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منزلت و ارزش شهيد

 شهید انسانی است كه وقتی به میدان عمل قدم می گذارد، لباس شهادت به تن دارد
و تنها در انتظار لقای رب اعالست.

شهید، صاحب نظر است، اما صاحب نظری كه در منظر نظر »رب « جای يافته، نه در 
منظر نظر »عقل «. از اين رو، نظر بازی است كه نظردان در كار او سخت حیران است و 

اگر بی خبران، مردد و حیرانند، به دلیل آن است كه صاحب نظر حقیقی نیستند.
شهیداز خوددست می شويد و به نورحق می آرايد. پس به كیمیای عشق، زر می شود 
و آن گاه از آفتاب فلك، نورانی تر و درخشان تر؛ و سپس در منظر نظر رب اعالست 

تا به مقام صاحب نظری بار يابد.
 مسیر او مسیر تكامل مطلوب است و از همین رو، پیوسته در حال طلب و صیقل اراده؛

و بدين دلیل، دست از طلب برندارد تا به كام يابی مطلق نايل آيد؛ 
                                                           يعنی نمايش رخ محبوب.

 شهید نه تنها باال می رود كه باال نیز می برد؛ اگر او اهل هدايت الهی است، پس برای
اهل زمین نیز مهتدی است.

او الله ای است كه با شهادت، در زمین انسانیت می شكفد و لذا، ياد و نام او نیز 
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 همواره در منظر وجه بشريت قرار می گیرد؛ يعنی اگر در منظر نظر »رب اعلی « باقی
 است و اهلل سبحانه باقی و ماندگار، پس ذكر او نیز در منظر نظر تاريخ، همواره موجود

يادكردنی خواهد بود؛ 
در هـر دشتـی كـه اللـه زاری بـوده است
از سـرخـی خـون شهـرياری بوده اسـت
هـر بـرگ بـنـفشـه كـز زمیـن مـی رويد 
خـالی است كه بر رخ نگاری بوده است1 

بنابراين، الله ها در گلستان زمین برای انسان و انسانیت، حجت الهی اند و نشان 
خبـری از يك صاحـب نظر؛ خبری واقعـی كه به داغ سیـاه آغشته و به خون سـرخ 

افراشته است.
روزی است از آن پس كه در آن روز نیابند 
خـلـق از حـكم عـدل نـه ملـجـأ و نه منـجـأ 
آن روز در آن هـول وفـزع بر سر آن جمع 
پیـش شهـدا دسـت مـن و دامـن زهرا)س(2

 پیام شهدا همان پیام انبیاعلیهم السالم است: عشق و عاشقی، تمنا و توال؛ به راه بودن
 و همواره در راه بودن؛ چه اين كه شهید، دل خوش به تمنای وصال دوست، در ره عشق،
زيبای سمن سای، درد و هجران مرگ را به خوشی خود را به سیل بال می سپرد تا  نزد  رخ ِ

 

بیابد و آن گاه هر خطری را به عشق عشوه ي شیريِن توالی دوست، به جان بیاسايد 
البته همچنان در راه باشد و در سیر طلب، هر آن، شر خطر بال را به شیرينی و خوشی 

لذت وصال يار بیازمايد. . . و باز بیازمايد.
ای دل مباش يك دم، خالی ز عشق و مستی 
وانگـه بـرو كه رستـی، از نیستـی و هستـی 
. . . تـافضل  و عقل بینی، بـی معرفت  نشینی 

يك نكته ات    بگويم، خودرا مبیـن  و رستـی3 

1-	حكيم	عمر	خيام	
2-	ناصر	خسرو	

3-	حافظ	-	)مطلب	به	نقل	از	فصلنامه	ي	معرفت	/	سيدحسين	حسينی(
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اصليترینوظیفهايكهانتش�اراتش�اهدازآغازفعالیتخوددرعرصهي

نشروترویجآثار،ارزشهاوجانفشانيهايمجاهدانراستینوایثارگربهعهده

گرفتهاس�ت،همانازندهنگاهداش�تنیادوخاطرهيآناناس�ت.اینآثارچهدر

قالبخاطرهوچهدرقالبیادگارنوشتههاوآثارمكتوبحكایتازپاسدارياز

عّزتوش�رفاینمرزوبومداردوبرگزّرینياس�تدرتاریخپرفرازونشیب

مبارزاتحقطلبانهیاینعّزتمندانافتخارآفرین،كهاگرتوفیقسیرابشدناز

»ش�رابطهور«ش�هادترانیافتند،اّمامس�لماًمتحّملمصایبشدیدومقدسي

چونجانبازيواس�ارتش�دهاند،كهاجرومنزلتآناننزدپ�روردگارافزونو

بلندمرتبهاست.

ازمه�مترینومعتبرترینش�ی�وههايبرافروخت�هنگاهداشت�نآتشیادو

خاط�رهيآندالورمردانعرص�هيمجاه�دهوپیكار،بهدستدادنگزارشهاي

واقعيوعینياززندگانيوسلوكآناندرقالبضبطخاطرات،دستنوشت�هها

سخن ناشر
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ویادداشتهايبرج�ايم�اندهازآن�اناست،كهمی�زانتأثیرگذاريآنبرمخاطب

آگاهبهمراتبازشیوههايدیگربیشترارزیابیميشود.چراكهدراینگونهي

نگارش،عنصرخیالكمتریننقشرادراثرداردوآنچههس�تیكس�رهپهنهي

انكارناپذیرواقعیتاست.

ازسويدیگرانتشارخاطراتيكهازمجاهدانراهحقدرحافظههاباقيمانده

ویابرصحیفهيكاغذنقشبستهاست،دستمایهيبكروبيبدیلياستبراي

آنع�دهازمحقق�انوهنرمندانيكهدرآثارخود،دغدغهيس�الكانيرادارندكه

روزگاريبرايپاسداريازسرزمیناسالميخویش،بهميدانآمدندوحماسهها

آفریدندتاآنشجرهيطیبهايكهبهدستمباركآنپیرفرزانهدرخاكاینمرز

وبومكاشتهشدهبود،ببالدوبهثمربنشیند.

انشاءاهلل.

مقدمه
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انقالب	 انوار	 گسترش	 امتداد	 در	 سال	هاست	 کردستان،	 روحانی	 شهدای	 کاروان	
اسالمی	در	حرکت	است	و	در	این	مسير	ایثارگران	و	از	خودگذشتگانی	که	شهامت	دفاع	
از	حق	و	حقيقت	را	پيوسته	وجهه	ی	همت	خود	کرده	اند،	با	قامتی	استوار	ایستاده	اند	و	جان	

را	در	این	ميان	کمترین	متاع	می	پندارند.
قساوت	و	بی	رحمی	دشمنان	انقالب	اسالمی	نسبت	به	روحانيت	کردستان	از	زمانی	
	آغاز	شد	که	شهيد	مال	محمد	کریميان	را	زنده	زنده	به	آتش	کشيدند	و	مال	حيدر	فهيم،	مرشد
طریقت	را	در	کهن	سالی	تيرباران	کردند	و	ده	ها	روحانی	مظلوم	دیگر	را،	مظلومانه	تر	از	

آن	چه	قابل	تصور	باشد،	به	جوخه	های	مرگ	سپردند.
دشمنان	دین	همين	شيوه	ی	نامردمی	را	ادامه	دادند	تا	آن	که	برای	اجرای	تصميمات	
	خود	به	مانعی	چون	ماموستا	برهان	عالی	برخوردند؛	دیدند	عاشق	دیگری	از	خيل	حق	جویان
چون	نور	می	تابد	و	عرصه	را	بر	شب	پرگان	تنگ	می	سازد.	لذا	ناجوانمردانه	در	ليالی	قدر	و	
	در	جوار	خانه	ی	حق	و	در	کنار	فرزندانش،	خون	سرخش	را	بر	سنگ	فرش	مسجد	قبا	جاری

ساختند	تا	گواهی	باشد	بر	بی	گناهی	او.	



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

12

و	ما	می	خواهيم	در	این	مقال	حكایت	چنين	بزرگواری	را	بازگو	کنيم،	اّما	سخن	گفتن	از	
	شهيدی	عالی	مقام	چون	شهيد	حاج ماموستا مال برهان عالی،	کاری	دشوار	است	و	قطعًا
چنان	که	شایسته	ی	آن	بنده	ی	مخلص	خداست،	حقير	نتوانسته	ام	حق	مطلب	را	ادا	کنم،	اما	
	با	بضاعت	اندک	خود	و	به	کمک	اساتيد	و	بزرگواران،	این	مجموعه	را	هم	چون	برگ	سبزی
تحفه	ی	درویش،	تدوین	کرده	ام	و	آن	را	به	دوستداران	طریقت	»عالی«	و	»عالی	ها«	
تقدیم	مي	کنم؛	باشد	که	خداوند	از	ِقَبل	این	تالش	ها،	ما	را	مورد	شفاعت	این	شهيدان	واال	

	

قرار	دهد.
برخود	الزم	مي	دانم	از	مساعدت	های	روحانيان	و	طاّلب،	هيأت	امنای	محترم	مسجد	
	قبا،	دبيران	و		دانش	آموزان،	مسؤولين	آموزش	و	پرورش	ناحيه	ي	2	سنندج	و	در	رأس	همه	ی

آنها	خانواده	ی	معّظم	شهيدعالي	صميمانه	تقدیر	و	تشكر	نمایم.
	مراتب	تقدیر	و	تشكر	خویش	را	به	اضعاف	از	آقای	محمد	سليمانی	و	آقای	حسن	مرادی
به	پاس	راهنمایی،	همكاری	و	پی	گيری	های	الزم	اعالم	مي	دارم	و	از	خداوند	مّنان	برای	

آنها	اجر	و	پاداشی	درخور	زحماتشان	مسألت	دارم.	
  محمد فایق فرجی

بهمن	ماه	1389
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مروري بر 

زندگي شهيد
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شهيد حاج ماموستا مال برهان عالي فرزند مرحوم مال محمد صادق از 
 خاندان مال جار اهلل )جان اهلل( مدفون در پيراورامان و بانو مليحه )مه لقا( 
قادر نژاد فرزند مرحوم بابا رحمان از سادات چور و از نوادگان عالم 
 مشهور مال ابوبكر مصنف چوري، در سال 1332 در روستاي كاني سانان

مريوان ديده به جهان هستي گشود.
شهيدعالي تا پايان كالس ششم ابتدايي در مدرسه تحصيل كرد و پس 
از آن به دليل هوش سرشاري كه داشت، نزد پدر بزرگوارشان كه خود 

از مدرسان مشهور منطقه بود، به فراگيري علوم اسالمي پرداخت.
ذكاوت و درايت و هوش سرشار برهان از او طلبه اي برتر ساخته 
بود، در مدت زمان كمي توانست قرآن و كتب فقه و حديث را بياموزد 

و در علوم عقلي و نقلي به درجات بااليي برسد. 
شهيدعالي بسيار مورد عنايت و توجه والد ماجدشان بود و توجهات 
خاص و تالش هاي شبانه روزي پدرشان، موجبات پيشرفت سريع اين 

 ...
ي 

بر
ره

م 
عّظ

م م
مقا

ار 
يد

د
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طلبه ي مشتاق يادگيري را فراهم كرد.
 در سال 1353 از مدرسه ي علوم ديني كاني سانان فارغ التحصيل شد

و در تابستان سال 1354 در مراسمي رسمي كه در روستاي محمود آباد 
با حضور علماي منطقه برگزار شد، ملبس به لباس مقدس روحانيت 
گرديد و اجازه نامه ي رسمي افتا و تدريس را كه به تأييد علمايي چون 
شيخ عثمان سراج الدين نقشبندي، ماموستا مال سيد عطاءاهلل سبزواري 
 چوري و ماموستا مال عبداهلل كاتب متخلص به فنايي رسيده بود، دريافت

نمود.
شهيدعالي در سال 1355 دختر مرحوم شيخ لطيف باتوبه از مشايخ 
روستاي وشكين را به عقد ازدواج درآورد و دوره ي ديگري از زندگي 
پسر(  دو  و  دختر  )دو  فرزند  چهار  ازدواج  اين  حاصل  نمود.  آغاز  را 

مي باشد.
ماموستاي جوان در اطاعت امر پدر در روستاي كاني سانان ماندگار 
 شد و مسؤوليت امامت جمعه و جماعت مردم اين روستا را به عهده

گرفت و به حجره هاي تدريس مدرسه ي علوم ديني كاني سانان رونقي 
دوچندان بخشيد و به تعليم و تربيت طالب همت گماشت و در اين راه 
 خدمات ارزنده اي را به جامعه ي ديني منطقه ارايه داد و باقيات صالحات

فراواني را از خود برجاي گذاشت.
 آغاز تجاوز رژيم بعثي صدام  به ايران اسالمي، موجب شد شهيدعالي،

روستاي كاني سانان را ترك و تا پايان هشت سال دفاع مقدس مردم 
مسلمان ايران در روستاهاي چور، ننه، برقلعه و سروآباد زندگي كند. 

 در اين دوران نيز اين انسان وارسته، چون هميشه در خدمت مسجد،
 مردم و طالب بود و ضمن عهده داري امامت جمعه و جماعت، به تناسب

موقعيت و شرايط، طلبه هم مي پذيرفت و به تربيت آنها مي پرداخت.
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 پس از پايان دفاع مقدس، در روستاي كاني دينار رحل اقامت افكند
و مردم اين روستا از بركت وجودشان بهره هاي فراواني بردند.

 در سال 1370 مريوان را براي اقامت برگزيد و در مساجد حسام الدين
و طالقاني به عنوان امام جماعت به خدمت گذاري دين پرداخت و در 

مدرسه ي علوم ديني سيد قطب نيز تدريس مي كرد.
در همين دوران همكاري خود را با آموزش و پرورش آغاز نمود و 
در سال 1373 با شركت در امتحانات تعيين سطح دانشكده ي الهيات 
 دانشگاه تهران موفق به اخذ مدرك سطح 2 )ليسانس( گرديد و به استخدام
 رسمي وزارت آموزش و پرورش درآمد و ضمن امامت جماعت و تدريس

در مدارس علوم ديني، دانش آموزان مريواني نيز از فيض وجودشان 
بهره مي بردند.

شهيدعالي در سال 1375 به شهر سنندج نقل مكان نمود و ضمن كار 
در آموزش و پرورش، ابتدا امامت مسجد حاج شيخ محمد را به عهده 
 گرفت و پس از مدتي راهي مسجد حاج مسعود در  محله ي آغازمان سنندج

شد و قريب به 9 سال به عنوان امام جماعت و مدرس در اين مسجد 
خدمت نمود.

الهيات  دانشكده ي  آزمون  در  ديگر  بار  سال 1380  در  شهيدعالي 
شركت كرد و پس از قبولي با  ارايه ي پايان نامه ي خود پيرامون كتاب 
»لب االصول« موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران 

شد.
 شهيدعالي به دليل حضور فعال در جامعه و داشتن جايگاه علمي واال

پس از مدت كمي به عنوان چهره اي علمي، دلسوز و با ديانت در شهر 
سنندج مشهور گرديد.

باآغاز عمليات ساختماني مسجد جامع قباي بهاران در شهر سنندج، 
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شهيدعالي همكاري خود را با هيأت امناي آن جا آغاز نمود و با افتتاح 
مسجد در سال 1385 ماموستا عالي به عنوان امام جمعه ي اين مسجد 

معرفي گرديد. 
 شهيدعالي توانست در مدت 3سال، ضمن  تالش براي تكميل ساختمان

مسجد، پايگاهي قدرتمند را براي دين و دين داران در آن جا ايجاد نمايد 
و به مبارزه ي جدي با افكار انحرافي بپردازد. 

دشمن كه از تالش هاي روشنگرانه ي او به شّدت وحشت داشت، در 
يك اقدام غير انساني در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان برابر با 
 بيست و دوم شهريور ماه سال 1388 او را مقابل درب منزلش و در جوار
مسجد قبا، آماج تيرهاي نفاق، عناد و دشمني قرار دادو خون پاك او 
را بر سنگفرش هاي مسجد قبا جاري ساخت و با اين كار، ننگ ابدي را 

براي خود در اوراق تاريخ اين ديار به ثبت رساند.
                    راه او و يادش گرامي اش جاودانه باد.
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فصل اول
خدمت به دین، مسجد، 

تعلیم و تربیت
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برنامه ریزی مدارس علوم دینی
شهید ماموستا عالی از اساتید تالشگر و تأثیرگذار در مدارس علوم دینی كردستان 
ب قرار داشت. پس  بود و همه ی تالشش در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی طالاّ
از مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی در بحث ساماندهی مدارس علوم دینی 
اهل سنت، شهیدعالي یكی از پیشگامان برنامه ریزی مدارس علوم دینی، در اجرای 
مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی بود و بر خالف افراد معدودی كه این مصوبه 
را نوعی دخالت در برنامه ی مدارس علوم دینی تلقی مي كردند، معتقد بود اجرای 
ب علوم دینی را مرتفع نماید، زمینه ی  این مصوبه می تواند خیلی از مشكالت طالاّ
ادامه ی تحصیل آنها را در سطوح عالی در دانشگاه ها فراهم كند و باب جدیدی برای 
حضور روحانیون اهل سنت در مشاغل مهمی مانند قضاوت و تدریس در دانشگاه ها 
باز كند. به سبب این باور و اعتقاد بود كه به عنوان كارشناس برنامه ریزی در همه ی 

جلسات مركز بزرگ اسالمی غرب كشور حضور داشت.
احمدعلیبهاری،مدیرمركزبزرگاسالمیغربكشور

باور و اعتقاد بود كه به عنوان كارشناس برنامه ریزی در همه ی جلسات 
مركز بزرگ اسالمی غرب كشور حضور داشت.

مادرشهید
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عشق به خدمت
 شهیدعالي پس از فراغت از تحصیل در روستاي كاني سانان، مسؤولیت امامت

جمعه و جماعت آن جا را به عهده گرفت و حوزه ي علوم دیني روستا را هم در 
حد وسع و توان تقویت كرد و زمینه اي نیز براي حضور تعداد بیشتري طلبه 

فراهم نمود و مدت ها منشأ خدمات ارزنده اي به دین و دینداران بود. 
پس از مدتي به شهر مریوان مهاجرت كرد. 

با شروع جنگ تحمیلي صدام علیه كشور اسالمي ایران، شهر مریوان خالي 
از سكنه شد و او نیز مانند سایر مردم به روستاهاي منطقه رفت. 

ایشان مدتي در روستاهاي چور و ننه سكونت داشت. به محض استقرار 
در هر كدام از این روستاها، اقدام به ایجاد حوزه ي علوم دیني كرد و جمعي از 

طالب را به این روستاها آورد و كار تدریس را آغاز نمود. 
شهیدعالي عاشق خدمت به دین و مردم بود، حتي در بحبوحه ي جنگ و 
آوارگي از خدمت غافل نبود و براي ایجاد این مدارس، زحمات زیادي را متحمل 
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شد. با این كه خودش یك مهاجر جنگي بود و با حداقل امكانات خانواده اش را 
اداره مي كرد، اما از این حداقل ها هم بخشي را به طالب اختصاص مي داد تا این 

مدارس پا بگیرند و منشأ خدمت به مردم شوند.
مردم هر دو روستا هم وقتي انگیزه ي ستودني حاج ماموستا را دیدند، هرچه 
 در توان داشتند، كمك كردند و همیشه هم قدرشناس زحمات شهیدعالي بودند

و مي گفتند وجود ایشان براي ما بركت و خیر محض بود.
ایشان در هر شرایط منشأ نشر علم، دانش و اخالق بود و مي توانست فضایي 

بسیار معنوي و روحاني را ایجاد كند.
صوفياحمددادآفرین،
ازاهاليروستايكانيسانان
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زمزمه ی محبت
بنا به تالش هایی كه در زمینه ی علوم قرآنی كرده بودم، با وجود غیر مرتبط 
بودن رشته ي تحصیلی ام، به عنوان مربی قرآن كانون های فرهنگی معرفی شدم. 
تصمیم گرفتم برای تكمیل آموزه هایم و شناخت بهترین راه های انتقال مفاهیم 

قرآنی به  دانش آموزان، مدتی از محضر اساتید بهره مند گردم.
در این زمینه جستجوهای فراوانی داشتم، تا در نهایت حاج ماموستا عالی 
را به عنوان استاد به من معرفی كردند. من ایشان را از قبل هم مي شتاختم، 
اما هیچ وقت توفیق بحث و گفتگوی رو در ر.و با این استاد را نداشتم و این 
فرصت را بسیار مغتنم مي شمردم كه از محضر ایشان كمال بهره را ببرم و این 
بزرگ ترین افتخار برایم محسوب مي شد. چون تجربیات قبلی ام در امر آموزش 

خیلی مثبت نبود.
گاهی اوقات با خودم فكر مي كردم كه ممكن است این بار نیز تكرار مكررات 
 باشد، اما واقعیت امر چیز دیگری بود. به محض حضور در اولین جلسه ي آموزش، 
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فهمیدم كه واقعاً شهیدعالي یك تفاوت ماهوی با دیگر اساتید دارد. او آن چنان 
ی نوگرایی در تدریس داشت كه برای من باور  بر بحث ها تسلط داشت و به  حداّ
 كردنی نبود. در هر جلسه اندیشه ای جدید طرح مي شد و موضوع تازه ای به بحث

كشیده مي شد و من مطالب جدیدی را می آموختم. 
بحث های كالس بسیار بیشتر از آن چه در تصور من بود، گسترش پیدا كرد. 
 من با این كه بسیار عالقه مند به علوم قرآنی بودم، اما حضور در محضر حاج ماموستا

نیز اشتیاق من را صد چندان كرد و اگر در این زمینه توانستم به جایی برسم، 
حاصل لطف خدا و زحمات حاج ماموستا بود. 

خانملیالآزادوار،
دبیرزیستشناسی
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پی گیری مشکالت روحانیون منطقه 
 شهیدعالي، به رغم داشتن مرتبه ی علمی باال، خیلی متواضع بود. هر گاه

مطلع مي شد یكی از روحانیون دچار مشكل شده و یا مریض است، بالفاصله 
 برای رفع مشكل او وارد عمل مي شد و یا به عیادت ایشان می رفت و اگر چنان چه
برای روحانیون سالخورده و مخصوصاً كسانی كه مشكل معیشتی داشتند، تالشی

 

نیاز بود، اقدام مضاعفي به كار می بست. 
 مرحوم مال عبدالكریم عزیزی بر اثر افتادن از پله پایش شكسته بود، یك روز
همراه شهیدعالي و تعدادی دیگر از روحانیون برای عیادت به منزلشان رفتیم، 
 شهیدعالي با دیدن ماموستا عزیزی بسیار ناراحت شد و از این كه ایشان زمین گیر

شده بودند، خیلی تأسف خورد و نتوانست خود  را كنترل كند و شروع كرد به 
گریه كردن؛ آن چنان از سر سوز می گریست كه همه ی حاضرین را هم به گریه 

وا داشت.
پس از آن فرمود:
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- من هر گاه روحانیون مسن را می بینم كه در بستر افتاده اند و از نظر معیشتی 
 دچار مشكل هستند، خیلی عذاب می كشم. شكر خدا كه ماموستا عزیزی بازنشسته

هستند و این مشكل را ندارند، اما هستند روحانیونی كه با مشكالت عدیده ای 
 دست به گریبان هستند. امیدوارم مركز بزرگ اسالمی بتواند مشكل بیمه ی تأمین

اجتماعی آنها را حل كند، تا بعد از این ما شاهد مشكالتی از این نوع نباشیم.
احمدعلیبهاری،
مدیرمركزبزرگاسالمیغربكشور
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شمع بهاران
مردم استان كردستان و حتي دیگر نقاط كشور، آوازه ي مسجد جامع بهاران 
سنندج را شنیده اند، مسجدي كه هم ظاهري بسیار آراسته و منحصر به خود دارد 
 و هم در دوران شهیدعالي از آن چنان درون مایه اي برخوردار بود كه در هر روز
جمعه از اطراف و اكناف استان، متدینین به عشق این مكان روحاني، رنج سفر 

را بر خود هموار مي كردند و در آن جا نماز عشق مي گذاردند.
این مسجد باقیات صالحاتي است كه از شهیدعالي به جاي مانده است. اما 
سؤواالتي كه در این جا مطرح است، این كه علت جذابیت فراوان این مسجد چه 
بود؟ چرا مردم این گونه از حضور در برنامه هاي مسجد قبا استقبال مي كردند؟ 

بدون شك برهان شمعي بود كه مردم مسلمان پروانه وار دور وجود او جمع   
مي شدند. 

برهان اندیشه ي جدید را طرح نكرد، او یك مسلمان معتقد بود كه در مسیر 
طریقت و شریعت گام برمي داشت و به شدت با باورها و اندیشه هاي ساختگي و 
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انحرافي هم مخالف بود و اگرچه خیلي ها كوشیدند سمت و سوي مسجد بهاران 
را بر اساس خواست ها و باورهاي خود، جهت دهند، اما شهیدعالي در مقابلشان 
ایستاد. این انسان دین باور با تكیه بر اراده ي مردم مسلمان و استفاده از شیوه ي 
درست برخورد اسالمي، توانست كانوني را براي انسجام و اتحاد مردم مسلمان 

ایجاد كند كه كمتر نمونه اي در این منطقه مي توان براي آن یافت. 
لذا مسجد قباي بهاران را اخالق كریمه ي شهیدعالي بنیاد  نهاد و آباد كرد.

ماموستامالاحمدرستمي،
ازدوستانشهید
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كالسي متفاوت
یكي از بركاتي كه خداوند تبارك و تعالي به بنده عنایت فرمود، شاگردي 

شهید ماموستا عالي بود. 
ما در دوران دبیرستان دبیرهاي زیادي داشتیم، هركدام از آنها شیوه ي 
خاصي براي تدریس داشتند و در روبه رو شدن با  دانش آموزان هم مشي خاص 

خود را داشتند، اما در این بین حاج ماموستا عالي كاماًل متفاوت بود. 
تفاوت ایشان از چند جهت بود:

 - اول این كه شیوه اي بسیار زیبا و منحصر به خود در تدریس داشت، هیچ وقت
سر كالس تصمیم نمي گرفت چه موضوعي را چگونه تدریس كند، بلكه متن درس 
را از قبل متناسب با فهم و درك و میزان گیرایي  دانش آموزان تجزیه و تحلیل و 

دسته بندي مي كرد و با برنامه و آمادگي در كالس حضور پیدا مي كرد.
- دوم، متن كتاب براي او فقط سرفصلي بود براي ورود به بحث هاي آزاد؛ لذا 
متناسب با نیاز  دانش آموزان، بحث هایي را مطرح مي كرد و به شیوه اي استادانه 
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كاري مي كرد كه همه در بحث ها مشاركت داشته باشند.
- سوم هم، برخوردهاي پدرانه و دلسوزانه ي ایشان بود. وقتي شهیدعالي سر 
كالس حاضر مي شد، بدون استثنا همه ي ما احساس فرزندي نسبت به ایشان 

داشتیم. 
در یك كالم؛ شهیدعالي یك هنرمند بي نظیر بود.

كلثومساعدي،
ازشاگردانشهید
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فرزندان معنوی
      دنیا سرای گذر است و درهای این كاروانسرا در تمام حیات بشر برای ورود

و خروج باز بوده است و در این كه همه ی ما یك روز این خانه را ترك خواهیم 
كرد و با اهل خانه وداع می كنیم، شكی وجود ندارد. اما هم زندگی هنر است  
هم مرگ، یعنی چگونه زیستن و چگونه مردن، دو مقوله ی مسلم در حیات بشر 
است كه بدایت و نهایت عمر محدود انسان را می تواند به تصویر بكشد. بعضی 
ر است و تعدادی نیز شفاف و روشن و قابل دیدن و  از این تصاویر، سیاه و مكداّ

لذت بردن. 
شهیدعالي زندگی و مرگش از مقوله ی دوم است، یعنی پاك و زالل چون 
جاری چشمه ساران، كه توانست منشأ حیات برای دیگران باشد. انسان ارزنده ای 
كه خانواده اش یك سابقه ی بسیار طوالنی در خدمت به دین داشته و خود نیز از 
 همان عنفوان جوانی در سنگر دفاع از دین قرار گرفته و جز خدمت به آیین مقدس

اسالم به كار دیگری نپرداخته است.
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چه افتخاری در مدت حیات برای انسان باالتر از این نوع زندگی می تواند 
وجود داشته باشد. 

سراسر عمر شریف این انسان وقف تبلیغ دین و تربیت نسل انسان شد و 
خود را برای همیشه و تا ابدیاّت جاودانه ساخت. 

شهیدعالي آن قدر انسان تربیت كرد كه امروز فرزندان معنوی او در سراسر 
استان كردستان پراكنده اند و منشأ خدمت به دین و مردم هستند. 

مبارك رمضان در لیالی قدر  مرگ ایشان هم مرگ با عظمتی بود، در ماه 
 پس از ساعت ها عبادت، به دست دشمنان دین به شهادت رسیدن افتخار بسیار 
 بزرگی است، لذا این شهید سعید در دنیا سعادتمند بود، در آخرت هم از رستگاران
خواهد بود و مزد و پاداش سال ها مجاهدت او در راه دین، چیزی جز شهادت 

نمی باید بود و خداوند سبحان بهترین پاداش را به ایشان عطا فرمود.
حجتاالسالممحسنحیدریان،
مسؤولحوزهینمایندگیولیفقیهدرسپاهبیتالمقدسكردستان
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 دانش آموزان عزا دار 
     شهیدعالی، معلم رسمی آموزش و پرورش بود و سال های متمادی در 
دبیرستان های شهرستان سنندج و قبل از آن در مریوان به علم و اندیشه خدمت 
كرد. شاید بتوان ادعا كرد كه واقعاً چنان چه شایسته بود، ایشان در دوران حیات 
پر بركتشان معرفی نشدند و به تعبیری خود  دانش آموزان متناسب با وزن علمی 
این شخصیت از ایشان بهره نبردند، اما بعد از شهادت ایشان، من  دانش آموزان 
 شهیدعالي را می دیدم كه شوكه شده بودند و ضربه ی روحی بزرگی بر آنان وارد

شده بود و خیلی ها تا مدتی موضوع را باور نمي كردند. 
این تأثیر روحی در  دانش آموزان نشان دهنده ی اثر كارهای بزرگی بود كه 

شهیدعالی در دو بُعد تعلیم و تربیت انجام داد.
همه ی  دانش آموزان او بعد از شهادتش عزادار  شدند و به سوگ  نشستند. 
ناصرعلیپور،
كارشناسامورمساجدسازمانتبلیغاتاسالمیكردستان
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سیصد سال سکانداری 
     خانواده ی شهید حاج ماموستا عالی یكی از اصیل ترین و معروف ترین 
خانواده های روحانی در كردستان به شمار می روند، ممكن است خیلی ها این 
 شناخت را از این خانواده ی تالش گر و مسلمان نداشته باشند، و الزم است در این

زمینه به اختصار و اجمال مطالبی را عرض كنم: 
 حدود ۱0 سال سعادت شاگردی شهید استاد عالی را داشته ام و در خدمتشان

خوشه چینی كرده ام و از باغ پر طراوات و پر ثمر علم و تقوا و اخالق این فرشته ی 
زمینی بهره های فراوانی برده ام و از خداوند متعال می خواهم تا پایان عمر، من را 

بر عهدی كه در پیروی از منش این بزرگوار با خدا بسته ام مستدام بدارد. 
 اگر بنا باشد در برگ های دفتر زندگانی كوتاه مدت این عالم جلیل القدر تورقی
صورت گیرد، باید در هر صفحه اش، نه ساعت ها، بلكه روزها توقف كرد تا حق 
 مطلب را به كمال ادا نمود و آن چه در این سطور جاری می گردد، نقطه ای از نقش
هزار رنگی است كه زیبایی های آن جان و روح مریدان استاد عالی را نوازش می دهد. 
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یك بار از اجداد بزرگوارش ذكر خیری كرد و فرمود: 
- آن چه امروز در اختیار است و به اثبات رسیده، این است  كه خانواده ی ما 
 از سیصد سال قبل سكاندار كشتی شریعت محمدی )ص( بوده اند و در طول این
سه قرن روحانیون بزرگ و به نامی در این خانواده ظاهر شده اند كه آوازه ی آنها 
كردستان ایران و عراق را فرا گرفته و تعدادی از آنها در كردستان عراق منشأ 
خدمات ارزنده ای به دین مبین اسالم شده اند و در همان جا مدفون هستند 
و جمعی نیز در ایران ادای وظیفه نموده و هر آن چه داشته اند در راه تبلیغ 
دین مبین اسالم و شریعت پاك مصطفی)ص( فدا كرده اند و همین موضوع، 
مسؤولیت بنده را صد چندان می كند كه در پاسداشت تالش های اسالف خود، 

لحظه ای از خدمت به دین و تبلیغ شریعت غافل نباشم. 
بهرامغفاری،
طلبهيشهید
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مسؤولیت شما طلبه ها بسیار سنگین است
حاج ماموستا عالی از هوش و درایت سرشاری برخوردار بود. هر موضوعی را 
كه مطالعه مي كرد، به راحتی آن را می فهمید و به باطن موضوع علم پیدا مي كرد. 
 ایشان از قدرت تجزیه و تحلیل خاصی برخوردار بودند و به دلیل احاطه ی علمی 
بر موضوعات، به سادگی می توانست به نقد موضوعات بحث بپردازد و تمام 
زوایای آشكار و پنهان آن را بیان كند. این توانایی ها از او استادی ساخته بود كه 
در امر تدریس بسیار مسلط بود، تمام اصطالحات، كنایات و جمالت سخت و 

پیچیده در دستشان مانند موم می توانست شكل بگیرد و ادا گردد. 
 وسعت دایره ی واژگان و قدرت به كارگیری كلمات توسط ایشان، كار تدریس

 را برای این استاد ارزشمند، بسیار ساده و در عین حال تخصصی كرده بود. از این 
نظر كه شیوه ی ادای مطلب توسط ایشان در چهارچوب حال و مقتضیات مستمع 
بود و در اولین جلسه ي تدریس به راحتی میزان گیرایی، اطالعات و دانش 
 حاضرین را می فهمید و روش   های تدریس خود را متناسب با شرایط تغییر مي داد
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 و سعی مي كرد تا وقتي كه مطلب و موضوع مورد نظر ملكه ی ذهن مستمع نشده،
وارد بحث جدید نگردد. 

ایشان به آموزش محض اعتقادی نداشت و بر این باور بود كه انسان ها باید 
ابتدا ساخته شوند، لذا تربیت و پرورش روحی و معنوی افراد را مقدم بر آموزش 
ب دینی مي كرد  مي دانست، به این دلیل بخشی از وقت خود را صرف تربیت طالاّ
و تالش می نمود آنها را با سختی های راهی كه در پیش گرفته اند، آشنا نماید 
و شیوه های گذر از گردنه های پر پیچ و خم را به آنها یاد دهد و در این زمینه، 

همیشه می فرمود: 
-مسؤولیت شما طلبه ها بسیار سنگین است، شما باید جامعه را هدایت 
كنید، شما ناخدای كشتی انسانیت هستید، اگر در هدایت این كشتی دقت 
و توجه الزم را نداشته باشید، دچار خسران بزرگی خواهید شد و جامعه را به 
نابودی خواهید كشاند؛ بنابراین باید ابتدا خود ساخته شوید، تا بتوانید جامعه 

را بسازید. 
ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعیسنندج
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توجه دادن به وظایف 
      مجلسی در مدرسـه ی علوم دینی »دگاشیخان مریوان« به مناسبت

ب برگزار شده بود. شهیدعالي پس از سخنرانی  فارغ التحصیلی جمعی از طالاّ
اصلی و بیان معجزات قرآنی فرمودند: 

- از من خواسته شده است در این جمع وعظ و تذكیري براي طالب 
ب علوم دینی به  داشته باشم. بدین منظور قصیده ای برای توجه دادن طالاّ
 وظیفه ی خطیرشان، در قالب ابیاتی با زبان شیرین و شیوای كردی سروده ام

تا تنوعی برای مجلس باشد. 
استاد شروع به قرائت قصیده نمود. 

سعی كردم همه ی گفته هایش را یادداشت كنم، چهار بیت آغاز این 
 قصیده را در همان روز حفظ كردم كه در واقع مطلع كالم ایشان برای ورود
به بحث اصلی بود و در این جا به عنوان نمونه ی كوچكی از اشعار شهیدعالي 

به بیان آن می پردازم؛ 
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بهن�اویخ�ودایب�هرزیب�یوین�ه

درودب�ورهوانش��اهیم��هدی��ن�ه

دیس�انواههلهاتههتاویزان�ی�ن

لییداینبلیس�هیگهرمیپرلهتی�ن

لهروژه�هالت�یع�ی�ل�م�وزانی�اری

چهنه�هسارهیواب�وونبهدی�اری

هاوردی�انن�وی�دف�هرهن�گوایم�ان
دهرچ�ونلهفهزایدییدهگاشیخان1

حاج ماموستا در این قصیده  نام تمام فارغ التحصیالن را آورد و به هر كدام 
از آنها وظیفه و مسؤولیتشان را گوشزد كرد.

