


 

 

 

 های در احوال و اندیشه

ایحاجمیرزاخلیلکمرهعلّامهالله آیة
 

 ای حاج شیخ ناصرالدین کمرهوالمسلمین  حجةاالسالمبر اساس خاطراتِ 

 

 
 
 
 

 دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی
 
 
 

   

   نشر فرهنگ مشرق زمین

 
 

 1 –اسالمی  وحدت داران طالیه شفاهی تاریخمجموعه 

 االسالمیه المذاهب بین دارالتقریب رسمی تأسیس سالگرد هفتادمین گرامیداشت

 (ق.ه 1961 - 1611/  م 7111 -1491 قاهره)
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                   - ۱۵۳۱   کامیار، ثمرحسینی، صداقت: سرشناسه 
 خاطراتِ اساس بر ثمرحسینی؛  صداقت کامیار (سره قدس) ای کمره لیخل رزایم  حاج علّامه  اهلل آيه های انديشه و احوال در: پديدآور نام و عنوان 

 [خسروشاهی یهاد دیّس از ای مقدمه و خوانساری الرضا ابن یمهد دیّس از گفتاری با] ای؛ کمره ناصرالدين

                  .۱۵۳۳   فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: آسیا فرهنگی اسناد مرکز: زمین مشرق فرهنگ: تهران: نشر مشخصات 

                  .مصور: .ص 2۵2  : ظاهری مشخصات 

                  .۱   اسالمی؛ وحدت داران طاليه شفاهی تاريخ مجموعه: فروست 

                                                                  8-02-7۳۳۵-600-۳78: الير 220000   ؛0-۱۱-7۳۳۵-600-۳78: دوره  : شابک 
 فیپا: یسينو فهرست وضعیت 
 .است قاهره دارالتقريب رسمی تأسیس سالگرد هفتادمین گرامیداشت مجموعه از مجلد چهارمین حاضر کتاب: يادداشت 

 .نامه کتاب: يادداشت 

                  .۱۵6۵  - ۱278   ل ی ل خ ، ای ره م ک: موضوع 
 سرگذشت نامه - ايران - علما و مجتهدان: موضوع 
 رالدين اص ن ، ای ره م ک: افزوده شناسه 

 - ۱۵۱۱ ، دی ه م ا، رض ال  ن اب: افزوده شناسه 

                  نويس مقدمه ،  - ۱۵۱7   ، ادی سیده ، ی اه روش س خ: افزوده شناسه 
  آسیا فرهنگی اسناد مرکز: افزوده شناسه 
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: افزوده شناسه 

                                                  ۱۵۳۳ ۱ ص 8 ک/  BP۳۳/۵  : کنگره بندی رده 

                                  2۳7/۳۳8   : ديويی بندی رده 

                 ۱۳۱868۱  : ملی کتابشناسی شماره 

 
 

 

 نشر فرهنگ مشرق زمین

 حجةاالسالم)بر اساس خاطراتِ ایحاجمیرزاخلیلکمرهعلّامهالله آیة های در احوال و اندیشهنام کتاب: 

  ای( حاج شیخ ناصرالدین کمره والمسلمین

 .خسروشاهی هادی سیّد حاج الله آیة ای از مقدمهحاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری و  الله آیةگفتاری از  با

 دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( -ناشر: فرهنگ مشرق زمین )با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیا 

 ۱۵۳۳زمستان  چاپ اوّل:
 تومان 22000بها: /  نسخه ۱000تیراژ: قطع: وزيری / 

 ۳78-600-7۳۳۵-02-8 ( جلد اوّل:۳786007۳۳۵۱۱0: اسالمی وحدت داران طاليه شفاهی تاريخ )دوره شابک:
 حق چاپ برای مؤلف محفوظ است.

 pmzamin@gmail.comایمیل:  22006۳76تلفکس: ،تهران، فرهنگ مشرق زمین
 

 7611 / م 7171 -7491 هیه )قاهراالسالم المذاهب نیب بیدارالتقر یرسم سیتأس سالگرد نیهفتادم داشتیگرام به مناسبت

  ۱- (ق.ه 7961 -
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 ای  حاج میرزا خلیل کمرهآقای  الله آیةحضرت 

 ای والمسلمین حاج شیخ ناصرالدین کمره حجةاالسالم شان گرامیو فرزند 
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 سپاسگزاری
 

رسمی  تأسیس سالگرد هفتادمین گرامیداشت مجموعه از مجلد چهارمین حاضر کتاب
 در که است( قمری هجری ۱۱۵6 - ۱۵66/  میالدی 20۱7 - ۱۳۱7) قاهره دارالتقريب

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه) آسیا فرهنگی اسناد مرکز مصوب برنامه چارچوب
 شدهتألیف  «گری افراطی و خشونت از عاری جهان وپايدار  صلح» باعنوان( فرهنگی

 .است
حوزه و  ارجُمند علماء و اساتیدحضرات بسیاری از شک اگر بذل عنايت و ياری  بی

. بدينوسیله مراتب قدردانی و تشکر قلبی گشت دانشگاه نبود، تألیف اين کتاب ناممکن می
 دارم. خود را به حضور ايشان اعالم می

 والمسلمین حجةاالسالمابتدا تشکر و مراتب سپاس قلبی خود را تقديم حضرت 

علّامه حاج میرزا خلیل  الله آیةای، فرزند گرامی مرحوم  حاج شیخ ناصرالدين کمره

با بذل عنايت و صرف اوقاتِ شان پذيرفتند و  دارم که مرا به حضور پرفیض می ای کمره
« اسالمی وحدت داران طاليه شفاهی تاريخ»در نگارش اولین گام موجب شدند تا گرانبها، 

 مند جناب آقای دکتر احمد کتابی که با لطفِبرداشته شود؛ و سپاس بسیار از استاد ارجُ

 د.شمهیا ای  کمره والمسلمین حجةاالسالم، زمینه آشنايی و ديدار با ايشاندريغ  بی

الرضا خوانساری  د مهدی ابنحاج سیّالله  آیةحضرت دانشمند عالیقدر  ازدانم  الزم می

، تشکر کنم. مان باششارزشمند چین خاطراتِ خوشهبه اين حقیر فرصت دادند تا که 
زندگی و ناشدنی از  هايی فراموش درس سراسر آن عالم ربّانیديدار با لحظاتِ براستی که 

 ابن محسن سیّدآقای  والمسلمین االسالم حجة از حضرتهمچنین است.  اخالق حسنه

له،  پس از تأيید معظمرساندند و آن را شان  والد مکرمنهايی را به رؤيت متن الرضا که 
ان شاء اهلل تعالی همواره در  صمیمانه سپاسگزارم. ه.ش(۱6/۱۱/۱۵۳۳)مورخ  ارسال کردند

 پناه حضرت حق تبارک و تعالی باشند.

  مقدمههادند و ت نحقیر منّاين بر که د هادی خسروشاهی سیّحاج  الله آیةاز حضرت 

د حاج سیّ االسالم والمسلمین ةحجو نیز از حضرت  ؛نگاشتندحاضر مبسوطی را بر کتاب 

با ( که زه آستان مقدس حرم حضرت معصومه حجت کشفی )ريیس محترم مو
تشکر صمیمانه شد،  ترو هموار  تر ايشان مسیر پژوهش روشن های ارزشمندِ راهنمايی
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 میرزا حاج الله آیة مرحوم روايت اجازه رونوشتی از شجره ابتدا به همّت ايشان کنم. می

 بود،نیاز مبرمی به آن که در آن زمان  فراهم شد («النجوم مواقع» کتاب) ای کمره خلیل
ای از کتابِ ارزشمندِ  استاد ارجُمند جناب آقای دکتر منوچهر صدوقی سُها، نسخهتا آنکه 

« مشجره علماء امامیّه»بهای  و کتاب گران)که در پايان کتاب آورده شد( « مواقع النجوم»
ای( را به اين حقیر اهداء فرمودند که چون جان  تصحیح علّامه حاج میرزا خلیل کمره )به

کتابِ حاضر مُزيّن به اين توفیق حاصل شد تا ، عالوه بر آنو ؛ ۱اند برايم عزيز و گرامی
که موجبِ مزيد سپاس و امتنان از  دوای دکتر صدوقی سُها شجناب آق خاطراتِاز  ای پاره

 !باد خدا با شان اجرايشان است. 
 نگارش در خود های ها و راهنمايی تشويق با مرا که گرامی اساتید همه همچنین از

 تسخیری، محمدعلی شیخ حاج الله آیة حضرت خصوصاً اند؛ کرده ياری حاضر مجموعه

 اين بر که اوحدی اصغر علی شیخ حاج والمسلمین االسالم حجة و گلشنی مهدی دکتر

 زمین مشرق فرهنگ نشر در را کتاب انتشار امکان و است بسیار مَراحمشان و الطاف حقیر
 اساتیدويژه  به آسیا، فرهنگی اسناد مرکز در ارجمند خود همکاران از نیز کردند؛ فراهم
 زهره مهندس خانم سرکار و( مرکز رئیس) تنکابنی سیّد حمید دکتر آقای جناب گرامی
 ثمر به برای را مطلوبی فضای خود خوب مديريتِ با که( مرکز معاون) آشتیانی عطايی
 !باد خدا شان با اجر. کنم می سپاسگزاری صمیمانه کردند، فراهم حاضر مجموعه رسیدنِ

پژوهشگران و اساتید دلسوز، که  مندی از نظرات در خاتمه، ضمن آرزوی توفیق بهره
 خدای بر ارتقای سطح اثر خواهد افزود، از درنهايتها مؤثر و  شک در رفع کاستی بی

 به خدمت اين و فرمايد عنايت بیشتری توفیق راه اين ادامه در که دارم مسألت بزرگ

 ما َو ِلهذا َهدانا الَِّذي ِللَِّه واْلَحْمُد» «مجید حمید إنه». بپذيرد ما از را اسالم و قرآن

 .« ُأِنیُب ِإَلْیِه َو َتَوكَّْلُت َعَلْیِه ِباللَِّه ِإلَّا َتْوِفیِقي ما َو...   اللَُّه َهداَنا َأْن ال َلْو ِلَنْهَتِدَي ُكنَّا

 ثمرحسینی صداقت کامیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 قمری ۱۱۵8 لاوّل محرم الحرام سا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

بحمد اهلل اين دو کتاب ارزشمند با کیفیت مناسبی بازنشر شد و در قالبِ دو طومار بزرگ )هريک بالغ . ۱
 متر( تقديم موزه آستان مقدس حرم حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و برخی مراکز حوزوی شد.  بر سه



 فهرست مطالب
 

 11     شعری از استاد امیری فیروزکوهی

 11     به روایتِ تصویر گفتگو جلساتِ

 15  العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی الله آیةنوشتاری از حضرت 

 17   الرضا حاج سید مهدی ابن الله ةآیحضرت  بیانات

 15  خسروشاهی هادی سید حاج الله ةآی حضرت قلم به مقدمه

 33  ای کمره ناصرالدین شیخ حاج والمسلمین حجةاالسالمتقریظ 

 35         مدخل

 38     تدوین مجموعه حاضرنامه  شیوه

 04       معرفی اجمالی

 01      شمار زندگی سال

 03      موجودمطالعاتی  منابع

 198 -57   ای حاج میرزا خلیل کمرهخاطرات زندگی علّامه 

 57       آغاز تحصیالت

 11      دوران تحصیلاز  یخاطرات

 11       هجرت به قم

 10     نوشت  زندگینامه علمی خود

 18       اتی از استاد خاطر

 74   تأسیس کرسی درس تفسیر قرآن در حوزه علمیّه قم

 71       اقامت در تهران

 71      ای از زندان خاطره
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 77   گوشت ماهیان خاویاری فتوای حالل بودن مصرفِ

 77       وحدت اسالمی

 84     دیدار با ولیعهد وقت سعودی

 85       سفر به پاکستان

 85     دیدار با شیخ محمود شلتوت 

 90   کردستان علماء به ای کمره الله آیة حضرت جواب

 99     فتوای شیخ محمود شلتوتمتن 

 141        فلسطین

 141     کنگره جهانی هزاره شیخ طوسی

 149    ای نماز جمعه علّامه کمره  خطبهاز  یمطالب

 114     ای کمره علّامه سخنرانی از بخشی

 117   دین و علم تفکیکتربیت غیردینی و  از انتقاد

 118  کشور پایتخت در روحانیّت فرهنگی های فعالیت ضرورت

 118    از نگاه دیگران ای تألیفات علّامه کمره

 117       در سوریه

 118   گزارشی از مالقات با یکی از علمای کشور سعودی

 139   اهلل عُطارِدی قوچانی خاطراتی از علّامه حاج شیخ عزیز

 101       وحدت هفته

 101     االسالمی  العالم  رابطةشرکت در 

 100      کنگره رسالت مسجد

 105     منقول و معقول دانشگاه در تدریس

 107       تألیف شاخص
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 151       مکاتبه با واتیکان

 151      های سیاسی دیدگاه

 155     درباره والیت فقیه نظر معظم له 

 157      ساواک اسناد از سندی

 111   اسالم علماء وجهه تخریب استعماری سیاست

 111      سی بی بی دروغینجنجال 

 115     تشخیص از سوء سوءنیت تفکیک

 118    مسلمان آلمانی ای لطیف از تازه خاطره

 119    مالقات معظم له با دکتر محمود حسابی

 174      روضه روز عاشوراء

 174    ا به نقاط اختالف میان مسلمانانه غربیتوجه 

 171     صیغه وقف گورستان بهشت زهراء

 171    صیغه وقف بیمارستان شفاء یحیاییان تهران

 171    سیّد محمود طالقانی الله آیةمجاهد کبیر 

 171       نماز روز تاسوعا

 178       شاگردان معظم له

 181       خیابان زرین نعل

 183    ای حاج میرزا خلیل کمره  الله آیةارتحال 

 181     برد میاین ننگ را عرب به کجا 

 190      مقاله روزنامه اطالعات

 197      له معظم تألیفات از گلچینی

 143        تصاویر
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 117        کتابنامه

 






ایاهللحاجیمریزاخلیلمجتهدکمرهطاببهآیةخ
ویدلیلهدیبفکرتورأیخدایبهفضلایخلیلخدا

رکدهخلیقخلیلطینتوتخّلتایزدیبهفطرتوت
 اوبهنارآزمونشهدوتبهونرخلیلدوموتئیبهظهورکن 
طودیازونرحقبهُطورکما رکما رل،م وُنردین وُنوُن

قلمتشرحنقلخوانهدبراوآندقائقکهلقلمانهددراو
هنشت«هذهشبهةلوصیه»تایراعوتشرحرولهونشت

دادهبردهنتچونسخنوبسههرمکابرزگریمسخنت
حجتقاطعاستوفصلخطاببالدواحتجاجتازمههباب

کزوتشدمنجلیچوشبزنجومنکتهازنکاتللومبساای
کزوتشدمنصرفچوشکزیقنیویبسامشکلازمشاکلدین

گشتازس،موتسالمتوبردآتشکفرمّدلیبهنربد
همیدانل،مودینللمتشدبقلمتههرخال ازقالم

صدکتابازدقائقحکمیخوشقلمیسازیازیکسخنبه
کهتراجایدرخلفدادندهانبگشادندزان سلفلقهد

قا االستاذ زیبدفرتشانورنه وبدیبهطیبخاطرشان
ازنجومسپهربردهسبقلددمنشآتوتبهورق
ترازهزارآیدافزونرقمهراثرکزوتدرمشارآید

دازفرُگبایشآئنیونازوُکتاچوآثارخودبهلمردراز
باداجرازدلایسلمانتمهبهتأییدهرمسلمانت

ه.ش(0531)سا استادامرییفریوزکوهیحضرتسروده
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 به روایتِ تصویر جلسات گفتگو
 1649/  4/  9مالقات اوّل 

 

 
     

والمسلمین حاج شیخ  االسالم حجة

ای و استاد ارجمند  ناصرالدین کمره

 جناب آقای دکتر احمد کتابی
 

 

 
 

 

 

 

 
 االسالم حجةدر محضر 

والمسلمین حاج شیخ 

 ای ناصرالدین کمره
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 خانه در گلیرد روستای طالقان به سفر: سوم مالقات 1649/  11/  6 دوّم القاتم

 1641/ 1/  9 طالقانی محمود سیّد الله آیة موزه

 

 از راست به چپ:

     والمسلمین االسالم حجت ثمرحسینی؛ صداقت کامیار دکتر

 مقدسه آستان موزه محترم رییس) کشفی حجت سیّد حاج

 حاج والمسلمین االسالم حجت معصومه )س(؛ حضرت

 کشفی مجید سیّد آقای جناب اوحدی، اصغر علی شیخ
8  /6  /۱۵۳۳ 

 سها صدوقی منوچهر دکتر استاد با مالقات

17  /11  /1641 
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 اهلل تعالی حفظه د مهدی ابن الرضاسیّ حاج الله آیةدر محضر حضرت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5931/ 7/  2 خوانسار شهر به سفر: چهارم مالقات

 

الله حاج سید مهدی  ةای؛ حضرت آی ناصرالدین كمرهاالسالم والمسلمین حاج شیخ  نشسته حضرت حجة

  ای ابن الرضا خوانساری؛ جناب آقای دكتر ابوالحسن كمره

جناب الرضا؛  ابن د محسنسّی االسالم والمسلمین حجةحضرت ایستاده: دكتر كامیار صداقت ثمرحسینی؛ 

 (ای حاج میرزا خلیل كمره الله آیةرضا كسایی )نوه علیآقای 
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 (العالی مدظله)حاج شیخ جعفر سبحانی  الله العظمی آیةحضرت نوشتاری از 

 

 (ق هـ1611 - 1911)  اى کمره الله ةآی
 ۱دانشمند بزرگ

و  نويسنده، مورخ، فیلسوف، فقیه، اى حاج میرزا خلیل کمره الله ةآیامه بزرگوار علّ

 بدرود طوالنى و سخت بیمارى سال ۳ از پس سالگى 88 سن در قدر یعال محقق
 .گفت حیات

از توابع خمین ديده به جهان گشود و پس « کمره»قمرى در  ۱۵۱7وى در سال 
« خوانسار»به  و معارفاز تحصیل علوم ابتدائى در زادگاه خود، براى کسب علوم 

ا محمد آخوند ملّ»بزرگ به نام  یاز علماعزيمت نمود و در آنجا از محضر يکى 
از فوت  و پسکه در آن سامان به قدس و تقوا معروف بود، تلمذ کرد « بیدهندى

بیدهندى و آقا سید  اکبر یعلد آن مرد بزرگ نزد مجتهد بزرگوار مرحوم حاج سیّ
 شايان استفاده ربانى دوعالم آن محضر از و پرداخت تحصیل به اى، احمد جاده

 علوم تحصیل ادامه براى سپس بازگشت کمره به سالگى ۱۳ سن در و نمود
 شیخ حاج اهلل آيت مرحوم محضر از و گرديد اراک علمیه حوزه عازم عالیه
 .گرفت هالکريم حائرى بهرهعبدا

فلسفه  هجرى قمرى در قم رحل اقامت افکند و در آن موقع استاد ۱۵۱0در سال 
خود اکبر يزدى بود که در عصر  و حکمت حوزه علمیه قم مرحوم حاج میرزا على

در رابطه با  ۱۵۳۱را نزد او آموخت و در سال  و حکمتبود، وى فلسفه  یرنظ کم
ماه  يکاز  و بعدزندانى شد،  به دستور رضاخان دستگیر و« کشف حجاب»غائله 

 زندانى شدن، به قید عدم خروج از تهران آزاد گرديد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 سبحانی جعفر شیخ حاج العظمی الله آیةفرزانگان تألیف حضرت  سیمای مجلد هشتم کتاب . از۱

 البیت مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلبرخی از محققان گرامی  از طريق. اجازه نقل آن (العالی ظله دام)

 له کسب شد. از معظم السالم علیهم



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱6 

 

 عالم مؤتمر» رياست به کراچى در ۱۵7۱ سال در اى کمره الله ةآیمرحوم 

 اسالمى مؤتمر در قمرى ۱۵7۳ سال در دوم و بار گرديد، انتخاب «اسالمى

العظمى  اللهةآیدر پايان مؤتمر با اشاره مرحوم  و کرد شرکت المقدس یتب

شیخ »طالقانى با فقیه بزرگوار اهل سنت  اللهةآیبروجردى همراه با مرحوم 

 اتحاد اسالمى ديدار و گفتگو کرد. درباره« محمود شلتوت
 بیان راه از خود سهم به که است بزرگوارى دانشمندان و علما از اى مرحوم کمره

 70 حدود) فراوانى تألیفات و است نموده اسالم  به اى ار ارزندهبسی خدمات قلم و
 :جمله آن از است مانده يادگار به مرحوم آن از( جلد

 وحى افق. ۱
 اعلى افق. 2
 الزهراء و على. ۵
 اسالم ملکه. ۱
 جلد 2۵ در البالغه نهج شرح. ۳
 (يارانش و حسین امام حاالت در)جلد  7 در شجاعت عنصر. 6
 . تفسیر سوره نور8اسالم،  قبله. 7
 با عمران صابى . مجلس مباحثه امام رضا ۳

 آثار ديگر. ها ده. امناء الهى در کتاب سلمان فارسى و ۱0

 بدرود ۱۵6۵ مهرماه ۱۳ با برابر هـ۱۱0۳ الحرام محرم ۱۳ در اى کمره الله آیة

 .اند گفته زندگى
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 ۱مدظله العالی خوانساریحاج سیّد مهدی ابن الرضا الله  ةآیحضرت بیانات 
  حضرتبه لطف و مهربانی يار شد تا الهی توفیق شمسی  ۱۵۳۳/ 7/  2در تاريخ 

ای و برادر ارجمندشان  حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم والمسلمین حجة

کسايی )نوه گرامی  رضاای و جناب آقای علی جناب آقای دکتر ابوالحسن کمره

ت م و در معیّدش روستای فرنق کمرهمهمان ايشان در شبی ای(  کمره الله آیة

حاج  الله آیةحضرت دانشمند عالیقدر و مالقات با خوانسار توفیق سفر به ايشان 

متن م. دمند ش له بهره از سخنان و خاطرات معظمرا يافتم و الرضا  سید مهدی ابن

اينک ارسال شد و  الرضا ابن الله آیةحضرت  اولیه پس از پیاده شدن از نوار خدمت

تقديم ه.ش( ۱۵۳۳/ ۱۱/  ۱6له )طی نامه مورخ  مورد تأيید معظممتن نهايی 
  اينجانب است.( از ی اين بخشها )پاورقی. شود می

و در زمان صفويه، دختر شاه سلیمان  ه استخوانسار قبل از صفويه مرکز علم بود

بنا  «مريم بیگم»آقا حسین خوانساری، يک مدرسه بنام مدرسه  الله آیةصفوی به احترام 

آن  رو چند مرتبه نیز تعمیر شده است. دبوده کرد که اکنون از مدارس دائمی خوانسار 
ن و نه بزرگواری بودند که شخصیت علمی مستقلی داشتند و در بیوت خودشازمان علمای 

 میرمیرزا ابوالقاسم موسوی خوانساری معروف به  الله آیةفرمودند.  تدريس می ،رسادر مد

کرد و يک جمعه  جمعه مینماز بود، يک جمعه را در گلپايگان اقامه  «2جاندقو»در  کبیر
حضرات آيات دانست. بعد از او فرزندانش  را در خوانسار؛ و نماز جمعه را واجب عینی می

د حسن تدريس داشتند. سید حسین و آقا سید محمد و آقا سید علی و آقا سیّمرحوم آقا 
معلوم نیست مرحوم آقا سید حسن اوالدی داشته است و يا خیر و معلوم نیست قبرش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

الرضا از  سید محمدعلی ابن الله آیةالرضا خوانساری فرزند مرحوم  حاج سید مهدی ابن الله آیةحضرت . ۱

علمای بزرگ شهر خوانسار و ريیس حوزه علمیه آن شهر موسوم به نام مبارک حوزه علمیه حضرت 
ولیعصر )عج( هستند. معظم له از شاگردان آيات عظام بروجردى، گلپايگانى، امام خمینى، اراکى، محقق 

م  جار ت  ی ف ار ص االب اء ی ض»تاب ارزشمندِ توان به ک از تألیفات مهم ايشان می داماد و طباطبايى است.

 اشاره کرد.« ار س وان خ اء م ل ع

 . قودجان روستايی از توابع بخش مرکزی شهرستان خوانسار در استان اصفهان است.2
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بودند و  ت. مرحوم آقا سید حسین در خوانسار و مرحوم آقا سید محمد در گلپايگانکجاس
حاج سید صادق، آقا سید حسن دوم، آقا سید حضرات آيات اوالد آقا میرزا ابوالقاسم مانند 

در گلپايگان امامت جمعه  -گلپايگان  جمعه امامآخرين  -کاظم امام و آقا سید حسن اخیر 
 را داشتند. 

از خوانسار بیرون  (رحمة الله تعالی علیه) موسوی د حسینسیّآقا  الله آیةمرحوم 

داشت. در بیت  تدريسدر خوانسار بعد از پدر  و بودنرفت و تحصیالت او پیش پدرشان 

همراه با پدرش به  کهمیرزای قمی بود. میرزا اهل گیالن بود الله  آیةايشان مرحوم 

به اصفهان آمده بود، پدر میرزا را برای  کهاصفهان آمده بود. يکی از علمای بزرگ گیالنی 
مرحوم میرزا  رو ازاينآيد و  تحصیل با خود آورده بود. آن آقا به مناسبتی به خوانسار می

د حسین آقا سیّمیرزا کارگزار منزل  . در خوانسار پدرِآمده بودندهمراه با پدرش به خوانسار 
شود و مبانی فقهی و  م میکند تا آنکه مجتهدی مسلّ بود. میرزا شروع به تحصیل می

کند. تشیید مبانی کتاب قوانین او در خوانسار انجام  ی خود را در خوانسار درست میاصول
بوده است و نه تدريس در بیوت علماء  حوزه خوانسار در اين حد بوده است؛ هرچندگرفته و 

 . ارسمددر 

شیخ محمد آقا  الله آیة مرحوم ازجمله؛ اند علمای ديگری هم بوده ،ايشان موازات به

هم بوده  ۱امینی که از علمای طراز اول نجف و مجتهدی مسلم و شاگرد ملّا حسینقلی
بوده است و به قول  –عرفان به معنای واقعی کلمه  –است؛ يعنی هم اهل سیر و سلوک 

 رده و هم اهل فقه و اصول و غیره.ک قدماء اهل باطن بوده و باطنش را اصالح می

خدا  -میرزا خلیل و شايد بعدتر آقا شیخ عبدالرحمن فرنقی حاج الله  آیةمرحوم 

شوند. مرحوم  آيند خوانسار و وارد بر آقا شیخ محمد امینی می می دو اين -کند  انش رحمت

بیدهندی که از موسوی  اکبر علید آقا سیّالله  آیةشود، مرحوم  آقا شیخ محمد که فوت می

میرزای الله  آیةحث مرحوم بعلمای طراز اول زمان خودش در نجف بود و معاصر و هم 

 اکبر علید ای منزل آقا سیّ مرحوم میرزا خلیل کمرهآورند خوانسار؛  ايشان را مینائینی بود، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ه.ق( از شاگردان شیخ اعظم مرتضی انصاری در فقه و ۱۵۱۱ - ۱2۵۳خوند مال حسینقلی همدانی ). آ۱
ی شوشتری )در عرفان و سیر و سلوک شرعی( از او مجموعه آثاری در فقه و اصول اصول و و آقا سید عل

 جای مانده است.  و نیز مکاتبات عرفانی به
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 ازاينجا ، پس از مدّتی اقامت در خوانسار،با مرحوم آقا شیخ عبدالرحمن فرنقیو بعد رود  می
دانم آن موقع نهايت سطح،  ، من نمیاند بودهروند. حاال اينکه تا چه حد در اينجا  می
اند و از خوانسار  اندهمکاسب را خو ها آن بود و کفايه هنوز رسم نبود. احتماالً« قوانین»

 اند. رفته
در خوانسار خدمتشان نرسیده بودم ولی بعداً ايشان را در تهران ديدار کرده بودم. من 

آورده بودند  برای ابوی ، که منتشر شدرا تن  هفتادودوجلد اول کتاب عنصر شجاعت يا 

تعالی علیه و سبکی منحصر به  الله رحمةو من هم آن را خواندم. سبک خاصی دارد. 

چاپ  دراخیراً آن کتاب توسط مؤسسه دارالعرفان تجديد چاپ شده است. خودشان است 
پیام  –اش و هم شیوه چاپش  هم نوشته –سبک نوشتار قديم که من آن را ديده بودم، 

. کوفه در آن کتاب بیداد کرده است اسرار و  عقیل بن مسلمدارد. ايشان در مجلد 
العین فی انصار  رصابا»کتابی دارد بنام  ۱سماوی گرفته است. مرحوم سماوی زاصحاب را ا

« جماعت حسینی»و خسروانی که از مترجمان خوب پارسی بوده آن را با عنوان « الحسین
 . 2است  به فارسی ترجمه کرده

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 علیرضا خسروانیمرحوم استاد تصويری از کتاب جماعت حسینی ترجمه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 .. شیخ محمد بن الشیخ طاهر السماوی۱
است « حماسه سازان کربال»ترجمه عقیقی بخشايشی با عنوان ...« ابصار العین »های ديگر  . از ترجمه2

 نويد اسالم )قم( منتشر شده است.که توسط دفتر نشر 
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 ای کمره حاج میرزا خلیل الله آیة  حضرتای از جلد کتاب کلید امن جهان ... اثر  نمونه

است.  موجوداش که مال خسروانی است، نیز  هست و ترجمه «العین رصابا»خود 
ای  العین است ولی مرحوم آقای کمره رصاباين ا  «تن يکتن و  هفتادودو»اساس کتاب 

آمده است و شرح و بسط مفصلی داده است. يک جلد آن نیز  (الله تعالی علیه رحمة)

 شود و بسیار ارزنده است. بو روز عاشوراء است که جمعاً شايد هفت جلد  شب يک
، خطبه هم نیست بلکه مالقاتی جای خود، اين خطبه حضرت زهراء قبله اسالم به

 و حضرت ، کردنددر حال کسالت مدينه با حضرت زهراء  های زناست که 
های آن روز را بازگو کند و صحنه اين عمل تا  خواهد تغییر مسیر خالفت و ناراحتی  می

 الله آیةدر آن سخنان کوتاه آمده است. مرحوم  ها اينسم کند. مجموع جَقیامت را مُ

پیغمبر اکرم  است؛ وصیّ است؛ امام معصوم الله خلیفةرا که  حضرت علی ای  کمره

  علیٌمعرفی کرده. است؛ از زبان حضرت زهراء   و زهراء ضرت امیر يعنی ح 
زده،  قلم به دستهايش، در هر کاری که  و ايشان در ساير کتاب از ديد حضرت زهراء 

 ابتکار داشته است. 
قسمت کرد و از  وچهار بیستالبالغه را  البالغه را شرح دادند. ايشان نهج نهج دبعد آمدن

البالغه و جنگ و ديگری  است؛ يکی نهج شده چاپقسمت، دو قسمت آن  وچهار بیستاين 
 باشد.  شده نوشتهو قاعدتاً بايد  نشده چاپاش ديگر  البالغه و خلقت آسمان و زمین. بقیه نهج

 الله آیةآقای صدر، برادر بزرگ  العظمی الله ةآی نجل ارشد –رضا صدر  آقا حاج الله آیة

اش غلبه  او جنبه سیاسی -موسی بوده  آقا حاجصول اعلم از فقه و ا ازنظرآقا موسی که 
حیات مرحوم پدرشان ايشان در زمان  -اش  داشته و اين جنبه فقاهت و شخصیت علمی

منزل خودشان در در برنامه درس اخالقی  پنجشنبه های شبصدر در  العظمی الله ةآی

کردند که در آن زمان کمتر از  د صحبت میسَحَو در آن زمان درباره  داشتکوچه ارک 
نیز رساله حقوق حضرت سجاد  بعدازآنبوده است. آن حسد  منشأحاال اختالفاتی بوده که 

 آن  ۱۵۵۱سال  درصدر  العظمی  الله آیة. بعد از فوت مرحوم ندکرد را تدريس می

های  کردم. در جلسات شب جلسات به بیرونی منزل پدرشان منتقل شد. بنده شرکت می
 که حضرت امیر ها ايشان گفتند يکی از علمای بزرگ خواب ديد  پنجشنبه، يکی از شب

متر را حضرت به دست داشته و سر ديگر را  سر يکخواهند تقسیم کنند و  زمینی را می
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قسمت تقسیم کرده بود. بعداً من پرسیدم و  وچهار بیستغه را البال و آن آقا نهج ؛هم آن آقا

بود. حاال  (تعالی علیه اهلل رضوان)ای  خلیل کمره میرزا الله آیةمعلوم شد مراد ايشان 

هايی از آن نوشته شده و هنوز چاپ نشده  البالغه تا کجا نوشته شده است و چه بخش نهج
آمده و مسئله را در ذهن خود ترسیم  است و سبک ايشان چگونه بوده است؛ آيا از ابتدا می

کرد و چه مقدارش  برداری می فیش ، سپسکرد کتاب می و کتابْ بابْ بابْکرد و بعد  می

والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين  االسالم حجة]خطاب به  ،دانم نمیمن ، دهش انجام

البالغه از  انجام دهند. شرح نهج]انتشار مابقی مجلدات آن را[ دانند و بايد  آقا میای[  کمره
البالغه و  و نهج ؛البالغه و جنگ بسیار ارزنده ايشان است. مخصوصاً اين نهجتألیفات 

 که منتشر شده است. خلقت
از  ای مقداری مرحوم آقای بازرگان کتابی دارد بنام مطهرات در اسالم، مرحوم کمره

های اسالم را شرح  آيد جنگ گرفته است و بعد می بحث جنگ طبیعت را از آن کتاب
 .دهد می

نوع مطالبی که ايشان در ذهن دارد؛ اصول کلی است که به مبدأ و معاد و مخصوصاً 
عنصر »کتاب  صورت به؛ يعنی اين معلومات يکجا رددگ برمیامامت و رسالت  مسئله

« قبله اسالم»کتاب  صورت بهدرآمده است، يکجا « تن يکتن و  هفتادودوشجاعت و 
ملکه »کتاب  صورت بهو يکجا « و زهراء علی »کتاب  صورت بهدرآمده است؛ يکجا 

اند مانند  شتههم دا تری کوچکهای  ديگر و ايشان رساله درجاهایدرآمده است و « اسالم
 غروب آفتاب در اندلس. 

کردند  المللی متعددی در پاکستان و ساير کشورها شرکت می بین های کنفرانسبعد در 
 صیت علمی ايشان چنین بوده است.اند. شخ  و نظريات خاصی داشته

من محضر ايشان شرفیاب نشده بودم. ايشان سفری به قم آمده بودند و در منزل 
خوانسار بود، اقامت داشتند. آمده بودند مدرسه فیضیه و من آن موقع که دامادشان که اهل 

که با  ۱۵۱۳يا  ۱۵۱۱. بعدها در سال کم سن و سال بودم در راهرو مدرسه ايشان را ديدم
آقای مصباح زاده منجم خطاط مسافرتی به اصفهان داشتم در راه تصادفی شد و پرده 

 درمانزد پرفسور شمس به تهران رفتم و شبکیه چشم من پاره شد برای معالجه به ن
در آن زمان در منزل دايی خود در خیابان گرگان اقامت داشتم. د. انجامیطول بپانزده روز 
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و  العماره شمسرفتم و گاهی تا مسجد  روزها پیاده به بازار سرای عادلی در میدان اعدام می
دادند و آقا و  از سربازی نمیها کارت معافیت  آمدم. زمانی بود که به طلبه می ساالرسپه

کردند. من تفريحی راه آمدم و خسته شدم. آمدم  گروهی ديگر گواهی طلّاب را امضاء می
ای نشستم. وقتی نشستم ديدم آقايی وارد شدند، آقای  و در گوشه فخرالدولهبه مسجد 

شناختند،  نمیهم من که يک طلبه ابتدايی بودم و من را  طرف بهای بودند. ايشان  کمره
 طرف بهشان به کمال و علم و دانش بود که  آمدند. اما معرفت ايشان، آقايی ايشان، توجه

کاملی کردند. فرمودند  پرسی احوالمن طلبه کوچک آمدند؛ خیلی با آغوش باز و بشاشت 
کجايی هستی؟ گفتم: خوانساری هستم و اسمم را پرسیدند: گفتم: ابن الرضا. پدرم از 

را کامالً  2. ايشان جدّ من۱ای در قم بودند میرزا خلیل کمره الله آیةفسیر مرحوم شاگردان ت

. خیلی صحبت کردند، خیلی بزرگواری کردند که به يک طلبه کوچک چنین شناخت می
 عنايت کنند. 

د گفتند شما اين آقا را مدر محضر ايشان بودم. يک آقايی هم آ ساعتی يکمن 
اين آقای صولت خادم مسجد است که خوانساری است و از شناسید؟ گفتم: خیر گفت:  می

خوانسار )نواده صولت الملک( بود. من بیشتر از اين محضر آقا را درک  های زاده خان
های پدرشان را چاپ  ناصر کتابحاج آقا  آقای گفتم چرا حضرت  مکرر می نکردم.

داشت و  وآمد رفتای داشتیم در تهران بنام آقای کمالی به مسجد آقا  کنند؟ ما عموزاده نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ش( از علمای معاصر خوانسار است.  ۱۵8۳ - ۱2۳۱حاج سیّدمحمدعلی ابن الرضا خوانساری ) الله آیة. ۱

له مقدمات را در محضر آخوند مال محمدحسن شاکريان و برادرشان آقا میرزا رضا رضوی معروف به  معظم
های علمی، رهسپار قم  فرا گرفت. برای تکمیل اندوختهابن الرضا آموخت و سطح فقه و اصول را از پدر 

الدين نجفی مرعشی  ای، سید شهاب اديب تهرانی، حاج میرزا خلیل کمره آیاتگرديد و از اساتیدى چون 

العظمی حاج شیخ   الله آیةفقه و اصول را در محضر خارج له  معظمگلپايگانی بهره برد.  سیّد محمدرضاو 

 العظمی حاج سیّد محمّدتقی خوانساری آموخت.  الله آیةعبدالکريم حائری يزدی و 

( از شاگردان آيات عظام ق۱۵۳6 - ۱28۳الرضا ) محمود رضوی معروف به ابن آقا میرزا الله آیة. حضرت 2

ت آيات عظام آخوند نجفى اصفهانى، جهانگیرخان قشقايى در اصفهان و حضرا سوقى، آقا هاشم چهار میرزا
آبادى  د اسماعیل صدر و مالّ فتحعلى سلطانالشريعه اصفهانى، سیّ خراسانى، سید محمّدکاظم يزدى، شیخ

له از اساتید بزرگانى چون آيات عظام حاج سید محمدتقى خوانسارى، حاج  در نجف اشرف است. معظم
 .استصفائى خوانسارى سیّد احمد خوانسارى، حاج شیخ موسى خوانسارى و حاج سید مصطفى 
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با ايشان هم کمی آشنا بود و بعدها به خوانسار آمد و دفتردار ما در حوزه بود. به ايشان 
 مدرسه ما تهیه کنید. های ايشان را برای کتابخانه کتابرويد  تهران میکه به گفتم: شما 

*** 
ای را تهیه  مقدمات حوزه علمیه را در اينجا فراهم کردم. اساسنامه ۱۵۱7من سال 

به ثبت رساندم و دارای شناسنامه حقوقی شد. مؤسس را هم  ۱۵۳۱کردم و سال 

الزم بود.  اينکار آقای حاج سید احمد خوانساری قرار داديم که آن موقعالعظمی  الله آیة

امام خمینی، آقای خويی، آقای گلپايگانی؛ آقای اراکی و آيات عظام  تحضراهم  بعدازآن
شان تأيید کردند. تا ابوی بودند من هیچ کاری  بعد از ايشان ساير مراجع قم و نجف همگی

را بنام خودم انجام ندادم، همه را بنام ايشان انجام دادم. اجازات و مدارک هرچه بود بنام 
 ايشان بود. 

رسولی حضرات آقايان درباره حوزه خوانسار بايد جداگانه بحث کرد. يک سفری 
محالتی و آقا شیخ حسن صانعی به خوانسار آمدند و به مناسبتی مسائلی مطرح شد و من 
نیز مسائلی را گفتم. آقای حاج شیخ حسن در بحثی که شد بیان کرد که من از طرف 

امام  ؛ای[ بروم وم حاج میرزا خلیل کمرهحضرت امام خمینی موظفم که خدمتشان ]مرح
 اند.  دستور داده

صالحی اينجا االسالم والمسلمین آقای سیّد مرتضی  جناب حجة ،پس از اين زمان
همراه با آقای موسوی همدانی که المیزان را ترجمه کرده است، به کتابخانه مدرسه  آمدند،

ه مهر آقای صدرای اراکی است. گفت: ها ممهور ب آمدند. در کتابخانه مدرسه برخی از کتاب
هايش را به اينجا  ها مال صدراست؟ گفتم: بله ورثه ايشان هزار جلد از کتاب اين کتاب

کتابخانه خطی و  ازنظرغنی در خوانسار است و ما  ای اند. الحمدهلل کتابخانه واگذار کرده
 دسیّی حاج وضعیت خوبی داريم. آقاغیرخطی و چاپ سنگی و اآلن کتابخانه مجازی 

ای يادم آمد. او گفت: قضیه صدرا را  قضیه اآلنمرتضی صالحی در کتابخانه گفت: 
ا بعد از آقای بروجردی به آقای گلپايگانی گرايش ردانی؟ گفتم: خیر گفت: آقای صد می

ای که نوشتند  ت را يافت و رساله نداشت. اولین رسالهداشت و امام بعدتر عنوان مرجعیّ
از روی حواشی ايشان رساله را  دونفریبا آقای مؤمن يان تقديری حضرات آيات آقا
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ای از آقايان با  و عنايت نبود؛ لذا عده موردتوجهبود و خیلی  طوری ايننوشتند. آقای صدرا 
ايشان مرتبط نبودند. امام خمینی وقتی تشريف آوردند ابتدا در تهران، بعد قم و سپس به 

زدند و به فکر دوستان  که در حیاط منزلشان قدم می طور همینتهران بازگشتند. يک روز 
گويند: خبری از او  فرمايند: صدرا! صدرا کجاست. می قديمشان و علمای بزرگوار بودند، می

فرمايد: صدرا را پیدا کنید.  نداريم. خبر داشتند، بنا نداشتند بگويند. امام خمینی می
ايد من بايد ايشان را مالقات کنم. فرم گويند: ايشان کسالت دارد و مريض است. می می

از نزد امام  که وقتیآورند خدمت امام،  توانست حرفی بزند. ايشان را می ديگر کسی نمی
گويد من نیاز  دهد صدرا می خواهد برود، امام چکی به مبلغ پانصد هزار تومان به او می می

مطلع شدم داماد  وقت يکها نداشتم  مالی ندارم ولی باشد. من هم اطالعی از اين جريان
ای از ايشان آورد که نوشته بود من در خم پیچ  است، نامه« خم پیچ» اهلصدرا که 

خواهم مسجدی را بسازم شما بفرستید مهندسان بروند طرح دهند و مسجد خوبی هم  می
سپردند. نماز را آقای مرعشی  خاک بهساخته شد و جنازه صدرا را در همین مسجد 

را برای شرکت در جلسه ختم فرستادند. منظور از  هیئتیگلپايگانی هم  و آقای دخواندن
امام خمینی که اين بود که امام حواسشان جمع همه اين مسائل بود.  ها ايننقل 

بد است به  ،ای که مرد عالم و بااستعدادی بوده دانستند وضع آقا میرزا محمدباقر کمره می
 هايش به ايشان کمک شود.  د کتاباطرافیان گفته بودند از طريق چاپ و خري

 «و ال قوة اّلا بالله . رحمة الله تعالی علیهم اجمعین الحول»
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 1تبریزی خسروشاهی هادی دسیّحاج  الله ةآیحضرت  قلم بهمقدمه 

 

 اندیش ژرفیادکرد عالمی بزرگ و 
به نوشته مؤلف محترم، چهارمین مجلد از مجموعه هفتادمین سالگرد که اين کتاب 

داران وحدت اسالمی است،  تأسیس دارالتقريب و اولین گام در نگارش تاريخ شفاهی طاليه
فلسفه و  ،علم ،های دين عرصه مرد بزرگهای  به تبیین احوال و شخصیت و آثار انديشه

 نگار تکپردازد و در اصل،  ای می لیل کمرهعلّامه حاج میرزا خ الله آیةاخالق، مرحوم 

عرصة فکر و قلم و بیان ايران، به  مردان بزرگماندگاری است که در خصوص يکی از 
 است. زده دستهايی ارزشمند  تبیین و ايضاح

ای،  کمره الله آیةکه تا امروز، غیر آنچه به کوشش فرزند  روست ازآناهمیت اين کتاب 

در اولین سالگرد ارتحال  «يادنامه»ای با عنوان  ناصرالدين کمره والمسلمین االسالم حجت
ديگری درباره زندگی، شخصیت و آراء و مستقل منتشر کرد، کتاب  ۱۵6۵ايشان در سال 

ای به قلم نیامده است و تا آنجا که حقیر  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةهای مرحوم  انديشه

 ادانشده تنها نهن و دانش ايران در قرن اخیر اطالع دارم، حق يکی از مردان بزرگ دي
، به يک درواقعو مغفول افتاده است.  مانده زمیناست، بلکه حق اين است که بگويیم بر 

مردی بزرگ و عالمی  بااينکهای از گمنامان تاريخ معاصر است و  کمره الله آیةاعتبار 

پیرامون او صورت نگرفته است تا بتوان  «مستقلی»ارزشمند و کم مانند بود، کار و تحقیق 
معاصر ماست که  نگاری تاريخهای  اين نقصی از نقص شک بیبه آن اشاره و اشعار داشت. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

سیّد مرتضى خسروشاهی و الله  آیةه.ش( فرزند مرحوم  ۱۵۱7سیّد هادی خسروشاهی )متولد  الله آیة. ۱

محمّدکاظم شريعتمدارى و علّامه سیّد سیّد از شاگردان آيات عظام سیّد حسین بروجردى، امام خمینى، 
و به  تقريب مذاهب اسالمی است های شاخص جريان له از چهره محمدحسین طباطبايی است. معظم

ايران در واتیکان و سه سال رئیس نمايندگی جمهوری اسالمی ايران در قاهره بوده  سفیرت پنج سال مدّ
در سال  (وابسته به حوزه علمیه قم)« مرکز بررسی هاى اسالمى قم»مؤسسله  معظمهمچنین است. 
 است.ه.ش ۱۵۳2
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که  مردی بزرگد، درباره حو زياد از  گستردهو مراکز و مؤسساتی نهادهای فراوان  باوجود
های تاريخ معاصر  ترين برهه دارای سوابق طوالنی علمی و فکری بوده است و در حساس

و منشأ اثر بوده و جايگاه رفیعش در برخی از  حضورداشتهدر شاخه دين و فقاهت 
 است، دفتری برای خواندن پديد نیامده باشد. انکار غیرقابلکامالً  معاصر تاريخهای  عرصه

چشمگیر با تألیف اين کتاب ارزشمند و تحقیقات مفید و بجايی که  نقیصهخوشبختانه اين 
اند، برطرف شده و جای خوشحالی  قای دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی انجام دادهجناب آ

درباره يکی از خدمتگزاران صادق و خالص و  اعتنا قابلای مفید و  است که بحمدهلل رساله
برجسته تشیع و ايران فراهم آمده است که امید است برای اهل تحقیق و پژوهشگران اين 

تاريخ  جای جایی سؤاالت متعددی باشد که قاعدتاً در ها مفید باشد و پاسخگو عرصه
و از بین  ها اشکالها و برطرف شدن  ها در رفع ابهام دارد و پاسخگويی به آن وجودمعاصر 

 ها، الجرم مؤثر خواهد افتاد.  رفتن مجهول

حاج میرزا خلیل  الله آیةجوانی افتخار داشتم که با آثار عالم بزرگ  های سالمن در 

ای آشنا شوم و خود معظم له را هم از نزديک بشناسم و جزو ارادتمندانش باشم.  کمره
شد که در پايان اين مقدمه به آن اشاره  جانب ايننصیب  دفعات بهتوفیق زيارت ايشان 

سید محمود طالقانی، توفیق يار  الله آیةخواهم کرد و خواهم گفت که چگونه در حضور 

مدن به تهران از نزديک زيارت کنم و در منزل آآن عالم جلیل را در روزهای  شد که می
ارزنده  شناس دينحاج موسی ابريشمچی، مستمع گفتارها و بیانات ارزشمند آن  مرحوم
 باشم. 

ه در تمام عمر، پیوسته در مرزهای تالش و کوشش کتوان گفت درباره عالمی  چه می
گفت درباره عالم عزيزی که جزو زبدگان طبقة اهل  توان و اخالص قدم زده است؟ چه می

و اعالم پیام آن به اهلش و  حقعلم و تحقیق بود و از هیچ تالشی برای شناساندن دين 
ل و زدودن اختالفات تاريخی فروگزاری نکرد؟ تأمل در زندگی و هجهای  کنار زدن پرده

شناسی را  عالم ارزشمند و زمان  ای، چهره حاج میرزا خلیل کمره الله آیةهای  آراء و انديشه

است و در برابر « علمای عامل»و « علمای ربانی»دهد که از مصاديق  در برابر ما قرار می
 توان چیزی نوشت.  توان گفت، نه می او جز با زبان احترام نه چیزی می
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ای و سوانح حیات و خاطرات ايشان  کمره الله آیةنامه مرحوم  با توجه به اينکه زندگی

ه بنده در اين کاست، قاعدتاً الزم نیست  ذکر شدهدقیق و مفصل  صورت بهدر اين کتاب 

ای را بايد از  کمره الله آیةشوم، جز تذکر به اين نکته که  دست ازاينديباچه وارد مسائلی 

گیری و نضجش به  حوزه علمیه قم در اوان تأسیس و شکل برجستههای  نخستین چهره
و تثبیت  گیری شکلاش در   شمار آورد، هم در ساحت طلبگی که با حضور دانش طلبانه

حوزه علمیه قم مؤثر افتاده است، هم در ساحت بسط و اشاعه علوم عقلی و فلسفه با 
 خمینیمگام با امام ه« اسفار اربعه»مداومت بر دروس معقول که چندين سال مباحثه 

ها و مقاالت سودمند  های دينی با نوشتن کتاب نشانگر آن است، هم در ساحت روشنگری
توان با عنوان يکی از عالمان کثیر التألیف ياد کرد و هم در  ای که از ايشان می گونه به

در هايی که  اش در اين حوزه، با قلم و قدم ساحت انديشه وحدت اسالمی، با اقدامات عملی
ثبت و حک  کننده تعییناين عرصه به حرکت درآورد و نام خودش را بر بلندای اين عرصه 

 کرد.
سالکی است که برای  های سلوک گر حکايتآن مرد الهی  پايان بی های تالشتأمل در 

او را پیوسته در  جهت. به همین ايستد بازنمیهای حقیقت از هیچ تالشی  رسیدن به قلّه
نیست که زمانی  جهت بی. از منزلی به منزلی و از موقفی به موقفی. بینیم می حرکتحال 

است، زمانی ديگر او را در اراک  مشغول تحصیلبینیم که مجدانه به  او را در خوانسار می
يابیم که همراه اعالم و بزرگانی چون امام خمینی حوزه علمی آن سامان را با  می

و  کنند می تثبیتشیخ عبدالکريم حائری يزدی  الله آیةحضورشان در گرد شمع وجودی 

شیخ عبدالکريم حائری يزدی تن به  الله آیةيابیم که همراه با  در قم میرا سپس او 

دهند و نخستین سنگ بنای علمی حوزه علمیه قم را به نام خود ثبت  مهاجرت می
ق و های نخستش مملو از شور و شو ، همچون بخشمرحومکنند. ادامه زندگی آن  می

های آغازين و پايانی  عشق و ايمان و حرکت و سیر و صعود است. اگر کسی در بخش

دمی « مجاهد فی سبیل اهلل»ای تأمل کند، خواهد ديد که او بسان  کمره الله آیةزندگی 

و حرکت و تکاپو بوده است و وجودش  وخروش جوشنیاسوده است و پیوسته در حال 
شود که مشتاقان و دوستداران دين و  از نور ديده میچونان شمعی پرفروغ منبع و معدنی 

 کرد.  مکتب را سیراب می
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است  کننده تعیینای خاطراتی بسیار ارزشمند و  کمره الله آیةخاطرات  جانب اينبه نظر 

کند، ارزشی ويژه دارد. در اين میان،  و آنچه آن مرحوم از روزگار جوانی خودش روايت می
کند، حالتی  گار درس و تحصیل در نزد عالمان بزرگ نقل میآنچه آن عالم بزرگ از روز

نخست شاگردان شیخ های  فقید در جمع حلقه الله آیةدارد. حضور  فرد منحصربهکامالً 

قبل از تأسیس حوزه علمیه قم و  هم آن –مؤسس حوزه علمیه قم  –عبدالکريم حائری 
یار او قرار داده است که سپس حضورش در حوزه علمیه قم، اين امکان ويژه را در اخت

از شیخ عبدالکريم حائری بلکه تمام عالمان آن عهد برای  تنها نهها را  روايت ترين اصلی
حوزه علمیه و  گیری شکلبه همین خاطر، خاطرات آن فقید سعید از آيندگان ارائه کند. 

است نخست درس و بحث فقه و فلسفه در اين حوزه تناور، جزو معدود رواياتی  های سال
که شايد نتوان نمونه دومی برايش در نظر گرفت. همچنین شیفتگی او برای تحصیل در 

شخصیت او شده  گیری شکلتوان مورد مداقه قرار داد که باعث  نزد عالمان بزرگ را می
است و در ادامه همین ماجرا، دوستی او بین اعالم و اساطینی مانند امام خمینی رهبر کبیر 

حاج میرزا عبداهلل  الله آیةون چجمهوری اسالمی ايران و نامدارانی  گذار بنیانانقالب و 

اصر عه تاريخ مژها ادامه داشت و از اتفاقات وي مجتهدی تبريزی گشته است که تا دهه
درباره اين بخش از قضايای تاريخ معاصر تأمل و تفکر و  هرچقدراست. شک نیست که 

ای بر آن متفرع خواهد شد که  ثمرات تاريخی ويژه کاوش صورت بگیرد، جا دارد و حتماً
 دانند.  اهل تاريخ اهمیت و خصوصیت آن را بیش از ديگران می

مؤلف محترم اين کتاب، جناب آقای دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی، با به کار بستن 

 الله آیةنگارانه و علمی توانسته است مراحل اصلی زندگی علمی و عملی  ای تاريخ شیوه

که خواننده با  ای گونه بهو مسلسل و متعاقب روايت کند  درپی پی صورت بهای را  کمره

حاج میرزا  الله آیةهای زندگی  تواند اطمینان حاصل کند که از بخش خواندن اين کتاب می

او را شناخته ای از زندگی  عمده  بخش، اطالع حاصل کرده و مرحله به مرحلهای  خلیل کمره
 است. 

ای، اتفاق جالب و  کمره الله آیة، با تالش مؤلف در شناخت و شناسايی در حقیقت

ا امروز کمتر کسی آن تارزشمندی روی داده است و پرده از وقايعی برداشته شده است که 

حاج میرزا خلیل  الله آیةرا يکجا در کنار هم قرار داده است. بررسی حوادث زندگی 
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روابطی که او  بامالحظهودهای کارها و اقدامات او ای و درنگ و تأمل در فرازها و فر کمره
مختلف با او  های جريانها داشته است و نیز روابطی که اشخاص و  با اشخاص و جريان

با دهد که بر اهمیت آن  اند، روايت صحیحی از تاريخ معاصر را در اختیار ما قرار می داشته
بیشتر از گذشته شده  مراتب بهها  زمان افزوده شده است و ضرورت پژوهش در آن گذشت

حوادث و قضايا، مسائلی روشن  وار مسلسلاست. به همین منوال، در اين کتاب با بیان 
وله قنیست؛ نه نوع مواجهه شیخ محمدتقی بافقی با م اهمیت کمشود که هیچ بخش آن  می

است، نه نوع مواجهه حاج شیخ عبدالکريم حائری  اهمیت بیکشف حجاب رضاخانی 

امام خمینی و نه نوع مواجهه  اهمیت است , بیکند ای گزارش می کمره الله آیةکه  نهگو آن

ای داشته  کمره الله آیةای که خود  است. و نه نوع مواجهه اهمیت بیبا اين دو مواجهه 

های  است که موجب دستگیری و تبعیدش به تهران شده است. به همین ترتیب، مواجهه
های  ای از ريزبینی دارای بهره هرکدامان در نظر گرفت که تو بعدی آن فقید سعید را می

 عبور کرد.  سادگی بهها  توان از کنار آن تاريخی است و نمی

*** 
 الله آیةآمده است مبنی بر اينکه  جانب ايناين کتاب روايتی به نقل از ی از بخشدر 

 الله آیةشخصیت بلندآوازه تاريخ دين و جهاد در ايران، در محضر  ،سید محمود طالقانی

دانم در اين نوشته، اين مطلب را بیشتر شرح و بسط  کرده است. الزم می ای تلمذ می کمره
 و به قلم بیاورم.  بنگارم، شخصاً درباره آن سطوری چند شده بیان ازآنچهو غیر 

حوزوی هم از اين قبیل رويدادهای  محافلالبته اين موضوع صحت دارد و در 
ای که به آن اشاره نشده و من خود شاهد و ناظر آن بودم،  پسنديده، بسیار است اما نکته

در منزل مرحوم حاج موسی در صبح روزهای جمعه « البالغه نهج» تفسیریجلسات 
 است که در خیابان عین الدوله تهران واقع بود.  ابريشمچی

مکتب »ابريشمچی از اخیار بود. او جزو هیئت تحريريه مجله مرحوم آقای حاج موسی 
و سفرهايی که همراه « مکتب اسالم»مجله  مالی  هیئتبود و به علّت حضور در « اسالم

کرد، شخصاً ديدارهای مکرری با او داشتم. در همین ديدارها و  دوستان ديگر به قم می
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ای در روزهای جمعه در منزل او  کمره الله آیةداد که  گفتگوها بود که او به من خبر می

دارد. البته اين جلسه عام نبود، بلکه صرفاً چند البالغه  درس تفسیر قرآن يا جلسه شرح نهج

مند  ای بهره کمره الله آیةتوانستند از افاضات  يافتند و می نفر از خواص در آن حضور می

 شوند. 
رسیدم، منزل حاج احمد آقا ابريشمچی برادر حاج  به تهران که می جانب اينپاتوق 

موسی بود که با چند باب خانه فاصله، منزل او قرار داشت و من هر وقت به تهران 
رفتم.  دم، همراه مرحوم حاج احمد آقا ابريشمچی به منزل مرحوم حاج موسی میمآ می

ای  کمره الله آیةشدند و سپس  می حاضرين با صبحانه ساده نان و پنیر و چايی پذيرايی

کسانی که من شاهد  ازجملهگرفتند.  کردند و بهره می کردند و حضّار استفاده می افاضه می

سید محمود طالقانی بود که با تواضع  الله آیةبودم در اين جلسه همیشه حضور داشت، 

ات ايشان گوش نشست و با دقت به بیان ای می کمره الله آیةذاتی و ادب ويژه در کنار 

ای بیان  کمره الله آیةاهی هم طبق روش حوزوی، جمالتی در نقد يا تأيید گداد و البته  می

 داد.  کرد، اما در کل سکوت مطلق بود و فقط گوش می می

طالقانی در همان برهه خود درس تفسیر قرآن در مسجد هدايت داشت  الله آیةالبته 

نداشت و  ابايی« افواه الرجال»سائل جديد از ولی از تلمذ و افزودن علم و آموختن م

 تأملی قابلکرد که نکته  ای بود شرکت می کمره الله آیةای که ناطقش  متواضعانه در جلسه

ای چندين جلسه درباره آفرينش آسمان و  کمره الله آیةاست. به خاطر دارم در اين مجلس، 

البالغه بیاناتی را عنوان کرد که  خلقت موجودات گوناگون با استناد به مطالب نهجزمین و 
بود و البته بعضی از آن مطالب، بعدها در تألیفات ايشان  استفاده قابلبسیار جالب و 

 است.  قرارگرفته مورداشارهکه در اين کتاب هم  شده نقل

ای درباره منشأ و علّت تکاثر و  کمره الله آیةاز جلسات،  دريکیخوب به خاطر دارم که 

و مفاسد حاصله آن در جامعه بشری مطالبی را بیان   از ديدگاه امام علی اندوزی ثروت
 اندوزی ثروتدرباره مفاسد  کرد و از مسئلة فقر و غنا صحبت کرد و توضیحات ارزشمندی

آوری ثروت  شت که جمعدا تکیه  بیان داشت. آن مرحوم بر اين فرمايش حضرت علی
گردد و  ی در میان افراد ديگر جامعه میای، بالضروره موجب فقر و بدبخت توسط عده
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 لدیهما رایت نعمة موفورة اّلا و »بود که  هم اين جمله حضرت علی  کالمش تکیه

ای نديدم مگر اينکه در کنار آن حق ديگری  در هیچ کجا ثروت انباشته« حق مضیع

 است.  شده ضايعو  شده پايمال

مؤيد، به آيات و روايات  عنوان بهطالقانی هم  الله آیةاين قبیل مسائل،  شدن مطرحدر 

 کرد که در اين زمینه وارد شده است.  مرتبط ديگر اشاره می

*** 
ی تقريباً خصوصی، سالیان درازی ادامه داشت و سرانجام با پیش گ... اين جلسه هفت

 الله آیةفرهنگی  –جلسه علمی  ،آمدن مسائل خاص در جامعه و پیدايش آشوب و اخالل

ای در منزل حاج موسی تعطیل شد. از غرايب روزگار آنکه در اين جلسه که ذکرش  کمره
های مهدی و حسین ابريشمچی  گذشت دو تن از فرزندان حاج موسی ابريشمچی به نام

يافتند و در پذيرايی و آوردن چايی و اداره امور  که نوجوانانی ساکت و آرام بودند، حضور می
های دينی به يک جمعیت يا  دانیم که بعدها آن دو، روی انگیزه صبحانه فعال بودند. می

سازمان  نداد! پیوستند و در کنار آ سازمان اسالمی که شعار جهاد فی سبیل اهلل می
به راه کج رفتند. حسین و مهدی ابريشمچی،  درواقعو  شده منحرفاز راه راست  تدريج به

و آنچه بعدها از اين دو نفر روی داد با قرار گرفتن در کادر رهبری سازمان مجاهدين 
ر محضر قرآن و دتلمذ  ها سالداد  ای شدند که نشان می مصداق واقعی آيه شريفه

ها را سودی  طالقانی آن الله آیةای و  ه رممیرزا خلیل ک الله آیةالبالغه با حضور  نهج

 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال یزید»نبخشیده است: 

 «الظالمین اّلا خسارًا

دست ديرين و همدرس  عنوان بهای  کمره الله آیةاما در جريانات نهضت امام خمینی، 

کرده بودند، حضوری کامالً چشمگیری  مباحثه باهمها  روزگار جوانی که سال مباحثه همو 
به سنین کهولت و پیری رسیده بود، حتی در تظاهرات خیابانی پیشاپیش  بااينکهداشت و 

هم امامت را بر عهده داشت. اين نشان  شده اقامهکرد و در نمازهای  جمعیت حرکت می
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البالغه آموخته است  و از نهج دارد برمیگام  امام علی  درراهداد که ايشان همچنان  می
 که در چه مسیری حرکت کند. 

ای از سوی  کمره الله آیة»خبیث در نشر اين شايعه که  سی بی بینه اخیر شبکه اما افسا

کذب  ترديد بی« ها در خطر نخواهد افتاد ها پیغام داده که منافع آن امام خمینی به آمريکايی
 محض است و دروغ خالص؛ زيرا:

 الله آیةو  بود المالقات ممنوع ايشاناوالً در دورة حصر خانگی امام در قیطريه تهران، 

 شد.امی باست به ديدار ايشان برود و حامل پیتوان ای نمی کمره

 توانست با سفارت آمريکا داشته باشد؟ ای چه ارتباطی می کمره الله آیةثانیاً 

دهد  امام خمینی در قبال شیطان بزرگ، از آغاز تا رحلت نشان می گیری موضعو ثالثاً 
 نان در خطر خواهد بود.که منافع نامشروع آمريکا در ايران همچ

ی دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی اه جناب آقکدر پايان انتظار و پیشنهاد آن است 
، مجموعه کامل آثار علّامه بزرگوار مند عالقه)ايّده اهلل تعالی( همراه چند نفر از دوستان 

 جلدی تک طور بهجديد، آماده نشر سازند و  ويراستیای را با  حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

پاداشی نیکو عنداهلل  ترديد بیقرار دهند که  مندان عالقهای چاپ و در اختیار  يا مجموعه
 خواهد داشت. و ما التوفیق الّا من عنده

 سید هادی خسروشاهی
 ۱۵۳۳ مردادماهحوزه علمیّه قم: 
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 ای کمرهوالمسلمین حاج شیخ ناصرالدین  حجةاالسالمتقریظ 
 

 دانشمند محترم جناب آقای دکتر صداقت دامت اقباله

 اهلل و برکاته رحمةسالمٌ علیکم و 

موجب نشر  ای کمرهحاج میرزا خلیل  العظمی  الله آیةزحمات شما در انتشار آثار مرحوم 

 امت اسالمی عموماً و شیعیان خصوصاً بسیار درخشان است. نفرهنگ اسالمی در میا
و همه خاندان و دوستان آن مرحوم را پذيرا باشید. از  جانب اينتشکر و امتنان  وسیله بدين

خداوند متعال مسئلت دارم که اجر شما و همه همکاران و ياران را در دنیا و آخرت فراوان 
 ( ۱20)توبه:  إن اهلل ال يضیع اجر المحسنینعنايت فرمايد. 

