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 دیباچه

اي است که سـاقیان   بسان رود جاري» زیارت اعتاب مقدس«و » حج«

کنند و هـم خـود    دیگران را سیراب می و هدایتگران به فراخور حال، هم

و  9. خدمت به زوار خانه خـدا، حـرم پیـامبر رحمـت    شوند یمکامیاب 

مایه فخر در دنیا و آخرت است. در ایـن   :اهل بیت عصمت و طهارت

مکتب و از کنار آن رود خروشان، شاگردانی بسـان کلینـی، شـیخ مفیـد،     

 کـه هـر کـدام    انـد  هافتپرورش ی 1شیخ طوسی و در زمان ما امام خمینی

  .اند گذاشتهتمدنی عمیق و کهن را در تاریخ تشیع به یادگار 

، روایتی کوتـاه از زنـدگی پربـار اسـتاد معظـم مرحـوم       »مبلغ صادق«

طاب ثراه اسـت کـه از   » نجف نجفی روحانی«حجت االسالم والمسلمین 

هـا   سوي دوستانش به رشته تحریر درآمده است. این عالم فرهیخته سـال 

اهللا الحـرام و زائـران حـرم     نوان مبلغی توانا در خدمت حجـاج بیـت  به ع

ي اخالقی، مـدیریتی و علمـی   ها یژگیوانجام وظیفه کرد.  7سیدالشهداء

ن، الگـویی  االرحمـ  ایشان براي روحانیون معزز کاروان و خادمان ضـیوف 
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شایسته است. ایشان بیش از سه دهه روحانی کاروان، و قریب بـه پـانزده   

ده بعثه مقام معظم رهبري در مدینه منوره و عتبات عالیات بـود  سال نماین

  و صادقانه و متواضعانه به ارائه خدمت پرداخت.

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، در چهلمـین روز از  

روش «هـایی  دربـاره    وگو و یادداشت رحلت آن بزرگوار، مجموعه گفت

  .کند یمیم مبلغان گرامی ایشان تهیه و تقد» مدیریتی و اخالقی

تـک اسـاتید و بزرگـوارانی کـه در ایـن       از همکاري و همراهـی تـک  

وگوها حضور یافتند و خاطرات، نکات تربیتی، اخالقی و مـدیریتی   گفت

این عالم فرهیخته را براي نسل نو بازشناسی کردنـد، صـمیمانه تقـدیر و    

  .شود یمتشکر 

و تیم همـراه ایشـان ـ     االسالم روزبه برکت رضایی همچنین از حجت

آبـادي ـ کـه     کیا، حسن صحرایی و خانم فاطمه علی آقایان مرتضی جمالی

در فرصتی اندك، تهیه و تدوین این اثر را به انجام رسـاندند، قـدردانی و   

  .میکن یمتشکر 

  

  پژوهشکده حج و زیارت

  



 

  

  

  

  

  

 ش درآمدیپ

  اسالم غ دریت تبلیاهم

اي  ضروري قلمداد شده اسـت و عـده   هاي دینی، در آموزهخدا  تبلیغ دین

منـت برعهـده    باید این مهم را در هر عصر و زمان مخلصـانه، صـادقانه و بـی   

راستینی هستند که پـا جـاي پـاي پیـامبران     مبلغان  خدابهترین بندگان گیرند. 

    نهادند و ارزش و کرامتشان از مجاهدان در راه خدا نیز بیشتر است.

  :  دفرمای می سوره توبه 122ه یخداوند در آ
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کوچ کنند. پس چـرا   ]ى جهادبرا[و شایسته نیست مؤمنان، همگى 

کنند تا در دیـن، آگـاهى     اى کوچ نمى اى از آنان، دسته از هر فرقه

پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشـتند، بـیم دهنـد،    

  ) بترسند؟]از کیفر الهى[باشد که آنان 
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  :  دیفرما می 9پیامبر خدا

از را به پاى دارید کنم: هان! نم  آگاه باشید! من این سخن را تکرار مى

و زکات را بپردازید و امر به معروف و نهى از منکر کنید. بدانید کـه  

اساس امر به معروف و نهى از منکر، آن است که به سخن من برسـید  

حضور ندارند، برسانید و آنـان   ]جا این[را به کسانى که  ) و آن (سخن

ن داریـد کـه   را به پذیرش آن، فرمان دهید و از مخالفت با آن بازشا

 .آن، فرمانى از جانب خداوند عزوجل و من است

در خـود را  شـود کـه    یمـ  ملموسگاه آن ارگزیپرهر عالم یده و تأثیفا

 ي مشـتاقان هـا  توانـد دل  یاست که م ین کسیچن .قرار دهددسترس مردم 

ن یبه همـ  ؛را فراهم سازد تیهداو مقدمات کند د یخصوصاً جوانان را ص

اس یقابل ق ریغ یلتیفض» عالم«را نسبت به » مبلغ«و » معلّم«ل است که یدل

 9آمده است که رسول خـدا  يث مشهور و معتبریدر حدکه  چنان ؛است

 .»نان مرا رحمت کنیجانش ،ایخدا«: دست به دعا برداشت و سه بار گفت

آنـان کـه سـنّت و    «: ؟ فرمـود »هسـتند  ینان تو چه کسانیجانش«: دندیپرس

  1.»آموزند یو آن را به امت من مند کن می غیث مرا تبلیحد

 میقرآن کردیدگاه هاي مبلغ از  ویژگی

دهنـدة   ادامههایی باشد تا بتواند  مبلّغ، از منظر قرآن، باید داراي ویژگی

شـود کـه در    . در اینجا به دوازده ویژگـی اشـاره مـی   راه انبیاى الهى باشد

                                                 
ُهمَ  9َقاَل َرُسوُل اهللاِ«. ١ ُغـوَن   اهللاِ َو َمنْ   َيا َرُسوَل   َثَالثًا قِيَل   ُخَلَفائِي  اْرَحمْ   اللَّ ُخَلَفاُؤَك َقاَل الَّـِذيَن ُيَبلِّ

تِي ُموَهنَا ُأمَّ  )۱۸۰وق، امالي، ص(صد » َحِديثِي َو ُسنَّتِي ُثمَّ ُيَعلِّ
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تـوان   یهـا، یکـی از مصـادیق آن را مـ     وگوها بـا شخصـیت   الي گفت البه

  دانست.» االسالم والمسلمین نجفی روحانی حجت«

 رتیو بص یآگاه .1
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   )9زمر: ( }.األ�

یکسـان و برابرنـد؟    ،دانند دانند و آنان که نمى بگو آیا آنان که مى

  .  شوند ین نیست که خردمندان متذکر مجز ای

بینـى و تحصـیل    قرآن کریم در مقام بیان نقش تقوا در روشنهمچنین 

ـْم {: فرماید ینور بصیرت مؤمنان م
ُ
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ه
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رقانا
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 يزص و جداسـا ید، خداوند قوه تشـخ یبورز ياگر تقو«؛ )29 :(انفال }...ف

 .»دکن می تیحق از باطل را به شما عنا

 و دردآشنا یمردم. 2

ـ{ :رسولاي  کند که ید میخداوند متعال تأک
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 .»همانند خود شما هستم يبگو من بشر« ؛)6 :(فصلت

 یمهربان. 3

 9اکـرم  امبریـ خداوند با اشاره به مهربـانى، دلسـوزى و مردمـدارى پ   

  :  دیرماف یم
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امبرى از جنس خودتان آمد که بر او دشوار است شـما  یبراى شما پ

ـ یت شما حرید. به هدایفتیدر رنج و زحمت ب ان ص و نسبت به مؤمن

    .دلسوز و مهربان است
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ـ یبه لطف اله و اگـر خشـن و    ين شـد ی، تو نسبت به آنها نرم و ل

 .شدند ي، همه از گرد تو پراکنده میدل بود سخت

 تواضع .4

ـِن { :دهد یامبرش دستور میخداوند سبحان به پ
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  ».بگیر و نسبت به آنها متواضع باشر بال محبت خود یز

 مان به اهدافیا. 5

ن را بـه عنـوان دو مشخصـۀ    یقیو  مانیا و يداریپا و م صبریقرآن کر

ْم {: ذکر کرده است یامبران الهیت و پیان هدایشوایپ یاساس
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کردند؛ چون شکیبایى  یهدایت م ]مردم را[پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما 

 ».ودند و به آیات ما یقین داشتندنم

 یاله يها به وعده يدواریام. 6

 که پروردگار وعده داده کـه  چنانآیات زیادي از قرآن، نشان از امید است؛ 
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 {  :دین خدا، عالمگیر خواهد شد
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 .  »هاي عالم برتري دهد دین  را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه

 تیخلوص ن. 7
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دین خـود را بـراى او خـالص    که  درحالی دا را پرستش کنپس خ

 .آگاه باشید که دین خالص از آن خداست .اى کرده

 عامل به علم خود بودن. 8
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کنید.  گویید که عمل نمی اید! چرا چیزي را می کسانی که ایمان آوردهاي 

  .کنید آور است که سخنى بگویید که عمل نمی نزد خدا بسیار خشم

 شجاعت و استقامت. 9
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هـاى الهـى را تبلیـغ     کسانى بودنـد کـه رسـالت    ]پیامبران پیشین[

کس جـز خـدا بـیم نداشـتند؛      کردند و از او بیم داشتند و از هیچ مى

 .استدهنده اعمال آنها همین بس که خداوند حسابگر و پاداش
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 يورز عدل. 10
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به احسان و تفضل بـر دیگـران و    ]بلکه[به راستى خدا به عدالت و 

و از کار بسیار زشت و منکر و تجاوز به مردم  ،عطا به خویشان امر

 .شاید متذکر شوید ؛دهد ىخدا شما را پند م کند. ینهى م

 سعه صدر. 11
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ـ امبران اولـوالعزم پا یهمچنان که پ ؛کن يداریپس پا ه کـرد  يداری

  .بودند و در عقوبتشان شتاب مکن

 یصدق و راست. 12
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 د.شان سود بخش یان را راستیاست که راستگو ين روزیخدا فرمود: ا

ر درختان آن، نهرها روان است و یاست که از ز ییها آنان باغ يبرا

ـ خدا از آنان خشنود است و آنـان ن  .شه در آن جاودانندیهم  ز از اوی

 .این است رستگاري بزرگ .خشنودند
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 توکل به خدا. 13
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ا اما خد ؛توانى هر کس را بخواهى هدایت کنى یتو نم ،ى رسول ماا

 .کند هر کس را بخواهد هدایت می

  به دیدار دوست  

 ینجفـ  يآقا حاج. ، تلفن به صدا درآمد99مهر سال  14 ،صبح دوشنبه

  بود! یروحان

  !»شتیآم پ می ایشم، یا پیا بی یفالن: «گفت يزدین یریبا لهجه ش

مقـام معظـم   و در طبقـه اول سـاختمان بعثـه    بالفاصله اجابت کـردم  

رهبري در قم خدمتشان رفتم. حدود یک ساعتی نزدشان بـودم. بسـیار از   

آقا بگذار اینهـا   حاج«گفتم:  م و میدخندی خاطراتش گفت و هر بار من می

را ثبت و ضبط کنیم. این تجاربِ حضورتان در عربستان و عراق را بایـد  

  ».  در اختیار آیندگان گذاشت

هـا و تجـارب    آزمـوده «شان براي تهیه کتابی به عنـوان   ایشان از برنامه

وگـو   ها و مطالب آن به گفـت  گفت و مدتی نیز درباره فصل» سفر عتبات

دانستم اجل مهلت نخواهد داد و مراد مـا، هـواي کـوچ بـه      نشستیم. نمی

سوي حضرت دوست در سر دارد. آري، تقدیر چنین بـود کـه چنـد روز    

هـاي ایشـان را بـه     اي از خاطرات و تجربـه  ان دیگران، گوشهبعد و از زب

  رشته تحریر درآوریم!
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  یک زندگیهفت فصل 

در  1331ســال  یروحــان ین اســتاد نجفــیاالســالم والمســلم حجــت

، 1399آبـان   13شـنبه ـ    شهرستان ابرکوه استان یزد به دنیا آمد و روز سـه 

یـدار پروردگـار شـتافت.    االول ـ هنگام اذان ظهر در قم به د  ربیع 17برابر 

  : م کردیتوان به هفت فصل تقس می راایشان  ساله 68 یزندگ

  یل.دوران تحص. 1

  .از انقالبیغ، به ویژه حضور در استان فارس پیش دوران تبل. 2

  هاي جنگ. ي انقالب و حضور در جبههدوران ابتدا. 3

  وران قضاوت و حضور در قوه قضاییه.د. 4

  ها و در جمع دانشجویان. هدوران حضور در دانشگا. 5

مقـام معظـم   منوره به عنوان مسـئول بعثـه   نه یدوران حضور در مد. 6

  سال. 9رهبري، به مدت 

مقـام معظـم   ات به عنوان مسئول بعثه یدوران حضور در عتبات عال. 7

  سال.   4ي، به مدت رهبر

ـ از اهـایی   گوشـه تالش شده است، » مبلغ صادق«تاب در ک ن هفـت  ی

ـ بـا دوسـتان و همکارانشـان در اخت   وگو  در گفت، نی ایشافصل زندگ ار ی

  . ردیخوانندگان قرار گ

تـالش کـرد تـا عمـر      یروحان ین نجف نجفیاالسالم والمسلم حجت

 يبـرا  یاز هـر فرصـت  . ار جوانان، زائران و مردم قرار دهدیخود را در اخت

ن، ها نفـر از دوسـتان، مبلغـا    روزانه به ده. ارتباط با جوانان فروگذار نکرد

 ا شـدن از احوالشـان،  یـ زد و ضمن جو می د دانشگاه و جوانان تلفنیاسات
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  .  کرد می انیب یتیو ترب یاخالقاي  برایشان نکته

، االصـول  يـة کفادر حوزه علمیه نیز  دانشگاه،در  سیتدرایشان به جز 

جملـه  کرد و مقـاالتی از   را تدریس می... و فصوص الحکم، ةالحکمةينها

 ادگار گذاشت.  به ی» هندسه اجتهاد«

از درخـت پربـار    ین خاطرات، فقط بخش کـوچک یروشن است که ا

اي  نامـه  ژهیـ کـه و اسـت  شان است و تمام قصد و هـدف مـا آن   یا یزندگ

ـ تهآن مخلـص پرهیزگـار   ن روز ارتحـال  یچهلم يبرا ایشان درخور ه و ی

  . م شودیتقد

  1ییبرکت رضاروزبه 

  

                                                 
 رساني حج. . مدير پايگاه اطالع١



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 �م و �یان :��ل اول
  

  



 

  

  



 

  

  

  

  

  

 یاسالم نظام تراز در يریمد

 1دعبدالفتاح نوابیس

الزم را دارا باشـد تـا بتوانـد    هاي  د شاخصیبا یاسالم نظام تراز ریمد

دسـتاورد را در حـوزه   تـرین   بیآسـ  ن و کمیتر جامع ،ن فرصتیدر کمتر

  . ت ارائه دهدیمورأم

ــم« ــش و عل ــب »دان ــرا الزم و مناس ــئولیت، ب ــه ي مس ــن از جمل ای

 کمتـر . بـود  همـه  نظـر  اتفـاق  مورد فضلش و علم شانیا .استها شاخص

 يونبرنـد.   بهـره  او یـی افزا هـم  و فضـل  از مجلـس  اهل که بوداي  جلسه

   .کرد ی مینیب شیازها را قبل از وقت حاجت پین

  اخالص و پشتکار

 يبـرا ــ   ستي اگریکه شاخص دـ  »ییخودنما از زیپره و اخالص«

 نقـل . دیشـ یاند مـی  کـار  انجام در یاله يرضا به او. بود شده ملکه شانیا

                                                 
  ولي فقيه در امور حج و زيارت.محترم نماينده  االسالم و المسلمين سيدعبدالفتاح نواب  حجت .١
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   :بودند فرموده مدظله یاسالم انقالب معظم رهبر کهاست  شده

 بـرو  ندیبگو من به يجمهور استیر دوره از پس =راحل امام اگر

 یشـرق  جنوب هیال امنته مرزىِ پاسگاه فالن یاسیسـ  یدتیعق لئومس

ـ  خـدمت  مشغول وآنجا  روم یم افتخار با من کشور،  مـن ! شـوم  یم

 . روم یمآنجا  به و حاضرم

 پربـارش  یزنـدگ  مراحـل  تمـام  در ،شیرهبر خو یبه تأس ،شان همیا

 آن ،فـه یوظ انجـام  بـه  شهیهم ؛کرد ینم فکر کار یراحت و خود به گاه هیچ

 تیریمــد و يراهبــر هــا . سـال دیشــیاند یمــ یاسـالم  نظــام تــراز در هـم  

ـ پ و دبـو  دار عهده را 7نیحس امام زائران یفرهنگ يها برنامه  آن يهـا  امی

 . کرد ایاح را ارانشی »العسل من احىل« و دیشه امام

 فـه یوظ انجـام  دنبال به نیهم يبرا ؛نبود مهم شانیا يبرا مقام و پست

 .  داشت نهیزم نیا دراي  ویژه اخالص و دیشیاند می آن به و بود

  مرد آسمانی

 .بـود  مـدار  اخـالق  يریمد او. است »يمدار اخالق« شاخصه، نیسوم

 کـه  یکسـان  همـه  .بـود  مهم اریبس شیبرا انیروحان و رجوع ارباب میکرت

و دانشـگاهیان،   علما يبرا اما ؛کرد یم میتکر را دندیرس یم شانیا خدمت

نقـل   7یعلـ  حضـرت  از یاتیروا طبقگذاشت؛ چراکه  خیلی احترام می

  :  است شده

، ١ج (غـرر احلكـم و درر الكلـم، خاِدمـا. َلـهُ  َفُكـن عاملِـا َت يَرأ إذاـ 

 )٢٨٤ص

   .باش خادمش يدید را يشمندیاند و عالم یوقت
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رَ  َمنـ  رَ  فَقد عاملِا َوقَّ ُه. َوقَّ  )٣٦٢، ص١(غرر احلكم و درر الكلم، ج َربَّ

    .است گذشته احترام خدا به ،بگذارد احترام یعالم به که یکس

  حرف حساب 

 هـر «گفـت:   می شد، یم تمام سخنانش و شد می برگزاراي  جلسه یوقت

 حساب حرفمان که ما گفت: می مزاح به. دیبگو دارد، حساب حرف کس

 . »نبود

 برخـورد  یکسـ  اگـر . داد یپاسخ مـ  یکین با را يکژ ،او در مقام مقابله

 امـام  کـه  طـور  همـان  ؛کـرد  یمـ  برخـورد  یخوب به او با داشت، او با يبد

ـ توف نیا خدا« :دکن می انیب االخالق مکارم ستمیب يدعا در 7سجاد  را قی

ـ  را او مـن  کرده، ظلم من به که یکس که کند تیعنا من به و  کـنم  حتینص

 محـروم  مـرا  کـه  یکسو  کنم یکین او با بتوانم من ،کرده قهر من با که یکس

 . »داشته باشم بخشش او بر ،کرده

  خود ساخته 

، ریست کـه مـد  ا آن یران تراز انقالب اسالمیمدهاي  شاخصهدیگر از 

شـان  یا. المئونـه) باشـد   لیقل و المعونه ری(کث ادیز رشیخ و کم اش نهیهز

  . گونه بود نیا

  در روایاتی فرمود:   7یعل امام

هُد ـ   )٢٥٠، ص٤(ميزان احلكمة، ج ِن.يالدِّ  أصُل  الزُّ

  .است نید اصل زهد

هُد  ـ  )٢٥٠، ص٤(ميزان احلكمة، ج ِن.يالدِّ  َثَمَرةُ  الزُّ
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هُد ـ   )٢٥٠، ص٤(ميزان احلكمة، ج .نيِ قيال أساُس  الزُّ

هدِ  عَليَك ـ  ينِ  َعونُ  فإّنهُ ، بالزُّ  )٦٠٤٢، ح٢٧٥(غرر احلكم، ص. الدِّ

  . بود برخوردار ها یژگیو نیا از زین شانیا

 يمقـام معظـم رهبـر    یو خـانوادگ  یشخصـ  یزندگ ،در عصر حاضر

؛ د اسـت یـ ت هـم فر ین خصوصیشان در ایار زاهدانه است و ایمدظله بس

ـ نزد ارتباط يرهبر معظم مقام با که یکسانهم  که چنان و هـم   دارنـد  کی

ـ ا بـر  هسـتند،  یاسالم انقالب معظم رهبر مخالف که یکسان  موضـوع  نی

 ارزشـمند  اریبسـ  نیا و است زاهدانه یزندگ کی شانیا یزندگ که واقفند

 ثـروت  و مـال  يآور جمـع  عموم افراد به دنبال که یدوران درزیرا  ؛است

 .  است منش نیا مخالف شانیا هستند،

  گام دوم انقالبدر مسیر 

 يهـا  و حرکت در چـارچوب  »روز بودن هب«ها،  شاخص از گرید یکی

 در حرکـت  يشـان بـرا  یا .داشـتن اسـت   يو نگاه راهبر،  شرفتیعلم و پ

 . دبو کرده يزیر انقالب برنامه دوم گام ریمس

؛ »دارد شـناخت  بـه  نیاز حرکت و اقدامی هر« فرماید: می 7امام علی

 7صـادق  همچنین امـام . باشد داشته شناخت دبای هم روحانیت رو ازاین

ُ «: فرمود  کـه  کسـی «) 27، ص1(کافی، ج ؛»اللَّوابُِس  عَليهِ  َهتُجمُ  ال، بَِزمانِهِ  العاِمل

 توانـد  نمـی  را اوهـا   شـیطنت  وها  تلبیس و لوابس باشد، زمانش به آگاه و عالم

 مسـائل  و بـود و معـارف   موفـق  هـم  زمینـه  این در ایشان. »کند منحرف

 تبلیغ باید به که وظیفه کرد احساس انقالب از قبل شناخت. می را نشزما
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 و رفت فارس استان شهرهاي به منظور، همین برود؛ لذا درنگ نکرد و به

هـاي   صحنه نیز در اسالمی انقالب پیروزي از پس شد. مشغول امر این به

 تـأثیر  توانست و کرد پیدا فعال دفاع مقدس و کرسی قضا حضور مختلف

 بـه  تبلیغـی  و فرهنگـی  عرصـه  در فعالیت براي سپس. باشد داشته خوبی

 ارائـه  را خدماتی مرزوبوم این جوانان و دانشجویان براي و رفت دانشگاه

 کـربالي  و منـوره  در مدینـه  با دعوتی که از وي شـد،  مدتی از پس کرد.

 مدینـه  در کـه  یهای برنامه در حتی یافت؛ حضور رسانی خدمت براي معال

 خود طلبگی مباحث و برنداشت تبلیغیهاي  برنامه از دست ت،داش منوره

  داد. ادامه می را

 مدیریت فرهنگی

 شـد،  يرهبـر  معظـم  مقـام  بعثـه  وارد کـه  یزمان از. داشت »ينوآور«

 از شـه یهم و داد یمـ  انجـام  و شـد  یم متکفل را بعثه يها برنامه از یبخش

 و یعلمـ  يهـا  یژگیو نیا همه باوي . کرد یم استفاده روز ابزار و لیوسا

 شـناخت  ینم را او یکس اگر. نداشت ییادعا نهیزم نیا در هرگز ،یاخالق

مسـئولیت   نیچنـ  يشان دارایکه ا کرد ینم فکر شد، یم رو روبه شانیا با و

  . نبود قائل ژهیو منزلت و گاهیجا خودش يبرا گاه هیچ .است یمهم

 .بـود  یشـان ا برجسـته  یاخالق و یعلم يها یژگیو از نشان همه نهایا

 بـه  او از شـه یهم بودنـد،  همـراه  شـان یا با یارتیز يسفرها در که یکسان

 .ندکن می ادی یکین

ـ ا کـر یپ عییتش روز در ون و یاز روحـان  یجمعـ  وارسـته،  یروحـان  نی
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 ،دید سعین فقیکر ایبر پ نماز دربرخی افراد  و داشتند حضور يدوستان و

 هـا  دل در کـه  ی اسـت تیمحبـوب  و صـفا  آن از که ایـن نشـان   کردند  هیگر

اَس ُخمَاَلَطـةً : «ان فرمودیر بیام که ؛ چنانداشت إِْن ِمـتُّْم َمَعَهـا َبَكـْوا  َخـالُِطوا النـَّ

 همـه  دارم نـان یاطم. 10البالغـه، حکمـت   نهج»  َعَلْيُكْم َو إِْن ِغْبُتْم َحنُّوا إَِلْيُكم

رات یـ خ يبا اهدا الدفن او را لةيل افتند،ی اطالع او درگذشت از که یکسان

 .  ن کردندیآز ،مالئک ییآمدگو سالم و خوش ينماز برا و قرائت

 ربـه اىل رجـع و زوارهـم خدمـة و املعصـومني جـوار يف دايسع عاش

 . مرضية راضية

 



 

 

  

  

  

 

 منتخدمت بی

 1سیدهاشم حسینی بوشهري

که تمام عمرشان را صرف خـدمت  هایی  تیسخن گفتن درباره شخص

ار یبسـ  ،انـد  کـرده  ینیو فرهنگ د :تیل بدر راه خدا، اسالم، مکتب اه

ی روحـان  ین نجفـ یوالمسـلم  االسـالم  حجـت  یابعاد زنـدگ . دشوار است

ک سرباز فـداکار و در  منزله یشان به یا. داشته باشد ییتواند نقش الگو می

  وقف تبلیغ دین و خدمت کرده بود.  دان کار، خود رایم

را نـزد   یلیمراتـب تحصـ   یروحـان  ین نجفـ یوالمسلم االسالم حجت

در حـوزه   رسو بعـدها بـه عنـوان مـد     ید بزرگوار به خوبی گذرانـد اسات

به چـاپ   یکه بعضي تألیفات و آثاري دارد و علمیه به تدریس پرداخت.

شان بـه  یفرزند ا يد است از سوین نشده که امیهنوز تدو یده و بعضیرس

  . ور طبع آراسته شودیز

                                                 
هاي علميه، رئيس هيئـت   شوراي عالي حوزهمحترم دبير اهللا سيدهاشم حسيني بوشهري  آيت .١

  .و عضو مجلس خبرگان رهبري علمي بعثه مقام معظم رهبري، امام جمعه قم
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از پـیش  خـود را   يریپـذ  تیو مسـئول  یغـ یتبل ی،خدمات اجتماعوي 

ی انسـان  وي تـوان گفـت   مـی  بـه حـق   پیروزي انقالب اسالمی آغاز کرد.

و هـا   فعالیـت و هـا   ر و پـرتالش در همـه عرصـه   یناپـذ  یقرار، خسـتگ  بی

 ی،روحـان  یمرحـوم نجفـ  . سـپردند  او میکه بر دوش هایی بود  تیمسئول

 و یغیمختلف استان فارس نقش تبل يدر شهرها ،انقالب يروزیش از پیپ

ک سـرباز  یـ دستگاه جبار طـاغوت داشـت و بـه عنـوان     علیه  يروشنگر

  ین و خدمت کرده بود. غ دیدان کار، خود را وقف تبلیفداکار و در م

 ر  یپذ تیمسئول یتیشخص

هــاي  تیجــزو شخصــ یروحــان ین نجفــیوالمســلم االســالم حجــت

ـ از پپـس  مختلـف بـود کـه    هاي  ر در عرصهیپذ تیمسئول انقـالب   يروزی

ن یآغـاز هـاي   حـوزه  يریـ گ در شـکل  یار قابـل تـوجه  یم بسسه ی،اسالم

  . ت بود، داشتین و حضور روحانییاز به تبیکه ن یانقالب و در مسائل

در دوران دفاع مقدس و پـس از   یروحان ینجف االسالم حجتحضور 

ـ  ینـدگ یز نهاد نمایقضاوت و ن یآن در کرس ـ فق یول و هـا   ه در دانشـگاه ی

. ثر و کارآمـد بـود  دینه و عراق، مؤدر م يبعثه مقام معظم رهبر یندگینما

شـان را  یاکه کرد برقرار ان ارتباط یبا دانشجوچنان  یت اخالقین شخصیا

  .  رفته بودندیخود پذ ين و استاد اخالق برایک مشاور امیبه عنوان 

روز بـود و از   هب ،کرد می ان صحبتیدانشجو يکه برا یدر جلسات وي

ار یـ ن اطالعـات را در اخت یبـرد تـا آخـر    مـی  ابزار و امکانات روز استفاده

به سبب مراجعه فـراوان   یروحان ینجف االسالم . حجتمخاطب قرار دهد
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 واقعـاً . نه داشتین زمیدر ا ی، تسلط فراوان:تیاهل ب یات نورانیبه روا

ـ آثار توف ،ردیپذ می تیگذارد و مسئول می انسان موفق هر جا قدم آن  در قی

  . شود یظاهر م

  انه گ هاي ده ویژگی

ن یوالمسـلم  االسـالم  حجـت منـت   بـی  شائبه و بی با توجه به خدمات

ـ توان به ب می ،:ت عصمت و طهارتینسبت به اهل ب یروحان ینجف ان ی

 .  د پرداختین عالم فقیا یژگیچند و

ک نـوع ابتکـار و   ی يشان دارایا . ابتکار، پشتکار و تالش صادقانه:1

از بـه حضـور   یهر موقع نو  شد نمی ت بود، پشتکار داشت و خستهیخالق

  .  کرد می دایداشت، آنجا حضور پ

ازمند یدر واقع، ما امروز ن وسته و گسترده با نسل جوان:ی. ارتباط پ2

م که بتواند با نسل جوان ارتباط برقرار کند و به شبهات و یهست یتیروحان

  .  با آنان برخورد کند یاالت آنان پاسخ دهد و با مهربانؤس

 ن:یغ دیروز در جهت تبل يافزار از امکانات نرم. استفاده مناسب 3

کرد خود را  ی میخ مراجعه و سعیات و تاریات و روایشان به مصادر، آیا

گـو باشـد و بـا     کـه حضـور دارد، پاسـخ    يا روزآمد کند تا در آن عرصـه 

  .  با مخاطبان صحبت کند ق درباره موضوعیو مطالعه دق یپشتوانه علم

 ،ر هسـتند یکه انتقادپذهایی  انسان بودن: ری. اهل مشورت و انتقادپذ4

خـود را بـا   هـاي   بیـ ع ؛ چراکـه زننـد  نمـی  ند و درجاکن ی میرشد و ترق

  .  ندکن می شنوند، برطرف می که یینقدها
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مصداق بـارز   یروحان ینجف االسالم حجت ن بودن:ید ی. مبلغ عمل5

شـان  یا؛ »َأْلِسـنَتُِكمْ  بَِغْريِ   النَّاسِ  ُدَعاةَ  ُكوُنوا« :بود که فرمود 7کالم امام صادق

بـرد، بلکـه    نمی گران بهرهیجاد ارتباط با دین و ایغ دیتبل يتنها از زبان برا

و  ،ن ارتباط را برقراریکرد ا ی میبا رفتار و کردارش سعها،  افزون بر گفته

  .  کند نیب ت خوشینسبت به روحانمخاطب را 

کـه   یکس ها: هنینسبت به هز یاط مالیو احت یت انضباط مالی. رعا6

  .  نه آن را داشته باشدیالمال و هز تید دغدغه بیرد بایپذ ی میتیمسئول

 يبـرا  یپناهگـاه مطمئنـ   یروحـان  ینجف االسالم حجت :ي. امانتدار7

 ،داشـتند  یمشکل و مطلبـ که  یگاه ؛بودها  کاروانان و کارگزاران یروحان

ــا ادادنــد  خــود قــرار مــین یشــان را امــیا  انیــم شــان دریو مســائل را ب

  .  گذاشتند می

فـه و  یشـان در انجـام وظ  یا :يریپـذ  تیو مسئول یشناس فهی. وظ9و 8

همه تالش خود را در به نتیجه رسـیدن آن بـه    .دیورز نمی غیدر ،فیتکل

گاه سختی کار، اراده او را از انجام مطلوب مسئولیت  گرفت و هیچ کار می

  .  است يریپذ تین نشانه مسئولیاکرد.  ضعیف نمی

ـ شق و ارادت خالصانه به اهـل ب . ع10 ـ ، بـه و :تی ژه سـاحت  ی

منبـر   يپا 7دالشهدایدر حرم مطهر سوي وقتی که  :7اباعبداهللا یقدس

آمد، اهل  می انیبه م :تیبت اهل بی، اگر ذکر مصنشست ی میو سخنران

شد می ریدگانش سرازیکا بود و اشک از دب  .  

  

  



 

  

  

  

  

  

 تالش موفق و مستمر

 1رکعسیقاض یدعلیس

 جملـه از  =االسـالم والمسـلمین نجـف نجفـی روحـانی      وم حجتمرح

 :بیـت   روحانیونی بود که عمر خود را در مسیر اسالم، انقالب، مکتب اهل

 ،از پیروزي انقـالب اسـالمی   پیش آن مرحوم،و خدمت به مردم سپري کرد. 

مـردم را در مسـیر اسـالم     يو .در خطه استان فارس اشتغال به تبلیغ داشـت 

ـ  آورد و آنهـا را بـا انقـالب و راه مبـارزاتی امـام      دره حرکـت  ناب محمدي ب

با روحیه انقالبی و مردمی، مردم را شیفته خـود  ایشان  .آشنا ساخت =خمینی

که تا روزهاي پایانی زندگی همچنـان سـاکنان آن خطـه بـا      ؛ چنانساخته بود

 .  ندورزید و به ایشان عشق می ندوي در تماس بود

 ها هت در دانشگایروحان يآبرو

از بـه  یـ کـرد ن  یهـر کجـا مشـاهده مـ     یاسالمانقالب  يروزیپس از پ

                                                 
  سابق ولي فقيه در امور حج و زيارت.محترم نماينده االسالم والمسلمين سيدعلي قاضي عسکر  حجت .١
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گـاه کـه قـوه     آن .کـرد  یمـ  یفه اعالم آمادگیانجام وظ يخدمت است، برا

 ؛مت مشغول به کار شدی در آن سچند صباح ،رو داشتیاز به نیه نیقضائ

داد کـه   یسخت و دشوار بود و احتمال آن م ياز آنجا که قضاوت کار اما

ـ ار ناخواسته دچار مشکل و قضاوت نادرست شود از ین امر خطیدر ا  نی

در  يمقـام معظـم رهبـر    ینـدگ یو در نهـاد نما  کرد يریگ کنارهمسئولیت 

 ییارشـاد و راهنمـا   ياز آن زمـان بـرا  . ها مشغول به خدمت شد دانشگاه

 یروحـان  یمرحوم نجف. از خود نشان داد يثرؤار میان تالش بسیدانشجو

چه در ـ مانه را  ین ارتباط صمیدلسوز بود و ا يون پدرجوانان همچ يبرا

 .کـرد  مـی  سـازان کشـور همـواره حفـظ     نـده یبا آـ نه و چه در عتبات  یمد

 . دها بو ت در دانشگاهیروحان يبرا یی، آبرویروحان ینجف يآقا قتاًیحق

را  يدروس حـوزو  وز برخـوردار  یاز فضل و دانش الزم ن آن مرحوم

ـ ید يازهاین يجه جوابگویر نتد ؛خوب خوانده بود یلیخ و  یو مـذهب  ین

 . ان بودیون و دانشجویروحان يفکر

 اهللا الحرام تیار بزگ به زائران عمره يروز شبانه یرسان خدمت

ـ یگونه رقم خورد که ا نیر ایتقد  ینـدگ یس دفتـر نما یشان به عنوان رئ

و ائمـه   9در جوار حضرت رسـول  یان فراوانینه منوره، سالیبعثه در مد

در  .به خدمت مشغول شود 9امبریپ یدخت گرام يدایو قبر ناپ :عیبق

شـناخت و   نمـی  خـدوم سـر از پـا    ین روحـان یـ ز ایـ ن دوره پرافتخار نیا

 . گزار بود ز عمرهیروز در خدمت زائران عز شبانه

 چ وقـت متوقـف  ینـو داشـت و هـ    يهـا  شهیها و اند طرحآن مرحوم 
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ـ پرداخـت و بق  یت مـ را به اسـتراح  یروز زمان کم در شبانه .شد نمی ه را ی

از  ،بنـده هـم تـا آنجـا کـه مقـدور بـود        .کرد یصرف خدمت به زائران م

تحقـق آنهـا کمـک     يو برا ،شان استقبالیا يشنهادیپ يها ها و طرح برنامه

بـه   بعثـه همـواره رو   یفرهنگـ  يها لذا به لطف پروردگار برنامه .کردم یم

 .  شد یکمال بود و سال به سال بهتر م

 یابیدسـت  يبرا یو دائم يجد يریگیپ ،شانیمهم ا يها یژگیاز و یکی

به  ،از شب گذشته بود ینکه پاسیبا ا یحت یگاه .به اهداف مورد نظر بود

، نـد از مجموعه هنوز کار خود را انجام نداد یزد که اگر بخش یمن زنگ م

 ین حـال اگـر بنـده اسـتدالل    یدر عـ . من سفارش کنم و مشکل حل شود

در آن را  ،د انجـام بشـود  یـ ط فالن کار نبایکه در آن شرانیبر ا یداشتم مبن

 .  رفتیپذ یم یت تواضع و فروتنینها

مراتب باور داشـت و سـعی    در حوزه تشکیالت سازمانی، همیشه به سلسله

در طـول سـالیان   . مطالبات خـود را پیگیـري کنـد    ،کرد در همان چارچوب می

 .سـت شخصـی نداشـت   وقـت از مـن درخوا   متمادي آشنایی من با ایشان، هیچ

  .  کنداز عنوان خود استفاده سعی نکرد زیست بود و هرگز  خیلی ساده

  پرکار و پرتالش  

قبل از نماز  یساعت .ار پرکار و پرتالش بودیبس یروحان یمرحوم نجف

در حرم حضـرت   ،شب مهیخواست و پس از تهجد ن یصبح از خواب برم

ت یریرا مـد  حـرم  یصـبحگاه   برنامـه  .افـت ی یحضور مـ  7نیامام حس
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صبح  8خورد و ساعت  یم يا آمد، صبحانه یسپس به محل بعثه م .کرد یم

از شـب و پـس از    يا افت و چه بسا تا پارهی یدر دفتر کار خود حضور م

 یاو بـاق  يبـرا  یچ فرصـت یهـ  7مراسم شبانه در حرم حضرت ابوالفضل

 يبـرا  .داشـت  یمفصـل و  يجـد انـه هـم جلسـات    ین میـ در ا .مانـد  ینم

 یو هماهنگ جوان يها ، زوجانیدانشجون و مداحان، کارگزاران، ویروحان

کرد.  جلسات برگزار می یو فرهنگ ییمختلف اجرا يها مسئوالن حوزه با

کـم بـه    یلـ یخ .کـرد  ینمـ  یکار، اظهار خسـتگ  ین فشردگیوقت با ا چیه

 یاگـر ضـرورت   ،آمد یران میبه ا يکار يهر وقت هم برا .آمد یم یمرخص

  .  دن نمانَیزمبر  يکار تاگشت  یع برمیسر ،شد یجاد میا

بـه مـن زنـگ     یگـاه  .رمجموعه بعثه حساس بودیز یینسبت به کارآ

شـان را اعـزام   یندارد، چرا ا ییکارآ یلیرو را فرستادند خیزد که فالن ن یم

افـراد   گفـت  مـی شد، بـه او   یک بخش اعزام می يبرا ییرویاگر ن ؟!ندکرد

ن یزم يهم کار يگریاگر در بخش د؛ دد مثل آچار فرانسه باشنیبا یاعزام

ن درخواست را هم با محبـت  یهمایشان  .د آن را هم انجام دهدیبا ،مانده

  . خاطر نشود دهیکرد که طرف مقابل رنج یمطرح م یاز سر دوستو 

  :تیبه اهل ب یدگیعشق و شور

نکه همـه روزه در  یبا ا .زد یدر وجود او موج م :تیب  عشق به اهل

ـ  8یعلـ   بن  نیهرگاه نام حس یول ،ور داشتجلسات بعثه حض  یکـ یا ی

بـر   ،شـد  یمـ  يب مراسم جاریا خطیکربال بر زبان مداح  يگر از شهداید

 . ستیگر یم :بیت   اهلت یمظلوم
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ـ ا یروحـان  یمرحوم نجفژه یازات ویگر از امتید یکی ن بـود کـه در   ی

مـداحان و   یا نقل مطالب نادرست توسط برخـ یموثق  ریغ يها مقابل نقل

تـا مبـادا   مراقب باشـند   که داد یو به آنها تذکر م بود ار حساسیخطبا بس

ت قـرار  یاگر با تول ؛ت وقت بودید به رعایار مقیبس .ن اشتباه تکرار شودیا

ـ مراسـم   گذاشته بـود کـه مـثالً     قـاً یدق ،شـتر طـول نکشـد   یک سـاعت ب ی

و  یقرائـت قـرآن و مـداح    ،ک سـاعت یکرد که در همان  یم يزیر برنامه

 . تمام شود یانسخنر

  ها افزایی با تولیت هم

روابـط بعثـه بـا     ـ  چـه در عمـره و چـه در عتبـات    ـ شان  یدر دوره ا

تعامـل   یبا آنان بـه خـوب   ؛ چراکهت شدیها و مسئوالن مربوطه تقو تیتول

ـ   ،یو همـاهنگ  یکرد با محبت و دوسـت  یم یداشت و سع ش یکارهـا را پ

 . ببرد

در  والمسـلمین نجفـی روحـانی،   االسالم  مرحوم حجتپس از فوت  بنده

اینجانـب دوسـتی عزیـز و بـرادري     « :فضاي مجازي نوشتم يها یکی از کانال

خیلـی   .بـراي مـن یـک بـرادر بـود      ایشـان واقعـاً  . »بزرگوار را از دست دادم

 ،کرد و دوست داشت مجموعه بعثه مقام معظم رهبـري  خیرخواهانه عمل می

 عظم رهبري آبرو باشد.  پرافتخار ظاهر شود و براي نظام و مقام م

 ،دکنـ  ي میریگ مت خود کنارهاز س یمسئول یکه وقتینا آخرین مطلب

امـا   ؛شـوند  نمـی  احـوالش  يایـ جو یلـ ین است که دوستان او خیعرف ا

نجانـب و  یت ایرفتارش در دوره مسئول ؛گونه نبود نیا ینجف يمرحوم آقا
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ـ  ،نکـه بنـده توقـع نداشـتم    یبا ا .نکرد یچ فرقیپس از آن ه کن بـه هـر   یل

    .کرد یم یاحوالپرس یا تلفنیآمد  یدن من میبه د یمناسبت

از عمـرش خـوب    .»داً يو مـات سـع داً يعـاش سـع«خوشا به حال او که 

ـ ام یمطمـئن و روحـ   یآرام و قلبـ  یاستفاده کرد و با دل دوار بـه فضـل   ی

ن یامـت همنشـ  یق ياهللا فـردا ءشـا  ان .ن جهـان را تـرك کـرد   یا ،پروردگار

 .خواهد بود 9رسول خدا بیت  اهلامبران و ی، شهدا، پناقیصالحان، صد

  



 

  

  

  

  

  

 و مقام معظم رهبري  1خمینی شاگرد مکتب امام

 1محمدیان محمد

مالقـات کـردم. ایشـان آن موقـع      76نخستین بار آقاي نجفی را سال 

مسئول نهاد نمایندگی در  دانشگاه تربیت معلم بود که امروز بـه دانشـگاه   

بنده قرار بود در آنجا بـه جـاي ایشـان بـروم و     خوارزمی معروف است. 

