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 عقرب، مأمور خدا

محض ه ب، بش مهین م،یداشت رو یِتلاوت درمسجدالنب قیتوف یالملل نیب انیتن ازقار ۲۷همراه ه ب۳۱۳۱سال

 لیهم السلام()ع عیبقمطهر ائمه  خود رو به قبور عیبق واریپشت د از یجیبس یاز بچه ها نفر چند نکهیا

 یادیفر یبادل شکسته درحال خروج بودند که صدا نگهبان، سِیپل از یلیبعداز خوردن س رساندند،

قربِ داخِل زننده رو ع یلیس سِیپل دیفهم یوقت نازرزمندگا یکیشد.  بلند سیپل وسکیجانکاه ازک

ه گیفت؛ دگ سیبه پل و بعد ختیر رونیب و دیزهر را مک ش،یخراش انداختن محل ن ، فورا بازده بشیج

 .ینیعقوبت بب نگونهینزن که ا یلیعاشق زهرا س صورته ب

 

 سید دلت بسوزه 

به  م کهخلبان فانتوبا یکی از عزیزان که  حدود سال شصت و سه بود که بنده عازم مکه و مدینه بودم

 ظامین نیروهای نقاط حساسایشون خب  رو کرده بودن سفر حج مکه رو تقدیمعنوان هدیه به ایشون 

 بودن ما در هتل بودیم ایشون وارد با بنده هم اتاقیبودن ایشون داده  جایزه مکه او به و بود زده رو عراق

لند شد پیغمبر بودم صدای اذان ب حرم چرا گفتن که من دور سید دلت بسوزه گفتمشدن و گفتن که 

لاه صبنشینن برای نماز صدا زدن همه  نها گفتنشرطهگشتیم ناگهان می که دور حرم مطهر همینطور

 امل ضریح مطهر پیامبر گرامی اسلدرست مقاب مگفت تا من نشستم دیدم سمت چپ بدن صلاه صلاه

حلقه زده بودند من از بین دو پای  ضریحدادند خودشون دور که اجازه نمی ضریح نزدیک خب هست

روی  استی سبزی و نگاه کردم دیدم پارچهر ضریح داخل که بین دو پای اواز  بودم چون نشسته او

الله  صدق نمیگ که هااین خب که گفتم تعجب با کمال قبر مطهر نوشته شده صدق الله العلی العظیم

مکروه  دوننمی بد خیلی میگن قبرستان و خاک بشودمرده جایی که  هرها این چونشدیم متوجه  العظیم

رامی اسلام گ ضریح مطهر پیامبردونن کسی وارد قبرستان بشه برای همین وارد شدیدا مکروه میمیدونن 

یکی از  یاظاهرا از زمان پادشاه عثمانی  شدندنمی هم اینها )سلام الله علیها( حجره حضرت زهراو 

 ده بودنز این پارچه سبز رو داخل ضریح مطهر رفته بوده برای زیارتبوده و  که شیعهسلاطین قدیمی 
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 اه کردهد ایشون اشتبلاببود من گفتم  این پارچههمچنان  یدی نداشتنزداو چون خودشون هیچ گونه ب

واقعا دلم  ولی دلت بسوزهگفت شوخی  ایشون درسته که ایشون به از طرف دیگه غبطه خوردم به حال

با ذکر یا رسول الله که از در جبرائیل حرم مطهر  سوخت فردای اون روز من هم نزدیک اذان که شد

زدم تا اینکه نزدیک اذان دور دو ر وشدم آرام آرام یه د صبحه ردطور از ایوان  شدم همین پیامبروارد

خودم  من صلاه صلاه اومدن بگن شرطه هاشد تا  اذانای که درست لحظه مکرد ندو کر مسرعت که شد

و روز قبلش به من  ودب نشسته فانتوم خلبان که همانجایی قبر مطهر نشستمی مقابل بلافاصله درست نقطه

های للای قفای که عرض کردم از لابهنگاه کردم به همان شیوه رو گفته بود دلت بسوزه سمت چپ

کی از آثار و این ی صدق الله العلی العظیمنوشته شده است روش ی سبزی پارچهدرسته  ه دیدملب ضریح

 خودم دیدم. با چشمهای الحمد لله رب العالمین بندهکه است جعفری  هب حقبرکت مذه پر

 

 نبش قبر و مکافات عمل

 رونیب شونیها بود که قبر مطهر احدود سال نیکه حدود سال شصت و سه شصت و چهار بود ظاهرا هم

به طرف البته حرم  عیاز قبرستان بق رونیاما ب عیبق وارید یفاصله دو متر دیشا یعنیبود  عیاز قبرستان بق

به نام  یافرقه زید روکه حضرت  دوننیخب البته همه م ارتیز میکه رفت یحضرت رسول که ما وقت

هم  منیکه در  یدیز انیعیو ش شوندیختم م زیدبه حضرت  گهیامامان ما د گفتنیبودن که م یدیز

هستند از  متنفر کهفرموده بودن  زید در زمان حیاتشونکه خود حضرت  انیعیگونه ش نیهست از ا ادیز

ند اما خود بودفرقه زیدیه مخالف  دایو خودشون شد کننیبرخورد م نگونهیبه ا شونیکه با ا ییهانیا

ه قیامت ما رو بدر شونیکه ا میدوارمبودند که از جنس معصوم ا یبزرگوار زید علیه السلام حضرت

 ونشای رن مطهبد دیگه گفتن که نهیمن آمدم مد دو سال بعد که یکی د بعد مارنیبپذ شفاعت خودشون 

 ین محدودهمنتقل کردن به داخل قبرستان البته هموسراق گرفتم گفتند  و ستین عیخارج از قبرستان بق

اخل قبرستان د ارنیدر ب راز قب ور شونیکه دستور داده بود بدن مطهر ا یکه اون افسر دمیسابق شن عیبق

 زیقدر تماین ن بد نیا گنیکه مایشون رو به دوش گرفته بودن  که بدن مطهر یو اون دو نفر نببر عیبق
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ته بودن دوششون گرف روی بدن مطهر نجوریهم ارنیب یبه اصطلاح تابوت نکهیبوده که بدون ا مو سال

 یده و کسانشخص دستور دهن مطهر روبدن  کنندیکه دفن م یبرده بودن خلاصه وقت عیداخل قبرستان بق

 .ه بودنلاعلاج مبتلا شد یماریکرده بودن به ب هر رو دفنطکه بدن م

 

 سید دوست داشتنی

از  مرفتیم مکهاوایل سال هایی که من به در همون  دآمده بودن نهیساکن قم که به مد ینیحس دیس

به  نهیبنده در مد سالش رو یادم نمیادخود  قیشصت و چهار باشه دق دیشصت و سه به بعد ظاهرا شا

رخورد بودن و خوش ب ینوران شونیاز بس ا نهیهتل مد یهااز اتاق یکی رو یافتم در شونیا نکهیمحض ا

اضرم داشته باشه من ح رعیسوال شکسی اگه  گفتمیاستاد قرآن م یهابه بچه خودمدر اتاق  رفتمیم

گفتم نه  من میریما خودمون م دیب سوخ میگفتن مریکاروانمون بگ یاز علما یکیاز رو برم پاسخش 

صاحبت مباهاش  خوادیدلم م هیدوسش دارم چهرش نورانرو د یس گفتم من میگفن چرا دیشما به من بگ

 که نهیمد دمش یدس نیا هفتیبه شدت من ش میداشت شونیکه با ا رخوردب نیچند عد ازبالاخره ما ب کنم

پل  کیدر مکه باشه هتل ما نزد دیبا گهیکه خب به طبع هتل ما هم دمداخل  میتموم شد سفرمون رفت

و شصت و شش حدود چهارصد  صدیسال هزار و س یمنحوس سعود میکه رژ پلیبود همون  حجون

هم که به شهادت رسوند  وجوان ر یخانم حامله کیاز جمله  ندبه شهادت رسو وما ر یو پنجاه حاج

 الاح کردندیم نهایو ار تیجنا نیانداخته بودند ا یدانداخل زباله ور شونیها بدن مطهر ا بینجنا نیا

بود که آسانسور نداشت من روز اول که  یمیقد یلیهتل خ میبود نحجول پ کیکه ما نزداین هتلی 

 شونیا دنیعاشق دما  نهیکرده که در مد دیس نیا یهوا لمدم دیسوم د اینه روز دوم  ممکه شد وارد

 یخواهعذر اب ممجبور شد دادیپاسخ مثبت نم یسراغ گرفتن کس یکنم هرچ کاریچ دمید میبود

 کردمیم یخواهعذر تا می دیدم سید نیستبعد  یکم هی کردمیباز م ور ونیدر اتاق آقا رهاان کینزد

مساعد  بایتقر اما رنگشو نشسته شه اتاقش گو دیس دمیکه گشت و گذار کردم د یاتاق نیبالاخره با چند

اینجا ور چون آسانس ستیخوب ن ادیز لمگفت حا ینچطور دیگفتم آقا س یبرخورد عال ارینبود و بس
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اگهان به من گفت من هوش نبودم ن رو نیا میکنه سنکوب آخرش من قلبم نداره و ما هم طبقه بالا هستیم

 گریدارم د یسوال خصوص هیمن گفتم  دییگفت بفرما دیکه حاج آقا س گفتمشد به دلم برات  وهی

تم خودم فرزند حضرت زهرا هس نیدونیگفتم حاج آقا م رونیرفتن از اتاقش ب یابهونهیه  به ها یحاج

پا  شونای دمید دیبه من بگ دیاگر ملاقات با امام زمان دارکه  فاطمه زهرابه مادرتون  دمیقسم مرو شما 

