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از امام موسی کاظم (ع) نقل شده است :در دین خدا ،دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین ،كلید بصیرت و كمال عبادت و سبب تحصیل مقام های
تحف العقول ص410
واال و مراتب شكوهمند در امور دین ودنیاست.....

جامعه

• شماره •3624یكشنبه  23دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
با تصمیم غیرمنتظره بنیانگذار تلگرام

مؤسسه تلگرام مسنجر منحل میشود

به مناسبت سالروز ورود به شهر مقدس قم؛ در گفت و گو با چهار شخصیت حوزوی بررسی شد

دلیل اصرار علما برای زعامت آیت اهلل العظمی بروجردی(ره)
قسمت دوم:
به گزارش جماران ،نشریه «حریم امام»
در  350شماره خود به زندگانی ،سیره
عملی و سلوک سیاسی و  ...مرحوم
آیتاللهالعظمیسیدحسینطباطبائی
بروجردی(ره) زعیم بزرگ حوزه علمیه
قم در گفت و گو با آیت الله سید علی
محقق داماد ،آیت الله گرامی ،آیتالله
سید محمد جواد علوی بروجردی،
آیت الله محمد حسین احمدی فقیه و
آیت الله قربانعلی غیاثی آملی پرداخته
است.
* در شماره گذشته گفتگو با
آیت الله سید علی محقق داماد،را
خواندیم و در ادامه گفتگو با آیت
الله گرامی را تقدیمتان میكنیم.

خالق پیام رسان
تلگرام،
محبوب
درخواستی را برای
انحالل Telegram
Messenger LLP
ثبت کرده است
به گزارش شبکه خبری
تهران نیوز ،با استناد
به سند منتشره از سوی دفتر ثبت اشخاص حقوقی در بریتانیا ،پاول
دورف انحالل  Telegram Messenger LLPرا اعالم نمود که
در فهرست سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات ،فناوری اطالعات و
ارتباطات جمعی وارد شده بود.
شایان ذکر است که این درخواست  ۱۹دسامبر  ۲۸( ۲۰۱۸آذرماه
 )۹۷ارسال شده بود .تا کنون دورف درباره این تصمیم خود هیچ
توضیحی ارائه نداده است.
 Telegram Xبرای  iOSو برنامه  Telegramکالسیک برای
 Windows Phoneدر حال حاضر در  Telegram LLPثبت شده
اند که مشخص نیست پس از انحالل آن چه بالیی سر این دو نسخه
تلگرام خواهد آمد.
بهگفتهکارشناسانانحاللموسسهحقوقیTelegramMessenger
 LLPکار این پیامرسان را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

لزوم مقابله با شایعه سازی دشمن
در فضای مجازی
ادامه از صفحه اول:

گاهی شایعات بی اساس و صد در صد دروغ را در ارتباط با سرمایه
بانکها مطرح میکنند تا مردم را ترغیب کنند بروند پولهایشان را از
بانک ها خارج کنند و کمر اقتصاد کشور را بشکنند چون میدانند وجود
بانکهایی قوی سبب تقویت اقتصاد کشور است ویا با شایعات در فضای
مجازی نرخ دروغین دالر و ارز را باال میبرند و اگر مردم نسبت به این
القائات و شایعات بی توجه باشند قطعا هیچ اتفاقی نمیافتد و لیکن اگر
با کوچکترین شایعهای در فضای مجازی تحت تأثیر قرار بگیرند و با
خواستهی دشمنان همراه شوند  ،قطعا اولین ضرر را خود آنها خواهند
کرد  ،بنابراین در شرایطی که نرخ ارز رو به فزونی است  ،هیچ کس نباید
به فکر سود مقطعی و قلیل خود باشد  ،بلکه با عدم خرید و بی توجهی به
این افزایش،نفع عمومی جامعه را پدید میآورند .