خدمت ایشان رسیدم که مـن   76براي نخستین بار مسئول نهاد شوم. سال 

را درباره فضاي دانشگاه توجیه کند. و نکات بسیار خوبی درباره دانشگاه 

براي من گفتند که نشان از پختگی کامل، تسلط به مسائل دانشگاه و نگاه 

  ان داشت.تربیتی و آخوندي ایش

بودن است. آقاي نجفی احساس رسـالت   اياالنب ورثةهویت روحانیت، 

کرد و در دانشگاه هیچ وقت تصور اینکه کارمند دانشگاه یا مدیر  الهی می

و مسئول هست نکرد و باالتر از ایـن احسـاس رسـالتی بـه عنـوان نهـاد       

                                                 
اي دفتر مقـام معظـم رهبـري و     معاون ارتباطات حوزهمحمد محمديان االسالم والمسلمين  حجت .١

  .ها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهسابق رئيس 
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  رهبري بر دوش دارند تا مطالبات اصلی رهبري را پیگیري کند.

اي که مسئول بعثه بودند من سفري بـراي عمـره دانشـجویی     رهدر دو

رفته بودم، و بعد هم چند سـفر عتبـات در عـراق خـدمت ایشـان بـودم؛       

شود گفت تا حدي با روحیات و اخـالق ایشـان آشـنا هسـتم. در آن      می

خواستیم چند مسئول نهـاد بسـیار موفـق     دوره اي که در نهاد بود، اگر می

  اي نجفی از آنها بود:کنیم، حتما آق معرفی 

  رسالت انبیاء را بر دوش حس کرده بود 

ویژگی نخست، آقاي نجفی نگاه ایشان بود که هـیچ وقـت در قالـب    

یک کارمند و یک مدیر ظاهر نشد؛ بلکه همیشه احسـاس رسـالت الهـی    

داد و  ـ انجام می  یيايورثةاالنباش را به عنوان روحانیت ـ   کرد و وظیفه می

  یار ارزشمند بود.این براي ما بس

ویژگی دوم، این بود که از بن دندان و صمیم دل به رهبري اعتقـاد و  

  دید مطالب حضرت آقا را پیگیري کند. عالقه داشت و خود را موظف می

گذاري ایشـان بـود. ایشـان وقـف بـود. شـب و روز و        ویژگی سوم، وقت

کـه سـاعت    ساعت کاري نداشت. هم در نهاد و هم بعدها در بعثه، فردي نبـود 

داشته باشد و مرخصی و استراحت در قاموس وي وجود نداشت. خـود   يکار

کرد و کسی که خود را وقف کند، خدا به او بسیار برکـت   را براي کار وقف می

شـناخت و بـه ابعـاد     دهد. در کنار اینکه وقف کار بود، کار را به خـوبی مـی   می

  کرد.   توجه می هاي زیرین کار ـ بیشتر مختلف کار ـ به ویژه الیه

هـاي دانشـجویی را    شناخت و جایگاه اساتید و تشـکل  واقعاً دانشگاه را می



  49فصل اول: پیام و بیان

 99,9,25تاریخ:  99990105مجري: شریفی شاخه: آرایی مجدد  و صفحهگیري  غلط 5پ

کـرد و   دانست و ارتباط خوبی بـا مـؤثرین در مجموعـه برقـرار مـی      خوب می

توانست بشناسـد کـه رأس هـر جریـانی چـه کسـی اسـت. ایـن بصـیرت           می

تند، خواهد که فردي تشخیص دهد که چه کسـانی در رأس جریانـات هسـ    می

تأثیرگذاران چه کسانی هستند و بعد با اینها ارتباط برقرار کند و این ارتبـاط هـم   

  مؤثر باشد و از این ارتباط، براي پیشبرد اهداف دانشگاه استفاده کند.

ــود، مســئوالن آن دانشــگاه قــدر ایشــان را   در هــر دانشــگاهی کــه ب

ا بـراي وصـل   گرفت. م دانستند و به عنوان نخ تسبیح دانشگاه قرار می می

کـرد بـین    کـرد و سـعی مـی    کردن آمدیم و به واقع این نقش را ایفـا مـی  

  هاي دانشگاهی الفت ایجاد کند. مسئوالن دانشگاه و جریان

ها سبب شد که بـه شخصـیت برجسـته اي تبـدیل شـود.       این ویژگی

همچنین از نظر علمی، تخصص خـوبی داشـت و درس حـوزوي را بـه     

دیدند در رشته خود  ن داشت. و وقتی میخوبی خوانده بود و حضور ذه

  کردند.   متخصص و صاحب نظر است، به ایشان اعتماد می

  نام و عنوان به کارش روح داد رغبتی به مسائل مالی،  زهد، بی

رغبتی به مسائل مالی، نـام و   ها، زهد، بی شاید در بین همه این ویژگی

ن، خلوص و زهـد  داد، روح کاري ایشا عنوان بود که به کار وي روح می

آید که یک بار ایشان بـا مـا حـرف مسـائل مـالی بزنـد.        او بود. یادم نمی

شد. هیچ وقت یـادم   ها وارد نمی ها با هم بودیم و هرگز در این وادي سال

بردند و نبردند. هرگـز در قیـد    آید مطلبی مطرح کند که باید ما را می نمی

  نام و عنوان و مسائل مالی نبود. 
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رغبتی به مسـائل مـادي و مسـئله نـام و شـهرت و       ر بیخاطرات ما د

عنوان بسیار است. روح کار او این بود و براي همین بود کـه خـدا یـک    

ها در خانـه خـود، مدینـه منـوره و در      اي به ایشان داد و سال پاداش ویژه

اواخر عمر در عتبات عالیات بود. خدا به ایشان نگاه ویژه کرده کـه پـس   

هاي مختلف دانشگاهی داشـت و بسـیار    ه در بخشاز آن همه زحمات ک

  مفید بود، به زائران خانه خدا و عتبات عالیات نیز خدمات ارائه کرد. 

کرد و مـا احسـاس    عشق بازي می 8و امیرالمؤمنین  ایشان با اباعبداهللا

کردیم که حال عادي ندارد. سه سفر توفیـق زیـارت عتبـات عالیـات را      می

 7هم خدمت ایشان بودم. رابطه او با امـام حسـین  پیدا کردم و هر سه بار 

العـاده احتـرام و    عادي نبود. بر همین اساس هم بـا زائـران حضـرات فـوق    

کـردم کـه    کرد. حال و هواي او تغییر کرده بود و من احساس مـی  کمک می

این آقاي نجفی، آن آقاي نجفی کـه در دانشـگاه بـود، نیسـت. وي از نظـر      

و نگاه او، نگاه بسیار بلندتري شده بود و حـال   معنوي بسیار رشد کرده بود

گفت؛ امـا خیلـی چیزهـا از آن     تري به او دست داده بود. ایشان نمی معنوي

هاي بسـیار خـوبی در همـین     بزرگواران گرفته بود و قبل از آخرت، پاداش

 {دنیا گرفت. 
ْ
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   مند شد. ها بسیار بهره همین دنیا از این بشارت

  ساده زیستی در عمل

زیسـتی ایشـان بـود.     کرد، ساده اي که براي من بسیار جلب توجه می نکته

توانسـت بـراي خـود     مدیري در آن سطح چه در دانشگاه و چه در بعثـه مـی  
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هزینـه کـار   تشریفات بسیاري داشته باشد؛ ایشان بسیار راحت و بـا کمتـرین   

کـرد   المال تحمیل نمی اي براي بیت داد. هزینه کرد و بیشترین بازدهی را می می

رفتـیم، بسـیار سـاده بـود و زنـدگی او هـم        و وقتی در بعثه به اتاق ایشان می

بود و به همین سبب، هم فرزندان خوبی در این خـانواده تربیـت     بسیار ساده

ـ    شدند. نسبت به سـاده  کـرد و هرگـز احسـاس     ت مـی زیسـتی، بسـیار مواظب

زیسـتی و   کردیم که اهل تجمل و تشریفات و مسائل ظاهري باشد. سـاده  نمی

  حفظ زي طلبگی او الگوي خوبی براي روحانیت است.

  باران محبت

بسیار بامحبت بود و این ویژگی خاص ایشان بود. اهل دل بـود و دل  

بود. اینکـه  مجلسی او جالب بود. ایشان بسیار اهل محبت  داد و خوش می

؛ حقیقت دین محبت است، محبت به خدا، 1»هل الدین اال الحب«اند  گفته

محبت به اولیا و بندگان خدا مکرر در روایات وارد شـده اسـت و آقـاي    

  نجفی اهل محبت بود. 

مخاطب خود را دوست داشت و وقتی در دانشـگاه بـود، دانشـجو را    

ق شـود. یـک   توانسـت موفـ   دوست داشت که اگر دوست نداشـت، نمـی  

هـایی از دل بـه    شنود و یک حرف زند و گوش می هایی را زبان می حرف

شود؛ بلکه در برابر دل  شود. دل افراد در برابر سخن باز نمی دل منتقل می

شود و آقاي نجفی این کلید را داشت. چـون دل او پـر از محبـت     باز می

گرفت. لذا تأثیر  کرد و در دل افراد جا می بود، دل مخاطبان خود را باز می
                                                 

 )٨٠، ص٨(کافي، ج» : هل الدين اال الحب7قل ابوجعفر .١
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  گذاشت. محبت گمشده کار تبلیغ دین است. می

کردم که ایشان خود را برتر از دیگـري ببینـد. وقتـی     من احساس نمی

گیرد  کسی خود را از دیگران برتر نداند، به راحتی در دل دیگران قرار می

توانسـت دروازه   تواند مؤثر باشد. ایشان می گرفت، می و وقتی در دل قرار 

ا را باز کند و وارد شود؛ چون اهل محبت بـود. دیگـران را دوسـت    ه دل

  داشت و چون دیگران را دوست داشت، دیگران هم او را دوست داشتند.

  بسیار اهل مطالعه بود

کـرد. مـا بسـیاري از     ایشان به مطالعه براي جلسات بسیار توجـه مـی  

 کنیم و هرچـه بـه ذهنمـان خطـور کنـد،      اي شرکت می ها در جلسه وقت

کـرد؛   اي مطالبی را از قبـل آمـاده مـی    گوییم؛ اما ایشان براي هر جلسه می

گذاشت. احترام مخاطب این است که  یعنی براي مخاطب خود احترام می

ما براي وقت او احترام بگذاریم. وقتی قرار است یک نفر نیم ساعت پاي 

صحبت ما بنشیند، ما باید چند ساعت کار کنیم تا مطلـب مـتقن و مـورد    

  کرد.   نیاز را بگوییم و آقاي نجفی در این زمینه تالش می

شاید بعضی مطالب بسیار مهم باشد و بگویند که فـرد چقـدر باسـواد    

داند. مهم این است که  خورد، مخاطب نمی است، اما اینکه کجا به درد می

اي اگر در ذهن یا دل مخاطب است، باز شود و مـا وظیفـه داریـم بـا      گره

  ها را باز کنیم.  ین گرههاي خود ا صحبت

کرد، ایشان در جلسات نهاد و بعثـه بسـیار    آقاي نجفی بسیار دقت می

داد کـه بـراي مخاطـب خـود ارزش      کرد و این نشان می پخته صحبت می
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کند. وي در ارائه مطالب پرمبنا، با مدرك و سند و  قائل است و مطالعه می

هـا بسـیار    اي ما طلبهکرد. این ویژگی بر مورد نیاز براي مخاطب دقت می

  مفید است که براي مخاطب ارزش قائل شویم و کم و متقن حرف بزنیم.

  شناخت دانشگاه و زمانه را می

هــاي  آقــاي نجفــی از فضـاي دانشــگاه شــناخت داشـت و گــروه   حـاج 

شـناخت و بـا مجموعـه دانشـگاه هـم       شناخت و چون مـی  تأثیرگذار را می

ر ما در دانشگاه بسیار تقویت شد. آمدن کا  ارتباط داشت، وقتی به بعثه آمد،

ایشان در بعثه، یک باب جدیدي به روي ما باز کـرد. عمـره دانشـجویی و    

  هاي دانشجویی رونق داد. عتبات دانشجویی تقویت شد و به کاروان

وقتی ایشان به عنوان نماینده بعثه مقام معظم رهبري در مدینه و بعـد  

نماینده نهاد هم آقاي نجفـی اسـت.   عتبات عالیات انتخاب شد، ما گفتیم 

آقاي فقیهی که مسئول عمره و عتبات دانشجویی بود در ایـن دوران   حاج

  تر شدند و این براي ما بسیار بابرکت بود. با آقاي نجفی بسیار صمیمی

و مقام معظم رهبري بود و  1االسالم نجفی، شاگرد مکتب امام حجت

اسـت و یـک تاکتیـک     در این مکتب، تقریب بین مذاهب بحـث اساسـی  

نیست. نگاه حضرت آقا به مسائل جهـان اسـالم، نگـاه راهبـردي اسـت.      

معظم له از بن دندانْ اعتقاد به وحدت دارند و آقـاي نجفـی هـم در ایـن     

مکتب ذوب شده بود. هر کس در خارج از کشور کار کنـد، زود متوجـه   

 کنـد و چقـدر   شود که دشمن چقـدر از ایـن اختالفـات اسـتفاده مـی      می

توانســته ضــربه بزنــد. ایشــان بصــیرت بســیار خــوبی داشــت و متوجــه 
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شگردهاي دشمنان بود. و مسائل مـرتبط بـه ایـن موضـوع را بـه خـوبی       

داشـت، بـه    :کرد. افزون بر شدت محبتی که بـه اهـل بیـت    رعایت می

  بحث وحدت هم توجه ویژه داشت.  

به آن  اي معرفی کنیم که دیگران را را باید به گونه :مکتب اهل بیت

هستیم و برخورد آن بزرگـواران   :جذب کنیم. ما مبلغ مکتب اهل بیت

  کرد.   بان به قدري سازنده بود که آنها را به محب تبدیل میطحتی با مخا

خواهیم مکتبی را تبلیغ کنیم، باید جنبه محبتی و جاذبه ما بسـیار   وقتی می

در درون بیشــتر باشــد. دشــمنان مــا بســیار هســتند و بــه هــیچ وجــه نبایــد 

تراشی کنیم یا کسانی که ممکن اسـت بـه خـاطر برخـورد مـا فاصـله         دشمن

بگیرند، با آنها برخورد تند کنیم. امروز جهان اسـالم بـه شـدت نیازمنـد روح     

تقریب و وحدت است و البته آقاي نجفی آنجایی که الزم بـود، بسـیار قـاطع    

کـرد   گـر احسـاس مـی   کرد. تولی و تبراي ایشان کامالً متعادل بـود. ا  عمل می

کسی با نظام مشکل دارد و حاضر نیست این مشکل حل شـود و اغـراض و   

زد. قاطعیـت   کرد و محکم حـرف مـی   امراض وجود دارد، محکم برخورد می

  ایشان در کنار آن محبتی که داشت این شخصیت را ساخته بود.  

خاطره بسیار شیرین من از ایشان سفر بـه قلعـه خیبـر و آبـارعلی در     

یکی مسجد شجره در مدینه بود. رفتن بـه قلعـه خیبـر بسـیار سـخت      نزد

هاي داخلی آنجا را هم رفتـیم، دیـدیم. مـا آنجـا محبـت       است. ما قسمت

  را دیدیم.  7ایشان به امیرالمؤمنین

اي را از دست دادیم. لذا رحلـت ایشـان واقعـاً     دوست بسیار صمیمی

  محشور باشد.شاءاهللا که با اولیاي الهی  دل ما را سوزاند. ان



 

  

  

  

  

  

 کارآمدمدیریت 

 1رمضانی رضا

االسـالم   هـا و روحیـات حجـت    بـه شـناختی کـه از ویژگـی     با توجه 

آور اسـت. مـن ایـن     والمسلمین نجفی دارم، فقدان ایشان براي من غصـه 

و از زمـان حضــور در تربیــت   1369مرحـوم و عــالم خـدوم را از ســال   

هــا و  ســتان در درسشناســم. آن زمــان بــا چنــد نفــر از دو مــدرس مــی

  بحث بودیم. موضوعات مختلف هم

واسـطه آن صـفا و صـمیمیت و     ارتباط ما با مرحوم آقاي نجفـی، بـه   

معرفت و محبتی که ایشان داشت، از همان زمـان آغـاز شـد و تـا زمـان      

  رحلت ایشان ادامه داشت.

  و تقید به حضور در درس تسلط بر موضوعات مختلف

ود که مجموعـه مباحـث علمـی را از    یکی از خصوصیات ایشان این ب

                                                 
  .:تيب  جهانی اهل مجمعکل  ريدباهللا رضا رمضاني  آيت .١
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کرد و در موضوعات مختلـف تسـلط داشـت.     جوانی خالصه و حفظ می

نسبت به فلسفه غرب و کالم جدید و مباحث دیگري که در آنجا مطـرح  

طور بود. ایشان به حضور در درس بسیار تقیـد داشـت.    شد، نیز همین می

حـث مختلـف   آموخته حوزوي در علوم معقـول و منقـول و بـه مبا    دانش

اصولی، فقهی، فلسفی و عرفانی مسلط بود. ایشان در این مباحث، که هم 

نوعی آشنایی با مباحث جدید بـود و هـم نـوعی تطبیـق در آن زمـان       به 

آید کـه   کرد. یادم نمی صورت جدي حضور پیدا می گرفت، به  صورت می

مجـاز   ایشان در ایام تحصیل غیبت داشته باشد؛ با آنکه، به لحاظ قـانونی، 

  بودیم چهارشانزدهم غیبت داشته باشیم. 

  حافظه بسیار قوي

افزایـی و   جویی و دانـش  تقید ایشان به آشنایی با مباحث، مسائل، علم

فهم دقیق، عمیق و بسیار خوبی کـه از درس و بحـث داشـت، بـراي مـا      

تر بود، امـا   تقدیر و تحسین بود. با اینکه چند سالی از ما بزرگ  بسیار قابل

  ه بسیار خوبی در حفظ مطالب داشت.  حافظ

  و والیت فقیه ، انقالبمعتقد به نظام

والیی و انقالبی بودن ایشان زبانزد بود. این روحانی فاضل و حوزوي 

هم والیی بود و هم والیت را هزینه نکرد. به معناي واقعی کلمه، والیـت  

ـ  :را قبول داشت. آن اعتقاد عمیق باطنی به والیت معصـومین  ت و والی

دهد. ایشان یک شخصـیت   فقیه کامالً خود را در خدمات ایشان نشان می

  نظام و انقالب بود.  معتقد به 
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  مدیریت بسیار کارآمد

تواند الگـو باشـد،    ویژگی برجسته دیگر ایشان، که براي حوزویان می

هـاي   توفیق در مدیریت بود. ایشـان یـک مـدیر موفـق بـود و در عرصـه      

عنـوان    هـاي مهـم کشـور، بـه     مهم و دانشـگاه مختلف، از جمله نهادهاي 

مسئول نهاد حضور داشت و از مسئوالن موفق نهـاد در کشـور بـه شـمار     

خواسـتیم   رفت؛ یعنی اگر ما ده نفر مسئول موفـق نهـاد کشـور را مـی     می

  بندي کنیم، مرحوم آقاي نجفی جزو این ده نفر بود. رده

  ارتباط موفق و اثرگذار

  هـم در ارتبـاط    -هر سه رکن دانشگاه داشـت  در نوع ارتباطاتی که با 

  موفـق بـود.    -مـدیریت دانشـگاه    با دانشجویان، هم بـا اسـاتید و هـم بـا    

هـا بـراي رشـد و ارتقـاي مجموعـه       کرد از همـه ایـن ظرفیـت    تالش می

  ـ  اش بـود  دانشگاهی استفاده کند و به رسـالت و وظـایفی کـه بـر عهـده     

بـه نحـو شایسـته     ـ  لف استهاي مخت که همان مدیریت دینی در عرصه 

  بپردازد.

  حرف مخالفشرح صدر و تحمل 

از نکاتی که امروزه باید روحانیت ما به آن توجه داشته باشـد، توجـه   

نخست در مدیریت دینی، توجه بـه    به حوزه مدیریت دینی است. ویژگی

ماننـد شـرح صـدر اسـت؛     » اخـالق مـدیریتی  «و دوم، » دانش مـدیریت «

 {فه که ذیل آیه شری چنان
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  بــه چهـار نکتــه مـدیریتی در مــدیریت دینــی    1}ق

جامعه بشري اشاره شده است که نخستین آن، شرح صـدر اسـت. شـرح    

هم آثـار   صدر لوازمی دارد؛ هم براي رسیدن به آن هم براي حفظ و بقا و

هاي مخالف را شنیدن، تحمل کـردن، احتـرام گذاشـتن و نقـد      آن. حرف

ْ «عالمانه در حوزه مدیریت دینی قابل توجه است.  اشـراف   »َأْمِری لِی َويرسِّ
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شفاف و بدون ابهام است و داشتن یـارانی  ها به صورت  تبیین آن سیاست

دار شوند. مرحـوم آقـاي نجفـی در ایـن      که بتوانند بخشی از کار را عهده

هاي مدیریتی ایشان، خـود را   حوزه موفق بود و این توفیق در همه بخش

  نشان داد.

  جدیت نسبت به تحصیل و تهذیب

 فهم فقهی ایشان بسیار مهم است. مرحوم آقاي نجفـی یـک روحـانی   

آموخته حوزوي بود که نسبت به تحصیل و تهذیب بسـیار   فاضل و دانش

کرد که شأن و جایگاه یک روحانی را حفـظ   جدي بود. همواره تالش می

کند و حریم این لباسی که بر تن پوشانده بود و آن رسالتی که بـر عهـده   

داشت را محفوظ نگه دارند. ایشان توانست با ابهت علمی که بـه وسـیله   

ندوزي دانش دین، و ابهت معنوي که به وسیله تهـذیب بـه دسـت    ا دانش

  آورد، تأثیرگذار باشد. 

                                                 
 .١٩طه: .١
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  مختلف هاي روحیه خدمتگزاري در مسئولیت

هاي ایشان روحیه خدمتگزاري بود. هر جا که فرصتی  از جمله ویژگی

شد، از این روحیه، به نحـو شایسـته، اسـتفاده     براي خدمتگزاري ایجاد می

روحیه را در دانشگاه و در ایام تبلیغ و هنگامی کـه در   ایشان این کرد. می

مدینه منوره در بعثه مقام معظم رهبري بود، به نحـو شایسـته، نشـان داد.    

کـرد و حضـور در کـربال در جایگـاه      هشت سال در آنجـا خـدمتگزاري   

ترین توفیقـاتی   دانست؛ بلکه از بزرگ نماینده بعثه را از افتخارات خود می

خداي متعال به برکت آن ارتبـاط معنـوي کـه داشـت، بـه      بوده است که 

هاي دیگري هم به ایشان پیشـنهاد شـد؛ ولـی     ایشان عطا فرمود. مسئولیت

وقـت   توفیق حضور در کربال داشـته باشـم، هـیچ     گفت تا وقتی ایشان می

پذیرم و هرگز جاي دیگري را بر اینجـا تـرجیح    مسئولیت دیگري را نمی

حاالت معنوي و ارتباط روحی و عشق و محبتی که . البته این به دهم نمی

  گردد.  داشت، برمی :به ذوات مقدس حضرات معصومین

  :ائمه اطهارتوفیق خدمت به زائران 

و زائران  :و ائمه بقیع 9تمام وقت خود را براي زائران پیامبر اکرم

کـرد.   صرف مـی  7اهللا الحرام و در کربال هم براي زائران امام حسین بیت

جایگاه و مرتبت خاصی را به دنبال دارد  7ه زائران امام حسینخدمت ب

و چقـدر زیبـا، بـدون هـیچ      که خداونـد متعـال بـه ایشـان عنایـت کـرد      

چشمداشتی و تنها براي رضایت ذوات مقدسـه، در آنجـا خـدمت کـرد؛     

هاي مقدسـه،   عنوان خادم حرم  که سبب شد نام او ماندگار شود و به چنان

  باشد. :هاي حضرات معصومین مسال کبوتر حر چهارده
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  عالم عامل

گرفت و در جاهایی که  با روایات بسیار مأنوس بود و از آنها بهره می

کرد. ایشان هم عـالم و   الزم بود، به نحو شایسته آنها را تبیین و تفسیر می

  هم عامل به روایات بود.

  پیرایه و بی زیست ساده

تشـریفات نبـود. یکـی از     عنوان اهل هیچ   زیست بود و به ایشان ساده

هاي مدیر ایـن اسـت کـه بـدون رفـتن در مسـیر تشـریفات، بـا          موفقیت

هـاي   زیستی، نفوذ معنوي خود را گسـترش دهـد و ایـن از ویژگـی     ساده

  برجسته مرحوم آقاي نجفی بود. 

  صحبت و خوش مجلس خوش

بسیار خوش مجلس بـود. وقتـی در حضـور ایشـان بـودیم، از تنـوع       

کرد و به جلسـات   به موقع مزاح میکردیم.  گی نمیمطالب احساس خست

  گذاشت. اي از خود بر جاي نمی صحنه  وقت پشت داد و هیچ نشاط می

  :بیت  و انس با اهل اهل بکا

بود. شنیدم ایامی که در کربال بـود، در   :بیت  اهل بکا و انس با اهل

ـ  گاه، در انتهاي مجلس می آن مجالس خیمه ت نشست و زارزار بر مظلومی

کرد. بدون هر نـوع تشـریفاتی در مجلـس حضـور      گریه می :بیت اهل 

سـوخت و بـدین    ریخت و مـی  اهللا اشک می کرد و براي غربت آل پیدا می
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کرد و افتخار خدمت بـه زائـران    شکل ارتباط خود را با زائران تقویت می

  را داشت. :بیت  اهل

دیـدار   وقتی زمان اربعین براي من توفیق تشرف حاصل شد، موفق به

ایشان نشدم. تماس گرفت و گفت که یک وقتی براي غبـارروبی تمـاس   

گیرم تا در کربال و براي مراسم غبارروبی حضـور داشـته باشـید. مـن      می

اعالم آمادگی کردم؛ اما متأسفانه به سبب ویـروس منحـوس کرونـا، ایـن     

توفیق نصیبم نشد و حسرت خوردم کـه نتوانسـتم در مراسـم غبـارروبی     

  دس حضور پیدا کنم.ضریح مق

 :دو ماه پیش همراه با مسئول بعثه قم به مجمع جهـانی اهـل بیـت   

صـحبت کـردیم.    اي بـا هـم    آمد و اظهار لطف و محبت کرد. چند دقیقـه 

کـردم   بسیار گرم و صمیمی با هم داشتیم و هیچ گمان نمی نشست بسیار

  که این عزیز و این دوست نازنین و بامعرفت ما زود از دست برود.

کـرد، بـراي مـا نیـز پیامـک       هاي جالبی برخورد مـی  گاهی که به نکته

عـاش سـعیدا و   «مند شویم و اسـتفاده کنـیم:    داد که ما هم از آنها بهره می

واقع رحلت ایشان تأسف فراوان و تألم درونـی را بـراي    در ». مات سعیدا

ما پدید آورد و همه دوستان و آشنایان بـر فـراق ایشـان سـوختند. یقـین      

ارائـه   :اریم به واسطه آن خدماتی که خالصانه به حضرات معصـومین د

داد، جایگاه خوبی برایش فراهم خواهد شد. خداوند ایشان را بـا اولیـاي   

  محشور کند و به آرزویش برساند.   7خود و با امام حسین



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  حرمحضور در  روزهاي

 1رفیعی ناصر

ــد«  يهــا یژگــیاز و یبرخــ »تیریمــد«و  »یســتیز ســاده«، »نظــم« ،»تعب

بعثـه   ینـدگ یدفتـر نما  دیمسئول فق ی،روحان ینجف نیاالسالم والمسلم حجت

سـخت   یروحان یاالسالم نجف بود. فقدان حجت ،در عراق يمقام معظم رهبر

 او در عالم برزخ سبب غبطه دوستانش خواهد شد.   گاهیاست؛ اما جا

ر فرشـته از  برود، چهار هزا 7نیامام حس ارتیبار به ز کی یکس اگر

در  نیا یابند. حضور میاش  جنازه عییو در تشکنند  میاو استقبال و بدرقه 

حضـرت   ارتیهر روز صبح را با ز یروحان یاست که مرحوم نجف یحال

 . کرد یآغاز م 7دالشهدایس

هـا   در دانشگاه هیفق یول یندگیو از دوران حضور در نهاد نماها  مدت

کـه   میبگو دیو با بودمآشنا  یروحان ینجف االسالم حجتاز آن با  شیو پ

                                                 
و  هيـ العالم يالمصـطف  ةجامعـ  عضو هيئت علمياالسالم و المسلمين دکتر ناصر رفيعي  حجت .١

  سخنران مطرح کشوري.
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الزم است در بلکه  ؛ستین نییقابل تب ،برنامه کیدر  شانیا تیشخص انیب

مـرتبط بـا    رانو زائها  کاروان رانیمد ان،یبا روحانهایی  مصاحبه نهیزم نیا

  .  انجام شود شانیا یتیبردن به ابعاد شخص یپ يبرا ،دیعالم فق نیا

 زیست مردمی و ساده

 االســالم حجــت یژگــیو نینخســت ،»یســتیز بــودن و ســاده یمردمــ«

. قائـل نبـود   یخود شأن يگاه برا چیه يو. بود یروحان ینجف نیوالمسلم

کـه در حـرم   هایی  یدر سخنران .دمیرس شانیبنده در کربال مکرر خدمت ا

 . برده نشود شانیاز ا یکرد که اسم تأکید میشد، مکرر  می مطهر انجام

بـه مـن    ياریبسـ هـاي   تیمسـئول « :گفـت  میکه  مدیشن شانیاز ا بارها

و  7نیبـا امـام حسـ    يگـاه همجـوار   چیشده است، امـا مـن هـ    شنهادیپ

 ». مکن یرا رها نم :تیو اهل ب 7ابوالفضل العباس

 »دیتعبد و تق« ،یروحان ینجف االسالم حجتمرحوم  گرید تیخصوص

حسـاس   اریبودن، بس یعلم نحیدر  شانیا. بود یو اخالق ینیبه مسائل د

ـ بود که مداحان و سخنرانان، روضه دروغ نخواننـد و مطالـب غ   معتبـر   ری

  .  نکنند انیب

 پذیر والیت

ــوال« ــذیري تی ــالب  »پ ــام و انق ــه نظ ــد نســبت ب ــدگ ،و تعب  یدر زن

به  شانیا یاسیمواضع س. قابل تأمل است ینجف والمسلمین االسالم حجت

 . بود قیوست و رفد ،مختلف قیوجه تند نبود و با همه افراد از سال چیه



  65فصل اول: پیام و بیان

 99,9,25تاریخ:  99990105مجري: شریفی شاخه: آرایی مجدد  و صفحهگیري  غلط 5پ

مالك بود و خدمت به زائـر را بـر خـود     7زائر اباعبداهللا شانیا يبرا

دفـاع از نظـام    ،حال خطوط قرمز داشت و آن نیاما در ع ؛دانست می الزم

ـ نه به عنوان  .الشأن انقالب بود میعظ يو رهبر بلکـه بـه    ،يکـار ادار  کی

 .  دانست یرا بر خود الزم مپذیري  تیوال نیا ،فهیوظ کیعنوان 

اي  نکتـه  و لتیو فضـ  تیبود که روا نیدر هر جلسه بر ا شانیا یسع

 گفـت  مـی  بارها بـه مـن   .گفته شود :تیو اهل ب 7نیدرباره امام حس

ـ و ا 7نیمنبـر امـام حسـ    نیـ که ا دییایبه کربال ب ادیز یسخنران يبرا  نی

 . شود ینم دایپ گرید يفرصت در جا

  مدیریت و قاطعیت

 ینـدگ یچه به عنوان مسئول نماـ  فهیانجام وظ در تیو قاطع تیریمد

و عتبات و چه به عنوان حضور در نهـاد   نهیدر مد يرهبرمقام معظم بعثه 

ــدگینما ــ ین ــفق یول ــگاه هی ــا    در دانش ــرا باـ ه ــ دی ــرید تیخصوص  گ

 . به شمار آورد یروحان ینجف االسالم حجت

 یخـ کـه بر  ییهـا  سال دوست داشتند و در اریرا بس شانیا انیدانشجو

 شانیگاه نتوانستند به ا چیه م،یرا در دانشگاه شاهد بود یاسیس يها تالطم

 .  بچسبانند یبرچسب

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 خا��ات :��ل دوم
  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 هاي دینی  صهرهمه ع درپیشگام 

 1يعباس اسکندر

  ش از انقالبیو مبارزات پ ییآشنا

ــ ــخنیپ ــر س ــرا ی،ش از ه ــوت يب ــد و ملک ــرادر عز یروح بلن ــب ز و ی

 ی،روحان ینجف آقاي حاجن یوالمسلم االسالم حجتحضرت  ،بزرگوارمان

 کـه خواهـانم  و از خداونـد   کنم میرا طلب  یعلو درجات و مغفرت اله

 یبه همه کسـان . همچنین باشد یاله يایا و اولیشان با انبیشاءاهللا حشر ا ان

ن و شان گرفته تا دوسـتا یاز خانواده اـ شان مرتبط بودند  یبا ا يکه به نحو

  . مکن می ت عرضیتسلـ اندرکاران و همکاران  دست

 1348 هاي به حدود سال یروحان ینجف يآقا با حاج نم ییدوره آشنا

البتـه بـا    .بودمدبیرستانی آموز  ک دانشیگردد که آن زمان  یباز م 1349و 

ن یـ آن هـم بـه ا  . دمیشان را آن زمان شـن یاما آوازه ا ؛رو نشدم شان روبهیا

                                                 
  .مدير کل اوقاف و امور خيريه استان قماالسالم و المسلمين عباس اسکندري  حجت .١
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 االسـالم  حجـت در ارسـنجان بـه نـام مرحـوم      یک روحانیسبب بود که 

امام جماعت مسجد محل مـا   ي،موسو یدمصطفیسآقاي  حاج نیوالمسلم

ان از قم یآقاشد.  می انیوآمد مبلغان و روحان شان محل رفتیبود و منزل ا

ـ آمدند و ا یشان میبه منزل ا  يمبلغـان را بـه روسـتاها    ،د بزرگـوار ین سـ ی

با روستاها  وسیعی ارتباط يموسوآقاي  حاج رحومم. کرد یاطراف اعزام م

رخ  یروسـتاها اتفاقـات  اگـر در  معمـوالً   و بود ينفوذ. ایشان فرد باداشت

را  ینجفـ آقـاي   حـاج  نکهیقبل از ا ،آن زمان. ندگفت میشان یا يبرا ،داد یم

ن شـا یاز ا )امـام جماعـت مسـجد   (بزرگوار  ین روحانینم، ایا ببیبشناسم 

ـ  فرمود رد. میک بسیار تعریف می کـه آمدنـد مـا آنهـا را بـه       ین مبلغـان یب

است که هـم طلبـه    ینجفآقاي  حاج ک نفر به نامیم، یروستاها اعزام کرد

ـ  مـی  تیار احساس مسئولیبس ،غیاست و هم در امر تبل يباسواد د و بـا  کن

ـ اي هـا  فیـ ن اسـم و تعر یا. جوشد یخوب م -شان یر ایبه تعب -مردم  ن ی

در ذهن مـن بـود تـا     ـ  شد نال میه بعدها پدر عکـ امام جماعت محترم  

ـ سـال  ه  یـ ل در حـوزه علم یامـر تحصـ   يق حاصل شـد و بـرا  ینکه توفیا

  .به قم آمدمـ 1352

  راه موفقیت

ار دوسـت  یبس ی که از قبل بود،تیکه وارد حوزه شدم، با آن ذهن یزمان

شـان مـرتبط   یداشتم که متوجـه شـدم بـا ا    یدوستان. نمیشان را ببیداشتم ا

ک منـزل کوچـک و   یـ شـان  یا. شـان بودنـد  یا يهـا  يستند و از همشهره

ـ  يق شد برایک روز توفیشگاه قم داشت که یدر منطقه آسا يمحقر ن یاول
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و ک طلبه جاافتاده یشان یآن زمان اکنم. مالقات  شاندر منزلرا شان یبار ا

منتها سـلوك و اخـالق    .سال بودپنج ما  یلیفاصله تحص. بود یمبلغ خوب

شان مـرتبط  ین سبب شد که با ایار جاذبه داشت و همیمن بس يراشان بیا

آن موقـع در  وآمدهاي  رفتشتر یالبته به باشم؛ داشت ییوآمدها شوم و رفت

   .حوزه بود

  نوآوري در مبارزات انقالبی  

انقـالب مطـرح    يغ برایو امر تبلشد انقالب شروع که  57و  56سال 

در شهر مرودشـت اسـتان فـارس    خود را  یانقالب هاي فعالیتشان یا، بود

ن یـ هـا ا  از برنامه یک. یداشت یار خوبیبس يها يزیر داد و برنامه یانجام م

د در یـ هر شب ما با فرمود بی را جمع کرده بود و میانقال يها بود که بچه

گر را هم در یمساجد د يها م و مردم و امام جماعتیاز مساجد برو یکی

. هرچنـد آن زمـان   میکنـ  یرانآنهـا سـخن   يم و بـرا یآن مسجد جمـع کنـ  

بـات و آزار و  یتعق ی،شـهربان  يروهـا یبود و سـاواك و ن  ییها تیمحدود

ـ بـه ا  ییچ اعتنـا یشان هـ یاما ا ،داشتند ییها تیاذ هـا نداشـت و    ن بحـث ی

کـرد اگـر خـودش     یاحسـاس مـ    وقـت هر  .داد یخود را انجام م يکارها

د، یـ مـل آ بـه ع  یممکن است ممـانعت  ،کند یسخنران يبخواهد در مسجد

 يبـرا  یاگـر ممـانعت  داد تـا   قـرار مـی   را سخنرانامام جماعت آن مسجد 

مـا از  . زد و از دسـت نـرود  یـ آن مجلس به هـم نر  ،به وجود آمدخودش 

هـا و   جماعـت پس از هماهنگی، امام  ،شانیم که در خدمت ایبود یکسان

  . میداد یب میرا ترت یم و برنامه سخنرانیکرد یها را جمع م جوان
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  ري دقیقگی هدف

پـروا   بـی  از جاهـا  ياریار پرشور بود و در بسیشان بسیا يها یسخنران

ل شروع حرکـت در لفافـه حـرف    یاوامبلغان انقالبی نکه یبا ا. برد یاسم م

ن یاوقـات در حـ   یگاهبود. لذا ح و واضح یار صریشان بسیاما ا ند،زد یم

دم هسـت  ا. یزدند یکردند و مجلس را به هم م یروها حمله مین ،یسخنران

آمدنـد  که م یمرودشت برنامه داشت ياز روستاها یکمسجد یدر یک شبی 

کـه  ي ما در آن شرایط این بود از کارها یکو به آن مسجد حمله کردند. ی

م که نتواننـد  یداد يفرار یکیشان را در تاریم و ایبرق مسجد را قطع کرد

ـ یدر بحث انقالب در آن شهرستان حقزمان آن  .کنند شانریدستگ ـ اً غقت ر ی

هـم   یجوان و نوجوان يها اگر طلبه. محور نبود یکس ی،نجفآقاي  حاج از

، یرسـان  قتـاً آنجـا در اطـالع   یحقایشـان   نـد. شان بودیحول محور ا ،بودند

  . ار مؤثر بودیبه صحنه کشاندن مردم بس ی وده یآگاه

ار یهـا بسـ   لذا جمـع کـردن آدم   .شتر مهاجر بودندیمرودشت بساکنان 

شـان را گرفتـه بودنـد و    یو پرشـور دور ا  یانقالب يها ا بچهام ؛دشوار بود

آنجا انجـام   یخوب یلیت کار را به دست داشت و حرکت خیشان محوریا

 ياز شـهرها به یکی  ی،نجفآقاي  حاج شهر مرودشت به برکت وجود .شد

  .  شدتبدیل  در صحنه انقالب

 یهراز و گایشبه  یگاه ؛شان منحصر به شهر مرودشت نبودیت ایفعال

، پرشـور  ،جوان يا طلبه. کرد یم یو سخنرانرفت  نیز میگر ید يشهرهابه 

ـ انقالب را خوب تحل. بود یار خوبیان بسیبداراي و  و نترسشجاع  ل و ی

در منطقـه شـمال    ینجفـ آقـاي   . حـاج کـرد  یم یار خوب معرفیامام را بس
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انقـالب مطـرح   مبـارزان   یاصـل  ياز محورها یکبه عنوان یاستان فارس 

شـان  یاهاي انقالبی داشت.  هایی با چهره آمد و ارتباط یقم م به یگاه. بود

بـا   رفـت  مـی غ یـ کـه تبل  ییامام را در جاها يها هیها و اعالم کتب و رساله

  .  دیرس يروزینکه انقالب به پیتا ا کرد برد و منتشر می می خود

  نوآوري در تبلیغ

ر از بحـث  یـ غـ داشـت    ینجفـ آقـاي   حـاج  کـه  ییهـا  یژگـ یعمده و

کـه   یار مناسـب یان بسـ یـ و تسلط بر معارف و احکام و ب یغیتبل يتوانمند

بـود.  جـذب مـردم    يبـرا منحصر به فرد  ییها کیاز تاکتاستفاده  ـ  داشت

 يهـا  ند مسجد و در برنامـه یاید بیادم هست به مردم گفته بود که همه بای

هـا   د و در برنامهیایبه مسجد برا که  یهر کساسم ما . مسجد شرکت کنند

کنیم.  معرفی میه یبه حوزه علم ،نیبه عنوان فرد مؤمن و متد شرکت کند،

وجـود   یسـتم ینکـه آن روز س یبا ا. بود ییها ها و ظرافت ک لطافتاینها ی

مـردم را   ،ها قهیها و ذوق و سل کین تاکتیاز ابا استفاده شان یاما ا ،نداشت

کـردن بـه   ق یزه دادن و تشـو یها را با جـا  ها و بچه کرد و جوان یجذب م

آقـاي   حـاج  مسجد ،ن مساجدیتر از شلوغ یکیو ر ؛ ازاینکشاند یمسجد م

آقاي موسوي دربـاره   . حاجآمدند یمبه آنجا ها  مردم و جوانکه  بود ینجف

اسـت. بسـیار   مزاج  مشرب و شوخ ار خوشیبسکه  گفت میشان یسلوك ا

  .  گرفت یرا نم خودمونی و خاکی بود و خود

  دانشمند آگاه

کوشـا بـود و هـم     يحوزو یو علم یخود در مباحث درسشان هم یا
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ق یشـان مـرتبط بودنـد و ارتبـاط داشـتند را تشـو      یکه بـا ا  یوسته کسانیپ

