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 مقدمه

  .جمعینَم اَهعدائِلی اَعَ اللهِ عنةُو لَ الطّاهرینَ هِو آلِ نا محمّدٍعلی سیّدِ و السّلامُ و الصّلاةُ بّ العالمینَرَ للهِالحمدُ

خاطره زیبا از مجموعه خاطرات جذاب و شنیدنی استاد بین المللی  32متشکل از  ین مجموعه گران قدرا

 است. سالهای دهه شصت  قرآن کریم حاج سید ناصر رضوی در ایام حجِ

علیهم )بیت  مهم و ارزشمندی از معارف قرآن کریم و اهلدربردارنده نکات ، جذاباین خاطرات 

تشکر از  .ابدتبلور می ی ،و شخصیت های خاطراتشان حضرت استاد گفتارهستند که در رفتار و  (السلام

ترین شاگرد کوچککه  جناب حاج سید ناصر رضوی ،پیشکسوت استاد و قاری بین المللیِ  وجود شریف

م نظیر این سرمایه ک طول عمر برایو  و با آرزوی سلامتی دانستند ر گرانقدراثنگارش این  را لایق خود

 .صبور و محترمشانخانواده  و نیقرآ

 یرمسبرای پویندگان باشد چراغ راهی  نآ و مجلدات بعدی برکت،خیر و این مجموعه پر امید است

 و عترت. نآقرنورانی 

 1041 -سامانی ابراهیم 

 

 قرب، مأمور خداع.  1

محض ه ب، بش مهین م،یداشت رو یتلاوت درمسجدالنب قیتوف یالملل نیب انیتن ازقار ۲3همراه ه ب12۳2سال

 لیهم السلام()ع عیمطهر ائمه بق خود رو به قبور عیبق واریدپشت  از یجیبس یاز بچه ها نفر چند نکهیا

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

 داخلِ زننده رو عقربِ یلیس سِ یپل دیفهم یوقت نازرزمندگا یکیشد.  بلند سیپل1وسکیجانکاه ازک

                                                           
 اتاق کوچک ،دکّه 1 
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ه گید: فتگ سیبه پل و بعد ختیر رونیب و دیزهر را مک ش،یانداختن محل نخراش  ، فورا بازده بشیج

 .ینیعقوبت بب نگونهینزن که ا یلیعاشق زهرا س صورته ب

 

 سید دلت بسوزه.  2 

به  که 3مخلبان 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 تقدیممکه رو عنوان 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 

 بودن این پارچه سبز رو زده زیارتداخل ضریح مطهر رفته بوده برای بوده و  که شیعهسلاطین قدیمی 

 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

                                                           
 را دارد. ییوهواآب طیدر همه شرا اتیعمل ییموتوره مافوق صوت و دوربرد است که توانا 2و  نهیافکن دو سرنش بمب مشهور به فانتوم جنگنده ۴-اف 2 
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زدم تا اینکه نزدیک اذان دور دو ر وشدم آرام آرام یه د رد 2هصفّطور از ایوان  شدم همین وارد پیامبر

من خودم  لاهلاه صَصَ اومدن بگن 0رطه هاشُشد 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

یکی از  و این (صدق الله العلی العظیم)نوشته شده است روش ی سبزی پارچهدرسته  ه دیدملب ضریح

 خودم دیدم. با چشمهای الحمد لله رب العالمین بندهکه است جعفری  هبرکت مذهب حق آثار پر

 

 نبش قبر و مکافات عمل.  3

 به 5زید جنابها بود که قبر مطهر حدود سال نیدود سال شصت و سه شصت و چهار بود ظاهرا همح

 هیالله عل یصل) به طرف حرم حضرت رسول عیبق قبرستاندیوار  رونیاما ب بود عیبق وارید یفاصله دو متر

 و ستین یجای قبل ونشای ربدن مطه دیگه گفتن که نهیدو سال بعد که من آمدم مد یکی .و آله و سلم(

که اون  دمیشن .ابقس عیبق یقبرستان البته همون محدودهدیوار منتقل کردن به داخل گرفتم گفتند  غسرا

 یو اون دو نفر نببر عیداخل قبرستان بق ارنیدر ب راز قب ور شونیکه دستور داده بود بدن مطهر ا یافسر

 نکهیه بدون ابوده ک مو سال زیقدر تماین بدن  نیا گنیکه مایشون رو به دوش گرفته بودن  که بدن مطهر

 یودن خلاصه وقتبرده ب عیدوششون گرفته بودن داخل قبرستان بق روی بدن مطهر نجوریهم ارنیب یتابوت

ه کرده بودن ب طهر رو دفنکه بدن م یشخص دستور دهنده و کسان مطهر روبدن  کنندیکه دفن م

 .ه بودنلاعلاج مبتلا شد یماریب

                                                           
به آن گروه از  .نندکینشستن و تلاوت قرآن از آن استفاده م یزائران برا است.و آله و سلم(  هیالله عل ی)صلی مسجد النب یدر ضلع شمالی به نام صُفّه مسقف وانیا 2 

 .اندکرده زارشنفر گ ۴11تا  111از و در منابع، شمار آنان را  شدیاصحاب ُصفّه گفته م کردند،یاز صفه استفاده مبرای زندگی که  خانمانیمسلمانان مهاجر و ب

 پلیس سعودی ۴ 

 مقاتل .استه ( بودلیه السلام)عیعلامیر المؤمنین صدقات حضرت  یو متول( لیه السلام)ع یفرزند ارشد امام حسن مجتب یو .بوده نیابوالحس ای ابوالحسن د،یز هینک 5 

اشتباه  ه السلام()علی فرزند امام سجاد ،گاهی ایشان با زیداست. کربلا دانسته یاسرا ءرا جز دیطالب است، ز یآل اب یمنبع درباره شهدا نیتریمیکه قد نییالطالب

 . اد دادندو خاکسترش را بر ب دهسوزان پس از چندیو ویختند دار آ به را مطهرش بدن ،سر ه شدنکه در کوفه قیام کرد و شهید شد و پس از بریدگرفته می شود 
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 سید دوست داشتنی.  4

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  ۳حجون

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

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

                                                           
و شهرت دارد،  زین هاشمیمقبره بن ای شیمَعْلاة، مقبرةالمَعْلاة و َجنّةالمَْعلاة و مقبره قر یبه نامها کهمکه است  قبرستان نیترکهندر نزدیکی حَجون )حُجون(، پل  6 

 واقع است.مکه  یبه نام حَجون قرار داشته و امروزه در شمال شرق یدامنه کوه نزدیکی دراین پل مشهور است.  زیبه قبرستان ابوطالب ن انیرانینزد ا
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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 

 ستنده هزمن 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  ن طلایوااما 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.  5

رو  شونیفوت ا انیعرض بکنم جر رو )ارواحنافداه( الزمانبا آقا صاحب  شونیا داریدو د نکهیقبل از ا

 دنیکه همه شن (هیعلاللهرضوان) یخزعل اللهتیفوت شدن آ شونیا نکهیما به محض ا کنمیعرض م

 عد صحیفهب یخزعل اللهتیتازه شروع کردن به حفظ قرآن حضرت آ یدر سن شصت و سه سالگ شونیا

ود داده ب شونیبه ا یبیخداوند قدرت عج کردنیحفظ م ور هانیا نطوریالبلاغه همنهج یه بعدسجاد

 یآقا خزعلگفتم گفتم که حاج شونیفوت ا انیمن رفتم جر یخزعل اللهتیدر کاروان ما بودن آ شونیا

میترسم  وسنکوب میکنه  آخرشقلبم و ش خرابه که آسانسور نجایبه من گفتن من ا دیآقا س نیضمنا ا

طالب دفن ابومظلومانه در قبرستان ابوطالب دفن کنن اگه قبرستان  رو من رمیبم نجایامن  آخرشکه 
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 یآقا به دفن بکنن من دلم می خواد من رو ببرن در قم انیعیمن از ش ارتیز یبرا ادینم یکسبشم 

دن رفتن بلند ش شونیبه من شفاها کردن ا یتیوص نیهمچ هی شونیا زیعز یگفتم که حاج آقا یخزعل

ردن که ک بعثه هم موافقت سییر نبودن او هبعث بزرگان رئیس از  یکیکه اون موقع  بعثه حضرت امام

 هانیبه ا یملعون سعود میرژقم بعد  یببرن برا وحاج آقا ر یصحبت کنن که جنازه یبا مقامات سعود

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

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

ا می ببرن ایران حالشرحی که عرض کردم اجازه ندادن  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

قبرستان  یبالا نجوحپل چون پل  ریز میگفتیکه مبعد میگفتیم علیا ولی الله بعد این علیا رو الاالله لااله

