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مقدمه:

بگذاريد عالم خلقت را ابتدا از كل به جزء ،مرور كنيم.
خداوند ،آسمانها و زمين و همه آنچه را در آنهاست خلق
كرده است و در اين بين «انسان» بهترين مخلوقات و مستعدترين
تجلي اسماء خداوند است.
آنها براي ّ
او براي رشد و كمال بشر ،ارتباطي به نام «وحي» با برترين
انسانها برقرار كرده است ،تا عموم آنها بتوانند به سوي او
تعالي يابند.

نقطهاوجسلسلهانبياء،حضرتختميمرتبتمحمدمصطفي
هستند كه با نبوت ايشان شريعت الهي تكميل شد .فرمان خداوند
اين بود كه سرانجام آن به دست با كفايت ائمه سپرده شود و
اين دوازده انسان معصوم و متعالي ،قافله آفرينش را به سر منزل
مقصود رهنمون شوند.
آنان از يك سو ،به افاضات خداي متعال وابستهاند و از نگاهي
ديگر ،مانند ساير افراد بشر زندگي عادي دارند .آنان نمونه انسان
كامل و اسوههايي براي بندگان خدا به شمار ميروند تا چگونگي
بندگي و زندگي را براي عبور از منزل دنيا به انسانها آموزش
دهند .به عبارت ديگر ،اسالم  -دين كامل الهي -در وجود آنها
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تجسم عيني اسالم هستند.
پياده شده است و آنان ّ
خداوند با رحمت بيانتهاي خويش آنان را بر جريان عالم
هستي ،واليتي تام و تمام عنايت كرد تا آنجا كه رضاي خداوند
اقتضا كند در عالم آن گونه كه بخواهند ،دخل و تصرف نمايند
و اين چنين شد كه مقام آن بزرگواران از تمامي انبياء به جز نبي
اكرم باالتر رفت و از آن سوي نه تنها پناهگاه مطمئن شيعيان
و دوستداران خود شدند بلكه پناهگاه غيرشيعيان ،غيرمسلمانان
و حتي غيرانسانها شدند و آنقدر در اين مسير عنايت فرمودند
كه قاتلين آن بزرگواران نيز از عنايت بيانتهايشان بينصيب
1
نماندند.
جامعه انساني ،شرايط قرار گرفتن آنان در رأس حكومت را
فراهم نكرد ،اما از بُعد الهي ،خداوند آنان را بر همه چيز واليت
بخشيده است ،نه به اين معنا كه همه اسباب و علل و جريانات
عالم ،متوقف شود يا اين كه آنان جايگزين همه كمبودهاي عقلي،
اقتصادي ،اجتماعي ،فكري ،فرهنگي و  ...شوند .نقش اصلي آنان،
هدايت انسانها و رهایی قلوب از زنجيرهاي ناگسستني اسارت،
نجات از هالكتها و رهنموني به سوي سعادت است.
 - 1به عنون مثال ،عنايت حضرت رضا به مأمون و تولد فرزند يكي از كنيزان مورد عالقه
مأمون ،يكي از اين نمونههاست.
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كرامات ،عنايات ،مشكل گشاييها و فريادرسيها ،يكي از
ابعاد وجودي آنان و برآمده از مقام واليت ك ّليه الهيّه است .از اين
نگاه ،عنايات آنان پيرو علم ،حكمت و تدبير خواهد بود.
نتيجه سادهاي كه از اين بحث به دست ميآيد آن است كه اگر
متوسل
كسي سؤال كند چرا من اين همه مشكل دارم و هر چه
ّ
ميشوم ،عنايت نميشود؟
ميگوييم عنايت و كرامت ،واقعيتي انكار ناپذير و نامحدود
است .اما ،بنا نيست ّ
كل جريان زندگي ما ،از طريق كرامت و
عنايت ،حل و فصل گردد.
ما ملزم به جهاد ،تالش ،تعقل ،مشورت ،تعلم ،عبادت و ...
هستيم؛ اما عنايت خاص اهل بيت نيز مانع نا اميدي در
مواقع ناكارآمدي علل طبيعي است.
آيا عاقالنه است كه فكر كنيم ،يك انسان بيكار و تنبل با
توسل به اهل بيت صاحب همه چيز شود و ديگري براي
مايحتاج خود کد یمین و عرق جبين ،هزينه كند؟!
خود اهل بيت از اولين آن بزرگواران – وجود مقدس
رسول اعظم - تا امام عسكري چقدر رنج ،مشكالت،
مصائب ،جنگها ،بيماريها و مش ّقات را تحمل نمودند؟!
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كداميك از انبياء يا اولياء الهي ،بدون رنج و زحمت زيستهاند؟!
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه هيچ
مراجعهاي از ما به محضر اهلبيت بدون پاسخ نيست.
همانطور كه هيچ دعاي ما به درگاه الهي ،بيجواب نيست 1.اما
همانطور كه خداوند ،دعاي ما را آنگونه كه به صالح ماست،
تشخيص ميدهد و اجابت مينمايد ،اهلبيت هم آن طور كه
صالح ما در آن است ،ما را مورد عنايت خويش قرار ميدهند.
آن بزرگوران ،خزانههاي علم الهي ،صاحبان واليت و مجراي
فيض خداوند هستند و صالح را بهتر از ما ميدانند ،به عالوه
معصوم هستند و كار آنها عين درستي و ميزان اعمال سايرين
است ،به اين معنا كه بايد اعمال ،عقايد و گفتههاي ديگران با
اعمال ،عقايد و فرمودههاي آنان سنجيده شود تا درستي يا اشتباه
آنها مشخص شود.
در نتيجه آنان نسبت به ما شفيق ،رئوف ،كريم ،آگاه و پناهگاه
مطمئن هستند و بهتر از ما ميدانند كه شفا براي ما بهتر است
يا مرض ،تنگدستي براي ما بهتر است يا وسعت رزق ،زندان
براي ما بهتر است يا نجات و  ...حتي مرگ براي ما بهتر است
 - 1آيه  186سوره مباركه بقره/آيه 60سوره مباركه غافر.
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يا زندگي.
و اگر اين سؤال مطرح شود كه علت چيست كه گاه غير
مسلمان ،بيدين ،كافر ،قاتل و دشمن اهلبيت و حتي
حيوان ،مورد عنايت آن بزرگواران واقع ميشوند و از آن طرف
خواستههايي از دوستداران و شيعيان و حتي علماء بدون پاسخ
ميماند يا مدتها به طول ميانجامد؟
در پاسخ ضمن ارجاع به معناي «عصمت» و غور در آن،
خواهيم گفت:
ا ّوالً :اجابت فوري و كرامت مشهود به يك فرد ،نه به معناي
شايستگي و لياقت فرد است ،نه به معناي برتري او نسبت به
ديگران و نه به معناي تأييد ّ
كل عقايد ،افكار و اعمال او.
ثاني ًا :شايد اص ً
ال درست نباشد كه انتظار داشته باشيم هر امري
آن طور كه ما ميخواهي م به اندازهاي كه مد نظر ماست و در
جايي كه ما تعيين ميكنيم ،بروز وظهور يابد ،تا كرامت و عنايت
اتفاق افتاده باشد .ما قطع ًا مشمول عنايت خواهيم بود هر چند
چگونگي آن را ندانيم.
ثالث ًا :امام يا پيامبر نبايد در اختيار ديگران باشد(همانطور
كه در قرآن كريم اشاره شده است) .نماينده خداوند بايد تحت
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فرمان و اراده خداوند باشد نه اين كه بنا به خواسته ديگران عمل
و رفتار كند.
رابع ًا :كرامت و عنايت بر اساس تعاليم حضرت رضا
مصداق امور نفس االمريّه هستند به اين معنا كه هر كاري بايد با
خود آن سنجيده و از جوانب مختلف بررسي شود و هيچ عنايت
و كرامتي را نميتوان با ديگري مقايسه كرد(مث ً
ال گفت چون او
شفا گرفته است اين هم بايد شفا بگيرد و يا .)...
نتيجه آن كه ما موظف به تالش ،مشورت ،تعقل ،تدبير ،توكل
به خدا ،تمسك به قرآن و البته توسل به اهلبيت هستیم اما
نه به این معنا که انتظار داشته باشیم آنان تحت فرمان و ارادهی ما،
هر آنچه میخواهیم فراهم کنند ،آنان میدانند خواسته ما را چگونه
اجابت كنند و اين كه بعضي خواستهها را اجابت نمينمايند دليل
اين است كه عنايات آنان مشمول علم ،حكمت ،قضا و قدر،
رضاي الهي و ...ميباشد .به عبارت ساده اگر آن بزرگواران ،به
هر كس هر چه خواست به همان صورت مرحمت ميكردند،
دلیل بیحساب وکتاب بودن این امر و مخالف حکمتهای الهی
است.
كرامات و عنايات اهل بيت اگر به درستي بيان شود سبب
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اميدواري براي محبّان و پیروان و سبب معرفت و هدايت براي
جويندگان و عامل افزايش بصيرت و آگاهي براي شيعيان خواهد
شد.امروزه ،اشتياق مخاطبان به ويژه جوانان را به كتابها و
آثاري كه مرتبط با عنايات وكرامات است ،شاهديم زيرا كرامات
و عنايات براي همه اقشار در هر مقام و موقعيّتي ،قابل فهم و
درك ميباشند و ميتوانند نشانه ح ّقانيت باشند(آنطور كه در
قرآن ،معجزات ،به عنوان نشانه نب ّوت مطرح شده اند) و باعث
افزايش اميد ،اعتماد و آرامش ميشوند.
کرامت وعنایت ،عاملی برای هدایت بشر به صراط مستقیم
است که خداوند آن را در اختیار انبیا و اولیای خود قرار داده
است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه وقتي از يك سو اين اشتياق(به
دليل حقيقت جويي ،كنجكاوي و )...در جامعه وجود دارد و از
سوي ديگر همين امر عرصهاي براي عدهاي فراهم آورده است
كه هر مطلبي را به هر وسيله و با هر سطح اعتبار ،به جامعه
تزريق نموده و دين و احساسات مردم را مورد سوء استفاده
قرار دهند ،چرا بخشي از كرامات عيني ،معتبر ،مستند و متقن
اهلبيت در اختيار عموم نباشد تا به تناسب مخاطبان ،از
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آن بهره جويند؟!
الزم به ذکر است اثر حاضر برگزیده ای از صدها مورد کرامت
امام رضا علیه السالم است که از زبان اساتید ،صاحب نظران،
مبلغان و خادمان آن حضرت و شخصیت های مورد اعتماد
جامعه اسالمی مان ،بیان شده است .و در تدوین این مجموعه
سعی شده است آسیب ها و نقص های سایر آثار و کتاب های
موجود در این موضوع ،مد نظر قرار گیرد و همچنین در انتخاب
این کرامات ،وجوه مختلف ،مورد مداقّه ی گروهی از کارشناسان
و اساتید نیز قرار گرفته است.
ضبط مجموعه ی کرامات در مدیریت پژوهش و برنامه
ریزی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
انجام شده و اکنون در اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی
نگهداری می شود .در تبدیل گفتار به نوشتار ،ضمن رعایت
اصول نگارشی ،سعی شده است هیچ دخل و تصرفی در عین
کرامت بیان شده صورت نگیرد.
امید است که تالش دست اندرکاران ،مورد لطف و عنایت
حضرت ثامن الحجج علیه السالم و رضایت عالمان و فرهیختگان
و بهره برداری مبلغان مذهب تشیع قرار گیرد.
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راوي :حجت االسالم قرائتي
آيت اهلل حاج مصطفي بهشتي ،از نزديكان شهيد بهشتي و از
محبين اهل بيت بودند.
نتيجهی آن محبت واقعي ،به همراه تقيد به احكام شرع مقدس،
در فرزندان ايشان نيز مشهود بود .دو فرزند ايشان تقديم انقالب
شد .حتي يكي از آن دو بزرگوار ،كه امام جمعهی موقت بودند،
در روز  21ماه رمضان به شهادت رسيد.

