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تدریس ،مشكالت را حل میكند
ایشان همیش ـ ـ ــه به همه توصیه میكردند درس بخوانید .هر كس گرفتاری پیدا
میكرد ،ایشان توصیه میكردند تدریس كند تا گرفتاریاش رفع شود.
ً
آیت ا ...العظمی حاج ش ـ ـ ــیخ محمدتقی بهج ـ ـ ــت عمیقا معتق ـ ـ ــد بودند تدریس
مشكالت را حل میكند .یادم هست یك بار از سفر برگشته بودند و تصور میكردم

نسبتا تاریخی

از شدت خس ـ ـ ــتگی برای تدریس نخواهند رفت ،ولی ایشان رفتند و درس دادند!
ً
مخصوصا به جوانها خیلی توصیه میكردند كه مطالعه كنند و اینقدر وقتشان را
صرف تماشای تلویزیون و كارهای بیهوده نكنند.
ً
ایشـان میگفتنـد اگـر وقتـی را كـه اینگونـه هـدر میدهیـد ،صـرف مثلا یـاد گرفتـن

زبانهـای دیگـر میكردیـد ،تـا حـاال دو سـه تـا زبـان بلـد بودیـد ،سـه تـا دكتـرا
داشـتید ،امـا خودتـان بـه دسـت خودتـان فرصتهـا را از دسـت دادیـد .از وقـت
خـود نهایـت اسـتفاده را ببریـد .بسـیار بـه تلـف كـردن عمـر و از دسـت نـدادن
فرصتهـا توصیـه میكردنـد.

روایت

تفریحات با اعمال شاقه

مرحــوم ابــوی همیشــه میفرمودنــد زیــارت حرم
امــام رضــا(ع) نعمــت بزرگی اســت كــه خداوند به
ایرانیهــا هدیــه داده و عظمــت آن را فقــط خــدا
میداند! ســپس نقــل كردند كســی خــواب دیده
اســت گنبد حرم حضرت رضا(ع) شــكافته شــد و
حضــرت عیســی(ع) و حضــرت مریــم(س) آمدند
و زیــارت كردند .فــردا صبح كه بــه حرم رفــت ،حرم
یكمرتبــه تاریــك و خلوت و گنبد شــكافته شــد و
همان ماجرایی را كه شــب پیش در خــواب دیده
بود ،تكرار شــد! بعد هم دو باره هودجــی كه آنها را
آورده بود از ســقف گنبد بیرون رفت ،فضا روشن
و حرم شلوغ شد.
مرحــوم ابــوی همیشــه میگفتنــد توفیــق زیارت
ربطــی بــه داشــتن پــول نــدارد 40 .ســال بــود كــه
میرفتیم مشــهد و همیشــه یكــی دو اتــاق اجاره
میكردیــم! تــا ایــن اواخــر كــه حاجآ قــا میدیدنــد
من عیالــوار هســتم و اجــازه میدادند یــك منزل
مســتقل را اجــاره كنیــم .هــر وقــت هــم كســی
میخواست مكانی را در اختیار ما بگذارد ،ایشان
میگفتنــد :منــزل هســت ،ولــی منزلی نبــود .بعد
متوجــه میشــدیم منظورشــان ایــن اســت كــه
در مشــهد منــزل هســت .بعدهــا یــاد گرفتــم هر
وقــت میخواهیم بــه مشــهد برویــم ،به دو ســه
نفــر از دوســتان بســپارم چنــد جــا را نشــان كنند
كــه وقتــی مــا بــه مشــهد رفتیــم ،یكــی از آنهــا را
بگیر یــم .ایشــان كمتریــن تقیــدی دربــاره جایــی
كه ســكونت میكردنــد ،نداشــتند و فقــط به فكر
زیارت حرم و عبادت بودند و غرق لذت میشدند،
ولی بــرای ما ســخت بــود و بــه شــوخی میگفتیم
تفریحــات بــا اعمــال شــاقه! تفریــح مرحــوم ابوی
زیارت بــود .گاهی دوســتان به شــوخی میگفتند
خانههایــی كــه شــما در مشــهد اجــاره میكنیــد،
سال آخر عمرشان اســت و بعد از رفتن شما آنها
را میكوبند و میسازند! به این ترتیب ما همیشه
لحظات آخر عمر آن خانهها را درك میكردیم!

