
  

  )١( خاطرات 

   مقّدمه

   بسم الّله الّرحمن الّرحيم

قدس سره در   با لطف و اراده خداوند متعال، انقالب اسالمى مردم ايران به رهبرى امام خمينى

در همان روزها آيةاللَّه شهيد مطهرى با تالش و پيگيرى، مرا به راديو تلويزيون .  پيروز شد١٣٥٧سال 

مداللَّه تا اين تاريخ، بيش از بيست سال است آه بدون وقفه و هر هفته با مردم عزيز فرستاد و بح

  .ام گفتگو داشته

والمسلمين  ترين دوستى آه مرا يارى آرد، دانشمند عزيز جناب حجةاالسالم  در اين دوران، قديمى

  .ها مشاور وهمكارم بود حاج سيد جواد بهشتى بود آه در اآثر برنامه

پور وآقازاده خودشان آقاى مصطفى   نوارهاى مرا در اختيار آقاى حسين رعيت٧٧ در تابستان  ايشان

قرار داد تا خاطرات، طنزها و تمثيالتى را آه در ) زهرا و زينب(هاى بنده  بهشتى و دو نفر از صبّيه

  .ها، از خودم يا ديگران بوده، استخراج نمايند البالى برنامه

ها را بازنويسى و پس از تلفيق با  را انجام دادند و جناب آقاى بهشتى نوشته اين عزيزان آار خود 

آورى نموده بودند، جهت چاپ  نژاد جمع والمسلمين محّمد موحدى برخى خاطراتى آه حجةاالسالم

قرار دادند و در دو جلد تنظيم گرديد آه جلد اول آن » مرآز فرهنگى درسهايى از قرآن«در اختيار 

  .ام بنده است و جلد دوم خاطراتى از ديگران است آه بيان نمودهخاطرات شخصى 

هايى آه در آنها است، هر آدام آليد   اين خاطرات، آوتاه، شيرين و آموزنده است، و اميدوارم جرقه

  . يك جريان فكرى و تربيتى شود

      والسالم     

      محسن قرائتى

    

   

  

   زندگينامه خود نگاشته

.  هجرى شمسى در آاشان بدنيا آمدم١٣٢٤  اينجانب محسن قرائتى فرزند علينقى، در سال 

شد، جلسات قرآن را  مرحوم جّدم، در زمان رضاخان آه با تمام قدرت با اسالم و مظاهر آن مبارزه مى

لذا فاميل . ا در اين راه صرف نمودداد و بخشى از عمر خود ر هاى مردم آاشان تشكيل مى در خانه

  .ما قرائتى شد



 پس از او، مرحوم پدرم با تشكيل اين جلسات در خانه ها، مساجد و تكايا راه پدرش را ادامه داد و 

  .به استاد قرائت قرآن معروف شد

 به بست و  آن مرحوم از بازاريانى بود آه حدود چهل سال با شنيدن صداى اذان، مغازه خود را مى

فردى بود آه با آموزش قرآن و برگزارى مجالس دينى، . شتافت سوى مسجد و نماز اول وقت مى

احياى بعضى از مساجد مخروبه و متروآه، و تالش در اين راه، براى ديگران الگو شده بود و در عوض 

  .خداوند به او روحى مطمئن و حكمت و عرفان جوشيده از درون، عطا فرموده بود

آرد، اين بود آه تا حدود چهل سالگى صاحب فرزندى نشده  ه ذهن و فكر او را مشغول مى چيزى آ

بود، تا اين آه با همه مشكالت موجود در آن زمان، با عنايت و لطف خداوند بزرگ، موفق به زيارت 

اش، اجرى از جانب  شايد بتوان گفت اين هم در شرايط موجود زندگى. خانه خدا و اعمال حج گرديد

  .اش بود هاى قرآنى و دينى وردگارش نسبت به تالش و آوششپر

  :آند  او در همان سفر در آنار خانه خدا چنين دعا مى

  !بخوانيد مرا تا اجابت آنم شما را» ُادعونى أستجب لكم«: اى  اى خدايى آه فرموده

  .فرزندى به من عطا فرما آه مبلغ قرآن و دين تو باشد!  اى خالق يكتا

اى به اجابت رسيد و خداوند او را صاحب فرزندانى نمود آه برخى از آنان به لباس مقدس  دع

  .روحانّيت در آمدند

 گفتنى است آه من در سنين نوجوانى آه شناخت و اطالعات آافى نداشتم با پيشنهاد مرحوم 

الگى وارد حوزه پدرم براى ورود به حوزه، موافق نبودم ولى با اصرار و تشويق او در سن چهارده س

هر شب . قدس سره مشغول درس شدم يك سال در آاشان زير نظر استاد آيت الّله صبورى. شدم

قدس سره آه بعد  نيز به طور مرتب در جلسه تفسير قرآن مرحوم آيت الّله حاج شيخ على آقا نجفى

  .ن جذب نموداين جلسه دل مرا به تفسير قرآ. آردم شد شرآت مى از نماز مغرب و عشا برقرار مى

گويم آه  با اطمينان مى.  از آن زمان به بعد با قرآن انس پيدا آردم و تا به حال الحمدلّله ادامه دارد

بيشترين مطالعه من درباره قرآن و تفسير بوده و چون قرآن و آالم خدا نور است، تا به حال در راه 

ل وارد حوزه علميه قم شدم، در آنار حتى زمانى هم آه براى ادامه تحصي. تبليغ درمانده نشده ام

را با برخى از دوستان، مطالعه و مباحثه » مجمع البيان«، تفسير )آتاب درسى رسمى حوزه(لمعه 

  .آردم مى

 همين آه دروس سطح و مقدارى از درس خارج را در حوزه گذراندم، به فكر افتادم آه خالصه 

  . و اين آار را تا پايان چند جزء ادامه دادممطالعات و مباحثات تفسيرى خود را يادداشت آنم

 در آن ايام شنيدم آه آيت الّله مكارم شيرازى دامت برآاته با جمعى از فضال تصميم دارند تفسير 

هاى تفسيرى خود را ارائه دادم و ايشان هم پسنديدند و من به جمع آنان  من نوشته. بنويسند

  .پيوستم



 جلد به اتمام رسيد و تا به حال بارها تجديد ٢٧ا تفسير نمونه در  حدود پانزده سال طول آشيد ت

  .چاپ و به چند زبان ترجمه شده است

 تقريبا نيمى از تفسير نمونه تمام شده بود آه انقالب اسالمى به رهبرى امام خمينى به پيروزى 

ره براى قدس س قدس سره و موافقت امام خمينى رسيد و من به پيشنهاد عالمه شهيد مطهرى

  .اجراى برنامه درسهايى از قرآن، به تلويزيون رفتم

براى اين آار با گرفتن .  در اين بين به فكر افتادم درس تفسيرى را در سطح فهم عموم شروع آنم

دو همكار، عالوه بر تفسير نمونه، از ده تفسير ديگر يادداشت بردارى آرديم و برنامه تفسير خود را با 

  . در راديو آغاز آردم٦٩از سال » آينه وحى«عنوان 

گويم، به صورت آتاب منتشر   بارها از طرف دوستان و ديگران، پيشنهاد شد آه آنچه را در راديو مى

  .آرده و در دسترس عموم به خصوص عزيزان فرهنگى قرار دهم

قهاى قرآن هاى تفسيرى خود را در حضور دو نفر از ف  با اين تصميم و نّيت چند جزء از يادداشت

شناس و محقق آه از اساتيد حوزه علميه قم هستند خواندم و با تأييد و اصالح آن دو بزرگوار، به 

پس از آن چند نفر از فضال آار . هاى تفسيرى خود اطمينان بيشترى پيدا آردم سبك و برداشت

ن تفسير داراى اي. منتشر گرديد» تفسير نور«بازنويسى و تدوين آن را انجام دادند و تحت عنوان 

  .امتيازاتى است، آه در مقدمه جلد اول ذآر شده است

الّله العظمى  سال دوم طلبگى بود آه به قم آمدم و در مدرسه مرحوم آيت.  برگردم به گذشته خود

سپس براى ادامه تحصيل به نجف . گلپايگانى قدس سره و مدرسه خان مشغول به تحصيل شدم

. اسب را در آن جا به پايان رساندم و دوباره به قم مراجعت آردماشرف هجرت آرده، رسائل و مك

پس از امتحان آفايه، چند سالى هم در درس خارج شرآت آرده و در مجموع شانزده سال در 

  .هاى سطح حوزه را تمام آردم آاشان، قم، مشهد و نجف بودم تا درس

ناف و طبقات مردم است و آودآان و  همواره در اين انديشه بودم آه قرآن و اسالم براى همه اص

ما پزشك اطفال داريم ولى روحانى اطفال نداريم، لذا تصميم گرفتم . اند نوجوانان هم از همين مردم

ساز، اسالم و معارف قرآنى را با زبان ساده و روان به  در اين راه به قصد خدمت به نسل جوان و آينده

  .آنها منتقل نمايم

 برگشتم و ضمن دعوت نوجوانان، برنامه تبليغى خود را با حضور هفت نفر آغاز  از اين رو به آاشان

ها را ادامه دادم، هر هفته از قم به آاشان  آردم و به عّلت عالقه و استقبال نوجوانان، آالس

رفتم؛ با اين انديشه آه قرآن دهها داستان و قصه دارد و پيامبر اآرم صّلى الّله عليه وآله با  مى

ها، سلمان و ابوذرها را تربيت فرموده، آالسم را با تلفيقى از اصول عقايد، احكام و  استانهمين د

نحوه . هاى قرآنى اداره آردم و به ارائه مطالب زنده و تازه روى تخته سياه پرداختم داستان



ها، به شكل چشمگيرى  آالسدارى و قدرت تشبيه و تمثيل من، به جذابّيت جلسات و استقبال از آن

  . افزود

البته چون اين آار .  جلسات آاشان، چند سال ادامه داشت و برآاتى را نيز به همراه داشت

سابقه بود آه يك روحانى به جاى منبر پاى تخته سياه برود و براى آودآان و نوجوانان جلسه و  بى

 خود اعتقاد و گرفتم، ولى چون به آار مهرى برخى افراد قرار مى آالس داشته باشد؛ گاهى مورد بى

ايمان داشتم، در طول اين مّدت آنى نسبت به آار خود با شك و ترديد نگاه نكردم، به صورتى آه 

 سال از آغاز اين حرآت خوب و مثبت، اگر بخواهم آن را از ابتدا ٣٥االن هم پس از گذشت حدود 

  .شروع آنم، از همان جاى قبلى، آغاز خواهم آرد

در جلسات . در قم نيز آار مشابهى را با جوانان و نوجوانان شروع آردم به دنبال جلسات آاشان، 

هاى آالس را به رؤيت و اطالع  آرد و يادداشت الّله مشكينى دامت برآاته شرآت مى قم، فرزند آيت

  .رسانيد ايشان مى

  : و فرمود يك روز آن بزرگوار به آالس درس آمد و از نزديك اينجانب را مورد عنايت و تفقد قرار داد

حاضر هستى با من يك معامله آنى؟ ثواب جلساتى آه شما براى نسل جوان داريد !  آقاى قرائتى

دهم از شما و بعد هم در جلسه درس خود از آار و  هايى آه من در حوزه مى از من، و ثواب درس

  .نحوه آالس و روش جديد، تجليل و تعريف نمودند

فرمودند و من  براى حدود هزار طلبه، درس مكاسب و تفسير مى گفتنى است آه آن روزها ايشان 

  .براى بيست نفر جوان جلسه اصول عقايد داشتم

 بعد از اين برخورد، به آار و راهى آه انتخاب آرده بودم، عشق و عالقه بيشترى پيدا آردم و بعد از 

با اين گونه تشويق . ه آنندآن هم گروه گروه طلبه ها آمدند تا از نزديك روش آالسدارى مرا مشاهد

  .ها و استقبال ها به ذوق آمده و تصميم گرفتم مطالب را دسته بندى، منظم و ياداشت آنم

 البته در زمان طاغوت هم از طرف تلويزيون به پيشنهاد بعضى مرا براى اجراى برنامه و آالس دعوت 

  .، قبول نكردمآردند، ولى به دليل اين آه نخواستم بازوى دستگاه طاغوت باشم

 به عّلت عشق زيادى آه به آار داشتم، تقريبا به تمام شهرهاى ايران مسافرت نموده، آالسى 

در يكى از سمينارها آه . در اوائل آار به جلسات دبيران تعليمات دينى راه يافتم. آردم برقرار مى

د، در آن جلسه مقام معظم رهبرى دامت برآاته و شهيد دآتر بهشتى قدس سره تشريف داشتن

ايشان مرا به منزل خود دعوت . برنامه اجرا آردم و از طرف مقام معظم رهبرى مورد تفقد قرار گرفتم

آردند و بعد از تشويق، مسجد امام حسن عليه السالم را آه در آن اقامه جماعت داشتند و آن 

  .اختيارم گذاشتندروزها از مساجد فعال و موفق و مبارز پرور مشهد بود، براى آالسدارى در 

ايشان روش . قدس سره آشنا شدم  در سفر تبليغى به اهواز هم، با عالمه شهيد مطهرى

  .آالسدارى مرا ديد و بسيار پسنديد



در . آردم  من از اول، معلم قرآن بودم و با اسلوب جديدى آه داشتم، نسل نو را با قرآن آشنا مى

 سياسى خود را عليه طاغوت بلند آردند، من دروس -ى قدس سره فرياد اله زمانى آه امام خمينى

خواندم و شرايط سنى الزم براى شرآت در بعضى از برنامه ها را نداشتم  مرحله اول حوزه را مى

هاى  رفتم و در زمينه حمايت ولى به ديدار بعضى علماى زندانى وتبعيدى در محل زندان و تبعيد مى

  .تأثير نبودم ه مسائل انقالب بىرسانى و تشويق مردم ب جانبى، اطالع

 در همان زمان، عوامل رژيم و ساواك، براى دستگيرى من چند مرتبه شبانه به خانه پدرم در آاشان 

چند ماهى هم زندگى مخفى داشتم تا . و منزل خودم در قم حمله ور گشتند، ولى موفق نشدند

قدس سره و پشتيبانى ملت  م خمينىانقالب اسالمى ايران با امدادهاى الهى و رهبرى حضرت اما

هاى فرهنگى با احساس  مؤمن و غيور و شجاع به پيروزى رسيد و دوران جديدى از فعالّيت

  .مسئولّيت بيشترى آغاز شد

قدس   بعد از پيروزى انقالب، با پيشنهاد عالمه شهيد مطهرى قدس سره و مؤافقت امام خمينى

عرفى شدم، روزى آه به آن تشكيالت وارد شدم، بيشتر سره براى اجراى برنامه، به تلويزيون م

  ...دانستند قبله آدام طرف است و آارآنان نمى

 در آن جا با بهانه گيرى و وسواس زياد مرا آزمايش آردند و زمانى آه در اين جهت موفق يافتند، 

ا به جز دو روحانى م: پيشنهاد آردند آه بدون لباس روحانّيت برنامه اجرا آنم و به طور علنى گفتند

من هم با اين . دهيم به ديگران اجازه حضور در اين تشكيالت را نمى) حضرت امام و آية الّله طالقانى(

برخورد شما را به اطالع حضرت امام قدس سره خواهم : پيشنهاد موافقت نكرده و اعالم داشتم

  .راى برنامه آنمبعد از اين اخطار، آنان قبول آردند آه با لباس روحانى اج. رساند

قدس   آه از باقيات الصالحات عالمه شهيد مطهرى- به هر حال سالهاست آه اين برنامه تلويزيونى 

هاى خود  شود و بر اساس نظر سنجى  برگزار مى-هاى امام عزيزقدس سره است  سره و حمايت

  .صدا و سيما از برنامه هاى مؤفق بوده است

واسطه همان برنامه تلويزيونى، به اينجانب لطف و عنايت خاصى قدس سره به   حضرت امام خمينى

برنامه . گرفتم رسيدم مورد لطف و محبت ايشان قرار مى داشت و هر بار آه خدمت ايشان مى

هايى از قرآن، آه بنا بود از طرف مديرّيت آن زمان تلويزيون تعطيل شود، ايشان به وسيله يكى  درس

ها مفيد بوده و بايد باشد و  صدا و سيما اعالم فرمودند آه اين برنامهاز اعضاى دفتر خود، به رئيس 

آردم، آن امام بزرگوار چند بار مبلغ قابل  ها حق الزحمه اى دريافت نمى چون من بابت اجراى برنامه

توّجهى برايم فرستاد آه به خدمتشان شرفياب شده و اعالم آردم من فعًال نياز ندارم ولى ايشان 

 از بيت المال نيست و نزد شما باشد و بعد از اين آشنايى بود آه آن رهبر فرزانه اينجانب اين: فرمود

  .را به نمايندگى خود در سازمان نهضت سوادآموزى منصوب فرمود

  : متن حكم چنين است



   بسم الّله الرحمن الرحيم

   جناب حجةاالسالم آقاى حاج شيخ محسن قرائتى دامت افاضاته

اهمّيت امر سوادآموزى و گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و با توّجه به تجربياتى آه در  نظر به 

. نمايم اين باب داريد، جنابعالى را به سمت نماينده خود در سازمان نهضت سوادآموزى تعيين مى

اميد است با هماهنگى هر چه بيشتر با مسؤوالن محترم اين سازمان و وزارت آموزش و پرورش 

اندرآاران امر  بديهى است آه آمك و مساعدت دست.  سنگين خويش را بهتر انجام دهيدمسئولّيت

نهضت و وزارت آموزش و پرورش و استفاده از تمامى امكانات موجود پيروزى شما را بر عفريت 

از خداى تعالى . نمايد تر مى سوادى آه يكى از ميراث هاى شوم نظام طاغوتى است سريع بى

