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عالـــم عامـــل رّبانـــی،

فقیـــه و مرجـــع عالیقدر 
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باسمه تعالی

با تأســف و تأثر فـــراوان خبر درگذشت عـــالم عـــــامل رّبـــــانی مرحـــــوم 
کردم. یافت  آیت اهلل آقای حاج آقامجتبی تهرانیرحمة اهلل علیه را در

گوار، ضایعه ای برای حوزۀ علمیه و روحانیت و جامعۀ  این حادثۀ نا
گردان ایشان و جوانانی است  یژه ارادتمندان و شا مذهبی تهران و به و
بهره  اخاق  م 

ّ
معل این  سازندۀ  درس های  و  پرفیض  مجالس  از  که 

می بردند. 
یف و بازماندگان  اینجانب تسلیت صمیمانۀ خود را به آن بیت شر
یژه اخوی بزرگوار و نیز به همسر مکّرم و آقازادگان ارجمند و دیگر  به و
فقید  آن  درجات  علّو  داشته،  تقدیم  یف  شر بیت  این  بازماندگان 

سعید را از خداوند متعال مسألت می نمایم.               
                             

سّیدعلی خامنه ای
13/دی ماه/91
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در  زمین.  در  پای  و  دارند  آسمان  در  سر  انبیایند،  میراث دار   صالح  عالمان 
یاری  به  را  دیگر  دست  و  برافروخته اند  هدایت  مشعل  چون  را  کتاب  دستی 
گم گشتگان برآوره اند . عهدی که از ازل کرده اند، دستگیری بندگان خداست و 

پیمانی که بسته اند هدایت و راهنمایی به سوی سفینۀ نجات است.
ز و آیینۀ تمام نمای این عالمان  ی بار

ّ
که تجل از مردان بزرگ و فرزانه       یکی 

به این صفات  را  تهرانی  بود ، حضرت آیت اهلل العظمی حاج آقامجتبی  صالح 
که در تهران با مردم و برای  گاه و خدمتگذاری  شناخته ایم. دانشمند و فقیه آ
دینداری مردم زندگی می کرد و چنان با ما نزدیک و راحت بود که او را به سادگی 
و صمیمیت "حاج آقا مجتبی" می خواندیم . مردی الهی که بسیاری از ما حّتی 
گاه  آ او  واالی  شخصیت  گون  گونا ابعاد  به  انگیزش،  حسرت  ارتحال  زمان  تا 

نبودیم.
     پرهیز شدید ایشان از معّرفی و تجلیل خود، باعث شده بود تا - جز برای برخی 
خواص – معمواًل به امتیازات و برجستگی های خاص شناخته شده نباشد و 
دوچندان  را  عارف  فقیه  و  اخاق  استاد  آن  معّرفی  اهّمیت  موضوع،  همین 
مختلف  ابعاد  تبیین  جهت  در  آثاری  عرضۀ  به  عام  مخاطب  نیاز  و  می کرد 

شخصیتی ایشان را به چشم می آورد.
مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی که به تازگی با هدف نشر آثار معّظم له 
و  ظرافت ها  رعایت  عین  در  سرعت  و  شتاب  با  تا  کوشید  بود،  گرفته  شکل 
استاد  آن  درگذشت  روز  چهلمین  از  قبل  اندک  فرصت  در  الزم،  دّقت های 

فرزانه، مجموعه ای را فراهم آورد و به ارادتمندان آن بزرگوار  تقدیم کند.
گسترده از این مجموعه، نیاز و خواست عمومی نسبت به چنین       استقبال 
با  همزمان  تا  کوشید  مؤسسه  اساس  همین  بر  و  داد  نشان  بیشتر  را  آثاری 
یزی جهت آماده سازی عناوین فرعی و تفصیلی جهت نشر در نخستین  برنامه ر
کتاب »حاج آقا مجتبی« را با  سالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل العظمی تهرانی، 
تجدیدنظر و اعمال برخی ماحظات و اضافه کردن چندین خاطره منتشر کند.

بسم اهلل و باهلل
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     حذف و اضافه ها در این نسخه بر اساس اطاعات دقیق تری که به شورای 
کامل تری در ویرایش جدید فراهم  گرفت و نسخۀ  سردبیری رسید، صورت 
که از این پس به  شد. مطمئنًا با استفاده از عکس ها و خاطرات و اسنادی 
هّمت و همکاری شما و دیگر ارادتمندان آن بزرگوار  گردآوری خواهد شد، در 

آینده کارهای مستقل با کیفیت برتر، منتشر خواهد گردید. 
     هدف اساسی از نشر این مجموعه، ادای دین به آن مرد الهی و فراهم کردن 
الگویی عملی و محسوس از سبک زندگی و تجربه های شخصی یک عالم 
بزرگ معاصر است که به اعتراف همگان یادآور استاد برجسته و خاص خود، 

حضرت امام خمینی بود.
که در فراهم شدن این مجموعه      در اینجا برای تشّکر از دوستان و عزیزانی 
سهیم بوده اند از ایشان یاد می کنیم؛ هرچند که خاطرات فراوانی از دوستان و 

نزدیکان معّظم له به دست آمد که در این مختصر جای نگرفته است.
اسام  حجج  معّظم له(،  بزرگ  تهرانی)اخوی  حاج آقامرتضی  آیت اهلل  حضرت 
سبط الشیخ)همسر  خانم  حاجیه  معّظم له(،  تهرانی)فرزندان  علیرضا  و  عبدالحسین 
و  نجف آبادی  دّری  خانم ها  معّظم له،  نوه های  و  دختران  معّظم له(،  مکّرمۀ 

ابوالفضل  هاشمی نژاد،  سیدحسین  حجج اسام  معّظم له(،  سعیدی)عروس های 
روحانی،  سیدحمید  نجفی،  شمس الدین  سیدمحمدانور  وطن خواه، 
احمد  حاج  آقایان  و  هوایی  موسوی  سیدجواد  صادقی رشاد،  کبر  علی ا
کبر مؤمنی،  چینی، دکتر محسن اسماعیلی، سیدمجید هوایی، سیدعلی ا
محسن  محفوظی)پدر(،  محمدجواد  حاج آقای  والیتی،  کبر  علی ا دکتر 
محفوظی، محمدعلی پروازی مقّدم، میثم مطیعی، علی جعفرآبادی، سردار 
کبر اشعری، محمد شیرازی، سیدتقی جالی،  سیدمحمد باقرزاده،  علی ا
یمی،  یف، علی کر ید عّباسی، دکتر توانا، دکتر حسینی، احمد حاج شر دکتر فر
که  بران سایت و نمازگزاران مسجدجامع  کار محمد رجبیه فرد و تعدادی از 

خاطراتشان به شورای سردبیری رسید و تأیید گردید.

شورای سردبیری
بهار1392   .

کام اّول



حضرت آیت اهلل العظمی حاج آقا مجتبی 
تهرانی در بیمارستان می فرمودند: »من از 
وقتی از نجف به ایران برگشتم، همه چیزم را با امام 
که برای اقامۀ  اّولین روزی  کردم.  حسین� شروع 
بود.  شعبان  سوم  رفتم،  جامع  مسجد  به  جماعت 
سه  شب  کردم،  شروع  را  جلسه ام  که  شبی  اّولین 
شعبان بود. من همه چیزم را به نام سیدالشهداء� 
که این پیوند آن قدر  گره زدم...!« و بعدًا معلوم شد 
که رفتنشان هم به نام و یاد آن حضرت،  عمیق بود 
در  ایشان  ک سپاری  به خا و  تشییع  روز  و  خورد  گره 

اربعین حسینی� بود. 
در ابتدای متن، یکی از سخنرانی های حضرت 
بارۀ شخصیت ساالر شهیدان� می آید  استاد در
گره  تا این مجموعه نیز با نام و یاد امام حسین� 

بخورد.



بحث  سپس  و  می کنم  اشاره  مطلب  چند  به  ابتدا  در  ...من 
»علل«  راجع به  بحثی  در  علما  داد.  خواهم  تطبیق  روایات  با  را 
ت 

ّ
»عل یک،  می شوند؛  تقسیم  بخش  دو  به  ت ها 

ّ
عل یند:  می گو

تی 
ّ
عل آن  یعنی  محدثه«  ت 

ّ
»عل مبقیه«.  ت 

ّ
»عل دو،  و  محدثه« 

ت مبقیه« 
ّ
که موِجد یک شیء بوده و آن را ایجاد می نماید و »عل

که موجب  بوط به بعد از ایجاد شیء است و عاملی است  هم مر
ت 

ّ
ت محدثۀ یك شیء، عل

ّ
بقای شیء می گردد. ممکن است عل

هم  این  نباشد.  این طور  که  است  ممکن  و  باشد  نیز  مبقیۀآن 
ت محدثۀ یک شیء، از نظر ظاهری نسبت به 

ّ
که عل مانع ندارد 

این مطلب خصوصًا درامور  باشد.  مبقیه  ت 
ّ
یك شیء دیگر عل

یک  سازندۀ  که  ندارد  مانعی  یعنی  است.  روشن  بسیار  ماّدی 
شیء،شخصی غیر از نگه دارنده و ابقاءکنندۀ آن شیء باشد. 

یک  و  یم  دار »شخص«  یک  ما  که  است  این  دوم  مطلب 
و  جسمانی  پیکرۀ  از  است  عبارت  »شخص«   »شخصیت«. 
که  که در مقابلش، »شخصیت« است  یکی انسان  ظاهری و فیز
ُپرکن  مشت  یک چیز  لذا  نمی شود؛  لمس  و  دیده  جسم،  مانند 
نیست. پس بین شخص و شخصیت فرق است. به همین اعتبار، 
دو  و  شخصی«  د 

ّ
»تول یک  دارد؛  وجود  د 

ّ
تول دو  انسانی  هر  برای 

و  به عرصه  پا  و  آمده  که یک نفربه دنیا  زمانی  د شخصیتی«. 
ّ
»تول

که  چرا  است.  کرده  پیدا  د 
ّ
تول او  می گذارد،شخص  ماّدی  نشئۀ 

که  اّما  زمانی  است.  کرده  پیدا  ظهور  و  بروز  او،  شخصی  جنبۀ 
شخصیت او در خارج شکل می گیرد و ظهور پیدا می کند ـــ حال 
د یافته و 

ّ
که می خواهد باشد ـــ شخصیتش تول هر نوع شخصّیتی 

شخصی  که  است  ممکن  پس  است.  او  شخصیتی«  د 
ّ
»تول روز 

پنجاه سال از خدا عمر بگیرد، اّما شخصیتش هرگز بروز و ظهور 
پیدا نکند. 



حاال من این مطالب را با روایات تطبیق می دهم. راجع به امام 
که این روایات خصوصًا از طریق  حسین� روایاتی وجود دارد 
علمای عاّمه نقل شده است. حّتی مرحوم مجلسی در بحاراالنوار 
تعبیر مشهور  نقل می کند. دو  از صحاح سّته  را  احادیث  این  نیز 
که از نظر  کرم آمده است  راجع به امام حسین� از پیغمبرا
الفاظ یک مضمون و یک معنا دارند؛ در یک روایت آمده است: 
َحّبَ 

َ
ُه َمْن أ

َّ
َحّبَ الل

َ
َنا ِمْن  ُحَسْيٍن  أ

َ
ی  َو أ ِ

ِه :  ُحَسْيٌن  ِمنّ
َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
»َقال

...« و در روایت دیگر که در کنزالعّمال است، آمده: »ُحَسْيٌن  
ً
ُحَسْينا

َنا ِمْنه«. این حدیث دقیقًا همان روایت است با این تفاوت 
َ
ی  َو أ ِ

ِمنّ
که در اینجا ضمیر به جای اسم ظاهر نشسته است. 

ی«، »حسین از من است«  ِ
اینکه پیغمبر می فرماید: »ُحَسْيٌن  ِمنّ

چه معنایی دارد؟ یعنی به حسب ظاهر من مجرای وجودی او در 
این جهان بوده ام و واقعًا هم مسأله این گونه است؛  یعنی همان طور 
ی«؛   ِ

»َفاِطَمُةَبْضَعٌةِمنّ فرمود:  زهرا�  دخترش  راجع به  پیغمبر  که 
بارۀ امام حسین هم فرمود: »حسین  »فاطمه پارۀ تن من است«، در
از من است«. بر این اساس پیغمبر، مجرای وجودی ایشان بوده 
کرم است.  یق پیغمبر ا د شخصی این حضرات، از طر

ّ
و تول

کامًا »جنبۀ شخصی« دارد و قابل فهم است. این بخش روایت 
َنا ِمْن  ُحَسْيٍن«؛ من از او هستم، 

َ
اّما جملۀ بعد، یعنی عبارت »َو أ

مقام  در  جمله  این  آیا  است.  کرده  مشکل  کمی  را  مطلب  فهم 
کرم و امام حسین است و  بیان شّدت رابطۀ وجودی بین پیغمبرا
که پیغمبر خیلی به امام حسین عاقه داشته  ید  می خواهد بگو
پیغمبر  که  بگوییم  گر  است؟!ا تری  باال مطلب  یای  گو است؟!یا 
را فرمودند،  این مطلب  امام حسین  به  برای اظهار شّدت عاقه 
کار  که بدون دلیل، اصًا  کرده ایم  یل  به نوعی حرف ایشان را تأو
که  دارد  روایت یک معنای ظاهری هم  این  اّما  نیست.  درستی 



بیان  را  دیگری  مطلب  کرم  رسول ا نیست؛  آن  یل  تأو به  نیازی 
ت 

ّ
که من از نظر شخصی، عل می دارد و می فرماید: درست است 

ت بقای 
ّ
وجودی حسین� هستم، ولی از نظر شخصیتی، او عل

این  در  او  محدثۀ  ت 
ّ
عل و  وجودی  مجرای  من  یعنی  است.  من 

ت مبقیۀ شخصیت من در این عالم است. 
ّ
عالم هستم، اّما او عل

کرم،یک جنبۀ »شخصی« دارد که همان  توضیح اینکه پیغمبر ا
که همان  پیکرۀ جسمانی او است و یک جنبۀ »شخصیتی« دارد 
و خاتم االنبیاء است.او  اولوالعزم  پیامبر  نبّی مرسل،  خاتم رسل، 
گفته  آورندۀ دین اسام است و به همین خاطر به او پیغمبر اسام 
که امام  بوط به شخصیت پیغمبر است  ین مر می شود. این عناو
حسین� در حدوث آن نیز هیچ نقشی نداشته است. اّما از نظر 
مبقیۀ  ت 

ّ
عل حسین�  امام   ،کرم پیغمبرا شخصّیت  بقاء 

که من  ی«؛ یعنی درست است  ِ
ِمنّ آن محسوب می گردد.»ُحَسْيٌن  

مبقیۀ  ت 
ّ
عل او  ُحَسْيٍن«؛  ِمْن   َنا 

َ
»أ اّما  هستم،  او  وجودی  مجرای 

شخصیت است.
که این مطالب، چه شواهدی در آیات و روایات  حاال ببینیم 
که حضرت موسی� ابتدا در مصر  یخ آمده است  دارد. در تار
که از  بود و بعد، از آنجا بیرون آمد و به سمت َمدَین رفت. تا وقتی 
مصر بیرون نرفته بود، با آنکه از انبیای الهی به شمار می آمد ولی 
که موّظف به تبلیغ دین الهی باشد؛  هنوز رسول الهی نشده بود 
آن  در  او  شود.  محسوب  یعت  شر صاحبان  از  اینکه  به  چه رسد 
زمان پیروی آیین حضرت ابراهیم� بود.اّما هنگامی که به مدین 
د شخصیتی او 

ّ
رسید، خداوند مقام رسالت را به او داد؛ یعنی تول

به عنوان یك رسول اولوالعزم در مدین اّتفاق افتاد نه در مصر. بعد 
د شخصی و شخصیتی او نسبت به مقام نبّوت، شخصیت 

ّ
از تول



یم حالت حضرت  د شد. قرآن کر
ّ
جدید او به عنوان یك رسول متول

می کند:  بیان  این چنین  شخصیتش  این  د 
ّ
تول از  قبل  را  موسی 

اّما  اِلميَن؛ 
َ

الّظ َقْوِم 
ْ
ال ِمَن  نی   َنّجِ َرّبِ   

َ
ُب قال

َ
َيَتَرّق  

ً
ِمْنها خاِئفا َفَخَرَج 

وقتی به بحث ورود او به مدین می رسد و می خواهد شخصیت 
 

َ
َمْدَیَن قال قاَء 

ْ
ِتل َه  َتَوّجَ ا  ّمَ

َ
ل َو  را اعطا نماید، می فرماید:  جدیدش 

بيِل؛ اینجا است که خدا می خواهد  ْن َيْهِدَينی  َسواَء الّسَ
َ
َعسی  َربِّى أ

یند.  به او شخصیت جدیدی بدهد و او را به عنوان رسول برگز
حسین�  امام  شخصیت  راجع به  خودمان  بحث  به  حال 
در  برگردیم.   کرم پیغمبرا شخصیت  مبقیۀ  ت 

ّ
عل به عنوان 

یسند حسین� در آخر ماه رجب سال 59،به سمت  یخ می نو تار
کرد:  تاوت  را  یفه  شر آیۀ  این  خروج،  هنگام  و  کرد  حرکت  مّکه 
اِلميَن. یعنی 

َ
َقْوِم الّظ

ْ
نی  ِمَن ال  َرّبِ َنّجِ

َ
ُب قال

َ
 َيَتَرّق

ً
َفَخَرَج ِمْنها خاِئفا

بقای  برای  ظهوری  و  است  نکرده  پیدا  بروز  شخصیتش  هنوز 
این  شد،  مکه  وارد  شعبان  سوم  در  هنگامی که  اّما  ندارد.  اسام 
ْن َيْهِدَينی  َسواَء 

َ
 َعسی  َربِّى أ

َ
قاَء َمْدَیَن قال

ْ
َه ِتل ا َتَوّجَ ّمَ

َ
آیه را خواند: َو ل

این  به نکات بسیاری در  باشد،  کسی اهل دّقت  گر  ا  .بيل الّسَ
که شخصّیت جدید  کرد. اینجا است  یان دست پیدا خواهد  جر
د می گردد.  شخصیت بی نظیر امام حسین� 

ّ
حسین� متول

و ظهور پیدا  بروز  این مرحله   مانند رسالت حضرت موسی، در 
ت مبقیۀ شخصیت 

ّ
که می توانست عل کرد و این شخصیت بود 

که امام تاوت می کند،  کرم و رسالت او باشد. لذا آیاتی  پیغمبرا
دقیقًا با حاالت حضرت موسی� مطابقت دارد.

خدا حال حضرت موسی را در هنگام خروج از مصر این طور 
کامًا  این  که  ُب؛ 

َ
َيَتَرّق  

ً
خاِئفا ِمْنها  َفَخَرَج  می کشد:  به تصویر 

و  قید  از  می خواست  موسی  می فرماید:  یعنی  دارد؛  نفیی  جنبۀ 



نی   بند فرعونیان خاص شود. بعد هم به خدا عرض کرد:َرّبِ َنّجِ
اِلميَن، تا به مدین می رسد. مدین سرزمینی امن و 

َ
َقْوِم الّظ

ْ
ِمَن ال

تقریبًا خارج از قلمروی حکومتی فرعون بوده است. به همین خاطر 
َه  ا َتَوّجَ ّمَ

َ
ید: َو ل هنگامی که حضرت موسی به آنجا می رسد، می گو

بيل؛ یعنی زمینه برای  ْن َيْهِدَينی  َسواَء الّسَ
َ
 َعسی  َربِّى أ

َ
قاَء َمْدَیَن قال

ْ
ِتل

بروز و ظهور شخصیت حضرت باز شد.
به همین  و  داشت  قرار  ید  یز حکومتی  منطقۀ  در  هم  مدینه 
بیعت  آنجا  در  حسین�  امام  از  می خواستند  بنی امّیه  جهت 
بگیرند. امام هم دقیقًا مانند حضرت موسی، همان آیه را تاوت 
َرّبِ   

َ
ُب قال

َ
َيَتَرّق  

ً
ِمْنها خاِئفا َفَخَرَج  که جنبۀ نفی دارد:  می فرماید 

اِلميَن. اّما حضرت هنگام ورود به منطقۀ امن 
َ

َقْوِم الّظ
ْ
نی  ِمَن ال َنّجِ

د شخصیتی جدید او محسوب می شود، 
ّ
که نقطۀ آغاز تول مکه، 

ْن 
َ
 َعسی  َربِّى أ

َ
قاَء َمْدَیَن قال

ْ
َه ِتل ا َتَوّجَ ّمَ

َ
این آیه را تاوت می کند: َو ل

 .بيل َيْهِدَينی  َسواَء الّسَ
کرم آمده و حّتی عاّمه هم  از پیغمبرا که  تعبیراتی  این  لذا در 
َنا ِمْن  ُحَسْيٍن« یا »ُحَسْيٌن  

َ
ی  َو أ ِ

مکّررًا آن را نقل می کنند: »ُحَسْيٌن  ِمنّ
د شخصی حضرت است 

ّ
بوط به تول َنا ِمْنه«، عبارت اّول، مر

َ
ی  َو أ ِ

ِمنّ
ت 

ّ
د شخصیتی ایشان به معنای عل

ّ
تول بوط به  و عبارت دوم، مر

مبقیه بودن برای رسالت نبّی مکّرم اسام است. 
در  حسین�   شخصیتی  و  شخصی  د 

ّ
تول اینکه  عجیب 

د 
ّ
یک روز و آن هم روز سوم شعبان بوده است. به نقل مشهور تول

د شخصیتی 
ّ
شخصی حضرت در سوم شعبان در مدینه بوده و تول

ایشان نیز در سوم شعبان، هنگام ورود به مکه است. این تقارن 
به مکه در  با ورودش  این نشئه،  به  امام  که ورود  عجیبی است 
کمتر دیده  یخ  که در تار سوم شعبان است. این از مواردی است 

می شود و مخصوص به ایشان است. 
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خانواده ای  در  ه.ش   1316 سال  در  استاد  حضرت 
دنیا  به  تهران  در  شهادت  و  معرفت  علم،  اهل  از 
تهرانی،از  عبدالعلی  میرزا  آیت اهلل  مرحوم  ایشان  پدر  آمدند. 
فقیهی  یزدی،  حائری  یم  عبدالکر حاج شیخ  مرحوم  گردان  شا
یک حکومت پهلوی  که در زمان تار مجاهد و عارفی سترگ بود 
به  بزرگ،  شاه آبادی  آیت اهلل  مرحوم  رفاقت  و  همراهی  با  اّول، 
اقامۀ جماعت در مسجد جامع بازار تهران مشغول بود و در امر 
بیت نفوس مستعّد و هدایت گمراهان و جاهان اهتمام ویژه  تر

داشت. 
رسم  طبق  تهرانی،  مجتبی  حاج آقا  آیت اهلل  حضرت 
خاندان های علم و معرفت، تحصیل در علوم دینی و اشتغال 
کردند و در امر تحصیل  کودکی آغاز  به علوم حوزوی را از دوران 
و  هدایت  با  ایشان  داشتند.  فوق العاده ای  جّدیت  علوم، 
در  و  رفتند  مکتب  به  سالگی  پنج  از  خود  بزرگوار  والد  ارشاد 
حاج ابوالفتح  مدرسۀ  در  را  مقّدمات  از  بخشی  10سالگی  سّن 
گذراندند. سپس به همراه پدر خود برای مّدت سه سال  تهران 
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حضرت  الطاف  سایۀ  در  و  کردند  مهاجرت  مقّدس  مشهد  به 
مشغول  مقّدمات  دروس  گذراندن  به  الّرضا�  علی بن موسی 
از  خصوصی  به طور  سرشار،  استعداد  و  هوش  ت 

ّ
عل به   و  شدند 

محضر ادیب نیشابوری بهره بردند. در سال 1334هـ .ش در سّن 
که به  پای آن دیار،  کردند تا در حوزۀ نو 18سالگی به قم مهاجرت 
تازگی اهل علِم جهان تشّیع را به سوی خود جذب می کرد، حضور 
را به اتمام رسانند و از محضر مراجع  یابند و دروس سطح خود 

تقلید بهره برند.
سطح  دروس  بسیار،  پشتکار  و  جّدیت  با  استاد  حضرت 
امام  چون  بزرگانی  علمی  محضر  به  و  کردند  تمام  به سرعت  را 
،مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی،آیت اهلل العظمی  خمینی
راه  ید  فر آیت اهلل  و  داماد  آیت اهلل   طباطبایی،  مۀ 

ّ
عا گلپایگانی، 

که  کافی است  یافتند. در جّدیت و پشتکار معّظم له همین نکته 
که مشغول به دروس سطح بودند،  به فرمودۀخودشان، در زمانی 
برای  تا  کردند  مطالعه  را  »وسائل الشیعه«  کتاب  کّل  مرتبه  دو 
پشتکاری  و  نبوغ  با  ایشان  شوند.  آماده  خارج  درس  در  شرکت 
که از خود نشان دادند، در سّن 25 سالگی به درجۀ رفیع اجتهاد 
رسیدند و به زودی از نزدیکان و خّصیصین حضرت امام شدند. 
که  بود  به اندازه ای  یش،  خو استاد  نزد  ایشان  علمی  مقبولّیت 
تا  داد  اجازه  خود  جوان  و  خوش استعداد  طلبۀ  به  امام  حضرت 
به صورت  و  را جمع آوری  بیعشان  نوشته جات درس  و  تقریرات 
یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین اّیام، کتاب مکاسب 
را  ایشان  اصولی  رسائل  دوجلد  همچنین  امام،  حضرت  محّرمۀ 

تنظیم و منتشر کردند.
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یادی از استفادۀ این طلبۀ فاضل و جوان  با آنکه هنوز مّدت ز
بروجردی  آیت اهلل العظمی  حضرت  تشّیع،  عالم  زعیم  محضر  از 
اّمت  بار هدایت  و  کرد  کم نظیر رحلت  این مرجع  بود،  نگذشته 
 یش یعنی حضرت امام خمینی را به دوش خلف صالح خو
نهاد؛ حال آنکه امر خطیر مرجعّیت متوّجه حضرت امام شده بود 
و نسخه های نامطلوب و حاوی اشتباه از رسالۀ حضرت امام در 
گرد فاضل خود، یعنی حاج آقا مجتبی  دست مردم بود. ایشان شا
تهرانی را برای جمع آوری فتاوا و تنظیم نسخۀ صحیح رسالۀ عملیه 
که در سال1343هـ .ش به  کردند  یش انتخاب  و مناسک حّج خو
گرفت. حضرت استاد  چاپ رسید و در اختیار مّقلدان امام قرار 
دست نوشته های  از  بهره گیری  ضمن  مهم،  امر  این  انجام  برای 
یش، با ایشان هم بحث شدند و رساله ای دقیق  متعّدد استاد خو
به  منسوب  رساله های  ین  دقیق تر جزو  که  کردند  آماده  علمی  و 

امام خمینی مطرح شد. 
ایشان عاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد بی بدیل 
خود، چندین سال نیز از مشرب اخاقی و عرفانی آن عارف کامل 
امام  با دیدگاه های اجتماعی و سیاسی  و  ّبانی سیراب  ر و عالم 
اّمت به خوبی آشنا شدند. این استضائه از خورشید حیات بخش 
امام و دیگر اولیای الهی ادامه داشت تا آنکه جرّقه های بیداری 
کشور تبعید شدند.  ت ایران زده شد و امام خمینی از 

ّ
اسامِی مل

دیگر  بعضی  به همراهی  تهرانی  آیت اهلل  حضرت  اّیام،  این  در 
که  کردند  دایر  قم  در  را  ایشان  کتابخانۀ  معّظم له،  گردان  شا از 

کرد.  ک آن را غارت و تعطیل  سه سال بعد ساوا
کردند  حضرت استاد، در سال 1347ه ـ    ش به نجف هجرت 
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امیر المؤمنین�و  فیوضات  سایۀ  در  را  خود  معنوی  سیر  هم  تا 
یش  بیت استاد خو کنند و هم از تر دیگر ائمۀ هدی تکمیل 
که در نجف اشرف مشغول به  بهره برند. ایشان در مّدت سه ساله 
یس کفایه در مدرسۀ آیت اهلل بروجردی و تحصیل  خودسازی، تدر
در محضر حضرت امام بودند، در درس های خارج اصول مرحوم 
سّیدمحسن  آیت اهلل العظمی  درس   و  خویی  آیت اهلل العظمی 
و  نکشید  طول  یاد  ز برکت،  پر سفر  این  می شدند.  حاضر  حکیم 
که به ایران برگردند و در تهران  کردند  حضرت امام به ایشان امر 
به  ش  1349ه.  سال  اواخر  در  ایشان  لذا  باشند.  داشته  حضور 
مانده مشغول  برزمین  و  کارهای مهم  به  و  بازگشتند  زادگاه خود 

شدند. 
حضرت استاد از سال 1351ه ـ   ش ضمن اقامۀ نماز جماعت در 
مسجد جامع بازار، تشکیل جلسات اخاق و تفسیر برای جوانان 
کردند.  بیت و هدایت جوانان انقابی را آغاز  در همان سال ها، تر
از جلسه های بسیار محرمانه با برخی انقابیون فّعال تا جلسه های 
ممانعت  ت 

ّ
عل به  زمانی  مقاطع  برخی  در  که  اخاق  عمومی 

حکومت جور، تعطیل می شد، همچنین حضور در بازار تهران و 
کوچه و بازار، از اهّم فّعالیت های معّظم له  هدایت و رهبری مردم 
و  تهران  در  استاد  حضرت  عاّدی  حضور  بود.  انقاب  از  پیش 
مجاهدان  رهبری  و  راهنمایی  در  ایشان  مخفی  فعالّیت های 
برکات آن در میان  که هنوز هم  بود  مؤّثر  و  آن قدر مفید  انقابی، 
کیدهای  اهالی تهران، باقی و جاری است و بعد از مّدت ها ِسّر تأ
حضرت امام مبنی بر مراجعت ایشان به تهران را روشن می سازد. 
عنایت ویژۀ حضرت امام به تهران موجب شد که حضرت استاد، 
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تا پایان عمر در عاصمۀ  جهان تشّیع بماند و نعمتی بی بدیل برای 
اهل این دیار باشد. 

زعامت  و  والیت  آغاز  با  و  اسامی  انقاب  پیروزی  از  بعد 
حضرت روح اهلل، همچنین با توّجه به سوابق درخشان و مراودات 
از  یکی  ایشان  که  می رفت  انتظار  اّمت،  امام  با  استاد  حضرت 
به  را  انقاب  این  بار  از  گوشه ای  و  نظام اسامی شوند  مسؤولین 
دوش بکشند. اّما بنا به فرمودۀ خودشان، ایشان با دعا به درگاه 
از  را  خود   ،معصومین حضرات  به  توّسل  و  متعال  خدای 
کشیدند و با حضور در صحنۀ  کنار  قبول مسؤولیت های اجرایی 
به  مؤّثر  و  گمنام  به صورت  همچنان  انقاب،  برای  نیروسازی 

کارآمد برای انقاب اسامی پرداختند.  بیت نیروهای جوان و  تر
یش  ایشان دروس خارج خود را در سال 1357هـ   ش در منزل خو
و با حضور برخی از فضای تهران آغاز کردند و در سال 1364هـ ش 
کنی،  کردن تولیت مدرسۀ مروی توّسط آیت اهلل مهدوی  با قبول 
جلسات  کردند.  آغاز  مروی  مدرسۀ  در  مجّددًا  را  دروس  این 
که برای انجام  ب سطوح عالی بود 

ّ
درس خارج ایشان مملّو از طا

وظیفه به تهران آمده بودند و از فضای علمی قم فاصله داشتند. 
که بسیاری از فضا را به  کم نظیر بود  این جلسات آن قدر مفید و 
خود جذب و حسرت دوری از فضای علمی قم را به رضایت و 

کرد.  شکرگزاری شرکت در این جلسات علمی تبدیل 
در قّوت علمی این فقیه متتّبع ذکر همین نکته کافی است که 
که بیش از سی  یش، توفیق یافتند  یف خو ایشان در طول عمر شر
بعۀ شیعه را مرور کنند و اغلب عبارات آن را در  و دو مرتبه کتب ار
ذهن حاضر داشته باشند؛ بدیهی است که درس خارج ایشان ُپر 

مروری بر زندگی نامۀ استاد
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کمتر نصیب اهل علم و فضای  که  از نکات دقیق و بدیعی بود 
حوزات علمیه شده است. 

اسامی  معارف  و  اخاق  عمومی  جلسات  دیگر،  طرفی  از 
ش به طور منّظم و  پا بود، از سال 1359هـ   که قبل از انقاب نیز بر
هفتگی برگزار می شد و مأمن بی نظیری برای بسیجیان مخلص 
حضرت روح اهلل و سّکوی پرشی برای دلدادگان و حیات یافتگان 
یر یوق جهالت ستم شاهی رهایی  که تازه از ز انقاب اسامی بود 
یافته بودند و به نور حکومت الهی منّور شده بودند و بی صبرانه و 

مشتاقانه به دنبال معارف عمیق اسام بودند. 
بزرگوار تقلید، فقیه وارسته و استاد بزرگ  سرانجام این مرجع 
اخاق، پس از 40سال خدمت صادقانه در نشر معارف اسامی 
یج مکتب حّقۀ اهل بیت عصمت و طهارت� در دی ماه  و ترو
گذراندن یک دورۀ طوالنی بیماری و پس  سال 1391هـ  ش بعد از 
از تحّمل فشارها و صدمات ناشی از آن، در آستانۀ اربعین ساالر 
و  صحن  در  و  کردند  سفر  یش  خو موالی  به سوی  شهیدان� 

گرفتند. سرای حضرت عبدالعظیم حسنی آرام 

مروری بر زندگی نامۀ استاد



یادداشت آیــــــــــــــــــــــت اهلل استادی 
دربارۀ خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان تهرانی





25

جّد سوم حاج آقا مجتبیرحمة اهلل علیه آقا میرزا موسی طهرانی 
»الميرزا  یسد:  می نو طهرانی  بزرگ  آقا  حاج  است.  بوده 
اجلاء  فى طهران و من  باسمه  المعروف  المسجد  امام  الطهرانى  موسی 

العلماء بها.« و در جای دیگر نوشته: »من فقهاء طهران و اعلامها«

-پانزده  بوذرجمهری  خیابان  در  )که  نوروزخان  سّقاخانۀ  بین 
خرداد فعلی- واقع است( و چهارسو بزرگ بازار تهران، دو مدرسه 

و دو مسجد بنا شده بود.

مدرسه میرزاابوالحسن خان ایلچی نزدیك سّقاخانه نوروزخان بود 
که بنا به وصیت او به دست آصف الدوله ساخته شده و به این 

سبب مدرسه آصفیه هم خوانده می شد.

این مدرسه در اوائل طلبگی ما به صورت مخروبه ای بود و سپس 
فاعتبروا یا اولی االبصار .به صورت پاساژ درآمده است

واقع  جامع  مسجد  روبه روی  که  محّمدیه  مدرسۀ  دوم،  مدرسۀ 
که  بزرگواری  نزد  و  آنجا  را در  کتاب صمدیه  شده است و حقیر 

اهل قائن بود خواندم.
یادداشت آیت اهلل استادی
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اخیر  دهه های  در  که  معروف  جامع  مسجد  یکی  مسجد،  دو  و 
حاج آقا مجتبیرحمةاهلل علیه در بخشی از آن اقامۀ جماعت می کردند 
که  است  میرزاموسی  مسجد  به  معروف  مسجد  دوم،  مسجد  و 
از  ق در ساختمان آن دیده می شود. یعنی بیش  یخ 1282 ه ـ    تار
و  مسجد  این  یند:  می گو برخی  و  می گذرد  آن  عمر  از  سال   1۵0
که برای مدرسه و طاب بوده به دست میرزاموسی  حجرات آن 
یر )متوّفای 1282ه ـ  ق( ساخته شده است. در هر صورت عالم  وز
که از بزرگان علما و فقهای طهران بوده یعنی مرحوم میرزا  جلیلی 
امام آن مسجدبوده و  آقا مجتبی،  موسی طهرانی جّد سوم حاج 

بلکه مسجد به نام او است.

از این میرزا موسی دو فرزند می شناسیم، میرزا ابراهیم و میرزا احمد. 

بوده در  او هم عالمی جلیل  که  ابراهیم  میرزا  میرزا موسی،  از  پس 
گویا بعد از پدر مّدت امامت او  مسجد اقامه جماعت می کرده و 
یرا نوشته اند قبل از سال 1300 هـ  ق از دنیا رفته است.  طوالنی نبوده، ز

مه طهرانی 
ّ

گفتۀ عا که به  بعد از میرزا ابراهیم برادرش میرزا احمد 
از برادرش افضل بوده امامت مسجد را به عهده داشت و نزدیك 

سال 1302 از دنیا رفت. 

فرزند  دو  او  از  که  آقا مجتبی است  ابراهیم، جّد دوم حاج  میرزا 
روحانی می شناسیم: میرزا غامحسین و میرزا موسی دوم. 

قضایای  در  و  است  مجتبی  آقا  حاج  اّول  جّد  غامحسین  میرزا 
حسن  محّمد  میرزا  فرزند  آشتیانی،  مصطفی  آقامیرزا  با  مشروطه 
ترور  ق  1327هـ   سال  در  عبدالعظیم  حضرت  حرم  در  آشتیانی 

یادداشت آیت اهلل استادی
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عبدالعظیم  حضرت  حرم  در  او  قبر  محّل  و  شده اند  شهید  و 
یخ  تار کتاب های  در  گاه گاه  شهید  این  از  است.  مشّخص 

مشروطه یاد شده است.

پس از میرزا غامحسین عموی حاج آقا مجتبی، مرحوم آقا میرزا 
مه 

ّ
عا و  می کرد  جماعت  اقامۀ  موسی  میرزا  مسجد  در  موسی 

تصحیح  را  بحاراالنوار  مجلدات  از  یکی  او  یسد:  می نو طهرانی 
کرده و نیز تفسیری هم داشته است.

به خاطر  که  آن طور  و  است  رفته  دنیا  از  ق  1373هـ   سال  در  وی 
که پس از  دارم در وادی الّسام نزدیك مزار هود و صالح دفن شده 
چندی مرحوم حاج شیخ هادی مقّدس معروف به حاج مقّدس 
که در بازگشت از حّج خانه خدا در عتبات از دنیا رفت، نزدیك 

قبر آقا میرزا موسی دفن شد. 

پدر  عبدالعلی  میرزا  حاج  موسی  میرزا  آقا  حیات  زمان  اواخر  در 
کرده بود. ایشان در حرم امام  حاج آقا مجتبی به مشهد هجرت 
رضا )باالی سر( اقامۀ جماعت می کردو بسیار محترم و معّزز 

بود.

به  عاقمندان  درخواست  با  ظاهرًا  موسی  میرزا  آقا  وفات  از  پس 
بور اقامۀ جماعت می نمود و بسیار  طهران بازگشت و در مسجد مز

مورد توجه متدّینان بود.

و بعد از وفات ایشان برادر بزرگ حاج آقا مجتبی، آقای حاج آقا 
یادداشت آیت اهلل استادیمرتضی طهرانی در آن مسجد اقامۀ جماعت می کنند.
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بنابراین شجرۀ طیبۀ حاج آقا مجتبی به این صورت است: حاج 
غامحسین  میرزا  فرزند  عبدالعلی  میرزا  حاج  فرزند  مجتبی  آقا 
شهید فرزند میرزا ابراهیم فرزند میرزا موسی که مسجد میرزا موسی 

به نام او است.

یج  این عزیزان در طول این 1۵0 سال، همه اهل علم و تقوی و ترو
مرحوم  آقازاده های  است  امید  بوده اند.   اهل بیت مکتب 
که از طرف مادر هم به شیخ انصاری می رسند،  حاج آقا مجتبی 

در این راه توفیق بیشتری داشته باشند.

یادداشت آیت اهلل استادی



ݡݡگزیده ای از پیــــام ها و فرمایشات 
مراجع و علما دربارۀ حضرت استاد





31

پیام مراجع و بزرگان

قا مرتضی تهرانی حضرت آیت اهلل حاج آ
با  مردم  کردن  آشنا  در  را  یفش  شر عمر  تمام  ایشان 
کم  یا  نبود  مفید  که  کارهایی  و  بود؛  کرده  صرف  متعال  خدای 

کارهای دنیایی بود، هیچ نمی کردند. فائده بود یا از سنخ 
با خدای متعال  را  ارتباطشان  که  بود  این  به مردم  ایشان  توصیۀ 

قطع نکنند و دچار غفلت نشوند.

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی 
مصادیق  از  علیه  اهلل  تهرانیرضوان  اهلل  آیت  که  الهی  مردان 
بودند. بعضی ها  پیروز  و  پیروزند  این ِصنفند، در دو جبهه  ز  بار
و در  گرفتارند  گرفتارند، بعضی ها در یك جبهه  در هر دو جبهه 
بود.  پیروز  بزرگوار در هر دو جبهه  این  پیروزند، ولی  جبهه دیگر 
کرد و فرمود:  یم پیروزمندان این دو جبهه را چنین معرفی  کر قرآن 
این ها اصًا به طرف بازی نمی روند و بازی هم آن جرأت را ندارد 
یگران می روند و نه  که به طرف این ها بیاید. نه این ها به طرف باز
کنند.  که خودشان را به ایشان نزدیك  یگران آن قدرت را دارند  باز

این خصیصۀ مردان الهی است. 
بعضی ها هستند که در هر دو جبهه شکست خورده اند؛ یعنی هم 
یگران این ها را به بازی  یگران می سازند، و هم باز یگرند و با باز باز
یگران  باز و  بازی  طرف  به  عمدًا  که  هستند  بعضی ها  می گیرند. 
یگران احیانًا به طرف این ها می آیند و این ها را  نمی روند ولی باز

به بازی می گیرند.
در  را  این  نمی روند  بازی  طرف  به  عمدًا  الهی  مردان  اینکه  اّما 
فِى  ُهْم  ِذیَن 

َّ
ال ٭  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َح 

َ
ْفل

َ
أ َقْد  فرمود:  مؤمنون  مبارکۀ  سورۀ 
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ْغِو ُمْعِرُضوَن  این ها از بازی 
َّ
ِذیَن ُهْم َعِن الل

َّ
َصلَاِتِهْم َخاِشُعوَن ٭ َوال

یگری و بازی کننده ها و... اعراض دارند. هرگز عمدًا به این  و باز
طرف نمی روند. 

یگری و... به طرف آن ها نمی روند،  بارۀ اینکه بازی کننده ها و باز در
ِهیِهْم ِتَجاَرٌة َولَا َبْيٌع َعن 

ْ
 ُتل

َ
 لّا

ٌ
آن را در سورۀ مبارکۀ نور فرمود: ِرَجال

ِه تازه بیع؛ چه رسد به بازی های سیاسی! این دو جبهه 
َّ
ِذْكِر الل

یگری و اصِل بازی به طرف آن ها  پیروزی است. به هیچ وجه باز
به  بلکه  ندارند  کاری  یگران  باز با  این ها  تنها  نه  برود؛  نمی تواند 
را  بازی کننده ها هم آن جرأت  و  بازی  بازی هم نمی روند،  طرف 
ِهیِهْم ِتَجاَرٌة َولَا َبْيٌع َعن 

ْ
 ُتل

َ
 لّا

ٌ
که به طرف این ها بروند؛ ِرَجال ندارند 

. ِه
َّ
ِذْكِر الل

اّما متأّسفانه گروهی هستند که در هر دو جبهه شکست خورده اند 
یگران این ها را به  هم خودشان به استقبال بازی می روند، هم باز
بازی می گیرند. گروه دیگر که میانه رو هستند عمدًا به طرف بازی 
می گیرند.  بازی  به  را  این ها  گاهی  بازی کننده ها  ولی  نمی روند 
هم  پیروزند؛  جبهه  دو  هر  در  که  کسانی اند  ایمان  اهل  اوحدی 
که بوی  الحمد هلل رّب العالمین آن نعمت را خدا به این ها داد 
بازی نمی روند و هم در  به طرف  را استشمام می کنند،  بازی  بد 
که بازی و بازی کننده ها به آن ها دسترسی  ه ای به سر می برند 

ّ
قل

ندارند. 
هستم  جایی  در  من  فرمود:  علیه  اهلل  امیرسام  حضرت  مبارك  وجود 
حاال  که  نیستم  این طور  اّما  و  ندارد  دسترسی  من  به  کسی  که 
دیگران به من دسترسی ندارند، من هم دسترسی نداشته باشم!  پیام مراجع و بزرگان
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نه؛ من مرّتب فیض دارم اّما دیگران به من دسترسی ندارند. این 
َعِنّی  که خودش را معرفی می کند »َيْنَحِدُر  در همان خطبۀ نورانی 
کوه هست  ْيُر« آمده است. در اطراف تهران  ّىَ الّطَ

َ
ْیُل َو لا َيْرقَى إل الّسَ

کوه ها معمواًل سیل ندارد، هر چندین سال ممکن است  اّما این 
ۀ دماوند هر وقت باران تند 

ّ
که یك بار مثًا سیل بیاید. اّما در قل

که این سلسله جبال البرز  می بارد، سیل می آید. این شیارهایی 
بعضی  میانی اند.  کوه های  این ها  ۀ دماوند جدا می کند، 

ّ
قل از  را 

ه مرتبطند و هر وقت یك باران تند 
ّ
از شیارها مستقیمًا با خود قل

ه تا این دامنه اش چند هزار متر است سیل 
ّ
بیاید چون از باالی قل

جاری می شود. 
حضرت فرمود: من آن کوهی نیستم که مثل کوه های عادی باشم، 
ْیُل« هر کوهی سیل ندارد! سیل  من آن کوهی ام که »َيْنَحِدُر َعِنّی الّسَ

ْیُل«. علم هم از هر کوهی نیست! »َيْنَحِدُر َعِنّی الّسَ
کوه های تهران می توانند  از طرف دیگر خیلی از پرنده ها روی این 
ۀ دماوند 

ّ
که روی قل بنشینند، اّما شما پرنده ای نمی توانید ببینید 

ْيُر« نَفس این ها  ّىَ الّطَ
َ
بتواند بنشیند. لذا حضرت فرمود: »َو لا َيْرقَى إل

ه نمی سد.
ّ
کسی به آن قل بند می آید تا آن باال بروند. 

کسی به  مردان الهی هم همین راه را منتها بالّتبع طی می کنند؛ 
می رسد.  مردم  به  مرّتب  آن ها  برکات  اّما  ندارد،  دسترسی  آن ها 
که  مرحوم آیت اهلل تهرانی، به لطف الهی از همین نمونه ها بودند 
علومش  از  ولی  کند،  استفاده  سوء  ایشان  از  نمی توانست  کسی 

کند. لذا برای همه ما داغی بود می توانست استفاده 
و  می شود  منتشر  شما  وسیلۀ  به  ایشان  علمی   آثار  ان شاءاهلل   ...

جامعه استفاده می کنند و بهره می برند. 
»و الحمد هلل رّب العالمين«

پیام مراجع و بزرگان
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گلپایگانی حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

بودند  قم  علمیۀ  حوزۀ  مفاخر  از  بزرگوار  عالم  ...آن 
را  خارج  دروس  یس  تدر کرسی  تهران  علمیۀ  حوزۀ  در  سال ها  و 
استفاده  های  ایشان  از  عالی  و  فاضل  طاب  و  داشتند  برعهده  
نفوس  برای  اخاق  بی  مر و  استاد  طرفی  از  و  فراوان  نمود ند 
یج معارف  مستعده  و جوانان متدین بوده و سال ها در نشر و ترو

نورانی اهل البیت علیهم السام بسیار موفق بودند.

الحمدهلل آثار و برکاتشان واقعًا جالب است. همۀ این ها افتخار 
است. 

حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی

همه اش  بود،  داده  ایشان  به  خداوند  که  مواهبی  آن 
هم  تک تک اش  هیچ،  که  آن  مجموع  و  بود  استثنایی  مواهب 
کمتر به کسی داده می شود. یکی از این مواهب این بود که ایشان 

با مردم خیلی در ارتباط بودند و این ارتباط فایده داشت...

بیانش،  که  است  واضحی  و  م 
ّ
مسل اصل های  یک  این ها  خود 

توضیح واضحات است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

... این عالم بزرگ در طول عمر پر برکت خود خدمات 
منادی  همواره  و  نمودند  تشیع  عالم  و  اسام  جهان  به  فراوانی 

پیام مراجع و بزرگان
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گردان بسیاری در محضر ایشان پرورش  اخاق و تقوا بودند و شا
نیاز  که  می دانست  و  بود  آشنا  جوان ها  افکار  با  یافتند.ایشان 
دیگر  طرفی  از  دارند.  احتیاج  مسائلی  چه  به  و  چیست  جوان ها 
می دانست که با چه بیانی باید معارف را برای این ها ذکر کرد، این 
یاد بشود.  که اقبال جوانان هم به جلسات ایشان ز سبب می شود 

که ایشان با آن همه  که برای من مهم است این است  چیزی 
مقامات علمی، به این مسائل بیشتر می پرداختند! این خودش 
که »من بپردازم به  کاری و حسن نّیت و اخاص است  نوعی فدا
یت دارد«. با اینکه ایشان آن مقامات را داشتند  این ها؛ چون اولو
کند؛  رحمتشان  یق  غر خدا  بودند.  جوانان  بیت  تر به  مشغول 
نحو  به  عنداهلل  را  کاری ها  فدا و  خدمات  آن  نتیجۀ  ان شاءاهلل 

احسن خواهند گرفت.

حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

های  حوزه  برای  فراوانی  خدمات  منشأ  ایشان   ...
کردند. بیت  گردان بسیاری را تر علمیه بودند و شا

یاد  ... در قم بنده با آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی معاشرت ز
ایشان  حرکات  بود.  خاصی  یژگی های  و دارای  ایشان  داشتم. 
از  هیچ کس  که  بود  این طور  ایشان  معاشرت  و  ایشان  اخاق  و 
که هرکسی هرنظری  ایشان ناراضی نمی شد. رفتارشان طوری بود 
حضور  از  مستفیض  و  مستفید  و  خشنود  و  راضی  داشت،  که 

ایشان برمی گشت.
پیام مراجع و بزرگان
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کم نظیر  معاشرت  حسن  و  تقوی  و  تواضع  و  علمیت  لحاظ  از 
یف بردند، در حوضۀ تبلیغ  که منتقل شدند و تشر بود. به تهران 
بودند.  تأثیرگذار  خیلی  بیت  تر و  تعلیم  و  یس  تدر و  یج  ترو و 
عاقه ای  و  تعّهد  آن  با  انقاب،  از  بعد  و  انقاب  در  مخصوصًا 
که از انقاب داشتند، خیلی  که به انقاب و آن درک و فرهنگی 

 طوبى له و حسن مأب.«
ً
 و مات سعیدا

ً
کردند. »عاش سعیدا خدمت 

حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری

برای  سنگین  فاجعه ای  شک  بی  ایشان،  رحلت   ...
مصیبتی  نیز  و  تهران  علمیه  حوزه  خصوصًا  علمیه  های  حوزه 
که سال های متمادی از  بزرگ برای ارادتمندان آن بزرگوار است 
گاهی بخش ایشان بهره مند می گشتند و نفوس  تعالیم سازنده و آ
کام اخاقی نافذ و عمل صالح آن عالم عامل،  خود را در سایه 

بیت و تهذیب می نمودند. تر

گرگانی حضرت آیت اهلل العظمی علوی 

بیت  تر در  را  خود  یف  شر عمر  پایه  بلند  فقیه  این   ...
زوایای  تمامی  در  و  نمودند  صرف  عالم  و  اخاق  با  گردانی  شا

گیری های خدا پسندانه داشتند. کشوری موضع  مسائل 
پیام مراجع و بزرگان
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کاشانی حضرت آیت اهلل امامی 

جمله ای که از ایشان همیشه در ذهن من مانده است، 
با آن همه  که حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی  این است 
کرده بود، می فرمود:  که نزد خدا و مردم  پیدا  افتخارات و عّزتی 

که نوحه خوان امام حسین باشم.  من افتخارم این است 

حضرت آیت اهلل یزدی

حاج آقا مجتبی درس و بحثشان درس و بحث معروفی 
بود. از جهات علمی و موقعیت اجتماعی و علمایی، ایشان در 
تهران در سال های اخیر یکی از ارکان علمی تهران بودند. ایشان 
یعنی  می شدند.  حساب  تهران  علمیۀ  حوزۀ  پایه های  از  یکی 
وزنۀ علمی شان، درس و بحثشان و به خصوص آن خصوصیات 
ایشان  در  می کنند  توّجه  آن  به  خواص  و  داشتند  که  اخاقی 
مشهود بود؛ مانند هوای نفس نداشتن، دنبال شهرت نبودن و...

می دهد.  نشان  را  نفسی  و  درونی  آراستگی  صفات،  قبیل  این 
امتیاز  کنار بحث علمی، یک  ایشان در  چنانچه بحث اخاقی 
از  از جوانان تهران  که واقعًا بسیاری  خیلی فوق العاده ای بود ... 

کردند. بسیاری از جلسات اخاقی ایشان رشد 

یان حّساسی پیش  یادم می آید چند سال پیش یک جر ... من 
مقداری  یک  ایشان  وقتی  داشتیم.  جلسه  ایشان  با  ما  که  پیام مراجع و بزرگانآمد 
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به  کامل  ط 
ّ
تسل ایشان  انصافًا  که  دیدم  من  کردند  صحبت 

اوضاع و احوال موجود دارند و به عبارت دیگر از علمایی هستند 
زمان  به  عالم  عنوان  ایشان  برای  هستند؛  زمان«  به  »عالم  که 
که هیچ مسئولیتی نپذیرفته است  کسی  اینکه  صدق می کند. 
در  و  دارد  اخاقی  بحث  نیست؛  رسمی  سیاسی  کارهای  در  و 
در  که  ینی  عناو دنبال  که  می کند  سعی  هم  علمایی  فضاهای 
مدنظر  را  سیاسی  مسائل  یز  ر اّما  نباشد،  است  مرسوم  حوزه ها 
داشت و می توانست تحلیل بکند، به نظر من خیلی امتیاز بزرگی 

بود...

پیام مراجع و بزرگان
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راوی: آیت اهلل مرتضی تهرانی

پدر حاج آقا مجتبی، مرحوم میرزا عبدالعلی از عالمان 
گردان بنیانگذار حوزۀ علمیۀ قم به شمار  عارف و از شا
غامحسین  میرزا  آیت اهلل  مرحوم  عبدالعلی،  حاج  پدر  می رفت. 
که با پسر میرزای آشتیانی به نام میرزا مصطفی ارتباط  تهرانی بود 
یان نهضت مشروطه  ینه داشت. وقتی میرزا مصطفی در جر دیر
و  روشنفکرمآب های سکوالر  و  فراماسون ها  به رخنۀ  اعتراض  در 
تحّصن  به  عبدالعظیم  حضرت  حرم  در  نهضت  آن  در  ئیک  ال
که  رفت  او  دیدار  به  شبی  هم  میرزاغامحسین  زد،  دست 
یست های وابسته به سفارت انگلستان به آن ها یورش بردند  ترور

و آنان را به شهادت  رسانند.

حسنی،  عبدالعظیم  حضرت  یارت  ز بعداز  ایشان 
و آشنایان  از دوستان  به منزل یکی  رفقا،  از  با عّده ای 
آشتیانی خود رفته و مشغول صحبت می شوند. چون 
گرم بود، در اتاق باز بوده است. در همین  تابستان بود و هوا هم 
ح را می بیند که 

ّ
حین، صاحب خانه مرحوم آشتیانی چند فرد مسل

ید: این افراد  یع برمی خیزد و می گو روی بام خانه ایستاده اند. سر
ید من تسلیم می شوم. آن ها  گر با من کار دار میهمان من هستند و ا
گلوله می بندند.  گوش نمی دهند و همۀ آن ها به  به حرف های او 

راوی: حجۀاالسام روحانی
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راوی: آیت اهلل مرتضی تهرانی

مرحوم میرزا عبدالعلی در آغاز دوران تحصیل خود به 
یان  فرانسو مدرسۀ  که  رفت  تهران  سنت لوئی  مدرسۀ 
به  سپس  و  گرفت  فرا  را  فرانسوی  بان  ز و  روز  علوم  آنجا  در  بود. 
مدرسۀ مروی رفت و دروس مقّدمات و سطح حوزوی را در آنجا 
او بسیار بهره  از  گذراند. ایشان استاد خوبی در فلسفه داشت و 

برد. 
بعد از مّدتی که آقایان و علمای تهران و قم تصمیم گرفتند، به دنبال 
آیت اهلل حائری یزدی بروند و ایشان را به قم بیاورند، ایشان هم با  آنان 
همراه شد و مرحوم مؤسس را با طاب اراکی شان به قم  آوردند. یکی 
از این طلبه ها امام خمینی بوده است. در اینجا بود که مرحوم میرزا، 

به درس خارج آقای حائری راه یافت و خیلی رشد کرد.
گرد مرحوم میرزا جواد ملکی  ایشان در اخاق و عرفان هم شا
خیلی  ایشان  از  من  می گفتند:  خودشان  که  بوده اند  تبریزی 

استفاده کردم. 
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الابالی  افراد  بیت  تر به  میرزاعبدالعلی)پدرحاج آقا( 
گمراه  که آدم های  خیلی هّمت داشت و سعی می کرد 
راه  به  را  قبیل  این  از  افرادی  و  تهران  الت های  قبیل  از  آلوده،  و 
راست بیاورند. لذا عّده ای از گنهکاران و آلودگان تهران به دست 
کردند و هدایت شدند. حّتی در  با خدا آشتی  آمیرزا عبدالعلی 
بازار به دیدنشان  از معتمدین  پایانی عمرشان، عّده ای  روزهای 
که حاج آقای فان،  کرده بودند  رفتند. وقتی آن ها را به آقا معّرفی 
حاج آقای فان و حاج آقای فان آمده اند، ایشان فرموده بودند که 
که از مؤمنین و  که چه بکنم؟! این ها  این ها را به دیدن من آوردید 
که من برایشان  معتمدین بازار هستند؛ چهارتا آلوده را می آوردید 
حدیث و روایت می خواندم تا آن ها هدایت شوند و من هم توشۀ 

راهی به برزخ و قیامت برداشته باشم.

قدیمی  دوستان  تهرانی)از  علی  حاج  مرحوم  پدر 
عبدالعلی.  آمیرزا  مرحوم  منزل  بودند  رفته  معظم له( 
حاج علی آقا با دو سه نفر دیگر در آنجا شیطنت می کردند،  پدر 
کند. پدر حاج  آقا ایشان را  که تأدیب  حاج علی ایشان را می گیرد 
اینجا خانه من  ید می کنید؟  کار دار آقا چه  ید:  و می گو می بیند 
که می خواهد بکند! مرحوم حاج  کاری  کن هر  است، بّچه را رها 
گوشه ای  گرفت، برد و  در  علی می گفت: پدر حاج آقا آمد من را 

خواباند و گفت: استراحت کن!