همیشــه وقتی میخواســتیم بــه مشــهد برویم،
ایشــان میگفــت :طــوری برویــم كــه ســر راهمان
حضــرت عبدالعظیــم(ع) را هــم ز یــارت كنیــم!
میگفتنــد مــردم تهــران و ری اگــر هفتهای یــك بار
به زیارت ایشان نروند ،جفا كردهاند! یك بار موقع
بازگشــت از مشــهد ،نیمــه شــب بــود كه بــه حرم
حضرت عبدالعظیم(ع) رســیدیم و درها را بســته
بودنــد! مرحــوم ابــوی گفتنــد اثاثیــه را همیــن جا
پشــت در حــرم میگذاریــم و میمانیــم تــا در حرم
باز شود!
مرحوم ابوی بســیار عالقه داشــتند همــراه مردم
یكــردم ایشــان را
زیــارت كننــد و هــر چــه ســعی م 
طوری ببــرم كه از فشــار جمعیــت اذیت نشــوند،
ً
خودشان عمدا به ســمتی میرفتند كه جمعیت
ز یــاد بــود .میگفتنــد در ز یــارت بایــد ســر از پــا
نشناســی و در میــان ســیل جمعیت گم شــوی،
نمیشــود اتــو كشــیده به حــرم رفــت و برگشــت!
همیشــه وقتــی بــه حــرم حضــرت معصومــه(ع)
میرفتنــد ،بیــش از یــك ســاعت میایســتادند
وهمه معتقد بودند ایشــان با امام رضا(ع) ارتباط
بسیار قوی دارند .میفرمودند در اینجا باید همه
معصومین(ع) را زیارت كرد!

ســـــرگـــرم با علم
مرحوم سیدجالل آشــتیانی هم میگفتند :اوایل
كه ایشــان بــه قــم آمــده بودنــد ،در درس مرحوم
آی ـتا ...بروجــردی متوجه جایــگاه علمی ایشــان
شــدم و درخواســت كــردم مطالــب استادشــان
مرحــوم غــروی اصفهانــی را بــرای مــا نقــل كننــد.
رفتــم و بعــد از دو ســه ماه متوجه شــدم اشــكال
درســم دو تا شــد ،چون از یك طرف درس اســتاد
را نمیفهمیــدم و از طــرف دیگــر متوجــه مطالــب
درس آ قــای غــروی اصفهانــی نمیشــدم ،چــون
ایشــان بدون توضیح كامــل دربــاره مطالب آقای
غروی ،شــروع به نقد آنها میكرد و نقــد مطالب از
خود مطالب مشكلتر بود!
مرحوم آقــا معتقد بودند :فــرد باید ابتــدا در همه
این دروس فار غالتحصیل شــده باشــد و بعد به
درس ایشان بیاید ،چون مثل درس خود مرحوم
غروی اصفهانی ،كسی تحمل درس مرحوم ابوی
یشــد! ایشــان در
را نداشــت و یك اتــاق هم پر نم 
قم درس خارج دیگــران را میرفتند ،ولی واقعیت
این است كه بیشتر برای احترام به مدرسین بود.
یك بــار از ایشــان پرســیدم« :مگر به ایــن دروس
نیاز داشتید؟» فرمودند« :نه ،ولی آدم باید سرش
گرم به یك كار علمی باشد».

بود كه حتی تصــورش را هم نمیكردیم به جایی
كــه امــروز رســیدهایم برســیم كــه همــه منكــر
مســائل معنــوی هســتند ،انــگار توفانــی آمد و
همه چیز را با خود برد!»

خانه آیت ا ...بهجت
سالها در انتهای همین
کوچه و پشت همان
در بود .خانهای که هیچ
نشانی از دنیا دوستی در
آن نبود

مرحــوم آی ـتا ...بهجــت هرگــز بــرای خــود
كرامتــی قائــل نبودنــد ،بــا ایــن همــه بســیاری از
افــراد ایمــان قلبــی دارنــد كــه ایشــان صاحــب
كرامات بسیار بودهاند .شــما خاطرهای را در این
زمینه به یاد دارید؟