والد  ن تاريخ دوازده جلد از تألیفاتِيتا ا نبجا اينافتخار دارم که بر اثر فعالیت و کوشش 
. با استفاده از آيات و روايات قرآن مجید، استمعظّم برای چندمین بار چاپ و منتشر شده 

و ائمه بزرگوار دين را در دنیا و  خداوند متعال پاداش خادمین به قرآن و پیامبر اکرم 
مرحوم پاداش معظم له در اين و اين نشر آثار علمی و دينی آن  کند میعقبی عنايت 

 و بس.  داند میو اجر و مزد آخرت را خداوند  اسالمجهان 
 ای ناصرالدين کمره

۱  /6  /۱۵۳۳ 
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 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 دخلم
داده  رخوقايع و تحوالتِ در  انی کهراوي مستقیم یاتِتجرباز تاريخ شفاهی روايتی است 

های  ها و ديده شنیدهگزارشی از  ،مچون شاهدی عینیهو   هستنددوران خود سهیم در 

ز ديدار با ا ای علّامه کمره الله آیةگزارشِ خاطراتِ  ،برای مثالدهند.  را ارائه میخود 

 است از ديدار دو عالم بزرگ فريقینمهمی تاريخی  استاد اکبر شیخ محمود شلتوت، سندِ
در آن حضور واسطه  شود که بی کسانی آشکار می خاطراتِ پرتوتنها در جزئیات آن که 

از نسلی به نسل ديگر ها در قالبِ خاطرات شفاهی  بسیاری از تجربیاتِ انسان. اند داشته
نقش و دهد  رخ میها  طور روزمره در زندگی انسان بهدائماً و شوند و اين اتفاق  میمنتقل 
برای مثال، بخش مهمی از کند.  ها ايفا می سازی انسان يابی و هويت در هويترا مهمی 

از  ای است که سینه به سینه های اجداد خويش از طريق نقلفرد درباره هر  معلومات
های زندگی  که ما با شیوههای شفاهی است   . در خالل همین نقلاند به او رسیده شوالدين

 اده کنیم. استفدرس بگیريم و در زندگی خود ها  توانیم از آن شويم و می گذشتگان آشنا می

 الله آیةها کامالً محسوس است.  امروز فقدان تاريخ شفاهی در برخی از زمینه متأسفانه

 رحلتِدر نوشتاری به مناسبت ه.ق( ۱۵۱8)متوفی ج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی حا

بیان جايگاه مهم  ضمن، محمدرضا گلپايگانیسیّد  العظمی الله آیةمرحوم  گداز جان

 نويسد: ، میقماراک و  در شهرهای علمیّههای  معاصر حوزه در تاريخِ له معظم
اينک تنها عالمی که همین خط طوالنی را طی کرده و سرنوشتی مشابه   ... و

العظمی حاج شیخ  الله آیةگلپايگانی داشته است، همانا حضرت  الله آیة  سرگذشتِ

و  ای شیعه جای دارد،در مسند مرجعیت عظم بحمداهللکه   است  اراکی محمدعلی

 الله آیةديگر وجود ندارد که از سرگذشت  کس هیچبه گمان بنده در حال حاضر 

تا آن مرد کهن بجای  است،  خوب  و چهباخبر باشد  گلپايگانی کامالّ

ایشان   از دست نرفته خاطرات فراوان ،ازاین پیش صدسالمانده از 

  گلپایگانی و سایر بزرگان دین و اساطین حوزه از الله آیةة را دربار
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 زاده واعظ) که بسیار مغتنم است. ... ایشان بشنوند و ضبط کنند  زبان

 (۱72 ص: ۱۵72 پايیز خراسانی،

العظمی حاج شیخ محمدعلی  الله آیةاز مرحوم درحلت جانگدر پی له   معظميکسال بعد، و 

اراکی
 

 نويسد: می
  ازآنچها کامالً رسید، امّ جامعه نبود و جدای از خلق به نظر میمتن   در  او گرچه... 

گذشت و نیز از حوادث  می  ها حوزه  نجف و ديگر  علمی  در حوزه و در مجامع
  طور که گفتم سپرد و همان ه خاطر میبآگاه بود و همه را   کشور،  سیاسی

که حافظه   است  تاريخ بود. عجیب آن  خزانه اسرار و ديوانِ يک قرن  اش سینه
 .داد ضبط کرده و تحويل می صوت ضبطمانند   را  نظیر وی همه بی

  همین  تعالی علیه در اهلل رضوانگلپايگانی   العظمی الله آیةمن در هنگام رحلت 

اراکی از آن  الله آیة  خاطرات  فرصت از دست نرفته،  تا  نوشتم که مشکوة  مجله

و   اند، بپرسند در قم با هم بوده  جوانی در اراک و بعداًاوّل  عالم بزرگ را که از
حال، اگر اين خاطرات ارزنده   ديگر خاطرات او را،  و همچنین  ضبط کنند

را   بهایی گران  ت، اطالعاتجامعه روحانیّ او الّ)فبها و نعمت(  شده ضبط

 ... است. داده ازدست
 (200: ۱۵7۵)واعظ زاده خراسانی، 

سرمايه کشور، هر بزرگان دين و علم و فرهنگ مشاهداتِ زندگی  گزارش ،بنابراين
و شود  میهای جديد و قديم  پیوند میان نسلموجبِ است که آن کشور  فرهنگیعظیم 

از حالت شخصی خارج شده و  شفاهیخاطرات دهد که  اين امکان را میمند  نظام صورت به
 د.نتبديل شوها  ايع يا انديشهوق جهتِ توصیف و تحلیلِقابل استناد  یبه منابع

از مشاهدات و « قیمتِ خام اطالعاتِ ذی»ها و جلسات گفتگو دربردارنده  مصاحبه
بايد  در هر موضوعی برای ساختنِ تاريخ شفاهی امّا ؛هستندشونده  تجربیاتِ مصاحبه
اصلی قرار داد. در  راوی را )عیناً( در کنار خاطراتِ« مشابه» سینه به سینه مجموعه خاطراتِ

دکتر را بیابد. برای مثال، در خاطرات در گفتگو اصلی  و کلیدواژه اينجا محقق بايد نکته
از معاصر، مقام  عالیه.ش( محقق و غزالی پژوه  ۱۵6۳ – ۱۵06)سیّد حسین خديو جم 

تنها در آن کنگره ای  کمره الله آیةاو که سخنرانی  گفتةکنگره هزاره شیخ طوسی، اين 

آن مدت نادرست است و چنانکه بیان خواهد شد، سخنی مدت پانزده دقیقه بوده است،  به
ابتدا سی دقیقه تنظیم شده بود که معظم له در ضمن حرکت برای قرار گرفتن سخنرانی 
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 َلْیَلًة َثاَلِثیَن ُموَسی َواَعْدَنا َو»آيه شريفه: با حُسن و لطافتِ انتخاب،  ،در جايگاه سخنرانی

را قرائت  (۱۱2 آيه از بخشی اعراف،) ...«َلْیَلًة َأْرَبِعیَن َربِِّه ِمیَقاُت َفَتمَّ ِبَعْشٍر َأْتَمْمَناَهاَو

 بسا چه. افزايش يافتچهل دقیقه به  ايشانمدت زمان سخنرانی دلیل همین کردند که به 
چنین اشتباهاتی شود؛ امّا بروز چنین موجبِ و فاصله گرفتن افراد از رخدادها، بار زمان غُ

معموالً شود،  می شان درباره ارادت قلبی افراد و لحظاتی که موجبِ تحول روحی وضعیتی
علّامه حاج میرزا با  مرحوم خديو جم اولین برخورد توصیفِاينجاست که  آيد. پیش نمی

را  خاطره هربنابراين  .، اهمیّت داردشده استبدان اشاره کتاب حاضر که در ای  خلیل کمره
 آن را پیدا کرد.اصلی  های کلیدواژهجانِ کالم و در ذيل عنوان اصلی خود قرار داد و  بايد

های تاريخ  از بسیاری از کتاب «داران وحدت اسالمی طاليه تاريخ شفاهی»مجموعه 

 دیدنِ همبا »گیرد و بر اصلِ  اند، فاصله می شده که صرفاً خود گفتگوی انجامشفاهی 

که در مقاطع تاريخی مختلفی روايت چه خاطرات راوی اصلی  تأکید دارد؛« خاطرات

 االسالم حجةاز . برای مثال، همان موضوعاتديگران درباره  ؛ و چه خاطراتِاند شده

های مختلف در  های مختلفی در سال ای، مصاحبه حاج شیخ ناصرالدين کمره والمسلمین
درباره زندگی مرحوم  ینکاتی جديددر هريک دسترس است که بنا بر موقعیّت مصاحبه، 

. همچنین نگاه ديگران درباره هريک از نهفته است ای علّامه حاج میرزا خلیل کمره

 االسالم حجةتوجه است، مثالً در خاطرات مرحوم  جالبله  حورهای زندگی معظمم

و نیز  پشت پرده کنگره شیخ طوسی مسائل حاج شیخ علی دوانی والمسلمین

مطهری الله آیةاستاد شهید خاطرات او از واکنشِ 
 

ای که  کمره الله آیةسخنرانی درباره 

ای به  روايتِ دو راوی را در نقطه (۵2: ۱۵72)دوانی، « ای گُل کاشت. آقای کمره»گفت:  می
های عجوالنه  نگری و برداشت شود تا خواننده از جزئی کند و اين موجب می هم متصل می

و سیاسی  –اجتماعی وقايع خاطرات؛ يعنی ساختار کلی رفته و متوجه ساختار کلی فاصله گ
عالوه بر آنکه گره از ها  با هم ديدن خاطره شود. در آن دوران موردبحثهای  انديشه

بنابراين دهد.  نگری رايج می تر از جزئی  عمیق مراتب بهگشايد، درکی  بسیاری از معماها می
شونده  های قبلی مصاحبه های جديد، مصاحبه در ساختِ تاريخ شفاهی، بايد در کنار مصاحبه

عالوه بر اش جويا شد.  های قبلی بهشونده را درباره مصاح نظر مصاحبهنیز را لحاظ کرد و 
به مکتوب مستند  و خاطراتِ نوشت خودی ها زندگینامه، تاريخ شفاهی بايد متصل به اينها
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الله  آیةبه قلم « رسايل حکمیّه»مقدمه کتابِ . برای مثال شود موردنظرشخصیت  قلمِ

محقق را در شناخت وضعیّت تحصیل علّامه حاج میرزا خلیل  ای کمرهمیرزا خلیل 

عرب اين ننگ را به کجا »با عنوان  له معظمنیز آخرين مقاله رساند و  ای ياری می کمره

بخش ايشان است  ت ی تقريبی و وحدها بسیاری از فعالیّتهای  دربردارنده نکته« برد؟ می  
 تحلیلی دقیق از مواضع معظم له ارائه کرد. توان  گرفتن مقاله مذکور نمی نظر درکه بدون 

 حاضر مجموعهتدوین نامه  شیوه
محور هر کتاب بر پاية روايتِ خود شخصیت و يا يکی از نزديکان و يا  .۱

 شاگردانشان است.

دسترسی به نزديکان و يا شاگردان  گونه هیچها که  برخی از شخصیتدر موردِ  .2
در میان که در حالتِ عادی  افراد موجود و خاطرات مکتوب ، از اسنادِمیسر نیست

 شود. استفاده می ای صورت مستند و مقايسه هستند، بهپراکنده ها  کتاب

داری از نوار پیاده  امانتبا رعايت جانبِ  ،شونده افراد مصاحبهراويان و خاطراتِ  .۵
 شوند. می

 اصالحاتِتغییرات و شود تا  می هشوند يا مصاحبه، تقديم راوی کتاب متن اولیّه .۱
ديگران، خود و يا  در قبال خاطراتِ که درصورتیند و کاعمال را خود  مورد نظرِ

 د.، اضافه نمايبداندای را الزم  نکته

 رسیده است.معظم  شوندگان مصاحبهکه به امضای  استمتن نهايی همانی  .۳

 شوندگان ای مکتوب )هرچند کوتاه( از مصاحبه االمکان مقدمه شود حتی تالش می .6
 گرفته شود.

 شوند. نقل می موردنظرپاية منبع  نیز عیناً برمرتبط با موضوع مکتوب  خاطراتِ .7

ارد پیشین راويان کتاب، کلیّه مو شده چاپها و خاطرات  با توجه به وجود مصاحبه .8
رسد و با تأيید و احیاناً اصالحاتِ خود  به سمع و نظر ايشان می مورداستفاده

اعتبار استناد به منابع پیشین حاصل  رو، ازاينشوند.  واقع می مورداستفادهايشان 
منتقل  درستی بهکه خبرنگار مطلب را رد شود. ]در شرايط عادی امکان دا می

 شونده در طول زمان تغییر کرده باشد.[ نکرده باشد و يا نظر مصاحبه
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های بهتری برای  است تا قابلیت« مستقیم قول نقل»اساس کتاب بر پاية شیوه  .۳
 ساير نويسندگان فراهم آيد.  و استنادهای بعدی ارجاع

بر مبنای مصاحبه با راوی اصلی « تاريخ شفاهی وحدت اسالمی»محور مجموعه  .۱0
 ز سه منبع ديگر استفاده شده است:ترکیبی ا صورت بهاست؛ ولی 

 موردنظرها و مقاالت پیشین راوی در موضوعات  مصاحبه -الف 
واسطه درباره  نقلِ خاطرات بی که متضمنِ تألیفات ديگران ياها  مصاحبه -ب

 هستند. موردنظرموضوع 
 های موردنظر. شخصیّت يا شخصیّت نوشت خودهای  زندگینامه -ج 

از  آنکهجای  به دلیل کنار هم نهادن خاطراتِ مشترک نويسندگان مختلف، به .۱۱
وضیح اجمالی و تعنوان )تیتر(  :به ترتیباستفاده شود،  پرسش و پاسخسبک 

 شوند. آورده می ها قول نقلارائه 

مطالب از تصاوير استفاده  تناسب بهبه جهت نزديک شدن به فضای خاطرات،  .۱2
 شود.  می

شود تا خوانندگان  آورده می موردنظردر پايان کتاب، منتخباتی از آثار شخصیّت  .۱۵
 آشنايی بهتری با ايشان پیدا کنند. 
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 معرفی اجمالی
 جامعِاز علمای عامل و ه.ش (۱277-۱۵6۵  )ای کمره میرزا خلیل علّامه حاج الله آیة

ترين دوران آموزش تحصیالت حوزوی  در يکی از درخشان است کهعلوم معقول و منقول 
که بعدها  بحث  همو  درس طلّاب هم لحاظ بهو چه  لحاظ اساتیدبه معاصر در ايران، چه 

 ، ظاهر شد و خوش درخشید.هريک ستارگانی از آسمان دانش و فضیلت شدند

 اند از:  عبارت ای کمرهعلّامه حاج میرزا خلیل الله  آیةزات روايت اجاشیوخ رخی ب

سید ابی القاسم دهکردی  الهدی ابوبصیر ماليری؛ سید علماسالم:   آيات

شیخ  شهرستانی؛ الدین هبةسید  يزدی؛عبدالکريم حائری  شیخ اصبهانی؛

 قمی؛شیخ عباس محدث  سید باقر قزوينی قمی؛ ابوالمجد محمدرضا اصفهانی؛
 عاملی.سید محسن جبل  شیخ آقا بزرگ طهرانی؛

ث حدّاز طريق اجازه مرحوم مُ ای کمره خلیل میرزا حاج الله آیة حضرت روايت  اجازه  شجره

توسط دانشکده علوم « اجازه و حديث علمای شجره يا النجوم مواقع کتاب»با عنوان نوری 
معقول و منقول تنظیم و توسط مؤسسه وعظ و تبلیغ اسالمی منتشر شده است. اثر مذکور 

در طومار پايانی  مذکور اجازاتشجره است.  متر سانتی 68 در ۳0در قالب صفحاتی با ابعاد 
 ۱کتاب آورده شد.

تصوير صفحه بعد سفه و اخالق و عرفان در لفهرست اساتید ايشان در فقه و اصول و ف
 آمده است:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ای مشاهده  والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم ةحجل بار اين اثر نفیس را در منزل اوّ .۱

د حجت کشفی مدير محترم موزه سیّآقای والمسلمین  االسالم حجةکردم. بعدها با کمک و لطف حضرت 

ه شد و نسخه کاملتر را استاد تصاويری از آن را جهت کتاب حاضر برداشت حرم حضرت معصومه 
/ ۱0/ ۱2گرامی جناب آقای دکتر منوچهر صدوقی سها به اين حقیر اهداء فرمود. )مالقات مورخ يکشنبه 

شان با خدا باد. بحمد هلل تعالی از اين نسخه تعدادی محدود )در طوماری به  شمسی( اجرشان همگی۱۵۳۳
دس حرم حضرت معصومه )س( و برخی از مراکز متر( منتشر شد و به موزه آستان مق ۵طول تقريبی 

العظمی گلپايگانی )ره( قم  الله آیةای از آن نیز در کتابخانه  حوزوی در شهر قم و مشهد تقديم شد. نسخه

 موجود است.
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فهرست اساتید   
 آیة اللهه حضرت 

حتج مدرزا خلدل 
 کمره ای

 

 خوانستر

 حتج ملّت محم   امدنی بد هن ی آیة الله 

 سدّ  علی اکبر بد هن یآیة الله 

 سد  احم  جتده ایآیة الله 

 اراک
العظمی حتج شدخ عب الکریم حتئری آیة الله 

 یزدی

 قم

العظمی حتج شدخ عب الکریم حتئری آیة الله 
 یزدی

 مدر سد  علی یثربی کتشتنیآیة الله 

کویته )العظمی مدرزا حسدن نتئدنی آیة الله 
 (م ت

 حکدم علّتمه مدرزا علی اکبر م رس یزدی

 سدّ  ابوالحسن رفدعی قزوینی  آیة الله

 محم رضت مسج شتهی اصفهتنی آیة الله

 مح ث قمیآیة الله 

 سدّ  محسن جبل عتملیآیة الله 

 علّتمه شدخ آقت بزرگ طهرانی

 مدرزا جواد آقت ملکی یبریزیآیة الله 
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 )بر اساس تاریخ هجری شمسی( زندگی شمار سال
 ای میرزا خلیل کمرهحاج والدت علّامه جلیل  - ۱277
 آباد( ورود به حوزه علمیّه اراک )سلطان - ۱2۳8
 ورود به حوزه علمیه قم - ۱2۳۳
 اجباری به تهران انتقالِ - ۱۵۱۱
 آباد مسجد شاه امامتِ - ۱۵۱۳

 از تهران.  ای تبعید رضاشاه و لغو محدوديت خروج علّامه کمره – ۱۵20
 ه.ش( ۱۵۳8 – ۱۵22)امامت مسجد فخرالدوله تهران  - ۱۵22
 های لزومِ کاهش جمعیت در آن کتاب. انتشار کتاب تفسیر نور و نقد نظريه – ۱۵2۳
 اولین سفر حج - ۱۵28
 سفر به پاکستان به دعوت جمعیت شعوب پاکستان. - ۱۵۵0
 سفر به کشور اردن و مصر - ۱۵۵8

 آباد تهران الرحمن در محله يوسف گذاری مسجد خلیل پايه - ۱۵۱0

: امام نزد ما شیعه خدا نیست، پیام ايران به نجد و حجاز و مصر»انتشار کتاب  - ۱۵۱2

 موردتوجه( که فی الغالةاإلمامیة آراء ائمة الشیعة )عنوان به عربی:  «ولی ناخداست.

 و تقدير دارالتقريب قاهره واقع شد.
 برای ملک فیصل پادشاه وقت سعودی ارسال نامه -۱۵۱۵
 برای علمای اهل سنت کردستان وحدت بخش نامهارسال -۱۵۱۵

 .العالم االسالمی  رابطةشرکت در کنگره  - ۱۵۱۱

 ق(۱۵۳0محرم  ۱۳-۱۱: مشهد)هزاره شیخ طوسی  جهانیشرکت در کنگره  - ۱۵۱8

 (له زادگاه معظم. ) تأسیس مسجد خاتم األنبیاء در دهکده فرنق کمره - ۱۵۱۳
 ...  فارسى سلمان کبیر صحابى فتاوىفقیه مطلقه در کتاب  طرح نظريه واليت – ۱۵۳۱
 .اتیکان با معظم لهمکاتبه معروف کلیسای و - ۱۵۳۵
 (به دعوت شیخ احمد کفتارو)سفر به سوريه متعاقب آن سفر حج و  - ۱۵۳6

سیّد  الله آیةه.ق( همراه با  ۱۵۳۳شرکت در راهپیمايی عظیم روز تاسوعا ) - ۱۵۳7

 محمود طالقانی.
 ه.ش(۱۵6۵مهر  ۱۳)وفات معظم له  - ۱۵6۵
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 موجودمطالعاتی  منابعِ
ای منابعِ چندی نگاشته  کمرهحاج میرزا خلیل  علّامه الله آیة برای آشنايی با حضرت

 فرزند گرامی ايشان،ای است که به کوششِ   شده است که در درجة اول يادنامه

عنصر تالش و کوشش؛ »ای با عنوان  والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم حجة

به مناسبت به رشته تحرير درآمده و « ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةنگاهی به زندگی 

با  ه است. کتابِ مذکوره.ش منتشر شد۱۵6۱اوّلین سالگرد رحلت آن عالمِ ربانی در سال 
تجديد  ۱۵86در سال و  در کتابخانه ملی ايران موجود است 7۵07شماره کتابشناسی ملی 

 .ه استچاپ شد

 به زندگی و آثار «الذریعة الی تصانیف الشیعة» علّامه شیخ آقابزرگ تهرانی در

 ۱۵6۵مهر  22ای پرداخته است که بخشی از آن در روزنامه اطالعات مورخ  کمره الله آیة

حاج  الله آیةحضرت « انا هلل و انا الیه راجعون»فارسی با عنوان  به  ۱۳ص  ۱7۱2۵شماره 

 .ترجمه و منتشر شده است« پیوست لقاءاهللای به  میرزا خلیل کمره

ای به همراه دکتر  حاج شیخ ناصرالدين کمرهوالمسلمین  االسالم حجة همچنین

  ل ی ل رزا خ ی م  اج ح  ای آق  الله آیة  رت ض ح  تألیفات  ت رس ه ف» عنوان باعباس قانع کتابی را 

بعدها  [۳۵2۱6شماره کتابشناسی ملی  ]کتابخانه ملی ايران:اند.  مدون کرده« ای ره م ک
سروش مقدس وادی ايمن مکّة و مدينه و »کتاب مذکور در ضمیمه جلد دوم کتاب 

 الله آیةمجلة ياد نیز مصاحبه کوتاهی را با شمسی( بازنشر شد.  ۱۵60در سال )« کربال

 ۳در شماره « ای کمره خلیل میرزا حاج االسالم حجة حضرت خاطرات»با عنوان  ای کمره

 ( منتشر کرده است. ۵۵الی  2۳)ص  ش.ه ۱۵6۳ زمستانمورخ 

اختصاص  ای کمره الله آیةها به شرح زندگانی  از آن «بخشی»که از ديگر منابع موجود 

 زير اشاره کرد:های  توان به کتاب میدارد، 
 – 667/  ۱: ج۱۵82کالم،  )جواهر عبدالحسین جواهر کالم تألیف «تربت پاکان قم» -

67۱ ) 

؛ مشترک علیرضا ريحان و ناصر باقری بیدهندی تألیف «آينه دانشوران قم» -
 (۱۳۵ - ۱۳۱/  ۱:  ۱۵7۱بیدهندی،  علیرضا و ناصر باقری )ريحان،
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 ۳8/  ۳: ج۱۵8۱)نصیری و همکاران،  تألیف محمدرضا نصیری و همکاران «اثرآفرينان» -

– ۳8) 

)تهران، « کلید امن جهان در پرتو پیام رسول خدا »مقدمه چاپ جديد کتاب  -

 و انسانی علوم پژوهشگاه آسیای فرهنگی اسناد مرکز همکاری با زمین مشرق فرهنگ نشر ،۱۵۳۱
 (.فرهنگی مطالعات

ه.ش، انتشارات نور ۱۵80)قم، نیا  تألیف محمدجواد مرادی« خمین در گذر تاريخ» -

 (2۱۳الی  20۵السجاد، ص 

)قم، گروهی از نويسندگان فرهنگ کوثر از  «شرح حال علماء –ستارگان حرم » -

 آستانه مقدسه قم( –ه.ش، انتشارات زائر ۱۵8۳

 نشر ،۱۵۳۳)تهران،  .ای اهلل کمره تألیف آيت« ای از امام علی  نامه»مقدمه کتاب  -

  (.فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،آسیا فرهنگی اسناد مرکز همکاری با زمین مشرق فرهنگ

 (208 تا ۱۳7 : ص۱۵8۱ پايیز و )معتمد، تابستان« بر کتاب عالم و آدم ای مقدمه»  مقاله -
آفرينش آسمان و »ويراستاری علمی کتاب ايشان دکتر احمد معتمد که تألیف 

  .اند را انجام داده (البالغه نهج بنیاد( اوّل چاپ) ،۱۵87)تهران « البالغه زمین در نهج

 مرحوم»با عنوانِ يکی رسول جعفريان والمسلمین  االسالم حجة مقالةدو  -

و ديگری با ( ۱۵82)جعفريان، زمستان « ای و مسائل حج میرزا خلیل کمرهالله ةآی

 2۵)جعفريان، اشاره کرد. « حج مسائل و ای کمره خلیل میرزا الله آیة مرحوم»عنوان 

 ( 6 :۱۵86مهر  2۳و  2۱ و

سیاسی ايران )از روی کار  -های مذهبی  ها و سازمان جريان»کتابِ بخشی از  -
 «۱۵۳7 - ۱۵20های  آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقالب اسالمی( سال

تفصیل به زندگی علّامه میرزا خلیل  بهکه جعفريان  رسول االسالم حجةهمچنین 

)جعفريان، را ارائه کرده است.  معظم لهشرح مبسوطی از زندگی ای پرداخته و  کمره

۱۵۳0 :878 – 888) 

 آذر) «اسالم مکتب از هايی درس»مجله در  ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیة ارتحالبا 

)سال « ای کمره خلیل میرزا آیةاللهدرگذشت » يادداشتی با عنوان (شمسی ۱۵6۵ سال

توان به  میدر باب انديشه های معظم له از مقاالتِ ديگر د. شمنتشر  (6۳، ص ۳، شماره 2۱
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تألیف آقای « ای وحدت اسالمی و نظريه میرزا خلیل کمره الگوهای چهارگانه»مقاله 
  (۵۵۳ ص: ۱۵8۳جاللی، تابستان ) اشاره کرد. غالمرضا جاللی

ابتدا بايد توجه داشت که ايشان يکی از ارکان ای  کمره الله آیة در خصوص تألیفات

ای از آن را  اند. نمونه بوده« اسالمیّات»شان معروف به  زمانهمهم علمی نشريات دينی 

 نويسد: رسول جعفريان می االسالم حجةمشاهده کرد. « آيین اسالم»توان در نشريه  می
 ۱۵27 تا ۱۵22 از پس های سال  دينی  نشريه بهترين بايد را«اسالم آيین» نشريه

 به آن در  ارزشمندی  مقاالت و شد می چاپ بااليی تیراژ با  نشريه اين دانست.
  اخبار مذهبی،  مراسم  اخبار  آن، درج  ويژگی ترين مهم همچنین .رسید می چاپ

 .بود دانشجويان  برای طالقانی الله آیة تفسیری  جلسات  چاپ حتی و تقلید  مراجع

  حاج کمک با را نشريه اين - بود جوان خیلی  موقع آن که - نوريانی اهلل نصرت
 ای، سیّد کمره محمدباقر ای، کمره خلیل میرزا مانند  افرادی .کرد می  چاپ  سراج

 که بدانیم  است جالب .نوشتند می مقاله آن  در  سراج  حاج خود و  طالقانی  محمود
)جعفريان،  .شد نوشته هم اسالمی حکومت  درباره زيادی مطالب نشريه اين در

 (28: ۱۵86آبان 

؛ يافت دستتوان به متن دروس تفسیر قرآن معظم له  مقاالت می آناز خالل برخی از 
درس تفسیر سوره  شمسی تقريرِ ۱۵۵6مورخ بهمن  ۳چنانکه در مجله طالب حق، شماره 

 تاريخدر معظم له آن را که منتشر شده است ای  میرزا خلیل کمره الله آیةتوسط الرحمن 

بخشی  و حالت گفتاری آن در متن مشخص است. بود  مودهايراد فر ۱۵۱7مهر  ۱۳جمعه 
 از آن چنین است:

 خود داخله( ۱و  ۵)الرحمن، آيات شريفه  «(4) اْلَبَیاَن َعلََّمُه( 9) اْلِإنَساَن َخَلَق»]...[ 

 بر عالوه ؛چیدن هم روی و است ساختن کردن خلق ،است حاضری شاهد انسان
ه ب  و کند  تعلیم  را  خودش های فهمیده که کرده الهام او  هب شده، ساخته اينکه

 ،فهمانند می را خود وحشت و ترس حیوانات که  طور آن  نه بفهماند هم  ديگری
 بايد .کند واضح تواند می زبان  وسیله به آسانی و قدرت باکمالِ ،انسان بلکه
 وقت آن ،شده مهیا مرحله چه تا که  کنی  مالحظه و  ببینی  را  انسان اين های تهیه
 نخواهد باطل و ضايع ،شده مهیا قدر اين کهرا  انسانی :کنی تصديق توانی می

 را  افتاده هیچ که خدائی آن گذاشت؟ نخواهد باطل و ضايع کسی چه .گذاشت
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و  هست او در مهری جوششِ يک عالوه .گذارد نمی و گذاشت نخواهد ضايع
 ،دارند عالقه مختصری که گذارها قانون .دارد رحمت شدت به يعنی ؛است رحمان
 آرام و قرار ديگر  ،شد پدر و مادر قانون  اين واضع اگر و گذارند نمی ضايع را قانون
 پس؛ است (الرحمان) رحمت جوشش اين مادر و پدر رحمتِ از باالتر. ندارد
 تعلیم ، پرجوشش رحمت با آن اول، .فرمود ترتیب اين به را آيات اين ،جهت ازاين

 و گذارد ضايع نبايد ،جهت ازاين را انسان اين کرده خلق چون را قرآن اين فرموده
 را پا  زير  بعد ،قمر و شمس لاوّ .پرداخته  بیرون  به داخله از بعد .نگذاشته ضايع
 است هبالفطر و اولی آن چیز يک :دارد مرحله دو انسان اين هم داخله در ،فرمود

 و  بیان و نطق از است عبارت  که  دارد تراوش خود خودبه خودش خلقتِ از که
 داشته کسر و نقص آنچه وحی و قرآن وسیله به دوم مرحله در و تعلم و تعلیم
 و باال در  که  است همین ،است بسته انسان با قرآن اين اينکه سند و فرموده وحی
 .شود ضايع که باشد کرده فروگذار را آن خدا که شود نمی يافت چیزی يک پائین

 (۱۱: ۳/۱۱/۱۵۵6ای،  )کمره... 

 در نشريّات آن دوران بسیار است.  آنو مواردِ مشابه 

***** 

به رشته بر حول چهار محور اساسى  له معظّمهای  کتابچنانکه بیان خواهد شد، 
  اند از: عبارت ها آنو  اند؛ اسالم دعوتِاند که همگی ناظر به  تحرير درآمده

 (دعوت )پیغمبر اکرم مؤسسِ
 دعوت )قرآن کريم( کتابِ

 الحرام(  اهلل بیتخانة دعوت )کعبه 
 ( دعوت )ائمة اطهار رهبرانِ

های  ها در کتابخانه شود که عمده آن ای از تألیفات معظم له بیان می و اينک اسامی پاره
ايران، مجلس شورای اسالمی، جمهوری اسالمی ملی بزرگ کشور مانند کتابخانه 

ستان آکتابخانه مرعشی نجفی در قم و  العظمی  الله آیةکتابخانه ، ملک تهرانکتابخانه 

 قدس رضوی در مشهد موجود است.
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 )الف(

 الكبرى طبقاته و الحدیث علم اخبار و احادیث مقدس آثار. 1
 ديث و طبقات آن در نزد شیعه است.درباره ح

 الحدیث حدیث تدوین تاریخ: السنة و الحدیث»ای با عنوان  از ايشان مقالههمچنین 

، شماره پیش - ۱۵۵8 ارديبهشت)منتشر شده است. « تشیع مکتب»در مجله  «الشیعه عند

 (8۳ – ۳۱ص 

  آفاق کعبه. 7

 ؛آن فراز بر کوکب يک و ستاره سه و اختر هشت نثار و کعبه آفاق و مکه»با عنوان اصلی: 

 متخذ و مقتبس خلیل؛ میرزا حاج ای کمره آیةالله حضرت عالی مرجع شیعه فقیه مالحظات

 «ابراهیم مقام از
های حج؛ پیام به مفتیان سعودی؛ اسرار  اند از: اهمیّت حج؛ کاروان موضوعات آن عبارت

يوتا آمريکا؛ مناسک حج؛ دعاهای مناسک؛  خانه کعبه؛ جواب سؤال از قبله از ايالت پرايس

ای به ملک فیصل در تدريس فقه امامیّه در  جسر عظیم )به عربی( نامه ارض النبوةکتاب 

ای به ملک فیصل در تدريس فقه امامیّه در دانشگاه مدينه  ؛ نامهدانشگاه مدينه )به عربی(
 صفحه. ۱6۱جمعاً در  )به عربی( کلید امن جهان؛ کلید امن دنیا؛ نهیب پیغمبر

 للمعبود دالعبا جسر هی و عظیم جسر النبوة ارض .6

 تقريبمنابع مطالعاتی از صفحه،  523ه.ق.  5931نا،  ، تهران، بیای الکمره الخلیل

 ۱و موضوع وحدت اسالمی است. مذاهب اسالمی

  ج ح  ک اس ن م:  ج ح رار اس و  ه ف س ل ف .9
الزم به ذکر  ه.ق. ۱۵8۳تهران، ، عمره و حج دستورالعمل:  مناسک رسالهنیز با عنوان: 

  ل ی ل خ»همچون کتاب فوق، نام معظم له با عنوان  معظم له، در تألیفات اولیّهاست که 
 است.  شده نوشته« ره م ک  ری م ی ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 عنوان با را ای رساله ...« عظیم جسر النبوة ارض»پاسخ به کتاب  در کردستانی مردوخمحمد شیخ. ۱

نگاشته که برخالف نام آن، مضمونش مايه تشديد اختالف است. محسن بن ابوالقاسم  «االختالف حل»
را نوشت که در مقدمه آن به موضوع فوق اشاره دارد. رساله « رساله اشرفیه»زاده در پاسخ رساله  اشرف

و از  شود ( در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می۱۱6۱7اشرفیه به صورت خطی )به شماره ثبت: 
 ش( ۱/۱0/۱۵۳۳)آخرين بازديد:  digital.aqr.irريق کتابخانه ديجیتال آن قابل مشاهده است: کرد:ط
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  ه ک م ر ص ت خ م  ای ی راف غ ج و  خ اري ت:  ج ح رار اس و  ه ف س ل ف»همچنین کتاب مذکور در ذيل کتاب 
:  ران ه ته.ش( منتشر شده است: ) ۱۵۵۳-۱266) اب ح س  م اس ق وال اب  ف ی ال ت و  ه م رج ت «ه ظم ع م
                                                                                                                                     ( ص 208    . ۱۵62 ،     اب ح س  اب ت ک

 افق وحى. 1
دربارة کشف حقیقت . ۱۵78عید فطر  ،خیابان بوذرجمهری تهران، کتابفروشی اسالمیه،

در آن، احاديث وحی را از  .محمدو  عیسى  وحى، و مقايسة وحى انبیاء موسى 
 اند.  طرق فريقین مورد بررسی قرار گرفته

اعلیافقدرعلیچهرهومحمدبچهرهنگاهی:اعلیافق .1

 کتاب طبع سهامی شرکت - اسالمیه فروشی کتابشمسی در  7691در سال 

 منتشر شده است.

 )ب(

 آن تحوالت و جغرافیا و ری(: ری در) عبداهلل امامزاده بارگاه .1
 ه است.شمسی توسط نشر اختر شمال منتشر شد ۱۵۵2قمری برابر با  ۱۵7۱در سال 

 عراق بعثی رژیم تحمیلی جنگ بحبوحه هنگام عرب بملوك پیام و بیانیه .8

 کشوره ب عرب

 شمسی منتشر شده است.  ۱۵۳۳صفحه در سال  20در قطع رقعی در 
 عنوان باای مهم  در روزنامه اطالعات مقاله ۱۵۳۳نیز از معظم له در پنجشنبه اوّل آبان ماه 

 منتشر شده است. « برد اين ننگ را عرب به کجا می»

 و تحوّل قبله المقدس بیت .4

شرح مسافرت معظم له به اردن و سوريه و مصر و نیز پاسخ معظم له به  ضمیمه به
 کشیشی از واتیکان و پاسخ به پرسشی از آمريکا درباره نماز است. های پرسش

 )پ(

 قبله و حج در رساله پنج .11
 حج های کاروان و حج داران پرچم؛  ۱۳ - 2 ص حج ثواب و حج اهمیتشامل پنج رساله: 

 کعبه خانه ؛8۱-6۳ص... سعودی روحانی مقاماته ب ما پیام؛ 67-۳0ص ،ايران غیر و ايران
 .۱28 -۱2۵ص. آمريکا از قبله از جوابی و سؤال ؛۱22-8۳ص آن راز و حج و قبله لوای
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و ائمه  پیام ایران بنجد و حجاز و مصر: مبارزات رسول خدا . 11

 با غالت معصومین 
. در عنوان فرعی روی جلد آن آمده است: هجری قمری ۱۵82تهران، کتابخانه شمس، 

  معصومین ائمه و  خدا رسول مبارزه؛ خدا نه ناخداست امامیه شیعه ما عقیده به امام
 .نجات کشتی ناخدايان عظمت و تالغ با

 و کلمه وحدت در قبله اهل سالطین به  امیرالمؤمنین میالد پیام. 17

 .متحده، امم نقش
 همراه با« عظیم جسر النبوة أرض»کتابِ  ترجمه( ش.ه ۱۵۳2)اسالمیه  چاپ تهران

 تلخیص آن است.

 هند حیدرآباد لكهنو اسالمى های کنگره به پیام. 16
االسالم والمسلین حاج شیخ ناصرالدين  شمسی به همت حجت ۱۵۱۳کتاب در سال 

 ای منتشر شده است.  کمره
 منتشر شده است.در چاپخانه فردوسی تهران  ۱۵۳۱در سال کتاب مذکور نیز 

 )ت(

 الرشید مامون از مكتوبی ترجمه یعنی الرشید مامون تاج .19

                                                                   ص. ۵2 .۱۵۱۱     ،[نا بی: جا بی]
است که در آن از امام هشتم  دفاعیه مکتوب مأمون در مقابل استیضاح شاهزادگان عباسی

 دفاع کرده است.  علی بن موسی الرضا 

از و تصحیحِ کتاب المراقبات « یا کتاب دیداراهلل  لقاء رسالۀ» تحشیۀ. 11

 واد آقا ملكی تبریزیجمیرزا حاج الله  آیة تألیفاتِ

ای به تصحیح  ويژهمیرزا جواد آقا ملکی تبريزی بود که اهتمام الله  آیةمعظم له از شاگردان 

 اهلل داشت. آثارِ المراقبات و رساله لقاء
کتاب المراقبات در آن زمان توسط مرحوم علیرضا خسروانی قاجار ترجمه شد و اخیراً نسخه 

 بازنشر شده است. زاده حسنتوسط آقای صادق ای  کمرهالله  آیة شده تصحیح

 محمد  قصیدة النبیترجمه . 11
 سروده مارون بک عبود ريیس دانشگاه لبنان. ای است در مدح پیامبر اکرم  ترجمه قصیده

 صفحه. ۱8در 
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 تفسیر سورة نور. 11

است و در انتشارات اقبال تهران منتشر شده  ای کمره الله آیة درس تقريرات مذکور کتاب

  [:ک -ر] اسالمی بانوی يک اثر ،نور سوره تفسیر: فرخنده طايرديگر عنوان کتاب:  است.
                                                                   (.اقبال تهران،)شمسی  ۱۵2۳ ،  [نا بی: ]تهران .ای کمره معاصر مجتهد خلیل تقريرات

 آيه گاه آن و آورده کتاب اول در «نور» شريفه آيه عظمت بر مبنى کوتاهى مقدمه سندهنوي
 ورواياتى سلف مفسران اقوال ،ادبى ،لغوى هاى بحث است کرده تفسیر را «نور» مبارکه
 سوره تمام براى کوتاهى تفسیر ،شريفه آيه اين تفسیر پايان در و کرده وانعن را فراوانى
 .است نوشته

 کریم قرآنکامل  تفسیر. 18
 (رجوع شود. ۳8و  ۳7جهت آشنايی با مجلدات منتشر شده به شماره  است. منتشرنشده)

 )ج(

 خوئى فاضلى جابر شیخ های سؤال به جواب. 14

 (ح)

 الحوادث امّ وحی حادثه. 71
 اسالمیّه(  فروشی کتاب)تهران، 

 صفحه منتشر شده است.  72بر اساس دروس معظم له است که در 

 )خ(

  اطهار ائمۀ دیدن خواب. 71
 محمدحسینبه همت : هرانت« (ع) نرگس زمان امام مادر ديدن خواب»ديگر عنوان: 

 الله آیة  رت ض ح  ه ظري ن.   ار اطه  ه م ائ  دن دي واب خ: د ل ج  روی  وان ن ع .[ق۱۵8۱] ، صدريه

 . ه ام ن واب خ  اره درب د ه ت ج م  ل ی ل خ ، ای ره م ک

 )چ(

 سین چند مرحله از زندگانى امام ح. 77

 و وفاداری زیبای سیمای دیدار و طالب ابی شعب یاد به وفا؛ چهره. 76

 یاران  حمایت
منتشر  ۱2۵ ص ۱۵۳۱ زمستان ،۱۳ شماره سفینه، صفری، فصلنامه اکبر علی: کوشش به

 شده است.
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 )د(

 احادیث متون دروس. 79
 الکبرى طبقاته و الحديث علم اخبار و احاديث مقدس آثار نیز ببینید:

 (فداه ارواحنا) مهدی غیبت فلسفه و  امام دوازدهمین. 71

 - ملی اردستانی مدير کسائی عباس سیدهّمت  تا، به ، تهران، بیای الکمره خلیل للعالمة

 ص.۱2۱رومی،  الدين جالل دبیرستان
 )ر(

  على والء من قبس االسالمى العالم رابطة. 22

 (فارسى) :مسلمین بستگى هم و اسالمى عالم رابطۀ. 71

 است که در قم )مطبعه الحسینی توسط احمد اسالمى عالم ترجمه عربی کتاب رابطة
                                                                    ش( منتشر شده است. ۱۵۳2ق/۱۵۳0  العلمیه،

 المسائل توضیح عملیه رسالۀ. 78

 (حکیم طباطبائی محسن سید العظمی الله آیةرساله  همراه بهتا. ) ، بیاسالمیه فروشی کتاب

 و مسائل حج و عمرهرسالۀ مناسک . 74
 .صفحه، دو باب بر ساير مناسک علماء اضافه دارد ۱6۵در 

 ۱ه در اصول فقهرسال. 61

شمسی  ۱۵20ای است که در سال  خلیل کمره الله آیةتألیف  فقه دراصول ای رساله

 صفحه منتشر شده است.  ۳۱اهتمام اسدآقا در  به

 )س(

 قوسین قاب افق سروش مقدس وادى ایمن مكه و مدینه. 67 – 61
 قمری، چاپخانه حیدری.  ۱۵۳8تهران، 

حاج شیخ  االسالم والمسلمین ةحجکتاب سروش مقدس در دو جلد به تصحیح و تنظیم 

 ش عمده کتاب در نقد عقايدِ فرقه وهابیّت است.خای منتشر شده است. ب ناصرالدين کمره

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

های عمومی   ها از موتور جستجوی وبگاه نهاد کتابخانه ام. بر اساس يافته . کتاب مذکور را خود نديده۱
 ۵۱2ک 7۱8ه:رای از آن در کتابخانه تربیت تبريز موجود است. ]رد نسخه www.samanpl.ir:کشور

 ه.ش(۱۵۳۳های سنگی عربی[ )آخرين مشاهده: مهرماه  ، بخش: کتاب0۱۱0۱BF۱666، بارکد:  2۳7/
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 )ش(

 ابوبكر بن محمّد حال شرح. 66
 منتشر شده است. میرزا جواد ملکی تبريزی الله آیةاللّه اثر  لقاء کتاب پايان در

کتاب توسط سیّد عبداهلل افقهی منتشر شده است و بدين مناسبت شرح حال شجره سادات 
 بکر در آن نقل شده است. تفرشی حاج سیّد عبداهلل افقهی تا محمّد بن ابی

 جلد چند در البالغه نهج شرح. 69
 (است. نشده منتشراند، ساير مجلدات تاکنون  جز دو مجلدی که چاپ شده)

 )ع(

 سرچشمۀ آب حیات و الزّهراء  على . 61
صفحه  ۱0+  68۱)در  تناوش محمدرضااست که به همّت  اسالم ملکهکتاب  دوم جلد

 منتشر شده است.مقدمه( 

 نت یک و تن هفتادودوفداکاری،  یا شجاعت عنصر. 96 – 61

در عنوان « تن يکو »و کلمه  شده درجبر روی جلد آن حديث ثقلین ج.  8تهران، اسالمیه 
 است: شده نوشتهرنگ قرمز نوشته است. نیز در پايین کتاب اين عبارت  اصلی به

 پیامی از کوی شهیدان:
ايم که به  ما بگو ما در اين خاک خفته کیش هم های محمدیای رهگذر از ما به 

 وفادار باشیم. ان محمد قرآن و به دودم
 شمسی توسط انتشارات دارالعرفان قم بازنشر شده است. ۱۵8۳در سال کتاب فوق، 
 و روز عاشورا شب يکنیز ببینید: 

 )ف(

 در رهبری دوره در عنه اهلل رضیفتاوى صحابى کبیر سلمان فارسى . 99

 اسالم آئین فروع و اصول

 ص. 886، ةاالسالمی الکتب دارتهران، 

 فتح مكه. 91
 .۱  اره م ش ؛ ی الم اس ر ثآ م  ه ل س ل ستا از  بیتهران، 
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 )ق(

 مسجدالحراملۀ اسالم کعبه یا قب. 91
                                                                                                                                 .آفتاب چاپخانه ،  نا بی: ،تهران  

 )ك(

  امیرالمؤمنین قلم به کتابى. 91

در مجلد دوّم  مقاله معظم له است که ضمیمه بهای در انجمن ماهانه  کمرهالله  یةسخنرانی آ

 است.  منتشر شده ماه گفتار کتاب
با مقدمه و تحقیق دکتر کامیار صداقت  ای از امام علی  با عنوان نامه ۱۵۳۳در سال 

ثمرحسینی توسط نشر فرهنگ مشرق زمین با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیای 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. 

 در پرتو پیام رسول خدا  کلید امن جهان. 98
توسط نشر فرهنگ با مقدمه و تحقیق دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی  ۱۵۳۱در سال 

مشرق زمین با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 شده است.  تجديد چاپفرهنگی 

 )م(

 اسالم در زن وظایف مادر،. 94
 محمدرضا تناوش توسط چاپ اختر شمال منتشر شده است.  کوشش به

 صابى  عمران با  رضاحضرت امام  مباحثۀ مجلس. 11
 است. منتشر شده سحاب ابوالقاسم تألیف رضا  امام زندگى اوّل جلد در

 محنت اسالم. 11
صفحه، در خصوص باز شدن راه تحريک عوام بر امام  ۱6کتابی کوچک در قطع 

 در هنگام تعارض اهم و مهم است.  امیرالمؤمنین 

 و حدیث علمای شجره یا المنظوم الدر  مرسله و النجوم مواقع » کتاب مقدمۀ. 17

 «اجازه
  ، وزارت دارايی(۱۵۵۳)تهران، 

 میرزا حاج تألیف «اجازه و حديث علمای شجره يا الدرالمنظوم  مرسله و النجوم مواقع»کتاب 
 با آنان بعد و قرب نسبت تعیین و محدّثان و فقیهان امامیه معرفیاست که به  نوری حسین
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 دانشجويان جهت ای کمره  خلیل میرزا حاج است که توسط علّامه« زمانی ازنظر يکديگر
 تدريس شده بود. تهران دانشگاه منقول و معقول علوم دانشکده

 نويسد: معظم له در بخشی از مقدمه آن می
اين ضعیف خادم  وسیله به« مواقع النجوم»اولین دفعه اين کتاب مبارک اکنون برای »

ای )عفی عنه( و با تصويب دانشکده علوم معقول و منقول از  العلم والدين خلیل کمره
اعتبارات مؤسسه وعظ و تبلیغ اسالمی طبع شد. نسخة آن را از کتابخانه شخصی يکی 

شیخنا و مولینا الحاج میرزا عبدالحسین « قم»های اصیل حوزه علمیّه  از شخصیت
بوده و  ب طلّآرست کتابخانه مدرسة فیضیه و تا حدّی سرپرست صاحب الداری که سرپ
باينجانب رسید و امر طبع و نشر آن به من مفوّض گرديد و  ايشانهستند و به مرحمت 
ای که از کتابخانه مرحوم حاجی نوری و متروکات آن مرحوم در  ايشان هم از نسخه

سطة امین و با کمال وثاقت و وا بنابرايناند که  دست بوده، استنساخ و تهیّه فرموده
است. و اين ناچیز از باب تیمُّن و نبرُّک مشايخ اجازه حديث  شده تنظیمامانت آن نسخه 

باشد و اين  صورت اصل محفوظ می که طوری بهخود را هم بر اصل کتاب افزوده ولی 
در درجة اول برای « علم الحديث و طبقاته الکبری»کتاب بنام ضمیمة کتاب 

ن و محصلین دانشکده علوم معقول و منقول و مؤسسه وعظ و تبلیغ اسالمی دانشجويا
  «است. شده تهیه

تألیف علّامه شهیر و  «جداول الروایة»اند که کتاب  کرده امیدواریدر پايان ابراز معظم له 

 همت دانشگاه تهران منتشر شود.  بهشهرستانی  الدین هبةد یّس مصلح کبیر

.  رك ت ش م  دف ه و  ی الم اس  دت وح  ون رام ی پ:  ت اه ق ف  طب دوق  ات الق م .16
 ة ی الم االس  ب ذاه م ال  اون ع ت  ول ة ح م ی ق  ة اوض ف م

 العبودی ناصر بن محمد شیخ و ای کمره خلیل میرزا حاج الله آیة بین مذاکرات حاضر کتاب

والمسلمین حاج شیخ  حجةاالسالماست که توسط  مدينه اسالمی دانشگاه کل دبیر

 .است رسیده چاپ به صدريه محمدحسین مرحوم همت بهو  شده تنظیمای  ناصرالدين کمره
 ۱۵۳2در سال  است وفارسی شامل متن عربی گفتگوها به همراه ترجمه آن به کتاب متن 

 شمسی در تهران منتشر شده است. ۱۵۳0قمری برابر با 
 کشور علمای از يکی با مالقات از گزارشی»بخش فارسی آن با عنوان: در کتاب حاضر، 

 آورده شده است.« سعودی
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 «فاطمۀ زهرا )ع(»ملكۀ اسالم. 19

 ص. ۵۱2ه.ش،  ۱۵۱8، االسالمیة الکتب دار تهران،

 )ن(

 الشدة بعد الفرج روح مننسیم . 11

، در موضوع تهران، االسالمی للمعارف التحقیق و البحث لجنة ،ه.ق ۱۵۱6تهران، 

 است. اسرائیل و اعراب جنگ

 (حسین حضرت امام ایام کودکى ) نامۀ کودك در مسجد. 11
؛ و خط نوشتن کتابی است کوچک که در دو بخش به ايّام کودکی امیرالمومنین 

 اختصاص دارد. حسنین 

 و خلقت آسمان و جهان البالغه نهج. 11
 است. خلقت آسمان و زمین و عالم و آدم دربارة البالغه نهجشرح قسمتى از خطبة اوّل 

 و جنگ البالغه نهج. 18
است که توسط کتابفروشی محمدعلی علمی ؛   امیرالمؤمنینخطبة جنگ شرح شش در 
 صفحه منتشر شده است.  ۳۳6در 

 نداى آسمان در احادیث اذان و ثواب آن. 14
صفحه منتشر شده  ۱8تناوش در  محمدرضاقمری به همّت سیّد  ۱۵7۱کتاب در سال 

 خانه شده عید نو سال تحفه»ای است با عنوان  ها به همراه رساله در برخی چاپ است.
 صفحه. ۱۳۱در « کو؟ تکانیت

  المقدس بیتندایى از سرزمین . 11
قمری است و شرح  ۱۵7۳سفرنامه مؤلف به کنگره مؤتمر اسالمی اردن هاشمی در سال 

جامعی درباره آن سفر و سفر به مصر جهت مالقات با شیخ اکبر شیخ محمود شلتوت ارائه 
 نیز منتشر شده است. « قبله تحوّل و المقدس بیت»اين سفرنامه ضمیمه کتاب شده است. 

 الدّین عمود الصالة نماز،. 11

است که کتاب راهنمای آموزش نماز  ای میرزا خلیل کمره الله آیةکتاب نماز به تصحیح 

 صفحه،  2۱ .امیرکبیر - سقراط کتابخانهتهران، است. 

 به ملوك و امراء و فقهاء نهیب پیغمبر . 17
 اند. ردم را به اتحاد امر فرمودهم طبه منی است که در آن پیامبر اکرم شرح خ
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 نوید اسالم. 16

 مصطفی سیّد علّامه تألیف  «المهدي عالمات في االسالم ِبشارة» ترجمه اصل در کتاب

 و مقدمه با و شد ترجمه فارسی به جزائری محسن توسط که است کاظمی حسینی حسنی
 نائینى طیبی داهلليآقای توسط  )تقريرات درسِ معظم له(ای  کمره خلیل میرزا علّامه تحشیه

 .است شده منتشر بارها

 )ی(

 عاشوراء روز و شب یک. 19

 طور بهاست که « تن یک و تن هفتادودو شجاعت عنصر»کتابِ  سوم جلد از بخشی

                                                                 (ش.ه7617  امیرکبیر،: تهران. )است شده منتشر مستقل
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 ای میرزا خلیل کمرهخاطرات زندگی علّامه حاج 

 

 تحصیالتآغاز  ■
کودکی از توابعِ کمره، فَرْنَق در دهکده سرسبز  (شمسی ۱278)قمری  ۱۵۱7سال  در

کشاورزی از طريق شغل شريف نامیدند. معاش مردمان فرنق « خلیل»را  اوبه دنیا آمد که 
 نیز شانفرزند رفت که انتظار میو  کشاورز بودند اندرنسل نسلنیز « خلیل»خانواده و  بود

 ها، ین آناوّل تغییر يابد؛باعث شد تا مسیر زندگی خلیل مهم  عاملِدو  ا؛ امّشودکشاورز 
باعث شد و د دارخ  اواذان در ملکوتی بانگ  که با شنیدنِ بود شگرفیدرونی  تحولِ
الهی و پاکی ضمیر ايشان   یق، اين نشان از توفاش مصروف اعتالی کلمه اهلل شود زندگی

  .ساله بود در آن هنگام حدوداً دوازدهداشت که 
بی خاتون جان(  )مرحوم مشهدی ابوطالب و مرحومه بیهمراهی خانواده  ین عامل،دوّم

مسیر شکوفايی فکری و  چنین ايند و دادنخود  تحصیل فرزندبه با اوست که رضايت 

 گويند: ای می ناصرالدين کمره آقا حاجوالمسلمین  حجةاالسالم ند.کردمعنوی او را هموار 
اند، تا اآلن  به رحمت خدا رفتهسالگی  88در سن  ۱۵6۵مهر سال  ۱۳ايشان در 

با کوشش و زحمت  ايشاناند.  سال و چند ماه است که فوت کرده ۵۱ اًحدود
 در دهکده فَرْنَق ازبه درجات باالی علمی رسیده بود، جدّ بنده  ،فراوانِ خودش
کمره همان خمین  کشاورز بود، عموهای من هم کشاورز بودند.دهات کمره، 

 بیست کیلومتر باالی خمین است. ق نَرْروستای فَو است و اطراف آن؛ 
 و فالن زمین را شخم بزن. رگويد: ب جدّ من به ايشان می يک روز

ساله  ۱۵ - ۱2در آن زمان حدوداً  رود. و می دارد برمیگويد: چشم و گاوها را  می
مؤذن اذان در حال شخم زمین بود، وسايل گاوها و که با  سر ظهربوده است؛ 
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کند  حرکت علمی پدر بنده است. هرچه گوش میاوّل  گويد. اين اذان استارتِ می
اين  «حی علی خیر العمل»؛ «حیّ علی الفالح»فهمد معنايش چیست؟  نمی

من بايد بروم درس گويد  و میشود  برای دانستن معنای آن میوضوع محرکی م
پدرش . آيد پیش میديگری وادثی و در ادامه ح را بفهمم ها اينتا معنای بخوانم 
به بلکه خوری،  دانستم که تو به دردِ کشاورزی نمی میاوّل  گويد: من از هم می

قرآن  ؛خوری؛ برو پیش فالن ملّای مکتبی  میتحصیلِ علم دردِ درس و کتاب و 
 مقدم قرآنآموزش  همیشهدر آن زمان  کنم. سفارش میآيم  م میمن هياد بگیر 

  کنند. بود؛ همین کار را هم می
يک جوشش و حرکت و جنبش و فعالیّت بسیار ايشان در درس خواندن کم  کم

خواند. سواد آن ملّای ده تمام  در ده درس میرا آيد؛ مدتی  عظیمی به وجود می
اقامت در خوانسار  مدتیو ايشان  رود خوانسار میبه تا آنکه  ده باالتربعد شود.  می

  (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، . داشت

و سپس در نزد مجتهد ، بیدهندیامینی  محمّدملّا حاج ابتدا در نزد در خوانسار ايشان 
ای تحصیل خود را ادامه  هاحمد جادّسیّد  و آقا بیدهندی اکبر علیسیّد  بزرگ مرحوم حاج

بیدهندی از علمای مقیم خوانسار و از تالمیذ مرحوم میرزای  اکبر علیسیّد  آقا حاجدادند. 

حاج شیخ عبدالکريم  العظمی الله آیةحضور حضرت بود که شیرازی بود. در اين دوران 

حضور . شود های علمیّه کشور می ساز تحول بزرگی در حوزه راک زمینهحائری يزدی در ا
را در میان طلّاب علوم دينی برانگیخت و يکی از  زائدالوصفیشور و شوق  معظم له
را ابتدا در اراک و های علمیّه ايران  حوزههای آموزش علوم دينی در  ترين دوره درخشان

انداخت. شور و غوغای تحصیل علم در میان طلّاب و حتی  راه بهسپس در شهر قم 
د، در خاطراتِ مستقیم عالمان آن روزگار که با تأسیس حوزه علمیّه قم به اوج خود رسی

 ای کامالً هويداست: کمرهمیرزا خلیل علّامه  خودِ مرحوم
 الله آیةجذبة عمومی حوزه طوری بود که از طهران علماء و مراجع، مثل مرحوم 

حاج میرزا احمد آشتیانی و آقازاده ايشان آقای میرزا محمدباقر آشتیانی و مرحوم 
عنوان تحصیل و  حاج میرزا عبداهلل مسیح تهرانی و میرزا فخرالدين جزايری، به

تکمیل و بعضی جهت افاضه به حوزه قم آمده بودند. شور حضور استادی مثل 

ای متشخص مانند  که از قم عده حائری که قبالً کاری کرده بود الله آیةمرحوم 
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محمّد صدر قمی و آقای حاج میرزا محمود روحانی و حاج میرزا سیّد  آقای
ابوالفضل زاهدی از قم به اراک آمده بودند، موجب شد برای استقبال معنوی، 

کردند. متوطنین اراکی و مهاجرین همه در شب عید نوروز به قم حرکت 

احمد خوانساری که سیّد  ی حاجآقا الله آیةقمی به قم آمدند و 

دند، شور و شعف در سر ما جوانان از حدّ گذشت، از مچندی بعد آ

 رفت.  دیوار فیضیه باالتر و باالتر می
درس آقای حائری در مدرسه فیضیه بود، در ايوان وسط، بین فیضیه و دارالشّفا، 

ی بزرگ، علی يثربی کاشانی اصولِ کفايه؛ و اصولِ حائرسیّد  درس حاج میرزا

دیده علی یثربی که اصول نجف سیّد  آقای حاج میرزااصول سامّرا بود. 

چه درس کفاية خودشان که ما حاضر بوديم و چه  کرد، بود، غوغایی برپا می

در پای درس مرحوم حائری. امّا درس استاد فیلسوف بزرگ آقای آقا میرزا 
انه بود. طلّاب دور اکبر مدرّس يزدی در مدرسة خان، واقع در میدان آست علی

ايشان را گرفته بودند، حتّی میرزا هدايت گلپايگانی که يادم هست مرد موقری 
 آمد.  بود به آنجا می

ای را بايد در ضمن نهضت فرهنگی بزرگی ديد  کمرهعلّامه  زندگی طلبگی چنین اين
که با میرزای شیرازی در حوزه سامراء آغاز شد و توسط حاج شیخ عبدالکريم حائری يزدی 

ای با حوزه  کمره الله آیةحیات علمی  ،به بعد ازاينجاگذاری شد.  پايه سپس قمدر اراک و 

 االسالم حجةه بیانِ بدرس حاج شیخ عبدالکريم حائری يزدی گره خورده است. 

 ای: والمسلمین ناصرالدين کمره
که در خوانسار بودند، آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری يزدی، عالم مدتی بعد از 

به اراک فريد محسنی  الله آیة بنامی از علماء از کربال به دعوت يک ،بزرگوار

در شما  ،دعوت کرده بود که ما در اراک در خدمت شما هستیم ايشانآيد.  می
آيد حوزه  کند و به اراک می تشکیل بدهید. ايشان قبول می علمیه  اينجا حوزه

مرحوم پدر ما نیز برای ادامه تحصیالت به دهند.  علمیّه را در اراک تشکیل می
چند سال در اراک برقرار بود. عید حوزه آن  کنند. حوزه علمیّه اراک عزيمت می

پرسی  کرده بودند، مرحوم پدر نیز به احوالنوروز که طلّاب به وطن خود مراجعت 
به قم برای زيارت رفت، در آن زمان آقای حاج شیخ عبدالکريم خود پدر و مادر 
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بزرگان  ،در قم -ايشان يزدی بودند  -رود  نمی]و به روال معمول[ به يزد آيد  می
، گردند میباز ديدن ايشان ها از  آنکنند، وقتی دو نفر از  از ايشان ديدن می شهر

 :گويد اراک؛ ديگری هم میدر قم است نه در گويند: اين آقا جايشان  به هم می
من هم رسیده بود. در اصطالح تداعی معانی شده بود. لب به ذهن عین اين مط

کنند و  عرض میسالم  .گردند برمیبرگرديم پیش آقای حاج شیخ و  :گويد می
ما مانید و شما بايد اينجا ب ،نه اراک گويند: آقا جای شما قم است نشینند و می می

 ۱ماند. شود که آقای حاج شیخ در قم می هم در خدمت شما هستیم. اين سبب می
ام و در اينجا منزلی برای  قصد زيارت آمده من به» :فرمايند مرحوم حائری می

 « سکونت ندارم.
« نیم.ک ما برای شما در ظرف چند ساعت محل سکونت پیدا می»گويند،  ها می آن

اصغر سالمت را که يکی از تجار محترم قم بود و  و بیرونی منزل حاج میرزا علی

دهند و ايشان در آنجا  حائری قرار می الله آیةنسبتی هم با ما دارد، اقامتگاه 

شنوند که  آيند و می کنند. شاگردان ايشان وقتی به اراک می سکونت می
گیرند به قم بروند. مرحوم پدر ما يک  یاند، تصمیم م داشته استادشان را در قم نگه

دارند و سه  کنند و تعدادی کتاب و مختصری اثاث را برمی گاری کرايه می
 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، روز در راه بودند تا به قم برسند.  شبانه

حضرت حاج که اند  کردهحائری  الله آیةو در جای ديگر نیز اشاره به خواب مرحوم 

 بود:  ای نقل کرده کمره الله آیةآن را برای شیخ 

من چند روز قبل »حائری برای مرحوم ابوی تعريف کرده بودند که  الله آیةبعدها 

کارم و  ام و دارم گُل می که به قم رفته ينکه به قم بروم، خواب ديده بودماز ا
 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، « دانستم تعبیر آن چیست. نمی

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

حاج شیخ عبدالکريم حائری در آن زمان در منزل حاج شیخ مهدی حکمی )از اصحاب حوزه  الله آیة. ۱

اند، يکی   ای اشاره فرموده سامرّا( مهمان بودند و نام آن دو شخصیت که جناب حاج آقا ناصرالدين کمره
ی بزرگتر ه.ق( که از نظر سنی از مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائر ۱۵۱۱حاج میرزا محمّد ارباب )متوفی 

بوده است و ديگری مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم کبیر بوده است که هر دو از علمای بزرگ شهر قم بودند. 

 .(۳۱2 – ۳۱۱/ ص  ۱، جای از دریا جرعهه.ش(  ۱۵۳2)نک: سیّد موسی شبیری زنجانی، )
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 دوران تحصیل ازی خاطرات ■
ها جهت کسب علوم آل  ای در تحمل سختی میرزا خلیل کمرهعلّامه  تالش و کوشش

عزّت و استقامت بیانگر شود که  ای از او نقل می است. در اينجا خاطره زدنی مثال محمد 
با  خوابِ شیرينی کهشان است و آمیز پدر برخورد تحسینله و نیز  معظم دامنی و پاکنفس 

 :شود واقعیّت قرين می

تشريف  اراک به حائری يزدی الله آیةپدر ما مدتی خوانسار بود، بعد مرحوم 

و آقای خوانساری و  و آقای گلپايگانی ، آقايان حضرت امام خمینی آوردند
و حوزه مطلع شدند، آنان نیز از خوانسار به اراک آمدند مرحوم پدر من وقتی 

شاگردان آقای حاج  شان همگیحدود پنج شش سال؛ ايعلمیه اراک تشکیل شد. 
 شیخ بودند.

تمام شده بود، پول هم  مگفت: من آذوقه و خرج و خوراک مرحوم پدر من می
صبح که  ،کشیدم از کسی يک ريال قرض کنم، درنتیجه خجالت میو نداشتم 

يک  ؛روم درس : حاال میمبلند شدم ديدم هیچ پولی برای تهیه غذا ندارم. گفت
حاال  :گفتم ؛ديدم باز همان وضع است ،شد ظهر باشم تا روز هم بدون صبحانه

م گرسنه خوابیدم نداشتم. آن شب هباز هم چیزی  شدکه شب  .امروز روزه هستم
 ،وهشت ساعت يا کمی بیشتر چهلدر طی درس،  م سرفردا باز هم رفت

شب در حجره  روز کامل، نان گیر من نیامد که بخورم بعد از دو شبانه لقمه يک
در داخل و آيد  میسمت اراک به خوابیده بودم خواب ديدم پدرم از واليت 

 گذاشته بود.جور چیزها  مقداری نان و پنیر و گردو و کشمش و اين، خورجین
در آن مدرسه نام وارد شهر اراک شد و پرسید مدرسه سپهدار کجاست؟ شان پدر

به مدرسه  که سحرگاهان بودردند. کبود. راهنمايی  «سپهدار مدرسه»، اراک
 .گفت بام مدرسه اذان صبح می رسد. همان موقع خادم مدرسه باالی پشت می
گويد: بله اذان را  میرزا خلیل اينجاست و مؤذن می :گويد پرسد کیست؟ می می

و حجره ايشان را  دنک  می، در را باز هکنم. پايین آمد آيم در را باز می بگويم می
از خواب بیدار شده  میرزا خلیلزند  آيد درب حجره را می می شپدر. دهد نشان می

کمی نان و پنیر بخورم اوّل  گفتم پدر جان»گويد:  کند. ايشان می در را باز می
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هاست گرسنگی  زندش مدتفهمید که فرپدر ايشان نیز  «ام. چون خیلی گرسنه
 اش گرفت. گريه ؛کشیده است

ر ما بود. طلّاب و روحانیون قديمی يکی از خاطرات جالب طلبگی مرحوم پد اين
خواندند. اصل برايشان درس بود نه مسئلة لباس، نه مسئلة  جوری درس می اين

طور  وبیش همین دادند، اآلن هم کم اهمیت نمیقبیل امور  اينبه اصالً خوراک؛ 
 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، است. 