 ستهنده زمن هم قول دادم که تا زمانی که ایشون  دیگینم ید رنگ به رنگ شد گفت به کسشبه پا 

بالاخره ما شب  فتهیب خوادیم یمتاسفانه غافل بودم که چه اتفاق یول هم نمیگفتمنگم طبعا  یبه کس گهید

 قاریاناد نفر از از هفت شیبالا مقابل ناودان طلا به اتفاق ب یطبقه میشد الحرامالله  تیب وارد میکه رفت

 دیس اآق یرضو یآقانفر اومد به من گفت  هیکه اول جلسه  میمشغول خواندن قرآن بود یالمللنیب

ر من بلند شد که چون پد یجور هی تیجمع نیا ینمن ب ادیفر یصدایهو  سکته کرد شونیا ینیحس

 اریبودن حال پدر من بس دهیهمسفر بودن چون دبا مادر خدا بیامرزم با من بودن و با هم  هیرحمت الله عل

زدم بعد گفتم  ادیمن فر کهپدر من فوت کرده باشه  دیبد بود در اون سفر که گرما کشنده بود گفتن شا

با  یوان طلااما مقابل  نجوریخلاصه هم دهش ینجوریاحالم سکته کرده حسینی که شنیدم  آقا سیدنه من 

 رو بردن نشویفوت شد و ا دیآخر جلسه که تموم شد گفتن ساینکه  ل و ضجه میزدیم تاها توسبچه

 .خانه غسال

 

 تدفین غریبانه

 کنمیعرض مرو  شونیفوت ا انیعرض بکنم جر الزمان روبا آقا صاحب  شونیا داریدو د نکهیقبل از ا

سن شصت  در شونیا دنیکه همه شن هیعلاللهرضوان یخزعل اللهتیفوت شدن آ شونیا نکهیما به محض ا

 عدیه بسجاد عد صحیفهب یخزعل اللهتیتازه شروع کردن به حفظ قرآن حضرت آ یو سه سالگ

ر کاروان د شونیداده بود ا شونیبه ا یبیخداوند قدرت عج کردنیحفظ م ور هانیا نطوریالبلاغه همنهج

ضمنا  یخزعل آقاگفتم گفتم که حاج شونیبه اصطلاح فوت ا انیمن رفتم جر یخزعل اللهتیما بودن آ

که یترسم م وسنکوب میکنه  آخرشقلبم و ش خرابه که آسانسور نجایبه من گفتن من ا دیآقا س نیا
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دفن بشم  ابوطالبمظلومانه در قبرستان ابوطالب دفن کنن اگه قبرستان  رو من رمیبم نجایامن  آخرش

 یزعلخ یآقا به دفن بکنن من دلم می خواد من رو ببرن در قم انیعیمن از ش ارتیز یبرا ادینم یکس

بعثه ن بلند شدن رفت شونیبه من شفاها کردن ا یتیوص نیهمچ هی شونیا زیعز یگفتم که حاج آقا

دن که به کر بعثه هم موافقت سییر نبودن او هبعث بزرگان رئیس از  یکیکه اون موقع  حضرت امام

 یسعود ملعون میرژقم بعد  یببرن برا وحاج آقا ر یصحبت کنن که جنازه یاصطلاح با مقامات سعود

بشه که بالاخره با  ییایموم دیبا شونیگفته بود که بدن ا نایا یپا یسنگ بندازه جلو نکهیا یبرا هانیبه ا

از  یاطلاع چیحالا من ه دیابوطالب دفن بکن ون جا قبرستاندر قم تماس گرفتن گفتن نه هم نوادشونخا

 خاطرمون جمع شده بود که بدن ایشوندو سه روز که گذشت  کیهتل  میماجرا نداشتم ما برگشت نیا

نیم می خوایم سید رو ببریم دفن کگفتن  شونیروز چهارم بعد از فوت ا ایناگهان روز سوم  رو بردن قم

شرحی که عرض کردم اجازه ندادن ببرن ایران حالا می  نیبا ا ندندا جازهگفتن امن گفتم چرا؟ کجا؟ 

 لا اله لا اله ممیگفتی نجوریها داخل قبرستان ابوطالب همبا بچه میرفت خوایم بریم تشییع جنازه ما هم

 نحجوپل  پل داخل خود چون ریز میگفتیکه مبعد میگفتیم علیا ولی الله بعد این علیا رو الاالله لااله

 هی یعل یصدا دیچیپیمپل  رمیشد زیما اکو یصدا شدیقبرستان ابوطالب رد م یلاقبرستان از با یبالا

بود  یورانچهرش ن میلیخکه  ینسال سغ نیداخل غسالخانه ا میدرب وبدن ر نکهیداشت تا ا یبیلذت عج

اروانمون ک سییچون ر کنهینگاه مو طرز غسل دادن به اصطلاح ما ر بود و ستادهیا یاگوشه هی میدیما د

 ردندکیکفن م دیکه با یلوازم مامبا ت وبودند که کفن خودشون ر یمهاجر یبود حاج آقا یروحان

 غسل که داشتن د رویس نیبدن مطهر ا یاژهیآداب و کیکه با مخودشون  اآورده بودن ب کردنیدفن م

فت من در گ یکنینگاه م ینجوریچرا ا یمگفت با حسرت کنهینگاه م یسال سنغاون  دمیمن د دادنیم

رت حس مواقعا دار دیدیم غسل ومنظم بدن اموات خودتون راینقدر چگونه  شیعیانتعجبم که شما 

 هیدسته جمع نجایا قبرهایآقا رو گفتن  شونیبدن ا میدفن کن میتمام رفت تیو خلاصه با مظلوم خورمیم

 برق ییدوازده تا نجوریبه اصطلاح هممیزارن  هم کنار ورقبر زن و مرد  گهید هم یمثل کتاب پهلو

قبول  ور شونیا نباشه بزار هابدن مرد لا اقل جایی که  میگفت میاعتراض کرد میبود ما رفت ییتاچهارده
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آهک  انیم ناسفر حج تمام میشه ای میریکه ما م یوقت گفتنیهمه م کننیهم م یهایصحبت هیکردن البته 

و مرتبه د کننیم کاریچ دونمیاستخونشون نم پوسهیبدن م یوقت نایو ارده ها م یهابدن یرو زنیریم

 ن قبرستانهسال هست که همی اهقبرستان ابوطالب صد نیا دلیلشونم اینه که میگندفن میکنن مرده جاش 

 .بود یبیبت عجرغ هیو با  میدفن کرد ور ینیحس دیس نیاتمام بدن مطهر تیومظلبالاخره ما با م عیمثل بق

 

 لاءلوِلِ لبلاءُأَ

 هب من گفت و همون شبشداشت که به )علیه السلام( دو دیداری که این سید حسینی با آقا امام زمان 

گفت جوون من جوان السلام(  هی)علبا امام زمان  شاول دیدار که است صورت این به رحمت خدا رفت

خودش  کهده ب شجاتمیرفت زیر ماشین که بچه من رفت نداشت  ای یه بچه ؟ گفتمرگ شد گفتم چرا

در رو ن موبود گفت ما بچهالسلام(  هی)علعاشق امام زمان در تصادف با ماشین کشته شد و خیلی هم 

ن افتادم که یاد ای ومن برگشتم بعد از دفن پسرم یه دفن کردیم در قم (علیها سلام الله)بهشت معصومه 

ت خودمون شرک محبین یفرمودن ما در تشییع جنازه آقابود السلام(  هی)علپسر من عاشق امام زمان 

م مرتبه رفتت شد دوندیدم گفت ناگهان به دلم برارو السلام(  هی)علپس من آقا امام زمان  مکنمی

ی بود که بچم تو یه اتاق برقاومدم برم سر قبر بچم  )سلام الله علیها( طروار بهشت معصومهمضهمینجور 

م دش دل وارگفت تا از اتاق اورفتیم دیگر میشدیم به اتاق تو در تو بود یعنی باید از یه اتاقی وارد می

دیدم یک سید نورانی پای قبر نشسته و زانو زده داره تو این قبر اتاق اولی نشسته که برم اتاق بچه خودم 

ته بود یک گرف آهنربای عجیبیمثل  ورمن ایشون  ابهت و نورانیت سید این اصلا من خونهداره فاتحه می

ی ولی پسرم تو اون اتاق اون طرف قبر من بله مکه آقا سید شما اینجا اومدید گفتاز من پرسیدن  رتبهم

وده ایشون ببا ایشون اینجوری السلام(  هی)علای آقا امام زمان افسوس آقا سید مثلا حالا مضمون مصاحبه

اش ییع جنازهی من در تشکه آخه بچهگفته بود گفته بود که افسوس آقا فرموده بودن که چرا افسوس 

ه بیان م کدیندیرو السلام(  هی)علآقا امام زمان  ما شد انجام پیش ود که همین یک ساعت پیش یا مثلا

 ی من آنچنان منگذاشتن روی گرده وی من گفت دیدم حضرت یهو دستشون رتشییع جنازه بچه
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 السلام( هی)عل زمان امام آقا فرمودن مرتبه سه آقا عظمت و محبت ازآتشین و داغ شد احساس کردم بدنم 

ا بعد ب اومدم نزمی به اسمان ن من اینگار ازگفت رو تا این است مال اهل ولایت مصیبتیعنی  البلاء للولاء

فظی که خوندند از اتاق تشریف فرما شدند خداحا واون اتاق فاتحه رتو ممن با همدیگه رفتیم سر قبر بچ

یشون اآقای نورانی این ساعت خلوت این  تا رفتن من یهو گفتم خبالسلام(  هی)علکردن آقا امام زمان 

