
 

 

 

 

 

 خاطرات تبلیغی

 خاطرات تبلیغی

رکاهميتنهیازمن

به ایمدان  كهی از ا بای متدین  ید: یگو می« مرحوم حاج شیخ عباسعلی اسالمی»
ها با هم دوسدت بدودیم، روزی بده مندزل مدا آمدد، بدا  مذهبی او باور داشتم و سال

لۀ »رو شد و پس از سالم مختصری، گفت:  ای خشمگین با من روبه چهره آقا! من گ 
درست »گفت: « بفرمایید! چه شده؟»گفتم: « بزرگی از شما و نو  شما آقایان دارم.

 بابدت اسدت واردم؛ ولدی از  كدهارم كدو در مدن احصدیال  عالیده دارم  كهاست 
ام و چون پدر و مادرم متدین و اها نماز، عباد  و زیدار   بهره احصیال  دینی بی

بودند، من هم احت اعالیم آنها واای  دینی خدود را بده همدان صدور  و عداد  
ام. دیدروز از حدرم حضدر  سنی از من گذشته است، ادامده داده كهنون كی ااكودك

و  كدردریشی داشت نزد من آمد، سدالم  اه كهآمدم، جوانی  بیرون می معبدالعظی
خواهم! چون دیدم از حرم بیرون آمدیدد، معلدوم  خیلی معذر  می»مؤدبانه گفت: 

ی از آنها زیدار   ی كهشود مرد معتقد و متدینی هستید و حتی مستحبا  را هم می
هراا  الست! اگر چنین ری دهم! انگشتر شما ااكنید. خواستم اذك است رعایت می

است، برای مرد حرام است و امام مد  شب و روز اا وقتی انگشتر دست اوسدت، 
 .«كند  موجب گناه است؛ نماز را هم با ا می

از  کر ااهری از او، چون این مسئله را نشنیده بدودم، بده هدر ید من ضمن اش
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ند. گالیۀ كرد د میپرسیدم و آنها حرمت آن را اأیی رسیدم، می روحانیون در مسیر می
نون به من در این كچرا اا كهام هستید، این است  دوست چندین ساله كهمن از شما 

 «بودید؟  باره چیزی نگفته
اهدا  كدهم شدما كدردر مدی دمدن ف»زده شدم و گفدتم:  قدری از مسئله شگفت

خوب بود به »گفت: « انگشتراان  ال نیست!  هدانید یا ایننمازید، این مسئله را می
دادید! حال باید نمازهای سدالیان  ر میكمعمم هم نبود، به من اذ كهاندازۀ آن جوان 
رم كدانگشدتر را دسدت  كده؛ اما اگدر شدما همدان روزهدای اول كنمدرازی را اعاده 

 «آمد. لی برایم پیر نمی گفتید، چنین مش می
َو اْلُمْؤِمُنوَ  َو اْلُمْؤِمَناُت »یبایی از قرآن افتادم: با شنیدن این حرف او، یاد آیۀ ز

ْولِ 
َ
ُمُروَ  ِباْلَمْعُروِف َو یاُء َبْعٍض یَبْعُضُهْم أ

ْ
مان، یمردان و زنان باا 1؛ْنَهْوَ  َعِن اْلُمْنَكرِ یل

 .«كنند می ر از منی گرند و امر به معروف و نهید یاور( یار و ی)ی ول
به فرزنددان  كهنیز در حال احتضار، ضمن وصایای ارزشمندی  امیرالمؤمنین

 یَولّ یةَعِن اْلُمْنَكِر فَ  یَلَتْتُرُكوا األْمَر ِباْلَمْتُروِف َو الَنْه »، فرمود: كردانر بیان  و نزدی
 کر را ادر دامر به معروف و نهی از من 2؛ْسَتجاُب َلُكمیَعَلیُكْم ِشَراَرُكْم ُرَم َتْدُعوَّن َفال

شدوند؛ سدپس بدرای دفدع آنهدا دعدا  اران بر شما مسدلط میكرداشرار و بد كهد نی ن
 3«شود. نید و دعایتان مستجاب نمیك می

