
  
  اآلبدين أبد أمجعني أعدائهم على ا ولعنة الطّاهرين الطّيـبـني وآهلما وعلي حممد على ا وصلّى العاملني رب  احلمد ومعني ناصر خري إنّه نستعني وبه الرحيم الرمحن ا بسم

  

ه      با بارک  و آداب          ی ه  ضان  ماه      ر
  

الم کن  ی    الم(  خاز ن و ه)ع    سم ا با ه  ل      ّ          
  

 :  خطَبنا ذَات يوٍم فَقَال9َِإنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ 7عن عِلي  )ليهم السالمع(عن آباِئِه 7عِن الرضا 

 شهر هو عِند اِ  * الرحمةِ و الْمغْفِرةِ بِالْبركَةِ و*  أَقْبلَ إِلَيكُم شهر اِإِنَّه قَد * الناس  أَيها
 و ساعاتُه أَفْضَلُ الساعاتِ* اللَّيالِي و لَيالِيهِ أَفْضَلُ  * يامِو أَيامه أَفْضَلُ األَ * الشهورِ أَفْضَلُ
 *عِيتُمد رهش وه ِافَةِ افِيهِ إِلَى ضِي * عِلْتُمج ةِواملِ كَرأَه فِيهِ مِن  ِفِيهِ *  ا كُمأَنْفَاس

بِيحتَس  *ةادفِيهِ عِب كُممنَو ولٌ*  وقْبفِيهِ م لُكُممع و  *ابتَجسفِيهِ م كُماؤعد و  *
*  وةِ كِتَابِهِو تِال كُم لِصِيامِهِأَن يوفِّقَ*  و قُلُوبٍ طَاهِرةٍ بِنِياتٍ صادِقَةٍ*  ربكُم اسأَلُوا اَفَ



قِيالش ِإن ظِيمِمن حرِم غُفْران اِ فَ رِ الْعهذَا الش وا*   فِي هاذْكُر فِيهِ  و طَشِكُمع و وعِكُمبِج
هطَشع ةِ واممِ الْقِيوي وعج  *اكِينِكُ وسم و ائِكُملَى فُقَرقُوا عدتَصم  *كُماروا كِبقِّرو و  *

كُموا صِغَارمحار و  *كُمامحصِلُوا أَر ظُوا*  و حِلُّ و غُضُّوا عما ال*  أَلْسِنتَكُم و احفَ ي 
ظَر إِلَيهِ الن كُمارصحِلُّ اإلِ*  أَب ا ال يمع وكُماعمهِ أَسإِلَي اعتِمس  *وا عننح لَى أَيتَامِ الناسِ و تَ

تَامِكُملَى أَيع ننح  بِالدعاءِ فِي أَيدِيكُم و ارفَعوا إِلَيهِ*   مِن ُذنُوبِكُمو تُوبوا إِلَى اِ*  يتَ
إِنَّها أَفْضَلُ*  تِكُمأَوقَاتِ صال ظُر اُ*  الساعاتِ فَ نيمحا بِالرلَّ فِيهج و ز ادِهِ ةِ إِلَى ععِب 

 *هوذَا نَاج ذَا نَادوه*  يجِيبهم إِ ذَا سأَلُوه*  و يلَبيهِم إِ ذَا *  و يعطِيهِم إِ و يستَجِيب لَهم إِ
هوعد  * اسا النهأَي * الِكُممونَةٌ بِأَعهرم كُمأَنْفُس ا* إِنفَفُكُّوه تِغْفَارِكُمبِاس  * كُمورظُه و

 زَارِكُمأَو َخفِّفُوا* َثقِيلَةٌ مِن زتِهِو اعلَموا أَن اَ*  عنها بِطُولِ سجودِكُم فَ  أَن ال*   أَقْسم بِعِ
اجِدِينالس و لِّنيصالْم ذِّب عال*  ي أَن ومهعورارِ   يبِالن *لِر اسالن قُومي مويالَمِنيالْع ا *  بهأَي

اسرِ *  النهذَا الش مِناً فِي هؤائِماً مص كُممِن فَطَّر نم *ك ذَلِ ق رقبعِند اِ كَان لَه بِ  ة عِتْ
   * و مغْفِرة لِما مضَى مِن ذُنُوبِهِ *
   :9فَقَالَ  !ِلك فَلَيس كُلُّنا يقِْدر علَى ذَ! يا رسولَ اِهللا:ِقيلَ

مـن حـسن   * أَيهـا النـاس   *  و لَـو بِـشربةٍ مِـن مـاءٍ     اتَّقُـوا النـار  *  اتَّقُوا النار و لَو بِشِق تَمـرةٍ 
راطِ       مِنكُم فِي لَـى الـصازاً عـوج لَـه كَـان لُقَهرِ خهذَا الش تَـزِلُّ  * ه مـوي   امفِيـهِ األَقْـد  *  ـنم و

ت ذَا الشهرِ عما ملَكَ فِي ه ف ف اُ خفَّ  و مـن كَـف فِيـهِ شـره    *   علَيـهِ حِـسابه  يمِينه خفَّ

ُا ف  فِيـهِ  و مـن وصـلَ  *   يوم يلْقَاهيتِيماً أَكْرمه اُ و من أَكْرم فِيهِ*   عنه غَضَبه يوم يلْقَاهكَ
هحِمر ُا لَهصولْقَاهي موتِهِ يمحبِر   * ـهحِمفِيهِ ر قَطَع نم و  ُا قَطَـع    لْقَـاهي مـوي تَـهمحر ـهنع   



ب اُ و من تَطَوع فِيهِ*  لَـه ثَـواب   فَرضـاً كَـان    و من أَدى فِيـهِ *   لَه براءة مِن النارِبِصالةٍ كَتَ
 مِـن اها سِوفَرِيضَةً فِيم عِنيبى سأَد نورِ  مهالـش  * و       ُثَقَّـلَ ا لَـيالةِ عالـص فِيـهِ مِـن أَكَْثـر ـنم 

ازِينوالْم ف خِ  الْقُـرآن فِـي   الْقُرآنِ كَان لَه مِثْلُ أَجرِ من خـتَم   فِيهِ آيةً مِنو من تَال*  مِيزانَه يوم تَ
رِهِ مِنورِ غَيهالش  * اسا النهرِ* أَيهذَا الش انِ فِي هالْجِن ابوأَب ةٌ  إِنح فَاسـأَلُوا ربكُـم   * مفَتَّ

ريانِ مغَلَّقَـةٌ     و*   يغَلِّقَها عليكُمأَن ال الـن ابـوـأَلُوا  * أَبال فَاس أَن كُـمبفَتِّرـا  يهح  كُملَـيع  * و
  *  يسلِّطَها علَيكُم فَاسأَلُوا ربكُم أَن ال* الشياطِني مغْلُولَةٌ 
 ِمِننيؤالْم 7قَالَ أَِمري فَقُلْت تلُ اَأل:فَقُما أَفْضولَ اِهللا مسارِر يهذَا الشاِل ِفي هم9 فَقَالَ ؟ع:  

حسنِ   يا ذَا الشهرِ الْورع عنأَفْ* أَبا الْ الِ فِي همضَلُ األَع ِارِمِ اح كَى * مب 9 ثُم...   