 

 

 هجرت به قم ■
تأسیس شد. ، حوزه علمیّه قم حائری به قم حاج شیخ عبدالکريم الله آیةبا هجرت 

ای از بهترين طلّاب آن روزگار در  دستهعلماء دوران و کافی بود تا حاج شیخ مستقر شدن 
 و به قم هجرت کردند: ندهم آيند. شاگردان حاج شیخ رخت سفر بست  گردپیرامونش 

مادر و  آقايان ]شاگردان برجسته حاج شیخ[ که در عید نوروز برای ديدن پدر و
شوند که آقای حاج شیخ  مطلع می ،گردند بستگان رفته بودند، وقتی به اراک برمی

خمینی و پدر من و آقای گلپايگانی و آقای امام آقای مرحوم  .اند در قم مانده
بودند. همین  درس همو  هم مباحثه ،مرعشی نجفی در يک سن و در يک وضع

يک »گفت:  کند. پدر من می تشانرحم، خدا اند شده فوتشان  بزرگان که همگی
در  روز سه شبانهاز شهر اراک ؛ گاری کرايه کرديم به مبلغ يک تومان يا دو تومان

 علمای هم بحث

علّامه حاج آیة الله 
 میرزا خلیل کمره ای

 حضرت امتم خمدنی: کتتب اسفتر

 ستل حضرت امتم خمدنی 8: فقه جواهر

العظمی سد  شهتدب ال ین مرعشی آیة الله : فقه جواهر
 نجفی

حتج آقت روح آیة الله : فقه و اصول و فلسفه و یفسدر قرآن
 اهلل کمتلون  خرم آبتدی

محم یقی  آیة الله: فقه و اصول و فلسفه و یفسدر قرآن
 اشراقی قمی

حتج مدرزا آیة الله :  فقه و اصول و فلسفه و یفسدر قرآن
 عب اهلل مجته  یبریزی
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تر از ايشان در مسیر  . آن آقايان هم يا جلوتر و يا عقب«راه بوديم تا آمديم به قم
 (۱۵۳۱/ ۳/ ۱)مالقات اول،  .ددر قم حوزه تشکیل ش چنین اين بودند.اراک به قم 

 گويند: در خصوص رابطه معظم له با امام خمینی می و
های موثق، مرحوم امام هم يک روز زودتر از پدر من به آنجا رسیده  واسطه نقل به

مرعشی نجفی  الله آیةگلپايگانی و  الله آیةبودند. در قم، پدر بنده با امام، 

اسفار را طور مشخص، هشت سال با امام، فقه و مقداری از  همدرس بودند و به
وآمد داشتند. بعدها ايشان از  و به منزل يکديگر هم زياد رفت ۱کردند مباحثه می

کردند و رابطه اين  های زيادی می نفس امام هم تعريف شهامت، شجاعت و عزت
ای، شهريور  )کمره ها، همچنان صمیمی باقی ماند. رغم برخی از فراز و نشیب دو به

۱۵86 :۱2۵) 

رشته خارج فقه و اصول را چندين دوره نزد استاد بزرگوارش ای  مرهعلّامه میرزا خلیل ک

 العظمی الله آیةو اندکی در محضر  العظمی آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری الله آیة

سیّد  آقای میر العظمی الله آیة در نزدو تا حد بیشتری  2آقای حاج میرزا حسین نائینی

، رشته معقول و رياضیات و فلسفه و دراز گذراند و طی سالیان علی يثربی کاشانی
معروف  قدر و فیلسوف مرحوم حاج میرزاعلی اکبر مدرس يزدی حکمت را نزد استاد عالی

و  رفیعی قزوينی العظمی الله آیةاسفار صدر المتألهین را نزد له  معظمبه حکیم تلمذ کرد. 

و حاج شیخ عباس  ۵شیخ محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی الله آیةرشته حديث را نزد 

 حاج شیخ آقابزرگ طهرانی الله آیةو  سیّد محسن جبل عاملی الله آیةو  محدث قمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

اند، امّا  نخواندهگفتند اسفار را  [ میآقای خمینی ]امام خمینی »گويد:  . استاد مهدی حائری يزدی می۱
 ( ۱0۱: ۱۵7۱)حائری يزدی، بهار « اند... ای مباحثه کرده آن را باحاج میرزا خلیل کمره

 :نويسد شبیری زنجانی میالله  آیة. 2

ه.ق در ماجرای تبعید آشیخ مهدی خالصی از علمای محترم عرب، آقای  ۱۵۱۱سال »
آيند و شش  ين اقدام به قم میآسیّد ابوالحسن اصفهانی و آقای نائینی در اعتراض به ا

ه.ق به عراق باز  ۱۵۱2کنند و در سال  مانند و در قم تدريس می ماه در قم می
 (۱۳0/ 2: ج ۱۵۳2)شبیری زنجانی،« گردند. می

 شیخ محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی مدتی در قم تدريس داشتند. الله آیة. ۵
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  حاج میرزا جواد ملکی تبريزی الله آیةگذرانید و در اخالق و عرفان از محضر  بهره

 برد.

 نوشت خودزندگینامه علمی  ■
در ای نوشته شده است که  علّامه حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمتن زير توسط حضرت 

ه.ق( معروف  ۱۵۱۱ - ۱267يزدی ) اکبر علیآقا میرزا  الله آیةمرحوم  تجلیل از حکیم الهی

 ۱۵: ۱۵72) مدرس يزدی،  منتشر شده است.« رسايل حکمیّه» در مقدمه کتابِبه حکیم الهی 

(۱7الی 
 :دهد علمیّه قم و اراک به دست میو اطلّاعاتی بسیار ارزشمند از حوزه  

قمری از حوزة علمیّه اراک به همراه مؤسس حوزه،  ۱۵۵۳نويسنده سطور در سال 

العظمی آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری يزدی، تقريباً با فاصلة  الله آیةمرحوم 

قل شدم بدين قرار که آن مرحوم شب عید نوروز برای زيارت تيک ماه به قم من
و به تقاضای تجّار تهران که در قم بودند با تعهد آنان در قم ساکن  به قم آمدند

 گرديدند.
نويسنده در آن ايّام در اراک غیبت داشته، به هوای مراسم نوروزی رفته بودم و 

سوار ارّابه ، ای شاخص از طلّاب بعد از يک ماه که برگشتم، به همراه عدّه
ه قم به ما بشارت دادند فیلسوفی محض ورود ب )دلیجان( شده و به قم آمديم. به

عديم النظیر از پیران فلسفه در قم هستند، شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقايی و 
بعد معلوم شد عالوه بر درس جهانگیرخان، از درس مرحوم آقا محمّد خان 

اند. معظم له، درس فلسفه را شروع کردند،  ای معروف نیز استفاده کرده قمشه

؛ کردند[ ]تدريس می حائری فقه و اصول را الله آیةحوزه  که مرحوم مؤسس چنان

به همین مناسبت شوری در سرها پیدا شد و ما که به فاصلة يک ماه به قم 
آمديم، شاگردان مخصوص بوديم که ذوق فلسفی را در اراک بروز داده بوديم و 

شاد شديم که فقه و اصول )علوم ظاهری( و فلسفه و  از مقارنة اين نعمت دل
 اند. دست داده عرفان )علوم باطنی( در تأسیس حوزه قم به هم

 الله آیةجذبة عمومی حوزه طوری بود که از طهران علماء و مراجع، مثل مرحوم 

حاج میرزا احمد آشتیانی و آقازاده ايشان آقای میرزا محمدباقر آشتیانی و مرحوم 
عنوان تحصیل و  حاج میرزا عبداهلل مسیح تهرانی و میرزا فخرالدين جزايری، به
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تکمیل و بعضی جهت افاضه به حوزه قم آمده بودند. شور حضور استادی مثل 

ای متشخص مانند  که از قم عده حائری که قبالً کاری کرده بود الله آیةمرحوم 

محمّد صدر قمی و آقای حاج میرزا محمود روحانی و حاج میرزا سیّد  آقای
ابوالفضل زاهدی از قم به اراک آمده بودند، موجب شد برای استقبال معنوی، 
همه در شب عید نوروز به قم حرکت کردند. متوطنین اراکی و مهاجرين قمی به 

احمد خوانساری که چندی بعد آمدند، شور و سیّد  ی حاجآقا الله آیةقم آمدند و 

 رفت.  شعف در سر ما جوانان از حدّ گذشت، از ديوار فیضیه باالتر و باالتر می
درس آقای حائری در مدرسه فیضیه بود، در ايوان وسط، بین فیضیه و دارالشّفا، 

ی بزرگ، علی يثربی کاشانی اصولِ کفايه؛ و اصولِ حائرسیّد  درس حاج میرزا
علی يثربی که اصول نجف بود، غوغايی سیّد  اصول سامّرا بود. آقای حاج میرزا

کرد، چه درس کفاية خودشان که ما حاضر بوديم و چه در پای درس  برپا می
اکبر مدرّس  مرحوم حائری. امّا درس استاد فیلسوف بزرگ آقای آقا میرزا علی

ود. طلّاب دور ايشان را گرفته بودند، يزدی در مدرسة خان، واقع در میدان آستانه ب
 آمد.  حتّی میرزا هدايت گلپايگانی که يادم هست مرد موقری بود به آنجا می

در اوّلین روز که به مدرسه خان برای استماع درس آمديم، بحث از وجود به 
که اضعف انوار  ن بود که قائل به تشکیک مراتب در وجودند: چنانولويهعقیدة پ

قوی هم نور است، پس وجود در مراتب وجود، در عین مراتب، نور است و ا

  عّدة و مّدة و قّوة.وحدت دارند بااينکه اليتناهی است 

دادند، اليتناهی عدّی و اليتناهی مدّی و اليتناهی  استاد شرح اين سه موضوع می
شديم و دنبال کار درس را  اندازه سرمست می کردند. ما بی شدّی را بیان می

شديم تا ما از مخصوصین ايشان  تر می قدم به استاد نزديک هرروز يکگرفته، 
جمعی  ای از طلّاب، منظومه سبزواری را با کثرت اوّلیه و هجوم دسته شديم. عدّه

عکس اخصّا، پا به  نشینی کردند؛ به ای عقب اندک عدّه شروع کردند، امّا اندک
ات اخصّ و درسی هم جفت استقامت کرديم. حتّی يادم هست درسی هم از الهیّ

 ه را سرگرم کرديم.لکرديم و معظم از طبیعیّات نزد ايشان شروع 
در نظر دارم در طبیعیّات در شرح مسألة طفره، که آيا هست يا نیست، ابراهیم 
مرزجرانی که بعدها به نام دهگان مشهور گرديد، خبطی در مسألة تقرير و تفهیم 

ئله طفره را حل کردم، بدين قرار طفره کرد، آمد و گفت: شب دوشین من مس
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کلّاب که به معنی قلّاب است، او کالغ تصور کرده بود؛ گفت: از کالغ که در 
شود! غافل از  کشیم تا لب چاه، طفره ثابت می وسط چاه است طنابی به باال می

کوبیم و دلوی بر طنابی  ها اين است که قلّابی در وسط چاه می اينکه نظر آن
گذرانیم و طناب  کنیم و از قلّاب می آن قلّاب برسد، سرازير میقدری که به  به

کشیم، وقتی دلو ته چاه به لب  وسط چاه را در حلقة مزبور داخل کرده به باال می
چاه رسید، ريسمان وسطی هم سررسیده، عمق چاه باال آمده و مسافت نیم عمق 

ه، دهگان خجالت چاه هم باال آمده است. باالخره بعد از تشريح و توضیح مسئل
ها که متفرق شدند، ما متفرق نشديم هیچ، بلکه  عکس آن کشید. مقصود اينکه به

کوشش خود را افزوديم تا طبیعیّات و منظومه و اخالق را که فصل آخر کتاب 
 است، تمام کرديم. 

تنهايی در مدرسِ زير کتابخانه فیضیّه با  به ياد دارم روزی دُروس آخر اخالق را به

حائری، به تمايل انس و مجانست با  الله آیةبوديم. در اين ضمن، مرحوم استاد 

استاد، نزد ما آمدند و در نزد استاد جلوس نمودند. بعد از احوالپرسی از استاد، 
از روزه الغر شده است؛ از  -يعنی نويسنده اين سطور  -فرمودند: فالنی 

و فیلسوف بزرگ آاليش پهلوی استاد  خُلقی فقیه بزرگ و نشستن بی خوش
 هايی بود.  نمونه

نشستند و به آن صمیمیت صحبت  مقايسه فرمايید اين دو قطب با هم می
 داشتند.  می

ای در فیضیه تصرف کرده بود بعد از تشکّل  ملّا ابراهیم، پیرمردی بود که حجره
نفس جدّی. او خود اهل جدّ نبود؛ يک روز  آن را رها کرد، برای طلّاب تازه  حوزه

 نقد فلسفه اين شعر را خواند و خود را چرخی داد: بر 
 هاست سخن هم« محسن فیض»در 

 ست.« صدرا»زيرا که قرابتش به 
عنوان  دانید آن کتاب به داد و می را هم درس میعلّامه  اگرچه استاد از فقه قواعد

 فصاحت است. 
از ختم منظومه مرحوم سبزواری، اسفار را شروع کرديم که  سخالصه اينکه پ

خوانساری و مرحوم  الله آیةمورد رغبت افاضل حوزه شد؛ حتّی مرجع مقدس 

محمدتقی خوانساری و مرحوم آقا میرزا محمدتقی اشرافی سیّد  آقای حاج الله آیة
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 میرزاآقای حاج  الله آیةارباب هم شرکت فرمودند و شنیدم بعضی ديگر مانند 

طور خصوصی در درس استاد شرکت  هم به« کبیر» الله آیةعلی يثربی و سیّد 

علی اراکی شاه زندی  محمّدسیّد  کردند؛ امّا بیشتر مداومت روی من و آقا می
 چرخید.  می

در آخر هفته به نام درس تعطیلی نزد استاد، رياضیّات و فارسی و هیئت و حساب 
ر، شروع کرديم به درس شرح فصوصِ خوانديم. بعد از تدريس اسفا می

الدّين از قیصری، در نزد معظّم له، کتاب شرح قیصری را آقا شیخ محمّد  محیی

گونه  ديد، گفت: اين ن زاده مازندرانی معروف به ابن شیخ در دست م الله آیة

های عرفان خطرناک است، البته نه در فلسفه. شیخ محمّد يزدی، کتاب  کتاب
 خواند.  سینا است نزد استاد می شرح بر کلیّات قانون ابنشرح نفیسی را که 

اللّه حائرى درس را تعطیل کرده،  به خاطر دارم در وفات مرحوم استاد معظم، آية
جنازة آن مرحوم، باشکوه و  ها در تشییع با همة طلّاب حوزه و جمع کثیرى از قمى

زة آن مرحوم جالل خاصی که کمتر در گذشته نظیر داشت، شرکت نمودند. جنا
 در محلّ شیخان، که مرکز مدفن علماء است مدفون گرديد. 

وتعالی ايشان را  اين مختصرى بود از فضايل استاد در قرن اخیر. خداوند تبارک
 مشمول عنايات و رحمت خود قرار دهد و مقام او را متعالى فرمايد. 

آقاى الله ةآیبعد از رحلت استاد، درس الهیّات اخصّ اسفار را من با حضرت 

خمینى مذاکره بینابین داشتیم و همچنین مقدارى خارج فقه جواهر را با شرکت 
 کرديم.  مذاکره مىتبريزى حضرت معظم له و میرزا عبد اللّه مجتهدى 

اى از درس و تقريرات استاد  غرض از تحرير اين تاريخچه، بیان و شرح خالصه
در مدرس مدرسة زمانی که شنیدم مرحوم استاد معظم  بود در شهر قم. درحالی

اند که از برجستگان علماء وقت مثل  شیخ عبدالحسین در تهران تدريس داشته

حاج الله آیةو مرحوم آقا حسین قمی طباطبائى  العظمى آقاى حاجالله آیةحضرت 

 اند. ين در درس ايشان شرکت داشتهمیرزا احمد آشتیانى و ساير
توان گفت  از يادگارهاى استاد، خطّ بسیار زيباى ايشان است که اشهد باللّه مى

اى بر اسفار صدر المتألهین و فصوص و  نويس هم بودند؛و نیز حاشیه استاد خوش
 اند.  قوانین مرحوم میرزاى قمی نوشته
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فرزند ارشد ايشان آقاى محمود حکمى که در حیات و زمان وفات پدر طفل بوده، 
های انگلیسى و فرانسه، ازنظر  اينک با کسب معلومات و دانش و آشنايى به زبان

آورى  عاليق دينى و اشاعة علوم اسالمى، بخصوص تألیفات استاد، درصدد جمع
هايى است در اثبات صانع،  لهآن آثار برآمده است. ازجمله آثار آن مرحوم، رسا

حاوى نظرات فالسفه و عرفا؛ و نظريات شخص استاد، مهیاى براى چاپ و 
های خارجى نیز ترجمه و انتشار يابد. على  انتشار است. ضمناً قرار است به زبان

هذا چون ازنظر نشر آثار و نظريات فالسفه و عرفا، در سطح بسیار عالى و بسیار 
لعة اساتید فنّ و طلّاب عاشق فلسفه و عرفان و تدريس باارزش است، جهت مطا

 .اى حقر حاج میرزا خلیل کمره. األمنماي در دانشگاه توصیه مى

طراز به مباحثه درباره درس  در علوم حوزوی از میان طلّاب همدرس، افراد هم
اين بیش از قدرت علمی متناسب با هم برخوردار باشند.  و بايد کم بحثان همپردازند و  می

های اصلی علم و  ای همگی همچون او به استوانه کمرهعلّامه  موضوع که همدرسان
دارد که  علمی او در زمان تحصیلباالی فضیلت دوران خود مبدل گشتند، نشان از سطح 

میرزا خلیل » بانام تدريج بهعلمای وقت قرار داد و  موردتوجها از همان زمان ايشان ر
 شناخته شدند.« مجتهد

 خاطراتی از استاد ■
 الله آیة ای در مصاحبه با مجلة ياد به چند خاطره از مرحوم کمرهحاج میرزا خلیل  الله آیة

 شود: اند، که تقديم می حائری يزدی اشاره کرده عبدالکريم شیخ حاج
 گشتند، آقا مرتضی هم از  برمی  شب، حاج شیخ عبدالکريم از مهمانی يک

آمد. حاج میرزا محمدعلی بروجردی گفت: آقا مرتضی. چرا تند  پشت سر می
جهت  خانة ما چیز خوردنی نیست، )ازاين  در  آيی؟ گفت: به خاطر اينکه نمی

 ۱ای ندارم(.  عجله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 علمیّه قم است. دهنده زهد و سادگی زندگی مؤسس عالیقدر حوزه . نشان۱
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 خواستیم  ت حاج شیخ رفتیم. میخدم  ديگر اينکه: يک روز برای درس فلسفه
داريم. )اين موضوع را با حاج  نگه  اکبر را در قم درس خواندن، آقا میرزا علی  برای

 ۱دادند.. .  اکبر علی  هم پول بیشتری برای آقا میرزا  گذاشتیم( ايشان  میان  در  شیخ 
  مرحوم حاج شیخ، يک روز به مدرسة فیضیه آمد، ديد که من با استادم آمیرزا

و گفت: از روزه   ما  ايم. رو کرد به ايم و درس فلسفه را تمام کرده اکبر نشسته علی
 ايد.  ضعف پیداکرده  پیداست که

 شب، سیل آمد و قم را  قم بود. يک  پیش آمد، قضیة سیل  که  قضیة ديگری
  شیخ رفتند و گفتند، شما  هالی قم برای جلوگیری از خسارت، نزد حاجفراگرفت. ا

مردم قم کمک کنند به برگرداندن سیل. مرحوم حاج شیخ   که  بدهید  دستور
آيم. پیرمرد، خودش حرکت کرد و در آن  خودم می  کنم و هم امر می  فرمود: هم

  سیل  زهای ديگر مسیرتوانست، با بیل و چی  قدر که شب، همراه با ديگر مردم، آن
شد. اين  اگر کوشش حاج شیخ نبود، شايد خسارت زيادی وارد می  را برگرداندند. و

کرد.  هم مثل ديگران کار می  مرحوم بود، که خودش  آن  های اخالقی از کرامت
ها، دفتری باز کرد که هرکس  حاج شیخ برای جبران خرابی  بعد، مرحوم

ادارة بايگانی، مقداری   گفت: آقا در  تهران  لیةعد  خواهد، کمک کند. رئیس می
گويیم پول بدهید، اگر  فرمود: ما به کسی نمی  المالک هست. ايشان مال مجهول

دفتر را باز کرد و بوسیلة   آن  کنیم. خالصه می  قبول  خودشان آوردند، ما
  2ردند.ک  کمک  اب همها را ترمیم کرد. البته طلّ آن خرابی  های مردم، تمام کمک

 را خدمت   مقام آمد. قائم  خارج برود، يک سفر به قم  قبل از اينکه احمدشاه به
گفتند: آخوند، نبايد اصالتش را  حاج شیخ فرستاد که به ديدنش بیايد. مقدسین می

زنید،  حرفهايی است که می گفت: خیر. اين چه شیخ می  حاج  پائین بیاورد و مرحوم
 .. او مالقات کرد.  رفت و با  اج شیخ به ديدن احمدشاهرويم، خالصه، مرحوم ح می

اين   کنم. به  کار  توانم با اين مرد نمی  کرد که رضاخان گفته من ايشان نقل می
 (۵۵: ۱۵۳6ای، زمستان  )کمره ... احمدشاه رفت و ديگر برنگشت.  دلیل

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

داشتن اساتید طراز اوّل در حوزه علمیه قم و توجه به رفع  به نگاه . بیانگر اهتمام حضرت حاج شیخ ۱
 مشکالت آنان است.

 دهد. را نشان می . خاطره مذکور ويژگی مردمی بودن حاج شیخ 2
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 در حوزه علمیّه قم کرسی درس تفسیر قرآنتأسیس  ■
مؤسس کرسی تفسیر و ای از پیشگامان تدريس تفسیر قرآن  علّامه میرزا خلیل کمره

مرتضی عسکری، يکی از شاگردان بنام علّامه سیّد  الله آیة ۱ در حوزه علمیّه قم است.قرآن 

ای را ارائه  میرزا خلیل کمره الله آیةای از درس تفسیر قرآن  واسطه بی ِ اوست که خاطرات

 گويد:  در بیان خاطرات دوران طلبگی خود می مرتضی عسکریعلّامه سیّد  داده است.
در حوزه آن روز قم، تفسیر خواندن، اصالً تکلیف درسی نبود و   که  ديدم می من

  شد. اين بود که با يکی دو نفر همفکر، جمعی نُه نفره می  محسوب  يک کار ذوقی
ها، درس  معرض ديد طلبهکرديم و تصمیم گرفتیم در حوزه قم و در   درست

و تفسیر بخوانیم. آن روزها حوزه اصالً تنوّع درسی امروز را   تفسیر بگذاريم

ای در مسجد نو   کمره  خلیل  درس تفسیری را که برای حاج میرزا  ها  نداشت. طلبه

يا مباحثه تفسیری را که در ايوان مسجد امام   بوديم  )پشت شیخان( گذاشته
گفتند:   شدند و می می  خنديدند و رد می و  ديدند می داشتیم، حسن عسکری 

خواستیم  خوانند! خوب، ما می های درس و تحصیل، تفسیر می در شب ها اين
کند و خودمان   و درس حديث، در حوزه رواج پیدا  درس تفسیر و درس عقايد

خوانديم  می های فقه و اصولمان جنب درس  در  ها را نفری، همین درس  نُه  هشت
  و من خودم  کرديم می  دنیا هم مطالعه و گفتگو  های  و در مورد وضعیت مسلمان

ای  های تازه رفتم، کتاب اقوامم به تهران می  به  زدن سرنوبت که برای   هر
 ما چه  فکر روشن  و در قشر  و جهان اسالم و در ايران  دنیا  خريدم که ببینم در می
 ( ۱۵80:6 تابستان، عسکری) .گذرد می

نیز در ضمن بیان خاطرات دوران  محسن قرائتی حاج شیخوالمسلمین  االسالم حجة

 :نويسد تحصیل خود در حوزه علمیّه قم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

سید الله  آیةپژوهشی در کارنامه زندگی و فكری   آفتاب،   پیک ». محمد اسفندياری در کتاب ۱

طالقانی  الله آیةهای  به تالش« دانش اندوزی»( در بخش ۱۵8۵خـرد،   صحیفه  )قم،« محمود طالقانی

حاج میرزا خلیل الله  آیةدر حوزه علمیه قم به دست   و برخی ديگر در استقرار کرسی درس تفسیر و فلسفه

 ه کرده است.ای اشار کمره
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بوديم که پیش سیّد  طالقانی، دو طلبة الله آیةو   فرمود: من عسکری می علّامه... 

 حوزه علمیّه قم تنها]در خوانديم.  تفسیر می  ای کمره  میرزا خلیل الله آیةمرحوم 

  (۱۱0 : ۱۵7۳بهار  ،قرائتی) ...يک تفسیر بود. [ همین

ای به تهران آمد، دروس خود را در مسجد فخرالدوله  میرزا خلیل کمرهعلّامه  بعدها که
 ۱۵۵۱-۱26۱)  الملوک فخرالدوله خانم اشرف. ناگفته نماند که منزل ادامه داددر و نیز 

، از طريق فرزندش دکتر ای کمره الله آیةآوازه با شنیدنِ که بانی احداث مسجد بود،  ه.ش(

ايشان  موردپذيرشله جهت امامت مسجد فخرالدوله دعوت کرد که   علی امینی از معظم
 ( ۱۱: ۱۵۳۱آذر  ۱۳، ای کمره ←)واقع شد. 

در به نگارش تفسیری بر قرآن مجید مبادرت کرد که امید است معظم له  حال درعین

خسروشاهی اشاره دارد که معظم له در مقطعی  هادی سیّد الله آیةاستاد  منتشر شود.آينده 

 درس تفسیر قرآن در منزلی در خیابان عین الدوله تهران داشتند:
 الله آیةای و  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمنزل حاج موسی پاتوق مرحوم 

ها  ای يک مجلس تفسیر خصوصی هم بعضی پنجشنبه طالقانی بود و آقای کمره
آمدم در آن  ها در منزل وی داشتند که من هم هر وقت به تهران می يا جمعه

 (۱2: ۱۵۳۱خسروشاهی، نیز ببینید: ) ۱کردم. شرکت می

ای در تهران بوده است و  کمره الله آیةاز شاگردان غفّاری نیز  اکبر علیمیرزا مرحوم استاد 

؛ ۱: ۱۵6۳غفّاری، خرداد )محضر درس معظم له در تکوين شخصیّت علمی او مؤثر بوده است. 

 (۱۱: ۱۵88منتظری، ارديبهشت 

 اقامت در تهران ■
که با بود وقايع سیاسی مهمی ايران آبستن تقريباً همزمان با تأسیس حوزه علمیّه قم، 

گرايی افراطی و غربی سازی  باستان و اتخاذ سیاستِپهلوی قاجاريه به  تغییر سلطنتِ

حائری يزدی  الله آیةاقدام د. مايان شبر زندگی ايرانیان نآن ب خرّتبعات مُاجباری جامعه، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

گفتگو با استاد سیّد هادی خسروشاهی، مجاهدين و حزب توده در خط امام! )بخش نخست(، نقل از . ۱
 khosroshahi.orgوبگاه رسمی استاد سیّد هادی خسروشاهی: 
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شبیری زنجانی در اين زمینه  الله آیةهوشمندانه بود. اقدامی در تأسیس حوزه علمیّه قم 

 نويسد: می
شنیدم از آقای خمینی پرسیده بودند: شما جمهوری اسالمی تشکیل داديد، چرا 

 آقای حاج شیخ در اين فکرها نبود؟استاد شما 
آقای خمینی فرموده بود: در دورة رضاخان در قم حوزه علمیّه تشکیل دادن کمتر 

ای که رضاخان همة  از تشکیل جمهوری اسالمی در اين دوره نبود. در دوره
کرد، حاج شیخ در کنار مرکز دولت، متصل به تهران،  ين را نابود میمظاهر د

 (۳0۱/  2ج : ۱۵۳2،زنجانی شبیری) حوزة علمیّه تشکیل داد.

 های امام خمینی است در مدح حضرت حاج شیخ عبدالکريم حائری:  از سرودهو 

 گر در اين سامان نبودی الله آیةراستی اين 

 نبودیکشتی اسالم را از مِهر پشتیبان 
 دشمنان را گر که تیغ حشمتش بر جان نبودی

 )ديوان امام خمینی(اسمی از اسالمیان و رسمی از ايمان نبودی 

مشهود « کشفِ حجاب»سیاستِ در  رژيم پهلوی دينی ضد های سیاستای از  نمونه
طی  ۱۵۱۱دی سال  ۱7قانون درآمد و در  صورت به ۱۵۱۱دی  ۱7. کشف حجاب در است

 حجاب در دانشسرای مقدماتی رسماً اجرايی شد.  التحصیلی دخترانِ بی جشن فارغ
نمايان  روحانیبرخی از فعاالن فرهنگی وابسته به غرب و نیز معدودی از در آن دوران 

و رداختند؛ وحیدی به نشر مقاالت و آثاری در حمايت از کشف حجاب پعلّامه  درباری مانند
های  در جشن انهمسرش با کشف حجابِ ،وحیدیعلّامه  تا آنجا پیش رفتند که همچون

و در همان زمان علّامه وحیدی  ،ندشرکت کردو توهین به مقدسات اسالمی کشف حجاب 
علمای امّا  ...«به شرع احمد مرسل حجاب الزم نیست »ای با اين مطلع سرود:  قصیده
به مبارزه  حوزوی غیرای از انديشمندان و شاعران  و نیز پاره امامیّههای علمیّه  حوزهاصیلِ 

 پرداختند.ضرورت حجاب اسالمی  ازجملهامان فرهنگی در دفاع از قرآن و عقايد دين و  بی
جای کشور  سرکوب قیام مردم در مسجد گوهرشاد و وقايع دردناک پیرامونی آن در جای

 الله آیةاجباری ب روحانیت روی آورد. انتقال سرکو رژيم به سیاستِايران موجب شد تا 

  روی داد: زمانیای به تهران در چنین  کمره
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دادند تا مسئلة کشف  خواندند و درس می  در قم بودند و درس می ها سالايشان 
ار تهران به مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری نامه حجاب پیش آمد. تجّ

ها  اند؛ من ديده بودم پاسبان در تهران ناراحت مان بچهنويسند که ما زن و  می
کردند، من با چشم اين وقايع را ديده بودم. بعد  زنان را پاره می دويدند و چادرِ می

کنم که  که من از شما خواهش میکند  میمرحوم حاج شیخ تلگرامی به رضاشاه 
[ لغی شودبه عهده خودشان باشد. ]کشف حجاب مُ زناندستور دهید که لباس 

را با خط دستی نامه پدر ما اين  جمله ازمحتوايش اين بود. شاگردان ايشان 
تکثیر نبود، رضاشاه در دستگاه حاج شیخ جاسوس   نويسند، آن موقع دستگاه می
دهد هرکس  و رضاشاه دستور میدهند  اطالع میبه رضاشاه  ها جاسوسشت و دا

؛ مدتی آوردند  تهران و به کردندکه اين را نوشته دستگیر کنید. پدر ما را دستگیر 
گیرند که شما حق نداريد  کنند تعهد می  زندان بود. ايشان را از زندان که آزاد می

حتی حضرت  خارج شويد؛از حوزة قضايی تهران نداريد حق ؛ و درويبه قم ب
آيند  شود که می اين سبب می باالخرهتوانید برويد.  هم نمیو شمیران عبدالعظیم 
، حدوداً پنجاه سال، اين ساکن بودنددر اين مدت که در تهران مانند. تهران و ب

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول،  تألیفات که بیش از پنجاه جلد است، تألیف شد.

ای درباره دستگیری مرحوم پدرشان،  ناصرالدين کمره آقا حاجوالمسلمین  حجةاالسالم

 اند: توضیحات بیشتری را مکتوب کرده
در رابطه با حادثه خونین مسجد گوهرشاد مشهد، تغییر لباس عمومی و کشف 

ای از مؤمنین و تجار همدان از طريق اراک  حجاب، معظم له که به دعوت عده
عازم همدان بودند، توسط ريیس شهربانی وقت اراک توقیف و روز بعد 

يل از طريق قزوين )نه قم( به تهران منتقل و مستقیماً تحو الحفظ تحت
روز که در زندان انفرادی محبوس بودند، با  ۵۱بازداشتگاه شهربانی شدند. پس از 

سپردن تعهد و التزام کتبی مبنی بر عدم خروج از حوزه قضائی تهران )حتی 
 (۱2 :۱۵86 ای، کمره) حضرت عبدالعظیم و شمیران( ايشان را آزاد نمودند.

شرح وقايعِ آن دوره در مصاحبه با  ای خود در کمرهحاج میرزا خلیل علّامه  الله آیة

 گويد: مجلة ياد می
آمده بود، خیلی هم مقدس   قبل از حاج شیخ به قم]شیخ محمدتقی بافقی[ او 

ها  داد که برای آن و پول می  هستند  ها سپاه امام زمان طلبه  گفت: اين بود. می
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ه بود و قم آمد  به  زيارت  برای  کتاب بخرند. در يک شب عیدی، زن رضاشاه
]زنان ها  پروا حمله کرد که اين برود. حاج شیخ محمدتقی، بی  خواست به حرم می
ها ترسیدند.  که زن طوری کنید، دادوفرياد کرد، به  بیرون  حرم  را ازحجاب[  بی

حجاب آمده و )به   بدون  شاه  محمدتقی اين بود که چرا زن  اعتراض آشیخ
ضوع را فوراً به رضاشاه خبر دادند و او که است. اين مو  حجابی( تظاهر کرده بی

وقت دستور داد شیخ  کرد و به قم آمد. آن  حرکت  بود، بالفاصله  آدم قلدری
تو   هم در مقابل او خاضع نشد و گفت  کشیدند. شیخ  بیرون  محمدتقی را از حرم

کشید و زد توی سر   را  ... اين بود که شاه عصايش بدبخت و شقی هستی  خودت
 بردند.   زندان  محمدتقی، بعد هم او را جلب کردند و به  خشی

ها مدارا  عبدالکريم با اين  شیخ  شد. مرحوم حاج  شروع  احترامی به حوزه ازاينجا بی
ريخت و  رفتارهای تند، حوزه را به هم می  را نگاه دارد. اين  حوزه  کرد تا بتواند می

 ها را نداشتیم. اين  با  مقاومت ما آن روز، قدرت

کرد، چون خود   زياد  ها را به حوزه آن  هرحال، اين کار آقای بافقی، تقريباً جرئت به
 جا شیخ را کتک زد و بیرون کشید.  رفت و در همان  حرم  شاه آمد و توی

ک اتفاق افتاد. قضیة فرماندار اين بود که: ي  قم  متعاقب اين جريان، قضیة فرماندار
  برود. من  آمده بود، که به حرم  کوچک  بزرگ به صحن  صحن  از  قم  روز، فرماندار

  بوديم  با آقا میرزا عبداهلل اشراقی و چند نفر ديگر در مقبرة محمدشاه نشسته  هم
  و در  ايم احترامی کرده عمداً بی  ما  که  کرديم. او چنین تصور کرده بود و مباحثه می

اش با ما، بیشتر از صد قدم بود، ما هم  فاصله  که ايم. درصورتی شدهمقابل او بلند ن
و حاج   شیخ فرستاد  متوجه او نشديم. خالصه، )فرماندار، قاصدی را( به منزل حاج

  وزيرِ  حاج شیخ بود، مثل  عقلِ  مثل  هم  مهدی  میرزا مهدی را خواست. حاج میرزا
اند.  کرده  احترامی که آقايان به من بیحاج شیخ بود. فرماندار در آنجا مطرح کرد 

  چطور  دانم نبودم. امّا نمی  کرده بودند، تنها من  احترامی هم بود، همه حاال، اگر بی
  من فرستاد که به  سراغ  به  هم  مهدی  داد. میرزا  ها فقط مرا نشان شد از میان آن

 رفتم.   منزل حاج شیخ تشريف بیاوريد. من هم
کنم شما هم مثل حاج شیخ  م حاج شیخ به من گفت: خواهش میدر آنجا، مرحو

 هم بخورد.   محمدتقی کاری نکنید که حوزه به
 ام.  گفتم: و اهلل من کاری نکرده
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 کرده، شما جلويش پا نشديد؟  عبور می  فرماندارگفت: چرا 
رود، ما جلويش بلند شويم. اين چه  طرف می که از آن  فرماندارگفتم: مگر بناست 
 . جور احترامی است

 نکنید.  رفتار  محمدتقی  حاج شیخ گفت: مختصر اينکه مثل حاج شیخ
و آقای   من هم بلند شدم و با تعرض بیرون آمدم. درسی داشتیم، من بودم

ها گفتم، آقای خمینی هم، پا شد و  خمینی و آقای مجتهدی. قضايا را برای آن
آن روزها گذشت، اين   که: ديگر  بام مدرسة فیضیه، دادوفرياد کرد آمد لب پشت

حاج شیخ هم بود. آقای   بیجا ديگر چیست؟ و تقريباً، اعتراضش به  توقعات
 خمینی از همان اوّل جرئت داشت، خیلی هم جرئت داشت.

مشهد رفتم )و در   کردم. به  حرکت  طرف خراسان عنوان اعتراض به خالصه، به
ها شد، )لذا من به قم آمدم(.  تعطیل درس  ثبهلول، باع  قضیة  آنجا ماندم( تا اينکه

يکی از تجار ، شده بود. )در همان ايام( ها يک ماه تعطیل موقعی بود که درس
و   بیانید  به همدان  دعوت کرد که  من  حاج ابوالقاسم اعتماد، از  همدان، به نام

دان به هم  خواهم مهمان ما باشید. من هم، با حاج شیخ خداحافظی کردم، که می
بروم. ايشان از قضايای مشهد و نیز از غوغای مسجد گوهرشاد، خبر داشت. 

خبر   ما  اند، ولی اش کرده دانست که بهلول را از منبر پائین کشیده و زندانی می
تان برود، بهتر از  رو، حاج شیخ آهسته به من گفت: اگر خانواده ازاين؛ نداشتیم

 خودتان است. 
 روم.  اند، می دهگفتم: چون از من دعوت کر

 گفت: خیلی خوب، خیر با خداست. 

همان وقت که من حرکت کرده بودم، فرماندار برای جلوگیری از اغتشاش وارد 
مشهد بشود. وی، به تهران   مثل قضیة بهلول  اينجا هم  مبادا  شده بود، که  قم

ی سو ای با میرزا احمد نجفی، به تلگراف کرده بود که حاج میرزا خلیل کمره
  کردند آقا میرزا محمد نجفی از نجف ها خیال می اند. آن کرده  همدان حرکت

مشهد به هم بپیوندند، انقالب   و  و نجف  آمده، پیش خود گفتند: واويال. اگر قم
  آباد آمدند و ما را در سلطان  شود. اين بود که فوری رئیس نظمیه و مأمورانش می

  زندان تهران آوردند. يک ماه و يک روز درالحفظ از راه قزوين به   اراک، تحت
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و بعد، آزاد شديم. البته از ما امضاء گرفتند که بايد در شهر باشید و   بوديم  نظمیه
 (۵2-۵0: ۱۵6۳ای، زمستان  )کمره. بیرون نرويد

حاج  الله آیةدر جريان نامه اعتراضی مرحوم له اوّل فردی است که  معظمترتیب  بدين

بازدداشت و زندانی شد. خود ايشان نیز قريب به اين شیخ عبدالکريم حائری يزدی، 
منوچهر  دکتر آقای جناب با مالقات)اند.  مضمون را برای استاد دکتر صدوقی سُها بیان کرده

 (ش.ه۱۵۳۳/  ۱0/  ۱2 مورخ، سها صدوقی

 ای از زندان خاطره ■
علّامه  در توصیف حال و هوای ای ناصرالدين کمره آقا حاجوالمسلمین  حجةاالسالم

 :گويد ای در زندان چنین می کمره
کتاب امام »اوّل  ناراحتی داشتید؟ گفت: من جلد رضاشاهاز پدر پرسیدم از زندان 

را با مداد تألیف کرده بودم، همراهم بود از من گرفتند و به من  «حسین 
 اش چیز مهمی نیست. اين است، ديگر بقیهند. ناراحتی من از زندان رضاشاه دندا

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، 

قیام حسینی، همچون ديگر آثارش در اوج  در زمینةای  میرزا خلیل کمرهعلّامه  آثار

العظمی حاج شیخ  الله آیةدر پیامِ مرجع تقلید شیعه، ، چنانکه اعتبار علمی استوثاقت و 

منظور تجلیل  که به - کنگره علمی حماسه حسینیاهلل صافی گلپايگانی خطاب به  لطف

ای در قم به همت استاد عالی قدر آقای حاج شیخ حسین انصاريان  کمرهالله  آیةعلمی 

معظم آثار  در تجلیلِالعظمی صافی گلپايگانی  الله آیةاست.  شده اشارهبدان  -تشکیل شد 

 :نويسد می له
گرديد و در  نائلهايی که در عصر ما به شرف اين افتخار  ... يکی از شخصیت

واقعه بزرگ عاشورا نام خود را به ثبت  القدر جلیلبین مؤلفان نامدار و نويسندگان 

فرنقی  اهلل خلیلآقای حاج میرزا  الله آیةرساند مرحوم عالم جلیل و محقق متتّبع 

و خدمت به آستان قويم البیان   بیت اهل ت بهارادای بود که در واليت و  کمره
خلوص خاصّ داشت و يک دوره کتاب بنام عنصر شجاعت به    حسینی

فروردين  28خبرگزاری ايسنا، يکشنبه )يادگار گذاشت و نام خود را جاودان نمود. ...

 (۳00۱کد خبر:  ،۱۵۳0
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 گوشت ماهیان خاویاری فتوای حالل بودن مصرفِ ■
علّامه میرزا خلیل گوشت ماهیان خاوياری توسط  مصرفاولین فتوای حالل بودن 

 نويسد: ای می ناصرالدين کمره االسالم حجة. ه استصادر شد ای کمره

هجری قمری ايشان طی سفری از طريق جاده چالوس  ۱۵76در سال 
)برای معالجه رماتیسم دست و به همراه خانواده( به رامسر رفتند و در 

ای از  شائبه مراجعت، به لنگرود و رشت عزيمت نموده و با احساسات بی
روحانیون مواجه شدند. سپس بر اثر بحثی  باألخصطرف عموم طبقات و 

 پرسش معظم لهآيد و نظر فقاهتی  پیش می اهی خاويار بهکه درباره م
های خاوياری  شود، ايشان برای ديدار از شیالت و مطالعة اقسام ماهی می

ها در زير  به بندر انزلی عزيمت نمودند و در آنجا با مشاهده فلس اين ماهی
میکروسکوپ، برای اولین بار فتوای حالل بودن مصرف گوشت اين نوع 

 ادر نمودند. ماهی را ص
وسیله ايادی خود شايع نموده بودند که  نظر به اينکه تا آن زمان اجانب به

ها حرام و  باشند و لذا مصرف گوشت آن الذکر فاقد فلس می های فوق ماهی
فتوای  رو ينازا« صادرات با قیمت بسیار ارزان مناسب است.»فقط برای 

اهمیّت بسیاری بود. های خاويار حائز  فوق در جهتِ مصرف داخلی ماهی
 (2۳: ۱۵6۱ای،  )کمره

 وحدت اسالمی ■
های  ای از مناديان بزرگ وحدت اسالمی است. از ويژگی میرزا خلیل کمرهعلّامه 

 توان به موارد زير اشاره کرد: کارنامه فکری و عملی او درباره وحدت اسالمی می
زند:  محور تألیفات آن جناب که همگی بر اصول مشترک اسالمی دور می. ۱

؛ کتاب دعوت قرآن مجید؛ خانه دعوت کعبه معظمه مؤسس دعوت پیامبر اکرم 
 .و رهبران دعوت چهارده معصوم 

 . حضور فعال در مجامع علمی فقهی در جهان اسالم.2
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. نگارش آثاری مستند که در عین بیان عقیده شیعه امامیّه، قابل رجوع برای ۵
 کلیّه پیروان مذاهب اسالمی است. 

و مشکالت  مسائل. اجتناب از طرح مباحث مورد اختالف که جهان اسالم را از ۱
 کند.  فراروی آن دور می

تا  ۱۵22) پس از شهادت حاجی ايرانی بنام ابوطالب يزدی، حج به مدت پنج سال
همراه با علمای  ۱۵27ه.ش( متوقف شد. اولین کاروان حاجیان ايرانی در سال  ۱۵27

 حاج الله آیةمحمد بهبهانی و سیّد  حاج الله آیةتوان به  ها می بسیاری بود که از زمرة آن

 فقیه  حسین  میرزا  قمی و آقای حاج  مرحوم فیض الله آیةخوانساری و   محمدتقیسیّد 

محسن  ۱اشاره کرد. (۵۱8 – ۵۱7ص : ۱۵۱۳اسفند ، صدر) ای کمره  و حاج میرزا خلیل سبزواری
ايرانی بود، در خاطرات خود به  های کاروانالحاج  صدر )صدر االشراف( که امیر

و کاستن از تبلیغاتِ مخربی که  ها سوءبرداشتعلماء جهت رفعِ  آمیز وحدتهای  کوشش
 علیه شیعیان در جريان بود، اشاره کرده است:

باب کوشش کردند و خودشان در مواقع جماعت اهل   اين  الحق آقايان هم در
  افتاد  رويه مستحسن و مفید اتفاق  و اين  کردند می  سنت در نماز حاضر و اقتداء

مورد اشتباه واقع  الحجه ذیاوّل  ماه  ؤيتر  نگران بودم که مبادا  امر  اين  ولی از
حجاز روزی را که در   در  افتد که می  اتفاق طور اين ها سالشود چون در اغلب 

کنند و اعمال حج  اعالن می الحجه ذیاوّل   است قعده ذی  ماه  آخر  و عراق  ايران
و  شود میثابت   ماهاوّل   ،قاضی حکم بهآورند و در حجاز  را بر وفق آن بجا می

تقويم ايران و يا   مطابق  را  حج  اعمال خواهند میو   آن ندارنده ها اطمینان ب ايرانی
ثبوت رؤيت ماه در نزد علماء شیعه بجا بیاورند. اين اختالف يکی از مواردی است 

ها دچار اهانت و اذيت اهالی و ساير حجاج و ضرب و شتم و توقیف  که ايرانی
که ما در اوّل  خوشبختانه در همان شب  ولی شوند میمأمورين حکومت واقع 

  دهندگان شهادتدادند و چند نفر هم از   مدينه بوديم جمعی رؤيت ماه را شهادت
بودند و آقای بهبهانی هم که در مدينه بودند موافقت کردند و آن سال   شیعه

 )همان منبع( اختالفی پیش نیامد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 اسامی علماء بنا بر نوشته مرحوم صدراالشراف است. ۱. 
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دهای او به کنگره وحدت اسالمی که در مکّه توان از پیشنها را می معظم لهطرز فکر 
 :توجه است بود، دريافت که در نوع خود جالب شده تشکیل

کنم. شش هفت سفر  ای از طرزِ فکر ايشان را خدمت شما عرض می يک نمونه

د و با نمحمود طالقانی که شاگرد ايشان بودسیّد  آقا الله آیةمکّه رفتند. بیشتر با 

در مکّه در کنگرة اسالمی شرکت کرد. از و بعضی ديگر؛  ۱آقای صدرايی اشکوری
کند، سه  داشتند؛ ايشان سخنرانی به عربی میکنگره اسالمی دعوت طرف 

 فهمیم. طرز فکر ايشان را میامّا  کنند، ها قبول نمی دهد که آن پیشنهاد می
است. يکی قبله و گويد مکّه و مدينه مال تمام مسلمانان روی زمین  ايشان می

ها اختصاصی نیستند. چون مکه و مدينه  پیغمبر ماست و اين مکانمدفن گری دي
من اين اوّل  دهم: پیشنهاد مال کل مسلمانان روی زمین است، سه پیشنهاد می

کنند موافقت کنید  آن را عوض می بار يکاست که اين پرده کعبه را که سالی 
و در کاشان نیز کارخانه اری هستند در اصفهان جّيک سال ايران بدهد )تُپرده را 

يک سال مالزی  ،ها درست کنند( يک سال اندونزی بدهد ريسندگی داريم، آن
بدهید. رده را پ)طول و عرض( ، فقط شما اندازه ی ديگريک سال کشورها و بدهد

بدين طريق، ارتباط معنوی و قلبی آن کشورها با خانه خدا بیشتر خواهد شد. پردة 
 ايشان بود. اوّل  اين پیشنهادکعبه را انحصاری نکنیم. 

ايشان اين بود که در موسم حج واجب که علمای کشورهای دوّم  پیشنهاد
ايران باشد،  از بار يکآيند، موافقت کنید امام جماعت  مختلف برای انجام می

که اين امر نیز موجب  همینطور سايرين؛مالزی و  از بار يکاندونزی،  از بار يک
 وظ باشد.دن حج محفشود جنبة عمومی بو می

در مکه و منا و  های رسول خدا  اين است که خطبهمعظم له پیشنهاد سوم 
عرفات با خط بسیار زيبا و خوب نوشته شود و ترجمه آن نیز در کنارش به 

ند آيند ببین مختلف ترجمه شود تا حاجیان که به سرزمین وحی می های زبان
چاپ کنید بدهید حاجیان همراه ها را  عالوه آن بهپیغمبرشان چه گفته است و 

خود ببرند، هم در اينجا در تابلوهای بلند نئون بخوانند و هم همراهشان به 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ه.ق( از شاگردان آيات عظام حاج شیخ  ۱۵۳6 – ۱۵۵0میر سیّد محمّدعلی صدرايی اشکوری ) الله آیة .۱

ای و  کمره عبدالکريم حائری يزدی؛ امام خمینی؛ سید شهاب ّالدين مرعشی نجفی سیّد محمد حجت کوه
 سیّد صدر الدين صدر.
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بود.  پیغمبر باشد. اين سه تا پیشنهاد کشورهايشان ببرند تا هر حاجی يک مبلغ
. اين ، بسیار خشک و نادان هستند و خیلی دور از واقعیّتنپذيرفتندها  البته آن

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، ای از طرز فکر پدر ما بود.  نمونه

المذاهب الخمسه پیشنهاد  هايی را برای رجال شورای بین ای ويژگی کمره الله آیة

نظرها در میان علمای  ها و وسعت کند که بیانگر اهتمام او به ضرورت گسترش افق می
 اسالم است:

المذاهب شده  که عضو شورای مجمع بین« لشرائطا جامع»فقیه و مجتهد  :شرط اوّل
 باشد. «نافذ الکلمه»و  «مقبول القول»است، 

ها و مسائل  ای درباره محنت اطالعات گستردهعالوه بر فقه و احاديث،  اوشرط دوّم: 
 جهان اسالم در طی تاريخ داشته باشد.

و دانشگاه يکدوره به سیاحت ممالک اسالمی علمای شورای مذکور بايد شرط سوم: 
رفته باشند و مدارس های شرق و غرب اقطار ممالک اسالمی بلکه غیر اسالمی 

 همه کشورهای اسالمی را ديده باشد. مختلف 
االجتماع  های رياضیات، طبیعیات، الهیات، علم از نظر علمی آشنا با رشتهشرط چهارم: 

 و ... باشند؛ زيرا:
ت و نجاست است که فقط با اين مرجعیّت غیر از مرجعیّت در مسائل طهار

کتاب سروکار دارد و بس؛ بلکه مرجعیّت اعلی در حکم بر همه مذاهب 
ها است که عالوه بر  ها و رفع نقائص آن های آن اسالمی و اصالح برنامه

های ملل  مطالعه کتب بايد مطالعة آفاق را هم کرده باشد و امم را به کتاب
 (۳8-۳7تا:  ای، بی )کمرهو نحل نشناسد، بلکه از نزديک بشناسد. 

 دیدار با ولیعهد وقت سعودی ■
ويژه پايان يافتن اشغال فلسطین  دغدغه وحدت اسالمی و رفع مشکالت مسلمانان به

شود. معظم له شرحی از  ای ديده می ها همواره در انديشه علّامه کمره توسط صهیونیست
 شود: میبیان ديدارش با سعود بن عبدالعزيز ولیعهد وقت سعودی را نوشته که عیناً 
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بین ما ملل اسالمی و امم اسالمی و کشورهای جويان  بینم مفسده اينک چون می
اند و  ها انگیخته اسالمی )مثل کشور عهد عثمانی و کشور ايران( فتنه

 دانم توضیح بیشتری بدهم. الزم میاند،  های عمیق ايجاد کرده بدگمانی
رياض  از راه کرديم ايران مراجعت می سوی بهاز حرمین شريفین  که همین

از رجال  تن يکپايتخت ]سعودی[ الرياض افتاد در آنجا با و گذر ما به  بازگشتیم
 صحراهايی که برای حاجیان در برابر قصر ملک در  در خیمه سعودیحکومت 

زده بودند، شبانه مالقات شد. نام اين شخص محمد بن ضاوی منشی مخصوص 
امیر سعود بود که آن روز ولیعهد مملکت سعودی بود. مالقات با اين شخص 

 خمین ما آمده بود و ما به او رد ه بنزين بود که از مدينه با کاروانبرای بشک
هستید. اين  فقهاآيد که شما از  ، او گفت: به نظر میشده کرديم که اشتباه

، آن شب از ما با قهوه و چای در آن دنیاديدهشخص مردی بود بسیار پخته و 
رد و گفت: کخیمه پذيرايی کرد و ما را برای مالقات امیر سعود )ولیعهد( دعوت 

گذرند مالقات نمايد و  است فقهايی که از اين ديار می مند عالقهمقام سمو امیر 
 شما چسان در هنگام رفتن با امیر مالقات نکرديد؟ 

گفتم: ما آن روز درصدد حج بوديم و حاجتمند غیر از حاجت خود چیزی را 
 ازآنچهداريم تا با وی  بیند ولکن ما هم مالقات امیر را دوست می طلبد و نمی نمی

 ازآنچهجويان بر سر ما آمده شکايت کنیم و  در حرم شريف نبوی از جانب مفسده
 . گويیم سخنايم،  از مشکالت راه ديده

و با اتومبیل مخصوص رفتیم داخل شديم مراسم احترام ورود ولیعهد را  فردا آمد
عربی مشاهده کرديم بعد از نشستن امیر با آن مقام و جاللش  رسم بهدر اطاق، 

 گفت و پرسید: آيا شما در آسايش هستید؟  آمد خوشبه ما بسی 
سايش از راحت و آامّا  در آسايش هستیم و در رنج و تعب نیز؛ بحمداهللمن گفتم 

رنج و آزار به واسطة آزاری بود که همراهان ايرانی از امّا  جهت امن بالد و
ها در مثل امروز که روز سیاه و  ديدند و شکايت از آن جويانی ناشناس می مفسده

است برای مسلمین؛ و مسلمین با فشار و شکنجه خود را به حج  ای تیره
و مسلمین در اين زمان تیره از طرفی است؛ زيرا ما امت ايران  موقع بهرسانند  می

مبتال و گرفتار به اوضاع الحاد و ماديگری همسايه شمالی هستیم و از طرفی 
های سفر و رواديد و تذکره و رسوم سرحدی و دادن باج و  گرفتار مخمصه پروانه
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پیمايی اين  های گرفتار مرحلة بیابان خراج هستیم و بعد از نجات از اين مخمصه
ای که در آن  های سوزان و ريگزار هستیم. )به صحنه و عرصه ورودرازدهای  راه

ها  )در سر چهارراه سروته بیهای  ها و بیابان راه گم کند خورشید( و در اين هامون
گشتگی و تشنگی و تالش برای نجات جان خود هستیم و  ها( گرفتار گم راه و سه

رم که مأمن امن است رسانیم و در ح جانی خود را به حرم می سپس با نیمه
شدند تا تربتی در  مزاحم نمازگزارها می جويان  خصوص در حرم نبوی، مفسده

فرستادند که در صفوف  کودکان را می که وقتیدست کسانی اگر هست بگیرند. 
ربت را از دست آنان بیرون گرفتند تا تُ زنان تجسس کنند، دست زنان را می
پنداشتند، مرتکب  ن که عمل منکری میبکشند و بنام گرفتن تربت از چنگ زنا

شدند. من از اين وضع شکايت دارم و از وضع  چندين منکر ديگری می
سرگشتگی بیابان شکايت دارم مگر نصب تابلو از آهن سفید يا چوب در طريق و 
در منی و عرفات ممکن نیست و نیز شکايت از چیزهای ديگری دارم که همة 

کنم تا  تقديم می« امیر»ده و آن را به مقام سامی نوشته ش« ورقه»در اين  ها اين
 در آن بنگرد.

من در نوشته پنج مطلب را گوشزد کرده بودم، لکن با مداد و روی صفحه 
کوچکی از دفتر يادداشتی که در بغل داشتم، سپس از پیش ولیعهد خارج شديم 

ما  بعدازاينکهگاه و  وی احترام کرد و مشايعت نمود. برگشتیم به همان خیمه
به ما رسیدند و  وطنان همهای  الرياض را پشت سر گذاشتیم، بعضی از قافله

 شما وگفتند: آن اتومبیلی که ولیعهد برای شما فرستاده بود، نوبت ديگر هم آمد 
 کرد، وقتی شما را نیافت برگشت.  طلب می جا همانرا در 

فرستادگان  قمری ۱۵68 روز اول ماه صفر ما به وطن برگشتیم و در اوايل سال
ای که چند  ملک ابن سعود همان روز برای مالقات شاه به ايران آمده و هديه

رأس اسب عربی بود، آورده بودند. در اين موقع رسیدند و از روز ورود يا فردای 
آن روز به ديدار ما آمد و معلوم شد اين فرستاده همان شخص محمّد بن ضاوی 

ی سعودی و پسر کوچکش برای ديار ما به خانه وارد نظام نفر يکاست به همراه 
حضّار مجلس با آن لباس ممتاز عربی خود سالم داد و سپس  جمعیتشد و بر 

نشستند، اظهار مسرت کرد که من خودم را در ايران به  که همینبعد از تحیّت 
سفیر دستور سیّاره  باآنکهبینم و پیاده به ديار شما آمدم  شما می تجديدديدار
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روم )حُبّاً للفضل و العلم و الدين(  می« قدم»اتومبیل( داد ولکن من گفتم: با )
پیاده آمدم و از جملة چیزهايی که « فضل و علم و دين»يعنی برای دوستداری 

شما پايتخت الرياض را ترک کرديد، سمّو امیر )مقام  که همینگفت اين بود که 
بوديد با خط روشن نوشته شود و  ولیعهد( دستور داد که آنچه شما بامداد نوشته

استنساخ کردند و بر او عرضه  که همیناستنساخ گردد و تا در آن نظر کنند. 
برای مشاوره درباره پیشنهادهای شما تشکیل گردد « میزگرد»کردند امر داد که 

يعنی همه « وَ کُلٌّ قَدْ رَضَوْهُ»و با دقت در اطراف آن پیشنهادات نظر دهند. گفت: 
جويان را از  ند و مقام ولیعهد امر صادر کرد به اينکه در سال آينده مفسدهپسنديد

هرکجا که باشند به حج راه ندهند تا مردم چنانکه شما نوشته بوديد هرکدام طبق 
مذهب خود حج بگذراند و طبق مذهب خود نماز بگزارند و طبق مذهب خود خدا 

 زياد. و و بدون کم مو به وديد مورا عبادت کنند، چنانکه شما نوشته ب
ايم به روزگار تیره  چیزهايی که من نوشته بودم اين است که ما مبتال شده ازجمله

، در شمال کشور ما قدرت و نیرويی دينی بیو تاريک جنگ اعصاب عصر الحاد و 
نهد و به انکار خدا شعار  و امت باشکوهی است که برای خدا قدر و ارزش نمی

و عقیدة به « اهلل»ت و مبارزه با دين و در راه انکار فکر دهند. شعار آنان محارب می

کنند و آتش الحاد خود را روز  در ما رخنه می روز شبانهآنان  دعاةخدا مبلغین و 

گروه از جوانان  ها گروه افروزند، عالوه بر اين در میان خود ما نیز دسته بروز بر می
ها استهزاء  ، آنپرکردهرا  ها مغز آن خِرَد،هستند که تعلیمات ناقض خالی از 

کنند، به  کنند به ايمان ما، به تحمل رنج و مشقات سفر حج ما استهزاء می می
 کنند. ما استهزاء می  کنند، به روزه نماز ما استهزاء می

های سلطه اجنبی و  و در اين روزگار هولناک و عصبانی ممالک اسالمی را سلسله
امتی از ممالک اسالمی در قفای خود و هر  کشوری هربیگانه احاطه کرده و 

جويد که با طعن سرنیزه به  دشمنی دارد که از پشت سر خنجر کشیده فرصت می
 قلب او ضربتی وارد کرده حیات او را خاتمه دهد.

اين ممالک عربی و اين مشکله اسرائیل و يهود، اين فلسطین است که از قفای 
 رند.او دا علیهاو يهود و حمايت کشان يهود خنجر 

انسه دشمن ها فر اين مسلمین مراکش و الجزاير و تونس است که از قفای آن
 لجباز عنود در پی است.
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 ود و هر ظالم عنود در کار هستند. نُها هُ اين پاکستان که از قفای آن
ها الحاد مارکسیست و ماتريالیست در پی  که از قفای آن اند ايراناين مسلمین 

 است
و اين يمن و اين عدن که هرکدام دشمنی در قفا مانند اين مصر، و اين حجاز 

 اژدها دارند.
پس در مثل اين روز تیره و عصبانی بر پادشاهان اسالم حتم است که اتباع 

کنند و سلطانی  فشانی جانها  مسلمین را در آغوش بگیرند و در راه نگهداری آن
ختصاصی خود که در قبله و پادشاه قبله است ممکن است از موقعیت يگانه ا

که همه مسلمین را فرابگیرد، در نظر گیرد و اکتفا کند به  فوايدیاستفاده کرده، 
ها کتاب جامع و  ا قبلة واحد است، کتاب آنه کلمة قدر جامع، چون قبلة آن

 ها کتاب محکم است.  ها پیشوای بزرگ دانا و کتاب آن پیشوای آن
ه قلوب آنان برای ياد خدا خاشع آيا وقت آن نرسیده است برای پادشاهان ايمان ک

بیش از اين پراکنده و پريشان  مانده باقیباشد و نگذراند اين مشتی مسلمان 

« َأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ» شوند.

 که همینحمّد بن ضاوی وارد م سپس مهمان تازه( ۱6)الحديد، بخشی از آيه 
مجلس را مجمعی پر از علماء ديد اشاره به فرزند کوچکش کرد و گفت: پسر من 

پسرک قرآن خواند و نیکو خواند.  ؟دهید که قرائت کند واند اجازه میخ قرآن می
ای که برازنده من و اليق او بود، کتاب مبارک صحیفة  سپس در پايان هديه

شده  تذهیبو  طالکاریو خطّ بسیار روشن و سجاديه که با قطع کوچک بغلی 
های  جايزه به او تقديم گرديد و دعوت مهمانی از او شد و پذيرايی عنوان بهبود، 

اين مهمان گرامی از ايران  که همیناز او به عمل آمد،  قطاران همگرمی از طرف 
( را البالغه نهجبه کشور سعودی مراجعت کرد، من به همراه او کتاب )شرح 

هديه برای مقام ولیعهد امیر سعودی ارسال داشتم و خواستم اين کوکب  عنوان به
فارسی در کتابخانه دربار ملک وسیلة رابطة علمی باشد. بعد از جانب ولیعهد 

 ای رسید که خبر وصول کتاب را توأم با تشکر ولیعهد از مؤلف متضمن بود. نامه
 ( ۵2 – 27 :۱۵82 ای، )کمره
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 سفر به پاکستان ■
الله  آیةای، سفر معظم له به همراه  کمره الله آیةآفرين  يکی ديگر از سفرهای وحدت

المللی شعوب المسلمین پاکستان بود.  طالقانی به پاکستان جهتِ شرکت در کنفرانس بین

ای بنا به دعوت جمعیّت شعوب المسلمین پاکستان به  کمره الله آیةشمسی،  ۱۵۵۱در سال 

زنجانی  رضا سیّدو  ۱همراه آيات عظام حاج سیّد محمود طالقانی، سیّد صدرالدين بالغی
المللی شعوب المسلمین به کراچی عزيمت کرد. در يکی از  برای شرکت در کنفرانس بین

درباره اتحاد اسالمی بین ملل و  روزهای کنفرانس، وی به رياست کنفرانس برگزيده شد و
  (۱۱:  ۱۵۳۱ آذر ۱۳، ای کمره)دول مسلمان تأيید و تأکید بسیار کرد. 

ای با  علّامه حاج میرزا خلیل کمره  وان به کتابت سفر پربرکت میاز منابع مطالعاتی اين 
 اشاره کرد. « هند: حیدرآباد لکهنو اسالمى های کنگره به پیام»عنوان 

 شیخ محمود شلتوت  دیدار با ■
شناخت  درتمام  هوشمندی و بصیرتِشاهد نوعی در خاطره ديدار با شیخ شلتوت، 

. برخی از هستیمای  کمره الله آیةها و نیازهای اساسی جهان اسالم در وجود  اولويت

ای  کمره الله آیةدانند ولی  را در انجام حج عمره میاصلی خود اولويت  ايشان، همراهان

تجلیل از شیخ شلتوت و تقويت مؤسسه نوپای  منظور بهاولويت را در سفر به قاهره 

، شود نظر می سیّد محمود طالقانی نیز با ايشان هم الله آیةکه  داند دارالتقريب قاهره می

 :گیرد قرار میتأيید مورد العظمی بروجردی  الله آیةنظری که توسط 
در مقدمه شرح آن را که شما  -محمود شلتوت نیز شیخ ديدار معظم له با درباره 

ايد و عکس آن نیز  [ نوشته]کتاب کلید امن جهان در پرتو پیام رسول خدا 

روند تا  آقايان ديگر به اردن می چند نفرطالقانی و  الله آیةموجود است، ايشان با 

در يک کنگره اسالمی در )امان( پايتخت اردن شرکت کنند. داماد ما مرحوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ترجمه »، «قصص قرآن»ه.ش( از آثار اوست:  ۱۵7۵)متوفی « سید صدر الدين بالغی  الله آیة. ۱

 «.برهان قرآن»، «امبر رحمتمحمد پی»، «صحیفه سجاديه
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شود،  کنگره که تمام میهم همراهشان بوده است،  ۱کاشفی خوانساری الله آیة

به مصر برويم برای تشکر از جناب شیخ  ازاينجاکنند که  پدر ما پیشنهاد می
. روحانی مصری بوداوّل  زهر که شخصیّتو ريیس األ شلتوت مفتی اعظم مصر

گويد  آوريم. پدر من می بجاعمره و گويند برويم مکّه  شود. برخی می اختالف می
امروز روزی است که بايد از فتوای اين مردِ بزرگ امّا  ؛ايم آورده بجاما عمره 

مرجع  تشکر شود و احترام شود؛ چون در طول تاريخ اسالم اولین بار است که
ها و  دهد فقه شیعه سبب نجات است و يکی از فقه ها رسماً فتوا می بزرگ سنی

چهار مذهب بودند، با اين فتوا  های اسالمی است و در صراط مستقیم است. رشته
شود  شود پنج مذهب )حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی و شیعه( اختالف می می

حضرت تلفن کنیم ببینیم نظر م به قکند  ايشان پیشنهاد می آنجادر بینشان؛ 

بروجردی مرجع تقلید آن زمان بودند.  الله آیةچیست؟ چون  بروجردی الله آیة

گويد: حتماً  گويد. ايشان می کنند و پدر ما پیشنهاد خود را به ايشان می تلفن می
به مصر برويد و از قول من هم از ايشان تشکر کنید و اصالً ايشان را دعوت کنید 

ات روند به مصر برای مالق می لذاد ، باشندر قم تشريف بیاورند ايران، مهمان ما 
کنند که عکس يکی از  سه تا مالقات میبا ايشان جناب شیخ محمود شلتوت. 

