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علمــا، دیــن و معــارف و فقــه اســالمی را نگهداشــتند، تحریف 

را از ســاحت احــکام الهــی دور کردنــد، شــعله ی ایمــان را در 

دل مردم برافروختند و برافروخته نگهداشــتند، توجه مردم 

را بــه قــرآن و تعالیــم اهل بیت)علیهم الّســالم( تأمیــن کردنــد 

و برانگیختنــد. علمــا بودنــد کــه در طــول تاریــخ، بــا ســتمگران 

مبــارزه کردنــد و پنــاه مظلومــان و ملت هــای ضعیــف و مــردم 

مؤمــن مســتضعف شــدند. علمــا بودنــد کــه از فرصت هــا 

ــا معــارف اســالمی را گســترش بدهنــد و  ــد، ت اســتفاده کردن

سرتاســر بــالد اســالمی را بــا ایمــان اســالمی و بــا دیــن، و 

در ایــن مناطــق، بــا محبــت اهل بیت)علیهم الّســالم( و بــا 

ســیره ی آن بزرگــواران آشــنا کننــد. علمــا بــر اســاس ســیره ی 

انبیــا و اولیــا زندگــی کرده انــد.

حضرت آیت هللا خامنه ای)مد ظله العالی(، ۱۳۶۹/۱۲/۲۲

فهرست
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بنـــده روســـتایی زاده هســـتم و در ســـال 
در  شـــمال  روســـتاهای  از  یکـــی  در   ۱۳۲۲
متولـــد شـــدم. در  گلـــوگاه  ییـــالق  منطقـــه 
بـــرای  مـــرا  پنج ســـالگی  یـــا  چهـــار  ســـنین 
دیگـــری  روســـتای  بـــه  قـــرآن  آموختـــن 
ــه  ــا کـ ــتای مـ ــه در کل روسـ ــتادند؛ چراکـ فرسـ
حـــدود صـــد نفـــر جمعیـــت داشـــت، تنهـــا ۵ 
نفـــر ســـواد قرآنـــی داشـــتند؛ البتـــه امـــروز در 
همـــان روســـتا ۲0 طلبـــه فعـــال داریـــم کـــه 

بنـــده یکـــی از آن هـــا هســـتم.
بـــرای فراگرفتـــن الفبـــا نیـــز مـــرا بـــه روســـتای 
ــه  ــتادند کـ ــزد مالیـــی مکتبـــی فرسـ ــری نـ دیگـ
قـــرآن تدریـــس می کـــرد. پـــدرم فـــردی عـــوام 
و کشـــاورز بـــود؛ امـــا هـــم بـــه لبـــاس طلبگـــی 
و هـــم بـــه دیـــن پایبنـــدی داشـــت و در همـــان 
زمـــان بـــه مـــن نصیحـــت کـــرد کـــه رشـــتٔه 
روحانیـــت رشـــتٔه انبیـــا اســـت و کســـی کـــه در 
ایـــن راه قـــدم می گـــذارد بایـــد صبـــور و مقـــاوم 

ـــا موفـــق شـــود. باشـــد ت
مـــن  بـــه  بـــه تمثیلـــی  اشـــاره  بـــا  پـــدرم 
گفـــت: شـــما راهـــی را در پیـــش گرفتـــه ای کـــه 
ـــا ســـوزن میخـــی اســـت و  ـــدن چـــاه ب ـــل کن مث
هرچـــه حفـــر کنـــی و پایین تـــر بـــروی کار تـــو 
ســـخت تر و پیشـــرفت تـــو کمتـــر می شـــود؛ 
امـــا تـــا آخـــر عمـــر نبایـــد خســـته شـــوی، بلکـــه 
ایـــن کار مقـــدس را ادامـــه بدهـــی و  بایـــد 

بدانـــی کـــه ایـــن رشـــتٔه مقدســـی اســـت.
تمثیـــل  کودکـــی  فهـــم  حـــد  در  پـــدرم 
بـــه مـــن می گفـــت: فالنـــی کـــه  مـــی آورد و 
بـــه مشـــهد مشـــرف شـــده را مشـــهدی صـــدا 
می کننـــد؛ امـــا وقتـــی کـــه شـــیخ شـــد، شـــیخ و 
حاج آقـــا صدایـــش می زننـــد؛ زیـــرا انتســـاب بـــه 
دیـــن باالتـــر و مقدس تـــر از تشـــرف و زیـــارت 
امـــام رضـــا)ع( اســـت؛ پـــس ســـختی های راه را 

تحمـــل کـــن تـــا موفـــق شـــوی.
کـــه  ۶ســـالگی  یـــا   ۵ ســـنین  همـــان  در 
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پـــدرم مـــرا بـــرای آمـــوزش بـــه روســـتای دیگـــری 
جنگل هـــا  بیـــن  راه  در  را  حیوانـــی  می بـــرد، 
دیدیـــم کـــه شـــبیه گورکـــن بـــود و پـــدرم با اشـــاره 
بـــه ایـــن حیـــوان بـــه مـــن گفـــت: اگـــر بخواهـــی 
از درس فـــرار کنـــی و بـــه خانـــه بازگـــردی بـــا 

ایـــن حیوانـــات در راه مواجـــه می شـــوی.
بـــا هـــر ســـختی بـــود، تحصیـــل کـــردم و 
قـــرآن را فـــرا گرفتـــم و ســـپس بـــرای ادامـــه 
درس مـــرا بـــه کوهســـتان، نزدیـــک بهشـــهر و 
خدمـــت مرحـــوم آیـــت هللا کوهســـتانی، بردنـــد 
آنجـــا  از  و...  جامع المقدمـــات  درس هـــای  و 
آغـــاز شـــد؛ جایـــی کـــه فاصلـــه ای در حـــدود ۳0 

فرســـخ بـــا روســـتای مـــا داشـــت.
چندســـالی نیـــز در کوهســـتان مانـــدم و 
از دروس بهـــره بـــردم تـــا مقـــداری پیشـــرفت 
کـــرده و عربـــی را شـــروع کـــردم. حـــدود ســـال 
ــدم و  ــهد مشـــرف شـ ــه مشـ ــه بـ ــود کـ ۱۳4۳ بـ
االن حـــدود ۶0 ســـال اســـت کـــه در مشـــهد 

ســـکونت دارم.
مشـــهد،  بـــه  ورود  ابتـــدای  همـــان  از 
باالتـــر،  دروس  خوانـــدن  بـــا  هم زمـــان 
درس هـــای پایین تـــر را تدریـــس می کـــردم و در 
حـــال حاضـــر حـــدود ۲۵ ســـال اســـت کـــه درس 
ـــه  ـــم ک خـــارج فقـــه و اصـــول را تدریـــس می کن

تـــا شـــرایط کرونـــا نیـــز ادامـــه داشـــت.
بخـــش عمـــده ای از درس ادبیـــات را نـــزد 
مرحـــوم آقـــای ادیـــب خوانـــدم، ســـطح و باالتـــر 
را نیـــز در خدمـــت مرحـــوم آقـــای مـــدرس بودم. 
همچنیـــن از حضـــور مرحـــوم حاج آقـــا صالحـــی 

و مرحـــوم اشـــکذری نیـــز بهـــره گرفتـــه ام.
حـــدود چهـــار ســـال درس خـــارج را نـــزد 

ــرکت  ــی شـ ــی میالنـ ــت هللا العظمـ ــوم آیـ مرحـ
کردم و پس از ایشان و در همان زمان درس 
نیـــز می رفتـــم.  آقـــای میرزاحســـین شـــمس 
درس هـــای دیگـــر را هـــم امتحـــان می کـــردم، 
امـــا پـــس از رحلـــت آیـــت هللا میالنـــی، مـــدت 
میرزاعلـــی  حـــاج  مرحـــوم  درس  ســـال   ۱7
ــان روزی  ــه ایشـ ــردم کـ ــرکت کـ ــفی را شـ فلسـ
در صحـــن جمهـــوری بـــه بنـــده گفتنـــد: فقـــه را 

ــد. ــه بدهیـ ادامـ
در مشـــهد در مـــدارس پریـــزاد و دودرب 
ـــرده ام. مرحـــوم حـــاج غالمحســـین  ـــل ک تحصی
ـــه امام جماعـــت مســـجد گوهرشـــاد  ـــزی ک تبری
بودنـــد، حیاطـــی را خریـــداری کردنـــد و در آن 
مدرســـه جعفریـــه را راه انداختنـــد کـــه مـــن 
ــیار  ــای بسـ ــودم و رفقـ ــه بـ ــئول آن مدرسـ مسـ
خوبـــی نظیـــر آیـــت هللا میالنـــی داشـــتم و در 
آن زمـــان ۲0 نفـــر از ممتـــازان حـــوزه علمیـــه از 
آن مدرســـه بودنـــد. همچنیـــن از بیـــن طلبه هـــا 
کســـانی کـــه نیـــاز بـــه مـــکان و جـــا داشـــتند را 

در همـــان مدرســـه جـــا می دادیـــم.

زندگیانهم

گفت وگویـــی  حاصـــل  زیـــر  متـــن 
اســـت کـــه یـــک مـــاه قبـــل از فـــوت 
توســـط  گرایلـــی  حســـین  آیـــت هللا 
خراســـان  علمیـــه  حـــوزه  خبرگـــزاری 
زبـــان  از  و  شـــد  انجـــام  ایشـــان  بـــا 

اســـت: خودشـــان 
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پـــس از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی طلبه هـــا 
انتخاباتـــی بـــرای شـــورای طـــالب داشـــتند کـــه مـــن و 
آیـــت هللا رضـــازاده و آیـــت هللا سیداصغرحســـینی 
و جمعـــی از عزیـــزان نیـــز عضـــو ایـــن شـــورا بودیـــم و 
بـــا یکی دونفـــر دیگـــر در مدرســـه نـــواب کار حـــوزه 
را انجـــام می دادیـــم و مـــدت ۱4 ســـال مســـئولیت 

کارهـــای حـــوزه بـــر عهـــده مـــا بـــود.
بـــا مشـــورت و دســـتور مرحـــوم آیـــت هللا واعـــظ 
طبســـی، جمعـــی بـــرای هیئـــت بررســـی مســـائل 
حـــوزه، حکـــم گرفتنـــد کـــه مـــن نیـــز یکـــی از آن هـــا 
بـــودم. چنـــد دوره از تشـــکیل ایـــن هیئـــت گذشـــت 
تـــا همـــان جمـــع به اضافـــه بعضـــی دیگـــر به عنـــوان 
شـــورای برنامه ریـــزی مدیریـــت حـــوزه انتخـــاب 
شـــدیم کـــه در ایـــن ســـمت نیـــز حـــدود ۳۵ ســـال 

خدمـــت کـــردم.
به عنـــوان  گوهرشـــاد  مســـجد  در  هـــم  االن 
امام جماعـــت حضـــور دارم کـــه به همـــراه آقـــای 
حســـینی، در ایـــن زمینـــه پرســـابقه ترین ائمـــه 

هســـتیم. جماعـــات 
بســـیار  درس خوانـــدن  حاضـــر  حـــال  در 
آســـان تر از گذشـــته اســـت. کوهســـتان روســـتایی 
نزدیـــک بهشـــهر اســـت و در آن زمـــان مرحـــوم 
آیـــت هللا کوهســـتانی روزی ۳00 طلبـــه داشـــتند 
کـــه مشـــکالت آنجـــا زیـــاد بـــود. در کل روســـتا 
یـــا ۶ طلبـــه در اتاقـــی  نانوایـــی نبـــود و هـــر ۵ 
بســـیار کوچـــک بـــدون امکانـــات بودیـــم و هرکـــس 
مســـئولیت خاصـــی داشـــت. حتـــی از روســـتای 
ــن  ــان بیـ ــرص نـ ــک قـ ــم و یـ ــری آرد می آوردیـ دیگـ
چندیـــن نفـــر تقســـیم می شـــد، واقعـــاً کســـی ســـیر 
نمی شـــد و جگرمـــان از گرســـنگی می ســـوخت.

حـــاال کـــه انقـــالب شـــده عـــده ای فکـــر می کننـــد 
تمـــام امکانـــات در دســـت طلبه هـــا اســـت و بـــاور 
ـــا  ــتأجر هســـتند و ب ــا مسـ ــه طلبه هـ ـــد کـ نمی کنن

چنـــد ســـر عائلـــه، حقـــوق بســـیار ناچیـــزی دریافـــت 
در  کـــه  ســـختی هایی  همـــه  بـــا  امـــا  می کننـــد؛ 
زندگـــی طـــالب هســـت، ایـــن قشـــر بـــا اعتقـــادی 

کـــه دارنـــد گـــذران امـــور می کننـــد.
از بیـــن همیـــن ســـختی هایی کـــه طـــالب در 
انســـان های  دارنـــد،  خـــود  معیشـــت  و  زندگـــی 

عالـــم و برجســـته ای بیـــرون آمـــده و می آیـــد.
در زمـــان مدیریـــت جمـــع مـــا، کار خوبـــی آغـــاز 
ــر  ــن درس هـ ــنبه اولیـ ــای چهارشـ ــه روزهـ ــد کـ شـ
اســـتاد، درس اخـــالق باشـــد. مـــن هنـــوز هـــم ایـــن 
رویـــه را ادامـــه می دهـــم؛ چـــون معتقـــدم اخـــالق 
بـــرای طلبـــه خیلـــی می توانـــد مهـــم باشـــد و ایـــن 
ــال  ــعه و کمـ ــیار توسـ ــر بسـ ــال حاضـ ــرح در حـ طـ

پیـــدا کـــرده اســـت.
در وقف نامـــه مدرســـه جعفریـــه کـــه بـــرای 
ورود بـــه آن امتحـــان گرفتـــه می شـــد، آمـــده کـــه 
غیـــر از فقـــه و اصـــول بایـــد بحـــث تفســـیر نیـــز در 
برنامـــه باشـــد کـــه ایـــن رویـــه نیـــز در  اســـتفاده 
از روایـــات و احادیـــث توســـط طلبه هـــا بســـیار 

مؤثـــر بـــود.
از بیـــن عزیـــزان بـــا مرحـــوم والـــه مأنـــوس بـــودم 
کـــه در شـــیوه مـــن بســـیار اثرگـــذار بـــود و باعـــث 

ـــا آیـــات و روایـــات شـــد. انـــس بیشـــتر مـــن ب
در حـــال حاضـــر نیـــز طلبه هـــا بایـــد وقـــت 
خـــود را صـــرف اخـــالق کننـــد. مرحـــوم صالحـــی 
می گفتنـــد کـــه در زمـــان ایشـــان قحطـــی آمـــده و 
بســـیاری فـــوت کـــرده بودنـــد؛ امـــا هیـــچ طلبـــه ای 
فـــوت  نکـــرد، چـــون ارتبـــاط قوی تـــری بـــا خـــدا 

ــد. ــاکر بودنـ ــتر شـ ــته و بیشـ داشـ
نافلـــه شـــب نیـــز در اخـــالق و منـــش طـــالب 
بســـیار مؤثـــر اســـت و امـــام صـــادق)ع( فرموده انـــد: 
»دروغ گفتـــه کســـی کـــه در شـــب نمـــاز شـــب 

خوانـــده و در روز گرســـنه مانـــده اســـت.« 

ــوزه  ــینی، در حـ ــر حسـ ــید علی اصغـ ــده، سـ بنـ
مختلفـــی  اســـاتید  خدمـــت  مشـــهد  علمیـــه 
تحصیـــل کـــردم و ســـمت امامـــت جمعـــه موقـــت 
را دارا بـــودم. امام جماعـــت حـــرم مطهـــر رضـــوی 
حجت االســـالم  بزرگـــوارم  بـــرادر  و  هســـتم 
از  گرایلـــی  حســـین  شـــیخ  حـــاج  والمســـلمین 
ــم.  ــار می کنـ ــن افتخـ ــه ایـ ــد و بـ ــن بودنـ ــای مـ رفقـ
حـــدود ســـال های 40 یـــا ۳۹ بـــود کـــه بـــا هـــم 
وارد حوزه شـــدیم. ایشـــان پیش تر در کوهســـتان 
در حـــوزه ای کـــه مرحـــوم آیـــت هللا کوهســـتانی در 
آنجـــا تأســـیس کردنـــد و همچنـــان باقـــی اســـت، 
شـــروع بـــه تحصیـــل کـــرده بودنـــد و از آنجـــا بـــه 
مشـــهد آمدنـــد، بنـــده هـــم از یکـــی از روســـتاهای 

ـــه مشـــهد آمـــدم. فریمـــان ب
در حـــوزه مشـــهد در درس اســـاتید بـــا هـــم 
آشـــنا شـــدیم و همـــان طـــور کـــه در تعبیـــر بعضـــی 
ّـــهِ  صلـــى هللا  روایـــات وارد شـــده اســـت: رســـوُل الل