شتم گفت دویدم آمدم بیرون هر چی گگفتم نکنه آقا باشن  ورانیکردن این همه سید نجا چیکار میاین

 .ندیدمرو السلام(  هی)علامام زمان 

 

  مینیآقا رو بب میبر

ه در روزی ک نکه برای بنده عرض کردالسلام(  هی)علامام زمان  آقا سید حسینی با آقااین دیدار دوم 

 ذوریتیعدیگه من م نرفت دنیا دار از کردن سکته ایشون ششبو برای من گفت رو خاطره این مکه 

 برای مردم از جمله شما شنوندگان عزیز تعریف بکنم دیدار دومشون این خاطره رونداشتم که این 

گشتم عاشق آقا بودم همینجور میمن رفتم خلاصه دیگه مکه که  ییهاگفتن من یکی از سالکه  بود

ات در چادرهای عرف من گفتن این بود کهالسلام(  هی)علور دنبال آقا امام زمان  ور اون عرفات این من در

تونم من چه جوری میم رو آقا که ور بهت و خلاصه واقعا حیران بودمنشسته بودم در روز عرفه همینط

میکردیم با  دادیم صحبتمیگفتیم انجام داشتیم مثلا حالا مناجات میعرفات در ببینم نشسته بودم من 

ود ایستاده ب ادررانی دم چی نوسیاه چهره ردف یک دیدم مرتبه یه اوردن برای منکه  واین و اون غذا ر

 بریم بیاین که فتنگ بفرمایید گفتم اصطلاح به رفتم و به من اشاره کرد بیا اینجا بیا اینجا من بلند شدم

رو  سی که منببینیم مثل ک به من گفت بیا بریم آقا روروحم اطلاع نداشت ببینیم گفت من اصلا  ور آقا

اصله ه تا کوچه خب بین فس دو یه نیومده بیرون خودمون یخیمه از افتادم هرا دنبالشهل بده بلند شدم 

 سه دیدم که بود با عظمتی یبه یه بیابانی که یه خیمه ممیگن کوچه ما رد کردیم رسیدچادرها رو بین 

یدم سه نفر شدم دخیمه  واردنشستن دستشون روی زانوشون و وقتی که  تابآف توی خیمه از بیرون نفر

بود  داخل خیمه بودن بعد یک چیز شبیه صندلینه کنار اون سه نفر میشن شش نفر دیگه هم بازنشست
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ه السلام عیسی علی سمت راستشون حضرتنشسته بودن و  السلام(  هی)علزمان آقا اربابمون امامحضرت 

السلام ایستاده بودند و گفت من تا وارد شدم حالا من در عالم بیداری  حضرت خضر علیه چپشون وسمت

قا آچهره آقا از بس نورانیست گفت من به  هایم که این چه صحنهجبینم اما گیمی ودارم این صحنه ر

ونن دآقا میرو من دیدم که چیزی ندارم بگم انگار همه چیز  نکردا به من نگاه میکردم آقنگاه می

درک  نزمان امام الان ایشون دونستمدونن ولی نمیمیالسلام(  هی)علمولایمان امام زمان  رو همه چیز

دونن بالاخره ایشون فرمودن بفرمایید من دیدم که چیزی و میرایشون همه چیز  مکردند ولی گفتنمی

شتم ظاهرا دم بیرون و برگآمسینم گذاشتم  بهرو  دستم بیرون چادر از اومدم مشد بلندندارم بگم مبهوت 

 مرتبه دویدم دو من کجا بودمیهو گفتم اه که خودم بودم  مه ایچادر خودم به اصطلاح همون خیبه 

 یزی بگمباز نشد چبه پاست داخل خیمه باز روم نشد چیزی بگم چون می دونستم دویدم دیدم بله خیمه 

ترام کردن پاسخ و بالاخره با احترام ایشون هم احایشون میدونن همه زندگی من وچون دیدم همه ر

من  به تاو رگفت من غذا  مبه من گفت سید سید کجا میری غذاتو آوردیه نفر  یهو برگشتم من دادن

 نای و آقا نه و هست ایخیمه نه دیدم رفتم دویدم باز رو زمین افتاد غذا ریخت شد دادن از دستم رها

 هیعل) کاب آقا امام زمانر رد خضر علیهما السلام حضرت و عیسی حضرت که میده نشون ایشون دیدار

تم ی که ساکن قم بودن و حقیر افتخار داشد حسینسی دو دیداری که عزیز ما ناو بود این نهست السلام(

 با ایشون باشم.که در سفر 

 

 کشرِمُ نتَأَ

 تیمدرجه اه یلیخ اون مسجد م میادادینماز و  یاز مساجد بزرگ مکه بود که بنده رفتم برا یکیدر 

نماز  واستمخینشسته بودم و م من حافظم یاری نمیکنه که کدام مسجد بود داشت افسوس که ییبالا

 یتیمورأمن حالا م کیبه من حساس شد و اومد نزد یجوان وهاب کیانجام بدم  و کارهام روبخونم 

مانعت م داشتبه شدت  شونیکه ا دمیببوسم و درو که به اصطلاح مهر  خواستمیمن م دونمیداشت نم

 دیبد انجام وکار ر نیا دیکه مشرک هست انیعیکه شما ش دمیگفتش که من اجازه نممی  و می کرد
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 دیخوایم رو امبریمثلا پ حیضر ایو  نهایا دیبوسیم رو مثلا مهر یعنیکه  دیکنیم یپرستبت دیچون شما دار

تم می بعد تا من مقاومت داش دیهست شرکپس شما به اصطلاح م دیبوسیم رو آهن دیریشما م دیببوس

گفت اگر  دیسر من به حالت تهد یبسته شده بود بلند شد بالا رحل قرآن که کی دمیدکردم مقابلش 

کرد  یعمل دیدته یعنی یکنب یکار یمهر و ببوس ای یببوس یزیمثلا چ یانجام بد یبخوا یکار نیچن

انجام  خوادیم رو کار نیداره ا هیجد یصددرصد هیکه قض دمینگفتم و د یچیه مبر سر من من زنهیکه م

و عاقلانه نبود که من در مقابل  داشتن ادیز دور و برشون خب افرادتنها بودیم اینها هم  ما اونجاو بده 

من دید  وقتی و شروع کردم به قرآن خوندن بود که نشستم نیانجام بدم ابخوام این کار رو  جوون نیا

 میتر داشتقشنگ یلیخ نهایاز ا مینبود عرب نکهیو با وجود ا دیخوب و با تجو یلیمثلا حالا ظاهرا خدارم 

رام آرام من آ ااصلا منقلب شد و شروع کرد ب شونیالعاده ااصلا فوق نکهیا لمث دمید میخوندیقرآن م

 ون رقرار گرفته بود بعد من قرآ دیشد ریو تحت تاث کردیصحبت م گهید فیلط یلیخ و زدن حرف

انت  گفتم اون منم به قرآن رو بوسید تا بوسب رو نآکه بستم گفتم پس قر رو رآنکه تموم کردم ق

ی انت مشرک من به تو گفتم اگر آهن رو ببوسی مشرکی در حالی که من گیم یچ یبرا مشرک گفت

گفتم نه تو کاغذ رو بوسیدی گفت نخیر من بخاطر داخلش کلمات خداوند رو بوسیدم قرآن رو بوسیدم 

 حیل ضرگفتم منم به خاطر داخ بله فتگ یدیبوس رو کاغذ نیکاغذ ا نیتو به خاطر داخل ا گفتم پس

 .احساس کرد در وجودش وشکست ر شونیکاملا ا گهیکه د دمیبوس رو آهن نیمطهر ا

 

 

 

 کوچه غربت 

 ن المللیاریان بیبا ق میو شصت و سه که ما مشرف شد صدیبود که در سال هزار و س نیا گرید یاخاطره

که  یکه واقعا وقت دمیخودم د یچشما او من برامام صادق  یو مدرسه هاشمیبن یکوچه نهیبه مد
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 نمام حسا یخونه نجایا (السلام هیعل) نیخانه امام حس نجایا گفتنیم میرفتیم رو هاکوچهپس  کوچه

هر آقا رسول و حرم مط عیقبرستان بق نیب یعنی (علیه السلام)امام صادق  درسهم نجایهست ا (السلام هیعل)

 ارتیز یبرا میهاشم بود ما سال شصت و چهار که رفت یبن یکوچه )صلی الله علیه و آله و سلم( الله

 میدیب دکمال تعجبا  عیقبرستان بق نیو همچن و آله و سلم( هیالله عل ی)صل الله رسول مرقد مطهر آقا

 هیگ شبباز که با سن یفضا کی بهشده بود  لیو تبدرها کوچه یهمه کرده بودن کسانیکه با خاک 

 الله ولآقا رس حرمبه طرف  میایب عیصاف از قبرستان بق یهاسنگ یرواز می تونستیم سنگ مرمر 

که  یزیچ یصورت انجام داده بودند ول نیبه ا وهابیونو ر تیجنا نیو او آله و سلم(  هیالله عل ی)صل

 یهکوچ وهابیون ملعون اون نیهستش که ا نیا زناز شدت غم و ح کنهیسوراخ م وداره قلب ما ر

اصطلاح  که به گردهینم ماون محل زبان ملعون ها در نیبود ا بایتقر مدارچ یپ یکوچه هیکه  هاشمیبن

ن مدینه اونجایی میرکه  یحواسشون جمع باشه که وقت دیبا انیعیکه ش دندا قراراکنون  یبهداشت سیسرو

و  هیالله عل ی)صل طهر آقا رسول اللهمرقد م یو محوطه عیقبرستان بق نیب که سرویس بهداشتی هست