 (۱۵۳۱/ ۱0/ ۵)مالقات دوم، ها موجود است.  آن

د محمود سی الله آیةای و  کمره الله آیة ديگر ايشان به شرح سفرهای تقريبی درجايیو 

 :اند پرداختهدر اردن و پاکستان و مصر طالقانی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ق( از دانشمندان تهران  ۱۱۱2-۱۵۱۱« )کاشفى»سید مصطفی موسوى خوانسارى، ملقب به الله آیة. ۱

بود. معظم له در قم مقدمات و سطح را در مدرسة سیّد صادق روحانى به مدت هفت سال به پايان برد و 

در درس ايشان شرکت جست. از آثار اوست: سید حسین طباطبائى بروجردى به قم  الله آیةاز بدو ورود 

شاهزاده »در تهران از دنیا رفت و در جوار  «.حاشیة علی شرح اللمعة الدمشقیة»و « ازدواج در اسالم»

( درباره زندگی و 20۱8و  20۱7/ ص  ۱: ج۱۵82به خاک سپرده شد. )جواهر کالم، « احمد قاسم
 های معظم له کتاب زير منتشر شده است: انديشه

العظمی آقای حاج سیّد مصطفی موسوی   الله آیةه.ش( شرح صفا يادنامه  ۱۵۳2یّد محمدعلی کاشفی )س

الملل. )به مناسبت بیستمین  خوانساری )کاشفی خوانساری( تهران )چاپ اول( شرکت چاپ و نشر بین
 سالگرد رحلت معظم له(
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ويژه  داشتند و با اکثر مراکز اسالمی و به  باز و جهانی حوم پدرم ديد بسیارمر
شماری را با اين  مراکز اهل سنت در سراسر جهان ارتباط داشتند و مکاتبات بی

شد.  ها ردوبدل می دادند و کتب و جزوات متعددی نیز بین آن مراکز انجام می
دشمنان  اعتقاد داشتند که از هر حرکتی که موجب سوءاستفاده دّايشان به جِ

شدت پرهیز کرد.  شود، بايد به ق اسالمی میرَم و تضعیف وحدت بین فِاسال
طور که اشاره کرديد چندين کنگره در کشورهای اسالمی برگزار شدن که  همان

ها شرکت کردند. اولی در کراچی  مرحوم پدر همراه مرحوم طالقانی در آن
ارشده بود. حضور اين برگز« شعوب المسلمین»پاکستان بود که از طرف جمعیت 

ای ديگر در آن کنگره، بسیار مورد استقبال واقع شد و  دو بزرگوار همراه با عده
بسیار هم مؤثر بود. کنگره ديگری هم در اردن هاشمی برگزار شد که من خودم 

نامه ايشان را به منزل ما  نامه را خدمت آقای طالقانی بردم، چون دعوت دعوت
شب قبل از عزيمت، مرحوم پدر و مرحوم طالقانی و من فرستاده بودند. يکی دو 

بروجردی خداحافظی کنیم، چون اين دو بزرگوار  الله آیةبه قم رفتیم تا از مرحوم 

کردند. ايشان بسیار محبت و  به نمايندگی از ايشان در آن جمع شرکت می
رحوم برگشتیم م از قم بزرگواری فرمودند و اين حرکت را تأيید کردند. موقعی که

و مرحوم طالقانی با هواپیما به اردن رفتند. پس از برگزاری کنگره، مرحوم  مپدر
دهند که برای ديدار از شیخ  پیشنهاد می و چند نفر ديگر به مرحوم طالقانی مپدر

شلتوت، رئیس دانشگاه االزهر و مفتی اعظم مصر و برای تشکر از ايشان به مصر 
ذکر است که در آن دوران مرحوم شیخ شلتوت فتوای عمل به  برويم. شايان

احکام مذهب شیعه را صادر کرده بودند که درواقع، حکم شکستن يک طلسم را 
هرحال آقای طالقانی اين رأی را  گی به شیعه کردند. بهداشت و خدمت بزر

که بسیاری از همراهان اصرار داشتند که برای حج عمره به  پسنديدند، درحالی

بروجردی هم  الله آیةتصمیم گرفتند به قم تلفن بزنند و از  پدرممکه بروند. 

ند، شنو را می والدِ معظمبروجردی وقتی سخنان  الله آیةکسب تکلیف کنند. 

حتماً به مصر برويد و از طرف من، شیخ شلتوت را به قم دعوت »گويند،  می
ترتیب آقايان به مصر رفتند و سه بار با مرحوم شیخ محمود شلتوت  اين به« کنید.

مالقات کردند و از فتوای ايشان در مورد عمل به فقه شیعه و نبودن تفاوت بین 

بروجردی را به ايشان ابالغ  لهال آیةفقه اهل تسنن و شیعه، تشکر و دعوت 
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از مرحوم پدرم شنیدم که امّا  کردند. من در آن سفر همراه اين هیئت نبودم،
من تمام کتب فقهی شما را مطالعه کرده و »گفتند شیخ شلتوت گفته بود،  می

و منظورشان اين بود که فتوای ايشان جنبه سیاسی « ام. سپس اين فتوا را داده
می و متکی بر تحقیقات و مطالعات عمیق بوده است. شیخ نداشته و کامالً عل

من کتب فقهی شیعه را از نجف درخواست کرده بودم، » :شلتوت گفته بودند که
ها را به  ها اجازه ورود اين کتاب ها بود، آن ولی زمانی که مصر در اشغال انگلیسی

که اين ها بود  مصر ندادند و بعد از ملی شدن کانال سوئز و رفتن انگلیسی
کامل خواندم و اين فتوای تاريخی ا دقتِ ها را ب ها به دست من رسید و آن کتاب

هرحال يک مفتی شاخص و بزرگ اهل تسنن از فقه شیعه  به« را صادر کردم.
چنین تجلیلی و چنین فتوای بزرگ و مهمی را صادر کند، نشانه کمال شجاعت و 

بروجردی را العظمی   الله آیةفهم و آزادانديشی اوست. شیخ شلتوت دعوت 

پس از بزرگوار گیرد و هر دو  متأسفانه اين مسافرت صورت نمیامّا  پذيرند، می
روند. ظاهراً با انور سادات هم مالقات داشتند. انور سادات  چندی از دنیا می

عنوان يک  خواسته بود که با علمای ايران مالقاتی داشته باشد. او در آن دوران به
شد و هنوز اتفاقات بعدی پیش نیامده بودند. سادات چون در  اخته میافسر آزاد شن

آن مقطع چهره چندان شاخصی نبود، محملی پیش نیامد که من از مرحوم پدر 
های  ها در سال ها و حساسیت بپرسم که چرا اين مالقات صورت گرفت. اين بحث

 (۱2۵: ۱۵86ای، شهريور  )کمره بعد اتفاق افتادند.

ای و طالقانی به اردن و مصر چنین  ت سفر معروف آيات عظام کمرهدرباره مقدما
اند: نوشته

برای  ۱جا از طرف آقای دکتر سعید رمضان های دعوتی يک چندی پیش نامه
شرکت در مؤتمر اسالمی قدس شريف  منظور بهاشخاص معدودی از طهران 

رسید که از طرف آقای والد معظم به آن آقايان برسد آقای دکتر سعید رمضان در 
اين وقت از ترکیه به طهران و بعد از توقف کوتاهی از طهران به پاکستان رفت و 

. دکتر رمضان نام چند تن را برای افتخار شرکت در مؤتمر گشت برمیباز به ايران 
تعیین کرده بود و پیام داده بود که اين اوراق دعوت بايد به آنان برسد.  اسالمی
به از جناب آقای صدر االشرف ريیس مجلس سنا  بر دعوت رسمی،عالوه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 . استاد سعید رمضان داماد مرحوم حسن البنا است.۱
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و تلگرافی هم از طرف دکتر رمضان از  آورد عملخصوصی هم دعوت به  صورت
 ترکیه به ايشان شده بود.

و آقای مهندس  ۱د محمود طالقانیسی امه بزرگوار آقای حاجدکتر رمضان از علّ
 الذکر فوقها را برای اشخاص  برده بود. آقای والد نامه و ديگری هم نام 2بازرگان

ارسال داشتند آقای جالل مجدپور ابراز عالقه کردند که مرا افتخار زيارت 
 آرزو است )اين آرزو لباس عمل پوشید.(  المقدس بیت

به حج بروند. بعد از  موقع به( در مصر ماند که وی )بعد از مراجعت آقايان از سفر
کشور اردن هاشمی جناب )سعد جمعه( به همراه آقای رهنما  کبیر سفیرچند روز 
فرمای منزل شدند، در ضمن  ای[ تشريف ]میرزا خلیل کمره« والد معظم»به ديدار 

اين دعوت را تجديد فرمودند که مردم بايد از بزرگان علماء درس صیانت 
شرحی به پیشگاه حضرت  باره دراينرا بشنوند. حضرت والد  االقصیمسجد

که »آقای بروجردی )مدظله( نوشتند و رأی خود را ابراز فرمودند:  العظمی الله آیة

 موقع بهالمقدس در اين موضع  من معتقدم ابراز همدردی با برادران مسلمین بیت
به  اعتنايی بیاست. ممکن است خالی گذاشتن مؤتمر از نمايندگان شیعه  جا بهو 

مصالح عالیه اسالم محسوب شود بلکه دلجويی از آوارگان فلسطینی به وسیلة 
کسی مسلمین در  بیبر خود آبروی شیعه است و ترک آن دلیل  ،ندیماعانة آبرو

. در آخر آن بروجردی رسید العظمی الله آیةموقع مصیبت است. جواب حضرت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

، متولد روستای «پرتوی از قرآن»ه.ش( صاحب تفسیر  ۱۵۳8 – ۱28۳یّد محمود طالقان )س الله آیة. ۱

گلیرد طالقان، از شاگردان آيات عظام: حجّت، خوانساری، عبدالکريم حائری )که از معظم له اجازه اجتهاد 

 الله ةآیای است. در مبارزات ملّی شدن صنعت نفت ايران از همراهان  داشت( و حاج میرزا خلیل کمره

ها  کاشانی بود و از ابتدای نهضت انقالب اسالمی ايران به رهبری امام خمینی به آن پیوست و رنج سال

ای   ش همراه علّامه حاج میرزا خلیل کمره۱۵۵8طالقانی در سال  الله آیةزندان و تبعید را به جان خريد. 

لتوت، مفتی بزرگ مصر رساند و در العظمی بروجردی را به شیخ محمود ش الله آیةبه مصر رفت و پیام 

جمعه شهر تهران پس از پیروزی انقالب  التقريب قاهره شرکت کرد. معظم له اولین امام کنگره اسالمی دار
 .اسالمی است

ه.ش( مهندس، سیاستمدار و دولتمرد ايرانی، نخستین نخست وزير  ۱۵7۵ - ۱286مهدی بازرگان ). 2
ه.ش( او مؤسس جمعیّت نهضت آزادی ايران است. از آثار  ۱۵۳8 – ۱۵۳7جمهوری اسالمی ايران )

 .اوست: آموزش قرآن؛ خاطرات سفر حج؛ سِرِّعقب افتادگی ملل مسلمان



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۳0 

 

و اعانه برای آوارگان  المقدس بیتاما راجع به اجابت دعوت »چنین مرقوم بود: 
رجب  2ارض فلسطین، هرگاه خود شما تصمیم برفتن گرفتید، من مطلع شوم. 

 (هـ۱۵7۳

تصمیم  باره دراينای[ پس از چند روز تأمل  میرزا خلیل کمرهعلّامه حاج والد ]
نیز از طرفی و اصرار و الحاح  المقدس بیتزيارت  و البته شوق اصلی به گرفتند

جناب آقای دکتر ابوالحسن شیخ که در کنگرة پیشین مؤتمر شرکت فرموده بود و 
مشاهده کرده بود؛ از طرف ديگر  باره درايناز نزديک حرارت عرب و مسلمین را 

که مؤثر در اراده بود. سپس آقای والد با وسیلة تلگراف به اطالع قم رساندند 
المقدس و ابراز  عازم شدم اجابت اين دعوت را برای زيارت بیت جانب اين

با برادران اسالم الزم شمردم برای دعای سفر و کسب نظر عالی با  همدردی
 همراهان عازم شرفیابی هستیم.

مصطفی  سیّدآقای حاج  الله آیةبود و نام  شده دادهدر اين موقع تقاضای تذکره 

 بود.  شده افزودهآقايان کاشفی داماد بر نام 
در اين اثناء آقای دکتر سعید رمضان از پاکستان بازگشت وی در اين وقت مقاصد 
حسنه مؤتمر اسالمی را برای روشن شدن افکار عمومی به خبرنگاران در مصاحبه 
مطبوعاتی تشريح کرد و از والد گرامی خواستار شدند که ديدار ايشان را در 

کنند. ضمناً بازيد سفیر اردن هاشمی هم الزم بود سفارتخانه اردن اجابت 
)حضرت والد چندی قبل يعنی در تابستان هم دکتر سعید رمضان را در طهران در 

 ۱معی با حضور جناب آقای صدراالشرفجمنزل جناب حاج ابوالفضل حاذقی در م
ای حضور  ديدن کرده بودند در سفارتخانه هم جناب آقای صدر االشرف با عده

د و دکتر سعید رمضان از )جناب آقای صدر( از جانب ملک حسین پادشاه داشتن
اردن هاشمی خصوصی دعوت کرد. آقای صدر با اظهار اشتیاق به درک اين ثواب 

زياد مانع است و مزاج هم مساعد نیست. آقای سعید  های گرفتاریفرمود:  می
 المقدس خداحافظی کردند.  در بیت تجديدديداررمضان با امید 

در اختیار  هواپیماشد که مؤتمر اسالمی )هرگاه آقای والد بپذيرند( بلیط  گفتگو و
ان اظهار کرد در ضدرست نیست. دکتر سعید رم ساناح بگذارند و آقا فرمودند: ردّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ۱۵2۱وزير ) ه.ش( دولتمرد ايرانی، نخست ۱۵۱۱ – ۱2۱8محسن صدر معروف به صدر االشراف ). ۱
 ه.ش( ۱۵۵۱ه.ش( و ريیس مجلس سنا ) ۱۵۱۳ – ۱۵۱2ه.ش( وزير دادگستری )
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و چنان اظهار شد و اظهار کرد  چنینمصاحبة مطبوعاتی به خبرنگاران مقاصد ما 

بروجردی  الله آیةبرای زيارت حضرت  که ديروز با آقای سفیر کبیر )سعد جمعه(

مدظله  العظمی الله آیةو دعوت معظم له به قم رفته بودم، وی از ديدار حضرت 

 مسرور بود و اين مالقات را به فال نیک گرفته بود.  العاده فوق
رسید. و  نمی جايی بهتهیه گذرنامه اگر جديت آقای دکتر شیخ نبود کارش 

و درک  مسجداالقصیی برای درک ثواب ورود به فرمود: تحمل هرگونه سخت می
 باشد.  است؛ گوارا می که محل نشو و نمای انبیاء  المقدس بیتفیض 

و « والد معظم»شبی که به زيارت قم مشرف شديم مخلص افتخار خدمتگزاری 
آقای طالقانی و جناب آقای کاشفی و آقای دکتر  قدر عالیمصاحبت جناب استاد 

بروجردی را با آن چهرة  العظمی الله آیةک زيارت حضرت شیخ را داشتم و در

 شمرم. ای برای خود می رانی ذخیرهنو
دار وسیلة نقلیه بود، او  آقای حاج اسماعیل بیدرمان که از تجار محترم است، عهده

 هم به اين ثواب رسید. 

مت قی بروجردی در بامداد بود. مذاکرات پربها و گران العظمی الله آیةديدار آقای 

که همة آن تأيید و دعاء بود بیشتر موجب  مدظلهبروجردی العظمی  الله آیة

امیدواری گرديد. دعای سفر را خواندند، آن احترام که فراخور اخالق بزرگوار 
از طرفی و تشکر از دارالتقريب و شیخ محمود شلتوت شیخ  –شخص ايشان بود 

اکبر جامع ازهر از طرفی ديگر، ديدة مرا به جهان بزرگ و وسیع عالم اسالمی 
 شرکت بفرمايید. ها آنآشنا کرد، خصوص تأکید و سفارش به آنکه در نماز جمعه 

لمین پادشاهان مس»فهماند که  گفتگوها و تأيیدات معنوی اين زعیم بزرگ می
کردند، امروز با  شدند و تفاهم می اگر مثل علمای مسلمین به همديگر نزديک می

شد، بلکه وحدت اسالمی  اسالمی حل بسیاری از مشکالت آسان می وحدت
 بود.  ها آن چیز همهضامن 

 است.  بها گران ذخايراين جمله خود از طرف ايشان از 

)از جهت اينکه جهان تشیع توانسته لبیک اجابت به  العظمی الله آیةآن روز 

آمد. والد  دعوت و استغاثة ديگر کشورهای اسالمی بگويد( مسرور به نظر می

را که مورد  حجة الوداعای[ اين قطعه از حديث خطبة  معظم ]میرزا خلیل کمره

)قال رسول الله ال اتفاق فريقین و از سنت جامع است در میان گذاشتند: 



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۳2 

 

فیکم ما ان  تا بعدی كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض فإنی قد تركترجعو

و گفتند: در آنجا شعار  تمسکتم به لن تضلوا كتاب الله و اهل بیتی عترتی(

 ما اين خواهد بود. 

 ۱آقای حاج سیّد کاظم شريعتمداری الله آیةدر قم نهار در منزل حضرت  روز آن

با جمع فضالی  2موسی صدر صرف شد، در ديدار دانشمند محترم آقای آقا
 نويسندگان مکتب اسالم مالقاتی رخ داد. 

بعد از مراجعت به طهران انجام سفر موقوف به صدور گذرنامه و هواپیما بود که 
داديم، سه شب بعد از  زحمت هر دو را جناب آقای دکتر شیخ و مخلص انجام می

بروجردی  العظمی الله آیةمراجعت از قم آقای حاج احمد خادمی از طرف حضرت 

را با اين پیام آوردند که هرگاه وضع آنجا را  الله آیةمدظله به منزل آمدند و لطف 

از نزديک مشاهده فرموديد و صالح دانستید، تا ده هزار تومان برای کمک به 
اين سفر اين موضوع  دراثنایحواله دهید که پرداخت خواهد شد. )البته  آوارگان

 باشد.  می ث(دَِّحَف َکبَِّر ِةَمْعِنا ِبامَّ )َوالطاف معظم له از باب  عملی شد.( ذکر

 اصالحعلی الصباح برای قم رفت و در تغییر عبارات و  شتاب بهحاج احمد خادمی 
 از قم با طهران تماس گرفتند. « ايران»کلمات بیانیة وفد 

ستاد بزرگوار آقای فردا به لطف پروردگار از مرحمتی آقا بلیط هواپیمای ا هرحال به
طالقانی و آقای کاشفی تهیه شد. من تا پای هواپیما خود را از اعضای وفود ايران 

دانستم. به امید آنکه در دعاهای مسجد  يعنی خادم پدر و ديگر سروران معظم می

 در نظر آيم.  مسجداالقصیو  قبة الصخرة

 (۵72 – ۵67 : ۱۵۳۵ ای، کمره) ای. مخلص ناصرالدين کمره

 :نويسند میو 
شلتوت، مفتی  هجری قمری، شیخ محمود ۱۵78االول سال  در هفدهم ربیع

محمدتقی علّامه  استفتای استاد مصر در پاسخ به االزهراعظم و رئیس دانشگاه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ه.ش( از مراجع وقت تقلید، مقیم قم. ۱۵6۳ - ۱28۱سیّد محمّدکاظم شريعتمداری )  الله آیة. ۱

ه.ش( تحصیلکرده حوزه  ۱۵07سیّد موسی صدر معروف به امام موسی صدر )متولد  االسالم . حجة2

ر سفری به را تأسیس کرد. معظم له د« مجلس اعالی شیعیان»علمیّه قم است که با هجرت به لبنان 
ه.ش( توسط معمر قذافی حاکم وقت لیبی ربوده شد و تا زمان نگارش کتاب حاضر از  ۱۵۳7کشور لیبی )

 .سرنوشت معظم له اطالع دقیقی در دست نیست
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بر جواز پیروی از  دايرمیه، فتوايی الالمذاهب اس بین دارالتقريب دبیر کلقمی، 
 يکی از عنوان بهجعفری، معروف به شیعه امامی اثنی عشری  مذهب شیعه

جهت تقريب و  م صادر کرد. نظر به اهمیت اين فتوا درالمذاهب حقه و رسمی اس
و پس از پايان جلسات مؤتمر  شمسی ۱۵۵8، در سال اسالمیهمبستگی مذاهب 

ردند تا همراهان به قاهره عزيمت ک اتفاق به ای کمره الله آیةاردن،  اسالمیعالم 

بروجردی و عموم شیعیان جهان از شیخ محمود شلتوت  العظمی الله آیةاز طرف 

مناسب به  دعوت کنند که در فرصتسپاسگزاری کرده و از ايشان رسماً  ,تشکر
صورت گرفت، شیخ که قات حضوری الم سهشوند. در  فرما تشريفايران و قم 

حقايق اموری مطلع و رازی را از  ای و همراهان را کمره الله آیةمحمود شلتوت، 

و تأثیر نفوذ آنان را در امور ممالک شرق حتی  فاش کرد که پايه مداخله بیگانگان
 باره دراينساخت. شیخ محمود شلتوت  م روشن میالاس در امور بین مذاهب

برآمدم و از  سال قبل درصدد ديدن فقه امامیه ۵0حدود  ديرزمانیمن از «: گفت
تا اين اخیر که مصر از زير  فقهی امامیه را خواستم، ولی های کتابعراق و ايران 

شد، تا بعد از فتح  رسید و سانسور می نمی ها زنجیر استعمار بیرون آمد، کتاب
ت بر من تمام شد و آن فتوا را جّآمد و مطالعه کردم، حُ کانال سوئز کتب شما

به  قات بناالم اينبعداز. «اينکه تحت تأثیر هیچ مقام يا سخنی بروم دادم، بدون
هر مصر االز توصیه مفتی اعظم، قرار شد فقه شیعه جعفری نیز در دانشگاه

در  ای به ايران، شیخ محمود شلتوت کمره الله آیةپس از بازگشت  .تدريس شود

فرستاديد، اثر  ای که قبل از ترک مصر برای ما خطابه»به وی نوشت:  ای نامه
عمل صالحی که ما برای آن  تقدير شما ازعظیمی بر نفس من بر جای گذاشت. 

و احساس شما بدون شک احساسی  خورد میايم، در آن به چشم  قیام کرده
قمی اثر علّامه  شما در سخنانتان از جناب برادر تقدير همچنان کهصادقانه بود. 

 درراهو آقايان علمای اينجا گذاشت. امید است که همه ما  فراوانی بر نفس من
اين آيه بکوشیم و خداوند اين تعاون و همیاری را مصداق  سالمیاامت  مصالح

 «َو الَّذیَن جاَهُدوا فینا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسنیَن»قرار دهد: 

ها نشان  ما بکوشند، راهمان را به آن درراهکسانی که ( 6۳)قرآن مجید، عنکبوت: 
فتوای تاريخی شیخ اهمیتِ « خواهیم داد و مسلماً خداوند با نیکوکاران است.

 مصر به حدی است که استاد االزهر د شلتوت مفتی اعظم و رئیس دانشگاهومحم
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نويسد:  در کتاب ظهور شیعه درباره شیخ شلتوت می محمدحسین طباطبايیعلّامه 
 دنیاست شیعه بايد سپاسگزار اين مرد بزرگوار باشد و از روان پاک و یاالبته تا دن»

قاتی بین الطی مسافرت به مصر، همچنین م ».وی تقدير کند آاليش بیعمل 
 درزمانیالسادات  طالقانی و کاشفی خوانساری با محمد انور ای،  آيات عظام، کمره

عهده داشت،  هکه وی معاونت رياست جمهوری مصر، جمال عبدالناصر را ب
 (۱۱: ۱۵۳۱آذر  ۱۳ ،ناصرالدين) .صورت گرفت

 کردستان علماء به ای کمره الله آیة حضرت جواب ■
و   شده اعالمِ من فرستاده  ای است که گويا برای . اين پاکت محتوی اعالمیه۱

  جمیله  بخواهد امّا چون مساعی  خطابی در جوفِ پاکت به بنده نیست که جواب

  و شیخ محمود شلتوت العظمی بروجردی الله آیةمسلمین مثل حضرت   عظمای

و ساير اعضای دار التقريب مصر نظیر شیخ محمد  رئیس جامع از هر مصر 

مساجد قاهره(   و شیخ محمد غزالی سرپرست - شریعةمحمد المدنی )عمید کلیه 

در راه وحدت و اتحاد مساعی -و آقای قمی شیخ محمدتقی عزيز ما در مصر
  در ساقه اين جانب چونان جندی از جنود محمد  مؤثر بوده و اين  مسلمین

 های پیگیر دنبال کردم. اين مساعی جمیله را با کوشش  ن،رهبرا  سهیل
نموده   مالقات در مصر و قاهره، در جامع ازهر، از مشیخه ازهر، و از شیخ اکبر

  در مؤتمر اسالمی  پاکستان  و در مؤتمر اسالمی شعوب المسلمین در کراچی
در مکّه -ه.ق ۱۵82المقدس شرکت کرده و سپس در حجاز هم در حج  بیت

مکرّمه در کنگره مؤتمر رابطه عالم اسالمی دعوت شدم و کتباً پیامی به مقامات 
داده و از مفتیان سعودی و غیر سعودی مثل   سعودی  روحانی مؤثر کشور

االسالم سنیغال و ديگران مالقات مؤثر نمودم، صاحب اين نامه و پاکت  شیخ
از سحر و   که  ستا  ضعیف اين پاکت را فرستاده  ت فرموده و برای منمحبّ

 گردم.  آگاه  افسون زمانه
دهم که به  صورتِ پیامی می به هر صورت متشکرم و جواب و نظريه خود را به

  اگر  و -باشد   هرگاه اين پاکت اصالت داشته -همه علمای اعالم کردستان برسد 
پاکت فرستاده است و   که  است، جواب از شخص من به شخص او باشد  شخصی
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اعالم کردستان را اجل و اعقل از اين میدانم که به مضمون اين   یمن علما
 بدهند.  اعالمیه رضايت

ولی از آن راه   اين نامه اصل نداشته باشد و مجعول و منتسب باشد  است  و ممکن
ای باشد و در طبقه جوان و مردمان ناپخته طرفین ]...  که مبادا چنین اعالمیه

هذا من هم  باشد يا آلت واقع گردد؛ علی  مرموزی  یها تأثیر[ بگذارد يا آلت دست
 بگويم:  نظرم را  الزم میدانم

ها را به  آن  اش قابل تعلیق است . اين اعالمیه در چندين محل و چندين نقطه2
و علمای دانشگاه االزهر مصر و مفتیان   ايران  استحضار علمای اعالم کردستان

اسالمی   و هر کشوری از کشورهای  لبنانو   سعودی و مراجع شیعی ايران و عراق
 رساند. می

 های ما بر نقاط حساس آن است. البته تعلیقه
و   آن: که نوشته: علمای اعالم کردستان باالتفاق  هدف  نقطه  محل اول: در

و دانشگاه االزهر   سعودی  اند و از فقها و مفتیان اعظم االجماع به ستوه آمده
  اکبر  شیخ  شکیل گردد و تجديدنظر در فتوای مرحومای ت اند که کنگره خواسته

آورند و درباره لغو فتوای جواز تعبد به فقه امامیه )بقول  به عمل  شیخ شلتوت
اند  به مقتضیات سیاسی اين فتوی را صادر نموده  زمان  آن  ايشان فقه رافضه( که

  ين فتوایاند که: میکروب ا و نوشته -فرمايند   )حاشا( اقدام عاجلی مبذول
 قطع کنند و برای ابد به دور بیندازند.  از پیکر دين حنیف محمدی  را  سرطانی

های  ها و مسجدها و تکیه منبرها و منبری  از  های آن نامه محل دوم در شکايت
 خوانی و کتب ما حديثاً و قديماً. روضه

ست و اول: که تقاضای لغو فتوای شیخ عظیم مصر باشد به عهده من ا  جواب از
در   تر از هر شخصی است من و بزرگ  از  تر بزرگ  جواب از دوم: به عهده مرجعی

  ما را خواهید ديد امّا اوّل که راجع به فتوای شیخ  نظر  تعیین و تشخیص آن مرجع
جانب  که دفاع از آن را گفتم اين  باشد  جامع ازهر مرحوم شلتوت عظیم مصر

راجع به اين فتوای آنچه همه   است: که  شخصاً به عهده دارم. جهت آن اين
ديگران   که  دارم ولی مطالبی را من مطلع هستم  اطالع  هم  جانب اين  اطالع دارند

  شمار اطالع همه از آن اطالع ندارند و اگر اطالع دارند فقط معدودی انگشت
مواجهه  به  روبرو  من  جامع ازهر را  شیخ  مطّلعم چون  و بس، امّا اينکه من  دارند
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يادشان باشد( از حقايق اموری مطلع   مرا )اگر  ام و آن عظیم مرا و همراهان ديده
های  داد که پايه مداخله  اطالعی  ای را حل نمود و فرمود، رازی را فاش کرد، عقده

  بین  ممالک شرق حتی در امور  امور  و تأثیر نفوذ آنان در  بیگانگان استعمارگر
 شد. روشن می  یان هممذاهب اسالم در آن م

فقه   ديدن کتب  عظیم مصر فرمود: من از ديرزمانی )حدود سی سال قبل( درصدد
  تا اين  ولی  را به اين صدد خواستم  کتب  عراق و ايران  و از  امامیه برآمده بودم

  تا  شد رسید سانسور می اخیر که مصر از زير زنجیر استعمار بیرون آمد کتب نمی
  بر تکردم ديدم حج  مطالعه  آمد و من  شما  ل تام کشور که کتببعد از استقال

  آن فتوای را دادم بدون آنکه تحت تأثیر مقامی يا شخصی بروم  من تمام شد که
  در فتوی: با بقیّه  بروم  شخصی  يا  مقامی  است که تحت تأثیر  من ديگر قبیح  بر

ا مطالبی ديگر مهم و ارزنده در عظیم فرمود: اين مطلب را ب  ديگر که آن  سخنانی
 ید کرد.هواخ( مالحظه ۱۵2-۱۵۱رساله ص   در پنج  کتاب امسال )حج و قبله

خسروشاهی نیز در بیان خاطرات خود به اهمیّت آن ديدارها  هادی سیّد الله آیةاستاد 

و  قرار داده است موردتوجهجنبش اخوان المسلمین مصر  ازنظرو اهمیّت آن را  کرده اشاره

 الدين جمالسیّد  از دوران تر بزرگای را در يک تاريخ  کمره الله آیةهای تقريبی  فعالیّت

 :دهد قرار می موردتوجهاسدآبادی و شیخ محمّد عبده 
ها در مصر و عراق  آن يافتگان تربیتدو شخصیت برجسته و تأثیرگذار،  ازاين پس

و ايران و مغرب عربی و شامات، به حرکت تقريب بین مذاهب اسالمی ادامه 
دادند. شیوخ االزهر شريف و افرادی چون شیخ سلیم البشری، شیخ عبدالمجید 
سلیم، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمد فهام، شیخ عبدالحلیم، شیخ حسن البنا 

محمدتقی قمی، شیخ خلیل  )مؤسس حرکت اخوان المسلمین در مصر(، شیخ

 خالصیطالقانی، شیخ امجد الزهاوی، شیخ آلوسی، شیخ مهدی  الله آیةای،  کمره

محسن سیّد  امهعلّ ،کاشف الغطا، الله آیةالدين شهرستانی،  هبهسیّد  ، عالمهزاده

مغنیه، حاج امین  محمدجوادالدين، شیخ  عبدالحسین شرفسیّد  امین عاملی،
ها شخصیت برجسته و وارسته از ديگر نقاط جهان  يد و دهالحسینی، شیخ علی مؤ

 سیّد الله آیةاسالم، به اين حرکت پیوستند. البته به نقش اساسی و عمده مرحوم 

حسین بروجردی هم در اين میان بايد اشاره کرد که اگر همکاری و همفکری 
تقريب  مرجعیت توانمند جهان تشیع نبود، موفقیت و پیشرفت فکر عنوان بهايشان 
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. گرچه فقها و علما و مراجع عظام ديگری در رسید نمیبه اين سرعت به سامان 
 عراق و ايران نیز به پشتیبانی از اين حرکت پرداختند که در رأس آنان آياتِ

سیّد  محمدهادی میالنی،سیّد  ،خويیابوالقاسم   سیّد محسن حکیم،: سیّد عظام
و شیخ آصف محسنی و ديگران  زاده خالصیکاظم شريعتمداری، شیخ محمد 

۱قرار داشتند.
 

در خارج از کشور، همه مراکز فرهنگی دولت  های فعالیّتاصلی  هایمحوريکی از 
ايجادِ بايد  ،های ايران در سراسر جهان اسالم های فرهنگی سفارتخانه رايزنی ويژه به

علمای برجسته های  سوابق و فعالیّتاز میراث تصويری، صوتی و نوشتاری  یبايگانی کامل
و انتقال چنین منابعی به  تهیه ،اند  که در مورد وحدت اسالمی فعالیّت کردهباشد فريقین 
متأسفانه درباره اهمیّت دارد و جهت استفاده عموم محققان های داخل کشور  کتابخانه

که شايسته است، کار نشده است.  گونه آنمیراث فرهنگی دارالتقريب قاهره گردآوری 
محسن امین جبل عاملی، میرزا خلیل سیّد  های شاخص شیعی همچون آيات عظام چهره
و ديگران،  الغطاء کاشفی، محمد خالصی کاظمی، محمدحسین نای، عبدالکريم زنجا کمره

اند که  ها و جلسات مهمی داشته در مصر و سوريه و ساير کشورهای اسالمی سخنرانی

 آقا حاجوالمسلمین  االسالم حجةها به دست ما نرسیده است.  ألسف بسیاری از آنا مع

 گويد: ای می ناصرالدين کمره
و تا حاال برايم است يا خیر؟[  شده ضبط]آيا سخنرانی پدر در االزهر دانم  من نمی

و از دانشگاه  بروميک سفری به مصر  مبتوانخواهد  پیش نیامده امّا دلم می
به ما بدهند. شده و در اختیار دارند،   ضبطاالزهر خواهش کنم که اگر سخنرانی 

ازنظر سیاسی در دنیای وضع اکنون امّا  ؛ارزش بسیاری داردبرای من  اين کار
يک اين کار برای جزو آرزوهای من است که بتوانم اين امّا  ؛آشفته است اسالم
 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱ول، )مالقات ا قاهره بروم.به سفر 

و علمای اهل الم در ايران نیز دنبال شد البته ديدارهای تقريبی با عالمان جهان اس
 آمدند: سنت به ديدار ايشان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

( در ۱۵۳0/  ۱۱/  2۱تسخیری در موضوع تقريب در گفت و گو با استاد خسروشاهی، ) الله آیةنقش . ۱

 khosroshahi.orgسروشاهی به نشانی: وبگاه رسمی استاد سیّد هادی خ
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ايشان خیلی عالم روشنفکر و آگاه بودند. علمای زيادی از اهل سنت که به تهران 
نی بودند سُها   آنآمدند، منزل ما بود. بااينکه  آمدند، يکی از جاهايی که می می

به واسطة طرزِ فکر و تألیفات و سفرهای ايشان و آشنا اين آمدند،  ولی می
. بود بودنشان با علمای مختلف در مصر و عراق و پاکستان و هند و جاهای ديگر

شروع حرکت علمی خود را سالگی  ۱2سال عمر کرد. از  88خدا رحمتشان کند. 
ن و درس دادن و تألیف در اين امور به درس خواندو همه عمر ايشان کرد 

 (۱۵۳۱/ ۱0/ ۵)مالقات دوّم، گذشت. 

 نويسد: می آن ديدارهادرباره يکی از هادی خسروشاهی سیّد  الله آیة استاد
المذاهب االسالمیه از قاهره به تهران آمده بود.  هیئتی از دارالتقريب بین بار يک

سیّد  ای در منزل آقای نام داشت. قرار بود جلسه« دکتر ابوالمجد« ريیس وفد»

 آنجاطالقانی به  الله آیةحجازی در تجريش برگزار شود و من همراه  محمدباقر

حاج میرزا  الله آیةرد و سپس رفتم. نخست ابوالمجد نماينده تقريب سخنرانی ک

 ای. خلیل کمره
بختیاری  اهلل قدرتغالمرضا سعیدی، سیّد  در اين جلسه آقايان صفايی قزوينی،

: ۱۵۳۱، خسروشاهی) ای ديگر حضور داشتند. اج احمد ابريشمچی و عدهحنژاد، 

22-2۵)  

 نويسد: میدر جای ديگر له  معظم
ه.ق يعنی حدود پنجاه  ۱۵8۳در سال در راستای تقريب بین مذاهب اسالمی، 

ن آمد و در تهران ابه اير هسال پیش هیئتی از دارالتقريب بین المذاهب االسالمی
 با هم ديدار کرديم؛ در رأس اين هیئت استاد ابوالمجد قرار داشت.

استاد ابوالمجد در مراسمی که در منطقه شمیران تهران در منزل مرحوم سیّد 
 ر شد، سخنان ارزشمندی ايراد کرد. حجازی برگزا محمدباقر

ای که او نیز طی سخنرانی از  خلیل کمره حاج میرزا الله آیةدر اين مراسم آقايان: 

، سیّد محمود طالقانی الله آیة -آورد  عمل بهتقريب و جنبش تقريب ستايش 

صفائی قزوينی و استاد سیّد غالمرضا سعیدی و نويسنده اين سطور  الله آیة

های تحقق اهداف  اتفاق گروهی از مؤمنان ايرانی حضور داشتند و طی آن راه به
 و بررسی قرار گرفت. موردبحثآن  مقدس تقريب و چگونگی گسترش
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لمیّه ای در محافل حوزه ع شود که اين مراسم اثر بسیار مثبت و گسترده يادآور می
 : (۱۵8۳، خسروشاهی) قم و دارالتقريب قاهره برجای گذاشت.

 فتوای شیخ محمود شلتوتمتن  ■

 بسم الله الرحمن الرحیم

نص الفتوی التی أصدرها السید صاحب الفضیلة األستاذ اإلكبر الشیخ 

محمود شلوت شیخ الجامع األزهر فی شأن جواز التعبد بمذهب 

  :الشیعة اإلمامیة. قیل لفضیلته

إن بعض الناس یرى أنه یجب علی المسلم لکی تقع عباداته و 

معامالته علی وجه صحیح أن یقلد أحد المذاهب األربعة المعروفة و 

لیس من بینها مذهب الشیعة اإلمامیة و ال الشیعة الزیدیة فهل 

توافقون فضیلتکم علی هذا الرأی علی إطالقه فتمنعون تقلید مذهب 

 ً.ا عشریة مثالالشیعة اإلمامیة االثن

 فأجاب فضیلته: ]الشیخ محمود شلتوت[

. إن اإلسالم ال یوجب علی أحد من أتباعه اتّباع مذهب معین بل 5

نقول إن لکل مسلم الحق فی أن یقلد بادئ ذی بدء أی مذهب من 

المذاهب المنقولة نقال صحیحًا و المدونة أحکامها فی كتبها الخاصة و 

اهب أن ینتقل إلی غیره ه أی مذهب لمن قلد مذهبًا من هذه المذ

 كان ه و ال حرج علیه فی شیء من ذلك.

إن مذهب الجعفریة المعروف بمذهب الشیعة اإلمامیة االثنا  .2

 .عشریة مذهب یجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة

فینبغی للمسلمین أن یعرفوا ذلك، و أن یتخلصوا من العصبیة بغیر 

فما كان دین الله و ما كانت شریعته بتابعة  الحق لمذاهب معینة،

لمذهب، أو مقصورة علی مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله 
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تعالی یجوز لمن لیس أهال للنظر و االجتهاد تقلیدهم و العمل بما 

 یقررونه فی فقههم، و ال فرق فی ذلك بین العبادات و المعامالت.

 ترجمه:
ز مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای ای ا از معظم له سؤال شد: عده

آنکه عبادات و معامالتش صحیح انجام گیرد، بايد تابع احکام يکی از 
های چهارگانه نامی  های معروف چهارگانه باشد و در میان اين مکتب مکتب

از مکتب شیعه امامی و شیعه زيدی برده نشده است. آيا جنابعالی با اين نظر 
الً پیروی از مکتب شیعه امامیه اثناعشری مغايرتی با کامالً موافقید که مث

 دين ندارد؟
 آن جناب پاسخ دادند:

يک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی  آيین اسالم هیچ
شده  طور صحیح نقل تواند از هر مکتبی که به ننموده، بلکه هر مسلمانی می

پیروی نمايد و کسی و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته 
تواند به مکتب ديگری  های چهارگانه باشد می که مقلد يکی از اين مکتب

 )هر مکتبی که باشد( منتقل شود.
مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثناعشری، مکتبی است که شرعاً 

های اهل سنت جايز است؛ بنابراين  پیروی از آن مانند پیروی از مکتب
نان اين حقیقت را دريابند و از تعصب ناحق و ناروايی سزاوار است که مسلما

که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزينند، زيرا دين خدا و شريعت او 
تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود. بلکه 

تعالی  همه صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان موردقبول درگاه باری
توانند از هر مکتبی که  نی که اهل نظر و اجتهاد نیستند، میاست و کسا

موردنظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمايند و در اين 
 مورد فرقی میان عبادات و معامالت نیست. امضا: محمود شلتوت.
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 فلسطین ■
موضعِ ها  حمايت از مردم مسلمان فلسطین در برابر تجاوز و اشغالگری صهیونیست

اش بود و اين مهم را وظیفة اسالمی و  ر طول زندگانیدای  میرزا خلیل کمرهعلّامه  ثابتِ
ها و  معظم له در سخنرانی خود، با تحلیلی بسیار ژرف از خطبه. دانست شرعی خود می

تصريح دارد که امروزه زمان پرداختن به اختالفات گذشته نیست و  های امام علی  نامه
همه بايد برای مبارزه با استعمار و اسرائیل متحد و هماهنگ شوند، از ديدِ ايشان نامه امام 

 :علی 
بهترين سندی است که از جانبِ بهترين کس، در موقع تیرگی اوضاع کوفه 

برای نجات امتِ آن روز و  – پايتخت و قوت طوفان انحراف افکار صادرشده
خورد. هم عقده افکار را و هم اوضاع پريشانی کشور را که  امروز به درد می

گیرد؛ امّا عقدة افکار و عقايد را بنگريد  تر از ديگری است، در نظر می هرکدام مهم
کنند که کشوری است در  استیضاح نمی« سقوط مصر»که ريیس دولت را از 

ده بود ولی درباره عقیده به خالفت سابقین و نفی و ها سقوط کر همین وقت
فرستند  دهند، نمايندگان می ها بروز می سازند، حرارت ها می ها انجمن اثبات آن

نظیر اين نسیان وظیفة و نسیان واجب و پرداختن به امور مفروغ عنها در زمان ما 
خالف بوده  جويی و القای منظور مفسده ها به هم هست؛ گرچه شايد اين استیضاح

تر  و سؤال ساده نبوده ولی هرچه بوده، اثر علمی نیکی برای ما بازنهاده که مهم
برای سقوط مصر حتی )از نامه او به ابن  از هر مهمی است گرچه فغان امام 

هم  شود، لیکن بیرون دادن اين کتاب، آن عباس در بصره( از بصره هم شنیده می
ت خود، يک رهبر جاودانی است؛ هم نسبت به به اين طرز برای ما در هر دو قسم

عقیده درباره شیخین و هم نسبت به اهمیت سقوط اطراف کشورهای اسالمی در 
از شرّ  آن زمان و اين زمان؛ مانند زمان فلسطین و آوارگانى عرب مسلمین

 .اسرائیل و مانند الجزاير

چنانکه  ؛کرد مناسبی برای طرح مسئلة فلسطین استفاده می از هر فرصتِله   معظم و
پارس در  ن تأسیس مسجد جامع خاتم األنبیاء تهرانشم جسمرامانده از  خاطرات باقیدر 

 خوانیم: می ه.ش ۱۵۱۵سال 
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[ بالغی ]نويسنده کتابِ قصص قرآن[ دعا کرد الدينمرحوم ]صدر که هنگامی.. .
 نصرت عنايت فرما! ! اسالم و مسلمین را که بار الها

نماز مسجد فخرالدوله( از بین  ای )پیش حاج میرزا خلیل کمره الله آیة مرتبه يک

آوارگان مسلمان فلسطین  آقا در حقِّعلمای حاضر با صدای بلند گفت: 

 !هم دعا بفرمایید

ای، در حق  کمره الله آیةصدر بالغی هم از باالی منبر مجدداً ضمن تجلیل از 

با توجه به  مسئلهها دعا کرد و از تجاوزات صهیونیسم گفت و اين  فلسطینی
در آن دوره دولت ايران، دولت اسرائیل را دوفاکتو )در عمل( شناسايی  که اين

 کلی بهو تجاری نزديکی با آن دولت داشت، مجلس را  امنیتیکرده بود و روابط 

اش  بته بسیار کم حرف بود؛ اما از نگاه و چهرهخوانساری الالله  آیةسیاسی کرد. 

انصاريان ) ... .مشخص شد که رضايتی از سیاسی کردن جلسه افتتاح مسجد ندارد

 (۳۱۱: ۱۵۳۱، خوانساری

و  همراه استاد دکتر اعوانی استاد دکتر صدوقی سُها در بیان خاطره مالقاتِ خود )به

 گويد: ای می کمره الله ةآی حضرت ( بادکتر پورجوادی

وقتی که ما نشسته بوديم، تلفن زنگ زد. از سفارت فلسطین بود.   هماندر 
شد و  ناراحتای را بمباران کرده است. بسیار  خبر دادند که اسرائیل دهکده

اش متأثر شد. معلوم بود که ايشان خیلی نسبت به اخبارِ فلسطین  چهره
 (۱2/۱0/۱۵۳۳صدوقی سُها،  )مالقات با استاد دکتر منوچهرحساس بود. 

در خاطرات خود اشاره دارد که ترجمه کتاب اکبر هاشمی رفسنجانی  الله آیة

 نويسد: میای انجام داده است و  کمره الله آیةرا به اشاره مرحوم « سرگذشت فلسطین»
شايد، براى مدتى، اقامت در نوق بهترين  -ترجمة سرگذشت فلسطین در نوق 

روزها گرفتم. درست است که يکى از جاهايى که من در  آن در که بودتصمیمى 
آنجا تحت تعقیب بودم، نوق بود. البد به ژاندارمرىِ پاسگاه نوق دستور داده شده 
بود که در صورت مشاهده مرا دستگیر کنند. حداقل، چنین احتمالى بود. 

گیر ، چون در آنجا بومى بودم و با کدخدا و مردم کامالً آشنا، غافلهمه بااين
شدم. گرفتنِ من در آنجا آسان نبود، حداقل قبل از اجراى هر دستورى، باخبر  نمى
ترين جاست تصمیم گرفتم که بروم همان  نوق برايم امن که اينشدم. با تصور  مى
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نوقِ خودمان. مشکالت زندگى هم بود. با داشتن زن و بچه و مسؤولیت زندگى. 
مکتب »زندگى مخفى. در آخرين شمارةدادم، هرچند در  بايد کارى هم انجام مى

اى دربارة فلسطین نوشته بودم که در آن روزها خیلى مؤثر بود. در  مقاله« تشیع

مرحوم متروکى بود. به هنگام نوشتن آن مقاله،  مسئلةفلسطین  مسئلةايران 

اى کتابى در اختیار من گذاشته بود به  حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

من از است.  ۱«اکرم زعیتر»که نویسندة آن  «ةالفلسطینیالقضیة »نام 

مرجع استفاده کرده بودم و سخت مرا تحت  عنوان بهام  آن کتاب در نوشتن مقاله
شايد ضمن مطالعه بارها گريستم. از آرزوهايم ترجمة  که چنانتأثیر قرار داده بود، 

 شده فراهمايم اين کتاب به زبان فارسى بود که در آن شرايط بهترين فرصت بر
 (۱7۱ / ۱ج :  ۱۵76هاشمی رفسنجانی، ) بود.

 :اند نوشتهای در همین زمینه  ناصرالدين کمره االسالم حجة
شمسی بنا به دعوت مؤتمر عالم اسالمی که در اردن هاشمی  ۱۵۵8در سال 

بروجردی زعیم و مرجع  العظمی الله آیةشده بود، با تأيید و دعای خیر  تشکیل

سید محمود طالقانی،  الله آیةای به همراه  کمره الله آیةتقلید شیعیان وقت، 

سیّد  االسالم حجة( و انمصطفی کاشفی خوانساری )دامادشسیّد  الله آیة

المقدس عزيمت  محمدعلی صدرايی اشکوری برای شرکت در اين مؤتمر به بیت
شمسی به مديريت  ۱۵۵8ماه  بهمن 7کردند. جلسه بعدازظهر روز پنجشنبه 

تشکیل شد. در روز بعد،  ی(ای )رئیس هیئت علمیه مدعوين ايران ه کمر الله آیة

دگان برخاستند و جمعه پس از پايان جلسه صبح که آخرين جلسه بود، تمام نماين
میرزا خلیل دعای ختم جلسات مؤتمر را خواند و همه آمین گفتند. سپس همه 

کشور اسالمی حاضر در مؤتمر برای برگزاری نماز جمعه عمومی،  ۱۱نمايندگان 
رفتند و در آنجا عکسی به يادگار  (قبله اول مسلمین)به حرم مسجداالقصی 

ايرانی برای اولین بار از چادرهای  گرفتند. پس از جلسات مؤتمر، اعضای هیئت
شده بودند، بازديد کردند و وضعیت  آوارگان فلسطینی که توسط اسرائیل رانده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

، «الفلسطینیة  القضیة»ه.ق( مورخ و مبارز فلسطینی، صاحب آثاری چون  ۱۱۱6. اکرم زعیتر )متوفی ۱

  الکبري  الثورة  یومیات»، «زعیتر  اكرم  دوران -  م5341 - 5353 -  الفلسطینیه  القضیة وثائق»

 . «امتي  اجل  من»و « 5393 - 5392  العظیم  واالحزاب
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انگیز آوارگان فلسطینی تأثیر عمیقی بر آنان گذاشت. همچنین در اين سفر  رقت

یک نسخه از  ،آقای اکرم زعیتر، از بزرگان و نويسندگان کشور اردن هاشمی

ای اهدا کرد  ه کمر الله آیةرا به  «الفلسطینیة القضیة »د کتاب تألیفی خو

عربی به فارسی در از که ایشان متعاقباً این کتاب را برای ترجمه 

ترجمه اين کتاب  اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داد. علی الله آیةاختیار 

که برای اولین بار « سرگذشت فلسطین يا کارنامه سیاه استعمار»تحت عنوان 
زبانان  کرد، در آگاهی بخشیدن به فارسی لسطین را به فارسی بازگو میقضیه ف

  (۱۱: ۱۵۳۱ آذر ۱۳، ای کمره) ای را ايفا کرد. ه نسبت به مسئله فلسطین نقش عمد

توجه به استقالل الجزاير و برگزاری جشن استقالل الجزاير نیز در چارچوب همان ايده 

 نويسد: ای می ناصرالدين کمرهآقای  االسالم حجةوحدت اسالمی بوده است. 
ساله استعماری فرانسه در الجزاير و به  های خونین هشت با پايان گرفتن جنگ

میالدی،  ۱۳6۵دست آوردن استقالل توسط مردم مسلمان آن کشور در سال 

منعقد  ای مجلس جشن باشکوهی در مسجد فخر دروازه شمیران کمره الله آیة

شايد تنها مجلس جشن توسط روحانیون ايرانی نمودند. در اين جشن باشکوه که 
سرشناس، سفرای کشورهای  ن زمان بود، بسیاری از علماء اعالم، رجالِدر آ

ين مجلس جشن، به ااسالمی و طبقات مختلف مردم شرکت کردند. سخنرانی در 

که طی  طالقانی و دکتر شهاب پور انجام گرفت الله آیةوسیلة شخص ايشان و 

امان و مقاومت در برابر هجوم کارگزاران استعماری فرانسه  ی بیآن مبارزه طوالن
کسب استقالل کشور الجزاير تشريح و به مسلمین و کشورهای اسالمی  منظور به

  (28: ۱۵86 ماه دی ای، کمره) تبريک گفته شد.

 - ۱۵26توجه است که سیاستمدار و انديشمند الجزايری، عبدالرحمن العقون ) جالب

ای از حمايت ايشان از  ای اشاره به گوشه کمره الله آیةای به حضرت  ه.ق( در نامه ۱۱۱6

 نويسد: آنان دارد و می استعماری ضدهای  مسلمانان جهان و نهضت
 محترم ای میرزا خلیل کمره  حاج  آقای الله آیةحضرت 

سالم و تحیّت اسالمی و برادرانه و -سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد
 بر شما و تمام مسلمانان ايرانی. صمیمی ملت مسلمان الجزاير
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اعزامی دورانديش الجزاير با برخورد برادران دينی و دانشمندان   امّا بعد: هیئت
های مادی و  در انقالب الجزاير مفتخر است. کمک ها آندينی ايرانی و موقعیت 

روابط مستحکم   است  شده  الجزاير مبذول  معنوی که از طرف ايرانیان نسبت به
همین مناسبت برای قدردانی از شما و ه . و برساند میرا   و الجزاير  بین مردم ايران

مبلغ   وصول  شما را از محکم کردن اين عالقه درصدد برآمديم که جنابِ
  شده فرستاده( الجزاير احمر هاللدينار اردن که به ) ۳۳ريال( معادل   2۵۵۳0)

که شما را برای اسالم و مسلمانان در  است ايناست با خبر سازيم. امید از خدا 
 و سند نگهدارد.   ذخیره  شرق و غرب زمین

عبدالرحمن العقون، ) .ونعق  عبدالرحمنرئیس هیئت نمايندگی الجزاير در عمان 

 ۱(۱2تا  ۱۱:  ۱۵۱2ارديبهشت 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

وجه فوق توسط مدير ما آقای علی »در توضیح هیئت تحريريه مجله تاريخ اسالم چنین آمده است: . ۱
الجزاير در عمان   اعزامی  هیئت  اکبر تشید که شخصاّ به کشورهای عربی مسافرت نموده بودند به رئیس

 عربی چنین است:متن اصلی نامه به زبان « .پايتخت کشور اردن هاشمی پرداخته شده است

 (21/2/5329الجزائر كتاب من عمان )  امداد   جمعیت 

 ای المحترم الله الحاج میرزا خلیل كمره سماحة السید آیة

اخویة   لّه و بركاته تشملکم انتم و جمیع المسلمین فی ایران و تحّیة اسالمّیة

تشرف بعثة الحزومة الجزایرّیة ان  من صمیم الشعب الجزایری المسلم. اّما بعد.

ایران من موقفهم فی الّثورة الجزایرّیة و ما   فی  بموقف اخواننا علماء الدین  تفتخر

و -قّدموا من مساعدات معنویة و مادّیة تدل علی الروابط المتینة بین شعب ایران

قة نتشّرف العال  الجزائر. و بهذه المناسبة و تقدیرا لعملکم الجبار و تأكیدا لهذه

 33ریاالت ایرانیة( ای  29911بان نعلم سماحتکم من اتصالنا بمبلغ )

لّه تعالی ان یبقیکم ذخرا و سندا لالسالم و المسلمین فی مشارق االرض و 

نی و اسمی آیات مغاربها. و تفضلوا انتم و جمیع االخوان بقبول اطیب االما

االحترام رئیس البعثة الجزایریة بعمان عبد الرحمن العقون. ُمهر الجمهوریة 

 الجزایریة عمان اردن، البعثة الدبلوماسیة.
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 کنگره جهانی هزاره شیخ طوسی ■
المللی کشورمان در طول تاريخ  های بین ترين کنگره کنگره شیخ طوسی يکی از موفق

ای بود  میرزا خلیل کمره الله آیةهای درخشان آن کنگره حضرت  است که يکی از چهره

ای  کمره الله آیةخاصی به آن داده بود و نقش  اعتبارِکه حضور ايشان در جلساتِ کنگره 

 عنوان بهربی ويژه پافشاری بر اهمیّت يادگیری زبان ع در تدوين قطعنامه پايانی کنگره به
 زبان قرآن در نظام آموزش کشور، حیاتی و انکارناپذير است.

تشکیل شد شیخ طوسی  شیخ طوسیمقام برای تجلیل از ای  کنگرهدر مشهد 
قمری وفات يافت؛ نزديک به هزار سال پیش؛ کنگرة خیلی عظیمی  ۱60سال 

اوّل  مقام و موقعیت و در رتبه فقهای شیعه ندانید که شیخ طوسی بی بود. می
رفتم. به مشهد هم خدمت ايشان  منصلی است. های مف صاحب کتابو  است

جعفر شهیدی هم بودند. سیّد  دکتر وآقای مجتبی مینوی و آقای مطهری 
اولین  در آن همايش حضور داشتند.دويست نفر از علمای کشورهای اسالمی 

اهل فاس مغرب  ۱ال فاسیسخنران مرحوم پدر ما بود. آقايی بنام آقای علّ
که ريیس جلسه شد. ابتدا از پدر خواهش کرده بودند که رياست جلسه )مراکش( 

پذيرد. گفتند: من اين تشريفات اداری را بلد نیستم و بدهید به يک آقايی که را ب
به عربی  . ايشاند است. علّال فاسی ريیس جلسه شدلَاين کارها را انجام داده و بَ

کنم به مدّت سی دقیقه  دعوت می« خلیل کمرائی»: از آقای حاج میرزا ندگفت
سخنرانی خود را انجام دهند. پدر ما بلند شد در طی مسیر راه به محل سخنرانی 

َواَعْدَنا ُموَسی َثاَلِثیَن  َو»اين بود: و پشت میز يک آية قرآن خواند، و آن آيه 

)اعراف، بخشی از آيه  «َلًة...َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْرَبِعیَن َلْی

وعده داديم به موسی سی شب را و ده شب ديگر به آن اضافه کرديم، »( ۱۱2
 چهل دقیقهبه ايشان  وقت با خواندن اين آيه، سی دقیقه «شد چهل شب.

از آيه استفاده زيبايی به لطافت و ايشان  .شادمان شدندهمه هم ، افزايش يافت
 ايشان دقیقاً چهل دقیقه شد. تمام که شد علّال فاسیکردند. و اتفاقاً سخنرانی 

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، « و بضبط الوقت»گفت:  تشکر کرد و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ه.ق( شخصیت اسالمی و مبارز شهیر مراکشی است. ۱۵۳۱ – ۱۵28دکتر علّال الفاسی ) ۱.
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  :می افزايندو 
اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت » ۵۳سخنرانی ايشان تفسیر آيه نور است. در سورة نور آية 

َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَکاٍة ِفیَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّها 

َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُیوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْیُتوَنٍة َلا َشْرِقیٍَّة َوَلا َغْرِبیٍَّة َیَکاُد َزْیُتَها 

يُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلی ُنوٍر َیْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َیَشاُء َوَیْضِرُب ُیِض

اين آيه يکی از آيات مشکل قرآن « اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُکلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

ز آن يکی اشیخ طوسی آيه نور خیلی مشکل است. ايشان گفتند تفسیر است؛ 
هنوز ، استاز دنیا رفته هزار سال است هرچند های قوی نور است که  شاخه

. هايند رسد. علمای دين که ورثة انبیاء هستند يکی از آن شاخه نورش به ما می
از آيه نور استفاده کردند که جناب شیخ طوسی، وجودش منبع برکت و ايشان 

های  کتاب -سفره او  دانش و علم شده است که امروز بعد از هزار سال سر
صدای  نشینیم؛ اين تطبیق بسیار جالب است و خودِ می -او تهذيب و استبصار 

 مرحوم پدر روشن و واضح موجود است. 
وقتی در خانه مهمان داشتید و عالقه به قرآن و  به يکی از دوستان گفتم اگر يک

ای[  میرزا خلیل کمرهحاج علّامه  تفسیر داشتند؛ برای پذيرايی اين ]نوار سخنرانی
جا سیب  های متعارف مهم نیستند، در همه . اين پذيرايیگوش کنیدو  يدرا بگذار

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، و میوه و ... هست، پذيرايی معنوی مهم است. 

:اند  در خصوص کنگرة مذکور چنین نوشته ایشاننیز 

هزارة شیخ طوسی به  ه.ش ايشان بنا به دعوت کنگرة جهانی ۱۵۱8در فروردين 
نفر از  ۱20مشهد مقدس مشرف شدند. در اين کنگره که با شرکت بیش از 

بود،  شده تشکیل کشورهای مختلف جهان قدر عالیشناسان و محققین  اسالم
سخنرانی مبسوطی در بررسی و تجلیل از مقام محمد بن حسن شیخ طوسی در 

طوسی نوری بر چهره  شیخفروغ  از پرتو»عالم اسالم با اين مطلع ايراد نمودند: 
ايشان ضمن تفسیر جامعی از آيه ...« بینیم  نورانی اين مجمع و اين کنگره می

ای از  شاخه عنوان بهشیخ طوسی را  )الله نور السموات واالرض(سوره نور  ۵۳

شجرة نور که نه شرقی است و نه غربی بلکه متعلق به جهان انسانیت است، ارائه 
دادند. اوج عالقه و اصرار ايشان برای همبستگی و وحدت مذاهب تشیع و تسنن 

 آشکار است: خوبی بهاز بحث زير که در سخنرانی خود ايراد نمودند، 
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آنکه هر فرد مسلمان شیعه،  مگر نه«. الیوم کل شیعی سنی و کل سنی شیعی»
برای احیای سنت  است و حتی حضرت امام حسین اهلل رسولپیرو سنت 

رسول اکرم قیام کرد و شهید شد و مگر نه اينکه هر فرد سنی خاندان پیامبر 
اسالم را از صمیم قلب دوست دارد. ايشان درباره روح اخوت اسالمی و دلسوزی 

ورزيدند که  اصرار می قدر آنن شیعه و سنی برای همه مسلمین جهان و تقريب بی
برای مثال پرفسور حبیبی اهل سنت رئیس انجمن تاريخ افغانستان پس از پايان 

به ايشان  -قبل از اقامه نماز جمعه که به امامت معظم له برپا شد  -سخنرانی 
 خواهم برای اولین بار در عمرم دست يک عالم شیعه را ببوسم. امروزمی»گفت: 

 (2۳-28: ۱۵86 ماه دی ای، هکمر)

چند  ،ای ناصرالدين کمره آقا حاجوالمسلمین  حجةاالسالممالقات با دوّم  در جلسه

 نشان از وسعت فکرديگر درباره کنگره هزاره شیخ طوسی مطرح شد که خاطره مهم 
های  است که ايشان در فرودگاه درباره پرچم سؤالیها  آن ازجمله؛ ای داشت کمرهعلّامه 

 ها  معظم له توجه خاصی به نشانهاست که  ذکر بهالزم . کند کشورهای اسالمی مطرح می
  .معاصر داشت پرفرازونشیبی قدرت اسالم در جهان هاو نماد

 الله آیةنیز برگزاری نماز جمعه در کنگره هزاره شیخ طوسی و امامت آن توسط 

 :شود از ديگر خاطراتی است که ذيالً تقديم مینیز ای  کمره
از زيارت برادر عزيزم جناب آقای دکتر صداقت استاد محترم دانشگاه بسیار 

با ايشان درباره تألیفات گیرم. جلسه دومی است که  خوشحالم و به فال نیک می

در حدود پنجاه سال . مالقات داريمای  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمرحوم پدر 

ای  پیش آقای واعظ زاده خراسانی دعوت کردند به مشهد برای شرکت در کنگره
منظور تجلیل از شیخ طوسی شیخ الطائفه و در آن مجلس تعداد زيادی از  به

]چنانکه در جلسه قبل نیز اشاره شد[ علمای اهل سنت و تشیع تشريف داشتند. 
در دانشگاه الهیات  کنگره حضور داشتم. اين کنگرهآن من هم به همراه پدر در 

 مشهد تشکیل شد. اولین روز آن روز جمعه بود و آقايی بنام علّال فاسی اهل
و سه روز اين کنگره ادامه داشت. اولین  فاس مغرب )مراکش( ريیس جلسه بود

 سخنران هم مرحوم پدر من بود. 
ها هم در  ها سؤال کرد که غیر ايرانی از میزبان ما پدرمرحوم در فرودگاه مشهد 
ها گفتند از همه کشورهای اسالمی هستند. فوراً پدر گفت:  کنگره هستند؟ آن
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ايم از کشورهای ديگر،  چنین بود که کسانی که دعوت کرده يک پذيرايی اين

کردید. این خود یک  پرچم آن کشورها را در فرودگاه نصب می

 ست.پذیرایی از مهمانان ا

 خواهیم.   گفتند غفلت شده، معذرت می
حاال . نشدگفت: پس حاال در داخل آن دانشگاه نصب کنید. البته اين کار انجام 

توجهی به اين کار بگويیم تر  صحیحيا  و آمادگی برای اين کار نداشتنديا 
  ... بودترين عالم شیعه  در تجلیل از بزرگنداشتند. درهرصورت کنگره عظیمی 

 200اندازه مورد تأيید و تشويق حضار که حدود  بیدر آن کنگره ی ايشان سخنران
بعد يکی دو نفر ديگر سخنرانی کردند.  .بودند قرار گرفتاز علمای فريقین نفر 

نزديک ظهر شد مرحوم پدر به آقای علّال فاسی پیشنهاد دادند که چون نزديک 
و »فاسی گفت: ؛ آقای عالل تعطیل بفرمايید ظهر است برای نماز جمعه

فوراً هم گفت: به شرطی که شما امام باشید. و پدر قبول کردند يکی « بامامتکم
های آن دانشگاه را ظرف چند دقیقه فرش کردند و نماز جمعه به امامت  از سالن

ر پیش مرحوم پدايشان خوانده شد و بعد از نماز چند نفر از علمای اهل سنت 
ما از سخنرانی شما دلسوزی بر کل  :گفتندآمدند و دست ايشان را بوسیدند و 

« احساس کرديم عالم اسالم و پدری و محبت به همة مسلمانان روی زمین
 (۵/۱0/۱۵۳۱)مالقات دوّم، کردند.  خیلی تشکر می

 ای نماز جمعه علّامه کمره  خطبهاز  یمطالب ■
های مربوط به آغاز اسالم و  داشتند که بحث مطلب مرحوم پدر ما اصرار بر اين

اش را برای روز قیامت  را بايد محاکمه حق واليت موال امیرالمؤمنین و ديگران
ها نکنند[ پرداختن  ]مسلمانان خود را سرگرم نزاع و خونريزی درباره آن؛ گذاشت

ما مسلمانان اگر بیدار و هوشیار نباشیم با  ،اآلن مصلحت نیستبه اين امور 
کنند، کشورمان  مینابودمان کشند،  ها برای ما می ای که بیگانگان و خارجی نقشه
کنند. از اين نوع مطالبی که سبب اختالف و  را نابود مین اتحادما ورا 

واگذار شود به بهتر که  ؛ چهآنبا ا يجاروجنجال و دادوبیداد که حق با اين است 
 ا هم از رفتار موال امیرالمؤمنینرروز قیامت. نظر ايشان اين بود و اين نظرشان 

  کردند. گفتند: علی تو اآلن حاکم هستی فدک را برگردان امام  میاستفاده
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آن دنیا باشد يعنی  اش در اند. بگذار محاکمه  از دنیا رفته شخص فرمود: هر دو
که روح و فکر و انديشه بلند باشد و وضع فعلی  ادامه نداد؛ وقتی حضرت علی 

ها مطالبی  ا در نظر بگیرند و دلسوزی برای مسلمانان؛ برای آنکه آنمسلمانان ر
توانم  کند و من می است گذشته اثری هم ندارد، فقط اختالفات را اضافه می

شود به کشت و کشتار مخصوصاً کشتار شیعیان  بگويم با کمال تأسف تبديل می
در کشورهای بینیم  هستیم، می)شمسی(  ۱۵۳۱و متأسفانه اآلن که اواخر سال 

 شوم نقشهچقدر آشفتگی است و چقدر مسلمانان و شیعیان در اثر اسالمی 
شوند. که باعث  آمريکا و ديگران هرروز کشته می، اسرائیل مانند بازيگران دنیا

هم چند ماه را اش  يک نمونه گیتأسف بسیار زياد برای هر مسلمانی است. تاز
 و شدّت ،یتشنگوپا و  دست زيرِم که پنج شش هزار مسلمان يپیش در منا ديد

بايد رفتند. درهرصورت نوع فکر مرحوم پدر من چنین بود که  دنیااز شهید  ،گرما
را حفظ کرد و اين  با حفظ وحدت و اتحاد و برادری و يگانگی وضع مسلمانانِ

 .باشدبرای روز قیامت های اختالفی  بحث
)مالقات شد.  واقعبود از آن جلسه در مشهد که در پنجاه سال پیش  ای اين اشاره

 ( ۱۵۳۱/  ۱0/  ۵دوّم، 

 ای سخنرانی علّامه کمره ازبخشی  ■
شود.  ای تقديم حضور می در اينجا بخش کوتاهی از سخنرانی علّامه میرزا خلیل کمره

هم در قالب بارها منتشر شده است. ارزشمند معظم له سخنرانی الزم به ذکر است که 
به ه.ش( ۱۵۱۳ فروردين ۵ تا ۱۵۱8 اسفندماه 28 از)هزاره شیخ طوسی  کنگره کتابِ

 دانشکده مشهد، دانشگاه)مشهد  خراسانی زاده واعظحاج شیخ محمد  الله آیةکوشش 

با عنوانِ بار ديگر ( و ۱۵۳۱  - ۱۵۱8، مطالعات و تحقیقات مرکز اسالمی، معارف و الهیات

 ،علی دوانی حاج شیخوالمسلمین  االسالم حجةبه کوشش مرحوم  «ی طوس  خ ی ش  زاره ه»

 الله آیةبا اجازه ابتدا در انتشارات دارالتبلیغ قم و سپس امیرکبیر تهران منتشر شد. که 

حجةاالسالم مرحوم . شده استتلخیص  کمیکتاب  در آن  ، مقاله ايشانای کمره

                                                                  نويسد: خود میدوانی در خاطرات حاج شیخ علی  والمسلمین
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به ياد آوردم که فقط او ]علّامه محمدتقی جعفری[ و استاد شهید مطهری از کارم 

 الله آیةتقدير کردند. و مرحوم « هزاره شیخ طوسی»در تدوين و چاپ و انتشار 

کنم، در  ای که وقتی نوشتم مقاله شما را هم تلخیص می حاج میرزا خلیل کمره
 (۱۵: ۱۵77)دوانی، آبان  «آنچه آن خسرو کند شیرين بود!»جواب نوشته بود: 

والمسلمین  االسالم حجةتوسط  و سخنرانی معظم له گزارش کنگره مذکورهمچنین 

 د ه ش م در  ی طوس  خ ی ش  زاره ه  ره گ ن ک از  ی ان غ ارم»با عنوان ای  حاج شیخ ناصرالدين کمره
در  ۵۱۳70: ملی کتابشناسیصفحه منتشر شده است که با شماره  ۱۱۱در « وی رض  دس ق م

  االسالم حجةاخیراً به همت و سخنرانی مذکور   ؛کتابخانه ملی ايران موجود است

مستقل منتشر شده است:  صورت بهصفحه،  ۳6والمسلمین حاج شیخ حسین انصاريان، در 
 ( چنین است: 2820۱8۵مشخصات کتاب اخیر )شماره کتابشناسی ملی در کتابخانه ملی: 

سخنرانی حاج  یه.ش( تجلیل از مقام شامخ شیخ طوس ۱۵۳۱ای ) خلیل کمره
در دانشگاه مشهد  به مناسبت کنگره هزاره شیخ طوسی ای میرزا خلیل کمره

 ن، قم: دارالعرفان( حسین انصاريانظر زير) ۱۵۱8
 ای از آن سخنرانی: و اينک گوشه

آيد دست مرموزى از پشت  سخنى از وحدت مسلمانان در بین مى وقت هر... 
 طرف اينفهايى را از سو  طرف آنفهايى را از سخیزد و  پرده به تحريک برمى

کند، اين آن را تکفیر  کند که به نام حمايت حق بیرق را بلند مى تحريک مى
 گیرد.  کند و جنگى از نو درمى اين را تکفیر مى هم آنکند و  مى

من آرزومندم که اين کنگره اوالً اين را عالج کند و از مقترحات و پیشنهاداتم 

نى تفسیر تبیان شیخ طوسى براى خارج کشور ما، یعاين است که 

آنكه  شرط بهبسیار مهم است.  «الخطوط العریضه»براى جواب 

مبادلۀ مطبوعاتى مستمرى با بالد حجاز و با تمام مراکز انتشار 

، مثل رابطۀ اسالمى مكه، وزارت معارف آنجا و مدارس آنجا و ها آن

جامعۀ مدینۀ  خصوص به ها آن های دانشگاهمشاهد مشرفۀ آنجا و 

 منوره و مكۀ مكرمه و مجالت و صحف جده، برقرار و مداوم باشد.
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باید تشویقى از زبان عربى و زبان قرآن بشود که زبان دین 

. مثل آنکه هرکس يک صفحه تفسیر تبیان ا تشویق کافى بشودامّ ؛ماست

 را صحیح بخواند دانشگاه به او امتیازى بدهد.