 یبیت عجلذ هی یعل یصدا دیچیپیمپل  رمیشد زیما اکو یصدا شدیقبرستان ابوطالب رد م یلااز با

 میدیا دبود م یچهرش نوران مه یلیخکه  ینسال سغ نیداخل غسالخانه ا میدرب وبدن ر نکهیداشت تا ا

حاج  بود یکاروانمون روحان سییچون ر کنهینگاه مو طرز غسل دادن ما ر بود و ستادهیا یاگوشه هی

آورده  دنکریدفن م کردندیکفن م دیکه با یلوازم مامبا ت وبودند که کفن خودشون ر یمهاجر یآقا

ن می و کف دادنیم غسلکه داشتن  د رویس نیبدن مطهر ا یاژهیآداب و کیکه با مخودشون  ابودن ب

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

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

بود  ییاتچهارده برق ییدوازده تا نجوریهممیزارن  هم کنار ورقبر زن و مرد  گهید هم یمثل کتاب پهلو

 هیدن البته قبول کر ور شونیا نباشه بزار هابدن مرد لا اقل جایی که  میگفت میاعتراض کرد میما رفت

 یرو زنیریآهک م انیم سفر حج تمام میشه اینا میریکه ما م یوقت گفتنیهمه م کننیهم م یهایصحبت
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دفن مرده  جاشدو مرتبه  کننیم کاریچ دونمیاستخونشون نم پوسهیبدن م یوقت نایو ارده ها م یهابدن

بالاخره  عیثل بقم سال هست که همین قبرستانه اهقبرستان ابوطالب صد نیا میکنن دلیلشونم اینه که میگن

 .میدفن کرد ور ینیحس دیس نیاتمام بدن مطهر تیومظلم و بیربت عجغ هیبا  ما

 

 لاءلوِلِ لبلاءُأَ.  6

 هب داشت که به من گفت و همون شبش)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

 کهده ب شجاتمیرفت زیر ماشین که بچه من رفت نداشت  ای یه بچه ؟ گفتگفتم چرا ،مرگ شد

مون بود گفت ما بچهالسلام(  هی)علعاشق امام زمان خودش در تصادف با ماشین کشته شد و خیلی هم 

یاد این  وهکمن برگشتم بعد از دفن پسرم ی دفن کردیم در قم (علیها سلام الله)بهشت معصومه در رو 

ودمون خ محبین یفرمودن ما در تشییع جنازه آقابود السلام(  هی)علافتادم که پسر من عاشق امام زمان 

رتبه مت شد دوندیدم گفت ناگهان به دلم برارو السلام(  هی)علپس من آقا امام زمان  مکنشرکت می

و یه اتاقی بود بچم ت برقاومدم برم سر قبر بچم  )سلام الله علیها( طروار بهشت معصومهمضرفتم همینجور 

 داق اول وارگفت تا از اترفتیم دیگر میشدیم به اتاق که 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 م که برم اتاق بچه خودم دش

گرفته  آهنربای عجیبیمثل  ورمن ایشون  ابهت و نورانیت سید این اصلا من خونهنشسته داره فاتحه می

اتاق اون طرفی  پسرم تو اون قبر من بله مکه آقا سید شما اینجا اومدید گفتاز من پرسیدن  رتبهبود یک م

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

ن در تشییع ی مکه آخه بچهگفته بود گفته بود که افسوس آقا فرموده بودن که چرا افسوس ایشون 

م دیدینرو السلام(  هی)علآقا امام زمان  ما شد انجام پیش ود اش که همین یک ساعت پیش یا مثلاجنازه
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من آنچنان  ۲یردهگذاشتن روی گُ وی من گفت دیدم حضرت یهو دستشون رکه بیان تشییع جنازه بچه

 هی)عل زمان امام آقا فرمودن مرتبه سه آقا عظمت و محبت ازآتشین و داغ شد من احساس کردم بدنم 

 به سمانآ ن من اینگار ازگفت رو تا این است مال اهل ولایت آزمایش وامتحانیعنی  8البلاء للولاء السلام(

شریف که خوندند از اتاق ت واتاق فاتحه راون  تو ما من با همدیگه رفتیم سر قبر بچبعد ب اومدم زمین

ورانی این آقای ناین  تا رفتن من یهو گفتم خبالسلام(  هی)علفرما شدند خداحافظی کردن آقا امام زمان 

دویدم آمدم  گفتگفتم نکنه آقا باشن  ورانیکردن این همه سید نجا چیکار میاینایشون ساعت خلوت 

 .ندیدمرو السلام(  هی)علبیرون هر چی گشتم امام زمان 

 

  مینیآقا رو بب میبر.  7

گفتن من ه ک بود این فرمودنکه برای بنده السلام(  هی)علامام زمان  آقا سید حسینی با آقااین دیدار دوم 

ور  این در عرفات گشتمعاشق آقا بودم همینجور میمن رفتم خلاصه دیگه مکه که  ییهایکی از سال

در چادرهای عرفات نشسته بودم در روز  من گفتن این بود کهالسلام(  هی)علور دنبال آقا امام زمان  اون

م من تونم ببینم نشسته بودمن چه جوری میم رو آقا که ور بهت و خلاصه واقعا حیران بودمعرفه همینط

که  ودادیم صحبت میکردیم با این و اون غذا رگفتیم انجام میداشتیم مثلا حالا مناجات میعرفات در 

ا ایستاده بود و به من اشاره کرد بی ادررانی دم چی نوسیاه چهره ردف یک دیدم مرتبه یه برای مناوردن 

روحم ینیم گفت من اصلا بب ور آقا بریم بیاین که گفتن بفرمایید گفتم رفتم اینجا بیا اینجا من بلند شدم

 هرا نبالشدرو هل بده بلند شدم  ببینیم مثل کسی که من به من گفت بیا بریم آقا رواطلاع نداشت 

ن کوچه میگچادرها رو ه تا کوچه خب بین فاصله بین س دو یه نیومده بیرون خودمون یخیمه از افتادم

                                                           
 دو شانه انیم ،دو کتف انیم 7 

بِالشَّرِّ وَ اْلخَیْرِ  وَ َنبُْلوکُمْ»  53انبیاء: الشود، نظیر آن  امتحان هم با نعمت و هم با نقمت می .آزمایش کرد، آزمود، امتحان کردبَْلواً و بَلَاءً ]بلو[ الرجُلَ: آن مرد را  -بَلَا 8 

رَبُُّه  َفأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابَْتلاهُ» 13فجر: الو همچنین  .دیشویما بازگردانده م یسوه و سرانجام ب م؛یکنیم شیآزما ها یو خوب ها یو شما را با بد« فِتَْنةً وَ إَِلیْنا تُرْجَعُونَ

: دیگویو( م شودی)مغرور م بخشدیو نعمت م کندیاکرام م ش،یآزما یکه پروردگارش او را برا یامّا انسان هنگام .«فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَُه َفیَقُوُل رَبِّی أَکْرَمَنِ

 «داشته است! یپروردگارم مرا گرام»
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 تابآف توی خیمه از بیرون نفر سه دیدم که بود با عظمتی یبه یه بیابانی که یه خیمه مما رد کردیم رسید

نه کنار شستنشدم دیدم سه نفر دیگه هم خیمه  واردو وقتی که گذاشتن نشستن دستشون روی زانوشون 

 ابمون امامآقا اربداخل خیمه بودن بعد یک چیز شبیه صندلی بود حضرت میشن شش نفر  ،اون سه نفر

حضرت  ونچپش وسمت (علیه السلام) عیسی سمت راستشون حضرتنشسته بودن و السلام(  هی)عل زمان

 وایستاده بودند و گفت من تا وارد شدم حالا من در عالم بیداری دارم این صحنه ر (السلام علیه)خضر 

کردم یآقا نگاه مچهره آقا از بس نورانیست گفت من به  است، ایم که این چه صحنهجبینم اما گیمی

 رو دونن همه چیزآقا میرو من دیدم که چیزی ندارم بگم انگار همه چیز  نکردا به من نگاه میآق

ی کردند ولدرک نمی نزمان امام الان ایشون دونستمدونن ولی نمیمیالسلام(  هی)علمولایمان امام زمان 

دونن بالاخره ایشون فرمودن بفرمایید من دیدم که چیزی ندارم بگم مبهوت و میرایشون همه چیز  مگفت

ادر خودم چبه دم بیرون و برگشتم ظاهرا آمسینم گذاشتم  بهرو  دستم بیرون چادر از اومدم مشد بلند

داخل  به پاستمرتبه دویدم دیدم بله خیمه  دو من کجا بودمیهو گفتم که خودم بودم  مه ایهمون خی