راوی: حجة االسام هاشمی نژاد

راوی: آقای محفوظی
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یک بار خود حاج آقا فرمودند: پدرم مرحوم آیت اهلل آمیرزا 
اهل  عالم  یک  مغازۀ  به  گاهی   تهرانی عبدالعلی 
آهنگرها  بازار  انتهای  در  کّفاش  یم  عبدالکر سید  نام  به  معنا، 
یم پینه دوز معروف بود. این سّید با  که به سّید عبدالکر می رفتند 
یق پینه دوزی و کفش دوختن  اینکه روحانی بود و اهل علم، از طر
یش، امرار معاش می کردند. بین علما مشهور  در مغازۀ کوچک خو
توّجه  ایشان  به   صاحب الزمان موال  مقدس  وجود  که  بود 
امام  روزی  می زنند.  سر  هم  او  حجرۀ  به  وگاهی  دارند  خاص 
یم کفاش مرحمت کرده  عصر قطعه نباتی را به سید عبدالکر
میرزا  پدرم،  به  را  نبات  آن قطعه  از  ایشان هم مقداری  که  بودند 
کردند. پدرم به منزل آمدند و مقداری از آن  عبدالعلی، مرحمت 
حاج آقا  نهادند.  من  دهان  در  عصررا  امام  مرحمتِی  نبات 
که به من رسید،  که نصیب شد و عنایاتی  می فرمود: »این علومی 

یشۀ همه اش، از آن نبات مرحمتی امام عصر است.« ر
کام  ایشان در جای دیگر می فرمودند: »هنوز حاوت آن نبات در 
من است و من فکر نمی کنم که خدا بدن مرا به آتش بسوزاند؛ چرا 

که در آن، تبّرکی از امام زمان  وجود دارد.« راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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یک بار حاج آقا  به نقل از پدرشان فرمودند: من با سّید 
گفتم:  یم  کر یم پینه دوز رفیق بودم. یك روز به سّید  کر
که با امام زمان دوست هستی؟ و حضرت  کردی  کار  »تو چه 
یم پینه دوز گفت: »من این  یف می آورند؟ سید کر پیش شما تشر
که شما  کردم  کار  گفتم من چه  کردم و  سؤال را از خود حضرت 
می کنیم.«  االرض  طی  و  کربا  و  مکه  ید  می بر را  من  و  می آیید 
کردی. هر چه  زه  که با نفست مبار گفتند: »به خاطر این  حضرت 
کردی.« بعد  که خدا خواسته عمل  کنار و آن را  نفس است زدی 
من  نمی زد  را  حرف  این  پدرم  گر  گفتند:»ا مجتبی  آقا  حاج 

نمی گفتم.« 

کسی را برای من اسم برد و فرمود: وقتی  یک بار حاج آقا 
اهل  و  داشت  آمد  و  رفت  پدرم  با  او  بودم،  بّچه  من 
عجائب و غرائب بود.این شخص با پدِر حاج آقا مراوداتی داشته 
است. حاج آقا می گفتند: پدر م به من گفت که این شخص را رها 
نکن.وقتی پدرم  از اتاق خارج می شد، من به او اصرار می کردم که 

ید.   چیزهایی بگو
که تو از دنیا به هیچ جا  گفتند  حاج آقا می گفتند: »آن آقا به من 

یت آباد هستی.« نمی رسی، ولی در علم و معنو

راوی: آقای مقدم

راوی: آقای مقدم
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حاج آقا بر طبِق نظام قدیم به مدرسه رفتند و درسشان 
یازده،  از  و  خواندند  مدرسه  در  ابتدایی  ششم  تا  را 
با   ،1330 سال  در  شدند.ایشان  مکتب  وارد  سالگی  دوازده 
یبًا چهارسال در مشهد اقامت  یشان عازم مشهد شدند و تقر ابو
ادیب  نظر  یر  ز و  مشهد  در  را  عرب  ادبیات  ایشان  داشتند. 
که از اساتید برجسته مشهد بودند، به اتمام رساندند.  نیشابوری 
که ایشان چند سال  در سال 34، عازم قم شدند. دقیقًا نمی دانم 
گرد حضرت  در قم بوده اند، ولی به گفته خودشان، هشت سال شا
امام  بودند. یعنی ایشان هشت سال در درس فقه و اصول از 
عازم   1347 سال  اوایل  کردند.ایشان  استفاده   امام محضر 
نجف شدندو تا اواخر سال 49 در نجف ماندند و در آنجا هم از 

کردند. محضر امام  و مرحوم آقای خویی استفاده 

خیلی  یاضی ام  ر بّچگی  از  »من  می فرمودند:  آقا  حاج 
و پروش آن  )آموزش  فرهنگ  ادارۀ  از  بود. وقتی  خوب 
که  کند؛ من را  که وضعّیت درسی را بررسی  رس می آمد  وقت(باز
سؤاالت  جواب  تا  ششم  کاس  می آوردند  بودم  چهارم  کاس 

کاس از نظر علمی پایین نیاید. که سطح  رس را بدهم  باز

راوی:حجة االسام علی تهرانی

راوی: آقای مقدم
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مکتب خانۀ  رفتیم  که  بودیم  ساله   7-6 اخوی  و  من 
و  فارسی  مقداری  آنجا  کهربایی.  ابوالقاسم  آسید 
قرآن خواندیم، خّط و مشق هم داشتیم.  و  یاضیات  ر و  گلستان 
بعد از آن من به مدرسۀ حاج ابوالفتح رفتم و تا مّدتی آنجا بودم و 
نزدیک  که  شمس  اسماعیل  حاج  مرحوم  دبستان  در  هم  ایشان 

امامزاده یحیی بود می رفت. 
مرحوم پدرمان، بعد از فوت آشیخ مرتضی زاهد به مشهد مشّرف 
شد و برای من که آن موقع در مدرسۀ مروی مشغول بودم نامه نوشت 
که تهران ماندن برای من بدون آشیخ مشکل است. لذا می خواهم 
در مشهد مقیم شوم. در این اّیام مرحوم اخوی هم با ایشان به مشهد 

رفتند و در آنجا مشغول مقّدمات و دروس حوزوی شدند.
تحصیل  به  مشغول  مشهد  خان  خیرات  حاج  مدرسۀ  در  ایشان 
گذراندن مقّدمات راهی قم شدند و شرح لمعه  از  شدند و بعد 
کی خواندند. در این مّدت با اینکه ما با هم  را نزد آقای ستوده ارا
کجا می روی و چه  هم حجره بودیم ولی من هیچ سؤالی از اینکه 

راوی: آیت اهلل مرتضی تهرانیمی خوانی از ایشان نمی پرسیدم.
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 ایشان پس از دوران دبستان، دوسال در مدرسه حاج 
بی  یشان بود، درس عر ابوالفتح که در نزدیکی منزل پدر
زاهد  مرتضی  شیخ  حاج  آقای  توسط  اّیام  همان  در  و  آموختند 
مدرسه  به  آن  از  پس  شدند.  روحانیت  مقّدس  لباس  به  ُملّبس 

کردند. کسب فیض  مروی رفتند و 
یدند و دروس  گز ایشان پس از مراجعت به ایران، در تهران اقامت 
حوزوی و جلسات خود را به صورت جّدی و مستمر شروع کردند. 
کاس های درسی، به شّدت به  آن عالم فرزانه در ارائۀ مطلب در 
یدند و هرگز حّتی در هنگام بیماری  ز رعایت نظم اهتمام می ور
صرف  را  خود  وقت  همه  و  نمی شمردند  مجاز  را  درس  تعطیلی 
مطالعه و تحقیق می کردند. نماز جماعت را هم در سوم شعبان 
احکام  و  نمودند  آغاز  تهران  بازار  جامع  مسجد  در   1351 سال 
شرعی و احادیث اهل بیت را در بین نمازها بیان کرده و مشکات 

مردم را پاسخگو بودند.

تا وقتی اخوی ازدواج نکرده بود ما با هم در یک حجره 
بودیم، عّمه خانم مان  آمده  تهران  به  که  بودیم. یک بار 
به مرحوم ابوی گفت: برادر! بّچه هایت را نمی خواهی زن بدهی؟! 
کوچک تر بود احترام  مرحوم میرزا هم چون سه سال از عمه خانم 
گر بخواهند زنشان می دهم. یادم هست  گفت: بله؛ ا گذاشت و 
کرده بودیم و همه در سایه نشسته بودند. عمه  که حیاط را فرش 
گفت: در خانۀ خودت و در بیت خودت، دختر خواهرت  خانم 
هست! پدرم پرسید: کی؟! عمه خانم فرمودند: فانی؛ منظورشان 

حاجیه خانم سبط الشیخ بود. راوی: آیت اهلل مرتضی تهرانی

راوی: همسر مکّرمۀ معظم له
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یک روز  که  بود  همین  اخوی،  مرحوم  عقد  مراسم 
یم! یادم هست  مرحوم پدرم فرمودند: مرتضی پا شو برو
متری   16 اتاق  یک  در  آقایان  همۀ  و  رفتیم  سبط  آقای  خانۀ  به 

نشستیم. تمام مراسم عقد ایشان برای آقایان همین بود.
که من می خواهم به قم بروم  گفتند  بعد از عقد، حاج آقا مجتبی 
که باید در تهران بمانی  و مرحوم پدر مخالف بودند و می گفتند 
کمی ُتند شد و روی  و درست را در مدرسۀ مروی بخوانی! پدر 
بودند.  ناراحت  هم  مجتبی  حاج آقا  کرد.  ایستادگی  خود  حرف 
که عّده ای از اقوام آمدند وساطت  یاناتی اّتفاق افتاد  خاصه جر
کنند. من در حیاط بودم و دیدم که مرحوم پدرمان کمی نرم شده 
است؛ لذا به مرحوم اخوی گفتم: شما برو قم و یک خانۀ اجاره ای 

کن! برای خودت پیدا 
می کردم،  کاری  من  گر  ا و  نمی زد  حرف  من  حرف  روی  پدرم 
را  قالی ها  از  یکی  و  شدم  بلند  خودم  لذا  نمی کرد.  مخالفت 
باقی  و  پیچیدم  برایشان  رخت خواب  یک دست  برداشتم، 
هوا  بفرستم.  قم  به  برایشان  که  گذاشتم  کنار  را  بود  که  وسائلی 
یختم و مرحوم ابوی هم من را می دیدند  گرم بود و من عرق می ر
که ایشان با خانواده رفتند قم  ولی هیچ نمی گفتند. این طور شد 

و مشغول ادامۀ درس شدند.
راوی: آیت اهلل مرتضی تهرانی
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راوی:آقای دکتر اسماعیلی 

حاج آقا می فرمودند: من در زن گرفتن خوش شانس بودم؛ و 
واقعًا هم همین طور بود. حاج آقا در زندگی اش همراهی 
و  صبور  مطیع،  همسری  نداشتند.  او  چون  دیگرانی  که  داشتند 

خستگی ناپذیر است؛حاج آقا هم در زندگی خستگی ناپذیر بود. 
می گفتند: وقتی در مدرسه حّجتیه قم طلبه بودم روزی آقای فکور به 
گفت: در  کرد و  که داشت رو به من  حجره مان آمد. با آن دید الهی 
کار علمی موفق خواهی شد و هر  کار دنیا به جایی نمی رسی اّما در 
گاه خسته شدی با انگشت اشاره دست راستت روی ناخن انگشت 
وک« یعنی هّمت شاهان 

ُ
ُمل

ْ
ُة ال ْیَن ِهّمَ

َ
شست دست چپت بنویس: »أ

کجا  است؟ حاج آقا می گفتند: من هروقت از بحث و مطالعه خسته 
شدم، این کار را انجام دادم و دوباره نیرو گرفتم.

کمتر کسی هست که بداند شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب 
آقابزرگ  شیخ  داشت!  عاقه  ایشان  به  چقدر  یعه   الذر
تهرانی نود و چند سالشان بود و فوت کردندو سّنشان با ایشان خیلی 
تفاوت داشت؛ ولی ایشان که یک طلبه بود مورد عاقۀ شدید شیخ 
آقابزرگ تهرانی بود. حّتی حاج آقا یک بار به من فرمودند: من از شیخ 

آقابزرگ تهرانی اجازه نقل حدیث دارم!
همچنین می فرمودند: آقابزرگ تهرانی این قدر به من عاقه داشت 
که در ماه مبارک، هر سال یک افطاری یک نفری به من می دادند. با 
کوچک بود و باید به طبقه دوم می آمدندو دست و  اینکه خانه شان 
پایشان هم درد می کرد، ولی به زحمت باال می آمدند. سّنشان هم نود و 
خورده ای بود و خودشان روزه نبودند، ولی تا همان سال آخر، افطاری 

تک و تنهایی من را می دادند!

راوی: صبیۀ معّظم له
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ایشان بارها به من گفتند: »استفاده ای که من در زندگی ام 
از امام کردم بیش از استفاده ای بوده که از پدرم کردم. بله! 
گرفتم. اّما ارتباط تنگاتنگم با امام بر روی سلوک  از پدرم خیلی تأثیر 
یسش، طلبه پروری اش،  رفتاری من خیلی اثر گذاشته. نظمش، تدر
می گفتند:»امام  بارها  بود.«ایشان  مؤّثر  خیلی  معرفتش  و  اخاقش 
کاس اخاقی در قم داشت. بعد از هر دوره ای که حوزه می خواست 
ب 

ّ
برای طا کاس اخاقی  به مناسبتی تعطیل بشود، ایشان یک 

می گذاشت.« حاج آقا بارها می گفتند:»امام همیشه انتهای درس یکی 
دو روایت می خواند و این روایت در جان ما بسیار اثر می گذاشت.
شاید من این روایت را 20 بار خوانده بودم اّما این عمق مطلب و این 

معنا را از آن نگرفته بودم که امام این طور برای ما تبیین می کرد.«
کاس های درس حاج آقا می دیدم.روایتی را بارها  واقعًا من هم در 
خودم دیده بودم اّما آن نگاهی که حاج آقا به این روایت می کردند و آن 

روحانیت و آن اخاص حاج آقاخیلی مؤّثر بود. 

حاج آقا مجتبی و برادرشان در مدرسۀ حّجتیه قم حجره 
یه  داشتند و با کمتر کسی می جوشیدند. از مراجع قم شهر
یه می گرفتند.با شهید حاج  نمی پذیرفتند ولی استثنائًا از امام شهر
آقا مصطفی خمینی هم ارتباط نزدیکی داشتند.حاج آقامجتبی با 
که وقتی در سال 40 به قم رفتم،  ایشان هم مباحثه بودند. به یاد دارم 
یس منظومه، با حاج آقا  شهید مصطفی خمینی هر روز بعد از تدر
مجتبی مباحثه داشتند و عاوه بر مباحث علمی در مسائل مختلف 
سیاسی، اجتماعی و اخاقی حوزه هم با هم گفتگو می کردند. این دو 

بزرگوار همیشه با هم بودند.

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجۀاالسام روحانی
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خوانده  هم  فلسفی  و  کامی  و  معقول  دروس  ایشان 
در  و  داشتند  قبول  خیلی  را  مباحث  این  بودند. 
بحث هایشان هم تحت تأثیر این دروس به نکات قوی و ضعیف 
بارها به من و اخوی می گفتند:طلبه ای  مطلب اشاره می کردند. 
کام نخواند طلبه نیست؛ باید این ها را خوب خواند.  که فلسفه و 
دارد.  را  مسائل  این  فهم  قدرت  که  است  کسی  برای  این  البّته 
مفّصل  را  دروس  این  بودند  قم  خودشان  که  هم  زمانی  ایشان 
کام و فلسفه واقعًا ید طوالیی داشتند  خوانده اند. مرحوم امام در 
گردهای امام بودند و در این زمینه خوب  و حاج آقا جزو بهترین شا

کرده بودند. کار 

شاید  داشتند.  باالیی  بسیار  تبّحر  فلسفه   در  ایشان 
که نجف بودند  که ایشان در زمانی  کسی بداند  کمتر 
به  و  بود  زمان  آن  که در  به دلیل جّوی  و  فلسفه درس می دادند 
کمتر  کرده بودند. شاید  یس فلسفه چشم پوشی  توصیه امام از تدر
که ایشان در شعر و ادبیات هم دست داشتند. حّتی  کسی بداند 
بله من  فرمودند:  به من  کردم،  اصرار  ایشان  به  که خیلی  یک بار 
کردم این شعرها موجود است؟  گفته ام! به ایشان عرض  شعر هم 
که مثل بعضی از آقایان  کردم آن ها را  فرمود: بله. به شوخی عرض 
گفتند نه، دفتر شعری هم وجود دارد. البّته ایشان به  آتش نزدید؟ 
نه  که  هستم  مقّید  عمومی   صحبت های  در  من  فرمودند:  من 
خاطره گویی و داستان پردازی کنم، نه کشف و کرامت نقل کنم و 
گاهی  کنم،  کاری  را  شعر  نمی توانم  منتهی  بخوانم؛   شعر  نه 

که بعضی از اشعار را می خوانم! حالت هایی اّتفاق می افتد 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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قبول  را  ماصدرا  مرحوم  الهی  فلسفۀ  خیلی  ایشان 
به من  را  کتابی  و  آمد  اّیام طلبگی  داشت. یک بار در 
نگاه  و  گرفتم  را  کتاب  نشو! من  کتاب جدا  این  از  گفت:  و  داد 
کتاب را هنوز هم  بعۀ ماصدرا است. من آن  کردم دیدم اسفار ار

راوی:آیت اهلل مرتضی تهرانیدارم. 
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 حاج آقا در قم در درس خیلی از بزرگان شرکت کردند و 
ازنظر  را  امام  آقایان،  علمی  مقام  و  درس ها  یابی  ز ار با 
یس سرآمد دیگر علما یافتند. از این رو سر در راه  علمی و شیوۀ تدر
گذاشتند و پیش از آنکه به درجۀ اجتهاد برسند، تنها از دو  امام 
مرجع تقلید کردند؛ آیت اله بروجردی و امام. پس از رحلت آیت اهلل 
کوشیدند و  یت و تحکیم مرجعیت ایشان  بروجردی نیز در راه تقو
و  بود  امام  مرجعّیت  یت  تقو اّول،  آن  از  من  »هدف  می فرمودند: 
کار  که این  اینکه ایشان مرجع بشوند. چون تشخیص داده بودم 

به نفع اسام است. 

 نسخه های اّول توضیح المسائل حضرت امام را ایشان 
نداشتند.  سّنی  حالی که  در  بودند،  کرده  تنظیم 
یسند  که ابتدایش بنو می گفتند وقتی آن رساله را برای امام بردند 
یفه مجزی است، امام فرمودند من نمی توانم  عمل به این رساله شر
که من نوشتم، چون من ننوشتم، بلکه شما  یسم این رساله ای  بنو
که من به  کردند  یف  نوشتید. بعد حاج آقا خودشان برای من تعر
یسید که مشکلی نداشته  یم شما بنو امام گفتم من یک طور می گو
یفه که بعضی  باشد و این را نوشته بودند که عمل به این رساله شر

کردند، مجزی است ان شاءاهلل تعالی.  از موّثقین آن را تهّیه 

راوی:حجۀ االسام روحانی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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حاج آقا می گفتند: یک تابستانی قم بودم و امام قرار بود 
یسیم.«  گفتند: »بیا تا با هم بنو یسند، امام  مناسک بنو
گفتم: »چشم!« هر روز بعد ازظهر می رفتم منزلشان و با همدیگر 
گفتند: »آن اّیام یک مقدار  می نشستیم به نوشتن مناسک حج. 
رفتم  می کرد.  اذّیتم  خیلی  که  بودم  شده  روحی  بیماری  دچار 
که حال من حال  خدمت امام. ایشان تا من را دیدند فهمیدند 
مناسبی نیست. به من گفتند: »احساس می کنم که شما بیماری 
داری و حالت خوب نیست.« گفتم: »بله حاج آقا! مدتی است که 
یخته ام و خیلی اضطراب  گرفتم و خیلی به هم ر کسالت عصبی 
یع بست  کتاب ها را سر گفتم  امام تمام  دارم و... .« تا من این را 
و  کنی  یت  تقو و  برسی  مزاجت  به  باید  اّول  »نه!  گفت:  من  به  و 
گفتم: »نه!  کنی ،درس و بحث باشدبرای بعد.«  بنیه ات را قوی 
من  اینکه  یم؛  ندار نیست  چیزی  »نه!  گفتند:  نیست.«  چیزی 
را بستند و  کتاب ها  برای درمان.« همۀ  بروی  باید  اّول  یم؛  می گو
یع رفتند بیرون و قرآن را آوردند و شروع کردند به استخاره کردن  سر

کنم.  برای من تا به دکترهای متعّدد مراجعه 

ایشان می فرمودند: »امام بعضی از درس ها را برای 
و هیچ  ایشان  و  بودم  یعنی من  بیان می کرد؛  تنها  من 
کس دیگر نبود که ایشان درس می گفت.« این کمتر اّتفاق می افتد 
به صورت  برای یک نفر   ،امام آن هم در سطح  استاد  که یک 
خصوصی درس گفته باشد. اّما ایشان می فرمودند: »امام برای من 

راوی: حجة االسام هاشمی نژادتنهایی درس می گفتند.«

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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حّج  بارۀ  در که  رسید  حاج آقا  خدمت  فردی  روزی   
کند. رفته بود پیش یکی از  مساله ای را با ایشان مطرح 
علما و ایشان هم ارجاع داده بودند به حاج آقا. حاج آقا مسأله را 
د آقای خوانساری 

ّ
پاسخ دادند. آن شخص گفت: حاج آقا من مقل

که شما می فرمایید  با چیزی  ایشان در این زمینه  هستم، فتوای 
که به هر حال از نظر من جواب  گفته بود  مطابقت ندارد. ایشان 

مسأله از نظر شرعی این است. 
حاج  آقا می گفتند: یک روز قبل از ظهر رفتم منزل آیت اهلل سّید احمد 
مسأله  همین  من  بود؛  نشسته  سّجاده  روی  ایشان  و  خوانساری 
بیاور.  را  جواهر  کتاب  برو  گفت:  ایشان  کردم.  سوال  ایشان  از  را 
رفتم کتاب جواهر را از کتابخانه اش آوردم و شروع کردیم به بحث 
که آیت اهلل خوانساری  ه ای آوردم 

ّ
کردن. ایشان می گفت: من ادل

در جواب گفت: با توّجه به این فرمایشات، حق با شما است. من 
کنم.  باید روی این مسأله خوب  فکر 

کتاب »الطهارة« امام را هم ایشان انجام داده، اّما  کاِر 
مورد  در  ایشان  از  بار  سه  دو  من  نیست.   ایشان  اسم 
من  دالیلی  به  فرمودند  ایشان  و  کردم  سؤال  مسأله  همین 
نمی خواستم اسمم باشد. یک بار هم فرمودند:»یک چیزهایی هم 

باید برای خدا باقی بماندو اسمی از آدم وجود نداشته باشد«.  راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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کرد  بعد از شروع نهضت و بعد از اینکه امام سخنرانی 
اهلل  آیت  مرحوم  آقامجتبی،  حاج  گرفتند؛  را  ایشان  و 
یم به هیچ نحو به  ژ سعیدی و یک نفر دیگر خیلی تاش کردند تا ر
که  کسانی  گذشته  یم  ژ ر زمان  در  چون  نرساند.  آسیبی  ایشان 
کمه  محا که  داشتند  مصونیتی  داشتند  فقهی  مرجعیت  عنوان 
آن  تا  امام  نمی شد.  توهینی  آن ها  به  نکرده  خدای  و  نمی شدند 
»ما  گفتند:  آقا  نداشت. حاج  این صورت رسالۀ عملی  به  زمان 
گرفتیم  کتبی  کردیم؛ از آقایان قم و آقایان تهران نامۀ  خیلی تاش 
برای مرجعیت امام.« یعنی این قدر ایشان مصّر بود. ایشان گفت: 
که در تهران چندین نفر مثل مرحوم  »از آقایان قم و آقایان تهران 
اهلل  آیت  و مرحوم  بهبهانی  اهلل  آیت  و مرحوم  آیت اهلل خوانساری 
آشیخ محمد تقی آملی وزنه بودند، نامه گرفتیم. برای اینکه ایشان 
مرجع علی االطاق است و مجتهد و فقیه جامع الشرایط است، 
یم  ژ که آن وقت ر کردیم  گرفتیم و مرجعیت ایشان را تثبیت  نامه 

نتوانست کاری بکند.«
که  بودند  هم  با  منتظری  اهلل  آیت  و  سعیدی  اهلل  آیت  حاج آقا، 
بیرون.  از آن جلسه آمدیم  و  گرفتیم  را  می گفتند: »ما این نامه ها 
آیت اهلل منتظری در نوک پیکان حمات بود و ایشان را همه جزء 
بیاید  ایشان  گر  ا که  دادم  احتمال  من  می شناختند.  ین  ز مبار
می شود.  ایجاد  مشکل  است،  نظر  یر  ز شّدت  به  چون  بیرون، 
را  نامه  من.  به  بده  را  نامه  این  بیرون  بیاییم  اینکه  از  قبل  گفتم: 
دستگیر  را  ایشان  بافاصله  بیرون  آمدیم  که  منزل  آن  از  گرفتم. 
ت الحمدهلل 

ّ
گرفتند ولی نامه پیش من بود و به همین عل کردند و 

نامه لو نرفت.« 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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گفتند من در سال 1334 آمدم قم و در آنجا تا  ایشان 
 14 یا   13 ایشان  دادم.  ادامه  را  درس   47 سال  حدود 
کامل بحث فقه و اصول را در قم  یبًا دورۀ  که تقر سال قم بودند 
درجۀ  به  و  شد  تکمیل  هم  حوزوی شان  دروس  که  گذراندند 
کاستی نبود. یکی از  کم و  اجتهاد رسیدند و از این جهت هیچ 
که: »آنچه  که ایشان همیشه به من می گفتند این است  چیزهایی 
که در زندگی ام از باب تحصیل دارم این مّدت زمان عمرم است. 
در حدود سنین 13 یا 14 سالگی تا حدود سن 28 یا 29 سالگی.« 
کردم.  ایشان می گفت: »این 13 یا 14 سال عمرم را خوب استفاده 
می گفتند:  همچنین  کنم.«  استفاده  خوب  که  کردم  سعی 
 18 حدود  اغراق  بدون  بودم،  حجره  در  قم  در  که  »وقت هایی 

کار مفید می کردم.« ساعت 

که  را  درس هایی  داشتند  عادت  امام  می فرمودند:  ایشان 
کاهی با نی و مرّکب می نوشتند  کاغذ  می دادند، روی 
و  می گذاشتند  بقچه  یک  در  را  آن ها  هفته  هر  آخر  و 
توّسط آقای شیخ حسن صانعی می فرستادند و می گفتند حاج 
و  می کردند  تنظیم  را  درس ها  آن  آقا  حاج  لذا  ببیند!  مجتبی  آقا 
متوّجه  کسی  کمتر  می کرد  سعی  ولی  می کردند.  چاپ  دیگران 

کاِر ایشان است.  کارها  که این  شود 
راوی:  آقای دکتر اسماعیلی

راوی:حجۀ السام روحانی
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حاج آقا می گفتند: یکی از انگیزه های من برای رفتن به 
ایشان  چون  بود؛  خویی  آیت اهلل  درس  دیدن  نجف، 
یکی از مراجع و فقهای بزرگ نجف و از اساتید مبّرز در خارج فقه 
که یک دوره درس اصول ایشان  و اصول بودند. برای همین رفتم 

یف ایشان را می کردند. را حتمًا ببینم؛ خیلی هم تعر
ایشان یک دوره کامل درس اصول آیت اهلل خویی را رفتند. حاج آقا 
اّما  بود،  کاسیکی  و  منّظم  ایشان درس خیلی  می گفتند: درس 
کردن نمی دادند و تا آخر مرّتب و پشت سر  خیلی اجازه اشکال 

هم بحث را ادامه می داد؛ بدون هیچ وقفه ای. 
حاج آقا می گفتند: آیت اهلل خویی به اندازۀ امام طلبه پرور نبودند. 
گر کسی وارد کاس درس امام می شد، می دید مجلسی است که  ا
همه با هم نزاع دارند، هرکس از هر طرف مجلس اشکال می کرد. 
پرور  امام طلبه  را می داد؛  بلند می شد جواب همه  امام  صدای 
بود و می گذاشت که طلبه ها خوب اشکال کنند. یک دوره درس 
آیت اهلل  اّما یک دوره درس  کشید.  امام هفت سال طول  اصول 
کشید؛ چون در درس آیت اهلل خویی هیچ  خویی سه سال طول 

گونه مزاحمتی برای درس دادن وجود نداشت.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی



60

که ایشان از تهران برای ادامۀ تحصیل به نجف  وقتی 
در  نبود  نیاز  و  بودند  رسیده  اجتهاد  درجۀ  به  رفتند، 
کنند. ایشان تمام درس ها را در قم خوانده بودند و  درس شرکت 
گردهای امام بودند. اّما با این حال برای پیشرفت  جزء بهترین شا
که  وقتی  کردند.  مهاجرت  نجف  به  درس ها،  در  بیشتر 
داده  پیغام  و  بودند  شده  متوّجه  امام  بیفتند،  راه  می خواستند 
که شما برای ادامۀ تحصیل علوم  که:»اصًا نیازی نیست  بودند 
کردند  یتان به نجف بیایی.« اّما ایشان تمام زندگی را جمع  حوزو
نجف  اساتید  دیگر  و  امام  درس  ادامۀ  در  تا  رفتند  نجف  به  و 

شرکت کنند. 
کن  حاج آقا با خانواده وارد نجف شدند و در نزدیکی منزل امام سا
که  کردند  برای ایشان نقل  شدند. بعدًا مرحوم حاج آقا مصطفی 
وقتی امام شنیدند تو به نجف آمدی به من گفتند: »من از پشتکار 
علمی حاج آقا مجتبی خیلی خوشم آمد؛ با سه تا بچۀ قد و نیم قد 
کرده و برای ادامۀ تحصیل به نجف آمده است.«  زندگی را جمع  راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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نجف  در  امام  با  وقتی  می کردند:  یف  تعر آقا  حاج 
گفته بودند: »بحث  بودند، یک روز پیش ایشان رفته و 
کرده اید همه اش دست نوشته است، چرا این ها  که شما  طهارتی 
فرصت  »من  بودند:  فرموده  ایشان  نمی کنید؟«  چاپ  را 
اساتید  و  فضا  به  »بدهید  بودند:  گفته  ندارم«  را  تصحیحشان 
که  بودند  ایشان راضی نشده  کنند«  را تصحیح  تا این ها  نجف 
یند: یک  کند. حاج آقا می گو کسی تا این ها را تصحیح  بدهند به 
گفتم: »این ها  بار دیگر رفتم خدمت امام و ظاهرًا خودم به ایشان 
را چرا چاپ نمی کنید؟« فرمودند: »من فرصت تصحیح این ها را 
را  این ها  که  می دهم  شما  به  هستید،  حاضر  گر  ا شما  ندارم؛ 
تصحیح کنید.«ایشان گفتند: »بله! از جهت من مانعی ندارد«؛ تا 
این را گفتم؛ امام رفتند اندرونی و یک بقچۀ بزرگی آوردند که تمام 
امام  من.  جلوی  گذاشتند  بود  پر  آن  در  دست نوشته هایشان 
مانعی  هیچ  من  می کنید،  تصحیح  را  این ها  گر  ا »شما  گفت: 
پاورقی  کرده و  را تصحیح  برداشته بودند و همه  آقا  ندارم.«حاج 

زده بودند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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نبود،  خوبی  هوای  نجف  هوای  که  می فرمودند  ایشان 
مخصوصًا به ایرانی ها نمی ساخت. دلیِل برگشتن شان از 
یض می شود و به حالت  نجف هم این بود که حاج حسین آقا آنجا مر
فوت می افتد و پزشک ها می گویند اگر در نجف بمانید، بّچه از دنیا 
می رود. ایشان می فرمودند: که در نجف با آن اوضاع آب و هوا، امام 
رضایت نمی دادند که برایشان یخچال و کولر بخرند، می گفتند: مگر 
کولر  کولر دارند؟! تا وقتی همه از یخچال و  همه طلبه ها یخچال و 
استفاده نمی کردند، امام اجازه نمی دادند که برایشان یخچال و کولر 
یض می شوند و خاصه با توصیه پزشکان  تهّیه شود. تا اینکه امام مر

مجبور می شوند که برای امام کولر بخرند.
که  حاج آقا می فرمودند من یک روز از درس به خانه آمدم و دیدم 
کردم این  کولر قرار دارد.آمدم از خانم سؤال  در راهروی خانه یک 
گفتند این را  پیشکار امام آورد و اینجا  کجا آمده است؟  کولر از 
گفت من خودم با حاج آقا مجتبی صحبت می کنم.  گذاشت و 
گفتند من به بیت حضرت امام برگشتم و به آن بنده خدا  حاج آقا 
یم. این  یان چیست؟ ما با کسی حساب و کتاب ندار گفتم که جر
کنند  گفت وقتی امام مجبور شدندکه قبول  کولر برای چیست؟ 
به  می پذیرم.  شرط  یک  به  فرمودند  شود،  یده  خر کولر  برایشان 
ید.  ید و بعد برای من بیاور کولر برای  فانی ببر که اّول یک  شرطی 
که حاج  او یک طلبه است و من هم یک طلبه هستم. من شنیدم 
ید. ایشان  کولر ببر آقا مجتبی هم همین طوری است؛  اّول برای او 
گفت:  امام  پیشکاِر  نپذیرم،  را  آن  که  کردم  کاری  هر  من  فرمود 
ید؛ ایشان هم نمی گیرد و من  گر شما این را نگیر حاج آقا مجتبی! ا

مجبور شدم که آن را قبول کنم. 
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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یستی  امام خیلی به ایشان عنایت داشت و از ساده ز
ایشان هم باخبر بود. از این رو در حّد امکان از توّجه به 
گلیم افغانی  یلو و چندتخته  یغ نمی کرد. یک بار یک تخته ز او در

در قم برای ایشان فرستادند.
راوی:حجۀ االسام روحانی
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نه تنها در نجف، بلکه قبل از اینکه به نجف مشرف 
که در بحث علمی، در مسافرت  شوند؛ یکی از کسانی 
و در روابط اجتماعی با ایشان خیلی محشور و مأنوس بود، مرحوم 
هم  با  خیلی  بود.ایشان   امام مرحوم  پسر  مصطفی  آقا  حاج 
بروند  قم  به  ایشان  که  سفری  از  قبل  از  بودند.  محشور  و  مأنوس 
گفتند :»ما با مرحوم حاج آقا مصطفی مأنوس و محشور بودیم و در 
نجف هم به اقتضای زمان همیشه و هر روز درس امام را با هم 
یس بودیم.« ایشان مطالب و  بودیم؛ اهل مباحثه بودیم و اهل تدر
نکات مختلفی از مرحوم حاج آقا مصطفی در ذهنشان بود.حاج 
آقا می گفتند: »سفر اّولی که به حّج مشرف شدم با مرحوم حاج آقا 
هم  آنجا  از  و  رفتیم  هم  با  مفّصلی  سفر  شدم؛  مشّرف  مصطفی 

یه و... .«  رفتیم عراق و سور

از  »یکی  می گفتند:  بودند  که  هم  نجف  در  آقا  حاج 
که  بود  این  نمی کردم  ترک  هیچ وقت  که  کارهایی 
هم  یس  تدر که  داشتم  را  داعیه  این  خواندن،  درس  با  هم زمان 
بکنم.« ایشان قم هم که بودند همین طور بودند. می گفتند: »همان 
که همیشه مدرس هم  که درس می خواندم، سعی می کردم  زمانی 
که درس  باشم و در حوزه درس بدهم.« ایشان در نجف، هم زمان 
مدرسۀ  در  را  کفایتین  می گفتند:  می رفتند؛  اصول  و  فقه  خارج 
مرحوم آیت اهلل بروجردی درس می دادم.« خیلی از فضایی که در 
گرد حاج آقا بودند و دروس سطحشان را  قم هستند،در نجف شا

در نجف پیش حاج آقا می خواندند. 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که به نجف رفته بودیم و خدمت امام خمینی  یک بار 
که  اّول  دفعۀ  ما  آقا!  حاج  پرسیدم:  ایشان  از  رسیدیم 
جوان  همه  چون  خندیدیم؛  و  گفتیم  خیلی  مّکه  شدیم  مشّرف 
به  را  دیگر  دفعۀ  یک  می خواهیم  گذشت.  خوش  خیلی  بودیم. 

که جبران شود.  یم  نّیت همان دفعۀ اّول برو
مجتبی!  آقا  حاج  گفتند:  و  مجتبی  آقا  حاج  به  کردند  رو  امام 
نه!  گفتند:  آقا  حاج  می کند؟  باطل  را  حج  شوخی  و  خنده  مگر 
ایشان  یند؟  می گو چه  آقایان  این  پس  گفتند:  امام  نمی دانم. 

گفت: »خب این ها سلیقه شان است دیگر«.

تهران.«  برو  »شما  بودند:  فرموده  ایشان  به  امام  مرحوم 
گر اجازه دهید من می خواهم اینجا  گفتند: »ا حاج آقا 
درس بخوانم.« امام فرمودند: »من می خواهم این هیکل در تهران 

راه برود.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای محفوظی
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با بزرگوارانی  زات، حاج آقا  قبل از شروع نهضت و مبار
همچون حضرات آیات و حجج اسام شهید مطهری، 
کر رفاقت  حسن صانعی، طاهری خّرم آبادی، انواری و ایروانی و فا
که  افتاد  اّتفاقاتی  شد  شروع  نهضت  که  وقتی  داشتند.  قدیمی 
تعدادی از این آقایان تبعید شدند و تعدادی هم به زندان رفتند. 
ارتباطات این رفقا برای یک مدتی کم رنگ شد. اّما بعد از انقاب 
رفاقت  این  و  می آمدند  هم  گرد  دوستان  این  که  بود  جلسه ای 
گذشته مجددًا احیا شد. هر چند وقت یک بار منزل یکی از این 
ادامه  اواخر  همین  تا  ها  ماقات  این  و  می شدند  جمع  آقایان 

داشت.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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یزی  قبل از انقاب حاج آقا طوری برای چند تا از طلبه ها برنامه ر
دهات های  به  جمعه  شب های  که  بودند  کرده 
که  وقتی  بپردازند.  تبلیغ  به  و  بروند  تهران  اطراف 
»چه  که:  می کردند  سؤال  مجتبی  آقا  حاج  برمی گشتند،  این ها 
و...«  ندیدید  چه  و  دیدید  چه  و  کردید  مطرح  را  بحث هایی 
کاری انجام داده اند و  که این ها چه  حاج آقا می خواست بداند 
 . و...  کسانی می روند  که در آن دهات منزل چه  مشخص شود 
کجا  که آن ها چه نانی را می خورند و شب  حاج آقا دّقت داشتند 
می کنند؟  بحثی  چه  و  می مانند  کسی  چه  خانۀ  یا  می خوابند 

گزارش می دادند.  این ها می آمدند و 
که این طلبه ها چند شب منزل چه  خود حاج آقا معلوم می کردند 
کسی باشند؛ آن ها را شناسایی می کردند و می گفتند: خانه فانی 

کس دیگر.  برو نه 

حدود سال 56-1355 یادم می آید که در شب های ماه 
تهران  به  مختلفی  روحانی  آقایان  رمضان،  مبارک 
برگزاری جلسات هم بود،  که محّل  می آمدند و در خانۀ حاج آقا 
کن می شدند. روزها چون عمدتًا راه ها را بلد نبودند، ما آن ها را  سا
سخنرانی  که  می بردیم  تهران  مختلف  مساجد  به  موتورگازی  با 
راه سیروس پیاده می شدند و  کنند. بعد هم موقع برگشتن، چهار
کسی متوّجه نشود، پیاده به منزل حاج آقا می رفتند.  برای اینکه 
این جلسات خیلی مهم بود، چون سخنرانی های داغ و آتشینی 

در دفاع از امام و انقاب می کردند. 
راوی:آقای هوایی

راوی:آقای جالی
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بودند.  زندان   1357 تا   1343 سال  از  انواری  اهلل  آیت 
ایشان 14 سال زندان بودند. در زمان ترور منصور ایشان 
که همه باید اعدام بشوند  گفته بود  گرفتند. شاه  و مؤتلفه ای ها را 
که  کسی  که مباشر بوده و چه  کسی  و هیچ تردیدی نیست؛ چه 
آقا  حاج  شوند.  اعدام  باید  دم  از  همه  بوده،  کار  دست  اندر 
گرفتم تا به  کردم و رفتم از مراجع قم نامه  گفتند:»من خیلی تاش 
را نکشند؛ سراغ علمای نجف هم  که این ها  بزنند  شاه تلگراف 

رفتم.«
»نامۀ  می گفت:  ایشان  رفت.  نجف  به  قاچاقی  سفر  یک  ایشان 
پنج تا از مراجع در جیب من بود. رفتم نجف و سه تا نامه هم از 
که این ها را اعدام  کنند  که به شاه تلگراف  گرفتم  مراجع نجف 
نکنند.« ایشان می گفت:»من پیش آقای حکیم رفتم. پیش آقای 
که از مراجع بزرگ نجف بود  خویی رفتم. پیش آقای شاهرودی 
کردم که وساطت بکنندتابه شاه تلگرافی  رفتم و با آن ها صحبت 
کرده  اعدام  را  نفرشان   4 یا   3 نکنند.«  اعدام  را  این ها  که  بزنند 
که اعدام نشد و حبس  کسانی بود  که آقای انواری جزء آن  بودند 
از  نفر  شش  پنج  و  امانی  صادق  آقای  و  بود  ایشان  خوردند.  ابد 

مؤتلفه ای ها، که حکمشان به حبس ابد تبدیل شد.  راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که  یعتمداری  شر آقای  سال43  در  ترکیه  به  امام  تبعید  از  بعد 
کنون با رفتن  مواضع سازش کارانه ای با شاه داشت و ا
بیراهه بکشد،  به  را  امام، می توانست نهضت اسامی 
را به سمت  کرد تا طاب جوان  افتتاح  یک دارالتبلیغ 
مجتبی  آقا  حاج  کند.  دور  انقاب  اصلی  راه  از  و  بکشد  خود 
کردن  دور  برای  تاش هایی  مخالفت،  به  تظاهر  هیچ  بدون  هم 
یان از این مرکز را آغاز کردند و با بازداری طاب از ثبت نام در  حوز
دارالتبلیغ، خودشان یک تشکیات علمی قوی راه انداختند و با 
ینۀ خوبی را برای پیشنهاد  گز بهره گیری از علما و فضا توانستند 
کم کم مؤسسه ای مدرن و پیشرفته برای  کنند.  ارائه  یان  به حوزو
که در  یس و مطالعۀ اهل علم و اندیشه در منزلی  تحصیل و تدر

اختیار امام بود، تشکیل شد و راه افتاد.
نیازمندی های  بتواند  که  شد  تأسیس  کتابخانه ای  اّول  گام  در 
کتاب های  کند؛ لذا  علمی و پژوهشی طاب و فضا را برطرف 
یداری شد. سپس  یادی با هّمت  و نظارت حاج آقا مجتبی خر ز
گردید تا  یس در آن تعبیه  سالن های مختلفی برای مطالعه و تدر
این مکان  به  و مقابر   از مساجد  را  کاس درس های خود  فضا 
انتقال دهند. این پیشنهاد با استقبال اساتید و مدرسان حوزۀ قم 
آن مؤسسه  به  را  کاس درس خود  آنان  از  و بسیاری  روبه رو شد 

بردند.
حّتی حاج آقا با پشتیبانی مالی آقای لواسانی توانست باغ اناری 
کند تا محّققان و فضا بتوانند  یداری  که پشت مؤسسه بود را خر

گذار بپردازند. گشت و  راوی: حجۀاالسام روحانیساعاتی را در باغ به مطالعه، مباحثه و 
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خدمتشان  که  مختلف  مناسبت های  به  بار  چندین 
آن  عینًا  من  که  می فرمودند  را  جمات  این  بودم، 
کردم مثل  که جلساتم را شروع  کردم: من از اّول  جمات را ثبت 
گر نمی توانم کسی را  که ا االن طلبه ای بیش نبودم دنبال این بودم 
فرد  بگذارم  نکنم؛  کجش  الاقل  کنم،  هدایت  و  کنم  درست 
کنم، الاقل  ِگِرهی را نمی توانم باز  گر  کند. ا دیگری راه او را راست 
است.  نشسته  معنا  این  من  وجود  تمام  در  نکنم.  ایجاد  ِگِرهی 
می برم  کار  به  کلماتی  یا  جمات  در  که  می کنم  مراعات  خیلی 
صنف  در  و  است.  مهّمی  چیز  خیلی  این  نزنم.  آب  به  بی گدار 
روحانّیت این مسئله باید رعایت شود. یعنی انسان مقّید باشد به 
کج هم نکند  کند، آن را  کسی را راست  گر نمی تواند راه  که ا این 

کار را انجام دهد.  بگذارد فرد دیگری این 

می نشستند  می شد،  تمام  که  جلساتشان  آقا  حاج 
گاهی اوقات  پای منبر و جواب سؤاالت را می دادند. 
که تا ساعت یک نیمه شب سؤاالت را جواب می دادند.  می شد 
جوان ها را رها نمی کردند. نه جوان ها رها می کردند و نه حاج آقا 

خسته می شدند.  راوی:آقای محفوظی

راوی:آقای مطیعی
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من ابتدا دو سه مرتبه به جلسات ایشان رفتم. بعد به 
از  یکی  کنم.  شرکت  جلسات  آن  در  نتوانستم  تی 

ّ
عل

سه  دو  که  بود  جوانی  گفتند:  آقا  حاج  که  آورد  پیغام  دوستان 
گوش  را  حرف هایم  دارد  که  می کردم  احساس  من  آمد،  جلسه 
بدش  من  جلسۀ  از  شده؟  یض  مر نمی آید؟  دیگر  چرا  می کند. 
آمده؟ نپسندیده؟ دلیل نیامدنش چیست؟ خود این توّجه ایشان 
به تک تک مستمعین جلساتشان که من هم یکی از آن ها بودم در 
که باعث  من یک انس و عاقه ای نسبت به ایشان به وجود آورد 

کنم.  شد تقریبًا در تمام جلسات تفسیر قرآن شرکت 
بیتی و عاطفی در من  وقتی این خبر را شنیدم، آن چنان تأثیر تر
کرد. برای من مهم این  که من را به سمت ایشان جلب  گذاشت 
که ایشان  که یک شخصّیت برجسته- چون ما شنیده بودیم  بود 
ما  برای  آن موقع  ایشان  به همین سبب  و  امام است  نزدیکان  از 
عظمت داشت- با این موقعیت علمی و شأن دینی برایش خیلی 

که یک نفر را هم از دست ندهد.  مهم است 

حسن  امام  مسجد  جنب  مدرسه ای  در  ظهر  نزدیک 
با  یم.  شو آماده  نماز  برای  می خواستیم   مجتبی
برگزار  بودم. هنوز جلسات حاج آقا خیلی جزئی  از دوستان  یکی 
نّیتم این  می شد و اوجی نداشت. ایشان در آنجا فرمودند: »من 
که  کنید  دعا  شما  کنم،  خدمت  مردم  به  می خواهم  که   است 

راوی:آقای محفوظیوجودم نافع باشد، خدمتگزار باشم.«

راوی:آقای اشعری
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که  در ارتباط با مباحث اخاقی، ایشان قبل از انقاب 
و  تفسیر  محور  حول  بیشتر  کردند،  شروع  را  درسشان 
کامی و اعتقادی بود. یعنی ایشان قبل از انقاب به آن  مسائل 
بود.  تفسیری  کثرًا مباحث  ا و  نداشتند  صورت مباحث اخاقی 
ابتدا  از  کردند،  شروع  را  مباحث  که  سال 52  حوالی  است  یادم 
تفسیر قرآن بود. از ابتدای قرآن تا انتهای سورۀ بقره رسید؛ اّما شش 
بود.  شنبه  شب های  در  تفسیری  بحث های  کشید.  طول  سال 
و  کامی  بحث های  بیشتر  هم  مناسبتی  صحبت های  برای 
اعتقادی داشتند؛ مثل بحث های امامت و اصول اعتقادات. از 
ینی در  که شیوۀ نو کردند  بعد انقاب بحث های اخاقی را شروع 

بحث های اخاقی بود.
در مباحثشان این مطلب را بارها تکرار می کردندکه: »این مطلبی 
اصطاحات  همۀ  است.  اصطاحات  از  عاری  یم  می گو که 
کنار می گذارم و شسته و رفته مطلب  معرفتی، عرفانی و اخاقی را 
را توضیح می دهم.« این برای این بود که ایشان واقعًا وقت گذاشته 
ید تا مطلب جا بیفتد. در  که چطور این را بگو کرده بود  بود و فکر 
مورد مباحث اخاقی خیلی وقت می گذاشتند. می گفتند:»من 4 
ساعت مطالعه می کنم و 10 ساعت باید فکر کنم که این 4 ساعت 
را  مطلب  مستمع  که  کنم  القا  ساعت  یک  در  چطور  را  مطالعه 

خوب بگیرد و به عمق آن برسد.« راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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شمال  در  گل  پرورش  مؤسسۀ  یک  من  قدیم ها  آن 
هر  را  جلسه  بودم.  شده  خسته  آخرها  این  و  داشتم 
تهران  به  بار وقتی  و ماهی یک  به صورت مرتب نمی آمدم  شب 
کار  گفتند: »آنجا چه  می آمدم، به جلسه می رفتم. حاج آقا به من 
می کنی؟« برایشان توضیح دادم. قرار شد ایشان به باغ ما بیایند 

ولی کسی نفهمد. 
باغ  و  کردیم  تعطیل  را  کار  روز  آن  در  گذاشتند؛  قرار  را  روز  یک 
یف آوردند. صبح  کسی نیاید و شب حاج آقا تشر تعطیل شد تا 
پرورش  من  کار  می زدیم.  قدم  گلخانه ها  در  و  شدیم  بلند  زود 
گلخانه قدم زدند و به من  گیاه های آپارتمانی بود. حاج آقا جلوی 
کردی،  را فراهم  برای خودت در این دنیا بهشت  که  گفتند: »تو 
کنی؟«. دو یا سه بار این حرف  کار  پس در آن دنیا می خواهی چه 
گفتند: »این بهشت خوب است یا آن  را به من زدند و بعد به من 
کن«؛ عین عبارت ایشان است.  گفتند: »جمعش  بهشت؟« بعد 
زی  کشاور هم  آن  کرد؛  جمع  را  مؤسسه ای  یک  که  می شود  مگر 
گفتند: »شما بیایید جلسه و خانواده ات را  تزیینی؟ بعد به من 
که دستتان را بگیرم و تا آخر ببرم  هم بیاور. من به تو قول می دهم 
و شما را به صراط مستقیم برسانم. این جلسه را شما رها نکن.« 
چندین بار این حرف را به من زدند که دیگر پایبند جلسه شدیم.

نماز  رکعت  چند  و  من  اتاق  به  رفتند  و  گفتند  را  این  آقا  حاج 
خواندند و آمدند. نهار را با هم میل کردیم و برگشتند. نمی دانم که 
گلخانه ها را  کم دلم را زد و این  کم  که آن باغ  نماز حاج آقا چه بود 

کردم و اثاثش را فروختم.  راوی:آقای جالیجمع 
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عید غدیر بود و حاج آقا بنا نداشتند خودشان صحبت 
کنند.  حاج احمد آقا، مّداح جلسات، هم نیامده بود. 
آقا  حاج  خدمت  رفتیم  ما  نشستند.  و  خواندند  را  نماز  آقا  حاج 
من  گفتند:  کنید.  صحبتی  شما  نیامده؛  ایشان  آقا  حاج  گفتیم 
یمی برود یک  کر گرفتیم آقای  استفاده می کنم. از حاج آقا اجازه 
ید. یک مدحی هم ما داشتیم راجع به عید غدیر  چیزهایی بگو
آقا خوب  گفتم: حاج  آقا نیامد. رفتم  باز دیدیم حاج احمد  بود. 
ید  نیست جمعیت نشسته، خواهش می کنم یک چند دقیقه برو
مّدت  به  و  فرمودند  حدیثی  و  رفتند  آقا  حاج  کنید.  صحبت 
من  گفتند:  سخنرانی  از  بعد  ایشان  دادند.  توضیحاتی  کوتاهی 
کنم.  صحبت  نبود  قرار  بودم.  نکرده  آماده  را  خودم  جلسه  برای 
می کنم  صحبت  اینجا  می آیم  موقع  هر  من  که  نکنید  فکر  شما 
همین طوری می آیم؛ من چهار، پنج ساعت مطالعه می کنم بعد 

می آیم اینجا! 
یف راوی:آقای حاج شر
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اطعام  و  پذیرایی  مسائل  یا  مراسم  برگزاری  در  ایشان 
کید داشتند که هیچ کس حق ندارد نذری و  شدیداً  تأ
نداشتیم  اجازه  ما  از  کدام  هیچ  بدهد.  چیزی  یا  بیاورد  خرجی 
یافت کنیم. خود ایشان  بدون اجازۀ خود ایشان از کسی چیزی در
که این آقا  پیغام می فرستاد و نشانی می داد و می فرمود: آن چیزی 
کسی می آمد و می گفت: نذر دارم،  گر  کنید. واال ا آورده را قبول 
حاج آقا به هیچ عنوان قبول نمی کردند؛ مگر اینکه آن نذورات با 

شرایطی باشد که خودشان می خواستند. 
ایشان در پذیرش نذورات سه شرط  که من شنیده بودم  آن طور 
داشتند، شرط اّول اینکه شخص اهل دادن خمس باشد، شرط 
که دارد می دهد  کمک یا هدیه یا هر نذری  دوم اینکه هر میزان 
کردن آن را ندارد و شرط سوم  گو  هیچ جا و به  هیچ  عنوان حق باز 

اینکه از درآمد حال باشد. 

به  می شناختیم،  خوب  که  مداح هایی  از  چندتا  ما 
که  جلسه  در  شب،  دو  یا  یک  می آوردیم.  جلسه 
گفتند: پول ده شب را   خواندند، حاج آقا عذرشان را خواستند و 
حساس  خیلی  چون  نیایند!  فردا  از  بگویید  و  بدهید  این ها  به 

که خارج از مقتل روضه ای خوانده نشود. بودند 
راوی:آقای شیرازی

راوی:آقای رجبیه
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 خانوادۀ ما در بازار نفوذ داشتند و دراجتماع به عنوان 
به  را  وجوهات  می شدند.  شناخته  مذهبی  خانوادۀ 
این  می دادند.  نزدیکم  و  دور  بستگان  و  مادر  و  پدر  و  دایی 
وجوهات باید می رفت خدمت امام و برای اینکه مطمئن باشند 
که این وجوهات به دست امام رسیده است، رسید می خواستند. 
این ها را من می آوردم و می دادم به حاج آقا مجتبی. رسیدهای 
کوچکی بود و مهر حضرت امام خورده بود؛ حاج آقا این رسید ها را 
آن ها  هم  که  می دادم  مردم  به  و  می بردم  من  و  می دادند  من  به 
که وجوهاتشان رسیده است و هم اینکه  خیالشان راحت باشد 
کردم: »چگونه به  آقا سؤال  از حاج  من در معرض بهتان نباشم. 
که به نجف می رفتند  دست امام می رسید؟« مثل اینکه طابی 
عمامه شان  در  را  رسیدها  برگشت  موقع  و  می برند  را  پول  این 

می گذاشتند و می آوردند و به ما می دادند.
راوی:آقای جالی
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کباتان زندگی می کردیم و من یک مقدار به  ما شهرک ا
یادی را برای شرکت در  که مسیر ز خودم غّره شده بودم 
توفیق داده است.  به من  این جلسه می آیم؛پس خداوند خیلی 
از  یکی  آبسردار  راه  چهار سر  بیرون،  آمدم  جلسه  از  که  شب  یک 
دوستان ایستاده بود. من ترمز کردم و او را سوار کردم. او تا آزادی با 
کباتان است،  گفتم: آقا! خانه من ا که رسیدیم  من آمد. به آزادی 
من  کرج؛  می روم  من  نه،  گفت:  بگو.  هستی،  ما  همسایه  گر  ا
پشت  زدم  همان جا  کرج.من  می روم  و  می شوم  پیاده  همین جا 
که  گفتیم: خدایا! تو برای من یک نفر را فرستادی  دست خودم؛ 
من به خودم خیلی غّره نشوم. فردا شب آمدم خدمت حاج آقا و 
که من آمدم خدمت  گفتم  کردم. بعد  یف  ماجرا را برای ایشان تعر
گر می شود جلسات را یک مقدار زودتر شروع  کنم ا شما تا عرض 

کرج برسند. که این دوستان به  کنید 
تا  یم  بگو برایت  مطلبی  من  گفت:  و  زد  لبخندی  یک  ایشان   
یشب، دوستان آمدند از من سؤال کنند، گفتم:  بفهمی! گفتند: پر
شرعی تان  سؤاالت  به  آنجا  من  بازار؛  جامع  مسجد  بیایید  فردا 
گر  که ما نمی توانیم بیاییم، ا گفتند  جواب می دهم. آن دوستان 
آن ها  می شکند؟  چرا  کردم  سؤال  می شکند.  روزه مان  بیاییم 
شما،  جلسات  برای  می آییم  مینی بوس  با  چالوس  از  ما  گفتند: 
قبل از غروب راه می افتیم می آییم اینجا، تهران افطار می کنیم؛ در 
یم چالوس، برای  کاس شما می نشینیم، بعد راه می افتیم می رو

یمیسحری می رسیم آنجا. کر راوی: آقای 
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همسایۀ کناری ایشان بنایی کرده بود، منزلش را خراب 
کرده بود، دیوار  که خانه اش را خراب  کرده بود، موقعی 
که آمده  حیاط خانه حاج  آقا خراب شده بود. بعد این بنده خدا 
بود منزلش را ساخته بود، دیوارش را آورده بود در حیاط حاج آقا 
کرده  گذاشته بود! یعنی یک مقداری از ملک حاج آقا را تصرف 
بود، من به حاج آقا گفتم حاج آقا االن انقاب شده. شما می توانید 
تلفنی یا حضوری به آقایانی از رؤسا که خدمت شما می آیند، یک 
را  کرده و دیوارخانه اش  که این آقا سوء استفاده  جمله بفرمایید 
ایشان  با  آقا من یک دفعه شرعًا  گفتند  گذاشته در حیاط شما. 
کرده.  را  خودش  کار  هم  ایشان  گفتم  ایشان  به  کردم،  صحبت 
کاری دیگر من با او ندارم. شرعًا خودش  کاری با او ندارم، هیچ 
سوء  هیچ گونه  آقا  حاج  ببینید  شما  خودش.  خدای  با  می داند 
باشد  خواسته  ایشان  ذره ای  ندیدم  که  من  نکرد  استفاده ای 
استفاده ای کند، حتی نسبت به دیوار منزلشان که این بنده خدا 

کرده بود. زمینش را غصب  راوی:آقای رجبیه
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و  برگشتند  تهران  به  سال1349  در  مجتبی  آقا  حاج 
یس پرداختند. اّول یک دوره »رسائل«،  بی درنگ به تدر
درس   1355 سال  از  و   دادند  درس  را  »کفایه«  و  »مکاسب« 
کردند. درس خارجشان ابتدا در مدرسۀ امام  خارجشان را شروع 
مدرسۀ  به  انقاب  از  بعد  ولی  بود،  بوذرجمهری  خیابان  در  رضا 

مروی منتقل شد و تا آخر هم در همانجا برگزار می شد.
کردند و چند  حاج آقا درس خارج را از »طهارت« و »صلوة« شروع 
تا  آغاز  از  را  گفتند. »بیع« و »مکاسب محّرمه«  دوره والیت فقیه 
گفتند. چند سالی هم  کردند و چند سال »قضا«  یس  پایان تدر
کردند.  »خمس« و »انفال« درس دادند و کمی هم » نکاح« را بیان 

گفتند. ایشان نزدیک به 36 سال درس خارج 

کوچک بازارچه نایب السلطنه  یک روز رفتم در حیاط 
که همان جا نماز بخوانم. ایشان  داشتم وضو می گرفتم 
وضو  ضمن  ،من  کردند  سؤالی  یک  همان جا  شدند.  وارد  هم 
شد،  تمام  گرفتنم  وضو  وقتی  می دادم.  جواب  داشتم  گرفتن 
مسح  در  اینکه   

ّ
اال است  صحیح  یت  وضو فانی!  گفتند: 

مواظب  خیلی  ایشان  چشم!  گفتم:  بکن.  را  کار  این  کشیدنت 
که دیگران احکام شرعی را درست رعایت بکنند. بودند 

راوی:آقای محفوظی

راوی: حجۀ االسام روحانی



80

بودم،  برگشته  نجف  از  من  وقتی  می گفتند:  ایشان 
که شما یکی از مساجد  خیلی به من اصرار می کردند 
این  ایشان  تعبیر  نمی کردم.  قبول  من  ولی  ید.   بگیر را  تهران  مهّم 
که خدایا من را  کرده بودم  بودکه من پانزده سال نذر و نیاز و دعا 
گرفتار مسجدداری نکن. بگذار من همین درس و بحثم را بدهم 
کار خودم باشم.می فرمودند: یک روز برای دیدن مرحوم  و دنبال 
حاج آقا سعید- شوهر خواهر ایشان- به مسجد جامع بازار رفته 
آقای  به یک  گهانی  نا بیرون می آمدم،به طور  وقتی داشتم  بودم. 
لوتی برخوردم. او بدون مقّدمه و بدون اینکه با ما ارتباطی داشته 
کار برای  گفت: آشیخ حاضری یک  گرفت و  باشد جلوی من را 
خدا بکنی؟! حاج آقا فرمودند: او اسم من را نمی توانست درست 
این  گفت:  کاری؟  چه  گفتم:  »مژدبا«!  می گفت  و  کند  تلّفظ 
مسجد  یرزمیِن  ز است.  شده  آشغال دانی  خدا  خانه  و  مسجد 
آنجا  را  موادهاشان  می آیند  که  مواددارها  برای  شده  انباری 
که  گفت  می گذارند. این را با همان حالت لوتی و مشتی خودش 

کن. کنی، بیا اینجا را احیا  کاری  گر حاضری برای خدا  ا
کاری  گر بخواهم برای خدا  حاج آقا می گفتند یک لحظه دیدم ا
کنار بگذارم و بیایم  که همه چیز را  کنم، جایش همین جا است 
که آن عهد  کنم.آن شب خیلی در فکر بودم  این مسجد را احیا 
گرفتار  که خدایا من را  کردم  که خودم  پانزده ساله و دعاهایی را 
کنم؟  دیدم این مسجدداری  کار  مسجدداری و این ها نکن، چه 
برای نفس نیست. بلکه برای خدا است.  ولی خیلی خودشکستن 

کردم. که من در این خرابه بیایم،لذا قبوت  می خواهد 
ایشان فرمودند به پدر خانمم که یکی از علما بودند، گفتم استخاره  راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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عصبانی  می فهمیدند،  گر  ا چون  چه.  برای  نگفتم  ولی  کنند. 
می شدند و می گفتند این همه مساجِد مهّم هست؛ آن وقت شما 
آن  آمد.  خوب  و  کرد  استخاره  ایشان  آنجا؟!  ید  برو می خواهید 
آقای لوتی را صدا کردم و به او گفتم شما به هیچ کس اعام نکن. 
کن. من می خواهم بدون اعام عمومی  فقط یک قسمت را تمیز 
یرزمین،هر  بیایم اینجا. حاج آقا فرمودند آن موقع در این مسجِد ز
کشیده بود. فرمودند من خودم روز سوم شعبان، روز  کس دیواری 
کردم و به آنجا رفتم و آنجا را با این آقا  د امام حسین را انتخاب 

ّ
تول

کردیم و یک چیزی هم انداختیم و نماز خواندیم.  این شد  تمیز 
مسجد و من به این خاطر این مسجد را همین طوری نگه داشتم. 
که آن دیوارها را خراب و آنجا را  حاج آقا بعد دستور داده بودند 

فرش کنند.