َّـــدَةٌ ، فماتَعـــارََف  عليـــه و آلـــه: األرواحُ ُجنـــودٌ مَُجن
َـــرَ مِنهـــا اختَلَـــَف. ]كنـــز  مِنهـــا ائتَلَـــَف، ومـــا تَناك
العمّـــال، ۲4۶۶0[  بیـــن ارواح هـــم ســـنخی اســـت 
و هـــر کســـی بـــا کســـی رفیـــق می شـــود، مقـــدر 
ایـــن بـــود کـــه مـــن بـــا ایشـــان و جمعـــی دیگـــر از 
طـــالب حـــوزه علمیـــه مشـــهد کـــه برخـــی از دنیـــا 
رفته انـــد آشـــنا شـــدیم و  در دروس هم مباحثـــه 

بودیـــم.
مـــن و ایشـــان بـــا حـــاج آقـــای فیـــاض صابـــری، 
حـــاج شـــیخ محمـــد رجایـــی شـــاهرودی، مرحـــوم 
آقـــای جلیلـــی و برخـــی دیگـــر در درس مرحـــوم 

ــم. ــه بودیـ ــم درس و هم مباحثـ ادیـــب هـ
مـــا دو نفـــر از ادبیـــات تـــا ســـطوح متوســـطه 
و عالـــی، همچنیـــن درس خـــارج مرحـــوم آیـــت هللا 
فلســـفی، درس مرحـــوم آیـــت هللا ســـیدابراهیم 
مرحـــوم  بـــزرگ  شـــاگردان  از  کـــه  علم الهـــدی 
درس  همچنیـــن  و  بودنـــد  میالنـــی  آیـــت هللا 
ــا حســـین ابـــرده ای در فقـــه و  ــاج آقـ آیـــت هللا حـ
اصـــول را بـــا هـــم به صـــورت منظـــم، هم مباحثـــه 

بودیـــم.
ــوم آیـــت هللا  ــروزی انقـــالب، مرحـ پـــس از پیـ
ـــه  ـــزرگ و معظـــم ولی فقی ـــده ب ـــه نماین طبســـی ک
در اســـتان خراســـان بودنـــد و تولیـــت آســـتان 
قـــدس رضـــوی را در دســـت داشـــتند، بـــه مـــن و 
ایشـــان پیشـــنهاد ورود در قـــوه قضائیـــه را دادنـــد. 
مرحـــوم گرایلـــی بیشـــتر عالقـــه بـــه منبـــر و خطابـــه 
داشـــتند )منبرهای ایشـــان در برهه ای در مشـــهد 
معـــروف بـــود و خیلـــی از قدیمی هـــای مشـــهد 
ایشـــان را بـــه منبـــر و موعظـــه می شـــناختند کـــه 

هم بحث قدیمی
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی، 

هم بحث مرحوم آیت هللا گرایلی
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ــات  ــات و روایـ ــر آیـ ــتمل بـ ــان مشـ ــای ایشـ منبرهـ
ـــات را از حفـــظ  ـــی روای ـــود کـــه بیشـــتر متـــن عرب ب
می خواندنـــد و معنـــا می کردنـــد و مؤثـــر واقـــع 
آقـــای  مرحـــوم  از  ایشـــان  بنابرایـــن  می شـــد.( 
طبســـی اذن خواســـتند کـــه در قـــوه قضائیـــه ورود 
نکننـــد و در حـــوزه بـــه جامعـــه خدمت رســـانی 
ــد، ولـــی مـــن در قـــوه قضائیـــه وارد شـــدم و  کننـ
ـــودم و  ـــه ۳۳ ســـال مشـــغول خدمـــت ب نزدیـــک ب

ســـپس بازنشســـته شـــدم.
از همـــان اوایلـــی کـــه بنـــا شـــد در حـــرم مطهـــر 
و اماکـــن متبرکـــه نمـــاز جماعـــت برگـــزار شـــود، 
مرحـــوم گرایلـــی و مـــن جـــزو اولیـــن کســـانی بودیـــم 
ــه ایـــن ســـمت  ــی بـ ــر آیـــت هللا طبسـ ــه امـ ــه بـ کـ
منصـــوب شـــدیم و بعـــدا برخـــی دیگـــر آمدنـــد کـــه 
برخـــی مرحـــوم شـــدند و برخـــی هنـــوز در ایـــن امـــر 

خدمـــت رســـانی می کننـــد.
مـــن و مرحـــوم گرایلـــی، قبـــل از انقـــالب آشـــنا 
مـــن  ازدواج  واســـطه  ایشـــان  حتـــی  و  بودیـــم 
شـــدند، چـــون بـــا هـــم درس آیـــت هللا صانعـــی 
و  بودیـــم  جـــوان  چـــون  و  می کردیـــم  شـــرکت 
اینکـــه  بـــا  می شـــد،  مطـــرح  ازدواج  صحبـــت 
خودشـــان هنـــوز ازدواج نکـــرده بودنـــد، گفتنـــد 
بنـــده شـــنیدم آیـــت هللا صانعـــی صبیـــه ای دارنـــد، 
اگـــر می خواهـــی مـــن از ایشـــان صبیه شـــان را 
ــن  ــان لحـ ــا همـ ــم. بـ ــتگاری کنـ ــما خواسـ ــرای شـ بـ
ســـاده و بی غل وغـــش، دیـــده بودنـــد کـــه آیـــت هللا 
صانعـــی بـــه برخـــی شـــاگردان بیشـــتر عنایـــت 
داشـــتند و احســـاس کـــرده بودنـــد کـــه حـــاج آقـــای 
ــه  ــن صبیـ ــد بنابرایـ ــف دارنـ ــن لطـ ــه مـ ــی بـ صانعـ
ایشـــان را بـــرای مـــن خواســـتگاری کردنـــد و مـــن 
ـــد  ـــرای اســـتاد فرســـتادم. پـــس از چن نوشـــته ای ب
روز حـــاج آقـــای صانعـــی جـــواب مثبـــت دادنـــد 
و ســـپس خـــود حـــاج آقـــای گرایلـــی بـــا توجـــه 
ــتند و  ــا داشـ ــه علمـ ــه بـ ــه ای کـ ــق و عالقـ ــه عشـ بـ

ایـــن عشـــق و عالقـــه را تـــا آخـــر حفـــظ کردنـــد 
ــه  ــی را بـ ــای صانعـ ــاج آقـ ــده و حـ ــتان بنـ در تابسـ
روســـتای خودشـــان دعـــوت کردنـــد کـــه مســـیر 
صعب العبـــوری داشـــت و به همـــراه دو آقـــازاده 
ــی  ــه یکـ ــم کـ ــا رفتیـ ــه آنجـ ــی بـ ــای صانعـ ــاج آقـ حـ
ــه  ــم کـ ــا هـ ــدند. علمـ ــهید شـ ــا شـ ــا بعدهـ از آن هـ
شـــنیده بودنـــد حـــاج آقـــای صانعـــی تشـــریف 
آورده انـــد بـــه اســـتقبال مـــا آمدنـــد و پانـــزده روز در 
آنجـــا بودیـــم و از آنجـــا کـــه آمدیـــم مراســـم عقـــد و 

عروســـی را برگـــزار کردیـــم.
رفاقـــت مـــا ادامـــه داشـــت تـــا پیـــروزی انقـــالب 
و پـــس از پیـــروزی انقـــالب مـــن بـــه دادگســـتری 
ــات  ــی مباحثـ ــد ولـ ــوزه مانـ ــان در حـ ــم و ایشـ رفتـ
ــر  ــه منبـ ــن اینکـ ــان ضمـ ــد. ایشـ ــل نشـ ــا تعطیـ مـ
هـــم  مـــن  و  می دادنـــد  هـــم  درس  می رفتنـــد 
درس می گفتـــم کـــه ایشـــان گفتنـــد: درس هایـــی 
کـــه مـــن می گویـــم، چـــون بـــه شـــما اعتمـــاد دارم 

ــم. مباحثـــه کنیـــم و ســـپس مـــن تدریـــس کنـ
ایشـــان در حیـــن شـــروع درس خـــارج، جواهـــر، 
تدریـــس  را  مجمع البیـــان  تفســـیر  و  کفایـــه 
می کردنـــد و مـــا هـــر ســـه را شـــب ها به صـــورت 
ــه  ــات کـ ــن مباحثـ ــم. ایـ ــه می کردیـ ــی مباحثـ تلفنـ
حـــدود ۲۶ ســـال مرتـــب انجـــام شـــد به همـــت 
کـــه  بـــود  ایشـــان  عالقه منـــدی  و  بـــود  ایشـــان 
کـــه  می کردیـــم  مباحثـــه  و  می گرفتنـــد  تمـــاس 

تمامـــا به صـــورت نـــوار درآمـــده اســـت.
تفســـیر مجمع البیـــان را کـــه ۱0 جلـــد اســـت، 
از اول تـــا جـــزء ۲۶ قـــرآن مباحثـــه کردیـــم کـــه 
تقریبـــاً اواخـــر مجمع البیـــان بـــود و بـــه ســـوره 
مبارکـــه الرحمـــن رســـیده بودیـــم کـــه ایشـــان بـــه 
لقـــاء هللا پیوســـتند کـــه امیدواریـــم در بهشـــت 
بـــرزخ در کنـــار امام هشـــتم)ع( باشـــند، همیـــن 

ــار حضـــرت اســـت. ــان کنـ ــه قبرشـ ــور کـ طـ
ــای گرایلـــی، جهـــات  ــاج آقـ اخـــالق مرحـــوم حـ

مختلفـــی دارد کـــه بـــرای طـــالب بســـیار مهـــم 
بـــرای علمـــا  اســـت، از جملـــه اینکـــه ایشـــان 
بســـیار اهمیـــت قائـــل بودنـــد، چـــه بـــرای اســـاتید 
و چـــه بـــرای بـــزرگان؛ یعنـــی هیـــچ گاه اســـم یکـــی 
از علمـــا را ســـبک نمی آورنـــد  و بـــا احتـــرام از 
ــاله  ــر ۵0سـ ــول عمـ ــد. در طـ ــاد می کردنـ ــا یـ علمـ
ـــه عالمـــی توهیـــن  رفاقتمـــان نشـــنیدم ایشـــان ب
کـــرده باشـــد و تعصـــب خاصـــی در امـــور طلبگـــی 

و رعایـــت شـــئون حـــوزه داشـــتند.
مدتـــی کـــه بـــا ایشـــان در شـــورای مدیریـــت 
کـــه  طلبه هایـــی  بـــه  نســـبت  بودیـــم،  حـــوزه 
مراجعـــه می کردنـــد و ملبـــس و معمـــم نبودنـــد 
ــه بایـــد معمـــم  ــد کـ به شـــدت موعظـــه می کردنـ
شـــوند کـــه خـــود ایـــن تلبـــس فوایـــد و توفیقاتـــی 
مـــی آورد و چشـــم مـــردم بـــه طلبـــه ملبـــس اســـت 

کـــه مرجـــع مســـائل دینـــی مـــردم باشـــد.
آدمـــی بســـیار موفـــق در امـــر خدمـــت بـــه 
طـــالب بودنـــد و بـــرای بســـیاری از طـــالب در 
امـــر تهیـــه و اجـــاره منـــزل و ماننـــد آن خدمـــت 
می کردنـــد، چـــون از طـــرف خیلـــی از مراجـــع 

وکالـــت هـــم داشـــتند.
یکـــی از خصوصیـــات ایشـــان کـــه مطابـــق 
بـــا متـــون دینـــی اســـت، بـــاور بـــه ایـــن بـــود کـــه 
ـــاددادن  ـــد و از ی ـــد خـــوب درس بخوان ـــه بای طلب
بـــه دیگـــران دریـــغ نکنـــد. رزق و روزی طلبـــه بـــه 
عهـــده خداســـت و شـــأن خـــدای متعـــال باالتـــر از 
ایـــن اســـت کـــه روزی طالـــب علـــم را نرســـاند. در 
حقیقـــت نیـــز همینطـــور بـــود و ایشـــان کارهـــای 
حـــوزوی انجـــام مـــی داد و در عمـــل، جـــدی بودنـــد 
و خداونـــد نیـــز رزق ایشـــان را تأمیـــن کـــرده بـــود. 
ـــد ولـــی در  ایشـــان اهـــل توســـعه مادیـــات نبودن
حـــد روحانـــی آبرومنـــدی زندگـــی می کردنـــد و 
تمـــام فرزندانشـــان را عـــروس و دامـــاد کردنـــد. 
ـــه ایشـــان  ـــا اینکـــه مصیبت هایـــی در زندگـــی ب ب

ـــد و  ـــاز نکردن ـــه ب ـــه گالی ـــان ب ـــچ گاه زب رســـید، هی
ــی  ــن احوال پرسـ ــد حیـ ــه بودنـ ــض کـ ــی مریـ حتـ
گالیـــه  و  شـــکوِه  و  می گفتنـــد  »الحمـــدهللا« 

نمی کردنـــد.
مـــن مقـــداری تنبـــل و اهـــل مســـامحه بـــودم 
مـــرا  تلفنـــی  تمـــاس  بـــا همـــان  ایشـــان  ولـــی 
وادار می کردنـــد کـــه مطالعـــه کنـــم و مباحثـــه 
تدریس هـــا  ایـــن  اگـــر  می فرمودنـــد:  و  کنیـــم 
ثوابـــی داشـــته باشـــد، شـــما هـــم در ثـــواب ایـــن 
تدریس هـــا شـــریک هســـتی و مســـلم اســـت 

ثـــواب دارد. کـــه تدریس هـــا 
از همـــه شـــیرین تر در رفاقـــت مـــا، ســـفرهای 
حـــج بـــود کـــه بـــا ایشـــان مشـــرف شـــدیم و بســـیار 
دل چســـب بـــود. در بحـــث یـــاددادن احـــکام 
ســـخت گیری  و  بـــه حجـــاج  مناســـک  و  حـــج 
نســـبت بـــه آراســـتگی ظاهـــر حجـــاج کـــه ریـــش 
نتراشـــند و شـــئون حجـــاج را رعایـــت کننـــد و 
اینکـــه ایـــن نـــوع حرام هـــا را پـــس از حـــج تـــرک 
کننـــد بســـیار مقیـــد بودنـــد. در مکـــه منبرهـــای 
خوبـــی می رفتنـــد کـــه آیـــت هللا ری شـــهری و 
کســـانی در بعثـــه حـــج ایشـــان را می شـــناختند 

از خدمـــات ایشـــان به نیکـــی یـــاد می کننـــد. 
حـــاج آقـــای گرایلـــی عمـــری بـــا برکـــت داشـــتند 
و نســـبت بـــه پـــدر و مـــادر و همســـر قبلـــی 
زیـــادی  توجـــه  کـــه مرحومـــه شـــدند  ایشـــان 
ــدان  ــد. فرزنـ ــه بردنـ ــه مکـ ــه را بـ ــتند و همـ داشـ

خودشـــان را هـــم بـــه مکـــه بردنـــد. 
مـــردم  بـــه  نفع رســـاندن  و  اهـــل خدمـــت 
زبـــان  از  امام صـــادق)ع(  کـــه  چنـــان  بودنـــد، 
رســـول خـــدا)ص( می فرماینـــد: محبوب تریـــن 
فـــرد نـــزد خـــدا کســـی اســـت کـــه نفعـــش بیشـــتر 
بـــه مـــردم برســـد کـــه ایشـــان اینطـــور بودنـــد 
ــه خویـــش و  ــان بـ ــادی و معنوی شـ ــع مـ ــه نفـ کـ

بیگانـــه ســـرازیر بـــود.
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حاج آقـــا )مرحـــوم آیـــت هللا گرایلـــی( متولـــد 
شـــهریور ۱۳۲۲ بودنـــد و بـــا آنکـــه بـــه مکتـــب 
می رفتنـــد، عـــالوه بـــر خـــط خـــوش، خـــط انگلیســـی 
خوبـــی نیـــز داشـــتند. روســـتای مـــا »اســـتارم« 
از جـــاده اصلـــی 4۵ کیلومتـــر فاصلـــه داشـــت 
و گاهـــی بـــا چهارپـــا هـــم رفتـــن ســـخت بـــود. 
حاج آقـــا در ۶ ســـالگی بـــه روســـتای »پیته نـــو« 
رفتنـــد و نســـاب خواندنـــد کـــه وزن اشـــعار بـــود. 
پدربـــزرگ مـــا بی ســـواد بـــود ولـــی انســـان بســـیار 
بـــه  خاصـــی  عالقـــه  و  عشـــق  و  بـــود  حکیمـــی 
ـــا ســـه گوســـفند  روحانیـــت داشـــت. ایشـــان دو ی
پـــروار داشـــتند مخصـــوص پذیرایـــی از علمـــا کـــه 
ــوند.  ــه بشـ ــی را متوجـ ــم دینـ ــگاه عالـ ــردم جایـ مـ
اوایـــل  کـــه  می کردنـــد  تعریـــف  مادربزرگـــم 
زندگـــی خانـــه نداشـــتیم و در پرچیـــن زندگـــی 
می کردیـــم و پـــدرم می گفتنـــد آرزوی مـــا داشـــتن 
می خریدیـــم،  کفـــش  وقتـــی  و  بـــود  کفـــش 