م و بالاخره با احترام ایشون هایشون میدونن همه زندگی من وباز نشد چیزی بگم چون دیدم همه رخیمه 

تا غذا  مبه من گفت سید سید کجا میری غذاتو آوردیه نفر  یهو برگشتم من ترام کردن پاسخ دادناح

 آقا هن و هست ایخیمه نه دیدم رفتم دویدم باز رو زمین افتاد غذا ریخت شد از دستم رها من داد به رو

 کاب آقا امامر رد (علیهما السلام)خضر  حضرت و عیسی حضرت که میده نشون ایشون دیدار این و

ر ی که ساکن قم بودن و حقید حسینسی دو دیداری که عزیز ما ناو بود این .نهست السلام( هی)عل زمان

 با ایشون باشم.افتخار داشتم که در سفر 

 

 کشرِمُ  نتَأَ.  8

 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



13 
 

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

 ردممانعت می ک داشتبه شدت  شونیکه ا دمیببوسم و درو که مهر  خواستمیمن م ،دونمیداشت نم

ون شما چ دیانجام بد وکار ر نیا دیکه مشرک هست انیعیکه شما ش دمیاجازه نمگفتش که من می  و

 دیببوس دیخوایم ور امبریمثلا پ حیضر ایو  نهایا دیبوسیم رو مثلا مهر یعنیکه  دیکنیم یپرستبت دیدار

 دمیدبعد تا من مقاومت داشتم می کردم مقابلش  دیهست شرکپس شما م دیبوسیم رو آهن دیریشما م

 یبخوا یکار نیگفت اگر چن دیسر من به حالت تهد یبسته شده بود بلند شد بالا رحل قرآن که کیبا 

بر سر من  زنهیکرد که م یعمل دیتهد یعنی یکنب یکار یمهر و ببوس ای یببوس یزیمثلا چ یانجام بد

تنها  ما اونجاو انجام بده  خوادیم رو کار نیاو  هیجد یصددرصد هیکه قض دمینگفتم و د یچیه ممن

وام این بخ جوون نیو عاقلانه نبود که من در مقابل ا داشتن ادیز دور و برشون خب افرادبودیم اینها هم 

ا ظاهرا مثلا حالمن دارم وقتی دید  و شروع کردم به قرآن خوندن بود که نشستم نیانجام بدم اکار رو 

 میخوندین مقرآ میتر داشت قشنگ یلیخ نهایاز ا مینبود عرب نکهیو با وجود ا دیخوب و با تجو یلیخ

 یلیخ گهید و زدن رام آرام حرفمن آ امنقلب شد و شروع کرد ب العادهفوق شونیا نکهیا لمث دمید

که  رو رآنکه تموم کردم ق وقرار گرفته بود بعد من قرآن ر دیشد ریثأو تحت ت کردیصحبت م فیلط

ی گیم یچ یراب انت مشرک گفت گفتم اون منم به قرآن رو بوسید تا بوسب رو نآبستم گفتم پس قر

انت مشرک من به تو گفتم اگر آهن رو ببوسی مشرکی در حالی که من قرآن رو بوسیدم گفتم نه تو 

ه خاطر تو ب کاغذ رو بوسیدی گفت نخیر من بخاطر داخلش کلمات خداوند رو بوسیدم گفتم پس

 رو هنآ نیا ،مطهر حیگفتم منم به خاطر داخل ضر بله فتگ یدیبوس رو کاغذ نیکاغذ ا نیداخل ا

 ، بعد از این حرف حالت سرخوردگی و شکست کاملا تو چهرش مشخص بود و سکوت و ... دمیبوس
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 کوچه غربت .  9

 هاشمیبن یکوچه نهیبه مد اریان بین المللیبا ق میو شصت و سه که ما مشرف شد صدیدر سال هزار و س

 رو هاکوچهپس  که کوچه یوقت ،دمیخودم د یچشما او من بر )علیه السلام( امام صادق یو مدرسه

 نجایهست ا (السلام هیعل) نامام حس یخونه نجایا (السلام هیعل) نیخانه امام حس نجایا گفتنیم میرفتیم

ه علیه و آله )صلی الل و حرم مطهر آقا رسول الله عیقبرستان بق نیب یعنی (علیه السلام)امام صادق  درسهم

 الله لرسو مرقد مطهر آقا ارتیز یبرا میهاشم بود ما سال شصت و چهار که رفت یبن یکوچه و سلم(

کرده  کسانیکه با خاک  میدیکمال تعجب دبا  عیقبرستان بق نیو همچن و آله و سلم( هیالله عل ی)صل

از تونستیم  میسنگ مرمر  هیباز که با سنگ شب یفضا کی بهشده بود  لیو تبدرها کوچه یهمه بودن

و له و سلم( و آ هیالله عل ی)صل الله آقا رسول حرمبه طرف  میایب عیصاف از قبرستان بق یهاسنگ یرو

 نهکیسوراخ م وکه داره قلب ما ر یزیچ یصورت انجام داده بودند ول نیبه ا وهابیونو ر تیجنا نیا

 مدار چیپ یکوچه هیکه  هاشمیبن یهکوچ وهابیون ملعون اون نیهستش که ا نیا زناز شدت غم و ح

 دندا قرار اکنون یبهداشت سیکه به اصطلاح سرو گردهینم ماون محل زبان ملعون ها در نیبود ا بایتقر

 نیب میرن مدینه اونجایی که سرویس بهداشتی هستکه  یحواسشون جمع باشه که وقت دیبا انیعیکه ش

به ذکر  نرن ودر اونجا و آله و سلم(  هیالله عل ی)صل طهر آقا رسول اللهمرقد م یو محوطه عیقبرستان بق

 .باشن (نیاجمععلیهم الله لام س)م ومظل تیباهل ادیبه  کننیم یط ور ریمس نیکه ا یوقت مشغول باشن

 

 خباثت وهابیت.  11

 یرت علنشد به صو عییتض )علیه السلام( یعلمولا  که حق ییاونجا ستیچ فهیسق یماجرا دوننیهمه م

اومدن  ثیخب ونیو وهاب کردندیم هیشب و روز گر)سلام الله علیها( ا زهر که حضرت یمحلاون  حتیو 

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

فروان داشته  تیکه جذاب ییبایز اریپارک بس کیبه  تبدیل کردنثقیفه رو و اکنون محل  بردن نیاز ب

تاد و حق اسلام اتفاق اف صدرکه در  یهمه نسبت به اون موضوع تیذهن تیتثب یبرا ییهاباشه و برنامه
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ه اونجا ک رو از بین بردن مباهله مثل مسجد گریآثار د گریاز طرف د ردنخو ورالسلام(  هی)عل یعلولا م

ه انجام ک وکارها ر نیا هانیا ،شدیبه صورت مخصوص بر همه ثابت م )علیهم السلام( پنج تن تیحقان

السلام(  همی)عل تیکه از اهل ب یآثار ری ازایبس بینید که ید مدینه میوریکه شما اکنون م یوقت نداد

ه زرگواری کب انیلله حاجءاشا ان یعنی بردن از بینو چه در مکه  نهیدر مد چهها  بینانج نیهست ا

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

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

 

 دلچسبچای .  11

 حتی نجپ و رفتیم بالاتر از چهلمیهوا گذشته از اینکه معمولا همیشه در مکه و مدینه که زمانی که ما 

لدین مرحومم وا اتفاق به بنده که سه و شصت سال در البته که افتادمی اتفاق گاهی حتی درجه پنجاه

 نسونپارکی بیماری که من خود پدر جمله از شدنمی بیهوش گرما شدت از حاجیان بودیم رفته اونجا

 اعصاب بیماری شدت از شدمی هلچام و جمع میشد شونهاتند و این بدن گاهی این انگشتان پاداش هم

ودن ب شرجی یعلاوه به بود تقریبا درجه شصت نزدیک دیگه گرما که عرفات و منا رهایچاد در و

 از یاریبس اینکه ،بود هاجوون برایحتی  گیرنفس و کشنده واقعا شدمی اضافه که وقتی که هوا

 ولی ردنکرو هم همین کار  وانداختند که پدر بنده ریخ می انو در وها رشدند اینیهوش میب بزرگسالان

 بکنه ههم نصیب خدا مکه در که وقتی ما که بود این زیبا خیلی یخاطره اما بود شتلخ یخاطره این

 یه ونجاا ما چرخیدیممی خدا و حالا خودمونی تر بگم دور چرخیدیممی کعبه دور رفتیممی که وقتی

 ریختیم و در برگشت دیگه نفسی برای اینکردیم عرق میدت خب تعرق میش به داره عجیبی حالت