کنم که اين  از الغاى عربى در کنکور، من خیال مىاى شده  بنابراين اگر زمزمه
 اشتباه و غفلتى بوده و بايد جبران شود.

مطالبه بکنند که  دارند حقاين آقايان همه وراث اين مواريث اسالمى هستند. 
اى به زبان دين ماست، به زبان عقیدة ماست. حساب  برداشتن زبان عربى لطمه

 زبان عقیدة ماست. زبان حساب عرب نیست؛اين زبان دين و

لغو اين زبان مثل لغوِ اعتبار همة کتب شیخ طوسى است که بعد از يک نسل و 
شیخ طوسى را و  های کتابشود که بايد  فاصله میان ما مى قدر آندو نسل 

را براى موزه در صندوقى خارج از دسترس عموم  سینا ابنفارابى و  های کتاب
اطالع يابند يا زيارت کنند، بايد مستشرقى را  ها آنبگذارند، و هرگاه بخواهند از 

 !را بخواند، يا مثل طلسم و رمز حل کند ها آنبیاورند تا 

بیستون، مستشرقان بايد به ما کمک  های کوهمثل آنکه براى خواندن خط میخى 
کنند. نقش بیستون و نقش رستم و نقش پرسپولیس )تخت جمشید( را مگر ما 

از  !خطوط و نقوش سرزمین بالد ما بوده است ها آن باآنکهتوانیم بخوانیم؟  مى
خطوط  جای بهدر ترکیه که خط التین را »زبان استاد مجتبى مینوى بشنويد: 

کتاب در موزه  هزار پنجاهاند، دويست و  نسخ و نستعلیق معمول و رايج کرده
 .«!استفاده کند ها آنتواند از  عاطل و باطل است و کسى نمى

که با عنوان ای را نگاشت  علّال الفاسی مقالهبود که استاد با اين سخنرانی حماسی 
در نشريه مطالعات اسالمی دانشکده « گزارشی از کنگره شیخ طوسی، مطالعات اسالمی»

ترين تصمیمات کنگره را شامل آن  منتشر شد. او در آن مقاله مهمترجمه و الهیات مشهد 
 ای مطرح شده است: رانی کمرهداند که در سخن می دومحوری

 . مبارزه با تبلیغات منفی درباره اتهام تحريف قرآن۱
 . ضرورت تدريس زبان قرآن در مدارس2

 نويسد: استاد فقید علّال الفاسی می
 شده، دو نکته بود: ترين تصمیماتِ پذيرفته در نظر من از مهم
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ها يکی  باشند و قرآنِ آن اعالن کنگره بر اينکه مسلمانان ملّت واحدی می -اوّل 
هاست که  ها محفوظ مانده و در مصاحف مدوّن گرديده، و بر آن است که در سینه

با همديگر همکاری و پشتیبانی نمايند. الخ ... ارزش اين اعالن اعتراف به اساسِ 
حدت قرآن و دور کردنِ تمامِ يگانگی وحدتِ بزرگ اسالمی که وحدت ملّت و و

ها  غلط در گمان باشند تا به های توطئه کنندگانی که اغلبشان بیگانه می دسیسه
آورند که دو قرآن وجود دارد: يکی قرآن شیعی و يکی قرآن سنی و زيادت و 
نقصانی در کتابِ خدا هست که طوسی در مقدمة کتابِ خود التبیان فی تفسیر 

 ه اين ادّعا را رد کرد.کسی بود کالقرآن اوّل 
ضرورت توجه به تدريس لغات اسالمی مخصوصاً زبان قرآن و علوم  -نکته دوم 

 آن در تمامِ دوران تعلیم ابتدايی و متوسطه و عالی. 
اين امر برای ايران راجع به لغت قرآن و علوم آن واقعی است، هرچند بعضی 

نیازی از زبان  اختالفات سیاسی متعصبین ]دوران پهلوی[ را واداشته که بر بی
 در قسمتی از دوران تحصیلی تبلیغ نمايند.عربی 

د ها در تأکی همچنین برادران ايرانیِ ما مخصوصاً دانشمندان و استادانِ دانشگاه
تعلق مسلمین به تحصیل زبان قرآنی و علوم آن حريص بودن و استمرار وجود 

 (222:  ۱۵۳۱ بهار، الفاسی) شدند. .... آن را در کنکورهای دانشگاه خواستار می

همگانی کردن  منظور بهرا  جدیگذاری  ، سرمايهو مؤسسات مربوطه الزم است دولت
توسعه  مان باکشورو فرهنگی انديشمندان و بزرگان میراث علمی دسترسی به 

جامعه فرهنگی تا سطح علمی و انجام دهند )ديداری، شنیداری و نوشتاری(  های کتابخانه
. پیدا شودها منبعی  تا پس از گذشتِ سالايد د، در غیر اين صورت، اتفاقی بيابارتقا 

 گويد: می ای والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم حجة
شت. دو تا از برادران من اآلن در آمريکا ذگ ها سالاين سخنرانی را نداشتم.  نم

ای. دکتر احمدرضا  ای و دکتر احمدرضا کمره دکتر امیرحسین کمره ؛هستند
مدرک علمی از همه برادرها باالتر  ازنظراست؛ امّا  تر کوچکبرادر سناً ای   کمره

اش در تغذيه است.  ين مدال علمی دارد. رشتهاش را گرفته و چند است. پرفسوری
از شبکه  و صدای سخنرانی پدر در کنگره هزاره شیخ طوسی را در آمريکا ها اين

من آن  ؛ی ايشان استصدا خودِعیناً اينترنت پیدا کردند و برای من فرستادند. 
آوردم و يا در مشهد از  میهمراه از تهران  صوت ضبطروز غفلت کرده بودم، بايد 
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خريدم. اين کار را نکردم گويا يک نفر در آن جلسه صدای سخنرانی را  بازار می
« سی دی»رادران من بعد در اينترنت گذاشته است. ب ها سالضبط کرده بود و 

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول،  .۱را فرستادند و من آن را دارم آن

درباره محتوای سخنرانی معظم له و نیز ه.ش(  ۱۵6۳-۱۵06سیّد حسین خديو جم )
  (۳2-۳۱: ۱۵۱۳فروردين  ۵۱)خديو جم، نويسد:  خصوصیّات اخالقی ايشان می

  دهان  با، داشت عهده بر را«رجال و  تراجم و حديث»گروه رياست که مرد اين
 که شد  يادآور  خود  مستدل  سخنان  ضمن  و، کرد سخن آغاز گشاده  چهره و گرم
  شده مدعی «العريضه الخطوط»نام به کتابی  در  مصری متعصبان از  يکی ً اخیرا

 در که افزود  سپس. است  متفاوت  سنت  اهل قرآن با و دارند قرآنی شیعه فرقه که
 ازلحاظ  مسلمان  مختلف  فرق  که  کنیم  کاری  بايد ناروا اتهامات گونه اين  پاسخ
 و برخیزد  میان از تفرقه وسیله بدين تا شوند نزديک يکديگر به فکر و عقیده

 .نگیرند ماهی آلود گل آب از اين از بیش استعمارگران
 شايعه اخیراً که، آموزشی های برنامه از  عربی زبان تدريس  حذف مورد در مرد اين
 و کرد انتقاد، است  افتاده ها زبان سر بر رياکار و مايه بی گروهی طرف از  آن

  نمود بازگو را دوست ايران دان فارسی مدمر و تحقیق  اهل های دل درد از ای شمه
 .شد رو روبه همگان تأيید با  که

 مرد اين با که بود باری اولین خود ساله وسه چهل زندگی در که کنم هفاضا بايد
  نشناختم  ديدم را او مشهد و تهران های فرودگاه در وقتی. شدم می روبرو
 در رسید شب به اسفند هشتم و بیست روز چون ولی نپرسیدم، را ورسمش اسم
 از پس. شد گشوده  آشنايی  باب و شديم ديوار ديواربه همسايه مشهد سینای هتل
  .يافتم تعصب از عاری و نگر واقع و هوشیار مردی  را  او صحبتش  درک

 بود، از نشین دل و شمرده  کالمش، داشت صفا از ای جلوه اش چهره

 از  حساب حرف برابر در، شد نمی آشفته مخالف  حرفهای شنیدن

 روزی  شش  طول در که  کنم اعتراف  باید شد، می  تسلیم سرانصاف

 که شد مسلم برایم بودم شده اش همسایه  اتفاق حسب به که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

را به من مرحمت فرمودند که محتوی  دی ای از آن سی نسخه ای االسالم والمسلمین کمره حجت. ۱

 ]صداقت[ ای است. میرزا خلیل کمره الله و تأثیرگذار مرحوم حضرت آیةدقیق  ،سخنرانی بس عالمانه
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 نمایان زاهد از برخی مانند و، است وکتاب حساب اهل  مردی

 زبانش آنچه. کند نمی منحصر خود امثال و خود به را بهشت

 زدن دامن از باید مسلمانان که بود این  داشت باور دلش ،گفت می

 تفرقه»  حربه تا شوند صدا یک و بپوشند چشم مذاهب  اختالف به

 اتحاد و اتفاق سایه در را استعمارگران «کن حكومت و بیندازد

 .سازند اثر بی
 .کرد سخن آغاز «تفسیر و قرآن»  گروه افراد از  يکی ای کمره  جناب  از پس

  خطیبان سبک به سخنران  اين. بود قرآنی آيات نزول نأش در او سخن  موضوع
  ايراد  حین در و داد سخن داد تحقیق اهل برای ای چنددقیقه روزگار اين دينی
 و قطع تماشای از حاضران تا کرد بلند  سردست را خود آثار از کتاب دو نطق
 !نمانند بهره بی  اش اندازه

 قم «التبلیغ دار»مدرسان از که  داشت نام دوانی علی آقای  سخنران   چهارمین
 از» عنوان زيرا داشت،  گرم دهانی و  روحانی  ای چهره که مرد اين. است بشمار
. گفت سخن«تراجم و رجال و حديث»گروه طرف از نمايندگی  به«نجف تا طوس
 تأيید و گرفت  خرده او بر ای کمره جناب«سنی و شیعه « کلمه  بردن بکار بهنگام

  کل و سنی شیعی  کل»زيرا، شويم  قائل تفاوتی نبايد گروه دو  اين میان که کرد
 .ايم ساخته خود شعار ما را«شیعی سنی

 با هم دوانی آقای و شدند هماهنگ  حاضران تمام ای کمره جناب سخن اين با
  اين اثر بر. پذيرفت را خود مسلک هم و کسوت پیش مرد اين پیشنهاد  فروتنی
 برادران  هم و گرفت قرار حاضران مورداحترام دوانی  جناب هم انصاف و تواضع

 نتیجه نگريستند، ای کمره جناب به  احترام ديده با محفل در حاضر شیعی غیر
 را جمعه نماز  امامت  که  کردند خواهش ايشان از امروز جلسه پايان از پس آنکه
 ساعت و شد واقع موردقبول درخواست اين .بگیرد  عهده بر ها نمازخوان برای

 جماعت به جمعه نماز مشهد دانشگاه  باشگاه پذيرائی سالن در نیم و دوازده
 .کردند اقتدا  بیان خوش و چهره نیک  امام  اين به مندان عالقه و شد تشکیل

مرتضی مطهری از سخنرانی مرحوم  الله آیةای هم به تمجید استاد شهید  امّا بايد اشاره

ای از روحانیون نگران آن بودند که دولت  ای هم داشت. عده علّامه حاج میرزا خلیل کمره
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برداری سیاسی کند، ولی مشخص  بخواهد از حضور آنان در کنگره هزاره شیخ طوسی بهره
های شهید مطهری موردی نداشته است؛ تا جايی که شهید مطهری  شد که نگرانی

علی دوانی از آن  االسالم حجةو اين خاطرات « ای گُل کاشت. آقای کمره»گفت:  می

 فضاست:
اد شهید تبه هواپیما در فرودگاه مهرآباد اس سوارشدندر تهران روز حرکت و 

را زيارت کردم. معلوم شد تمامی مهمانان کنگره با همان پرواز عازم 
نشستیم. دو صندلی جلوتر  دونفریهستند. با شهید مطهری در يک صندلی 

ای با پسرش نشسته بود. شهید  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةاز ما مرحوم 

در مشهد و با  هم آنرفتن به کنگره شیخ طوسی  مطهری گفت: از يک نظر
و ساير رفقای روحانی استادان دانشکدة الهیات  زاده واعظفعالیّت آقای 

هم چون  ازنظریچی و جعفر زاهدی الزم است، و  آقايان کاظم مدير شانه
العمل آن در نظر مردم چطور باشد.  دانیم عکس کنگره جنبة دولتی دارد نمی

حاج میرزا  بااينکهای افتاد و گفت:  ج میرزا خلیل کمرهبعد نگاهش به حا
ترسم در اين  خلیل عالم بزرگی است و استاد معقول و منقول است، امّا می

رويم، سخنی بگويد و کاری کند که بیشتر  کنگره که با هول و هراس می
نبايد اين سنگرها را رها کرد و مطلقاً به  هرحال بهباعث ناراحتی بشود، 

 ها داد. ... هیدست کال
گذشت. زيرا  خیر بهای هم  ... بیم و هراس شهید مطهری از مرحوم کمره

اش  او در دفاع از حفظ زبان عربی در کنکور دانشسرای عالی که زمزمه
رهنما طرف شد  العابدين زينرسید، با  می گوش بهحذف آن  احتمال بهراجع 

ما شد، بلکه تمامی  و مردانه آن را به کرسی نشاند، و باعث تحسین همه
العاده خوشحال  کنندگان در کنگره، مخصوصاً شهید مطهری فوق شرکت

 (۵2و  2۳-28: ۱۵72)دوانی، ای گُل کاشت.  گفت: آقای کمره بود و می
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 تفكیک علم و دین تربیت غیردینی و از  انتقاد ■
تربیت غیردينی در مدارس و ای شديداً از  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمرحوم 

توسط عناصر فرهنگی رژيم  (علم و دين از هم) مغايرت عقیدهنیز ترويج ها و  دانشگاه
کرده و در کتاب قبله اسالم که از تألیفات برجسته معظم له است، شديداً ، انتقاد پهلوی

 کند: اعالم خطر می
برند  مدارس کشورهای اسالمی هم )من حیث ال يشعر( همان زنگ را به کار می

ها با صدای زنگ  و بلکه دانشگاهی ها دبیرستانو  ها دبستانمحصلین  انسو 
 است. « اذان»بیش از انس به صدای 

های نظامی به ما خسارت و  انگیز بیشتر از شكست سفأاین وضع 

کنم و خردمندان  می خطر اعالمدهد. من از این وضع  شكست می

کنم که در فكر اختراعی بیفتند که جای زنگ  مسلمین را دعوت می

سرآب است؛ زيرا با وضعی که قدرت و ايان آن پ وگرنه دارس را بگیردم

انس روحیة محصلین ما به  که همینها است  اختراع و صنعت در دست آن
کند؛ زيرا  تر می ها شد کار را برای نسل آينده ما مشکل دستگاه تبلیغاتی آن

ای برای مدارس دانشگاهی  هم نشانه« اذان»آيند و از  محصلین به مسجدها نمی

ها  و از اثر تفكیکهای بدتری در کار آمده  کم تفکیک اند تا کم اتخاذ نکرده

رالدین طوسی یدر جشن کنگره خواجه نص رسیده که جایی بهکار 

که این ایام در دانشگاه ایران و در همدان برپا  الرئیس شیخ)ره( و 

کردند دعوتی از حوزه علمی نجف یا ایران برای شرکت نكردند، 

ها حوزه علمیه نیستند، فقط حوزة روحانیّت و نمازند، و کار  گویی آن

م منحصر است به علم نماز هم فقط اوراد و اذکاری است و علم ه

اذان با شمشیر و »صنعت و اختراع نظیر تفكیک دیگری که بین 

در نماز جمعه شمشیر در دست پیشوا است و  باآنكهشده؛ « قدرت

 یکها  خود جمعیّت شمشیری در دست امام است. این نوع تفكیک

رمق  است که تشكیالت قبله اسالم را از طرفی بی ای تعبیه نوع

 ( 68۱: ۱۵۳۱ای،  )کمره...  فاقد قدرت نموده است. کرده و از طرفی
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 های فرهنگی روحانیّت در پایتخت کشور فعالیت ضرورت ■
اهمیت فعالیّت فرهنگی در شهرها و مناطق  بر ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةعلّامه 

فارسی تأکید دارد. معظم له در کتاب فتاوی سلمان پايتخت کشور  ويژه بهپرجمعیّت کشور 
 نويسد: می

نگاهداری دستگاه تعالیم دين در مرکز مملکت همیشه مقدم بر ساير 
و منبع پخش هر خیری و شری در اقطار مملکت  منشأهاست. چون  منطقه

از عاصمه و پايتخت مملکت است و مرکز ثقل مملکت ثقل آن برابر ثقل 
 همه مناطق مملکت است. 

و هر کس به وضع عاصمه و پايگاه دانشگاه و فرهنگ ايران آشنا و آگاه 
آن را از نزديک ديده باشد از اين مطلب  هرسالهباشد و محصول و انتاج 

خبر از دين بار  بی ۱داند که اگر اين جمع کثیر و جم غفیر غفلت ندارد و می
آيند خطر است و هرگاه متدين بار آيند يا با تعالیم دين آشنا باشند، ايجاد 

احتیاط واجب آن است  هذا علیاست.  پذير امکانها  هر خیری به دست آن
مرکز مملکت برای  که مادامیکه با احتیاج مرکز مملکت به تعالیم دين تا 

ادّی بخواهد نبايد حقوق شرعی به تأمین عدّه کافی برای اين کار نفقة م
بلی مازاد از احتیاج را به خارج  –خارج از محیط مرکز فرستاده شود 

 (8: ۱۵۳۱ای،  مانعی ندارد. )کمرهفرستادن 

 از نگاه دیگران ای علّامه کمرهتألیفات  ■
 شده تنظیمای بر پايه دعوت اسالمی  ای در چارچوب ساختار چهارگانه آثار علّامه کمره

 نويسد: ای می کمره االسالم والمسلمین حجة (مقدمه:۱۵۱6، ای کمره) است
 عناوينگردد که در  خودشان نظرشان اين بود که تألیفات من دور چهار محور می

  است:« دعوت»شان کلمه  همگی
 مؤسس دعوت پیامبر اکرم

 کتاب دعوت قرآن مجید
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 خانه دعوت کعبه معظمه
 .رهبران دعوت چهارده معصوم

های من دورِ اين چهار محور و موضوع  های من و نوشته فرمود کتاب ايشان می
  (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، گردد.  می

انگیزی به تحقیق و تألیف مشغول بود.  با تالش حیرتای تا پايان عمر  علّامه کمره
 کند: یله را چُنین تعريف م اش از ديدار با معظم چنانکه استاد دکتر صدوقی سُها خاطره

با آقای دکتر اعوانی  روز ها تعطیل شد، يک دانشگاهبعد از انقالب که برای مدتی 
هم پورجوادی دکتر آقای  – نه در دانشگاه، در طلبگی -بوديم  درس همکه 

به  ،ه بودممتازی نصیب ما شد تحصیالتِدر آن دوران، خوشبختانه بودند؛ 
 م. يخدمت ايشان رسید ، جهت تقاضای درسپیشنهاد بنده من

تحرير در  ینماششديم ديديم ايشان با آن کهولت سن، يک  که وارد منزلشان
. فرصت کنم و فرمودند: من آثارم را خودم ماشین می اند مقابل خود گذاشته

 فرمودند: شما هم بیايید به من کمک کنید.  تدريس نداشتند؛
نزد ايشان مصباح روزکوهی فی آقای امیریمرحوم دانستم  ای که می روی سابقه
 را داشتیم.مصباح درس تقاضای بود،   خواندهاالنس را 

یرزاعلی اکبر مفرمودند: ما شرح منظومه را خدمت آقا ايشان در همان جلسه 
 حکیم خوانديم، بعد اسفار و مصباح را با آقای خمینی با هم مباحثه کرديم.

 (۱2/۱0/۱۵۳۳مالقات با استاد دکتر منوچهر صدوقی سُها، )

بوده و  نظران صاحب موردتوجهای همواره  حاج میرزا خلیل کمرهعلّامه  آثار مرحوم
 :مثالبرای  ؛اند ها و نويسندگان سرشناسی به اهمیّت آثار ايشان اذعان کرده شخصیت

 نويسد:  می سیّد محمود طالقانی الله آیة
تألیف « قبله» و کتاب« اسرار حج»براى فهم اسرار حج، خواندن کتاب  ...

 ۱ج: ۱۵8۱طالقانی، ) نمايم. ... مىاى را توصیه  حاج میرزا خلیل کمرهعلّامه  حضرت

 (2۳۱/ ص 

ای درباره  الله كمره ای خطاب به آیة در نامه همدانی علی ملّا آخوند آیةالله

 نويسد: می« قبله اسالم»كتاب 
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اش جان را  شدم که مطالعه نائلجلد از کتاب قبله  ۱... روز گذشته به زيارت 
 زمانهبازی و  تازگی داد و ديده را روشنی بخشود. علم اهلل که بدون تملق و زبان

 کنم: عرض می سازی

 لله دّر صحیفة تهدی الوری

 سبل الهدی و مسالک االرشاد

 سجدت نفوس القادسات لذكرها

 فی معرض االنشاء و االنشاد

 علقت مالئکة السماء بذیلها

 همة و مرادلقضاء كل م

 لو شاهدت صحف الفضائل فضلها

 شهدت به فی محضر االشهاد

 نسخت بها نسخ الصحائف كلها

 حاشای غیر صحیفة السجاد

توانم گفتمش نه  دانم که اين جنس سخن را نام چیست؟ نه نبوت می من نمی
بردن و استفاده از  ساحری. فعالً قسمت مهم اوقات خود را صرف مطالعه و بهره

غیبیه او قرار داده، موفقیّت آنجناب را در تأيید شرع انور از خداوند متعال الهامات 
خواستارم. در خاتمه با تقديم احترامات فائقه مترصد زيارت بقیه مؤلفات هستم. 

 (6۳: ۱۵۳۱ای،  )کمره .االحقر علی بن ابراهیم معصومی

  الله ةآیدرباره تألیفات  )مدظله العالی(شبیری زنجانی سیّد موسی  العظمی الله ةآی

 ند:نويس میای  حاج میرزا خلیل کمره عّلامه

 الله آیة مرحوم نوشته شجاعت عنصر يا تن يک و تن هفتادودو فداکاری کتاب

 مورد مدارک از کتابش تألیف در وی است. خوبی کتاب ای کمره خلیل میرزا حاج
 از  عقیل بن سلمم زندگانی باب در ايشان ديگر کتاب است. کرده نقل اعتنا

 ۱است. حضرت آن باره در کتب بهترين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

شبیری زنجانی )مد موسی سید  الله العظمی ةآیحضرت رسانی مرجع عالی قدر  به نقل از پايگاه اطالع۱

 8۳700و  8۱۵7۳با کد خبر:  http://zanjani.netظله العالی( به نشانی: 
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سروش مقدس در  ويژه بهای  کمره الله آیةدر معرفی تألیفات  استاد حبیب یغمایی

 نويسد: سروش مقدس( می  خوانان کتاب   مطلبی با عنوان )برای 
 الله آیةه ظلّ  ای مدّ موالنا الجلیل الحاج میرزا خلیل الکمره الله آیة العالمة الحجة

ای را تألیفاتی است در مباحث اسالمی و مذهبی  العظمی حاج میرزا خلیل کمره
و شیرين، با انشائی لطیف و تنظیمی شايسته، و چاپی و تجلیدی مرغوب.   جذاب

کرد که مجتهدی مسلم و عالمی   تواند نمی  آثار را نخواند تصور  خواننده تا اين
ن آثاری مؤثر و شیرين به فارسی فصیح مقام متوغل در ادب عربی چونی عالی

  است که خواننده را ملول شده انتخابقطعه و  تألیف فرمايد. مندرجات کتاب قطعه
کند و چندان جذاب و دلکش است که تا کتاب را از باء بسم اللّه تا  و خسته نمی

 دارد. ...  تاء تمت نخواند از ان دست بازنمی

ای تقريظهائی است  صفحه ۱۳0و ارجمند   سنفی  بیش از هشتاد صفحه اين کتاب
از بزرگان اسالمی چون دار التقريب مصر، علمای اردن، علمای کشور سعودی و 

همه خود گواهانی عدل است در  بزرگان و پادشاهان کشورهای اسالمی که آن

 ای دامت برکاته.  کمره الله آیةحضرت   مقام  عظمت

نین وجود مبارکی که در ا مطالعه کند و بر چين تألیفات رالزم است ا ايرانی هربر 
 (7۳8 :۱۵۳7اسفند يغمايی، ) د و بنازد.لبابمیان مسلمانان ايران است 

پیام ايران بنجد و حجاز و )کتابِ )دارالتقريب قاهره( درباره  االسالم  رسالة مجلةو در 

 چنین آمده است:( با غالت و ائمه معصومین  مصر: مبارزات رسول خدا 
لفکرتها،  فی دارالتقریب اآلن بحث مستفیض مخطوط ألفه لها، تأییدّاو 

عالم إمامی معاصر هو فضیلة العالمة الجلیل الحاج میرزا خلیل الکمرئی 

یبیین فیه رأی اإلمامیة سلفهم و خلفهم الذی أجمعوا علیه فی هذه 

ب القضیة األساسیةو هو كفر هوالء الغالة و ارتدادهم عن دین الله، و وجو

حربهم و البراءة منهم، و ما ورد عن أئمة الهدی من أقوال حاسمة فی 

 ذلک
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هذا المؤلف الحدیث هو اآلن قید البحث و الدرس فی دارالتقریب 

لمراجعته والتعرف إلی مصادره، و تهیئته النشر مستقاًل فی فرصه قریبة 

 .ن شاء اللهإ
5 

 ترجمه
در راستای انديشه که موجود است پربار اکنون در دارالتقريب قاهره پژوهشی 

القدر، حاج  حضرت علّامه جلیل ،يکی از علمای امامیّه به قلمِ ،تقريب و تأيید آن
علمای سلف و  نظراتِاست و در آن تحرير درآمده  رشته بهای  میرزا خلیل کمره

بر کفر غاُلت و حکم  القول متفقکه همگی  شده استخلف امامیّه تبیین 
ها را واجب  اند و جنگ با آنان و برائت جستن از آن خدا داده نِاز دي شانارتداد

 موضوع فوق است. از ائمه هدی درسخنانی قاطع  شمرند و آن کتاب متضمن می
منظور  ، بهاين اثر جديد بررسی منابع و مأخذدستِ در لتقريب اداراکنون 

 نزديک است. ان شاء اهلل. ای جهتِ انتشار مستقل در آيندهسازی آن  آماده

 نويسند: ای خود می اهلل کمره آيت
نمونه ديگری از بیداری آنان آن است که مرحوم شیخ اکبر ريیس جامع 

االسالم( نشريه  های )مجله رسالة االزهر در تفسیر خود که در شماره
آراء ائمة الشیعة »شود، از کتاب تألیفی من  دارالتقريب مصر منتشر می

نام به نیکی برده، آن را قبل از مالقات من نوشته بوده « فی الغالة اإلمامیّة
و همین هم دلیل ديگری است بر حقیقت شیخ اکبر ريیس جامع األزهر و 

 (۱۳تا:  ای، بی رجال دارالتقريب و تنزيه آنان... )کمره

 قدر گرانای و تألیفات  میرزا خلیل کمرهعلّامه  در وصف استاد امیری فیروزکوهی

 نويسد: می «مسجدالحرامکعبه يا -قبلة اسالم»کتابِ خاصه  ،انايش
 ل اعالی اين طبقه از علماء و دانشمندان مجاهد بلکه پیشوا وثَل و مَفرد اکمَ

، فضالء  اماثل  و زبدة  ،علماء  بزرگواران در اين راه خطیر، قدوة اکابر  آن  قدم پیش
، پیشوای مجاهد فهامه، امهعلّمحقق مدقق ، و دها  صفا و آيت فهم  اهل  اسوه
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که   باشند می  من اللّه علینا بطول بقائه-ای ا خلیل مجتهد کمرهزمیر  حاج الله آیة

انواع مطالب و   گرفته و در دست به  و ارشاد  هدايت  قلم  از زمانی که و انصافاً حقاً
بذل  هیچ انصراف و انقطاعی اند بی و تألیف کتب پرداخته تصنیف بهمباحث دينی 

و   شواغل  باوجودروزی خود را  ساعات شبانه  کرده و اغلب  اوقات  همت و صرف
هر کسی است در انجام اين مهم و آشنا  بازندگانیناچار مالزم   که  ۱صوارفی

 اند.  وقف نموده  دقائق احکام 2اسالم و خبايای فلسفه بهکردن مردم 
و حائز  قرارگرفتهح و تعلیق تصنیف و تألیف و شر مابین... مرقومات ايشان که 

دارای اين خصیصة آشکار که هم از باب انتخاب موضوع و  ،تعداد زيادی است
مردم در حد اعالی   عموم  روانی و سادگی انشاء و مطالب بفهم  هم از حیث

های دينی عصری است. يکی از همین  از مفیدترين نوشته  راستی بهامکان و 
دينی گرديد کتاب  کتبِ  بخش چشم آرزومندان روشنی تصنیفات نفیس که اخیراً

اغلب مرقومات   مانند  که  است «مسجدالحرامکعبه يا -قبلة اسالم»پرفائدة 
برشته تحرير   نخورده مهم اسالمی بکر و دست ضوعاتله در يکی از مو معظم

 درآمده است. ... 
يدات و شواهد نقلی با ؤمه ب  موشح  ... در اين اثر بکر استدالالت و تعلیالت عقلی

و فهم  ذوق بهو متبادر  گآهن بیانی روان و عباراتی فصیح و شورانگیز هم  چنان
و علم   مهم  فقط با درک علل و موجبات تکلیفی خواننده نه هرکسی است که حقاً

و عملی خود واقف و مطلع   ايمانی  مجهوالت  بر بسیاری از بزرگرازی ه ب
عبارات و شور و وجدی که از خواندن لطائف   اشنیبلکه شیرينی و چ ؛شود می

که   کند می  دهد، چنان او را مسحور و مجذوب دست می او به  ها آن  ذوقی و حالی
ای ملکوتی دارد. پیداست که  نغمه  ای آسمانی و گوش به گوئی چشم بر صحیفه

شامل و ای  و وافر و علم و احاطه  کامل  اين کتاب عصاره و چکیده عقل و ادراکی
  دائم و متالطم است که ذوقی وو شور  ؛متواتر و طبع و فطرتی حساس و شاعر

دقائق دشوار و  چنان فهمو خواننده را با  گذارد می  اثر  انسان  در دل و روح قدر اين
آور  و لذت بخش فرحو حالی  وجد بهسهل و آسان   تقريبی  با چنین  مشکل
و قصد قربت و جذبه و حال   خالص  مگر تأثیر نیت  و اين نیست برد فرومی
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و شور و فروغ الهامات آسمانی گرم   ذوق  آتش  که چون خود به آن بزرگنويسنده 
 آتش بهرا هم   و ديگران  تر يافته ای فزون و آتشین شده اثری ديگر و جذبه
  که  اقرار کنم . من بايدکند میگرم و آتشین   عواطف و حرارت احساسات خويش

و   شور و جذبه گرديده  مستغرق اين قدر آندر مطالعة ابواب و فصول اين کتاب 
که گوئی با کانونی از ملهمات و  کردم میوجد و حالی در خود احساس   چنان

راز و سری الهی در قالب يک غزل رقیق و ه سروکار دارم و ب  آسمانی  افاضات
که تفهیم  دانند میدارند  آشنايیکه با کتب علمی  ام. کسانی گشته  آگاه  شورانگیز

فهم و درک ه تا اشراف ب ها آنعالی مشکالت   سطح  مباحث عقلی و نقلی و تنزل
در خواننده ايجاد نکند و   ماللی  بطوريکه  کتاب  يک صورت به هم آنه عامّ

و  ختچه اندازه س  نمايد تا  تولید  هم در طول ساعات مطالعه در او شورونشاطی
 (۳۱7 – ۳۵8: ۱۵۵6امیری فیروزکوهی، اسفند ) فوق حد عادی است. ...

نیز  قاجار (خسروانیخسروی )  لیرضاع     آقای مقام عالیاستادِ مفسر ارجمند و 

ای را نگاشته  ای مقاله حاج میرزا خلیل کمره الله آیةاثر « قبلة اسالم»در معرفی کتاب 

 شود: است که با عنايت به مضمون تقريبی آن تقديم می
 ام شنیده  بزرگ  اشخاص  از  خود زندگی دوران در که مؤثری و برجسته کلمات از

  شیخ حاجالله  آیة مرحوم از اختصار و ايجاز کمال در که است سخنی

  نجفه ب تهران از حرکت موقع در علیه اللّه رضوان الغطاء کاشف آل حسین محمد
 روحم اعماق در ام زنده تا و فرموده القاء  ناچیز  اين به يادگار طور به  که آموختم

 كلمة تینمدعا علی االسالم بنی» :که بود اين آن و  است باقی آن تأثیر

 أَحَدٍ بَینَ نُفَرِّقُ ال) که عظام پیمبران دعوت مبنای« الکلمة توحید و التوحید

 مقصد سویِ رو آن و است کلی اصل يکه ب بشريت  عالم دادن سوق (رُسُلِهِ مِن
  .است کردن واحد

  خواستن يکی و بودن يکی و پرستیدن يکتا و گفتن سخن يک توحید اصل و

 .است همین هم (الجاهلون كثرها  نقطة  العلم) معنای و است

 يک برابر در تسلیم و مقصود اين تمام شامل که است یمِّعَأة کلم هم اسالم و
  هو  سالماإل: »فرمود مؤمنان امیر چنانکه است شدن اعلیة نقط يک و واال مقصد

 َوَلِکن َنْصَراِنّیًا َواَل َیُهوِدّیًا ِإْبَراِهیُم َكاَن َما »فرمود:  سبحان خدای و «التسلیم
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 اإِلْساَلِم َغْیَر َیْبَتِغ َوَمن»و ( 67، بخشی از آية شريفه عمران آل) «مُّْسِلمًا َحِنیفًا َكاَن

 اسالم خالصه طور به و( 8۳، بخشی از آية شريفه عمران آل) «ِمْنُه ُیْقَبَل َفَلن ِدیًنا

 .اسالم يعنی توحید و  توحید  يعنی
 مقصد روسوی همگان که شد می رهنمون راست راه اين به بشريت عالم هرگاه
 و نمايند دراز نیاز دست و گذارند نماز ايستاده جهت يک به همگی و کنند واحد
 حاضر حال به دنیا روزگار  باشند  يگانه  چیز همه در و بخوانند و  بخواهند  را يکتا
 مینه به و شد می آدم اوالد تمام حال شامل معنوی و صوری رفاه و بود نمی

 همه يافتند مأموريت يگانه مبدأ جانب  از  که و پیمبرانی مختلفه اديانِ جهت
 خود واحد مبدأه ب را جهانیان که زدند قدم طريقه  برين همگی و  گفتند  چیز يک

 از را است نار و ومعوج کج  های راه و پا بی خیاالت و جا بی توهمات و سازند متوجه
 .بردارند  ها آن قدم پیشِ

 گرفت نمی پیش سرسختی و عناد راه جهول و ظلوم بشر و شد می چنین اگر و
 .آورد نمی باره ب خود  برای  را  بدبختی و بیچارگی  اين
 حضرت  عظام  سفرای مأموريتة دهند پايان و گرام پیمبرانة سلسل سر

 که  کتابی در و  نکرد  تجاوز کلمه اين از دعوتش  مصطفی محمد  النبیین خاتم

 ِإَليَّ  ُیوحي ِإنَّما ُقْل» :که  فرمود  کرات به و زد خاتمیت مهر کتب ساير بر و آورد

 اللّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُواْ»و ( ۱08)انبیاء:  «ُمْسِلُموَن َأْنُتْم َفَهْل واِحٌد ِإلٌه ِإلُهُکْم َأنَّما

 انما لفظه ب را دعوت اصل و( ۱0۵: بخشی از آيه مبارکه عمران آل)« تَفَرَّقُواْ واَلَ جَمِیعًا
ه ب و داد قرار اصل آن بر  متفرع  را دعوت  ارکان بقیه و فرمود منحصر توحید در

 واَلَ»و  (۱۵)شوری، بخشی از آية شريفه « فِیهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِیمُوا أَنْ»آيات 
 و اعلی مقصد( ۱۳۵)أنعام، بخشی از آية شريفه  «سَبِیْلِهِ عَن بِکُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا
 را اختالف و پراکندگی و قتفرّ و  بحزّت  بساط  که بود آن او اسمای منظور
  .فرمايد نمائی ره اتفاق و يگانگی  و اتحاد و  تجمع شاهراهه ب را همه و برچیده
 و فرمود مهیا پرستیدن  يکی و گفتن يکی و بودن يکی برای که وسايلی ازجمله

 در  خاليق  که  بود (اسالمة قبل)تعیین نمود القاء را واحد راه پیمودن جهانیان به
 و  آورده  نماز و نیاز روی سو بیک و کنند سو ه يکب رو زبان يک و يکدل روز شبانه

 مقرر واحدة قبل  تعیین در را عملی توحید حقیقت در و نکنند ديگر سوی به رو
 کعبه يک متوجه است نماز که يکتاپرستی دين اصلی عمل اجرای در که  داشت
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و ( ۱حديد، بخشی از آية شريفه ) «کُنْتُمْ أَينَما مَعَکُمْ هُوَ وَ»ة کريم  واال شوند  مقصود

 الیهِ أَقرَبُ نَحنُ»و ( ۱۱۳قره، بخشی از آية شريفه )ب« اللَِّه َوْجُه َفَثمَّ ُتَولُّوا َفَأْیَنما»

 (۱6)ق، بخشی از آية « الوَريد حَبْلِ مِنْ
 توحید  ماحصل رو ازاين و  است  نداشته  فرض جائی همه دلبر برای را محلی تعیین
ه ب دسترسی را کس هر و .يافت تمرکز واحدة قبل تعیین در  توحیدة کلم و کلمه
ة دربار  کس هر و است شده هدايت بیشتر توحید طريق به  باشد  بیشتر آنة فلسف

 هنمائیار بهتر توحید مقصد به  را  جهانیان باشد کرده فرسائی قلم بهتر اسالمة قبل
 و نهاده  منت  ايران  مسلمانان به منان خداوند اخیراً که برکاتی از است کرده

 و  المقدس بیتة رسال  نشر از پس (اسالمة قبل)کتاب  انتشار است فرموده موهبت
 حضرت دين واقعی خدمتگزار پربرکتة خام هب کتاب دو  هر  که است (قبله تحول

 مانند و  مرقوم  توفیقاته  فی اللّه زاد و اللّه  ايده  ای کمره خلیل میرزا حاج الله آیة

 است ساخته منور  را  اسالمی نشريات و مطبوعات  عالم  ای رخشنده  کوکب
  که نديدم کتابی شدم آن بخواندن موفق تازگی به که را( اسالمة قبل)کتاب

 دانشمند هر  قوه  از  بلکه مستمندی  ناچیزة بند چون  عهده از آن تمجید و  توصیف
 نشود خوانده دقت روی از تا که ديدم هايی نوشته از را آن چه  برآيد ارجمندی

  است  دارويی  مانند  روح در آن تأثیر و نشود  برده پی  آن  محاسن و مزاياه ب کامالّ
 و گفتنه ب آن شرح و نداند حقّه هو کما  بدن در را آن  تأثیر  نیاشامد بیمار تا  که

  .نیايد درست ستودن و شنودن و نوشتن
  وافی  بهره َر ردُ و پرگهر های خزانه اين از ،شیعیان ويژه  مسلمانان  که آرزومنديم

  اصله ب تا شمرند غنیمت را مستطاب کتاب اين از تمتع و مطالعه و  قرائت و  برند
 شب که روحانی رهبران و دينی علمای گونه اين و برند پی خودی پربهای ديانت

 رفع و ديانتة حوز خواهان دين قلوب ارشاد وقف را خويشتن  آسايش روز و
 فعلی و قولی سپاسگزاری و قدردانی اند فرموده معرفت وادی تشنگان  عطش
ه ب  هم  متعال خداوند تا فرمايند فراهم را آنان تشويق و تأيید  موجبات نموده
 .دهد نجاتمان تمذلّ و نکبت حال اين از و فرستد رحمت و آورد رحم ماة جامع

 (۱۳۵-۱۳۱: ۱۵۵6)خسروانی قاجار، دی  همِرَکَ و همنّبِ
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قبله اسالم کعبه يا »در تقريظ بر کتاب  دکتر جواد کلیدداراستاد همچنین 

 نويسد: می« مسجدالحرام
ای در اين  کمره الله آیة هايی که آقای تحفه بهاترين گرانترين و  يکی از مهم

نظیر قبله اسالم است  اند، کتاب بی دوره به عالم اسالم و ملّت ايران تقديم نموده
ای از خدمات صادقانه سودمند و  ناپذير و نمونه ای از جهاد خستگی که نشانه

رود؛ علی األخص که اين سِفْر جامع عظیم و کتاب  روزافزون معظم له بشمار می
صر مهم وضعی و فکری را در بر دارد؛ زيرا موضوع آن نظیر ايشان هر دو عن بی

بسی مهم و قلم توانا و فکر وقاد مؤلف آن بدو حیات بخشیده و به عرصة وجود 
 است.  درآورده

و قیمت موضوع اصلی آن  قدر به، قدر و قیمت هر کتابی در عالم بسته الواقع فی
نوط به مقدار اهمیّت کتاب است و موضوع هر کتابی نیز در درجه اوّل مربوط و م

و مربوط به درجه مقدرت و اندازه قدرت مؤلف آن موضوع  متوقفو در درجة دوّم 
است و لذلک بهترين کتاب و تألیفی است که موضوع آن فی حدّ ذاته دارای 

ل و عالوه بر آن مؤلف آن نیز از دانشمندان بزرگ و معروف به حسن ماهمیّت کا
« قبله اسالم»ر بحث و تحلیل باشد و کتاب اختیار مواضیع و مقدرت کامل د

 (60: ۱۵۳۱ای،  )کمره شامل کلیّه اين جهات برجسته است. ... الواقع فی

 در سوریه ■
ای، سفر ايشان به کشور سوريه  اهلل حاج میرزا خلیل کمره آیة از ديگر سفرهای تقريبی

والمسلمین حاج شیخ  االسالمحجة و انجام ديدارهای مختلف با علمای آن بالد بود.

 نويسد: می که خود همراه معظم له در اين سفر بوده است،ای  ناصرالدين کمره
شمسی، ايشان پس از تشرف به مکّه معظمه برای عمره  ۱۵۳6در عید نوروز 

نظر  مفرده و مدينه منوّره به سوريه عزيمت نمودند. در آن ديار پس از تبادل
ی آن سامان، بنا به دعوت و تقاضای علّامه درباره وحدت عالم اسالمی با علما

و مفتی اعظم سوريه، ايشان در جامع النّور دمشق، يک  ۱شیخ احمد کفتارو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

م( از علمای بزرگ سوری است. از اساتید او 200۱ – ۱۳۱۳. شیخ احمد بن شیخ محمد امین کفتارو )۱
توان به پدرش مرحوم شیخ محمد امین کفتارو، شیخ ابراهیم الغاليینی، شیخ ابو الخیر میدانی، شیخ  می
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 مستمعین قرار گرفت. موردتوجهسخنرانی به زبان عربی ايراد نمود که بسیار 
 (۵6: ۱۵6۱ای،  )کمره

 یکی از علمای کشور سعودیگزارشی از مالقات با  ■
 [ای والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم حجة]به روايت 

ای  والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره االسالم حجةگزارش زير توسط حضرت 

ای با يکی از   کمره الله آیةح يکی از ديدارهای تقريبی و به شرشده است و منتشر تنظیم 

با عنوان ای  ای در مقاله کمرهالله  آیةبعدها . در تهران اختصاص داردشیوخ سلفی سعودی 

محکومیّت تجاوز رژيم عراق به ايران نگاشت،  درکه « برد میاين ننگ را عرب به کجا »
 ]در همین کتاب متن مقاله مذکور عیناً خواهد آمد.[ ای از مباحث اين ديدار اشاره کرد.  به پاره

اطالع حاصل شد که حضرت صاحب المعالی آقای شیخ محمد بن ناصر عبودی 
های دينی  طور غیررسمی پس از ديدار دانشگاه دبیر کل دانشگاه مدينه منوره به

 پاکستان و افغانستان به طهران آمدند. 

. 5)ها به محل اقامتشان با دو هديه علمی  طبق امر والد محترم برای ديدار آن

. كتاب رابطة 2لطوسی شعلة من مشکوة النبوة المحمدیة؛ كتاب الشیخ ا

رفتم. مطلع شدم که معظم له امین  (العالم االسالمی قبس من والء علی 

کشور  82محصل از  ۱200عام دانشگاه اسالمی مدينه منوره هستند که در آن 
مشغول فراگرفتن دروس مختلف دينی هستند و چون ابراز داشتند که غرض از 

های بالد اسالمی است و  و ديدن کتابخانه فقهامالقات با علماء و  سفرشان
اظهار تمايل به مالقات والد معظم فرمودند؛ از طرفی در وضع دنیای کنونی 

ها بین علماء فريقین بیشتر باشد به  گونه مالقات و مسافرت دانیم هرچه اين می
شان را به فال کند، لذا من تمايل اي و حسن تفاهم کمک می« اخوت اسالمی»

 نیک گرفتم. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

عنوان مفتی م به ۱۳6۱محمد جزو، شیخ محمد الملکانی، شیخ مال عبد المجید، اشاره کرد. در سال 
به م ۱۳6۱از سال او دار اين سمت بود.  م عهده200۱سوريه انتخاب شد که تا زمان وفاتش در سال 

 را بر عهده داشت. النور مجمع اسالمی ابیم رياست  ۱۳7۱؛ و از سال رياست شورای عالی فتوای سوريه
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قعده  ذی 2۳روز بعد اطالع دادند که آقای عبودی و همراهان روز جمعه 
به ديدار والد معظم به منزل خواهند آمد و اين مجلس علمی  ۱۳/۱0/۱۵۳۱

تشکیل شد و مذاکراتی سودمند بین طرفین پیرامون وحدت هدف انجام گرفت. 
ن ايران با وضع زمان حاضر و جهات انتشار مطالب طرفین برای آگاهی مسلمی

مختلف قطعاً مغتنم و به نفع مسلمین و دور کردن مطامع استعماری است. 
های دو طرف  مشتاق بودم که برادران دينی آگاه باشند اين مذاکرات و استدالل

که هرکدام در قطبی هستند و يک هدف دارند، چگونه است؟ با توجه به اين 
ما بودند، حداکثر احترام و ادب بايد مراعات گردد و نکته که معظم له مهمان 

 بحمداهلل انجام شد. 
قدم برای اصالح و صلح بودند،  منظور بدرقة همت مهمانان ارجمند که پیش به

 گردد. اين نشريه به مقام معظم له و مجامع اسالمی تقديم می
 ای. ناصرالدين کمره –والفضل لمن سبق 

 سخن امین دانشگاه:
م که از مدينه به جهان پخش شد قیامش روی پاية عنصريت نژادی ارتش اسال

نبود. سلمان فارسی از فارس؛ بالل از حبشه؛ صهیب از روم بودند که غیرعربی 
چون  ؛ونان هم نبود. منشأ آن تعصب عنصريت هم نبود بودند. اين قیام برای آب

د تا دورترين بالد صدا شدند لذا از مدينه ندای اسالم را به جهان تبلیغ کردن هم
الطارق و اسپانیا را  طارق بن زياد جبل ۳۳صدای اسالم را رساندند. در حدود سال 

طرف تا بخارا و سمرقند به نفع اسالم گشوده شد و تا اقیانوس  فتح کرد و از اين
 اطلس که آخر دنیای آباد آن روز در مغرب بود، رسیدند. 

 ای: کمره الله آیةسخن حضرت 
 ديلمی گفته: شاعر مهیار

 ما برحت مظلمة دنیا كم

 حتی اضائت كوكب فی هاشٍم

 بّینتموا به و كنتم قبله

 سرًا یموت فی ضلوع كاتٍم

 فصار هل من ملک مسالٍم

 )كشف المحجة ابن طاووس(     یقول هل من ملٍک مقاوم
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 سخن امین دانشگاه
حبشه  عربیت و عنصريت نژادی آن اندازه قدرت نداشت که عرب بدان از تسلط

قصد  که سپاه حبشه با فیل به در آيد. هنگامی ،که خود غالم و بندة دنیا بودند
دلیل اين است که قدرت « وللبیت رب»تخريب کعبه آمدند، عبدالمطلب گفت: 

صرف آنکه للبیت ربّ،  ترين مقدسات را خود نداشته وگرنه به دفاع از مقدس
( يمن را از تسلط حبشه آزاد شد تا سپاه اين سرزمین )ايران تکلیف ساقط نمی

فرمود:  وسفید را يگانگی داد و پیغمبر  ولیکن چون سپاه اسالم سیاه ۱کرد.
کلّکم من آدم و آدم من طین و ال فضل لعربی علی عجمی حتی فرمود: سلمان 
فارسی از خاندان ما است. )سلمان منّا اهل البیت( و نفرمود: )سلمان من 

)ايران( اسالم به چین رفت و در قرن پنجم به هند المسلمین( از اين مرزوبوم 
 رفت. 

و نیز از اين سرزمین ايران علوم اسالم و فرهنگ قرآن در تمام فنون تفسیر و 
قدر سپاه و جیوش به جهان پخش شد که  قرائت و کالم و حديث حتی لغت آن

های  تابيک از مؤلفین عار از تألیف به عربی نداشته و در ک دنیا را پر کرد و هیچ
 ها رنگ دوگانگی پیدا نیست که بگويند اسالم دين عرب است.  آن

در آن روزگار که وسیلة ارتباط مثل امروز فراهم نبود، چنین بوديم، حاال که 
شوند  وسیلة ارتباط فراهم است و هرچه در مشرق باشد در مغرب از آن مطلع می

ای )اشاره به والد( هست   کمره الله آیةو در میان ما علمايی بزرگ مثل حضرت 

ام و کتاب خوبی  ايشان را من خوانده «ارض النبوة جسر عظیم»که کتاب 

 است؛ چرا بايد از هم بیگانه باشیم. 

 چهره هدف
تا چندی قبل در مسجدالحرام چهار محراب بود نشانة چهار مذهب. موقع نماز 

آوردند و به امام مذهب خود اقتدا  اتباع هر مذهبی به محراب خاص خود رو می
کردند امروز بیايید ببینید خدمت مهمی که به وحدت اسالمی شده، همه  می

وحدت و نتايج آن را کنند آيا اين  شرکت می باشکوهمذاهب اسالمی در يک نماز 
 بینید؟ پس با ما بیگانگی نکنید و تعاون کنید.  نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

يمن را از دست حبشه آزاد « وهريز». اشاره است به سپاه ايران که در زمان انوشیروان به سرداری ۱
 کردند. ]پانوشت از منبع مورد استفاده[
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 سخن آقای تشیّد 
اکبر تشیّد )که از فضالی اسالمی و صاحب مجلة تاريخ  در اين وقت آقای علی

اسالم است( برخاست و چنین گفت: همان وقت ما به همه در نماز اقتداء 
کرد و مالکیان به امام  ی اقتداء نمیکرديم ولی اهل مذهب حنفی به امام مالک می

کدام  کردند و شافعیان به هیچ کرد و اين دو به شافعی اقتداء نمی حنفی اقتداء نمی
 يک. و حنبلی نیز به هیچ

 سخن امین دانشگاه
اختالفات ما نبايد مانع از تعاون ما باشد؛ چون اختالفات جزئی است در فتوی 
است وگرنه )کتابنا واحدٌ؛ قبلتنا واحدٌ؛ رسولنا واحدٌ( اختالفات هرچه باشد خواه 
جزئی و خواه کلی، مانع تعاون در برابر دشمن نیست. امروز دشمنان از هر طرف 

کند و دشمن  گری در جوانان رخنه می ورند؛ چه مسلح و چه غیرمسلح. مادی حمله
ما با اصول مشترک ما دشمن است؛ پس بايد تعاون داشته باشیم، هرچند 

 اختالفاتی باشد. 

 سخن والد محترم
کنیم.  برای اين حدّ ادب که از طرف ريیس دانشگاه مدينه ابراز شد، تشکر می

یديد و اين اقبال ايد، خود نمونه سپاه توح شما که تعاون بر برّ و تقوی خواسته
 امّت اسالم است. 

 بخت باز آيد از آن در که يکی چون تو درآيد
 روی میمون تو ديدن درِ دولت بگشايد.

وقتی مثل شما از اين در وارد شود، خیر و اقبال و میمنت از در آمده و ديدار شما 
 ها هستید و واحد شما هزار و بیش گويی ديدار همه آن جمع است که نماينده آن

 از هزار است.

 فرّب رجل یفوق الفًا

 و رّب رجاٍل ال تعّد بواحٍد

چون ريیس آن جمع محصلین شما هستید پس شخص واحد شما جمع است و از 
مند دربارة دانشگاه  طرفی حسن نیست و آرمان ما و آرزوی هر مسلمان عالقه

ن مدينه آن است که به مقام اليق و سزاوار خود برسد. امید است محصلین آ
ها برای دنیا باشد و  باشند و رسالت آن دانشگاه نمايندة جیوش عهد رسول خدا
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های معروف دنیا سوربن فرانسه، کمبريج انگلستان و مک گیل کانادا و  دانشگاه
 ها چون قمر دور خورشید دانشگاه مدينه يعنی دانشگاه محمّد ديگر دانشگاه

 بچرخند و کسب نور کنند.
باشد تا  باشد بايد به منزلة نماينده پیغمبر پیغمبردانشگاهی که در شهر 

معلم توحید )توحید کلمه و کلمة  درنتیجهشأن عظیم آن رهبر باشد  درخور
 توحید( گردد. 

 ولی متأسفانه روزی بر همین شهر مدينه گذشت که شاعر دعبل خزاعی گفته:

 مدارس آیات خلت من تالوٍة

 و منزل وحٍی مقفر العرصات 

 یاقوت()معجم 

فروغ شدن  به مرو آمده بود، دعبل در شعر خود بر کم که امام رضا  هنگامی
نور هدايت مدينه گريست و در قصیدة خود گفته پس از هجرت شما از مدينه 

هايی خشک ماند. امام  مدارس از تالوت آيات خالی شد و منزل وحی عرصه
و امام محمد بن به مرو  به بغداد و امام علی بن موسی موسی بن جعفر

به سامراء تبعید  و امام حسن عسکری به بغداد و امام علی النقی تقی
اين قصیدة مفصّل را شاعر در  ۱شد. فروغ کمهای علم مدينه  چراغ درنتیجهشدند؛ 

و مأمون خوانده، امید ما اين است که در اين تجديد حیات  مرو برای امام
که به صحابه  برگردد؛ طبق گفتة پیغمبر دينه به عهد رسول خدام ،علمی

فرمود: )الناس لکم تبع و سیأتیکم رجال من اقطار االرض يتفقهون فإذا 
باب فرض العلم  ۳۳/ ص  ۱رأيتموهم فاستوصوا بهم خیراً )کتاب بحار األنوار ج

اند؛  تابع پس ازاين( ترجمه: مردم جهان برای شما سفینة البحار 26حديث 

آيند، به  شما برای فراگرفتن علم دين می سوی بهاز اقطار زمین مردانی  زودی به
 ها از بذل خیر دريغ نداشته باشید.( کنم که نسبت به آن همه شما سفارش می

آن روز مدينه مرجع مصر و تمام اقطار زمین بود. سواری از مصر آمد و بر درب 
غدير خم گفت:  در مسجد مدينه فرود آمد از زيد بن ارقم پرسید آيا رسول خدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

نفر از صحابه که هرکدام چراغی فروزان بودند، در مدينه کشته شدند.  ۱700عام الحره  62در سال ۱ .

 ( ]پانوشت از منبع مورد استفاده[)اإلمامة والسیاسة ابن قتیبه
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من کنت مواله فهذا علی مواله چون شنید سوار شد و برگشت. گفت: من فقط 

 (2۵۱/ ص 2، جسفینة البحارام. ) برای گرفتن همین حديث آمده

حوزة درس حضرت سیّد الشهداء در مسجد مدينه طوری بود که همه مستمعین 
 «کأنَّ علی رؤسهم الطّیر»چنان ساکت بودند که  آن

يا صحابی کبیر  ب علم برای کسب دانش به حضور علی بن الحسینوقتی طال

)سفینة . الله مرحبًا بکم انتم وصیة رسولفرمودند:  آمد، می ابوسعید خدری می

 ( 221/ ص 2البحار؛ ج

در مسجد است و در دسترس است، کسی  گفت: تا علی عمر بن خطّاب می
 ير(فی المسجد. )الغد فتوا ندهد. اليفتیم احد و علی

خالصه آنکه اتمام نعمت بر هر امت به وجود رجال است. خداوند بر هر ملّتی 
ها تمام کرده است. رجال صحابه هرکدام از  رجال اليق داد، نعمت را بر آن

 شد.  ها رجوع می بزرگی خود واحدشان يک مدينه شد و به آن

العلم و )انا مدینة سخن معاون دانشکده برای تأيید مطالب فوق حديث مشهور 

 را خواند. )بحاراالنوار( علّی بابها(

 ای: کمره الله آیةسخن 
فرمود اين افتخار مدينه است که همه شهرها در صدر اسالم با شمشیر  پیغمبر

 فتح شد ولی شهر مدينه با قرآن )علم( گشوده شد. )مجمع الزوائد هیثمی( 
را از مکه با دعوت و اصرار و ابرام و تقاضا به  رجال مدينه هنگامی پیغمبر

سورة قرآن هنوز نازل نشده بود. حقیقتاً مردان مدينه به  2۱مدينه آوردند که 
رفتند و با هفتادوپنج نفرشان محور تاريخ جهان را  استقبال قرآن و پیغمبر

 گرداندند چون هجرت را به وجود آوردند و تاريخ هجری پديد آمد. 
قدر بزرگ و کامل و جامع باشد که  پس بايد شهر مدينه و دانشگاهِ آن، آن

پاسخگوی دينی و علمی همه جهان اسالم گردد تا اليق مقام پیغمبر خاتم 

 شود.  رحمة للعالمین

عنوان سؤال  در اين موضع والد معظم چند انتقاد اجتماعی و علمی داشتند که به
 ها طرح شود: دهید سؤال مودند: آيا اجازه میصورت مؤدبانه مطرح کردند و فر به
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 بفرمايید امین عام دانشگاه:

 :سؤال اوّل
منظور اصالح جوانان در دنیای  در انجمن جوانان که چندی پیش در الرياض به

مضطرب کنونی با نمايندگان همة ملل اسالمی تشکیل شد آيا بهتر نبود که از 
 کرديد؟ ايران هم نماينده دعوت می

 دبیر کل دانشگاه:جواب 
اين دعوت را وزير معارف کرده بود؛ در امور اداری آن وارد نبودم، من خود دعوت 

 داشتم و به علّت مسافرت نتوانستم شرکت کنم. 

 سؤال دوّم:
دانستید که دروس عالی اجتهاد منحصر به فقه مذهب واحد نباشد،  آيا صالح نمی

و نیجر پیش من آمد که از  اهل سنگال مؤدّبچند سال پیش جوانی سیاه و 
محصلین دانشگاه شما بود. کمیّت و کیفیّت دروس علمی آنجا را از او پرسیدم. 
گفت: چون دانشگاه است ما بايد مجتهد شويم و دارای قوّة استنباط گرديم و قوّة 

ها با يکديگر مثل حقوق  استنباط از فقه مقارن و مقابله آراء مذاهب و مقايسه آن
آيد و چون در اين دانشگاه چنین مقايسه در فقه مذاهب  ست میتطبیقی به د

مختلف نیست؛ لذا ما بیست نفر که از آفريقا هستیم قصد داريم برويم و همین 
ايم. اکنون سؤال من اين است آيا اصلح  مطلب را به اعلیحضرت فیصل هم نوشته

ها  د چون آنبیت ائمه دين هم تدريس شو نبود در آن دانشگاه از فقه علمای اهل
اند و مؤسس بنای عظیم  شده از متن مدينه هستند در آنجا متولد و در آنجا مدفون

آيا صالح است فقه آل  ۱اند. ها بوده دانشگاه اسالم در درجة اول ازهرجهت، آن
محمد را عراق و نجف و خراسان ايران بدانند و محصلین دانشگاه مدينه ندانند؟ 

لیکن دانشگاه  مالک را مراکش بخوانند و بدانندآيا صالح است که فقه امام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

و ابوک کان اسه و نظامه. امام جواب کافی به او داد. . درباره حج اعتراض کرد و گفت: قل فانک سنامه ۱
ها در  صد شیخ از آن بودند که نه لی( چهار هزار شاگرد امام صادق 6)امالی صدوق(؛ )بحاراالنوار کاد 

کردند. کل يقول: حدثنی جعفر بن محمد )رجال ابوعلی منتهی المقال در ترجمه حسن  کوفه تدريس می
گويد به کوفه رفتم تا اجازه نقل از  ( امام احمد بن حنبل می6۳6ص  2بحار، جبن علی و شأء( )سفینة ال

کردند.  ديد، حديث از او قبول نمی محدثین کوفه بگیرم زيرا در آن زمان تا کسی حوزة علمی کوفه را نمی
 )سفینة البحار( ]پانوشت از منبع مورد استفاده[
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مدينه ندانند؟ آيا صالح است فقه شافعی را مصر بخوانند و بدانند ولی دانشگاه 
اطالع باشد؟ آيا صالح است فقه حنفی را ترکیه و بالد زيادی  مدينه از آن بی

 خبر باشد؟ بخوانند و بدانند ولی دانشگاه مدينه از آن بی
کدام از مذاهب اسالم را بیگانه نگیر؛ چنانکه  توحید بايد هیچ دانشگاه پیغمبر

ها را از خود دانست  هم، سلمان، بالل و صهیب را بیگانه نگرفت و آن پیغمبر
و در صورت عدم توجه به فقه مذاهب مختلف اسالمی، نماينده پیغمبر توحید 

تیکم رجال من الناس لکم تبعٌ و سیأ»نخواهید بود و مجری و تابع حديث مشهورِ 
نیستید، من در کتاب « اقطار األرض يتفقهوم فإذا رأيتموهم فاستو صوابهم خیراً

بیت  ام که فقه اهل به اعلیحضرت فیصل پیشنهاد داده ارض النبوة جسر عظیم

در آن دانشگاه تدريس شود؛ چون بر مجتهد ترس و خوفی نیست که کالم و 
دارند يا ندارند؛ اگر دلیل قوی و متقن دلیل رقبای خود را بشنود؛ زيرا يا دلیل 

 کنند.  کنند وگرنه رد می دارند قبول می

 :جواب دبیر کل دانشگاه مدینه
در سالی که شما مشرف شديد، دانشگاه هنوز نوزاد بود و مستشاران عالی رأی 

شوند. ولی اکنون  دادند اگر فقه همه مذاهب گفته شود شاگردان سرگردان می

دانید  و شما می ۱شود تدريس می« المجتهد ابن رشد اندلسیبدایة »کتاب فقه 

 که ابن رشد اندلسی است؟!!