 یک مسئله علمی گفت می بود يا جلسهگعده طلبگی یا هر وقت . کرد یم

چـه   ـرا   يحوزو یک موضوع علم. یمید تا با هم مباحثه کنیرا مطرح کن

ـ آقا گفت میکرد و  یمطرح مـ ا فلسفه  یول فقه، اصدر چه  ،اتیدر ادب ان ی

  .  دیبگو ،ن موضوع کرده استیدرباره ا يا مطالعه یهر کس و دینظر ده

نکـه جلسـات   یا یکـ : یداشـت  يادیبود که خواص ز یژگیک وین یا

دوم . شـدند  یم یافراد مشغول بحث علمشد و  نمی بت همراهیشان با غیا

 يفرد ینکه وقتیسوم ا. شدند یند مم عالقه یعلم يها نکه افراد به بحثیا

 يزیـ گرفـت و اگـر چ   یاد مـ یـ  يزیـ ک چیـ نشسـت،   مـی  ن جلسهیدر ا

در  یذوق و شـوق علمـ  . لذا ایشـان یـک   داد یاد میگران یدانست به د یم

درس و در شان موجب شد که بنده یا . این ویژگیآورد یافراد به وجود م

 اگر رفاقت مـا بـا  ام  گفتهبارها که  ؛ چنانشرفت کردمیپ يحوزو يها بحث

نکه در حـوزه درس بخـوانم، کـار    یا يد به جایشا ،نبود ینجفآقاي  حاج

اگر بخواهم خالصه . گرفتم یر قرار نمین مسیدادم و در ا یانجام م يگرید

 ک طلبه به تمام معنـا یم که ید بگویف کنم بایشان را توصیا یدوران جوان

با یک روحیه بسیار بـاال  سئولیت و با حس م ی؛ هم فاضل و هم انقالببود

  . ژه نسل جوانیبه و ،مردم يجذاب برا و

  هاي عمیق علمی فعالیت

ک طلبه فاضـل، درس خوانـده و صـاحب    یشان یااینکه گر ید یژگیو

و  ی، اصـول یفقهـ  يهـا  در بحـث ایشان دهم که  یمن شهادت م. نظر بود
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چ وقت یداشت و ه یار خوبینظرات بس ی،عرفانـ  یفلسف يها بحث یحت

اد یـ شـان ز یبا ا من  درسینکه فاصله یبا ا .دیکش نمیگران ین را به رخ دیا

چ وقت خـودش  یشان استفاده کنم، هیکردم که از ا یم یوسته سعیبود و پ

شنهاد داشتم کـه فـالن   یو هر وقت پمعرفی نکرد را استاد و من را شاگرد 

م ا بـا هـ  یـ کـه ب  فرمـود  براي من بگوید، ایشان می ا فالن کتاب رایدرس 

خودش از تر  نییپا يها قدر متواضع بود که طلبه نیا یعن؛ یمکنی می مباحثه

م کن می ک بخش را من مطالعهی گفت می .کرد یرا در قالب مباحثه دنبال م

که مطالعـه  را  ین قسمتیاشما را مطالعه کن، فردا دیگر و شما هم بخش 

ح مطـر  ،و آن بخش را هـم کـه مـن مطالعـه کـردم      کنی می مطرح ي،کرد

ن یا. شاگرد هستم ناستاد و ماو ک وقت احساس نشود ی خواهم کرد، تا

ک یدر  ید که فرد از نظر علمیدا کنید پیتوان یم يرا در کمتر افرادروحیه 

 یشـاگرد تلقـ   ،تـر هسـتند   نییرا که از خـود او پـا   ییباشد و آنها یسطح

  . کند یخود تلق يا مباحثه همبلکه نکند؛ 

ــابرا ــا ایبن ــنکــه مباحین ب ــات علم ــادي  یث ــتزی ــیداش ــت یم، ه چ وق

گذاشت من احساس کنم که شاگرد هستم و او استاد و من دارم از او  ینم

است که تا افراد مهذب نباشند و  ییها یژگیاز و یکین یا. مکن می استفاده

  .رسند ین مرحله نمیب نکرده باشند، به ایخود را تهذ

  خودسازي و تهذیب نفس

لـذا بـه    .ب نفـس کـرده بـود   یبود و تهذ یفرد مهذب ی،نجف آقاي حاج

طـور نبـود کـه     آن ؛ امارفت یغ میتبل. نداشت یل و رغبتیم یی،ایمسائل دن
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ـ بـه او بدهـد    يزیچ یمنتظر باشد کس  يا و حـق جلسـه   يا حـق منبـر  ی

ـ بلکـه بـه مـا هـم ا     ،گونه بـود  نیتنها خود ا نه. افت کندیدر ه ین را توصـ ی

رسـاند   یم يد که خدا روزیلص کنخدا خا يغ را برایتبل گفت . میکرد یم

ار یشان بسیبود که ا یاز مباحث یکین یا. دکن می را اداره یو خود او زندگ

ماننـد   یکسـ  يبراو رگذار بود یواقع هم تأثدر داشت و  تأکیدآن  يبر رو

بـه  داشتم، به یک باور تبدیل شده بـود.  وآمد  شان رفتیار با ایبنده که بس

. فات توجه نداشـت یو تشر ییایبه مسائل دناصالً . ست بودیز شدت ساده

 یخـانوادگ  يوآمـدها  شـان رفـت  یازدواجم تا اآلن با ا يمن از همان ابتدا

  .  دمید یشان را میساده ا یداشتم و زندگ

  ناهار، کباب کنجه و ماست

. آن مرحـوم اشـاره کـنم    يهـا  از مـزاح  یکینجا به یامناسب است در 

ـ تبلبا هم  ،طقامنیکی از دو سال در  یکی . خـانواده هـم بـا مـا     میغ بـود ی

و  کرد خواند و سخنرانی می حضور داشتند. ایشان در یک مسجد نماز می

م، مقابـل منـزل   یرفتـ  یاوقات که با هم م یگاه. گرید يمن هم در مسجد

صرف  يا امشب برایکه امروز ظهر  گفت میشان یم، ایدیرس یشان که میا

د یـ خواه یمـ  يزیـ م چه چگفت می .دیاوریف بیا ناهار به خانه ما تشریشام 

م کنجـه و ماسـت داریـم. اول فکـر کـرد      د کبابییایکه ب گفت . میدیبده

م چه خبـر اسـت و   ینیببو م یم برواست. یک بار به عیال گفت نیچنواقعاً 

ـ . میرا بخـور  ین کباب کنجه و ماست حاج آقا نجفیا دم یـ م دیرفتـ  یوقت

ک کاسه هم یو  یر محلیک کاسه پنیک مقدار نان و یسفره را انداخت و 
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م حاج آقا پس کباب کنجه و ماسـت  انگور آورد و در سفره گذاشت. گفت

ـ دارد که شما به چه د یبستگ. گرین است دیکجاست؟ گفت هم بـه   يدی

  .  دین نگاه کنیا

ـ البته غیـر    میشد یشان میوارد منزل ا یبدون دعوت قبلزمانی که هر 

انـداخت و نـان را    یه را مـ سـفر . ن بودیسفره هم ـ یرسم يها دعوتاز 

 اریبسـ . و انگوربود ر ین کاسه پنیگذاشت و کباب کنجه و ماست هم ا یم

ـ او اهم يچ عنـوان بـرا  یا بود و به هـ یاعتنا نسبت به دن بی رغبت و بی ت ی

ـ م یید، چـه غـذا  کنـ  ی مـی زندگ ینداشت که در چه منزل ـ  مـی  لی ا یـ د کن

  . واقعاً مهذب بود. تسیاو در نظر گرفته شده است، چ يکه برا یامکانات

  در دنیاي رفاقت بسیار راحت بود

، تـر  مهمنها یزد و از همه ا یتهمت نم یبه کس. کرد یرا نم یکس بتیغ

ـ ا هـر چ یاساس حسادت  ها بودند که بر آدم یاوقات بعض یگاه ، بـه  يزی

ـ دنبـال ا . کرد یگذشت م یبه راحتایشان زدند و  یم هایی حرفشان یا ن ی

ن حـرف  یداشته باشد که چرا شما ا ییا با طرف دعوای کند ینبود که تالف

نهـا  یا. شـد  یگذاشـت و رد مـ   یمـ  ها حرف يار راحت پا رویبس .دیرا زد

ات به ما درس داده بودنـد  یدر روا :بود که ائمه اطهار ییها همان آموزه

رفاقـت   يایـ در دن. ن مسائل و مباحـث بـود  یبند به ایپا ،شان در عملیو ا

ـ بـا اخـالص در اخت   ،داشـت  يزیهر چار راحت بود و یبس ار دوسـت و  ی

ي. مـاد  يهـا  و چه بحث يو معنو یعلم يها چه بحث؛ گذاشت یق میرف

بـه خـاطر او بـه     یکسـ . تکلف و بـدون زحمـت بـود    وآمدها بی رفت در

  .  افتاد یزحمت نم
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  انقالب و حضور در جبهه نبرد يروزیپس از پ

ان دفـاع مقـدس   در دورپس از پیروزي انقالب، حضور فعـالی  شان یا

بحـث   یکـ : یمکن می من در دو مقطع بحث دفاع مقدس را مطرح. داشت

شـان جبهـه   ینبود با ا يادیق زیکه توف ستها شان در جبههیحضور خود ا

شان به یغرب گرفته تا جنوب، ا يها ان بودم که از جبههیاما در جر ؛بروم

ات اتفـاق  اوق یآنجا هم گاه. کرد یدا میحضور پ يا ک مبلغ جبههیعنوان 

. بحث دوم ـ که  میبود يم و با هم مختصریدید یگر را میافتاد که همد یم

ـ ن تـأمین بحـث  اسـت ـ    تـر  مهـم شـان در جبهـه   یبحث حضور ااز  رو و ی

من سه سـال در خـدمت   است. جنگ  يها جبههبراي ها  کمک يآور جمع

ادم . یـ و تـالش داشـت   ینـه سـع  ین زمیشاهد بودم که چقدر در ا ،شانیا

ـ از بـه تزر یـ رو کم آورده و نین ،گفتند جبههی زمانهست  . رو اسـت یـ ق نی

 »تیجبهه و جنگ و وال«با عنوان  يناریسمو به خرج داد  يابتکارایشان 

کـه حـدود   کـرد  شهر مرودشت برگـزار   یورزش يها ومیاز استاد یکیدر 

در آن حضـور یافتنـد. وي در ایـن سـمینار،     هـا   پنج هـزار نفـر از جـوان   

ل یخ ،م از آن شهریدیفردا د .انجام داد يل و پرسوزار مفصیبس یسخنران

  . ها رفتند ها به سمت جبهه م جوانیعظ

بـود؛ البتـه بعضـی    قم به مرودشت از وآمد  شان مرتب در حال رفتیا

در منطقه بوانات فارس مستقر بـود  نیز سال دو  اوقات هم ساکن بود. یکی

خـانواده  ون ـ چـ   مرودشـت . امـا بـه   مخدمت ایشان بودهم آنجا من که 

  .  داشتوآمد  رفت اریبس ـ بودآنجا  یشان از اهالیا

کـه داشـت، هـر     ییگرا ه جوانیطبع بودن و روح شان به خاطر شوخیا
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هـاي بسـیاري اطـراف ایشـان را      ه، رزمنـد یافت حضور میوقت در جبهه 

هـا   رفـتم و بـا بچـه    یم یغیو تبل یبه عنوان رزم یگاهگرفتند. من نیز  می

؛ ها جذاب بـود، مـن نبـودم    بچه يبرا ینجفآقاي  حاج که درق آناما  ؛بودم

نـوع رفتـار و برخـورد و    و  داشـت  یبه خصوصروش ک یشان یاچراکه 

العـاده مـورد    فـوق  ،شان در جبهـه یا. درک یجاد میت ایجذاب سخن گفتنش

کـرد و   یخـوب جـذب مـ   افراد را کرد،  یژه صحبت که میبه و ؛توجه بود

ش عمـق  هـای  . صـحبت کردنـد  یوجه مـ ش خوب تهای صحبتها به  جوان

دوران . ایشـان در  ت داشـت یجـذاب  ،خـاطر همین بود و به  یداشت، علم

  .  عهده داشتهایی را بر  نیز مسئولیتدفاع مقدس  یطوالن

  ها ه در دانشگاهیفق یول یندگیحضور در منصب قضا و نهاد نما

روس حـوزوي، دروس تخصصـی هـم    افـزون بـر د   ،شان در حوزهیا

همین خاطر اول جذب دستگاه قضا شـد و مـدتی در اسـتان    و به  خواند

ر یبه تعبضاوت را رها کرد؛ زیرا ـ   قبعد از مدت کوتاهی،  یزد قاضی بود.

ایشـان بـه مـن    نداشـت   ياش بـا قضـاوت سـازگار    هیروحایشان ـ  خود 

 يکـرد و کارهـا   شـود خـدمت    یکـردم آنجـا مـ    یمن اول فکر م گفت می

و اینکـه   سـت یه من سازگار نیدم با روحیا دتوان انجام داد، ام یم ياریبس

  گفـت  . میلب پرتگاه جهنم است، واقعاً لب پرتگاه است یند قاضیگو می

خواسته آنهـا   مخواهند که اگر بخواه یاز آدم م ییزهایند و چیآ یم یکسان

عمـل   يطـور  مبخواهاگر و  مبده متوان ی، جواب خدا را نممکن تأمینرا 

گر خواهند شد و یک طور دیها با آدم  یلی، خمکه جواب خدا را بده مکن
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بدهنـد کـه    ید منصب قضـاوت را بـه کسـ   یه را ندارم و باین روحیامن 

  .  ه آن را داشته باشدیروح

  روح لطیف

اما هنوز هم بـا   ،هستند که من آنها را متهم کرده بودم یکسان گفت می

اي بود  هروحین به واسطه آن یا. ندکن ی میرند و احوالپرسیگ یمن تماس م

و افـراد هـم بـه هـر      کردم گفت که حق کسی را ضایع نمی که داشت. می

ـ امـا مـن اذ   ؛کردنـد  یر و تشـکر مـ  یچه حاکم چه محکوم، تقد ،حال ت ی

وارد  ،ن خاطر بحث قضاوت را رها کرد و از قضاوتیلذا به هم .شدم یم

  .  دانشگاه شد

رانی که در طول دو انصافاً. متفاوت است يدو جا یقضا و مراکز علم

ـ البته ارتباط ما در دوران دانشـگاه   . ، موفق بوددر دانشگاه حضور داشت

ک مقـدار  ـ یـ راز بـودم   یت داشـتم و در شـ  ینکه من هم مسئولیبه خاطر ا

  هران بود. در تهم  یدر کرج و مدت یشان مدتیکمتر شد و ا

  فراجناحی

 یو گروهـ  یجنـاح  يهـا  انیشان در جریااینکه گر یار مهم دینکته بس

نـه  ین زمیـ کرد که حواس خـود را در ا  یه میقرار نگرفت و به ما هم توص

س یقبول داشـت و تـدر   یه را علمیت فقیبه شدت مسئله وال. میجمع کن

ان یه را بیت فقیمربوط به وال یمعموالً مباننیز ش یها یدر سخنران .کرد یم

را بـر   یجناح گاه هیچ .مند بود و ارادت داشت ار به آقا عالقهیبس .کرد یم
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د و کن می انقالب کار يهر کس برا گفت و می داد یح نمیگر ترجیجناح د

ـ ا. میت است، ما مخلـص او هـم هسـت   یپشت سر وال ن طـور نبـود کـه    ی

. گـردان باشـد  یرودیگـر  کند و از طـرف   يک طرف طرفداریبخواهد از 

کرد  یه میشه هم به ما توصیاست و هم يگریز دیت ما چیمأمور گفت می

کـه در  ـ چـه در دوران دفـاع مقـدس     . ایشـان  دیطور باشـ  نیا گفت میو 

یـا  دانشـگاه  در که  یدوراندر و چه ـ بود   یاستان فارس اختالفات فراوان

  .گرفت یگونه مسائل و مباحث فاصله م نیاز امدینه و کربال بود، 

  ورزید   به حضور در کربال و مدینه عشق می

اي کـه بـه    تمـام عالقـه  هرچند درباره علت ترك دانشگاه، با توجه به 

شـنهاد  یاما ظاهراً بـه سـبب پ   ،شان صحبت نکردمیبا ادانشجویان داشت، 

منـد   ار عالقهیبس 3شان به عترت طاهرهیا. شان بودینه به ایت در مدیفعال

هـا   نـه ین زمیـ در ا يشنهادیپ ین موضوع بود و وقتیقاً معتقد به ایعم. بود

بـه   یشـان زمـان  یا. داد یمح یکرد و ترج ین میشد، سبک و سنگ یمطرح م

بـر همـه جـا     :عیـ و ائمه بق 9نجا در جوار رسول خدایمن گفت که ا

م کـن  می احساس ،شان داشتمیکه از ا یمن با توجه به شناخت. ح داردیترج

شـان را جـدا   ی، ا:ت عصمت و طهارتیهمان ارادت و عالقه به اهل ب

  .  نه فرستادیکرد و به مد

عظم رهبري در مدینـه و کـربال   ه مقام منده بعثیکه نما یا در دورانیگو

نکـه  یاکه نپذیرفته بـود. دربـاره    شنهاد شدیشان پیبه ا ییها تی، مسئولبود

ی ؛ اما بـه طـور کلـ   اطالعی ندارم ،شنهاد شده بودیشان پیبه ا يچه موارد
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هـم  را  ییهـا  تیشان بودنـد و مسـئول  یدنبال ا ي مختلفیدانم که جاها می

ژه خدمت به اهل یبه ومدینه و من  گفت میان شیا که شنهاد کرده بودندیپ

 گفـت  می ،کربالدر و چه که بود نه یمددر چه . دهم یح میرا ترج :تیب

بـه   یضـمن  یمن زمـان . معاوضه کنمدیگر  هايزینها را با چیامحال است 

 یفرهنگـ  ی،تیریمد ی،علمهاي  حیف است شما با این ویژگی مشان گفتیا

شـان گفـت   یکـه ا حضور نداشته باشـید  ها  تیمسئولاین در  ی،تیو شخص

واقعاً  یعن. یمیرا رها کن و بگذار در عالم خودمان باش ها حرفن یا یفالن

متنسبت به س رغبت بود بی ها ستها و پ .  

  شمرد   المال را بزرگ می بیت

حفـظ و صـیانت از   د بـه  یـ شـان بـه شـدت مق   یکـه ا اینگر ید یژگیو

که بـا او   یهم مواظب بود کسان کرد و یت میهم خود رعا. المال بود تیب

نکه من یبا ا داد؛ س را بر هیچ کس ترجیح نمیچ کیه. ت کنندیرعا ،بودند

ـ ام و ایشان نسبت به من محبت داشت. ـ  شان بودیا یمیاز دوستان قد ن ی

چ کـس  ید در عـالم رفاقـت هـ   یشا ،شانیرحلت اداستان م که در یرا بگو

خـاص   يهـا  بحـث  یقتـ ن حـال و یامـا در عـ  ـ؛   ش از من ضرر نکـرد یب

مـن  . میبا هم نـدار  ییچ آشنایکرد که ما ه یآمد، فکر م یش میالمال پ تیب

ـ بعثه مدینه ت یشان مسئولیا. را مطرح خواهم کرد ییموردها عهـده   ررا ب

ان یعیاز شـ  یککردم. ی فعالیت می یبخش امور فرهنگدر داشت و من هم 

در  ،مقلد آقـا بـود  ج فارس را که یه خلیحاش ياز کشورها یکیا ی ینیبحر

ـ ید ایـ فهم یتی کـه داشـتم،  از سر و وضـع  .دمید 9حرم رسول خدا  یران
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کـار شـما   «م: ؟ گفـت »کجاسـت  يبعثـه مقـام رهبـر   «پرسید: از من . هستم

و در  ،بعثه يمن خودم از اعضا« :گفتم». میک کاري دار«؟ گفت: »چیست

قـت  یبعثه هستم گفت حق يد من از اعضایفهم یوقت». خدمت شما هستم

گفـتم بـا هـم    . خواهم بروم و وجوهاتم را حسـاب کـنم   ین است که میا

وجوهـات   یم قسمت وجوهـات بعثـه و مبلـغ قابـل تـوجه     یآمد. میبرو

آقاي  حاج مبلغ را گرفتم که بعد خدمتمقدار اندکی از من پرداخت کرد. 

ـ ندر بعثـه   ییکارهـا براي انجام م که اگر یبدهم و بگو ینجف از بـه پـول   ی

ـ   يبـرا  يکار ،آن روز و روز بعد. اما کنندنه یهز ،دارند ش آمـد و  یمـن پ

روز سـوم خـدمت   . شـان بـدهم  ینم و پول را بـه ا یآقا را بب حاجنتوانستم 

 ینجا آمـده و مبلـغ قابـل تـوجه    یا يدم فردیشن یفرمود فالن .شان رفتمیا

شان پول را از من گرفت و گفت شما استفاده یا. پول پرداخت کرده است

کسانی کـه بـا او    خواست ینم؛ ایشان و بعثه استفاده کندبهتر است  ی،نکن

  .  رندیرها قرار بگین مسیدر اهستند،  مرتبط

و در ایام اربعین به همراه چند نفر به کربال رفتیم. ایشـان بـه مـا     95سال 

گفت ما اینجا اتاق نداریم. امـا اگـر اتـاق هـم داشـته باشـیم، از شـما کرایـه         

دهیم. بعد ایشان من را کنار کشـید و   کرایه میگیریم. گفتیم حرفی نیست،  می

کـنم؛   گیرم؛ منتها کرایه شما را خودم پرداخـت مـی   گفت من از همه کرایه می

چون ما با هم رفیق هستیم. گفتم چرا شما پرداخت کنید! من خودم پرداخـت  

کنم. گفت نه. لذا از همـه پـول گرفـت و بـه جـاي مـن از جیـب خـود          می

قـدر هـم    توانسـت و ایـن   شان مسئول بعثه بود و مـی پرداخت کرد؛ هرچند ای

  اختیار داشت که رایگان و با هزینه بعثه اتاق در اختیار من قرار دهد.
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  هاي جوان در مدینه   جلسه براي زوج

ـ بـه و بـراي زائـران،    یار خـوب یبسـ  یفرهنگـ  هـاي  ایشان فعالیـت  ژه ی

شـان  یا .منـد بودنـد   ار عالقـه یشان بسـ یدانشجوها به ا. داشت ،انیدانشجو

که دانشـجو بودنـد و    ییعروس و دامادها یعنی ،متأهل يدانشجوها يبرا

 يهـا  بحـث . بـراي آنهـا   داشـت  ینـه آمـده بودنـد، جلسـه خاصـ     یبه مد

نکه چگونه با هـم  یمانند ا یو مسائل گوناگون یآداب زندگ ی،شناخت روان

 کهجوان دانشجو  يها زوجبه د بود یار مقیبس .کرد یرا مطرح م ...باشند و

و ي آنهـا بمانـد   بـرا  يادگـار هدیه دهد تا یا قرآن یک سجاده ی ،آمدند یم

  ببرند.  نه لذت یشه از حضور در مدیهم

احکـام  . کـرد  یرا برگزار مـ  یجلساتنیز ـ به طور ویژه ـ   ها  خانم يبرا

 یکه آنجا آمدند به روش يافرادتا کرد  یت دنبال میار با حساسیحج را بس

 تأکیـد ار یان بسـ یـ هـم بـه روحان  . اطل شـود بشان  مناسکعمل نکنند که 

ان یـ که بـا روحان  یدر جلسات. کرد یدا میشان ورود پیکرد و هم خود ا یم

د در یکـه شـا   ییزهـا یچ. کـرد  یرا مطـرح مـ   یمعموالً فروع فقهـ  ،داشت

شـان بـه عنـوان مسـائل مسـتحدثه      یامـا ا  ،معمول ما نبود یفقه هاي کتاب

واقـع در مباحـث   در شـان  یافت. گ میل خود را هم یکرد و دال یمطرح م

شـد و   ین جلسـات بحـث مـ   یاوقات در ا ینظر بود و گاه صاحب ی،فقه

  .شد یگفته منیز ان علما و مراجع ینظرات آقا

ار متواضـعانه  یبسـ  را آمدند یبه بعثه م یانی کهژه دانشجویبه و ها جوان

با ان ریدر ارا  ییها ارتباطاز قبل بودند که  یکسانگرفت. بعضاً  یل میتحو

ـ   ،نداشـتند از ایشـان   یچ شناختیها هم ه یداشتند و بعضایشان   یامـا وقت
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نده بعثـه  یبه عنوان نما يار جالب بود که فردیآنها بس يبرا ،آمدند یآنجا م

ند و بحـث  ینش یمآنها  رد و باگی یل میآنها را تحو ین تواضع و فروتنیبا ا

ن یار دلنشـ یبسـ شـان  یا يها یشوخ. دکن ی میو مزاح و شوخوگو  گفت و

  . بود

  اهل سنت يو ارتباط با علما یبیت تقریفعال

شیعیان ن ید بین بود که نبایاعتقادش بر ا. داشت یبیه تقریشان روحیا

کـه امکـان    ییتا آنجـا . وجود داشته باشد یشکاف و اختالفو اهل سنت 

ن جـزو اعتقـادات و اسـتنباط    ین اختالفات کاسته شود و اید از ایبا ،دارد

کـرد.   مـی ار تالش ین راه هم بسیادر  بود یو مذهب ینیاز مباحث دشان یا

از  یبخشـ گذاشـت کـه    ها می روحانیان و کاروان يبرا ینه جلساتیدر مد

به اهل سـنت و هـم   هم شان یا. آمدند یران میاز او اهل سنت بودند آنها 

د تا دشـمن  یمتحد باش ،د با هم و کنار همیکه باکرد  توصیه میان یعیبه ش

و  یو جلسـات خصوصـ   . سـمینارها وارد کنـد  يا اند به اسـالم لطمـه  نتو

ـ از روح یاهل سنت داشت، همه حاک يکه برا یعموم شـان  یاتقریبـی  ه ی

بسـیار  و  سنت آنجا ارتبـاط داشـت   اهل ينه که بود با علمایدر مد. است

در اوقات  یگاهنیز که گر ید يکشورها يعلما. گذاشت یبه آنها احترام م

ار قبول داشتند و یشان را بسیا ،آمدند یا به بعثه مبودند ی دعوتسمینارها 

  .  کردند ین میشان را تحسیا یبیه تقریروح

ارت یـ کـرد کـه ز   یه میتوص ،عهیان شیژه روحانیبه وبه شیعیان، شان یا

ـ     یکه گاه ییها عاشورا و روضه ن یاوقات ممکن اسـت بسـاط وحـدت ب
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شان آنجـا  یکه ا ين روزیاولادم هست . یدنخواننمسلمانان را به هم بزند، 

هـا   یکـی از کـاروان   یروحـان هم اعزام شده بودم. روزي من  شد،مستقر 

مـن  یـد.  ارت ببرین کاروان را به زیشما ا نیامده بود و ایشان به من گفت

و بـردم  نـه  ین مدیالحـرم  نیبه ب. زائران را نه آشنا نبودمیمد يبا فضا یلیخ

نبود که به ما  یخوشبختانه کسخواندم. روضه ، 9رو به قبر رسول خدا 

ف کـردم کـه   یـ شـان تعر یا يم و بـرا یبه بعثه برگشت یرد؛ اما وقتیراد بگیا

چگونه آنجـا   !به به روضه خواندم، گفتبردم و ن یالحرم نیببه کاروان را 

گـران  یخـدا بـه داد د   کنی، می طور نیما را بگو! تو که ا !؟يروضه خواند

د یـ هـا نبا  ن برنامـه ین جمع باشد و از اد حواستاینجا بایبعد گفت ا. برسد

  . برگزار شود

در  یخاصـ  هـاي  ظرافـت از . کـرد  یار خوب برگزار مـ یبسرا جلسات 

ن بـا  یاهل سـنت و همچنـ   يش با علمایو برخوردها ها صحبتها،  ارتباط

کـه  بودنـد   ها کاروانان یها و روحان از طلبه. برخی کرد یان استفاده میعیش

 یرا راضـ آنـان   ییها ک ظرافتیبا یاز بود ن :تیاهل بروضه در بحث 

  . ن مباحث آنجا مطرح نشود و وحدت به هم نخوردیکرد که ا 

  دو کلید شخصیتی  

اگـر   .آمـوز بـود   درسروحـانی،   ینجفـ آقـاي   ي حـاج ها یژگیتمام و

شـان  یا »یتواضـع علمـ  « یکـ ی م،شان را نام ببریمهم ا یژگیدو وم بخواه

چ وقـت خـود را مطـرح    یه ،ظر بودن شان صاحبینکه ایرغم ا یعل. است

بود  ينسبت به آن کار »تیو حس مسئول يدلسوز«دوم  یژگیو. کرد ینم
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ار بـارز و  یبسـ  ،ن دو موردیبه نظر من ا. شان گذاشته بودندیعهده ا رکه ب

هـا   ادم هست شب. یدیکش یهر دو آنها هم زحمت م يبرجسته بود و برا

مطالعه و مشغول شان یدم اید یمشب  12م، ساعت ینه بودیکه در بعثه مد

فـردا   گفت می ؟!دین ساعت مشغول هستیآقا تا ا م حاجگفت هستند. میکار 

کـه بـه    یزمـان . د مطالعه کنمیم و بایان و علما جلسه داریان روحانیبا آقا

و  یق و بررسـ یـ م و تحقید ما نشستینبود که بگوطور  این رفت، یجلسه م

شـان دربـاره ایـن    ان نظریآقا فتگ ، مین استیم و نظر من ایمطالعه کرد

ار یکـار خـود بسـ    ينکه برایبا اـ شان  یا ین تواضع علمیا مسئله چیست.

ـ  يد و نسبت به کاریکش یزحمت م  ،شـان گذاشـته بودنـد   یعهـده ا  رکه ب

چ وقـت  یهـ . العـاده بـود   فوقـ   کرد ینم یت داشت و کوتاهیحس مسئول

وقـع، مـتقن و دلسـوزانه    بلکه کار را به م ا؛فرد ،د امروز نهیدم که بگویند

  .  داد یانجام م

  

  



 

  

  



 

  

  

  

  

  

 از مدینه تا کربال 

 1ين عسکریمحمدحس

شـه در  یهم یروحـان  ینجفـ آقـاي   حـاج  نیوالمسـلم  االسـالم  حجـت 

نـه منـوره از رهبـر معظـم انقـالب      یو مد یمعلـ  يجلسات بعثه در کربال

ـ    یکرد و خاصه در برابر ب می صحبت ـ فق یگانگـان و افـراد مخـالف ول  ،هی

  کرد.   می میشان را تکریار ایسب

ت روحـانیون در عـراق و   برد تا جلسـا  می تمام تالش خود را به کار

ون ینظم جلسه و اکـرام روحـان  . عظمت و باشکوه برگزار گرددعربستان با

 ار احتـرام یبس ها کاروانن یون و مادحیبه روحان. شان بودیاهاي  از دغدغه

کـرد بـا    ی مـی سـع  ،دشـده بـو   یمرتکـب خالفـ   یگذاشت و اگر کس می

 یعصـبان اي  جلسـه  دم دریند. خالف او را گوشزد کند ی،مالطفت و نرم

 ،داد می نیا مادحیا سخنرانان یون یکه به روحان یتذکرات. ا اخم کندیشود 

                                                 
ي مسئول دفتـر نماينـدگي بعثـه مقـام معظـم      ن عسکريحمدحسن ميوالمسلم االسالم حجت .١

  .رهبري در منطقه قم
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ار یبسـ  7نیبه جلسات حرم امام حسـ . م بودیر مستقیدر قالب بحث و غ

  .  کرد می دایحساس بود و خودش حضور پ

در  .کـرد  می م و احترام برخوردیو با تکربود ن متواضع در مقابل زائرا

 .دیسـنج  مـی  همه جوانب کـار را . داشت یدقت نظر خوب یمسائل فرهنگ

. داد مـی  مطرح و ارائه یستیمشکالت و راهکارها را بدون رودربا موانع و

 و گرفـت  مـی  هر هفته گزارش. روها و پرسنل بودیبان نیپشت ،تیریدر مد

  . داد می انجام ،داشت تیاز به حمایاگر ن

ن حـال متواضـع   یقاطع و در ع یعربستان يها تیدر برخورد با شخص

هـاي   تیدر برخورد با شخصـ . آمد نمی بود و در برابر حقوق زائران کوتاه

کـرد و   مـی  مطـرح  یک فرع علمیشه بعد از تعارفات معمول، یهم ی،علم

رگـزار شـود و   ن بید يبا علمااي  جلسه نشد در. گرفت می همه را به کار

  . از فروع را مطرح نکند و بحث نشود یشان فرعیا

  بایهفت خصلت ز

چنانچه آن مرحوم همیشه به مبلغان توصیه داشتند که مبلغ باید داراي 

  هفت ویژگی باشد و خودشان نیز این هفت ویژگی را دارا بودند:

 رو . خوش1

 گو خوش. 2

 خو خوش. 3

 خدمت خوش. 4

 پوش خوش. 5
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 قلب خوش. 6

 بو خوش. 7

ن حـال  ین و در عـ یریتوانست خاطرات ش صن خصائیبر اثر اایشان 

  . ادگار بگذاردیما به  يرا برا يا مثبت و سازنده

  ژهیوهاي  سجاده

مانـه و  یار کریبسـ . ش بـود ینگاه خادم به مخدوم خـو  ،نگاه او به زائر

همـه  . کـرد  نمی ه آنها را بدرقهیو بدون هد کرد می برخوردبا آنها ف یظر

ـ  گفت می ، میداد ی میبه کس يا سجاده یوقت .بردند می لذت ـ بـا ا  یدان ن ی

 .رفـت  فرو مـی  زائر به فکر ی!نماز بخوان بدون وضو هم یتوان میسجاده 

ـ ا. رفـت  مـی  د و شادمانیخند ، میدیفهم ی میوقت همـه   ين خـاطره بـرا  ی

  .  کردند می است که او را مالقات یکسان

ِ {...: امبر یقت پین حقهما؛ خو و مهربان بود ار نرمیبس
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  عمل بر طبق اعتقادات

  شـه محکـم   یهم .کرد و بـه آن اعتقـاد داشـت    می عملگفت،  می آنچه

 ،نداشـته باشـد   يتـار و رف ید عملـ یکه مؤ يگفتارگفت  میون یبه روحان

ـ   يبلکه خشـم خـدا   ؛ارزش ندارد  دارد و اثـر معکـوس   یمتعـال را در پ

 يعمل، آموزش نفاق گفتـار  بی امد آن، رفتار واعظین پیگذارد و کمتر می

 حیخواند و توضـ  زیاد میث را ین حدیا. ایشان در جامعه است يو رفتار
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(بحار االنـوار،   ؛»َال َتُكوُنوا ُدَعاًة بَِأْلِسنَتُِكم ُكوُنوا ُدَعاَة النَّاِس بَِأْعَاملُِكْم وَ : «داد می

  . »مردم را با رفتارهایتان دعوت کنید؛ نه با گفتارتان«) 198، ص5ج

  طبع بلند 

زبـان،   یمراقب اخـالق، مراقـب پـاک   . دیمراقب باش«گفت:  می شهیهم

آن وقت خدا هم شـما   .دست یپاک و دل یدامان، مراقب پاک یمراقب پاک

  ».  دکن می را کمک

ـ نبود که در رابطه بـا حقـوق    گاه هیچ ـ ا امتی خـودش   يازات کارمنـد ی

 گفت می شهیهم. خودش باشد يبرا یا دنبال گزارش آنچنانیصحبت کند 

 انجـام  يم و کار درخـور کن می تم کاریصدم ظرف کیمن به اندازه کمتر از 

  . ت کنمیشتر فعالید بیدهم و با نمی

از  یشخصـ  يتقاضـا  گفـت  ی. مـ نداشـت  یشخصـ  يتقاضـا  گاه هیچ

در نظـر او  انسـان را  کاهـد و   می و عزت انسان یاز بزرگ ،ا افرادیبزرگان 

 یاز به طرف کسـ یدست ن گاه هیچن اساس یبر هم؛ دهد می کوچک جلوه

 ، حقوقشـان را اسـتیفا  تیکارمندان خود با حساس يبرا یول .کرد نمی دراز

 ْعَلُمـوَن مـا ِيف يَلـْو : «کـرد  می ث را مرتب تکرارین حدیو ا نمود می و دنبال

اگـر  «) 431، ص2؛ (الجـامع الصـغیر، ج  »ئاً يْسـَأُلُه َشـيَاَحـٌد  ىـاملَْْسَأَلِة ما َهَشـ

هـایی نهفتـه    ها و آبروریزي دانستند در سؤال و درخواست کردن، چه زشتی می

  . »کرد است، هرگز کسی از کسی چیزي درخواست نمی

  دیمختصر و مف یجلسات

و کوتاه صـحبت کـردن    ییگو دهیون به گزیت روحانشه در جلسایهم
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 ؛قه فراتـر بـرود  یدق 15تا  10او از  ینشد که جلسه سخنران. کرد تأکید می

رش یان را در پـذ یحـال دانشـجو  یی؛ چراکه در جلسه دانشجو مخصوصاً

  گرفت. می مطلب در نظر

گویی و در نظر گرفتن فضاي مجلس، مورد نظر ایشان بود؛ مـثالً   گزیده

م در مجالس عزا، لب به تبسم باز کند یا در مجلس جشـن، سـفره دل   ندید

حوصله، جر و بحث کند یا نـزد عـالمی،    به غم و غصه باز کند یا با آدم کم

کرد. اسرار بعثـه را   پرحرفی کند یا توضیح واضحات دهد؛ بلکه سکوت می

. شناس بود که قابل توجه همه دوسـتان بـود   گفت. موقع  به افراد غریبه نمی

  1بود. »َخُري الَكالِم َما َدلَّ َو َجلَّ َو َقلَّ َو َمل ُيِملَّ «همیشه ورد زبانشان حدیث 

  کوتاه سخن گفتن

ــوان يروز ــ  ج ــازار ب ــا در ب ــرم نیه ــاندویالح ــی چین س ــد م   . خوردن

ـ ا يعسـکر  يآقـا  ایشان گفـت    سـت کـه مـردم    ا نیـ ن ایـ ل بـر ا یـ ن دلی

  ن یــاآن، و نشــانه  زارنــدیب یطــوالن یکــم حوصــله هســتند و از ســخنران

 ؛ چونخورند می وهیآب م. وه خوردن هم ندارندیحوصله م یاست که حت

هـاي   پیـ کل و کوتـاه هاي  امید پیپس ما با. ندارندرا وه یدن میحوصله جو

ـ  ،انتقال است يبرا يکه راه بهترها  ق شبکهیاز طررا کوتاه  م و یانتخاب کن

 .هم کوتاه باشـد  یلید خیاالبته نب. میرا سرمشق خود قرار ده ییگو دهیگز

  .  رسا باشدو آور نباشد  ماللکنید تا ت یرعاکه باید دارد  يحدود

                                                 
، ٢(کـافي، ج  .نيـاورد  يسخن، آن است كه قابل فهم و روشن و كوتاه باشـد و خسـتگ   بهترين .١

 )٣٦١ص
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  اد امام زمان در مجالسی

امام زمـان فرامـوش    يکه آخر مجلس دعا برا کرد می شه سفارشیهم

ت و تحمـل مـا را   یـ ظرف ،بـا آن حضـرت   يارتباط معنـو گفت  . مینشود

دهـد و راه را بـه مـا     مـی  ها را یختد و به ما توان تحمل سکن می نامحدود

 فـوراً تـذکر   ،کرد می فراموش یا سخنرانی یاگر مداحسازد. لذا  نمایان می

  داد. می

  ییافزا بر معرفت تأکید

 ،داد مـی  کـه انجـام   يا ا مصـاحبه یشد  می لیکه تشک یدر همه جلسات

افـزا باشـد و افـراد     ا معرفـت ی آموز د که عبرتیبگواي  نکته کرد ی میسع

ـ مثـل ز  یان موضـوعات یـ در ب مخصوصـاً . ولـو کوتـاه   ؛فاده کننداست ارت ی

 ،دیـ ن کنیـی د تبیـ ون مهـم اسـت و با  یشـما روحـان   يآنچـه بـرا  گفت  می

شـتر از معرفـت و   یز بیـ چ چیهـ  :ارت ائمـه یدر ز. است ییافزا معرفت

ـ کامـل الز در کـه   ؛ چنـان ت داده نشده استینش امام اهمیب چهـل   ،اراتی

ـ  . لذا بایـد  آمده است »عارفًا بحقه«ر یتعببا شتر یا بیث یحد ت سـطح معرف

  . دیده زائران را ارتقا

  شتریشتر، ثواب بیمعرفت ب

وگرنـه   ؛پاداش آن هم افزون اسـت  ،ارت اگر با معرفت همراه باشدیز

اجـر و   ،ارت کننـد یـ هر اندازه زائران بـا معرفـت ز  . شود نمی دیعا ياجر

بـا امـام    یونـد روحـ  یپ ،انم که زائریکن يد کاریبا. برند ي میشتریثواب ب
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  . دهند يبرقرار کنند و امام را در دل خود جا

ـ فرما می 7امام صادق ، 1(کـافی، ج ». الَ َيْقَبـُل َاهللاُ َعَمـًال إِالَّ بَِمْعِرَفـةٍ : «دی