بـــود.  ژاپنـــی  چوبـــی  صندل هـــای 
وقتـــی پـــدرم قصـــد حـــوزه می کنـــد، پدربزرگـــم 
بـــه پـــدرم گفتنـــد: ایـــن راهـــی کـــه شـــما قصـــد 
ـــا ســـوزن  ـــن اســـت کـــه ب رفتنـــش را داری مثـــل ای
بخواهـــی چـــاه عمیـــق بکنـــی، انـــرژی و صبـــر و 

می خواهـــد.  حوصلـــه 
ـــد خـــان و یکـــی دو نفـــر دیگـــر  ـــا فرزن حاج آقـــا ب
وارد حـــوزه می شـــوند. پدربزرگـــم میگفتنـــد پـــس 
از اینکـــه همـــه افـــرادی کـــه بـــا حاج آقـــا وارد حـــوزه 
می کننـــد  رهـــا  را  طلبگـــی  درس  بودنـــد  شـــده 
بـــه  حـــوزه  در  فرزنـــدم  کـــه  کـــردم  صبـــر  مـــن 
جایـــی برســـد امـــا خـــان مـــن را مســـخره می کـــرد 

ایـــن ســـرمایه نتوانســـتم  بـــا  و می گفـــت: مـــن 
فرزنـــدم را در ایـــن راه نگـــه دارم، تـــو بـــا ایـــن فقـــر 

می خواهـــی؟ 
پـــدرم دو ســـال در روســـتا درس خوانـــد و 
بعـــد بـــه کوهســـتان رفتنـــد و ۱0 یـــا ۱۲ ســـال در 
آیـــت هللا کوهســـتانی مشـــغول  حـــوزه علمیـــه 
بـــا  هم زمـــان  تقریبـــاً  بعـــد  و  بودنـــد  تحصیـــل 
ـــه مشـــهد مشـــرف شـــدند.  شـــهید هاشـــمی نژاد ب
در مشـــهد مقـــداری در خدمـــت حاج آقـــای 
موســـوی نژاد بودنـــد و ســـپس مشـــغول دروس 
عالـــی نـــزد حـــاج شـــیخ مجتبـــی قزوینـــی، آیـــت هللا 
میالنـــی و در اواخـــر کار شـــاگرد آیـــت هللا فلســـفی 
بودنـــد. پـــدرم جـــزو قوی تریـــن شـــاگردان درس 

آیـــت هللا فلســـفی بودنـــد. 
را  تدریـــس  کودکـــی  از  حاج آقـــا  همچنیـــن 
ــائل  ــه رسـ ــال 70 کـ ــدود سـ ــا حـ ــد تـ ــروع کردنـ شـ
و مکاســـب و کفایـــه می گفتنـــد. ســـپس درس 
و  اصـــول  و  فقـــه  در  کردنـــد  شـــروع  را  خـــارج 
تفســـیر و در بیـــن کتـــب تفســـیری ناظـــر بـــه 
ادبـــی  تفســـیری  چـــون  بودنـــد،  مجمع البیـــان 

دارد.  متـــن مشـــکلی  و  اســـت 
عمـــر  پایـــان  تـــا  ســـال   ۳0 مـــدت  حاج آقـــا 
شریفشـــان بـــا حـــاج ســـیدعلی اصغر حســـینی 
هـــر شـــب ایـــن تفســـیر را به مـــدت ۱ ســـاعت 
مباحثـــه می کردنـــد، امـــا نـــه به صـــورت حضـــوری 
بلکـــه تلفنـــی، یعنـــی زمانـــی کـــه فضـــای مجـــازی 
وجـــود نداشـــت، بـــرای اینکـــه دوری راه و ســـختی 
رفت وآمـــد بحثشـــان را تعطیـــل نکنـــد، هزینـــه 

تلفـــن را پرداخـــت می کردنـــد در راه علـــم. 

ابتـــدا شـــروع  از  را  رفیـــق تفســـیر  ایـــن دو 
ـــد  ـــه جـــزء ۲۹ رســـیده بودن ـــد و ایـــن اواخـــر ب کردن
کـــه متأســـفانه ناتمـــام مانـــد؛ امـــا همـــه را ضبـــط 
کردنـــد و ســـالی ۳00 نـــوار یـــک ســـاعته از مباحثـــه 
عظیمـــی  گنجینـــه  کـــه  اســـت  موجـــود  آن هـــا 

ــود. ــد بـ ــان خواهـ ــع البیـ ــیر مجمـ ــاره تفسـ دربـ
حاج آقـــا عـــالوه بـــر اینکـــه بـــه تدریـــس اهتمـــام 
خاصـــی داشـــتند، پشـــتکار زیـــادی داشـــتند و بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه ســـه ســـکته کـــرده بودنـــد چـــون 
زیـــادی  انـــرژی  بودنـــد،  کشـــتی گیر  جوانـــی  در 
ــار آن، نظـــم خاصـــی در امـــور  ــتنتد و در کنـ داشـ
ـــه و فقـــه  داشـــتند. مـــن در حـــوزه ادبیـــات، خطاب
و اصـــول 7 ســـال شـــاگرد ایشـــان بـــودم؛ زیـــرا 

ایشـــان در ادبیـــات هـــم مجتهـــد بودنـــد. 
ــر  ــد و منبـ ــه درس می گفتنـ ــی در روز سـ گاهـ
ــد از  ــر نبودنـ ــچ گاه حاضـ ــی هیـ ــد ولـ ــم می رفتنـ هـ
مباحثـــه تلفنـــی شـــب کـــم کننـــد و می گفتنـــد: 
یـــا کاری را شـــروع نکنیـــد و یـــا بـــه هیـــچ وجـــه 
آن را تـــرک نکنیـــد؛ حتـــی اگـــر میهمـــان داشـــتیم 
حاج آقـــا  کـــه  می دانســـتند  هـــم  مهمان هـــا 

ســـاعت ۸ تـــا ۹ مباحثـــه دارنـــد.
ـــا  ـــی از بســـتگان مـــا کـــه در شـــمال از دنی خیل
مشـــهد  مـــن  کـــه  می گفتنـــد  حاج آقـــا   رفتنـــد، 

درس دارم و بـــه هیـــچ وجـــه درس را تعطیـــل 
نکردنـــد.

ایشـــان همچنیـــن خطیبـــی توانـــا بودنـــد و بـــا 
ـــد،  ـــه قـــوی دارن اینکـــه معمـــوالً کســـانی کـــه خطاب
وجـــه علمـــی آن هـــا ضعیـــف می شـــود، حاج آقـــا 
بیـــن خطابـــه و دروس حـــوزوی جمـــع کردنـــد؛ 

مثـــل آیـــت هللا العظمـــی وحیـــد خراســـانی.
دو مـــاه پیـــش کـــه مجمـــع خطبـــای مشـــهد 
نفـــر تجلیـــل  پنـــج  از  کـــرد،  اعـــالم موجودیـــت 

کردنـــد کـــه یکـــی حاج آقـــا بودنـــد. 
۲0 ســـال بـــا حاج آقـــا روایـــت حفـــظ می کردیـــم 
بـــه  نقـــل  در  دقـــت  را  روایت هـــای طوالنـــی  و 

لفـــظ داشـــتند.
زمانـــی فـــردی منبـــر رفـــت و ایـــن روایـــت را از 
امـــام حســـین)ع( خوانـــد  کـــه خداونـــد مخلوقـــات 
را نیافریـــد، مگـــر اینکـــه او را عبـــادت می کننـــد. 
شـــخصی پـــای منبـــر گفـــت: جمـــادات و حیوانـــات 

هـــم می تواننـــد عبـــادت کننـــد؟
آن منبـــری هـــر چـــه فکـــر کـــرد بـــه پاســـخ 
نرســـید؛ امـــا حاج آقـــا فرمودنـــد: چـــون روایـــت 
را نقـــل بـــه معنـــا کـــردی بـــه مشـــکل خـــوردی، 
در روایـــت آمـــده کـــه خـــدا هیـــچ »خلقـــی« را 

را. »مخلوقـــی«  نـــه  نیافریـــد، 

فقیه، خطیب و محدث
گفت وگو با حجت االسالم محمدباقر گرایلی، از فرزندان مرحوم 

آیت هللا گرایلی
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اوج کارهـــا و شـــلوغی، جنبـــه  حاج آقـــا در 
اجتماعی شـــان را کنـــار نمی گذاشـــتند و دو یـــا 
ســـه هیئـــت بـــه نـــام ایشـــان گـــره خـــورده اســـت. 
یکـــی از آن هـــا محبـــان حضـــرت زینـــب)س( در 
 40 حاج آقـــا  کـــه  بـــود  تراشـــکاری ها  اتحادیـــه 
ســـال در مـــاه مبـــارک آنجـــا منبـــر می رفتنـــد، 
جوانـــان می آمدنـــد، حاج آقـــا روایتـــی روی تختـــه 
می نوشـــند و همـــه حفـــظ می کردنـــد. پایـــان مـــاه 
نیـــز امتحـــان می گرفتنـــد کـــه معـــاون اســـتاندار 
فعلـــی و یکـــی از اعضـــای ســـابق شـــورای شـــهر 
و معـــاون اســـتاندار یـــا اســـتاندارد سیســـتان و 
بلوچســـتان محصـــول همـــان جلســـات هســـتند.

اینکـــه ایشـــان 40 ســـال هـــر ســـه  ضمنـــاً 
شـــاد  گوهـــر  مســـجد  جماعـــت  امـــام  وعـــده 
بودنـــد و همیشـــه نیـــم ســـاعت قبـــل از اذان 
در حـــرم بودنـــد و نمـــاز شبشـــان را در حـــرم 
می خواندنـــد و نیـــز ۲0 ســـال رایـــگان در حـــرم 

می رفتنـــد. منبـــر 
ــر روز  ــن هـ ــال مـ ــن ۲0 سـ ــال از ایـ در دو سـ
ــان را بـــه حـــرم  ــه اذان ایشـ ــه بـ صبـــح ۲0 دقیقـ
می بـــردم کـــه نمـــاز بخواننـــد و ســـخنرانی کننـــد 
ــزل. آن دو  ــدم منـ ــا را برمی گردانـ ــد حاج آقـ و بعـ
ســـال توشـــه تبلیغـــی زندگـــی شـــد و زبـــان عربـــی 
هـــم یـــاد گرفتـــم و از مبلغـــان زبـــان دان شـــدم.

حاج آقـــا  ویژگی هـــای  از  دیگـــر  یکـــی 
ــت  ــا هشـ ــت یـ ـــود. هفـ ــان ب ــودن ایشـ محدث بـ
از حاج آقـــا  تـــا 400 صفحـــه ای  مجموعـــه ۳00 
و  کردنـــد  جمـــع آوری  روایـــت  کـــه  داریـــم 
و  کردنـــد  تلفیـــق  آیـــات  بـــا  را  روایـــات  ایـــن 
کرده انـــد. نقـــل  آن هـــا  ذیـــل  داســـتان هایی 

ــد  ــروف بودنـ ــا معـ ــتگان حاج آقـ ــن بسـ در بیـ
بـــه احتـــرام بـــه پـــدر و مـــادر و همیشـــه بـــه مـــا 
ـــادر از شـــما  ـــدر و م ـــل از اینکـــه پ ـــد: قب می گفتن

پـــول بخواهنـــد اگـــر از نظـــر اقتصـــادی وضـــع 
ـــاز شـــوند. خـــود  ـــد بی نی ـــد کاری کنی ـــی داری خوب
ایشـــان حســـابی در شـــمال بـــرای پـــدر و مـــادر 

خودشـــان افتتـــاح کردنـــد کـــه راحـــت باشـــند.
حـــوزه  بـــه  مـــا  وادارکـــردن  بـــرای  حاج آقـــا 
در  اســـت،  مشـــکل  بســـیار  کـــه  خطابـــه 
می کردیـــم.  کار  و  می گذاشـــتند  منبـــر  خانـــه 
و  می خواســـتند  مـــا  از  خاصـــی  موضوعـــات 
پاکـــت منبـــر خوبـــی می داننـــد و ایـــن باعـــث 

شـــویم. خطیـــب  بتوانیـــم  شـــد 
حـــاج آقـــا آمـــر بـــه معـــروف خوبـــی بودنـــد 
و صراحتـــا تذکـــر می دادنـــد. اوایـــل کـــه منبـــر 
ـــر مصیبـــت مشـــکل داشـــتم،  می رفتـــم بـــرای ذک
مـــا  ضعـــف  نقـــاط  حاج آقـــا  لطـــف  بـــه  ولـــی 
پوشـــانده شـــد و یکـــی از آرزوهایـــم کـــه منبـــر 
رفتـــن در حـــرم و مشـــهد بـــود بـــرآورده شـــد.

شـــورای  عضـــو  ســـال   ۱۵ یـــا   ۱4 حاج آقـــا 
مدیریـــت و معـــاون مرحـــوم آیـــت هللا واعـــظ 
طبســـی بودنـــد کـــه باعـــث شـــد خیلـــی پشـــت 
ســـر حاج آقـــا حـــرف زیـــاد شـــود تـــا آنجـــا کـــه بـــرای 
خانـــه ای کـــه ایشـــان خریـــده بودنـــد شـــبنامه 
می گفتنـــد:  مـــا  بـــه  امـــا  بـــود؛  شـــده  نوشـــته 
ـــد  هرجـــا دیدیـــد پشـــت ســـر مـــن حرفـــی می زدن

ــد. ــاع کنیـ ــه دفـ ــد و نـ ــی بزنیـ ــه حرفـ نـ
در دوره ای پشـــت ســـر حاج آقـــا می گفتنـــد 
کـــه ایشـــان بعـــد از انقـــالب، انقالبـــی شـــده ولـــی 
واقعیـــت ایـــن بـــود کـــه مدت هـــا ســـاواک دنبـــال 
و  والیـــی  به شـــدت  ایشـــان  و  بودنـــد  ایشـــان 

انقالبـــی بودنـــد.
هیچ کـــس اجـــازه نداشـــت جلـــوی حاج آقـــا 
از نظـــام و دولـــت بدگویـــی کنـــد و از طرفـــی 
ارادت ایشـــان بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بســـیار 

زیـــاد بـــود.

در میان منافقان

بـــر  و  صله رحـــم  بـــر  منبرهـــا  در  حاج آقـــا 
ـــه پـــدر و مـــادر خیلـــی تأکیـــد داشـــتند.  احتـــرام ب
کـــه  رفتنـــد  جبهـــه  نوبـــت  چنـــد  ایشـــان 
آخریـــن مرتبـــه مقـــارن بـــا عملیـــات مرصـــاد بـــود. 
در ســـفر قبـــل مـــن خدمـــت حاج آقـــا بـــودم و 
اخـــوی بزرگـــم و عمـــوی پـــدر نیـــز بودنـــد ولـــی 
از  یکـــی  مـــن  آخـــر حاج آقـــا گفتنـــد  در ســـفر 
دوســـتان مـــی روم. حاج آقـــا قبـــل از اعـــزام خـــواب 
دیدنـــد یکـــی از دندان هـــای کرســـی خودشـــان 
یـــا مادربزرگـــم را کشـــیده اند. در زمســـتان کـــه 
بـــه روســـتا رفتنـــد و  بـــرف ســـنگینی می آمـــد 
تمـــام اعضـــای روســـتا را 
کردنـــد.  صله رحـــم 
ــا  وقتـــی حاج آقـ
بـــه جبهـــه رفتنـــد، 
در  ایشـــان  بـــرای 
اســـالم آباد  منطقـــه 
ســـخنرانی  غـــرب 

کـــه  نمی دهنـــد  اطـــالع  ولـــی  می گذارنـــد 
اســـت.  افتـــاده  منافقیـــن  دســـت  اســـالم آباد 
ایشـــان بـــا همـــان هیبـــت علمایـــی وارد شـــهر 
کـــور  و  ســـوت  شـــهر  می بیننـــد  و  می شـــوند 
اســـت و مـــردم قصـــد هجـــوم بـــه داخـــل ماشـــین 
غذاخـــوردن  بـــرای  محلـــی  می رونـــد  دارنـــد.  را 
می کننـــد.  مشـــاهده  مشـــکوک  رفتارهـــای  و 
هنـــگام برگشـــت نیـــز بـــه تنگـــه چهارزبـــر کـــه 
ــود  ــاد بـ ــه مرصـ ــن و تنگـ ــری منافقیـ ــل درگیـ محـ
از  ســـتونی  می گفتنـــد:  حاج آقـــا  می رســـند. 
منافقیـــن ســـمت راســـت و خانم هـــا ســـمت چـــپ 
همـــه بـــا ســـر برهنـــه در حـــال حرکـــت بودنـــد و 
اصـــال بـــه ذهـــن مـــا خطـــور نکـــرد کـــه رزمنـــده ســـر 
برهنـــه نداریـــم. رفتیـــم تـــا یکـــی از رزمنده هـــا 
برخـــورد کوچکـــی بـــا ماشـــین داشـــت و فحـــش 
خیلـــی رکیکـــی داد. دوســـت مـــا می خواســـت 
پیـــاده شـــود کـــه آن فـــرد را نصحیـــت کنـــد کـــه 
بســـیجی حـــرف ناســـزا نمی گویـــد، ولـــی مانـــع 
شـــدم. خـــدا چنـــان مـــا را دچـــار خلســـه کـــرد کـــه 
ایـــن ســـؤال ها برایمـــان پیـــش نیایـــد و منافقیـــن 
کـــه  نفوذی هایـــی هســـتیم  مـــا  کردنـــد  گمـــان 
داریـــم بـــه ســـمت دشـــمن می رویـــم. پـــس از 
ــه  ــد کـ ــده بودنـ ــردار شـ ــه خبـ ــم همـ ــه آمدیـ اینکـ
حاج آقـــا در دل منافقیـــن بودنـــد و هیـــچ کـــس 