ولَ اِهللا:فَقُلْتسا ري ِكيكبا ي9 فَقَالَ؟  م : لِيا عرِ *  يهذَا الـش فِي ه ك حِلُّ مِن  أَبكِي لِما يستَ

 * كبلِّي لِرتُص ت ك و أَنْ ث أَشقَى* كَأَنِّي بِ عقَدِ انْب و   لِنيالْـأَو)    ـودـاقِرِ نَاقَـةِ ثَمع ـقِيقش(  *
ك ك ضَربةً علَى قَرنِ بفَضَر  *ك حيتَ ب مِنها لِ خَضَ   *  فَ

 ِمِننيؤالْم 7قَالَ أَِمريا:  فَقُلْتولَ اللَِّه يسِديِني،ر ٍة ِمنلَامِفي س ذَِلك ـال فِي :9 فَقَالَ؟  وةٍ سم 

ك    * مِن دِينِ
ك فَقَد قَتَلَنِي * يا علِي :9 ثُم قَالَ ك فَقَد أَبغَضَنِي و*  من قَتَلَ ك  *  من أَبغَضَ ـبس نم و

كألَ* فَقَد سبنِي  ك مِن روحِي * مِني كَنفْسِي  نَّ وحتِي * رطِين مِن ك  إِن اَ* و طِينتُ

اكَتَبإِي لَقَنِي والَى ختَع كَ و اكَ*  ارإِي طَفَانِي واص و  *نِي  وتَارإلِاخ كَ لِ تَاراخ ةِ ووبةِلِلنامم 

 *أَنْكَر نم تِى وونُب أَنْكَر فَقَد ك   * إِمامتَ
  



ه  با ه  ول ا          ه  رت ر      9   
 علیه السالممنان امام على مؤ، و آنان ھم از امیر)علیھم السالم(دران بزرگوارش امام رضا علیه السالم از پ حضرت

  : چنین فرمود) امام على(نقل كرده اند كه آن حضرت 

 مھّمى خواند كه پیامبر خدا، خطاب به ما، خطبه ، رمضانماهآخر ماه شعبان و در آستانه  يكى از روزھاى
  : مضمونش چنین است

  . شما روى آورده است  ھمراه بركت و رحمت و آمرزش گناھان بهاى مردم ، ماه خدا، - ١

  . است ماھى است كه از ھمه ى ماه ھا ارزشمندتر و با فضیلت تر - ٢

  . روزھايش ارزشمندترين روزھاست - ٣

  . ھايش با فضیلت ترين شبھاستو شب - ٤

  . و ساعتھايش از ھمه ى ساعتھا ارزشمندتر و ارجمندتر است - ٥

  .ه شما به میھمانى خدا دعوت شده ايدك ماھى است - ٦

  . است ان الھي قرار دادهگ داشته يگراماز و خدا شما را در اين ماه  - ٧

  .  تسبیح است)ماه رمضان(آن س ھاى شما در َفَن - ٨

  . عبادت است )ماه رمضان(آن در و خوابتان  - ٩

  . است) ادرگاه خد(مورد قبول  آندر و عمل شما  -١٠

  .  اين ماه مستجاب استو دعايتان در -١١

 به گرفتن )در اين ماه(كه شما را تا  ؛ارتان اهللاگروردپاز بخواھید ، با نیت ھاى درست و دل ھاى پاكس پ -١٢

  .روزه توفیق دھد

  .نیز به تالوت قرآن موفق سازد و -١٣

  .الھي محروم شودآمرزش   بخشش وعظیم ازكسى است كه در اين ماه ونبخت گھمانا ن -١٤

  .را ياد كنیدقیامت   اين ماه ، گرسنگى و تشنگىیتان در و تشنگیتانا گرسنگب -١٥

  .تصدق كنید تانو به فقرا و محرومان -١٦

  .احترام كنیدرا بزرگانتان  و -١٧

  .ورزيدب ، محبتتانو به كودكان و افراد كوچكتر -١٨

  .صله رحم نمايیدو  -١٩

  .يد نگھدار)ناپسند و زشت از گفتار(زبان خود را  -٢٠

  .يد بازدار چشمانتان را؛ست نیرواآن بر نكاه و از آنچه  -٢١



  .يد بازداررا ھايتان، گوششنیدنش بر شما حالل نیستچه آناز و  -٢٢

  .ورزند ب تا بر يتیمان شما مھر؛ و محبت كنیدر مھ مردميتیمان و به -٢٣

  .كنید توبهبه سوي خداوند و از گناھانتان  -٢٤

  . را به دعا به پیشگاه خدا بلند كنیدھايتان، دستنھايتابه ھنگام نماز -٢٥

  . استدع ساعتھاي بھترين اوقاتكه آن چه آن -٢٦

  . مى نگردشبندگان  بر)مھر و لطف(رحمت ت با اوقاخداوند در آن  -٢٧

  . مى دھدشان، جوابيندوگنجوا و رازا او بو اگر  -٢٨

  .ددعوتشان را اجابت مي كنرا بخوانند،  اواگر و  -٢٩

  . مى كندبه آنھا عطارسند پ برا اگر اوو  -٣٠

  . از خدا، آزادش كنیدتانبا طلب مغفرتس پ، تان در گرو اعمال شماستھايجان !اى مردم -٣١

  .سبك كنیدبا سجده ھاى طوالنى، آنرا س پھا سنگینى مى كند، ی از وزر و وبال گناه و زشتيتانھارده گو  -٣٢

رده و به نمازگزاران و سجده كنندگان را عذاب نك :قسم ياد كرده است كهبدانید كه خداوند به عزت خود و  -٣٣

  .ھا مي ايستندار جھانگاه برورگیشپ، آنروزي كه ھمه مردم در ندآتش جھنم نترسا

براى او در نزد خداوند ثواب آزاد منى را افطار دھد، دار مؤ روزه ؛در اين ماهھر كسى از شما ! اى مردم -٣٤

  .لغزش ھاى گذشته اش مى گذرد ده، و خداوند ازوببنده اى را كردن 

 ) اهللا علیه و آله و سلمىصل( پیامبر.  را نداريم)دادن يافطار( اى رسول خدا، ھمه ى ما قدرت :يكى عرض كرد -٣٥

  .را از خود دور كنید) جھنم(، آتش ى آب نوشیدنخرما، و مقداراز ى ابا پاره ولو : فرمود

خواھد  ين ماه اخالق خودش را نیكو و اصالح كند، جواز عبور از پل صراط براى اواگر كسى در ا ! اى مردم -٣٦

  .امھا بر صراط مي لغزدگ، در روزي كه بود

 را بر )قیامت (نكند، خداوند حساب و آن كسى كه در اين ماه بر زيردستان خود آسان گرفته و سخت گیرى -٣٧

  .او آسان مى گیرد

 ؛)قیامت(او را مالقات مي كند كه روزي د، خداوند در رادبباز از مردمرا  ش خودو كسى در اين ماه شّر -٣٨