 که شدندمی ماشین سوار بلافاصله بعضی خب که پیاده پای با هم اون هتل نبود که بخواهیم برگردیم

 دیگه مدیممیو بیرون که کعبه از الحرامبیت زیارت نگذره سخت بهشون که کردنمی هم درستی کار

در  نبود برای ما از شدت تعرق و از شدت اون احساس کوفتگی بدن بود اونوقتی نفس دیگه اصلا
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رو عمارت و هتل  همه نیست دیگه اکنون که گفتنمی ابوسفیان بازار که الحرامبیت نزدیک بود بازاری

ختن عرق ری از بعد ور چایی این که وقتی ما چایی با لیوانهای یک بار مصرف میدادن زدن بعد اونجا

 چون الحرامبیت بودن هایی که گذاشتهمنته این به اصطلاح کلالب که اونجا بخوریم یخ آب اینکه بجای

 لمنتق سریع خیلی سرماخوردگی بیماری کردندمی تناول اونجا از خوردندمی سرما که هایحاجی

 فوت هم گاهی و گرفتندمی مرگ حد درسرماخوردگی های  بخصوص به حاجیان ایرانی شدمی

این کار  یمکه میخواست بیرونماخل حرم بخوریم د یخ آب کردیمنمی جرات دیگه ما اونوقت شدندمی

 بدن در خون واقعا انگار که آنچنان خوردیممی داغ چایی اونوقت ما برای داشت ضرر واقعابکنیم  ور

 ولی ودیمب خسته شدت به بودیم کرده عرق که حالی در بود بخشلذت قدراین کردمی پیدا جریانا م

عرق  نقدرآم شدیکه وقتی که وارد هتل می تر اینبود دیگه و جالب الحرام اللهبیت برکت اونجا دیگه

 جریان به شاییچ همیشه که آشپزخانه توی رفتیممی مستقیم که بود زیاد ریزان بودیم و کوفتگی بدن

 .بشه و سیراب بشیم می خوردیم تا آب از دسترفته بدن تأمین ور متعددی هایلیوان و بود

 

 استدلال کوبنده.  12

 یسرعموپ شونیا قتیدر حق شنیکه شوهر خاله بنده هم م یمحمد بهشت دیالله حاج آقا س تیمرحوم آ

مباحثه  یراب گرفتن شیرا پ یروش کیخدا  یدر خانه شونیبودن ا یدکتر بهشت اللهتیمظلوم آ دیشه

 ،بود و جالب مهم یلیخکه  _میداشت ونیبا وهاب شتریباهل تسنن بحث و جدل نداشتیم با  که_وهابیون با 

سید  اج آقاحوم حمر اللهتیآ که بودیمطبقه بالا مشغول به قرآن خوندن کعبه مقابل ناودان طلا  مقابل ما

 گنیکه بهش م یصعود سیپل گفتندرو  یمطالب هانیاز قرآن و ا کردنداول شروع  یمحمد بهشت

رطه ها ش نیا ،گنیبه صورت بلند م یدارن مثلا از احکام قرآن شونیبود ا دیدهتا  یسعود یهاشرطه

پاسخ مردم  و کردنیم یسوال قرآن شونیا بعد و کرده بودنجمع رو اومده بود و مردم  خوششون

بزرگوار  دیآقا س نیکه ا دونستنینم و بردندیلذت م شرطه های سعودی خودشون نشسته بودن دادندیم
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 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 9«اتَطْهِیرً وَیُطَِهّرَکُمْ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا»سوال دارم که  هی کی من

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

مه ه بلند بود در اون فضای شلوغی کهتشویق همه به آسمان  ادیفر یصدا بیو عج کردنیم قیتشو

 یامیدر اونجا شما در ا وبه زور صداتون ر یزدیم ادیاصلا فرذکر می گفتن دور خانه خدا می گشتن 

ودن بالا درست کرده ب یدر طبقهرو  یمحل دنج کی یسعود یهاشرطه یول دیدیشنیکه شلوغ بود م

بخش بودند و لذت هایرانیاهل تسنن بودند ا شستنیهمه م کردنیکه حاج آقا محمد داشتن صحبت م

نَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ اِ»ِِ نیا دیگیسوال کردن که خب شما م شونیبعد ابود 

 ؤال دیگرس ن خوب یکگفتبعد  گرفتنیاز همه م رو بلهدیگه  غمبریپ در مورد زنان« وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیًرا

 «کنَّ» نمی گفتمونث بود  اگر «کُمُإِنَّمَا ُیرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْ»مذکر به کاربرده شده  یغهیپس چرا ص

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

)علیهم  تیب لذهن همه کرده بودن اهتو  نکهیا یبرا ؟چرا ،فتهیم یگریکه الان داره اتفاق د یعصبان

ودن که بله ما بعد فرم کننیم ریگ بیعج هانیا ،و آله و سلم( هیالله عل ی)صلغمبریزنان پ یعنی ،السلام(

مذکر  یغهکه اون ص _ذکر فرمودن شونیاهل سنت ا یهادر کتاب مالبته اسنادش و_ که میمعتقد انیعیش

ها دتکه تا م. (صلوات الله علیهم اجمعین) نیحسو  سنح ،فاطمه ،یعل یعنیکار برده شده به  هم که

که دن بو خودشون نوشته زعمبه  رو رشیتفس ای وش رترجمه کردندیکه چاپ م ییهاقرآن هایسعود

و ر تیکوممح نیکاملا ا نایا گهیبعد از اون د و آله و سلم( هیالله عل ی)صلغمبریان پنز یعنی تیباهل 

 نوهاشقرآن یدر ترجمه میدیبعدش ما د سالسه  ایبود که دو سال بعدش  نیا بیحس کردن و عج

                                                           
را از شما خانواده )نبوت(  یشیکه هر رجس و آلا خواهدیم نیخدا چن«    إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ ِلیُْذِهبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ َأهْلَ اْلبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ َتْطهِیرًا»   55سورة الاحزاب : . 9 

 .پاک و منزه گرداند بیببرد و شما را از هر ع
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نوشته  (نیاجمع همی)صلوات الله عل و حسین و فاطمه و حسن یعلرو  (علیهم السلام) تیمنظور از اهل الب

 .بودن

 

 ابوذر زمان.  13

 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  ونشیو چهار ساعت ا 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 اشتنذینم یبر بلند ذاشتنینم رحل یرو وکه متاسفانه قرآن ر هایرانیاز ا یدور هم نشستن بعض

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

آی مردم  14«إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوْا دِینَهُمْ وَکَانُوْا شِیَعًا» که خوند رو هیآ نیو ا کنندیبا قرآن چه م انعیش که

 گفتیم ردنام نیود اشته بدارب نیگروه ا ایدسته دسته  یعنی عیحالا ش یندازنتفرقه م اینا 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

دلال های استو به  زد ادیبلند فر یمرتبه با صدا کیراه  از دیرس پدر دو شهیدمرحوم استاد شکوهنده 

 رمردیپ نیا که بودنشده بودند و مات  رهیدادن که همه خ ور فیکث رمردیپاسخ اون پ قوی و کوبنده ای

 وهابی. اون چه کرد باشجاع 

 نکهیز ابعد ا ،رغبه مُعلاقه داشت  یلیخکه  دانیاز شه یکیکه داد  ش رودیکه دو شه یمرد بزرگ نیا 

 یشونابس که  نیاز خوردن مرغ تا آخر عمرشون امتناع فرمودند هم شونیا گریشد د دیفرزندشان شه

                                                           
 .کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند«   إِنَّ اّلَذِینَ فَّرَقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُوْا شِیَعًا»  139. سورة الانعام : الآیة  2
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)علیهم  نیمعصوم ائمهو  یبا علامه مجلس ور شونیمدفون هستند خداوند ا یاکنون در کنار علامه مجلس

 .ر بگرداندحشوربزرگمون م نهیداو ش السلام(

 

 بخور یکی یزد یکی.  14

 شونیکه ا یبود که وقت نیالشأ میمجاهد عظ کیقبل از انقلاب علیه  یتعالله استاد شکوهنده رضوان ال

 ریزه کسازمان اطلاعات زمان شاه  یعنی ،زندان افسر ساواک در رکردیدستگ یمنحوس پهلو میرژ ور

 رو زنده زیر یمهدو دیهمکار بنده شهاز جمله به شهادت رسوندن  ور زانمونیاز عز یاریشکنجه بس

 نراد اتیکه اکنون ح انیبودن زندان که جناب استاد جنت تاد شکوهنده رو بردهکردن اس شکنجه شهید