 ادیبه  نکنیم یط ور ریمس نیکه به اصطلاح ا یوقت به ذکر مشغول باشن نرن ودر اونجا آله و سلم( 

 .باشن نیاجمعالله لام م سومظل تیباهل

 

 خباثت وهابیت

 دوننیاست که در صدر اسلام اتفاق افتاد و همه م ثقیفه یلهأکه از خاطرات است مس گریموضوع د

 نیو همچن یشد به صورت علن عییتض )علیه السلام( یعلمولا  که حق ییاونجا ستیچ فهیسق یماجرا

 یتحاومدن  ثیخب ونیو وهاب کردندیم هیو روز گر شب)سلام الله علیها( ا زهر که حضرت یمحلاون 

از  ور هانیا کردنیم هیو گر نشستندیم ومدنیم( های)سلام الله علزهرا  یکه خانم فاطمه یاون درخت

فروان  تیاح جذابکه به اصطل ییبایز اریپارک بس کیبه  ثقیفه رو تبدیل کردنو اکنون محل  بردن نیب

اتفاق افتاد و  اسلام صدرکه در  یهمه نسبت به اون موضوع تیذهن تیتثب یبرا ییهاداشته باشه و برنامه

ونجا که به اصطلاح ا مباهله مثل مسجد گریآثار د گریاز طرف د ردنخو ورالسلام(  هی)عل یعلولا حق م
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که  وا رکاره نیا هانیا شدیبه صورت مخصوص واقعا بر همه ثابت م )علیهم السلام( پنج تن تیحقان

 همی)عل تیکه از اهل ب یآثار ری ازایبس بینید که ید مدینه میوریکه شما اکنون م یوقت نانجام داد

رگواری زب انیلله حاجءاشا ان یعنی بردن از بینو چه در مکه  نهیدر مد چهها  بینانج نیهست االسلام( 

 یمهئکه مربوط به ا ییهاآدرس محل شهیکاروان هم ونیاز روحان کنن یسعکه میرن برای مکه و مدینه 

 .بکنن یریگیپ گرید لیمسا ایبه عنوان قدمگاه اونها  شودیم )علیهم السلام( نیمعصوم

 

 دلچسبچای 

ی موندنی هم در مکه داریم خب هوا گذشته از اینکه معمولا همیشه در مکه و مدینه که یک خاطره

 سال در البته که افتادمی اتفاق گاهی حتی درجه پنجاه حتی پنج و رفتیم بالاتر از چهلزمانی که ما می

 شدنمی بیهوش گرما شدت از حاجیان بودیم رفته لدین مرحومم اونجاوا اتفاق به بنده که سه و شصت

ون جمع شهاتند و این بدن گاهی این انگشتان پاداش هم پارکینسون بیماری که من خود پدر جمله از

 نزدیک دیگه گرما که عرفات و منا رهایچاد در و اعصاب بیماری شدت از شدمی هلچام و میشد

 گیرنفس و کشنده واقعا شدمی اضافه که وقتی که بودن هوا شرجی یعلاوه به بود تقریبا درجه شصت

نداختند اان یخ میو در وها رشدند اینیهوش میب بزرگسالان از بسیاری اینکه بود هاجوون حتی برای

 ودب این زیبا خیلی یخاطره اما بود شتلخ یخاطره این ولی کردنرو هم همین کار  وکه پدر بنده ر

حالا خودمونی  و چرخیدیممی کعبه دور رفتیممی که وقتی بکنه همه نصیب خدا مکه در که وقتی ما که

کردیم عرق دت خب تعرق میش به داره عجیبی حالت یه اونجا ما چرخیدیممی خدا تر بگم دور

 که پیاده پای اب هم اون هتل ریختیم و در برگشت دیگه نفسی برای این نبود که بخواهیم برگردیممی

 زیارت گذرهن سخت بهشون که کردنمی هم درستی کار که شدندمی ماشین سوار بلافاصله بعضی خب

از شدت اون  و ی نبود برای ما از شدت تعرقنفس دیگه اصلا دیگه میومدیم بیرون که کعبه از الحرامبیت

 که گفتنیم ابوسفیان بازار که الحرامبیت نزدیک بود در بازاری احساس کوفتگی بدن بود اونوقت

 ما چایی با لیوانهای یک بار مصرف میدادن همه رو عمارت و هتل زدن بعد اونجا نیست دیگه اکنون
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ه اصطلاح ته این بالب که اونجا بخوریم یخ آب اینکه عرق ریختن بجای از بعد ور چایی این که وقتی

 کردندمی تناول اونجا از خوردندمی سرما که هایحاجی چون الحرامبیت بودن هایی که گذاشتهمنکل

 حد ردسرماخوردگی های  بخصوص به حاجیان ایرانی شدمی منتقل سریع خیلی سرماخوردگی بیماری

اخل حرم د یخ آب کردیمنمی جرات دیگه ما اونوقت شدندمی فوت هم گاهی و گرفتندمی مرگ

 خوردیممی اغد چایی اونوقت ما برای داشت ضرر واقعابکنیم  واین کار ر یمکه میخواست بیرونمبخوریم 

 کرده رقع که حالی در بود بخشلذت قدراین کردمی پیدا جریانا م بدن در خون واقعا انگار که آنچنان

که وقتی  این تربود دیگه و جالب الحرام اللهبیت برکت اونجا دیگه ولی بودیم خسته شدت به بودیم

 توی تیمرفمی مستقیم که بود زیاد عرق ریزان بودیم و کوفتگی بدن شدیم انقدرکه وارد هتل می

 احساس باز و خوریمنمی تا ور متعددی هایلیوان و بود جریان به شچایی همیشه که آشپزخانه

 .کردمی نومسیراب و بود شده تموم کردیممی احساس واقعا بدن آب این که کردیمنمی

 

 استدلال کوبنده

 یبعض یا علمبود که با روش کامل یو سن عهیش نیما اونجا اتفاق افتاد بحث ب یکه برا یبیعج یخاطره هی

 تیرحوم آم دادندیانجام م الحرامالله  تیب ای )صلی الله علیه و آله و سلم( یالنب ریداخل مس انیعیاز ش

مظلوم  دیشه یپسرعمو شونیا قتیدر حق شنیکه شوهر خاله بنده هم م یمحمد بهشت دیالله حاج آقا س

وهابیون که با  مباحثه یبرا گرفتن شیرا پ یروش کیخدا  یدر خانه شونیبودن ا یدکتر بهشت اللهتیآ

 مقابل ن مایدمیدود تا مهم ب یلیخ نیاما  میداشت ونیبا وهاب شتریببیشتر با اهل تسنن بحث و جدل نداشتیم 

 الا بعد خاطرهح گهیحساس بودن د اینا میشدیطبقه بالا مشغول به قرآن خوندن مکعبه مقابل ناودان طلا 

حوم حاج مر اللهتیکه آ یرانیا یهایبودن حاج دهیما د گفت بعد همخوا ایقضا نیاای هم راجع به 

که بهش  یصعود سیپل گفتندیم یمطالب هانین و ااز قرآ کردندیاول شروع م یمحمد بهشتسید  آقا

هم  نهایا گنیبه صورت بلند م یدارن مثلا از احکام قرآن شونیبود ا دیدهتا  یسعود یهاشرطه گنیم

پاسخ مردم  و کردنیم یسوال قرآن شونیا کردن ویجمع مرو اومده بود و مردم  شرطه ها خوششون



16 
 

بزرگوار  دیآقا س نیکه ا دونستنینم و بردندیلذت م نشسته بودنشرطه های سعودی خودشون  دادندیم

 تیجمع دیساکت باش یدساکت باش گفتنیداره بعد به همه م عهیش تیحقان یبرا یبزرگ یچه نقشه

فتن فقط گ شونیا شد در اوجداغ  نکهیتا ا نگرفتیمرو  یمحمد بهشتسید  آقا دور مرحوم حاج یمیعظ

 در قرآن 1«اتَطْهِیرً وَیُطَِهَّرَکُمْ الْبَیْتِ أَهْلَ الرَِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللََّهُ یُرِیدُ إِنََّمَا»سوال دارم که  هی کی من

 ههم خنعم نعم صحیح صح یا شی گفتنیهمه م ؟درسته هغمبریزنان پش راجع به قبل اتینوشته شده آ

شلوغی  بلند بود در اون فضایتشویق همه به آسمان  ادیفر یصدا بیو به اصطلاح عج کردنیم قیتشو

ما در اونجا ش وبه زور صداتون ر یزدیم ادیاصلا فرذکر می گفتن دور خانه خدا می گشتن همه  که

ت بالا درس یدر طبقهرو  یمحل دنج کی یسعود یهاشرطه یول دیدیشنیکه شلوغ بود م یامیدر ا

بودند و  اهیرانیاهل تسنن بودند ا شستنیهمه م کردنیمکرده بودن که حاج آقا محمد داشتن صحبت 

نََّمَا یُرِیدُ اللََُّه لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرَِّجْسَ اِ»ِِ نیا دیگیسوال کردن که خب شما م شونیبعد ابود بخش لذت

 ن خوب یکگفتبعد  گرفتنیاز همه م رو بلهدیگه  غمبریپ در مورد زنان« أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَِهَّرَکُمْ تَطْهِیرًا

می ود مونث ب اگر «إِنََّمَا ُیرِیدُ اللََّهُ لِیُذْهِبَ عَْنکُمُ»مذکر به کاربرده شده  یغهیپس چرا ص سؤال دیگر

 و مذکر به کار برده شده نفس ها در سینه حبس شده بود «عنکم»پس چرا می فرماید  «کنََّ» نگفت