  .غضب خود را از او باز مى دارد

او را  ،)قیامت(او را مالقات مي كند كه روزي خداوند در د،  داريامگررا  يتیمىدر اين ماه و كسى كه  -٣٩

  .ددارمي  يامگر

، او را به )قیامت(او را مالقات مي كند كه روزي در داوند كند، خ  خودصله ى رحمدر اين ماه و كسى كه  -٤٠

  .یوند فرمايدپرحمتش 

رحمتش را از ، )قیامت(او را مالقات مي كند كه روزي در خداوند  كند،خود قطع رحم در اين ماه و كسى كه  -٤١

  .دقطع فرماياو 



ت آزادى از آتش ارد، خداوند براطاعت و بندگى بجا آو يك نماز مستحبى به قصددر اين ماه و كسى كه  -٤٢

  .كند جھنم را براى او صادر مى

  .شود  به او داده مى؛رگفريضه در ماھھاي ديھفتاد اداي  ثواب ؛ددا كن را افريضه اىدر اين ماه و كسى كه  -٤٣

نیك او را سنگین مى   درود فرستد، خداوند كفه ى میزان عملفراوان بر من ؛و ھر كسى كه در اين ماه -٤٤

  .رددگمیزانھاي اعمال سبك مي كه ) قیامت(روزي در ، ندك

را خواھد  رگدر ماھھاي ديكند، پاداش يك ختم قرآن   تالوت راكسى كه يك آيه در اين ماه از قرآنھر و  -٤٥

  . داشت

 درخواست كنید كه آن را بر روى ارتانگروردپاز س پاست، وده گش ھاى بھشت در اين ماهباى مردم ، در -٤٦

  .بنددشما ن

  . بخواھید كه آن را بر روى شما نگشايدارتانگروردپاز س پھاى جھنم بسته است، بو در -٤٧

  .نكند  را بر شما مسّلطھا از خداوند بخواھید كه آنسپ ،ند در ُغل و زنجیر)در اين ماه( نیطاشیو  -٤٨

  ) اهللا علیه و آله و سلمىصل( رسول خدا اى:  و عرض كردم ؛رخاستماز جا بمن  سپ :گفت) علیه السالم(منین امیرالمؤ -٤٩

اين ماه اى ابالحسن ، ارجمندترين عمل در  :دفرموحضرتش  سپكدام عمل در اين ماه ارزشمندتر است؟ 

   ......گريه كردحضرتش آن گاه . ، دورى جويد  آن است كه انسان از آن چه خدا حرام كرده است)رمضان(

در اين ماه مي كنم براى آنجه جان، گريه  علىاي : فرمودى شما شد؟ چه چیزى باعث گريه : عرض كردم  -٥٠

و شقي ترين  ،به نماز ايستاده اىارت گروردپبراي كه در حالى كه مي بینم تو را ويا گ ! روا مي دارند از تو

ن آ) خون(از  تو )شريف( محاسن  و ضربه اي تو را مي زند كه،برخاسته) ھمزاد كشنده ناقه ثمود(یشینیان پ

  . خضاب مى گردد

 پس است؟ ، آيا دين من سالم) اهللا علیه و آله و سلمىصل( اى رسول خدا:  عرض كرد)علیه السالم( امیرالمؤمنین -٥١
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   :كر مي نمائیمذبطور اشاره را  احواالت آن عالم جلیل ي ازا؛ شمه  كالم خازنان وحيرك اھمیت و ارزش اين تالوتدبراى 

 تصوير مرحوم آيت اهللا ارباب در حال دعا در ھنكام خطبه نمازجمعه          



م ارباب وم آ  ا  حاج آ  ر الت   و   ا      اشاره ای   ا
یکـی از  حاج آقـا رحـیم اربـاب    مرحوم آيت اهللا فقیه عالمه   :والدت
در  ايـشان    .نـد ابـوده     اصفھان مراجع تقلید سرزمین   بزرك و  مفاخر
اصفھان لنجان  » چرمھین«  ھجري قمري در روستاي      ١٢٩٧سال  

   .به دنیا آمد

 پناه، مشھور به اربـاب حـاج آقـا          ی حاج عل  م،یپدر آقا رح   :خاندان
 پناه فرزند مال  یفرزند حاج عل  ) فرزند عبداهللا مشھور به ارباب آقا     (

 و  نی دھـاق  انیـ  اربـاب از اع    میاجـداد آقـا رحـ     .  بـود  یرانیعبداهللا ش 
ــزرگ زادگــان قر ریمــشاھ ــا و ب ــ نجب ــرانی چــرمھهی ــروف ی از ق  مع
 سـبب  نی لنجان اصفھان و صاحب مال و ثروت بودند و بد          یروستا

) ارباب حاج حسن (شیپدر و عمو.  شودیم به لقب ارباب خوانده
امـا  به شھر آمدند كه تظلـم كننـد؛    ... ختهی ھا گر  یاریاز ستم بخت  

بود و بـه   )  ھا یاریبخت( فاسدتر از آن ھا       كه حاكم، خود   جهیچه نت 
 سابق و باغ ونیدر محله باغ ھما در اصفھان و شهی ھمیناچار برا

تو درخانه تو تاھا چھار  ساكن شدند و محل سكونت آن امروز یتخت
 خانه ھا اتاق وجود داشت، و ھشت خانوار نیبود كه چھار طرف ا  

ــد در صــلح و صــفا و آ      ــر بودن ــدود شــصت نف ــه ح ــ ك ــش م  یرام
 باسـواد،   ی رشد كرد كه افراد    یدر خانواده ا   میآقا رح .»...ستندیز

» لنگر« در شعر، تخلص شانیپدر ا.  بودندخیاھل شعر و ادب و تار   
 و مال محمد ی و دھقان سامانیداشت و سال ھا با عمان سامان

  .  معاصرش جلسات شعر داشتی شعراگری و دیھمام

 حـافظ و موالنـا و   یار فارسـ  تر اشـع  شیـ  ب زی ن میآقا رح : تحصیالت
 قیـ  خـود و از طر ی عرب را كه حفظ داشت، از دوره كـودك   یشعرا
بسیاري از خطبه ھـاي     .  بوده است  شی از زبان پدر و عمو     دنیشن

از حفظ داشت و اشعار ابن ابي الحديـد  تا آخر عمر نھج البالغه را  
را در مناقب امیر المؤمنین علي علیه السالم مكـرر مـي خوانـد و          

 از صـرف و نحـو را در   ی و بخـش ی فارسـ اتیادب .وي را مي ستود 
 در یو. خوانـد   »نیچـرمھ « در ،ی نـزد مـال محمـد ھمـام      ،یكودك

 اهللا آقـا  تیـ را نزد عالمه آ اصول نی، قوان) ھـ ق١٣١٨: متوفا( درب امامي عی بد رزایحاج م   مقدمات و سطوح را نزد       هیاصفھان، بق 
و حاج  )ق ھـ ١٣۵٣ ـ ١٢٧٢( یابوالقاسم دھكرد دی س آقاو خارج اصول فقه را نزد)  ھـ ق١٣۴٢: متوفا( ی محمدباقر درچه ادیس