 )30، ص69(بحار االنـوار، ج ؛ »املَعِرَفُة َرأُس مـايل: «فرمودنیز  9امبریپ) 44ص

  . »ه من معرفت استیسرما«

 يان و فهـم بـرا  یبا، کوتاه و قابل بیز یقالب شه مطالب را دریمشان هیا

  .  کردند ي میبند دسته همه اقشار

  ادبش تا سر حد عشق بود 

 تمـاس  شبـا دوسـتان و همکـاران   اي یکبـار   یا حـداکثر هفتـه  روزانه 

، مار بـود یناکرده ب يا خدایداشت  یمشکل یاگر کس گرفت؛ مخصوصاً می

  .  گرفت می شان تماسیژه با ایبه طور و

؛ رمیـ گ مـی  ون تماسید با روحانیو د ایشان روزي وارد دفتر بنده شد

. شـوند  نمـی  شـدند و اعـزام   یکه مشمول شرط سـن  يافرادمخصوصاً با 

د یو تلفن به من بده یاسام يگفت از امروز تعدادو  خیلی خوشحال شد

کـه   . لیستی داشـت ک شومیم و خداپسندانه شرین امر عظیمن هم در اتا 

 ضیمـر  یاگـر کسـ  ؛ مخصوصـاً  کـرد  ی مـی هفته از دوستان احوالپرس هر

مشکالت آنها را  یو گاه داد می هیزد و روح می مرتب به او زنگ ،شد می

  کرد. می برطرف یهم از نظر مال

  حفظ حرمت همکاران

ون یو هـم بـه روحـان    کـرد  مـی  حرمت همکاران را حفظ هم خودش

ـ ر ایـ در غ راکـه ؛ چدنر را نگه داریحرمت مدکرد  می سفارش  صـورت  نی
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د و رشـته کـار از   نـ ران را به نحو احسن انجـام ده ئت زایرید مدنتوان نمی

  .کرد می میرا تکر لذا همیشه مدیران تحت امرش شود ان خارج میدستش

از  یکـ ی«گفت:  ، میکرد می رش گلهیکه از مد یک روحانیخطاب به 

ر اسـت و  یمـد  یحتـ و کـاروان   يت معنویریمد ،ف شما و هنر شمایوظا

در  ،فتـاد یثر نؤاگر م. دیبرادرانه به او تذکر بده و د در خفایاگر مشکل دار

  ».هر حال حفظ حرمت بشوده ب .دییایت به دفتر ما بینها

  ه به مستند صحبت کردنیتوص

ـ  7نیدر حرم مطهـر امـام حسـ    یاز سخنرانپس  معموالً ا ابالفضـل  ی

در  یا مسئول فرهنگب یجلسه کوتاهـ روز   ا همانیروز بعد ـ  7العباس

 و در رابطه با نظم در حرم هاي صبح و شب گذشته داشت رابطه با برنامه

 ،مستند صحبت کـرده بـود   ریغ ،ا سخنرانیاگر مداح کرد.  هایی می هیتوص

خداونـد راه   گفـت  . مـی داد مـی  ا با ظرافت به آنها تذکری داد می ادداشتی

 يعوامانه را بـر رو  یذهني ها ا بافتهی یخرافهاي  دهیاز هرگونه پد يرویپ

 بِـِه ِعلـٌم {: ما تمام کرده است يو حجت برابسته  ما
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حق ندارد طبق این فرمایش، مطلبی که پشتوانه آن خـواب یـا... اسـت و    

  توانه محکم علمی ندارد، بیان کند.  پش

  ها کاروانون یه به روحانیتوص

هاي  ها در مورد چگونگی تبلیغ و روش کاروانون یدر جلسات روحان

  :گفت می ون بزرگوار کاروانیبه روحانسخنرانی با استناد به آیات قرآنی 
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ز از مطالـب بـدون مـدرك و    یـ ان مطالب مستند و محکـم و پره یب. 1

 ل:یدل
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 ) با مردم به زبان خوش سخن بگویید.  83: (بقره: }َو ق

شـک و   يجلـو  ي،است کـه ماننـد سـد    یقول محکم: دیقول سد. 2

د و با دسـت پـر   یکن يبند شه مطالب را دستهیرد و همیبگرا فساد و شبهه 

 .  دیان زائران شوید و باعث تحول در بیوارد جلسه شو

 .قول معروف. 3

 .نیقول ل. 4

 .قول حسن. 5

 .میقول کر. 6

 .غیقول بل. 7

 .سوریقول م. 8

 محکـم  دانسـت،  نمی را يا نکه اگر مسئلهیشان ایگر ایدهاي  یژگیاز و

مطرح نکند و  یک فرع فقهینبود که اي  جلسه چیدر ه .دانم گفت نمی می

در کـه  اسـت  ایـن  ن خسـارت  یتـر  بـزرگ گفـت   . مـی ان آن نپردازدیبه ب

پرداخـت   مـی  شتر اوقات به مطالعهیرد بیاد نگیک نکته یانسان ها،  نشست

 دنبـال  يمجاز يق فضایا اکثر دروس حوزه را از طریمن تمام گفت  می و

ال َيسـَتحيِي العـاِملُ إذا «کرد:  می انیرا ب 7یث امام علیحد. همچنین مکن می

  )  375، ص66. (بحار االنوار، ج»ُسئَل عّامال َيعَلُم أن َيقوَل: ال ِعلَم يل بِهِ 
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  ها بحراندر  يصبر و بردبار

هاي ایشـان بـود و هرگـاه مشـکلی      صبر و تحمل و سعه صدر از ویژگی

گرفت. با تأنی و صبر و حوصله با مشـکالت   نمیآمد، سریع تصمیم  پیش می

هـا و   گفت صبر و تحمـل و سـعه صـدر مـدیر در بحـران      شد. می مواجه می

  بینی نشده موجب آرامش مجموعه خواهد شد.   مشکالت پیش

  يت آریحساس یول ؛شدن هرگز یعصبان

ع یسـر  ،ح داشـتند یصـح  ریا غیمستند  ریغ یکه مراث ینیدر برابر مادح

ان یـ ن بیدر حـ  یداد و در جلسـات هفتگـ   مـی  نشان یفیرالعمل ظ عکس

ـ  گفت  و می کرد می ن مطلب اشارهیبه اها  هیتوص ح، یصـح  یاشـعار و مراث

گفـت:   می ونیبه روحان. دیو بخوان دین انتخاب کنیوز و مستند، با مطالعه

ـ زائران همـراه شـما ن   .دیبت پر نکنیهرگز جلسه را تمام و کمال با مص از ی

خود قـرار   یدارند که سرمشق زندگ :تیو مناقب اهل بان فضائل یبه ب

  . دهند

  ک مداحیه به یتوص

را  3نـب ی، حضـرت ز 7نیک مداح در مجلـس حـرم امـام حسـ    ی

شـان بـه شـدت عـرق کـرد و      یا .ف کـرد یدر و بالکش توص چاره، دربهیب

که با ادب حضور در  یالفاظ زد اییبا ظرافت به او بگوشد. گفت ناراحت 

ـ ا. ز کندیپره ،منافات دارد 7نیمحضر امام حس ن یکـه چنـ   ين اشـعار ی

نب را خروشـنده در مقابـل   یکه حضرت ز يبلکه اشعار ؛نخواندرا است 
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انـد  ید و بگرانبسوزرا که دل زائر  ياز اشعار. بخواند ،دکن ی مید معرفیزی

  .  ز کندیپره ،باشد :تیو اهانت به اهل ب

  یک مسئول فرهنگیاز  یگزارش

 غلــط یلــیارات را خیــدعاهــا و ز ،انیــآقااز  یگــزارش دادنــد بعضــ

در رو ایشان  ازاین دهند می زائران غلط آنها را تذکراز  یبعضو خوانند  می

ـ مـا انتظـار دار   گفتت یجلسه با جد  ياز فرازهـا  یان بعضـ یـ م کـه آقا ی

ـ ؛ ح بدهنـد یزائـران ترجمـه کننـد و توضـ     يه را بـرا یـ ارات و ادعیز  یول

 یاز ارکـان اصـل   یکـ ی .خواننـد  می رسد که غلط هم می متأسفانه گزارش

 هیارات است کـه توصـ  یه و زیح خواندن قرآن و ادعیصح ،ت شمایمأمور

  . نظر قرار دهند ان مدیدر قم در جذب آقا يعسکر يم آقاکن می

  دید که از رو بخوانیشرم نکن

 ت را غلـط یا روایه یا ادعیه یا مداح آی یگزارش دادند که فالن روحان

ن فرمودنـد  یدر جمـع مـادح  رهبر معظـم انقـالب    . ایشان گفتخواند می

ـ  ؛زشـت بـود کـه از رو بخوانـد     یا روحـان یک مداح ی يها برا میقد  یول

حاال هم وعاظ کاغـذ از  . ن سنت غلط را شکستیا یفلسف يالحمدهللا آقا

ـ  می رونیب خود بیج ار هـم خـوب   ین رفتـه و بسـ  یآورند و قبح آن از ب

ـ  ؛دیادداشت همراه داشـته باشـ  . یاست و  ،کتـاب  يث را از رویحـد  یحت

بـا  و سـپس   يبـردار  ادداشـت یبعد  ،پس اول مطالعه. دیح هم بخوانیصح

  . زدن یحساب و کتاب حرف حساب
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  داحی در جلسه خیلی طوالنی خواندم

خوب اسـت کـه اظهـار     یلیخگفت حاج آقا . همه خسته شده بودند

؛ دیدارنگه  یرا در جلسه طوالن ین همه روحانید ایو توانستکردید فضل 

و بگـوییم  سته سـخن  یشابخوانیم، اد دادند که کوتاه یبه ما آخوندها  یول

در مقدمـه، اشـعار   اگـر  شـما هـم   داشته باشیم.  ک ذکر توسلیت یدر نها

و سپس با توجه به موضوع مورد بحث بخوانید  یاجتماع یمناسب اخالق

ردا جلسـه فـ  در مداح محترم . شود می باتریز یلیخبپردازید توسل ذکر به 

  .  را شدیبا، جذاب و گیار زیو جلسه بس توصیه آقاي نجفی را عملی کرد

  پیوند معنوي  

مکتــب  یدتیــعق ياز مرزهــا يف مــا و شــما پاســداریاز وظــا یکــی

فلسـفه  گفـت   . ایشان میخداست یت و بندگیو رشد عبود :تیب اهل

 يا نـه یامـام معصـوم ماننـد آ   . اوست یقرب به خدا و بندگ ،ارتیز یاصل

م یبـر  می یپ ص خودیوب و نقایم به عیستیا می ما مقابل او یه وقتاست ک

  .  مکنی می وب تالشیو در رفع آن ع

مـالك   ):7منـان ؤ(بخشی از زیارت نامه امیرم» السالم عليک يا ميزان االعامل«

اشـهد انـک قـد اقمـت الصـلوة و آتيـت «اسـت.   7سنجش اعمال ما امام معصوم

به معروف و نهـی از منکـر، وسـیله رسـیدن بـه      : اقامه نماز، زکات، امر »الزكـوة

  خداست. لذا شما عزیزان در پاسداري از این مرزها تالش مضاعف کنید.  

  و محل کار  ینظم و انضباط در زندگ

نـه منـوره از   یفرمودند برنامـه مـا در عتبـات و مد    می گرچه در جلسه
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ثـل  م. دیشه آمـاده باشـ  ید شما همیساعت فالن تا ساعت فالن است اما با

ـ   « ،تر ید هنوز هم آمادهشا ینشان پرسنل آتش از  ،»السـحر  یمـن السـحر ال

کـرد شـب    مـی  جابیاها  تیشد که مأمور ی میگرچه گاه. سحر تا سحر

کـه وارد محـل    ین کسیاول يرأس ساعت ادار یول. ا باشندیم یدار باشیب

  . شد حاج آقا بودند می کار

لسـه برقـرار باشـد و    ج 7نیافتاد که در حرم امام حس می کمتر اتفاق

نار جایگاه نشسـته بـود.   ک ،شه قبل از شروع برنامهیهم. دیایر بیحاج آقا د

 یلـ یخ ،من دنبال مـداح و سـخنران هسـتم و اسـترس دارم     دید ی میوقت

 يکمتـر بـه آقـا    کـرد  مـی  هیان توصـ یم به آقایر مستقیغ شد و می ناراحت

د یـ جلسـه با  شه مداح و سخنران قبـل از یهم. دیاسترس وارد کن يعسکر

کردنـد و   مـی  مداحان آخر جلسه برنامه اجـرا  معموالً. حضور داشته باشد

تا اگر براي سخنران مشکلی ند یایه کردند اول جلسه بیتوص. آمدند می رید

  . حداقل مداح جلسه را شروع کند و ادامه بدهد پیش آمد،

  ها هیو ادعها  ارتنامهیهدف از خواندن ز

ک یک سالم عرض ادب کرد و با یبا ا ه حرم يشود جلو می گفت می

ش امـام  یارت را طبـق فرمـا  یـ زهاي  ضیهمه ف »ا اباعبداهللايک ياهللا عل صىل«

بـه   ین است که ما را به نـوع یاآنها هدف از خواندن  یول؛ برد 7صادق

ـ ز. دهـد  مـی  یبرنامه عمل به ماها  ارتنامهیز ؛ چراکهک کندیخدا نزد ارت ی

ـ اوج عبود... ول یـ کم يدعـا  ،ن اهللایامـ  ،جامعه خـدا را بـه    یت و بنـدگ ی

ـ به خـدا نزد را ها  دهد و دل می وضوح به ما نشان ـ  مـی  کی ـ ا. دکن ن راه ی

  ... د و االین راه بروید از همیشما با ؛است
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  ون یم روحانیتکر

کرد آنها را  ی میو سع میم کنیون را تکریکرد روحان می هیشه توصیهم

او را در  ،کـاروان  یحـان م رویتکـر گفت  . میبدهد يجا در کنار خودش

  .  دکن می زینش عزیچشم زائر

امده ین شانیکنار ا ،آقا با توجه به اصرار حاج ،ونیاز روحان یکی يروز

مـا سـطح    یآقا گله کرده بود کـه روحـان   از حاج یزائر همان روحان. بود

د که چطور و کجـا نشسـته بـود کـه مـا      یدیاز علم دارد و د ینییپا یلیخ

آقـا   ، حاجشد می که وارد مجلس یهر روحان. میدیشزائران هم خجالت ک

  .  کرد می گاه دعوتیستاد و او را به جایا می قد تمام

  دیرا پرشور برگزار کنها  ئتیه

بـه   7نیئت بعثـه از حـرم امـام حسـ    یحرکت ه يبرا يزیر در برنامه

با نظـم خـاص و رأس سـاعت    کرد:  می هیتوص 7ابالفضلحضرت حرم 

بـا   :چهارده معصـوم  یمتعدد اسامهاي  پرچم. شروع و ختم انجام شود

 ،مداح. دمان گرددیچ یع شود و با نظم خاصیو فراوان توز ،شعار مناسب

باشـد کـه    يبـا اشـعار  هـا   جـواب دادن . و داغ بخوانـد  یپرشور و انقالب

  .  ز نباشدیانگ افزا باشد و در ذهن زائر بماند و تفرقه معرفت

  یاالت شرعؤنحوه پاسخ به س

  شـان  یا .دندیپرسـ  مـی  را یمسـائل آقـا   حـاج  از یاز سخنرانپس زائران 

  م شــود و اگــر یتکــر یتــا روحــان داد مــی کــاروان ارجــاع یبــه روحــان
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  طبــق و  کــرد ســؤال مــی دشــان رایاول اســم مرجــع تقل داد، مــی جــواب

  بـرد   نمـی  هرگز نـام مرجـع را سـبک   . داد می جواب شاندینظر مرجع تقل

  زنـی پرسـید.    مـه از ق يفـرد داد.  مـی  ق طبق نظر خودشـان جـواب  یو دق

ـ  ینام مرجعـ  ایشان از مرجع او سؤال کرد. آن شخص   ه ید کـه توصـ  ررا ب

ـ  به قمـه    بـزن و  گفـت  در جـواب طبـق نظـر مرجـع     ایـن   .کـرد  ی مـی زن

  محکم بزن!

  شوخ و اهل مزاح بود

ـ بلکه با ؛د خشک و اخمو باشدینبا یروحان گفت می شانیا د خنـدان  ی

ـ نبا یدر هر مجلس. ده باشکردن مرز داشت یدر شوخ یول؛ و شاد باشد د ی

در مجلـس وعـظ و    ،در مجالس عزا و غم، در مجلس علمـا . کرد یشوخ

امـام  کـه   ؛ چنـان برد می انسان را يکردن آبرو یجا شوخ بی ائمه يعزادار

 )؛60، ص76(بحار االنـوار، چ  »كثرة املزاح تذهب بامء الوجـه«: فرمود 7باقر

، مخصوصـاً  اعتـدال در همـه جـا   . »بـرد  ا مـی شوخی زیاد، آبروي انسان ر«

نـه و  یو ک یموجب دشمن یجا گاه ی بیشوخ .ار خوب استیبس ی،شوخ

  .  شود می خشم افراد

  در کنار کعبه

ــدوداً  يروز ــاعت ح ــ س ــرم پ ی ــدازظهر در ح ــد ریک بع ــی را دی    زن

ـ  ؛آورد يطـواف و اعمـال خـود را بـه جـا      سـت خوا مـی  که    ظـاهراً  یول

  شـان  یرا آمـاده کنـد و ا   يچتـر  ایشان سعی کرد .از کاروان جدا شده بود
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  ت را ینجانـب، بنـده مسـئول   یکـه بـا اصـرار ا    کنـد  یرا در طواف همراهـ 

سـرش گرفتـه    يکـه رو ـ رزن را با چتـر   ین پیمن ا یوقت. بر عهده گرفتم

  ، اعمـال انجـام  از . پـس  کرد  ستاد و تماشایشان ایا ،دادم می طواف ـبودم  

خواسـتم   . مـی زائر چقدر مرا خوشـحال کـرد  با  ین همراهیا به من گفت

  . پرواز کنم

  یم مواکب عراقیتکر

ح شـده  طـر  دام عـزه  االسالم حمید احمدي توسط آقاي حجت يا برنامه

 شان سـر از پـا  یا. میکرد می میرا تکر ین مواکب عراقیام اربعیبود که در ا

ـ  ی،ا را با آن حالت خسـتگ یشناخت و هدا نمی خنـدان بـه    یبـا لبـان   یول

موکـب را امـروز سـر     صـد حدود آقا  حاج گفتم. داد می ن مواکبیئولمس

  .  کردم یگفت تازه احساس جوان ! ؟يخسته نشد ي،زد

ون و مداحان محترم، مردم عراق در زمان یروحانگفت  می در جلسات

  دشــمنان . هسـتند  یتألمـات روحــ  يدنـد و دارا یار صــدمه دیصـدام بسـ  

ـ ینهـا بـا ا  یند کـه ا کن ی میهم سع   . روابـط حسـنه نداشـته باشـند     هـا  یران

هـا   یعراق. دیرو شو هد با عطوفت و صبر و سعه صدر با آنها روبیکن یسع

پـس آنهـا را    .نـد کن مـی  ن فرصـت آن را جبـران  ی، در اولـ یکـ یدن نیبا د

است کـه بـا آنهـا خـوب رابطـه       نیر کردن آنها ایگ و نمک دیر کنیگ نمک

م و یده تعظـ یـ و بـه آنهـا بـا د   د یـ م کنیاحترام و تکرآنها را د و یبرقرار کن

ـ . ما شود . آن وقت توطئه دشمنان خنثا میدیم بنگریتکر بـا تعـارف    یحت

ـ ا هدیا نان یوان آب یک لیکردن  شـاهد اثـرات    ی،در مواکـب عراقـ   يا هی
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 دن ماین به دیاز اربعپس  ،گرفتند می آدرس یبعض یگاه. میپربار آن بود

  . آوردند می هیآمدند و هد می

  ت زمانیریمد

اسـاس   بـود کـه کارهـا را بـر    این شان به ما یهر روزه اهاي  هیاز توص

م که باعـث بـاال رفـتن    یموکول نکن یانیق پایو به دقا میم کنیتقس تیاولو

ن تـری  مهمد که یم کنیتقس يکارها را جور گفت ما نشود. میان ینه و زیهز

از اسـتفاده  . دیـ ت کنیریا مـد یا حذف یکوچک را  يکارها. آن ابتدا باشد

ن یبنابرا. برد می ن است که راندمان کار شما را باالیروز و آنالب يتکنولوژ

ـ تـر کـار کن   دهد هوشـمندانه  می زمان به شما اجازه  تـا . تـر  نـه سـخت   ؛دی

د کـه باعـث   یان برسـان یبه پا يرا در زمان کمتر يشتریب يد کارهایتوان می

  . کاهش استرس شما خواهد شد

  سحرخیزان

کـردم کـه سـحر     ی مـی بنده سع؛ میو کربال بودکه در عراق  یدر مدت

 يبـرا ـ  یکمک يروهایسخنران، مداح و ناعم از  ـ  روها رایدار شوم و نیب

چـراغ اتـاق    ،ک ساعت قبـل از اذان یشه یهم. آماده کنم جلسه صبح حرم

ن چنـد روز قبـل   یهم. شان روشن بود و مشغول تهجد و نماز شب بودیا

م و نشـده  کن می ساعت مطالعه تهش يمن روز گفت می شدن ياز بستر

و تهجد  يدارین بیدار نباشم و هر آنچه کسب کردم در ایاذان باز که قبل 

  . بوده است
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  بود يشب و ورد سحر يمن دعایاز   هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

  برخورد شایسته 

، داخــل اتــاق آمــد و از برخــورد خــوب دوســتان يا طلبــه 94ســال 

ن یکاش همه مسئولاي  گفت. خوششان آمده بود یلیخآقا،  مخصوصاً حاج

قـال  . ث خوانـد یک حـد یـ و  آقا از فرصت استفاده کرد . حاجن بودندیچن

ح و تـدّر يب الـريـل حتسن الوجـه و حتسـن اخللـق و تطيو صالة الل« :7الصادق

(ثواب األعمـال و عقـاب    »رـن و تذهب باحللم و جتلوا البصيالد الرزق و تقيض

ـ  نماز شب، انسـان را خـوش  « ؛)42، ص1األعمـال، ج  اخـالق و   ما، خـوش یس

ی د انسان را نـوران یاد و قرض را ادا و غم را برطرف و دیرا ز يبو، و روز خوش

  . بلهآقا گفت:  ! حاجشما هم بله ،گرفتم :طلبه گفت. »دکن می

  درس آزموده  

د یـ م کـه د یشـد  مـی  خـارج  7نیاز باب قبله حرم امـام حسـ   يروز

علـت را  گفتنـد  . شـوند  نمـی  اند و وارد حـرم  نشستهرون یخانم ب يتعداد

ـ دار یجلو رفتم گفتند ما مشـکل زنـانگ  بپرسید.  ا مـداح  یـ  یم و روحـان ی

ـ توان نمـی  گفتند شما ـ اید داخـل ب ی و از مرجـع   . خیلـی ناراحـت شـد   دیی

داخـل حـرم   بـه  را . آنهـا  میبه امام هسـت  یگفتند باق. کردسؤال  دشانیتقل

هـاي   به در يبنده هر روز صبح و شب سر و دستور داد که کرد ییراهنما

از آن پـس هـر    .کنم ییراهنما ،دارد ین مشکلیچن یحرم بزنم و اگر کس

  کرد. می انیارت در حرم را بیون احکام بانوان و زیروز در جلسه روحان
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  آگاه و همدرد

آمدند و در رابطه بـا  آقا  حاج از زائران در حرم خدمت يتعداد يروز

. دندیپرسـ   آن يها و مکان 7نیاز جمله حرم امام حس یارتیز يها مکان

سـؤال   بعد از زائران. کردم ییمن هم راهنما .دیکن ییراهنماآقا گفت  حاج

شـان خـودش بـه    یا لـی و ،گفتند چـرا  ؟دیا مداح نداری یکرد مگر روحان

 مـا خجالـت  و با همسرش هست  یکه گاه رود می د ویآ می حرم ییتنها

 یو به روحـان  ي،ریگیع پیدستور داد سرآقا  . حاجمیم همراه او باشیکش می

نیـز  در جلسه . زائران حرکت کند يپا د پابهیبا یتذکر داده شود که روحان

شـه در دسـترس زائـران    یهم. دهـد  می با زائر به او آرامش یهمراهگفت 

  .  دیاستفاده کن یین فرصت طالید و از ایباش

  داري نخویشت

کـه در مواضـع تهمـت     يد از کـار ینک یسع. دیزیاز مواضع اتهام بپره

َمْن َوَضَع َنْفَسُه َمَواِضَع : «شان بودیا یشگیث همین حدیا. دیکن يدور ،است

در  یگر کسا«) 159(نهج البالغه، حکمت ؛»التَُّهَمِة َفَال َيُلوَمنَّ َمْن َأَساَء بِِه الظَّنَّ 

  . »جز خودش را سرزنش نکند ،برود ،که موضع تهمت است ییجا

هـا ـ کـه موجـب سـوء ظـن زائـران         ائل مالی یا صحبت بـا خـانم  در مس

شود ـ خودداري کنید. حیثیت و آبرو چیزي نیست که اگر از دست بـرود،    می

ـ«فرمود:  9قابل بازگشت باشد؛ چرا که پیامبر رَّ ـَمن ُوقَِي َرشَّ ثالٍث فقد ُوقِـَي الشَّ

اگـر انسـان از   ) «32، ص9ك الوسـائل. ج ؛ (مسـتدر »ُكلَُّه: لَقَلَقُه، و َقبَقبَُه، و َذبَذَبهُ 

  .  »زبان، شکم و شهوت حفظ شود، خود را از هر شرّي حفظ کرده است
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  کربال و نجف يدار با فضال و علماید

ـ   ،شانیج ایراهاي  از برنامه یکی   آن  يبـا علمـا   یهفتگـ  یتمـاس تلفن

ــد ــودی ــر مشــکالت  یاحوالپرســ. ضــمن ار ب ــاگ ــتند ا ی   پیشــنهادي داش

هر هفته با چنـد نفـر از   . شدند می خوشحال و آنها بسیار کرد رسیدگی می

و  یاسـالم  ينظـام جمهـور   هـاي  سیاست ،در جلسات. کرد می داریآنها د

زبـان  یاگر م. کرد که قابل توجه بود می نییتبرا بعثه در عراق  هاي سیاست

داشـت بـا سـعه صـدر      سـؤالی کرد و اگر  می ادداشتی ،داشت يشنهادیپ

  . داد می جواب

را  یعه و سـن یوحـدت شـ   ايگفت من معن يا در جلسهاز علما  یکی

گفـت   ـ  که از بزرگان بـود ـ آن عالم  . ان کردیل بیشان به تفصیا. دمینفهم

هـم  آقـا   . حـاج خوشحال شداز جواب ایشان ده بودم و یمن تا حاال نفهم

 یاسـ یسمسـائل  زد و در رابطـه بـا مسـائل حـوزه و      مـی  مرتب به او سر

آن ... ایـ  یجلسات بعد از طـرح فـروع فقهـ    یبعضکرد و در  می صحبت

  .  داد میا نجف یس در کربال یشنهاد تدریپآقا  حاج عالم به

  داد ي میدیشه عیهم

 کیـ شـدند و تبر  مـی  شـان جمـع  یدر دفتـر ا  مناسـبتی دوستان در هر 

ـ ا هدی البته انگشتر. دیبده يدیکردند که ع ی میشوخ یگاهو ند گفت می ه ی

وجـه نقـد   ي تقاضـا  یبعضـ . داد مـی  کرده بـود و  هیته یار عالیبس يمعنو

عزیـزان  به همه  ی!مسئول مال يآقاگفت:  ی میبه شوخآقا  که حاج داشتند

 ،دیـ کن ینکنـد کوتـاه  !! از حسـاب خودشـان   امنته ؛دیدالر بدهصد  ينفر
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ی گاه .شد می پرسنل يکه موجب خنده و شاد !بروند یدست خالها  بچه

   1».دیآ ها نمی يزدیبه ها  ن تهمتیا«گفت:  نیز می

  روها و استقبال از انتقادیت از نیحما

 ـ  گذاشـته بـود   کـه اسـم آن را حـرف حسـاب    ـ  یدر جلسات هفتگ

عهـده مـن   است را بر ل ین قبیتوانم و از ا نمی شود و نمی هرچه گفت می

 قدر . آندید دنبال کنید بشودها را شما بایشود و با می توانم و . میدیبگذار

ـ      یجلسه خودمـان  ون از یاز روحـان  یکـ ی یو بـدون تعـارف بـود کـه حت

. ار بـد بـود  یکـرد و گفـت بسـ   انتقاد  ییدر جمع دانشجوی ایشان سخنران

 یقانع شـد و عـذرخواه   یآن روحان و ح دادیاستقبال کرد و توضآقا  حاج

. گران شدیکرد که موجب غبطه د می میز را تکریآن عز قدر آنبعدها  .کرد

  .  را هم دوست داشت تیحرّ بود و حرّآقا  حاج

  ت حاج آقاینقل خواب و حساس

، در گـرم کـردن مجلـس و جلـب توجـه      ينقل خـواب بـرا  گفت  می

ـ  ؛شـود  مـی  شـدن اشـک و آه مخاطـب    يمدت باعث جـار  کوتاه در  یول

فـه دارد کـه مطالـب    یو مـداح وظ  یروحان. دیگرا ي میدرازمدت به سرد

ن یا و صالحیخواب انبت گف می شانیا. ندازدیل و برهان جا بیبا دلرا د یمف

ـ امـا خـواب غ   ؛صادقه و حجت است يایؤر ی،اله يایو اوص معصـوم   ری

  .  اجتناب شوداز تعریف آن د یست و بایگونه ن نیا

                                                 
 هاي عزيز يزدي داشت! اشاره به روحيه اقتصادي مردم و همشهري. ١
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  مرد آسمانی 

به بعثه ی. چنان وتاه و شلوار آنن کیو آستبا ریش کوتاه  یمداح يروز

روي خـود  بـه   ین مداح کاروان است ولید که ایفهمآقا  حاجمراجعه کرد 

کرد سؤال  از او در رابطه با مداح کاروانسپس م کرد و یاو را تکرنیاورد. 

شـئون را   .ا نـه یـ خـوب اسـت    .ا نـه یرسد  می مداح شما به شماگفت و 

ت یـ م در رابطه با رعایمستق ریها که غ سؤالل ین قبیو از ا !دکن می تیرعا

آن فرد را  يبعد يدر سفرها. داد می آن فرد هم جواب .پوشش مداح بود

آقـا گفـت:    . حـاج بـود  هش فـرق کـرد  یوضع ظـاهر ؛ کامالً مالقات کردم

  .»  دهد می م بهتر جوابیمستق ریغهاي  هیتوص«

  ت شئون و پوششیرعا

ک یـ  يروز. ن حساس بـود یون و ظاهر مادحیبه پوشش روحان یلیخ

. افـت یمنـدرس و چـرك در بعثـه حضـور     کارشناس فرهنگی بـا لبـاس   

و را به اتاق ببر و لباسش را عوض کن و اگر پـول  اگفت محرمانه به من 

او را به اتـاق بـردم و   . دهم می من پولش را .ش بخریراهن نو برایپ ،ندارد

 نیـز بـه او دادم.   خوب یراهن عربیک پیپوشاندم و او نو داشتم به لباس 

 یلیاو را در کنار خود نشاند و گفت خ. میبرگشتآقا  حاج نزدو حمام کرد 

تـر و بـا    تشکر کرد و در سـفرهاي بعـدي مـنظم    اریبسفرد  آن. شد یعال

  . اثرگذار بود یلیخ. میدید می ز او رایک و تمیلباس ش

  شانیدگاه متفاوت ایک عالم و دیه یبرخورد با نظر

نه منوره از قول مرجع بزرگـوار  یاز بزرگان مراجع در مد یکیاز دفتر 
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آقاي  حاج ظاهراً. وندرع بیارت بقید پابرهنه به زییان شد که به مردم بگویب

ن آن یبودند که به مقلدگفته  ي،نده وقت مقام معظم رهبرینما ي،شهر ري

  .  ن کنندیچن ،دیآقا بفرمائ

ر، حـرم ائمـه کـه محـدوده آن مشـخص      یخگفت: آقا در جواب  حاج

گران یاطراف آن هم که قبور د. گذارند وارد آن محوطه شوند نمی است و

ن باشـد کـه کنـار قبـور     یـ شـان ا یت کـه نظـر ا  د اسیبع. ها) است ی(وهاب

ـ با کمال احترام به مرجع بزرگـوار، بـا دل  . میبرهنه برو يبا پاها  یوهاب ل ی

ـ اما بـا کمـال حرّ   ؛کرد می میشه علما را تکریهم. ه را رد کردین نظریا ت ی

  داشت. می انیدگاه خودش را بید

  

  



 

  



 

  

  

  

  

  

 قاطعیت مان و یا

 1ین بهجتیحس

ـ یبـه مسـائل د   یروحان ین نجفیوالمسلم ماالسال حجتمرحوم  و  ین

پـس  ن باور بود کـه  یهم راسخ داشت و بر اساس ياعتقادباور و  ياخرو

چـه در عرصـه   ـ رفت  یپـذ  مـی  یتمسـئولی هر  ی،انقالب اسالم يروزیاز پ

 موفــق وـ ه در دانشــگاه  یــفق یولــ ینــدگیقضــاوت و چــه در نهــاد نما

  . ده نبودیپوش یان داشت بر کسیوکه او بر دانشج یراتیثأت .بودتأثیرگذار 

نـه  یکـه در مد  یدو سـال  .کـرد  مـی  عمل گفت می که يزیبه آن چ يو

هرچـه   دم کـه یـ در خدمت آن مرحوم بودم و د ،شدم يدعوت به همکار

ـ بگو ینبـود کـه سـخن   طـور   . ایندکن می خود به آن عمل ،دیگو می تـا  د ی

مثال در جلسـه   يابر؛ بداند اگران مستثنیخود را از د وگران عمل کنند ید

 ياعضاـ  شد می نه و کربال برگزاریبه طور ثابت در مد کهـ ها   صبح شنبه

 گذاشـت  می را به بحث یک ساعت مسائلیکرد و حدود  می بعثه را جمع
                                                 

  .ده بعثه مقام معظم رهبري در کربالي نماينن بهجتين حسيوالمسلم االسالم حجت .١
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هـدف از   گفـت  مـی  کـرد و خطـاب بـه حضـار     می انیرا بهایی  هیو توص

بت بـه  کـه نسـ   یزان نکات و انتقاداتین جلسه آن است که عزیا يبرگزار

 ،در طـول هفتـه  ان کنند تـا مبـادا   یبرا به خود بنده دارند  یگر و حتیکدی

  .  وجود داشته باشد یتهمتیا  یبت، نمامیغ یکس سرپشت 

در  وشـنیدم   مـی  مرحوم نجفی از همواره یکی از نکاتی که در اوایل کارم

خـدمت   گفـت  که او همیشه میین بود کردم، ا تحقق آن را مشاهده می ،عمل

بـراي انسـان    ایشـان  و زائـران  و میهمانـان  :عصمت و طهـارت ندان به خا

؛ بایـد بـراي زائـر انجـام دهـد      ،تواند و انسان هر کاري را که میافتخار است 

  قائل نبود.  براي خود شأنیتی به عنوان مسئول بعثه براي همین هرگز 

با عالقه فـراوان و بـه صـورت     یی،دانشجوهاي  کاروان هنگام حضور

بـه  اي  برنامـه  خاطرم هسـت . کرد می ان شرکتیسات دانشجوجلفعال در 

شـهر   امـاکن شتر با یب ییآشنا يبراان را یبود که دانشجو يتگریعنوان روا

کردند  می را در مورد آن اماکن مطرح یان بعثه نکاتیو راوبردند  می نهیمد

ـ . ثر بودؤد و میار هم مفیکه بس  دمیـ ک روز در اتـاق نشسـته بـودم و د   ی

شه یرون رفتن همیشود و چون هنگام ب می آمادهرون رفتن یب يرابآقا  حاج

دا یـ کسـالت پ  ي؟ گفـت راو دیبر می فیدم کجا تشریپرس ،همراهش بودم

 یا کسـ یـ د من یم بگذاراصرار کرد. خواهم براي روایتگري بروم می ،هکرد

دو از و رفـت و بعـد    د برومیخودم با قبول نکرد و گفت. میرو می گرید

همـواره بـه   ن اقدام به من ثابـت کـرد کـه آن مرحـوم     یا. ساعت برگشت

مـان و اعتقـاد   یخـود ا هـاي   د و چون بـه گفتـه  کن هاي خود عمل می گفته

  . شه موفق بودیهم ،داشت
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  زاهدانه و سلوك عارفانه  یزندگ

مرحـوم   یشخصـ  یزنـدگ  در یحتـ محل کار و  درکه  يگریله دئمس

ـ  بـی  زاهدانـه و  یزندگ ،کردم می مشاهده ینجف د نسـبت بـه   یشـد  یرغبت

گونـه نبـود    نیآخرت داشت و ا يا را برایشان دنیا. بود يویدنهاي  عالقه

ن بـه آن  یو ا زبانزد همه دوستان بود باًیتقرش زهد. ا کار کندیدن يکه برا

ـ  یاوقات مسـائل  یگاه. ناراحت شود ،که اگر به دنیا نرسد معنا نبود  شیپ

  .  کرد می گران واگذاریبه د و او آن را داشت يآمد که جنبه ماد می

از جملـه پـرچم   ــ   يمعنـو  يایگاه همراه با هـدا  مسئول خیمه يروز

بـه  ـ ده شـده بـود    یـ چیبـا پ یز ییکه در کادو ،7نیمتبرك گنبد امام حس

، داریـ پـس از د  .آمـد  یروحـان  ین نجفـ یوالمسـلم  االسـالم  حجتدار ید

 خـود  يبـرا  ،خواهـد  ي میزیبه دوستان حاضر گفت هر که هر چآقا  حاج

  .  دوستان برداشتند ،بودهرچه  بردارد و

  مدیري موفق

دلسوز، ، مهربان، يقو يریمد ین نجفیوالمسلم االسالم حجتمرحوم 

در محضـر  سال کـه  هفت  ر طول آنت را دیرین مدیا. مقتدر و قاطع بود

ـ را مقتدارنـه ب ها  آن مرحوم برنامه. مشاهده کردم، کامالً شان بودمیا و  ،انی

  .  کرد میی اتیآنها را عمل

هــر روز اتــاق بــه اتــاق بــه افــراد  معمــوالً. فــت بــودأرمحبــت و بابا

زد و در جایگـاه   مـی  سـر ـ نه و هم در کـربال   یهم در مداش  رمجموعهیز

 بارهـا در اتـاق مـن   . شـد  می صحبت نشست و با آنان هم می کننده مراجعه
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وارد  يگـر یکننـده د  اجعـه مراگـر  که  يطور ؛نشست ی صندل يروو آمد  

 ،عملکـرد  نیهمـ . کننده است کرد ایشان هم مراجعه می گمان ،شد می اتاق

به انجام  يشتریزه و عالقه بیشد تا با انگ می والن واحدئمس یسبب دلگرم

  .  کارها بپردازند

ـ یبه ا ؛ق بودیدقها  برنامه يرابطه با اجرادر   یمیتصـم  ین معنا که وقت

ت انجـام  یفیت کیم با قدرت و در نهایخواست آن تصم می ،شد می گرفته

ار یلذا جلسات بسـ  .ق داشتینظارت کامل و دقها  برنامه يشود و بر اجرا

  .  کرد می برگزارنه و کربال یدر مد يگذارثیرأباشکوه و ت

  کوه تواضع 

اي  گونـه  ؛ بهآن مرحوم بود یاصلهاي  از شاخصه ییتواضع و خوشرو

ُرُه ِيف ـْؤِمُن بِْشـاملُْـ«فرمایـد   بود که می 7یمنان علؤم ریمصداق سخن ام که

هـاي   ينکـه گرفتـار  یابـا   .)333(نهج البالغه. حکمت »َوْجِهِه َو ُحْزُنُه ِيف َقْلبِهِ 

یــا بــا  آمــد مــی کــارو دفتــر امــا هــر موقــع بــه محــل  ،داشــت يادیــز

ـ  گانکنند مراجعه ت یـ در نها ،گـر واحـدها مالقـات داشـت    یران دیمـد ا ی

 شـان را یا یکه هـر کسـ  اي  به گونه ؛کرد می و با تبسم برخورد ییخوشرو

  .ندارداو وجود  یدر زندگو مشکلی  يچ گرفتاریکرد ه می گمان ،دید می

هـا بیـان    از نکـاتی کـه شـنبه    دیگـر  شد و یکی از کار کردن خسته نمی

باشـند؛   »من السحر الی السحر«باید این بود که اعضاي بعثه رهبري  ،کرد می

طور هم بـود   همین. دنار باشاز سحر تا سحر مشغول کیعنی اینکه همه باید 

شـدند و   اعـزام مـی   7نیروها به حرم مطهر سیدالشهدا ،قبل از اذان صبحو 
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شـد و   گشتند و ساعت کاري شروع مـی  بعد از اتمام جلسات از حرم برمی

جلسـاتی بـا توجـه     ،رفتند و ظهر هم بالفاصله بعد از ناهار به محل کار می

؛ مخصوصـاً  شـدند  ار خسته نمـی از ک و هرگز شد به مسائل روز تشکیل می

 در ایام عاشورا و به ویژه در ایام اربعین اگـر بگـویم  در این چند سال اخیر 

شـاید   ،کـرد  سـاعته کـار مـی    24 االسالم والمسلمین نجفی روحـانی  حجت

داشـت و در سـاعات   سـاعت اسـتراحت    3 الـی  2فقط  .مبالغه نکرده باشم

  .  رداختپ ن و ستاد و بعثه میابه کارهاي زائردیگر 

  یو دانشگاه يوارسته و آشنا به علوم حوزو یعالم

 یدانشـگاه  و يعلـوم حـوزو  وارسته بود که به  یعالم ی،مرحوم نجف

 د ویـ فهم مـی  خوبن خاطر هم زبان حوزه را یبه هم ،تسلط کامل داشت

 مســلط بــود و هــر دو را بــه مخاطــب خــوب یهــم بــه زبــان دانشــگاه

 ،آمدنـد  می کربال به ییدانشجوهاي  ی کاروانخاطرم هست وقت. فهماند می

 روز درک یـ شـان  یو اد یکش می طولاقامت و حضور آنان سه ماه  حدوداً

 .کـرد  مـی  و جلسه برگزار گذاشت می ان وقتیدانشجو يان در بعثه برایم

د یـ هسـتند و با  7دالشـهدا یهمـان س یمحترم و مداشت همه زائران  تأکید

بـا   یفرقـ  ،دیدانشـجو و اسـات  امـا   ؛آنان به نحو احسن انجام شود ينوکر

را آنـان  یـ ز ؛گذاشتبراي آنها  يشترید وقت بیدارند و لذا با انگر زائرید

در جلسـات   رسماً ایشان خود. ز هستندین رگذاریثأت، يریپذأثیرعالوه بر ت

را بـا  اي  جلسـه  افتاد که می کم اتفاق کرد و معموالً می شرکت ییدانشجو

دانشـجوها   ،یید از جلسات دانشجوبع. بگذاردهمزمان  ییجلسه دانشجو
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ـ بـاز و در نها  یـی ز بـا رو یآن مرحوم ن. کردند می مراجعه يوبه دفتر  ت ی

