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   قرآنعمو� )ند�نداردر�ر(حا�الن  حافظان قرآن

   كر�م�ايط بهره مندي از فضايل حفظ قرآن

 از�رنمودن قرآن كر�محفظ و اهداف و �ر�رد 

  از�رنمودن قرآن كر�م بودن حفظ و هم�� و آسان 

 تالش و �مل سختيها براى از�رنمودن قرآن كر�مارزش 

ی  ل � ور ا اد ��م ق �� و   �� م��ظ  � � ن  � ی   و � ع  ی  و  �تاب ا � آ � �� ا� �� �� � 

ه آس ن ر اان � م  ��ظ� � ن  �  � � آ �: ی�ل  � سا�� یاری و �   � � و  � ت ما�  �  ��  

  من�� شـده اسـت، بـراى �م خوا� دروساز آ�ا كه اين فصول در �ى 

  :مطالعه به آدرس ز�ر �راجعه كنيد

http://aelaa.net/Ersaal/6/KalaamKhaan-6-J-04.pdf 



 

٣

  

م) از��دن ( ��ظ � ن  �� � آ �  

� نا  � � �  
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ر ��) از��دن ( ��ظ  � رت وال  � نا م �  � ین  ��آ � � ��� � الم(� �سه ا ��(  

  و توانا� بر تالوت و احاطه بر معـا� و �� حفظ و از بر شدن قرآن كر�م

ا�ار و علوم نورا� آن؛ به �صيل ظاهرى و تالش فردى نبوده؛ بلكه به اعجاز 

معرفـت و صـدق و در اثـر ) منـه ا�ـسالم(ال� و عنايت ح�ت واليت ك�ى 

در اينجا بطور نمونه؛ بر� از وقايع �رتبط با ايـن ا�ـر . دي� نائل � گرددام ال�

   :را اشاره و معر� � كنيم

   واقعه ذازان در كوفه-١

  ک واقعه كر�ال� �ظم در ساروق فراهان ارا-٢

 واقعه حا� عبود در تهران -۳

  گيالنُ واقعه سيد بابا در آغوز�ن-٤

ْ واقعه سيد مب� در وفس-٥ َ   همدانَ

  واقعه حاج � بزاز در ش�از-٦

   واقعه حاج � �زرو� در كر�ال-٧

   واقعه خانم ��تاب در قندهار-٨

كه در اينجا ضمن �رور �ت� بر هفت واقعه �ورد اشـاره؛ بـه �ح واقعـه دوم 

� پرداز�م، و عل�غم �� مقاالت و كتابها در اين بـاره؛ ) كه منابع فراوا� دارد(

�ح جام� تا كنون من�� �شده بود؛ كه �مد اهللا توفيق تـدو�ن آن فـراهم اما 

از مباحـث ) حفظ و احاطـه قـرآ�(گرديد و براى اول� بار آن را در اين فصل 

 .�م خوا�؛ جهت ع�ت و تذكر من�� � كنيم
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  ذازان در كوفهواقعه 

  فــت  و از خــواص اهــل معرناقــل ا�ار جنــاب ســلمان (جنــاب ذازان

يــا : عرضــه داشــتمبــه حــ��ش : � گو�ــد)  اصــحاب حــ�ت �ــوال � 

. ب�ش� ب� ن�ستم � شود، من از قرآن بقدر آ�ه كه در نماز خوانده! ام�ا�ؤمن�

 كـه ؛در گوشـم خوانـد چون �ضورش شـتافتم، چ�هـا� نزديک من بيا،: فر�ود

  دهانم را؛مبار�ش دهان و در آ�ال با آب ؛دهانت را بگشا: نفهميدم، بعد فر�ود

احساس كردم، تمام  بعد از آن �ظه،!  اى سعد،�داوند سوگند. مت�ک گردانيد

و بعد از  حفظ كرده و � دانم همزه و �ائط ديگر،) قواعد(قرآن را با اعراب و 

  .ن�ردم �تاج �شده و نيازى به سؤ ال پيدا آن، در �ورد قرآن به هيچ كس

 بـاقر ن اين قصه را بر حـ�ت ا� جعفـر امـامم: سعد خفاف � گو�د  

همانـا ام�ا�ـؤمن�  ،ذازان راست گفته اسـت: عرضه داشتم، آن بزرگوار فر�ود

ِاسم اعظم درخواسـت عنايـت   از خداوند تبارک و تعا�، براى ذازان، به�

رد نـ� شـود كرده است، و هر كس با اسم اعظـم، خداونـد را �وانـد
ّ

 

  بـوده، و  كه از اعجاز وجه اهللا زمان ح�ت �وال � {اگر در واقعه فوق

تأ�ـل } در دورانهاى بعدى ن� تصديق شده اسـت توسط ح�ت وجه ا�ل� 

كنيم � ب�نيم كه تفصيل كيفيت اعجاز حاصله؛ در دوسه �مه خالصه شـده، و 

 بـا همـه دقـايق و علـو� كـه �ـورد اسـتفاده } كر�معنايت شدن � قرآن{آن 

 و برحـسب شخص بوده؛ كه ا�رى فراتر از حفظ الفاظ آيات و سور قرآ� است،
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توان و افق ديد و م�ان �ر�رد جناب ذازان و استعداد او؛ �� از علـوم قـرآ� 

كـه خـود ابـواب �ـسيارى ) إعراب و مباحث اد� قرآن و لغت و قراءات قرآن(

ن� به همراهش عنايت شده اسـت، ) و در صدها ج� � تواند نوشته شود(است 

و ا�ته اين �مات بيانگر تمام وسعت علوم عنايت شـده نبـوده، و جنـاب ذازان 

گوشـه ا�اال بـه ) سعد خفاف؛ كه راوى واقعه است(بقدر كشش �اطب خود 

ه نمـوده؛ اشـار) حفظ م� قرآن به همراه علـو�ش(اى از آن عنايت عظيم ال� 

  . را بيان كندنه اينكه تمام جزئيات ابعاد آن عطيه وجه ا�ل� 

  ّاما خداوند متعال؛ براى هدايت �ستعدين و ثبات مهتدين؛ همـواره اعجـاز

ّهاى خود را؛ از جلوه �ه تام و أ�م خود در هر ع�؛ ظاهر فر�وده است، ح� در   َ

ّت ابوالقاسم �مـد ا�هـدي اين ع� كه زمان �ستور�ت وجه اهللا دوران؛ ح�

  .  � باشدالقائم بأ�ر اهللا 

 در عـ� مـا؛ )منـه ا�ـسالم(از �له آيات اعجاز آمـ� حـ�ت واليـت كـ�ى 

�واردى است كه در زمينه افاضه م� �صحف و تالوت و علـوم قـرآ�؛ ظـاهر 

 و، و در تهـران، )فراهان اراك(شده است، وقاي� �شابه واقعه ذازان؛ در ساروق 

و در شـ�از و در ) رودبار گـيالن(ُ، و در آغوز�ن )همدان(ر�ال، و در وفس كدر 

قندهار رخ داده است، ا�ته اين افاضه ا�يه �رات� داشته و مقدار عنايت به هر 

  . بوده استكدام بر حسب �رتبه خودش و صالحديد �وال 
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  کواقعه كر�ال� �ظم در ساروق فراهان ارا
 كر�ال� �مد �ظم فرزند عبد ا�واحد سـارو� {يع؛ واقعه معروف��ن آن وقا

نجاه سال؛ هزاران نفر پاست كه در ع� اخ� ظاهر گرديد، و به مدت } فراها�

ايران و عراق و كشورهاى عر� و �لـل  فارسـيان (از �ردم بالد �تلف اسال� 

ا ديدار كردنـد، او را باره....) و تر�ن و عر�ان و افغان و پاكستان و هندوستان و

كه از وجود اين عبد صـالح نـورا� ظـاهر � (و آثار ال� ح�ت وجه ا�ل� را 

به چشم و گوش خود ديدند، و هزاران ساعت آز�ون و وار� اين واقعه ) گرديد

توسط دهها تن از �راجع و فقهاء  و صدها تن از علماء و فضالء ت�رار شـد، و 

 مقـا� در جرايـد و �ـالت و �ـ��ات صدها خ� و گزارش و �صاحبه و دههـا

زمان من�� گرديد، و تا به ا�روز پژوهش در اين واقعه ا�يه ادامه داشته و دهها 

  .كتاب و فيلم �س�ند در اين زمينه تأ�ف و تدو�ن شده است

  ؛ خـصوصا در زمـان خـود )اسـتفاده علـ�(با همه اينها؛ حق ايـن �وضـوع

كه �شتمل بر حا�ـل مـ� و { آيت عظيم ال� صاحب واقعه؛ ادا �شده؛ و از اين

ظاهر قرآن به �و خارق العاده؛ به همراه خواص و آثار و ا�ار قرآن و ن� علوم 

اسـتفاده } بـوده....قراءآت و ت��ل و شأن نزول آيـات قـرآ� و معـا� �م اهللا و

م نگرديد، و اين شخص �ورد عنايت و مبارك؛ با اينكه عمده اوقـا�ش در آن ايـا

و در طول سا�ا به بازگو� واقعه و آز�ون دادن و اثبات حقانيت آن � گذشـت، 

ح� �لب اهل علم زمان؛ از او اسـتفاده علـ� �� ن�ـرده، و تنهـا بـه ابـراز 

تعجب و اظهار اعجاب و مذاكره عجيب بودن واقعـه او؛ و آز�ونهـاى لفظـى و 

 نـورا� � توا�ـست عددى �سنده كردند، در حا�كه اين شخـصيت سـعادتمند

دروازه مفتوح علوم ال� قرآن كر�م براى زمان خود و آيند�ن باشد، اما ظـاهر 



 

٨

ساده و � پ�ايه او؛ و شايد جهات شخ� و شخصي� بـر� از معنـون�؛ مـانع 

  . پرداخ� به اين ابعاد واقعه شد

 � لها�ته عده قلي�؛ بهره ها� بردند، ��ا در ساده تر�ن سطوح از :  

 تعي� �وقعيت حروف و �مات قرآ� در آيات و سوره هـا و � قـرآن، و نـ� -١

  .�شاند� آ� �وضع هر آيه در هر �صحف با حجم و طبعهاى �تلف

  .  آ�وزش بر� از ن�ات عددى و حرو� و آمارى �مات و آيات قرآن كر�م-٢

ج  بـا �ـصحف رايـ برر� احاديث اختالف �ـصحف و قـراءات ائمـه -٣

توسـط ) قـراءات خازنـان و� (؛ و تدقيق �سخ بر� كتب حديث )عثمان(

نزد �رحـوم كـر�ال� ) در دوران ز�مت و �رجعيت(�رحوم آيت اهللا بروجردى 

  .�ظم سارو�

 تصحيح م� و ضبط �صحف توسط �رحوم آيـت اهللا �رعـ� نـزد �رحـوم -٤

  .كر�ال� �ظم سارو�

 ��ل قرآن كر�م و آ�وخ� بر� قراءات  خواندن و تصحيح تالوت يك ختم- ٥

توسط �رحوم آيت اهللا خا�� نزد �رحوم كر�ال� �ظم سـارو�،  اهل بيت 

كه برا�شان تصحيح � نمود اش�باهات در �صاحف و قراءات رايج را؛ و بر� از 

  .را ن� بيان نموده و به ا�شان آ�وخته بود �وارد قرائت صحيح خازنان و� 

" مغ� ا�لبيـب"مثل (قل غلط از قرآن كر�م در بر� از كتب اد�  تصحيح ن-٦

كه �رجع �وى همه علماى �سلم�؛ بـراى حـوزه ) تصنيف ابن هشام انصارى

علميه �ف ا�ف و علماى س�يان عراق و كو�ت، و قبل از آن بـه ايـن غلـط 

  .توجه �شده بود، كه سبب شگف� و تعجب اهل علم فر�ق� گرديد

  .� از خواص آيات قرآ� در حيات مادى و معنوى آ�وزش بر-٧
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  به صور� اتفـا� رخ ) كه در هفت عنوان فوق اشاره شد(و �لب اين �وارد

داده؛ و برنامه اى جدى براى استفاده از ا�شان نبوده، و اين �ارب و�ـو �ـدود و 

معدود؛ �شان � دهند كه عل�غم اظهارات و تظاهرها؛ �لـب �يطهـاى علـ� 

� دي�؛ حقيقتا دنبال علوم حقي� و حقايق علوم ن�س�ند، با اينكه صحت و ح

اعتبار؛ بلكه اعجاز عظيم ال� منبع جوشش آن ثابت شده؛ و �ـورد اعـ�اف و 

اذ�ن همه بزر�ن دي� ع� و �راكز عل� و دي� شيعه؛ و ن� �راكـز سـ� در 

همـه � و صـدا و ان�ـشار �راكز اص� دنياى اسالم واقع گرديده بـود، و بـا آن 

جها� واقعه؛ �لب افراد ذى هوش هـم مطلـع شـده، و � پنجـاه سـال حيـات 

هم �ستمرا در جر�ـان ايـن فرصـت ) بعد از رخداد اعجاز ال�(صاحب واقعه 

نادره بودند، و از �واهب ال� آن آ�ه شده، و عذرى براى � اطال� يا ترديد در 

 بود، اما با همه اينها در عمل و بهره مندى الزم و اعتبار و سنديت آن با� نمانده

��ن؛ ��ا از اين گنج عظيم غفلت نموده؛ و بهره اى ن�دند، درست است كـه 

خداوند حكيم براى امتحان �ؤمنان؛ مظهر اين آيت ال� را از شخ� با ظاهر 

ن معمو� و � سواد مقرر فر�وده بود؛ اما هزاران بار اعجـاز ايـن چـشمه جوشـا

علوم قرآ� را بر هم�ن ثابت فر�وده بود، و� در�غا كه عل�غم آن همه �ارب و 

شواهد عي� و عل�؛ �اطر ظاهر �� او؛ از واقعيت گوهر فشان او �فل شده؛ و 

آنرا و�رانه تل� كرده و از او ساده گذش�ند، در حا�كه گنج در ميان و�رانه نهفته 

  .  چه جواهرها آش�ر كرده بوداست، خصوصا او كه هزاران بار

  و مع األسف ح� همان �وضـو�ت معـدود اسـتفاده شـده در علـوم قـرآ�؛

الاقل بطور ��ل؛ ثبت و كتابت و يا �� �شده است؛ و تنها در حـد مثا�ـا� در 

البالى گزارشها نقل شده، كه همان �وارد را هم؛ ح� روايان آن در عمل �لـ�م 
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اقعه و اعجازى رخ نداده؛ و علو� و مطلـ� اظهـار �ـشده ن�س�ند، و گو�ا كه و

  .است؛ با آن�ه خودشان راوى وقايعش هس�ند

  به بيـان ) بعد ان�شار خ� واقعه(عل�غم �ف �لب اوقات �رحوم سارو�

با همه اينها ح� معـاش �ورى او در �ـضيقه  واقعه و پاسخ به سؤاالت قرآ�،

  .ل بودبود، و ا�ور حيا� زندگ�ش معط

  � ح �وارد فوق و ابعاد اين اعجاز ال� و گس�ه آن در صفحات آ� بيان�

 همچن� � توان -٢ �ز اطالع از اين واقعه مبار�ه؛ -١شود، كه با تأ�ل در آنها؛ 

 و -٣. را مقدارى تصور نموده، و شمه اى از ابعاد عظيم آنرا فهميـد" ذازان"واقعه 

 شـدت الـ�ام بـر -١{همانـا :  را در�افت، كهب�راز نصيب شدن چن� �وهن� 

 قناعت به طيبات و حالل؛ و�ـو -٢وظيفه دي�؛ ح� با �الفت خانواده و �يط، 

 -٤ �واظبت بر فرايض و نوافل و و ز�ارات و طـا�ت، -٣با �شقت و �دوديت، 

پره� از حكومت ظا�م و س�ستم فاسد و هر گونه همرا� يا كمك يا ح� تاييـد 

رسميت آن؛ و�و با �شقت فقدان مدارك �ورى خانواده و �روميت ا��نـات و 

 انفـاق نـصف درآمـد خـود بـه �ـستمندان، و در ز�ـت -٥آ�وز� فرزنـدان، 

، � باشـد، ايـن �ـوارد }انداخ� خود براى تام� �ور�ات معـاش نيازمنـدان

از (ه همان مفتاح خ�ا� است كه همه �ورد عنايت واقع شد�ن عـصور �تلفـ

  .با آنها به جا� رسيده اند) �له اين دوران

  شايان ذكر است كه نه تنها بدست آمـدن ايـن �وهبـت عظـيم الـ� بـا آن

�اهدتها و ايثارها و �شقتها بـوده، بلكـه بـراى نگهـدارى و بـا� مانـدن آثـار 

اعجاز ال�؛ �شدت بر ال�امات مذكور �واظبت � نموده؛ و اال آثار آن عنايـات 



 

١١

ل� ضعيف � شده و ح� آنرا از دست � داده است، و در �وارد متعددى و�ـو ا

غفلتا يا سهوا �وفق نبوده؛ آثار اين حرمان فورا بر او ظاهر � شـده، بطور��ـه 

از خوف احتمال اين �روميت؛ و عشق بر حفظ اين �وهبـت؛ بـ�ش از معمـول 

  .اشته است�راقبت � نموده و از شوائب احتما� هم �شدت پره� د

  ي�ى از ن�ات مهم؛ الزم به تصحيح در�اره اين واقعه؛ عنوان شايع در�ـاره

كه اگرچه �وضوع ايـن اعجـاز الـ�؛ . است} اعجاز يا معجزه قرآ�{آن به نام 

 داراشـدن -١: كـه در سـه عنـوان خالصـه � شـود{در�اره قرآن كـر�م اسـت، 

ر� قرآن و نور هر آيه و �شاهده نو( صاحب بص�ت -٢ي�باره قرآن در س�نه، 

امـا ايـن }  و اطالع بر علوم و مطالب ديگر با نـور قـرآن-٣شدن، ) �مه قرآ�

اعجاز؛ از طر�ق قرآن به اين شخص نرسـيده اسـت، همچنان�ـه از اصـطالح 

  :و �سبت اين اعجاز. اعجاز  يا معجزه قرآ� ��ا به ذهن متبادر � شود

 و اگـر بـه واسـطه و -٢نام گ�د، " اعجاز ال�" اگر به مبدأش �اظ شود بايد -١

بايد نـام  يا اعجاز مهدوى "  اعجاز وجه ا�ل� "�لي�ه آن �الحظه شود، 

 و اگر بر حسب �وجبات آن در نظر گرفته و نامگذارى شود؛ بايـد -٣برده شود، 

  .ياد شود" اعجاز طيبات و عبادات و صدقات و خ�ات"به عنوان 

  اين واقعه عظيمه سه دسته استمطالب �ر�وط به:  

  . اصل واقعه اعجاز وجه ا�ل� -١

  . �ح اظهار و اعالن واقعه و آز�ونهاى �راجع و علما و فضال و عموم �ردم-٢

 احواالت صاحب واقعه كه �وجبات حـصول ايـن توفيـق بـوده و پنـدآ�وز و -٣

  .راهنماى اهل عمل است



 

١٢

  
س �د  �تاره ید و ماه  �ج�ای �در ��    س �دد و ق و  یده ما ر ر �ل ر � �� ا �  

ت و ط  � و  ب � ن � �  �گار  �� �م�� � � �     وز صد �درس �د ه آ �ه   �� ��ئ� ��  



 

١٣

   از شاهدان و راو�ان � شمار واقعه ساروقيةبر�

  شيوع و شهرت اين واقعه �ـسيار گـس�ده اسـت، و بـا حـضور شخـصيتها و

ل پنجـاه سـال؛ �ـستقيما از �عيتها و خ�گزار�ها و جرايد و ���ات؛ كه در طو

صاحب واقعه ش�يده؛ و نقل و ت�رار شده است، اصال نيازى به ذكر �س�ندات 

  . آن ن�ست، اما درج شمه اى از آنها در اينجا مفيد � باشد

  :اين گزارش جامع  �ورد اس�ناد در روايتها و گواهيهاىثبت و نقلتار�خ شمار 

�ـ� كـر�ال� "روف بـوده بـه كـه آن وقـت معـ" �مد �ظـم" صاحب واقعه -١

صبح فرداى آن عـ� كـه واقعـه در آن رخ : ، اول� نقل او از واقعه"عبدا�واحد

 ١٢٨٨ صادف با ت�مـاه� ق. ه�١٣٢٧ادى األخرى { سال� ٢٨ – ٢٧داده، در سن 

بروايـت . (؛ و اين نقل در خانه براى پـدرش و خـانواده خـود بـوده اسـت}ش.ه

  ) ش كر�ال� �ظم��ش حاج اسماعيل از پدر

روحـا� در روسـتا بـا حـضور  ١براى شيخ صابر عرا�) در همانروز( نقل دوم -٢

  . پدر خود و خو�شان و اهل روستا

 بعد از آن هم تا مد� براى پرسش كنند�ن واقعه از اهـل روسـتاى سـاروق -٣

  .)ش. ه١٣١٤ تا ١٢٨٨ق معادل. ه١٣٥٤ تا ١٣٢٧از =  سال ٢٧(. بيان � كرده است

كـه تبعيـد در ( اطالع �رحوم آيـت اهللا شـيخ �مـد خا�ـ� زاده �ظميـ� -٤

ّشيخ �مد س�واری، ��م، واعظ و مدرس شـهر و آيت اهللا ) تو���ن بوده است

، و ن� �ردم شهر تو���ن و روستاهاى منطقه تو���ن از �له اهـا� تو���ن

  }ش.ه ١٣١٤تا�ستان = ق .ه ١٣٥٤{. ده سيد شهاب

                                                        



 

١٤

ّسـيد اسـماعيل اطـالع اهـل �اليـر، :  نقل و �حهاى در اقامت اول �اليـر-٥

از �لـه آيـت (ّ شخصيتهاي �اليـر ،علوي بروجردي، كه از علماء �الير بودند

   }سالهفت =  ش .ه ١٣٢١ تا ١٣١٤=ق . ه١٣٦١ تا ١٣٥٤{، )اهللا �س� �اليرى

يت اهللا �ال� معصو� زارش به �ردم و علماى همدان از �له آگ اطالع و -٦

و نـ� فقهـاء و } ش.ه ١٣٢١ =ق .ه ١٣٦١{و آيت اهللا شيخ �مد جواد انـصارى، 

�راج� از عراق كه در حال عبور يا سفر به همدان بوده اند مثـل �رحـوم آيـت 

  .اهللا سيد عبد اهللا ش�ازي

 نقل و �حهاى در سفر حجاز براى حفاظ و علماى س�يان حجاز-٧
ّ بعـد از . (ُ

  ).ق. ه١٣٦١ش معادل .ه ١٣٢١سال 

زارش در سفر كن�ور به �ردم و ��م آ�ا �رحوم �مدى عرا� و ن� علماى  گ-٨

در حال بازگشت (�بر و يا �سافر به آ�ا مثل آيت اهللا سيد هبة ا�ين شهرستا� 

و سفر كر�ال� �ظم به عتبات به همراه شهرسـتا� ) عالمه هبة ا�ين به عتبات

  ..و بردن سارو� به عتبات و اقامت جهارماهه} ش.ه ١٣٢٣ =ق .ه ١٣٦٣{

بـراى حفـاظ و علمـاى  )ق. ه١٣٦٥ يـا ١٣٦٣( نقل و �حهاى در سفر �� -٩
ّ ُ

  .س�يان

بـه حـضور زارش به �ردم و علماى كرما�شاه و انع�س خـ� آن گ اطالع و -١٠

عد هجرت ا�شان به  بالزمه اش وقوع سفر كرما�شاه كه آيةاهللا بروجردی در قم

  .بوده است }ش به بعد. ه٣٢ =ق . ه١٣٦٤{قم 

مثل آيت (�راجع در �ف با علماء و  ديدار نقل و �حهاى در سفر عتبات -١١

و ) مثل آيت اهللا سيد هـادى خراسـا�( در كر�ال ،)اهللا سيد ابوا�سن اصفها�

  .)ش.ه ١٣٢٦ تا ١٣٢١  =ق .  ه١٣٦٦ تا ١٣٦١( .فضال و طالب و �مه �ردم



 

١٥

براى ام� كو�ـت )  ش.ه ١٣٢١= ق . ه١٣٦١ ( نقل و �حهاى در سفر كو�ت-١٢

و در�ار و حفاظ و علماى س�يان
ّ   .�رع�آيت اهللا به نقل . ُ

كه براى (زارش در �القات با آيت اهللا �رجع سيد �سن حكيم در تهران  گ-١٣

 ١٣٦٨ - ١٣٦٧{. اتو بـردن سـارو� بـه عتبـ) آمده بودندبه ايران معا�ه چشم 

، اين سفر به ايران در نقليات فرزند كر�ال� �ظـم }ش. ه١٣٢٨ - ١٣٢٧ =ق .ه

  .آمده، اما در احواالت �رحوم حكيم �� ثبت �شده است

). كه بوسيله بر� �ار خ��ن فـراهم شـد( نقل و �حهاى در سفر عتبات -١٤

  }ش. ه١٣٣٠ =ق . ه١٣٧٠قبل از {

) �س� �اليـرىآيت اهللا از �له (اقامت دوم در �الير در  نقل و �حهاى -١٥

  حـاج آقـا شـهابآيت اهللا�رع� گزارش علماى �الير آيت اهللا  به نقل ١٣٧١

}ش. ه١٣٣٠ =ق . ه١٣٧٠قبل از {. همدا� كه از علمای اعالم �الير

 اطالع و گزارش به آيت اهللا بروجردى و آيات و �راجع از �لـه �رحـوم� -١٦

�رعــ� و ز�ــا� و عالمــه ( و حجــت و خوا�ــسارى، و ديگــر علمــاء صــدر

و ن� عموم فضال و طـالب آن زمـان قـم؛ و آيـات و �راجـع ا�ـروز ) طباطبا�

  در سـال...ش��ى ز�ا�، سبحا�،  ��رم، �صباح، خـز�، حـائرى و(همچون 

  ).ش. ه١٣٣٠ =ق . ه١٣٧٠

و آيت اهللا سيد حسن خراسـا�  روايت �رحومان آيت اهللا شيخ �مد رازى -١٧

�رحوم كـر�ال�  كه :كه در اين باره از خود او به تفصيل ش�يده و آنرا نوشته اند

در يك نو�ت و سه ماه ( روز ١٥در سفرش به قم كه  ه نقل كردشانّ�مد�ظم برا�

 ١٣٧٢{ .ميهمان خانه شيخ �مد رازي بوده و در آ�ا اقامت داشته اسـت) �مو�

  .}ش. ه١٣٣٢ =ق .ه



 

١٦

 =ق .ه١٣٧٢{. نقل و �حهاى در سفر به تهران و شهرستانهاى شما� كشور -١٨

  }ش. ه١٣٣٢

سـمنان شـاهرود :  نقل و �حهـاى در سـفر بـه شهرسـتانهاى �ق كـشور-١٩

  .}ش. ه١٣٣٢ = ق.ه١٣٧٢بعد از {. س�وار ن�شابور �شهد قوچان

  .}ق.ه ١٣٧٤يقعده ذ{. �رع�آيت اهللا سيد شهاب ا�ين �� دستخط  -٢٠

  .}ق.ه ١٣٧٤ه ج�ذ{. آيت اهللا سيد ا�د ز�ا�دستخط  -٢١

  .ش. ه١٣٣٤ سال  ٤٤ندای حق شماره روزنامه گزارش  -٢٢

. ی از بــزر�ن علمــاعــده اگـزارش ســا�امه نــور دا�ــش، و نقــل شــهادت  -٢٣

  }ش. ه١٣٣٥ =ق .ه١٣٧٥{

ق .ه١٣٧٥{.  جنـو� كـشور نقل و �حهاى در سفر به ش�از و شهرستانهاى-٢٤

  }ش. ه١٣٣٥ =

 نقل و �ح �رحوم آيت اهللا شهيد سـيد عبـد ا�ـس� دسـتغيب شـ�ازى -٢٥

در كتاب داستانهاى شگفت نوشته كه ) ۱۲۹۲ آذر ۱۸ =ق  . ه۱۳۳۲  �رم۱۰متو� (

تأ�ف و ختم كتاب هم در همان سال بوده و نوشته ) ق. ه١٣٩٦( سا�� ٦٥آنرا در 

و از (.از �� از اعالم قـم و �ـف ا�ف) ق. ه١٣٨١( سال قبل ١٥را اين واقعه 

  . استش�يده �له م�زا حسن نواده م�زاى ش�ازى بزرگ

فرزند ارشد �رحوم سارو� از پدرش و نـ�  يل كر��اسماع حاج روايتهاى -٢٦

 ٢٣من كه فرزند ارشد كر�ال� �مد�ظم هستم، نزديـک بـه  :دوستان و آشنايان

بـاالی پنجـاه سـال� زما� كه پدرم در س��  }ق. ه١٣٥١{ �س از اين واقعهسال

بودم، ) ق. ه١٣٥١=١٠+١٣٤١(سا�) ده(بود، و من كود� هفت يا هشت  ) سال٥١(

�ـصاحبه و / شـ�يدن } ق. ه١٣٥١{ = .مـاجرا را از پـدرم شـ�يدم) �ح مفصل(

  . }ش. ه ٢٧/٩/١٣٧٥  =ق.ه ١٤١٧ شعبان ٦ روايت
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 معمر�ن روستاى ساروق فراهان اراك؛ كه هنوز زنده انـد و  كـر�ال� وايتهاى ر- ٢٧

  .ندنك� �ظم را شخصا ديده و حفظ و احاطه قرآن�ش را �شاهده و نقل 

  براى ارائه �ح تفصي� واقعه از ميان �ـس�ندات �وجـود بـه معت�تـر�ن و

 بـراى ارائـه يـك دقيق��ن آنها �راجعه نموده ايم، و چند دسته از �ـس�ندات را

  :گزارش جامع ب�ار گرفته ايم

 �ح خود صاحب واقعه كه در همان سا�اى آش�ر شدن بيان كرده اسـت، و -١

اين نقل و �حهاى صاحب واقعه دههـا و صـدها بـار اتفـاق افتـاده و بـزر�ن 

�سياري به ا�ال و تفصيل نقل كرده اند و ��ا بطور اشاره و نقل نمونه و بـر� 

اما مفصل��ن نقل �ر�وط بـه دو نفـر از فـضالى آن زمـان قـم . ى جز��وارد

كه آنرا همان وقـت ثبـت و ) �رحومان شيخ �مد رازى و سيد حسن خراسا�(

كتابت نموده اند، اين �ح چون با ا�شاء و الفـاظ و بيـان خـود شـخص �ـورد 

باشـد؛ � ) سارو�عبدا�واحدفرزند كر�ال�كر�ال� �مد �ظم (عنايت شده 

كه بعـدا و بـا گذشـت {و در همان ايام كتابت شده، بر ديگر �حها و گزارشها 



 

١٨

سا�ا و ت�يه بر حافظه نوشته شده و با گزارش و بيان راوى اسـت نـه صـاحب 

امتياز اين روايت �ح واقعه؛ �كتوب شدن آن � ا�جلـس . ترجيح دارد} واقعه

 روزه او بـوده كـه ١٥اقامـت بوده، و ن� �وقعيت و �ايط صاحب واقعه و �ـل 

اقتضاى استقرار و بيان جزئيات ب�ش� از �ح و بيانها� اسـت كـه در �ـا�س 

با همه اينها؛ طبي� است كه در اين �ح و بيان نـ�؛ . عبورى اظهار نموده است

همه جزئيات واقعه را نقل و توصيف ننموده باشد، و�ا براى ت�ميـل جزئيـات 

  .گزارشهاى معت� ديگر استفاده نمودب�ش� واقعه؛ بايد از 

كـه در { فرزند ارشد صاحب واقعـه از پـدرش حاج اسماعيل كر�� روايت -٢

 سـال از واقعـه ٢٣بـوده؛ و  سـا� ١٠-٨-٧زمان ش�يدن �ح واقعـه طفـ� اول� 

از �ـستقيما و �كـررا ا گذشته؛ و همواره در طول حيات وا� خود �ح واقعـه ر

پـدرش شـ�يده، و در ير شاهدان و ديگر راو�ان نقلهاى و به تدر�ج از ساپدرش 

هم اكنون در قيـد حيـات � تمام اين سا�ا براى طا�� نقل � نموده است، وى 

و مقـيم شـهر قـم بـوده و روزهـا در پرورش باشد و �رمند باز�شسته آ�وزش و

و منقــوالت در اينجــا از روايــت ســا�اى  ســتوا�رقــد پــدرش راوى احــوال 

 نموده و حاصل دههـا سـال روايـت او از  آنرا �صاحبها اوست كه اخ�كه�سا�

  . و شاهدان و ديگر راو�ان واقعه استپدرش 

 ما در اين گزارش جامع؛ روايت ثبت و �كتوب شده از بيان صـاحب واقعـه 

را م� قرار داده، و از روايت فرزندش ن� براى ت�ميـل جزئيـات و اوصـاف و 

اهاى اظهار و آز�ونها و ن� احواالت شخـ� وا�ش؛ پي آمدهاى واقعه و ماجر

امتياز روايت فرزند اشتمال آن بر جزئيات �سيارى از وقـايع و . استفاده � كنيم

احواالت او كر�ال� �ظم قبل و بعد واقعه است كه يا آنها را يا خـود شـاهدش 



 

١٩

ات و ايـن جزئيـ. بوده يا از پدرش يا خانواده و خو�شان و ديگران شـ�يده اسـت

   .ن�ات به فهم به� و استفاده ب�ش� از آن واقعه كمك � كند

ء آن عـ�، و نـ� �راجع تقليد و فقهاء و علماء و فـضال{ گواهيهاى متعدد -٣

و نـ� } ؛ كه ا�روزه در ز�ره آيات و �راجـع ايـن عـ� هـس�ند آن زمانطالب

الدينـان جوامع دا�ش�� و اصحاب رسانه آن زمان بلكـه طيفهـاى منكـران و 

  . هم� بر صحت اين اعجاز مع�ف و گوا� داده اند

  ح آز�ونهــا و امتحانــات عجيبــه و غر�بــه عديــده در راســ� آزمــا� و�

در �ع آورى و �قيق همه گزارشـهاى �وجـوده اعـم از . شناخت ابعاد وسيعه آن

ز �ت�ه و مطو� و ا�ا� و تفصي� و نقلهاى �ـوردى و �ـصاحبه هـا و آ�ـه ا

شواهد واقعه با� مانده است، مـد نظـر قـرار گرفتـه و در ت�ميـل و تـصحيح 

جزئيات ب�ار رفته و در تدو�ن گزارش جامع از�ن واقعه مبار�ه نقـش داشـته، 

كـه (بلكه منابع تار�� حوادث اين دوره و تراجم احوال شخـصيتهاى معـا� 

 نـ� مطالعـه و )ظرف زما� وقوع رخدادهاى اين واقعه و شاهدان آن بـوده انـد

برر� شده، و از آنها جهت گو�ا شدن و تصحيح اش�باهات تـوار�خ و ترت�بـات 

  .وقايع ن� استفاده شده است



 

٢٠

ھدوی �ھد  تای ساروق   �� ک  � � رو تان ار � �ن  � ه  ا� � �� ا � ��  
  ل وقوع اين اعجاز و آيت ال� و حضور و ظهور ح�ت بقيـة ا�لـ�� 

و ) ناحيه عراق عجـم(روستاى ساروق از توابع فراهان در اما�زاده اى در شمال 

شهرستان فع� اراك در استان �ر�زى ايران اسـت، و �ـز )  كيلوم�ى شمال٥٠(

 تن از ذر�ه طاهره كه ز�ار�شان �ورد عنايت حـ�ت وجـه ا�لـ� امـام �٧٢زار 

بوده و � باشد، �اطر حـضور حـ��ش ايـن �ـ�ن جـزو �ـشاهد و  زمان 

  .  �سوب � گردد كه اهميت آنرا �ضاعف � كنداى مهدوى ديدار�ه ه



 

٢١

 تن ساروق در باغ بزرگي قرار دارد، اما�زاد�ن مـدفون شـده در  ٧٢ ز�ارت�ه

ز�ارت�ه �شتمل بر سه بقعه غر� و ميـا� و �� اسـت،  .تن هس�ند٧٢آ�ا 

ى  بـوده و از �ـشاهد مهـدوكه هر سه بقعه قدم�ه ح�ت صـاحب األ�ـر 

اعطـاى قـرآن و علـو�ش بـه { اما �ل وقوع اعجـاز الـ� شمار � رود،به 

 .بقعه �� � باشد} �رحوم سارو�

  اين �موعه ز�ار� بعد از ان�شار �ح واقعه كر�ال� �ظـم سـارو� ب�ـش�

�ورد توجه واقع شده است بطورى كه فعال ساالنه دو �ليون زائر دارد، كـه همـه 

�ر�وط به اين واقعـه و امـا�زاد�ن  از�ه و �شهد مهدوى �اطر ز�ارت اعج

  .مدفون در آن؛ از اطراف كشور بلكه كشورهاى جهان � آيند



 

٢٢

  تن ساروق٧٢ شنا� اما�زاد�ن مدفون به بقعه بقعهشنا� و واقعه :   

ه و عنـوان واليتعهـدى  �ـ��ف داشـت�ـرودر   امام رضاح�ت زما� كه 

و همـرا� و بـراي �القـات ران ي حجاز و عراق و اناو� علبرا�شان اعالم شد؛

را بـه شـهادت  اما مأ�ون امـام .  حر�ت � كنند�روبه سمت  امام يارى 

امـام .  شهيد كنندقتل �م ورا در راه ن اعلو�همه � رساند و دستور � دهد كه 

 قرو امـام بـا  ني العابـدن�ـاز نواد�ن امام ز تن مدفون به ساروق ٧٢زاد�ن 

  �ارت�ـ از�ر�ال جهت زكه به صورت دسته �� هس�ند  و امام �ظم 

وارد ايـران شـده و �ـس از  ، و از �رز غـر� بودند�رو �زم   ا�رضابن �و�

) سـه سـوك؛ در شهرسـتان ا�گـودرز( � منازل �تلف به آستانه شـهر مثلـث

معـروف بـه لـف بودبـه نـام  اووا� و  مـأ�ون زدوران سفر �ـنيكه از ا رسيدند

با هماهنگي وا�ان در فراهان �شكري . از ورود اما�زاد�ن مطلع شدند" �ر�يا"

 �يـاسـپاهيان �ر در هـن�م شـب ،براي ��وب �روان سـادات ترتيـب دادنـد

ش�يخو� را تدارك ديده كه به شـهادت �ـ� ديگـر از سـادات منجرگرديـد و 

 در نقـاط ديگـر بـه شـهادت تعدادي از اما�زاد�ن نـ� بـه اطـراف متـواري و

 شاهزاده اسحاق و اسـماعيل و ،بو با به شهادت رساندن شاهزاده يعقو. رسيدند

بقيـه �روان . گرديدند �روان خاندان نبوت شاهزاده �مود باعث ان�سار 

 ٣١ شـوند،  �ـا�ه � بـا�کي در داخل ؛در ساروقدر حال عبور از اين ناحيه 

و همـه بـه شـهادت هم� قتـل �م شـده  . بودندچهل نفر دخ��رد و يك زن و 

ذر�ـه حـ�ت از بـوده و همـ� ان دخ�زنان و در حا� كه ب�ش�شان . رسند �

 سـادات �ـوالبعـد از شـ�يخون ا. بوده اندو از فرزندان اهل بيت  زهرا 

ي�ي از بزر�ن فراهان به نـام . مظلوم را ت�ف و به مقرهاي خو�ش برگش�ند

كه ن� توا�ست شاهد به زم� ماندن پيكر امـا�زاد�ن بـه ز�ـر �مد بن قاسم 



 

٢٣

دام نمـود و  به دفـن شـاهزاد�ن در قلعـه پـاي� سـاروق اقـ؛آفتاب سوزان باشد

 ي�ـى از ذر�ـه .ف �رقد آن بزرگواران به خاك س�دارشهداي سادات را در اط

 حـدودچهار قـرن) ��شهور به امـا�زاده حـس( �اما�زاده ابو �مدحسطاهره 

 ساخت ساروق آمده و با� به)  ا�صالحاما�زاده �( ش اعال�بعداز شهادت جد

آن �ر�ـوط بـه قـرن فعـ�  بنـاي هياپو�ا   است،دهي تن گرد٧٢بقعه اما�زاد�ن 

ترتيب كـه اما�زاده ها در سه قسمت يک باغ مدفونند؛ به اين .ق است.ششم ه

 بـزرگِ ،رد هـس�ندَشـانزده تـن از آنـان كـه در قـسمت غـر� مـدفون انـد، �ـ

 چهـل زن و ؛ و در قسمت ميـا�،اما�زاد�ن قسمت غر�، اما�زاده جعفر است

دفن شـده انـد، و در قـسمت �� بـاغ نـ� سلمه   امكه بزرگ ا�شان بانودخ� 

بـزرگ و.  نـ� دفـن هـس�ند)به نام نـ�ت خـاتون(�رد و يک نفر خانم  پانزده

   است اصغر بن امام ز�ن العابدين ّاما�زاد�ن ��، � ا�صالح عبداهللا



 

٢٤

  تن ساروق٧٢تبارشنا� و پيوند شنا� اما�زاد�ن مدفون به بقعه :   

بـوده و �ـسب   ا�ـصالحفرزنـد امـا�زاده �) عبداهللا ثا� (داهللاياما�زاده عب -١

  .  شود �منت�   با سه واسطه به امام سجادی وف��

شـاهزاده و او فرزنـد اده عبداهللا اعرج بوده  ا�صالح فرزند اما�زاما�زاده � -٢

 سطه با دو وای وف��سب � است، كه  ني العابدن� اصغر بن امام ز�حس

   . شود �منت�  به امام سجاد

عبـداهللا ( داهللاي ا�صالح و مادر اما�زاده عب�  ام سلمه هم� اما�زادهدهيس -٣

  . است "ني العابدن�ام ز اصغر بن ام�عبداهللا بن حس  و دخ�،بوده )ثا�

) ��ــشهور بــه امــا�زاده حــس( �امــا�زاده ابــو �مدحــس ي�ــى از ذر�ــه -٤

سـاروق  بـه)  ا�ـصالحاما�زاده �( ش اعال�حدودچهار قرن بعداز شهادت جد

 �ـس از وفـات در همـان ی و،دهي تن گرد٧٢ ساخت بقعه اما�زاد�ن آمده و با�

   بـه امـام سـجاد�مـا�زاده حـس اف��سب �. گردد  مدفون �بقعه غر�

  .  گردد �منت�

 و  خاندان علـوى بانوان دخ�ان و )چهل اخ�ان(خ�ان دچهل در بقعه  -٥

   .ندس�همدفون    �ظم امام �و� دخ�نهي سكدهيس



 

٢٥

ه  ب و ل صا و ا��ه ای از اوصاف و ا �ا � ی{�� � � ی  ی سارو � م  مد کا ی  ال �� � ا� � �� � �� ��   }ب

 معـروف بـه ، مـادرش  سـارو� فراهـا�عبدا�واحد�ال� كردرش پ: خانواده

  .  نام داش�ند"ز�نب" و "�"خواهر او   و تنها برادر و،"خانم"

در روســتاى كــر�ال� �مــد �ظــم  }ش. ه١٢٦١ق برابــر بــا . ه١٣٠٠{ : والدت

اراك و اسـتان (ساروق ناحيه فراهان از توابع عراق عجم و سـلطان آبـاد قـديم 

  .به دنيا آمد) �ر�زى فع�

حـاج آقـا آيت اهللا ) اراك = سلطان آباد عراق( �� �رجعيتدر زمان او والدت 

جهـان (حاج آقا نـور ا�يـن عـرا�، و �رجعيـت �مـه آيت اهللا �سن عرا� و 

 در  قاجـار؛م�زاى ش�ازى بزرگ و حكومـت نـا�ا�ين شـاهآيت اهللا ) شيعه

بـوده �ش� از سـه اتـاق تـو در تـو خانه اى مخانواده � بضاعت و كشاورز، در 

بـرای  �ه و يو�ـه خـشکه و �ل ذخ�هصندوق خانه هم بودكه آخرى (است، 

 تـا بـا نـد�وها به آن اتـاق � رفتگوسفندها كه برای تهيه خوراک گوسفندان و

   ).دنفراهم كن خوراک دام ؛�لوط كردن يو�ه ها با �ه

؛سـارو��مد �ظـم فرزند �رحوم  كر��حا� اسماعيل :  كود� و نوجوا� 

 خواسـت بـرود كر�ال� �ظم در سـن هفـت سـال� � :از پدرش نقل � كند

پـدر ا�ـشان كـشاورز بـود و وضـعيت مـا� . القرآن كه قرآن ياد بگـ�د �كتب

بـرد  ا�ـشان را �.  و قادر به پرداخـت شـهر�ه �كتبخانـه نبـود،نداشت مناس�

 �س از گذراندن ايـام كـود� بـه �ر ؛پدرم. ندشد به چوپا� � صحرا و �شغول

 كشاورزي �شغول شد و او ن� همانند ساير �ردم ده از خواندن و نوشـ� �ـروم



 

٢٦

امـا �ـسبت بـه ا�ـام فـرايض ديـ� و . شد و بهره اي از دا�ش و علـم نداشـت

 در نوجوا� و جوا� بـا خلـوص نيـت نمـاز، .خواندن نماز شب جديت � كرد

 ام زاد�ن هفتاد و دو تن، كمك به �ـستمندان، نـي� بـه پـدر وروزه، ز�ارت ام

  . استداده  ا�ام �؛دا�سته  دستورهای خداوند �و آ�ه را كه..... مادر 

 زند� } ش.ه ١٢٨٢تا  ١٢٦١ =ق . ه١٣٢١ تا ١٣٠٠{): قبل از اعجاز ال�( جوا�

) ر �لـك پـدرد(و كـشاورزى چوپـا� در روستاى ساروق زاد�ه، و اشـتغال بـه 

كشاورز ار�ـاب  رود شود و �  سال� از پدرش جدا �٢٤تا اينكه در سن داشت، 

 و ،زم� �ر كنـد  تا ا�شان روی،دهد ار�اب زمي� به او �. شود  � شانروستای

كـر�ال�  دوسوم از �صول زم� برای ار�اب باشد و يـک قـسمت از آن بـرای

نـصف (ب روستا، به صـورت نـصفه �رى و بعدا براى ما�ك و ار�ا. .�ظم باشد

  .�ر كند) �صول براى ما�ك و نصف �صول براى زارع

 پـدرش نقـل � در�اره ؛سارو��مد �ظم فرزند �رحوم كر�� حا� اسماعيل 

معمـو� نمـاز � . خي� ساده وضو � گرفـت. پدرم �رد �سيار ساده ای بود :كند

دم بـه او نيازمنـد � شـدند، هـر چـه در اگر �ر. و �سيار مهر�ان� آزار. خواند

   كرد� توان داشت، �ف آنان

ي�ى از خصوصيات كر�ال� �مـد�ظم ايـن بـود ، پدرم اهل �سجد و من� بود

نمازهای �ستح� اش را بـه طـور �رتـب � و» نماز شب«كه از ابتدای جوا� 
ّ ّ

»  ّ جعفـر طيـارنماز«به و�ژه به . كرد خواند و هيچ�ه اين اعمال را ترک ن�

اهتمام داشت و از آ�ا كه به شدت �د�زاج
ّ

بود، در گرمای تا�ـستان پـا�و � 

ّطيـار  نمـاز جعفـر. شـد �ّپوشيد و در ز�ر آفتاب �شغول نماز جعفر طيـار 

بعد از �ـد، ّدر ر�عت اول. ّچهار ر�عت است كه دو �شهد و دو سالم دارد 



 

٢٧

سـوره ود و در ر�عـت دوم بعـد از �ـد،خوانـده � شـ» اذاز�زلت االرض«سوره 

؛ و »نـ�اهللاذا جاء«در ر�عت سوم بعد از �د سوره . را � خوانند» والعاديات«

از هـر �ـس از فراغـت. خوانده � شود» قل هو اهللا احد«در ر�عت چهارم �د، 

واهللا سبحان اهللا وا�مـدهللا و الا� االاهللا« �رتبه ١٥سوره، در هر ر�وع و سجده 

»�س�يحات ار�عه«گفته � شود؛ كه در �موع چهار ر�عت، سيصد �رتبه » ك�ا

�س از نماز ن� همه د�های طوال� آن را � خواند و همچنـ�. ت�رار � شود

  .  را � خواندّنمازهای ائمه 

 ـــه ـــن و حافظ ـــا� ذا� ذه ـــاى ذا� او ا :توان ـــمز و�ژگيه ـــافظ� �  و ح

 واقعه اعجاز  ال� و عنايت خاص و فوق العاده زح� بعد ا.  بودیاستعداد �م

   :؛ مثالاش �م بود  حافظهگريراجع به �سائل د؛ با وجود حفظ قرآن، و به او

هـر  ؛كه � راست و نزديک  حرم بود را هيراه مدرسه حجت ؛ در ايام اقامت قم-۱

   !!كرد روز گم �

اظهـار  ديـدار بعـدی او را �ـشناخته و در د،يد  را �ی بار هم فردست�اگر ب -۲

 خـود را �ـان� به ندرت م�او، ح� اگر وی مد� م��ان او بود !كرد  ��ناآشنا

   !!!شناخت �

�ـسيار شخـصا كـر�ال� �ظـم، : آيت اهللا �س� �اليـری � گو�ـد �رحوم -٣

. و يک ماه ر�ضان در �الير ميهمان من بود و بـه �ـسجد � آمـدبود، كندذهن 

  روز ر�ضان را ياد بگ�د نتوا�ست و� بـه معجـزة امـامهر چه كردم د�ی �

   . تند و ��ع بدون هيچ توق� � خوانداًا و معكوسًتمام قرآن را �ستقيم 

ّكر�ال� �مد �ظم به قدري �م : همجن� �رحوم خراسا� نقل كرده است -٤

حافظه و ساده �وح و �م استعداد بود كه در مدت پانزده روزي كه مـن شـب 
ّ

و 

ار ز�ادي داشتم كه او اسم �ـرا يـاد بگـ�د و در روز با او بودم، با آن�ه من ا�
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اما بـه شـدت نـاتوان  (اى كه قرآن �فوظ است اسم من هم حفظ شود،  حافظه