پيروي ايشان از اهل بيت آن قدر بود كه سالي به همراه
همسرشان عازم كربال شده بودند .در گمرك ،مأمور عراقي،
ميخواهد كه همسر ايشان صورتش را باز كند تا با گذرنامه
مطابقت دهد.
ايشان ميگويد :مأمور زني بفرستيد تا اين كار را انجام دهد
و مأمور عراقي كه ناراحت ميشود لجبازي ميكند و مأمور
زن هم نميفرستد و بر اين امر اصرار ميكند ،ايشان متوجه
ميشود كه از يك طرف مأمور عراقي ،فردي بيايمان است و
نظر سوئي دارد و از سوي ديگر زيارت امري مستحب و قلبي
است و اهل بيت هرگز راضي به چنين كاري نخواهند بود
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و جلوگيري از اين گناه و اين بيغيرتي را واجب ميداند ،لذا
همانجا زيارتنامهاي ميخواند و بر ميگردد.
در درستي اين كار همين بس كه همراهان ايشان ،پس از
بازگشت بر حسب مشاهدات يا روياهايي كه داشتهاند دست
جمعي به منزل ايشان ميروند و ميگويند حاضريم ثواب زيارت
همه جمع را با همان زيارتنامه و سالم شما در گمرك معاوضه
كنيم.
ايشان ،آخرين بار كه به زيارت امام رضا ميآيد ،بالفاصله
پس ازبازگشت ،تب نموده و از دنيا ميروند .پسر ايشان ميگفت
آن شب فقط من باال سر پدر بودم .من ساعت و دقيقه فوت
ايشان را يادداشت كردم.
در مراسم تشييع جنازهی ايشان ،جواني مؤمن و انقالبي به
من مراجعه كرد و ساعت و دقيقه فوت ايشان را به من گفت و
سؤال كرد ميخواهم بدانم خواب من روياي صادقه بوده است
يا خير؟ من تعجب كردم ديدم من اين ساعت و دقيقه را به هيچ
كس نگفتهام ،در عين حال روياي صادقهی ايشان را سؤال كردم
و اين كه چه ارتباطي به وفات پدرم دارد.
گفت :من ديشب در روياي صادقه ،به حرم حضرت رضا
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مشرف شدم .حضرت در حال خروج از حرم بودند .سؤال
كردم :آقاجان كجا تشريف ميبريد؟!
فرمودند لحظات آخر عمر آقا مصطفي بهشتي است .ايشان از
علماء و از زائران مخلص ما بودند ،هر كس با اخالص به زيارت
ما بيايد ،لحظات آخر عمر به ديدارش ميرويم.
من بالفاصله بیدار شدم و ساعت را نگاه کردم ،همان ساعت
را یادداشت کردم.
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راوي :حضرت آیت اهلل بهجت
شخصی در عالم رؤیا مشاهده کرد که عیسی مسیح و مادرش
مشرف شدند ،تختی
مریم عذرا به زیارت حضرت رضاّ 
نهاده شد ،آن دو بزرگوار بر آن تخت نشسته و زیارتنامه
خواندند و رفتند.
روز بعد همان شخص در حرم مشرف بود ،ناگهان دید که
حرم خلوت شد .آنگاه سقف گنبد شکافته شد حضرت مسیح

و مادرش حضرت مریم از سمت آسمان وارد حرم شدند ،برای
آنها تختی گذاشتند و آن دو بزرگوار بر آن قرار گرفتند و شروع
به خواندن زیارتنامه کردند .همین زیارتنامهای که عموم مردم
میخوانند .بعد از زیارت هم از همان طریقی که آمده بودند از
حرم بیرون رفتند .بعد هم حرم پر از جمعیت شد و به صورت
قبل سر و صدا راه افتاد و مردم اطراف ضریح را گرفتند.
آیا عنایتی از این باالتر است که رسول اولوالعزم خدا ،عیسی
مسیح که خود با اعجاز ،زندهکنندهی مردگان بود به زیارت
ايشان آمد.
آیت اهلل بهجت گرچه نام آن شخص که این موضوع را در
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بیداری با چشم خود دیده بود نگفتند ،ا ّما به نظر میرسد که
مشاهده کنندهی این صحنه خود ایشان بودند و نمیخواستند
این موضوع را اظهار نمایند.
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راوي :آیت اهلل خزعلی
من حدود  25سال پیش روزهای جمعه از قم به شهر ری
میآمدم .جلسهی ارشاد و هدایتی برای جوانان داشتم .دقیق ًا به
ذیحجه بود که از تهران به قم
یاد دارم که روز جمعه  21ماه
ّ
بازگشته بودم .جوانی نزد من آمد و گفت :آقا من چند روز است
میخواهم شما را ببینم و مطلبی را برایتان تعریف کنم .گفتم:
بفرماييد .گفت :من مدتها بود که ناراحتی قلبی داشتم دریچهی