بلــه ،همانطور كــه اشــاره كردیــد مرحــوم ابوی
بهشــدت از اینكــه كســی از ایــن فضا یــل
و كرامــات ایشــان آگاه شــود ،پرهیــز داشــتند.
ایشــان ذر های تــاب تحمــل درد و گرفتــاری
دیگــران را نداشــتند و اغلــب افــراد را بــه صبــر
دعوت و در حقشان دعا میكردند.
گاهــی هــم ایشــان را بــه صوفیگــری متهــم
میكردند .واكنش ایشان چه بود؟

گفتوگو با فرزند آیتا ...محمد تقی بهجت در روزهایی که یادآور رحلت ایشان است

هنوز هم پیامشان   را به ما میرسانند
 27اردیبهشــت،
ســالگرد ارتحــال آیــتا...
محمدتقی بهجت اســت
 .مــردی کــه نماد ســلوک،
محمدرضا کائینی

ایشان فوقالعاده
مهماننواز و
گشاده دست
بودند .طلبههایی
كه در نجف با
ایشان سروكار
داشتند ،میگفتند:
پدرتان در آنجا
غذاهای خوبی
درست میكرد
و سورهای
مفصلی میداد!
گاهی با ایشان
شوخی میكردم و
میگفتم« :حاجآقا!
شما دلتان
میخواهد مثل
حضرت علی(ع)
زندگی كنید ،اما
مثل امامرضا(ع)
سفره پهن كنید!

تاریخ

زهــد  ،معنویــت  ،اخالق و
هرنــوع اخــاق نیــک بود.
مرجــع تقلیــد بزرگــی کــه
خیلیها هنــوز هم او را آن

طور کــه باید نشــناختهاند و ما تــاش کردهایم در
گفتوگــو با حاج شــیخعلی بهجت ،فرزند ایشــان
کمی به این شناخت بهتر کمک کنیم
قبل از طــرح هر ســوالی میخواهیــم بدانیم
شــما پــدر بزرگوارتــان را بــا چــه ویژ گ ـیای بــه یــاد
میآورید؟

در پاســخ به شــما باید عــرض كنم كه ســكوت و
موجزگویــی كه از همــان ابتــدا در ایشــان وجود
داشــت .آی ـتا ...عالئــی -كــه همســن مرحــوم
ابوی و در نجف همدرس ایشــان بود-در ســال
 1375مصاحب ـهای انجام داد و گفــت« :ما در ایام
طلبگــی ،گاهی به حجــره آقای بهجــت میرفتیم
تا هــم دیــداری كــرده باشــیم و هــم از معلومات
ایشــان اســتفاده كنیــم .همیشــه مشــغول كار
بــود .نیــم ســاعتی مینشســتیم و بــا هــم حرف
میزدیــم ،ولی ایشــان حتــی یك كلمــه هم حرف
نم ـیزد كه ایــن كارش بــرای ما كــه با او همســن
بودیــم ،خیلــی ســنگین بــود .یــك بــار شــكایت
ایشــان را بــه آقــای قاضــی بردیــم كــه مــا هــر چه
حــرف میزنیــم ،ایشــان یــك كلمــه هــم جــواب
مــا را نمیدهــد .آ قــای قاضــی فرمودنــد :دارد بــا
سكوتش جوابتان را میدهد كه اگر میخواهید
بــه جا یــی بر ســید با یــد ســكوت كــردن را یــاد
بگیرید! ...ایشان در سفر هم اغلب ساكت بود
و فكــر میكرد و ذكــر میگفــت .در بیــن راه هم با

كتــر بود ،اما همــه قبولش
نكــه از همه كوچ 
ای 
داشتند و به ایشان اقتدا میكردند».
محیــط و فضــای خانواد گــی ،قطعــا در ا یــن
گرایشهــا بســیار تأثیر گــذار بــود .ایشــان در
فومــن در خانــوادهای مذهبــی بــه دنیــا آمدند و
رشــد كردند .نقــل میكردند كه مادرشــان وقتی
میخواســت بــه مســجد بــرود ،ســوره یــس را از
حفــظ میخوانــد و تا به مســجد برســد ،ســوره را
تمام میكــرد! مادر ایشــان بســیار اهــل عبادت
و ســیده بودند .پس از فــوت مادربزرگمان ،جد
ما ازدواج میكند ،اما بیشــتر امور ابوی را عمهام
بهعهــده میگیرد .ایشــان میفرمودنــد« :یكبار
خواب بودم و حس كردم كسی دارد به كف پایم
میزند! بلند شدم و دیدم پدرم است .پرسیدم:
چرا میزنید؟ ایشــان جــواب داد :پایــت به طرف
قــرآن اســت!» مرحــوم ابــوی از عمویشــان میرزا
محمدعلــی ،میگفتنــد :كــه روش ـنضمیر بــود
و گاهــی حرفهایــی م ـیزد کــه امــكان وقوعش
خیلی كم بود ،اما اتفاق میافتاد!
چه شــد ایشــان ابتــدا كربــا را بــرای تحصیل
انتخاب كردند؟