ّگرفتـه بـود، و حـ�  اسـم و فاميـل �ـرا يـاد ؛او خي� با ز�ت اين اواخر) بود و

اى و   كه خود اين �م حافظـه،اي �ش او را � ديديد. ّعرفيات خو� نداشت

  . بودن حفظ قرآن او بودگي و �م استعدادي، به��ن د�ل بر معجزهساد

 روشن خواست  از آن جهت بود كه خداوند متعال � �س� خلق�؛نياشايد  -۵

ــظ  ــه حف ــازد ك س

 ی ا�ـرشان�قرآن ا

 اســـت و �ـــوهب�

ــــ نی�د  و ،ست�

ــسب  ــر ح ــه ب ا�ت

تعــا�م الــ� نــ� 

ياد خواست به غ� 

حق و كتاب الـ� 

 و بـه �شغول شود،

ـــــا�  ـــــول نظ ق

  : گنجوى

 یا�هر كه نه گو

 = تو خا�وش به

 تو اديهر چه نه 

  فرا�وش به
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 � ب األ رت صا ی  جاز ا ه ا �رح و � ��ا �� � �� طای�  � ی�ا م سارو ی کا ال � ش �  و ن و  �  � �� ب � � ع� آ �  

 كند�رحوم كر�ال� �مد �ظم فرززند عبدا�واحد سارو� فراها� بيان �  :  

ّدر ايـام �ـرم: واقعهتوفيق مقدمات  بـراي (واعظـي } ش.ه ١٢٨٢ =ق . ه١٣٢١ { ّ

يع� سـاروق كـه در اطـراف ( در آن سكونت داش�يم، ى كه ماا  به قر�ه)تبليغ

او شبها من� � رفت، من هم كه آن روزها جـوان بـودم و . ، آمد)شهر اراك است

ّ�م اسالم اطال� داشـته باشـم، پـاي خي� دوست � داشتم كه از معارف و اح

يك شب او در من�، سخن از �سألة �س و ز�ت به ميـان آورد . من� او � رفتم

اگر ك� �س ندهد نمازش درست ن�ست، ز�را يك پـنجم مـال غـ� : و گفت

�مس متعلق به سادات و امام زمان 
ّ ّ

 اسـت، و ��ـن اسـت )صلوات اهللا عليـه(

ّن را از ا�وال غ� �مس خر�ده باشـيد و يـك پـنجم آن شما �اس و يا �سكنتا

ّ باشـد و شـما در ا�ـوال آنهـا تـ�ف )صلوات اهللا عليه(مال سادات و امام زمان 

 و من تـصميم .و خالصه مطال� از اين قبيل در من� گفت .�صبانه نموده باشيد

ّق متوجـه داشتم كه هر چه � شنوم و ياد � گ�م عمل كنم، �ا با �ت�ي �قي

  .ِشدم كه ار�اب و ما�ك ده، �س و ز�ت ن� دهد

 :حا� اسماعيل كر�� فرزند �رحوم �مد �ظم سارو�؛ از پدرش نقل � كند

 روز بعد و �ت تأث� سخنان روحا� با ار�اب ده صـحبت � كر�ال� �ظم چند

داخـت �  آيا شما ز�ت گند� كه زمي�ش را من � �رم پر: و � پرسد كه،كند

تـو بـه �ر مـن �ري نداشـته بـاش و : ك�؟ ار�اب ناراحت � شود و � گو�ـد

پدرم � گو�د حاال كه ز�ت ن� د� مـن هـم . خودت هر�ري � خوا� ب�ن

ابتدا به او تذكر دادم، و� او اعتنا ن�ردبراي تو �ر ن� كنم، 
ّ

 .  
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شما چرا : گفتم به پدرم )چون در خانه پدرى زند� � كردم(من به خانه رفتم و 

: اين حرف ها را از كجا � گو�؟ گفتم! ��جان: ز�ت ا�والت را ن� د�؟ گفت

اگر كـ� :  آمده � گو�د)اراك= سلطان آباد = عراق عجم (اين روحا� كه از «

پـدرم . ز�ت را ندهـد مـا�ش حـرام اسـت�س و حقوق ما� خو�ش، همچون 

 شما ن� هبا اين وضع، من ديگر در خان: ن گفتمم. او برای خودش � گو�د: گفت

تصميم گرفتم كه در آن قر�ه نمانم و براي ار�اب و ما�ك ده �ر ن�نم و از  ،مانم

ايـن �ر را : هر چه اقوام و به خصوص پدرم به من گفتند كـه. آن ده خارج شوم

ره ن�ن؛ من كه از خدا � ترسيدم، نتوا�ستم حرف آنها را قبـول كـنم، و بـاألخ

و به حالت قهر به  بعد با حالت قهر روستا را ترك � كند، .شبانه از ده فرار كردم

�س از مد�، پدرم ك� را فرستاد و �را به روستا بازگردانيد، و باز هـم . قم رفتم

من ا�ار داشتم او ز�ت مـال خـو�ش را بدهـد، او هـم � . �ث ما ادامه يافت

 پدر را بر � اين هتا آن�ه بار ديگر من خان. اين فضو� ها به تو ن� رسد: گفت

 و پدرم باز كسا� را ،�وضوع ترک كردم و به تهران رفتم، و آ�ا �شغول �ر شدم

  ...درگ�ی ما ادامه يافت .فرستاد و �را به روستا بردند

 ا سـه سـال بـه عملگـي وًتقر�بـ} ش. ه١٢٨٥ تا ١٢٨٢ق معادل . ه١٣٢٤ تا ١٣٢١{

و در ماب� اراک و قـم، {. ديگر براي ا�رار معاش �ر � كردمخار�� در دهات 

و مـدت سـه سـال در } �رگـری � پـردازد كه جاده ماش�� ساخته � شد، بـه

  .  شا�٣٠ با �زد روزانه اطراف اراك به فعلگي و �رگري � پردازد

يك روز كـه ما�ـك ده از �ـل زنـدگي مـن بعد از مد� ار�اب �شيمان � شود، 

 ام و �س و ز�تم را � من تو�ه كرده:  شده بود، براي من پيغام فرستاد كهمطلع

و بـراي او پيغـام �  .دهم، و دوست دارم به ده برگـردي و در نـزد پـدرت بمـا�
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و با خ�خوا� سا�ورد�ن روسـتا، پـدرم حـا� فرستد كه حا�م ز�ت بدهم 

ن به طـور �ـستقل بـه �ر شد مقداری زم� و بذر آن را به من واگذار كند تا م

و پدرم �ددا به سـاروق بـر� گـردد و . كشاورزی ب�دازم و �ستقل زند� كنم
ً

  .�شغول كشت و �ر � شود

از تو�ـه صـاحب  ا�شان �ـس از اطمينـان ��ـل} ش. ه١٢٨٥معادل  ق. ه١٣٢٤{

و صـاحب من قبـول كـردم و بـه ده برگـشتم �لک، به شغل رعي� باز� گردد؛ 

به كر�ال� �ظم � دهد تا افزون بـر �ر بـرای  زم� كوچ� را ن��لک قطعه 

او پذيرفت و يک قطعه زمـ� بـزرگ  .كند ار�اب، بر روی زم� خودش ن� �ر

من � درنگ، ني� از گندم را بـه فقـرا . با هشت بار گندم را به من واگذار كرد

 ما�ك ده به مـن  و در زم� خودم كه ار�اب ودادم و نيم ديگرش را كشت كردم

   .داده بود، نصف �ري � كردم

 و همـان جـا ،مالک را � پرداخـتسهم) كر�ال� �ظم بعد درو �صول(پدرم 

 و به �ستح� كه به طور ��ل از وضـع زنـد� و ،ز�ت سهم خود را جدا � كرد
ّ

معاش او مطلع بود، � داد
ّ

كردن خرج ساالنه خود و افزون بر اين، �س از جدا. 

فقـرا تقـسيم �  ذری كه برای �شت سال بعد كنار � گذاشت، ماب� را بـ�ب

در حا�كـه . اول� �ـصول، نـي� از آن را بـه فقـرا داد او �س از برداشت .كرد

. يک ب�ستم است و نيم ديگر �صول را در زم� پاشـيدمقدار ز�ت يک دهم يا

�ـصول هـر  نـي� ازبه اين ترتيب �مد �ظم با خود عهد كرد كـه از آن �ـس

شنا� و احـسان �مـد خداوند به پاس وظيفه. برداشت را به نيازمندان بدهد

و . حد انتظار شـد �ظم به �ر او بر�ت داد و در آن سال حاصل زراعت ب�ش از

 ه�صول را برداشتم و به شكران. خدای متعال، بر�� داد كه در آ�ا � نظ� بود

  .ن نصف كردملطف خدای متعال با ب�نوايا
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چنـد سـال بـه همـ� صـورت } ش. ه١٢٨٨تـا  ١٢٨٥معادل  ق. ه١٣٢٧ تا ١٣٢٤{

نمـودم، و �ـسيار   و نصف درآمد خود را ب� فقراى همان �ل تقسيم �گذشت

كـردم، و دوسـت داشـتم هم�ـشه يـار و مـدد�ر  به فقرا و �ستمندان كمـك �

 ب�ـش� از ز�ت از ايـن روی مـا همـواره�ردمان ضـعيف و �ستـضعف باشـم؛ 

  .معمو� در راه خدا انفاق � نموديم و خداوند هم بر�ت ز�ادی به آن � داد

 



 

٣٣

 = ق. ه�١٣٢٧ادى األخـرى =  سال� ٢٧در سن {: اعجاز ال�و بروز م� واقعه 

يك روز تا�ـستان كـه بـراي  در يک فصل برداشت، تا آن�ه} ش. ه١٢٨٨ ت�ماه

و گنـدمها را �ـع كـرده بـودم، و منتظـر بـودم خرمن كو� به �زرعه رفته بودم 

�سي� بيايد تا گندمها را باد دهم و �ه را از گندم جدا كنم، هر چه منتظر شـدم 

بادي نيامد و آسمان ��ال راكد بود، تا باألخره �بور شدم به طرف ده برگردم
ً

 .  

 بـه  كه هر سا� ز�ت مال خـود راهمان شخ�( ي�ي از فقراى ده ؛در ب� راه

 ا�ـسال چــ�ي از .هـايم نــان ندارنـد �ـه: بـه مـن رسـيد و گفــت) او � دادم

خـ�، خـدا ن�نـد : گفتماى؟  �صولت را به ما ندادي، آيا ما را فرا�وش كرده

ام �صول را �ع كـنم و ايـن را  كه من از فقرا فرا�وش كنم، و� هنوز نتوا�سته

آيد؛ و� س� � كنم مقـداری ن� � ب�� كه باد. ّبدان كه حق تو �فوظ است

   .او خوشحال شد و به طرف ده رفت. گندم برايت تهيه كنم

بـه �زرعـه رفـ� او، �ـس از. و� من د�م آرام نگرفـت. شخص �ستمند � رود

و مقـداري كر�ال� به وسيله غر�ال مقداری گنـدم از �ه جـدا كـرده، برگشتم 

  بـهتـاي آن �رد فق� برداشـتم، و براوزن � كند گندم با ز�ت ز�اد �ع كردم 

بـرای  �د؛ و از آ�ا به باغ خود كه پاي� ده بود، � رود تا اند� علوفـهبم�ل او 

و قدري هم علوفه براي گوسـفندانم درو كـردم؛ و چنـد  .گوسفندا�ش تهيه كند

ساعت بعد از ظهر، يع� حدود ع� بود كه گندمها و علوفـه را برداشـته و بـه 

  . ه افتادمطرف ده به را

 )�ـشهور بـه نـام هفتـاد و دو تـن( هقبل از آن�ه وارد ده �شوم، به باغ امـا�زاد

اما�زاده به نامهاي اما�زاده جعفـر و امـا�زاده صـالح ) بقعه(در آ�ا دو . رسيدم

  . دفنند، و يك قسمت هم به نام چهل دخ�ان معروف است
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ِمن روي سكوي در
ّ

ها  و گندمها و علوفه اما�زاده، براي رفع خست� �شستم، ب

  . گذاشتم و به طرف صحرا ن�ه � كردمرا كناري 

خـوش قـد و قامـت با هيبـت و جوان كه ي�ي از آنها �سيار سيد ديدم دو نفر 
ّ

�اسهاي آنهـا عـر� بـود و . بود، با شكوه و عظمت عجي� به طرف من � آيند

 پاسخ �را با �بت سالم كردم،وق� به من رسيدند، .  س�ي به � داش�ندهعمام

بدون آن�ه من آنها را قبال. دادند
ً

 اسم �را ؛ّ ديده باشم، همان آقاي با شخصيت

اى در ايـن امـا�زاده بـراي  كر�ال� �ظم، بيا با هم برو�م فا�ه: ند و گفتندبرد

آقا من قبال: گفتممن . آنها �وانيم
ً

 بايـد بـراي بـردن  و حـاال،ام  به ز�ارت رفته

گـذار ها را كنار ديـوار ب �سيار خوب، اين علوفه: ندفر�ود . برومعلوفه به م�ل

  . اى �وان و با ما بيا فا�ه
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من فكر كردم كه آنـان راه امـا�زاده را بـ� ن�ـس�ند، امـا من هم اطاعت كردم 
ّ

و عقـب � آنهـا حر�ـت .، ديدم آنان جلوتر � روند؛هن�� كه حر�ت كرديم

  . نمودم

كـه در امـا�زاده شانزده (ابتدا . رفتند) باغ قسمت غر�(آنها به طرف اما�زاده 

قـسمت غـر�، ايـن  بـزرگِ امـا�زاد�ن ،َقسمت غر� مدفون اند، �رد هس�ند

اما�زاده شاهزاده حس� را ، و ّاما�زاده اول را ز�ارت كردند) اما�زاده جعفر است

و  خواندند، براي آن اما�زاده ها �د و قل هواهللا ه هاىآنان سورو . ز�ارت كرديم

من چون سواد نداشتم به همراه آنان � خواندم و صندوق را نـ� � بوسـيدم، و 

   .� خواندندفا�ه � زدم، و� آنان چن� ن� كردند و تنها ) ��ح(دور 



 

٣٦

 ديگری هبه امام زاد . بعدي رفتندهبه طرف اما�زاداز آ�ا ب�ون آمديم �س و س

بـه چهـل زن و دخـ� ( � رونـد دخـ�ان لبه سمت چه. رفتيم در قسمت ميا�

ّو داخل � شوند؛ آن دو سـيد ) دفن شده اندسلمه   به نام ام خان�کي �پرس�

�رحـوم . شما هم بياييد: بزرگوار داخل اما�زاده شده، و به �رحوم پدرم � گو�ند

متو�ان اما�زاد�ن � گو�ند: پدرم � گو�د
ّ

ايـن فقـط زنهـا � تواننـد داخـل: 

آن دو بزرگـوار �!  آقايان به اين قسمت وارد شوند؛ت شوند و �نوع استقسم

َما �رم هس�يم؛ بياييد داخل؛ اش�ل ندارد: گو�ند َ
:  ي�ي از آن آقايان � گو�ـد

اگر چن� باشد �س �ردها ن� تواننـد قـ� . اش�باه كرده اند، اينها خرافات است

و . قم را ز�ـارت كننـددر   در سور�ه و ح�ت معصومه ح�ت ز�نب 

   .ا�شان هم داخل � شود. �وان�يد � كنند كه بيا فا�ه أت

 ايـن بقعـه ميـا� :توضيح

قرنها معمور و �ورد ز�ارت 

بود، و در اين واقعه مبار�ه 

 جزو �شاهد مهدو�ـه 

� گــــردد، و تمــــام دوره 

طاغوت و ياقوت هم برقرار 

بر� از عوا�ل وهابيـه نفـوذى در حكومـت �ـ�؛  !!) به اسم توسعه(بود، تا در سا�اى اخ� 

و اآلن سنگفرش غ� �سق� است، كـه !!! آنرا ب�� و�ران و با سطح زم� ي�سان كردند

ش�يه رفتاري كه در �ر�ب بقعـه (تنها تابلو� �ليها زده اند به عنوان �شانه �ل قديم بقعه 

، ايـن اقـدامات )ان ا�ـام شـددر �ت فوالد اصـفه �سان األرض و �صالى امام �ت� 

 تن ساروق زم� وسي� دارد، و �اى توسعه و �٧٢ر�� در صور� ا�ام شد كه �ل ز�ارت�ه 

بناى �دد و يا ساخ� بقعه بزرگ�ى كه هر سه بقعه را در بـر بگـ�د، ايـن بقعـه وسـطى را 

  ).ملعنهم اهللا و افضحه. (�ر�ب و �سطيح كردند و اآلن �ل عبور شده است



 

٣٧

�� بـاغ �زم � و �س از قرائت فا�ه برای آنان به سمت اما�زاد�ن قسمت

 را هـا ّشوند كه مدفن امـا�زاده عبيـداهللا بـن � ا�ـصالح و سـاير امـا�زاده

بـه نـام (�ـرد و يـک نفـر خـانم و در قسمت �� باغ ن� پانزده .ز�ارت كنند

بـن ّن ��، � ا�ـصالح بـزرگ امـا�زاد�و. هـس�ند ن� دفـن )ن�ت خاتون

مـن هـم عقـب �   اسـت امام ز�ن العابدين صغر بنألابن حس� عبداهللا 

باز هم من دور � زدم و قـ� را � بوسـيدم امـا . آنها، به آن اما�زاده داخل شدم

  � خوانندفا�ه ) ا�ستاده(آنان باز هم 

�ا سـاكت .  ن� شـومّمن متوجه آن] كه[در اينجا ديدم آنها چ�ها� � خوانند 

  . كنار اما�زاده ا�ستاده بودم



 

٣٨

كـه (، ي�ـى از آن آقايـان )مـن(ى �س از ز�ارت و خواندن فا�ه، نمـاز و د�

را قبال نديده و ن� شناخت كر�ال� هيچ يک
ً

 به باالی حرم، دورتادور سـقف )

ايـن ؟ ن�ه �ن به آن كت�بـه، � تـوا� �ـوا�: پدرم � گو�د اشاره � كند و به

پدرم به �ل �ورد اشاره ن�ه � !كت�به ها را ب�� و �وان
ّ

به �ن�ه كردم، كت ،كند

و در آ�ـا خطهـا� . ای ديدم كه نه پ�ش از آن ديده بودم و نـه بعـد از آن ديـدم

كه آنها را هيچ �ه  نورا� � ب�ند؛ كه گو� با آب طال نوشته شده است؛ خطها�

ناگهـان نـ�ه كـردم،  .بود  به اما�زاده آمده بود، نديدهدر گذشته كه بارها و بارها

  . ديدم �ما� از نور آ�ا نوشته شده. چشمم به كت�بة اطراف سقف افتاد



 

٣٩

كر�ال� �ظـم، �ـس چـرا چـ�ي : همان آقاي با عظمت، رو به من كرد و فر�ود

آقا من �ال نرفته: گفتم ن� خوا�؟
ّ

، وانمو نـ� تـوانم �ـ. ام، مـن سـواد نـدارم

�شخيص � دهم كه خطها� نورا� در آ�ا نوشته شده است كه تا كنـون نديـده 

آقايـان سـادات � ) آن دو نفـر(ي�ـى از  قادر به خواندن آنها ن�ـستمام؛ و�

ن� تـوانم �ـوانم؛ : كند باز عرض �. �وان؛ � توا� �وا�! �مد�ظم: فرمايد

و سـ�س نـزد مـن آمـد و  .و� تو بايد �وا�: فر�ودباز هم همان آقا . سواد ندارم

 � !!�ـوان !حاال �ـوان: گذاشت و ��م فشار داد، و گفت من هدست به س�ن

   :اين طور �وان: فر�ود چه �وانم؟: گفتم !!!توا�
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در ح� خواندن آيه و ت�رار آن به آن آقا . اين آيه است، به همراه آن آقا خواندم

، كه با ٥٩ ه تا رسيدم به آخر آي...، من � كشيدههمچنان دست به س�ن من؛ وسيله
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 . آيـه را 

خواندم، آن�ه جلوتر آمدند، و دست خو�ش� را از پ�شا� تا س�نه ام كشيدند، و 

 مـن ه قـرآن را در سـ�نه و همـ، من فوت كردنده �د را خواندند و به چهرهسور

   .نهادند

ا من صورتم را برگرداندم كه به آنهـا چـ�ي بگـو�م، ناگهـان ديـدم كـ� آ�ـ

 مـن بـوده، خـ�ي ه روي سـ�نان و از آن آقا� كه تا هم� �ظـه دس�ـش!ن�ست

   !!!چ�ي وجود نداردها هم كه روي سقف بود،  و ديگر از آن نوشته!!ن�ست



 

٤١

  �سخ� ات سفارش به تالوت شده معروف به آيات آي

 آنرا تالوت فر�وده اند و به اشاره مبـارك  آيا� كه در اين واقعه ح�ت

ورت كت�به نورا� در دورتادور سقف �زار ظـاهر شـده اسـت، در �ـسان و به ص

اصطالح اهل حديث و فقه و د�؛ معروف به آيات سخره و �سخ� � باشد، چه 

فـضيل�ش  اينكه در تعا�م نورا� �كتب و� و �م حـ�ات معـصوم� 

اجر �كررا بيان و به تالوت �ستمرش سفارش شده است، و �ز فضايل معنوى و 

اخروى خواص �سيارى برا�ش ذكر شده است كه عمده آنها كه �وجـب ناميـده 

} �سخ� قواى ار� و ن�وهاى آسما�{شدن بدان گرديده است؛ خاصيت عظيم 

در اينجا شمه اى . است} در جهت حفظ و حراست و �وفقيتهاى ظاهرى و باط�

: كنيماز بر�ت اين آيات ��فه را از كتاب تعقيبات نماز نقل �

 باشد، و در دستور العمل رقعه اسـتغاثه ) آيت العرش(نام ديگر اين آيات �

و از �ـشان و شـهرت . و �� از اين عمل اسـت ،ياد شدهاز اين آيات ��فه ن� 

 اسـت، و از )از �لـه ا�ـس و جـن(�ر�رى و تأث� آن در تمام �ئنات ) �سخ�(آيه 

 تـا عـوارض خفيـة و القـاء ات هع �ور ظـاهر�له �وارد آن �فوظ ماندن از انوا

خود ��ـل نه تنها قوى است؛ كه ) بإذن اهللا( آنقدر تأث� آن  بلكهنفسانية، � باشد،

   . مأ�ور و �لزم � گردد؛ در جهت حفظ شخص از �ارت بازمانده؛ بلكه�

 كه �وجـب پ�اسـ� دل از ،  استدفع � شياط�  آيات �سخ�؛تالوتاز آثار

 ىصـفاس و القاءات شيطا� و ن� خواطر نفسا� گرديده، و ايـن ا�ـر سـبب هواج

   .منور شدن قلب به نور يق� � باشدو ر ايمان، دل باطمينان در ن�يجه  و ؛نفس

 ح�ت �ـوال� نزد ) پيک طلحه و ز��(خداش ارسال از �ضمون واقعه 



 

٤٢

ه به تـالوت ايـن آيـه؛ و و توصيو سفارش آنها به وى بر حذر از تاثر وى از �وال 

 بار و تغي� حالت ان�ـار خـداش ٧٠او را به ت�رار اين آيات تا  واداش� �وال 

بـراى به عدد مـذكور؛  تالوت اين آيات :بر � آيد كه) و ايمان آورد�ش به �وال

و  و صفاء و نورانيت قلـبدل و حصول اطمينان و آرا�ش قلبيه رفع شك و وساوس 

   .نافع و �رب است ؛ا�سان �ستعدهدايت 

 هر كه ش� در �ـل تنهـا يـا دور افتـاده :  فر�وده اندح�ت �وال� و ن�

را تـالوت نمايـد؛ ) �سخ�(باشد؛ و اين آيات ) در معرض آسيب يا نگران از آن(اى 

تـالوت : �الئ�ة از او حراست كنند؛ و شياط� از وى دورى �و�ند، و نـ� فر�ـود

  .  نتايج را داردآنها قبل از خواب هم�

 و آيـت ) ٥-١(هر كه آيات فواتح سورة بقره : فر�ود و ن� ح�ت پيام�

آيـات �ـسخ� ، و )١٦٤ و ١٦٣(؛ و آيات اواسط سوه بقره؛ )٢٥٧-٢٥٥ا�كر� بقره 

؛ )٤٠-٣٣(؛ و آيات سـوره ا�ـر�ن )١١-١(؛ و فواتح سوره صافات )٥٦-٥٤اعراف (

؛ را تالوت كند؛ كفايـت )٤-١(فواتح سوره جن ؛ و )٢٤-٢١(و خواتيم سوره ح� 

ّو هر سـلطا� كـه از � او بـه خداونـد ) ��ش(كند او را از هر شيطان مارد 

من ضامنم براى هر كـه ايـن :  فر�وده اندپناه برده شود، ح�ت امام �ت� 

آيات را تالوت كند تا اينكه خداوند او را از � هر سلطان ظا�م و شيطان مارد 

  .  دزد متجاوز و هر درنده آسيب رسان �صون بداردو هر

 رسـيد و گفـت همينطور وارد شده كه يـك اعـرا� بـه حـضور پيـام� 

ْبرادرى دارم دردى دارد، ح�ت فر�ود دردش چ�ـست؟ گفـت مبـتال بـه �مـم  َ َ

است، ح�ت فر�ود او را نزد من بياور، وق� آورده شد، حـ�ت ) �شنج مغزى(



 

٤٣

 ه ازآيـ دو  و،بقـرةفـواتح  ،فا�ـة ا�كتـاب:  قرآ� تعو�ذ فر�ـوداو را به اين آيات

و���م � واحد ال � إال هو ا�ر�ن ا�ـرحيم إن � خلـق ا�ـسموات " ه  بقروسط

آل سـوره  و از ، خاتمـة بقـرةه آي سه و، وآية ا�كر�تا آخر اين دو آيه،" واألرض 

إن ر��م اهللا ا�ي خلق "از ( "�سخ� "أعراف آيةسوره   ازو شهادت،عمران آية 

" فتعـا� اهللا ا�لـك ا�ـق"آيه ن و �ؤمنه سوراز و ،) آخر آيةتا" ا�سموات واألرض 

 ،"وأنه تعا� جد ر�نا ما ا�ذ صـاحبة وال و�ا")  ٣(آيه  جن ه سوراز و ،آيةتا آخر 

 ، سـورة حـ� خواتيم و،)"من ط� الزب "تا(...  أول ه آي فواتح سوره صافات؛ دهو

و آن �رد بيمار فورا خوب شد و از جـا . معوذت� و" قل هو اهللا أحد "ه هاى سورو 

  .برخاست آ�نان�ه هيچوقت �ر�ض نبوده است

 به همـراه سـه  ،)�سخ�(آيات  با تالوت اين :به فر�وده ح�ت امام صادق

 قبل از خواب؛ خداوند شـياط� را بـر ؛سجدة و آية ، و آيت شهادة،بار آيت ا�كر�

 ميلشان �لزم به حفاظت او، و � فرشته را �و� به �د و �ـس�يح و تهليـل خالف

   .ستتالوت كننده آنهاو ت�ب� و استغفار فر�وده تا بيدار شود، و ثوا�ش براى 

م� حديث ��ف يا روايـت �وجـود از آن در كتـب حـديث؛ در ايـن :توضيح 

ا شده است، در بيان مقـصود اكتف" آية سجدة"فقره �مل است؛ و در آن به اين تعب� 

 - ١: از آن؛ و اينكه كـدام يـك از آيـات اسـت؟ احتمـاالت متعـددى مطـرح اسـت

) ٥٤- ٥٣فـصلت (حم سجدة ) خاتمه سوره(مقصود از آن آيه هاى : �شهور گفته اند

مقصود از آن؛ آيه بعـد از آيـه سـجده در سـوره ا�ـم : بر� ن� گفته اند - ٢. � باشد

و بعيد ن�ست كه مقصود آيه سـجده در سـوره  - ٣ .� باشد) ١٦سجده(ت��ل سجده 

در " سـجده"باشد، چه اينكه سوره معـروف بـه عنـوان ) ٣٨- ٣٧فصلت(حم سجده 

معروف اسـت، ) فصلت(ميان قدماء و �دث� همان حم سجدة است كه ا�روزه به 



 

٤٤

آيـه بعـد سـجده يـا خاتمـه : و نص حديث هم ��ح است كه آية سجدة؛ و نگفته

�ا وج� ندارد كه از آيه سجده در سـوره معـروف بـه سـجده نـزد قـدماء سجده؛ ف

بر� هم از روى احتياط روش �ـع بـ�  - ٤. عدول به غ� آن شود) فصلت ا�روز(

  .احتماالت سه �نه و تالوت هر سه آيه را برگز�ده اند

بـه } قـرآن كـر�م و علـو�ش را{ از اينكـه اعطـاى حـ�ت وجـه ا�لـ� :ا�اصل

�مد �ظم سارو�؛ با تالوت اين آيات و توصـيه بـه خوانـدن آنهـا؛ اتفـاق كر�ال� 

خود اين آثـار و بـر�ت واقعـه سـاروقيه؛ اگرچـه بـه : افتاده است، معلوم � شود كه

 � باشـد، امـا بـه بر�ـت )منـه ا�ـسالم(ت�ف ال� و ت�و�� �وال صاحب األ�ر 

قعه خود نمونـه اى از شـواهد تالوت اين آيات ��فه عنايت شده است، ف�ا اين وا

آثار تالوت اين آيات ��فه است، همچنـ� و �رحـوم سـارو� بـراى حفـظ و يـاد 

ماندن �فوظات و دا�سته هاى قرآن�ش؛ ن� از مـداومت بـر تـالوت ايـن آيـات � 

بهره � برده است، و�ا در خالل �ح اين واقعه و بيان نقش اين آيات ��فه؛ يـك 

اى حافظان و عالقمندان به حفـظ قـرآن كـر�م وجـود دارد كـه راهنما� معنوى بر

� تواننـد از  ايـن }  براى توانا� و سهولت حفظ آيات قرآ� و ن� احاطه و دوام آن{

بفضل اهللا و منه و�رمه. آيات مبار�ه قرآ� بهره مند شوند
ّ

.  



 

٤٥

 بـابه گونـه ای غـرق در خوانـدن �م اهللا�ظم كر�ال� : از واقعهاحوال بعد 

 كه حضور آنان را از ياد � برد؛ وق� به خود �؛�جه خوش آن بزرگوار � شود

 و فرص� بـرای گفـت وگـو و !آيد، � ب�ند آن دو بزرگوار از نظر �يب شده اند

يک دنيا افسوس كه چرا آن گونه كـه بايـد  !از آنان برای او نمانده است پرسش

توا�ست ب�ش از اين با آن دو بزرگوار و ای �ش � ! �ليل ن�رده است از آنان

  ! كرد �صاحبت �

 �  اسـم �ـرا از كجـا!؟ آنها يا امام بوده اند يا فرشـته كه:بعد با خودش � گو�د

  .  آنها قرآن را در س�نه من گذاش�ند و رفتند!دا�س�ند؟ آنها غر�ب بوده اند

با خطـور  در اين �وقع دچار ترس و رعب عجي� شدم و ديگر نفهميدم چه شد،

 .افتـاده بـودم...  اين اند�شه ها و مهابت آ�ه برا�ش پ�ش آمده، بيهوش � شـود

   . يع� بيهوش روي زم� افتادم



 

٤٦

صـبح�� ) سحرى(با �سيم . صبح روز بعد ادامه داشت) سحر(اين بيهو� تا 

هن�� به خود آمـدم كـه ديـدم شـب فـرا رسـيده  ،برخاستم به خود آمده، از جا

 پا� از شب گذشته بود، تعدادی شـمع كـه در امـا�زاده روشـن كـردهو . است

نزديك اذان صبح بود كه به هـوش . بودند، تمام شده و رو به خا�و� گذاشته بود

چنـد . هوا هنوز تار�ك بود، جر�ان روز قبـل را هـم فرا�ـوش كـرده بـودم. آمدم

 �شستم و بـه دقيقه، مثل ك� كه از خواب بيدار � شود و ن� داند كجا است،

ّوقـ� متوجـه . در بدنم احساس خـستگي عجيـ� � نمـودم. اطرافم ن�ه كردم

شدم كه در اما�زاده هستم، به خودم بد و ب�اه گفتم و خـودم را �ز�ـش كـردم 

و به ز�ـت برخاستم،  مگر تو �ر و زندگي نداري، آخر اينجا چ�ر � ك�؟: كه

   . اما�زاده را در تار��ى پيدا كردمِبدر



 

٤٧

 تا اذان صـبح در امـام و )نماز مغرب و عشاء را خوانده(بعد كه به هوش � آيد 

�ل واقعه به اين اميد كه آن بزرگواران را دو�اره ب�ينم، چند بار به. زاده � ماند
ّ

فوقا� ديوار از كت�به ها و آيا� كه بر روی قسمت. آمدم؛ و� از آنان خ�ی نبود

  .اما�زاده خواندم نماز صبح را در.  با� نمانده بودنوشته شده بود ن� اثری

بـاألخره از جـا برخاسـتم و از امـا�زاده � شود ) روش� بعد فجر(هوا كه روشن 

�  علف هـا را بـر، علوفه را از هما�ا كه گذاشته بودم، برداشتمب�ون آمدم، و 

  . ت كردمحر�و به طرف خانه بار علوفه را به دوش گرفتم و به سوي ده  ،دارد

در ب� راه متوجه شدم �مات عر� ز�ادي ب�م، 
ّ

! راه، با خود ز�زمه � كـردم در

ام �لـو از �مـا� بـود كـه  گو�ا چ�ها� � دا�ستم؛ مطال� را � خواندم؛ س�نه

خواندم، قلبم آرا�ش پيدا � كرد،  معا� آن را ن� دا�ستم؛ و� هر �ه آنها را �

كـه روز قبـل (ّو س�س ناگهان به ياد �ـ�� .  � كردماحساس �حا� و سب�

   .باز ترس و رعب �را برداشت.  افتادم)خدمت آن آقا پيدا كرده بودم



 

٤٨

ر  ه ��ا�ر  ن ا�� و ی� و �وز آ�ر  ا جاز ا ��ا ی  (� وم سارو � ن �  � �طا �دن   � � آ � �(  
دند، سـالم و ب� راه كه �ردم با من برخورد � كر: از واقعهاول� آ�� ديگران 

 �اغـت را � !از ديـروز تـاكنون كجـا بـودی؟ :علي� � گفتند و � پرسيدند

و� ايـن دفعـه  ....! گم شده است"عبدا�واحد فرزند كر�ال�: گفتند گرفتند و �

  . زود خودم را به م�ل رساندم

از د�ـشب : پرسـيدند به م�ل آمدم؛ خانواده و پدر و مـادرم دورم �ـع شـدند و

همه جا �اغت را گـرفتيم؛ و� تـو را . ن كجا بودی؟ خي� دنبالت گش�يمتاكنو

م�ل همه دوستان، �ست�ن و آشنايان را جو�ا شديم؛ و� اثـری از . ن�رديمپيدا

مـن : گفـتم. ّح� � خرمن و باغ هم رفتيم؛ هيج جا از تو �شا� نبود. نيافتيمتو

 تا صـبح! مگر ديوانه شده ای: ندفت و آنها گ!را در اما�زاده به صبح رساندم شب

تـا ايـن : د كـهام خي� �را �ز�ش كردنـ اهل خانه!اما�زاده چه � كردی؟در

   كجا بودي؟) شب و نزديك طلوع آفتابتار��ى نهايت (�وقع شب 

من چ�ي نگفتم و علوفه را به گوسـفندان دادم، و صـبح زود آن گنـدمها را بـه 

واك�ش در برابر وا�يـن { .ه او �سليم نمودم و ب، خانة آن �رد �ستمند بردمبدر

و خانواده در چن� �واق� سكوت است؛ و حـ� اگـر سـخن نـا�ا يـا � ر�ـط 

  .}بگو�ند نبايد برانگيخته و عصبا� شد

جن (د�� شده ) او(اهل خانه فكر � كنند كه .  ماجرا را تعر�ف � كند)دعب(

 � ) كه هر سا� به ساروق � آمدواعظي( �س او را نزد همان ) است او راگرفته

  . �شنماز �ل، آقاي حاج شيخ صابر عرا� رفتمپّو بدون معط� به نزد  .برند



 

٤٩

در آن زمان، �رحوم حاج آقا صابری عرا� كـه واعظـى مـت�، متـدين، �ـال و 
ّ ّ ّ

 و مد� در آ�ا � ماند،بود، همه سا� به ساروق � آمد �شهور
ّ

 و �ردم را �وعظه ،

. وق� اين واقعه رخ داد، آقـای صـابری عـرا� در سـاروق بـود. د � كردارشا و

 �س از اين كه از اما�زاده برگشته بـود، نـزد آقـای :ابوی نقل � كرد كه �رحوم

معموال �ردم از روستاهای اطـراف نـزد او � آمدنـد. رود صابری �
ً

 و �ـسائل ،

   .آنان رسيد� � كرد و او به �سائل يک يک ،او � پرسيدند�� خود را از

�سائل خود را مطرح � كنند و آقای صـابری بـه ) حا� (�س از اين كه �ردم

 بـه واعـظ ؛جلو � رود و �س از احوال��آنها رسيد� � كند، كر�ال� �ظم

آقـای ! مثل اينكه من قرآن را بـه طـور تمـام و كمـال حـافظ شـده ام � گو�د

ّصابری �رتبه اول متوجه مطالب  كـر�ال� دو�ـاره. كـر�ال� �ظـم نـ� شـودّ

خب حاال قـصه ؟ �� جان چطور شده:  بعد آقا صابر � پرسد....ت�رار � كند

ّو داستان خودم را از اول تا بـه  .� دهد) ب�ش�(پدرم ما وقع را توضيح چ�ست؟ 

  ... . آخر گفتم

خـ�، : گو�د ك�؟ �مد�ظم � شايد خيال � ؟شايد خواب ديده ای :آقا � گو�د

بيدار بودم و با پای خودم به اما�زاده رفتم و همراه آن دو نفر چن� و چنان شـد، 

:  پـدرم � گو�ـد؟آيا سواد داري آقا � گو�د !و حاال هم همه قرآن را حفظ دارم

 .كسا� هم كه آ�ا بوده انـد گـوا� � دهنـد كـه سـواد نـدارد.  سواد ندارم،نه

يد قبالشا: گو�د پ�شنماز بدو �
ً

 سواد داشته ای و �� از قرآن را حفـظ كـرده 

كـه از �ـردم تأييـد و برای اين.  �ه درس �وانده اممن هيچ: ا�شان � گو�د ای

شـما � دانيـد كـه مـن ! ای اهـا� سـاروق: رو به آنان كرده و � گو�ـدبگ�د،

 بـضاع�  و پدرم كر�ال� عبدا�واحد �رد �،به �كتب نرفته امتاكنون هيچ �ه



 

٥٠

�را به �كتب بفرستد و يا معلم �  و ن� توا�سته؛است
ّ

خانه برايم بگ�د تا �ـرا 

همـه  ك� � داند كه من درس خوانده ام به آقا عرض كنـداگر. با سواد كند

اها� باالتفاق � گو�ند
ّ

 �مد�ظم درس نرفته و �كتب نديـده اسـت، مـا؛آقا: 

اها� دهات ديگر هـم �  اد نداشته استشاهديم كه ا�شان هيچ �ه تاكنون سو

مـا از . داشـته باشـدما ن� تاكنون �ش�يده ايم كه �مد�ظم كر�� سواد: گو�ند

  گذشته، او را فردی � سواد � دا�س�يم

 پـدرم �وع بـه خوانـدن قـرآن � ؟ چه چ� را يادت دادنـد:آقا صابر � پرسد 

 بـه او كرامـت ! جن گرفتـه ن�ـست!داين قرآن � خوان: آقا صابر � گو�د. كند

 هر جا� از قـرآن را كـه ،، � آورند)بياورندكه  ( آقا صابر قرآن � خواهد!شده

�ـس :  پدرم � گو�ـد! پدرم بقيه اش را � خواند؛باز � كند و يك آيه � خواند

از اين، به �ال گفتم
ّ

در امـا�زاده بـه  قسم� از اينها را ديروز عـ� در بيـداری: 

�ـسيار ب�ـش� از  اد داده اند؛ و من آن را فراگرفتـه ام؛ بلكـه اآلن � ب�ـنم،من ي

آ�ه � : آقاي پ�شنماز به من گفت !آ�ه به من گفته اند، در س�نه و حافظه دارم

اينهـا  بلـه،:  به من گفـتحاج شيخ صابر عرا�. من آنها را خواندم .دا�، �وان

 !كرد، و هر چه � پرسـيد جـواب � دادماو ساعتها �را امتحان �  .آيات قرآنند

 و آنهـا كـه ايـن ؟ چـه شـد!؟ امام زمان بود!؟معجزه بود: آقای صابری � پرسيد

آقاصـابر  حـاجگفتم، �شناخ�؟ وق� همه ماجرا را را به تو عطا كردندتكرام

: ايـن اسـت گو�د كه معنـ�ش ای � �س از امتحانات فراوان، به ز�ان �� �له

 شده، و يک �سأ� مهـ� بـرا�ش پـ�ش آمـده، و نظـر كـرده شـده�رش درست 

 برو�م خط ها� را كـه در ،حاال كه به تو كرامت شده: آقا صابر � گو�د .است

آقا بلند شد و به اتفاق ا�شان و اها� به امـا�زاده . . سقف امام زاده است ب�ي�يم
ّ



 

٥١

سـو و آن سـو نـ�ه بـه ايـن وق� وارد اما�زاده � شوند �ـس از ز�ـارت،. آمديم

   !و اثری از آن آيات نيافتند !كردند � ب�نند نه خطي است، نه نوري
  

 �ظـم !�ردم: و آقای عرا� به �رد� كه آ�ا بودند، گفت. س�س قرآن را بوسيدم

در اين هن�م كه) اها� ده كه(. درست � گو�د، او �ورد لطف قرار گرفته است

متوجه رخداد فوق العاده و كرام
ّ ّ

ت و تفضل ال� شده بودند، به سوی من هجـوم
ّ

 

و ؛ !ّو به قصد ت�ک، �اس �را پـاره پـاره كردنـد ،�ردم بر � من ر�تندآوردند 



 

٥٢

ّ�اس هايم را به عنوان ت�ک بردند، و اگر او �را در خانة خود و اتـاق زن و �ـه 

 آقای صـابر .ّاش ن�ده بود، �ردم ده، گوشت بدن �را ن� به عنوان ت�ک � بردند

 اگـر جـان ،�ظـم: عرا� به ز�ت �ردم را از خانه ب�ون كرد و بـه مـن گفـت

ّدر غ� اين صورت به عنوان تـ�ک . خودت را دوست داری شبانه از اين �ل برو

خرمن و گوسفندانم را چه كنم؟ گفـت، : گفتم. به دست �ردم آسيب خوا� ديد

 و پو� هم به من داد و شـبانه ،نندمن دستور � دهم آنها را حفظ و �ع آوری ك

ْتمام به ده آوردند ّس�س �را به عزت و اح�ام) بعد از مد�(. به �الير آمدم
ِ!!.  

