
  

 )٢( خاطرات  

  مقّدمه مؤّلف

   بسم الّله الّرحمن الّرحيم

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

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

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

 .ام گفتگو داشته

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

 .ها مشاور وهمكارم بود هحاج سيد جواد بهشتى بود آه در اآثر برنام

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

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

 .اج نمايندها، از خودم يا ديگران بوده، استخر البالى برنامه

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

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

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

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

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

    

  نماز اّول وقت

اى از مهمانان خارجى هم حضور داشتند و ايشان   در خدمت شهيد بهشتى بوديم، عّده٥٨  سال 

اى  خواهى آرد و گوشه تا صداى اذان بلند شد، شهيد بهشتى از حّضار معذرت. گرم صحبت بودند

 .ز شداش را انداخت و مشغول نما سّجاده

   

  شكنجه به خاطر نماز

ى باز اردوگاه  روزى پس از اذان ظهر افسر اردوگاه همه را به محوطه: گفت ها مى   يكى از آزاده

اللَّه : گذشت يكى از برادرها گفت چون وقت نماز مى. فراخواند و تا نزديك غروب همه را نگهداشت



او را هم زدند، همين طور تعدادى از برادرها . اللَّه اآبر: گر گفتبرادرى دي. او را بردند و آتك زدند. اآبر

 . به خاطر نماز شكنجه شدند

 باالخره دوستان تصميم گرفتند به صورت نشسته و آهسته و به طورى آه افسران عراقى متوّجه 

 .نشوند، نماز ظهر و عصر را بخوانند

   

  شيوه جذب

شما چگونه مجتهد : اند پرسيدم  آه هزاران طلبه نزد او درس خوانده  از يكى از مجتهدين نجف

من هم . ها براى دو سه نفر طلبه، درس شبانه داشت در محله ما آقايى بود آه شب: شديد؟ گفت

گفت و  اين عالم بزرگوار ابتدا براى ما يك قصه مى. رفتم آردم و شبها نزد ايشان مى روزها آار مى

 .اينگونه ما عاشق حوزه و دروس دينى شديم. آرد سپس درس را شروع مى

   

 دار طمعكار  سرمايه

: از ثروتمندان براى عالمى پولى آورده بود تا در راه فقرا خرج آند، ولى هنگام خداحافظى گفت   يكى

شما ده : عالم گفت... قطعه زمينى دارم در فالن جا آه سندش مشكلى پيدا آرده و اگر شما

 . دادى تا صد ميليون بگيرى، پولت را بگير و بروميليون

   

  مرگ در آنار اسكناس

داران تهران به دور از چشم دوستان و بدون اطالع  يكى از سرمايه.   مناسبتى بود و چند روز تعطيلى

پس از آن آه در قسمت عقبى حجره . اش را حساب آند اش آمده بود تا سرمايه خانواده، به حجره

اسناد را بررسى آرد، خواست بيرون بيايد آه ديد آليد را داخل حجره جا گذاشته و در را به روى 

هر چه فرياد زد چون بازار تعطيل بود، صدايش به جايى نرسيد، آنقدر فرياد زد آه . خود بسته است

در آنار چون آسى از محل او خبر نداشت پس از چند روز او را در حالى پيدا آردند . از حال رفت

 .ها تومان پول، جان سپرده بود ميليون

   

  شبى هزار رآعت نماز

افراد . خواند عليه السالم اين است آه شبى هزار رآعت نماز مى   يكى از فضائل اميرالمؤمنين

 !شود در يك شب هزار رآعت نماز خواند؟ مگر مى: گويند زيادى مى

، ماه رمضانى به مشهد مشّرف شد و هر »الغدير« شريف قدس سره صاحب آتاب  عالّمه امينى

 .شب هزار رآعت نماز در حرم مطهر خواند تا امكان اين امر را اثبات آند

   



  جوانى امام

ايم،  ايم از ميانسالى امام شنيده اللَّه العظمى بهاءالدينى گفتم آه ما هر چه شنيده م آيترحو  به م

: اى از جوانى امام به ياد داريد؟ ايشان فرمود ايد آيا خاطره مام دوست بودهشما آه در جوانى با ا

خاطرات بسيارى به ياد دارم از جمله اين آه در زمان رضا شاه، درمدرسه فيضيه نشسته بوديم آه 

من شاهد بودم حضرت . يكى از ماموران شاه وارد مدرسه شد و شروع آرد به فّحاشى و ُقلدرى

چند سال بيشتر نداشت، جلو آمد و چنان سيلى بر صورت او نواخت آه برق از امام آه بيست و 

 .گوشش پريد

   

  عشق به استاد

چرا؟ : گفتند. من دوست دارم هواى شيراز را تنّفس آنم: فرمود قدس سره مى   شهيد مطهرى

 .چون مالصدرا در اين شهر نفس آشيده است: فرمود

   

  پول شهرت 

بعد هم آه . داد رفت و يك ِقران مى قدس سره در زمان گمنامى آه به سلمانى مى   شيخ انصارى

زمانى آه ناشناخته بوديد : آرايشگر گفت. داد رفت و يك ِقران مى مشهور شد به همان سلمانى مى

نامم مشهور شده، مساحت سرم آه زياد نشده : داديد، حاال هم يك قران؟ شيخ گفت يك ِقران مى

 !است

   

  َخشيت الهى

خواستند    به مالقات يكى از مجروحان جنگى رفتم آه ترآشى به دستش اصابت آرده بود و مى

وقتى دست راستم قطع شد، باز به خاطر گناهانى آه با دست : از من پرسيد. دستش را قطع آنند

هادت خواهد داد و يا اينكه ام آيفر خواهم شد و دست چپم عليه من در قيامت ش چپم انجام داده

 خداوند مرا خواهد بخشيد؟ 

 !به راستى خداوند چه اوليائى دارد:  با خود گفتم

   

  خدمت در پشت جبهه

هاى قديمى و    در دوران هشت سال دفاع مقّدس روزى به منزل مرحوم آوثرى، از منبرى

 . ، رفتم تا از پدرش عيادت آنمعليه السالم خوان حضرت اباعبداللَّه الحسين مرثيه

 :گفت اى افتاده بود، ولى مى  پيرمرد به صورت مشتى استخوان در گوشه



ها آه  لذا شب.  من فكر آردم آه بايد آارى براى انقالب بكنم و سهمى در جنگ داشته باشم

اى ايرانى دهم و وقتى مصاحبه اسر برد، شبى چند ساعت راديو عراق را خوب گوش مى خوابم نمى

شان در هر شهرى آه  آنم و روز بعد به خانواده آنند، مشّخصات آنها را يادداشت مى را پخش مى

 .دهم هاست آه چنين آارى را انجام مى مدت. آورم آنم و آنها را از نگرانى درمى باشند تلفن مى

  

   

  خروج مغزها

ئولين رنجيده بود و تصميم گرفت به خارج از آشور   يكى از دانشمندان ايرانى از رفتار بعضى مس

طال : در فرودگاه از رفتن او ممانعت آرده و گفتند. اموالش را به طال تبديل آرد و عازم سفر شد. برود

آقا واللَّه اين ارز : او اشاره به مغزش آرد و گفت. مثل ارز است و خروج ارز از آشور ممنوع است

 !است

 . وسايل برگشت او به آشور فراهم شد و مشغول فعالّيت گرديد البته پس از مدتى

   

 عليه السالم  عالقه به امام حسين

راننده ديد با آن .   خانمى با حجاب نامناسب وارد ماشين شد و شروع آرد به خواندن زيارت عاشورا

 خوانيد؟  زيارت عاشورا مى: پرسيد. خواند قيافه زيارت عاشورا مى

 عليه السالم اين نوع حجاب و پوشش را دوست دارد؟ آيا امام حسين: بله، راننده گفت: خانم گفت 

مرا به خانه برگردانيد، به منزل رفت و لباس مناسبى پوشيد و از راننده :  خانم يّكه خورد و گفت

 . تشّكر آرد

 .آند عليه السالم چه مى  راستى عالقه به امام حسين

   

 شق به خمينى ع

  در مراسم حج ديدم يك سودانى، پيرمردى ايرانى را آه خسته و ناتوان شده بود به دوش گرفته تا 

 اى؟ اى يك ايرانى را به دوش گرفته به چه انگيزه: به او گفتم. به مقصد برساند

 .به خاطر عشق به خمينى:  گفت

   

  شجاعت رهبر

اين خمينى آيست آه آشوب به : داد، شاه به اسداللَّه َعَلم وزير دربار گفت  پس از قيام پانزده خر

اللَّه العظمى بروجردى در قم وارد  يادتان هست وقتى شما به منزل آيت: راه انداخته؟ علم گفت

 !اين همان است: بله، َعَلم گفت: شديد همه علما بلند شدند، اّما يك سيدى بلند نشد؟ شاه گفت



   

 وز دينى  س

خواهم به مسافرت بروم، مقدارى  وقتى مى: گفت   در زمان طاغوت دوستى در قم داشتم آه مى

. آنم خرم و همين آه وارد اتوبوس شدم به راننده و شاگرد راننده تعارف مى سوهان و شيرينى مى

 .دآن آند و يا اگر روشن آرد با تذّآر من خاموش مى در بين راه يا موسيقى روشن نمى

  

   

  تعطيلى درس

روزى برف زياد باريده بود، ترديد داشتم آه درس هست و يا : فرمود زاده آملى مى   آيت اللَّه حسن

چطور شما در اين : گفتم. باالخره به مدرسه رفتم ديدم استاد زودتر از ما آمده است. تعطيل است

 ايد؟  برف تشريف آورده

 !آنند آه ما تعطيل آنيم؟ ا در روز برفى آار خود را تعطيل مىه مگر بّقال:  فرمود

   

  مدير نمونه 

آقايان :   يكى از مديران آل آموزش و پرورش مشغول سخنرانى بود آه صداى اذان بلند شد گفت

 قطع آرد؟ لذا سخنرانى را خواند يا سخنرانى مى آرد؟ نماز مى اگر رسول اللَّه اآلن زنده بود چه مى

 .آرد و شروع آرد به اذان گفتن و پس از اقامه نماز، سخنرانى را ادامه داد

   

  اثر نماز

شما چطور مسلمان : در فرانسه از پروفسور مسلمانى پرسيدم: فرمود   آيت اللَّه مصباح يزدى مى

ا ديدم آه خم و هاى الجزاير در حال سفر بودم، آنار جاده مردى ر در يكى از جاده: شديد؟ گفت

من مسلمانم و اين : آنى؟ گفت شود، ماشين را نگه داشتم و از او پرسيدم چه مى راست مى

همين ماجرا . خدا همه جا هست: آخر در بيابان آن هم تنها، گفت: گفتم. مراسم دينى من است

 .اى شد تا من در باره اسالم تحقيق آنم و خداوند لطف آرد و مسلمان شدم جرّقه

   

  بهشتى، نمونه نظم 

  در زمان طاغوت قرار مالقاتى داشتم با شهيد بهشتى، براى اينكه بيشتر با ايشان صحبت آنم، ده 

 بود، اآلن ده ٤قرار ما با شما ساعت : وقتى در زدم ايشان در را باز آرد و گفت. دقيقه زودتر رفتم

 .آيم قيقه ديگر مىد دقيقه به چهار است، شما تشريف داشته باشيد من ده

   



  سرباز واقعى 

قدس سره  آردند آه در خدمت حاج شيخ عباس قمى اللَّه مرواريدقدس سره نقل مى   حضرت آيت

حاج شيخ عباس بعد از سالم و احوالپرسى شروع به . در باغى در حوالى مشهد مهمان بوديم

آنيد من از سهم امام بخورم و آار  فكر مى: آقا امروز روز تفريح است فرمود: گفتند. نوشتن آرد

ها سهم امام نيست، مال شخصى من است، شما  آقا غذاها و ميوه: صاحب باغ گفت! نكنم

 . استراحت آنيد

آنم، براى  عليه السالم استفاده نمى گوييد يك روز هم آه از سهم امام زمان يعنى مى:  فرمود

 !مواليم آار نكنم؟

   

 نامى  بى احسان در

  فرد خّيرى در يكى از شهرهاى ايران بناهاى خيرّيه زيادى ساخته بود و بر سر در هر بيمارستان و 

 .نوشت ساخت نام خودش را با آاشيكارى مى اى آه مى مدرسه

افتم، اگر  توانم ازدواج آنم و به گناه مى من به خاطر فقر نمى:  يك روز جوانى به او رسيد و گفت

او هم در آنار خيابان چند هزار تومان به او . آنم دار آمى پول به من بدهيد ازدواج مىشما مق

 .دهد مى

در آن عالم چه خبر است؟ : شخصى او را در خواب ديد و پرسيد.  پس از مّدتى مرد خّير از دنيا رفت

 .نام به آارم آمد ها پاك شد، ولى آن چند هزار تومان بى همه نام: گفت

   

 ها  مردانگى آزاده

صحبت .   اّولين سالى آه اسراى ايرانى آزاد شدند، گروهى از اين عزيزان را به حج آوردند

ما را در خط اّول : ها گفتند آزاده. شد بينى مى راهپيمايى برائت از مشرآين بود و خطراتى آه پيش

 .آتك آشنا هستيمايم و با  هاى عراق آتك خورده قرار دهيد، چون ده سال در زندان

   

  دوست دارم عادل باشم

آيا شما خودتان : اللَّه العظمى گلپايگانى پرسيدم از حضرت آيت: گفت   يكى از دوستان روحانى مى

 .دوست دارم عادل باشم: دانيد؟ ايشان فرمودند را عادل مى

   

  مرجع هوشيار 



. آرد قدس سره جهت رسيدگى به يتيمان مبلغى آمك مى اللَّه العظمى گلپايگانى   حضرت آيت

آقا در همسايگى ما چند صغيِر يتيم هستند به آنها : گفت آرد و مى شخصى سالها مراجعه مى

 . رفت گرفت و مى از آقا آمكى مى. آمك بفرمائيد

آرده آند آه چند ماه قبل هم مراجعه  آرد آقا چون به سن پيرى رسيده فراموش مى  او فكر مى

 !!شوند اين چه صغيرهايى هستند آه آبير نمى: تا اينكه روزى آقا به او فرمود. است

   

  تواضع در پذيرش مرجعّيت

در : قدس سره رسيدند ايشان فرمود   وقتى براى قبولى زعامت و مرجعّيت، خدمت شيخ انصارى

. ايشان در نجف نيست: رويد گفتندتر بود، به سراغ او ب جوانى همشاگردى داشتم آه از من فهيم

باالخره به رشت آمده خدمت ايشان رسيده و قصه را تعريف . هر آجا هست پيدايش آنيد: فرمود

 . آردند

شيخ درست گفته من در جوانى از او باالتر بودم، اّما سالهاست او در حوزه نجف :  ايشان فرمود

 .تر است، به سراغ او برويد س اآلن او از من قوىفّعال بوده و من در رشت از درس و بحث منزوى، پ

 .شود  آرى، اگر هدف خدا باشد، چنين مى

   

  رضايت والدين 

خواهم آارهاى  مى: قدس سره بودم آه دخترى با گريه خدمت امام عرض آرد   خدمت حضرت امام

هاى انقالبى آارهايى را انجام  رنامهاز ب: امام فرمودند. گذارند انقالبى بكنم، ولى پدر و مادرم نمى

 .بده آه پدر و مادرت راضى باشند

   

  الگوى مصرف

  خدمت مقام معّظم رهبرى رسيدم، تمام چراغهاى اتاق خاموش و فقط چراِغ روى ميز ايشان جهت 

ا روشن رسد چراغ اتاق ر آقا تنها وقتى مهمان به ايشان مى: اطرافيان گفتند. مطالعه روشن بود

 .آند مى

  

   

  تأثير انقالب

اى امام جمعه تانزانيا به ايشان    در خدمت رئيس جمهور وقت سفرى به تانزانيا داشتيم، در جلسه

آورد، ولى بعد از پيروزى انقالب  قبل از انقالب ايران آسى مسلمانان تانزانيا را به حساب نمى: گفت



ها براى نظرات ما نيز  ريزى آنند و در برنامه  از ما نظرخواهى مىاسالمى ايران، در هر ماجرايى

 .اند حساب باز آرده

   

 دآترى ُمرد  مادر چند دآتر، از بى

خوشا به : گفتند   در اصفهان زنى بود آه چند پسرش دآتر بودند، زنهاى ديگر هميشه به او مى

 .خورند ه دردت مىهايت دآتر هستند، براى روز پيرى ب حالت آه بچه

شود، در راه تصادف آرده و   اين خانم روزى از خانه يكى از فرزندانش به قصد خانه ديگرى خارج مى