 سؤال سوم:
به دانشگاه مدينه هديه  مسجدالحراماگر کتبی مثل کتاب قبلة اسالم کعبه يا 

کنید آن را تعريب و ترجمه  شود، آيا دانشگاه مدينه و شخص ريیس قبول می
هم آسان است؛ به وسیلة  راه تعريب آن کنید و به زبان عربی منتشر کنید؟

کنند، هرکدام فصلی از کتاب را ترجمه  شاگردان ايرانی که در آنجا تحصیل می
کنند؛ چون اين کتاب موضوع قبلة اسالم را از جهات مختلف موردبررسی دقیق 
علمی قرار داده است و قبله: مشترک بین همه مسلمانان است. اين کتاب نشانه 

 ر راه توحید کلمه و کلمة توحید. مساعی ماست د

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

کند؛ پس  نه بحثی نیست ولی از فقه چهار مذهب گفتگو میگو . متأسفانه در اين کتاب از فقه امامیّه هیچ۱
 برای تدريس و تثبیت فقه جعفر بن محمد. ]پانوشت از منبع مورد استفاده[
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 جواب دبیر کل:
اين دانشگاه هنوز نشريات ندارد. من کتاب خودم را به هزينة شخصی چاپ 

 فرستم. ام برای شما می کرده

 سؤال چهارم:
که  دانشگاه مدينه دعوت کنگرة هزارة شیخ طوسی را چرا اجابت نکرد درصورتی

 اقطار دنیا شرکت کردند؟شناسان جهان و مسلمانان از همه  اسالم

 جواب امین عام

 دعوت به ما نرسید.

 سؤال پنجم:
ها را  تواند تماس بگیرد و آن نماز حرم مکه و مدينه می آيا دانشگاه مدينه با پیش

اهلل را به جهر بگويند تا شیعیان بتوانند اقتداء  قانع کند که در نماز جماعت بسم
تواند اين  ر بخوانند آيا دانشگاه مدينه میکنند؛ چه ضرر و چه مانع دارد که به جه

 تفاهم را فراهم آورد؟

 جواب دبیر کل:
اهلل را در نماز  و ابوبکر و عمر بسم روايات صحیح بخاری هست که پیغمبر

 گفتند.  نمی
در اين موقع بین شیخ محمّد وائلی معاون دانشگاه و والد ازنظر اصول حديث 

ثی پیش آمد. او پرسید مرجع احکام در صحیح و مرجعیّت کتاب و سنت هم بح
 اختالفات چیست؟ 

 والد معظم جواب دادند:
مرجع کتاب و سنّت است. سپس پرسید: معیار سنّت مورد اعتماد چیست؟ جواب 
داده شد: معیار اين است که اگر راوی ثقه و امامی باشد آن حديث صحیح است و 

امامی غیر ثقه باشد آن را حسن  اگر ثقه غیر امامی باشد آن را قوی و موثق و اگر
گويیم. پرسید کتاب صحیح  و اگر غیر امامی و غیر ثقه باشد آن را ضعیف می

بخاری نزد شما چطور است؟ جواب داده شد: کتاب صحیح بخاری همه طور 
ها صحیح است و بعضی غیر معتمد؛ زيرا اين کتاب از  حديث دارد بعضی از آن
هیچ روايت  و امام صادق ز امام باقرکند و ا خوارج بسیار روايت می

 کند. نمی



   داران وحدت اسالمی  شفاهی طالیه تاریخ 761  

 

 وائلی معاون دانشگاه:
 ها روايت نکرده را درک نکرده، از آن چون بخاری امام باقر و امام صادق 

 )والد معظم(
يا آيا آن را که شاگرد ابن عباس بوده درک کرده بود و بری کرمه برعِبخاری آيا 

ه است، درک کرده بود؟ او از روايت کردرا که از آنان نقلِ نفر از خوارج  220
کند و اين در حالی است که  عمران بن حطان خطیب و فقیه خوارج نقل می

السالم بسیار منحرف شده بود و در شعری  عمران بن حطان از خط علی علیه
 گويد: معروف درباره ابن ملجم می

 یا ضربة من تقی ما أراد بها

 ذی العرش رضوانااال لیبلغ من 

 إّنی الذكره حینًا فأحسبه

 أوفی البریة عند الرحمن میزانًا

همچون عمران بن الحطان که حضرت علی  بعد رو کردند به ريیس که آيا کسی
 حال آن چگونه است؟ بداند، واجب القتل بن ابیطالب را 

 ريیس تکان خورد و گفت: استغفراهلل حاشا. 

اهلل  که آيا پیغمبر جهر بسم: سؤال کردند والد محترم از جناب امین عام

را منع هم کردند؟ جواب داد: خیر. سؤال شد که چه مانع دارد که برای حفظ 
وحدت بخوانند و نیز اگر سجده را به ارض بکنند نه به فرش چه مانعی دارد و 

جعلت »فرمود:  وسیله راه مصالحه بین ما و شما زمین باشد؛ چون پیغمبر بدين
نه فرش شما و نه تربت ما بلکه زمین مطلقاً و به « ض مسجداً و طهوراًلی األر

گذاشت و بسیاری از موارد فقهی از  ها را آزاد می فتوای ما و امام مالک که دست
ای  و لطمه ۱قبول همه جمع کردن بین تمام مذاهب است و قابل اين نوع که قابل

 شود.  خورد، مشکالت زيادی حل می به هیچ طرف نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

دانند و مذهبی ديگر مبطل؛ برای کمک و تقويت به اخوت  . در عمل آنچه را يک مذهب مستحب می۱
شود هنگام حج هر نوبه نماز جماعت به شود ترک کرد يا اگر موافقت  ايمانی مستحب و مندوب را می

امامت فقیه يکی از ممالک اسالمی خوانده شود و نیز پردة کعبه را دو تا قرار دهند؛ يکی را طبق معمول 
دولت سعودی بدهد که افتخار و شرافت آن برايش محفوظ بماند، دومی را هرسال يک مملکت اسالمی 
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 کل:جواب دبیر 
اهلل الرحمن الرحیم تمام است و  سخن شیخ )يعنی والد( در استدالل بر جهر بسم

 رسانم.  اين پیغام را می

 ای: کمره الله آیة
و ملوک  فقهاشود اين پیام را به  در جواب دعوت شما به اتحاد و اتفاق، تقاضا می

 درنتیجها ساقه فقهای شیعه و فقهای امم غیر عرب از صدر ت -عرب برسانید 
تعلیم دين به وسیلة قرآن و حديث حافظ و محافظ اخوت اسالمی بوده و هستند، 

طور مستقیم و غیرمستقیم، حس احترام به زبان عرب را در مردم تقويت  پس به
صد میلیون مسلمان غیر عرب  کنند و در اثر اين تبلیغ مدام حدوثاً و بقاءاً شش می

ايم و اگر  داشته ايم و نگه ن مسلمان عرب ما ساختهرا همواره پشتیبان صد میلیو
اين مجاهدت پیگیر نبود اين تودة عظیم هرکدام دعوت به عنصريت خود 

 ان عرب و ديار عرب بیگانه بودند.کردند و از عرب و زب می
موضوع ديگر: فقهای شیعه و غیر شیعه از روی عقیدة دينی پاسبان حدود و 

و هستیم و اگر يک وجب از اراضی اسالمی مورد اراضی اسالمی بوده و هستند 
 دهیم. با توجه به يک نکتة دقیق: تجاوز قرار گیرد فتوای دفاع می

ها  مخارج مادی فقهای شیعه تحمیل بر بودجه هیچ دولتی نیست؛ بلکه آن
و حقوق شرعی هستند. پس ما افواجی  المال سهم امام  مهمان صندوق بیت

مزد و مواجب مللِ عرب هستیم. پیغام فوق در  یخدمتگزاران دين و اردوی ب
جواب تمنای همکاری و تعاون در ختم کالم قرار گرفت و مجلس با تالوت آية 

 و مهمان عزيز مجلس را جلسة دعاء کردند. مبارکه نور پايان يافت
 عنوان پذيرايی علمی تقديم مهمانان گرديد: های زير به کتاب

الذكری األلفیة للشیخ الطوسی
5
 

 

 کتاب آفاق کعبه که دارای دوازده فصل درباره کعبه و قبله است.

  2.آراء ائمة الشیعة اإلمامیة فی الغالةکتاب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

و سهیم باشند. اين نوع کارها به برادری اسالمی و بدهد تا ديگران هم در اين خدمت دينی شريک 
 کند. ]پانوشت از منبع مورد استفاده[ آهنگی کمک فراوان می هم

 . درباره اين کتاب دبیر کل فرمودند: اين کتاب مورد احتیاج ماست. ]پانوشت از منبع مورد استفاده[۱

 پانوشت از منبع مورد استفاده[درباره اين کتاب فرمودند: اين کتاب مورد اشتیاق ما است. ]. 2
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کتاب فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی و نقش رهبری او در جهان اسالم. 

 ای است.  کمره الله آیةسه کتاب اخیر از تألیفات 

از طريق « مشايخ حديث و اجازه»کتاب مهم مواقع النجوم دربارة سلسلة 
 ايشان گذشت.  ازنظرفريقین 

 اهلل عُطارِدی قوچانی خاطراتی از علّامه حاج شیخ عزیز ■

که شرح حالی « روايت عشق»در کتاب  اهلل عُطارِدی قوچانی علّامه حاج شیخ عزيز

ای  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةاشاره به کمک و ياری خودنوشت از حیات علمی اوست، 

 نويسد: میثمر نشستن يکی از مطالعات مهم خود کرده و  در به
السالم کتابی  هنگام اقامت در نجف اشرف روزی در کتابخانه امیرالمؤمنین علیه

کردم. ناگهان ديدگانم به عباراتی برخورد  که در مصر چاپ شده بود، مطالعه می
که نام بخارا و کتابخانه بخارا در آنجا آمده بود، شخصی بر اين کتاب کرد 

ای از اين کتاب در مدينه منوره در  ای نوشته و در آن گفته بود نسخه مقدمه
کتابخانه شیخ االسالم عارف حکمت موجود است. او بعد از اين آورده بود 

قل گرديد و بعد از کتابخانه شیخ االسالم عارف حکمت از بخارا به اسالمبول منت
اکنون در آنجا مستقر و مورد مراجعه  مدنی به مدينه منوره انتقال پیدا کرده و هم

ای از بخارا به آنجا منتقل گرديده،  باشد. هنگامی که متوجه شدم کتابخانه می
 دريافتم که اين کتابخانه بايد درباره خراسان و ماوراء النهر منابعی داشته باشد.

که به اين موضوع واقف شدم، در نظر گرفتم روزی موفق گردم در همان لحظه 
بازگشتم در فکر  نتا از اين کتابخانه ديدن نمايم. بعد از اينکه از سفر هندوستا

مسافرت  ۱۵۱6مسافرت به مکه معظمه و مدينه منوره برآمدم. در آن زمان سال 
ت محدود است حج هم وق ماام حج مشکل بود و در ايّبه کشور سعودی در غیر ايّ

و بايد بعد از مناسک حج حجاز را ترک گفت. از اين رو بايد فعالیت کنم و ويزای 
مخصوص بگیرم و اجازه اقامت طوالنی را دريافت نمايم و بايد با يک مقامی که 
با دولت سعودی در ارتباط باشد، موضوع را مطرح کنم. از اين رو تصمیم گرفتم 

ای رضوان اهلل علیه  آقای حاج میرزا خلیل کمره نزد عالم بزرگوار فقیه و محقق
 میان بگذارم.  ربروم و جريان را با او د



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱۱0 

 

 ای مالقات با حاج میرزا خلیل کمره
مرحوم حاج میرزا خلیل با من آشنا بود و از کارها و تحقیقات من آگاهی کامل 

منوره  داشت. جريان کتابخانه شیخ االسالم و انتقال آن را از اسالمبول به مدينه
به اطالع ايشان رسانیدم. او از شنیدن اين سخنان در شگفت ماند و فرمود: بايد 
در اين مورد فکر کنم. او اندکی بعد فرمود: دکتر محمدحسین مشايخ فريدنی 

تواند در اين مورد اقدام کند. از حُسن اتفاق  سفیر ايران در عربستان سعودی می
ای با آقای  هران بودند. حضرت آقای کنرهدکتر مشايخ فريدنی در آن ايّام در ت

دکتر مشايخ فريدنی تماس گرفتند و موضوع را با ايشان در میان گذاشتند. او مرا 
به سفیر معرفی کرد و از او درخواست نمود در اين کار علمی و فرهنگی 

 )عطاردیهای الزم را بکار بندد و مرا به مقامات سعودی معرفی نمايد.  مساعدت

 ( 2۱2 - 2۱۱:  ۱۵87 ، قوچانی

شود و علّامه عطاردی  های صورت گرفته سفر مطالعاتی با موفقیت انجام می رايزنیبا 
 نويسد: میله  گردد. معظم با دستی پر از سفر حجاز بر می

پس از ورود به تهران با دوستان و آشنايانی که در جريان مسافرت من بودند و در 
اين راه مساعدت داشتند تا اين مسافرت با موفقیت پايان يابد مالقات کردم و 

ها در میان نهادم. هرکس در هر مقامی که بود و با کتاب  جريان کار خود را با آن
شنیدن اينکه در مدينه منوره چنین  و کتابخانه و مخطوطات ارتباط داشت، با

 ای بوده و کسی از آن آگاه نبوده، شگفت زده شدند.  کتابخانه
من صورتی از فهرست مخطوطات فارسی کتابخانه شیخ االسالم را به انجمن 
آثار ملی ارائه دادم تا به اطالع اعضاء آن انجمن که از اساتید و فضالء بودند، 

 برسد ... 
ايان در حوزه و دانشگاه که از اين جريان آگاه گشتند اين ... دوستان و آشن

ها را به من تبريک گفتند، به ياد دارم مرحوم استاد دکتر محمد جواد  موفقیت

و همچنین فقیه بزرگوار و محقق شکور که از اين سفرم آگاهی داشت مَ

ای که نخستین گام را درباره این  عالی مقام حاج میرزا خلیل کمره

)عطاردی . و زیارتی برداشت از همه بیشتر شادمان بودند علمی سفر

 (2۵7-2۵6:  ۱۵87قوچانی، 
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 هفته وحدت ■
میالد از هفته وحدت بر پاية دو روايت شیعه و سنی  ،پس از انقالب اسالمی ايران

 . به نمادی برای وحدت اسالمی مبدل شده است مسعود پیامبر اکرم 
اين انديشه همواره خواسته عالمان بزرگ و اصحاب وحدت اسالمی بوده است. 

ای در ضمن بیان خاطرات خود از مالقات آقای  ناصرالدين کمره االسالم والمسلمین حجت

توجه ديگری  ای به نکته جالب حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمحمدبن ناصر عبودی با 

 اشاره کرد:
بر ... آقای محمد بن ناصر عبودی مطرح کرد که علّت اختالف میان ما و شما 

االول را میالد پیامبر اکرم  چیست؟ ما دوازدهم ربیع سر میالد پیامبر اکرم 
االول را؛ مرحوم پدر فوراً گفتند: از دوازدهم تا  دانیم و شما هفدهم ربیع می

 .گرفت جشن االول را بايد برای پیغمبر  هفدهم ربیع
اين پیشنهاد بسیار خوبی است و معنايش جمع و اجتماع شیعه و سنی در اصول 

 ۱(۱۵۳۳/  6/  ۱اسالم است. )مالقات سوم، 

 العالم االسالمی ةشركت در رابط ■
 رابطة العالم اسالمیه.ش در کنگره  ۱۵۱۱ای در سال  میرزا خلیل کمره الله آیة

خوبی  اعضای آن ارائه داد. در سخنان معظم له بهخود به   های تقريبی شرکت کرد و ديدگاه
مشهود است که پس از مرگ فیصل عبدالعزيز پادشاه وقت سعودی، جناح تندرويی در 
عربستان سعودی، کوشید تا مسیر تشکیالت مذکور از وحدت اسالمی میان فريقین فاصله 

 نويسد: ای می بگیرد. علّامه کمره
ای است  و ما خود در رابطة عالم اسالم که مؤتمری است جهانی و کنگره

ايم باآنکه در مجلس  المللی از آغاز تأسیس آن همکاری و پشتیبانی داشته بین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ای به اين موضوع در کتاب رابطة عالم اسالم همبستگی جهان مسلمین و واليت  . علّامه کمره۱
 نويسد: السالم اشاره کرده و می امیرالمؤمنین علیه

المولود را عید بگیرند  ربیع ۱7المولود تا  ربیع ۱2عید میالد پیغمبر )ص( بالخصوص از »
 ( 66تا:  ای، بی و مراسم بزرگداشت چنان برگزار شود که اليق آن باشد. ... )کمره
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نفس  ای از شیعیان امامیه ]نبود در حالی[ که صد میلیون ذی تأسیسی آن نماينده
ت کرديم و آنجا را رابطة بین ها ندارند، شرک ها و مقام دارد که اعتنايی به منصب

جامعة  «رابطة اسالمیة»چهار مذهب فقط نداشته بلکه چنان تلقی کرديم که 
همة مذاهب خواهد بود که در آن میان مذهب شیعه امامیه هم خواهد بود که 

استاد امام أبی حنیفه و  کنند و آن امام می تبعیت از فقه امام جعفر صادق
اف جمیع از همه باالتر است. ما اين مرکز را مرکز امام مالک است و به اعتر

ايم و از آن توقع و انتظار کار و عملکرد  امانت عامة رابطة عالم اسالم تصور کرده
ف مذاهب آن، داريم و همه برای خیر و صالح امت عظیم اسالم با ]وجود[ اختال

)76: ۱۵۳7 ای، کمره) دارند.
 

 نويسد: در جايی ديگر می
از آن با  دودودمفشانی که  شده به کوه آتش طة اسالمیه تبديلبینید راب می

چیز خود را عوض  شود و گويی رابطة همه ها به آسمان و جوّ محیط پر می شراره
شده به مؤتمر قاطعه مُفرقه به جای  کرده، اسم و مسمی و سلوک آن تبديل

 مؤتمر رابطة عالم اسالم. 
کرد که با آمدن اين  بینی می قزّاز پیشکه شیخ بزرگوار شیخ محمد صالح  همان

آيد و پديد آمد، آکنده از  نگر، شکاف پديد می گرای طائفی عناصر مشکوک تفرقه

 )7۳: ۱۵۳7 ای، کمره) اطالع از فقه جعفر بن محمدصادق جهت و بی تعصب بی

 (۱۵۱-۱۵۵ )همان: :دافزاي و می
فتوی بر سر درب عمارت توقع بجاست اگر از ما قبول کنند هیئت علیای کنگره[ 

ها و دفاتر و  آن مجمع اين آرم با کلمة طاليی و شنجرف نوشته و آرم پاکت

من »داشته باشند که:  اوراق اين مجمع همین باشد. آرم را از امیرالمؤمنین

  «صلی إلی قبلتنا و دخل فی ملتنا استوجب حقوق االسالم و حدوده.

 سید مصطفی صفايی خوانساری الله آیةای به  های در نام علّامه حاج میرزا خلیل کمره

 نويسد: که تصوير نامه در صفحه بعد آمده است، می
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 هو اهلل تعالی
مرقومه مبارکه راجع به حج امسال واصل و بحمدهلل توفیق پس از سالم 

خاصل گرديد که در مکه معظمه در مؤتمر اسالمی مکه شرکت نموده و 
افشانده شد. آبیاری آن موکول به بذری در معرفی حقه شیعه امامیه 

ای که مخلص به آن انجمن مذهبی سپردم با  توفیقات است و صورت مقاله
...گردد. ترجمه آن به فارسی چاپ خواهد شد و ان شاء اهلل ايفاد می

۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د مصطفی صفايی خوانساریسیّ الله آیةای به  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةنامه   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

صفايی خوانساری  الله آیةای با مرحوم  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةای از مکاتبات مرحوم  . مجموعه۱

 موعاً هفت سند( در کتاب زير منتشر شده است:)مج

 سیدمصطفی اهلل آیۀ آثار و احوال: نامه صفائیه.ش(  ۱۵۳۵) محمدرضا دامغانی، خادمیان

 کتابشناسی موسسهکننده(  )تهیه شیعه کتابشناسی موسسه: قم، بزرگوارش پدر و خوانساری صفایی

               .ص 7۱0  ، شیعه
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 مسجدنگره رسالت ک ■
 ۱۵۳۳ای در کنگره رسالت مسجد در مکه معظمه به سال  میرزا خلیل کمره الله آیة

 شود: قمری شرکت کردند. خاطره زير به قلم ايشان است که ذيالً تقديم می
برای  المعارف دایرة... ]آقای دکتر مهاجرانی[ در خاتمه سخن که پیشنهاد تنظیم 

مساجد دنیا دادند، اهتمام ما را به مسجد با دو نمونه بیان کرد که حضرت علّامه 
 اند.  ای دو مسجد شخصاً تأسیس کرده کمره

الرحمن )اسم خود مؤسس  آباد که بنام مسجد خلیل يکی در تهران در يوسف
 اند، اند و ديگر مسجدی بزرگ و باشکوه در مسقط الرأس بناکرده محترم( نامیده

االنبیاء مسجداالقصی را در کمره در دست گرفت و  ها نقشه مسجد خاتم اين
االنبیاء را به مجمع ارائه داد و بیان کرد که با نصب  تصوير باشکوه مسجد خاتم

ای برای مسجد  اند هم سرمايه بزرگ برای مسجد توانسته موتوربرقکارخانه 
رود که دوشادوش  مسجد میهای مردم از  اند و هم روشنايی در خانه کرده تهیه

های مردم را هم روشن  روشنايی در ديدگان و منازل با نور ظاهر، نور مسجد دل
کند. در حقیقت يک پايگاه تبلیغاتی برای مسجد و  کند و هشیار مسجد می می

طور مستمر و  خودکار آن: رسالت مسجد را به  دعوت مسجد شده که دستگاه
نجا ختم کرده پايان داد.( اين نقش سخن دکتر دهد )سخن را اي مداوم انجام می

مهاجرانی که برای نشان دادن نمونة اهتمام ما به مسجد، مسجد نوساز و اسلوب 
مسجد را در کنگرة مسجد در مکه معظمه بین نمايندگان جهان  تأمین مالی

، ناطقان اسالم به منظر همه گذاشت و در برابر ديدگان همه برافراشت بین سخن
از وفد ايران بود که نشان داد اهتمام ما به مسجد با اين اسلوب بديع  شاهکاری

اش  ها و همین سرمايه تازه است که مسجد نور هم به منازل بدهد و هم به دل
باشد که مال دار باشد تا عزّت آن محفوظ باشد و گواه شاهد صادق در آستین 

همه اقوال بود و  که آنمشخص کرد ، عمداً نشان دادباشد. اين نقش که دکتر 
همه کردار. گويی اين منظره ازنظر سخنرانان در آن مجلس باشکوه جهانی  اين
 باره نازل شد.  ای بود که دراين آيه
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)مسجد ما شاهکاری از وفد ايران بود( برای نشان دادن اهتمام به امر مسجد 
کس کردم که دکتر تصوير ع شده بااينکه من تصور هم نمی توگويی از پیش تهیه

 خواهد. علم اهلل و شهد.  را برای اين مصرف می
آيد که چسان از هزارها مسجد بزرگ و کوچک در طهران و  واالن در ذهن می

اصفهان و ايران اين مسجد نوساز سخنش در آن مجمع جهانی به میان آمد و 
های بلند  چون است که کشتی نوح بر کوه نقش تصوير آن ارائه شد از لطف بی

الوند و دماوند و البرز و هیمالیا( که بسی رفیع و مرتفع و بلندند فرود  )آرارات و
کرد که  بود، فرود آمد که به خود باور نمی کوتاهنیامد و بر کوه جودی که بسیار 

 (26: ۱۵۳2 ای، کمره) اين لطف شامل او بشود.

 تدریس در دانشگاه معقول و منقول ■
ای، تهران محل تجمع عالمان و مجتهدانِ  میرزا خلیل کمره الله آیةدر دوران حضور 

بزرگی بود؛ مانند آيات عظام شیخ محمدتقی آملی، شیخ احمد آشتیانی، سیّد ابوالحسن 
رفیعی قزوينی، سیّد محمّد بهبهانی، شیخ عبداهلل مسیح مجتهد تهرانی، علّامه میرزا 

کوشیدند تا در محیط ناسالم  ن میابوالحسن شعرانی، سیّد احمد خوانساری و ... و آنا
شد، جوانان و دانشگاهیان را به معارف الهی  فرهنگی که از طرف رژيم پهلوی تبلیغ می

ای  چون علّامه شعرانی و علّامه کمره هايی شخصیتاست گه  چنین اينرهنمون سازنند و 

شهید  الله ةآیهايی چون  دارای سوابقِ تدريس در دانشگاه هستند و البته بايد از شخصیت

جعفری ياد کرد که حضوری پررنگ در  محمدتقیعلّامه  الله آیةمرتضی مطهری و نیز 

 میان قشر دانشجو داشتند. 

ای عالوه بر روحانیان، مورد اقبالِ  کمره الله آیةهای منزل  جلسات درس و حتی روضه

آن جلسات دانشگاهیان آن دوران بوده است و اين جاذبه در خاطراتِ برخی از حاضران 
 نويسد: ثبت شده است. برای مثال، دکتر احمد مهدوی دامغانی می

را در  فر( فروزان الزمان )مرحوم بديعمکرر در مکرر اين بنده حقیر در ايام عاشورا 
در منزل مرحومان بهبهانی،  علیه اهلل صلواتمجلس عزاداری حضرت سیّد الشهداء 

ای،  الملک، حاج میرزا خلیل کمره مقام قائم، ستونی چهلحاج میرزا عبداهلل 
 (7۱:  ۱۵۳۱ ،رستگار فسايی)ديدم. ...  رحمهم اهلل تعالی، در حال گريه می
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فرزندِ معظم له در خصوص نحوه دعوت پدرشان جهت تدريس در دانشکده معقول و 
 منقول چنین توضیح دادند.

در رفتند، بعد دعوت کردند. چند جلسه پبرای تدريس فر از پدر  الزمان فروزان بديع
طور هم شد.  گفتند: من ماشین ندارم شاگردان به منزل بیايند و همین

لیسانس بودند يا دوره دکتری، هفت هشت جلسه هم آنان منزل آمدند و پدر  فوق
کده ها آمدند و خود دانش درس داد. چند جلسه پدر رفت و چند جلسه هم آن

 ۱0/  ۵پ کرد. )مالقات دوم، سِ ايشان در علم حديث را چامعقول و منقول درو
 /۱۵۳۱) 

توان به  ای در خصوص اين مقطعِ تاريخی می علّامه کمره الله ةآیاز يادگارهای مکتوب 

اشاره « کتاب عظیم حادثة وحی )امّ الحوادث(»اشاره کرد که در بحثِ « افق وحی»کتاب 

ای حاج میرزا خلیل  کمره الله آیةاقتباس از دروس استاد اکبر حضرت »آن شده است که 

 ۱۵۱2 – ۱۵۵7های  مجتهد )مُدّ ظلّه العالی( در جمعیّت راه خدا و در دانشگاه سال
 «( ز: »۱۵۱ای،  است. )کمره« شمسی

استاد دکتر صغیر حسن معصومی که در کنگره هزاره شیخ طوسی حضور داشت و 

از « الدرسات االسالمیه»له ای دريافت کرد، در مج کمره الله آیةمجلدی از اين کتاب را از 

م( به ۱۳6۳برابر با دسامبر  ۱۵8۳پاکستان، )رمضان « معهد األبحاث االسالمیة»انتشارات 

 ای تمجید کرده است: کمره الله آیةمعرفی کتاب مذکور پرداخته و از 
شکر و حمد خدای را به چشم خود وحدت و يگانگی اسالمی و برکات آن را در 

دينی و دوستی خالص در بین همة فرق اسالمی را در ساية اخوت و برادری 
کردم  مدّت کمی که در مشهد مقدس برگزار نموديم، مشاهده کردم و آرزو می

کاش آن روزهای خوش و سعادت بار نگذرد و همیشه باقی باشد. بهترين فیض 
مند و مستفیض  و کاملترين نعمتی که از فیوض و برکاتِ دانشمندان ايران بهره

بود که حضرت مؤلف آن را برای در ياد داشتن هزارة « افق وحی»تاب شدم، ک
 (6۳تا:  بیای،  )کمرهجانب اهداء و مرحمت فرمودند.  شیخ طوسی به اين

که در دانشکده  نامه مهم را به شرح زير تصحیح کرده است له دو شجره نیز معظم
 اند: الهیات آن دوره منتشر شده
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تألیف مرحوم حاج میرزا حسین  «حديث و اجازهمواقع النجوم يا شجره علمای » -

حاج میرزا  الله آیةنوری )ره( به ضمیمه علم الحديث و طبقاته الکبری، درس 

شمسی در دانشکده علوم معقول و منقول  ۱۵۵۳ای که در اسفند  خلیل کمره
دانشگاه تهران )مؤسسه وعظ و تبلیغ اسالمی( منتشر شد و بالفاصله در آن زمان 

 . ناياب شد

تألیف مرحوم علّامه حاج سیّد ابوالقاسم طباطبايی تبريزی  «مشجره علماء امامیّه» -

العظمی سیّد  الله آیةقمری که با مقدمه  ۱۵62نجفی حائری )ره( متوفی 

استاد ای و  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةالدين مرعشی نجفی و تصحیح  شهاب

، در دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران )مؤسسه ۱الزمان سنندجی  بديع
 های آن نیز به سرعت ناياب شد.  وعظ و تبلیغ اسالمی( منتشر شد و نسخه

 دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکده دکتری های نامه از زمره پايانهمچنین 
دادخواه اشاره کرد عباسعلی تألیف دکتر « ايران و تشیع»دکتری  توان به رساله می تهران

شمسی دفاع شده است.  ۱۵۱۱ای، در تاريخ  حاج میرزا خلیل کمرهالله  آیةکه به راهنمايی 

 موجود است. اسالمى بزرگ المعارف دائرة مرکز و اسناد مرکز کتابخانهای از آن در  نسخه

 تألیف شاخص ■
ای را درباره  های گسترده ای پرکار بود که پژوهش ای نويسنده میرزا خلیل کمره الله آیة

پیامبر اکرم، قرآن مجید، کعبه و مسجدالحرام و عترت پاک پیامبر انجام داد. فهرست 
منتخباتی از کتاب آورده شده است. همچنین بخشهای آغازين ترين آثار ايشان در  عمده

و ... منتشر « پیک اسالم»، «مکتب تشیع»، «آيین اسالم» آثار ايشان در مجالتی از قبیلِ
 شده است.

« البالغه آفرينش آسمان و زمین در نهج»البالغه با عنوان  معظم له شرحی بر نهج

کاشف الغطاء  محمدحسینشهرستانی و  الدینهبةکه موردتمجید آيات عظام  نگاشته است 

شرح او بر کتاب شريف ( ۱۱-۱2: ۱۵87ای،  )کمره. ه استواقع شده.ق(  ۱2۳۱-۱۵7۵)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ه.ش( از اساتید برجسته ادبیات در دانشکده الهیات  ۱۵۳6 – ۱28۵)سنندجی  الزمان  بديع. استاد ۱
 دانشگاه تهران.



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱۱8 

 

البالغه  تفصیل به شرحِ خطبة اوّل نهج البالغه است که به البالغه، از معدود شروح نهج نهج
ای علمی دارد.  رو صبغه مضمون اصلی آن در باب خلقت جهان است و ازاين که پردازد می

« شیاءعلم األ»کند که مبحث  معظم له توجه خواننده را به اين موضوع جلب می
ما آن ]خطبه »نويسد:  و می(27: ۱۵87ای،  )کمرهالبالغه مستقل از هر مصدری است.  نهج

دانیم. ما معتقديم کائنات شکل ديگری جز آنچه از  دانیم، حقیقت می [ را تئوری نمیامام علی 
« کلی بگردند. های ديگر ممکن است به رسیده ندارد و پس از قرنی نظريه« مصادر وحی»اين 

 (28-27)صص 
خواهد تا دانشگاهیان، داستان خلقت )آسمان و زمین و آدم( را از منظر و  معظم له می

يک از مکاتب مادی بشری  ، ببینند که نظیرش را در هیچافق عالی بینش امام علی 
بسته اين مطلب را  هرکس هم به شرح اين کتاب عالی الهی کمر همّت می»نخواهند ديد: 

های ديگران نموده؛ با  گذشته است و يا با تأويالت بعیده آن را حمل بر فرضیهسربسته گذاشته و 
« که نظرية اين کتاب عالی فوق همه بوده و هیچ شباهت و سنخیّت به آراء صاحبان آراء ندارد. آن

 افزايد:  و می (28)ص 
ايستد که  گذرد، بلکه می سرسری نمی« ها سنگ»از سرّ  امیرالمؤمنین »
گويی  ها را ببینند. امام  از کند تا خلق هم سرّ سويدای سنگای ب دريچه

 هررو شو،  رو شو، عُريان روبه فرمايد: ای بشر خود با حقائق کوه و دشت روبه می
بايد  اند، اگر تو خداشناسی، ترا می اند، کاری در نظر داشته نهاده کار بهسنگی  جا

ها پیدا است. تدبیر او در طبیعت آمیخته با  ها را بشناسی. خدا در سنگ که سنگ
ها  هاست، اگر دلِ آدمی سنگ نباشد، جمال تدبیر الهی را در سنگ گِل سنگ

 کند و گاهی حکمرانی. بیند که گاهی دلربايی می می
  وجود دروديوارنقش عجب بر  مهه اين

 (۱0۱)ص هرکه فکرت نکند نقش بود بر ديوار 

البالغه  شرح نهجای در زمینه  حاج شیخ ناصرالدين کمره والمسلمین االسالم حجة

 گويد: میايشان 
پنجاه جلد میان يعنی از  ؛ترين کتاب پدر من است البالغه علمی کتاب شرح نهج

کتاب تألیفات ايشان، بعضی کوچک، بعضی متوسط و بعضی بزرگ ازنظر حجم، 
ترين و  علمیالبالغه[  البالغه ]آفرينش آسمان و زمین در نهج شرح نهج

های  نشان دهندة عمق علمی مرحوم پدر ماست. خطبه وترين کتاب  عمیق
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و يک  دناريک تعداد نامه دحضرت دويست و هشتادوچند تاست؛  حضرت علی
ها که  اين خطبه از میان تا؛ حاال ۳00تا  ۱80د نزديک نکلمات کوتاه دارتعداد 

از ند يک خطبه درباره خلقت آسمان و جهان است. ا هايراد فرمود حضرت علی
وقتی از ديد دانشمندان  يکمطلب  ؟خلقت چگونه آغاز شد علیحضرت ديد 

آغاز خلقت  گیچگوندر اينجا ا امّ شود، آن حساب ديگری است؛ امروزی بیان می
خلقت جهان چگونه آغاز شد؛ خلقت مالئکه  شود. بیان می از ديد علیانسان 

ازاينجا آغاز و البالغه است.  در نهج حضرت علیاوّل  چگونه؛ اين خطبة
حدود چهارصد بر آن در شرح پدر  و صفحه است ۱در حدود اين خطبه شود.  می

همان يک خطبه؛ شرح خطبه ديگری که باز از ايشان شرح و پانزده صفحه است، 
به هم را ، آن کردند آقای طالقانی هم همکاری میبا در نگارش آن است و 
]شرح ؛ اين کتاب ايم پرور داده متعلق به آقای دين البالغه ای بنام نهج مؤسسه

در دست  همشده و آن شرح ديگر  در آنجا چاپخطبه خلقت آسمان و جهان[ 
 (۱۵۳۱/  ۱0/  ۵)مالقات دوّم،  [.]تا به زودی منتشر شود .تتحقیق اس

البالغه و اينکه آيا تألیف مستقلی بوده و يا  در خصوص شیوه تألیف کتاب شرح نهج
چنین  شد که سؤالشان بوده است،  البالغه ايشان از درس نهج گفتارهای درسحاصل 

 توضیح دادند:
کلمات را جداجدا « البالغه نهج»اوّل  اين تألیف ايشان بوده است درباره خطبه

ای را  اند و توضیحات عالمانه اند. ارتباطش را هم جداجدا معنا کرده معنا کرده
جعفر شهیدی سیّد  اند. دکتر البالغه چیزها نوشته ها درباره نهج اند. خیلی داده

اند؛ شیعه و سنی؛ امّا به  نوشته، آقای محمّد دشتی نوشته، ديگران هم نوشته
در با مرحوم والد است. من خودم  شرح بهترينشرح مرحوم پدر ما اعتراف علماء 

پدر آقای موسی صدر، گفت: از مراجع تقلید،  صدر الله آیةای در قم بودم.  جلسه

البالغه  من خودم در مشهد چندين سال نهجو  ام من اين کتاب شما را خوانده
کار  از منتر  خیلی دقیقشما  کنم که در اين کتاب کردم، اعتراف می تدريس می

 ايد. ايد و زحمت کشیده کرده
آفرينش آسمان و زمین در »بُعد علمی مرحوم پدر در اين کتاب است بنام 

از دوستان بنده، چون برخی  معتمددکتر ، کتاب را داديم به آقای «البالغه نهج
شده در کتاب متعلق به دوران پدر بوده و اکنون تغییر کرده، ايشان  عددهای ارائه



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱۳0 

 

احمد آقای دکتر صفحات امضا کرده  یشناس هستند، بررسی کنند و پا که زمین
معتمد و متن اصل کتاب متعلق به مرحوم پدر است. اين کتاب را اخوی ما که در 

ها   ای در آنجا و رسید آن را برايم فرستاد؛ آن ت به کتابخانهآمريکاست داده اس
)مالقات اند.   شان گذاشته کتابخانهاوّل  کتاب را در بخش فهرست مراجع دست

 (۱۵۳۱/  ۱0/  ۵دوّم، 

له  نگاه موضوعی معظمای،  علّامه کمرهالبالغه  شرح نهجتوجه  جالبهای  ويژگیيکی از 
و توجه به يشان به امور تربیتی است که از اهتمام ایب تنظیم آن و ترتالبالغه  نهج ابوابِبه 

کند.  له نیز نقشی اساسی ايفا می های معظم شناخت انديشهحکايت دارد و در نیازهای زمانه 
 نويسد: می ای علّامه کمره

خود را در  المعارف دائرة اجزاء، استالبالغه کتاب تربیت  بدين نظر که نهج

ابواب مالحظة تقدّم رتبی  وتأخیر تقديمترتیب قرار داده، در  ازنظر« تبويب»
اهمّ  باآنکهموضوعات و اهمیت واقعی آن را ننموديم؛ مثالً مباحث توحید را 

مقاصد است، مقدّم نداشتیم و تقدم طبیعی آن را موجب تقدم در وضع کتاب قرار 
قدم داشتیم. اجزايی بايد مقدم داشت، ما م تربیت می نظر ازنقطههرچه را  –نداديم 

 است: قرار ازايندهد  المعارف را تشکیل می که اين دائرة
 البالغه و خلقت نهج –بخش اول 
 البالغه و جنگ نهج -بخش دوم 
 البالغه و بعثت نهج –بخش سوم 

 البالغه و قرآن مجید نهج –بخش چهارم 
 البالغه و اسرار احکام حقوق  نهج –بخش پنجم 

 ه و معادالبالغ بخشش ششم نهج
 البالغه، خالفت و امامت. نهج –بخش هفتم 

 البالغه و سیاست نهج –بخش هشتم 
 البالغه و دستور اياالت نهج –بخش نهم 
 البالغه و تشکیالت مالی نهج –بخش دهم 

 البالغه و حقوق رعیّت نهج –بخش يازدهم 
 البالغه و اجتماعت نهج –وازدهم بخش د

 البالغه و اخالق نهج –بخش سیزدهم 
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 البالغه و عمران و آبادی نهج –بخش چهاردهم 
 آمدهای آن. البالغه و آتیه دنیا و امم و پیش نهج –بخش پانزدهم 

 البالغه و مواعظ نهج –پخش شانزدهم 
 و علم النفس البالغه نهج –بخش هفدهم 

 البالغه و ضبط النفس نهج –بخش هجدهم 
 انديشی عاقبتالبالغه و  نهج –بخش نوزدهم 
 شناسی البالغه و حقیقت نهج –بخش بیستم 

 البالغه و بیداری و هوشیاری نهج –بخش بیست و يکم 
 البالغه و عرفان نهج –بخش بیست و دوم 
 البالغه و توحید و الهوت نهج –بخش بیست و سوم 

 البالغه و مناجات. نهج –بخش بیست و چهارم 
خواهیم. اين اجزاء را  از خداوند )که آاليش ارجمند بادا( توفیق اتمام عمل می

ترتیب داديم که با نشور و نمای فطری افراد انسان که همگی  رعیت اين  قرار به
 باالباالکه افراد مرتبه به مرتبه « رشد تدريجی»مناسب باشد و فراخور  اند امام

ها را گرفته و پله  ای مهیّا بوده تا دست آن برد. اجزاء کتاب پیشاپیش در هر مرتبه
پله انسان بیايد، و از جهتِ تطابق با دائرة عمر و درجات آن ما نام آن را  به 

نامیديم؛ زيرا با دائرة عمر انسانی و تقاضاها و حوائج واقعی آن اين  المعارف دائرة

 ( ۵0 – 2۳: ۱۵87ای،  )کمره کند. ... مطابقت می« سائرة معارف  دائرة»

 مکاتبه با واتیکان ■
ای، ارتباط با اديان الهی با هدف تبیین  از ديگر موضوعات موردتوجه علّامه کمره

صحیح دين اسالم برايشان بود که در پاسخِ تفصیلی معظم له به نامه ارسالی يکی از 
 François Abou« )فرانسوا ابو مخ»االصل بلندپايه واتیکان بنام  کشیشان سوری

Mokh ).دبیر امور غیر مسیحیت واتیکان»م(  2006 - ۱۳2۱کشیش ابو مخ ) است »
اعترافات يک کاتولیک »میالدی، از او کتابی به زبان فرانسه با عنوانِ  ۱۳۳۱در سال  .بود

( منتشر شده است که Lesconfessions d'un Arabe catholique« )عرب
 ها و خاطرات اوست. شامل مصاحبه



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱۳2 

 

های آن کشیش پاسخ داد و حتی کتاب  صورت مبسوط به پرسش ای به علّامه کمره
« به عالمت همکاری مسیحیت و اسالم»المقدس خود را با افزودن اضافاتی بر آن  بیت

« ای علمی و رسمی تقديمی برای مقام معظم پاپ اعظم حضرت پل ششم هديه»عنوان  به
بیان و  ری خوشمرحوم استاد سیّد محمدحسین انوار که مفسر و شاعکرد.  ارسال
افق قاب »های مذکور را در کتابی با عنوان  گفتار بود، مجموعه پرسش و پاسخ شیرين

قدر ايران به  قوسین، سروش قُدسی پرتو قرآن اشعة انوار سبحان، از مرجع روحانی عالی

ای،  )کمره .ای واقع شد به شعر سروده است که موردتمجید علّامه کمره« اعظم واتیکان پپا

۱۵۳۱: 2۱-۵0) 

 های سیاسی دیدگاه ■
ای، عمدتاً رويکردی فرهنگی داشتند که با  های علّامه حاج میرزا خلیل کمره فعالیّت

 قرآن دعوت کتاب؛ اکرم پیامبر دعوت مؤسسهدف دعوتِ جامعه به ارکان چهارگانه 
در شدند.  دنبال می  معصوم چهارده دعوت رهبرانو  معظمه کعبه دعوت خانه؛ مجید

تحلیلِ مواضع سیاسی علمای دين در دورة پهلوی بايد مواضع علماء را در ساختاری جامع 
هرچند ای از شواهد و مدارک بسنده کرد.  تنها به پاره نگری جزئیباهم سنجید و نه آنکه با 

انقالب  جريان قمری( مستقیماً وارد ۱۵۳0علّامه عبدالحسین امینی )متوفی  الله آیة

نیز بايد به نظیر بود.  بیبه انقالب اسالمی  دماتِ فرهنگی ايشاناسالمی نشد، امّا خ
نظیر آيات عظام حاج میرزا احمد آشتیانی و حاج میرزا  های فرهنگی کم مجاهدت

که مردم را  اشاره کردها عالم پرهیزکار ديگر  و دهو سید احمد خوانساری محمدتقی آملی 
عشق و و جان آنان را مملو از کردند،  د مؤمن و متدين تربیت میبا عمل و کردار خو

برای اسالم حاضر به هرگونه فداکاری کردند؛ تا جايی که مردم  می محبت اهل بیت
امام  يگانه دوران حضرت نظیر گرفت، پیام و قیام بی . تا اين تربیت الهی صورت نمیبودند

بر که نیز ای  علّامه کمرهدرخشان  تِتألیفاگرفت و  ل به خود نمیمجامه ع خمینی 
  .رد، همین ويژگی را داتأکیدی بسیار داشتشهادت و ايثار  ،حسینی حماسة
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که در « ۱د اسالمنوي» مقدمه و حواشی ايشان بر رسالةمانند مباحثِ سیاسی معظم له 
ايشان . موجود استو تکالیف مسلمانان در آن دوران است، ( عج) زمان امام غیبتزمینه 

در پاسخ به اين سئوال که در عصر غیبت چه قمری(  ۱۵66شمسی )شعبان  ۱۵26در سال 
کند  های گوناگون با محوريت ولی فقیه اشاره می به الگويی شورايی از تخصصبايد بکنند، 

 گويد: میو 
آرمانی دارم که آن را به شما از قبیل  نگويم چه بايد کرد ولیک من نمی

شود بادا باد! آرمان  گويم، هرچه می گويم. من آن را می می دورودرازهای  انديشه
داری شرکت کنند و با سعی  با متخصصین دين داری جهاندارم که متخصص 

مشترک موجبات تقدم و پیشرفت مقاصد خود را در پرتو اسالم فراهم آرند تا 
خود و جهان را مهیا کنند برای اين دولت بهیه و همکاری آن سرآمد  ازآن پس

 رجال.
بگیرند و متخصصین  عهده به نیکومسلمین در وظیفة کار خود را  داران جهان
بگیرند و بدون تعلل کارها را انجام دهند. اما  عهده بهنیز کار خود را  داری دين

و افاضل با يکديگر تبادل فکری کنند و  فضالمجمعی تشکیل داده شود که همه 
صادر از آن مجمع را حکم متبع گیرند  فیصل دهند و رأی نظر تبادلکارها را با 

اعلی را عملی خواهد کرد. در  مألآن را مقدمه کنگره اعال بدانند. اسالم روی اين 
است با عنصر حکمت  جنگیآن روز عنصر شجاعت يعنی آنکه نماينده شئون 

يعنی آنکه نماينده علم است در اين کنگره پهلوی همديگر نشسته و 
با مرجع تقلید  دفاعآيد که وزير  کنند. آری روزی می يکديگر کار می دوش به دوش

 نمايد، در عین سلحشوری. شرکت در نوشتن رساله عملیه می
داديد و آيا اين درست است  اين جواب مبهم بود. خوب بود بیشتر تفصیل می :س

 اند.   گويند در زمان غیبت مرجع امور نواب عامه امام  که می
ی در دفاعشوند. اگر وزير  نمی تنگ دلست است ولی اولیاء اسالم ج: البته در

نخواهد مکدر  بگیرد و ولی غايب  عهده بهتأيید اين دولت بهیه کاری را 
از  هرکدامشد. اگر همه هیئت دولت بعالوه از تخصص خود مجتهد نیز گردند، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

تألیف علّامه سیّد مصطفی حسنی   «ِبشارة االسالم في عالمات المهدي». کتاب در اصل ترجمه ۱

حسینی کاظمی است که توسط محسن جزائری به فارسی ترجمه شد و با مقدمه و تحشیه علّامه میرزا 
 ای بارها منتشر شده است. یل کمرهخل
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هدی رجال دولت شأن خود را در قسمت خود داشته باشد و در پهلوی خود مجت
 نیز نشانده باشند. 

تذکری از اين  22۳تن( ص  هفتادودو –ما در جلد دوم کتاب )عنصر شجاعت 
ايم. اين است: چه مانع دارد که در جامعه اسالمیان برای )اولو  همکاری داده

دهند و همه به يکديگر  تشکیلاالمر( هیئتی مرکب از متخصصین در هر جهت 
 به نظر تتمیم و اتحاد نظر کنند. 

عالم مجتهد، با دکتر طب، با عالم اقتصاد، با عالم اجتماع با زعیم سیاسی مجمعی 
خود را مستغنی از ديگری ندانند، به آراء متبادل وظیفة  کدام هیچداشته باشند، 

يومیه مسلمین را که رساله عملیه باشد بنويسند. کار وضع رساله را تنها به عهده 
مورد حاجت دول و  مصنوعاتم توجه به مجتهد آيین نگذارند که از جهت عد

جهانی نقصی در رساله رخ دهد يا از جهت عدم توجه به موضوعات  ابتالاز  غفلت
اسلوب يا انشاء يا ترجمه باب اعتراض گشوده شود. اينان به او کمک کنند، او هم 

 اينان را بپذيرد.
زيرا ما  ؛شده االمر تفسیر به ائمه معصومین  لوشما اعتراض مکنید که او

ولی مراجعی که بعد از  اند  االمر ائمه معصومینلو دانیم که مقصود از او می
صاحب  ها  اند صالحیت آن دارند که پس از آن غیاب خود معین کرده

ارکان اطاق  منزله بهاند و  باشند. در حقیقت مراجع تقلید تالی تلو معصوم امرونهی
فته و کار واگذار به ديگران است. اينان از آنان موقتاً ر تن يکشورايی هستند که 

به  اولواالمر در درجه دوم هستند يا بگو به امر او اولواالمرند. مگر امام صادق 
فرمود که ابان، من دوست دارم که تو در مسجد کوفه بنشینی  ابان بن تغلب نمی

 جای من فتوی بدهی؟ و به
دار  همین اولواالمريست؟! ارکان اين اطاق در زمان توسعه اسالم هرکدام عهده

و متکفل يک قسمت هستند و چنانکه مجتهد کار خود را که استنباط  جهت يک
کار  هرکدامهم دهد بايستی که افاضل ديگر  قدرت خود انجام می دّحباشد در 

تبادل و به عبارت اخری با سعی مشترک و نظر م حال درعینخود را انجام دهند و 
با تطبیق دادن نقشه خود با استنباط مجتهد آئین کارهای مسلمین را تعیین کنند. 

توان تصور کرد که مسئلة  کنم اين کار بشود. می تصور می دورودرازمن به انديشه 
طراز و مداخلة پنج نفر مجتهد در مجلس شورای ملی مقدمة اين کار و پلة اول 
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نزد علماء بروند نه علماء در مجلس بروند. شما  یانر مجلساين امر گردد، اگ
که مجلس شورای ملی کجا و حکومت افاضل کجا؟ مجلس شورای  گويید می

؛ ولی همیشه بازی مقدمه جدی حدی تادانم چنین است  ملی بازی است. من می
 است. 

 طفل دکانک از پی آن کرد
 تا به دکان رسد چو گردد مرد.

 [حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقةشعر از سنائی در ]

 (۱6-۵۱: ۱۵66ای،  )کمره

 درباره والیت فقیه نظر معظم له  ■
شمسی(  ۱۵۳۱درباره واليت فقیه در کتاب سلمان فارسی )طبع شرح نظر معظم له 

 دهد: می نشاننظر ايشان را درباره واليت مطلقه فقیه روشنی  و بهاست  مکتوب شده
و در  هامبورگايرانی مقیم کشورهای بیگانه در  دانشجويانما جوانان  –سؤال 

با دانشمندان ممالک خارجه اروپايی و پرفسورهای موشکاف  رو روبهمونیخ آلمان 
در  حکومتگويند: طرز تشکیل  پرسند و می هستیم که از ما رسالة عمل ما را می

حکومت گويند:  شیعه چیست؟ اين بیگانگان )به زبان خود( می ازنظراسالم 
 کند. اسالمی در نظر شما شیعه از چگونه تِزْ دفاع می

 أَوْلی است آية )النَّبِیُّ اسالم نخست با پیغمبر  ازنظرجواب: امور ما مسلمین 
گويد:  کند و آية ديگر می أَنْفُسِهِمْ( پیغمبر را مطاع مطلق معرفی می مِنْ بِالْمُؤْمِنینَ

و خالصه نظم و نظام را بايد به او برگردانید و  –هر امن و خوف و صلح و جنگ 

 َردُّوُه َوَلْو  ِبِه َأَذاُعوا اْلَخْوِف َأِو اْلَأْمِن ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم َوِإَذا»بعد به اولو االمر. 

)بخشی « ِمْنُهْم  َیْسَتْنِبُطوَنُه الَِّذیَن َلَعِلَمُه ِمْنُهْم اْلَأْمِر ُأوِلي َوِإَلٰی الرَُّسوِل ِإَلی

 النساء(  – 32از آیه 

قسم « َبْیَنُهْم َشَجَر فیما ُیَحکُِّموَک َحتَّي ُیْؤِمُنوَن ال َربَِّک َو َفال »و باز آیة 

کند که مسلمین تا ترا در مشاجرات بین خود حکم نکنند و حکومت  ياد می
 تو بهاينکه حکومت  شرط به هم آن –اند  ندهند، مؤمن نیستند و ايمان نیاورده

بدهند و سپس از حکمی که تو کردی در نفس خود و خاطر خود ناگواری نبینند. 
است و بعد از  امور ما مسلمین در درجه اوّل با امام  و برای بعد از پیغمبر 
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به مجتهد ارجاع است که به نیابت عامّه از پیغمبر و امام  مبرای درجه دوّ امام 
  .بر امور واليت دارد 

*** 
هد در نزد شما شیعه بر چگونه )امور در داخلة مسلمین( واليت و سؤال: مجت

 نیابت دارد و مرجع است؟ 
طبق اصول  و امام  و مرجعیت او به نیابت از پیغمبر  فقیه واليتجواب: 

 شیعه دو درجه دارد. 
درجه ادنی در امور مختصری و در دائرة کوچکی است. حفظ اموال ديوانگان، و 

را  سرپرست بیشود. اموال  ائبان و يتیمان به او ارجاع میسفیهان محجور و غ
و به مخارج زن و بچه  دارد برمیبرای صاحبانشان او بايد نگهدارد، از مال غايب 

دهد. اوقاف و موقوفات بی متولی را، وصايايی را که وصی ندارند او  او می
دهد و  را که ولی ندارد او انجام می« میتی»کند. تکفین و تدفین  سرپرستی می
 است.  فقیه واليتدرجة ادنی  ها اين نظايرو  ها اينگذارد.  نماز بر او می

*** 
است، در دائرة وسیعی واليت دارد. اقامه حدود  ها ايندرجه اعالی آن برتر از 

کند.  آوری می دهد، خراج را جمع دارد، امر به جهاد می کند، نماز جمعه برپا می می
های  دارد، تصرف در انفال، دامنه ضريبه در مواقع حساس بر مسلمین مقرر می

باله بمعنی اجاره ها و درياها به اجازه اوست. اراضی خراجیه را ق و بیابان ها کوه
دارد. عقد  کند. عمّال  کارگزاران را منصوب می دهد. حکّام را عزل و نصب می می

درجه  ها ايندارد.  بندد و اعالم جنگ با دشمن اعالم می صلح با ملل ديگر می
 اعلی است. 

*** 
دار است. حکم و قضای بین  بین اين دو درجه: تصدی قضا و دادگستری را عهده

 ا او است. حکم او بر هر دو نافذ است. متخاصمین ب
دهد؛ يعنی از ادّله شرعی و مدارک شرعی هرچه  فتوی می ها اينجدا از همه 
فهمد، رأی او حجت است؛ بدين معنی که در مورد اصابت  کند و می استنباط می

باشد و هنگام مخالف بودن عمل با  عمل با واقع برای استحقاق ثواب حجت می
 علمی کرده، پس اجر واحد دارد.[ ، ]چون کوششعقابواقع در مقابل 
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*** 
( در واليت درجه ادنی اگر مجتهد در میان نبود بايد آن کارها با نظر ۳مسئله )

ها را  عدول مؤمنین انجام شود و اگر عدول مؤمنین نبودند بايد فساق مؤمنین آن
 انجام دهند. 

( اموری است پسنديده که شارع راضی به ترک طورکلی به) ،مورد آن قسم واليت
« اجازه حسبیه»تا به درجه اجتهاد يا « علم»ها نیست. در اين قسم شرط است  آن

باز علم « محاکمات و قضا»در قسم تصدی  که همچنانبا قید عدالت و امانت. 
و احتیاط آنکه تا عسر نباشد با  ؛شرط است نیز با قید عدالت« اجتهاد»به حد 

 است. « اعلم»

*** 
« اعلم»ولی در قسم درجه اعالی واليت )که خالفت الهی است( شرط است که 

بايد دارای حسن نیّت  عالوه بهو اورع و اعدل و اعقل و اضبط هم باشد؛ بلکه 
 و خیرخواهی و تمیز و تنفیذ کافی هم باشد.  حد بی

یین قضات و خواهد بود. تع« اولو االمر»او  شرايطبا مجموع اين  -( ۱مسئله )
فرمان امام  حسب بهساير مصادر امور از او ممضی است؛ البته مقام اولو االمری او 

 .( 20 – ۱7: ۱۵۳۱ای،  )کمره و نیابت از او است 

 سندی از اسناد ساواک ■
شمسی )دو روز پیش از قیام خونین پانزدهم خرداد(  ۱۵/۵/۱۵۱2 مورخ در له معظم

 ساواک اسناد روايت به خرداد ۱۳ قیام کتاب»ای را صادر کردند که در اسناد ساواک  بیانیه
 است:به شرح زير  آنمتن  است و موجود« فیضیه 2 جلد -

  ۱۵/۵/۱2:  تاريخ امانى:  گوينده
 ۵۱۱ بخش ۱2:  شماره نادرى:  گیرنده

 عاشورا:  موضوع
 خوانى روضه مجلس که اى کمره اله آيت آقاى منزل نبش]نعل[  زرين خیابان در

 نوشته آن روى و است چاپى که شد پخش اى اعالمیه اکنون هم است منعقد
 قابل مطلب ـ مجتهد خلیل میرزا حاج آقاى اى کمره اله آيت حضرت نظريه شده
 اين استقالل که سالطین از طبقه آن هم ايران در:  است اين از عبارت آن توجه
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 ريزى پى علماء و علم از تجلیل اينگونه با است آنها رهین هم هنوز کشور
 به اعلیحضرت شخص توجه. اند کرده حفظ خود از بعد قرنها تا را کشور استقالل

 ايشان بعرض را مطالب اين اخالص با دلسوز اطرافیان که دارد بستگى امر اين
 شخص با سخن روى چون نه؟؟ يا دارند دلسوزى اطرافیان آيا نمیدانیم. برسانند

 که غوغا اينهمه با عاشورا امتیاز شده نوشته آن پايان در و. است مملکت اوّل
 با و خود منطق با شهید حسین را درس اين که است همین است تعظیم مورد

 انبیاء حق و علماء حق حكومت يعنى میگفت که کرد بازگو خود خون

. است کردنى مطالبه هم حق و امینند خدا حرام و حالل بر که است

 ما تن 17 ـ ما کتاب ـ ما عقیده ـ ما حكومت نوع ـ شیعه ما امتیاز

 مهّمات از را مسئله این حقیر. ماست مبین ما علمیه رساله صدور ـ

 .کند عطا توفیق خداوند .دانم مى مذهب مسائل

 ۱۵/۵/۱2 سوم اداره ۱۵/۵/۱2

سیّد محمود  الله آیةبه همراه  ۱۵۳7سال  یدر تظاهرات معروف تاسوعاای  علّامه کمره

دلیل کهولت  به، شانتا زمان رحلت ۱۵۳8های  سالدر میانه طالقانی شرکت کرد. هرچند 
 .کاسته شد معظم له اجتماعی های از حجم فعالیّت ،  سن و بیماری

بسیار محکم و  نیزسیّد محمود طالقانی  الله آیةای با مجاهد نستوه  ارتباط علّامه کمره

کرد.  طالقانی استفاده می الله آیةبود و معظم له از هر امکانی در تقويت و تأيید نزديک 

و تحول  المقدس بیت»کتاب در  دوران اختناق رژيم پهلوی، ای در برای مثال، علّامه کمره

طالقانی پرداخت  الله آیةاسالمیّه( به تمجید از  فروشی کتاب -شمسی  ۱۵۳۵)چاپ  «قبله

( مقرر شد تا کتاب ۵0/۱/۳۱مورخ  ۱2هـ  20/  2۳۱۳8که طبق اسناد ساواک )شماره 

 میر)شود. طالقانی از آن سانسور  الله آیةتبلیغی درباره و تصاوير آوری و مطالب  جمع

 ن از دست رژيم خارج شد.که خوشبختانه با پخش کتاب اين امکا( ۱0۱: ۱۵8۳، ابوالقاسمی

 در آن کتاب نوشته بود: طالقانی، الله  آیةعلّاوه بر انتشار تصاوير ای  کمره الله آیة
جوانان دانشجويان  قدر عالیعلّامه حاج سیّد محمود طالقانی که يکی از رهبران 

اسالمی و جماعت مهندسین )به نام انجمن اسالمی مهندسین( است. جماعت 
ها منتشر در بالد  ها تهران و افرادی از آن اسالمی دانشجويان مرکز اصلی آن

 دار پرچمکنند،  اروپا و آمريکاست که در ضمنی که دروس عالیّه خود را تعقیب می
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بحث از حقايق  آنجادهند که در  ی تشکیل میلوای اسالم هم هستند. اجتماعات
، ابوالقاسمی میر؛ ۱۵6-۱۵۳: ۱۵۳۵ای،  )کمره شود. ... اسالمی و الحاد ماديین می

۱۵8۳ :۱0۱ ) 

ها و عملکردِ سیاسی معظم له بارز و  عالوه بر اينها در چند محور اساسی ديدگاه
ارزيابی  را در استعمار در جهان اسالم ريشه اصلی تفرقه ای  توجه است. علّامه کمره جالب

همچنین  ای در نقدِ استعمار موجود است. ادبیاتِ گسترده له معظمدر آثار  رو ازاينو کرد  می
در برابر غاصبان مسلمانان مظلوم فلسطین  دفاع ازناپذير در  معظم له موضعی سازش

در رژيم پهلوی  سیاستِکامالً در تضاد با . چنین مواضعی اتخاذ کردسرزمین فلسطین 
 بود.با اسرائیل و همگرايی نزديکی 

های فرهنگی رژيم پهلوی درباره کشف  در برابر سیاستای  علّامه کمرهقاطع  موضعِ
حجاب رضاخانی و اشکال جديدتر آن در دوره پهلوی دوم، از ديگر مواضع مستقل ايشان 

مخالفت با کشف حجاب واسطه  است که همگام با ساير علمای اسالم اتخاذ شد. ايشان به
دستگیر و در تهران تحت نظر بود. مواضع فرهنگی و اجتماعی او درباره خانواده، کنترل 

تألیفات مختلف ايشان موجود است که ناظر به ضرورت اصالح جمعیّت و مانند آن در 
 های ضد اسالمی رژيم پهلوی است.  رويّه

منظور استحکام وحدت  که همگی بهی، ا المللی علّامه کمره در خصوص ارتباطات بین
 مهممقاله ت، بايد فگر های تکفیری از جهان اسالم صورت می اسالمی و طردِ جريان

 مراجعه کرد که متن کامل آن در« برد اين ننگ را عرب به کجا می»با عنوان معظم له 
 است.حاضر موجود کتاب 

سبزواری و يا حاج میرزا خلیل علمای دين مانند آيات عظام حاج سیّد حسین فقیه 
قادر به نجات زندگی انقالبیون از چنگال رژيم پهلوی بودند، از بذلِ کمک  ای هرگاه کمره

ای از فدايیان اسالم توسط  ای از آن در ضمن خاطره نجات عده کردند. نمونه خودداری نمی

معظم له هرگاه ممانعتی از سوی رژيم همچنین . ن خواهد شدادر ادامه بیای  کمره الله آیة

 صالحیتديدند، جهتِ رفع مشکل تحصیل ايشان،   برای ادامه تحصیل طلّابِ مستعد می
نبود و صرفاً بر شخصِ خاصی مقام يا هايی خطاب به  کردند. چنین نامه طلّاب را تأيید می

 شدند. سخ به نامه طلّاب نوشته میادامه تحصیل متقاضی در پا صالحیت



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱60 

 

 رضا سیّد حاج والمسلمین حجةاالسالم مرحومها جهت رفع مشکل  ی از آن نامهيک

روضاتی در عزيمت به نجف اشرف جهت تحصیل است که متن آن در زير درخواست 
 مرحوم روضاتی چنین است: 

ادامه تکمیل تحصیل در حوزه علمیّه نجف  صالحیتچون جناب ايشان »
ای  حقر حاج میرزا خلیل کمرهاشرف دارند مقتضی است موافقت شود. األ

2۱/۳/۱۱»  
ای بود که  علماء جهت مبارزه با اقدامات خصمانه های کوششها در امتداد  نامه گونه اين

گرفت و  های علمیّه از طلّاب مستعد انجام می از دوران پهلوی اوّل جهتِ خالی شدن حوزه

العظمی حائری يزدی وجود  الله آیةهای علما برای ادامه تحصیل طلّاب از زمان  گواهی

 .ه استداشت

 
 روضاتی رضا سیّد حاج حجةاالسالم مرحومجهت  ای کمره خلیل میرزا حاج الله آیة توصیه
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 سیاست استعماری تخریب وجهه علماء اسالم ■
منظور تخريب وجهه  نکته مهم ديگر نبايد غفلت کرد و آن شايعاتی است که به از يک
مرحوم ای از آن را خودِ  يافت و نمونه در دوران پهلوی رواج می ی روحانیها شخصیّت

 ای يادآور شده است: کمرهمیرزا خلیل حاج علّامه 
و اخالص پیرامون  به صدقعقیده من آن شد که هر موقع مسلمانان بخواهند 

 دار ينديکديگر اجتماع بکنند، بیگانگان از برای فلج کردن هِمَم اشخاص 
اجتماعات، با اسلحة تهمت هِمَم را از کار  گونه ينازاها  نفوذ و انصراف آن ذی
ها را به زمین  کوشند که آن ؛ خصوص از نشر تهمت و اتهام، اوالً میدارند یبازم

بزنند تا مبادا اجتماع کنند؛ زيرا اجتماع امروز وسیلة بلند کردن صدا است و اگر 
کنند تا مفهوم  می وبرهم درهما مشوش و با پارازيت آن رصدايشان بلند شد 

صحیحی از آن در ذهن برادران دينی مفهوم نشود يا اگر شده ديگر نشود و با 
نخواهند گذاشت صدا ]صدای مردم فلسطین[ به گوش هیئت ها  اخالل گونه ينا

ها بدهند يا ندهند( نمونة  امَم و مجمع ملل متحد برسد )گوشی به صدای آن
که من با  قرار ينبددر موقع مراجعت مشاهده شد: در طهران اخالل  گونه ينا

 کس یچهتماسی با  گونه یچهنگاری مواجهه و مصاحبه نکرده و  هیچ روزنامه
معروف کثیراالنتشار خبرهايی دروغ و راست از زبان  يدجرانگرفته، ديدم يکی از 

فالن  الله آیةای( نشر داد که حضرت  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمن بنام )سیّد 

 یفهوظ نظامطالب حوزه علمیّه قم بايد لباس »با نماينده اين جريده فرمودند: 
روزه در کشورهای اسالمی »ديگرباره فرمودند: « بپوشند و مشق نظام بکنند؛