کنـــد.  چـــکار  نمی دانســـت 
ســـرانجام به ســـالمت برمی گردنـــد و همـــان 
ــات  ــی نجـ ــا را از مـــرگ قطعـ ــم حاج آقـ ــه رحـ صلـ

داد.
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در خصوصیـــات اخالقـــی حاج آقـــا )مرحـــوم 
آیـــت هللا گرایلـــی( نکاتـــی وجـــود دارد کـــه ایشـــان 
ــاف  ــن اوصـ ــه ایـ ــزم بـ ــود را ملـ ــی خـ از اول طلبگـ
ـــد و کمتـــر دیـــده شـــده فـــردی در ایـــن  کـــرده بودن
موضوعـــات مقیـــد باشـــد و تقیـــدش اســـتمرار و 

دوام داشـــته باشـــد.
اول اینکـــه ایشـــان بســـیاری از کارهایـــی کـــه 
انجـــام می دادنـــد را بـــه کســـی نمی گفتنـــد و آنچـــه 
ــا  ــی بـ ــد؛ یعنـ ــالم می کردنـ ــرورت داشـــت را اعـ ضـ
توجـــه بـــه ظرفیـــت افـــراد ســـخن گفتـــه و همـــه 

چیـــز را بـــه همـــه کـــس نمی گفتنـــد.
متوجـــه  بعدهـــا  مـــا  کـــه  مطالبـــی  از  مثـــال 
ـــه شـــاه در شـــهر  ـــام مـــردم علی شـــدیم، بحـــث قی
مســـجد  ســـاخت  بـــا  ایشـــان  کـــه  بـــود  گنبـــد 
ایـــن مســـئله را پایه گـــذاری کردنـــد و بـــا کمـــک 
بازاری هـــای آن محـــل تحرکاتـــی انجـــام دادنـــد 
ـــد و  ـــال کن کـــه باعـــث شـــد ســـاواک ایشـــان را دنب
خـــود مـــردم ایشـــان را از دســـت ســـاواک نجـــات 

دادنـــد.
پاســـگاه  فرمانـــده  هـــم  انقـــالب  زمـــان  در 
ــا  ــا حاج آقـ ــرت آباد بـ ــارراه عشـ ــری ۳ در چهـ کالنتـ
درســـی  جلســـات  حاج آقـــا  و  داشـــتند  رفاقـــت 
برگـــزار  ایشـــان  منـــزل  در  را  خـــود  انقالبـــی  و 
دنبـــال  کـــه  هـــم  مرتبـــه  چندیـــن  می کردنـــد. 
دســـتگیری حاج آقـــا بودنـــد ایشـــان حاج آقـــا را 

می کردنـــد. مطلـــع 
وقتـــی ســـاواک بـــه خانـــه مـــا آمـــد حتـــی باغچـــه 
ــا اعالمیـــه ای  ــوار یـ ــا را بیـــل زدنـــد کـــه نـ منـــزل مـ

ســـاواکی ها  حضـــور  از  قبـــل  امـــا  کننـــد،  پیـــدا 
ـــادرم  ـــرد و م ـــا اطالع رســـانی ک ـــه م ـــن شـــخص ب ای
نوارهـــا را در آبگرمکـــن نفتـــی پشـــت آتش خانـــه 

مخفـــی کـــرده بودنـــد.
و  تـــرور  بحـــث  کـــه  انقـــالب  اوایـــل  در 
رونـــق  راهپیمایی هـــا  و  مســـاجد  شـــکل گیری 
خاصـــی داشـــت، در مســـجد مروی هـــا جلســـاتی 

بودنـــد.  گذاشـــته  جوانـــان  بـــرای 
دســـت  از  را  همسرشـــان  حاج آقـــا  وقتـــی 
فعالیت هـــا  پیگیـــری  در  ســـرعت  از  دادنـــد 
بازماندنـــد؛ چـــون ۶ بچـــه خردســـال داشـــتند و 
شـــرایط هـــم بســـیار ســـخت بـــود؛ امـــا در طـــول 
ایـــن دوران حاج آقـــا هیچـــگاه درس و بحـــث و 

مباحثـــه خـــود را تعطیـــل نکردنـــد.
بحـــث تبلیـــغ نیـــز در کنـــار درجـــات علمـــی 
ــرایطی انجـــام می شـــد کـــه  ــر شـ ایشـــان و در هـ

چنـــد شـــاخصه داشـــت:
اول اینکـــه حتمـــاً ابتـــدای منبـــر، احـــکام مطـــرح 
شـــود، دوم اینکـــه روایتـــی در فضیلـــت صلـــوات 
بـــر پیامبـــر و آل پیامبـــر)ع( خوانـــده شـــود و ســـوم 
نـــگاه  بـــا  اینکـــه مطالـــب  و مهم تریـــن ویژگـــی 
ــات  ــام روایـ ــد و آدرس تمـ ــراه باشـ ــی همـ اجتماعـ

ــد. ــرح می شـ ــم مطـ هـ
چنـــد ویژگـــی کـــه ایشـــان در زندگـــی خـــود 

می کردنـــد: رعایـــت 
ـــود کـــه خیلـــی مقیـــد  اول بحـــث صلـــه رحـــم ب
ــادر بـــود کـــه  بودنـــد و دوم احتـــرام بـــه پـــدر و مـ
اتفاقـــات زندگـــی را بـــر اســـاس همیـــن روحیـــات 

ــد. ــیر می کردنـ ــود تفسـ خـ
ســـالی یکبـــار هـــم بـــه زادگاه و روســـتای خـــود 
ـــد صله رحـــم واجـــب اســـت.  ـــد و می گفتن می رفتن
ــد  ــر می زدنـ ــل را سـ ــن کار تک تـــک فامیـ ــرای ایـ بـ
 ۳0 می کردنـــد  حرکـــت  کـــه  صبـــح  از  گاهـــی  و 
خانـــه را ســـر می زدنـــد و ۳0 چـــای می خورنـــد، 
به نحـــوی کـــه هـــر میزبـــان فکـــر می کـــرد حـــاج آقـــا 

فقـــط بـــرای دیـــدن او آمده انـــد.
ولـــی  اســـت  ســـاده  مطالـــب  ایـــن  گفتـــن 
تحمـــل هـــوای شـــرجی شـــمال، سرکشـــی از همـــه، 
گرفتـــاری  پیگیـــری  شـــنیدن حرف هـــای همـــه، 
آن هـــا و گاهـــی کمـــک مالـــی به صـــورت خصوصـــی 

ــکل اســـت. ــیار مشـ بسـ
مســـائل  و  اهل بیـــت)ع(  بـــه  دلبســـتگی 
معنـــوی زیـــاد داشـــتند. گاهـــی پـــول نـــو تهیـــه 
بـــرای  می شـــدند  مشـــرف  حـــرم  و  می کردنـــد 
نمـــاز  اقامـــه  از  پـــس  و  نمـــاز جماعـــت  اقامـــه 
بـــه زیـــارت می رفتنـــد.  همـــراه آن وجـــوه نقـــد 
ــد  ــه می دادنـ ــراد هدیـ ــه افـ ــا را بـ ــه پول هـ ــدا کـ بعـ

اســـت. امام رضـــا)ع(  حـــرم  تبـــرک  می گفتنـــد 
یـــا در چندیـــن ســـفر مکـــه کـــه مشـــرف شـــدند 
پـــول می بردنـــد و می گفتنـــد: ایـــن مبلـــغ از بـــاب 

تبـــرک باشـــد کـــه بـــه افـــراد خـــاص بدهـــم.
زمانـــی انگشـــتر خـــود را بـــه کســـی هدیـــه داده 
ــاز  ــال نمـ ــارده سـ ــا ایـــن انگشـــتر چهـ و گفتنـــد: بـ

ـــده شـــده اســـت. شـــب خوان
نکتـــه دیگـــر در زندگـــی ایشـــان اینکـــه ســـه 
ســـفر عـــازم جبهـــه شـــدند. دوره آموزشـــی را در 
چهـــارراه نخریســـی گذراندنـــد کـــه معـــروف بـــه 
پایـــگاه بســـیج بـــود و عـــازم جبهـــه شـــدند بـــرای 

ــی. ــور تبلیغـ امـ
خانـــه   70 حیاتشـــان،  دوران  در  حاج آقـــا 
بـــرای طـــالب گرفتنـــد کـــه مـــا از لیســـت آن هـــا 
خیابـــان  در  را  مـــا  کســـی  گاهـــی  و  بی خبریـــم 
ــان برایـــش  ــد کـــه پدرمـ می بینـــد و تشـــکر می کنـ

خانـــه فراهـــم کـــرده اســـت.
از  و  می کردنـــد  اســـتفاده  ارتباطاتشـــان  از 
مشـــکالت  تـــا  می گذاشـــتند  مایـــه  اعتبارشـــان 

خصوصیات اخالقی آیت هللا گرایلی
گفت وگو با حجت االسالم محمدطاهر گرایلی، از فرزندان مرحوم 

آیت هللا گرایلی
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شـــود. حـــل  طلبه هـــا 
امـــر دیگـــری کـــه حـــاج آقـــا خیلـــی بـــه آن 
ــاس  ــه لبـ ــود. بـ ــی بـ ــاس طلبگـ ــد لبـ ــد بودنـ مقیـ
عالقـــه داشـــتند و بـــه شـــخصی کـــه ایـــن لبـــاس 

را در تـــن داشـــت کاری نداشـــتند.
در بحـــث احتـــرام بـــه دیگـــران نیـــز هرکـــس 
بـــه حضـــور ایشـــان وارد می شـــد، کوچـــک یـــا 
بـــزرگ حاج آقـــا جلـــوی پـــای او بلنـــد می شـــدند، 
حتـــی پـــس از اینکـــه ســـکته کـــرده بودنـــد در 

شـــرایط ســـخت فیزیکـــی نیـــز مقیـــد بودنـــد.
ــود و در  ــان زد بـ ــم زبـ ــان هـ ــردم داری ایشـ مـ
دورانـــی کـــه جبهـــه بودیـــم می شـــنیدم حاج آقـــا 
و  پادگان هـــای مختلـــف ســـخنرانی می کردنـــد 
نـــوع گفتمـــان در ســـخنرانی طـــوری بـــود کـــه 
بـــرای جوانـــان جاذبـــه ایجـــاد می کـــرد و کثیـــری از 
ـــه منبرهایشـــان و اخالقشـــان  افـــراد حاج آقـــا را ب

می شناســـند.
بـــه طلبگـــی و ساده زیســـتی خـــود افتخـــار 
مســـئول  ســـال   ۱7 اینکـــه  بـــا  می کردنـــد، 
اهل تســـنن خراســـان بـــزرگ و ۲0 ســـال عضـــو 
هیـــچ گاه  بودنـــد،  حـــوزه  مدیریـــت  شـــورای 

نکردنـــد. دریافـــت  حق الزحمـــه ای 

یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــای حاج آقـــا ایـــن بـــود 
کـــه خـــود را مدیـــون امام رضـــا)ع( می دانســـتند؛ 
چـــون امام رضـــا)ع( ایشـــان را در جـــوار خـــود 

پنـــاه داده بودنـــد.
امام رضـــا)ع(  اگـــر  می فرمودنـــد:  ایشـــان 
نبودنـــد، مثـــل خیلـــی از اهالـــی روســـتا بایـــد 
دیگـــران  چوپـــان  یـــا  می کـــردم  گلـــه داری 
می شـــدم و پنـــاه امام رضـــا)ع( باعـــث شـــد بـــه 

بدهنـــد. بهـــا  مـــن 
هـــرگاه عـــازم ســـفری بودنـــد اول از حـــرم 
و  می کردنـــد  اجـــازه  کســـب  امام رضـــا)ع( 
برگشـــت ایشـــان از فـــرودگاه مســـتقیم بـــه حـــرم 

بـــود.
در بحـــث پرداخـــت وجوهـــات حســـاب ســـال 
معینـــی داشـــتند و بـــرای اینکـــه یـــادآوری کننـــد 
مـــا هـــم حســـاب ســـال داشـــته باشـــیم، زنـــگ 
ـــاره مـــواردی ســـؤال می پرســـیدند  ـــد و درب می زدن
ــا  ــال بـــه مـ ــان آمـــوزش حســـاب سـ و مقصودشـ

ـــود. ب
بالـــغ  کـــه  زمانـــی  از  می گفتنـــد:  حاج آقـــا 
شـــدم حســـاب ســـالم را در دفتـــر نوشـــتم. از ۱۳ 
ســـالگی کـــه گوســـفندی گرفتـــه بـــودم، حســـاب 

ــتم. ــر نوشـ ــان دفتـ ــال را در همـ سـ
تمـــام منابـــع درآمدشـــان را مکتـــوب کـــرده 
و  رفتـــم  منبـــری  مثـــال:  به عنـــوان  بودنـــد، 
امام حســـین)ع( مبلغـــی بـــه مـــن کمـــک کردنـــد. 
می گفتنـــد:  و  نمی نوشـــتند  را  هزینه هـــا  ولـــی 
هزینه هـــا بـــه عهـــده مـــن نیســـت؛ چـــون مـــن 
نســـبت بـــه درآمـــد خـــودم مســـئولم ولـــی در 
هزینه هـــا و خرج کرد هـــا نان خـــور خـــدا هســـتم.

یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــای حـــاج آقـــا ایـــن 
بـــود کـــه اهـــل شـــکایت نبودنـــد. در همیـــن حـــوزه 
علمیـــه خراســـان برخوردهـــا و کم لطفی هایـــی 
بـــه ایشـــان شـــد ولـــی هیـــچ گاه شـــکایت نکردنـــد 
ــا کـــه شـــکایت می کردیـــم ممانعـــت  ــاً مـ و بعضـ
نعمـــت  شـــکر  شـــما  می گفتنـــد:  می کردنـــد. 
ـــد؟  ـــور داری ـــی ام ـــه باق داشـــته باشـــید و چـــکار ب
عـــزت و قـــدرت به دســـت خداســـت. اگـــر هـــزاران 
نفـــر جمـــع شـــوند و قصـــد آبروریـــزی یـــک نفـــر 
ــود.  ــد، نمی شـ ــدا نخواهـ ــند و خـ ــته باشـ را داشـ
ایـــن نکتـــه را وقتـــی انســـان متوجـــه می شـــود 
بـــه  بـــال  کـــه در مجموعـــه ای باشـــد و همیـــن 
ــد. ــد آن را فرامـــوش کنـ ــد و بخواهـ ســـرش بیایـ

نظـــر رهبـــر معظـــم انقـــالب و امـــام راحـــل)ره( 
بـــرای ایشـــان بســـیار مهـــم بـــود و اگـــر کســـی 
حکمـــی از طـــرف حضـــرت آقـــا داشـــت بـــرای 

بـــود. فصل الخطـــاب  حاج آقـــا 
ـــازرس رفتـــه  ـــوان ب در ســـفر حجـــی کـــه به عن
ـــر  ـــرای منب ـــه ب ـــده ولی فقی ـــا حـــرف نماین ـــد ب بودن
اعـــزام شـــدند و گفتنـــد: مـــن در اختیـــار ایـــن 
افـــراد هســـتم و اگـــر بگوینـــد بـــرو ظرف هـــا را 

بشـــور مـــن مـــی روم.
دربـــاره دولت هـــای مختلـــف اگـــر صحبتـــی 
ایـــن  می فرمودنـــد:  نهایـــت  در  می شـــد، 
شـــخص، خـــوب یـــا بـــد نماینـــده رهبـــر اســـت و 

اوســـت. از  حمایـــت  وظیفه مـــان  مـــا 

می دیـــدم  بارهـــا  حـــج  ســـفرهای  در 
پیـــاز  در  کاروان  خدمـــه  بـــه  حاج آقـــا 
ظرف شســـتن  قندشکســـتن،  پوســـت کردن، 
و... کمـــک می کردنـــد، چـــون در آن زمـــان تمـــام 

بـــود. کاروان  بـــا  مســـئولیت ها 
از عوامـــل ایـــن معنویت هـــا می توانیـــم بـــه 
لقمـــه حـــالل و تربیـــت صحیـــح اشـــاره کنیـــم؛ 
چـــون حاج آقـــا چندیـــن مرتبـــه فرمودنـــد: مـــن 
در مکانـــی تنفـــس کـــردم کـــه حضـــرت آیـــت هللا 