داند آيست؟ تا اينكه از  آنند ولى آسى نمى او را به بيمارستان منتقل مى. آند خونريزى مغزى مى

 .برند رود و او را به سردخانه مى دنيا مى

شنود آه مادر  زند تا حال مادر را بپرسد، جواب مى ز آقاى دآتر منزل برادرش زنگ مى بعد از چند رو

 !!گيرند افتند باالخره جنازه مادر را از سردخانه تحويل مى به تكاپو مى! اينجا نيست

خوردند، از   راستى عجب دنيايى است، مادرى آه چند فرزند دآتر دارد و ديگران به حالش غبطه مى

 !ميرد ى مىدآتر بى

   

  آالس درس در طويله 

  يكى از همكاران آموزشيار ما در نهضت سواد آموزى آه به روستايى رفته بود هر چه تالش آرد تا 

اى انداخت و به هر قيمتى بود آالس را  جايى براى آالس پيدا آند نشد، باالخره زيراندازى در طويله

 .تشكيل داد

ا شنيدم به ياد اين حديث افتادم آه اگر انسان با يك باسواد در طويله بنشيند،  وقتى اين ماجرا ر

 .سواد بر فرش قيمتى بنشيند بهتر از آنست آه با بى

   

  آدام طرفى هستى؟

احوال .   شخصى دو پسر داشت، يكى را فرستاده بود آمريكا و ديگرى را به سپاه پاسداران

طرفى  ام جبهه آه اگر انقالب پيروز شد بگويم اين يكى را فرستاده :فرزندانش را پرسيدم گفت

ديدم شوخى . ام امريكا آه اگر ورق برگشت بگويم آن طرفى هستم هستم، ديگرى را فرستاده

 .معنى دارى است، البّته بعضى به طور جّدى اينگونه هستند

   

  مانع راه خدا نشويد

: خواهر تحصيل آرده و باآمالى گفت. پايش را تقديم اسالم آرده بود  جوان جانبازى يك دست و يك 

آنم آسى با ايشان ازدواج نكند، آماده هستم با ايشان ازدواج آنم، اّما پدر و مادر  چون فكر مى



به آنها بگوئيد اگر مسائل اصلى مثل ديندارى و اخالق و اصالت : گفتم. آردند دختر مخالفت مى

. ل ايجاد آردن به خاطر مسائل فرعى و جزئى، مانع راه خدا شدن استخانواده حل است، مشك

 .چون ازدواج هم راه خداست

   

  ساله ١٧ آرزوى جوانى 

 ماه رمضان در اصفهان به شهادت رسيد، از بستگان شهيد ٢١آقا حسن بهشتى آه در    مرحوم حاج

آرد آه مرحوم بهشتى از نوجوانى سحرخيز  ىاين خاطره را درباره ايشان تعريف م. دآتر بهشتى بود

 ساله ١٧يكى از اعضاى خانه به پشت در اتاق اين جوان . دارى و راز و نياز بود و اهل شب زنده

آنم جوانيم را به درس  من سعى مى! خدايا: گويد بيند آه مى رود تا دعاى ايشان را بشنود، مى مى

آمكم آن آرزو دارم آه به ! اى خدا. وا داشته باشمآنم گناه نكنم و تق خواندن بگذرانم، سعى مى

 .جايى برسم آه جوامع بشرى از من استفاده آنند

او در تدوين قانون اساسى .  خداوند نيز دستش را گرفت و با قلم و بيان او هزاران نفر را هدايت آرد

 .نفر اّول بودسهم به سزايى داشت و در پيروزى انقالب و رفع مشكالت سالهاى اّول انقالب 

   

  قّصه اتوبوس 

: خدمت ايشان رسيدم، به فرزندشان فرمود.   مرحوم شهيد بهشتى به آاشان تشريف آورده بودند

در ميان مسافران يك : قصه اتوبوس چه بوده؟ گفتند: گفتم. قصه اتوبوس را براى آقاى قرائتى بگو

گويد  گويد آاخى مجلل دارد، ديگرى مى ى مىشود؛ يك اتوبوس شرآت واحد درباره پدرم بحث مى

بحث نكنيد من خانه ايشان را بلدم، اآلن شما را به : گويد راننده مى!  طبقه دارد١٥ - ١٠ساختمانى 

 .برم آنجا مى

شود، زنگ خانه به صدا در آمد و من در را باز آردم،   اتوبوس پر از جمعيت در خانه ما متوّقف مى

: گويند چه خبر است؟ ديدم همه با هم مى: گفتم! اند شت در خانه جمع شده نفر پ٥٠ - ٤٠ديدم 

 !!اين آه يك خانه معمولى بيشتر نيست

  

   

  از ياسوج تا هامبورك 

  در زمان طاغوت، شهيد بهشتى و شهيد باهنر تصميم گرفتند با دوستانشان به روستاهاى اطراف 

گروهى هيجده نفره را . آند براى تبليغ به آنجا برود بت نمىياسوج بروند، مناطقى آه آسى رغ

 .آنند تشكيل داده و به مناطق گمنام سفر مى



گيرند آه الزم است صداى اسالم را به خارج از آشور   از طرفى اين دو شهيد بزرگوار جلسه مى

 .آنند برسانيم و لذا شهيد باهنر به ژاپن و شهيد بهشتى به هامبورك سفر مى

آند در آدام محل باشند؛ در ميان عشاير يا شهرهاى   آرى براى تربيت شدگان اسالم فرق نمى

 .بزرگ و آوچك و يا حّتى آشورهاى ديگر

   

  ما منطق داريم

. آرديم آرد آه همراه پدرم از آنار قبرستانى در اروپا گذر مى   فرزند شهيد بهشتى تعريف مى

در حين قدم زدن به قبر مارآس رهبر . آنيم و در قبرستان قدمى بزنيمتوّقف : ايشان فرمودند

قبر مارآس همان : وقتى از قبر او گذشتيم يكى از همراهان گفت. هاى جهان رسيديم مارآسيست

 قبرى است آه سگى روى آن نشسته؟

آشيده  رهماى د  پدرم تا اين جمله را شنيد با اينكه هيچ آس جز ما در قبرستان نبود، با چهره

 .ما منطق داريم نبايد توهين آنيم: فرمود

   

 زبانى   تبليغ با زبان بى

خواست حّقانيت جمهورى    در مراسم حج، يكى از برادران ترك زبان از روى سوزى آه داشت مى

شاه قرآن، : قرآنى را بدست گرفته و به مرد عرب گفت. اسالمى را به شخص عرب زبانى حالى آند

امام خمينى، قرآن و اشاره به باالى سرش نمود و : نگاه اشاره آرد به زير پايش، سپس گفتآ

اگر آسى سوز دينى داشته باشد به هر قيمتى شده پيام . باالخره با اشاره مطلب خود را فهماند

 .رساند خودش را مى

   

  جشن حنابندان

نرانى به جمع رزمندگان بردند، ديدم همه  شبى مرا براى سخ٥  در آستانه عمليات آربالى 

ها برنامه  شود بچه عمليات آه نزديك مى: قّصه چيست؟ گفتند: گفتم. ها رنگى است دست

 !حنابندان دارند و به نوعى جشنى براى شهادت است

 ! از عشق اين جوانان به شهادت، مات و مبهوت شدم

   

  استقالل و خودآفايى

آرد آه در عمرم هرگز   نژاد از استادش مرحوم آيت اللَّه آوهستانى تعريف مى  شهيد هاشمى

 .لباس غير ايرانى نپوشيدم



او . آنم هاست استفاده نمى حّتى از نمكى آه تحت سلطه انگليسى: گويد  گاندى رهبر هند مى

هايش را  ه شد و بچهتّك ام، چون او تّكه عليه السالم گرفته من طرز تفّكرم را از امام حسين: گفت مى

 .دار شود فدا آرد، ولى نگذاشت عّزت و استقاللش خدشه

   

  عالم رّبانى 

  خدا رحمت آند عالمه ميرحامد حسين را آه حدود يكصد جلد آتاب نوشته، در عمرش يك سطر 

سد، خواست چيزى بنوي آرد و هرگاه مى بدون وضو ننوشت، از مرّآب غير مسلمان استفاده نمى

 .نشست روبه قبله مى

   

  چه دعايى 

از خدا خواستم چهل مرتبه عمره قسمتم آند، وقتى براى چهلمين بار : گفت   يكى از دوستان مى

اى به من بده تا تسليم تو باشم تا هر چه تو  اى آاش گفته بودم روحّيه: به سفر عمره رفتم گفتم

 .خواهى دوست بدارم مى

   

 يت عدالت  رعا

به قدرى عادل بود آه وقتى براى . آرد   مردى دو همسر داشت و ميان آنان به عدالت رفتار مى

خريد چون قدش بلند بود و براى ديگرى پنج متر  رفت وبراى يكى شش متر مى خريد چادر به بازار مى

 .دداد تا عدالت را دقيقًا رعايت آرده باش خريد، پول يك متر را به او مى مى

   

  مخالفت جاهالنه 

موقعى آه تازه يخچال آمده بود، گروهى استفاده از يخچال را غرب : فرمود   شهيد مطهرى مى

پرستى روى آن گذاشتند، ديرى نگذاشت آه آن را  دانستند، بعد از مدّتى نام تجّمل زدگى مى

تحبات و سپس واجبات زندگى گرى نام نهادند، پس از چندى استفاده از يخچال جزء مس اشرافى

 .شد

   

  تبليغ طبق سليقه مردم 

اى از آبوتربازان پاى منبر شما  آرد آه امشب عّده   آقايى به يكى از دوستان مبّلغ نصيحت مى

مثًال بگو آب و دانه دادن به حيوانات . هستند، طورى صحبت آن آه از شما دل زده و ناراضى نشوند

 . ها چقدر خوب هستند  امام رضا چقدر آبوتر دارد، پرندهچقدر ثواب دارد،



اگر بنا بود عالمان دين طبق سليقه مردم حرف بزنند آه اثرى از دين نمانده :  ايشان در جواب گفت

 .بود

   

  تبديل سينما به مهدّيه

و شروع آرد به گريه   در اوائل انقالب روزى در حين سخنرانى مردى را ديدم آه محكم بر سرش زد 

اآلن يادم افتاد آه زمان طاغوت چقدر جنايت : آنى؟ گفت پرسيدم چى شده؟ چرا اينطور مى! آردن

شدند را  من صاحب سينما بودم وجوانان انقالبى آه به احترام شاه از جا بلند نمى. ام آرده

 .آردم شناسايى آرده به ساواك معّرفى مى

 .الن سينما را به مرآز تبليغات اسالمى تبديل آرد و آن را مهديه ناميد او پس از توبه و پشيمانى س

   

  ترسيدم بشمرم مغرور شوم 

تاآنون چند مين : از او پرسيدند.   با نوجوانى در جبهه مصاحبه آردند آه آارش خنثى آردن مين بود

 .اى؟ گفت نشمردم، ترسيدم بشمارم غرور مرا بگيرد خنثى آرده

   

  آرزوى شهيد مدنى 

  خدا رحمت آند شهيد محراب آيت اللَّه مدنى را، افتخار داشتم در سفرى آه آاروانى پياده از نجف 

آمد و  ها را از پا بيرون آورده با پاى برهنه مى آفش. رفت در خدمت ايشان باشم به آربال مى

ام آه به دو  سه آرزو داشته: فرمود يشان مىا. خواهم پاهايم در راه آربال آسيب ببيند مى: فرمود مى

گفتم آرزوى سّوم شما چيست؟ . دانم به آرزوى سّوم هم خواهم رسيد يا نه ام، اّما نمى آرزو رسيده

 .ام آه شهيد شوم از خدا خواسته: فرمود

   

  پهلوانى جوانمرد 

ه در يك راهپيمايى بنام پشتيبانى از قانون اى از آارمندان را از روى اآرا عّده.   اواخر حكومت شاه بود

تواند در بهم زدن  اساسى سازمان دادند، در ميان آنان پهلوانى ورزيده بود آه احساس آرد مى

 .او گرچه انقالبى نبود اّما اعتقاد مذهبى داشت. راهپيمايى نقشى داشته باشد

اديوم شيرودى بود، سكوت همه جا شد، محل اجتماع سالن است آم بر اجتماع مردم افزوده مى  آم

را فرا گرفته بود آه ناگهان فرياد بلندى از حلقوم اين پهلوان بيرون جهيد آه بر على و آل على 

هاى بعدى را به همراه  َجو شكسته شد و صلوات اّول صلوات. صلوات، مردم صلوات فرستادند

 . ى منصرف شداندازى آن راهپيماي آار به جايى رسيد آه رژيم از راه. داشت



 انقالب به پيروزى رسيد و چند سال بعد از انقالب اين پهلوان از دنيا رفت، يكى از دوستان خواب او 

 .همان صلوات مرا نجات داد: را ديد و از او پرسيد آه در عالم قبر چه خبر؟ در جواب گفت

   

  رابطه مادر و فرزند

آرد تا روى قبر  فرزندشان، پدر شهيد دسته گلى را آماده مى  پدر و مادر شهيدى آمدند سر قبر 

 !آنى؟ پايت را روى سينه فرزندم گذاشتى فرزندش بگذارد، ناگهان مادر شهيد فرياد زد چكار مى

   

  هجرت مقّدس

. خواندم، بسيار بر خود تأسف خوردم   تاريخ يكى از علماى همدان در هفتصد سال پيش را مى

يت اللَّه سيد على همدانى هفتصد سال قبل به هندوستان سفر آرد و اوج فقر و مرحوم آ

 . پرستى مردم را ديد بت

مرّتب مشاهدات خود را از :  در بازگشت از سفر دو نفر از طالب را به هند فرستاد و به آنها گفت

 هفتصد نفر نيرو آماده آار ديگرى نيز انجام داد و آن اين بود آه. وضع جامعه هند براى من بنويسيد

دان، معمار،  آهنگر، نّجار، خطاّط، موسيقى: ها در آنها جمع بود ها و تخّصص آرد آه انواع حرفه

 .مّدتى با اين هفتصد نفر آار آرد، آنگاه با اين لشگر هفتصد نفرى وارد هند شد... قاليباف و

روه اين بود آه چون هنر داشتند بار بر  اين گروه به محض ورود مشغول آار شدند، امتياز اّول اين گ

ديرى نگذشت آه . ها آموختند مردم نبودند، امتياز دّوم اين بود آه مّجانى هنرشان را به هندى

ها به موسيقى خيلى عالقه داشتند،  هندى. هزاران نفر از مردم هند به اسالم گرويدند

نده جهت دادند، زبان فارسى و هاى مسلمان موسيقى آنان را نيز با محتواى ساز دان موسيقى

 .عربى رايج شد و خالصه اينكه اين عالم همدانى تحّولى در جامعه هند به پا آرد

   

  آرزوى بندگى خدا

از خدا : از او پرسيدم. هاى مختلفى شرآت آرده بود   در شهر مكه خلبانى را ديدم آه در عمليات

 .ه او باشم، محبوب او باشماز خدا خواستم آه بند: چه خواستى؟ گفت

   

  جلد قرآن يا ضريح پيامبر

الدين صاحب آتاب    تنها امام جماعت شيعه آه مسجدالحرام به خود ديده، مرحوم سيد شرف

 .است» المراجعات«شريف 

  وقتى به مكه سفر آرد، پادشاه حجاز مجلسى را ترتيب داد و از علماى اهل تسنن براى مباحثه با

 .ايشان دعوت نمود



 . هنگامى آه سيد وارد مجلس شد، قرآنى را به شاه هديه داد، شاه قرآن را گرفت و بوسيد

براى اينكه شما جلد قرآن را آه از چرم : شاه پرسيد چرا؟ سيد گفت! تو مشرآى:  سيد به او گفت

 قرآن بود و قصد منظور من محتواى: شاه گفت! و پوست گاو است بوسيدى، پس شما گاوپرستى

 !دانيد؟ پس چرا ما را به خاطر بوسيدن ضريح پيامبر مشرك مى: سيد فرمود. ديگرى نداشتم

   

  آرامش قبل از عمليات

چند ساعت قبل از . هاى جنگ آرامشى بود آه رزمندگان در شب عمليات داشتند   يكى از زيبايى

خنديدند، نقل و نبات تقسيم  وبه ريش آل دنيا مىشوند  عمليات گويا براى حجله عروس آماده مى

 . آردند آردند و شوخى مى مى

 .شود هاى روانشناسى پيدا نمى  آرى اين آرامش در هيچ يك از دانشكده

  

   