قلبم گشاد شده بود ،دکتر زیاد رفته بودم ،این اواخر مجبور شدم
بستری شوم .پزشکان بعد از معاینات الزم گفتند ،ما در تهران
قادر به عمل قلب شما نیستیم(در آن زمان عمل قلب باز در ایران
انجام نمیشد) ،باید بروی لندن و این در صورتی است که شما
فقط چهار روز دیگر زنده هستی ،خود را بیخود به خرج نینداز.
من از کجا پول رفتن به لندن را داشتم به فرض هم که داشتم،
چهار روز مجالی نبود .این خبر را که روی تخت بیمارستان به
من دادند ،دیگر از همهجا نا امید شدم ،گفتم :امشب مرا به حال
خود بگذارید.
آنها رفتند من خطاب به حضرت مهدی(عجل اهلل فرجه الشریف)
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و امام هشتم عرض کردم :آقا مردن برای همه هست،
جوانها هم میمیرند .من نگران مرگ خودم نیستم ،من نگران
وضع خانوادهی خودم هستم ،شما میدانید که کارگر این خانواده
منم .من که بمیرم پدرم باید گدایی کند وضع افراد دیگر خانواده
معلوم نیست که چه خواهد شد؟ آن قدرگریه کردم تا خوابم
برد.
دیدم در کنار تخت بیمارستان صندلی نهاده است و آقایی
روی آن نشستهاند ،به من فرمود :حرکت کن ،من عرض کردم آقا
قادر به حرکت نیستم .دوباره فرمود :من میگویم بلند شو ،گفتم
پزشکان گفتهاند برخاستن برای تو خطرناک است .آقا فرمود:
تو به چه کسی متوسل شدهای؟ عرض کردم شما ولی عصر
هستید؟ فرمود :خیر .من صدای حضرت را میشنیدم ا ّما خود آقا
را نمیدیدم .باز فرمود :بلند شو! خوب شدهای! تکانی به خود
دادم ،دیدم حالم خوب است.
بلند شدم آمدم پشت در و در زدم .پرستاران دویدند ،فریاد
زدند چرا بلند شدهای؟ چرا در میزنی؟ من گفتم :خوب شدهام
میخواهم به خانه بازگردم.
آنها فکر کردند من خیاالتی شدهام .داخل اتاق آمدند و مرا
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مجبور کردند بخوابم .فردا صبح پزشک آمد .معاینه کرد گفت،
متوسل شدم
قلبت سالم است .پرسیدند چطور شد؟ من گفتم
ّ
حضرت رضا تشریف آورده مرا شفا دادند .چند نفر پزشک
آمدند و معاینات فراوانی انجام دادند .آثاری از بیماری در من
نبود .پزشکهایی که اجازهی پایین آمدن از تخت نمیدادند
دستور دادند از پلههای بیمارستان چند بار باال و پایین بروم .از
من سؤال کردند از باال و پایین رفتن خسته نشدی؟ گفتم :خیر.
دوباره معاینه کردند و به شفا گرفتن من یقین کردند.
و پیراهن مرا به تبرک از من گرفتند و هر کدام قسمتی از آن را
برای خود برداشتند و دستور مرخصی صادر کردند.
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راوي :آقاي دوالبي
روزي شهيد مطهري به مالقات من آمد و اين موضوع را
تعريف كرد كه ما در منزل خودمان ايام عاشورا روضه داشتيم.
در همسايگي ما خانوادهاي بودند كه حجاب خود را رعايت
نميكردند.
چون روضه حضرت سيدالشهدا بود خانمها با حجاب
كامل در مجلس شركت ميكردند ا ّما خانم آن خانواده در كوچه
و بازار بيحجاب بود و وقتي كه به روضه ميآمد يك چادر
نازك بدننمايي به احترام روضه روي سرش ميانداخت .گرچه
روضه زنانه بود و مردي در آنجا نبود ،اما خانمهاي ديگر از وضع
چادر پوشيدن او ناراحت بودند.
روزي خانمم به من گفت :ميخواهم به اين خانم بگويم به
روضهی ما نيايد ،من در جواب گفتم :روضه مال امام حسين
است به ما چه ربطي دارد؟ كه بگوييم بيايد يا نیاید.
آن خانم با همان نوع حجاب آمد ،تا ده روز روضه تمام
شد .آن سال عاشورا نزديك عيد نوروز بود و آن سال به دلیل
بارندگی شدید در شمال ،اين خانواده براي گذراندن تعطيالت
تصميم ميگيرند به مشهد بروند.
21

وقتي كه ميخواستند به سمت مشهد حركت كنند آن خانم،
بدون حجاب ،براي خداحافظي به منزل ما ميآيد و به خانمم
ميگويد :ما عازم مشهد هستيم .خانم من التماس دعا ميگويد:
آنها روانه مشهد ميشوند ،دو سه روزي در مشهد از مكانهاي
ديدني بازديد ميكنند.
روزي كه فرداي آن قصد بازگشت به تهران داشتهاند ،به
شوهرش ميگويد .ما به حرم نرفتيم ،برگرديم همسايهها زيارت
قبول ميگويند ،چه بگوييم؟ بگوييم به حرم نرفتيم!! اين خيلي
بد است .الاقل به مسجد گوهرشاد برويم و از دور سالمي عرض
كنيم.
تصميم ميگيرند به مسجد گوهرشاد بروند .از در مسجد كه
وارد ميشوند ،به امام رضا سالم ميدهند ،اما داخل حرم
نميشوند ،از ايوان مقصوره بازديد كرده و بر ميگردند و براي
فردا صبح اول وقت بليط بازگشت ميگيرند.
طلوع فجر خانم در عالم رويا ميبيند كه همه مردم از خانهها
بيرون آمده و به حالت انتظار ايستادهاند ،ميپرسد چه خبر است؟
ميگويند :امام رضا از سمت قبله دارند ميآيند .گفته بود :من
هم به آسمان نگاه كردم ديدم امام از فراز آسمان رو به حرم
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ميآيند و نور ایشان تمام فضا را پركرده است .امام كتابي
زير بغل داشتند و وقتي كه به نزديك من رسيدند ،فرمودند :اگر
دعاي«يا من ّ
تحل به عقد المكاره» را از حفظ بخوانيد ،اين كتاب
را به شما جايزه ميدهم.
من دعا را تمام ًا از حفظ خواندم و كتاب را جايزه گرفتم و
در همان حال از خواب بيدار شدم ،گريهام گرفت ،شوهرم بيدار
شد ،پرسيد چرا گريه ميكني؟! ماجرا را برايش تعريف كردم
از اين كه به حرم نرفته بوديم خجالت زده شديم ،ديگر وقتي
نداشتیم كه به حرم برويم و به تهران بازگشتيم.
وقتي كه به تهران ميرسد به خانه ما تلفن ميزند و ميپرسد
كه آيا ما دعايي به اين اسم داريم .خانم من ميگويد :آري در
مفاتيح اين دعا هست .ميپرسد كه اگر حاج آقاي مطهري در
منزل است من ميخواهم خدمتشان برسم ،او بعدا ً با حجاب
كامل نزد من آمد .موضوع را چنان كه گفتم ،كامل تعريف كرد و
دعاي«يا من ّ
تحل به عقد المكاره» را از حفظ خواند.
خانمي كه اصوالً با قرآن و دعا سر و كاري نداشت ،امام
رضا با نظر كيميا اثر خود با يك نگاه ،هم او را اهل حجاب
نمودند و هم آشناي با دعا و حافظ آن.
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راوي :آقاي حسان

(شاعر معروف اهلبيت)

من كارمند و مترجم بخش اعتبارات ،در بانك بازرگاني(تجارت
فعلي) بودم .هر سال ،شب ميالد حضرت رضا ،هرطور بود
خود را از تهران به مشهد ميرساندم.
يك سال به دليل نبود مترجم ديگر ،با مرخصي من موافقت
نشد و تمام تالشهايم بينتيجه ماند فقط يك روز وقت داشتم
كه به مشهد بيايم و برگردم ،يعني حدود  2ساعت در مشهد
بمانم.
بليط هواپيما هم نتوانستم تهيه كنم .بليط قطار و اتوبوس هم،
آنطور كه بتوانم به موقع برگردم ،ممكن نبود.
همواره در دل ،متوسل به وجود مقدس حضرت رضا
بودم و ميدانستم كه به ظاهر نميشود با اين وضعيت به مشهد
رفت و به موقع برگشت .با اين حال راهي ايستگاه قطار شدم
و همانجا ايستادم .از نظر من هر قطاري كه ميرفت ،گويا به
سمت مشهد ميرفت و من آهي از دل ميكشيدم و التماسي به
حضرت رضا ميكردم.
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ناگاه يكي از دوستانم نزد من آمد .پس از سالم و احوالپرسي،
از علت آمدنم به ايستگاه ،سؤال كرد .گفتم :ميخواهم به مشهد
بروم .گفت :چرا نميرويد داخل قطار؟ گفتم :بليط ندارم و
اگر هم بگيرم نميتوانم بعد از دو ساعت برگردم .بدون هيچ
مقدمهاي ،دست مرا گرفت و راهي شد.
گفتم كجا؟! گفت :من رئيس قطار مشهد هستم .همين
االن ميرويم و بعد از  2ساعت توقف در مشهد هم شما را
برميگردانم .چون من هميشه در حال سركشي هستم ،كوپه