غفلتوتوجه

شدی نشدده بدود، مدردم در مندازل خدویر ك هنوز آب اهران لوله كهها سال پیر  ده
شد. ایدن آب، از  نان هر منزل، در آن ذخیره میكساختند و آب شرب سا انبار می آب
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ها پوشیده نبود و در دسترس رهگذران قرار داشدت.  روی آن كهگذشت  نهرهایی می
های  ندهكهو حتدی  کهدای چدر دار، لباس برخی از زنان خانه كهافتاد  بارها اافاق می

 ند.كرد شستند و آب را آلوده می آلودۀ ا فال را در نهرها می
شناختم و به اخالقر واق  بودم. او در منابر،  او را می كهداشتم  دوست واعظی

داد. او بدر بعضدی  خدود آنهدا را انجدام مدی كده كرد ارهایی را به مردم سفارش میك
رر در  دبرد و م ارهای ناپسند زنان، بسیار حساس بود، از این بابت سخت رنج میك

 داد. ر میكمنابر اذ
ی  عصرها مرا به مجلسی در ی: »كردا اعری  ای ر او روزی، برایم چنین خا ره

ه بودندد )امیریدۀ آن روز، قسدمتی از خیابدان كردهای فرعی امیریه دعو   از خیابان
های خوب اهران بود و از جمله امتیازاار  عصر امروز است(. امیریه، از خیابان ولی

 كدهوزها ی از ر دو  رف خیابان، دو نهر آب پیوسته جریان داشت. در ی كهاین بود 
ی از نهرهدای امیریده رخدت  ددر ی كدهرفتم، زندی را دیددم  به  رف آن مجلس می

ار او ناراحت شدم و اصمیم گرفتم در سخنرانی خویر بده كشوید. از دیدن این  می
جمعیت زیادی هم پای منبرم نشسته بودند  كه. آن روز كنممطلبی در این باره اشاره 

هدا  ام، خواستم دربارۀ شسدتن لباس ن سخنرانیند، در پایاكرد و به سخنانم گوش می
بدین راه دیدده بدودم بده  كدهای را  ری بدهم. ابتدا صحنهكن آب اذكرد در نهر و آلوده

به اینان بگویید انصاف داشته باشید! آب شرب مردم »ا ال  حضار رساندم و گفتم: 
به خطر نیندازید نان را كها را به خورد افراد ندهید! سالمتی سا نید! پلیدی ای  نكرا 

 «ین را در نهرها نشویید!كهای چر و لباس
ند و منبر امام شدد. پدس از اامدام كردبسیاری از مستمعان هم سخنان مرا اأیید 

ند. وقتی جلسه را كردر  ته از من اش ر آن نكمجلس هم برخی حضار، به علت اذ
م و كردند. از جمعیت خداحافظی كردم، در راه عدۀ زیادی با من مصافحه كرد کار

خیابان فرعی را پشت سر گذاشتم. به خیابان اصلی امیریه رسدیدم. عددۀ زیدادی از 
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پیمودند. بعضی پیر از من به خیابدان اصدلی  مردان و زنان مستمع نیز آن راه را می
 آمدند. رسیده بودند و گروهی بعد از من می

هایم را بشویم. مشدتی آب  ستنار نهر نشستم اا دكم. كرد احساس خستگی می
ی از مسدتمعان  دها. در همین حال، دیددم ی م به شستن دستكردبرداشتم و شرو  

شدویم،  نار من رسید و وقتدی متوجده شدد دارم دسدتانم را بدا آب نهدر میكسخنانم 
دیگدران هدم  كه. او با صدای بلند كردرار  گفته بودم ا كه ور  های مرا، همان حرف

ها را  نید! پلیدی ای  نكانصاف داشته باشید! آب شرب مردم را »گفت:  بشنوند، می
ین را در كهای چدر نان را به خطر نیندازید و لباسكبه خورد افراد ندهید! سالمتی سا

 «نهرها نشویید!
ن آب كدردشستن دست در نهر هم، نوعی آلوده  كهمن اا آن لحظه متوجه نبودم 

چشدم دوختده و بدا ابسدمی آمیختده بده است. مردم با شنیدن صدای آن مرد به من 
شیدم. كهای سخت و سنگینی بود. خیلی خجالت  ند. لحظهكرد استهزا، نگاهم می