  مكافات عمل

 چطور شد آه پاهايت قطع شد؟ : از او پرسيدند.   زمخشرى يكى از ادباى عرب است

مادرم دلش سوخت و نفرينم آرد و . ودم گنجشكى را گرفته و پاهايش را قطع آردمبچه ب:  گفت

 !خدا پاهايت را قطع آند: گفت

   

  اّمت عاشق

بايد وقت قبلى : به او گفتند.   فردى آمده بود جماران و اصرار داشت آه با حضرت امام مالقات آند

ام، اجازه  دانستم حاال آمده من نمى: گفت .هاى امام حساب شده است داشته باشى، برنامه

منزل امام آدام است؟ منزل امام را : شود، پرسيد هر چه اصرار آرد گفتند نمى. بدهيد امام را ببينم

 .اللَّه و رفت السالم عليك يابن رسول: به او نشان دادند، رو آرد به سمت منزل امام وگفت

چنان اين سالم در ما تأثير گذاشت آه تا مّدتى گيج  :گفت  يكى از عزيزان دفتر حضرت امام مى

 .بوديم

   

  اثر ورزش 

جوانان ورزشكار، آلودگى آمترى : اى از ورزشكاران به مالقات حضرت امام آمدند، امام فرمودند   عّده

 .دارند

   

  امام در ترآيه 



دند، ماموران اطالعاتى ترآيه براى اينكه امام را قدس سره در ترآيه تبعيد بو   زمانى آه امام خمينى

چهل نفر از علماى ترآيه عليه حكومت سخنى : اى بردند و گفتند بترسانند، ايشان را به منطقه

 . گفتند واعدام شدند واينجا به خاك سپرده شدند

ا از علماى شدند تا م اى آاش در ايران هم چهل نفر از علما شهيد مى!! عجب:  حضرت امام فرمود

 .ترآيه عقب نمانيم

   

 انتها  خزانه بى

آردند آه روز عيدى به منزل آخوند مالعلى    به خانه پدر دو شهيد در همدان رفتم، ايشان نقل مى

رسيد آقا از زير تشك پولى  آمدند، نوبت به فقرا آه مى مردم به زيارت آقا مى. همدانى رفتيم

 .به يقين آقا پول زيادى زير تشك ذخيره آرده است: گفتيم. ادد داشت وبه آنها مى برمى

 از قضا آقا براى آارى از اتاق بيرون رفت، ما شيطنت آرديم و تشك را برداشتيم تا ببينيم چقدر پول 

 .البد تمام شده است: گفتيم! هست، ديديم هيچ نيست

 آقا دست آرد زير تشك و به او  آقا برگشت و سرجاى خود مستقر شد و فقيرى وارد شد، ديدم

 !پولى داد، فقير بعدى آمد باز هم آقا از زير تشك به او پولى داد

 .خورد  فهميديم قّصه از جاى ديگرى آب مى

   

  راضيم به رضاى او 

متأسفانه شوهر شما از مأموريت :   جمعى از خلبانان به خانه خلبانى رفته و به همسرش گفتند

 .دانيم اسير شده يا شهيد ه، حاال نمىبرنگشت

راضيم به رضاى حّق، اگر عمر داشته باشد هر آجا باشد خدا حفظش :  همسر خلبان گفته بود

 . گيرد آند و اگر عمرش سر آمده باشد، در آسمان باشد يا زمين، خداوند جانش را مى مى

ته بودند، از برخورد اين زن قهرمان، خود روحيه  خلبانان آه با دلهره و نگرانى و براى دلدارى بدانجا رف

 .گرفتند

   

 ها  دّقت خارجى

سازى در يكى از آشورهاى غربى  به فالن آارخانه ساعت: گفت سازى در قم مى   پيرمرد ساعت

نامه نوشتم آه در ساختن ساعت اگر اين دّقت را بكنيد زيبايى و دوام ساعت شما بيشتر خواهد 

 . شد

رسد،  گذرد و هر سال وقتى تاريخ ارسال آن نامه مى  اآلن نزديك چهل سال است آه از آن تاريخ مى

 .رسد اى از آن آارخانه براى من مى تقديرنامه



   

  اعزام نماينده 

به محلى رفتم تا دعاى آميل بخوانم، به جاهاى مختلف اعالم آردم آه : گفت   يكى از دوستان مى

توانيم در مراسم شرآت آنيم،  گروهى پيغام فرستادند آه ما خود نمى. ى آميل استامشب دعا

دعاى آميل آه . نامه ادارى مناجات با خداست، نه آئين: گفتم. فرستيم اّما نماينده خود را مى

 .بردار نيست نماينده

   

  دروغگوى نابغه

عليها السالم شده و ضريح را شكسته  مه  در زمان طاغوت نيمه شب دزدى وارد حرم حضرت معصو

از او . هاى قم دستگير شد بود و پولها را در يك گونى ريخته و فرار آرده بود، اّما در يكى از خيابان

من امام رضاعليه السالم را در خواب ديدم، : پرسيدند با چه جرأتى و چرا اينكار را آردى؟ گفت

عليها السالم  دهند و پول آم است، اّما خواهرم معصومهخواهند توسعه ب اطراف حرم مرا مى: فرمود

 !!تو به عنوان نماينده من برو و از آنجا هزينه آن. پول زيادى دارد

 !اى است عجب دروغگوى نابغه! اللَّه اآبر:  گفتم

   

 ها ساز تشّيع ايرانى  زمينه

عّالمه حّلى با خدابنده . مه حّلى استبيت، به خاطر ساعتى مباحثه عّال   عشق و عالقه ما به اهل

حاال فهميدم آه راه تشّيع حق است و زمينه : مباحثه آرد و در پايان سلطان محّمد خدابنده گفت

 .گرايش مردم ايران را به تشّيع به وجود آورد

   

  آرزوى برپائى نماز جمعه 

رون آوردند آه در آن براى يادآورى خود   پس از شهادت مرحوم مطهرى از جيب لباسش يادداشتى بي

هنگامى آه خدمت امام رسيدم مسئله نماز جمعه را مطرح آنم تا اين مراسم عبادى : نوشته بود

 .سياسى اجتماعى آغاز شود

 . آرى نماز جمعه از آرزوهاى مطهرى بود، آن مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه شريك است

   

  تربت حسينى 

آرد اگر  داد، چون احساس مى عالمى بزرگوار را سراغ دارم آه مهر نمازش را در عّمامه خود جا مى  

 .عليه السالم در جيب لباسش باشد ممكن است توهين باشد تربت امام حسين

 . خاك آربال جايش روى سر انسان است، چون امام حسين روى اين خاك پرپر شد



   

  اطاعت از ولّى امر

  شهيد محراب آيت اللَّه صدوقى از جبهه برگشته بود، بسيار خسته و مريض حال وارد منزل پسرش 

 . روز استراحت آنم١٥تصميم دارم : در تهران شد و گفت

گرديد؟  شما آى به يزد برمى: قدس سره رسيد، امام پرسيد امام  فرداى آن روز در جماران خدمت

 .امروز، فردا: ايشان گفت

 روز ١٥بنا داشتم : فرمود! مانم  روز مى١٥شما گفتيد ! پدرجان:  در حياط منزل، فرزندش گفت

 .آنم امر مى گويد برگرد يزد، لذا اطاعت از ولّى بمانم، اّما از سؤال امام فهميدم آه مى

   

  نظارت معنوى امام

: شوى؟ گفت ا آى فهميدى آه آزاد مىشم: آرد، از او پرسيد   راديو با يكى از آزادگان مصاحبه مى

 . چند ماه قبل

 ! چند ماه قبل آه خبرى نبود؟:  مجرى پرسيد

شويم؟ امام  چند ماه قبل حضرت امام را در خواب ديدم و از ايشان پرسيدم ما آى آزاد مى:  گفت

از خواب فهميدم بعد از بيدار شدن . روز شهادت شهيد رجائى و باهنر شما در يزد خواهى بود: فرمود

 ٨آه روح حضرت امام به مسائل جامعه اسالمى توّجه دارد و شروع آردم به روز شمارى و منتظر 

 .شهريور بودم

   

  مسئوالن زجر آشيده 

  در خدمت مقام معظم رهبرى در دوران رياست جمهورى ايشان، وارد يكى از آشورهاى آفريقايى 

 . ام و حق دارم رئيس جمهور آشورم باشم  هفت سال زندان بودهمن: رهبر آن آشور گفت. شديم

 در جمع هيئت همراه، يكى از روحانيون دوازده سال سابقه زندان داشت، آقا در پاسخ رئيس جمهور 

 سال زندان بوده است و توّقع هيچ پست و رياستى ١٢بينيد در رژيم طاغوت  اين آقا آه مى: فرمود

 .ندارد

   

 سيم امكانات  تق

خواهم وزراى من  من مى: در زمان رياست جمهورى خود گفته بود.   خدا رحمت آند شهيد رجائى را

يعنى اتاقها براساس نياز تقسيم شود، نه بر اساس . ترين اتاقهاى وزارتخانه را داشته باشند آوچك

 .ُپست و مقام

   



  عالم با عمل 

اى؟  اى خودت خوانده اين همه دعا آه در آتاب مفاتيح آورده: گفتند  به مرحوم شيخ عباس قمى 

آنند، اّما عمل  ام تا از آسانى نباشم آه امر مى ام الاقل يكبار خوانده هر دعايى آه آورده: گفت

 .آنند نمى

   

  حّساسيت در مقابل گناه 

همين آه . از مراجع گفتاى عليه يكى  قدس سره جمله   شخصى در منزل حضرت امام خمينى

 .در خانه من گناه شد: امام شنيد، آنقدر عصبانى شد آه درس را تعطيل آرد وفرمود

   

 ها   اثر محّبت به بچه

گذاشت و    در آاشان پيرمردى بود آه فرزندى نداشت، ولى هميشه مقدارى شكالت در جيبش مى

اند،  هايى آه از دست او شكالت گرفته رفته است و بچهاآلن سالهاست آه از دنيا . داد ها مى به بچه

 .آنند خرند و براى او خيرات مى جمعه شيرينى و شكالت مى هر شب

   

 ارزش شدن  خيانت مايه بى

چرا براى سرقت يك چهارم مثقال طال، چهار انگشت را قطع :   از مرحوم سيد مرتضى پرسيدند

ش دارد آه خائن نباشد، دستى آه خائن شد بايد فداى يك مثقال دست وقتى ارز: آنند؟ فرمود مى

 ٤٠٠لذا ديه انگشتان .  مثقال طال ارزش دارد٤٠٠اى چهار انگشت تو  تا خيانت نكرده. طال شود

 .شود  مثقال فداى يك چهارم مثقال مى٤٠٠اّما همين آه خيانت آرد، . مثقال طالست

   

  آمك به همسايه

قدس سره يكى از مراجع نجف، شبى خادم خود را به منزل آيت اللَّه سيد جواد  لعلوم  سيد بحرا

سّيد . بالفاصله آيت اللَّه خودش را به خانه سيد رساند. عاملى فرستاد آه زود تشريف بياوريد

دانيد آه همسايه شما هفت روز است چيزى ندارد بخورد و از آاسب محل نسيه  هيچ مى: فرمود

شب بّقال به او خرماى نسيه نداده و او با دست خالى و روى شرمسار به خانه برگشته ام. گيرد مى

 است؟

گفتم آافر  اعتنا بودى آه مى اگر خبر داشتى و بى: سيد فرمود! خبر نداشتم:  آية اللَّه گفت

ب آورد تا پشت در اين غذا را خادم من مى: اى، من ناراحتم آه چرا خبر نداشتى، بعد فرمود شده

 .خواهيم امشب با هم شام بخوريم منزل آن فقير، آنگاه شما غذا را به خانه او ببر و بگو مى



احدى از ماجراى من خبر نداشت شما چطور خبردار شديد آه ما :  مرد فقير پس از دريافت غذا گفت

 .چيزى براى خوردن نداريم

   

  تغافل مرجع

بضاعت خيلى حّساس  هاى بى الحسن اصفهانى، نسبت به خانواده  مرجع تقليد آيةاللَّه سيد ابو

 . داد شد يكصدتومان براى خرج زايمان همسرش به او مى بود و هر يك از آنان آه صاحب فرزند مى

رسيد در  آقا سّنش زياد شده و هوش و حواس درستى ندارد، اعياد مذهبى آه مى:  مردى گفت

اى به ما داده است، آقا هم صد تومان  ديشب خداوند بچه: تگف رسيد و مى شلوغى خدمت آقا مى

آقا توّجه دارد، ولى براى : نگفتم آقا توّجه ندارد، دوستانش گفتند: به دوستانش گفت. داد به او مى

 .آند حفظ آبروى تو تغافل مى

سته آنار  باالخره وقتى براى گرفتن صد تومان هشتم خدمت آقا رسيد، آقا پول را به او داد و آه

 : گوشش فرمود

 !! قدر خانمت را داشته باش آه در يك سال هشت بار برايت زايمان آرده است

   

  حفظ آبرو 

اى را به يكى از شهرها اعزام    مرجع تقليد شيعه حضرت آية اللَّه سيد ابوالحسن اصفهانى نماينده

اى از مردم خدمت آقا رسيده و از عملكرد بد  ّدهع. رسيد پس از مّدتى مرّتب شكاياتى از او مى. آرد

: آنيد؟ فرمود دانيد پس چرا او را عوض نمى اگر مى: گفتند. دانم مى: آقا فرمود. نماينده سخن گفتند

اين آقا قبل از اينكه نماينده من بشود يك آيلو آبرو داشت، پس از حكم من آبرويش ده آيلو شد، 

 .وض آنم آه آبروى خودش حفظ شوداى اورا ع حاال بايد من به گونه

   

  تمام آردن واجبات 

من تمام : هاى آاشان دو تا خانم به هم رسيدند، يكى از آنها به ديگرى گفت   در يكى از آوچه

من آه اين همه درس : گذشت پيش خود گفت عالمى از آنجا مى. ام واجبات دخترم را درست آرده

تاآنون واجباتم را درست آنم، اين خانم چگونه موّفق شده است؟ در اين ام  ام نتواسته دين خوانده

مرد .... ام و ام، سرويس چينى خريده براش لحاف دوخته: گويد هنگام شنيد آن زن به ديگرى مى

 حاال فهميدم منظور از واجبات چيست؟: عالم گفت

   

  فقر عيب نيست



شت به نام آمنه و شاگرد خوش استعداد فقيرى داشت به عليها السالم دخترى دا   عالمه مجلسى

مال صالح بقدرى فقير بود آه در پرتو نور چراغ مستراح مدرسه درس . نام مال صالح مازندرانى

 .خواند مى

آيا مايل هستى با طلبه فقيرى ازدواج آنى؟ دختر آه خود :  روزى عالمه به دخترش گفت

 . ب نيستفقر عي: دانشمندى فرزانه بود گفت

ماندم، از همسرم  گاهى در مسائل فقهى در مى: گويد مالصالح مى.  سرانجام ازدواج صورت گرفت

 .آرد گرفتم و او حل مى آمنه آمك مى

   

  نبايد دروغ بنويسيم

: اى تنظيم آرده و نوشتند دفتر يكى از علما تسليت نامه.   مادِر يكى از مسئولين فوت آرده بود

. آلمه بسيار را حذف آنيد، دروغ است: وقتى جهت امضا خدمت آقا بردند فرمود. ار متأّسفيمبسي

ما نبايد . همين اندازه طلب مغفرت آنيد آافى است. آلمه متأّسفم را نيز حذف آنيد: بعد فرمود

 .دروغ بنويسيم

   

  آرامت عالمه امينى

ى در شهر بغداد شدم آه دانشمندان بزرگ اهل سنت ا وارد جلسه: گويد   مرحوم عالمه امينى مى

شرآت داشتند، وقتى وارد شدم هيچ آس به من اعتنا نكرد و من نزديك در و آنار آفش آن 

 .نشستم

. اى باشد نگران شدم نكند توطئه. اين همان است» هذا هو«:  پسرى وارد شد تا به من رسيد گفت

 پرسيدم قصه چيست؟

مادر اين بچه مبتال به بيمارى حمله و غش بوده، عالمى برايش دعا نوشته و ! اشيدنگران نب:  گفتند

خوب شده است حاال دعا گم شده و مادر دوباره به حال بيمارى برگشته است، پسربچه تا شما را 

حاال ممكن . ديد فكر آرد شما همان عالم دعانويس هستيد؛ چون عّمامه شما شكل عّمامه اوست

 . بنويسيداست شما دعايى

آاغذ . وارد بودم، اّما در عمرم دعا ننوشته بودم... من در تفسير و تاريخ و: فرمايد  عالمه مى

اى از قرآن را در آن نوشتم، همين آه دعا را بردند، عبايم را جلوى چشمانم انداختم و  خواستم و آيه