مخصوص من در اختيار شماست.
به مشهد رسيديم ،بالفاصله به حرم مشرف شدم.
سيل جمعيت و اختالط زن و مرد(قبل از انقالب) باعث شد
كه نتوانم داخل شوم .از دور عرض ادب ،سالم و زيارت كردم.
ناگاه در دلم به امام رضا گفتم :آقاجان ،يا علي بن موسي
الرضا ،شما خودتان ما را دعوت فرمودهايد ،من اين همه راه
آمدهام ،ميخواهم مطمئن شوم زيارت و سالم من به محضر
شما قبول است .هر چند زيارت ،بوسيدن و دست زدن به ضريح
نيست اما نشانه قبولي زيارتم اين باشد كه من بتوانم داخل حرم
شوم و از پشت شبكههاي ضريح به شما سالم عرض كنم.
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ناگهان به چه دليل ،نمي دانم ،دو صف از خدّ ام آمدند دقيق ًا از
جلوي پاهاي من ،راه را باز كردند و من از وسط آنها بدون اين
كه حتي به يك نامحرم نزديك شوم ،تا شبكههاي ضريح مطهر
جلو رفتم و بعد از زيارت در ساعت مقرر هم به تهران برگشتم
و چنين زيارت به يادماندي ،براي من ثبت شد.
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راوي :آقاي سيد حسن مجتهدزاده
(خادم حضرت رضا)

ما در شهرستان قاين ،زندگي ميكرديم .در حدود  17سالگي كه
نزد استادي مشغول كار بودم ،عالقه فراواني به مشهد داشتم.
به مشهد آمدم و در مغازهاي به شاگردي پرداختم و هر روز
پس از بستن مغازه به زيارت حضرت مشرف ميشدم.
يك روز كه در حرم مشغول نماز بودم ،يكي از خدام برخورد
ناصوابي با من كرد که من شديدا ً دلخور شدم و با گريه به

حضرت عرض كردم :آقاجان اين آقا مرا بيرون كرد ،من هم
سيد و فرزند شما هستم ،ديگر تا خودم خادم شما نشوم به حرم
نخواهم آمد و از حرم بيرون رفتم.
صبح روز بعد ،فرد محترمي به مغازه آمد وگفت :من سيد
حسن مجتهدزاده را ميخواهم ،خودم را معرفي كردم .مقداري
جنس ميخواست ،همانطور كه جنسهايش را آماده ميكردم،
فرد ديگري مراجعه كرد و از من سؤال كرد :آقا چگونه انسان
ميتواند خادم امام رضا شود؟ گفتم :عزيز من ،من لياقت
نداشتهام و نميدانم.
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او رفت و آن فرد محترم از من سؤال كرد :آقاي مجتهدزاده!
آيا واقع ًا دوست داريد خادم حضرت شويد؟ گفتم :اين نهايت
آرزوي من است.
كارت سفيدي به من داد و گفت :نزد فالني در آستان قدس
ببريد تا براي شما اقدام كند.
كارت را به كارگزيني آستان قدس بردم .حدود پنجاه نفر آنجا
مثل من مراجعه كرده بودند .دفتردار آن آقا گفت :از اين كارتها
زياد ميآيد اگر اقدام هم بشود حداقل شش ماه طول ميكشد.
خواستم خارج شوم ،گفت :كارتتان را بدهيد ،ضرر ندارد.
كارت را دادم و ايشان هم دستور داده بود كه تقاضاي كتبي
بنويسم.
تقاضاي كتبي نوشتم و مدارك خود را پیوست کردم ،در همين
حال ديدم يك مقام نظامي وارد شد و تقاضاي يك روز خدمت
در حرم را مطرح كرد ،گفتند :بايد كارگزيني بررسي كند و شش
ماه طول ميكشد تا حكم شما صادر شود ،گفت :من خودم
تقاضانامه را ميبرم و دستور آن را ميگيرم .گفتند :حاال كه نامه
خودتان را ميبريد ،نامه همين سيد را هم ببريد.
او نامه مرا هم برد ،همان روز بعد از ظهر تماس گرفتند و من
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براي گرفتن حكم مراجعه كردم ،گفتند :بايد شما بيست هزار
تومان كتاب بخريد و وقف كتابخانه كنيد تا حكم شما امضا شود،
گفتم :من چنين پولي ندارم.
اگر حكم صادر شده ،مرحمت كنيد وگرنه خداحافظ .داشتم
خارج ميشدم كه مسئول مربوطه مرا صدا زد و حكم مرا امضا
كرد و به دستم داد .اين چنين شد كه من در كمتر از يك روز
خادم حضرت رضا شدم.
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راوي :آقاي سرويها
(شاعر اهلبيت)

يكي از آشنايان ما به نام ميرزا اسماعيل ،قصد سفر كربال
داشت .به او گفته بودند شما مستطيع هستيد و بايد به حج
برويد ،او هم به دليل تقيد شرعي و نيز احساسات مذهبي ،شديدا ً
دلباخته ّ
مكه و مدينه شده بود.
زمان ثبت نام كاروانها گذشته بود و كاروانها(از تهران) در

حال اعزام بودند .او به هر كجا كه توانسته ،رفته بود و از همه جا
نا اميد ،نزد من آمد.
گفتم :مشكل شما ،در اين وضعيت فقط به يد باكفايت سلطان
سرير ارتضاء ،حضرت رضا حل ميشود و الغير! بيا تا به
حرم برويم.
به حرم مشرف شديم ،بعد از نماز جماعت و زيارت به
حضرت عرض كردم آقاجان! من حاجتهاي فراواني از جود
و كرم شما گرفتهام و همواره نيازمند وجود مقدستان هستم
اما امروز خواهش من اين است كه مشكل ايشان حل شود ،او
دلباخته خانه خدا و حرم جد شماست.
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با تمام وجود احساس كردم ،مشكل ايشان حل ميشود ،گفتم:
مشكل شما حل ميشود ،بيا برويم و مقدمات سفرت را آماده
كن.
ضمن ًا او دوست داشت با يك نفر كه استادش بود ،هم سفر
باشد و به رئيس كاروان او هم ،خيلي مراجعه كرده بود.
صبح فردا از همان كاروان تماس گرفتند كه يك نفر ظرفيت
خالي ايجاد شده است و بالفاصله براي ثبتنام مراجعه كنيد و
همين امروز براي پرواز عازم تهران شويد.
او هم ثبتنام كرد اما به هر كجا كه مراجعه كرد ،بليط تهران
پيدا نشد ،مشابه همين جريان براي تهران هم پيش آمد و پس از
مراجعات فراوان ،يكي از رانندگان ،صندلي جلوي اتوبوس را كه
براي همسرش در نظر گرفته بود ،به ايشان داد ،جالبتر آن كه
وقتي براي بدرقه رفتيم ،استاد ايشان هم مسافر همان اتوبوس بود
اما با اين تفاوت كه در رديفهاي عقب نشست و بدين ترتيب
لطف و عنايت حضرت رضا باعث شد ايشان كه ثبت نام
هم نكرده بود جلوتر از استادش ،راهي ّ
مكه و مدينه شود.

31

راوي :آقاي تقاء

(مديركل اسبق آموزش و پرورش در استان فارس)

يك بار از تهران با قطار عازم زيارت امام رضا بوديم .به
يك باره صداي فريادهاي زني عرب زبان همه را به خود آورد و
از كوپهها به بيرون كشاند.