ّدر آن وقتها كه كر�ال� �مد �ظم جر�ا�ش را بـراي  :}خراسا�{توضيح راوى 

علماء نقل � كرد، براي عموم ن� گفت كه آن آقا چه كـ� بـوده، و تنهـا بـه 

ّبرخورد با دو سيد قضيه را �ح � دادعنوان  �� گمان � كردند كه ايـن دو . ّ

اند كه ايـن �وهبـت را  بوده) معروف مدفون در آن بقعه(نفر همان دو اما�زاده 

چن� نبوده، بلكه به طور قطع ي�ي اند، و حال آن�ه به دالي� اين  به او نموده

ّاز آن دو سيد كه بـا كـر�ال� �مـد �ظـم حـرف   او ه� زده و دسـت بـه سـ�نّ

ّكشيده، ح�ت بقية اهللا 
 بودند، ز�را آنها به ز�ـارت امـا�زاده )صلوات اهللا عليه(

هـا  اند، و مع� ندارد كه خود امـا�زاده رفته بودند و براي آنها فا�ه � خوانده

چنـ� خودشان را ز�ارت كنند و براي خودشان فا�ـه �واننـد؛ و عـالوه، يـك 

ّهم با آن خصوصيات در ظرف يك �ظه، ن� توانـد جـز �ر و� اى، آن  معجزه ّ

اهللا األعظم كه واليت ت�و�� بر ما سوى اهللا دارد، بوده باشد؛ و از همه باالتر، 

ّ�� �رحوم كر�ال� �مد �ظم خودش ت��ح � كرد كه آن آقـا حـ�ت و�  ّ

   . بوده است)صلوات اهللا عليه(ع� 

ّآ�ه از اح�م اسالم دا�سته است، �ـورد توجـه حـ�ت او در اثر عمل كردن به 
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ّبقية اهللا 
 قرار گرفته و بـزرگ��ن ثـروت معنـوي را بـه او داده )صلوات اهللا عليه(

بودند؛ يع� او را در يك �ظه حافظ قرآن كر�م كرده بودند، آن هم نـه بـه طـور 

ّواص آن و تمـام خاى را كه به او تعليم داده بودند،  معمو�، بلكه هر سوره و آيه

  . ّخصوصيات آن آيه را در حافظة او س�ده بودند

 در نقل عمو� و از �له راوى فوق؛ نظرش ّكر�ال� �مد �ظماگرچه : ت�ميل

را در�اره اشخاص �القات شده و عنايت كننده؛ نظرش را نگفته است، و از ابراز 

 بوده و يق� اشته ��ف به حضور ح�ت ��ا ابا داشته است، اما قلبا مع�ف

است كه به ز�ارت ح��ش ��ف شده است، كما اينكه در نقل �ح �القات 

با روحا� روستا هم از او اين استظهار را بيان كرده است، و �ـز اينهـا در �ـوارد 

  .عديده اى كه احتمال ان�ار نداده به اين حقيقت ت��ح كرده است

اسـت كـه ق . ه١٣٢٧سال وقـوع آن تنها ؛ آ�ه در نقلها آمده: �قيق تار�خ واقعه

زمـان آن از آ�ا كـه ذكر و تأ�يد شده است، اما ماه آن ت��ح �شده است، و� 

از فصول سال بيان شده كه در تا�ـستان و وقـت برداشـت �ـصول گنـدم بـوده 

� فـ�ا  در اوايـل تا�ـستان و ت�مـاه اسـت، ؛ اين �وسم در نوا� مذكورواست، 

در مـاه �ـادى رخـداد ايـن واقعـه :  كـهت ر�ا� تقو�� گفـتتوان با �اسبا

 جـرى ه١٢٨٨ معـادل بـرج �طـان و ت�مـاه ؛قمرىجرى  ه١٣٢٧األخرى سال 

  .شم� بوده است
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ل  و اا ی� م سارو ی کا ال �� �� ب عد از � ه �   بار�  ا�� و ن �دن(�  � ل  آحا � �(  

ّوضـوع مطلـع �م �ـردم ده از � �م: }ّكر�ال� �مد �ظم{: بعد از واقعهايام 

�ر رعيـ� خـود را كمـا�ن . شدند، و� من �شغول كشاورزي و �ر خودم بودم

 و از همـان وقـت، نافلـه و ،ز�ت مال خود را � پـرداختمادامه دادم و همه سا�

نماز شب را به طور �رتب و
ّ

به� از قبل � خواندم

 بـود كـه بـا � ي�ى از خصوصيات ديگر پدرم ايـن: بعد از واقعهتوانا� فورى 

داش�ند و او هم ب�سواد (خو�شان خودش  سوادی كه عموم اها� ساروق و قوم و

و من هم خودم شاهد بودم و چندين �رتبه او را امتحان كـردم كـه چـ�ی) بود

ن� توا�ست �واند يا بنو�ـسد؛ و� هـر جـای قـرآن را � خواندنـد و از او �

كند؛ فوری قرآن را � گرفـت؛ ي�ـى، دو خواس�ند؛ جای آن �مه و آيه را پيدا 

  .قرآن را بر � گردانيد و آيه �ورد نظر را �شان � دادبرگ از

اگر دو�ست نفر سؤال پيچش � كردند؛ هر كدام از يک سوره يا يک آيـه را �

ما بعد و ما قبلش را � خواند، � گفت در چـه . خواندند؛ همه را جواب � داد

  بع� وقـت هـا قـرآن را بـر عكـس � خوانـد؛ يعـ�.و آيه چندم است سوره

).با ترتيب معكوس � خواند(  از جلو به عقب)�مات هر آيه را(

اش   با آمنه خـانم دخـ� عمـهكر�ال� �ظم ،�س از كرامت حفظ قرآن :ازدواج

 ١٣بعد گذشـت  ازدواج نيحاصل ا.  ازدواج كرد) بود�يكه دخ� با تقوا و متد(

 بـود، ) و اكـ�مي ابـراهل،ي اسماع:یها به نام(سه �� از ازدواج؛  سال ١٩ و ١٦و 

   .كردند  كمک �یاو را در ا�ر كشاورز) بعدها و از نوجوا�(كه 
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بنابر آ�ه در �قيق تار�خ واقعه ساروقيه بيان شد؛ از آ�ـا : �قيق تار�خ ازدواج

 توانـد در ايـام كه در نقلها آمده بعد از اين واقعـه ازدواج كـرده اسـت، فـ�ا �

 رجـب و هـاى و يـا ايـام مبار�ـه ماه)اواخر  ماه �ادى األخرى(ميالد فاطمية 

  .بوده باشدش . ه١٢٨٨و تا�ستان ق . ه١٣٢٧شعبان همان سال 

به هر حال تا مد�: بعد واقعهسا�اى 
ّ

انـدک  صـحبت مـن � ز�انهـا بـود؛ تـا؛

گف� ماجرا به �ردم يا بـا و من هم از ترس اينكه با ،اندک از خاطر �ردم رفت

 يـا گفتـه شـود كـه بـرای شـهرت ،خواندن آش�ر قرآن از ثواب عملم �م شود

  . س� � كردم آن را پنهان كنمچن� � كند،

�س از اين، �م �م �ردم �را فرا�وش كردند و كـ� �اغ �ـرا : پدرم گفت

و ا�تـه  ،پيوسته در خفا بـه خوانـدن قـرآن �ـشغول بـودم) اما من(، ن� گرفت

 و بـه درسـ� درک ن�ـردم كـه ، قدرخود را ندا�سته؛خودم ن� آن طور كه بايد

   كرده استخدای متعال چه �وهبت بزر� به من عطا

 تـاج� ماهي و تهد� خری �ظم بارها برا�كر�ال شده است كه در اين سا�ا نقل

  . استتهرف  ���ن� توهاى اطراف از �له نوا� اراك و به شهرستانزند�

پـدرم  :شدت �واظبت بر لقمه حرام و پره� از د�ورى با ديگران و لقمه شبهه نـاك

از خوردن غذا و لقمـه �ـشكوک .  را ن� خوردغذای همه ك�. همه جا ن� رفت

ز�را � ترسيد با خوردن لقمه شـبهه نـاک، معجـزه . ناک سخت بر حذر بودو شبهه

ّ�سيار به سخ� مـ�ل افـراد متفرقـه � .  كندب� برود و آن را فرا�وشقرآ� اش از

غذای شـبهه نـاک � خـورد، � فهميـد و بالفاصـله بـه �ـوی خـود هر�ه. رفت

.  و وجودش را از غذای شبهه نـاک پـاک � كـرد!انگشت � زد تا آن راباال � آورد

هم� كه غذای شبهه ناک � خورم، حا�م دگرگون � شود � گفت
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�س از مد� به د�ل �ئله مند شدن، خشكسا� : ت حاللتالش براى مع�ش
ّ

و (

�لـک نبود بـضاعت، گوسـفندها، �وهـا و و )قحطى �صنو� متفق� در ايران

  .  و روز�ر را با �رگری � گذراند،از دست � دهد) تدر�ا(اندک را 

 در همـ� ايـام اسـتخدام قـشون دولـت : سارو� � گو�د كر�ال� �ظم�رحوم

   .}ق.ه١٣٣٤ - ١٣٣٣حدود { شد كه ��از استخدام � كرد، )شاه قاجارا�د(

 كه � آمدند داوطلـب ��ـاز � گرفتنـد تـا ،من ��از بودم در زمان ا�دشاه

ما رفتيم ��ازی در �رز ايران و . برگردند؛ مثل حاال ��از اجباری نبود بروند و

مقاومت وى " در مقام بيان  اين �وضوع به مناس�� ديگر�ح{ ......بوديمعراق

 .}نقل شده است" در برابر مدارس غر�زده

نقـل از خـاطرات كـود� حـاج اسـماعيل كـر�� {: �واظبت بر تالوت به دوام

ما در سـاروق مـ�� داشـ�يم كـه از سـه اتـاق : }فرزند كر�ال� �ظم از پدرش

قـداری پدرم در اتاق آخری كه صندوق خانه هـم بـود، م. �شكيل � شدتودرتو

�وق� كه پدرم بـرای تهيـه . برای گوسفندها ذخ�ه كرده بود�ه و يو�ه خشک

�وهای خود به آن اتاق � رفت تا با �لـوط كـردن يو�ـه  خوراک گوسفندان و

فراهم كند، من شـاهد ز�زمـه و آوازهـا� از وی بـودم؛ ها با �ه خوراک دام را

�زمه � كند؛ و او ز�زمه را قطع � چه چ�ی را زنزديک � رفتم تا ب�ينم پدرم

طور پنهان گوش � دادم؛ و� از آ�ه � خواند �  ّ�� كه متوجه نبود، به. كرد

چه � خوا� و چرا فقط هر وقـت ! پدر: � پرسيدم �� ن� از او. در ن� آوردم

! تـو چـه � دا� چـه � خـوانم � گفـتبه صندوق خانه � روی، � خوا�؟

�رت و به مـن �ری  كه شدی � فه� كه من چه � خواندم، برو �اغبزرگ 

پدرم از �س كه ساده بود، گمان � كرد اگر به مـن كـه فرزنـدش  نداشته باش
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قرآ�ش �م خواهد شد يا ��ن اسـت � خواند، ثواب  هستم، بگو�د كه قرآن

   من آن را به �ردم بگو�م

دائم �شغول خواندن قرآن بـود، .  نبودا�شان يک �ظه هم از خواندن قرآن �فل

� ديدم ح� خواب هـم كـه بـود �هـا�ش ت�ـان � خـورد و چـ�ی � بارها

مـن : مگر در خواب هم قرآن � خوانيد؟ � گفـت: پرسيدم از ا�شان �. خواند

بايد در هر شب و روز يک بار قرآن را ختم كنمخواب و بيداری ندارم؛ من

من خـود �� شـبها بيـدار � شـدم و ا�ـشان را  : شبهجد و نماز�واظبت بر ت

خسته شـده ايـد، الاقـل قـدری ! پدرجان: � گفتم. � ديدم» نماز شب«�شغول 

حا�ش را دار�ـد شـما هـم بلنـد  اگر: ا�شان � فر�ود. اس�احت كنيد و �وابيد

�وابيـد و �ری بـه مـن شو�د و نماز شب �وانيـد؛ و اگـر حـا�ش را ندار�ـد،

آنهـا كـه از نمـاز افـسوس از. من هر چه دارم از نماز شب است.  باشيدنداشته

  شب �فلند

 ليبـه نـام اسـماعبـدنيا آمـدن فرزنـد اول كـر�ال� �ظـم، : والدت فرزند اول

  .��كر

؛ فوايدى بـراى �قيق در تار�خ والدت فرزندش  :�قيق تار�خ والدت فرزند اول

 �رحـوم سـارو� دارد، و نــ� تـصحيح و �ـشخيص تـوار�خ ديگـر وقـايع زنـد�

�شخص شدن م�ان صحت و عـدم صـحت تـوار�خ عـددى كـه فرزنـدش و 

  .ذكر � كنند) به نقل از او(ديگران 

 ١٣٤٦  معـادلش.ه ۱۳۰۷ متـو�( و شناسـامه او حا� اسـماعيلبر نقل خود بنا

بعـد از  سـال ۱۹ سال� پدرش و ۴۷او در سن الدت م وز� باشد، كه �ستل) ق.ه
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 و ت�ـرار آن توسـط ؛ اين تار�خ عل�غم ثبت سجالتو�، � باشدوی اج ازدو

 اين تار�خ با ساير توار�خ �سلم �ر�وط به چونباشد، صحيح  نبايد ؛خود شخص

 ساز�ر ن�ـست، از �لـه سـفر او بـه تو�ـ��ن كـه سـبب ؛وقايع زند� پدرش

 حـا�  سـال�١٣-١٢شهرت كشورى و ب� ا�ل� او گرديـد، ايـن سـفر در سـن 

فرزندش و دوران تبعيد دوم �رحوم شيخ �مد خا�� زاده بـوده هم� اسماعيل 

 تـا ١٣٥١(است، كه با �الحظه تار�خ قط� و ثبت تار�� ايام تبعيد دوم خا�� 

كه از تار�هاى مندرج در سـجالت قـديم ) ش.ه١٣٢١ تا ١٣١١ق معادل . ه١٣٦١

 و سـن فرزنـد در وقـت سـفر معت�تر اسـت، والزمـه تـار�خ ث�ـ� شناسـنامه؛

تو���ن؛ ا�ام سفر او بعد ايام تبعيد خا�� به تو���ن � باشد، كه صـحيح 

ز آ�ا كه �رحـوم  ن�ست، ف�ا ن� تواند تار�خ ث�� شناسنامه او صحيح باشد، ا

سارو� سه سال در تو���ن با �رحوم خا�� اقامت نموده است و خا�� از او 

م قرآن را ياد گرفته است، ف�ا بايـد تـار�خ آشـنا� و �وع در اين مدت يك خت

اقامت �رحوم سارو� در تو���ن؛ سه سال قبل از انتهاي مدت تبعيـد خا�ـ� 

و از آ�ا كه ي�سال بعـد ، )ش. ه١٣١٨ تا ١٣١١ق معادل . ه١٣٥٨ تا ١٣٥١(باشد 

 كند و آن مقـارن از اقامت تنها� در تو���ن؛ خانواده را به تو���ن دعوت �

توسط ) ق. ه١٣٥٤ شوال ١٣ش معادل . ه١٣١٤ دى �١٧وع (ايام كشف حجاب 

رضاخان �لعون و اول� نوروز بعد آن بوده است، و هم� �شانه هم توسـط خـود 

 حـدودا) ش. ه١٣١٥بهار (حا� اسماعيل نقل شده است، و س�ش در اين زمان 

 ميانـه سـا�اى تبعيـد دوم خا�ـ� در  سفر �رحوم سارو� درف�ا سا� بوده، ١٤

 تـار�خ اقامـت ؛تو���ن بوده است، براى اسـتخراج تـار�خ والدت ايـن فرزنـد

انتقـال ( سال سـن او را هـن�م ايـن سـفر �١٤رحوم خا�� را مبدأ قرار داده و 
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بنابراين تـار�خ تـو� اولـ� فرزنـد بايـد بـ� سـا�اى ك� � نماييم، ) خانواده

بوده باشد، و اگر سن او در وقـت ، )ش.ه١٣٠٥ تا ١٢٩٨ق معادل .ه ١٣٤٤ تا ١٣٣٧(

كـشف حجـاب را هـم �ـالك قـرار سفر خانواده به تو���ن و اول� بهار بعد 

 بـوده كـهش . ه١٣٠١معـادل  ق. ه١٣٤١    بايد تار�خ دقيق والد�ـش حـدود؛دهيم

ار�خ  سـال زودتـر از تـشـشو .  سال بعد ازدواج پدرش رخ داده اسـت١٣ حدود

قديم متداول بوده كه شناسـنامه �ـ�ان تو� شناسنامه اش باشد، و اين رسم در 

�ـ�صاحب عيـال و ؛ را بقدری كوچك � گرفتند تا وقت �شمو�ت ��ـازى

 سـن ؛ بنـا بـر ايـن �قيـق،اوالد شده باشد و طبق قانون وقت كشور معاف شود

   .) و حفظه اهللا اهللاءماشا( باشد،  � سال٩٦زه حدود  ا�رو؛ اسماعيلحا�
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  �� كـرميبه نام ابـراهبدنيا آمدن فرزند دوم كر�ال� �ظم، : والدت فرزند دوم

  .)ق. ه١٣٥٠(ش . ه۱۳۱۰ متو�طبق شناسنامه 

بدنيا آمدن فرزنـد سـوم : والدت فرزند سوم

طبـق   ��بـه نـام اكـ� كـركر�ال� �ظـم، 

  )ق. ه١٣٥٣(ش . ه۱۳۱۳ متو�شناسنامه 

  :دوم و سوم ان والدت فرزندهاىار��قيق ت

از صدور شناسـنامه هـا بطـور متـوا� آنهـا 

چن� بر � آيد كـه در وقـت والدت و فـورا 

ــد و  ــدتها بع ــشده، و م ــادر � ــد از آن ص بع

سـه (ي�جا؛ با ر�يت فواصـل زمـا� اوالد 

حـا� از (صادر شده است، خاطرات ثبت شـده جدا�نـه اى ) سال ب� هر�دام

از فرزندان دوم و سوم ندار�م؛كه با آنها توار�خ مذكور )  و توار�شوقايع �سلم

را �سنجيم و تصحيح كنيم، چه اينكه �لب �صاحبه ها با فرزنـد اول اسـت، و 

صحبت و نقل مطل� از فرزندان دوم و سوم كر�ال� �ظم در رسانه ها مطـرح 

�صاحبه ها و ن�ست، عل�غم اينكه هر دو در قيد حيات هس�ند و بطور �ستمر 

هما�شها و �راسم هاى يادبود و بزرگداشت پدرشان برگزار � شود؛ اما با ا�شان 

با توجه به اشـ�ال� كـه در بـرر� ! صحب� �شده و تاكنون رسانه اى �شده اند

تار�خ تو� فرزند اول �شهود گرديد؛ ف�ا تار�خ مندرج شناسنامه هاى فرزنـدان 

سنامه فرزند او� غ� معت� است، و تنها ن�تـه دوم و سوم هم بر همان نهج شنا

قابل استفاده از آنها فاصله زمـا� بـ� والدتهاسـت نـه تار�هـاى مندرجـه در 

ر دشـده �قيـق شناسنامه ها، اگر اين فاصله زما� را �ـاظ كنـيم و�ـر تـار�خ 
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ش .ه ۱۳۰۴ اول وارد كنيم؛ تار�خ تو� فرزنـد دوم � شـود در سـال والدت فرزند

 معـادل(ش . ه١٣٠٧فرزنـد سـوم هـم در سـال تار�خ تو� ؛ و )ق.ه ١٣٤٤ عادلم(

كه تفاوت توار�خ شناسنامه ها بـا واقعيـت همـان شـش . بوده است )ق.ه ١٣٤٧

  .سال � باشد

فرزند ارشد كر�ال� �ظم حا� اسماعيل كر�� : اهتمام به تعليم قرآن فرزندان

. هنوز به �كتب نرفته بودم) ش. ه١٣١١  (ودمب به ياد دارم كه يازده سا� :� گو�د

بيـا قـرآن : قرآن را در دست گرفته بود، نزد من آمد و گفت يک روز در حا� كه

چگونه قرآن �وانم در حا� كـه اصـال : گفتم. شوی تا قرآن خوان؛يادت بدهم
ً

قرآن خوانـدن شـما : من چطور � خوانم؟ گفتم �س: گفت! الفبا را ن� شناسم؟

: گفت! من �اقت آن را ندارم. شود ه است؛ معجزه كه شا�ل حال همه ن�معجز

انـا فتحنـا«و سوره . من ن� دانم بايد �وا�
ّ

لـک فتحـا مب�نـا
ً

را آورد، مـن در » 

آورد؛ � آن�ـه سـواد شگفت بودم كه چگونه هر سـوره را كـه � خواسـت �

ای است؛ قرآن را   سورها�ته من ن� دا�ستم چه. داشته باشد و �مات را �شناسد

كـرد بـه و �وع. ن�ه �ن، من � خوانم، شـما هـم �ـوان: به من داد و گفت

 چند آيه كه خوانـد، گفـت. خواندن؛ من ن�ه � كردم؛ و� چ�ی �م ن� شد

ًانـا فتحنـا لـک فتحـ«من هرچه س� كردم به جز �مـه . حاال �وان ّ
 را» ا مب�نـا

 شما تا: با صدای بلند فر�ودند. ه خاطرم نمانده بود�واندم؛ ز�را چ�ی جز اين ب

مـد� گذشـت و مـن بـه  بايد درس �ـوا�. درس �وا�، چ�ی ياد ن� گ�ی
ّ

��ـل  قرآن آشنا شدم و با كمک پدرم قرآن را به طور) الفباى(�كتب رفتم و با 

  ومقداری از قرآن را ن� حفظ كردم.  و به خواندن قرآن �سلط شدم،ياد گرفتم

در �وارد �سياری هر�س قـسم� از قـرآن را � خوانـد � توا�ـستم بقيـه آن را 

  .دچار �سيان و فرا�و� شده ام)  سال�٩٦در سن (و� حاال  �وانم؛
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ی   وری و � ا �م��ا�ر  ه �� ت ا�� و عاد  ف ا ��� و  � ی�� جاز ا ��ا ی ب � ھای  و ع��ا آز � وم � � � از  ی�   � سارو

) ش. ه١٣١٤ تا ١٢٨٨ق معادل. ه١٣٥٤ تا ١٣٢٧ سال از ٢٧( مد�تا : رف� از ساروق

 تـا ،�� � كنـد )از غ� اهل �ل(را  )اعجاز حا�ل قرآن بودن( پدرم اين �ر 

توار�خ �سيار مغلوط بود (ق . ه١٣٥٤ش معادل .ه ١٣١٤سال اينكه در اول تا�ستان 

  . ون � رود كه به قصد ز�ارت عتبات ��ات از ساروق ب�)كه تصحيح شد

 سا� بودنـد ٥٤وق� پدرم قصد � كند كه به سفر عتبات ��ات بروند، حدودا 

به يـاد دارم زمـا� كـه �رحـوم پـدرم تـصميم   . سال داشتم١٣-١٢و من حدودا 

� خـواهم : سفارش ما را كرد و گفـت؛  مادرمهگرفت به كر�ال برود، به �رحوم

.ّبه �سافرت بروم و به كر�ال ��ف شوم

پ�ش از سفر، �ارج يک سال را با �صوالت �ت�ی كه از باغ �يـدش شـده 

 هجرت  �زم �سافرت و)ق. ه١٣٥٤(ش .ه ١٣١٤ ما گذاشت و در سال بود، برای

 و �روان رو ساروق خود بـر � راه كـر�الآن �وقع. از وطن به سوی كر�ال شد

وانـه � شـدند؛ در عتبـات ��ـات ر  اسب و قاطر به سـویبود؛ �ردم با كجاوه

.رفتحا� كه پدرم همان راه را پياده در پ�ش گرفت و



 

٦٣

�الير و سـ�س عـ� آن روز بـه ) از توابع(» حس� آباد«و به » جو�ر«در راه به 

ّده سيد شهاب«
  . وارد � شوند »ِ

 شهاب كه نزديك �الير بـود هتا اينكه يك روز به دهكد :كر�ال� �ظم � گو�د

   . �ر بودمرفتم و �شغول

در آ�ـا �اغ مـ�� را � گـ�د كـه شـب را  :حا� اسماعيل كر�� � گو�د

راهنمـا� » �شهدی ر�ان بيات«به م�ل فردی به نام �ردم او را. اس�احت كند

وارد � شـود و م��ـان از او بـه گـر� اسـتقبال �  � كنند؛ و پدرم به م�ل او

�رحـوم . �سافرت و شغلش را جو�ا � شودجر�ان  �س از �ف شام، از او. كند

مـن سـخت بـه : �شهدی ر�ان � گو�ـدپدرم قصد سفرش را بازگو � كند و
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كه ي�ـى دو روز بـه او كمـک  و از او تقاضا � كند. �رگر و دروگر نيازمندم

فـردای . را� كر�ال شودكند و اگر خواست همان جا بماند تا �س از پايان درو،

روانـه � شـود و  مراه فرزندان �شهدی به سوی زمينهـای ویآن روز پدرم به ه

است؛ به او � فرزندان �شهدی � ب�نند دروگر خو�. �ر درو را آ�ز � كنند

بـه آنهـا �  پـدرم. هم� جا نزد ما بمان و هر چه �وا� به تـو � دهـيم: گو�ند

ان شاءاهللا اگر سال آينده توفيق شد، نزد شما خواهم آمد: گو�د

شب كه به م�ل بر � گردند، � ب�نند صاحب خانه به دل درد شـديدی مبـتال 

�ست�ن و فرزندان تصميم � گ�ند برای مداوای پدر خـود، فـردا او . شده است

بر � اينكه چه ك� او را ب�د، �ث � كنند و درنهايت . ب�ند را به تو���ن

 و قرار بر اين � شـود كـه روز بعـد ،من كه مهمان بوده � افتد قرعه به نام پدر

به تو���ن بروند و �س از معاينه و مداوای طبيـب بـه  پدرم به همراه �شهدی

.برگردند» ّسيد شهاب«ده 

صبح روز بعد پدرم خي� زود از خواب بلند � شود و برای رف� آماده � شـود و 

تو�ـ��ن، دو تـا » ّسـيد شـهاب«ِفاصله ب� ده . سوی مقصد حر�ت � كنندبه

.هوا خوب و �ساعد بوده است. ن�ستفرسخ ب�ش�

جناب آقای آشيخ �مد س�واری، ��م، واعـظ ) �رحوم آيت اهللا(در همان زمان 

اتفاق آيـ تو���ن بهّو مدرس شهر 
ّ

 اهللا شـيخ �مـد خا�ـ� زاده �واجـه � ت

س از خوانـدن رفته بودند؛ و �ه اهل قبور از شهر ب�ونبرای خواندن فا�. شوند

با كـر�ال� �مـد�ظم  فا�ه در حال قدم زدن به سوی شهر در حر�ت بودند كه

  . و �شهدی ر�ان همراه � شوند
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كه در بغـداد بـوده انـد و در زمـان �ـسلط آقای خا�� زاده ) �رحوم آيت اهللا(

بـه حالـت   )دست �شانده ان��س(از طرف دولت عراق  ؛ر عراقبان��� ها 

تو���ن به � دردر ايران ) ش.ه١٣٢١ تا ١٣١١ق معادل . ه١٣٦١ تا ١٣٥١(تبعيد 

خا�ـ� هـم در راه مبـارزه بـا ي دهـ اهللا شـيخ متپدر ا�شان آيـ� برده است، 

  .استعمار ان��س در عراق شهيد شده بودند

  
پدرم � شـنود كـه آنهـا در  آنها بودند�شت �ر�ان �رحوم پدرم با �شهدی 

خوانـد و تر�ـه �   و ي�ى از آنان آيـه ای از قـرآن را �،حال مباحثه هس�ند

خوانده، در قـرآن متعـدد  نظ� آيه �ورد نظر كه آقای خا�� زاده آن را �. كند
ّ

�رحوم پدرم � ب�ند آيـه ،است؛ با اين تفاوت كه قبل و بعد آنها با هم فرق دارد

ای كه خوانده شده با توجه به آيات ماقبل و مابعد خود،
ّ

اش�باه خوانـده شـد؛ از  

ــد ــان ص ــشت � آن ــدِ� ــشد... : ا � زن ــدی!� ــط خوان ــ�باه �  !! غل ــه را اش آي

 و جـز يـک �ـرد ،خا�� زاده ن�� بـه �ـشت � � كنـدحاج آقای!!!خوانيد



 

٦٦

از اين .  ك� را ن� ب�ند)سوار بر االغ است كه(دها�، همراه با يک نفر ديگر 

شـما ! دا� كه من غلـط خوانـدم يـا درسـت؟تو چه �! �رد دها�: رو � گو�د

مـن حـافظ � : ا�ـشان � گو�ـد. روستا� هس�يد و با اين �سايل آشنا ن�ـس�يد

اش�باه خوانديـد، قبـول ! ندارد، آقاقرآن خواندن كه دها� و شهریقرآن هستم 

حفـظ � خـوانم � آن�ـه درس  كنيد كه اش�باه خوانديد؛ من همه قـرآن را از

بـا  .سم اهللا امتحان �ن�اگر باور نداری،. خوانده باشم و به �كتب رفته باشم

كمال شگف� ك� كه تا آن روز كرام� را كه به او عطا شـده بـود، كتمـان � 

تا ثوا�ش �م �شود؛ حال چه شده بود كه يک �رتبـه ايـن گونـه بـه سـخن كرد

برخورد، آ�ز آشنا� پدر من با �رحوم خا�� زاده � شود كه تـا  اين! آمده است

د نو�ت پدرم را امتحـان � كننـد و � ب�ننـد كـه آنها هم چن آخر ادامه داشت

  .اين درحد معجزه است

در باقيمانده راه به طور �ت� ماجرای خود را برای آقـای خا�ـ� زاده نقـل � 

�ر�ض است و او را نـزد : اين همراه شما ك�ست؟ � گو�د: ا�شان � پرسند. كند

قا، حكيم هم هـس�ند؛ او خود آ: �رحوم آقای س�واری � فرمايند. برمحكيم �

بـه اتفـاق مـ�ل آقـای خا�ـ� زاده �  بياور�د تا معاينه اش كننـد را به م�ل
ّ

�ـس � كننـد و » ّسيدشهاب«روانه �س از معاينه و تهيه دارو، �شهدی را. روند

آقای خا�ـ� �رحوم پدرم را در آ�ا نزد خود ن�ه � دارند؛ تااز آن خا�� زاده 

 بـه اعجـاز طبـق روايـ� كـه از امـام زمـان (همه قرآن را زاده به كمک او 

.حفظ كند) آ�وخته

خـانواده را بـا ؛ پـدر )ًابتداء( آيا شما و خانواده هم تو���ن بوديد؟ نه: �صاحبه

نامـه فرسـتاد ( ، اما وق� قرار شد نـزد آقـاي خا�ـ� زاده بمانـد،خود ن�ده بود
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�س از مد� كه نزديک به يـک سـال . آمد و ما را هم به تو���ن برد) عمو�مان
ّ

نداش�يم؛ ناگهان نامـه ای از او در  از رف� پدر ما گذشت؛ و ما از ا�شان اطال�

پـدرم در . به سـاروق رسـيد. )ق.ه١٣٥٥معادل  (ش.ه ١٣١٥شب عيد نوروز سال 

فـروختيم  با� داشـ�يم،. نامه سفارش كرده بود كه عمو�م ما را به تو���ن ب�د

در .  اثاث خانه را به االغ بار كرده و به سمت تو���ن حر�ـت كـرديمو قدری

.آن زمان در روستاها ماش� نبود و �ل و نقل با چهارپايان ا�ام � شد

�وع شـده )  ق١٣٥٤ شـوال ١٣ = ش ١٣١٤ دى ١٧(كشف حجاب از سال قبـل 

رمان بـود كـه بود اما اوج �له مأ�ور�ن رضاخا� در ايام اول� نوروز بعد اين ف

  ش١٣١٥فروردين سـال  )خانمها براى ديد� عيد از خانه ها ب�ون � آمدند بود

�صادف بود با اين كه از طرف حكومت وقت؛ يع� رضاشاه �لعون،. )ق١٣٥٥(

 مادرم را از كوچه باغهـا �فيانـه بـه مـ�ل. � داش�ند چادرها را از � زنها بر

 م�ل ا�ـشان، آزاد بودنـد و ديگـر در آ�ـا در حوا�. آقای خا�� زاده رسانديم

در �وقـع بـ�ون آمـدن از (خانم �رحـوم خا�ـ� زاده  جرأت ن� كرد به ك�

�رحوم مادرم همـراه . ّ حر� بزند يا متعرض شود)ّ�سجد يا �امم�ل يا رف� به

.آمد � كردا�شان با چادر رفت و

در قناعـت و (پدرم  االت، �واردی از اين ح بروجردى�رحوم جناب آقای علوی

آن،   را برايم نقل كرده كـه يـادآوری)پره� شديد از شبهه ناك و غ�حالل قط�

�وق� كر�ال� �مد�ظم با مـن مـأنوس : ا�شان � گفت. خا� از لطف ن�ست

معموال م�ل ما � آمدبود و
ً

ي�ى از روزها كه م�ل ما آمده بـود، بـرايم نقـل . 

�ن مقيم بوديم، ي�ى از معتمدين تو���ن من و آقـای وق� در تو��:كرد كه

. چند تن از رفقـا هـم بودنـد. برای شام به م�ل خود دعوت كردخا�� زاده را
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�س از چند �ظه، حا�م بـه هـم خـورد و دل درد . خورديم م�ل وی رفتيم و شام

هـستم من د�م درد گرفته، به م�ل � روم و منتظـر : به آقا گفتم. شديدی گرفتم

. ن�شيد كه آقای خا�� زاده به م�ل بازگـشتطو�. تا شما ���ف بياور�د

قدری نبات و آب جوش به من دادند؛ و  ا�شان. كما�ن د�م به شدت درد � كرد

خواب ديدم در �سجد بـاال� حـرم  خوابم برد؛ در. تا اندازه ای د�م آرام گرفت

ا گرد هم �شسته انـد و در از علم  در قم هستم؛ و چند نفرح�ت معصومه 

سفره ای پهن كـرده، انـواع . رأس آنها �رحوم آيةاهللا حائری يزدی �شسته بودند

بـه خـوردن غـذا من اشتهای ز�ـادی. غذاهای �يذ و �رغوب بر روی سفره بود

�ـشغول  ديگران و آقـا هنـوز. داشتم؛ قدری برنج زعفران زده برای خود كشيدم

آقـا . ميل كنيد تا ديگران هم �شغول شـوند! آقا: م�شده بودند؛ من به ا�ار گفت

جواب ندادند و قدری از برنج را برداشت و در �شت خود فشار داد؛ ديدم خون 

مال چه ك� ! آيا به چشم خودت نديدی! چه �ورم: آن � چكد؛ و فر�ودنداز

.از خواب بيدار شدم؛ دا�ستم غذای د�شب شبهه ناک بوده است! ؟را �ورم

 دو سال نزد آقای خا�� زاده ماندند تا ا�شان قـرآن را  ي�ى)با خانواده( پدرم

قرار شد در آخر�ر، آقـای خا�ـ� . كند به طور ��ل حفظ) طبق روايت پدرم(

چهـار جـزء از قـرآن را خوانـد،  �وقـع امتحـان، وقـ� سـه،. زاده امتحان شـود

 ش�يه و نظـ� ديگـر را كه از �له اينكه اواخر آيه ها. اش�باهات �سياری داشت

مثال. ات بود، جا به جا � خواندآي
ً

به هـر . ٌعليم عظيم � خواندٌ عليم حكيم را

ابـوی قـرآن را حفـظ  حال، اقرار كردند كه هرگز قادر ن�ـس�ند ماننـد �رحـوم

  .كنند؛ ز�را حفظ ابوی به معجزه ال� بوده است

خـود را از قـرآن�س از در�افت اين كرامت از خداوند و حافظ شدن، خواندن 
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قـرار ّ�ردم ساروق پنهان � كرد و آقای صابری هم كه اول� بـار در جر�ـان آن

 گرفته بود، �رحوم شده بود و �ردم هم او را فرا�وش كرده بودنـد؛ تـا زمـا� كـه

در�اره (ا�شان در تو���ن به آقای خا�� زاده برخورد كردند؛ و ا�شان نامه ای 

 �رحـوم ،ّهبةا�ين شهرستا� نوشـ�ند ّبه سيد) شدنكرامت از خداوند و حافظ 

و ارتباطـات {.  بودنـدعـراقّ در آن زمان از ��ـان طـراز اول شـيعه ؛شهرستا�

صـ� اق من. ه١٣٥٥ تـا ١٣٣٩جها� گس�ده با �لل و علماى بالد اسال�، و�ـ� 

ته داشته و � توا�ـس... همچون وز�ر معارف، رئ�س ديوان ��، نماينده �لس و

خا�� زاده در نامه خود پ�ـشنهاد �رحوم }در معر� اين معجزه ال� �ؤثر باشد

كنگـره حفـاظ قـرآن "ّكرده بود كه به همـت �رحـوم شهرسـتا�، پـدرم بـه
ّ

 در "

آيـت اهللا �رحوم خا�ـ� زاده نامـه ای بـه �رحـوم . ّدا�ش�ه األزهر معر� شوند

ّسيد هبةا�ين شهرستا� نوش�ند � ندارم، عم� شد يا خ�؟كه از آن اطال. ّ

در ) همـراه خـانواده( كـه پـدرم �س از ي�ى دو سـال: اقامت در ده سيدشهاب

خا�ـ� زاده تقاضـا كردنـد كـه از آقـای» ّسيدشـهاب«ِتو���ن ماند؛ �ردم ده 

اجازه دهد �مد�ظم به اتفاق خانواده اش در 
ّ

سـا�ن شـود تـا » شـهابّسـيد«

�ـارج خـانواده  و از ايـن طر�ـق،،ا به عهده گ�د�افظت انبار قلعه های آنها ر

بـه " ّسيدشـهاب«" پـدرم در ؛بـا �وافقـت آقـای خا�ـ� زاده. خود را تأم� كند

.و خار�� �شغول شد) حفاظت انبار(�رگری 

بزرگ� كه شدم؛ �� ��ه � پدر � گذاشتم و در صدد امتحـان پـدر بـر � 

ها�ش را � �ست و من از ايـن فرصـت پدرم در �وقع خواندن قرآن چشم: آمدم

يک آيه از وسط سوره بقره را � خواندم و قـرآن را ورق � زدم و استفاده كرده و

ّيک آيه از سورهانعام را � خواندم و باز يواش� و به گونه ای كه متوجـه �ـشود، 
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و مثال يک آيه را از سوره يو�س � خواندم؛ و س�س به پـدر � قرآن را ورق زده
ً

: چشمها�ش را باز � كرد و به شو� � گفت. آن را �وانحال شما بقيه: گفتم

امتحـان كـ�؟ همـه فـضال و علمـا و قـرآن خوانـان ای فضول � خوا� �را

به اش�باه اندازند، حال تو � خوا� �را بـه نتوا�س�ند از من غلط بگ�ند و �را

 چنـدم سـوره بقـره و ماقبـل و خواندی، آيـه ّندازی؟ آن آيه اول را كهااش�باه بي

خواندی، آيه چندم سوره انعام و ماقبل و آيه دوم را كه. مابعدش اين آيات است

  .ماقبل ومابعدش فالن آيه و فالن �مه مابعدش چه و آيه سوم در سوره يو�س و

. ّبارها ك�ه يا ضمه � خواندم و به قول خودش ز�ر را ز�ر يا پـ�ش � خوانـدم

مگر چشمت را بـاز نـ� كـ� كـه ايـن گونـه � :  � كرد كها�شان �را عتاب

دقت �ن ب�� حر�� كه � خوا�، ز�ر است يا ز�ـر يـا پـ�ش؟خوا�؟ خوب
ّ

 !

.خود را داردّهر حر��، مع� خاص

اطـالع دارم و خـود ا�ـشان هـم � آ�ه كه من: اقامت كر�ال� �ظم در �الير

ّ �وع شـده در �اليـر بـا آقـای سـيد گفتند، اين بود كه شهرت ا�شان از زما�

آنها �گذشت وی را در  اسماعيل علوی و آقای ابوالقاسم �تهدی ديدار كرد و

�ردم ده شـهاب قـصة . ّروزنامه آن وقت �الير درج نمودند و او را معر� كردند
ّ

. گو�ند ّ�را به آقاي سيد اسماعيل علوي بروجردي، كه از علماء �الير بودند، �

 �رحوم سيد اسماعيله ده شهاب ���ف آوردند و با من �القات كردند، ا�شان ب

بـوده و ) رضوان اهللا تعـا� عليـه(علوی كه از ب� اعمام �رحوم آيت اهللا بروجردی 

 از طر�ق �رحوم سيد اسماعيل. ر�است ثبت اسناد �الير را به عهده داشته است

س دادگـس�ی �اليـر علوی با شخص ديگری به نام ابوالقاسم �تهدی كه رئ�

  .آشنا � شود؛ و آنها از كيفيت حال �رحوم پدرم اطالع پيدا � كنندبوده است،
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اى �ـشكيل دادنـد و قـصة �ـرا بـراي  و با ا�ار �را به �الير بردند و جلـسه
ّ

در همان سا�ا �سياري از علماي �اليـر پـدر را . ّشخصيتهاي �الير نقل كردند

  .ّر آزما�ش و امتحان نمودند، و همه تعجب � كردندآنها �را �سيا، امتحان كردند

از اين زمان به بعد، باز فصل ديگری در زند� پدرم و دوران شهرت ا�شان آ�ز 

شود؛ ز�را آنان �ح حال او را همراه با عكسها� از پدرم در روزنامه آن روز�

كه �ح حال » رز�رد مبا«و آ�ا روزنامه اي بود به نام . �الير به چاپ � رسانند

  . از هم� جا، آوازه �رحوم ابوی فراگ� � شود. ��� از پدرم به چاپ رساند

كر�ال� �ظـم، �ـسيار كنـدذهن و يـک مـاه : آيت اهللا �س� �اليری � گو�د

هـر چـه كـردم د�ی � . ر�ضان در �الير ميهمان من بود و به �سجد � آمد

) هر كدا�ش چند �مه ب�ش� ن�ستكه د�هاى �ت�ى است و (روز ر�ضان 

 اًا و معكوسـً تمام قـرآن را �ـستقيم و� به معجزة امام! را ياد بگ�د نتوا�ست

  . تند و ��ع بدون هيچ توق� � خواند
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 طـول  سـالهفـتاقامت ما در تو�ـ��ن و �اليـر : بازگشت خانواده به ساروق

 .}ق. ه١٣٦١ش معـادل .ه ١٣٢١سـال  تا ق. ه١٣٥٤ش معادل .ه ١٣١٤سال  {كشيد

ِاز ده ) نآبعد از ما خانواده (به ذكر است كه  الزم بـه ) و �اليـر( »ّسيد شـهاب«ِ

  . است، برگش�يموطن خودمان، كه همان ساروق فراهان

�وانيم، مدر� بگـ��م  چرا ما را به مدرسه دول� ن� گذار�د تا درس: � گفتم

درس مدرسـه : گفت�! ی را كه ندار�مو در جا� �شغول باشيم؟ ما ب�يه �رگر

. آدم را � ديـن � كنـد. ، درس مدرسه شـيطا� اسـت)زمان پهلوى اول (دول�

شاه باشد، نو�ر خار� است، آدم � ديـ� اسـت، تـو ) رضا(�لك�ش كه  رئ�س

  . برو �ر�ن، خدا كمكت � كند! دول� �وا�چطور � خوا� درس

نه من، سه (ناسنامه چرا برای من ن� گ�ی؟ ش: ممن شناسنامه نداشتم؛ � گفت

شما را � برند  شناسنامه اگر بگ�م،: گفت �.) برادر بوديم، هيچ كدام نداش�يم

شناسنامه برای ما سه برادر نگرفته . ��ازی، ��ازی برای اين شاه حرام است

 بـرود، اگر ا�سان ��ـازی: گفتممن �. بود، و هيچ كدام هم به ��ازی نرفتيم

ندارد؛ اما اگر دول�ش و  عي�: خدمت به وطن � كند، چه عي� دارد؟ � گفت

 �سلمان باشد، نه مثل رضاشاه خان، � خوا� داستا�ش) حداقل ظاهرا(شاهش 

من ��ـاز بـودم در زمـان ا�دشـاه  ا�شان گفتند. عي� ندارد: را بگو�م؟ گفتم

 لب ��از � گرفتنـد تـا برونـد وكه � آمدند، داوط }ق.ه١٣٣٤ - ١٣٣٣حدود {

ما رفتيم ��ازی در �رز ايران و عراق. برگردند؛ مثل حاال ��از اجباری نبود

ان��� ها هم نزديک ما بودند كه �سلط ��ل به عراق داش�ند. بوديم
ّ

اسـطب� . 

كه اسب و قاطر ز�ادی در آ�ا نگـه � داشـ�ند و چنـد �ـشكه حلـ� هـم بود

ِه بودند، �ام صحرا� درست كرده بودند؛ و ه�م و پِهن قاطرها و آورد ان��� ها
ّ
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به آفتاب � ر�تند تا خشک شود، ز�ر �شكه ها آ�ش � زدند، آنها را  اسب ها را

ِ�ام نبود، يک نفر ��از كچ� بود كه با پاها�ش پِهن های اسب ها و . گرم كند
ّ

�شكه ها �سوزانند؛ به فار� هم به هم � زد تا خشک شود، كه ز�ر آن قاطرها را

گماشته ان��� ها اسـت و : اين ك�ست؟ گفتند: از ي�ى پرسيدم. حرف � زد

مد� قزاق شدبعد از. نا�ش رضا است
ّ

بـه تهـران . ش،ه �١٢٩٩س از كودتـای . 

من كه بـرای �رگـری . ا�دشاه را ب�ون كرد. آمد؛ در رأس �لكت قرار گرفت

را ديدم شناختم، ديدم همان رضا كچ�  رفتم، عكس او�س از ��ازی به تهران

از مد� بنای نـا�ي� را گذاشـتاو بعد. است كه آ�ا گماشته ان��� ها بود
ّ

 .

زن ها را برداشت، اسالم  علمای اسالم را ي�ى �س از ديگری خفه كرد، چادر

 ��ازی برای چنـ�چطور � خوا� بروی. خدا لعن�ش كند. را لگدمال كرد

اين حرف ها را نزن، � ترسم از او زخم و �ری ! پدر: من گفتم! ؟گرگ خو�وار

من بـه جـز خـدا از . ك� جرأت ندارد به من حرف بزند: گفت �. به تو برسد

  ؟استك� ن� ترسم، رضاخان چه س�

 در �رزهاى غر� �ر�وط به باقيمانده حـضورشان ان���حضور ن�وهاى : توضيح

بردن قشون دول� به �رزها �اطر تعدى دولـت عثمـا� و .  اول بوددر جنگ جها�

  .اشغال بر� نوا� �رزى غر� در ايام ضعف حكومت قاجار بود

در قزاقخانه �ـشغول �ر شـد امـا �ر ) ق. ه١٣٠٩( سال� ١٤ در سوادكو�رضا 

غ� رس� مانند پادو� و خـدمات �پـا� و در ازای آن �ر غـذای خـود را � 

بـرای } ق. ه١٣١٥{ سـال� ٢٠در  .ورد و �اس هم � گرفت و� حقوق نداشت خ

اينكه تر� كند و حقوق به�ی داشته باشد به ما�ور�ت خارج از تهران رفـت ، 

و  )�ر پـادو� و خـدمات �پـا�(او به فوج سلطان آبـاد اراک منتقـل شـد و 

 جنـگ جهـا� اول با آ�ز   . و شد رضا قزاقماهانه هفت تومان �واجب داشت



 

٧٤

 )عهد ا�دشـاه قاجـار (، حكومت �ر�زیق. ه١٣٣٣ش .ه ۱۲۹۳ اواخر سال  در

بـر . به شهر وارد و در آن �ستقر شـدند ان��س و روس سپاهيان م��زل شد و

آبـاد بطـور  ن�يجه اقتـصاد �ـاری سـلطان ها ناامن شد و در اثر اشغال شهر، راه

ان بـه خـدمت ن�وهـاى ان�ل�ـ�  در هم� دوره رضـاخ.ناگها� سقوط كرد

با اشغال كـشور توسـط ن�وهـاى ان�ل�ـ� و ا�ـاد قحطـي روي . مأ�ور شد

آوردن به اشتغال غ��شاورزي و �ر�ري در قشون دولـ� بـه عنـوان ��ـاز از 

راههاى كسب مع�شت و قوت اليموت بوده است، در توار�خ و جرايـد آن زمـان 

ده كـه قـشون دولـ� ا�دشـاه در ناحيـه ثبت شـ) مثل روزنامه وقايع اتفاقيه(

 .اقـدام بـه اسـتخدام ��ـاز نمـوده اسـت) واليـت كـر�ال� �ظـم(فراهـان 

  
ن دولـ� و خاطره اى كه �رحوم سارو� از استخدام به عنوان ��ازى در قـشو

�سها نقل � كند به همـ� ايـام �ي انگماشتگا�د شاه و �وقعيت رضاخان در 

و در اين دوره؛ بود كه رضاخان توسـط }ق.ه١٣٣٤ - ١٣٣٣حدود {. �ر�وط � شود

�سيها جذب شد و در اثر استمرار خدمات �راتب تر� �وقعي� را به كمـك �ان

د� ن�وي قزاق رسيد، و با �ايـت و �سيها در قزاقخانه � كرد تا به فرمان�ان

و ) هپ�دار سـ(�سها به وزارت جنك و فرماند� ن�وهـاى �ـسلح �هدايت ان

 .�ست وز�رى و كودتا به سلطنت رسيد



 

٧٥

  �قيق زمان و ترتيب و تعداد سفرهاى شهرستا� داخل ايران و خارج كشور

 � شود، در ايـن از�ن يه يعد سفرهاى استا� و خار� كر�ال� �ظم �وع 

قسمت نقلهاى شايع در ترتيب  و تعداد و تار�شان غ� دقيـق يـا مغلـوط و يـا 

ناقص است، �قيقات �سيارى پژوه� و ن� تار�� با مقا�سه بـا وقـايع �ـسلم 

ا�ار�خ و مبناقرار دادن آنها؛ تصحيح الزم ا�ام شد، كه هر سفر در جـاى خـود 

  :خالصه نتايج چن� است. دو با تار�خ صحيح �ر�وطه ذكر � شو

 دو قسم بوده است، نوا� غر� كشور كـه مقـدم بـر نـوا�  سفرهاى استا�-١

  .�� بوده است

اول� سفر به عتبـات ��ـات ) عراق،كو�ت، ��، حجاز( سفرهاى خار� -٢

عراق و س�س كو�ت بعد از سفرهاى استا� غرب كشور و قبـل از اولـ� سـفر 

 اما سفر به �ـ� و. � شما� و �ق كشور، رخ داده استبه قم و سفرهاى استا

  . حجاز اگر واقعيت داشته در همان سا�اى قبل از اول� سفر به قم بوده است

 كه انگ�ه اص� ب�ون آمدن كر�ال� �ظم از ساروق بوده  به عتباتهاى سفر-٣

اهللا سـيد در زمان �رجعيت آيـت  :او�: است، ظاهرا چند بار اتفاق افتاده است

بوسيله �رحوم آيت اهللا سيد عبد اهللا ش�ازى و در ابوا�سن اصفها� بوده است، 

بوسـيله :  دو�بـوده اسـت، و }ق. ه١٣٦١ش معـادل .ه ١٣٢١سـال {معيت ا�شان 

ش .ه ١٣٢٣سـال {�رحوم آيت اهللا سيد هبة ا�ين شهرستا� و در معيـت ا�ـشان 

وسيله �رحوم آيت اهللا �سن حكيم و در  ب:سو�بوده است، و  }ق. ه١٣٦٣معادل 

: چهـار� است، و )ق.ه١٣٦٨-١٣٦٧معادلش . ه١٣٢٨-١٣٢٧(معيت ا�شان بوده 

برحـسب اين سـفرها ترتيب ا�ته شماره  .بوسيله بر� از خ��ن �ار بوده است

هـر يـك از�ـن سـفرها اگرچه در خود نقلها؛ براى است، و توار�خ �رتبط به آنه
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 چهار نوع سبب آ�ز ؛از نقلهاى �ع آورى شدهاما ست،  �شده اقل دقيق نتار��

كـه عليحـده بـودن هـر كـدام را �احـت ؛ براى سفر عتبات بدسـت � آيـد

  .ش�يه به هم استديدار علما و  عتبات هاى �تواى سفرهرچنددارد

 هاىبعـد از سـفر)  و �راجـع بروجـردی اهللا آيـتو آشنا� بـا (سفر قم اول�  -٤

اتفـاق افتـاده و جنـو� �ق شما� و ى هال از سفر به تهران و استانعتبات و قب

  .است

 نقل شايع اش�باه � باشد، كه آنـرا بعـد �اليـر و  قمهاى در ترتيب و تار�خ سفر- ٥ 

 ١٣٦١ش معـادل .ه ١٣٢١ در ايام اول� رف� به �الير ذكر كرده اند يع� قبل از سـال

 بـه قـم هجـرت اهللا بروجـردی آيت هنوز  و اين ا�ر صحيح ن�ست چون آنوقتق،.ه

عـ� روز در سه سال بعد بـوده اسـت و در اهللا بروجردی  آيتننموده بودند، هجرت 

ش، در ميـان ١٣٢٣دی سـال ٢١ ق معـادل بـا١٣٦٤ �ـرم سـال ٢٦پنجـش�به �ـورخ 

�ـردم، از شـهر ری وارد شـهر  استقبال باشكوه �راجع ثالث، علما، فضال، طالب و

   .ندقم شد

اول� سفر سارو� به قم و ديدار�ا بروجردى در ايام اقامت �الير و يـا در ادامـه ف�ا 

و بعد از �الير و اول� جا� كه بعد �الير رفته نبوده است و رف� به همدان و بـالد 

غرب كشور و اول� سفر عتبات مقدم بر اول� سـفر بـه قـم و ديـدار بـا آيـت اهللا 

  . بروجردي بوده است

ل� سفر سارو� بـه قـم و �القـات آيـت اهللا بروجـردي و �راجـع و ضمن اينكه او

علماء و طالب انع�س وسي� داشته و مدت اقامت در قم هـم چنـد مـاه بـه طـول 

و اين بـه علـت سـفرهاى ا�اميده، و نقلهاى متعدد و توار�خ ثبت شده �سيار دارد، 

ت، و سـفرهاى  بـوده اسـق. ه١٣٧٠متعدد به قم اسـت، و سـفر اول ا�ـشان در سـال 
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 ١٣٧٢ از �له در نقل و ثبت تفصي� خراسا� از واقعـه سـاروقيه آنـرا در بعدى كه

ق ذكر نموده است، همچن� در دستخط �رقوم �راجـع از �لـه �رحومـان آيـت .ه

اهللا سيد ا�د ز�ا� و آيت اهللا شهاب ا�ين �� �رع� تار�خ گـوا� ا�ـشان دو 

س آ�ه در نقلهـا از �لـه خراسـا� آمـده �. }ق. ه١٣٧٤{سال بعد از�ن تار�خ است 

كه از �الير به قم رفته و بعد عتبات ��ف شده، مقصود سـفر و اقامـت اول او در 

�الير و ن� سفر اول او به عتبات ن�ست، چه اينكه در سفر عتبـات او�ـه �القـات 

در ايـام �رجعيـت  و اين قبل از سفر به قـم ،با �راجع از �له آيت اهللا ميال� نموده

.  و �رحوم آيت اهللا �رع� هم اين را گوا� � كننـد،آيت اهللا بروجردى بوده است

و آ�ه از سارو� در نقل خراسا� � گو�د كه بعد از قم او را �ار به عتبـات بردنـد 

  . �ر�وط به سفرهاى بعدى سارو� به عتبات بوده است
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  كـن�ور،همـدان(ى غـر� ايـران  و اسـتانهاشهرسـتانها، سفر به غرب كشور

و } كـر�ال� �ظـم تعر�ـف � كنـد{ : بـه عتبـاتهاىو سفر)  كرما�شاه،كرند

ّباألخره علماي �الير الزم دا�س�ند كه قضية �را براي �ردم شـهرهاي �تلـف 

صـلوات اهللا (ّايران نقل كنند تا همة �ردم بدانند كه چگونه حـ�ت و� عـ� 

وي اخالص وظايفش را عمل � كند، اظهار لطـف � ، به يك نفر كه از ر)عليه

در هم� زمان آقای علوی } نقل حا� اسماعيل فرزند كر�ال� �ظم{. فرمايند

از وجود اين �ـرد، بـه و آقای �تهدی، هر دو در �الير بودند و تصميم � گ�ند

 را بـه عمـوم» ال�ّكرامت و لطف بزرگ«گونه ای شا�سته استفاده كنند و اين 

افزا�ش يابد و سبب ّ�ردم معر� و عرضه كنند؛ تا از اين راه، ايمان و يق� �ردم

برای اين �ر مقـدما� فـراهم �. ّع�ت و ت�به آنان گردد
ّ

كننـد و بـه گونـه ای  

برنامه ر�ـزی � كننـد كـه �رحـوم 

پدرم به شـهرهای ايـران �ـسافرت

كند تا در همـه جـا �ـورد آزمـا�ش 

» كرامـت«اين قرارگ�د و �ردم خود 

�وفـق ) ابتدا(؛ و� كنندرا �شاهده
ّ

 به اجرای اين برنامـه نـ� شـوند

ابتــدا). امــا تــدر�ا فــراهم شــد(

ــژه  ــه و� ــدان، ب ــای آن روز هم علم

ــدا� ــا�ال� هم آق
ّ

ــد  . ــای بع علم

ديگـر شـهرهای كرما�شاه، و س�س

    ّايران متوجه ماجرا � شوند
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از (بعد از مد�  :به عتبات) ّاول(اه و سفر  كرند و كرما�شبه همدان) ّاول(سفر 

واقعه حافظ قرآن شدن پدرم به گوش ي�ي از علماي �شهور ) اقامت در �الير

آخوند �ال � همـدا� رسـيد در همـ� زمـان ) �رحوم آيت اهللا(همدان به نام 

در (آقا سيد عبداهللا ش�ازي كه در �ـف اقامـت  داشـ�ند و ) �رحوم آيت اهللا(

در همدان توسط �ال� همدا� از قضيه ) به نوا� غرب ايران � آمدندتا�ستان 

آسيد عبداهللا با پدرم �القات � كند و وق� يق� � كنـد . پدرم مطلع � شوند

. كه �رد � سوادي حافظ � قرآن شده است پدرم را بـا خـود بـه �ـف � بـرد

 به نوا� غرب ايران ظاهرا �رحوم ش�ازى تا�ستانها �اطر گرماى هواى عراق{

  . }از �له كرند � آمده اند و �القات سارو� هم در آ�ا حاصل شده است

 و كرما�ـشاه كرنـد  همدانعدى به بهاىسفر 

كـه در سـفر اول او بـه غـرب (كرما�شاه سفر 

كشور و � راه سفر اول او به عتبـات نبـوده و 

بعد از استقرار �رحـوم بروجـردى در قـم بـوده 

حضور آقای شيخ عباسـع� اسـال�، در ) است

. در كرما�شاه رفت،�پرست تعليمات اسال�

ا�ـشان را بـه همـراه �ح حا�ـشان در  عكس

و �ح ( آن �لـه  ا�شان هم ،نو�سند ای � �له

آيةاهللا حجت كر�ال� �ظم را با نامه به حضور آيةاهللا بروجردی در قم و) احوال

و � ) معـر� كـرده(هم و ديگر علمای قم كوه كمره ای و آيةاهللا صدرقدس �

 آيـةاهللا )نـزد (شـ�از و �ـشهد �ـصوص: از قبيلشهرستان هان� به و فرستد، 

  دسترهم � ف قدس �هميال� 
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 معر� از كرما�شاه براى قم، �ر�وط به سفر اول سـارو� بـه كرما�ـشاه :توضيح

ان�ه سفر به ش�از و ش به كرما�شاه بوده است، همچن�نبوده، و در سفرهاى بعد

�شهد بعد از سفر اول به قم بوده، و ديدار با آيت اهللا ميال� در �شهد هم بعد از 

  .بوده است) در سفر اول عتبات(با ا�شان در كر�ال اول ديدار 

 در گـوا� بـر اعجـاز الـ� حا�ـل ش�ازی م� دستخط آيت اهللا سيد عبداهللا

�ـسم اهللا : قرآن بودن �رحوم سـارو�

بـه عـرض � رسـاند  ر�ن ا�ـرحيما�

اميد كه �زاج ��ف قـر�ن اعتـدال 

و خا� از كـسالت و هم�ـشه �وفـق 

ــيد  ــوده باش ــاالت . ب ــ� ح �ستح

باشيد، �مدهللا سالمت و بـه نيابـت 

ت اشتغال دارم �رقومـه ��فـه ز�ار

ــل ــای واص ــاالت آق ــه ح ــع ب ، راج

م حــافظ قــرآن كــر�ال� �مــد �ظــ

كـه ، بـر اينسارو� سـؤال شـده بـود

يا نه و حفـظ او حق� او را � شناسم 

حق� در چند سال قبل به جهت گرمـا و كـسالت �ـسافرت . �وهب� است يا نه

، ا�شان را �القات و همراه حق� ��ف بـه �ت�ی به كرند و كرما�شاه نمودم

 و �ورد امتحـان حقـ� ، و قر�ب چند ماه در �ف ا�ف بودند،�ف ا�ف شد

 و انـصافا در حفـظ قـرآن و ، علما و اهـل علـم واقـع شـدندو كث�ی از آقايان

 بع� از اش�باهات و اش�الت بـه بعـ� ،خصوصيات آن خارق العاده � باشد

 كه �ورد تصديق واقع شد ، مثل اس�شهاد ابـن هـشام ؛ه نمودّاز علماء بزرگ �م
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�در مغ� در �مه �م به آيه  ُ
َهو ا�ی خلق�م { َُ َ َُ َ �

د چن� آيه ای در معلوم ش} الخ...