و بعد » سن يا اميرالمؤمنينالسالم عليك يا اباالح«: از همان مجلس بغداد، به نجف سالمى دادم

 .آقا يك حواله دادم آبروى ما را حفظ آن: گفتم

قصه آه به ! مادرم خوب شد! مادرم خوب شد:  لحظاتى بعد پسربچه به وسط سالن پريد و گفت

 .اينجا رسيد مرا با سالم واحترام در باالى مجلس نشاندند



   

  سفارش نواب صفوى

د بزرگوار سيد مجتبى نواب صفوى اين بود آه به هنگام نماز هرآجا بود اذان   يكى از خصائص شهي

گفت و به ياران و طرفدارانش هم سفارش آرده بود وقت نماز هرآجا بوديد با صداى بلند اذان  مى

 .بگوئيد

   

 ! جمعه تعطيل نيست

. ّله در اين شهر يهودى نيستالحمدل: گفت.   شخصى وارد شهرى شد، روز شنبه بود و بازارها باز

الحمدلّله، در اين شهر مسيحى : گفت. فرداى آن روز، يعنى يكشنبه به بازار آمد، ديد بازار باز است

 .هم نيست

 !گويا مردم اينجا هيچ دينى ندارند: گفت! ها باز است  روز جمعه شد، ديد مغازه

   

  راز غيبت استاد

چند روزى آه از درس . خواندم الّله فكور درس مى نزد آيت: فرمود انى مىالّله رضو   استادم آيت

 .اش رفتيم و عّلت غيبت ايشان را جويا شديم به خانه. گذشت استاد نيامد

راستش را بخواهيد ترسيدم درسم را نپسنديد و براى شما قابل استفاده نباشد، لذا دو سه :  گفت

 .تيد راحت به درس نيائيدروز غيبت آردم تا اگر عالقمند نيس

   

  آمك پدر يا لطف مولى

خواند، وضع معيشتى سختى پيدا آرده بود، به حرم  هاى ايرانى آه در نجف درس مى   يكى از طلبه

دستم به دامانت، تو آن امام مهربانى ! ياعلى: عليه السالم مشرف شد و گفت اميرالمومنين

سوزم، آقايى بفرما، لطفى آن تا همين  هم در آتش فقر مىزدى، من هستى آه به فقرا سر مى

 !لحظاتى آه در حرم هستم يك نفر صدتومانى به من بدهد

پرسيد از ايران چه خبر؟ .  دقايقى نگذشته بود آه تازه واردى از ايران او را ديد و سالم و عليك آردند

 .ايت فرستاده استآمدم پدرت مرا ديد و صدتومان بر روز آخرى آه مى: زائر گفت

اين صدتومان از پدرم ! ياعلى:  طلبه ايرانى صدتومان را گرفت و به آنار ضريح آمد و عرض آرد

 .باشد، منتظر صدتوماِن شما هستم مى

.  وقتى به منزل رسيد متوّجه شد صدتومانى نيست، به سمت حرم دويد ديد حرم بسته است

 .ها اعالم آرد، ولى خبرى از صدتومان نشد ها و مغازه فرداى آن روز به آفشدارى



گرچه صدتومان را . اى تو به مواليت توهين آرده:  ماجرا را براى استادش تعريف آرد استاد گفت

پدرت فرستاده بود، ولى هزار شرط الزم داشت تا او در همان ساعت تو را پيدا آند و به دستت 

 .ووضو بگير و براى عذرخواهى به حرم بر. بسپارد

من چند شب پيش به : در همان حال زن عربى جلو آمد و گفت.  طلبه به حرم آمد و عذرخواهى آرد

پس . ام، طلبه نشانى پول خود را آه داد، زن پول را به او داد آمدم آه مبلغى پول پيدا آرده حرم مى

 .آرد، از حرم خارج شد از دريافت پول در حالى آه از موال تشّكر مى

   

  انتخاب رشته

او هم دنبال پزشكى . دوست دارم تو نيز پزشك شوى:   پدر داروين پزشك بود و به داروين گفت

اين دفعه به پيشنهاد . اش مورد سرزنش قرار گرفت رفت، ولى شكست خورد و از طرف خانواده

بعد از  .اش تصميم گرفت روحانى آليسا شود، بازهم شكست خورد و دوباره سرزنش شد خانواده

 .اى مشهور شد دو مرتبه شكست به سراغ رشته علوم طبيعى رفت و صاحب نظريه

خورند، ولى اگر تغيير شغل، حرفه و رشته  اى شكست مى  آرى بسيارند آسانى آه در رشته

 .شوند علمى بدهند موّفق مى

   

  الهام پزشك از دستفروش

گشت، از دستفروشى آه   ريالى مى٢لفن عمومى دنبال   پزشكى در حالى آه براى استفاده از ت

وقتى خواست به او پول بدهد دستفروش امتناع . ظرفى از دو ريالى جلويش بود، دو ريالى گرفت

 ات از اينكار چيست؟  پس انگيزه: پزشك گفت. آرد و از او نگرفت

دهم و براى  لغى مىاى بين خودم و خدا دارم آه هر روز صبح مب من برنامه:  دستفروش گفت

 .گيرم تا ذخيره آخرتم باشد عابرين دو ريالى مى

.  پزشك از اين خصلت خوشش آمد و خواست براى تشويق پول خوبى به او بدهد، اّما او قبول نكرد

خواهى آارى  توهم اگر مى: گفت. پزشك هستم: دستفروش پرسيد شما چكاره هستيد؟ گفت

 .  خاطر خدا مردم را رايگان ويزيت آناى يك روز به انجام بدهى، هفته

 .هاى جمعه ويزيت بيماران مجانى است  پزشك تابلويى نصب آرد آه شب

   

  عاقبت خسيس

منشى از روى . هاى آخر عمر تاجر رسيده بود ساعت.   تاجرى تهرانى منشى متدينى داشت

جر آورد تا بلكه نفسش اثر آند و خوش الّله العظمى خوانسارى را بر بالين تا دلسوزى حضرت آيت

 .عاقبت بميرد



در آستانه مرگ هستى اين همه سرمايه : الّله خوانسارى هرچه پيرمرد را موعظه آرد و فرمود  آيت

آقا هرآارى : تاجر گفت. دارى، اين همه فقير و محروم چشم انتظارند، آارى براى خودت بكن

 . توانم ازپول دل بكنم آنم نمى مى

 .الّله خوانسارى هنوز از منزل آن شخص بيرون نرفته بود آه تاجر ُمرد  آيت

   

  نابيناى روشندل

اى به  آرد آه نابينايى را ديدم آه وقتى نوشته   يكى از شاگران شهيد قدوسى از ايشان نقل مى

از : از او پرسيدند. اين آيه قرآن است: گفت خورد مى دادى، دستش آه به آيات قرآن مى دستش مى

خداوند نورى به من مرحمت فرموده آه آيات نورانى قرآن را در ميان هزاران : فهمى؟ گفت آجا مى

 .آنم آلمه پيدا مى

   

  ارزش سوادآموزى

  با مادرى آه در آالس نهضت سوادآموزى شرآت آرده بود مصاحبه آردند آه عّلت آمدن شما به 

 آالس چه بود؟

آنم، تو هم در شهر ديو  ها صداميان را بيرون مى پسرم از جبهه نامه نوشته آه من در جبهه:  گفت

 . سوادى را بيرون آن جهل و بى

روم،  من جبهه مى. گيرم، شما هم قلم بدست بگيريد  زبان حال او اين بود آه من اسلحه دست مى

جهل را آه دشمن قديمى است آنم، شما  من دشمن امروز را بيرون مى. شما سرآالس برويد

 .بيرون آنيد

   

  استفاده از فرصت

دستور داد . مرد: ميت زن است يا مرد؟ گفتند: پرسيد.   عالمى را براى نماز ميت دعوت آرده بودند

 : بندهاى آفن را باز آردند، آنگاه رو آرد به بستگان و آشنايان و گفت

ببينيد زبانش . بيند خيانت نكنيد بيند، شما آه چشمتان مى هاى او نمى چشم!  خوب نگاه آنيد

 .توانيد حرف بزنيد ناحق نگوئيد بسته است، شما آه مى

 .توانيد بشنويد صداى حرام گوش نكنيد شنود، شما آه مى  گوشهاى او نمى

 .ها پند روى منبر اثرش بيشتر بود  آرى آن چند لحظه موعظه، از ساعت

   

 ده عارف رزمن

 :اش نوشته بود   جوانى از جبهه در نامه



دانى آه داماد  اى، تو مى  هزار تومان براى داماد شدن من آنار گذاشته٥٠گفته بودى !  پدر عزيزم

ام باز به دنبال رضاى خدا هستم، چنانچه  اآنون آه به جبهه آمده. شدن من به خاطر رضاى خدا بود

 .مان را خرج داماد شدن يك جوان مستضعف آنيدشهيد شدم آن پنجاه هزار تو

   

  هديه يتيم به جبهه

 ساله خطاب به رزمندگان به دستم رسيد آه مضمونش چنين ٩اى از دخترى    در اّيام جنگ، نامه

 :بود

ارى عليه السالم و رهبر آبير انقالب، اسم من زهرا است، اين هديه را آه مقد  با سالم به امام زمان

خواست به جبهه بيايد ولى تصادف آرد و  فرستم، پدرم مى نان خشك و بادام است براى شما مى

من و مادرم . آنم روم و نصف روز قاليبافى مى  سال دارم، نصف روز به مدرسه مى٩من . جان سپرد

 .گيريم تا خرجى خود را تهيه آنيم روزه مى

ام تا توانستم براى شما رزمندگان   روز آار آرده٩٢من آنيم،   ما پنج نفر هستيم آه همگى آار مى

خواهم آه اين هديه را از يك يتيم قبول آند، سالم مرا به آربال  از خدا مى. نان و بادام بفرستم

 .برسانيد

   

  ايثار يك مبّلغ

 االغ و قاطر به به روستايى رفتم آه آب آشاميدنى نداشتند و هر روز زن و مرد با: گفت اى مى   طلبه

من اين صحنه را آه ديدم خيلى دلم سوخت، به . اى آب بردارند رفتند تا از چشمه چند آيلومترى مى

. آشى فاصله چشمه تا روستا آردم قم آمده خانه مسكونى خود را فروختم و پولش را خرج لوله

 . شتايشان تا پايان عمر خانه ندا. خانه را فروختم اما يك روستا داراى آب شد

 بعد از مرگش من اين داستان را در تلويزيون تعريف آردم، يكى از بينندگان داوطلب شد آه براى 

 .اى بخرد فرزندانش خانه

   

 ادبى   آيفر بى

چند جوان براى عياشى به طرف دشت و صحرا حرآت .   ايام سوگوارى حضرت رضاعليه السالم بود

 .آردند

دو نفر از . امروز روز شهادت امام رضاعليه السالم است، بيائيد حريم نگهداريم:  يكى از آنان گفت

 . جوانها با جسارت وبددهنى بدنبال بدمستى رفتند

اى آمد و آن دو را سوزاند و بقيه مريض شدند و   همين آه مشغول تفريح و عّياشى شدند، صاعقه

 .تنها جوان اّولى جان سالم بدر برد



   

 ستدالل عوام ا

جمعّيت زياد اما فرش . هيئت حضرت ابوالفضل در حسينيه مشغول عزادارى بودند.   ماه محرم بود

 شود فرشهاى مسجد را به حسينيه برد؟  حاج آقا نمى: آم، رئيس هيئت به امام جماعت گفت

ستفاده شود در جاى ديگر ا اين فرشها وقف مسجد است و چيزى آه وقف است نمى:  آقا گفت

برو آشيخ، ابوالفضل دو دستش را براى خدا داد، خدا دوتا زيلويش را براى : رئيس هيئت گفت. آرد

 !دهد؟ ابوالفضل نمى

   

 ِآش، نه نماز شب خوان  آيسه

حمامى خواست خدمتى آرده باشد، يك نفر را آه نماز .   يكى از علماى اصفهان به حمام رفت

خوان  من نماز شب: آقا گفت. شود اين مرد نماز شبش ترك نمى: ه آقا گفتخواند آورد و ب شب مى

 . آش خواستم نخواستم، آيسه

 . آرى، افرادى در عبادت خوش عبادتند، ولى در آار رسمى خود ناتوانند

   

  در محضر خدا با ُآت پاره

رتبه زنگ منزل به صدا درآمد، تا يك م. خواندم با يك آت پاره نماز مى: گفت   يكى از دوستان مى

فهميدم مهمان آيست، نماز را با سرعت تمام آرده ُآت را عوض آردم و با آت تميز و قشنگ به 

در محضر خدا با آت ! اى واى بر من: ناگهان خودم را سرزنش آردم و گفتم. استقبال مهمان رفتم

 ! پاره؛ نزد مردم با لباس نظيف و قشنگ

 .خيلى خجالت آشيدم از اين رفتارم 

   

  شرافت آزادى

اى را در قفس بيندازند و هر روز تكه گوشتى به او  اگر گربه: فرمود الّله طالقانى مى   مرحوم آيت

هرچه به او گوشت . خواهم بيايم بيرون يعنى مى. آند آيد پشت پنجره و ميوميو مى بدهند، باز مى

 . آند بدهند باز ميوميو مى

بايد توى . افتى بيرون بيايى از گوشت خبرى نيست، در محاصره اقتصادى مى: ر به او بگويند اگ

همراه با گرسنگى، . يعنى آزادى. گويد ميو ميو باز مى. آيد ها آاغذ بخورى، چيزى گيرت نمى آوچه

 .شرافت دارد به قفس همراه با گوشت

   

  به نام خدا يا به نام شاه



: غوت روزى مرحوم راشد در دوران نمايندگيش در مجلس، پيش از سخنرانى گفته بود  در زمان طا

اى از وآال بلند شده و اعتراض آردند آه مگر اينجا مجلس روضه است  عّده. الّله الّرحمن الّرحيم بسم

 ...!گويى، بگو به نام نامى شاهنشاه الّله مى آه بسم

   

 ها  حمايت از حيوانات نه انسان

پس از . بار سگ دربار مريض شد يك. من گماشته خاندان سلطنتى بودم: گفت   شخصى مى

با هواپيما سگ را براى درمان به آلمان . عكسبردارى معلوم شد آه دريچه قلبش گشاد شده است

هايش از آار  در حالى آه در همان موقع خواهر من آليه. بردند و خانواده سلطنتى همه متأّثر بودند

 .طلبيدم و چون امكان بردن به خارج نبود، خواهرم ُمرد آردم و آمك مى فتاده بود و من التماس مىا

   

 جويى در موشك  صرفه

هاى دشمن خيلى نزديك آنان  موقع حمله به تانك.   خدا رحمت آند شهيد قهرمان شيرودى را

در محاصره اقتصادى هستيم : گفت! ممكن است خودت مورد هدف قرار بگيرى: شد، به او گفتند مى

ترسم از دور بزنم به هدف  و موشك آم داريم، پس بايد سعى آنيم موشك را به هدف بزنيم، مى

 .نخورد

   

 ها  پنج دقيقه

دليلش اين بود آه وقتى . »هاى قبل از غذا پنج دقيقه«  دانشمندى آتابى نوشته است به نام 

آشيد، او از اين فرصت استفاده آرده وبه  وردن غذا دقايقى طول مىخواست غذا بخورد، تا آ مى

اى تحت عنوان پنج  نمود و مجموعه هاى مفيد را استخراج مى مطالعه پرداخته ونكات جّذاب آتاب

 .هاى قبل از غذا منتشر آرد دقيقه

   

  پاداش ده برابر

شخصى آمد و پول . نج ريال بيشتر نداشتمدر حجره نشسته بودم و پ: گفت   يكى از علماى قم مى

 .خواست، من همان پنج ريال را به او دادم

. خواهم پنج تومان به شما بدهم مى:  مشغول مطالعه شدم آه ناگهان صداى در آمد و آسى گفت

 .پنج تومان را داد و من هم تشّكر آردم

من پنج تومان را تقديم . خواهم مىپنج تومان قرض :  ديرى نگذشت آه نفر سّومى وارد شد و گفت

صبح زود راهى حرم حضرت . او آرده و مشغول مطالعه شدم و چون شام شب نداشتم، خوابم برد

در راه برگشت . بعد از زيارت آقايى آمد وپنجاه تومان به من داد. عليها السالم شدم معصومه



دم پنج ريالى را به خاطر خدا دي. پنجاه تومان دارى به من قرض بدهى: شخصى به من رسيد و گفت

اّما اآلن نّيتم خدا نيست، . پنح تومان را به خاطر خدا دادم، ده برابر برگشت. دادم، ده برابر برگشت