کرده بودن  ذهن همه نکهیا یچرا برا فتهیب هممکن یگریکه الان داره اتفاق د یعصبان یسعود یهاشرطه

الله  ی)صلغمبریزنان پ نیمگر ب ایآ و آله و سلم( هیالله عل ی)صلغمبریزنان پ یعنی )علیهم السلام( تیب لاه

 انیعیبعد فرمودن که بله ما ش کننیم ریگ بیعج هانیوجود داشته ا نستجیر بالله و آله و سلم( هیعل

 میا معتقدم ن رحمت الله علیهذکر فرمودند شونیاهل سنت ا یهادر کتاب مالبته اسنادش و که میمعتقد

و  سنح فاطمه یمحمد علکار برده شده به  هم کهمذکر  که اون صیغه )علیهم السلام( تیاهل ب لهکه ب

جالب است  یلیخ مذکر بین اونها بودند )علیه السلام( پنج تنی بودند که مولا علی( علیهم السلام) نیحس

 خودشون زعمبه  رو رشیتفس ای وش رترجمه کردندیکه چاپ م ییهاقرآن هایها سعودکه تا مدت

بعد از اون  ه و سلم(و آل هیالله عل ی)صلغمبریان پنز یعنی السلام( همی)عل تیبودن گفتن که اهل الب نوشته

                                                           
َرُكْم تَْطِهيًرا»   11سورة االحزاب :  .1  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطِهِّ را از  یشيکه هر رجس و آال خواهدیم نيخدا چن    «إِنََّما يُِريُد اللَّهُ ِليُْذِهَب َعْنُكُم الِرِّ

 .پاک و منزه گرداند بيشما خانواده )نبوت( ببرد و شما را از هر ع
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عدش ما ب سالسه  ایبود که دو سال بعدش  نیا بیو حس کردن و عج تیمحکوم نیکاملا ا نایا گهید

( لامعلیهم الس)و فاطمه و حسن  یعل (علیهم السلام) تیمنظور از اهل الب ونهاشقرآن یدر ترجمه میدید

 .بودن

 

 ابوذر زمان

 زیزکه از اصفهان ع دیشهدو و پدر همسر  دیاز حضرت استاد شکوهنده پدر دو شه ستیگرید یخاطره

ه در داخل ک قیعم یهایبود از اون وهاب ییآقا کیالحرام در کنار کعبه  اللهتیما هستند که در داخل ب

 اریرد که بسرمیپ نیو نقل کرده بودن که ا گرفتیروزها روزه م یکرده بود حت توتهیالله ب بیتخود 

با  ونشیت او چهار ساع ستیهر ب چشمگیری داشت یلیخ یچهره و داشت یریچشمگ بیعج محاسن

 تا دید بچه های قرآنیمرتبه  کیروز در اونجا بعد تا چند شبانه داشتینگه م رو خرما خودش کی

 یرو ذاشتنینم یبر بلند ذاشتنینم رحل یرو وکه متاسفانه قرآن ر هایرانیاز ا یدور هم نشستن بعض

 دینیبب دییایب که آهای مردم فریاد زد قتیکرد در حق لبیطدراومد فرصت  رمردیپ نیا گذاشتندیم نیزم

آی مردم اینا  2«إِنََّ الََّذِینَ فَرََّقُواْ دِینَهُمْ وَکَاُنواْ شِیَعًا» که خوند رو هیآ نیو ا کنندیبا قرآن چه م انعیش که

 گفتیم نیا ردنام نیشته بود ادارب نیگروه ا ایدسته دسته  یعنی عیحالا ش یندازنتفرقه م کسایی هستن که

و ر قرآن نینیبب ننکیم یاحترامیب ایو  ندازنیم تفرقههستند که  انیعیش نیهستند پس ا عهیش نایا یعنی

 زمان رذابو زمان حبیب بن مظاهر هویناگهان گذاشته  نیزم یقرآن رو رو نینیبب هگذاشتزمین  یرو

 یاه گونهو ب زدندیم ادیبلند فر یمرتبه با صدا کیراه  از دیرس پدر دو شهیدمرحوم استاد شکوهنده 

 ه کرد باچشجاع  رمردیپ نیا که بودنشده بودند و مات  رهیدادن که همه خ ور فیکث رمردیپاسخ اون پ

به  خب علاقه داشت شونیا ایکه در دن دانیاز شه یکیکه داد  ش رودیکه دو شه یمرد بزرگ نیاونها ا

د ااز خوردن مرغ است شونیا گریشد د دیفرزندشان شه نکهیعلاقه داشت بعد از ا یلیخ رغمثلا به مُ

 یاکنون در کنار علامه مجلس شونمیا گاهیبس که جا نیتا آخر عمرشون امتناع فرمودند هم شکوهنده

                                                           
قُواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشيَعًا»    059سورة االنعام : اآلية .  1  كساني كه دين خود را پراكنده ساخته و گروه گروه شدند   «إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ
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گمون بزر نهیداو ش )علیهم السلام( نیمعصوم ائمهو  یبا علامه مجلس ور شونیمدفون هستند خداوند ا

 ر بگرداندحشورم

 

 بخور یکی یزد یکی

 شونیکه ا یبود که وقت الشانی میمجاهد عظ کیقبل از انقلاب علیه  یتعالله رضوان الاستاد شکوهنده 

سازمان اطلاعات زمان شاه  یعنی اکزندان افسر ساواک ساو در رکردیدستگ یمنحوس پهلو میرژ ور

ز جمله ابه شهادت رسوندن  ور زانمونیاز عز یاریشکنجه بس ریزکه به اصطلاح ساواک  گفتندیم

کوهنده تاد شکردن اس صف رو زنده زیر شکنجه شهید دیگروه تول سییو رر یمهدو دیبنده شههمکار 

 هیقض نیعمرشون بده از شاهدخدا و  نراد اتیکه اکنون ح انیبودن زندان که جناب استاد جنت رو برده

 یزد یکی گنیم شونیا شونیتو گوش ا زنهیملعون م شاهساواک  ،زندان افسر ساواک اخلهستند در د

 دیشد واقعا وحشت ختنیریکه همه پوست م یساواک در حال سرگوش اف تو زننیبخور محکم م یکی

 شجاعانه جلوشون ایستادن. شونیا داشتن از مزدوران شاه

 

 خروش ایمان

 یرو حجونکه در کنار پل مدر  ونیوهاب تیبود که جنا یو شصت و شش سال صدیسال هزار و س

 کی یسال یعنیاد اتفاق افت نیا ینکرشت از مبرائکه  یقبرستان ابوطالب داخل مکه اتفاق افتاد که وقت

که تمام  هاابانیاونم داخل خ گرفتنیم رنیگیم نیاز مشرکدر داخل مکه که هستند برائت  ایروز حاج

 یکشورها انیعیش گفتنیم هایرانیو ا نیبرات از مشرک کاویو خلاصه مرگ بر آمر آمدیبند م هاابانیخ

 اگهانروز ن وندر ا دشیبه پا م یمیعظ یو هنگامه وستندیپیکه مجاهد بودند م ی همو اهل تسنن ایدن

رو  یجوانها هر ک اکثراو ها بعضا نوجوان  رمردیپ رزنیکه تمام مردم پ دهیآل سعود دستور م دجلا میرژ

ردند ک دیشه وما ر یاجحاونها حدود چهارصد و پنجاه  نیبا اسلحه زدن و به شهادت رسوندن که ب دیدن

ها به اصطلاح به شهادت ونعمل نیبه اصطلاح ا واز خاطرات عرض کردم که خانم حامله ر یکیکه در 
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ریان قا دایم ادمی گهید دادن نجاما رو تیجنا نیکه ا یرسوندن انداختن داخل سطل زباله بعد از اون وقت

مثل  نهایودن اکرده بکمک  نیمجروح بودن به که رفته یبا لباس خونون حتی بعضیشبه اصطلاح  قرآن

وارد هتل  یبا لباس خون شونیا که دمید مبودن که من با چشم ییکه خودشون جز کسا یاستاد ملکشاه

 گهید جیحا کیاگر  یعنیانجام دادن  اینا این جنایت روبود  یبیخلاصه روز عج انیشدن با چشمان گر

انجام بده چون  تونستینم رانیا یکار چیه رسوندنیم شبه شهادت دزیحرف م انیبعد از اون جر

گاه دورفداخل  میبرگشت گهیداخل اونجا بودن ما د حاجیاز صد هزار  شیدهنشون بود ب ریگوشت ما ز

ه موقع همه ک مثلبکنن شروع کردن  طیفشتل رو مقدار اوضاع هیبخوان  نکهیبه اسم ا انیاون وقت ا

به  دیو تا رس دادندیم هیقرآن به همه هد و مدینه به طرف ایران بود یکی یه دونه  مکه از ایخروج حاج

ستاد ا دیتا درو بود قرآن هم که مسلح  یسعود سیپل تاد شکوهنده یکی از این شرطه ها یعنیاس

به  رو اشونصد دیهست تکاریشما جنا دیبر سرش زدن شما قاتل هست یادیفر هیعلاللهرحمت شکوهنده

 شکوهنده دبزنه استا یتا اومد جلو حرف شونیم بود اح همسل که یصعود افسر نیآسمان بلند کردند ا

که  وارید نجک گرفتن ور گلوش خیم دستشون بود به عصا بودن ماریب یبزرگوار حت نیا در حالی که

 یکار چیه یچکسیه جا اگر حاج آقا رو شهید می کرددر  دربیدست به اسلحه م یسعود سراف نیاگر ا

از آب  شهید می کردن آب شونمیا هید کردنش دیگر که یبکنه مثل چهارصد و پنجاه حاج تونستینم