دادندد و  دیگر نشدان می دافتادم. مدردم مدرا بده ی زیر راه به سرعت برخاستم و سربه
م كرد م؛ اما احساس میكرددانم چگونه آن راه را  ی  گفتند. نمی چیزهایی به هم می

ار از هر روز شده است. از غفلت و اشتباه خدود، شدرمگین و  بسیار  والنی خیابان
در آن مجلس بر منبر رفتم، شجاعانه به غفلت و اشدتباه خدود  كهپشیمان بودم. فردا 

گاهیكرداقرار   1ام را برای مستمعان اوضیم دادم. م و ناآ

خوانیاخالصدرروضه

بده مراادب  ش  و محبت ائمۀ ا هاربا ع كهام من در زندگی خود علمایی را دیده
منبری و مورد عالقدۀ شدیخ  كهاند. در قم فردی بود به نام شیخ ابراهیم  باالیی رسیده
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هدای اداریخی و خدا راای را نقدا  بود. ایشدان گداهی بدرای مدن جریان  ریمعبدال
 ، چنین است:كرداو برایم اعری   كهی از خا راای  . یكرد می

م.  درد؛ ولدی مدن قبدول نكدرداداری بود، مرا برای منبر دعدو   كهروزی فردی 
این شخص  كهدهی  چرا دعو  او را نپذیرفتی:... احتمال نمی»شیخی به من گفت: 

م. كدرداین سخن او اثرگذار بود و من دعو  آن مرد را قبول « از خود  بهتر باشد؟
واندم؛ اما از حرف او من رفتم و روضه را خ»چند روز بعد، آن شیخ را دیدم و گفتم: 

 «دلگیر هستم!
بروندد ندزد حضدر   كهاند  ها جمع شده شب در عالم خواب دیدم، منبری کی

آمد اا برود پیر  كه؛ ناگهان همان شیخ را دیدم كنند ؛ اما جرأ  نمیسیدالشهدا
ی گفدت:  ند، اا شیخ به امام بگوید. یكردها نیز نیازهایشان را بیان  حضر . منبری

ی گفدت:  ی« زن خوبی گیرم بیاید؛ زیرا زن خوبی ندارم. كه كند بگو دعا  به امام»
خوانم؛ ولی چون صدایم خدوب نیسدت، مدردم  به آقا بگو من برای شما روضه می»

مدن »دیگدری گفدت: « صدایم خوب شود. كه كنندخندند. به حضر  بگو دعا  می
شیخ رفت پیر امام « ازم.هایم را بپرد بتوانم قر  كه كنندقر  دارم. به آقا بگو دعا 

امدام »زن بددی داشدت، گفدت:  كدهس كدوااهی برگشت. او به آن كو بعد از مد  
قر  داشت و اقاضای ادای دین،  كه كسیبه « قسمت او همین است. كهفرمودند 

 كهامام فرمودند »صدای بد داشت، گفت:  كه كسیو به « قر  او ادا شد.»گفت: 
ین صددا را دوسدت دارم و اگدر بدرای غیدر مدن خوانی، همد اگر برای من روضه می

 1من از دیدن این خواب هنوز هم در شگفتم!« خوانی، الزم ندارم. می

رانحضرتسيدالشهداکثبتنامذا

اللده  ی از مراجع اقلید معاصدر )شداگرد مرحدوم آیت با ی كهی از دیدارهایی  در ی
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الله سدیدعبدالهادی،  آیا از آیت»سیدعبدالهادی شیرازی( داشتم، از ایشان پرسیدم: 
 «اید؟ رامتی دیدهك

رامتدی كآقا سیدعبدالهادی خیلی مدرد بزرگدی بدود. مدن خدود از او »فرمودند: 
یفی نظیر نداشت. پنج مجتهد كندیدم؛ اما واجد مطالب عجیبی بود! درسر از نظر 

میای شیخ»و « سیدعلی بهشتی»انند: مسّلم پای درسر بودند؛ م بعد  كه، «عباس ر 
رسدداله بدهددد؛ ولددی او بدده  كددهنددد كردهددا بدده او مراجعدده  ، عرب«یاسددین آل»از 