 .چون قصد قربت نداشتم، ندادم. دهم تا پانصد تومانى برگردد بلكه پنجاه تومانى را مى

   

  دعا براى صوت قرآن

امشب از : ضان، بعد از مراسم احيا وقرآن سر گرفتن، از جوانى پرسيدم  شب بيست ويكم ماه رم

 خدا چه خواستى؟

 !از خدا خواستم صداى خوبى به من بدهد آه بتوانم قرآن را زيبا تالوت آنم:  گفت

   

  الهام شهادت

بش ترك نشده بود اى آه عمرى نماز ش   آيت الّله اشرفى اصفهانى، پيرمرد نودساله و عالم وارسته

الّله  الّله مدنى، آيت الّله صدوقى، آيت آيت  (بينم آه من چهارمين شهيد محراب باشم مى: گفت مى

اى هستند آه در محراب عبادت به دست منافقين به  الّله اشرفى از امامان جمعه دستغيب و آيت

 .گشوده بود، آرى خداوند درهاى غيب را به رويش  )اند شهادت رسيده

   

  رشوه يا حق التسريع؟

آارمند . شخصى در استاندارى به يكى از آارمندان مبلغى پول داد.   آدميزاد موجود عجيبى است

دهد، هم اسمش را  يعنى هم رشوه مى!! التسريع است اين حق. نه: دهى؟ گفت رشوه مى: گفت

 .آند عوض مى

   

 رومان رشوه در قالب آمك به مح

:   چند وقت پيش شخصى رفته بود نزِد يكى از علمايى آه مسئولّيتى هم داشت و گفته بود

 امام آه براى آمك به مسكن محرومان است، واريز آنم، ١٠٠ام آه مبلغى به حساب  خوابى ديده

 ضمنًا يك قطعه زمين دارم در فالن جا مشكلى قانونى پيدا آرده. مقدارى هم به جنگ آمك آنم

 .است

خواهى از اين راه   و آمك به جبهه براى اين بود آه مى١٠٠تمام حساب :  عالم زيرك گفته بود

 !مشكل زمين خود را حل آنى؟

   

  شفاى درد چشم



خوانى در خانه  مجلس روضه. قدس سره دچار درد چشم شده بودند   آيت الّله العظمى بروجردى

ايشان . شدند ياحسين گويان وارد خانه مى! زنى ياحسين  سينههاى ايشان بر پا بود و دسته

شود و  مالد و درد چشم ايشان خوب مى مقدارى از خاك پاى يكى از عزاداران را به چشم خود مى

 .خواند گاه دچار چشم درد نشده و بدون عينك خط ريز را مى  سالگى هيچ٩٠تا سن 

   

  قرآن بخوان

خواهم آتابى آه هيچ عيب و ايرادى نداشته باشد  مى: علماى بزرگ پرسيد  شخصى از يكى از 

 .قرآن بخوان: بخوانم؟ گفت

   

  انسان، بنده احسان است

. در ماشين نشسته بودم آه دختر بدحجابى آنار من نشست: گفت   پيرمرد ريش سفيدى مى

آنار اين دختر بدحجاب مناسب ديدم نشستن مِن ريش سفيد در . مردم داخل اتوبوس خنديدند

براى اينكه ثابت آنم او با من نيست، . خواستم بلند شوم، ديدم صندلى خالى نيست. نيست

 .پشتم را به او آردم

آرد، دستم را دراز آردم آه بليط بدهم،   بليط اتوبوس دستم بود، شاگرد راننده بليطها را جمع مى

 .خانم بليط شما را حساب آردند: گفت

اختيار داريد، شما پدر ما : گفت. خانم ببخشيد: آمى آتفم را چرخاندم و گفتم.  ديدم بد شد

 .هستيد و احترام شما برما واجب است

انسان بنده محّبت و احسان است و با اندآى محّبت » االنسان عبيد االحسان«:  پيش خود گفتم

 .توان در دلها نفوذ آرد مى

   

 ن حمايت از حيوا

آنار باغچه نشسته بود و مطالعه   )مرحوم آيةالّله ميرزا جواد آقاى تهرانى  (  يكى از علماى بزرگ

دامن قبا را . اى روى قباى اوست بعد از ساعتى به طبقه دّوم منزل رفت، آنجا ديد مورچه. آرد مى

ترسيدم اگر در طبقه باال رهايش آنم، : نگه داشته پائين آمد و مورچه را آنار باغچه رها آرد و گفت

 .اش را گم آند النه

   

  با ابوالفضل قهر نكن

قدس سره در نجف مشكل مسكن    شيخ عبدالرحيم شوشترى يكى از شاگردان شيخ انصارى

عليه السالم و گاهى حرم حضرت  آمد حرم حضرت على داشت، براى حل اين مشكل گاهى مى



عليه السالم، عربى بيابانى را ديد آه بچه  روزى در حرم حضرت ابوالفضل. معليه السال ابوالفضل

ام را خوب آن، بچه شفا پيدا آرد و خوب شد و  يا ابوالفضل بچه: فلجش را آورد آنار ضريح و گفت

 . رفت

يا ابوالفضل پس ما چه؟ اين عرب دير آمد وزود رفت، من آه ديگر به حرمت :  عالم شوشترى گفت

 .اين حرف را زد و در حالى آه هيچ آس از حاجت او اطالعى نداشت، راهى نجف شد. آيم نمى

اين پول را بگير و :  وقتى وارد جلسه درس شيخ انصارى شد، شيخ دو آيسه پول به او داد و گفت

 !اى بخر، اّما با ابوالفضل قهر نكن براى خود خانه

   

  آفش پاره

فرستاد، اما آفاش  قدس سره آفش خود را براى تعمير مى  امام خمينى  سّومين بار بود آه

اند و  آقا اين آفش را دوبار پيش من آورده: آفاش گفت. دانست آه صاحب آفش امام است نمى

 .ام ديگر بس است تعمير آرده

ن  آرى، امام خمينى آه رژيم شاهنشاهى را واژگون و جمهورى اسالمى را بنيانگذارى آرد، چني

ام  آنقدر آفشم را وصله آرده: به راستى او فرزند همان مواليى است آه فرمود. زيست ساده مى

 .آشم آه از تكرار آن خجالت مى

  

   

  بخشيدن عبا

ديدم آنار : آقا عبايت آو؟ گفت:   روزى شهيد آيةاللَّه سعيدى بدون عبا از مسجد برگشت؛ گفتند

لرزيد و تو،  اگر در قيامت از تو بپرسند آه شخصى از سرما مى:  با خود گفتملرزد خيابان بينوايى مى

 .دهى؟ لذا عبايم را به او دادم هم قبا داشتى و هم عبا؛ چه جوابى مى

   

  احترام به پيشينيان

از آن مرد بزرگ . الجنان نياورده است   بعضى از دعاها را مرحوم حاج شيخ عباس قمى در مفاتيح

 ايد؟  چرا چنين دعاهايى را نياورده: پرسيدند

آنند و من  هاى دعاى قبلى را فراموش مى اگر همه دعاها را در مفاتيح بنويسم، مردم آتاب:  فرمود

هاى ديگر حواله  براى اينكه نام علماى قبلى و آثارشان فراموش نشود، بعضى از دعاها را به آتاب

 .ام داده

   

 دا، رفتن براى خدا آمدن براى خ



الّله دو اتاق داشت آه يكى آفتاب و ديگرى در سايه  آيت.   براى يكى از علماى نجف مهمانى آمد

الّله از  آيت. الّله مريض و در اتاق سايه مشغول استراحت بود هوا هم خيلى گرم بود و خانم آيت. بود

دار شما بودم و براى خدا به زيارت من مشتاق دي: مهمان گفت. خانم خواست به اتاق آفتاب برود

 .ام شما آمده

اى به خاطر خدا هم برو، چون زن مريضم را در اتاق آفتاب گير  اگر به خاطر خدا آمده: الّله گفت  آيت

  )٢٨نور،   (»ِاذا قيَل َلُكْم ِاْرجُعوا فاْرجعوا«. ام نگه داشته

   

 ! هيچى به هيچى؟

 . داد رفتم آسى پول نمى هرچه منبر مى. رفته بودم تبليغ: گفت ز دوستان طلبه مى  يكى ا

. رويد پول نگيريد استاد ما در حوزه علميه به ما گفته هرجا آه براى تبليغ مى:  روزى به ميزبان گفتم

 گوئيم شما هم هيچى به حاال ما چيزى نمى: گفتم. نه: گفت! آيا به شما هم گفته پول ندهيد؟

 !هيچى

   

 آيى؟  هر وقت آار ندارى به درس مى

ديروز آجا بودى آه در درس حضور : اى گفتم به طلبه: گفت   يكى از اساتيد حوزه علميه قم مى

 .ديروز آار داشتم: نداشتى؟ گفت

 !آيى؟ پس تو هر وقت آار ندارى به درس مى:  گفتم

  

   

  نماز آنار سفره

آيد، سفره غذا پهن  ها درس و بحث به منزل مى  از علماى بزرگ، روزى پس از ساعت  يكى

اى تا آمدن غذا فرصت هست، آنار سفره به نماز  بيند آه چند دقيقه شود؛ عالم فرزانه مى مى

ترسم  ام، اّما مى چرا نماز خوانده: فرمايند ايد؟ مى آقا مگر نماز نخوانده: پرسد خانم مى. ايستد مى

  قيامت از اين چند دقيقه سؤال آنند آه چرا عمرت تلف شد؟روز

   

 !دانم اشكالى ندارد؟  اگر بگويم نمى

دانم  اگر بگويم نمى: ايشان فرمود.   از مرحوم عالمه طباطبايى صاحب تفسيرالميزان سؤالى آردند

 .دانم نمى: فرمود. خير آقا: اشكالى ندارد؟ گفتند

   

 من شادى دش



اش را   دى بود، جنازه١٩فرزند يكى از مدرسين حوزه قم آه از جمله شهداى .  بود٥٦  ديماه سال 

پدر خودش را به بالين . زهرا آوردند، در حالى آه پدرش تحت تعقيب ماموران رژيم شاه بود به بهشت

 . هستمخدايا راضى: فرزند آه دانشجوى سال اّول بود رساند، ولى هيچ گريه نكرد و گفت

 بعد از چند روز حضرت امام از نجف براى ايشان نامه نوشت آه خوشحال شدم گريه نكردى، چون 

 .شد آردى دشمن شاد مى اگر گريه مى

 .گريه نكرد -سيدمصطفى  -قدس سره در فراق فرزندش   آن روز فهميدم آه چرا حضرت امام

   

  مطالعه با تمام وجود

در نجف مشغول مطالعه بودم و در حين : فرمود مه محمدتقى جعفرى شنيدم آه مى  از مرحوم عال

دود همه اتاق را گرفته و به خارج اتاق رفته بود، . مطالعه فتيله چراغ نفتى باال آمده و دود زده بود

وقتى از . ها به حجره من هجوم آوردند و در را باز آردند، ديدند آه من مشغول مطالعه هستم طلبه

ام و متوّجه آن  تاق بيرون آمدم تازه فهميدم اتاقم پر از دود بوده است ولى من غرق مطالعه بودها

 .ام نشده

   

  شهيد عّفت

سر دوراهى آه .   در خوزستان دو خواهر آموزشيار براى رفتن به روستا سوار اتومبيل وانتى شدند

هرچه خواهران . گذرد ين را سرعت داده و مىخواهند پياده بشوند، اما راننده ماش رسند مى مى

 . ايستد زنند راننده نمى نهضتى مشت به شيشه مى

بدنبال او دّومى نيز چنين . شود آند و شهيد مى  باالخره يكى از خواهران خود را از ماشين پرت مى

 .آند مى

 .آسى آه در راه حفظ عّفت آشته شود، شهيد است:  در حديث آمده است

   

  شاگردپرورى استاد

 . هاى خود را تقديم استاد آرد   روزى يكى از شاگردان، تقريرات و نوشته

خواست يكى دو تا  اى، ولى دلم مى درس را خوب نوشته: ها را مطالعه آرده و گفت  استاد نوشته

اى، اين دليل آن  ام تو نوشته من هرچه گفته. آردى، تا فكرت باز شود اشكال هم به حرفهاى من مى

 .اى، اّما ابتكار ندارى است آه درس را فهميده

   

  تأثير اخالق خوب



ها مثل آيانورى و احسان طبرى اعترافاتى  اى در حالى آه سران توده: آرد   يكى از برادران نقل مى

ه بود و اصال ها خيلى يك دند اى اى مطالبى را گفته بودند، يك نفر از توده آرده و طى مصاحبه

 .آرد همكارى نمى

اند، تو هم بگو و اعتراف  ترهاى شما اعتراف آرده بزرگ: گويد  پاسدار مسئول حفاظت زندان به او مى

زندانبان در مقابل آن برخورد . اندازد او آب دهان به صورت آن برادر مى. آن، به نفع خودت است

 .»والكاظمين الغيظ«: گويد مى

رود و به آن برادر پاسدار  آنان به آنارى مى اسواد بوده و معناى آيه را فهميده بود، گريهاى آه ب  توده

 .هيچ چيز مرا تسليم نكرد، اّما اين برخورد تو، مرا تسليم آرد: گويد مى

   

  روح بلند

. قدس سره گفته شد، شخصى عليه تفسيرالميزان آتابى نوشته است   خدمت عالمه طباطبايى

 .بسيار خوب: يشان بدون اينكه غيظ آند و عصبانى شود فقط دو آلمه فرمودندا

   

  مواظبت از نفس

نمايندگان در حسينيه جماران خدمت امام رسيدند .   افتتاح اّولين دوره مجلس شوراى اسالمى بود

بنفسى : ش گفتو نماينده اّول تهران در تجليل از حضرت امام سخنانى ايراد آرد و ضمن سخنان

ترسم  من گله دارم از اين سخنان، مى: امام فرمود. يعنى جان من به قربانت. انت، بنفسى انت

 .حرفهاى شما در روح من اثر بگذارد

 . امام از همان روز اّول، مواظبت از نفس و خطر رياست را به نمايندگان گوشزد آردند

  

   

  امام حسين در انتظار مهمان

. صحبت از گردان شهادت شد.   عمليات والفجر بود آه براى ديدن رزمندگان به جبهه رفته بودم

 نفر داوطلب شهادت الزم داريم، انبوهى از جمعيت هجوم آورده و بر ٢٥٠براى شكستن خط، : گفتند

 . نفر را انتخاب آردند٢٥٠سر انتخاب افراد دعوا شد تا اينكه با قرعه 

عليه السالم حرم را جارو  بيند آه امام حسين ، يكى از رزمندگان در عالم خواب مى شب قبل از آن

نه، ياران باوفاى من دارند : حضرت فرمود. دويدم جارو را از آن حضرت بگيرم: گويد مى. آند مى

 .خواهم خودم حرم را براى زائرانم جارو آنم آيند، مى مى

   

 ! اينهم تصادف بود؟



اى راهى  رئيس اداره فرهنگ آاشان براى بازديد از مدرسه - سال قبل ٤٠در حدود  -ن قديم   در زما

. به محض اينكه مدير مدرسه سر و آله رئيس را ديد، دست پاچه و هاج و واج شد. روستا شد

رئيس شروع . جناب رئيس اين اّتفاقى است: ديد معّلم نيست، مدير گفت. رئيس، وارد آالس شد

مدير مدرسه پيش خود . هاى تنبل را صدا زد ها، از اّتفاق يكى از بچه ل آردن از بچهآرد به سؤا

بنشين و : تا رئيس رويش را برگرداند، مدير مدرسه به بچه تنبل گفت! اينهم از شانس بد من: گفت

 . بلند شو: به يكى از شاگردان زرنگ گفت

 .آقاى مدير: اگرد گفتببينم آى به تو گفت بلند شوى؟ ش:  رئيس برگشت و گفت

 !اينهم تصادفى بود؟! آقاى مدير:  رئيس فرهنگ رو آرد به مدير مدرسه و گفت

زيرا اقرار به خطا، نشانه .  چه خوب است انسان وقتى تقصيرى دارد به جاى توجيه، اقرار آند

 .جوانمردى است

   

  آيفر مسخره آردن

» غير المغضوب عليهم«وسواس داشت و در نماز بعد از » لينوالالضا«  شخصى بود آه در گفتن 

: گفت والالض، والالض، والالض  شخص ديگرى آه پشت سرش بود او را مسخره آرده مى: گفت مى

ديرى نگذشت آه مسخره آننده به همين بال مبتال شد و در همين آلمه در . مرض، مرض، مرض

 .نماز دچار وسواس شد

   