علــت اول ایــن بــود كــه عمــوی ایشــان ســاكن
كربــا بــود .از ایــن گذشــته ،ظاهــرا در ســطوح
اولیــه حــوزوی ،اســاتید كربــا بهتــر بودهانــد.
مضــاف بــر اینكــه هــوای كربــا از نجــف بهتر و
قابل تحملتــر بود .ایشــان میفرمودنــد :كربال
بــرای مقدمــات ،حــوزه تحصیلــی خوبــی بــود .از
اســاتید خوب ایشــان در كربــا ،مرحــوم آیتا...
سیدابوالقا ســم خو ئــی بود نــد كــه دور ههــای
متوالــی درس داده بودنــد .ابــوی میفرمودنــد:
من در كربــا هممباحثهای داشــتم كه بــا علوم
غریبــه آشــنایی داشــت .یكبــار آی ـتا ...خوئــی
به مــن گفتنــد :از ایــن هممباحثهات بپــرس آیا
مــن از ازدواج جدیــدم صاحب فرزند میشــوم؟

امروز گل کاشتی!

یكــی از كســانی كــه در گرایــش ایشــان به مســائل
معنــوی و عرفا نــی نقــش عمــد های دا شــت،
مرحــوم شــیخاحمد ســعیدی بــود .ایشــان و
برادر شــان شــیخابراهیم همشــاگردی مرحــوم
سیدابوالحســن اصفهانــی و هــر دو ســاكن رشــت
و فرز نــدان مرحــوم شیخحســن ســعیدی
بودنــد .ایشــان شــخصیت بزرگــی بود.
مرحــوم ابــوی گاهــی بــه مناســبتی از

گشادهدست و مهماننواز
چنــد ســال پیــش ایــام نــوروز بــود كــه شــخصی بــا چندیــن گلــدان گل بــه
خانه مــا آمــد و گفــت« :هر جــا میرفتم مشــكلم حــل نمیشــد .یــك روز در
مجلس روضه ایشــان نشســته بودم و ایشــان فقط بــه من یك نــگاه كرد،
نگاهــی كــه گــره از كارم گشــود و همــه مشــكالتم را حــل كــرد ،در حالــی كــه
همه مــرا از حل مشــكلم ناامید كــرده بودند .حاال ایــن گلدانهــا را آوردهام
كه جلوی چشــم ایشــان و ســر راهشــان بگذارید تا نشــانه لطفی باشد كه
به من كردند».
ایشــان فوقالعاده مهماننواز و گشــاده دســت بودنــد .طلبههایی كه در
نجف با ایشان سر و كار داشــتند ،میگفتند :پدرتان در آنجا غذاهای خوبی
درســت میكرد و ســورهای مفصلی میداد! ایشــان تا آخر عمر هم حتی اگر
غذای مختصری داشتند ،دوست داشتند همغذا داشــته باشند .گاهی با
ایشان شــوخی میكردم و میگفتم« :حاجآقا! شــما دلتان میخواهد مثل
حضرت علی(ع) زندگی كنید ،اما مثل امامرضا(ع) سفره پهن كنید!»
یكی از علمای مشــهد میگفــت با اینكه آ قــای بهجت اینطور نیســت كه

پر ســیدم و او ر فــت و بعــد از چنــد روز آ مــد و
گفــت :ایشــان در مــاه رمضــان صاحــب فرزنــد
میشــود! پرســیدم :از چه كســی ســوال كردی؟
گفــت از مقربانــی كــه در حــرم امــام حســین(ع)
خدمت میكنند .آنهــا سیدابوالقاســم خوئی را
میشــناختند و میگفتنــد :همان كســی اســت
كــه همیشــه اذن دخــول میخواهــد؛ وارد حــرم
میشــود ،ز یــارت میخوانــد و بعد م ـیرود باالی
ســر نماز میخوانــد .آنها متوجه هســتند كه هر
كسی چند بار زیارت میكند .در مورد خودم از او
پرســیدم :بپرس آیا من مجتهد میشــوم یا نه؟
پاسخ داد كه گفتهاند :اگر به نجف بروی ،بله!
بــه اســاتید ایشــان در نجــف هــم اشــارهای
كنید.

