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  آثار توکل در تبلیغ

آن  ،بودم اگر کاری با بوک  بر پروردگار شروع شدود دریافته  دوران رلبگدر 
شدود و باالخره آن کار  اقح م  ،و اگر بوکل  در آن  باشد ؛رسدکار به  تیجه م 

 ،به  فع ا سان  یست  این دریافت  بود که آن روز ا داشتم و در اثباح این موضدوع
 کنم دو مورد اشاره م   ا د و به یکخارراب  در ذ ن دارم که برایم سرمشب شده

بدرای فدرا م آوردن   مچندینرسم رالب این بود که برای ببلیغ و در گذشته 
رفتندد  ایدام محدرم، آخدر صدفر و مداه  ز دگ  به مسافرح ببلیغ  م ۀ زینکمک

زیدرا در آن  ؛ایدن یدک کدار مرسدوم بدود  شددرمضان که جمعاا حدود دو ماه م 
د  در بدو کاف   ان و پنیر  م  رایرالب به حدی کم بود که حت  بۀ روزگار شهری

یدک سدال بصدمیم   ش   1777دد1778 ای بین سال ،چنین اوضاع و احوال 
به منبر بروم  آن روز دا بدا  شد،ای پیدا جا اگر زمینهو آنگرفتم به ساری سفر کنم 

المسلمین آقا میرزاحسدن آقدای  دوری  مددا  ، بدرادر  االسالم ومرحوم حجت
 بسیارالله آقا میرزاحسین  وری  مدا  ، رفاقت مکرم استاد بزرگوار حضرح آیت

دور ی داشدتیم  چندان بدا  دم رفیدب بدودیم کده اگدر چندد روز از  دم اا هصمیم
ایشدان در دفتدر  ،آن روزگاردر شدیم   ر دو گرفتار ا دو   عظیم م  ،ما دیمم 
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جدا آندر  وشتند و ان را م ایش رجالکتاب الله العظم  بروجردی، حضرح آیت
 ،خوا م در ساری به منبدر بدرومعظمت  داشتند  وقت  فهمید د که من م  و مقام
د، با این  امه برویدد  ی باش جا غریبآنکه نای از دفتر گرفتند و گفتند برای ای امه

بدرم، چدون  م   ام ایشان راآن  امه را خناب به یک  از علمای ساری  وشتند که 
شود  خیل  پشدت بخدای  اکرده سوء ادب   و مباداچندان محبت  از ایشان  دیدم 

م الله العظم  بروجردی، بنها مرجع بقلید عدالدم که از دفتر حضرح آیتبوگرم 
 ای دارم و دیگر از بوک  به پروردگار غاف  ما دم  بشیع،  امه

رفتم  گفتند  ،در ساری به سراغ آن عالم  که  امه خناب به او  وشته شده بود
 ،اول محدرم ۀکده در د دگردد  با ایدنسه روز دیگر برم  است و مسافرح رفتهبه 

وا د جای خدوب  بدرایم عالم بت که آنول  به امید آن شودم  ی بر پامجالس زیاد
ن بزرگوار که از سفر برگشدتند،  امده را آصبر کردم   منبر  رفتم و سه روز ،پیدا کند

خیالتان راحت باشد  محدالح اردراف »بردم و ایشان بعد از خوا دن  امه گفت: 
  ولد « فرسدتمجا م فردا، آنرا فردا پس ساری جا ای بسیار خوب  است، شما

محرم بمام شد  دست آخر برای خدداحافظ  بدا  ۀفتاد و د ز دیگر ارو به روز  ر
ن مرد عالم رفتم  با اصرار پاکت  به من داد که وقت  داخ  آن را  گاه کردم، دیددم آ

چون  ه است؛ساری با قم است  خودم فهمیدم این بنبیه  از ررف خدا بود ۀکرای
 شکست مواجه شد   کار با و بوکلم به غیر او بود

؛ شد ید با پا زد م صفررس  اکام  به محرم اول سفر این و گذشت قضیه ینا
این بار قصد کردم اشتبا اح قب  را بکرار  کنم  برای چند شهر اسدتخاره گدرفتم، 

خواستم حرکت کدنم، بدا یکد  از علمدای که اقلید شیراز خوب آمد  شب  که م 
بدا  اقلیدد  گفدت: مدن :عازم کجدای   گفدتم گفت: مشهور شیراز برخورد کردم 