 هزنیملعون م شاهساواک  ،زندان افسر ساواک اخلهستند در د هیقض نیعمرشون بده از شاهدخدا و 

که  یالساواک در ح سرگوش اف تو زننیبخور محکم م یکی یزد یکی گنیم شونیا شونیتو گوش ا

 ن.ایستادشجاعانه جلوشون  شونیا داشتن از مزدوران شاه دیواقعا وحشت شد ختنیریهمه پوست م

 

 خروش ایمان.  15

 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 شهادت رسوندن انداختن داخل ونعمل نیا واز خاطرات عرض کردم که خانم حامله ر یکیکه در 

با یشون حتی بعض ریان قرآنقا ادیم ادمی گهید دادن نجاما رو تیجنا نیکه ا یبعد از اون وقتسطل زباله 
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ودشون جز که خ یمثل استاد ملکشاه نهایکرده بودن اکمک  نیمجروح بودن به که رفته یلباس خون

ز خلاصه رو انیوارد هتل شدن با چشمان گر یبا لباس خون که دمید مبودن که من با چشم افرادی

به  دزیحرف م انیبعد از اون جر گهید حاجی کیاگر  یعنیانجام دادن  اینا این جنایت روبود  یبیعج

از  شیدهنشون بود ب ریانجام بده چون گوشت ما ز تونستینم رانیا یکار چیه رسوندنیم ششهادت

خوان ب نکهیبه اسم ا انیگاه اون وقت ادوفرداخل  میبرگشت گهیداخل اونجا بودن ما د حاجیصد هزار 

رآن ق و مدینه به طرف ایران یکی یه دونه  مکه از ایموقع خروج حاج ،بکنن طیفشتل رو مقدار اوضاع هی

که مسلح  یسعود سیپل تاد شکوهنده یکی از این شرطه ها یعنیاسبه  دیو تا رس دادندیم هیبه همه هد

شما  دیبر سرش زدن شما قاتل هست یادیفر (هیعلاللهرحمت) استاد شکوهنده دیتا درو بود قرآن هم 

ومد جلو م بود تا اح همسل که یصعود افسر نیبه آسمان بلند کردند ا رو صداشون دیهست تکاریجنا

 گلوش خیم دستشون بود به عصا بودن ماریب یبزرگوار حت نیا در حالی که د شکوهندهبزنه استا یحرف

د می جا اگر حاج آقا رو شهیدر  دربیدست به اسلحه م یسعود سراف نیکه اگر ا وارید کنج گرفتن ور

 شونمیا ردنهید کش دیگر که یبکنه مثل چهارصد و پنجاه حاج تونستینم یکار چیه یچکسیه کرد

 وشکوهنده رحضرت استاد  دمید وصحنه ر نیا امن ت شهید می کردن آب از آب هم تکون نمی خورد

 اینا ،قرآنرو حاج آقا تو  ی گفتممو  دادمیمرو لله علیها( )سلام امادرم زهرا  ادیبغلش کردم فقط فر

اینا دادم  آیه وقسم ور نجایا میما با غم و غصه ترک بکن دیو خلاصه نگذار کننیم دیشه رو الان شماره

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

 .فتهیبراش ب یگریاتفاق د نکهیتا ا مردیکف داده بود از وحشت زودتر داشت م
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 شکوه ایمان .  16

اونگونه در مکه  بودن که بر کفار 11«أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ»استاد شکوهنده که واقعا مصداق بارز  هب عراج

 رو شونیبودند هر وقت ا 13«همبَیْنَهُمْرُحََماءُ »مصداق بارز  واقعا دندین شورئشاه خا هیو در 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 شکوهنده روی تختشون

 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

قرار  هادانشجو ولاب ط 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 کتابأچون م ،بدن

 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

ر د شهیهم شونیا« ُرحَمَاءُ َبیْنَهُمْ»اما حد عظمت  نیدر ا یکس فرمودندیم جمع آورینمونه و شاخص و 

بعد  سفره بودندور  و شدنیهاشون دور هم جمع مکه نوه یجلد کتاب بود وقت نیشون چندلبق بیج

ان مخصوص کودک یهاکتاب نیکتاب از ا کیجواب داد  یسهر ک کنمیال مؤس کیمن  گفتنیم

قرآن  یدر جلسهبا کسی  دن یادایبهشون کتاب م دادنیها تا جواب مبچه ادندیم زهیجا ونبود بهش

بالاخره  ند کهبگذار نوبشیدر فکرشون بود که در ج شدیکتابشون تموم م یوقت دادندیکتاب به او م

ر مطالعات د چون خودشون استاد کم نظیری داشتند یاعتقاد به کتابخوان شونیا یلیخ دبدن ور هیهد

                                                           
 .ندبر کافران، سختگیر «  أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ»   29سورة الفتح :  11 

 .خود مهربانند انیدر م «  رَُحمَاءُ بَْینَهُمْ»   29سورة الفتح :  12 
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از  پوریاندر دیجنوب بودن و شه یامام در جبهه یندهیکه نما یثمیالله م تیآ دیکه شه یبعد وقت بودن

در  وشهدا ر نیاز ا یکیکه  یبودند وقت گشونید دهایاداماز  یکی و جنگ فرماندهان بزرگ جبهه

رگ بز شونیخودشون ا یهامثل بچه گهیخودشونم د یهاکه نوه-حال دفن در گلستان شهدا بودند 

 یلاه مرتبه لاب کی -کردندیداشتند دفن م رو شوناددام یکه جنازهبعد در حالی  شونتو بغل دنکر

در حال و رن ودامادشبچه به بغلشون که  یشلوغ نیا یتو ننیبیم وها ریاز قرآن یشخص کی تیجمع

من  نیوندخ قرآنقرآن شما  یدر جلسه شیچند شب پ یراست نجایا ایب یفلان زننیبودن صدا م نیتدف

 نیدر ا انیم مذاشتبغلم گ بینره در ج یادم نکهیا یکتاب و گفتم برا هیگذاشته بودم کنار  تونبرا زهیجا

 که در ذهنشون بوده به فلانرو  یکتاب نیا هایزننهیهمه و شعارها و س یو زار هیگر و یحالت شلوغ

 ازه آرامش ک بودن یبزرگ نیهمچ کی کنندیبه او م میتقد بکنن میشون تقدیشاگردان قرآن کس از

بودن در مکه مکرمه بنده سعادت داشتم که  متعبد و متهجدکه  یزیعز و همچون دیباریوجودشون م

 نطوریو هم کننیم هیدارن گر شونیشب ا یهامهین دمید میخدمتشون باشدر در اتاق ماها  یچند شب

استاد  تمشدم گفمن بلند  لرزیدنیمو  ختنیریاشک م نطوریو هم ختیریم فشونیسن شرااشک از مح

سفر عمر  نیآخر نمادیگفتن من م دیکنیم نیچرا همچ یدنکن تیو اذرخودتون  گهیددورتون بگردم 

 ریدر مقابل کفار مانند ش یکس نیچن هی شونیا ختنیریاشک م نجوریمن هست به مکه مکرمه و هم

واضع یا اینکه بسیار متدیگه خودشون در مقابل افراد  چهب ایمیتیو  میتی یهاغران بودند اما در مقابل بچه

 .اللهءاش روحشون شاد باشه ان شونیبودن ا دادشهر بگردن واقعا جمع اض یتو انیب یموتور گاز هیبا 

 

 اولین استاد.  17

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

ازار مغازه الدوله سمت ب در تهران بازارچه قوام شونیا ،یتفرش یاستاد مهد میگفتیا ممالبته  که بودند
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نظام بود  ریمسجد وز رفتمیکه من در مسجد م یوقت همون هفت هشت سالگاون دداشتن یلباس فروش

که پنج  یدر حال باشم شونیخدمت ا یهفت هشت سالگ یکودک سن درداشتم  اونجا بنده سعادتکه 

 نکهیا ثراگذاشته بودند در هم نوجوون  هیبودن  رمردیپ نبودن همهبیشتر قرآن  یتو جلسههم نفر  شش

قرآن خوندن به رقابت  نماز خوندن و یدن برارمخصوص ب ن مسجداو و گرفتن دررپدر من دست من 

و خوندم دم روز آنقدر خونحس رقابت سالم شبانه نینوجوون بزرگتر از خودم که بنده با ا هیگذاشتن با 

برم قربونت  قربونت مناصر جون مرتب با قربون صدقه م همجلو بزنم و استاد مخود بیرق ازتونستم ظاهرا 

که  یبزرگ دمر نیچن بردرود خدا و رسول  دنفرمویبا من صحبت م تفرشی لهجه خاص نیم با همبشُ