در حـد   ،دارنـد  یو نـاراحت  يرفتارکرد تا اگر گ می احترام با آنان صحبت

  .  کندرا برطرف ها  يگرفتارتوان 

  مطالعه زیاد

 گفـت  یمـ  بـود و مطالعه ار اهل یو بسعالم  ،ریناپذ خستگیآن مرحوم 

شـه در  یهملـذا   .مکن می ساعت مطالعهچهار حداقل ، بعد از جلسات دفتر

نکـه  یبـر ا  . افزونشد می حاضرون دست پر یو روحان ییجلسات دانشجو

در ز ین يادیمطالعه ز ،اشراف کامل داشت ،مراجع يو آرا یمسائل فقه به

چـه  چه در عمره و ـ ون  یگر چه در جلسه روحان .داد می انجامنه ین زمیا

ـ دان مـی  ن مسائل را شـما یا گفت میـ  عتباتدر  مـن از بـاب تـذکر    و د ی

و  یمسـائل فقهـ  و بحـث آمـوزش بـود     ،مطلـب  اما واقعِ ،مکن می عرض

ـ مبتالبه عتبات و عمـره را ب  طـوري کـه همـه از نظـرات و      ؛کـرد  مـی  انی

  .  کردند می شان استفادهیمسائل ا يبند جمع

  و والیتمداري  پذیري  تیوال

د یکرد آنچه با می اعالم رسماً یو عموم یجلسات خصوصشه در یهم

ا و آخـرت  یـ دن يبـرا  یدهنده و حجـت شـرع   پایبند باشیم و نجاتبدان 

 ت خط قرمز او بـود و اغلـب  یوال. ت استیله والئمس ،شود می محسوب

ان یـ جر نکهیعاشورا و اام یرامون مسائل قیبحثش پ ییدر جلسات دانشجو

آن مرحـوم بـا   بـود.  افراد است،  يزیگر والیتوالیتمداري و انگر یب کربال

 وکـرد   مـی  میتفهـ  یانرا بـه دانشـجو   يتمـدار یوال ن روش به ظرافـت یا
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ــد کــه مــی  گفــت مــی در ادامــهو اســت  يتمــداریوال ،راه نجــات فهمان

را آنان از یز ؛ت استیوال تماماًگانه، یب يهابلندگوو ها  تیساگیري  هدف

  .  ف کنندیت را تضعیدارند وال یو سع ندخوردت ضربه یوال

  هوا مرد بی

و هـم   یهم به مسئول مـال . حساس بود یلیخ ،المال بیتمسائل  يرو

 دیباشـ  المال بیتکرد که مراقب  ي میادآوریله را ئن مسیر واحدها ایبه سا

شـد و اکثـر    مـی  لیستاد، بعثه و سازمان تشک يکه با اعضا یدر جلسات و

کــرد کــه  ي مــیادآوریــ ن نکتــه رایــهــا ا اوقــات در جلســه شــنبه صــبح

شـود نـه از    مـی  که داده یحقوقچراکه  ؛نکند يکار کرده کسی کمان خداي

از ن حقـوق  یبلکه ا ،، نه از طرف ستاد و نه از طرف سازمانيطرف رهبر

اسـت کـه از منـاطق     ییر روسـتا یـ و غ ییرزن روسـتا یـ رمـرد و پ یپ يسو

ـ کن مـی  ثبت ناممختلف کشور  ـ تـا بـه ز  د ن . نـد یایب الحـرام اهللا  بیـت  ارتی

 ،میکنـ  یکوتـاه خودمـان  ت یک از مـا در مسـئول  یـ چنانچه هـر  گفت  می

ولـی انجـام    ،ارتـزاق کـرده   آنانکه از پول م شد یآنان خواهالذمه  مشغول

 ،کنـد  يو دزد بـرود  یاگر انسان خانه کسـ  گفت می بعد .میا وظیفه نکرده

را  يو حـق زائـر   ،یکوتاهاش  فهیدر انجام وظاست که آن تر از  ن آسانیا

 انمـه زائـر  و متعلـق بـه ه  مشـاع   ،دهند می که به ما یپولزیرا  ؛ع کندیضا

امـا اگـر    ؛م شـد یخـواه ن بدهکار ابه همه زائر ،شود يکار است و اگر کم

از صـاحب   یتواند به راحت می بعد از توبه ،کرد يک خانه دزدیاز  یسارق

  . ردیت بگیحاللـ ک نفر است یکه ـ خانه 
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  ثه و سازمان حجافزایی بع همکاري و هم

 دانسـتند  مـی  همـه . دلسوز و عامل وحدت بود ،مهربان يهمچون پدر

 ،ک الفــتیــ. اسـت  يو دلســوز یرخــواهیاز بـاب خ  ،دیــگو هرچـه مــی 

 يو اعضـا  يسـتاد  يروهـا یسـازمان، ن  يروهاین نیب یت و وحدتیمیصم

ـ ما ایشان ر یبه تعب. بعثه برقرار بود د بـا هـم   یـ م و بایک مجموعـه هسـت  ی

ل یبـا تشـک   ،دمآ می ن اعضا به وجودیب یاگر کدورت .میباش وحدت داشته

 الخطـاب بـود و همـه    فصـل کـرد و حـرفش    مـی  به رفع آن اقـدام جلسه 

  .  است یرخواهیو خ يدلسوز يدانستند از رو می

  ارتباطات گسترده حوزوي در عراق

با علما و مراجع  یرابطه خوب ین نجفیوالمسلم االسالم حجتمرحوم 

ـ ن عتبات والنعلما و مسئکه  يبه حد ؛تکربال و نجف داش ـ ی شـان  یه از ب

عمق داشـت کـه بعـد از رحلـت آن      ين عالقه به قدریا. بودند مند عالقه

  . کردشان شرکت یع جنازه اییتش نده عتبات در مراسمینما ،مرحوم

کـه  اي  جلسـه  چنـد . اذعان داشـتند  شبه فاضل بودن زیعظام نمراجع 

 ،از فقها و مراجـع کـربال   یکی ،یمدرسهللا ا آیت به مالقاتشان یهمراه با ا

شـما   خطاب بـه آن مرحـوم گفـت   ن بار یچند یمدرس يآقا ،میرفته بود

ـ . میکند تا از وجود شما استفاده یس کنیرا در مدرسه تدر یدرس  نیهمچن

 یخوب و تعامل یاخالق برخوردي و خوش اهللا قزوینی به خاطر خوش آیت

  . بود مند عالقهشان یبه اار یبس ،گران داشتیآن مرحوم با دکه 

دوسـتان   يبـرا . محبـت بـود  بت به روحانیون و مـداحان خیلـی با  نس
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داشـت را   يادآوری و یکه جنبه آموزش ینکات اساس ،و مداحان یروحان

و  یخیدر مـورد مسـائل تـار    گفت می وکرد  می انیق بیو دقف یظربسیار 

 د تـا یداشـته باشـ  ار دقت ید بسیبا ،دکنی می نقلان و یکه از مقتل ب یمباحث

ت ید رضـا یتوان می تا داشت همچنین تأکید .حفظ شود :تیاهل بن أش 

 آنـان العـاده   فرسـا و فـوق   طاقـت و از زحمات د یجلب کن ن بزرگان رایا

  . کرد ی میقدردان

  مدیریت جلسات روحانیون کاروان

ـ بفه آن مرحوم یبود که وظاي  به گونهم کار یتقس ،در جلسات بعثه ان ی

 يبـرا  یابتدا نکته اخالقـ ن اساس آن مرحوم یبر ا. بود یفقه کردن مسائل

 اقـدام  یمسائل فقهان یسپس به بکرده  و  انیبو مداحان  یدوستان روحان

را ت سـؤاال  ییبایبا کمـال احتـرام و صـبر و شـک    ز ینت یدر نها نمود. می

ـ داد؛ در برابـر گال  می محبت کامل پاسخو آنها را با گوش هـا   ه و شـکوه ی

کـرد و در برابـر    می به رفع مشکالت اقدام ییبایر بود و با شکار صبویبس

داشت  یو عقالن یمنطق یدبانه و پاسخؤم يرفتار ،ستیناشا يبرخوردها

  . کرد ي نمیادآورید و یکش نمی را به رخ فرد یو هرگز رفتار بد کس

  اهمتی دوستان و حفظ ارتباط قدیمی

ـ برانگ أمـل ار تیآموزنده و بس ياز رفتارها یکی ارتبـاط   ،ز آن مرحـوم ی

ت یمسـئول بعضـاً   کـه  یدوسـتان  ؛بـود اش  یمیشان با دوستان قـد یخوب ا

ت یمسـئول کـه از   يآن مرحوم معتقد بود افـراد . رفته بودندداشتند و کنار 



122 مبلّغ صادق  

 

 ؛نکننـد  یتـوجه  بی به ارتباط دارند تا احساس يشتریاز بین ،روند می کنار

بـا دوسـتان تمـاس     ،بود و قبل از وفـات  يماریکه در بستر ب یزمان یحت

چطـور مـا را فرامـوش     گفته بودند یمیاز دوستان قد یبرخ یحت ؛داشت

  . کنم نمی فراموشهرگز را  ممن دوستان پاسخ داده بود !ينکرد

  هاي بلند گریه

کـه   یزمـان  .نشسـت  می نار منبرآمد و ک می 7دالشهدایمعموال حرم س

شه یهم .ختیر می اشکست و یگر می بلند يبا صدا شد می روضه شروع

کـرد   مـی  هیو توصـ  دانسـت  مـی  نیخـدمتگزار زائـر ائمـه طـاهر    خود را 

بلکـه   .از بعثـه خـارج شـوند    يو دلخور ید با ناراحتینباگان کنند مراجعه

را یز ؛د شاهد رفتار و اخالق خوب و محترمانه کادر بعثه باشندیهمواره با

جـه  یدر نت .اسـت  يتنها به خاطر رهبـر  ،گذارند می اگر مردم به ما احترام

  . خارج شود ید از بعثه ناراحت و ناراضینبا یکس

  سنگ صبور

شان یدر کنار ا ،شد ی میدچار ناراحت یلیاز دوستان به هر دل یاگر کس

از  اي خـاطره  وخ یان تـار یبا یحت، ی، نصیک شوخیگرفت با  می که قرار

 االسـالم  حجت. طرف مقابل را برطرف کندغم و غصه  کرد ی میخود سع

ـ  یارتباط و اتصال خوب ین نجفیلموالمس ن کنسـول نجـف و کـربال و    یب

جاد کـرده بـود و همـه اعضـا عالقـه      یاران یاستاد و سازمان و سفارتخانه 

  .  دیندشان یمحبت و عاطفه از ا ،ریجز خ یو کس داشتند يوبه  ياریبس
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  ات یماندگار در عتبات عال يمراسم عرفه؛ کار يبرگزار

ن مسئوالن بود که با یکه من شاهد بودم ا يزیدر رابطه با عتبات آن چ

ـ  7ینیعتبه حس و  یمیار صـم یارتبـاط بسـ   7ین عتبـه عباسـ  یو همچن

شـان  یت ایشخصـ  يز بـرا یـ محترمانه برقرار کرده بود و در مقابل، آنـان ن 

  . ار احترام قائل بودندیبس

عرفـه در   يدعـا  يدر رابطه با برگزار یکه مرحوم نجف يکار ماندگار

بود که  یسال دوم ظاهراً .ت استیار حائز اهمیبس ،ام دادانج یعتبه عباس

ـ   .بودمآقا  حاج در خدمت  يعرفـه بـرا   يش از آن دعـا یخاطرم هسـت پ

اساس وقتی مردم ن یبر هم ؛شد نمی به صورت مجزا برگزار یرانین اازائر

 ،خواندنـد  می عرفه يدالشهدا دعاین و حرم سیالحرم شریف عراق در بین

ـ نبعضـاً   کردند و می در آن مراسم شرکتز ین یرانین اازائر بـه  اي  عـده  زی

  .  شدند می به قرائت دعا مشغول یا گروهی يصورت مجزا انفراد

قـرار   یبا عتبه عباسـ آقا  حاج مانده بود که یک ماه به عرفه باقیهنوز 

داشـته  وگـو   گفـت  دار ویـ عرفه د يدعادرباره مالقات گذاشت تا با آنها 

آقـا   حـاج  از یعتبـه عباسـ   ،میدیفتـر عتبـه رسـ   به د یروز قرار وقت. باشد

ار یبسـ  یمطالب یدر آن جلسه مرحوم نجف. استقبال و ایشان را تکریم کرد

جناب آقـاي   ،7حرم حضرت عباس یو متولکرد ان یفشرده و مختصر ب

ن جلسـه  یدر اآقا  . حاجق گوش دادیشان دقیانات ایبه ب ،یاحمد صاف حاج

ـ رانیا يعرفـه بـرا   يامراسم دعـ  ين فرمود که برگزاریچن ـ ان ی ک روش ی

ن یاست که قبل و بعـد و مـاب  گونه  نیان ایرانیذائقه و عالقه ا. دارد يگرید

ا بـا اشـک و ابتهـال قرائـت     پردازنـد و دعـا ر   مـی  دعا به توسل و تضرع
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ار خـوب  یبسـ  ،شـود  مـی  که از عتبه پخـش اي  ي عرفهبرنامه دعا. کنند می

د ما دعـا را  یاگر اجازه ده. برند نمی ،دد ببرنیان بایرانیکه ا یاما لذت ؛است

برگـزار   ،با برنامه عتبه داشته باشد ینکه تداخلیمجزا و جداگانه و بدون ا

  . را ببرند یو واف یز حظ و بهره کافین یرانین اام تا زائریکن

  عرفه در سرداب حضرت ابوالفضل يدعا يبرگزار

کـرد و   آقـا مکثـی   حـاج  دن سخنانیبعد از شن یاحمد صافجناب سید

ن درخواست مطالعه کنم و با دوستان عتبـه  یا بارهگفت بگذارید درسپس 

دو روز بعـد بـود کـه    . دهـم  می سپس به محضرتان خبر ،ان بگذارمیدر م

ـ توان مـی  شـما  .سـت یهم ن یتداخل .ندارد یزنگ زدند و گفتند مانع د در ی

ه کـ  یان برنامه عرفه را در هر سـاعت یرانیا يسرداب حضرت ابوالفضل برا

ـ لیکه خودتـان ما  یکه هر ساعتاین. دید به صورت مجزا اجرا کنیخواست د ی

  . ژه عتبه به بعثه و مسئول آن بودینشانه احترام و ،دیمراسم را برگزار کن

 ؛شـد  مـی  ان برگزاریرانیا يعرفه به صورت مجزا برا ياز آن سال دعا

ـ رانیار ایـ سرداب را در اخت ،که در روز عرفهاي  به گونه ؛ ذاشـتند گ مـی  انی

 يروهـا ین یحتـ  .ت داشـت یـ هـزار نفـر ظرف  هشـت  ب به یکه قر یسرداب

سم دعـاي  مرا يدادند تا در برگزار می ار بعثه قراریخودشان را هم در اخت

ـ پ یدر سال دوم و سوم بود که عتبه عباس. عرفه کمک حال بعثه باشند ام ی

 فـر هـزار ن هفـت  ب بـه  یکه قرـ  یرانین ااکل زائر يداد در ظهر عرفه برا

  . میده می نهارـ شوند  می

ي گـر یبـود کـه در جلسـه د    یمیصم ين بعثه و عتبه به قدریارتباط ب
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خواسـت کـه بـه سـرداب حضـرت       یاحمد صافآقاي نجفی از سید حاج

 یارت کند و عتبه عباسیمشرف شود و آن مکان مقدس را ز 7ابوالفضل

حـرم  سفانه أاما مت .شان را دعوت کندیا حتماً يقول داد که در برنامه بعد

ل یـ تعط يک سـال و انـد  ی ،کرونا يو ماجراها  یاعتراضات عراق به سبب

  . ن معنا نشدیشان موفق به ایشد و ا

  ها استفاده از توان مدیریتی عتبه

 يادیزهاي  که برنامهچرا ؛تر بود با عتبه حسینی بسیار قوي ،ن ارتباطیا

بر  ؛بود ینیعتبه حسز با یگاه ن شد و اداره خیمه می برگزار ینیدر عتبه حس

کـرد و بـا    مـی  برگزار ینیدر عتبه حس يادیزهاي  ن اساس بعثه برنامهیهم

 .داشت یز ارتباط تنگاتنگین ،یستانیساهللا  آیت ندهینما ،حرم یشرع یمتول

 يجنـاب آقـا   ،و امام جمعـه کـربال   7الشهداطور متولی حرم سید همین

بـه  سـت ـ   ا یت دوسـت داشـتن  یکـه شخصـ  ـ  ییکربال يخ مهدیحاج ش

ن یوالمسـلم  االسـالم  حجـت  .گذاشـت  می احترامآقا  حاج ژه بهیصورت و

  .  ن حضرات مالقات داشتیز همواره با این ینجف

دقـت ضـوابط و مقـررات عتبـه     بـا   ،هـا  برنامه ين برگزاریبعثه در ح

ن یبـه همـ   ؛گرفت می کرد و همه جوانب را در نظر می تیرا رعا ینیحس

 ،برگـزار کنـد  اي  برنامه ینیاست در عتبه حسخو می ل هر زمان که بعثهیدل

 نـد کرد مـی ع موافقت یگرفت و آنها سر می ن عتبه تماسمسئوالبا آقا  حاج

ـ االنب سالنی بـه نـام خـاتم    ،ینیعتبه حس. دادند ها را انجام می و هماهنگی ا ی

هـاي   بـه مناسـبت   ،يو حـوزو  ی، نخبگانییدانشجو يها شیدارد که هما
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ز در آن یـ ن عتبـه ن مسـئوال شـد و خـود    می لیآنجا تشک ،یمختلف مذهب

 ن قـرار یرا مـورد تحسـ  آقـا   هاي حاج کردند و سخنان و برنامه می شرکت

  .  دادند می

  انیرانیکربال در قرق ا

ن یسبب شد مجالس سـنگ  ینیبا عتبه حسآقا  حاج ن ارتباط خوبیهم

ن و یجلسـات سـنگ   ،ام محرمیمثال در ا يبرا؛ در عتبه اجرا شود یو خوب

بـه   ؛شد می برگزار ینیبعد از نماز صبح در عتبه حسایرانیان از کوهی شبا 

ـ ا طـور  همـین دادنـد و   مـی  لیان تشکیرانیت حرم را ایکه اکثراي  گونه  امی

ـ رانیا يژه بـرا یـ حرم بـه صـورت و   ،نیاربعمخصوصاً  ه ویفاطم  ان قـرق ی

  .  شد می

ن یهمـ  يبـرا  ؛داشـت  یبرنامه خاص ،ل سالیبعثه هر سال هنگام تحو

ها انجام و بـه عتبـه    و مالقات ریزي برنامه ،ن هفته قبل از اتمام سالیدچن

هـا   با همه برنامه ،نان داشتندیشد و آنها چون به عملکرد بعثه اطم می ارائه

حـرم، اطـراف    ؛ي تحویل سالک ساعت برارو ی ازاین ؛کردند یموافقت م

از  یبـا انبـوه   ،دادند و بعثـه  می ار بعثه قرارین را در اختیالحرم حرم و بین

عتبـه  . کـرد  می ن برگزارین و وزیمت یلیل را خیبرنامه سال تحو ،تیجمع

ـ یکـرد تـا بـه زائـران ا     مـی  را احضـار  يو افتخـار  یز خدام دائمین و  یران

  . داشته باشند یرسان هاي بعثه خدمت برنامه

در مراسـم   ،ینیجعفر حسـ سید ،ینیاز سال دوم خود مسئول عتبه حس

 ،مین برنامه که مشغول اجـرا بـود  یکبار حیم هست خاطر. کرد می شرکت
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گوشـی بـا    بـار درِ  وسط برنامه آمـد و دو  یگفت شخص آقاي نجفی حاج

تمـام  و هـا   ر، کـل برنامـه  یـ جعفر گفـت خ سیدجعفر صحبت کرد و سید

اي  جداگانـه حق ندارد برنامه  یکس .است يار بعثه رهبریدر اختبلندگوها 

بعثـه  تأثیرگذار  امل و برخورد محترمانه وانگر تعیله بئن مسیاداشته باشد. 

  . با عتبه و بالعکس بود

  نه و کربالیوحدت در مد عاملِ

عامل وحـدت بـود و سـاختمان بعثـه      ،نه و کربالیآقا در بعثه مد حاج

ـ گرفتنـد    می ک ساختمانیبرخالف گذشته که هر کدام ـ د را  یمراجع تقل

کـرد و در   مـی  مسـتقر  ،قـرار داشـت   يکه بعثه مقام معظم رهبر یدر هتل

آنها . داد می انجام یو فقه یمباحثات علمبا آنان ت همواره یمیت صمینها

وحـدت را در   ن عامـلِ یهمـ او  .داشتند ینجف يبه آقا يدیز عالقه شدین

چنانچـه   برقـرار کـرد.  کربال و نجـف   ین ستاد، سازمان و کنسولیکربال ب

ا آنـان را  یـ رفـت   می خودش به دفاترشان ،شد می جادین آنان ایب یکدورت

  . رفع شودها  کرد تا کدورت می دعوت

  نوآوري در جلسات بعثه

ک ی یگاه ،میشد می که به عمره مشرف یزمان ،شانیت ایریقبل از مد

جلسـات  شـاید برخـی از   شد کـه   می در بعثه برگزار یا دو مرتبه جلساتی

شـان  یکـه ا  یاما زمان ؛شد می بود و در آن مسائل و نظرات مطرح یمعمول

و مبتالبه مسائل  ید فقهیجدهاي  برنامه ،ت بعثه را بر عهده گرفتیمسئول
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ـ رگذار بـود   یثأجذاب و ت یلینت که خیآن هم به شکل پاورپوـ عمره را  

 .ون مطرح کردنـد کـه مـورد اسـتقبال همگـان قـرار گرفـت       یروحان يبرا

  . بود يت و اجرا اهل نوآوریریدر مدآقا  حاج

بودند و دفتر  یمیق صمیدوست و رف ،ي نجفیآقا حاج بعثه با ياعضا

دفتـرش   مسئولبه  یحت؛ خصوص زائران باز بود روي همگان به شان بهیا

به دفتر نشـود   یهرگز مانع ورود کس ،ر از زمان جلسهیکرد که غ تأکید می

داد و در  می ات زائران گوش فرایو شکاها  صحبتو با صبر و حوصله به 

  . کرد می امحد توان به رفع مشکالت اقد

ل یعتبات را به جلسـه پرسـش و پاسـخ تبـد    اي  شهیشان جلسات کلیا

، یون مسائل متنوع فقهیروحان ،ن امر سبب شد که در جلساتیکرد و هم

ک ینبود که  ين جلسات طوریا .ان کنندیرا ب يو اعتقاد یاسی، سیخیتار

ـ بلکـه ا  ،دیـ ون و مداحان سـخن بگو یروحان يبرا ینفر روحان ن جلسـه  ی

نظـرات، انتقـادات و مسـائل     ینی بـود و همگـان حـق داشـتند نقطـه     فطر

  .  افت کنندیو پاسخ در ،انیخودشان را ب

  م ارباب رجوعیتکر

سـت  یز توان به صبر، سـاده  آقاي نجفی می ي حاجاخالق فرددر بحث 

ـ ن یدر اخالق اجتماع. ایشان بودن و اجتناب از تجمالت اشاره کرد ز بـا  ی

گران خـوب  یدهاي  حرفبه و کرد  می خوردگران بریصبر و حوصله با د

تـوان   می کننده وش کردن به حرف مراجعهاعتقاد داشت با گ. داد می گوش

  . درصد از مشکالت آن فرد را حل کردپنجاه حداقل 
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 یاشـراف خـوب   ،و نظرات مراجع عظـام  یبه مسائل فقه یاز نظر علم

و  یفرهنگي ها در همه برنامه. گران بودیداشت و اهل مشورت کردن با د

شـود را   می له به آنها مربوطئکه مس ییکرد واحدها ی میسع یر فرهنگیغ

سـپس بـا    شـود و  مطلعها  نظرات آنان درباره برنامه دعوت کند و از نقطه

  .  کندها  آن برنامه ياقدام به اجرا ،دییأو ت يبند جمع

 گفـت  مـی  نبـود و  یچ بانـد و جنـاح  یجـزو هـ   ،یاسیشان از نظر سیا

هـا   ن جنـاح یچ کدام از ایهستند و هها  وب و بد در همه جناحخ يها آدم

  .ه استیفق یول ،ت داردیمن حج يبراآنچه  ستند ویمن حجت ن يبرا

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  مرنج و مرنجان

 1انیاخو یمحمدعل

ـ . گـردد  مـی بر 78به سال  ینجف يارتباط من با آقا کـه در نهـاد    یوقت

نهـاد   مسـئول بـه عنـوان    شـان یا ،ها مشغول خدمت بودم دانشگاه يرهبر

ت معلم و یصنعت نفت، تربهاي  در دانشگاه يمقام معظم رهبر یندگینما

  . کرد می تیصنعت فعال و سپس در علم

اما ارتباط دوستانه و تنگاتنگی بـا   ،آقاي نجفی باال بود با اینکه سن حاج

ورزید و خالصانه بـراي جوانـان    جوانان دانشگاهی داشت، به آنان عشق می

گذاشـت تـا بتوانـد     براي همین بسیار وقـت مـی  . کرد نشجویان کار میو دا

مرحوم نجفی طـراح، فعـال و   . کاري براي قشر جوان دانشگاهی انجام دهد

  هاي نابی براي جوانان داشت.   ها و طراحی ایده. فکر بود بسیار خوش

 اد و خـاطر آن زمـان را کـه   ی ،د دانشگاه قمیهنوز که هنوز است اسات
                                                 

مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقـام معظـم    انياخو يمحمدعلن يوالمسلم االسالم حجت .١

  .رهبري
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ن یـ در ا يمقـام معظـم رهبـر    ینـدگ ینهـاد نما  مسـئول عنـوان   بهآقا  حاج

شـان  یگذرانند و قدردان زحمات ا می از نظر ،دانشگاه مشغول خدمت بود

ار یبسـ  ،ان داشـت ید و دانشـجو یکه بـا اسـات   یو جلسات ها فعالیت. هستند

والمسلمین نجفی روحانی بسـیار   االسالم حجت . ارزشمند و مطلوب بود

  . هدف بودتالشگر و با ذوق، باانگیزه، خوش

  ک و توجه خاص به جوانانیاخالق ن

آمـوزان، طـالب و    بـه دانـش   ،نـه منـوره اعـزام شـد    یکه بـه مد  یزمان

 یاقدامات خوب ،قیدقهاي  ریزي برنامهکرد و با  می ار توجهیان بسیدانشجو

هـاي   یژگیک و توجه به نسل جوان از ویاخالق ن. داد می آنان انجام يبرا

  . رفت می به شمار یجفبارز مرحوم ن

  استفاده از ابزارهاي نوین در آموزش

ــود  يتگــریروا ــم مرســوم ب ــ ؛از گذشــته ه ــی ی حــاجول ــاي نجف    آق

  هـا   شیگذاشـت و در جلسـات و همـا    مـی  ار وقـت یبسـ هـا   جـوان  يبرا

در  یاعتقـاد داشـت اگـر تحـول    . آمـد  کرد و به استقبال آنان می می شرکت

ن اسـاس  یبـر همـ   .شـود  مـی  ه آشکارر آن در جامعیثأت ،جاد شودیجوان ا

 ،مختلـف هـاي   ان داشت و با ارائه طـرح یدر عمره دانشگاهاي  نقش عمده

 یکرد تا کارها به درست یی میمراسمات دانشجو يبه برگزار یانیکمک شا

افزارهـا و تکنولـوژي    ایشان در اکثر جلسات آموزشی از نـرم . انجام شود

  برد. آموزشی بهره می
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  صادق یعالم

 زاهد، پاك و صادق یشان را به عنوان عالمیهمه ا ،ان دانشگاهدر دور

 دانسـتند  مـی  همـه . د بـود یان و اسـات یشناختند و مورد عالقه دانشـجو  می

براي همین هرگز حاضر نبودنـد   ؛دا و ظواهر آن نداریچشم به دنآقا  حاج

ـ  یک عیک روز که نزدی یحتکنند.  یشان فکر منفیا درباره س ید بـود و رئ

ـ را به عنوان ع یچک ،طبق رسم ساالنه ،دانشگاه شـان داد و آن  یبـه ا  يدی

ـ یار عجیر بسیثأت ،ن رفتاریا که مرحوم قبول نکرد و بازگرداند ـ  یب ن یدر ب

  .  د دانشگاه گذاشتین و اساتمسئوال

  نجات جان دختر  يماجرا

در همـان   ،در حال ورود به دانشگاه قم بودآقا  حاج از روزها که یکی

 یمرحوم نجفـ . شود می مصدوم یدهد و دختر خانم می رخ ینقطه تصادف

شـود و دختـر    می در صحنه حادثه حاضر ،دانشگاه برودبه نکه یا يبه جا

. دهـد  مـی  شان را نجاتیرساند و جان ا می مارستانیخانم مصدوم را به ب

به همـراه   ییآقا ،در سفر عمره بودم یوقت گفت میاز همکاران بعثه  یکی

که  یت کسیم تا به نیا مدند و گفتند به عمره آمدهنزدم آهمسر و دخترش 

 يبعد ماجرا. میآور يعمره به جا ،ک تصادف نجات دادیدخترمان را در 

 البتـه آنـان اصـالً    را دادنـد.  حـاج آقـا   یو نشان دف کردنیتصادف را تعر

  . استبعثه  مسئول یدانستند که آن موقع مرحوم نجف نمی

آنـان   يکـرد و بـرا   می طالب کار ان ویدانشجو يبا عشق و عالقه برا

به سفر زیارتی  انیآموزان و دانشجو وقتی طالب، دانش ؛گذاشت می وقت
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دهـد تـا مبـادا    کرد تمام وقت را بـه آنـان اختصـاص     ی میسع ،آمدند می

ان یدانشـگاه  يبـرا  یخوبهاي  برنامهنیز در عتبات . کاري صورت گیرد کم

  .  کرد می برگزار

. کـرد  می دایپ یخوب يهواو حال 7باعبداهللادر حرم اآقاي نجفی  حاج 

 آقـا  حـاج  ،میشرکت کنـ  یشان در مراسم غبارروبیق شد با ایکبار که توفی

 يهمـه از رو کـه  آمـد   نمـی  ش بنـد یها وهواي عجیبی داشت و گریه حال

  . عشق و عالقه به خاندان عصمت و طهارت بود

روز ت شد و تمام سـاعا  می داریصبح زود ب ،شه با آن کهولت سنیهم

  .  کرد می گذاشت و کار می وقتزائران براي جوانان، دانشگاهیان و 

  ایبه وسعت در يمرد بزرگ

ـ با آقاي نجفی ی حاجتیابعاد شخص گونـاگون چـون   هـاي   د در برهـه ی

ه، ییش از انقالب و حضور آن مرحـوم در قـوه قضـا   یشان در پیمبارزات ا

ـ   ین بزرگبه عظمت و بزرگی ا يدانشگاه و بعثه مقام معظم رهبر  یمـرد پ

  . برد

ان یکه همه دانشگاه يبه حد ؛فا کردیا ییشان در دانشگاه نقش بسزایا

 یاحتـرام خاصـ   یمرحـوم نجفـ   يبراـ که بودند   یانیف و جریاز هر طـ 

بـه   يدر دانشگاه داشت و بـا دلسـوز   يشان نقش پدریرا ایز ؛قائل بودند

  . کرد می همگان خدمت

ـ و ا یـی وال ،ینجفـ  يآقا یخط و مش از اصـول  اي  بـود و ذره  ینقالب

اي  شان با جوانان به گونهیاما رفتار و منش ا .کرد نمی خود عدول ياعتقاد

 بـه خـود اجـازه    یاسـ یانـات س یاز جر یفیچ طیبود که ه یخوب و منطق
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انـات  یکـه گرفتـار جر   یکسان یگاه یحت ؛داد نمی شان رایبه ا یاحترام بی

 از راه ،کردنـد  می را که مشاهدهقا آ حاج رفتار و منش ،شده بودند یانحراف

ن یـ کـه د  یانـات انحرافـ  یز در برابـر جر یـ آن مرحـوم ن  .گشتند رفته برمی

  .  ستادیا می مقتدرانه ،جوانان را نشانه رفته بود

  مصداق بارز مرنج و مرنجان

ده یـ رنج ینبود که با هر سخن و کالمـ  یرنج و حساسانسان زودوي 

ت احترام بـا  یدر نها ،شان داشتیبا ا یرفتار نامناسب یاگر کس. خاطر شود

بـود کـه بـه مـرنج و     اي  آن مرحوم انسان خودسـاخته . کرد می او برخورد

  . مرنجان اعتقاد داشت

 فهیچند ماه به عنوان رابط در نجف و کربال انجام وظ. بت نبودیاهل غ

نجـا  یا ،دیدارگفت هرچه  می کرد و می هر صبح کارکنان را جمع .کردم می

بـت  یخودش هم اهـل غ  .دید پشت سر هم صحبت کنیبعد نروا تد ییبگو

  .  بت کندیغ یداد کس نمی نبود و اجازه

 ین چند سـال یدر ا. کرد می محافظتآن حساس بود و از  المال بیتبه 

  . ارش بودیار ساده در اختیک اتاق بسیتنها  ،که در نجف و کربال بود

  روزبِمدار و  توانمند و موفق در عین حال تکلیف يریمد

ـ   و انسـانی تکلیـف   ،مدیري توانمند و موفـق  انسـان  . روز بـود مـدار و بِ

 ،مـدار  فرد تکلیف. مدار همیشه به دنبال دانستن و انجام تکلیف است تکلیف

هاي شـیطانی در وجـودش    وسوسه ،شود و خدامحور که شد خدامحور می

ی زیـرا ایشـان انسـان    ؛خداوند متعال به مرحوم نجفی عزت داد .شود کم می
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  داشت.   بود که خالصانه در مسیر کسب رضاي الهی گام برمی

بـراي همـین    ؛کـرد  مـی  ار خوب رفتاریبس ،ردستانیبا ز یمرحوم نجف

 فیـ شـان تعر یو تواضـع ا  یخلقـ  رفتاري، خـوش  همیشه نیروها از خوش

 یمرحـوم نجفـ  . بردنـد  مـی  بـا آن مرحـوم لـذت    ینیکردند و از همنش می

 بـاز بـود و متواضـعانه از همـه اسـتقبال     همـه   يدفترش به رو شه درِیهم

  .  کرد می

ـ  ی میوقت. بود يسوادو روحانی با شان اهل مطالعهیا ن یخواست در ب

برد  می ات بهرهیان کند از روایرا ب یو فرع یون کاروان مسائل فقهیروحان

  .  کرد می انیار خوب بیو بس

  



 

  

  

  

  

  

 علم با حلم يایدر

 1يالهدسیدجعفر علم

دان عمل یسپس در م ،که گفتند پروردگار ما خداست ید کسانیترد یب

شـوند و   یفرشـتگان بـر آنـان نـازل مـ      ،دندیقت استقامت ورزین حقیبر ا

کـه وعـده    ید و شـما را بـه بهشـت   ین نباشـ ید و انـدوهگ یند نترسیگو یم

 )30(فصلت: . بشارت باد ،دادند یم

 مت کهیاست بس گرانق يا هیا سرمایعالم دن يها نعمت عمر و فرصت

توانـد از   یش به اندازه تالش و همت خـود مـ  یدر دوران زندگ یهر انسان

  . ها ببرد آنها بهره

 ،بلکه هر ساعت و دقیقـه آن  ،عمر نعمتی است که با گذشت هر سال و ماه

 .گـردد  قدر است که چون از کف برود دگر بـاز نمـی   نابخشی از آن سرمایه گر

  هزینه کردن آن بود.   این همان خسرانی است که باید پاسخگوي چگونه

                                                 
ي نماينده سـابق بعثـه مقـام معظـم رهبـري در      الهد سيدجعفر علماالسالم والمسلمين  حجت .١

  .نجف اشرف
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هـا را از آن   ن اسـتفاده یتا بتوان بهتر طلبد میپس چقدر دقت و همت 

ـ�(را یز ؛برگرفت
َ
 ما س

ّ
ساِن إِال

ْ
 �ِِإل�

َ
س

ْ
�
َ
آنچنان بـا سـرعت   ) 39(نجم:  .)ل

ـ را ز  خیـ است که  یفروش خیشود که همچون  یم يها سپر ن فرصتیا ر ی

ـ   .آفتاب گرم نهاده بود ؛ امـا تمـام شـد    ،گفـت نـه   ؟!یبه او گفتنـد فروخت

د کـه  یمت شماریها را غن فرصت: «فرمودند 9امبر مکرم اسالمیپرو  ازاین

  )21(نهج البالغه، کلمات قصار . »دکن می همچون ابر عبور

، بزرگان اهل یا و تمام رهبران الهیانب یقرآن و تمام کتب آسمان ،يآر

گونـاگون، جهـت    يهـا  ، با آموزهیمعرفت و تمام علما و دانشمندان ربان

 يسعادت و کمـال، راهکارهـا   يها به قله یابینه کردن آن و دستیبهتر هز

ـ تـا ا  نـد انسـان آمد  ياریـ قت به یارائه کردند و در حق ياریبس ن گـوهر  ی

هـوده و ارزان از کـف او نـرود و بـر حسـرت و انـدوه       یه عمر، بیگرانما

  . خسران دچار نگردد

 یرشد و تعـال  يقرآن برا يزهان مواعظ و اندریتر ن از برجستهیبنابرا

گذشـته و امـم    يهـا  است کـه از امـت   ییها ان قصص و داستانیانسان، ب

شـان  یسبب عبرت ا ،رندیکه اگر مورد تدبر و دقت قرار گگوید  میلفه اس

 ،خـود و جامعـه   یسـازندگ  يتـوان بـرا   یو از تجـارب آنـان مـ   شـود   می

 (: ها را کرد ن استفادهیتر یعال
ْ

َز�
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ـ مـا بـر شـما آ   ) «34(نـور:   ؛)ا�  یاتی

 يبرا ياز گذشتگان، تا پند و اندرز يان، و اخباریب یق فراوانیم که حقایفرستاد

  . »زکاران باشدیپره

موفق روزگار و به کار  يها تیاز شخص يریبه بزرگان و الگوگ یسأت
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خلقت و وصـول بـه درجـات     یل بشر به اهداف متعالیسبب ن ،بستن آن

ان عالمان ین میدر ا .اهللا است سانیت و طی مدارج یقین و قرب الیان یعال

توانند همچون چـراغ   یدار دلند که میمنان بؤجاهدان مخلص و مله و مأمت

ق و مشتاقان وصل نشـان  یندگان طریو پورا بر آحاد بشر  یر تعالیمس ،راه

گونـه کـه رسـول     همـان  ؛ت باشندیق هدایر درماندگان طریو دستگدهند 

الُعَلامُء َمصابيُح األرِض، و ُخَلفـاُء األنبيـاِء، و َوَرَثتـي و «: فرمود 9مکرم اسالم

نان یبخش و جانش تداوم ،یربان يعلما) «2014(نهج الفصاحه، ح؛ »َوَرَثُة األنبياءِ 

  . »ن هستندیت در زمیبخش هدا هاي روشنی و چراغ اینبا

  خدمتگذار يریعامل و مد یعالم

الزم اسـت   يدیر سعادت و فالح و رشد، اساتیمودن مسیپ يبرا ،يآر

 ور اخـالق و  یـ و هـم روحشـان بـه ز    ،منـور  که قلوبشان هم به نور علـم

نه و تالش مخلصا یت و سعیو هم رفتار و کردارشان اهم ،نیمز تیمعنو

تگر سـالکان راه  یر و هـدا یمهربـان دسـتگ   ير و پدریخب یبیآنان چون طب

د و بـه  یها را برگز ن راهیخدا باشند که بتوان در شعاع نور وجودشان بهتر

 105در خطبـه   7یمنـان امـام علـ   ؤم ریامچراکه ؛ دیسرمنزل سعادت رس

ظ و ور موعظه و گفتـار واعـ  مردم چراغ دل را از ناي »  :فرمود البالغه نهج

  ».  دیعمل روشن سازعالم با

ق ارجمنـدمان، مرحـوم مغفـور    یعالم فرزانـه و مجاهـد نسـتوه، صـد    

 یتیشخصـ ـ  =یروحان یخ نجف نجفین حاج شیاالسالم والمسلم حجت

همه دوستان و خادمان عرصه حـج   يها شد بر دل یکه غم هجران او داغ
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 اهد شدکه فراموش نخواست اي  ثلمه ،ارت، و فقدان وجود پرثمرشیو ز

اسـت کـه    یران مدبر و مسئوالن مخلصـ یاز عالمان عامل و مد يا نمونه ـ

  . از دست داد يم بعثه مقام معظم رهبریمجموعه قد

 يبرا ياریبس يها درس ،او یو اجتماع يفرد یکه مرور زندگ یانسان

ت مـردم  یغ اسالم و هـدا یتبل يندگان عرصه خدمت و تالش در راستایپو

 يمان در بردارد و چقـدر جـا  یب شکوهمند اسالمبه اهداف مقدس انقال

ـ   یر از نمایتشکر و تقـد  ـ فق ینـده محتـرم ول  ،ر امـور حـج و زیـارت   ه دی

ـ  ینش دقین نواب دارد که با بیالمسلماالسالم و حجت ف و یلأق خود، بـه ت

ل از مقـام  یـ که نه فقط تجلامر کردند ادنامه اثربخش ین کتاب و یر ایتحر

بـاالخص نسـل    ،همگـان گیـري   هـت الهـام  د، بلکه جیسع دیآن فق يواال

ر و یناپذ یره آن دانشمند محقق و آن تالشگر خستگیاز روش و س ،جوان

  .  آن پدر مهربان باشد

یابـد   ادامه میغ و خدمت یدان تبلیدر گذر زمان همچنان راه آن مرد م

ن بـر خـود الزم   یبنـابرا . متـنعم گـردد   یالهـ  اولیـاي  و روح پرفتوحش با

ش را در طول چند سـال حضـور در   یها و مشاهدات خو هافتیدانم که  یم

بـه رشـته    ،شـان در ذهـنم جـا گرفتـه    یاز ا ها سال که یا شناختیکنارشان 

  . م کنمیر درآورم و تقدیتحر

سـه  ـ اسـت    یکـه سـتودن  ـ ت فرزانه  ین شخصیازات برجسته ایاز امت

  :  ن بزرگوار استیژه ایشاخصه و

  علم با حلم يایدر. 1

است که همگـان بـه آن محتاجنـد و صـاحبان      ينور دانش و معرفت
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ات بارز یاز خصوص. آن در تالشند» حد...لال یمن المهد ال«شه یعقل و اند