  .ر اين راه مسئلت دارمموفقّيت شما را د

       والسالم عليكم و رحمة الّله و برآاته  

      روح الّله الموسوى الخمينى           

                  ١٣٦١    ارديبهشت ماه 

   

   

    

   

   

   

   

   دعاى پدر

گذشت آه همسر دّومى انتخاب    خداوند به پدرم فرزندى عطا نكرده بود و سّن او از چهل سال مى

دانست روزى يك گونى بچه گربه  ها آه وضعّيت ما را مى يكى از همسايه. دار نشد آرد، بازهم بچه

را آه تازه در خانه آنان متولد شده بودند، به منزل ما آورد و در حالى آه آنها را وسط حياط پرت 

  !ها را بزرگ آن رى اين بچه گربهحال آه اجاقت آور است و بچه ندا: آرد به پدرم گفت مى

 تا ١١ها را آه جمع آردم و شمردم  بچه گربه. بسيار ناراحت شدم و دلم شكست: گفت  پدرم مى

  .بودند

ايشان در طواف و نماز به سايرين .  اّما پدرم مأيوس نبود تا اينكه خداوند سفر حّج را قسمت او آرد

مرحوم پدرم .  آعبه براى فرزنددار شدنش دعا آنندخواست در آنار آرد و از آنان مى آمك مى

به هر حال از سفر حج آه . من همانجا از خداوند خواستم نسل من مبّلغ دين باشد: گفت مى



برگشت، خداوند دوازده فرزند به او داد؛ يك فرزند از همسر اّول و يازده فرزند از مادرم آه همسر دّوم 

  .او بود

ده سالگى به حوزه علميه رفتم، يك سال در آاشان، هفده سال در قم،  با لطف الهى در سن چهار

  .يك سال در نجف و يك سال نيز در حوزه مشهد بودم و پس از پيروزى انقالب در مقيم تهران شدم

دانم آه پس از اشك پدرم در آنار آعبه و دعاى مردم نصيب من فرموده   توفيقاتم را از خداوند مى

قدس سره و خون   نشر سخنانم از صدا وسيما را مرهون رهبرى امام خمينىاست، همان گونه آه

ها را از خود  دانم و تمام نواقص و ضعف شهدا و تالش و پيگيرى عالمه بزرگوار شهيد مطهرى مى

  .آنم دانسته و از خداوند طلب مغفرت و از مردم عزيز عذرخواهى مى

   

   خاطره تلخ

يكى از مساجد آاشان رفتم، در صف اّول نمازجماعت ايستاده بودم آه   هفت ساله بودم آه به 

و اين در حالى بود آه با ! ايستد بچه صف اّول نمى: پيرمردى مرا به عقب هل داد و گفت

  . احترامى هم جايى را غصب آرد و هم ذهن آودآى را نسبت به نماز و مسجد منكدر آرد بى

  .تلخ در ذهنم مانده استاز گذشت سالها هنوز آن خاطره   پس

   

   معّلم بد اخالق

زد آه گاهى  ها را چنان خط مى آمد، مشق رود در آودآى وقتى معّلم سرآالس مى   يادم نمى

ما تا نصف شب مشق ! آرديم آه آقا شد و ما همين طور مات و مبهوت نگاه مى آاغذ پاره مى

ايم؟ آن قدر معّلم ما بداخالق بود آه اگر يك روز  وشتهايم و شما اصًال نگاه نكردى آه ما چه ن نوشته

  .آرديم زد تعّجب مى لبخند مى

   

   اثر آار معّلم

ها با سيخى،  شد بچه رفتم، وقتى مدرسه تعطيل مى رود روزهايى آه مدرسه مى   يادم نمى

  . آشيدند ميخى يا چوبى ديوارهاى مردم را خط مى

آشد، آنهم طورى آه  وقتى معّلم مشق شاگرد را خط مى. ر معّلم است فكر آردم آه اين اثر آا

  . آشد شود، بچه هم خارج مدرسه به ديوار مردم خط مى گاهى ورقه پاره مى

   

   آتك مبارك

  مرحوم پدرم بسيار اصرار داشت آه من محصل حوزه علميه و روحانى شوم ولى من مخالفت 

  .يل به دبيرستان رفتمآردم، لذا براى ادامه تحص مى



هايم در مسير راه مدرسه، ديگران را   روزى به مدير مدرسه گزارش دادم آه چند نفر از همكالسى

  . آنند، مدير هم آنها را تنبيه آرد اذّيت مى

 آنها متوّجه شدند و در تالفى با هم همفكر شدند و در مسير برگشت آتك مفّصلى به من زدند آه 

: پدرم گفت. حال روى زمين افتادم و به سختى خود را به منزل رساندم ه شد و بىسر و صورتم سيا

  !خواهم بروم حوزه و طلبه شوم هيچى، مى: محسن چى شده؟ گفتم

اى  ام و خدا را شاآرم آه چگونه با حادثه  امروز بسيار خوشحال هستم آه در اين مسير قدم گذارده

  .مسير زندگيم را عوض آرد

   

  اداش نّيت خوب پ

خوب درس بخوان، دوست دارم مرجع : مى خواهى من چه آاره شوم؟ گفت:   روزى به پدرم گفتم

چون . شما ثواب پدر آقاى بروجردى را بردى: گفتم. الّله بروجردى شوى تقليد و عالم رّبانى مثل آيت

  .به اين نّيت مرا به قم فرستادى

   

   

   جريمه خود

شدم، تصميم گرفتم هرروز آه از نماز  روزها به حضور در نماز جماعت اّول وقت موّفق نمى  بعضى از 

پس از مّدتى آه حضورم مرّتب شده بود به . اّول وقت غافل شدم، مبلغى را به عنوان جريمه بپردازم

  !تو براى جريمه ناراحتى يا براى از دست رفتن پاداش نماز جماعت؟: خود گفتم

   

  ت اموال ديگران ضمان

رفتيم به روستاهاى اطراف آاشان و بدون اطالع صاحبان باغها،    بچه آه بودم با دوستانم مى

ام،  آردم چون به سن تكليف نرسيده آرديم، فكر مى خورديم و فرار مى هاى آنان را مى ميوه

م ضمانت دارد، گرچه سالها گذشت تا اينكه در حوزه آموختم آه تعّرض به مال مرد. مسئولّيتى ندارم

  .در زمان آودآى باشد

 مقدارى پول برداشته و به همان روستا نزد صاحبان باغها رفتم و داستان را برايشان تعريف آرده و 

  . حاللّيت طلبيدم

  ! بعضى پول گرفتند و بعضى عالوه بر حالل آردن، ما را به خانه خود مهمان آردند

   

   

   درخت بدون ميوه



  ! دهد اين همه درخت، يكى ميوه نمى:   آنار خانه ما باغى بود، به پدرم گفتم

  !خواند آنند، يكى نماز شب نمى اين همه آدم در اين خانه زندگى مى:  گفت

   

   نصيحت پدرم

:   در چهارده سالگى آه براى ادامه تحصيل عازم قم شدم، پدرم آمد پاى ماشين و به من گفت

: گفتم. پول و رفت و آمد و مذهبت را مخفى نگهدار» ُاسُتر َذهَبك و ِذهابك و َمذهبك«! محسن

  ! مذهب را براى چه؟ امروز آه زمان تقّيه نيست

منظورم اين است آه هيچ وقت براى نماز مقّيد به يك مسجد نشو، چون آه اگر :  پدرم گفت

اى پيدا  خطها دوتا شده، يا آقا مسئله: گويند روزگارى به دليلى خواستى آن مسجد را ترك آنى مى

  ...آرده و يا اين طلبه

  .مثل اّمت باش و به همه مساجد برو و مقّيد به جا و مكان و لباس و شخص خاّصى مباش!  فرزندم

  . آرى گوش سپارى به همين نصيحت باعث شد آه بحمدالّله وارد هيچ خط سياسى نشوم

   

   

  يمده  به شما حجره مى

قدس سره حجره  ام در قم، خواستم در مدرسه علميه آيةاللَّه گلپايگانى هاى اّول طلبگى   سال

خودم . دهند اند حجره نمى به آسانى آه لباس روحانّيت نپوشيده: گفتند. بگيرم ودرس بخوانم

ان به ايش. ايد شما آه لباس نداريد معلوم است آم درس خوانده: خدمت ايشان رسيدم، فرمودند

  :اجازه فرمودند! دهيد، ولى اجازه بدهيد يك مثال بزنم عرض آردم گرچه به من حجره نمى

هايش را بيرون آورد همه به او  گويند فردى در آاشان به حمام رفت، وقتى لباس مى:  عرض آردم

حمام بيرون وقتى اين برخورد را ديد دوباره لباسهايش را پوشيد تا از ! َاه، َاه، چه آدم آثيفى: گفتند

  ! روم حّمام تا بيايم حّمام مى: روى؟ گفت آجا مى: برود، گفتند

گوئيد برو درس بخوان بعد بيا اينجا درس بخوان، برو روحانى شو بعد   حال حكايت شماست آه مى

دهيم،  به شما حجره مى: وقتى اين مثال را زدم ايشان خيلى خنديد و فرمود. بيا اينجا روحانى شو

  .ا بمانيدشما اينج

   

   

   دانشمند بد سليقه



: گفت. ادبيات عرب: خوانى؟ گفتم چه مى: ام به خانه عالمى رفتم، پرسيد   سالهاى اّول طلبگى

اى است؟ يك آلمه قلمبه سلمبه از من پرسيد آه نفهميدم چيست،  چه صيغه» ُاشترُتّن«بگو ببينم 

  !شود يا نه؟ رش را شير بدهد آيا به او محرم مىاگر خواهرزن آسى پسر دائى خواه: بعد پرسيد

  .اين استاد علم دارد، اّما فرهنگ نه. آدم بايد فرهنگ داشته باشد:  پيش خود گفتم

   

   شرايط ازدواج

هر موقع در تحصيل به مدارج باالترى رسيدى و : گفت خواستم ازدواج آنم، ولى پدرم مى   مى

ديدم به هيچ . اندى و به درس خارج فقه و اصول رفتى، ازدواج آنمقدمات و سطح حوزه را گذر

  چرا آمدى؟ : او گفت. شود، اثاثيه را از قم برداشتم و به آاشان نزد پدرم آمدم صورت قانع نمى

  .شوى من ازدواج آنم شما حاضر نمى! خوانم درس نمى:  گفتم

 حّتى به بعضى آقايان سفارش آرد آه . خالصه هر چه به خيال خويش مرا نصيحت آرد اثر نگذاشت

مرا براى درس خواندن نصيحت آنند، من هم بعضى را واسطه آردم آه او را براى موافقت با ازدواج 

  !من نصيحت آنند

شوم، يا بگو  يا بگو آه من مثل حضرت يوسف هستم و دچار گناه نمى:  تا اينكه يك روز به پدرم گفتم

  .به هر حال سرانجام موّفق شدم و نظر موافق پدرم را آسب آردم. گناه آنم يا بگو ازدواج آنم

   

  تجّمل  جشن دامادى بى

براى تزئين مجلس عروسى، از تّجار فرش مقدارى فرش : ام اطرافيان گفتند   براى جشن دامادى

  .درخواست آنيم تا آنها را در مجلس جشن آه آن زمان رسم بود، آويزان آنيم

چرا براى چند ساعت جشن، َسرم را : يم گرفتم اين آار را انجام دهم، اّما بعد به خود گفتم اّول تصم

شود؟ خالصه اين آار را نكردم و هيچ  پيش اين و آن َخم آنم، مگر جشن بدون آويز آردن قالى نمى

  .اتفاقى هم نيفتاد

   

   زندگِى آامل

 مترى داشتيم، ١٢يك اطاق . اى اجاره آرديم م و خانه  روزهاى اّول ازدواجم بود، با همسرم آمدم ق

 مترى ١٢اگر ما يك فرش : پدرم آمد به منزل ما احوال پرسى، گفتم.  مترى٦ولى يك فرش 

خنديد؟  چرا مى: گفتم! پدرم خنديد. شد، زندگى ما آامل بود داشتيم و تمام اطاق فرش مى مى

ات  ، خوشا به حال تو آه با يك فرش زندگىام آامل نشده دوم زندگى  سال است مى٨٠من : گفت

  !شود آامل مى

   



   تشّكر از خانواده

. شما آقاى مطهرى را دعوت آن:   با اينكه رفت و آمد مهمان به منزل ما زياد بود، ولى خانواده گفت

شّكر چون تنها مهمانى آه موقع رفتن، به نزديك آشپزخانه آمده و از من ت: عّلت را پرسيدم؟ گفت

  !آنند ها تنها از شما تشّكر مى آند، ايشان است، بقيه مهمان مى

   

   توّسل به اهلبيت

  :آنم اى دارم آه با چند مقّدمه بيان مى   خاطره

 زمانى وضعّيت مردم سامرا خيلى بد و گرفتار ضعف و فقر بودند به صورتى آه ضرب المثل شده -١ 

  .آردند آنها حمام نداشته و در رودخانه استحمام مى.  استبود آه فالنى مثل فقراى سامرا

اى را  قدس سره تصميم گرفتند در آن شهر حمامى بزرگ و در آنار آن حسينيه  آيت الّله بروجردى-٢ 

  .عليه السالم نيز از مظلومّيت بيرون بيايد براى شيعيان بسازند تا زيارت امام هادى

 -عليه السالم، آية اللَّه العظمى خوانسارى   رونق زيارت امام هادى به پيروى از آن سياست براى-٣ 

ها پيغام داده و سفارش آردند آه ماه رمضان آن سال روزها  اى از طلبه آه در تهران بودند به عّده

  .عليه السالم احيا بگيرند ها در حرم امام هادى بخوابند و شب

اى از نيروهاى حوزه را به سامرا   اين سياست، عّده آية اللَّه العظمى شيرازى هم در راستاى-٤ 

  .به هر حال توفيقى بود آه يك ماه رمضان من در آن مراسم بودم. فرستادند

عليه السالم پناه آورده بود و   در آن زمان فقر شديدى به يكى از طالب فشار آورده وبه امام هادى

  ... شما هستم و محتاج ومن مهمان: آرد آنار صحن آن حضرت ايستاده و عرض مى

آمى ايستادم يك وقت آية اللَّه العظمى شيرازى از حرم بيرون آمد و برخالف رويه : گفت  مى

رفتند، به طرف من آمده و مقدارى پول به  هميشگى آه عبا به سر آشيده به طرف درب صحن مى

ا دفعه اّولتان است آه شم. عليه السالم است اين آار به سفارش امام هادى: من داده و فرمودند

  .ام ايد، ولى من بارها اينجا به پناه آمده و نتيجه گرفته ايد و به اين درب پناه آورده گرفتار شده

 اين داستان در ذهنم بود تا اينكه ازدواج آرده و با همسرم به مشهد مقدس رفتيم، چند روزى 

خواستم سّجاده نمازم را بفروشم، . مگذشت، پولم تمام شد، حّتى پول خريد دو عدد نان را نداشت

به حرم امام رضاعليه السالم رفتم تا . خواستم تسبيحم را بفروشم، قيمتى نداشت. خانم مانع شد

مأيوس شدم، يك وقت به ياد . با زيارتنامه خواندن پولى بگيرم، اّما آسى به من مراجعه نكرد

  : سالم عرض آردمداستان سامرا افتادم، آمدم آنار صحن امام رضاعليه ال

ام، شما اهل آرامت و بخشش  من مهمان شما هستم و محتاج، به شما پناه آورده!  يا امام رضا

  .و توسلى پيدا آردم» عادتكم االحسان و سجّيتكم الكرم«هستيد؛ 



شما آجا ! آقاى قرائتى:  بعد از چند دقيقه يكى از سادات آه از دوستان بود از راه رسيد و گفت

روز آخر سفرم : براى چى؟ گفت: گردم؟ گفتم ، من نيم ساعت است آه دنبال شما مىهستيد

  . ام، گفتم بيايم به شما قرض بدهم آه ممكن است احتياج پيدا آنيد است و مقدارى پول زياد آورده

  .همه اينها حرف است، امام رضاعليه السالم شما را براى من فرستاده است! فالنى:  گفتم

   

   

  گذارى  جشن عّمامه

مقدارى . گيرند   رسم است آه طالب علوم دينى و حوزه علميه، براى عّمامه گذارى جشن مى

قدس سره  سهم امام داشتم و موقع عّمامه گذاريم بود، رفتم خدمت آية اللَّه العظمى گلپايگانى

اده آنم؟ ايشان دهيد از اين سهم امام براى جشن عّمامه گذارى استف عرض آردم اجازه مى

  !ما آه براى عّمامه گذارى جشن نگرفتيم، ُمّال نشديم؟: فرمودند

   

   توّآل بر خدا

ها آالسى به سبك جديد بگذارم، آسى نبود تبليغ آند و خودم هم  خواستم در قم براى طلبه   مى

وى آاغذ نوشتم و چند اى را ر لذا اطالعيه. معتقد بودم آه اين روش آالسدارى براى آنها مفيد است

  . آپى از آن گرفته و آمدم درب فيضيه تا به ديوار بچسبانم

ها وقتى   يكى از اساتيد دلش براى من سوخت، با اصرار اطالعيه را از من گرفت آه بچسباند، طلبه

ر پس از آن بحمداللَّه آالس برگزا. ها را از من گرفتند و پخش آردند آن استاد را ديدند، همه برگه

  .گرديد

   

   

   تبليغ ناموّفق

ام به روستايى جهت تبليغ اعزام شدم، آنها مقّيد بودند آه مبّلغ بايد خوب و خوش    اوائل طلبگى

  .توانستم، عذر مرا خواستند و من نيز آنجا را ترك آردم صدا مصيبت بخواند و چون من نمى

   

   به دارايى خود تكيه نكنيم

توصيه شد آه براى بين راه . ن جوانى و اوائل طلبگى خواستم از نجف اشرف به مكه بروم  در سني

شب آه خواستم تحويل بگيرم به .  نان سفارش دادم٤٠و آنجا مقدارى نان خشك آنم، به نانوائى 