 در اين مدت مديـد علمـاء �مـه و  و!قرآن �يد كه او را اس�شهاد كرده ن�ست

ِ�ؤ�ـد مـن عنـداهللا  و او را ، و مدرس� از وجـود ا�ـشان اسـتفاده نمـوده،خاصه
ْ
ِ ِ

ْ

 شخ� است فوق العاده و �وجـب ؛در هر صورت با خصوصيتها�ش. دا�سته اند

از وجود ا�شان بايـد اسـتفاده نمـود و مغتـنم  و ،افتخار �سلم� و شيعه � باشد

  .ي ا�ش�ازيعبداهللا ا�وسو ، من اتبع ا�دیوا�سالم علي�م و � ،شمارند

كه در زمان �رجعيت آيت اهللا سيد ابوا�سن  :سفر اول به عتبات ��ات�ح 

به نقل �رحوم شيخ �مد بوده است،  }ق. ه١٣٦١ش معادل .ه ١٣٢١سال {اصفها� 

 آقای  اهللا آيت ح�ت �رحوم مانند �ف تقليد عظام �راجع �يه رازى؛ ��ف

 حـ�تدر كر�ال مانند  و) �رجع و رئ�س حوزه �ف( اصفها� ابوا�سن سيد

 و ديـده را وی) �رجع و رئ�س حـوزه كـر�ال( خراسا� هادی م�زا آقا  اهللا آيت

  .است غ�طبي� و غ��دی او �ر اين :نده بودگفت و نموده امتحان و آزما�ش
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 پدرم در �: اقامت در عتبات ��ات عراق

 ماه اقامت در �ف، كـر�ال و �ظمـ� چهار

�ورد آز�ون علماي آن زمان قرار � گـ�د و 

همه اذ�ن � كنند كه اين معجزه و كرامت 

   . خداوند است

 علمــاي عــراق چطــور؟) ســؤال �ــصاحبه(

 زمـا� كـه :عرض كـردم) حا� اسماعيل(

 ةآيـ: پدرم در �ف بود علماي �ف از�لـه

ــ�ازي، ــدا�ادي ش ــيد عب ــ اهللا س  اهللا ةو آي

ــ�  ــه امي ــدير(عالم ــ)الغ ــف  ة، آي  اهللا �ش

   اهللا خو�، ةو آيالغطاء 
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، از وي )در كـر�ال ( اهللا سـيدمهدي شـ�ازيةآيـ اهللا سيد�سن حكـيم، ةو آي

  . امتحان به عمل آوردند

 اهللا سيد�سن حكيم يك كفن براي پدرم خر�ـده بودنـد و بـه پـدرم تيآح� 

 مت�ك كرده بودند با خود بـه ايـران   و پدرم آن را در حرم ح�ت �،دادند

 و ،پدرم ن� مدتها آن را به همراه وصيت نامه اي با خود به همراه � بـرد. آوردند

   .ردم همراه با اين كفن �را در قم دفن كنيدُوصيت كرده بود كه اگر �

 صاحب ( �ي اهللا عالمه امةيدر �ف ا�ف خدمت آ) وق�( �ظم �كر�ال

 متعدد یشها� ضمن گفت وگوها و آزما�ي شود و عالمه ام ��ف �� ن)ريالغد

َا�ر�ا�مه ﴿!  �ظم�كر�ال: د� گو�   قـرآن آمـده اسـت؟ی﴾ چند بار و در كجا�

َ ﴿ذ�ك ب��هم قا�وا إ�مـا ،ةقرا�پنج تا در سوره  هفت بار،: د� گو �ظم ��كر�ال � � َ
ِ

ُ َ ْ ُ َ
ِ ِ

ٰ َ

َا�يع مثل ا�ر�ا  � ُ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ َوأح َ َل ا� ا�يع وحرم ا�ر�ا َ � �َ َ َُ َ ْ َ ْ � �
   ا�ين يأ�لون ا�ر�ا ال �قو�ـون

َ َُ ُ َ َ َ َ� َُ ُ ْ
ِ
�
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�إال كما �قـوم ا�ي �تخبطـه ا�ـشيطان مـن ا�مـس  َ ُ َْ َ ِ ِ
ُ َُ ُْ � ُ� ََ َ َ� َ �

ِ  ِ�محـق ا� ا�ر�ـا و�ـر�
ْ ُ َ َُ � ُ � َ ْ َ

ِا�صدقات 
َ َ �

  َا�قوا ا� وذروا ما ب� من ِ َ ِ
َ َ ُ َ َ َ � ُ �

َا�ر�ا إن كنتم �ـؤمن�﴾
ِ ِ

ْ ُْ ُْ َُ ْ
ِ

 هـم در ى�ـي �

يا ��ها ا�ين آمنوا ال تأ�لوا  سوره آل عمران
ُ ُ ْ َ َ ُ َ ََ ِ

� � َ ا�ر�ا أضعافا �ضا�فةَ
ً َ َ َ ُ ًَ ْ َ َ  هم یگريو د ﴾�

ِ﴿وأخذهم ا�ر�ا وقد �هوا �نه وأ�لهم أ�وال ا�اس با�اطل﴾ در سوره �ساء ِ َِ ْ
ِ

� َ َ ََ َ � ُْ ُ ََ َ َْ َ
ِ ِ

ْ ْ ُْ ُ َْ
ِ ِ.  

َا�ر�اه  �م سؤال از :تهن� بود كه جوا�ش همان بود و صـحيح و دقيـق بـود،  �

، آمـار و نتـايج الف و المه  بدون �ميع� همان  اً�ِر اما اگر سؤال �شابه آن

� شد، و اين تفاوت را �لب حفـاظ مـاهر هـم اشـ�باه � كننـد، امـا متفاوت 

  .�رحوم سارو� دقيق جواب داد

    :به عتبات) ّدوم(آشنا� با هبة ا�ين شهرستا� و سفر سفر به كن�ور و 

  ــوم آ ــ�رح ــ اهللا تي ــ ا�ةهب  ني

 اسـت كـه  كـسا�� از اولشهرستا�

بر حفظ قـرآن ) از علماى غ� ايران(

 �ظم واقـف شـده و او را بـه �كر�ال

 كرده و  از �ؤمنان معر�یاريگروه �س

 �ظــم � بــا كــر�الی�ــا�س متعــدد

  .داشته است

  ــآ ــتا�تي ــيم   اهللا شهرس ــه مق ك

 بـراى رانياز عراق به او بغداد بودند 

در راه بازگشت } ش.ه١٣٣٣ يا ١٣٢٥يا  ١٣٢٣{ آمده بودند سفر به �شهد مقدس، 

 یدر م�ل حجة االسالم �مـد كن�ور  همدان و س�سدر شهر  �ظم�با كر�ال
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و �ـس از  ،كننـد  و امتحـان �دهيـ را دشان�ـاو با حافظ قـرآن برخـورد  عرا�

 او را بـا ؛نـدينما  �ظم �� در كر�ال� به ت�ف وال�قي چون امتحانات �سيار

علما و  ،د� عراق قرار گ و س�عهي شی تا �ورد امتحان علمابرند خود به عراق �

 ـ را �ع و با او تذكره نمودند و هم� ضمن ابراز حافظان قرآن ـ از شيعه و س�

 و عر�ستان دعـوت ت�و از آن جا به كو .دا�س�ند عجيب �ّتعجب آن را ا�ری 

 را ضي فـنيـ و ا،شـوند  معـ�ف �شان� بر اعجاز حفظ قرآن ا و هم�،شوند �

   .دانند  شخص �کي به  �وهبت ال�ن�تر�نظ �

يک بار در : سه سفر به ايران داش�ندهبة ا�ين شهرستا�  �رحوم عالمه :توضيح

دوم� سفرش .  ز�ارت تا شهر �شهد هم آمدین آمد و براق به ايرا.ه ۱۳۶۳سال 

ق بود كه در اين سفر، �ورد استقبال گـرم �ـردم .ه ۱۳۶۵به ايران دو سال بعد در 

 همدان و ی در اين سفر از شهرهاشهرستا�.  كشور قرار گرفتو مقامات دول�

يـران در سوم� سفرش بـه ا. �الير و بروجرد و درود و اراک و قم هم ديدار كرد

  . آن به اصفهان هم رفتق بود كه �.ه ۱۳۷۳

  د�ـ گو �ظـم �� �لس در همدان بـه كـر�الکيدر   اهللا شهرستا�تيآ :

ِومن آَياته عبارت ِ
َ ْ

ِ : د�ـ گو �ظم ��است؟ كر�ال] آمده[ قرآن یدر چند جا َ

 هفت �ـورد آن در سـوره روم اسـت،.  عبارت آمده استني قرآن ای جاازدهيدر 

 كـه در هيو آن هفت آ» حم سجده« در سوره هيو دو آ» حم عسق« در سوره هيدو آ

ٌومن آَياته أن خلق�م من تراب �م إذا أ�ـتم �ـ�   :سوره روم است عبارتند از َ ُ ُ ََ ُْ ْ ْ َ ْْ َ ََ
ِ

� ُ
ٍ

َ َِ ِ
َ َ ْ

ِ ِ

�ن��ون
َ َُ

ِ
ْ َ

 ومن آَياته أن خلق ل�ـم مـن أ�فـس�م أزواجـا ل�ـ
َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ

ً َْ ََ َ َْ ْ ْ َ َ ْ
ِ

ُ ْ َ َ ْ
ِ َسكنوا إ�هـا ِ ْ َ

ِ
ُ ُ ْ

وجعل ب�ن�م �ودة ور�ة إن � ذ�ك آلَيات لقوم �تفكرون 
َ ً ُ ُْ َ َ� َ َ َ َْ َ َ ََ

ٍ ْ َ ْ َ
ِ ٍِ

َ َ
ِ

� �
ِ

ً َ َ َ َ َ
  ُومن آَياتـه خلـق َ ْْ َ

ِ ِ ِ َ

َا�سماوات واألرض واختالف أ�س�ت�م وأ�وان�م إن � ذ�ـك آلَيـات �لعـا�م�  ْ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ْ َْ ْ ْ �َ َ
ِ

�
ِ

ُ ُ َ
ِ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ْ
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 ْومن
ِ ٍ آَياته منام�م با�ليل وا�هار وابتغاؤ�م من فضله إن � ذ�ـك آلَيـات َ ِ ِ

َ ْ ْ ْ ََ َ ُ
ِ ِ
َ

ِ
� ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُْ َ ُ ََ � َ

ِ ِ
ْ َ�

ِ

لقوم �سمعون 
َ ُ ََ ْ ٍ ْ

َ
ِ َ ًمن آَياته ير��م ال�ق خوفا وطمعـا و�ـ�ل مـن ا�ـسماء مـاء َ ََ ً

ِ َ َ ْ َ� ُ ْ ُ َ َْ ُِ ِ
ُ � ََ ً َ َُ ْ

ِ ِ ِ

ِ�يح� به األرض �عد �وت ِ
ْ ََ َ ْ َ ْْ َُ ْ

ِ ِ
َ

ها إن � ذ�ك آلَيات لقـوم �عقلـون
َ ُْ

ِ ٍ
َ

ٍ ْ ََ َ
ِ ِ

َ َ
ِ

�
ِ

َ   ومـن آَياتـه أن
ْ َ

ِ ِ
َ ْ

ِ َ

�قوم ا�سماء واألرض بأ�ره �م إذا د��م دعوة من األرض إذا أ�تم �رجـون
َ ً ْ َ ُ َ ْ ُُ ُ َُ َ ُْ َُ ْ ْ �ْ َ َ َ ََ َ

ِ ِِ ِ ِ
ْ ْ َ َْ َْ َ � ُ

ِ ِ
َ

  

ِومن آَياته أن يرسل ا�ر�اح م��ات و�ذ ِ ِ ُِ ِ َِ َ ٍَ
� َ ُ َ َ ُ َ ْ� َ ْ ْ َ

ِيق�م من ر�ته و�جري الفلك بـأ�ره  ِ ِِ ِ
ْ ْ َُ

ِ
ُ ُ ْ َْ ْ َ ََ َ ِ ِ

َ ْ ْ

و��تغوا من فضله ولعل�م �شكرون
َ ُ ُْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ� َ ََ

ِ ِ
ْ َُ

ِ  است كـه ی اهيهم آ» ّحم فصلت« در و ِ

�ـاطر عـدم �ـرا�ت { �ظـم آن را �وانـد � كـه كـر�ال،سجده واجـب دارد

َ }�ستمع� در سجده وقـت شـ�يدن آيـات سـجده ْومـن آ
ِ ُياتـه ا�ليـل وا�هـار َ َ � َ ُ ْ �

ِ ِ
َ

وا�شمس والقمر ال �سجدوا �لشمس وال �لقمـر واسـجدوا � ا�ي خلقهـن إن 
ْ

ِ
� ُُ ُ َُ َ � َ �َ َ �

ِ ِ ِ
�

ِ ِِ
ُ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ َ

ِ
َ ْ َْ َ َ َْ

كنتم إياه �عبدون
َ ُْ ُ �َ ُْ

ِ
ْ ُ ُ

ومـن آَياتـه �نـك تـرى األرض  : اسـتنيـ اهيـ آ�و دوم   
َ َْ َ َْ َ ََ �

ِ ِ
َ ْ

ِ

خاشعة فإذ
َ
ِ
َ ً َ

ِ
َ

ا أنز�ا عليها ا�ماء اه�ت ور�ت إن ا�ي أحياهـا �محـ� ا�مـو� إنـه 
ُ ْ َ ْ� �

ِ ِ
َ َ َْ َ �َ ُ َ َْ ْ

ِ

َ َ
ِ
� ْ َْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ْ

ٌ� � �ء قــدير ِ
َ َ

ٍ ْ َ ُ� ُومــن آَياتــه خلــق  ):یشورا�ــ(» حــم عــسق« در ســوره و َ َ ْْ َ
ِ ِ ِ َ

َا�سماوات واألرض وما بث �يهما من دابـة وهـو ُ ََ َ َ ٍَ ِ ِ
� َ ْ َْ َ �

ِ ِ
� َ َ ْ

ٌ � �عهـم إذا �ـشاء قـدير ِ
ِ

َ َُ َ َ َ
ِ

ْ
ِ ِ

ْ َ َ  

ِومن آَياته ا�واري � ا�حر �ألعالم
َ ْ َْ ْ َْ

ِ ِ
َ

ِ
َ َ ْ ِ ِ

َ ْ
ِ   و �سد� نو را �اتي آ اهللا شهرستا�ةيآ َ

  �وهبـت الـ�کيـ نيـ دهد كـه ا جا �شان �� �س است تا همگريد: ديفرما

  .است

ِومن آَياته سؤال از فقره  :ن�ته ِ
َ ْ

ِ  جوا�ش همان بود و صـحيح و دقيـق  بود كهَ

ِمن آَياتهبود، اما اگر سؤال �شابه آن  ِ
َ ْ

 يع� همان فقره بدون واو، آمار و نتايج ِ

ِآَياتهب�ش� � شود، و اگر سؤال �شابه آن  ِ
ْومـن يع� همان فقـره بـدون َ

ِ َ ،

اش�باه � آمار و نتايج باز افزون� � شود، و اين تفاوتها را �لب حفاظ ماهر هم 

  .كنند، اما �رحوم سارو� دقيق جواب داد
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  رحوم شهيد آيت اهللا سيد عبد ا�س� دستغيب ش�ازي نقل نمـوده انـد� :

پانزده سال قبل، از �� از علمای اعالم قـم و �ـف ا�ف شـ�يدم كـه  تقر�با

 بعساروق از توا(هفتاد سا� ای به نام كر�ال� �مد �ظم كر�� سارو�  پ��رد

، ، تمام قرآن �يد به او افاضـه شـدهكه هيچ سوادی نداشته) فراهان اراک است

  .  به طرز عجي� كه ذكر � شود،به طوری كه تمام قرآن را حافظ شده

  االسـالم ةحجـ) بـزرگ(و از جناب آقای م�زا حسن نواده �رحوم م�زای 

 كـه از او �  �كـرر او را امتحـان كـردم هـر آيـه ای را:ش�يدم فر�ـود ش�ازی

 و عجي�� آن�ـه هـر سـوره ای را � ،� گفت از فالن سوره استا پرسيدم فور

   . ؛ يع� از آخر سوره تا اول آن را � خواند�واند توا�ست به قهقرا

  كتاب تفس� صا� در دست داشتم بـرا�ش بـاز : فر�ود} م�زا حسن {و ن�

ن ، كتـاب را گرفـت چـون در خط آن �وا كرده گفتم اين قرآن است و از روی

قرآن ن�ست و روی آيه ��فه دسـت �  تمام اين صفحه! آن نظر كرد گفت آقا 

اين نيم سطر قرآن است و هكذا  گذاشت و � گفت تنها اين سطر قرآن است يا

گو� تو كه سواد عر� و فار� نـداری؟  گفتم از كجا � . و ماب� قرآن ن�ست

است و ) س�(قسمت نورا�  است ، اين) س�(نور ) ىدارا(�م خدا ! آقا: گفت 

   . تار�ک است)از آن نور س� ت� و (قسمت ديگرش

 همه مـا :نفر ديگر از علمای اعالم را �القات كردم كه � فر�ودند و چند 

كرديم و يق� كرديم ا�ر او خارق �دت اسـت و از مبـداء فيـاض  او را امتحان

  .  شدهچن� افاضه  به او)جل وعال(



 

٨٨

 ١٣٢٨ و ١٣٢٧فكر � كنم سال هـای  :به عتبات) ّسوم( براى سفر انرهتسفر به 

سيد �ـسن حكـيم قـدس �ه بـرای اسـ�احت و بود كه �رحوم آيةاهللا. ش.ه

وق� �ح حال كر�ال� را به سـمع . معا�ه چشم خود به تهران ���ف آوردند

او » .را ب�ينم، خي� خوب اسـتاگر كر�ال�«: ا�شان رساندند، ا�شان � فرمايند

امتحان كر�ال� را نزد خود نگـه �س از. را پيدا كرده، به حضور ا�شان � برند

  . با خود به �ف ا�ف � برند� دارند تا معا�ه به پايان � رسد، كر�ال� را

ا مهدی ش�ازی، ح�ات آيات آيـت اهللا حـاج زدر كر�ال در م�ل آيت اهللا م�

ّلقاسم خو� و حاج سيد هادی ميال� و ديگران اجتماع و هر سؤا� از ّسيد ابوا

  .قرآن از وی كردند، بدون تأ�ل و به صورت دقيق پاسخ � گفت

هادى ميال� در گوا� بر اعجاز ال� حا�ـل قـرآن م� دستخط آيت اهللا سيد 

�رحــوم : بــودن �رحــوم ســارو�

آيت اهللا ميال�، �س از �القات 

ّال� �مـد �ظـم، با �رحوم كر�

ّدستخطي �رقوم فر�ـوده بودنـد 

كه عينا درج � شود
ً

:   

�سمه جلت اسـما
ّ

بـا ا�ـشان ، هئ

، �ـا�س )ّكر�ال� �مد �ظـم(

اى در �ف ا�ف و در  عديده

كر�الى معال �القاتمان شـده و 

ــل علــم حــضور  �ــ� از اه

ــ�ند، و هم ــاير داش ــ� از س چن
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 اً حقيقتبه طرق �تلفه از ا�شان اختبار شد؛طبقات هم بودند، و به ا�اء كث�ه و 

 و ،ّمهار�شان در اطالع به آيات و �مات قرآن �يد، ا�ري است بر خالف �دت

ّ�وهب� است ا�يه، و هر شخ� كه با ا�شان قدري معا�ت نمايد و به اوضاع و 

ّاحوال ا�شان در �راحل �ديه مطلع شود، و قوة حافظة ا�ـشان را در سـاير ا�ـو ر ّ

امتحان نمايد، ��ال �لتفت � شود و با�وجدان � يابد كه اين گونه �سلط ا�شان 
ّ ً

� ، بلكـه  اسـتّدر معرفت به �يع خصوصيات قرآن �يد، كرامت فوق العاده

ّتوان گفت فرضا قوة حافظه هر اندازه قوت داشته باشد، نتواند عهده دار شود اين  ّ ً

ه ا�اء دقيقه �سيار به عمل آمد؛ وهو سبحانه  كه ب؛گونه امتحانات و اختبارات را

  .ّوتعا� يهب ما �شاء �ن �شاء و� ا�مد؛ األحقر �مد هادى ا�س�� ا�يال�

 كه من اسم آنهـا را ّس�س �ار ��� )كر�ال� �ظم( :به عتبات) چهارم(سفر 

ام، �را به �ف ا�ف و كر�الي معال، خـدمت علمـاء �ـف و فرا�وش كرده
ّ

مـن . كردنـد  نفري هم در ايـن سـفر بـا مـن همـرا� �چند. ر�ال فرستادندك

ام، و� خدمت علماء و �راجع �ف رفتم كه اآلن اسم آنهـا را فرا�ـوش كـرده

ميال� كه آن �وقع در كر�ال بودند، و آقاي آية اهللا حكـيم كـه در آقاي آية اهللا 

ّها بـه اعجـاز حـ�ت و� ّالعاده �بت كردند، و همة آن�ف بودند، به من فوق

.اقرار نمودند) صلوات اهللا عليه(ع� 

در �ف، كر�ال و �ظم� علمـای وقـت از او امتحـان بـهدر سفر به عتبات، 

در آ�ا قضيه ای رخ � دهـد كـه در �وقـع درس كتـاب مغـ� . عمل � آورند

ه بـوده ای از قرآن در آ�ا مطرح � شود كه آن �مه در مغ� اش�باا�لبيب �مه

و ثابت هم � كنـد كـه . اين �مه در اينجا اش�باه است: � گو�دكر�ال�. است

  . اش�باه است



 

٩٠

 كه علماي شيعه(» مغ� ا�يب«در عراق روزي در �ل� كتاب  :سفر به كو�ت

 آيه اي از كتاب خوانده � شود كه پدرم � گو�ـد )و س� به آن اس�ناد � كنند

ن تذكر و �طئه كتاب مغ� ا�لبيب به �افل عل� س� خ� اي(آيه اش�باه است 

ّس�(و وق� كه علماي ) عراق � رسد عراق پاسخ قانع كننده براي نظر پدرم ) ُ

به علماى س� بالد �اور ن� �ح اين اش�ل منتقل � شـود از �لـه (، ندادند

. كننـدرا براي اثبات اد�ي خود به كو�ت دعوت �  او )علماى س� كو�ت كه

�س� آ�ا و كو�ت � رسد، مطلب به گوش اهل اين
ّ

ا�ـشيخ أ�ـد {ام� كو�ـت 

 خواهنـد، هواپيمـا ازا�ـشان را �از ا�شان دعوت رسـ� نمـود } ا�ابر ا�صباح

آيةاهللا حكيم و چند تن از علمـای وقـت �ـف، از ) نماينده{. كو�ت � فرس�ند

سـارو� و �� ديگـر بـه اتفـاق آيةاهللا سيدعبدا�ادی ش�ازی ) نماينده(�له 

كه علمای اهل �س� آ�ا �شكيل حافظ قرآن به كو�ت � روند و به جلسه ای
ّ

ـــد، وارد � شـــوند ـــس از . � دهن �

آيه �ورد نظـر ثابـت امتحان ا�شان و

� كند كـه اشـ�باه اسـت كـه بعـدا 
ً

در �مه �ورد �ـث. تصحيح � شود

آيه را برای مـن فر�ودنـد؛ و� چـون 

 سال از آن گذشته اسـت، آن را خي�

در آ�ا پدرم قرائت . كرده امفرا�وش

بـزرگ . درست آيه را اثبـات � كنـد

آ�ـا شـيخ � ) اهل تالوت(علماي 

   .خان كو�� بعد از آن به ايران � آيد
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  توضيحات

 كتاب مغ� ا�لبيب از كتب سطوح ��ه علم �و و از منـابع علـ� و اد� و -١

ابـن هـشام عالمـه و �ـصنف آن . طوائف �سلم� بوده و هستتفس�ى �يع 

  .از بزر�ن علم �و و تفس� � باشدانصاري 

) ثـم( حـرف ا�ـاء{: م� اص� كتاب و دستخط ابن هشام چن� بوده اسـت-٢

:  حـرف عطـف يقتـ� ثالثـة أ�ـور-جدف : فم، كقو�م � جدث: و�قال فيها

فأمـا ال�ـ��ك .  و� � منهـا خـالفال���ك � ا��م، وال�تيب، وا�هلـة،

فزعم االخفش وا�كوفيون أنه قد يتخلف، وذ�ك بـأن تقـع زائـدة، فـال ت�ـون 

حـ� إذا ضـاقت علـيهم االرض بمـا : (�طفة ا�تة، و�لو � ذ�ك قـو� تعـا�

) رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال �لجأ من اهللا إال إ�ه ثم تاب عليهم

فـثم إذا أ�ـسيت أ�ـسيت �ديـا * را� إذا أصبحت ذاهـوى  أ- ١٧٣: وقول زه�

وأما ال�تيـب فخـالف . وخرجت اآلية � تقدير ا�واب، وا�يت � ز�ادة الفاء

خلق�م من نفس واحدة، ثـم هو ا�ي : (قوم � اقتضائها إياه، تمس� بقو� تعا�

  . }....)جعل منها زوجها

�الفـت كـرده ) علماى �ـو(بر� : د ابن هشام در آخر اين فقره بيان � كن-٣

ترتيب باشد، و به ايـن �م خداونـد تمـسك } ثم{اند با اينكه مقتضاى معناى 

  .... )خلق�م من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجهاهو ا�ي (: كرده اند

بـدون برنامـه و بطـور اتفـا�  ) شخ� ب�سواد �� بوده( �رحوم سارو� كه -٤

سطور را در �ف � ش�يده، تا �له اخ� به عنـوان آيـه مباحثه و يا تدر�س اين 

و اينجـاى ! قرآن نقل � شود؛ فورا � گو�د چن� آيه اى در قرآن كـر�م نـدار�م

  !! كتاب مغ� ا�لبيب اش�باه است و و ابن هشام در اينجا اش�باه نموده است
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خ{ وق� آيات قرآ� برر� شود؛ فقره -٥
َ

ِلق�م من �فس واح َ
ٍ

ْ � َ� ُ َ
ٍدة

َ
فقط سه بـار } 

ِيا ��هـا ا�ـاس ا�قـوا ر��ـم ا�ي  سوره �ساء ١ي�بار در آيه : ذكر شده است
� ُ ُ � َ ْ ُ � ُ َ� � َ َ

َخلق�م من �فس واحدة وخلق منها زوجها و�ث منهما رجاال كثـ�ا و�ـساء ْ
ِ ٍ َِ َ َ ًَ َ َ َ

ِ
ً َ ُ َ َ َ

ِ
َ ْ � ْ

ِ ِ
َ َ َ َ ُ ََ �

ٍ
ْ � َ

 و 

ِهو ا� سوره اعراف ١٨٩بار دوم در آيه 
� َ ُ

ي خلق�م مـن �فـس واحـدة وجعـل 
َ َْ َ َ ٍَ ِ

َ �
ٍ

� َُ ََ

منها زوجها ل�س�ن إ�ها فلما �غشاها �لت �ال خفيفا �مرت به فلما أ�قلت 
َ َ ً َ ََ �ْ َ � � َ َ َ َ ََ َ َ

ِ ِ
ْ � ََ َ ًْ

ِ
َ َ ُْ َْ َ َ َ ْْ َ

ِ ِ ِْ َ

َدعوا ا� ر�هما ل� آت�تنا صا�ا �كو�ن مـن ا�ـشاكر�ن َ َ
ِ ِ ِ ِ

� � ََ ُ َ � ً َ َ �َ َْ ُ َْ َ �
ِ
َ �

٦ار سـوم در آيـه  و بـ 

َخلق�م من �فس واحدة �م جعل منها زوجها سوره ز�ر  َ َ َ َْ �َ ْ
ِ

َ ُ ْ
ٍ ِ
َ �َ

ٍ
� َُ ََ

 . هـو {آيـه اول كـه

نـدارد كـه �وضـع } ثـم{دارد، امـا �مـه } هـو ا�ى{ندارد، و آيه دوم كه } ا�ى

باشد، و آيه سوم تنها آيـه ا�ـست كـه �مـه } ثم{اس�شهاد در آن مبحث معناى 

و مناسب براى �م ابن هشام و نقل اس�شهاد �و�� است، و آن آيـه دارد } ثم{

} هـو ا�ي{ششم سوره ز�ر است، و� م� �صحف ��ـف در ايـن آيـه فاقـد 

است، بنابراين آ�ه ابن هشام در اين �وضع به عنوان آيه نقل � كنـد در قـرآن 

  .تكر�م وجود ندارد، و م�شا اين اش�باه خلط ب� م� آيات �تلف اس

كـشف ( در �يه �سخه هاى �وجود از كتاب مغ� ا�لبيب تا زمان واقعه فوق -٦

حاوى اش�باه مذكور بود، } ثم{ م� كتاب در مبحث )� از اش�باه ابن هشاموسار

� بردنـد، به وجود اين اشـ�باه اهل علم ان�شار اين خ�؛ تدر�ا با و بعد از آن و 

 ؛بـدون ذكـر �شـف آن حرفه اى علم �و؛ و سا�ا بعد و تنها در بر� از �امع

تذكر اصـل �ـسخه   بدون؛سا�اى اخ�در طبعهاى جديد بر� اشاره شد، و در 

� � و ( آيـه در اينجـا ر ا  كتاب ابن هـشام در نقـلابن هشام و اش�باه او؛ م�

  .اصالح كرده اند، تا اش�با� متوجه كتاب و صاحب آن ابن هشام نباشد) صدا

ق تا سال ��ف �رحوم سارو� به عتبـات  . ه٧٦١فات ابن هشام در  از سال و-٧
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ششصد سال گذشته است، و قرنها اين كتاب ميان اهل علـم ) ق. ه١٣٦١حدود (

مباحثه شده بوده و ك� به اين اش�باه ت�به پيدا ن�رده است، و اول� ك� كه 

بـوده اسـت، و � شناسيم به آن تذكر داده است، �رحوم كر�ال� �ظـم سـارو� 

ا�روزه اگر �ازن �سخ خطى جهان راز�ر و رو كننده و �سخه اى از�ـن بـه بعـد 

پيداشود كه چن� اش�با� نداشته باشد، ��ن است رفع اش�ل از ابـن هـشام 

ب�ند اما رفع اش�ل از �سخ رايج و متداول و اهل علم �شتغل به اين كتاب ن� 

ك تفاوت جز� را در اثر وجود آيات �شابه كند، كه قرنها آنرا �ث كرده اند و ي

در بر� �مات ت�به پيدا ن�رده اند، و شخ� كه اهل علم نبوده؛ تنها به نور و 

اعجاز ال� متوجه اين خطا شده است، از�ن روست كه اين واقعه فراتـر از يـك 

تصحيح عبارت در يك �سخه كتاب تل� شده و �ورد توجه همه علماء از س� و 

   مخطوط كتاب مغنى اللبیب از مخزن خطى دانشگاه ملك سعود در عربستان         .      رار � گ�دشيعه ق



 

٩٤

ا�ـشيخ {و �س از رف� او به كو�ـت، امـ� كو�ـت  ) نقل فرزند �رحوم سارو�(

تقاضای اقامت او را نمود تـا �� را بـا همـة ا��نـات در } أ�د ا�ابر ا�صباح

� كه قـرآن اختيار او گذارده تا طال

را حفظ � كنند در نـزد او �ـشغول 

باشند و� علمای عراق ايـن ا�ـر را 

صالح ندا�س�ند و ا�شان به عراق و 

.بعد به ايران و قم بازگشت

ــارو�( ــوم س ــل �رح ــ� ) نق همچن

در علـوم (بزرگ آنها و علمای آنهـا 

كه آشيخ � نام داشت، به من ) اد�

 اينجـا �ـارج سـاالنه  بمانيد:گفت

زن و �ـه ات را هـم . شما را � دهم

ــ� . مــن قبــول ن�ــردم. بيــاور دالي

دو�ـاره . من برای مال دنيا ن� توا�ستم قرآن را بفروشم. داشت كه قبول ن�ردم

  . به �ف برگشتم و �س از چهار ماه به ايران �راجعت كردم

ار  وق� �ا�س �تلف و ه�نما� عل� قرآ� سارو� برگزدر همان سفر كو�ت

� شود و اذهان عمو� متوجه اعجاز ال� بودن اين توانا� و شاهدى بر مذهب 

حق � گردد، براى منع تاث� آن در نفوس �ردم تالش � كنند با رقابـت قـرآ� 

 حافظان �سيار ماهرشان تاث� و خاطره حفظ سارو� را خن� يا معمـو� نماينـد

ما :  آ�ا بوده اند كه آنها � گو�ند دو نفر حافظ هم) نقل فرزند �رحوم سارو�(

�كـوم � ) قابـت حفـظ قـرآن شكـست داده وردر (ايرا� را  اين حافظ قرآن



 

٩٥

: پـدرم � گفـت. كنـد كر�ال� با آنها �واجهه � شود و آنها را �ـاب �. كنيم

ان�يـا را  ي�ى از آن حافظان، پاكـستا� بـود و مـن ابتـدای يـک آيـه از سـوره

 در سوره �س هست؛ و� ما بعد و ماقبلش بـا هـم متفـاوتخواندم كه نظ�ش 

.  اسـت�سـادر سـوره ي: چه سوره ای است؟ حافظ پاكستا� گفت: گفتم. است

سوره ياس� ماقبلش و �مه بعـدش چـه اسـت؟ او چنـد آيـه را  �شد، در: گفتم

ســيار و احاظــه -+تــا اينكــه بعــد از پرســشها� ب( .مــن جــواب دادم. خوانــد

مـن : خودش اقـرار كـرد كـه. حافظ پاكستا� �منده شد) و�اعجازآم� سار

. ما خود به ز�ت حفظ كرده ايم. معجزه است حفظ شما. حر�ف شما ن� شوم

  . شكست دادم ّحافظ ديگر را هم به حول و قوه ال�: پدرم � گفت

   در جوابيه و گواهينامه �رحوم آيت اهللا �� �رع� در�اره �رحوم سارو�؛

   .از وى  ن� اشاره شده است )س�يان( �مه علماء كو�ت و امتحانات به سفر



 

٩٦

 در نقلها �ح اين سفر و جزئيا�ش نيامـده اسـت و :سفر به حجاز و عر�ستان

�فا بطور ا�ال اين سفر و نمونه ها� از مهارتهاى كر�ال� �ظم سارو� ذكـر 

  :شده است

ر نمـود و �ـورد امتحـان و  همچن� به كشور عراق، كو�ت و عر�ـستان سـف -١

  .تاييد �سلمانان اهل سنت ن� قرار گرفت

 و ،شـوند  و عر�ستان دعوت �ت�و از آن جا به كو :در سفر كن�ور نقل شد -٢

 ن�تـر�نظ  را �ضي فـنيـ و ا،شوند  مع�ف �شان� بر اعجاز حفظ قرآن اهم�

  .دانند  شخص �کي به �وهبت ال�

� تا آخر عمر بنا به دعوت علماء و �ردم بـه كـشور بعد از افشاء معجزه قرآ -٣

كند و با حضور  عراق ، عر�ستان ، كو�ت ، �� و شهرهای بزرگ ايران سفر �

در صدها جلسه عمو� و خصو� در برابر �عيت كث� و علمای اعالم و نـ� 

مثال ك� پرسيده آقای كـر�� . طالب پرسشگر به همه سواالت پاسخ � دهد 
ً

چند دفعه ت�رار شده ؟ او بدون �ظه ای تا�ل تعدادش را ) اهللا(آن �مه در قر

سـوال كننـد�ن بعـدی بـدون فرصـت دادن نمونـه ايـن سـوال را � . � گفته 

چند فا ؟ چند الف؟ چند حيم؟ . پرسيدنده اند و ا�شان فوری پاسخ ميداده است 

حـ� تعـداد هـر . فته؟ تعداد همه را بدون تا�ل � گ....؟ چند ...چند �ف؟ چند

را ن� از آخر « آيات قرآن . كرده  �مه از �مات قرآن را اگر � پرسيدند اعالم �

كدام حافظ قرآن قادر است چن� پاسخ ها� را بدهد؟ كدام . خوانده  به اول �

حافظ قرآن به خود جرات ميداده در مدرسه فيضيه قم ، در مدارس علميه شـهر 

و در �ـ� ) � و بغداد و بالد كو�ـت و حجـاز  و �ـ�و كر�ال و �ظم(�ف 

و در ميان خ�ن�ران داخ� و خـار� ) از همه مذاهب �سلم�(علمای اعالم 

  اد� كند هر سوا� از قرآن دار�د ب�سيد و پاسخ بگ��د؟



 

٩٧

 اگرچه در نقلها تار�خ دقيق اين سفر ذكر �شده اسـت، و� از آ�ـا كـه :ت�ميل

ست كه سفر به حجاز بعد از سفر عتبـات و كو�ـت بـوده اسـت، ا�اال معلوم ا

ف�ا با توجه به تار�خ اول� سفر عتبـات 

ـــال { ـــادل .ه ١٣٢١س  }ق. ه١٣٦١ش مع

از�ــن ا�ــر معلــوم � شــود در ســا�اى 

حكومت �لك عبدالعز�ز بر عر�ـستان 

ا�ــشيخ عبــد بــوده، و امــام حــرم �ــ�؛ 

؛  كه اصا�ا �ـ�ى و الظاهر أبو ا�سمح

قــراء قــرآن و علمــاى تــالوت بــوده از 

است، قاعدتا جزو �القات كننـد�ن و 

  .آزما�ش كنند�ن كر�ال� �ظم سارو� و در رأس آنها بوده است



 

٩٨

 �فا بطـور  و، �ح اين سفر و جزئيا�ش نيامده است،در نقلها : :��به سفر 

  :شده استا�ال؛ اين سفر و نمونه ها� از مهارتهاى كر�ال� �ظم سارو� ذكر 

  صدای اين معجزه بزرگ تـا آ�ـا اوج گرفـت كـه امـ� كو�ـت و دا�ـش�ه 

االزهر �� كر�ال� �ظم را به كشور كو�ت و كـشور �ـ� دعـوت نمودنـد و 

ا�شان دعوت آنان را اجابت نمود و به تمام سواالت علماء و دا�شمندان ايـن دو 

  .� قرار گرفتكشور پاسخهای ح�ت انگ� داد و �ورد تاييد آنها ن

  شان�ـ زاده برخـورد كردنـد؛ و ا خا��ی به آقا��ن� در توشان� كه ازما� 

 ی زاده نامـه ا�رحوم خا��} )ق. ه١٣٥٨تا  ١٣٥٤(ش . ه١٣١٨ تا ١٣١٤ سال ب�{

اره كرامـت از در� (ینامه ا.  نوش�ند شهرستا�نيّ هبةا�دّيبه �رحوم آيت اهللا س

 كرده بـود كـه شنهاد� زاده در نامه خود پ خا��وم �رح،)خداوند و حافظ شدن

كنگـره حفـاظ قـرآن" پدرم به ،ّبه همت �رحوم شهرستا�
ّ

در دا�ـش�ه األزهـر " 

 در آن  شهرسـتا��رحوم ؟� خاي شد  ندارم، عم�كه از آن اطال�.  شوندّمعر�

ا �لـل و ارتباطات جها� گس�ده بـ{.  عراق بودندعهيّزمان از ��ان طراز اول ش

ق مناص� همچون وز�ـر معـارف، . ه١٣٥٥ تا ١٣٣٩و علماى بالد اسال�، و�� 

داشته و � توا�سته در معر� ايـن معجـزه ... رئ�س ديوان ��، نماينده �لس و

  }ال� �ؤثر باشد

:  �رحوم عالمه هبة ا�ين شهرستا� شهرستا� سه سفر به ايران داشـ�ند:توضيح

.  ز�ارت تا شـهر �ـشهد هـم آمـدیق به ايران آمد و برا. ه۱۳۶۳يک بار در سال 

ق بـود كـه در ايـن سـفر، �ـورد . ه۱۳۶۵دوم� سفرش به ايران دو سال بعـد در 

 در اين سفر از شهرستا�.  كشور قرار گرفتاستقبال گرم �ردم و مقامات دول�
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 سـوم�.  همدان و �الير و بروجرد و درود و اراک و قم هم ديـدار كـردیشهرها

در نقلهـا  . آن بـه اصـفهان هـم رفـتق بود كه �. ه۱۳۷۳سفرش به ايران در 

�رحوم سارو� بـا �رحـوم شهرسـتا� ديـدار  ادامه سفرهاى عتبات كه در ؛آمده

داشته و �ورد آزما�ش ا�شان قرار گرفته و او را با خـود بـه عتبـات بـرده و �ـز 

و قـراء و علمـاى شـيعه و �ف و كر�ال در �ظم� و بغداد ن� وى را به حفاظ 

   .س� معر� كرده است

  كـشور بـه را �� �مـد �ظـم كـر� �رحوم كر�ال،ی نواب صفو�هم چن 

كر�ال� �مد �ظم كر�� به همراه شهيد نواب صفوی بـه كـشور  ،برد �� �

  .د�گ  اهل �س� قرار �یكه �ورد سؤال و جواب از طرف علما .�� رفت 

  پدرم را با خود به كنگـره حفـاظ �ـ� بـه ايـن واب صفوي نيك نو�ت ن� 

كشور برد و گفت شما معتقديد كه فقط اهل سنت حافظ قـرآن هـس�ند حـال 

علماي آ�ا . آن�ه اين �رد شيعه و � سواد است اما � قرآن را در حافظه دارد

  .هم پدر را �ورد آز�ون هاي �تلف قرار دادند از�له در دا�ش�ه االزهر ��

و بـراى رفـ� است، رفته ب�ش� ن �رحوم نواب صفوى به �� ي�بار :تصحيح

به �� هم وج� نداشته و با �ع كردن وجوه از افراد اسباب سفرش فـراهم � 

 بنـابر نقلهـاى ،بـوده اسـت) ق. ه١٣٧٢(ش . ه١٣٣٢ و ايـن سـفر در سـال ،شود

ت شديد ما� به �اطر هز�نه هاى سفر و �دودي��وح و متعدد اين سفر؛ وى 

رفته است، و �وضوع فعا��ش هم فلسط� و تقر�ب مذاهب به اين سفر  �تنها

و بعد اين سفر وق� به تهران برگشته عباى اهدا� وز�راوقاف �ـ� . بوده است

�ؤ�د عدم همرا� سـارو� قرائن  و هم� ،را به �رحوم سارو� اهداء كرده است
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�سافر� به �� نداشته نواب ز اين سفر؛ �چون با نواب در سفر �� است، و 

ف�ا آ�ه بـه نـواب �ـسبت داده . و نواب دوسال بعد هم دستگ� و اعدام � شود

بـه كنگـره حفـاظ �ـ�؛ بايـد �ر�ـوط بـه را سـارو� نواب؛ شده در�اره بردن 

صحب� باشد كه نواب بنا داشته او را ب�د و چنـ� مطـال� را در �ـ� مطـرح 

تنها ك� كه � توا�ـسته و شت و تقدير ��ع او مانع شده است،  كه �نو؛كند

اسباب سفر او به �� را فـراهم كـرده باشـد و احتمـا�ش وجـود دارد؛ �رحـوم 

 و معر� و پ�ـشنهاد ،�اطر داش� ارتباطات و �وقعيت الزمكه  ،شهرستا� است

بـا  و نـ� �القـات و ارتبـاط و آزمـا�ش �ـستقيم خـودش  زاده،�رحوم خا��

وجه صحت نقل فرزندش ايـن اسـت كـه با� و ��ل اين سفر باشد، و سارو�، 

رسانه هم سفر �� نواب با فدائيان اسالم آشنا بوده و �راوده داشته، و  چون وى

كه در ادامه سـفر عـراق و (مطالب �ر�وط به سفر �� پدرش را ، ف�ااى شده

   .بت داده است به نواب �س)مثال توسط �رحوم شهرستا� فراهم شده

 بنابراين اگر �رحوم سارو� به �� رفتـه باشـد، بايـد در ادامـه سـفر :ت�ميل

عتبات باشد، آن سفرى كه �رحـوم شهرسـتا� او را بعـد از �القـات در غـرب 

به همراه خود به عـراق بـرد، و از آ�ـا كـه ) ق. ه١٣٧٣ يا ١٣٦٥ يا ١٣٦٣(كشور 

ب�ـش� �تمـل ) ق. ه١٣٦٥ يـا ١٣٦٣(همرا� سارو� بـا شهرسـتا� در سـا�اى 

در ي�ي از اين دو سال بـوده اسـت، ) در صورت وقوع(است، ف�ا سفر به �� 

بـزر�ن تـالوت و ) م. م١٩٤٦ تـا ١٩٤٤ق �صادف . ه١٣٦٥ يا ١٣٦٣(در اين سا�ا 

ا�ـشيخ �مـد رفعـت، ا�ـشيخ � : نا�وران حفظ و قرائت �� اينان بـوده انـد

�صي�، ا�شيخ � حز�ن، ا�شيخ صـديق تايـب ا��ـشاوي و �مود، ا�شيخ �مد ا

فرزندا�ش �مد صديق و �مود صديق و حامد صديق م�ـشاوى، ا�ـشيخ �مـد 
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  ا�ـشيخ طـه،ا�ـشيخ ا�ـد سـليمان ا�ـسعد�سالمة، ا�شيخ عبدالعظيم زاهـر،  