 ادیو بغلش کردم فقط فرشکوهنده رحضرت استاد  دمید وصحنه ر نیا امن ت هم تکون نمی خورد

 ان شمارهال اینا نیزنیم ادیفر ینجوریکه ا شونیقرآن با ارو حاج آقا تو  ی گفتمم دادمیمرو مادرم زهرا 

ه و اینا دادم آیقسم ور نجایا میما با غم و غصه به اصطلاح ترک بکن دیو خلاصه نگذار کننیم دیشه رو

از  اریختا گهیکه خودش مسلح شده بود اصلا د یافسرب اینکه این و عجی که دیگه دورشون کردیم

 .فتهیبراش ب یگریداتفاق  نکهیتا ا مردیکف داده بود از وحشت زودتر داشت م
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 شکوه ایمان 

اونگونه در مکه و  بودن که بر کفار 3«أَشِدََّاءُ عَلَى الْکُفََّارِ»استاد شکوهنده که واقعا مصداق بارز  هب عراج

 رو شونیبودند هر وقت ا 4«همُرحَمَاُء بَیْنَهُمْ»مصداق بارز  واقعا دندین شورئشاه خا هیدر زندان بر عل

خب  نداشتن بگن ییهوا رفتندیبه جلسات قرآن م یموتور گاز بابه حالت تواضع می دید  یکس

فرما  فیراصفهان تشبه  یوقت اسلامیکه رهبر معظم انقلاب کسی  استاد شکوهنده با این مقامحضرت 

استاد  نخواستیم ینشستن وقت شونیا پهلویتخت  یشدند شخصا منزل استاد شکوهنده رفتن رو

مک دست راستشون جانباز اما کد این که وجوخود حضرت آقا با جا بشن جابه ونشکوهنده روی تختش

 آقاه حاج ک داشت یرینظیب یحد از مقام کسی که کتابخانه نیدر ا یبشن کس که جا به جاکردن 

تمنا از  که با خواهش و رینظواقعا کم شونیا یهاکتاب دنید شونیشخصا رفتن منزل ا نیمعمار منتظر

قعا دانشجو لاب واط اریدر اخت شونیقرار بدن که ا شانیا اریشون در اختخواستند که کتابخونه شونیا

 یهامتیکه خب واقعا اصلا اون موقع به ق یمتیقجهت بود که از  یمرجع یهاخذ کتابأقرار بدن چون م

 رفتنیم یهر کشورتو  ایاز سراسر دن شونیا یبالا بود ول ها متیق اریبس دندیخریگزاف م اریبس

لف اصلا مخت لیمسا هبع نبود راج یتخصص دیفقط تجو هبع راج ی می کردنآورجمع ینادر یهاکتاب

 یهاابنبودن کت  بکنه یآورباشه که کتاب جمع مثل کسی گفتیمن شونیا یکتابخونه رفتیم یکس

ان که فرزند یوقت« َبیْنَهُمْرُحَمَاءُ »اما حد عظمت  نیدر ا یکس فرمودندیم جمع آورینمونه و شاخص و 

که  یجلد کتاب بود وقت نیشون چندلبق بیدر ج شهیبه اصطلاح هم شونیا شهید شدنخودشون 

واب ج یسهر ک کنمیسوال م کیمن  گفتنیسفره بودن بعد مدور  و شدنیهاشون دور هم جمع منوه

 دادنیها تا جواب مبچه ادندیم زهیجا ونمخصوص کودکان بود بهش یهاکتاب نیکتاب از ا کیداد 

در  شدیم کتابشون تموم یوقت دادندیقرآن کتاب به او م یدر جلسهبا کسی  دن یادایبهشون کتاب م

 یتابخواناعتقاد به ک شونیا یلیخ دبدن ور هیبگذارند که او بالاخره هد نوبشیفکرشون بود که در ج

که  یمثیالله م تیآ دیکه شه ید وقتبع بودندر مطالعات  چون خودشون استاد کم نظیری داشتند

                                                           
 ندبر كافران، سختگير    19 سورة الفتح :3 

 خود مهربانند انيدر م    19سورة الفتح : 4 
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ز ا یکی و جنگ از فرماندهان بزرگ جبهه پوریاندر دیجنوب بودن و شه یامام در جبهه یندهینما

 یهادر حال دفن در گلستان شهدا بودند که نوه وشهدا ر نیاز ا یکیکه  یبودند وقت گشونید دامدهای

 یکه جنازهبعد در حالی  شونتو بغل دنبزرگ کر شونیخودشون ا یهامثل بچه گهیخودشونم د

 ننیبیم وها ریاز قرآن یشخص کی تیجمع یلاه مرتبه لاب کی کردندیداشتند دفن م رو شوناددام

 یراست نجایا ایب یفلان زننیبودن صدا م نیدر حال تدفرو ن ودامادشبچه به بغلشون که  یشلوغ نیا یتو

تاب و ک هیگذاشته بودم کنار  تونبرا زهیمن جا نیخوند قرآنقرآن شما  یدر جلسه شیچند شب پ

همه و  یو زار هیگر و یحالت شلوغ نیدر ا انیم مبغلم گذاشت بینره در ج یادم نکهیا یگفتم برا

 میشون تقدیشاگردان قرآن کس از که در ذهنشون بوده به فلانرو  یکتاب نیا هایزننهیهمه و س یشعارها

 یزیعز نو همچو دیباریوجودشون م ازکه آرامش  بودن یبزرگ نیهمچ کی کنندیبه او م میتقد بکنن

شون خدمتدر در اتاق ماها  یبودن در مکه مکرمه بنده سعادت داشتم که چند شب متعبد و متهجدکه 

 ختیریم فشونیسن شرااشک از مح نطوریو هم کننیم هیدارن گر شونیشب ا یهامهین دمید میباش

و ردتون خو گهیددورتون بگردم استاد  شدم گفتممن بلند  لرزیدنیمو  ختنیریاشک م نطوریو هم

 نجوریسفر عمر من هست به مکه مکرمه و هم نیآخر نمادیگفتن من م دیکنیم نیچرا همچ یدنکن تیاذ

 میتی یهاغران بودند اما در مقابل بچه ریدر مقابل کفار مانند ش یکس نیچن هی شونیا ختنیریاشک م

بودن  اددشهر بگردن واقعا جمع اض یتو انیب یموتور گاز هیخودشون در مقابل افراد با  چهای بمیتی

 .اللهءشا روحشون شاد باشه ان شونیا

 

 اولین استاد

منزلمون  کیدر مسجد نزد یهشت سالگ یبود که از سن هفت سالگ نیبنده قبل از انقلاب خب سعادتم ا

 نایچشم ناب کیکه از  یتفرش یمن مرحوم حاج آقا مهد یجداستاد مس نیاول کیو  رفتمیمرتب م

الدوله  بازارچه قوام در تهران شونیا میگفتیم یتفرش یاصطلاح استاد مهد به میگفتیا ممالبته  که بودند

 تمرفیکه من در مسجد م یوقت همون هفت هشت سالگاون دداشتن یسمت بازار مغازه لباس فروش
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خدمت  یهفت هشت سالگ یکودک سن درداشتم  اونجا بنده سعادت طلاحنظام بود به اص ریمسجد وز

نوجوون  هین بود رمردیپ نبودن همهبیشتر قرآن  یتو جلسههم نفر  شیکه پنج ش یبودم در حال شونیا

به  یدن برارمخصوص ب ن مسجداو و گرفتن دررپدر من دست من  نکهیا اثرگذاشته بودند در هم 

 نینوجوون بزرگتر از خودم که بنده با ا هیقرآن خوندن به رقابت گذاشتن با  اصطلاح نماز خوندن و

جلو  مودخ بیتونستم ظاهرا البته از به اصطلاح رقو خوندم روز آنقدر خوندم حس رقابت سالم شبانه

 تفرشی ه خاصلهج نیم با همقربونت برم قربونت بشُ مناصر جون مرتب با قربون صدقه م همبزنم و استاد

د استا نیاول نیکه هرچه دارم از ا یبزرگ دمر نیچن بردرود خدا و رسول  فرمودنیمن صحبت م با

مهندس  یآقا مبزرگتربرادر و  استاد ما در منزل پدر و مادر هستن نیاز خانه بهتر رونیخودم البته استاد ب

 .رضویمنصور  دیس

 

 لمِ عامِعالِ

م به اصطلاح ه زمان شاه ویرادچون  گرید یجاها ویآغاز شد در راد گهیاز اون مسجد د نکهیبعد از ا 

 یسخنران هیمرحوم راشد که  یقبل از سخنران قهیدق کی به اندازهجمعه  ذاشت فقط شباییاصلا قرآن نم

 میگفتیما م ذاشتیقرآن م هی قهیدق کیتا و یه نیم دقیقه  جمعه بود میذاشت تو رادیو اونم شبای یمذهب

ما تشویق  رگیدر جلسات د گرید یو جاها لهیوس نیبود به همنگو این صدای عبدالباسط  راشدپسر  نیا

ر استاد شکوهنده که خب یک نفاصطلاح باز شد  همن به مسجد امام در بازار ب یمن پا نکهیتا ا شدیم

 د وتجوی ادعا داره ازجهت یلیخ یفرد هیبودند که در مسجد امام تهران  دهیبودن فهم یفرد اصفهان

ساله بودم که در مسجد امام  زدهیاون موقع دوازده س هم ها منصحبت نیا از دیعلم تجو دونمینم

 یقتو استاد شکوهنده داشتنیم یادیز یدعاا یلیبود و در مسجد امام خ یاستاد ما که تهران رفتمیم