یرزمین، در واقع  یرزمیِن مسجد آمدند و ز حاج آقا به ز
یک مسجد متروکه بود. ایشان حدود یک سال و نیم، 
دوسال در آنجا نماز خواندند و یکی از دوستانشان به نام آیت اهلل 
به  باقرنژاد  محّمدقاسم  آقای  مرحوم  اسم  به  را  معماری  ایروانی، 
کنند و بعد  یرزمین رامرّمت  که بیایند و این ز کردند  ایشان معّرفی 
یرزمین  ز واقع محراب  که در  را  کتیبه  این  یرزمین،  ز تعمیرات  از 

گذاشتند! کار  است، در سال 1353 
راوی:حجة االسام علی تهرانی
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در  می بردند.  یف  تشر جامع  مسجد  ظهرها  حاج آقا 
جامع  مسجد  می رفتند.  منبر  آنجا  در  انقاب  کوران 
یکی از پایگاه هایی بود که روی آن خیلی حساب می کردند.  یادم 
آمدند،  آنجا  به  یم  ژ ر نیروهای  که  بود  رمضان  ماه  روز 12  می آید 
که  که در آنجا یک مقدار بحث هایی می شود  چون می دانستند 
مردم را نسبت به مسائل انقاب توجیه می کند و خاصه پایگاهی 
و  کنترل  را  آنجا  و  آمدند  ین  مامور نهضت.  ادامه  برای  است 

بینی کردند.  باز
آمدند  مسجد  از  بعد  داشت.  جلسه  هرشب  اّیام  آن  در  ایشان 
محل جلسه.  امام مرتب اعامیه می داد و افراد هم اعامیه امام 

را همراه خود داشتند. 
که آمدم محل جلسه بافاصله  گفت: من بعد از مسجد  ایشان 
کنید، چون  ید جمع  گفتم هر چه اعامیه دار به چند نفر از رفقا 
و  کنند  بینی  باز هم  را  آنجا  و  بیاند  که  دادم  می  احتمال  من 
که مشکل ساز شود. ساعت دو و نیم،  کنند  احیانًا چیزی پیدا 
سه بعدازظهر ایشان آمدند و حدود ساعت شش و نیم یا هفت 
که بتوانند  گشتن  کردند به  ماموران سازمان امنیت آمدند شروع 

چیزی پیدا کنند. 
که  این ها  می دانست  داشت.  خوبی  خیلی  نظر  دّقت  ایشان 
پیدا  چیزی  تا  جلسه  محل  می آیند  بافاصله  مسجد،  آمدند 

کنند. بکنند تا بتوانند از آن استفاده 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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سازمان های  از  یکی  از  شد  تمام  خدمتم  که  وقتی 
شما  گفتند  دادند.  من  به  استخدام  ورقه  دولتی 
می توانی بروی اینجا استخدام بشوی. سربازهای نمونه را انتخاب 
که ما دیگر بدون اجازۀ حاج آقا آب  می کردند. شرایط این طور بود 
نمی خوردیم. با یکی از دوستان، یک روز صبح ساعت ده بود که 
کنار مسجد امام حسن خدمت حاج آقا. گفتم: آقا!  رفتیم مدرسه 
آن  ببینم  که  گفتند  ایشان  شدم.  استخدام  سازمان  این  در  من 
نامه را. اینجا من می خواهم تیزهوشی حاج آقا را برسانم؛ آن موقع 

قبل از انقاب. 
من نامه را دادم به ایشان و ایشان نامه را خواندند، نامه ای که من را 
یت زدند  معرفی کرده بودند تا بروم استخدام بشوم. ایشان یک کبر
و گرفتند پشت کاغذ. حاج آقا کاغذ را نگاه کرد، کاغذ را گذاشت 
ک است، مبارکت باشد!  جلوی من، گفت آقای رجبیه اینجا ساوا

به ما خیلی برخورد، من نمی دانم حاج آقا چقدر تیز بود!
گفت بگیر. منم  یت تان را می دهید به من؟  کبر گفتم  به حاج آقا 
یت از داخلش درآوردم.  یت ایشان را گرفتم، یک چوب کبر هم کبر
یت را گرفتم  یت را زدم همان کاغذ را گرفتم جلوی حاج آقا کبر کبر
گفتم حاج آقا ما تابع دستورات شماییم. ما استخدام  کاغذ،  یر  ز

یم. یم جای دیگر استخدام می شو نمی خواهیم. می رو
راوی:آقای رجبیه
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زی  کشاور زی بودم و از وزارت  کشاور من قبًا وزارت 
آمدم وزارت دارایی. برای تنظیم حساب دوبل، من از 
گرفتم؛از جمله  چند نفر از آقایان برای امور زندگی و حقوقم اجازه 
حّد  در  هستید  مجاز  شما  گفتند:  آقا  مجتبی.حاج  آقا  حاج 
ید و مصرف  کارها انجام بدهید. حقوقتان را هم بگیر خودت این 

کنید.
که از قول من به فانی سام  آقای زنجانی به پسر من فرموده بودند 
برسانید و بگویید همان اجازه ای که حاج آقا مجتبی به شما داد، 
به  و  ید  دار اجازه  هرطور  کردم.  یض  تفو شما  به  را  همان  هم  من 
که در  که هست، من هم همان طور به شما اجازه دادم  یقی  هرطر

کارتان مجاز باشید. 

برقرار  مصاحبه ای  بازاری ها  بار  یک  انقاب  از  قبل 
که یک برنامه تلویزیونی قرآنی  کردند و از ما خواستند 
یک  حاج آقا،  گفتم:  حاج آقا،  خدمت  رفتم  من  باشیم.  داشته 
کنم؟ زمان  کار  گفته اند؛ من چه  چنین قضیه ای هست و به من 
شاه بود، قبل از انقاب اواخر سال 56 ایشان فرمودند:»هر مقداری 
ید«. ما  ید، بگیر از وقت این ها در مسائل دینی بگیر که می شود 
رفتیم تلویزیون و چند دقیقه دوتا از بچه ها را بردیم قرآن خواندند.

راوی:آقای محفوظی

یف راوی: آقای حاج شر
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کار  من قبل از انقاب در برخی از بانک های خصوصی 
مشورت  ایشان  با  زمینه  این  در  که  گاهی  می کردم. 
می کردم می فرمودند: بانک های خصوصی مشکلی ندارد. منتهی 
را  سود  ید  نشو مجبور  که  کنید  کار  جاهایی  در  کنید  سعی 
کنید! چون در آنجا نزول می کردند، ایشان می فرمودند:  محاسبه 
که در بانک دولتی  کنید در آنجا نباشید! به آن هایی هم  سعی 
بودند می گفتند: شما ماهی این قدر باید رّد مظالم بدهید، چون 

دولت، غاصب است.

خدمت  نزولی  سفته های  به  راجع  زمان  همان  من 
ایشان رفتم و راجع به آن سوال کردم. ایشان فرمودند: آن 
که دو امضاء دارد بااشکال است. من جواب ایشان  سفته هایی 
را نفهمیدم، گفتم: حاج آقا دو امضاء یعنی چه؟ گفت شما به من 
بدهکاری. بابت بدهی ات به من سفته می دهی. من طلبم را از 
و  می کنم  امضاء  را  سفته  پشت  این  بعد  می گیرم.  سفته  شما 
می روم به بانک می فروشم. این اشکالی ندارد. بعدها ما فهمیدیم 
که اشکال ندارد. اّما آن موقع این  ید دین می شود  این همان خر
حاج آقا  همین  برای  می آوردند.  صوری  سفته  نمی کردند.  را  کار 
نباشید  مجبور  که  کنید  کار  جاهایی  کنید  سعی  می فرمودند: 

محاسبه سود انجام دهید. 
راوی:آقای شیرازی

راوی:آقای شیرازی
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با خانواده  که یک سفری  که سال 57  خاطرم هست 
یبًا در خرداد  رفتیم عتبات، امام نجف بودند.چون تقر
57شروع نهضت بود. حاج آقا هر روز می رفت خدمت امام. سه 
چهار ماه از وقایع 19 دی و کشتاری که در قم صورت گرفت و چله 
به چله شد و رسید به تهران و جرقه های انقاب هم شروع شد. 
ایشان مرتب در امور مشورت و صحبت می کردند.هم ایشان به 
امام اعتقاد داشتند و هم امام به ایشان. نظرشان را می پرسیدند و 

با ایشان مشورت می کردند.

یک شب خدمت ایشان بودم راجع به یکی از علمایی 
اعتراض  بود  برگردانده  رو  انقاب  از  مقداری  یک  که 
کردم. ایشان همان موقع مرا  کردم. من یک مقداری تند صحبت 
کنی!  گفت شما حق نداری پشت سر این آقا صحبت  کرد.  دعوا 
نه این آقا، هر آقای دیگری. چون در سطح شما نیست،  کسی باید 
حق  شما  باشد.  خودش  هم سطح  که  بکند  صحبت  آقا  این  از 
من  به  را  نصیحت  این  آقا  حاج  نداری!  بکنی  را  کار  این  اینکه 
کس  گفتند شما راجع به علما هیچ گونه بی احترامی -هر  کردندو 
می خواهد باشد، هر سلکی می خواهد داشته باشد - نمی توانی 

که ما از حاج آقا یادگرفتیم. کارهایی بود  بکنی.   این هم یکی از 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای رجبیه
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ایشان  به  قضاییه  قوۀ  مختلف  مناصب  ابتدا  آن  از 
که آن زمان نبود و رئیس  یاست قّوه  پیشنهاد شد؛ از ر
دیوان عالی کشور بود تا مناصب دیگر. خیلی پیشنهاد شد. یادم 
بود؛  اساسی  قانون  بود؛ خبرگان  نگهبان  اولین شورای  که  است 
خبرگان رهبری بودکه دوره های مختلفش هم پیشنهاد می شد. 
دیگری  بحث  یک  این  است  امر  گر  ا  « می گفت:  امام  به  ایشان 
و  درس  به  برسم.  ام  کارطلبگی  به  دهیدمن  اجازه  وگرنه  است؛ 
که این ها مؤثرتر  بحثم و ارتباط با جوان ها و... برسم و فکر می کنم 

باشد.«
می شود؛  پا  بر که  اسامی  نظام  که:»باالخره  بود  این  ایده اش 
تر از خودش است.  پاشدنش یک حرف است، اّما حفظش باال بر
کنیم، دیگر چه چیز می خواهیم. بایدمهره ای  گر نخواهیم حفظ  ا
ساخته  رفتاری  نظر  از  عملی،  نظر  از  اعتقادی،  نظر  از  که  باشد 
که  می دیدم  واجب  خودم  بر  می فرمودند:»من  لذا  باشد.«  شده 
مناصب  وقتی  لذا  کنم.  بیت  تر گرد  شا و  بپرورانم  نیرو  بتوانم 
و  می کرد  رد  همین  خاطر  به  ایشان  می شد  پیشنهاد  حکومتی 
جوانان  بتوانم  و  بکنم  را  طلبگی ام  کار  من  ید  بگذار می گفت 
را ارشاد و راهنمایی بکنم.  بتوانم این ها  را درست بکنم.  خوبی 
که بتوانند این نظام را  افراد سالم تحویل این نظام بدهم  بتوانم 

خوب بگردانند.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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در اوایل پیروزی انقاب، ایشان در همان جلسات سه 
راه سیروس، یک دوره بحث والیت فقیه را در حّدی که 
تی که در آن  برای عموم مفید باشد، مطرح کردند که بعضی جما
از  شد.  شایع  شعار  صورت  به  بعدها  بودند  فرموده  جلساتشان 
که  است«  انبیاء  والیت  استمرار  فقیه،  »والیت  جمله:  این  قبیل 
آن  در  ایشان  که  است  عبارتی  یسند؛  می نو دیوارها  روی  گاهی 

جلسات فرموده بودند.

دنبال شان  وقتی  که  شنیدم  ایشان  بان  ز از  خودم  من 
را تحت فشار  ایشان  نمایندگی خبرگان  برای  تا  بودند 
ببرند، خودشان به بنده فرمودند: »من آمدم در حیاط ایستادم و 
نمایندگی  برای  من  که  برود  یادشان  تا  کردم  خانمم  جّده  نذر 
می کنند  شروع  کردم.  موافقت  اعام  رهبری  خبرگان  مجلس 
کنند؛ اسم من اّول بود و چند نفِر  که نوشته بودند اعام  اسامی را 
که می خواسته اسامی را  کسی  یِر اسم من را خط زده بودند. آن  ز
کند فکر می کند همه این ها خط خورده. اسامی بعد از آن  اعام 
کردند. اسمم یادشان رفت  که خط خورده را اعام  آخرین نفری 

کردم ادا شد«. که من  گفتند:»آن نذری  یمیکه آن باال بود«!  کر راوی: آقای 

راوی: حجة االسام رشاد
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جلسات  و  بودند  نزدیک  امام  به  خیلی  آقا  حاج  
حرف هایشان  داشتند.  ایشان  با  متعددی  خصوصی 
داشت،  وجود  اعتمادی  و  آشنایی  طوالنی  سابقۀ  به دلیل  هم 
گاهی هم به سبک درد و دل و  گاهی سیاسی و  گاهی علمی بود، 

تجدید خاطره ها.  
من  از  جماران  در  امام  روزی  می فرمودند:  خودشان  آقا  حاج 
گفتم:  پرسیدند: شما میرزا مهدی اصفهانی را دیده بودید؟ من 
کتاب  گفتند: وقتی  امام  را نداشت.  او  اقتضای دیدن  سّن من 
اسرارالصلوة را نوشتم و منتشر شد، میرزا مهدی با خواندن آن در 
کشف االسرار را نوشتم،  کتاب  کرده بود!اّما وقتی  اسام من شبهه 

گفته بود: بابا؛ این مسلمان است!!!  ایشان 
مرد  ید؟  دار یاد  به  را  پرسیدند: شیخ حسن   و  ادامه دادند  امام 
عوامی بود ولی اهل معنا بود و آقای بروجردی به او عاقه و اعتماد 
که  کرد  اظهار  و  آمد  من  نزد  یک روز  طّباخ  حسن  شیخ  داشت. 
اصرار  خیلی  و  آورده اند  تهران  به  را  او  و  شده  بیمار  مهدی  میرزا 

که شما را ببیند.  دارد 
با من حرف  نیم ساعتی  او  و  او رفتم  به عیادت  گفتند: من  امام 
زد. البّته احتمااًل میرزا می خواست از امام حالیت بگیرد و امام 

به همین خاطر نگفتند که چه حرف هایی زده است.
بعد امام فرمودند: »او آدم خیلی خوبی بود، اّما به مسائل عرفانی و 
معرفتی ورود نداشت. البّته بقایای میرزامهدی هنوز هستند...!« راوی: حجة االسام روحانی
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راوی: حجة االسام حسین تهرانی

بار رفتم خدمت  که یک  گفتند  از انقاب  ایشان بعد 
حضرت امام. یکی دوسال بعد از پیروزی انقاب بود. 
با  ارتباط  در  که  مطالبی  نمی دهید  اجازه  »چرا  گفتم:  ایشان  به 
کامی و علمی تان است منتشر شود؟ همه به  مباحث معرفتی، 
چاپ  ید  نمی گذار چرا  است؛  و...  دست نوشته  و  جزوه  صورت 

شود؟« 
بینی،  علی الضاهر امام یک دلیل آوردند و گفتند: »این ها باید باز
می دهم.  اجازه  من  ید  می پذیر شما  گر  ا و  شود  کنترل  و  ویرایش 
کاستی اش  کم و  کنی و  اینکه خود شما دقیق بنشینی و مطالعه 
که این ها  گفتند: »باشد من قبول می کنم  کنی.« ایشان  را برطرف 

را ببینم.«
یند: »همان موقع امام مرحوم سید احمد آقا را صدا  حاج آقا می گو
با  ارتباط  در  که  یس دارم  که: »من هر چه جزوه و دست نو زدند 
ید و بدهید به حاج آقا مجتبی و  مسائل علمی چاپ نشده بیاور

کنید.«  کنترل ایشان چاپ  با 
شکل  امام  آثار  نشر  مرکز  که  شد  مبدأ  »همین  فرمودند:  حاج آقا 

کردن آثار حضرت امام.« کردند به چاپ  گرفت و شروع 
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ایشان تا قبل از زمان منافقین و مسألۀ ترورها خودشان 
ترّدد می کردند. رفت و آمد شخصی با خودشان بود و  
راننده نداشتند. زمانی که آن مسائل پیش آمد، من یادم هست که 
یر وقت اطاعات آقای ری شهری  شخصًا زنگ زد به حاج آقا  وز
کشور احتمال ترور شما بسیار باال است. ما بر  که با این وضعیت 
مراقب  تا  بدهیم  اطاع  شما  امثال  به  می دانیم  وظیفه  خودمان 
باشند. باالخره حفظ جان واجب است. برای هرکسی مثل ایشان 
که در آن دوران با راننده و تشکیات  تکلیف و وظیفه شرعی بود 
که آن برهه از بین  حفاظتی رفت و آمد کند. البته زمانی هم رسید 
خاطر  همین  به  می شد.  جمع  باید  هم  مسائل  این  طبعًا  و  رفت 
کرد و مثل مردم عادی و با ماشین  حاج آقا این تشکیات را جمع 
ین سطح ماشین پیکان  عادی ترّدد داشت. می گفتند: پایین تر
این  همیشه  ایشان  می کرد.  استفاده  ماشین  همین  از  لذا  است 
جمله را می گفتند که ما برای مردم باید عمًا مروج باشیم نه لفظًا. 
که ما به مردم بگوییم ماشین مدل باال سوار  نباید این طور باشد 
گر خودم مثل مردم ماشین مدل  یم. ا ید و خودمان سوار بشو نشو
آقا  این  بله!  که  می پذیرند  را  حرف هایم  مردم  شدم،  سوار  پایین 

حرف و عملش با هم یکی است. راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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یک شب یک مشکل خاّصی برای من پیش آمد و من 
را برده بودند جایی که ستادی تشکیل بدهم.فردی که 
من را برد، من را می شناخت. گفت: این نباید هیچ جا پخش شود 
اّما تو می روی و به حاج آقا می گویی. گفتم بله که می روم؛ می روم 
گر رفتی خبرش را به من بده. من  که با ایشان مشورت کنم. گفت: ا
گفتند و من ماندم  گفتم: حاج آقا! موردی را به من  شب آمدم و 
بوط است؟چون یک مورد  که چه کار کنم؟ گفتند: به چه کسی مر
به  گفتند  نمی شد.  سازمان  آن  به  بوط  مر اصًا  که  بود  خاّصی 
ید به عهدۀ خودشان. خیلی هم  بوط نیست. این را بگذار کسی مر
کردند.  و استخاره  آوردند  قرآن  این حال  با  ناراحت شدند. ولی 
به  وای  قرآن.  ید  می گو دارد  چی  ببین  محسن!  گفتند:  بعد 
گفتم: حاج آقا! من تسلیمم؛  گر بروی!  احوالت، وای به احوالت ا
به شما  گفتند: اصًا  کنم.  با شما مشورت  که  اینجا  آمدم  فقط 
ید  که دخالت می کنید. این را بگذار ید  کار دار ربطی ندارد. چه 
روحانیت.  مورد  در  می شد  کاری  به  بوط  مر خودشان.  عهدۀ  به 
گفتند: از طرف من به فانی هم این را بگویید. به آن فرد هم  بعد 
عجیب  »خیلی  گفت:  گفتند،طرف  این طور  آقا  حاج  که  گفتم 
بین و تیز بودند. دّقت  یز است«! حاج آقا در این مسائل خیلی ر
در  آب  از  درست  همه  می کردند  که  بینی هایی  پیش  داشتند. 

می آمد.
راوی:آقای محسن محفوظی
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ستاد  می آمدند  بار  یک  هفته ای  مشکینی  اهلل  آیت 
مرکزی سپاه و درس اخاق داشتند. بحث های بسیار 
جذاب و اثرگذاری هم بود. حّتی نوارهای ایشان را هم دوستان در 
رادیو آبادان گذاشته بودند. بعد از مدتی نوارهای حاج آقا مجتبی 
در  را  این  و  بودند  آمده  این ها  بعد  بود.  رسیده  دستشان  به  هم 
رادیو گذاشته بودند. یکی از دوستان بعدًا آمده بود پیش حاج آقا 
را  مشکینی  آقای  نوارهای  قبًا  ما  که  بود  گفته  و  مجتبی 
که صحبت های شما بهتر  کردیم  می گذاشتیم ولی بعد احساس 
گذاشتیم. حاج آقا  است، لذا دیگر صحبت های شما را در رادیو 
فرموده بودند: »نه! نه! نه! آقای مشکینی یک چیز دیگری است.« 

کردن از آقای مشکینی. یف  کردند به تعر و شروع 

که ما موفق بودیم و در اّیام جنگ به درس ایشان  اوایل 
اخاق  جلسات  برای  دوستان  از  بعضی  می رفتیم، 
و  در درس شرکت  تهران می آمدند  به  کرمانشاه  از  چهارشنبه ها 
که در جلسه  می کردند و برمی گشتند. یعنی این قدر مقّید بودند 

شرکت کنند.

راوی: سردار باقرزاده

راوی: سردار باقرزاده
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چندین بار شده بود می خواستم بروم منطقه می آمدم 
ایشان دعا می کردند. پیششان خداحافظی می کردم. 
من شب می رفتم آنجا و می گفتم حاج آقا فردا می خواهم بروم. در 
اینجا می خواهم  بیا  گوشم دعا می خواندند و می گفتند: آمدی، 

ببینمت؛ برگشتی بیا ببینمت. 
برسم.  آقا  حاج  خدمت  بروم  حتمًا  برگشتم.  که  بودم  مقّید  من 
می رفتم. حاج آقا می فرمودند: چه خبر؟ کجا بودی؟ چه منطقه ای 
کردستان بودم. مثًا در درگیری های اّول قبل از  بودی؟ من بیشتر 

اینکه جنگ شروع شود، من رفتم مهاباد. 
که بود؟ این شهر  گفتند: چه خبر؟ جنگ با  وقتی برگشتم حاج آقا 
عبدالعظیم.  حضرت  اندازۀ  گفتم  من  که  است؟  چقدر  مهاباد 
چقدر جمعّیت دارد؟ چه شد و چه نشد؟ خیلی سؤال می کردند 

که خدا خیرتان بدهد. و دعا می کردند 
راوی: سردار باقرزاده
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در  دارد  تجهیزاتی  که  هست  تهران  در  که  آقایی  یک 
گیاهی و از جهاتی مورد توجه عّده ای  حیطۀ داروهای 
از  بعد  که:  می کرد  نقل  ما   زم های  ر هم  از  یکی  است.  مردم  از 
بگیرم.  دارو  خودم  درمانی  کار  برای  که  آنجا  رفتم  من  جنگ 
یر سؤال برد و در  می گفت: دیدم این آقای دارو فروش جنگ را ز
کار برد.  که رفتند جنگ و شهید شدند تعابیری به  کسانی  مورد 
مثًا می گفت:  بی خود رفتند و شهید شدند و چه لزومی داشته و 
یر سؤال برد. من هم  این کارها بی ثمر بوده و خاصه کّل جنگ را ز
گرفته پیش حاج آقا  گرفته شد و با همین حال  یک مقداری حالم 
ید؛ نظر شما  آمدم و  به حاج آقا گفتم: فان آقا چنین چیزی می گو

چیست؟ 
حاج آقا خیلی ناراحت شدند. فرمودند: »برو از قول من بهش بگو، 
کردند  کار داری به جنگ؟« بعد رو  کار خودت برس! تو چه  توبه 
زمنده ها بودم، روی پاهایم  گر جای شما ر که من ا گفتند  و به من 
که به بودنم در جبهه  کنایه از اینکه مردم بدانند  بند نمی شدم. 

افتخار می کنم.
راوی: دکتر توانا
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احساس  شدم.  مأمور  سپاه  در  که  بود  شصت  سال 
از  هستند  هم  متدین  که  برادران  از  تعدادی  کردم 
مسائل علوم دینی برداشت شخصی می کنند. این مسأله مشکل 
با  می کردند.  شخصی  استنباط  بعضی  و  می آورد  وجود  به 
که این برای جوان هایمان خطرناك  گفتم  کردم و  خودشان مطرح 
است.باالخره این ها انرژی اش را دارند و خواسته شان هم هست 
که یك نفر  کردم  کم بود. از حاج آقا خواهش  ولی در سپاه روحانی 
از روحانیونی که خودشان می شناسند و مورد وثوق هست، معرفی 

کرد.  ید را معرفی  کنند. ایشان هم حاج آقای نجفی فر
با  و  می رفت  مکرر  آقا  حاج  پیش  که  بود  روحانیونی  از  ایشان 
از  و  بود  باصفایی  خیلی  روحانی  داشت.   آشنایی  پدرشان 
بچه های قدیمی تهران، اطراف میدان قیام بود. ایشان هم آمد و 
را  از مسائل ما  کرد و خیلی  کار  کردیم و شروع به  باهم صحبت 

کرد.  حل 
بعدًا که با حاج آقا صحبت کردم، حاج آقا از من سؤال کرد: »ایشان 
گفت:»آنجا  الحمداهلل.«  است  »خوب  گفتم:  است؟«  چطور 
با معرفتی است و  گفتم: »آدم بسیار  مشکات را حل می کند؟« 
کند.« ایشان تا این اندازه  با بچه ها خوب بلد است ارتباط برقرار 

پیگیر مسائل جبهه و جنگ بودند.
راوی: دکتر توانا
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منتظری  آقای  کژتابی های  بعضی  از  بعد  آقا  حاج 
که موجب دلگیری امام شده  نسبت به حضرت امام 
بود و در روحیۀ ایشان آثار سوء داشت، یک روز به مرحوم آیت اهلل 
تی  محا رسولی  اهلل  آیت  و  ایروانی  عبدالمجید  استاد  ایروانی، 
رفتیم و نشستیم.  یم،  برو آقای منتظری  به منزل  بیایید  که  گفتم 
این  با  تو  که  کردن  صحبت  منتظری  آقای  با  کردیم  شروع 
را اذیت می کنی.  حّتی  امام  کارهایت داری  با این  و  رفتارهایت 
این تعبیر را کردیم که امام را دق می دهی! ایشان فرمود که من یک 
حرف  منتظری  آقای  با  معترضانه  ساعت  یک  زدم!  داد  ساعت 
گوش نکردم. همین طور  گرفت، من  کرد و دستم را  زدم و هرکاری 
ید  شو بلند  گفتم  آقایان  به  بعد  و  زدم  را  حرف هایم  مسلسل وار 
این  من  که  باشید  شاهد  تا  بودم  آورده  را  شما  من  گفتم  یم.  برو
کردم و دیگر بلند  حرف ها را به آقای منتظری زدم و اتمام حّجت 
گر چیزی در ذهِن آقای منتظری جا بیفتد  شدیم. ایشان می گفت ا

کرد. و مطلبی رابپذیرد، نمی شود ذهنش را عوض 
راوی:حجة االسام رشاد
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ایشان  وضع  بودیم.  سن  هم  یبًا  تقر داشتم  دایی  یک 
تو  فانی  که  زد  زنگ  من  به  روز  یک  بود.  خوب 
می نشستم.  پدرم  منزل  نه.  گفتم:  بخری؟!  خانه  نمی خواهی 
تو.  به  بدهم  می خواهم  بفروشم،  را  خانه ام  می خواهم  من  گفت: 
کرد ولی یک هفته دیگر دوباره  گفتم: من پول ندارم. خداحافظی 
را بدهم به دو  گفت: احمد من می خواهم خانه  به من زنگ زد. 
میلیون اآلن به من بده، پانصد تومانش را هم هر موقع داشتی بده. 
گفت: تو حاال تاش  گفتم: من پولی ندارم فقط یک پیکان دارم. 

کن ببین چه می شود. 
بعد از تماس ایشان من رفتم منزل حاج آقا.  همین دفتر فعلی بود. 
سال 68منزل  ایشان اینجا بود. زنگ زدم. حسین آقا آمد پشت 
آیفون و گفتم فانی هستم. به حاج آقا بگویید یک استخاره کند. 
آقا  حاج  فانی  که  گفت  آیفون  پشت  از  بعد،  دقیقه  چهار  سه 
از این در عقبی رفتیم داخل. رفتیم و  ید بیا داخل. ما هم  می گو
که از آن اتاق آمد داخل  یف آوردند. همین  نشستیم. حاج آقا تشر
این اتاق، من که سام کردم و جواب سام را دادند گفتند:»چیه؟  
گفتند:»نه،  آقا؟!  گفتم: چطور حاج  کنی«؟!  می خواهی هجرت 
گفتم قضیه این است. با هم  ببینم می خواهی هجرت بکنی«؟! 
گفتم: من چیزی ندارم. یک  گفتند: خیر است.  نشستیم و ایشان 
دیگری  چیز  بخرند.  تومان  پانصد  حدود  شاید  که  دارم  ماشین 
حاال  است.  پدری مان  منزل  می نشینم  که  هم  آنجایی  ندارم. 
است،  خوب  گفتند:  کند.  کمک   ما  به  پدرمان  هم  مقدار  یک 
که باالخره  ولی کمی مجاهدت می خواهد و کمی مشکات دارد 

یفدرست می شود.  راوی: آقای حاج شر
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بعد دیدم ایشان مکثی کردند و گفتند: یکی می خواست برای من 
ماشین بگیرد،من استخاره کردم خوب نیامد. قرآن کنار دستشان 
ببر  اآلن  را  گفتند:ماشینت  بعد  کردند.  استخاره  و  برداشتند  را 

یم.  زد، بیا به من بگو؛ بعد من به آن فرد می گو ببین چند می ار
کار را انجام بده من نمی آیم. من به آقای هوایی گفتم شما بیا این 

با حسین آقا رفتند و ماشین را پانصد هزار تومان قیمت گذاشتند. 
اینجا. من رفتم خدمتشان. دیدم  بیا  که  بعد حاج آقا زنگ زدند 
یک چک پانصد تومانی به من دادند و گفتند: خب ماشین را بده 
گفتند: این هم  حسین. بعد هم پنجاه هزار تومان هم جدا دادند. 
کار دیگری  هدیۀ من به تو، می گذاری روی پول برای این خانه و 
نمی کنی! بعد هم می روی خانه را می خری، دعوتم می کنی، من 

گفتم: چشم حاج آقا. می آیم خانه ات! 
کجا  از  را  دیگر  میلیون  دو  ولی  داشتم  تومان  پانصد  من  حاال 
کمتر از ده  بیاورم؟ حاج آقا می دید و می فهمید من نمی دانم ولی 

کردیم.  روز، ما به آن خانه اسباب کشی 
الحمدهلل  ما  آقا  حاج  گفتم:  و  آقا  حاج  خدمت  رفتم  هم  بعد 
یدیم، کی  می آیید؟ گفتند: فردا ظهر می آیم. به دو سه تا از رفقا  خر

کردند و آمدند منزل ما. گفتیم. ایشان محّبت  هم 
یف راوی: آقای حاج شر
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در  که  آقایانی  از  »خیلی   فرمودند:  یک وقت  ایشان 
جلسات مباحث اخاق شرکت می کنند، می خواهند 
ین و منتشر شود،  که من اجازه بدهم متن مباحث، تنظیم، تدو
که اجازه  ولی من به آن ها اجازه ندادم«.ابتدًابنده پیشنهاد دادم 
که به شما  کنیم؛ ایشان فرمودند  بدهید این مطالب را ما تنظیم 
اجازه می دهم و این ها را در اختیار شما می گذارم. شما مباحث را 
ین شود. ولی بی نام من! بی نام  تدوین کنید یا نظارت کنید تا تدو
که نام  که نمی شود،  کتابی  گفتم: حاج آقا بی نام  کنید! من  چاپ 
برای  نمی دانند  نمی کنند،   اعتماد  مردم  باشد،  نداشته  مؤلف 

که بخرند بخوانند! فلذا باید اسم داشته باشد.  کیست 
اینکه  گفتم:  کن!  چاپ  خودت  اسم  به  خوب  گفتند:  آقا  حاج 
نام  به  که من  برای من نیست  این حرف ها  آخر درست نیست، 
خودم چاپ کنم؛ من خودم می دانم چکار کنم؛ من به نحوی این 
را تنظیم می کنم که هم انتساب به شما داشته باشد و هم نداشته 

باشد، ایشان فرمودند باشد. 
کردیم و چاپ شد ،برایشان  که تنظیم  ما دفتر اول یا دفتر دوم را 
از دروس استاد آیت اهلل  بردیم. روی آن دفترها نوشتیم »برگرفته 
گفتند: آخر  گذاشتم  مجتبی تهرانی«، تا من این را جلوی ایشان 
که هم نسبت دادی و  کردی! این معنایش این بود  کار خودت را 
ف کیست.

ّ
که مؤل راوی: حجۀ السام رشاداز عنوان آیت اهلل استفاده کردی و هم ننوشتی 
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یک بار برای رفتن به صدا و سیما خدمتشان رسیدم و 
ید. ابتدا  که شما برو کردم. ایشان فرمودند  کسب اجازه 
چند  از  بعد  نداشتم.  تصویری  کار  تجربۀ  می کردم  کار  رادیو  در 
که دوستان آمدند سراغ  گفتم  وقت دوباره آمدم خدمت حاج آقا 
بین قرار بگیرم و این طوری  بنده و اصرار می کنند که من جلوی دور
و  برو  ماحظاتی  با  فرمودند:»شما  ایشان  می شناسند.  مرا  مردم 

حواست جمع باشد«. 
گذشت، آمدم خدمتشان و عرض  که  یک سال  من تقریبًا بعد از
من  برو.  که  فرمودید  شما  و  گرفتم  اجازه  شما  از  من  آقا  که  کردم 
که مردم از من دارند خیلی باال رفته است.  هم رفتم و حاال باوری 
خیلی  هستم،  دین داری  آدم  خیلی  من  که  می کنند  فکر  مردم 
کوچه و مجالس  که در خیابان و  آدم عاِلمی هستم. حرف هایی 
احساس  نیستم.  من  یند،اصًا  می گو من  به  دیگر  جاهای  و 
که اینجا دارم مقداری دورویی به خرج می دهم. ایشان  می کنم 
گفتم: حاج آقا چرا خوش به حالم؟!  فرمودند:»خوش به حالت«! 
من  و  می شوم  اذیت  می کنند،  یف  تعر همه  این  من  از  وقتی 
»برو  گفتند:  نیست.ایشان  درست  یف ها  تعر این  که  می دانم 

خودت را بساز؛ اندازه توّقع مردم شو. خوش به حالت«! یمی کر راوی: آقای 



105

سال شصت و سه بود. ایشان یك بار من را دید و گفت: 
دعای  یك  است.  یاد  ز خطر  منطقه  در  حال  هر  به 
نوشته داشت که تأیید شده بود. الی یک چیزی بسته بندی شده 
را  این  حّتی  هم  خودم  من  بدوز.  لباست  به  را  این  گفتند:  بود. 
دارم.« قبایش را نشان داد و گفت: »ببین! من خودم این را همیشه 
دارم. این آدم را از خیلی خطرات حفظ می کند.« من خیلی شکر 

گم نشود. کردم تا  کردم و در جیبم سنجاق 
منطقۀ  به  که  بود  مقدماتی  والفجر  عملیات  در  بار  یك  اتفاقًا   
یك  آنجا  رفتم.در  درمانی  مناطق  از  بازدید  برای  فکه  عملیاتی 
کاتیوشا زدند و کل وانت ما را اصًا انداخت آن طرف تر  ولی از آنجا 
کند و اثر آن دعا هم بود، خوشبختانه  که خدا می خواست حفظ 
مجروح  مقدار  یك  راننده ام  برنداشتم.  هم  کوچك  زخم  یك  من 
با  را  گم شد. ولی چون آن دعا  از وسائل شخصیم  شد و خیلی 

سنجاق به لباسم زدم ماند. 
گفت:»کار  که این طور شده،  گفتم  وقتی برگشتم تهران به ایشان 
خدایمان همین است دیگر. او باید در همه حال ما را حفظ کند.«

أمیرالمؤمنین«  یا  أمانُتک  »هذا  بود:  شده  نوشته  کاغذ  آن  روی 
راوی: دکتر تواناحاج آقا با این نوشته ما را به دست یداهلل سپردند.
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که:»شما  خواستند  من  از  بود.  چهار  و  شصت  سال 
مسئولیت  و  تهران  ید  برو که  باشید  داشته   آمادگی 
بهداری در جنگ  نمایندۀ  آن موقع  کنید.« من  قبول  را  بهداری 

بودم. گفتم:»من فکرهایم را می کنم« البته چیزی نگفتم. 
وقتی رفتم تهران، فوری به خدمت حاج آقا رفتم و گفتم:»حاج آقا! 
چنین چیزی است. سپاه از صفر شروع شده ولی همه در ارتش 
کنم؟«  چه  ندارم.  سّنی  هم  من  جاافتاده اند.  و  سال  و  هم سّن 
گفتند: »شما می توانید پشت میز آن اداره  کردند و  ایشان محبت 
گفتم:»نه!  من  کنید؟«  رفتار  ساله  پنجاه  آدم  یك  مثل  و  ید  برو
اقتضای سّنم است -من بیست و هشت سالم  بود-، نمی توانم 
باشم  پر تاش  که  بکنم  کارهایی می توانم  اآلن  باشم. من  صبور 
ایشان  بنشینم«.  نمی توانم  اصًا  اّما  باشم؛  جوش  و  جنب  پر  و 
کار  این  تو  گر  ا نکن.  قبول  را  کار  این  وجه  هیچ  به  »پس  گفتند: 
آنجا عصبانی می شوی و تندی می کنی.  کنی، می روی  را قبول 
که باالخره بسوزی و  کنند  کاری  که دیگران هم  بعدممکن است 

اعتبارت را از دست بدهی.« 
ایشان تا این اندازه به مسائل دّقت می کردند و سؤال ها را نسبت 

به اشخاص و توانایی هایشان پاسخ می دادند. راوی: دکتر توانا
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تو  که  مطالبی   « گفت:  من  به  صیاد  شهید  روزی 
می گویی و با تو مشورت می کنم فرق می کند و خیلی 
گفتم: »خدا توفیق داد و یك استاد خوبی  دقیق و جامع است.« 
وجود  برکت  از  کرد.  عنایت  اجتماعی  و  دینی  مسائل  در  من  به 
ایشان است. من بدون مشورت ایشان کاری نمی کنم و حتی اسم 
کنم تا چه  با ایشان مشورت می  بچه ام را هم می خواهم بگذارم 
کارهای به این مهمی.«آن موقع هنوز جنگ تمام نشده  برسد به 
توفیق  ایشان  ما هم بشود.«  گفت:»إن شاءاهلل قسمت  بود.به من 
من  به  می رفت.  بهاءالدینی  آقای  حضور  به  موقع  آن  داشت 
گذشته بود و  که جنگ  کن.مدتی بود  گفت:»من را با ایشان آشنا 
شب های  همان  ماه،در  اول  شب های  بودند.  کل  ستاد  ایشان 
حضرت  یارت  ز می رفتیم  آقا  حاج  همراه  هشت  و  شصت 
گذاشتم. ایشان دورادور جناب  عبدالعظیم. با حاج آقا در میان 
خصوصی  وقت  یك  گفتم:»ایشان  می شناختند.  را  صیاد 
می خواهند که با هم صحبت کنید خیلی طالب هستندو خیلی 
گفتند:»به زمانش برسد فکر می کنم.« رفتیم به منزل  وقت است« 
ایشان و حاج آقا خیلی مفصل و بدون اینکه ساعتی استراحت 
و  ارتش  انتظارات  و  گفت  ایشان  به  را  ارتش  مسائل  کل  کنند 
کرد. خیلی شفاف و بدون  تکلیفشان را در ستادکل ارتش مطرح 
را  همه  هم  شهیدصیاد  کردند.  بیان  را  مسائل  بایستی  رودر
و  بوسید  را  من  صیاد  شهید  بیرون  آمدیم  وقتی  کرد.  یادداشت 
آشنا  ایشان  با  را  ما  زودتر  کاشکی  بیامرزد؛  را  پدرت  گفت:»خدا 
می کردی.« گفتم:»خب شما وقت نداشتی ایشان که بود.« گفت: 
»من ایشان را ول نمی کنم ودیگر جلساتش را منظم شرکت می کرد

تا اینکه به شهادت رسید. راوی:دکتر توانا
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خودش  برای  نمی خواست  الوجوه  من  وجه  هیچ  به 
که حقیقتًا  کسب حیثیتی از ِقبل امام بکند.در حالی 
گرفته  همه چیزش را هم از امام می دانست. همه چیزش را از امام 
و  بکند  مسأله  این  قبل  از  حیثیتی  کسب  نمی خواست  اّما  بود 
اصًا در این وادی نبود. ایشان همین طور امام را دعا می کردند. 
در زمان امام می گفتند: »اللهم احفظ زعیم المسلمين«. بعد که امام 
المسلمين«.  زعیم  ارحم  »اللهم  گفت:  می  رفت  خدا  رحمت  به 
گوی امام بود. منتها ایشان از این قضیه پرهیز  ایشان همیشه دعا
کسب  موقعیت  این  از  نحونمی خواست  هیچ  به  و  می کرد 
که باید برای خودم استفاده  کند. می گفت:»آن زمانی  اجتماعی 

کردم ، اّما در ارتباط با مسائل دنیوی ابدًا.« معنوی  ام را 

که امام مرحوم شده بود فرمودند:»اگر  یادم است روزی 
قرن ها بگذرد واقعًا این دنیا نمی تواند مثل امام به خودش 
که قرن ها گذشت و همچون امامی را خدا به این  ببیند؛ همان طور 
کرد.« ایشان می فرمودند:»شاید هزار  مملکت و به این نظام عنایت 
سال علمای شیعه و فقها کار کردند تا امام آمد و محصول آن ها را در 
این نظام چید. توانست این حکومت و این بنا و این شجره را به 
و  شجره  همچنین  بشود  تا  می  خواهد  کار  خیلی  بیاورد.  وجود 
همچنین چیزی به وجود بیاید.«ایشان برای از دست دادن امام 

راوی:دکتر تواناخیلی تأسف و تأثر خوردند. 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که من در جلسات ایشان شرکت  در آن سال های اّول 
بودم.در هر جلسه  می کردم، فقط یک شنونده عادی 
که شرکت می کردم، انصافًا و بدون اغراق، شیفتگی و عاقه ام به 
گاهی هم خودم را جمع و جور می کردم و با  ایشان بیشتر می شد. 
ترس و لرز،سؤال هایی از ایشان می کردم و ارتباط هایی برقرار می کردم. 
که شما هم می دانید، ایشان وقار خاّص و نگاه ویژه ای  همان طور 
داشتند و برقراری ارتباط با ایشان برای یک نوجوان و جوان، مقداری 
مقامات  به  نسبت  من  که  اعتقاداتی  با  مخصوصًا  بود؛  سخت 
معنوی ایشان داشتم. همیشه می ترسیدم که با ایشان ارتباِط نزدیک 
برقرار کنم، ولی به جلسه ایشان می رفتم و ایشان هم من را دیده بودند 

و احساس می کردم که نسبت به من محّبت دارند.
حدودًا بعد از هشت سال، یعنی در اسفندماه سال 69، برای اّولین 
بار این ارتباط برقرار شد. مّدت ها بود تصمیم گرفته بودم که ارتباط 
کنم، منتهی راهش را نمی دانستم و از  صمیمی تری با ایشان برقرار 
این بابت خیلی مستأصل شده بودم تا اینکه در آن اّیام کار مهّمی 
کار  که چه  برای من پیش آمد و خیلی مضطرب و چند دل بودم 
کنم. از هر راهی که می رفتم به نتیجه نمی رسیدم. باالخره تصمیم 
را  استخاره  این  و  کنم  استخاره  و  بروم  ایشان  خدمت  که  گرفتم 
هم منشأ برقراری ارتباط صمیمانه تری با ایشان قرار دهم. دلم پر 
دقیقًا  کنم.  کار  چه  باید  نمی دانستم  بودو  اضطراب  و  آشوب  از 
که آن روز در قنوت نماز عصر، مدام می گفتم:»رّب إنّى  یادم است 
مغلوٌب َفانَتصر«، این را هم از ایشان یاد گرفته بودم. از خدا خواستم 

به دل ایشان بیندازد که عنایت ویژه ای به من کنند. راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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کنم.  که استخاره  وقتی نماز تمام شد، یک قرآن برداشتم و رفتم 
آقا  حاج  و  کرد  استخاره  تقاضای  ایشان  از  پیرمردی  من،  از  قبل 
که حاال من  کرد  به سختی پذیرفتندو این اضطراب من را بیشتر 
یم. برای آن پیرمرد استخاره کردند و جوابشان را  چه می خواهم بگو
دادند. بعد بلند شدند و نعلین را برداشتندو به سمت دِر خروجی 
که  برگشتند و دیدند  مسجد رفتند.من هم پشت سرشان رفتم. 
کردم  برای چه؟! عرض  فرمودند شما  قرآن به دست هستم.  من 
کار مهّمی دارم و دو دل هستم. نمی دانم چه کار کنم! حالم خوب 

کنید! نیست، خدمت شما آمدم تا استخاره ای 
الحمدهلل دعای من مستجاب شده بود! ایشان، بدون هیچ گونه 
گر هم مناسبتی داشت من متوّجه نشدم، با محّبت  مناسبتی یا ا
که اصًا انتظار نداشتم، دست من را در دست خودشان  کامل 
کردند! دیگر  یق  گرفتند. مثل اینکه تمام آرامِش عالم را به من تزر
کار می کنید؟ عرض  که شما چه  هیچ مشکلی نداشتم! فرمودند 
که من دانشجو هستم و درسم این گونه است. ضمنًا هشت  کردم 
شرکت  شما  اخاق  درس های  در  مرّتب  که  هست  هم  سال 
گرچه در من اثر نداشته است. دوست دارم آدم خوبی  می کنم؛ 
لبخندی  با  ایشان  دهم.  انجام  کاری  ام  نتوانسته  ولی  باشم، 
فرمودند تازه مثل من شدی. من هم دوست دارم آدم خوبی شوم، 
کارت را  که شما برو  کنم! بعد فرمودند  کاری  اّما نتوانستم هیچ 
انجام بده و نگران هم نباش، هر چند وقت یک بار هم به من َسر 
گرفتند و آن را در  کنند،  که برداشته بودم استخاره  بزن. قرآنی را 

کنار در خروجی گذاشتند.  راوی:آقای دکتر اسماعیلیهمان قفسه 
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که  که ایشان استخاره نکردند؛ ولی دیدم  من اصًا متوّجه نشدم 
کارت را انجام بده و هر  کارم انجام شده است. فرمودند شما برو 

چند وقت یک بار در اینجا به من سری بزن.
شما  برای  من  گفتند  کنید.  دعا  من  برای  پس  که  کردم  عرض 
شدم  دوال  بزن.  سری  من  به  اینجا  هم  شما  ولی  می کنم؛  دعا 
را دید،  یه من  گر ایشان وقتی  کردم!  یه  گر و  بوسیدم  را  دستشان 
کار  یم چه  به شما می گو فرمودند: »من  و  کردند  لطف اضافه ای 
کنی! اآلن برو دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز بنشین با خدا 
حرف بزن. بعد از اینکه استغفار می کنی، بگو خدایا این حالت 
که می دانی ته دل من چیست«!  را همین طور برای من نگه دار! تو 
فرمودند:  کنید.  دعا  من  برای  کنید  لطف  شماهم  کردم  عرض 

»من هم دعا می کنم.«

آقا امام  که  یمان است  زو گفتم:»همۀ ما آر به حاج آقا 
چیزی  چنین  هم  گفت:»ما  کنیم.«  یارت  ز را  زمان 
یارت هم کردی بعدش چه می شود؟ مهم این  می خواهیم؛ حاال ز
خوب  هم  خیلی  یارتش  ز بله!  کنیم.  عمل  تکلیف  به  که  است 
تشخیص  اینکه  است.  کردن  عمل  تکلیف  به  مهم  اّما  است 
که  کاری  نه  چیست.  صحیح  کار  و  بکنی،  کار  چه  که  بدهی 

دوست داری.« 
راوی:دکتر توانا
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در  مستحقی  رقم  »هیچ  بودند:  گفته  من  به  آقا  حاج 
داخل  نباید  مستحق  نیست.  جایز  نیاید.  مسجد 
مسجد بیاید.« گفتم: »چشم!« یك روز  کسی بلند شد که گدایی 
گفتم:  کنید.« ، من به او  کمك  گدایم، به من  گفت: »من  کند و 
کردی؟«  کار را  گفتند: »چرا این  »بنشین!« مردم معترض شدند و 
گفتم: »حاج آقا به من گفته اند.« گفتند: »حاج آقا همچنین حرفی 
یم پیش حاج آقا.« رفتیم پیش حاج آقا  نمی زند.« گفتم: »بیایید بر

گفتم گدایی در مسجدجایز نیست.« و ایشان گفت: »بله! من 

که با حاج آقا هستم یک دفعه  در این حدودًا 42 سالی 
کند. تا  که می آید نماز به افراد نگاه  ندیدم ایشان وقتی 
حاال من ندیدم ایشان نمازش تمام شود و بلند شود پشت سرش 
کنند.  که می شوند به جمعیت نگاه  وارد  ایشان  یا  کند؛  را نگاه 
پایین  می انداختند  را  سرشان  می شدند  وارد  در  از  وقتی  ایشان 
که تمام می شد بلند  می رفتند تا به جانمازشان برسند. نماز هم 
خودشان  جای  بروند  می خواستند  و  می دادند  سام  می شدند 
کم باشد یا  کسی باز نگاه نمی کردند. جمعیت  بنشینند اصًا به 

یاد اصًا  برایشان مهم نبود. راوی:آقای رجبیهز

راوی:آقای مقّدم
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و  من  پیش  آمدند  جامع  مسجد  مؤمنین   روز  یك 
یرزمینی که حاج آقا نماز می خواند جا  گفتند: »در این ز
که بیایند باال  تا به حاج آقا بگوییم  کاری بکن  تنگ است؛ یك 
نماز بخوانند.« شبستان باال خالی بود و در آنجا نماز نمی خواندند. 
یم. شما همه تان سن و سالتان  گفتم:»من نمی توانم به حاج آقا بگو

ید بگویید.«  ید؛ شما برو تر از من است و هم معتمد بازار باال
گر  آن ها هم چندتایی رفتند پیش حاج آقا و گفتند: »حاج آقا! شما ا
گفتند:»مسجد  دستور بدهید بیاییم باال نماز بخوانیم.« حاج آقا 
ید تا من بروم و آنجا نماز  مسئول دارد و باید مسئولش به من بگو

بخوانم.« گفتند:»مسئولش کیست؟« گفتند: »آیت اهلل انواری« 
حاج  به  گفتند:»ما  و  انواری  اهلل  آیت  پیش  رفتند  نفر  چند  این 
که ایشان از پایین  کاری بکنید  که یك چنین  گفتیم  آقا مجتبی 
یم و جا نمی شود.  یاد دار باال و نماز بخوانند؛ نمازخوان ز بیایند 
اهلل  آیت  بگویید.«   انواری  آقای  به  که  گفتند  آقامجتبی  حاج 
بکنم؟!  حکم  ایشان  به  من  مجتهدند؛  »ایشان  گفت:  انواری 

گر دلشان بخواهد می روند باال و به حرف من نیست.«  ایشان ا
گفتیم  گفتم:»حاج آقا! ما به آیت اهلل انواری  من آمدم و به حاج آقا 
گر  ا نظرند.  صاحب  آقا  حاج  خود  است  گفته  انواری  اهلل  آیت  و 
بخواهند بروند به حرف من نیست.« حاج آقا از بعدش دیگر قرار 

گذاشتند بیایند و باال نماز بخوانند.
راوی:آقای مقّدم
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»ما  گفت:  من  به  تهرانی  سعید  آقای  محمود  حاج 
جوان های  برای  یك شنبه  روزهای  می خواهیم 
کنی؟«  جورش  می توانی  یم؛  بگذار کساء  حدیث  مسجدجامع 
گفتم: »بله! باالخره رفقا هستند و جمعشان می کنیم.« اآلن چند 

یم می خوانیم.  که دار سال است 
ایشان گفت که یک بار پیش حاج آقا رفتم و سؤال کردم:»حاج آقا! 
کار  گفتند: »تو چه  کساء شما نظرتان چیست؟«  راجع به حدیث 

کسایت را بخوان.« کارها داری، برو حدیث  به این 

حاج آقا به شدت قائل به نظم و انظباط بودند و اینکه 
کارها از مجاری خودش انجام شود. بعضی وقت ها که 
کرده.«  را  کار  فان  مسجد  آقا!  »حاج  می کردند:  سؤال  برخی 
کارها به من ارتباطی ندارد.  می گفتند:»مسجد مسئول دارد و این 
مسجد  صدای  به  نسبت  کسی  روز  یك  بگویید.«  مسئولش  به 
یم.« حاج  کم است و ما نمی شنو گفت:»آقا! صدا  کرد و  اعتراض 
گر نمی شنوی، اّواًل بیا جلو.  ثانیًا بلندگو مسئول دارد و  آقا فرمود: »ا

کاری مسئولی دارد.« به مسئولش بگو! هر 

راوی:آقای مقّدم

راوی:آقای مقّدم
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که هر روز در مسجد اذان می گفت.  بنده خدایی بود 
و  که مردم دارند دعا می خوانند  بود  این  آقا  نظر حاج 
گفتند:»به او بگویید دیگر  حواسشان پرت نشود؛ حاج آقا به من 
ید  گفتم:»حاج آقا می گو گفتم:»چشم.« آمدم به او  ید.«  اذان نگو
بپرس.«  خودشان  از  گفتم:»برو  »چرا؟«  گفت  نگو.«  اذان  دیگر 
گفتند:»اذان برای چی می گویی؟«  آمدیم پیش حاج آقا. حاج آقا 
گفت:»برای  یا؟«  ر یا  ثواب  گفتند:»برای  ثوابش.«  گفت:»برای 
وقتی  بگویی؛  اذان  ثواب  برای  می خواهی  گر  گفتند:»ا ثواب.« 
که بگویی،خدا همان ثواب را  ید تو هم در دلت  موذن اذان می گو
روی  می  که  بگویی  می خواهی  یا  ر برای  گر  ا اّما  می دهد.  تو  به 

جهنم. جهنم می خواهی بروی ، برو  بگو.«

گاز  کپسول  گازکشی نشده بود و مردم از  آن موقع تهران 
که اآلن  استفاده می کردند. منزلشان هم در این جایی 
دوستانم  از  یکی  داشت.  قرار  است  ایشان  نشرآثار  و  حفظ  دفتر 
کم  کم  کوچه ایشان آمد و  گاز داخل  که ماشین  می گفت: یک بار 
داشت می رفت، من دیدم که حاج آقا کپسول گاز را دستش گرفته 
که  کسرشأن نبود  گاز می دود! اصًا برایشان  و دارد دنبال ماشین 

بوط به خودشان را خودشان انجام دهند. کارهای مر راوی: سردار باقرزاده

راوی:آقای مقّدم
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خودشان  می شدند،  مسجد  وارد  وقتی  آقا  حاج 
کسی  که  کفششان را برمی داشتند و اجازه نمی دادند 
از  قبل  و  آمد  شخصی  یک روز  بیاورد.  برایشان  و  بردارد  را  آن ها 
حاج آقا خم شد و کفش های  ایشان را برداشت که به داخل مسجد 
و  نپذیرفت  او  به من!  بده  را  کفش ها  گفتند:  او  به  ببرد. حاج آقا 
گفتند: من  کرد ایشان دارد تعارف می کند. اّما حاج آقا به او  فکر 
کفش ها مال من است  یم؛ این   دارم یک مسألۀ شرعی به تو می گو
که  او هم مجبور شد  برداری!  را  آن ها  تو  نیستم  و من هم راضی 
کفش هایشان را به حاج آقا برگرداند.همیشه کارهای شخصی شان 

را خودشان انجام می دادند.
راوی:یکی از نمازگزاران مسجد
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خودشان  با  کتاب  دوتا  ایشان  می رفتیم  مشهد  وقتی 
ک کوچک که لباس هایشان در آن  می آوردند و یک سا
که می نشستیم، هرکس چیزی می گفت ولی ایشان  په  کو بود. در 

کت بود.  معمواًل سا
آقای جالی صاحب سخن ما بود؛ چون بزرگ تر بود او مزاح می کرد 
و ما جواب می دادیم. وقتی می رسیدیم، حاج آقا می خوابیدند و 
سحر بلند می شدند برای نماز. ایشان پر حرف نبودند ولی سفر با 

ایشان خوش می گذشت.

در بعضی از نوارهای جلسه صدای ضّد هوایی ضبط 
صحبت هایشان  از  یکی  در  ایشان  حّتی  است،  شده 
یکی یک چراغ قّوه برایشان  که در تار می خواهند حدیثی بخوانند 
کار خودشان را بکنند،  یند: »آن ها بروند  می آورندو حاج آقا می گو
کنیم.« یعنی نه تنها جلسه بر هم نخورد  کار خودمان را می  ما هم 
و   کرد  پیدا  ادامه  جلسه  که  کردند  برخورد  طوری  حاج آقا  بلکه 

کردند و خندیدند. مردم هم آرامش پیدا 
راوی:حجة االسام علی تهرانی

راوی:آقای محفوظی
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سال 64، من یک نوجوان یازده، دوازده ساله بودم. آن 
باران  بمب  را  تهران  و  می آمدند  عراق  نیروهای  موقع 
کردند: صّدام می آیدو به مردم صفا  می کردند. ایشان تعبیر می 
می دهد. آن سال، اوج جنگ بود. بعضی شب ها دو یا سه نوبت 
کم شده بود.  کی حا کردند و جّو وحشتنا تهران را بمب باران می 
ولی حاج آقا جلساتشان را تعطیل نمی کردند.شب بیست و سوم 
ماه رمضاِن آن سال، هنگام مغرب، وضعیت قرمز اعام شد و برق 
رفت و شهر بمب باران شد. آخِر شب به مسجد رفتیم. آن موقع 

مراسم احیا در چهل ستون نبود و باال احیا می گرفتند.
گرم بود.در مسجد هم  آن سال ماه مبارک در خرداد بود و هوا هم 
جمعیت فراوانی بودند و مردم تا دم حیاط نشسته بودند.آن موقع 
پرده هم نمی زدند و خانم ها هم بودند. تعدادی از مردم هم در 
یرزمین نشسته بودند. من در درگاهِی ایوان مسجد نشسته بودم  ز
کردند به صحبت  و حیاط و آسمان را می دیدم. حاج آقا شروع 

کردن.
ذکر  وارد  صحبت هایم  آخِر  وقتی  کردند  می  یف  تعر ایشان  خود 
را  که چراغ ها  مصیبت شدم و داشتم روضه می خواندم، دیدم 
که تمام مسجد  گهان دیدم  کنند و نا تک تک دارند خاموش می 
خاموش شد. رو به روی ایشان هم مسجِد آقای استرآبادی بود و 

ایشان هم پیرمرد  بود و  به جلسه می آمدند.
خواستم  آمدند،  ایشان  که  دیدم  من  وقتی  گفتند:  می  آقا  حاج 
یم که دیدم میکروفن هم قطع شده است. چند ثانیه ای  چیزی بگو
طول کشید که بیایند و موتور برق را روشن کنند. میکروفن را به کار 

یند. انداختند تا ایشان بقیه روضه را بگو
راوی:حجة االسام علی تهرانی
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که روضه بخوانند. آن  وقتی روضه تمام شد، حاج احمد آقا رفتند 
زمان وقتی برق قطع می شد و نیروهای عراق می آمدند و بمب باران 

می کردند، تقریبًا سه، چهار دقیقه طول می کشید تا برق بیاید.
 وقتی حاج احمد آقا رفت که روضه بخواند، بمباران هوایی شروع 
یک  اندازه  به  فقط  که  می خواندند  روضه  داشتند  شد.ایشان 
یک صدای انفجار  چشم به هم زدن، حیاط مسجد روشن شد و
مسجد  آمد.  فرهنگ  خیابان  سمت  به  حیاط  باالی  از  شدیدی 
ید و مردم هم »یازهرا«می گفتند. این صدا به داخِل مسجد هم  لرز
گفتند خدایا این دشمنان  که روضه می خواندند،  رسید و ایشان 
کن! خدایا ما به جز تو امید و  کنند، تو به ما رحم  به ما رحم نمی 
یم! خاصه روضه تمام شد و آخرش هم سینه زنی شد  پناهی ندار

و مردم از تِه دل»یازهرا« می گفتند! 
یعنی  کردم،  را در دو قدمی احساس  آن موقع مرگ  واقعًا در  من 

موشک از باالی مسجدجامع رّد شد!
راوی:حجة االسام علی تهرانی
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روزی من با حاج آقا رفتیم جماران، دفتر امام. حاج آقا 
با  خاّصی  کار  روز  آن  نداشت.  قبلی  ماقات  وقت 
داشتند.  کار  دفتر  اعضای  با  بلکه  نداشتند،   امام حضرت 
که تا اینجا  کرد من  شنبه صبح بود. همان جا به ذهنشان خطور 
یای احوالشان  آمدم بهتر است ایشان را هم چند دقیقه ببینم و جو

شوم. 
گرفتند و نوشتند  کوچک از حاج آقای رسولی  کاغذ  حاج آقا یک 
که چند دقیقه شما را از نزدیک  که من آمدم اینجا و دوست دارم 
گر  ا شما  که  رسولی  آقای  حاج  خدمت  دادند  را  برگه  آن  ببینم. 
و  رفت  هم  ایشان  بدهید.  ایشان  به  را  این  رفتید  امام  خدمت 
برگشت و گفت: بفرمایید! خاصه حاج آقا رفت خدمت حضرت 

 .امام
گفت: وقتی  که حاج آقای رسولی آمد به من  کرد  بعد ایشان نقل 
که نوشته مجتبی، امام  یرش را خواند  این برگه را دادم به امام و ز
گفتند:  حاج آقا مجتبای خودمان؟ گفته بودند: بله! گفته بودند: 
که آن روز شنبه  هیات دولت  برو بگو زود بیاید. من یادم هست 
ید  آمده بودند و امام گفته بودند که نه! صبر کنید. همه را نگه دار

کار دارد.  تا ایشان بیاید ببینم چه 
و  دارد  عاقه  ایشان  به  خیلی  امام  که  افتاد  جا  من  برای  آنجا 
گفته بود: حاج آقا مجتبای  که ایشان  معنی این حرف معلوم شد 
که امام به ایشان عاقه  کسی  ین فرد و  خودمان. شاید نزدیک تر

داشتند مرحوم حاج آقا بود.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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ید، چون  به ما می گفتند شماها نصف دینتان را ندار
گرفتم.  یک آپارتمان  کردم و ازدواج نکردید.  من ازدواج 
و  من یک وقت هایی جلسه نمی توانستم  بود  خانمم  هم جوان 
من  به  آقا،   حاج  خدمت  و   رفتم  جلسه  که  آمدم  یک بار  بیایم،.  
زن  که  گفتی  ما  به  شما  آقا  حاج  گفتم  نیامدی!  رجبیه   گفتند 
گرفتیم  زن  رفتیم  هم  ما  دادی؛  دست  از  را  دین  نصف  نگرفتی 
همه دینمان را  از دست دادیم! دیگر جلسات شما هم نمی آییم.  
تنها  را  ایشان  وقتی  یک  جلسه.  بعد  خانمت  اول  نه،   گفتند 
نگذاری! یک وقت ایشان ناراحت نشود! البته وقتی حاج آقا دیگر 
بودند  اولیه  خانم های  آن  جزء  بیایند،  خانم ها  که  دادند  اجازه 

دیگر مرتب همراه ما بودند.