مرحــوم آی ـتا ...شــاهرودی ،اســتاد ایشــان در
رســائل و مقــداری از كفایــه بودنــد .مكاســب را
نــزد آی ـتا ...میالنــی و بقیــه كفایــه را نزد آی ـتا...
خوئی خواندند.
باالخره در چه سنی مجتهد شدند؟

خودشــان كــه در ایــن بــاره حرفــی نمیزدنــد و
ً
اصال دنبــال این جــور چیزهــا نبودند ،چه رســد
بــه اینكــه بگوینــد مــن مرجــع تقلیــد یــا اعلــم
هســتم ،ا مــا دو ســتان ابــوی مــواردی را نقــل
میكردنــد .ازجملــه آ قــای فهــری میگفتنــد :یك
وقتی از ایشــان درخواســت كردم بــه من درس
بدهنــد .هر چــه منتظــر مانــدم ،دیدم ایشــان از
حجــره بیــرون نمیآیــد! رفتــم و در حجــره را بــاز
كــردم و پرســیدم« :پس چــرا بیــرون نمیآیید؟»
ایشــان گفتند« :اســتاد به من فرمودهاند دیگر
تقلید برایــم حرام اســت .دارم مســائل مبتال به
را یادداشــت میكنم تا نظــر خود را در بارهشــان
بنویســم كه بفهمم باید چه كار كنم .به همین
دلیــل كارهــای دیگــرم را تعطیــل كــردم» .فكــر
میكنــم در ایــن موقــع حــدودا  25یــا  26ســال

داشتند.
آیا نزد مرحــوم آ قــای قاضــی دروس معمول
حوزه را هم خواندند؟

مرحوم ابــوی میگفتنــد :آقای قاضی به ایشــان
میگویند یك دوره فقه را خدمتشــان بخوانند.
مرحوم ابــوی این كار را میكننــد و از كتاب صاله
شــروع میكنند ،اما وقتی به روایات در باره نماز
میرســیدند ،فوقالعــاده ملتهــب میشــدند و
گریه میكردنــد .ابــوی میفرمودند :مــن از خود
پرســیدم آیــا ایــن درس فقــه اســت یــا عرفــان؟
و بعــد از اینكــه یــك جلســه بــه درس ایشــان
رفتــم ،دیگــر ادامــه نــدادم! البتــه بعدها بســیار
پشــیمان شــدم كه چرا دیگر به درس فقه آقای
قاضی نرفتم.
در جلســات معنوی مرحوم آقای قاضی ،چه
كسانی همدوره مرحوم آیتا ...بهجت بودند؟

عالمه طباطبایــی ،آقای مرنــدی ،آقــای الهی ،آقا
شــیخ حســین خراســانی ،آقــا شــیخ ابوالفضــل
نجفی ،آقا میرزا ابراهیم شــریفی سیســتانی ،آقا
شــیخ علی محمــد بروجــردی ،آقــای قوچانی كه
مرحوم ابــوی ایشــان را بــه مرحــوم آقــای قاضی
ً
معرفــی میكنند.ظاهــرا در جاهایــی كــه آقــای
قاضی بــرای عبــادت میرفتند از جمله مســجد
ســهله،آقای قوچانی همراه با ابوی ،آقای قاضی
را همراهــی میكردنــد .گاهی اوقات هــم مرحوم
آقای حكیم به این جلسات میآمدند.
به دیگر اساتید ایشان هم اشارهای كنید.