هددم همددۀ بیددتر را بعددد از « آقددای میالنددی»سددیدعبدالهادی ارجددا  داد. مرحددوم 
 به سیدعبدالهادی ارجا  داد. هید هوسی در او نبود!« سیدابوالحسن»

تداب عدروه كفرعدی از  1«سیدجعفر شدیرازی»بینا شد. مرحوم آقا ایشان وقتی نا
اش. مدن هدم همیشده  ؛ درست ماا روزهای بیناییكرد خواند و ایشان بحث می می

و  نمونده بدود. ایشدان بده  نشستم. آقا سیدجعفر شیرازی در اقوا و س پهلویر می
رسدید، سدر در به آقا سیدعبدالهادی  كه. خبر فوار كرداهران آمد و در اهران فو  

آقدا سدیدجعفر از دنیدا رفتده  كدهندون كاین قضدیه را ا»گوش من گذاشت و فرمود: 
 گویم؛ اا بود نگفتم! می

 كدهاند بیرونی منزل )همان بیرونی  رسی گذاشتهكدواا  كهشب خواب دیدم  کی
وارد شددند و روی  و حضدر  عبداس الشهدا گفت(. حضر  سید درس می

و مدن ایدن دفتدر را  كدردبداز  را حضدر  عبداس رسی نشستند. دفتدریكاین دو 
در آن دفتدر بدود،  كدههایی  ی از اسم با اشاره به ی دیدم. حضر  سیدالشهدا می

هم آن نام را قلم زد؛ سپس فرمود:  حضر  عباس« این اسم را قلم بزن!»فرمود: 
هدم ندام آقدا  حضدر  عبداس« جای این اسم، اسم آقا سدیدجعفر را بندویس!»

 ا نوشت، دفتر را بست و رفتند.سیدجعفر ر
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من از عظمت این خواب اا صبم نخوابیدم. فردا وقتی آقا سیدجعفر آمد، گفتم: 
خواب را « آقا سیدجعفر! من دیشب خوابی دیدم و از عظمت آن اا صبم نخوابیدم.»

 زود قضیه را بگوید. كهم و از او خواستم كردبرای ایشان شر  
 من دیشب در حرم حضر  امیرالمؤمنین»آقا سیدجعفر منقلب شد و گفت: 

گریده  من عمری برای امام حسین كهر افتادم  بودم. پس از بیرون آمدن، به این ف
ر مرا مشغول  را نگریاندم و این اجر نصیب من نشده است! این ف كسیم؛ ولی كرد
« جالء العیون مجلسی»تاب ك. دیشب هم شب اول محرم بود. رفتم گشتم و كرد

م و گفدتم از امشدب مدن كدردام را دور هم جمدع  م. آمدم خانه زن و ب هكرد را پیدا
این خواب را آقا سیدعبدالهادی همان شدب « نید.كخوانم، شما هم گریه  روضه می
 1دیده بود!

مسيحیکخوانیبراییمقتل

رفتم. جمعیت زیادی از  در ایتالیا منبر می كهگفت  ی از دوستان اها منبرمان می ی
ه كدردباشگاه را از او اجاره  كهآمدند. شخصی  لبنان و عراق پای منبرم می های عرب

. شب دهدم، كرد بودیم، مسیحی بود. ده شب جلوی در ایستاده بود و ما را نظاره می
او ایدن باشدگاه چده خبدر »بعد از وعظ، سخنرانی و عزاداری، مرا صدا زد و گفت: 

دهم. چه شده این  ها اجاره می مالقا ها و  ها، متینم است؟ من اینجا را برای جشن
ریزید؟ بر سدر و  می کقدر اش ؟ چرا اینكنند نشینند و گریه می ها این مردم می شب

سدخن گفدتم.  رمكدخسته بودم. نشستم و از پیغمبر ا  هبا این« زنید؟ صور  می
انهدا  كدهاست. او دختدری بده ندام فا مده داشدت  پیامبر ما رسول الله كهگفتم 

هدا را  . پیغمبدر آنبود. این دختر دو پسر داشت به نام حسن و حسدینیادگارش 
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ها  . حضر  بر آنكرد بوسید و سفارش آنها را می بویید، می نشاند، می روی سینه می
احترام قائا بود و محبت فراوان داشت؛ امدا وقتدی پیغمبدر از دنیدا رفدت، حرمدت 