کوهســـتانی تنفـــس کرده انـــد. 
ــه  ــود کـ ــادر بـ ــدر و مـ ــای پـ ــدی دعـ ــل بعـ عامـ
حتـــی پـــس از فـــوت پـــدر و مادرشـــان و بـــا ویلچـــر 
ـــر ســـر مـــزار آن هـــا می رفتنـــد و بعـــد  نیـــز ابتـــدا ب
بـــه زیـــارت امام رضـــا)ع( می رفتنـــد؛ یعنـــی مقیـــد 
بودنـــد نمازهـــا را ســـر قبـــر مادرشـــان برونـــد و بـــه 
ــان  ــر مادرتـ ــر قبـ ـــد سـ ــه می کردن ــم توصیـ ــا هـ مـ

برویـــد.
ـــا نفـــس  در ســـخت ترین شـــرایط کـــه حاج آق
نمی توانســـتند بکشـــند تســـبیح از مـــا می گرفتنـــد 
بـــرای ذکـــر گفتـــن و خـــدا را شـــکر می کردنـــد. 
برمی داشـــتیم،  را  اکســـیژن  دســـتگاه  وقتـــی 
ـــا شـــکرت. ـــود: خدای ـــن ب اولیـــن کلمـــه ایشـــان ای

ـــد و درد را در خـــود  ـــچ گاه شـــکایت نکردن هی
نگـــه می داشـــتند. دکتـــر ایشـــان می گفـــت: یکـــی 
ــه درد  ــود کـ ــن بـ ــا ایـ ــا حاج آقـ ــا بـ ــکالت مـ از مشـ
را اعـــالم نمی کردنـــد و هـــرگاه از ایشـــان ســـؤال 
می کردیـــم چطوریـــد، حاج آقـــا می گفتنـــد: خـــدا 

را شـــکر.
حاج آقـــا در رفتارهایشـــان غیـــرت فرهنگـــی و 
غیـــرت تربیتـــی داشـــتند. در بعضـــی مـــوارد فـــرد 
را بـــه تجربـــه واگـــذار می کردنـــد و بـــرای برخـــی 
امـــر و نهـــی می کردنـــد. بـــه شـــخصی می گفتنـــد 

کفـــش جفـــت کـــن و بـــه دیگـــری نمی گفتنـــد.
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نفوذ کالم مرحوم آیت هللا گرایلی

محمـــد قانـــع هنـــرور، مســـئول صنـــف تراشـــکاران 
مشـــهد، می گویـــد:

توســـط  شـــد  گرفتـــه  تصمیـــم   ۶۱ ســـال  از 
اعضـــای انجمـــن اســـالمی و بســـیج صنـــف ماشـــین 
مشـــهد، دعـــای ندبـــه تشـــکیل شـــود. آشـــنایی مـــا بـــا 
مرحـــوم آیـــت هللا گرایلـــی از اینجـــا شـــروع شـــد کـــه 
ـــد  ـــاره تشـــکیل مجتمـــع راهنمایـــی کردن ایشـــان درب
حضـــرت  به نـــام  مشـــهد  در  چـــون  فرمودنـــد:  و 
ـــم، اینجـــا را  ـــه ای نداری ـــوز دعـــای ندب زینـــب)س( هن
به عنـــوان دعـــای ندبـــه محبـــان حضـــرت زینـــب)س( 

تشـــکیل بدهیـــد.
بـــود و وقتـــی  ابتـــدا در منـــازل  ندبـــه  دعـــای 
گرایلـــی  آیـــت هللا  وجـــود  به خاطـــر  جمعیـــت 
ــزاری  ــا گنجایـــش برگـ ــی از خانه هـ ــد، خیلـ ــاد شـ زیـ
را نداشـــت و حاج آقـــا پیشـــنهاد کردنـــد محلـــی را 

کنیـــم. خریـــداری 
چنـــد محـــل بـــرای خریـــد دیدیـــم تـــا موفـــق 
شـــدیم پشـــت بیمارســـتان ســـینا، زمینـــی خریـــده و 
دعـــای ندبـــه را برگـــزار کردیـــم. در ســـال 7۸ حاج آقـــا 
پیشـــنهاد کردنـــد ایـــن محـــل را بازســـازی کنیـــم و ایـــن 
امـــر انجـــام شـــد و حـــاج آقـــا در ماه مبـــارک و فاطمیه 
هـــر شـــب می آمدنـــد و بـــه ۱۵0 نفـــر از بچه هـــای ۱0 
تـــا ۱۸ ســـال حدیـــث می آموختنـــد. بعضـــی بچه هـــا 
نزدیـــک ۱۵0 تـــا ۱۶0 حدیـــث حفـــظ کـــرده بـــود و هـــر 
ــؤال می کردنـــد و شـــب  ــا سـ ــا از آن هـ شـــب حاج آقـ

آخـــر نمره دهـــی و جایـــزه می دادنـــد.
ــریف  ــز تشـ ــب نیـ ــک شـ ــه ای یـ ــا هفتـ ــاج آقـ حـ
خیابـــان  در  حســـینیه  محـــل  در  می آوردنـــد 
امام رضـــا)ع( جلســـه انجمـــن اســـالمی و بـــرای ۳0 
تـــا ۶0 نفـــر، احـــکام و مســـائل شـــرعی و حدیـــث 

. می گفتنـــد

زمینـــی در خیابـــان فدائیـــان داشـــتیم کـــه ۱۲ 
ســـال دســـت یکـــی از نهادهـــا بـــود و از آن به عنـــوان 
ـــد. بعـــد از چنـــد وقـــت  ـــگاه اســـتفاده می کردن درمان
شـــرکا  توســـط  اجـــاره  زیادترخواســـتن  به دلیـــل 
تصمیـــم بـــه تخلیـــف گرفتـــه شـــد و بـــا نماینـــده 
حضـــرت آقـــا در آن نهـــاد در میـــان گذاشـــتیم، امـــا 

گفتنـــد نمی توانیـــم پرداخـــت کنیـــم.
وقتـــی بـــه حاج آقـــای گرایلـــی گفتیـــم، گفتنـــد 
ــم و وقتـــی  ــان برویـ ــه منـــزل ایشـ ــم بـ ــا هـ ــد بـ بیاییـ
رفتیـــم بـــا آن هـــا صحبـــت کردنـــد و همـــان جـــا 
تماس هـــای الزم گرفتـــه شـــد و مقدمـــات تخلیـــه 

انجـــام شـــد.
صبـــح روز بعـــد نیـــز بـــا صحبت هـــای حاج آقـــا، 
ـــگاه تهیـــه  ـــرای درمان ـــی در میـــدان ۱۵ خـــرداد ب محل
شـــد و ایـــن جریـــان نمونـــه ای بـــود از قـــدرت بیـــان 

ایشـــان.
آیـــت هللا گرایلـــی شـــب های جمعـــه اول مـــاه 
روضـــه می خواندنـــد و حاج آقـــای راشـــد یـــزدی و 

ـــد. ــان می آمدن ــزل ایشـ ــه منـ ــر بـ ــای دیگـ علمـ
کمـــک ایشـــان بـــه مـــدارس علمیـــه و طـــالب 
بســـیار زیـــاد بـــود. شـــب های مـــاه مبـــارک رمضـــان 
بـــا رســـتوران های معـــروف شـــهر قـــرارداد داشـــتند 
و ۱۵00 غـــذا بـــه طـــالب می دادنـــد. ســـالی دو مرتبـــه 
مخصوصـــا تمـــاس می گرفتنـــد کـــه مـــاه مبـــارک 
جشـــن ها  بـــرای  یـــا  و  اســـت  نزدیـــک  رمضـــان 

می کردنـــد. یـــادآوری 
ــر  ــا ســـکته کردنـــد و دیگـ ــا زمانـــی کـــه حاج آقـ تـ
ـــم. خودشـــان  ـــر از وجـــود ایشـــان بهـــره می بردی کمت
می فرمودنـــد: »مـــن دو مرتبـــه حضـــرت عزرائیـــل 
را دیـــدم ولـــی دیگـــر نمی توانـــم.« البتـــه نمـــاز در 

مســـجد گوهرشـــاد را تـــرک نمی کردنـــد.

آشـــنایی مـــن بـــا حاج آقـــا گرائلـــی در حـــدود 
مـــاه  بـــه  مانـــده  روز  چنـــد  بـــود.   ۱۳44 ســـال 
مبـــارک رمضـــان مـــا در آن زمـــان در آق قـــال زندگـــی 
می کردیـــم. بـــرای دعـــوت از شـــخصی روحانـــی 
ــزد آیـــت هللا  ــرگان نـ ــه گـ ــائل شـــرعی بـ ــرای مسـ بـ
محمدرضـــا طاهایـــی میبـــدی کـــه یکـــی از علمـــای 
بـــزرگ گـــرگان بـــود به اتفـــاق حاج آقـــا غالمحســـین 
حشـــامی رفتیـــم بـــه مدرســـه ای کـــه ایشـــان بـــه 
طـــالب درس مـــی داد. دفتـــر کارشـــان هـــم آنجـــا 
بـــرای  کـــه  گفتـــم  میبـــدی  حاج آقـــا  بـــه  بـــود. 
مســـجد آق قـــال در مـــاه مبـــارک رمضـــان روحانـــی 
جهـــت مســـائل شـــرعی بـــه مـــا معرفـــی کنیـــد. ایـــن 
مســـجد صاحب الزمان)عـــج(  نـــام  بـــه  مســـجد 
بـــود و مســـاحتی حـــدود ۸0 متـــر داشـــت کـــه بـــا 
زحمـــات زیـــادی درســـت کـــرده بودیـــم. حـــاج آقـــا 
میبـــدی چنـــد نفـــری را کـــه نشســـته بودنـــد بـــه 
ــا  ــا هـــم گفتیـــم بودجـــه مـ ــا معرفـــی کردنـــد. مـ مـ
۳00 تومـــان بیشـــتر نیســـت آیـــا کســـی از ایـــن 
آقایـــان بـــه ایـــن مبلـــغ راضـــی هســـتند؟ یکـــی از 
طلبه هـــا بلنـــد شـــد و گفـــت: مـــن بـــدون پـــول 
بـــرای مســـائل شـــرعی حاضـــرم بـــا شـــما بـــه آق قـــال 
بیایـــم. مـــا اســـم ایشـــان را پرســـیدیم، گفتنـــد: 

»حســـین گرایلـــی هســـتم.« 
آن روز هـــم اولیـــن روز مـــاه رمضـــان بـــود. 
برنامـــه مـــا هـــم در شـــب های مـــاه رمضـــان بـــود. 
حـــاج آقـــا گرایلـــی آن روز در خانـــه آقـــای حشـــامی 
بودنـــد کـــه شـــب بـــه مســـجد تشـــریف آوردنـــد. در 

حـــدود نیـــم ســـاعت پـــای منبـــر صحبـــت کردنـــد و 
مـــا دیدیـــم کـــه فـــرد باســـوادی اســـت. وقتـــی کـــه بـــه 
منبـــر رفتنـــد و صحبـــت کردنـــد تمـــام آقایانـــی کـــه 
در مســـجد بودنـــد همگـــی بـــه یکصـــدا احســـنت 
و ماشـــاءهللا گفتنـــد. مـــا ســـال های قبـــل روحانـــی 
ســـخنرانی  ولـــی  می آوردیـــم  رمضـــان  مـــاه  در 
ایشـــان هماننـــد ســـخنرانی حاج آقـــا گرایلـــی نبـــود 
و خـــدا را شـــاکر بودیـــم کـــه چـــه روحانـــی باســـواد 
و بـــا اخالقـــی نصیـــب مـــا شـــده اســـت. هـــر شـــب 
منبـــرش از شـــب قبـــل بهتـــر می شـــد و جمعیـــت 
مســـجد  در  کـــه  طـــوری  می آمدنـــد،  بیشـــتری 
دیگـــر جـــای نشســـتن هـــم پیـــدا نمی شـــد. در 
 ۳00 از  بیشـــتر  می گفتیـــم  کـــه  ســـالی  همیـــن 
تومـــان پـــول نداریـــم ۱۲00 تومـــان پـــول جمـــع شـــد. 
ایـــن شـــد کـــه از حاج آقـــا گرایلـــی قـــول گرفتـــم 
ــر  ــال های دیگـ ــان سـ ــاه رمضـ ــرم و مـ ــاه محـ در مـ
هـــم تشـــریف بیاورنـــد. ایشـــان هـــم قـــول دادنـــد 
و فرمودنـــد: إن شـــاءلله هـــر ســـال می آییـــم. تـــا 
ســـال ۱۳۵7 کـــه ســـال پیـــروزی انقـــالب اســـالمی 
بـــود در ماه هـــای رمضـــان و محـــرم در خدمـــت 

ایشـــان بودیـــم. 
در ایـــن دوران از اداره اطالعـــات می آمدنـــد 
پهلـــوی  رژیـــم  علیـــه  کـــه  می دادنـــد  تذکـــر  و 
صحبـــت نکنیـــد و حاج آقـــا می فرمودنـــد: »هرچـــه 
شـــرع اســـالم بـــه مـــا اجـــازه بدهـــد مـــا صحبـــت 
می کنیـــم«. ولـــی در منبـــر همیشـــه علیـــه رژیـــم 

می کردنـــد.  ســـخنرانی  پهلـــوی 

اولین و آخرین مالقات
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین چمانه، 

از دوستان مرحوم آیت هللا گرایلی
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ـــه همـــت حاج آقـــا مســـجد بزرگـــی در همـــان  ب
روز  در  و  شـــد  ســـاخته  قبلـــی  مســـجد  جـــای 
افتتـــاح مســـجد به دعـــوت حاج آقـــا گرایلـــی چنـــد 
صـــد نفـــر از آق قـــال و گـــرگان دعـــوت شـــده بودنـــد 
هـــم ســـخنرانی  و حجت االســـالم هاشـــمی نژاد 
مفصلـــی علیـــه رژیـــم پهلـــوی فرمودنـــد و مـــردم 

هـــم تشـــویق می کردنـــد. 
هـــر ســـال چنـــد روز قبـــل از مـــاه رمضـــان 
ژاندارمـــری  بـــه  حشـــامی  غالمحســـین  و  مـــن 
کـــه  می دادیـــم  تعهـــد  و  می رفتیـــم  آق قـــال   
ســـخنرانی  شاهنشـــاهی  رژیـــم  علیـــه  حاج آقـــا 
و  کـــرده  را  خـــودش  کار  حاج آقـــا  ولـــی  نکنـــد. 
ســـال  در  می کردنـــد.  ســـخنرانی  رژیـــم  علیـــه 
ــیده  ــروزی نرسـ ــه پیـ ــوز انقـــالب بـ ــه هنـ ۱۳۵7 کـ
ـــه مـــن  ـــه خان ـــود از طـــرف فرماندهـــی پاســـگاه ب ب
ــا گرایلـــی  ــد و حاج آقـ ــد آمدنـ جهـــت گرفتـــن تعهـ
نیـــز تشـــریف داشـــتند و فرمودنـــد: »مســـئول 
ســـخناِن مـــن خـــودم هســـتم، کســـی از طـــرف 
مـــن حـــق تعهـــد دادن را نـــدارد«. معـــاون پاســـگاه 
کـــه اســـتوار بـــود، گفـــت: »مـــن صـــد تیـــر فشـــنگ 
دارم اگـــر علیـــه رژیـــم حـــرف بزنیـــد صـــد نفـــر را 
می کشـــم«. حاج آقـــا گرایلـــی فرمودنـــد: »مـــا هـــم 
ســـرباز امام زمان)عـــج( هســـتیم و از تیـــر و تفنـــگ 
شـــما نمی ترســـیم«. رئیـــس پاســـگاه آدم خوبـــی 
ـــه معاونـــش گفـــت: »وقتـــی مـــن هســـتم  ـــود و ب ب
ــا  ــاج آقـ شـــما حـــق نـــداری حـــرف بزنـــی«. و از حـ

خواهـــش کـــرد: رعایـــت حـــال مـــا را بکنیـــد. مـــاه 
محـــرم و رمضـــان ســـال ۱۳۵7 هـــم بـــدون درگیـــری 
تمـــام شـــد. ســـه مـــاه بعـــد کـــه انقـــالب پیـــروز شـــد 
صبـــح ۲۲ بهمـــن معـــاون پاســـگاه کـــه می گفـــت 
صـــد نفـــر را می کشـــم از تـــرس بـــه در خانـــه مـــا 
آمـــد و گفـــت: »مـــن بـــه شـــما و حاج آقـــا گرایلـــی 
جســـارت کـــردم و از رژیـــم طرفـــداری کـــردم«.  
ــه دل  ــه بـ ــما کینـ ــل شـ ــا مثـ ــم: »مـ ــم گفتـ ــن هـ مـ

نمی گیریـــم.«
برو و خیالت راحت باشد«.