 و ديگر و ديگر.« موقوف شد
گفتگو همه از اين بود گه چگونه اين  من در حیرت و تحسر و دوستان در تحیر و

 ؟!!اند آوردهها را  دروغ
درصدد « و نکردند. کنیم یماصالح »شان شکايت کردم. گفتند:  اداره ینبه مسئول
صالحه شکايت کنم و مدرک من همین بس بود که نوشته  محاکمبه برآمدم 

ها  دانند که من سیّد نیستم و از آن ها هنوز نمی ای( آن کمره الله آیةاست: )سیّد 

و مراکش و تونس  گفت ما به اردن و قاهره یچه کساستنطاق کردم که 
 ايم. به تونس و مراکش سفر نکرده ما که یدرصورت، يما سفرکرده
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ها جبران دروغ خود را نکردند و تکذيبی که در روزنامة  بعد از همة جنجالحاصل 
 کردم، به گوش همة مردم نرسید « ندای حق»و روزنامه « هوظیف»

بعد مطلع شدم در دستگاه اين جريده چند تن يهودی مداخله دارند و يهود و 
. باشد ها آندسیسه اسرائیل يکی هستند و اين طرز مشوه و بدقواره شايد از 

 (۳۳-۳7: ۱۵۳۵ای،  )کمره

 سی بی جنجال دروغین بی ■
به دولت    خمینی الله آیةپیام محرمانه »گزارشی با عنوان در سی فارسی  بی شبکه بی

با مدعی ارتباط حضرت امام خمینی « جمهور دموکرات آمريکا، چه بود؟ کندی، رئیس

ای شد. اينگونه  حاج میرزا کمره الله ةآیاز طريق جیمی کارتر    های جان اف کندی و دولت

اخبار مبتنی بر يکی از شگردهای جنگ روانی است که در وضعیّتی که اصل خبر )ارتباط 
شیوه ارتباط امام امام خمینی با آمريکا( زير سئوال است؛ وارد بحث درباره عوارض آن مثالً 

حاج میرزا  الله آیة چنانکه کمی پیشتر اشاره شد، مرحومشوند.  خمینی با سفارت آمريکا می

و ما نیز بايد نسبت به  ديد دست اسرائیل را میها  پراکنی در اينگونه شايعهای  خلیل کمره
 های استعماری آن آگاه باشیم.  دسیسه

 ناصرالدين والمسلمین االسالم ةحجسی،  بی بی متعاقب انتشار خبر دروغین شبکه 

 ارسالهای کشور منتشر شد و نیز  ای که در جرايد و خبرگزاری انتشار بیانیه با ای کمره
  .کرد تکذيب را فارسی «سی بی بی» شبکه خبر ،اطالعات روزنامه به ای نامه

 (۱۵۳۳/  ۵/  ۱7، )اطالعات .است زير شرح بهايشان  نامه متن
 تعالی بسمه
 برکاته دامت دعائی آقای ینوالمسلم االسالم حجت حضور

 اطالعات وزين روزنامه

 از ای کمره خلیل میرزا حاجالله  آیة مرحوم فرزند ای کمره ناصرالدّين جانب ينا

 خبر( ايشان با فرد ترين نزديک عنوان به) ای کمره مرحوم خاندان و خود طرف
 کنم می اعالم و نمايم می تکذيب قوياً را - سی بی بی - رسانی اطالع شبکه
 والد مرحوم طرف از عمل اين انجام بر مبنی تاريخی سابقه و مدرکی گونه هیچ

 جعلی مدارک پايه بر و اساس بی کامالً سی بی بی شبکه خبر و ندارد وجود معظّم
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 دروغ خبر اين پخش زمانی هم. باشد می حقیقت از عاری و است شده سندسازی
 زکیّه نفسه قدس اهلل - خمینی امام حضرت ملکوتی ارتحال بزرگداشت سالروز با
 ايران اسالمی بزرگ انقالب و معظّم له شخص با دشمنی و عناد نشانه -

 .باشد می
 ۱۳/۵/۱۵۳۳ - ای کمره ناصرالدين؛ بازماندگان کلیّه طرف از احترام با

 است:آمده چنین  ای کمره ناصرالدينحاج شیخ  ینوالمسلم االسالم حجتبیانیه  در
 رابطه در فارسی سی بی یب شبکه را دروغی خبر اخیر روزهای در آنکه به توجه با
 است، نموده پخش آمريکا وقت جمهور یسرئ با خمینی امام حضرت ینگار نامه با

 :شود ارائه زير توضیحات آن ابعاد شدن روشن جهت دانم می ضروری
 را آن وجود و شد تکذيب امام حضرت بیت طرف از نامه اين اصل اوالً

 .دانستند خبری شبکه آن وپرداخته ساخته

 روزنامه در را سی بی یب شبکه ادّعایای  کمرهالله  آیة مرحوم خانواده ثانیاً

 .اند نموده تکذيب ۱7/۵/۳۳ مورخه اطالعات

 قبل به که متمادی های سالای  کمرهالله  آیة حضرت و خمینی امام حضرت ثالثاً

 شیخ حاج العظمیالله  آیة حضرت محضر در است مربوط ۱۵۱2 سال از

 و بوده تدريس و تحصیل به مشغول قم و اراک در يزدی حائری عبدالکريم
 ذکر قابل. دارند آشنايی در ديرين سابقه واند  بوده مباحثه هم و همدرس ها سال
 فقه کتاب و مالصدرا اسفار کتاب فلسفی مسائل سال 8 حدود مورد يک در است

 .است بوده بزرگوار عالم 2 اين مباحثه مورد جواهر
 محترم مشاور و مهاجرانی عطاءاهلل شهبازی، عبداهلل آقايان بسیار تأسف با اما

 با کهاند  دادهای  کمره الله آیة حضرت به نسبتی نادانسته آشنا آقای جمهور یسرئ

 بزرگوار آن مذهبی و دينی وظیفه با آن از تر مهم و ايشان اخالقی خصوصیات
 .است آشکار تناقض در يقین و طورقطع به

 به کهای  کمره آقای» مضمون اين بهاند  نموده مطرح ای یهفرض آقايان اين
 يا و بوده امام حضرت از شفاهی پیام حامل واقعاً نموده، مراجعه آمريکا سفارت
.«است کرده بیان را خود شخصی نظرات

 و مراودات تمامی جريان در نزديک از که جانب ينا نه است يادآوری به الزم ابتدا
 نداريم خاطر به هرگز خانواده اعضای از کدام یچه نه و بودم والد مرحوم مکاتبات
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 و عجیب تهمتی خود اين که باشد کرده مراجعه آمريکا سفارت به ايشان که
 .است سند بدون
 را خود شخصی نظرات» شايد که آن فرضیه اين ارائه در یزتربرانگ تأسف نکته

 يک آيا که وااسفا. «اند داده آمريکا سفارت به امام حضرت شفاهی پیام عنوان به
 ديگری فرد یجا به را خود نظرات که داريد سراغ ايشان از سابقه به مسبوق مورد
 و بگذارد پا زير را خود ديانت و تقوا ايشان دارد امکان آيا  و باشند کرده ارائه

 .بفرستد يیجا به دروغ به را پیامی خود طرف از گوينده میل برخالف
 الهی عقوبت مستوجب بزرگ چنین تهمتی آشنا و مهاجرانی شهبازی، آقايان
 و کنید می مطرح را مطلبی چنین سندی و مدرک کدام به استناد با شما است
 !؟ شويد می امام حضرت ديرين يار ديانت و صداقت در شبهه و شک باعث

 جمهور یسرئ به بعدازآن سال ششای  کمرهالله  آیة حضرت که یا نامه شايد

 شما اطالع به اامّ بفرمايید، را مطالب اين تا بوده کافی شما برای نوشت آمريکا
 البالغه نهج اعلی، افق همچون ايشان یفیتأل کتب در تأملی اندک اگر رسانم می

 بینش عمق نموديد می ايشان یفیتأل های کتاب ديگر و وحی افق عالم، و سماء

 در ايشان که بدانید و شد می روشن شما بر ای کمره الله آیة حضرت علمی

 برای که زمانی و کردند نمی فروگذار کوششی هیچ از علم نکوداشت و بزرگداشت
 در گرفت، صورت آسمان فتح و شد بشريت نصیب بزرگی افتخار چنین بار اولین
 آسمان فتح و الهی وعده تحقق نمودند، مرقوم آمريکا جمهور یسرئ به که یا نامه

 مظلوم ملت از جانانه دفاع نیز و بود شده داده نويد کريم قرآن در که بشر توسط
 مداقه مورد را است اسالم دنیای مسائل ينتر بزرگ از هم هنوز که فلسطین
 .دارد ايشان نوآور و پیشرو ديدگاه و سیاسی بلوغ از نشان اين که قراردادند

 خرداد سیزدهم در ساواک اسناد استناد بهای  کمرهالله  آیة که آن ديگر نکته اامّ و

 و کردند صادر ای بیانیه سال آن مردمی قیام از قبل روز دو يعنی ۱۵۱2
 و داند می انبیاء و علما حق را حکومت ايشان که شد پخش تهران در ای اطالعیه

 روايت به خرداد پانزده کتاب به شود رجوع . »است گرفتنی حق اين کنند می ذکر
  «فیضیه -دوم جلد ساواک اسناد
 دسته نجات به مربوط باشید نداشته اطالع ديگر بسیاری و شما که مطلبی شايد
 پناه نعل زرين خیابان در ايشان منزل به ها آن. است اسالم فدائیان گروه سوم



   داران وحدت اسالمی  شفاهی طالیه تاریخ 715  

 

 از را افراد اين نمودند که تالشی و تدبیر و درايت باای  کمرهالله  آیة و آوردند

 .شدند ها آن آزادی باعث و نموده رها سنگین مجازات
 را آن وقوع احتمال و کنید می تکرار را سی بی یب شبکه خبر شما که زمانی آقايان

 .هست توقعی چه بیگانگان از ديگر ،دهید می

 ابراهیم دکتر وای  کمرهالله  آیة خانواده ،خمینی امام حضرت بیت باوجودآنکه

 ،اند نموده تکذيب را مطالب اين سه هر ؛برده نام ها آن از خبرگزاری آن که يزدی
 آن خبر تواند می که ديگری های فرض بر ها آن با صدا هم شما چطور واقعاً

 شماره فاقد را سی بی یب خبر شما خود گذاريد؟ می صحه کند يیدتأ را خبرگزاری
 از پاراگراف يک به خبری شبکه آن استناد و دانسته شده یبند طبقه مهر و نامه

 آمريکا سفارت در نیز گزارش آن اصل حتی که سیا ای صفحه 8۱ تحلیلی بولتن
 را آن احتمال مدرکی چه مبنای بر بنابراين دانید می ،مشاهده نشده تهران در

 بیان امام حضرت نام به پیامی خود طرف ازای  کمرهالله  آیة که دهید می

 مرقد در ۱۱/۵/۱۵۳۳ روز سخنرانی در رهبری معظم مقام يتدرنها و .اند نموده
 کمک با و اند برنداشته خباثت از دست گاه هیچ ها انگلیسی: فرمودند امام حضرت

 ترين واقعی و ترين دقیق اين و کنند می سند جعل امت امام علیه ها آمريکايی
  .است گزارش اين به نسبت تحلیل

 صورت اين غیر در چراکه باشد، تشخیص  سوء روی از تنها شما نظرات امیدوارم
 و آگاه های جان و بیدار های وجدان مقابل در و الهی عدل محضر در بايست می
 ۱.باشید پاسخگو تاريخ همیشه برای نظر اهل

 تشخیص  از سوء سوءنیت تفکیک ■
ای است  ای آشنا شد، خاطره کمرهعلّامه  توان با طرز فکر يکی از خاطراتی که از آن می

و البته  است تشخیص تأکید کرده از سوء سوءنیت له بر ضرورت تفکیک   که در آن معظم
اعضای فدائیان اسالم جان به نجات خاصی اهتمام معظم له در خاطره مشخص است که 

 اند: داشته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

های رسمی کشور منتشر شد. برای مثال ببینید: خبرگزاری تسنیم،  اين بیانیه در بسیاری از خبرگزاری. ۱
 ( به نشانی:۱0۳۳۳62)شناسه خبر:  ۱۵۳۳خرداد  ۱۳

www.tasnimnews.com/fa/news/ ۱۵۳۳/0۵/۱۳/۱0۳۳۳62  
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ای آمدند. يک عالم روحانی  عده خیابان زرين نعل.]در منزل در[ نشسته بوديم 
و پیغمبر اسالم  درب منزلش به روی مردم باز است؛ روحانی با مردم همراه است

 دفعه يکچنین بودند اصالً معنای روحانیّت اين است که با اجتماع و جامعه باشد. 
نفر وارد شدند. سالم دادند و نشستند. کسبه همان محدوده بودند و  ۳ديديم 

شخصیت علمی نداشتند. )محدوده مسجد فخرالدوله که مرحوم پدر امام جماعت 
من ده سال امام جماعت آن مسجد بودم ولی  آن مسجد بود و بعد از فوت ايشان

روم به دلیل دوری راه و ترافیک و هم باال رفتن سن.( گفتند ما دسته  اکنون نمی
را زمان شاه اعدام کردند. نواب اوّل  سوم يا چهارم فدائیان اسالم هستیم. دسته
دسته  ها اينبیست سال زندان و دوّم  صفوی و خلیل طهماسبی و واحدی. دسته

ايم  هم زندان رفته چند باروم يا چهارم بودند که مشکالتشان کمتر بود. گفتند: س
ترسیده ها  آن -اند؛   اند و اخیراً باز ما را خواسته های ما را گرفته و سندهای خانه

شما  . بهتوانیم نرويم ارتش هم ما را خواسته و مجبور هستیم برويم، نمی - بودند
  خواهیم. مک میشويم و از شما ک پناهنده می

که کردند ] پدر قسم خورد من با مسئولین دولتی آشنايی ندارم؛ بعد فکر می
 ای بنويسد.  ها پیشنهاد دادند به پدر شما نامه خود آنتوانند کمک کنند[  چگونه می

 پدر پرسید: کار دست کیست؟ 
 دادستان کل ارتش بود. کار دست اوست.  که ۱گفتند: تیمسار آزموده

 .شنوم قسم اولین بار است که اين اسم را می خدا به پدر گفت:
 د. یسفارش ما را بکنو به تیمسار  نويسیدای ب ها پیشنهاد دادند شما نامه آن

فکر  طور همینشود؛  دانم چون نامه سند کتبی می پدر گفت: صالح نمی
 کردند.  می

کنم ولی  را برايتان می اين کارگفتند: شما يک تلفن به ايشان بکنید. گفت: من 
ها گفتند: ما داريم. تلفن دادستانی را دادند. پدرم مرا  من شماره وی را ندارم. آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ه.ش دادستان ارتش شد و  ۱۵۵2مرداد  28شمسی( بعد از کودتای  ۱۵77 - ۱287امیرحسین آزموده )۱. 
ه.ش به درجه سرلشکری ارتقا يافت. صدور حکم حبس دکتر محمد مصدق؛ حکم اعدام  ۱۵۱۵در سال 

ر دکتر سیّد حسین فاطمی؛ و احکام اعدام رهبران فدائیان اسالم )شهید سیّد مجتبی نواب صفوی، مظف
ذوالقدر و سیدمحمد واحدی( از زمره اقدامات اوست. کمی پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به 

 فرانسه متواری شد و همانجا درگذشت. 
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صدا کرد، گفت: آقای تیمسار دادستان ارتش است تلفن کن سه تا کلمه بگو؛ 
ما تلفن را گرفتیم شايد  «شما را ببینم مندم عالقهاينجا منزل کیست؛ بعد من »

من سالم کردم گفتم  او؛ ربع طول کشید تا وصل کردند به اتاقيک يا ده دقیقه 

ای است. ايشان )حاال  کمره الله آیةای هستم. اينجا منزل  کمره ناصرالدينمن 

ببینند. او هم نشناخت اولش گفت: چهارشنبه  شماراهستند  مند عالقهشنبه بود( 
گرفت. من هم به به من زنگ بزنید من برايتان وقت تعیین کنم. تلفن ما را هم 

تلفن  دفعه يکنشسته بودند. يک ساعت گذشت  ها اينشد.  طوری اينپدر گفتم 
خواهند صحبت کنند. من تلفن  زنگ زد. ريیس دفترش گفت: تیمسار آزموده می

ای با من چکار دارند؟ من به پدر  کمره الله آیةرا برداشتم؛ گفت: بفرمايید حضرت 

چند دقیقه تشريف بیاوريد اينجا. اين را  امینتانگفتم. پدر فرمود: يا خودتان يا 
دهم  آيد تلفن را به ريیس دفترم می گفتم او گفت: فردا صبح معاون من می

يک ساعت به  ،آقای دکتر صداقتآدرس منزل را بدهید. ما هم آدرس را داديم. 
يک  ،زدند. اصالً من تعجب کردم من رفتم دم درب را آفتاب درب خانه ما
اد. من که نظامی نبودم به من د و کالمی سالم نظامیبود؛ تیمسار خیلی مؤدب 

؛ دو سرهنگ هم همراهش بودند. گفت: من معاون تیمسار آزموده ]با تبسم[
 ام خدمت آقا برسم. هستم. آمده

ها داخل نشدند با راننده بیرون ايستادند. حاال اينکه  گفتم: بفرمايید. آن سرهنگ
دانم.  کردند؟ نمی دانم؛ احتیاط می آمدند آيا کار خیلی داشتند من نمیزود  قدر اين

زود آمد که نون و پنیر و چای صبحانه را من برايش  طوری بهدانم.  دلیلش را نمی
بردم. پدر را صدا کرديم ايشان آمدند و نشستند. پدر چند مطلب از عفو پیغمبر و 

گفت: من  خیلی خوشش آمد. برای ايشان توضیح دادند. عفو امیرالمؤمنین 
 نشنیده بودم. حال تابه

دانم چه بود؛ معاون آزموده( سالم  بعد گفت: آقای تیمسار )اآلن اسمش را نمی
ند پیش من؛ ما روحانی ا . اين نه نفر آمدهیدمن را به آقای تیمسار آزموده برسان

آورند به  یبايد به روی مردم باز باشد. مردم پناه م تروحانیّهستیم و درب خانه 

داشتند  وءنیتسُنفر  ۳فرمودند اگر اين ما. من اين درس را آنجا ياد گرفتم. 

ها را هدايت  داشتند آن وء تشخیصسُمجازات کنید و اگر طبق قانون ها را  آن

 کنم. ها را هدايت می اين هم بعد پدر گفتند: من ؛کنید
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گفت: چشم سالم نظامی داد و رفت. يک ساعت بعد زنگ زدند. تیمسار آزموده 
رساند و به من دستور دادند پرونده اين نه نفر را با ارفاق رسیدگی کنید.  سالم می

حل مشکل ها هم زنگ زدم و اطالع دادم که  من فهمیدم که حل شد و به آن
)مالقات زرگی آموختم. درس بو سوء تشخیص  سوءنیتجانب از دو کلمة ن. ايشد

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱اول، 

 مسلمان آلمانی تازهای لطیف از  خاطره ■
هم بود خیلی آدم باشخصیتی بود. گفت: )با مترجم(  مديرکليک آلمانی تلفن زد، 

د شهادتین را گفت. نزديک ظهر بود. پدر ما مخواهم بیايم مسلمان شوم. آ می
نمازخواندن را  ؛گفت: از ايشان دعوت کنید بیايد مسجد نماز بخواند ،منشی داشت

 هم ياد بگیرد. 
 «ام برای همین کار. من اين يک روزم را گذاشته ،آيم می» :گفت ؛میبه او گفت

پیاده از منزل تا مسجد حدود يک کیلومتر راه بود. پیاده رفتیم مسجد، ظهر بود 
بلند شديم که خارج  ،مينماز عصر را خواندمن هم رفتم نماز ظهر را خوانديم، 

 اند.  آلمانی را دزديده مسلمان تازهشويم ]متوجه شديم[ کفش 
ام نشست  من عرق خجالت به پیشانی ،ساتآقای دکتر صداقت، به تمام مقدّ

يک ساعت نیست که اين شخص مسلمان شده حاال کفشش چون همچنین پدر؛ 
- کاسب بود، ها بود از مسجدی پور نعیمیر باق حاجآقايی بنام  يک. اند بردهرا 

من  داريد نگهدقیقه اين را  چند»بغل گوش من گفت:  -رحمت خداوند بر او باد! 
 «کنم. ش میحلّ جوری يک

پابرهنه حیاط مسجد را طی کرد  وبود. امحل کاسب  باشخصیت وآدم محترم و 
اشی بود. نجا کفّآ (مسجد فخرالدوله سر چهارراه است)رفتو سر چهارراه 

به  .آوردو برداشت  يک درجهها با هم آشنا هستند. دو جفت کفش نو و  کاسب
آورد و ها را  کفش ،آشنا بودندبا هم دهم.  کاسب گفته بود پولش را بعداً من می

 هرکدام را مايلید بپوشید.  و گفت: جلوی اين آلمانی گذاشت
 گفت: کفش خودم چه شد؟ او

که مسلمان از برکت وجودتان  :ت به ايشان بگويیديکی از دوستان به مترجم گف
 !اند بردهرا برای برکت  کفشتانايد،  شده
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/  ۳/  ۱)مالقات اول، . و رفت پوشیدرا برداشت و  ها کفشآن يک جفت از او هم 

۱۵۳۱) 

 مرحوم دکتر محمود حسابیله با  معظممالقات  ■
حاج شیخ ناصرالدين  والمسلمین االسالم حجتشمسی حضرت  20/۱/۱۵۳۳در تاريخ 

ای و سیّد  ای را از ديدار آيات عظام حاج میرزا خلیل کمره خاطرهمکتوب  صورت بهای  کمره
ی و مجدداً در سفرارسال فرمودند  جانب اينبرای محمود طالقانی با دکتر محمود حسابی 

/  6/  ۱) (طالقانی الله ةآیمرحوم زادگاه روستای گلیرد طالقان )به  که در خدمت ايشان

 انجام شد، بدان اشاره شد:( شمسی ۱۵۳۳

سیّد محمود طالقانی به  الله آیةحضرت حدوداً پنجاه سال قبل روزی مرحوم 

محمود حسابی ی اطالع دادند که آقای پرفسور تلفن ای کمره الله آیةمرحوم 

اند؛ آيا مايلید از ايشان ديدن  آمريکا برگشتهدانشمند فیزيک و رياضی از سفر 
  پدرم فوراً به اين پیشنهاد پاسخ مثبت دادند.کنیم؟ 

به منزل مرحوم  جانب اينو طالقانی  الله آیةمعظم و مرحوم والد چند روز بعد 

جلسه علمی پرباری بود. رفتیم. تجريش  «مقصود بک»دکتر حسابی در خیابان 
آلبرت مرحوم پدر از آقای دکتر حسابی چگونگی آشنايی و رابطة ايشان را با 

 پرسیدند. مرحوم دکتر حسابی شرح داد آينشتاين
 پدر سؤال کردند بحث اوّل علمی شما با ايشان چه بود؟ 

 طالقانی با اکراه و تأمل الله آیةدکتر حسابی با توجه به رشته علمی پدر و آقای 

 سرانجام يک بحث را شرح دادند. 
فهمیدم و تمام مطالب فیزيکی را برای پدر گفتند: من بحث علمی شما را کامالً 

آقای دکتر حسابی بازگو کردند که موجب تعجب بسیار و حیرت مرحوم دکتر 
سی در میان روحانیون ک کردم نمیگمان  :گفتمرحوم دکتر حسابی حسابی شد. 

 (۱۵۳۳/  ۱/  20و  ۱۵۳۳/  ۱/  20)نامه مکتوب، اين مطالب را دريافت کند. 
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 روضه روز عاشوراء ■
ای ديگر از جلسات روضه روز عاشورای در منزل معظم له، بیانگر حال و  و نیز خاطره

 هوای حاکم بر آن است:
بازرگان مرحوم آقای د روضة ما؛ ممهندس بازرگان آمرحوم  ؛خاطره ديگر آنکه

او را شناخت. اين  دفعه يکبرادرم ايستاده بود. جمعیت زياد بود. برادرم  دست بغل
را خودش  عاشوراسال پیش است. پدر روزهای  وپنج چهلقضیه تقريباً مال 

های امام   را نوشته بود تمام خطبه کرد و چون کتاب امام حسین  صحبت می
 کرد؛ بیان میو  را هم حفظ بود دشمنان امام حسین حسین را حفظ بود؛ سخنان

داريد تماشا  حاضريد ودر صحنة عاشورا  اينکه مثلداد واقعاً  طوری هم توضیح می
ام را دادم به ايشان.  داد. برادرم گفت: من صندلی شرح می جوری اينکنید.  می

واهم بنشینم. بسیار خوب! خ واهم بايستم نمیخ مهندس بازرگان گفت: میمرحوم 
در روز  اآلنکند گويی که  بازرگان به برادرم گفت: ايشان طوری تعريف می

 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اول، در صحرای کربال هستیم. عاشوراء و 

 ها به نقاط اختالف میان مسلمانان توجه غربی ■
مالقات خاطره ای  ناصرالدين کمره والمسلمیناالسالم  ةحجتوجه  از ديگر خاطرات جالب

 ای است: حاج میرزا خلیل کمره الله ةآیمورخی آمريکايی با حضرت 
يک روز آقای دکتر علی امینی به پدر زنگ زد و گفت که يکی از استادان 

 مند عالقهبه تهران آمده است و  کینزهاپبنام دکتر  تاريخمتخصص آمريکايی 
است تا با شما مالقات کند. مرحوم پدر وقتی را برای مالقات تعیین کردند. 

حاج شیخ مهدی حائری زنگ بزنم و ايشان  الله آیةايشان به من گفتند: به آقای 

فرزندِ شیخ مهدی حائری  الله آیةدعوت کنم. مرحوم  معظم لهرا نیز از قول 

در آمريکا و کانادا  یها ساله عبدالکريم حائری بود ک یخشحاج  العظمی الله آیة

تدريس کرده بود. سپس مرحوم والد فرمودند که از طرف ايشان، آقای دکتر 
ابوالحسن شیخ استاد دانشگاه در رشته شیمی را هم دعوت کنم. عصری بود که 

 ومعارفه معمول، او پرسید علّت اختالف میان شیعه مورخ آمريکايی آمد. پس از 
فتند: يک مقداری کمتر از اختالف شما در مذهب سنی چیست؟ مرحوم پدر گ
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بیشتر از اختالفات  مراتب بهمسیحیت است؛ اختالفات شما در مذهب مسیحیت 
میان مذاهب اسالمی است. اختالفات مسلمانان جزئی است و عمیق نیست همه 

و همه مسلمان هستند.  اعتقاددارندها به خدای واحد و قرآن و پیغمبر اسالم  آن
آن استاد آمريکايی مجدداً اصرار کرد و چندين بار خواسته خود را تکرار کرد. 

خود را برای چه مرکزی تهیه  یها گزارشپدر پرسیدند: شما اين مرحوم 
کنید؟ چون مشکوک شد که اين آقا هدفش چیست؟ يادم نیست او چه جوابی  می

به شرح سیر حرکت مسیحیت از آغاز پرداختند به مرحوم والد داد. بعد مرحوم والد 
کرد. معلوم شد  و مرحوم آقای حائری سخنان ايشان را به انگلیسی ترجمه می

دانشگاه هم است. وی گفت: من خودم استاد تاريخ  یسرئنز پکیآقای ها
از من  مراتب بهکنم اطالعات شما درباره مسیحیت  هستم و اعتراف می یحیتمس

 (۱۵۳۳/  6/  ۱ت سوم، )مالقابیشتر است. 

 تهران ءگورستان بهشت زهرا صیغه وقف ■
مرحوم دکتر  ،طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان الله آیةعصرهای پنجشنبه مرحوم 

بستگان مرحوم دکتر محمود حسابی به و يکی از مرحوم حسین مزيّنی  ،يداهلل سحابی
تفسیر قرآن تدريس  جمعآوردند. مرحوم والد معظّم برای اين  منزل ما تشريف می

 کردند.  می
يکی روز آقای حسابی به والد گفتند: يک قطعه زمین در جنوب تهران دارم قصد 

ام آن را مخصوص گورستان مسلمین قرار دهم که زمین آن رايگان برای مردم باشد.  کرده
ای تهیه شود که  خواهشمندم صیغه وقف آن را بخوانید. مرحوم پدر گفتند: اگر وسیله

تر است و در بازگشت هم به زيارت حضرت  ای صیغه وقف در محل زمین باشد، مناسباجر
 عبدالعظیم حسنی موفق شويم. 

جانب شخصاً حضور داشتم و اين کار خیر از مرحوم حسابی  اين برنامه اجرا شد. اين
 زهرای امروزی شد.  سرآغاز بهشت

.رحمت خداوند بر مرحوم حسابی و همه مؤمنین و مؤمنات باد
 ه.ش( ۱۵۳۳/  6/  ۱)نامه مکتوب حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره ای، 
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 بیمارستان شفاء یحیاییان تهران صیغه وقف ■
روزی خانمی بنام زيور يحیائیان به منزل مرحوم والد معظّم آمدند. به ايشان گفتند 

ژاله ارث به من  ندر خیاباشوهر من فوت کرده و فرزند هم ندارم. يک خانه قديمی بزرگ 
شد اين خانه را رسیده است. دوست دارم کار خیری انجام دهم. بعد از مشورت با پدر، بنا 

وقف بیمارستان کنند. با رضايت کامل اين بانو، مرحوم پدر نامه ای به وزير بهداری وقت 
رت خانه بعد نوشتند و خانه فوق در دفتر اسناد رسمی به وزارت بهداری منتقل شد. آن وزا

از چند سال اين خانه را تخريب کرد و ساختمان جديد بیمارستان شفاء يحیائیان ساخته 
 شد. 

چون اين خانم هیچگونه درآمدی برای امرار معاش نداشتند قرار شد وزارت بهداری 
 مقرری برای اين بانوی نیکوکار و خیّر اختصاص دهد. ی ماهیانه مبلغ

موجود است و هزاران بیمار در آن )ژاله( خیابان مجاهدين  اين بیمارستان هم اکنون در
 جا معالجه شده اند. 

 رحمت خداوند بر مرحوم زيور يحیائیان باد.
 نام نیکی گر بماند زآدمی
 به کزو ماند سرای زر نگار

 ه.ش( ۱۵۳۳/  6/  ۱)نامه مکتوب حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ ناصرالدين کمره ای، 

 سیّد محمود طالقانی الله آیةمجاهد کبیر  ■
کتابی نوشت و به مجاهد نستوه حضرت ای  میرزا خلیل کمره الله آیةتوان درباره  نمی

 ۱۵۳8 - ۱28۳سید محمود طالقانى ) الله آیةای نکرد.  سیّد محمود طالقانی اشاره الله آیة

ه.ش( متولد روستای گلیرد طالقان، از شاگردان آيات عظام حجت و خوانساری، عبدالکريم 
ای است. در مبارزات  حائری يزدی )که از او اجازه اجتهاد داشت( و حاج میرزا خلیل کمره

کاشانی بود و از ابتدای نهضت انقالب  الله آیةملی شدن صنعت نفت ايران از همراهان 

ها زندان و تبعید را به جان  به رهبری امام خمینی به آن پیوست و رنج سال اسالمی ايران

ای به مصر   ش همراه علّامه حاج میرزا خلیل کمره۱۵۵8طالقانی در سال  الله آیةخريد. 
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العظمی بروجردی را به شیخ محمود شلتوت، مفتی بزرگ مصر رساند و  الله آیةرفت و پیام 

طالقانی امامِ جماعت مسجد  الله آیة ب قاهره شرکت کرد.التقري در کنگره اسالمی دار

 جمعه شهر تهران پس از پیروزی انقالب اسالمی است. اولین امامهدايت بود و معظم له 

 :دهد چنین توضیح میای  ناصرالدين کمرهحاج شیخ والمسلمین  االسالم حجة
مرحوم طالقانی آشنايی اين دو بزرگوار از شهر قم و حوزه علمیه آنجا شروع شد. 

کردند و اين  البالغه و تفسیر قرآن پدر بنده شرکت می در دروس فقه، اصول، نهج
دوستی و صمیمیت ادامه پیدا کرد تا اين دو بزرگوار، هر يک به نحوی و به دلیلی 

هم زندانی بودند و پس و مدتی  به تهران آمدند. مرحوم پدر به تهران تبعید شدند
هايی تعیین شدند، ازجمله اينکه حق رفتن به  ن محدوديتاز آزادی هم برای ايشا

دانم که به میل  قم را نداشتند، لذا ايشان در تهران ماندند. مرحوم طالقانی را نمی
خودشان آمدند يا موضوعی پیش آمد. آنچه جالب هست تداوم و تعمیق و 

وار در تر شدن اين ارتباط در طی زمان است. بعد از استقرار هر دو بزرگ صمیمی
تهران، مرحوم طالقانی هرروز صبح برای گرفتن درس به منزل ما تشريف 

 آباد سابق، کوچه ظهیراالسالم بود.  آوردند. منزل ما در خیابان شاه می
صورت خصوصی به ايشان فقه و اصول درس  تا جايی که يادم هست پدرم به

داشتند و به همین دادند. مرحوم ابوی عالقه بسیار زيادی به مرحوم طالقانی  می
خیابان دلیل برای ايشان درس خصوصی گذاشته بودند. منزل آقای طالقانی در 

بود و طبعاً برای رسیدن به  (صالحی کوچه - وزير قلعه ايستگاه) تهران امیريه
کردند. حتی يک روز يادم هست که برف  منزل ما بايد راه دوری را طی می

القانی برف بود. مادر ما از ايشان سنگینی آمده بود و تا زانوی مرحوم ط
ايشان پاسخ « ايد؟ آقا! با اين برف سنگین، چطور راه به اين دوری را آمده»پرسید،
ها زحمت کشید و من با کمال  برای کسب علم و دانش بايد بیش از اين»دادند، 

بعدها که منزل ما به خیابان زرين نعل منتقل شد، باز هم « آيم. ذوق و شوق می
لسات درس ادامه پیدا کردند و عالوه بر آن، مرحوم طالقانی گاهی هم در اين ج

کردند. عالوه اين دو  درس عمومی مرحوم پدر در مسجد فخرالدوله شرکت می
البالغه نوشته و کاری  های علمی هم داشتند. مرحوم پدر شرحی بر نهج همکاری

ان و جهان هست، البالغه نوشته که درباره آسم نهجاوّل  علمی در مورد خطبه
اند. مرحوم طالقانی در تحقیقات مربوط با مرحوم پدر همکاری بسیار  انجام داده
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اين در آينده نزديک داشتند و نامشان هم در مقدمه آمده است. البته قرار است 
  .البالغه تجديد چاپ شود کتاب توسط بنیاد نهج

ار واضح است و اين مسئله ]رابطه صمیمانه اين دو شخصیت[ برای عموم بسی
اين آقای »گفتند،  چندان نیازی به شرح و توضیح ندارد. پدر من همیشه می

مند به  و بسیار عالقهقوی العاده  طالقانی بسیار با شهامت، شجاع و باروحیه فوق
اين جنبه را خود من هم در ايشان مشاهده کردم. « مطالب علمی و دينی است.
البالغه را  ايشان بودم و بخشی از نهج ساالر شاگرد من مدتی در مدرسه سپه

کردم که تسلطی قوی بر موضوع داشتند.  خدمت ايشان خواندم و مشاهده می
حال به هنگام تدريس ايشان، انسان احساس  کشیده بودند. درعین خیلی زحمت

شخص مخلصی هستند و روحیه شهامت و شجاعت در ايشان له  معظمکرد  می
ر نحوه تدريس مطالب علمی هم در ايشان مشهود بسیار قوی و اين امر حتی د

دادند و مشربی داشتند که اين  بود. ايشان بسیار با حريت و آزادمنشی درس می
در مورد رابطه نزديک به مرحوم پدر، امّا  شد. آسانی از آن استنباط می ها به ويژگی

مراه بروند و پدرم ه« گلیرد»بار مرحوم طالقانی از پدرم دعوت کردند به  يک
ای، به آنجا رفتند و چند روزی مهمان ايشان بودند.  برادرم، مهندس محسن کمره

های اين مسافرت، موجود است. در تهران هم هر وقت که آقای طالقانی از  عکس
محض اطالع به ديدن ايشان  شدند، ازجمله نخستین کسانی که به زندان آزاد می

زندانی و يا در حال م طالقانی مکرراً دانید که مرحو رفتند، پدر من بودند. می می
ها و نزديک بودن منزل آقای طالقانی در پیچ  . رابطه صمیمانه آنتبعید بودند

شد که  شمیران و مسجد فخرالدوله که پدرم در آنجا امام جماعت بودند، باعث می
آمد، به ديدار يکديگر بشتابند. اين  اين دو بزرگوار در هر فرصتی که پیش می

طالقانی مراجعین  الله آیةارتباط شايد حدود چهل سال طول کشید. بعد از انقالب 

کردند و سرشان خیلی شلوغ بود،  زيادی داشتند و بسیاری از امور را بايد اداره می
يک روز بدون اطالع قبلی به منزل ما تشريف آوردند. متأسفانه من آن روز منزل 
نبودم. کسبه محل به من گفتند که آقای طالقانی آمدند و رفتند. پاسدارهای 

نزل ايستاده بودند و يکی دوساعتی آقای طالقانی با پدرم ايشان هم در جلوی م
طور که من از مرحوم پدر شنیدم، مرحوم طالقانی چندين  صحبت کردند. آن

طالقانی  الله آیةمسئله فقهی را از پدر پرسیده بودند. اين آخرين مالقات پدرم با 
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القی بود و من بسیار تأسف خوردم که چرا آن روز نبودم. درهرحال منش اخ
نشستند، هر کس در مجلس بود، بعد  ای بود که هر جا می گونه مرحوم طالقانی به

ها و  شد. اخالص و صداقت و ايمان در صحبت از نیم ساعت شیفته ايشان می
زد و افراد در اولین مالقات، مجذوب ايشان  رفتارهای آقای طالقانی موج می

ان، مردم چه کردند. من خودم جنازه ايش شدند و مالحظه کرديد که در تشییع می
های مهیجی را که مردم در تشییع ايشان،  در آن مراسم شرکت داشتم و صحنه

پديد آوردند، از نزديک ديدم. البته مرحوم پدر در آن زمان بستری بودند و 
های مشترک نظری و  جنازه ايشان شرکت کنند. يکی از زمینه نتوانستند در تشییع

طالقانی، تالش در جهت  الله آیةای و مرحوم  کمره للها آیةمرحوم میان علمی 

ايجاد و تعمیق وحدت بین فرق مختلف اسالمی است و در اين زمینه، چندين بار 
شدند،  هايی که به اين مناسبت در کشورهای مختلف برگزار می هم در کنگره

 (۱2۵: ۱۵86ای، شهريور  )کمره کردند. شرکت می

طالقانی موجب  الله آیة لم بزرگ چنان بود که رحلتِارتباط معنوی میان آن دو عا

مراسم ختم مرحوم در با وجود بیماری، . معظم له شود ای می کمره الله آیةتشديد بیماری 

 کنند: طالقانی شرکت می الله آیة
توانم بگويم که فوت آقای  العاده ناراحت شدند و حتی می مرحوم پدر فوق

اندازه پدرم به آقای  يک از علما به کرد، چون هیچطالقانی، بیماری پدرم را تشديد 
طالقانی نزديک نبودند. البته آقای طالقانی دوستان و عیادت کنندگان زيادی 

کردند، ازجمله مرحوم حاج احمد  داشتند که شب و روز با ايشان مالقات می
فرق است بین رابطه مراد و مريدی و رابطه دو عالم که درس و امّا  صادق خیاط،

 هاست.  دانش و بینش عامل ارتباط آن
العاده بیمار بودند، در مجلس ختم مرحوم  يادم هست مرحوم پدر باآنکه فوق

طالقانی در دانشگاه تهران شرکت کردند. وقتی به دانشگاه رسیديم، جمعیت 
انبوهی آنجا بودند و جلو رفتن ما بسیار دشوار بود. مردم راه را باز کردند و ما 

ها  مجلس. پشت تريبون جايی را برای نشستن علما و شخصیت رفتیم باالی
کرد. تأثر  تدارک ديده بودند. در آن لحظه، آقای مهندس بازرگان سخنرانی می
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زدنی  های مثال از صحنهدر دانشگاه تهران مردم در مجلس ترحیم آقای طالقانی 
 )همان منبع(تاريخ معاصر ماست. 

سیّد محمود  الله آیةای که خود از شاگردان  کمرهوالمسلمین ناصرالدين  االسالم حجة

 نويسد: طالقانی است، می
های  های اخالقی ايشان استفاده من افتخار شاگردی ايشان را داشتم و از ويژگی

زمانه بودند. هرکسی به ايشان لقبی اوّل  بسیاری بردم. ايشان از مجاهدين دوره
ام  جا گفته ارم و همیشه هم همهداده است. لقبی که من درباره ايشان در ذهن د

نامه اين تعبیر برای امیرالمؤمنین  دانید که در زيارت ست. می« عبد صالح خدا»
 رود و اين شاگرد خلف مکتب امیرالمؤمنین  به کار می ای از آن  هم جلوه

دادند. ايشان شخصیتی  صالبت علوی را در بینش، گفتار و رفتار خود نشان می
. کردند ثابت میان هم عظمت و بزرگی خود را بر مأموران دشمن بودند که در زند

 رضاخانهای اولیه و در اوج اقتدار  اند که در يکی از دستگیری برايمان نقل کرده
ها بودند، با نهايت شهامت توی گوش  ها و گرفتار آن و باآنکه ايشان در دست آن

ای چنین قدرتمند،  مأمور شهربانی زده بودند. انسانی چنین شجاع و صاحب روحیه
 منبع()همان  ترديد شباهت زيادی به سلف صالح خود و اولیای دين دارد. بی

 نماز روز تاسوعا ■
اسالمی ايران که محمدرضا پهلوی را ناچار به فرار از کشور مهم انقالب يکی از وقايع 

کرد، راهپیمايی و نماز پرشکوه مردم تهران در روز تاسوعای حسینی بود. امام خمینی در 
که باعث ياد کرد « تاسوعا رفراندوم»ه.ش( از آن به  ۱۵۳7/  ۳/  2۵) لوشاتو نوفلپیامی از 

 رفراندومادامة حکومت خود را با »ببیند و « شاه خود را از سلطنت خیالی مخلوع»شد تا 
 بداند. « غیرممکنتاسوعا و عاشورا 

والمسلمین ناصرالدين  االسالم حجةدر خصوص اين رويداد مهم انقالب اسالمی، 

 گويد:  ای می کمره
ها که به  در برخی از راهپیمايی مگیری انقالب هم، مرحوم پدر در جريان اوج

ها،  کردند که بارزترين آن شدند، شرکت می ابتکار مرحوم طالقانی برگزار می
راهپیمايی روز تاسوعا بود. اين راهپیمايی از مقابل منزل آقای طالقانی در پیچ 

پیمايی  در راهسه میلیون نفر به دعوت ايشان،  حدودشمیران شروع شد و جمعیتی 
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چنان راهپیمايی عظیمی به راه انداختند که ابتدا و انتهای آن ند. شرکت داشت
در کنار آقای طالقانی، مرحوم پدر، مهندس های شاخص  معلوم نبود. چهره

 سیّد مصطفی خوانساری حاج الله آیةو مرحوم آقای  بازرگان و دکتر سحابی

بودند که مقداری از راه را پیاده رفتند و بعد چون ازدحام جمعیت زياد شد، من به 

توانند  اين پیرمردها در اين ازدحام نمی»انواری همدانی گفتم که،  االسالم حجة

حال که امکان سوءقصد هم به  به راهپیمايی ادامه بدهند، درعینتا میدان آزادی 
تا میدان  سوارهاشین کردند تا ادامه راه را لذا آقايان را سوار م« ها هست. آن

 آزادی بروند. البته بنده خودم اين افتخار را داشتم که همه راه را تا میدان آزادی،
 کیلومتری راه رفتیم!  ۱۳کنم که آن روز  پیاده رفتم. فکر می

انقالب میدان اسفند ) 2۱ت به در میانه راه جريانی اتفاق افتاد. موقعی که جمعیّ
حضور داشتند و ممکن بود اگر مردم اقدامی بکنند، دولتی مأمورين  ی( رسید،فعل
ای تصمیم گرفتند مجسمه وسط میدان را پايین بکشند.  ها حمله کنند. عده آن

 خبر به مرحوم طالقانی و پدرم رسید. 
ن آوردن مجسمه ـاين اجتماع و اين حرکت خود به معنای پايی»پدرم گفتند، 

مجسمه را پايین بکشیم، سوای اينکه راهپیمايی مختل  . اگر بخواهیماست
اگر راهپیمايی به همین شکل امّا  شوند. گناه هم کشته می ای بی شود، عده می

گناهی کشته  آنکه افراد بی خورد، بی ربه بزرگی به رژيم میـادامه پیدا کند، ض
ای که در  هآقای طالقانی اين نظر را پذيرفتند و گفتند که اين نظر به عد« شوند

میدان بودند، ابالغ شود و درنتیجه، کسانی که قصد پايین کشیدن مجسمه را 
نظر کردند. وقتی آقايان در میدان آزادی از ماشین پیاده  داشتند، از اين کار صرف

ی اصرار زيادی کردند که مرحوم پدر به دلیل ـطالقان الله آیةشدند، مرحوم 

شما »پدرم فرمودند، امّا  ، نماز را اقامه کنند،تر بودن و مقام استادی داشتن بزرگ

ت با ـاید و حق امام ل اهلل کردهـهای طوالنی جهاد فی سبی سال

و لذا نماز به  «اند. شما آمده دعوتِشماست و مردم هم امروز به 

هايی هم از آن روز  امامت آقای طالقانی در میدان آزادی برگزار شد و عکس
هرحال آنچه من به ياد دارم اين است که در جريان مبارزات،  موجود هست. به

مرحوم پدر نسبت به وضعیت ايشان، بسیار حساس بودند و هر وقت مشکلی 
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 ، آن مشکل را حل کنند.امـکان تا حدّکردند  آمد، سعی می برای ايشان پیش می

 (۱۵۳۳/  6/  ۱)همان منبع؛ مالقات سوم، 

 معظم لهشاگردان  ■
المان و عتوان به  میای  کمرهحاج میرزا خلیل علّامه  الله آیةشاگردان جمعِ از 

 زير اشاره کرد:دانشمندان 

 يزدی حاج شیخ مرتضی حائری الله آیة ■

 سیّد محمود طالقانی الله آیة■

 سیّد مرتضی عسکری الله آیة■

 ئیسیّد ابراهیم خو الله آیة■

 شیخ عبدالصمد خوئی الله آیة■

)درس تفسیر قرآن( الرضا خوانساری سیّد محمدعلی ابن الله آیة■

 مرتضی برقعی قمی واعظسیّد  حجةاالسالم■

 دکتر محمّد خزائلی■

 یحسن جزائرمحمدسیّد  حاج الله آیة■

 استاد غالمرضا دبیران ■

 طالقانی يحییشیخ  الله آیة■

ای  ای داشتند که بیانگر سنّت پیوسته سُها اشاره به نکته صدوقی منوچهر دکتر استاد
های علمیّه جاری و ساری بوده است و آن اينکه آموزش حوزوی در  است که در حوزه

که  روست ازاينو در امتداد يک شجره جريان دارد.  سینه به سینهيک سنّت پیوسته، 
 فرمودند:پس از مطالعه کتاب حاضر داند. ايشان  حق می ود ذیای را بر خ علّامه کمره
 آن از يکی اين و است کم نوعاً بدهد انسان به جديد چیزی که کتابی
 دلیل به دو باألخص بود؛ مفید برايم واقعاً بدهاد خیر شما به خدا. هاست کتاب
 باالتر خیلی خلیل، میرزا آقا مرحوم ديدم واقعاً اينکه يکی شد، جالب خیلی برايم

 معلوم اينکه ديگر علیه. و تعالی  اهلل رضوان. شناختم می من که بودند حدی آن از
 مرحوم که ايد فرموده مرقوم اينکه آن و دارند هم بنده گردن به خاصی حق شد
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 در بنده اوّل استاد طالقانی يحیی آقا. اند  بوده ايشان شاگردان از طالقانی يحیی آقا
 حق و خواندم «منظومه شرح» مقداری و «مشاعر» ايشان نزد در که است فلسفه
 با مالقات) .شدند حق ذی ما بر خلیل میرزا آقا رو ازاين. دارند من گردن بر پدری

 (ش.ه۱۵۳۳/  ۱0/  ۱2 مورخ سها، صدوقی دکتر آقای جناب
 مرتضی انصاری قمی االسالم حجة■

 تربتی اکبر علی االسالم حجة■

 کاظم گلپايگانیسیّد  حاج الله آیة■

 : ايشان خود چنین گفته است غفّاری )درس تفسیر قرآن( اکبر علیمیرزا استاد ■
 شرکت هم  ای کمره  خلیل  میرزا حاج مرحوم تفسیر و تدريس جلسات در... »

 (6۱: ۱۵6۳)غفّاری، خرداد  «.بردم  وافی  بهره  ايشان اتضافا از و داشتم

 .استاد امیری فیروزکوهی ■

را در نزد  فّناری حمزه قاضی «المشهود و المعقول بین االنس مصباح»کتاب  ايشان

توجهی را نقل  در اين زمینه استاد دکتر صدوقی سها خاطره جالب له خوانده بود. معظم
 اند: کرده

یروزکوهی، علم ايشان را فابتدا بايد بگويم که جنبه شعر و ادبیّت آقای امیری 
مُلّای تام و تمامی بود. من به چشم خودم در علوم اسالمی پوشانده بود. ايشان 

درباره امیری فیروزکوهی ديدم،  ۱عصّار محمدکاظمای را از آقای سیّد   نوشته
خواسته بود و ايشان استخاره کرده خانم امیری برای مراجعه به طبیب استخاره 

 « خدمت سیّدنا العلّامه سالم دارم»بودند و در زير آن نوشته بود: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

سیّد محمد  الله آیةه.ق( فرزند ۱۵۳۱ - ۱۵02عصار لواسانی تهرانی ) محمدکاظمعلّامه  الله آیة. ۱

 عراقی، سید ضیاءالديناصفهانی، آقا  شاگردان آيات عظام شريعت ازه.ق( ۱۵۳6 -۱26۳لواسانی )
 هـاشم  مـیرزا و  شـیرازی  نیريزی  الدين شهاب میر کرمانشاهی، آقا حسن میرزا يزدی، محمدکاظم

آشتیانی؛   الدين جالل سیّد مقدمه علّامه بـا بداء و وجود وحدت رساله اشکوری است. از آثار اوست: دو

 . الکتاب  فاتحة تفسیر

 اند با مطلع زير: ای در رثای مرحوم علّامه عصار سروده استاد امیری فیروزکوهی قصیده
 رُو درگذر ز علم، که عَصّار درگذشت

 آن يادگار دانش اعصار درگذشت
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آقای عصّار و ما ادراک ما آقای عصّار؛ آقای عصّار خطاب به آقای امیری 
 فیروزکوهی نوشته بودند: سیّدنا العلّامه ... 

 -ضی حمزه فَناری را قا« مصباح االنس»آقای امیری به بنده فرمودند: که من 
 -شود  متأسفانه ديگر تدريس نمی اآلنکه متن نهايی عرفان نظری است و 

ام. اين امر، هم به لحاظ درس  درس خوانده ای به خدمت آقای میرزا خلیل کمره
که آخرين متن عرفانی است و هم به لحاظ شاگرد که آقای امیری فیروزکوهی 

خواندند:  شد، در عرفانیات سه متن می است. در گذشته وقتی فلسفه تکمیل می
تمهید القواعد ابن ترکه، شرح فصوص قیصری و بعد مصباح االنس و متن نهايی 

رسد.  عرفان نظری مصباح االنس است که از صد نفر يک نفر هم به آن نمی
 (۱2/۱0/۱۵۳۳)مالقات با استاد دکتر منوچهر صدوقی سُها، 

معاصر ه.ش( که از هنرمندان بزرگ خوشنويس  ۱۵6۳ – ۱27۱استاد ابراهیم بوذری )
 (۵۱6: ۱۵66و بهار  ۱۵6۳بودند. )مجله هنر، زمستان و دبیر دبیرستان البرز 

 ۱۵60 – ۱۵۳۳) وزير نخستبعدها که ه.ش(  ۱۵60 – ۱۵۱2)مدعلی رجايی حشهید م
درس  رسید، دره.ش( ۱۵60شهريور سال 8مرداد تا  ۱۱)ايران  جمهور رئیسه.ش( و دومین 

 شد. له حاضر می معظمتفسیر قرآن 
 و بسیاری ديگر ... 

ای جامعِ  علّامه حاج میرزا خلیل کمره الله آیةاز اين نکته نبايد غافل شد که مرحوم 

علوم معقول و منقول بودند و در هر علمی که وارد شدند، منشأ خدمات بسیاری گرديدند 
مرحوم ها و فشارهايی مواجه بود که  ای تدريس فلسفه با مخالفت در دوره هرحال بهولی 

 د: با آن مواجه بودندر حوزه علمیه قم یز ن حضرت امام خمینی 
آقای سیّد محمود طالقانی در حوزة درس منظومه منطق من در قم، در  ...

شد و بعد در تهران در منزلی در نزديکی  سید عرب حاضر می انبار آبمحله 
به  يکسرهکرد. او بعداً  در درس فلسفه و تفسیر حضور پیدا می ساالر سپهمدرسه 

ای از درس تفسیر قرآن در حوالی  تهران منتقل شد و به ما متصل گرديد. شعبه
مرحوم  ، اطراف مسجد مقدس بین دوستان ايشان وآباد خانیمنزل ايشان در 

تهمت فلسفه تصمیم به ترک فلسفه گرفته  واسطه بهپدرشان داير شد. من 
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ها،  چون اجتماع درس در مسجد امام در شبستان شرقی آن در شببودم. 
کبیر، پیش مرحوم آشیخ  حمدحد شده بود و مرحوم آشیخ م موجب ازدحام بی

فلسفه با شهری شکايت کرده بود که اسالم از بین رفته و درس  مهدی پايین
شود، ولی ايشان از من دفاع کرده،  حدی در مسجد امام گفته می ازدحام بی

 الله آیةرود. انتقال  گفته بودند که اسالم به واسطة فالن کس از بین نمی

آباد  آباد هم مثل شاه تر کرد و مجلس در خانی طالقانی به تهران دايره را وسیع
لبالغه را با آقای طالقانی مجاهد در ا تر شد. در اين جلسات، درس نهج گسترده

)امجدی، مورد نقشة پیاده کردن دولت امیرالمؤمنین، مورد مذاکره قرار داديم. 

۱۵87 :20 –2۱۱) 

 خیابان زرین نعل ■
 [در دروازه شمیران، خیابان زرين نعل]واقع در منزلی  ۱۵2۱در سال ای  کمره الله آیة

ابوالحسن اصفهانی و همت گروهی از سیّد  آقای حاجالعظمی  الله آیةکه به دستور مرحوم 

تهیه گرديده بود، سکنی گزيد و تا پايان عمر در همان منزل ساکن و از  مند عالقهمؤمنین 
 (2۱ :۱۵86، ای کمره) شمار برخوردار بود. دوستان بی لطف و محبت همسايگان و

های ادبی ساکن در  شخصیتای در خیابان زرين نعل و  کمره الله آیةحضور  واسطه به

های  شخصیت وآمد رفتبه وجود آمده بود که موجب  آن خیابان، بافت فرهنگی خاصی
يک پژوهش پربار  مثابه بهجداگانه  دتوان و می شده است میدينی و فرهنگی به آنجا 

 ای: والمسلمین کمره االسالم حجةبه بیان فرهنگی مورد توجه واقع شود. 
همسايگانی دانشمند و شاعر چون آقايان مرحوم امیری از حسن اتفاق با 

 اکبر علی و ۵، غالمرضا دبیران2فیروزکوهی، مرحوم دکتر ناظر زاده کرمانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 .2۳ – 28، صص ۱۵۳۳نا، تهران،  . او به نقل از: بهرام افراسیابی و سعید دهقان، طالقانی و تاريخ، بی۱
 .باويه ( شاعر، نويسنده و پژوهشگر معاصر؛ مدفون در ابنش۱۵۳۳-۱2۳2زاده کرمانی ) حمد ناظر. دکتر ا2

تاريخ قرآن »ست: ه.ش( شاعر و خوشنويس برجسته؛ از آثار او۱۵6۳-۱2۳6. استاد غالمرضا دبیران )۵
« امین اهلل»، «افتتاح»، «توسل»، «کمیل»ترجمه منظوم ادعیه ؛ «الفیه ابن مالک»ترجمه منظوم ؛ «کريم

را به نظم  او در دو وزن قصیده المیه حضرت ابوطالب «. به مالک اشتر فرمان حضرت علی »و 

اند.  ای و دکتر محمود شهابی بر آن تقريظ نوشته میرزا خلیل کمره الله آیةبهبهانی و  الله آیةترجمه کرد و 



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱82 

 

های آنان و ساير  معاشر گرديدند و تا پايان عمر از لطف و محبت ۱پیروی
 رخوردار بودند.ب شمار بیهمسايگان و دوستان 

 گويد:  ای می طالقانی( در بیان خاطره الله آیةند مرحوم جناب آقای سیّد مهدی طالقانی )فرز
آمد که  يکی از مسائلی که از مادرم شنیدم، اين بود که گاهی که پیش می ...

ای دو سه روزی از تبعید مرخصی داشتند تا به تهران بیايند و به  خامنه الله آیة

 طالقانی مشورت الله آیةزدند و با  مشهد بروند، حتماً سری به منزل ما می

ای و استاد امیری فیروزکوهی هم نزديک  کردند. منزل آمیرزا خلیل کمره می
منزل مرحوم ابوی بود. شنیده بودم گاهی که به ديدن مرحوم امیری فیروزکوهی 

رفتند و در آنجا همديگر را  می ای طالقانی هم به منزل کمره الله آیةآمدند،  می

 (۱2، ص 20۵06، شماره 2۳/6/۳۱روزنامه کیهان، ) ديدند. می
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

پیروزی  بامخالفت با پذيرش اجباری عضويت در حزب رستاخیز از کار برکنار شد و  به دلیل دبیران

 استاندار يزد شد. ،شهید صدوقی الله آیةانقالب اسالمی ايران، به پیشنهاد 

شاعر »و به عنوان دارد  زيبايی در وصف اهل بیت بسیار های  مذهبی که سرودهبرجسته . از شاعران ۱
 کرد.  افتخار می« آل محمد 

  اش دارد: ای از اشعار اوست که مضمونی انتقادی به جريانِ غربگرايی زمانه نمونه

 .شود تقاضا نمی  عرض  برای  راضی  شود سان تا نمیپشتم به زير بار خَ
 .شود هرگز اسیر دست زلیخا نمی  اين يوسف عزيز که نامش مناعت است

 .شود مفتون جاه و منصب دنیا نمی  دوستگشت واله و شیدای روی   که  دل  آن
 .شود اين عقده با فريب و ريا وا نمی   خورده است  کور  گره  دنیا به عصر ما

 .شود اش اطفا نمی با حرف پوچ شعله  شد  کشیده  شرق از جفای غرب به آتش
 .شود نمی  مداوا  نیست  چون سازگار   با داروئی که غرب فرستد برای شرق

 .شود بدتر از اين مصیبت عظمی نمی  یبت عظمای عالم استالمذهبی مص
 .شود اين گوهری که گم شده پیدا نمی   بود رفت  هرچه  ايمان چو رفت پشت سرش

 .شود اين مرده با فسونگری احیا نمی   است  مرده  خويش  قومی که داده دين ز کف
 علی اکبر پیروی-«ص»شاعر آل محمد    
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 ای حاج میرزا خلیل کمره  الله آیةارتحال  ■
هجری  ۱۱0۳سال  الحرام محرم ۱۳شنبه  ای در غروب روز پنج کمره الله آیةسرانجام 

 اکبر اهللهجری شمسی( با شنیدن ندای اذان برای آخرين بار ) ۱۵6۵مهرماه  ۱۳قمری )
 تسلیم کرد. آفرين جان...( دعوت حق را لبیک گفت و جان به 

ای  کمرهمیرزا خلیل علّامه  و مرحوم ۱امیری فیروزکوهیکريم سیّد  استادرحلت مرحوم 
 در يک روز اتفاق افتاد.

روی هم بود؛  با خانه مرحوم امیری فیروزکوهی در خیابان زرين نعل روبهما خانه 
با هم دوست  بسیار فاصله بود. فوت اين دو کهيعنی فقط عرض يک خیابان 

در يک روز اتفاق افتاد. آقای امیری فیروزکوهی را در حضرت عبدالعظیم ، بودند
در هنگام تشیع، خانواده مرحوم  و مرحوم پدر ما در قم دفن است. 2ددفن کردن

امیری فیروزکوهی به احترام پدر ما حدود صد متری تابوت ايشان را در پشت 
)مالقات دوم، شد، حرکت دادند.  ای که به قم برده می اهلل کمره تابوت مرحوم آيت

۵/۱0/۱۵۳۱) 

ه.ش( مولوی پژوه معاصر در پانوشت مطلبی  ۱۵۳۱ - ۱۵2۵) آقای حسن الهوتی
 سد:نوي می

است که از علمای   علیه  اهلل رحمهای  خلیل کمره میرزاآقای حاج  الله آیةمنظور 

له ورفت و امام جماعت مسجد فخرالد می نامدار و از فضالی روزگار به شمار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ه.ش( فرزند سید مصطفى قلى )منتظم الدوله( از ادباء فرزانه  ۱۵6۵ - ۱288هى ). استاد امیرى فیروزکو۱
 و شعراء معاصر تهران بود.

السالم بخاک رفته و بر لوح  . استاد امیری فیروزکوهی در جنب و جوار ايوان شرقى امامزاده طاهر علیه2
 شود:  او اشعاری از او نوشته شده است که با اين بیت آغاز می

 .«بار سفر ساخته بستیم و گذشتیم   ما زين گذر عمر که جستیم و گذشتیم »
اهلل حاج شیخ  استاد دکتر صدوقی سُها اشاره کردند که نماز میّت ايشان در مسجد فخرالدوله را مرحوم آيت

 جوار دراهلل حقّی در شیخان قم،  ق( خواند. ناگفته نماند که آيت۱۱۱۳ – ۱۵۱8محمدعلی حقّی سرابی )
مدفون است و بنا بر وصیت او بر روی لوح مزارش چنین نوشتند:  (س) معصومه فاطمه بیت اهل کريمه

 حضرت]بارگاه  بارگاه اين به پناهنده گناه، از مملو  پرونده با ،سیاه ترک غالم( سرابی) حقی محمد شیخ»
 ([س) معصومه



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱8۱ 

 

،  تهران  مرحوم امیری، در خیابان زرين نعل منزلتهران بود. منزل او رو به روی 
های روزگار  انی و امیری بود. از شگفتیو از دوستان مشترک آشتی  قرار داشت

فاصله دو سه ساعت از يکديگر رخت سفر آخرت   اين دو همسايه بزرگوار به آنکه

ای و سپس بر  کمره[ الله آیة]بر جنازه اوّل  مسجد فخريه،  ، در روز  بستند. آن

بود. خدايشان   شده  گرچه امیری زودتر سفری  -جنازه امیری، نماز خوانديم 
 ۱(۱6 : ۱۵۳0ارديبهشت ، الهوتی) بیامرزاد.

در و نماز میّت شد میان حزن و اندوه علماء و مؤمنین تشییع در  ای کمره الله آیةپیکر 

الدين مرعشی نجفی خوانده شد و پیکر  سیّد شهاب العظمی الله آیةبه امامت حضرت قم 

 به خاک سپرده شد.  حرم مطهر حضرت معصومهدر  انپاکش

ای از توجه امام خمینی به معظم له چه  ناصرالدين کمره والمسلمین االسالم حجة

سفارش به مطالعه آثار؛ چه عیادت ايشان در بستر بیماری و چه شرکت در مجالس فاتحه 
 : نويسد میايشان 

کردند که آثار  کردند که ايشان به فرزندان خود توصیه می نزديکان امام نقل می
تا نکات بسیاری دستگیرشان شود. در يکی دو سال پايان عمر ابوی را بخوانند 

که پدر من بستری بودند و امام در جماران اقامت داشتند، حدود ده بار، افرادی را 
آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای توسلی،  ؛برای عیادت از ايشان فرستادند

سبت به مرحوم آمدند و ن آقای امام جمارانی، چه در منزل و چه در بیمارستان می
. هنگامی هم که ايشان از دنیا رفتند، امام به تمام 2پدر، بسیار محبت داشتند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 :است بوده بیشتر بزرگوار دو آن رحلت فاصلهکه  کند می يادآوری. استاد دکتر صدوقی سُها ۱
ی فردا و فیروزکوهی امیری آقای مهر ۱۳ پنجشنبه شب اواخر امیری آقای است يادم

 از ايشان رحلت زمانی فاصله. کردند رحلت ای کمره خلیل میرزا آقا مرحومآن روز نیز 
 (۱2/۱0/۱۵۳۳ سُها، صدوقی منوچهر دکتر استاد با مالقات) .بود ساعتی دوازده حدوداً هم

، زمانی که نام االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین انصاريان در بیان خاطرات زندگی خود حجت. 2

کند،  ای را که از مشايخ اجازه آقای انصاريان است، ذکر می العظمی حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

)ببینید: دفتر « .داشت دعا التماس او به هايش نامه در( ره)امام حضرت»کند که  خاطرنشان می
رفتاری با خانواده  خوش»با عنوان: شمسی(  ۱۵۳۱اسفندماه  2۱)رسانی استاد حسین انصاريان،  اطالع

 (www.erfan.ir/farsi/۳8۵6۳.html به نشانی: ؛۳8۵6۳با کد: « شرط مسلمانی است.
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 ای، کمره) اطرافیانشان توصیه کردند که در مجالس فاتحه پدرم شرکت کنند.

 ( ۱2۵: ۱۵86 شهريور

 نويسد: هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود میاکبر  الله آیة
 اى آمد؛ در منزل بودم. صبح آقاى ناصر کمره روز تمام. ۱۵6۵مهر  ۱2پنجشنبه 

حاج میرزا خلیل، در بستر مرگ است و براى گرفتن  الله آیةاطالع داد که پدرش 

از امام استمداد ، ]مجوز[ محل دفن در مسجد باالسر حضرت معصومه 
:  ۱۵76هاشمی رفسنجانی، ) داشت. به احمد آقا گفتم که پیامش را به امام برساند.

8  /۵۱۳) 

 خوانیم: میدر جای ديگری از خاطرات ايشان نیز 
اى،  شمسی ... شب، خانواده مرحوم حاج میرزا خلیل کمره ۱۵6۵آبان  ۱8جمعه 

/ ص  8همان، ج) . ...براى تشکر به خاطر کمک در هنگام مرگ پدرشان آمدند

۵76.) 
 دهند: چنین توضیح می محل دفن ايشان بارهدرهمچنین 

، حجرات زيادی وجود دارد. داخل اين  حضرت معصومه در صحن بزرگ
ای که جنب درب ورودی صحن بزرگ است  حجرات علماء دفن هستند. حجره

که اآلن محل عبور بانوان است، در داخل اين حجره محل دفن پدر ماست با 
ای از علمای ديگر. اينک حدود يک سالی است که محل ورود بانوان شده  عده

و آن حجره ايوانی دارد که بر روی آن صحن بزرگ[  2اره ]ورودی شماست. 
/  ۱0/  ۵)مالقات دوم،  عکس و شرح زندگی ايشان در آن نوشته شده است.