من تازه ازدواج کرده بودم و در یک سفر به عنوان راننده، 
ید!  یم خر همراه حاج آقا بودم. یک روز به من گفتند: برو
خودشان  رفتند.  لباس فروشی  مغازۀ  یک  به  ایشان  و  افتادیم  راه 
یدند. قضیه را از من مخفی  وارد مغازه شدند و یک لباس زنانه خر
نکردند و حّتی طوری رفتار کردند که من بفهمم ایشان چه لباسی 
یده اند. من کمی پیش خودم خجالت کشیدم که چرا حاج آقا  خر
که سوار ماشین  إبایی ندارند و لباس را مخفی نمی کنند. وقتی 
باید به  کارها الزم است. مرد  شدیم حاج آقا به من فرمودند: این 
که ایشان می خواستند عمًا به  کند! فهمیدم  همسرش محّبت 

من درس بدهند.

راوی:آقای رجبیه

راوی:آقای  توانا
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گفتم: حاج آقا  کرده بودیم، به حاج آقا  که ازدواج  اوایلی 
کار کنیم که هم زندگی مان از نظر معنوی بار بگیرد  چه 
و هم با عیالمان مشکل پیدا نکنیم؟ حاج آقا یک نسخه ای به ما 
امتیاز  »امتیاز ماّدی بده،  فرمودند:  بود؛  کارآمد  که خیلی  دادند 
معنوی بگیر!« مثًا یک هدیه برای عیالت بخر و بعد از او بخواه 
که فان کار معنوی را انجام دهد! برای بّچه ات یک وسیلۀ رفاهی 
کار معنوی  کن و در ازای آن، از او یک  از امکانات ماّدی را فراهم 

کن!« یت  کن! ماّدیت را فدای معنو را مطالبه 
داشتند،  خانواده  به  نسبت  که  ارشاداتی  در  کثرًا  ا حاج آقا 
کند و مرد  می فرمودند: »زن مثل نورافکن باید در خانه نورافشانی 
باید به زن انرژی بدهد تا او بتواند به نورافشانی خود ادامه دهد. 
که  نورافشانی در خانه نمی شود،  مادر است  مرد خیلی موفق به 
مادر  هوای  باید  پدر  لذا  بدهد؛  انجام  را  نورافشانی  این  می تواند 
ایشان  کند.«  ژ  شار کردن  محّبت  با  را  او  مدام  و  باشد  داشته  را 
این طور تعبیر می کردند: »موتور زن با محّبت همسر روشن می شود 

و حرکت می کند.«
راوی:آقای هوایی



124

ایشان  که  آقا  حاج  دفتر  به  رفتیم  خانواده هایمان  با 
خطبۀ عقدمان را بخوانند. حاج آقا بعد از 10 دقیقه وارد 
گرفتند  شدند. بعد از سام و احوالپرسی از همسرم و بنده وکالت 
و خطبه عقد جاری شد. به یاد دارم با دقت و حوصله ای بسیار 

جمات را ادا می فرمودند. 
بعد از اینکه خبطه را خواندند، فرمودند: عروس و داماد بمانید؛ 
کمی  کار دارم...! خیلی خوشحال بودم در عین حال  من با شما 
کاری با ما دارد؟! فضای معنوی و  که حاج آقا چه  استرس داشتم 
کنار حاج آقا نشستیم و ایشان فرمودند:  کم بود. ما در  خاصی حا

»من سه نکته را به شما عرض می کنم: 
که بیرون رفتید باید مثل دو تا رفیق  اول اینکه شما دو تا از این در 
همدیگر  از  که  نشود  باعث  چیز  هیچ  و  هم.  یاور  و  یار  باشید، 
ید. این رفاقت و دوستی خیلی مهم است و باید تا آخر  دلگیر شو

عمر بدان پایبند باشید. 
را  خود  شرعی  حق  توانید  نمی  هرگز  شما  که  بدانید  را  این  البته 
علی  حضرت  شما  نه  چون  کنید.  ادا  کامل  بطور  هم  به  نسبت 
که معصوم نیستید!  کدام  هستید و نه ایشان حضرت زهرا. هیچ 
پس بدانید که نمی توانید، ولی باید تاش خود را انجام دهید. من 
که از سادات  هم نتوانستم حق شرعی خود را نسبت به همسرم 
هستند ادا کنم، هیچ کس هم  نمی تواند. بخاطر همین هیچ وقت 
حق شرعی خود را از هم طلب نکنید. بلکه مثل دو تا رفیق سعی 

ید و خودسازی کنید، این نکته اول.  کنید با هم پیش برو
شما  ید  نگیر اشکال  هم  از  جمع  جلوی  هیچ وقت  اینکه  دوم 
آن ها  جلوی  خصوصًا  ید  شو می  اوالد  دارای  اهلل  انشاء  باالخره 

بران سایت راوی: یکی از کار
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هدف  چون  بهرحال  ولی  نکنید.  جویی  عیب  همدیگر  از  هرگز 
به  را  یکدیگر  اخاقی  و  رفتاری  اشکاالت  باید  است  خودسازی 
کنید. همین خصوصی  گوشزد  هم بطور خصوصی و صمیمانه 
بودن هم باید با روی خوش و صمیمیت همراه باشد تا دلگیری 
به همراه نداشته باشد. پس سعی کنید در جمع خطاپوشی کنید 

و در نهان خطاها را به هم تذکر دهید. این هم نکته دوم. 
ین آن ها اینکه همیشه در زندگی با خدا و  سومین نکته و مهمتر
کنید و در همه حال  گر به خدا توکل  که ا به یاد خدا باشید. چرا 
گر  ا داشت  نخواهید  مشکلی  هیچ  باشید  داشته  مدنظر  را  خدا 
هم مشکلی پیش بیاید هیچ اضطراب و نگرانی نخواهید داشت، 
گر خدا را نداشته باشید هیچ چیزی  چون خدا با شماست ولی ا
گر به ظاهر هم خیلی چیزها داشته باشید.  نخواهید داشت حتی ا
»رفیِق  تا  دو  رفتید  بیرون  که  در  این  از  باید  اینکه  خاصه  پس 

خطاپوِش متوکل به خدا« باشید. 

تازه متاهل شده بودم رفتم. پیش حاج آقا و پرسیدم من 
کم شده، چکار  یه ام  گر کم رنگ شده و  ارتباطم با خدا 
گذاشتند روی صورتشان، خندیدند و  کنم؟ حاج آقا دستشان را 
یه ات  گر کار ؟! زندگی  یه رو می خوای چه  گفتند: »گر به شوخی 

رو در میاره!« 
حال  روزی  آوری  جمع  شما  به  من  »توصیۀ  فرمودند:  هم  بعد 
است چون شما تنها نیستی و در آخرت باید پاسخ گوی روزی که 

برای زن و بچه ات برده ای باشی.«
بران سایت راوی: یکی از کار
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کسی را بخوانند، اّول  حاج آقا وقتی می خواستند عقد 
از  بعد  و  می کردند  مطالعه  و  می گرفتند  را  عقدنامه 
عروس و داماد وکالت می گرفتند. اّول چند روایت می خواندند و 
خطبۀ عقد را سه مرتبه به فارسی از طرف پسر انشاء می فرمودند و 
بعد از آن، سه مرتبه از طرف دختر جاری می کردند. بعد سه مرتبه 
بی از طرف پسر خطبه را می خواندند و بعد هم سه مرتبه  با زبان عر
از طرف دختر. در آخر هم یک بار با ضمیر خطبه را  انشاء می کردند. 
بعد از خطبه هم برای عروس و داماد و حّتی نسل های آینده شان، 
دعا می کردندو در برخی موارد توصیه های اخاقی هم می کردند.

یادم  خوب  می گذاشتند.  احترام  سادات  به  بسیار 
ببوسم،  را  ایشان  دست  خواستم  روزی  که  هست 
فرمودند:  و  عقب  کشیدند  را  دستشان  حاج آقا  شدم  خم  وقتی 
هم  آخر  و  هستید...!«  پیغمبر  اوالد  سّید  شما  »أستغفراهلل؛ 

نگذاشتند.

بّچه هایشان،  عقد  طرف  یک  بود  مقّید  خیلی  ایشان 
هم  و  اخوی  هم  و  من  عقد  هم  باشد.  سّید  حتمًا 
خّرم  طاهری  ایروانی،  سبط،  آیات  حضرات  را  همشیره هایمان 

آبادی، ضیاءآبادی و موسوی خلخالی خواندند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:عروس معظم له

راوی: حجة االسام شمس
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من اسم صبّیه اّولم را گذاشته بودم »ضحی«. مادرشان 
بود.  آمده  خوششان  خیلی  ضحی  اسم  از  اطرافیان  و 
اقامه  و  اذان  تا  بود  بغلشان  در  بچه  رسیدم،  آقا  حاج  خدمت 
چه  را  اسمش  فرمودند:  و  خواندند  را  اقامه  و  اذان  بخوانند، 
درهم  اخمی  و  کردند  مکثی  ایشان  »ضحی«.  گفتم:  گذاشتی؟ 
گفتم: بله آقا! خداوند متعال به آن  گفتند:»ضحی«!  کشیدند و 

ک نیست. که ما گفتند: خب، این  قسم خورده. ایشان 
زهرا،  مهدیه،  می گذاشتید  را  اسمش  باید  »شما  فرمودند:  بعد 
فاطمه و...« من گفتم: این اسامی در خانواده تکراری بود. گفتند: 
»تکراری؟! خانواده؟!« بعد گفتند: »حاال شناسنامه هم گرفتید؟« 
گفت:  ایشان  بله.  جسارتًا  کردم:  عرض  یم،  بگو چه  ماندم  دیگر 

»عیب ندارد. ان شاءاهلل مبارک باشد.« 
که رفتی اسم قرآنی  بعد فرمودند: »باز خدا پدر و مادرت را بیامرزد 
انتخاب کردی؛ بعضی اسم بّچه شان را می گذارند چلچله و فان 
اسم  رفتی  تو  بیامرزد  را  مادرت  و  پدر  خدا  باز  حرف ها.  این  از  و 

قرآنی انتخاب کردی«.

یف  تعر را  حسین آقا  نام گذاری  یان  جر حاج آقا  یک بار 
د 

ّ
تول روز  آمد،  به دنیا  حسین  وقتی  گفتند:  و  کردند 

گر می خواستم اسمش را مناسب  امام جواد بود. طبق رسومات ا
یا  محمدجواد  می گذاشتم:  باید  کنم  انتخاب  مناسبت  با 
داشتم،  ویژه  ارادت  حسین  امام  به  که  آنجا  از  ولی  محمدتقی؛ 

نامش را عبدالحسین گذاشتم.«
راوی: عروس معظم له

یمی راوی: آقای کر
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دختر اخوی مرحوم ما در روز جمعه به دنیا آمد. ایشان 
نام گذاری.  برای  رفتند  حاج آقا  پیش  د 

ّ
تول از  بعد 

ید »مهدیه«  را بگذار نامش  بودند:  فرموده  یک  تبر از  بعد  حاج آقا 
ق به امام زمان است مناسبت 

ّ
که متعل این نام هم با روز جمعه 

دارد و هم اینکه شما با این نام گذاری، انتصابتان به امام زمان را 
نشان می دهید.

نوار  ما  بدهید  اجازه  کردم:  عرض  حاج آقا  به  بار  یک 
پخش  افراد  فان  برای  و  یم  بگیر را  شما  درس های 
کنند. حاج آقا فرمودند: ببینم، می خواهی  کنیم، تا آن ها استفاده 
بقیه  مثل  اینجا  بیا  شوی،  آدم  می خواهی  گر  ا نه؟  یا  شوی  آدم 
یلوها، دو زانو بنشین؛ چشم به چشم  بّچه ها روی این موکت ها و ز
گیرتان نمی آید؛  که چیزی  یم تا بگیری! با نوار  و نفس به نفس شو

باید بیای اینجا بنشینی. 
یمی کر راوی: آقای 

راوی: حجة االسام هوایی
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عرض  ایشان  به  و  رسیدم  حاج آقا  خدمت  وقتی  یک 
کردم: آقا! من دارم سهم سادات را جای دیگر مصرف 
»سهم  فرمودند:  ایشان  می دهید؟  اجازه  من  به  شما  می کنم، 
مجموع  از  هم  را  امام  سهم  گفتم:  می دهم«.  اجازه  را  سادات 
یم یک  گفتم: دار خمس اجازه می دهید؟ ایشان فرمودند: نخیر. 
کارهایی انجام می دهیم. ایشان فرمودند: نه؛ اجازه نمی دهم. من 
گر جسارت  گفتم: چرا؟ می خواهم دلیلش را بدانم. ا قانع نشدم و 

که دلیلش را بدانم؟!  نیست، به من بگویید 
ایشان فرمودند: »عین همین قضیه برای خود من پیش آمد. من 
کردم. ایشان به من هم  خدمت امام رسیدم و این قضیه را مطرح 
کنم. سهم سادات را به  که سهم امام را خودم خرج  اجازه ندادند 
من اجازه دادند ولی سهم امام را اجازه ندادند. من همین سؤال 
گر من به تو اجازه بدهم، از تبّرعاتت  تو را پرسیدم و امام فرمودند: ا
مثل  بپردازی؛  باید  که  است  وظیفه ات  امام  سهم  می شود.  کم 
نماز است. هفده رکعتش واجب است ولی بقیه اش تبّرع است.
گر با  آن مستحب فرد را نزدیک تر می کند.آن عمل، تبّرع تو است. ا
سهم امام انجامش بدهی، واجبت را با آن حذف کردی و تبّرعت 

یمیاز بین می رود. نمی خواهم تبّرعت از بین برود«. کر راوی: آقای 
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مراجعه  علم  اهل  به  وقتی  که  افرادهستند  از  بعضی 
که جواب  می کنند، سؤالشان را طوری مطرح می کنند 
یرک  که می خواهند بگیرند و بروند. ولی حاج آقا خیلی ز را طوری 
دهد.   بازی  را  ایشان  کسی  نمی گذاشتند  و  بودند  نکته سنج  و 
که ایشان در یک مسأله، به چند نفر مطالب مختلفی  ممکن بود 
پرسیدن  سؤال  برای  که  »افرادی  می گفتند:  خودشان  یند.  بگو
که دهن باز می کنند، من می دانم می خواهند چه  می آیند، همین 

یند؛ جوابشان را به فراخور حال خودشان می دهم.« بگو

توّجه خاّصی  به شهید صیاد  ایشان  که  من می دیدم 
بروی حاج آقا، جزوه اش را  دارد. دو زانو می نشست رو
که حاج  کردن. در نگاه هایی  درمی آورد شروع می کرد یادداشت 
کردنشان، به شهید صیاد توّجه  آقا تقسیم می کردند در صحبت 
ویژه ای داشتند؛ اصًا عاقۀ به ایشان در نگاه حاج آقا معلوم بود.

شهید صّیاد هم ارادت خاّصی به حاج آقا داشتند.

کردم: این  من یک بار خدمت ایشان رسیدم و عرض 
چه  این ها  شعرا؛  حکما،  فاسفه،  عرفا،  فقها،  همه 
و  جالب  جملۀ  یک  بوده؟  چه  حرفشان  یند؟  بگو می خواستند 
یادت  خدا  یند  بگو شما  به  بودند  آمده  »همه  فرمودند:  کوتاهی 

نرود. «

راوی:آقای محفوظی

راوی: سردار باقرزاده

یمی کر راوی: آقای 
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من  به  حاج آقا  خواندم،  را  مطلبی  یک بار  است  یادم 
آقا  فان  از  من  گفتم  دیدی؟  کجا  را  این  که  گفتند 
منبع  کدام  از  مطلب  این  گفتم  آقا  آن  پیش  رفتم  بعد  شنیدم. 
حاج آقا  خدمت  و  آمدم  کردم.  نقل  مقتل  فان  از  گفت  است؟ 
مقتل  این  که  فرمودند  ایشان  شده.  نقل  کتاب  این  از  که  گفتم 

ضعیف است!
راوی:حاج احمد چینی
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حاج آقا در درس هایشان می فرمودند: انسان باید با یک 
مدد  او   نَفِس  از  و  باشد  دم خور  صاحب نَفس  عالم 
باید  برسد؛  جایی  به  و  کند  رشد  یات  معنو در  بتواند  تا  بگیرد 
بیت او باشد.  کامًا تحت تر کند و  تش را برای استاد بازگو  حاال
برخی اصحاب  و  تأیید شده  از طرف معصومین هم  این سیره، 
مثل حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت آن حضرات می رفتند و 
راهنمایی  و  تأیید  و  می کردند  عرضه  ایشان  بر  را  تشان  حاال

می گرفتند.
خدمت  گرفتم  تصمیم  یک بار  هم  من  مطالب،  همین  به خاطر 
گاهی  آ با  البّته  بگیرم.  قرار  ایشان  بیت  تر و تحت  برسم  آقا  حاج 
قبول  ایشان  که  می دانستم  داشتم،  آقا  حاج  سیرۀ  از  که  نسبی 
کنند. اّما به هر ترتیبی بود رفتم و  نمی کنند و ممکن است برخورد 

در مسجد جامع خدمتشان رسیدم.
تشان را بپرسند و اطراف حاج آقا خلوت  منتظر ماندم تا همه سؤاال
طبق  »حاج آقا  گفتم:  و  رفتم  جلو  رفتند،  همه  که  وقتی  شود. 
که انسان باید در مسیر معنوی استاد داشته  فرمایشات خودتان 
انحراف و اشتباه مصون  از  او  بیت  تر کند و تحت  تا رشد  باشد 
بیت  گر قبول بفرماییدشما تر که ا باشد ما خدمت شما رسیده ایم 
یم  ما را قبول بفرمایید تا اینکه به صورت خاص دستورالعمل بگیر

یم.« تمان را با شما درمیان بگذار و هم حاال
که حاج آقا با ناراحتی سر من  هنوز حرف های من تمام نشده بود 
به سراغ من  کن! چرا  آدم پیدا  برو  آقای هوایی!  که  کشیدند  داد 

راوی: حجۀاالسام هوایی
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که در این مسیر توفیق داشته باشد!... کسی  آمده ای؟! برو دنبال 
پیش بینی  هم  قبل  از  و  دیدم  را  ایشان  تند  برخورد  این  که  من 
کردم و زود رفتم تا بیشتر  یع برخواستم، عذر خواهی  می کردم، سر

از این ناراحتشان نکنم.
گرفت،  صورت  بعدًا  که  صحبت هایی  و  بعدی  مراجعات  در 
فهمیدم که ایشان جلسات اخاق و معارف اسامی خودشان که 
ی خودسازی و 

ّ
کل برای عموم ارائه می شد را به عنوان دستورالعمل 

سیر و سلوک می دانند و حّتی پایۀ سلوک معنوی معّرفی می کنند.

به  درسفری  که  خارجه  امور  وزارت  دوستان  از  یکی 
جنگ  اواخر  من  می گفت:  بود،  همسفر  ما  با  کربا 
که آن زمان پول سنگینی بود و  400هزار تومان بدهکاری داشتم 
کامًا درگیر بود. با  فکرم خیلی مشغول این بدهکاری بود و ذهنم 
همین حالت دل مشغولی به درس اخاق حاج آقا رفتم و مقابل 
حاج آقا هم نشسته بودم و حاج آقا داشتندمباحث سیر و سلوک 
را  خودشان  بحث  داشتند  که  همان طور  می فرمودند.  بیان  را 
می کردند بدون آنکه از مسیر بحث خارج شوند یک مرتبه چشم به 
که 400هزار تومان بدهکاری این طور  من دوختند و فرمودند: »شما 

یخته، از سیر و سلوک چه می فهمی؟«. تو را به هم ر
راوی: سردار باقرزاده
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آقا  حاج  رمضان  مبارک  ماه  شب های  از  یکی  در 
که فرمودند: آدم باید  داشتند مسئله شرعی می گفتند 
که چیزی بین دندان هایش نماند.  کند  قبل از اذان صبح خال 
فرو  و  از الی دندان خارج شود  و چیزی  نکند  تخلیل  گر خوب  ا

رود، روزه باطل است. 
از  که چیزی  به جان دندان هایم  افتادم  اذان  از  فردا قبل  من هم 
آقا  حاج  که  شب  فردا  افتاد.  خون  به  دهانم  که  نماند  باقی  غذا 
طبق معمول ابتدای صحبتشان مسئله می گفتند، فرمودند: من 
کن ببین  گوش  کنی! خوب  که نگفتم دهانت را خونین و مالین 

یم. من چه می گو

چند صباحی بود سؤالی تمام فکرم را مشغول کرده بود 
ابهت و  به خاطر  اما  بپرسم  آقا  از حاج  و قصد داشتم 
که ایشان داشتند نمی توانستم. یک بار هم در بین راه تا  جذبه ای 
آمدم سؤالم را بپرسم فرمودند: در حال راه رفتن از این کار معذورم. 
ابهت  به خاطر  هم  باز  شب،  چهارشنبه  جلسات  از  یکی  در 
حاج آقاسؤالم را نپرسیدم.  اّما حاج آقا وسط صحبتشان، رو به من 
کاست بیان فرمودند. بعد به  کم و  کردند و پاسخ سؤالم را بدون 

ادامۀ درسشان پرداختند.
بران سایت راوی: یکی از کار

بران سایت راوی: یکی از کار
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که حاج آقا عمامۀ سیاه بر  کرارًا من خواب دیده بودم 
کردم: من  سر دارند. روزی خدمتشان رسیدم و عرض 
خواب های متعّدد از شما دیده ام که شما عمامه تان سیاه است. 
این  که  نیستید  نفری  اولین  »شما  فرمودند:  و  زدند  لبخندی 
خواب را می بینید؛ شاید بالغ بر 50 نفر چنین مطلبی را گفته اند.«؛ 
بزرگمان هم  ّیه است. مادر بعد فرمودند:»ُخب ما خانواده مان علو

که عنایت بزرگان هم هست.« ّیه بوده. انشاءاهلل  علو

می گذاشتند،  احترام  سادات  به  خیلی  حاج آقا 
ما  اوقات  گاهی  که  آن قدر  سّید.  روحانی  مخصوصًا 
آقا ما را خجالت زده  شرمنده می شدیم و عرض می کردیم: حاج 
که جلوی پای سادات تمام  کردید. احترامشان به این شکل بود 
قد بلند می شدند، برای ورود و خروج سادات را مقّدم می کردند و 

جلوی آن ها راه نمی رفتند.
که به مسجد رفتم، ایشان با عجله به استقبال  در ختم مادرشان 
بزرگان  برای  که  جایی  سمت  به  و  گرفتند  مرا  دست  و  آمدند 
گفتم: حاج آقا من  آماده شده بود بردند. من خجالت زده شدم و 
همین جا می نشینم، اینجا راحتم! ایشان قبول نکردند و فرمودند: 

سّید باید آن باالی مجلس بنشیند.
راوی: حجۀاالسام هوایی

راوی: سردار باقرزاده



136

بازار  جامع  مسجد  در  تابستان  روزهای  از  یکی  در   
تهران، بعد از نماز ظهر و عصر خدمت ایشان رسیدم. 
و  بروم  کشور  از  خارج  به  تحصیل  ادامه  برای  داشتم  قصد 
می خواستم از حاج آقا نصیحتی بگیرم. ایشان گفتند: من معموال 
ید تا  یم : »به آنجا که می رو به دوستانی که به خارج می روند می گو
که  چیزی  تا  باشید  مواظب  ید،  بیاور تخصصی(  و  چیزی)علم 

ید!« ید )ایمان( را آنجا جا نگذار دار

گفتم:  و  رفتم  حاج آقا  خدمت  استخاره  برای  یک بار 
ایشان  برود.  کشور  از  خارج  به  می خواهد  دوستم 
پرسیدند: دوست شما برای چه می خواهد به خارج از کشور برود؟ 
گفتم: برای ادامه تحصیل. ایشان پرسیدند: آیا دوست شما زن و 
گفتم: خیر. ایشان فرمودند: »استخاره نمی گیرم  فرزندی هم دارد؟ 

چون زن و فرزند ندارد! خارج از کشور هم نمی خواهد برود!«

باشد؛  یف  همه فن حر باید  »مومن  می گفتند:  حاج آقا 
یعنی آن قدر تیز باشد که تقوایش نگذارد ایمانش ضربه 
دروغ  ایشان  به  و  می آمدند  برخی  که  بود  شده  بارها  بخورد.« 
ولی  نمی خوردند؛  یب  فر و  می فهمیدند  هم  ایشان  می گفتند. 
ینده می فهماندند که  به روی خودشان نمی آوردند و با کنایه به گو

من فهمیدم که حرف هایت درست نیست. 

بران سایت راوی:یکی از کار

راوی:آقای مؤمنی

بران سایت راوی:یکی از کار
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زودتر  ایشان  بود،  زنده  ابدی  مرحوم  که  زمانی  آن 
کارهای جلسۀ اخاق را هماهنگ  می رفت و برخی از 
که  می کرد. من هم بعد از ایشان می رفتم. من یك روز رفتم دیدم 
گفتم این چایی چیست؟  گذاشته روی پله ها.  یک بسته چایی 
چه کسی این را آورده؟ گفت: آقایی از دبی آمده و گفته من نذری 
یدم و به  که ادا شد به همین خاطر این چایی را از دبی خر داشتم 
اینجا آوردم. گفتم: شما چرا قبول کردی؟ گفت: من قبول نکردم. 
گفتم: این چایی همین جا باشد، شما برو اجازه اش را از حاج آقا 
اآلن  گفت:  است؟  کجا  گفتم:  کنیم.  استفاده  آن  از  ما  تا  بگیر 

می آید. 
گفت: نه!  ید!  گفتم: آقاجان! این چایی را بردار وقتی آن آقا آمد 
گرفته اید  اینجا  برای  گر  ا گفتم:  گرفته ام،  اینجا  برای  را  این  من 
بود  چایی  کیلو  یک  چون  ید.  بگیر اجازه  حاج آقا  از  ید  برو باید 
از  گفتم:  ندهد.  اهّمیت  یاد  ز حاج آقا  است  ممکن  گفتم  من 
گرفتی ما  گر تا آخر جلسه اجازه اش را  حاج آقا اجازه اش را بگیر، ا
گر  ا برو!  و  بردار  را  را نگرفتی این چایی  گر اجازه اش  ا یم،  برمی دار

این را با خودت نبری ما استفاده نمی کنیم! 
را برد و بعد هم  که نتوانست اجازه بگیرد، آمد چایی اش  ایشان 
این  و  شده  این طوری  قضیه  آقا  که  شکایت  آقا  خدمت  رفت 
کرده اند. مرحوم آقا هم فرمودند: »آقایان  آقایان این طوری برخورد 

کرده اند«. کار بسیار درستی 
راوی:آقای شیرازی
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دّقت  خیلی  اّول  آن  از  جلسات  برگزاری  در  حاج آقا 
از  بودند.  قائل  جلساتشان  برای  اصولی  و   داشتند 
بودن  حرام  و  حال  بحث  تا  گرفته  برگزاری  وقت  و  نظم  بحث 
گر قاری  که برای پذیرایی در جلسه استفاده می شد. ا چیزهایی 
کمی طول می کشید، حتمًا بعد  کمی دیر شروع می کرد یا مّداحی 
کسی دم در بایستد و یا چرا  از جلسه تذّکر می دادند. اینکه چه 
ایشان  توّجه  و... مورد  گذاشته شده است  فان صندوق دم در 
بود. ایشان نسبت به سینه زنی و عزاداری هم خیلی حّساس بود 

یاد شلوغ کاری نشود و جلسه خالی از شعور نشود. که ز
ید وسیله برای جلسه هم نظارت داشتند و در نحوۀ  ایشان در خر
کردن فضای جلسه هم حّساس و سخت گیر بودند؛ یعنی  آماده 
یین در مکان جلسه  حّتی نمی گذاشتند که یک پارچه به عنوان تز

نصب شود؛ مگر اینکه یک مناسبت یا عید مذهبی باشد...! 

حاج آقا نسبت به حواشی جلسه خیلی حّساس بودند 
ایشان، در اطراف جلسه  اعتبار  به  کسی  که یک وقت 
حّتی  باشد.  داشته  تبلیغاتی  یا  شخصی  جنبۀ  که  نکند  کاری 
که چیزی بیرون از جلسه پخش نشود؛ چه خوردنی  مراقب بودند 
یه و امثال این ها. یک شب جلوی در جلسه  و چه اّطاعیه و نشر
شدند،  متوّجه  وقتی  ایشان  می کردند.  پخش  چیزی  داشتند 
ید! این چیست  فرمود: آقا مگر به شما نگفتم جلوی این ها را بگیر
کاره هستید آنجا؟! ما هم فوری  دارند پخش می کنند! شما چه 

گرفتیم. یش را  رفتیم و جلو
راوی:آقای شیرازی

راوی:آقای هوایی
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که من روضۀ امام حسن را می شنیدم،  از سال ها قبل 
را  زهر  وقتی  امام  یند:  می گو چرا  که  بودم  ناراحت 
خوردند، پاره های جگرشان را باال آوردند. چون از نظر پزشکی این 
امر ممکن نیست. بلکه زهر چون حالت اسیدی دارد، وقتی وارد 
است  پرخون  هم  خیلی  که  را  معده  دیواره های  می شود،  معده 
می تراشد و  با تهّوع بیرون می آید. لخته های خون هم شبیه جگر 
نشسته  حاج آقا  مجلس  در  که  یک بار  نیست.  جگر  اّما  است، 
»لخته های  می فرمایند:  مصیبت  ذکر  در  ایشان  که  دیدم  بودم، 
که  دّقتی  این  از  یخت...!«  می ر تشت  توی  امام  دهان  از  خون 

ت بردم.
ّ

ایشان داشت، خیلی لذ
که مطلب از نظر  کردم  یف  بعدًا برای خود ایشان این قضیه را تعر
که شما می گویید، نه آنکه دیگران  علمی هم همان طوری است 
گفتند: »من از  تعبیر می کنند. حاج آقا خیلی خوشحال شدند و 

دّقت شما خیلی متشکرم«

بودند.   سیدالشهداء شیفتۀ  و  عاقمند  ایشان 
ایشان عاوه بر جلسات عمومی، جلسۀ خصوصی هم 
داشتند. شب های جمعه، در منزلشان روضۀ خصوصی داشتند 
استثنا  بدون  سال  تمام  طول  اهل البیتدر  مداحان  و 
می رفتند و برای ایشان روضه می  خواندند. ایشان و خانواده شان 
حسینی  سال،  تمام  در  ایشان  می کردند.  یه  گر و  می نشستند 

بودند.
راوی: حجة االسام هاشمی نژاد

راوی:دکتر عّباسی
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کنیم،  که می خواستیم در مسجد توّسل پیدا  هر وقت 
ایشان نه با کسی حرف می زدند و نه بلند می شدند که 
که من با ایشان بودم، تا حاال ندیدم  بروند.در این سی  چهل سال 
وقتی نماز تمام می شود، ایشان بلند شوند و بروند. فقط یک بار یا 
دوبار بود که ایشان می خواستند به مسافرت بروند و پرواز داشتند 
که من  گر جایی می خواستند بروند قبل آن به من می گفتند:  و یاا
که به  می روم، نمی توانم بنشینم. یک بار هم چند سال پیش بود 
شما  روضۀ  برای  شود،نمی توانم  تمام  که  شما  منبر  گفتند:  من 

بنشینم؛ باید به فرودگاه بروم.
راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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در سال 79 بین فاطمیۀ اول و دوم، من در اردکان یزد 
یا به حقیر گفتند که  منبر می رفتم. یک شب در عالم رؤ
حضرت  به  که  را  »خدماتی  بگو:  تهرانی  مجتبی  آقا  حاج  به 
کردند«. من از خواب بیدار شدم و  کردی، بی بی قبول   زهرا
به ایشان تلفن کردم، ساعت 10 صبح بود. بعد از سام و علیک به 
که عنایتی از ناحیۀ حضرت زهرا به شما شده  گفتم  ایشان 
است و حضرت چنین پیغامی به شما دادند. ایشان منقلب شد 
کرد و بعد از چند ثانیه  یه  گر کردن؛ به شّدت  یه  گر کرد به  و شروع 
یا عجیب است! چون دیشب،  که آرام شدند، فرمودند: »این رؤ
را  حاجتش  و  کردم  وظیفه ای  انجام  سّید  یک  به  نسبت  من 
به حضرت  و  ایستادم  قبله  به  رو  او رفت، من  که  برآوردم؛ وقتی 
گفتم: »بی بی جان؛ دلم می خواهد  کردم و  زهرا عرض ادب 
که از فرزندان ایشان هستید از  که شما قبول بفرمایید! حاال شما 
از  من  که  جمله ای  عین  دقیقًا  و  گرفته اید  تماس  من  با  اردکان 
را  کارم   زهرا که حضرت  به من می گویید  حضرت خواستم 

قبول کردند.«

یکی از ویژگی های جلسات حاج آقا مجتبی این بود که 
ایشان اهل بیت را به جلساتشان دعوت می کردند. این 
کار  در شب های قدر کامًا واضح بود و حال جمع را تغییر می داد. 
یختگی جلسه  از همین فوق العاده بودن حال جمعّیت و به هم ر
دعوتشان  که  بود  معلوم  می کردند،  توّسل  ایشان  که  هنگامی  در 

بی پاسخ نبوده است.

راوی: حجة االسام هاشمی نژ ا د

راوی:حجۀاالسام هوایی
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حاج آقا جزء افرادی بود که همیشه می گفتند: »من خیلی 
سّنتی عمل می کنم.« نسبت به مناسبت ها هم خیلی 
را  همۀدعاها  و  است  رمضان  مبارک  ماه  اینکه  به  بودند  متعبد 
بخوانند. یا اّیام ذیحجه دعاها را حتمًا بخوانند. بارها و بارها هم 
درک  باید  و  شاید  که  آن چنان  را  دعا  مفهوم  شما  »اگر  می گفتند: 
نمی کنید ترک نکنید و دعایتان را بخوانید؛ ماه رمضان قرآنتان را 
بخوانید و عباداتتان را تا آن جایی که می شود انجام بدهید.« البته 
گر این کارها را  این دّقت را هم می کردند که: »اصل واجبتان است؛ا
کارهای  به  ضرری  مستحبات  باشید  مراقب  می دهید،  انجام 
که بر من  واجبتان نزند.« این خیلی مهم بود. می گفتند: »آن چیزی 
کارهایم مراقب  با  ارتباط  باید در  که من  واجب است، این است 
کنم، درس فقه و اصولم را داشته باشم،  یج  که معارف راترو باشم 
جلسه ام را داشته باشم این ها، برایم واجب است. من در حقیقت با 
گر ببینم مستحبات  این وزنۀ علمی باید این کارها را انجام بدهم. ا
کنار بگذارم.« شاید  کارها ضرر می زنند باید مستحبات را  به این 
گر ببینم می خواهم  برای کمتر کسی قابل هضم باشد. گفتند: »من ا
را  شبم  نماز  می زنم،  چرت  درس  بروم  صبح  و  بخوانم  شب  نماز 
ولی  باشد،  سنگین  خیلی  بعضی ها  برای  شاید  این  نمی خوانم« 
ایشان اعتقاد داشتند. می گفتند: »آقا! وظیفۀ شرعی من این است 
پا باشم و شب خوب  که بروم صبح درس فقه و اصول بدهم و باید سر
کار  گر ببینم نماز شب جلوی آن  کنم و بروم درس بدهم. ا مطالعه 
اصلی من را می گیرد انجام نمی دهم. نماز شب برای من مستحب 

است؛ باید به آنچه که بر من واجب است عمل کنم.« 
راوی: حجة االسام حسین تهرا  نی
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یادم  هم  من  می نوشت.  را  درس هایش  تمامی  ایشان 
شاید  اآلن  بودم.  کرده  مقید  را  خودم  که  است 
کاسورهایم را داشته باشم که در مدرسه هر چیزی معلم می گفت 
می نوشتم. این را از حاج آقا یاد گرفته بودم. چون می دیدم حاج آقا 
که تمامش  که می  خواست برود خودش را مقید می کرد  هر درسی 
یسد. با اینکه دورۀ خارج اصول را چهار دفعه درس داده بود  را بنو
اّما خودش را مقّید  و مثل موم در دستش بود و نیازی نداشت؛ 

کتابت. کرده بود به نوشتن و 
 ایشان سال ها در حوزه درس داده بود. علی الخصوص همیشه 
و  ضابطه مند  خیلی  چون  اصول،  خارج  می گفتند:»درس 
کاسیک است از من خیلی مؤونه نمی برد«؛ اّما ایشان برای درس 
فقه خیلی وقت می گذاشتند. چهارچوب اصول بعد از دو یا سه 
نداشت. کم  چیزی  هیچ  و  بود  معلوم  قشنگ  دادن،  درس  دور 

البته این را هم آماده می کرد و هر دو را هم می نوشت. اّما درس فقه 
چون طبیعتًا باید می رفت و اقوال فقها، نظراتشان و مستنداتشان 
را می دید و تبیین می کرد و در نهایت فتوای خودش را می داد لذا 

همیشه می گفتند:»خارج فقه از من خیلی بیشتر وقت می برد.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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کار  که من در  ایشان می گفتند: »آن تعصب و تصلبی 
کسی دارد.« یک نمونه اش را تقریبًا  کمتر  علمی دارم 
که  را  این  درس  به  نسبت  ایشان  دیدم؛  که  بود  پیش  سال   20
که  می کردیم  فکر  وقت ها  بعضی  می کرد.  عمل  واقعًا  می گفت 
اغراق می کند و بعد می دیدیم که نه،واقعا همین طور است. ایشان 
یک سفر در زمستان به مشهد مشرف شدند؛ فکر می کنم پنج شنبه 
دوستانشان  از  یکی  با  و  نبودم  ایشان  با  من  البته  بود.  جمعه  یا 
که به سمت  مشرف شده بودند.بعد از ظهر جمعه پرواز داشتند 
یادی هم در مشهد آمده بود و  تهران بیایند. زمستان بود و برف ز
پروازها لغو شده بود. اّیام سال تحصیلی بود و ایشان صبح شنبه 
دو  می رفتند.همیشه  مروی  مدرسۀ  به  باید  هفته  اّیام  دیگر  مثل 
درس داشتند؛ اّول خارج اصول و بعد هم خارج فقه. کتاب هایشان 
کنسل شده تا ببینیم  که پرواز  را همراهشان برده بودند. زنگ زدند 
نکرده  معطل  دیگر  ایشان  بود،  بسته  فرودگاه  چون  می شود.  چه 
گرفته و ساعت 8 یا 9 شب از  بودند؛ بافاصله ماشین شخصی 
همان مشهد آمده بودند تهران. گفته بودند:»من تهران درس دارم، 
که هست باید خودم را برسانم.« ساعت 8 شب در آن  هر طوری 
برف و سرما ماشین شخصی گرفته بودند و بی وقفه به تهران آمدند 
و  خواندند  نماز  و  گرفتند  وضو  رسیدند.  خانه  به  صبح   6 که 
یک  تهران  تا  و  می کردم  مطالعه  همه اش  ماشین  در  گفتند:»من 
لحظه مژه نزدم.« 6 نماز را خواندند و 6:30 صبح رسیدند مروی. 
گفت  گفتند:»بین دو درس یکی از طلبه ها به من  که  یادم است 
که حاج آقا در این سرما -چون تهران هم سرد بود- یک مقدار دیرتر 
که آقایان برسند.برای ما خیلی سخت است  کنید  درس را شروع 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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گفتند:  مروی.«  برسیم  صبح  ساعت 6:30  تا  بیاییم  منزل  از  که 
»همین طور نگاه نگاه کردم و گفتم: مرد حسابی! من ساعت 8 و 9 
صبح  اینکه  برای  تهران  آمدم  مشهد  از  ماشین  با  یک سره  شب 
درس تعطیل نشود؛ منی که سنم 60 سال است؛ شما از خانه ات تا     

اینجا که می خواهی بیایی سختت است؟«

تعطیل  چهارشنبه شان  روز  اخاق  کاس  اینکه  برای 
کردیم. بعد  نشود، ایشان را در یک روز پنجشنبه عمل 
را  شنبه  کاس  که  بود  این  من  از  حاج آقا  سؤال  اّولین  عمل،  از 
به  نمی توانید  که  شنبه  حاج آقا  گفتم:  من  کنم؟!  چه کار 
گفتند: پس یک شنبه  کاس هایتان برسید... با یک حالت ُحزنی 
باید برم سر کاس فقه...؟! با تمام وجود غّصه می خورد که کاس 
و  می کردند  تکرار  مدام  شد.  خواهد  تعطیل  »یک روز«  درسشان 

که درسم چه می شود؟! می گفتند 

در  من  می فرمودند:  که  می شنیدم  ایشان  از  بارها  من 
بچگی  از  نمی روم.  هیچ جا  تحصیلی ام،  شب های 
فردایش  من  که  »شب هایی  می گفتند:  ایشان  که  می آید  یادم 
درس دارم هیچ جا نمی روم و فقط می نشینم پای درس و بحث 
کامًا  کند و مطلب  که درس فردا را آماده  خودم.«ایشان مقّید بود 

کاس بروند. در دستشان باشد و بعد سر 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی



146

هم  یک بار  حّتی  عمر  تمام  در  می فرمودند:من  ایشان 
که بسته باشد، دراز نکردم!  پایم را به سوی عمامه ای 
این عمامه رسول اهلل است! تکرار می کردند و می فرمودند: به هیچ 
زمین  روی  را  عمامه ام  که  وقتی  حّتی  وقت،  هیچ  در  و  وجه 

گذاشتم، پایم را دراز نکردم.

می گفتند: »در این نظام باالخره شرایطی فراهم شده و 
کرد و دانشگاه رفت؛  می شود علوم جدید را تحصیل 
که استعداد دارد و در خانوادۀ روحانی  کسی  خیلی خوب است 
است اّول برود محیط دانشگاه و علوم جدید را تحصیل بکند و 
وارد حوزه بشود.«  بازتری  با دید  تا  را بخواند  درس های دانشگاه 
می گفتند:»در زمان ما واقعًا این امکان وجود نداشت یعنی شرایط 
که واقعًا توان و  کسی  که شرایطش هست و  این طور نبود. اّما اآلن 
رشد فکری اش را دارد، برود دانشگاه و علی الخصوص رشته هایی 
باز  و  پرورش یافته  تابا ذهن  بخواند  را خوب  باال است  که سطح 
که مسائل حوزه و علوم حوزوی خیلی بهتر برایش  وارد حوزه بشود 
جا بیفتد؛ این بهتر است تا کسی که اصًا وارد دانشگاه نمی شود 
باالخره  چون  برود.  بخواهد  پایین تر  تحصیات  سطح  با  مثًا  و 
را  آن ها  تا  می خواهد  فکری  قوی  بنیۀ  حوزی  عالیۀعلوم  سطوح 
بفهمد، لذا هم من هم اخوی ابتدا در دانشگاه در رشتۀ مهندسی 

کرده سپس وارد حوزه شدیم.« تحصیل  راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام رشاد
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و  عمیق  بسیار  و  درس ها  ین  بهتر از  ایشان  درِس 
کسانی باید  که معروف بود  گونه ای  استداللی بود، به 
که قبًا  یک دوره درس خارج  کنند  در درس خارِج ایشان شرکت 
از  خالی  و  شده  دسته بندی  و  منّظم  ایشان،  باشند.درِس  رفته 
حشو و زوائد و معطوف به نیازهای روز و مناسب برای اهِل کار در 
ِصرف  که  بود  درس هایی  جمله  از  درسشان  بود.  علمی  زمینه 
حضور نمی توانست برای انسان کافی باشد، طلبه ای که در درس 
ایشان حاضر می شد،حتمًا می بایست قبل و بعد از درس وقت 

کار می کرد.  که ایشان می گفت  می گذاشت و روی مطالبی 

کامل  که ایشان محّبت پدرانه خودشان را  سال 80 بود 
گردان  کردند و یک درس خصوصی هم برای برخی شا
ایشان  بیمارِی  تا  خصوصی  درس  این  گذاشتند.  خود  خاّص 
کرد. به لطف خدا،غیر از این درس های خصوصی،در  ادامه پیدا 
که مخصوصًا در زمان تهّیه و تنظیم توضیح  المسائل و  جلساتی 

مناسک حّج انجام شد، من در خدمتشان بودم.

راوی:آقای دکتر اسماعیلی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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که ایشان بیان فرمودند، شصت و  بحث والیت فقیهی 
کردن و ساختار دادن، به  یر  سه جلسه شد و بعد از تقر
کتاب تنظیم شد. من آن را خدمتشان دادم و عرض  صورت یک 
کردم: این را ماحظه بفرمایید که ما آن را منتشر کنیم. ایشان آن را 
کردید، من  که شما خیلی ساختار را عوض  دیدند و بعد فرمودند 
دلم می خواهد به همان ترتیبی که بحث کرده بودم، تنظیم شود و 
را  مطلوب  اثر  یک  مقتضای  من  شود.  منتشر  صورت  همان  به 
به  مباحث  چینش  در  تغییراتی  باید  طبعًا  و  بودم  کرده  اعمال 
ید من همین تابستان وقت  که بگذار گفتند  وجود می آمد. ایشان 
آن  به  و  اّول  از  را  خودم،این  یادداشت های  اساس  بر  و  بگذارم 
عرض  ایشان  به  من  کنم.  تنظیم  کرده ام  القاء  خودم  که  ترتیبی 
کردم که حاج آقا در یک تابستان که حدود دو ماه حوزه ها تعطیل 
است، نمی شوداین کار را انجام داد، دراین فاصله نمی شود حّتی 
کرد، این اثر حدود چهارصد تا پانصد  کتاب را تنظیم  یک جلد 
کامًا حضور ذهن  گفتند چرا من هم  صفحه شده است.ایشان 
کتاب را تنظیم می کنم.  دارم و هم همۀ یادداشت هایم هست و 
من برایشان محاسبه کردم و گفتم نمی شود در این مدت، مطلب 
گفتند:  کار دشواری است. اّما ایشان  کرد، این  را نهایی و منتشر 
از  من انجام می دهم. دو سه نوبت هم در خال همان تابستان 
شروع  هنوز  گفتند:  رسید؟  کجا  به  کار  آقا  حاج  پرسیدم  ایشان 
هم  سفر  گاهی  و  است  شلوغ  سرتان  شما  کردم:  عرض  نکردم. 
ید؛ متأّسفانه با رحلت حاج آقا این  پیش می آید و مراجعات دار

اّتفاق نیفتاد و کتاب همچنان ماند.
راوی: حجة االسام رشاد
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ایشان در بعضی مواقع و در مورد بعضی چیزها نکته ای 
پرده  چه  می فهمید  آنجا  تازه  انسان  که  می گفتند 
کشیده شده است! مثًا یکی  ضخیمی روی چهره علمی ایشان 
که در  که من از آن بسیار شگفت زده شدم، وقتی بود  ازجاهایی 
باب مکاسب محّرمه به بحث غنا و موسیقی رسیدیم. ایشان به 
خیلی  من  نظر  به  که  کردند  موضوع شناسی  را  بحث  ای  گونه 
این  در  یادی  ز مطالعات  ایشان  که  می داد  نشان  و  بود  عجیب 
دارند!یا  غنا  و  موسیقی  بحِث  با  یادی  ز آشنایی  و  کردند  زمینه 
مجبور  ایشان  و  می رسید  چیزها  این طور  و  ِسحر  به  بحث  وقتی 
کند و مبانی  می شد برای ابراز نظر شرعی و افتاء، موضوع شناسی 
که  خودشان را توضیح دهد، آن موقع تازه انسان متوّجه می شد 
که همه  و غرایب هم دست دارد. همان طور  ایشان در عجایب 
لذا  بود،  بودن شان  کتوم  ایشان  خصوصّیات  از  یکی  می دانند، 
چیزی را بروز نمی دادند. این مقام علمی ایشان بود. ایشان یک 
گنجینه تمام عیار علمی بود و چه چیزی بهتر از این که می شد از 

که در محضر ایشان باشی استفاده کنی؟ هر لحظه ای 

مشی ایشان در درس مشی خود امام و مرحوم آیت اهلل 
بروجردی بود. بارها می گفتند که من از درس این دو بزرگوار 
خیلی خوشم می آمد؛ به  این سبب شروع به درس که می کردند، همۀ 
که صاحب نظر بودند را  بیان می کردند؛ مثًا چهار  کسانی را  اقوال 
که صاحب نظر و ادله هستند را می گفتند و در  کسانی  پنج نفر از 
نهایت نظر خودشان را با ادلۀ خودشان در تأیید یا رد آن ها مطرح 

می کردند. 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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که از  کسانی  که آیت اهلل جوادی آملی، به  یادم هست 
تهران می آمدند تا از ایشان سؤال بپرسند می فرمودند: 
ایشان  از  را  سؤاالت  این  و  تهرانی  مجتبی  آقا  حاج  سراغ  ید  برو

بپرسید. چرا با وجود ایشان به قم می آیید؟!

نقل  خودشان  آقا.  حاج  خدمت  آمد  طاب  از  یکی 
که: »رفتم پیش یکی از بزرگان حوزه های علمیه  کردند 
آن  تهران.  در  تهرانی  آقای  درس  بروم  می خواهم  گفتم:من  و 
گفت: »تو ده سال درس یکی از علما را خواندی؛ حاال برو  بزرگ 
کاس های آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی تا بفهمی درس یعنی 
می کرد:  نقل  می شناخت  را  آقا  حاج  اینکه  نظر  از  خودش  چه.« 
یس را از خود  کرده بودند و این مشی تدر یس  »حاج آقا سال ها تدر
امام یاد گرفته بودند. مطالب را خیلی دسته بندی شده و اصولی 
که داده می شود باید برای  بیان می کردند و معتقد بودند درسی 

طلبه قابل فهم باشد.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام  هوایی
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رمضان،  مبارک  ماه  از  هفت،بعد  ساعت  شب،  یک 
کاری خدمت ایشان رفتم. پشت خانه شان یک  برای 
داشت  بود،  کوچه  آخر  در  که  خانه ای  آن  بود.  بست  بن  کوچه 
آمد  و  رفت  شب  نصف  می ساخت.چون  واحد  چند  و  بیست 
داشتند و آجر و آهن خالی می کردند، ایشان اذیت شده بود.عاوه 
بر این  ایشان هم پیر بود و هم بیمار، لذا کافه شده بود. همسایه ها 
هم مقّصر نبودند،چون چاره ای جز این نداشتند. حاج آقا در این 
که چه  مّدت خیلی اّذیت شده بود.  ما هم هر قدر فکر می کردیم 
نظرمان می رسید،  به  راه هایی هم  نمی دانستیم، حّتی  کنیم  کار 

کنیم. کاری  ولی ایشان اجازه نمی داد 
بودم.  هم  تنها  و  داشتم  قرار  ایشان  با  شب  هفت  ساعت  من 
دیدم  شدم  داخل  شدم.وقتی  وارد  و  زدم  در  و  رفتم  خدمتشان 
حاج آقای ما حاج آقای قبلی نیست! حالشان حال عادی نبود و 
خیلی منقلب بودند! بعد از مقّدمات، طبق عادتی که داشتم، به 
کرد  که حاج آقا چه شده است؟ ایشان سعی  کردم  ایشان اصرار 
گفتم حاج آقا باید به  کند، ولی من رها نکردم و  کتمان  قضیه را 
که  من بگوییدچرا حالتان این طور است؟ ایشان به من فرمودند 
اذیت  که من خیلی  و می دانی  اینجا خبر داری  یان  از جر شما 
که ایشان خانه شان را عوض  کرد.  طوری شد  می شوم، باید فکری 

کردند.
تی که من دارم خبر داری.  دیشب نشسته  فرمودند: شما از مشکا
آن  در  می کردم،  مطالعه  صبح  خارج  درس  برای  داشتم  و  بودم 
کردند و من اذیت شدم، حّتی این  راوی:آقای دکتر اسماعیلیساختمان خیلی سر و صدا 
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یاد بکشم،  تعبیر را کردند که کار به جایی رسید که می خواستم فر
ولی دیدم که من طلبه هستم و نمی توانم هر کاری کنم که دیگران 
که یک دفعه منقلب شدم و با  می کنند. همین طور نشسته بودم 
که نمی شود! من دارم اینجا  گفتم این طور  ناراحتی به خود ائّمه 
یم،  بگو قال الصادق  و  قال الباقر  بیایم  صبح  که  می کنم  مطالعه 
کاری بکنید! بعد هم به امام صادق  این ها نمی گذارند، خودتان 
علیه السام رو کردم و گفتم آقا امام صادق، کاری بکنید!بعد هم 

کردم یادداشت برداشتن و نوشتن. شروع 
بعدازظهر،   5 ساعت  مغرب،حدود  از  قبل  امشب  فرمودند  بعد 
همان همسایه زنگ زد! گفت آقا من دیشب خوابی دیدم و خیلی 
یم، ولی چون استخاره ام خوب  یا نگو یم  مرّدد بودم به شما بگو
گفت من دیشب خواب  یم.  آمد، خدمتتان آمدم تا خوابم را بگو
ولی خانواده  دارم،  کاری  با شما  و  آمدم  دِر خانه شما  که  دیدم 
گفتم برای چه  یف بردند.  کاِس درس تشر که آقا به  گفتند  شما 
یف بردند درس؟ گفتند که قرار است امام صادق� بیایند  تشر
گفت من به مدرسه مروی، آمدم و  درس و ایشان رفتند! همسایه 
که امام صادق علیه السام پای درس شما نشسته اند، ولی  دیدم 
چرا  بپرسم  شما  از  آمدم  که  هستید!همین  ناراحت  خیلی  شما 
ناراحت هستید، حالتان منقلب شد و همان موقع به امام صادق 

کنید! کاری  که آقا شما  گفتید  علیه السام 
یه کردن و فرمودند ما چطور این همه  گر کردند   بعد حاج آقا شروع 

لطف و محّبت ائّمه را جواب دهیم؟
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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من  به  یا  رؤ عالم  در  صادقیه  اّیام  در   1382 سال  در 
درس  در   صادق امام  صبح،  فردا  که  شد  گفته 
یف  حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت می کنند و به مدرسۀ مروی تشر
می برند. صبح بعد از پایان درسشان، به ایشان تلفن کردم و ماجرا 
و  کردند  یه  گر خیلی  و  شدند  منقلب  ایشان  کردم؛  یف  تعر را 

گفتند: 
این  می کردند.  گودبرداری  و  ک برداری  خا منزل  پشت  »دیشب 
صداهای مهیب نمی گذاشت که من بخوابم؛ لذا بلند شده بودم 
و مدام در اتاق قدم می زدم. تسبیح به دست گرفته بودم و صلوات 
می فرستادم و هدیه می کردم به روح مطهر امام صادق. بعد 
دارم؛  درس  تا  دو  صبح  من  آقا؛  که  می کردم  عرض  حضرت  به 
گر هم شب نخوابم، نمی توانم فردا صبح به مدرسه بروم و درس  ا
کنم و  کمی استراحت  کنید تا من بتوانم  کمکم  گفتم: آقا!  بدهم؛ 

صبح انجام وظیفه کنم! 
 صادق امام  آقا  به  متوّسل  یادی  ز مّدت  دیشب  من  لذا 
یای شما، معلوم  از این رؤ بودم و از حضرت استمداد می کردم. 
و  بوده  کارساز   صادق امام  به  من  توّسل  این  که  می شود 
مسرور  خواب  این  از  خیلی  ایشان  فرمودند.«  عنایت  حضرت 
که  تواضعی  باب  از  ایشان  بعد  کردند.  یه  گر و خیلی هم  شدند 
که ما خیلی دور  داشتند فرمودند: »از این عنایات معلوم می شود 
که از نظرشان نیفتیم. ان شاءاهلل  از درگاهشان نیستیم. ان شاءاهلل 

که گوشۀ چشمی به ما داشته باشند!«
روضه های  علمی،  درس  حوزه های  که  یم  دار روایاتمان  در  ما 
در  که  دیدم  شب  یک  یا  رو عالم  در  من  لذا  هستند.  بهشت 

راوی: حجة االسام هاشمی نژاد



154

یک  یند،  می گو درس  ایشان  که  آنجایی  و  هستم  مروی  مدرسۀ 
است،  جاری  چشمه ها  است؛  وسیع  خیلی  که  هست  باغی 
درس  مشغول  هم  ایشان  و  می کنند  پرواز  آن  در  یادی  ز کبوتران 

گفتن هستند. 
و  شدند  خوشحال  گفتم،  ایشان  به  را  خواب  این  وقتی  که 
عنایت  مورد  مباحثاتمان  که  می شود  معلوم  الحمدهلل  گفتند: 

اهل بیت� است.
راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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را  بنده  و  گذاشتند  ما  دوش  روی  بار  یک  آقا  حاج 
که من دلم می خواهد این ملک  و فرمودند  خواستند 
حاج عبداهلل واقع در چهار راه سیروس را به شما بسپارم. در اختیار 

یِج معارف مورد استفاده قرار بگیرد. شما باشد و در مسیر ترو
ما هم با حاج آقا به محضر رفتیم و به صورت محضری این را به 
ملک  تملیِک  عنوان  به  یض  تفو آن  البّته  کردند.  یض  تفو بنده 
در  مکان  این  که  بود  کرده  وصیت  ایشان  بلکه  نبود،  شخصی 
آمدیم وقف نامه ای  بعد هم  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  این مسیر 
کردیم و آنجا تجدید  نوشتیم و آن را به عنوان مدرسه علمّیه وقف 
یرزمین ساخته شد و شد  بنا شد و یک ساختمان چهار طبقه با ز

مدرسۀ علمیۀ امام رضا�.

که ما این محّل را  کردم  یک روز آمدم به ایشان عرض 
یم و  یم طلبه می گیر کردیم و دار مدرسه عملّیه رسمی 
گذاشتیم.  رضا�  امام  هشتم،   امام  مبارک  نام  به  هم  را  نامش 
ایشان خیلی خوشحال شدند، مخصوصًا از اینکه این محّل به نام 
یادم  که  آنجا  تا  نام گذاری شده است.  مبارک حضرت رضا� 
که  کردند. بعد از آن فاصله ای نشد  است خیلی اظهار خرسندی 
که  یک روز به من فرمودنددیشب یا همان شب من خوابی دیدم 
در آن محّل در خیابان سیروس چشمۀ بزرگی باز شده است و آب 
زاللی جاری است و فرمودند من این را تعبیر می کنم که اینجا منشأ 
یج دین خواهد شد، من آینده درخشانی را در  خیرات و مبدأ ترو

این کار می بینم.
راوی:حجة االسام رشاد

راوی:حجة االسام رشاد
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برایشان خیلی مهم بود کسی که پای درس می نشیندبه 
آمده  درس  سر  مطالعه  با  و  باشد  داشته  دّقت  درس 
که او در فضای  کسی اشکال می کرد و ایشان می دید  گر  باشد. ا
درس نیست، به هیچ وجه پاسخ او را نمی دادند؛ بعضی وقت ها 
درس  باغ  تو  شما  آقاجان  می گفتند:  یح  صر خیلی  ایشان  هم 
گر اشکال پخته، درست و دقیقی بود، ایشان جواب  نیستی! اّما ا

می دادند.

کسی  با  نظم  در  و  بودند  منّظم  بسیار  بسیار  ایشان 
که  ما دیر می رسیدیم،ایشان  وقتی  نداشتند.  تعارف 
از پنج  را نگه دارد، می گفتند: »من  خیلی می خواست احترام ما 
دقیقه پیش منتظر شما بودم« یعنی تذّکر خودشان را می دادند.

کردی؟ عرض  که چرا دیر  یک بار من دیر رسیدم،ایشان فرمودند 
کردم اینجا مجلس ختمی بود، خیلی شلوغ بود. یعنی به هیچ وجه 

بی نظمی و خلف وعده را بدون دلیل قبول نمی کردند.
راوی:آقای دکتر اسماعیلی 

راوی:: حجة االسام حسین تهرانی
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بعد از چند سال یک بار 7 دقیقه با تأخیر خدمتشان 
که دیر  رسیدم. تا وارد شدم، فرمودند: سابقه نداشت 
گفتند:  کردی! آن قدر محکم  کنی؛ »هفت دقیقه« وقت مرا تلف 

یادی است.  که انگار زمان خیلی ز »هفت دقیقه« 
باید  هرحال  در  فرمودند:  بودم!  ترافیک  در  حاج آقا  گفتم:  من 

که دیر نرسی!  کنی  خودت را تنظیم 

وارد  می خواستند  خارج  بحث  در  ایشان  که  زمانی 
که مثًا به مرحوم نائینی،  نظرات آقایاِن علماء بشوند، 
مرحوم صاحب عروه، مرحوم آخوند یا حّتی مرحوم امام متعرض 
بشوند؛می گفتند:»بزرگان استاد ما هستند و روی سر ما جادارند؛ 

یم« راوی:حجة االسام وطن خواهاّما ما دست از طلبگی مان برنمی دار

راوی:آقای مؤمنی
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و  کند  صحبت  می خواست  و  می آمد  طلبه ای  گر  ا
کار می برد و آقا احساس  عبارت ها و اصطاحاتی را به 
بر  و  کرده  حفظ  فقط  و  نفهمیده  را  اصطاحات  او  که  می کردند 
ط نیست؛ می گفتند: »آقا! علمایی 

ّ
ید مسل که می گو کلماتی  این 

گر می دید  حرف نزن؛ یک جوری حرف بزن ما هم بفهمیم«؛ ولی ا
هست،  هم  جا  به  و  می برد  کار  به  را  اصطاحات  طلبه ای  که 
می پذیرفت و هیچ تذّکری به ایشان نمی داد و جواب هم می داد. 