او به سمت جلوي قطار ميدويد تا لوكوموتيوران ،قطار را نگه
دارد .او همهاش ميگفت :يا امام رضا ،بچهام ،بچهام ....بچهام را
از تو ميخواهم.
به واگن ما كه رسيد ،من متوجه شدم و بالفاصله دستگيره
زنگ خطر را براي توقف قطار كشيدم و قطار متوقف شد.
زن با نالههاي جگرسوز خود را به لكوموتيوران رساند و گفت
كه فرزندش از پنجرهی قطار پرت شده است.
لكوموتيوران چندين كيلومتر دنده عقب گرفت ،پس از آن بچه
را از روي زمين برداشتند و به داخل قطار آوردند.
دقايقي بعد بچه را در حالي كه حتي يك خراش هم برنداشته
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بود از جلوي همه كوپهها عبور دادند و همگان ديدند كه بچه به
عنايت امام رضا كام ً
ال سالم ،آرام و طبيعي است.
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راوي :حجت االسالم سيد جعفر طباطبايي
خانمي مسیحي ،نزد حضرت آيه اهلل ميالني ،به مذهب شيعه
گرويده بود.
نام او «رانيك اصالنيان» بود و حضرت آيه اهلل ميالني او را
فاطمه ناميده بودند.آن خانم علت شيعه شدن خود را ،عنايت امام
رضا بيان كرده بود.
«من گرفتار درد شديدي شدم و مدتها در يكي از

بيمارستانهاي تهران ،بستري شدم .توان هر کاری از من سلب
شده بود ،باالخره به من اعالم كردند كه سه مهره كمر شما سياه
شده است وكمكم به من فهماندند كه اين بيماري هيچ درماني
ندارد.
معلوم است كه چه حال و روزي داشتم ،يكي از بانوان پرستار
كه از پروندهام آگاه بود ،گفت :شما به زيارت امام رضا
برويد ،خوب ميشويد.
گفتم :من مسيحي هستم و ايشان امام شيعيان ،چگونه نزد
ايشان بروم و چه بگويم ،بعد هم بيماري من كه عالج ندارد.
او گفت :ايشان طبيب هر دردي هستند و قدرت ايشان مافوق
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انسانهاست ،به عالوه ايشان امام رئوف هستند و كسي را نا اميد
نميكنند ،حال هر كه ميخواهد باشد.
باالخره چاره نداشتم و از خانواده خواستم ،هر طور شده مرا
به مشهد ببرند.
آنان كوپه قطاري برايم گرفتند و مرا روي صندليها خواباندند
و در مشهد نيز به همان صورت مرا به داخل حرم بردند و دخيل
بستند.
روز دوم ،در عالم رويا آقايي را ديدم كه از درون ضريح به
بيرون تشريف آوردند و به مهرههاي كمرم اشاره كردند .من كه
نميتوانستم تكان بخورم ،بالفاصله از جا بلند شدم و نشستم،
سپس ايستادم و بعد از آن به راه افتادم.
همه متحير مانده بودند و به ناگاه فريادهاي خانواده ،اطرافيان
و ساير زائران در فضاي حرم طنينانداز شد و سيل جمعيت براي
تبرك لباسها ،به سمت من هجوم آوردند.....
به هر تقدير به تهران برگشتم و به همان بيمارستان رفتم .آنان
مجددا ً تمام آزمايشات و عكسبرداريها را انجام دادند و اين
بار به صراحت اعالم كردند كه شما هيچ عالجي از نظر پزشكي
نداشتيد ،االن هم هيچ مشكلي نداريد.
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من كه اكنون ،عظمت و واليت اين خاندان را درك كردهام،
زندگي خود را مديون عنايت ايشان ميدانم و سعي خواهم كرد
از اين پس شيعه ايشان باشم».
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راوي :مرحوم آيت اهلل درافشان
سالهاي قبل از  1320من مسئول توزيع وجوهات مرحوم
آيتاهلل مجتهد سيستاني بودم و روزانه تا حدود بيست هزار
تومان سهم امام را از طرف ايشان ،بين طالب توزيع ميكردم.
پس از ارتحال ايشان ،با اين كه همگان مرا به آن منصب
ميشناختند آنقدر در مضيقه مالي قرار گرفتم كه به شدت گرفتار
و بدهكار شدم.

روزي بدهيهاي خود را حساب كردم مبلغ  45تومان شد كه
در آن زمان مبلغ فوق العادهاي بود.
در نهايت ناراحتی ،براي استغاثه ،عازم حرم مطهر حضرت
ثامن الحجج شدم.
در حرم با عصبانيت عرض حاجت كردم و مشغول توسل
شدم .فردي نزدم آمد و از من خواست برايش زيارتنامه بخوانم،
با عصبانيت گفتم :من زيارتنامه خوان نيستم و به حضرت
عرض كردم :آقاجان نيامدهام زيارتنامه بخوانم.
فرد ديگري آمد كه برايش روضه بخوانم ،با عصبانيت او را
هم رد كردم و به حضرت عرض كردم :آقاجان فقط از خود
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شما پول ميخواهم ،مبلغ بدهيام را ،بدهي من با اين پولها
درست نميشود .من از فت ّوت و كرامت شما پول ميخواهم ،نه
از زيارتنامه خواندن و روضه خواندن.
به داخل صحن آمدم ،يكي از كساني كه سالها به توصيهي
مرحوم آيت اهلل مجتهد سيستاني در منزل ايشان روضه ميخواندم
و پول هم نميگرفتم ،تا مرا ديد فورا ً دستش به ميان كيسه رفت
و گفت :مادر خورشيد(همسرش) براي شما پول فرستاده و من
به دنبال شما ميگشتم.
امتناع كردم و گفتم قرار نبوده من پول بگيرم ،مرا به حضرت
رضا قسم داد و پول را در جيب من گذاشت.
بالفاصله فرد ديگري را ديدم كه قب ً
ال به همراه عدهاي از
طالب ،ميهمانش شده بوديم و از من خواسته بود گاهي اوقات
در منزلش روضه بخوانم ،او هم به همين نحو پولي در جيب من
گذاشت و من راهي حوزه شدم.
در حوزه پولها را بيرون آوردم و شمردم ،پنجاه تومان بود،
با اين كه  45تومان از حضرت خواسته بودم اما پنج تومان هم
حواله حضرت براي نيازهاي ديگرم بود.
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راوي :آقاي سيد محمدحسيني
(خادم حضرت رضا)

در منطقه محمدآباد مشهد ،كشتارگاهي بود كه محل ذبح
حيوانات و تأمين گوشت قصابخانههاي مشهد بود .روزي،
صاحب كشتارگاه شتري را خريداري و براي ذبح به كشتارگاه
ميبرد.
ناگهان قبل از ذبح ،حيوان افسار خود را كشيده و به سمت
حرم مطهر فرار ميكند .همه تالشها براي نگهداشتن آن بينتيجه
ميماند.
من آن روز حرم مشرف بودم ،ناگهان ديدم از درب شرقي
صحن انقالب(عتيق) ،شتري وارد صحن شد و مستقيم به سمت
درب غربي رفت ،اما قبل از رسيدن به درب غربي برگشت
نگاهی به گنبد و بارگاه انداخت وآرام آرام پشت پنجره فوالد
رفت و آنجا زانو زد.
كمكم زائران جمع شدند ،خدام و مسئولين حرم هم رسيدند،
صاحب شتر نيز خودش را رساند ،صحنه جالبي بود ،از چشمان
حيوان مرتب اشك جاري بود ،فرد غريبهاي جلو آمد و خواست
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بهاي شتر را به صاحب آن بپردازد .صاحب شتر گفت :من اين
حيوان را به مواليمان حضرت رضا ميبخشم و اميدوارم
حضرت هم مرا به نوكري خود بپذيرند.
حيوان را به مزرعه آستان قدس بردند و تا پايان عمر در آنجا
آزادانه مشغول چرا و گشت و گذار بود.
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راوي :حجت االسالم قرائتی
در سال  1352شمسی برای زیارت به مشهد آمدم؛ فردی بودم
گمنام ،کسی چنان که باید مرا نمیشناخت .قصد ماندن ده روز
را در مشهد داشتم و مایل بودم که در این ده روز بیکار نباشم.
حرم مشرف شدم بعد از زیارت به امام رضا عرض کردم آقا
من مایلم در این چند روز بیکار نباشم از جهت ارشاد و هدایت
جوانان گامی بردارم ا ّما در این شهر نه کسی را میشناسم و نه

مجلسی را سراغ دارم ،راهنمايی فرمايید قابل شويم .همینطور
که با امام حرف میزدم یک فردی مرا به نام قرائتی صدا زد و
گفت یک سمیناری برای دبیران دینی در مشهد داير است اگر
مایل باشی آنجا برویم .قبول کردم .وقتی که سوار ماشین شدم،
دیدم یک آقايی داخل ماشین است .من نام باهنر را شنیده بودم
ا ّما او را نمیشناختم بعد از احوالپرسی معلوم شد که ایشان
همان باهنر معروف هستند .ایشان هم قرائتی را شنیده بودند ا ّما
نمیشناختند .به آن سمینار رفتیم .در آن سمینار پنج دقیقه من
فرصت یافتم که راجع به چگونگی ارتباط با جوانها صحبت
کنم ،شهید بهشتی روش مرا پسندید ،در آن سمینار که خاص
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دبیران تعلیمات دینی بود ،بزرگانی شرکت داشتند ،از جمله شهید
مط ّهری ،شهید بهشتی ،مقام معظم رهبری و...
از آشنايی همان سمینار بود که مقام معظم رهبری به من فرمودند
در منزل ما شبها جلسهای برای جوانان برگزار میشود ،شما
بیايید ده شب در آنجا صحبت کنید .رفتم و آشنا شدم و جلسات
من رونق گرفت و این نبود مگر عنایت حضرت رضا.
هنر ارتباط با جوانان و ارشاد آنان ،عنایتی بود که از طرف امام
رئوف به من رسید.
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راوي :استاد سید محمد فقیه
(عضو مجلس خبرگان)