 ی درب كوشـك لیاسـماع  مـال  ینـزد حـاج   اسـفار  یریـ  سـال بـه فراگ  ۴ یو.  آموخـت ) ھــ ق ١٣۴٢ ـ  ١٢۶٩( ی احمدآبادریآقا من
مراتب سیر و سلوك را نزد . فراگرفت ی و آخوند مال محمد كاش  یی خان قشقا  ریرا نزد جھانگ   اتیاضی و ر  ئتیفلسفه، ھ . پرداخت

و انواع علوم را از محضر او .  سال متوالي در خدمت وي بود٢٠و مدت .  فرا گرفت او شاگرد خاص آخوند كاشي بودوارگاين دو بزر
 محمـود  دیآقـا سـ   ، مـدرس ی محمـد تقـ  دی اهللا سـ   تیـ  آ ،ی كلباس یابوالمعالمرحوم عالمه حاج    : ر اساتید ايشان  گديز  ا. آموخت

  .باشندمي ).  ھـ ق١٣٢۴: متوفا (یشادیكل

از «: دفتنـ گ ی بـاره مـ  نی در اانخودش.  دانش داشتیرینسبت به فراگ یشوق فراوان ارباب، میقا رح حاج آ : علمي تشخصی
مطالعـه كتـاب،    شـد و لـذت   ی تا شـام حاضـر مـ   دی كشیشدم و مطالعه طول م     ی م ی علم یاول شب آماده مطالعه كتاب ھا     

 شب و یاز تناول غذا شد و بعد ی تا صبح مدی كشی مطالعه طول میشد و گاھ ی داد و غذا سر میمھلت به صرف شام نم    
 ثی ارباب از حمرحوم. »خواب نداشتم اعتنا به كمبود ی شدم و با شوِق علم آموزیحاضر م صبح، در مجلس درس      ضهی فر یادا

 كتاب شرح زین از حفظ داشتند و ین نود و چند سالگ را در سیوطیستمام اشعار .  بودندری در زمان خود كم نظات،یادبتبحر در   
نظم اسـت و ھـم نثـر و موضـوع آن     كه ھم » نبراس« دارد در فقه به نام  ی كتاب یمالھاد نی را، ھم  ی سبزوار یمنظومه مال ھاد  

ات، ھیئت و نجـوم بـه تـصديق اھـل     در رياضی. وي در فقه بسیار خوش سلیقه و داراي استقالل فكري بود       .سفه احكام است  فل
 و آخونـد  یی قـشقا خـان ریجھانگ بـه اسـتادانش، بـه خـصوص     میارادت و عشق آقا رحاحترام به استادان . فن، استاد مسلم بود  

 م،یآقـا رحـ  : ندی تا بگوستادی ایدو بزرگوار م در خدمت آن یو.  شده استدهی دی در كم تر كسرشینظ بود كه  ی به حد  یكاش
 یریپـذ  قابل توجه است و به عنوان اسوه شانی ایدر زندگ كه ینكته مھم.  نشستینان مآن وقت با ادب در حضور آ      ! نیبنش
 و ی زندگلی وساهیبود كه كل گونه نی ارخانیكه در مورد خدمت به استادش، جھانگ است نی توان نام برد، ای اهللا ارباب متیاز آ

 ی او بـود، مـ  عـت ی كـه طب یاطیـ  احتتیرا با نھا شانی ای لباس ھای كرد و حت ی را آماده م   شانی ا یغذا و   هی را تھ  شانیخوراك ا 
 شانیـ درس شرح لمعـه ا .  كردی مسیاو شرح لمعه تدر سیتدر.  شدی داد از خدمتش مرخص میگاه اگر اجازه مشست؛ آن  

 رفتنـد  یمـ  كـه  یآن كـسان .  گفتنـد ی شاگردانـشان مـ  ی برایاستداللت كه مطالب را  بود و شرح و بسط داشیقیقدر تطبآن  
 ی كردند؛ به طوریاستفاده م گرانی از درس خارج دشتری اهللا ارباب بتیشرح لمعه آ كردند، از ی مادداشتی و آن را شانیدرس ا

چـون در  .  شـد ی ملیاجتھادش مقرون به دل ی رفت، ادعای ارباب ممیبه درس خارج حاج آقا رح   ھفت سال    ای شش   یكه كس 
 نظـر  ایـ  نمودنـد و  ی كـه مـستند فقـه اسـت، نقـل مـ      یـی روا كتب مـشھور  ای را از بحار االنوار و     اتشی روا شانیا ،یھر بحث فقھ  

 را اتیـ  آن رواشانیـ ا اسـت، كانـُه   ی جـامع اخبـار فقھـ   ی از كتاب ھاعهیالش لیكتاب وسا.  گفتندی آن ملیاستادان فقه را با دال    
 قـرآن  اتیـ  و شـواھد آ یـی  روااقوال را با شـواھد  كردند، با شرح لمعه تمام یمختلف فقھا را نقل م   حاضر الذھن داشتند و اقوال      

 اربـاب، ابتـدا در   میحاج آقـا رحـ   ندی گویمصداق آن چه كه به آن م.  كردندی می آن كامال بررسهی لغت، رجال، درا   ر،یتفس م،یكر
 گفتند و جواھر ھم ی جواھر میروفقه را از  «یو.  كردندی مسیتدر درس خارج »راقیكرك «مسجد  و سپس در میمسجد حك



 یخــارج فقــه استنباطــشان از رودر .  بــودشانیــ ایجلــو
فقـه را از جـواھر     .  بود ینجف نی محمد حس  خیجواھر آش 

ــد گفتنــد و اصــول را ھــم یمــ او پــس از آن كــه » .از فرائ
 یو.  كردندی مسیمنزل تدر در افت،ی اش شدت  یماریب

 دادند، در ی متی اھمگری دزیچ تر از ھر   شی ب س،یبه تدر 
 درس را   شانیـ مـسافرت رفتنـد، ا    طول پنجاه سال كمتـر      

 ی شـاگردان  تی حوزه و ترب   یایاح كردند و در     ی نم لیتعط
ھــستند، ) اصــفھان( شــھر نیــا یكــه ھــر كــدام از علمــا

 اهللا اربـاب در     تیآ. نمودند ی و كوشش را م    تی جد تینھا
عالمــه را در مــسجد  دیــ جــواھر و شــرح تجر١٣٢٠ســال 
 سیبـود تنھـا تـدر      معتقـد    ی و . كردنـد  ی مـ  سی تدر میحك
 و  نندی منبر بنـش   كهیار بر   نی علما و مجتھد   ست،ی ن یكاف

.  مـردم بپردازنـد    ی برا اتیاخالق و   هی مسائل شرع  انیبه ب 
 فلسفه، در حد    نهیدر زم : دی گو یم ی از شاگردان و   یكی

 اهللا ارباب تیآ.  شھرت داشتند »میحك« بودند و به     یاعل
 مدت ھـا  یو.  فلسفه در اصفھان بودند    یھا فروغ   نیآخر