گوش می کرد و شروع  گر طلبه ای سؤال می کرد، ایشان  ا
می کرد به جواب دادن. چون در صحبت های حاج آقا 
یا  است؛  این طور  آنجا  آقا!  حاج  می گفت:»نه  مثًا  می شد؛  وارد 
اینجا این طور است«؛ حاج آقا در دفعۀ اّول هیچ چیز نمی گفت و 
گر آن طلبه دست بر نمی داشت و برای  کامش را ادامه می داد و ا
می گفتند:  ایشان  ید؛  می پر حاج آقا  حرف  در  سوم  یا  دوم  دفعۀ 
یکی  یکی  باید  می شو یم!  خسته  بزنیم  حرف  هم  با  »دوتایی 
نفری حرف  گفتی؛ چرا دو  کنیم. من شنیدم شما چه  صحبت 

که بعد هیچ کدام هم نفهمیم چه گفتیم.« بزنیم  راوی:حجة االسام وطن خواه

راوی:حجة االسام وطن خواه



گر ایشان یک مطلب علمی را توضیح می داد و اسامی  ا
که هر اسمی برای آن گذاشته می شد  مختلفی داشت 
بکنند،  تفهیم  خوب  اینکه  برای  داشت.ایشان  تی  مشکا
ید«؛ یعنی من  می گفتند: »من آش را می پزم، شما اسمش رابگذار

یم و اسمش هر چه می خواهد باشد.  راوی:حجة االسام وطن خواهحقیقت مطلب را می گو
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که به ایشان داشتم، یکی از  براساس شّدت عاقه ای 
را همراهی  ایشان  از درس، مدام  که بعد  بودم  افرادی 
و  کمک  انصافًا  هم  ایشان  می پرسیدم؛  را  تم  سؤاال و  می کردم 
دستگیری می کردند. حّتی برای اینکه می خواستم از این فرصت 
آقا  حاج  برای  و  می گرفتم  را  چای  آبدارچی  از  کنم؛  استفاده 
می بردم. ایشان چای را می خوردند و باز حاج آقا را تا سردرسشان 
که  گفتند  که دیدند، به من  همراهی می کردم.ایشان یکی دوبار 
کار را نکن، من راضی نیستم؛ عبارتشان این بود: »می شود از  این 
گفتند:»چای برای  گفتم:»بفرمایید«.  شما یک خواهشی بکنم؟« 
من نیاور! بگذار ایشان بیاورد و شما نیاور«.این را با خواهش از من 
بیرون  دیگر  آن  از  یم.بعد  بگو نه  نتوانستم  که  طوری  خواستند، 
تم را می پرسیدم.  می ایستادم و حاج آقا که می آمدند بیرون، سؤاال

واقعًا  می شدند،  وارد  که  زمینه هایی  در  آقا  حاج 
صاحب نظر بودند و نام هیچ عالمی ایشان را مرعوب 
کردن می داد.  نمی کرد. درس ایشان واقعًا به طلبه جرأت اشکال 
رأی،  استقال  و  کامل  آزادگی  با  علمی  بحث های  در  حاج آقا 
حرف  محکم  بسیار  درس  در  و  می کردند  بیان  را  خودشان  نظر 

کامًا دقیق و علمی نقد می کردند.  می زدند؛سخن بزرگان را 
نقد  کامل  احترام  با  را  امام  مرحوم  نظر  موارد،  بعضی  در  حتی 
می کردند. با آنکه به صراحت می فرمودند: »امام خمینی تالی تلو 
کنار  معصوم بود؛« ولی در برابر ایشان هم نظر علمی خودشان را 

نمی گذاشتند.
راوی:حجة االسام هوایی

راوی:حجة االسام وطن خواه
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وقتی مراجعه می کردیم جواب می دادند؛ موقع برگشت 
که سؤال می کردیم ایشان جواب می دادند؛ موقع رفتن 
که سوار ماشین می شدند و سؤال می کردیم،جواب  از سر درس 
کم  گفتم: »حاج آقا! شما چرا برای ما  می دادند. یک بار به ایشان 
ید!«ایشان گفت:»شما  ید؟بیشتر  برای  ما وقت  بگذار وقت  می گذار
که  که به ما رسیدید دیگر بنیه اش نیست  دیر به ما رسیدید،اآلن 

یم.«  بیش از این برای شما وقت بگذار

بنده به دالیلی نتوانستم درس را ادامه بدهم و چون با 
حاج آقا حسین، آقازادۀ ایشان هم بحث بودم، حاج آقا 
که غیبت های من طوالنی شد،  را فهمیدند. مدتی  این مطلب 
گرفتند که علت چیست؟ مشکلی پیش آمده؟  ایشان سراغ من را
که به فانی بگویید: »زود مجتهد  گفته بودند  بعد به آقازاده شان 
که  گفتند  و  را دیدند  آقا من  روز بعد حسین  شدی؟!«.یکی دو 
گفته اند. من به خاطر همین جملۀ حاج آقا  حاج آقا این تذّکر را 
کردم و آمدم سر درس.  حاج  تم را هرچه بود ،جمع و جور  مشکا
آقا را در راه دیدم؛ گفتند: »احوالت را پرسیدم و گفتم که به فانی 
یف  تم را برایشان تعر بگویید زود مجتهد شدی؟!«. من هم مشکا

کردم. 

راوی:حجة االسام وطن خواه

راوی:حجة االسام وطن خواه
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که در اثر اقدامات درمانی که  تمام تاششان بر این بود 
و  درس  و  روزمره  کار  از  ایشان  می شود،  انجام  
کار  این  گر  ا که  می کردند  سؤال  دائم  نماند.  باز  بحث هایشان 
رمضان  ماه  می توانم  یا  بروم؟  را  منبرم  می توانم  من  شود،  انجام 
کاس هایم را داشته باشم؟ نماز ظهرم را می توانم بروم بازار بخوانم؟ 
را به  که همۀ بحث های درمانی  بودند  باالخره آن چنان حّساس 
فعالّیت های  بتوانند  اینکه  با  می دادند  ارتباط  نحوی 
اجتماعی شان را داشته باشند و ترک نکنند. همه شاهد بودیم که 
و اصرار  ادامه داشت  این  برکتشان هم  پر روزهای عمر  تا آخرین 

که بروند و محافل علمی شان را ادامه بدهند. داشتند 
راوی:دکتر حسینی
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دقیق  خیلی  درس هایشان  در  مجتبی  حاج آقا 
عمومی  درس های  در  حّتی  بودند.  نکته سنج  و 
و  علمی  دّقت های  از  دست  داشتند،  که  هم  عرفانی  و  اخاق 
یزه کاری های بحث دست بر نمی داشتند. البّته طوری مطلب  ر
که اغلب  را عاری از اصطاحات و ساده و روان بیان می کردند 

مخاطبین بفهمند و کسی سر در گم نشود. 
که  کامًا معلوم بود  بسیاری از نکات دقیق اخاقی و عرفانی هم 
یافت شخصی خودشان است و بیان چشیده ها است. نکاتی  در
کسی مطلب را تجربه نکرده باشد، آن را نمی فهمد.  گر  که ا است 
بردی و عملی می کرد و به قول  کار این ویژگی درس های حاج آقا را 

خودشان ذهنیت گرایی نبود.

یژگی های خارج فقه و اصول ایشان این بود که  یکی از و
هم  ایشان  خود  بود.  منظم  و  ُرفته  شسته  و  تمیز  واقعًا 
بارها این جمله را در درسشان می گفتند: من خیلی ُمِصر هستم 
را  درس ها  نکنم.  یخته  ر هم  به  و  نکنم  گیج  خیلی  را  طلبه  که 
کامل و منّظم می کردند. چهارچوب درس را  طوری  دسته بندی، 
می گفتند:  بماند.حاج آقا  طلبه  ذهن  در  که  می کردند  مشخص 
کش دادن بیش از حد  کش داد؛ چون  نباید بحث را بیش از حد 

کند. که طلبه زده شود و بحث را رها  راوی: حجة االسام حسین تهرانیباعث می شود 

راوی: حجة االسام هوایی
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کسی تازه  وارد بود و بحث را نمی دانست و سؤالی  گر  ا
یند که آقا شما تازه واردی،  می کرد، ایشان ممکن بود بگو
می کرد،  اشکال  قدیمی  طلبه های  کسی  گر  ا حتی  آمدی.  تازه 
گاهی ایشان می گفتند: مثل این که دیروز شما کارداشتی و درس 
روز  که حاج آقا  بود  گر در درس اشکالی مطرح شده  ا نخواندی! 
قبل جواب آن را داده بودند و کسی می آمد و می گفت حاج آقا این 
اشکال چه شد؛ ایشان می گفت: شما دیروز نبودید ولی من اینجا 

گفتم. بودم و جواب این مسئله را 

وقتی  خارج،  درس  سر  در  که  بود  شده  پیدا  طلبه ای 
و  سر  به  را  ایشان  دست  بیاید،  می خواست  آقا  حاج 
صورتش می کشید و صلوات می فرستاد. البته حاج آقا با ایشان 
اصًا برخوردی نکردند؛ ولی از نوع حرکتشان متوّجه شدیم که این 
آقا  حسین  آقازاده شان  یق  طر از  بعد  نمی پسندند.  را  یفات  تشر
کراهت دارند و نمی خواهند این طور  کار  که »آقا از این  تذّکر رسید 

بدرقه و استقبال شوند.«

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام وطن خواه
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احتیاج  تحقیق  برای  مذهبی  مطلب  یک  به  بار  یک 
مورد  خیلی  که  کتابی  رفتم  حاج آقا  پیش  داشتم، 
کامل  استفاده شان بود را به من دادند و من هم یک هفته به طور 
از آن استفاده کردم. برایم جالب بود که این کتاب با این که بسیار 

راوی: نوۀ معّظم لهقدیمی بود، بسیار خوب و مرّتب نگهداری شده بود.
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کار وقت می گذاشتند و می گفتند:  دائمًا برای بحث و 
گر بخواهم برای مردم نمونه باشم طبیعتًا  مِن روحانی ا
کنم.  برای دیگران مباح است، پرهیز  که  از خیلی چیزهایی  باید 
ایشان هرگز به دنبال راحت طلبی نبودند. می فرمودند: من آنچه که 
یستی در همه امور حّتی  وظیفه ام هست به آن  عمل می کنم. ساده ز
ف بودند. 

ّ
در مسافرت ها سرلوحه ایشان بود. ایشان بسیار  بی تکل

ایشان در مسافرت هایشان مثل مردم عادی بودند. بارها به ایشان 
ید. ایشان می فرمودند: نه! مثل  بقیۀ  گفتند که آقا بیایید از پاویون برو
مردم سوار ماشین  می شدند؛ مثل مردم عادی به فرودگاه می رفتند و 
تعّجب  واقعًا  مردم  جاها  بعضی  می کردند.  ترّدد  عادی  خیلی 
را  ایشان  مشی  چون  نداشت،  تعّجب  جای  ما  برای  می کردند. 

می دانستیم، اّما برای دیگران مقایسه که می کردند جای سوال بود. 

خیلی  فاضل  آیت اهلل  مرحوم  با  بودند  که  قم  حاج آقا 
گردهای  ارتباط نزدیکی داشتند. آیت اهلل فاضل از شا
خوب امام بودند.حاج آقا می فرمودند: آیت اهلل فاضل خیلی اصرار 
یسیم، ولی فرصت نشد.  کامل اصول بنو داشتند با هم یک دوره 
ایشان را قبل از فوتشان به تهران آورده بودند،کسالت داشتند. یک 
روز من رفتم پیش حاج آقا، بی مقّدمه پرسیدند: حال آقای فاضل 
چطور است؟ گفتم بیمارستان بستری هستند. حاج آقا گفت: من 
تسلیت  من  به  دارند  مردم  و  شده  فوت  ایشان  که  دیدم  خواب 
که آیت اهلل فاضل به رحمت خدا  گذشت  یند. یک هفته  می گو

رفت...
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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ایشان می فرمودند: آقای فاضل از نوادر و جزء بهترین 
برای  بزرگی  ضربه  ایشان  فوت  بودند.  امام  گردان  شا
آیت اهلل  فوت  یکی  بود.  دستش  در  امام  مبانی  چون  بود؛  حوزه 
فاضل و یکی هم فوت آیت اهلل بهجت خیلی برای ایشان سخت 
کردن.  یه  گر به  کردند  شروع  شدیدًا  حاج آقا  آن ها  فوت  با  و  بود 
باور  حاج آقا  بود،  سالشان  پنج  و  نود  بهجت  آقای  که  این  با  
که ایشان از دار دنیا بروند. حاج آقا می فرمودند: این ها  نمی کردند 

واقعًا استخوان های علمی و تقوایی هستند.. 

بهجت  اهلل  آیت  ماقات  به  تهران  از  کسی  گاه  هر 
او  از  را   حاج  آقامجتبی  حال  ایشان  می رفت، 
می کردند.  عاقه  ابراز  ایشان  به  خیلی  هم  حاج آقا  می پرسیدند. 
تنها مرجعی که بعد از امام حاج آقا برایشان مراسم فاتحه شخصی 

گرفتند، آیت اهلل بهجت بودند.
یای  یکی از آقایان رفته بودند خدمت آیت اهلل بهجت، ایشان جو
اّولین  حاج آقا  بود  قرار  که  بود  زمانی  بودند.  شده  حاج آقا  احوال 
یشان انجام بدهند. قرار بود دو روز بعد عمل  کارها را برای بیمار
که : من رفتم  کردند  انجام شود؛ خود آن بزرگوار، برای حاج آقا نقل 
که  گفتم  خدمت آیت اهلل بهجت. ایشان احوال شما را پرسیدند. 
کنید؛ حاج آقا شنبه عمل جراحی سنگین دارند. همان  شما دعا 
یم را برای  کارهایی که می گو موقع آیت اهلل بهجت فرمودند که این 
راوی: حجة االسام حسین تهرانیایشان انجام بدهید؛ قربانی کردن، صدقه دادن و برخی ادعیه که 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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کند. خود آیت  کمک  که به ایشان  فرمودند برای ایشان بخوانید 
کردند. اهلل بهجت هم همان موقع برای ایشان خیلی دعا 

کمتر  در  را  بود  بهجت  آقای  در  که  اخاصی  می گفتند:  حاج آقا 
کسی می دیدم. به سبب اخاصی که در ایشان بود، مرد باخدایی 

کارهای ایشان خیلی خالصانه بود. بود و 

کمتر   روحانی  را   به خدومی    حاج  آقا  می فرمودند: من 
خوش اخاق  و  محّبت  با  ایروانی   دیدم.ایشان   آیت اهلل   
کاری  که  بودند. حاج آقا می گفتند: من در تمام عمرم به یاد ندارم 
گفته باشد؛ صبح، ظهر،  کرده باشم و به من»نه«  گذار  به ایشان وا
کار بودند.ایشان فوق العاده آدم  شب و آخرشب، همیشه آماده به 
خدوم، خوش اخاق و مردم داری بودند. از قم و از زمان طلبگی با 
یس در  که حاج آقا برای تدر کسانی  هم رفاقت داشتند و یکی از 
مرکز حوزه علمیه دعوت کردند آیت اهلل ایروانی بود.حاج آقا خیلی 
با ایشان صمیمی بودند و می گفتند: در سفرهای قبل از انقاب 
خیلی با ایشان این طرف و آن طرف می رفتیم. مرحوم پدرشان هم 
و  می رفت؛  شمار  به  یز  تبر بزرگان  از  و  بود  ُموّجهی  بسیار  فرد 
که استخوان های تقوایی تبریز بودند و  کسانی بودند  همچنین از 
از علما و فضای آنجا به حساب می آمدند. ایشان هم به حاج آقا 

خیلی محبت داشتند. 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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به همراه  بودند  بیمار  که  ایروانی  اهلل  آیت  یادم هست 
خیلی  ایشان  رفتیم.  ایشان  عیادت  به  بار  دو  حاج آقا 
ضعیف شده بودند. بعد از ماقات، مرحوم آیت اهلل ایروانی زنگ 
که من و شما و حسین آقا  که من خواب دیدم  گفت  زد به حاج آقا 
یارت امام رضا. حاج آقا خیلی منقلب  با هم رفتیم مشهد ز
که با چند تا از دوستانشان حاج آقا را  شدند و از ایشان خواستند 
هرطوری هست با همین حالشان به مشهد ببرند. ایشان را بردند 
مشهد. وقتی به فرودگاه رسیدند،همان جا با ماشین ایشان را به 
یح چسباندند؛ حالشان  یلچر هم بردند و به ضر حرم بردند؛ با و

کردند بافاصله برگشتند. که  یارت  اصًا مساعد نبود. ز
راوی: حجة   االسام حسین تهرانی
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دو سال قبل از اینکه دفتر ایشان دایر شود، مرحوم حاج 
سوال  مردم  می گفتند:  ابدی  مرحوم  و  تهرانی  علی 
دسترسی  شما  به  نه  بکنند؟  باید  کار  چه  باالخره  دارند،  شرعی 
دارند و نه می توانند در جمع بیایند و در جلسه از شما بپرسند. 
کردند  ایشان در همین حوزه امام رضا، دو روز در هفته را انتخاب 
کس بیاید سوال شرعی اش را پاسخ  گفتند: از ساعت 5 تا 7 هر  و 
می دهم. خود ایشان می نشستند و به سؤاالت جواب می دادند. 
می کردیم.  پذیرایی  چای  با  می آمد  کس  هر  و  می رفتیم  هم  ما 

ایشان سوال ها را جواب می دادند و بعد از نماز می رفتند منزل. 
البته برنامه ایشان قبل از انقاب فرق داشت. ایشان قبل از انقاب 
راه سیروس نماز می خواندند و بعد از نماز  هر شب در همان چهار
نیم ساعت تا یک ساعت می نشستند تا دوستان و اطرافیان هر 

سؤالی داشتند بپرسند، بعد به منزل می رفتند. 
راوی: آقای شیرازی
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گیانی را عمل قلب  که آیت اهلل محمدی  سال 80 بود 
کرده بودند. به اتفاق حاج آقا رفتیم بیمارستان قلب. 
یژه بود. ایشان خیلی در قم با حاج  در همان اتاق مراقبت های و
بودیم.« همانجا  آقا می گفت:»ما همسایه  و حاج  بود  آقا محشور 
گفت: »حسین آقا! تو بابایت را از  گیانی به من  آیت اهلل محمدی 
نظر علمی و فقاهتی نمی شناسی، اّما من می شناسم؛ خیلی آدم 

مایی است.« 
رفته  خدا  رحمت  به   73 سال  در  کی  ارا اهلل  آیت  و  80بود  سال 
رسالۀ  بودم  منتظر  »من  گفت:  و  آقا  حاج  به  کرد  رو  بعد  بود. 
عملّیه ات را 7 یا 8 سال پیش بدهی چرا رساله ندادی؟«در آنجا 
ایشان  که چرا رساله نمی دهی.  کرد؛  آقا اعتراض  خیلی به حاج 
یک  آدم  برای  نکرده  خدای  می گفت:»همین ها  و  نمی خواست 

مقدار حّب دنیوی و مقامی به وجود می آورد.« 
که ایشان بعد از فوت  یم خیلی ها انتظار داشتند  می خواهم بگو
که  گریزی بود  امام رساله بدهد اّما ایشان به خاطر همین شهرت 

پرهیز می کرد.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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به  دیگر  شهرهای  در  مرجعیت  دفتر  اندازی  راه  از 
شدت پرهیز می کردند و می گفتند: »نیازی نیست؛ با 
که  نیست  نیازی  داشت.  ارتباط  مردم  با  می  شود  هم  دفتر  یک 
کشور دفتر بزنیم و... . وقتی با یک دفتر می توان امورات را  سراسر 
کتفا کرد. وظیفۀ ما این است  به حداقل انجام داد باید به حداقل ا
کنیم. با همین دفتر و با  گاه  که مردم را نسبت به احکام شرعی آ

همین یک رساله می شود.«
یه دادن، نظرشان  که ایشان شروع می کردند به شهر از همان اول 
یر پوشش  ین مناطق را ز ین و محروم تر که: »دوردست تر این بود 
مختلف  جوانب  از  علمیه  حوزه های  و  استان ها  کز  مرا ببرد.به 
که در  دور دست است و معمواًل  کسی  یه داده می شد اّما آن  شهر
دوردست ترین بخش استان و... است  و واقعًا مستحق است، به 
کردند و  می گفتند:»از  او بدهید.« لذا از استان های محروم شروع 
دیگری  بحث  یک  تهران  کنید.  شروع  دوردست  استان های 
که  بودند  موظف  بودند  تهران  در  خودشان  چون  ایشان  است.« 
یه را از همان تهران شروع کنند اّما وقتی بعد از تهران خواستند  شهر
کنید. ین جاها شروع  که از دوردست تر گفتند  کند  گسترش پیدا 
گذاشتند . اعضای دفتر هر چقدر به  لذا بنایشان را هم بر همین 
کز و جاهای دیگر تبلیغی بشود  که در  قم و مرا ایشان فشار آوردند 
و... ؛ ایشان به شدت پرهیز می کردند و  می گفتند:»آن که دنبالش 
که اهل هست خودش  است خودش می گردد و پیدا می کند؛ آن 

پیدا می کند.« راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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دین ایشان، 
ّ
یبایی مرجعیت ایشان در این بود که مقل ز

قبل از دادن رساله از ایشان تقلید می کردند. یعنی عّدۀ 
رساله  ولی  می کردند  تقلید  ایشان  از  که  بودند  افراد  از  یادی  ز
و   حوزه  بزرگان  درخواست  با  و  ازسال ها  بعد  حاج آقا  نداشتند. 
گردان برجسته شان، باالخره  دین و اصرار شا

ّ
مراجعات مکّرر مقل

دو  رسالۀ  رساله ای؛  چه  هم  آن  بدهند.  رساله  که  کردند  قبول 
که متنش برای امام بود و فتاوای ایشان در  مرجع. یعنی رساله ای 
اصرار  خیلی  آمد،  بیرون  که  هم  رساله  این  است.  آمده  پاورقی 

کامل خودشان باشد. که مکفی نیست و باید رسالۀ  کردیم 
که رسالۀ خودشان را بدهند. لذا با  گرفتند  باالخره ایشان تصمیم 
که محتوایش  نظارت مستقیم خودشان، رسالۀ جدید چاپ شد 

خیلی جالب بود و با رساله های متداول تفاوت داشت.

گر قرار بود نیم ساعت قبل  حاج آقا خیلی دقیق بودند. ا
به  بودند.  اینجا  ساعت  رأس  بیایند،  دفتر  به  اذان  از 
چیزها  این  در  توّقعشان  می داند.  اهمیت  خیلی  هم  دفتر  نظم 
کتاب و نظم  کارها، دّقت در حساب و  خیلی باال بود؛ آرامش در 
کوچک ترین مسائل هم نمی گذشتند و  برایشان مهم بود. حّتی از 

تذّکر می دادند. 

راوی: حجة االسام شمس

راوی: حجة االسام شمس
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دوم دبیرستان بودم که یک روز ظهر رفتم مسجد جامع 
داشتم،  تقلید  بحث  مورد  در  سوال  یک  من   . بازار 
کردم. حاج آقا مثل همیشه با روی خوش  آخرین نفر رفتم و سام 
گفتند: بفرمایید! سوالم را پرسیدم و با اینکه  کردند و  احوالپرسی 
را  جوابش  می توانست  هم  جوان  طلبۀ  یک  و  بود  ساده  خیلی 
سؤالم  کامل  پاسخ  و  گذاشتند  وقت  خودشان  آقا  حاج  بدهد، 
کس  از  یا  از توی رساله بخوان  برو  یند:  آنکه بگو را دادند؛ بدون 

دیگری بپرس و ...! 
بران سایت راوی: یکی از کار
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یفاتی نبودند. یک مقدار  حاج آقا اهل ماقات های تشر
که خیلی  ضیق وقت ایشان و استفاده از وقتشان بود 
کار علمی خود می دانستند مگر اینکه  مهم بود.ایشان اصل را بر 
گر قرار بود  ضرورت اقتضا کند؛ این یک حرف دیگری بود. یعنی ا
نه  می شد  تعطیل  ماقات  بکند،  تداخل  کارشان  با  ماقاتی  که 
کارشان  به  که  نمی گذاشت  بود.  مهم  برایش  خیلی  این  درس. 
در  بود.  مهم تر  حوزه شان  بحث  و  درس  و  جلسه  بخورد.  لطمه 
داشتند؛  سیاسی  مسئولیت های  که  کسانی  با  ارتباط 
دیگر  بشوم  یان  جر این  وارد  من  گر  ا است  می گفتند:»طبیعی 

جوابگو بودنم سخت است.« 
گر  که بیایند و ماقات داشته باشند. ا در دفتر  خیلی تقاضا بود 
قرار بود که ایشان هر روز ماقات داشته باشند واقعًا نمی توانستند 
گر ایشان 6 یا 8 ساعت هم وقت  کنم ا کارهایشان برسند. فکر  به 
ایشان  واقعًا  و   بود  انتظار  و  درخواست  مرّتب  بود.  ،کم  می داد 
که ضرورت اقتضا  نمی توانستند جوابگو باشند. لذا حداقل آنچه 
که، من باید این تذّکر را به فان مسئول  می کرد واجب می دیدند 
نمی توانستند.  بدهند  گسترش  می خواستند  اگر   .  ... یا  بدهم 
که ایشان در زمان حیاتشان در این سطح می کردند  هیچ  کارهایی 

کدام از مراجع نمی کردند.
و  بیاید  رمضان  ماه  که 30 شب  ید  دار را سراغ  مرجع  کدام  شما 
صحبت بکند؛ یک صحبت علمی و عالی و... یا اینکه کسی در 
محرم و صفر هر روز دو تا درس بدهد هر روز ظهر نماز برود. جلسۀ 
که می بینید ارتباط دارند طبیعتًا از  کسانی  هفتگی داشته باشد. 
گر از این  کم می گذارند. باالخره وقت محدود است. ا این طرف 

ید از آن طرف وقت کم خواهی گذاشت. طرف وقت بگذار
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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پررویی  من  می رسید.  تکلیف  سّن  به  داشت  پسرم 
که آقا، محّمد  کردم  کردم و یک شب به ایشان عرض 
شما  به  زحمتی  می خواهم  من  و  است  شدن  ف 

ّ
مکل آستانه  در 

که  گفتم من مایلم آن لحظه ای  بدهم. فرمودند: چه می خواهی؟ 
مرحله  وارد  و  تمام  اش  قمری  سال  پانزده  شرعی  نظر  از  ایشان 
د 

ّ
مقل می خواهم  چون  و  باشد   شما  خدمت  می شود،در  تکلیف 

شما شود، دوست دارم از دست شما یک رساله بگیرد. ایشان با 
بزرگواری فرمودندچه موقع هست؟ زمانش را گفتم و ایشان گفتند 

عیب ندارد.
وقتی صحبت حاج آقا تمام شد و من داشتم بیرون می رفتم،ایشان 
بله،   گفتم  اسماعیلی،  آقای  اسماعیلی،  آقای  زدند:  صدا 
فرمودند:وقتی می آیی یک رساله هم بخر و با خودت بیاور! من 
به شوخی گفتم: آخر آقا یک رساله؟ ما این همه زحمت کشیدیم! 
د 

ّ
مقل می خواهد  که  کسی  نمی دهم،  رساله  کسی  به  من  فرمود: 

یدم؛ چندتا هم اضافه  شود، خودش رساله بخرد! رفتم رساله را خر
یدم. وقتی خدمتشان رفتم، گفتم :حاج آقا این ها اینجا باشد،  خر
گفتند این ها را بردار ببر! من آن ها را برداشتم و خودم آن ها را به 

که مراجعه می کردند، دادم. کسانی 
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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کند. او   یکی از دوستان ما می خواست خمس حساب 
یم و خمسش  من و آقای ابدی را واسطه کرد که با هم برو
کنیم. مرحوم ابدی ایشان را برد و  حاج آقا  را پیش ایشان حساب 
کرد. حاج آقا به ایشان فرموده بود شما این   هم خمسش را حساب 
که  ندارد  امکان  حاج آقا!  گفت:  هستید.  بدهکار  خمس  مقدار 
برای  آقا فرمودند:  را ببخشید؟ حاج  از این خمس  شما مقداری  
چه پیش من آمدی؟! ببخشم؟! این برای خدا است، من چه را 
که  ندارم  اختیاری  خودم  از  من  می توانم؟  مگر  من  ببخشم؟  

ببخشم.
راوی: آقای شیرازی



178

گر  ا مخصوصًا  مالی  کتاب های  و  حساب  در  حاج آقا 
از  را  مو  بود،  شرعی  وجوهات  و  بیت المال  به  بوط  مر

ماست می کشیدند و اصًا اهل مسامحه نبودند. 
که من  خدا شاهد است در یک حساب و  کتاب های شخصی 
روشن  برایشان  کامًا  مخارج  و  خرج  تمام  باید  داشتم،  ایشان  با 
می شد؛ شاید در آخر کار، وقتی مسأله شخصی بود بخشی از آن ها 
امکان داشت می بخشیدند،  گر  ا یا  را هم چشم پوشی می کردند 
اّما باید همه چیز روشن می شد، بعد ایشان می بخشیدند.  وقتی 
و من مثًا بدهکار می شدم،  کتاب ها روشن می شد  و  حساب 
می گفتند: این مقدار عیب ندارد، ولی بدان که من فهمیدم! حاج 
کارها دقیقًا مشّخص باشد.   کتاب  که حساب و  آقا مقّید بودند 
کارهایی  کتاب داشتم و باید  که با ایشان حساب و  وقت هایی 
که چه  انجام می دادم، باید می آمدم و برایشان توضیح می دادم 
کتاب می کردیم. ایشان  کرده ام. با ایشان می نشستیم و حساب و 
در تمام این مّدت، هیچ وقت دفتر حساب جلوی من نمی آوردند 
کنند. هیچ وقت! حّتی یک بار هم نشد  که حرف های مرا تطبیق 
کنند.   گفته های مرا تطبیق  که ایشان دفتر خودشان را بیاورند و 
گر موردی هم یادشان نمی آمد،  که ا کرامت داشتند  آن قدر حیا و 
می آمدند  باز  و  می کردند  نگاه  را  دفترشان  باال،  طبقه  می رفتند 
که ایشان  پایین  و بررسی را ادامه می دادند. من تازه می فهمیدم 

همۀ این امور را خودشان هم نوشته اند.
راوی:آقای هوایی
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که یک طلبۀ  زد  زنگ  به من  روحانی ام  اخوی   یک بار 
را می شناسد، به مشکل مالی  او  که حاج آقا هم  سّید 
انجام  سنگین  خیلی  جراحی  عمل  یک  خانمش  است؛  خورده 
گر  ا است.  شده  پیدا  بدهی  ایشان  برای  یادی  ز مبلغ  و  داده 

کاری برایش انجام بده! می توانی 
چنین  که  گفتم  و  زدم  زنگ  حاج حسین آقا  به  همان موقع  من 
حاج  به  شما  است؛  اضطراری  هم  قضیه  و  آمده  پیش  موردی 
فردا  به  ماجرا  کنند.  کمک  او  به  می دانند  صاح  گر  ا که  بگو  آقا 
را  پول  بیا  گفتند:  و  زدند  زنگ  من  به  حاج حسین آقا  که  نرسید 
که مبلغ مورد نیازش را به او بدهید!  بگیر! حاج آقا پیغام داده اند 

به همین سادگی مشکل او حل شد. 

که پیش حاج آقا می آمدند تا ایشان  گاهی برخی افراد 
کند، ایشان آنان را رد می کردند  خمس آن ها را حساب 
تا  آمد  ایشان  نزد  کسی  یک بار  مثًا  نمی گرفتند.  را  خمسشان  و 
زش داشت را به ایشان بپردازد.  که خیلی ار خمس بار یک کشتی 
کسی  چه  با  اآلن  تا  کتابت  و  حساب  شما  گفتند:  او  به  حاج آقا 
ُبرد. حاج آقا  را  از مراجع  نام یکی  و  آقای فانی؛  با  گفت:  بوده؟! 

فرمودند: ُخب اآلن هم برو پیش همان آقا و خمست را بده!
راوی:آقای هوایی

راوی:آقای هوایی
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سال هفتاد یا هفتاد و یك بود. یك روز حاج آقا ساعت 
بیمارستان  مسئول  من  زدند.  زنگ  من  به  صبح  ده 
گ و  کرد  احوال پرسی  مقدمه  بدون   بودم.همین طور 

یك  بیا  بزنم؟  نامت  به  را  بهشت  دانگ  شش  »می خواهی  فت: 
گفت: »یکی  گفتم:»روی چشمم. قضیه چیست؟«  کاری بکن.« 
گرفتار است. خانمش  که جلسات ما و مسجد می آید  از بچه ها 
و  تلفن  »چشم!  گفتم:  کن.«  کمك  او  به  و  بیا  است.  گرفتار 
یم  می گو »من  گفت:  و  داد  را  تلفنش  بدهید.«  را  مشخصاتش 

باهاتون تماس بگیرد.« 
گرفت و ما یک شب جمعه ای با خانمم رفتیم منزلشان.  تماس 
پای خانم ایشان دچار عفونت های شدید شده بود و مشکات 
کارهایش را انجام دادیم.  شدید داشت. آوردیمش بیمارستان و 
قطع اندام شد و بعدش هم پروتز و اآلن هم یکی از دوستان خوب 

ما است. 
ایشان مرتب با حاج آقا در مسجد بازار ارتباط داشت و حاج آقا 
گرفتاری  رفع  در  می کرد.  پیگیری  را  تشان  مشکا دقیق  چقدر 

مردم، آدمی بسیار ساعی بود و فقط بحث علمی نمی کردند.
راوی:دکتر توانا
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گردان حاج آقا، در نجف به ماقات آیت اهلل  یکی از شا
او  از  سیستانی  آقای  حضرت  بود.  رفته  سیستانی 
که در خدمت  گفته بود  که چه کار می کند. او هم  پرسیده بودند 
حاج آقا مجتبی است. حضرت آقای سیستانی تا فهمیده بودند 
که او در محضر حاج آقا تحصیل می کند، گفته بودند: سام مرا به 
ایشان برسانید! یک شیعه است و یک ایران؛ یک ایران است و 
یک تهران؛ یک تهران است و یک خیابان ایران؛ یک خیابان ایران 

و یک حاج آقامجتبی!
راوی:دکتر عّباسی
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گر  ا که  می کردیم  تقاضا  حاج آقا  از  خستگی  رفع  برای 
کسی آنجا نیست و  که  یم  صاح می دانید به باغی برو
که  یم  کنید. ایشان می گفتند: جایی برو کمی استراحت  شما هم 
که شما  کسی نباشد. من هم با تعّجب می گفتم: اینجایی  برای 
کسی  مال  که  است  قم  بیابان  شوره زارهای  فقط  می گویید، 

نیست! باالخره هر باغ و استراحت گاهی برای یک نفر هست. 
تی.  محا شهید  ارتفاعات  به  می آمدیم  حاج آقا  با  اوقات  گاهی 
یرانداز  کسی ما را نبیند. با یک پتو یا ز که  یک جایی می نشستیم 
دقیقه  ده  یت.  بیسکو یا  چای  مثل  ساده  خوردنی  چیز  یک  و 
گاهی  و  بود  تنها  حاج آقا  گاهی  برمی گشتیم.  بعد  و  می نشستیم 
که در  کوتاه بود  هم با یکی از پسرانشان. آن قدر این استراحت ها 

مقابل رفتن و آمدن به آنجا اصًا حساب نمی شد. 
کردیم و  یک بار در ارتفاعات شهرک، مکانی آرام و دور از دید پیدا 
نشستیم که کسی ایشان را نبیند و با آمدن و ابراز احساسات برای 
ایشان مزاحمت ایجاد نکند. همین که من یک چای برای حاج آقا 
یختم دیدم یک راننده کمپرسی آمدو با همان لحن داش مشتی  ر
احتیاط  چقدر  ما  گفتم:  خودم  با  آقا!  حاج  علیکم  سام  گفت: 
کسی پیدایش شد.  کسی ما را نبیند و یک دفعه چنین  که  کردیم 
راننده گفت: حاج آقا یک مسألۀ شرعی دارم. مسأله اش را پرسید 

و رفت. 
برای  آمد.  آقا  این  که  بودیم  نشسته  خلوت  جای  یک  در  مثًا ما 
که آمدن این بنده خدا  یم  اینکه من از دل ایشان در بیاورم و بگو
حضرت  به  گفتم:  حاج آقا  به  من  بافاصله  است،  نبوده  ما  کار 

عباس این دیگر حوالۀ خود خدا بود! 
راوی:آقای هوایی



183

است  ممکن  گر  ا گفتم:  حاج آقا  به  یک بار  اواخر  این 
امسال برای استراحت به باغ ما بیایید. ایشان فرمودند: 

حالم مساعد نیست! 
شدم  وارد  دیگر  راه  از  نمی شوند،  راضی  به هیچ نحو  که  دیدم 
مراقبت  شما  از  خیلی  حاج خانمتان  که  شنیده ام  من  گفتم:  و 
گر حال  گفتم: پس ا می کنند و پرستاری می کنند! فرمودند: بله! 
ید، به این سّید اوالد پیغمبر یک استراحت بدهید و ماحظۀ  ندار
ایشان را بکنید. چند روزی به باغ ما بیایید و یک تجدید قوا کنید 

کنند!  تا ایشان هم کمی استراحت 
گفتم،  را  این  من  تا  که  می گذاشتند  احترام  سادات  به  آن قدر 

فرمودند: باشد؛ می آیم!

بعد از مّدت ها که حاج آقا راضی شدند برای چندنوبت 
ما  بیایند،  دماوند  در  قدیمی  آشنایان  از  یکی  باغ  به 
که باز هم مشغول مطالعه بودند. البّته مطالعاتشان  شاهد بودیم 
یحی بود؛ یعنی برای درس مطالعه نمی کردند. این اواخر  هم تفر
یادی  ز درد  و  بودند  فشار  تحت  خیلی  دیگر  بیماری  اثر  بر  که 
کنند؛ لذا بیشتر با اطرافیان  داشتند، دیگر نمی توانستند مطالعه 

راوی:آقای مؤمنیصحبت می کردند یا قدم می زدند.

راوی:آقای مؤمنی





185

و  بیست  قدر  شب  از  بعد  پیش   85 سال  مبارک  ماه 
فهمیدم  حالشان  از  و  رسیدم  آقا  حاج  خدمت  سوم 
گرفته اند. نزدیک آمدم  یض هستند، اّما روزه شان را  که با آنکه مر
گرفته اید؟! روزها  کردم: حاج آقا شما امسال را هم روزه  و عرض 

بلند است و به شما فشار نمی آید؟! 
که در چهره شان  گشادگی خاصی  حاج آقا با یک چهرۀ خندان و 
که هال  نمایان بود، فرمودند: فانی؛ من روزه ام اّما دیگر منتظرم 

گفتم.« ماه شوال را ببینم. چون من جایزه ام را 
من با تعّجب عرض کردم: »حاج آقا مگر چطور شده است؟! شما  
همیشه این مطالب معنوی و معرفتی را طوری بیان می کنید که ما 

یم قضیه از چه قراری است!« درست متوّجه نمی شو
با یک حالت خاّصی فرمودند: »دیشب  کردند و  آقا لطف  حاج 
می گفتم،  را  الهی بالحجة  احیاء،  مراسم  در  داشتم  که  وقتی 
من  گرفت.  قرار  من  دستان  در  و  آمد  آسمان  از  نوری  یک دفعه 

گرفتم و دیگر منتظر هال ماه هستم.« جایزه ام را 
بّشاش  خیلی  که  دیدم  و  رسیدم  خدمتشان  مبارک  ماه  از  بعد 
کعبه از  هستند. به من فرمودند: »چند روز قبل یک تّکه از پردۀ 
ی آن نور 

ّ
که ظهور و تجل طرف رهبری به دستم رسید؛ من فهمیدم 

گرفت، این تّکه پارچه است.« حاال  که شب قدر در دستانم قرار 
راوی: حجة االسام هواییاینکه معنای حقیقی آن نور چه بود خدا می داند.
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یک بار اّتفاقی برای من حّج جور شد. خدمت حاج آقا 
ایشان یک دستورالعمل دادند و من رفتم. هر  و  آمدم 
جا می رفتم؛ می گفتم خدایا حاج آقا سال دیگر به مّکه بیاید و من 
ایشان  که  کردم  عرض  پیامبر  به  مدینه  در  حّتی  باشم؛  نوکرش 
کنیدکه سال دیگر بیاید و من نوکری اش را  کاری  نمی آید؛ شما 

کنم.
یدم وبا آب زمزم به ایشان  از آنجا یک عمامه هم برای ایشان خر
کردم،   هم  دعایی  چنین  رفتم  جا  هر  من  گفتم  ایشان  به  دادم. 
ایشان گفتند:»استغفراهلل، آن دعایت بد نیست، ولی این قسمت 

دومش استغفراهلل«! سال بعد ایشان به حّج رفتند.

برای  که  بار  نخستین  برای  من  می فرمودند:  آقا  حاج 
سفر حج رفتم؛ قبل از اینکه آن آداب متعارف را انجام 
گرفتم و  بدهم، خیلی عوامانه یک راست رفتم و پردۀ خانۀ خدا را 
گفتم: »خدایا! من هر حق اخاقی که گردن هر کسی داشتم، همه 

را بخشیدم تو هم از من بگذر.« راوی: سردار باقرزاده

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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هفتم مهرماه 91 مصادف با والدت امام رضا�، چند 
ساعتی به پرواز تهران-مدینه مانده بود. سالگرد همان 
را  ما  عقد  و  رسیدیم  خدمتشان  قبل  سال  چندین  که  بود  شبی 
خواندند. خدمت حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی رسیدم 
کنم. این آخرین  که، در سفر تمتع ره توشه راهم  کنند  تا توصیه ای 
پا دیدم و بعدش دیگر حاج آقا را در  که حاج آقا را سر دیداری بود 

بیمارستان ماقات کردم.
رد بود و صدایشان خیلی  خیلی رنجور بودند و روی مبارکشان ز
که تعقیبات نماز عشایشان را خواندند  قوت نداشت. بعد از آن 
دو  در  ابتدا  و  کردند  محّبت  دادند؛  سام  معصوم  موالیان  به  و 
مدینه  فرمودند:  ناب  توصیه هایی  و  خواندند  سفر  دعای  گوشم 
ک  کن تا قبل از رسیدِن زمان احرام پا که رسیدی خیلی استغفار 

که لبیک بگویی. یت بشود  شوی و رو
کن یک قرآن در مدینه  کن؛ سعی  در مدینه قرائت قرآن را شروع 
ختم کنی و یک ختم قرآن در مکه داشته باشی؛ روایت هم در این 

راوی:آقای مطیعی
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کن،  کن و در مکه تمام  گر مقدور نشد مدینه شروع  یم. ا باره دار
کن به چهارده معصوم. در مدینه  ثوابش را هم حتمًا هدیه 
به پیامبر بگو شما از زمان جاهلیت محّمد امین بوده اید و همواره 
امانت  شما  به  را  دینم  می شناخته اند.  امانت داری  به  را  شما 

که به آن محتاج هستم به من بازگردانید. می دهم تا در روزی 
کن و ثواب آن را به چهارده  بعد از احرام بر ذکر صلوات مداومت 
کن نه برای خودت. داری دست خالی می روی،  معصوم هدیه 

می خواهی با دست پر برگردی.
را  طواف  اینکه  از  قبل  مسجد الحرام  به  ورود  ابتدای  همان  در 
طا  ناودان  یر  ز برو  بعدش  و  بخوان  نماز  رکعت  دو  دهی  انجام 
باصفا  یم  می گو من  که  همین طور  بگذار.  کعبه  بر  سر  و  بایست 
کن بعد  بزن: یک صلوات بفرست و بعد استغفار  با خدا حرف 
کسی  گردن هر  صلوات دیگری بفرست و بعدش بگو: خدایا به 
کرده  حق اخاقی دارم، فحش داده به من، تهمت زده، غیبتم را 
گذشتم. از اعماق دلت و جگرت بگذر؛ تو  و ... خدایا من از همه 

مختصری نشان بده و خروارها بگیر. 
که به من  کسانی  کوچک تو هستم از  که بنده  بعد بگو خدایا من 
کردم، بیا و از من  کردم؛ بارالها من هم به تو بد  گذشت  کردند  بد 
که چقدر احساس سبکی  کن و ببین  بگذر...  بعدش برو طواف 

می کنی.
با سوز دل این توصیه ها را می فرمودند. منقلب بودند و من و چند 
یه  گر گوش می دادیم، همه بی اختیار  که ایستاده بودیم و  نفری 

راوی:آقای مطیعیمی کردیم.
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کمردرد بودند و حّتی در  که به شّدت دچار  زمانی بود 
مرتبه  یک  که  بود  شده  طوری  شرایطشان  مقطعی 
تشان سست می شد و می نشستند. می فرمودند: تا من به  عضا
گفته بود که سفر حج  مسجد جامع بروم چند بار می نشینم. دکتر 
ک است؛ چون ممکن است یک وقت  خیلی برای ایشان خطرنا
کمر ایشان بخورد. پزشک معالج ایشان، ایشان را از  ضربه ای به 
که  بعد  و  آمد  کردند و خوب  کرد.ایشان استخاره  نهی می  سفر 
ایشان اصرار کرده بودند که مشّرف شوند، پزشک شرطی گذاشته 
ید و آن  که مشّرف بشو گفته بود به یک شرط اجازه می دهم  بود و 
دور  نفر  چند  سعی،  و  طواف  حین  مخصوصًا  اعمال،  در  اینکه 
 

ّ
کسی به شما ضربه ای نزند؛ واال که به هیچ وجه  شما حلقه بزنند 

گفتیم حاج آقا ما هستیم.قرار شد دو  ید! ما  ممکن است فلج شو
از  بعضی  گفتیم  همچنین  و  بیایند  تهران  از  دوستان  از  نفر  سه 

که آنجا هستند، در اعمال کمک می کنند. دوستان ما 
مشّرف  مّکه  به  شد  قرار  بعد  مّدتی  و  بودیم  مشّرف  مدینه  ابتدا 
یم. شبانه راه افتادیم؛ ماشین هایمان هم جدا بود.به محض  شو
گذاشتیم و  قرار  آقا این طور  با حاج  اینکه به مّکه مشّرف شدیم، 
که ما اعمالمان را انجام می دهیم و بعد می آییم به  کردیم  عرض 
ید اعمالتان را انجام دهید. ما  کمک می کنیم تا شما هم برو شما 
که رسیدیم، مستقیم رفتیم اعمالمان را انجام دادیم.  همان سحر 
که به هم اتاقی ام پرفسور   فکر می کنم حوالی ظهر یا بعد از ظهر بود 
گفتم  یکایی بود،  که یک فیلسوف مسلمان امر محمد ِلِگنهاوِزن 
چنین کسی در بعثه است، اهل معنا و اهل معرفت است و استاد 
ما است. گفت من هم عاقمند هستم که بیایم ایشان را ببینم. با 

راوی:حجۀ االسام رشاد
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هم بلند شدیم و خدمت استاد رفتیم.
دارد؛  دیگری  هوای  و  حال  یک  ایشان  دیدم  شدیم،  وارد  وقتی 
حالش طور دیگری است. وقتی نشستیم، گفتم حاج آقا، ما اعمال 
نئشه  فرمودند: هنوز  آمدیم خدمت شما.  و حاال  انجام دادیم  را 
گفتم  دادم!  انجام  را  فرمودند:اعمال  چطور؟  گفتم  آقا!  دوشیم 
تنهایی نمی توانستید  که  انجام دادید؟! شما  را  اعمال  چطوری 
که  کنید  پیاده روی  این قدر  نمی توانستید  دهید،  انجام  اعمال 
الحجة  ذی   اوایل  ازدحام  این  در  کار  دهید!این  انجام  را  سعی 
ک بود! چطور انجام دادید؟! فرمودند  پیرامون بیت،  خیلی خطرنا
یدم! طواف را هم انجام دادم و در تمام این  آقا من همه سعی را دو
کس به من نزدیک  مّدت دورم به اندازه یک متر خالی بودو هیچ 

نمی شد!
و  حالت  این  ک  ادرا از  خیلی  و  بود  کرده  درک  تی  حاال ایشان 
که بعد  این احساس مشعوف بود و به وجد آمده بود، به نحوی 
بود،  نکرده  هم  استراحت  حّتی  ساعت  آن  تا  اعمال،  انجام  از 
می گفت اصًا خوابم نمی برد! خیلی سرحال هستم، اصًا انگار 

نه انگار!
معنوی  مباحث  از  کردند  شروع  داشتند  خوشی  حال  چون  بعد 
به  عالم  همه ی  و  است  عشق  رحیل  هستی  اینکه  از  و  گفتن 
ذرات  این طورند،   افراد  می چرخد.  فلکی  و  دایره ای  صورت 
این طورند، همه به عشق الهی در حال چرخش و رقص هستند و 
گردش زمین، رقص زمین است. زمین از تأّنی عشق است، عشق 
که همواره در آن رقص است. از نقش عقل در دین و  الهی است 
از نقش عشق در دین نکاتی را فرمودند. ایشان خیلی کتوم بودند.

راوی:حجة االسام رشاد
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می کردند  انکار  هم  گاهی  نمی کردندو  بازگو  را  خودشان  حاالت 
و عاوه برآن، این دست مباحث را در هر جمع و انجمنی بیان 
جلسات  در  را  مطالبی  می دیدند،  صاح  گر  ا احیانًا  نمی کردند. 
که هم اتاقی من هم حضور  خاّص می فرمودند، ولی در آن جلسه 
از  ایشان  کنند.  برخورد  رسمی  خیلی  که  می کردیم  فکر  داشت، 

یارت، این آداب و اخاق را هم رعایت نکردند. شور و حاِل آن ز
ک کرده  من خیلی متأّثر شدم که زمانی که ایشان آن حاالت را ادرا
بود، همراه ایشان نبودم، ولی از اینکه بحمدهلل بدون اینکه آسیبی 
کردند، خوشحال شدم.  یارت  به ایشان رسیده باشد به راحتی ز
کردند که این  ایشان در آن جلسه خیلی از لطائف معرفتی را بیان 

خاِف دأِب ایشان بود.
راوی:حجة االسام رشاد
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»هنوز نشئه دوشیم« پیر ما می گفت  
گم کرده دست و پا می گفت  به طوف و هروله 

کتوم است از تب دوشین   به رغم آن که 
کرات قصه وا می گفت  به شور و شوق به 

کس   خمار بود و نمی کرد احتراز از 
کس لطیفه  ها می گفت  به نزد هرکس و نا

به نیم غمزه چنان او به وجد آمده بود  
که هر الست با را دوصد با می گفت 
شگفت انجمنی بود قرب منزل وحی  
ز سهم عشق و خرد پیر بی ابا می گفت 

همه طفیلی عشق اند آدمی و پری  
ک نکته  ها می گفت  ز چرخ ذره و افا

زمین به رقص و سماع است از ترنی عشق  
کف قرار را می گفت  زمان نهاده ام از 

هزار زخم، به دل بودمان به زخمه شور  
گدازه سوز فزون می نمود تا می گفت

راوی:حجة االسام رشاد
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گفتند: چون  بیایند،  به حّج  ایشان  که  قرار شد  وقتی 
ینۀ سفر من را تقّبل می کند، مبلغی را به  بعثه دارد هز
بوط به بیت المال و نظام  که مر شما می دهم تا آن را در مصارفی 
می شود مصرف کنید. اآلن دقیقًا به خاطر ندارم ایشان سه یا چهار 

هزار دالر به من داد. 
یسیم، خصوصًا  یم دانش نامه هایی می نو من عرض کردم که ما دار
و  زهرا�  حضرت  به  راجع  دانش نامه ای  مشغول  می خواهیم 
ز  یم؛ اّما ار یم و منابع خارجی نیاز دار دانش نامۀ قرآن شناسی شو
هم  رسمی  بودجۀ  و  است  زی  ار اعتبار  فاقد  پژوهشگاه  یم.  ندار

ندارد. 
ایشان فرمودند: »من این را به شما می دهم که در این طور مصارف 
گردن بعثه  ینه ام بر  که وقتی من مشّرف می شوم هز کنید  مصرف 
ینۀ سفر  از هز که ایشان به من دادند، قطعًا بیش  نباشد.« رقمی 

ینه سفرشان می شد. ایشان بود و شاید دو برابر هز
راوی:حجة االسام رشاد
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سال 77 حاج آقا با خانواده به حج مشّرف شده بودند. 
که بعضی از افراد خانوادۀ ایشان  این اّولین سفری بود 
یفاتی، یک روز زودتر  به حج رفته بودند لذا حاج آقا بدون هیچ تشر
که  کنند. من هم  از بقیه برگشتند تا مقّدمات ورود آن ها را فراهم 
که برای  یدم  کلید خانۀ ایشان دستم بود، رفتم و مقداری میوه خر

پذیرایی آماده باشد. 
گفتم: من مقداری میوۀ خاص  بود  از آشنایان  که  به میوه فروش 
می خواهم برای یک جای خاص؛ نه خیلی درشت و بزرگ باشد 
زمان  آن  گرفتم.  خیار  و  سیب  پرتقال،  مقداری  بی کیفیت!  نه  و 
یدم. البّته احتمال می  تازه کیوی آمده بود، مقداری هم کیوی خر
ید من مشکل داشته باشند؛ اّما خودم را  دادم که حاج آقا با این خر
گر این طور نباشد، بد است و... میوه ها را برداشتم  توجیه کردم که ا
گذاشتم و به مدرسه  را در حیاط خلوت خانه  کیسه ها  و آمدم. 

برگشتم. 
فانی  به  گذاشته اند  پیغام  حاج آقا  دیدم  نگذشت،  ساعتی 
مرا  ایشان  چرا  که  فهمیدم  خودم  من  دارم.  کارش  بیاید  بگویید 
خیلی  ایشان  شدم،دیدم  وارد  تا  بودم.  نگران  راه  در  و  خواسته 
یع  کنم، سر بوسی  اینکه رو کردم و بدون  ناراحت هستند. سام 
گرفتگی تان برای میوه ها است،بفرمایید همه را  گر  گفتم: حاج آقا ا

برمی دارم و می روم.  
یک  خانۀ  برای  این ها  آقا  که  ناراحتی  با  کردند  شروع  حاج آقا 
شوخی  به  بعد  بزرگی؟!  این  به  یدی  خر پرتقال  نیست!  روحانی 
طرفی  از  من  می خری؟!  کرده  موکت  مرغ  تخم  من  برای  گفتند: 

راوی: آقای هوایی
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گرفته بود. ولی همۀ پرتقال  ترسیده بودم و از طرفی هم خنده ام 
کردم و با خودم بردم. بعدًا برای حاج آقا پرتقال  کیوی ها را جمع  و 

یدم.  کوچک تر خر
باید  تو  که  درآوردند  من  دل  از  یک طوری  بعدًا  هم  ایشان  البّته 

کنی وگرنه... حواست جمع باشد، تو باید به این چیزها دّقت 

یبا  که واقعًا ز یادم می آید یک جمله از مرحوم پدرشان 
بود؛می گفتند: »مرحوم پدرمان می گفت: بعضی چیزها 
که در  کسی  که از شیر مادر برای انسان حال تر است اّما  است 
تا حرام هم در نظر  کار از صد  این لباس روحانیت رفت؛ همان 

مردم برایش حرام تر است، لذا نباید انجام بدهد.« 
افراد  را  کارها  »بعضی  می گفت:  بود.  پدرشان  مرحوم  جملۀ  این 
عادی می توانند انجام بدهند، ولی یک امر مباح برای یک فردی 
که روحانی نیست و یک فردی که روحانی هست، در نظر خداوند 
کار جزء شأن و شئونات  متعال مباح است؛ اّما در نظر مردم، این 
فرد روحانی نیست و از صد تا حرام هم حرام تر است و باید ترک 

شود. این تازه برای مسألۀ مباح بود، چه برسد به چیزهای دیگر.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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بعد از اینکه معّمم شدم، خدمت حاج آقا رفتم. ایشان 
کار خوبی  خیلی خوشحال شدند و فرمودند: »خیلی 
که ملّبس شدی!« بعد به سینه ام زدند و فرمودند: »فانی؛  کردی 
که این لباس را پوشیده ای باید دنده ات پهن باشد و نسبت  اآلن 
باید  باشی!  داشته  تحّمل  می بینی  دیگران  از  که  نامایماتی  به 

قوی باشی! صبر داشته باشی!« 
را  سؤالی  پاسخ  و  نبودی  بلد  را  چیزی  »هرجا  فرمودند:  هم  بعد 

نمی دانستی، مثل شیر بگو: بلد نیستم!«

که حاج آقا از مسجد بازار داشتند برمی گشتند  یک بار 
که یک روحانی نزدیک ایشان شد تا از حاج آقا سؤال 
خودرو،  کنار  تا  مسجد  از  مسیر  طول  در  شخص  آن  بپرسد.  
تش را از حاج آقا مجتبی می پرسید. چون حرف هایشان با  سؤاال
کفش هایش  که آن روحانی برود و  حاج آقا پیوسته بود، وقت نشد 
را بپوشد. لذا با پای برهنه به حرکت ادامه داد تا حرف حاج آقا 
که  آقا متوّجه شدند  به ماشین رسیدند، حاج  وقتی  قطع نشود. 
برو  نپوشیدی؟!  را  کفشت  پرسیدند: چرا  آمده است.  پابرهنه  او 

کفشت را بپوش! 
پوشیدن  برای  بود،  گرفته  را  تش  سئواال پاسخ  که  شخص  آن 
کنار ماشین ایستاده بود، جدا شد  که  کفشش از حاج آقا مجتبی 
که حاج آقا  کفش هایش را پوشید. در حال برگشت، دید  و رفت 
کنار خودرو ایستاده و سوار هم نشده است  مجتبی به رسم ادب 

کند. تا این طلبه برگردد و با او خداحافظی 
بران سایت راوی: یکی از کار

راوی:حجةاالسام هوایی
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بودند.  یست  ساده ز کمل  ا به نحو  واقعًا  آقا  حاج 
این  وقتی  ایشان  بیماری  دوران  در  علی الخصوص 
که:»حاج آقا! شما  کردند  گرفتند، چقدر دکترها اصرار  بیماری را 
کردند  که اصرار  کشور؛ معمول هم هست.« هر چقدر  ید خارج  برو
که این  که من با مردم عادی  ایشان نپذیرفتند.حرفشان این بود 
بیماری را می گیرند، چه فرقی می کنم؟ برای مردم دیگر این تمکن 
که  که بروند؟ نه! نیست دیگر. من چه فرقی با دیگران دارم  هست 

من بروم آنجا و بقیه بمانند. 
کامًا عادی بود؛ اینکه یک بخش را برای ایشان  بیمارستانشان 
کسی آمده با این حیثیت و اعتبار؛ اصًا و  که مثًا  کنند  خالی 
ابدًا این طور نبود. درست مثل مردم عادی بودند. اصًا وقتی ما 
در بیمارستان بودیم، از این جهت ایشان را نمی شناختند و بعد 

که می شناختند تعّجب می کردند.
که  که می گفت: »ما  یک جملۀ ایشان را هیچ وقت از یاد نمی برم 
در این لباس هستیم باید عمًا مروج باشیم، نه لفظًا. عمًا باید 
یستی یعنی چه؛ بی اعتنایی به  که ساده ز برای مردم مروج باشیم 
کنیم و بعد خدای  یم برای مردم وعظ  دنیا یعنی چه. نه اینکه برو

نکرده عملمان با حرفمان یکی نباشد.«
که اول خودش عمل می کرد  یکی از نکات برجستۀایشان این بود 
می کرد  عمل  خودش  چون  لذا  می کرد.  تبیین  مردم  برای  بعد  و 
واقعًا در جان و دل مردم می نشست. می گفتند: »ایشان صاحب 

نفس است«. راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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یک شب مسئولین از طرف امور مساجد و یک عّده از 
ائمۀ جماعات استان تهران  آمده بودندبرای ماقات. 
یادی گفتند  اّما آن نکته ای که در ذهن من مانده  ایشان مطالب ز
ید و  که: »شما مسجد می رو این است؛ ایشان سفارش می کردند 
معارف  یج  ترو و  می گویید  مطلب  و  می کنید  موعظه  مردم  برای 
به  آن عمل می کنید  به  که خودتان  ،آن چیزی  اسامی می کنید 

کنند.«  مردم بگویید تا عمل 
به  می خوانی  شب  نماز  خودت  گر  »ا فرمودند:  و  زدند  هم  مثال 
مستحبی  روزۀ  خودت  گر  ا و  بخوانند  شب  نماز  که  بگو  مردم 
خودت  اینکه  نه  بگیرند.  مستحبی  روزۀ  بگو  مردم  به  می گیری 
به مردم بگویی: چقدر خوب است  و  روزۀ مستحبی نمی گیری 
یم. این در مردم اثر  که ماه شعبان یا ماه رجب روزۀ مستحبی بگیر
که خودت مقید هستی و انجام می دهی، آن  کاری  نمی کند. آن 
را به مردم بگو که انجام بدهند. واجبات که بر همه واجب است؛ 
یت و روحانیتی دارد و امور مستحبی و  که معنو کارهایی  برای آن 
که  که خودت انجام می  دهی، به مردم بگو  کاری  نوافل است، آن 
که خودت انجام  کاری  کند؛ اّما آن  انجام بدهند؛ تا بر مردم اثر 

که انجام بدهند.« راوی: حجة االسام حسین تهرانینمی دهی به هیچ وجه به مردم نگو 
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از  فرمودند: فانی، من وقتی  به من  یک وقتی حاج آقا 
می نشینم،  بیرونی  اتاق  در  برمی گردم،  خانه  به  جلسه 
که مجتبی!  با خودم فکر می کنم  یم و  زانو را می گذارم روی  سرم 

که می زنی، عمل هم می کنی؟ این حرف را  یمی کر راوی: آقای 
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یم که عّده ای از سادات  یه ای در مشهد دار ما یک خیر
که  دیدم  یک شب  هستند.  آن  پوشش  تحت  فقرا  و 
که خود  گوشی موبایلم زنگ می زند؛ وقتی تلفن را برداشتم دیدم 
حاج آقا مجتبی پشت خط هستند. تعّجب کردم! چون گاهی که 
ایشان به بنده تلفن می کردند، آقازاده شان شماره را می گرفتند و 
بدون  خودشان  این دفعه  اّما  می کردند؛  صحبت  ایشان  بعد 
کردم و  کردم. اّول احوال پرسی  واسطه پشت خط بودند. تعّجب 
ایشان  افتادید؟!  ما  یاد  کردید؛ چطور  آقا لطف  گفتم: حاج  بعد 
که  دهی،  انجام  کاری  یک  تو  می  خواهم  من  »فانی؛  فرمودند: 
گفتم: »بنده در خدمتم!« ایشان  فقط من بدانم و تو و خدا.« من 
یک  است؛  سادات  سهم  که  رسیده  من  به  پولی  »یک  گفتند: 
برای  شما  که  می خواهم  من  تومان!  میلیون  ششصد  و  میلیارد 
کار اساسی  کنید. چون تهیه خانه یک  تهّیه  سادات فقیر منزل 
کنید؛ اّول  که می بینید زمینه مساعد است اقدام  کجا  است. هر 
که  یم  کنید. من به حسین آقا می گو یۀ مشهدتان شروع  هم از خیر
کسی  فقط  ید؛  شو مشغول  شما  و  یزد  بر شما  حساب  به  را  پول 
یداری  خر که  را  این ها  من  آقا؛  »حاج  کردم:  عرض  من  نفهمد!« 
گفتم،  کردم، فتوکپی اسنادشان را خدمتتان می دهم«؛ تا این را 
ایشان با لحن خاّصی فرمودند: »سندش باشد پیش خدا! سند 

گذاشت. نمی خواهد.« این جمله خیلی بر روی من اثر 
یداری  پناه در مشهد خر برای سادات بی سر مبلغ 12خانه  آن  با 
یده  ین و کاشان خر شد و چند خانه هم برای چند بّچه یتیم در قزو
شد. به بعضی افراد هم از باقیماندۀ آن پول کمک می شدتا منازل 

بخرند. وقتی با خبر شدند، خیلی خوشحال شدند.
راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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حاج آقا هر سال مبلغی را به عنوان عیدی می دادند که 
بار نزدیک عید غدیر  به سادات نیازمند بدهیم. یک 
فرمودند:  و  کردند  تلفن  آقا  حاج  عید،  به  مانده  روز  سه  دو  بود؛ 
و  گفتم: صد  یۀ شما هستند؟«  »چندتا سید تحت پوشش خیر
یم یک وجهی بریزند  پنجاه نفر. فرمودند: »من به حسین آقا می گو
که به عنوان عیدی نفری پنجاه هزار تومان به آن ها بدهید!« ایشان 
وقتی می خواستند کاری از این قبیل انجام دهند، خودشان تلفن 
نشود!  باخبر  از اصل موضوع  آقازاده شان هم  که حّتی  می کردند 

فرزندشان فقط این پول را به حساب من حواله می کردند.