نداشتند و  را نگه ام حسننداشتند. دخترش از دنیا رفت، حرمت ام دخترش را نگه
 کبدین ارایب، ی« ند.كردربال محاصره كرا در  شهید شد، حسین امام حسن

و  آب را بده روی امدام حسدین كدهدوره مقتا برایر گفدتم و بدرایر شدر  دادم 
رباا كاش بستند، یارانر را  خانواده  ا 

رباا ندد، بدرادرش را از فدراز كردشتند، جوانر را ا 
اش زدند، بدر بددنر اسدب دوانیدندد و زن و  ماهه ایر بر حنجر شرزین انداختند، 

قددر ایدن آقدای  اش را چها منزل گرداندند. دو ساعت برایر مقتا خواندم. آن ب ه
بدا ایدن آقدا زنددگی  كهسی سال است »خانمر آمد و گفت:  كه كردمسیحی گریه 

 «ید با او؟!كردو گریۀ او را ندیده بودم؛ چه  كنم می
است.  هشتۀ اشكالعبرا  است؛  قتیا كهبرایر گفتم  امام حسیناز »گفتم: 

نشدداند،  گداهی پیغمبددر او را روی سدینه می كددهگفددتم، حسدینی  از امدام حسدین
بدا ! یزیدد 1؛َد یةِز یَو لِ  یَمةا ِلة» فرمدود: گذاشت و می هایر را روی گلوی او می لب

و  كدرد اش نگداه مدی گاهی پیامبر بده چهدره كهحسینی !« ار داری؟كحسین من چه 
 2.«ریخت می کو اش كرد به او نگاه می امیرالمؤمنین. ریخت می کاش

یاریخداوند

، برای ابلی  اسالم و معارف دینی، با لباس مقدس روحانیت به 1373زمستان سال 
شمار، خدود را  های بی جمهوری خودمختار نخجوان اعزام شدم. پس از احّما رنج

رساندم. مردم نخجوان به علت جنم بدا جمهدوری ارمنسدتان، از « شرور»به شهر 
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ند. گاهی از شدد  سدرما و لحاظ سوخت، مواد غذایی، برق و غیره در مضیقه بود
بریدندد و بدرای سدوخت منازلشدان از آنهدا  وچه و خیابان را میكیخبندان، درختان 

ی از  دیم. یكدردهایمان را شدرو   ند. در این اوضا  و احوال، برنامهكرد استفاده می
گفت  ها به این لباس )لباس روحانیت( حساس بود! به من فحر و ناسزا می همسایه

گذاشت اا قرارداد اجاره را به هدم بزندد. او اصدرار  ا احت فشار میو صاحب خانه ر
خداوندد  كدهگفتم  م و مدیكدرد ؛ ولی مدن احمدا مدیكنمداشت من منزل را اخلیه 

 .كردخواهد  کمكشاءالله  الراحمین است و ان ارحم
 رف  کمبودهای دیگر از یكشد. سرما و یخبندان و  اوضا  روز به روز بدار می

داد.  شد  رنج مدی و احّما فحر و ناسزاهای روزانۀ همسایه از  رف دیگر، مرا به
روزی سه د چهار بار در خیابان یا منزل و یا مسجد به  كهبرنامۀ همسایه این شده بود 

گفت؛ حتی بعضی اوقا  هنگدام سدخنرانی،  من و همۀ مقدسا  فحر و ناسزا می
اسدالم، روحانیدت، ایدران، امدام و... ناسدزا  گرفت و به رفون را از دست من می می

حقیقتداا احملدر بسدیار  كدهدرمانی شدده بدود  گفت. این قضیه برای ما، درد بی می
 سخت بود؛ در عمرم چنین مصیبتی ندیده بودم!