 ا�ـشيخ منـصور ، ا�ـشيخ �ـصط� اسـماعيلي، ا�شيخ عبدا�ر�ن ا�رو،الفش�

 ، ا�ـشيخ �مـود عبـدا��م، ا�شيخ �مد فر�ـد ا�ـسنديو�ي،نهور ا�م،ا�شا�

 ا�شيخ عبدا�اسط �مـد ، ا�شيخ ابوالعي�� شع�شع،ا�شيخ ��ل يوسف ا�هتي�

 ا�ـشيخ ، ا�ـشيخ �مـود �مـد ر�ـضان، فـرج ا�شيخ عبدالعز�ز �،عبدا�صمد

 ا�ـشيخ ي، ا�شيخ �مد حسن ا�ـاد،�شيخ �مود خليل ا��يا ، ا�نا�مود �

 ا�شيخ ة، ا�شيخ �مد عبدا�ليم سالم، ا�شيخ عوض� ا�غر�ي،ابراهيم ا�نصور

 ا�ـشيخ ، ا�شيخ عبدا�ميد ا�اسـو�ة، ا�شيخ هاشم �مود هيب،سيد ا�قش�ندي

 ا�ـشيخ �مـد ، ا�شيخ ن� ا�ين طو�ار، ا�شيخ ا�د �مد ��رة،رزق خليل حب

  ا�ـشيخ �، ا�شيخ منـصور بـدار،ر� ا�شيخ عبدالعز�ز حي،سا� ن� ا�رزاو

 ا�شيخ عوص ، ا�شيخ ا�د صالح، ا�شيخ ��ر ا�سيد عثمان،�مد حسن ا�ضباع

 ا�ـشيخ ، ا�شيخ مدين منـصور مـدين، ا�شيخ �مد �مد �صط� ا�مل،القو�

 ، ا�شيخ �مـود حـسان� ا��ـ�، ا�شيخ سالمة حسن،حسن سا�م حسن شاه�

 ا�ـشيخ ، ا�شيخ عبدا�ق القـا�،�شيخ ابراهيم الفران ا،ا�شيخ ابراهيم القليو�

 ا�ـشيخ ، ا�شيخ عبدا�هيمن ابوا�سمح، ا�شيخ عبدالظاهر ابوا�سمح،�مد الطو�

  ... ، و ا�شيخ عبدالفتاح القا�،ز�ر�ا ا�د

   بر� ا�شان آن زمان قارى جوان و �شناس، و بر� عل�غم جوا� نـا�ور

و در راديو �� تالوت � كردند، و بر� از �شايخ تالوت و علـوم قـراءآت، و 

ح� شيخ عموم ا�قارئ ا���ة، و هم� از حفاظ قرآن كر�م بوده اند، كـه اگـر 

؛ �مـ� اسـ�ثنا� از براى ارائه و معر� اعجـاز احاطـه قـرآ� �رحـوم سـارو�

حفاظ قرآن �� در آن زمان برپا شده باشـد؛ قاعـدتا بايـد حـا��ن از ميـان 

  .شايان ذكر است همه نام�د�ن در اين زمان فوت شده اند. ا�شان بوده باشند
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  :   و �الير بازگشت به وطن و ساروق و رف� به اراك

  جـود ا�ـشان در اراک،�رحوم آقای سيد اسماعيل علوی نقل � كردند كه و 

هـا� كـه �وجـب  در آن زمان، جنبـه . �و� در ايمان �ردم و جوانان ا�اد كرد

 و جوان هـن�م ورود بـه دب�سـتان و ،گردا� جوانان از دين شود، �م نبود روی 

 در ن�يجـه وجـود.  تفكرات مادی قـرار � گرفـتهدرنگ �ورد هجم دا�ش�ه، �

اساسا خداوند در هر ع�ی حجت .  بودا�شان در آن زمان �سيار �ؤثر
ً

هـا� را  

 هـا  �رحوم كر�ال� �ظم هم در روز�ر ما و در اين زمينه. دهد به �ردم �شان �

  .حجت خدا بود

  نـوه آيـت اهللا بروجـردی  سـيد �مـد جـواد علـوی طباطبـا�قاى حـاجآ 

 �رحوم آقای سيد اسماعيل علوی، �ـ� عمـوی پـدر:  نقل كرده استبروجردی

ا�شان رئ�س .  ـ بود  عليه اهللا  ر�ة  اهللا بروجردی ـ بنده و برادرزادة ح�ت آيت 

 رو با �رحوم كر�ال� �ظـم آشـنا� پيـدا كردنـد و  ثبت اراك بودند؛ ازاين ادار

 ا�شان خدمت آيت هدرنگ ا�شان را به قم نزد �رحوم پدر ما آوردند و به وسيل �

  . بروجردی رسيدنداهللا 

از �مـوع نقلهـا و تـوار�خ  : اول� سفر به عراق و اولـ� سـفر بـه قـم ماب�

�قيق و ثبت شده �ر�وط به اول� سفر عتبات ��ات عراق و اولـ� سـفر بـه 

حدود ده سال ب� اين دو سفر فاصله بوده است، كه ايـن : قم، معلوم � گردد كه

 ديگـرش در مدت را �رحوم سارو� در وطن او�ـه خـود سـاروق، و يـا �ـواطن

همان نوا� مانند �الير و اراك و ن� در سفرهاى بعـدى عتبـات �ـ� � بـرده 

است، كه در همه جا �ورد توجـه علمـا و بـزر�ن و �ـردم ايـن شـهرها بـوده، و 

  ..�ا�س �ح و ت�ي� احاظه قرآ� او برقرار بوده است
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ه و حـوزه به �رجعيت دي� شـيع) براى معر� اعجاز ال�(اول� سفر به قم 

  :  علميه قم �ر�ز دي� ايران

رحوم سارو� در طول زندگ�ش بارها و بارها به قـم  : زمان اول� سفر به قم�

��ف شده بود، اما عل�غم درخواست �ؤمن� و اهـل علـم كـه او را شـناخته 

بودند و به او سفارش � كردند كه براى معر� اعجاز الـ� و آشـنا� �راجـع و 

ه علميه قم و �ر�ز دي� ايران به قم سفر كنـد، امـا اقـدام ن�ـرده علماء و حوز

ترسم ر�ا�ری شود و خداوند اين �وهبت را از مـن �ـس  � :داده جواب �{بود، 

  . بگ�د 

   سال اين اتفاق را �� نـ�ه � دارد ٢٨كر�ال� �مد �ظم كر�� به مدت 

اتفا� شخصيت و مـاجراى او اما بعد از شناخته شدن }  سال� خود٥٥تا حدود 

در سفر به تو���ن، �ا�ام با اين ا�ر �وافقت � كند، و بعد از سفر به �الير 

، و �ــس از ...و  شــهر هــاى غــرب كــشور و عتبــات ��ــات عــراق و كو�ــت و

سفرهاى عتبات ��ات، پيگ��هاى متعددى از طرف �راجـع و علمـاى قـم و 

  ق. ه١٣٧٠ براى معر� اعجـاز الـ� را در سـال ساير بالد، اول� سفر خود به قم

به قم ��ف � شـود، و سـفرها� نـ� در سـال  سال� ٧١و در سن ) ش. ه١٣٣٠(

ـــال ) ش. ه١٣٣١(  ق. ه١٣٧١ ـــال ) ش. ه١٣٣٢(  ق. ه١٣٧٢و در س   ق. ه١٣٧٣در س

  روز قبـل از وفـا�ش در سـال ٢٠ا�ام � دهد، و آخر�ن سفرش هم ) ش. ه١٣٣٣(

بود كه �احتا با اعالم هدف سفر بـه قـم بـه ديگـران ) ش. ه١٣٣٧(ق . ه١٣٧٧

در  سال� ٧٨به همراه كفن خود به قم آمد و در سن ) براى رحلت و دفن در قم(

  . در آ�ا وفات نمود و مدفون شد اثر حادثه افتادن از پله ها؛ و خونر�زى مغزى؛
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  ت اهللا بروجـردی بـه شـهر قـم بعد از بازگشت از كر�الی معال از سوی آي

كـر�ال� �ظـم بـا هـر بـار . دعوت شد و �ورد امتحان آيات عظام قرار گرفت 

حا� شدن در �ع علماء و طالب و با پاسـخگو� بـه سـواالت قـرآ� ، �م و 

  .خاص را متح� � ساخت

 استبراى آن نقلهاى متعددى مطرح شده  ،اسباب سفر به قم :  

كـه ا�ـروزه بـر� از �راجـع و آيـات (و فـضالى قـم  اطالع بر� طـالب -١

از واقعه اعجاز ال� و �القات با سارو� در سفرهاى تبلي� به منطقـه ) هس�ند

ّوق� طلبة نوجوا� بودم، برای تبليغ ايـام مـاه �ـرم، بـه {حضور او مثل �الير   ّ

 در �لـس بـه مـن. منطقه ای در اطراف �الير، به نام حـس� آبـاد رفتـه بـودم

 ....گفتند، پ��ردی اينجاست كه حافظ تمام قرآن است و داسـتان عجيـ� دارد

. و در آن روز هنوز در �افل عل� معروف �شده بود و در قم از او خ� نداشـ�ند

من هن�م بازگشت به قم، اين ماجرا را بـه عنـوان ره آورد جـال� از ايـن سـفر، 

  }.....برای دوستانم �ح دادم، 

از كرما�شاه تـا ( متعددى از طرف علماى منطقه غرب و �ر�زى پيگ��هاى -٢

  .كه نقل آنها به �ح و اشاره در جاى خودش بيان شد) همدان و �الير و اراك

 پيگ��هاى متعددى از طرف �راجع و علماى قم براى رف� كـر�ال� �ظـم -٣

ه از �له �رحـوم آيـت اهللا �رعـ� كـه در شـهادت نامـ: به قم شده بوده است

�ا از ح�ت حجة االسالم حـاج آقـا  {: اعجاز ال� اين واقعه �رقوم نموده اند

شهاب همدا� كه از علمای اعالم �الير هس�ند تقاضا كردم كـه اگـر ��ـن 

 اهللا بروجـردی آيـت و ن� نزدي�ان و شـخص } �ند�شود معظم � را به قم بفرس
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هم پيگ��ها� شده 

بــــوده اســــت، از 

 �موع آنهـا بـر �

آيد كه بعد از سفر 

به اراك و آشنا� بـا 

آقـای سـيد �رحوم 

اســماعيل علــوی، 

برادرزادة حـ�ت 

اهللا بروجردی  آيت 

 رئ�س كه آن وقت

ـــــت اراكرهادا   ثب

بـــود، �ح حـــال 

ساروق بـه اطـالع 

ــوم  ــت اهللا �رح آي

 � رسـد، بروجردی

بعدا �وضـوع را از 

ــوم  ــشان �رح و�يل

رحوم سارو� را به قم � فرستد كـه بـر �س� �اليرى استفسار كرده و ا�شان �

 بـوده فرهنگ قـماداره رئ�س كه در اين وقت  آقای سيد اسماعيل علوی�رحوم 

 و بعـد سـاير �راجـع و آيـت اهللا بروجـردیوارد شده، و بوسيله ا�شان خـدمت 

  .فقهاء قم � رسند
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 به قمن�يجه سفر  :  

 }انـد،  بزرگ قم �را ديدهّه علميه و تمام علماي حوز} كر�ال� �ظم سارو�

خالصه �را ابتدا به آية اهللا آقـاي بروجـردي و همه اين حقيقت را اذ�ن دارند؛ 

و بـاألخره ا�شان از من امتحان ز�ـادي كردنـد . من به قم آمدم. ّمعر� فر�ودند

   .اند به من اين لطف را فر�وده) صلوات اهللا عليه( شدند كه امام ع� �مطم

  � ،او شـده هرحوم كر�ال� �ظم به بر�ت عنـاي� كـه در�ـاربه اين ترتيب 

زودی  در حـوزه، هـر مطلـ� بـه .  در �امع عل� قم در آن زمان، جـا افتـادبود،

سنجند تا جا بيافتـد؛  پذيرفته ن� شود؛ هر�س اد�� كند، علما آن را �سيار � 

اما داستان كر�ال� �ظم و اينكه واقعا قرآن به او عنايت شده 
ً

اسـت، در ميـان 

  .علما پذيرفته شد

  حج� است برای كسا� كه غ� از زنـد� ظـاهری ؛�رحوم كر�ال� �ظم 

همچن� �ؤمن� و علما كه معتقدند ل�س العلم ب��ة ا�فهـم .را ن� � كنند

وا�فهيم، به بر�ت عناي� كه به ا�شان شد، اين معنا را به صـورت حـق ا�قـ� 

ال� �ظم از كسا� بود كه باعث شد افراد، آ�ـه را بـه �رحوم كر�. درك كردند

بنـابراين . صورت علم ا�ق� باور داش�ند، به صـورت حـق ا�قـ� بـاور كننـد

  . �ردمها�شان هم بر حوزه حق دارد، هم بر �م

  اعتقاد به ديـن و ) ح�(اگر ك� : ي�ى از علما� كه او را ديده � گفت

 سه روزی با كر�ال� �ظم معا�ت � كرد، تـا بـا خداوند نداشت، �� بود دو

 و بـه قـرآن  ديدن اين معجزة عجيب، به خدای متعال، قيامت، ان�يا، و ائمـه

  .كر�م معتقد شود
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 و سفرهاى بعدى به قمسفراول�  �ح  :  

   آيــت اهللا �ــس� �اليــرى نقــل �رحــوم

) ره(�رحـوم آيـت اهللا بروجـردی: كرده است

را خواسـ�ند و )  سارو� �ظمكر�ال�(ا�شان 

مــن او را بــه قــم نــزد آن �رحــوم فرســتادم و 

 و ،ا�شان هم او را آزما�ش و امتحـان نمودنـد

ّاو چندی در م�ل حاج سيد اسماعيل علوی 

همــه روزه  . رئــ�س فرهنــگ آن روز قــم بــود

فرهنگيان و اهل علـم بـا او �القـات و از او 

  . سؤال � كردند

   رحـوم آيـت اهللا ظم سارو� در�اره اول� �القات خود با كر�ال� ��رحوم�

 همه دميد.  خواندم م�ل آقا، من آهسته آهسته قرآن �در : گفته استبروجردی

 �شسته �ريچرا ب: من گفتم.  �شسته اند�ري �ر داش�ند، بةاهللاي آیآنها كه با آقا

.  خواننـده قـرآن نـ� كدميباز د. دي آوردن آقا، قرآن �وانف�اقل تا �� الد؟يا

 همـه نيتو ا:  گفتندوانم، خ من قرآن �دنديآنها كه د.  خواندمخود من قرآن �

 بـه مـا ی طـور� همم،يما درس �وانده ا:  گفتم؟ی ها را چطور حفظ كرده اهيآ

  . بله:  گفتم؟ �ظم هس��شما همان كر�ال: آنها گفتند. �وهبت شده

  } بـا نقـل فرزنـدش كـر�ال� �ظـم وم �رحـت�ميل نقل �رحوم خراسا�

خواسـ�ند  كردند كه در قـم � پدر تعر�ف � }�صاحبه با حاج اسماعيل كر��

ای طلبـه �شـسته  و� خانه ا�شان عدهب�اهللا بروجردی برسند و در  آيت خدمت



 

١٠٨

زدند و از ذكر خدا و خواندن قرآن حر� در بي�شان  های دنيا� � حرف بودند و

 و ، نصيحت كردم كه �شغول به ذكر خدا باشيد و قرآن �وانيـدمن آنها را، نبود

وق� اين حالت را ديـدم دسـت گذاشـتم روی . دهند آنها اصال گوش ن� ديدم

طـالب كـه ايـن وضـعيت را ديدنـد گفتنـد . بلند قرآن خوانـدم  و بلند؛گوشم

برند  اهللا بروجردی خ� �  حافظ قرآن؟ خدمت آيت؟هس�يد كر�ال� �ظم شما

  . اند شما را ب�ي�ند و� هس�ند و آمدهب� ه كر�ال� �ظم درك

. كنند بو� �  و ديده آوردندف�زود ��، آ�ا آيند اهللا بروجردی خودشان � آيت

قرآن هست و سـوادی هـم  � پرسند شما همان كر�ال� �ظم هس� كه حافظ

شـما  تا سؤال از من چند :فر�ودند ،�س از احوال پر�. ندارد؟ پدر � گو�د بله

ــ:دارم ــدک ي ــد و فر�ودن ــرآن را باز�ردن ــفحه ق ــد�مَياذ : ( ص ــدع  ی اهللا اح

 . آن وقت قرآن را �س�ند.  را �وانهي آنيدنبال اای است؟  در چه سوره). �الطائفت

كـردم بـه  گو�ـد عـرض ای است؟ پدر � در چه سوره» ...إذ يعد�م اهللا إحدى«

آيـه  ه انفال است و� يـک واو هـم در اول اين آيه هفت سور:اهللا بروجردی آيت

 هيـآ. ديـو شـما آن را �واند. درست است» و إذ«دارد » واو« حرف ه،يّاول آ. است

ها� كه در آ�ا بودند  طلبه زدند و ی �خندشان� ا اهللاعد�ميو اذ : هست

. آقا درست خوانده اند: كه  كردند و گفتندیحا�ان با من تندو پرخاش كردند 

من  خوا� از آيت اهللا بروجردی اش�باه بگ�ی؟  به جا� رسيده است كه ��رت

 گش�ند، �ي قرآن را در آوردند، خآنها .دي كنداي پد،�� قرآن را بگنيشما ا: گفتم

 را در سـوره هيـقرآن را گـرفتم و آ.  كنمداي پتاني براديبده: گفتم.  ن�ردنددايپ

آقـای  .ور اسـت كـه مـن خوانـده ام طـنيـ كه ادنديهمه د. �شان دادم» انفال«

 تـا ،من �صوصا اين واو آيه را نگفـتم! ب�ش�نيد:  گفتند)به حا�ان(بروجردی 
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 .آن سؤال را جواب دادم.  را خواندمهيمن دنبا� آ. �شخيص � دهد يا خ� ب�ينم

سـت؟ گفـتم قرائـت �صـم بـه اقرائت شما چه قرائ� : پرسيدند. سؤال ديگری

بله ا�شان شيعه است و قرائ�شان �ورد قبـول : شان گفتندا�. روايت حفص است

  .است

  }خواندند و من دنبا� آنهـا یگري داتي آشان� ابعد} �رحوم كر�ال� �ظم 

  . در كدام سوره و در كدام جزء است: را قرائت كردم و گفتم

   آيـة اهللا بروجـردی بـا كـر�ال� �ظـمديدارهاى (در نقل بر� حا�ان( 

�رحـوم آيـة اهللا بروجـردی آيـا� را از حـافظ ) ديگر(در جلسه ای  :آمده است

  . قرآن پرسيدند و او بدون معط� پاسخ گفت

آقا، آيـه : گو�د  س�س آية اهللا بروجردی آيه ای تالوت � كند، كر�ال� �ظم �

ب� : من هم اش�باه خواندم؟ عرض كرد: آقا � فرمايد. آنطور كه خوانديد ن�ست

 ؛تهد و �رجع تقليد هس�يد، و� آيـه آن گونـه كـه خوانديـد ن�ـستآقا، شما �

كـر�ال� (س�س قرآن آوردند و ديدنـد كـه حـافظ قـرآن . بلكه اين طور است

  . درست گفته است) �ظم

  }كـر�ال� �ظـم قـرآن را قهقـرا �} �صاحبه با حـاج اسـماعيل كـر�� 

رآن را بـه راحـ� و بـدون بله پدرم سوره هـاي قـ؟ يع� از انتها به ابتدا. خواند

) ره(�كث از انتها به ابتدا � خواندند يك وقت پدرم خدمت آيه اهللا بروجـردي

 بعـد � فرماينـد مـا سـوره ،� رسند و ا�شان امتحان از پدرم به عمل � آورند

�وانيم، اما كر�ال� �ظم سوره بقـره را � ) به اول(�د را ن� توانيم از آخرش 

  . به او�ش �واندتواند از انتها
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   الف ب� قراء سبعه ، �رحوم آية اهللا بروجردی نظـر كـر�ال� تخادر �وارد

   .�ظم را جو�ا � شدند و قرائت او برا�شان معت� و قابل اعتماد بود

   ،ّبه �رحوم كر�ال� �مد �ظم، قرآن را به طور صحي� تعلـيم داده بودنـد

ّوجردي، بع� از اختالفات قـراء را از ا�ـشان و �ا علماء بزرگ مثل آية اهللا بر

ُسوال � كردند؛ و �رحوم آية اهللا خا��، تمـام قـرآن را نـزد او خوانـده بـود، و 

َقرائت و �سخ رايج(اغالط �وجود در  ُ
ت ئـكه به وسيلة اخـتالف قرا] را[قرآن ) 

  .به وجود آمده است، تصحيح كرده بود

 رآن شـعا� نـورا� از خورشـيد قـ معرفت كر�ال� �مد �ظم �ـسبت بـه

آيه اهللا بروجـردي . خدشه ناپذير بودمعرفت ال� بود، از اين رو بدور از ترديد و

داشت كه قرائت فاء درست است يا واو، �س يه اي ترديدآ، در  عليهرضوان اهللا

 و به �ـوه ،خواست تا آيه را تالوت كندبراي حصول اطمينان از كر�ال� �ظم

  . او اعتماد كردت و قرائبيان 

 سـوره ا�ـض�  گفتنـد مـن در. آيت اهللا بروجردی سؤال ديگـری پرسـيدند

أماَوترديد دارم كه 
َّ َ

َا��يم 
ِ َ

ْ
فال 

َ َ
ْ�قهر  َ ْ َ

  و يا فأمـا
َّ َ َا��ـيم َ

ِ َ
ْ

فـال 
َ َ

ْ�قهـر  َ ْ َ
 كـر�ال� 

فأما :�ظم گفتند
َّ َ َا��يم َ

ِ َ
ْ

فال 
َ َ

ْ�قهر  َ ْ َ
  و در آيه بعـد  َّوأمـا َ ا�ـسآئل َ

َ
ِ

فـال َّ
َ َ

ْ�نهـر  َ ْ َ
 

 واو) حـرف(دو� با ) �وع آيه( و ،ف است) حرف(او� با ) �وع آيه(. است

  . است

 )كر�ال� �مد �ظم(از ا�شان ن� سؤال های ديگری ) آيت اهللا بروجردی (

 .گرفت كرد و جواب



 

١١١

   از سيد م� �مد ا�دى دامـاد آيـت اهللا

ــاى  ــمه اى از ماجراه ــردى؛ ش ــوم بروج �رح

توسـط (ق . ه١٣٧٠سارو� در سفر اول به قـم 

 سيد �مد جـواد علـوی قاى حاجآفرزندش 

ــوه  روجــردی بطباطبــا� ــت اهللا دخــ�ى ن آي

  : نقل شده است) ق. ه١٣٧٠متو�  بروجردی

  اهللا بروجـردی ذاتـا فـرد زود  �رحوم آيت
ً

زمينـه �ـسيار دقـت ر اين پذيرفتند و د  ساد� ن�  باوری نبودند؛ هر اد�� را به

ای كـه كـر�ال� �ظـم را خـدمت ا�ـشان آورده  ، در �س�� جلـسه كردند � 

را بـرای ) اول از سـفر اول ( داسـتان آن جلـسه  در همان زمان، بودند، پدر من 

بر� از دوستا� كه برای ديدن �رحوم كر�ال� �ظم به م�ل مـا � آمدنـد، از 

 فر�ودند كه �رحـوم آيـت  ا�شان �. ردندنقل � ك  �ي� �له ح�ت امام

  . اهللا بروجردی در آن جلسه سؤاالت �تل� از كر�ال� �ظم پرسيده بودند 

   حافظ �سياری از آيات قرآن بودند؛ چنان} اهللا بروجردی ت آي {خود ا�شان  

ای را �  ا�شان آيـه .  سوم قرآن را حفظ بودند ب�ش از يک: كه پدرم � فر�ودند

 كرد؛ همان گونـه كـه در   تالوت � آن راهندند و �رحوم كر�ال� �ظم ادامخوا

  .آن زمان معمول بود

   اهللا بروجردی بر� از آيات را بـه هـم �  پدرم نقل � كردند كه ح� آيت

 ديگـری را بـه ه آي ديگر و انتهایهچسباندند؛ ابتدای يک آيه، �� از وسط آي

 همـان ز�ـان كر�ال� �ظم با.  يک آيه � خواندند چسباندند و به عنوان هم �
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خوانـد و   اش �  قسمت اول را به همـراه دنبـا�.آيه اين ن�ست: خودش � گفت

س�س �ش وسطى را با قبـل و بعـد آن .گفت م � اش را ه  آيه و نام سوره هشمار

�ـشان از در ن�يجه ا. كرد خواند و بعد �ش انتها� را به هم� ترتيب بيان �  � 

  .اهللا بروجردی جلوه كردند  نزد آيت  اولههمان جلس

   اهللا بروجردی قرار گرفته بـود؛  �رحوم كر�ال� �ظم �سيار �ورد توجه آيت

. ای كه �� در حدود دو ساعت � �شس�ند و با هم صحبت � كردنـد به گونه

، در اهللا بروجـردی اين ا�ر برای من جای پرسش داشـت؛ چـون آن زمـان آيـت 

سـوادی بـود  اوج �رجعيت شيعه و ز�مت �مه بود و كر�ال� �ظم هم فـرد � 

ها از �رحـوم آقـای سـيد مـن بعـد. چ سنخي� با ا�شان نداشـتكه در ظاهر هي

اهللا بروجردی بـه چـه د�ـل چنـ�  اسماعيل علوی و پدر خودم پرسيدم كه آيت

  :�سيار تأ�يد � كردندتوج� به ا�شان داش�ند؟ پدر من در پاسخ، بر دو ن�ته 

  اهللا بروجردی، وجود شـخص كـر�ال� �ظـم را حجـ�  �ست اينكه آيت 

شخ� كه ��ال �  .دا�س�ند در زمان ما � ) ال�(
ً

ای  سواد بود، با عنايت و�ژه  

  ها را نـ� � ها و آيه  های سوره   ای كه ح� و�ژ�  حافظ قرآن شده بود؛ به گونه

 رو اهميت داشت كه در آن زمان، تفكـر ماتر�ال�ـس� و   از آناين ا�ر. شناخت

 افتـاده  حزب توده، به و�ژه در �افل عل� و دا�ش�� �ـسيار جـاۀگرايان مادی 

هرچند اين حزب ��وب شده بود، اما مبـا� فكـری آن در بـ� جوانـان و . بود

اهللا  يـت �رحـوم آ.  روشنفكری آن زمان، به تفكر �لب تبديل شـده بـودهجامع

هـا توجـه داشـ�ند و معتقـد   خود، به همة جنبـه هبروجردی ن� با ديد�ه گس�د

 كر�ال� �ظم به جوانان به عنوان حج� در روز�ر مـا، بودند كه معر� �رحوم

  .�ر �سيار مه� است
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   عـدم (اهللا بروجـردی �ـسيار مهـم بـود، �ـث مطلب دوم كه برای آيـت( 

شـيعه اخـتالف اسـت كـه آيـا ) هم س� و هم(  علما در ب�. �ر�ف قرآن بود

�ر�ف در م� تـا �ر�ـف در جا�ـا� و عـدم  (قرآن �ر�ف شده است يا خ�

اهللا بروجردی، خود قايل به عدم �ر�ف قرآن بودند؛ امـا  آيت . )نقل بر� آيات

) صـاحب كفايـه(آخوند خراسا� اهللا  �سياری از بزر�ن ما، مانند �رحوم آيت 

اهللا بروجـردی بـه گونـه  آيـت.  در اين �سئله شك و شبهه داش�ندعليه تعا� اهللا  ان رضو

های �تلف كر�ال� �ظم را آزما�ش كردند تا اينكه بـرای ا�ـشان ثابـت شـد 

واقعا قرآن به آن �رحوم عنايت شده است
ً

در اين صورت، قرآ� كـه بـه ا�ـشان . 

  عليـه  و سـالمه  اهللا صـلوات   رسول اكـرم عنايت شده است، بايد همان قرآ� باشد كه به 

 .نازل شده است و در ن�يجه نبايد هيچ گونـه �ـر�� در آن وجـود داشـته باشـد

 كـه احتمـال �ر�ـف در آنهـا وجـود  �واردی راهبروجردی ن� بارها هماهللا  آيت

 �ـث ه اطال� در�ـار پرسيدند و كر�ال� �ظم هم كه هيچ داشت، از ا�شان � 

اهللا  آيـت .  خواند  شد، � قرآن نداشت، فقط آيا� را كه از او پرسيده �ر�ف �

 هـای  ها را چندين بار به گونـه بروجردی در بر� �وارد، بع� از آيات و سوره 

�تلف تغي� � دادند؛ مثال �ما� را كه بر� از بزر�ن ماننـد �رحـوم مـ�زا 
ً

و حـذف شـده اسـت، در آيـه � حس� نوری معتقد بودند كه جزو قرآن بـوده 

نـه؛ ايـن : كر�ال� �ظم آيه را تصحيح � كرد و � گفت. آوردند و � خواندند 

�ث اثبـات عـدم �ر�ـف قـرآن، . طور ن�ست؛ �س از اين �مه، آن �مه است

 بروجردی بود و من شـ�يدم اهللا ي�ى از �سائ� بود كه �سيار �ورد عنايت آيت 

با كر�ال� �ظم، قايل شده بودنـد كـه هـيچ �ـر�� در كه ا�شان �س از آشنا� 

  .قرآن صورت نگرفته است و در اين زمينه، اطمينان يافته بودند



 

١١٤

�شده است، اما تفاوت قراءآت وجود ) مت� و �توا�( قرآن كر�م �ر�ف :توضيح

و بر� از اين قراءات متداول ضعفها� دارد، و همه روايات قراءآت صحيح دارد، 

و آن تفاوتهاى روايات در نقل آيات قـرآ� بعـضا از مقـو� اخـتالف باشد، ن� 

قراآت است، و�ا قراآت قرآ� عديده اى مطرح است، و �رحوم سـارو� �ـوارد 

بر حسب تعليم و حفظى كه در سـ�نه  متعددى از اختالف قرائت اهل بيت 

ناي� بـودن را بيان كرده است، ع) روايت حفص از �صم(داشت با قرائت رايج 

قرآن كر�م به �رحوم سارو� ا�ر �سلم و قط� بوده، اما �زوما به معنـاى تعلـيم 

 بـه وى عنايـت ؛نبوده است، و بقدر �مل و پذيرش جامعه از اوبه وى همه چ� 

و بر� ناقل� حفظ امانت نموده و �وارد اختالف قرائت را ن� نقـل . شده است

اشتهاى شخ� خـود آنـرا  نقل كرده يا با برد بر� چون به واسطهاما،  اندكرده

 ف�ا صحت )از �له �وه نقل فوق در ماجراى اختالف قرائت(�لوط كرده اند 

  .و دقت و تماميت بر� نقلهاى شايع از �وضوع نقل قراءآت �ل �م � باشد

 كـر�ال� (حـ� �رحـوم آقـای بروجـردی ز�ـاد او : خز�آيت اهللا   �رحوم

هيچ غرور هم نداشت كه چنـ� ) كر�ال� �ظم(. تحان كرده بودندرا ام) �ظم

) كر�ال� �ظـم(همه قبول داش�ند كه آ�ه برای او . تواضع �ض بود. شأ� دارد

  .اتفاق افتاده، يک عنايت غي� است

  گو�ـد در جلـسه آيـت اهللا بروجـردی كـه مـ�ل ا�ـشان  از علما �ي�ى 

 هر كس � خواهـد �ـدی هماننـد : گفتندشد ��ت كردم و ا�شان برگزار �

 به قرائت سوره �د كـر�ال� �ظـم ؛خوانند �شنود �  كه رسول اهللا  �دی را

  .گوش دهد
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  }بروجـردی در حضور علماء قم به ح�ت آيت اهللا} �رحوم كر�ال� �ظم 

 كـه مـن یديـ دد،يدي همه از من پرسنيشما ا: )من به آقا عرض كردم (گو�د �

شما ساعت ها از من سوال كرديد در �ورد قـرآن و مـن همـه را جـواب . مدا�ست

سئوا�ش را � پرسد و آيـت اهللا بروجـردی  و. من هم از شما سئواال� دارم.دادم 

   !در جوا�ش � ماند

در غـ� ( يک سـوره ای هـست كـه ؛با قرآن � و �ر دار�د ال كرد شما كهؤس

هر چه فكر كردنـد  آقای بروجردی )كدام است؟(. فقط يک ك�ه دارد) �سمله

كـر�ال� �ظـم بـه آيـت اهللا .  شـما خـودت بگـو: گفتند،به ن�يجه ای نرسيدند

  .  ك�ه دارد"ِ�م ي� "فقط الم،  در سوره قل هو اهللا احد:گو�د بروجردی �

 کيـ خواهم حاال من �. از اين مهم� هم سئوا� دارم: كر�ال� �ظم گفتبعد 

آقـا .اكنون من يـک سـوال � پرسـم و شـما جـواب بدهيـد . �م از شما ب�سم

 كرد و حضار از اّت�س�
ّ

. ب�س:  اهللا فر�ودةيبعد آ.  سؤال من به خنده افتادندني

 سوره ای هست در قرآن كه هفت حرف از حروف الفبا در آن سـوره: �س گفتم

و� آن سوره سوره ر�ت . كه اين هفت حرف از صفات اهل جهنم است. ن�ست

خداوند هفت حـرف از است كه از سوره های قرآن  كدام سوره نميبگو��. است

) از حروف الفبا(هفت حرف حروف عر� را در آيا�ش نازل ن�رده است و آن 

آيـت اهللا  فكر كرد باز در جواب ماندند یقدر آيت اهللا بروجردی   آقا را ندارد؟

ر خواست � كنند پاسـخ  از ا�شان د،و ديگران كه از پاسخ دادن �جز � مانند

  . شما خودت بگو. به خاطر ندارم: و فر�ود  .سوال را خود بگو�د 

هم�ـشه در نمـاز �  كـه ،اسـت» فا�ـةا�كتاب« آن سوره، سوره �ـد: من گفتم

) نـام(، �ر�ـوط بـه  هفت حرفنياين سوره هفت حرف ندارد و چون ا ،خوانيد
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 جهنم است؛ آنصفتهفت 
ّ

وجـود ره ر�ـت اسـت،  فا�ـةا�كتاب كـه سـودرا ه

 � كـر�البعـد. }ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف{:  اسـتنيـ و آن هفت حـرف ا،دردان

 را ا�يـآو � گو�ـد را تفس� و علت نازل �شدن اين حروف در سوره �د �ظم 

، »ثبـور« حـروف در �مـات نيـو ا.  حروف در آنها آمده اسـتني خواند كه ا�

جهنم«
ّ

زقوم«، »خ�ان«، »
ّ

 از }ث{ . آمـده اسـت" اكـ�فـزع " و»ىظل«، »شقوا«، »

در سوره فرقان قـرار دارد و �ـ�ن افـرادی اسـت كـه ) آيه اش(ثبورا � آيد كه 

 كـه از }خ{ از جهنم اسـت، }ج{نماز ن� خوانند و در طبقه ز�ر�ن جهنم است، 

در ) آيـه اش(قوم � آيد كه خوراک اهل جهـنم بـوده و ز از }ز{خ�ان � آيد، 

 � آيد كـه آ�ـش ى هم از لظ}ظ { از شيطان � آيد، }ش{ر دارد، سوره دخان قرا

 }ف{سوزا� است كه در جهنم قرار دارد و به يک �ظه ا�سان را ذوب � كنـد، 

 ان�يـاء قـرار دارد كـه در روز قيامـت در سـوره) آيه اش(ع اك� � آيد كه زاز ف

 �ـد كـه يـک سـوره ع اك� هس�ند كه خداوند با آنها چه � كنـد؟ز�ردم در ف

 كه ،ندارد را) كه جسما� است(سوره ر�ا� است، هفت حرف از حروف الفبا 

جهنم است طبقات و صفات اهل  كهآن حرفها در آيا�
ّ

�ـصاحبه بـا (،  � باشد

آنهـا ) واجد(كه آيه . ، خ، ج، ز، ش، ف، ضثحرفهای ) حاج اسماعيل كر��

  . يادداشت كرده ام را هم به من فر�ودند و من

 را نهـاي قلم و �غـذ خواسـ�ند و ای بروجردةاهللاي آیآقا: د� گو �ظم ��كر�ال

    ٢.نوش�ند
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  }بـا هـم ايـجلـو ب!  �ظم�كر�ال:  آقا فر�ودندبعد: }�رحوم كر�ال� �ظم 

 شود و صـورت كـر�ال� �ظـم را بعد آقا بلند �من جلو رفتم . مي�صافحه كن
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و بعد هم صد تومان به ما انعام دادنـد . ميكرد  بو�دهي دةاهللاي آیبا آقابوسد  �

� . كننـد نـ� دهـد و� ا�ـشان قبـول صد تومان پول به كر�ال� �ظم صله �

هـستم و  ها� كه �ستحق هس�ند، من خـودم كـشاورز گو�د اين را بده به طلبه

از حـق  فرمايـد خـودم در بروجـرد كـشاورزی دارم آقا �. آورم پول حالل در �

ميـان  كنند و در همان جـا ا�شان قبول �. واهم به شما سهميه بدهمخودم � خ

 ون� كـردم و بـى بعد، من هـم خـدا حـافظ..ها آن پول را تقسيم � كنند طلبه

  .آمدم

  :�ظم صدر و كر�ال�سيدصدر ا�ين  اهللا تآي

   پدر امـام �ـو�  آيت اهللا آقای صدر

صدر ، ي�ـى از �راجـع تقليـد شـيعه كـه 

ّو و� �رحـوم آيـت اهللا حـائری ي�ى از د

�ـس از آزمـا�ش و امتحـان او يزدی بودنـد، 

ّمــن كــه ســيد و ذر�ــه پيــام�: فر�ودنــد ّ  

 و در اوا�ـر ، و سال هـا درس خوانـده،هستم

 و نوا� و منا� را ،ال� هم كوتا� ن�رده

 !هم ترک نموده ام، به ايـن فـيض نرسـيده ام

 نيا!!   و حافظ قرآن گرديده است،قع شدهو� اين پ��رد � سواد �ورد عنايت وا

 پـرورد�ر قـرار تيـ طـور �ـورد عنانيـ داشته است كه ا�رد كشاورز چه عم�

ِ﴿ذ�ك فضل ا� يؤ�يه مـن �ـشاء وا� ذو الفـضل العظـيم﴾ ايـن ! ؟گرفته است ِِ
َ َ َْ ْ

ِ
ْ ْ َْ َُ َُ � �َ ُ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ َ

ِ

 داراى فـضل ونـدكنـد و خدا است آن را به هر كه �واهـد عطـا � ال� فضل 

   . استعظيم
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  : كر�ال� �ظم  اهللا حاج سيد �مد ت� خو�ساری وتآي

   از �راجـع �رحوم آية اهللا خو�ساری

كـه نمـاز بـاران ا�ـشان در قـم تقليد قم، 

آزمـا�ش  و �شهور است، �س از آز�ـودن

� :  كر�ال� �ظـم بـه او فر�ودنـد  بهها

از آخــر بــه اول  اًمعكوســتــوا� قــرآن را 

 و �وع ،آری: ا� ؟ كــر�ال� گفــت �ــو

.  خواندن سوره بقره از آخر بـه اولكرد به

ــد  ــة اهللا خو�ــساری فر�ودن �ــسيار : آي

عجيب است، من شصت سال است سوره 

 و ،توحيد را كه چهار آيـه دارد � خـوانم

 از آخر به اول �وانم، و� اين �رد �� دها� سـوره ؛ن� توانم بدون فكر و تا�ل

  ! از حفظ � خوانداًا و معكوسًن تأ�ل �ستقيم آيه دارد ، بدو٢٨٦ كه بقره را

  شما چطور شد كه بـه ايـن  ال � پرسد كهؤآيت اهللا خوا�ساری از ا�شان س

  درجه رسيديد؟ 

دارم كه هر ك� اين و�ژ� ها را داشـته  كر�ال� �ظم � گو�د من سه تا و�ژ�

ه و�ژ� را داشته باشد خداونـد بـه او س هر ك� اين. رسد باشد به درجه من �

كنـد، يـا �ـستجاب ا�عـوه � شـود، يـا  كرامت � كند؛ يا � االرض پيدا �

   .حافظ قرآن

من از �وق� كه به سن ت�ليف رسيدم تـا . حرام است �وردن مال :و�ژ� اول

  . بدنم �شده است به االن يک لقمه حرام جذب
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اسـت و نـ�  فهميد كه يک لقمه حرام  � شما از كجا:آقای خوا�ساری فر�ودند

غـذا   اگر ك� �س ندهد، ز��ش را ندهـد، ر�ـا بدهـد،:خور�د؟ پدرم گفتند

 تهيه كند جلو من بگذارد همان آقا� كه �را بـرد در آن امـا�زاده گفـت قـرآن

 . صور�ش برايم �سم � شود كه با اشاره دست � گو�د از اين غذا �ور؛�وان

   .نگشت اشاره � كندهمان آقا با ا

از گندم و ز�ت و غ�ه كه پرداخت � كردم هر چه كه � ماند يـک  :و�ژ� دوم

 دهم آن را در راه خدا � دادم

همه نمازها .  ر�عت روزانه٥١خواندن نمازهای واجب و �ستحب  :سوم� و�ژ�

 .را به جا � آوردم و ��ل قرآن هم بودم

  :�ظم آية اهللا حجت و كر�ال�

   رحوم آية اهللا حجت، از �راجع�

تقليد شيعه ، �سبت به كر�ال� �ظم 

 و هر �ه ،�بت و عنايت و�ژه داش�ند

و او را � ديدند بدو اح�ام � نهادند 

ــر�م � ــسيار ت� ــرد او را � ــه . ك و ب

مــا� � و كمــک ا�ــشان �ــساعدت 

او معجزه مقـام : كردند و � فر�ودند

حـافظ م كر�ال� �ظو  .واليت است

ا�ـشان پـو� ) مثـل(قرآن هم از غ� 

  .قبول ن� كرد
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  : ز�ا� در�اره كر�ال� �ظم م� دستخط آيت اهللا حاج سيد ا�د

  )كـر�ال� �ظـم سـارو� ) در ارتباط بـا

حق� حفـظ قـرآن را از او . حافظ قرآن كر�م 

ا�ر �دی نديدم ، بلكه �وهب� ال� فهميـدم ، 

قوه حافظه بود مقتـ� چون اگر آن �س�ند به 

. بود كه چ�های ديگر را ن� حفظ كرده باشد 

برای اينكه صاحب اين قوه هيچ وقت اين قـوه 

را معطل ن� گذارد ، بلكه از ادعيه و اشعار و 

اخبار و عبـارات بـزر�ن بـه مقتـضای ذوق و 

و� حافظـه او در . شوق ز�اد حفـظ � نمايـد 

عارف ن� كم� است ، چون حرف متعارف غ� قرآن متعارف است ، بلكه از مت

و آداب معا�ت را ب� ن�ست و جز قرآن چ�ی در خود ندارد و امـا �ـسبت بـه 

قران به طوری احاطه دارد ، هر آيه را از هر جای قرآن � پرسند فـورا � گو�ـد 
ً

و هر قرآن هم به دس�ش � دهنـد بـاز كـرده دو ورق ايـن ور و آن ور � كنـد ، 

يک حرف عمـدا ز�ـاد و يـا ) اگر( روی همان آيه � گذارد و ح� هماندم دست
ً

�م كنند ، فوری � گو�د اين حرف ز�اد و يا �م است و چه �سا اتفاق افتاده 

كه در سؤال � يک آيه را وصل به آيه ديگـر كـرده انـد و پرسـيدند ، فـوری � 

خالصـه . گو�د جوا�ش اين است و بقيه اش در سوره فالن اسـت و آيـه چنـدم 

 .حق� از امتحانات �كرری كه كردم حفظ قرآن ا�شان را �وهب� ال� فهميدم 

 هجری قمری١٣٧٤ذ�جة ا�رام  بنده حق� سيد ا�د ا�س� ا�ز�ا�

  اتيـكـشف اآل« �ظـم بـه � از كـر�الز�ا�) سيد ا�د( اهللا ةي آ�رحوم 

   . فر�ود ��تعب» زنده و متحرک



 

١٢٤

  : در�اره كر�ال� �ظم يت اهللا �رع� ��م� دستخط �رحوم آ

   به عرض ��م � رساند از سـاحت

قدس ر�و� به وسيله ح�ات معـصوم� 

ــــــاير  ــــــات ��ر و س  دوام توفيق

عالقمندان به دين مب� اسالم و مـذهب 

�رقومـه . حق جعفری �سئلت � نمـايم 

��فه راجـع بـه حـافظ قـران كـر�ال� 

� شد و از حق� سارو� �ف وصول ارزا

. �سبت به حقيقت ا�ـر سـؤال شـده بـود 

عرض � شود سـه سـال قبـل ، از �اليـر 

بع� از �ؤمن� �� راجع به ايـن ا�ـر 

�ا �لص در صدد بـر آمـدم كـه امتحانـا� از . فوق العاده به حق� نوشته بودند

ای �ا از ح�ت حجة االسالم حاج آقا شهاب همدا� كه از علمـ. ا�شان �شود 

. اعالم �الير هس�ند تقاضا كردم كه اگر ��ن �شود معظم � را به قم بفرس�ند

در م�ل بنده امتحانات . به توفيق ال� مطلب حق� حاصل و ا�شان به قم آمدند 

از ا�شان در حضور عده ای از ح�ات آقايان اهل علم بـه عمـل آمـد ، صـدق 

 �رد �وفـق ومـاهر اسـت در مطلب به همه �كشوف شد ، ح� به اندازه ای اين

ّآيات ��فه قرآن كه اگر ك� عمدا آيه مبار�ه از آيات را غلـط يـا �ـرف يـا  ً

مقدم يا �ؤخر �واند ، ا�شان ��ال واقـف و مطلـع هـس�ند 
ً

و عـالوه از �لـه . 