یه  سال هفتاد و پنج با ایشان راجع به تأسیس یك خیر
خوبی  بسیار  کار  گفتند:  کردم.  مشورت  رسمی  غیر 
گفتند: من هم  کمك می کنید؟ حاج آقا  گفتم:شما چقدر  است. 
بیاید  بر از دستم  کاری  کمك می کنم، هر  هستم، من همه جوره 
انجام می دهم. از این قضّیه فقط من و حاج آقا خبر داشتیم، حتی 

حسین آقا هم چیزی از این مسئله نمی دانست. خودش و خدا! راوی: دکتر توانا

راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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تمام این سال ها ایشان به من محّبت داشتند.گاهی 
گذاشتم  کنار  زنگ می زدند و می گفتند: این قدر پول 
کار مردم را  بیا بردار ببر! این قدر برای سادات، این قدر برای عام. 
راه بینداز! دو سه سال پیش یك مقدار پول به من دادند و گفتند: 
به خدا بهترین پولی که خرج می کنیم همین ها است. خدا خیرت 

که این ها را به اهلش می رسانی.  بدهد 
که بعد از ماه رمضان امسال خدمتشان رسیدم،  حتی آخرین بار 
گذاشته  کنار  که  برگردم، یك بسته پولی  که می خواستم  موقعی 
کن! ایشان  گفتند: این ها را هم ببر خرج  بودند را به من دادند و 
کسی نفهمد،من هرچه  پول های درشت می داد، بعد می فرمود: 

دارم همین است. 
ما بدون اینکه کسی بداند این مبالغ را از ایشان می گرفتیم وصرف 
امور مستمندان می کردیم. بعد از فوت ایشان به بعضی از دوستان 

که این مبالغ را ایشان هدیه می کردند. راوی:دکتر تواناگفتم 
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بر اثر سختی هایی  که خانه شان را  کردیم  ما پیشنهاد 
خانه  ای  و  کنیم  دفتر  به  تبدیل  داشت،  ایشان  که 
کردند؛  کردند و قبول  کنیم. باالخره ایشان استخاره  برایشان تهّیه 
یا آن طرف تر باشد. حّق  کوچه این طرف تر کثر دو  ولی فرمودند حّدا
ید! نمی خواستند از این محّل خارج  ید از این محل خارج شو ندار
شوند،  آخر هم همین گونه شد، یکی دوتا کوچه بین دفتر و  منزلشان 

فاصله افتاد.

و  معرفتی  اخاقی،  حوزوی،  مباحث  پخش  برای 
جلساتشان، به ایشان خیلی اصرار می کردند. حضرات 
یزدی خیلی  مؤمن،  ایروانی،  آبادی،  گیانی، طاهری خّرم  آیات 
منتشر  را  اصولتان  و  فقه  درس های  چرا  که  می آوردند  فشار 
نمی کنید. در مورد رساله دادن هم بزرگان حوزه خیلی به ایشان 
حضرت  مثل  بزرگانی  بدهید؛  رساله  زودتر  که  می کردند  اصرار 
آیت اهلل  خلخالی،  موسوی  آیت اهلل  محّمدی گیانی،  آیت اهلل 
اصرار  خیلی  مورد  این  در  مروی  مرحوم  آبادی  و  خرم  طاهری 

داشتند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:   آقای دکتر اسماعیلی
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ایشان برای انتشار این کتاب ها هیچ کمک مالی به ما 
که ما اّول برای مؤّسسه از ایشان  نکردند؛ حّتی آن پولی 
گرفتیم، گفتند: این پول، یک قرض است و باید به من برگردانید و 

کردیم.   کار را  ما هم همین 
کسی هم خبر نداشت با چه  کارها مشکل داشتیم و  ما برای این 
که  یم آثار ایشان را منتشر می کنیم. این در حالی بود  مصیبتی دار
که  کارهایی می کردند  یه می دادندو  کشور شهر به سراسر  ایشان 

کسی از آن اّطاع داشت. کمتر 
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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یک شب که در خدمت ایشان بودم، گفتم من شنیدم 
کتب  که امام اجازه می دادند از وجوهات برای چاپ 
که خیلی مفید است استفاده شود. ایشان فرمودند بله،  مذهبی 
ولی نه به هر کسی! به آدم هایی که مورد اطمینان بودند این اجازه 
گفتند  گفتم شنیدم به شما هم این اجازه را دادند،  را می دادند. 
که  هرطوری  بودند  فرموده  و  داشتند  لطف  من  به  ایشان  بله 
کردم حاج آقا شما  گرفتی من قبول دارم. به ایشان عرض  تصمیم 
گر جایی الزم دانستم مثًا  نسبت به من این اجازه را می دهید که ا
استفاده  از وجوهات  کمک داشت،  به  نیاز  کتابی منتشر شودو 
به شما اجازه مطلق داده ام.  که  فرمودند من  به من  ایشان  کنم؟ 
بگیرم.  شما  از  را  اجازه  این  می خواهم  خاّص  طور  به  نه،  گفتم: 
گر شما به این نتیجه رسیدید، اشکالی ندارد،آن  ایشان فرمودند: ا
گفتند اشکالی  گفتم به طور خاّص اجازه بدهید،  را انجام دهید. 

ندارد، من به شما این اجازه را می دهم.
بروم.  که  شدم  بلند  من  و  آمد  پیش  دیگری  صحبت های  بعد 
ایشان به من فرمودند آقای اسماعیلی، گفتم بله، گفتند:»اجازه ای 
که من به شما دادم، به شرط این است که آن کتاب ها کتاب های 
طّراحی  همه  این  آقا  حاج  گفتم  و  نشستم  من  نباشد«!  خودم 
گفتند: من اّول متوّجه نبودم تو چه  که از شما اجازه بگیرم.  کردم 
که مقصودت چیست!  درسرداری، ولی یک دفعه به ذهنم رسید 
که  کاری به شما اجازه می دهم، ولی اجازه نمی دهم  من برای هر 

کنید. کتاب های من از وجوهات استفاده  برای 
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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که ایشان شبی از اّیام ماه مبارک رمضان  من یاد ندارم 
ماه  اّیام  چه  کرد،  نمی  هم  فرقی  باشند.   خوابیده  را 
مبارک در طول تابستان باشد که شب ها کوتاه است چه زمانی که 
در زمستان باشد که شب ها خیلی بلند است. ایشان مقید بودند 
استفاده  آن  از  و  باشند  بیدار  بیشتر   را  مبارک  ماه  شب های  که 
که  بود  را هم مقید  کردند و بخشی  را مطالعه می  کنند. بخشی 
بوط به شب های ماه  که مر دعاها ی مخصوص سحر و ادعیه ای 
مبارک بود را بخوانند. استراحت ایشان هم معمواًل تا قبل از ظهر 

که عازم مسجد می شدند. بود 

که می خواهد روزه  کسی  که سفارش شده بود  از آنجا 
که  بگیرد بدون سحری روزه نگیرد؛ ایشان مقید بودند 
حتمًا سحری بخورند. چون می خواستند روزه بگیرند از غذاهایی 
شب  هر  چون  می کردند؛ولی  استفاده  دارد  نیاز  بدن  که 
می خواستند به جلسه بیایند و صحبت کنند افطار خیلی سبک 
کنم.  یاد بخورم نمی توانم صحبت  ز گر  ا می خوردند، می گفتند: 

راوی: حجة االسام حسین تهرانیایشان خیلی ساده و معمولی غذا می خوردند.

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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حاج آقا اصًا مشکل قلبی نداشتند. چون اصًا چیزی 
یعنی  کند.  پیدا  مشکل  قلبشان  که  نمی خوردند 
کار  خوب  بسیار  قلبشان  که  بودند  ک  کم خورا آن قدر  حاج آقا 
گفتم این  می کرد و هیچ عارضه ای نداشت. یک بار به خودشان 
گر حاج آقا  که ا گفتم  کار می کند. بعدًا به حسین آقا  قلب سال ها 
دیگر  سال  پنج  و  بیست  حّداقل  نمی شدند،  بیمار  این طور 

می توانستند درس بدهند. این مشکل ایشان را  از پا انداخت. 
خود حاج آقا به من می گفتند: »من از جوانی ام نخورده ام.« یعنی 
عادت داشتند که کم غذا بخورند. سبکشان این بود که به اندازۀ 
یاد می خوردند و نه غذای  یک نعلبکی غذا بخورند. نه غذای ز

متنّوع و ناسالم.

یارت حرم حضرت عبدالعظیم بودند.  ایشان مقّید به ز
حرم  یارت  ز ماه  اّول  در  وقت  هیچ  بودند،  تهران  گر  ا
یا  نمی کردند. همیشه ماهی یک بار  ترک  را  حضرت عبدالعظیم 
یارت می رفتند و  شب اّول ماه و یا صبح اّولین روز ماه، حتمًا به ز
که مشرف  هیچ وقت هم این برنامه شان ترک نمی شد. آنجا هم 
یارت را به جا  می شدند، مثل مشهد سعی می کردند تمام آداب ز
می کردند؛  دعا  دیگران  برای  همیشه  یارت هایشان  ز در  بیاورند. 
چه  هر  و  کنید  دعا  دیگران  برای  همیشه  شما  که  می فرمودند: 
می خواهید برای دیگران بخواهید و خودشان در این زمینه هیچ 

کوتاهی نمی کردند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:دکتر عباسی
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حرم  نزدیك  وقتی  حاج آقا  با  همراه  بود.  ماه  اول 
می رسیدیم به ایشان گفتم: من دیشب تصادف کردم. 
إن شاءاهلل  که  کنید  دعا  شما  است.  بد  حالش  خیلی  دخترم 
گفتند:  ایشان  شدند.  متأ  ّثر  حاج آقا  برود!  بهبودی  به  رو  حالش 
زودتر  شما  دعای  هستید،  پدرش  شما  کنید.  دعا  شما  خود 
که  یارت موقعی  مستجاب می شود، من هم دعا می کنم. بعد از ز
هم  یم  می گو که  کاری  این  گفتند:  حاج آقا  برگردیم،  خواستیم 
انجام بده تا این که شفای دخترت را دو قبضه کنی. فرمود: هفت 
یر سر دخترت،  عدد سّکه به نّیت حضرت موسی بن جعفر بگذار ز
گر هم هفت سائل  بعد فردا آن هفت سّکه را به هفت سائل بده، ا
که نتیجه می دهد. بعد از  پیدا نشد به یك سائل بده!إن شاءاهلل 

آن اوضاع دخترم رو به راه شد.

را  یارت نامه  ز سه  هر  می رفتند،  که  عبدالعظیم  حرم 
می شدند  حرم  وارد  که  زمانی  از  ایشان  می خواندند. 
یارت ها را می خواندند. حاج آقا به سام دادن به نیابت از ائمه به  ز
آن امام زاده، خیلی مقّید بودند و نزدیک نیم ساعت فقط سام 
به  ایشان  که  می دانستند  و  می کردند  تعّجب  همه  می دادند. 

نیابت سام می د هند. راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:دکتر توانا
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می خواندند،  که  یارت  ز عبدالعظیم  حضرت  حرم  در 
یارت را هم می خواندند و بعد مفاتیح  می آمدند و نماز ز
یارت می کردند و  را برمی داشتند. امام زاده حمزه را هم همین طور ز
سام می دادند. امام زاده های دیگر هم به همین صورت. مقّید 
که  میرزاغام حسین  اهلل شهید  آیت  بزرگشان؛  پدر مزار  بودند سر 
که اینجا قبر  آنجا دفن هستند بروند. چندین نفر از من پرسیدند 
بزرگ حاج آقا اینجا دفن هستند.  کسی است؟ می گفتم: پدر چه 

ایشان می آمدند فاتحه می خواندند و طلب مغفرت می کردند.

تشیع جنازۀ مادرشان چند سال پیش بود. حاج آقا دیر 
مرتضی  آقا  حاج  بودند.  یارت  ز چون  بودند.  کرده 

کنید تا حاج آقا مجتبی بیاید.« آمدند.  گفتند: »صبر 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای مقّدم
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می گفتند:  بود،  شده  بیکار  که  جوانی  همسایگی  در 
کردی  که  یارت  کن. ز یارت  شما برو شاه عبدالعظیم ز
بگو: آقا! من بیکارم، همین. هیچ چیز نمی خواهد بگویی؛ خودش 
حسین!  گفت:  زدند  زنگ  زود  صبح  خانه،  برگشتم  من  گفت: 
بیکاری؟ گفتم: آره. گفت: اآلن بیا فان جا! من رفتم، مرا گذاشت 
من  به  این قدر  ماهی  و  است  سبک  کارش  می گفت:  کار.  سر 

می دهد و در حال حاضر مشغول هستم.

یارت  در بهشت زهرا به حرم حضرت امام می رفتند؛ ز
که ما مشرف شدیم  اهل قبور هم می رفتند.چندباری 
ینه حاج آقا  که از رفقای دیر یارت اهل قبور، برای آیت اهلل ایروانی  ز
به رحمت خدا  اآلن  و  رفاقت داشتند  با هم  بودند و چهل سال 
و  می کردند  مغفرت  طلب  و  می ایستاد  شهدا  قطعه  در  رفته اند، 

فاتحه می خواند.

یارت نامه یك صلوات، یك  حاج آقا می فرمود: غیر از ز
حمد و یازده سوره توحید برای صاحب قبر بخوانید.

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای محفوظی

راوی: دکتر توانا
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می گفتند که مرحوم آیت اهلل میانی به من سفارش کردند 
کوتاه  یاد بیا اّما مدت اقامتت  که در طول سال مشهد ز
یاد. ایشان خیلی در طول سال مشهد مشرف نمی شدند،  باشد، نه ز
که  اّما به این مقّید بودند  حداکثر سه یا چهاردفعه در طول سال 
یاد نباشد؛ می گفتند که آیت اهلل میانی به من خیلی  یارت ز مّدت ز
در این مورد سفارش می کردند. سؤال کردم که چرا ایشان می گفتند 
که بهتر است اقامتت کوتاه باشد؟ گفتند: شاید احتمال می داد که  
که می رود  برای  کسی  را دارد،  یارت آداب خاّص خودش  چون ز
یارت و  در مشهد مقیم می شود،  وقتی اقامتش طوالنی می شود  ز

ممکن است این آداب را درست به جا نیاورد.
ایشان مشّرف که می شدند، اقامتشان کوتاه بود؛ یک روز، دوروز و 

روز؛ از این بیشتر نبود. کثر سه چهار حدا

و  رسیدم  آقا  حاج  خدمت  جامع  مسجد  در  روزی 
درس  و  می روم  دانشگاه  به  وقتی  من  کردم:  عرض 
می خوانم و یا در بین مردم می روم از یاد خدا غافل می شوم، لطف 

بفرمایید توصیه ای بفرمایید.
که می خواهی بروی دانشگاه  حاج آقا با  مهربانی فرمودند: صبح 
صلوات  مرتبه  صد  و  باهلل   

ّ
إال قوة  ال  و  حول  ال  بگو:  مرتبه  صد 

 اهلل و صد مرتبه صلوات 
ّ

بفرست. شب هم صد مرتبه بگو: الإاله إال
کنی. که چهار صد مرتبه استغفار  بفرست و در هر روز مقّید باش 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: یکی از کاربران سایت
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که مؤمنین  یارت دستورات خاّصی داشتند  راجع به ز
را  مطالبی  می رسیدند  خدمتشان  که  جوانانی  و 
که خودشان به  کارهایی را توصیه می کردند  می فرمودند؛ و عمده 
رسیدم  خدمتشان  دفترشان  در  روز  یک  می کردند.  عمل  آن 
ودست بوسی کردم. عرض کردم که می خواهم به عتبات عالیات 

کردند: یر را توصیه  بروم. ایشان دستورات ز
وقتی سوارماشین، هواپیما یا هر وسیله نقلیه شدی یا هرجایی که 
کاظمبن  کنید )مثا از نجف به  در سفر می خواهید مجدد سفر 

کارها را انجام دهید: ید( این  برو
کبر  100 اهلل ا
100 صلوات

ضا    100 مرتبه یا أَباالَحَسِن الِرّ
6 مرتبه سوره توحید را به شش جهت بخوانید 

و بعد یک مرتبه آیه الکرسی. 
کار را خود من هم انجام می دهم. این پنج 

ک  کنید برای اینکه پا فرمودند:  قبل از ورود به حرم ائمه استغفار 
ید.  به داخل حرم برو

کنید؛  از دِر صحن تا داخل به محضر آن معصوم صلوات هدیه 
حرم  در  است.  مستجاب  قّبه  یر  ز دعا  حسین�  امام  حرم  در 
باالسر  یند دعا در  گو اینکه می  کنید  باالی سر دعا  امام حسین 
ادب  باید  امیر المؤمنین  حرم  در  اّما  نیست.  بدن  بر  َسری  چون 

کنید و پایین پا بایستید. 
در حرم امیر المؤمنین یک حاجت مخصوص بخواهید؛ بگویید 
امانت  شما  پیش  را  حب  این  دارم،  دوست  را  شما  من  آقا 

می گذارم، شب اّول قبر به من برگردانید.
راوی:آقای مطیعی
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دعا  بیشتر  کردند،  بد  شما  به  که  کسانی  برای  می فرمودند:  بعد 
کنید؛ این کار رنگی از الوهیت دارد.چرا که  ما به خدا بد می کنیم 
کنید و همه را مّد  او به ما خوبی می کند. خیلی برای دیگران دعا 

نظر داشته باشید.
راوی:آقای مطیعی
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نمی شد،  پیدا  برایم  جایی  بخرم،  خانه   می خواستم 
می گشتیم یا پولمان نمی رسید یا نمی پسندیدیم. حاج 
آقا یک روز من را خواستند  و ایشان فرمودند که: من توصیه می کنم 

ید خدمت امام رضا�. ید و  برو یک بلیط هواپیما بگیر
نرو،  که پیاده شدی هیچ جای دیگری  از هواپیما  که:   فرمودند 
کند  کمک  که  بخواه  رضا  امام  از  رضا،  امام  حرم  برو  مستقیم 
که نماز را خواندی برگرد تهران.  برنامه تان ردیف شود؛ صبح هم 
قسم  را  خدا  چون  است  شاهد  خدا  و  کردم  را  کار  این  هم  من 
یم  زو که آر یم 48 ساعت، یک هفته نشد،   خوردم نمی توانم بگو

برآورده شد.

گرفتار  و  نمی شد  بّچه دار  ما  دوستان  از  یکی 
بیمارستان ها و آزمایش های مختلف شده بود. آمد به 
گفتم یکی از  کردم.من هم پیش حاج آقا رفتم و  گیر  گفت من  من 
دوستان متدّین و خوِب ما بّچه دار نمی شود. ایشان فرمود: »بگو 
به  پا هزار و یک صلوات  پایین  امام رضا، در قسمت  برود پیش 
ید: یا اباالحسن الرضا  کند، بعد هم یک مرتبه بگو امام رضا هدیه 

که بّچه اش به دنیا آمد! بّچه دار می شود«! چیزی نگذشت  راوی:آقای جعفر آبادی

راوی:آقای رجبیه
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هم  گاهی  می کردند،  مطالعه  وقت ها  گاهی  صبح 
آقا  حاج  می گفتیم  ما  یارت.  ز می روم  من  می گفتند: 
اشکال ندارد ما هم بیاییم؟ می گفت: نه. پا می شدیم دوتایی یا 
سه تایی می رفتیم تا حرم. می گفتند: می خواهی با من بخوانی یا 
می خواستیم،  گر  ا که  می کردند  سؤال  را  این  بخوانی؟  خودت 
گر نه، ایشان برای خودش می خواند و ما هم  ایشان می خواندند؛ ا

یارت می کردیم.  برای خودمان ز
یارتی می کردند و  بع ز از  مفاتیح می خواندند. نیم ساعت، سه ر
یم،  بعد هم برمی گشتند؛ بعد از نماز مغرب و عشا می گفتند برو
سه تایی  دو  و  می خواندند  نماز  حرم  در  می شود؛  خلوت تر  چون 
فانی  که  می گفتند  می شد،  تمام  که  هم  می کردیم.بعد  یارت  ز
یادت باشد، من به یاد پدر و بّچه هایت هم بودم؛ به یاد خانمت 

هم بودم.

می افتادند  می شدند،  مشّرف  حرم  به  که  باری  اّولین 
باری  آخرین  می بوسیدند.  را  حرم  زمین  و  ک  خا روی 
برگردند،  تهران  به  و  کنند  از حرم مراجعت  که می خواستند  هم 

می آمدند و می بوسیدند و بر می گشتند.
ایشان در و دیوار حرم را هم می بوسیدند. در این زمینه می گفتند: 
کار  کنم؛ یعنی اعتقاد خاّصی به این  من خیلی سنتی عمل می 

داشتند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای محفوظی



220

حرکت  منزل  از  وقتی  می رفتند،  مشهد  به  که  زمانی 
به  یاد  ز و  می انداختند  پایین  را  سرشان  می کردند، 
صلوات  حرم  در  دم  تا  هم  معمواًل  نداشتند.  توّجهی  اطراف 
حتمًا  که  بودند  مقّید  می شدند،  حرم  وارد  وقتی  می فرستادند. 
که خلوت  برایشان فرقی نمی کرد  داخل آن محوّطه حرم شوند و 
یادی در آنجا بودندو  که معمواًل جمعیِت خیلی ز باشد یا شلوغ 

ایشان  با سختی وارد می شدند.
یارت هایی  ز و  یارت می کردند  ز به دیوار  و پشت  ایستاده  ایشان 
و  کبیره  جامعه  و  اهلل  امین  یارت  ز می خواندند،  عمدتًا  که  هم 

بوط به امام رضا�بود. یارت های مر ز
رکعت  دو  و  می رفتند  سر  باالی  قسمت  به  یارت  ز از  بعد  ایشان 
رضا�دعا  امام  سر  باالی  در  بعد  و  می خواندند  یارت  ز نماز 
گر  گر می شد از درب اصلی خارج می شدند و ا می خواندند. بعد ا

هم نمی شد، از قسمت باال ی سر خارج می شدند.
یاد به اطراف توّجه  در مسیر بازگشت هم ذکر صلوات داشتند و ز
ربع  و  ساعت  یک  ساعت،  یک  ایشان،  وداِع  یارِت  ز نداشتند. 

طول می کشید!
راوی:حجة االسام علی تهرانی
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می کردم،  دّقت  می شدند  مشرف  مشهد  که  هربار 
یک بار  می شدند.  وارد  گوهرشاد  مسجد  از  همیشه 
کار را می کنید؟ می گفتند که ورود به حرم از  گفتم حاج آقا چرا این 

مسجد خودش مستحب است. 
که مسجد بود و راه ورود به  یاد دارد، اّما تنها جایی  حرم آقا در ز
قضیه  این  به  ایشان  بود.  گوهرشاد  مسجد  داشت،  مطهر  حرم 
که حاج آقا از  یفی بود  مقّید بودند؛ خب این ها نکات دقیق و ظر

آن ها غافل نمی شدند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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یارتی  که هر ز از بّچگی به ما خیلی سفارش می کردند 
ید؛  برو  معصومین ائمه  از  نیابت  به  ید  می رو که 
این را از مرحوم پدرشان یادگرفته بودند. ایشان هر وقت صبح به 
کرم و بعدازظهر به  حرم مشّرف می شدند به نیابت از پیامبر ا
نیابت امیرالمومنین�و فردا صبح به نیابت از یکی از معصومین 
استجابت دعای  احتمال  کار  این  یارت می کردند. می گفتند:  ز
شما و دادن حاجات شما راچندین برابر می کند.ایشان خیلی به 
یارت  این مسئله مقّید بودند و هر دفعه به نیابت یکی از ائمه به ز

کامًا رعایت می کردند. یارت را هم  می رفتند و آداب ز

مّدت کمی در حرم می ماندند. اذن دخول می خواندند 
و  می خواندند  را  خاّصه  یارت های  ز می شد.  وارد  و 
مشرف  که  مکان هایی  کثر  ا بودند؛  امین اهلل  یارت  ز به  مقّید 
یارت امین اهلل را می خواندند. در اّیام ماه رجب مقّید  می شدند، ز
یارت رجبیه  بخوانند. این اعمال را رو به روی حضرت  که ز بودند 
به جا می آوردند و بعد اعمال باالی سر و پایین پای حضرت را به 
یارت را می خواندند.ایشان خیلی  جا می آوردند و بعد هم نماز ز

یارت بودند. مقّید به دعای بعد از نماز ز
یارت جامعه بخوانند.  که ز شب های جمعه خیلی مقّید بودند 
یارت  ز و  امین اهلل  بودند.  مقّید  هم  را  رجب  اّیام  رجبّیه  یارت  ز
بود،  هم  مناسبتی  گر  ا می خواندند.  علی�را  حضرت  خاّص 

یارتش را می خواندند. ز
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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بعضی وقت ها می گفتند: من ده دقیقه هم نمی توانم 
پا بایستم؛ چون اذیت می شوم. می گفتند که قدرت  سر
روی  به  رو  می رفتند،  یارت  ز به  که  زمانی  ولی  ندارند.  ایستادن 
متوّجه  را  چیزی  هیچ  و  می ایستادند  یارت  ز برای  حضرت 
می  پا  سر نیم  و  ساعت  یک  ایشان  وقت ها  بعضی  نمی شدند. 
یارت می خواندند و می گفتند که اصًا هیچ احساس  ایستادند و ز
یا  گو که ایشان حالتشان عادی نیست؛  دردی ندارند و معلوم بود 

کرده اند. همه چیز خود را فراموش 
یارت را ایستاده می خواندند تا به امام بی ادبی نشود.  خودشان تمام ز
که می بینم بعضی  که من  خیلی رنج   می کشم  بارها هم می گفتند 
کار در مقابل امام،  یارتشان را نشسته می خوانند؛ این  بدون عذر، ز

بی احترامی است.

یارت هایی  ز علی الخصوص  آقا  حاج  یارت های  ز در 
را  ایشان  همیشه  من  می شدند،  مشّرف  مشهد  به  که 
تقریبًا در  بخوانند.  فاتحه  نفر  برای سه  بودند  مقّید  که  می دیدم 
یارت آخر  را ترک نکردند معمواًل هم در ز هیچ سفری ایشان این 
که این دو جا برای اهل قبور فاتحه بخوانند،  خیلی مقّید بودند 
آنجا  بودم در  بارها دیده  که  آقای نخودکی،  قبر مرحوم  یکی سر 
کنار مزار مرحوم شیخ حّر عاملی  کردند، یکی هم  خیلی دعا می 
حاج آقا  بودند.  بزرگ  علمای  و  فقها  از  ایشان  اینکه  به سبب 
حاج آقا  دارند.  ما  گردن  به  بزرگی  حق  فقها  و  علما  می فرمودند: 
فاتحه  و  می کردند  یارت  ز امام  برای  ایشان  طرف  از  و  می آمدند 
می خواندند. نسبت به مرحوم شیخ  بهایی هم همین طور بودند.

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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در طول سال یکی هنگام تحویل سال دوست داشتند 
گر امکانش بود اّیام ماه رجب  مشهد باشند، یکی هم ا
گر نمی شد بیست و پنج و بیست و هفت رجب  یارت رجبّیه؛ا و ز
گر  را می رفتند.یکی هم اّیام عرفه دوست داشتند مشهد باشند؛ ا
اّیام آنجا  که این  کارهایشان تداخل نداشت، سعی می کردند  با 
یارتی هم داشتند؛ آخرین جمعه  کوتاه ز باشند. ایشان یک سفر 
امام  یارت  ز به  که  بودند  رمضان،مقّید  شروع  برای  شعبان  ماه 
حضرت  از  مراسم هایشان  و  گرفتن  روزه  برای  و رضابروند 

کمک بگیرند.

حاج آقا مقّید بودند که پیش از تحویل سال 365 مرتبه 
دعای یا مقلب القلوب را بخوانند. از یک ساعت و نیم 
قبل از تحویل سال شروع می کردند تا قبل از لحظۀ تحویل تمام 
که در ابتدای سال جدید  شود. بعد هم مقّید بودند اّولین چیزی 

می خورند مقداری از تربت سیدالشهدا باشد. 

حّتی وقتی ما مشهد مشّرف شده بودیم و نزدیک ایام 
یم. من باید  که حتمًا باید برو گفتند  جلسه بود، ایشان 
من  و  می آیند  بّچه ها  این  کنم؛  ترک  را  جلسه  نمی توانم  و  بروم 

نمی توانم این ها را معّطل بگذارم؛ من باید بروم. 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای محفوظی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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ایشان وقتی می رفتند مشهد و برمی گشتند، می گفتند: 
کردم.  را تک تک دعا  »خودت و بچه هات و خانمت 
دعا  کلی  المؤمنات!  و  للمؤمنین  اغفر  اللهّم  گفتم:  نکنی  فکر 
کردم«! ما تشّکر می کردیم.  این قدر توّجه  نکردم، اسم بردم و دعا 

داشتند. همین دعایش برای ما بس بود.

یعنی  داشت.  بیرونی  و  اندرونی  حاج آقا  جلسات 
با  بود.  جلسه  در  حاضران  برای  فقط  حرف ها  بعضی 
آنکه تا این اواخر صوت و متن جلسات ایشان منتشر نمی شد، اّما 
که با  کسانی  برای اینکه بعدًا فراموش نشود و این حرف ها برای 
مبانی آشنا نیستند مشکلی ایجاد نکند، ایشان قبل یا بعد جلسه 
شود.  حذف  من  حرف های  از  قسمت  فان  که  می دادند  تذّکر 
که  گاهی اوقات هم ایشان از تعابیر عامیانه ای استفاده می کردند 
که از صوت  بحث برای حاضران جا بیفتد ولی صاح می دیدند 
تا این اندازه دّقت  حذف شود، آن را هم تذّکر می دادند. ایشان 

داشتند که حرف هایشان کسی را به اشتباه نیندازد.
راوی:آقای هوایی

یف راوی  : آقای حاج شر
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در این سال های اخیر، به حاج آقا پیشنهاد دادم که در 
که شما در دفتر مجلس   روز شهادت امام صادق
و  باشد  مفّصل  پذیرایی  که  است  خوب  ید،  می گیر عزا  و  روضه 
می کنم،  تأمل  من  گفتند:  ایشان  بدهیم.   ناهار  مردم  به  مثًا 
پیشنهاد خوبی است. یعنی به این راحتی ها تغییری در سیستم و 
تشخیص  واقعًا  گر  ا البّته  نمی کردند.  ایجاد  برنامه هایشان 
یشان  کار را بکنند، کسی هم نمی توانست جلو می دادند باید این 

را بگیرد.
راوی:آقای هوایی
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هر  اّول  وهلۀ  در  که  بود  این  بر  نظرشان  شدیداً   ایشان 
کاری می کنید برای اهلل باشد، برای خودنمایی نباشد. 
غیر از این چند سال اخیر، چند روز قبل از برگزاری مراسمات و 
شروع برنامه های محّرم، ماه مبارک رمضان و یا جلسات دهۀ آخر 
صدا  را  ابدی  مرحوم  و  آقا  علی  حاج  مرحوم  و  من  ایشان  صفر، 

می زد و شروع می کرد به نصیحت  کردن. 
کردید؟ برنامه تان چیست؟ ما هم  کار  که چه  اّول سوال می کردند 
گزارش ما را می شنید،  خدمتشان عرض می کردیم. بعد از اینکه 
کارتان برای  کنید  که حواستان را جمع  ما را نصحیت می کردند 
کاری  کنید،   خدا باشد، نه برای بنده خدا، با مردم خوب برخورد 
که چون  ید  که برای خدا انجام شود فحش دارد، فحش ها را بشنو

راوی:آقای شیرازیبرای خدا است مّزه دارد و ...
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روضه  یکی  داشتند،   فاطمیه  مجلس  دوتا  حاج آقا 
هم  ما  که  بود  ایشان  عمومِی  جلسه  و  مردانه  فاطمیه 
شرکت می کردیم و یکی هم فاطمیه دوم بودکه در خانه تشکیل 
میشد و زنانه بود. ایشان فرمودند که در فاطمیه من در همین اتاق 
اندرونی مینشستم و مطالعه می کردم. وقتی موقِع روضه می شد، 
من هم می شنیدم و استفاده می کردم. شب آخر، وقتی برنامه آن 
که روضه می خواند، تمام شد و برای خداحافظی پیش من  آقایی 
دعا  شما  گفتم  ایشان  به  و  شدم  منقلب  دفعه  یک  من  آمدند، 

که حضرت زهرا این عزاداری را از ما بپذیرد و آن آقا رفت. کنید 
گفت من  و  زد  زنگ  به من  اهل علم  آقایان  از  فردا صبح، یکی   
اردکان یزد هستم.-آن آقا در آنجا منبر می رفت- دیشب خواب 
که حضرت  گفتند  که ما در جلسه ای هستیم و یک دفعه  دیدم 
و  شدیم  بلند  بیاورند!  یف  تشر می خواهند  سام اهلل علیها  زهرا 
همین طورحضرت  شدند!   وارد  جبروتی  و  جال  یک  با  حضرت 
و  کردند  نگاهی  رسیدند،  من  به  وقتی  و  می شدند  رد  داشتند 
گفتند: »به حاج آقا مجتبی بگو ما از ایشان قبول کردیم«! من زنگ 

که قضیه چه بود؟!  زدم از شما بپرسم 
»معلوم  می گفتند:  و  بودند  پیغام  این  مبتهج  آخر  تا  آقا  حاج 

راوی:آقای دکتر اسماعیلیمی شود ایشان این روضه راپذیرفته است«.
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تی  سؤاال ایشان  از  آن  آفات  و  شهرت  به  راجع  یک بار، 
آفات  به  نداشتن  »توجه  فرمودند:  ایشان  پرسیدم. 
که  کارهایی  تمام  است.  انسان  برای  چیز  ک ترین  خطرنا شهرت 
کن می کند. توجه به  یشه  انسان انجام می دهد را هبائًا منثورًا  و ر
همین معنا خودش لطف الهی است. برخی توجه به این ندارند و 
اّما  می شوند.  خالی  دست  خالِی  دست  و  می غلتند  شهرت  در 
ید این توجه از بین برود.« توّجه به همین خیلی خوب است. نگذار
حاج آقا فرمودند: »مقابله با شهرت راه های مختلف دارد. مقابله 
ترین  که باال با آن هم راه علمی دارد و هم راه عملی. راه علمی اش 

راه ها است، به نظر من حدیث نفس است.«
که  مامقانی  »مرحوم  فرمودند:  نقل  را  حکایتی  ادامه  در  ایشان 
سمت  دهات های  از  و  مامقان  اهل  دارد،  مکاسب  حاشیه 
بایجان بود. ایشان آمد نجف و درس خواند و خدا به او توفیق  آذر
یدند.  گرو او  سمت  به  همه  آذری ها  رسید.  مرجعّیت  به  و  داد 
بایجان و بخش هایی از شوروی همه مقلد او بودند. ایشان وارد  آذر
ینده از او تجلیل می کرد. هر  هر مجلسی که می شد، باالی منبر گو
یف می کردند او دستش را جلوی دهان می گرفت و  وقت از او تعر
گوشش می برد و به خودش می گفت: خودت میدانی  به سمت 
هر  نفس.  حدیث  یند  می گو را  این  هیّچی!  نیستی،  هیّچی  که 
وقت دیدی دارند تو را باال می برند به خودت بگو برو گمشو! خودم 
که این  ید  که هیچ چیزی نیستم. با حدیث نفس نگذار می دانم 

حرف ها روی شما اثر بگذارد.«
پدرم  از  را  این  من  داشت.  هم  عملی  کارهای  مامقانی  »مرحوم  راوی:آقای مطیعی
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که وقتی همین مرحوم  )آیت اهلل میرزا عبدالعلی تهرانی( شنیدم 
س به لباس روحانّیت نبود. با همان  ّبَ

َ
مامقانی آمده بود نجف، ُمل

سر  بر  کاهی  و  نجف  بود  آمده  خودشان  منطقه  محلی  لباس 
تا  ایشان  هست.  هم  هنوز  بایجان  آذر روستاهای  در  که  داشت 
کرده بود. هر شب  کاه را حفظ  که در نجف بود این  آخر عمرش 
وقتی مطالعه اش تمام می شد و فردایش می خواست برود به چند 
که پای درس او می آمدند درس بدهد، می رفت  صد نفر مجتهد 
نگاه  را  خودش  و  می گذاشت  سرش  را  کاه  این  و  آیینه  جلوی 
کی هستی و  می کرد و بعد می رفت می خوابید. یعنی یادت نرود 

کجا آمدی...« از 

زترین مشّخصه ایشان صراحت لهجه و تکیه اش بر  بار
خودم  برای  من  نکنی  »خیال  می فرمودند:  بود.  اسام 
آن  است«.  اسام  خاطر  به  یم؛  می گو دینم  برای  نه؛  یم ها!  می گو
که ایشان می فرمود: »من  که در ذهن ما مانده، این است  چیزی 

گر حرفی می زنم به خاطر اسام است«. راوی:آقای دکتر والیتیا
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که به مداحان وارد   بنده راجع به فشارهای رسانه ای 
می شود خیلی مقاومت می کردم و مصاحبه نمی کردم، 
تا االن هم راجع به مداحی مصاحبه نکرده ام. نمی گذاشتم عکس 
کنند و یا هر چه می گفتند، به تلویزیون  بگیرند یا سی دی پخش 
نمی رفتم.  در یکی از همین بازی های تبلیغاتی به من خیلی فشار 
رها  خاطر  به  داشتم  قصد  و  بودم  شده  خسته  واقعًا  و  بود  آمده 
کنم. کار را یک سره  شدن از فشارها از حاج آقا یک اجازه بگیرم و 

یان قرار نداده بودم.  ایشان را هم اصًا در جر
مراسم  از  بعد  کردم،  مداحی  منزلشان  در  که  فاطمیه  آخرین  در 
و  بودم  ایشان خواندیم؛ من  امامت  به  را  نماز  و  اتاق  رفتم داخل 

حاج حسین پسر ایشان و خود حاج آقا. 
کاری  بعد از نماز و تعقیبات حاج آقا بدون مقدمه فرمودند: من 
پخش  سی دی هایت  »نگذار  یم:  می گو تو  به  کرده ام  خودم  که 
گفتم. این ها ُمَحّرکات است.  که به تو  شود! این نکتۀ دقیقی بود 
که  گذشته؛ ولی آن موقع  کارم از این حرف ها  من اآلن پیر شدم و 
نیست،  من  برای  حرف ها  این  دیگر  اآلن  نگذاشتم.  بودم  جوان 
گور است و دارم امروز و فردا می کنم.« فرمودند: »آن  یک پایم لب 
که به  که هیچ، ولی تا جایی  که از دست تو بیرون است  چیزی 
کن،  کند. دورش را جمع  بوط است نگذار توسعه پیدا  خودت مر

خدا کمکت می کند.«
یم،  ایشان بگو به  را  اینکه مطلبی  من خیلی متحّیر شدم؛ بدون 

یان و جزئیاتش اشاره  کردند. خود حاج آقا به اصل جر
راوی:آقای مطیعی
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به خاطر اساتید متفاوتی که داشتم و قدری کنجکاوی 
که  بودم  شده  مساله  این  درگیر  شدت  به  شخصی، 
نسبت آموزه های عرفانی و فلسفی با معارف دینی چیست؟ آن 
که توفیق شرکت در جلسات حاج آقا  موقع، سه، چهار سالی بود 
مجتبی را داشتم. قبل از شروع درس اخاق و معارف، از موقعیت 
کردم  طرح  طور  این  را  سوال  نشستم.  نوبت  در  و  کردم  استفاده 
باره عرفان و فلسفه،  که علمای مختلف بر مبنای قضاوتشان در
از  استفاده  برای  من  پس  کنند،  می  طرح  را  معارفی  مباحث 
مطالب آنان ناچارم ابتدا در این مورد به جمع بندی برسم. چگونه 
کسی حرف  که چه  کنم  باید قضاوت درستی در این مورد پیدا 

دین را می زند؟ 
حاج آقا با تبسمی پدرانه فرمودند: اصا می دانی عرفان چیست؟ 
گفتم:  که در مقابل یک استاد فن نگفتم: بله؛ بلکه  خدا را شکر 
گفتم: خب؛  با خنده  که داری؟  ایشان فرمودند: عقل  کاما.  نه 
یم با عقلت جور  بله! فرمودند: ببین همین چیزهایی که من می گو
از  کن. عرفان  که فهمیدی قبول  را  یا نه؟! هر چیزش  آید  در می 
همین جا شروع می شود. ایشان حرف خیلی پیچیده ای نگفتند 
آتش  روی  که  آبی  مثل  کوتاهشان،  سخن  که  می داند  خدا  اما 

کرد. بریزند، آرامم 
بران سایت کار راوی:یکی از 
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پست های  از  یکی  برای  را  خودش  آقایان  از  یکی 
ماقات  برای  آقا  حاج  از  و  بود  کرده  کاندیدا  سیاسی 
یزه کاری های مسائل  کامًا به ر که  وقت می خواست. حاج آقا هم 
»به  بودند:  داده  پیغام  او  به  داشتند،  توّجه  تبلیغاتی  و  سیاسی 
برای  می آیند  شدن  کاندیدا  از  قبل  معمواًل  که  بگویید  ایشان 

کاندید شدن«.  مشورت، نه بعد از 
یمی کر راوی: آقای 
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که برخی مسؤولین  قبل از یک جلسۀ خصوصی و مهم 
خواهش  ایشان  از  من  بیایند،  ایشان  منزل  به  بود  قرار 
»نه!  گفتند:  ایشان  شود.  ضبط  جلسه  این  ید  بگذار که  کردم 
که  گفتم: »حاج آقا! حیف است  کردم و  نمی خواهد!« من اصرار 
این جلسه نماند. این ها به عنوان سند باقی می ماند و  حرف های 
که نمی خواهیم آن را پخش  که خیلی مهم است؛ ما هم  شما هم 
ید ضبط شود! با اینکه دلشان راضی نبود، اما قبول  کنیم؛ بگذار

گفتند: »عیبی ندارد؛ طوری نیست.« کردند و 
کاری  که وقتی حاج آقا ته دلشان از  من چون تجربۀ قبلی داشتم 
یکوردر، با دو  راضی نیست، آن کار انجام نمی شود، احتیاطًا یک ر
کنم.  که به هر شکلی شده جلسه را ضبط  گذاشتم  ضبط روشن 
بعد از جلسه، نوارها را که گوش دادم، دیدم فقط بسم اهلل الرحمن 
کرده  کار  ضبط  است!  خالی  نوارها  بقیۀ  و  شده  ضبط  الرحیم 
شماره  هم  یکوردر  ر بود.  شده  ضبط  هوا  صدای  فقط  ولی  بود، 
می انداخت و زما ن را نشان می داد؛ چیزی ضبط نکرده بود! نه 

یکوردر،  نه ضبط ها!  ر
من چون می دانستم چه جلسۀ مهمی است، ضبط ها را امتحان 
کار  کرده بودم و از سالم بودنشان مطمئن بودم، ولی همه شان از 

افتاده بود. 
مواقع  این  در  قرآن؛  به  را  شما  حاج آقا  که  گفتم  حاج آقا  به  وقتی 
از  را  کار نباشیم...! ایشان مطلب  تا ما سر  کنید  دلتان را صاف 
که همۀ  گفتند: »شاید اشکالی پیش آمده  کردند و  خودشان رد 

ضبط ها قطع شده است!
راوی:آقای هوایی
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یکی از مسئولین کشور خیلی اصرار داشت که ایشان را 
کند.  کسی ماقات  ببیند و ایشان خیلی مایل نبود با 
می کنند  خیال  و  شدند  متوّسل  من  »به  گفتم:  آقا  حاج  به  من 
کم کاری از من است.« فرمودند: »نه! من هم آن آقا را دوست دارم 
فرمودند: »من حالم  به شما بدهم.«  رد  و هم نمی خواهم جواب 
کارهایش  گزارشی از  کردم و آن آقا آمد و  این طوری است.« اصرار 
که می کرد این جمله را به حاج آقا  داد. در ضمِن صحبت هایی 
ما  عهدۀ  به  الناس  حّق   می کنم  تاش  خیلی  من  که  کرد  عرض 
گاهی از  که  کارها طوری است  یم، ولی  کسی نشو نباشد و مدیون 
کنم؟!  کار  دستانمان در می رود. من برای این طور موارد باید چه 
داشته  اّطاع  ما  اینکه  بدون  مثًا  گفت  و  زد  مثالی  بعد 
یقی مّطلع شدم و  باشیم،خانه ای خراب شده بود و من از یک طر
که سه تا  خودم رفتم آن خانه را دیدم. یک خانه هفتاد متری بود 
از  قانون  طبق  خانه  این  می کردند.  زندگی  آن  در  سّید  خانواده 
گرفته شده است  و طبق قانون، پولی به این ها داده شده  این ها 
گرانی پول  که به این ها دادند، در این اوضاع  است، ولی آن پولی 

پیش خانه شان هم نمی شود.
یر می شود  گوشۀ چشم های حاج آقا دارد سراز من دیدم اشک از 
که: »من  و خیلی ناراحت شدند. این را بارها به من فرموده بودند 
به  کنند،  زندگی  سخت  علی  آل  شیعیاِن  اینکه  از  دارم  غیرت 
من سخت می گذرد!« دیگر حاج آقا نتوانستند ادامه دهند و آن 
می رفت،به  بیرون  داشت  آقا  آن  وقتی  کردند.  مرخص  هم  را   آقا 
یان  گر چشِم  همان  با  ایشان  دارم.«  کار  شما  با  »من  گفتند:  من 
اجازه  شما  به  میلیون  صد  تا  »من  فرمودند:  و  کردند  نگاه  را  من 

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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کنی!« من  را حل  بروی و مشکل این خانواده  که فوری  می دهم 
که در آن شرایط، زندگِی ایشان لنِگ چقدر پول بود  خبر داشتم 
که ایشان به  تی داشتند. این قضیه جزو مواردی بود  و چه مشکا

من فرمودند حرام است شما این را جایی بگویی!
ُنه ماه بعد همین آقا به دلیلی خدمت حاج آقا رسید. همین که او 
نشست، حاج آقا فرمودند:»شما دفعۀ قبل آمدی جگر من را آتش 
از آن موقع  زدی! حاال دوباره آمدی چه می خواهی بگویی؟ من 
گرفته است! من نگران شیعیان امیرالمؤمنین  تا حاال جگرم آتش 
هستم. تو هیچ می دانی آن دفعه که آمدی با دل من چه کردی«؟!

که خدمتشان بودم فرمودند: »من به  یانی  ایشان در جر
کسی به من خبر داد  مشهد مشّرف شده بودم و آنجا 
که تعدادی از شیعیان در بیرون شهر مشهد، از نظر زندگی دچار 
که  گفتم  مشکل هستند«. من رفتم و آنجا را دیدم. وقتی به ایشان 
قضیه از چه قرار است، فرمودند: جگرم سوخت؛ تا من هستم باید 

مشکل این ها حل شود.« 
بعد  و  گفتند  را  این  بود.  یده  خر آن ها  برای  خانه  تا  سی  ایشان 
کردم، چیزی نگفتند!  کردندو دیگر هر قدر اصرار  حرفشان را قطع 
قضیه  که  بفهمم  نتوانستم  متأسفانه  و  بود  منقلب  هم  حالشان 
یه  گر به  کردند  شروع  ایشان  بعد  بودند.  کرده  کار  چه  و  بود  چه 
کنم؟! «به  یه می کردند و می گفتند: »فانی چه  گر کردن؛ شدیدًا 
کنم؟  کار  من فرمودند: »من بیشتر از این از دستم برنمی آید، چه 

این قدر از دستم برمی آید.
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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یك روز آمدم خدمت ایشان و عرض کردم: »فان کس 
گفته است؟ درست است؟!« حاج آقا با  یک مطلبی 
گفتند: »من نمی دانم.« آمدم بروم؛ من را صدا  لحن تندی به من 
گفتم: »بفرمایید حاج آقا!« فرمودند: »نه  گفتند: »بیا، بیا«  کردند و 
اینکه من نمی دانم؛ خوب هم می دانم. اّما می خواهم تو با طناب 
کرده اند و نظر مرا می خواهند  که این حرف را برایت نقل  آن هایی 
را  تو  که  آن هایی  نخوری!  را  گولشان  و  نیفتی  چاه  در  بدانند، 

فرستادند، خودشان خوب می دانند که مسأله چیست!«

گفتم:  بودم،  آقا  حاج  خدمت  که  اخیر  سال  چند  در 
کنم. ما مجلسی  گر اجازه بدهید خواهشی  »حاج آقا! ا
گفتند:  ید!«  بیاور یف  تشر هم  شما  است  ممکن  گر  ا یم؛  دار
گر بروم بقیۀ دوستان هم توّقع  که من جایی نمی روم؛ ا »می دانی 
کنید.«  کنم، لذا من را حذف  دارند و باید توّقع بقیه را هم برآورده 
گر بیایم دیگران  ایشان خیلی می گفتند: »دوست دارم بیایم ولی ا
هم  آن ها  برای  را  کار  این  که  دارند  توّقع  و  می شوند  متوّجه  هم 

انجام دهم.«

راوی:آقای محفوظی

راوی:آقای محفوظی
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که به  حدود سال 88 به من فرمودند: »باید این دفعه 
یم؛  مشهد رفتیم، حتمًا منزل آقای موسوی خلخالی برو
یم.« ما هم به منزل ایشان  چون ما چند بازدید به ایشان بدهکار

رفتیم و حضرات با هم مشغول صحبت شدند.
مدرک  دنبال  همیشه  و  نمی زدند  بی سند  حرف  حاج آقا  چون 
یک  سند  و  کردند  استفاده  فرصت  از  هستند،  دانسته هایشان 
ماجرای  یک  ایشان  کردند.  سؤال  خلخالی  آقای  از  را  قضیه 
که آیا شما  کردند و از آقای خلخالی پرسیدند  یف  یخی را تعر تار
گفتند:  کردند و  هم در آن قضیه حضور داشتید؟ ایشان تصدیق 
»بله من هم در آن جمع بودم.« خیال حاج آقا راحت شد. ایشان 
که در آن جمع بوده  کسی  بان  که این قضیه را از ز می خواستند 

بشنوند.

ایشان می گفتند:»اگرخواستی صدقه بدهی، همین طوری 
صدقه نده؛ زرنگ باش، حواست جمع باشد، صدقه را 
از طرف امام رضا برای سامتی آقا امام زمان بده. برای 
دارد.  دوست  را  آن ها  خدا  که  معصومی  دو  است،  معصوم  دو 
اینجا  هم  تو  کند.  رد  را  صدقه  این  خداوند  که  نیست  ممکن 
واسطه گری ات را می کنی. تو واسطه ای و همین حق واسطه گری 

که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی.« یمیاست  کر راوی: آقای 

راوی: آقای مؤمنی
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کتوم  افراِد  و عرفانی، جزو  نظر مشی اخاقی  از  ایشان 
که از خودشان بروز و ظهوری  بودند و سعی می کردند 
بلکه  ندهند؛  نشان  بروزی  کنند  سعی  اینکه  نه  ندهند.  نشان 
پیدا  مراوده  ایشان  با  کسی  تا  و  کنند  مخفی  که  داشتند  تعّمد 
گر هم  ا ایشان نمی شد.  ابعاِد وجودی  از  نمی کرد، متوّجه خیلی 
گاهی  کسی چیزی متوّجه می شد، او را از نقل آن منع می کردند. 
اّتفاقی  به طور  و من  بودیم  برای یک بحث دونفره نشسته  ما  که 
این  بارها  و  بارها  می فرمودند،  فوری  می شدم،  نکته ای  متوّجه 
که: »این را جایی نگویید«! در بعضی  جمله را از ایشان شنیدم، 
که این نکته از  مواقع هم می فرمودند: »بر شما حرام شرعی است 
دهانتان خارج شود«! حّتی بعضی وقت ها پایشان را روی زمین 

کن و برو!« می کوبیدند و می گفتند: »این را همین جا دفن 

یک بار به من پولی دادند و گفتند: »این را ببر به فانی 
که من آن را دادم.« از این طور  بده، نمی خواهم بفهمند 

موارد در زندگی ایشان فراوان بود. راوی:آقای دکتر اسماعیلی

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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بود،  هم  آقا  حاج  مندان  عاقه  از  که  آقایانی  از  یکی 
بّچه دار نمی شد و می خواست زن دوم بگیرد. خدمت 
آن  داری  »قبول  فرمودند:  آقا  حاج  بگیرد.  اجازه  تا  آمد  آقا  حاج 
که از زن دوم می خواهد به تو بّچه بدهد، از زن اّول هم  خدایی 
گفتند: »بله؟! یا سفت  گفت: »بله!« حاج آقا  می تواند بدهد؟!« 
گر سفت بله، پس زن دوم  گفتند: »ا گفت: »سفت بله!«  بله؟!« 
نگیر و برو، از همین زن اّول بّچه دار می شوی! من دعا می کنم!« 

کمی بعد دوقلو بّچه دار شد! راوی:آقای دکتر اسماعیلیاین آقا 
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تا  بود  منتظر  صف  در  و  آمد  جامع  مسجد  در  آقایی 
گفت:  »حاج  ید. وقتی نوبت به او رسید،  کارش را بگو
گفتند: »نفر  و  انگار نشنیدند  آقا  آقا! استخاره می خواهم.« حاج 
استخاره  »من  گفت:  آقا  این  و   رفتند  دونفر  یکی  بعدی!« 
می خواهم.« وقتی کاِر همه تمام شد، حاج آقا بلند شدند و نعلین 
را برداشتند و خواستند از مسجد بروند. این آقا پشت سر حاج آقا 
بلند شد و نزدیک پلۀ خروجی گفت: »آقا! من استخاره می خواهم! 
حاج آقا یک استخاره هم برای من بگیر!« حاج آقا آن موقع متوّجه 
گفت:»می خواهی بروی بگویی با استخاره حاج  شد و برگشت و 

گفت: »بر منکرت لعنت!« گرفتم«؟! آن آقا  آقا مجتبی زن دوم 
می شناختید؟  را  او  آقا  حاج  گفتم،  آقا  حاج  به  شبی  من  بعدًا 
که قصدش چیست؟«  گفتم: »پس چطور فهمیدید  گفتند: »نه!« 
کمک می کند دیگر.«  گفتند: »نمی دانم! خدا در مواقعی به آدم 
گفتند: »خانوادۀ او به من حسن ظّن دارند؛ او آمده بود از  حاج آقا 
ید با استخاره  که هر موقع دعوایشان شد بگو من استخاره بگیرد 

گرفتم. حاج آقا زن دوم 

متوّجه  تازه  می شدید،  نزدیک  ایشان  به  شما  گر  ا
عاطفی  و  مهربان  و  رئوف  چقدر  ایشان  که  می شدید 
هستند. به رغم اینکه ظاهرشان بسیار باوقار بود و انسان می ترسید 
برقرار  ایشان  با  ارتباط  وقتی  شود.   خودمانی  خیلی  ایشان  با  که 
که  می کردند  رفتار  عاطفی  و  محّبت  با  آن قدر  انصافًا  می شد، 
انسان خجالت زده می شد. بارها شده بود که من بیمار می شدم و 

راوی:آقای دکتر اسماعیلی

راوی: آقای دکتر اسماعیلی
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که به حاج آقا خبر ندهید؛ ولی وقتی ایشان  به نزدیکان می گفتم 
در  می شدند.  یا  جو را  حالم  و  می زدند  زنگ  می شدند،  خبردار 
که برایم  همین ماه مبارک رمضان سال آخر، من در اثر حادثه ای 
یبًا تمام مّدت در بیمارستان بستری بودم و  اّتفاق افتاده بود، تقر
به همه نزدیکان گفته بودم که به حاج آقا نگویید. ایشان خودشان 
هم بیمار بودند و نمی خواستم افسرده و ناراحت شوند. باالخره در 
هفدهم، هجدهم ماه رمضان، به آقای هوایی فشار آورده بودند و 
که  بودند  فهمیده  ایشان  وقتی  بود.  گفته  را  قضیه  هم  ایشان 
گرفتند و گفتند:  مشکلی برای من پیش آمده است، با من تماس 
چرا به من نگفتید. گفتند: »با اینکه شما را نمی دیدم، اّما هر شب 
کردم:  شما را دعا می کردم،  ولی چرا به من خبر ندادید؟«  عرض 
»نمی خواستم شما را ناراحت کنم.« اصرار داشتند با آن حالی که 
من  عیادت  داشتند،به  امسال  رمضاِن  ماه  در  جسمی  نظر  از 
آن  در  می آیم.«  شما  خدمت  »من  که:   کردم  عرض  من  بیایند! 
که ایشان خواندند،به  یخی با آن روضه ای  شب بیست و سوم تار
و  رفتم  من  نشستند،  و  آمدند  ایشان  وقتی  رفتم.  جامع  مسجد 
دستشان را بوسیدم و ایشان با یک حالی فرمودند: »شما امشب 
من را خیلی خوشحال کردید که آمدید. من شب های قبل هم که 
نتوانسته بودید بیایید، مخصوصًا به نام، یاد شما بودم و شما را 
کردید.« ایشان  دعا می کردم، ولی امشب خیلی من را خوشحال 
ایشان  محّبت  نوع  از  من  که  می زدند  را  حرف ها  این  به گونه ای 
که بیشتر است از محّبت یک پدر  خجالت می کشیدم! محّبتی 

به یک فرزند!
راوی: آقای دکتر اسماعیلی
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چند سال پیش یکی از دوستان خواب حاج آقا را دید 
آقا هم  که حاج  را پرسید  از ایشان سؤالی  و در خواب 
در خواب به او جواب داده بودند.فردای آن روز قضیه را برای من 

یم. کرد و قرار شد با هم خدمت حاج آقا برو یف  تعر
اینکه  بدون  و  ایشان  خدمت  رفت  ظهر   نماز  از  بعد  دوستم 
پرسید.  آقا  حاج  از  را  سؤال  همان  کند،  اشاره  دیشب  خواب  به 
که دیشب   حاج آقا هم به او فرمودند: »جواب همان چیزی است 

گفتم.« به تو 

در همین سال های اخیر، فردی آمد خدمت حاج آقا و 
که  هم  حاج آقا  کنید.«  دعا  مرا  »حاج آقا!  کرد:  عرض 
را  طرف  اینکه  مگر  نمی کردند  نگاه  صورت ها  به  معمواًل 
آن  صورت  به  و  کردند  بلند  لحظه ای   را  سرشان  می شناختند؛ 
شخص نگاه انداختند. آن فرد دوباره حرفش را تکرار کرد. حاج آقا 
گفت: »حاج  هم فرمودند: »شما دروغ نگو«. آن شخص بار دیگر 
گرفتاری هایم رفع شود.« حاج آقا دومرتبه فرمود:  کنید  آقا! مرا دعا 

»شما دروغ نگو؛ مشکلت حل می شود«.