شخصی سند خانههای را به رسم امانت به من سپرد و من
هم برای این که محفوظ بماند در جای مطمئني گذاشتم ا ّما
بعدها بر اثر گذشت زمانی طوالنی به ک ّلی محل اختفای آن
را فراموش کرده بودم .روزی آن شخص آمد و امانت خود را
مطالبه کرد ،هرچه گشتم سند را پیدا نکردم ،چندین بار آمد و

رفت و من هر جا که به گمانم رسید گشتم ،ا ّما سند را نیافتم .از
طرفی میترسیدم که سند به دست کسی افتاده باشد و از طرفي
ديگر هم این که خودم متّهم به خیانت در امانت شوم .مدتی
گذشت و سند پیدا نشد ،تا این که من ناگزیر شدم به مشهد
الرضا بروم .بعد از زیارت به امام عرض کردم :آقا
آبرویم را خریداری کنید و مرا از تهمت ناخواسته نجات بخشید،
تضرع و التماس کردم ،بعد
و شدیدا ً متأثر شدم و هرچه توانستم ّ
از زیارت و دعا و التجا به شهر خود بازگشتم .چیزی نگذشت
یک روز کتابی را به قصد مطالعه از قفسه برداشتم و به محض
این که باز کردم سند در صفحهی اول آن کتاب قرار داشت،
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خوشحالی زاید الوصفی به من دست داد .از همان جا رو کردم
به مشهد و عرض کردم السالم علیک یا علی بن موسی الرضا؛
به حق که اندوه و غم را از دل زائران خود برمیداری و این بار
رفع اندوه را من خود به عيان لمس کردم.
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راوي :فرزند آیت اهلل گلپایگانی
پدربزرگ من پسر نداشته است و همواره از خداوند فرزند
ذکوری را تقاضا میکرده است ا ّما بر خالف خواستهی او فرزندی
که به دنیا میآمده دختر بوده است .و بدین ترتیب خداوند چهار
دختر به او عنایت میکند ،جدّ من که تقریب ًا از داشتن پسر
ناامید بوده نذر میکند که از گلپایگان پیاده به زیارت حضرت
رضا مشرف شود و امام رضا برای ایشان داشتن پسری

را عنایت کنند .مطابق این نذر جدم از گلپایگان پیاده به زیارت
حضرت رضا میآیند و بعد از اندک زمانی خداوند پدرم
سید محمدرضا را با استعدادي سرشار عنایت میکند كه درس
میخوانند و به مقام مرجعیت میرسند .به اين ترتيب تولّد پدرم
عنايتي از ناحیهی حضرت رضا بود.
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راوي :آیت اهلل حائری تهرانی
در سالهای اول انقالب ایام نوروز با عدهای از بزرگان
کشوری از جمله وزیر کشور آن زمان آقای بشارتی و حجت
االسالم ری شهری و عدهی زیاد دیگری در یک هواپیما برای
زیارت عازم مشهد شدیم .وقتی که به فرودگاه هاشمینژاد مشهد
رسیدیم ،انتظار این بود که هواپیما فرود آید تا ما روانهی حرم
شویم .ا ّما فرود هواپیما طوالنی و کمکم حرف حدیث زیاد شد،
از طرف خدمهی پرواز اطالع دادند که چرخهای هواپیما برای
فرود باز نمیشود .برج مراقبت اوضاع را خطرناک دانسته بود .که
در صورت فرود با همان وضعیت ،هواپیما آتش خواهد گرفت
و تمام امکانات آتشنشانی به حال آمادهباش درآمدند .قلبها
به طپش افتاده ،نفسها در سینهها حبس شده بود .در آن حالت
ناامیدی من از جا برخاستم و گفتم نگران نباشید ما همه زوار
حضرت رضا هستیم بیایید در این حالت بحرانی به آن
بزرگوار ،امام رئوف خالصانه متوسل شویم ،با این گفتهی من
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صدای توسل و تضرع و التجاء بلند شد و در یک چشم به هم
زدن از طرف خلبان اعالم شد که خطر رفع شد .چرخها باز و
هواپیما بدون هیچ گونه خطری سالم فرود آمد.
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راوي :آیت اهلل باریکبین
(امام جمعهی قزوین)

من حدود سی سال قبل از قزوین با عدهای از دوستان برای
الرضا به مشهد آمدم .در
زیارت حضرت علی بن موسی ّ
آن تاریخ مرحوم آیت اهلل حبیب گلپایگانی در مسجد گوهرشاد
اقامهی جماعت میکرد و چون مرد زاهد و وارستهای بود ،ما
نیز در نماز جماعت ایشان شرکت میکردیم .یک روز که در

محضر ایشان بودیم ،فردی از ساکنان همان منزلی که کاروان ما،
بعضی از اتاقهای آن را اجاره کرده بود ،نزد آقای گلپایگانی آمد
و گفت :آقا من نذر دارم ،امشب حدودا ً پنجاه نفر را شما به این
آدرس ،دعوت کنید .آن منزل اتاق زیاد داشت و چندین کاروان
را در خود جای میداد .صحن حیاط بزرگی هم داشت .گرچه
آقای گلپایگانی به همان تعداد دعوت کرده بود ،ا ّما مدعوين
هرکدام به استدالل این که نذری امام رضا غذا میدهند
چند نفر را با خود آورده بودند .نه تنها اتاقها که صحن حیاط
پر از مهمان شده بود .به من خبر دادند که صاحبخانه شدیدا ً
ناراحت است و مدام میگوید آبرویم رفت .من با چند نفر از
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دوستان نزد صاحبخانه رفتیم که آقا غصه نخور ،مشکلی پیش
نمیآید ،غذای نذری امام رضا برکت دارد .میگفت :آقا
من یک دیگ کوچک غذا برای پنجاه نفر گذاشتهام حاضرین
بیش از  200نفرند!! من با دوستانم به او گفتیم شما کار را به ما
بسپارید ،ما چند نفر را آماده داریم ،اگر کم شد فورا ً از بیرون غذا
میآوریم .ما بدین طریق او را آرام کردیم .گفتم :اول از اتاقها
سفره بیندازید و غذا بدهید و در آخر صحن حیاط را .وقتی که
میخواستیم سر دیگ را باز کنیم بسم اهلل گفتم و رو به حضرت،

عرض کردم :آقا آبروی صاحبخانه در خطر است و غذای نذری
برای شما است .شروع کردیم به غذا کشیدن .تمام مهمانهای
حاضر را غذا دادیم .غذا اضافه آمد صاحبخانه مقداری را برای
خودشان نگاه داشت و مقداری را هم بین همسایهها تقسیم کرد.
مگر میشود ،بدون عنایت غذای پنجاه نفر ،بیش از دویست نفر
را جوابگو باشد؟! و اضافه هم بیاید.
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راوي :آیت اهلل حائری تهرانی
چند سال قبل من گرفتار بیماری قلبی شدم ،متخصصین قلب
نظرشان این بود که باید عمل قلب باز صورت گیرد ،آن زمان
در ایران عمل قلب باز راحت انجام نمیشد ،زیرا وسایل انجام
این عمل و تخصصش كم بود .پس ناگزیر باید برای چنین
معالجهی سختی به خارج میرفتم و این سفر نیاز فراوانی به
هزینه داشت.