آگاهی بخشی به عموم مردم وظیفه همه است و هر کس به هر میزان که
اثرگذار است باید نسبت به افزایش سطح آگاهیهای مردم و آشنایی آنها
با شگردهای دشمنان و مقابله با آنها تالش کند و نگذارند مردم تحت
تاثیر شایعات مکارانه آنها قرار بگیرند .به عنوان مثال همین چند روز پیش
رسانههای دشمن در فضای مجازی به ناگاه اعالم کردند که فردی در
یکی از مهمترین بانک های کشور بزرگترین اختالس را انجام داده و پولها
را تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج نموده است و قصدشان این بود تا
با این خبر صد در صد دروغ  ،در دلهای سپرده گذاران آن بانک دلهره
ایجاد کنند و آنها برای حفظ موجودی خود  ،ذخایر خود را از بانک ها
خارج کنند و بالطبع بحرانی دیگر در عرصهاقتصادی کشور ایجاد کنند
که خوشبختانه با واکنش به موقع مسئوالت بانک مرکزی و صدا و سیما
و تكذیب شایعات ،این توطئه هم در نطفه خفه شد .ولی این مسئله نکته
مهمی را برای بسیاری از مردم و مسئوالن روشن کرد که دشمن هیچ باکی
از دروغ پردازی و انتشار شایعه ندارد و گاهی ممکن است حتی دروغی
به این بزرگی و صد در صد کذب را در جامعه برای از هم پاشیدگی اقتصاد
کشور مطرح کند! و لذا باید همه هشیار باشند و در پاسخگویى به هجمه
ها آنى و فورى روشنگرى كنند.
اجماال فراخوان رهبر معظم انقالب برای مقابله با شایعه سازی دشمنان
در فضای مجازی را باید همهی وفاداران به نهضت اسالمی که امام خمینی
کبیر ،پرچمدار آن بود  ،توجه و اجابت کنند تا انشالله با روشنگری و تنویر
افکار عمومی تیرهای خصمانه دشمنان در فضای مجازی به سنگ بخورد
و نقش مکارانه آنها بیش از پیش بر مال شود که فرمود :
َ َّ َّ
َ
َو َمكروا َو َمك َر الل ُه َوالل ُه خیر الماكرین

* * آیتاهلل العظمی محمد
علی گرامی:
ایشان موقعیتی جهانی
به حوزة علمیه داد
* بسیاری از فضال تا قبل از آمدن
ایشان به قم قصد داشتند که برای ادامة
تحصیل به نجف بروند
* مراجع ثالث برای اینکه حوزه
علمیه قم را حفظ کنند ،به فکر آوردن
شخصیتی همتراز سید ابوالحسن
اصفهانیافتادند
*آیتاللهالعظمیمحمدعلیگرامی
از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی
بروجردی به توصیف شخصیت و
برکات حضور ایشان در حوزه علمیه
قم پرداخت.
* پرسش :وضعیت حوزة علمیه
قبل از آمدن آیتالله بروجردی به قم را
برای ما توصیف بفرمایید.
مرحوم آیتالله العظمی شیخ
عبدالکریم حائری یزدی در سال
 1315ه.ش رحلت کرد .آیتالله
شیخ ابوالقاسم قمی دو سال قبل از
حاج شیخ از دنیا رفت و وقتی رحلت
کرد به مدت چهل روز مجالس فاتحه
برپا بود؛ اما برای رحلت حاج شیخ
به خاطر فشار نیروهای حکومتی
پهلوی اول فقط یک مجلس فاتحه
آن هم در شب اول با محدودیتهای
زیادی برگزار شد .پس از ایشان رعب
و وحشت در حوزة علمیه حاکم شد.
مراجع ثالث قم (آیتالله صدر،
آیتالله خوانساری ،آیتالله حجت)
هم نفوذ و قدرت چندانی نداشتند که
حوزة علمیة قم را اداره کنند .البته این
آقایان در آن زمان مرجع تقلید و نزد
عامه محترم بودند؛ اما مانند مرحوم
سید ابوالحسن اصفهانی در نجف از
نفوذ و فراگیری عام برخوردار نبودند.
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی حتی
در زمان حیات حاج شیخ در قم هم
در ایران مقلد داشت؛ از جمله مادرم
که در آن زمان مقلد ایشان بود .وقتی
سید ابوالحسن اصفهانی فوت کرد،
خانوادة ملک فیصل ،پادشاه عراق
در خیابانها به سر و صورت خود ِگل
میزدند .تشییع جنازة ایشان بیسابقه
بود .بنابراین در چنین دورانی کسی
همتراز سید ابوالحسن در قم وجود
نداشت .مراجع ثالث برای اینکه برای
اینکه حوزة علمیه قم را حفظ کنند،
به فکر آوردن شخصیتی همتراز سید
ابوالحسن اصفهانی افتادند .زمزمة
دعوت از آیتالله بروجردی به قم
در برخی از جلسات شنیده میشد.
بسیاری از فضال در فصل تابستان
به بروجردی نزد آیتالله بروجردی
میرفتند؛ از جمله مرحوم آیتالله
مطهری که به صورت حضوری به
بروجردی میرفتند و از محضر ایشان
استفاده میکردند .حاشیة آیتالله
بروجردی بر عروه بسیار مورد توجه
قرار گرفت .گفته میشود اولین حاشیه
بر کتاب عروه که چاپ و منتشر شد،
در قم آیتالله بروجردی بود .از این
رو جامعیت علمی ایشان بر همگان
آشکار بود.
* پرسش :چه شد که آیتالله
بروجردی راضی شد به قم بیاید و در
اینجا باقی بماند و حوزة علمیه را
اداره کند؟
ً
ظاهرا قبل از اینکه به قم تشریف بیاورد،
دچار بیماری فتق میشود .ایشان را به
بیمارستان فیروزآبادی تهران بردند.
در مسیر وقتی از قم رد شدند ،چشم