 نان دارد گرسنگى ٤٠آسى آه : ذهنم رسيد يك نان هم براى استفاده امشب بگيرم، اّما گفتم

  .خورد نمى



 خالصه نانها را آوردم وچون حجره خودم آوچك و حجره دوستم بزرگ بود، نانها را در حجره او براى 

  . خشك شدن پهن آردم

 شب آه خواستم شام بخورم ديدم نان در حجره ندارم، به حجره دوستم رفتم تا از آنجا نان بردارم، 

هاى ديگر رفتم تا چند تّكه ناِن  ه حجرهديدم او درب را بسته و رفته است، خالصه براى تهيه نان ب

  .خشك بدست آوردم

  ! نان داشتم، به گدائى افتادم٤٠ آن شب آه 

   

   غفلت ما، آرزوى دشمن

 -ام، با آمال تعّجب يك روز مرحوم آية اللَّه شيخ بهاءالدين محالتى    قبل از انقالب و در اوائل طلبگى

 به ديدن و -برد  وحانيونى آه حكومت طاغوت از او حساب مىيكى از مراجع وقت و از معدود ر

: شما برويد خدمت مراجع و بگوييد: احوالپرس من آمد، هنگام مراجعت با آمال تعّجب به من فرمود

وّد «: فرمايد خواهيد با اين آيه قرآن چكار آنيد آه مى پس مى! ايد آنقدر به فقه و اصول مشغول شده

 )١٠٢ نساء، (».... عن اسلحتكم وامتعتكمالذين آفروا لو تغفلون

  .آّفار دوست دارند شما از اسلحه و مسائل روزمّره زندگى خود غافل باشيد

   

   جايزه ويژه

دارند آه  هاى داغ غذا را بر مى هاى زيادى دوخته آه با آن ظرف   يك روز در منزل ديدم خانم دستگيره

  . به جلسه درس براى جايزه آوردمدستشان نسوزد، آنها را برداشته و

  :يكى از اين سه مورد جايزه را انتخاب آن:  وقتى خواستم جايزه بدهم به طرف گفتم

  . جلد است و چندين هزار تومان قيمت دارد٢٠ يك دوره تفسير الميزان آه -١ 

  . مقدارى پول-٢ 

  . چيزى آه به آتش و گرماى دنيا نسوزى-٣ 

  !همه خنديدند. ها را بيرون آورده به او دادم من هم دستگيره. ممورد سّو:  گفت

   

   استاد و شاگرد

. خواندم، يك روز به هنگام درس، درب اطاق باز شد   استادى داشتم آه مّدتى خدمت او درس مى

  . استاد بلند شد درب را بست وبرگشت و درس را ادامه داد

  !خوب نيست استاد به شاگردش دستور بدهد: م، فرمودبستي گفتى ما مى آقا مى:  گفتيم

ام، اّما اين برخورد همچنان در ذهنم باقى مانده  داند هر چه نزدش خواندم فراموش آرده  خدا مى

  .است



   

   اخالق، ماندگارتر از درس

اشت و اش را به سرگذ   به عيادت يكى از مراجع رفتم، ايشان از جاى خود بلند شد و عّمامه

من تقاضا آردم راحت باشد و استراحت آند، . به احترام شما: فرمود. نشست، عّلت را پرسيدم

  .دارم دهى عّمامه را برمى حال آه اجازه مى: ايشان قبول آرد و فرمود

ام فراموش آرده باشم، ولى اين خاطره هنوز در   شايد من تمام درسهايى آه در محضرش خوانده

براى همين به معّلمان و مبّلغان .  احترام من بلند شد و عّمامه به سر گذاشتذهنم مانده آه به

  .آنم آه با احترام و محّبت به مخاطبان، تأثير آالم خود را بيشتر آنند توصيه مى

   

   از امام حسين چه بخواهم؟

 حرم امام رفتم و در هاى جمعه آه در نجف بودم توفيقى بود آه به آربال مى   در بعضى شب

  . پرداختم عليه السالم به مناجات مى حسين

در آنجا چه : عليه السالم مستجاب است، از استادم پرسيدم  از آنجا آه دعا زير گنبد امام حسين

  دعا و درخواستى از خدا داشته باشم؟

نى آه بسيارند آسا. اش از دل تو بيرون رود دعا آن هر چه مفيد نيست، عالقه:  ايشان فرمودند

  .فايده است عالقمند به آارى هستند آه بى

  .برم از علم بدون منفعت به تو پناه مى! خداوندا» اعوذ بك ِمن ِعلم الينفع«: خوانيم  در دعا نيز مى

  .اى ندارم  خدا را شاآرم آه به جز قرآن و تفسير، به بسيارى از علوم غير مفيد عالقه

   

   

   وظيفه آدام است

اى براى خودم داشته   وقتى دوره سطح را در حوزه تمام آردم، متحّير مانده بودم آه چه برنامه 

هاى  باالخره تصميم گرفتم جوان. دوستانم به درس خارج فقه رفتند، اّما من سرگردان بودم. باشم

ى هم تخته سياهى تهيه آردم ومقدار. ام دعوت آنم وبراى آنان اصول دين بگويم محل را به خانه

  .ميوه وشيرينى خريدم وشروع به دعوت آردم

ها مشغول درس هستند و جوانها رها و   بعد ديدم آار خوبى است ولى يك دست صدا ندارد، طلبه

مفاسد بسيار، در فكر بودم آه آيا آار من درست است يا آار دوستان، من درس را رها آرده به 

تا اينكه يكى از فضالى محترم . اند آرده به سراغ درس رفتهام و آنها جوانها را رها  سراغ جوانها رفته

عليه السالم  لباست را بپوش تا خدمت امام زمان: در خواب ديدم آه به من گفتند: روزى به من گفت

از آقا . به محضر آقا رسيدم، اّما زبانم گرفت، به شّدت ناراحت شدم تا اينكه زبانم باز شد. برسى



وظيفه اين است آه هر آدام از شما تعدادى از جوانها را :  چيست؟ فرمودنداآلن وظيفه: سؤال آردم

  .جمع آنيد و به آنها دين بياموزيد

  . با اين مطلب، اميدوار شدم و به آارم ادامه دادم

   

   قرارداد با امام رضاعليه السالم

 السالم قرار گذاشتم آه در حرم با حضرت رضاعليه.   يك سال براى زيارت به مشهد مقّدس رفتم

آنم و در عوض امام رضاعليه  من يك سال مّجانى براى جوانها واقشار مختلف آالس برگزار مى

  .السالم نيز از خدا بخواهد من در آارم اخالص داشته باشم

شد آه روزى همراه با جمعّيت حاضر در جلسه از   مشغول تدريس شدم، سال داشت سپرى مى

رفت نگاهى به عقب آرد، با آنكه مرا ديد ولى  اى آه جلو من راه مى دم، طلبهآم مسجد بيرون مى

يا به پشت سر نگاه نكن يا اگر مرا ديدى تعارف آن آه : من پيش خود گفتم! به راه خود ادامه داد

  !بفرماييد جلو

با . حت شدم ناگهان به ياد قرار با امام رضاعليه السالم افتادم، فهميدم اخالص ندارم، خيلى نارا

 ٩  انسان، (»ال نريد منكم جزاًء و ال شكورًا«: فرمايد خود گفتم آه قرآن در مورد اولياى خدا مى

من آار مّجانى انجام دادم، ولى توّقع داشتم مردم . خواهند و نه انتظار تشكر دارند آنان نه مزد مى)

  ! از من احترام آنند

جوئى   تهرانى رسيدم و ماجراى خود را تعريف آرده و از ايشان چاره خدمت آية اللَّه ميرزا جواد آقا

يك وقت ديدم اين پيرمرد بزرگوار شروع آرد به گريه آردن، نگران شدم آه باعث اذّيت . خواستم

برو حرم، خدمت امام : ايشان فرمود. ايشان نيز شدم، لذا عذرخواهى آرده و عّلت را پرسيدم

تشّكر آن آه اآلن فهميدى مشرك هستى واخالص ندارى، من از خود رضاعليه السالم و از حضرت 

  .ترسم آه در آخر عمر با ريش سفيد در سّن نود سالگى مشرك باشم و خود متوّجه نباشم مى

   

   تّوسل به امام رضاعليه السالم

اشتم، به هاى قبل از انقالب آه تازه براى جوانان آالس شروع آرده و در آاشان جلسه د   سال

چه خوب بود اين چند : در حرم به امام عرض آردم. قصد زيارت امام رضاعليه السالم به مشهد رفتم

  .داشتم روزى آه اينجا هستم جلسه و آالسى مى

دبيران تعليمات دينى ! آقاى قرائتى:  در همين حال يكى از روحانيون آشنا پيش من آمد و گفت

اى است با عظمت آه افرادى مثل آية  با هم رفتيم، ديدم جلسه. يااى دارند، شما نيز با ما ب جلسه

من اصرار آردم تا اجازه دهند . اى، شهيدان مطهرى و باهنر و بهشتى نيز تشريف داشتند اللَّه خامنه

. خيلى پسنديدند. من نيز مطالبى را همراه با مثال بيان آردم. اى صحبت آنم، اجازه دادند پنج دقيقه



مرحوم ! اش بيافتد خنرانى من، آنقدر شهيد مطهرى خنديد آه نزديك بود صندلىحّتى موقع س

شود دين را همراه با َمثل و خنده  آردم آه آيا مى من خيلى وقت بود فكر مى: شهيد بهشتى فرمود

  .به مردم منتقل آرد آه امروز ديدم

جد مهم مشهد را به عهده  در پايان جلسه، رهبر معظم انقالب آه در آن زمان امامت يكى از مسا

داشتند، مرا به منزل دعوت آردند و پس از پذيرائى، اطاقى به من دادند و بعد مرا به مسجد 

آقاى : خودشان بردند آه البّته مسجد ايشان زنده، پر طراوت و خيلى هم جوان داشت، فرمودند

و جوانان آالس داشته شما هر چند وقت آه مشهد هستيد در اينجا بمانيد و براى مردم ! قرائتى

  . باشيد

   

   شوق آموختن

خواستند از قم به    افتخار داشتم آه در قم چند ماه ميزبان شهيد مطهرى بودم و زمانى آه مى

. آمدم تا در مسير راه از نظر علمى از ايشان استفاده آنم تهران برگردند من نيز همراه ايشان مى

آند خود آن  عليه السالم ظهور مى قيده دارند هنگامى آه امام زمانها ع بعضى: يك روز ايشان فرمود

آند و نيازى به تالش و آوشش و قيام ما نيست، اين  حضرت ظلم و ستم و مشكالت را حل مى

  .حرف درستى نيست

نشينند و حداقل   آرى، آنها آه به هنگام شب در انتظار طلوع خورشيد فردا هستند در تاريكى نمى

  .آنند شن مىچراغى رو

   

   آسان گويى، نه سست گويى

يكى آية اللَّه حاج آقا مرتضى :   به ياد دارم يك جمله را دو شخصّيت مهم به من سفارش آردند

ها  نگو من معّلم بچه! قرائتى: قدس سره و ديگرى آية اللَّه شهيد دآتر بهشتى، آنان فرمودند حائرى

به شكلى اين نسل را بساز و ! نگو سان بگو ولى سستهستم تا سست و آبكى صحبت آنى، آ

  . براى آنها سخن بگو آه اگر ديگران آمدند، بتوانند بقيه راه را ادامه دهند و آنها را بسازند

 )٧٠  احزاب، (»و قولوا قوًال سديدًا«: فرمايد  قرآن مى

  .محكم و با استدالل سخن بگوئيد

   

  يتب  زيبايى معارف اهل

عوامل سقوط «هايم در خارج از آشور، فرازى از دعاى ابوحمزه را تحت عنوان    در يكى از سخنرانى

  . دادم توضيح مى» جامعه



. من خيلى لّذت بردم وخوشحال هستم:  بعد از جلسه دآترى آمد و خيلى تعريف آرد و گفت

 بود آه امام سجادعليه السالم در انگيز آور و شگفت براى من بسيار تعّجب: دليلش را پرسيدم؟ گفت

اّللهم اّنى «: فرمايد يك سطر و جمله دعا، عوامل سقوط جامعه را بر شمرده است، آنجا آه مى

  »...أعوذبك من الَكسل و الَفشل و الَهّم و الُجبن و

   

  ! خوابم نماينده امام نيست

. موقع نماز صبح مرا بيدار آن: بخانه گفتم  تا دير وقت در جايى مهمان بودم، موقع خوابيدن به صاح

خودم نماينده امام هستم، ! آقا: گويى، گفتم شما آه نماينده امام هستى چنين مى! عجب: گفت

  !خوابم آه نماينده امام نيست

   

   توّجه به حال مستمعين

ب گرم صحبت بودم يك ش.   اوائل آه آاشان بودم، ماه مبارك رمضان بعد از افطار سخنرانى داشتم

مثل اينكه امروز ! آقاى قرائتى: و جلسه داغ بود و آمى طول آشيده بود، يك نفر بلند شد و گفت

اى، من امروز َسِر آار  اى و خوب خورده اى و افطار هم دعوت داشته بعد از ظهر خوب استراحت آرده

  !آنى  صحبت مىام، بس است، چقدر ام، افطارى هم آش ُترش خورده ام، خيلى خسته بوده

   

   استخاره در حال طواف

  در حال طواف به دور خانه خدا، روى ديوار حجر اسماعيل قرآنى بود، برداشتم و باز آردم، آيات 

 )١٢٧ بقره، (»....و اذ يرفع ابراهيم القواعد«: مربوط به ساختن خانه خدا آمد

بعد از طواف آمدم براى نماز پشت مقام . و لّذت بردم در همان حال طواف اين آيات را تالوت آرده 

 )١٢٦ بقره، (»...و ارزق اهله من الثمرات«: ابراهيم و دوباره قرآن را باز آردم، اين آيات آمد

 در اين هنگام يكى از دوستان آنار من نشست و يك موز و چند بادام به من داد، گفتم اين قسمت 

  .از آيه نيز تعبير شد

   

   غذا خوردن در ميان سخنرانى

 دقيقه ٥.   يك روز به عّلت جلسات پى در پى و سخنرانى زياد، در جلسه آخر ضعف مرا فراگرفت

حال ندارم، ختم جلسه را اعالم : صحبت آردم اّما ادامه آن مشكل شد، به حاضرين در جلسه گفتم

مقدارى نان و پنير و . ام از گرسنگى ضعف گرفته: اّما آنان بر ادامه جلسه اصرار داشتند، گفتم. آنيد

  .مقدارى خوردم و بعد صحبت را ادامه دادم. سبزى آوردند و در همان باالى منبر به من دادند

   



   آرامتى از ُحجربن َعدى

. عليه السالم حرآت آرديم   در سوريه به قصد زيارت ُحجربن َعدى يكى از ياران خاص حضرت على

دانستم گفتم، از جمله اين  راه دخترم سؤال آرد آه حجربن عدى آيست؟ مقدارى آه مىدر بين 

هاى آن  عليه السالم خواست صلحنامه را قبول آند يكى از شرطها و ماّده آه موقعى آه امام حسن

  .اين بود آه معاويه ُحجر را آزاد آرده و او را اعدام نكند

قفسه آتاب در آنجا بود ودر ميان آنها آتابى ده جلدى به نام  وقتى وارد زيارتگاِه ُحجر شديم، يك 

به طور اتفاق يكى از جلدهاى آن را برداشته و باز آردم، در آمال تّعجب . »واْعلموا َاّنى فاطمه«

ِاقطعوا رأسى «: اى آمد آه در آن حاالتى از حجر نوشته شده بود، از جمله اينكه گفته بود صفحه

عليه  اگر گردنم را نيز بزنيد، به خدا قسم دست از علّى» طالب  من علّى ابن ابىفواللَّه ال َاتّبرُء

  .السالم بر نخواهم داشت

  . اين را آرامتى از آن بزرگوار دانستم

   

   بوسيدن دست آارگر

آيند، شما  امروز آارگران نمونه مى: امام جمعه فرمود.   قرار بود در نماز جمعه شيراز صحبت آنم

  . ، ايشان اصرار آرد، پذيرفتم...عرض آردم شما بايد. آنان را تشويق آنيد

ام آه پيامبرصلى اهللا عليه وآله  من سالها اين حديث را براى مردم خوانده:  در پايان سخنرانى گفتم

بوسيد، لذا آارگران نمونه را به جايگاه دعوت آردم و دست آنها را بوسيدم، مردم  دست آارگر را مى

  .بوسى شما آه به روايت عمل آردى، اثرش بيشتر از سخنرانى بود اين دست: فتندگ

   

   فوتبال به جاى سخنرانى

  جبهه جنوب بودم، برادرانى را در حال توپ بازى ديدم، خواستند بازى آنان را براى سخنرانى من 

  .ر گذارده و همراه آنان بازى آردمنه و اجازه ندادم، آنگاه خودم هم لباس را آنا: تعطيل آنند، گفتم

   

   تفسير به روز

تفسير براى ! آقا حاج: ها گفتند اى از جوان   در اردبيل جلسه تفسير براى جوانان برگزار نمودم، عّده

اند، بدون رعايت  من فهميدم آنهايى آه قبًال تفسير گفته. پيرمردهاست، براى ما مطالب روز بگوئيد

بوده است زيرا تفسير بايد جورى باشد آه هر آس به حّد ظرفّيت و آشش خود حال مستمعين 

صلى اهللا عليه  زيرا پيامبر اآرم. توانند تفسير داشته باشند ها هم مى بتواند استفاده آند، حّتى بچه

  .هاى قرآن، عمارو اسامه و سلمان و ابوذر تربيت آرد وآله با همين داستان

  :فسير سوره يوسف را شروع آردم و به اين شكل گفتم آهها ت  همانجا براى جوان



  .شما همه يوسفيد!  يوسفى بود؛ جوانها

  .برند  او را بردند؛ شما را هم مى

  ... .برند  به اسم بازى بردند؛ شما را هم به اسم بازى مى

   