متحیّر مانده بودم که چه کنم؟ با خود گفتم به مشهد میروم
از حضرت رضا تقاضای شفا میکنم .به مشهد آمدم و مانند
دیگر مریضها پشت پنجره پوالد متوسلشدم و التجا و التماس
کردم .یک شب تا به صبح بیدار ماندم در سجدهی نماز صبح
بشارت سالمتی خود را شنیدم و در خود احساس سبکی و
توسالت را مادام که در مشهد بودم ،برقرار
راحتی کردم و این ّ
داشتم .بعد از مراجعه به تهران پیش دکتر معالج رفتم ،بعد از
معاینه دکتر شگفتزده شد .گفت :هیچ آثار بیماری در شما دیده
نمیشود ،از آن تاریخ تاکنون عارضهی قلبی به سراغ من نیامده
است ،عنایت حضرت رضا  این طور است.
50

راوي :آقای مجتهد شبستری
(نمایندهی مجلس خبرگان)

من طلبه بودم و در شهر قم تحصیل میکردم و هر از چند
گاهی به تبریز برای احوالپرسی فامیل میرفتم .در یکی از همین
سفرها با عدهای از اهالی روانهی تبریز شدیم ،در آغاز حرکت ،به
متوسل
چه دلیلی نمیدانم تمامی سرنشینان به حضرت رضاّ 
شدند .فضای داخل ماشین فضای عجیبی شد ،نوحه خواندند و

به یاد غربت حضرت سینه زدند ،دلها شکست.
در مسیر راه چه اتفاقی افتاد معلوم نشد .ترمز ماشین اشکال
پیدا کرده بود ،وقتی که پلیس راه به راننده فرمان ایست داد ،راننده
نتوانست ماشین را نگه دارد و به یک کامیون که از مقابل میآمد
برخورد نمود .اتوبوس چندین مع ّلق زد و به پایین د ّره افتاد و
تمام مسافران از در و پنجرهی ماشین به بیرون ریختند؛ ا ّما به هیچ
کس کمترین آسیبی نرسید .زنی فریاد زد که کودک شیرخوارم
نیست هرجا را گشتند نبود ،داخل ماشین را که وارسی کردند،
سالم زیر صندلی افتاده بود ،آوردند و به مادرش دادند .اگر نبود
توسل و ارتباط ،یقین ًا یک نفر هم زنده نمیماند!
آن ّ
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هرکس آن ماشین را میدید باور نمیکرد ،فردی از آن ماشین
سالم درآمده باشد! اما این عنایتی بود که خود من شاهد آن بودم.
توسل و توجه به امام رئوف و مهربان معجزه میکند و دربارهی
سرنشینان آن ماشین چنان معجزهی نمایانی را به رخ همگان
کشید.
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راوي :آیت اهلل معصومی
دوازده سال از ازدواج برادرم گذشته بود ،ولی از داشتن فرزند
محروم بودند .هم چنان در انتظار ،دکتر میرفتند ،دارو مصرف
میکردند و نتیجهای نمیگرفتند .مشهورترین دکتر آن زمان آقای
دکتر محمود ضیائی که متخصص در همین امر بود و با من
سابقهی آشنایی داشت ،خصوصی به من گفتند :برادرت عقیم
است ،شما به یک زبانی به او بگویید بیجهت پولهایش را
خرج نکند و نزد هیچ پزشکی نرود چون نتیجه نخواهد گرفت.
من عقیم بودن را به برادرم نگفتم ولی توصیه کردم که با
متوسل شوند و از آن بزرگوار فرزند
همسرش به امام رضا
ّ
بخواهند و از رفتن پیش دکترها خودداری نمایند .آنها به توصیهی
من عمل کردند .طولی نکشید صاحب فرزند دختری شدند و
نامش را طاهره گذاشتند و بعد هم خداوند به آنها دو فرزند پسر
عنایت فرمود .این عنايت از امام در خانوادهی ما به وقوع
پیوست و البته هزاران عنايات از این دست در خانوادههایی که
ما بیخبریم تاکنون به وقوع پیوسته است.
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راوي :حجت االسالم جواد محدثي
پدرم در آغاز طلبگی گرفتار سردرد شدیدی میشود و در
آن روزگار تشخیص درد مشکل بوده است زیرا وسايل امروز
پزشکی در اختیار متخصصان قرار نداشته است .برای استشفا از
قم روانهی مشهد میشوند و در مسافرخانههای که مشرف بر
حرم حضرت رضا بوده منزل میگیرند .همراهان به محض
ورود به مشهد و گرفتن جا و مکان ،روان هی زیارت میشوند ،ا ّما

پدرم از شدّ ت سردرد در آن لحظه قادر به رفتن نبوده است ،در
تمام مدتی که همراهان نبودهاند ،پدرم از پنجرهی اتاق به گنبد
امام نگاه میکرده و حسرت رفتن را به دل داشته است.
وقتی که همراهان از زیارت باز میگردند ،یکی از همراهان
خطاب به پدرم که از شدت سردرد قدرت بلند شدن را نداشته
میگوید :حسن آقا تو هنوز اینجا نشستهای؟ مگر نیامدهای که
به دارالشفا بروی؟ این کالم چنان تأثیر سختی بر روحیهی پدرم
میگذارد که همان لحظه با همان حالت افتان و خیزان راهی
حرم میشود.
مادام که در حالت زیارت بوده طاقت میآورد اما در پایان دیگر
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توان حرکت از او گرفته میشود .با اندوه فراوان دست التماس
به حضرت رضا دراز میکند و شفای خود را عاجزانه
از امام میخواهد .همچنان مشغول التجا بوده که ناگهان
متوجه میشود که قادر است
در خود احساس سبکی میکند،
ّ
حرکت کند و راه افتد .قصد بازگشت میکند .ميگفت :هنوز به
صحن نو که اکنون صحن آزادی نامیده میشود ،نرسیده بودم که
درد سرم به کلی مرتفع شد .سرحال و خوشحال به مسافرخانه
بازگشتم .وقتی که همراهان مرا شادمان دیدند دریافتند که از
دارالشفای حضرت شفا گرفتهام و دیگر نیاز به هیچ دکتری در
رابطه با درد سر خود پیدا نکردم.
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نشانه

موحدی سا ُوجی
راوي :آقای ّ
مرحوم ساوجی از بزرگان انقالبی دوران ستم شاهی است،
که عضو جامعهی روحانیّت مبارز بود .قبل از انقالب چهار
مرتبه گرفتار و به زندانهای طویل المدت محکوم شده بود .بعد
از انقالب پنج دوره و به مدت بیست سال در مجلس شورای
اسالمی نمایندگی داشت.
آقای ساوجی گرچه دروس عالیه را در حوزهی علمیهی قم
نزد آیات عظام خوانده بود؛ ا ّما دوران طلبگی را از مشهد آغاز
نمود که دوران سختی بود .طالب از نظر موقعیت اجتماعی و
زندگی ما ّدی به شدت در مضیقه بودند .ایشان میفرمودند :در
یکی از همین سالهای سخت تحصیلی در مشهد ،زندگی من
دچار بحران شد .ماه مبارک رمضان روزه گرفتن با نان بدون
خورشت هم نعمتی بود اما وقتی که نان نبود دیگر نمیشد روزه
بگیری .گرچه روز را به هر زحمتی روزه گرفته بودم ،ا ّما خدا
میداند برای اِفطار چیزی نداشتم .قبل از اذان مغرب به حرم امام
رضا رفتم بعد از زیارت و دعا به حضرت رضا عرض
کردم آقا شما خود میدانید که من برای افطار هیچ ندارم دیگر
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خود دانید! از حرم که بیرون شدم ،شخصی نورانی و ناآشنا جلو
آمد با من مصافحه کرد ،بستهای را به من داد که در آن صد تومان
معادل سه ماه شهریهی طلبهها در آن بود .امام رئوف اجازه
نداد که شبی را بیافطار بمانم.
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راوي :حجت االسالم رحیمیان
(نمایندهی ولی فقیه در بنیاد شهید)

آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی میگفتند :من هرچه دارم از
یک نگاه امام رضا دارم.
من در مشهد تحصیل می کردم و عالقهمند به درس خواندن
و چیز فهمیدن بودم .همواره از حضرت تقاضا داشتم یک نگاه
ویژه به من بکنند .هر بار که به حرم میرفتم ،عرض حاجت
میکردم تا این که یک روز ،بعد از تشرف و خواندن زیارتنامه
در مقابل ضریح رو به حضرت نشستم ،ناگاه دیدم که ضریح
نیست و سریری نهاده است و حضرت رضا روی آن سریر
خوابیدهاند ،حضرت سر مبارک را بلند کردند و به من نگاهی
محبت آمیز نمودند.
با این عنایت وضع من از آن روز تغییرکرد.
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راوي :جناب آقاي ميرزائيان

(خادم و سرپرست نذورات كل آستان قدس رضوي)

من به تناسب كارم ارادت اقوام ،مذاهب و اديان مختلف را به
وجود مقدس حضرت ثامن الحج درك كردهام .يكي از آن
موارد ،مربوط به یک زوج هم وطن ساكن آمريكا است .آن دو
براي خريد فرش به حرم مطهر آمده بودند .مرد زرتشتي بود و
ارادت فوق العادهاي به امام رضا داشت .ميگفت :من هر
چه قدر بتوانم پس انداز كنم ،نذر امام رضا است چراكه من
همه زندگيام را مديون امام رضا هستم.
من زماني كه به خواستگاري اين خانم رفتم ،با اين كه خانواده
سرشناسي بوديم اما خانوادهاش مخالفت كردند .بعد از يك
هفته با مادرم مجددا ً رفتيم ،مادرم گفت :اين بچهام ،عنايت امام
رضا است من آن را میگویم و بعد شما تصمیم بگیرید .من
قبل از اين پسر همه بچههايم ميمردند ،تا اين كه يك روز بيبي
سيدهاي كه در محله ما زندگي ميكرد و بانويي اهل عبادت
و تقوا بود ،برای تس ّلي به منزل ما آمد و گفت :هر چند شما
زرتشتي هستيد اما امام رضاكسي را نااميد نمیكنند .شما
59