گرایلـــی  حاج آقـــا  انقـــالب  پیـــروزی  از  بعـــد 
دیگـــر بـــه آق قـــال نیامدنـــد و مـــن هـــم بـــه همـــراه 
خانـــواده بـــه گـــرگان نقـــل مـــکان کـــردم. ولـــی 
رفت وآمـــد مـــا بـــا حاج آقـــا گرایلـــی هـــر ســـال یکـــی 
دو بـــار برقـــرار بـــود. مـــن بـــه همـــراه خانـــواده بـــه 
مشـــهد مقـــدس خدمـــت حاج آقـــا می رفتـــم و یـــا 
اینکـــه حـــاج آقـــا هـــم در تابســـتان کـــه بـــه روســـتای 
خودشـــان تشـــریف می بردنـــد بـــرای دیـــدن مـــن و 

خانـــواده ام می آمدنـــد. 
حاج آقـــا  مرحوم شـــدن  از  قبـــل  روز  چنـــد 
گرایلـــی، بنـــده جهـــت جراحـــی بـــه بیمارســـتان 
مشـــهد رفتـــه بـــودم کـــه مطلـــع شـــدم ایشـــان 
هـــم در بیمارســـتان دیگـــری بســـتری هســـتند 
و خـــودم را بـــه بیمارســـتان ایشـــان رســـاندم و 
ــن  ــم و آن آخریـ ــات کنـ ــان را مالقـ ــتم ایشـ توانسـ

مالقاتمـــان بـــود.

مسئولیت من است

مرحـــوم  دوســـتان  از  پـــاک،  مهـــدوی  آقـــای 
ـــد: آیـــت هللا گرایلـــی و مســـئول کاروان حـــج می گوی

آشـــنایی مـــن بـــا حاج آقـــای گرایلـــی از زمانـــی 
شـــروع شـــد کـــه قبـــل از انقـــالب ایشـــان اولیـــن بـــار 
بـــه مکـــه مشـــرف شـــدند و بنـــده کارمنـــد کاروان 

بـــودم. 
ســـال بعـــد کـــه مـــن مســـئولیتی بـــه عهـــده 
گرفتـــم، بـــه ایشـــان گفتـــم به عنـــوان روحانـــی کاروان 
تشـــریف بیاورنـــد. ابتـــدا قبـــول نکردنـــد و گفتنـــد: 
شـــاید از عهـــده ایـــن کار بـــر نیایـــم؛ امـــا پـــس از 
اصـــرار زیـــاد قبـــول کردنـــد و آمـــاده شـــدند و بـــه مکـــه 

ــدیم.  مشـــرف شـ
مســـئولیت  احســـاس  زیـــاد  بســـیار  ایشـــان 
می کردنـــد و می گفتنـــد: مســـئولیت زائـــر بـــا مـــن 
اســـت، اگـــر نمـــازش اشـــکال پیـــدا کنـــد، حجـــش 
باطـــل اســـت. نمـــاز همـــه را بررســـی می کردنـــد و 
بـــا آن هایـــی کـــه نمازشـــان مشـــکل داشـــت در چهـــار 
ـــد: ابتـــدا شـــخص خـــودش  ـــه تمریـــن می کردن مرحل
بعـــد  می خوانـــد، ســـپس غلط گیـــری می کردنـــد، 
ـــی  ـــه آخـــر، آن های ـــد و در مرحل جماعـــت می خواندن
کـــه نمازشـــان صحیـــح بـــود را نائـــب افـــرادی کـــه 
کـــه  می دادنـــد  قـــرار  داشـــت  مـــوردی  نمازشـــان 

ــد. ــح باشـ ــاً صحیـ ــان قطعـ نمازشـ
ــود و  ــوال بـ ــه همیـــن منـ ــم بـ ــد هـ ــفرهای بعـ سـ
ــا  ــزاح بـ ــار، مـ ــار، گفتـ ــالق، رفتـ ــاظ اخـ ــان از لحـ ایشـ
زائـــران و مســـئوالن کاروان، بســـیار خون گـــرم بودنـــد 
و از نظـــر دینـــی هـــم فقیهـــی کامـــل بودنـــد و کامـــالً 
بـــه زائـــر رســـیدگی می کردنـــد؛ چـــه اعمـــال عبـــادی، 

چـــه از نظـــر مناســـک حـــج.
بســـیار شـــاداب بودنـــد و نشاطشـــان را در حـــال 
مریضـــی هـــم از دســـت نـــداده بودنـــد. در نمازهـــای 

مســـجد گوهرشـــاد و تـــا همیـــن اواخـــر کـــه بـــه دنبـــال 
ایشـــان می رفتیـــم، از هـــر جهـــت فـــردی فقیـــه و 
ــه از  ــر اســـت کـ ــان مـــن قاصـ آیـــت هللا بودنـــد و زبـ

ایشـــان تعریـــف کنـــم.
ــان  ــوال ایشـ ــی از احـ ــن گاهـ ــه مـ ــر کـ ــن اواخـ ایـ
می زدنـــد.  زنـــگ  مـــن  بـــه  می کـــردم،  فرامـــوش 
می کنیـــد.  شـــرمنده  مـــرا  حاج آقـــا  می گفتـــم: 
می گفتنـــد: وظیفـــه مـــن اســـت. هم زمـــان عـــزت 

نفـــس داشـــتند و فروتـــن بودنـــد.
ــه  ــد. سـ ــال روحانـــی کاروان بودنـ ــان ۱۲ سـ ایشـ
ــا  ــال بعـــد از انقـــالب تـ ســـال قبـــل انقـــالب و ۹ سـ

زمانـــی کـــه مـــن بازنشســـته شـــدم.
بـــا تشـــویق ایشـــان ابتـــدا ده منـــزل صد متـــری در 
محله گلشـــهر ســـاختیم و ســـپس حمامی ســـاختیم 
در نریمانـــی )نصـــف جمعیـــت شـــیعه و نصـــف 
دیگـــر اهل ســـنت هســـتند( کـــه حمـــام آن را ســـیل 
بـــرده بـــود و مـــردم ســـه مـــاه یـــک بـــار بـــرای حمـــام 
بـــه شـــهر می رفتنـــد و بـــرای غســـل داخـــل طویله هـــا 
آب را ســـرد و گـــرم می کردنـــد و چـــون خودشـــان را 

طاهـــر نمی دانســـتند بـــه مســـجد نمی آمدنـــد.
مدرســـه ای هم ســـاخته شـــد و چون درخواســـت 
کـــرده بودنـــد و فضـــای آموزشـــی نداشـــتند، کمکـــی 
در جلســـه جمـــع آوری شـــد و دو پیـــکان و دو مینـــی 
بـــوس و یـــک عـــدد لـــودر خریدیـــم بـــرای روســـتا و 
تویوتـــا صفـــر کیلومتـــر هـــم تهیـــه کردیـــم؛ همـــه 
تشـــویق های  و  مردمـــی  کمک هـــای  بخـــش  از 

حاج آقـــای گرایـــل.
مدرســـه بنـــا بـــود ۶ کالســـه باشـــد در انتهـــای 
خیابـــان مطهـــری، زمیـــن از آمـــوزش و پـــرورش و 
ــید و تبدیـــل  ــه ۱۸ کالس رسـ ــه بـ ــا کـ ــاخت از مـ سـ

ــهد. ــزار مشـ ــهدای گلـ ــی شـ ــه راهنمایـ ــد بـ شـ
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مراســم عروســی صبیــه حاج آقــا بــود. زمســتان بــود و هــوا در شــمال خیلــی ســرد شــده 
بــود. قــرار بــود حاج آقــا طــوری بــه شــمال برونــد کــه معطــل نشــوند و مســتقیم بــه 
مجلــس برســند؛ امــا تــا حاج آقــا را بــه فــرودگاه رســاندیم، پــرواز رفــت و جــا ماندیــم. 
چــون صبیه هــا خیلــی بــه حاج آقــا وابســته بودنــد، ایشــان گفتنــد مــن چنــد دقیقــه ای 
در فــرودگاه می نشــینم. پــرواز بــه گــرگان رفــت و نتوانســت بنشــیند و دوبــاره برگشــت 

مشــهد؛ حاج آقــا را ســوار کــرد و مجــدد بــه گــرگان برگشــت.

پرواز گرگان

1
حاج آقــا همیشــه بــه همسرشــان می گفتنــد کــه از مــن نپــرس چقــدر پــول داری، خــودم 
مدیریــت می کنــم؛ امــا روزی آن قــدر شــرایط ســخت می شــود کــه پــول نــان را هــم 
نداشــتند. ایشــان بــه حــرم رفتــه و خطــاب بــه حضــرت می گوینــد: شــرایط مــا ســخت 
اســت. بــه داد مــا برســید کــه پــول نــان هــم نداریــم. تعــداد مــا هــم زیــاد اســت. )۶ 
فرزنــد و پــدر و مــادر و مادربــزرگ پــدری( بعــد کــه متوســل شــدم، شــخصی آمــد و مبلــغ 
زیــادی روزه اســتیجاری بــه مــن داد و بالفاصلــه رفتــم بــرای خانــه غــذا خریــدم. وقتــی 
بــه خانــه آمــدم خانمــم گفتنــد: شــخصی ظــرف بزرگــی ماســت آورده، پیرمــردی بــود کــه 
چهــره اش را پوشــانده بــود و گفــت: ایــن را حاج آقــای گرایلــی فرســتاده و دنبــال ظــرف 
می آیــم. حــاج آقــا گفتنــد: مــا نفهمیدیــم ایــن ماســت را چــه کســی بــه خانــه مــا آورده و 

آن ظــرف هنــوز در خانــه ماســت. 

ظرف بزرگ ماست

2
منــزل مــا اســتیجاری بــود و صاحب خانــه پیرزنــی بــود کــه بــه او مــادر می گفتیــم. 
پــدر مــا شهرســتانی بودنــد و کثیــراالوالد و از شهرســتان هــم رفت وآمــد داشــتیم. 
صاحب خانــه بــا مــادر بحــث می کننــد کــه شــما رفت و آمــد زیــادی داریــد و بچه هایتــان 
زیادنــد و مــا اذیتیــم. حاج آقــا کــه بــه منــزل می رســند و متوجــه می شــوند، بــه حــرم 
مشــرف می شــوند و خدمــت امام رضــا)ع( عــرض می کننــد: یــا امــام رضــا مــن شــرایطم 
ســخت اســت، هرکــس مــرا بــه مــادرم قســم مــی داد مشــکلش را حــل می کــردم، تــو 
ــم  ــی دل ــد: خیل ــا می گفتن ــرای مــن فراهــم کــن. حاج آق ــه ای ب ــه مــادرت قســم خان را ب
شکســت. از درب حــرم کــه بیــرون آمــدم، شــخصی بــه مــن گفــت ای شــیخ تــو خانــه 
نمی خواهــی؟ گفتــم: چــرا. همــان شــخص خانــه ای بــه مــا اجــاره داد و به واســطه 

همیــن جریــان بعــدا خانــه ای خریدیــم.

خانم صاحب خانه

3
مــن )پســر مرحــوم آیــت هللا گرایلــی( از ۱۳ ســالگی کــه کارهــای پــدر را انجــام مــی دادم، 
بــا اینکــه ماشــین و موتــور نداشــتم، یــادم نمی آیــد کاری بــه مــن واگــذار کننــد و مــن 
کنــار خیابــان معطــل شــده باشــم یــا بــا ماشــین جایــی رفتــه باشــم و جــای پــارک پیــدا 
نکــرده باشــم. شــبی حــاج آقــا مریــض بودنــد. ســاعت ۲ نیمــه شــب بــه مــن گفتنــد 
ــه شــبانه روزی کــم  ــات و داروخان ــود و امکان ــی بخــر. ســال ۶7 ب ــرای مــن داروی ــرو ب ب
بــود. انتهــای کوچــه کــه رســیدم موتورســواری کــه بــا هــم هیئــت می رفتیــم را دیــدم و 
گفتــم می خواهــم بــرای حاج آقــا دارو بخــرم و مــرا رســاند و رفــت. از در داروخانــه کــه 
آمــدم بیــرون نیــز شــخصی مــرا ســوار کــرد و ســر کوچــه پیــاده کــرد. در راه خدمــت بــه 

حاج آقــا هیــچ مشــکلی بــرای مــا پیــش نمی آمــد.

مسیر خدمت به پدر
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5
حاج آقــا مســلط بــه روایــات بودنــد و تــا روزهــای آخــر روایــت حفــظ می کردنــد. کتــاب 
بحاراالنــوار، یعنــی دریاهــای نورهــا و کتــاب ســفینة البحــار، یعنــی کشــتی دریاهــا کــه 
گزیــده ای از بحاراالنــوار اســت؛ امــا شــخصی بــه ایشــان گفتــه بــود: شــما غــواص بحــار 
االنــوار هســتید. آخریــن روایتــی کــه از ایشــان شــنیدیم در رابطــه بــا ابلیــس بــود کــه 
بــه خــدا گفــت: مــرا از ســجده کردن معــاف کــن، طــوری عبادتــت می کنــم کــه احــدی 
تــو را این طــور عبــادت نکــرده اســت و خــدا جــواب داد: مــن بــه عبــادت تــو نیــاز نــدارم، 
مــن می خواهــم آن طــور کــه خــودم دوســت دارم عبــادت شــوم نــه آن طــور کــه تــو 

دوســت داری.

غواص بحاراالنوار

6
روزی حاج آقــا از نظــر مالــی مســتأصل می شــوند، چــون فقــط اجــاره خانه شــان از 
ــه  ــا دل شکســتگی ب ــه خرج هــای دیگــر. روزی ب ــوده، چــه برســد ب دریافتــی بیشــتر ب
حــرم امام رضــا)ع( رفتــه و شــروع کردنــد بــه گریــه و گفتنــد: مــن میهمــان از شهرســتان 
زیــاد دارم و خانــه ای نــدارم، اگــر خانــه دار بشــوم علمــا را در خانــه ام دعــوت می کنــم 
و ســفره دار علمــا می شــوم. دو ســاعتی روبــه روی ضریــح اشــک می ریزنــد و نالــه 
می کننــد و بیــرون می آینــد . وقتــی بیــرون می آینــد بــه امام رضــا)ع( می گوینــد: اگــر 
مــن به جــای شــما بــودم و کســی این طــور در درگاه مــن درخواســت می کــرد او را 
دســت خالــی برنمی گردانــدم. حاج آقــا تعریــف می کردنــد کــه بیــرون آمــدم و شــخصی 
مــرا دیــد و گفــت: از امام رضــا)ع( چــه خواســتی؟ گفتــم: چیــزی بــود بیــن مــن و 
حضــرت. مجــدد گفــت: چــه چیــزی از حضــرت درخواســت کــردی؟ همــان کســی کــه 
تــو از او درخواســت کــردی مــن را فرســتاده اســت. ســپس جریــان را گفتــم و آن 

ــه را می دهــم. ــه ای بخــر و مــن پــول ایــن خان شــخص گفــت: شــما خان
می دهــد.  شــخص  آن  را  خانــه  پــول  و  می خرنــد  خانــه ای  ته پل محلــه  در  ایشــان 
آیــت هللا  بــه خدمــت  بودنــد  داده  امام رضــا)ع(  بــه  کــه  تعهــدی  به دلیــل  حاج آقــا 
میالنــی و آیــت هللا فلســفی و میــرزا جــواد آقــا و حاج آقــای مرواریــد می رســند و آن هــا 
را دعــوت می کننــد. علمــا کــه تعجــب کــرده بودنــد چطــور طلبــه جوانــی می خواهــد 
ســفره دار شــود بــا هــم تمــاس می گیرنــد و بعــد قبــول می کننــد. از آن بــه بعــد علمــا را 

ــد. ــزل دعــوت می کردن ــه من همیشــه ب

سفره دار علما

۷
حاج آقــا هــرگاه بی پــول می شــدند، مهمــان دعــوت می کردنــد و علمــا را دعــوت کردنــد 
و ســفره مفصلــی می انداختنــد و می گفتنــد: مهمــان حبیــب خداســت و خــدا روزی 

او را می دهــد و در کنــار روزی او روزی مــا هــم تأمیــن می شــود.
وقتــی از روســتا جمعیتــی می آمدنــد، همــه در منــزل حاج آقــا اقامــت داشــتند و جــا 
کــم بــود. حاج آقــا به دنبــال منزلــی بزرگ تــر بودنــد کــه بــا یکــی از دوستانشــان خانــه ای 
خریدنــد بــه مبلــغ 4۵0 هــزار تومــان. ۱۵0 هــزار تومــان را از فــروش خانــه قبلــی دادنــد 
ولــی آن شــخص گفــت: مــن نمی توانــم ایــن خانــه را بخــرم و حاج آقــا ماندنــد بــا ۳00 
هــزار تومــان بدهــی. پــس از ســختی زیــاد بقیــه پــول خانــه را هــم دادنــد ولــی یــک 
مــاه قبــل از اسباب کشــی مــادر مــا از دنیــا رفــت و شــرایط دشــوار شــد. در همــان 
ایــام شــب نامه ای علیــه حاج آقــا نوشــته شــد کــه ایشــان خانــه  بزرگــی خریده انــد. 
حاج آقــا می دانســتند چــه کســی ایــن را نوشــته و همیشــه او را اکــرام و احتــرام کــرده 

و مشــکالت زندگــی آن فــرد را حــل می کردنــد.
پشــت ســر حاج آقــا حــرف زیــاد بــود و مــا نهــی شــده بودیــم از پیگیــری و پاســخ گویی؛ 
مثــال شــخصی پشــت ســر مــن )پســر مرحــوم آیــت هللا گرایلی( می گفت کــه چاقوکش 
هســتم و پــدرم امضــا کــرده کــه از ســربازی معــاف شــوم. یــا بــه گــوش مــا می خــورد 
کــه افــرادی پشــت ســر مــا می گوینــد: پســرهای حاج آقــا الماس فــروش هســتند، در 
حالــی کــه مــن موتــور گازی ســوار می شــدم. دو نفــر از اطرافیــان نزدیــک حاج آقــا 
بــر ســر مطامــع مالــی دســت بــه جنایتــی زدنــد و حاج آقــا ایــن افــراد را در خانــه راه 
ندادنــد، امــا بیــن طــالب شــایعه شــده بــود کــه به خاطــر حاج آقــا ایــن افــراد محاکمــه 
نمی شــوند و حتــی عکــس جنــازه مقتــول را دست به دســت می چرخاندنــد و کارهــای 

خــالف اخــالق را بــه حاج آقــا نســبت می دادنــد.
بعضــی از طــالب از خانــه مــا بــه کاخ تعبیــر می کردنــد و مــا می شــنیدیم ولــی از 

برخــورد بــا آن هــا نهــی شــده بودیــم و بســیار دردآور بــود. 