   ترويج اسالم نه حزب و خط

 شب فهميدم براى رقابت و خط ٥دم، بعد از  شب دعوت شده بو٢٠  براى سخنرانى در شهرى 

  . شود بازى از جلسه من سوء استفاده مى

من مرّوج اسالم هستم، نه وسيله : گفتم! ايد شما قول داده: گفتند.  از آنان خداحافظى آردم

  .هوسهاى اين و آن

   

   

   هر گروهى نيازمند چيزى

جمعّيت زياد بود، آنها را بر ساس سن و سال از .   شب احياى ماه رمضان به مسجدى دعوت شدم

ها را براى درست  پيرمردها را براى خواندن دعاى جوشن به يك گوشه و ميانسال: هم جدا آردم

اى ديگر و جوانان ونوجوانان را براى آموزش اصول عقائد در گوشه  آردن نماز وحمد وسوره به گوشه

هاى نادرست  بنا نيست در سّنت: گفتم! ما را بهم زدىمجلس : رئيس هيئت گفت. ديگرى قرار دادم

  .خورد شويم، بايد تسليم روشهاى درست واصالحى باشيم

   

   اعتراف به گناه

متذّآر .   وارد حرم امام رضاعليه السالم شدم، جوانى را ديدم آه زنجير طال به گردن آرده بود

  .يارت خود مشغول شددانم و به ز مى: حرمت آن شدم، او در جواب گفت

اعتنايى دوباره مشغول   من ابتدا ناراحت شدم، زيرا او سخنم را شنيد و اقرار به گناه آرد و با بى

هاى من  بعد به فكر فرو رفتم آه اآلن اگر امام رضاعليه السالم نيز از بعضى خالفكارى. زيارت شد

پس من در مقابل امام رضاعليه السالم و : فتمبا خود گ! توانم انكار آنم و بايد اقرار آنم بپرسد، نمى

  !آن جوان در مقابل من، اگر من بدتر نباشم بهتر نيستم

به چه دليل طال براى مرد حرام ! آقا حاج:  بعد از چند لحظه همان جوان آنار من نشست و گفت

ام رضاعليه پيش خود فكر آردم آه چون روح من در مقابل ام. است؟ من دليل آوردم و او قبول آرد

  .السالم تسليم شد، خداوند هم روح اين جوان را در مقابل من تسليم آرد

   

    دوش آب سرد در منى



مقدارى گشتم و پيدا نكردم، .  خيمه را ُگم آردم   در ايام حج و يكى از سالهاى آم آبى، در منى

  . خيلى اذّيت شدم

خوب اآلن چه : آنى؟ داستان را گفتم، گفت  مىاينجا چه:  يكى از دوستان به من رسيد وگفت

دست مرا گرفت و به خيمه ! يك دوش آب سرد و يك انار يزد: خواهى؟ من از روى مزاح گفتم مى

خودشان برد آه در آن خيمه دوش آب بود، پس از دوش گرفتن، وقتى در خيمه نشستم، آن سّيد، 

  !!زد استبه جّدم اين انار ي: انارى را جلوى من گذاشت و گفت

   

   

   مزاح با عالمه جعفرى

آجا تشريف : به ايشان گفتم.   در مشهد مقدس به مرحوم عالمه محمد تقى جعفرى برخورد آردم

روم، ولى  عرض آردم من نيز به جلسه سخنرانى مى. به جلسه سخنرانى: بريد، فرمود مى

سُنلقى عليك قوًال «: مظهر آيهشما : چيست؟ گفتم: دانى فرق من با شما چيست؟ فرمود مى

  .ايشان بسيار خنديد. »هذا بياٌن للناس«: باشى و من مصداق آيه مى» ثقيًال

   

   شوخى با دوستان

! تعّجب آردند. بلد نيستم: گفتم! دعاى سفره بخوان:   در پايان سفره مهمانى، دوستان گفتند

  .شوم  زياد مهمانى آنيد من دعا را حفظ مىآنيد، اگر تعّجب نكنيد، شما آم مهمانى مى: گفتم

چرا حفظ : گفتند!  يك بار هم براى خواندن نماز مّيت، آتاب دعا را برداشتم تا از روى آن بخوانم

  !شوم خوانم وحفظ مى ميريد، اگر زياد بميريد من زياد مى شما آم مى: نيستى؟ گفتم

   

   يادگارى

: فكرى آردم و گفتم! يه چيزى به من يادگارى بده! حاج آقا: فت  در جبهه شخصى به من رسيد وگ

  !ام را برداشت و ُبرد او عّمامه. من نگاهى آردم و چيزى نگفتم! ات را بده عمامه: گفت. چيزى ندارم

   

   باطوم يا باطون

از ، »باطون«، شك آردم آه باطوم است يا »باطوم«اى خواستم روى تخته بنويسم    در جلسه

  !حاج آقا بايد چند تا از آن را بخورى تا بدانى: حّضار پرسيدم، يكى از ميان جمعّيت گفت

   

   عبودّيت، ثمره علم واقعى



آردم حال بهترى  سالهاى اّول تحصيل وقتى عبادت مى: قدس سره گفتم   به عالمه طباطبائى

  ليلش چيست؟ داشتم، هر چه علمم زيادتر شد، حال و توّجهم آمتر شده، د

اى علم حقيقى نبوده، اگر علم حقيقى و واقعى  دليلش اين است آه اينها آه خوانده:  ايشان فرمود

  .شد بود، تواضع انسان زيادتر مى

علم واقعى آن است آه هر چه زيادتر » ثمرة العلم العبودية«: فرمايد عليه السالم مى  اميرالمومنين

  .يادتر شودشود، خشوع و عبادت انسان ز مى

   

   حديث مهمان

تا وارد منزل شدم، . ها به دعوت حاجيه خانم، مهمان ما و مشغول غذا خوردن بودند اى از خانم   عّده

حديث داريم قبل از سير شدن دست از : گفتم! حاج آقا براى ما هم حديثى بخوان: ها گفتند خانم

  !!غذا بكشيد

   

   احتجاج در پاآستان

هرچند . من هم با دعوت در آن جلسه شرآت آرده بودم.  گردهمايى بسيار مهمى در پاآستان بود 

هايى درباره شيعه داشتند، ولى اآثرًا علما و دانشمندان اهل سّنت بودند و بر ضّد  ها تعريف بعضى

  . شد شيعه صحبت مى

همه ! ه شيعه و نه سّنىن:  نوبت به من رسيد، فكر آردم چه بگويم، رفتم پشت تريبون وگفتم

  :البته براى شيعه بودنم سه دليل از قرآن دارم: بعد گفتم. خوشحال شده و برايم آف زدند

 (.١١ - ١٠  واقعه، (»الّسابقون الّسابقون اولئك المقّربون«: فرمايد قرآن مى:  اّول

مه چهارگانه عليهم السالم از سابقين هستند و ائ  حضرت على و امام حسن و امام حسين

  . باشند همه از متأّخرين مى) اعّم از مالكى، شافعى، حنبلى و حنفى(سنت  اهل

 (.١٩٦عمران،    آل(»و التحسبّن اّلذين ُقتلوا فى سبيل اللَّه َامواتا«: فرمايد قرآن مى:  دّوم

 )٩٥  نساء، (»فضل اللَّه المجاهدين على القاعدين« و 

  سنت چطور؟ اند، ولى ائّمه چهارگانه اهل ، جهاد آرده و در راه خدا شهيد شدهتمام پيشوايان شيعه

البيت  اّنما يريد اللَّه لُيذهب عنكم الّرجس اهل«: فرمايد عليهم السالم مى بيت قرآن درباره اهل:  سّوم

 (.٣٣  احزاب، (»و ُيطّهرآم تطهيرًا

  . ولى درباره ائمه چهارگانه يك آيه هم نداريم

  . دوباره آف زدند و مرا تشويق آردند

   

   پيروى از امام رضاعليه السالم



.   قبل از انقالب براى تبليغ و آالسدارى به شهرستان خوانسار رفتم، اّما از جلسات استقبالى نشد

يك لحظه . يك روز در حّمام عمومى بودم آه جوانى براى زدن آيسه به پشتش از من آمك خواست

بدون تأمل آيسه و صابون را . نم رسيد آه امام رضاعليه السالم هم در حمام چنين آارى آردبه ذه

  .گرفته و آمك آردم

 من زودتر از او از حّمام بيرون آمده ولباسهايم را پوشيدم، او وقتى مرا با لباس روحانّيت ديد جلو آمد 

پول حمام او را هم . ام ام عمل آرده اشكالى ندارد، من به وظيفه: گفتم. و شروع به عذرخواهى آرد

  . حساب آردم

  . مرا خجالت داديد، من هم بايد براى شما آارى بكنم! آقا حاج:  از حّمام آه بيرون آمديم گفت

من احتياجى ندارم، ولى داستان آمدنم به خوانسار و استقبال نكردن از آالس را برايش :  گفتم

  .تعريف آرده و از هم جدا شديم

 از آن روز به بعد ديدم جلسه شلوغ شد و جوانان بسيارى شرآت آردند، متوّجه شدم آه اين به 

  .گيرى آن جوان بوده است برآت تقليد از امام رضاعليه السالم و تأثيرپذيرى و پى

   

   قرائتى خطشكن

در . ر رفته بوديم  در زمان رياست جمهورِى مقام معظم رهبرى، به عنوان هيأت همراه به چند آشو

ها و حّتى آنها آه از  يكى از آشورها در هتل محّل اقامت ما استخرى بود، در حضور همه شخصّيت

چه خوب شد شما خط شكنى : آن آشور بودند، به استخر پريدم و بعد از من بقّيه نيز آمدند و گفتند

  .آشيديم خواستيم ولى خجالت مى آردى، ما هم مى

   

   يا سخنرانى تأثير عمل

چرا خداوند در دنيا ما را : در يكى از آالسها عنوان درسم اين بود.   در اهواز آالسهاى زيادى داشتم

  رساند؟ به جزاى اعمالمان نمى

شما نيز فكر آنيد و : ها گفتم  براى اين سؤال چند جواب آماده آرده بودم، ولى قبل از پاسخ به جوان

 بلند شد و جوابى داد، ديدم جواب خوبى است و آن جواب در يكى از جوانها. جواب بدهيد

قلم و دفتر خود را برداشتم و همانجا يادداشت آرده و آن جوان را هم . هاى من نيست يادداشت

  .من اين را بلد نبودم: تشويق آردم و گفتم

در مقابل آن عكس العمل شما :  روز آخرى آه خواستم از اهواز بيرون بيايم، يكى از دبيران گفت

  .هاى شما اثر تربيتيش بيشتر بود آموز و قبول و يادداشت جواب او، از همه سخنرانى دانش

   

   دوستى بدون عمل



  . خرم امروز مى: گفتم. ام آوچولو بود، از من بيسكويت خواست   بچه

يادم : ويت آو؟ گفتمبابا بيسك: بچه دويد جلو و پرسيد.  وقتى به خانه برگشتم فراموش آرده بودم

  .بابا َبده، بابا َبده: بچه تازه به زبان آمده بود، گفت. رفت

بيسكويت آو؟ دانستم آه دوستى بدون : گفت. دوستت دارم! باباجان:  بچه را بغل آردم و گفتم

گوئيم خدا و رسول و اهل بيت او را دوست  چگونه ما مى. عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد

  آنيم؟ لى در عمل آوتاهى مىداريم، و

   

  هاى ماّدى  تحليل

. تو خيلى سياستمدارى: ها آالس داشتم، شخصى به من گفت   زمانى آه در آاشان براى بچه

گذارى تا چند سال ديگر آه  آنى و برايشان آالس مى ها را جمع مى تو اين بچه: چطور؟ گفت: گفتم

  !!تو بدهندبزرگ شدند، خمس وسهم امامشان را به 

   

  هاى جذب  شيوه

شد،  هرچه از مردم دعوت مى. شهر اصفهان رفته بودم   زمان طاغوت براى تبليغ به اطراف زّرين

از آنها خواستم تا . آردند در نزديكى مسجد جوانها واليبال بازى مى. آمد آمتر آسى به مسجد مى

  . ه را آنار گذاشته و قدرى واليبال بازى آردمبا ترديد پذيرفتند، عبا و عمام. همبازى آنان شوم

 دقيقه نماز و ده دقيقه به صحبت ٥ هنگام اذان شد، از آنها تقاضا آردم آه با من به مسجد بيايند و 

  .آمدند آنان پذيرفتند و از آن پس هرشب جوانها به مسجد مى. من گوش آنند

   

   موسيقى در اتوبوس

آقاى : خواست مرا عصبانى آند گفت شخصى مى. وس عازم سفرى بودم  زمان طاغوت در اتوب

  !حاجى آقا در ماشين تشريف دارند، موسيقى را روشن آنيد! راننده

من ماندم آه چه آنم؟ پياده شوم يا بنشينم؟ .  راننده هم آوتاهى نكرد و موسيقى را روشن آرد

آمدن  صحبت خوش: آيد؟ گفتم  خوشت مىحاج آقا چطوره؟: آردم آن آقا گفت طور آه فكر مى همين

آيد مغزم  من حيفم مى: گفتم. نه: خواند؟ گفت اى مى غير از اين است آه خواننده. و نيامدن نيست

اگر شما هم يك نوار خام داشته باشيد، هر صدايى را روى آن ضبط . را در اختيار اين خواننده بگذارم

  .نخواهيد آرد

   

   آرامش در تنهايى



من به ديدنش . الّله مدنى در نورآباد آازرون تبعيد بود   در رژيم طاغوت، شهيد محراب حضرت آيت

من : از تنهايى ناراحت نيستيد؟ فرمود: گفتم. برد رفتم، ديدم اين عالم رّبانى در تنهايى به سر مى

شوم و هر  تر مى خوابم، يك قدم به خدا نزديك هرشبى آه مى. تنها نيستم، در محضر خدا هستم

  .شود دارد، يك قدم از خدا دورتر مى برمى) شاه(قدمى آه دشمنم 

   

  ! بلد نيستم

: سؤال اّول مطرح شد، گفتم.   جلسه پاسخ به سؤاالت بود و من مسئول پاسخگويى به سؤاالت

م، تا بيست سؤال آردند؛ بلد نبود. سؤال سّوم؛ بلد نيستم. سؤال دّوم؛ بلد نيستم. بلد نيستم

پاسخ به سؤاالتى آه : مگر اسم جلسه پاسخ به سؤاالت نيست؟ گفتم: گفتند. بلد نيستم: گفتم

  .خداحافظى آرده، سالن را ترك آردم. خوب اينها را بلد نيستم. بلدم

.  مردم به هم نگاه آردند و از سالن به خيابان ريختند و دور من جمع شدند و يكى يكى مرا بوسيدند

  !گويد بلد نيستم صاف مى! شيخىعجب : گفتند مى

   

   قرائتى و رجائى

خوب : نام شما با همزه است يا با عين؟ گفتم! آقاى قرائتى:   روزى شهيد رجائى به من گفت

  .معلوم است با همزه و از قرائت گرفته شده است

  . قرائتى با عين هم داريم:  آقاى رجائى گفت

. آيد، يعنى آوبندگى از قارعه مى: ايشان گفتند. ا عين به چه معناست من در فكر بودم آه قرائتى ب

الهى «: آدام جمله؟ گفت: گفتم. در فرازى از دعا، هم قرائتى با عين آمده هم رجائى: بعد گفت

  .َدِر رحمت تو را با دست اميدم آوبيدم! خدايا» َقَرعُت باب رحمتك بيد رجائى

  !! با قرآن و دعا مأنوس استآفرين بر اين معّلم، چقدر:  گفتم

   

   استاد نمونه

 روزى آه همسرش از دنيا رفت، در درس حاضر -الّله ستوده   حضرت آيت-  در قم استادى داشتم 

به خاطر اهمّيتى آه براى درس شما قائل هستم، اّول به مجلس درس آمدم، سپس : شد و فرمود

  .روم به تشييع جنازه همسرم مى

   

   اشتباه در امر تبليغ

.   گروهى از بازاريان شهرى براى ايام فاطمّيه از من دعوت آردند تا در مسجد بازار سخنرانى آنم

آقايان در اين ايام بايد از آسى دعوت آنيد آه درباره حضرت زهراعليها السالم آتابى نوشته : گفتم



آموز را در سالنى دعوت آنيد تا ايشان  ثانيًا به جاى مسجد، تمام دختران دانشجو و دانش. باشد

  .درباره زن نمونه صحبت آند

به جاى آيةالّله . انتخاب گوينده، انتخاب شنونده و انتخاب مكان: ايد  شما مرتكب چند اشتباه شده

ايد، به جاى دخترها، پيرمردها و به جاى  ابراهيم امينى نويسنده آتاب بانوى نمونه مرا انتخاب آرده

  .دعوت آنندگان ساآت شدند و رفتند. ايد ، بازار را برگزيدهدبيرستان

   

  ! به تو بودم

همه شما ديوانه : اى وقت نماز وارد مسجد شد و با صداى بلند به مردم گفت   در بازار آاشان ديوانه

 رو آرد به پيشنماز و. باز همه خنديدند. همه شما چه و چه هستيد: گفت. همه خنديدند. هستيد

به تو بودم، به تو بودم، اين دفعه : بعد از صف اّول شروع آرد و يكى يكى گفت. آقا به تو بودم: گفت

  .مردم عصبانى شده ديوانه را بغل آردند و از مسجد بيرون انداختند

  !به تو بودم و سخنرانى عمومى تاثير ندارد:  از اين ديوانه ياد گرفتم آه گاهى بايد خصوصى گفت

   

   عزادارى امام زمان عليه السالم

روز عاشورا مردم آربال عزادارى را زود تمام آرده و به استقبال .   توفيقى بود چند عاشورا آربال بودم