قرائت این اشعار شور وصف ناپذیری را به مجلس بخشید و پس از آن 
نسخه ی اصلی این ابیات دست به دست مي شد و توسط حضار مجلس استنساخ 

می گردید.
كاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهكلفرهنگوارشاداسالمیكردستان

1-	معانی	ابيات:	
	به	نام	خداوند	بزرگ	و	بلند	مرتبه																	و	درود	و	سالم	بـر	روح	شاه	مـدینـه
	بار	دیگر	خورشيد	علم	طلوع	کرد																	و	پرتوهای	گـرم	خود	را	بر	ما	تابانـيد
		از	شـــرق	عـلــم	و	دانــایــی																		چند	ستاره	ای	معرفی	شدند)تابيده	اند(

اینان	نوید	بخش	فرهنگ	و	ایمان	هستند							و	از	فضای	روستای	دگاشيخان	طلوع	کردند

 1. معانی ابیات:
 به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه                 ودرود و سالم بر روح شاه مدینه
 بار دیگر خورشید علم طلوع کرد                 و پرتوهای گرم خود را بر ما تابانید
 از شرق علم و دانایی                               چند ستاره ای معرفی شدند )تابیده اند(

اینان نوید بخش فرهنگ و ایمان هستند       و از فضای روستای دگاشیخان طلوع کردند
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حرف هاي نو  و شیوا 
سال ها پیش از محضر ماموستا برهان عالی دعوت كردیم جهت اقامه ی نماز 
جماعت ظهر، نور فیض وجودشان را بر كاركنان نهضت سوادآموزی ارزانی دارند. 
 دعوت را اجابت فرمودند و در جمع این عزیزان حاضر شدند و در هر جلسه

بنا به نیاز، مطالب مفیدی را بیان مي كردند.
شیوه ی بیان و لحن كالمشان برای مستمعین گیرایی خاصی داشت، پایه 
و اساس مواعظ و تذكراتش بر ایجاز و اختصار بود و همیشه تالش مي كرد از 
اطناب و تفصیل بپرهیزد. آیات را ابتدا قرائت مي كرد، پس از آن معنی آن را 

مي  گفت و در پایان آن را تفسیر مي كرد.
 شیوه ی این استاد فرزانه در تفهیم مطالب بی  نظیر بود، سبك خاصی در بیان

مفاهیم قرآنی داشت كه مخصوص خودش بود. از همان جلسه ي اول همكاران 
شروع كردند به یادداشت برداری از گفته های شهیدعالي. 

مستمعین ایشان بر این باور بودند كه حاج ماموستـا همیشه براي گفتن 
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حرف نو دارد و همین امر سخنان ایشان را حالوت می بخشید. 
بحث های حاج ماموستا آن قدر علمی، عمیق و ارزنده بود كه من اكنون نیز 

آن یادداشت ها را مرور می كنم و از آنها مطالب نو می آموزم.
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانكشورومشاوراستانداركردستان
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وجود سرشار از معنویت 
     حاج ماموستا عالی در مقاطع مختلف تحصیلی تدریس مي كرد. ایشان 
در دبیرستان های شهرستان سنندج، دانشگاه ها و مدارس علوم دینی حضوری 
 چشمگیر داشت و چون هدفش تربیت انسان و اصالح جامعه بود، در هر جا احساس

نیاز مي كرد، وارد مي شد و به انجام رسالت خود می پرداخت. 
دخترم سعادت داشت در مقطع دبیرستان دانش آموز ایشان باشد. ره آورد 
این سعادت، خاطراتی است كه قبل از شهادت ایشان و بعد از آن به ذكر آن 
می پردازد و از او به عنوان یك رهبر دینی بسیار فهیم، آگاه، عالم و با تقوا یاد 

می كند و می گوید: 
- هر وقت آقای عالی سر كالس ما حاضر مي شد، همه بدون استثنا بعد از 
اتمام كالس احساس مي كردیم دچار تحول و دگرگونی روحی شده ایم. گفته های 
ایشان بر  دانش آموزان بسیار تأثیرگذار بود و شیوه ی سلوكش با جوانان به شكلی 

بود كه همه مجذوب رفتار سرشار از معنویت او شده بودیم. 
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تأثیر كالم ایشان بر جواّ عمومی مدرسه و بركادر آموزشی هم بسیار كارگر 
بود و در جهت تقویت بار معنوی آنان اثرات ارزنده ای داشت. 

 حضورشان در هر مركز علمی، آن جا را به پایگاه بحث و گفتگو در رد شبهات
 تبدیل مي كرد. حاج ماموستا با طرح مباحث علمی و دینی سعی مي كرد روحیه ی

پرسشگری را در افراد برانگیزد و از این طریق آنها را وارد بحث و گفتگو نماید و 
این راهی بود كه ایشان سال ها بر آن گذر كردند و در پرتو این شیوه ی ارزشمند، 

راه سعادت را به جوانان این دیار نمایاندند.
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانكشورومشاوراستانداركردستان
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خستگی را خسته مي كرد 
      قبل از ماه مبارك رمضان سال ۱۳88، هیأت امنای مسجد قبا نزد من

آمدند و فرمودند: 
- دوست داریم برای نمازهای تراویح۱ ماه مبارك رمضان به مسجد قبا بیایی. 
عرض كردم شاگردی حاج ماموستا عالی برای من افتخار است، اگر ایشان امر 

كنند، بنده سمعاً و طاعتاً در خدمت هستم. فرمودند: 
- چند نفر را پیشنهاد دادیم، حاج ماموستا شما را انتخاب كرد، البته ماموستا 
 عالی حضور دارند، اما می ترسیم كثرت جمعیت و تعدد برنامه های شبانه ی مسجد،

ایشان را خسته كند. 
 من با كمال میل درخواست دوستان را پذیرفتم و در همان شب اول ماه مبارك
راهی مسجد قبا شدم. خدمت حاج ماموستا رسیدم و عرض كردم، قربان برای 

	1-	نماز	تراویح	نيز	از	جمله	نمازهایی	است	که	اهل	سّنت	آن	را	مستحب	دانسته	و	در	هر	شب	از	ماه	مبارک
رمضان	نزدیک	به	بيست	رکعت،	آن	را	به	جماعت	اقامه	می	نمایند.
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شاگردی و اطاعت اوامر خدمت رسیده ام.
شهیدعالي بسیار تفقد فرمود و قرار شد من هم در حداّ توان ایشان را كمك 
 كنم. برنامه ها بسیار سنگین بود، اما واقعیت امر این بود كه حاج ماموستا نه تنها

خسته نمي شد، بلكه خستگی را هم خسته مي كرد. نماز فرض و وتر و نصف 
تراویح را امامت مي كرد، بعد همراه بنده برنامه ی قصیده خوانی را اجرا مي كرد و 
پس از آن، همه آماده ی انجام صاله التسبیح مي شدیم و پس از آن نیز برنامه ی 
سخنرانی داشت و آن چنان خاضعانه و عاشقانه در این زمینه كار مي كرد كه به 

طور كامل جسم خود را فراموش كرده بود و روحش همیشه در پرواز بود.
 شهیدعالي با این همت و اخالص توانست آن پایگاه عظیم عبادی را در مسجد
قبا ایجاد كند كه در كمتر جایی از این منطقه نمونه ای برای آن می توان پیدا كرد. 
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منبر مسجد، كالس درس
یكی از الطاف بزرگ خداوند نسبت به بنده این بود كه افتخار داشتم حدود هشت 
 سال به عنوان همكار و در واقع در كسوت خادم در خدمت شهید حاج ماموستا
عالی باشم. اگر چه سابقه ی آشنایی بنده با خانواده ی ایشان به گذشته های دور 

بر می گردد، اما این مدت را از نزدیك با ایشان محشور بودم. 
شهیدعالي یكی از اساتید برجستـه و از چهره های بسیار ارزشمنـد استان 
 كردستان بود. ایشان در آموزش و پرورش عالوه بر ادای وظیفه ی معلمی، مشاور
بسیار دلسوز و امینی هم برای ما بود و از تریبون نماز جمعه مرتب به طرح 
مسائل مربوط به تعلیم و تربیت می پرداخت و در واقع منبر مسجد را به كالس 

درس تبدیل كرده بود. 
خیلی از اوقات بنده مصدع ایشان مي شدم و درباره ی مشكالت موجود، 
 ناهنجاری های  دانش آموزان، كم رنگ شدن ارزش های اسالمی در بین جوانان، ایجاد
گسست بین جوان و خانواده و در كل موضوع آسیب شناسی رفتار  دانش آموزان 
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با هم به بحث و گفتگو می پرداختیم.
شهیدعالي تالش مي كرد در راه رفع موانع و مشكالت آموزش و پرورش 
كمك كند. انصافاً چون در این نوع مسائل صاحب نظر بود، آن چه در توان داشت 
در طبق اخالص می گذاشت و كار بسیار ارزنده ای را كه این روحانی فهیم و آگاه 
انجام داد، این بود كه مسائل و مشكالت آموزشی و تربیتی  دانش آموزان را در 
اجتماع طرح كند. تریبونی به عظمت مسجد قبا در شهرك بهاران و با هزاران 
نفر مستمع را در اختیار این مهم قرار مي داد و عالوه بر آن چه خود در این باب 
انجام می  داد، از صاحب نظران هم برای طرح دیدگاه های خود در بحث های 

آسیب شناسی دعوت مي كرد و خانواده ها را به تفكر و تأمل وادار می نمود.
با طرح موضوع، سؤال و راه حل های جدید در اذهان جوانه می زد، باب های 
جدید را می گشود و از این راه توانست كمك ها و خدمات شایان توجهی را به 

دست اندركاران تعلیم و تربیت استان بكند.
تالش های ماندگار ایشان در این زمینه و زمینه های دیگر، باقیات صالحاتی 

جاودان است.
خلیلكریمی،
رئیسادارهیآموزشوپرورشناحیهي2سنندج
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خاطرات حج ابراهیمی 
     شهید حاج ماموستا عالی چندین بار به سفر معنوی حج مشرف شد. 
هر بار كه از بیت  اهلل الحرام مراجعت مي كرد، بنده و همكاران برای عرض ادب 
خدمتشان می رسیدیم و خدمتشان عرض مي كردیم كه حاج ماموستا مشتاقیم 
خاطرات حج را بشنویم. ایشان به دلیل درك درستی كه از این سفر آسمانی 
 داشتند، آن چنان زیبا از حج و فلسفه ی وجودی آن صحبت مي كرد كه اشك شوق
 در چشمان مستمعین حلقه می زد. برداشتی كه شهیدعالي از حج داشت، حتی
با آن چه نویسندگان چیره دست در قالب سفر نامه ی حج نوشته اند، یك تفاوت 
 زیر بنایی و ماهویی داشت. وقتی از معنویت   های این سفر صحبت مي كرد، آرزو
مي كردیم كه ای كاش بال در می آوردیم و در آن فضای ملكوتی پرواز مي كردیم.

حاج ماموستا اعتقاد داشت انجام سفر حج در دوران جوانی می تواند سپری 
باشد در برابر گناهان و انحرافات؛ لذا  دانش آموزان را در این راه تشویق مي كرد.

در همان سال كه در دبیرستان ما حضور داشت، با راهنمایی های این شهید 
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سعید، تعداد ۱۵ نفر از  دانش آموزان به عمره ی مفرده مشراّف شدند. 
چند موردی كه ما در منزل، خدمتشان رسیدیم، ایشان با این كه از مقام 
علمی و معنوی باالیی برخوردار بودند، در كمال فروتنی و تواضع به استقبال ما 

می آمد و ما را بدرقه مي كرد.
فوزیهغفاری،
مدیردبیرستاننمونهدولتیمائدهيسنندج
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نصایح ماندگار استاد 
 در ایامی كه در خدمت استاد عالی كسب علم مي كردم، بارها از ایشان شنیدم

كه می فرمود: 
- عالم شدن به تنهایی كافی نیست، ضمن این كه علم را می آموزید، اخالق 
 و شیوه ی سلوك را توأم با دین داری محض و تقوا هم بیاموزید و آنها را با چاشنی 

آداب اجتماعی همراه كنید تا نظر و نفوستان جذابیاّت و گیرایی داشته باشد. 
 شما طلبه ها وظیفه دارید قرآن و شریعت محمد رسول اهلل )ص( را برای مردم

بیان كنید. 
حق اسائه ی ادب ندارید، نباید به گونه ای صحبت كنید كه فكر و عقیده ی 

دیگران را تخطئه نمایید. 
 لحن كالم شما باید عامه پسند باشد، تا همه ی آنهایی كه درد دین و دغدغه ی

دین داری دارند، بتوانند از وجود شما استفاده كنند. 
باید حق را بیان كنید. با بیان حق، باطل مشخص مي   شود و بر مال می گردد.
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  با مردم خوش برخورد باشید كه این كار، احیای سنت رسول اهلل )ص( است، 
حتی حق ندارید با دشمنانتان هم برخورد بد داشته باشید، با آنها با جدال 

احسن و موعظه ی حسنه برخورد كنید. 
سعدیمحمدی،
امامجماعتمسجدعبدالقادرگیالنیسنندج
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طلبه ها فرزندان من هستند. 
ب داشت. آنها را مانند فرزندان شهیدعالي، عشق و عالقه ی فراوانی به طالاّ

 

 خود دوست مي داشت، به آنها عشق می ورزید و اگر مشكلی برای یكی از طلبه ها 
پیش می آمد با تمام وجود در راه رفع آن تالش مي كرد. 

ب كردستان  ب خیلی توجه مي كرد، وضع طالاّ ایشان به مسائل معیشتی طالاّ
از نظر معیشتی خیلی مناسب نبود و آنها با كمترین و ابتدایی ترین امكانات 
زندگی می كردند. همیشه از ما می پرسید، خورد و خوراك دارید یا نه؟ عرض 

مي كردیم، شكر خدا چیزی كم نداریم. می فرمود: 
- هر وقت چیزی كم داشتید بیایید از منزل ما ببرید. 

 اگر نمی رفتیم خودش هر چند روز یك بار نیازمندی   های ما را می آورد و به ما 
تحویل می داد و برای این كه ما ناراحت نشویم، مي  گفت: 

- فكر نكنید به شما احسان می كنم، همسرم هر ماه برای طلبه ها نذر دارد، 
این همان نذر است پس استفاده كنید.

سعدیمحمدی،امامجماعتمسجدعبدالقادرگیالنیسنندج
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حفظ سنگر
     برهان با من خیلی صمیمی بود. همیشه سعی مي كرد در تصمیماتش 
با من مشورت كند. هر وقت در كاری موفق مي شد بالفاصله پیش من می آمد 

و خبر آن را به من می داد. 
یك بار آمد و گفت: 

- خبر خوبی برایت دارم كه قطعاً تو را خوشحال خواهد كرد. 
گفتم:
- بگو. 
گفت: 

- حكم استخدامیم آمده و دبیر شده ام،
با شوخی به او گفتم: 

- اصاًل خوشحال نشدم،
گفت: 
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- چرا؟
گفتم: 

- دوست عزیز انتظار جامعه از تو این است كه مال باشی و مال بمانی، تو باید 
طلبه تربیت كنی، دین اسالم به تو نیاز دارد، كاری كه در این زمینه از تو ساخته 
 است از دیگران ساخته نیست. هر كسی می تواند دبیر بشود، ولی هر كسی
نمی تواند در علوم دینی به حد تو برسد. حاال كه استخدام شده ای، من هم به 
ب علوم دینی و مسجد  تو تبریك می گویم، اما قول بده از تدریس و تربیت طالاّ

و منبر جدا نشوی.
گفت: 

- به موضوع مهمی اشاره كردی، من هیچ وقت نمی توانم مال نباشم، لذا تا 
زنده ام در این كسوت خواهم ماند.

و انصافاً به آن چه گفته بود عمل كرد و هر چه از دستش بر می آمد، در مسیر 
خدمت به دین انجام داد و این سنگر مهم را حفظ كرد.

احمدنذیری،
نویسنده
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تعلیم منهای تربیت بی فایده است
     شهید حاج ماموستا عالی، هیچ وقت خودش را در چهارچوب  های مرسوم 

وظیفه ی معلمی حبس نمي كرد. 
ایشان در مقابل  دانش آموزان، احساس تكلیف پدرانه داشت و سعی مي كرد 
تجربیات ارزنده ی خود را كه چكیده ی عمر پر بركتشان بود، به  دانش آموزان 
انتقال دهد، لذا به همه ی مسائل توجه جدی داشت، حتی فیلم   هایی را كه از 
تلویزیون پخش مي شد، سر كالس تحلیل مي كرد و ابعاد تربیتی آن را به دقت 

بررسی می نمود و می فرمود: 
- پیام اصلی این فیلم چیست. 

حاج ماموستا شاعر بسیار پخته ای بود و در زمینه های مختلف خصوصاً 
 مسائل دینی و تربیتی اشعار فراوانی سروده بود و آنها را سر كالس قرائت مي كرد، 

حتی بعضی وقت ها می فرمود:
- بچه ها! این اشعار در آینده به درد شما می خورد، آنها را یادداشت نمایید. 
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بارها سر كالس می فرمود:
- تعلیم بدون توجه به تربیت، ارزشی ندارد، آن چه مورد انتظار مردم است، 
انسان سازی و ایجاد تعهد در نوع بشر است، چون عـالِـم شدن كار ساده  ای است، 

اما انسان شدن مشكل است.
اسراچراغی،
دانشآموزدبیرستاننمونهدولتیمائدهسنندج
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عشق به مسجد 
برهان، عاشق مسجـد و جمـاعت بود. همیشه در مسجـد بود، غیـر از 
به جا آوردن فرض ها در مسجد، هر وقت فرصتی پیدا مي كرد به مسجد 
می رفت. زمانی كه در حال ساختن مسجد قبا در شهرك بهاران بودند، 
بیشتر از توجهی كه به بچه ها مي كرد، متوجه و مراقب ساخت مسجد بود، 
بعدها هم كه مسجد ساخته شد و ما در آن جا مستقر شدیم و كارهای 
جنبی و نما و حیاط در حال انجام بود، هر وقت در منزل بود، جلو پنجره 

می رفت، نگاهی به مسجد می انداخت و مي  گفت: 
 - خدایا هزار مرتبه شكر، باالخره فالن مشكل هم حل شد، در آن نقطه

هم كار كردند و مسجد هر روز آبادتر مي   شود. 
یك روز به او گفتم: 

- تو چرا این قدر به مسجد عالقه داری؟ 
گفت: 
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-خانم! هر وقت ماهی توانست بدون آب حیات داشته باشد، من هم 
بدون مسجد زندگی خواهم كرد، حیات من وابسته به وجود مسجد است. 

     زمانی كه مسجد قبا در اوج فعالیت قرار داشت و مردم به گرمی 
در آن حضور پیدا مي كردند، همه از برهان به خاطر زحمات و تالش هایش 

تشكر مي كردند. یك بار گفت: 
 - مردم من را شرمنده می  كنند، من باید پابوس آنها باشم، چون عاشقانه

به مسجد می آیند، نه این كه آنها از من تشكر كنند. 
هیأت امنای قبا برای انجام هماهنگی و امر برنامه ریزی توسعه و تعمیر 
مسجد، زیاد به منزل ما می آمدند. هر وقت آنها وارد منزل مي شدند، برهان 
شخصاً از آنها پذیرایی مي كرد و هنگامی كه آنها مي  گفتند حاج ماموستا ما 

را شرمنده نكنید، در جوابشان مي  گفت: 
- شما خادم قبا هستید و من هم خادم شما هستم، كار مهمی نكرده ام، 

این كار برای من عبادت است.  
وقتی كه همراه ایشان به سفر عمره مشرف شدم، یك روز در مدینه ی 
منوره به مسجد قبا رفتیم. در حیاط مسجد در مقابل آفتاب گرم مرداد ماه 

دستانش را رو به آسمان بلند كرد و گفت: 
 - خدایا به حق قباي مدینه، قباي بهاران را آبادتر گردان و اهل قبای بهاران

را مورد شفاعت صاحب قبای مدینه قرار ده.
دعایش خیلی طول كشید، گفتم: 

 -  برهان چه ضرورتی دارد در مقابل این آفتاب سوزان این همه دعا می كنی،
    گفت: 

- من در مقابل نمازگزاران قبا تكلیف دارم و باید برای آنها دعا كنم.
هماباتوبه،
همسرشهید
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پیام آور بشارت
شهیدعالي، عالمی فصیح و بلیغ بود، مسائل را به وجه احسن از آیات و 
احادیث استنباط مي كرد و آن را به اقتضای حال و محل، بسیار گویا و رسا به 
سمع مردم مي رساتد، آن چه در سال ها وعظ و تذكیر، بسیار برای مردم زیبا و 
در عین حال آموزنده بود، این بود كه او اهل بشارت بود، یعنی مردم را از اسالم 
نمی ترسانید، همیشه از لطف و رحمت خداوند صحبت مي كرد، از كرامت و 
بخشندگی او مي  گفت، مگر به ضرورت، از قهر خدا چیزی نمي  گفت و اعتقاد 
داشت، باید دل ها را امیدوار كرد، باید خوشبینانه سخن گفت، تا مردم عاشق 
لطف و رحمت خداوند شوند؛ گاهی ترساندن مردم از جهنم كه نمونه ی قهر 
خداست، موجب مي   شود عبادت آنها از سر اخالص نباشد و نتیجه ي ترس آنها 
باشد؛ لذا رحمت خداوند واسعه است و همه را در بر مي گیرد. بنابراین، باید در 

پرورش دل های امیدوار تالش كرد.
 گاهی كه افرادی مرتكب گناه مي شدند و به ایشان مراجعه مي كردند، هیچ وقت
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با آنها تند برخورد نمي كرد، آنها را نصیحت مي كرد و مي  گفت:
- خداوند ارحم الراحمین است، اگر توبه كنی و به طرف خدا بروی، قطعاً 

مورد لطف و رحمت او قرار خواهی گرفت. 
این نوع برخورد او باعث شده بود مسجد قبا به آن چنان جایگاهی برسد 
و از اطراف و اكناف، مردم برای اقامه ی نماز و استماع سخنان ایشان به آن جا 

بیایند. 
این بزرگ ترین پاداشی بود كه خداوند به ایشان عنایت فرموده بود.

نگینعالی،
فرزندشهید
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تکریم طالب
یك بار از طرف ماموستای »روستای زنان« دعوت شده بودیم. بنده همراه 
ب آماده ی رفتن شدیم. از حاج ماموستا عالی هم دعوت كردیم،  جمعی از طالاّ
در خدمتشان باشیم. ایشان هم پذیرفت. حاج ماموستا از همان بدو حركت با 

طلبه ها بسیار گرم روبه رو شد، با آنان مانند یك دوست برخورد مي كرد. 
این نوع برخورد، باعث تعجب طلبه ها شده بود، حتی آنها به من گفتند: 

- ما هیچ وقت تصور نمي كردیم حاج ماموستا عالی تا این حداّ متواضع باشد 
و با ما این گونه برخورد كند، تصور ما به حقیقت چیز دیگری بود.

حتی وقتی وارد روستا شدیم، برای آنها چند مسابقه گذاشت و خودش هم 
 در آن شركت كرد، این نوع تكریم طلبه ها، تأثیرات بسیار مثبتی در روحیه ی آنها
 داشت و اكنون نیز مرتب به ذكر آن خاطره ی ماندگار می پردازند و از آن به نیكویی

یاد می كنند.
عبدالرحیماحمدی،مدرسمدرسهيعلومدینیسنندج



63

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

اصل بر جذب است
 حاج ماموستا از علمای طراز اول كردستان بود، در كالم، فلسفه، اخالق، عرفان،

تفسیر و مسائل ادبی سرآمد بود. به تمام معنی و با همه ی وجود، الیه های پنهان 
علم را درك مي كرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار مي داد. با همه ی این توانایی ها و 

عشق و عالقه به دین، هیچ وقت اهل مقدس مآبی نبود، می فرمود: 
برابر  كنی،  خیلی سختگیری  دین  در  اگر  است،  بر جذب  دین  اصل   -
فرموده ی قرآن، موجبات نفور و پراكندگی مردم را فراهم می كنی، لذا باید دین 
به زیباترین و درعین حال سهل ترین شیوه ی ممكن به مردم، مخصوصاً قشر 

جوان معرفی شود تا آن را بپذیرند و مبلًغ دین شوند.
ایشان همیشه به این مهم توجه داشت و هیچ گاه از این طریق خارج نشد.

ارسالنخسروپور،
دامادشهید





فصل دوم
عشق به انقالب، 

شهدا و ایثارگران
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مظلومیت شهیدعالي 
     عده ای از همان ابتدای حضور ماموستا برهان عالی در مسجد قبا، سعی 
كردند به شكلی ایشان را با خود همسو كنند و از موقعیت علمی و اجتماعی این 
شخصیت به نفع خود بهره برداری نمایند، اما ماموستا عالی به نیاّات این گروه پی 
برد و نه تنها از همراهی با آنان اعالم برائت نمود، بلكه در ارشاد و راهنمایی آنها هم 
 تالش های فراوانی كرد و موفقیت های خوبی هم به  دست آورد. این گروه معاند،
وقتی در این راه موفق نشدند، سعی كردند به شكلی به مردم وانمود كنند كه 
حاج ماموستا عالی با حاكمیاّت میانه ی خوبی ندارد و مایل به حركت در جهت 
اهداف انقالب اسالمی نیست و این ظلمی بود كه در آن مقطع نسبت به این 
عالم مجاهد روا داشتند. اگر چه خود حاج ماموستا در راستای زدودن این 
 ذهنیت ها تالش  های خوبی كرد، اما بنده به دلیل ارتباطاتی كه با ایشان داشتم
 به ذكر موضوعی می پردازم كه هم شفافیت عالقه ی شهیدعالي را به نظام مقدس
جمهوری اسالمی نشان دهد و هم خبث طینت گروهی كه سعی در تخریب 
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شخصیت ایشان داشتند- تا از این طریق به اهداف شوم خود برسند، چون تا 
میدانی برای محك زدن ایجاد نگردد، قطعاً سره از ناسره مشخص نخواهد - 

آشكار شود.
 در اوایل جریان فتنه ای كه پس از انتخابات سال 88 ایجاد شد، سازمان بسیج
ب تصمیم گرفت، بیانیه ای در محكومیت جریان فتنه و به منظور پشتیبانی از  طالاّ

مقام معظم رهبری صادر كند و این كار از اولین اقداماتی بود كه انجام مي شد. 
برای تدوین متن بیانیه بنده مأموریت پیدا كردم با تعدادی از روحانیون 
سرشناس سنندج جلساتی برگزار كنم و با آنها مشورت نمایم. یكی از اولین 
كسانی كه قرار شد من خدمتشان برسم، شهیدعالي بود. وقتی خدمت ایشان 
رسیدم، دیدم از جریان فتنه نگران است. عرض كردم قصد انتشار بیانیه ای در 
این زمینه داریم و غرض از تصدیع اوقات جناب عالی نیز مشورت در این زمینه 

است. فرمود: 
-كار بسیار به جایی است و اگر كاری هم از من ساخته باشد، به عنوان یك 

وظیفه حاضر به انجام آن هستم. 
من در آن لحظه برای مظلومیت این روحانی شریف بسیار تأسف خوردم 
و از این كه دشمنان چگونه می خواهند از وجود ایشان به نفع خود بهره برداری 
نمایند، خیلی ناراحت شدم. شهیدعالي در این زمینه نه تنها مخالفت نكرد، بلكه 

كمك های فراوانی هم كرد و حتی فرمود: 
- بهتر است علما و روحانیون، زیر بیانیه را امضا نمایند تا دشمنان نتوانند 
آن را یك كار فردی جلوه دهند و مردم هم در جریان قرار بگیرند كه روحانیت 

استان كردستان این جریان را محكوم می كند.
محسنحیدریان،
مسؤولحوزهینمایندگیولیفقیهدرسپاهبیتالمقدسكردستان
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خادم ایثارگران 
خداوند را شاكرم كه توفیق درك محضر عالم جلیل القدری چون شهیدعالي 
را به بنده عطا فرمود و ایامی نه چندان طوالنی، اما با بركت با جرعه هایی از 
بحر زالل كالمشان، عطش درونی را فرو نشاندم. علم، تقوا، دیانت و درایت حاج 
ماموستا عالی از ایشان شخصیت برجسته ای ساخته بود كه چون خورشید، 

پیوسته خود نمایی مي كرد و در حال پرتوافشانی بود.
 ما در مقاطعی بنا به نیازهایی كه خانواده ی محترم ایثارگران داشتند، كالس هایی
را در زمینه های مختلف برای این عزیزان برگزار مي كردیم و همه ی تالشمان 

این بود كه در هر موضوع از اساتید برجسته و صاحب نام بهره ببریم. 
 یكی از كسانی كه برای حضور در كالس های احكام خانواده، همیشه درخواست
 ما را می پذیرفت و بدون هیچ محدودیتی حضور پیدا مي كرد، شهید حاج ماموستا
عالی بود. ایشان به دلیل علم فراوان و بی مثالشان این كالس ها را به بهترین 
نحو اداره مي كردند و خانواده ها از  محضرشان بسیار بهره می بردند و در تمام 
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مدتی كه ایشان با ما همكاری مي كرد، حتی یك مورد هم نارضایتی را از كسی 
مشاهده نكردیم و این مقبـولیت و كسب رضایت، هنـر بسیار بزرگی است كـه 

هر كس نمی تواند داشته باشد.
ایشان خود را خادم ایثارگران می نامید و حضور در كنار خانواده های ایثارگر 
را افتخار بزرگی تلقی مي كرد و انجام كار برای آنها را از منظر تكلیف و با اجر 

اخروی می نگریست. 
     در كنار این خدمات از رفع مشكل خانواده ها هم غافل نبود، به یاد دارم 
برای یك نفر مشكالتی پیش آمده بود، وقتی این موضوع را با حاج ماموستا 
مطرح كردم و از ایشان خواستم در این راه ما را كمك كند تا بتوانیم مشكل 
پیش آمده را رفع و رجوع نماییم، به گرمی درخواست بنده را پذیرفت و تا حل 
مشكل از پای ننشست و در این راه بسیار هم دچار زحمت شد، اما نا امید نشد 

و توانست در این زمینه موفق شود. 
محمدسلیمانی،
مدیركلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانكردستان
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رهرو راه انقالب
شهیدعالي یكی از شخصیت های وزین علمی در استان كردستان بود و جزو 
روحانیون طراز اول محسوب مي شد و از توانایی های بسیارزیادی برخوردار بود. 
ای ایشان در محافل، مجالس و نماز جمعه ی مسجد  سخنرانی ها و خطابه های غراّ

قبا كم نظیر است.
ایشان از همان ابتدای انقالب جزو روحانیونی بود كه در خط اصیل انقالب 
حركت مي كرد و ضمن عضویت در شورای روحانیت و مركز بزرگ اسالمی، با 
نهادها و ارگان های انقالبی نیز همكاری تنگاتنگ داشت. پس از این كه به شهر 
سنندج نقل مكان كرد، ارتباط های ایشان با مركز و ادارات و نهادها بیشتر شد. 
در تمام این مدت، همه ی تالش دشمنان انقالب اسالمی این بود كه به شكل و 
 شیوه ای بتوانند از  توانایی های  ایشان  برای رسیدن به اهداف شوم  و پلید  خود

 استفاده كنند و این مسلمان انقالبی را در مقابل نظام جمهوری اسالمی قرار دهند. 
شهیدعالي بارها به من مي فرمود:
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- فالنی، عده ای همه ی تالششان این است كه به نحوی از توانایی های من 
به نفع خودشان بهره ببرند، خدای نخواسته من را در مقابل نظام قرار دهند، اما 
اعمال و رفتار كودكانه ی اینها هیچ وقت نمی تواند رشته های انس و الفت من را 
با نظام پاره كند. مدت هاست تالش می كنند تا به شیوه ای من را متقاعد كنند، 
اما من به خوبی می دانم آنها دنبال چه اهدافی هستند و هیچ وقت سنگر را خالی 
نخواهم كرد و آن چه را در قبال نظام به عنوان وظیفه بر ذمه ام احساس می كنم، 

انجام خواهم داد. 
ایشان بدون شك یكی از روحانیونی بود كه در راستای اهداف فرهنگی و 
تقریبی نظام جمهوری اسالمی ایران حركت مي كرد و در این زمینه تالش های 

فراوانی نمود.
احمدعلیبهاری،
مدیرمركزبزرگاسالمیغربكشور
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ریشه در خاك
 در سال ۱۳87 از طرف مجمع تقریب مذاهب اسالمی در تهران همایشی
 برگزار شد تحت عنوان  »غزه، نماد وحدت«. در این همایش، مهمانانی از كشورهای
مختلف جهان حضور داشتند و زبان غالب همایش زبان عربی بود. از استان 
كردستان هم جمعی از روحانیون در این همایش شركت كرده بودند. برابر 
اعالم مسؤولین همایش قرار شد یك نفر از روحانیون كردستان به نمایندگی از 
روحانیون استان در همایش سخنرانی كند. حاج ماموستا عالی را انتخاب كردیم، 

خدمت ایشان عرض كردند می توانی با عربی صحبت كنی، فرمود:
-  به اذن اهلل و با كمك او سعی خواهم كرد. 

وقتی در مقابل جمع قرار گرفت و بیاناتش را بدون نوشته آغاز كرد، آن چنان 
با فصاحت صحبت كرد كه خیلی ها كه ایشان را نمی شناختند تصور مي كردند، 
زبان مادری ایشان عربی است. كالمشان بسیار فصیح، روان و مستدل بود و 

همه ی حاضران، خصوصاً مهمانان عرب زبان، ایشان را بسیار تشویق كردند. 
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پس از جلسه یكی از مفتی های مصری خدمت حاج ماموستا رسید و ضمن 
تقدیر و تشكر فراوان از ایشان، گفت: 

- من فكر نمي كردم در كردستان ایران، علمایی این چنین دانشمند وجود 
داشته باشند. شما با این همه علم، آگاهی و درایت، باید در بهترین دانشگاه های 
جهان اسالم كرسی استادی داشته باشید. واقعاً حیف است كه طالبان علم در 
دنیای اسالم از وجود شما بی بهره باشند. من استاد دانشگاه االزهر مصر هستم، 
اگر قبول كنی به االزهر بیایی، من تعهد می دهم همه ی امكانات را برای شما 
فراهم كنم. هر شرایطی را كه داشته باشی آنها را می پذیرم، فقط به شرط قبول 

و پذیرش شما. 
حاج ماموستا فرمود:

- استاد! من ریشه در این آب و خاك دارم و متعلق به این سرزمین هستم، 
این جا سرزمین من است، اگر توانی داشته باشم، ترجیح می دهم از آن در وطنم 
ایران استفاده كنم، چون پیشینیان ما گفته اند: ''چراغی كه به منزل رواست به 
مسجد حرام است،'' درست است االزهر یك مركز علمی مهم در جهان اسالم 
 است، اما ما هم در استان كردستان حوزه های علمی خوبی داریم و باید در راستای
 تقویت آنها تالش كنیم؛ لذا ضمن احترامی كه برای شما و همكاران شما در دانشگاه
االزهر قایل هستم، هیچ وقت چنین پیشنهادی را نخواهم پذیرفت و سرزمین 

مادریم را ترك نخواهم كرد.
آراممنبری،
طلبةشهید



فصل سوم
علم، خطابت، دیانت، 

مردم داری و سخاوت





77

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

نبوغ سرشار 
آشنایی بنده با شهید حاج ماموستا عالی بر می گردد به سال ۱۳47.