.  كردند به كالم لی گفتند، لكن بعدًا تبد    یمدرس فلسفه   
 شنھادیـ  پشانیـ  كـه بـه ا  ی و ھنگـام »دیشرح تجر «مانند
 ی كننـد، قبـول نمـ      سیشود كه شـرح منظومـه تـدر        یم

. میبگـو ) فقه( االسالم عیراحاضرم ش : دیفرما یكنند و م  
ــاحكمــت  ــمتما «شانی بــود؛ بــه مالصــدرا  بــه حكمــت لی

ھر وقت .  دادندی متی اھمیلی خنیمطالب صدر المتألھ  
 یمحـ  ایـ سـخنان مالصـدرا   حرف از حكمت بـود، معمـوًال      

 نھـا یا رایـ  فرمودنـد، ز   ی را مطرح مـ    ی اندلس ی عرب نیالد
. عرفـان  بودنـد در حكمـت و        شانیـ  ا ی علم یاستوانه ھا 

ارباب مرحوم .  فوق العاده بودیمرحوم ارباب، از نظر علم 
 تھـران،  یعلمـا  از ییآقـا .  معالجـه یرفته بودند تھران برا  

ھمان جـا،  . روند ی آن مرحوم م   ادتیعمراه پسرش به    ھ
 یآن بـوده؛ ولـ   را كه سال ھا دنبال حل     یمشكل فلسف 

 یاربـاب سـؤال مـ     موفق به حل آن نشده بود، از مرحوم         
.  خواندیاز منظومه، از حفظ م را ی دھد و سپس اشعاری را میآن كھولت سن، پاسخ و و با یضی حال مر با ھمانشانیا. كند

 ی نرفته است و مشكل مرا ھم به آسانادشیمنظومه از  درس خواند كه ھنوز اشعار دی بانی چننیا: دیگو یآن آقا به پسرش م  
 ـ  یمختلف علمـ  بر كتب یسی نوهی حاششان،ی آثار اعمده. بودند نوشته ئتی در علم ھیه ارسال ارباب میحاج آقا رح. حل كرد
 نـه ی زمنی در اشانیا. وشتندن یمدر حاشیه  و نظر خودشان را ادداشتی یخود را در سطور كه مطالب ی بود ـ به طور یفلسف

 آقـا  ی علـ رزایـ  اهللا حـاج م تیـ  اهللا ارباب ھمراه آتیآ.  زدندی مهی حاشگرانی بودند كه بر آثار دیشعرانھمانند مرحوم ابوالحسن  
كه در ھـر ھفتـه بـا     ی در جلسات متعددیرازی آقا شی علرزایمرحوم حاج م«.  نمودی فراوانی سع»انیتب «حی در تصح  ،یرازیش

 بـه  د،یـ  مدی دارم كـه مـدت ھـا   ادیـ به گوش بودند، خوب  سراپا هی كردند و بقیھم گفت و گو م داشتند؛ آن دو با      میحاج آقا رح  
 بـود كـه   زیـ  نیگـر ی ددی سـ یمـشغول بودنـد و گـاھ    ی بودند، از بعداز ظھـر تـا غـروب، دو نفـر     انی تب حیتصح كه مشغول    یھنگام
. رفتی پـذ انیـ پا رفتند؛ تـا  ی مشی كرده و به پحیصفحه به صفحه تصح را انیبه ھر حال، تب.  آورمی نم ادی را به    شانیاانه  متأسف

 از یرازی آقـا شـ  ی علرزایدستور حاج م بوده است كه به یكتابخانه مرحوم آقا محسن اراك جزء بود كه در      ٧۶ شامل   ری تفس نیا
 قاتی تعلخته،یفرھ عالم نی آثار اگریاز د.  شودیله ـ برده ممقاب و حی تصحی عمادزاده به اصفھان ـ برانیاستاد حسآن جا توسط 

.  دانشگاه تھـران موجـود اسـت   یمركز كتابخانه ی است كه در نسخه عكس»سیمعادن التجنمنھاج « كتاب ی در حواش  یاضیر
 نیـ  خواندم و مثل ایم اهللا ارباب تی را خدمت آئتیمن ھ«: دی گویم) اآلثار مكارم سندهینو (ی آبادبی معلم حبیمال محمد عل  

 نمودنـد  ی ممی را ترسئتی ما علم ھیچنان برا در آن زمان، لیبودند، با وجود نداشتن ابزار و وسا  كرده   ری در ُكرات س   شانیكه ا 
 یآمد، فورًا به خدمت آقا یھر وقت به اصفھان م. یی ھمانیجالل الدعالمه  .» كردی مدای پتینی ما عی و برامیدی دیم ایكه گو

 نی در ایی ھمایآقا.  دانستیارباب را تمامًا م اهللا تیآ» فقه «ییآقا ھما.  عالقه داشتند ی به و  زین شانی شتافت و ا   یارباب م 
و مـدت   آمـد و رفـت داشـتم    شانیـ دراز با ارادت صادق در خدمت ا انی افتخار دارد كه سالری بنده حق نیا«: نوشته است خصوص  

 تیـ  بـر درا ی مبتنـ سمینو ی مشانیآنچه درباره ا. مباركشان بھره مند شده ام و نجوم از محضر ئتی ھ از درس فقه، كالم،   دیمد
 اضیـ  احمد فخی اهللا شتی آ.ینی و تخمیحدس یای است نه مسموعات و قضاینیقیمشاھدات و امور  لی از قب ت؛یاست، نه روا  

 بودنـد و  یقـو ...  ویاضـ ی حكمت و ریه در جنبه ھاك(مرحوم ارباب  و یرازی شی علرزای حاج مشی پ یمرحوم مطھر «: دیگو یم
 ی مطھـر دیشـھ . » گذاشـتند یم احترام شانی بردند، مرحوم ارباب به ایاستفاده ھا م شانی كردند و از ا  ی رفت و آمد م    )جامع
 طـراز اول مـا در فقـه و    ی از علمـا شانیـ  را، ایاصفھان ارباب می حاج آقا رح   یخدا حفظ كند آقا   «: ارباب گفت  میاره حاج آقا رح   درب

 بوده ییخان قشقا ری معروف مرحوم جھانگمیشاگرد حكو  باشند؛ ی ممیقد اتیاضی از ری عرب و قسمتاتیاصول و فلسفه و ادب
  . » گذارندی به سر میھم كاله پوست خان ھنوز ریاند و مثل مرحوم جھانگ

از جمله شاگردان او . شاگردان بسیاري را تربیت نمود. مجمع فضال و دانشمندان روزگار بود  آيت اهللا اربابحوزه درس :شاگردان
آقای محمد عالمه استاد جالل الدين ھمايي،  ،اضی احمد فخی ش  اهللا تی آ ،آقای سید محمدرضا خراسانی    اهللا   تیآ: مي توان به  

) بدرخانم مرحـوم آيـت اهللا نجابـت   (قمشه اى  تی ھدامیرزا يحیى حاج   ،آقای میرزا علی آقا ھسته ای      ،علی معلم حبیب آبادی   
 بھشتي دكتر شھید  اهللاتیآ ،شیخ محمد باقر صديقین اهللا تیآ سید مصطفي بھشتي نژاد، مال ھاشم جنتي،  ،آقای کلباسی 