  .روند مى)  طويريج شهرى است در چهارفرسخى آربال(هيئت طويريج

زدند، از جمله   من علماى زيادى را ديدم آه پابرهنه در اين هيئت شرآت آرده و به سر و سينه مى

  راز اين قصه چيست؟: از ايشان پرسيدم. الّله مدنى شهيد محراب آيت

در مسير راه . سيدبحرالعلوم آه از علماى بزرگ نجف بود، براى زيارت به آربال آمده بودند:  فرمودند

بينند سيد بحرالعلوم عبا و  ناگهان مردم مى. ايستد اشاى هيئت عزاداراى طويريج مىحرم، به تم

  .آند ياحسين مى! عّمامه را به آنارى گذارده وبه داخل جمعّيت رفته و ياحسين

. دهند روند آقا را از داخل جمعّيت نجات دهند تا زير دست و پا له نشود؛ اّما اجازه نمى ها مى  طلبه

پرسند؟ سيد  بينند سيد در آستانه غش آردن است، عّلت اين حرآت را مى دارى مىبعد از عزا

عليه السالم را ديدم آه با پاى  همين آه مشغول تماشاى هيئت بودم، حضرت مهدى: گويد مى

زند، من شرم آردم آه تماشاچى  برهنه و سر بدون عمامه، در ميان عزاداران به سر و سينه مى

  .باشم

   

  امتحان يك 



  پس از اينكه آتاب امامت را تأليف آردم، به حرم امام رضاعليه السالم رفتم و از امام خواستم تا 

آمدم، درهاى طاليى را بوسيدم اّما درهاى چوبى  وقتى آه از حرم بيرون مى. مزد و پاداش مرا بدهد

  !! با طال مخلوط استآتاب امامت نوشتى، اّما امامت تو: را حال نداشتم ببوسم، به خود گفتم

   

   دخترخاله قرائتى

هاى  آرديم آه نزديك پليس راه، وقت اذان و نماز شد، گفتيم با بچه   از قم به طرف تهران حرآت مى

همزمان با رسيدن ما به پليس راه و در حين بازديد از . پاسگاه نماز را بخوانيم و بعد وارد شهر شويم

شوند، او خودش را به  شوند، مشخصات او را جويا مى مى مشكوك مىمسافران اتوبوسى، به خان

دروغگو رسوا . رسيم اّما از شانس بد او ما از راه مى. آند عنوان دختر خاله آقاى قرائتى معّرفى مى

  .شد و اظهار شرمندگى و پشيمانى آرد

   

   امان از حرف مردم

در .  و در يك روِز راهپيمايى، با ماشين به راهپيمايى رفتيم  بعد از انقالب در روزگار ترورها و ناامنى

آنند اّما  اين آخوندها ما را به راهپيمايى دعوت مى: آنند، يكى گفت راه ديدم مردم نگاه مى

  ! شوند خودشان از ماشين پياده نمى

ا را آقاى قرائتى غيبت شم:  ماشين را پارك آرديم و پياده با مردم همراه شديم، شخصى گفت

  !!رود تا بگويد من آخوند خوبى هستم بازه، پياده راه مى آردم، گفتم اين قرائتى هم حّقه

   

   مزار شهدا

نگاه به مزار شهدا، : گفتم. زهرا براى بزرگداشت شهدا سخنرانى آنم   از من دعوت شد در بهشت

  .اثرش بيشتر از سخنرانى من است

   

   نقش نّيت

  .  جلوى من گذشت و سالم آرد، من جواب سالم او را دادم  شخصى از

: اين همان آقاى قرائتى تلويزيون نيست؟ دوستش گفت:  وقتى از آنار من گذشت از آسى پرسيد

سالم اّولى ثواب داشت، چون سالم : گفتم. سالم عليكم: برگشت و اين دفعه محكم گفت. چرا

  . هستم و به خاطر شهرت من بوددّوم به خاطر اين بود آه من در تلويزيون

   

   روزى آه وارد تلويزيون شدم



هاى مرا ديده بود،  مرا به صدا و  شناخت و برنامه چون مرا مى.   خدا رحمت آند شهيد مطهرى را

تلويزيون جاى آخوند نيست، : ايشان گفت. به سراغ رئيس وقت صدا و سيما رفتم. سيما فرستاد

  .سئله هنر استاينجا بازى نيست، م

اى از  دهى آه من معّلم هنرمندى باشم؟ دستور داد مرا به اتاقى بردند آه عّده احتمال نمى:  گفتم

  حرف حساب تو چيست؟: گفتند. هنرمندان نشسته بودند

توانم با حرف  خواهم درس بدهم، از اين لحظه تا دو ساعت مى من يك معّلم هستم و مى:  گفتم

ساعت گذاشتند و من برنامه بسيار . هاى خود را جمع آنيد بخندانم آه نتوانيد لبحّق شما را چنان 

  .شادى را اجرا آردم و باالخره ورود من به تلويزيون مورد قبول آنان واقع شد

   

   تماشاى برنامه خودم

  ؟ بينى آيا خودت هم از تلويزيون برنامه خودت را مى! آقاى قرائتى:   شخصى از من پرسيد

  .فهمم چون در آن وقت است آه نقاط ضعف و قّوت خود را مى. آنم بله، خوب هم گوش مى:  گفتم

   

   بخل فرهنگى

هاى او را مطالعه آردم، مطالب خوبى داشت، از او  يادداشت.   منزل يكى از دوستان مهمان بودم

هرچه اصرار آردم . دهم نمى: گفت. هايش استفاده آنم و در تلويزيون بگويم خواستم از نوشته

  .دفتر را پس دادم و از اين بخل فرهنگى غصه خوردم. راضى نيستم بنويسى: گفت

   

   هشدار به مبّلغان

ها در حال بازى بودند و  بچه.   قبل از انقالب در سفرى آه به آرمان داشتم وارد دبيرستانى شدم

  .ها را براى سخنرانى من جمع آرد زش را تعطيل و بچهرئيس دبيرستان زنگ را به صدا در آورد و ور

اين بود سخنرانى . اسالم طرفدار ورزش است والسالم. بسم الّله الّرحمن الّرحيم:  من هم گفتم

  . من، برويد سراغ ورزش

خواستى مرا خراب آنى و  تو مى: گفتم! آقاى قرائتى شما مرا خراب آردى:  رئيس دبيرستان گفت

آنان تا قيامت نگاهشان به هر آخوندى .  از بازى شيرين جدا آنى وپاى سخن من بياورىها را بچه

اينها ضد ورزش هستند و با اين حرآت از آخوند يك قيافه ضد ورزش درست : گفتند افتاد مى مى

  .آردى مى

 من. ها آجا سخنرانى داريد پرسيدند شب. عجب آقاى خوبى: ها دور من جمع شدند و گفتند  بچه

  .شب ديدم مسجد پر از جوان شد. ها دادم هم آدرس مسجدى را آه در آن برنامه داشتم به بچه

   



   تكّبر در صلوات

روزى بعداز ضبط . گشتم آمدم و برمى   تازه وارد تلويزيون شده بودم و با اتوبوس از قم به تهران مى

براى : زهرا آه رسيديم خواستم بگويم نزديك بهشت. برنامه، با اتوبوس به سمت قم در حرآت بودم

  ...شادى ارواح شهدا صلوات، ديدم در شأن من نيست و من حجةاالسالم و

بلند شدم و باز نشستم، . تو خودت و تلويزيونت از شهدا است، تكّبر نكن! انصاف بى:  به خودم گفتم

  !خودم گير دارم. نه: آقا چته؟ صندليت ميخ داره؟ گفتم: مسافران گفتند

آنجا بود آه فهميدم . صلوات ختم آنيد:  باالخره از بهشت زهرا گذشته بوديم آه بلند شدم و گفتم

  .علم و شخصّيت، سبب تكّبر من شده است

   

   امر به معروف در اسارت

خبرنگار . داد   در خانه به تماشاى تلويزيون نشسته بودم آه فيلم اسيران ايرانى را نشان مى

نوجوان . خواست با نوجوان آم سن و سال ايرانى مصاحبه آند  سازمان ملل مىحجاب بى

  :شوشترى به او گفت

  به تو از فاطمه اينگونه خطاب است!   اى زن

  ترين زينت زن، حفظ حجاب است ارزنده

. آن شب خيلى گريه آردم. آنم تا حجابت را درست نكنى، من با تو مصاحبه نمى:   و به اوگفت

اى اين نوجوان  تر بوده يا تبليغ چند دقيقه آيا تبليغ چند ساله من در تلويزيون  با ارزش: د گفتمباخو

  اسير؟

   

   اخالص در عبادت

حالى پيدا آرده بودم آه . الرضاعليه السالم مشغول دعا بودم   آنار ضريح حضرت على بن موسى

  . را بده به يك فقيراين پول! آقاى قرائتى: آسى آمد و سالم آرد و گفت

حال دعا را از ما نگير، حاال فقير از : گفتم. خواهد تو بدهى دلم مى: گفت. آقاجان خودت بده:  گفتم

داد دوباره  او در حالى آه اسكناس آبى رنگى را لوله آرده بود و به من مى. خودت بده. آجا پيدا آنم

بيست تومن به دست گرفتى و مزاحم . نآقاجان ولم آ: آخر عصبانى شدم و گفتم. تو بده: گفت

  .خواهد شما به فقيرى بدهى هزار تومانى است، دلم مى! حاج آقا: گفت. شدى

اى هست، ممكن  خوب، اينجا مؤسسه خيريه: هزار تومانى است، شل شدم و گفتم:  وقتى گفت

اگر : به خودم گفتموقتى پول را داد و رفت، من فكر آردم و . اختيار با شما: گفت. است به او بدهم

خيلى ناراحت شدم ! آنى، چرا بين بيست تومانى و هزار تومانى فرق گذاشتى؟ براى خدا آار مى

  .آه عبادت من خالص نيست و قاطى دارد



   

   گفتگو آنار ضريح پيامبرصلى اهللا عليه وآله

ها متوّجه   يكى از وهابى  به دنبال فرصتى بودم آه ضريح پيامبرصلى اهللا عليه وآله را ببوسم آه

  !اى ندارد اين آهن است و فايده: شد وگفت

ضريح پيامبر آهن است ولى آهنى آه در جوار پيامبرصلى اهللا عليه وآله باشد، اثر خاصى :  گفتم

. پيراهن يوسف چشمان يعقوب را شفا داد: گويد مگر شما قرآن را قبول نداريد؟ قرآن مى. دارد

  .ند پيراهن ديگران بود، اّما چون در جوار يوسف بود اين اثر را گذارد و شفا دادپيراهن يوسف نيز مان

   

   الّصلح خير

  .زدم آه رفتار يك ايرانى نظرم را به خود جلب آرد هاى مدينه قدم مى   در خيابان

ب مرد آاس. هاى مدينه بر سر جنگ ايران و عراق جّر و بحثش شده بود  او با يكى از آاسب

والصلح «: گويد پذيريد؟ قرآن مى حاال آه صدام پيشنهاد صلح داده، چرا شما صلح را نمى: گفت مى

: ديگر زائران ايرانى آه نگاهشان به من افتاد گفتند. توانست او را قانع آند زائر ايرانى نمى! »خير

  .بيا جواب اين آقا را بده! آقاى قرائتى

او همين آار را . اش بردار و فرار آن هاى پارچه را از مغازه ى از طاقهيك: ها گفتم  من به يكى از ايرانى

: خواست ايرانى را تعقيب آند گفتم! »والصلح خير«: صاحب مغازه خواست فرياد بزند، گفتم. آرد

دزدى آرده و . حرف ما هم با صدام همين است: گفتم. ام را بردند پارچه: گفت! »والصلح خير«

  .حاال فهميدم: گفت.  جبران آند، بعد صلح آنيمگوئيم خسارت زده، مى

   

   تنظيم باد

من شش سنگ زده بودم و ديگر .   در اعمال حج، در رمى جمرات، بايد هفت سنگ پرتاب آرد

. خواستم شدم و يك سنگ مى در اثر ازدحام جمعّيت داشتم خفه مى. سنگى براى پرتاب نداشتم

هيچ آس . ام هستم، يك سنگ به من بدهيد من اينجا گير افتادهمن قرائتى ! آقا: به هرآس گفتم

  .به من آمك نكرد

 باالخره با دست خالى و با هزار زحمت برگشتم، ولى چقدر خوشمزه و شيرين بود، چون احساس 

  .ام آردم تنظيم باد شده

   

   

   فهميدم آسى قيامت را در منى  بى



با پاى برهنه راه . وا بسيار گرم و اسفالت خيابان خيلى داغ بوده.  بند آفشم پاره شد   در منى

آقاى : گفتند ديدند و مى هاى ايرانى مرا مى آاروان. پريدم رفتم و از داغ بودن زمين به هوا مى مى

  !قرائتى سالم، اّما هيچ آس به من دمپايى نداد

   

  نشينان در جبهه  آوخ

برادرت : گفتم. نشين نابينا و خانه: بابات چكاره است؟ گفت: سيدم  در جبهه آردستان از جوانى پر

خودت براى : گفتم. مريض است: مادرت؟ گفت: گفتم. ساله آه اسير است٦: آند؟ گفت چكار مى

  اى؟ چه به جبهه آمده

  .ام تا از دين و مرز آشور اسالميم حفاظت آنم آمده:  گفت

  !ن و بدهكاريمها مديو  راستى آه ما چقدر به اين بچه

   

   آارت شناسايى

اى هستم، بدون آارت در  به اطمينان اينكه فرد شناخته شده.   در جبهه آارت شناسايى نداشتم

: هاى بسيج مانع ورود ما شد و گفت شدم؛ تا اينكه در يك پادگان يكى از بچه هر پادگانى وارد مى

  .گذارم داخل شويد نمى

  . خواهد باشد هرآه مى: گفت. ان آقاى قرائتى استايش:  اطرافيان گفتند

  .نه: برق و تلويزيون دارى؟ گفت: گفتم. فالن روستا: اهل آجائى؟ گفت:  از او پرسيدم

  .بله: شناسى؟ گفت امام خمينى را مى: گفتم. نه: شناسى؟ گفت  گفتم من را مى

  .بله: اى؟ گفت هعكس او را ديد: پرسيدم. نه: اى؟ گفت امام را ديده:  گفتم

 او گرچه امام را نديده بود؛ ولى خداوند به خاطر حقيقت راه امام، مهر امام را در دل او انداخته و او 

  .را به راه جهاد و حمايت از دين آشانده بود

   

   مادرى قهرمان

چه انتظارى : از او پرسيدم.   در  سفرى به جزيره هرمز، زنى را ديدم آه هشت شهيد داده بود

  .آردم اآلن هم اگر پسرى داشتم تقديم اسالم مى. هيچى: دارى؟ گفت

   

   حساب مال از خون جداست

آنى؟  ها، چرا شما آمتر از آنها تجليل مى با توّجه به خدمات بازارى: ها به من گفت   يكى از بازارى

نگ اين جوانها هستند آه با خون ايد، اّما در ج درست است آه شما پشتوانه انقالب بوده: گفتم

هم حضرت خديجه به اسالم خدمت آرده هم : آنگاه مثالى زدم و گفتم. زنند خويش حرف اّول را مى



اى يا حضرت خديجه؟ حساب مال از  اصغر بيشتر گريه آرده اصغر، اّما شما براى على حضرت على

  .خون جداست

   

   عاشورا در هند

در شهرى بودم آه هفتاد هزار . هند بيش از بيست ميليون شيعه دارد. ودم  ماه محرم در هند ب

آنان گودالى درست آرده بودند آه پر از آتش . شيعه داشت و متأّسفانه يك طلبه هم در آنجا نبود

وقت خوردن غذا . گذشتند عليه السالم از روى آتش مى گداخته بود و با پاى برهنه و با نام حسين

اى نان   نفر آوردند و عاشقان حسينى با لقمه٤٠نى به اندازه نان سنگك، براى آه رسيد، يك نا

اين در حالى است آه در ايران در يك هيئت . زدند متبّرك صبح تا شام عاشورا بر سر و سينه مى

  .شود گذارند و چقدر حيف و ميل مى دهها ديگ غذا مى

   

   جذب نسل نو

ديدم يك .  تهران آه هزينه هنگفتى براى آن شده بود، دعوت آردند  مرا به مسجد بسيار شيكى در

خدا قبول آند، اّما بهتر نبود به جاى اين هزينه بسيار باال، : گفتم. مشت پيرمرد در مسجد هستند

  .آرديد ريزى مى ساختيد، اّما براى جذب جوانان و نسل نو برنامه تر مى مسجد را ساده

   

  ! خدا خواب است

تا آى : گفتم. خدا اآلن خواب است: خانه گفت اى رفتم، آليددار بت خانه  در هندوستان به بت 

لطفًا نخنديد، ناراحت : ام گرفت، ولى مترجم گفت خنده. تا شش ساعت ديگر: خوابد؟ گفت مى

  . شوند مى

ين آيه به يادم ا. اى بود آه برگى در دهان داشت مجسمه.  بعد از بيدار شدن خدا، به ديدن او رفتيم

به جاى خداوند چيزى را )١٨  يونس، (»َيْعُبُدوَن ِمْن ُدون الّله ما ال َيضُُّرُهم َوال َيْنَفُعُهم«آمد آه 

  .پرستند آه نه نفعى براى آنان دارد و نه ضررى مى

   

   هدايا را ساده نپنداريم

ارگرى به من آتابى داد، معمًوال آتابى آه در آنجا آ. اى رفته بودم   براى سخنرانى به آارخانه

بعد . گيرد، آتاب را آوردم منزل و آنارى گذاشتم توّجهى قرار مى دهند، مورد بى مّجانى به انسان مى

آنگاه يك ! اآبر عجب آتاب پرمطلبى است از چند روز تصادفًا نگاهى به آتاب انداختم، ديدم الّله