همیشه قبل از ماه مبارک رمضان، در شب و روز جمعه 
و  می شدند  مشّرف  مقدس  مشهد  به  شعبان  ماه  آخر 
و  می کردند  استمداد   رضا حضرت  از  رمضان  ماه  برای 

غ باید پیام را از منبع تبلیغ بگیرد. 
ّ
که ُمبل باورشان این بود  راوی:آقای دکتر اسماعیلی

یمی کر راوی: آقای 

راوی: یکی از اعضای  جلسه
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سال 88 بود که در مؤسسۀ حفظ و نشر آثار خدمتشان 
رمضان  مبارک  ماه  جلسات  از  »قبل  فرمودند:  بودیم. 
در شب جمعه آخر ماه شعبان، من همیشه می روم مشهد و به 
من  که  می دانید  شما  آقاجان!  می کنم:  عرض   هشتم امام 
هیچ چیز بلد نیستم. به امام هشتم عرض می کنم که: آقا! من هم 
کنم و هم  می خواهم روزه بگیرم، هم می خواهم جلسه ام را اداره 
خداحافظ.  می دانید؛  خودتان  بروم،  مسجد  ظهرها  می خواهم 
این  و  می روم  را  حرم  یک  همین  نمی روم.  بیشتر  هم  حرم  یک 
حرف ها را می زنم و برمی گردم. شب می روم مشهد، صبح جمعه 

می روم حرم و بعدش صاف برمی گردم و می آیم. 
همین امسال قبل ماه مبارک رفتم و برگشتم و قصد داشتم در ماه 
بود،  جمع  هم  خاطرم  بدهم؛  ادامه  را  دعا  بحث  همین  رمضان 
دعا  بحث  هم  گذشته اش  سال  بود.  مشخص  که  هم  موضوع 
گذاشته بودم از یک تا 30. شب آخر سال  کرده بودم. شماره هم 
که این موضوعات مانده است. خدا شاهد  گفته بودم  قبلش هم 
سال  یادداشت های  ولی  کردم  رو  و  یر  ز را  اتاقم  تمام  که  است 
کردم  کردم، باال  کتاب هایم را باز  گذشته را پیدا نکردم. الی همه 

کردم. خبری نبود و پیدا نشد؛ خوب یادم است.  پایین 
روز جمعه ای که از مشهد برگشتم هر چه گشتم پیدا نشد؛ تا شروع 
ماه رمضان هم چیزی نمانده بود، ُمضطِرّ ُمضطر شدم. فردایش 
که ما به امام  برگشتم داخل اتاقم. تا وارد اتاقم شدم به ذهنم آمد 

راوی:آقای مطیعی
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که چه می خواهیم و بحث ماه رمضانمان در  گفته بودیم  هشتم 
مشهد،  سمت  به  برگرداندم  را  یم  رو بی اختیار  است.  دعا  مورد 
که  کردم  به شما عرض  آمدم  که  امام هشتم من  یا  کردم  عرض 

کردم صلوات فرستادن برای امام هشتم.  چه می خواهم. شروع 
خدا می داند هنوز چهار تا یا پنج تا صلوات نفرستاده بودم، در 
کرده بودم، دوتا  یر و رو  کتاب هایش را ز که چند دفعه  کنار میزم 
این  برداشتم و دیدم مطالبم داخل  را  اّولی  بود.  کتاب روی هم 

کتاب است؛ هر 30 جلسه.« راوی:آقای مطیعی
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یکی از شب هایی که ایشان به جلسه اخاق می آمدند، 
که به ایشان اصرار  گونه ای  یض بودند، به  به شّدت مر
»نه! من  گفتند:  ید.  نبر یف  آقا چند شب تشر که حاج  می کردم 
باید برای این بحث بروم.« ایشان در بعضی از این روزها به دندان 
اذیت  و  بودند  آنجا  در  ساعت  چند  گاهی  و  می رفتند  پزشکی 
می شدند. من یک شب خدمتشان بودم و می خواستم به درس 
ایشان  به  داشتم  عادت  است.  منقلب  حالشان  دیدم  که  بیایم 
اصرار می کردم و ایشان هم از هر دری می خواستند فرار  می کردند، 
من سّد می کردم و می گفتم باید به من بگویید چه شده است. 

فرمودند:»این بحث مورد عنایت است«! 
 »شما به من نگو نرو! نمی شود این جلسه را نرفت.« یعنی حاضر بودند 
درس خارج فقه و اصول  را  تعطیل کنند، ولی هیچ موقع حاضر نبودند 
گفتم: »حاج آقا! اّتفاقی افتاده است  کنند. من  این جلسه را تعطیل 
و باید آن را برای من بگویید!«به من فرمودند: »حالم خیلی بد بود. 
که من را به  دیشب دندان درد داشتم و نخوابیده بودم. امروز هم 

دندان پزشکی بردند، اذّیت شدم، 
دیگر چاره ای نداشتم جز اینکه بعداز ظهر بخوابم؛ ولی همه اش 
که مطالعه نکرده ام. باالخره خوابم برد و در خواب به  نگران بودم 
گفتند این آیه را مطرح کن و در تفسیر صافی ذیل این آیه یک  من 
روایت آمده است، شما آن روایت را هم بگو! ایشان فرمودند:»این 
جلسه دست ما نیست،  این جلسه دارد از جای دیگری تنظیم 

راوی:آقای دکتر اسماعیلیمی شود، شما به من فشار نیاور، من هرطوری هست باید بروم.
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یکی از اولیای خدا 45 سال خادم امامزاده داوود بود و 
دوستان  برخی  نمی گرفت.  آنجا  از  هم  یال  ر یك 
می گفتند: »ایشان در این چهل و پنج سال روزها خادمی اش را 
را  او  کسی  اینکه  بدون  و  کوه  در  می رفته  هم  شب ها  و  می کرده 
یک بار  است«.   می داده  انجام  را  خودش  خاص  کارهای  ببیند 
به خاطر کم توّجهی اطرافیان، سازمان اوقاف با او برخورد نادرستی 
گفتم و اینکه  گرفت. من این مطالب را به حاج آقا  کرد و اتاقش را 

کسی بیندازد. که  به روی  او آدمی نیست 
ید:»افتخارم  می کند و می گو هم  افتخار  و  را می کند  کار خودش   
جاروکشی برای فرزند حضرت زهرا است.« از حاج آقا خواستم 
که یك  که به جلسه ایشان می آیند، بگویید  گر می شود به افرادی  ا
که می دانی  گفتند:»خودت  آقا  تذّکر به اوقافی ها بدهند.« حاج 
من در این کارها دخالت نمی کنم و می دانم این آدم، آدم خاّصی 
کار را بکنند تنبیه می شوند و   کسانی این  گر  یم ا است. من می گو

هیچ نیازی به من هم ندارد.«  
به  هم  جمعه اش  شب  و  کربا  شدم  مشرف  من  بعد  روز  چند 
حضرت سیدالشهدا قضیه را گفتم. وقتی برگشتیم ایران، حاج آقا 
که برگشتی ممکن است پیش  گفتند:»حاال  به منزل زنگ زدند و 
منزلشان.  رفتم  بعد  شب  دو  یکی  گفتم:»چشم.«  بیایی؟!«  من 
نبودم.«  من  گفتم:»نمی دانم.  شد؟«  چه  آقا  آن  گفتند:»قضیۀ 
کنم،  کنم و پیگیری  کارشان دخالت  گفتند:»من بنا نداشتم در 
و  آقایان  از  بودیم پیش یکی  رفته  ولی  ندارم.  را  این اخاق  چون 
که یک دفعه یکی از مسؤولین  داشتم با ایشان صحبت می کردم 

سازمان اوقاف آمد و حرف ما قطع شد.« 
راوی:دکتر توانا
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بعد فرمودند: وقتی آن مسئول داخل  آمد من در مقابل دیگران به او 
گفتم: »این چه بساطی است در امامزاده داوود راه انداخته اید؟! 
که  بردند  از من اسم  کرده اند؟« بعد  را  کار  این  با یك خادم  چرا 
که قضیه این طور بوده است. چرا شخصی  فانی خبر داده است 
که 45سال در آنجا کار کرده و زحمت کشیده؛ تشّکر که نمی کنید، 
بیرونش هم می کنید؟! حاال هیچ چیز که نمی دهید، اتاقش را هم 
ید؟ این یعنی چه آخر؟ باالخره همان جا دستور دادند  از او می گیر
پرسیدند: »همچنین  از مسئولش  و  امام زاده داوود  زدند  زنگ  و 
انکار  و  برگشت  ورق  اصًا  گفتند:»بله«  هست؟«  آنجا  در  کسی 
که همچنین چیزی نیست، ایشان به عنوان خادم  گفتند  کردند و 

در آنجا می ماند و... . 
یم که آن شب  خاصه اینکه حاج آقا فرمودند: حاال می خواهم بگو
کار را بکنم اّما این جلسه انجام شد. حاال سراغش  بنا نبود این 
پیش  داوود  امامزاده  رفتم  من  نیست.«  یا  هست  ببین  و  بگیر  را 
گفتم:»قضیه چه شد؟  ایشان و بعد از احوال پرسی و خوش و بش 
بابا!  کن  گفت:»ول  و...«  کنند  یمه ات  جر می خواستند  این ها 
که  کردند  شب جمعه از سازمان اوقاف زنگ زدند و خیلی اصرار 

بمان.« 
همان  در  جمعه  شب  »من  گفتم:  و  حاج آقا  نزد  برگشتم  من 
فراهم شد؛ در حرم حضرت  برایتان  این جلسه  که شما  ساعتی 
کار را با یکی  که دارند این  گفتم  امام حسین بودم. به امام 
از خادم های بچه های شما می کنند؛ خودتان به بهترین شکل و 
گفتند:»ما هر  و  کردند  یه  گر آقا  کنید.« حاج  آبرومندانه جمعش 

یم.«  یم از حضرت سیدالشهدا دار چه دار
راوی:دکتر توانا
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در  که  است  یادم  و  می شنیدم  ایشان  از  بارها  و  بارها 
می کردند  تکرار  خیلی  را  این  اخاقی شان  بحث های 
که: »آقا! اولین چیزی که برای هر مؤمن و مسلمانی مهم است ترک 
محرمات و عمل به واجبات است. در هر انسانی اصل این است 
ترک  او  از  واجبی  هیچ  و  نشود  صادر  کسی  از  گناهی  هیچ  که 
کار را انجام دهد معصوم است دیگر! ما در  کسی این  گر  نشود«. ا
گناهی از او صادر نمی شود و  که هیچ  یم  مورد معصوم اعتقاد دار
مرحلۀ  پایین ترین  این  نمی شود؛  ترک  او  از  هم  واجبی  هیچ 
کرده  کار  کار را بکند خیلی  که بتواند این  کسی  عصمت است. 
است و خیلی سخت است. ایشان خیلی به این مقّید بودند و در 
بیتی هم همین بود و عمًا هم به ما آموزش می دادند.  مسائل تر
ناسزا  وجه  هیچ  به  یند،  نگو دروغ  وجه  هیچ  به  می کردند  سعی 
خیلی  نکنند.  غیبت  مردم  پشت سر  وجه  هیچ  یند،به  نگو
مسلمانی  و  مؤمن  هر  برای  که  چیزی  بود:»آن  این  بر  کیدشان  تأ
سعی  است.«  واجبات  انجام  و  حرام  ترک  است  پایه  و  اساس 
گناه و هیچ گونه معصیتی نه تنها از خودشان  می کردند هیچ گونه 
ک  که می دانستند خدایی نکرده شبهه نا صادر نشود و ثانیًا آنجا 
است واقعًا شرکت نمی کردند. ایشان نسبت به این مسائل خیلی 

مقید بودند.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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یک روز در ماه مبارک رمضان رفتم خدمت حاج آقا و 
خواندن  چون  می خوانم؛  فارسی  به  را  قرآن  من  گفتم: 
شما  گفتند:  و  زدند  لبخند  حاج آقا  است.  سخت  برایم  بی  عر
چیزی  این طوری  من  آخر  گفتم:  بخوان!  را  سخت  بی  عر همان 
که می فهمد؛  نمی فهمم. ایشان فرمودند: تو نمی فهمی ولی خدا 
را برای خدا بخوان؛  که هست! تو قرآن  شنونده باید عاقل باشد 

کم کم درست می شود. إن شاءاهلل 
راوی:یکی از مأمومین مسجد
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یکبار طلبه ای از ایشان پرسید: حاج آقا شما در جوانی 
حاج آقا  رسیده اید؟  اینجا  به  اآلن  که  کردید  چکار 

کارها نداشته باش!« کاری به این  خندیدند و فرمودند: »آقا شما 
کشیدم؛  یاضت  بعد با ماطفت و مهربانی فرمودند: »من خیلی ر
گرفتم. اّما به شما  خیلی به خودم سختی داد و بر خودم سخت 
کرد؛  من  به  استادم  که  توصیه ای  همان  می کنم؛  توصیه  یک 

کنید و معتدل باشید.« اعتدال را حفظ 

ایشان داشتند در خیابان راه می رفتند؛ شخصی دنبال 
آقا  می کند.  مراجعه  آقا  به  که  می گشت  اخاق  استاد 
یند: »به امام جماعت این مسجد مراجعه  نگاه می کنند و می گو
کن؛ مقدمات را همیشه از امام جماعت یاد بگیر. هر روحانی ای 
یاد  وقتی  کن،  شروع  برو  حداقل  شما  می داند.  مقدماتی  یک 

کند.« کمک می  گرفتی مابقی را خدا 

گر طلبه ای مراجعه می کرد و درخواست می کرد: »آقا!  ا
که به خدا نزدیک شوم و  به من دستورالعملی بدهید 
به بهشت بروم یا اخاقم خوب بشود و زندگیم عوض شود یا سیرو 
نمی گفت؛  بیشتر  دستورالعمل  یک  ایشان  کنم«؛  سلوک 
برو  نشو؛  دیگر  ین  عناو وارد  و  کن  حفظ  را  طلبگی  اینکه:»مرز 

کن«. واجباتت را انجام بده و محرمات را ترک 
راوی:حجة االسام وطن خواه

راوی: حجة االسام وطن خواه

راوی: یکی از اعضای  جلسه
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یک بار شخصی در حق من خطا و جفایی انجام داده 
به  ناراحتی  همین  با  کرد؛  متأثر  خیلی  را  من  که  بود 
کنار دیوار  جلسۀ اخاق ایشان رفتم. معمواًل هم سمت راست در 
یسم. دیدم حاج آقا یک  که راحت بنو می نشستم و تکیه می دادم 
من  به  و  برگشتند  می گفتند،  را  بحثشان  که  همین طور  لحظه 
او  کرده،  خطا  او  کرده؛  بد  او  »خب!  فرمودند:  و  کردند  نگاهی 

گرفتی؟« کرده، او باید ناراحت باشد؛ تو چرا عزا  اشتباه 
راوی: سردار باقرزاده
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بازار  جامع  مسجد  عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  از  بعد 
مجتبی  آقا  حاج  اهلل  آیت  حضرت  خدمت  تهران، 
تهرانی رسیدم. ایشان قدم زنان در حیاط مسجد به سمت درب 
پامنبری های  و  نماز  و  مسجد  اهالی  می کردند.  حرکت  خروجی 
ایشان خوب می دانند که حاج آقا به جز روزهای چهارشنبه آن هم 
در جلسۀ اخاق، به سواالت معنوی و اخاقی جواب نمی دهند. 
افراد  بعضی  به  ایشان  که  بودم  شاهد  باری  چند  هم  خودم  من 

که اینجا از من این سواالت را نپرسید!  تذکر می دادند 
که ایشان را همراهی می کردیم و با ذوق  ده پانزده نفری می شدیم 
یاد به چهرۀ نورانی این ولّی خدا نگاه می کردیم. ایشان  و شوق ز
حرکت  عصازنان  خود،  همیشگی  آرامش  و  متانت  با  داشتند 
یا زدم و نزدیک ایشان شدم تا سوالی  که من دل را به در می کردند 

پیرامون ذکر بپرسم. 
قلبم تند تند می زد اّما محکم پرسیدم: حاج آقا بهترین ذکر برای 
یبای همیشگی  آمرزش گناهان چیست؟ ایشان با همان لبخند ز

ین اذکار هستند«.  فرمودند: »استغفار و صلوات بهتر
با این جواب جرأتم بیشتر شد و پرسیدم : »تاثیر ذکر یونسیه چطور 
حاج  یکدفعه  می کنند؟«  کید  تا ذکر  این  روی  بعضی ها  است؟ 
گفتند: »نه!  آقا ایستادند و با حالت عصبانیت همراه با دلسوزی 

بهترین ذکر همان استغفار و صلوات است!«
بران سایت راوی: یکی از کار
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در یکی از جلسات هفتگی، خدمت حاج آقا رسیدم 
گفتم: حاج  کنم. وقتی نوبتم شد  تا با ایشان مشورت 
که 2ترم مانده درسم به اتمام  آقا من یك دانشجوی ساده هستم 
پیش  سال  چند  هم  پدرم  ندارم.  چیزی  هم  دنیا  مال  از  برسد. 
گر  ا اوصاف  این  با  رفته ام.حاال  هم  سربازی  است.  رفته  دنیا  از 
مناسب  حقیر  نظر  به  که  باشند  محجبه  و  نجیب  دخترخانمی 
با  کنم؟  اقدام  که  هست  صاح  آیا  باشند،  بنده  با  ازدواج  برای 
کوششی برای پیدا  کار ندارم؟  البّته بنده از هیچ  توجه به اینکه 
یغ نکردم ولی خب؛ اآلن وضعیتم این گونه است. چه  کردن کار در

کنم؟
پدرانه  با همان لحن پرمهر و و  با همان لبخند همیشگی  ایشان 
ُکفو  و  گر این خانم  یم. ا کن ببین من چه می گو فرمودند: »گوش 
هم تراز شما است، یعنی به لحاظ اعتقادی، اخاقی و خانوادگی 
از  شما  گر  ا کند.  اقدام  بگو  بزرگترت  به  دارد،  مطابقت  شما  با 
تری قرار داری، اشکال  ایشان متوّمل تر هستی و در سطح مالی باال

کن!« ندارد؛ اقدام 
کردم: حاج آقا من تاشم را می کنم وی هیچ چیزی ندارم.  عرض 
باز هم با آرامش و اطمینان فرمودند: این حرف و کام من نیست. 
فضل  از  خودش  است.  ناپذیر  تخلف  و  خداست  قول  و  کام 

خودش شما را بی نیاز می کند. شانه شان را بوسیدم و رفتم. 
اول جواب مثبت  الحمدهلل قسمت شد در همان خواستگاری 

کردیم. عقدمان را هم خود حاج آقا خواندند. گرفتیم و ازدواج 
 

بران سایت راوی: یکی از کار
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فقیه  والیت  اصل  به  نسبت  فقهی اش  مبنای  ایشان 
صورت  به  هم  کامًا  و  بود  امام  فقهی  مبنای  همان 
مطلقه قبول داشتند و اصًا در آن تردیدی نیست. ایشان   در این 
حوزه مفّصل بحث های فقهی و مبنایی کرده است. غیر از بحثی 
که در ارتباط با عموم مردم داشتند، اولین کسی که بعد از انقاب 
بحث والیت فقیه را مطرح کرد حاج آقا بود. فکر نمی کنم که کسی 
کرده باشد. ایشان در دهۀ آخر صفر سال  از ایشان بحث  جلوتر 
عمومی  جلسات  در  را  فقیه  والیت  بحث  جلسه  دوازده  در   ،58
مطرح کردند که نوارهایش هم موجود است.اّما بحث حوزوی اش 
ه و مسائل فقهی مفصلی در چهارده یا 

ّ
که با ادل هم مفّصل است 

هیچ  این  در  است.  موجود  که  کردند  بحث  پیش  سال  پانزده 
که در  را ایشان قبول داشتند  که اصل والیت فقیه  تردید نیست 

رأس حکومت اسامی باید فقیه جامع الشرایط باشد.
گر فقیه جامع الشرایطی هست هیچ  منتها این سبب نمی شد که ا
تر از آن اینکه  اشکالی در جامعه نباشد. اشکال هست و نکتۀ باال
نبایداز هیچ اشکالی چشم پوشی کرد. این مهم بود که متأسفانه از 
چشم خیلی ها پوشیده است و ایشان از این خیلی رنج می بردند. راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که در زمان امام شخصًا رفتند  خودشان نقل می کردند 
که به  خدمت ایشان و با آن همه احترام و ارادت قلبی 
امام داشتند، به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام به امام می گفتند:»آقا! 
اینجا اشکال است، نقص است؛ اینجا باید کار را  اصاح کنید.« 
ایشان می گفتند: »من برای خودم فرض می دانم و واجب می دانم 
اصاحش  برای  و  بروم  می بینم  جایی  که  انتقادی  و  ایراد  که 

یم.«  بگو
راوی:حجة االسام حسین تهرانی
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ایشان چه در زمان امام و چه در زمان بعد از امام بارها 
که  و بارها می گفتند:»من پیش رهبری می رفتم و آنچه 
به نظرم می رسید می گفتم و نصیحت و خیرخواهی می کردم. مثًا 
این  هم  راه حّل اش  نظرم  به  و  هست  اشتباهات  این  اینجا  در 

است«. 
که در این اواخر هم دو یا سه دفعه این جمله را  ایشان می گفت 
این جهت یک مقدار وجدانم پیش خودم آسوده  از  گفت: »من 
گر از من پرسیدند، تو با این آبرو، حیثیت  خاطر است که در آخرت ا
و  ایرادات  این  می دانستی  و  داشتی  جامعه  در  که  وجهه ای  و 
یم:  اشتباهات و نواقص هست چرا نرفتی و بگویی؟« بتوانم بگو راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که با دید باز می دیدم و  گفتن بود  گفتم. وظیفۀ من  »من رفتم و 
راه حّل اش را هم گفتم. حاال عمل کردنش و تبیین و اصاح کردنش 

با آن ها.« هیچ گونه کوتاهی ای در این زمینه نمی کردند.
بارها و بارها می رفتند و مشکات را می گفتند؛ اّما در بیرون، این 
کنند.  که نباید نظام را تضعیف  را وظیفۀ خودشان می دانستند 
که ایشان  کنید؛ در فتوایی  یت هال نگاه  گر در بحث رؤ حّتی ا
دیگر،  مجتهدین  داد،  فتوا  شرع  کم  حا گر  »ا یند:  می گو دارند 
مقلدین که هیچ، مجتهدین دیگر موظف هستند اطاعت کنند.« 
کم شرع محکم بود و در این هیچ  فتوایشان این قدر نسبت به حا
گر عیب و نقص و ایراد و اشکالی  تردیدی نیست. اّما از آن طرف ا

یند. که بروند و بگو می دیدند ،موظف می دانستند خود را 
بودند  گفته  ایشان  به  نسبت  رهبری  که  شنیدم  واسطه  یک  با 
عاقل؛  خیلی  و  یح  صر خیلی  است  آدمی  مجتبی  آقا  که:»حاج 
یح  بایستی ندارد. هم خیلی صر اصًا با احدالناسی تعارف و رودر

است و هم مسائل را خیلی خوب می فهمد.«

چند  امام  ارتحال  از  بعد  سال   20 این  ظرف  آقا  حاج 
دفعه با مقام معظم رهبری ماقات داشتند. هم حاج 
یف آوردند  کردند و تشر آقا می رفتند و هم ایشان چند بار محبت 

برای عیادت از حاج آقا یا بازدید پس دادن و... . 
گذشته می گفتند. چون آن  که از  در خانۀ ما بیشتر خاطراتی بود 
که ایشان می آمدند خیلی خصوصی نبود؛ اّما حاج آقا  جلساتی 

کامًا خصوصی بود. که می رفتند 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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مبارک ،  ماه  ظهرهای  در  سالی  چند  داشتم  توفیق 
در  یک بار  بروم.   منبر  بازار  مسجد  در  ایشان  خدمت 
توهین  که  دهم  توضیح  مردم  برای  اینکه  برای  خود  سخنرانی 
غیرت  مواقع  این  در  باید  انسان  و  است  بد  خیلی  مقّدسات  به 
گفتم:  کند تا دشمن دست از توهین بردارد،  کاری  به خرج دهد و 
چقدر  بزند،  آتش  را  پدرتان  عکس  کسی  گر  ا کنید  فرض  »شما 
کند چه حالی  گر عکس رهبری را پاره  ید؟! حال ا ناراحت می شو
مقّدسات  به  توهین  که  است  معلوم  می دهد؟!  دست  شما  به 

خیلی سنگین است و...«
شما  فرمودند: »فانی،  و  دادند  تذّکر  من  به  آقا  حاج  منبر  از  بعد 
و  رهبر  به  که  مسأله  این  فرِض  حّتی  بزنی!  مثالی  چنین  نباید 
ولّی فقیه توهین و بی احترامی شود، بد است؛ قبح قضیه شکسته 

می شود. شما این حرف را حّتی برای مثال هم نگو!«

به  و  ایشان  خدمت  رفتم  شد،  مرحوم  پدرم  که  وقتی 
کار  چه  باید  من  چیست،  من  »وظیفه  گفتم:  ایشان 
مظالم  رّد  که  بود  این  نکته  یک  و  دادند  تذّکراتی  ایشان  کنم؟« 
یاد بدهید. فرمودند: »دعای پدر قبول می شود، بیشتر از  برایش ز
حرم  می روم  گاهی  »من  گفتند:  بعد  می شود!«  قبول  دیگران 
حضرت عبدالعظیم رو به نجف می ایستم و از پدرم چیزهایی را 
نجف  ایشان  پدر  چون  شود«.  درست  بخواهد  او  که  می خواهم 

دفن است.
یف راوی: آقای حاج شر

راوی: حجۀ االسام هوایی
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ما از حاج آقا خیلی حساب می بردیم؛ آن قدر که فکرش 
برای  بود،  ک  ترسنا ایشان  اینکه  نه  نمی کنید.  هم  را 
و  احتیاط  با  خیلی  لذا  بود.  یح  صر و  دقیق  خیلی  ایشان  اینکه 
معمواًل با حساب و کتاب با ایشان حرف می زدیم. یک بار نکته ای 
که: »حسین آقا شما  کردم  را خیلی با احتیاط خدمت شان عرض 
خوب  شاید  و  است  روحانی  هم  ایشان  چون  نَبَرد؛  نماز  برای  را 
ما  می دانید  مصلحت  گر  ا لذا  باشد.  شما  رانندۀ  که  نباشد 
آقا  کنیم.«  هماهنگ  شما  آمد  رفت و  برای  را  دیگری  شخص 
که ایشان  گفتند: »نخیر!  من دالیلی دارم  یح و محکم  خیلی صر

کار را باید بکند.«  این 
کردن حسین آقا با  که ایشان می خواهد با همراه  بعدًا متوّجه شدم 
کنند و  بیت  خودشان، ایشان را در امور طلبگی شرکت دهند و تر
هم پول اضافی برای راننده و ماشین خرج نکنند. لذا این اواخر 
کارش هم  که دیگر حسین آقا هم با روش ایشان آشنا شده بود و 

گرفتیم. یاد شده بود، برای ایشان راننده  ز
که  بود  شده  هماهنگ  که  ماشینی  یک دفعه  حال  این  با  اما 
دنبالشان برود، دیر  کرد. حاج آقا برای اینکه به نماز مسجد برسند، 
و  انداختند  پایین  را  سرشان  کسالت،  و  یضی  مر وضع  همان  با 
پیاده راه افتادند و به مسجد آمدند. این قضیه در مورد جلسه هم 

راوی:آقای هواییچندبار اّتفاق افتاد.
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یک بار من آن جلو ایستاده بودم وحاج آقا داشتند نماز 
که  را  سام  می آوردم،  چایی  داشتم  می خواندند؛من 
کردم، یکی خرما دستش  دادند من چایی را از اّول صف شروع 
گفتند:  گرفته بود و  پخش می کرد. من رسیدم به حاج آقا، ایشان 
نمی گیری؟!«  را  یش  جلو چرا  می کند؟!  یع  توز دارد  کیست  »این 
گفتم: »آقا! دارد خرما می دهد، اآلن پیدایش شده.« حاج آقا اجازه 

یع کند. نمی دادند کسی آنجا چیزی توز
یان اتّفاق افتاده بود حاج آقا خیلی  که مشابه این جر یک بار دیگر 
چیزی  شما  به  اینجا  گر  ا من  که  خوردند  قسم  بعد  و  شدند  تند 
می دهم حساب شده است. من مال هرکسی را به شما نمی دهم 

ید! بخور

داشتند،  دّقت  خیلی  زندگی شان  مالی  امور  بر   ایشان 
به  شود.  رعایت  آن  در  شرعی  مرز  واقعًا  که  به نحوی 
ک  هیچ وجه اجازه نمی دادند مال حرام که هیچ، بلکه مال شبهه نا
در  مالی  هر  داشتند!  دّقت  خیلی  بیاید.  زندگی شان  در  هم 
استفاده  بیرون  غذای  از  وجه  هیچ  به  نمی آمد؛  زندگی شان 
نمی کرد؛ هرجایی بچه هایشان را نمی بردند. چون اعتقاد داشتند 

که این ها اثر وضعی می گذارد.
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

یف راوی: آقای حاج شر
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برای  و  می دادند  اهمّیت  خیلی  بیتی  تر کار  به  ایشان 
می تعطیل شود. 

ّ
کار معل که  کاری حاضر نبودند  هیچ 

بیایند،  ایشان  به خانۀ  آقا می خواستند  که حضرت  مثًا یک بار 
کاری دارند،  یند چه  بگو اینکه  و بدون  زدند  به من زنگ  ایشان 
گر امر  پرسیدند: »فانی، امروز کار داری؟« گفتم: »من مدرسه ام؛ ا
باخبر  است  ممکن  دیدند  تا  هم  ایشان  خدمتم.«  در  بفرمایید 
کردند. من بعدًا  کار مدرسه لطمه بزند، خداحافظی  شدن من به 
یف ببرند.  که آن موقع قرار بود آقا به منزل ایشان تشر راوی:آقای هواییمتوّجه شدم 
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که  می کردیم  عرض  ایشان  به  اخیر،  سال  دو  این  در 
مسجد  به  ظهر  روز  هر  شما  که  است  سخت  واقعًا 
ید.هر  پیاده می رو بازار شلوغ است و شما هم  ید.  یف می بر تشر
جواب  در  ایشان  ید.  برو روزها  بعضی  و  ید  نبر یف  تشر روز 
فرمودند:  می کنند.«  مراجعه  مردم  بروم،  باید  »نه!  می فرمودند: 
»مردم صف می کشند و می ایستند و سؤال فقهی دارند و استخاره 

می خواهند.« راوی:حجة االسام رشاد
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هر وقت می خواستم مسافرت بروم؛ مّکه و کربا، قبلش 
می آمدم پیش حاج آقا و یک نیم ساعتی می نشستم. 
ایشان دعای سفر را برای من می خواندند.صدایشان اآلن هم در 
َک  ِذی َفَرَض َعلیَک  الُقرآَن َو رآّدُ

َّ
که می خواندند: »إّنَ ال گوشم هست 

اِحمين اللهّمَ اْحَفظُه َو   َو ُهَو أرَحُم الّرَ
ً
ى َمعاِد إن شاَءاهلُل َفاهلُل َخيٌر حاِفظا

َ
إل

بعد  و  می خواندند  چپ  و  راست  گوش  در  َمَعهُ«.  ما  َو  َمَعُه  َمن 
حرم  در  دعا.  التماس  می گفتند  مکّرر  دعا.  التماس  می گفتند 
ایشان می گفتیم  به  و ما هم وقتی  کنید  و در روضه دعا  پیغمبر 
کنید. می گفتند: »من همیشه به یاد شما  حاج آقا  شما ما را دعا 
هستم، من همیشه دعایت می کنم.« می گفتم: »حاج آقا! بچه هایم 
می کنم.«  دعا  هم  را  »بچه هایت  می گفتند:  کنید.«  دعا  هم  را 

حاج آقا مجتبی خیلی مهربان بودند، خیلی.

وقتی موقع مسافرت می شد می آمدیم خدمت حاج آقا 
بعضی  بخوانند.  سفر  دعای  گوشمان  در  ایشان  که 
که یک بار  بود  این  برای  وقت ها شوق و ذوق سفر رفتنمان فقط 
دعا  گوشمان  در  ایشان  و  یم  بگذار آقا  حاج  شانۀ  روی  سر  دیگر 

راوی:عروس معظم لهبخوانند.

راوی:حاج احمد چینی
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در دفتر مرجعیت خدمت ایشان رسیدم. به ایشان عرض 
گر بخواهیم خدا اوالد صالح به ما عطا  که: »آقا! ا کردم 
کند چه کنیم؟« حاج آقا فرمودند: »خوب کردی اّول پیش من آمدی؛ 
است.  رمضان  ماه  نطفه  انعقاد  برای  سال  ماه های  بهترین  از 
نزدیک های نیمه ماه هم از همه بهتر است. چون پدر و مادر هر دو 
گرفته اند و یک حالت تلطیف روحی برای هر دو پیدا شده  روزه 

است. «
که  که دارم، در پنج نمازی  ایشان فرمود: »من برای هر پنج بچه ای 
در شبانه روز می خواندم، بعد از نماز پنج دعا می کردم. می گفتم: 
خدایا! سالم باشد، صالح باشد، خوش روزی باشد، خوش قدم 
باشد، عاقبت به خیر باشد. با این پنج دعا، دنیا و آخرت را با هم 

جمع کرده بودم. الحمدهلل نه در دختر و نه در پسر ضرر نکردم.
از نظر تغذیه هم مادر وقتی باردار شد، دقت کند که نباید هر چیزی 

بخورد.«
که  »نکته دیگر اینکه به خاطر اینکه این خصوصّیاِت پنج گانه ای 
گفتم در او باشد، مسئله توّسل خیلی مؤّثر است؛ یعنی سالم،  من 
چون  باشد؛  خیر  به  عاقبت  و  خوش قدم  روزی،  خوش  صالح، 
بعضی از بّچه ها بد قدم هستند؛ هیچ تعارف هم ندارد و تردیدی 

هم در این نیست. مهم ترین چیز هم عاقبت به خیری است.«
حاج آقا فرمود: »قبل از انعقاد نطفه تغذیه خیلی مؤّثر است و در نطفه 
اثر دارد؛ این از واضحات است. باید مراعات کنید. من یک چیزی 
به تو بگویم: در خانه ما از هرجایی هر چیزی بیاید، خانواده و فرزندان 
من دست نمی زنند و صبر می کنند تا من بیایم و جهات شرعی اش 

را دّقت کنم؛ این در خانه ما سّنت شده، چون تغذیه اثر دارد.«
راوی:آقای مطیعی
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حاج آقا می فرمودند: »یکی از این بازاری ها به یکی از آقایاِن اهل علم 
که بّچه  شما این طور در آمده ولی بّچه های  گفت: چه ِسّری است 
ما این قدر خوب می شوند؟ عاِلم گفت: ِسّرش این است که تو من 
را دعوت کردی آمدم خانه تو و غذای تو را خوردم و بّچه ام این شد، 
تو هم آمدی خانه مِن عالم و غذای من را خوردی و بّچه ات این 

شد؛ این بهترین مثال است.«
گر در ماه رمضان نطفه منعقد نشد، باید ادامه دهند؛  فرمودند: »ا
فقط حواسشان باشد که در اّیام قمر در عقرب نباشد؛ در این زمینه 
یم که هم عقد در اّیام قمر در عقرب نباشد و هم عمل  ما روایاتی دار

آمیزشی و نکاح.«

حاج آقا در مباحث شرعی، مخصوصًا خوراکی ها خیلی 
نمی کردند.  ک  کار شبهه نا اصًا  و  بودند  احتیاط  اهل 
و  داشت  معرفتی  جنبۀ  سخت گیری هایشان  این  از  برخی  حّتی 
می کرد  یف  تعر ما  مرحوم  اخوی  برمی گشت.  اموال  وضعی  اثر  به 
که اوائل انقاب می خواست صبح ها برای حاج آقا شیر  بخرد، اّما 
پخش  شیشه ای  به صورت  شیر  زمان  آن  نمی کردند.  قبول  ایشان 
کردند اّما فرمودند:  می شد. خاصه با اصرار ایشان حاج آقا قبول 

»من با دو شرط راضی می شوم که برایم شیر بخری؛ 
را  شیر  شیشه های  اینکه  دوم  بگیر!  خودم  از  را  پولش  اینکه  اّول 
عوض نکن! شیر را بخر و بریز داخل ظرف شیر خودم و شیشۀ مغازه 
راوی: حجة االسام هواییرا تحویل بده! من نمی خواهم شیشه شیر مردم وارد زندگی ام شود.«
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که  که  رسیدم  ایشان  خدمت  بود،  باردار  عیالم  وقتی 
گر توصیه ای  دارند بفرمایند. حاج آقا فرمودند: »خوب  ا
شد آمدی. یک سفارشاتی هست که جنبه عمومی دارد و چه بسا 
آن  و  باشند؛  التفات داشته  آن  به  ایشان )همسر شما( هم  خود 
که  ید  نرو جایی  که  باشید  مقید  خیلی  است.  تغذیه  به  راجع 
روایات  در  را  مطلب  این  ما  می خورند؛  ک  شبهه نا غذاهای 

گذارد.« یم و عجیب اثر می  خودمان هم دار
کنند. این طهارت  ک پرورش پیدا  »بّچه ها باید در دامن های پا
نظر  از  ما می گوییم،  که  این طهارت  نطفه است.  انعقاد  زمان  از 
فقه  در  ما  است.  حرف ها  این  و  عبادات  و  نکردن  معصیت 
و  پدر  این  یم  می گو حتی  من  یم؛  دار حدث  و  خبث  از  طهارت 
می کنند،  را  ظاهری  نجاست  و  طهارت  رعایت  که  مادرهایی 

این ها بچه هایشان خیلی خوب می شوند.«
سوره  روز  هر  که  باشد  مقید  بارداری  اّیام  در  مادر  اینکه  »دوم 
گیرت  را بکند بچه خوش اخاق  کار  گر این  ا را بخواند.  محّمد 

می آید و هیچ وقت این بچه چموش نمی شود.«
که تقّید عبادات، در این اّیام خیلی  »همسرت بهتر از ما می داند 

مؤّثر است.«
»در اّیام بارداری مادر ذکر صلوات و استغفار را توأمان داشته باشد و 
هر روز هم داشته باشد. روزانه صد و چهل تا صلوات برای چهارده 
کدام از معصومین ده صلوات هدیه  معصوم بفرستد؛ یعنی به هر 
گر هم بشود که دست روی شکمش  کند؛ هر روز این کار را بکند. ا

بگذارد و این صلوات ها را بفرستد خیلی خوب است.«
ابتدا  ایشان  خود  بودم.  آقا  حاج  خدمت  دوباره  روز  آن  فردای 

راوی:آقای مطیعی
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و خانواده ات یک  به شما  راجع  رفتی،  که شما  فرمودند: »دیروز 
یم و شما حتمًا یادداشت  مطلبی به ذهن من آمد که به شما می گو
یم. من در  کردم را می خواهم به شما هم بگو که خودم  کاری  کن. 
گذشته وقتی خانواده ام باردار بود به او گفتم من این کار را می کنم 
یضه  یم که بعد از هر نماز فر تو هم بیا و انجام بده. ما در روایت دار
یک  واجب  نماز  هر  از  بعد  دارد.  مستجاب  دعای  یک  مؤمن 
صلوات  یک  دوباره  و  می کنی  استغفار  یک  می فرستی  صلوات 
سالم،  را  من  اوالد  این  خدایا!  می گویی:  این طور  و  می فرستی 
صالح، خوش قدم، خوش روزی و عاقبت به خیر قرار بده بعدش 
گفتم هم تو  هم یک صلوات بفرست؛ فارسی هم بگو. به عیالم 
کار را انجام بده و هم من. بنده در تمام نمازهایم مقید بودم  این 
کار را انجام بدهم و یک دفعه هم تعطیل نکردم. خودم  که این 
را  کار  این  یم. هم خودت  گفتم به شما هم بگو کردم  را  کار  این 

بکن هم به خانواده ات بگو. «
شما  به  را  این  گفتم  آمد  یادم  رفتی  شما  که  این  از  بعد  »دیروز 
کردم به شما هم یاد بدهم. به  کاری برای بچه هایم  یم تا هر  بگو

که آمد همین دعا را ادامه بدهید.« دنیا هم 
راوی:آقای مطیعی
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و  داشتند  کید  تأ بارداری  اّیام  روی  خیلی  حاج آقا 
می فرمودند این دوران یکی از سرنوشت ساز ترین دوران 
که در  که مادر می کند بر روی بچه ای  زندگی بّچه است. هرکاری 
که غذای  رحم دارد تأثیر می گذارد. لذا باید خیلی مراقب باشد 
ک نخورد، خودش گناه نکند و حّتی با گناهکاران  حرام یا شبهه نا
رابطه نداشته باشد و در مجلسی که دیگران گناه می کنند شرکت 

نکند.
مراقب  باید  مادر  تنها  نه  بارداری  »دراّیام  می فرمودند:  آقا  حاج 
که  کند  رفتار و رفت و آمدهایش باشد، بلکه پدر هم باید مراقبت 
به گناه آلوده نشود. چون رابطۀ بین پدر و مادر یک رابطۀ محّبتی و 
گر پدر آلوده شود، این آلودگی به واسطۀ ارتباط قلبی  قلبی است، ا
به جان مادر می نشیند و بّچه را هم آلوده می کند.« ایشان تا این 

اندازه دّقت و حّساسیت داشتند. راوی:یکی از کاربران سایت
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وقتی فرزندم به دنیا آمد، مستقیم از بیمارستان رفتیم 
ایشان.  خدمت  دادم  را  بّچه  مجتبی.  آقا  حاج  منزل 
گفتند و  قطعه ای طا با آیه  کردند و اذان و اقامه  حاج آقا محّبت 

َو إن َیکاد هم هدیه  دادند.
به  شیردهی،  دوران  در  »مادر  فرمودند:  شد  تمام  که  گفتن  اذان 
که می خورد خیلی مقید باشد؛ البته نه اینکه وسواس  غذاهایی 
گر  که ا داشته باشد. من شرعا به ایشان اجازه می دهم، نه به شما 
یک  بخورد،  چایی  بخورد،  غذایی  می خواست  که  رفت  جایی 
کند  که مصرف  حبه قند بخورد، از طرف من ایشان مجاز است 
گاهی هم ممکن است  را بدهد؛  بیاید خمسش  بعدًا خودش  و 
جنبه خمسی نداشته باشد و از باب رد مظالم باشد. یک مبلغی 
را تخمین بزند و بدهد. روابط اجتماعی نباید به هم بخورد ولی 

جهات شرعی باید رعایت بشود.«
حاج آقا فرمودند: »دعاهای بعد از نماز را هم یادش نرود؛ یعنی 
این پنج دعا را ترک نکند: داشتن اوالد سالم، صالح، خوش قدم، 
خوش روزی و عاقبت به خیر. اآلن فرزند بزرگ من نزدیک پنجاه 
سال دارد؛ من هنوز همین پنج دعا را می کنم. باقیات الصالحات 

راوی:آقای مطیعیهمین است و تا آدم زنده است باید این ها را از خدا بخواهد.«
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سبک و  سیاق حاج آقا نسبت به دوران تکلیف چه در 
ارتباط با پسرها و چه در ارتباط با دخترها دقیقًا با  یک 
شیب مایم بود. قبل از زمان تکلیف همه چیز برای ما جا افتاده 
به طور  را   ... و  حجاب  و  روزه  و  نماز  از  شرعی  مسائل  همۀ  بود. 
که وقتی به  کامل برایمان جا انداخته بودند و ما نیازی نداشتیم 
انجام  را  کارها  این  باید  که  یند  بگو ما  به  رسیدیم  تکلیف  سن 
دهید. در یك شیب مایم وقتی به سّن تکلیف رسیدیم خودمان 

همه چیز را تقریبًا می دانستیم و نیازی به توضیح نداشتیم.

یختند در مدارس دخترانه و چادر  یم گذشته ر ژ اواخر ر
آقا  حاج  را  ما  بزرگ  همشیرۀ  کشیدند.  دخترها  سر  از 
یخته  ر هم  به  خیلی  مدارس  چون  برود.  دبیرستان  به  نگذاشت 
بود. گفت: »نه! حجاب واجب تر از درس است.« همشیره ما قبل 
مدرسه  به  شد  که  انقاب  نرفت.  مدرسه  به  سال  سه  انقاب  از 
فکر  شدند.  قبول  هم  دانشگاه  دیپلم،  گرفتن  از  بعد  و  رفتند 
که این خیلی آموزنده است. حاج آقا می گفت: »حجاب  می کنم 

مهم تر است.«
راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که خودم  که در مسائل آموزشی مدرسه ای  یادم است 
می رفتم حاج آقا چند بار خودشان تذّکر دادند. حّتی 
کردند  کادر آموزشی و تصمیم گیر مدرسه را دعوت  کّل  یک شب 
و آمدند منزل حاج آقا و بحث مفّصلی هم با ایشان در ارتباط با 
ید که خیلی خوب  کردند که: »شما محاسنی دار مسائل آموزشی 
آموزشی  مسائل  در  را  ضعف  نقاط  این  اّما  است  پسندیده  و 
البته بعضی هایشان  گفتند.  را هم  یز مسائل  ر ایشان  به  ید.«  دار
یم؛ مثًا 30 یا 40 سال  چون می گفتند ما در ادارۀ مدرسه تجربه دار
و  اجرا  قابل  ید  که شما دار یم دیدگاه هایی  که مدرسه دار است 
پیاده شدن نیست. شما خیلی اوقات دیدید که در بحث هایشان 

که: »من واقعیت گرا هستم، ذهنیت گرا نیستم.« این جمله است 
نهادند  بنا  را  نور  دبیرستان  آموزشی ای تحت عنوان  لذا مؤسسۀ 
بیتی و  که در امور اخاقی و تر و خیلی از مطالب و نقطه نظراتی 
کنند و فکر می کنم نسبتًا  که پیاده  کردند  آموزشی داشتند سعی 
ایشان می گفتند:»طبیعتًا  منتها چون  گرفتند.  نتیجۀ خوبی  هم 
کاملی داشته باشم و  که به نام من هست نظارت  باید به آنجایی 

چنین چیزی از توانم خارج است.«
و  کامل  نظارت  بتوانند  که  بود  خارج  ایشان  توان  از  هم  واقعًا   

کردند. راوی: حجة االسام حسین تهرانیجامعی داشته باشد؛ لذا بعد از مدتی مدرسه را تعطیل 
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ایشان نسبت به مسائل علمی همۀ فرزندانشان دّقت 
مثا  نیست.  تردیدی  هیچ  این  در  و  داشتند  نظر 
می پرسیدند: »معلم چه چیز درس می دهد؟ کاس چطور است؟ 
که نسبت به مدرسه اطمینان ضمنی  و... .« حاال درست است 
که مدرسه، مدرسۀ خوبی بود؛ اّما خودشان هیچ وقت غافل  بود 
نبودند. خوب بررسی می کردند، علی الخصوص نسبت به نوه ها. 
پسر من، در یک مدرسۀ خوبی بود و سطح هوشی اش هم البته 
کردند.  خوب بود و چهار تا مدرسه برای ثبت نامش اعام آمادگی 
گفتم: »کدام مدرسه برود؟« با  آقا و  یک روز آمدم خدمت حاج 
کردیم، دو یا سه  ایشان مشورت می کردم. چند مدرسه را استخاره 
گفتم:  مدرسه.«  »فان  گفتند:  سر  آخر  و  آمد  خوب  آن ها  از 
که فان مدرسه نسبت به دیگر  »چشم.« چون ایشان می دانست 

مدارس نسبتًا بهتر است.
هر وقت کارنامه اش را می گرفت؛ حاج آقا می آمد و می گفت: »ببینم 
محسن درس هایت چطوری است؟ یا نمره هایت چطور است؟« 
باید  را داشتند. یعنی  را دقیق می پرسیدند. این دّقت نظر  همه 
همین طور هم باشد. فکر می کنم این باید برای همه الگو باشد. 
می پرسیدند؛  م ها 

ّ
معل از  حّتی  ایشان  بود.  مهم  نظرها  دّقت  این 

می پرسیدند،از  برنامه ها  از  می پرسیدند،  مدرسه  در  برخورد  از 
چه  که  می پرسیدند  سخنران ها  از  می پرسیدندو  مناسبت ها 
کسانی را دعوت می کنند بیایند و حرف بزنند. البته ممکن بود به 
که مدرسه  ید اّما مهم بود  که در آن سن است چیزی نگو بچه ای 
و  می آیند  دارند  کسانی  چه  اینکه  می رود.  دارد  کانالی  چه  در 

راوی: حجة االسام حسین تهرانی



275

برای بچه ها از نظر اعتقادی، اخاقی و علمی چه برنامه ای دارند 
برایشان مهم بود.

یب شد؛ از  یادم است آن زمانی که قانون مدارس غیرانتفاعی تصو
وزارت آموزش و پرورش آمدند خدمت ایشان و راهکار خواستند. 
پرورشی،  آموزشی،  ابعاد  همۀ  در  مفصلی  مطلب  یک  ایشان 
کردند. یعنی  ین  بیت تدو تر و  تعلیم  برای نظام  بیتی، اخاقی  تر

راوی: حجة االسام حسین تهرانیاین قدر دّقت نظر داشتند.
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را به منزل پدرشان بردم و  یک روز پنج شنبه، خانمم 
که ظهر پیش ایشان باشم.  خودم به منزِل حاج آقا رفتم 
که اّیاِم  من و مادرم و حاج آقا سِر سفره ناهار بودیم. فکر می کنم 
که من از حاج آقا پرسیدم:  فوت امام بود. بحث در مورد امام بود 
که این قدر عظمت داشتند و  »چرا ما در حوزه از آقای بروجردی 
مقامشان باال بوده است، هیچ کتابی نمی دیدیم؟! مقام مرجعیت 
گفتند: »ایشان شانزده  ایشان به چه دلیلی بوده است؟« حاج آقا 
سال مرجِع بامنازع بود؛ یعنی در زمان مرجعیت آقای بروجردی 
کسی قدرت فقاهتِی ایشان را نداشت. بعد از فوت آیت اهلل  هیچ 
سّید  ابوالحسن اصفهانی در سال 1324، ایشان را از بروجرد به قم 
می آورند و از همان زمان تا سال 1340، ایشان در قم بودند. آقای 
سامانی  و  نظم  شیعه  فقهی  کتاب های  به  و  آمدند  بروجردی 
می خوانیم،  حوزه  در  ما  که  کتاب هایی  این  یعنی  بخشیدند. 
کنده بود و ایشان به این ها نظم و سامان داد. مهم تر از  خیلی پرا
شیخ  مصر،  االزهر  دانشگاه  رئیس  وقتی  که  بود  این  همه 
بروجردی می آیند، شیفتۀ عظمت  آقای  محّمدشلتوت خدمت 
که به مصر برمی گردند، مذهب تشّیع را  ایشان می شوند و وقتی 
رسمی اعام می کنند! ظاهرًا قبل از آن کسی جرأت تبلیغ مذهب 
تشّیع را نداشته است و بعد از آن شیعه ها آزادانه تبلیغ می کنند! راوی:حجة االسام علی تهرانی
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به   1433 شعبان   29 با  مصادف  امسال  ماه  تیر   29
از  غروب  هنگام  گفتند:  حاج خانم  رفتم.   دیدارشان 
مضطرب  و  آمدم  اتاق  به  سراسیمه  آقا،  حاج  یه  گر بلند  صدای 
متوجه  پرسیدم،  را  دلیل  وقتی  است؟!  شده  چه  اینکه  از  شدم 
به مشهد، مشّرف شوند  نتوانسته اند  اینکه  از  آقا،  که حاج  شدم 

یه می کنند. گر این قدر ناراحت شده اند و دارند این طور 

به  و  بود  کنکور  آمادۀ  که  آشنایان  از  یکی  فرزند  برای   
اینکه  ت 

ّ
به عل و  صورت شبانه روزی مطالعه می کرد 

یادی داشت، مشکلی پیش  در محیط تنهایی بود و مطالعات ز
آمده بودو به قول بّچه ها به تناقض رسیده بود. قرار شد یک وقتی 
طبیعتًا  برسیم.  خدمتشان  آن ها  اّتفاق  به  و  بگیرم  آقا  حاج  از 
بقیۀ  بتواند  بّچه  این  تا  بود  گرفته  صورت  قبًا  مختلفی  کارهای 
وقت خودش را به مطالعه بپردازد، ولی اصًا موفقّیت آمیز نبود. 
کمتر  که ایشان در خدمت حاج آقا بود فکر می کنم  کّل جلسه ای 
کامل  که به آن بّچه فرمودند،  از نیم ساعت شد. با دو سه جمله 
تأثیر  عمق  منظور  شدند.  مشغول  فردا  از  و  شد  حل  مسأله شان 

فرمایشاتشان بود. 
راوی:دکتر حسینی

راوی:عروس معظم له
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در مورد کتاب های سلوک عاشورایی که ایشان محّبت 
که شما بر آن نظارت  کرده بودند و به من فرموده بودند 
که این ها را به  کنید، اّول اصرار داشتند  کنید و آن را آماده چاپ 
اسم خودتان چاپ کنید، این ها که برای من نیست! گفتم: »حاج 
گفتند: »نه شماها  برای شما است.«  آقا نمی شود، این حرف ها 
کردید، چرا به اسم من باشد؟« من  کشیدید و آن را چاپ  زحمت 
گر این ها به اسم من منتشر  که: »حاج آقا! ا کردم  به شوخی عرض 

راوی: آقای دکتر اسماعیلی
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را  این حرف  نیستم  بلد  ببیند می فهمد من  را  آن  کس  شود، هر 
بزنم«. لبخندی زدند، اّما راضی نبودند که به اسم خودشان چاپ 
شود و چون ایشان اجازه نشِر کتاب را با اسم خودشان نمی دادند، 
کتاب مانده بود. در آخر هم با ظرافتی اسم ایشان  مدت ها این 
که یک چیز  کتاب ها زده شد  نوشته نشد، بلکه مهر ایشان روی 

بینابینی شد.

ایشان  آثار  نشر  و  حفظ   مؤّسسه  فعالّیت  از  ماه  چند 
یف آوردند.  می گذشت محبت کردند و به مؤّسسه تشر
یاد بود، ایشان باال آمدند. از خوشحالی در پوست  با اینکه پله ز
یف داشتند  خود نمی گنجیدیم. حدود یک ساعت و نیم باال تشر
که  یادی رد و بدل شد. یک نکتۀ دقیق یادم هست  و مطالب ز
فرمودند: »من آدم شعاری نیستم و شعار بدون شعور نمی دهم. 
یم باید شرع و  من سه تا "شین" دارم. شرع و شعور و شعار. می گو
گر شرع و شعور باهم بود، شعار دادن اشکال ندارد  شعور باشد. ا
گر شرع و شعور نبود نه تنها شعار دادن مفید نیست بلکه  ولی ا
مضر هم هست. شعاری که در آن جهات شرعی رعایت نمی شود 
ساز  دشمن  و  مضر  هم  واقعًا  نمی شود،  رعایت  عقلی  جهات  و 
گر شرع و شعور بود، شعار ُبرد دارد. امام حسین شرع  است. ا
که داد  که شعارهایی  کرده بود؛ برای همین است  و شعور را جمع 
این  دنبال  مباحث  »در  می فرمود:  آقا  حاج  دارد.«  برد  إلی األبد 
هستم که سطح بینش و تدّین مردم را باال ببرم و وابستگی آن ها را 

کنم.« راوی:آقای مطیعیبه شرع و شعور بیشتر 
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 88 سال  در  ایشان  آثار  نشر  و  حفظ  مؤّسسه  وقتی 
مالی  امکانات  و  می شد  اداره  طلبگی  شد،  تشکیل 
کردیم: »پول و سرمایه در مؤّسسه  یادی نداشتیم. یک بار عرض  ز
گر اجازه می دهید از بودجه هایی  یم. ا نیست، همیشه مشکل دار
استفاده  اشخاص  کمک  یا  هدایا  یا  هست  مؤّسسات  برای  که 
کنیم.« به هیچ وجه اجازه ندادند. برای راه افتادن مؤّسسه مبلغی 
گفتند: »هر وقت به بازدهی  کردند و  را از یکی از آشنایان قرض 

رسیدید قرض من را برگردانید تا من به او پس بدهم.«
فرمودند: »فرق بین روحانّیت تشّیع و دیگران، در استقال مالی 
خاطر  به  دارد.  ُبرد  تشّیع  روحانّیت  که  است  همین  برای  است. 
اینکه استقال مالی دارد می تواند سلطنت دو هزار و پانصد ساله 
گدایی  اّما  کشیده  گرسنگی  تشّیع  روحانّیت  کند.  کن  یشه  ر را 
گشنگی می خورد ولی  یم طلبه  یح به شما می گو نکرده. دارم صر
نظر  از  اینجا  نیستم  راضی  وجه  هیچ  به  من  نمی کند.  گدایی 
گر برای  اقتصادی وابسته به نهادی شود. خدای ما نمرده است؛ ا
از نظر مردمی  کار شما  کمکتان می کند.  کار می کنید خدا  خدا 
به  شود.  قوی تر  خدا  با  شما  ارتباط  دارم  دوست  من  دارد.  بازده 
کمی، نه خیلی،  کنید. من چون یک مقداری  خدا بیشتر اعتماد 
لنگ  مؤّسسه  کار  در  شما  که  می دانم  هستم،  خدا  به  معتقد 

نمی مانید.« راوی:آقای مطیعی
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سال گذشته شهدا را به مسجد جامع آوردیم و از ایشان 
کسی  کنند. چون  که در تشییع آنان شرکت  خواستیم 
بود و خیلی  از آن ها استقبال نکرده  از مسئولین رده باالی نظام 
شهدا  این  پیکر  بر  که  خواستیم  ایشان  از  وقتی  بودند.  یب  غر
خیلی  آقا  حاج  کردند.  قبول  بخوانند،  فاتحه ای  و  شوند  حاضر 
بشاش و خوشحال بودند و بعد فرمودند: »تا می توانید من را برای 
شهدا خرج کنید ولی برای کس دیگری خرج نکنید.« این حالتی 

که ایشان برای شهدا  نشان دادند خیلی مهم بود.
راوی: سردار باقرزاده
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حاج آقا  و  شد  دندان  جرم گیری  از  صحبت  یک بار 
گفتند: »دندان من هم جرم داشت که رفتیم پیش  یک 
کرد و منقلب شدم؛  دکتر تا جرم دندانم را بردارد؛ من حالم تغییر 

که جرم روح ما را برمی داشت...!« کسی بود  کاش  گفتم:  و 

مشکلی  چنین  من  گفتند:  من  به  یك  و  هشتاد  سال 
برای  پزشك  همکارهای  از  یکی  از  شنبه  روز  دارم. 
مطرح  را  ایشان  کردن  عمل  بحث  موقع  آن  گرفتم.  وقت  حاج آقا 
و  داشتند  تیروئید  مشکل  شدند.  مکّدر  خیلی  حاج آقا  کردند. 
د 

ّ
خیلی ناراحت بودند. پس فردای آن روز یعنی دوشنبه روز تول

 .یارت امام رضا حضرت فاطمه زهرا با خانمشان رفتند ز
دیگر  یارت  ز آن  از  بعد  برگشتند.  هم  ظهر  از  بعد  و  رفتند  صبح 

عامتی از آن بیماری در ایشان نبود تا دوسال پیش.