اری  دشدد. بدا هم کایدام محدرم نزدید  دهگذشدت ادا این ایام بدین مندوال می
ی در روزهای محرم، برای روز عاشورا استانداری آذربایجان غربی، عالوه بر عزادار

بدرداری، بدرای  گدروه فیلم کیه را نیز همراه یدكشور اركهای عزاداری  ی از هیئت ی
حددود  كدهیم. بدرای میهماندان هدم كدردیه دعو  كهای الویزیونی ار  هی از شب ی

یم؛ كردوهی را اجرا  هزار نفر بودند، غذای مفّصلی آماده شد. مراسم بسیار باش پنج
ا آن مرد فحاش، باز هم در روز عاشورا به اسالم، روحانیت، ایدران، امدام و همدۀ ام

، فحر و ناسزا گفت و آن همه زحمت، رنج و االش ما را با كردمقدسا  ما اوهین 
اری از من ساخته نبود. اگر به پلیس هدم ك برهم زدن برنامۀ عزاداری از بین برد. هید

ادوان  اری نمیكد مست است و با مسدت هدیدایشان  كهدادند  گفتیم، جواب می می
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 .كرد
نیز، با چاقو بده  در پایان اهانت و ناسزاگویی به مسجد، اسالم و امام حسین

شیدم و نتوانست به من كنار كموقع متوجه شدم، خود را  چون به كهور شد  من حمله
؟ كدنمبا این مرد فحاش چده  كهر بودم  صدمه بزند. آن روز گذشت و من در این ف

امالا مأیوس بودم و امیدد كشدم. از هدایت او  متر موف  میكم، كردهر چه االش می
 دیدم. نجا  برایر نمی

من سربازی بدیر نیسدتم!  كهم كرد بعد از اهر آن روز، با خود حدیث نفس می
شود! ناگهان به ذهنم رسدید  اش عالمی نابود می اشاره کبا ی كهموال و سروری دارم 

و نیازم را بدا  كنمعت نماز بگزارم، با خدای خویر درد دل كو روضویی بگیرم، د كه
 او در میان بگذارم.

ه از عش  و ایمان و روحی بسیار امیدوار بده فضدا و كند با دلی غمگین، قلبی آ
سته بود. چنان خود را به  رحمت الهی، وضو ساختم و نماز خواندم. دلم حقیقتاا ش

م، قبدول كدرد نگار هر دعدایی در آن حدال مدیا كهدیدم  می کموال و آقای خود نزدی
شد! به فضا الهی یقین داشتم. بعد از راز و نیداز، سدر از سدجده برداشدتم و بده  می

فالنی چقدر به اسالم، قرآن، مسجد و امام  كهبا چشم خود دیدید »حاضران گفتم: 
حاضدران همده جدواب « ؟كدردفحر و ناسزا گفت و چگونه به مقّدسا  ما اوهین 

ار زشدتر دسدت كداو از پذیرش حد  ابدا دارد و از  كهحاال »گفتم: « بلی!: »دادند
ندداریم! مدن در  ایت به موالیمان امام حسدین ای جز ش دارد، دیگر چاره برنمی

خداوندد متعدال دعدای  كده، شدما هدم آمدین بگوییدد؛ باشدد كنم ح  او نفرین می
 «مضطرین را مستجاب گرداند!

، ام داننفرین آخرین ابزار اسدت و ادا سدرحد  كه ته الزم است ر این نكالبته ذ
؛ اما من دیگر مضطر شده بودم و در غیر كند مبّل  باید با سعۀ صدر با مردم برخورد 

 به ایران برگردم. كهاین صور ، بدون لط  خداوند و استجابت دعا، ناچار بودم 
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قسدم دادم و  بیدت م، او را بده حد  اهاكدردخدای بزرگ را چندین نو  یداد 
 ار آن مرد شرور را از درگاه او خواستم. حاضران نیز آمین گفتند. نابودی هرچه سریع

بعد از مراسم، اصمیم گرفتم اگدر دعدایم مسدتجاب نشدود و از دسدت آن مدرد 
؛ كدنم ک، فردای آن روز هر ور شده آن شهر را به مقصد ایدران ادر نمنجا  پیدا ن

لمان شدد و در سداعت دوازده شدب، ا دال  ولی لط  و احسان خداوند شاما حا
آن فرد فحاش، به جهنم واصا شده اسدت. پدس از شدنیدن ایدن خبدر، دو  كهدادند 

بعد از اهر  كهم. جریان مرگ او چنین بود كردر  عت نماز گزاردم و خداوند را شكر
دهد و اعدادی از افراد عیاش و اراذل و اوبداش  عاشورا، میهمانی مفصلی ارایب می