ب بود و به دلیل حضور  آن زمان مریوان یكی از مراكز مهم علمی برای طالاّ
ب سنتی سعی مي كردند حداقل سال های پایانی  اساتید مهم در آن منطقه، طالاّ
تحصیل را در منطقه ی مریوان باشند تا اجازه ی افتا و تدریس را از روحانیون 
شاخص و مشهور آن جا دریافت نمایند. بنده هم به پیروی از این سنت دیرینه ی 
طلبگی در سال 47 عازم مریوان شدم. در شهر مریوان و روستاهای آن، حوزه ها 
و حجره های درسی مهمی وجود داشت كه یكی از این مراكز در روستای كانی 
سانان قرار داشت و استادش مرحوم ماموستا مال محمد امین عالی بود. اشتهار 
ذ  علمی این شخصیت بزرگوار من را به كانی سانان برد و در خدمت ایشان زانوی تلماّ
 زدم و مدت ۳ سال در حجره   ی درسی ایشان كسب فیض كردم و در سال ۱۳۵0

از محضر استاد عالی اجازه نامه ی رسمی گرفتم. 
مرحوم عالی دو پسر داشت كه یكی از آنها همین شهید برهان عالی بود و 
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ایشان در حجره ی ابوی گرامیشان تحصیل مي كرد و تازه مقدمات را شروع كرده 
ب پایه های آخر استفاده مي كرد، اما هوش و ذكاوت  بود و بیشتر از محضر طالاّ
او همه را به تحیر وا داشته بود، چون میزان پیشرفتش در طی مراحل آموختن 
به نوعی بود كه همه ی قالب های سنتی را شكسته بود و خیلی سریع پیشرفت 
مي كرد و این نبوغ سرشار باعث شد تا ایشان در اندك زماني به مراحل آخر 
برسد و تحت نظر پدر بزرگوارش آن چه را الزم بود، آموخت و در سن جوانی به 
ی خوب در این زمینه  مرحله ی استادی رسید و كار تدریس را آغاز كرد و به حداّ

درخشید كه برای خیلی   ها قابل باور نبود.
او در سنین جوانی سرآمد اقران و همساالن شد و آوازه اش تمام منطقه ی 
مریوان را فرا گرفت و در توسعـه و تقـویت حوزه های درسی این منطقه بسیار 

اثرگذار بود. 
زمانی هم كه وارد سنندج شد، به دلیل احاطه و تسلطی كه بر علوم مختلف 
داشت، در اندك زمانی پرتوهای نورانیش بر جامعه گسترانیده شد و هزاران 

پروانه را به دور شمع وجود خویش جمع كرد.
سیدمحمدحسینی،
عضوشورایافتاياستانكردستان
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احاطه ی كامل بر موضوعات 
     یكی از وظایف حوزه ی نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد كشاورزی، 
نظارت بر ذبح شرعی در كشتارگاه های استان است. برای این مهم در هر شهر 
به تناسب وسعت، یك یا چند نفر از ماموستاها و روحانیون این كار را عهده 
دار هستند. ما برای ایجاد وحدت رواّیه در بین این ناظرین تصمیم گرفتیم، یك 
دوره ی استانی برای آنها برگزار كنیم. یكی از مسائل اساسی  این دوره، معرفی  
استاد بود كه در استان چه كسی می تواند عهده  دار برگزاری این كالس ها شود و 

به نحو احسن ضروریات و موازین ذبح شرعی را تشریح و تفهیم نماید.
واقعیت امر این است كه ما بعد از یك بررسی به این نتیجه رسیدیم كه این 
كار فقط از حاج ماموستا عالی ساخته است، لذا خدمتشان زنگ زدم و موضوع 

را عرض كردم. ایشان استقبال كرد و فرمود: 
 - هم چنان كه این كار از نظر سازمانی برای شما یك وظیفه است، از جهت
دینی هم برای بنده یك تكلیف است. هر وقت دوره شروع شد، اطالع دهید 
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خدمت می رسم. 
ایشان با شروع دوره، تشریف آوردند و آن چنان خوب درخشیدند كه موجب 
استقبال بسیار گسترده ی مدعوین شد و آنها با رضایت كامل از تالش های حاج 
ماموستا دوره را به پایان بردند و به شهرهای خود برگشتند و در حقیقت ایشان 

افراد متخصصی را برای اجرای احكام خداوند تربیت كرد. 
شهیدعالي یكی از نعمت های ارزنده ي خداوند برای مردم استان كردستان 

بود و شهادتشان ضایعه ی بسیار بزرگ، كه خأل عظیمي ایجاد كرد. 
علیدوستینژاد،
مسؤولحوزهینمایندگیولیفقیهدرجهادكشاورزیاستان
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یادگار ارزشمند
شهیدعالي، انساني به معني واقعي هنرمند بود. ایشان عالوه بر هوش و نبوغ 
باالیي كه در یادگیري مطالب داشت و دوران طلبگي را برخالف خیلي از طالب 
در مدت زمان اندكي به پایان رساند، قریحه و ذوق شعر هم داشت و از همان 
دوران نوجواني شعر مي سرود. در كنار این هنر، صوت زیبایشان هم همیشه 
 مجالس و محافل را با قرائت قرآن و خواندن مولودنامه ي حضرت رسول)ص(
 مزین مي كرد. اما هنر ماندگار ایشان، خط زیبا و كتابت هاي بي مانند این شهید

گران قدر است. 
از زماني كه در كتابت خط به استادي رسید، به دستور والد ماجدشان 
اجازه نامه ي فارغ التحصیلي طالب را ایشان مي نوشت و پدر بزرگوارشان امضا 

مي كردند. 
حقیر خداوند را شاكرم كه بعد از سال ها تحصیل در ایران و عراق، در نهایت 
در خدمت مرحوم ابوي ایشان از تحصیل فراغت حاصل كردم و اجازه نامه ام كه 
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ثمره ي سال ها رنج و زحمت است، با خط زیباي شهیدعالي كتابت شده است و 
این یادگار ارزشمند از این شهید عزیز امروز براي من حكم میراث گرانبهایي را 

دارد كه نمي توان ارزش و بهایي براي آن تصور نمود.
ماموستامالخالدرستمي،
امامجمعهوجماعتشهرككانيدینارمریوان
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سراپاگوش
 زماني كه من در خدمت ابوي گرامي شهیدعالي در روستاي كانیسانان تحصیل
مي كردم، كاك برهان تازه مقدمات علوم دیني را آغاز كرده بود و در ابتداي راه 
بود. به دستور مرحوم ماموستاي بزرگ- ابوي شهیدعالي- من عهده دار تدریس 
كتاب »كافیه«-كتابي در مقدمات علم صرف- به كاك برهان و یكي دیگر از 

دوستان ایشان شدم. 
شهید برهان، نوجواني بود كه كمتر حرف مي زد و بیشتر تفكر مي كرد.
وقتي كه من تدریس مي كردم، آرام چهار زانو مي نشست و فقط گوش مي داد. 
آن چنان ساكت و آرام بود كه گاهي اوقات باعث تعجب من مي شد. سؤال هم 
نمي پرسید. همیشه به خودم مي گفتم: ''خدایا آیا برهان واقعاً درس را مي فهمد 

یا نه؟''
بنا را بر یادگیري مي گذاشتند و  نظام طلبگي قدیم هم طوري بود كه 
مثل امروز موضوع امتحان و نمره مطرح نبود. گاهي وقت ها مي پرسیدم:''برهان 
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سؤالي نداري؟'' مي گفت:''نه.''
 باالخره بعد از چند ماه، كتاب به پایان رسید و  زمان تدریس هم تمام شد. 
دو حس متفاوت نسبت به برهان داشتم، یكي این كه همه چیز را خوب فهمیده 
و سؤالي ندارد. دیگر آن كه حس غالب من هم بود، این كه انگیزه و عالقه اي به 

این درس ندارد و مطالب را درك نكرده است. 
باالخره، در پایان كالس سؤاالتي را پرسیدم تا میزان یادگیري ایشان را 
بسنجم، اما وقتي كاك برهان وارد میدان جوابگویي شد، مات و متحیاّر شدم، 
دیدم ایشان نه تنها مطالب را درك كرده اند، بلكه به حدي بر موضوع اشرافیت 

دارد كه مي تواند مطالب كتاب را در سطح بسیار عالي تدریس كند. 
پرسیدم كاك برهان، چند بار كتاب را مرور كرده اي؟

لبخندي زد و گفت: 
- ماموستا، همه چیز را سر كالس یادگرفته ام و نیازي به مرور كتاب ندارم. 

شهیدعالي واقعاًیك نابغه یود.
ماموستامالخالدرستمي،
امامجمعهوجماعتشهرككانيدینارمریوان
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هوش سرشار
در دوران طلبگي، 2 سال همراه و هم دوره ي شهیدعالي.، در خدمت پدر 
بزرگوار ایشان، مرحوم ماموستا مال محمد امین تلمذ مي كردیم. مرحوم ابوي 
ایشان از مدرسین به نام بود و شاگردان زیادي داشت، اما در بین تمام شاگردان 

ماموستا، برهان سرآمد و نمونه بود. 
از ویژگي هاي بارز ایشان نبوغ، استعداد و هوش سرشاري بود كه داشت. هر 
مطلبي را با یك بار خواندن مي فهمید و نیاز به مرور نداشت. برهان مرجع رفع 

اشكال همه ي طالب هم دوره هاش بود.
همه در یك كالس حاضر مي شدیم، اما بهره اي كه برهان از كالس مي برد، 
بسیار بیشتر از آن چه بود كه دیگران مي بردند، لذا براي یادگیري بهتر و رفع 
ابهامات از او مي خواستند درس استاد را تكرار كند، او هم طوري تكرار مي كرد 

كه همه مي فهمیدند و گاهي برخي از دوستان به شوخي به او مي گفتند: 
- برهان تو برو درس را یادبگیر، بعد بیا به ما هم یاد بده، چون آن چنان 
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استادانه و ساده آن را بیان مي كني كه ابهامي براي ما باقي نمي ماند.
میزان بهره اي كه طالب از مباحثه با برهان مي بردند، كمتر از مطالبي نبود 
كه از اساتید مي آموختند. این استعداد و هوش باعث شده بود كه ایشان در 
علوم مختلف تبحر كسب كند، علومي مانند فقه، صرف و نحو، بالغه، منطق، 

حكمت و اصول فقه. 
من در دوران حیات آن بزرگوار هم همیشه مي گفتم، برهان یك نابغه است، 
 اگر زمینه اي براي او فراهم مي شد و مي توانست وارد دانشگاه شود و در یك محیط 

با امكانات قرار مي گرفت، قطعاً جزو نوادر روزگار ما بود.
ماموستامالاحمدرستمي،
ازدوستانشهید
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ماموستا عالی استاد مسلم بودند
از حدود ۳ سال پیش توفیق خدمتگذاری به مردم كردستان را پیدا كردم 
و از همان بدو ورود به استان، سعی كرده ام، با روحانیت عزیز این دیار خصوصاً 

علمای شهر سنندج ارتباط داشته باشم و از فیض وجودشان بهره ببرم.
پس از آشنایی باشهید شیخ االسالم، توفیق دیدار و آشنایی با شهیدعالي 
 نصیبم شد و در همان لحظه ی اول مقام علمی و تعهد دینی و اخالقی و انقالبی

ایشان را شناختم و در حفظ و گسترش ارتباطم با ایشان  تالش كردم. 
شهیدعالي را خیلی ها می شناختند، اما ممكن است شناخت آنان كامل و 
وسیع نباشد، بدین صورت كه نسبت به شخصیت برجسته ی علمی و اخالقی او 
شناخت پیدا نكردند. عده ای از دور آوازه ی او را می شنیدند و جمعی از نزدیك 
مجذوب احوال او شدند. بین این دو گروه تفاوت فاحشی است و آنان هم كه 

این شخصیت واال را نشناختند، جایگاه دیگری دارند. 
من با شهیدعالي در مدت خدمت در كردستان بسیار محشور بودم و هر بار 
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در مالقات با ایشان زوایای جدیدي از شخصیت این عالم برجسته برایم شناخته 
مي شد. 

شهیدعالي یك استاد مسلاّم بود، ایشان آن چه را از علم آموخته بود به معنی 
واقعی و با تمام وجود درك مي كرد و انتقال مي داد.

امثال شهیدعالي در جامعه ی ما كم هستند و سال ها باید سپری شود تا 
فرزندی دیگر از تبار این خوبان بتواند در این جایگاه قرار گیرد.

علیدوستینژاد،
مسؤولحوزهینمایندگیولیفقیهدرجهادكشاورزیاستان
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كتاب زنده 
ب علوم  یكی از كتاب های كالمی اهل سنت كه جزو دروس اجباری طالاّ
دینی است و باید خوانده شود، كتاب » عقاید نسفی « است. یادگیری این 
كتاب نیاز به مقدماتی دارد و متن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. 
من توفیق داشتم این كتاب را در خدمت حاج ماموستا عالی بخوانم. ایشان در 
تدریس این درس از تسلط و مهارت بسیار باالیی برخوردار بود. تمام جمالت 
ب  كتاب مثل موم در دستشان نقش می پذیرفت و متناسب با میزان درك طالاّ
آن را بیان می فرمود و برای من خیلی جای تعجب بود كه استاد چگونه بر تمام 

پیچیدگی های لفظی و معنایی كتاب تسلط پیدا كرده  است. 
یك روز از ایشان پرسیدم: 

- حاج ماموستا شما چند بار این كتاب را خوانده  و آن را تدریس كرده اید. 
فرمود: 

- تعداد مراحل مطالعه و تدریس كتاب را به یاد ندارم، اما می توانم ادعا كنم 



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

90

اگر تمام نسخه های موجود این كتاب در سراسر دنیا نابود گردد، این توان را دارم 
بدون این كه یك كلمه از آن را جا بیندازم، دوباره كتاب را بنویسم و در واقع این 
كتاب ملكه ی ذهن من شده است و تمام مطالب آن را حفظ كرده ام و من خود 

كتاب زنده ی عقاید نسفی هستم. 
 این بیان استاد بر من خیلی تأثیرگذار بود و عالوه بر درك پایه و مایه ی علمی

استاد، شوقی دو چندان هم برای یادگیری تمام مطالب كتاب در من ایجاد شد و 
توانستم آن چنان كه استاد انتظار داشت، در آموختن مطالب كتاب تالش كنم. 

استاد عالی در همه ی شاخه   های مختلف علم تبحر داشت، اما در علم كالم 
از توانایی های فوق العاده ای برخوردار بود.

مدتی قبل از شهادت فرمود: 
- در زمینه ی آموزش بهتر و ساده تر علم كالم، كتابی را تألیف كرده ام و 
امیدوارم خداوند كمك كند بتوانم آن را چاپ كنم و در دسترس طالبان علوم 

دینی قرار دهم.
بهرامغفاری،
طلبهيشهید
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ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
شهید حاج ماموستا عالی از روحانیون سرشناس شهر مریوان بود و بنده 
آوازه ی والد ماجد ایشان را به عنوان یكی از وزنه های علمی منطقه ی مریوان 
شنیده بودم. در اوایل دهه ی هفتاد بود كه حاج ماموستا از مریوان به سنندج 
مهاجرت كرد و حقیر اولین بار در مركز بزرگ اسالمی، افتخار آشنایی با این 

عالم برجسته را پیدا كردم. 
علت نقل مكان از مریوان به سنندج را از ایشان سؤوال كردم، فرمودند: 

- سنندج شهر بزرگ تری است و از نظر علمی امكان فعالیت های بیشتری 
برای بنده وجود دارد. 

در همان برخورد اول فهمیدم كه ایشان تشنه ی یاد دادن و یاد گرفتن است 
و دنبال سیراب كردن روح جستجوگر خویش.

عرض كردم اگر كاری داشته باشید، من با تمام وجود آماده ی انجام آن 
هستم، فرمود: 
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- نمی خواهم از مسجد و جماعت دور بمانم، لذا دنبال مسجد مناسبی 
هستم تا امامت جماعت آن را عهده دار شوم. 

 از همان لحظه بنده در این زمینه پی گیری های خودم را شروع كردم و توانستم
با كمك دیگر دوستان، ایشان را در مسجد پیر محمد سنندج اسكان دهیم.

این مسجد اولین مسجدی است كه شهیدعالي در سنندج امامت آن را 
عهده دار شد. مدتی آن جا تشریف داشت و سپس به مسجد نور بهاران رفت و 
پس از آن با گشایش مسجد قبا امامت جمعه ی شهرك بهاران را به عهده گرفت 
و انصافاً منشأ خدمات بسیار ارزنده ای شد و چراغی را در مسجد قبا برافروخت 

كه روشنایی آن بسیار فراگیرتر از آن چیزی شد كه در ابتدا تصور مي شد.
و مقام علمی شهیدعالي همه ی مشتاقان كوی  تقوا، مردم داری  درایت، 
 دوست را در آن جا جمع كرد و به واقع قبا را به یك مركز دینی، علمی و فرهنگی

عظیمی تبدیل كرد.
ماموستامالمختارفرجی
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یّکه تاز میدان 
شهیدعالي دارای ابعاد مختلف و برجسته ای از نظر علم، ایمان و تقوا 
بود. ایشان انسانی آگاه به زمان بود و به تعبیری فرزند خلف زمان خود بود، 
دركشان از شرایط اجتماعی، نیازهای روز، مشكالت مردم، نیازمندی های 
ب و دانشجویان متعلق به زمان حال بود و همیشه در این زمان  علمی طالاّ
زندگی مي كرد، اما با چراغی كه از گذشته برافروخته بود، می خواست 
كرانه های ناپیدای آینده را هم با مدد علم و معنویت بشناساند و معرفی 
كند. در هر جلسه با هر موضوع تخصصی كه دعوت مي شد، پاسخ منفی 
نمی داد و حتماً در جلسه حضور پیدا مي كرد و درباره ی موضوعی كه مدنظر

 

بود، سخنرانی مي كرد. 
مورد  در  استان، جلسه اي  و حرفه ای  فنی  در سال ۱۳88 سازمان 
مباحث فنی برگزار كرده بود. عده ای از افراد حاضر در جلسه از متخصصین 
فنی بودند و تعدادی از ائمه ي جماعات سنندج هم حضور داشتند. یكی از 
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سخنرانان اصلی مراسم شهیدعالي بود. وقتی از ایشان برای ایراد صحبت 
دعوت شد، نگرش افراد حاضر این بود كه البد ایشان چند حدیث و آیه را 
تفسیر می كند و غرض هم تیمن و تبراّك و ایجاد یك فضای معنوی در 

جلسه است؛ اما بر عكس آن چه دیگران فكر مي كردند، شد.
شهیدعالي در مورد مباحث تخصصی و فنی صحبت كرد. وقتی كه از 
مخترعین مختلف بحث مي كرد و از مراحل و شیوه ی كار آنها مي  گفت و 
معایب و محاسن كارشان را تحلیل مي كرد، همه هاج و واج شده بودند، 
حتی كسانی كه كاماًل شهیدعالي را می شناختند، فكر نمي كردند ایشان 

در این سطح اطالعات فنی و تخصصی علمی داشته باشد.
این دانشمند بزرگ با بیانات شیوای خود مجلس را منقلب كرد و 
فضای حاكم بر آن را عوض نمود و امثال بنده هم از شادی در پوست خود 
 نمی گنجیدیم و خداوند را به خاطر عطای فیض وجود این شخصیت عظیم

شاكر بودیم. 
 آری، در یك كالم می توان گفت شهیدعالي در همه ی زمینه های علمی

ه تاز میدان بود. و اجتماعی یكاّ
آراممنبری،
امامجماعتمسجدعبدالصمدنادری
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اطالعات همه جانبه 
من بارها خدمت ماموستا عالی مي  گفتم: 

- علم شما صرفاً یك علم اكتسابی نیست، بلكه ودیعه ی خدادادی است كه 
حضرت رحمان به شما كرامت فرموده است. 

سایر دوستان هم در این موضوع با بنده هم عقیده بودند. تمام افرادی كه 
علم می آموزند در رشته ی خاصی تخصص می  گیرند و در كارشان به مهارت 

می   رسند، اما شهیدعالي در غالب علوم مهارت داشت و بر آنها مسلط بود. 
هیچ وقت فراموش نمی كنم، در سال ۱۳7۵ در بیمارستان بعثت سنندج، 
 یك همایش تخصصی گذاشته بودند تحت عنوان »بهداشت و خانواده«. در این 

همایش جمع زیادی از متخصصین و اطباي شاخص استان حضور داشتند. 
طبیعی است در چنین جلسه ای اظهار نظر برای افراد غیر متخصص كار 
سختی است و شاید كسانی كه در این زمینه تخصصی ندارند، هیچ وقت حاضر 

به اظهار نظر نشوند. 
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 در مراسم گفتند یك نفر از روحانیون هم باید صحبت كند. تعدادی از روحانیون
در این جمع حاضر بودند، اما كسی اعالم آمادگی نكرد جز شهیدعالي.

ایشان فرمود اگر اجازه دهید من دقایقی مصدع می شوم. وقتی پشت تریبون 
قرار گرفت، چون ملبس به لباس روحانیت هم نبود، خیلی ها او را نمی شناختند، 
وقتی سخن را آغاز كرد و وارد بحث های تخصصی شد، با چنان علم و اطالعی 
 صحبت كرد كه همه را متعجب نمود، متخصصینی كه در مجلس بودند، خودشان را
جمع و جور كردند و سراپا گوش شدند تا بتوانند از مباحث ایشان استفاده كنند. 
در آن جمع كمتر كسی باور مي كرد كه ماموستا عالی فقط یك روحانی است 
 و در زمینه ی علوم پزشكی تحصیل نكرده است. حتی بعد از جلسه، بعضی ها 
سوگند می خوردند كه ایشان تحصیالت عالی پزشكی دارد و سال ها در این 

زمینه كسب علم كرده است.
شهیدعالي مطالبش آن قدر شیوا، شیرین و عالمانه بود كه بعد از سخنرانی، 
پزشكان و متخصصانی كه در مجلس بودند، یكی یكی رفتند و از ایشان تشكر 

نمودند. این اتفاق نشانه ی به روز بودن علم حاج ماموستا بود، 
ایشان دایم در حال مطالعه بود و در حوزه های مختلف، تحقیق و پژوهش 
مي كرد و به تناسب شرایط از این اطالعات در جهت آگاهی بخشیدن بهره می برد. 
مدتی از این موضوع گذشت، من یك روز خدمتشان رسیدم و مجدداً از 
ایشان تشكر كردم و عرض كردم واقعاً در مراسم بیمارستان همه ی ما را روسفید 

كردی، فرمود:
- از نظر خودم كار مهمی نكرده ام، اما ظاهراً مسؤولین و افراد حاضر در جلسه 

از بحث خیلی خوششان آمده، چون مرتب تقدیرنامه و پیام تشكر می فرستند.
جمالجعفری،
طلبهيشهید
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فصاحت كالم 
 در سال ۱۳68 در مدرسه ی علوم دینی دگاشیخان مریوان مراسمی برگزار

شد، بنده هم توفیق حضور در این مراسم نصیبم شد.
سخنران اصلی مراسم شهیدعالي بود و موضوع سخنرانی ایشان هم 

اعجاز قرآن. 
وقتی باب بحث را باز كرد به خلق اعجازی در بیان معجزات قرآن 
پرداخت و با تشریح الفاظ قرآن و بیان معانی آنها مجلس را نور باران 

كرد. 
همه ی حاضران در مجلس از اعاظم و اكابر علمای منطقه بودند و سراپا 
گوش شده بودند و زالل كالم ایشان را با همه ی وجود می نوشیدند و 

گوارای وجود مي كردند. 
خیلی ها از تعجب انگشت به دهان مانده بودند كه این فصاحت كالم 
از كدام چشمه ی الهی نشأت گرفته است كه این چنین روح های تشنه ی 
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آموختن را سیراب می كند. 
شهیدعالي پس از یك بحث مفصل، تمام مضامین قرآنی را در بیان 
معجزات این كتاب هدایت گر و انسان ساز به صورت منظوم قرائت كرد كه 

بر اعجاب حاضران بیش از پیش افزود.
كاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهكلفرهنگوارشاداسالمیكردستان
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همراه و همگام مردم 
شهید حاج ماموستا عالی از جمله روحانیونی بود كه ماندگاری و پایداری 
پایگاه علمی خود را در حضور در میان توده های مردم می دید و بر این باور بود 
كه علم هر عالمی زمانی می تواند تجلی پیدا كند و منشأ تحول و دگرگونی شود 
كه او از اجتماع فاصله نگرفته باشد، همراه و همگام مردم باشد، در غم و شادی 
آنها شریك باشد، برای آنها و به حرمت آنها زندگی كند تا بتواند در جامعه ایفای 
نقش نماید. چنین نگرشی از ایشان شخصیت بسیار محبوبی ساخته بود كه 

قلوب مردم را تسخیر كرده و بر آن حكومت مي كرد. 
هر گاه نامی از ماموستا عالی برده مي شد، همه از او به بزرگی یاد مي كردند 

و منش و رفتار او را مالك و معیاری می یافتند برای زندگی در دنیا. 
حضور ایشان در مسجد قبا در بهاران از این مكان مقدس پایگاه مهمی برای 
تبلیغ اسالم و پناهگاه امنی برای قشر جوان ساخته بود كه نمونه و مانند آن در 

كمتر جایی دیده مي   شود. 
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فصاحت و بالغت كم نظیر او آوای وحدت و یك دلی را سر می  داد و از اطراف 
و اكناف، مردم را برای ادای فریضه ی جمعه در مسجد قبا متمركز مي كرد.

نمازهای جمعه ی او، روز به روز رونق می گرفت و در هر جمعه جمع جدیدی 
به نمازگزاران این مسجد و در واقع به مریدان طریقت عالی او افزوده مي شد. 

دم مسیحایی شهیدعالي از چنان تأثیری برخوردار بود كه حتی مردم را از 
شهرها و روستاهای اطراف نیز راهی مسجد قبا مي كرد تا وجود تشنه ی خود 
را از زالل چشمه سار او سیراب سازند و پاییز دل را طراوتی بهاری بخشند و با 

كوله باری از آموزه های معنوی راهی دیار خود شوند. 
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانكشورومشاوراستانداركردستان
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خطیب توانا 
     علمای دین كه در واقع برگزیدگان امت و جانشینان سلف صالح و 
مبلغان شرع مبین هستند، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند كه وجه 
امتیاز آنان از دیگران قرار گیرد، اما شهیدعالي همه ی آنها را به اضعاف داشت و 
به قول معروف:'' آن چه همه ی خوبان داشتند، او به تنهایی داشت،'' چون این 

عالم جلیل القدر، جامع همه ی كماالت انسانی بود.
 در منش، اخالق، علم، تقوا و پرهیزكاری، ساده زیستی و مردم داری شهره

بود، او در واقع تجسم انسان كامل محسوب می شد.
در خطابت و وعظ و تذكیر از توانایی های فوق العاده ای برخوردار بود. آیات 
اب تفسیر مي كرد كه در خور فهم همه ی كالم  اهلل مجید را با شیوه های بسیار جذاّ

 

مردم بود. 
نمازهای جمعه ی ایشان در شهرك بهاران سنندج، از مجالس معنوی مشهور 
 و مهم استان كردستان محسوب می گردد و در روزهای جمعه هزاران نفر در پای
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منبر ایشان حاضر مي شدند كه عمده ی آنها از دانشگاهیان و تحصیل كرده ها 
و اساتید بودند.

آن چه مسجد قبا را با اقبال عمومی مردم مواجه كرد، توانایی شهیدعالي در 
ارایه ي مطالب جدید از قرآن و حدیث بود.

علم او، متعلق به روز بود و همه ی مباحثی هم كه طرح مي كرد، چون با چاشنی 
علم روز همراه بود، از جذابیت  برخوردار بود و مورد پذیرش قرار می گرفت. 

از دیگر ویژگی های این استاد گرانقدر، دغدغه ای بود كه ایشان برای هدایت 
جوانان داشت.

تمام تالشش تبلیغ دین اسالم بود. 
هیچ   وقت از گروه، فرقه و یا مذهب خاصی جانبداری نمي كرد و شأن تبلیغی 
خود را برتر و باالتر از این مسائل می دانست و اعتقاد داشت:''مهم حفظ اسالم و 

تبلیغ آن است،'' و این كار را با تمام وجود انجام می داد.
سیدعارفرحیمی،
عضوهیأتامنایمسجدقبا
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آغازي سبز
 شهید ماموستا عالی از خانواده ای اهل علم و دیانت بود و همه ی مردم منطقه ی

مریوان، این خاندان با بركت را می شناسند. 
پدر بزرگوار ایشان بعد از مرحوم مالمحمد باقر بالك، برجسته ترین شخصیت 

علمی منطقه بود و در درایت، آگاهی، علم وتقوی زبان زد خاص و عام بود. 
شهید ماموستا عالی در محضر این چنین پدری پرورش یافته بود و در احیای 

سنت اسالف خویش با تمام توان گام برداشت. 
او در سال ۱۳۵۵ از محضر اساتید مشهور منطقه ی مریوان فارغ التحصیل شد 
و اجازه ی افتاء و تدریس گرفت. در همین سال، والد مكرم ایشان تصمیم گرفت 
برای فرزندش عروسی بگیرد. در مراسم عروسی شهیدعالي تمام روحانیون و 
ب منطقه ی مریوان دعوت بودند. عدد روحانیون به حدی زیاد بود كه افراد غیر  طالاّ
روحانی در میان آنها اصاٌل به چشم نمی آمدند، مراسم در مسجد روستای كانی سانان 
 برگزار شد. تمام روحانیون در این مكان مقدس تجمع كردند و شهیدعالي به عنوان
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داماد كه تازه دوران تحصیل را به پایان رسانده بود، به ایراد سخنرانی پرداخت.
بیانات شیوا و فصاحت كالم و تازگی مفاهیم، فضایی از بهت و حیرت را در 
مجلس حكم فرما كرد و همه لب به تحسین اش گشودند و برای بقای عمر این 

روحانی جوان دعا كردند. 
تمام مراسم عروسی ایشان در همین جلسه ي معنوی خالصه شد.

رشیددژبرد،
مدرسعلومدینی
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فتوا بر مبنای شرع 
ل به قرآن، سنت و سیره ی سلف، از نظر حاج ماموستا  علم، استدالل و توساّ

بسیار اهمیت داشت و همیشه می فرمود:
 - در هر زمینه ای كه می خواهید بحث كنید و یا به  سؤاالت  پاسخ  دهید،  از  
چهار چوب آن چه در قرآن، سنت و سیره ی سلف صالح آمده است خارج نشوید. 
مبادا هوای نفس بر شما غالب شود و مطلبی را بگویید كه بر خالف شرع باشد 
و موجبات گمراهی و ضاللت مردم را فراهم كند. شما موظف هستید بر صراط 
مستقیم شرع مبین حركت كنید و تمام فتاوای فقهی شما باید از شرع استنتاج 

گردد و بر مدار آن فتوا صادر كنید.
ایشان الزمه ی این مهم را هم مطالعه ی قرآن و كتب معتبر فقهی بیان 

می فرمود و مي  گفت: 
ین امام غزالی، كتاب سراج الوهاج - شما طلبه ها باید با كتبی مانند احیاءِ علوم الداّ

 

و كتاب منهاج، ارتباط روزانه داشته باشید. باید همیشه در حال مطالعه باشید و 
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بر مطالب علمی و فقهی احاطه و تسلط كامل داشته باشید، تا بتوانید پاسخگوی 
مراجعین باشید؛كار شما همین است. ارشاد و راهنمایی مردم نیازمند به روز 
بودن است. باید از علوم روز هم اطالع داشته باشید و متناسب با پیشرفت های 
زمان با مخاطب روبه رو شوید. اگر این گونه نباشید، قطعاً در انجام رسالت و 

مسؤولیت بزرگی كه بر دوش دارید، موفق نخواهید شد. 
ایوبصادقي،
امامجماعتمسجدامامشافعيسنندج
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تجربه اي روحاني
حاج ماموستا بعد از تشراّف به سفر معنوی حج مي  گفت:

رف شوید. حج یك تجربه ی روحانی و  - آرزو دارم شما هم به سفر حج مشاّ
فردی است كه ذات و درون آن قابل بیان نیست و هر كس باید خود این تجربه 

را كسب كند؛ چون در شرح و بیان نمی گنجد.
زمینه ای برای حاج ماموستا فراهم شد كه به عمره ی مفرده مشرف شود.

قرار شد بنده هم همراه ایشان باشم. وقتی از موضوع اطالع پیدا كرد، خیلی 
خوشحال شد، اما این توفیق از من سلب شد و امكان حضور در آن جمع را پیدا 

نكردم. حاج ماموستا خیلی ناراحت شد و فرمود:
- از این كه نتوانستی بیایی خیلی ناراحت شدم. 

عرض كردم مشیاّت الهی بر این تعلق گرفته است، ان شاء اهلل برای مراحل بعد.
ایشان پس از برگشت از این سفر فرمود: 

- درست است كه در جمع ما نبودی، اما یك لحظه تو را فراموش نكردم و 
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روحت همراه من بود. از خداوند خواسته ام ان شاء اهلل زمینه ی تشراّف شما هم 
فراهم گردد.

ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعیسنندج
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دیدار جاودانه 
 در سال ۱۳76 توفیق داشتم در هفته چند ساعت، برای تدریس دروس ادبیات
ب مدرسه ی فارسی از جمله گلستان سعدی و آیین نگارش و دستور در خدمت طالاّ

 

 علوم دینی سنندج باشم. در هفته ی دوم تدریس در فاصله ی دو كالسی كه داشتم،
جهت استراحت به اتاق مدرسین رفتم. دقایقی از تنهاییم در این اتاق سپری 
نشده بود كه شهید حاج ماموستا عالی تشریف آورد. من تا آن لحظه از نزدیك 
افتخار آشنایی با ایشان را نداشتم. در همان برخورد اول بسیار گرم و عاطفی با 

بنده روبه رو شد، گویی سال هاست كه مرا می شناسد. فرمود: 
- چه درسی را تدریس می كنی؟ 

عرض كردم ادبیات فارسی تدریس می كنم، فرمود: 
- حدس زدم كه روحانی نباشی.

لبخندی زدم، فرمود: 
- چیز بدی گفتم؟ 
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عرض كردم نه، ظاهر من كه شباهتی با روحانیون ندارد، آیا از دیدن هیأت 
ظاهری من حدس زدید كه روحانی نیستم. لبخند ملیحانه ای زد و فرمود: 

- البته هیأت ظاهری شما خیلی هم بی شباهت با روحانیون نیست، اگر 
چه لباس روحانی بر تن نداری، اما روحانیون ادبیات خاص خودشان را دارند و 
دانشگاهیان هم ادبیات مخصوص به خود را؛ و این ادبیات شامل همه ی جنبه ها 

اعم از گفتاری و رفتاری مي   شود. 
در همان لحظه به میزان هوش و ذكاوت ایشان پی بردم. كتاب گلستان را 
از من گرفت و شروع كرد به خواندن آن. چند سطری از دیباچه ي گلستان را 
قرائت كرد. برای من بسیار جالب بود و مشخص شدكه ایشان با این كتاب بسیار 
محشور بوده اند. عرض كردم ماموستا گلستان را زیاد مطالعه می كنید؟ فرمود: 
- بله، گلستان واقعاً گلستان است و با مطالعه ی آن روح و روان، طراوت و 

تازگی پیدا می كند.
و شروع كرد به بیان ویژگی های لفظی و معنایی گلستان و بوستان و به حدی 

در این زمینه اطالعات داشت كه من تعجب كردم. 
زمانی كه فهمید من دچار تعجب شده ام، به  خاطر این كه بیشتر به تأمل 

وادارم كند، فرمود:
- من مقدمه و اكثر ابواب گلستان را حفظ هستم. 

بنده هم كه هاج و واج شده بودم، عرض كردم پس با وجود اساتید بزرگواری 
چون حضرت عالی، بودن امثال بنده در این مدرسه چه ضرورتی دارد. فرمود: 

- نه، هر كسی را بهر كاری آفریده اند. رشته ي تخصصی من چیز دیگری است، 
 اگر چه بنا به عالقه ای كه به گلستان و ارادتی كه به شیخ اجل دارم در این زمینه

مطالعاتی داشته ام، اما كار من چیز دیگری است و قطعاً من در كار تخصصی ام، موفق 
خواهم بود و شما هم در رشته ی تخصصی خود می توانید منشأ خدمت باشید. 

 این طلیعه ی آشنایی ما بود و از آن روز به بعد تا پایان سال در بعد از ظهر روزهای
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 سه شنبه بنده خدمتشان می رسیدم و هر روز كه می گذشت من به شناخت
جدیدی در مورد شخصیت ایشان پي مي بردم. در هر جلسه ای كه سؤالی خصوصاً 
 در مورد عرفان در خدمتشان طرح مي كردم، به اندازه ی ده كالس دانشگاهی
 از پاسخ های علمی، مستدل و گویای ایشان بهره می بردم. بر مثنوی موالنا آن چنان

تسلط داشت كه گویی سال ها آن را تدریس كرده و بر آن شرح و تفسیر نوشته 
 است. با انواع شعر فارسی اعم از قصیده، غزل، مثنوی و... و شعرای به نام ایران زمین

آشنایی داشت و بحثی از مولوی كرد - سید عبدالرحیم تاوه گوزی- مطرح شد، 
به جنبه هایی از شخصیت این شاعر و عارف نام آور كرد اشاره كرد كه برای من 
تازگی داشت. اشعار مولوی را حفظ بود. در اثنای كالم، گاه گاه ابیاتی را قرائت 
مي كرد. بعضی وقت ها عرض مي كردم استاد این بیت مال كدام شاعر كرد است، 

می فرمودند:
- متعلق به شاعری گمنام است.

اما بالفاصله می فهمیدم این شاعر گمنام، كسی جز شهیدعالي نیست.
حسینمحمدی،
ازهمكارانشهید
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صحرای عرفات 
زمانی كه به صحرای عرفات رسیدیم، با ازدحام عجیبی از ماشین روبه رو شدیم. 
 ساعت ها گذشت تا باالخره نزدیك غروب در مكان مشخص شده كه سیاه چادری

بود و كف آن را ماسه های نرم تشكیل می داد، مستقر شدیم. توفیق همراهی 
شهیدعالي رفیق راهمان بود. وقتی همه ی اهل كاروان وارد شدند، چند كلمه ای 

صحبت كرد و نماز مغرب را اقامه نمود. پس از صرف شامی مختصر فرمود: 
- دوست دارم همه با هم به زیارت كوه جبل الرحمه برویم.

لذا كاروان را هماهنگ كرد و خود پیشاپیش به حركت در آمد و با آهنگی 
دل نشین فریاد ''لبیك، اللهم لبیك و...'' را سر داد. لحظاتی زیبا و ماندگار در 
غروبی كه بوی وصال از آن به مشام می رسید، جانمان را به وجد آورد. وقتی به 
 پای كوه رسیدیم در جمالتی كوتاه اما برآمده از عمق باطنی پاك، شور و ولوله ای
 را در جمع ایجاد كرد كه سیل اشك از دیدگان سرازیر شد. دست های دعا به نیت

اجابت بر آستان استجابت قرار گرفت و دنیایی مملو از عشق و معنویت را برای 
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حاضران خلق كرد. 
در حالی كه هق هق گریه مجال سخن گفتن را از او گرفته بود، فرمود:

- شب و روز عرفه، طالیی ترین لحظات زندگی است، از آن نهایت بهره را 
ببرید تا در پیشگاه خداوند رو سفید باشید.

آن شب با همه ی زیبایی هایش به پایان رسید. صبح روز عرفه كه سفیدپوشان 
حریم وصال در سراسر آن صحرا پراكنده بودند، شهیدعالي مجلسی متعالی 
فراهم كرد و در اوج فصاحت و بالغت با واژه هایی ساده اما نغز و پر معنا آن چه 
را نیاز بود، به بیان نشست و نوری از امید به رحمت و مغفرت حق را در دل ها 
بر افروخت كه به همان خداِی خالِق عرفه سوگند، من این چنین مجلسی را در 

تمام عمرم ندیده ام.
علیاحمدی،
ازآشنایانشهید
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در كنار مردم
در سفری به اورامانات در خدمت ماموستا برهان عالی بودیم. وقتی نزدیك 
 شهر پاوه رسیدیم، فرمود در جایی توقف كنید كه هم نماز عصر را اقامه كنیم، هم

مختصر استراحتی داشته باشیم.
در یكی از قهوه  خانه های بین راه توقف كردیم. نماز را به جماعت برگزار 
 كردیم. پس از نماز عده ای از مردم در اطراف ما جمع شدند و از من سؤال كردند
این روحانیون كی هستند؟ من آنها را معرفی كردم و گفتم ماموستا شیخ االسالم 
این دو نفر از مشاهیر  و ماموستا برهان عالي. مردم بسیار تعجب كردند و گفتند: ''
 كردستان هستند، چگونه بدون محافظ و تشریفات، مسافرت می كنند و از همه مهم تر

چگونه در این نقطه توقف كرده اند و در این قهوه خانه چای صرف می كنند؟''
مردم وقتی آنها را شناختند، پیرامون شمع وجودشان حلقه زدند و به طرح 
 سؤال های دینی پرداختند، این بزرگواران هم با سعه ی صدر و در كمال خوش رویی

به سؤاالت آنها پاسخ مي دادند و به حدی با مردم گرم صحبت شدند كه مدت 
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توقف ما در آن نقطه خیلی بیشتر از زمان پیش بینی شده طول كشید.
 در پایان جمعی از مردم جوانرود كه در آن جا بودند، به این دو استاد عالی مقام

عرض كردند:''دوست داریم با قدومتان شهر ما را منور فرمایید. اگر دعوت كنیم، 
امكان قبول آن وجود دارد؟''

هر دو عزیز آن چنان گرم با این دعوت برخورد كردند كه دور از انتظار مردم 
بود، فرمودند: 

- هر جایی كه دعوت كنند، ما آماده ی دیدار با مردم هستیم. فردا، پس فردا، 
هر وقت كه دوست دارید...