امتحانات ا�شان آن�ه كتاب فار� مقابل ا�ـشان گذاشـته شـد در خـالل آن 

ود �شخيص � داد و ا�شان را در عتبات مقدسه كتاب هر كجا آيه قرآن ��ف ب



 

١٢٥

در كو�ـت علمـاء �مـه هـم . و�شاهد ��فه هم اشخا� امتحان كـرده انـد 

. امتحانا� كرده اند و سابقه ب�سوادی ا�شان را اهل �ل خودشان تصديق دارند 

و اين �وهب� است ) ن�ست(به هر حال شک و شبهه ای در اين ا�ر خارق العاده 

و� متاسفانه ا�ر معاش ا�شان �تل است و . شا�ل حال ا�شان شده ) هك(ر�ا� 

دندان هم ندارد، �ا در تالوت آيات مبار�ه اندماج �مات و حـروف � شـود و 

فع� هذا چه قدر �ا و به �وقع . �ستعم� درست استفاده و استفاضه ن� نمايند

�شان �ساعد� بنمايند كـه � باشد برادران دي� از مظا�م و ز�وة و ت��ت به ا

در �وضوع . فارغ ا�ال در �افل دي� از حال ا�شان بر معتقدات آنها افزوده شود 

در قم اقدا� جهت دندان ا�شان شد ،  دندان گذاردن ا�شان هم ا�ار فر�ودند و

به نظر قا� حق� كه برای ا�شان نداش� دندان نقـص . و� خودش حا� �شد

. ز�اده بر اين �زاحم نـ� شـوم ، جـز ا�مـاس د� . رفع گردد بزر� است ، بايد 

خداوند دست � �ر و ساير �ومن� را از ذيل عنايـت اجـداد طـاهر�ن كوتـاه 

شـهاب  . ا� ارزقنا � ا�نيا ز�ارتهم و � االخرة شفاعتهم آم� آم� . نفرمايد 

  . قمری١٣٧٤ذيقعده   ا�ين ا�س�� ا�رع� ا�ج�

  )آيه اهللا �رع� ن� يك روز يك كتاب فـار� ) ل حاج اسماعيل كر��نق

امـا . ؟قـرآن اسـت) ب��(و � گو�د ) تعليمات دي�(را مقابل پدرم باز � كند 

  .نه �مات و حروف سياه است، قرآن ن�ست: پدرم بازهم � گو�د

   )رايـج (ماجرای تطابق قرآن �كتـوب ) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��

كر�ال� �ظم كه توسط آيت اهللا �رع� �ـ� صـورت )قرآن حافظه(با ) �فع

گو�ند كـه   � آيت اهللا �رع� �� فر�ودند بر� از طلبه ها گرفت چ�ست؟

 ما هم وق�. قرآن زمان پيغم� ن�ست) فع�(اين قرآن . قرآن �ر�ف شده است



 

١٢٦

 فرستاديم كه كـر�ال�داستان كر�ال� �ظم را ش�يديم نامه ای نوش�يم و پيغام 

طو� ن�شيد آمد و با هم ديگر قرار گذاشـ�ند كـه روزی يـک . �ظم بيايد قم

به ( قرآن �وجود ؛ ماهکي در طول  �� اهللا �رع�تيآ. قرآن مقابله كنند جزء

 �بـه كـر�ال) بر همـ� روايـت( كه را با قرآ�) روايت حفص از قرائت �صم

 كـه در � دنـدي نمـود و دسه�ـاء شده بـود مقا داده شده و الق���مد �ظم كر

 و قرآ�) به روايت حفص از قرائت �صم( قرآن �وجود � بی �مه اقرآن، ح�

 و تنهـا چنـد ، خواند تفاوت وجود نـدارد�) بر هم� روايت( �ظم �كه كر�ال

ديـدم همـان  .تفاوت وجود داشت) و بر� حروف( ضمه وحر�ت فتحه، ك�ه 

 .كر�ال� �ظم قرائت � كند مد بن عبداهللا نازل شده است راقرآ� كه بر �

 جالـب  : نقل كرده استزیا�ش قاى ��رمآ

 حـا�) آيـت اهللا( كه ��م بزرگوار، �رحوم نيا

 �صوص و �ـشاور  م��ی بروجردی مهدزا�م

 �ؤسـس حـوزه یزديـ یحـائر  اهللا تيـمعروف آ

  بـه نـام برهـان كتـا�ف قم، �شغول تأ�هيعلم

 قـرآن بـود و بـا عالقـه ف�ـروشن در عـدم �ر

 و �ا�ـام كـرد  �بي �سئله را تعقني ا�يعج

 کيـ نزد كه او در صدد تما�افتمي روز اطالع کي.  ساخت كتاب را من��نيا

 عـدم ليـ از دالى�ـي خواهـد  �شان�ـمعلوم شد كه ا.  �ظم است�با كر�ال

لما قرآ� �سرا� كند؛ ز �وضوع معر�ني قرآن را اف��ر
ً

 �ظم بـا � كه كر�ال

 حفظ شده، قاعدتا با�يامداد غ
ً

 در  تفـاو�ن� باشد؛ چـون كمـ� قرآن اص�دي

   . و با قرآن �وجود، وجود نداردخواند،  �ظم �� آن چه كر�الانيم



 

١٢٧

  : �ظم و كر�ال� آيت اهللا شيخ �رت� حائري

  ) صاحبه بـا حـاج اسـماعيل�

شـ�يده ايـم كـه كــر�ال� ) كـر��

�ظم باوجود � سـوادي قـرآن را از 

غ�قـــرآن �ـــشخيص � داد اگـــر 

بلـه،  :��ن است توضـيح بدهيـد

ا�شان قـرآن را بـه صـورت نـور � 

ــك روز  ــد، ي ــت اهللا (دي ــيخ ) آي آش

 اهللا حـايري ة �� آي�رت� حايري

يزدي كتاب جـواهر را جلـو پـدرم 

باز � كند و � فرمايـد ايـن قـرآن 

است پدرم ن�ه � كنـد و � گو�ـد 

. اين قـرآن ن�ـست. همه سياه است

به آيه اي بر� خورد و � گو�ـد امـا ايـن ) ا��م(اما پدرم در ميان م� جواهر 

  .آيه قرآن است

  رحوم آيت اهللا شيخ �رتـ� حـائري  :است نقل كرده �صباح يزدیقاى آ�

من خـودم : فر�ودند ا�شان را داش�يم، �، كه ما ن� افتخار شاگردي رضوان اهللا عليه

گفـتم اينجـا چـ�ي از قـرآن . كتاب جواهر را در برابر كر�ال� �ظم گذاشـتم

درسـت بـر روي .  گفت اينها قـرآن اسـتب��؟ چند سطر را دست گذاشت و �

 اين سطرها با ديگـر سـطرها چـه  فه�؟ گفتم از كجا �. گذاشت آيات دست �

  . فهمم كه آيات قرآن است ها � من از نور آن. فر� دارد؟ گفت اينها نور دارد



 

١٢٨

  : �ظم عالمه سيد �مد حس� طباطبا� و كر�ال�

   اســتاد عالمــه ســيد

�مد حس� طباطبا� ن� 

شخصا : در �ورد او فر�ود

.  را نديده امكر�ال� �ظم

ــاحب  ــده اي ص و� از ع

نظـــران شـــ�يده ام كـــه 

داستان وي خـارق العـاده 

است و طرز حفـظ او بـر 

ـــزه و  ـــک معج ـــوع ي وق

و  .كرامــت داللــت دارد

وقـوع طـرز حفـظ او بـر

ــت  ــزه و كرام ــک معج ي

  . داللت دارد

   ـــت اهللا ـــه آي عالم

   .خواند طباطبا� او را يک معجم ا�فهرس و كشف اآليات متحرک � 

  به حفظ قرآن كر�م �دود نم�ـشدتوانا� خارق العاده كر�ال� �ظم تنها .

. ايات آسما� ا�س و الفـت داشـت بلكه تمام اجزاي وجودش �رم قرآن بود و با

دستا�ش نـ� . خدا را نورا� ميديدپرده از پ�ش چشمان او كنار رفته بود و �م

   .با آيات قرآن آشنا بود



 

١٢٩

و نقل از كر�ال� �ظم سارو� توسط ديگر آيات و اعالم حوزه اطالع و اختبار 

  ) در آن زمان(علميه قم 

  او را به قم آورده انـدقتي �ظم دفعات متعدد به قم آمده و در حق�كر�ال  .

، �ـز شخـصيا� كـه در  از علمـا و بـزر�ن �القـات كـردیارياو در قم با �ـس

يد، اعالم ديگرى ن� در آن زمان صفحات قبل مطل� �ستقال از�شان نقل گرد

  . حضور داشته اند و �رحوم كر�ال� �ظم را ديده و آز�وده اند 

  قفقازي، شيخ فاضل�قق داماد،  �مد سيد :ت اهللااهمچون آيشخصيتها� 

حـاج سـيد �مـد رضـا �يـ�، حاج آقـا سـيد روح اهللا م�زا �مد فيض ق�، 

حـاج ��عتمـدارى، حاج سيد �مد �ظم ، ارا�حاج شيخ �مد � �پاي��، 

شيخ عبدا�واد جبل حاج  ،�مد باقر سلطا�حاج سيد شيخ ابوالفضل زاهدى، 

فكور يزدى، حاج شيخ �مد رو� يزدى، حاج شيخ عبد ا�وهاب ، )سد�(��� 

 در حـرم� ی اهللا بروجـردتيـآنماينـده  (عبد ا�س� فقي� رشـ�حاج شيخ 

  رش�دك� �مد �ق�، سيد �صط� صفا� خوا�سارى حاج، )��ف� و حجاز

 سـيد، حـاج ) در هامبورگی اهللا بروجردتي آندهينماو  ،استاد حوزه و دا�ش�ه(

بهـاء (صـ� حاج سيد حس� قا�، حاج آقـا رضـا سـيد صادق روحا�،  �مد

  .ر�هم اهللا �يعاو �سيارى ديگر  ، حاج شيخ �مد ت� بهجت فوم�،)ا�ي�

  آيـت اهللا دخـ�ى نوه  روجردی بسيد �مد جواد علوی طباطبا�(ود من خ

هفـت سـا� بـوده در آخـر�ن (اين خاطره را دارم كه ) ق. ه١٣٧٠متو�  بروجردی

ای در م�ل ما برگزار شد و  جلسه) ق. ه١٣٧٧سفر  سارو� به قم قبل از وفا�ش 

 آقا �رتـ� حـائری و  حدود ده تا پانزده نفر از علما همچون ح�ت امام، حاج

�رحوم حاج فقي� رش�، و ن� آقای اسماعيل علوی و كـر�ال� �ظـم حـضور 
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حـا�ان . �س از �ف نهار، نو�ت به آزمـا�ش كـر�ال� �ظـم رسـيد. داش�ند

و (اين كتاب به ز�ان عر� است . كتاب �ح �عه را برای آز�ون انتخاب كردند

بود و بـه صـورت طبـع حجـرى از روي آن وقتها چاپ  اين كتاب حرو� �شده ن

�سخه خطى چاپ � شد و ش� مت�ش براى شخص � سواد مثل ش� قرآن كه 

جای آن، آيه و حديث نـ�  و در جای  )با خط نوشته � شود و حرو� ن�ست بود

ا�شان دست � گذاشت . اين كتاب را پ�ش روی كر�الی �ظم گذاش�ند. هست

ها را هم نـ�  ؛ چون ن� توا�ست �واند؛ روايت و م� عر� شهيد را رد � كرد

 ه؛ اما وق� به يك �مـ)چون سواد خواندن نداشت (توا�ست �واند و رد � كرد 

چون نور قرآن را � ديد و خواندن نور قرآن بـه  ( خواندرسيد، آن را � قرآن � 

  .) او عطا شده بود

  را كـه در مـ� » اهللا«ل آ�ه �وجب تعجب من بود، اين بود كـه �مـا� مثـ

توا�ـست  ديد و نـ�  و ح� در روايت بود، ن� ) ثا� در �ح �عه(�رحوم شهيد 

ايـن آزمـا�ش را چنـدين بـار ا�ـام . توا�ست �وانـد �واند؛ اما در آيه قرآن � 

دادند؛ مثال �واردی را �شخص كرده بودند كه آيه و روايت به هم آميختـه بـود؛ 
ً

ثال م ، ي�سانهدو �م
ً

اسـت؛ » اهللا«را به او �شان دادند و گفتند كه ايـن » اهللا«

من ن� دانم آ�ا چه چ�ی اسـت؛ امـا : كر�ال� �ظم گفت. است» اهللا«آن هم 

به آيه كه � رسم، نور س�ی هست؛ با اين نور، من آن آيه را � ب�ـنم و � تـوانم 

هـا را  �شان اين �مات و نوشته بنابراين، ا. �وانم؛ اما غ� آن را ن� توانم �وانم

همـان اسـت كـه  »اهللا«با اينكه .  ها بود ديد؛ بلكه آ�ه � ديد، ورای نوشته ن� 

در �م �رحوم شـهيد، نـ� »  اهللاهر� «ه �ل اهللا را درهدر قرآن هست، اما �م

  . را در آن جلسه ديدممن خودم اين.  قرآن � ديدهديد؛ و� در آي



 

١٣١

فضال و طـالب حـوزه و نقل از كر�ال� �ظم سارو� توسط اطالع و اختبار 

  :)بوده اندقم و ساير بالد كه بعدا از �راجع و آيات  آن زمان(قم علميه 

  شهيد صدو�، حاج شـيخ حـس�نع� : قايانآفضالى آن زمان حوزه قم نظ�

منتظرى، شـهيد ا�� اصـفها�، شـيخ ابوالفـضل خوا�ـسارى، اخـوان �وحـد 

، �وسـوى اردبـي�، سـيد جـالل ا�يـن آشـ�يا�، صـا� �پـاي��ان ابط�، اخو

ر�ـا� عبـد ا�ـرحيم مهدى حائرى يزدى، رضا صدر، شهيد بهش�، شهيد شـيخ 

ش�ازى، سيد جالل ا�ين طاهرى اصفها�، حاج آقا �و� ز�ـا�، شـيخ ا�ـد 

ازى، ستوده ارا�، ا�دى ميان�، شـيخ نـا� �ـ�رم شـ� پايا�، شيخ �مد ت�

�صط� �ي�، شـيخ �مـد سيد شيخ جعفر سبحا�، شيخ �مد فاضل �كرا�، 

، شـيخ �فـو�، مقتدا�، استادی�ؤمن ق�، شيخ �صط� اعتمادى، شيخ رضا 

شـيخ �ـصباح يـزدى، �مـد تـ� شـيخ  ، مظاهریحس�شيخ  ،شاه آبادی�مد 

ــم  ــز�، ابوالقاس ــاریخ ــت�ر جو�ب ــيخ ، رس ــرا�، ش ــائرى ته ــدى ح ــمه يخ ش

�سيارى ديگر از طـالب آن زمـان  � دوا�، وشيخ  ش�ازى، ىصدرا�ين حائر

كه بعدا از �راجع و آيات شدند، و از �له آقايـان ��ـف رازى و سـيد حـسن 

  .خراسا� كه راو�ان حضورى و �كتوب اين واقعه به تفصيل بوده اند

 ش�ـ او بی برخوردار بود؛ چون جـای�ش� ب �ظم در قم از راح��كر�ال �

 از طـالب دعـوت ى�ي و هر شب و روز به حجره ، بودهيضياوقات در مدرسه ف

  و سـئواالت گونـاگو�، آمدند او �دني به دیاد� در هر جلسه گروه زو ، شد�

 تعداد �مات، تعداد حروف ات،ي در �ورد خواص آدند؛ي پرسدر�اره قرآن از او �

 دارد، كدام سوره چنـد حـرف ميرف م حاتي آگري از دش� بهيدر قرآن، كدام آ

  .لي قبني و از ا، داردافق



 

١٣٢

  آيت اهللا ��رم ش�ازی نقل:   

حدود چهل سال )  سال قبل گفته است٢٥در (

ّ نوجوا� بودم، برای تبليغ ايـام هقبل، وق� طلب

ّماه �رم، به منطقه ای در اطراف �اليـر، بـه 

در �لـس بـه مـن . نام حس� آباد رفته بـودم

ند، پ��ردی اينجاسـت كـه حـافظ تمـام گفت

او كـشاورز . قرآن است و داستان عجي� دارد

ساده ای است كه روزی خسته و ناتوان، بعـد 

از �ر روزانه، از كنار امـا�زاده ای در حـوا� 

ّهمان منطقه عبور � كرده، و � ماجرا�، اين �وهبت الـ� نـصي�ش � شـود 

من از ماجرا خوشحال شدم .  قرآن � گرددكه بدون هيچ سابقة قب� حافظ تمام

قرآن به دسـت گـرفتم و او را . و مايل بودم سؤاال� از او ب�سم و امتحا�ش كنم

آز�ودم، ديدم يا �لعجب اين �رد دها� � سواد، با �سلط ��ل سؤاالت را پاسـخ 

� گو�د، در حا� كه اگر ك� قيافه اش را � ديـد فكـر � كـرد، حـ� سـورة 

او �ـال �ظـم و يـا بـه تعبـ� ديگـر . و قل هواهللا را به ز�ت � خواند�د 
ّ

» �
َ

ناميده � شد، و در آن روز هنوز در �افل عل� معروف �ـشده بـود و در » �ظم

من هن�م بازگشت به قم، اين ماجرا را به عنـوان ره آورد . قم از او خ� نداش�ند

 و هم� تعجب كردنـد كـه �ـردی جال� از اين سفر، برای دوستانم �ح دادم،

در اين ظاهر، چنان �سلط عجي� به قرآن داشـته باشـد
ّ

��ـن اسـت كـ� . 

بگو�د حافظة او �سيار قوی است و مثال سال ها ز�ـت كـشيده و آن را حفـظ 
ً

كرده و اآلن هم �رتبا � خواند كه يادش نرود، در حا� كه چن� نبود
ً

.  



 

١٣٣

  ـشان دادن � وقفـه، آن هـم نـه از روی و� پيدا كردن فوری آيات، بلكه� 

 كه در�ارة آن تمر�ن داشته باشـد، بلكـه از قـرآن هـای ��ـال ؛يک قرآن مع�
ً

�تلف چا�، خطى، ر�ـز و درشـت، ا�ـری ن�ـست كـه بتـوان از طر�ـق �دی 

بعـد از مـد�، بعـ� از عالقمنـدان، او را بـه قـم . تفس�ی برای آن پيدا كـرد

خدمت �راجع و آيات بـزرگ همچـون .  همه جا پيچيددعوت كردند و آوازة او

ّآيت اهللا بروجردی رسيد و طالب در مدرسة فيضيه مثل پروانه اطراف وجـود او  ّ

را � گرفتند، و اگر ك� از دور اين منظره را � ديد، تعجب � كـرد كـه ايـن 

�رد سادة دها� با همان �اس ��، در ميان اين �ع طالب، چه � گو�د
ّ ّ

 .  

   بع� از طالب چند �له از آيـات �تلـف قـرآن را از سـوره هـای ��
ّ

متعدد گرفته، با هم تلفيق � كردند و � گفتنـد
ّ

ايـن آيـه در كـدام ! � �ظـم: 

ّنـاقالگری � كـ�؟ �لـه اول در : سوره است؟ او خنده ای � كـرد و � گفـت

وره و قبـل و بعـد آن فالن سوره و قبل و بعدش اين است، �له دوم در فالن سـ

از حفظ قرآن مهم تر، اين بود كه يـاف� . چن� است و همچن� �له های ديگر

ّآيات از روی قرآن، برای او همچون آب خـوردن بـود، و هـر قـرآ� را ـ اعـم از 

مثـل » فـالن آيـه را بيـاور! � �ظـم«: ّچا� يا خطى ـ به او � دادی و � گف�

قرآن را باز � كنند، باز � كرد و آيه در ي�ى از دو استخاره كردن با قرآن كه 

  .صفحه مقابل بود

  ا� نمـوده اسـتگونوشته  و ای   در نوشتهآيت اهللا ��رم ش�ازیچن� هم :

 �اليـراول� بار كه �رحوم كر�ال� �ظـم را در حومـه . �سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم

 نماز خودش را نـ� سوره �دد كر ديدم قيافه ساده او چنان بود كه ا�سان فكر �

�وانده، � يک حادثـه  درست ب� ن�ست، اما وق� گفتند اين �رد روستا� درس



 

١٣٤

عجيب و آميخته با �وهبت ال� حافظ � قرآن شده است، فهميدم �ـشت ايـن 

چهره در�ا� از خلوص وجود دارد و برای امتحان او را آزما�ش كردم، ��ـال بـر 
ً

   .آيات قرآن �سلط بود

   بعدها آوازه او باال گرفت و به قم آمد و �ورد استقبال فضالی حوزه علميه

و �راجع بزرگ قرار گرفت و با امتحانات � در � ثابت شد اين �سأ� يک ا�ـر 

شـد و �ـورد اكـرام و احـ�ام بـود،  �دی ن�ست، همه جا با اعجاب از او ياد �

تـر از حافظـه او بـود،  آن، عجيب�سلط او به پيدا كردن آيات از �سخ �تلف قر

گفتند فالن آيه را پيدا �ن، قـرآن را بـاز  دادند و � هر�ه قرآ� به دست او �

كرد آيه در همان صفحه يا يک ورق بعد و يا قبل بود، �ح حال او آميخته بـا  �

نمـود، خداونـد  قرائن فراوان بـود، حـ� افـراد دير�ـاور را بـه خـضوع وادار �

  . و با قرآن �يد و آورنده آن �شورش فرمايدر��ش كند،

  اهللا جعفر سبحا�تآي نقل  :  

ديـدم . ع� وارد مدرسه فيـضيه شـدميک روز

باغچه مدرسه �شسته است كر�ال� �ظم كنار 

جلو رفـتم و من هم . �� از او سوال ميكنندو

» ادصـ«و سورة » وا�صافات«از سورة آيه اي از او 

از او خواستم اين  �س، پاسخ دادفورا .  پرسيدمرا

و . آيه را از قرآن كوچک جي� خودم �شان دهد

قـرآن ! قرآن كوچک بغ� ام را به دسـت او دادم

فورا يک قبضه را گرفت را گرفت 
ً

بـاز كـرد و و

  ر همان صفحه بوديه دآ. بفرماييد: گفت



 

١٣٥

  یاز� شی حائرنيصدرا�حاج شيخ  آيت اهللا نقل   

ــا ــ گو �شان� : د�

 وارد مدرسه یروز

 دميـ شدم، دهيضيف

ــــا دور  ــــه ه طلب

ســا�  ٧٠ ی�ــرد�پ

 و از ،�ع شده انـد

 یاو ســــــــئوا�ا

ـــــــاگو�   �گون

مثال �. پرسند
ً

 فـالن سـوره چنـد تـا ايـ ؟فالن سوره چند تا الف دارد: دندي پرس

  !  داد و او بالفاصله جواب �؟دارد» ن «اي» ب«

  مـن از . ديايحجت بآيت اهللا درسه م) حجره مان در( او دعوت كردم به از

كـه چطـور نـصيب و روز�ـم ( دم،ي پرس ال�تيراجع به خش.  كردماو سئواال�

  .سوره ز�زال را �وان: گفت) شود

  حـاال . را �ـوان»  اهللاتقيو من  «هي �رتبه آ٦٠:  گفتدم،ي راجع به رزق پرس

   .دمي فهم من ن�؛ جوابها چه بودني الد�

  مـن نـ�؛ جوابها چه بودني الحاال د�{حوم حائرى از فقره  مقصود �ر:توضيح

نبـود، چون�ـه ا�ـشان �د�ـش ايـن بـود در وى به مع� ابهام و ترديد } دميفهم

�واردى كه ا�رى فوق العاده بود؛ و � خواست اعجا�ش را برساند؛ بعد از بيـان 

  .ماهللا عليهر�ة ا. آن؛ با چن� فقره اى؛ غ� �دى بودن آنرا ابراز � نمود



 

١٣٦

  خز�ابو القاسم آيت اهللا  نقل :  

كه خود حافظ قـرآن و نهـج ا�الغـه و صـحيفة وى (

بـود ش .ه ١٣٣٢ سـال ):گفته اسـتّسجاديه � باشند،

 فيضيه �القات هكه من با ا�شان در كنار حوض مدرس

، ه دو آيه را كه در �مات با هم اش�اک داشـت و،داشتم

 خوانـده، �ـل آن را از او ضميمه كرده، �شت � هـم
ّ

:  گفـتم ،، بدين ترتيـب) سوره ص٨٨ انعام و ديگری آية ٦٧ي�ى آية (، مديپرس

ل� �بإ �ستقر و سوف �علمون! كر�ال� �ظم«
َ ُْ َ ْ ََ َ َ ّْ َ ٌّ َ َ ُ

ٍ
َ

ِ
ُ

ِ�علمن �بأه �عد حـ� « و . »ِ ِ
َ ْ َْ ُ �َ َ َُ َ َ دو » َ

كجـای قـرآن «: پرسيدمتا آيه را انتخاب كردم كه در يک �مه �ش�ک باشند و 

 است و ي�ـى هـم ٦٧ هانعام، آيه ي�ى مال سور«: بالفاصله جواب داد» است؟

 ايـن دو آيـه را !ح� يک ثانيه هم معطل ن�ـرد!   است»٨٨، آيه اد صهمال سور

شود يا نه؟ فهميدم قضيه چـ� ديگـری   كنار هم گذاشتم تا ب�ينم متوجه �اًعمد

  . ديد نور قرآن را �. است

  ي�ى مال قـرآن اسـت، ي�ـى مـال «: گفت نوش�ند، � را كه �» واو«تا ود

ي�ـى رابـه «: جـواب داد» قـضيه چ�ـست؟«: از نو�ـسنده پرسـيدم. »!غ� قرآن

» ...ز�د و عمرو و « به قصد »طوری والا�ضال� نوشتم، ي�ى را هم� » واو«نيتِ 

 و ديگـری از ي�ى واو قـرآن اسـت: گفت. .نوشته و به كر�ال� �ظم �شان داد

: كر�ال� �ظـم گفـتاز كجا �شخيص دادی؟ ! كر�ال� �ظم:  گفتند!غ� قرآن

 .»ي�ى نور داشـت و ديگـری نداشـت «.» !نور دارد، آن ي�ى ندارد» واو«اين «

ب�نـد نبايـد بگـو�يم ايـن ا�ـور  اگر چشم من و شما اين نورها و اين ا�ور را ن�

اي �ش مقـداري، . ب�نـيم ه مـا نـ�خي� ا�ور هست ك. واقعيت ندارد و ن�ست



 

١٣٧

ُفإنها ال �ع� األبصار«شد  چشمانمان باز � ْ َ ْ َ ْ َ �
ِ
َ

وضـو  گو�ند به قرآن �  وق� كه �.»

دست نزنيد، اين فقط براي اين ن�ست كه بـه قـرآن احـ�ام بگـذار�م و بـه آن 

اهميت بدهيم بلكه براي آن است كه وق� �مات و آيات به قصد قرآن نوشـته 

آيد؟ آيا شعا� از آن  اين نورانيت از كجا �. كند قداست و نورانيت پيدا �شد 

ب�ند  تابد؟ چرا چشم يك ا�سان اين نور را � نور اص� كه عنداهللا است به آن �

  .دانيم ها را ن� ب�ند؟ پاسخ هيچ كدام از اين و چشم ديگران ن�

  ؤلف :ی �مد رازخيش آيت اهللا نقل� 

ــاب  ــيگنج«كت ــشمندانهن ــري، از د» دا�  گ

 �ظم را �القات كرده و � كه كر�ال�علما

 ا�ـس و الفـت و شان�ـ با اگراني از دش�ب

 �ـان� م كـه مـد�ی�راوده داشته، به طور

 بــوده و طبعــا در اشان�ــا
ً

ا ً مــدت �ــس�تنيــ

؛ هم �ح واقعه را بـه تفـصيل از او طوال�

 ش�يده؛ و حضورا �كتوب كرده است، و هم

ــؤاالت مت ــددس ــی از ویع ــتدهي پرس  . اس

 � خود با �رحـوم كـر�الداري �ح دشان�ا

 ساروق فراهان، حافظ  �ظم از اها�� كر�ال�رحوم : ن�رد گونه �ني�ظم را ا

�ـرد .  در م�ل ن�رنده در قم بـود مدت چند ما�ی و! زمان بودبيالقرآن، عج

 معصوم و � غیه برا را حافظ بود كف� قرآن �ی به طور و�،ی سواد و ���

 بنده صدها بار او را �ر�ه و ني و ا!!ست� نسور�كه حجت خداست، م امام 

   !!! نمودم؛ �شد كه تأ�ل و فكر كند و جواب بدهدش�ماآز



 

١٣٨

  كـرره بـود اتي اگر از آدند،ي پرس قرآن را كه �فه� �اتي از آی اهيهر آ� 

فورا �
ً

و . ره و فالن سوره �وجـود اسـت �شابه دارد و در فالن سوهي آنيا:  گفت

 �كرر بود، فورا ��اگر غ
ً  �در فالن سـوره اسـت و قبـل و بعـدش چنـ:  گفتّ

  . است

  � ايـو هـر قـرآن كوچـک و .  را از قـرآن �ـشان بـدههي آنيا:  گفتندبه او 

 قبـضه از قـرآن، همـان کي دادند، با گرف�  او �دست  به چا�اي ىّبزرگ، خط

  . دادئه � مطلوب را اراهيآ

 ظم �راجع به كر�الوى  :سيد�مد حس� ال� زارىحاج آيت اهللا  نقل� 

 دهيـ دارىي نـور قـرآن افـراد �ـسدر�اره :گفته است

 و انـد؛ خوانـده با نور معنوى قرآن را �: اند كه شده

 بودنـد، دهيـانـد؛ و �كتـب ند چه �سا سواد نداشـته

ر�ـة ّهمچون �رحوم كر�ال� �مد �ظـم فراهـا� 

 ع� ما بود؛ او �ـردى �� و � كه در همهياهللا عل

اى توسـط دو �ـرد  دها� بود كه قـرآن در امـا�زاده

. شـناخت؛ بـه وى افاضـه شـد �بر كه آنهـا را نـ�

 یگـري و د امـام زمـان ى�ـي �ظم خود فر�وده بود كه آن دو نفر �كر�ال

  فراهـا�ظم سارو� ���رحوم كر�ال:  گفتند� . بوده اند ح�ت خ� ن�

ِ�ل" به قرائت هير�ة اهللا عل
  . ستبوده ا در سوره �د �ل�م " ك يوم ا�ينَ

در ايـن آيـه ��فـه از سـوره �ـد }  ما�ـك-�لك {براى هر دو قرائت : توضيح

   . وارد شده استروايا� از اهل بيت 
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  ـصباح يـزدی�مـد تـ� آيـت اهللا  نقل�: 

پيكـر . ايـد يد شـ�يدهداستان كر�ال� �ظم را شا

. پاك ا�شان در ق�سـتان نـو در قـم مـدفون اسـت

ا�شان يك پ��رد كشاورز با �اس ساده روستا� و 

�ه نمدي بود، كر�ال� �ظم ��ال �
ً

سواد بود تا  

توا�ست بنو�سد، بـا ايـن  جا� كه اسم خود را ن�

حال با لطف و عنايت خدا و به خـاطر اخـال� 

اي كه اگر هر آيـه از قـرآن را  به گونه. ره حافظ � قرآن شدكه داشت به ي�با

هـاي آيـات و  حـ� نقطـه. داد پرسـيدي پاسـخ � با خصوصيات آن از ا�شان �

  . دا�ست خواص آيات را ن� �

  سيد حسن خراسـا�آيت اهللا نقل  :

ــه  ــضورى �ح واقع ــت ح ــد از در�اف بع

�رحوم سارو� به تفصيل از ز�ان و دهـان 

از ابتدا تا زمان حـضورش در قـم، خودش 

: كر�ال� �ظم در اين وقت گفت:� گو�د

و فعــال در قــم هــستم و بــا شــما  ....{
ً

ــسته ــرف � �ش ــود ام و ح ــن ب ــم؛ اي  زن

 س�س �رحوم .}�ت�ي از �ح حال من

من در اينجا از او �شكر : و�دگ �خراسا� 
ّ

كردم و قصة او را در 
ّ

ن�تـه را الزم � دانـم چنـد  همان �وقع يادداشت نمودم،

در پايان اين ح�يت تذكر دهم
ّ

:  
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   سورة صـافات را �وانـد١٢٩و من خودم تقاضا كردم كه آية ��فة 
ّ

او آن . 

ٌسـالم :  خواند؛ يع� گفتت اهل بيت عصمت و طهارت ئآيه را طبق قرا َ َ

َ� آل ي
ِ

َ ِس�اَ ، اك�ا بـه غلـط نوشـهای فع� ؛ و حال آن�ه در قرآنهاِ
ً

: انـد ته

َسالم � ال ي ْ
ِ

َ َ ٌَ َ
َس�ا

ِ.   

و احاديث �سيارى از طر�ق �مه و خاصه، و ن� قـراءآت قـرآ� ت ارواي :توضيح

 و ز�ارت آل ياس� �وافـق .�روى از صحابه، و توقيع ح�ت صاحب األ�ر 

و نظـ� ايـن سـؤال در بـاره ايـن آيـه را علمـاى � باشد،  كر�ال� �ظم قرائت

  .رح كرده اند و �رحوم سارو� هم� جواب را داده بودديگرى ن� مط

  را �سـا سـورة ي٥٣كر�ال� �ظم آيـة : چنان كه ��م ديگری � فر�ودند 

َقا�وا يا و�لنا من �: اين گونه خواند ْ
عِ

ْ
ِثنا م  در حا� كه در قرآن های ن �رقدناِ

لنـا مـن �عثنـا قا�وا يا و�: اين گونه است) روايت حفص از قرائت �صم(فع� 
َ َ ََ ْ

آيه �راجعه كردم و تأييـد قرائـت اين ت در ذيل او باز بنده به رواي .من �رقدنا

  .ن� يافتم  كر�ال� �ظم را از ز�ان معصوم

   در مدت اين پانزده روز كه من با او معا� بودم، چند قصه و جر�ان خـودم
ّ ّ

كنم، تا بدانيد كه اين حفظ �ن ��م نقل � ام كه براي شما خوانند از او ديده

قرآن طبي� نبوده، بلكه اگر شخ� با حافظة �سيار قوي �واهد در ظرف صـد 

  . سال مثل او حافظ قرآن شود، ��ن ن�ست

   عالوه، او مگر ساده حافظ قرآن بود؟ نه، بلكه اگـر جر�انـات ز�ـر را كـه

دهها �رتبه در حضور علماء و �راجـع تقليـد اتفـاق افتـاد، بـا 
ّ

دقـت �الحظـه 
ّ

  . بفرماييد، باور � كنيد كه ��ن ن�ست به طور �دي اين عمل ا�ام شود
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  ثـل ��سـب و ر�زي م ود كه اگر ك� كتاب عر� خطتر اين ب و عجيب

آيات قرآن اين صفحات را پيـدا �ـن؛ بـا : �ح �عه را به او � داد و � گفت

الوه طوري آنها را ننوشـته آن�ه آيات قرآن در آن صفحات �سيار �م بود، و ع

ّبودند كه �شخص باشد، در ع� حال بدون ح� �ظه ّ
ّاى معطـ�، آن آيـات را  

اين آيه يا اين �له، از فالن سوره و فـالن : كوتاه بود، �شان � داد و � گفتو�و 

  .آية قرآن است

   يك روز يك �مه را در كتاب عر� كه من � خواندم، يع� پ�ش روي مـن

ًمن ابتداء به خيـال آن�ـه  .اين �مه از قرآن است: ، به من �شان داد و گفتبود

ديگر �مه كه ن� تواند �شخص باشد كه از قرآن يا غ� از قـرآن اسـت؛ ز�ـرا 
ّ

مثال �مة 
ً

 ��ن است هم در قرآن باشد، هم ديگري آن را بنو�ـسد و }�فروا(

 صـفحه، در �وضـوع ايـن ّيا بگو�د، و� با كمال تعجب ديدم آن كتـاب، در آن

در اينجـا از  .�مه از قرآن، از نظر اد� �ث � كند و آن را در آ�ا آورده اسـت

وق� كتا� را كه در آن : گفت چگونه شما اينها را � فهميد؟: ُاو سوال كردم كه

ُآيات قرآ� هست باز � كنم، �مات و آيات قـرآن در مقابـل چـشمم تأل�ـو � 

ارد، �ا �ستقيما انگشت روي آن � گذارمّكند و نورانيت د
ً

.  

  او در هر شبانه روزي يك خـتم قـرآن را � خوانـد كـه مـا وقـ� حـساب

كرديم، تقر�با هر جزء قرآن را در مدت پانزده دقيقه تالوت � كـرد؛ و عجيـب 
ّ ً

  .  خواندّها و آيات قرآن را از آخر به اول � تر اين بود كه با هم� �عت، سوره

 ّسورة حجرات را از آخر بـه اول :  يك روز قرآن را باز كردم و به او گفتممن

ّاو با همان �ع� كه قرآن را از اول به آخـر � خوانـد، از آخـر بـه اول،  .�وان ّ

ّشما اگر � خواهيد اهميـت ايـن عمـل را بدانيـد، . �مات آن سوره را � خواند
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 كفـوا،احـد: ؛ يعـ� بگو�يـدّتنها سورة توحيد را از آخر به اول �وانيـد
ً

و�ـم ، 

 ا�صمد، �م ي�، و�م يو�،ي�ن �
ّ

، تا بدانيد كـه او چـه  قل، هو، اهللا، احد، اهللا،

�سلطي بر قرآن داشت
ّ

 .  

 آن چنـان كـه : ّيك روز من او را به شخ� معر� � كردم و به او � گفتم

رو ) �رحوم سـارو�( او .اند ما سورة فا�ه را حفظيم، ا�شان تمام قرآن را حفظ

معلـوم اسـت، : گفـتم! حاال تو سورة فا�ه را خوب حفظي؟: و گفتبه من كرد 

�مـة : گفـت .ز�را همه روزه ده �رتبه الاقل در نمازهاي واجب آن را � خـوانم

من خواستم �مات را �شمارم و �مـة وسـط سـورة  وسط سورة �د كدام است؟

 .را بـراي او بگـو�م}  �مـه �ـستقلبدون �سملة و بـدون حـساب دو واو{�د 

�مة وسط سورة �ـد : خود او گفت .ن� دانم: گفتم .نه، هم� طوري بگو: گفت

 است كه دوازده �مه آن طرف ايـن �مـه اسـت، و دوازده �مـه ايـن }�ستع�{

   .طرف اين �مه است؛ و اين �مه در وسط اين دو دوازده �مه واقع شده است

 ّتحانات و �قيقا� متوجه شدم كه او تمام �مات قرآن را، و من بعدها با ام

ّبا �اسبة دقيق از اين قبيل � داند، و ح� هر زمان يـك �مـه از قـرآن را از او 

سوال � كردم كه مثال
ً ّاين �مه چندم� �مة قرآن است؛ فـورا بـدون معطـ� : ُ ً

اين �مه مثال هزارم� �مة قرآن است: � گفت
ً

.   

 ّه هم� ترتيب آيات را، و ح� اگر � خواست تعداد حروف قـرآن، و يـا و ب

چند �رتبه مثال اهللا، و يـا سـاير �مـات 
ً

در قـرآن ذكـر شـده، همـه را � ] كـه[

  . دا�ست و � گفت؛ و از اين جهت فوق العادگي عجي� داشت

  جانـب نقـل كردنـد كـه از نيـ ای بـرا� خوی تقودي س� می روز آقاکي 

 »ميم« حرف اتي آري از ساش� قرآن باتي از آهيكدام آ : �ظم سؤال شد�كر�ال
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�يل يا نوح اهبط �سالم منـا و�ـر�ت عليـك و�  نيا :گفتفورا  شان�دارد؟ ا
َ ََ َْ َ ََ ْ ََ َ ُ

ٍ
َ َ َّ ُ

ِ ٍ َ
ِ ِ

ْ
ِ

ٌأ�م �من معك وأ�م سنمتعهم �ـم �مـسهم منـا عـذاب أ�ـم ُ ّ ٌ
ِ ِ ِ
َ ُ ٌُ َ ّ َُ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ّ َّ ْ ّ ْ َْ َ َ ََ َ

ِ
َ َ

ورد حـرف  در �ـ،ٍ

ّ كه همه را بدون تأ�ل جـواب ؛ سؤال شده بودشان� از ا� حروف نگري و د»قاف«

  . حا� بودشه� ا�ور در حفظ او همني و همه ا،داد �

   ّي�ي از خصوصيا� كه همه را به ح�ت آورده بود، و شـايد ب�ـش� از هـر

ا، و�ـو قـرآن چ� از اين طر�ق او را امتحان � كردند، اين بود كـه هـر قـرآ� ر

ّخطي منح� به فردي را به او � دادند و از او � خواسـ�ند كـه فـالن آيـه را 

پيدا كند، بدون ورق زدن، قرآن را طوري باز � كرد كه آن آيـه در ي�ـي از آن 

اى كه در مقابل صـور�ش بـود قـرار داشـت، و خـودش آن را بـا �  دو صفحه

  .گشت �شان � دادان

 فال� �سيار مقروض است و از مـن تقاضـاي د�� كـرده، :يك روز به او گفتم 

مـن جـز : او گفـت .اگر شما چ�ي در اين باره � دانيد، بفرماييد تـا بـه او بگـو�يم

قرآن چ�ي ب� ن�ستم، �ا اگر مايل باشد، � توانم از قرآن براي او دسـتوري بـدهم 

 را بـه همـان تا قرضش اداء شود، و� �طش اين اسـت كـه تـو فقـط ايـن دسـتور

شخص بگو� و او هم نبايد به ك� بگو�د، و اال اثرش از بـ� � رود
ّ

مـن قبـول ×.

َومـن �تـق ا� : به او بگو فالن تعداد، تا ده روز آية ��فـة: او به من گفت. كردم �
ِ

� َ َ َ

ُ�عل � �رجا و�رزقه من حيث ال ��سب 
ِ

َ ْ ُ ُ َْ ََ ْ َ ً َْ ُ َ
ِ

ْ َْ َ َ ْ ُ ومن �تـو� ��
َ َ ْ � َ َ ََ َ ا� �هـو حـسبه إن ا�َ ُ ْ� ُ ��

ِ
َ َُ َ

ِ 

ِبالغ أ�ره  ِِ
ْ َُ ًقد جعل ا� ل� �ء قدراَ ْ َْ َ َ

ٍ ْ َ � ُ
ِ

ُ � َ  .را �وانـد، ان شـاء اهللا قرضـش ادا � شـود َ

 و در همان روز دهم، بـا آن�ـه قـرض ،او هم عمل كرد. من اين دستور را به او گفتم

  ..اد قرضش ادا شدسنگي� داشت، از جا� كه احتما�ش را ن� د

  به هر حال، شايد به وسيلة نقل اين قضايا كه خودم ناظر آنها بودم و صـدها
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، مثل �رحوم آية اهللا بروجـردي و آيـة اهللا  قم و �فنفر از علما و �راجع تقليد

ّاند، توا�سته باشم مقداري از وضـع كـر�ال� �مـد �ظـم  حكيم شاهد آن بوده

و باألخره اگر شـما او را  .ش�يدن � بود مانند ديدن: �حافظ قرآن را نقل كنم؛ و

يك ساعت � ديديد، يق� � كرديد كه او قرآن را به طور �دي حفظ ن�رده، 

و بلكه شما هم آ�نان كه �راجع تقليد، مثـل �رحـوم آيـة اهللا بروجـردي از او 

قـل براي تصحيح قرآنهاي نوشته شده اسـتفاده مىنمـود، اسـتفاده � كرديـد؛ و ا
ّ

فايدة معا�ت با او اين بود كه با ديدن اين معجزة عجيب كه �سبت به او ا�ام 

ّشده بود، خدا و حقانيت اسالم و قرآن براي شما ثابت � شد ّ
.   

  )فضال در مدرسه فيضيه كتابهای خـود ) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��

اين كتـاب، : و � گفتو ا. �وانو � گفتند اين قرآن را: را جلو او � گذاش�ند

عر� بـود، �ـشان � داد و و فقط چند آيه ای كه در ميان عبارات. قرآن ن�ست

دانيـد ايـن �مـه، چطـور شـما �: � پرسيدند. فقط اينها قرآن است: � گفت

اين ها معلوم آيات قرآ� ما ب�. آيات قرآن نورا� است«: � گفت! عر� است؟

.است؛ و �مات عر� تار��ند

  )كشف اآليـات«ا�شان در ح�م يک ) �صاحبه با حاج اسماعيل كر�� «

قرآن بـود كـه � توا�ـست و يک فهرست زنده آيات به مطالب و لغات و �مات

 و � ،ترتيـب �وانـدّح� يک �مه را كه در پنجاه �ورد استعمال شده بـود، بـه

 ،ياايهاا�ين آمنوادا�ست در قرآن چند تا عليم حكيم، سميع عليم، غفور رحيم،

  . دارد يا آيه ای كه شا�ل تمام حروف الفبا است، وجود،و يا ايهاا�اس

  در دو جای قرآن آيه ای هـست كـه شـا�ل تمـام حـروف : به من � گفت

ِ�مـد رسـول ا�  :٢٩ آيـهباشد؛ ي�ى در سوره فتح كـه  الفبا �
� ٌُ ُ � � َ �

وا�يـن معـه 
ُ َ َ َ ِ

� َ
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أشداء � ا
َ َ ُ �

ِ
َ

لكفار ر�اء ب�نهم تراهم ركعا سجدا ي�تغون فضال من ا� ورضـوانا 
ً � َ ْ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ

ِ ِ
َ َ ُ

ِ
� ً � ًَ �َ َ ً َُ ْ ْ َُ َُ ُ � ُ ْ

ِسيماهم � وجوههم من أثر
َ َ ْ ْ�

ِ ِ ِ
ُ ُ

ِ
ُ ِ ا�سجود َ

ُ ِذ�ـك مـثلهم � ا�ـوراة ومـثلهم � اإل�يـل � ِ ِ
ْ

ِ ِ
ْ ْ ُْ َ ُ َُ َُ ََ ِ

َ � َ
ِ
ٰ َ

َكزرع أخرج شطأه فآزر َُ َ َ َْ َْ َْ َ ٍَ
َ

ُه فاستغلظ فاستوى � سوقه �عجب ا�زراع �غيظ بهـم  � َ
ِ ِ

َ ْ َ
ِ َ ِ

َ ُ� ُ ُ َ
ِ ِ ِ ٰ َ َ َٰ َ َْ َْ ْ ُ

الكفار وعد ا� ا�ين آمنوا وعملوا 
ُ

ِ
َ َ ََ َُ ََ ِ

� ُ � َ � ُ ْ
ًا�صا�ات مـنهم مغفـرة وأجـرا عظيمـا

ِ ِ ِ
َ ًُ َ َْ ًَ ْ � �ْ

ِ و . َِ

�م �م أنزل علي�م: ١٤٨ي�ى در سوره آل عمران، آيه 
ُ ْ َ ََ َ َ � �ُ ُ

 مـن �عـد الغـم أمنـة 
ً َ �َ َ � َ ْ

ِ
ْ َ

ْ�عاسا �غ� طائفة من�م  ُ َ� ً َ ْ �
ِ

َ ٰ َ ً �وطائفة قد أهمتهم أنفسهم �ظنون با� �� ا�ق ظن َ ُ ََ � َ � ُ ْ َ� َ ْ َ ْ َ
ِ ِ

َ ْ ُْ ُ �ُ ََ َ ْ َ ٌ
ِ َ

ا�اهلية �قو�ون هل �ـا مـن األ�ـر مـن �ء قـل إن
�

ِ
ْ ُ

ٍ ْ َ
ِ ِ ِِ

ْ َ ََ ْ َ َ � ُ ُ َ �
ِ ِ َ ِ األ�ـر �ـه � ْ

� ُ ْ
ِ

� ُ َ َ ْ
ِ�فـون � 

َ ُ ْ ُ

ْأنفسهم ما ال �بدون �ك �قو�ون �و �ن �ا من األ�ر �ء ما قتلنا هاهنـا قـل لـو  ْ� ُ َُ َ � ُ ْ �ُ َ ْ َ َ َْ َ َ
ِ ِ

ٌ َْ َ
ِ

َ َْ
ِ َ َ َ َُ ُ َُ َ ُ

ِ

ِكنتم � �يوت�م ل�ز ا�ين كتب عليهم القتل إ� �ضاجعه ِِ ِِ
َ َْ َ ُٰ

َ ْ
ِ

ُ ْ َُ ُ ََ ُ َ َُ َ ُ
ِ
� َ ْ ُ َْ

ِ ِو��ـت� ا� مـا � ْم ِ
َ َُ � َْ

ِ
َ ِ َ

ِصدور�م و�محص ما � قلو��م وا� عليم بذات ا�صدور ِ ِ
ُ � � ُ

ِ ِ
َ ُ

ِ
ٌ ََ َُ َ ُ� َُ َْ ُْ ُ

ِ
ُ ِ.   