ر و بحث یگین بود که آنچه خوانده بود را با مطالعات پیخ محترم این شیا

مـن کـم   گفـت   میکه به من  يبه طور ؛دیبخش یقوت م ،وستهیق پیو تحق

ر د یحت .روم یمطالعه نکنم به خواب نم ها اعتسخوابم و هر شب تا  یم

پس از اتمام برنامه باشکوه صـحن   ،تر بودها که قدري روزها بلند تابستان

ـ تـا قبــل از سـاعت شــروع فعال   7حضـرت اباعبــداهللا  دفتــر  یرســم  تی

ـ  .کـرد  ینشست و مطالعه مـ  یم ،که داشت یپتا پبعثه با ل یندگینما  یحت

داد بحثـی   یح میترج ،دیون سخن بگویحانکه بنا بود در جلسه رو یقیدقا

نظرهـا و اشـکاالت    ن بود کـه از اظهـار  یجالب ا .علمی و فقهی ارائه کند

  شد.   نمی ناراحت ین و دوستان در مباحث علماحاضر

مختلـف و علـوم    يهـا  ر کـه در عرصـه  یبا اطالعات و دانش چشـمگ 

و اقشار  انیران و دانشگاهیها با عالمان و مد گوناگون داشت و در نشست

  نبود! یدچار غرور علم گاه هیچ ،گرفت یمختلف از آن بهره م

 یو مطلبـ  یمنطقـ  يا اگر به نکته .مل بودأبردبار و اهل ت ،در مباحثات

صـاحب آن مطلـب و    ،کـرد  یبرخورد مـ کس   هر ياز سوـ د  ینو و جد

 ياریـ آن  يد و در اجـرا ییـ أستود و در صورت لـزوم او را ت  می منطق را

  .  کرد یم

  اخالصمدیري مدبر و با. 2

نـه  یبعثـه در مد  ینـدگ یاداره دفتـر نما  ،شـان یر ایقات قابل تقدیاز توف

سال هفت ش از یات بیسال و در عتبات عالهشت ش از یمنوره به مدت ب
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هـا   در دانشگاه ين دوران در دفتر نهاد رهبریعالوه بر آنکه قبل از ا .است

  .  شتندو غیر آن هم سوابق درخشانی دا

ام که  شان بودهیاقتدار و بدون تنش از ا و با يقو یتیریشاهد مد ریحق

مانـه  یده و حکیشده و سنج ت برخواسته از دقت و تدبر حسابین موفقیا

ارات یـ هـا و اخت  تیمسئول يکرد ضمن واگذار یهمواره کوشش م .او بود

 يچـه در کـربال   ـ  یندگیامور محوله به مجموعه دفتر نما يدر اجراالزم 

و احتـرام  ـ ن  یمقدس نجـف و کـاظم   يگر شهرهایدفاتر ده در و چ معال

 ،آنـان  یتی، هـدا یغیتبل يانتخاب راهکارها  يخوذه و آزادأمات میبه تصم

مطلع و در صورت لزوم ها  ف برنامهیاز کم و کخویش ت یبا دقت مسئول

تـا ضـمن حفـظ    کننـد  نه آمرانه تذکرات خود را منتقل  سؤالی يا گونه هب

ـ  ،ت افـراد یشخص د یـ جـاد نما یم مناسـب ا یدر اتخـاذ تصـم   ير بهتـر یثأت

و  يرا با خشـونت و تنـد   يا نکته گاه هیچاد ندارم که یر یکه حق يا بگونه

تم یم به بنده در طول چنـد سـال خـدمت مسـئول    یبه دور از احترام و تکر

  . باشدکرده مطرح 

بـود کـه آن    ییاز شـگردها  ،ن و نغـز یریات شیو مزاح و حکا یشوخ

ث یگرفت تا مخاطب خـود حـد   یات خود به کار مینتقال نظرمرحوم در ا

  . بخواند از آن مجمل یمفصل

  ناپذیر   یخستگهاي  در کنار تالش یمحبت و مهربان. 3

گشاده و  يروح مهربان و روایشان  یناشدن از دیگر امتیازات فراموش

امـور محولـه    يکه در اجرا ین صالبت و اهتمامیلبان متبسم بود که در ع
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ي ها و نقـص و کمبودهـا   یاز نارسائ یشاهد بخشگاهی نکه یبا اـ داشت  

فشـان و ارائـه خـدمات الزم بـه     یوظا يبعضی نهادها یا اشـخاص در ادا 

م یاصـالح و تـرم   ،ن شـکل یخواست به بهتـر  یو م ن بودمجموعه و زائرا

بـا واسـطه و از    یخود را مشفقانه و گاه يها هیها و گال اما شکوهـ گردد  

د و یشـن  یکـرد و اگـر مـ    یها اعمال مـ  تیحفظ شخص يبراگران یلسان د

 ،صورت گرفتـه  یتیا شخصی یبا شخص جا نابه يشد که برخورد یمطلع م

کـه ایـن   و جبـران کنـد    ییدلجو ،نیریش یه و زبانیکرد با هد یکوشش م

یریتی که از اساس مـد ـ شده و مهر عطوفت پدرانه   نظمی حسابنشان از 

  . دارداست ـ  گر مدبرانه و اثرگذار و تشویق

کمـاالت   يبـه سـو   يا ن مختصـر توانسـته باشـد روزنـه    ید است ایام

ـ  یـ و ما ،ن مـرد بـزرگ گشـوده   یا یتیریو مد یاخالق در  یه الهـام و عبرت

، ین همه مجاهدت، ازخودگذشتیز باشد و خداوند به پاس ایمخاطبان عز

 (طبق آیه و کند محشور ی اله يایاو را با اول ،یهمت و سع
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 یک مدیر موفق و شایسته 

 1ينقد محمد

 االسـالم  حجـت حـج بـا مرحـوم     ونیبار در شـبکه روحـان   نیاول بنده

 ینـدگ ینما مسـئول آن زمان به عنـوان   شانیا .آشنا شدم ینجف نیوالمسلم

ـ منوره و سـپس در عتبـات عال   نهیدر مد يدفتر بعثه مقام معظم رهبر  اتی

هـم بـه عنـوان     یخاطرم هست مـدت  .به زائران بود یرسان مشغول خدمت

 يهمکـار  هـا  کـاروان  بـه  یسرکشـ  يبرا شانیهمراه ا ،اتاق کیدر  ،رابط

 ،شـدم  یعتبات مشـرف مـ   ای نهیکه به مد یتیمورأداشتم و بعدها در هر م

  .  دمیرس یم شانیخدمت ا

ـ پنقـل مـی کنـد کـه      یاصول کاف فیدر کتاب شر ینیکل مرحوم  امبری

  :  فرمود 9اکرم

َواِريُّوَن لِِعيَسـى َيـا ُروَح اهللا رُ  َقاَلِت اْحلَ   ُكُم َمـْن ُنَجـالُِس َقـاَل َمـْن ُيـَذكِّ

                                                 
دفتر بعثه مقام معظم رهبـري در قـم و    ي مسئول سابقنقد محمد نيوالمسلم االسالم حجت .١

  .مدير مؤسسه ترجمان وحي
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ــُد ِيف  اهللا ــُه َو َيِزي ُبُكْم ِيف  ُرْؤَيُت ــَرغِّ ــُه َو ُي ــْم َمنْطُِق ــهُ  ِعْلِمُك ــَرِة َعَمُل    .اْآلِخ

 )٣٩، ص١(كايف، ج

نشسـت و   یما با چه کس«: گفتند شانیبه ا 7یسیحضرت ع ارانی

ـ  «: فرمود 7یسیحضرت ع ؟»میبرخاست کن نشسـت و   یبـا کس

کـه   یو زمـان  ندازدیخدا ب ادیاو شما را به  دنیکه د دیبرخاست کن

ـ فزایعلم او به دانـش شـما ب   ،دکن می لب به سخن باز  و اعمـال و  دی

  ». کند قیشما را به آخرت تشو زیکردارش ن

ـ  تیروا نیا قیاز مصاد یکی بعثـه مقـام معظـم     ونیروحـان  نیدر ب

ـ بود که به حـق ا  یمرحوم نجف ي،رهبر ـ یو نی  :را داشـت هـا   یژگ

ـ انداخت، کالمش به دانـش اطراف  می خدا ادیرفتارش انسان را به   انی

را بـه انجـام   دیگـران  آنکه با عملکردش همـواره   گریافزود و د می

  . کرد می قیتشو یرحمان يکارها

  کارآمد يریمد

شـود، عـدم    مـی  که در جامعـه مشـاهده  هایی  یاز کاست یکی سفانهأمت

. اسـت  رانیمـد  يمحوله از سـو  فیانجام وظا يبرا یاحاطه و تسلط کاف

تـوان   مـی  یبه راحتکنیم،  می یرا بررس یمرحوم نجف یتیرینقش مد یوقت

در جامعـه   رانین و مـد مسئوالگرفت که اگر عملکرد و رفتار همه  جهینت

 شـرفت یقطعـاً پ  ،باشـد  ینجفـ  نیوالمسـلم  االسالم حجتهمانند  یماسال

  . تر خواهد بود آن مطلوب جهیکارها و نت

را  یدانش کاف شانیبود که ا نیا ینجف يآقا یتیریمد یژگیو نینخست
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ـ ن شـان یداشت و سطح اطالعـات ا  ،بوددارش  عهدهکه  یپست يبرا بـه   زی

توانسـتند از دانـش و    مـی  کننـدگان و همکـاران   بود کـه مراجعـه   يا گونه

شاخص در  یژگیو نیوجود ا .و اقناع شوندببرند او بهره  ياطالعات باال

  .  ف استسأت هیو فقدان آن ما ،ارزشمند اریبس ر،یمد کی

    گرانیدر خود و د زهیانگ جادیا

ــانیا  ــال ش ــوزه فع ــانگ تشیدر ح ــ زهی ــه فراوان ــارش  یو عالق ــه ک   ب

که بـه   ياما نسبت به انجام کار ،داشته باشد یدانش کاف یاگر کس .داشت

 کـه انجـام   ینداشـته باشـد، قطعـاً عملـ     زهیـ عالقـه و انگ  ،او واگذار شده

امـا اگـر در   . مـراه خواهـد بـود   نامطلوب ه یو با بازده ،فیضع ،دهد می

کـه بـه    یتیمورأدر م قطعاً ،باشد يقو زهیو انگ یکاف شکار، دان کیانجام 

 اي یژگـ یو نیخوشبختانه چنـ  شانیا. موفق خواهد بود ،شود می او محول

بـا   اریمسلط به کـار و بسـ   ،یگذشته از داشتن علم و دانش کاف .را داشت

  . بود زهیانگ

  گرانیام به نظر دو احتر ییاز خودرأ زیپره

 ؛شـاخص آن مرحـوم بـود   هـاي   یژگیو گریاز د ي،استبداد به رأ عدم

اشـتباه  . به مشورت کردن اعتقاد داشت و اهل شور و مشـورت بـود   رایز

 ازین بی خود را ی،کاف زهیاست که انسان با داشتن دانش و انگ یبزرگ زمان

عـالم   ،دارد هزیچون دانش و انگ ،بداند و تصور کند گرانیاز مشورت با د

ـ بـا داشـتن ا   شانینبود و ا نیچن ینجف ياما مرحوم آقا. دهر است دو  نی

 حیطبق صـر . دانست نمی گرانیاز نظر د یخود را مستغن گاه هیچ ی،ژگیو
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هر کس که به ) 161(نهج البالغه، حکمت  ؛)َمِن اْسَتَبدَّ بَِرْأيِِه َهَلَك (: اتیروا

 میگـو  می که من يزیآن چ دیبورزد و بخواهد بگو يخودش پافشار أير

حضـرت  کـه   چنـان  ؛در معرض هالکت است یانسان نیدرست است، چن

َجـاَل َشـاَرَكَهم ِيف ُعُقـوِهلم« دیفرما می 7ریام (نهـج البالغـه،    ،»َمْن َشـاَوَر الرِّ

 کیدر عقل همه شـر  ،دکن می مشورت گرانیکه با د یکس) «158حکمت 

رغم داشتن دانش بـاال   یعلـ  یفنج يبارز آقاهاي  یژگیاز ولذا  ».شود می

احتــرام قائــل بــود و از  گــرانید يبــود کــه بــرا نیــاـــ  یکــاف زهیــو انگ

  . برد می نظرات آنان بهره نقطه

  یشخص قهیو اعمال سل ییگراانحصار عدم

 یاسـ یمختلف سهاي  انیو جر ها قهیدر برخورد با سل ینجف يآقا حاج

ـ  مـی  ماننـد آنـان فکـر   هم ه شانیا ییکرد که گو می رفتاراي  به گونه  .دکن

و  یرا انجام نداد که افراد احسـاس دوگـانگ   یعمل يکار هرگز با محافظه

 ،همـه افـراد   يبـرا  يرهبـر  ندهیبه عنوان نما شانیکه اچرا ؛کنند یگانگیب

  . ت قائل بودیشخص

 یمهمانـان  يرایپـذ  ،محترمانه اریسعه صدر و بس تیهست در نها ادمی

 تیآمدند و در نها می به کشور عراق یسایمختلف سهاي  فیبود که از ط

 يبـرا  ؛داد مـی  قـرار  ییرایو مورد پذکرد   میاحترام آنان را به بعثه دعوت 

  .  کردند می ادی یبه بزرگ شانیهمه از ا نیهم

  و حسن سلوك يمردمدار

 تیریکـه در مـد   ینجف نیوالمسلم االسالم هاي حجت یژگیو گرید از
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طـور   همان .و حسن سلوك او بود يمردمدار ،داشت یینقش بسزا شانیا

ـ از ط ياریهر ساله افراد بسـ  ،دانند می که همه  ن،یمختلـف متـد  هـاي   فی

ـ به مکه مکرمـه   ارتیز يبرا ...بدحجاب، روشنفکر و  اتیـ عتبـات عال  ای

شخص روشـنفکر، عاقـل،    کی آقاي نجفی حاج شدند و چون می مشرف

جاذبـه و دافعـه   . همه زائـران بـود   يرایپذ ،سعه صدر بود يو دارا میحل

کـرد و بـا    مـی  را بـه خـود جـذب    ياریبود که افراد بساي  به گونه شانیا

 یکاسـت  یکـه بـه جهـات    یاز کسـان  ياریدر بسـ  ،خـود  مانهیبرخورد حک

  .  کرد یم جادیو در آنان تحول ا گذاشت یاثر م ،داشتند يرفتار ای یدتیعق

م االسـال  تطـور کـه حجـ    همـان . بود یموفق اریفرد بس ،=ینجف يآقا

 شـان یکردند، ا انیب شانیفقدان ا هینواب در اطالع يجناب آقا نیوالمسلم

کـه   ییها یژگیو نیسفانه اأمت. بود یاسالم يدر تراز نظام جمهور يریمد

هرگـز   آقـاي نجفـی   . حـاج کمتر در افراد جمـع شـده اسـت    ،رض شدع

را به کار دعوت نکرد کـه مبـادا گرفتـار     شیخو کیوابستگان و افراد نزد

  . ستین گرانیبه د ییاعتنا بی يبه معنا نیشود و ا ییارگراانحص

 يو بـرا  ،رحمت و مغفرت ،کردهسفر زیآن عز يخداوند متعال برا از

 دوارمیـ و ام مکـن  مـی  و بازمانـدگان صـبر و اجـر آرزو    انیدوستان، آشـنا 

  . او را پر کنند يهمکاران او بتوانند خأل وجود

  



 

  

  



 

  

  

  

  

  

 نشگاهیانپدري معنوي و خدوم براي دا

 1یهیمحمدرضا فقسید 

ـ قرار بـر ا  .آشنا شدم ینجف ين بار با آقایاول يبود که برا 73سال  ن ی

از راه اعزام مبلغ به  معموالً ،میم جذب نهاد کنیخواست می را یبود اگر کس

ن بار اعزام مبلـغ بـه   ینخست يبرا یم و وقتیکرد می کار را شروع ،خوابگاه

دانشـگاه کاشـان    بـه را آقـا   حـاج  من ،دمطرح ش یینشجوداهاي  خوابگاه

  .  غ پرداختیبه تبلرمضان آنجا  مبارك ماهک ایشان ی .دعوت کردم

 به آنجـا رفـتم   یابیارز يران بود که خودم بروز آخر ماه مبارك رمضا

 قـدر  آن یان ـ دانشـجو  يهـا از سـو   یمحبتـ  کـم  یبعضرغم  علیـ دم  ید و

 حسـاب که حد و است رفته بزرگوار قرار گز یعزن یر ایثأخوابگاه تحت ت

ـ  من گفتش بود که به یپچند وقت  دیشاندارد.  ـ  ادت هسـت ی ن یآن اول

ان کـه  یبه خوابگاه دانشگاه کاشـان داشـتم؟! هنـوز آن دانشـجو    اعزام که 

                                                 
عمــره و عتبــات  ســتادســابق رئــيس ي هــيمحمدرضــا فقســيد ن يوالمســلم االســالم حجــت. ١

  کشور. دانشگاهيان
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  .  از آنها استاد دانشگاه هستند با من ارتباط دارند یبعض

ـ بـه کـار تبل  د چند سال به عنـوان مبلـغ   یشا یک روحانی  غ مشـغول ی

جا بود کـه   اما همان .میدر دفاتر استفاده کنتش یم از ظرفیشد تا ما بتوان می

مسئول نهاد دانشـگاه  عنوان  به آقاي نجفی حاج شنهاد دادمیپصدر  يآقابه 

ـ شـده    ينامگـذار  یدانشـگاه خـوارزم  بـه اسـم   ن کـه اآل ـ ت معلـم   یترب

گاه دانشـ  ،بعـد از آن  .ار موفق بـود ین دانشگاه هم بسیدر اشود. منصوب 

  .  را هم در دست گرفت دانشگاه علم و صنعتصنعت نفت و 

  ارزشی امور مادي بی

رغـم   علـی  و وابسته به امـور مـادي و دنیـایی نبـود    مرحوم نجفی اصالً 

شدند بـه دنبـال ایـن بودنـد کـه در دانشـگاه        وارد دانشگاه می که تا بعضی

ه آینـد  تـا بـه نحـوي   شـوند   آن مجموعه ت علمیئو عضو هیکنند تدریس 

. در ایـن وادي نبـود   کـه اصـالً  بـود  از معدود افرادي  ،خود را تضمین کنند

در یک ساعت تـدریس  ، حتی ت علمی دانشگاه نشدئتنها عضو هی نهایشان 

گفت آنجا مشتري دارد و اینجایی کـه   می و همیشه هم نپذیرفتدانشگاه را 

  .  کرد کار میوقفه  روز بی شبانه. لذا مشتري ندارد ،کنم من کار می

  دانشگاه صنعت نفتاز  يا خاطره

از کـه  ـ دانشـگاه صـنعت نفـت     مـن از   يرا بـرا  اي خـاطره  76سال 

 ،دیشب عنکه رسم بود یا .ف کردیتعرـ آن زمان بود    خاصهاي  دانشگاه

. داد ي مـی دیـ و به آنـان ع  رفت می دن همه کارمندانیس دانشگاه به دیئر

رفـت،   ینزل مرحوم نجفس دانشگاه به مئیها ر ن شبیاز ا یکیدر  یوقت
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دهـد و   می نهاد به ماگفت آن مرحوم  .شان دادیبا مبلغ باال را به ااي  هیهد

اسـت محتـرم نهـاد هـم     یر یحتـ و  گردانـد  میندارم؛ آن مبلغ را بر يازین

شـان  یکـه بـا ا   ییسال آشـنا  26بنده در طول . ه نشده بودین قضیمتوجه ا

  .  خودش باشد يبرا يدنبال مسائل ماد دمیهرگز ند ،داشتم

  ان یوقف دانشگاه

گاه نشد کـه   هیچ ،نه و کربال بودیشان در دانشگاه و در مدیکه ا یزمان

وقـت   بـی  شب و روز و وقـت و بلکه  ؛ندارموقت  ای د خسته هستمیبگو

قشـر   يبـرا اي  ویـژه  اریت بسـ یاهمکرد و  می عمر خود را صرف جوانان

را بـا حضـور   اي  جلسـه  نبـود . قائـل بـود   ی،دانشگاه خصوص به ،جوان

ـ    یمددر د دانشگاه یان و اساتیدانشجو شـان  یم و اینـه و عتبـات برگـزار کن

دو  یکـی  م ویبـرد  مـی  شاند را خدمتیاسات معموالً .دعوت ما را قبول نکند

ـ   ن آنـان یو ب کرد می صحبتبا آنان  یساعت  ب برقـرار یـ عج یانـس و الفت

از کانـادا   ییآقـا  ،که به کربال مشرف شدم يادم هست سفر آخریشد.  می

ا یـ دم آیپرسـ . گرفـت  می لیرا تحوآقا  حاج اریو بسارت آمده بود یز يبرا

فـالن دانشـگاه بـودم و از آن     يمـن دانشـجو  گفت . دیشناس می شان رایا

 انیدانشـگاه بـود کـه   طـور   . ایـن قطع نشده استآقا  حاج وقت ارتباطم با

فـت مرحـوم   توان گ می ک کلمهیو در  داشتندآقا  حاج با یمیارتباط مستق

ا یـ دم اسـتاد دانشـگاه   یـ من ند. ان کرده بودیخود را وقف دانشگاه ینجف

 ،میرفت آقاي نجفی حاج د ما نزدیه داشته باشد و بگویگالد یایب ییدانشجو

  . اما اجازه مالقات داده نشد
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شـان  یبرگـزار نشـد کـه مـا از ا    نه و کربال یران، مدیدر ااي  جلسه چیه

هـاي   برنامـه . و در جلسه شرکت نکنـد کند  تقاضا را رداو م و یدعوت کن

پـانزده  در طـول  . کرد می ریزي برنامهعمره و عتبات  يرا برا یار خوبیبس

به عتبات و عمره مشرف شدند و در  یدانشگاه هزارسیصد ش از یسال ب

، اهل نظر بـود  .داشت يجد فعال و يحضورآقا  ها حاج ریزي برنامهتمام 

ن نـدارد و  یگزیکـه جـا   ییلمااز ع یکی نظرمبه . کرد می داد و نقد می نظر

نوشتن خاطرات بود  و اهل قلمآقا،  . حاجشان بودیا ،میآن را از دست داد

  .  شان به خاطر دارمیاز ا ياریو مطالب بس

  شان  یاز ا يادگاری ؛»من العسل یاحل«

رغـم   علـی  .بـودم  شانیامن هم همراه  ،ف بردیکه به کربال تشر یزمان

شـان  یا. نداشـت  یو برنامـه منسـجم   کربال رونق ،زحمات صورت گرفته

آن مرحـوم  . آن را توسعه داد ،قیدق ریزي برنامهکرد و با  يبعثه را بازساز

  .  کرد می خالصانه به زائران خدمت

 ،میبـرد  مـی  عتبـات  ایـ عمره  بهان را یان سال که دانشجویدر طول سال

 »مـن العسـل   یلاح«نام  بهاي  برنامه. ار جالب بودیشان بسیحضور منظم ا

. کردند می افتیدراي  هیم و هدیبرد می را به بعثهها  بچه یساعتکه م یداشت

قـه  یدقده م یه بـود خواسـت  ینجفـ آقاي  حاج ازنکه یبا ا .بود یبرنامه خاص

من مسـئول بعثـه    دیکبار هم نشد بگویاما  ،صحبت کند انیدانشجو يراب

قـه زمـان را   یقدده ان سـال همـان   یسـال . مکـن  مـی  شتر صحبتیب وهستم 

تواضع، پشـتکار و خضـوع    .کرد نمی صحبتز ین یگاهکرد و  می صحبت

  . ر بودینظ بی شانیا
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   يپدر معنو

مقلد و مروج مقـام معظـم    ،ن بود که آن مرحومیاگر از نکات ید یکی

چـپ و  بـه   .اسـت  ينجا بعثه مقام معظـم رهبـر  یا گفت می بود و يرهبر

 7نیامـام حسـ   گفت می اشت وکار ند جناح و آن جناحن یابه راست و 

بـه   يکـار  .استاد بود. کرد می عمل طور همینهم  همه است و واقعاً يبرا

بعثه شـده سـتاد    گفت . میسابقه بود بی که داشت يجناح نداشت و نفوذ

  . به قشر جوان داشت یخاصت یعنا رایز ؛انیعمره و عتبات دانشگاه

انشجو و اسـتاد بـه   د .دانشجو ارتباط دارمقشر سال با  26از  شیمن ب

 ،انین دانشــجویاز همــ یبعضــ امــا ؛رود ی نمــیر بــار روحــانیــز یراحتــ

  .  دن دوست داشتندیدر حد پرسترا  ینجفآقاي  حاج

اي  هیـ خواست هد می که یزمان آقاي نجفی حاج بارها بنده شاهد بودم

ب خـود  یاز ج ،ه کندیا حرم عتبات تهین سفارت مسئوال يران برایرا از ا

و  7نیخـود را وقـف امـام حسـ    کامالً  شانیا .دیخر می رد وک می نهیهز

  . خود قائل نبود يبرا یتینأچ شیکرده بود و ه :تیاهل ب

  آخر عمر  ياز روزها اي خاطره

    :ن جمله را خواندمیزنگ زدم و ا ،شانیآخر عمر ا يروزها

صـغر   ینیعو کان یعظمه فی اهللا  یف خٌأ یما مضیف یکان ل

  .نهیعفی ا یالدن

ا در یـ کـه دن  یدوسـت  ،دهم می را دارم از دست یوستک دی

  چشم او کوچک بود  يجلو
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دم یـ نفس دور بود و من ند ياز هوا *؛من سلطان نفسه کان خارجاًـ 

   1.نفس باشد يشان دنبال هوایا

  

  

  

                                                 

َكاَن ِيل فِيَام َمَضـى َأٌخ ِيف اهللاِ َوَكـاَن ُيْعظُِمـُه «: فرموداست که  7یامام علمنظور ايشان حديث  .١

ْنَيا ِيف َعْينِِه َوَكاَن َخاِرجًا ِمْن ُسْلَطاِن َبْطنِهِ ِيف َعيْ   )٢٨٩البالغه، حکمت  . (نهج»نِي ِصَغُر الدُّ



 

  

  

  

  

  

 عینی اخالق اسالمی نمونه

 1یاحسان احمد

 گذارریثأت یتیشخص ،یروحان ین نجفیوالمسلم االسالم حجتمرحوم 

اي  بـه گونـه   یدر صـداقت و راسـت  . ایشان بود يدر بعثه مقام معظم رهبر

ن یبـر همـ   و مـان داشـتند  یشـان ا یمجموعه به صـداقت ا بود که همه زیر

ــد ی نمــیچیســرپ اســاس هرگــز از دســتورات آن مرحــوم   چــون ؛کردن

  .  استبند هایش پای به گفته شانیدانستند ا می

بعثـه   عتماد بود کـه همکـاران  قابل ا يبه قدر آقاي نجفی حاج مرحوم

بـر روي آن  و داشـتند  شـان اعتمـاد   یشـات ا یبـه فرما  يمقام معظم رهبـر 

 ریپـذ  ، انعطافن، آرامیب . داراي شخصیتی خوشکردند می ژه بازیحساب و

 افزار نرم در استفاده از. ار اهل مطالعه بودیو بسداشت اعتماد به نفس بود. 

از  ياریبسـ در  هـا  کـاروان ون و یروحـان . تسلط داشـت ار یو ابزار روز بس

زیرا ایشـان   ؛بردند ي میادیزهاي  شان استفاده و بهرهیاز سخنان ات جلسا
                                                 

  .رهبري در کاظمينمقام معظم ي نماينده سابق بعثه احسان احمد نيوالمسلم االسالم حجت .١
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و علم  افزار نرم اساس را برمستندات آن کرد و هم  می هم مستند صحبت

در طـول سـال   دفعات ون به یاز روحان ینکه بعضیبا ا. فرمود می انیبروز 

در بخـش   وکردنـد   می شان استفادهیب ااز مطال اما نوعاً ،شدند می مشرف

داشتند و  یتوجه خاص ،ث بودیارات که مستند بر احادیاماکن و ز ،احکام

  .  کردند می ادداشتیان شده را یبا دقت مطالب ب

  البین تالش براي اصالح ذات

اتخاذشده قاطعیت داشت. همچنین در مات یدر تصمآقاي نجفی  حاج

 ،آمـد  مـی  شیان همکاران پیدر معضاً ب جاد صلح کهیو ا يگریانجیمبحث 

البـین و پایـداري    هـا و اصـالح ذات   بود. تالش براي رفع کـدورت  موفق

احترام و ها در شخصیت ایشان به صورت پایدار نهادینه شده بود.  دوستی

 ،هـا  ی، عراقیو خارج یهمانان داخلیاز ماعم ـ گران  ید يبرا ییارزش باال

ــ قائـل    هـا  کـاروان ران یون و مدیو روحانن ازائربه ویژه ها  یر عراقیو غ

محولـه از طـرف    هاي فعالیتدر برابر کارها و پذیري  تیزهد، مسئولبود. 

ـ   يل برایتما، ه در بعثهیفق ینده محترم ولینما  ا بـه بهبود و انجام کارهـا ب

، ياز امورات بعثه مقـام معظـم رهبـر    ياریو ابتکار عمل در بس يریکارگ

انجـام کارهـا،    يمناسـب بـرا   يبنـد  افی در زمانخورداري از توانایی کبر

 یرش منطقـ یدرك و پـذ ، زمان ممکنترین  انجام کارها در فشرده ییتوانا

بعثه و امـور   هاي فعالیتشرفت کارها و یپ ياد برایط کار و پشتکار زیشرا

ـ اعم از اسکان، تغذآنان، در احقاق حقوق  ـ به ویژهن   ازائر ه و حمـل و  ی

 شـان بـود کـه   یا یتیریو مـد  یتیشخصـ هـاي   یژگـ ین وتـری  مهماز  ـ  نقل

  . بودمک شاهد یبه کرات از نزد يمتماد هاي سال
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  غین در تبلینو ياز ابزارها يریگ بهره

بعضـاً   وعتبـات   درکه  یختگانید و فرهیان، اساتیدانشجو جلساتدر 

بـا و  یوه زیو ابـزار روز بـا شـ    افـزار  نرم از ،شد می برگزارنه منوره یدر مد

روشـن و آشـکار و    يهـا  دگاهیـ دشان یا .برد می بهره مطلوب هاي یطراح

ـ ن تشیاز رموز مـوفق  یکیق داشت که یعم ینشیشه نافذ و بیاند ن یز همـ ی

  .  گرفت می بود که مقبول همکاران قرار

دن بـه اهـداف   یدر رسـ  يو اسـتوار  يداریپان یدر ع ینجف يآقا حاج

و  مند بـود  نیز بهرهپذیري قابل توجهی  از انعطاف ،يبعثه مقام معظم رهبر

ر یـ دار و غیـ ت پایاز شخصـ  و کـرد  می زیط پرهیافراط و تفربه شدت از 

 و صـبر مشـکالت را حـل    يبا بردبـار  شهیهم. برخوردار بود زین یمتزلزل

ه یـ سخت و داشتن روح هاي فعالیتها و  گاهیدر جا خویشتنداري. کرد می

ئل از جملـه  نانـه بـا مسـا   یب و همچنـین برخـورد واقـع    هـا  بحرانآرام در 

  .  رفت می آن مرحوم به شمارهاي  یژگیو

وجـود  ن همچـون  یاصـول و مـواز  ت ینسبت به رعا ینجف يآقا حاج

 يدر بعثـه مقـام معظـم رهبـر    هـا   نیـی و احترام به قرارها و آ بینظم، ترت

. ق انجـام شـود  یـ سر وقـت و دق ها  داشت همه برنامه یحساس بود و سع

و بـه   شـد  نمـی  دیـ ر شـک و ترد یگو در دقاطع بوگیري  میشان در تصمیا

ـ از روحو  ،بنـد یپا ،شد می که با مشورت گرفته یماتیتصم  يریه انتقادپـذ ی

  . برخوردار بود ییباال

  ر خدومیمد

بـه  شـه  یو هم بودگرا  و واقعگرا  بعثه هدف یتیریستم حوزه مدیدر س
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کمتـر زائـر،   بنابراین  ؛کرد می گران با احترام گوشیو نظرات د ها صحبت

. باشـد  یشـان ناراحـت و ناراضـ   یبـود کـه از ا   یر کـاروان یو مد یروحان

ـ یااعـم از  ـ در همه جا و با همه کـس    آقاي نجفی حاج ، یخـارج و  یران

. کرد می برخورد یبا تواضع و فروتنـ  ير و افراد عادیو زائر، مد یروحان

ـ انگ درو زه بـود  یانگ يدارا ،شرفت امورینکه در پیبر ا افزون زه دادن بـه  ی

  .  کرد نمی ز غفلتینن گراید

آن زمـان   زیـ مـن ن و  بوده در دانشگاه قم یفق یول هندینما یمدتایشان 

در همـان مـدت   . مسئول اقامه نماز استان قم در خدمت امـر نمـاز بـودم   

ن یچنـد  ،اشـاعه فرهنـگ نمـاز   به منظور ـ  شد ماهکه کمتر از سه ـ کوتاه  

برگـزار  هـا   دانشـکده هـا و   ن دانشگاهنفر از مسئوالپنجاه حضور  باجلسه 

  . کرد

در برخورد بـا دیگـران   ق بود و بسیار خالّ ،در مسائل اجتماعی شانیا

 یگـاه خاصـ  یجابود.  یار خاکیبس. سته داشتیشا ياخالق و رفتار خوش

ـ   ییها یسخنراندر  یحت. قائل نبودش خود يبرا هـزار  شـش  ش از یکـه ب

 ن حال کهیر عد. بودمشاهده قابل شان یا یتواضع و فروتن، مستمع داشت

گونـه   نیهرگز در ا ،همه مشهود بود يشان برایا يعلم و دانش و سخنور

ـ اکرد و همـه   نمی یینماخودمجالس  نشـانه اخـالص و    اتین خصوصـ ی

  . شان بودیتواضع ا

    یمتخلق به اخالق اسالم

متبحـر  و ه یـ عالم، فاضل، وارسته، فق یتیشخص آن مرحومر مجموع د
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مسـائل را بـر اسـاس     کرد و عمـدتاً  می ق کاریق و عمینش دقیبود که با ب

ون یروحـان  يبـرا ن امـر  یهمـ داشـت.   مـی  انیب ییو روا یثیمستندات حد

ار قابـل توجـه   یبسـ نه منوره  یمدچه و  اتیچه در عتبات عالـ  ها کاروان

  . بود

در ن یفین شـر یسال در اعتاب مقدسـه و حـرم  شانزده ب به یشان قریا

و  .هرگز به دنبال پست و مقام نبود ت اخالص مشغول خدمت بود وینها

  .  نداشت ير مادیو غ يبه مسائل ماد یداشتگونه چشم چیه

و بعثـه   المـال  بیـت شان به استفاده از مجموعه امـوال  یاخاطرم هست 

ـ ار دقیار بسـ یبس  شـان یاگـر فرزنـدانش در طـول سـال مهمـان ا     . ق بـود ی

کن و کـه خـوراك، مسـ   داد  مـی  دستور یحساب مال مسئولبه  ،شدند می

  . خود بپردازدحساب از آقا  حاج ش حساب کند تایشاپینقل را پو حمل

ار متواضـع بـود و   یبسـ  ،یو اجتمـاع  یعلمـ هاي  ییشان با همه توانایا

در ه یمثل بق ،بود ییاگر غذا. خود قائل نبود يبرا يبرتر يگرینسبت به د

ـ امت. کرد می گرفت و سرو می ستاد، غذا رایا می صف خـودش   يبـرا  يازی

  . نده بعثه هستمید من نماینبود که بگوائل ق

 ،تا علما بودنـد  .همه محرز بود يشان برایا یو اخالق یت علمیشخص

گران را یدبلکه  ؛ستدیچ وقت به عنوان امام جماعت باید هیآ نمی ادمیمن 

اي بـه روحانیـت و    و احترام ویـژه  فرستاد می نماز جماعت خواندن يبرا

هـا   نـه یدر همـه زم روحـانی   یمرحوم نجفـ . سادات و تکریم آنان داشتند

  . بود یمتخلق به اخالق اسالم

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 گریزان از شهرت

 1الفتشعبانعلی 

االسالم والمسلمین نجفی روحانی، مسئول دفتر نمایندگی بعثـه   حجت

مقام معظم رهبري در مدینه منـوره بـود و در آن دوران بنـده بـه عنـوان      

ایشان شـرفیاب شـدم تـا از محضرشـان      روحانی کاروان، بارها به محضر

استفاده کنم؛ چراکه آن مرحوم به معناي واقعـی کلمـه، عـالمی فاضـل و     

  باتقوا بود. 

از آن  یکـ یداشـت کـه    یار و قابل توجهیمحسنات بس یمرحوم نجف

و بشـاش بـا    بـاز  يبـا رو  يو .کو بـود یو اخالق ن ییخوشرو ،محسنات

ـ یبکرد. در دقت و تیز دیگران برخورد می ن بـس کـه   یآن مرحـوم همـ   ین

احکام و فتاوا را مستند و طبق نظـر   ،داشت در جلسات بعثه یشه سعیهم

  .  ان کندیمراجع عظام ب

                                                 
  ي در عراق.رهبراسبق بعثه مقام معظم  نماينده الفتشعبانعلي ن يوالمسلم االسالم حجت .١
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  انقالب   يمدافع اهداف و دستاوردها

دو هفته قبل از فوت آن مرحـوم بـود کـه بـه همـراه آقـاي عسـکري در        

یم. آقـاي نجفـی جلسـه و مـذاکره داشـت      ساختمان حج و زیارت قم بـا حـاج  

که در ایـام کرونـا بـا     کردخاطرم هست در آن جلسه آن مرحوم از من سؤال 

کنی؟ گفتم در منزل از طریـق رادیـو معـارف از     این ویروس منحوس چه می

کنم و در همـین حـین    اهللا آملی استفاده می دروس مراجع عظام و تفسیر آیت

آقـا   اتمام سخن حاجاهللا آملی بیان کردم. بعد از  مطلبی را از بیانات تبشیر آیت

کنم؛ ولی مطلبی گفت کـه   اصالً نگفت که بنده نیز از این جلسات استفاده می

برد. ایشان اصالً اهـل   معلوم بود از مطالب تفسیري این عالم بزرگوار بهره می

  کرد.   تفاخر نبود و در جلسات بسیار متواضعانه رفتار می

شود و  ی نمیبانعص یده بودم که در مباحث جدلیبارها در جلسات د

ت جلسـات تبحـر   یریرا در مدیز ؛مراقب است که موضوع منحرف نشود

  1.داشتاي  ویژه خاص و
                                                 

 يشـان بـرا  يا«گويـد:   بـاره مـي   حجت االسالم جواد عرب بافراني از روحانيون کـاروان در ايـن   .١

ن بـا  يهمـ  يبـرا  ؛ن بهره ببردينو يو ابزارها يمجاز يکرد از فضا مي يسعها  کالس يبرگزار

از  آقـاي نجفـي   . حـاج گرفتهاي آن را فرا وتر و برنامهياستفاده از کامپ يتالش و کوشش مبان

شه مراقب بـود بـه موقـع در    يهم .کرد مي طالب کار يبود که دلسوزانه برا يون موفقيروحان

  يت حاضر شود و در انجام کارها دقت بااليي داشت. مورأمهاي  محل

هـاي   يتوانمنداز  يک. يکرد مي علم رفتار يو بر مبنابود قاطع  و صبورها  يريگ ايشان در تصميم

ار نـرم  يکرد و بسـ  مي آرام ،را که گارد گرفته بود يکسه با مزاح ن بود کيت ايريدر مدشان يا

ن امـر سـبب   يهمـ . نشسـت  مـي  با طرف مقابل به صحبت ين حال منطقيدر عو و دوستانه 

ار هنرمندانـه و  يبسـ  ،تذکر دهد يخواست به کس مي که يزمان يحت .شد ي مياقناع فرد شاک

 .  روز بوده ار بِيت آن مرحوم بسيريمد .داد مي تذکر يبا نرم
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ا در یاد نکند ی یانقالب اسالم ينبود که از دستاوردها اي یدر سخنران

شـه  یهم. داشـته باشـد   یکوتـاه  یانت از نظام و انقالب اسالمیحفظ و ص

شـد و   مـی  ن انقالب را متذکریمو اما یانقالب اسالمهاي  اهداف و آرمان

  . ران بودیا یاسالم يم و منافع جمهوریمدافع حر ،اد شهدایبا 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 روحانی خودساخته 

 1یمحمدجواد طبس

هــاي  از چهــره یروحـان  ینجفــن یوالمســلم االسـالم  حجــتمرحـوم  

یار ارادت داشـتم و  شان بسـ یبنده به ا. بود یداشتن محبوب و بسیار دوست

  . ن ما حاکم بودیطرفه بفتی دوانس و ال

داد  نمـی  بود و هرگز اجـازه  يکارآمد، پرتالش و جد يریمد ،آقا حاج

 يسـتاد  يروهایشه با نین اساس همیبر هم ؛بماند ین باقیزم يکار بر رو

کرد و بـا آن بزرگـواران در تمـاس     می نه منوره جلسه برگزاریبعثه در مد

ق انجـام  یـ کارهـا درسـت و دق   ی،بود تا با رفع مشکالت و موانع احتمـال 

  . شود

  توجه به مسائل مبتال به فقهی

در جلسـات  که ن بود یداد ا می شان انجامیکه ا یجالب ياز کارها یکی

                                                 
 .حوزه علميه پژوهشگر استاد وي ن محمدجواد طبسيوالمسلم االسالم حجت. ١
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مسائل مربوط بـه مناسـک عمـره را بـه صـورت       ،ونیروحانویژه  یهفتگ

. داد مـی  ار آنان قراریو در اخت ،ان آموزشیانه به آقایق رایو از طر یجدول

آنـان در مسـائل   تـا  ون سبب شده بود یبه روحان ین خوراك علمیاانتقال 

  . ق انجام دهندیار خوب و دقیو کارها را بسشوند ده یمبتالبه ورز

 یشه به بنده اظهار دوستیمحبت بود و همشخصیتی بسیار مهربان و با

 یهسـت  یآدم خاک ،دیآ می از تو خوشمکه  گفت می کرد و می تیمیو صم

 االسـالم  ی. حجـت دهـ  می انجام یبه درست ،حول شودبه تو م يو هر کار

گـران  یخودساخته و متواضع بود و به د یانسان یروحان ین نجفیوالمسلم

 .  گذاشت می ار احترامیبس

  هاي جدید در مدینه شناسایی مکان

ـ از ا یکـ یخاطرم هست در  ن یوالمسـلم  االسـالم  حجـت ن سـفرها کـه   ی

 د،یـ م کـه پـس از بازد  ید قبا رفتـ دن مسجید يز همراه ما بود، براین ياسکندر

ـ یز به دنبال ایمسجد قبا شد و ما ن يرو هوارد نخلستان روبآقا  حاج م. یشان رفت

 یم مکـان یسـتاد یکه ا یینجایاگفت  آقاي نجفی ، حاجمیدیک نقطه که رسیبه 

. نجا خواند و بعد وارد قبا شـد ینماز صبح را در ا 9حضرت رسولاست که 

هـا شـناخت کامـل     نسبت به مکـان  یروحان یفن نجیوالمسلم االسالم حجت

  داشت.  