خلیلكریمی،
رئیسآموزشوپرورشناحیه2سنندج
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سخن حکیمانه 
شهیدعالي در برنامه هایی كه ما به مناسبت های مختلف در مدرسه برگزار 
 مي كردیم حضور پیدا مي كرد و به تناسب فضا و نیاز  دانش آموزان از نصایح پدرانه
 دریغ نمی ورزید و چون در درك موقعیت    ها استعداد بسیار باالیی داشت، متناسب
با موضوع برنامه صحبت مي كرد و چون سخنانش موضوعیت داشت، اثر فراوانی 
بر  دانش آموزان می  گذاشت؛ علی الخصوص گزیده گویی های او از جایگاه خاصی 

برخوردار بود و در این زمینه بسیار هنرمندانه عمل مي كرد.
 در مدرسه مراسمی برای تقدیر از  دانش آموزان ساعی و تالشگر برگزار كردیم، 
شهیدعالي هم سخنران مراسم بود. دقایقی به اختصار صحبت كرد و كلمات و واژه هایش 
چون درری گرانبها و گوهرهایی نایاب فضا را پر مي كرد و هر كس تالش مي كرد بهره ی 

بیشتری از آنها نصیبش شود. صحبت هایش را با این دعا به پایان برد كه:
- ''خدایا دلی سخن پذیر و سخنی دلپذیر را به ما عطا كن.''

فوزیهغفاری،مدیردبیرستاننمونهدولتیمائده
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علم وافر 
وجود حاج ماموستا عالی سراپا بركت بود، همه ی جنبه های شخصیت ایشان 
 ستودنی بود، اما آن چه این شخصیت ارزنده را به جامعه معرفی كرد و وجه

تمایز او از اقران گردید، علم فراوان، فصاحت و بالغت ایشان بود. 
 شهیدعالي ذهن نقادی  داشت و حافظه اش بسیار قوی بود، آن چه را در دوران

تحصیل خوانده بود، بدون كم و كاست در حافظه اش محفوظ بود.
 هر مطلبی را كه مطالعه مي كرد بالفاصله آن را به حافظه می سپرد و به راحتی

آن را نقادی مي كرد و استنباط خاص خودش را از آن داشت. 
ب بسیار عالقه داشت و ضمن این كه  ایشان به شیوه ی تدریس سنتـی طالاّ
به شدت معتقد بود طلبه باید با علم روز و دانش زمان هم آشنایی داشته باشد، 

اما هرگز شیوه ی سنتی تدریس را رها نكرد.
ذ كردم، همیشه می فرمود:  من مدت ها در خدمتشان تلماّ

ب همان شیوه ی سنتی است. در  - جامع ترین شیوه برای تحصیل طالاّ
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این شیوه، ذهن به قدرت نقادی می رسد، ظرفیت های آن باال می رود و امكان 
گنجایش بیشتری را خواهد داشت. 

منصورجعفری،
امامجماعتمسجددارالسالمسنندج
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فراق پدر 
ابوی گرامی حاج ماموستا عالی از علما و مدرسین استان كردستان بودند، 
همچنین سال ها در مدرسه ی علمیه ی بیاره -كه از مدارس مشهور كردستان در 
كشور عراق است- تدریس كرده بودند. زمانی كه پدرشان دار فانی را وداع گفت، 
حاج ماموستا عالی در سفر حج تشریف داشت. شنیدن خبر فوت پدر، ایشان را 
بسیار آزرده خاطر كرده بود و از شدت ناراحتی مرثیه ای در مقابل كعبه سروده 

بود كه بسیار سوز ناك بود، می فرمود: 
- وقتی داشتم این ابیات را می سرودم، به پرده ی پاك كعبه نظری انداختم 
ای قبله گاه خاص و عام، من در فراق پدر جامه ی عزا بر تن كرده ام،  و گفتم: ''
ولی تو چرا سیاه پوشیده ای؟'' آن چه الهام بخش سرودن این ابیات شد، همان 
پرده ی سیاه كعبه بود كه احساس مي كردم واژه های شعرم از درون آن چون 
ستارگانی تأللؤ مي كردند و بر آسمان دلم می نشستند و من هم با آنها به توصیف 

ماه منیر آسمان زندگی ام، یعنی پدر عزیزم می پرداختم. 
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ایشان پس از برگشت از سفر حج، مجلس ترحیمی در مسجد شیخ  سلیم 
سنندج برای پدرشان برگزار كرد و همان مرثیه را در آن جا قرائت نمود كه 

محشری را به پا كرد و اشك از دیدگان حاضران بر رخسارشان جاری شد.
پس از قرائت این اشعار، همه ی حاضران مجلس ضمن تحسین او گفتند:

- پدری كه فرزندی چون تو داشته باشد، برای همیشه زنده است. 
منصورجعفری،
امامجماعتمسجددارالسالمسنندج
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خادم حجاج 
حاج ماموستا عالی روحیه ی عجیبی داشت، هیچ وقت از خدمت به مردم 
خسته نمي شد. در چند سفر حج افتخار داشتم در خدمتشان باشم. با تمام توان 
سعی مي كرد ابهامات شرعی حجاج را برطرف كند. همیشه همراه آنها بود و 
امكان نداشت زایری سؤالی داشته باشد و حاج ماموستا جواب آن را ندهد، یا آن 
را ناتمام رها كند. سعه ی صدر و حوصله ی زیادی داشت، در همه ی برنامه هایی 
كه برای حجاج برگزار مي كردیم، ایشان حضور داشت. در مراسم مولودی خوانی، 
قصیده می خواند و با نیروها و مسؤوالن كاروان همراهی و همكاری داشت و خود 
را خادم حجاج می دانست. حاج ماموستا در بین مردم آن چنان محبوبیتی داشت 
در هر كاروانی كه بود، باعث خیر و بركت آن مي شد، چون خیلی ها به عشق 
ماموستا وارد آن كاروان مي شدند و باعث رونق كاروان بود. حاجیان وقتی به 
كاروان ها معرفی مي شدند، ابتدا سعی مي كردند ببینند حاج ماموستا در كدام 

كاروان است تا به آن جا مراجعه نمایند.
سیدظاهرفرشادان،مدیركاروانحجحرمینكردستان
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ترك سفره 
 در ماه مبارك رمضان همراه حاج ماموستا در سفر عمره بودیم. در شهرهای
مكه و مدینه رسم است مردم شهر در وقت افطار در حرمین سفره ی نذری دارند 

و حاجیان را دعوت می كنند تا سر سفره شان افطار كنند. 
در مسجد النبی بودیم، آقایی با محاسن بلند آمد و از ما دعوت كرد تا سر 
سفره اش بنشینیم. به محض این كه نشستیم صاحب سفره كه وهابی بود، با 
حاج ماموستا وارد بحث شد و از همان ابتدا منكر شفاعت گردید. حاج ماموستا 
استدالل های فراوانی كرد و به آیات قرآن استناد نمود، اما فرد وهابی نپذیرفت.

حاج ماموستا وقتی متوجه غرض ورزی او شد، گفت: 
- این آدم مغرضی است، باید سفره ی ایشان را ترك كنیم، خودش با شهامت 

بلند شد و سفره را ترك كرد، و دیگر همراهان نیز به تبع وی چنان كردند.
سیدظاهرفرشادان،
مدیركاروانحجحرمین



123

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

جذبه ی عشق 
در سال ۱۳80 به شهرك بهاران نقل مكان كردیم. با وضعیت شهرك خیلی 
 آشنایی نداشتم. نگران این بودم كه در روزهای جمعه باید برای اقامه ی نماز جمعه

به داخل شهر برگردم. یكی از بستگان گفت: 
- دارند در بهاران مسجدی به نام قبا می سازند، ماموستای باسوادی دارد و 

اگر چه مسجد هنوز نیمه كاره است، اما نماز جمعه را در آن اقامه می كنند. 
در اولین جمعه به عشق این مسجد راه افتادم و به آن جا رفتم. حاج ماموستا 
عالی را برای اولین بار بود كه می دیدم. وقتی خطبه ی جمعه را خواند، سخنانش 

خیلی به دلم نشست. با تمام وجود احساس كردم گمشده ام را پیدا كرده ام.
از آن جمعه به بعد مرتب به مسجد قبا می رفتم. تصمیم گرفتم بیشتر با 

ماموستا آشنا شوم تا از نور وجودشان بهره مند گردم.
یك روز چند سؤوال شرعی از ایشان پرسیدم، بسیار استادانه پاسخ داد.

 ایشان جذبه ی خاصی داشت و هر روز كه می گذشت احساس نزدیكی بیشتری
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با ایشان به من دست مي داد.
 جذبه ی عشق ماموستا از من مریدی ساخته بود كه در عشق سر از پا نمی شناخت.
هر روزی كه می گذشت برای من درك جدیدی از وجود حاج ماموستا حاصل 
مي شد و این موضوع تا جایی پیش رفت كه به طور یومیه باید حاج ماموستا را 

می دیدم تا تسكین پیدا مي كردم. 
 در سال 8۱ كه عازم سفر حج شد، در چهار جمعه ای كه نبود، روزگار بر من
به سختی گذشت و به هیچ وجه نمی توانستم دوری ایشان را تحمل كنم. با 
این كه من جوان كم سن و سالی بودم، اما لطف حاج ماموستا كاری كرد كه ما 

به دوستاني صمیمی تبدیل شدیم.
ایشان نسبت به جوانان بسیار با عطوفت و مهربانی رفتار مي كرد و از بركت 
وجود ایشان مسجد قبا به كانون حضور جوانان با ایمان و متدین تبدیل شده 

بود.
ساالرمحمدی
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دعای خیر 
 حاج ماموستا یك بار در سفر حج تمتع تشریف داشت. روز قبل از عرفه خدمتشان 
زنگ زدم و عرض كردم حاج ماموستا فردا كه روز عرفه است، من را از دعای 

خیر فراموش نفرمایید. فرمود: 
 - یكی از كارهایی كه همیشه در سفر حج انجام می دهم و به آن نگاه تكلیفی
و شرعی دارم، دعای خیر برای همه ی جوانان است. قسم به خدا اگر زنگ هم 
نمی زدی برای تو و دیگر جوانان مسلمان دعا مي كردم و همیشه از خدا خواسته 
و می خواهم عاقبـت امور همـه ی جـوانان را به آن چه خیـر و صـالح می داند، 

ختم كند. 
ساالرمحمدی
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موعظه ی تاریخی 
در روستای آرندان تعداد 7 نفر از طلبه های ماموستا سیدبهاء الدین 
فارغ التحصیل مي شدند و در مسجد روستا مراسم عمامه گذاری را برگزار 
كرده بودند. حاج ماموستا عالی هم دعوت شده بود، بنده هم همراه ایشان 

به آن جا رفتم. 
 مسجد و محوطه   ی آن مملو از جمعیت بود، حاج ماموستا وقتی ازدحام

جمعیت را دید، خداوند را بسیار سپاس گفت و فرمود:
- ساالر! جا برای نشستن نیست.

عرض كردم خدا كریم است. 
به محض این كه مردم متوجه آمدن حاج ماموستا شدند، به گرمی از او 

استقبال كردند و ما را به داخل مسجد راهنمایی نمودند.
پس از دقایقی از حاج ماموستا دعوت كردند اهل مسجد را مستفیض 
 نماید. ایشان حدود یك ربع صحبت كرد، اما آن چنان شور و هیجانی در مردم
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ایجاد كرد كه از كودك 7 ساله تا پیرمرد 70 ساله اشك می   ریختند و 
گریه مي كردند. 

فضایی از معنویت را ایجاد كرد كه هیچ وقت فراموش نخواهد شد. 
این موعظه ی حاج ماموستا آن چنان گیرا، غرا و تأثیر گذار بود كه ظرف 
چند روز آوازه ی آن در همه جا پراكنده شد و سینه به سینه نقل مي شد 

آرندان'' مشهور گردید.  و به خطبه ی ''
ساالرمحمدی
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دعای مستجاب 
 در دهه ی آخر ماه مبارك رمضان سال ۱۳87 بنده به همراه چند نفر از جوانان 
مسجد قبا تصمیم گرفتیم برای افطار نمازگزاران آش نذری تهیه كنیم. مقدمات كار 
 را فراهم كردیم، هر كس به فراخور توان خود كمك كرد. كار آشپزی را ما چند نفر

انجام دادیم. حجم و مقدار آش زیاد بود و نیاز به كار فراوان و شبانه روزی داشت. دو 
 شبانه روز كامل كار كردیم و مدت خوابمان در آن مدت به یك ساعت هم نرسید.
     خیلی خسته شده بودیم، نه توان حركت داشتیم و نه قواّت حرف زدن، ساعات

 

آخر كار ما بود كه حاج ماموستا همراه یكی از مشایخ اهل طریقت به محل پخت 
 آش تشریف آوردند و برای بركت آش، هر یك دعایي روی آن قرائت كردند. پس از
قرائت دعاها در ما چنان دگرگونی و تحولی ایجاد شد كه گویی روزها و شب های 
 متوالی خوابیده ایم و تازه از خواب بیدار شده ایم. آن قدر سر حال بودیم كه حاضر 
بودیم دو شبانه روز دیگر هم كار كنیم و این چیزی نبود جز پرتوی از بركات 

دعای خیر حاج ماموستا.
ساالرمحمدی
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حالل و حرام 
مادر شهیدعالي، عالقه ی ویژه ای به ایشان داشت.

ایشان نقل مي كردند: 
- زمانی كه برهان هفت، هشت سال بیشتر نداشت، عصرها برای او مقداری 
برنج می پختم و به او می دادم - در اصطالح محلی به آن به ركول می گویند-
چون برنج را خودمان می كاشتیم و حاصل دسترنج خانواده بود. لذا در آن زمان، 
 با توجه به محدودیت هایی كه در تهیه ي برنج برای مردم وجود داشت، ما در این

زمینه تا حدودی مشكل نداشتیم. این برنامه را به طور مداوم انجام می   دادم. 
یك روز عصر او را صدا زدم و گفتم: ''برهان جان بیا برنجت را بخور،'' گفت:'' 
نمی خورم،'' گفتم: ''چرا؟'' گفت: ''خوردن برنج حرام است،'' گفتم: ''عزیزم، برنج 

ما حاصل دسترنج خود ماست، به كس دیگری تعلق ندارد،'' 
گفت: ''سهم برادر و خواهرم را نمی دهی؟ پس چون فقط برای من آن را 

می پزی، لذا خوردنش حرام است.''
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 من از این عمل برهان خیلی تعجب كردم، خیلی سعی كردم او را قانع 
كنم،  اما برهان گفت:''مادر جان، این كار یعنی تجاوز به حقوق دیگران و من 

هم حاضر نیستم به حق دیگران تجاوز كنم.''
احمدنذیری،
نویسنده
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عشق به مهمان
 برهان بسیار انسان باسخاوتی بود. دوست داشت همیشه سر سفره اش مهمانی

وجود داشته باشد. دایم زمینه هایی را فراهم مي كرد كه مهمان داشته باشیم و 
همیشه مي  گفت: 

- وجود مهمان بركت خانه است.
اما خیلی دوست نداشت به مهمانی برود و اصوالً از این كه كاری كند كه تصدیعی

 

برای دیگران داشته باشد، دوست نداشت و می ترسید دیگران به خاطر او به 
 زحمت بیفتند و ایشان دچار معصیت گردد. خدمت به مهمان را نوعی عبادت

می دانست و به من هم آن را سفارش مي كرد و می فرمود: 
- مهمان حبیب خداست، تا جایی كه می توانی احترام مهمان را داشته باش 

تا خدای نخواسته با نگرانی خانه را ترك نكند.
هماباتوبه،
همسرشهید
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غیبت ممنوع 
در تمام مدت زندگی مشترك با برهان به یاد ندارم ایشان پشت سر كسی 
غیبت كرده باشد. هر وقت بچه ها می آمدند، عروس و داماد و پسر و دختر جمع 
مي شدند؛ برهان واهمه داشت كه مبادا در جمع خانواده سخنی به ناحق گفته 
شود و پشت سر كسی غیبت بكنند. لذا بحث هایی را طرح مي كرد كه سر جمع 

به آن گرم مي شد و زمینه ای برای حاشیه رفتن وجود نداشت. 
یكی از كارهایی كه در این زمینه انجام می داد، كتابخوانی بود. وقتی در 

جمع گرم بچه ها قرار می گرفت، كتابی را می آورد و مي  گفت: 
- بچه ها من این كتاب را خوانده ام بسیار آموزنده است، دوست دارم یكی از 

شماها آن را قرائت كند تا بقیه گوش دهند. 
پس از خواندن صفحات مشخص شده، خودش آن را تحلیل مي كرد و یا 
بعضاً سؤاالتی را طرح مي كرد و با این كار ضمن باالبردن میزان اطالعات بچه ها، 

 

ذهن آنها را به مطالعه و دوری از غیبت سوق می داد و خیلی صریح مي  گفت: 
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- غیبت محكوم، مذموم و ممنوع است. 
بعضی وقت ها كه مطلبی را طرح مي كردم، اگر به جایی می رسید كه بوی 

غیبت از آن می آمد، مي  گفت: 
- تا این جا كافی است، بنده تسلیم شما هستم، ولی ادامه نده؛ چون دوست 

ندارم غیبت بشنوم.
هماباتوبه،
همسرشهید
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جایگاه و شأن اجتماعی 
 در دوران اوج حمالت شیمیایی صدام در زمان جنگ، مجبور شدیم از مریوان

خارج شویم. به یكی از روستاهای اطراف بیه كره - سه راه حزب اهلل- به نام دری 
رفتیم. من خیلی نگران بودم و گفتم: 

- برهان باید آواره ی كوه و بیابان شویم، همه ی مردم ازشهر خارج شده اند، 
همه ی روستاها پر شده از آواره.

برهان گفت: 
- به خدا توكل داشته باش!

به منزل یكی از بستگان رفتیم، برهان گفت:
- شما این جا بمانید، من به مسجد می روم.

ایشان رفت نمازجماعت را برای مردم برگزار كرد. چون مردم او را می شناختند 
و به گفته ی خودشان آرزوی اقامه ی نماز پشت سر او را در دل داشتند، از دیدن 
 برهان خیلی خوشحال شده بودند. ایشان پس از نماز، نزد ما برگشت، دقایقی بعد
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حدود ۱00 نفر برای دعوت از ما به آن جا آمدند. اصاًل جا برای نشستن وجود 
نداشت. هر كدام جداگانه ما را به منزلشان دعوت مي كردند و سر بردن ما با هم 

بگو مگو مي كردند. 
برهان با دیدن این همه لطف و محبت مردم، نگاهی به من انداخت و 

گفت: 
- خانم، نگفتم خدا كریم است و جایی هم برای ما پیدا مي   شود؟ 

گفتم: 
- هر چه بود از بركت حضور امشب شما در مسجد بود. گفت: 

- بله، خدا این را وسیله ای برای آسایش ما قرار داد.
۱2 روز در آن روستا ماندیم و هر وعده در منزل كسی مهمان بودیم. 

برهان از یك شأن و منزلت باالیی برخوردار بود. خداوند به او لطف داشت و او 
را محبوب قلوب مردم كرده بود و مؤمنین هم به ایشان بسیار محبت مي كردند.
هماباتوبه،
همسرشهید



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

136

رتبه ی عالی 
یك شب در منزل مراسم مولودی خوانی داشتیم. مهمانان زیادی دعوت 
بودند. تعدادی از علما هم در مجلس حضور داشتند. شهیدعالي هم دعوت بود، 
اما به دلیل مشغله های فراوان در آمدنشان تأخیری ایجاد شده بود و بعضی از 
مهمانان هم از این موضوع ناراحت بودند و عده ای هم عجله داشتند كه مراسم 

زودتر تمام شود و بروند.
در همین زمان حاج ماموستا عالی وارد مجلس شد و من هم با ابیاتی به 

ایشان خیر مقدم گفتم و از حاج ماموستا خواستم مجلس را به فیض برساند.
شهیدعالي هم بدون تأخیر صحبتش را آغاز كرد و آن چنان شوری در 
مجلس افكند كه حاضرین همه چیز را به فراموشی سپردند و حتی كسانی كه 
قباًل عجله داشتند و می خواستند مجلس را ترك كنند، از ماموستا خواستند 

بحث را ادامه دهد.
ابیاتی برای عرض خیر مقدم به ماموستا برهان عالی تقدیم كردم:
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ی�ادگ�ارهك��هیع�ال�یم��رات��ی��ب
كاشمهب�وم�هحم�ودبهدهمودهزگاو
چاوكهیقابیلههنوهكتودلسوزبوو
شایس�ت�هیئیحرازروتب�هورهواتیب
ب�ی�ت�هپ�ی�ری�ت�هوع�الیت�رلهچ�او
بهل�هدوریگ�اورچهیپ�ی�روزب�وو

میرزامحمودزندسلیمی،
شاعروعضوهیاتامنایمسجدقبايبهارانسنندج

ترجمه؟
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عالي زنده است
 حدود 20 سال پیش قطعه شعری در نعت ختم المرسلین گفته بودم كه در بین

مردم مشهور شده بود و طرفداران زیادی داشت. ذاكران آن را در مراسم مولودی 
می خواندند و در سطح گسترده ای بر سر زبان ها افتاده بود.

در یكی از روستاهای اطراف شهر سنندج به مناسبت فارغ التحصیلی یكی از 
ب، مراسمی برگزار شده بود و بنده هم دعوت بودم. وقتی به حیاط مسجد  طالاّ

رسیدم، دیدم اشعار من را یك نفر با صدای بسیار دلنشینی قرائت می كند.
وقتی داخل مسجد شدم، دیدم كسی كه اشعار را می خواند حاج ماموستا 

عالی است. ایشان را نمي شتاختم، اما آوازه ی این مرد بزرگ را شنیده بودم.
زمانی كه مراسم به پایان رسید، خدمتشان رفتم و ضمن معرفی خودم، 
عرض كردم قربان اشعاری را كه قرائت فرمودید من سروده ام. شهیدعالي با 

شنیدن این كالم بالفاصله شانه ی من را بوسید و فرمود:
- چون تو در وصف پیامبر)ص( شعر گفته ای، لذا قدم هایت را روی چشمانم 
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می گذارم. تو جایگاه و منزلت خاصی نزد پیامبر)ص( داری.
خدا می داند وقتی برخورد ایشان را دیدم منقلب شدم، اگر چه تا آن زمان در 
زمینه های دینی فعالیت مي كردم، اما احساس كردم آن چه حاج ماموستا بیان 

می كند راه و منهج دیگری است.
این گونه بود كه من یك بار دیگر، اما این بار عمقی و ریشه ای با دین و 
دین داری آشنا شدم و حاج ماموستا را به عنوان مراد، پیر و مرشد برگزیدم و به 

تمام گفته های ایشان عمل كردم. 
درست است حاج ماموستا پیش ما نیست، اما او برای من زنده است و تا 

وقتی كه جان در بدن دارم، به اوامر و سفارش هایش عمل می كنم. 
عشق و عالقه ام به حاج ماموستا تا آن جا بوده كه تعداد زیادی از خطبه های 
جمعه ی او را به نظم در آورده ام و در قالب ۵۳ غزل با موضوعات مشخص آماده 

كرده ام.
میرزامحمودزندسلیمی،
شاعروعضوهیأتامنایمسجدقبايبهارانسنندج
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عشق به آموختن
پدرم حافظه ای قوی و استعدادی سرشار داشت. مي  گفت: 

- خداوند در دوران طلبگی بسیار به من لطف داشت، حافظه ای قوی داشتم 
و آن چه را دیگران در چند روز یاد می گرفتند، من در همان لحظه و در كالس 
درس می آموختم و مجدداً برای دیگران تكرار مي كردم و تدریس می نمودم. 
حتی زمانی كه طلبه ی پدرم بودم، بعد از تدریس ایشان به نكات جدیدی 
می رسیدم و زمانی كه آن را بیان مي كردم، پدرم خوشحال مي شد و مي  گفت: 

''برهان، من به این نكته دقت نكرده ام یا به آن نرسیده ام.'' 
را تدریس مي كرد.  باید آن  بود و پدرم  كتاب بسیار مغلق و پیچیده ای 
تدریس كتاب نیاز به مطالعه ی فراوانی داشت. پدرم پیر شده بود و حوصله ی 

مطالعه ی سنگین را نداشت، لذا به من گفت: 
 - برهان جان! امشب نخواب و تا صبح بنشین این كتاب را مطالعه كن و فردا 

صبح آن را برای من بازگو كن.
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گفتم: ''چشم.'' 
برگشتم و  و  به مریوان رفتم، یك دستگاه منگنه كوب خریدم  بالفاصله 
مشغول مطالعه ی كتاب شدم، چون پدرم از من خواسته بود شب نخوابم، لذا 
برای اجابت امر ایشان، هر زمانی كه خواب بر من مستولی مي شد، با دستگاه 
ی بود كه  ت درد آن به حداّ منگنه كوب سنجاقی را به دستم فرو مي كردم، شداّ
دقایقی خواب را از چشمانم دور مي كرد. دوباره كه فشار خواب به سراغم می آمد 
این عمل را تكرار مي كردم، به شیوه ای كه تمام كف دستم خونی شد، اما دستور 

پدر را اجرا كردم و كتاب را به طور كامل مطالعه نمودم. 
صبح پدرم گفت: 

- برهان با كتاب چه كار كردی؟
عرض كردم دستور شما را اجرا كردم. نگاهی به دستم انداخت و گفت:  

- دستت چرا زخمي  شده؟ 
گفتم: 

- اگر این زخم ها نبود، تا صبح باید می خوابیدم.
وقتی از جریان مطلع شد، بسیار من را تحسین كرد و فرمود: 

- امیدوارم در پیشگاه خداوند رو سفید باشی و در خدمت به دین و دستورات 
آن موفق گردی. 

دعای پدر مستجاب شد و به مِن ناچیز این همه بهروزی و توفیق عنایت 
فرمود تا در خدمت اسالم و مسلمانان باشم.

نگینعالی،
فرزندشهید
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زیباترین لحظه ی زندگی
یك بار در خدمت پدر بودم، بحث های مختلفی شد. ایشان از من پرسید: 

- نگین جان! خوشترین و زیباترین لحظه ی زندگی چیست؟ 
جواب دادم و به برخی از مسائل كلیشه ای اشاره كردم. پدر خندید و گفت: 
- نه، نتوانستی جواب سؤالم را بدهی، می دانی زیباترین و روحانی ترین 
لحظه ی زندگی چیست؟ همان لحظه ای است كه در مقابل كعبه ی شریف قرار 
می گیری و محو در بی كرانگی این بیت عتیق خطاب به صاحب خانه می گویی: 
''خدایا اشتباه كردم، با كوله باری از معصیت به خانه ات آمده ام، ابر رحمت و 
مغفرت را بر سرم سایه گستر كن تا روح آلوده ام در دریای بخشش تو پاك شود.'' 
فكر می كنم كسی كه عاشق رباّ جلیل است، این لحظه برایش زیباترین لحظه 
ات تشراّف به خانه ی خود را نصیب تو كند  باشد. پس دخترم از خدا بخواه به كراّ

تا از این لحظه های ناب استفاده كنی و با آن، روح و جانت را صیقل دهی.
نگینعالی،فرزندشهید
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هدیه ی روز پدر
 من و خواهرم عادت داشتیم هر سال در روز پدر هدیه ای برای بابا تهیه كنیم،
امسال )سال 89( هزینه ی خرید هدیه را بردیم و به داراالحسان دادیم، بدون 
این كه خودمان را معرفی كنیم. لحظه ای كه می خواستیم از آن جا خارج شویم، 

آقایی كه هدیه را تحویل گرفت، گفت: 
- این كارتان دقیقاً مثل كار پدر شهیدتان بود.

از این كه ایشان ما را شناخته بود، خیلی تعجب كردیم و از ایشان پرسیدیم 
مگر پدر ما با مؤسسه ی داراالحسان همكاری داشت؟ گفت: 

- بله، ایشان مرتب به این مركز كمك مي كرد و زمانی كه مبلغ كمك را 
می آورد و تحویل مي داد، بالفاصله می رفت. هر وقت مي  گفتیم: ''حاج ماموستا 
تشریف داشته باشید، خدمتتان چایی بیاوریم.'' ایشان می خندید و مي  گفت: 

''پول آورده ام تا در مقابلش چایی بخورم؟!''
نگینعالی،فرزندشهید
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خادم مردم
 سلوك و رفتار پدرم در طول زندگی بهترین سند بر تواضع، فروتنی و مردم داری

اوست. ایشان خود را خادم مردم می دانست و سعی مي كرد آن چه در توان دارد، 
برای خدمت به مردم به كار گیرد.

پدرم زندگی خود را وقف مردم كرده بود و در مقابل آنها احساس مسؤولیت 
مي كرد. او محل رجوع مردم بود و بخش زیادی از وقتش صرف پاسخ گویی به 
مردم مي شد. بعضی از مردم حضوری به ایشان مراجعه مي كردند، عده ای نیز 
تلفنی مسائل و مشكالت خود را مطرح می نمودند و پاسخ می گرفتند. مراجعات 
مردمی زمان مشخصی نداشت، وقت و بی وقت می آمدند و این امر در مواردی 

تعادل زندگی عادی خانواده را به هم می ریخت و مشكل ایجاد مي كرد. 
بعضی وقت ها اعضای خانواده، نسبت به این موضوع معترض مي شدند و 

مي  گفتند: 
- شما باید وقت مشخصی برای پاسخ گویی به مراجعات حضوری و تلفنی 
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مردم داشته باشی، این نوع برخورد باعث خستگی و به هم ریختن نظم زندگی 
شما می شود، اما پدر هیچ وقت از این همه مراجعه ی مردم احساس خستگی 

نمي كرد و مي  گفت: 
- مردم ولی نعمت ما هستند، من در مقابل آنها تكلیف دارم و باید آن را 

ادا كنم.
بارها اتفاق می افتاد ساعت یك نصف شب به پدرم زنگ می زدند و سؤاالت 
شرعی می پرسیدند و پدر در كمال آرامش می نشست و به سؤاالت مردم پاسخ 
مي داد و حتی یك بار هم به كسی نگفت اكنون كی وقت سؤال پرسیدن است، 

بلكه با روی خوش با آنها برخورد مي كرد.
در موارد متعددی صبح ساعت ۵ و 6 زنگ تلفن به صدا در می آمد. وقتی 
گوشی را برمی داشتیم، می دیدیم مراجعات مردمی است و سؤال شرعی دارند. 

این صبر و حوصله و احساس مسؤولیت، موجب شده بود پدرم در قلب مردم 
جا داشته باشد.

نگینعالی،
فرزندشهید
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جایگاه رفیع
پدرم به دلیل عالقه و عشق به مردم و خدمت صادقانه به آنها از جایگاه 
رفیعی در بین اقشار مختلف مردم برخوردار بود و بسیار مورد احترام آنان بود؛ 
مخصوصاً مردم منطقه ی مریوان به دلیل شناختی كه از ایشان داشتند، حرمت 

ویژه ای برای پدرم قایل بودند. 
وقتی كه برای دیدار اقوام به روستا می رفتیم، ایشان نماز جمعه را برای مردم 
 اقامه مي كرد و با چنان اشتیاقی به ایراد خطبه می پرداخت كه گویی هزاران نفر

مأموم دارد. 
با زبان خود مردم سخن مي  گفت و با الفاظی ساده و عامه فهم مسائل ضروری 
 را بیان مي كرد. به هر روستایی كه می رفتیم مردم به استقبال و دیدارش می آمدند،

دستان او را می بوسیدند از خداوند می خواستند وجودش را برای خدمت به دین 
از گزند محفوظ دارد. 

در یكی از سفرها به روستایی رفتیم. مردم زیادی به دیدن ما آمدند. خیلی ها 
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خم مي شدند تا پای او را ببوسند، در این حال سیل اشك پدرم جاری شد و 
گفت: 

- مردم شما را به خدا، مگر من كی هستم، من انسان معصیت باری هستم 
كه شأن و جایگاهم در نزد خدا از همه ی شما پایین تر است، من حاضرم پای 

همه ی شما را ببوسم و به این كارهم افتخار می كنم. 
بارها از مردم می شنیدم كه مي  گفتند: 

- حاج ماموستا! شما نه ثروت و سامانی دارید و نه مسؤولیت سیاسی مهمی 
كه شائبه ای باشد برای حرمت شما نزد ما. ما شما را به خاطر كرامت، فضیلت، 
تقوا و مردم داریت دوست داریم و حاضریم به هر قیمتی بر سر این عهد و پیمان 

پایدار بمانیم. 
نگینعالی،
فرزندشهید
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عشق مردم
در لحظه ی شهادت پدر، من و مادرم اواّلین كسانی بودیم كه بر سر پیكر او 

حاضر شدیم و دردناك ترین لحظه ی زندگی را تجربه كردیم. 
وقتی آمبوالنس آمد و پیكر پدر را انتقال دادند، من خیلی بی تابی مي كردم، 

آقایی به من گفت: 
- خانم شما چه نسبتی با ماموستا دارید؟

گفتم دخترش هستم. گفت: 
- خانم، می خواهم چیزی بگویم كه شاید باور كردنش برای شما سخت 
باشد. من سال ها صاحب فرزند نشدم و خداوند مدتی است پسری به من عطا 
فرموده است، ای كاش این تنها پسرم می مرد، ولی حاج ماموستا زنده می ماند، 
كاش خودم یك چشمم را از دست مي دادم و تا آخر عمر زمین گیر مي شدم، 
ولی حاج ماموستا زنده می ماند و من با آن تنها چشمم او را نگاه مي كردم. 

دخترم تو پدرت را از دست دادی، ولی ما پشتیبانمان را از دست دادیم.
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كلمات این مرد مرهمی بود بر دل ریش من و خداوند را شكر كردم به خاطر 
لطف و محبتی كه به پدرم داشت و عشق او را این چنین در دل مردم مسلمان 

به ودیعت نهاد و با محبت مردم عجین گردید و ماندگار شد. 
نگینعالی،
فرزندشهید
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استاد مسلم
شهید حاج ماموستا عالی از نوادر این عصر در منطقه ی كردستان بود.

ایشان ذهنی وقاّاد و هوشی سرشار داشت و از  استعداد فوق العاده ای برخوردار 
بود. بر تمامی علوم معقول و منقول مسلاّط بود و پیچیده ترین و مغلق ترین كتب 
فقهی، كالمی و فلسفی را بسیار ساده و سهل شرح و تفسیر مي كر. در كنار این، 
از قلمی روان و شیوا هم برخوردار بود و به راحتی می توانست واژگان و كلمات 

را در تقریر و تحریر به استخدام درآورد.
در سال ۱۳82، كتاب منطق المهدوی اثر استاد ماموستا مال محمدباقر بالك 
را در شرح كتاب تهذیب المنطق تفتازانی حروفچینی و در حداّ وسع و توان به 
تصحیح آن پرداختم، اما آن چه را انجام داده بودم كافی نمی دانستم و الزم بود 
از یكی از اساتید برجسته در این زمینه كمك بگیرم. باالخره پس از رایزنی های 
فراوان، خدمت حاج ماموستا عالی رسیدم و عرض كردم این چنین كاری را آغاز 

كرده ام و به كمك و مساعدت شما نیازمندم.
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 حاج ماموستا از شنیدن توضیحات من خیلی خوشحال و راضي شد و در كمال
گشاده رویی، خواهش بنده را پذیرفت و فرمود: 

- كار خوبی انجام داده ای، اگر كاری داری من آماده ام. 
كتاب را خدمتشان تقدیم كردم. ایشان مقدمه ای بسیار شیوا و زیبا بر آن 
نوشت و متن را ویرایش كرد و بنا به تسلاّطی كه بر مباحث كتاب داشت، جرح 

و تعدیل الزم را انجام داد و متن بسیار منقاّهی را آماده كرد.
عبدالرحیماحمدی،
مدرسمدرسهيعلومدینیسنندج



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

152

قلم توانا
شهیدعالي با این كه در حوزه های دینی كردستان تحصیل كرده بود و در 
 زمینه ی ادبیات فارسی تحصیالت آكادمیك نداشت، اما در نوشتن به این زبان،

قلم بسیار توانایی داشت. 
با سبك های مختلف ادبی آشنایی داشت و بسیار هنرمندانه قلم می زد.