دوران مدیریت و شب نامه ها
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۱۲
مــن )صبیــه مرحــوم آیــت هللا گرایلــی( در بیشــتر کارهای مهم ســعی داشــتم با آقاجان 
بــا همســرم کــه حســاب های  مشــورت کنــم. ســال اول عروســی دفتــری داشــتیم 
مالی مــان را می نوشــتیم شــامل تمــام خریدهــا، حتــی نــان و پرداخــت اقســاط و... . 
روزی آن را آوردیم خدمت آقاجان و به ایشــان نشــان دادیم. تصور می کردم ایشــان 
مــرا بــرای ایــن کار تشــویق می کننــد، ولــی گفتنــد: ایــن کار اشــتباه اســت. ســپس دفتــر 
خودشــان را بــه مــن نشــان دادنــد کــه فقــط در آن درآمدهــای زندگی شــان را نوشــته 
بودنــد، آن هــم فقــط بــرای اینکــه بداننــد آخــر ســال چــه میــزان درآمــد داشــتند و چــه 
مقــدار از آن مانــده کــه خمــس آن را پرداخــت کننــد. ســپس گفتنــد: هزینه هــای 
زندگــی را ننویســید، هزینــه زندگــی بــا خداســت، شــما فقــط درآمدهایتــان را بنویســید 
کــه بتوانیــد حســاب خمســی خــود را محاســبه کنیــد. هــر چقــدر می خواهیــد خــرج 

کنیــد، بــدون اســراف، خداونــد متعــال بــه شــما برکــت می دهــد.

هزینه ها با خداست ۹
ــود کــه در شــب والدت  ــن ب ــه آن هــا دقــت داشــتند ای ــا ب ــزی کــه حاج آق ــکات ری از ن
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در بیمارســتان شــرایط مســاعدی نداشــتند و مــرا )پســر 
مرحــوم آیــت هللا گرایلــی( صــدا کردنــد کــه بــرو بــه همــه پرســتارهای خانــم عیــدی بــده.

گفتــم: حاج آقــا فقــط پرســتارهای خانــم؟ کمــی مکــث کردنــد و گفتنــد: نــه بــه همــه  
عیــدی بــده. گفتــم: نفــری ده تومــان؟  گفتنــد: خیــر ده تومــان کــم اســت.

حاج آقــا می گفتنــد: ایــن پرســتارها به خاطــر مــا از کنــار خانواده هایشــان جــدا شــدند 
و اگــر مــا نمی بودیــم پرســتارها کنــار خانواده هایشــان بودنــد. خیلــی جالــب بــود کــه 
ــه 40  در آن شــرایط ســخت کــه اگــر اکســیژن را از حاج آقــا می گرفتیــم ضربانشــان ب
یــا ۵0 ســقوط می کــرد، ایــن نــکات را دقــت می کردنــد. ندیــدم پرســتاری بــرای حاج آقــا 
کاری انجــام بدهــد و حاج آقــا از او تشــکر نکننــد و هــر پرســتاری در اتــاق حاج آقــا 
می آمــد و ســالم می کــرد، حاج آقــا بــه او می گفتنــد: متشــکرم مــا شــما را خیلــی بــه 
زحمــت انداختیــم. خــود پرســتارها می گفتنــد: مــا شــرمنده حاج آقــا شــده ایم کــه 

ــم از مــا تشــکر می کننــد. هــرگاه پیــش ایشــان می روی

احترام به پرستارها

۱۳
آقاجــان بــرای هــرکاری حتــی کوچــک کــه مــا انجــام می دادیــم بــه مــا جایــزه می دادنــد و 
مــا را تشــویق می کردنــد. مثــال نمــره خوبــی می گرفتیــم، غــذای جدیــدی یــاد می گرفتیــم 
و درســت می کردیم، گلدوزی جدیدی می کردیم و حتی در دوران دانشــگاه و دکتری 
کــه در آزمون هــا نمــره کســب می کردیــم. ایــن کار مختــص بــه فرزندانشــان هــم نبــود و 
حتــی بــه بچه هــای مــا هــر کــدام کار جدیــدی می کردنــد جایــزه می گرفتنــد و حاج آقــا 

آن هــا را تشــویق می کردنــد.

جایزه

۱۱
ــواده  ــا )خان ــد، م ــد و در بیمارســتان بســتری بودن ــه آقاجــان بیمــار بودن در دوره ای ک
صبیــه مرحــوم آیــت هللا گرایلــی( از تهــران می آمدیــم بــرای عیــادت از ایشــان. روزی 
آقاجــان بــه شــوخی گفتنــد: بــرای چــه آمدیــد؟ مــن بــه ایشــان گفتــم: بــرای عیــادت 
شــما و دیــدن شــما و در کنــار آن زیــارت امام رضــا)ع(؛ ولــی ایشــان تأکیــد کردنــد کــه 
به نیــت زیــارت امام رضــا)ع( بــه مشــهد بیاییــد و در کنــار آن بــرای دیــدن پــدر و مــادر 

و صلــه رحــم بیاییــد.

اول زیارت ۸
ــه ســادات احتــرام می گذاشــتند. ســیدی در خانــه حاج آقــا منبــر می رفــت و  خیلــی ب
کیفیــت منبــر او خــوب نبــود. مــا می گفتیــم چــرا اجــازه می دهیــد در خانــه شــما منبــر 
بــرود در حالــی کــه همــه حرف هایــش تکــراری اســت. حاج آقــا مدتــی بــه مــا جــواب 
نمی دادنــد و می خندیدنــد و آن ســید هــر مــاه یــک بــار خانــه ایشــان منبــر می رفــت. 
پــس از مدتــی گفتنــد: ایــن شــخص ســالله حضــرت زهــرا)س( اســت، منــت بــر ســر مــا 
نهــاده و بــه خانــه مــا می آیــد. از آن بــه بعــد حاج آقــا بعضــا روایاتــی در بــاب احتــرام 

بــه ســادات بــرای مــا می خواندنــد.

احترام به سادات

۱۰
شــخصی خبــر نداشــت حاج آقــا مریــض هســتند و ایشــان را خــواب دیــد. در خــواب 
دیــده بــود کــه حاج آقــا مریــض هســتند و بــه حاج آقــا گفتــه بــود: شــنیدم مریــض 
احــوال هســتید و از دنیــا رفتیــد و حاج آقــا در خــواب بــه او گفتنــد: مــن منتظــر جمعــه 
هســتم. همیــن طــور هــم شــد و حاج آقــا را پنجشــنبه ظهــر روز اول رجــب بــه خــاک 

ســپردیم کــه شــب جمعــه شــب اول قبــر ایشــان بــود.

شب جمعه
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ســـخن از عالمـــی فقیـــه، خطیبـــی دانشـــمند 
و اســـتاد و مربـــی دلســـوز، شـــخصیتی انقالبـــی و 
مجاهـــد و عزیـــز والیت مـــدار و متعهـــد، مجاهـــدی 
خســـتگی ناپذیر، مـــردی مهربـــان و مهمان پذیـــر، 
شـــخصیتی کـــه حافـــظ حدیـــث و فعـــال در عرصـــه 
خدمـــت بـــه طـــالب حـــوزه علمیـــه در نیـــم قـــرن 
اخیـــر عمـــر خـــودش بـــود، مرحـــوم آیـــت هللا حـــاج 
شـــیخ حســـین گرایلـــی )رحمـــت هللا تعالـــی علیـــه( 
اســـت. ایشـــان به دالیلـــی کـــه در جـــای خـــود 
قابل اثبـــات اســـت، فقیهـــی بودنـــد کـــه علی رغـــم 
داشـــتن جایـــگاه رفیـــع فقاهـــت در حـــوزه علمیـــه 
بـــا  ســـخنرانی  و  گران قـــدر  خطیبـــی  مشـــهد، 
صراحـــت و جســـارت در اســـتان خراســـان بودنـــد 
کـــه در هیئـــات و مســـاجد و کاوران هـــای کربـــال و 
حـــج مثـــل خورشـــید در بیـــن نیروهـــای مذهبـــی 
و انقالبـــی در ســـنگر خطابـــه می درخشـــیدند، از 

جملـــه در جمـــع زائـــران امام رضـــا)ع(.
ادبیـــات  معمولـــی  اســـتاد  گرایلـــی،  اســـتاد 
یـــا فقـــه و اصـــول نبودنـــد، بلکـــه هم زمـــان بـــا 
استادی شـــان مربـــی دغدغه منـــدی بـــرای طـــالب 
و متعلمـــان بودنـــد. حقیقتـــا بایـــد بگویـــم قشـــر 
انقالبـــی، بســـیجیان و پاســـداران مشـــهد و بخـــش 
ــان  ــتان خراسـ ــالب اسـ ــدان انقـ ــی از کارمنـ اعظمـ
آیـــت هللا  مرحـــوم  مربی گـــری  روحیـــه  مدیـــون 
گرایلـــی هســـتند کـــه وقـــت زیـــادی از خودشـــان 
را در کالس هـــای تربیتـــی بـــرای بســـیج، ســـپاه، 
ـــان ســـپری  ارگان هـــای انقـــالب و طـــالب و حوزوی
کردنـــد و در طـــول ایـــن نیـــم قـــرن اخیرشـــان در 
تمـــام روزهـــای تحصیلـــی توفیـــق تدریـــس دروس 

ــتند. ــارج را داشـ ــا خـ ــات تـ حـــوزوی از مقدمـ
می شناســـیم  را  گرایلـــی  آیـــت هللا  مرحـــوم 
کـــه  مجاهـــدی  و  انقالبـــی  عالـــم  به عنـــوان 
قالـــب  در  ایشـــان  ویژگـــی  دو  ایـــن  شـــاخصه 
حضـــور در راهپیمایی هـــا و تجمعـــات انقالبـــی 
بـــود کـــه در  و ســـخنرانی های آتشـــین ایشـــان 
ادامـــه انـــس و الفـــت بـــا شـــهید هاشـــمی نژاد 
داشـــتند و در ارادت بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
نشـــان می دادنـــد و در دوران غربـــت سیاســـی 
اجتماعـــی مرحـــوم آیـــت هللا واعـــظ طبســـی در 
قالـــب دفـــاع و همراهـــی بـــا آیـــت هللا طبســـی 
جنبـــه انقالبی شـــان را بـــه نمایـــش در می آوردنـــد. 
انقـــالب ایشـــان در حضـــور در جبهـــه نمـــود پیـــدا 
کـــرد و حتـــی در عملیـــات مرصـــاد نزدیـــک بـــود بـــه 

اســـارت دربیاینـــد.
مرحـــوم آیـــت هللا گرایلـــی را به عنـــوان اســـتاد 
می شـــناختیم،  اهل بیـــت)ع(  عاشـــق  و  والیـــی 
چراکـــه ایشـــان امام جماعـــت حـــرم مطهـــر بودنـــد 
و بدون اســـتثنا هر روز زائر ضریح مطهر بودند. 
چندیـــن مرتبـــه از ایشـــان ســـؤال کـــردم: روبـــه روی 
ضریـــح مطهـــر چـــه زیارتـــی می خوانیـــد؟  ایشـــان 
می فرمودنـــد: زیـــارت امـــام رضـــا)ع( زیـــارت امـــام 
حســـین)ع( و دعـــای عهـــد امـــام زمـــان و قرائـــت 
نمـــاز زیـــارت در همـــان مـــکان و می فرمودنـــد: 
امام رضـــا)ع(  محضـــر  در  هـــم  اوقـــات  گاهـــی 

روضـــه تک نفـــری می خوانـــم.
دوران  کـــه  هفتـــاد  و  شـــصت  دهـــه  در 
ســـلیمانیه  علمیـــه  حـــوزه  در  مـــا  حضـــور 
مشـــهد بـــود، صبح هـــا بعـــد از نمـــاز صبـــح در 

مســـجد گوهرشـــاد خدمـــت آیـــت هللا گرایلـــی، 
ســـیدجعفر  والمســـلمین  حجت االســـالم 
بودیـــم  والـــه  حاج آقـــای  مرحـــوم  و  طباطبایـــی 
کـــه ایـــن بزرگـــواران ســـفینة البحـــار را مباحثـــه 
ـــح اخالقـــی آن هـــا کـــه در  ـــا از نصای ـــد و م می کردن
قالـــب مباحثـــه احادیـــث بـــود، بهـــره می بردیـــم و 
یـــادگار مانـــدگاری از ایـــن ســـه عالـــم جلیل القـــدر 

داریـــم.
حقیقتـــا آیـــت هللا گرایلـــی را می تـــوان اســـتاد 
مجاهـــد خســـتگی ناپذیر و بـــا عـــزم و اراده قـــوی 
در مواجهـــه بـــا مشـــکالت و انجـــام وظیفـــه تبلیـــغ 
ـــن روزهـــای  ـــا آخری ـــه ت ـــرد ک ـــی ک و تدریـــس معرف
عمرشـــان بـــه درس و بحـــث و تبلیـــغ و اقامـــه 
نمـــاز در حـــرم مطهـــر پرداختنـــد کـــه بارهـــا گفتیـــم 
دیگـــر نیـــازی بـــه منبـــر و اقامـــه نمـــاز توســـط شـــما 
بـــا ایـــن حالتـــان نیســـت و ایشـــان فرمودنـــد: مـــن 
ــا تـــوان در بـــدن دارم بـــه ایـــن ســـه ماموریـــت  تـ
ــردازم، تدریـــس و تبلیـــغ و امامت جماعـــت  می پـ

حـــرم مطهـــر.

در بعـــد اخـــالق فـــردی ایشـــان نیـــز می تـــوان 
آیـــت هللا گرایلـــی را مـــردی خـــدوم و مهربـــان، 
مهمان پذیـــر و اهـــل ســـفره معرفـــی کـــرد. زبـــان زد 
بـــود کـــه اکثـــر رفقـــای ایشـــان، علمـــا، اســـاتید 
کشـــوری،  شـــخصیت های  و  همشـــهریان 
تولیـــت کنونـــی آســـتان قـــدس، تولیـــت ســـابق و 
شـــخصیت های عالی قـــدر نظـــام کـــرارا بـــه منـــزل 

ایشـــان رفـــت و آمـــد داشـــتند.
به عنـــوان آخریـــن ویژگـــی می تـــوان آیـــت هللا 
ــرای طـــالب معرفـــی  ــان بـ گرایلـــی را پـــدری مهربـ
ــس  ــه رئیـ ــش از دو دهـ ــان بیـ ــه ایشـ ــرد؛ چراکـ کـ
ــوزه  ــن حـ ــود، ممتحـ ــوزه بـ ــتاد حـ ــود، اسـ ــوزه بـ حـ
ـــال  ــه طلبه هـــا را مث ــر حـــال همـ ـــا در هـ ــود؛ ام بـ
دوســـت می داشـــت  خـــودش  فرزنـــدان طلبـــه 
رفتـــار طلبه هـــا  کـــج روی در  و  کوتاهـــی  اگـــر  و 
می دیـــد خیلـــی مصرانـــه پیگیـــر بـــود کـــه بتوانـــد 
اصـــالح کنـــد و نقـــش پـــدری در هدایـــت طلبه هـــا 
ــوان الهـــی بدرقـــه روح  ــد، رحمـــت و رضـ ــا کنـ ایفـ

ایـــن عالـــم انقالبـــی مجاهـــد.