ادر استاد ما در منزل پدر و م نیاز خانه بهتر رونیالبته استاد ب دارم، استاد خودم نیاول نیهرچه دارم از ا

 .رضویمنصور  دیمهندس س یآقا مبزرگتربرادر و  هستن

 

 لمِ عامِ عالِ.  18

م ه زمان شاه ویرادچون  گرید یجاهاو  ویراددر و آغاز شد انس با قرآن  12از اون مسجد 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  گرید در جلسات گرید یو جاها لهیوس نیبود به همنگو این صدای عبدالباسط  هست، راشدپسر  نیا

 .من به مسجد امام در بازار باز شد یپا نکهیتا ا تشویق شدیم

عا داره اد یلیخ یفرد هیبودند که در مسجد امام تهران  دهیاصفهان بودن فهم اهلاستاد شکوهنده که 

ساله بودم که  زدهیاون موقع دوازده س هم ها منصحبت نیا از دیعلم تجو دونمینم تجوید و ازجهت

استاد  ،داشتن یادیز یدعاا یلیبود و در مسجد امام خ یاستاد ما که تهران رفتمیدر مسجد امام م

مام سرشون بود وارد مسجد ا پوکلاه شاموقع  اون شونمیکه در زمستان بود ا ادیم ادمی یوقت شکوهنده

                                                           
 نظام  ریوز12 
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هم  یبتیه هیمعلم من شروع شد و با  یادعا دنید کردنیگرم مرو که دستشون  یکنار بخار شدن و

ر دیگران میگفتن با یه حالت غروبگم  دیمن نبان هست محالا من چون استاد کردیمعلم من برخورد م

 دیدش یبحث علمرضوان الله تعالی علیه شروع کردن با  ایشون  جناب آقای شکوهنده ی،مخصوص

ات درجخدا لله که ءاشا البته انکه  کردنیم با حالت غرور صحبت شونیما با ا لممع یکردن هر چ

 در شکوهنده هم یجناب آقا سن جوانی بودن و پر مدعااون موقع در  یول نهک ادیزرو معلم ما  یمعنو

عار استاد شکوهنده حافظ اشکه  بحث آنچنان در گرفت که چون بودن اون موقع خلاصه یانسالیسن م

 یرینظخلاصه با شجاعت کمو بسیار مسلط بودن 10کتاب ابن الجزری ازتجوید بودن در حد هزار بیت 

فاز  یعنی دفتنگمی با استدلال سخن  شونیا صلابتینرفته که با چه  ادمیت دادن و هنوز سکوشر استاد ما

 .کردنیادعا نم ییهرگز هم جا و بود این حددر  ون همشای یعلم

 

 نکرد  غمبرشمیکردم که پ یکار.  19

باشن ن یراض دیشا داشتینگه م دو شارو سفر حج  شوخ طبعی خاصی داشتکه  قرآن  دیاز اسات یکی

هم رکاته( )دامت بم یه فردی هستن که علاقه مند به انقلاب و مقام معظم رهبری بگرو  شونفیشر لیفام

م نگه رگرو جمع شهیهمکم نمیاورد  کردیم شونیبا ا یبه جا که کس یِوقت در شوخ چیه یولهستن 

 و مدینهه در مک )دامت برکاته( رهبری مقام معظم بعثهکه در هم  یکشورعلما و بزرگان  حتی ،میداشت

 ودنمرکزی که مسئولین بعثه ب در معمولا رو احترام میذاشتن و چون قاریان قرآنما بودن  ی باناوکار هم

ترام بگذارند اح یلیخ کردنیم یسع یول و در یک سفر بود،نبود  همیشه اینطورالبته  کنی می دادن،سُ

 .قاریاندسترسشون بودن  کار خدمت به اسلام هم بود چون در نیو البته ا

روز  کیعرض کردم که  اقبل. بود یبزرگ فیو حر داوریکم نم کردن زاحدر م چوقتیه شونیا خلاصه

ه و مدینه کشهر م یمرکز یهاابانیکه قبلا در خ ائت از مشرکینبر اختصاص داره به مراسمدر سفر حج 

                                                           
 یعرببیت شعر 1111 قرآن را در قالب دیتجو قواعد در کتابی به نام مقدمه،هـ(  855متوفى: س الدین أبو الخیر ابن الجزری )شم محمد بن محمد بن یوسف، 1۴ 

 .کرده است انیب
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و  صدیس ال هزار وکشتار س ن بعد ازئصعود خا آل بعدا ،عیکنار قبرستان بق عیقبرستان بق ای انجام میدادن

که  مجاب شدن گهیخدا کم کم د یبه خانه ایرانیانسفر  یلیشصت و شش و بعد از چهار سال تعط

هست داخل چادر ایرانی ها باشه  بسته باشه و اگر در عرفات یدر محدوده دیگفتن با یاجازه بدن ول

 برگزار میکه مبزرگ  دانیکه آزاد بود در م اما در زمانیمحدود کرده بودند  نایحد ا نیدر هم گهید

 می خونم و منرقبل از مراسم  قرآن که گفته بودنقرآن رفته بودن بزرگ استاد  نیا شد در اون زمان

ه که جمع باش ها حواس دیمنتها با ،می خوننو توبه ر یسوره ابتدای ائت از مشرکینروز بر شهیهمو 

 ییبالا احساس و جانیبود و ه یابهتپر اریروز روز بس ناو ونخلاصه چ مینگ سوره توبه بسم اللهاول 

حالا اینقدر جو داغ بود جالب اینجا بود  ،ره توبه رو با بسم الله شروع کردسو و حواسش نبود ،داشت

سم الله الرحمن ب»توبه  رهسو یابتدا شونیکه ا ندیمردم اصلا نفهم تیقرآن و اکثر انیاز قار که بسیاری

 یآقا نیکه ا میکنیم یکار هیو  میایگفتن که ما م دنیقرآن نقشه کش قاری یهاگفته خب بچه «میالرح

 نجوریا یتو هل من مبارز دیطلبیم فیاصطلاح حر حرافی و به یتو دهیشکست م وکه همه ر ور یفلان

 یقرائتاستاد  زار همه دور هم جمع بشنشد ب یداشت گفتن که خب خوراک خوب ژهیو وخی هایش

که  نفتگ قاریااز  یکیبودن بعد  قاریانبودن ها  تیبودن شخص علماوزرا و از  یداشتن بعض فیتشر

صد البته نه به قصد تخریب بلکه به ق زمیا بروهمه  یجلو ور شونیشد که بتونم ا یخوب ین سوژهآال

الا من آدم ح یعنیخودش گرفته بود که به که  یظاهر کیاونم با  خندیدن گفت جناب استاد فلانی

ه فیوظ گهیره دبالاخ کنمیم اهشخو هالبت گفت دییگفت بفرما دیکنیشما از من سوال مکه هستم  یمهم

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

 یاگر سوال دییمرتبه گفت خب بفرما هی انداختینم او ت باز ت وخودش نمیاز اون طرف ا خیتش کنن

الا که ح دونستنیاز دستش نم دنیخند یهمه م الاح دندار یاشکال دیبپرس دیدار یهر سوال دیدار

که شما  گفت البته خب معلوم است گفتن دیباسواد یلیشما خ دینیگفت بب شهیم ریغافلگ یچجور

 گهید میهست نیبالاخره ما همگفت قابل نیستیم دیگه  یبه پا کرد تئاز قرا ه ایکه چه هنگام دیدونیم

آغاز  «میالله الرحمن الرحبسم »توبه را با  یکه سوره یدگفت شما اونقدر مهم هستدست آخر بله بعد 

ال بودن که خوشح دنیخندیهمه م لندب یبلند شد با صدا تیجمع قهقهه دیهست یکس نیشما چن دیکرد

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

 نکرد پیغمبرشم کردم که یبوده گفت من کار یبلند که مگه چه کار یصدابا  دنیکردم همه خند

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

 پای درس برادر.  21

بودند  رجمهوسییمعاون ر شونیون موقع اا که یمنصور رضو دیمهندس س یبزرگترم آقا یبنده با اخو

اتفاق  بعد به نبودهم کشور  یسازمان امور استخدام رکلیو شصت و سه و دب صدیحدود سال هزار و س

 یلیخ وننسیپارک یماریو چون پدر من ب میاون موقع ما به مکه سفر داشت مونو مادر مرحوم وی مرحوماب

بیماران به این صورت رو سوار ویلچر می کنن اون موقع به صورت  نمی تونستن راه برن الآنداشتن  یقو

 گرفتندیمیال رو پنجاه  صدیس الیچهارصد ریک طبقی بود که چهار نفر مثلا سیاه پوست بودن میومدن 