 ه چيزى تقليد از چ

خوابى؟  از او سؤال شد چطور شد شما بعداز ناهار مى.   شخصى بعد از ناهار مقّيد بود بخوابد

 .خوابيدند ام آه امام بعد ازناهار مى شنيده: گفت

 بينى؟ آنى؟ چرا نماز شب امام را نمى چطور شما فقط از خواب امام، تقليد مى:  گفتم

   

  مصداق برادرى اسالمى

در حجره چند تا طلبه بوديم و هرچه پول داشتيم زير فرش : فرمود   آيت الّله مشكينى مى

پرسيديم اين پول مال  اصًال نمى. هرآه هرچه نياز دارد بردارد و خرج آند: گفتيم گذاشتيم و مى مى

 شود؟ آه بود؟ و چه مقدار برداشته مى

 . بايد برسيم به آنجايى آه همه با هم يكى باشيم

   

  ابتكار عالمه جعفرى



چطور شما از بين اين همه آتاب مثل قرآن و : قدس سره پرسيدم   از عالمه محمدتقى جعفرى

 .البالغه و صحيفه سجاديه، شرح بر مثنوى را نوشتيد نهج

 من فكر آردم چكار آنم آه مطالب و معارف اسالمى به ساير آشورها هم صادر و:  ايشان فرمودند

ها  ترين آثار ادبى آه در دنيا و مجالس و محافل و آتابخانه به گوش ديگران برسد، ديدم يكى از مهم

من اگر بر : گفتم. جاى خود را باز آرده، آتاب مثنوى مولوى است آه داراى معارف زيادى نيز هست

 اين شرح در تمام اين آتاب شرح بنويسم و با استفاده از قرآن و روايات، معارف اسالم را بيان آنم،

چون در آنار هر آتاب مرجعى شرح آن نيز الزم است و هر آس . دنيا آنار آن متن قرار خواهد گرفت

 .به شرح مراجعه آند، به آن مطالب هم برخورد خواهد آرد

البالغه بنويسم و ديديم آه اينكار  الّبته از اآلن تصميم گرفتم شرحى هم بر نهج:  بعد ايشان فرمودند

 .البالغه نوشتند ا هم آردند و در مجّلدات زيادى شرح بر نهجر

   

  ناراحتى امام

قدس سره رسيدم ديدم  زمان رياست جمهورى روزى خدمت امام:   مقام معظم رهبرى فرمودند

بله : به ايشان عرض آردم شما ناراحت هستيد؟ ايشان سه دفعه فرمودند. خيلى ناراحت هستند

 ...م،خيلى ناراحت

: گفت! آقا امروز ناراحت هستند:  مرخص شدم ودر اطاق ديگر مرحوم سيد احمد آقا را ديدم، گفتم

 .بله چون يكى از اولياى خدا از دنيا رفته است

من عمرى براى نسل آهنه ! آقاى قرائتى:  بعد متوّجه شدم آن ولّى خدا چند ماه قبل به من گفت

من نيز ! اى جوابى ندارم از من سؤال آنند آه براى نسل جوان چه آردهام اگر بميرم و  نماز خوانده

اى را به ايشان معّرفى آرده و ايشان  براى نماز جماعت و هدايت و تبليغ نسل جوان مدرسه

 .مشغول شدند

   

  گريه مرجع

يس آرده االيمان دفترى در قم تأس ، براى جذب طالب ضعيف)ساواك(  پليس مخفى رژيم گذشته 

من هم آن . (قدس سره قبل از شروع درس قدرى گريه آردند الّله العظمى گلپايگانى روزى آيت. بود

 ها گيج شده بودند آه راز گريه آقا چيست؟  طلبه.) روز در درس حاضر بودم

ام چند نفر آخوند پول گرفته و خود را به رژيم شاه  شنيده:  آقا لب به سخن گشود و فرمودند

: اى آه پول طاغوت را گرفت و رفت، نگويد رفتم، بلكه بگويد آنم، هر طلبه من اعالم مى! اند تهفروخ

 .عليه السالم مرا از حوزه بيرون انداخت من قابل نبودم و امام زمان

   



  السالم عليك يا مظلوم

حوم عالمه امينى   از خاطرات جالبى آه از حوزه نجف به ياد دارم، چگونگى به زيارت آمدن مر

 . صاحب آتاب الغدير بود

: گفت ايستاد و مى آمد، آنار ضريح مى  وقتى آن مرد بزرگ به حرم حضرت اميرعليه السالم مى

 .آرد و زار زار گريه مى» السالم عليك يا مظلوم«

   

  تربيت اسالمى

به ) س تعليمات اسالمى در ايرانبنيانگذار مدار(  در نجف بودم آه مرحوم شيخ عباسعلى اسالمى 

 :اى را تعريف آردند بسيار آموزنده، ايشان فرمودند نجف آمدند و قصه

 من مسئول مدارس اسالمى هستم، يك نفر غيرمسلمان به من مراجعه آرده و مقدارى پول به من 

ما از آمك به انگيزه ش. پذيرد مدرسه ما فقط دانش آموز مسلمان مى: گفتم. داد تا خرج مدرسه آنم

 اين مدرسه چيست؟

آنند و به  هايى آه در همسايگى ما زندگى مى درست است آه من غيرمسلمانم، اّما بچه:  گفت

 .اند هاى من هم اثر گذاشته آيند، به قدرى با تربيت و مؤّدب هستند آه در بچه مدرسه شما مى

   

  سّيد جمال در اروپا

همه با قاشق و چنگال . بادى در اروپا به مجلس مهمانى دعوت شده بودالدين اسدآ   سّيد جمال

هايش را خوب شست و شروع آرد با دست غذا  خوردند، اّما ايشان آستين را باال زده دست غذا مى

ام، اّما  هايم را چگونه شسته دانم دست نخنديد، من مى: ايشان گفت. اروپائيان خنديدند. خوردن

 !اند ها را چگونه شسته اشقدانيد اين ق شما نمى

   

  آوازه روح الّله در آفريقا

مردند، آرزو داشت صاحب فرزندى شود، تا اينكه  هايش مى   مردى آفريقايى آه پى در پى بچه

روزى آه فرزندش به دنيا آمد اّتفاقًا راديو را روشن آرد نام روح الّله خمينى . خداوند به او فرزندى داد

 .به لطف خدا، فرزند زنده ماند. الّله گذاشتم ام را روح نام بچه:  گفترا شنيد،

: هاى خانه را جمع آرده به سفارت ايران آورد و به سفير گفت  او پس از چندى همه مرغ و خروس

چون با نام گذارى او بر فرزندم، خداوند عنايت . خواهم اينها را براى امام خمينى هديه بفرستم مى

 .ه من نموده استاى ب ويژه

   

 هاى سياسى  نعمت



ما در اينجا فقط حق :   در سفرى آه به يكى از آشورهاى اسالمى داشتم، جوانى به من گفت

اگر ممكن است دولت ايران از دولت ما بخواهد آه اجازه دهند ما . داريم در مسجد اذان بگوئيم

راست است آه در ايران در : آنگاه از من پرسيد! مسلمانان، بيرون از مسجد هم الّله اآبر بگوئيم

 .شما در نور هستيد و ما در ظلمت: گفت. بله: خوانند؟ گفتم ها نمازجمعه مى خيابان

   

  واليبال قبل از عمليات

هاى عجيبى آه در جبهه ديدم، اين بود آه گروهى در آستانه عمليات و رفتن به خط مقدم    از صحنه

توانيم  آنان گفتند پس مى. آيد  دقيقه ديگر ماشين مى٤٠براى انتقال شما :  آنان خبر دادندبه. بودند

توپ را برداشتند و شروع به بازى آردند و من متعّجب بودم آه اينها چه . يك دست واليبال بازى آنيم

 !!آرامش عجيبى دارند

   

  خنده شهيد

 بودم، خاطره زيبائى را درباره پدر دو شهيد شنيدم آه   ايام نوروزى خدا توفيق داد در جبهه

 .اند، شهيد خنديده است وقتى پسر دّومش را در قبر گذاشته: گفتند مى

پسرم چهار سال در جبهه بود تا اينكه در : گفت  تلفن آرده و به مالقات آن پدر بزرگوار رفتيم او مى

ن شهادت تا سردخانه و قبل از دفن  به شهادت رسيد، دوستانش از زما٨عمليات والفجر 

وقتى شهيد را در قبر : ها را به ما نشان داد و ادامه داد او عكس. هايى از او گرفته بودند عكس

 !خندد، اين هم عكسش گذاشتيم، ديديم مى

و ! آرزو دارم وقتى مرا در قبر گذاشتند بخندم: نامه او را پيدا آرديم، نوشته بود  مّدتى گذشت، وصيت

 .بدين گونه او به آرزويش رسيد

   

  آرامتى از امام

  به سر يكى از برادران رزمنده ترآشى اصابت آرده بود و پزشكان از بهبودى او قطع اميد آرده 

بعضى از دوستان گفتند او را نزد امام ببريد تا ايشان دعايى بفرمايند شايد فرجى حاصل . بودند

 .شود

 رسيدند، ايشان با محّبت خاصى آه به رزمندگان داشتند به چند حّبه قند دعائى  وقتى خدمت امام

. قند متبّرك شده را به برادر مجروح دادند، يكباره حالش عوض شد و رو به بهبودى نهاد. خواندند

 .اين به معجزه بيشتر شبيه است: هنگامى آه پزشكان دوباره او را معاينه آردند گفتند

   

 ت به خانواده شهدا عناي



اش از حضرت امام مهر  اى نوشته بود و در نامه   همسر يكى از شهداى لبنان براى حضرت امام نامه

امام به محض اينكه به درخواست اين همسر شهيد رسيدند، نامه را ناتمام . آربال خواسته بود

 .گذاشته و مهرى آماده آردند تا براى او ارسال آنند

   

 گيرى در بيت المال ت سخ

به ايشان بگوييد تا ده روز : آرد، امام فرمودند   يكى از نمايندگان حضرت امام قدرى بريز و بپاش مى

. اند بياورند داشته) خمس، سهم امام(هايى را آه از وجوهات  ها و هزينه ديگر بيايند و صورت حساب

اند زندگى ايشان معمولى  به من اطالع دادهالمال با آسى شوخى ندارم،  من در بيت: بعد فرمودند

 .نيست

   

  گردنبند قيمتى

  خانمى از ايتاليا گردنبندى قيمتى براى حضرت امام به رسم هديه فرستاده بود، گردنبند روى ميز 

 .حضرت امام بود تا اينكه دختر شهيدى به مالقات امام آمد، امام گردنبند را به او هديه آرد

   

 گيرى با قرآن  سوخت

يكى از فقهاى شوراى نگهبان . ايم قدس سره بسيار شنيده   از تالوت قرآن حضرت امام خمينى

نشست و قرآن  اش مى خواند، وسط آارهاى اجتماعى امام روزى چندبار قرآن مى: گفت مى

 .خواند مى

شود و به  ه براند سوخت تمام مىاگر پيوست. گيرى نكند، قدرت حرآت ندارد  آرى، انسان تا سوخت

 .افتد سوزى مى روغن

   

  شرط براى تفريح 

در جوانى روزهاى . قدس سره در آنار درس و بحث به تفريح هم عالقه داشت   حضرت امام خمينى

به چند شرط با : فرمود شدند، اّما قبل از حرآت مى جمعه با طالب براى تفريح از شهر خارج مى

 :آيم ون مىشما بير

 .نماز را اّول وقت بخوانيم -١ 

 .در تفريح از آسى غيبت نشود -٢ 

   

  باز اين سّيد نمازش را نخوانده



خواندم،  قدس سره درس مى در مدرسه دارالشفا نزد امام خمينى: گفت   يكى از علماى قم مى

پيش خود گفتم اگر وسط . روب آفتاب بودام، نزديك غ اواسط درس متوّجه شدم آه نمازم را نخوانده

ام بگيرم و به بهانه خون دماغ  درس بلند شوم زشت است، به نظرم رسيد دستمالى جلوى بينى

 :يكباره امام فرمود. جلسه را ترك آنم

 !! باز اين سّيد نمازش را نخوانده است

   

  مظلومّيت دينداران

: هاى دخترانه به اعتراض گفته بود پرورش به مدير يكى از دبيرستان  در رژيم طاغوت، وزير آموزش و 

فرض آنيد ما هم يك اقّليت ! آقاى وزير: آنند؟ مدير گفته بود چرا دانش آموزان شما با چادر ترّدد مى

 !ها به ما آزادى بدهيد مذهبى هستيم، آنها در دين خود آزاد هستند، الاقل به اندازه يهودى

   

 ورزش وقت 

اى از سران آشور خدمت حضرت امام بودند آه يك مرتبه امام ساعتشان را نگاه آرده    عده

 .وقت ورزش دير شد: فرمود! آقا چى شده؟: دير شد، پرسيدند: فرمودند

   

  گوهر وقت

 چون قدس سره را به ترآيه تبعيد آردند، با هواپيماى مسافربرى نبردند   وقتى آه امام خمينى

ايشان از فرصت . ترسيدند امام مسافران را به شورش وادارد، لذا با هواپيماى بارى بردند مى

 .آند استفاده آرده وباب سخن را با خلبان باز مى

دادند ايشان پرده اتاق را   وقتى به ترآيه رسيدند، امام را در اتاقى محبوس آردند حّتى اجازه نمى

امام عزيز از اين فرصت هم . استفاده آند و نگهبانى را براى ايشان گماشتندآنار بزند و از نور آفتاب 

 .پرسيد استفاده آرد و باب گفتگو را با نگهبان ترك زبان باز آرده و مرّتب از آلمات ترآى مى

 . عجب اين آه امام در همان اتاق تاريك در طول يك سال دو جلد تحريرالوسيله را نوشتند

   

  مسلمين عّزت

هاى  خواهيم بعضى از آتاب آودآان ونوجوانان از حضرت امام سؤال آردند آه مى فكرى   آانون پرورش

به شرطى : آودآان را از خارج تهيه و به زبان فارسى ترجمه آنيم، تكليف چيست؟ ايشان فرمودند

 !اينكار را بكنيد آه آافر را براى بچه مسلمان قهرمان نكنيد

   

 ستفاده از عمر ا



شما بايد به پشت دراز بكشيد و پاهايتان را : قدس سره به ايشان گفته بودند   پزشكان امام خمينى

 .به صورت دوچرخه حرآت دهيد

. وارد اتاق شدم و ديدم امام مشغول انجام اين دستور پزشك است: گفت  يكى از همراهان امام مى

يزيون را روشن آرده ولى صدايش را بسته و به صداى راديو اش نشانده، تلو اش را روى سينه نوه

 .گويند استفاده مفيد از عمر اين را مى: با خود گفتم. گويد دهد، ذآر هم مى گوش مى

   

  قهر با ظالم

عليه   سالى آه حضرت امام در نجف بودند، هر شب به حرم حضرت اميرالمؤمنين١٤  در طول 

 شب امام به حرم نرفتند، بعدًا معلوم شد آه در آن شب سفير ايران يعنى يك. رفتند السالم مى

 .شده است نماينده شاه به حرم آمده و فيلمبردارى مى

   

  احترام به اموال عمومى 

زديم،  در خدمت حضرت امام در شهر همدان قدم مى: فرمود   شهيد حاج آقا مصطفى خمينى مى

حضرت امام مسافت بسيار طوالنى را طى آرد تا پايش را روى .  بودبه پارآى رسيديم آه چمن

ها با پول مردم درست شده و  ما رژيم طاغوت را قبول نداريم، ولى اين چمن: چمن نگذارد و فرمود

 .گذارم من پا روى آن نمى

   

  عّزت نفس

ند، نماينده صدام وارد شد، اى آه همه علما بود   زمانى آه حضرت امام در نجف بودند، در جلسه

اى جلو پاى نماينده صدام  عّده. اى است دانست آه صدام چه جرثومه البته در آن زمان آسى نمى

 !!بلند شدند، اّما امام بلند نشد

   

  تواضع عالم 

جوانان انقالبى جهرم نيز انتظار داشتند .   شور و شوق انقالبى، همه شهرها را فراگرفته بود

يكى از علماى وارسته ديار فارس واز عاشقان امام خمينى با حرارت -شناس  حضرت آية اللَّه حق

 .بايد از طرف امام دستور برسد تا ما نيز حرآت آنيم: فرمود بيشتر وارد صحنه شود، ايشان هم مى

شما آخوند : تندبايد حال اين پيرمرد را بگيريم، به در خانه او رفتند و گف:  جوانان انقالبى گفتند