ایشان به بارگاه حضرت معصومه(س)
افتاد .به ایشان توسل کرد و گفت که
اگر شفا پیدا کنم ،در جوار حضرت
معصومه(س) میماند .در بیمارستان
فیروزآبادی هم عدة زیادی از علمای
قم به مالقاتش رفتند و اصرار کردند که
پس از بهبودی به قم بیاید.
به هر ترتیبی که بود آیتالله بروجردی به
قم آمد و تا آخر عمر در همینجا ماند و
کرسی درس و بحث خود را شروع کرد.
ناگفتهنماندکهبسیاریازفضالتاقبلاز
آمدن ایشان به قم قصد داشتند که برای
ادامة تحصیل به نجف بروند .اخوان
مرعشیخودشانبهمنگفتند«:تصمیم
قطعی داشتیم به نجف برویم .وقتی
آیتالله بروجردی درس را شروع کرد ،با
خودگفتیمبرویموببینیمکیفیتتدریس
ً
ایشان چطور است ».ظاهرا درس اجاره
را شروع کرد .در معامالت ،بیع و اجاره
ازباقیمباحثمشکلترودقتبیشتری
الزم دارند .بعضی از درسهای زحمت
چندانی ندارند؛ مثل امر به معروف .این
مباحثچندانپیچیدهنیستند.مالئیدر
آنجا روشن میشود که مباحث پیچیده
باشند و تضاد اقوال و روایات زیاد باشد.
اخوان مرعشی میگفتند« :وقتی درس
آیتالله بروجردی را شرکت کردیم ،از
رفتن به نجف منصرف شدیم .فهمیدیم
که خود نجف به قم آمده است .بعدها
درس آیتالله بروجردی را تا مدتهای
مدیدادامهدادیدوبعدفهمیدیمکهمبانی
ایشان دست ما آمده است و در جلسات
درسیشرکتنکردیم.یکباردرصحن
حرمحضرتمعصومهآیتاللهخمینی
را دیدیم .به ما گفت چرا دیگر درس
آیتالله بروجردی را شرکت نمیکنید؟
ما گفتم که مبانی ایشان به دست ما
آمده است و دیگر الزم نیست که درس
حضور داشته باشیم .آیتالله خمینی
گفتاشتباهمیکنید.فقهاینطورنیست
والبهالیمطالبریزهکاریهائیهست
که فقط با ممارست به دست میآید .از
این رو دوباره به جلسات درس آیتالله
بروجردی برگشتیم .چند سال درس را
ادامه دادیم و بعد تصمیم گرفتیم که به
نجف برویم .ضمن اینکه قصد ازدواج
داشتیم ».بنابراین آیتالله بروجردی از
نظرعلمیشخصیتعظیمیداشت.
ً
یکباروقتیقحطیآمد،ایشانشخصا
امالک ارثی خود را فروخت و برای فقرا
نان و طعام تهیه کرد.
وقتی آیتالله بروجردی در بیمارستان
فیروزآبادی تهران بستری بود،
محمدرضا پهلوی به عیادت ایشان
رفت .عکس آن عیادت هم موجود
است که چطور شاه متواضعانه کنار
تخت آیتالله بروجردی نشسته است.
شخصیت ایشان در زمان حاج شیخ
هم مطرح و ُپرنفوذ بود؛ چون در همان
زمان هم حاج شیخ به ایشان اصرار
میکرد که به قم بیاید .حتی در زمان
حاج شیخ به قم آمد و مدت کوتاهی
ً
در اینجا ماند .ظاهرا هم قصدش ماندن
بود؛ آقای مهدی بروجردی ،پدر عیال
آیتالله گلپایگانی به حاج عبدالکریم
حائری گفت که آیتالله بروجردی
قصد دارد به بروجردی برگردد .خوب
است که دیداری با ایشان داشته باشید.
علتش هم این بود که جمعیت زیادی
از بروجردی به قم آمدند بودند و اصرار
داشتند که آقا را به بروجردی برگردانند.
آقای مهدی بروجردی حاج شیخ را
به دیدار آیتالله بروجردی برد با این
حساب که با ایشان خداحافظی کند.
آیتالله بروجردی هم در یک وضعیتی
قرار گرفت و احساس کرد که حاج
شیخ هم مایل نیست ایشان در قم
بماند! در واقع اصل این نقشه را آقای
مهدی بروجردی کشیده بود؛ چون
فکر میکرد اگر آیتالله بروجردی
نباشد ،راه برای آیتالله گلپایگانی
هم باز میشود .وقتی حاج شیخ به
دیدار آیتالله بروجردی رفت ،به
ایشان گفت« :شنیدم که میخواهید
تشریف ببرید .انشاءالله که موفق
باشید ».آیتالله بروجردی گمان برد
که این دیدار به قصد این است که
حاج شیخ هم میخواهد در قم نباشد
و به بروجردی برگردد .بر همین اساس
به بروجرد برگشت .بعدها در زمان
مرجعیت آیتالله بروجردی در قم،
آقای سید مهدی به این قضیه اعتراف
کرد .غرض اینکه مقام و شأن آیتالله
بروجردی در زمان حاج شیخ هم
مطرح بود.
* پرسش :از ویژگیهای فردی
و خصوصیات اخالقی آیتالله
بروجردی برای ما بگویید.