راوی:آقای جعفر آبادی

راوی:دکتر توانا
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که من خیلی مشتاقم بروم و  این اواخر به من فرمودند 
ببینم آن طرف چه خبر است! من می گفتم: »حاج آقا! 
این را نگویید، ما بعد از شما نمی توانیم بمانیم. می فرمودند: »نه! 
کرده ام و هر چه در این دنیا و این طرف بوده  کارهایم را  من تقریبًا 
است دیده ام! خیلی مشتاقم بروم ببینم آن طرف چه خبر است.«
گفتند: »فانی! من  ایشان در آن شب این جمله را هم برای من 
دستم خالی است! دارم اعتراف می کنم که هیچ کاری برای خدا 
کردم،  بیت  گرد تر کتاب نوشتم و شا نکردم! هر چه درس دادم، 
کاری نکردم!«  ائّمه هم  را نمی گیرد! برای  کدام دست من  هیچ 
فرمودند: »فقط یک چیز قابل انکار نیست و نمی شود آن را انکار 
بیت  اهل  خانه  دِر  را  مردم  عمر  یک  من  که  است  این  آن  و  کرد 
گرچه این حسن فاعلی نداشته است، اّما حسن فعلی بوده  بردم.  ا

است.«
که نیست؟«  یادی  بعد فرمود: »من حاال یک انتظار دارم،  انتظار ز
خیلی  خانواده  فرمود:»این  انتظاری؟!«  »چه  کردم:  عرض 
می رفتند،  عیادتش  به  می شد،  بیمار  هم  یهودی  گر  ا یم اند،  کر
یادی  من انتظار دارم یکبار به عیادِت من بیایند، اینکه انتظار ز
گفتند:  کردن و  یه  گر کردند های های  نیست«؟ بعد ایشان شروع 
یادی  ز چیز  بیایند،این  بالینم  سر  بر  این ها  که  دارم  انتظار  »من 

نیست، به بالین یهودی هم می رفتند!«
راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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یا   سیدالّشهدا اصلی  تربت  مقداری  گاهی 
که بخشی از آن را  پارچه ای متبّرک به دستم می رسید 
می گفتند:  می گرفتند،  را  تربت  تا  ایشان  می دادم.  هم  ایشان  به 
و  کت محرم من است!«  پا این  یا  کت فاطمیۀ من است  پا »این 
دست  »به  که:  می کردند  اضافه  هم  را  این  بودم  سّید  من  چون 
کت ما را دادند.« آن تربت  یا آن تسبیح یا آن پارچۀ  ّیه شان، پا ذر
کتی بود که سیدالشهداء به  که برایم فرستاده بودید؛ این پا سبزی 

دست شما برای من فرستاده بود.
راوی: حجة االسام هاشمی نژاد
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حاج آقا اصًا نمی خواستند که فاصله ای بین نزدیکانشان 
با اهل بیت بیفتد و تذّکر می دادند که حتمًا در جلسات 
شرکت کنند. یک سال در اّیام فاطمیه، یکی از اعضای ثابت جلسه 
که داشت نتوانست در جلسات  یتی  ت مأمور

ّ
غایب شد و به عل

شرکت کند. حاج آقا بعد از جلسه پرسیدند: »فانی کجاست؟ به او 
بگویید: حتمًا در جلسات شرکت کند!« 

گر دنیا  یک بار هم به یکی از همین افراد جلسه فرموده بودند: »ا
گر آخرت می خواهی بیا جلسه؛ هم خودت  می خواهی بیا جلسه، ا
بیا و هم دست زن و بّچه ات را بگیر و بیاور! از فوائدش این است 

ید.« ید و هم معارف دینتان را یاد می گیر که هم منّظم می شو
و  کنند  بیت  تر را  ما  می خواستند  واقعًا  اینکه  ت 

ّ
عل به  آقا  حاج 

می زدند  حرف هایی  یک  یم،  شو آدم  ما  که  می خواست  دلشان 
که  کسی  اّما  می دهند؛  را  تذّکرات  این  چه  برای  نبود  معلوم  که 
برود،  یش  آبرو اینکه  بدون  بود  حرف ها  این  اصلی  مخاطب 
هم  خلوت  در  حّتی  اوست.  متوّجه  حاج آقا  تذّکر  که  می فهمید 
مثًا  که  کنایه می فهماندند  و  اشاره  با  و  تذّکر نمی دادند  یح  صر
کنی و ... حاج آقا اطرافیانشان را  باید به خانواده ات بیشتر توّجه 

بیت داشتند. کامًا تحت تر
راوی:آقای هوایی
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می گفتند:  که  هست  قدرشان  شب های  نوارهای  در 
که  گفته اند  کره زمین به من زنگ زده اند و  »از آن طرِف 
فراموش  خیرتان  دعای  از  مارا  است،  شما  قدر  شب  امشب 
پایی  ارو کشورهای  از  داشتیم.  فراوان  نمونه ها  این  از  نکنید.« 
فیلیپین،  مالزی،  اندونزی،  دانمارک،  انگلیس،  کانادا،  یکا،  آمر
کسانی بودند  یت، قطر و بحرین  کو کستان، هند،  یقا، شرق پا آفر

که مرّتب با ایشان در ارتباط بودند. راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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در یکی از لیالی قدر بود که ایشان در ارتباط با بحثشان 
ی 

ّ
کل چارچوب  و  کردم  انتخاب  را  گفتند:»موضوعی 

کردم و پایه های علمی اش را  بحث را در ذهنم آوردم؛ مطالعاتم را 
کنم.«  را پیدا  این بحث  به  بوط  روایات مر که  بود  چیدم. مانده 

ایشان مستند رواییان را هم باید می گفتند. 
کجا روایات  که  کردم  گفتند:»در ارتباط با این موضوع خیلی فکر 
کجا دیده ام.  کتابی و  را دیده بودم. مثًا چند سال پیش در چه 
نظرم  به  چیزی  و...  کنم  پیدا  و  بروم  چطور  که  کردم  فکر  هرچه 
نیامد. مانده بودم.« ایشان گفتند: »به ذهنم خطور کرد که توسلی 
گفتم: »امشب شب بیست و  به حضرت زهرا داشته باشم.« 

سوم هست و من دارم برای شما می آیم.« 
ایشان خیلی معتقد بود که شب بیست و سوم توسلش به حضرت 
را  روایات  این  بتوانم  تا  کنید  »کمک  فرمودند:  زهراباشد. 
می فرمایند:  ایشان  هست.«  کتابی  چه  در  که  ببینم  و  کنم   پیدا 
»رفتم و یکی از جلدهای بحار را آوردم. همین که کتاب را باز کردم 

که می خواستم.«  دیدم تمام روایات از باال تا پایین همان هست 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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که برای رفتن به جلسه  بارها وقتی اّیام محّرم یا رمضان 
مطالعه می کردند و من وارد اتاقشان می شدم، قطرات 
گونه هایشان می دیدم و وقتی سبب را از ایشان سؤال  اشک را بر 
مطالعه  را  مقتل  شب،  روضۀ  برای  داشتم  می گفتند:  می کردم 

می کردم. سپس این بیت را زمزمه می کردند:
افسانه ای که کس نتواند شنیدنش 
یا رب بر اهل بیت چه آمد ز دیدنش

از  قبل  حدود  عاشورا،  روزهای  در  پیش،  سال  خیلی 
عبدالزهرا  مرحوم  رادیو  روضۀ  بِی  عر کانال  از  ظهر، 
پخش می شد و نوحه های خیلی قشنگی می گذاشت. یادم است 
این  دادن  گوش  به  می کرد  شروع  و  می بست  را  در  آقا  حاج  که 
گاهی  نوحه ها. خیلی خیلی با صفا خودش سینه می زد. خودم 
این  که  می دیدم  می کردم.  یه  گر و  در  پشت  می نشستم  اوقات 

که می خواند سینه می زد. کرده بود و همین طور  رادیو را روشن  راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:صبّیه معظم له
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حاج آقا در دهۀ اّول محّرم سال 91 از روز سوم و چهارم 
روز  در  که  را  چینی  آقای  حاج  بودند.  بیمارستان  در 
که حاج آقا در روز تاسوعا و  گفتم  تاسوعا به بیمارستان آوردم و 
نباشند.حاج  محروم   سیدالشهداء مصیبت  ذکر  از  عاشورا 
آقای چینی آمد پیش حاج آقا و حاج آقا قبل از اینکه ذکر مصیبت 
که من  گفتند: »حاج احمد آقا! یادت هست  را بخواند به ایشان 
کردم؟«  با امام حسین شروع  را  ایران همه چیزم  وقتی آمدم 
که مسجد رفتم.«  اولین روزی  یادم است  آقا!  گفت: »بله! حاج 
که برای نماز رفتم مسجد جامع روز  گفتند: »اولین باری  حاج آقا 
کردم شب سوم  که جلسه ام را شروع  سوم شعبان بود. اولین شبی 

».گره زدم با نام سیدالشهداء راوی: حجة االسام حسین تهرانیشعبان بود. همه چیزم را 
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اتفاقًا  بودم.  خدمتشان  بیمارستان  در  تاسوعا  شب 
بیشتر  که  بود  منطقه ای  در  ایشان  بیمارستان 
در  نوحه  و  روضه  صدای  خیلی  و  هستند  مذهبی  اقلّیت های 
این منطقه نمی آید. همچنین ایشان حال مساعدی نداشتند و 

یبًا تمرکز حواس نداشتند. از این جهت تقر
که صدای طبل و سینه زنی و   یک دفعه دسته ای از آنجا رد شد 
زنجیرزنی و... آمد. چشمانشان را باز کردند و گفتند: »صدای چه 
گفتم: »صدای همین طبل و... است؛ دستۀ سینه زنی  است؟« 
گفتم: »شب تاسوعا  گفتند: »امشب چه شبی است؟«  است.« 
کرد و بر روی همان تخت بیمارستان سینه  است.« ایشان شروع 

می زد. 
که نزدیک می شد، با نوای  خیلی منقلب شد. دسته همین طور 

این دسته سینه می زد.

ظواهر  دنبال  اصًا  و  می کردند  زندگی  ساده  خیلی  حاج آقا 
ابتدای طلبگی داشتند.  از  را  این خصوصیت  و  نبودند  مادبی 
یک بار من می خواستم به قم مشّرف شوم و لباس بخرم، از ایشان 
پرسیدم: حاج آقا چطور است لّباده بخرم؟! ایشان فرمودند: نه؛ 
لّباده خیلی شیک است! همان قبای معمولی خیلی بهتر است. راوی: حجة االسام  علی تهرانی

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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شخصی،مرد  وسایل  از  استفاده  به  نسبت  حاج آقا 
بسیار صبوری بودند.خیلی مقید بودند تا آن جایی که 
کار نبود.  می شود از لباس قدیمی استفاده  کنند، لباس جدید در 
که حاج آقا وقتی به مسجد جامع می آیند یك  فیلمی وجود دارد 

که رفو شده.  تّکه از پشت عبای ایشان معلوم است 
یم هر کسی جای ایشان بود عبا را کنار می انداخت  می خواهم بگو
کفشش پاره می شد وصله  گر  و یك عبای دیگر استفاده می کرد. ا
می زد و تا جایی  که قابل استفاده بود استفاده می کرد. من خاطرم 
که از این ساعت جیبی  که می گفتند: »پنجاه سال است  هست 
کار  هم  اآلن  تا  که  بوده  عروسیم  کادوی  این  می کنم.  استفاده 

می کند.«

یدم  خر ایشان  برای  آپارتمان  واحد  یک  پیش  25سال 
مشّرف  مشهد  به  نزدیکانشان  یا  خودشان  وقتی  که 
که از آن سال تا  کن شوند. خدا شاهد است  می شوند در آنجا سا
که من یک بار این خانه را رنگ بزنم یا  به امروز حاج آقا نگذاشتند 
کاری  کارها  کنم. می فرمودند: »شما به این  موکت هایش را عوض 
که تغییری در این خانه بدهی!  نداشته باش؛ من راضی نیستم 

همین جور خوب است.«

راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای مؤمنی
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رفته  و  کرده  ازدواج  ایشان  بّچه های  همۀ  اواخر  این 
من  به  بارها  خانم.  حاج  و  بودند  ایشان  بودند. 
و  یاد رفت  ز می فرمودند: »علی مانده و حوضش«! من هم چون 
آمد داشتم، دیگر طبیعی شده بود.یکی از آقایان به من می گفت 
ایشان  از  خیلی  کن!  راحت  را  خودت  خیال  بگیر  کلید  یک 
خواهش کردم که شما اجازه دهید من یک نفر را بیاورم تا کارهای 
که وقتی زنگ می زدم،  انجام دهد. خجالت می کشیدم  را  شما 
و  چای  یا  کنند  باز  را  در  بیایند  می بایست  خانم  حاج  یا  ایشان 
میوه ای بیاورند. ایشان مقّید به پذیرایی هم بودند. حتمًا از کسی 
که معموالً   که در منزل بود، پذیرایی می کردند، اّما با یک نوع میوه 
هم  آن  داشتند،  عاقه  سیب  به  ایشان  چون  بود،  سیب  هم 
که مهمان از این  سیب های خیلی معمولی! ولی اصرار داشتند 
زحمت  خودشان  می بایست  هم  را  این ها  کند.  استفاده  میوه 
خودم  بنده  و  نداشتند  چاره ای  دیگر  اواخر  این  می کشیدند. 
می رفتم میوه و چای می آوردم. بارها اصرار کردم که حاج آقا اجازه 
کارهایتان را انجام دهد، حّتی بدون  کسی را بیاورم تا  دهید من 
را  نوکری تان  و خودم  رها می کنم  را  کارم  که من  تعارف می گفتم 
کفایت  می کنم. ایشان می فرمود: »علی مانده و حوضش، همین 
کار ما نداشته باش!« آخر هم اجازه ندادند  کاری به  می کند! شما 

کند. یم تا الاقّل در را باز  کسی را بگذار که ما  راوی:آقای مؤمنی
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بارۀ  شب 23 ماه مبارک رمضان یک روضۀ سنگین در
از ظهر همان روز  حضرت زهرا خواندند. در بعد 
به  را  پایم  بیایم،  بیرون  مسجد  از  می خواستم  که  گفتند:»وقتی 
کاری نکردم اّما  گفتم: خدایا من برای تو  کوبیدم و  زمین مسجد 
ای مسجد! تو شاهد باش، من هزاران نفر را در شب قدر به اینجا 

یند.« راوی:صبّیه معّظم لهآوردم تا یا زهرا بگو
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محضر  در  که   زهرا حضرت  میاد  در  مرتبه  یک 
حاج آقا مداحی کردم، خواستم ایشان در مورد مداحی 
کنم سال  یند. فکر  گر نکته ای هست بگو نظرشان را بفرمایند و ا
کأّنه یک مداح دارد نظر می دهد.  89 بود. آن قدر فنی نظر دادند 
فرمودند: »چون شب تولد حضرت زهرا بود بهتر بود از وضع حمل 
با  خدیجه  حضرت  ازدواج  نه  می کردید  شروع  خدیجه  حضرت 
یتم جواب گویی،آهنگ های متداول  کنید ر

  
کرم.سعی رسول ا

و  ین  وز دیوان های  به  بدهند.  جواب  بتوانند  مردم  که  باشد 
ُکمپانی. در مقتل هم همین  ر؛ ُمحَتَشم،  کنید؛ َنِیّ سنگین مراجعه 
روند ادامه پیدا کند. مقتل خوانی هم خوب است.« همان طور که 
کردم، من مقتل خوانی را از آموزه های  خدمت حضرت آقا عرض 

کس دیگر. این مرد الهی دارم نه از هیچ 

که حضرت زهرا مادر عالم  اعتقاد ایشان این بود 
وجود و   اّم الموجوداتند؛یعنی باطن همۀ عالمند. ایشان 
در  الهّیه  مقدرات  »تمام  می فرمودند:  هم  سخنرانی هایشان  در 
که  ایشان  زهرامی آید؛  حضرت  محضر  به  قدر  لیالی 
حضرت  فرزندشان  دست  به  را  آن ها  هستند،  اّم الموجودات 
ابا صالح المهدی می دهند و می فرمایند:مهدی جان؛ تقسیم 

کن!« راوی: حجة االسام هاشمی نژاد

راوی:آقای مطیعی
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بالیدن در  به خود  و  کبر  و  بودند  را شکسته  خودشان 
این مرد نبود. یک بار به مناسبتی خدمتشان رسیدم، 
گفتم: »خداوند وجود شما را بیش از پیش  بعد از اتمام صحبت 
نافع به حال اسام و مسلمین قرار دهد.« حاج آقا فرمودند: »من 
آقا  حسین  حاج  فرزندم  با  مروی  مدرسه  درس  از  بعد  قبل  هفته 
گفتم من تا به االن با این سن احساس  می رفتم آزمایشگاه. به او 
که وجود من نفعی داشته باشد. من هم اهل تعارفات  نمی کردم 
که انگار یک ذّره و یک درجه  نیستم. االن دارم احساس می کنم 
اثر  مؤّثر هستم. ظاهرًا من شنونده دارم و این مباحثم یک صُدم 
درس  پنجم  دوره  من  نگرانم.  خیلی  هم  همین  برای  می گذارد؛ 
خارج اصولم تمام شد، االن دوره ششم را شروع کرده ام. هر دوره ام 
هفت سال بود. می شود سی و پنج سال؛ سی و پنج سال است 
یم. چند سال است جلسه اخاق دارم؟  دارم درس خارج می گو
مدت  این  در  نفر  هزار  صدها  بلکه  مدت  این  در  نفر  هزار  ده ها 
آمدند پای مباحث من. ولی هیچ در من اثر نکرد. از نظر دورنی 
نمی خواهم یابوی نفس، من را بردارد. من دوست دارم این هایی 

راوی:آقای مطیعیکه با من هستند هم این طور بار بیایند.«
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چند روز بعد از رحلت ایشان در دهۀ آخر ماه صفر، آخر 
آقای  من،  بودیم.  ایستاده  نفری  چهار  سه  شب 
محفوظی، آقای جالی و آقای رجبی. یکی از این همسایه ها آمد 
کرد. تا دم سلمانی رفت و  که با من آشنا بود سام  رد شد و از آنجا 
آمدم،  دارم.«  کارت  بیا  »حاج آقا!  گفت:  من  به  برگشت،  دوباره 
گفتم  گفت: »حاج آقا! حقیقتش دیشب با خودم  گفتم: »بفرما!« 
این همه این ها ما را اذّیت می کنند، اّما تا به حال یک دانه از این 
نه  دیده ام،  نه  را  آقا  این  »من  گفت:  ندادند.«  ما  به  غذاها 
گفت: »روز اربعین صبح  کاری با او دارم.«  می شناسم و نه سر و 
که  بلند شدم؛ نماز خواندم و خوابیدم. در خواب ایشان را دیدم 
گفت: این را  آمد و بدون عمامه، یک ظرف غذا آورد داد به من و 

بگیر و از من راضی باش!«
یف می کرد بغض گلویش را گرفته بود. موقعی که داشت این را تعر

 حاج آقا قبل از بیماری، فکر می کنم تا یک ماه قبل از 
مرّتب  را  مروی شان  مدرسۀ  درس  که  بود  محرم 
که  طوری  شد،  سخت  خیلی  حالشان  روز  یک  می آمدند. 
خونریزی کردند. با همان حال آمدند مدرسۀ مروی و دو درسش را 
بودند.  مقید  این قدر  خانه.  برگشتند  و  دادند  گرفتاری  و  درد  با 

وقتی آمدند خانه افتادند روی تخت و بیهوش شدند. راوی: حجة االسام حسین تهرانی

راوی:آقای شیرازی
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یت  کسی را در منزل ویز گفتم  من به خانوادۀ حاج آقا 
یض ها  مر سایر  مثل  می خواهد  گر  ا یض  مر نمی کنم؛ 
آوردند، خاطرم هست  را  گذاشتیم، حاج آقا  قرار  بیاید درمانگاه. 
یض دیگر  یلچر آوردند. وقتی آمدند من چند مر با و را  که ایشان 
هم داشتم. منشی آمد از من پرسید: »شما به حاج آقا وقت دادید 
عمل  روال  طبق  »نه!  گفتم:  داخل؟«  بیاید  اّول  ایشان  بیاید؟ 
نکته  این  من  برای  دیدم.  را  دیگر  یض  مر چند  آن  ابتدا  کنید.« 
که هر طوری هست پای اصول خودم باقی بمانم.  خیلی مهم بود 
کردند؛ اآلن  وقتی این را به حاج آقا توضیح دادم ایشان هم تأیید 

کرده باشم. که إن شاء اهلل درست عمل  کنم  هم فکر می 
درجۀ  بابت  از  نه  من  و  شدند  اتاق  وارد  گشاده  روی  با  حاج آقا 
از ایشان  یا درجۀ علمی شان، بلکه بابت سّن و سالشان  مقام و 
شدید.«عرض  معطل  که  »ببخشید  گفتم:  و  کردم  عذرخواهی 
کار من را تأیید کنید،  کردم: »حاج آقا! فکر می کنم شما بیشتر این 
یض ها احساس  گر امروز من شما را خارج از نوبت می دیدم، مر ا
که چون شما یك فرد معّمم هستید، می توانید خارج از  می کردند 
ید. در این صورت خودم هم احساس می کردم  یت شو نوبت ویز
و  کردند  تأیید  را خیلی  این حرف  آقا  گناهکار هستم.« حاج  که 

کار خوبی کردی.« فرمودند:» 
گفتم: »حاج آقا! من این بار شما را در  من دفعۀ اّول بعد از معاینه 
بزنید  زنگ  داشتید  کار  وقت  هر  بعد  به  این  از  ولی  دیدم  اینجا 
تا من خدمت برسم، از این به بعد دوست دارم شما را در منزل 

ببینم.«
راوی: یکی از پزشکان معالج
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من  به  ایشان  داشتم،  مخاطبه  ایشان  با  که  بار  اّولین 
گردی حسین آقا، پسرشان  کرد. با آنکه من هم شا سام 
یند:  که به جای اینکه بگو بودم ولی آن قدر با حیا و با ادب بودند 
خوبه؟  حالتون  علیکم؛  »سام  گفتند:  خوبه؟«  حالت  »پسرم! 
گفتم: »نه حاج آقا؛ شرمنده  ببخشید من مزاحم شما شدم!« من 
گفتند: »ببخشید من چندتا سؤال از شما دارم؛ آقای  می کنید!« 
آخر  تا  بعد  به  آن  از  ولی  بودم  پسرشان  جای  من  عباسی!«  دکتر 
بعد  عّباسی«.  دکتر  »آقای  می گفتند  من  به  همیشه  عمرشان، 

تشان را پرسیدند.  سؤاال
ایشان  اینکه  نه  بود؛  تخّصصی  می پرسیدند،  که  تی  سواال تمام 
بلکه  بیاورند؛  سردر  اصطاحات  از  و  باشند  خوانده  پزشکی 
کنارش  از  ساده  نمی شد  که  بود  یز  ر و  دقیق  آن قدر  تشان  سؤاال
گذشت. من آن شب تعّجب کردم که چقدر ایشان دقیق هستند 
که متخّصص هستم  و تمام راه های ممکن برای درمان را از من 
که می خواستند سؤاالت را ادامه بدهند،  می پرسند. هر وقت هم 
می گفتند: »ببخشید؛ من می خواهم متوّجه بشوم!« آن قدر شیرین 
که آدم خوشش می آمد با ایشان حرف بزند. واقعًا  و دقیق بودند 

عمیق و دقیق بودند.
راوی:دکتز عّباسی
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برایشان  دکترها  از  یکی  و  بودند  تخت  روی  حاج آقا 
صبح  را  آن  از  نصفی  که  بودند  کرده  تجویز  را  قرصی 
که  کوچک بود  بخورند و نصف دیگر را شب. این قرص آن قدر 
کرد و حاج آقا هم آن را نخوردند؛ چون تجویز  نمی شد آن را نصف 
که همه اش را  دکتر این نبود. از خودشان هم اجتهاد نکرده بودند 
که  شب بخورند. قرص را پیش خودشان نگاه داشتند. فردا شب 
که آن قرص  همۀ دکترها رفتیم حاج آقا را ببینیم، ایشان به دکتری 
را تجویز کرده بود گفتند:  »قربانت؛ شما این قرص را نصف کن!« 
گرفت و جلوی هفت هشت نفر از همکاران داشت  دکتر قرص را 
کند. بندۀ خدا سرخ شده بود و  که قرص را نصف  تاش می کرد 
را  قرص  دکتر  که  مّدتی  از  بعد  نداشت.  فایده ای  هم  زدن  زور 
گفتند: »آقا! شما خودت  کرد، حاج آقا به او  این طرف و آن طرف 
کنی، پس چرا به مردم می گویی نصفش  نمی توانی این را نصف 
کرد!«  نصفش  یز  ر قیچی  با  باید  »حاج آقا!  گفت:  یکی  کنند؟!« 
کرد،  که باید نصف  گفتند: »این قرص ها رو  حاج آقا خندیدند و 

کنند.« که مردم بتوانند نصفش  کنید  یک طوری درست 
راوی:دکتز عّباسی
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کسی جرأت  که  آن قدر حاج آقا جذبه و ابهت داشت 
نمی کرد طرف ایشان برود.در این بیمارستان آخر خودم 
ایشان  به  و  جلو  رفتم  کردم.  شروع  را  حاج آقا  دادن  ماساژ  برنامۀ 
نگاه  من  به  یک خورده  بدهم؟«  ماساژتان  گفتم:»می خواهید 
که  گفتند: »بسم اهلل!« فهمیدم  که داشتند،  کردند و با آن هیبتی 
اجازه دادند. من هم از پا شروع کردم تا کتف و دست و سینه شان 
هم  خودشان  و  بود  مفید  و  الزم  برایشان  خیلی  دادم.  ماساژ  را 
این طور  می توانست  هم  حسین آقا  بود.  آمده  خوششان  خیلی 
که این طور ایشان را  کمی حیا می کرد  ماساژ بدهد ولی آن اوائل 

ز دهد. برای همین، ماساژ دادن من خیلی بهتر بود.  ر َو
گفته بودند: »آقای دکتر عباسی آی ماساژ  حاج آقا به حسین آقا 
که من ماساژشان بدهم.  اّما هیچ وقت نمی گفتند  می ده ها...!« 
شما  »آقا!  گفتند:  من  خود  به  یک بار  حّتی  داشتند.  حیا  خیلی 
که شما بیاید  ید؛ استاد دانشگاهید؛ من خجالت می کشم  دکتر
گفتم: »این حرفا چیه؟!  و مرا ماساژ بدهید!« من شرمنده شدم و 
من نوکرتم حاج آقا!« مخصوصًا این طوری گفتم که ایشان ناراحت 

نباشند. حاج آقا هم گفتند: »استغفراهلل!« راوی:دکتر عّباسی
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حضور در کاس برایشان خیلی مهم بود. مخصوصًا به 
می داد.  یادی  ز اهمّیت  رمضان  مبارك  ماه  جلسات 
تا من  کنید  ایشان به ما می گفتند: »فقط این مشکل من را حّل 
بتوانم نماز مغرب و عشا و منبر بعد از آن را برگزار کنم.« تمام تاش 

کاری انجام دهد.  که بتواند در این زمینه  تیم پزشکی این بود 

پانزده، بیست روز قبل از فوت حاج آقا،رفتم خدمتشان. 
می خواهند  گر  ا که  کردم  خواهش  هم  حاج خانم  از 
بروند آن طرف یکی دو ساعت استراحت کنند. حاج خانم رفتند. 
ذکر  مدام  ایشان  دادم.  ماساژ  را  حاج آقا  پای  و  دست  کمی 
کمی حرف  با ایشان  بانشان نمی ایستاد.  می گفتند و لحظه ای ز
زدم. ایشان هم سراغ بعضی از دوستان را از من گرفتند و بعد برای 
در  »من  گفتم:  »کجایی؟«  گفتند:  بیمارستان  به  نیامدنم  از  گله 
به  کمتر  چرا  که  یم  بگو نتوانستم  هستم...!«و  شما  خدمت 
این طور  را  حاج آقا  نداشت  طاقت  دلم  آخر  می رسم؛  خدمتتان 
چون  می آیم؛  من  بخواهید  موقع  هر  و  هستم  »من  گفتم:  ببینم. 
خانواده تان هستند، من نمی خواهم خیلی مزاحم شوم.« وقتی هم 
که  کردند  که می خواستم بیایم، حاج آقا طوری با من خداحافظی 

کردم دیگر نباید بیایم...! احساس 
راوی:آقای هوایی

راوی: یکی از پزشکان معالج
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ایشان اواخر عمرشان می خواستند به عتبات بروند و ما 
وضعّیت  اّما  بودیم؛  داده  انجام  را  کارهایشان  همه 
کشش این سفر را نداشت.  جسمی و وضعّیت بدنی ایشان واقعًا 
که  بود  مهم  هم  پزشک ها  تجویز  و  نظر  سفر  شدن  قطعی  برای 
به  و  بروند  که  نشد  متأسفانه  خب  نه.  یا  می کنند  تأیید  باالخره 
که  گفتیم بعد از دهه اّول محّرم، ولی هر روز  اّیام محّرم رسیدیم. 

می گذشت حال ایشان رو به وخامت می رفت. 
که حاج آقا خیلی دلش می خواست به  برای من خیلی جالب بود 
که به لطف  یبًا همان روز هفتم هشتم محّرم بود  یارت برود؛ تقر ز
سیدالّشهدا یک شب تمام پارچه هایی که روی گنبد امام حسین 
می گفتم:  من  آوردند.  حاج آقا  برای  را  بود  ابوالفضل  حضرت  و 

کربا آمده پیش شما.« »حاج آقا 
راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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از شب تاسوعا به طور اعجاب انگیزی سیل پرچم های 
حضرت  و  سیدالشهدا�  گنبد  بر  افراشته  بر 
اباالفضل العباس� و پارچه های متبرک بر روی مرقد این ائمه، 
به عاوه تّکه هایی از سنگ قبور متبرکه و مقدار متنابهی از تربت 
کند از نبات و آب  سیدالشهدا به همراه هر آنچه به ذهن خطور 
گوشه و  که به آن دعا و حمد شفا خوانده شده بود، از  زمزم و ... 
گفتم:  آقا  آقا فرستاده می شد. یکبار من به حاج  برای حاج  کنار 
کربا به دیدار شما آمد.ایشان به  کربا، ولی  ید  برو قرار بود شما 
یه کردند و گفتند: »من محّب امام حسینم، برای همین  شّدت گر
گذاشتم، با آنکه  اسم حسین)اشاره به پسر ارشدشان( را حسین 

دش در روز والدت امام جواد� بود...«
ّ
تول

بیهوش  هنوز  آوردیم.  بیرون  سی سی یو  از  را  حاج آقا 
بودند. رفتم در گوششان به سبک خودم روضه بخونم؛ 
گفتم: »السام علیک یا اباعبداهلل!« یک دفعه متوّجه شدم که آرام 
کردند  شروع  هم  بعد  اباعبداهلل!«  یا  علیک  ی اهلل 

ّ
گفتند:»صل

شدم  هم  »من  گفتم:  خودم  پیش  کردن!  یه  گر های های 
را  آقا مجتبی!« در حالی که حّتی هنوز چشم هایشان  روضه خوان 

راوی:دکتر عّباسیهم باز نکرده بودند. 

راوی: عروس معظم له
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که  کردم  ماقات  را  ایشان  که  بود  بار  ین  آخر شاید 
که:  کردم  ایشان عرض  به  را بوسیدم.  آقا  دست حاج 
کربا. هر چه شما یاد ما دادیم ما آنجا شما را  »حاج آقا! ما رفتیم 
یاد کردیم.« تا گفتم امام حسین، دیدم اشک های مبارک ایشان بر 
که برداشتم و  کلینکسی بود در آنجا  صورت جاری شد. دستمال 
گذاشتم  و  برداشتم  را  آن  و  کردم  ک  پا را  آقا  حاج  اشک های 
را برای خانمم. اشک هایی  را برای خودم و دیگری اش  یکی اش 

گرفتیم.  یختند آن لحظه ما توشه  که برای امام حسین ایشان را ر

یک شب فرمودند که من از مال دنیا هیچ چیزی ندارم 
که بخواهم وصّیتی داشته باشم. حّتی در وصّیت نامه 
ینه بیمارستان بودند و از همسر  که ایشان نگران هز ایشان هست 
گر مایلند، از اموال شخصی  که ا کرده بودند  مکّرمه شان خواهش 

ینه  بیمارستان را بدهند. هیچ چیزی نداشتند. خودشان هز

راوی: سردار باقرزاده

راوی:آقای دکتر اسماعیلی
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و  بود  حسنه  بزرگشان،  اخوی  و  آقا  حاج  مرحوم  روابط 
باهم رفت و آمد داشتند. حّتی در این اواخر که حالشان 
حاج آقامرتضی             آیت اهلل  حضرت  بودند،  یض  مر و  نبود  خوب 
هر هفته به ماقاتشان می آمدند. ایشان دوشنبه ها مقّید بودند که 

کنند.  بیایند و از حاج آقا عیادت 

گفتم:  می زدم،  حرف  حاج آقا  برای  داشتم  که  یک بار 
»حاج آقا! اآلن من روی منبرم و شما روی تختی! پس 
گفتم: »حاج آقا!  گوش بدی!« حاج آقا خندید.  باید به حرف من 
گناه است. اّما من  ک سازی از  با و درد برای بعضی ها به خاطر پا
ک سازی نمی بینم؛ یعنی کثیفی وجود ندارد که بخواهد  در شما پا
به  را  شما  دارد  این  برای  خدا  پس  بشود.  ک  پا یضی ها  مر این  با 
گفت:  حاج آقا  بدهد.«  ارتقاء  را  درجاتتان  که  می اندازد  سختی 

راوی:دکتر عّباسی»استغفراهلل!« اّما تِه نگاهش پر از خوشحالی و تصدیق بود.

راوی: حجة االسام حسین تهرانی
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کنار تخت ایستاده بودم و  چند روز قبل از رحلت در 
حاج آقا داشت از درد به خود می پیچید و جز ذکر یا اهلل 
و یا حسین چیز دیگری نمی گفت. من از اینکه نمی توانستم کاری 
گاهان دیدم که حاج آقا با تبسمی  برایشان بکنم پروبال می زدم. نا
رو به من کردند و گفتند: »تو از این پایین نگاه می کنی و درد و رنج 

یبایی می بینم.« می بینی، اّما من از آن باال نگاه می کنم ز

»به صبیۀ  گفتند:  و  کردند  را صدا  بیمارستان من  در 
که بیاد برای من قرآن بخواند!« خانواده شان در  من بگو 
قرآن  می خواهند  خودشان  که  کردم  فکر  من  بودند.  دیگر  اتاق 
بخوانند و با خودم گفتم: »حاج آقا! توان ندارد که قرآن را در دست 
که بخوانند.« آن قدر  گرفتم  بگیرد؛ برای همین قرآن نزدیک ایشان 
گفتند: »نه؛ بده یک نفر برایم  که  بی حال و ضعیف شده بودند 

بخواند!«
راوی:دکتر عّباسی

راوی:صبّیه معّظم له
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خدمتشان  تهران  بیمارستان  در  که  دفعاتی  از  یکی 
رسیدم. به حقیر فرمودند: »مردم را اذیت نکنید.« سه 
بار این جمله را فرمودند. به سختی صحبت می کردند و حالشان 
بردم.  مبارکشان  دهان  نزدیک  را  گوشم  نبود.  مناسب  اصا 
زحمت  به  و  نکنید،  اذیت  جنازه  تشییع  در  را  »مردم  فرمودند: 
ید. ازدحام نشود...« رفتن خود از این سرای مادی مثل روز  نینداز

برایشان روشن بود.

کشید.  طول  روز   48 حاج آقا  بیماری  دورۀ  آخرین 
یک بار با آنکه خیلی ضعیف شده بودند با حال تشّکر  
یاد است.« می دانستند  به مادرم فرمودند: »شما صبرت خیلی ز

یض داری روی دوش حاج خانم است.  که تمام فشار  سختی مر
»ایشان  می فرمودند:  و  می کردند  سفارش  مادرم  راجع به  همیشه 

سادات است؛ احترامشان واجب است.«

ک بود. درد، ممکن است  بیماری حاج آقا خیلی دردنا
چهار  و  بیست  گر  ا اّما  شود،  تحمل  دقیقه  بیست 
کرد؟! حاج آقا بیش از یک سال  ساعت طول بکشد، چه کار باید 
کسی در دل آدم، آتش بریزد.  سوزش داخلی داشت. مثل اینکه 
کرد.  یه  گر گفتم، خیلی  گردان حاج آقا  وقتی این را به یکی از شا

استخوان های حاج آقا توی این درد، ِله شد.

راوی:آقای مطیعی

راوی:دکتر عّباسی

راوی: حجة االسام  علی تهرانی
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موقع غسل دادن حاج آقا، آیت اهلل شیخ حسن صانعی 
گفت:  گذاشت و  آمد و یک تّکه تربت در دست من 
»قسمتی از این را در کفن امام گذاشتم و این مقدار هم مانده برای 

حاج آقا مجتبی!« 
من گفتم: »شما رفاقت را تمام کردید.« آقای صانعی بغض کردند 

و فرمودند: »ما رفاقت را از ایشان آموختیم...!« 

می گفت:  عبدالعظیم  حضرت  حرم  خادمین  از  یکی 
دارد  مردم  فشار  از  سینه ام  قفسه  می کردم  »احساس 

َتَرک می خورد.« 
کم  او می گفت: »ما در مراسم های حرم مطّهر، خیلی ازدحام و ترا
تا به حال مثل تشییع جنازۀ حاج آقا را  یم. ولی من  جمعیت دار

ندیده بودم!« یمی کر راوی: آقای 

راوی:آقای مؤمنی



اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
ى اهلل على جمیع الأنبياء و المرسلين و 

ّ
الحمدهلل رّب العالمين و صل

الائمة الهداة المهدّيين سّیما خاتم الأنبياء و خاتم الأوصیاء
ى و من أعدائهم نتبّرء إلى اهلل

ّ
بهم نتول

بانی و فقیه بزرگوار حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی  ارتحال عالم ر
جامعۀ  به  فداه(  ولی عصر)ارواحنا  پیشگاه  به  را  تهرانی)رضوان اهلل تعالی علیه( 
روحانیت و حوزه های علمیه مخصوصا حوزۀ علمیۀ تهران و مردم 
گردان و ارادتمندان  ّبانی و شا بزرگوار تهران و بیت مکّرم آن عالم ر
اله  اقدس  ذات  از  و  می کنم  عرض  یت  تعز جناب  آن  خاّص 
ّبانی را با اولیای الهی قرار دهد  مسألت می کنیم حشر این عالم ر
گرامی و برادر بزرگ و بزرگوار ایشان  و به بیت مکّرم و آقازاده های 
تسلیت عرض  و  یت  تعز تهرانی)دامت برکاته(  مرتضی  آیت اهلل  حاج آقا 
مسألت  بزرگوار  خدای  از  را  بزرگواران  این  خاطر  ی 

ّ
تسل و  کرده 

هدایت  مصباح های  این  که  همچنان  که  است  امید  می کنیم. 
یف  شر بیت  این  بزرگواران  این  دست  و  یم  کر خاندان  این  در 

همچنان افروخته و روشن باشد.

متن پیام تصویری حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی مّدظله العالی   



310

علوم  صرف  را  خود  عمر  مجتبی تهرانی  حاج آقا  آیت اهلل  مرحوم 
که مستحضر هستید علم طبق این روایت  کرد. همان طور  دینی 
دو  به  الثناء(  و  التحیه  الف  آ آله  علی  و  گرامی)علیه  رسول  مبارک  وجود  مرسل 
کرد و فرمود: »الِعلُم ِعلماِن ِعلُم الأبداِن َو َعلُم الأدياِن«.  قسم تقسیم 
باید  که  نکته ای  شنیده ایم.  مکرر  به طور  را  این  ما  از  بسیاری 
را  یند: علم  که برخی ها می گو قرار بگیرد این است  مورد عنایت 
به حسب موضوع باید تقسیم کرد و تمایز علوم به تمایز موضوعات 
یع  که علم را باید به لحاظ غایت و هدف توز است. برخی بر آنند 

کرد و تمایز علوم به حسب تمایز اغراض و اهداف است. 
خواه طبق نظر اّول و خواه طبق نظر دوم، آیت اهلل حاج آقامجتبی 

کرده است.  تهرانی عمر پر برکت را در »علوم دینی« صرف 
تمایز  اساس  بر  علوم  تمایز  و  تقسیم  که  باورند  این  بر  که  آن ها 
و  طب  است.  دینی  علم  فقه،  که  یند  می گو است،  موضوعات 
داروسازی به مثابه آن علم بدنی است. آن، علم دین است و این، 
که تمایز علوم و تمایز موضوعات باشد،  علم بدن. بر این اساس 
فراوانی  مطالب  ورایات  و  آیات  از  اخاق  بحث  در  بزرگوار  این 
فقه  در  و  می کرد  منتقل  خود  مخاطبان  به  و  می کرد  استفاده  را 
گردان  کتاب و سّنت استفاده می کرد و به شا معارف فراوانی را از 

کرد. خود می آموخت. این عمر را در علم دینی صر ف 
گر تمایز علوم و تمایز اهداف و اغراض باشد، این بزرگوار عمری  و ا
یرا غرض از فقه هم عالم شدن خود  کرد؛ ز را در علم دینی صرف 
ب شدن خود شخص 

ّ
کردن خود شخص و مهذ شخص و باور 

کردن خود شخص است اواًل و انذار امت اسامی ثانیًا.  و عمل  پیام آیت اهلل جوادی آملی
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که یک شخص استاد یا مدّرس یا مصّنف  غرض فقه این نیست 
یمۀ سورۀ توبه این نیست  کر یا سخنران و مانند آن بشود. آن آیۀ 
ُفوا  یِن »ِلُیَصّرِ ُهوا فِي الّدِ

َ
ْو لا َنَفَر ِمْن ُكّلِ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفّق

َ
که: َفل

پس   .ِلُیْنِذُروا َو  فرمود:  بلکه  آن؛  مانند  و  ُموا«  ِ
ّ

ِلُیَعل َو  ِلَیدُرُسوا  َو 
که از خوف  که انسان به جایی برسد  هدف اصلی فقه آن است 
که از جهّنم بترسد و خواه  ید؛ خواه خوف نفسی  خدا سخن بگو
 . َهَوى

ْ
ْفَس َعِن ال ِه َو َنَهى الّنَ خوف عقلی باشد که َمْن خاَف َمقاَم َرّبِ

این  بهراساند.  هم  و  بهراسد  هم  فقیه  که  است  این  فقه  هدف 
جایی  به  و  نتواند  تفقه  از  بعد  کسی  گر  ا است.  کار  این  هدف 
نرسد که حرف او در جامعه اثر بگذارد و از قیامت بترساند، این به 

هدف حوزه بار نیافت. 
بود  رسیده  جایی  به  یف(  تهرانی)قّدس سّره الّشر آیت اهلل  بزرگوارمان  فقیه 
که بعد از تفّقه در دین ضمن تألیف و تصنیف و  به لطف الهی 
ْیِهْم رسیده است. 

َ
گردان، ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإل بیت و شا تر

ایجاد  انذار  شنونده  در  ینده ای  گو هر  حرف  که  ید  مستحضر
نمی کند. با حرف هر سخنران و سخنگویی، شنونده و مخاطب 

از جهنم نمی هراسد. 
گر تمایز علوم به تمایز اهداف و اغراض باشد این بزرگوار عمری را  ا
گر  که ا گذراند. فرق اساسی این دو مکتب آن است  به علم دینی 
بارۀ  گفتیم که تمایز علوم بر تمایز موضوعات است، طبیبی که در
صّحت و سامت و بیماری و درمان بدن می کوشد و داروسازی 
کیفیت تنظیم و تألیف دارو برای تأمین سامت سعی  بارۀ  که در
پیام آیت اهلل جوادی آملیبر این دارد، چون موضوع علم این ها بدن است، علم این ها دینی 
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که تمایز علوم تمایز اغراض و اهداف  گفتیم  گر  نخواهد بود. اّما ا
گاهی نتیجه به عکس باشد. آن فقیهی  که  است، ممکن است 
که درس خوانده است تا به جاه و مقامی برسد، علم او علم بدنی 
که جامعه را از بیماری  که درس خوانده است  است. آن طبیبی 
برهاند قربةالی اهلل، مشکل فقرا را برطرف کند قربةالی اهلل، علم این 

طبیب علم دینی است. 
کسی عمرش را به فقاهت بگذراند و  که  گاهی ممکن است  پس 
گیری علم داروسازی  کسی عمری را به فرا علم او بدنی باشد. و 
بگذراند و علمش علم دینی باشد. آن طبیب جراحی که قسمت 
جبهه ها  پشت  در  یا  است  گذرانده  جبهه ها  در  را  دینش  مهّم 
سرگرم شفابخشی بیماران زخم خورده جبهه های حق علیه باطل 
یرا او درس را برای درمان جامعۀ  بود، علم او علم دینی است. ز

اسامی خوانده است قربة الی اهلل. 
فقیه  این  باشد  موضوعات  تمایز  و  علوم  تمایز  گر  ا تقدیر  هر  به 
تمایز  و  علوم  تمایز  گر  ا و  گذراند  دینی  علم  در  را  عمری  بزرگوار 
اغراض و اهداف باشد این بزرگوار عمری را در علم دینی گذراند. 
و  نفس می کشید  متدّینًا در فضای دین  و  او عالمًا  تقدیر  هر  به 
کرده است.  عّده ای را به همراه خود از این فیض و فوز برخوردار 

حشرش با اولیای الهی باشد. 
که علم  که در تقسیم علوم عده ای بر آنند  مطلب دیگر آن است 
یا آلی است یا اصالی. یعنی بعضی از علوم هستند که ابزار دانش 
مقصودند.  و  مقصد  که  هستند  علوم  از  بعضی  هستند  دیگر 
یند که ادبیات جزو علوم آلی است. یعنی ابزار این است که  می گو
بی است بفهمیم. منطق  که عر ما قرآن و روایات و متون دینی ما 

پیام آیت اهلل جوادی آملی
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کامی و  یک علم آلی است، برای اینکه در استدالل های عقلی 
گفته اند  بارۀ منطق  یم. در گرفتار مغالطه و مانند آن نشو مانند آن 
بارۀ  که فکر را از خطا حفظ می کند. در که آلت قانونیه ای است 
که آلتی است وضعی  گفته اند  ادبیات هم به شرح ایضا می شود 
گفتن و نوشتن  گفتار و نوشتار را از خطا در  و قراردادی، تا زبان و 
برتر، می شود علوم  کند. این ها می شود »علوم آلی«. علوم  حفظ 
که اصول علم آلی است. برای اینکه ابزار  گفته اند  اصالی. و نیز 
اصول  و  اصیل  می شود  فقه  است.  فقه  شرعی  احکام  استنباط 
و  حوزه ها  در  که  است  رایجی  تقسیم  یک  این  کار.  ابزرا  می شود 

کرده اند.  دانشگاه ها علوم را به آلی و اصالی تقسیم 
اصالت  آنچه  و  است  آلی  علوم  همۀ  معنا  اهل  مردان  نزد  از  اّما 
دارد، معرفت خداوند است؛ اسمای حسنای او و وحی و نبّوت 
و رسالت و والیت اهل بیت عصمت و طهارت و مانند آن است. 
با  را  کند و آن ها  که آن ها را مشاهده  کسی به آن مقام برسد  گر  ا
ى ِلَساِنه« آن اصل 

َ
ِبِه َعل

ْ
َمِة ِمْن َقل

ْ
ِحك

ْ
که »َتنَفِجُر َيَناِبيُع ال جان ببیند 

می شود و این علوم می شود ابزار. 
اصالی  و  آلی  به  را  علم  اّول،  یف  تعر طبق  چه  ما  ترتیب  هر  به 
که عمیق تر است علم را تقسیم  یف دوم  کنیم و چه به تعر تقسیم 
تهرانی)رضوان اهلل تعالی علیه(  حاج آقامجتبی  آیت اهلل  بزرگوار  فقیه  کنیم، 
که هم علوم ابزاری را به خوبی فرابگیرد و به  سعی بلیغ او این بود 
گردانش بدهد و هم به علوم اصالی برسد؛ مخصوصًا در  یاد شا
که هم خود را واصل و نائل به آن مقام ببیند و  اصلی ترین آن ها 
ى 

َ
ْدُعوا ِإل

َ
که أ کند  گردانش را به آن مقام دعوت  هم دوستان و شا

 . َبَعني َنا َو َمِن اّتَ
َ
ِه َعلى  َبصيَرٍة أ

َّ
الل

پیام آیت اهلل جوادی آملی
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وقتی آن علم در فضای دل وارد شد، چون آن نور است، فضای 
که باشد، برطرف  گرد و غباری هم  دل را روشن می کند و هرگونه 
هم  و  می کند  روشن  هم  نسیم؛  هم  و  است  فروغ  هم  می کند؛ 
آن  حقیقت  در  چون  است،  طهور  آب  هم  می کند؛  گردگیری 
کوثر بهشت، همه چیز ساخته است.  کوثر است. از  معرفت ناب 
گرسنگی هم هست؛  تنها برای رفع عطش نیست، بلکه برای رفع 
برای رفع خستگی هم هست؛ برای رفع مال و حزن و اندوه هم 
هست. از کوثر، صدها خیر و برکت در می آید. از علم خاّص الهی، 

صدها برکت برمی آید. 
الثناء( سؤال  و  التحیه  الف  آله آ گرامی)علیه و علی  از وجود مبارک رسول  وقتی 
که نور است وارد فضای دل بشود عامتی  گر آن علم  که ا کردند 
َجافِي َعْن َداِر  دارد؟ فرمود: آری؛ نشان آن علم اصیل این است »الّتَ
َمْوِت«؛ از 

ْ
َمْوِت َقْبَل ُنُزوِل ال

ْ
وِد َو اِلاْسِتْعَداُد ِلل

ُ
ُخل

ْ
ى َداِر ال

َ
ِإَناَبُة ِإل

ْ
ُغُروِر َو ال

ْ
ال

از  و  برخواستن؛  آمادۀ  و  کردن  خالی  جا  کردن،  تجافی  غرور  دار 
کردن؛  کسی را ببندد، پرهیز  که انسان به بیراهه برود یا راه  یب  فر
از تجافی دار غرور. و روی آوردن به دار جاودانگی الهی  جدای 
یا   ْنهاُر

َ
أ

ْ
ال َتْحِتَها  ِمْن  َتْجري  اٍت  َجّنَ یا  حاال  است.  بهشت  که 

که   تاِن ِه َجّنَ َرّبِ ِلَمْن خاَف َمقاَم  َو  که:  از آن، جّنت و لقا  تر  باال
گرچه  َو ِمْن  هم از این جّنت برخوردار است و هم از آن جّنت؛ 
بی شماری  بوستان های  و  فراوان  بهشت های  تاِن؛  َجّنَ ُدوِنِهما 
که به قرب الهی راه یافته اند. همۀ این  کسانی  مطرح است برای 
وِد« 

ُ
ُخل

ْ
ال َداِر  ى 

َ
ِإل تقدیر »إَناَبُة  به هر  زانی می شود.  ار او  به  بهشت ها 

داشته باشد.  پیام آیت اهلل جوادی آملی
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ُمنیبین یاد شده  یا  از آن ها به عنوان ُمنیب  که در قرآن  إنابه  این 
ثی مجّرد آن یا »ناب، َینیب« است و  ید است و ثا ثی مز است، ثا
گر »ناب، َینیب« باشد، یعنی انقطع ینقطع.  یا »ناب، َینوب«؛ که ا
در  کامل  انابة  و  باشد  منقطع  دنیا  از  که  کسی  منیب  مرد  پس 
گر »ناب، َینوب«  کمال انقطاع است و منقطع الی اهلل است. و ا
سر  پشت  و  می رود  نوبت  در  مرتب  که  کسی  منیب  مرد  باشد، 
که آن درها همواره باز  هم پشت در رحمت الهی در نوبت است 
ى َداِر 

َ
است. درنوبت است تا اذن دخول بگیرد. به هر تقدیر »إَناَبُة ِإل

وِد« این عامت آن شرح صدر و آن علم اصیل است. 
ُ
ُخل

ْ
ال

َمْوِت« است. 
ْ
ال ُنُزوِل  َقْبَل  َمْوِت 

ْ
ِلل اِلاْسِتْعَداُد  و سومین عامت آن »َو 

از  این  کند.  تعبیه  را  توشه  ره  کند،  رحلت  اینکه  از  قبل  انسان 
که هر شب بعد از  بیانات نوارانی امیرمؤمنان علی)علیه السام( است 
که از مسجد خارج می شدند می فرمود:  نماز عشاء به نمازگزارانی 
هُ«؛ جهازها و بارها را ببندید! آمادۀ رحیل و کوچ 

َّ
ُم الل

ُ
ُزوا َرِحَمك »َتَجّهَ
کردن باشید. 

این فقیه بزرگوار ما به لطف الهی عمری را در آن علم اصیل صرف 
کرده است که ان شاءاهلل مشروح الصدر باشد و سینۀ او و سریره او 
که از دار غرور تجافی داشت و به دار  و سّنت او نشان داده است 
خلود، انابه داشت و برای رحلت به سوی ذات اقدس اله آماده؛ 
یِه ِحيَن َماَت َو 

َ
ى َعل

َ
یِه ِحيَن ُوِلَد َو ِرضواُن اهلِل َتعال

َ
ى َعل

َ
و »ِرضواُن اهلِل َتعال

 »
ً
یِه ِحيَن ُيبَعُث َحّیا

َ
ى َعل

َ
ِرضواُن اهلِل َتعال

و  تهران  یف  شر مردم  و  بزرگواران  شما  همۀ  حضور  مجّددًا 
گرامیشان  گردان آن بزرگوار و بیت مکّرم ایشان و آقازاده های  پیام آیت اهلل جوادی آملیشا
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و برادر بزرگ و بزرگوار ایشان آیت اهلل جناب آقای حاج آقا مرتضی 
خدای  که  امیدوارم  و  می کنم  عرض  یت  تعز تهرانی)حفظهم اهلل تعالی( 
سبحان این نظام و ملت و مملکت ما را این رهبر ما را و این فوز و 
ت ایران شده است، در سایۀ ولّیش 

ّ
که نصیب مل فیض عظیمی 

کیۀ  ت بزرگوار ایران را مشمول ادعیۀ زا
ّ
کند و همۀ شما و مل حفظ 

گزندی  ولّی عصر قرار بدهد و جوانان مان را در سایۀ ولّیش از هر 
محافظت بفرماید و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان 

اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد.

غفر اهلل لنا و لكم
والسلام علیكم و رحمه اهلل و بركاته

پیام آیت اهلل جوادی آملی



ثار آیت اهلل الُعظمٰی  دفتر حفظ و نشر آ
قا مجتبٰی تهــــرانی رحمة اهلل علیه حاج آ
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روایات اهل بیت  از  که  نامی است  الهدی«  »مصابیح 
که  گرفته شده و عنوانی است   عصمت و طهارت
آیت اهلل العظمی  حضرت  همچون  گمنام،  و  وارسته  عالمانی 

حاج آقامجتبی� را توصیف می کند؛

اُس  ْم َيْعِرْفُه الّنَ
َ
ُه َو ل

َّ
ِه :  ُطوبَى ِلَعْبٍد ُنَوَمٍة َعَرَفُه الل

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

ِم َيْنَجِلى َعْنُهـــْم ُكّلُ 
ْ
ِعل

ْ
ُهــــــــَدى َو َيَناِبيُع ال

ْ
ِئــَك َمَصـــــــاِبيُح ال

َ
ول

ُ
أ

ُمَراِءيَن 
ْ
ُجَفاِة ال

ْ
ا ِبال

َ
ُبُذِر َو ل

ْ
َمَذاِييِع ال

ْ
ْيُسوا ِبال

َ
ِفْتَنٍة ُمْظِلَمٍة ل

خدا  که  گمنامی  بندۀ  به حال  خوشا  فرموده اند:  رسول خدا؟ص؟ 
و  هدایت  چراغ هاى  ایـن ها  نشناسند؛  را  او  مردم  و  بشناسد  را  او 
سرچشمه هاى دانش هستند، به واسطه آن ها هر فتنه تیره و تاری 
برطرف گردد؛ آن ها نه فاش کننده و پرده بردار از اسرارند و نه ناسپاس 

کافی، ج 3، ص 319( کار و خودنما. )اصول  یا و ر

این نام بامسّمی، در سال 1388هـ  ش برای دفتر حفظ و نشر آثار 
گردید تا بستر مناسب جهت فّعالیت رسمی در  معّظم له انتخاب 

این زمینه میّسر گردد. 
معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار
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مؤسســۀ پژوهشــی فرهنگــی مصابیــح الهــدی بــا در اختیــار داشــتن 
یــۀ آثــار صوتــی، تصویــری و مکتــوب حضــرت اســتاد، به عنــوان 

ّ
کل

کــه می توانــد از نظــر قانونــی و شــرعی آثــار معّظم لــه  تنهــا مؤسســه ای 
را منتشــر ســازد، ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای نشــر معــارف عمیــق 
یــج مکتــب حّقــۀ اهــل بیــت عصمــت و طهــارت�  اســامی و ترو
کم نظیــر و پرفایــده را هرچــه  کــه ایــن آثــار  دارا بــوده و بــر خــود می دانــد 

یع تر در اختیــار آحــاد مختلــف جامعــۀ اســامی قــرار دهــد.  ســر
اب تــر 

ّ
آثــار مبنایــی حضــرت اســتاد را جذ گنجینــۀ نفیــس  آنچــه 

می کنــد، تنــّوع و کثــرت موضوعاتــی اســت کــه بــر جــای مانده اســت؛ 
بیتــی  ــد تر ــاب، تئوری هــای جدی ــد، عرفــان ن اخــاق اســامی، عقائ
و اجتماعــی، مبانــی متقــن اصولــی و فقهــی و... در مجموعــۀ آثــار 

ایشــان ســهم به ســزایی را دارا اســت. 
کــه از ایشــان منتشــر  کنــون بســیاری از مــردم بــا آثــار اندکــی  شــاید تــا 
نرم افــزار  و  پارســایی«  »حدیــث  لوح فشــرده های  ماننــد  شــده، 
عاشــورایی«،  »ســلوک  کتاب هــای  همچنیــن  »تهذیب االخــاق« 
ــا از  ــند و ی ــده باش ــنا ش ــدک«، آش ــۀ ف ــرح خطب ــی« و »ش ــائل بندگ »رس
در  مؤسســه  بــا   www.mojtabatehrani.ir مجــازی  پایــگاه  طریــق 
ارتبــاط باشــند، اّمــا به امیــد خــدای متعــال چشــم انداز ایــن نشــر آثــار 

کار ادامــه خواهــد یافــت.  بســیار روشــن تر خواهــد بــود و ایــن 
بخش هــای  در  نشــر  قابلیــت  کــه  را  معّظم لــه  آثــار  بخواهیــم  گــر  ا
کنیــم،  فهرســت  دارد،  را  چندرســانه ای  و  مکتــوب  دیجیتالــی،  معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار
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بــود: خواهــد  یــر  ز به شــرح 
دروس تخصصی: 

ع تعداد جلسات مبحث / مجّلداتعنوانموضو

ج اصول1 التهذیبخار
ألصول فی ا

دورۀ 10 جلدی
ج کامل خار دو دورۀ 

1500 جلسه

ج فقه2 التهذیب خار
فی الفقه 

الجعفری

دورۀ 30 جلدی
1. الطهارة
2. الصلوة

3. البیع
4. المکاسب المحّرمة

5. القضا
6. والیة الفقیه

7. الخمس و األنفال
8. اللمس و النظر

2000 جلسه

دروس عمومی:

ع تعداد جلساتعنوان فرعی/مجّلداتعنوان مجموعهموضو

الخالقاخالق اسالمی1 دورۀ 15جلدیتهذیب ا
کّلیات اخالق  .1

2. صفات قوۀ عقلیه
3. صفات قوۀ غضبیه
4. صفات قوۀ شهویه
5. صفات قوۀ وهمیه

6. صفات چند قوا

750 جلسه

1. معرفة اهللآغاز  حرکتمقّدمات سلوک2
2. عزم و اراده

60 جلسه
معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار
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دورۀ 10 جلدیتهذیب العرفانسیر و سلوک3
ح منازل السائرین و  شر

اوصاف االشراف

500 جلسه

شرحی بر 4
خطبۀ حضرت 

زهرا

17 جلسهتک جلدی - نفیسخطبۀ فدک

تحلیل قیام 5
امام حسین

1. تعاون و همیاریسلوک عاشورایی
2. امر به معروف و نهی از 

      منکر
3. هجرت و مجاهدت

4. دین و دین داری
5. استقامت و پایداری

6. حّق و باطل
7. عّزت و ذّلت
8. غیرت دینی

9. بینش و نگرش
     )مباحثی پیرامون بصیرت دینی(

ح خطبۀ منا 10. شر
     )مباحثی پیرامون بیداری اسالمی(

200 جلسه

مباحث تطبیقی 6
با قیام امام 
حسین

تکملۀ سلوک 
عاشورایی

1. آزمایش الهی)3 دوره(
2. عبرت
3. نفاق

150 جلسه

مباحث ماه 7
مبارک رمضان

1. دفتر دل)بحثی بدیع پیرامون قلب(رسائل بندگی
2. حّب به دنیا
3. حّب به خدا

4. شوق و انس به خدا
5. شهود و لقای خدا

6. آداب خلوت با خدا

200 جلسه

مباحثی پیرامون 8
دعا

200 جلسهدورۀ 5جلدیحقیقت بندگی

سرنوشت دربارۀ انسان9
انسان

گناه و آثار آن  .1
2. سعادت و شقاوت

3. عاقبت امر

100 جلسه
معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار
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1. صحیفۀ دل دادگیکتاب ایمانایمان و تقوا10
     )حقیقت ایمان(

2. جمال دل دادگان
      )اوصاف مؤمنین(

3. صحیفۀ پارسایی
     )حقیقت تقوی(

4. جمال پارسایان
     )اوصاف متقین(

200 جلسه

نقش اعمال 11
بعد از مرگ

1. تا قیامتبعد از دنیا
خ وعالئم قیامت(     )مرگ،برز

2. در قیامت
کتاب(       )مواقف و حساب و 

3. بهشت و جهنم

200 جلسه

1. ادبتربیت دینیمباحث تربیتی12
2. سیرۀ عملی پیامبر 

کرم     ا
3. تربیت در 

     محیط های مختلف
4. »حیا« در بعد تربیتی
5. بایسته های مرّبیان 

    تربیتی

200 جلسه

1. توحیدعقاید اسالمیاصول عقاید13
2. عدل

3. امامت
4. حکومت اسالمی و 

والیت فقیه

 200 جلسه

التهذیب فی تفسیر قرآن کریم14
تفسیر القرآن

1. تمام سوره های 
    جزء 30

2. سورۀ مبارکۀ 
     آل عمران

3. سورۀ مبارکۀ فرقان
4. اواخر سورۀ بقره

 500 جلسه

1. شب های قدرویژه نامه هامباحث خاص15
ح احادیث 2. شر
3. شأن و منزلت 

اهل بیت     

معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار500 جلسه
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از  معّظم له  سایت  یق  طر از  می توانند  عاقمندان  و  عزیزان 
دیجیتال،  و  مکتوب  آثار   ارائۀ  و  آماده سازی  وضعیت  آخرین 

باخبر شوند. 
به  بوط  مر حقوق  تمامی  که  آنجا  از  یم  می شو متذّکر  پایان  در 
استاد،  حضرت  وصیت نامۀ  مفاد  طبق  معظم له،  آثار  مالکّیت 
حاج  والمسلمین  حجة االسام  جناب  ارشدشان  فرزند  به 
از  یکی  و  وی  نظر  یر  ز باید  و  شده  منتقل  تهرانی  حسین آقای 
گردان فاضل معّظم له جناب آقای دکتر اسماعیلی، به چاپ  شا
آثار معّظم له  از  گردد. لذا هرگونه نشر و استفاده  رسیده و منتشر 
صرفًا باید با کسب اجازه از مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار  صورت 

پذیرد. 
می شود  درخواست  عاقمندان،  و  مؤمنین  عموم  از  پایان  در 

پیشنهادات خود را به دفتر حفظ و نشر آثار، منعکس نمایند. 

مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 

حاج آقا مجتبی تهرانی رحمۀ اهلل علیه

معّرفی دفتر حفظ و نشر آثار