هـا   وقـت  یگـاه . ن بـود یار سنگیبس ،نیام اربعیدر ا یمرحوم نجفکار 

 د افراد مسـئول را یشان بایخواستند و ا می اسکان يآمدند و جا ي میافراد

 ين و دشواریار سنگیبس ن کارِیآنان حاضر کند و ا يبرا یتا مکاند ید می

  .  داد می انجام یو ناراحت یاحساس خستگ نیبود که بدون کمتر
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  ناپذیر خستگی  انسان

ـ را ببآقـا   حاج کبار که به کربال رفته بودم تاید یآ می ادمی نم و دربـاره  ی

دم کـه آن مرحـوم در   یبه دفتـر رسـ   یزمان ،شان صحبت کنمیبا ا یمسائل

ـ ایگـر ب ید ید ساعتیتوانست بگو می نکهیبا او حال استراحت بود  ن د اآلیی

باز به استقبال بنده آمـد  اي  ع و با چهرهیاما سر ،ت استراحت بنده استوق

و پـرتالش در  ناپذیر  یخستگ یانسان. میگر صحبت کردیکدیبا  یو ساعت

  . بودها  همه عرصه

هرگـز  . طبـع بـود   مرحوم نجفی شخصیتی بااخالق، متواضـع و شـوخ  

همـه   بـه  . ایشـان کنـد  ییدم عبوس باشد و با طالب و مبلغان ترشرویند

  . داشتاي  ویژه ارادت :تیگذاشت و نسبت به اهل ب می احترام

خـدمت در   هـا  سال شان سبب شد بعد ازیا یتیریمد يابتکار و نوآور

نـه منـوره   یکـه در مد  یمنتقل شود تا تجـارب  معال ينه منوره به کربالیمد

ـ ن معـال  يدر کـربال  اسـت،  کسب شـده   االسـالم  . حجـت اده شـود یـ ز پی

نه ین زمیدر کربال انجام داد و در ا یار خوبیقدامات بسا ین نجفیوالمسلم

  . ار موفق بودیبس

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 و قاطعیت  از جنس تواضعمدیري 

 1ینین پورامیاممحمد

 االسـالم  حجـت بار در سفر عتبات بـود کـه مـن بـا مرحـوم       نخستین

ت یـ خاطرم هسـت در دوران حاکم . آشنا شدم یروحان ین نجفیوالمسلم

و  کـاروان داشـت   یک روحانی ی،رانیدو اتوبوس زائر ا هر ،صدام ملعون

م کـه  یبـود  یونیاز جملـه روحـان  آقا  حاج من و ی،ماندندر آن سفر به یاد

  .  میکرد ی میهمراه )ک کاروانیالبته هرکدام در ( زائران را

زائـران را از   ،میدیرسـ مزار احمد بن اسـحاق   ،سر پل ذهاببه  یوقت

آقـا   حـاج  جا بود که همان. استراحت کنند ياده کردم تا مختصریاتوبوس پ

ـ ا لبته قبلا. داشتم یپرسان مالقات کردم و با ایشان احوالرا با کاروانش ن ی

ش یپـ  یپرسـ احوالصحبت و  يبرا یاما فرصت ؛ده بودمیرا دآقا  حاج بارها

ـ توف ،شـدم  مـی  نه و کربالیبعدها هر وقت عازم مد .امده بودین ق بـود تـا   ی

  . داشته باشم یسالم و ارادتعرض شان یبتوانم به ا

                                                 
 .حوزه علميه پژوهشگر استاد و ينين پورامياماالسالم والمسلمين محمد حجت .١
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  فاضل یعالم

ـ فاضـل   یرا عـالم آقـا   حاج بود که منها  یین آشنایدر کنار هم  ؛افتمی

ـ   ،کـرد  مـی  صحبت یکه وقت یعالم اسـاس   ن، مسـتدل و بـر  یکالمـش مت

ع آن را یرا بشنود و سر ینبود که مطلبطور  . اینن و با ذکر منبع بودیمواز

 نـه یدر مد يمقـام معظـم رهبـر   بعثـه   دفتر يکه تصد یلذا زمان. نقل کند

. کـرد  مـی  تدقـ  اریبسـ  یان احکام شرعیدر ب ،شان واگذار شدیبه ا منوره

 ،شـد  مـی  حـث اما همان مقدار کـه وارد ب  ،داشت ییت اجرایگرچه مسئول

خـوب  هاي  یژگیازات و ویاز امتن یا .ن بود که مطالعه داردیدهنده ا ننشا

  .  رفت می آن مرحوم به شمار

ـ احاد در انتخاب ـ ار دقـت داشـت و بـا ظرافـت روا    یبسـ  ،ثی ات را ی

خواسـت   وقتی در مدینه منـوره مـی  خاطرم هست  .کرد می انیانتخاب و ب

ـ ا احتیرا که علما نسبت به آن فتوا  اي یله شرعمسئ ان یـ اط داده بودنـد ب ی

ـ را نـ ات بـود   یـ که برگرفته از رواـ خذ آن حکم و فتوا  أمنبع و م ،کند ز ی

کـه   یزمـان شـان  یقبل از ا. کرد نمی بسندهنقل فتوا  بهفاً صر کرد و می انیب

له خـاص  ئک مسـ یح در ینص صر یچون گاه ،شد می له مطرحئک مسی

ـ مق مطلـق و  وق عام و خاص یخواستند از طر می ،نبود  ایـ  ،صیتخصـ د ی

ـ ا یامـا مرحـوم نجفـ    .نبـود  ین روش درستیکه ا حالی! درد بزنندییتق ن ی

  .  روش را نداشت

  ان جوانیه با طالب و دانشجومانیبرخورد صم

ـ بع .متواضع و فروتن بود یانسان آقاي نجفی حاج مرحوم دانـم   مـی  دی
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در شان یبرخورد ا. باشدشان ین روش ایرا بشناسد و منکر اآقا  ی حاجکس

و  یاخالقـ  ،عمـوم زائـران   و هـا  کـاروان ون یروحان ،دیطالب، اساتمقابل 

 هـا  کـاروان ون یروحـان  ،کـه مخاطـب   یدر جلساتویژه به  ؛متواضعانه بود

 یروحـان  ینجفـ  يجناب آقـا  . بنابراینتر بود ، این تواضع محسوسبودند

  . داشت يگاه ارزشمندیجا ،و زائرانها  کاروانون یدر دل روحان

زبانزد عام و خاص بـود. هـر چنـد مسـئولیت      پشتکار و همت ایشان

اجرایی بعثه بسـیار دشـوار بـود، ولـی هرگـز کسـی احسـاس ضـعف و         

دیـد.   االسـالم والمسـلمین نجفـی نمـی     در وجود مرحوم حجت خستگی

مستمر و در طـول  ویژگی به صورت و این داشت ابتکار عمل را  همیشه

زده نشد که روز آخر با روز اول فعالیتش  . هرگز عملمحسوس بود ،سال

  فرق داشته باشد.  

بـه ویـژه    ،به جوانـان  یت خاصیتوجه و عنا آقاي نجفی حاج مرحوم

هـاي   صاف و دل یقلب ،انن بود که جوانینظرشان بر ا. داشت ،نایدانشجو

ر و تحـول  ییو تغق هستند یرش حقاین اساس آماده پذیبر هم ؛پاك دارند

بـا   یتعامـل خـوب  . خواهد بـود ثرتر ؤماندگارتر و م، شتریب وجود آناندر 

چـون سـابقه   . گذاشت می داشت و وقت ،انیدانشجو خصوص به ،جوانان

شـان  یدر ا یـی گرا ، روحیـه جـوان  وانان دانشجو داشـت با ج یکار فرهنگ

  . بود يد و قویار شدیبس

  از جنس تواضع يمرد

ن یو در عـ  ،از جـنس تواضـع   يمرد ی،ن نجفیوالمسلم االسالم حجت
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ن تواضـع  یبود و ا یتیریزه و مسلط به مسائل مدیانگمدیري قاطع، با حال

ـ  یاز خود سسـت  ی،تیریهرگز باعث نشد در موضع مد آن . دهـد  خـرج  هب

ـ بـا قاطع  و گرفـت  مـی  ت موضـع یکه الزم بود با قاطع ییجا امـور را   تی

 . ثر بودؤد و میار مفیکرد و بس می تیریو مد یدگیرس

رگـذار  یشه پرمحتوا و تأثیبود و هم يگو گوي و گزیده در سخن گفتن کم

شـد   یتمام م یزمان يبند آقا طبق تقسیم ی حاجشه سخنرانیهم گفت. میسخن 

شده و قابـل اسـتفاده بـود.     ایشان حساب هاي صحبتد. همه یکش یو طول نم

ـ ن یگـاه  و وایا، رسا و شیثر، مختصر، گوؤد، میمفاو  هاي صحبت مـزاح  ز بـا  ی

  کرد.   یجاد میا يف جویک تلطین که یریار شیبس یراه بود؛ مزاحهم

  همراه با تعامل سازنده یشناس موقعیت

 ین نجفـ یوالمسـلم  االسالم حجتشاخص و مهم هاي  یژگیاز و یکی

بـا  آقـا   . حاجشان در عراق بودیو تعامل سازنده ا یتیریوه مدیمربوط به ش

حضـرت   و 7نیتوانست در عتبه مقدسه امام حسـ  یتیریوه مدیهمان ش

ـ ا. برقرار کنـد  یتعامل خوب ،7اباالفضل خـوب و   ين تعامـل بـه قـدر   ی

 صـحن مطهـر امـام    ياز فضـا ، حـرم  يبلندگوسازنده بود که توانست از 

بـه صـورت    7ن صـحن مطهـر حضـرت ابوالفضـل    یزمو زیر 7نیحس

ک یـ ن یـ و ا گاه استفاده کنـد  همیجمعه در خهاي  شب وسته ویمستمر و پ

  .  شان داشتیابود که  یار عالیت بسیاز بزرگ و موفقیامت

  ارادت به خاندان رسالت عشق و

شـان  یتوان بـه عشـق و ارادت ا   ی میمرحوم نجفهاي  یژگیگر ویاز د
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وسـته  یق حضور پیوفت .اشاره کرد :خاندان عصمت و طهارت نسبت به

ــشــرکت در مجلــس عــزا و گر ،در حــرم مطهــر ــر سی  ،7دالشــهدایه ب

ن آن مرحـوم موفـق   یهم يبرا ؛دکن می ب انسانینص ياریبس يها تیقموف

نهـاد در دانشـگاه    يروهایاز جمله ن ،بودمنوره نه یدر مدکه  یهنگام. بود

 9غمبریمن حرم پ: گفت. ن ماندن و رفتنیر بود بیمخو شد  می محسوب

غمبر یخدمت به پ به سببنجا یهم او هم آنجا مهم است  .کنم نمی را رها

حضـور آن   .استمهم  :عیو ائمه بق 3و حضرت فاطمه زهرا 9اکرم

  .مستقر شد اعزام و یمعل ينکه به کربالیافت تا اینه ادامه یمرحوم در مد

ثر در جوار ؤم وسته ویه حضور پو خوشا به حال او که ختم عمر او ب

  .  شد 9قبور پاك محمد و آل محمد

  خلوص... و

داشـته   يها جا سبب شده بود در دل آقاي نجفی حاج خلوص مرحوم

ـ     یاها  کاروانون یروحان يبه قدر. باشد  یشـان را دوسـت داشـتند کـه وقت

شـان را  یا يوسته از خداوند متعال شفایپ است، مار شدهیبآقا  حاج دندیشن

بـا   ،بود و بعـد از فـوت   يگریز دیچ یت الهیمش یول ؛خواست کردنددر

 . ش ختم قرآن گرفتندین برایاندوهگ یقلب

 یی،ط کرونـا یبـا توجـه بـه شـرا    . تالوت شدها  بعد از فوت هم قرآن

ـ ا .هم دفـن شـد   یخوب يجا شد و یع خوبییتش ن مـزد خلـوص او در   ی

منـد   بهـره  9دآل محم د است در آخرت از شفاعت محمد ویام .استیدن

  . گردد



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 ها گیريثابت و استوار در تصمیم

 1ن کاردانیحس

ی، مـدیري مـدبر و   روحـان  ین نجفـ یوالمسـلم  االسالم حجتمرحوم 

 المـال  بیتنسبت به  .کرد می انه عملرمقتدها  يریگ . در تصمیمآمد بودکار

من بـه خـاطر اهمـال    که  گفت می المال بیتشه درباره یحساس بود و هم

ردسـتان مهربـان و   یبـا ز  ستم به جهنم بروم!یحاضر ن ،المال بیتنسبت به 

 .کـرد  ی مـی بانیاز آنـان پشـت  مهربانانـه   مانـه و یکر يرفتاردلسوز بود و با 

تش سبب نشـد اهـل   یفروتن و متواضع بود و هرگز سابقه و موقع یانسان

  .  کرد یحفظ م راشه احترام متقابل یو همباشد  یفخر فروش

  بارز اخالقی و مدیریتیهاي  ویژگی

 آرام، زهیظاهر آراسته و پاکتوان به  می شانیا یت اخالقیشخصدرباره 

القلـب و   فایـده، رقیـق   ی بـی و اجتنـاب از سـخنان   ییگو بودن، کمن یمت و

                                                 
  .نماينده بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف ن کاردانين حسيوالمسلم االسالم حجت .١
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طبع و اهل  ریت نسبت به ناموس و بانوان، شوخویدلسوز بودن، تواضع، غ

  . مزاح بودن اشاره کرد

بـا توجـه بـه حضـور در حـوزه و      . ارسته بودو یعالم ی،آقا نجف حاج

نسـبت بـه حـل    همـواره  . بهره نبود بی زینک روز یاز علم و تکن ،دانشگاه

بـا توجـه بـه    . داشـت زوار دغدعه  یو فقه یو اجتماع یمشکالت اخالق

ون یزوار بـا روحـان   يمـورد ابـتال   یاز طـرح مسـائل فقهـ    ،مشغله فراوان

 ،ت داشـت یکه مسـئول  یانیول سالدر طو  در جلسات غافل نبودها  کاروان

  .  گذاشت يجابر  يادیز یاز خود مقاالت علم

نـه  یسـاله در مد  نُـه حضـور  . بود :تیشان عاشق و دلباخته اهل بیا

و ائمـه   3حضـرت زهـرا   ،9اسالم یبا رسول گرام يمنوره و همجوار

دشـوار و  کـامالً   طیپنج سال حضور در کـربال در شـرا   و :عیمظلوم بق

شـان  ینشانه اخـالص و ارادت ا  ،7دالشهداءیه زوار سخدمت خالصانه ب

  . بود :ت عصمت و طهارتیبه خاندان اهل ب

 7و امـام صـادق   9برکت در ظهر روز والدت رسول اکرمعروج با 

ـ نشانه توجـه و عنا ، 3تیمه اهل بیو دفن در حرم کر ایـن خانـدان   ت ی

  . بود یاخالص و خادم درگاه الهنسبت به این سرباز با

شه در ذهـن  یکه هم یروحان ینجف االسالم حجتز مرحوم ا یخاطرات

  است: یمن باق

  تبلور غیرت 

. شان بودیت ایوری، غآقا خوب و جالب حاج یلیخهاي  از صفت یکی
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بـه   ؛ان داشته باشدیبه اطراف یشه توجه کافیشد هم می ن صفت باعثیهم

ن را یـک تکلیـف اخالقـی و سـنت     خصوص توجه بـه بـانوان و دختـرا   

  . دانست می منانؤبر گردن م 9اهللا رسول

ارت، نجـف  یـ ز يبـرا ام  عرفه سال گذشته، من و خـانواده  ماد داریبه 

قا یالبته دق .به آنجا آمده بود يکار يهم برا آقاي نجفی . حاجمیاشرف بود

ـ قـرار بـر ا   یاما بعد از مـدت  ،داشت يست چه کاریخاطرم ن ن شـد کـه   ی

برونـد و در هتـل    معـال  يبالبه کـر  آقاي نجفی حاج باام  خانواده ياعضا

  .  مستقر شوند ،رزرو شده

حرکت تـا زمـان مسـتقر شـدن در      دم از لحظهیشنام  بعدها از خانواده

بزننـد و هـر   هـا   دست به سـاك و چمـدان   ،اجازه نداده بودآقا  حاج هتل،

البتـه بـا توجـه بـه      .کـرد  مـی جا  ها را جابه لیخودش وسا ،زمان الزم بود

ار یبسـ  افـراد  یبعضـ  ين بحث براید باور کردن ایشا ،که داشت یتیموقع

حانه بودن زن را یر در رفتار و کردار عمالً یاما مرحوم نجف ؛سخت باشد

  . ار احترام قائل بودیبانوان بس يداد و برا می مورد توجه قرار

این احواالت، توجهات و غیرتمنـد بـودن را بارهـا و بارهـا در مقـاطع      

االســالم  و احــواالت مرحــوم حجــت شــد در رفتــار مختلــف زمــانی مــی

شـود گفـت ایشـان نسـبت بـه       در کل مـی . والمسلمین نجفی مشاهده کرد

بسیار حساسیت و غیرت داشت و نگـران   ،خصوص ناموس شیعه به ،بانوان

  شد.   احواالت آنان می

  آشوب عراق و آشوب دل

 یداخلـ هـاي   يریـ کـه درگ  ین سال گذشته، زمـان یخاطرم هست اربع
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بـرخالف   ،شـروع شـد   یاسـ یس ين و آشوبگرهایمعترضعراق با حضور 

از هـا   کـاروان همچنان  ،7نیتصورات و به برکت و عشق اباعبداهللا الحس

ـ آمدنـد و بـه ز   مـی  ارت بـه عـراق  یـ ز ينقاط مختلـف جهـان بـرا    ارت ی

ویـژه  بـه   ،هـا  ابـان یخ ین برخامعترض ین گاهین حیدر هم. پرداختند یم

ـ رانیا خصـوص  به ،زائران يورا به ر ،نجف اشرف یالتصمواهاي  راه  ،انی

  .  کردند می جادیتردد آنان مشکل ا يبستند و برا می

ران وارد خـاك عـراق   یکه تازه از مرز ا یرانیاز زائران ا یگروه يروز

باز شدن راه  يبراها  ساعتشوند و  می ن مشکل مواجهیبا هم ،شده بودند

ه صـبح  کشد که ساعت سـ  می طول ین معطلیا يبه حد ؛شوند می معطل

ر حـل مشـکل   یگین که پین حیدر هم .شوند می رسند و مستقر می به هتل

 یم با نگرانأتو يمرتبه تماس گرفت و با صداسی ش از یبآقا  حاج ،میبود

منتظـر بـود    .ا نـه ید کارها انجام شده یپرس می احوال زائران بود و يایجو

س و نـامو  ،زائـران  گفـت  مـی  در دسترس باشد و ،ش آمدیپ يکه اگر کار

مهمانـان آقـا از    یراحتـ  يبـرا  ؛هستند که به دست ما سپرده شدند یامانت

از پـس  کـه  ها ادامـه داشـت تـا این    ن تماسیا. ی فروگذار نکنیدچ تالشیه

آن  .افتنـد یاطالع دادم همـه زائـران اسـکان    آقا  حاج به ،يریگیپها  ساعت

  .  آرام گرفت و به استراحت پرداخت آقا موقع بود که تازه حاج

  یشگیتکار و تالش همپش

در  يبعثه مقـام معظـم رهبـر   دفتر  مسئولکه بنده اي  ادم هست دورهی

 شیپـ  یمشـکل  یطیدر هـر زمـان و شـرا    آقاي نجفـی  حاج ،ن بودمیکاظم
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  . کرد تا بتواند آن مشکل را حل کند می ار تالشیبس ،آمد می

با مـا   کبار خودش را موظف کرده بود تایهر چند روز  یمرحوم نجف

جویـاي اتفاقـات و مشـکالت     ،مفصل یپرسبگیرد و پس از احوالتماس 

اعضـا را   یمشکالت شخصها  یپرس حتی در این احوال. شد می آمده پیش

 یچنانچـه مشـکل   .د تا در صورت امکان به رفع آن اقدام کندیپرس می هم

شـد و   مـی  نیبا همان کهولت سن سوار ماش ،آمد می ن به وجودیدر کاظم

تر مشکل بـه   هرچه سریع کرد تا ی مین را طیکاظمتا  کربال یر طوالنیمس

  . رفع شود ،وجود آمده

  3روز شهادت حضرت زهرا

 یمعاونـت فرهنگـ   یل جذب و سازماندهئومس ،پروانه يک روز آقای

بـه   . مراسمیز حضور داشتمیو من ن به کربال آمد ،يبعثه مقام معظم رهبر

سـاالر   ودر صـحن سـرور    3مناسبت سالروز شـهادت حضـرت زهـرا   

و روز دوم شـهادت   ،پروانـه  يآقا حاج ار شد که روز اول رازدان برگیشه

د و گفت یمرا کنار کش قبل از رفتن منبر آقاي نجفی حاج. را من منبر رفتم

من هم  .داشته باش یبت بخوان و کمتر سخنرانیشتر مصیامروز را ب یفالن

 اي لحظه ،بود اواخر جلسه. بت کردمیذکر مصبه و شروع  ممنبر رفت يباال

شـان صورتشـان را پوشـانده و از شـدت     یدم اید .افتادآقا  حاج چشمم به

 ،ین نجفـ یوالمسـلم  االسـالم  حجـت مرحـوم  . لرزد می ه تمام بدنشانیگر

اشـک بـر    گفـت  مـی  شـه یبود و هم :عاشق خاندان عصمت و طهارت

  .  ن اعمال استیکوترین و نیاز بهتر یکی 7دالشهدایس
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  یحاجهاي  یگوشدرِ

هـا   يریـ گ در تصـمیم  .العاده و مدبر بـود  مدیري فوق ،ینجف آقاي حاج

امـا   ؛داشـت  ییت باالیحساس المال بیتقدم و استوار بود و نسبت به  ثابت

بـا   . ایشـان آراسـته و متواضـع بـود    یانسان ،ممتازهاي  یژگین ویبا همه ا

تأکیـد  ار بـر حفـظ آبـرو    یبسـ  ،که داشت یطوالن یتیریتوجه به سابقه مد

و  یپنهـان  ،کـرد  می مشاهده یدر شخص یکه اگر ضعفاي  به گونه ؛دکر می

  .  کرد تا زودتر آن را رفع کند می آن ضعف را به فرد گوشزد یگوش درِ

اد مـرگ بـود و   یـ همواره به  یروحان ین نجفیوالمسلم االسالم حجت

  . ب بودیار عجین بسیشه آماده مرگ هستم و ایبارها گفته بود که من هم

  

  



 

  

  

  

  

  

 ري صادق و حکیم مدی

 1ياسحاق مسعودمحمد

 ین نجـف نجفـ  یالمسـلم االسـالم و  خن از فضـائل مرحـوم حجـت   س

ـ به م یروحان . طلبـد  مـی مضـاعف   یقیع و تـوف یوسـ  یفرصـت  ،ان آوردنی

 فضـائل ن مـدت  یسال سابقه دارد و در ا 25ش از یشان بیبنده با ا ییآشنا

 . مکن می اشاره از آنها یام که به برخ را مشاهده کرده ياریبس یاخالق

  پذیر مخلص و مسئولیت

 يچ کـار یه گاه هیچاو . شان بودین صفت اتری مهمن و ی، اول»اخالص«

. داد یگران انجـام نمـ  یخوشامد د يبراصرفاً  ایمطرح کردن خود  يرا برا

 . نه کندید هزیبا یه خود را در چه راهیدانست که سرما یم یاو به خوب

که به وضـوح در   بود يگریبارز د یژگیصفت و و ،»يریپذ تیمسئول«

را به  یتین نبود که مسئولیهرگز خود به دنبال ا. شد می دهیشان دیوجود ا

                                                 
امـور دفـاتر و مبلغـان نهـاد     سـابق  معـاون   ياسحاق مسـعود مدمحن يوالمسلم االسالم حجت. ١

  .ها در دانشگاه نمايندگي مقام معظم رهبري
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که  یدر صورت ،شد یشنهاد میا پیواگذار  یتیاما اگر مسئول ؛واگذار کننداو 

ت خـود را بـا آن مطـابق    یز تـوان و صـالح  یـ کرد و ن یف میاحساس تکل

. کـرد  یاستنکاف نمـ  ن نظام مقدسیارش کار و خدمت در یاز پذ ،دید یم

ار محکـم و اسـتو   ،شـده  مسیر تحقق وظایف و تکالیف خواستهدر ایشان 

را اعمـال  ) 145(اعـراف:   )خـذها بقـوة(رفت و به تعبیـر قـرآن    پیش می

  .  کرد یم

 ناپذیر صادق و خستگی

. رود یشان به شـمار مـ  یبرجسته ا يها یژگیح و صادق بودن از ویصر

آمـوز دارنـد کـه     ا یکدیگر پیوندي منطقی و حکمتت بصراحت و صداق

  ا برنامـه یـ شان سخن یا. دنساز یمند م شخص واجد آن را از حکمت بهره

ن یالبته هم. پرداخت یرفت و با شجاعت به انتقاد میپذ یبدون منطق را نم

ز در چـارچوب ادب و اخـالق ارائــه   یـ شـان ن یا انتقـاد ا یـ رش یعـدم پـذ  

 .  دیگرد یم

 یمرحـوم نجفـ  . شـان بـود  یگـر صـفات ا  یبودن از د »ناپذیر یخستگ«

بـه هـر جهـت رفتـار      يرد و باریبپذ یتینبود که مسئولگونه  نیا ،یروحان

ت ی، بـه آن مسـئول  يکرد و با تمام انرژ یبلکه خود را وقف آن کار م ؛کند

 .  پرداخت یم

  وقار در رفتار

لم ن عایا يها یژگیگر ویاز د »تیوقار در رفتار و حفظ شئون روحان«
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نظـام و جامعـه   ن أشـ   آن مرحـوم مصـداق یـک روحـانی در    . بزرگ بود

ایشـان  . ت بودینت حوزه و روحانید گفت او زیت بود و به حق بایروحان

ان و یاطراف يت خود سوء استفاده کرد و نه برایعگاه نه از مقام و موق هیچ

 یسـت و مقـام دلبسـتگ   بـه پ . داشـت  یا درخواستیه یفرزندان خود توص

مـوارد   ياری، در بسـ يا ن دغدغـه یبا آرامش و بدون کمتـر کامالً  .نداشت

شد یخدمت اعزام م يگر براید یرا واگذار و به محلها  ستپ  . 

آن  یاخالقـ  يهـا  یاز آراسـتگ  یبود به برخـ  ین موارد اشاراتیا ،يآر

مهمـان    9امبر رحمـت یـ الد پیز که در مـ یمرحوم و خوشا به حال آن عز

 ،3حضـرت معصـومه   بیـت،   اهلم یوار کرسفره آن حضرت شد و در ج

  .  نهادندعه یبه ودرا کرش یپ

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 حق مدار

 1حمید مکارم

منحصر  ،والمسلمین نجفی روحانی االسالم با حجتمدت آشنایی من 

ـ   که در کربال مستقر بودـ گاهی ایشان   .به دوران مأموریت در عراق بود

دیم و گـاهی هـم توفیـق    کـر  گو مـی و و آنجا با هم گفت آمد به نجف می

  رفتم. و به دیدار ایشان می شدم میشد من به کربال مشرف  می

محبـت،   اما در این مدت ؛رسید جلسه نمیده مجموع دیدارهاي ما به 

کرد و ماننـد دو دوسـت   صفا و اخالص ایشان، من را به شدت مجذوب 

کـه   آشنا با هم ارتباط روحی و معنوي پیدا کردیم؛ به طوريقدیمی و دیر

آموزي را از ایشـان بـه    در این چند جلسه خاطرات بسیار شیرین و درس

  یاد دارم.

نجفـی در اثـر بیمـاري کرونـا      االسـالم  حجـت  وقتی مطلع شدم برادرِ

مرحوم شدند، در نجف بودم و پیغام تسلیتی فرسـتادم و وقتـی بـه ایـران     

                                                 
  سرکنسول جمهوري اسالمي ايران  در نجف اشرف.جناب آقاي حميد مکارم  .١
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هرچـه   .تماس گرفتم تا براي عرض تسلیت خـدمت ایشـان بـروم    ،آمدم

گفتند شما زائر عتبات بودید و از نجف آمدیـد و مـن بایـد     ،رار کردماص

واقـع شـرمنده کردنـد. بـه همـراه یکـی از       در خدمت شما بیایم. بنده را 

  گوي بسیار خوبی داشتیم. و دوستان به منزل ما آمدند و گفت

شاید یک ماه و نیم پیش از فوت ایشان این دیدار حاصل شد. ایشـان  

د و آن چهره گشاده و لبخند همیشگی و محبتی که معنویت خاصی داشتن

  انگیز بود. ها براي من بسیار خاطره پس از مدت ،ما از ایشان سراغ داشتیم

مدار بود و این امر نکته بسیار بارزي در روحیات   حق ایشان به شدت

تمایالت جناحی و حزبی نداشت. به ویژه در خارج  .رفت او به شمار می

المللی کامالً فراجناحی و فراحزبی و فراگروهی  ه بیناز کشور و در عرص

دنبال اهداف اصلی انقالب و اسالم و تشیع بـود. هـیچ وقـت بـه خـاطر      

گرفت و آن چیـزي کـه    زد و تصمیمی نمی خوش آمدن کسی حرفی نمی

کرد و نگران تلخی هیچ جناح و  شجاعانه مطرح میرا حق و حقیقت بود 

استقامتی که در فعل و قول ایشان بود،  گروه و حزبی نبود. آن اخالص و

  آموز است. براي همه ما درس

  



 

  

  

  

  

  

 ایستادهرگز از کار باز نمی

 1حاج علی اکبريیداهللا 

معظم رهبـري   زمانی که مرحوم نجفی روحانی مسئول دفتر بعثه مقام

، من هم مسئول عمره دانشـجویان در مدینـه بـودم و    در مدینه منوره بود

، در دینـه حضـور داشـت   هایی که ایشـان در م  تمام سال افتخار داشتم در

 آموزان رسیدگی کنم. کنار ایشان به امور مرتبط به دانشجویان و دانش

 آموزان استقبال از دانشجویان و دانش

  رفـتم.   معموالً چند روز زودتـر از دانشـجویان بـه مدینـه منـوره مـی      

  و بعـد بـه مکـه    آمـد   هاي دانشـگاهیان ابتـدا بـه مدینـه مـی      اولین کاروان

هـا را در مدینـه منـوره     اي ورود کاروان نجفی به گونه آقاي حاجرفت.  می

  کـه مسـئول تنظیمـات امـور حـج و عمـره ایـران         ،هـا  با ستاد و سعودي

آمـوزان   اي از دانشجویان و دانش کرد که استقبال ویژه هماهنگ می ،بودند

                                                 
  نماينده ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان در مدينه و نجف.حاج علی اکبری جناب آقاي يداهللا  .١
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کشـور اسـتقبال   هاي  وانبا عظمت خاصی از این ج ،لذا در فرودگاه .شود

 کردند. می

همـراه   ،مأموران سعودي و مسئوالن سـتاد عملیـات در مدینـه منـوره    

 م درِکردنـد و د  نجفـی در فرودگـاه مدینـه حضـور پیـدا مـی       آقـاي  حاج

ایسـتادند و از   شد دانشجویان را ببیننـد) مـی   خروجی (اولین جایی که می

 کردند.   آنها استقبال و پذیرایی می

به دانشـجویان و  ها  یشه هنگام اولین ورود کارواننجفی هم آقاي حاج

که این کار سبب خوشحالی بسیار زیاد آنان  کرد آموزان گل اهدا می دانش

 آمدند و کمـی دلهـره داشـتند (زیـرا اکثـراً      به ویژه دخترها که می .شد می

دیدنـد   نجفی را مـی  آقاي حاجاولین سفر خارج از کشور آنها بود)، وقتی 

کنـد، راحـت    تبسم و بـا اهـداي گـل از آنهـا پـذیرایی مـی      که با روحیه م

 گرفتند. می شدند و آرامش می

  دیدار مرتب با دانشگاهیان

کـرد بـا دانشـجوها و     اي سـعی مـی   نجفـی بـه هـر بهانـه     آقـاي  حـاج 

چـه   ،آموزان جلسه داشته باشد و آنها را ببیند. در بسیاري از اوقات دانش

 هتــل و در بــین آنهــا آورد مــی زمــان ناهــار و یــا شــام، ایشــان تشــریف

د. کـر  مـی  و با آنها صحبت ،نشست و غذاي خود را در جمع آنها میل می

همه جوانان ایشان را دوست داشتند و گاهی تا دوازده شب ایشان را نگه 

خـود را بـا ایـن     گرفتنـد و مسـائل   داشتند و با او عکس یادگاري مـی  می

 .کردند می بزرگوار مطرح
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 مدینه منوره حضور در زیارت ویژه

هـاي   آموزان براي دیدن مکان ها که دانشجویان و دانش در برخی زمان

با اینکـه  ـ نجفی   آقاي حاجرفتند،  تاریخی مدینه منوره به زیارت دوره می

کرد و گاهی در جایگاه راوي و بـا   آنها را همراهی می ـبسیار کار داشتند  

وقتی هم  .داد توضیح می اماکن تاریخی را زبان عالمانه، دوستانه و جذاب

کردند و بسـیاري بـا    خواست از اتوبوس پیاده شود، ایشان را رها نمی می

 گشتند. برمیو بعد به هتل محل اقامت شدند  ایشان پیاده می

  عالقه ویژه به اساتید

 اوالً ،که  وقتی کاروان اساتید آمدند ندسفارش کرده بودبنده ایشان به 

ی اگر اساتید با سـن بـاال   یهاي دانشجو کارواندر  به استقبال آنها بیایند و

در بین آنهـا بودنـد کـه سـوابقی دارنـد و در دانشـگاه زحمـت بسـیاري         

طور ویژه به دیدار آنها بیایند. هرچـه  ه اند به ایشان خبر بدهم که ب کشیده

من از طـرف   ،نه« :گفت می ،گفتم اجازه دهید من آنها را به بعثه بیاورم می

نجفـی   آقاي حاج. حضور »ظم رهبري باید به دیدار آنها بیایمبعثه مقام مع

کردنـد کـه    گذاشـت و بـاور نمـی    در روحیه این استادان بسیار تـأثیر مـی  

نماینده بعثه به دیـدار آنهـا آمـده اسـت. مـن بعـدها کـه از دانشـجویان         

نجفـی بسـیار تأثیرگـذار بـوده و      يآقـا  گفتند این کار حاج می ،پرسیدم می

 این مورد صحبت کرده بودند. ا دراستادان باره

 توجه ویژه به نخبگان

ین نجفـی روحـانی بـراي دانشـجویان     موالمسل االسالم حجتمرحوم 
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و حتمـاً بـراي آنهـا جلسـه ویـژه و       بسیار بسـیار ارزش قائـل بـود    نخبه

هـم   .که آینده کشور دسـت اینهاسـت   گفت کرد و می یجداگانه برگزار م

قرآن و سـجاده   که بیشتر ،اي هدیهبه آنها  و هم براي آنها سخنرانی داشت

 .کرد بود، اهدا می

 شـد، خـود   هر گروه و کاروان استادان دانشـگاه کـه وارد مدینـه مـی    

 .کرد د و براي آنها صحبت میآم آقا می حاج

شـد کـه نتـایج آن را     اندیشی اساتید برگزار مـی  اي با عنوان هم جلسه

و حتـی بـراي    کـرد  رسـال مـی  ه مقام معظم رهبري ایادداشت و براي بعث

بسـیاري افـراد را   . گرفت حج از این دوستان مشورت میکارهاي عمره و 

و از ـ دانسـتند    به ویژه کسانی که تاریخ اسـالم را مـی   ـ  کرد شناسایی می

خواست در مدت حضور در مدینه، براي معرفی اماکن مدینـه بـه    آنها می

اسـاتید  در اختیـار  ین ماشـ  . همچنین براي این کـار دانشجوها کمک کنند

 .ددا توضیحات کامل را میبه آنها گذاشت و  می

  ناپذیر هنگام حضور دانشگاهیان خوشحالی وصف

 حـاج  گویاشدند  هاي دانشگاهیان و دانشجویان وارد می وقتی کاروان

 .به آنها نداشتاري جز رسیدگی ک هیچ آقا

داد و  یگرفت و براي آسایش آنها سفارش مـ  مرتب با  بنده تماس می

کرد که براي دانشجویان غذایی پخته شود که بـاب   به آشپزها سفارش می

 شد.   می یک روز براي آنها ماکارانی پخته مثالً ؛طبع آنان باشد

هاي بسیار به مورد و  ایشان به نکات بسیار ریز توجه داشت و شوخی
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د خواسـتن  ها مـی  به طوري که وقتی بچه ؛برد دلچسبی با جوانان به کار می

 خداحافظی کنند، دل کندن از ایشان برایشان سخت بود.

 آموزان جلسه با همه دانشجویان و دانش

براي تمام دانشگاهیان جلسه داشـتند. در محـل   ـ بدون استثنا  ـ ایشان  

سـالن بزرگـی بـود     ،استقرار دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبري مدینه

هر دو شب یک  روانْگرفت و هر هفت کا هفت کاروان جا میـ که شش  

 کرد.   براي آنها صحبت می آقا حاجشدند و  بار داخل این سالن جمع می

حتی وقتی به ایـران   .هرگز نشد یک بار در این جلسات شرکت نکند

ها از وقتشـان بـه    ریزي داشت تا جوان براي این جلسات برنامه ،آمده بود

 خوبی استفاده کنند.

و  گذاشـت  به طور ویـژه جلسـه مـی   شگاه هاي دان با روحانیان کاروان

هاي دانشگاهی  وان. با مدیران و معاونان کارکرد ویان را میسفارش دانشج

کـرد. مـدیران، روحانیـان و     و نصیحت و راهنمایی می گذاشت جلسه می

ها بودنـد، از ایـن جلسـات     اساتید دانشگاهاز که بیشتر  ،ها معاونان کاروان

 ند.  کرد بردند و تشکر می بسیار لذت می

 جلسه حرف حساب

روزهـاي   داشـتیم کـه هـر هفتـه     »حـرف حسـاب  «اي با عنوان  جلسه

شـد و بنـده هـم یکـی از اعضـاي آن       پنجشنبه یا شنبه در بعثه برگزار می

جلسه بودم. در این جلسه تنها مشـکالت و راهکارهـاي حـل آن مطـرح     

شـدیم و جلسـه را    در دفتر بعثه حاضر می شش صبح شد. سر ساعت می
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که در جلسـه   بود يایشان اولین نفر .کردیم آقا برگزار می دمت حاجدر خ

کشید و نباید در آن حرفـی   . این جلسه یک ساعت طول میشد حاضر می

 .شـد  شد و بیشتر درباره مشکالتی بود که باید رفع می میغیر حساب زده 

و اگر رفع شـده   کرد درباره این مشکالت صحبت می اي ایشان چند دقیقه

 کرد که چرا رفع نشده است.   وگرنه گله می هیچبود که 

امـا   ؛شد. یک ساعت وقت داشت این جلسه بسیار خالصه برگزار می

لـذا   .چیزي گفتـه نشـود   کرده بود که غیر از حرف حسابتاکید آقا  حاج

ریزي بسیار  شد. این جلسات در برنامه عموماً در یک ربع ساعت تمام می

عـد  ریـزان کشـور در ب   یکی از بهترین برنامهنجفی  آقاي حاجاثرگذار بود. 

مـدیران   و در حقیقت جـزو ـ حج و عمره و عتبات  در به ویژه ـ اجرایی  

 دیدیم. که در آنجا نمونه کارهاي ایشان را می تراز جمهوري اسالمی بود

 ایستاد نمی هرگز از کار باز

شـد و گـاهی    جایی نیروها تنها می ها ایشان به سبب جابه بعضی وقت

کشید و ایشان در آن یک هفتـه، یـک تنـه     ین زمان تا یک هفته طول میا

 داد. همه کارها را انجام می

 وري روزااستفاده از فن

نجفی که بـراي روحانیـان و نماینـدگان     آقاي حاجاز  جمله کارهاي  

بـود.  هـاي روز   بـر روي فنـاوري   ایشـان  تسلط بسیار زیاد ،بعثه الگو بود

کـرد. در   ت همراه داشت که از آن استفاده مـی لپتاپ یا یک ت پهمیشه ل

نــت و تابلوهــا و مــواردي کــه الزم بــود بــراي تکمیــل  یســاختن پاورپو
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 اي داشت.   ویژه هایش استفاده کند، تبحر صحبت

هر دو روز براي دانشـجویان سـخنرانی داشـت و مـن در تمـام ایـن       

ـ   ها حضور داشتم. هیچ کدام از صحبت سخنرانی ود هاي ایشان تکـراري نب

نت تهیـه کـرده بـود نیـز بـا روزهـاي گذشـته        یو تصاویري که در پاورپو

گـاه از   به طوري که هـیچ  ؛هایش همیشه نو و تازه بود متفاوت بود. حرف

 مطلـب جدیـدي را از ایشـان فـرا      جلسات خسته نشدم و در هر جلسـه

از لحظه اول سـرا   ،آمدند گرفتم. دانشجویانی که پاي صحبت ایشان می می

 کردند. شدند و به فرمایشات ایشان توجه می میپا گوش 

 پیگیر جدي براي رفع مشکالت

هاي ایشان بـود. هـیچ مشـکلی     رسیدگی به مشکالت از دیگر ویژگی

زمـان شـود. وقتـی     رنجفی ارجاع دهیم و شامل مرو آقاي حاجنبود که به 

گرفـت و   کـردیم، دو سـاعت بعـد تمـاس مـی      اولین مشکل را مطرح می

شـد. دوسـتانی کـه مسـئول برطـرف کـردن        را جویا می برطرف شدن آن

دانستند که حاج آقا پیگیر است و باید هرچـه زودتـر    می ،مشکالت بودند

 مشکل برطرف شود و خیال ما هم از این بابت راحت بود.