نثرش از شیوایی و جزالت خاصی برخوردار بود، از واژه ها و كلمات آن چنان 
استادانه استفاده مي كرد كه نوشته هایش برای خاص و عام و حتي بزرگان، قابل 

استفاده و لذت بخش بود.
در سال ۱۳8۵، كتاب حقیقه البشر را تصحیح كردم. پس از اتمام كار، آن را 
خدمت حاج ماموستا بردم و عرض كردم اگر فرصت دارید با مطالعه ی كتاب بر 

حقیر مناّت بگذارید و راهنمایی بفرمایید. 
با َطیب خاطر پذیرفت و مقدمه ای بسیار زیبا برای كتاب نوشت و تقریظی 
هم به آن افزود كه من فكر می كنم این تقریظ از نوشته های نادر و كمیاب است 
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و در نوع خود یك كار هنری ناب محسوب می گردد.
این كتاب در سال ۱۳89 چاپ شد و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و 
به اذعان خیلی از اساتیدی كه كتاب را مطالعه كرده اند، مقدمه ی كتاب، خود 

ا گویا و بسیار استادانه حق مطلب در آن ادا شده است. كتابی است مجمل، اماّ
عبدالرحیماحمدی،
مدرسمدرسهيعلومدینیسنندج



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

154

توصیه به توكل
زمانی كه زندگی مشترك ما شروع شد، مشكالت و كمبودهایی در زندگی 
داشتیم. پایین بودن سطح حقوق و مزایا و در نتیجه سطح نازل معیشت، تحصیل 
هم زمان همسرم و مواردی از این دست، بعضی از اوقات موجب بروز مشكالتی 
مي شد. حاج ماموستا با درایت بسیار باالیی كه داشت، تصویر این مشكالت را 
 در چهره ی ما می خواند و به نحوی آن را رصد مي كرد. سپس ما را مورد حمایت
قرار مي داد و در هر فرصتی كه مناسب می دید، به طرح موضوع می پرداخت 
و از دوران جوانی خود برای ما سخن مي  گفت؛ از مشكالتی كه گریبانگیرش 
بوده و از همه مهم تر از پشتكار و ایمانی كه در راه رفع موانع از خود به نمایش 

گذاشته بود. 
 اگر اختالف اندكی در بین من و همسرم پیش می آمد، حاج ماموستا هیچ وقت

یكی از ما دو نفر را محكوم نمي كرد، بلكه می فرمود: 
- فرزندانم، اختالفاتی كه بین زن و شوهر پیش می آید، تنها یك دلیل دارد 
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و آن هم این است كه آنها وظایفی را كه در قبال همدیگر دارند، به درستی انجام 
نمی دهند و بخشی از این امر هم مربوط به عدم آشنایی آنها نسبت به وظیفه ی 
خود است و االاّ اگر زن و شوهر مطابق شرع مبین اسالم عمل كنند، مگر ممكن 

است اختالف داشته باشند؟!
لذا توصیه ی دایمی من به شما فقط این است:

''سعی كنید وظیفه ی خود را بشناسید و به آن عمل كنید و هیچ وقت در 
 زندگی توكل را فراموش نكنید؛ اگر به خدا توكل كنید، خداوند در كار شما گشایش

ایجاد می كند.
ارسالنخسروپور،
دامادشهید
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هدیه ی ارزشمند
حدود یك سال و نیم بعد از وصلت ما با خانواده ی حاج ماموستا عالی، پدرم 

فوت كرد. 
سال بعد- ۱۳8۳ - حاج ماموستا عالی به سفر حج مشراّف شد. زمانی كه از 

حج برگشت، ضمن بیان خاطراتی شنیدنی از این سفر معنوی، فرمود: 
ابویتان دعا كردم و چند ركعتی نماز  - در بیت اهلل شریف برای مرحوم 

برایشان به جا آوردم. 
 همان شب، ایشان را در خواب دیدم، با چهره ای گشاده پیش من آمد و

گفت: 
 -  ماموستا به خاطر هدیه ی ارزشمندی كه برای من فرستادی، از شما سپاسگزارم،

این هدیه ی شما بسیار به جا بود. 
ارسالنخسروپور،
دامادشهید



فصل چهارم
توجه شهید 

به وحدت و انسجام
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بانی وحدت و وفاق 
شهیدعالي یكی از منادیان وحدت و از طرفداران تقریب بود و آن چه در 

عمل از این استاد بزرگ مشاهده مي شد، همه در این راستا بود. 
زمانی كه ایشان امامت جمعه ی مسجد قبا را در شهرك بهاران سنندج 
به عهده گرفتند، گروهی از افراد منحرف از اسالم قصد داشتند مسجد را به 
پایگاهی برای تبلیغ و نشر افكار انحرافی خود تبدیل نمایند و یكی از مهم ترین 
برنامه ها و اهداف این گروه، طرح مباحث اختالفی به منظور ایجاد تفرقه در 
بین مسلمانان بود؛، اما شهیدعالي با تمام قدرت در مقابل آنها ایستاد. به رغم 
فشارهای روحی فراوانی كه به ایشان وارد مي شد، صبر و بردباری را پیشه كرد 
و اجازه نداد فتنه جویان به اهدافشان برسند. كاری كه شهیدعالي در آن مقطع 
انجام داد، از هر كسی ساخته نبود. جریان فتنه با برنامه به میدان آمده بود و 
كاماًل هدایت مي شد، اما شهیدعالي با درایت و كفایت به تنهایی مقابله با آن را 

مدیریت كرد.
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مسجد قبا موقعیت بسیار خوبی دارد و مسؤولین بر این اعتقاد بودند كه باید 
از این مكان در راستای تبلیغ دین استفاده ی بیشتری شود و بعضی از برنامه های 
اجتماعی در آن جا برگزار گردد، اما گروهی كه در مسجد نفوذ كرده بودند، مانع 
از این امر مي شدند و سعی مي كردند اهداف خودرا در آن جا عملی سازند؛ نه 

آن چه جامعه به آن نیاز داشت. 
در مقطعی حاج جواد فروغی، قاری بین المللی قرآن كریم و افتخار ملت مسلمان 
 ایران، برای اجرای قرائت  های زیبای خود به سنندج تشریف آورد. برنامه هایی

برای این قاری پیش بینی شده بود و من خدمت حاج ماموستا عالی عرض كردم 
اگر امكان داشته باشد برنامه ای هم در مسجد قبا برای ایشان پیش بینی گردد. 
شهیدعالي از موضوع به شدت استقبال كرد و فرمود این كار بسیار ارزنده ای 
است و بنده با تمام وجود در خدمت این برنامه ی قرآنی هستم. ایشان از همان 
لحظه، شخصاً تمام برنامه ریزی مراسم را پی گیری كرد و با دقت تمام نیازمندی  ها 

 

را لحاظ نمود و آن چنان استادانه و دلسوزانه عمل كرد كه در این برنامه مسجد 
 مملو از جمعیت شده بود. شهیدعالي، حاج جواد فروغی را بسیار به گرمی پذیرفت
 و چندین بار صورت این قاری  را بوسید و   در حین قرائت نیز با چنان شور و حالی

ایشان را تشویق مي كرد كه جمعیت حاضر در مجلس به وجد آمده بودند. من 
 خودم شهیدعالي را مشاهده كردم كه در این مجلس اشك شوق و شادی می ریخت
و خداوند را برای توفیق اجرای این برنامه كه در راستای وفاق مسلمین بود، 

سپاس مي  گفت. 
شهیدعالي با كاردانی و درایت خود چشم فتنه را كور كرد و مخلصانه در این 
راه مجاهدت خاموشی را آغاز كرد و مدت  ها با صبر و بردباری آن را ادامه داد و 

به نتیجه رساند و در نهایت هم در این راه جان خود را تقدیم كرد.
كریممهرشاد،
معاونپشتیبانیوتوسعهیمنابعاستانداریكردستان
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مدیریت عالی 
شهیدعالي نه تنها یك عالم و دانشمند، بلكه یك مدیر بسیار با تدبیر و 
 درایت بود. شاید در زمینه ی شخصیت این انسان واال به این امر مهم كمتر توجه

شده باشد. 
اهالی سنندج، خصوصاً كسانی كه به مسجد قبا در بهاران تردد داشتند، 
حتماً به یاد دارند زمانی كه این مسجد ساخته شد، گروهی از پیروان فرقه ی 
وهابیت سعی كردند این مكان مقدس را در اختیار بگیرند و آن را تبدیل به 
پایگاهی برای اجرای برنامه های خود كنند. در واقع بیم آن می رفت كه مسجد به 
یك تهدید برای منطقه و نظام تبدیل شود، اما حضور عالمی توانا و مدیری مدباّر 
 چون شهیدعالي مانع از این كار شد. ایشان به جهت كمال در هر دو جنبه ی
علمی و مدیریتی خیلی خوب توانست با این جریان مقابله بكند و بدون آن كه 
مشكلی ایجاد شود، این مكان هویت اصلی خود را حفظ كرد و حلقه ی اتصال 

و انسجام دینی مردم به حساب آمد. 
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شهیدعالي از توانایی های علمی خود در هدایت افراد فریب خورده ی سلفی 
بسیار خوب استفاده كرد و توانست جمع زیادی از آنها را متوجه اشتباهات شان 
كند و این افراد را به صراط مستقیم الهی برگرداند و به قبا آن اهمیت و اعتبار 
و جایگاه را داد كه همه دیدیم؛ و این كار میسر نمي شد اال با مدیریت خوب 

این شهید گران قدر. 
ایشان یكی از طرفداران واقعی تقریب بود و همیشه تالش مي كرد قلوب 
 مسلمانان شیعه و سنی را به هم نزدیك نماید و در این راستا زحمات طاقت فرسایی

را كشید. 
عناصر سلفی اگر دست به این جنایت وحشتناك زدند، علت اصلی آن، 
همان ضربه ای بود كه از این شخصیت بزرگ خورده بودند و تمام نقشه  هایی 
كه برای قبا كشیدند، با درایت حاج ماموستا عالی بر باد رفت و اینها در واقع 
انتقام شكست   های خود را از ایشان گرفتند؛ اما شهادت شهیدعالي باعث رسوایی 

و نابودی آنها گردید.
علیدوستینژاد،
مسؤولحوزهینمایندگیولیفقیهدرجهادكشاورزیاستان
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سرزمین وحی 
 در سال ۱۳84 توفیق تشراّف به سرزمین وحی نصیب حقیر شد. همراه تعدادی
از روحانیون و جمعی از دانشگاهیان از تهران عازم عربستان شدیم. وقتی كه وارد 
مكه ی مكرمه شدیم، اطالع پیدا كردم كه شهید حاج ماموستا عالی هم به عنوان 
رف شده اند. در اولین فرصت خدمتشان رسیدیم.  روحانی كاروان به سفر حج مشاّ
از دیدن ما بسیار خوشحال شد. چند نفر از روحانیون جوان نیز در خدمت 
ایشان بودند. در مدت اقامت در مكه و مدینه مرتب خدمتشان می رسیدیم و از 
محضرشان استفاده مي كردیم. در امر راهنمایی حجاج و توجیه آنها بسیار حساس 
 بود و در این زمینه خیلی تالش مي كرد. یك روز در مسجد الحرام خدمتشان
رسیدم. بعد از اقامه ی نماز عصر به محوطه ی حرم آمدیم. روزهای آخر بود و در 
آستانه ی مراسم حج قرار داشتیم. همه ی حجاج وارد مكه شده بودند و بنا به 
گفته ی مقامات سعودی در آن سال حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر در این 
 مراسم حضور داشتند؛ سیاه و سفید، آمریكایی و اروپایی و آسیایی و آفریقایی
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همه جمع شده بودند و مشغول عبادت بودند. شهیدعالي فرمود: 
 - یكی از بزرگ ترین فلسفه های حج، همین جمع شدن است، اما صد افسوس
كه مسلمین از این بركت و موهبت استفاده ای نمی   برند و تنها چیزی كه مدنظر 
آنهاست، جنبه ی عبادی حج است و به طور كامل از جنبه ی سیاسی آن غافل 
هستند. شما نگاه كنید اینها كه برادر دینی هم هستند، چقدر از همدیگر بیگانه اند، 
از مشكالت دنیای اسالم در این كنگره ی   كاری به كار هم ندارند. مشكلی 
عظیم طرح نمي   شود. عدم پرداختن به این جنبه ی حج است كه دشمنان را روز 
به روز برای بلعیدن هر چه بیشتر دنیای اسالم ترغیب می كند. ای كاش همه ی 

مسلمانان فلسفه ی واقعی حج را می دانستند.
علیاحمدی،
ازآشنایانشهید



فصل پنجم
اردادت به پیامبر)ص(، 

مشایخ و بزرگان دین
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بیاره ی شریف 
در سال های نسبتاً دور، در دوران طلبگی، خداوند عنایت فرمود تا در دار العلم

 

منطقه ی مریوان به تحصیل بپردازم و از محضر اساتید به نام و مشهور این دیار 
كسب فیض نمایم. بخشی از این زمان را در خدمت ابوی گرامی شهید حاج 

ذ زدم و از محضر مباركشان بهره های فراوانی بردم. ماموستا عالی زانوی تلماّ
شهیدعالي در آن زمان هنوز نوجوانی بیش نبود و تازه دوران طلبگی را آغاز 
كرده بود، اما هوش و ذكاوتش زبان زد همه بود و به رغم سن كم، در كسب علم 

پیشرفت فراوانی كرده بود. 
پدر بزرگوارشان از عالقه مندان به خاندان جلیله ی طریقت و مشایخ شریف 
بیاره بود و با ورود به سلك صوفیان مرحوم شیخ عثمان، مدتی در این روستا 
 اقامت داشت و پس از آن دوباره به روستای كانی سانان برگشت و در نشر طریقت

و تبلیغ شریعت هیچ گاه درنگ را برخود جایز نمی دید. 
شهیدعالي نیز در مكتب عشق و دلدادگی پدر پرورش یافت و در دو حوزه ی 



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

168

علم و عشق سرآمد شد و در سن كم اجازه ی افتا و تدریس گرفت و قلل مرتفع 
دانش را به تسخیر درآورد.

من هر وقت این عالم بزرگ را می دیدم، به یاد پدر بزرگوارشان می افتادم، 
چون تمام حركات، سكنات و روحیات ایشان همچون والد مكراّمشان بود و هر 

وقت حاج مال برهان را زیارت مي كردم، گویی با پدر بزرگوارشان دیدار داشته ام.
 این قرابت و نزدیكی و وجود خاطرات مشترك از تحصیل علم در منطقه ی 

مریوان، پیوندی بین ما ایجاد كرده بود و توفیق مدام زیارت ایشان را داشتم.
     حاج ماموستا عالی نیز به تأسی از پدر بزرگوارشان، ارادت بسیار زیادی 

به بیاره و مشایخ مدفون در آن داشت.
زمانی كه عناصر منحرف سلفی آن جنایت تاریخی را در نبش قبر مشایخ 
و بزرگان بیاره انجام دادند، شهیدعالي از این عمل ناروا و نابه جا بسیار ناراحت و 
محزون و در عین حال عصبانی بود و دنبال فرصتی بود تا با گوهر سخن و بیانات 

نافذ خود كوس رسوایی این جماعت منحرف را به صدا درآورد.
 جلسه ای را در تكیه ی شیخ صالح سنندج تشكیل داد و با منطقی به استواری
 كوه های كردستان و شفافیت و زاللی چشمه ساران این دیار به نقد این عمل ناروا
پرداخت و در محكومیت آن، آن چه در توان داشت و الزم می دید به كار بست.

این اقدام شجاعانه ی شهیدعالي خیلی از پرده ها را كنار زد و واقعیات را 
برای مردم منطقه روشن نمود و روح های عاشق را در محكومیت این شیوه، 
متالطم كرد و به نحوی از همان زمان َعلَم مخالفت با این گروه را بر دوش گرفت 

و هیچ گاه در بیان نظراتش ترسی به خود راه نداد. 
ابیاتی را كه ایشان در این جلسه در اهمیت تبعیت از سیره ی سلف و مشایخ 
بزرگ و محكومیت آن جنایت تاریخی قرائت فرمود، باید با آب طال نوشته شود 
و به عنوان منشوری در دفاع از اسالم راستین به همه ی نسل ها معرفی گردد؛ 
اشعاری رسا و  شیوا كه در لفظ و معنی به اوج آسمان پهلو می زد و دل عشاق 
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طریقت را روشن می نمود. 
بنابراین، كینه و عناد این گروه جاهل از این شهید گران قدر متعلق به 
سال های متمادی مبارزه ی ایشان با انحرافات آنها می باشد و در نهایت هم، چون 
قدرت استدالل در مقابل او را نداشتند، آن جنایت هولناك را مرتكب شدند و 

او را به شهادت رساندند. 
سیدجعفرالیاسی،
امامجماعتمسجدشیخعبدالقادرگیالنیسنندج
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نعت رسول)ص(
 سعادتی بود در مجلسی حضور داشتیم كه شهیدعالي هم به عنوان یكی از 

سخنرانان مجلس تعیین شده بود.
آوازه ی كالم نافذ و بیان زیبایشان همه جا را گرفته بود و در هر جمعی كه 
وارد مي شد، حاضران سعی مي كردند خوشه چین خرمن علمش باشند، لذا در 

این محفل هم، همه در انتظار بیانات شیرین ایشان بودند.
موضوع بحث حاج ماموستا عالی نعت۱ پیامبـر گرامـي اسالم)ص( و توصیف 

اوصاف بی  بدیل زبده ی مخلوقات و گزیده ی كاینات بود. 
ایشان بحث را با اشعاری با زبان كردی آغاز كرد و سپس با ذكر نمونه های 
زیبایی از نعت و توصیف رسول گرامی اسالم)ص( در شعر شعرای فارس زبان، 
بحث زیبایی را بنیاد گذاشت و وارد موضوع مقایسه ی ذات پاك رسول اهلل)ص( 
با حضرت یوسف شد و آن قدر زیبا و استادانه این بحث را طرح كرد كه هیچ 

1-	نعت:		
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واژه ای برای بیان آن یافت نمي   شود و جز كالم شیوای این عالم كم نظیر، كسی 
نمی تواند به وصف این توصیف زیبا و این مقایسه ی بی بدیل بپردازد. 

او به حق توانست چنان كه شایسته ی نبی مرسل ماست، او را توصیف كند 
و در واقع به معرفی صورت و سیره ی شخصیتی بپردازد كه جهان را خدا جز 
به خاطر او به زیور خلقت آراسته نكرد و بر این سرای ناپایدار خورشیدی طلوع 
ننمود مگر به خاطر این كه نور و ضیایش را از رخساره ی خورشید نبوت اخذ 

كند. 
كاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهكلفرهنگوارشاداسالمیكردستان
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تجسم حج 
 از نكته های فراموش نشدنی و به یاد ماندنی ما از شهیدعالي، شنیدن خاطرات

زیبا و آموزنده ی ایشان از سفر حج است.
رف مي شد و هر بار كه از این سلوك معنوی  حاج ماموستا مرتب به حج مشاّ
بازمی گشت آن چنان زیبا به تفسیر و تشریح آن می پرداخت كه حج و حضور در 
 سرزمین وحی برای ما مجسم مي شد. چون عاشقانه و عارفانه به این سفر می رفت

و آن چه بر زبانشان جاری مي شد از عمق قلب پاكشان سرچشمه می گرفت؛ لذا 
بر دل و جان  دانش آموزان اثر می گذاشت. 

 وقتی از قبه الخضرا سخن مي  گفت و نام مبارك پیامبر اسالم)ص( را بر زبان
جاری مي نمود، سیل اشك از چشمانش جاری مي شد، ولوله ای در ما ایجاد 
 مي  كرد و همه بدون اختیار اشك می ریختند. همه ی بچه ها واله و شیدای سرزمین
وحی شده بودند، این سخنان آن چنان تأثیراتی داشت كه در همان سال تعداد 
زیادی از بچه های مدرسه عازم سفر حج عمره شدند و درون تشنه ی خود را از 
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زالل كوثر اماكن متبركه ی مكه و مدینه سیراب نمودند. 
حاج ماموستا در همان سال به سفر حج مشرف شد و وقتی برگشت برای 
همه ی بچه ها سوغاتی آورده بود و این كار ایشان در  دانش آموزان تأثیرات تربیتی 

فوق العاده ای بر جای گذاشت.
اسراچراغی،
دانشآموزدبیرستاننمونهدولتیمائده
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مهمان رسول اهلل)ص(
یك روز بسیار تنها، نگران و مضطرب بودم. خاطرات پدر مرتب در ذهنم 
مرور مي شد. گریه مي كردم، طوری كه بالش زیر سرم خیس شده بود. خوابم 
 برد، پدرم را در خواب دیدم، اطراف او را هاله ای از نور بسیار سفید خیره كننده ای
فرا گرفته بود. وقتی او را دیدم سالم كردم و خیلی خوشحال شدم. جواب 

سالمم را داد و گفت:
- دخترم من دارم می روم.

گفتم پدر جان نرو من كارت دارم، گفت: 
- نه، حتماً باید بروم، حضرت رسول)ص( دنبالم آمده اند و نمی توانم بمانم. 

چگونه پیش تو بمانم در حالی كه حضرت رسول)ص( منتظر من هستند.
پدرم از من جدا شد و در حالی كه برگشت و نگاه عمیقی به من انداخت، 

رفت و رفت تا آن نور ناپیدا شد.
نگینعالی،فرزندشهید
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جان عالی به فدایت
پدرم بسیار رقیق القلب بود، هر وقت آیه ای از قرآن تالوت مي كرد یا حدیثی از 
كالم حضرت رسول)ص( را قرائت می نمود، اشك در چشمانش حلقه می زد، حتی 
با دیدن بعضی از فیلم هایی مثل فیلم حضرت یوسف)ع(، كه داستان آن برگرفته 
از قرآن است، می گریست. اما در این میان عشق و عالقه و ارادتش به حضرت 
رسول)ص( بی نظیر بود. حتی وقتی اسم ایشان را بر زبان جاری مي كرد، سیل 
اشك از چشمانش جاری مي شد. قسمت اعظم شعرهای پدرم در نعت حضرت 
رسول )ص( است و مقطع آن معموالً مصرعی به این مضمون است: »یا رسول،

 

جان عالی به فدایت باد«. بعد از شهادت پدر، وقتی اشعار ایشان را در منقبت 
پیامبر اكرم )ص( مرور می كنم، به مادرم می گویم: مادر در كمتر غزل و قطعه ای 
از اشعار پدر می توان این جمله را پیدا نكرد و به حقیقت، ایشان به آن چه 

م اسالم)ص( فدا شد. می خواست، رسید و جانش در راه رسول مكراّ
نگینعالی،فرزندشهید





فصل ششم
شرم، تواضع، حق پذیری، 

صداقت و ساده زیستی
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عالم متواضع
 شهید، استاد عالی، عادت داشت لباس محلی كردی مي پوشید و به ندرت
 لباس روحانیت بر تن مي كرد. به همین دلیل وقتی وارد مكان های مختلف مي شد،

برای همه شناخته شده نبود. 
توفیقی بود در سال های 84 و 86 همراه ایشان عازم تشراّف بیت اهلل الحرام 
شدم. ایشان روحانی كاروان بود و حقیر هم به عنوان معین در خدمتشان بودم. 
در آن سفرها هم، حاج ماموستا لباس روحانیت نمی پوشید و می فرمود با همین 
لباس محلی بهتر و راحت تر می توانم با حجاج ارتباط داشته باشم، اگر لباس 
بپوشم ممكن است خیلی   ها به خاطر لباس وقتی من را می بینند به تكلاّف بیفتند

 

و دچار زحمت شوند. 
 ایشان در ایام حج ارتباط هایی با كردهای كرمانشاه و آذربایجان غربی برقرار 
مي كرد. وارد كاروان های آنها مي شد و یا در محافل و مجالس برای آنان سخنرانی 
مي كرد. وقتی حجاج آن استان ها بیانات شیواي ایشان را می شنیدند، شیفته اش 
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مي شدند و تازه می فهمیدند ایشان روحانی هستند.
همه ی اینها ناشی از تواضع این عالم عامل و بزرگوار بود و حتی دوست 
نداشت در جامعه شناخته شود، تا مبادا مردم به  خاطر او دچار زحمت و رنج 

شوند.
بهرامغفاری،
ازطاّلبشهید
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ثابت و استوار
از دوران طلبگي و از زماني كه به عزم تحصیل وارد مدرسه ي علوم دیني 
 روستاي كاني  سانان شدم، با شهیدعالي آشنا شدم و از همان روزهاي اول به وجوه

امتیاز او پي بردم؛ انساني بسیار ساعي و تالش گر و كنجكاو و اهل مطالعه و در 
عین حال متواضع و بسیار صبور. 

از ویژگي هایي برخوردار بود كه دیگران همه ي آن خصوصیات را یك جا باهم 
نداشتند. به دلیل تواضع باالیي كه داشت،

به راحتي با همه ارتباط برقرار مي كرد و دیگران را جذب مي نمود.
به خاطر اخالق حسنه و قدرت بیان فوق العاده اش همه را مجذوب خود مي كرد. 
در راه خدمت به دین از هیچ چیز و هیچ كس هراس نداشت. گاهي اوقات 
براي رسیدن به هدف، وارد میادیني مي شد كه بسیار مخاطره آمیز بود. خیلي 
از اوقات او را از ورود به این محدوده ها منع مي كردیم و خطرات را به او گوشزد 

مي نمودیم، اما او در كمال آرامش مي گفت:
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- مگر شما زحمات پیامبر بزرگ اسالم)ص( را در نشر دین فراموش كرده اید 
و یا خداي ناخواسته فكر مي كنید وجود من مهم تر از وجود نازنین پیامبر 

اسالم)ص( است. 
از  براي تبلیغ دین  باید خطر كرد و  به ثبات  قدم دارد،  نیاز  نشر دین 
هیچ مانعي نهراسید. دشمنان اسالم در طول تاریخ در مسیر این دین به حق، 
مانع هاي زیادي ایجاد كرده اند، اما همیشه مسلمانان باورمندي بوده اند كه دل 
به دریا زده و در راه رفع این موانع تالش نموده اند. لذا باید ثابت و استوار ایستاد 

ها را از میان برداشت.  و به اذن اهلل همه ي سداّ
شهیدعالي در طول دوران عمرشان در این راه شداید و مصائب فراواني را 

متحمل شد، اما هیچ وقت میدان را خالي نكرد و هراسي به خود راه نداد.
ماموستامالسیدعليحسیني،
امامجماعتمسجدقبايمریوان
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دوستي مقدم بر استادي
در سال ۱۳۵۳ تحصیل علوم دیني را در كاني سانان مریوان آغاز كردم. 

حوزه ي علمي كاني سانان تحت امر و اختیار مرحوم ماموستا مال محمد 
امین، ابوي شهیدعالي بود. شهیدعالي به دلیل استعداد و نبوغي كه داشت، در 
دوران طلبگي تدریس هم مي كرد و امر تدریس پایه هاي پایین تر به عهده ي 
ایشان بود، مدتي پس از استقرار، افتخار شاگردي ایشان را پیدا كردم. در اولین 
جلسه، آن چنان خوب درخشید كه ما مجذوب علم و اخالقشان شدیم. بعد از 

كالس گفت: 
- اگر مي خواهید مطالب را خوب بیاموزید و وظیفه ي طلبگي را به نحو احسن 
انجام دهید، باید با هم مثل دوست رفتار كنیم و بعضي از حصارهاي مرسوم و 
 غیرضروري استاد، شاگردي را بشكنیم تا امكان انتقال آن چه كه من مي دانم،

به شما فراهم گردد و االاّ باید در حصار تنگ تعارف باقي بمانیم و از عمر عزیزمان 
هم نتوانیم استفاده كنیم. 
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این پیشنهاد شهیدعالي روحیه ي ما را دگرگون كرد و انگیزه ها را مضاعف 
نمود.

از آن زمان به بعد، یاد دادن و یادگیري در فضایي دوستانه و بسیار صمیمي 
انجام مي گرفت و همین هم موجبات پیشرفت و شكوفایي استعدادها را فراهم 

كرد. 
از مطالب استاد لذت بیشتري مي بردیم و سؤاالت و ابهامات خود را بدون 
تعارف طرح مي كردیم و پاسخ مي گرفتیم، اگرچه حقیر توفیق نداشتم بیشتر 
از یك سال در خدمت ایشان باشم، اما بدون اغراق و مبالغه مي توانم ادعا كنم 

بركات این یك سال برابر بود با تمام سال هاي تحصیلم.
مالمحمدكیائیانكانيكبود،
ازشاگردانشهید
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رضایت مردم 
شهیدعالي از گوهرهاي نایاب دریای علم و عرفان بود. چشم روزگار كمتر از 

این نوع انسان های وارسته را خواهد دید. 
ایشان شخصیت خود ساخته و عالمی بود كه قول و فعلش با هم تطبیق 
داشت. هرچه مي  گفت، در عمل هم همان را انجام می داد. از توانایی هایی كه 

داشت در راه رضای خدا و به منظور كمك به مردم استفاده می نمود. 
در هر محفل و مجلسی كه وارد مي شد، با استقبال و تحسین مردم مواجه 
ات در پای منبر ایشان حضور پیدا كرده ام و هیچ وقت از كسی  مي شد. من به كراّ
نشنیده ام كه عنوان كند استفاده ای از این مجلس نبرده ام. همه ی كسانی كه در 
پای منبر او می نشستند، از خاص و عام و خرد و كالن از بیاناتش بهره می بردند 
 و ایشان توانسته بود به نحو اتم و اكمل رضایت مردم را جلب كند و این مسأله ی 
بسیار مهمی است، چون هر عالم دینی جامع همه ی توانایی ها نیست كه بتواند 

رضایت همه را جلب كند.
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از ویژگی های بارز ایشان كه عامل جذب مردم بود، برخوردهای متواضعانه و 
مؤدبانه  ی این انسان پرهیزگار بود.

اگر همه به او احتـرام مـی گـزاردند، علتش این بود كه او هم به همه عشق 
می ورزید و به آنها احتـرام مـی گزارد.

ناصرعلیپور،
كارشناسامورمساجدسازمانتبلیغاتاسالمیكرستان
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آغوش باز 
در سال ۱۳7۵ امام جماعت مسجد فرنگیس خانم سنندج بودم. مدت   ها 
ذ بزنم و در تكمیل  بود دوست داشتم در محضر حاج ماموستا عالی زانوی تلماّ

آموخته هایم از وجودشان كسب فیض نمایم.
یك روز خدمتشان رسیدم و عرض كردم: 

- حاج ماموستا می دانم مشغله های زیادی دارید، من هم می خواهم زحمتی 
به زحمات شما اضافه كنم. اگر چه مدت هاست قصد دارم این را عرض كنم، اما 
واقعیت امر این بود كه وقتی می دیدم مشغله های زیادی دارید، به خودم جرأت 
این كار را نمی دادم، ولی هر چه فكر كردم، نتوانستم خودم را قانع كنم كه از 

فیض وجود شما بهره نبرم.
فرمود: 

- خواستتان چیست؟ 
عرض كردم:
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از  و  مزاحم شما شوم  در هفته چند ساعتی  باشد،  داشته  امكان  اگر   -
محضرتان استفاده كنم.

لحظه ای به فكر فرو رفت و فرمود: 
- در خدمتم، این كار وظیفه ی من است و اگر واقعاً چیزی برای گفتن 

داشته باشم، در كمال سخاوت حاضرم تقدیم كنم. 
از عكس   العمل ایشان و این پذیرش بسیار گرم، تعجب كردم و فراوان از 

ایشان تشكر نمودم. فرمود:
- ساعات را خودم مشخص می كنم. بعد از چند روز زمان را اعالم فرمود و 

خداوند عنایت كرد و من ایامی را از خرمن علم ایشان خوشه چینی كردم. 
شیوه ی بیان و نوع تدریسش بی مانند بود، سراسر كالمشان مملو از فصاحت 
بود، واژه ها را بسیار زیبا در كنار هم می چید كه انسان از شنیدن آنها به اوج 
لذت می رسید. مثال ها را برای تفهیم مطلب آن چنان ساده و در عین حال نغز و 

پر معنا انتخاب مي كرد كه برای مرور دوباره ی درس نیازی احساس نمي شد. 
 مدتی كه در خدمت ایشان بودم، گذشته از آموختن، درس اخالق، مردم داری،

صبر، استقامت، عرفان و تواضع را آموختم.
وقتی با ایشان روبه رو مي شدم، آن چنان متواضعانه برخورد مي كرد كه اگر 

كسی ما را نمی شناخت، فكر مي كرد من استاد ایشان هستم.
جمالجعفری،
طلبهيشهید
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عالم پاسخ گو 
حاج ماموستا مراجعین فراوانی در طول روز داشت كه عمده ی آنها جوان 

بودند و در ارتباط با مسائل مختلف سؤاالتی داشتند.
ایشان با صبر و حوصله ی فراوان و گاهی با صرف ساعت ها وقت در كمال 
آرامش و با احساس مسؤولیت كامل به سؤواالت آنها جواب می  داد. بعضی وقت ها 
مدت مدیدی برای پاسخگویی به سؤال سر پا می ایستاد و تا وقتی كه احساس 

نمي كرد طرف مقابل را قانع كرده است، هم چنان بحث را ادامه می  داد. 
هیچ كس نیست كه سؤالی را از حاج ماموستا پرسیده باشد، اما به  جواب 

آن نرسیده باشد.
شیوه ی پاسخ او به سؤاالت آن چنان عالمانه و مؤدبانه بود كه زمینه ی جذب همه 
 را فراهم مي كرد و من بارها از مردم می شنیدم كه در غیاب خود او می نشستند|
 و برای این عالم ارزشمند دعا مي كردند و خداوند را برای عطای این چنین موهبتی

به جامعه ی كردستان سپاس و ستایش می نمودند.



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

190

شهیدعالي در تواضع و فروتنی به اعال درجه رسیده بود، حتی اگر در خیابان 
و معابر عمومی كسی از ایشان سؤال داشت، همان جا توقف مي كرد و سؤالش را 

پاسخ مي  گفت و بعد می رفت.
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانكشورومشاوراستانداركردستان
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عالم بی تکلف 
شهید حاج ماموستا عالی از نمونه های بارز تقوا، تزكیه، علم و عرفان بود.
انسان ساده، پاك و بی آالیشی كه نمونه ای چون او را در جامعه ی امروز این دیار 

كم می  توان پیدا كرد. 
بنده نام و آوازه ی ایشان را از سال ها قبل شنیده بودم، اما توفیق زیارتشان را 
 پیدانكرده بودم. در سال ۱۳74 كه شهرك بهاران به تدریج در حال آباد شدن بود،

از همان ابتدا مسجدی بنیان گذارده شد به نام مسجد نور. مردم برای تسریع 
در ساختن آن به منظور برگزاری نماز جمعه، اهتمام زیادی به خرج دادند و در 
مدت كوتاهی زیر زمین مسجد آماده شد. از حاج ماموستا عالی برای اقامه ی 
جمعه در این مسجد دعوت گردید. ایشان بالفاصله پذیرفت و این در حالی بود 

كه فقط زیر زمین مسجد آماده شده بود و مابقی بنای مسجد نیمه كاره بود.
حضورشان در آن مسجد نیمه   كاره، نور امید را در قلوب مؤمنین روشن كرد 

و آنها تالششان را برای آماده سازی مسجد چند برابر كردند. 
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 این شخصیت بزرگ آن چنان بدون تكلف حضور پیدا مي كرد كه برای همگان
تعجب برانگیز بود. با راهنمایی ایشان و همت مردم، مسجد آماده شد و به عنوان 

مسجد جمعه مورد استفاده قرار گرفت.
 حضور حاج ماموستا عالی در این مسجد، موجب اقبال عمومی مردم به آن
شد، به گونه ای كه پس از مدت اندكی، این مكان گنجایش حضور مردم را 
نداشت. با راهنمایی ایشان مردم به این فكر افتادند كه مسجد بزرگ تری را 
متناسب با جمعیت این شهرك احداث نمایند تا مؤمنین در مضیقه و تنگنا قرار 
نگیرند. پی گیری های زیادی از جانب حاج ماموستا انجام شد و مردم و هیأت 
امنا هم همت كردند و طرح احداث مسجد فعلی قبا عملیاتی شد و با همت 
مردم مسلمان منطقه عملیات اجرایی آن آغاز گردید. مسجد نور هم هم چنان 
به عنوان محل اقامه ی نماز جمعه مورد استفاده بود و حاج ماموستا در آن جا 

ادای وظیفه مي كرد. 
در سال ۱۳8۱ كه بخشی از مسجد ساخته شده بود، بنا به خواست مردم، 
حاج ماموستا در رمضان همان سال، مراسم نماز جمعه ی بهاران را به مسجد 

جدید االحداث انتقال داد و فرمود: 
- این مسجد از این به بعد مسجد جامع بهاران خواهد بود و به حول و قوه ی 
الهی و با همت و كمك شما مردم، این جا كامل خواهد شد و به عنوان باقیات  

صالحات  برای  همیشه پا برجا خواهد ماند. 
 از ابتدای ماه مبارك رمضان در سال 8۱ نماز جمعه رسماً در این مسجد برگزار

مي شد و شهیدعالي نیز از همان ابتدا امامت آن را به عهده داشت و در خود این 
مسجد هم به شهادت رسید.

سیدعارفرحیمی،
عضوهیأتامنایمسجدقبایبهارانسنندج
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اجابت دعوت
به دلیل ارادت صادقانه ای كه به استاد داشتم، سعی مي كردم زیاد با ایشان 

محشور باشم، چون زیارتشان به من توان و قدرت می داد. 
حاج ماموستا به دلیل تدریس در مراكز مختلف و امامت جمعه ی شهرك 
بهاران و پرداختن به امور تحقیق و پژوهش و جوابگویی به مردم، همیشه كمبود 

وقت داشت. 
مدتی بود ایشان را ندیده بودم و دوست داشتم ساعاتی را فارغ از مشغله 
در خدمتشان باشم و فیض ببرم. زنگ زدم و عرض كردم می خواهیم مصدع 

اوقاتتان شویم و برای شام همراه خانواده، ما را سرافراز فرمایید. فرمود: 
 - این روزها سرم خیلی شلوغ است و مراجعه كننده ی زیادی دارم، اگر مقدور

است به زمان دیگری موكول گردد.
عرض كردم:

- استاد! اگر ممكن است ما را هم به عنوان یكی از همین مراجعین منظور 
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فرمایید و ساعاتی از وقت خود را به ما اختصاص دهید. قبول دارید كه بنده هم 
به عنوان شاگرد شما حقی دارم.

 تأملی كرد و فرمود: 
- حرف حساب جواب ندارد، حق با شماست، شب مزاحم می شویم. 

شب در كمال سادگی و بی آالیشی تشریف آوردند و منزل محقر ما را با نور 
معنویت خود روشن كردند.

ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعی
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سه امتیاز بزرگ 
دو شهید گران قدر رمضان سال 88 سنندج - شهید حاج ماموستا شیخ 
االسالم و شهید حاج ماموستا عالی- هم حیاتشان و هم مماتشان دارای وجوه 

برجسته ای است و این برجستگی، آنها را بیشتر به جامعه معرفی می كند. 
از وقتی كه دستان پلید دشمنان دین از آستین مزدوران آنان درآمد و این 
دو شخصیت ارزنده و این دو بركت و رحمت واسعه ی خداوند را از مردم استان 
كردستان گرفت، من همیشه به موضوع تمایز شهادت آنان اندیشیده ام و اعتقاد 

دارم شهادت این عزیزان از ۳ امتیاز بزرگ برخوردار بود:
- اول این كه هر دو در ماه مبارك رمضان به شهادت رسیدند و بزرگ ترین 
شخصیت شهید ماه رمضان حضرت علی كرم اهلل وجهه است و این سعادت 

پوشیدن خلعت شهادت در ماه رمضان نصیب هر كسی نمي   شود.
 - دوم این كه این سرقافله های كاروان عشق و دلدادگی در كمال پاكی و با وضو
 و در حین خارج شدن از بیت طاهر خداوند به شهادت رسیدند و در واقع با آمادگی
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كامل به دیدار حضرت دوست رفتند. 
- سه دیگر این كه این دو شهید عزیز مأموران رحمت و بركات خداوند برای 
مردم بودند و هیچ گناهی نداشتند و آزاری به كسی نرسانده بودند، لذا در كمال 
 بی گناهی و فقط به خاطر دفاع از دین و دستاوردهای شریعت پاك مصطفی)ص(

جان بر سر پیمان نهادند.
خلیلكریمی،
رئیسادارهیآموزشوپرورشناحیهي2سنندج
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طلب حاللیت 
زمانی كه برای اولین بار عازم تشراّف بیت اهلل الحرام بود، هنگامی كه سفرش 
قطعی شد، سر از پا نمی شناخت. سراسر وجودش را شور و نشاطی معنوی فرا 
گرفته بود. همه چیز را مي شد در چهره اش به خوبی دید. از مدت ها قبل از تشرف، 
در فكر تهیه ي مقدمات و انجام تمهیدات الزم بود، گویی او را بال و پری داده اند تا 
با آنها در بی كرانگی ملكوت به پرواز درآید و به آرزوهایش جامه ی عمل بپوشاند. 
 در اوج این شور و حال عرفانی، یك روز دیدم حاج ماموستا به منزل ما تشریف
 آورد. آن زمان من امامت مسجد پیر غریب سنندج را عهده دار بودم. چون بی مقدمه
تشریف آورده بود، من غافلگیر شده بودم. خودش بالفاصله موضوع را فهمید و فرمود: 

- انتظار نداشتی به دیدنت بیایم؟
گفتم: 

 - از شخصیت كریم النفسی چون حضرت عالی همیشه این انتظار هست، اما 
این كه بدون اطالع تشریف آوردید غافلگیر شدم.
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تبسمی كرد و در حالی كه شادی سراپای وجودش را فرا گرفته بود، فرمود: 
 -از این كه خداوند بر من منت گذاشته و دعایم را در توفیق زیارت بیت شریفش
 مستجاب فرموده است، بسیار مسرور و خوشحالم و به شكرانه ی این نعمت ارزنده
 به دیدار شما آمده ام تا هم تجدید دیداری حاصل گردد و هم طلب حاللیت كنم.
 این سفر، سفر خطیری است و نمی   خواهم در حالی كه دینی بر گردن دارم، عازم

زیارت بیت اهلل شریف باشم و از عمق وجود از شما می خواهم اگر حقی بر من 
دارید، به بزرگی خود آن را ببخشایید و حاللم كنید. 

 آن چنان با احساس از این سفر روحانی صحبت مي كرد كه اشك در چشمانم
حلقه زد. سراسر وجودم سبك گردید و برای لحظه  ای آرزو كردم و در دل گفتم: 
''خدایا، كاش من هم در این سفر در ركاب استاد گران قدرم بودم،'' بدون این كه 

جمله ای بر زبان جاری كنم، فرمود: 
 - از خداوند سبحان می خواهم این توفیق را به شما هم عنایت كند و به زیارت

بیت اهلل شریف نایل گردي.
گفتم: 

- استاد شما حق استادی بر گردن من دارید، از این كه تقبل زحمت فرموده 
و برای طلب حاللیت نزد بنده ی حقیری چون من آمده اید، از شما صمیمانه 
سپاسگزارم، اگر چه قدوم مباركتان به این كلبه ی محقر نور و صفا بخشید، اما 

من خودم خدمت می رسیدم. 
فرمود: 

- من وظیفه ام را انجام داده ام و امیدوارم شما هم مرا حالل كنید. ان شاء اهلل 
بتوانم در آن سرزمین مقدس برای شما و همه ی برادران دینی دعا كنم. 

او را بدرقه كردم و از كرامت و بزرگواری این استاد فرهیخته در شگفت ماندم.
ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعیسنندج
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مظهر حیا 
شهید حاج ماموستا عالی، جامع صفات پسندیده بود و بدون اغراق ایشان 
بارز یك انسان كمال یافته محسوب مي شد و خیلی از گردنه های  نمونه ی 
صعب العبور نفس پرستی و خودبینی كه برای دیگران عبور از آنها نه تنها  سخت، 

بلكه غیر ممكن است، برای شهیدعالي به مسیری هموار تبدیل شده بود.
 او روحش را آن چنان پاالیش كرده بود كه همه ی اعمالش نمادهایی از خوبی، 

صداقت و پاكی بودند. 
     من مدتی در كتابخانه ی مسجد شیخ محمد بودم و تولیت آن جا را به 
عهده داشتم. شهیدعالي چون اهل مطالعه بود، زیاد به این كتابخانه می آمد و 
بنده هم توفیق زیارتشان را داشتم. اطالعات فراوانی در علوم مختلف داشت و 
هر گاه بحثی طرح مي شد، بسیار عالمانه وارد مي شد و تصور این بود كه ایشان 
در این مورد مشخص تحصیل كرده اند و تخصص دارند، اما واقعیت این بود كه 
شهیدعالي چون اهل مطالعه بود، لذا هم اطالعاتشان به روز بود و هم آن چه 
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را مطالعه مي كرد، تمام و كمال آن را درك می نمود و با توانایی هایی كه در 
استدالل داشت، در انتقال موضوع بسیار مسلط بود. 

یك روز در كتابخانه، متوجه شدم كه یكی از طلبه ها در یك موضع گیری 
تند علیه شهیدعالي كلماتی را بر زبان آورده، كه من وقتی شنیدم خیلی ناراحت 

و برافروخته شدم.
بالفاصله این طلبه را صدا زدم و در كمال عصبانیت گفتم: 

ی نیستی كه در مقابل حاج ماموستا عالی موضع گیری كنی؛  - تو در حداّ
وانگهی تو حق بر زبان راندن این كلمات را نداری. هیچ می دانی همه ماموستا 
عالی را به عنوان مظهر حیا می شناسند. ادب ایشان زبان زد خاص و عام است و 
اگر این حجاب و پرده نبود، ماموستا عالی می توانستند به شیوه ای با تو برخورد 

كنند كه برای همیشه این جا را ترك كنی. 
پس از بحثی كه با این طلبه داشتم، حاج ماموستا را دیدم. از ایشان هم 
عذر خواهی كردم. بابت برخورد آن طلبه هم عرض كردم انتظار داشتم با این 

آدم برخورد مي كردید. لبخندی زد و فرمود: 
- ماموستا ایشان یك طلبه هستند و بنده یك روحانی هستم، قطعاً برخوردی 
 كه من با ایشان كرده ام، تربیتی تر و تأثیرگذارتر از برخوردی است كه ممكن است

از من انتظار داشته باشند.
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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استدالل پذیري
شهیدعالي با این كه در مقایسه با بعضی از علمای شاخص كم سن و سال تر 
 بود، اما از نظر علمی در جایگاه باالیی قرار داشت و جزو روحانیون طراز اول

محسوب می شد. 
در بحث هایی كه در شورای افتا و شورای روحانیت در ارتباط با فتوا و احكام 
شرعی طرح مي شد، هیچ وقت جهت گیری خاصی نداشت؛ در تأیید یا رد نظر 

دیگران و این كه بخواهد نظرات خود را بر جمع تحمیل كند. 
وقتی طرح موضوع مي شد، مستندات الزم را ارایه مي داد و می فرمود: 

- نظر بنده این است، دوستان هم اظهار نظر بفرمایند تا به اجماع برسیم و 
رای صادر كنیم. 

یك هفته قبل از شهادت با هم در شورای روحانیت بودیم. مسأله ای شرعی 
پیش آمده بود و پیرامون آن فتوایی صادر شده بود. بعضی از دوستان اعتقاد 
داشتند این فتوا بر اساس نصوص نیست و اشكال دارد. حاج ماموستا عالی هم 
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كه ناظر بر این بحث ها بود، فرمود: 
- ماموستا آدابی شما چه استنباطی از این موضوع دارید؟ آیا این فتوا را 

می پذیرید یا نه؟ 
من هم با استناد به مبانی و ادله ی موجود، نظرم را در تأیید این فتوا عرض 

كردم. حاج ماموستا عالی اندك تأملی كرد و فرمود: 
- آن چه آقای آدابی گفتند كاماًل درست است و این فتوا هم بر اساس مدارك

 

و دالیل معتبر شرعی صادر شده است. 
شهیدعالي اهل منطق بود و استدالل منطقی را همیشه می پذیرفت.

خلیلآدابی
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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خاطره ا ی مشترك از دو شهید رمضان 
چند سال پیش حاج ماموستا مال قادر قادری امام جمعه ی محترم شهرستان 
پاوه كه از مفاخـر روحانیـت و از شخصیت های برجستـه ی علمی، فرهنگی و 
سیاسی منطقه هستند، به سفر معنوی حج مشرف شده بودند. پس از بازگشت 
هماهنگی هایی را با شهید حاج ماموستا شیخ االسالم و شهید حاج ماموستا عالی 
 انجام دادم و قرار شد همراه جمع دیگری از دوستان فرهنگی به دیدار حاج ماموستا 
مال قادر برویم. مقدمات سفر آماده شد و بنده و دیگر دوستان از همان ابتدا با توجه 
به شأن علمی و اجتماعی این دو بزرگوار تا حدودی احساس فاصله مي كردیم و 
همه ی تالشمان این بود كه خدای نخواسته طوری رفتار نكنیم كه باعث رنجش 
این بزرگواران شود. در مجموع، تالش بر این بود كه حركات كاماًل سنجیده و 
در خور شأن این مهمانان باشد. اما وقتی حركت كردیم، بر خالف تصور ما هر 
دو بزرگوار فرمودند كه ما از این لحظه با هم همسفر هستیم و باید آداب سفر 
 را رعایت كنیم كه خدای ناخواسته جمعی كه با ما هستند، معذب نباشند. 
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لذا از همه ی شما می خواهیم راحت باشید و خود عزیزان باب شوخی را باز 
كردند و با طرح موضوعات علمی و بیان خاطره از علمای بزرگ دینی، فضایی را 

فراهم كردند كه بوی بهشت و عطر معنویت از آن به مشام می رسید.
خلیلكریمی،
رئیسآموزشوپرورشناحیهي2سنندج
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اصل عمل است
برای اولین بار در مسجد نور بهاران سنندج با حاج ماموستا آشنا شدم. وقتی 
صوت و لحن و فصاحت و بالغت كالم ایشان را دیدم در یك معنی شیفته ی 

ایشان شدم. بعد از اتمام نماز، خدمتشان رسیدم و عرض كردم:
- ماموستا! صوت زیبای شما من را به یاد مدینه ی منوره انداخت.

ایشان تشكر كردند. عرض كردم:
- ماموستا من انتقادی هم از شما دارم، اجازه می فرمایید بیان كنم؟

فرمود: 
- بفرمایید. 

گفتم: 
ماشاء اهلل شما علم، سواد، دیانت، فصاحت و بالغت را به حد اعلـی دارید، 
اما آیا بهتر نیست، محاسن داشته باشید و مثل بقیه ی روحانیون حفظ ظاهر 

هم بكنید؟
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 لبخندی زد و فرمود: 
- »كاكه گیان بو چی به ایشه یا به ریشه؟.«۱ 

عرض كردم: 
- درست می فرمایید، به عمل است. اما این نظر من بود و نمی توانستم بیان 

نكنم. 
فرمود: 

- كار خوبی كردي كه نظرت را گفتی، اما سعی كنید به ظاهر افراد قضاوت 
نكنید، به باطن و رفتار توجه داشته باشید كه اصل، عمل است، نه ظاهر، چون 

آن چه شائبه ی ریا دارد، از ظاهر نشأت می گیرد.
سیدظاهرفرشادان،
مدیركاروانحجحرمینكردستان

1-	دوست	عزیز،	دیانت	به	ظاهر	است	یا	به	عمل؟ 
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خطبه ی عقد 
آرزو داشتم هر وقت ازدواج كردم حاج ماموستا عالی خطبه  ی عقد را بخواند. 
یك ماه قبل از شهادت ایشان، مراسم عقدكنان من بود. زنگ زدم خدمتشان 

عرض كردم دوست دارم خطبه ی عقدم را شما بخوانید، فرمود: 
- خودم هم خیلی دوست دارم، ولی ساالر جان مهمان دارم. منزل خیلی 

شلوغ است، خودت بیا و ببین، نمی توانم.
 نتوانستم خودم را قانع كنم. با لباس دامادی رفتم دنبالشان، وقتی زنگ در را 
 به صدا درآوردم، همسر حاج ماموستا در را باز كرد. به گرمی از من استقبال كرد، 

حاج ماموستا فرمود: 
- اگر چه نتوانستم در مراسم حضور پیدا كنم، اما با تمام وجود دعا كردم و از 
ی  خداوند خواستم شما را عاقبت به خیر كند، با دیدن این صفا و صداقت، به حداّ

خوشحال شدم كه در پوست خودم نمی گنجیدم و گفتم: 
-خدایا هزار مرتبه شكر كه چنین داعیان خیری دارم.

ساالرمحمدی
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امانت داری 
ذ مي كردم. در  بنده در سال های ۳8 و ۳9 در خدمت ابوی شهیدعالي تلماّ
آن زمان، كاك برهان نوجوانی بود كه تازه تحصیل را آغاز كرده بود و در حجره 
ب مشغول یادگیری علم بود. یك روز او را فرستاده بودند از جالیزی  در كنار طالاّ
در اطراف روستا برای طلبه ها هندوانه بیاورد. هندوانه را روی دوش او گذاشته 
بودند. در بین راه هندوانه از روی دوشش افتاده و شكسته شده بود. شهیدعالي 
تكه های آن را برداشته و در حالی كه تمام لباس هایش با آب هندوانه آلوده 
شده بود، آن را به حجره آورد. با دیدن این صحنه طلبه ها هم خندیدند و هم 
تعجب كردند، از ایشان سؤوال كردند، چرا تكه های هندوانه را آورده ای؟ گفت: 
''هندوانه افتاد و شكست،'' گفتند:''ُخب رها مي كردی و این جور خودت را به 
زحمت نمی انداختی.'' گفت: ''چنین كاری خالف امانت داری بود. این هندوانه 

امانتی بود كه در هر شرایط باید آن را به دست شما می رساندم.''
احمدنذیری،نویسنده
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حق پذیری 
 برهان یك عالم به تمام معنی بود، اما به همان اندازه ای كه علم داشت، تواضع،

فروتنی و حق پذیری هم داشت. 
 در سفر حج با هم بودیم. ایشان روحانی كاروان بود. بنده به عنوان یك حاجی
در این كاروان حضور داشتم. اكثر اوقات با هم بودیم. برای من احتـرام ویژه ای 

قایل بود.
یك شب در مكه جلسه ای را با حجاج كاروان داشت و فتوایی را صادر كرد. 

صبح روز بعد گفتم: 
كاك برهان فتوای شب گذشته ات خیلی به دلم ننشست. پرسید چرا؟ 

من هم دالیل آن را برایش توضیح دادم. تأملی كرد و گفت: 
- حق با شماست. من در این زمینه اشتباه كرده ام. امشب حتماً موضوع را 

برای حجاج توضیح خواهم داد. 
شب در جلسه ای كه برگزار شد، ضمن عذرخواهی از حاجیان گفت: 
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- من فتوای دیشب را تصحیح می كنم. حضور ذهن نداشتم و موضوع را 
آن گونه كه گفته ام نیست؛ مطلب صحیح این است.

او با شهامت كامل، وقتی واقعیت را فهمید، حتی برای یك لحظه منكر آن 
نشد و از مردم معذرت خواهی كرد و حق را پذیرفت. 

ایشان همیشه این گونه بود و هر وقت حق را می شناخت، بدون مقاومت 
آن را می پذیرفت.

احمدنذیری،
نویسنده
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رابطه ی دوستانه 
یكی از موفقیت های شهیدعالي در امر تدریس و تعلیم، شكستن حصارهای 

مرسوم رابطه ی استاد، شاگردی بود.
ب خود به عنوان  ایشان به دلیل تواضع فراوانی كه داشت، همیشه به طالاّ
دوست نگاه مي كرد و این نگرش موجب شده بود كه رابطه ای صمیمی و دایمی 

و مبتنی بر عشق و عالقه مابین استاد و شاگردانش برقرار شود. 
ذ مي كردیم، اما اگر كسی از رابطه ي  ما 4 نفر طلبه بودیم كه در خدمتشان تلماّ

ستاد، شاگردی ما اطالع نداشت و ما را با استاد می دید، فكر مي كرد دوست 
بسیار صمیمی و هم مباحثه هستیم. 

چند روزی مانده بود به ماه مبارك رمضان سال 88، بحث این ماه پیش آمد، 
یكی از دوستان عرض كرد:

- حاج ماموستا رمضان امسال در اوج گرما خواهد آمد و روزه گرفتن مشكل 
خواهد شد.
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من هم از باب شوخی گفتم: 
 - استاد شما كه معلم شرع هستی و قدرت اجتهاد و استنباط احكام را داری، 

نمی توانید كاری كنید كه رمضان امسال را به زمستان موكول كنیم! 
لبخندی زد و تأملی كرد و فرمود: 

- نه كاك طالب، هر چه فكر كردم نمي   شود! 
حاج ماموستا انسان شوخ طبعی بود، به اقتضای زمان و مكان شوخی مي كرد 

و دوست داشت شوخی و بذله گویی دیگران را هم بشنود.
طالبسبحانی،
امامجماعتمسجدابوذرغفاریسنندج
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تواضع و فروتنی
شهیدعالي از جایگاه و منزلت اجتماعی بسیار خوبی برخوردار بود. معموالً 
خیلی از انسان ها وقتی به چنین موفقیت هایی می رسند، سعی می كنند برای 
آنها موجب كسر شأن  از نظر  انجامش  را كه  اعمالی  از  حفظ ظاهر، خیلی 
است، انجام ندهند و یا بعضی ها دچار تكبر و نخوت می شوند؛ اما ایشان از نظر 
شخصیتی و منش اجتماعی و برخورد با افراد، هیچ وقت دچار تغییر و دگرگونی 
نشد، همیشه همان صفا، صداقت، پاكی و بی آالیشی در وجودش بود و در یك 
كالم هرچه زمان می گذشت و موقعیت اجتماعی ایشان باالتر می رفت، به همان 

اندازه به تواضع و فروتنی ایشان افزوده مي شد. 
یك روز پای پیاده از دانشگاه به طرف منزل می آمدم. وقتی به جلو كتابخانه ی 

مسجد قبا رسیدم، دیدم پدرم با فرزندم سرگرم است، گفتم: 
- پدر جان چكار می كنید؟

گفت: 
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- با پسرت آیدین، خاك بازی می كنم.
خیلی تعجب كردم. گفت: 

- كامیون آیدین را پر از خاك می كنم، ایشان می برد و خالی می كند. 
خیلی احساس شرمندگی كردم و گفتم:

- بچه ها حسابی شما را به زحمت انداخته اند. گفت: 
- من خودم این كار را دوست دارم، اینها فرزند من هم هستند، باید با بچه ها 

بازی كرد تا اجتماعی شوند و روند جامعه پذیری آنها درست انجام گیرد. 
پدر این كار را در حالی انجام مي داد كه مردم زیادی كه او را می شناختند، 

از آن جا رد مي شدند و ایشان را می دیدند.
نگینعالی،
فرزندشهید
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متاع بی ارزش دنیا 
 برهان عالقه ای به دنیا نداشت. با این كه زیاد زحمت می كشید و تالش مي كرد،

اما به دنبال پول درآوردن و جمع كردن مال دنیا نبود و همیشه مي  گفت: 
- متاع دنیا ارزش ندارد و باید دنیا را وسیله ای برای رسیدن به قیامتی پر 

بار قرار داد. 
یك بار با ناراحتی گفتم: 

- برهان تو اصاًل به فكر زندگی نیستی، ما از خودمان خانه نداریم، چند 
سال دیگر كه بچه ها همه دنبال زندگی خود رفتند، من و تو می   مانیم با صدها 

مشكل. 
لبخندی زد و گفت: 

- نگران نباش، همه ی ما خانه داریم - منظورش قبر بود-.
بعد یك بحث را پیش كشید و گفت: 

- مهم خانه ی قیامت است، دنیا كاروان سرایی بیش نیست، باالخره این چند 
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روز عمر در هر جایی كه باشد، سپری مي   شود.
به گونه ای این موضوع را تفهیم كرد كه من از گفته ام شرمنده شدم. 

هیچ وقت از ایشان نشنیدم كه آرزوی مال دنیا بكند. یك بار به او گفتم: 
- برهان تو را به خدا بگو آرامش تو در چیست؟ 

گفت: 
- در ۳ چیز.

گفتم: 
- چه چیزهایی؟ 

گفت: 
- كسب علم و انتقال آن به دیگران به منظور نشر معارف، 
                                                       طاعت خالق،
                                                 و رضایت مخلوق،

 اینها تنها چیزهایی هستند كه می  توانم در پرتو انجامشان به آرامش برسیم.
هماباتوبه،
همسرشهید



217

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

دنیا را فدای آخرت می كنم
ساده زیستی پدرم، ورد زبان خاص و عام بود. ایشان چون تكبر و نخوت را 
در وجودشان كشته بود، ساده زیستی را بر مقام و صدارت هم ترجیح مي داد و 

آن را به اختیار پذیرفته بود. 
منزل من در جوار و نزدیكی منزل پدرم قرار داشت، خیلی وقت ها از پشت 
پنجره ی آشپزخانه پدرم را می دیدم كه مدت های طوالنی در كنار خیابان به 
انتظار تاكسی می ایستاد. دیدن این صحنه برایم بسیار عذاب آور بود و بی اختیار 

اشك از چشمانم جاری مي شد. بارها مي  گفتم: 
- پدرجان حداقل برای این همه رفت و آمدی كه داری، ماشینی تهیه كن تا 
مجبور نباشی در گرما و سرما این گونه در كنار خیابان در انتظار تاكسی بمانی. 

من از این بابت خیلی عذاب می كشم. 
مي  گفت: 

- دخترم این حرف را نزن، این كفران نعمت است، وجود این تن سالم برای 
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من كافی است. من آگاهانه دنیا را فدای آخرتم كرده ام، چون هر چه در دنیا 
امكانات بیشتری داشته باشیم، در قیامت از امكانات كمتری برخوردار خواهیم 
بود. لذا دوست ندارم خودم را آلوده ی این دنیا بكنم. این چند روز عمر خواهد 
گذشت، حساب پس دادن در قیامت بسیار سخت است، پس تحمل این شداید 

زودگذر برای رسیدن به رضوان الهی كاری عاقالنه است.
نگینعالی،
فرزندشهید
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پذیرش همراه با صمیمیت
آشنایی بنده با شهید حاج ماموستا عالی از نمازهای جماعت ناحیه ی2 
آموزش و پرورش سنندج آغاز شد. مدت ها از این آشنایی گذشت تا این كه 
یكی از دوستان به من پیشنهاد كرد كه با خانواده ی حاج ماموستا وصلت 
كنم. مقدمات كار به سرعت آماده شد و خانواده ی ایشان جواب مثبت 
دادند. چند روز پس از انجام این مقدمات، حاج ماموستا با من تماس 

گرفت و فرمود: 
- می خواهم لحظاتی را با هم بنشینیم و صحبت كنیم.

بنده هم اجابت كردم و تنهایی خدمتشان رسیدم. بسیار صمیمانه من 
را پذیرفت و در كمال احترام با من روبه رو شد و در اوج سادگی و صداقت، 

فرمود: 
- پسرم، امیدوارم خداوند زمینه ی این كار خیر را فراهم كند و شما هم 
به جمع خانواده ی ما بپیوندی. ازدواج امر مقدسی است و بنده وظیفه دارم 
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در ایجاد این پیوند تالش كنم. در این میان ركن مهم قضیه شما و دخترم 
هستید، اگر تفاهم بین شما دو نفر وجود داشته باشد، ما حرفی نداریم.

و حتی اجازه دادند بنده با دخترشان نشستیم و شرایط خود را طرح 
كردیم و این آزادی در یك خانواده ی خیلی مذهبی برای من بسیار مهم 
بود و شاید انتظار آن را نداشتم، اما چون حاج ماموستا دید بسیار بازی 
نسبت به قضایا داشت و توافق و تفاهم ما برای ایشان اصل قضیه و بن 

مایه ی زندگی مشترك بود، ایشان پیشنهاد كرد و فرمود: 
- شما باید با هم صحبت كنید، همدیگر را بشناسید، مالك و معیار 
زندگی مشترك را طرح كنید تا بتوانید در آینده یك زندگی بی دغدغه و 

شرافتمند داشته باشید. 
زمانی كه مراسم خواستگاری برگزار شد و خانواده ی من از شهرستان 
سقز آمدند، حاج ماموستا آنها را بسیار تكریم فرمود و هنگامی كه طبق 

رسوم رایج موضوع مهریه و مسائل دیگر طرح شد، ایشان فرمود: 
- بنده دخترم را تقدیم شما كرده ام و هیچ شرط و شروطی هم ندارم.

این موضوع را شهیدعالي نه از سر تعارف، بلكه از صمیم قلب بیان 
فرمود و انصافاً هیچ شرط و شروطی هم نگذاشت و حتی مهریه هم تعیین 
نكرد. بعداً ما خودمان سر مهریه به توافق رسیدیم و آن را مشخص كردیم 

و این گونه در كمال سادگی زندگی مشترك ما آغاز شد.
ارسالنخسروپور،
دامادشهید



221

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

تأثیر گفتار
شهیدعالي شخصیتی تالش گر و جامع نگر بود. ایشان عمر عزیز و شریف 
خود را وقف خدمت به مردم كرد. ارتباط ایشان با مردم و جوانان در مسجد 
قبا از این مكان، مركزی ساخته بود كه چند هزار نفر در نماز جمعه ی ایشان 

حاضر مي شدند. 
بنده در دو مقطع توفیق شاگردی حاج ماموستا را داشتم، در سال های 
7۵ و 76 به عنوان طلبه از خرمن علم ایشان خوشه چینی كردم و بعدها نیز 
در آموزش و پرورش و در كالس های ضمن خدمت از محضرشان كسب فیض 

نمودم. 
یك بار شهیدعالي در آخرین جلسه ي دوره ی ضمن خدمت، ابیاتی در مورد 
جایگاه و منزلت مادر به دو زبان فارسی و كردی قرائت كرد كه حاضران را بسیار 
تحت تأثیر قرار داد. شهیدعالي وقتی این ابیات را قرائت مي كرد، وجودشان 
سرشار از احساسات پاك و بی آالیش شده بود. مستمعین با شنیدن ابیات، 
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سیل اشكشان جاری شد، ولوله ی عجیبی در كالس برپا شد كه قابل توصیف 
نیست.

گفتار ایشان چون از سر صدق و اخالص بود، بسیار تأثیرگذار بود.
معلمین به شهیدعالي به عنوان تجسم اخالق، پاكی و صداقت می نگریستند 

و بر این اساس سخنان ایشان را با تمام وجود می شنیدند و می پذیرفتند.
واحدهقاضیان،
مربیپرورشی



فصل هفتم
خانواده، فرزندان، 

صبر و مبارزه با نفس
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تکریم كودكان 
حاج ماموستـا نوه هایش را بسیار دوست داشت. با همه ی مشغله هایی كه 
داشت، همیشـه ساعاتـی را به آنها اختصاص مـی داد و با این كودكـان بازی 

مي كرد.
بعضی اوقات ایشان را می دیدیم كه با بچه ها، با یك توپ پالستیكی فوتبال 
بازی می كند، یا برای آنها آتش كوچكی را روشن می كندۀ كنار آتش همراه 

بچه ها می نشست و برای آنها قصه و داستان تعریف مي كرد.
دیدن این صحنه ها برای ما عجیب می نمود.

وقتی در این باره از ایشان سؤال مي كردیم، می فرمود:
- لحظه هایی را كه همراه این كودكان هستم، جزو بهترین ایام عمرم می دانم.
طالبسبحانی،
امامجماعتمسجدابوذرغفاریسنندج
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عادت كردن به دوری 
در طول سال هایی كه با پدر خانمم در كانی سانان زندگی مي كردیم، برهان 

زیاد به مسافرت می رفت. یك بار گفتم: 
- برهان چرا این همه به مسافرت می روی؟ 

گفت: 
- من پدرم را خیلی بیشتر از آن چه دیگران تصور می كنند دوست دارم و 
خیلی به او وابسته هستم، لذا این سفرها درواقع بهانه ای است برای من كه دور 
شدن از پدرم را تمرین كنم. چون ممكن است ما روزی این جا را ترك كنیم و 
جای دیگری برویم. اگر اكنون عادت نكنم، بعداً تحمل دوری ایشان برایم غیر 

ممكن خواهد شد.
هماباتوبه،
همسرشهید
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غلبه بر نفس 
برهان با همه ی وجود، مواظب بود كاری انجام ندهد كه از آن بوی نفسانیاّت 
و منیاّت بیاید. همیشه تالش مي كرد بر نفسش كنترل الزم را داشته باشد و به 

قول خودش باید بر نفس لگام زد تا مسیر را گم نكنی و به هدفت برسی. 
خیلی مراقب بود؛ از جهات مختلف تالش مي كرد نفسش را مهار كند. گاهی 
اوقات كه غذای مورد عالقه اش را می پختم، وقتی سر سفره می نشست چند 

لقمه بیشتر نمی خورد. هر وقت مي  گفتم: 
- برهان تو كه به این غذا عالقه داری، چرا نخوردی؟ 

مي  گفت: 
- می ترسم با سیر خوردن از آن دچار حرص شوم و نفسم با لذت بردن از 
آن بر من غلبه كند، لذا بیشتر از این نمی خورم تا به نفسم ثابت كنم مطیع او 

نیستم. 
شب ها كه می   خوابید، بر روی فرش و موكت كف اتاق می خوابید. هرگز روی 
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تشك نخوابید، وقتی علت را می پرسیدم، مي  گفت: 
- نمی خواهم مطابق خواست نفسم رفتار كنم. دوست دارم بر آن حكومت 

كنم و برده و فرمانبردارش نباشم.
همیشه در دعاهایش مي  گفت: 

- خدایا حب دنیا را در دلمان كم كن.
و مرتب به بچه ها هم سفارش مي كرد و مي  گفت: 

- در وقت خواستن از خدا، این دعا را فراموش نكنید، چون دوست داشتن 
دنیا، آغاز ورود به صحنه ی همه ی خطاها و لغزش هاست.

هماباتوبه،
همسرشهید
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مظهر صبر و بردباری 
شهیدعالي انسان بسیار صبوری بود، او از مصادیق بارز كظم غیض محسوب 

مي شد. 
در مدت ۳4  سال زندگی مشترك حتی یك بار ندیدم صدایش را بلند كند، 
حتی یك سیلی هم به فرزندانش نزد، اگر چه در بعضی از موارد، عده ای علیه 
او توطئه مي كردند و برهان از این موضوع اطالع كامل داشت؛ اما پشت سر آنها 
بدگویی و غیبت نكرد و تالش مي كرد با موعظه ی حسنه به آنها ثابت كند دارند 

اشتباه می كنند.
هیچ وقت علیه كسی قلمی بر كاغذ نگذاشت.

بعضی اوقات دوستانش از او می  خواستند در مقابل حركات كسانی كه با او از 
در مخالفت در می آیند، مقابله كند، اما او به این كار اعتقاد نداشت و مي  گفت: 
- با ارشاد و راهنمایی، آنها به اشتباه خود پی می برند و مشكل حل مي   شود. 

اگر در مجلسی می نشست و آن جا سخنی گفته مي شد كه زمینه ی عصبانیت 
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او را فراهم مي كرد، بالفاصله مجلس را ترك مي كرد كه مبادا عصبانی شود و 
لفظی را بر زبان براند كه موجب معصیتی شود. 

او فقر، سختی و نداری را به  سادگی تحمل مي كرد و آن قدر صبور بود كه 
مثل كوه در مقابل مشكالت می ایستاد و خم به ابرو نمی آورد. 

مدت ها بود از بیماری دیابت رنج می كشید، اما هیچ وقت كاری نكرد كه 
حتی فرزندانش از موضوع اطالع پیدا كنند. به من هم نگفته بود، اگر چه 
با اطالعاتی كه در مورد این بیماری داشتم، وقتی حاالت برهان را می دیدم، 
می فهمیدم مشكل دارد، اما ایشان حرفی نمی زد. وقتی هم مي  گفتم من می دانم 

تو مشكل دیابت داری، می خندید و مي  گفت: 
- نه، شما مطمئن باشید مشكلی وجود ندارد. 

سختی های بیماری را تحمل مي كرد تا مبادا فرزندانش بفهمند و دچار 
تشویش و نگرانی شوند.

بعد از شهادت ایشان ما از طریق دوستان پزشك برهان از این موضوع اطالع 
پیدا كردیم و فهمیدیم ایشان چقدر مشكل داشته اند.

هماباتوبه،
همسرشهید
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در فراق پدر 
در سفر عمره در خدمت حاج ماموستا عالی بودیم. ایشان چندین سفر با 

كاروان ما تشریف آورد. همسر حاج ماموستا با بنده تماس گرفت و گفت: 
- پدر ماموستا عالی فوت كرده است، چون ایشان عالقه ی زیادی به پدرشان 

دارند، لذا به شیوه ای موضوع را به اطالعشان برسانید كه ناراحت نشوند.
من هم قول دادم نهایت سعی ام را در این زمینه انجام دهم. 

همراه حاج ماموستا برای اقامه ی نماز در بیت   اهلل شریف، حركت كردیم. دور 
بیت بودیم، دقایقی به نماز مانده بود، عرض كردم:
- حاج ماموستا یك سؤال شرعی از شما دارم.

فرمود: 
- من در خدمتم.

گفتم: 
- اگر كسی عزیزش فوت كند، چگونه باید موضوع را به ایشان بگوییم كه 
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ناراحت نشود و به راحتی آن را بپذیرد. 
فرمود:

- بگویید'' انا هلل و انا الیه راجعون.''
 گفتم:

- ماموستا من این آیه را تكرار می كنم، ببینید آن را درست ادا می كنم یا نه.
یك بار آیه را تكرار كردم و در ادامه هم گفتم: 

- شما پدرتان دعوت حق را لبیك گفته اند. ان شاء اهلل بازماندگان سالمت 
باشند. 

حاج ماموستا متوجه اصل موضوع نشد و فرمود: 
- آفرین، درست و صحیح و خیلی خوب بیان كردی.

دیدم ایشان باز متوجه نشده اند. عرض كردم:
- حاج ماموستا بدون مقدمه عرض كنم، همسرتان با من تماس گرفت و 

خبر فوت پدرتان را اعالم كرد.
وقتی این را گفتم ایشان حدود دو دقیقه نتوانست حرف بزند، وقتی اقامه را 

گفتند نتوانست بلند شود. از ایشان خواهش كردم و گفتم: 
- حاج ماموستا شما بزرگ این كاروان هستید، باید صبر و بردباری بیشتری 
داشته باشید، ان شاءاهلل بعد از نماز در این مكان شریف برای علو درجاتشان دعا 

می كنیم. 
چهار نفر بودیم، نماز را با گریه و اشك و آه خواندیم و بعد از آن حدود نیم 
ساعت نشستیم و دعا كردیم و قرآن تالوت كردیم و پس از آن حاج ماموستا 

كاماًل آرام گرفت و فرمود: 
- '' انا هلل و انا الیه راجعون.''

سیدظاهرفرشادان،
مدیركاروانحجحرمینكردستان
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صبر در مرگ پدر 
برهان قصد تشراّف به عمره داشت و پدرش مدت ها مریض بود و در آن ایام، 

بیماري ایشان حاد شده بود.  گفتم: 
- برهان پدرت سخت مریض است، اگر ممكن است از سفرت صرف نظر كن. 

گفت: 
- چون سفرم در ماه مبارك رمضان است، دوست دارم این ایام را در حرمین 
شزیفین باشم. از طرفی هم اگر اراده ی خدا بر مرگ پدرم تعلق گرفته باشد، بود 
و نبود من در كنار او، این اراده را تغییر نخواهد داد، لذا با توكل بر خدا می روم.

ایشان عازم شد و هر شب به منزل پدرشان زنگ می زد و احوال ایشان را 
می پرسید. شبی كه پدرشان به رحمت خدا رفت، من آن جا بودم. در وقت سحر 

برهان زنگ زد و من گوشی را برداشتم. تعجب كرد، گفت: 
- هما تو آن جا چكار می  كنی؟

 گفتم: 
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- برهان من این را از تو آموخته ام كه زندگی ما پایانی جز مرگ ندارد. 
بالفاصله گفت: 

انا هلل و انا الیه راجعون.'' دوست داشتم خودم بر سر جنازه ی پدرم نماز  '' -
بخوانم.

 گفتم:
- در همان سرزمین مقدس برایش نماز بخوان.

حدود ده روز پس از فوت ابویشان از سفر حج مراجعت كرد، برای استقبال 
ایشان به فرودگاه كرمانشاه رفتم. وقتی من را دید، اشك در چشمانش حلقه زد، 
اما مثل همیشه صبر و بردباری پیشه كرد و غم خود را بروز نداد. در بین راه، نماز 

ظهر را به جماعت اقامه كرد. ماه رمضان بود، وقتی به منزل رسیدیم، گفت: 
- می خواهم به مریوان سر خاك پدرم بروم.

گفتم:
- هم روزه ای هم خسته، بگذار برای فردا صبح.

 ایشان پیشنهاد من را پذیرفت. روز بعد راهی مریوان شدیم. وقتی بر سر خاك
پدرش حاضر شد، با او به گفتگو پرداخت. گویی با یك آدم زنده سخن می گوید. 