لدی  . شدام مفصدلی نیدز همدراه مشدروبا  الكندد  رای صرف شام دعو  مدیرا ب
حرمت روز عاشورا  لی به . میهمانان از خوردن مشروبا  الكند  رنگارنم آماده می

پذیرند. سدرانجام خدودش عصدبانی  و آنها نمی كند  . او اصرار زیادی میكنند ابا می
انجا پدیر چشدم حاضدران خورد و بعد از لحظاای، هم شده، همۀ مشروبا  را می

 شود. د و به جهنم واصا میكار می
موجب هدایت خیدا  كهنصر  الهی بود   های  بیعی نبود؛ بل این واقعه حادثه

خواران محا شد. اعداد زیادی از آنها پدس از ایدن  اران و مشروب عظیمی از گناه
برائدت و  واقعه به مسجد روی آوردند. آنها با اهدای فرش و اشیای دیگر به مسجد،

آمدند  انزجار خویر را از این نو  اعمال ابراز داشتند. مردم گروه گروه به مسجد می
 1ند.كرد و  لب دعای خیر و سالمتی برای خویر و فرزندانشان می

ارادتبهمراسمعزاداریاباعبداللهالحسين

نددود سددال از عمددر شریفشددان  کنزدیدد   ددهبددا این« اللدده بروجددردی آیت»حضددر  
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 کرا بدون عیند کند و دور و نزدی ردپیدا ن کگذشت، هید وقت احتیاج به عین می
زدندد. وقتدی علدت را جویدا  به چشم نمی کدیدند. هنگام مطالعه هم هرگز عین می

بودم، در اثر مطالعۀ زیاد چشمم ضعی  شد و  كهمن در بروجرد »شدیم، فرمودند: 
-شود. در نقطده اسم خاصی اجرا میدرد شدم. در آنجا روز عاشورا مر مبتال به چشم

ا درست می هست، آب می کخا كههای مختل  شهر  . مردم در آن كنند بندند و گ 
ا آغشته و دسته دسته برای عزاداری حر . من كنند ت میكروز، از سر اا پا خود را با گ 

ا بددن  ی کهم ی ی  دروز عاشورا، در آن جمع بودم و به قصد استشفا، مقداری از گ 
افراد را گرفته و بر چشم خود مالیدم. چشدمم خدوب شدد. از آن اداریخ درد و  از آن

زنده هستم، راضی نیسدتم  كهضع  چشم بر من عار  نشده است؛ ولی اا زمانی 
 1«این موضو  بازگو شود.

 خیحجابدرزوریخانمبکیشدنمحجبه

ه ، دو بدار بد1386و  1385سدال  كدهد یدگومی« انیمحمدرضا خرم»جناب آقای 
س است، دعو  شدم. در آنجا مسجدی به نام یهای بزرگ سوئكه از شهر« خیزور»
ان افغانی و عراقی هدم یعیان است و شیرانیوجود دارد كه متعل  به ا« یامام عل»

 ابند.ییدر آنجا حضور م
منددان نمداز  الحرام بود. هدر شدب بدا حضدور عالقههر دو دعو  در ماه محرم

ای قرآن االو  كرده، بعد از قهیشد؛ سدپس چند دقیم جماعت مغرب و عشا اقامه
كدردم و گداهی یسدخنرانی مد نیام امام حسیساعت دربارۀ علا ق کیآن حدود 

خدوانی زندی و روضدهنهی، سدیگفتم و در پایان اوسدا، عدزادار ث اخالقی مییاحاد
 شد كه خودم همه رایبرگزار م نیمفصا ساالر شهدان، حضر  اباعبدالله الحس
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 شد.یز، شام داده میخواندم. پس از دعا و اامام مراسم نیم
هدا، خواندن، متوجه شدم در قسدمت خدانم ن شب متوالی وسط روضهیدر چند

. كندد یكشد و ناله می  میكند و گاهی جیه میپشت پرده خانمی با صدای بلند گر
مشد لی دارد  ن خانمیا»دم: یابانی كه مسئول و گرداندۀ مسجد بود، پرسیاز آقای خ