 ینار بخارک سرشون بود وارد مسجد امام شدن و پوکلاه شاموقع  اون شونمیکه در زمستان بود ا ادیم ادمی

هم معلم من برخورد  یبتیه هیمعلم من شروع شد و با  یادعا دنید کردنیگرم مرو که دستشون 

دیگران میگفتن با یه حالت غرور مخصوص جناب بگم  دیمن نبان هست محالا من چون استاد کردیم
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ما  لممع یکردن هر چ دیشد یبحث علمبا  ایشون  رضوان الله تعالی علیه شروع کردن آقای شکوهنده

ده لله که زنءاشا هم ان ومعلم ما رخدا لله که ءاشا البته ان کردنیم با حالت غرور صحبت شونیبا ا

 جناب سن جوانی بودن و پر مدعااون موقع در  یول نهک ادیزرو  شونیلله درجات معنوءاشا هستن ان

استاد  که بحث آنچنان در گرفت که چون بودن اون موقع خلاصه یانسالیدر سن م شکوهنده هم یآقا

لاصه خ شکوهنده حافظ اشعار تجوید بودن در حد هزار بیت در کتاب ابن الجزری و بسیار مسلط بودن 

با استدلال  شونیا صلابتینرفته که با چه  ادمیت دادن و هنوز سکوشر استاد ما یرینظبا شجاعت کم

 .کردنیادعا نم ییهرگز هم جا و همین بوددر  ون همشای یفاز علم یعنی دگفتنمی سخن 

 

 نکرد  غمبرشمیکردم که پ یکار

ر حج خودشون و سف یکه حالت طنز داشت برا دیاز اسات یکیبه ذهنم اومد که از  یفیخاطره لط کی

ه انقلاب م یه فردی هستن که علاقه مند ببگرو  شونفیشر لینباشن فام یراض دیشا داشتینگه م دو شار

یچ ایشون ه کردیم شونیبا ا یبه جا که کس یوقت در شوخ چیه یولو مقام معظم رهبری هم هستن 

اح در که به اصطلهم  یکشورعلما و بزرگان  م نگه میداشت حتیگررو جمع شهیهموقت کم نمیاورد 

 چون قاریان قرآن رو معمولا احترام میذاشتن که در ما بودن  ی باناوکار هم و مدینهدر مکه  بعثه رهبری

نبود  شتریسفر ب هیهمش نبود مرکزی که مسئولین بعثه باشن سکنی بدن البته که در گذاشتندیاحترام م

ترسشون دس کار خدمت به اسلام هم بود چون در نیاحترام بگذارند و البته ا یلیخ کردنیم یسع یول

عرض  ابود بعد قبل یبزرگ فیو حر داوریانداختن کم نم زاحدر م وقتچیه شونیا خلاصه قاریانبودن 

که هر مش یمرکز یهاابانیکه قبلا در خ ائت از مشرکینبر نارزیم وروز در سفر حج ر کیکردم که 

کشتار ن بعد ازئعود خاص که آل ها یعربستانع بعدایکنار قبرستان بق عیقبرستان بق ای و مدینه انجام میدادن

 گهیم دخدا کم ک یبه خانه ایرانیانسفر  یلیو شصت و شش و بعد از چهار سال تعط صدیس و سال هزار

ادر هست داخل چ بسته باشه و اگر در عرفات یدر محدوده دیگفتن با یمجاب شدن که اجازه بدن ول

رگ بز دانیمحدود کرده بودند بعد اون موقع که آزاد بود در م نایحد ا نیدر هم گهیدایرانی ها باشه 



24 
 

 قرآنبزرگ استاد  نیابود بزرگ مکه  دانیبود اون موقع در م مونکم لیکه ما اوا یکه اون زمانم

 فته بودن قرآنگگفتن رفته بودن  شونینباشن ا یممکنه راض گمینم شونیلیکه عرض کردم فام یتهران

ی م از مشرکینائت روز بر شهیهمو توبه ر یسوره ا هم ابتدایمعمول می خونم و منرقبل از مراسم 

 اریسروز روز ب ناو ونخلاصه چ مینگ سوره توبه بسم اللهجمع باشه که اول  ها حواس دیمنتها با خونن

ه رو با بسم ره توبسو و داشت حواسش نبود ییاحساس بالا یجانیخلاصه حالت ه اریبود و بس یابهتپر

مردم اصلا  تیقرآن و اکثر انیاز قار الله شروع کرد حالا اینقدر جو داغ بود جالب اینجا بود که بسیاری

رآن نقشه ق قاری یهاگفته خب بچه «میبسم الله الرحمن الرح»توبه  رهسو یابتدا شونیکه ا دمینفهم

 یتو دهیشکست م وکه همه ر ور یفلان یآقا نیکه ا میکنیم یکار هیو  میایگفتن که ما م دنیکش

شت دا ژهیو وخی هایش نجوریبه اصطلاح ا یتو هل من مبارز دیطلبیم فیاصطلاح حر حرافی و به

از  یضداشتن بع فیتشر قرائتیاستاد  زار همه دور هم جمع بشنشد ب یگفتن که خب خوراک خوب

 یهگفتش که من الان سوژ قاریااز  یکیبودن بعد  قاریانبودن ها  تیبودن شخص وزرا و آیت الله  ها

ن البته نه به قصد تخریب بلکه به قصد خندید زمیبرا وهمه  یجلو ور شونیشد که من بتونم ا یخوب

 یدم مهمحالا من آ یعنیکه خودش گرفته بود که  یگروه ظاهر کیاونم با  گفت جناب استاد فلانی

 سته هفیوظ گهیبالاخره د کنمیم اهشخو هالبت گفت دییگفت بفرما دیکنیشما از من سوال مکه هستم 

یتش اونو خ یبراش پختن که مثلا جلو همه یکه الان چه آش دونستیخودش نم دنیخندیهمه م گهید

 دیدار یاگر سوال دییمرتبه گفت خب بفرما هی انداختینم او ت بخودش از ت نمیاز اون طرف ا کنن

 یجورکه حالا چ دونستنیاز دستش نم دنیخندیهمه م الاح دندار یمن اشکال دیبپرس دیدار یهر سوال

که  دیدونیگفت البته خب معلوم است گفتن که شما م دیباسواد یلیشما خ دینیگفت بب شهیم ریغافلگ

دست بله بعد  گهید میهست نیبالاخره ما همگفت قابل نیستیم دیگه  یبه پا کرد تئاز قرا ه اییچه هنگام

 دیکرد آغاز «میبسم الله الرحمن الرح»توبه را با  یسوره یکه وقت یدگفت شما اونقدر مهم هستآخر 

ال بودن که خوشح دنیخندیهمه م لندب یبلند شد با صدا تیجمع قهقهه تیجمع دیهست یکس نیچنشما 

بته حالا فکر کرد گفت ال شونیا مرتبه کیجمع  یحالش و گرفتن جلو شهیهم رو برای آقا نیا گهید
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ردم در ک رو یکار نیترمیالبته من عظ گفتبده  خوادیم یچه جواب ننیهمه ناگهان ساکت شدن بب

مبرشم پیغ کردم که یبوده گفت من کار یبلند که مگه چه کار یصدابا  دنیهمه خند خیطول تار

 حضار روبرو شد. یاون خنده آنچنان اشد و ب فیبدون حر شونیباز ا گهید بالاخره نکرد

 

 پای درس برادر

 یور رضومنص دیمهندس س یبزرگترم آقا یبود که بنده با اخو یعبرت آموز اریبس یهااز خاطره یکی

و شصت و سه و  صدیبودند سال حدود سال هزار و س جمهورسییمعاون ر شونیون موقع اا بود که

وقع اون م مونو مادر مرحوم وی مرحومبعد به اتفاق اب نبودهم کشور  یسازمان امور استخدام رکلیدب

اه برن الآن نمی تونستن راشتن د یقو یلیخ نسونیپارک یماریو چون پدر من ب میما به مکه سفر داشت

بیماران به این صورت رو سوار ویلچر می کنن اون موقع به صورت یک طبقی بود که چهار نفر مثلا 

دور  هفت دور ور ضیو مر گرفتندیمریال و پنجاه  صدیس الیچهارصد رسیاه پوست بودن میومدن 

ما  منتها شدنیم تیاذ هم وزن بود اونا نیسنگاگه  ضمیکه خب بالاخره مر دادندیمخانه خدا طواف 

ادات مطابق با اعتق میکردیدقت م دیبه هر صورت با ینداشتن خدا رحمت کرده ول یادیزوزن پدرمون 

 شونیا دنیکشیکه زحمت م ییهاپوستاهیاون س میکردیم یلذا همراه طواف داده بشن شونیا عهیش

بعد  میختپردایما م ور نهیهز نیا یستیدر قبالش هم با ن که البتهندوگردیمو  ذاشتنیطبق م یرو ور

واف داشتن ط وکه پدر ر طبق نیا یجلو میبود دهیاحرام پوش لباسکه هر دو  یمن و اخو یادم میاد که

نشن  تیبندگان خدا اذ نیجلو که ا میو باز بکنر تیو جمع میکه حرکت بکن میمجبور بود دادنیم

ه حالت ن یحالت نه معمول یعنی هرولهکه به حالته  نجوریکه هم دمیانجام بشود من د طواف نیزودتر ا

ن که وزن نش تیاذ پوستاهیسان زیعز ناو ادیکه به اصطلاح ز مثل کسی که با عجله راه بره یدوندگ

 یرنمپدر دارن  یو جلو کنندیم هیما دارن به شدت گر یاخو دمیبعد من د کننیدارن تحمل م وپدر ر

که  نجوریبعد هم کردیمیباز مرو  تیجمع شون وبودم در خدمت هم من و باز می کننر تیو جمع