  .ته يكى از علماى مشهد بود تهيه آردمبرنامه تلويزيونى از آن آتاب آه نوش



 آرى، گاهى يك آتاب عصاره عمر يك دانشمند است، گاهى يك هديه، درآمد ماهها زحمت يك آارگر 

  .است و گاهى يك سخن نتيجه و رمز پيروزى يا شكست انسانى است

   

   قول، قول است

رسانم، ولى به دليل ترافيك   خودم را مى٦  در منزل مهمان داشتم، به آنان وعده داده بودم ساعت 

در راه چنين و : چرا دير آمدى؟ گفتم: مهمان پرسيد.  رسيدم٥/٦و مشكالتى در مسير، ساعت 

 مالقات ٦اگر شما با مقام رهبرى ساعت : گفت. بفرماييد: سؤالى دارم؛ گفتم: گفت. چنان شد

  آردى؟ داشتى چه مى

. اى س پيداست تو به من اهمّيت ندادى، تو به من ظلم آردهپ: گفت. رسيدم سر دقيقه مى:  گفتم

  .عليه السالم از نظر حقوق اجتماعى مساوى هستيم، قول، قول است من و امام زمان

  . شرمنده شده و معذرت خواهى آردم

   

   تشييع جنازه

اين : گفتم. ردندآ اى را تشييع مى گذشتم آه جنازه   سوار ماشين بودم و از آنار جمعّيتى مى

  .مرحوم آيست؟ آمالى را برايش تعريف آردند آه مرا به خضوع واداشت

اى در مشهد خريده بود و به  ايشان خانه: گفتند. آنندگان پيوستم  از ماشين پياده شده و به تشييع

وند تا آرايه داد آه به منزل او بر رفتند نامه مى فقرايى آه از تهران به زيارت امام رضاعليه السالم مى

  .آرد الرضاعليهما السالم با ديگران سهيم مى بن موسى ندهند و اينگونه خودش را در زيارت على

   

   اعتدال در زندگى

خواست مراسم جشن ازدواج خود را در هتلى گرانقيمت برگزار نمايد،با من مشورت    دامادى مى

روع آن آه بتوانى تا پايان راه ادامه دهى، هيچ از ابتدا زندگى را طورى ش! دوست من: آرد، گفتم

  .وقت از اعتدال خارج نشو

   

   دل ما را خون نكنيد

پسرم مفقوداالثر شده و پسر ! آقاى قرائتى:   خانمى به دفتر نهضت سواد آموزى تلفن آرد و گفت

بينم، دلم   و بدحجابى را مىروم ديگرى ندارم تا به دفاع از اسالم بپردازد، اّما هر وقت به خيابان مى

  !ترسيد، دل ما را خون نكنيد اگر از قيامت نمى: شما در تلويزيون بگوئيد. شود خون مى

   

  ! آجا بوديم؟



اينجا دبيرستانى مذهبى : به من گفتند.   در زمان طاغوت مرا به دبيرستانى بردند تا سخنرانى آنم

سر و صدا آردند و هورا آشيدند، » اللَّه الّرحمن الّرحيم بسم«: وقتى وارد جلسه شدم وگفتم. است

باز هورا آشيدند، مّدت زيادى طول آشيد هر » اللَّه الّرحمن الّرحيم بسم«: قدرى آرام شدند گفتم

شگفت زده بودم، حّتى حاضر نبودند شخصى . اللَّه بگويم چه آردم حّتى موّفق نشدم يك بسم

دانى آه  آنى؟ آيا مى آقاى قرائتى چرا تعّجب مى: ستان گفتنددو. مذهبى براى آنان سخن بگويد

  !برخى معّلمان غير مسلمان مسئولّيت آموزش تعليمات دينى دانش آموزان ما را به عهده دارند؟

   

   ذّلت يك مّلت

: چه خبر؟ ايشان گفت:  به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان پرسيدم٥٨  در سفرى آه سال 

اهى از حرآت انقالبى مّلت مسلمان ايران نگذشته بود آه مستشاران آمريكايى احساس چند م

هاى آمريكايى نيز آه آارشناس  يكى از مهره. آردند خطر آرده يكى پس از ديگرى ايران را ترك مى

از تهران سفارش شده بود آه از او . مسائل ايران در مسجد سليمان بود، تصميم به بازگشت گرفت

ضمنًا يك تخته قالى قيمتى .  شود و با بدرقه رسمى او را تا پاى پلكان هواپيما همراهى آنيداحترام

  .توسط استاندار خوزستان به عنوان هديه از طرف شخص شاه به او داده شود

اى آادوپيچى شده را به استاندار داد تا به   مستشار آمريكايى هم به هنگام خداحافظى جعبه

  .شخص شاه بدهد

باز آنيد : بعد از پرواز هواپيما خبر دادند آه آادويى توسط مستشار آمريكايى داده شده است گفتند 

و ببينيد چيست؟ وقتى آادو را باز آردند ديدند مقدارى دستمال آاغذى است آه مستشار 

  .آمريكايى در مستراح از آن استفاده آرده است

ه شهيد رجايى نخست وزير وقت به سازمان ملل  اّما چند ماه پس از پيروزى انقالب هنگامى آ

  : رفت، رئيس جمهور امريكا از او وقت مالقات خواست، ايشان فرمود

  . از طرف مّلتم اجازه ندارم با آسى آه اين همه به ما ظلم آرده مالقات آنم و او را نپذيرفت

   

  جا  تعّصب بى

پيش خود فكر آردم شايد ! به گردن من حق داريدشما خيلى ! آقاى قرائتى:   جوانى به من گفت

: هاى من حديث و آيه و مطلبى ياد گرفته است، اّما او ادامه داد دليلش اين است آه او از برنامه

  . شما حّقى بر من داريد آه هيچ آس ندارد

ا اجازه ج در ابتداى ازدواج و ايام نامزديم، پدرزنم به خاطر تعّصب بى: موضوع چيست؟ گفت:  گفتم

  !در زمان عقد نبايد داماد به خانه ما بيايد: گفت داد ما همديگر را ببينيم و مى نمى



اى آشيديم، عروس خانم به پدرش  نقشه. گذاشت خواستيم همديگر را ببينيم، اّما پدر نمى  ما مى

 همديگر را آمدم و روم، من هم به همين بهانه از خانه بيرون مى به آالس آقاى قرائتى مى: گفت مى

  !ديديم مى

   

   ريا يا نمايش بندگى خدا

بعد از اينكه در امريكا بر حريف خود پيروز شدى :   به آقاى رسول خادم، قهرمان آشتى ايران گفتم

ها با تظاهر همراه  بعضى عبادت: شود؟ گفتم ريا نمى: حاضرى يك سجده شكر بجا آورى؟ گفت

ز طرفى آن ريايى حرام است آه خودت را مطرح آنى، اّما اگر است، مثل اذان و نماز جماعت، ا

ضعف و بندگى خود وبزرگى خدا را نشان دادى، آن هم بعد از پيروزى بر حريف خود و در آشور آفر، 

  .اين ديگر ريا نيست

   

   امداد الهى

وقتى . شود ضبط مى  غالبًا برنامه درسهايى از قرآن حدود يك ماه قبل از پخش، تهيه و تدوين و 

اى ويژه تهيه آنم، اّما  فتواى حضرت امام در مورد قتل سلمان رشدى صادر شد گفتم بايد برنامه

با همكاران و دوستان تماس گرفتم . فرصتى براى تحقيق نبود، هر چه فكر آردم مطلبى بيادم نيامد

  ...مريضم، يكى مسافر، يكى : يكى گفت

  : ود، وارد آتابخانه شدم و گفتم حالتى خاص به من دست داده ب

  . صحبت از حمايت از رسول توست، من هم چيزى بلد نيستم، خودت آمكم آن!  خدايا

آمد آه  آنم آه آن شب به سراغ هر آتابى رفتم و باز آردم همان صفحه و مطلبى مى  قسم ياد مى

  .ها را به آمك من فرستاده بود خواستم، گويا خداوند فرشته مى

   

   نصيحت شهيد بهشتى

شهيد بهشتى از آلمان به . آردم   اوئل آارم بود آه پاى تخته سياه براى جوانها برنامه اجرا مى

به ايشان عرض . ايران آمده بود، به همراه دوستان و جمعى از فضالى قم به زيارت ايشان رفتيم

  جوانان آاشان بگويم؟ گفتيد تا من نيز براى  شما براى جوانهاى آلمان چه مى: آردم

جوانان با هم فرقى ندارند، همه : اى جّدى فرمود  همه حّضار خنديدند غير از خود ايشان آه با چهره

شود، باعث هدايت جوانان آاشان  آنچه باعث هدايت جوانهاى آلمان مى. داراى فطرتى پاك هستند

  . نيز هست

  :  آنگاه به من نصيحتى آرده و فرمودند

  .ايد اگر بتوانيد در تبليغ دين، خرافات را از آن جدا آنيد، آار مهّمى انجام داده!  قرائتى آقاى



   

   تعظيم شعائر

در آنجا رسم بود در روز عاشورا به ياد .   خداوند توفيق داد چند سال روز عاشورا در آربال بودم

دند و غروب عاشورا آنها را آتش آر هايى را بر پا مى عليه السالم خيمه هاى امام حسين خيمه

امّيه و مظلومّيت  گرى بنى اگر بخواهيم وحشى: آيا اين آار اسراف نيست؟ گفتند: پرسيدم. زدند مى

  .عليه السالم را به خوبى نمايش دهيم، خرج دارد و اين تعظيم شعائر است اباعبداللَّه الحسين

   

   مسلمان واقعى 

اى، به چند آشور آفريقايى وارد  اللَّه خامنه جمهوِر وقت، حضرت آيت  در سفرى در محضر رئيس 

  . شديم و شرط اين بود آه هنگام پذيرائى و سر سفره نبايد شراب باشد

 در يكى از مساجدى آه براى من برنامه سخنرانى گذاشته بودند، قبل از سخنرانى شخصى بلند 

چون ما بياد داريم بارها رهبران : چطور؟ گفت: مگفت. ها هستند مسلمان واقعى ايرانى: شد و گفت

اند با قاطعّيت بگويند نبايد شراب باشد، اّما  اند، اّما جرأت نكرده آشورهاى اسالمى به آشور ما آمده

  .مسئولين ايرانى اين آار را آردند

   

   ُپز عالى، جيب خالى

در اتوبوس . لهايم را از لباس قبلى بردارم  عازم تهران بودم، قباى نوى پوشيدم و فراموش آردم پو

ها را جمع آند، متوّجه  اواسط راه شاگرد راننده آمد آه آرايه. نشستم و به سوى تهران حرآت آردم

ام و پول  شدم جيبم خالى است، به راننده گفتم واقع قصه اين است آه من لباسم را عوض آرده

فايده ندارد چون به تهران هم آه برسم : شيد گفتممهمان من با: راننده گفت. ام همراهم نياورده

  !خرج تهرانت هم با من: راننده بامعرفت گفت. لطفًا همين جا مرا پياده آنيد! پولى ندارم

   

  ها  شعور پرنده

بدون اطالع : گذشتم آه به حجله شهيدى برخوردم، به دوستان گفتم   از يكى از محالت تهران مى

  . انه اين شهيدقبلى برويم به خ

بله، دويد خانمش را : شما آقاى قرائتى هستى؟ گفتم:  پس از اجازه وارد شديم، پدر شهيد گفت

  ! بيا قّصه را براى حاج آقا تعريف آن: صدا زد و گفت

چرا من : يك روز گفت. اش به آبوتر، تعدادى آبوتر داشت فرزندم به دليل عالقه:  مادر شهيد گفت

او آبوترهاى خود را آزاد آرد و پس از چند روز در . ام، بايد آزادشان آنم قفس نگه داشتهآبوترها را در 

  . نام آرد و راهى جبهه شد بسيج ثبت



 مّدتى گذشت، روزى يكى از آبوترها وارد خانه ما شد، داخل اتاق شد و آنار قاب عكس پسرم 

دل من گذشت آه فرزندم شهيد همان ساعت به . ماليد نشست و بالهاى خود را به عكس او مى

وجو معلوم شد آه در همان روز و  شده است، پس از چند روز خبر شهادت او را آوردند و بعد از پرس

  .همان ساعت، پسرم به شهادت رسيده است

   

  ! طبابت نمونه

مرغ،  خمها زرده ت شما بايد صبح:   براى مداوا به دآترى مراجعه آردم، آقاى دآتر دستور دادند

با . لطفًا آدرس منزلتان را بنويسيد! آقاى دآتر: گفتم. ها آره عسل بخوريد برگ و شب ظهرها آباب

چون اين رژيِم غذايى تنها در خانه : دانست قّصه چيست؟ به او گفتم تحّير آدرس را نوشت و نمى

  !به خدا در خانه ما هم اين خبرها نيست: دآتر گفت. شود شما پيدا مى

   

   اخالص در عمل

آردم،    مّدتى در درس آيت اللَّه حاج مرتضى حائرى يزدى فرزند مؤّسس حوزه علميه قم شرآت مى

اى آاش خوابيده : اگر آارت براى خدا نباشد، روز قيامت خواهى گفت: روزى استاد به من فرمود

  .آردم بودم و آارى نمى

   

   

   به حساب قيامت

آنى؟ چيزى گفت آه به حال او غبطه  براى قيامتت چه مى:  مهندسم پرسيدم  روزى از دوست

برم  هاى يتيم را به پارِك بازى مى آنم و بّچه هر پانزده روز يك مرتبه ماشينى آرايه مى: گفت. خوردم

گرديم، من اين آار را به حساب  خرم و پس از تفريحى چند ساعته برمى و برايشان بستنى مى

  .ام قيامتم گذاشته

   

  هاى ما  غفلت

اآلن بهترين موقعّيت : با خود گفتم.   به نمازجماعت بسيار با شكوه وشلوغى در مشهد رفته بودم

نماز آه تمام شد ديدم يك نفر از پشت بلندگو . آنند براى تبليغ است ببينم چگونه از آن استفاده مى

تأسف خوردم ... گه آفش گمشده است هر آس ديشب بعد از نماز يك لن! توّجه! توّجه: اعالم آرد

  .هاى خودمان بر غفلت

   

   مراسم استقبال



اى وارد يكى از آشورهاى آفريقايى شديم در    در خدمت رئيس جمهوِر وقت حضرت آيت اللَّه خامنه

عالمت احترام است، : صداى توپ براى چيست؟ گفتند: گفتم. مراسم استقبال، توپ شليك شد

 گلوله توپ، براى ٢١هر آس به فراخور جايگاهش؛ براى رئيس جمهور :  چند تا؟ گفتند:گفتم

  !!براى تو يك تيرآمان: براى من چند گلوله؟ دوستان گفتند: گفتم...  گلوله و١٩وزير  نخست

   

   تجليل از اساتيد

ز مستمعين آردم، پس از سخنرانى يكى ا   در يكى از شهرهاى استان خراسان سخنرانى مى

  !آفرين چقدر بحثت زيبا بود: گفت

  .اند آفرين به اساتيد و پيرمردهاى حوزه آه علوم خود را به ما آموخته و درس داده:  گفتم

   

   آزمايش خودخواهى

  شب از نيمه گذشته بود آه وارد حرم امام رضا عليه السالم شدم، يكى از خادمان حرم به من 

هاى حرم را بستند تو داخل حرم  خواهى بعد از اينكه درب ن است مىامشب آشيك م: گفت

حرم خلوت شد آنار ضريح مطهر نشستم و شروع به دعا خواندن آردم، . آرزو دارم: بمانى؟ گفتم

آيا دوست دارى درهاى حرم باز شود و ديگران هم : همين آه مشغول راز و نياز شدم به خود گفتم

  !نه: وارد شوند؟ گفتم

  !اين هم نوعى خودخواهى است: ر فكر فرو رفتم و گفتم د

   

   يادداشت بردارى

هاى زندان از ايشان    زمان شاه به مالقات يكى از علماى قم آه در زندان بود رفتم، از پشت ميله

از : ايشان هر چه فكر آرد چيزى به يادش نيامد، اصرار آردم فرمود. تقاضا آردم مرا نصيحتى بفرمايند

هاى خود را يادداشت آن، از اينجا آه رفت تعدادى دفتر  همين ناتوانى من الهام بگير و دانستنى

  .من نيز چنين آردم. تهيه آن و به صورت موضوعى مطالب خود را در دفترها يادداشت آن

  . اين موعظه در موفقّيت من بسيار مؤّثر بود

   

   حفظ آثار باستانى

ه رومانى داشتم صحنه عجيبى را ديدم، آليسايى بسيار قديمى آه از آثار   در سفرى آه ب

باستانى رومانى است داخل طرح تعريض خيابان قرار گرفته بود، به دليل عظمت آليسا تصميم 

هاى مختلف ساختمان  لذا مهندسان در قسمت. گرفتند آارى آنند آه اين ساختمان آسيب نبيند



هاى بزرگ بدون  ختمان را به طور آلى تخليه آرده و با قراردادن بلبرينگهايى حفر آرده و زير سا چاه

  .تر برده بودند اينكه به ساختمان آسيبى برسد، آّل ساختمان را چند صد متر به عقب

  .آردند  و بدين گونه از آثار باستانى خود حفاظت مى

   

   دعاى عيد قربان

  زد آه دعاى عيد قربان چيست؟   روز عيد قربان يكى از دوستان زنگ 

هايش را براى خودت  آنى، آبابى دعاى عيد قربان اين است آه وقتى گوسفند قربانى مى:  گفتم

  .همين است: گفتم. خواستم دعاى عيد قربان را مى: گفت!! آنار نگذارى

   

   آارت عروسى نمونه

:  رسيد آه روى آن نوشته شده بود  در محل آارم نشسته بودم آه آارت دعوت عروسى بدستم

با دوشيزه فالنى ازدواج آردند بنا بود براى مراسم جشن، تاالرى آرايه آنيم و جشن ..... آقاى