 «كند؟یه و ناله می ور گر نیا ماالا فرزندش فو  شده كه ای
د در دفتر مسدجد یایم بییگوین خانم داستانی دارد كه میا»ابانی گفت: یآقای خ

 .«كند   یاا خودش برای شما اعر
م ید؛ بدرایدام كه داسدتانی داردهیشن»آن خانم به دفتر مسجد آمدند. به او گفتم: 

 «م.یاستفاده كن د ااینقا كن
من و شوهرم با دختر و پسرم، حدود پانزده سال قبا برای زنددگی بده »او گفت: 

م! من حجدابم ینمان را كنار گذاشتیم، متأسفانه دیم. از روز اولی كه آمدیخ آمدیزور
د من یم. مادرم وقتی فهمكرد کرا كنار گذاشتم و نماز، روزه و دیگر عبادا  را هم ار

ه یدكدرد. او بدا گریحت مدیزد و مرا نصدیمراب از اهران الفن م ام،حجاب شدهیب
خوانی و عبداد  ی، نماز نمیا حجاب شده یده او بیپدر  از وقتی فهم»گفت:  یم

كند كه هرچه زودار بدا خددا یت دعا میها براكند و سر نمازیه می، دائم گریكنینم
 .«یآشتی كن

مردان  كهدم در سالنی هستم یا دیرؤامسال دو ماه به محرم مانده، شبی در عالم 
ی آمد و با صدای بلندد یدفعه در سالن باز شد، آقا کیاند.  ادی در آن جمعیو زنان ز

  یاشددر نید! اآلن آقددا امدام حسدیهدا آمداده باشدان و خددانمیدآقا»اعدالم كدرد: 
بدا و یار زیای بسد با جبرو  و چهدره نید كه آقا امام حسی ولی ن ش« آورند. می

  آوردندد. یده بدودم، اشدریدی ندیبدایكه در عمرم شخصی به آن شد وه و ز نورانی
پرسدی كردندد. مدن در عدالم ت راه باز كردند. آقا آمدند و با حاضران احدوالیجمع

رو  وای بر من! من كده حجداب نددارم! چطدور بدا آقدا روبده»خواب با خودم گفتم: 
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كده جلدوی آقدا شدند. من دو دستم را روی سدرم گذاشدتم  کیحضر  نزد« شوم؟
شدان سدالم كدردم؛ امدا آقدا روی یدند، من بده ایخجالت ن شم. وقتی حضر  رس

ام حبس شد؛  نهیلحظه ساكت شدم و نفس در س کیمباركشان را از من برگرداندند. 
دم یدمن د« د؟یم كه با ما قهر كردیدخترم! به او چه بدی كرد»فرمودند:  بعد امام

! آنها كه به ما بدی ن رده بودند. ما خودمان به گفتید جوابی ندارم. آقا راست میه
نجا بود یم. ایساز آنها قهر كردن بزرگواران و با م تب انسانیخودمان بدی كرده و با ا

آقا غلط كردم! اشتباه كدردم! »گفتم:  زدم و مراب میی  میه. جیشرو  كردم به گر كه
ر یدخواهی عاقبت به خیدخترم! اگر م»فرمودند:  نیآقا امام حس« كنم!یجبران م

ة   ادا خدم شددم و گوشد« ر.یدن گوشۀ عبای مرا بگیم، ایشوی و ما از شما راضی شو
ام. دم. حاال دو ماه است كه دوبداره باحجداب شددهیعبای آقا را گرفتم، از خواب پر

م و بدا خددا، قدرآن، یخدوانیدخترم هم باحجاب شده است. خودم و شوهرم نماز م
ام است های من برای گذشتهها و آه و نالههیم. گریاتی كردهآش تیب امبر و اهایپ

اندد.  دهیها مدوی سدرم را دكه چطور پانزده سال در جها و نادانی بودم و چقدر مرد
شدما را از  نین ده امدام حسدیا»شود. بده او گفدتم:  کكنم اا گناهانم پایه میگر

شده آنهدا را دعدا یست! همهای پدر و مادر  بوده اگمراهی نجا  داده، همه از دعا
 1ت باش.یهاكن و موااب خود و ب ه
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