 . خورى انقالبى نيستى، شما آخوند عصر ناصرالدين شاه هستى، شما به درد صد سال پيش مى

خورم، حاال  به جّدم قسم به درد صد سال پيش هم نمى:  ايشان در جواب آنان با خوشرويى فرمود

 .بيائيد داخل منزل تا با هم يك چايى بخوريم



 . خود را خلع سالح ديدند جوانها به هم نگاهى آرده و

   

  هديه و پيوند دلها

عليه السالم  قدس سره در نوفل لوشاتو فرانسه بودند، با توّلد حضرت مسيح   ايامى آه امام خمينى

اند همه را  هايى آه دوستان براى ما آورده هدايا و آجيل و شيرينى: مقارن شد، امام فرمودند

هاى  امام با اين ابتكارش آنچنان دلهاى همسايه. ها هديه دهيد يهبندى آنيد و به همسا بسته

آرد، با بدرقه پرشكوه و بسيار عاطفى  مسيحى را جذب آرد آه شبى آه نوفل لوشاتو را ترك مى

 .آنان روبرو گشت

   

  خطيب زيرك

در بين جمعّيت يك زمان طاغوت براى سخنرانى بر فراز منبر رفتم، : فرمود   شهيد هاشمى نژاد مى

با توّجه به حساسيت رژيم نسبت . براى سالمتى شاهنشاه صلوات ختم آنيد: نفر ساواآى گفت

آرد، مانده بودم چه آنم؟ و چگونه با اين  به من و اينكه دستگاه ضبط صوتى صداى مرا ضبط مى

 .منكر بزرگ برخورد آنم

با اين آار . به شخص ساواآى خيره شدم روى منبر نشستم و مّدتى با قيافه عبوس و معنادار 

مطلبى از . مردم متوّجه او شدند و او خجالت زده و شرمنده شد و بعد شروع به سخنرانى نمودم

 .من ضبط نشد، اّما تنبيه صورت گرفت

   

  سكوت معنادار

نان بدون اينكه شاهى پهلوى در ماه محرم، هيئت عزادارى در اهواز به راه افتاد، آ   در زمان ستم

 .آردند اى بر زبان داشته باشند با سكوت محض حرآت مى نوحه

ماموران ! ايم ايم و حرفى نزده ما آه جرم وگناهى انجام نداده:  ساواك آنها را دستگير آرد، گفتند

 .داديد از اين سكوت بهتر بود، ما از سكوت شما سوختيم سكوت شما بدتر بود، اگر شعار مى: گفتند

   

  ظلم به افكار عمومى

صلوات : بدون هماهنگى با ايشان، گروهى گفتند.   عالمى فرزانه در مجلسى نشسته بود

 .ام و آمادگى ندارم من مطالعه نكرده: بفرستيد تا آقا منبر تشريف ببرند، آقا گفت

 .ن مطالعه ندارمم: آقا گفت. خواهد آقا صحبت آند صلوات بلندتر ختم آند هر آس مى:  گفتند

اللَّه الّرحمن  بسم«: ايشان هم گفت.  باالخره با صلوات سّوم به زور ايشان را باالى منبر فرستادند

حاال آه با زوِر صلوات مرا باالى منبر فرستاديد، پس خوب گوش آنيد تا مطلبى برايتان » الّرحيم



سپس . م عليكم ورحمة اللَّه و برآاتهوالسال. مطالعه حرف زدن ظلم به افكار مردم است بى. بگويم

 .از منبر پايين آمد

   

  فكر بلند

درآمد اين مزرعه را هديه : اى را وقف آرد و گفت ها فكرشان خيلى بلند است، مردى مزرعه   بعضى

 .بخريد و روزهاى جمعه به بيمارستان برويد و از بيمارانى آه عيادت آننده ندارند، عيادت آنيد

   

  پاسخ بدى با خوبى

به :   در بحبوحه انقالب، شاه به ارتش خود دستور تيراندازى داد و در برابر او امام به مردم گفت

خواست  يك مرتبه تحّولى بزرگ در درون ارتش ايجاد شد، سرباز مى. برادران ارتشى گل بدهيد

تن بسيارى از نيروهاى ارتشى به جمع اين امر باعث پيوس. آرد تيراندازى آند، ولى گل دريافت مى

 .مردم شد

   

  درس اخالق

  پس از اينكه مرحوم شهيد رجائى با رأى مّلت به رياست جمهورى انتخاب شد، خدمت حضرت 

شما رئيس جمهور ايران شدى، ولى بايد بدانى آه : امام به ايشان فرمود. قدس سره رسيد امام

اى از منظومه شمسى،  اى از زمين، آره زمين گوشه آسيا گوشهاى از آسياست،  ايران گوشه

 ...اى از  اى از آهكشان و آهكشان گوشه منظومه شمسى گوشه

 . يعنى رياست تو را فريب ندهد و مغرور نكند

   

  آرزوى شهادت

الب، آرد آه حدود بيست سال قبل از انق   يكى از شاگردان شهيد مطهرى براى من تعريف مى

: شود  آه با اين فراز شروع مى٢٧آرد، روزى رسيد به خطبه  البالغه تدريس مى شهيد مطهرى نهج

يعنى جهاد درى است از درهاى » اّما بعد فاّن الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اللَّه لخاصة اوليائه«

جمله رسيد، استاد وقتى به اين . بهشت آه خداوند به روى دوستان برگزيده خود گشوده است

 :آنم شما آمين بگوئيد، گفت من يك دعا مى: آتاب را آنار گذاشت و گفت

 .به من توفيق بده تا در راه تو به شهادت برسم!  خدايا

   

  رفتار استاد



شبى مهمان يكى از اساتيدم بودم، شب آه به نيمه رسيد براى : فرمود   مرحوم شهيد مطهرى مى

ء يومئذ  و جى«در نماز سوره فجر را خواند، همين آه به اين آيه رسيد آه  .نماز شب برخاست

بيند آه به  در قيامت وقتى انسان مى  )٢٣فجر،   (»بجهّنم يومئذ يتذّآر االنسان و اّنى له الّذآرى

يدم استادم د. شود، اّما ديگر فايده ندارد خورد و بيدار مى شود يك مرتبه تكان مى جهّنم آورده مى

 .آند خورد و گريه مى هايش تكان مى لرزد و شانه مثل بيد مى

   

  احترام پدر

.   در ايام عيد يكى از وزرا براى عيد ديدنى و زيارت امام، به همراه پدرش خدمت ايشان رسيدند

يار امام بس. ايشان پدرم هستند: اين پيرمردى آه پشت سر شماست آيست؟ گفت: امام پرسيد

پدرت را پشت سر : ناراحت شد و در حالى آه آثار ناراحتى در چهره امام نمايان شده بود فرمود

 .اى؟ درست است آه وزير هستى، اّما هر چه باشى فرزند اويى انداخته

   

  دعاى پدر

او قدس سره براى دعا و مناجات آماده شده بود، حال خاصى به    نيمه شبى پدر عالمه مجلسى

آند آه چه دعايى بكند، يك مرتبه صداى گريه  دهد، اشك در چشمانش حلقه زده فكر مى دست مى

 . اين بچه را مرّوج دين قرار بده! خدايا: گويد آند و مى نوزاد در گهواره افكارش را متوّجه بچه مى

يف  آتاب تأل٢٠٠شود آه حدود  شود و اين طفل عالمه مجلسى مى  دعاى پدر مستجاب مى

 .آند مى

   

  تواضع در برابر والدين

بوسيد، همچنين در حاالت شهيد آيةاللَّه صدر    آية اللهى را سراغ دارم آه دست پدرش را مى

 .بوسيد ام آه ايشان مرّتب دست مادرش را مى شنيده

   

 ! فردا دير است

نجف خدمت آيت اللَّه شيخ آقا بزرگ تهرانى در : آرد   يكى از علما و نويسندگان معاصر تعريف مى

رسيدم، در حالى آه از پيرى آمرش خميده بود و دائما در حال نوشتن بود، به ايشان عرض آردم 

 .آنم ام، ولى اآنون همراهم نيست، فردا تقديم شما مى آتابى در حاالت حضرت عبدالعظيم نوشته

 !ر است، بگوئيد اآنون بياورند تا آن را مطالعه آنمفردا دي: زد فرمود  ايشان آه به سختى حرف مى

   

  تالش در تحقيق



 : فرمود   آيةاللَّه صافى مى

 براى دسترسى به متن و سند يك روايت، تمام شانزده جلد آتاب تاريخ بغداد را از ابتدا تا آخر آن 

 !!مطالعه آردم

   

  غيرت دينى

قتل سلمان رشدى، مسئوالن سياست خارجى آشور خدمت حضرت امام   پس از صدور فرمان 

. المللى سازگار نيست آقا اين فتواى شما با قوانين ديپلماسى و موازين بين: رسيده عرض آردند

اى آاش خودم جوان . خواهد به هم بخورد اللَّه رفت، هر چه مى به دَرك، آبروى رسول: امام فرمود

 !شتمآ رفتم او را مى بودم، مى

   

  مسئولّيت علما

آورد، وقتى  اللَّه حّجت مى ريسى خود، خمس وسهم امامش را نزد آيت   پيرزنى در قم با نخ

آرد، آقا دليلش را  رفت و خيره خيره به آقا نگاه مى خواست از اتاق بيرون رود عقب عقب مى مى

 پرسيد؟

طرم نگهدارم و روز قيامت شما را تحويل خدا بدهم خواهم خوب قيافه شما را در خا مى:  پيرزن گفت

من جان آندم و خمس و سهم امامم را به اين آقا دادم تا از دينم حفاظت آند، حال ! خدايا: و بگويم

 .اگر او در اين راه آم گذاشته او را مؤاخذه آن

 .اللَّه حّجت خمس را زمين گذاشت و زار زار گريه آرد  مرحوم آيت

   

 اعتنايى به پست و مقام  بى

اللَّه خاتمى از استان يزد بود، ايشان در    انتخابات مجلس خبرگان بود، يكى از نامزدها مرحوم آيت

اند آانديد باش من  اى ندارم، گفته من آه حوصله: تلويزيون ظاهر شد و در نطق انتخاباتى خود گفتند

چنان گفت چه بهتر آه . د و اگر نخواستيد چه بهترام، حاال اگر خواستيد به من رأى بدهي هم شده

 .اش در خاطر من مانده است هنوز قيافه

   

  وارستگى 

پشت سر مرحوم حاج شيخ عباس قمى در مسجد گوهرشاد نماز : گفت   يكى از روحانيون مى

از مدتى از پس . خواندم، نماز اّول را آه خواند از مسجد بيرون رفت و هرچه نشستم نيامد مى

 چرا آن روز شما يك نماز را اقامه آرديد و رفتيد؟! آقا: ايشان پرسيدم



... يااللَّه : در نماز اّول چون جمعّيت زياد بود وقتى به رآوع رفتم يك نفر از عقب جمعّيت گفت:  فرمود

رور مرا چنان يااللَّه گفت آه من به ذهنم خطور آرد جمعّيت بسيارى پشت سرم ايستاده، ديدم غ

خورد و پس از پايان نماز، مسجد را  آدمى آه غرور دارد به درد پيشنمازى نمى: با خود گفتم. گرفت

 .ترك آردم

   

  آى به آيه

اين جوى !   يكى از شهرداران به طور ناشناس به مغازه بقالى مراجعه آرده و به او گفته بود، برادر

ريزى، جوى مسدود و اسباب  ها را در جوى آب مى ه زبالهآب متعّلق به همه مردم است، شما آ

 . برو بابا، آى به آيه: مرد بّقال گفته بود. شود زحمت مردم مى

فردا صبح بّقال به شهردارى مراجعه .  شهردار دستور داد شبانه مغازه او را بسته وپلمپ آنند

ايد؟ شهردار در جواب اعتراض او  ستهمن پروانه و جواز دارم، چرا مغازه مرا ب: گويد آند و مى مى

 .برو بابا، آى به آيه: گويد مى

   

  نظامى نمونه 

اللهى  او اعتقاد داشت آه حزب.   اّولين نظامى آه نماينده امام شد، تيمسار شهيد نامجو بود

ذ درجه هنگام اخ. آرد اى زندگى مى شود و تا يك هفته قبل از شهادتش در منزل اجاره خسته نمى

 .توانم آار آنم و درجه را قبول نكرد اى آه دارم مى من با همين درجه: باالتر گفته بود

   

  حج يا جهاد

  تيمسار بابائى هنگام سفر حج، به اّتفاق همسرش تا پاى پلكان هواپيما آمد، اّما همسرش را 

حج واجب است، : فتگ. شما هم واجب الحج هستى: همسرش گفت. فرستاد و خودش برگشت

جهاد هم واجب است، اّما در شرائط آنونى تكليف من جهاد است، به جبهه برگشت و در روز عيد 

 .قربان به شهادت رسيد

   

  سيره سليمانى

بعد از شاه چشمم به شما روحانيون روشن، شاه از ارتش :   شخصى از روى انتقاد به من گفت

اى  نه خير، اين سيره: گفتم. اى شاهانه است بينيد، اين سيره ديد شما هم سان مى سان مى

 : فرمايد  سوره نمل مى١٧سليمانى است، چرا آه قرآن در آيه 

حضرت سليمان هرروز از » و ُحشر لسليمان جنوده من الجّن و االنس و الطير فهم ُيوزعون «

 .آرد ديد و حضور و غياب مى لشگريانش سان مى



   

 جماعت نمونه امام 

. روم شوم و بدنبال دليل آن مى بينم خوشحال مى   هنگامى آه در مسجدى حضور جوانان را مى

جماعت مسجد سالى  گذرم افتاد به مسجدى پرجوان در شميران، وقتى پيگيرى آردم ديدم امام

به نمايش چند بار عكس شاگردان ممتاز را تهيه و در تابلويى خارج از مسجد در معرض ديد عموم 

 .آمدند دانش آموزان جذب اين آار شده به مسجد مى. گذارد مى

   

 عليه السالم  مظلومّيت امام حسين

خوانى مخفى    در زمان ستمشاهى رضاخان، روضه خوانى ممنوع بود، پدران ما از مجالس روضه

 . آردند ومحرمانه خاطرات جالبى تعريف مى

ها را به هم مّتصل آرده بودند و مخفيانه در  هاى خانه در قم زيرزمين :گفت  يكى از بزرگان مى

اللَّه خوانسارى در راهرو يكى از  روزى آيت. خواندند شدند و روضه مى ساعتى خاص جمع مى

عليه السالم مظلوم است آه  چقدر امام حسين: فرمود ها آنقدر گريه آرد آه غش آرد ومى زيرزمين

 !نى برايش اشك بريزيمتوانيم حّتى عل ما نمى

   

 گرى  عوامى

بعضى از آارهاى شما هنگام :   مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى به عزاداران هيئتى فرمودند

 روز ما مقّلد شما هستيم، سالى ٣٦٠سالى : آنها گفتند. عزادارى خالف شرع است، انجام ندهيد

 !چند روز هم شما مقّلد ما باش

   

 اعتراف به اشتباه 

يكى از علماى تهران هم . اى علما جمع شده بودند   در منزل آيت اللَّه العظمى بروجردى در جلسه

مهمان جلسه بود، موضوعى علمى مطرح شد، علماى قم و آيت اللَّه بروجردى يك نظر داشتند و 

بزرگوار متوّجه شد آه حق اين عالم تهرانى نظرى خالف آنها، جلسه تمام شد پس از چند روز مرجع 

حق با شما بوده است و با آمال بزرگوارى به : اى به او نوشت با آن عالم تهرانى است، لذا در نامه

 .اشتباه خود اقرار آرد

   

  اوج تواضع



اللَّه العظمى  وقتى به زيارت آيت.   جوانى قارى قرآن از مصر مهمان جمهورى اسالمى ايران بود

ممكن است من حمد : قدس سره در قم نائل شد، حضرت آيت اللَّه گلپايگانى به او فرمود نىگلپايگا

 ام را براى شما بخوانم تا ببينيد چطور است؟  و سوره

اش را نزد جوانى آم سن و سال   اوج تواضع را ببينيد، عالم و مرجعى نود ساله حمد و سوره

 .خواند مى

   

 يعه ساده زيستى مراجع ش

شاه براى تظاهر دستور داد پزشكى از . قدس سره مريض شده بود   آيت اللَّه العظمى بروجردى

از قبل به او گفته بودند آه . خارج آوردند و به اّتفاق هيئتى از پزشكان ايرانى وارد منزل آقا شد

ادگى زندگى ام اّما س من محّل سكونت پاپ را ديده: ايشان رهبر شيعيان است، پزشك غربى گفت

 .رهبر شما مرا متحّول آرد

   