آیتالله بروجردی عالقة وافری به
اهلبیت عصمت و طهارت داشت.
معروف است که از فرط گریه بر
مظلومیت اهلبیت علیهمالسالم،
چشمانش هم کمسو شدند .بنده در
ً
سال  1337ه.ش حدودا بیست ساله
بودم .در آن دوران کتابی نوشتم که به
دست ایشان هم رسید .پس از چندی
برای من جایزه فرستاد .حدود یک سال
بعد به دیدار ایشان رفتم تا وجوهات را
بهدستشانبرسانم.آیتاللهعلیصافی
به آیتالله بروجردی گفت« :کتابی را
که از آن تعریف و تمجید میکردید،
همین آقای گرامی نوشته است ».ایشان
دوباره از آن کتاب تعریف و تمجید و مرا
بسیار تحسین کرد.
از جمله ویژگیهای فردی آیتالله
بروجردی سخاوت زیاد ایشان بود.
گاهی نصف وجوهات شرعی را که
طلبهها به دست ایشان میرساندند،
به خودشان میبخشید .همچنین از
شجاعت باالئی برخوردار بود .ایشان
بعد از شهریور  1320در قضیة کشف
حجاب اقدام شجاعانهای داشت.
وقتیآیتاللهسیدحسینقمیبهخاطر
این قضیه به تهران رفت ،تلگراف کرد
که تمام خواستههای آیتالله قمی باید
اجرا بشوند .در همین جریانات بود که
یک بار در مرز کرمانشان دستگیر شد
و ایشان را به تهران بردند .پس از آن
رضاخان فهمید که در آنجا قرار است
که شورش بشود و آیتالله را به جای
دیگری تبعید کرد.
لذا تمام این ویژگیها علمی و جایگاه
مردمی و اجتماعی و خصوصیات
اخالقی که داشت ،موجب شد که
علما از ایشان برای حضور همیشگی
در قم دعوت کنند و بر این قضیه هم
اصرار بورزند.
* پرسش :کدام یک از علما در
آمدن آیتالله بروجردی به قم نقش
مؤثرتری داشت؟
در میان مراجع ثالث ،مرحوم آیتالله
صدر ازخودگذشتگی بسیاری کرد و
حتی جای نماز خود در صحن حرم را به
آیتاللهبروجردیداد.مرحومحضرت
امام هم در آوردن ایشان به قم نقش
بسزائی داشت .مرحوم مطهری هم که
تا قبل از آن شاگرد آیتالله بروجردی
بود ،در آوردن ایشان به قم تأثیر داشت.
با این حال آیتالله سید صدرالدین
صدر از باقی علما نقش مؤثرتری ایفا
کرد .آیتالله خوانساری نیز نقشهائی
در این زمینه داشت .آیتالله حجت
کوه کمری با آمدن آیتالله بروجردی
موافقبود،امانشنیدمکهفعالیتزیادی
در این زمینه داشته باشد.
* پرسش :آیا آمدن آیتالله
بروجردی به قم مخالفینی هم داشت؟