آقـای  ، حـاج مـال رمـضان امالیـی    ،  محمـد مفـتح  شھید اهللا تیآ شیخ مرتضى اردكاني،  اهللا   تیآ،  مطھريمرتضى  شھید    اهللا تیآ
 اهللا تیآ، سید محمد حسینی قھدریجانی اهللا تیآ، آقای سید محمد مبارکه ای اهللا  تیآ،  )سخنران معروف (حسین علی راشد    

، آقـای میـرزا امـام دھکـردی    ، )اھـل رھنـان  (آخوند نوری ،  )امام جمعة شھرضا  (ام  آقای مھدی ام  ،  سید حسین مدرس ھاشمی   
  . بسیاري از بزرگان ديگر اشاره نمود، و آقای مصطفی امام دھکردی



 ی بود كه جذبه معنوی مردیگفت كه و دی ارباب بامی حاج آقا رحی اخالقی ھایژگیدر خصوص و :ينوعاخالقي و م تشخصی
.  كردی مبی را به قبول و اطاعت ترغیپرلطفش ھر كسكوتاه و  داشت و سخنان ی واممی و تعظمیرا به تكراش، كوچك و بزرگ 

 یبعـد آنھـا را مـ    شـناخت و  ی را مـ گرانی صدا دقیابتدا، از طر. داشت نی زمی رفت و چشم به سو    ی راه م  نهی با طمأن  شهیھم
.  خـورد ی غذا را مـ نیرفت ساده تر ی میاگر به مھمان.  دادی ملی تشكاتی او را لبن   یاصل ی قانع بود، غذا   ییبه اندك غذا  . دید

 گفت و ھمه را با لفـظ  یلحن تند و خشن سخن نم كس، بچه و بزرگ، با  چیھرگز با ھ  .  بود یاستكان چا عادت او، خوردن چند     
بـه  ھـر كـس   .  نمـود ی برخـورد مـ  ی كرد و با مھربـان ی نمیدرشت كردند، ی كه شلوغ مییاو با بچه ھا  .  زد یخانم صدا م   ایآقا  

 دهی دیكستر كم. خاست ی و در مقابل او به پا مدی كوشی او ممی و تعظمیتكر رفت، تا آن جا كه توان داشت در    یمالقات او م  
 ری از جھـانگ یوقتـ . دی سخن گوزیاحترام آماز استادان خود و بزرگان گذشته و حال، تا آن حد شده است كه ھنگام سخن گفتن   

 یعاشـقانه مـ  آنھـا را  .  اسـت ستادهیـ كه ھنـوز در برابـر آنـان ا    درست مثل آن بود  آورد،ی مانی به می حرفیآخوند كاشخان و  
 شـدند الفـاظ   ی كه مـ یعصبان ی گاھی ام كه مرحوم آخوند كاشدهیشن! حاج آقا : گفت شانی به ا  ی بار مرد ناپخته ا    كی. ستود

 یزیـ  مقام و علم آخوند چی از بزرگای شما آیدانم؛ ول ی نمیزی بابت چ نیاز ا : در پاسخ گفتند  . آوردند یتند و درشت بر زبان م     
  . دیبزنپس از آنھا حرف : گفتند. چرا:  گفت؟ی ادهینشن

  :ايشانآموزنده  رفتاراز 
 تا پايان  تواضع و فروتنيبا ھمه منزلت علمي و ديني ولى از سر .براي لباس روحانیت ارزش خاصي قائل بودند       ايشان :تواضع

و . و خود را شايستة اين مقام نمـي دانـستند  بوشیدن كسوت روحانیت ابا داشتند، ھانگیرخان از جعمر به پیروي از استاد خود     
ايشان تنھا در اوقات نماز به جھت عمـل بـه   . حال آنكه اگر كسي با ايشان محشور بود، لیاقت ايشان را از ھمه بیشتر مي ديد          

  .با تحت الحنك مي بوشیدندامه عم؛  شرعسنت
ماه رمضاني بود براي افطار يک جـايي دعـوت داشـتنددر آن مجلـس شـروع کردنـد بـه          :جلسه بدون ذکر خدا حسرت است     

 وبنا کردند پیرامون آن صحبت کردن ودر حديث ھم ھست چنانکه جلسه اي بدون ذکر خدا ختم شود آن مجلـس    خواندن حديث 
حسرت است در قیامت، بله ايشان مي خواستند به اين حديث عمل کنند تا جلسه بدون ذکر خدا نباشد ودر حديث ديگري ھم 

حتي در . ام واحوال آنھا و آية اهللا ارباب به اين مطلب مي پرداختنددارد که مقصود از ذکر خدا، بیان فضائل ما خانواده است و احک
 . بیان مطالب از نظر لفظي نیز مقید بودند که کلمات فارسي يا عربي درست و صحیح تلفظ وصحیح ادا شود

واليت ايشان عجیب بود بخصوص عشق و عالقه به حضرت امیر المومنین علیه السالم و صديقه طاھره سالم اهللا علیھا  :واليت
ه حدي بود كـه ايـن عـشق و    اعتقاد و عالقة آيت اهللا ارباب نسبت به امیر المؤمنین علیه السالم ب    .کم نظیر و يا بي نظیر بود،        

و بسیاري مواقع احاديثي را از رسول گرامـي اسـالم صـلي اهللا علیـه و آلـه  كـه در       . ارادت با گوشت و خون او آمیخته شده بود    
ايشان آنقدر عالقه به حضرت صديقة طاھره فاطمه زھرا سالم اهللا . فضائل امیر المؤنین علیه السالم فرموده بودند مي خواندند        

و مي گفتند من نمـي تـوانم ايـن سـوره را در نمـاز      . داشتند كه ھمیشه در نمازھايشان سورة كوثر را قرائت مي فرمودندعلیھا  
براي سادات احتـرام زيـادي قايـل بودنـد بـه       .چون اين سوره متعلق به وجود مقدس حضرت زھرا سالم اهللا علیھا است      . نخوانم

 ھیچ عنوان جلوي آنھا حرکت نمي کردند حتي اگر شاگرد ايشان بودند
برويد تـسبیحات حـضرت صـديقه    : اگر شخصي براي حاجت  مھمي به ايشان مراجعه مي کرد مي فرمودند       :حاجت رواشدن

را بخوانید يعني سي و چھـار مرتبـه اهللا اکبـر، سـي و سـه مرتبـه الحمـداهللا و سـي و سـه مرتبـه سـبحان اهللا و                      ) س(طاھره  
 .خودشان نیز ھمین طور عمل مي کردند

دعاھاي ايشان در تكبیرات افتتاحیه مـدتي  . واقعًا عجیب بود، صبح ايشان در ماه رمضان  نماز  . طور بود   نمازشان ھم ھمین   :نماز
يا محسن قد اتاك المسیيء و "كردند؛  كه در و ديوار با ايشان ھمخواني مي مثل اين، شد اگر گوش دلي باز مي. كشید طول مي