مرحوم آیتا ...نائینی .پدر میگفتند :ایشان هر
وقــت روی منبر میرفــت یا میخواســت درس
بگویــد ،ابتــدا مدتــی مشــغول ذكــر میشــدند!
ً
ظاهــرا اغلــب هــم ســوره یــس را میخواندنــد.
ایشــان از محضــر شــیخ مرتضــی طالقانــی هــم
اســتفاده معنــوی زیــادی كردنــد .همیشــه بــا
افســوس میفرمودند« :آنقدر نعمــت فراوان

شــیخ احمد ســعیدی یاد میكردند و میفرمودند :هنگامی كه مجلس شورا در
دســت روحانیون بود ،ایشــان گفته بود :آخوندها را از مجلس بیــرون خواهند
كرد! و بعدها همینطور هم شد.
از دیگــر افرادی كــه بســیار روی گرایش ابــوی به مســائل معنوی تأثیر داشــت،
مرحــوم آ قــای قاضــی بودنــد .در ایــن مــورد مطلــب جالبــی از قــول نــوه آ قــای
نجفــی ،امــام جماعــت مســجدی در میــدان بروجــردی تهــران نقــل میكنــم.
ایشــان میگفت« :پدربزرگم شــاگرد آ قــای قاضی بــود و نقل میكــرد در مجلس
آ قــای قاضی بودیــم .آ قــای قاضــی هفت ـهای یــك روز غیبشــان میزد! هركســی
حدســی زد تا روزی نوبــت به آ قــای بهجت رســید و ایشــان جزءبهجــزء گفت كه

ً
تكتــك آدمهــا را تحویل بگیــرد ،خیلی عجیب اســت كــه مــردم ،مخصوصا
جوانهــا دور ایشــان جمــع میشــوند! موضوع بــرای خــود من هــم جالب
ً
بود .چندبار با جوانانی كه ظاهــرا اهل تدین و این حرفهــا نبودند ،در این
باره حــرف زدم .حرفشــان ایــن بود كــه مــا از روحانیــت پرهیــزكاری واقعی
میخواهیــم و رفتارهــای تصنعــی و ریاكارانــه را هــم خیلــی زود تشــخیص
میدهیم .در مــورد مرحــوم ابوی حــرف اكثرشــان این بــود كه ایشــان زهد
ً
تصنعــی نــدارد ،خــودش را باالتــر از دیگــران نمیدانــد ،در كالمــش دائما از
كلمه من اســتفاده نمیكند ،اهل موعظه و زیاد حرف زدن هم نیست و به
خاطر اخالصی كه دارد ،همــان حرفهای كمی هم كه میزند به دل انســان
مینشیند!
ً
حاجآقا حقیقتا خــدا و امــام زمان(عج) را ناظر بــر اعمال خود میدانســتند.
تقید و تعبد ایشــان حتی مخالفان ایشــان را هــم به ســكوت وادار میكرد،
چون نمیتوانســتند نقطــه ضعفی در ایشــان پیــدا كنند .از نظــر علمی هم
جرأت مقایسه خود را با ایشان نداشتند.

ً
مرحــوم ابــوی واقعــا از ایــن اتهــام ر نــج
میكشــیدند ،امــا واكنــش نشــان نمیدادنــد.
یكی از دالیل كتمان كرامات و پیشبینی آینده
توســط ایشــان به همین دلیل بود ،با این همه
طاعنان دســت از انتشــار مطالب كذب و واهی
برنمیداشتند!
از میان علما و اســاتید بزرگ ،به چه كســانی
ارادت داشتند و به چه دالیلی؟

مرحوم ابوی همیشه از اســاتید خود یاد و برای
آنها دعــا میكردنــد .مرحــوم نائینی بــه اعلمیت
شــهره بودنــد .مرحــوم ابــوی میگفتند ایشــان
در معنویــت هــم فوقالعــاده بودنــد .حاجآ قــا
در مــورد مرحــوم شــیخ مرتضــی طالقانــی هــم
میگفتنــد صــادق و بیادعــا بــود و احــواالت
عجیبــی هــم داشــت .از دقــت علمــی مرحــوم
غروی اصفهانی خیلی تعریف میكردند .در علم
ادب خود را مدیون مرحوم خوئی میدانستند.
همیشــه بــه عبــادت عجیــب مرحــوم شــیخ
محمدحســین غــروی اشــاره میكرد نــد و
میگفتنــد در كنــار تدر یــس،روزی هــزار مرتبــه
انــا انزلنــا ،زیــارت عاشــورا و نمــاز شــب ایشــان
تــرك نمیشــد .بــه مرحــوم آقــای قاضــی بســیار
اعتقــاد داشــتند .در مــورد محیالدیــن عر بــی
احتمال زیــاد میدادند كه شــیعه باشــد .كتاب
احیاءالعلوم غزالی و احیاءاالحیــاء فیض را برای
مطالعه توصیــه میكردند و میگفتنــد در زمینه
عرفــان نظــری ،كار اساســی و در خــوری انجــام
نشــده و انســان بایــد خــودش نظــر بدهــد كــه
آن هــم مســتلزم این اســت كه خــود فــرد به آن
مقامات برســد ،چون عرفان مســالهای یافتنی
اســت ،نــه تقلیــدی و خوانــدن نظــرات دیگــران
بیفایــده اســت .ایشــان از شــهرت بــه عــارف
ً
بودن ابــدا خوششــان نمیآمد و از بــه كار بردن
الفــاظ عرفانــی پرهیــز میكردنــد .حتــی ا جــازه
نمیدادنــد از ایشــان عكــس بگیریــم .یــك بــار
عكاســی بــا دوربیــن گرانقیمتــی آمــد و بــه من
گفت اجازه بدهید از حاجآقا عكس بگیرم .بعد
هــم  30 ،20عكس از ایشــان گرفــت ،ولی موقعی
كــه رفــت و آنهــا را چــاپ كــرد ،همــه عكسهــا
سفید شده بود!
االن خوابشان را هم میبینید؟