بله .یکی از منبریهای معروف آن
ً
زمان ،ظاهرا آقای انصاری بود که وقتی
رادیو بیبیسی بعد از فوت آیتالله
سید ابوالحسن اصفهانی اعالم کرد که
آیتالله بروجردی مرجع تقلید است،
به منبر رفت و گفت که ما مرجع تقلید
انگلیسی نمیخواهیم! در آن زمان آقای
اشراقی هم منبری معروفی بود و پس
از مدتی هم آقای انصاری و هم آقای
اشراقی هر دو از مریدان و یاران آیتالله
بروجردی شدند.
* پرسش :ایشانچرابانوابصفوی
و یارانش مخالفت میکرد؟
مخالف آیتالله بروجردی با نواب و
یارانش به خاطر ایجاد شلوغی در حوزه
علمیه بود .از نظر ایشان این افراد مقام
مرجعیت را حفظ نمیکردند .وقتی
مرجع ساکت باشد و دیگران شلوغ
کنند ،نوعی بیاحترامی به مرجعیت
است .دو تن از طلبهها به خاطر نهی از
منکرنسبتبهخانمهایبیحجابیکه
میخواستندواردصحنبشوند،دستگیر
شدند؛ یکی از آن دو حاج حسن آقای
تهرانی بود که پس از انقالب در دادگاه
ویژه روحانیت اشتغال داشت .این دو را
دستگیر کردند و به دادگاه بردند .پس از
آن طلبهها راهپیمائی کردند که من هم
در آن راهپیمائی حضور داشتم .پس از
آن به منزل آیتالله بروجردی رفتیم .من
و آقای آل طه مأموریت پیدا کردیم که
با امام در این باره صحبت کنیم .ما به
تازگی به درس ایشان میرفتیم .امام با
تندی و ناراحتی به ما گفت که رئیس
حوزه آیتالله بروجردی است و بدون
نظر ایشان معنی ندارد کسی کاری کند.
اگر آیتالله بروجردی جلسهای در این
باره ندارد ،ما هم جلسهای نخواهیم
داشت .به امام گفتیم ما از آیتالله
بروجردی نشنیدیم؛ اما حاج محمد
حسین احسن گفته که آقا جلسهای در
ً
این زمینه ندارد .امام گفت اوال آقای
ً
احسن دروغ نمیگوید؛ ثانیا آیتالله
بروجردی چیزهائی میداند که ما
نمیدانیم.چونایشانحاضربهتشکیل
جلسه در این باره نیست ،ما هم حاضر
به تشکیل جلسه نیستیم . ...امام تا این
حد احترام مقام و مرجعیت آیتالله
بروجردی را حفظ میکرد.

* پرسش :در زمینة اقدامات
فرهنگی آیتالله بروجردی مطالبی
بیانبفرمایید
آیتالله بروجردی با کمک آیتالله
شیخ محمدتقی قمی دارالتقریب بین
المذاهب را در قاهره تأسیس کرد.
در این زمینه دو نفر زحمت زیادی
کشیدند :یکی شیخ محمدتقی قمی
در قاهره و دیگری مرحوم شرفالدین
در لبنان .مرحوم شرفالدین مناظراتی