  اند نقل كردهرا چن�  او اتي خصوصاند، دهي �ظم را د� كه كر�الكسا�:   

 سـاده را � روسـتاافـهي عمر همـان قاني كه تا پای به طور؛��آال  و �ساد� -۱

  .داشت

  در اوی اثـرگـراني دتي و شخـصاسـت�داشت و مقام، ر توجه ناو به ك� -۲

 در ی� �شست و برخاست تأثني ا و��شست با بزر�ن و �راجع �. گذاشت ن�

 و افراد با هر عنوان و �ـوقعي� كرد  چشم ن�ه �کي نداشت و همه را به شان�ا

   .برا�ش معمو� بودند

 نداشـت و � اد�ن�وچك� كه آن اعجاز در�اره او ا�ام شده بـود، كـنيبا ا -۳

 خـود ی جهت براني از ایازي و امتان�شت  و خود را برتر ن�ديد  �چيخود را ه

متواضع بـود و ��ـا رو. قائل نبود
ً

 او، یتنهـا اد�. �شـست  �لـو� زايـ � زمـی

   . بود)آن هم از راه �وهبت ال� (قرآن بود�شو حا�ل حافظ 
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 و خـورد  �گذاشـ�ند،  �ش� جلـو� هر غذا وشد ها �  مهمان طلبهش��او ب -۴

 کيناک �ورم،   شبههی چون هر وقت غذاروم؛  اهل علم ن��خانه غ :گفت �

 انگـشت در حلقـم ديـ و آن قـدر باافتـد  �ام  و حافظه قرآ�نه� سی رویا پرده

  . د�م پاک گرددصفحه و دو�اره دياي بون� كنم و آن غذا بفرو�رم تا �

 ن�رد ی در�اره او ا�ام شده بود، سوء استفاده ماد �وهبت ال�نيا كه نياز ا -۵

 اهللا تيـ مگر از �رحـوم آكرد،  قبول ن� از ك�هرگز پو�. ندوختيا نو ثرو�

   .� آن هم به مقدار ناچگر؛ي دی از علماحجت و بر�بروجردی و 

�د، از بـ  حفظ قرآن استفاده ما�هي كه اگر از ناحكرد  �ظم فكر ��كر�ال -۶

 � چـچي را به هـ� معجزه خداني اخواهم من ن� :گفت  و �شود ثوا�ش �م �

   . بفروشمگريد

 كـه �وهبـت از زمـا�.  او، مداومت در تـالوت قـرآن بـوداتي خصوصگرياز د - ٧

 كـرد  بار قرآن را خـتم �کيروز حداقل   در هر شبانهد،ي رس�حفظ قرآن به كر�ال

  .شد  هم مانع قرآن خواندن او ن�ی فكری بلكه �رها، بد�یو نه تنها �رها

  )ّطـالب علـوم دي�يـه قـم در مدرسـه ) �صاحبه با حاج اسماعيل كـر�� ّ

تـا . م�ل بع� هـا � رفـتبه ندرت به. ّفيضيه از ا�شان ز�اد دعوت � كردند

   اطمينان حاصل ن� كرد، از غذای ك� ن� خورد

  )ي�ى ديگر از خصوصيات ا�شان اين بـود ) ���صاحبه با حاج اسماعيل كر

. �تهدين؛ آن هم برای خرج سـفرشكه از همه كس چ�ی قبول ن� كرد، مگر از

اگر چ�ی هم علما به او � �شيدند ب� �ستحق�
ّ

تقسيم � كـرد؛ از قبيـل عبـا، 

يـان چرا پول ن� گ�ی از آقا! پدرمن بارها به او � گفتم. انگش� و چ�های ديگر

� . برو�د �ر كنيد؛ چـ� تهيـه كنيـد: تا ما در رفاه باشيم؛ خانه ای، با�؟ � گفت

مثال چه �ری ب�نيم؟ � گفت: گفتم
ً

  . خار��، از اين قبيل�رگری،: 
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  :�ظم  و كر�ال�فدائيان اسالم

   در همان سفر اول قم با او آشنا شدند، و اين آشنا� سـبب ارادت ا�ـشان بـه

.  و برنامه ر�زى براى معـر� او بـه �تـا� كـشور نـ� گرديـدارو��رحوم س

هر�ار كه كر�ال� �ظم به عتبات ��ف شده؛ به �رد اينكه بـه ايـران بـر � ا

گشت، فدائيان اسالم �اغش آمده و او را به شـهرها � بردنـد، خـود �رحـوم 

ّ �عيـت فـداييان گشتم، بازو وق� به ايران بر{: سارو� به اين اشاره كرده است

  . }...اسالم �را برداش�ند، 

ش و قبـل از دسـتگ�ى . ه١٣٣٠ اين آشنا� و سفر بايـد در اوايـل بهـار :توضيح

  . هش ادامه يافت١٣٣٢ اين ح�س تا بهار ،وبوده باشداين سال نواب در ت�ماه 

  

   كـه  همـان سـا�در ؛فدائيان اسـالمره�  :نواب صفوی�ت� سيد شهيد 

 شود،  ��ف �ی اهللا بروجردتي و به �� ح�ت آديآ  �ظم به قم ��كر�ال
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 و در آن جا دا�ـشمند �ـ�م جنـاب كند  به قم �سافرت �ی�رحوم نواب صفو

  . كند  �ظم مطلع ��از حاالت كر�ال او را ،ی �مد رازخيش

   ّشهيد نواب صفوی او را امتحان نموده، �ما� از قرآن را بـا نهـج ا�الغـه

اين آيه در كجاست؟ كر�ال� �ظم فورا �مات : تر�يب كرده، خواندند و گفتند
ً

: پرسـيدند. اينها از قرآن است، و� آنها قرآن ن�ـست: قرآ� را �شان داد و گفت

  ...  دارد و � درخشد)خا� (قرآن نور: د�؟ گفتنه �شخيص � چگو

   با يک دنيا عشق و �بـت از وی اسـتفبال كـرد و او را :نواب صفویشهيد 

در تمـام .  كه � رفت او را ن� به همراه خـود � بـرد همدم خود ساخت ، هر جا

نـ� � �ـشاند و �ا�س او را به عنوان معجزه زنده ال� معر� كرده ، بر عرشه م

ــد و  ــه معجــزه اش ســؤال كنن ــا از او در زمين از حــضار �لــس � خواســت ت

خ�ن�ران روزنامه ها و �الت داخ� وخار� را برای �صاحبه بـا او و �ـابره 

كر�الی �ظم چون بـ�ش از حـد �ـورد . معجزه اش به تمام دنيا دعوت � كرد 

  . به او خي� عالقمند شده بود �بت و اح�ام نواب صفوی قرار گرفت ، �سبت 

  در همان  (�ان فدائيان اسالم ،ي�ي از  :شهيد سيد عبدا�س� واحدی

  با ز�ت چنـد روزه از چنـد سـوره�رحوم واحدى) سفراول به قم با او آشنا شد

 �ما� را برگز�د و چنان آنها را كنار هم قرار داد كه وق� در �ـ� قرآن كر�م

 �لـهآنا را خواند ، هيچ يک از آنها ح� احتمال نداده بود كه �� از علما آنه

متوجـه شـد  خواند، اوكر�ال� �ظم وق� آن را براي آيه ای از قرآن نباشد و� 

ايـن �مـه را : به او گفت كر�ال� �ظم كه هر �مه �ر�وط به كدام سوره است 

 ب�ست �مه را از ب�ـست از فالن سوره و آن �مه را از فالن سوره ديگر و تقر�با

سوره ، همه را يک به يک نام برد و قبل و بعد آن �مه هـا را از همـان سـوره ای 
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چنـد واو نـ� از جيـب بـرای وصـل كـردن : كه نام � برد تالوت كرد و گفت 

 و ايـن عمـل در !؟�مات در ب� آنها گذاشته ای و � خوا� �را امتحـان كـ�

 كـر�ال� ؛ايان آز�ون علمـاي حـا� در جلـسهپدر ،حضور �� از علما بود

همه به او آفر�ن گفتنـد و حـ� بـر� بـزر�ن از جـا و . �ظم را �س� كردند

  .برخاس�ند و دست او را بوسيدند 

 اگرچه ابتداى آشنا� نواب صفوى در همان اول� سفر �رحوم سارو� به :توضيح

 به تهران و معرف�ش در رسـانه بوده، و بردن او) ش. ه١٣٣٠ق معادل . ه١٣٧٠(قم 

ها ن� متعاقب آن ا�ام گرفته است، اما ظاهرا سفر توأمان آنها به تهران و معر� 

به رسانه ها؛ �كرر اتفاق افتاده، هرچند همه سفرهاى تهران به همراه نواب نبوده، 

عراق و سور�ه و �نان (و بر� يا نواب زندا� بوده يا در سفر به كشورهاى عر� 

و يا بعد از شهادت او بوده است، و�ا در سـا�اى متعـددى ايـن ) و اردن و ��

اما در نقل احواالت �رحـوم سـارو� ايـن �ـوارد . �صاحبه ها من�� شده است

�لوط و ي�جا نقل شده، و�ا براى غ� مطلع از�ن ا�ر؛ توار�خ متخال� بنظـر 

ب�ش� با هم بودنـد، سـاده ) بدو سال آخر عمر نوا(،  اما در بقيه اوقات .� رسد

ز�س� و شور و غ�ت دي� فدائيان اسالم، كر�ال� را به �رافقـت آنهـا �وافـق 

نموده بود، همچنان�ه ا�س با قرآن �رحوم سارو� و احاطه اعجـاز گونـه او بـه 

قرآن فدائيان را شيفته كرده بود، بردن �رحوم سـارو� و �ـشكيل �ـا�س بـراى 

 �ردم و توجه انظار �وجب فراهم شدن زمينـه بـراى طـرح معر� او؛  و اجتماع

و در حقيقـت ايـن فـدائيان بودنـد كـه از . صحبت هاى فدائيان اسالم � شـد

از تـصو�ر دسـته �ـ� فـدائيان اسـالم و . حضور �رحوم سارو� بهره � بردند

ه جاي�ه كر�ال� �ظم در تصو�ر ن� � شود اين مطلب را فهميد، و اينطور نبود ك

  .معرفت و�ژه اى به ارزش �صاحبت و جاي�ه �رحوم سارو� داشته باشند
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سـارو� در  �ظم �كر�ال�رحوم  : به تهران و شهرت رسانه اى معر�سفراول� 

 ن� �ورد توجه �راجع و علما و خطباى تهران و ن� �امع دا�ـش�� سفر تهران

از برر� �مـوع . ع � شودو اساتيد آن، و ح� حكومت و در�ار پهلوى دوم واق

 بـه تهـران جهـت معـر� سارو� �ظم �كر�النقلها و �س�ندات تار��؛ بردن 

) ش. ه١٣٣٠(ق . ه١٣٧٠اعجاز ال� �كررا اتفاق افتاده اسـت، و ظـاهرا از سـال 

�وع شده، و بعد از آن سفرهاى استا� نوا� شما� و �� و جنو� كـشور و   

و بعـد از اينهـا؛ در سـا�اى بعـد . عتبات واقع شده استن� سفرهاى بعدى به 

) ش. ه١٣٣٣(ق . ه١٣٧٣) ش. ه١٣٣٢(ق . ه١٣٧٢) ش. ه١٣٣١(ق . ه١٣٧١يعــ�  

و چه �سا بعد از آن؛ �ددا سفر به تهران اتفاق افتـاده، بـا ت�ـرارش ابـن ا�ـر 

  .ادامه يافته، و با انع�س رسانه اى ن� همراه بوده است

 بـرد  �ظم را با خود به تهران ��، كر�ال از قمواب هن�م بازگشت�رحوم ن 

 و خــ�ن�ران و دهــد  �بيــ ترت جلــسه �ــصاحبه مطبــو��کيــ ی ویو بــرا

 یهـا  از روزنامـهند��ي�ا نما. كند  را دعوت � و خار�ن�ران داخ� روزنامه

و چنـد  ،دنيها و خوانـ،تهران �ـصور ، جوان، �له تر�یاي آسهان،ياطال�ت، ك

 نـدهي و نماتدپرسيوناي تدپرس،� آسوشی های خ�گزارندهي و نماخ�ن�ر خار�

و با آنها با وی �صاحبه ای به عمـل  .ابندي سفارت پاكستان در جلسه حضور �

 كـه آن روزهـا ی نـواب صـفو�رحـوم  .آورد و در جرائد آن روز من�� نمودنـد

 �ظـم � را در �ورد كـر�ال سخنا�زد،  �راني ااستيحرف اول را در صحنه س

 قـرار گرفتـه ی از رعـب و نابـاورىطـي داشت و از حضار �لس كه در �راديا

نايبودند، خواست كه سخنان او را ع
ً

سـ�س از حـا�ان .  نقل كننـددي در جرا

 ی �ظم را امتحان كنند تا صدق مـد��كر�ال خواهند خواست كه هر طور �

  . �شاهدات خود را �� دهنداو را �شاهده كنند و س�س 
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  بود و از یا  كردهلي پاكستان كه �رد فاضل و �ص سفارتندهيدر آ�ز، نما 

 را مطـرح كـرد كـه در  داشـت، سـؤاال� آ��� نـ�فنون و علوم قرآن و تفس

 اسـت و �ر  �وهبـت الـ�کي تنها رآن از ق گونه آ��نيهمان جا اذ�ن كرد ا

  .ست�حافظه و درس و مطالعه ن

  وع به سؤاالت ) خار� و داخ� رسانه هاى آن زمان( خ�ن�ران س�س�

 و بـا ي� را با اندک تغیا هي آیهودي خ�ن�ر کي و قبل از همه، ، نمودند��آزما

 :د�گو  �ظم ��كر�ال.  را �وانهي آهيبق : و گفت! حر�ت، قرائت كردکيحذف 

 آن .... است� و دنبا� آن چن....است ني آن، احي و صحی را غلط خواندهي آنيا

 نيـنـه، ا: كرده بود، در جواب گفـت خ�ن�ران تبا�گري كه با دیهوديخ�ن�ر 

 را ��ال درست خواندمهيمن آ. ست�طور ن
ً

 آن وقت قرآن را باز كرد، به چنـد !!

 هـر ندازنـد،يا بدي �ظم را به ترد� كه كر�الني ای داد و آن ها هم براگرينفر د

 طـور � همـهيـ آ؛ی اش�باه كردگري جا دنينه، ا :ام به قرآن ن�ه كرده، گفتندكد

ها را باز كرده به سود   قرآن قب� نفر با تبا�ني چند!!!د�گو  دوست �نياست كه ا

 كه چپق خـودش را چـاق  �ظم در حا�� كر�ال�ن �!! دادند؛خ�ن�ر گوا�

شـما اشـ�باه . ه بـه شـما گفـتممـن كـ : گفـتكـرد، كرده و دودش را به هـوا �

 کيـ نتوا�ـسته  ك�چي مدت كه قرآن به من �وهبت شده هنيا در !!!ديا خوانده

 ی كرداليتو خ : گفتندباز هم با �سخ�معاند  خ�ن�ران!!! د�غلط از من بگ

 �ظم � كر�ال!!!مي ما باور كن،�گو  كه تو هر چه �ميما هم مثل �ردم ساده هس�

اگر باور .  همان است كه من خواندمه،ي آد؛�ي بگوديخواه چه �شما هر   :گفت

شـما  :د�ـگو  �ظـم ��كـر�ال سـ�س . دي علما ب�ساني از آقاد� برود،يكن ن�

 ني اد،ي كنداي از سوره ناز�ت را پهي آکي دي خواس�حال. ديا تان درس خوانده همه

 مثـل شـما معطـل  اگر من هم مثل شما درس خوانده بـودم،!!!!ديهمه معطل شد
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ها فورا قرآن را �ـس�ند و   آن!!!!فهمم  �)ال� ( �وهبتی من از رو و�!!!!شدم �
ً

 �ظم قرآن را گرفـت و فـورا آن را �كر�ال.  �نداي را پهي آ�حاال هم :گفتند
ً

 قـرآن ی از رویا هيـ آکي كدام از خ�ن�ران هر!!!!  كرد و به آنان �شان داددايپ

 �ظم دادند كه او بالفاصله �ندند و قرآن را �س�ند و به كر�ال كردند و خوادايپ

 از اتي كردن آداي در آن جلسه، �سئله پ !!!داد  و �شان �كرد  �داي را پاتيآن آ

 از تـر  خ�ن�ران شـگفتی صفحه، براي� متعدد و در باال و پایها درون قرآن

 اذ�ن كردند كه �سئله  هم�ش،��ا�ام با ا�ام صدها آزما. قرائت قرآن بود

  !!!!! است �وهبت ال�کي �ظم، �كر�ال

  سفر به استانهاى شما� و �� و ساير نقاط كشور

  )ش�يده ايـم كـه شـهيد نـواب صـفوي) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��  

�رحوم كر�ال� �ظم را بـه شـهرهاي �تلـف � بـرد و معـر� � كـرد قـضيه 

همچن� بر� همفكـران او در فـدائيان اسـالم شهيد نواب صفوي و -چ�ست؟

از�له شهيد سيدعبدا�س� واحدي و شهيد خليل طهماس� به كر�ال� خـي� 

جز اينكه �رحوم كر�ال� را به چنـد شـهر  شهيد نواب صفویو اعتقاد داش�ند 

 )ق. ه١٣٣٢در شـهر�ور  (�ـ�سـفر هـن�� كـه از  . كشور برد و معـر� كـرد

را يار نف�� كه وز�ر اوقاف �� به ا�شان هديه كـرده بـود بازگشت، عبای �س

  .به دوش كر�ال� �ظم افكند و به او �شيد

   چون �زم �شهد مقـدس شـدند، وی) نواب صفوي وفدائيان اسالم(�س 

 را با خود به �شهد بردنـد و هـن�� كـه در شـهرهای سـمنان، )كر�ال� �ظم(

 �ـورد اسـتقبال �ـردم قـرار گرفتنـد، وی را دامغان، شاهرود، س�وار و ن�شابور

، ديـن و  معر� � كردند تا �ردم بـا ديـدن ايـن معجـزة حـ�ت و� عـ�
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ايما�شان تقو�ت شده، ارادة ا�شان در عمل كردن به دستورات ديـن و مبـارزه بـا 

  .طاغوت قوی تر گردد

  وق� كه شهيد نواب صفوی، كر�ال� �مد �ظم را بـه �ـشهد آوردنـد و� 

در باالی من� او را به علما معر� كردند از كـر�ال� سـؤا�ا� در�ـاره قـرآن و 

  .آيات قرآن كردم و حافظ قرآن شدن ا�شان را جزو كرامات ديدم

  ّر �شهد به مهدية �رحوم حاج آقـا �بـدزاده وارد � شـوند و همـان روز د

آيات قرآن، سـؤال ه علما، فرهنگيان و ديگر �ردم � آيند و از حافظ قرآن در�ار

   .� كنند

   در صحن حرم و �سجد گوهرشـاد � �شـست و طـالب و �ـردم از قـرآن

را باز � كـرد و جـاى ) هر ك�(سؤال � كردند و او جواب � داد و �صحف 

  .آيات را روي �صحف �شان � داد
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  :ه تهرانعدى ببهاى سفر

  )و در ) �ــصاحبه بــا حــاج اســماعيل كــر��

سـيد ابوالقاسـم �شـا�  آيـت اهللامـت تهران به ه

 ١٣٣٢در سـال ) ره� دي� نهضت �� كردن نفـت(

و در زمان �صدق )  �رداد٢٨قبل از كودتاى  ( ش.ه

�ـشكيل در حضور خـ�ن�ران  مطبو�� جلسه اي

 و �ح حال كر�ال� در بـر� جرايـد آن ،� دهد

از ) كـر�ال� �ظـمفرزند  (كدام جرايد؟) �صاحبه كننده( .زمان چاپ � شود

بـر� ... جرايدي كه � توانيم نام ب��م ي�ي هم� كيهان، ديگـر اطـال�ت و

   .خ�ن�ران خار� هم در جلسه مطبو�� حضور داشته اند

  )سـيد  آيت اهللا ١٣٣٢در سال ) حاج اسماعيل كر��

گرفتنـد و دعـوت  طالقـا� يـک جلـسه مطبـو���مود 

 �ران و خ�ن�ران جهان اسالم وكردند از تمام روزنامه ن

.درآ�ا معجزه كر�ال� �ظم را به همه معر� كردند

  )ِبعـد شـهرت ) �صاحبه با حـاج اسـماعيل كـر��

 ش.ه ١٣٣٢) همـان سـال (ماه در مهر) باز هم(پدرم، او را 

 به تهران بردند و باكوشـش هم)  �رداد٢٨بعد از كودتاى (

 جرايـد پـرت�اژ در �ر�ـز از قبيـل. ل دادنـدرفقا�ش يک جلسه مطبو�� �شكي

طال�ت، كيهان، آسيای جوان و چند روزنامه و �الت ديگـر �ح حـال او را 
ّ

 كردند و عكس ا�شان را در اختيار �ردم � گذاش�نددرج
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   بر� علما، وجـوه و طبقـات �تلـف امتحانـات ز�ـادی از وی بـه عمـل

شـان، تهـران، �ظمـ�، و همچنـ� �تلـف � ا�ـصوص �آوردند؛ در نقـاط

بـودن حفـظ قـرآن كـر�ال� �مـد�ظم  ّدستخطهای ديگری در تأييد �ـوهب�

 ءصـدرالعلما: آقايـانحجـج اسـالم: كر�� سارو� از ح�ات عظـا� چـون

ّ، امام �اعت �سجد سـيد عز�ـزاهللا سجاديحاج آقا ��آيت اهللا برادرزاده (

ّو سيد �مد جزايری )  سيد ا�د خوا�ساري قبل از امامت �رجع آيت اهللاتهران

�راجـع و  (نامـه هـا� ازّو آقای ترا� و صدرا�ين �ال� �وجـود اسـت و نـ�

در اين بـاره بـه.  �ف، �شهد و دامغان رسيد كه حاوی �ضام� فوق بود)آيات

  هم� مقدار اكتفا � كنم

  از� از دا�ـشمندان شـ �ـال�نيا�  صدرخيش�  

 �رد را در تهران �القات نمودم و �القـات نيمن ا: د�گو

 . كـرداد�ـ در من ا و فرا�وش �شد�قي اثر عمشان�با ا

 اسـت ی �ـرد،�� �ظم كر� �رد، �وسوم به كر�النيا

 برنوشـ� و خوانـدن � گونه تواناچي و ه سواد و ���

  حـافظ تمـام قـرآن �ی به طرز شگفت آورندارد؛ و�

 خواننـد،  �ـشابه را �ی �لـه هـاايـ اتيـ از آى�يكه تا  است بيعج. باشد

 ايـ �شابه و اتي آني آن، ای سوره چند جاني كه در اد� گو �ديبدون فكر و ترد

  .  �شابه استی �له هانيا

 هيـ �تلف به دست او بدهند و آی با چاپ ها كه هر قرآ�ني تر ابيو عج 

 كنـد، فـورا قـرآدايـ را از او �واهند كـه پیا
ً

 ورق کيـ كنـد و بـا ن را بـاز �

  . دهد را �شان �هي چپ، آايبرگرداندن به طرف راست 
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 عـه معمـوال در مـ�ل حـ�ت یروزها� 
ً

حـاج شـيخ �مـدباقر  ( زاده مازنـدرا�ةاهللايآ

 ن�ـ زخي�ـ� شـفرزند حاج شيخ �مد حـس� 

 كه در �ـ�وطه نقـش بـه  مازندرا�نيالعابد

 منعقـد ر �ل�، در تهران تا ظه) داشت��ا

 از دوســتان و ارادتمنــدان یاد�ــ و عــده ز،بــود

 .افتنـدي  حـضور � و صن�فهي از هر طاشان�ا

اتفاقا در 
ً

 �ظـم � كر�اله �عی از روزهاى�ي

 زاده ةاهللاي آیآقا.  كند �دايدر جلسه حضور پ

 نيـ ابي كه نص راجع به �وهبت ال�مازندرا�

 از حـضار �لـس، او را آزمـایاد�ـ و عـده ز، كند�رد شده، صحبت �
ّ

  �ش�

 كوچـک و بـزرگ در ىّ خطـی قرآن هـا چاپ �تلف و ح�یو قرآن ها. كنند

 قـرآن  و حـ�، در نزد خود داشـته اسـت شود و هر�س كه قرآ��لس آورده �

 ی �تلفـه از سـوره هـااتيـ آورنـد، او را بـه خوانـدن آ �ون� را ب�ي جیها

   . كنند �ش��تلف آزما

 آوردم و او را بـه ی رضوی �ظم را به م�ل جناب آقا�كر�ال) �ال�( بنده 

نـه، :  گفتی را غلط خواندم، وی اهيآ.  نمودمش�انواع و اقسام امتحانات آزما

  سـوره را از او �کيـّتعـداد �كـرر در .  طـور اسـتنيـ و ا؛ست�ـ درست ننيا

 فورا �دميپرس
ً

 را تلـف �ی نوع قرآن به چـاپ هـانيچند.  گفت چند تا است

 خوانـدم و قـرآن را  را �ی اهيـ و اواخر قرآن آليحا� نمودم و از اواسط و اوا

 ی داد؛ بـه طـورور را �ـشان � منظهي گشود و آبالفاصله آن را �.  دادمبه او �

  . شدم �ت�كه من دچار ح
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  )آقـای صـدرا�ين �ـال� در همچن�) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��
ّ

معجزه ای كه بـه تـاز�  "مقا� ای به نام) ١١٧، شماره ١٦سال (�له خواند� ها 

 را من�� كرد؛ و� به علت در دست"به وقوع پيوسته است
ّ

ر آن نبودن وسـائل د 

تصميم گرفتند وقت برای بردن اين حافظ به شهرستان ها� كه او را نديده اند،

انـد نظر�ات علمای وقت و �راجع �شهور كه با كر�ال� �ظم معا�ت داشته

و او را خوب شناخته و امتحان كرده انـد را كتبـا استفـسار كننـد؛ بـه همـ�
ً

 تا جواب نامه آن بزرگـواران مناسبت نامه ای به �� آن آيات عظام فرستادند

  اطالع �رد� كه حافظ قرآن را نديده اند برسانندبه

 ــو ــن گفتگ ــب اي ــدرم در ،متعاق ــال پ  �ح ح

روزنامه نداي حق كـه پـاي�ه مـذه� هـا بـود بـه 

�دب�ي سيدحـسن عـدنان و خـ�ن�ري �رحـوم 

   .شماره چاپ � شود ١٤له زاري در غعباس 

  ــه ــه روزنام ــست ك ــادم ه ــق از ي ــدای ح ّ ن

 چهـارده شـماره در تهـران بـه ؛خصوصيات ا�ـشان

 اع�اض عـده ز�ـادی از �ـردم )تعجب و ان�ار و (ّرسانيد؛ كه اول �وردچاپ

 و �س از دعوت مديرروزنامه ندای حق، �ردم برای ديدن ا�شان در ،واقع گرديد

من نزديک ديده و امتحان � كردنـد و �ـؤ و ا�شان را از،جلسه حا� � شدند

  .و معتقد � شدند

   له زاری هم كه قبال عرض شد، �ح حـال ا�ـشان را غجناب آقای عباس
ً

بـه .  ش١٣٣٥ در سا�امه نور دا�ـش سـال }ای از ا�اقات روحا� نمونه{به نام 

  . چاپ رسانيد
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  بي دستغ� عبدا�سدي اهللا ستي آديشه 

در : ورده اسـت آ شـگفت یدر كتاب داستانها

 ۲۲۳ صـفحه ۱۳۳۵ دا�ـش ، سـال سا�امه نـور

 �مـد �ظـم �ز�ـور را چـاپ عكس كر�ال�

 از ینمونـه ا( �ـت عنـوان یكرده و مقـا� ا

 ی و در آن شهادت عـده انوشته ا�اقات ر�ا�

از بزر�ن علما را بر خارق العاده بودن ا�ـر او 

  : سد� نو �نكهينقل نموده است تا ا

 بـه دو  سـارو�حفظ قـرآن كـر�ال� بودن  فوق ، �وهب�یاز �موع دستخطها

  :  شود ثابت �لد�

 خـالف ی دهند و احـد ده او شهادت � او كه عموم اها�ی سواد� :ّ�ل اولد

 قيـ سـا�ن تهـران �قیهاي ن�رنده شخصا از ساروق«آن را اظهار ننموده است

 چـاپ و من�ـ� االن�ـشار� كثدي او در جرای سواد �وضوع �نكهينمودم و با ا

  . ن�رده استبي ت�ذچكسيه، معذلک هشد

 و درس لي حفـظ قـرآن او كـه از عهـده �ـصاتي از خصوصبع� :ّدومد�ل 

  : ر�خواندن خارج است، به �ح ز

 د�ـ گو بر او خوانده شود ، فـورا � عر�� غاي  �مه عر�کيهر�ه : لّوو�ژ� ا

  . ست� نايكه در قرآن هست 

 در چـه سـوره و د� گو شود ، فورا �دهي او پرس از �مه قرآ�کياگر : مّوو�ژ� د

  .كدام جزو است
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 آمده باشد تمام آن �ـوارد را دي قرآن �ی در چند جایهر�ه �مه ا: مّوو�ژ� س

  . خواند شمارد و دنبا� هر�دام را �بدون وقفه �

 اد� زاي حر�ت غلط خوانده شود کي اي �مه کي هي آکيهر�ه در : چهارمو�ژ� 

  . دهد شود و خ� � متوجه �شه�نند بدون اندو �م ك

هر�ه چند �مه از چند سوره به دنبال هم خوانـده شـود �ـل هـر  پنجمو�ژ� 

  . كند �اني�مه را بدون اش�باه ب

  . دهدا �شان �ٌـٌ كه به او بدهند آن را از هر قرآ� �مه قرآ�اي هيهر آ و�ژ� ششم 

 �مات ري مطابق ساهي آکي  عر�� غاي  عر� صفحهکيهر�ه در  هفتمو�ژ� 

.  دشوار است� اهل فضل نی آن براصي دهد كه �شخ �� را تمهينوشته شود ، آ

 صـفحه ست�ـ جزوه بکي �ردم �سبت به ن� را خوش حافظه تراتي خصوصنيا

   ).�م شهيد دستغيب(.  قرآ�هي آ۶۶۶۶ توان دارا شود تا چه رسد به  ن�فار�

: سد�ـ نوچنـد نفـر از علمـا ، �) گـوا�( �س از نقل شهادت بيستغ ددي شهو

ــرا" �ظــم كــر�ال�"�وهبــت قــرآن   كــه فكــر �ــدود خــود را در  �ــرد�ی ب

 و « هس�ند اعجاب آور بـودهعتي طبی �دود و منكر ماورااتي مادیواريچهارد

 در �شيـ ا�ر با همه اهمني ا است، و�دهي از گمراهان گردی عده اتيسبب هدا

 و از ی افاضـات خداونـدكـراني شعاع كوچـک از اشـعه بکي دي توحلنظر اه

 و ايـ ان�لهي مظاهر قدرت حق است، نه تنها ا�ور خارق العاده به وسـن�كوچك�

 ثبت و ضبط است ، در عـ� خ� و در توار«دهي حق به كرات به ظهور رسیسفرا

 مـا�حب كرا صـا با مبـداء تعـا�وندي كه به علت ارتباط و پ كسا��حا� ن

  .  باشد �ش�� آن به �راتب از حافظ قرآن ما بتيهس�ند وجود دارند كه اهم
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  ) در�اره عدد آيات قرآن كر�م(توضيحات 

تقـان إلا"ر كتاب د) س�يان بزرگ علماى از(� ا�سيوجالل ا�ين  :ّتوضيح اول

از ) از مهم��ن منابع علوم قرآ� ميان �سلمانان ا�روز اسـت (نآ� علوم القر

از �راجع مهم علوم قراآت قرآ� س�يان در قرن چهـارم و پـنجم (ابوعمرو ا�ا� 

ا�يـان � عـدد آي "� �ستقل در عدد آيـات قـرآ� بـه نـام و كتا هجری بوده،

 و روايات سـ�يان از صـحابه و تـابع� و قار�ـان او�ـه و سـبعه و دارد،" القرآن

بـ� علمـاى : كنـده كـهنقل � ) آوری كرده استع�ه را در اين �وضوع �ع 

: اسالم بر � تعداد آيات قرآ� اختالف است، و اين شماره هـا را نقـل � كنـد

بـه عنـوان شـش (آ�ه نقل شـد . }٦٢٣٦ - ٦٢٢٥ - ٦٢١٩ - ٦٢١٤ - ٦٢٠٤ - ٦٠٠٠{

 اخـتالفتلخيـ� از بنابرنقـل ا�ـسيو� از ا�ا� بـود، و در حقيقـت ) شماره

و از ميـان اقـوال متـداو� بـ� است، �يان قديم �صاحف سميان شماره گذارى 

در قـرون �ـسلم� �صاحف �راكز عل� مهـم ا�شان به آنها� پرداخته اند كه 

امـا  آنها استوار بوده است،  بر)�كه و مدينه و كوفه و ب�ه و شام(او�ه اسال� 

 أل� عمـروا�ا� كتـاب ا�يـان � عـدد آي القـرآن(با �راجعه به منبع اصـ� 

و تأ�ل در روايات و اقوال منقو� وى؛ �الحظه شـد كـه �ـز عـدد اول ) أل�ويا

و پنج عدد سابق ا�كر، افزون بر اينها؛ شـش ) كه جامع ميان بقيه اعداد است(

 - ٦٢١٦  - ٦٢١١ - ٦٢١٠ - ٦٢٠٦{: عدد ديگر هم ابوعمر ا�ا� نقـل كـرده اسـت

 عـدد � ١٢ كنـد ظـاهرا ، و �موع شـمار�� كـه ا�ا� نقـل �}٦٢٢٦ - ٦٢١٧

 -٦٢١٩ - ٦٢١٧ - ٦٢١٦ - ٦٢١٤  - ٦٢١١ - ٦٢١٠ - ٦٢٠٦ - ٦٢٠٤ -٦٠٠٠{: باشـــــد

و با مطالعه كتاب اإلتقان ا�سيو� اعـداد ديگـرى هـم } ٦٢٣٦ -٦٢٢٦ - ٦٢٢٥
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بلكـه بنـا بر�قيـق دار ا�عـارف اإل�يـة . }٦٦١٦ -٦٦٠٠{: مثـل� آيـد، دست ب

موع اقوال مذكور در روايـات و كتـب قـراآت و ؛ �}ترقيم آيات القرآن ا�كيم{

نـ�  شـماره ٢٥  بـه وهدها بودر تعداد آيات قرآ� ب�ش از اين) س�يان(علوم قرآ� 

  �  و امـام  شماره از اعداد مذكور را به ح�ت پيام�پنج، س�يان � رسد

، و اگــر اقــوال معــدود }٦٢٣٦ -٦٢٣٠ - ٦٢٢٩ - ٦٢١٨-٦٢١٠{: من�ــسب � كننــد

 حـ�ات ائمـه �ـروى از و ) ٦٢٦٣ (  نبـوىكه مب�� بر حديث {�ان؛ علو

  � و كتابـت �ـوال حـ�ت پيـام�در توصيف قرآن كر�م كـه ا�ـالى (

؛ �مـوع معـروف��ن اقـوال )١٨٠٠٠ - ١٧٠٠٠ - ٧٠٠٠(  را ن� به آنها بيافزاييم)است

 ٦١٧٧ - ٦١٧٠ -٦٠٠٠{: قـول � شـوداحتمال و } ٣٠{در شمار�ن آيات قرآن كر�م 

- ٦٢١٦ - ٦٢١٤ -٦٢١٢ - ٦٢١١ -٦٢١٠ - ٦٢٠٦ - ٦٢٠٥ - ٦٢٠٤ - ٦٢٠٠ -٦١٩٩- 

٦٢٦٣ - ٦٢٣٦ - ٦٢٣٠ - ٦٢٢٩ - ٦٢٢٦ - ٦٢٢٥ -٦٢٢٠ - ٦٢١٩ -٦٢١٨ -٦٢١٧- 

ـــث . }١٨٠٠٠ - ١٧٠٠٠ - ٧٠٠٠ -٦٦٦٦ - ٦٦١٦ - ٦٦٠٠ - ٦٥٠٠ ـــورد � ـــماره � و ش

  .�ش�ك ميان س�يان و شيعيان است) ٦٦٦٦(

�ــسم اهللا ا�ــر�ن (�ــسملة  در �م و� و بيــان خازنــان و�  :ّح دومتوضــي

با آن افتتاح شـده ) �ز برائت(جزو قرآن كر�م و همه سوره هاى قرآ� ) ا�رحيم

َفواتح سور �سملة برخالف تعا�م و�؛ �لب س�يان است، اما    هـارا جزو سورهُ

قـراء مثـل ( بـر� ؛سـورقرآ� ن� دانند، بر� همه �سملة هاى فـواتح و آيات 

بـر� از  سور غ� فا�ة را، و با�بع در شماره هم ن� آورنـد، )كوفي� و �كي�

س�يان هم در شمارش آيات قرآ�؛ عدد آيات سوره فا�ه را �سوب نـ� كننـد، 

آيات قرآ�؛ دهها قـول و شـماره شمار�ن و فا�ه جزو ن�يجتا با حساب �سملة؛ 

تازه اين ددههـا  ، �نه منقول از س�يان؛ بدست � آيد٢٥از همان شمار�ن ديگر 
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اختالف اقوال مذكور؛ برحسب �الحظه اقوال مـذكور در منـابع علـوم قـرآ� و 

كـه (روايات كتب حديث �سلم� است، اما اگر �ـصاحف قديمـه �ـسلمانان 

و ح� بع� از �صاحف مطبوعـة ) بر� �سخ آن در �وزه ها نگهدارى � شود

) ٦٣٤٤ -٦٢٣٨: مثـل(اهد برر� كند و تفاوت شماره گذارى آنهـا را؛ ك� �و

بعد از ايـن همـه را ن� به حساب بياورد قطعا تعدد اقوال ب�ش از اينها � گردد ، 

د تـرقيم و نـكه بگو�اينخنده دارتر�ن نظر�ه �مه ؛  آياتشتعدد اقوال در شمار

َمقطـوع و مـ�ل از دد آيات ا�رى يع� ع( شماره بندي آيات قرآن توقي� است ْ ُ

و يا اينكه ك� �واهد شـمارش ) آسمان و غ� اجتهادى و غ� قابل �ث است

  .آيات را به نو� كه در بازار ا�روز �صاحف رايج است �دود كند

فوق ا�كر و قائل� به آنها بدين �ح }  �نه٣٠{ ان�ساب اقوال  منبع:ّتوضيح سوم

  :است

ا�ـا� همـه قار�ـان و  و ا�ـسيو� آنـرا  ابوعمرو ا�ا�:}٦٠٠٠{شماره  .١

ايـن  در حقيقت �وو نقل كرده اند، ،  اندعلماء از همه مذاهب �سلم� دا�سته

: است، اما س�س � گو�ـد قل شماره ها و عدد �ش�ك ميان همه اقوالحداعدد 

عـدد بـودن آيـات قائـل ) ٦٠٠٠(بر� بر اين عدد نيافزوده اند، يع� كه بر� به 

، و اقوال اعـداد ب�ـش� را نقـل }و بر� بر آن افزوده اند{: بعد � گو�دبوده اند،

  . � كند

   . قو� است كه ابن ا�ديم از عطاء بن �سار نقل � كند:}٦١٧٠{شماره  . ٢

  .كه ا�زر��  از عطاء بن �سار نقل � كند  قو�:}٦١٧٧{شماره  . ٣

ّا�سخاوي :}٦١٩٩{شماره  .٤ ُّ َ
ِ

َ
ر شمارش آيات؛  نقل � كند د�� بن آدم از 

قرآن را هفت �ش نموده، و عدد آيات هر هفت �ـش را يـك بـه يـك شـمرده 
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 كه �موع شماره آن هفت �ـش ،}١٦٢٤+٩٨٦+٨٦٨+٩٥٣+٦٥١+٥٧٠+٥٤٧{است

ذكـر )  ٦٢٢٩(، هرچند وق� خود راوى �عش را حساب � كند )٦١٩٩(� شود 

شـماره اجـزاي � كند، كه در اينجا حتما خطـاى در شـمارش اسـت، حـال يـا 

  .هفت�نه يا �ع شماره ها، و ب�ش� احتمال وقوع اش�باه در �ع شماره هاست

بـالد قار�ـان �ـصاحف و �ا� همـه بن ا�وزى آنرا اا :}٦٢٠٠{شماره  .٥

قل شماره ها و عدد �ـش�ك حدااين عدد  در حقيقت �همه �سلم� دا�سته، وم

  .  ذكر كرده اند٦٢٠٠ميان اقوا� است كه شماره آيات را ب�ش از 

ّا�ـسخاوي  ا�ا� از اسماعيل بـن جعفـر، :}٦٢٠٤{شماره  . ٦ ُّ َ
ِ

َ
از و ديگـران 

 �صم بن ا�جاج ا�حدري و ايـوب بـن متـو� ا�ـ�ي، و قـراء  و �ـصاحف

�بد الفتاِح القاِ� ب���، ا�زر�� از قول راشد ا�ما�، و 
َ َ� ُ ْ َ

 ،نفا�س ا�يـاندر 

  .  �سار و عدد ب��ان استو ال�هان القو�م از عطاء بن

�صــم بــن ا�جــاج  از در روايــت ديگــرىا�زر�ــ�  :}٦٢٠٥{شــماره  .٧

   .ا�حدري، و عدد ب��ان است

ــ� از ا�ا�  :}٦٢٠٦{شــماره  .٨ ا�ع
ّ

ــدري ــن ا�جــاج ا�ح و  ،از �صــم ب

   .ا�زر�� از عطاء بن �سار

�بـد ال و القـول ا�ـوج�و و ا�زر�ـ� ابن ا�ديم  :}٦٢١٠{شماره  .٩
ُ ْ َ

فتـاِح 
� َ

القاِ� 
َ

از حـ�ت ) ابن عباس أ� بن كعب( از بر� صحابه ،نفا�س ا�ياندر 

ا�ا� از نـافع ، و زعفرا� در كتاب مبا� از عكرمة بن سـليمان، و رسول اهللا 

�ا�مخلال�مد� و ا�زر�� و  ِ
� َ �ابن ا�ـوزيو  ُ ْ

ِ
َ  از ابـن كثـ� امـام معـا�م ال�ـ� و ُ

  أم سلمةغالم ش�بة بن نصاح  ازو) مد� أول(فر القعقاع أ� جعقار�ان �كة و 

 ، و روايت قار�ان كوفه از قار�ان مدينـه، و عـدد)مد� اخ�(امام قار�ان مدينه 
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، و ا�ا� از فـضل )نظر�ه اول ا�ـشان(و �كي� ) نظر�ه دوم ا�شان(قراء مدن�� 

بن شاذان از ا�ع� از �صم بن ا�جاج ا�حدري و ابـن سـ��
ّ

ن و قار�ـان اهـل 

  . ب�ه، است

جزو اقوال اعداد قار�ـان بـ��ان ايـن شـماره را ا�ا�  :}٦٢١١{شماره  .١٠

آورده، و رواي� هم آورده از راشد أ� �مد ا�مـا� كـه جـزو عرضـه كننـد�ن 

بود كـه ) ٦٢٠٤(قرآن بر حجاج ثق� بوده و شماره آيات بدون شمردن سوره �د 

  ).٦٢١١ (با اح�ساب سوره �د � شود

  . از �يد األعرجا�زر�� :}٦٢١٢{شماره  .١١

معـا�م و نفـا�س ا�يـان ورش، و  از قار�ـان اهـل بـ�ه :}٦٢١٤{شماره  .١٢

 معـا�م ال�ـ�و القول ا�وج� و  كوفة، قار�ان ترواياز ا�شاط� و ا�ا�  از ال��

�ا�مخلال�از  ِ
� َ �بد الفتاِح القـاِ�  و  از ا�ا�ُ

َ َ� ُ ْ َ
 دوم نظر�ـه(  از،يـاننفـا�س ا�در 

  ازأ� جعفـر القعقـاع و و ازإسماعيل بن جعفر ا�د� از و ) مد� اخ�= ا�شان 

  .  است قار�ان مدينهانامامش�بة بن نصاح 

ِبـن  از افضائل القـرآن و  �سند الفردوسدرا�يل�  از :}٦٢١٦{شماره  . ١٣

�ا���س ا�ج� 
ِ
َ َ ِ

َ �
اإليمـان از شـعب در �ـيه� ا و ،ابن عبـاسو ا�ا� از حديث 

معـ� عـن �صـم از و ا�ا�  ،�اهد وسعيد بن جبـ� و ا�ا� از  ،حديث ��شة
ّ

  .عطاء ا�راسا�و ا�زر�� از ، �� بن ا�ارث ا�ماريو ا�ا� از  ،وابن س��ن

�مد از و ا�ا�  ، ابن �سعوداز صحا�ا�نهال بن عمرو  :}٦٢١٧{شماره  .١٤

،  و مد� أول، و روايت قار�ان  نافعازورش ب��ان از روايت �مه  و ،بن ع��

   .كوفه از قار�ان مدينه
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  . از ح�ت �وال �) ال�هان(ا�زر��  :}٦٢١٨{شماره  .١٥

�ا�ا� :}٦٢١٩{شماره  .١٦ ِ
عـدد ( قراء �كيـ�و عبد اهللا بن كث� القاري  از �

ِابـن ا�ـوزاز صحابه غ� أ� بن كعب نقل است، و ) دوم ا�شان
ْ َ  در روايـ� از �يُ

  .قتادة، و ن� از ب��ان

�ابن ا�وزي :}٦٢٢٠{شماره  .١٧ ْ
ِ

َ    .نقل عدد �� در ُ

�ا�ا� :}٦٢٢٥{شماره  .١٨ ِ
و رواي� از  ،�� بن ا�ارث ا�ماريدر رواي� از  �

  عدد شا�،قار�ان اهل شام و صحا� ا� ا�رداء و عثمان عفان و 

و قار�ان شام ابن  ،عثمان عفانو داء  أ� ا�راز صحا�  :}٦٢٢٦{شماره  .١٩

 و ي�ـى ، و عدد د�ش�،ا�ماري�� بن ا�ارث ز �ا� اا او، غ� ��ر قاري و

  .) عدد راجح (از دو عدد شا�

�ـوال حـ�ت از  ابن ا�وزي از ابو عبد ا�ر�ن ا�سل� :}٦٢٢٩{شماره  . ٢٠

ّا�سخاوي و ، � ُّ َ
ِ

َ
  .�� بن آدم از 

�خلال� ُا�م :}٦٢٣٠{شماره  .٢١ ِ
� َ

روايـت ا�ا�  از  القول ا�وج� ،عدد كو�از 

از حـ�ت �ـوال  أ� عبد ا�ر�ن ا�سل� و  ا�وريسفيان�زة ز�ات قاري، و از 

� .  

�ا�سخاوي  :}٦٢٣٦{شماره  . ٢٢ �
ِ

َ
و نقل  قراء كوفي� است، و ساير�ن از شماره

 كـسا� از قار�ـان �ـزة ز�ـات واز روايـت ا�ا� و ا�زر�ـ� از  نفا�س ا�يان

در (و عالمـه �لـ�  ، از ح�ت �وال � أ� عبد ا�ر�ن ا�سل� سبعه، از

هم� عدد كـو� را بـه ) در مناقب آل أ� طالب(از ابن شهرآشوب ) �اراألنوار



 

١٦٦

و ب�ش� �صاحف رايج فع� بر همـ� شـمارش نوشـته ح��ش �سبت � دهد، 

   .شده است

در �مـع (ل �� و نـ� شـيخ طـ��  در حاشـيه اصـو:}٦٢٦٣{شماره  . ٢٣

  .نقل شده است اين عدد از حديث نبوى ) ا�يان

 نقل �الصالح مازندرا� در �ح اصول �� از شـيخ  به:}٦٥٠٠{شماره  . ٢٤

تعـداد ) از علماى �مـه(ط�� از صاحب اكمال اإلكمال شارح �سند �سلم 

  .ذكر كرده است) ٦٥٠٠(آيات قرآ� را 

يو� در اإلتقـان از ابـن ا�ـ��س در حـديث ابـن  ا�س:}٦٦٠٠{شماره  . ٢٥

  .عباس كه آيات قرآ� اين تعداد است

 در فضائل القرآن و در بع� �ـسخ اإلتقـان ا�ـسيو�؛ :}٦٦١٦{شماره  . ٢٦
ُ

به نقـل ديگـر آورده كـه شـماره ) ابن ا���س از ابن عباس(همان روايت فوق 

  . است�٦٦١٦موع آيات قرآ� 

 خشـي از إحياء علـوم ا�يـندر كتاب زا� أبو حامد غ :}٦٦٦٦{شماره  .٢٧

هم� عـدد را نقـل كـرده ) نهاية ا�ز�ن �ح قرة الع� (دراوي ا�ووي ا��مد 

بـر ايـن ) از قار�ان متقـدم�(است، همينطور از ا�سيو� نقل شده كه �سيارى 

همچن� در بر� منابع علوم قـرآ� . است) ٦٦٦٦(هس�ند كه عدد آيات قرآ� 

 � ٦٦٦٦ و عـدد غـ� كوفيـان ٦٢٣٦ آيات آورده كه عدد كوفيـان در بيان عدد

از عالمه سيد حيـدر ) در �رآة العقول(باالتر از همه اينها؛ عالمه �ل� . باشد

اك� قار�ان قـرآن بـر ايـن : نقل كرده است كه) در تفس� ا�حيط األعظم(آ�� 

� باشـد نظرند كه تعداد آيات قرآ� ششهزار و ششصد و شـصت و شـش آيـه 

ضمه و فتحـه و (در بيان آمار مفص� كه تعداد همه �مات و حروف و حر�ت (



 

١٦٧

آ�ـه در �م شـهيد ).و ن� �شديد و مد و همزه هاى قـرآ� را � شـمرد) ك�ه

دستغيب نقل شده است؛ هم� نظر�ه مطرح ميان س�يان و ن� نظر�ه شايع ميان 

ميان �مـه و خاصـه در طـول  و تنها نظر�ه �ش�ك علماى مذهب اهل بيت 

  .است) در شماره آيات(تار�خ 

در نقل �رحوم عالمه فيض �شـا� در كتـاب ا�ـوا�؛ و  :}٧٠٠٠{شماره  .٢٨

 هـارون بـن -هشام بن سا�م (�ح �الصالح مازندرا� بر ا���؛ همان حديث 

نقل كرده؛ به لفـظ ) در ا���(كه آنرا شيخ �ي� ح�ت امام صادق ) �سلم

  .آمده است) سبعة ألف آية(ار هفت هز

)  هـارون بـن �ـسلم-هشام بن سـا�م ( در نقل حديث :}١٧٠٠٠{شماره  . ٢٩

نقل كرده؛ آمـده اسـت بـه ) در ا���(كه آنرا شيخ �ي� ح�ت امام صادق 

إن القرآن ا�ي نزل به ج�ئيل (لفظ هفت هزار 
ّ

سـبعة عـ�   � �مـد 

  ).ألف آية

 ا�ال� در كتاب �سيار معت� و ارزشمند  سليم بن ق�س:}١٨٠٠٠{شماره  . ٣٠

 فر�وده هر كه از شيعيان اين كتاب را در خانه اش نداشـته كه معصوم (خود 

در نقل ماجراى �ع آورى قـرآن كـر�م توسـط ) باشد از معارف ما چ�ى ندارد

�وال� كه بر �مه �سلم� عرضه كرد و نپذيرفتند، آنرا توصيف � كنـد كـه 

احاديـث �ـسيارى هـم از �مـه و . و هجده هزار آيه بود... ل بوده وبر ترتيب نزو

خاصه نقل شده است كه شماره آيات سه برابر شماره فعـ� بـوده اسـت، كـه بـا 

سـه برابـر آن � شـود ) ٦٠٠٠(�الحظه شماره اص� �ش�ك ميان همه اقوال رايج 

  .كه �وافق و �س�ندى بر هم� شماره است) ١٨٠٠٠(



 

١٦٨

و  جهت �سبت داده شـده ١٥ت اختالف شمارش آيات قرآ� به عل :ّتوضيح سوم

   :تصور � گردد

 م�اث �ش�� چون ضـعف و سـهو و ؛ مانند ساير اختالف روايات:ّجهت اول

خطاى راو�ان و ناسخان و �تبان در نقل و �سخ و كتابت باشد، و اين و و سقط 

غـ� شـماره اى رخ �  ب�ش� از �مات و معا� مطالب ؛اش�ل در نقل شماره ها

 و به حروف و به صورت مت� روايت ،دهد، ح� اگر شماره ها به عدد نقل �شود

د � باشـد، مثـل انقـل اعـددر  ؛سقط و خطاى در رواياتشايع شود، و از وجوه 

عدد ايام و ماهها و سا�ا در روايت توار�خ، كـه م�ـشأ ت�ـ� اقـوال در تـوار�خ 

شمار�ن صد�ن يا ده�ن يا ي�ان اش�باه نوشـته  حوادث و وقايع � باشد، مثال 

 يا بر� از �مات حا� از آنها سقط گرديده است، كما اينكـه در مقا�ـسه ،شده

 � توانيد ب�ي�يد تفاوت ب�ش� آنهـا بـر همـ� ؛شمار�ن �مموع اقوال فوق ا�كر

  اسـت،بر� اعـداد در نقـل حـروف�شرسم ا�ط اساس است، يا �شابه كتابت 

  . نوشته � شد هم كه در كتابت كو� قديم ش�يه"سبعماة" با "�سعمأة"ل مث

�صاحف او�ه صدر اسالم و حـ� �ـصحف عثمـان كـه در ميـان  :ّجهت دوم

�سلم� من�� شد؛ هيچكدام شماره گذارى نداشـته اسـت، و شـماره گـذارى 

�صاحف در قرون أخ�ه؛ و ظـاهرا از دوره صـنعت چـاپ و در ايـام حكومـت 

ى عثما� ابداع شده است، هرچند عدد آيات و سور در منـابع نقـل شـده تر�ها

است، اما چون اين نقليات مب�� بر حفظ شماره و اعداد بوده، فـ�ا خطـاى در 

  .نقل و يا سهو نا� از ضعف حافظه ارقام  �سيار �تمل است

شـماره گـذارى آيـات قـرآ�؛ برگرفتـه از علـم از آ�ا كه تـرقيم و  :ّومسجهت 

واصل قرآ� است، كه ميان دو آيه را با فاصله خا� �ـشخص � كـرده انـد، و ف



 