فتم من داد زدم گ میزدیداد م دیبود با کعبه رو گرفته یفضاهم  انیمناجات حاج یصدا میگشتیم
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 امخویفرمودن که م شونیبود که ا نیآموز اعبرت یجمله یول یکنیم هیچرا انقدر گر اخوی جان

که به  یزانیعز یبرا ی هستسرد نیا ؟نه ای دیفرمایپدرم قبول م یبرارو  یغلام نیخداوند ا نمیبب

 کیبه  یبکنن و ه یخدمت هی ادیمادرشون کسالت دارن و زورشون م ایپدرشون کسالت دارن  اصطلاح

را مادرشون چ کنهیفوت نم نپدرشو چرا نکرده ییکه مثلا خدا نیاز ا کننیم یتیاظهار نارضا صورتی

و  ایدن نیرن از ازودتر ب یعنی یچ یعنیبکنه  ریبخ ون رومثلا خدا عاقبتش گنیم یه کنهیمنزودتر فوت 

 که چقدر انسان نمک نشناس باشه که مونهیم ریها و واقعا انسان متحصحبت نیاز ا و بشن امرزیخداب

 رو زورشون میادعمرشون از مانده  یچند صباح باق نیبکنن و ا در حقش همه خدمت نیپدر و مادر ا

 خواناها سال مثل که دهما  میدار یاتو مومن نیانجام بدن البته در قبالش مومن ور نهایا یشخص یکارها

ده و اخوان بن یانجام بدم ول ور نهاینداشتم در تهران بتونم خدمت ا اقتیاز بنده که سعادت ل ریما غ

ت عمرشون لحظا آخرینتا  پدر و مادر کردن یبرا یزیو کن یداشتند که غلام یقیتوف نیما چن رهیهمش

 مخواهر ای مرادرب که گیرم پدر تو بود فاضل گنیچون که م فتمنگ هانیا فیهم به عنوان تعر نیا نیبنابرا

 وتقاد راع نیا یو نداشتم ولر اقتیل نیبنده ا هرصفاتی داشتن هست مربوط به خودشون ااون یهر ک

ز مقام ا میریو بگذاره و در آخر درس بگرخودش  یکه وقت یکه انسان در محضر پدر و مادر وقت مدار

 هنکیبه محض ابودند در شهر مقدس قم  خیزش های علمی و اجتهادیشونما که در اوج  یمعظم رهبر

هر در ش رنیو م کننیرها مرو  شونیدارن تمام زندگ یبه به اصطلاح نگهدار ازیپدرشون ن دنیفهم

عزت  ور شونیجهت ا نیاز هم خدا و کننیبه پدر بزرگوارشون م یو خدمتگزار مشهدخودشون در 

ما  بکنه و ریخب رو خدا عاقبتمون میدواریام نفرمودیو دعا مر یچقدر مقام معظم رهبر ونداد و پدرش

بعد از  5«اإِحْسَانً  َوبِالْوَالِدَیْنِ إِیََّاهُ  إِلََّا تَعْبُدُوا أَلََّا رَُبَّکَ وَقَضَى» میبده که خدمت به پدر مادر کن اقتیل ور

 د.یکنرو بشون یخدمتگزار دیکه احسان به پدر و مادر بکنخداوند سفارش فرموده پرستش خداوند 

 

                                                           
ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أَحَ »   11سورة االسراء : 5  ف ِّ َواَل تَْنَهْرُهَما َوقُْل ُدُهَما أَْو ِكََلُهَما فَََل تَقُْل لَُهَما أُ َوقََضٰى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ

آنها، نزد تو به  یهر دو اياز آن دو،  یکي! هرگاه ديکن یکي! و به پدر و مادر نديو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست     «لَُهَما قَْواًل َكِريًما
 و بزرگوارانه به آنها بگو! دهيو سنج فيمزن! و گفتار لط اديبه آنها روا مدار! و بر آنها فر یاهانت نيرسند، کمتر یريسن پ
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 دعوت امام وختم قرآن 

حال تکه در مراسم ار دیهست یبزرگوار تیشخص نیآخر یکه حضرت عال دونمیم یاستاد رضوجناب 

مراسم  یحال و هوا دییدر واقع اون روز صحبت بفرما ع بهراج دیقرآن خوند شونیمطهر ا کریبر پامام 

 چه حس و حالی در وجود خودتون جاری و ساری بود؟ دیکه در واقع انجام داد یارتحال امام و تلاوت

که به  ریاز جمله حق شهیکنه موفق م دایپ اون رو یداره که هرکس یرمز کی دیکه فرمود یسوال نیا

 بزرگ یهاکه در مجتمع فولاد مجتمع مهر اصفهان ساکن بوددر فولاد ش رحلت امام دنیمحض شن

ت امام به محض اینکه خبر رحل محله ها مراکز مختلف دانشگاه ها تربیت معلم تدریس داشتم یصنعت

ون ممنامادر خ اومدم منزل مشدبا وجود اینکه اونجا بزرگ تهران  امیب ماوردیطاقت ن گهید رو شنیدم

اونجا و در رو رو خودم بستم رفتم حا صندوقخانه اصطلا گنیم یاصفهان و کهر عقب یاون پستوها

نصف قرآن تمام شد و دو سه  اشب حدود مهیبه خواندن قرآن تا نشروع کردم و  به قرآن افتاد مگاهن

مون بود از عشق به امام بقیه قرآن رو که در وجود یجانیشدم از شدت اون ه بیدار دمیکه خواب یساعت

ز ا در همون پستوخانه کوچکعامدر قران ختم قرآنعد از ظهر و بعد از ختم کامل قرآن خوندم فردا ب

ار ک ور پشت خط شمانماز جمعه تهران  رحمت الله علیه مجری توانمند ییمرتضا یتهران جناب آقا

یام نمیتونم ب گفتم من طاقت نداشتم نییشما کجا کمیسلام عل یرضو ناصر دیآقا س نمن گفتبه دارن 

ام قرآن رمزی بود که خود ام ختم کیمن احساس کردم اون  بیام گفتن بلند شو بیا که دعوت شدی

بودن  ییهوا رویهمشون در نما  یتهران که خانواده امام خمینی یمصلدر اومدم  خمینی صدامون زدن

 نجوریمه دهیزه نماجا تیجمع لیس تیجمع دمید حرکت کردم کردم و یاونجا استراحت کوتاه مدیرس

 دمیسر یه موتور سواری رو که می رفت گفتم من رو برسونن به مصلی که بر بدن مطهر امام قرآن بخونم

ایشون دو اشتن د فیهم اونجا تشر انیدیکه حاج آقا سع متر با بدن مطهر بیشتر فاصله نداشتماونجا چند 

 هعلی اللهرحمت یسر حاج آقا مرتضآخر تا تلاوت با فاصله خوندن من هم یک تلاوت انجام دادم 
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ر بدن ببیا شما هم این قرآن را بخون که من سوره حمد رو به سبک استاد منشاوی  دیفرمودن که س

 6.مطهر آقا خوندم

 

 من قاری قرآن هستم

شتن به اصطلاح حالت وسواس مانند دا شونیا تنداش یامام جوون تیب یاز اعضا یکی میمکه رفتوقتی 

درست انجام بده به اتفاق رو حجش  شونیکه ا دیمواظب باشرو گفتن که خلاصه بچه من حج در 

از دفتر  مدیماه بعد د شبرگشتم ش نکهیبه محض ا میدر مکه انجام دادرو کار  نیما ا انیدیآقا سعحاج

ملاقات  دیچهل نفر هست سی ملاقات هست دیتهران برسونخودتون رو آقا زنگ زدن گفت که فردا صبح 

رت حض میشد خانهوارد حیات کوچک ما میباشه اومد دنیدست بوس کیکه فقط به صورت  هست

که  یجورنیبودن ما هم نشسته حیات یدست داشتن تورحمت الله علیه یک دستکشی در  ینیامام خم

برن جلو می گفتن ابهت امام من گفتم من میرم جلو سیدم   دنیترسیها هر کدوم مبچه ریمب میخواست

اگر سلام  دمیاز فرصت استفاده کردم د دنیرس نکهیمحض ا بهخره امام ان شاء الله می بخشن ما رو لابا

فتم یا بن گ مرتبه بدون سلام کیاجازه نداده بودن  هیاز چند ثان چون بیش ستیبکنم فرصت سلام ن

هرا دیدم زسابقه نداشت امام سر رو بلند کنن و تو چشمای شخص خیره بشن تا گفتم یا بن الالزهرا 

ایشون چشماشون رو دوختن به چشمای من کنایه از اینکه به من بگن بله فرزند زهرا منم بلافاصله گفتم 

به محض اینکه گفتم من قاری قرآن هستم  ری قرآن هستممن قا آخه کنهیدرد مم من گلوآقا جان 

 کیودن ب دهیها تعجب کرده بودند که آقا فهمکردند که تمام بچه یقیعم یخنده ینیخمامامحضرت 

ماه مبارک رمضان حتی ایشون سه روز یک بار ختم قرآن می در قرآن و همه شنیدیم که  ینفر قار

ه من حاجتی کهر  نکهیاز ا میگفت بگذر شود یکه اصلا نم ستیطورکردن و انس ایشون با قرآن 

                                                           
 مصاحبه راديو با استاد سيد ناصر رضوی6 
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ما حاجت  و دنیو پاسخ م انیاز دوستان م یکیا یخودم  خواببه  دقیقاحرم مطهرشون  رمیمشم اداشته ب

 7.زیاد از این بزرگوار گرفتیم

 

 

                                                           
 مصاحبه راديو با استاد سيد ناصر رضوی7 