حتي يك روز . گفتند ار ھمة ذرات با ايشان ذكر ميانگ" قد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیيء انت المحسن و انا المسیيء   
طـور پاسـخ    و آقا اين" را رعايت كنید؟" اضعف مأمومین"آقا مگر نه اين است كه بايد   : "كسي دربارة نماز طوالني به ايشان گفت      

نـه  ، ي بـود وصـف او ديـدن  . به ھر حـال ديـدني بـود   ." تر از ھمه ھستم  من خودم ضعیف  ! اضعف از من چه كسي؟    : "فرمودند كه 
 )دكترمحمد باقر كتابينقل  (.شنیدني
آقـا  . سالي بود که در اصفھان بارندگي بسیار شد وخانه ھاي بسیاري خراب ويا در شرف خـراب شـدن بـود           :ھمسايهرعايت  

یـد  ھمسايه اي داشتند که آنقدر ھم مذھبي نبود وچند بچه داشت، آقا به عیالشان فرموده بودند برويد در خانه ھمسايه وببین         
در چه وضعي ھستند، ھمسرشان آمده وديده بود که زن وبچه ھمسايه گريه مي کنند واتاق آنھا مشرف به خـراب شـدن بـود       
وموضوع را براي آقا نقل کرده بودآية اهللا ارباب فورًا آنھا را به منزل خود برده بودند نکته اي که جالب توجه است اينکه آقا يک اتاق 

پـس از قطـع بارنـدگي ومرمـت     . وفرموده بودند شما در اتاق زندگي کنید، من وھمسرم در پس اتاق   وپس اتاق بیشتر نداشتند     
خانه، ھمسايه قصد رفتن به منزل خود را نمود در آن حال آقا فرموده بودند من بايد ببینم اتاق قابل زندگي ھست يا نـه وبعـد از       

 ست سپس فرموده بودند حاال مختاريد مي خواھید بمانید يا برويدزل او قابل سکونت انآن برويد، پس از تحقیق ديده بودند که م
 . اختیار با شماست، نظاير اين طور رفتار وصفات فراوان داشتند که ما به ھمه آنھا واقف نیستیم

به اسم حفظ زبان فارسـي و تقويـت    و ؛ و به تقلید از آتاتورك    ؛ مأموريت اجانب و كفار    به )ھلويپ( در دوره طاغوت   !فارسىنماز  
ھـر جـا   و كاربرد الفاظ اجنبي؛ درست كرده بودند علیه زبان عربي و با ھمه خودباختكي غربي  جو شديدي   روحیه ملي ايراني؛    

 ،اذان و نماز فارسي ھم مطـرح شـد  بحث بود را در مقام عوض كردن بودند، كم كم فارسي  در زبانعربي كلمه اى كه با ريشه   
سال يكھزار و سیصد و سى و دو شمـسى بـود، مـن و    : دقل مي كننخاطره اى در اين زمینه را آقاى دكتر محمد جواد شريعت   

 پس از تبادل نظر و بحث و مشاجره، به اين نتیجه رسیده بوديم كه چه دلیلى دارد نماز را به !اى از جوانان پر شور آن روزگار عده 
 !؟ چرا نماز را به زبان فارسى نخوانیم؟ عاقبت تصمیم گرفتیم نماز را به فارسى بخوانیم و ھمین كار را ھم كرديم  عربى بخوانیم 

ا يكـديگر، تـصمیم گرفتنـد بـا     ھا، پس از تبادل نظر ب آن. خانواده ھايمان كم كم از اين موضوع آگاھى يافتند و به فكر چاره افتادند   
مـا را نـزد يكـى از    ؛ ھـا مـؤثر نیفتـاد    چـون پنـد دادن آن  . رند و اگر مؤثر نیفتاد، راھى ديگـر برگزيننـد   ، ما را از اين كار باز دا    نصیحت

آمیـز ، نجـس و    اى اھانـت   خـوانیم، بـه شـیوه     آن روحانى وقتى فھمید ما بـه زبـان فارسـى نمـاز مـي       . روحانیان آن زمان بردند     
 يكى از پدران،  افراد را به اين فكر انداخت كه ما را به محـضر    عاقبت!ساختتر  اين عمل او ما را در كارمان راسخ  . كافرمان خواند 

ھا نزد حاج آقا ارباب شتافتند و موضـوع را بـا وى در    آن. حضرت آيت اهللا حاج آقا رحیم ارباب ببرند و اين فكر مورد تأيید قرار گرفت   
در روز موعود ما را كه تقريبا پانزده نفر بوديم، به محضر . شوند او دستور داد در وقتى معین ما را خدمتش رھنمون . میان نھادند 

در ھمان لحظه اول، چھره نورانى و خندان وى ما را مجذوب ساخت، آن بزرگ مرد را غیر از ديگران يافتیم و . مبارك ايشان بردند 
سپس به والدين ما . ه ما را صادر فرمود آقا در آغاز دستور پذيرايى از ھم . دانستیم كه با شخصیتى استثنايى روبه رو ھستیم         

ھـا رفتنـد، بـه مـا      وقتـى آن . شما كه به فارسى نماز نمي خوانید، فعًال تشريف ببريد و ما را بـا فرزنـدانتان تنھـا بگذاريـد        : فرمود
. وانیـد  خ اى درس مـي   شما يكى يكى خودتان را معرفى كنید و بگويید در چه سطح تحـصیلى و چـه رشـته        بھتر است   : فرمود



ھايى مانند جبر و مثلثات و فیزيك و شیمى و علوم  ھاى علمى مطرح كرد و از درس آنگاه، به تناسب رشته و كالس ما، پرسش   
آمـد، بـا اظھـار لطـف وى و      ھر كس از عھده پاسخ بر نمـي  . ھا از توان ما بیرون بود      طبیعى مسائلى پرسید كه پاسخ اغلب آن      

انـد كـه    والـدين شـما نگـران شـده     : پس از آن كه ھمه ما را خلع سالح كرد، فرمودند . شد  پاسخ درست پرسش رو به رو مي        
 ! خواننـد   اصـًال نمـاز نمـى   - نعوذبـاهللا  -شناسـم كـه    دانند من كسانى را مى  ھا نمى  خوانید، آن شما نمازتان را به فارسى مى    

خواستم مثل شـما نمـاز را بـه     من در جوانى مى . ھمتشما جوانان پاك اعتقادى ھستید كه ھم اھل دين ھستید و ھم اھل        
 آفرين !ايد ام جامه عمل پوشانیده   اكنون شما به خواسته دوران جوانى !ولى مشكالتى پیش آمد كه نتوانستم؛ فارسى بخوانم

 اكنـون يكـى از   !ايد  در آن روزگار، نخستین مشكل من ترجمه صحیح سوره حمد بود كه البد شما آن را حل كرده !شما به ھمت   
 يكـى از مـا بـه عـادت دانـش      ؟ بسم اهللا الرحمن الرحیم را چگونه ترجمه كـرده اسـت       :شما كه از ديگران مسلطتر است، بگويد      

زيـرا  ؛ خوب شد طرف مباحثه ما يك نفـر اسـت  : آقا با لبخند فرمود. آموزان دستش را باال گرفت و براى پاسخ دادن داوطلب شد       
خوب بفرمايید بسم اهللا را چگونه ترجمه كرديد؟ آن جوان :  بعد به آن جوان فرمود! آمدم  جوان نیرومند بر نمى   من از عھده پانزده   