١٦٩

�� اين فواصل �ر�وط به فاصله ميان دو آيه نبـوده، و فاصـله كتـاب� ن�يجـه 

�وه كتابت خطاط براى فواصل �مات؛ يا جا �شدن �مه در انتهاى سـطر بـوده 

آيه اى؛ فاصله آيـا� و است، و� در نظر خواننده و �تب بعدى؛ اين فاصله غ�

�شانه آيه تل� شده است، و با�بع با شـمارش �مـوع ايـن فواصـل غ�آيـه اى 

ضمن عدد فواصل آيا�؛ شماره هاى آيات ز�ادتر شـده انـد، و يـا اينكـه �ـاطر 

�دوديت ��� در سطر و ا�ار �تب براى جا دادن �مه اى؛ فاصله ميـان دو 

از شماره آيات در نظر �تب يا راوى بعـدى �سـته آيه كم� يا حذف شده، ف�ا 

  .گرديده است

تـأ�� در ) شخص مطلع بر مفـاد آيـات و�ـو در حـد تر�ـه(اگر  :مچهارجهت 

بنمايد؛ بـه وضـوح � ب�نـد ) رايج(�واضع شماره گذارى هاى �صحف عثما� 

آن كه �� هنوز مطل� ��ال بيان �شده؛ و ح� �له اى تمام �شده؛ اما �تـب 

گذاشته است، �فا �اطر اينكه آ�ـا ) و با�بع شماره در وسط �الت(فاصله 

�مه اى از نظر وزن يا رسم ا�ط حرف يا حروف آخـرش؛ ) در آن �له يا فقره(

بـر (ش�يه �مات آخر آيات قب� بوده است، در حا�كه �ـسيارى از آيـات قـرآ� 

از نظر وزن يـا رسـم (اخرشان وجود دارد كه او) اساس هم� شماره گذارى رايج

�ما� �شابه اواخر آيات قب� و يا بعدى ن�ست، اما چـون منبـع ) ا�ط حروف

؛ كسا� بـوده انـد كـه قـرآن را از غـ� )شماره آيات �صحف(ب�ش� اين اقوال 

 اخـذ نمـوده، و معلومـات خانـدان و� ) يعـ�(صاحبان اص� علوم قرآ� 

��ا ب�سواد يا �م سواد بوده اند؛ ف�ا نـه تنهـا قرآن�شان از افرادى رسيده؛ كه 

فواصل آيات از منبع �م و� أخذ �شده بلكه چون  مبدع فاصله آيه يا شماره 

در كتابت؛ ن� سواد قرآ� نداشته؛ �الحظه اتمام مع� را ننموده، و بـه �الحظـه 

ده؛ �ـشانه �مه �شابه �مه آخر آيه قب�؛ وسط �له يا مطل� كه بيا�ش تمام �ش



 

١٧٠

فاصله يا شماره آيه گذاشته است، و اين ا�ر سبب اخـتالف اقـوال در  شـمارش 

  . آيات �صحف گرديده است

بـه صـورت ) اخـذ �م و� از غـ� خازنـان و� (علت فوق  :مپنججهت 

ديگرى سبب اختالف شماره آيات شده است، اگـر �ـرورى بـر آيـات �تـا� 

اصله بندى آيات در �صحف رايج؛ يك رونـد ف: قرآن كر�م بنمائيم � ب�نيم كه

منضبطى ندارد، و �� �له اى و يا بيان مطل�؛ به قسمتهاى متعددى تقسيم؛ 

و چند آيه شمارش شده، و �� چندين �له و چند مطلب �ستقل؛ � هم يك 

به نظر � رسـد، شـماره گـذاران كمـ� اطـالع از مفـاد . شماره آيه خورده است

يا اينكه بر اساس روايـات فواصـل آيـات شـماره گـذارى �ـشده، آيات داشته، و 

بلكه ب�ش� بر اساس ش� كتابت �مات و حروف اواخر آيات و تناسب نقـش 

   .و شمايل نوشتارى آنها و نهايتا آهنگشان؛ شماره زده اند

 گفته � شود كه �شخيص نهايت آيات قرآ� با وقوف قار�ان او�ـه :جهت ششم

بوده است، و با اختالف قار�ان در وقوف بر آيات؛ قر آن كر�م بر نهايت �الت 

�اطر جهات تفس�ى و يا روايات و آ�وخته هاى قراآ�؛ اين اخـتالف شـمارش 

و با توجه به شيوع �هم خوا� در ميان قار�ـان �مـه كـه از . بوجود آمده است

 آنها � گذشت��شان متأثرند، ف�ا در صورت وقوف صحيح؛ شماره آيات برحسب

و اين در حا� است كه اب�ناء و اسـ�ناد شـماره . تواند ب�ش� از  اعداد رايج �شود

آيات به �كث و وقوف در تالوت؛ اساسا رو� اش�باه آم� است، چه اينكه �سيار 

 باشد آيا� كه ابتداء و انتها�ش در تعا�م و� از بيـان ��ـح خازنـان و� 

يك آيه شا�ل چند �له و مطلب تمام �� ه �شخص شده است؛ اما � ب�نيم ك

و �ستقل است؛ كه �ستلزم تعدد �كث و وقوف است، و اگر شمارش آيـات بـر 



 

١٧١

اساس شمارش �كث و وقوف باشد؛ اين آيات كه يك آيه بود�شان �سلم است؛ با 

  .روش شمارش وقو�؛ به اش�باه؛ چند شماره �سوب � شود

گـذارى آيـات بـر اسـاس روايـات تعيـ� از آ�ا كه بر� شـماره  :مهفتجهت 

بدايات و نهايات آيات قرآ� است، و در نقل و تعيـ� بـدايات و نهايـات آيـات 

قرآ�؛ اختالف روايات و اقوال وجود دارد، ف�ا با�بع شـماره گـذارى آيـات بـر 

  . اساس آن اقوال و روايات ن� �تلف شده است

ع و �اسـبه اعـداد آيـات،  خطاي راو�ان در شـمارش آيـات و �ـ:مهشتجهت 

 خصوصا كه �ع � آيات قرآ� در �سيارى �وارد بر اسـاس  �ـع شـماره آيـات

  .سور قرآ� است، نمونه اى از اين خطا در �س�ند نقل عدد چهارم بيان شد

) �سم اهللا ا�ر�ن ا�ـرحيم(آيات �سمله بر اساس تعا�م �كتب و�؛  :منهجهت 

 كـدام آيـه اى اسـت از مـ� �م اهللا؛ و در ؛ هـرافتتاح سـوره هـاى قـرآ�در 

 اما از آ�ا كه �لب سـ�يان بـه .احاديث ��فه هم بر اين ا�ر تأ�يد شده است

را در شـماره نـ� آورنـد، و همـ� ا�ـر �ـسمله اين ا�ر ايمان نياورده؛ ف�ا آنهـا 

ن� سبب تفاوت ب�ش� شمار�ن آيات در ميان ) شمردن يا �شمردن آيات �سمله(

شان شده، و با �اظ اختالف نظر در آيه  �سمله �د، كه در اقوال غ� �ـ� و ا�

سابق ا�كر؛ باز هـم }  �نه٣٠{ بر تعداد اقوال ؛�شده؛ و با شمارش آنكو� شمرده 

  .افزوده � شود

در ) قبـل از تـدو�ن �ـصحف عثمـا�(قار�ان صحابه بر� اعتماد  :مهجهت د

بـوده اسـت،  بـر اسـاس �فوظـات ذهـ� ا؛ و شماره آنهـ قرآن كر�محفظ آيات

سبب شده كه از احاطـه بـه همـه آيـات قـرآ� � بهـره  حافظه ضعفو رخوت 

  . استباشند، و�ا اختالف در نقل آيات و شماره آنها در بر� �وارد پ�ش آمده



 

١٧٢

 در �صاحف قديم و كتابهاى تفس�ى بلكه هر كتاب �ح مـ� :جهت يازدهم

ات �ر�وطه به آن �زوج نوشـته � شـود، ا�تـه در خاص؛ م� و �ح يا توضيح

عصور متاخره و وفور و تنوع ا��نات كتابت م� را با رنـگ يـا خـط و �ـشانه 

خاص متمايز � نمايند تا خلطى رخ ندهد، امـا در گذشـته �ـاطر �ـساهل يـا 

بدي� بودن تمايز م� از �ح؛ و واگـذارى آن بـه خواننـده، ايـن تمـ� مـ� از 

 را بعض �تبان ر�يت ن� كردند، ن�يجتا �صاح� كه حـاوى شـأن توضيحات

نزول يا تفس� يا تاو�ل به صورت �مه و اشاره �ت� بوده ��ن اسـت در نظـر 

افرادى كه �سلط به نص �م و� و قرآن كر�م يـا حـافظ آن نبودنـد؛ حـاوى 

 �ما� بيايـد كـه جـزو مـ� آيـات قـرآ� ن�ـست، و در شـماره گـذارى چنـ�

�صاح� طبي� است كه عدد شماره ها ب�ش� از عدد اص� باشد، شيخ صـدوق 

اقوال و روايات �تلف در باب شماره آيات قرآن �صوص آنها كـه چنـد برابـر 

  .عدد �شهور است را به اين ا�ر �سبت داده است

تا�ل كنيم � ب�نيم كه ) بلند( اگر در آيه بندى سوره هاى طوال :جهت دوازدهم

�سيار متفاوت است از نظر درازاى آيـه، درسـت ) كوتاه(ه بندى سور قصار با آي

است كه همه �الت قرآن يك اندازه نبوده و بـر� �ـالت بلنـدتر از �ـالت 

ديگر است، اما �سيارى از آيات بلند قرآ� درازى آيه �ـاطر �لـه طـوال� آن 

زده شده و يك آيـه نبوده بلكه �اطر اين است كه چند �له و مطلب يك شماره 

�سوب شده اند، اگر آيات و سوره هاى بلند بر نهج آيات و سوره هاى كوتاه آيه 

بندى �شود؛ به راح� شماره آيات به سـه برابـر شـماره رايـج فعـ� � رسـد، از 

حدود ششهزار به هفده هجده هزار، و هم� ن�ته رازگشاى اعـداد �ـسيار در 

  .اقوال اخ� است



 

١٧٣

ُرا عدد رند اقـوال و ) ٢٧در قول و شماره (� عدد هفت هزار  بر:س�دهمجهت 

اعداد شش هزار و اندى � دانند، و عدد هفده هزار را اش�باه در �سخ و كتابت 

عدد هفت هزار � دانند، همانطور كه در �سخه �رحوم فيض �شـا� از كتـاب 

 �سخه فيض اصول �� بر هم� �و بوده و �اى هفده هزار در روايت مذكور در

هفت هزار آمده است، و عدد هجده هزار را نقل غ� دقي� از  عدد هفده هـزار 

سـابق ا�كـر )  �نـه٣٠(با اين ت�ي� اختالف شماره در همـه اقـوال . دا�سته اند

  .برطرف شده و اين تعدد شمارشها تاث� بر حجم آيات قرآ� �واهد داشت

نان قرآن كر�م بـوده و هـس�ند و گنج با  كهاز خاندان و�  :چهاردهمجهت 

همه كتاب ال� نزد ا�شان ذخ�ه شده است، اگر بگذر�م؛ همه صـحابه از همـه 

مثل أ� بـن كعـب و ابـن (آيات قرآ� اطالع نداشته، و تعداد معدودى بوده اند 

و ايـن ا�ـر كه ناقل همه قرآن كر�م شمرده � شـده انـد، ) �سعود يا ابن عباس

 و مقدار حضور و همرا� شان بـوده ابه از �� نبوى تفاوت بهره صح�اطر 

) از سـ� و شـيعه(نظر�ه بر� از قار�ان و راو�ان قراآت قرآ� او�ه است، ف�ا 

در اسـت، نقـل �ـشده  بر� آيات قرآ� در روايت و قرائـت ر ايـج اين است كه

صورت صحت چن� احتما�؛ هم� ا�ر ن� � تواند به عنـوان ي�ـى از علـل 

  . تفاوت اقوال در شماره آيات قرآن كر�م مطرح باشد

  

  بازگشت سخن به ادامه {

  }�ح احوال �رحوم كر�ال� �ظم سارو�
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   : از علما و دا�شمندان سارو�؛�ظم �يه كر�ال� �مد

  قـرآن  مـن تمـا�نه�در س:  گفت در�اره حفظ قرآن خود �؛ �ظم�كر�ال 

 شه�ـاالت رؤو �ه دارم كه چرا طلبه ها از من سـ ،به خط س� نوشته شده است

 و فقـط از !!!؟ پرسـند و باطن قـرآن نـ�اتي از نزول آ!؟ پرسند ن� و اسا�یا

 !!!؟ كنندال �ؤس) آن( یظاهر) و جنبه هاى( اتيتعداد حروف و آ

  } اين مد� كه در مدرسه فيضيه يا مدارس ديگر يـا } سارو�كر�ال� �ظم

 و خـواص ؛ن نـزول آيـاتأاز شـ(ای  ال ر�شهؤمن سلم ازع اهل �ف بودم، اين

 و فقط از تعداد حروف و آيـات !پرسيدند ن�...) و �� و مد� بودن آيات؛آيات

توانيـد خودتـان برو�ـد  �! ؟ای دارد فايـده حـال ايـن چـه!!ال � كردندؤسور س

فـسوس و دردشـان �ـورد؛ اه چ�ی كه بـای يک ال ر�شهؤ اما يک س!!�شمار�د

  !!!افسوس! صد افسوس كه ن�سيدند، ن�سيدند
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   بـه جـا� رسـيد كـه  ) كـر�مش بـه قـرآن� آمـشهرت احاطه اعجاز(�ر

ي�ـى از ) در�ار بـه( از طر�ق ؛بعد از اطالع از اين اتفاقپهلوى �مدرضا شاه 

 پيا� برای كـر�ال� �مـد �ظـم ؛استانداران و ي�ى از فرمانداران وقت خود

 مب� بر اينكه من ش�يده ام كه فردی به صـورت معجـزه ،ارو� فرستادكر�� س

به در�ار ما بيايد تـا �ـسئو�ت قـرآ� { به او بگو�يد كه ،حافظ قرآن شده است

در ادامه كر�ال� �ظم بـه . }در�ار را به او �سپار�م و هم�شه اينجا نزد ما باشند

بهـ� . درد من ن� خورده و بپول امنصب و { :گونه � گو�د كه آن فرماندار اين

است آن پول را به خواهرش بدهد چون ش�يده ام قمار�از قهاری اسـت تـا از آن 

�تهدين و �راجع پول قبول ن� كنم، حال بيايم و ) �مه(من از . استفاده ب�ند

  .}!! آن هم پو� حرام!؟از او پول بگ�م

  )از ايـن ماجراهـا نمونـه هـای ز�ـادی ) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��

فراهم بودن فرصـتهاى وسـعت مـا� و �وقعيـت اجتمـا� و تم�ـن حـرام و (

شبهه آم�، و ن� �شاهده آثار من� غذاى شبهه نـاك و بـر�ت پـره� و قناعـت 

  لـه زاریغ از �لـه بـرادر عز�ـزم آقـای. برا�ش رخ داده است )بر حالل قط�

 � در قـسمت رسـيد� بـهكه خداونـد ا�ـشان را تأييـد فرمايـد، در حـال حـا

ش�يات آ�وزش و پرورش هـس�ند؛ و پـدرم اغلـب اوقـات در تهـران در مـ�ل 

رد؛ داستان جال� در باره مهما� رف� كر�ال� �ظم بـه مـ�ل ُ� ب ا�شان به �

لـه غپرفسورهای بها� دا�ش�ه تهران، كـه ا�ـشان را بـه وسـيله آقـای  ي�ى از

�ر�ض شدن او را برايم نقل كردنـد؛ كـه نقـل بودند، رف� و زاری دعوت كرده

به هـر حـال، ا�ـشان از   از آن �ف نظر � كنم آن باعث طوال� شدن است،

كـه بـه  اغلب � ديدم، در �سافرت ها يا جـا�.  بر حذر بودرام و �ش�بهمال ح
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غذاهای آنها �شكوک بود، قدری نان خشک كه داشت يا بـا غـذای �تـ�ی 

داشت، سدكه همراه
ّ

  به قو�ش هم�شه در پره� بود.  جوع � كرد

  به مال دنيا ابدا عالقه ای نداشت
ً

ذكر و فكر و هدفش فقط قرآن بود و نماز. 

 اين اواخر ديگر توانا� �رگری نداشت) اما(. ا�ته به �رگری اش هم � رسيد

  چنان�ه گفتم، خي� ساده و � آال�ش بـود، چنـدان بـه �ـاس خـود و بـه 

�اس، پاك�ه باشد و�و وصله دار هم باشد: � گفتخودش ن� رسيد

   سـا� بـود؛ و� ٨٠ - ٧٠در راه رف� خي� ��ع بود؛ با وجودی كه پ��ـردی 

جوان بوديم، هرچه تالش � كرديم به او ن� رسيديمما كه

  ال� �ظـم  چرا خداوند كر�،به نظر شما كه سا�ا با پدرتان همراه بوده ايد

اتفاقا هم� سؤال از پدرم شده بود و وي پاسـخ داده  را �ورد لطف خود قرار داد؟
ً

بود كه من سه چ� را ر�يـت � كـردم كـه شـايد بـه خـاطر همـ� سـه چـ� 

اول اينكه هرگز لقمه حرام �وردم، و دوم نمـاز  :�وردلطف خداوند قرار گرفتم

  .  هرگز قطع ن�ردمشبم ترك �شد، سوم پرداخت �س و ز�تم را

   پدرم � گفت وق� � خواهم لقمه شبهه نا� �ورم احساس س�ي به مـن

پدرم � گفت روي س�نه ام نوري را � ب�نم كه به �ـض �واجـه . دست � دهد

شدن با لقمه حرام آن نور به ت�گي گـرا�ش پيـدا � كنـد و اگـر لقمـه حـرا� 

  .�ورم باال � آورم

  دعـوت خـو�ش خانـة بـه را او مـن: گفتنـد � ق� صفوي اهللا آيت �رحوم 

 ّحليـت ،نر�ـت بـ�ون را آن و نمـود اسـتفاده كه اين از و نمودم اطعام و كردم

  .كردم امتحان را خو�ش طعام
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 گـروه ميـان �ظم به جر�ان ورود كر�ال� ) �صاحبه با حاج اسماعيل كر��(

   فدائيان اسالم چه بود؟

شهيد نواب صفوی �ـ��ف ) �ظم كر�ال�احاطه قرآ� آزما�ش (در آن جلسه 

�ظـم  كـر�ال�} چون به اعجاز و آيت ال� بودن وى معتقد شده بود{داش�ند و 

گو�ـد  كنـد و � �) سـفر(جـزء گـروه فـدائيان اسـالم ) به شـهرها و(برد  را �

چنـد سـا� بـا ا�ـشان .  طاغوت را در هم ب�ـو�م؛معجزه ال� خواهم با اين �

و دين اسـالم  ها به شدت عليه �ردم ها و ك�وی در آن سا�ا كمون�ست .دندبو

. كنـار گذاشـت گفتند بايد دين جديد آور�م و اسالم را بايـد �. كردند �له �

�ظـم  شهيد نواب صـفوی بـا كمـک كـر�ال�. بايد دين جديدی اخ�اع كنيم

 د كـه در جلـساتجلسا� برگزار � كردند و در آن از جوانها دعوت � كردن

حا� شوند و معجزه كر�ال� �ظـم را بـه جوانـان �ـشان � دادنـد و جوانـان 

هــای  شــدند و از عــوام فــر�� پو�ــا� ديــن اســالم و ايــن معجــزه � متوجــه

 .ماندند امان � ها در كمون�ست

  دوسـت عز�ـز و بـرادر گـرا� اش )پهلـوى دوم (از �وق� كه دي�تاتور ،

و همچن� دوستان ديگـرش خليـل طهماسـ� و  اب صفویّجناب سيد �ت� نو

 ١٣٧٥ش،�ـادى األخـرى . ه١٣٣٤ دي٢٧ ( رسـانيدشـهادتبـه  واحدی هـا را؛

 ّزند� شسته بود؛ چون عالقه ز�ادی بـه نـواب صـفوی  دست ازكر�ال�؛ )ق.ه

ّكه ا�شان پدرم را برده بود، برای معر� بـه  �سافرت های گوناگو�. داشت) ره(

مد� هم در.  كشور�تا�خل �ردم دا
ّ

سياب دوالب تهـران آم�ل ا�شان در � 

  .�سنديده بود و �شق او بودّزند� ساده ا�شان و خلوص نيت ا�شان را. بود
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 ا�ته از زند� دست شس� �رحوم سـارو� بعـد اعـدام �ان فـدائيان :توضيح

اد كـرده بـود اعضاء و هواداران شان، جوى ا�ـ اسالم و �ت تعقيب قرار دادن

كه هر�ه به ارتباط با ا�ـشان شـناخته � شـد، در مظـان تعقيـب و دسـتگ�ى 

حكومت كودتاى ا�ر��ا� بود، و �رحوم سارو� كه در سا�اى قبـل زنـدان و 

اعدام نواب صفوى �ور ا�اد اجتما�ت فدائيان اسـالم بـود، طبـي� بـود كـه 

رد به ايـن جهـت نـ� �ر�ـوط تعرض به او �تمل باشد، و�ا � تواند آن رو��

بوده باشد، كه خود را آماده كرده بود براى هر اتفا�، هر چنـد عمـال بـه لطـف 

.ال� از تعرض حكومت �صون ماند

  )از شـهدای  :شـهيد خليـل طهماسـ�) �صاحبه با حاج اسماعيل كـر��

را يک مفاتيح ا�نـان  فداييان اسالم و از ياران نزديک شهيد نواب صفوی بود ، 

به وسيله پـدرم بـرای حقـ� ّكه با خط خودش در �شت آن يادداشت كرده بود،

  :نوشـته بـود. فرستاد كه هنوز هم هست) حا� اسماعيل فرزند كر�ال� �ظم(

به��ن �فه و هديه من به �ردان خدا، سخن خدا و ، به نام خدای توانا، هوالعز�ز

) برادرم اسماعيل فرزند( را به اين كتاب مفاتيح ا�نان. سخنان او�ای خداست

 اين سند زنده اعجاز آل ؛پدر بزرگوارم جناب آقای كر�ال� �ظم حافظ القرآن

 در عـوض ايـن ، به عنوان ياد�ری تقـديم � كـنم؛نآو حافظ تمام قر �مد 

سـالم اهللا (�فه، در طول سال، دوازده ختم قران قرائت و هديه بـه روح معـصوم� 

، ثوا�ش به روح و روان پـدر و لطف خداوند و �مد و آل �مد به .  كند)عليهم

ن باشم و به آشايد به لطف خدای عز�ز از مدافع� �سخت قر. مادر من باشد

 و به صاحب قرآن با ، رو�م به خونم رنگ� شود،خاطر حفظ و دفاع از اين قرآن

�ضان سال تار�خ � ام ماه مبارک ر ، به خليل طهماس�. �افرازی �لحق شوم
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ناراحت � شد و از خداوند تقاص پدرم هر �وقع آن خط را � ديد،. ق.  �١٣٧٣

خداوند تقاص خون اين : گفتبه من �. خون آن مظلومان را درخواست � كرد

رضاخان ق�ر است، به  مظلومان را خواهد گرفت و قاتل ا�شان را كه همان ��

خاک مذلت خواهد رسانيد
ّ

  

  منح� به قـرآن نبـود، و �رحوم كر�ال� �ظم سارو� ظ شدن عنايت حف

ادعيـه و ز�ـارات در ادامـه الطـاف خداونـدى؛  ؛از بر�ت توسال� كـه داشـت

 ن� ؛مفصله اى كه يك �ؤمن متعبد نياز دارد در طول سال با آن مأنوس باشد را

 بـه خـودشدر �ر�ه و تـالش �كـرر؛  اينكه بابعدا به او عنايت فر�وده بودند، 

) چنـد �مـه اى(از يـادگرف� ادعيـه �تـ�ه ح�  ؛ش�استعداد �دى شخص

روزهاى ماه مبارك ر�ضان هم �جز بود، مـاجراى تـالش ي�ماهـه ي�ـى از 

�صاحبه بـا حـاج اسـماعيل (، نقل شد علماء �الير براى تعليم اين د�ها قبال

: د از قبيـلخصوصيت عجيب ديگر ا�شان، اين بود كه د�های زاد ا�عا) كر��

جوشن كب�، د�ی سحر ماه ر�ـضان، سـمات، كميـل و د�هـای  د�ی افتتاح،

اينها را چطـور يـاد ! پدر: من � گفتم. حفظ � خواندروزهای ماه ر�ضان را از

ِقرآن را به طور خارق العاده در آن واحد بـه مـن ك� كه: گرفته ای؟ � گفت

متعال است، قادر است اين د�هـا قدرت خدای ياد بدهد، كه همانا به دست پر

  نداردرا هم به من ياد دهد و برا�ش �ری
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 ّرحلت كر�ال� �مد �ظم كر�� سارو�

 ا�شانو مدفن ماجرای فوت  �ح :  

از �رحـوم آيـت اهللا  (كر�ال� �ظم در حا� كه از �ف ا�ف كفن خود را -١

به همراه داشـت، كـه هـر  و هم�شه در كمرش با �ت� پو� ،گرفته بود) حكيم

ّدار بقاء را �يک گفتند، آنها ) دعوت حق براى سفر به(ايران وقت، هر كجا در

خود را در جوف همـان  و وصيت نامه�ه� و دفن؛ پول . را به همراه داشته باشند

را بـه قـم  و وصيت كرده بود كه هر�جا �رگش فرا رسـيد، او،كفن گذاشته بود

  .دب�ند و به خاک �سپارن

.  روز قبل از فو�ش در ساروق در�اره دفن خود در قـم صـحبت كـرد٢٠ا�شان  -٢

بـروم قـم ز�ـارت حـ�ت  يک تا�ستا� بود كه ا�ـشان گفتنـد مـن � خـواهم

كننـد كـه مـن  اعـالم �بعد .ديدار آيت اهللا بروجردی و اسالم اهللا عليهـمعصومه 

ردُاگر �. هم� روزها فوت خواهم كرد
َ

 و در آ�ـا ،منتقل كنيد ه قمام را ب م جنازه

مـن وصـيت  و چون، گو�ند خب كنند و � بعد ك� درنگ �. به خاک �سپار�د

مـن  كردم در قم دفنم كنيد به� است كه در همان جا �ستقر باشم شايد �ـرگ

 شـو�د، ام به قم دچار �ش� � اگر من اينجا بم�م شما برای انتقال جنازه. برسد

روند و   به قم �ّكر�ال� �مد �ظمروز بعد . )ا فوت كنمتا هما� (روم قم � من

  .پيوندند � روز بعد در آ�ا به ر�ت ايزدی٢٠

بـراى  ،به قـم آمدنـدزند�� كردند، و براى وفات  سال� �٧٨رحوم سارو�  -٣

�ـ�ف  معـصومه بـه ز�ـارت حـ�ت)  ق.ه ١٣٧٧سـال ( عيد غـديرايام 

رفتند، و �راجع و علماء هم بـا او وجردی قدس �ه و به ديدن آيةاهللا برشدند، 
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 قبال در نقل �رحوم ا�دى بروجـردى  جلساتبر� از آن�ح ديدار داش�ند، 

  . ذكر شد

ي�ـى از اقـوام آقـای علـوی دوست گرا� اش جنابدر اين سفر در م�ل  -٤

 شب را مقيم بوده است،) ّكه آن سال ها در قم ��ف بودند(آيت اهللا بروجردی 

 بـرای خواهد نماز شـب �وانـد شب كه �. خوابد � شب در م�ل آقای علوی

بـه خـاطر تـار��ى هـوا و پلـه خواندن نماز شب بلند � شود كه وضو بگ�د، 

از (مـ� اتاق كـه ي�ـى دو] های[از پله  ،� شود ها� كه بود پا�ش عقب جلو

وار و �ش � و �ش � خـورد بـه ديـ. ب�ش� ارتفاع نداشت، � افتـد) حياط

�اجـه قـم منتقـل � �ت� خون ر�زی � كنـد، او را بـه بيمارسـتان. شكند

   .كنند

و چند روزی در آ�ا . من تو���ن بودم و خ�ی رسيد كه پدرم �ر�ض است -٥

سـال  �ـرداد ٢ (قمـریهجرى  ١٣٧٨در روز هفتم �رم  و س�س ،مانده) �س�ى(

   .�رحوم � شود )شم�هجرى  ١٣٣٧

نـو قـم، مقابـل درب ) حاج شـيخ معـروف بـه ق�سـتان(در ق�ستان  او راو -٦

   در جانب غر� دفن � كنند،ورودی

آمد از قم گفت كه پدر �رحوم شده است و آيـت  بعد از چند روز كه برادرم -٧

   .برا�ش برگزار كرد اهللا بروجردی هم �راسم با شكو�
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وسط خود �رحوم سارو� �كررا تاكيد ا� كه تقطعياز  :�قيق تار�خ سال وفات

از �لـه ( و از �سلما� كه افـراد �تلـف  است،ق.ه ١٣٠٠ در سال ششده والد�

 سال� ٧٨كه �رحوم سارو�  اين)فرزندان �رحوم سارو� �كررا تاكيد كرده اند

 روز قبـل ٢٠  از آ�ـا كـه و، قمـرى١٣٧٧زند�� كردند، كه � شود نهايت سال 

و بنـابر �ـوح قـ� و نقـل (و رحل�ـشان در دهـه اول �ـرم  ،مدندبه قم آرحلت 

  بنابراين آمد�شان بـه قـم � شـود در ايـام عيـد غـدير،بوده)  �رم٧فرزندشان 

، فـ�ا وجـه اينكـه در نقليـات فرزنـد )ق.ه ١٣٧٧سال (  ذ�جه١٧ يا ١٦معادل 

 �ـوح قـ�  ذكر شده معلوم � گردد، و نوشته فعـ�ق.ه ١٣٧٨ارشد او سال وفات 

دقيق نبوده و براساس �اسبه �ـع مـدت عمـر از تـار�خ والدت بـوده اسـت، و 

 ي�ـسال در مـدت عمـر ق.ه ١٣٧٨بدي� است كه چند روزه آ�ز �ـرم سـال 

 سـا�، �٧٨اظ �شده است بنابراين با توجه به صحت تار�خ تو� و مـدت عمـر 

كر�ال� �ظم تـا 

ــال  ــر س  ١٣٧٧آخ

ـــــــات ق.ه  حي

ــت، ــته اس  و داش

وفا�ش در اوايـل 

ــ�  ــه مع ــرم ب �

وقــوع وفــات وى 

ــرم  ــار�خ � در ت

ـــوده ق.ه ١٣٧٨  ب

  است، 
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بـر اسـاس �ـوح قـ� ) هفتم �ـرم( آ�ه در باال آورديم :�قيق تار�خ روز وفات

�رحوم سارو� است، و� فرزند ارشدش حا� اسماعيل در �ـصاحبه اى گفتـه 

وى در وقات وقـات پـدرش در قـم است وفا�ش در تاسو� بوده است، از آ�ا كه 

حا� نبوده و برادر ديگرش آ�ا بوده، ف�ا قاعدتا تار�خ �وح ق� به نقـل از ايـن 

. فرزند ديگر كه حا� در صحنه بوده � باشد، و به جه� تـرجيح داده � شـود

 .مگر وجه رجحان ديگرى بدست آيد مثل تاكيد همه فرزندان روى تاسو�
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 ال� در آن زماناعجاز اين راز بروز 

 سا� خود حكومت شش پادشاه ٧٨ در دوران زندگي  كر�ال� �ظم سارو� 

نا�ا�ين شاه مظفرا�ين شاه �مد� شاه ا�ـد شـاه قاجـار، و پهلـوى اول و {

 دوم را ديده است، در اين مدت حوادث �� و كشورى و جها� و تار�� مهـ�

 تا قيام �ردم ايـران در نهـضت �ـ�وطه ،ده است، از ترور نا�ا�ين شاها دخر

 و نفـوذ دول اسـتعمارى اروپـا� در ميـان ،براى رفع اس�بداد حكومت سلطن�

عنا� فعال نهضت و ميدان دارى بهائيان و �لحدان و ا�راف ��وطه �سوى 

 �رت نفـت ، جنگ جهـا� اول و دوم،ا�اد حكومت و سلطه غر� و ضد دي�

 اشـغال نظـا� ،ه متفق� در جنگهـاى جهـا� اول و دومايران براى تام� هز�ن

و ا�ـاد قحطـى �ـصنو� و ) ا�ر��ـا و ان�ـ�س و روس(ايران توسط متفق� 

ن� بـه بازسازى ان�ستان از خرابه هاى جبعد از آن  و ،�رگ �ليو� �ردم ايران

 نهضت �� كردن نفت توسط رهـ�ان و اقـشار كشور مدرن و پ��فته صنع�،

 جـدا� سياسـيون از بر�تانيـا، فعاالن سيا� براى رفع سـلطه اسـتعمار دي� و

   ....سلطه استعمار، و�دد مذه� ها و كودتاى ا�ر��ا� و بازگشت 

 در اين حوادث �ز تلفات ا�سا� و آس�بهاى ما� و ��؛ هجمات �سيارى بـه 

ر فتنـه و  بطور��ه از �صاديق بارز شـبهاى تـا،دين و ايمان �ردم متوجه گرديد

گمرا� بود، تعا�م �كتب و� در اين �واقـع اهـل ايمـان را بـه قـرآن داللـت 

فإذا{:  فر�وده اند فر�وده است، ح�ت رسول اهللا
َ
ِ
َ

ا��ـست 
ْ َ َ َ ْ ُعلـي�م ِ ُ ْ َ ُالفـ� َ َ

ِ
ْ َ

 

ِكقطع ِ
َ َ

ِا�ليل 
ْ � َ

ِا�مظلم  ِ
ْ ُ ْ ْ�علي�م َ ُ ْ َ َ َ

ِبالقرآن  
ْ ُ ْ

 تـار شب چون را شما آشو�ها �ه هر �س =  ِ

  .�ل�م شو�د بدان و آور�د رو آن   به؛قرآن به باد شما بر �س گرفت، فرا
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  با اعطاى قرآن كـر�م)منه ا�سالم(اظهار حضور ح�ت �وال صاحب األ�ر  

بـه شـخص ) با احاطه عجيب و حفظ اعجازى با �ح و توضيح و علوم قرآ�(

اد و ��، و آزمـا�ش �ؤمن و ب�سواد در روستاى كنار افتاده، در ميان �ردم ب�سو

و اع�اف و تاييد علم ال� او بوسيله �راجع و فقهاء و علماى عـراق و ايـران و 

شيعيان و س�يان، سبب بص�ت عمـوم ) كو�ت حجاز �� پاكستان(ساير بالد 

�سلم� بلكه هدايت منكر�ن � گردد، تا خداوند متعال را �شناسند، با كتـاب 

 ال� و حضور حـ�ت وجـه ا�لـ� را بالعيـان ال� آشنا شوند، و قدرت اعجاز

  .�شاهده و �س كنند

  دانـد عمـل كنـد  �ـه �آ هر كـس بـه :دن� فرماي باقر امام  ح�ت

نـ� سـارو� كر�ال� �مد �ظم . گرداند داند ��م � ن� خداوند او را به آ�ه

شـاند و خداوند چشمه معرفـت را در درون او جو ،بدون ترديد از آن كسان بود

 و خانـدان و� پيـام�  را كه معجزهو علو�ش ) قرآن كر�م(سما� آكتاب 

  .بود بر ز�ا�ش جاري گرداند

  را به ياد داشـته باشـيم كـه فر�ـود ام��ومنان � هم�شه اين سخن : 

در ميان �ردم پنهان كرده، �س هيچ كس از بند�ن خداوند و� و دولت خود را

شماري و�  �سا همان شخ� را كه كوچک ��را چهر، زاخدا را كوچک �شم

  خدا باشد و تو ندا�
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  نتايج واقعه ساروقيه و رو��ردهاى ناظران

 در اين واقعه؛ صحت و اعجاز و ان�سا�ش به �والى همه �وا�ـان و شـيعيان -١

 بر هم�ن چنان ثابت و �سلم شد كـه ايـن )ارواحنا فداه(يع� ح�ت و� ع� 

  : �صداقيت پيدا كرد" كر�ال� �ظم سارو�"اره شعر معروف در�

  دل رميده ما را رفيق و �و�س شد   ای بدرخشيد و ماه �لس شد ستاره

  به غمزه �سئله آ�وز صد مدرس شد   ن�ر من كه به �كتب نرفت و خط ننوشت

  فدای �رض ���ن و چشم نرگس شد   به بوی او دل بيمار �شقان چو صبا

  گدای شهر نگه �ن كه م� �لس شد   �شاند اكنون دوست ام � به صدر �صطبه

  حس شد خ� افتاد و عقل � كه علم �   كرشمه تو �ا� به �شقان پيمود

اين ابيات دقيقا بيان خالصه واقعه است، كه �مـد �ظـم سـارو� بـه �كتـب 

 �ـو� ؛ چنان)ّفشار انگشت و� اعظم ال�(نرفته و خط ننوشته، بوسيله غمزه 

�رجع تقليد و فقيه و ��م و فاضـل و {در او حاصل شد كه آ�وز�ر صد مدرس 

ايـن اشـعار . گرديـد} طلبه و دا�شمند و دك� و مهندس و استاد حوزه و دا�ـش�ه

آ�نان با �شخصات صاحب واقعه و اين اعجاز ال� و احـوال قبـل و حـوادث 

كـر�ال� �ظـم "راى شخص بعد آن مطابقت دارد كه گو�ا حافظ ش�ازى آنرا ب

؛ حـ�ت  راو چطور او كه فق� و � بضاعت ديار خود بود. �وده است" سارو�

دوست كه امام ع� است او در صدر و جاي�ه ��م �شاند و �وقعيـت امـ�ان 

در �ا�س �ردم را پيدا كرد و همچون ستاره اى بدرخشيد و ماه �لس �راجع و 

  .فقهاء و علماء گرديد
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پيام عل� اين واقعه توجـه دادن بـه قـرآن كـر�م از منبـع خازنـان و� و  و -٢

 بود، چـه الفـاظ و حـروف و �مـا�ش؛ چـه سـكون و ح�ات معصوم� 

   .و وقف و ابتدا؛ چه خواص و ا�ارشحر�ت 

 آيا متصديان ا�ـور ديـ� و علـ� �ـردم؛ نهـضت عمـو� ؛اما بعد از اين واقعه

  �م در كشورها به راه انداختند؟ تعليم و تصحيح و حفظ قرآن كر

اما هـيچ گـزار� ! با اينكه نورافشا� اين اعجاز ال� پنجاه سال استمرار يافت

   !ثبت �شدهدر اين باره 

با اينكه جزئيات �سيار ديگر رو��ردهاى خواص و عوام در اين سـا�ا ثبـت و 

  .نقل شده است

 عبد �ؤمن صالح كه عطا به آن) عل� دي�( اين اعجاز و �وهبت عظيم ال� -٣

شد، �سيار فراتر از �ر�رد شخ� يك كشاورز فق� � سواد در دهكـده اى دور 

  از شهر بود، ) با ده فرسخ فاصله(

او اصال دنبال يادگرف� آن علوم در اين سطوح نبوده، بلكه در تصورش هم نبود، 

ن�ـرده بـود، و هيچ وقت براى بدست آوردن آن نه ظاهرا نه با توسالت؛ اقدا� 

چ�ى كه به آن نياز داشت توسعه مع�ـشت حـالل بـود، و � نيـاز شـدن از �ر 

سخت براى لقمه حالل �ور و نم�، و رها شدن از رنج � و �ر با �رفرمايـان 

غ� �ل�م و �رگرى در �يطهاى آ�وده و شبهه ناك، اگر به �الحظه نياز و �ـس� 

بود؛ بايد به او بر�� در ا�وال عطا )  فقراكسب حالل و انفاق بر(س� و تالشش 

� شد، كه هم زندگ�ش را با وسعت و رفاه از حالل بدست آورد، هم نزدي�ان و 

هموطنا�ش را از فقر �ات دهد، و يك سفر ز�ار� عتبات و حج هم بـه آسـا� و 

راح� برا�ش م�� شود، اين ا�ور مناسب سـابقه زنـد� و تالشـها�ش و شـايد 

مگر سفر عتبات كه براى اول� ��فش با (بود، اما اينها به او عطا �شد آرزو�ش 
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، و ح� اگر بنا بود بـه او )سفر پياده و تام� هز�نه با �رگرى ب� راه �وع كرد

در زمينه قرآن و توفيق تالوت آن عناي� �شود؛ چنان شخ� هم� كه سوادى و 

   .توان تالوت معمو� پيدا كند برا�ش �س بود

 و تقدير ح�ت حق؛ بـر خـالف اما � ب�نيم كه تدب� �وال صاحب ا�زمان 

درك و عقول؛ و فراتر از �دوده خواسته هـاى مـا � باشـد، و حكيمانـه و فـوق 

العاده است، و�ا � ب�نيم آ�ه به وى عطا شده بود فراتر از �ـ�ف و �وقعيـت 

 بلكه � �ـ��ت بـود شخ� او بود، كه براى �ول در جهان �شيع بلكه اسالم

، هم� كه شخ� با آن �ايط كه )اگر استفاده و ال�ام با�سته و شا�سته � شد(

�ستعد عنايات ديگر بود؛ به وى چن� عناي� � شود، خودش پيام �ستق� است 

براى همه اهل ايمان و تعقل و بص�ت؛ كه مقصود و هدف از اين عطيه و اعجاز 

  :ال� ا�ورى �س عظيم است

 از �له مقاصد و اهداف ال� واقعه � تواند اين ا�ور باشد :  

 امتحان عمو� براى سنجش مقدار ايمان و ال�ام و استفاده و �ول علـ� و -١

  .معنوى قرآ�

 آز�و� براى منتظران ظهور؛ جهت �ك مـ�ان �ـصداقيت اد�ى �ـسليم و -٢

  .معه اسال� و ��ى و آماد� براى تغي� در خود و �ول در جا؛تبعيت

 و هـشدار بـراى اصـالح و تغيـ� ؛ پيام اعالم ن�يجـه بـراى قبـول �ـشد�ن-٣

هم�ن؛ كه بدون آن؛ اد�ى ايمان و انتظار و درخواست ظهـور نـ�ت و يـارى 

؛ �صداقيت )ّعجل اهللا تعا� فرجه ا���ف ب�سليمنا و إصالحنا و ايماننا و ال�امنا(ح�ت مهدى 

  . كندو واقعيت پيدا ن�



 

١٩٠

 كـه ال�امـات آن ( از �وجبات اين توفيق ؛هر�ه از آن اعجاز ال� مطلع شد

  :با چن� ال�اما�است   بوده كه وى شخ�، هم آ�ه شد)عبدصالح بوده است

  .بودن} به معارف ال� و اح�م اسال�{ دنبال آشنا� و معرفت و عمل -١

 عل�غم �شقت و �دوديت ،� عمل و ال�ام به تعا�م �كتب و� به هر قيم-٢

در زند� و ا�ور شخ� و روابـط خـانواد� و اجتمـا�؛ و �الفـت خـانواده و 

   .ان�ار جامعه

نمـاز (و نمـاز هـاى �ؤ�ـده ) بو�ژه نماز شب( ال�ام به فرايض و نوافل يوميه -٣

  . و عبادات دي�)  جعفر طيار

 شـغل سـخت؛ همـراه بـا لقمه و درآمد و شغل حالل و�ـو بـا تـالش و �ر و -٤

   .فقر شديدقناعت بر 

  .  پره� عم� از اختالط و ��ف ا�وال اشخاص غ� �ل�م و آ�وده-٥

و سـ� بـر ) ز�ت و �ـس و صـدقات( �واظبت بر اداء وظايف مـا� ديـ� -٦

اينكه �ردم هر �� متكفل �ور�ات فقراى ميان خود باشند و�و بـا قناعـت و 

شت، و انفاق ني� از درآمد �دود و با سخ� خـود بـه اكتفا و �دوديت در مع�

  فقراء و نيازمندان، و �واسات با ا�شان 

 مقاومت در برابر حكومت فاسد و ظا�م، و عدم همرا� و معاونت آنها، و�و -٧

  .به قيمت �روميت از مدارك شناسا� و فرصتهاى شغ�

 از آ�ـود� القـاءات  و پـره�، اجتناب از �راكز ترو�ج فرهنگ ا�ادى غـر�-٨

 به اسم تعليم و آ�ـوزش، و�ـو بـه قيمـت �روميـت از ا��نـات مدارس غر�زده

  .�صي�



 

١٩١

 اهتمام به �زارات و �شاهد ال� كه �ل �� عنايات عظيمه است و الـ�ام -٩

به ز�ارت اما�زاد�ن؛ خصوصا آنها كه غر�ب و ب�ون روستا بوده است، و ا�ـام 

   .نمازها�ش در آن �ل

 و  توجه دادن به صاحب و �ور و اميد مظلومـان حـ�ت امـام زمـان -١٠

اينكه ح��ش همواره �راقب و دستگ� �وا�ان و �ؤمنان بوده؛ بلكه آنها را به 

  . �ليونها برابر پاداش و عنايت اكرام � فرمايد

  ش� ن�ست كه ال�امات ده�نه فوق سبب توفيق كر�ال� �ظم سـارو� بـه

عنايت ال� عظيم گرديد، و اين ا�ور عل� و معـروف بـوده اسـت، حـاال چن� 

آيا اطالع �ردم بر اين ال�امات �وجـب آن عنايـت؛ سـبب : سؤال اين است كه

شد كه اين ا�ور مهمه توسط مبلغ� و مـداحان و ذاكـران و �ؤمنـان؛ معـر� و 

ب� و مـدير�ت تبليغ و ت�رار و ترو�ج �شود؟ و �راجع و فقهاء و علماء چنان تد

 و پيگ�ى و هداي� نمايند كه نهض� عمو� راه بيافتد بـراى الـ�ام بـه آنهـا و

   ؟ هاو فراگ� شدن آنبر�ت �قق 

ا�ته اين تعا�م ال� همواره جزو آ�وزه هاى عمو� دي� بوده اسـت، و� و�ـژ� 

بزرگمرد  و حضور زنده آن معر� و ترو�ج آنها در دوران آش�رى آن اعجاز ال�

ُ؛ برد وسيع و تاث� �ضاعف تبليغ در�اره اين حقايق بوده، كـه از حـضور و نورا�

براى �ردم ) كه معجزه آش�ر و �ر�ه زنده بوده(همزما� اين واقعه عظيمه ال� 

آن زمان؛ جهت توجه اذهان و قلو�شان؛ وظيفه همـ�ن را چندچنـدان � نمـود، 

بلكه حر� از چنان بوقـت ا نقل و ح�ي� ي خ�ى متأسفانه در هيچ گزارشاما 

   !عمل كردنها نيامده است



 

١٩٢

همان مطل� است كـه در توقيـع آن آيت عظيم ال�؛ ن هداشا �لب و رو��رد

 و در ، صـادر شـده)منـه ا�ـسالم(ناحيه مقدسه از خط ��ف �وال صاحب األ�ـر 

�ـرار �  و �لب �ؤمن� هم �رتبـا آنـرا ت،دهگرديمنابع حديث هم ثبت و نقل 

و نداشـته،  و ت�ـب� ،نـ�دهاى اما از معن�ش بهره ) به قصد توسل و ثواب(كنند 

  : ن� دهنددر رو��ردشان تغي�ى 

  :  خطاب به شيعه دوازده اما� ديروز و ا�روز�م ح�ت امام زمان 

     ! و ن أو ون!  را ون

نـه خودتـان ا�ـر الـ� را درك � ) تر�ه (!وم ؤون ات و اذر ن     

حكمـ� اسـت ) آن ا�ر ال�( با اينكه !! و نه از او�اى خداوند � پذير�د!كنيد

رسا؛ اما �شانه هاى ال� و هشدارها براى �رد� كه ايمـان نـ� آورنـد فايـده و 

  !!!تأث�ى ندارد

 هـيچ ؛بعد از آن تا بـه ا�ـروز�مه و خاصه �ردم در اين واقعه و رو��رد �لب 

 هـيچ �ـشانه اى  گو�ا كه در اين واقعه حـ�ت بقيـة اهللا !تغي�ى ن� ب�نيم

   !!ندبودنفرستاده �ؤمنان و �وا�ان براى تعقل و ايمان و ال�ام 

؛ چطور ابراز �سليم و انقياد و اطاعت و تبعيـت هارو��ردگونه ن� دانم با اين 

  ! ظهور دار�م؟اد�ى انتظار و درخواست و 

 و وفقنـا اهللا بال�ـسليم و ا�ـصديق و  و ا�ؤمنـات،غفراهللا �ا و �ميع ا�ـؤمن�

؛  و تدو�نها و �ـ�ها و تعليمهـا�عارف اإل�ية�قيق ا و ��ته،الطاعة واإلل�ام

  .ظهور �والنا اإلمام ا�نتظر وتعجيل فرجه ا���فلتهيئة 



 

١٩٣

یاد  ده  �ی  وز ده  � و آ ��و �� ش� ��� ی�   ع�یات ا

ی  � ا � ��وم  � �� ی -ع� وم زبان و  � ی-ع� الم و وم    � ک   ع�

ی  الم و الوت  �وم  ک ت ی -ع� الم خاز�ن و وم    � ک ی-ع� ن ا ه آ وم   �� �� ��   ع�

م   وم  م  و ����وم  �� � �� ع -ع� ب جا وم   � � ی-ع� � وم پا   ��� �   ع�

وزش  ��  ی(�آ وم �� -)  ع�ا ی(ع�    ی-) ع�ا روی ا ندی با  و وم      �� ���� ا �   ع�

مارت �� ع�وم ی   -�  نا بار ساب و  وم ا  � � � � ی-ع� یات ا ع�  رسا� �ی  �  

ی راف  � و ا ی و �د� ع���ح و ��� ر�ی �و � � �� �  

ّرف ادار ا  
١٤٣٩  
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