من هم در كنارش نشسته بودم و گریه مي كردم. گفت: 
را  آنها  پدرم هم  را می شنوی،  تو صحبت های من  - هما همان طور كه 

می شنود.
 آن قدر با هم نجوا كردند و آن چنان با سوز و گداز بر سر خاك پدر با آن صوت

دلنشین، قرآن قرائت مي كرد كه دل سنگ را هم به جوش می آورد.
هماباتوبه،
همسرشهید
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عشق صادق
پدرم به دلیل داشتن ویژگی های شخصیتی خاص، محبوب قلوب همه ی 
مردم بود و محبت اطرافیان به ایشان بسیار زیاد بود. عشق به پدر در وجود 
همه ی فرزندان است و كسی از این دایره خارج نیست، اما عشق و عالقه ی من 
ی ایشان را  به پدرم در مقایسه با سایر اعضای خانواده بسیار بیشتر بود. به حداّ
دوست داشتم كه هر وقت در خیابان درحالی كه داخل تاكسی بودم، اگر پدرم را 
می دیدم حتماً از تاكسی پیاده مي شدم و دست ایشان را می بوسیدم. بارها پیش 

می آمد در جاهایی پدر را می دیدم كه باعث تعجب ایشان مي شد و مي  گفت: 
- دخترم از آسمان پایین افتادی كه این جوری در مقابل من سبز شدی؟

 مي  گفتم:
- نه پدرجان داشتم جایی می رفتم، وقتی شما را دیدم، نتوانستم بی خبر از 

كنارتان بگذرم.
 پدرم از مال و متاع دنیوی چیز زیادی نداشت، چون همه ی تالشش این بود 
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 كه فریب زندگی دنیا را نخورد. بسیار ساده زندگی مي كرد و هیچ وقت در فكر تجمالت
 نبود. ایشان در سخاوت شهره بود و هرآن چه داشت، صادقانه به نیازمندان هدیه 
 مي كرد و همیشه سعی مي كرد آن چه در توان دارد، در مسیر زندگی سعادتمندانه ی
 اهل و عیال صرف كند تا بچه ها كمبودی نداشته باشند و در این راه بسیار ایثارگرانه

برخورد مي كرد و تالش برای تأمین زندگی را جهاد در راه خدا می دانست.
هروقت ما چیزی می خواستیم، سعی مي كرد آن را در حد نیاز تأمین كند. 
همیشه چهره ای گشاده و خندان داشت و هیچ گاه مشكالت بیرون از منزل را 
 به داخل خانواده نمی آورد، چون اعتقاد داشت این كار تأثیر منفی در در روحیه ی

اهل خانه می گذارد و می تواند تبعات فراوانی به دنبال داشته باشد.
از همه ی این ویژگی ها برتر و باالتر، توكل و ایمان بسیار باالی ایشان بود. 
در سخت ترین شرایط زندگی مانند كوه استوار و پابرجا می ایستاد و خم به ابرو 
نمی آورد. زمانی كه در مریوان بودیم، در اوج جنگ تحمیلي هشت ساله مدت ها 
آواره شدیم. اضطراب همه را فرا گرفته بود، كمبودهای فراوان از یك طرف و 
بیم جان هم از جانبی دیگر، عرصه را بر ما تنگ كرده بود، اما در این میان پدر 
 آرامش داشت و هرگاه تنگ حوصلگی اطرافیان به اوج می رسید، در كمال آرامش

مي  گفت: 
- شما چرا خدا را فراموش كرده اید، اوست كه زمام امور ما را در دست دارد، 
به جای این  همه ترس و اضطراب به خدا، امید داشته باشید، بگویید: ''توكلت 

علی اهلل'' و خود را به اراده و تدبیر خدا بسپارید.
نگینعالی،
فرزندشهید
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خادم خانواده
وجود پدر شمع منوری بود كه مدام ما را دور نور وجودش جمع مي كرد؛ 
پسرها، عروس ها، دختر و داماد خیلی از اوقات دور هم در منزل پدر می نشستیم. 
گاهی اوقات همه مشغول تماشای تلویزیون مي شدند كه پدر با یك سینی چای 
وارد مي شد و مي  گفت:''بخورید، ببینید چای پیرمرد چه طعمی دارد. یا بلند 
مي شد می رفت میوه می آورد و پذیرایی مي كرد، وقتی از ایشان معذرت خواهی 
مي كردیم و مي  گفتیم: ''شما با این كارتان مارا شرمنده می كنید، نباید این كار 
را انجام دهید،'' می خندید و مي  گفت:''من قلباً دوست دارم و از انجام این كار 
ت می برم، تازه من هم در این خانه وظایفی دارم و باید آن را انجام دهم، لذا  لذاّ
ب باشید. از شما انتظار  دوست ندارم از این كه من این كارها را می كنم، شما معذاّ

دارم به من به عنوان یك دوست نگاه كنید.''
نگینعالی،
فرزندشهید
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آخرین دیدار
پدرم بچه های من را خیلی دوست داشت، حدود نیم ساعت قبل از آن كه 
ایشان به شهادت برسند، بچه ها بهانه ی پدرم را گرفتند. هرچه به آنها گفتم 
دیروقت است، بابا مسجد هستند، قبول نكردند. آنها را به منزل پدر آوردم. 
ایشان از مسجد برگشت، بچه ها را بوسید و یك بسته باطری را به آنها داد و 

گفت با اینها همه ی اسباب بازی هاتون را راه بیندازید. 
در همان لحظه زنگ در به صدا در آمد و ایشان دم در رفتند در حالی كه 

پسران من در دو طرف پدرم بودند و دست آنها را گرفته بود. 
وقتی صدای تیر آمد بر بالین پدر رفتیم، بچه ها با باطری های خونین حیران 

و سرگشته بی تابی مي كردند. بچه ای كه بزرگ تر بود گفت: 
- مادر بابا رفت پیش خدا. 

نگینعالی،
فرزندشهید
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مهر پدرانه
مهر و محبت و عشق به فرزندان در تمام وجود پدر موج می زد. ما را بسیار 
دوست داشت و سعی مي كرد مسیر حق را با مهربانی به ما بشناساند و در این 
راه هم به هیچ وجه به زور و اجبار متوسل نمي شد، بلكه رأفت و رحمت و مهر 

و محبت ابزاری بودند كه از آنها برای نیل به هدف استفاده مي كرد.
نماز را ستون و پایه ی دین و منشأ مكارم می دانست و بر این باور بود كه 
انجام آن در جوانی حالوت و لذت بیشتری دارد، لذا بدون توسل به زور، فرزندان 
را آن چنان به این مسیر وارد كرده بود كه نماز قسمتي از وجودشان شده بود. 

سحرگاهان كه برای راز و نیاز با معبود بی نیاز، برمی خاست با مهری پدرانه 
به سراغ ما می آمد و به آرامی صورت ما را می بوسید و مي  گفت: 

- عزیزانم، نمازتان قضا نشود.
آن چنان با آرامش برخورد مي كرد كه ما بی اختیار از بستر برمی خاستیم و 

راهی انجام دستور الهی مي شدیم.
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در تمام طول عمر حتی یك بار هم با خشونت و تندی با ما برخورد نكرد.
 گاهی اوقات كه از دستمان عصبانی مي شد، لحظاتی اخم مي كرد، در حالی كه

لبانش پر از خنده بود.
وقتی ایشان را با این حالت می دیدیم، می خندیدیم و مي  گفتیم: 

- بگو كدام را باور كنیم، اخمت را یا خنده ی لبانت را.
بالفاصله می خندید، می آمد و ما را در آغوش می كشید.

نگینعالی،
فرزندشهید
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راز
خواهرم پس از شهادت پدر بسیار افسوس می خورد و مي  گفت كاش پدرم 
مدتی مریض مي شد، بعد فوت مي كرد، تا حداقل ما خدمتش مي كردیم و با این 
خدمات آرامش وجدان پیدا مي كردیم. مرتب از این حرف ها می زد، تا این كه یك 
شب پدر را در خواب دیده بود. ایشان به خواهرم گفته بود:''نسرین جان می خواهم 
رازی را به تو بگویم.''، او هم گفته بود پدر جان بگو. پدر گفته بود: ''دخترم من 
سرطان دارم!'' نسرین با شنیدن این كالم پدر بسیار بی تابی كرده بود و شیون سر 
داده بود، پدرم از عكس العمل نسرین خندیده بود و گفته بود: ''دخترم من سرطان 
ندارم، خیلی هم سالم و سرحال هستم، این را به این خاطر به تو گفتم كه ناشكری 
نكنی، دیدی با شنیدن این جمله چقدر ناراحت شدی، پس سعی كن دیگر از این 

حرف ها نزنی و كفران نعمت نكنی، خداوند به من خیلی لطف دارد.''
نگینعالی،
فرزندشهید
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واژه های صحیح
از پدرم آثار و دست نوشته های زیادی برجای مانده است، بعضی از آنها كامل 
هستند و تعداد زیادی هم ناقص و یادداشت های متفرقه ی زیادی هم دارند كه 

بعد از شهادت ایشان توسط اعضای خانواده درحال جمع آوری و تدوین است.
پدرم كتابی در زمینه ی مسائل حج نوشته اند، وقتی درحال بررسی و تصحیح 
و مقابله ی آن بودیم، دو واژه از واژه های كتاب ناخوانا بود. ما هركاری كردیم، 
نتوانستیم آن را بخوانیم. كار را به خواهرم نسرین واگذار كردیم. ایشان تا ساعات 
آخر شب برای خواندن صورت صحیح این دو واژه تالش كرد، اما موفق نشد و 

رفت خوابید.
صبح زود وقتی از خواب بیدار شد، با خوشحالی آمد و گفت صورت واقعی 

هردو واژه را پیدا كرده ام. گفتیم: 
- تو كه خواب بودی چگونه آنها را پیدا كردی؟

گفت:
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-  شب خواب پدر را دیدم، گفت نسرین چرا تنبلی می كنی و نمی توانی آن 
واژه ها را بخوانی؟

گفتم: 
- پدر جان تو را به خدا كمكم كن تا بتوانم بخوانم.

ایشان هم گفتند: 
- دخترم، صورت صحیح این واژه ها این گونه است و هردو واژه را به من 

گفت.
نگینعالی،
فرزندشهید
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من زنده هستم 
مدتی از شهادت حاج ماموستا گذشته بود، یك شب ایشان را در خواب 
دیدم، بسیار جوان و شاداب و سر حال بودند. عرض كردم حاج ماموستا مگر شما 
نمرده اید؟ لبخندی زد و فرمود:''نه فرزندم. من همیشه پیش شما هستم.'' بعد كنار 
من نشست و درست مثل زمان حیات با هم صحبت    های زیادی كردیم و پس از 
آن خداحافظی كرد و رفت. من این خواب را برای كسی تعریف نكردم. چند روز از 
این واقعه گذشت. یكی از دوستانم آمد و گفت ماموستا به خوابم آمد.گفتم شوخی 
می كنی. قسم خورد و گفت جدی می   گویم، گفتم چیزی نفرمود؟ گفت: فقط 
یك جمله صحبت كرد. گفتم: چه جمله ای؟ گفت:'' به من فرمود به شما بگویم 
فاتحه ی ماموستا را فراموش نكنی.'' از شنیدن صحبت   های دوستم خیلی منقلب 
شدم و اگر چه هیچ وقت فاتحه ی ایشان را فراموش نمي كردم، اما از آن زمان به 

بعد به قرائت فاتحه برای حاج ماموستا به عنوان یك تكلیف شرعی نگاه می كنم.
ساالرمحمدی
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كار بی منّت
حاج ماموستا عالی همیشه اهل عمل بود و آن چه را كه خود نمی توانست به 

آن عمل كند، هیچ وقت به دیگران تذكر نمي داد. 
ایشان به اذعان و اعتراف همه ی كسانی كه او را می شناختند، در تواضع و 

فروتنی اسوه و الگو بود. هیچ گاه نخوت و تكبر در وجودشان مشاهده نشد.
حاج ماموستا به رغم مشغله های كاری فراوانی كه داشت، بخشی از وقت 
خود را به كار در خانه و كمك به همسرشان اختصاص مي داد و هر وقت ایشان 
را از كار كردن برحذر می داشتند و مي  گفتند: كسان دیگری هستند كه این كار 

را انجام دهند، می فرمود: 
 - پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( با آن همه عظمت و كماالت در كارهای منزل

به همسرانشان كمك مي كردند، مگر من شاگرد مكتب ایشان نیستم؟ چگونه 
می توانم كمك نكنم.

 هر كاری می توانست انجام مي داد؛ برای اهل منزل چایی می آورد، ظرف
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می شست و كارهایی را كه در توان و امكانش بود، بدون مناّت انجام مي داد و 
می فرمود: 

آن چه انجام می دهم از باب مناّت نیست، عمل به وظیفه است و انجام وظیفه 
و تكلیف هم دستور خداست، پس من فقط به دستور خداوند عمل می كنم.

ارسالنخسروپور،
دامادشهید
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لطف به كودكان
حاج ماموستا عشق و عالقه ی فراوانی به كودكان داشت، مخصوصاً دو فرزند 
ت عالقه به آنها به حدی بود كه خود ما را به  من را بسیار دوست داشت. شداّ
تعجب وا می داشت. حوصله ای كه ایشان در تربیت این بچه ها داشت، ما كه 

جوان بودیم نداشتیم.
شهیدعالي به همه ی جهات شخصیتی آنها توجه داشت. هر وقت احساس 
با آنها بازی مي كرد؛ حتی در محوطه ی  نیاز دارند بازی كنند،  مي كرد آنها 
مسجد قبا با آنها فوتبال بازی مي كرد. گاهی اوقات من با خودم فكر مي كردم و 
مي  گفتم: این كار در شأن شخصیتی مانند ماموستا عالی نیست، اما ایشان قبل 
از این كه در فكر این مسائل بی اهمیت و حاشیه ای باشد، در فكر پرورش روحی 

و روانی بچه های ما بود و الحق برای آنها وقت می گذاشت.
هیچ گاه  می آورد.  خوراكی  بچه ها  برای  حتماً  می آمد،  بیرون  از  هروقت 
فراموش نمی كنم زمانی منزل ما در محله ی شیخان سنندج بود، ایشان هم 
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در مركز پیش دانشگاهی امام خمینی )ره( كه به منزل ما نزدیك بود، تدریس 
مي كرد. در مدت كم زنگ تفریح، حتماً برای بچه ها خوراكی می خرید، می آمد 
به آنها تحویل مي داد، بچه ها را می بوسید و بدون این كه بنشیند، می رفت و 

می فرمود: 
- دلم هوای بچه ها را كرده بود، آمدم آنها را ببینم.

ارسالنخسروپور،
دامادشهید
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جای خالی شهیدعالي 
 در سال ۱۳87 یادواره ی شهداد را در دبیرستان برگزار كردیم. در این مراسم
 جمعی از فرهنگیان هم در كنار  دانش آموزان حضور داشتند. شهیدعالي به اتفاق

حاج آقا وثوقی- از روحانیون مهمان- هم در این مراسم بودند. وقتی از شهیدعالي 
برای ایراد سخنرانی دعوت كردیم، ایشان تعارف كرد و فرمود: 

- چون من وظیفه ی میزبانی را انجام می دهم، لذا بهتر است حاج آقا وثوقی 
جمع را مستفیض فرمایند.

باالخره ایشان آقای وثوقی را راضی كرد و فرمود: 
- شما مهمان ما هستید، دوست داریم از بیانات شما استفاده كنیم. 

سال بعد - ۱۳88- هم این یادواره را در این دبیرستان برگزار نمودیم و 
سخنران اصلی مراسم هم حاج آقا وثوقی بود. ایشان وقتی پشت تریبون قرار 

گرفت، فرمود: 
- حضار ارجمند به یاد دارید در سال گذشته و در چنین ایامی حاج ماموستا 
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عالی هم در این مجلس نشسته بود و امروز جای ایشان خالی است.
 دانش آموزان و همكاران با شنیدن این جمالت و تداعی عالقه و ارادتی كه 
به شهیدعالي داشتند، فریاد شیون و فغان سر دادند و مراسم به معنای واقعی 
 تبدیل به مجلس سوگ شد و به یاد شهیدعالي و همه ی شهدای انقالب اسالمی،

اشك ریخته شد و فضایی معنوی این مجلس را فرا گرفت كه مانند آن را كمتر 
دیده ام. 

فوزیهغفاري،
مدیردبیرستاننمونهدولتيمائدهيسنندج
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حسرت دائمی 
در سال ۱۳86 در منزل مراسم مولودی خوانی داشتیم. حاج ماموستا افتخار 
داد در مجلس حاضر شد. در اثنای برنامه ها ده دقیقه ای برای مهمانان صحبت 
كرد. در بین مهمانان یكی از دوستان من حضور داشت كه حاج ماموستا را 
نمی شناخت و هیچ برخوردی با ایشان نداشت. سخنان شهیدعالي روی این 
فرد بسیار تأثیر گذاشته بود و بعد از آن مراسم، همیشه از حاج ماموستا تعریف 

مي كرد. 
چند روز بعد از شهادت حاج ماموستا ایشان به مغازه ی من آمد. چشمانش 

قرمز شده بود و از نظر روحی وضع نامطلوبی داشت. گفتم: چی شده؟ 
صدای هق هق گریه اش بلند شد. وقتی كه اصرار كردم، دلیل ناراحتی و 

نگرانی اش را بیان كرد. گفت: 
- ساالر كاش هیچ وقت ماموستا عالی را ندیده بودم. 
گفتم، تو كه یك بار بیشتر ایشان را ندیده ای، گفت: 
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- در همان یك بار، سرا پای وجودم را منقلب كرد، مدت ها بود تصمیم داشتم 
 خدمت ایشان برسم و در حلقه ی مریدانش قرار گیرم، اما خداوند این لطف
را از من دریغ داشت و دچار حسرت دایمي  شدم، شاید من لیاقت این آشنایی 

را نداشتم.
ساالرمحمدی



فصل هشتم
عشق به قرآن
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مفسر قرآن 
چند سال پیش، از طرف اداره ي كل ارشاد اسالمی، جلساتی پیرامون تفسیر 
قرآن در محل كتابخانه ی مركزی سنندج برگزار گردید. حقیر از استاد عالی برای 
تدریس در این محفل قرآنی دعوت كردم. ایشان مثل همیشه بزرگواری فرمود و 
تشریف آورد. قرار شد در هر جلسه آیاتی از كالم اهلل مجید تفسیر و تبیین شود. 

حاج ماموستا دو سوره ی مباركه  ی لقمان و احزاب را برگزید و فرمود:
- این دو سوره با تركیب جمعیتی كالس هماهنگ است و سنخیاّت دارد.

و انصافاً این تشخیص بسیار به جا بود. بحث هایی كه ایشان داشت، بسیار 
 مورد استقبال واقع شد و ما همه ی آنها را ضبط و ثبت كردیم و در قالب جزوه ای

گردآوری و تدوین كردیم كه در حال حاضر موجود است و ان شاءاهلل اگر خداوند 
لطف و كرم خود را بر ما ارزانی دارد، مصمم هستیم این جزوه ی اگر چه مختصر، 
اما بسیار غنی و پر بار را چاپ كنیم و در دسترس عالقه مندان به قرآن قرار 

دهیم.
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قطعاً این كار شادی روح پاك و مطهر شهیدعالي را به دنبال خواهد داشت 
و چشمه سار علم و معرفت ایشان، هم چنان در جریان خواهد بود و روح و جان 

تشنگان معارف قرآنی را سیراب خواهد نمود.
كاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهكلفرهنگوارشاداسالمیكردستان
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صوت دلربا 
 چهار سال پیش، در ماه مبارك رمضان، برای افطار به منزل ما دعوت بودند،

پس از صرف افطار برای اقامه ی نماز تراویح عازم مسجد محل شدیم و نماز 
تراویح به امامت ایشان برگزار گردید. 

من به دلیل عالقه ی خاصی كه به شهید ماموستا عالی داشتم تصمیم 
گرفتم تمام مراسم را اعم از اقامه ی نماز، سخنرانی ایشان و تالوتی كه از كالم اهلل 

مجید داشت، ضبط كنم. 
همه ي مراسم را با جزییات و حواشی از ابتدا تا انتها ضبط كردم. تالوت 
حاج ماموستا بسیار دل انگیز بود و صوت دلربایش، همه ی وجودم را با خود برده 
بود. وقتی به منزل برگشتم چند بار آن را گوش دادم. پس از آن، همان آیات 
را با تالوت استاد عبدالباسط مجدداً مرور كردم؛ نه تنها سبك حاج ماموستا در 
تالوت دقیقاً مثل سبك استاد عبدالباسط بود، بلكه صدای آنها هم دقیقاً مثل 

هم بود. 
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اب بود. تالوت ایشان را جداگانه  این موضوع برای من بسیار جالب و جذاّ
ضبط كردم و به هركس كه مي  گفتم این تالوت كیست؟ بالفاصله مي  گفتند 
این تالوت استاد عبدالباسط است و وقتی من مي  گفتم نه، این را حاج ماموستا 

عالی تالوت كرده اند، باعث تعجب آنها مي شد.
عبیدصادقی،
ازآشنایانشهید
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تأثیر كالم
شهیدعالي در وعظ و سخنرانی از توانایی های فوق العاده ای برخوردار بود.

آشنایی او با ادبیات عرب و توان و قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط از آیات 
 قرآن كریم، كالم را چون مركبی راهوار در اختیارش قرار داده بود و در هر مجلسی
كه وارد مي شد و در هر موضوعی كه بحث مي كرد، همه را تحت تأثیر قرار می داد.
او شخصیت ممتازی داشت و در زمینه های مختلف علوم دینی استاد بود. 
 خوب به یاد دارم در سال ۱۳7۳ در مجلس ترحیمی حضور داشتیم كه استاد

عالی هم تشریف آورد. در اثنای مراسم وقتی كه مسجد مملو از جمعیت بود، از 
ایشان تقاضا كردند نا حاضران را با زالل كوثر كالمشان سیراب نمایند.

شهیدعالي بحثی را در ارتباط با قیامت آغاز كرد و با ذكر و تفسیر آیاتی از 
قرآن كریم آن چنان شـور و هیجـانی در مسجد ایجاد شد كه هیچ كس انتظار 

نداشت. 
 من مجالس مشابه این مجلس را بسیار دیده بودم و در آن مجالس هم در پای
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اما آن چه شهیدعالي بیان كرد، از جنس  منبر خیلی از علما نشسته بودم، 
دیگری بود، چراكه او تمام زوایای آیات كالم اهلل مجید را بررسی مي كرد و با ذكر 

احادیثی از رسول اكرم)ص( بر اثبات گفته های خود دلیل و برهان می آورد. 
 سیل اشك از دیدگان جمعیت جاری شد و فریاد ناله و شیون از همه برخاست.

من در تمام عمرم جلسه ای با آن معنویت را ندیده ام. 
فیض وجود او بركت بی منتهای الهی و رحمت واسعه ای بود بر مردم این 
دیار كه متأسفانه حوصله ی تنگ اشقیاي زمانه تحمل ظرفیت وجود این عالم 

وارسته را نداشت و او را آن چنان مظلومانه به شهادت رساندند...
محمدسعیدصادقی،
ازآشنایانشهید
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قرائت روزانه ی قرآن را فراموش نکنید
 عنایت حضرت دوست، حقیر را همراهی فرمود و بنده از سال ۱۳67 در محضر
ذ زدم و از بحر مواج علم و تقوا استاد گران قدر، شهید حاج ماموستا عالی زانوی تلماّ

 

و درایت ایشان گوهر های گرانبهایی را صید كردم و دروس تخصصی و مشكلی 
مانند مختصرالمعانی، فلسفه و كالم را از این گوهر یكتای دریای علم و عرفان 
فرا گرفتم و توانستم از دست مبارك ایشان اجازه ی افتا بگیرم و فارغ التحصیل 

شوم؛ اما ارتباطم با حاج ماموستا هم چنان برقرار بود.
زمانی كه ایشان امامت مسجد دارالسالم مریوان را عهده دار بود، همیشه 

مصدع اوقاتشان مي شدم و در آن مسجد خدمت ایشان می رسیدم. 
مسجد دارالسالم با وجود ذی جود شهیدعالي همیشه از مساجد آباد مریوان 
 بود و حوزه ی درس ایشان در این مسجد دایر بود و جمع زیادی از طالبان علم گرد 

وجود نازنینش حلقه می زدند.
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ب علوم دینی  یك روز در مسجد خدمتشان رسیدم، برای عده ای از طالاّ
صحبت مي كرد و راه و روش تبلیغ را به آنها آموزش می داد. 

در میان صحبت هایش اشاراتی به بركت   های دایمی قرآن كریم فرمود و 
خطاب به حاضران گفت: 

- مبادا پس از فراغت از تحصیل از قرآن غافل شوید. قرآن سراج منیری است 
كه راه بشریت را تا قیام قیامت روشن نگه می دارد و در میان تمام تاریكی های 
موجود، همیشه انوارش تابناك خواهد ماند. شما باید همیشه از این سرچشمه ی 
وحی تغذیه شوید و معارف ارزشمند آن را در جامعه ی انسانی منتشر كنید و 
 بشریت را به سرچشمه ی هدایت راهنما و رهنمون باشید. بنابراین قرائت روزانه ی

قرآن را فراموش نكنید و حداقل در طول روز یك جزءِ از قرآن را تالوت كنید، 
تا سرچشمه های معرفت از قلوبتان جاری گردد.

ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعیسنندج
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لیالي قدر
سال ۱۳86 امامت مسجد حضرت حمزه را در محله ی شریف آباد سنندج 
عهده دار بودم. مسجد و مأمومین با صفایی داشتیم و در ایام ماه مبارك رمضان، 
صف های نماز تراویح بسیار فشرده بود و جمعیت زیادی در مسجد حضور پیدا 
 مي كردند و زمینه ی بسیار خوبی برای تبلیغ فراهم بود، علی   الخصوص كه عمده ی

اهل مسجد جوانان بودند. 
یك روز خدمت استاد عالی عرض كردم: 

- در شب های ماه مبارك رمضان مسجد مملو از جمعیت است و الحمدهلل 
استفبال بسیار خوبی از نماز تراویح مي   شود، اگر امكان داشته باشد یك شب 

تشریف بیاورید تا از فیض وجودتان بهره ببریم. 
فرمودند: 

- حتماً این كار را خواهم كرد، اما بهتر است در لیالی قدر خدمت مردم برسم

 

تا از این شب های باعظمت بهره ی بیشتری ببریم. 
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عرض كردم هر طور صالح می دانید.
ایشان تاریخی را مشخص كرد و قرار شد در شب مقرر ما را سرافراز  فرمایند. 
 خبر را به اهل مسجد گفتم. بسیار خوشحال شدند و برای فرارسیدن زمان موعود،

لحظه شماری مي كردند. باالخره توفیق حاصل شد و استاد هم در وقت مقرر 
تشریف آوردند و آن شب امامت نماز تراویح را هم انجام دادند و پس از آن به 

ایراد سخنرانی پرداختند.
بیانات شیوا، استدالل   های قوی و متین و تمسك به قرآن كریم و شرع مبین 

توسط حاج ماموستا شور و هیجان غیر قابل وصفی را در مسجد ایجاد كرد.
صدای هق هق گریه و ناله های روحانی به آسمان برخاست و گویی مدخل 
 مسجد، قطعه ای از ملكوت الهی است و استاد عالی هم یكی از مقربان بارگاه حق

كه برای رساندن این زمینیان به عروج اعلی وارد مسجد شده است.
این حضور آن چنان ولوله ای ایجاد كرد كه تا امروز همه ی نمازگزاران از آن 
به شب قدر به یاد ماندنی و فراموش نشدنی یاد می كنند و ذكر جمیل حاج 

ماموستا دایم بر زبانشان جاری است.
ایوبصادقی،
امامجماعتمسجدامامشافعیسنندج
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مفسر توانا 
چند سال پیش در مسجد والی سنندج محفلی قرآنی برگزار نمودیم. مردم 

استقبال كم نظیری كردند. مسجد مملو از مرد و زن شده بود.
از محضر حاج ماموستا عالی دعوت كردیم آیاتی از كالم اهلل مجید را برای 
حاضران تفسیر كند. اجابت فرمود و آیاتی از سوره   های مریم و نور را انتخاب 

كرد و به تفسیر آن پرداخت. 
ایشان با تفسیر این آیات شور و ولوله ای در جمعیت ایجاد كرد كه كسی 
تصور آن را نمي كرد. بیانی شیوا، واژه هایی روان و قابل فهم در بستری از فصاحت 

و بالغت، نورانیتی به این محفل قرآنی بخشید كه قابل تصور نیست.
 پس از جلسه خدمتشان رسیدم و ضمن تشكر از ایشان، عرض كردم ما شاء اهلل
از این بیان شیوا و تسلط بی مثل و مانند شما بر تفسیر كالم الهی. واقعاً مفسری 

توانا هستید و همه ی ما به وجود شما افتخار می كنیم.
من را در آغوش گرفت و فرمود: 
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- من خاك پای شما اهل قرآنم، شما حامل قرآن هستید و به قرآن خدمت 
می كنید، از بركت وجود شماست كه مردم این گونه عاشقانه در محافل و مجالس 
قرآنی حضور پیدا می كنند. شاگردانی كه شما در این راه تربیت كرده اید، هر 
كدامشان تصویری گویا از قرآن هستند، من ناچیز كجا و تالش های بی شائبه ی 

خادمان قرآن كجا؟
نجمالدینهاشمی،
امامجماعتمسجدهاجرخاتونسنندج
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یادگار جاودان قرآن 
 در سالی كه ما در خدمت حاج ماموستا عالی بودیم، از همان بدو ورود ایشان

به دبیرستان ما، عطر معنویت در این فضای علمی پراكنده شد و خیر و بركت 
در قلب ها رسوخ كرد. تصمیم گرفتیم به منظور تشویق همكاران از یك طرف و 
استفاده ی كامل از وجود حاج ماموستا از جانب دیگر، یك دوره مسابقه ی حفظ 
قرآن در بین همكاران برگزار كنیم. وقتی موضوع را به اطالع آنها رساندیم، بسیار 
استقبال كردند و هر كس به تناسب توانایی، آیاتی از كالم حق را حفظ كرد. در 

این بین تشویق های حاج ماموستا بسیار تأثیر گذار بود.
زحمت برگزاری آزمون را به شهیدعالي دادیم. ایشان با ذوق و سلیقه ای ویژه 
و شوق و شعفی وصف ناپذیر این كار را انجام داد و آن قدر همكاران را تشویق 
كرد كه موضوع حفظ آیات كالم اهلل مجید به برنامه ی جاری دبیرستان تبدیل 

شد و  دانش آموزان نیز در آن مشاركت كردند.
استقبال بیش از حد  دانش آموزان و معلمان مدرسه از این برنامه موجب شد 
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بنا به پیشنهاد شهیدعالي، نمازخانه  ی مدرسه را به دارالقرآن تبدیل كنیم.
حال ۳ سـال از عمـر این دارالقـرآن می گذرد و این مكان یكی از بهتـرین 

یادگارهایی است كه شهیدعالي از خود بر جای گذاشت.
خوشبختانه امسال موضوع تأسیس دارالقرآن در مدارس، كشوری شده در 
 حالی  كه در آن زمان این كار شهیدعالي یك ابتكار بسیار عالی بود و از طرف اداره

هم در این زمینه ابالغی وجود نداشت.
فوزیهغفاری،
مدیردبیرستاننمونهدولتیمائدهيسنندج
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ذوق سلیم در اشاعه ی فرهنگ قرآنی 
شهیدعالي در مدت حضور در دبیرستان مائده از نظر نشر فرهنگ قرآنی كار 
بی   سابقه ای انجام داد و تحول فوق العاده ای در این محیط آموزشی به وجود آورد 

و با جداّ و جهد تمام آن چه را در توان داشت، در این زمینه انجام داد. 
یكی از ابتكارات بسیار جالب و ارزنده ی ایشان این بود كه مفاهیم قرآنی را به 
صورت منظوم به  دانش آموزان مي  گفت. شهیدعالي شاعر توانا و زبر دستی بود و 

شعرهای عرفانی فراوانی از ایشان به یادگار مانده است. همیشه می فرمود: 
- گیرایی و جذابیت زبان شعر بسیار بیشتر از گفتار معمولی است و نوجوانان 
هم دارای احساسات دینی پاك هستند، برای یادگیری مفاهیم قرآنی از راه شعر 
و نظم آمادگی روحی بیشتری دارند، لذا باید در این زمینه بیشتر تالش شود و 

از این فرصت نهایت بهره برداری به عمل آید.
فوزیهغفاری،
مدیردبیرستاننمونهدولتیمائدهيسنندج





فصل نهم
در راه وصال
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آخرین جمعه
همه ی مریدان حاج ماموستا عالی آخرین جمعه ای كه ایشان نماز جمعه را 
اقامه كرد، خوب به یاد دارند. جمعه ای متفاوت تر از همه ی جمعه ها. جمعه ای كه 
 بیشتر رنگ خداحافظی داشت؛ جمعه ای كه زمزمه های پرواز و سیر در ملكوت

از آن نمایان بود. 
وقتی به اقامه ی نماز پرداخت، سوره ی مباركه ی حمد را با تالوتی استثنایی 
قرائت كرد و در ادامه آیاتی را با لحنی متفاوت و حزن انگیز و سبك ویژه ای تالوت 
 كرد كه مأمومین دوست داشتند این تالوت زیبا ادامه پیدا كند، حتی بعد از 
نماز هم همه به همدیگر مي  گفتند جمعه ی امروز حال و هوای دیگری داشت.

حظ و بهره ی معنوی به همه رسیده بود. 
 بعد از نماز وقتی دست نیاز بر آستان بی    نیاز گشود و دعا كرد، دعایش نیز
 متفاوت بود. بر خالف جمعه های قبل مدت دعا و نیایش او بسیار به طول انجامید.
 در این روز همه را دعا كرد، از مسؤولین و كارگزاران نظام تا  دانشجویان و كشاورزان
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و فقرا و مستضعفین.
الفاظش در  دعا گیرایی خاصی داشت، از صمیم قلب دعا مي كرد.

از بارگاه بی نیاز برای رفع حوایج نیازمندان و تسهیل امور مردم و مملكت 
تمنا می نمود.

نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانكشورومشاوراستانداركردستان
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آرزوی شهادت 
شهیدعالي در ماه مبارك رمضان در مسجد قبا نماز تراویح را برگزار مي كرد 

و همه ی مشتاقان از نقاط مختلف شهر در نماز شركت می نمودند. 
 قدرت بیان، نفوذ گفتار و صدق كالمشان مرهمی بود بر دل   هایی كه در عشق
به حق می تپیدند، اذكار و اوراد و دعاها و نجواهای شهیدعالي نمونه ی ارزنده ای 
از خشوع و خشیاّت است و نهیبی است بر كسانی كه در راه وصال دوست، كمتر 

مایه گذاشته اند. 
شهیدعالي یك روز قبل از شهادت، در نماز جمعه آن چنان از حضرت حق 
 خاضعانه و با كمال تضرع طلب مغفرت می كند كه همه ی نمازگزاران را به تعجب
 وامی دارد؛ دعاهایی كه بر خالف روش همیشگی ایشان در دعا كردن، هم طوالنی تر
بود و هم درون مایه ی بیشتری از تضراّع داشت و هم با نوایی حزین قرائت گردید.

 

     از جمله دعاهایی كه این شهید عظیم الشأن كردند، آرزوی شهادت بود و این
خیلی عجیب بود. گویی به او الهام شده بود كه به زودی جمع یاران را ترك 
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می كند و به مهمانی دوست می رود. 
خانواده ی محترمشان نقل مي كردند:

 » صبح روز شنبه قطعه شعر زیبایی را به عنوان یادگاری برای دختر خانمشان
گفته بودند كه مضامین بسیار عمیقی در آن وجود دارد.«

 و این آخرین شعری است كه شهیدعالي سروده اند.
فوزیهغفاری،
مدیردبیرستاننمونهدولتیمائدهيسنندج
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آخرین تعبیر اولین خواب 
دو هفته از ازدواج ما گذشته بود كه در خواب دیدم كسی به من گفت: 

- دوست داری جای برهان را در بهشت ببینی؟
 گفتم: ''بله.'' 

من را بردند، جای بسیار با صفایی را به من نشان دادند و گفتند: 
 - برهان این جاست. وقتی نزدیك شدم، باغ پر درختی را دیدم كه مثل و مانند
آن را تا آن زمان ندیده بودم و نه بعد از آن دیده ام. اصاًل قابل توصیف و تعریف

 

نیست. برهان را مشاهده كردم كه همراه دو پسر بچه در مكان سبز و خرمی در 
داخل باغ نشسته بود. 

صبح خواب را برای پدر شوهرم تعریف كردم. ایشان فرمود: 
- بله، آن جا بهشت است و امیدوارم خداوند چنین مكانی را قسمت همه ی 

ما بكند.
سال ها از این خواب گذشت، اما من آن را هیچ وقت فراموش نكردم و دایم 
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به دنبال تعبیر آن بودم.
زمانی كه صاحب دو پسر شدیم، بارها با خودم مي  گفتم:''شاید تعبیر آن 

خواب وجود این دو فرزند باشد،'' اما آن را از ته دل نمی توانستم بپذیرم. 
شبی كه برهان به شهادت رسید، خواب من هم تعبیر شد. چون در لحظه ی 
شهادت ایشان، تنها كسانی كه كنارش بودند، دو نوه ی دختری- پسر - ما بودند 

كه آن صحنه ی دلخراش را دیدند. 
لحظه ای كه من رسیدم، دیدم هر دو طفل در كنار پیكر برهان گریه می كنند. 
هماباتوبه،
همسرشهید
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نامه ی ناتمام 
بنده عالقه و ارادت خاصی به شهیدعالي داشتم. ایشان در دل مردم جایگاه 
داشت و بر روح و روان آنها حكم می راند. در راستای ترویج دین هم زحمات 
فراوانی كشید. بعد از شهادت، همیشه آرزو مي كردم ایشان را در خواب ببینم. 
باالخره یك شب این آرزو محقق شد. حاج ماموستا را با همان هیبت همیشگی 
دیدم. احوالپرسی گرمی با هم كردیم. برگه ای به دستم داد كه فقط دو سطر 

نوشته در آن بود و مابقی برگه سفید بود. 
بالفاصله شروع به خواندن كردم، اما هر چه تالش كردم نتوانستم آن را 
بخوانم. خدا شاهد است این موضوع چون گرهی بر قلبم سنگینی می كند و از 

این كه چرا نتوانستم آن نوشته را بخوانم، نگران هستم.
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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آخرین امضا 
 حاج ماموستا عالی عضو شورای روحانیت شهر سنندج بود و یكی از صاحب نظران

در شورای افتاء هم محسوب مي شد و رأی و نظر ایشان برای اعضا بسیار صائب 
بود. 