)بداز   ویسمسفارش  برای شما م  ۀیک  ام جا آشنا و دوست  ستم روحا   آن
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من  م با کمدال شددح، مما عدت کدردم و   خارراح گذشته در حال بکرار بود(
 «ای ن مننقه رفتدهآبه  قبالا  آشنا داری »گفتم:  ه احتیاج  به  امه  یست  گفت: 

قبول  کردم و حرکدت کدردم   ،رار کردچه اص ول  به  امه  یاز  دارم   ر ؛گفتم:  ه
م  در آباده سدراغ ماشدین اقلیدد را فتشیراز ر ۀاز قم به اصفهان و از اصفهان به آباد

کندد  رفدتم دیددم ساعت دیگر حرکدت م دارد که با  یم  گرفتم  گفتند: ابوبوس
قدر مسافر در ابوبوس  شسته که حت  وس  این ابوبوس  دم پدر از جمعیدت آن

کنار شخص  موقر خال  بود  بعجب کردم که چرا  ،فق  صندل  دوماست  ول  
بلندد  ،اگدر گفتندد جدای کسد  اسدت ، شدینما د  با خود گفتم م مردم  نشسته

شوم  البته بعد ا فهمیددم شدخح کندار مدن سرپرسدت آمدوزش و پدرورش م 
ارد شهرستان اقلید بوده که به احترام او، کس  را کندار او  نشدا ده بود دد  وقتد  و

 ۀپاس  از شب گذشته بود  در این فکر بودم که بایدد بده حدوز بقریباا  ،اقلید شدیم
بده   ول  در این شهر غریب بودم و جای  را بلدد  بدودم  علمیه بروم یا مسافرخا ه

 ،ول  خالف بوک  دا ستم  با ماشدین ایسدتاد ،ام بپرسمدست فکرم آمد که از بغ 
دفعه به یکد  از رببه آمد د  یکمسئول عال  دیدم جمعیت زیادی به استقبال این

 ،ما! مدن کده خیلد  بعجدب کدرده بدودم ۀآقا رو ببر خو ا ال  گفت: سا  حاج
ول  با اصرار ایشان بده منزلشدان   شومعذرخوا   کردم و گفتم: مزاحم شما  م 

جدا کده  رفتم  منزل بزرگ و مجلل  داشدتند  بعدد از شدروع مراسدم صدفر،  در
 حضدور سدبب بده زیدادی یدتکرد د و جمع م شرکت یشانا ،سخنرا   داشتم

 یدنا  مدۀ  کرد د لنه بنده به مدح این در یل شد  خالصه خ جمع م یشان،ا
 1!یمبوک  به عبدالکر  ه بود، یمبوک  به خود کر رایب یازاح،تام

                                                           
  71د71، صاالسالم و المسلمین محمدحسین بهجت خارراح حجت، محمد قبادی  1
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 عالمه جعفری ۀخاطر

 برگزار شده یمجلس در مسجد  ببریز رفتم به علم  محفل  در شرکت یبرا
دا شجویان فراوا   حضور پیدا کرده بود د  وقت  به سدوی  بود و علما و رالب و

ربدب سدنواح »رفتم، مردی روستای  سر را م قرار گرفت و به من گفت: منبر م 
واعدظ  ،خوا   داریم؛ ول  برای آندر روستایمان یک د ه مجلس روضه ،گذشته

 کده بده او پاسدخ دادم «کدنم بوا م از شما بدرای سدخنرا   دعدوح ایم  م  یافته
و به د بال این سخن، بر فراز منبر قرار گدرفتم  در  مدان  ؛فرصت این کار را  دارم

اول را خوا دم؛ ول   ر چده فکدر  ۀقدر کردم  آی ۀاوای  منبر، شروع به بالوح سور
اول را  ۀاللده شدروع کدردم و آیداز بسدم سوره به خاررم  یامد  مجدداا  ۀادام ،کردم

 دم؛ ول   ر چه به ذ نم فشار آوردم،  توا ستم سوره را ادامه د م  کربکرار 
دوم را  ۀآن مرد روستای  را شنیدم که آی صدای جمعیت میان از  نگام، یندر ا

 خوا د و من بوا ستم با یادآوری او سوره را بمام کنم 
 حتمداا »بعد از سخنرا  ، بالفاصله مرد روستای  را صدا کردم و بده او گفدتم: 