بـسم اهللا   گمان نكنم ترجمـه درسـت   : حضرت ارباب لبخند زد و فرمود.  به نام خداوند بخشنده مھربان  :طبق عادت جارى  : گفت
خدا اسـت و  ) خاص(زيرا اسم علم ؛ قابل ترجمه نیست  »  اهللا«اما  . یبى ندارد   ع»  به نام «ترجمه  »  بسم«در مورد   . چنین باشد   

زيبـا  »  حـسن «ترجمه . » زيبا«توان به آن گفت  باشد، نمى »  حسن«مثال اگر اسم كسى   ؛ توان ترجمه كرد   اسم خاص را نمى     
 است كـه مـسلمانان بـر ذات خداونـد     كلمه اهللا اسم خاصى. آيد  اما اگر به آقاى حسن بگويیم آقاى زيبا، خوشش نمى          ؛ است

ايد؟ رفیق  را چگونه ترجمه كرده »  نارحم« خوب !!را ترجمه كرد، بايد ھمان را به كار برد»  اهللا«توان  نمى . كنند متعال اطالق مى 
ا است كه يكى از صفات خد»  رحمن«زيرا ؛ اين ترجمه بد نیست، ولى كامل نیست: حضرت ارباب فرمود. بخشنده : ما پاسخ داد

يعنى خدايى كه در اين دنیـا ھـم   »  رحمن«؛ رساند و اين شمول در كلمه بخشنده نیست شمول رحمت و بخشندگى او را مى   
دھـد و نعمـت رزق و سـالمت جـسم و       كند و ھمه را در كنف لطف و بخشندگى خود قرار مـى     بر مؤمن و ھم بر كافر رحم مى       

 خوب، رحیم را چطور ترجمه !!در حد كمال ترجمه نیست»  رحمن«ترجمه بخشنده براى    در ھر حال،    .  فرمايد    مانند آن عطا مى   
 - چون نام وى رحیم بود -اگر مقصودتان از رحیم من بودم : حضرت آيت اهللا ارباب فرمود. »  مھربان«:  ايد؟ رفیق ما جواب داد كرده

اگـر آن را  . ى و نـام پروردگـار اسـت، بايـد درسـت معنـا شـود        اى قرآن  اما چون رحیم كلمه    !ترجمه كنید »  مھربان«آمد   بدم نمى   
. كند  زيرا رحیم يعنى خدايى كه در آن دنیا گناھان مؤمنان را عفو مى ؛ برد ترجمه كرده بوديد، راھى به دھى مى »  بخشاينده«

ھـم در دوران جـوانى چنـین     مـن  ! ولـى كامـل نیـست و اشـتباھاتى دارد    ؛ايد، بد نیست آورده  »  بسم اهللا «پس آنچه در ترجمه     
 تازه اين فقط آيه اول سوره حمد بود، اگر !اما به ھمین مشكالت برخوردم و از خواندن نماز فارسى منصرف شدم؛ قصدى داشتم

 اما من معتقدم شما اگر باز ھم بر اين امر اصرار داريد، دسـت از نمـاز   !شود تر مى   به ديگر آيات بپردازيم، موضوع خیلى پیچیده        
جـا، ھمگـى شـرمنده و منفعـل و      در ايـن  !!زيرا خواندنش از نخواندن نماز به طـور كلـى بھتـر اسـت       ؛ خواندن به فارسى برنداريد   

ايـشان  .  خورده از وى عذرخواھى كرديم و قول داديم، ضمن خواندن نماز به عربى، نمازھـاى گذشـته را اعـاده كنـیم                شكست
 !! من فقط مشكالت اين كار را براى شما شرح دادم!!خواھد بخوانید  ھر طور دلتان مى من نگفتم به عربى نماز بخوانید،: فرمود

حضرت آيت اهللا ارباب، بـا تعـارف میـوه و شـیرينى،     . ما ھمه عاجزانه از وى طلب بخشايش و از كار خود اظھار پیشمانى كرديم      
بعـد  . كـرد، خـدا حـافظى كـرديم       ما را بدرقـه مـى   ما ھمگى دست مباركش را بوسیديم و در حالى كه    . مجلس را به پايان برد      

رسـیدم و از خـرمن    بنده از آن به بعد گاه به حضور آن جنـاب مـى   . برداشتیم  نمازھا را اعاده كرديم و از كار جاھالنه خود دست         
 تحـصیل مـشغول    زبان و ادبیـات فارسـى دانـشگاه تھـران بـه      وقتى در دوره دكتراى. چیدم   ھا بر مى  علم و فضیلت وى خوشه 

ھـاى كتبـى و شـفاھى      بـردم و پاسـخ   ھاى استاد فقید مرحوم بديع الزمان فروزانفـر را بـراى وى مـى        ھا و پیغام   بودم، گاه نامه    
 ھـاى اسـتفتايى كـه بـه محـضر آن       گـاه ورقـه  . و اين افتخارى براى بنده بـود  . رساندم  حضرت آيت اهللا را به آن استاد فقید مى      

پس . ھا را بخوانم و پاسخ را طبق نظر وى بنويسم  داد آن آن جناب دستور مى . شد  روى ھم انباشته مى    حضرت رسیده بود،    
در اين مرحله با بزرگواريھـاى بـسیار آن حـضرت رو بـه رو بـودم كـه       . كرد  از خواندن پاسخ، اگر اشتباھى نداشت، آن را مھر مى  

  « انه كريم رحیم«؛  خويش غرقه سازد  درياى رحمتخدايش بیامرزد و در. ھا نیست  اكنون مجال بیان آن
و در زمان استقالل الجزاير فتوايي جھت كمك بـه  .  از مسائل سیاسي زمان خود نیز غافل نبود    آيت اهللا ارباب  : سیاسيبینش  

  . بودندمسلمانان و ملت الجزاير صادر كرده

. ستی قرن زكی به كی اهللا ارباب نزدتیآ :رحلت
 بـودن   یفرزانه در خـصوص راز طـوالن       می حك نیا

 وقـت بـدخواه     چیمن ھـ  «: عمر خود گفته است   
 سال آخـر  ٣حاج آقا رحیم ارباب   . » نبودم یكس

عمر خود را به علت کوتاھی یک پرستار پس از       
ايـشان در    .دشعمل جراحی چشمانش، نابینا     

 ھجري قمـري در روز عیـد   ١٣٩۶ ذي الحجه   ١٨
 ، خورشـیدی ١٣۵۵برابر با نوزدھم آذر ماه    غدير  

ــد  ــاني را وداع گفتنـ ــاگردش . دار فـ ــهشـ  عالمـ
ز جـان علـم ا    « : ھمايي در تاريخ فـوتش سـرود      

: كه به حساب ابجد مي شود     »  تن جھان رفته  
تخت فوالد اصـفھان،    بدن مطھرش را در     . ١٣٩۶
  ديشانبر اق.  ملك به خاك سپردند    هی تك یحوال
  .در میان قبور شھداء واقع شده استفعال 
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