 اوزن بود اون نیسنگاگه  ضمیکه خب بالاخره مر دادندیمهفت دور دور خانه خدا طواف  ور ضیو مر

 دقت دیبه هر صورت با ینداشتن ول یادیزوزن خدا رحمت کرده منتها ما پدرمون  شدنیم تیاذ هم

 ییهاتپوساهیاون س میکردیم یلذا همراه طواف داده بشن شونیا عهیمطابق با اعتقادات ش میکردیم

 نیا یستیدر قبالش هم با ن که البتهندوگردیمو  ذاشتنیطبق م یرو ور شونیا دنیکشیکه زحمت م

 نیا یجلو میبود دهیاحرام پوش لباسکه هر دو  یمن و اخو بعد یادم میاد که میپرداختیما م ور نهیهز

 نیکه ا میو باز بکنر تیو جمع میکه حرکت بکن میمجبور بود دادنیداشتن طواف م وکه پدر ر طبق

 یعنی هرولهکه به حالته  نجوریکه هم دمیانجام بشود من د طواف نینشن زودتر ا تیبندگان خدا اذ

 تیاذ تپوساهیسان زیعز ناو ادیکه ز مثل کسی که با عجله راه بره ینه حالت دوندگ یحالت نه معمول

 یوو جل کنندیم هیما دارن به شدت گر یاخو دمیبعد من د کننیدارن تحمل م ونشن که وزن پدر ر

د بع کردیمیباز مرو  تیجمع شون وبودم در خدمت هم من و باز می کننر تیو جمع میرنپدر دارن 

من داد  میدزیداد م دیبود با کعبه رو گرفته یفضاهم  انیمناجات حاج یصدا میگشتیکه م نجوریهم

ن که فرمود شونیبود که ا نیآموز اعبرت یجمله یول یکنیم هیچرا انقدر گر زدم گفتم اخوی جان



27 
 

 یزانیزع یبرا ی هستسرد نیا ؟نه ای دیفرمایپدرم قبول م یبرارو  یغلام نیخداوند ا نمیبب خوامیم

 کیبه  یبکنن و ه یخدمت هی ادیمادرشون کسالت دارن و زورشون م ایکه پدرشون کسالت دارن 

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

 .نت عمرشولحظا آخرینتا  پدر و مادر کردن یبرا یزیو کن یداشتند که غلام یقیتوف نیما چن رهیهمش

 یهر ک مخواهر ای مبرادر که گیرم پدر تو بود فاضل گنیچون که م فتمنگ فیهم به عنوان تعر نیاالبته 

و نده هست باعتقاد  نیا یو نداشتم ولر اقتیل نیبنده ا هرصفاتی داشتن هست مربوط به خودشون ااون

 علمی و اجتهادیشونخیزش های که در اوج )دامت برکاته(  یرهبراز مقام معظم  میریدر آخر درس بگ

رها رو  ونشیدارن تمام زندگ یبه نگهدار ازیپدرشون ن دنیفهم نکهیبه محض ابودند در شهر مقدس قم 

 نیاز هم خدا و کننیبه پدر بزرگوارشون م یو خدمتگزار مشهددر شهر خودشون در  رنیو م کننیم

و دعا ر برکاته()دامت  یچقدر مقام معظم رهبر ونعزت داد و پدرش ور شونیجهت ا

وَقَضَى » میبده که خدمت به پدر مادر کن اقتیل وبکنه و ما ر ریخب رو خدا عاقبتمون میدواریام.نفرمودیم

که احسان سفارش فرموده  خودشبعد از پرستش خداوند  15«إِحْسَانًا وَبِاْلوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَُبّکَ

 د.یکنرو بشون یخدمتگزارو  دیبه پدر و مادر بکن

 

                                                           
 وْلًاقَ  َلهُمَا َوقُلْ تَْنهَرُْهمَا وَلَا ُأف ّ لَُهمَا تَقُلْ  َفلَا کِلَاُهمَا أَوْ  أَحَدُُهمَا الْکِبَرَ عِْنَدکَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا وَبِالْوَاِلدَیْنِ إِحْسَانًا أَلَّا تَعُْبُدوا إِلَّا إِیَّاهُ رَبُّکَوَقَضَى »   25سورة الاسراء :  13 

 یاهانت نیمتررسند، ک یریآنها، نزد تو به سن پ یهر دو ایاز آن دو،  یکی! هرگاه دیکن یکی! و به پدر و مادر ندیو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست  «  کَرِیمًا

 و بزرگوارانه به آنها بگو! دهیو سنج فیمزن! و گفتار لط ادیبه آنها روا مدار! و بر آنها فر
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 آسمان در شوو  شست.  21

که بنده به اتفاق والدینم و اخوی گرامی عازم مکه بودیم همراه با یک روحانی مجاهد  12۳2در سال 

مرحوم آقا  خودمپدرِ ایشون به نیابت از پدرِقرار بود مرحوم حاج آقا نجفی )رضوان الله تعالی علیه( که 

انجام بدن و چون بنده جزء قاریان کشوری و بین المللی بودم با سید عنایت الله رضوی حج نیابتی 

کاروان قاریان بودیم و اخوی ما با خانمشون و مرحوم حاج آقا نجفی و پدر عزیزم و مادر عزیزم که هر 

 اروانک هر دو ،دو به رحمت خدا رفتن تو یک کاروان دیگه بودن که با کمال تعجب و به اعجاز قرآن

ختمان قرار گرفتیم که اصلا عجیب بود و منقلب شدم و استثنایی ترین مریضی که در مکه در یک سا

بهش مبتلا شدم تو سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتم تو این سفر به مکه بود که به سرماخوردگی 

ی روی من گذاشته رشک ابتُعجیبی مبتلا شدم که حکایتش ناگفتنی است به قدری لرز داشتم که چندین 

شک می خوابیدن که گرما به بدنم برسه و بعد که بهتر شدم می رفتم طبقه بالا و پدر و بعضی رو تبودن 

و مادرم رو زیارت می کردم و بعید هست که هر حاجی که میره مکه مبتلا به سرما خوردگی نشه و این 

 سرماخوردگی هر حاجی بزرگواری رو ضربه فنی میکنه اونجا.

سون داشتن و این بیماری هست که ابتدا قسمتی از بدن می لرزه که در مورد سال پارکین 04پدرم بیش از 

 پدرم از شصت دستشون شروع شد کم کم به پا رسید و بعد مچ دست و بعد گاهی چهار دست و پا می

شد و با این حال پدر گفتن من خودم می خوام حجم رو انجام  لرزید و در اوج بیماری بدن مچاله می

شد و بدن حالت مچاله شدن پیدا می کرد مرحوم حاج آقا نجفی که  حالشون بد می بدم وقتی هم که

هم اتاقی پدرم بودن بقیه رو می گفتن لطفا از اتاق برید بیرون و بعد از چند دقیقه صدای خنده پدرم 

ادن د چه ذکر و عمل معنوی انجام میگل میشنفن و اینکه میومد و می دیدیم که با هم گل میگن و 

 می دونه.خدا 

وقی پدرم رو برای انجام اعمال حج بردیم و با همون کیفیتی که قبلا گفتم روی طبق طواف کردن و 

نماز طواف رو خوندن ناگهان که طواف نسا و اعمال دیگه تا اینکه پشت مقام ابراهیم )علیه السلام( 
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رتشون یاد نمیارم در صوچهره ایشون مانند برف سفید شد و یک نورانیت عجیبی که من مثل اون رو به 

 پیدا شد بعد برگشتیم به هتل.

صبح روز بعد داداشم خبر دادن که پدر حال منقلبی داره و به شدت گریه می کنه حاج آقا نجفی گفتن  

 خوب می کاملاجازه می دید من با پدر تنها باشم و بعد از مدتی حال پدر بهتر شد امام نه مثل سابق که 

 شدن.

ه بگین گید با هم که حال پدر بهتر میشه حالا اگه میش نجفی گفتیم به ما نگفتین چی میما به حاج آقا  

با توجه به این که من دیروز بعد از نماز  ؟و ما رو خوشحال کنید و این که این حال پدر قضیش چی بود

نورانیت عجیبی در ایشون دیدم و حاج آقا نجفی خندیدن گفتن  السلام(  هی)عل طواف پشت مقام ابراهیم

ایشون دیشب در خواب دیدن که ملائکه از آسمان چهارم هبوط کردن آمدن پایین و پدرتون رو از 

 بالای کعبه بردن به آسمان چهارم و شستشو دادن و ایشون رو برگردوندن.