۱۵۳۱) 

له نوشته شده است که   هايش معظم بر لوح قبر ايشان مضمون تمامی آثار و نوشته
بخش تصاوير آمده )تصوير لوح مذکور در شان است.  نیکو برای معرفی غايت بهانتخابی 

 گويد: ای می کمره مینلاالسالم والمس حجة است.(
 ايم: ما اين عبارت را بر روی آن نوشته

 هوالباقی

 ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

 ۱۵6۵رحلت  ۱277تولد 
 :تألیفات ايشان درباره



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    ۱86 

 

 مؤسس دعوت پیامبر اکرم
 کتاب دعوت قرآن مجید
 خانه دعوت کعبه معظمه

 رهبران دعوت چهارده معصوم 
 (۱۵۳۱/  ۳/  ۱)مالقات اوّل 

شان، وقف کتابخانه آستان مقدس  ای از کتابهای خطی ايشان در زمان حیات مجموعه
ايشان به کتابخانه آستان  نفیس کتابخانهله  رضوی شده است و پس از رحلتِ معظم

فرزند گرامی ايشان در د. شواقع در شهر ری اهداء  مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی 

 نويسد: ای، می کمره الله آیةخصوص وصايای مرحوم 
 چند نکته تأکید شده است: والد معظم  نامه وصیتدر 

 آغازشدهتقدير از علم و تجلیل از کتاب، نوشتن، قلم و قرائت که قرآن با آن 
نوشتن را به بشر ( خداوند علم ۱قرآن کريم، علق: « )الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»است: 

( قسم به قلم و آنچه ۱قرآن مجید، قلم: « )ن وَالقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ»آموخت. 
 خواهد انگاشت. 

 و معاد و واسطة بین آن دو يعنی سلسلة انبیای الهی.أ مبد
 نیاز انسان به دو بال علم و عمل.

 دانست. میای از کعبه يا مسجدالحرام  ها را شعبه د که وی آنجساختن مسا

  (۱۱: ۱۵۳۱ آذر ۱۳، ای کمره)

 :اند و نیز نوشته
نشده، تجديد چاپ  نامه ايشان، تکمیل و انتشار کتب چاپ در سفارشات و وصیّت

االنبیاء در دهکده  کاری و ساختمان مسجد خاتم چنین تکمیل کاشی کتب و هم
 (۵8: ۱۵6۱ای،  )کمرهباصفای فرنق مورد تأکید قرار گرفته است. 

 )مقاله روزنامه اطالعات( برد میاین ننگ را عرب به کجا  ■
ای را  مقالهحیات پربارشان  های سالای در واپسین  میرزا خلیل کمره الله آیةحضرت 

و تحلیلِ خود از وقايع آن  کرده اشاره گذشته ای از خاطرات پارهاند که در آن به  نگاشته
 و بیانیه»قالب کتابی در قطع رقعی با عنوان همچنین نظرات ايشان در اند.  دوره را نگاشته
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در « ما کشوره ب عرب عراق بعثی رژيم تحمیلی جنگ بحبوحه هنگام عرب بملوک پیام
  ۱صفحه منتشر شده است. 20شمسی در  ۱۵۳۳سال 

 مذکور چنین است:معظم له در روزنامه اطالعات متن مقاله 

ترين لحظات خود را  حساسدر اين برهه از زمان که نبض حیاتی مجد اسالم 
عراق به ايران پیش آمد و اسفا که: حقیر  غیرموجهگذراند، متأسفانه حمله  می

بواسطة کهولت سن و دستور پزشکان متخصص بیمارستان قلب مبنی بر عدم 
 ذلک معمطلق، حتی از نوشتن ممنوع هستم.  طور بهتحرک زياد و عدم فعالیّت 

دم تا اگر قادر به حملِ اسلحه نیستم، با قلم قوای آخرين رمق خود را تجهیز کر
قلیل  قدر بهخود با دست مرتعش و از بستر بیماری، کار خود را وظیفة خود را 
 خصوص بهانجام داده باشم. کار اليق اين ضعیف ابالغ نصايح به امت اسالم 

 آنان دارم، است.  وخوی خلقسران عرب که تا حدی شناسايی به 
 نیکی بهو حمله را جوانان عزيز ما و سربازان غیور اسالم  اما امور جنگی دفاع

 دهند و کمبودی در آن جهت نیست.  اند و می انجام داده
اکمل انجام داده و  طور بهوظیفة دفاع را  هرکداممقامات مسئول و افراد ملت هم 

اند، امّا پیام به سران عرب  های سودمندی داده  دهند و علماء اعالم هم پیام می
 است.  مانده اقیب

جماهیر و ملوک عربی اسالمی به زبان ادب و با حفظ نزاکت  رؤساپیام من به 
امر فرمود با فرعون که بیگانه مطلق بود به  و هارون است؛ زيرا خداوند به موسی

 قول لین سخن بگويد.
چند مقتدر باشند، باز بايد از سخن پدران روحانی نرنجند و پند بگیرند، آنان هر

 ايم.  از يک عائله زيرا
ها  ايد، شما بر کشورهايی که در آن ای کسانی که امروز بر اريکه قدرت تکیه زده

رانید. شما که  دهند، حکم می می اهلل رسولو محمد  االاهلل الالهگويندگان، شعارِ 
های عرب هستید، افکار خود را به اسالم محض توجه دهید تا در دنیا و  استوانه

شود، کوس  باشید، وگرنه اگر وضع چنان باشد که شنیده میعقبی سعادتمند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

بزرگ  در شهرری و کتابخانه« آستان حضرت عبدالعظیم حسنى » ای از آن در کتابخانه  . نسخه۱

 در شهر قم موجود است. العظمی مرعشی نجفی آیةالله
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شود. روحانیون مخلص رسالت اسالم  رسوايی معاصرين بدتر از واترگیت بلند می
اند. و هرگاه يک  متعاقب رسانده های نسلرا از هزار و چهارصد سال پیش به 

وجب از خاک کشورهای اسالمی را دشمنان غصب کنند، يا در آن طمع کنند، 
پوشند؛ امّا  دهند، بلکه خود لباس جهاد می تنها برای دفاع فتوی می روحانیان نه
لیون نیست، تر از اين آن است که عده اعراب در جهان بیش از نود می خدمت مهم

ها با شما  که اخوّت آن اند عرب غیرمیلیون مسلمان  صد ششها  و پشتیبان آن
مداوم طبقه روحانیون است؛ زيرا هیچ ها از اثر تبلیغات مستمر و تعلیمات  عرب

اند که تعلیمات اسالم را نگهدارند، و  نايستاده قرص پامحکم و  ها اينصنفی جز 
های پیاپی منتقل کنند. بی مبالغه بايد گفت و قبول  ايدئولوژی اسالم را در نسل

 . در حقیقتشده منتقل ای طبقهبه  ای طبقهکرد که از عملکرد روحانیون، اسالم از 
میلیونی غیر عرب(  600روحانیون اعمّ از علماء شیعه يا سنی در اين جمعیّت )

 ها هستند. به شما عرب گذاران خدمت
علمای رشید شیعه يک امتیاز ديگر هم دارند که اين بزرگواران تحمیل بر بودجه 

ای  کنند و اندوخته هیچ دولتی نیستند، بلکه از صندوق سهم امام امرار معاش می
 و ندارند.  اند هنخواست

ای برای  ها حضرت نايب االمام روحی له الفداء دهی و دهکده بنگريد در رأس آن
خود را هم صرف بنیه ضعیف  مسلک هماند، بلکه نان روحانیون  خويش نخواسته

گاه  کنند. اکنون وقت آن رسیده که شما را به خیمه مستضعفین شما می
 لبنانی و عراقی متوجه نمايم. های آوارگان عرب فلسطینی، نشین بیابان

کند يادداشت  گانه منبع الهام است. هرچه الهام می ديدار اردوهای آوارگان سه
 بسپاريد. اوّل اردوی آوارگان عراقی را ديدار نمايید.  خاطر بهکنید و 

حدود چهل هزار نفر معاودين از اوطان عربی خود در بغداد و کاظمین و کربال و 
. در چند سال پیش اند شده راندهرحم به ايران  مت صدام بیحکو فشار تحتنجف 

هزار نفر را رانده بودند که اين ايّام قبل از جنگ رسمی  وهشت سی بر بالغنیز 
ها را از هستی ساقط کرده، لخت و عربان در مرز ايران رها  عراق با ايران آن

ها طوری است  ع آنکند. وض ها پذيرايی می ، و ايران در حدّ امکان از آناند کرده
بارد. و گواه زنده انحراف عمل  می اشککند و   ها گريه می که آسمان به حال آن
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هستند که شبان و  چوپانی بیرژيم بعثی صدام کافر مسلمان نما است؛ مانند گلة 
 ها بوده است ها گرگ آن چوپان آن

 رگ نیستله از گُگلة ما را گِ
 کند. کاين همه بیداد شبان می

باشند، بلکه وظیفه   پذيری را تا اين حد قبول کرده بايد ستم ها هم نمی آنگرچه 
داشتند که مسلح شوند و گرگ را از میان خود برانند؛ بخصوص با کشتار زوّار در 

حکیم، و قتل علّامه بزرگ سیّد  الله آیةها با مرجع تقلید  ین، و مبارزه آنعارب

 صدر و خواهر معصومش.  محمدباقر
های پوچ بر  نظیری به بهانه ا وقاحت بیها به اين اکتفا نکرده، ب ن گرگاکنون اي

خواهد  بسازد. گوئیا می آوارگاننوين از  اردويیايران هجوم و يورش آورده، تا 
ها را تکمیل کند، و آنچه اسرائیل صهیونیست و  ها و صهیونیست عمل صلیبی

را با مسلمین ايران انجام دهد  اند، اين نابکار آن  انجام نداده خوار جهانآمريکای 
 و اردوی جديد از ايران به صحرا روانه کند. 

به دست قوای دومین اردو اردوی آوارگان لبنان است که چندين سال است 
 رود زايندهها به سوريه سرازير است، گويی  سیل آن هزار پنجاه هزار پنجاهاسرائیل 

 ديگری است. 
است که در پهلوی گوش صدام و رؤسای اين اردو دومین اردوی آواره عرب 

 بدهکار نیست.  ها اينها به نالة  عرب هستند و گوش آن
 گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

 نرسد، فرياد است. جايی بهآنچه البته 
اند،  تفاوت کنند و بی تماشا می فرق صدام با ساير رؤسای عرب اين است که رؤسا

   بکند و پاسخ آوارگانامّا صدام آنچه را بايد صرف جنوب لبنان برای بازگشت 
کند و سران  های اسرائیل را بدهد، آن را صرف کشتار مسلمین در ايران می آتش

 کنند.  و ياری می تشويقنگرند يا او را  تفاوت می عرب هم يا بی
نیم پیش قیافه اين آوارگان لبنانی را در سوريه از  من در سفر عمره دو سال و

نزديک مشاهده کردم و آتشین شدم. به مجمع بزرگ مسجد ابوالنور رفتم و در 
آن مجمع محترم سخنرانی برای تحريک جمعیت مسلمین و حمايت آوارگان 

سال و نیم يکی از اقطاب  کردم و خلق و خود بر اين وضع گريستیم. بعد از دو
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آن مجلس که به تهران آمده بود، و عضو هیئت نمايندگان سوريه به حاضرين 

آن مجلس و  ياد بهالعظمی خمینی آمده بود،  الله آیةمالقات نايب االمام حضرت 

وت افتم، در خل ياد آن مجلس و آن سخنان می وقت هرمن »گفت:  آن روز می
 «افتم. يا در جلوت به گريه می

ن نوبه نبوده و نیستند. روزان و شبان آوارگان هنوز اين آوارگان لبنان منحصر به آ
شود؛ البته اين  و سرازير می جوشد همیاست  رودی زايندههم سرازير است. گوئیا 

 کند.  همپالگی او تأثیری نمی زمامدارانها در خمیره صدام بعثی و  پريشانی و گريه
میالدی  ۱۳۱8ها است که از سال  اردوی آوارگان عرب، اردوی فلسطینی سومین

. من در کنگرة مؤتمر قدس به معیّت مرحوم مجاهد نستوه و بدرند درزير آسمان 

های خارج شهر و در  سیّد محمود طالقانی در اردن و در صحرا الله آیةمرد خدا 

ام که زمین به آسمان   و دويست هزار آواره را ديده میلیون يککشورهای مجاور 
ها بر جوانان و  کند. پیران آن ها گريه می آنگريد و آسمان به زمین  ها می آن

گريند. در اثر  گريند. زنان بر مردان و مردان بر زنان می ها می جوانان بر پیران آن
اند و وسیلة  ها مسلول شده معیشت، چندين هزار نفر آن وسايلاندوه و فقر 

 عالجی نیست. 
ن، عراق، سوريه، پرسیديم پس اردوی مسلح اسالمی ارد ما با شور و هیجان می

زنده نیستند که صدای گرسنگان و بايکوت جباران لبنان و عربستان سعودی مگر 
برای  الدين صالحبسازند؟ مگر  الدين صالحرا بر اين مستمندان بشنوند و اردوی 

المقدس ملوک اطراف را جمع نکرد؟ من به چشم خود چیزها ديدم  استرداد بیت
 که چشمی نبیناد.

آنکه به اردوی غیور ايران بپیوندند و سپاه  عوض بههای عرب  صدام و صدام
کنند. در جنگ با ايران،  الدين ديگری تشکیل دهند، دشمن را شاد می صالح

اند. اين  ها به مسلمین تاخته اند و مانند صلیبی موشه دايان و اسرائیل را شاد نموده
 برد؟! ننگ را عرب به کجا می

های ملّت کجايید؟! ای ملک حسین و سپاه اردن به  ی اسطوانهای ملوک عرب، ا
اش نشان دادند  هوش بیايید. ای حسین بن طالل پدرت واهلل ديوانه نبود، ديوانه

گويی و  تا او را از کشور جدا کنند. تو چرا به صدام کودتاچی عراق تبريک می
 کنی؟ تشويق می
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ها به دست همین صدام و  آنمگر در عراق در کودتای خونین خاندان برانداز 
و  ۱االله عبدنفر از بنی اعمام ترا از سادات صغیر و کبیر از  ۳0ياران بعثی او 

 عام نکردند؟ را قتل 2فیصل شريف مکه
صدای خطیب مسجداالقصی دکتر سعید رمضان هنوز به گوش من هست که در 

اسالمی چند هزار مسلمین و نمايندگان کشورهای  حضور درخطبة جمعه پرشور 
کشید که ای حسین بن طالل، ای محمد بن يوسف )ملک محمد  فرياد می

طلبد و چشم به  امداد میه خامس پادشاه مراکش( اين مسجداالقصی شما را ب
تشکیل داده بوديد. از ايران ما و نمايندگان از همه شما دارد، شما کنگرة قدس را 

شديم  خوش دلم و کردند و ها کردي کشورهای اسالمی در کنار بحر المیت هلهله
که مثل ملک حسین با قوای ارتش اردن در خط جبهه جلوی اسرائیل را دارند و 

المقدس را پايتخت  خواهد شهر بیت و می تاخته پیشبینیم که اسرائیل  اآلن می
 خود کند.  دائمی

در بحبوحة اين مصیبت عظمی شما اسرائیل را رها کرده، به عراق تبريک 
المقدس را نجات  واهد بیتخ قوای ارتش ايران را در اين راه که میگويید که  می

مشغول داشته، بلکه آن را درهم بکوبد. برازنده شما بود که به  خود بهبدهد، 
 و لیبی و سوريه نگاه کنید.  الجزاير

اين گاليه نیست؛ بلکه کار شما ننگی است، هم شما و هم ملک حسن دوم که 
رش ملک محمد خامس حضور داشت. او هم با در آن کنگره به همراه پد

المقدس اکنون در حمله عراق صدامی بعثی به ايران  انگیز بیت مشاهدات غم
 خوشحال است. وااسفا!!

ها نوشتند يک تیپ زرهی اردن به کمک نیروی زمینی عراق رفت.  روزنامه
. اردن قعده ماه حرام است دانید که ذی ( البته می۱۵۳۳مهر  ۳)کیهان، چهارشنبه 

، عربیّت را به داشته نگهزرهی را برای دشمن بغل گوش خود  بايد اين تیپِ می
ی الدين جديد صالح ماند. نگ عرب است که در تاريخ مین ها اين کشید. ننگ نمی

 ها را بشويد:  بايد تا اين لکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ۱۳۳8وفات  - ۱۳۱۵. عبد االله بن الملک علی بن الشريف حسین الهاشمی ولیعهد وقت عراق )میالد ۱
 میالدی(

 (، سومین و آخرين پادشاه عراق از خانواده هاشمی است.۱۳۳8وفات  - ۱۳۵۳. ملک فیصل دوم )میالد 2
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 نو وفان وی زنوح دگر ببايد و طُ
 .دهای ننگ شما شستشو کن تا لکه

مقدس )شیعه و سنی( با  روحانیتگزاری ضعیف خود و همچنین  من با خدمت
 کشیم.  ها خجلت می ها و سستی عرب از اين ناروائی وسايلفقد 

چند سال پیش استاد بزرگوار شیخ محمد بن ناصر عبودی ريیس دانشگاه مدينه 
عمومی که با معاون خود شیخ وائلی در تهران به ديدار من آمده بودند، در مجمع 

سپاه اسالم که »منزل به سخن پرداخت و به اين صورت امداد خواست و گفت: 
. سلمان فارسی از فرس، بالل از از مدينه به جهان پخش شد، همه، عرب نبودند

حبشه و صهیب از روم با عرب يکی شدند و همدست شدند تا آن فتوحات را 
سواران حبشه نتوانست  لعرب تنها همان بود که در مقابل سپاه فی وگرنهردند ک

ريیس حرم گفت: انا رب اإلبل و للبیت  عبدالمطلببه حفظ خانه کعبه قیام کند. 
ربّ يعنی من خداوند شترانم و اين خانه خود خدايی دارد. اگر عبدالمطلب که 
سیّد عرب و نماينده قدرت همه عرب بود، توانايی دفاع را با نیروی عربی داشت، 

 کرد. واگذار به خدا نمی پرداخت و به دفاع می
اسالم و اهداف  پیشبردمقصود شیخ از ما فارسیان برای همکاری با عرب، برای 

 قدر آناسالم، من در پاسخ گفتم: آرزوی ما درباره دانشگاه مدينه اين است که 
های دنیا همگی از اقمار آن گردند و سعی ما روحانیان در  بزرگ شود که دانشگاه

بانی عرب بوده و هست و ظاهراً اين دعوت را از ملوک حجاز اين زمینه به پشتی
رسانید؟ ما روحانیون  کرد؛ لذا گفتم آيا شما پیام ما را به ملوک عرب می بازگو می

ايم. از مساعی  اسالمی سپاه تبلیغ دين و سپاه تعلیمات اسالم هستیم و بوده
ی و نیرومند و عظیم ايم از نژادهای غیر عرب پشتیبانی قو حد خود تا توانسته بی

ها نود میلیون و غیر عرب حدود  . شما عربسازيم فراهمها  برای شما عرب
میلیون مسلمانان هستند که به واسطة تبلیغات روحانیون ما به اسالم  صد هفت
گرايی دعوت  های نژادی و ملیّت اند. وگرنه تحزب و به شما پیوسته اند مانده باقی

گويند: يا رب عرب مباد و ديار عرب مباد. تبلیغات  یکند. شعوبیه م به تفکیک می
ناپذير ما طبیعت را رام کرده، فضا را مساعد نمود، تا همه  مستمر خستگی

ها هستند،  گويند و در اثر آن پشتیبان عرب سخن اسالم را می زبان يک
پشتیبانانی صمیمی و جدی. اگر شما رؤسای عرب هم مثل ما به صدق قیام 
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دور  ازنظرخمینی را  الله آیةکرد.  من طمع به هضم مسلمین نمیکرديد، دش می

ما نفت را به »نداريد و نمونه بدانید. مگر نديديد که ملک فیصل يک کلمه گفت: 
درآورد. در دنبال  زانو بهيک زمستان بست و آمريکا را « بنديم. روی آمريکا می

های نفت را بمباران خواهیم کرد.  تهديد فیصل آمريکا تهديد کرده بود که چاه
به  گرديم برمیاين برای ما تهديدی نیست، »فیصل چه زيبا سخنی گفت که 

 «کنیم اکتفا میو با نان و خرما  ها کوهستاندر  زندگانی پدرانمان
 نان و پنیر و فرش حصیر و مقام فقر

 کنند. توانگران به چه تهديد میما را 
گیرند و با حربة نفت آوارگان عرب را  اکنون چرا ملک خالد و امیر فهد عبرت نمی

در هر سه جبهه: آوارگان فلسطینی و آوارگان لبنانی و آوارگان عراقی را به آشیان 
ها  های شما است که با خارج کردن آن . اسلحة دوم شما پولگردانند برنمیخود 

نجات مستضعفین و آوارگان عرب بر ارجمندی و ارزش و محبوبیّت خود برای 
ايد که نهضت ايران و انقالب ايران نهضت مستضعفین  بیفزايید. حتماً شنیده

هستید، اولی هستید که از  الحرمین خادمجهان علیه مستکبرين است. شما که 
ار اين لقب را مستکبرين نباشید و حساب خود را از مستکبرين جدا کنید تا افتخ

 داشته باشید؛ اگرچه بعید است. 
دانند که آرم پرچم شما کلمة طیبة الاله الّا اهلل است. در مرگ يکی از  همه می
شد غیر  افراشته نیمها و دول به احترام  های شما پرچم تمام سفارتخانه شخصیّت

ین که ما برای شما پرچم را پاياز پرچم عربستان سعودی، علّت را پرسیدند 
آورديم، خودتان چرا اينکار را نکرديد؟ جواب دادند که پرچم ما چون ال اله الّا اهلل 

شود. آری زهی افتخار در کنار  آيد و خم نمی است برای مرگ اشخاص فرود نمی
الاله الّا اهلل، به شرطی که با عمل و مفهوم آن همراه باشد. نهضت ما هم همین 

فرمود: هرکس  است. پیغمبر اهلل کلمهراه اعالی  ال اله الّا اهلل است. جهادی در
باشد. با توجه به  جهاد او فی سبیل اهلل می اهلل کلمهجهاد کند در راه اعالی 

مطالب فوق حتی شايعه تقويت شما از صدام بعثی اشتراکی که فالن مبلغ پول 
اند، باعث نهايت تأسف و تأثر همه علمای ايران و  ها داده برای تقويت آن

 سلمین غیرتمند جهان است. م
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رود که به وظیفة دينی و اسالمی  در مقابل، توقع از ارتش عراق و مردم عراق می
المقدس و به  بخش بیت و شرعی و وجدانی خود عمل کنند، و به ارتش نجات

 الدين بپیوندند و ملحق شوند.  لشکر صالح
نخست به اصالح شود که  ان شاء اهلل با شکست رژيم بعثی بغداد پیشنهاد می
از بغداد، کاظمین،  شده راندهامور معاودين اقدام شود و چهل هزار نفر عراقی 

نجف و کربال را به وطن خود برگردانند. در درجه دوم آوارگان لبنان را به 
ها برگردانند. در درجة سوّم آوارگان  حقوق آن احقاق باخودشان  سرمنزل

المقدس را نجات دهند ماهیّت مرام  بیتو فلسطینی را به وطنشان بازگردانند. 

والسالم علی عباد الله هد. د انقالب ايران را حمايت از مستضعفین تشکیل می

 اوّل پنجشنبهای،  )کمره .ةالصالحین، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن

 (7 ص:  ۱۵۳۳ ماه آبان

 مقاله روزنامه اطالعات  ■
  به»ای را با عنوان  مقاله، روزنامه اطالعات ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةارتحال با 

منتشر کرد که بخشی از آن تقديم « ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةارتحال  مناسبت

 (۱۳ ص ،۱7۱2۵ شماره ،۱۵6۵ مهر 22 يکشنبه اطالعات، روزنامه)شود:  حضور می

 «انا هلل و انا الیه راجعون»

 «ای به لقاءاهلل پیوست حاج میرزا خلیل کمره الله آیةحضرت »
ای و محققی بزرگ، خدمتگزار مولی اباعبداهلل الحسین  قدر، نويسنده فقیهی عالی

  سال بیماری سخت به درود حیات گفت.  ۳سالگی پس از  88در سن 

در  «الذریعة»مقامه صاحب  اهلل حاج شیخ آقابزرگ تهرانی اعلی الله آیةحضرت 

نقباء  –اعالم الشیعة قسم دوم از جزء اول کتاب مبارک طبقات  70۱حة صف

 فرمايد: ترجمه احوال آن مرحوم را چنین می ۱۱۱۱( در رديف البشر
 

قمری به دنیا  ۱۵۱7ای در کمره از توابع عراق عجم در سنه  الشیخ خلیل کمره
قمری در قم ساکن شد و به  ۱۵۱0آمد در آنجا رشد و نما نمود و در سنه 

تحصیل سطوح و فقه و اصول پرداخت و در درس خارجِ حجت عصر، حاج شیخ 



   داران وحدت اسالمی  شفاهی طالیه تاریخ 745  

 

بر بن اک شد و رشته معقول را نزد مولی علی عبدالکريم حائری حاضر می
ابوالحسن يزدی تلمذ نمود؛ سپس در قم به تدريس سطوح و تفسیر و فلسفه 
پرداخت و شاگردان بسیاری از مکتب او خارج شدند. وی از بزرگان و متبحرين و 

های سودمند  از دانشمندان يگانه بود و به امر تألیف پرداخت و در اين زمینه کتاب
قرار است: )تفسیر سوره نور( و )هفتادودو  ها ازاين گوناگونی تألیف نمود که اهم آن

البالغه( و )ملکه اسالم( و )نويد  تن در سه مجلد( و )مسلم بن عقیل( و )شرح نهج
اسالم( و )غروب آفتاب در اندلس( و )مادر( و )فتح کعبه( و )ندای آسمان در اذان 

است و  ها طبع شده و ثواب آن( و )قبلة اسالم کعبه يا مسجدالحرام( که تمام آن
مجلد و  2۵البالغه( در  نشده )دوره نهج ايشان تألیفاتی هم دارد که هنوز چاپ

 ( و )خطبه دوم حضرت زهراء(۱تن )دوره تفسیر کبیر( و )پنجم هفتادودو تن و يک
و امروز ايشان از معاريف و مشاهیر علمای تهران و رجال فضل و قلم به شمار 

 آيد. می

قمری به حوزه علمیّه اراک که توسط مرحوم  ۱۵۵7ای در سال  کمره الله آیة

اهلل علیه تأسیس گرديده بود  العظمی حاج شیخ عبدالکريم حائری رضوان الله آیة

العظمی آقای حاج شیخ  الله آیةملحق و جزء اولین شاگردان حوزه علمیّه مرحوم 

حاج شیخ طاب  قمری همگام حضرت ۱۵۱0عبدالکريم حائری گرديد و در سال 
 ثراه با حوزه علمیه از اراک به قم منتقل شدند. 

در المنظوم مرحوم حاج میرزا البه شرح منعکس در حاشیه مواقع النجوم و مرسله 
حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل که به وسیلة ايشان در دورة دکتری 

شايخ دانشکده الهیات تدريس و توسط دانشگاه تهران چاپ گرديد. اساتید و م
اکبر يزدی معروف به حکیم و مرحوم حاج  اند از: مرحوم میرزا علی مرحوم عبارت

رضا اصفهانی و حاج شیخ  میرزا جواد آقا ملکی تبريزی و مرحوم ابوالمجد آقا
در  ۱۵۱۱عباس محدث قمی و حاج سیّد محسن جبل عاملی ايشان در سال 

دتی در زندان شهربانی رابطه با کشف حجاب به دستور طاغوت اوّل دستگیر و م
 محبوس و سپس در تهران نفی بلد گرديدند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

بحمدهلل اينک در هشت مجلد توسط انتشارات « عنصر شجاعت هفتادودو تن و يک تن». کتاب شريف ۱
 انصاريان قم منتشر شده است.
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قمری در کراچی به رياست مؤتمر  ۱۵7۱بار در سال  ای يک کمره الله آیةمرحوم 

قمری در مؤتمر اسالمی اردن  ۱۵7۳اسالمی انتخاب گرديد و بار دوّم در سال 

بروجردی همراه العظمی  الله آیةشرکت و پس از پايان مؤتمر به اشارت مرحوم 

مجاهد نستوه مرحوم طالقانی برای تشکر از شیخ محمود شلتوت ريیس جامع 
االزهر درباره فتوای معظم له درباره به رسمیّت شناختن مذهب تشیع به قاهره 

قمری در مکه معظمه در مؤتمر عالم اسالمی شرکت  ۱۵8۳رفتند و نیز در سال 
شمسی در هزاره شیخ طوسی  ۱۵۱۳ل و به رياست مؤتمر برگزيده شدند. و در سا

در مشهد سخنرانی مبسوط علمی در تجلیل مقام علمی شیخ طوسی ايراد کردند 
 که کراراً چاپ گرديد. 

های جهان توسط سفارت کبرای  پاپ اعظم پیشوای کاتولیک ۱۵۳۵و در سال 
مسئله مشکل کالمی را از ايشان استعالم و استفسار نمود  ۱2واتیکان در تهران 

 شده است.  ه متن سؤال و جواب به فارسی و فرانسه نثراً و نظماً جداگانه چاپک

ای در شروع انقالب اسالمی همگام با توده مردم مسلمان  کمره الله آیةمرحوم 

اتفاق حضرت  علیه طاغوت به ۱۵۳7ايران حرکت نمود و در راهپیمايی تاسوعا 

طالقانی شرکت جست و پس از حمله خائنانه صدام به خاک مقدس  الله آیة

در  برد؟( میهن جمهوری اسالمی با نوشتن مقاله )عرب اين ننگ را به کجا می
صهیونی به نفع جمهوری اسالمی فعالیت نمودند  روزنامه اطالعات از موضع ضد

 فقیه و درجه ادنی و اعالی آن طبق مذهب تشیع شرح و در مسئله واليت
 ۱8در صفحات ( ۱۵۳۱طبع سال تألیفی خود )مبسوطی در کتاب سلمان فارسی 

 العالی بنیان اند و همیشه در تأيید رهبری حضرت امام خمینی مدظله آورده ۱۳و 
 گزار جمهوری اسالمی ايران کوشا و معتقد بودند.

در طول ايام ممتد کسالت و نقاهت، ايشان همواره از سوی حضرت امام خمینی 
گرفتند که اين عنايات  پرسی قرار می العالی موردِ تفقد و محبت و احوال همدظل

با اين ای[  فرزند بزرگ آن مرحوم ]آقای مجتبی کمرهبار از سوی  معظم له يک
 الدين رومی قدردانی گرديد.  شعر نغز موالنا جالل

 بر سر و بر گردنم افکنده طوق ت و فوقحنور او از يمن و يسر و ت
به خاک سپرده شد.  ن مرحوم در قم در جوار حضرت معصومه پیکر پاک آ

ای که حول چهار محور اساسی، مؤسس  کمره الله آیةگانه  67مواريث علمی 
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اهلل  بیت»، خانه دعوت «ائمه دين»، رهبران دعوت « پیغمبر اکرم»دعوت 
 نمايد، به شرح زير است: بحث می« قرآن مجید»و کتاب دعوت « الحرام 

البالغه آسمان و  وحی، افق اعلی، علی و الزهراء، ملکه اسالم، نهج کتاب افق
  البالغه و ... جهان، نهج

  له معظم تألیفاتگلچینی از  ■

باید سورة اقتصادی قرآن را که به نظر من سورة أنعام است، نیکو 

 منتشر کنند.
 (57)تفسیر سوره نور، ص 

وییم گ میشود،  عادله بود، ازدواج اجباری می گوییم اگر دولتْ ما نمی

 کند. محیط الزام به نکاح می
 (71)تفسیر سوره نور، ص 

داری ظالمانه و نبودن  چیزی که کار را مشکل کرده، اصولِ سرمایه

سروسامان و  تقوی اجتماعی است. تقوای اجتماعی از تزویج بانوان بی

 شود. سرو سامان حاصل می مردان بی
 (74ره نور، ص )تفسیر سو

تدریج در  اند؛ به اند و قبل از علم، جاهل همه قبل از مردی کودک

کم  شکفد و کم از گُلبن بدن می آسا غنچهها منطق و عقل و فکر؛  آن

شوند؛ وگرنه از اوّل اهل  شود و مردم آسمانی می ها آسان می مشکل

و حیوانی؛ باید از گریبان آن  اند حیواناند؛ اوّل  و زمینی اند زمین

 حیوان، انسان بیرون آید.
 (171 – 175)قبله اسالم، 
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س عبارت است از تنزّه از دنیا و جسمانیات؛ امّا از تمتع و لذائذ تقدّ

رعایا کار  نظام بهرعایا؛ عنایت  نظام بهافراطی دنیا؛ نه از اهتمام و تعهد 

 به خداست.  خداست یا از قبیل امور ملکوتی و موجب تقرّب
 (۳)قبله اسالم، 

مرزی  پایبنددارد، کشور مسجد در دل همه کشورهاست، چون وطن ن

 و وطنی نیست.
 (20)قبله اسالم، 

« القری ام»این است که اگر بخواهید « بالد ناامن»منطق بلد األمین برای 

شوید، باید جهان ]همچون بلد االمین[ سراسر امن باشد؛ باید حقوق 

حیات و علم و معیشت افراد از ایشان سلب نشود. همه حق حیات و 

شرایط حیات است که باید سلب  ها اینتحصیل و اعاشه داشته باشند؛ 

 و مادر بالد شود.  القری امهر، شهرِ ما باشد نه شهرِ من تا نشود و ش
 (۱7۱ - ۱70)قبله اسالم، 

گوید: ای همراهان  ندای اذان ندای خالصی است ... ندای اذان می

، عبادتِ عباد را رها کنیم و رو به عبادت رهیم بهبیایید که از غم زندان 

خدا کنیم. والیت و زمامداری بندگان را به والیت خدا واگذاریم. 

 (676)قبله اسالم، 

شمشیر را شعار خود قرار نداد ...؛ بلکه اذان را که تنها  پیغمبر خدا

اسالمی قرار  به خداست، شعار اجتماعشعار روحانیت و قدس و توجه 

 را در زیر پای آن و پشت سر آن نهاد. ... داد و شمشیر
 (6۳۵ – 6۳2)قبله اسالم، 

 اندیشد. به صلح می داران دیندنیای 
 (۱۳0سروش مقدّس، )

 



   داران وحدت اسالمی  شفاهی طالیه تاریخ 744  

 

 خداست. جا همانباشد،  جا هرامن و عدل 
 (۱۵2سروش مقدّس، )

گذرد، بلکه  سرسری نمی« ها سنگ»السالم از سرّ  امیرالمؤمنین علیه

ها را  باز کند تا خلق هم سرّ سویدای سنگای  ایستد که دریچه می

فرماید: ای بشر خود با حقائق کوه و  السالم گویی می ببینند. امام علیه

اند،  کار نهاده رو شو، هرجا سنگی به رو شو، عُریان روبه دشت روبه

ها را  باید که سنگ اند، اگر تو خداشناسی، ترا می کاری در نظر داشته

پیدا است. تدبیر او در طبیعت آمیخته با گِل ها  بشناسی. خدا در سنگ

هاست، اگر دلِ آدمی سنگ نباشد، جمال تدبیر الهی را در  سنگ

 کند و گاهی حکمرانی. بیند که گاهی دلربایی می ها می سنگ
 (۱0۱البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج

جای طبیعت، خلقت است و به جای خلقت، حکمت طلوع  گفتیم به

نشیند.  کند. این حکمت است که بر اریکه حکمرانی آن جهان می می

]سرجای خود[ سرها را به کرسی  حکیم نکند، خیرهآنان را گیتی تا 

 (۱۳۱-۱۳0البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج                       نشاند. نمی

برای مطالعه روی زمین زیاد ایستادگی کرده، شما هم  میرالمؤمنین ا

هوا  به زمین زیر پای خود اندکی نگاه بکنید، کم سربه ،زیاد بایستید

ها  ها و صخره باشید. ننگ است که دیگران در موردِ طبقات سنگ

ها نگاشته باشند و بدبینان پرادّعای ما با نگاه حقارت به زمین  کتاب

 بنگرند. 
 (۳۱البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج

دنیایی که در کتب مذهبی مذموم است عبارت از شجر و حَجَر و اختر 

؛ وگرنه مطالعة این «دنیا حالتِ دل است»ها نیست؛  و زیور طبیعی آن
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مناظر گزیدة زیبای طبیعی بر انسان زیبنده است؛ خصوصاً اگر با 

ها را بررسی  دیدة جدید مادّه آشفته آنچشمی نو بدانها نگریسته و با 

 کرده ...
 (۱0۱البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج

 است.« خداوندگاری»تولید رحمت و رقّت در نفوس، کارِ 
 (220البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج

های آسمان[ دعوت به  کنیم که این زیور ]زیور و زینت باز مکرر می

ت. هر زیور دعوت است و هر دعوت مقدّمه وصلت و هر مطالعه اس

وصلت منشأ والدت تازه نوزادها است. تا نوزادهای این وصلت چه 

باشد؟ نماز است و تواضع، حج و فداکاری. رحمت است و 

جهانداری، استقامت است و بردباری. مگر نماز نه تواضعی است برابر 

ر معراج فرود آمده کبریایی حق که از آثار ادراک کبریایی او د

 است؟
 (22۵البالغه ، ص  )آفرينش آسمان و زمین در نهج

شیرین  هفت سال اوقات با نوشتن حال و جمال و کمال محمّد ... 

 ... بود. 
 «(ز»)مقدمه کتاب افق وحی، ص 

فراموش ]قهرمانان تاریخ[ هرجا این تبلیغات مداوم در کار نباشد، 

 اند و گمنامند.  زمانه
 (۵2عالم اسالم، رابطه )

جایی که تبلیغ هست، ]در خاطرها[ زنده است و جایی که تبلیغ نیست، 

 ماند. از دل برود هرآنچه از دیده برفت. در خاطرها زنده نمی
 (۵8رابطه عالم اسالم، )
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...« رَبِّکَ بِاسْمِ إقْرَأْ »افتتاح سعادت بشر با افتتاح وحی شد ... فرمود: 

تواند مدارج  ( ... تا امّتی سواد نداشته باشد، نمی1)علق، بخشی از آیه 

 آدمیّت را باال برود. 
 (۳ -۱)کتاب افق وحی، ص 

ه به مدینه[ این تکان سخت که نامش ]در وصفِ هجرت صفوان از مکّ

 هجرت است، بزرگترین پرواز انسانی به سوی خداست. 
 (60۱کتاب افق وحی، ص )

آید دست مرموزی از  هر وقت سخنی از وحدت مسلمین در بین می

طرف و سفهایی را  خیزد و سفهایی را از آن پشت پرده به تحریک برمی

کند که به نام حمایتِ حق، بیرق را بلند  طرف انگلک می از این

کند و  هم این را تکفیر می کند و آن کند، این آن را تکفیر می می

 . گیرد جنگی از نو درمی
 )سخنرانی در کنگره هزاره شیخ طوسی(

توقع بجاست اگر از ما قبول کنند هیئت علیای کنگره  فتوی بر سر 

درب عمارت آن مجمع، این آرم با کلمة طالیی و شنجرف نوشته و 

ها و دفاتر و اوراق این مجمع همین باشد. آرم را از  آرم پاکت

من صلی إلی قبلتنا و دخل فی ملتنا »داشته باشند که:  امیرالمؤمنین

 « استوجب حقوق االسالم و حدوده.
 (130-133، صص مقدسسروش )

نسبت به شیعه هم از دور نگریستند و از دور حکم کردند، لذا به 

خود گرفتار شدند، « ضعف نظر»یا « بُعد منظر»عوارض اشتباهات 

سوء ظن گردیدند، دچار  گرفتارِ خطای در حکم شده، گرفتار آفت

خطاهایی نظیر خطای باصره شدند و ما را چنانکه بودیم درست 
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نشناختند، گمان کردند که در حق ائمه خویش غلو داریم. گمان 

ها معتقد به الوهیت هستیم و نسبت ربوبیّت به  کردند که ما درباره آن

خدای نیست؛ بلکه نا قدهیم؛ با اینکه امام نزد ما خدای خل ها می آن

 سفینه و ربّانّی امت است، 
 (19)پیام ایران به نجد و حجاز و مصر، ص 

خطا کردند و حال آنکه  به گمان خود در ما ادراکِ]وهابیان[ آنان 

خود در ادراک خود خطا کردند. ادراک هم گاهی گرفتار آفت خطا 

خیزد، ستارگان در محل  بر می« بُعد منظر»شود و خطا هم گاهی از  می

 آیند با اینکه کوچک نیستند: بلند خود کوچک به نظر می

 إنّ الکواکِبَ فی مَحَلِّ غُلُوِّها

 1صِغارٍ لَتُری صِغاراً وَ هِیَ غَیْرُ
 (19)پیام ایران به نجد و حجاز و مصر، ص 

و « مُجْرِم»به یک نقطه است در حالیکه بین « مُحْرِم»و « مُجْرِم»فرق بین 

یک « ربّ»و « ربّانّی»جهانی فاصله است، همچنین فاصلة بین « مُحْرِم»

که خدا است به « ربّ»که ناخداست با « رُبّان»جهان است، و فاصلة بین 

صلة بین جهان واجب و ممکن است؛ با اینکه در لفظ بهم قدر فا

« رُبّان سفینه»و همچنان « ربّ»دانیم نه  می« ربانّی»ما ائمه را  اند. نزدیک

دانیم نه  می« ناخدا»آنان را و چنانکه گفتیم: « هقربّ خلی»دانیم نه  می

 «.خدا»
 (11)پیام ایران به نجد و حجاز و مصر، ص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

هـ( است.  ۱۱6. شعر از قصائد معروف ابوالحسن تهامی شامی، معروف به حکیم عرب )متوفای بسال ۱

برد،  ريان زمانه ما را میگويد: ما در دنیا مانند ساکنین کشتی هستیم با اينکه ج وی در شعر ديگری می

 نظنّ وقوفاً والزمان بنا يَجری  و إنّا لفی الدنیا کرکب سفینة آيیم. ايستاده به نظر می
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 1تصاویر
 

 

  شهرستانی الدین هبةسیّد ابوالقاسم کاشانی و سیّد  الله آیةای در جوانی در کنار  کمره الله آیة

 

 امام خمینی در زمان تحصیل با جمعی از همدرسانشان

 در دوران اقامت در شهر مقدس قم ای میرزا خلیل کمره الله آیةتمثال مبارک 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

(؛ نگارخانه عالمان iichs.irهای مختلفی مانند مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ) . تصاوير مربوطه در پايگاه۱
 های معظم له موجود است. برخی کتاب( و نیز در varesoon.irتشیع در سايت وارثون )
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 قمری 1611بندر انزلی  – میكروسكوپ زیر در های خاویاری ماهی فلس شاهدهم

  

 

 سخنرانیو ای در حال امامت جماعت  میرزا خلیل کمره الله آیةمسجد فخرالدوله: 
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 است. وسط انور ساداتنفر ای.  کمره الله آیةطالقانی و  الله آیة اردن - قدس مؤتمر

 

 

 ای با استاد اکبر شیخ محمود شلتوت حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمالقات 
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 طالقانی پیش از عزیمت به کراچی پاکستان الله آیةای و  کمره الله آیة

 

 

 کراچی –المللی شعوب المسلمین  کنفرانس بین

 ردیف اوّل نشسته از چپ به راست:

ر مصطغی خالدی )لبنان( ت. دک6. فضیل دُریالنی )سعودی( 7.عبدالحیّ عباسی )پاکستان( 1

. سیّد جواد 6. شیخ عبدالحامد بدایونی )پاکستان( 7. دکتر احمد مسرور )اندونزی( 1ردیف دوم 

. 1. سیّد صدرالدین بالغی )ایران( 1سیّد محمود طالقانی )ایران(  الله آیة. 9شهرستانی )عراق( 

. شیخ بشیر 8ای )ایران(  حاج میرزا خلیل کمره الله آیة. 1سیّد عبدالوهاب صافی )عراق( 

. شیخ 11سیّد هادی مرعشی )عراق(  11. شیخ عابدین صبری )فلسطین( 4ابراهیمی )الجزائر( 

 . حاج سیّد رضا زنجانی )ایران(17محمد فحام )جامع ازهر مصر( 
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  مؤتمر العالم االسالمی اردن:

 ای میرزا خلیل کمره الله آیةاکرم زعیتر )اردن( محمد داود )مراکش( 

 

 

 ای در مسجد فخرالدوله تهران حاج میرزا خلیل کمره الله آیةمجلس درس 



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    208 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ای میرزا خلیل کمره الله آیةنامه استاد اکبر شیخ محمود شلتوت به حضرت 

 

 ای در حال ایراد سخنرانی در کنگره هزاره شیخ طوسی یرزا خلیل کمرهم الله آیة
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 ای در دانشگاه ابوالنور سوریه حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

 

 مرحوم شیخ احمد کفتارو مفتی سوریهدر کنار ای  حاج میرزا خلیل کمره الله آیة
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 ای در دانشگاه ابوالنور سوریه حاج میرزا خلیل کمره الله آیة

 

 
 

 شمسی( 1671طالقانی )جاده چالوس اهلل سید محمود  و آیۀای  حاج میرزا خلیل کمره الله آیة
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 ای میرزا خلیل کمره الله آیةدرسی از سوره مبارکه ملک بقلم 

 ۱8۵شمسی، ص  ۱۵26سالنامه نور دانش سال 
 

 
کارت مژدگانی به مناسبت انتشار کتاب قبله اسالم کعبه يا 

 قمری ۱۵76مسجدالحرام عید فطر 
 

 

 هژیر ضد برشرکت در تظاهرات  -ه.ش  1671
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 مصر «الیوم اخبار» روزنامه خبرنگار با مصاحبه جلسه - کاشانی ابوالقاسم سید آیةالله کنار در

 

 
 

 شاه اجتماع علماء در مسجد در ای کمره خلیل میرزا حاج الله آیةحضور  –ایران  شدن نفتِملی  نهضت

 تهران )امام خمینی( 
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 شمسی 1697ای سال  میرزا خلیل کمرهعلّامه حاج آیةالله مبارك تمثال 

 

 

 نماز ظهر تاسوعاء تهران -ه.ش  1611
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 سیّد محمود طالقانی( الله آیة امامت )به نماز ظهر تاسوعاء تهران -ه.ش  1611

 

 

 خیابان زرین نعلشخصی در منزل  –تمثال مبارك معظم له
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 ۱۱8 – ۱۱7ص  خسروشاهی، سیدهادی اللهةآی اثر «تقريب سرگذشت: »از کتاب

 «قمری ۱۵8۳ - مراسم استقبال از هیئت مصری به رياست دکتر ابوالمجد در تهران»
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  طالقانی محمود الله حاج سید و آیة ای كمره خلیل میرزا عّلامه حاج الله آیة

 (ع) مجتبی حسن امام هیئت

 

 نعل خیابان زرینشخصی در منزل  –تمثال مبارك معظم له
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 ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةتصاویر برخی از مجلدات تألیفات 

 



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    2۱8 

 

 

 نامه واتیكان به معظم له -م  1419
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میرزا  حاج الله آیة فرنق / حضرتنمایی از مسجد روستای 

 ای در زمان ساخت مسجد روستای فرنق خلیل کمره

 
 
 

 محراب زیبای مسجد روستای فرنق

 

 
نامه عرصه و اعیان مسجد خاتم االنبیاء  لوح وقف

  –دهستان فرنق 

نامه عرصه و اعیان مسجد خاتم االنبیاء دهستان فرنق مؤسس و  وقف –اهلل الرحمن الرحیم  متن آن به شرح زير است: بسم

متر.  ۵00اهلل نجفی:  اج ذبیحمتر. ح ۵00حاج میرزا خلیل مجتهد  ای آقای کمره الله آیةواقف ساختمان. واقفین زمین: متولی و 

شمسی(  ۱۵۱۳قمری ) ۱۵۳0متر. شروع ساختمان:  60متر. حاج غالمرضا شاکری خمینی:  ۱00کرباليی محمدعلی باقرزاده: 
 حاج علی اصغر عزيزی( :سنگ مهندس و معمار مسجد حاج قاسم باقرنژاد طهرانی. )تقديم
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 1614روزنامه اطالعات پنجشنبه اول آبان ماه 
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 ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةنامه حضرت  صفحه اوّل وصیت

 
آبان ماه  61روزنامه اطالعات مورخ مراسم چهلم:  اطالعیه

 ه.ش 1616
 ه.ش 1616 مهرماه 77روزنامه اطالعات مورخ  اطالعیه
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 ه.ش( 1616 مهرماه 77متن اطالعیه علمای تهران )روزنامه اطالعات مورخ 

 البقاء هلل وحده

عصمت و  بیت اهلعلّامه زمان و خدمتگزار نامی  الله آیةارتحال مرحوم 

 اهلل رحمتای  علیهم اجمعین آقای حاج میرزا خلیل کمره اهلل سالمطهارت 

 علیه ضايعه بزرگی برای عالم اسالم است. 

روز  بعدازظهر ۳تا  ۵و فقید سعید از ساعت قدر  عالیمجلس ترحیم آن فقیه 

در مسجد فخر )دروازه  ۱۱0۳ الحرام محرم ۱۳ابر با بر 2۵/7/6۵دوشنبه 

 شمیران( منعقد است. 

 سید محمدصادق لواسانی

 سید محمدعلی سبط

 سید رضی شیرازی

 محمدحسین علوی بروجردی

 سیّد احمد شهرستانی

 يحیی نوری

 فلسفی تنکابنی

 یئسیّد ابراهیم علوی خو 

 فقیه دزفولی

 حسن سعید.
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 روستای فرنق کمرهتابلوی ورودی 
ای، مؤسس مسجد  العظمی حاج میرزا خلیل کمره الله آیةباسمه تعالی زادگاه عالم ربّانی و حکیم صمدانی حضرت 

هجری شمسی. دارای تألیفات دينی بسیار  ۱۵62هجری شمسی. وفات:  ۱278خاتم االنبیاء در فرنق. تولد: 
آن مجید؛ خانه دعوت: کعبه يا مسجد الحرام؛ رهبران ، کتاب دعوت: قرپیامبر اکرم :پیرامون: مؤسس دعوت

توسط آقای حمیدرضا  ۱/۱/76و در بخش انتهايی تابلو نوشته شده است: اين تابلو در تاريخ  دعوت: ائمه اطهار)ع(
 نجفی در کارخانه قطعات فوالدی ايران ساخته و اهداء گرديد. 

 

 

 ای حاج میرزا خلیل کمرهالله  آیةمزار  ایوان بیرونی حجرهشمسی  1649قم : 



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    22۱ 

 

 

 ای حاج میرزا خلیل کمره الله آیةتصوير لوح مزار 
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اهللالرمحنالرحمیبسم
0ایاهلللاّلمهحاجمریزاخلیلکمرهدروصفآیة

 

 ها هر زمان با مکرها و فتنه  جویان در عیان و در خفا  سلطه

 از هم جدا تا مسلمانان شوند  کنند. می های شوم اجرا نقشه

 گرا شود وحدت باز امّت می  لیک ،یابند توفیق می بسا یا

 قرآن خدا تغییرِ کم بیحُ  گرایی در دل است وحدت یهما

 به پاهر زمان خیزند مردانی   بهر وحدت در پس هر تفرقه

 راه آشناجامع علم و عمل،   ای است اختری زین اختران فرزانه

 بانگ اذان راه هُدا جُسته از   ای خلیل کمره الله آیة

 آمیز و متین و رهگشا حکمت  است تألیفات او وحدت آموز

  مفخر عالم رسول مصطفی  در خصوص بانی دعوت به خیر

 نور توحید و کتاب اعتال  در خصوص متن قرآن مجید

 خانه دعوت، مقام انبیا  در خصوص کعبه رکن اتحاد

 رهنما اند و رهبران دعوت  در آثار او  چارده معصوم 

 صوت و استدالل و پیغامش رسا  های وحدت در جهان  در همایش

 در جوار قرب حق با اولیا  در جهان آخرت محشور باد
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 پدر عزيزم جناب آقای جواد صداقت. سروده . ۱
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که ان داران وحدت اسالمی  مجموعه تاریخ شفاهی طالیهعناوین از برخی 

 :تدریج منتشر خواهند شد اهلل به شاء
 

 ای  علّامه حاج میرزا خلیل کمره العظمی الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

  شهید سیّد محمدباقر صدرالله  آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

 سیّد حسین بروجردی   العظمی الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

  حاج شیخ عبدالکريم زنجانی نجفی العظمی الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

  شهرستانیالدین حسینی  عّلامه سّید هبة  الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

  حاج شیخ حسن سعید طهرانی  الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه

  حاج شیخ محمد خالصی  الله آیةهای حضرت  در احوال و انديشه
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 نامه کتاب
 

 قرآن مجید ■

 البالغه نهج ■

، تهران )چاپ اوّل( مرکز اسناد انقالب تاریخ شفاهی مسجد هدایته.ش( ۱۵87امجدی، جلیل )

 اسالمی.

 منتشرنشدهمرجع متقی خاطرات و اسنادی ه.ش(  ۱۵۳۱انصاريان خوانساری، محمدتقی )

 ، قم )چاپ اوّل( انتشارات انصاريان.العظمی حاج سیّد احمد خوانساری الله آیةدرباره 

 – 1671سیاسی ایران ) –های مذهبی  ها و سازمان جریانه.ش(  ۱۵۳0) جعفريان، رسول

 تهران، نشر علم. ه.ش( 1611

 .۱و ج ۱ ، قم، انصاريان، جتربت پاکانه.ش(  ۱۵82الحسین )عبدجواهر کالم، 

 ، قم، کلبه شروق.سید محمود طالقانی الله آیةدرباره ه.ش(  ۱۵۳۱) هادی سیدخسروشاهی، 

)ترجمه( محمّد  یک فرهنگ، یک امّت»سرگذشت تقریب ه.ش(  ۱۵8۳خسروشاهی، سیّد هادی )

 معاونت فرهنگی. –مقدس، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی 

 ، تهران، انتشارات صدرا. خاطرات من از استاد شهید مطهریه.ش(  ۱۵72دوانی، علی )

، دوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی اودکتر احمد مهه.ش(  ۱۵۳۱رستگار فسايی، منصور )

 تهران، چاپ اول، انتشارات اطالعات.

 حضرت عمومی کتابخانه قم، ،قم دانشوران آینه( ش.ه ۱۵7۱) بیدهندی باقری ناصر. علیرضا ريحان،

 .۱۳۵ الی ۱۳۱ ص/  ۱ ج ،نجفی مرعشی العظمی الله آیة

 .2و  ۱، جدریاای از  جرعهه.ش(  ۱۵۳2سیّد موسی )شبیری زنجانی، 

های علمی، تحقیق در  مسافرت روایت عشق( ه.ش ۱۵87) ، عزيز اهللعطاردی قوچانی

 ، تهران، انتشارات عُطارِدمخطوطات آثار و تألیفات

 .۱، مشعر، جرویم میخدا  سوی بهش(  ۱۵8۱محمود )سیّد طالقانی، 

، ( ع) ن ی ن وم م رال ی ام  ت والی و  الم اس  ان ه ج  ی گ ت س ب م ه:  الم اس  م ال ع  طه رابتا(  الدین )بی ر اص ن ، ای ره م ك

 هّمت حاج محمدحسین صدریه، چاپخانه حیدری. تهران، به



 ای کمره خلیل میرزا حاج علّامه  الله آیة های اندیشه و احوال در    228 

 

مقدمه كتاب نوید اسالم در موضوع فلسفه غیبت و عالئم ظهور قمری(  5922ای، خلیل ) كمره

، از تقریرات یبتحضرت حجة )عج( و تفسیر و محاكمه در اخبار و احادیث راجع به غ

ای و  االسالم عّلامة المجتهدین آقا میرزا خلیل كمره ةحکیمانه دانشمند عّلآمه حضرت حج

 االسالم آقای سید محمدحسن جزائری، ناشر برادران مذهبی. بقلم حجة

، تهران، شرکت سهامی طبع افق اعلی، نگاهی به چهره محمد ه.ش(  ۱۵۱6ای، خلیل ) کمره

 کتاب

فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی رضی اهلل عنه در دوره رهبری در ه.ش(  ۱۵۳۱ای ) کمره

 . تهران، چاپ اسالمیه.اصول و فروع آئین اسالم

 ، تهران، انتشارات اسالمیّه.المقدس و تحوّل قبله بیته.ش(  ۱۵۳۵ای، خلیل ) کمره

 چاپخانه فردوسی.، تهران، المقدس و تحول قبله بیتش(  ۱۵۳۵ای، خلیل ) کمره

. )تنظیم و سروش مقدس وادی ایمن مكه و مدینه اسمعی یا حجازق( ۱۵۳7ای، خلیل ) کمره

 ای، تهران، چاپخانه حیدری. تصحیح( ناصرالدين کمره

سروش مقدس وادی ایمن مكه و مدینه اسمعی یا ( شمسی ۱۵60/  ق۱۱0۱ای، خلیل ) کمره

 ای، تهران، چاپخانه حیدری. کمره. )تنظیم و تصحیح( ناصرالدين حجاز

، تهران )چاپ اوّل( بنیاد آفرینش آسمان و زمین در نهج البالغهه.ش(  ۱۵87ای، خلیل ) کمره

 نهج البالغه.

 صداقت کامیار( مقدمه) ، خدا رسول پیام پرتو در جهان امن کلید( ش.ه ۱۵۳۱) خلیل ای، کمره

 پژوهشگاه آسیای فرهنگی اسناد مرکز همکاری با زمین مشرق فرهنگ نشر تهران، ثمرحسینی،
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

 تهران، ثمرحسینی، صداقت کامیار( مقدمه) ،ای از امام علی  نامه( ش.ه ۱۵۳۳) خلیل ای، کمره

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه آسیای فرهنگی اسناد مرکز همکاری با زمین مشرق فرهنگ نشر
 .فرهنگی

ای؛ عنصر  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةنگاهی به زندگانی ه.ش(  ۱۵6۱ای، ناصرالدين ) کمره

 ، )چاپ اول(.تالش و کوشش

ای؛ عنصر  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةنگاهی به زندگانی ه.ش(  ۱۵86ای، ناصرالدين ) کمره

 )چاپ دوّم( .تالش و کوشش

 السجاد نور انتشارات، قم، تاریخ گذر در خمینه.ش(  ۱۵80) محمدجواد، نیا مرادی

، تهران )چاپ سوّم( وزارت فرهنگ و ارشاد رسایل حكمیّهه.ش(  ۱۵72مدرس يزدی، علی اکبر )

 ای. حاج میرزا خلیل کمره الله آیةاسالمی، مقدمه به قلم حضرت 
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استاد و طالقانی و دگرگونی تاریخ؛ پژوهشی در ه.ش(  ۱۵8۳میرابوالقاسمی، سیّد محمّدحسین )

 ، تهران )چاپ اوّل( شرکت انتشارات قلم.ها اندیشه

/  ۳ج فرهنگی، مفاخر و آثار انجمن ،تهران آفرینان، اثر( ش.ه ۱۵8۱) همکاران و رضا محمد ،نصیری

 «صیمرى طالب ابى بن خلیل میرزا اى، کمره» مدخل. ۳8 – ۳7 ص

، دفتر نشر هاشمی رفسنجانی الله آیةکارنامه و خاطرات ه.ش(  ۱۵76هاشمی رفسنجانی، اکبر )

 .8و  ۱معارف انقالب، ج 

 

 نشریات
 اطالعات حكمت و معرفت

، مجله اطالعات کریم شاعر و جالل عارفه.ش( )مقاله(  ۱۵۳0حسن الهوتی )ارديبهشت 

 . 62حکمت و معرفت، شماره 

 ارمغان

بیست و ه.ش( مجله ارمغان، دوره  1661امیری فیروزکوهی، سیّد کریم )اسفند 

 .17ششم، شماره 

 بینات

 و المسلمین قرائتی االسالم حجةگو با:  و گفته.ش( ۱۵7۳محسن قرائتی )بهار 

 کننده( حسن پويا، مجله بیّنات. )مصاحبه

 البالغه های نهج پژوهش

 مجله ،آدم و عالم کتاب بر ای مقدمه( مقاله( )ش.ه ۱۵8۱ پايیز و تابستان) معتمد احمد

 .۳ و ۱ شماره البالغه، نهج های پژوهش

 جوان

جستارهایی در »با عنوان:  ۵8۳0ه.ش( روزنامه جوان، شماره ۱۵۳۱آذر  ۱۳ای ) ناصرالدين کمره

ای؛ در تكاپو برای کلمه  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةحیات اجتماعی و فرهنگی 

 «توحید و توحید کلمه

 حوزه

 نظریه و اسالمی وحدت چهارگانه الگوهایه.ش(  ۱۵8۳)بهار و تابستان  جاللی، غالمرضا

 .۵۵۳ ص ،۱۳6 ، مجله حوزه، شمارهای کمره خلیل میرزا
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 خردنامه همشهری

 .20، شماره دینی مطبوعات: کاغذ روی تبلیغ ه.ش( ۱۵86جعفريان، رسول )آبان 

 شاهد یاران

ای با عنوان:  ناصرالدین کمره االسالم حجةگفتگو با ( ۱۵86ای، ناصرالدين، )شهريور  کمره

 .22ماهنامه شاهد ياران، شماره  «هایی از یک تعامل دیرین گفتنی»

 رسالة االسالم

 .2العدد  - 5971الثامنة، رمضان  رسالة االسالم، السنة

 رسالة التقریب

 «.مشاریع علمیة»با عنوان:  53شماره  - 5972بهمن « رسالة التقریب

 روزنامه اطالعات

میرزا  الله آیةاطالعیه درگذشت حضرت  .ه.ش ۱۵6۵مهر ماه  22اطالعات مورخ روزنامه 

 .ای خلیل کمره

میرزا  الله آیةاطلّاعیه مراسم چهلم حضرت  (ه.ش ۱۵6۵آبان ماه  ۵0روزنامه اطالعات مورخ 

 .ای خلیل کمره

 مسائل و ای كمره خلیل میرزا الله آیة مرحوم( ه.ش ۱۵86 مهر 2۳ و 2۱ و 2۵رسول ) جعفريان،

 . اطالعات، روزنامه حج

ای به  حاج میرزا خلیل کمره الله آیةپیام  (ه.ش ۱۵۳۳پنجشنبه اوّل آبان ماه ای، خلیل ) کمره

شماره روزنامه اطالعات،  برد؟! این ننگ را عرب به کجا می سران کشورهای عربی.

۱626۳. 

 خبر تكذیب در ای کمره ناصرالدین نامهش(  ۱۵۳۳/  ۵/  ۱7ای، ناصرالدين ) کمره

 ، روزنامه اطالعات.فارسی «سی بی بی»

، ای به لقاء اهلل پیوست حاج میرزا خلیل کمره الله آیةانا هلل و انا الیه راجعون: حضرت 

 .۱7۱2۵ش، شماره ه. ۱۵6۵مهر ماه  22روزنامه اطالعات مورخ 

 روزنامه کیهان
 .۱2، ص 20۵06، شماره 2۳/6/۳۱روزنامه کیهان، 

 علوم حدیث

 سید مرتضی عسكری الله آیةگفتگو با ه.ش(  ۱۵80د مرتضی عسکری )تابستان سیّ

 .20کننده( محمد هادی خالقی، مجله علوم حديث، شماره  )مصاحبه
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 طالب حق

مجله طالب حق، ، الرحمن سوره بیان در قرآن تجلیاته.ش(  ۱۵۵6ای، خلیل )بهمن  کمره

 .۳شماره 

 فرهنگ اسالمی

، اخوان المسلمین و ایران در گذر تاریخه.ش(  ۱۵۳2شهريور خسروشاهی، سیّد هادی )

 .2اهنامه فرهنگِ اسالمی، شماره م
 کتاب ماه دین

، جعفری تقی محمد فقید استاد فرزانه عالمه از خاطراتیه.ش(  ۱۵77دوانی، علی )آبان 

 .۱۵ شماره، دين ماه کتاب: مجله

 کتاب، حدیثی استاد علی اکبر غفّاریهای  اندیشهه.ش(  ۱۵88منتظری، مجتبی )ارديبهشت 

 .۱۵۳شماره ، دين ماه

 کیهان فرهنگی

 ۱۵80، مجله کیهان فرهنگی، دی اسالم، تحریفها و واقعیتهاد مرتضی عسکری، )مقاله( سیّ

 ،۱8۵شماره  -
تشیع )مصاحبه(  از میراثی احیاگر غفاری اکبر علی ه.ش( استاد ۱۵6۳غفّاری، علی اکبر )خرداد 

 . 27شماره ، فرهنگی کیهان

 مشکوة

العظمی گلپایگانی الله  آیةضایعه در گذشت ه.ش(  ۱۵72محمد واعظ زاده خراسانی )پايیز 

 .۱0شماره مشکوة، ، مجلة مرجع عالیقدر جهان تشیع قدس سره الشریف

العظمی اراکی الله  آیةضایعه درگذشت ه.ش(  ۱۵7۵محمد واعظ زاده خراسانی )زمستان 

 .۱۳مشکوة، شماره ، مجله قدس سره

 میقات حج

 ،حج مسائل و ای کمره خلیل میرزا آیةالله مرحومه.ش(  ۱۵82جعفريان، رسول )زمستان 

 ششم. و چهل شماره - دوازدهم سال - حج میقات

 نامه فرهنگ

، مجله نامه فرهنگ، هستی و حقیقت جویی پی فلسفهه.ش(  ۱۵7۱يزدی،مهدی )بهار  حائری

 .۱7شماره 
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 نگین

 دکتر ،طباطبائی محیط مینوی، مجتبیه.ش(  ۱۵۱۳فروردين  ۵۱خديو جم، سیّد حسین )

مجله نگین،  ،طوسی شیخ هزاره کنگره در ... و شهیدی دکتر ،آبادی نجم دکتر ،فریار

 .۳۳شماره 

 نشریه دانشكده الهیات و معارف اسالمی مشهد

، نشريه مطالعات اسالمیگزارشی از کنگره شیخ طوسی، ش(  ۱۵۳۱الفاسی، علّال )بهار 

 .2دانشکده الهیات و معارف اسالمی مشهد، شماره 

 وحید

یادداشتهای صدراالشرف )مالقات با ملک ابن ه.ش(  ۱۵۱۳صدر، محسن )اسفند 

 .87، مجله وحید، شماره السعود(

 هنر

 در) خرد است کاری نه خواجه چنین مرگه.ش(،  ۱۵66و بهار  ۱۵6۳مجله هنر )زمستان 

 .۱۵شماره  (خوشنویس و هنرمند بوذری، ابراهیم استاد روانشاد سوگ

 یاد

 خلیل میرزا حاج االسالم حجة حضرت خاطراته.ش(  ۱۵6۳ای، خلیل )زمستان  کمره

 (۵۵ تا 2۳ صفحات ،۳ شماره ياد مجله ،ای کمره

 یغما

 .۱0شماره غما، دوره بیست و ششم، ، مجله يقبله اسالمه.ش(  ۱۵۵6علیرضا )دی ، خسروانی قاجار

 ،برای کتابخوانان: سروش مقدس، مجله یغما)مقاله( ه.ش( ۱۵۳7اسفند )يغمايی، حبیب 

 .۵66شماره 

 های اینترنت پایگاه
گفتگو با استاد سیّد هادی :»با عنوان khosroshahi.orgوبگاه رسمی استاد سیّد هادی خسروشاهی: 

تسخیری در  الله آیةنقش »؛ « ب توده در خط امام! )بخش نخست(خسروشاهی، مجاهدين و حز

 («۱۵۳0/  ۱۱/  2۱موضوع تقريب در گفت و گو با استاد خسروشاهی، )

صافی گلپایگانی به همایش علمی  الله آیةپیام »با عنوان  www.isna.ir: خبرگزاری ايسنا

 .۳00۱، کد خبر: ۱۵۳0فروردين  28مورخ يکشنبه  «حماسه حسینی