روز قبل از شهادت، ایشان در شورای روحانیت بود. بنده هم در خدمتشان 
بودم و دیگر اعضای شورا هم حضور داشتند. 

بنیاد شهید استان، نامه ای در مورد تعیین سطح یكی از روحانیون شهید 
برای  ماهانه ای  تعیین سطح علمی، مستمری  از  بعد  تا  بود  استان فرستاده 

خانواده اش برقرار شود.
موضوع را من خدمت اعضا عرض كردم، آنها فرمودند: 

- چون ایشان در سال های اول انقالب به شهادت رسیده اند و در مركز هم 
 پرونده ندارند و از طرفی هم ما ایشان را نمی شناسیم، لذا نمی    توانیم در این زمینه

اقدام كنیم. 
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حاج ماموستا عالی كه تا آن لحظه ساكت نشسته بود، بعد از اظهار نظر 
اعضا فرمود:

- نامه را به من بدهید، چون من ایشان را می شناسم. 
همان لحظه ایشان یك مدرك تحصیلی برای این روحانی شهید نوشت و 
سطح آن را هم تعیین كرد و پاسخ نامه   ی بنیاد شهید را نوشت و آن را امضا 

كرد و فرمود: 
- همه چیز كامل است، بفرستید برای بنیاد شهید.

این آخرین امضای استاد عالی است.
 شب كه شد این استاد فرزانه به دست، عده ای جنایتكار ملحد به شهادت 

رسید.
احمدعلیبهاری،
مدیرمركزبزرگاسالمیغربكشور
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طواف وداع 
 اوایل بهار بود، یك روز به منزل آمد و گفت: ''می خواهم به سفر عمره مشراّف
شوم.'' گفتم برهان این كار را نكن، گفت: ''چرا؟'' گفتم تو تاكنون بارها رفته ای 
و بعضاً حرف و حدیث هایی را مطرح می كنند كه چرا عالی این همه به سفر حج 
می   رود، بگذار دیگری برود.گفت:'' اگر تو را همراهم ببرم باز هم همین حرف 
را می زنی؟'' گفتم بله. شما نروید من هم نمی آیم. گفت:''هما، من تا حال از 
تو دروغ نشنیده ام، یعنی تو دوست نداری به سفر حج مشرف شوی.'' چیزی 
نگفتم. لبخندی زد و گفت:''ان شاءاهلل در مرداد ماه با هم می رویم.'' خدا قسمت 

كرد و رفتیم. 
یك روز یكی از همسفران ما آمد پیش من و گفت فالنی خوابی دیده ام. اگر 

چه ممكن است شما از شنیدنش ناراحت شوید، اما بازگو می كنم. 
گفتم بگو. گفت: 

- در خواب دیدم حاج ماموستا عالی را كشته اند و من هم تمام وجودم را 
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گل گرفته ام. 
 من از شنیدن سخنان این خانم خیلی ناراحت شدم و گفتم ان شاء اهلل خداوند

طول عمر به ایشان عنایت خواهد كرد. 
زمانی كه داشتیم با هم صحبت مي كردیم، برهان با فاصله از ما نشسته بود 

و صحبت های آن خانم را شنیده بود. بعد از اتمام بحث ما گفت: 
- خانم چی داشتید به هم مي  گفتید؟

گفتم:
 - چیزی نبود، ایشان خوابی دیده بودند، من هم برای ختم به خیرشدن تعبیر،

دعا كردم. 
گفت همین؟ 

گفتم بله. 
لبخندی زد و گفت:

-  ان شاءاهلل خیر است. 
 بعد از این جریان، عازم طواف وداع شدیم. من در تمام مدتی كه در مكه بودم،
هر وقت عازم بیت اهلل مي شدم، گریه مي كردم. اصالً دست خودم نبود. برهان هم 

چیزی نمی    گفت. وقتی در حال طواف بودیم، گفتم: 
- برهان از خداوند می خواهم دوباره توفیق تشراّف به هر دو نفر ما را عنایت 

فرماید. 
گفت: 

- از خداوند بخواه تو دوباره به این سفر معنوی بیایی. 
گفتم پس تو؟ گفت: 

- این آخرین سفر من است.
خیلی ناراحت شدم، گفتم این چه حرفی است می زنی؟ گفت: 

- آن چه را گفتم حرف دلم بود، دست خودم نبود.



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

284

وقتی دید من خیلی ناراحت شدم، گفت: 
- چرا نگران شدی؟ منظورم این است كه دیگر پیر شده ام و توان تشراّف به 

حج راندارم. 
البته می دانستم این حرف دلش نیست و می خواهد من نگران نشوم. 

وقتی از این سفر پر بركت مراجعت كردیم، یك ماه بعد از آن برهان به 
شهادت رسید.

هماباتوبه،
همسرشهید
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روزهای آخر 
 برهان بعد از برگشت از سفر حج عمره یك ماه در قید حیات بود. در این مدت
رفتارش خیلی عوض شده بود. همه ی برنامه هایش تغییر كرده بود. من این 
تغییر را به وضوح می دیدم، اما هر كاری مي كردم، نمی توانستم دلیل آن را از 

برهان بپرسم. اصاًل دچار نوعی معذوریت شده بودم.
یك روز خودش سر صحبت را باز كرد و گفت: 

- بعد از برگشت از سفر حج احساس عجیبی نسبت به دنیا دارم. هیچ وقت 
تعلق خاطری نسبت به دنیا نداشته ام، اما اكنون احساس بیزاری نسبت به آن 

دارم. دنیا از چشمم افتاده است. حسی در درونم این مسائل را القا می كند. 
گفتم: 

- ان شاءاهلل خیر باشد. 
در ماه مبارك رمضان، با زبان روزه در تمام طول روز مشغول نوشتن بود، اگر 
 چه ایشان به این كار عادت داشت، اما در آن مدت میزان تالششان چند برابر شده 
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بود. یك روز داخل اتاقشان شدم، دیدم مشغول نوشتن است. گفتم: 
 - تو با زبان روزه چرا این همه خودت را اذیت می كنی؟ بگذار برای بعد از

ماه مبارك رمضان! 
گفت: 

- خانم خیلی عجله دارم، می ترسم نرسم تمام كنم. 
گفتم: 

- مگر برای كی می خواهی؟ 
بالفاصله حرفش را عوض كرد و گفت: 

- مدرسه ها كم كم دارد باز مي   شود، در فصل مدرسه وقت نوشتن ندارم. 
گفتم: 

- برهان چیز دیگری می خواستی بگویی، به خاطر این كه من ناراحت نشوم 
بحث را عوض كردی.

لبخندی زد و گفت: 
- می خواهم چیزی بگویم، ولی باید قول بدهی ناراحت نشوی.

 گفتم: 
- بگو! 
گفت: 

- تو به من خیلی عالقه داری، سعی كن این گونه نباشی، اگر اتفاقی برای 
من بیفتد تو دیوانه می شوی.

من از شنیدن این صحبت ها تعجب كردم، گفتم: 
- برهان این چه حرفی است می زنی؟ اون از نوشتنت، این هم از نصیحت 
كردنت. تو معلوم هست چی در دل داری؟ این روزها دایم حرف از دیرشدن و 

نرسیدن و رفتن و عادت نكردن می زنی؟ 
گفت: 
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سعی كن عاشق خدا باشی، اوست كه می ماند، من رفتنی هستم. تازه یك 
آرزو هم دارم.

گفتم:
- چه آرزویی؟ 

گفت: 
-كاش می توانستم تمام علمم را قبل از مرگم به كسی دیگر انتقال می دادم 

تا از آن برای ارشاد مردم مسلمان استفاده مي كرد. 
من از شنیدن این صحبت   ها به راز و رمز عوض شدن اخالق و رفتار برهان 

پی بردم و گفتم: 
- خدایا من برهان را به تو می سپارم.

هماباتوبه،
همسرشهید
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ما به برهان احتیاج داریم
یكی از بستگان همسرم برای من تعریف كرد:

 - زمانی كه برهان كودك بوده، پدرش ایشان را خدمت شیخ عثمان نقشبندی
 برده بود و از شیخ خواسته بود دعای خیری در حق او بكند تا خداوند سعادتمندش

گرداند. شیخ، برهان را در آغوش می گیرد، دعاهای فراوانی را بر سر او قرائت 
می كند و سپس اشكش جاری مي   شود. اطرافیان تعجب می كنند. وقتی علت 
این امر را از او می پرسند، ایشان می گوید: ''ما در آینده به برهان نیازمند خواهیم 
شد.'' در دوران حیات شیخ چنین نیازی به وجود برهان پیدا نشد، اما وقتی 
شهید شد، هم من و هم كسانی كه از این موضوع اطالع پیدا كرده بودیم، معنی 
 و مفهوم این نیاز را متوجه شدیم كه نیاز شیخ به برهان، شفاعت او در مقام شهید

ماه رمضان بود.
هماباتوبه،
همسرشهید



289

لي
 عا

ان
ره

تا ب
وس

مام
ج 

حا
د 

هي
ي ش

دگ
ر زن

ي ب
رور

م

نشان شهادت 
زمانی كه من با برهان ازدواج كردم، ایشان خالی بر پیشانی داشت كه نسبتاً 

بر جسته بود، گفتم:
- برهان چرا این خال را بر نمی داری؟ 

گفت:
-  می    روم خدمت شیخ عثمان با ایشان مشورت می كنم.

برهان وقتی موضوع را به شیخ گفته بود، ایشان فرموده بودند: 
- از آب پوست پرتقال استفاده كن، قطر آن را كاهش می دهد، اما اثر آن را كاماًل 
از بین نمی برد. سعی كن این خال را به طور كامل از بین نبری. این نشانه ی توست.
 برهان برگشت و به توصیه ی شیخ عمل كرد، برجستگی خال از بین رفت، اما
اثر و نشانه ی آن كاماًل باقی ماند. وقتی كه به شهادت رسید گلوله دقیقاً به همان جا

 

صابت كرده بود.
هماباتوبه،
همسرشهید



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

290

آخرین شوخی 
مدتی قبل از شهادت ایشان را دیدم، گفتم برهان كم پیدایی؟ گفت: 
ب "''مثل دیو حضرت سلیمان شده ام)داستان دیو حضرت سلیمان در بین طالاّ
 مشهور است ومراد از آن آدم چند شغله است(. گفتم چرا؟ گفت:''در یك حساب
 سر انگشتی۱2-۱0 وظیفه دارم، امام جمعه هستم، دبیر هستم، طلبه دارم،
و... بشمار برو باال. اكنون هم كه ماه رمضان از راه رسیده است و خشكم 
كرده است. شما از دیو حضرت سلیمان دیگر چه انتظاری داری؟'' گفتم 
دوست دارم، بیشتر ببینمت، گفت:''من صد چندان، اما گرفتاری مجال 

نمی  دهد. امیدوارم به زودی بتوانم خدمت برسم و جبران مافات كنم.'' 
چند روز بعد از این مالقات كوتاه به لقاي حق پیوست.

احمدنذیری،
نویسنده
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دقایقی قبل از شهادت 
بعد از افطار، من و دخترم در حال تماشای سریال تلویزیون بودیم. برهان 

وقتی شامش را خورد، سفره را جمع كرد و گفت:''شما فیلم را نگاه كنید.
 رفت چند تا چای آورد، چای را كه خورد، تجدید وضو كرد و گفت:'' هما من
رفتم مسجد، تو هم حتماً بیا.'' گفتم حاال كه اصرار بر آمدنم داری، پس صبر 

كن با هم برویم.
دقایقی توقف كرد، وقتی من آماده شدم، چند قدم جلوتر از من حركت كرد، 
مقداری كه  رفتیم نگاهی به عقب انداخت و گفت:'' می دانی دنیا خیلی زود تمام 
مي   شود و عمر به پایان می رسد.''جمالت دیگری را هم گفت، اما چون دورتر از 

من بود، متوجه نشدم. 
به مسجد كه رسیدیم، جمعیت زیادی حضور داشتند. برهان نماز تراویح را 
اقامه كرد. بر خالف شب های قبل كه روحانیون دیگر در امامت و اجرای برنامه ها 

كمكش مي كردند، آن شب به تنهایی خودش كارها را انجام داد.
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پس از اتمام برنامه وقتی فهمیدم ایشان از مسجد خارج شده اند، من هم 
به طرف منزل رفتم. برهان را دورادور دیدم كه آرام آرام داشت به طرف منزل 
می آمد. من قبل از ایشان به منزل رسیدم و چون برهان هم پشت سرم بود، در 
را نبستم. وقتی به منزل رسید، طبق عادت به اتاقش رفت، لباسش را عوض كرد، 
 دوباره به داخل پذیرایی برگشت و گفت:''یك چایی بیاور گلویم خشك شده

است.'' قرار بود برای احیای شب قدر دوباره به مسجد بر گردد. در همین زمان 
زنگ آیفون به صدا درآمد، یكی پشت در گفت:'' ماموستا تشریف دارند؟''

 گفتم بله، چه كارش دارید؟ گفت: ''چند تا سؤال شرعی داریم.'' گفتم سؤالتان
 چیست؟ گفت:''درمورد روزه ی زن بار دار است.'' من هم در را باز كردم و گفتم
برهان تا من چای را آماده می كنم، شما برو دم در، جواب سؤال این آقا را بده. 
ایشان بالفاصله رفت. من هم به بچه ها گفتم صدای تلویزیون را كم كنید تا ببینم 
برهان آن شخص را می شناسد. به دلیل نزدیكی به محل در ورودی، من كاماًل 
صدای آنها را می شنیدم. متوجه شدم كه آن فرد گفت:'' حاج ماموستا خودتان 
 هستید؟'' برهان گفت:'' بله، خودم هستم، امرتان را بفرمایید.'' ایشان سؤوالش را 

مطرح كرد و برهان در حال جواب دادن بود كه صدای شلیك تیر آمد. 
وقتی باالی سرش رفتم، تمام كرده بود، دو تا نوه دارم هر دو در لحظه ی شهادت 
 برهان كنار او بودند، یكی از آنها دو ساله بود كه فقط ترسیده بود و نمی فهمید

چه اتفاقی افتاده، دیگری كه بزرگ تر بود، وقتی از او سؤال كردم، گفت:'' آن آقا 
سؤالی را طرح كرد و ابی- بچه ها به رسم عرب ها به برهان مي  گفتند ابی-داشت 
جواب می    داد كه یك نفر از پشت در بیرون آمد و گلوله را به سر ابی شلیك كرد.
 بچه ها به دلیل شوكی كه به آنها وارد شده بود، مدتی دچار مشكل شدند.
هماباتوبه،
همسرشهید



فصل دهم
در فراق استاد
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سوزی فیراق
ماوه ردی مینبهرماوه ردی مینبهر

ماوه ردی مینبهرریحانهی تهالن

دووا ده سنیای پالفته و پاكان
 ته یسین ته علیم ده روون رووناكان

نه مامی نوخشه ی ده س پاكزه میران
 مه رهه می ساریژ ده ری مامیران
سامان سه ودای إشترای كه الم

 پوخته و پالیر راو جه رگه ی خاسو عام
 پیشره وو پایه ی ته زكیه و ته سبیح

ریزبه ند سوفوف ته رویه و ته رویح
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دایه ی روژگاركهی به چاوی سه ر
وه ك تو ئه بینی روله ی نامووه ر

تائیر گولشه ن ره والت مه نیع
 گوراله ی روو سوور سه رچیای ره فیع

شاره زار و لیزان شه ریعه تی ناب
 گوراله ی روو سوور سه رچیای ره فیع

شاره زار و لیزان شه ریعه تی ناب
مومی هه لكراو جه رگه ی شه یب و شاب
 په روه رده ی ته ئدیب حوجره ی نه قشیان

پاراو په رداخ باده ی عه رشیان
افصح الكالم مینبه ری قوبا

 وانه بیژی كور هیژاو ئوده با
 شههیدی له یله ی قه یسیان كورد
الیه ق وه خه الت بی به دیلی بورد
كوردی دلبرژاو ده روون پور له خه م

تازه كه ی وه ك توی بو دیته به ر هه م
 عه تییه ی عه دیم به خشه نده ی بی باك

سه ر قافله ی قه تار شه وی شه ره فناك
 شه اللی شه وار شه  و ززینده داران

شه نراو شه خته ی زوقمی به دكاران
گه وهه ری نایاب به حری شه ریعه ت

 زانا و شاره زای ته حری ته ریقه ت
وجاخ حوجره ی پیر روشن بیر

 مه الی به نیو بانگ ئه مینی دلژیر
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ناودارانی كورد گر به خوینی دل
 بویان نووسیوم له سه ر په ره ی گول
چاره نووسی ئه م گه له چه و ساوه

 به خوینی گه شی شه هید نووسراوه
شه معی تواوه ی شه وی قه دریان

 په پووله ی تائیف شه وقی به دریان
ته ژنه و تامه زروی دیدار دلبه ر)ص(
ئاال به ده ستی ریی مینا و مه شعه ر

تائیفی ته یار رووگه ی موکه رره م
 ساجیدی ساحه ی به رزی مولته زه م

نوینه ری قوبای مه لبه ندی کوردان
 دژی ده نا ئه و داوی نامه ردان

ئه و ده سته ی له قول بوتو هاته ده ر
 دژ بو به ره ویه و ریبازی ره هبه ر)ص(

پیشه وا یه که ت درکی بوله چاو
 نه یاره کانی حه زره تا ته واو
بانی بناغه ی قوبای به هاران

بایس و باوه رخه یرات یاران
 شاریحی ئایات پیروزی قورئان

عیار عالی جومعه ی به هاران
 بایس و باوه رخه یرات یاران

گولو پی رووناک حوجره و مه کاتیب
 دل ئارای مه جلیس خاوه ن مه ناقیب

 ئو ستاد ئه بیات نه زم و نه سری کورد
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شه معی شه واره ی دلی گه وره و ورد
 له بو ته سه لالی ئه م قه ومه کونه

 موشفیق موشتاق ره ویه ی سالیحان
ئاماژ گوهلل ی ده ستی تالیحان

کوردی روشنبیر نه واده ی ره سه ن
 خاوه ن خولق و خو و ئه تواری په سه ن

سیقایه ی سه لیم سه ر چاوه ی زوالل
 راهینه ری ریی پیروزی و که مال
عه ریف مه جلیس عیزام ئه کراد

 مه حفیل ئارای دل پور که یف و موراد
پا به ندی پایه و ره ویه ی خواناسان

 مه ردی به ئاوه ز ری ورچه ی راسان
شوینه واره که ت چوله وقه ت به که س

 پرو نابیتو به رز و باال ده س
به هاو به ینه تدار گه نجینه ی شایان
 دوردانه ی ئه کراد نه خت و نومایان

دارای سه بک و سان سه وت وله حنی شاز
 قه در گیراوی قه دری سه رفه راز

قه ریب قه دیر قه ییوم قادر)ج(
 شه هیدی له یله ی قه دری مه فاخر
پی داگری تو له سه ر رچه ی راس

 هاندانت له بو ره ویه ی خه یر و نناس)ص(
له دلنه یارا جی تأمل نه بو

 باوی ده نا ئه ی گوی غافل نه بو
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بویه شه هیدیان کردی با روله ی
گه ل نه گیریته و بو سه رمافی خوی
به رهی باویقار سولتان سه ر عه رز
 سه الحه ددینی بی به دیلی به رز

سه ربه ست جه رگه ی شیره پیاوان
خوشه ویستی نیو دل پیر و الوان

چرای هه لکراو بو ریبواران
 هه لکه و تووی دیار بوزورگه واران
وجاخی رووناک نه وره سی و نامی
 تامه زروو تینووی باده ی به ستامی

هه ستیره ی رووناک عه سری شه وه زه نگ
 سووره هه راله ی ماماتکه ی بی ده نگ

ئاویه ر مشیو فرمیسکی ماته م
 بو خوینی رشتوت بریز و نه چه م
ئوستاد ته علیم و شه و عیباره ت

 کارامه ی کارناس حورری و حه زاره ت
فامی و فیره گه وان حه لقه ی ده رز و ده ور
 موره وویجی دین سه الی سولح و سه ور

زانای شه ریعه ت مه لالح مه نسوور
 خاوه ن خانه دان مه عروف مه شهور

شه یدا و شوین که وتووی ئه سحاب ره سول )ص(
 مه رهه می زامه ت  خه سته ی دلمه لوول

کلپه ی ته نووره ی گه رمی وتارت
 زه مهه ریری بوو له دلنه یارت
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بویه گورگ مانان له پیستی مه را
 وه ده رکه وتن بوت له عه زمی شه را

ئازا و لیهاتووی کوور و مه جالیس
 مه سنه د ئارای دل خه تیبی خالیس
ساقی سوراحی باده ی ناب یار)ص(

 بانگه خواز ره ویه و رچه ی یار غار)رض(
ئاالی شه کاوه ی شه ریعه تی ناب

ئاودیری مه زرای ئه وینی ئه سحاب
ده لیلی ریگای پاکی ئه مینان

 ماته م ره وینی ده روون خه مینان
بانگه وازی تو بو ره وله ی ریلوان

 ئیبلیسی هه لنا به هه زار عینوان
له گه ل ئوممه تا بکه ویته شه رر

 سه قامگیر نه بی له به حرو له به رر
ده روون که یل نوور ئاوینه ی بی خه ش

 خاوه ن خولقیات گه  ش بین رووگه ش
ته الی ده سه و شار ئاودیه ی چه ن قال

 که نزی مه عاریف کو گای له عل الل
خه زینه ی خه تتاب میحراب و مینبه ر

 گولوپی رووناک مه سنه دی ره هبه ر)ص(
شه میم شامه ی تا سه بار دین

 مه تاع حوجره ی بازار ئه وین
هه راله ی رووگه ش هه واری بابان
 مایه ی موباهات خیتته ی ئه رده الن
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باخه وانی کون ئه م مه زرا شینه
 بی تو ژیانی په ژاره و شینه

خاوه ن به الغه و وتتاری ره وان
 شه تاوی زوالل تافگه ی بی وچان

سه بای رووناکی دله ی ئازورده
راهینه ری دووا پله ی په روه رده

غاپه و رینوین ریگه پیشانده ر
ته ژنه ی مواالت تیشکی مونه ووه ر

بالنده ی سه ربه ست چیا و چه مه نزار
ره والت ره نگین فیرده وس دادار)ج(

بایری تینووی ده روونم به ئاو
سه ر چا وه ی و تار تو ئه بوو پاراو
په ژاری دووریت نه سینه ی فو گار

خه یمه ی خه واتیر که رده ن به رقه رار
 سروه ی سه فا به خش بیرورا مه ندان

ده لیل ریگای خه سته و وامه ندان
سه رنج را کیشی گه نج و پیرو الو

په له و په روه رده ی ره سم و ده ئبی باو
به هاو به ینه تدار مه سنه د ئارای دل

روومه ت نومایان سووری په رره ی گول
شایسته ی خه الت له یله ی موباره ک
ویژای ته رویه و ته حیه و ته باره ک
گیا نبه خشی به ها و بایه خی ئایین

خاوه ن بیرو را و عه زمی پوالیین



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

302

بای ذنب قتلت بو تو
میصداقه له الی به ره ی کونه و نو

وانه و وته بیژ فیرگه ی به هاران
شه سته بارانی دله ی ئه و گاران

سه فابه خش دل به شه هدی که الم
شیاوی مه سنه د ئه ریکه ی ئه ییام

مه حبوب و مه حسوب دانامه ی زه مان
مومی تواوه ی نیو دارول ئه مان

دارای که ماالت شایسته ی حوزوور
پرشنگی مینبه  ر هه ینی قوبا و نوور

فه رمووت موره که ف خامه ی عالمان
بایه خ داره وه ک خوینی شه هیدان

تو بوی به ساحیب هه ردوویان له به ر
بانگخوازیت بو ژیر ئاالی پیغه مبه ر)ص(

ته وارتر وو پک قه ندیل خه مناک
تانه ی سه ر چاوی دوژمنی سه ففاک
عه زمی نه شواوه ی قه الی پوالیین
خه تیبی پور سوز مینبه ری ئایین

ده میکه وانه و وتاری به رزت
نوتق و خیتابه ی نودشی ته رزت

له گولده سته کان قوباوه نایی
روژت له ئاسوی مینبه ر هه لنایی

گریه و سکاالی موخاته بینت
سوزی عائیله ی دلماته مینت

دلی سواوه ی سه نگ یینیته ده نگ
قه سه م به جیلوه ی به دری شه وه زه نگ
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عالی عه داوه ت ئه مه گ نه ناسان
دامه نه ی دووره له ل خیلی خاسان
الپه ره ی میژوو پریه له تیکرار

خه سم و عه داوه ت بی ره حمی نه یار
عالی عایه تی عایالن وایه

دژن له ل هه رچی ریجالولالیه
رشته ی رابردووی ناودارانی دین
قه ت نه گونجاوه له ل دژی ئایین

عالی عه ریزه ی ده روونی خه مبار
بنووسم بو کام دوستی به ینه تدار

وه ک تو شاره زای رییی مورووه ت بی
نوتق و به یانی بو ئو خووه ت بی

تیشکی پور فروغ قوبای شاره که م
هه لکه و تووی دیار کورده واره که م

شه هیدی رووسوور دیوانی ئه کبه ر
گیانفیدای ره ویه و ریبازی ره هبه ر)ص(

گولوپی هه ینی مینبه ری قوبا
بی نووره بی تو له الی خوته با
موباره کت بو خیلعه تی بی چون

باده ی ناب عه شق هه ر الیه ق وه تون
عالی جه ئه عال علیین مه قام

چه نی و قورب حه ق یاونی به کام
مه حموود تا ماوه یادی تو له نیو

دلیا به سووره ی حه مد ئه کا به خیو
میرزا محمود زندسلیمی، از مریدان شهید
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در فراق يار

     من عالقه ی شدید و وصف ناپذیری به حاج ماموستا عالی داشتم، از عمق وجود او را 

دوست داشتم و تحمل دوری ایشان برایم بسیار سخت بود و سعی می كردم، حداقل روزی 

یک بار ایشان را ببینم. 

در یکی از سفرهایی كه به حج رفت من در دوری از این استاد فرزانه بسیار دچار بی صبری 

ابیاتی را سرودم و در برگشت هم به شکرانه ی  شده بودم، لذا در فراق و دوری ایشان 

سعادت دیدار حاج ماموستا، ابیات دیگری را سرودم..

عالی فیراقت عالی فیراقت
تو په رده ی حه ره م سه یر ئه که ی به چاو

تو به رگی سپی رزگارییت له به ر
نیشاتی قوبا چووله فیراقت
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ئاواته کانی دلت هاتنه دی
ر وافی به یتی موزه ففه  کرد بو ته 

م حه ره مه ینی پاک موحریمی مه حره 
گه ییت به لیقای روتبه ی سه رمه دی

قه ندیلی قوبا هه لکه و تووی دیار
ساجیدی ساحه ی به یتی شه ره فناک

ده سته گوله که ی رازاوه ی والت
سیراج القلوب: گه نجینه ی ئه خیار

گول ره وزی ره والت فیرگه ی بیاره
دیارده ی کوردان بو خاوه ن خه الت

نوینه ری قوبا شایسته ی حوزوور
روژی په رته و به خش ئه م کورده واره

فای سه فا بووی به الم نو که یلی سه 
ته واری تائیف مه شخه النی نوور

ئاخر ئاوینه ی باالنومای یار
ن بو سه الم من له فیراقا شیوه 

قوبایش وه کو من بی تو زویر بوو
تو ره سمت کردووه له دلما دلدار
م مزه  تو ده مت ئه نا له زاری زه 

ناچار ته سلیمی ده ستی ته قدیر بوو
تو له هه روه له ی سه فاو مه روه دا

م من دلم پور بوو له په ژاره و خه 
تو له مه تافی کابه ی پیروزا

دا من گوم بووم له بیر دووری قودوه 
چاوم بریوه شوینه واره که ت
من له فیراقی مه حبوبی هوزا
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تو سینه ی حه جه ر ئه گری له ئامیز
دل تاسه باره بوو وتاره که ت

م لیم ئه کا سه رریز من زووخاوی غه 
م هه ل ئه گری هه نگاو ر مولته زه  له سه 

منیش له قوبا دلته نگی و فیراق
بو ئه و شوینه وا جبریل هه مووکات

که چاو ئه گیرم نییت له مینبه را
ئوقره ی لی سه ندووم نه عه رسه ی ئافاق

تو له مه قامی خه لیال به جوش
را به میحرابه که ی به رزی دلبه 

به زوانی فه سیح کوردانه و ته یار
شوکره ت بر دووه الی سه تتار سرر پوش

منیش داکه و توومه سلوولی تاوان
رووت کردووه قاپی خوا به ئیستیغفار

به ل له و مه قامانه چم له بیرت
ل تی ماوان م له گه  هه ر چاوه ریگه 

ر به یتی پاریزراو تو به چاوی سه 
دوعاکه ی له بو میرزای زویرت

به ده س ئستیالم حه جه رو به دل
نگاو نگاو به هه  ره سم ئه که ی نه دل هه 

منیش فرمیسکی روخساری زه ردم
نزل نزل به مه  قام ته ی ئه که ی مه  مه 

م کان حه ره  تو به ئیشتیاق روکنه 
ل هه ناسه ی سه ردم ییته ده ر له گه 

سه دای ته لبیه ت له گل زووارا
م ره  یر ئه که ی به عه ون خوای خاوه ن که  سه 
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هه نگاو به هه نگاو شوینه واری پاک
ئه پیچییت له نیو مه ککه ی دلدارا

تهی ئه که یت و من ژوورم بی نازه
تی وشه ی لوالک لو الک غایه 

تونه ته نعیما ئه که ویته یاد
خالی له جیلوه ی شای شه که ررازه

قیام نه مزگه وته که ی قامه تت 
العباد له یله که ی مه  حبوب افضل 

ئیحرامی عومره ی قوربه ت هه رله تو
یی الیه نام ئه کا بو قوربی حه 

ر به یاد من له ژووره که ی خوما هه 
جوانه مه رهه می زامی کونه و نو
توری ئه به یته سارای عه ره فات
م شاد دلبه ر ده روونی ریشم ئه که 

خوا به ره حمت الت لی ئه کاتو
شه و به روئه که ی ده س به مه ناجات

له مینا و مه شعه ر به خوشه ویستی
له الله و پاله ت ئاور ئه داتو

تو خوا من په ی چیش نه نالوم جه نو
ر به ستی وه ر ئه گری نامه ی روژی سه  

م تو به ئیکسیری میساقی موبره 
م جه تو ناموییم په ی ئی بریانه 

ده ی بو پابووسی یار خو جه ال ئه 
م ل ره  ته واف و سه عی و وقووف له گه 

به ره و مدینه ی سه رعیلی ئه خیار
هات به تاسه باری بو الی یار نه 
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ر هه ر له ئیواره و منیش تا سه حه 
م به یادی پاره و سه نای یار ئه که 

ره فناک تو شامه ت به بون ره وله ی شه 
مونه ووه ر ئه کا ده روونی رووناک

نه سیمی سه حر مه دینه ی دلدار
ده ماخت په رداخ ئه کا بو دیدار
نه باب الجبریل یان باب السالم

به قه سدی حوزوور شای خیراالنام
ر هبه  پی ئه نیته نیو ریضوانی ره 

ر موبارکت بی دیداری دلبه 
م به الم من ته نیا سوکنایی دله که 

م یادی که له شار مه دینه ی گوله که 
تو له مابه ینی ره وله و مینبه را

له ژیر سه یوانی قوببه ی ئه خله را
چاوت بریوه حوجره ی سه عاده ت

خوت خستووه قاپی خاوه ن شه فاعه ت
هبه ر من زار قبری فه ر مووده ی ره 

ته ر ئه که یته قه لخان بو روژی خه 
منیش هه ناسه ی سه ردم لووره ی دل

ئه باته حوزوور مه نزل به مه نزل
تو نه به قیعا ئه چیته خزمه ت

عوسمانی عه ففان هاولی حه زره ت
زه وجاتی ره سوول زیاره ت ئه که ی
باخچه ی رووگه شان نزاره ت ئه که ی

فیع شوهه دای به قیع ئه که یته شه 
میع بو خوت و ئوممه ت الی خوای سه 
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دلداران غیبته ت پی ئه به ن بریا
شه رحه ی فیراقت بو من ئه دریا
تا م بو ماوه هه  منیش هه رئه وه 

تا بسووتم له نیو عه شق و عه زره 
شه و تا رو ناوی پیروزی دلبه ر

به دانه ی ده ووار بژمیرم یه کسه ر
بلیم خوایه وه ک قه تره ی ئه متار
ره حم و به زه ییت داوه رینه خوار

ژار ل قه تره ی ره حمه ت مه حموودی هه  به 
تی دلدار پالفته کا بو خزمه 

ر هبه  روو کاته شه بباک پیروزی ره 
بلی سه لوات و سه المت له سه ر
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بو گه رانه وه ی ماموستا عالی له سه فه ری حه ج

موژده یاران ئه وا عالی عالی جامان هاته وه
گولوپی پور نووری میحرابی قوبامان هاته وه

سونبولی باخچه ی شه ریعه ت جی نشینی پیری سانان
ته بیبی حاذیقی نیو دارالشیفامان هاته وه

تیق و زائیری ره وله ی نه بی تائیفی که عبه ی عه 
شاره زای شه رعی مه تین و ماموسامان هاته وه

قاسیدی بیت االمان و ساعی مه روه و سه فا
لوءلوئی عه ممانی شه رعی مصطفی مان هاته وه
واعیزی کوری حه ججاج و خه تیبی حج المساکین

بون خوه شی ساحه تی ختم االنبیامان هاته وه
می مائی شیفا م زه  تاسه باری حیجرو روکن و زه 

ئه وین داری به یت و بوقعه ی پور به هامان هاته وه
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الگری نه هجی ئه خیارو راشدو موشتاقی دین
حیسانو سه حبانی ده ورو شاره زامان هاته وه

تالیبی ته وف و ته ییاری هه روه له و ره جمی عه دوو
ماموستای رووسووری حه ججاجی مینامان هاته وه

زائیری مه هبیطی وحی وبینه ری ئه شکه وتی نور
بوته داوی زه خمی ناسور ده وای زامان هاته وه
عه لیالنی سیللی تاوانی نه خوه ش خانه ی جه فا

وه بونی عه تری فه خری عاله م بو ده وامان هاته 
م ره  ده س نیای پاک تینه تان و پاک و پالفته ی حه 

پیش ره ووئاال به ده ستی بیرورامان هاته وه
باقیات الصالحاتی پیری االزهه ری سانی

وه ئیمامی میعراجی نووری سوبح و شامان هاته 
الیه قی ئیحرازی روتبه ی به جی ماوی شوینی یار
مه ن زاری قو با سه روی خه را مان هاته وه بو چه 

خاوه نی سوزی ده روون ئه ی سینه سووتاوی فیراق
وه می ده ردت له الی خیرالورمان هاته  مه رهه 

م که  تی مینبه ری نوور و قوباو فیرگه ی شاره  زینه 
وه فه رر، فه ررو سامان هاته  بو دلی مه حموودی بی 

سا خوا تو بی و مه قامی حه زره تی خیرالبشر
هه ریمی دل چراخان که نه سلی خابان هاته و
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بؤ ماموستا بورهانی عالی

مد بؤ نیعمه تی تؤ یارب سه ناو حه 
تی تۆ شوکرانه ی بێ حد بۆ رحمه 

د و سه الم خارج بێ له حه  لوات  سه 
ممه د)ص( نساری رۆحی ئه عالی موحه 

ببار)ج( عالیت پێ داوین پادشای جه 
مدو شوکرانه ت بێ حددو ئه ژمار حه 
وینی ئه حمد )ص( له الیه تیشکی ئه 

و عالیجایه له ژێر شوموولی ئه 
شێره و له بێشه ی شێران هاتووده ر
هومای بیاره سایه ی خستووه سه ر
که ت بم عالی قوربانی مه مدووحه 

فتووحه که ت بم زائیری سینه مه 
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َکَشَجَرٍة َطّیبه ی واال
فه رمووده ی ذاتی باری ته عاال)ج(

وتاری به رزو که المی تۆیه
رێره وی رێگای ره هبه ری بۆیه
وه ده ر له النکه ی ژیان پێت هێنا

کرای به خه اڵت دینی پێغه مبه ر)ص(
ئه وه ی به ئێحسان خوا پێکی هانی

ه کانی چل چرای  رۆنه بۆ به ند
ده سا چل چرا په ڕته و داره کم

م وارسی ره سوول )ص( ئه ی نازداره که 
گوڵۆپی رووناک مێحرابی نه بی)ص(

بی زای که الم کوردی و عه ره  شاره 
ئه فصح الکالم مه حفێلی یاران
حبان سانی کۆڕی دینداران سه 

و سالم به میلیار برژی سه لوات 
که ت ئه ی عالی مقام بۆ ره هبه ره 

عالی جه ئه عال علیین مه قام
چه نی و قورب حه ق یاونی به کام

جارجار به جوش و جه زبه ی په یامت
پاراوکه رعه ته ش ته ژنه ی که المت
پێنووسی کۆڵی مه حموودی هه ژار
رقۆم بکا له حوسنت دڵدار چی مه 

میرزا محمود زندسلیمی
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بو عالی تر له چاو
 

راتێب یادگاره که ێ عالی مه 
واتێب و ره  شایسته ێ ئیحراز روتبه 

م و ده زگاو م ده  بۆ مه حموود به  کاش مه 
ر له چاو و عالیته  بێته پیریته 

چاوکه ی قابیل هه ن وه ک تو دڵسۆز بوو
دوه رێگاو رچه ێ پیرۆز بوو له  به 

میرزا محمود زندسلیمی
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تصاویر و اسناد 



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

316



317



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

318



319



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

320



321



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

322



323



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

324



325



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

326



327



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

328



329



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

330



331



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

332



333



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

334



335



ـي
ـال

ر ع
كـ

ذ

336