، ده روز بده آنخوا   روستای شما خوا م آمدد و پیدرو مجلس روضه بهیک د ه 
 1 «رور کام  در روستای آن مرد اقامت گزیدم

  !شویمرگ میها را نخوان جواناین روضه

خوا دم در بعض  از مجدالس م  المقّدماتجامعدر اوائ  رلبگ  زما   که 
ِلدک در بدازار بدزرگ کدردم  یکد  از آن مجدالس در بیمروضه شدرکت م  چدۀ می

ای خوا د که مرا بحت بأثیر قدرار داد و لدذا آن را اصفهان بود یک  از وّعاظ روضه
 حفظ کردم  «رابب النع  بالنع »

                                                           
  37د38ص، سینای زمانابن،   سیدمحمدرضا غیاث  کرما  1
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مّدب  بعد در خیابان ملک، مسجد ملک روضه بود و منبدری  یامدده بدود بده 
د که مدن ،  مسایۀ ما بود به د بال من فرستاهمسجد ک ی مین جهت یک  از امنا

 منبر بروم 
روی منبدر  شسدتم مرحدوم کده این بنده  م دعوح او را پذیرفتم اّما به مجدّرد

وارد شد و در جای خود  شسدت  «1حسام الواعظین»االسالم والمسلمین حجت
  اّبفاقداا حدال بسدیار خدوب  ، خوا دمکه حفظ کرده بودم را ایو من  مان روضه

د  مرحوم حسدام  یدز بدا آخدر شز ان بلند روری که صدای ضّجۀ ه بایجاد کرد، 
َِ َالّلُه »فرمود: در مقاب  مردم داد د  وقت  از منبر پایین آمدم، ایشان گوش م  َطیَّ

َة َمثـواُکم  دای شدما را پداکیزه گردا دد و ؛ خداو دد  فسَانفاَسُكم َو َجَعَل الّلُه الَجنَّ
 «بهشت را جایگاه شما قرار د د 

ام صحیح و درست بدوده اسدت  بعدد از کردم روضهبا این بشویب من گمان 
من ایشان منبر رفتند و بنده پای منبر ایشان  شستم و در پایان بده  مدراه ایشدان از 

بده جدای خلدوب  رسدیدیم و دیگدر کسد  ایشدان را که این جلسه خارج شدم با
کرد  در این لحظه رو بده مدن کرد دد و فرمود دد: بچده دیگدر ایدن  مرا    م 

 شوی مرگ م ا را  خوان، جوان روضه
آن بشویب در مقاب  مردم و این بذّکر در جای خلوح مرا به فکر فدرو بدرد کده 

خوا   چیدز بسدیار پرارزشد  و روضده بیان مصائب ا   بیدتکه این ضمن
که قب  از منبدر منالعده کدرده و منالدب را  است، اّما ا   منبر باید مراقب باشند

زیدرا  در  ؛ ا اکتفدا کننددس منبر رو د و  باید به شنیدهسپ ،بررس  و بدار  کنند
و اصدالا ممکدن  2؛شنویم معلوم  یست صحیح و منابب واقع باشدچیزی که م 

                                                           
 از وعاظ معروف اصفهان   1

ْسُبكی »فرماید: م    پیامبر اکرم2 ِذِب  ِمنی  حی ْن  اْلکی دِّ ی  أی :برای دروغ ِبُکِ   ُبحی ِمْعتی ا سی گوی  بو  مین می
  166، ص6، جمجموعۀ ورامورام بن اب  فراس، « بازگو کن   شنویبس که  ر چه م 



111    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 اسازگار باشد کده عمدر ا سدان را کوبداه و بیت ا  است آن منلب چنان با شأن 
 1 گوینده را جوان مرگ کند 

 معجزه در کالس

 نگام بنظیم مباحث کالس، این اسدت کده   ای حقیر بهمشغول دل ازیک  
ای، حالدت معندوی و کند، با بیان حکایت یا  کتدهدر موردی که بحث اقتضا م 

بدا بددریس مباحدث اخالقد  و  ،واقع  شدار اخالق  در کالس ایجاد کنم و در
 ۀبغییر حاالح مترّبد  بدرایم ماید از این رو،عقیدب ، بأثیر آن را روی مترّب  ببینم  

ام  دا خواسدتهخوشدبختا ه در یکد  از کالس    و ابتهاج بوده و  ستخوشحال
 برآورده شد  شرح ماجرا از این قرار است:

« معداد»قاید، با موضدوع ع درس سیبدرساعت اول به کالس برادران برای »
دقدایق   گذشدت کده دیددم از   دمکدررفتم و با خوا دن حددیی  درس را شدروع 

ختیار و با آرام ، سرشک اشک جاری شد و با پایدان اب  ،یک  از متربیان دیدگان
سدرا جام کدالس بده ابمدام    ای او از آب چشما ش لبریز بودگو هروی کالس، 

رسید و ز گ استراحت  مه را به فضای بیرون کالس کشا د  بعد از اسدتراحت، 
بهداجم فر نگد  و » دربارۀبه  مان کالس برای بدریس درس سیاس  که  مجدداا 
 فهرسدت ندوز لحظداب   گذشدته و  دم کدربود، رفتم و درس را شدروع « آثار آن

سیالب اشک از  بخته برسیم  کرده بودم که مجدداا  مباحث را به صورح کام  بر
با   دکر ای مترب ، در دل حقیر موج  از شادی بوأم با احساس غرور ایجاد گو ه

عوارده یدک گفتم سرا جام در ایدام مربیگدری بوا سدتم احساسداح و خود م 
به  حوی کده بدا یدادآوری منالدب سداعت قبد ،   م،مترب  را بحت بأثیر قرار د

                                                           
  31، صگذری بر خاطرات حاج شیخ محمد مداح الحسینیمحمد علوی منش،   1
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این شادی بدا پایدان کدالس، شدبنم   در حال خوش روح  فرو رفته است مجدداا 
وقت کالس بمدام  سرا جامریخت   ای درخت خیاالح من م خود را بر شاخه

که از بحث صبح خیلد  اینشد  بیرون از کالس  زد او رفتم و گفتم: فال  ، می  
اسدتاد »بحت بأثیر قرار گرفت ! او با حالت  بوأم بدا خجالدت و بدا آرامد  گفدت: 

اختیدار بدا ب  ،کنمو  رگاه به بخته  گاه م دارد؛ ببخشید، چشمان من حساسیت 
 «مدب  ریزش اشک دارم!!!

 باره کاخ خیاالبم فرو ریخت و متوجه شددمیکبه چنان در خود فرو رفتم که 
در  ایبدوان ا تظدار معجدزهکه بدون یک مراقبت کام  و بقوا و بهذیب الزم،  م 

 1افراد داشت   بحول روح

 اخراج از روستا

راز رفتده بدودم  ایدن روسدتا در دو ردرف یش ارراف به غیببلبرای  1701سال 
در ده باال یک روحا   از ا واز دعوح کدرده بود دد  ده باال و ده پایین  ؛جاده بود

 الله بهبها   بود از شاگردان آیتکه 
 اسدتقبال خدوش روی بدا روسدتا ا دال  یم،روز اول که در روستا اقامت کرد

 10دا م چه شد که شب مرا از روستا بیدرون ا داختندد  سداعت  م   ول کرد د؛
ذاریدد امشدب گبکده  وا بارا   و بسیار سرد بود   ر چه اصرار کدردم شب بود، 

 قبول  کرد د  ،ومردم م فردا خو ،بما م
اعالم کرده که چون روحا   غریبه اسدت   اآنمتوجه شدم که پاسگاه به  بعداا 

پیگدرد  ،کس  که او را به خا ده پنداه بد دد حب اسکان  دارد و  ر ،و از شهر آمده
 ده بود د یقا و   دارد  مردم  م حساب  برس

                                                           
  108ص، مربیان ۀ امابوالقاسم بخشیان، فص   1
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شددح   دور شددم اش راه  داد، از روستاخا ه به مرا  کس دمید  باالخره وقت
آ ن  پیدا کردم کده روی  ۀدر قبرستان یک مقبر  باران مرا به قبرستان روستا کشا د

 ، در چده لبداس در سدا  داشدتم ؛ وقبری قرار داشت  زیر آن مقبره پنداه گدرفتم
 ا به ررف قبرستان دیدم گرگوقت  پوشیدم با بتوا م سرما را با صبح بحم  کنم  

 ای مادرم افتادم که در ایام یاد صحبت گرفت  فرا ار وجودم بماموحشت  ،آمد د
 «  ا با ساداح کاری  دار دگرگ»گفت: کودک  م 

و لنه خدا شدام  حدالم  ؛امخدایا من برای رضای بو آمده :گاه گفتمآدو اخ
 ا  م گرگ ،آ ن  بودم و با پاس  از شب ۀشد  آن شب با صبح در داخ  آن مقبر