با مفتی مصر داشت که در کتاب
المراجعات منتشر شده است .از این
نظر در بعد فرهنگی زحمت بسیار
کشید و شیعه را در لبنان معروف کرد.
در قاهره هم آقای محمد شلتوت تسلیم
نظراتآیتاللهبروجردیشدومذهب
تشیع را به عنوان یکی از مذاهب اسالم
به رسمیت شناخت .االن هم اهل
سنت آنجا با اینکه رهبر سابقشان
محمدشلتوتچنینفتوائیداده،پشت
سر ما شیعیان نماز نمیخوانند!
آقای دوانی در خاطرات خود میگوید
من به آیتالله بروجردی گفتم که اگر
صالح میدانید مذاکرات خودتان با
محمد شلتوت را منتشر کنیم .آیتالله
بروجردی با آن همه زحمت نتیجه
بخش در این زمینه ناراحت شد و
گفت حاال ما کاری کردیم؛ اما هر گونه
ارتباط اقلیت با اکثریت به ضرر اقلیت
است .تماس نگیریم و مستقل نباشیم
خیلی بهتر است.
* پرسش :از نظر شما مرجعیت
واحد بهتر است ،مانند زمان آیتالله
بروجردی ،یا مرجعیت متعدد و متکثر،
مانند زمان فعلی؟
در ُبعد سیاسی و استقامت در برابر
دستگاه حاکم ،مرجعیت واحد بهتر
است؛ اما از نظر راحتی طلبهها
مرجعیت متعدد بهتر است .راه حل
آن این است که مراجع متعدد باشند،
اما متفق القول و متحد الفکر در برابر
اقدامات دستگاه حاکم باشند.
* پرسش :وضعیت حوزة علمیه
پس از ورود آیتالله بروجردی به قم
چگونه شد؟
آقای اشراقی در توصیف آیتالله
بروجردی روی منبر گفت که آقایان به
خانههای خود بروند که رئیس حوزه
علمیه آمد .در واقع آمدن ایشان فعالیت
تمام علمای آن دوران قم را تحت شعاع
خود قرار داد.
حوزة علمیه قم چندان در سطح جهانی
شناخته شده نبود و با ورود آیتالله
بروجردی معروف و عالمگیر شد.
ایشان موقعیتی جهانی به حوزة علمیه
داد .وقتی دارالتقریب مذاهب اسالمی
تأسیس شد ،حوزة علمیه قم بیش از
پیش زبانزد شد.
* پرسش :شما کدام درس آیتالله
بروجردی را شرکت میکردید؟
بنده درس طهارت و صالة آیتالله
بروجردی را شرکت میکردم .البته

حضورمدرجلساتایشانبهطورمرتب
نبود .چون زیاد پیش میآمد درسشان را
شرکت میکردیم و بعد یکی میآمد و
میگفت آقا نمیآید .به هر حال ایشان
مرجع تقلید بزرگی بود و امور را باید
سامان میداد .تعطیلی در درس گاهی
به همین خاطر پیش میآمد.
برعکس درس امام خمینی بسیار
منظم و دقیق بود .گاهی حتی برف
زیادی میآمد؛ اما درس ایشان تعطیل
نمیشد .آیتالله بروجردی به خاطر
کسالت و امور مرجعیت و اشتغاالت
زیادنمیتوانستبهطورمنظمجلسات
درس را ادامه بدهد.
* پرسش :اگر خاطرهای از آیتالله
بروجردی به یاد دارید ،نقل کنید.
در آن زمان در زمینة طهارت و نجاست
و نیت وضو و نماز خیلی شدید مبتال به
وسواس شدم .یک روز صبح از طرف
پدرموجوهاترانزدآیتاللهبروجردی
بردم .دیدم که به خادم خود گفت که
تشت آب بیاورد تا وضو بگیرد .رسم بر
این بود که مقداری از همان وجوهات
را به طلبه برگرداند .من دیدم بعد از
وضو با اینکه حوله هم کنار دستش
بود ،بدون اینکه دستش را خشک کند،
یعنی با دست تر به آن پول دست زد و
از آن به من داد .برای من جای سؤال
شد که پس مسائل طهارت و پاکی چه
میشود .در واقع این کار را به خاطر
این کرد تا من حساسیت و وسواسم را
برطرف کنم .بسیاری از مردم آن موقع و
االن از برکات آیتالله بروجردی غافل
بوده و هستند.
یک بار آیتالله سلطانی خدمت
آیتالله بروجردی رسید تا دیدار کند.
ایشان را نپذیرفت.
خادم آیتالله بروجردی به ایشان گفت
که آقای سلطانی آمده تا شما را ببیند.
فرمود بله آقای سلطانی قوری قوری!
خادم متوجه منظور ایشان نشد .همین
را به آیتالله سلطانی گفت.
آیتالله سلطانی گفت الله اکبر الله
اکبر .این رازی است میان من و آیتالله
بروجردی.
بعدها خود ایشان نقل کرد که نامهای از
طرف کسی دریافت کردم تا به دست
آیتالله بروجردی برسانم .آن را روی
بخاری گذاشتم و ناخواسته مقداری
چای قوری روی آن ریخت .با خودم
گفتم حاال این نامه را چطوری برای
ایشان ببرم .هیچ کس از این ماجرا خبر
نداشت .به همین خاطر آن را کتمان
کردم و برای ایشان نبردم!
ادامه دارد