باشكوهى براه انداخته و شما با حضورتان مجلس ما را روشن فرمائيد، اّما توافق آرديم پول 

آارت را . به سادگى وارد زندگى شوندتشريفات را به يك دختر و پسر فقير هديه آنيم تا آنها هم 

  .جهت اطالع فرستاديم

   

   منّيت در انتخاب

دهم، چون  اى خيلى عالقه داشتم و در نوبت اّول به او رأى دادم، اّما ديگر به او رأى نمى   به نماينده

  !انتخابات آزاد نبود: حيايى گفت پس از اينكه در نوبت دّوم رأى نياورد، با آمال بى

  !اعتبار آند ها رأى را بى  يعنى حاضر شد براى آبروى خودش، ميليون

   

   هّمت بلند

آرزويم : آردم آه خبرنگار از جوان بسيجى پرسيد آرزوى شما چيست؟ گفت   تلويزيون تماشا مى

  .اين است آه پرچم اسالم در دنيا به اهتزاز در آيد

آسانى هم هستند . ن هم نيارزد، ولى هّمتش چقدر بلند بود آفش و لباس او ممكن بود هزار توما

  .ميليونها سرمايه دارند، اّما هّمتشان آم است

   

  ها  احترام به بچه

يك نفر آمد و . هاى مملكتى وارد مجلس شدند   در ايام محرم منبر رفته بودم آه گروهى از شخصّيت

  .  آنها بنشينندها را از جلو مجلس بلند آرد تا چند نفر بچه



ها را بلند آند مگر اينكه خودشان به  آسى حق ندارد بچه:  به محض اينكه اين صحنه را ديدم گفتم

  !خاطر احترام بلند شوند

  .شود اعتنايى مى ها زياد بى  متأّسفانه در مجالس ما به بچه

   

   َمَحك زدن خود

هايت فكر  درباره ريشه و انگيزه و نّيت سخنرانىآيا :   مرحوم شهيد بهشتى يك روز به من گفت

  اى؟ اى و خود را محك زده آرده

در مسير قم تا آاشان درباره انگيزه و : فرمود. آاشان: آجا آالس دارى؟ گفتم: چطور؟ فرمود:  گفتم

تواند آارگشا باشد آه آيا اين سخنرانى جهت توّقعات مردم است يا  نّيت خود فكر آنيد، خيلى مى

  !؟...وقعّيت زمان، يا احتياج مردم يا تحت تأثير جّو اجتماعى و يام

   

   غروب آفتاب، مطالعه ممنوع

  .  حديثى را نزد دآترى چشم پزشك خواندم آه غروب آفتاب، مطالعه نكنيد آه براى چشم ضرر دارد

تم بينايى چشم دو نوع اّتفاقًا از نظر طّب نيز اين مطلب ثابت شده است آه در سيس:  ايشان گفت

. آنند اى آه روز و شب شيفت عوض مى هاى استوانه هاى مخروطى و سّلول سّلول داريم، سّلول

هاى ُسست و تنبل هستند، لذا مطالعه در آن زمان به  آيند سّلول هايى آه غروب آفتاب مى سّلول

  .زند بينايى چشم ضرر مى

   

   هر چه خدا گفته عمل آردم

قدس سره رسيدم و از  فرى به همدان، خدمت عالم بزرگوار آقاى حاج مالعلى همدانى  در س

عليه السالم شدم  روزى وارد صحن امام حسين: ايشان داستان عجيب و جالبى شنيدم آه فرمود

: اى را نشان دادند و گفتند اى شلوغ است، جلو رفتم و سؤال آردم چه خبر است؟ بچه ديدم گوشه

 صحن به پائين پرت شده است، پدر اين طفل آه حّمال است در وسط زمين و آسمان از باالى مناره

  !اند متوّجه شده و خطاب به بّچه آرده آه بايست، همانجا مانده و آنگاه او را سالم پائين آورده

   با تعّجب از پيرمرد حّمال سؤال آردم چه چيز باعث شده شما به اين مقام برسى؟

ام هر چه خدا فرموده عمل آنم، امروز من  مى نيست، من از اّول بلوغ سعى آردهاين آار مه:  گفت

  .هم يك چيز از او خواستم، خداوند عزيز و قادر قبول آردند

   

   خواندن حديث با خوردن آاهو و شيره



او رفتم روزى به ديدن .   در زمان طاغوت، برادرم در پادگانى خارج از شهر در حال خدمت سربازى بود

  :گفت: و به وى پيشنهاد آردم آه داخل پادگان شده، براى سربازها حديث بخوانم

سربازان همشهرى و آاشانى را جمع آن تا به عنوان ديدار با آنان، حديث : دهند، گفتم  اجازه نمى

 يا آنها را شما به اين آه من. اگر مسئوالن و مأموران بفهمند، آنها را اذّيت خواهند آرد: گفت. بخوانم

  .آزار دهند، راضى نشويد

  . آردم دانستم، اصرار مى  اما من بر اين آار آه وظيفه تبليغى خود مى

 باالخره طرحى به فكرم رسيد، به شهر برگشتم و مقدار زيادى آاهو و شيره و سكنجبين آماده 

آاهو، من هم حديث شما جمع شويد به عنوان خوردن : آردم و دوباره به پادگان برگشتم و گفتم

  .خوانيد، مشكل ايجاد خواهند آرد باز اگر بفهمند آه شما حديث مى: برادرم گفت. خوانم مى

خالصه در آن محيط ترس و خفقان . گروه، گروه با فاصله چند مترى، پشت به يكديگر بنشينيد:  گفتم

  .با اين نقشه و طرح، توانستم چند آيه قرآن و حديث براى آنان بخوانم

   

   گول ظاهر را نخوريم

  در سفرى آه براى مأمورّيت به يكى از آشورهاى اروپايى رفته بودم، در فرودگاه يك ايرانى آه با 

  !آقاى قرائتى ديدى چقدر اين آشور تميز و مرّتب است؟: ديدن آنجا خود را باخته بود گفت

تعجبى ندارد، در اين آشور : عجب آرد، گفتمت! بينى اتفاقًا اين چنين نيست آه به ظاهر مى:  گفتم

 ميليون سگ نزديك به جمعّيت آل آشورشان، در خانه و محله و اتاق زندگى آنان وجود ٤٥نزديك به 

ببينيد . هاى ايران، به آزمايشگاه بدهيد هاى خيابان دارد، حال شما ادرار و مدفوع سگ را با زباله

  ! تر است رناكآدام يك براى زندگى و سالمتى انسان خط

  . آن شخص جوابى نداشت آه به من بدهد و ساآت و آرام شد

   

   فرودگاه چين 

اى ازتاجران  هنگام برگشتن در فرودگاه، عّده.   در زمان جنگ تحميلى، سفرى به چين داشتم

 نحوه آن تا من وارد سالن انتظار شدم و مرا شناختند؛ صلواتى ختم آردند آه من از. نشسته بودند

! آقاى قرائتى: بعد يكى از آنان آنار من نشست و گفت. فهميدم اين نوعى انتقاد و اعتراض است

. آنيم آنند ما هم تجارت مى من متوّجه شدم آه آنها فكر مى. ممكن است ما ساك شما را ببينيم

 و يادداشت و ساك را به او دادم و او هم در مقابل همه ساك را باز آرد، ديدند يك مقدارى آتاب

تعجب آردند وباز يك صلواتى ختم آردند آه فهميدم اين صلوات از روى عالقه، . لباس است

  !صميمّيت ومحّبت است

   



   دّقت مردم

اى يك سوزن و مقدار نخ فرستاده بود  همراه با نامه» درسهايى از قرآن«  خانمى از بينندگان برنامه 

آنيد و زير بغل شما پاره  هاى جمعه صحبت مى  است شما شبچند وقت: و در نامه نوشته بود

دانست آه نوع  آنيد؟ گويا ايشان نمى ها را پرت مى دوزيد و حواّس بيننده است، چطور آن را نمى

  .دوخت لباس روحانّيت چنين است

   

   آار براى غير خدا

م شد آه همه مسافران بايد پياده شدم، از طرف خدمه هواپيما اعال   در حالى آه سوار هواپيما مى

يك موش داخل : عّلت را پرسيدم، گفتند. شوند؛ سپس تمام بارهاى هواپيما را هم پياده آردند

  .هواپيما شده و بايد آن را خارج آنيم

  !!اين همه معّطلى براى يك موش؟:  گفتم

خلبان نتواند با برج مراقبت هاى نازك هواپيما را قطع آند و  بله، ممكن است يكى از سيم:  گفتند

  .تماس داشته باشد و در اثر آن هواپيما سقوط آند

 من به فكر افتادم آه اگر موشى بتواند هواپيما را ساقط آند، اگر موش شرك، ريا، عجب، غرور، 

خودپسندى، حّب جاه، مقام، شهوت و دنياپرستى، وارد روح انسان شود و رشته اتصال انسان را با 

  .قيقت و معنوّيت قطع آند، انسان نيز سقوط خواهد آردخدا و ح

   

   تبليغ چهره به چهره

گفت مثال  گاهى آه پدرم مى.   جوانى آم سن و سال بودم، اّما به مطالعه احاديث عالقه داشتم

ث خواهى براى شما يك حدي مى: گفتم رفتم و به او مى برو پنير بخر، به مغازه بقالى نزديك خانه مى

  .خواندم بخوان و من حديثى را مى: گفت بخوانم؟ او مى

  !ام آنقدر آه تو براى من حديث گفتى، پاى منبرها نشنيده:  روزى مرد بّقال به من گفت

   

   آدام بهتر است؟

اى آه در آن بيشتر  هر خانه: خانه ما بهتر است يا خانه فالنى؟ پدرم گفت:   روزى از پدرم پرسيدم

  .ت شودعباد

   

   

   وآالت مجلس



آردند آه نامزد نمايندگى    در انتخابات مجلس شوراى اسالمى بعضى از دوستان به من اصرار مى

اگر : چرا؟ گفت: من راضى نيستم گفتم: مجلس بشوم، ازپدرم آسب تكليف آردم ايشان گفت

ن است، اّما از زير ِدين آزاد شوى، مديون شدن آسا وآيل مجلس شوى مديون پنجاه ميليون نفر مى

  .شناسم شدن آار اولياى خداست و تو از اوليا نيستى، چون من تو را خوب مى

   

   آشپزى نمونه

  .ام منزل نبود، تصميم گرفتم خودم غذا بپزم و پلوئى آماده آنم   روزى خانواده

خته، وسطش نپخته و رويش ام، زيرش سو  پس از ساعتى ديدم در يك قابلمه سه نوع غذا پخته

  !!زنده باد اين آشپز: گفتم. آش

   

   لقمه حرام 

گذارى خانه شهيدى بردند،  ايشان را براى قيمت.   رفتارى از يك معمار ديدم آه مريد او شدم

  . تر قيمت آن اينها خانواده شهيد هستند آمى چرب: شخصى به او گفت

  .آنم  لقمه حرام بخورند؟ من هرگز اينكار را نمىهاى شهيد خواهى بچه شما مى:  گفت

   

   انتخاب همكار

.   تصميم گرفته بودم يكى از برادران روحانى را براى همكارى در آار نهضت سوادآموزى دعوت آنم

طور آه نشسته بود آمى گچ به  همين. روزى نشستم تا با او گفتگوهاى مقدماتى را مطرح آنم

يدم مّدت زيادى مشغول فوت آردن لباسش شد، از تصميم خود منصرف شدم و لباس او ريخت، د

خواهد  دهد، چطور مى اى گچ اينقدر حّساسّيت نشان مى آسى آه در مقابل ذّره: پيش خود گفتم

  .به اين همه آالس سرآشى آند و خودش را به آب و آتش بزند

   

   آزادى سياهان

آردم، مترجم هر  هاى آفريقايى داشتم و براى مردم سخنرانى مى  در سفرى آه به بعضى از آشور

به ياد دارم يكى از . آمدند ها از خوشحالى به رقص مى آرد آفريقايى چند جمله را آه ترجمه مى

ها را به نام آفريقا نام گذارى  هايى آه زدم اين بود آه ما در تهران يكى از ميادين و خيابان حرف

در تسخير النه جاسوسى، امام خمينى فرمان داد : اين بود آه گفتمايم و حرف ديگر  آرده

هاى سياه را آزاد آنند، زيرا گرچه اينها نيز جاسوس و خائن هستند، اّما چون در طول تاريخ  گروگان

  .آنيم به نژاد سياه ظلم شده ما اينها را آزاد مى

   



   زهد و بخل

ما در مراسم عروسى خودمان هم :  نان و پنير آورد و گفت  به مهمانى دعوت شده بودم، صاحبخانه

گويد گوسفندى عقيقه  آيد اسالم مى وقتى نوزاد به دنيا مى: گفتم. با نان و ماست پذيرايى آرديم

  . تر باشد آن، حاال آه بزرگ شده، باهنر شده، باسواد شده و ازدواج آرده بايد با برآت

  .ور، نه اينكه به ديگران نده عالوه بر اينكه زهد يعنى خودت نخ

   

   رهبر بيل بدست

داد رئيس جمهور يكى از آشورهاى    در زمان طاغوت جوانى عكسى را پيش من آورد آه نشان مى

  .دانست آمونيستى در حال آار آردن و بيل زدن است و اين آار را مالك ارزش آن شخص مى

عليه  تو رهبرى همچون على! دانى؟  را بى ارزش مىچرا اينقدر در غفلتى و خود:  به او گفتم

  .السالم دارى آه سالها آار آرد و بيل زد و محصول آارش را وقف محرومان آرد

   

  پير مرو تو در خرابات   بى

در علوم قرآنى : گفتم. دهند   در سفرى چند جوان را ديدم آه آار تحقيقى روى قرآن انجام مى

مايه عربى آنچنانى نداريم، اّما در رشته خود دانشجويان : قدر است؟ گفتندتخصص و سواد شما چ

خواهد  پزى هم تخّصص مى آباب. پير مرو تو در خرابات بى! عزيزان من: گفتم. فكرى هستيم خوش

  !ريزد ها روى آتش مى وگرنه گوشت

يعنى در آشتن : چه؟ گفتنديعنى )٣٣  اسراء، (»و الُيسِرف فى القتل«:  آنگاه از آنها پرسيدم

پس معناى آيه : شود آشت؟ متحّير شدند و گفتند پس يكى دو نفر را مى: گفتم. اسراف نبايد آرد

جنگيدند به انتقام يك آشته دهها نفر را  چون در زمان جاهلّيت وقتى دو قبيله با هم مى: چيسگفتم

  .تريك نفر در مقابل يك نفر نه بيش: گويد آشتند، اين آيه مى مى

   

   توّجه به منبع خير

  در يكى از شهرها مشغول سخنرانى بودم، پيرمردها و علماى ريش سفيد شهر هم حضور 

آنى، اّما  آقاى قرائتى شما خوب سخنرانى مى: در حين سخنرانى جوانى بلند شد و گفت. داشتند

  .اين علماى شهر ما چنين و چنانند

خودم را سرگرم تخته پاك آردن نموده از خدا خواستم تا . او بدهم حيران بودم آه چه جوابى به 

  :پاسخى به ذهنم بيندازد، آنگاه رو آردم به جمعّيت و گفتم

: آند بگويد  حرف شما مثل اين است آه آسى وارد اين سالن شود و ببيند المپى نورافشانى مى

. بودن به آارخانه و نيروگاه برق استغافل از آنكه روشن بودن المپ به خاطر وصل ! زنده باد المپ



اگر اينها . ام اگر من حديثى خواندم و شما لّذت برديد، نزد همين علما و ريش سفيدها درس خوانده

  .توانستم چنين حرف بزنم آردند من اآلن نمى استادى نمى

   

   محاسبات غلط

. خواهيم سال واعظى خوش صدا مىبراى ام: هاى عزادارى نزد من آمد وگفت   رئيس يكى از هيئت

. خواهيم مجلس شلوغ بشود و آارى به سواد نداريم سواد مهم نيست، ما مى: گفتم سواد؟ گفت

 نفر، اّما اگر يك آقاى خوش ٤٠٠آيد، با برنج   نفر مى٢٠٠ايم اگر آبگوشت بدهيم،  ما حساب آرده

  !شوند  نفر جمع مى٧٠٠صدا بيايد 

   

  چ آراوات نشانه هي

اى را به  در آشور اتريش مقاله.  براى تبليغ به چند آشور اروپايى سفر آردم٧٠  ماه رمضان سال 

معناترين لباس،  ترين و بى خاصّيت در اين مقاله آمده بود آه بى. من نشان دادند آه درباره آراوات بود

 نه شغل، نه دهنده تحصيالت است، آراوات است، چون نشان دهنده هيچ چيز نيست، نه نشان

آنند آه  جالب اين آه اروپا در حال برگشت است، اّما بعضى در ايران آرزو مى. آند و نه سرد گرم مى

  .ولو نيم ساعت هم شده براى حضور در يك جشن، آراوات بزنند

   

   آالس روى خاك

هند هفتاد هزار ما در : گفت ايشان مى.   در هندوستان مالقاتى داشتيم با وزير آموزش و پرورش

نشينند و درس  هاى هندى روى خاك مى يعنى بچه. مدرسه داريم آه نيمكت و حصير ندارد

  .آنند خوانند و دآتر به دنيا صادر مى مى

  . قدر امكانات خود را بدانيم و درست درس بخوانيم

   

   

   درخت مقّدس 

اين : اين درخت چيست؟ گفتند:  پرسيدم.  در موزه جنگ آره شمالى درختى نيم سوخته را ديدم

اند، وقتى آه  درخت مقّدس است، زيرا در زمان جنگ يك ماشين سرباز زير اين درخت بوده

افتد و اين درخت  ها روى اين درخت مى آنند، يكى از بمب هواپيماهاى دشمن، منطقه را بمباران مى