خــودم نــه ،ولــی دیگــران زیــاد خوابشــان را
میبیننــد و برایــم پیغــام میآورنــد كــه پدرتــان
گفتند این كارهــا را بكنید و این كارهــا را نكنید!
حتی پس از فوت هــم با جمالت دقیــق ،از زبان
دیگران پیامشان را به ما میرسانند!

االن آقــای قاضــی در كوفــه اســت و دارد به ســمت شــط مــیرود ،االن وارد شــط
شــد ،غســل كرد ،بیــرون آمد ،بــه فالن جــا رفــت ،حاال بــه طــرف نجــف راه افتاد،
فــان خیابــان ،فــان كوچــه ،از پلههــا بــاال آمــد ،كفشهایــش را درآورد و ...بــه
محــض اینكــه حرفــش تمــام شــد ،آقــای قاضــی در زدنــد و وارد شــدند! همــه
ما مــات مانــده بودیم كــه چطــور شــد .از آن عجیبتــر این بــود كه آقــای قاضی
آمــد بــه طــرف آقــای بهجــت و دســتی بــه پشــت ایشــان زد و فرمــود :شــنیدم؛
امروز گل كاشتی!»
مرحــوم ابــوی میفرمودنــد« :هرگــز در درس آقای قاضی ســوال نمیكــردم ،ولی
استاد بیآنكه سوالی بپرسم ،پاسخ همه سواالتم را میدادند».

میخواهم در نجف بمیرم!
نوه آیتا ...خوئی تعریف میكرد كه :یــك بار مرحوم ابوی دنبالم فرســتادند و من به
منزل ایشــان رفتم .آن روز من در خانه نبودم .ایشــان به نوه آ قــای خوئی میگویند:
ســام مرا به جدتــان برســانید و بفرماییــد :یكی دو ســالی از عــراق خارج شــوند! نوه
آقای خوئی میگوید :ایشان به این حرفها گوش نمیدهند و میگویند میخواهم
در نجــف بمیــرم! مرحوم ابــوی میگوینــد :پس الاقل یك ســال یــا حتی شــش ماه از
عراق خارج شــوند .آن آقــا میگوید :بــه حرف ما كــه گــوش نمیدهند ،ولی اگــر اجازه
ً
بدهید كه بگوییم برای شما مكاشــفهای رخ داده اســت ،حتما قبول میكنند ،ولی
ً
مرحوم ابــوی گفتند :اصــا از این حرفها نزنید و اســم مــرا نبرید ،بگویید دوســتان
خــواب دیدهانــد و صــاح اســت شــما از عــراق بیــرون برویــد .اگــر هــم خیلــی اصــرار
كردند ،بگویید :فالنی خواب دیده اســت! بدیهی اســت آقای خوئی بــه خواب توجه
نمیكنند .در هر حال نوه ایشان پیام را میرساند .مدتی بعد انتفاضه عراق و كشت
و كشتار صدام شروع میشود و آقای خوئی را هم دستگیر میكنند .وقتی از حاجآقا
پرســیدم« :چرا چنین پیغامی را بــرای آقای خوئی فرســتادید؟» فرمودنــد« :از همین
میترسیدم كه به ایشان بهعنوان مرجع شیعه توهین شود!» كه شد.