 تند آرام  شس ،در کنار آن قبر
 و  فردا به روستا برگشتم و ا   روستا اعالم کرد د با بده پاسدگاه بعهدد  دد 

مندزل خدود راه د دیم  بداالخره  بدهبوا یم شما را ما  م   د د، اجازه ما به پاسگاه
بوی این روسدتا خدا م   سدت کده اگدر شدما  !جوا    زد من آمد و گفت: سید

با مردم یدا  او س این روستا است  اگریئچون او ر ؛شودایشان را ببینید کار ح  م 
 خدا م نیدا مدا، بد شا س از  ول د ند حرفش را گوش م  ،پاسگاه صحبت کند

آن شرای  سخت در قبرستان بخوابم!  با گرید شب سه شدم  اچار   بود روستا در
خودش مردم را در مسجد جمع کرده   روز چهارم بود که آن خا م وارد روستا شد

حرمت  که به سید کردیدد! از ایدن بده گفته بود وای بر شما با این ب بود و به مردم 
کس حب  دارد ما ع فعالیت رود و  یچم  ،ای که سید ا تخاب کند ر خا ه ،بعد

 ببلیغ  او بشود 
 دو و رفدتم مسدجد بده بشدوم،  بنده چون دوست  داشتم به اجبار وارد منزلد

گفتم آقاجان خودبدان کدار ببلیغد   خوا دم و از بوس  به امام زمان م رکعت
آمد د دعدوح مرا درست کنید  بعد از ابمام دعا روری شد که مردم خودشان م 
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  دی وبت  رس م ای کرد د و روز آخر به عدهم 
ا دد  موران پاسگاه برای دسدتگیری بندده آمدهمأ رسید خبر محرم یازد مروز 

داد د، حاال برای فراری دادن مدن   ایشان راه  مکه مرا به داخ  خا ه ا  ییروستا
از دست ماموران بسیج شده بود د! مردم روستا مرا در داخ  یدک بریلد  اسدتتار 

بدر پیداده شددم و بدا یدک کرد د و از روستا خارج کرد د و چند روسدتا آن ردرف
 1به ررف شهر برگشتم  ،کردکامیون که احشام را بار م 

 ربع سکهبرندۀ 

درخواست کرد دد  ،مردم روستای  که در آن ساکن بودمسال دوم ببلیغم بود  
در  ا باشم  چند شب از ماه مبدار  گذشدت و روحا   آن ،ماه مبار  رمضاندر 

مسجد خبری از استقبال جوا ان  شد  به ذ نم خنور کرد که برای شرکت  ر چه 
بدرای  الؤای برگزار کنم  مسابقه از این قرار بود که بعددادی سد ا مسابقهآن بیشتر

 ا و یدا ظهر دا گفتده الی سخنرا   شباالح  م در البهؤ ا بگویم  جواب سآن
 ا خودم به آن ۀبه  زین ،ربع سکه، قرآن، مفابیح و قاباز د  جوایز خوب   م شو

 بعد از  ماز به بر دگان بقدیم شود  ،  قرار شد جوایز در روز عید فنربد م
ای شدرکت در مسدابقه شدرکت  فر در مسجد بدر 00 با 70حدود  ،شب بعد

 داشتند و این روش سبب شد استقبال خوب  از مراسم بشود 
خا م  با بحصیالح عال  در مسدابقه شدرکت کرد دد و چدون بحصدیالح 

ربع سکه شدد د  بعدد از ۀ  ا را داده بود د و بر دایشان باریخ بود، بهترین جواب
ز آقدا خواسدتم مدورد حاصد  شدد و ا این ببلیغ موفب، بوفیب زیارح امام رضا

مدادرم  ،مناسب  برای ازدواج قسمت من کند  اولین روزی کده از مشدهد برگشدتم

                                                           
  30د17، صهای تبلیغگوهرسیدمحسن میرسندس ، ؛ به  ق  از: االسالم رباربای حجتخاررۀ   1



111    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

دیددم  مدان دختدر  ،وقت  به خواستگاری رفتیم  ایمگفت مورد مناسب  پیدا کرده
من  است که ربع سکه را بر ده شده بود! خالصه ایدن خواسدتگاری بده ازدواج ؤم

 1دوباره به خودم برگردا ده شد! که ربع سکهمنته  شد و جالب این
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