  حّق آتاب

چرا اينقدر تعداد : به ايشان گفتم. قدس سره رفته بودم اللَّه ستوده   به منزل استاد بزرگوارم آيت

هاى  آتاب: به آقا ضياء عراقى گفتند: فرمود. هاى شما آم است شايد از پنجاه جلد آمتر بود آتاب

چون ممكن است نتوانم . بله، از همين چند تا هم شرمنده هستم: ست؟ گفتشما همين چند تا

 .حقشان را ادا آنم

   

  حّقًا آه تو محّققى

فردا صبح، به اّولين : گويد   عالم بزرگوار شيعه مرحوم محّقق در خواب ديد آه آسى به او مى

 . شود احترام آن آسى آه وارد مسجد مى

آقا، سگ را از مسجد بيرون . ه هنگام صبح به مسجد رفت، ديد سگى وارد شد از خواب برخاست

مگر به تو نگفتيم اّولين موجودى آه وارد مسجد : شب بعد مجددًا در خواب به او گفتند. راند

تا چند . شود احترام آن؟ روز دّوم آه وارد مسجد شد باز سگى آمد او هم سگ را از مسجد راند مى

من بيدارى را فداى خواب : فرمود آرد و مى اش عمل مى رار شد و محّقق به وظيفهروز اين واقعه تك

 . آنم، از نظر فقهى سگ نجس است و نبايد گذاشت وارد مسجد شود نمى

 .حّقا آه تو محّققى:  پس از آن به او خطاب شد

  

   

 سواد حكيم  بى



ر حال مسافرت بودم، افكار گوناگون به من هجوم با اتوبوس د: گفت   يكى از دوستان روحانى مى

 :آورده بود، با حالتى خاص اين شعر را زمزمه آردم

   الهى جسم و جانم خسته گشته 

 َدِر رحمت به رويم بسته گشته

جسم وجانت خسته گشته : سوادى آه در آنارم نشسته بود رو آرد به من وگفت   فرد به ظاهر بى

 .از حرف خود خجالت آشيدم. دِر رحمت خدا هم بر آسى بسته نگشتهبرو بخواب، ضمنًا 

   

  خادم مردم

  در يكى از شهرها در ايام انتخابات خربزه فروشى با بلندگوى خود براى يكى از نامزدهاى مجلس 

 را هم اگر من ماشينم: گفت. ات را بفروش، چكارت به اين آارها تو برو خربزه: گفتند. آرد تبليغ مى

اى به شما داده است؟  مگر از اقوام شماست و يا وعده: گفتند! بفروشم بايد او به مجلس برود

هيچكدام، فرزندم به جبهه رفت و مجروح شد و اآلن در خانه بسترى است و اين نامزد : گفت

 اش را آيد و درسهاى عقب افتاده اى دو روز به عيادت فرزندم مى مجلس، معّلمى است آه هفته

 .آند و اين بيانگر آن است آه او در خدمت نيازمندان و خدمتگزار مردم است جبران مى

   

  سعه صدر

: گفت! گيرد، شما را دوست ندارد فالن طلبه آه از شما شهريه مى:   به يكى از مراجع تقليد گفتند

وست داشتن نيست، دهم، چون از شرائط گرفتن سهم امام د دانم ولى باز به او شهريه مى مى

 .بلكه شرطش نياز است

   

  مرجع خبير

چون سّنى از او گذشته بود به قم آمد و خدمت آيةاللَّه .   يكى از تّجار تهران فرزند نابابى داشت

خواهم عصاره عمرم يعنى  پسرى دارم هرزه و نمى: قدس سره رسيد و گفت العظمى بروجردى

 فاسدى مثل او بيفتد و تمام اموالش را به آقا داد و پس از مدتى از دنيا دارايى و اموالم به دست آدم

 .رفت

پدرم اموالش را به شما سپرده تا :   فرزند او به قم آمد و خدمت آية اللَّه بروجردى رسيد و گفت

ام، ولى اگر پولها را به من بدهيد من  بدست من نرسد، درست است آه من گذشته بدى داشته

بعضى از اطرافيان از اين آار ناراحت . آقا دستور دادند پولها را به او بدهند. آنم ا عوض مىرفتارم ر

گوئيد من با اين پولها حوزه علميه بسازم، طلبه تربيت آنم و در بين  شما مى: شدند، آقا فرمودند



بعضى عوض ها بعضى مبّلغ و اثرگذار شوند و به تبليغ بروند و براى مردم سخنرانى آنند تا  طلبه

 .خواهم عوض شوم گويد من مى شوند، خوب اين آقا از همين اآلن مى

   

  قضاوت عجوالنه

همين آه به منزلش .   در دوران جنگ يكى از برادران رزمنده مرخصى گرفته وارد شهر خود شد

 نزديك شد ديد همسرش بدون حجاب داخل آوچه است، نزديكتر شد ديد مردى هم داخل خانه

غافل از اينكه در خانه مارى پيدا شده و همسرش . خشمگين شده به او حمله آرد! است

 !زده از خانه بيرون دويده و مرد همسايه داخل خانه رفته تا مار را بگيرد وحشت

   

  مبارزه با شيطان 

س را پرسيد و اگر مشترى آمد و قيمت جن: گفت   آاسبى بود در بازار آاشان آه به شاگرد خود مى

قرار ما اين است اگر . من دروغ گفتم، تو به صورت من تف بينداز تا من دست به چنين آارى نزنم

دهم و اگر در برابر انحراف و عمل شيطانى من سكوت آنى  ام را به تو مى اينكار را آردى نصف مغازه

 .آنم اخراجت مى

   

  حافظ قرآن يا محافظ قرآن

شما در ايران چند نفر حافظ قرآن داريد؟ : هاى ايران پرسيدند حجاز از يكى از شخصّيت  در سرزمين 

 !!ما حافظ قرآن آم داريم، اّما محافظ قرآن زياد: گفته بود

   

  طّراحى خدا

مرحوم شهيد مفتح قبل از .   عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در مصر است

از . يك روز ايشان را به قم آورد تا در جمع فضال صحبت آند. ن را به ايران دعوت آردانقالب ايشا

دانيد چرا  آيا مى: جمله مطالب جالبى آه اين عالم سّنى در جمع علماى شيعه گفت، اين بود

به نظر من چون مردم به سوى آعبه : عليه السالم در آعبه به دنيا آمد؟ خودش در پاسخ گفت على

عليه السالم نيز  آند به علّى خوانند خداوند طرحى ريخت تا هر آس آه به آعبه توّجه مى نماز مى

 .توّجه آند و به اين دليل زايشگاه على آعبه شد

   

  لحظه امتحان

ام، اّما امتحانى پيش آمد  آردم به مراحلى از خودسازى رسيده فكر مى: گفت   يكى از دوستان مى

 . آشيدمآه از خود خجالت 



 در حال مسافرت بودم آه چمدانى از باالى اتوبوس افتاد، به تصّور اينكه چمدان من است، فرياد 

: بعد آه فهميدم چمدان مال ديگرى است، آرام شدم و گفتم! چمدان! آقاى راننده چمدان: زدم

 .الحمدللَّه مال ما آه نبود

   

  مسئولّيت خمس

ابل توجّهى پول را به عنوان خمس و سهم امام خدمت حضرت امام دارى مبلغ ق   سرمايه

 !قدس سره آورد و از امام خواست آه خمس ماشينش را نگيرد خمينى

شما بر ما مّنت ندارى، بلكه ما بر شما مّنت داريم، چون شما با دادن خمس نجات پيدا :  امام فرمود

يا همه پول را ببر و يا همه خمس را . افتد مىآنيد و مسئولّيت چگونگى مصرف آن به گردن ما  مى

 .بده

   

 آند  تشّكر غوغا مى

روز معّلم، تمام معلمان دوران تحصليش را جمع آرده و به .   يكى از استانداران آار زيبايى آرده بود

 . اگر آارى داريد، من در خدمت شما هستم: آنان گفته بود

به دليل مشكالت زياد درخواست بازنشستگى داده بودم، اّما : فته بود يكى از معلمان برخاسته و گ

 .گيرم حاال با اين برخورد شما تقاضايم را پس مى

   

  وقتى آه هوس نباشد

نامه نوشته شده آه  در وقف. اى است در تهران آه موقوفات ميليونى و سنگين دارد   مدرسه

اين موقوفه نزد حضرت آية اللَّه . تهد اعلم تهران هزينه شودموقوفات اين مدرسه بايد زير نظر مج

اگر تا حاال من : آقا فرمودند. العظمى خوانسارى بود تا اينكه حضرت امام به تهران تشريف آوردند

 . ام، اّما از اين به بعد بدهيد آيت اللَّه خمينى، چون ايشان اعلم است مجتهد اعلم تهران بوده

من به . اگر هم من اعلم باشم، مجتهد تهران نيستم: رسيدند، امام فرمودند خدمت حضرت امام 

 .ام، برگردانيد به خود آيت اللَّه خوانسارى صورت موّقتى در تهران مستقر شده

   

  وصّيت ارزشمند

ازه اگر جن:   وقتى پيكر پاك يكى از بسيجيان وارد شهر شد، وصيتنامه او را خواندند آه نوشته بود

صحنه . مرا به شهر آوردند مرا دفن نكنيد مگر اينكه دو گروه سياسى شهر با هم آشتى آنند

ريختند، همديگر را در آغوش  عجيبى پيش آمده بود، طرفهاى دعوا در حالى آه براى شهيد اشك مى

 .آشيدند



ن مسلمين اش براى وحدت و آشتى بي  اين گونه يك جوان بسيجى حّتى پس از شهادت، از جنازه

 .استفاده آرد

   

  زمان مناسب

زنى جوانى را ديدم آه زنجير طال به گردن آويخته و  در مراسم سينه: گفت   يكى از دوستان مى

زند، چقدر خوب  اين دستى آه براى حسين به سينه مى! آقا: به او گفتم. گويد مى! حسين، حسين

 .  خوش آند و اين زنجير طال را از گردن در آورداست از حرام دورى آند و دل امام حسين را

 .چشم آقا و زنجير را در آورد:  گفت

   

  بزرگ ولى ساده 

اى و رفسنجانى نوشتند آه مصالى  قدس سره در پاسخ نامه آيةاللَّه خامنه   حضرت امام خمينى

شود ياد مساجد صدر اسالم  تهران بزرگ باشد، اّما ساده، به طورى آه هر آس وارد مصلَّى مى

 .بيفتد

   

  قداست مسجد

بوسيد و وقتى از    عالمى بزرگوار را در نجف ديدم آه هنگام ورود به مسجد، درب مسجد را مى

 .بوسيد رفت، باز درب مسجد را مى مسجد بيرون مى

 . اين آار نشان دهنده مقّدس بودن مسجد است

   

 كر شيوه نهى از من

  يكى از محترمين تهران آه به زيارت حضرت آيت اللَّه حائرى مؤّسس حوزه علميه قم رفته بود، 

اگر به من : وقتى خدمت آقا رسيد، آقا پس از آنكه صورتش را بوسيد فرمود. صورتش را تراشيده بود

 .  آقاچشم: آن مرد قبول آرد و گفت! عالقه داريد از اين به بعد جاى بوسه مرا نتراشيد

   

 عليها السالم  عظمت حضرت معصومه

  در خدمت استادم حضرت آيت اللَّه فاضل لنكرانى بودم آه صحبت از اين حديث به ميان آمد آه 

از ايشان . شود هرآس فاطمه معصومه عليها السالم را در قم زيارت آند، بهشت بر او واجب مى

 ا باور آرد؟ توان چنين حديثى ر پرسيدم آه چطور مى

اين حديث از سه امام بزرگوار، امام رضا و امام آاظم و امام صادق عليهم السالم :  ايشان فرمودند

 .نقل شده است و سندى بسيار محكم دارد و اين امر نشانه عظمت اين بانو است



   

 ! حقوق حالل

در رژيم شاه وقتى مرا : گفت ند مى  يكى از علماى بزرگوار آه از مدّرسين حوزه علميه قم هست

چرا اينقدر اذيت و آزار : به او گفتم. آرد دستگير آرده وبه زندان انداختند، مأمورى خيلى مرا اذيت مى

 !شود گيريم، اگر اينكارها را نكنيم آه حقوقمان حرام مى آقا ما از شاه حقوق مى: آنى؟ گفت مى

   

  نتيجه فتوى

. دى فيلمى ساخته بود آه در آن فيلم به تمام اديان آسمانى توهين شده بود  همسر سلمان رش

 .قدس سره اين بود آه اين فيلم امكانى براى پخش پيدا نكرد يكى از آثار فتواى حضرت امام خمينى

   

  افتخار تربيت فرزند

  است؟ام خداوند به شما فرزندى عطا فرموده شنيده:   به يكى از دوستان گفتم

 !خداوند افتخار تربيت يكى از بندگانش را به من عطا آرده است:  در جواب من خيلى زيبا گفت

   

 ! مهلت آرى، بخشش نه

اى، در خدمت ايشان به عنوان هيأت همراه به يكى    در زمان رياست جمهورِى حضرت آيةاللَّه خامنه

دهيد؟ او در جواب  بدهى ما را نمى: مهور آنجا فرموداز آشورهاى اسالمى رفتم، ايشان به رئيس ج

 .به آدم بدهكار مهلت دهيد» ان آان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة«: فرمايد قرآن مى: گفت

و ان تصّدقوا خيرًا «: فرمايد پذيرم، اّما قسمت بعد آيه را نخوانيد آه مى تا اينجا را مى:  ايشان فرمود

 !اگر ببخشيد بهتر است  )٢٨٠ره، بق  (»لكم

   

 ار فقيهقتد ا

خواهى با خانمت به اروپا  شنيده ام مى:   مرحوم آيت الّله مالعلى آنى به ناصرالدين شاه فرمود

دهم و  اگر با خانمت به اروپا بروى، در برگشتن نه تو را راه مى: به شما بگويم! حجاب بروى آنهم بى

 .يرى آه اين برنامه را ريخته همين اآلن بايد استعفا بدهدوز ضمنًا نخست. نه خانمت را

 !وزير را برآنار و بدون خانمش به اروپا رفت  ناصرالدين شاه از ترس، نخست

   

  همبازى و همرازشدن با فرزند

پدر، عالمى وارسته و پسر، . زل يكى از محترمين تهران بودم، پسرش از منافقين فرارى بود من 

 !نافقى فرارىم



از صبح زود تا آخر شب . به تربيت پسرم نرسيدم:  درباره اينكه چطور شد پسرش اينگونه شد، گفت

اآلن . هاى علمى و تحقيقى داشتم، ولى از فرزندم غافل شدم اينجا و آنجا سخنرانى و برنامه

نى از خانواده ما به سوزيم آه چرا بايد جوا همه اعضاى خانواده در اين غم مى. خورم چوبش را مى

 .اين راه آشيده شود

اى دارد، بايد بچه شود  هرآس بچه: عليهما السالم آه فرمود بن ابيطالب فهمم آه على  اآلن مى

 .ها همبازى و همراز شوند يعنى پدرها بايد در خانه ژست پدرى را آنار بگذارند و با بچه. يعنى چه

   

  جايگاه آتاب آالس اّول

اى باالى همه آتابها  يك آتاب را در جعبه. هاى مهمى داشت   شخصى آتابخانه بزرگ و آتاب

شايد : گفت آرد آتاب داخل جعبه چه آتابى است؟ يكى مى آمد، سؤال مى هرآه مى. گذاشته بود

اين چه : آخر از او پرسيدند... البد جلدش از پوست است و: گفت خيلى قديمى است، ديگرى مى

 ت آه اينقدر احترامش را دارى؟ آتابى اس

هاى بعدى موّفق  خواندم، به خواندن آتاب اگر آتاب اّول را نمى. آتاب آالس اّول است:  گفت

 .شدم نمى

   

  نماز باران

مردم . آرد   حدود پنجاه سال قبل در قم مّدت زيادى باران نيامد و خشكسالى مردم را تهديد مى

 . الّله خوانسارى رسيدند و از ايشان خواستند نماز باران بخوانند يتجمع شدند و خدمت آ

ها در قم  در آن زمان انگليسى.  مردم قم به امامت آيت الّله خوانسارى براى نماز باران حرآت آردند

آخوندها به جاى نماز باران، : وقتى اين حرآت را ديدند مسخره آردند و گفتند. قرارگاهى داشتند

 )هاى سفيد بود مرادشان عّمامه. (بارد خوانند و برف هم بر سر خودشان مى ف مىنماز بر

 . اّما به آورى چشم آّفار، بعد از اين نماز، چنان بارانى باريد آه سابقه نداشت

  

  

 »الحمدلّله رّب العاَلمين «

  