  .مانند سوزد، اّما سربازان آنارش سالم مى خودش مى



جانى آه خود سوخته و آتش گرفته ولى چند سرباز را  دين، درخت بى يب است، در آشورى بى عج

قدس سره را آه براى حيات انسان و  دانند، اّما وقتى ما امام حسين محافظت آرده مقّدس مى

  !آنيم، براى بعضى جاى سؤال و اعتراض است انسانّيت سوخت، تقديس مى

   

  ها  گاليه از خودى

اند تذّآرى  هايشان را بيرون گذاشته هايى آه فكل به اين خانم! آقاى قرائتى:  شخصى به من گفت 

گويم موقع نماز بازار را تعطيل آن گوش  آنند، همانطور آه به شما مى گوش نمى: گفتم. بدهيد

  . دهى نمى

شود، اّما گوش طورى عزادارى آنيد آه نماز صبح قضا ن: هاى عزادارى گفتيم  چقدر ما به هيئت

خوانند دعوت نكنيد، اّما آو  هايى آه سابقه بد دارند و يا با غنا مى چقدر گفتيم آه خواننده. ندادند

  .دهيم آرى، همه با هم گوش نمى. گوش شنوا

   

   جلسات فاميلى

ه از قم به تهران آمد.   در زمان طاغوت روزى شهيد بهشتى به من زنگ زد آه با شما آار دارم

آند،  دهيم ساواك تعطيل مى اى تشكيل مى ما هر جا جلسه: به من فرمود. خدمت ايشان رسيدم

خواهيم توسط شما پياده آنيم و آن اينكه ما از هر فاميل فردى زبده را انتخاب  طرحى داريم آه مى

ها شب  زبدهعقايد بگوئيد و آنها بنويسند، آنگاه اين  آنيم تا شما براى اين افراد يك دوره اصول مى

ها را منتقل  گذارند و درس جمعه و يا روز جمعه با افراد فاميل به عنوان ديد و بازديد جلسه مى

  .من نيز پذيرفتم وهمين آار را آردم. آنند مى

   

   ارزش معّلمى

من خيلى خوشحالم آه تو در تدريس و معّلمى فردى موّفق :   مرحوم شهيد مطهرى به من فرمود

  . نگرانم آه مسئولّيت اجرايى به تو بدهند و از فيض معّلمى محروم شوىهستى و

   

   مانع خير

من براى چند جوان از يك . خوانيم آه با اعمال خود مانع خير رسانى به ديگران نشويد   در حديث مى

 تا اينكه صندوق قرض الحسنه وام گرفتم، متأسفانه به استثناى سه نفر بقيه قسطها را نپرداختند

  .آنيم ديگر آسى را براى وام معّرفى نكنيد يك روز از صندوق زنگ زدند آه آقاى قرائتى خواهش مى

   

   آدم تا آدم



  در اتريش با گروهى از شيعيان مواجه شدم، رهبر آنها آقاى محّمد لنسل بود آه ابتدا مسيحى و 

ه اسالم و انقالب اسالمى ايران، شيعه شده سپس متمايل به مارآسيست و در ميانه راه با مطالع

اّما از طرفى با آغاز جنگ . هاى نبرد شد بود و به ايران آمده، دست امام را بوسيده و راهى جبهه

شان را جمع آرده به تهران و شهرهاى ديگر يا حّتى به خارج رفتند و  افرادى بودند آه اسباب و اثاثيه

  . به نوعى فرار آردند

  .فاوت آدم را تا آدم ببينيد ت

   

   

   دعاى آميل

يكى . اللهى هم در اتوبوس بودند آمدم، چند نفر از جوانان حزب   با اتوبوس از شيراز به اصفهان مى

من حفظ : گفتم. شب جمعه است دعاى آميل بخوان تا ما هم بخوانيم! آقاى قرائتى: از آنها گفت

ظ هستم اجازه گرفت و شروع آرد به خواندن آميل، من در من حف: جوان ديگر آمد و گفت. نيستم

  : خواندم و پيش خود گفتم حالى آه عرق خجالت بر پيشانيم نشسته بود همراه او مى

هاى آنچنانى حفظ بودند،  هايى هستند آه قبل از انقالب شعرهاى عشقى و ترانه  اينها همان بّچه

  .اّما اآلن دعاى آميل را حفظ هستند

   

   زهد اسالمى يا بخل

اى پهن آردند و نان و    به شهرى براى سخنرانى دعوت شده بودم، پس از سخنرانى سفره

خواهيم با غذاى آم و ساده، زهد اسالمى را  ما مى! آقاى قرائتى: يكى از آنها گفت. هندوانه آوردند

خودت نخور، نه اينكه به زهد يعنى . اين زهد اسالمى نيست، بلكه بخل است: گفتم! پياده آنيم

  .رو باشد انسان بايد ميانه. مهمانت نده

   

   

   تاثير تبليغ 

زياد خودت را خسته :   زمان طاغوت براى جوانان و نوجوانان جلسه داشتم، شخصى به من گفت

ر آن روند يا دانشگاه و د آنند بعد يا به سربازى مى  سالگى به حرفهايت گوش مى١٨نكن اينها تا 

  .شوند محيطهاى بزرگ غرق مسائل انحرافى و شهوانى مى

فايده حرفهاى من اين است آه وقتى انسان فهميد حالل و حرام چيست؟ راه خدا و :  به او گفتم

  .گردد راه شيطان آدام است؟ بر فرض به انحراف آشيده شود، اّما باز مى

   



   حصر فكرى و انحراف

ت گروهى از منافقين رفته بودم، وقتى به قسمت خواهران سر زدم و عّلت   در زندان به مالقا

: شناسيد گفتند مرا مى: گفتم. اصرار در طرفدارى از منافقين: زندانى شدنشان را پرسيدم گفتند

  !!دستور داريم تلويزيون نگاه نكنيم: آنيد گفتند مگر تلويزيون نگاه نمى: نه، گفتم

   

   تأثير مثال 

َمَثل اين بود ! در تلويزيون مثالى زدى آه مرا حسابى تكان داد! آقاى قرائتى: شخصى به من گفت  

اگر يك نوار ده تومانى داشته باشى حاضر نيستى صداى گربه روى آن ضبط آنى، ولى : آه گفتى

ت براي... چرا شنيدن دروغ و تهمت و غيبت و ! حاضرى روى نوار مغزت هر چرت و پرتى را ضبط آنى

  !اهمّيت است؟ بى

   

   خداى قطار يا خداى ماشين 

چطور؟ : گفتم. قطار خيلى بهتر از ماشين است:   با قطار عازم سفرى بودم، يكى از مسافران گفت

رسيم و به سالمت خواهيم رسيد يا  دانيم آى مى آنيم نمى وقتى با ماشين مسافرت مى: گفت

» انشاء اللَّه«رسيم احتمال خطر هم نيست و  تى به مقصد مىنه؟ اّما با قطار معلوم است چه ساع

  ! گفتن هم الزم ندارد

بايد چند قطار از ريل خارج شود و چند هواپيما ! راستى انسان عجب موجود مغرورى است:  گفتم

سقوط آند تا بداند خداى ماشين با خداى قطار و خداى هواپيما فرقى ندارد، انسان در هر حال فقير 

  .تاج خداستومح

   

   حسابرسى قيامت 

قدس سره    سالروز تاسيس نهضت سواد آموزى به اتفاق همكاران خدمت حضرت امام خمينى

زدم  دادم، من آه سالها در تلويزيون مثل بلبل حرف مى بايد گزارشى از آار نهضت ارائه مى. رسيديم

ص گفتم و بعد از اتمام جلسه پيش خود در محضر امام دستپاچه شده تمام حرفها را به صورت ناق

خواهيم در محضر خداوند و پيامبر حساب پس  راستى قيامت چه خبر است؟ چگونه مى: گفتم

  بدهيم؟

   

   سمينار دبيران تعليمات دينى 

به تهران آمدم .   در زمان طاغوت شهيد بهشتى به من تلفن آرد آه بيا تهران با تو آارى دارم

خواهم شما چند جلسه درس  مينارى است با شرآت دبيران تعليمات دينى، مىس: فرمودند



ظاهرًا آموزش ضمن خدمت بود، وارد سالن آه شدم جمعّيتى از زنان . برايشان داشته باشى

خيلى برايم عجيب بود، معّلم تعليمات دينى و اين . نه روسرى، نه چادر! حجاب مرا متعّجب آرد بى

  .از سالن برگشتم!! شكل

دانى در ميان دبيران تعلميات دينى چه  آقاى قرائتى آجاى آارى؟ آيا مى:  مسئول سمينار گفت

حجاب  آخر به بى: من گفتم. تعداد يهودى و يا بهايى وجود دارد؟ تازه اينها دبيران مسلمان هستند

  .چطورى دين را بگويم، الاقل يك روسرى سر آنند

حجاب، الاقل فقط  سواد باشند هم بى ر قرار است هم بى منطق مسئول سمينار اين بود آه اگ

  ! حجاب باشند بى

عاقل آن آسى نيست آه خير و شّر را بشناسد، عاقل آسى است آه بين : خوانيم  در حديث مى

  . دو شّر، آم ضررتر و بين دو خير، پر سودتر را انتخاب آند

   

  زدن يا صلوات   آف

  . اى صلوات فرستادند اى آف زدند و عّده آردم، پس از سخنرانى عّده ى  در اجتماعى سخنرانى م

اگر به جاى آف زدن صلوات بفرستيد، ضمن تشويق من، چيزى هم براى قيامت خود ذخيره :  گفتم

  .ايد آرده

   

   ورزش باستانى

 آداب آنها ريشه دّقت آردم ديدم تمام.   به مناسبتى در برنامه ورزشكاران باستانى شرآت آردم

شوند، در حال ورزش ذآر خدا و ائمه را بر لب دارند،  مثًال با نام خدا وارد گود مى. قرآن و حديثى دارد

دانند و ورزش را  گذارند، مردانگى را اصل مى دارند، به سادات احترام مى براى بزرگترها حريم نگه مى

  .آموزند براى دستگيرى از مظلوم و آوبيدن ظالم مى

   

   

   تقليد از دشمنان حرام است

: نه، حالل است گفت: خواهم هيپى شوم، آيا حرام است؟ گفتم آقا مى:   جوانى به من گفت

اّما تقليد از غرب حرام است، اگر خودت تصميم : وقتى خداحافظى آرد به او گفتم. خيلى متشكرم

، اّما اگر نگاهت به آّفار و بگيرى و زلفت را هر طور دوست دارى اصالح آنى حالل است

  .هاست، اين خودباختگى و ذّلت حرام است خارجى

   

   طواف براى بينندگان



آنم؟ به  دانى به قصد چه آسانى طواف مى مى: گفت.   در حال طواف به يكى از وّعاظ يزد رسيدم

وختم و از آن به بعد براى من هم از ايشان آم. اند هايم بوده قصد آسانى آه در طول تبليغم پاى روضه

  .ام اند طواف آرده را تماشا آرده» درسهايى از قرآن«آسانى آه پاى تلويزيون برنامه 

   

   از آدام منظر؟

! من مثل يك المپ هستم و تو مثل خورشيد! آقاى قرائتى: گفت   يكى از دوستان طلبه به من مى

آنم و شما در تلويزيون براى چند  حبت مىمن در مسجد براى صد نفر ص: چطور؟ گفت: گفتم

اين از يك منظر اّما منظر ديگر قيامت است، اگر هر دو خراب آرده باشيم، شما به : گفتم. ميليون

از من سؤال ! شويد و من به خاطر چند ميليون دل خاطر در اختيار داشتن صد دل مؤاخذه مى

  ! دل به خدا ندادى؟شود اين همه دل را خداوند به تو داد، چرا تو يك مى

   

   دوستى به خاطر خدا

    به حديثى برخوردم خيلى شيرين و زيبا؛ 

پيامبر . آرد آه آودآى به حضرت سالم آرد اى عبور مى  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله از آوچه

ت دارم، شما البّته آه دوس: آيا مرا دوست دارى؟ آودك گفت: پاسخ سالم او را داد و از او پرسيد

  !رسول خدا هستى

  .شما را هم به خاطر خدا دوست دارم: مرا بيشتر دوست دارى يا خدا را؟ آودك گفت:  پيامبر فرمود

   

   تصميم به هنگام خشم 

اين همسر : ات چيست؟ گفت انگيزه: گفتم.   شخصى نزد من آمده بود تا همه اموالش را وقف آند

تو غيظ : من ديدم خيلى عصبانى است، گفتم. ام  اصال از زندگى سير شدهآذايى، اين بچه آذايى،

اين وقف قبول . خواهى اموالت را وقف آنى ات نرسد مى آردى و از بغض اينكه چيزى به خانواده

  .نيست برو آمى فكر آن

   

   نگاه امام زمان

 چند سال است طلبه هستى؟ آقاى قرائتى:   در حرم امام رضاعليه السالم بودم آه شخصى گفت

  . حدود بيست سال: گفتم

برد،  ديد لّذت مى عليه السالم هر وقت مالك اشتر را مى اميرالمومنين:  قدرى به من نگاه آرد و گفت

آند لّذت  اى، آيا وقتى امام به تو نگاه مى عليه السالم را پوشيده تو آه لباس سربازى امام زمان

  ! معلوم نيست: برد؟ گفتم مى



  .بسيار َدَمق شدم. روى اين حرف فكر آن:  گفت

   

   درس اخالق گفتنى نيست

  يكى از نهادها مرا براى درس اخالق دعوت آردند، پس از عبور از چند اتاق وارد سالنى شديم، 

خواهيم هروئين تقسيم  مگر ما مى: گفتم. درها را بستند و گفتند اينها مسئولين اداره هستند

خواهيم قرآن و حديث بگوئيم، بگذاريد همه بيايند و در  اى نداريم، مى م، ما آه حرف محرمانهآني

  . جلسه شرآت آنند

درس اخالق : فرمود مرحوم عالمه طباطبائى مى: گفتم. آخر آنها در شأن اين جمع نيستند:  گفتند

  .گفتنى نيست، عملى است و همين آار شما ّضد اخالق است

   

  دآموزى خانه به خانه سوا

آقاى :   در آنگره جهانى حضرت امام رضاعليه السالم يكى از مدّرسين حوزه علميه قم گفت

ضمن مطالعه به حديثى برخورد آردم و چندبار تلفن زدم شما نبوديد، حديث اين بود آه ! قرائتى

اى آه سواد  ود و همسايهاى آه سواد دارد بايد معّلم ش همسايه: پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمود

  » واّال عاَقبُتهما«. آنم وگرنه هر دو را تنبيه مى. ندارد، شاگرد

  .الّله است  آرى، نشر دانش و سوادآموزى خانه به خانه از ابتكارات رسول

   

   لسان قوم

: فرمود ىشهيد مطهرى م. ام آه مبلغ بايد به لسان قوم و زبان مردم سخن بگويد   من بارها گفته

يك خارجى آمده بود ايران و در بازگشت از او پرسيدند در ايران چه خبر؟ گفته بود مردم ايران وقتى 

  آيا بينى شما آلفت است؟: گويند رسند مى به هم مى

داند، دماغ شما چاق است را بينى شما آلفت است معنا   اين خارجى چون لسان قوم را نمى

دماغ به معناى . اغ به معناى بينى و نه چاقى به معناى آلفتى استآند، غافل از آنكه نه دم مى

آن است،  مثًال قليون را چاق آن يا فالنى آارچاق. مغز و چاق به معناى آمادگى و سالمت است

  .آند يعنى آنها را آماده مى

   

  ! بحث يادم رفت

ده آرده بودم؛ همين آه براى سخنرانى عازم شهرى بودم و بحثى را آما: گفت   دوستى مى

همين نكته را موضوع بحث . سخنرانى را شروع آردم، بحث يادم رفت و هرآارى آردم يادم نيامد

  .خود قرار دادم آه اگر لطف خدا نباشد، ما هيچ هستيم



   

   ُحر دير آمد، قبرش دورتر است

اى وابسته به تشكيالت خاّصى نزد    روزهاى پايان حكومت طاغوت و ايام پيروزى انقالب بود آه عّده

آوبند در حالى آه ما اعالم همبستگى  ها ما را مى انقالبى! آقاى قرائتى: من آمدند و گفتند

  . ايم آرده

ها اعالم همبستگى آرديد، ُحر بايد صبح زود  شما دير آمديد، حّتى بعد از اقلّيت:  به آنها گفتم

  .از بقيه شهيدان دورتر استآمد دو ساعت دير آمد، قبرش دو فرسخ  مى

   

   رابطه يا قهر

الصلوة است، آيا با  خواند، خواهر زنى دارم آه تارك برادرى دارم آه نماز نمى: گفت   شخصى مى

اين مربوط به اثر است، گاهى ممكن : آنان رفت و آمد داشته باشم؟ رابطه فاميلى را چه آنم؟ گفتم

دهى برو و اگر  اگر نجات مى. انى را عوض آرد و گاهى بر عكساست با رفت و آمد و محّبت انس

  .شوى نرو غرق مى

   

  ترين دعاى شما چيست؟  مهم

اگر شما بدانيد :   در سنين جوانى خدمت آخوند مالعلى همدانى رسيدم و از ايشان سؤال آردم

  .من را بيامرزداينكه خداوند : خواهيد؟ فرمود دعاى مستجابى داريد چه چيز از خدا مى

اى دارد و حال   خيلى تعّجب آردم و تصور آردم آه اين عارف و عالم بزرگ چه خواهش و دعاى ساده

 سال سن دارم با آن ٥٠پروراندم، ولى اآلن آه بيش از  آنكه در ذهن خودم دعاهاى بزرگ بزرگى مى

ام آه خواسته آن  جه رسيدهبه اين نتي... همه مسئولّيت و مطالعه و آتاب و راديو و تلويزيون و

  .ترين خواسته من نيز هست بزرگوار، يعنى عاقبت به خيرى، بزرگ

   

   

  »و الحمدلّله رّب العالمين «

  