خطیب خستگی ناپذیر
گفت وگو با حجت االسالم فرازی نیا، مدیر ارتباطات حوزوی تولیت 

آستان قدس رضوی
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پیام های تسلیت

»إذا مات العالم الفقیه ثلم فی اإلسالم ثلمة الیسدّها شئ«
خبـــر ارتحـــال عالـــم پارســـا و اســـتاد برجســـته حـــوزه علمیـــه مشـــهد حضـــرت آیـــت هللا 

آقـــای حـــاج شـــیخ حســـین گرایلـــی موجـــب تأســـف گردیـــد.
ایشـــان کـــه از شـــاگردان فاضـــل دروس مرحـــوم آیـــت هللا میالنـــی و آیـــت هللا کوهســـتانی و 
برخـــی علمـــای دیگـــر رحمهـــم هللا بودنـــد ســـال ها در ترویـــج معـــارف اهل بیـــت علیهم الســـالم 

کوشـــا بودنـــد.
حضـــور در شـــورای مدیریـــت حـــوزه علمیـــه مشـــهد و ســـال ها مدیریـــت آن حـــوزه در کنـــار 

تدریـــس فقـــه و اصـــول ذخیـــره ای بـــرای ایشـــان خواهـــد بـــود.
اینجانـــب ایـــن ضایعـــه را بـــه محضـــر امـــام عصـــر عجـــل هللا تعالـــی فرجـــه الشـــریف، مقـــام 
معظـــم رهبـــری، مراجـــع عظـــام تقلیـــد و حوزه هـــای علمیـــه، مخصوصـــاً حـــوزه علمیـــه مشـــهد 
تســـلیت عـــرض کـــرده، علـــو درجـــات را بـــرای آن مرحـــوم و صبـــر و اجـــر بـــرای خانـــواده مکـــرم 

ایشـــان و بازمانـــدگان مســـئلت می نمایـــم. 
سیدمحمدعلی علوی گرگانی

عالم پارسا

ــه(  ــت هللا علیـ ــین گرایلی)رحمـ ــیخ حسـ ــاج شـ ــای حـ ــی آیـــت هللا آقـ ــم متقـ ــال عالـ ارتحـ
ــد. ــر گردیـ موجـــب تأســـف و تأثـ

آن مرحـــوم عمربـــا بركـــت خـــود را در تربیـــت و خدمـــت بـــه طـــالب و حوزه هـــا گذرانـــد و بـــا 
ـــار حـــرم مطهـــر ولی نعمت مـــان حضـــرت امام رضا)علیه الســـالم(  اقامـــه نمـــاز جماعـــت در كن
بـــه زائـــران آن حضـــرت خدمـــت می كـــرد. تواضـــع و روحیـــه انقالبـــی از دیگـــر ویژگی هـــای ایـــن 

عالـــم خدمتگـــزار بـــود.
فقـــدان ایـــن شـــخصیت اثرگـــذار را بـــه همـــه ارادتمنـــدن و وابســـتگان خصوصـــاً حـــوزه 
علمیـــه خراســـان و مازنـــدران تســـلیت عـــرض نمـــوده و علـــو مقـــام بـــرای آن فقیـــد ســـعید 

مســـئلت می نمایـــم.
حسین نوری همدانی

عالم متقی با روحیه انقالبی

إِذَا مَاَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اإْلِْساَلِم ثُلْمَةٌ اَل یَُسدَُّها َشْیءٌ إِلَی یَوِْم الْقِیَامَةِ
درگذشـــت عالـــم ربانـــی و روحانـــی وارســـته، آیـــت هللا گرایلـــی کـــه از مفاخـــر و اســـاتيد 
برجســـتۀ حـــوزه علمیـــه خراســـان بـــوده و عمـــر شریف شـــان را در راه ترویـــج معـــارف ائمـــه 
هـــدی علیهم الســـالم و خدمـــت بـــه اهـــل علـــم و عمـــوم مؤمنیـــن صـــرف نمـــود و از خدمتگـــزاران 

صـــادق دیـــن و مذهـــب بـــود، موجـــب تأثـــر و تأســـف گردیـــد.
ــالب  ــال و طـ ــاتید، فضـ ــا، اسـ ــه علمـ ــا را بـ ــی پارسـ ــی و روحانـ ــتاد انقالبـ ــن اسـ ــال ایـ ارتحـ
حـــوزه علمیـــه خراســـان و بیـــت شـــریف و به ویـــژه فرزنـــدان فاضـــل و دانشـــمند آن مرحـــوم، 
تســـليت عـــرض می کنـــم و علـــو درجـــات بـــرای آن فقیـــد ســـعید و صبرجمیـــل و اجـــر جزیـــل 

را بـــرای خانـــواده آن عالـــم بـــزرگ، از درگاه خداونـــد متعـــال مســـئلت دارم.
سیدمصباح عاملی

از مفاخر حوزه علمیه خراسان

فقـــدان اســـتاد برجســـته فقـــه و تفســـیر، شـــخصیت هدایتگـــر و ســـازنده در حـــوزه تبلیـــغ، 
روحانـــی انقالبـــی و مقـــاوم در خـــط والیت مـــداری در عرصه هـــای مختلـــف اجتماعـــی و 
سیاســـی در درازای عمـــر انقـــالب اســـالمی همـــان رخنـــه غیرقابـــل ترمیـــم در اســـالم اســـت کـــه 

ـــد: »ثلـــم فی االســـالم ثلمـــة الیســـدها شـــئ«.  مقـــام عصمـــت فرمودن
مصیبـــت وارده را بـــه حـــوزه علمیـــه اســـتان و بیـــت معظـــم آن مرحـــوم به ویـــژه فرزنـــدان 
فاضـــل و برومنـــد ایشـــان تســـلیت عـــرض می کنـــم و علـــو درجـــات آن فقیـــد ســـعید را از درگاه 

خـــدای متعـــال مســـئلت می نمایـــم.
سیداحمد علم الهدی

شخصیت هدایتگر و سازنده
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انا لله و انا الیه راجعون

رحلـــت عالـــم وارســـته، حضـــرت آیـــت هللا حـــاج شـــیخ حســـین گرایلـــی، از مبـــارزان و 
علمـــای برجســـته حوزه هـــای علمیـــه خراســـان، موجـــب تأثـــر خاطـــر گردیـــد.

ایـــن عالـــم انقالبـــی و پارســـا در ســـالیان متمـــادی از عمـــر شـــریف خـــود، در عرصه هـــای 
فرهنگـــی و اجتماعـــی از جملـــه در ســـنگر امام جماعـــت حـــرم مطهـــر رضـــوی، مدیریـــت حـــوزه 
ــور و  ــوی و شـــرق کشـ ــان رضـ ــور اهل ســـنت خراسـ ــئولیت امـ ــان بـــزرگ، مسـ ــه خراسـ علمیـ
نیـــز فعالیت هـــای تبلیغـــی در داخـــل و خـــارج کشـــور، منشـــأ خدمـــات ارزشـــمندی شـــد کـــه 

ـــود. ـــدگار خواهـــد ب ثمـــرات آن مان
اینجانـــب ضایعـــه فقـــدان ایـــن روحانـــی پرهیـــزگار را بـــه مـــردم والیت مـــدار خراســـان، 
حوزه هـــای علمیـــه، شـــاگردان، عالقه منـــدان به خصـــوص بیـــت مکـــرم آن مرحـــوم تســـلیت 
می گویـــم و از درگاه خداونـــد متعـــال بـــرای ایشـــان علـــو درجـــات و همنشـــینی بـــا اولیـــای الهـــی 

مســـئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی

از مبارزان حوزه علمیه خراسان

ـــر خاطـــر  ـــم و تأث ـــی، موجـــب تأل ـــوار رحلـــت آیـــت هللا حـــاج شـــیخ حســـین گرایل ـــر ناگ خب
ـــد. گردی

ایـــن عالـــم وارســـته و اســـتاد دانشـــمند حوزه هـــای علمیـــه، عمـــر پربرکـــت خویـــش را وقـــف 
ــوار  ــرانجام روح پاکـــش در جـ ــرد و سـ ــان کـ ــز در جهـ ــی اســـالم عزیـ ــم نورانـ ــترش تعالیـ گسـ

رحمـــت الهـــی متنعـــم گردیـــد.
ــای  ــه حوزه هـ ــی را بـ ــین گرایلـ ــیخ حسـ ــاج شـ ــت آیـــت هللا حـ ــه درگذشـ اینجانـــب ضایعـ
علمیـــه، به ویـــژه حـــوزه علمیـــه خراســـان بـــزرگ و جمیـــع ارادتمنـــدان ایشـــان تســـلیت گفتـــه، 
بـــرای آن مرحـــوم مغفـــور از درگاه ربوبـــی طلـــب مقـــام اعـــالی رضـــای خداونـــدی می نمایـــم.
غالمحسین محسنی اژه ای

استاد دانشمند حوزه

ٌ إِذَا مَاَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اإْلِْساَلِم ثُلْمَةٌ اَل یَُسدَُّها َشْیء
ــته  ــای برجسـ ــی از علمـ ــین گرایلـ ــیخ حسـ ــاج شـ ــدر آیـــت هللا حـ ــی گرانقـ ــال روحانـ ارتحـ

ــد. ــر گردیـ ــف و تأثـ ــب تأسـ ــان موجـ خراسـ
ایـــن عالـــم مُهـــذب در سراســـر عمـــر پربرکـــت خویـــش بـــه گســـترش و نشـــر معـــارف دینـــی 
و علـــوم اســـالمی در داخـــل و خـــارج  کشـــور، ترویـــج شـــعائر اهل  بیـــت علیهم الســـالم و 
تربیـــت طـــالب علـــوم دینـــی اهتمـــام داشـــتند و در مناصـــب مختلـــف اعـــم از امامـــت جماعـــت 
حـــرم مطهـــر حضـــرت علـــی بـــن موســـی الرضـــا)ع(، مدیریـــت حـــوزه علمیـــه و عضویـــت در 

شـــورای مدیریـــت حوزه هـــای علمیـــه ، منشـــأ خدمـــات و بـــرکات وافـــره بودنـــد.
ـــه و  ـــرم علمی ـــه روحانیـــت معـــزز، حوزه هـــای محت ـــن ضایعـــه ب ضمـــن عـــرض تســـلیت ای
ـــم جلیل القـــدر  ـــرای آن عال مـــردم شـــریف شـــهر مشـــهد ، شـــاگردان و بیـــت مکـــرم ایشـــان، ب
علـــو درجـــات و رضـــوان الهـــی و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر جمیـــل و اجـــر جزیـــل از درگاه خداونـــد 

متعـــال مســـئلت می کنـــم.
محمدباقر قالیباف

عالم مُهذب
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انا لله و انا الیه راجعون
ارتحـــال عالـــم فرزانـــه حضـــرت آیـــت هللا حـــاج شـــیخ حســـین گرایلـــی )رحمـــت هللا علیـــه( 

موجـــب تألـــم و تأثـــر گردیـــد.
ایـــن اســـتاد فاضـــل حـــوزه علمیـــه خراســـان عمـــر پربرکـــت خـــود را در خدمـــت بـــه دیـــن و 
حوزه هـــای علمیـــه گذرانـــد و در عرصه هـــای مختلـــف اجرایـــی، علمـــی، فرهنگـــی و تبلیغـــی در 

صفـــوف مقـــدم مجاهـــده و خدمتگـــزاری بـــود.
حضـــور متعهدانـــه ایشـــان در مدیریـــت حـــوزه علمیـــه خراســـان، تدریـــس در حـــوزه و 
دانشـــگاه، 40ســـال فعالیـــت تبلیغـــی و امامـــت جماعـــت در حـــرم مطهـــر رضـــوی بخشـــی از 

فعالیت هـــای ایـــن اســـتاد ارجمنـــد اســـت.
جامعـــه مدرســـين حـــوزه علميـــه قـــم رحلـــت ايـــن عالـــم مجاهـــد و انقالبـــی را محضـــر 
حضـــرت بقيـــة هللا االعظم)عجـــل هللا  تعالـــی فرجـــه الشـــریف(، مقـــام معظـــم رهبری)مدظلـــه 
العالـــي(، مراجـــع معظـــم تقليد)دامـــت بركاتهـــم(، حوزه هـــای علمیـــه و فرزنـــدان محتـــرم و 
دیگـــر بازمانـــدگان آن فقیـــد ســـعید تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن عالـــم ربانـــی رحمـــت و 
مغفـــرت الهـــی و بـــرای مصیبت دیـــدگان، از خداونـــد متعـــال صبـــر و اجـــر مســـئلت می نمایـــد.
سیدهاشم حسینی بوشهری

استاد فاضل

بـــا تأثـــر و انـــدوه، درگذشـــت عالـــم ربانـــی، انقالبـــی و بااخـــالص آیـــت هللا گرایلـــی رضوان هللا 
تعالـــی علیـــه را بـــه بیـــت شـــریف، فرزنـــدان محتـــرم، شـــاگردان و ارادتمنـــدان ایشـــان تســـلیت 

عـــرض می کنـــم.
ایـــن شـــخصیت عزیـــز عمـــر بابرکـــت خویـــش را در راه نشـــر معـــارف دیـــن و فقـــه اهل بیـــت 
عصمـــت و طهـــارت و خادمـــی حضـــرت رضـــا علیه الســـالم در کســـوت امام جماعـــت حـــرم 
مطهـــر ســـپری کـــرد و همـــواره تالش هـــا و یـــاد و خاطـــره اش در بیـــن زائـــران و خادمـــان بـــارگاه 

منـــور رضـــوی زنـــده خواهـــد بـــود.
در جـــوار مضجـــع شـــریف و نورانـــی حضـــرت ثامن الحجـــج )علیـــه آالف التحیــّـة و الثنـــاء( 

رحمـــت و رضـــوان الهـــی را بـــرای آن عالـــم متقـــی از خداونـــد منـــان مســـئلت می نمایـــم.
احمد مروی

عالم ربانی و بااخالص

َّا إِلَیْهِ رَاِجعُوَن َّهِ وَ إِن َّا لِل إِن
إِذَا مَاَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اإْلِْساَلِم ثُلْمَةٌ اَل یَُسدَُّها َشْیءٌ إِلَی یَوِْم الْقِیَامَةِ

ــت هللا حـــاج  ــردم دار آیـ بـــا تأثـــر و انـــدوه، ارتحـــال اندوه بـــار عالـــم ربانـــی، انقالبـــی و مـ
ــی(،  ــه العالـ ــم رهبری)مدظلـ ــام معظـ ــج(، مقـ ــه امام زمان)عـ ــی)ره( را بـ ــین گرایلـ ــیخ حسـ شـ
ــان،  ــوزه کهـــن خراسـ ــژه حـ ــه به ویـ ــای علمیـ ــم(، حوزه هـ ــام تقلید)دامـــت برکاتهـ ــع عظـ مراجـ
حوزه هـــای علمیـــه شـــمال کشـــور، مجمـــع نماینـــدگان طـــالب و فضـــالی خراســـان بـــزرگ 
)رضـــوی، شـــمالی، جنوبـــی( و مازنـــدران، بیـــت شـــریف، فرزنـــدان، شـــاگردان و ارادتمنـــدان 

ایشـــان تســـلیت عـــرض می کنیـــم.
ایـــن عالـــم ربانـــی عمـــر بابرکـــت خویـــش را در راه نشـــر معـــارف دیـــن و فقـــه اهل بیـــت 
عصمـــت و طهـــارت)ع( خادمـــی امـــام رئـــوف حضـــرت ثامن الحجـــج)ع( در کســـوت امـــام 
جماعـــت حـــرم مطهـــر رضـــوی)ع( ســـپری کـــرد و همـــواره تالش هـــا و یـــاد و خاطـــره اش در 

بیـــن زائـــران و خادمـــان بـــارگاه منـــور رضـــوی)ع( زنـــده خواهـــد بـــود.
ـــا خـــارج و در  ـــه بعـــد تدریـــس را در حـــوزه دروس صـــرف ت ـــم ربانـــی از ســـال 40 ب آن عال

ـــد. دانشـــگاه دروس معـــارف و اخـــالق آغـــاز نمودن
40 ســـال امـــام جماعـــت حـــرم مطهـــر رضـــوی)ع( و تبلیـــغ در داخـــل و خـــارج کشـــور و ۲0 
ســـال روحانـــی حـــج و ۱4 ســـال مدیـــر حـــوزه علمیـــه خراســـان بـــزرگ و ۲0 ســـال عضـــو شـــورای 

مرکـــز مدیریـــت حـــوزه خراســـان از ســـوابق درخشـــان آن عالـــم وارســـته و متقـــی بـــود.
از خداونـــد متعـــال غفـــران و رحمـــت الهـــی و محشـــور شـــدن بـــا اهل بیـــت)ع( و اولیـــا هللا 

را بـــرای آن فقیـــد ســـعید و صبـــر جمیـــل و اجـــر جزیـــل بـــرای بازمانـــدگان آرزومندیـــم.
مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم

عالم انقالبی و مردم دار
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