ه ی های پدرتون چی می دونید و من بخاطر اینکخب حالا من برای اینکه ممکنه بپرسن که شما از ویژگ 

 ودشونه.کنم بگم چون مربوط به خ میگن گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل جرأت می

ت شه یه حال دیدن داره غیبت می اول اینکه من دروغ نشنیدم از ایشون دوم اینکه در مجلسی که می

ت لرزان مجلس غیبت رو ترک می کردن سوم اینکه ایشون التهابی ایشون رو می گرفت و با همون دس

 خیلی با ادب بودن من مثلا وقتی یک چایی جلوشون میگذاشتم می گفتن خیلی متشکرم آقا جانم.

دیگر صفت ایشون حق الناس و بخصوص مسائل مالی رو عجیب رعایت می کردن یادم میاد قبل از 

شون ینها تصمیم گرفتم که دنبال کسب و کاری برم دیدم ایانقلاب که من دیپلم رو گرفتم و دانشگاه و ا

است و بدهکار و بستانکار داره آوردن و فرمودن به من که پدر جان من این هیه دفتری که مال حسابدار

دفتر رو برات گرفتم که منی که پدرتو هستم اگه با هم پولی رد و بدل کردیم هر کدوم بدهکار یا 

نی و با مردم هم سعی کنی حق الناس رو رعایت بکیادبگیری داشت کنی تا طلبکار بودیم تو دفتر یاد

مراقب بودن  ورد با نامحرم خیلیدیگه اینکه ایشون نسبت به نامحرم عجیب چشمان پاکی داشتن و با برخ
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و دیگه نظم در کارها بود سرکار که میرفتن ایشون تو بازار تهران تو تیمچه حاجب الدوله مال چینی 

و تو اونجا منشی یکی از این تجارتخانه ها بودن و با حقوق خیلی کم اما شاکر به درگاه ا ه شوفر

کردن بدون ماشین حسابهای پیشرفته و چنان حساب می کردن هر  خداوند آنچنان دقیق حسابگری می

 .شد شد با اینهمه مبادلات ریز و درشتی که در اونجا می شب آخر شب یک ریال کم و زیاد نمی

 

نظم در رفت و آمد و دقت در حساب و کتاب مردم که دقیق یادداشت میکردن و جدیت در کار در  

در  دیدم عین خوش اخلاقی فوق العاده، خیلی جدی و به وقت خودش یعنی من ابهتی که از پدرم می

با  نعین اینکه ترسناک نبودن و محل امنی برای وجودم بودند و مزه عبادت نگاه به پدر و مادر رو م

جرأت ه کنگاه به ایشون می چشیدم از بس در ایشون صداقت و پاکی و نجابت و حیا با جدیت بود 

کردم حرف بی جا بزنم و از ابهت ایشون من حساب ویژه ای می بردم و امیدوارم که بخشی از  نمی

 حقی که بر گردنم دارن تونسته باشم که ادا کرده باشم.

 

 دعوت امام وختم قرآن .  22

 الله علیه( ةبا استاد در باره ماجرای تلاوت قرآن مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )رحممصاحبه 

 که در دیهست یبزرگوار تیشخص نیآخر یکه حضرت عال دونمیم یاستاد رضوجناب مجری : 

 یهوا حال و دییاون روز صحبت بفرما ع بهراج دیقرآن خوند شونیمطهر ا کریبر پحال امام مراسم ارت

چه حس و حالی در وجود خودتون جاری و ساری  دیکه در واقع انجام داد یمراسم ارتحال امام و تلاوت

 بود؟

از جمله  هشیکنه موفق م دایپ اون رو یداره که هرکس یرمز کی دیکه فرمود یالؤس نیاپاسخ استاد : 

 یهامجتمع ،که در مجتمع فولاد مدر فولاد شهر اصفهان ساکن بود رحلت امام دنیکه به محض شن ریحق
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نکه خبر به محض ای تربیت معلم تدریس داشتم و دانشگاه ها ،مراکز مختلف ،محله ها ،یبزرگ صنعت

مادر  اومدم منزل مشدبا وجود اینکه اونجا بزرگ تهران  امیب ماوردیطاقت ن گهید رحلت امام رو شنیدم

اونجا و در رو رو خودم رفتم حا خانه اصطلا وقصند گنیم یاصفهان و کهر عقب یون اون پستوهامنماخ

د و دو نصف قرآن تمام ش اشب حدود مهیبه خواندن قرآن تا نشروع کردم و  به قرآن افتاد مگاهبستم ن

 م بود از عشق به امام بقیه قرآن روکه در وجود یجانیشدم از شدت اون ه بیدار دمیکه خواب یسه ساعت

 یااز تهران جناب آق گفتن پستوخانه کوچک توخوندم فردا بعد از ظهر و بعد از ختم کامل قرآن 

 نفتمن گبه کار دارن  ور پشت خط شمانماز جمعه تهران  مجری توانمند (رحمت الله علیه) ییمرتضا

فتن بلند شو بیام نمیتونم بیام گ گفتم من طاقت نداشتم نییشما کجا کمیسلام عل یرضو ناصر دیآقا س

)رحمة الله  مزی بود که خود امام خمینیقرآن ر ختم کیمن احساس کردم اون  بیا که دعوت شدی

ر همشون دما  یخانوادهالبته تهران که  (هی)رحمة الله عل امام خمینی ایمصلدر اومدم  زدن صدام (هیعل

 دمید حرکت کردم کردم و یاونجا استراحت کوتاه مدیبودن رس ساکنمتری وثوق  24، ییهوا روین

یه موتور سواری رو که می رفت گفتم من رو برسونن به مصلی که  نجوریهم دهیاجازه نم تیجمع لیس

 انیدیه حاج آقا سعک متر با بدن مطهر بیشتر فاصله نداشتماونجا چند  دمیرس بر بدن مطهر امام قرآن بخونم

ر آخر سایشون دو تا تلاوت با فاصله خوندن من هم یک تلاوت انجام دادم داشتن  فیهم اونجا تشر

بیا شما هم این قرآن را بخون که من سوره حمد رو  دیفرمودن که س علیه اللهرحمت یحاج آقا مرتض

 1۳.بر بدن مطهر آقا خوندمبه سبک استاد منشاوی 

 

 من قاری قرآن هستم.  23

مانند  حالت وسواس شونیا تنداش یجوون( هی)رحمة الله عل امام تیب یاز اعضا یکی میمکه رفتوقتی 

ه درست انجام بده برو حجش  شونیکه ا دیمواظب باشرو گفتن که خلاصه بچه من حج داشتن در 

از  دمیعد دماه ب شبرگشتم ش نکهیبه محض ا میدر مکه انجام دادرو کار  نیما ا انیدیآقا سعاتفاق حاج

                                                           
 سید ناصر رضویحاج مصاحبه رادیو با استاد  16 
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 دیفر هستچهل ن سی ملاقات هست دیتهران برسونخودتون رو دفتر آقا زنگ زدن گفت که فردا صبح 

 میدش خانهوارد حیات کوچک  ما میباشه اومد دنیدست بوس کیکه فقط به صورت  ملاقات هست

ن ما بود نشسته حیات یدست داشتن تویک دستکشی در  (هی)رحمة الله عل ینیحضرت امام خم

 برن جلو می گفتن ابهت امام من گفتم من  دنیترسیها هر کدوم مبچه ریمب میخواستکه  ینجوریهم

اده از فرصت استف مدیرس نکهیمحض ا بهخره امام ان شاء الله می بخشن ما رو لاسیدم بامن میرم جلو 

مرتبه بدون  کیاجازه نداده بودن  هیاز چند ثان چون بیش ستیاگر سلام بکنم فرصت سلام ن دمیکردم د

سابقه نداشت امام سر رو بلند کنن و تو چشمای شخص خیره بشن تا گفتم یا بن گفتم یا بن الزهرا  سلام

الزهرا دیدم ایشون چشماشون رو دوختن به چشمای من کنایه از اینکه به من بگن بله فرزند زهرا منم 

قاری  به محض اینکه گفتم من تمری قرآن هسمن قا آخه کنهیدرد مم من گلوبلافاصله گفتم آقا جان 

 دهیها تعجب کرده بودند که آقا فهمکردند که تمام بچه یقیعم یخنده ینیخمامامقرآن هستم حضرت 

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

حاجتی ر ه نکهیاز ا میگفت بگذر شود یکه اصلا نم ستیطورقرآن می کردن و انس ایشون با قرآن 

ما و  دنیو پاسخ م انیاز دوستان م یکیا یخودم  خواببه  حرم مطهرشون دقیقا رمیمشم اکه من داشته ب

 1۲.حاجت زیاد از این بزرگوار گرفتیم

 الحمد لله علی تمامه

4۳/45/1041 
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