  االت شرعیؤپاسخگویی به س

االت شرعی جزو کار عالمانه و مسئوالنه ایشان بود. ؤپاسخگویی به س

ر خود حضور داشت و افراد مختلف در آنجـا حضـور پیـدا    مرتب در دفت

 .پرسیدند؛ چـه روحانیـان و چـه مـردم عـادي      االتی را میؤکردند و س می
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گفـت مـن هـیچ     گفت من مسئول بعثه هستم و کار دارم. می گاه نمی هیچ

کـنم. ایـن روحیـه     وقت کار آخوندي خود را با چیز دیگري عوض نمـی 

 خود را از ایشان بپرسند.هاي  الؤتی سسبب شده بود که همگان به راح

 نظم و انضباط

نجفی انسان بسیار منظمـی   آقاي حاجزبانزد بود.  نظم و انضباط ایشانْ

بود. هیچ وقت ایشان را نامرتب و حتی بـدون عمامـه ندیـدم. هـر زمـان      

در هـر سـاعت    ،رفتم براي رفع مشکل یا کاري به اتاق شخصی ایشان می

آمـد و   دم در می مرتب ت دو نصف شب، با ظاهرِروز، حتی ساع از شبانه

 ،کـردم  کشید. هرچه از ایشـان عـذرخواهی مـی    گاه چهره در هم نمی هیچ

اي و مـن   ات را انجـام داده  تو وظیفـه  !کنی؟ گفت چرا عذرخواهی می می

 هم وظیفه دارم که کارها را پیگیري کنم. 

ا را مرتب انجـام  رفتند، تمام کاره جایی می زمانی که نیروها براي جابه

گفت شـما   نوشت و حتی به من می کرد، خبر می داد؛ چایی درست می می

 .دوربین بردار و از جلسه عکس بگیر تا من خبر مرتبط با آن را تهیه کـنم 

بنـدي   داد تا بررسی کنند که جملـه  نوشت و به افراد می ها می بعضی وقت

 خبر اشکالی نداشته باشد.  

و مرتب و در عین حال ساده بـود. کفـش   زده  کفش او همیشه واکس

 .زیبایی داشت. یک روز از ایشان پرسیدم که قیمت این کفش چند اسـت 

اي دیـدم و   من آن کفش را در مغـازه  .ارزشی نداردگفت آقا به بنده  حاج

کفشـی را   آقا بـا کمتـرین پـولْ    دوسه هزار تومان بود. دیدم حاج .خریدم
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گفت قیمـت ایـن کفـش     می ،کرد یانتخاب کرده است که هر کسی نگاه م

 زیاد است.

همیشه معطر بود. اهل تجمل نبود. در دفتر کار خود هیچ چیز اضافی 

شـد؛   کرد. جلوي پاي همه افراد بلند مـی  نداشت. احترام افراد را حفظ می

احتـرام   .غیـر روحـانی  چـه  روحـانی،  چـه  آمـوز،   دانشچه چه دانشجو، 

 ؛ن کـار ایشـان بـراي مـا درس بـود     روحانیت قائل بود و ایاي براي  ویژه

دیدیم که پیش پـاي عـالمی کـه شـاید از نظـر سـنی از او هـم         وقتی می

 نشاند. می ایستد و او را پیش خود قد می تر بود، تمام کوچک

  رعایت قوانین کشور میزبان

ها داشت. ایـن اواخـر مـأموران     ذکاوت خاصی در برخورد با سعودي

جـا   خواستند هتل محل بعثـه را جابـه   یکردند و م سعودي بسیار اذیت می

کرد که ضمن نظـم   آقا محکم سر جاي خود بود و سعی می حاج ؛ اماکنند

 و رعایت قوانین عربستان، کار خود را انجام دهد.

هرگـز   .ها در مدینه بود و امور مربوط به عمره را هدایت کـرد  ایشان سال

ایشـان احتـرام    بـه نیـز  آنهـا   .دسـت مـأموران سـعودي نـداد    ه نقطه ضعفی ب

همیشـه از افـرادي کـه     .کـرد  چون همه قـوانین را رعایـت مـی   گذاشتند؛  می

کنید که وقـت زیـادي    گفت چرا کاري می کرد و می گله می ،شدند دستگیر می

هاسـت کـه در اینجـا     از نیروهاي ما براي آزادي شما گرفته شـود. مـن سـال   

و  مگـذار  ا احتـرام مـی  به  قـوانین اینهـ   روم و حضور دارم، به حرم و بقیع می

 دهم. یاي دست آنها نم خوانم و بهانه کنم و نماز خود را می زیارت می
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ایستادیم و  ها می برخالف ما که همه روي سنگ ،آمد وقتی به نماز می

خواند. مـن یـک    ایستاد و نماز می خواندیم، در بین اهل سنت می نماز می

گفـت   ین ما و ایشـان مـی  بار به ایشان گفتم که شما تشریف بیاورید در ب

بایـد در بـین اینهـا باشـم و جـایی بایسـتم کـه         ،چون من نماینده هستم

ها من را ببینند. بسیار معتقد به مراعات قوانین و مقـررات کشـور    دوربین

 ،که با دانشـجویان داشـت   اي در صحبت اولیه ،میزبان بود و در این زمینه

ین و مقررات آنجا را رعایـت  کرد که سعی کنند قوان به این نکته اشاره می

 کنند.

 زبان تشکر

نجفی زبان تشـکر بسـیار زیـادي داشـت. همیشـه از همـه        آقاي حاج

کرد و حتی اگـر کـار    تشکر و دلجویی می ،اندرکار بودند افرادي که دست

کـرد و   و کار آنها را در جمـع مطـرح مـی    ،تشویق ،خاصی انجام داده بود

ارزشـمند  کـه  ر عزیز این کار را کـرده  گفت این مدیر یا روحانی یا زائ می

داد کـه   است. این افراد را به طور جداگانه مورد تفقد و تقـدیر قـرار مـی   

شـد.   بسیار تأثیرگذار بود و سبب ایجاد روحیه مضاعف در کارگزارها می

بـه طـور    ،کردنـد  تقدیر و تشکر ایشان از کسانی که در آشپزخانه کار مـی 

 کرد.   هم براي آنها دلسوزي میهاي خصوصی  ویژه بود و در جمع

گفت که قدر حضور در سرزمین وحی را بداننـد.   همیشه به زائران می

هـا   گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا شما از فرصـت  می

 و یک هفته به خوبی زیارت کنید و از این زیارت لذت ببرید.  ،استفاده
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آمــوزان و  ان، دانــشهمیشـه خوشــرو بــود. زائــران، مـردم، دانشــجوی  

دیدند. بر سـالم کـردن از    همواره بر صورت ایشان تبسم را می کارگزارانْ

 گرفت و این درس بود. همه پیشی می

هاي دانشـگاهیان کـه    رفت؛ به ویژه در کاروان بسیار به دیدن علما می

افزون بر اساتید، روحانیان بزرگواري نیز حضور داشتند، به طور ویژه بـه  

کـرد کـه بـه طـور      آمد و یا آنان را در دفتر خود دعوت مـی  می دیدار آنها

 خصوصی مسائل دانشگاه یا مسائل دیگر را به ایشان منتقل کنند.

 مدافع سرسخت نظام و انقالب

کـرد و بسـیار معتقـد     ایشان در هر شرایطی از نظام و انقالب دفاع می

اصل دفـاع از   به امام راحل و رهبر معظم انقالب بود. ایشان فتوکپی برابر

ویـژه بـر روي آثـار    طـور  به ویژه مقام معظـم رهبـري بـود. بـه      ،انقالب

ها و افکار حضرت امـام و   کار کرده بود و بر روي اندیشه 1حضرت امام

 مقام معظم رهبري تسلط کامل داشت. 

تـوانم مسـتندات قرآنـی و حـدیثی      کـه مـن مـی   گفت یک بار به من 

جمله بـه جملـه در    ،کرده است هاي حضرت امام را که صحبت سخنرانی

 بیاورم. به شیوه و سنت این بزرگواران هم حرکت کرد.

 روحیه شاد همراه با جدیت

هـاي بـه جـایی داشـت، امـا کسـی        اگرچه روحیه گشـاده و شـوخی  

توانست از کار یا شوخی ایشان سوء اسـتفاده کنـد. تـدبیر ایشـان در      نمی

خودمانی بودن، سوء استفاده  اینکه کسی نتواند در کنار این همه زیبایی و
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ترین فرد نزدیک بـه ایشـان در جـاي خـود از      کند، ارزشمند بود. کوچک

 برد و رعایت حال ایشان را داشت.   آقا حساب می حاج

طـرف   ،آمـد  متعادل و همیشه طرفدار حق بود. وقتی مسائلی پیش می

گرفت و حتی در بین دوسـتان اگـر کسـی کـار نـاحقی انجـام        حق را می

 گفت کار شما درست نیست. اد، مید می

ها کـه بـراي تمدیـد گذرنامـه بـه ایـران        نجفی بعضی وقت آقاي حاج

گرفت که مشکل خاصی پـیش   آمد، از ایران چند بار با  بنده تماس می می

با اینکه  !نیامده یا کار خاصی نیست که من بخواهم از ایران پیگیري کنم؟

آمـوزان   کار دانشـجویان و دانـش   ، اما همچنان دربارهنبودایشان عربستان 

 این حساسیت را داشت.

 از سفرها پس  پیگیري

آمدم و ایشـان هـم    شد و به ایران می بعد از سفر هم که عمره تمام می

گرفـت و   کشـید و تمـاس مـی    آمد، بارها و بارها زحمت مـی  به ایران می

 شخـود  نیـز  گشـت  وقتی برمی .آموزان بود پیگیر کار دانشجویان و دانش

گرفـت و   کـرد و مرتـب تمـاس مـی     االي سر کار بود. کار را رهـا نمـی  ب

 کرد.   کرد. بسیار دوستانه و مشفقانه صحبت می احوالپرسی و قدردانی می

 در عتبات

زمانی که مسئول ستاد عتبات دانشگاهیان در نجف اشرف بودم، بارها 

ن کرد. مرتب به مسـئوال  گرفت و کار دانشگاهیان را پیگیري می تماس می

بـه   ؛کـرد  زد و سـفارش مـی   زنگ مـی ـ که در نجف مستقر بودند  ـ بعثه  
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 ،اگر مشکل و کاري باشـد تا گرفتند  طوري که سروران محترم  تماس می

اسـت کـه   گفتـه  نجفـی تمـاس گرفتـه و     يآقا گفتند حاج حل کنند و می

بررسی کنید تا ستاد عتبات دانشگاهیان در نجف مشـکلی نداشـته باشـد.    

راي انجام کار یا مأموریت یا زیارت یا بازگشت به ایران به هر موقع هم ب

زد. ما در نجف امکـان   هاي دانشگاهیان سر می آمد، حتماً به هتل نجف می

اما مراقب امور دانشگاهیان بـود و بسـیار بـراي     ؛برگزاري جلسه نداشتیم

  اینها زحمت کشید.  
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 از او بیاموزم تالش کردم

 1انینیرمسعود حسیم

    7حضرت عباساش  یو برادر گرام 7نیسالم خدا بر امام حس

    7ند بر تمامی خادمان زوار امام حسیدرو

  =آقاي نجفی حاج ،ز از دست رفتهیبر عز یرحمت اله

در  نیمراسم اربعـ پنج  يو برگزار میسال و نچهار از  شیاز آنجا که ب

الزم دانستم  ،بودم آقاي نجفی حاج جناب ،خدمت مرحوم مغفور بزرگوار

کـه  ــ   دیسع دیفق نیا اتیاز صفات و خصوص یوار برختریفقط ت فقط و

را  شـان یا ادیـ و  نمرا ذکـر کـ  ـ به شرح و بسط فراوان دارد   ازیکدام ن هر

  :  بزرگ بدارم

  .طبع و لبخند به لب بود شوخ صحبت، بشاش، خوش اریما بس خیش -

  بود.  قیحساس و دق اریبس المال بیتما نسبت به  خیش -

  روشنفکر و آشنا به حوزه و دانشگاه بود. ،دهیباسواد، فهم اریما بس خیش - 

                                                 
  .کنسول سابق ايران در کربال انينيرمسعود حسيم جناب آقاي. ١
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  بود.   انیدانشجوبه ویژه و نسل جوان و  دیهاي جد يآشنا به تکنولوژ - 

 یاحلـ «برنامـه  داشـت و   ییعتبات دانشجو يمناسب براهاي  برنامه -

  از ابتکارات ایشان بود.  »من عسل

سـالن اجتماعـات حـرم    در  که انیدانشجو ينشست شب عرفه برا -

عرفـه امـام   درباره  شانیو سخنان جالب ابرگزار شد  7مطهر امام حسین

  . رود نمی ادمانی زا 7نیحس

و چـه   گفـت  مـی اما چه خوب سـخن   ؛گفت میما کم سخن  خیش -

 شد و با اطناب و ترادفات نمی منبر يگرفتار فضاگفت.  می یسخنان خوب

َخُري الَكالِم َما َدلَّ َو َجلَّ َو «گفت:  می شهیهمگفت.  میسخن ن یپراکن و جمله

  )1، ح361، ص2(کافی، ج. »َقلَّ َو َمل ُيِملَّ 

 ؛بـود  نیچن و حتماً مکن می صحبت قهیفقط چند دقگفت  می شهیهم -

  .  تکرار مکررات بی ،دیمف ،مختصر ،کوتاه

و  مهوري اسالمی ایرانج يدهانها یما پدر زوار و همراه تمام خیش -

  . ما بود يمرشد و راهنما

  .  میافتی یدر کنارش آرامش م. من ما بودأما م خیش -

مراسـم در عتبـات    يو مـداحان بـرا   ونیما در انتخاب روحـان  خیش -

  . حساس و متعهد بود

  .و آموزش داشت يو مداحان حالت استاد ونیروحان يما برا خیش -

  . بود انشیبه موال مند عالقهو  :تیما عاشق اهل ب خیش -

 یرا گرامـ  شـان یبود و ا مند عالقهما به جانبازان جبهه و جنگ  خیش -

  .  داشت یم
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 زیـ عز نیا تیمراسم و فعال نیما در ا خیو حضور ش نیداستان اربع -

ـ ، توجدر تعامل با عتبـات  بـه امـور    یدگیمواکـب، آمـوزش زوار، رسـ    هی

و  طلبد می یماهتاب یاست که شب ینطوالاي  خود قصهمانند آن،  مواکب و

  . یدرخت هیو سا ينهر

. میبگـو  دیـ مختصـر و مف  و کوتاه و اموزمیتالش کردم از او ب هم من

  .  ...بعد يدرد دل بماند برا نیا یمابق

محشـورش کنـد    دانیساالر شه به ویژه انشیو با موال امرزدیب شیخدا

  .  در حق ما مستجاب گرداندرا  شیو دعاها

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 ست ا با او نشینیهم میآرزو

 1شداریرئوف پ

ست ها سال که کارش نوشتن و درس گفتن است و یکس يبرا نوشتن

کـه بـه    یاما قلم زدن در وصف کس. ستیسخت ن د،یگو یو م سدینو یم

 نیـ حال اگـر ا . نمونه و راهنما بود، سخت است ،من و ما يبرا اتمام معن

اگر تمام توان فکر و  یحت ،پدر بود تر،به دیشا يمعنا کیو به  ،فرد معلم

  .  شود یم ریبضاعت و حق بی ها، تر، و تمام داشته سخت د،یکار آ هقلم ب

 ،»ایـ در« دی، شـا »کـوه « دیشـا  رسد، یانبوه لغات که به ذهنم م انیم در

 ییایـ دن نیباشـد کـه در وجـود نـازن     ياریبه صفات و محاسن بس کینزد

 ینجـف نجفـ  آقـاي   حـاج  نیموالمسـل  االسـالم  حجـت حضـرت   ،استادم

  .  به حد بضاعت درك و فهم خودم حس کردم ی،روحان

ـ به او تک دیو مدبر و عالم و عامل که با ریمد مان،یاار و بااستو کوه،  هی

  .ندیکه بر روح و جسم بنش يا هیرایپاك و زالل از هر پ ا،یو در يکرد یم

                                                 
  نگار.استاد دانشگاه و روزنامه  شداريرئوف پدکتر  .١
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از  .مـا نداشـت   یخـاک  يایـ حضرت استادم بودم که تعلق به دن فتهیش

بـه   ،يدیـ دو مـی  اگـر هـم   یجلو بود که حت قدر آنزمان و مکان خودش 

همه صـفات   نیکه ا یکس دمیشد که نفهم فیو چه ح يدیرس ینم شیپا

فراتـر از تصـور مـن     یدر او جمع اسـت، انتخـاب   یمانیو ا یاخالق ممتازِ

الحـرام و  اهللا  بیـت  بنـدگان خداونـد، زائـران    شرفخدمت به ا يبرا ریحق

  .  است شانیا تیو اهل ب 9نأالش میعظ امبریپ

ـ بود و چقدر مفتخـر بـه ا   بایچه ز ام يخلعت بر تن پدر معنو نیا   نی

  !  یخادم

  از  میکـه روزهاسـت در گلـو    ینشسته بر چشـمم و بغضـ   يها اشک

  کـه   ،از اسـتادم  ياریغم هجرت استاد خانه کرده، من را با خـاطرات بسـ  

خواهـد بـود، تنهـا     ام یمـان یو ا ییایـ دن یزنـدگ  يبـرا  یسرمشـق  کیهر 

  .  گذاشته است

ـ او خواهـد بـود و آرزو   يدارم که جنت خداوند مکـان ابـد   نیقی   می

  با او به حرمت شفاعتش!   همنشینی

 به عطر خدا ییجانمازها

کـه بـه بعثـه مقـام معظـم       یبه کسـان  آقاي نجفی ی حاجشگیه همیهد

ـ . دنمـاز بـو  جا ،آمدند می نه منورهیدر مد يرهبر همـان  کـرد م  نمـی  یفرق

 هیـ هدایـن   .ا مردی، زن باشد یا راستیباشد  ی، چپیرانیا ایباشد  یخارج

اسـت، امـا بـدون     يه رهبـر یـ چه هداگر« :ن جمله همراه بودیشه با ایهم

  ».  نماز باطل است هم آن يوضو رو
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 ینیله دئک مسی ،ک درسیه، یک هدی

ـ  ؛ه کـرده باشـم  یهد يتقاضا ید در همه عمرم از کسیآ نمی ادمی  یول

ـ نه منـوره، در پا یم به مدیها موریتأاز م یکیماند در  می م هست وادی ان ی

. را نـداد  یشـگ یه همیـ جـه هد ینه نبـود و در نت یمدآقا  حاج دوره تشرف،

حـاج آقـا جانمـاز    « .ام فرستادمیپ انشیبراو جسارت کردم  ،دمیتهران رس

  . جهاز دخترانمدر د و رفت یچند روز بعد جانماز من رس .»دیمن را بده

  ياز دو پزشک هند هرفع شبه يوقت براها  اعتس

 یدسترس یرانیا یبا آنکه به مراکز درمان ،شدم می نه مشرفیهر بار مد

در محل هتـل اسـتقرار بعثـه مقـام      یدرمانگاه ،اغلب یکامل داشتم و حت

 يمن اصرار داشتم که بـه درمانگـاه سـعود    یمستقر بود، ول يمعظم رهبر

 . ف بود، برومیع شریو همجوار با بقکنار حرم مطهر به ویژه آنکه 

: دادم می شه دو تا جوابیکردند، هم می دوستان علت را پرسش یوقت

و  م!نهـا ضـرر بـزن   یخوام به ا می من: مگفت می ،که جنبه مزاح داشت یاول

 المللـی  بینن ین بود که مطابق قوانیا ،بود يجد يتا حدود یکه کمگر ید

د یـ زبـان هسـتند، با  یم ها سعوديو زا دارم یچون من و ،یو حقوق کنسول

  .  به من بدهندـ از یدر صورت نـ  یخدمات پزشک

اهـل سـنت    ين درمانگاه دو پزشک هندین بود که در ایت ایاما واقع

ان یعینسبت بـه شـ   يادیز یر منفیثأآنها ت يروها  یغات وهابیبودند که تبل

ت و سـؤاال  د بـه یـ رفتم با می هر وقت کهد. گذاشته بوها  یرانیا به ویژهو 

د که از آنها دعوت کنم یفکرم رس  هک روز ب. یدادم می شبهات آنها جواب
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، معلـم دانشـگاه و روزنامـه نگـار    صـرفاً   منِهاي  دن پاسخیشن يتا به جا

هسـتند،   ینیکه عالم د ،شانیدارند از ا سؤالیند و هر یایبآقا  حاج خدمت

ـ بع. بپرسند  ن بعثـه و کـه سـاختما   خصـوص  بـه  ؛رنـد یدانسـتم بپذ  مـی  دی

. شـد  مـی  رصـد  يسعود یتیس امنیشه توسط سرویبه آن هموآمدها  رفت

 د.  دنیترس می دانستند و می ن رایآن دو هم ا

ک شـب در هتـل   یـ آخر سر توانستم آن دو پزشک را دعوت کنم که 

ـ یا يبخورند و با طعم غـذاها  یرانیا يهمان من باشند و غذایم آشـنا   یران

ـ ترت یفصـل ز میـ آشپزخانه مهاي  بچه. شوند  یگرمـ  ییرایب دادنـد و پـذ  ی

 منـد باشـند، بـا    م کـه اگـر عالقـه   شنهاد کـرد یآخر مجلس به آنها پ. کردند

کـردم   تأکیـد بپرسند و  ،دارند سؤالیمالقات کنند و اگر  آقاي نجفی حاج

نه هستند و اگر هم نه، مـزاحم  یمن در مد یارشد مذهب یشان روحانیکه ا

 م.  شو نمی آنها

ـ اجـازه رد ا  ،یسـت ید هـم رودربا یبودند و شـا  ر شدهیگ شاید نمک ن ی

 .  شنهاد من را ندادیپ

شتر یب .شبهه داشتند یکل .صحبت کردندآقا  حاج ش از دو ساعت بایب 

 خوانند می سه بار نماز يان روزیعیداشتند که چرا ش تأکیدن شبهه یا يرو

 د!خوانن نمی را نماز عصر و عشا و

ن بود که طبق فتـوا  یح ایالصه توضخ .ن شبهه را رد کردندیاآقا  حاج 

 یدوم را بـا فاصـله زمـان    يتواننـد نمازهـا   مـی  انیعیشـ  ،یو احکام مذهب

ن یـ ن ایـی تب يبراآقا  . حاجستیترك آن ن ين به معنایمناسب بخوانند و ا

گفتنـد رفـع    يدادند که دو پزشک هنـد  يشتریب یحات اقناعیتوض ،حکم
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 .  شده است هشبه

و  یو اجتمـاع  یاسـ یشـتر س یگر و بید مسائلها حول  و جواب سؤال

کـا  یران و آمریـ ز رابطـه ا یـ ران و عربسـتان و ن یاز جمله رابطه ا ،ياقتصاد

ـ و البته شبهه در ذهن نسبت به اقدر سؤال  آنخداها  . بندهافتیادامه  ران ی

ن یـ ترجمه ا. دندیپرس می عه داشتند که دائمیو مذهب ش یو انقالب اسالم

 یکرده بود، ولام  ، با آنکه خستههاي مختلف هم در حوزه آن ،سؤال حجم

 . آنها را قانع کردآقا  حاج حاتیخوشحال بودم که توض

 سـؤالی از آنها خواستم که اگر باز هـم   ،شب موقع خداحافظی در نیمه

 اند.   شان را گرفتهیها سؤالکردند جواب  تأکیدبپرسند که آقا  حاج دارند از

ـ کار امشب شـما  « :ن بودیات اان مالقیبه من در پاآقا  حاج پاداش ک ی

جانمـاز و   ،يبه پزشکان هنـد آقا  حاج هیهد ».بودجهادي ت یمورأدوره م

ت جانمـاز  یـ مورأمـن هـم آخـر م    .دبـو  یفرهنگ يکتاب و چند قلم کاال

  م. بعثه را مثل دفعات قبل گرفت یتبرک

 احترام پدر و مادر  

از همـه  ا آقـ  حـاج  دانسـتم  مـی  چونصرفاً  و آقاي نجفی حاج اجازه بی

د، از کنـ  می استقبال یند به گرمیآ ي میکه به بعثه مقام معظم رهبر یکسان

، دعوت کردم که عصر آن ا آنها آشنا شده بودمکه ب اي ترکیهچند نفر زائر 

 . همان بعثه باشندیروز م

هم خـدمت   یقبلهاي  ا در تشرفیشناختند و گو می راآقا  حاج ،زائران

در آن  یگفتنـد کـه کـار مهمـ     ،گفتمآقا  حاج هب یوقت. ده بودندیشان رسیا
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 .  اورندیف بیهمان هستند، تشرین وصف چون میبا ا ؛وقت دارند

از  و شـتر آنهـا خـانم بودنـد    یب ،خالف تصور مـن بر ،زائران که آمدند

 .  ندکن ی میزندگ يادیان زیعیه که در آنها شیترک یشرق يشهرها

از بعثـه   یه تبرکـ یـ دافـت ه یاصرار آنهـا بـه در   یکار و حت ينجایتا ا

ـ بـه د هـا   یاز خـارج  يادیـ ز هاي گروه .بود يعاد يرهبر آقـا   حـاج  داری

 ه هـم یـ شـدند و هد  مـی  هـم  ییرایکردنـد و پـذ   مـی  آمدند و صحبت می

 . داشتم یگرفتند و من افتخار مترجم می

و هـا سـؤال    سـاعت  ،کرده است یدار را در خاطرم ماندنین دیآنچه ا

آقـا   حـاج  بود وآقا  حاج زائران از یاسیس یو حت یو اجتماع یجواب فقه

 .  داد می هم با تسلط کامل جواب

ف خـود  یـ د و تکلیپرسسؤالی  یخانم جوان ،اریبس يها سؤالان یدر م

 ،عه هسـتم ینکه من شـ یاما پدر و مادرم از ا ،عه هستمیمن ش« :را خواست

 ،مـادر بر احترام به پدر و  یمبن ینید دیاکهاي  هیبا توجه به توص .ناراحتند

   ؟!»من چکار کنم که آنها ناراحت نشوند

ـ یم با همه مالحظـات د أق و تویار عمیبس یول ،کوتاهآقا  حاج پاسخ  ین

شـما هـم    ،احترام پدر و مادر واجـب اسـت  : «گفتایشان  .بود یو مذهب

ـ تکل .دیا حقیق و ایمان و یقین انتخاب کردهاساس ت مذهب خود را بر ف ی

  .  »د که آنها ناراحت نشوندین انجام بدهیرا دور از چشم والدخود  ینید

 حوزه و دانشگاه  يبرااي  یروحان

هـا   يبه حوزو یکسانیمعمم بود، توجه آنکه  با ینجفآقاي  حاج استاد
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ـ ا .داشـت ها  یو دانشگاه هـاي   کـاروان  ن را از اسـتقبال گـرم تـا بدرقـه    ی

ـ بـودن در ز  ينه منـوره و راو یدر مدها  يان و حوزویدانشگاه هـاي   ارتی

 يبـرا  یو تخصصـ  یعلمـ هـاي   ب دادن نشستی، ترتها کاروانن یدوره ا

ـ بازد یمختلف و حت مسائل بارهاز آرا و نظرات آنها در مندي بهره هـاي   دی

ن یبـا قصـد نظـارت بـر ارائـه بهتـر       ها کاروانن یمستمر از محل اسکان ا

 .  دمید می ،خدمات

چنـد   در يرهبـر  یندگیار در حوزه نمایبس هاي ی سالنجف آقاي حاج

ان داشـت و خـودش هـم از حـوزه     یبـا دانشـگاه   یکیدانشگاه رابطه نزد

 یشان تفـاوت یدم که ایهرگز ند ،یک دانشگاهیمن به عنوان . برخاسته بود

و هـر   دباشـ  ها قائل يو حوزوها  ین دانشگاهیب یو احساس یعاطف یحت

 .  دانست می دو را بازوان علم

شـما مـال مـا    آقا  اجح کردم که می خدمتشان عرض یمن گاه به شوخ

  . »شما هم هستم يبرا«: گفت می همآقا  حاج د وی(دانشگاه) هست

   یب مذاهب اسالمیتقرتالش براي 

ن یدر عـ  ،یروحـان  ین نجفـ یالمسـلم االسالم و مرحوم حجت ،استادم

روان یـ ب پیدر تقر ي، تالش وافریان امت اسالمیار از تفرقه میدغدغه بس

ف زائـران  تشـر هـاي   در دوره .اشتعلما د خصوص بهو  یمذاهب اسالم

 يپرکـارتر  يروزهـا  ي، بعثه مقام معظـم رهبـر  اهل سنت به مدینه منوره

 .  داشت

و هـا   نشسـت  ،یروحـان  یبا هر روز به ابتکار مرحوم اسـتاد نجفـ  یتقر
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 لیع و زائـران تشـک  یاهـل سـنت و تشـ    يبا حضور علماهایی  ییگردهما

بـه   یتالبه امت اسـالم شد که در آنها علما حول موضوعات مختلف مب می

 .  پرداختند می نظر ظهاربحث و ا

 يو بـرا شـد   مـی ن یو تـدو  یابیـ محور ،هـا  ن نشسـت یا يدادها برون

 قرارربط  ي ذيار نهادهایها در اخت ياستگذاریو مالحظه در س برداري بهره

  .  گرفت می

  که نتوانست من را ارشاد کند  ینان و نمک

پخـش   عیـ و قبرستان بق ينبو فیکنار حرم شر شهیکه هم ،ها يارشاد

 خصوص به ،مختلف يتا زائران از کشورها کردند یم يادیبودند، تالش ز

  .  را به باور خودشان ارشاد کنند ،انیعیش

تمـام بضـاعت    ،موسوم به امـر بـه معـروف    التیکار تشک نیا يبرا 

درس  نـه یدر دانشـگاه المد  ها ياغلب ارشاد. کار گرفته بود  هخودش را ب

کـه   هـا  کیو تاج ها یافغان. مختلف بودند يها تیاز مل. آنها دندخوانده بو

ـ یزائران اگیري  هدف يبرا شتریب زبان هستند، یفارس ـ آمـوزش د  یران  دهی

  . بودند

تا من را ارشـاد کنـد،    گرفت یسر راهم قرار م يارشاد کیبار که  هر

ا مزخرفات آنهـا ر  دنیحوصله شنزیرا  ؛کردم یاز دستش فرار م يا به بهانه

  .  نداشتم

گل کرده  میخبرنگار يحال کنجکاو نیبار که خسته بودم و در ع کی

ـ  ،عرب است گفت میکه  يارشاد کیبود، با  را بـه نسـبت    یفارسـ  یول



 217 فصل سوم: یادداشت

 99,9,25تاریخ:  99990105مجري: شریفی شاخه: آرایی مجدد  و صفحهگیري  غلط 5پ

از مـن   یگرمـ  بـه . همراه شدم تا مـن را ارشـاد کنـد    زد، یخوب حرف م

  . کرد تمیهدا فیحرم شر يدر طبقه باال یاستقبال و به ساختمان

. را شـروع کـرد   اش یسـخنران . آورد تیسـکو یو ب وهیم قهوه و يفور

 یلـ ینگارم و معلم دانشـگاه، خ  روزنامه دیو فهم دیاسم و شغلم را که پرس

مـن  . آورده است ریگ یکه هدف خوب کرد یاحتماالً فکر م. خوشحال شد

  . دهم می گوش شیها حرفکه دارم به  کردم یتظاهر م

 گـر ید یکـ یکردم،  فیتعر اش از قهوه که ینهم. بود يا خوشمزه قهوه

  .  کرد یم یسرگرم خوردن بودم و او سخنران طور همینآورد و 

خشـک و در   قـدر  . آنجماعت بحث کنم نیبا ا دیبودم که نبا آموخته

مغـز خـود را قفـل     ییدارند که گـو  یو علم يفکر تیحال محدود نیع

   .  اند کرده

ـ  دیاز شا پس و مـوهن   يهـا  کتـاب  يارشـاد  ،یسـاعت سـخنران   کی

 یمـذاهب اسـالم   گریو د انیعیش يرا که عمدتاً در رد باورها يزیآم شبهه

  . دادبه من بود،  تیوهاب دییو در تأ

بـه کـامم   کامالً  وهیو قهوه و م ینیریکه در رفت و لذت ش ام یخستگ

  !  »ارشاد شدم گهیمن د«: گفتم ينشست، به ارشاد

 میسـتق بـه صـراط م   ،به باور خـودش  ،هم خوشحال شد که من را او

  .  کرده است تیهدا

صلوات فرستادم و از او هم خواستم که صلوات بفرسـتد.   یخداحافظ موقع

 يوواج، مانده بود که عجـب ارشـاد   از حدقه درآمده و دهان هاج یاو با چشمان

  آنها خوشمزه بود!   تیسکویقهوه و ب یلیخداوک یشدم! ول
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 ؛دیـ مـن خند از کار  .کردم فیماجرا را تعر دمیکه رسآقا  حاج خدمت

ـ منابع جهان اسالم صرف تفرقه م دیاما متأسف شد که چطور و چرا با  انی

  . شود یامت اسالم

   یق فرهنگینگاه عم

ان و ین بـود کــه دانشــگاه یــا ینجفـ آقــاي  ي حـاج از اصــرارها یکـ ی

را از  يت بهـره معنـو  یکنند نها ینه منوره سعیدر تشرف به مدها  يحوزو

 .  ارت ببرندین سفر و زیا

بـا آن   یدسـتور بـه همـاهنگ    =ینجفآقاي  حاج که يمله مراکزاز ج 

ف یزائر به من داد، کتابخانه بـزرگ حـرم شـر   هاي  ختهیاستفاده فره يبرا

ن کتابخانـه از آن اسـتقبال   نبـود و مسـئوال   یسـخت  یهمـاهنگ  .بـود  ينبو

 .  کردند

ف یبـه اسـتفاده از کتابخانـه حـرم شـر     ها  در مالقات ینجف آقاي حاج

ـ اجازه  م در کتابخانهیاز حضورها یکیدر . داشتار یسفارش بس افتم تـا  ی

هـزاران هـزار جلـد کتـاب بـا موضـوعات        .دن کـنم ید ها کتاباز مخزن 

 در رد یکتـاب  ،دمیـ کـه در آنجـا د   هـایی  کتاباز جمله  ؛مختلف آنجا بود

 . سنده عرب بودیک نویت از یه بهائفرقه ضالّ ياعتقادات و باورها

سـنده بـه آرا و   یاسـتناد نو  ،مـه کتـاب خوانـدم   که در مقد ینکته جالب

ـ بـا ق  یاسـ ین فرقه سیدر مورد ا 1خمینی نظرات مرحوم امام د عبـارت  ی

 . بود »ینیقال امام خم«

 . داردف قرار یکتابخانه در جوار حرم شر
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   یتیریمد یک مکان؛ جلوه عالیاستقرار دفاتر مراجع در 

اسـتقرار   ،ینجفـ آقـاي   حـاج  مرحـوم  یتیریبارز مدهاي  از جلوه یکی

 .متفاوت در کنار هـم بـود   ید با آرا و نظرات فقهیدفاتر مراجع معظم تقل

در مدینه منوره در  يک طبقه از هتل محل استقرار بعثه مقام معظم رهبری

ن ا، بـه دفـاتر مراجـع معظـم اختصـاص داشـت و مقلـد       هاي عمـره  دوره

 .  حضرات به آنها مراجعه داشتند

نـدگان  یدن نمایـ ه، هر روز به دیو رو ک سنتیطبق  ینجف آقاي حاج

ي نظـر  مختلف هـم  مسائلداشت و درباره  یرفت و مباحثه فقه می مراجع

دفـاتر مراجـع    يازهـا ین ینجفآقاي  حاج مرحوم تأکیدبا ن یهمچن .کرد می

  .  شد می و رفع تأمین يبعثه مقام معظم رهبر ییمعظم توسط امور اجرا

ن یکردند و ا می شرکت يرهبر ندگان مراجع معظم در مراسم بعثهینما

  . ل شده بودین تبداان همه مراجع و مقلدیوحدت م ینهاد به تجل

 همه بود  ينه برایدر مد يبعثه رهبر

که به بعثـه مقـام معظـم     یکرد مقامات ی نمیفرق ینجفآقاي  ي حاجبرا

دارند، راسـت هسـتند    یاسیآمدند، چه تفکر س می نه منورهیدر مد يرهبر

 .  نشست یی میگوو به سخنکرد  میاستقبال  یبه گرم از همه ؛ا چپی

، يرهبـر . همه اسـت  يبرا يبعثه مثل خود رهبر داشت تأکیدهمواره 

 يبلکـه بـه رو   ،انیرانینه فقط ا ،همه يبعثه به رو رهبر همه هستند و درِ

 .  ان باز استیهمه جهان

نـه  یکـه بـه مد  هـا   تیک از شخصـ یبود که هر  ینجفآقاي  حاج سنت
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 ا خـودش بـه مالقـات آنهـا    یکرد  می ا به بعثه دعوتیرا  ندشد یم مشرف

 .  رفت می

 يزیخمسابقه سحر

. هر مراسم علتش کار خبر است .معروفم یخواب خوابی و کم بی من به

ر یـ و غ یمناسـبت  یلـ یهـر تعط  ،ید و عزا، اجتماع و سـخنران ی، عو مجلس

 ماست.   ، دکان و کسب و کاریمناسبت

البتـه   .ن همـه تمـام شـده باشـد    یشود که ا می شروع یکار ما تازه وقت

. شـود  نمـی  ع پخش شود و زمان سرشید سریم که بایهم دار يخبر فور

 . شود می تازه کار ما شروع ،ندکن می همه استراحت یخالصه وقت

بـرد و   مـی  فیتشـر  نمازها را حـرم  .آقا از صبح تا شب بعثه بود حاج

و  .شـد  مـی  بعثـه روشـن   درکه هر صبح  ین چراغیاول .گشت میزود باز

 . بود آقاي نجفی حاج شد، چراغ اتاق می که خاموش ین چراغیآخر

! چنـد  آیـد  ی زودتر میه چه کسمسابقه گذاشتم ک ،آقا حاج چند بار با

همان و در  هتل برومدر خواب به اتاقم  يحجم کارها نگذاشت برا يبار

دو  . یکـی تر آمـد زودآقا  حاج بار خوابم برد و دو یک. یدمیاتاق کارم خواب

صـفا  اش  نـه همـه  یکار در مد .بار هم من زود چراغ اتاقم را روشن کردم

 . بود

 ان زائر یو دانشگاهها  يعالقه وافر به حوزو

بـه زائـران    =ینجفآقاي  حاج ان مراتب عالقه و محبت و ارادتیدر ب

ار یبسـ هاي  ن بس که گفته شود به رغم مشغلهیهم ،يو حوزو یدانشگاه
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نـه منـوره، در اغلـب    یدر مد يئران به بعثه مقـام معظـم رهبـر   و رجوع زا

 یو طالب و فضـال در معرفـ   یدانشگاههاي  ي کارواناوقات خودش برا

 .  شد ي مینه منوره راویمد یارتیو ز یخیاماکن تار

 قرار بود مشـرف شـوند،  ها  يان و حوزویهر زمان که کاروان دانشگاه

ن دسـته  یـ کـرد کـه ا   ریـزي مـی   امهاي برن و به گونه ،جیهمه را بسآقا  حاج

 .  را از سفر خود ببرند ين بهره معنویشتریزائران ب

 ییزگردهـا یو م اندیشـی  هـاي هـم   عالوه بر جلسات معمول، نشسـت 

دادنـد کـه    مـی  لیت زائران تشـک یحوزه فعال یدرباره موضوعات تخصص

 ارسـال ربـط   ي ذينهادهـا  بـرداري  بهـره  يو بـرا  ،نیآن تدو يدادها برون

   .شد می

مقام معظـم  خدمت در بعثه هاي  در دورهام  یشه ماندنیاز خاطرات هم

دن یان و شـن یدانشـگاه هـاي   کـاروان  بـا  ینه منوره، همراهیدر مد يرهبر

 . دوره بودهاي  ارتیع در زیخ وقایتار

قـات  یم« خ اسالم و فلسفه حج با عنـوان یاز دو کتابم درباره تار یکی 

ن یـ در ااي  و مـن، نـه ذره  «تـال  یجیو عنـوان د  یدر نسخه چاپ و» یعاشق

و مرکـز مطالعـات    يبعثـه مقـام معظـم رهبـر    هاي  در کتابخانه »انوسمیاق

  .  ستها ارتیادگار آن زی ،واشنگتن یاسالم

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 رفت... دوباره پدرم

 1کتر عبدالرضا عالمید

االسـالم نجـف نجفـی روحـانی، از دوران دانشـگاه و کـار        با حجـت 

رهبري دانشگاه آشنا شـدم و آن  معظم ایندگی مقام دانشجویی در نهاد نم

اي  شد براي نزدیک به سه دهه آشنایی با مردي کـه  پـر از لطـف،     مقدمه

 دوستی و معرفت بود. 

بــرادري  ،در دوران دانشــجویی بــرایم همچــون معلــم و بــاالتر از آن

نظیر شد. زندگی پس  ها، تبدیل به مرشدي کم بزرگوار بود و طی این سال

فراز و نشیب بسیار داشـت و او در همـه احـوال در    براي من انشگاه از د

از خواندن خطبه وصل یار تـا همـدردي و تسـلیت در     :کنارم حاضر بود

زمان فراق والدینم و جویاي حال در همه زمان و بیشـتر از هـر کـس در    

  غربت.
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ترین همراه در تمامی احوال بود. حتی در غربت هـم بـه    او بامعرفت 

د و چشمه معرفتش را از من دریغ نکرد و چـه روزهـاي نـابی    سراغم آم

  آقا و یادآوري خاطرات گذشته. آن روزهاي غربت در کنار حاج ،بود

از پدر و مادر تا خـواهران  ـ ام   قدر معرفتش پررنگ بود که خانواده آن

نجفی را بارها شنیده و بـه   آقاي حاجهم نام  ـ  و برادران و همسر و فرزند

اند و یکی از بهترین خاطرات همه  آنها در سـفر بـه مدینـه و     زبان آورده

آقا و برخورد متواضعانه، فروتنانه و مهربانانه ایشان بـود   دیدار حاج ،کربال

  د.نبر که یادشان را هرگز از خاطر نمی

بلکـه   ؛تر و بیشتر از معرفت هم وجود داشت اي بزرگ اي کاش کلمه

تحصیل،  دهه است که در غربت تر شود. بیشتر از یک وصف ایشان آسان

آقا بدون در نظر گرفتن جایگـاه خـاص و    حاج .کنم تحقیق و تدریس می

هـاي مـداوم    احوالپرسی .کرد ه داشت، معرفت خود را خرج میاي ک ویژه

 ماهانــه و حتــی هفتگــی ایشــان، دلــم را آرام و روحــم را جــان دوبــاره 

  بخشید. می

انگار  ؛ایشان بسیار دلم گرفت دوست بود. از رفتن او به معناي واقعی

  .که پدرم دوباره رفته باشد

 

  