مقداري طال يا نقره نذر حرم امام رضا كنيد و بچ هتان را
به ايشان بسپاريد ،او زنده خواهد ماند .من همين كار را كردم و
پسرم تا االن زنده و سرحال و اكنون مهندس است .حال شما
خود ميدانيد ،آنها به خاطر نام امام رضا موافقت كردند.
من به عنايت امام رضا ،چهار فرزند دارم كه همه داراي
مناصب باالي علمي هستند.
من سالي يك بار با تمام مشكالت ،خود را به ايران ميرسانم
و به زيارت امام رضا مشرف ميشوم ا ّما تالش دارم كه به
خاطر هم جواري با امام رضا در ايران ساكن شوم.
توجه اين كه پس از اين كه فرش مورد نظر آنان را
نكته جالب ّ
از بازار فرش تهيه كرديم .آن هم وطن ،تع ّمد داشت كه شخص ًا
فرش را به دوش بگيرد و به حرم منتقل كند و همين كار را هم
انجام داد.
او ميگفت :به نظر من بزرگترين عنايت خداوند به ايرانيها،
اين است كه وجود مقدس حضرت رضا در ايران تشريف
دارند.
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راوي :آقاي حكيمباشي
(خادم حضرت رضا)

شبي ناگاه به دلم افتاد به حرم مشرف شوم .وقتي از صحن
انقالب عبور ميكردم ،مرد جواني را ديدم كه كنار حوض،
آستينها را باال زده و منتظر است .مرا صدا زد .خيلي مؤدبانه
گفت :ببينيد من درست وضو ميگيرم .جلو رفتم و با او
احوالپرسي كردم .دستانش را شسته بود .همين كه خواستم با
او دست بدهم ،گفت :با من دست ندهيد من زرتشتي هستم.
دوستم گفته است ،از نظر اسالم تو نجس هستي و با دست
خيس نبايد به چيزي دست بزني!
خلبان بود و من او را در نهايت صفاي باطني يافتم .گفت:
ميخواهم به حرم مشرف شوم و از امام رضا تشكر كنم؛
او ادامه داد :همسرم به نام مهتاب سرطان داشت ،تا چندي پيش،
به همه مراكز معروف درماني داخل و خارج از كشور مراجعه
كرديم ،در نهايت همه اعالم كردند كه از هيچ كس كاري بر
نميآيد.
دوستم عماد كه شيعه و اهل كويت بود ،به من گفت :تو كه
61

همه جا رفتي و هيچ نتيجهاي نگرفتي ،بيا و توسلي هم به امام
رضا داشته باش و دامن ايشان را بگير .مطمئن باش نااميد
نخواهي شد.
من پذيرفتم و به ايشان متوسل شدم .به سرعت همسرم شفا
يافت و من قبل از اين كه مسلمان شوم آمدهام از حضرت رضا
 تشكر كنم.
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راوي :حجت االسالم قرائتي
يكي از تجار معروف و متدين كشور كه مورد اعتماد مبلغان و
برخي مراجع هستند ،تنها يك پسر و چند دختر دارد.
مدتي بود كه پسرايشان ،سخت دلباختهي خارج از كشور شده
بود .او فكر ميكرد كه خارج كشور بهشت روي زمين است
و ميگفت :من فقط بايد به آنجا بروم و در آنجا ازدواج و
همانجا زندگي كنم.
از آن طرف پدر كه فردي مطلع ،تحصيل كرده ،خارج رفته و با
تجربه بود ،ميدانست كه در غرب از عاطفه ،ايمان ،حجب وحيا،
غيرت و اينجور چيزها ،يا خبري نيست يا بسيار ناچيز و در نزد
برخي افراد خاص هستو لذا تالش فراوانی میکرد که او را
منصرف کند اما صحبتها و نصيحتهاي پدر بينتيجه بود.
ايشان افراد بسياري را هم واسطه كرده بود و فرزندش را نزد
برخي افراد مطلع و سرشناس هم برده بود ولي هيچ نتيجهاي
حاصل نشده بود .در نهايت با يكي از خادمين حضرت رضا
مشورت كرده بود .ايشان گفته بود ،به هر بهانهاي شده او را به
مشهد بياور تا به حضرت رضا متوسل شويم.
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آنها به مشهد آمده بودند و ايشان هم براي مراسم غبار روبي
حضرت رضا سه كارت دعوت گرفته بود و با هم به زيارت
امام رضا رفته بودند.
ميگفت :در حرم مطهر ،با توجه به جو خلوت و لحظات
معنوي غبارروبي ،به حضرت رضا متوسل شدم و درد دل
كردم .گفتم :يا امام رضا! ميدانيد كه من همواره دلباختهي وجود
مقدس شما و اهل بيت بودهام ،از آن طرف ميدانم كه
خارج فقط در باغ سبز نشان دادن است و تنها فرزندي كه سعي
كردهام گوشت و پوست او با محبت و واليت شما عجين شود،
از دستم ميرود .او در ابتداي جواني چگونه ميتواند در آن
وانفساي تمدن پر زرق و برق غرب و درگرداب فساد و گناه،
دين خود را حفظ كند.
سپس به يكي ازعلماء عرض كردم ،لطف كنيد مقداري از غبار
متبرك داخل ضريح مطهر را براي بنده جمع كنيد ،الزم دارم .با
خودم گفتم :شايد تأثير اين غبار متبرك ،باعث شود كه اين جوان
از فكر خام منصرف شود.
ايشان از درون ضريح اشاره كرد و من جلو رفتم تا غبار را از
دست ايشان بگيرم .چون ممكن نشد ،ايشان كاغذي را برداشت،
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غبار را در كاغذ ريخت و به دستم داد.
كاغذ را به فرزندم دادم و گفتم :اين گوهر ارزشمند را با
خودت داشته باش ،شايد تأثيري بگذارد.
او در جوابم گفت :من مخلص امام رضا هم هستم و اين
غبار را توتياي چشم خودم ميكنم ولي فكر نكن با اين كارها
ميتواني مرا از خارج رفتن منصرف كني!؟
اينجا ديگر دلم خيلي گرفت ،همهی آرزوهايم را بر باد رفته
ديدم .با بغض به حضرت رضا عرض كردم ،آقاجان شما
يك فرزند دلبند به نام جواداالئمه داشتهايد و ميدانيد كه من
چقدر دلبسته هستم ،به خاطر آن جواد عزيزتان ،اين تنها پسرم را
برايم حفظ كنيد ،او با اين كار دين و دنياي خود را تباه ميكند و
من از غصه ميميرم .به هر تقدير با دل شكسته برگشتيم.
صحبتي از غبار متبركه پيش آمد ،پسرم آنها را بيرون آورد
و شروع كرد به خواندن كاغذ آن ....لحظاتي ،چشم خود را به
نقطهای دوخت ....آنگاه گفت :بابا اگر اين دختري را كه ميگويم
برايم خواستگاري كني ،قيد خارج را ميزنم.
حرف اميدواركنندهاي بود با عجله گفتم:كدام دختر .گفت:
دختري كه همين نامه را نوشته است.
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نگاه كردم ،ديدم نامهاي است متعلق به يك دختر خانم با اين
مضمون:
« ...يا امام رضا .ميدانيد باچه زحمت و رنجي و با چه
كمبودهايي درس خواندهام و ليسانس گرفتهام ،همه دوستان
و همكالسيهايم ازدواج كردهاند .اما چون پدر من رفتگر
شهرداري است ،كسي به خواستگاريام نميآيد .شما كه امام
رئوف و پناهگاه همه گرفتاران و كشتي نجات درماندگان هستيد،
مرا دريابيد».
گفتم :پسرم ،چطور چنين چيزي ممكن است ،نه ما آنها را
ميشناسيم ،نه او را ديدهاي ،نه ما كفو هم هستيم .اين كار عاقالنه
نيست و به بن بست ميرسد.
از آنجا كه جوانان سخاوتمندتر هستند ،گفت :حال ميرويم
و ميبينيم شاید همه چیز درست شد ،آن وقت آنها را كفو
خودمان ميكنيم ،ما كه وضعمان خوب است ،وضع زندگي آنها
را عوض ميكنيم.»...
به هر حال به شهرداري رفتيم ،با توجه به نام خانوادگي آنها
آدرس گرفتيم ،وقتي به در منزل آنها رفتيم پدرش درب منزل
تعجب كرد ،گفت :با چه كسي كار داريد .گفتم :شما آقاي
آمدّ .
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فالني هستيد .گفت :بله ولي شما را نميشناسم ،گفتيم :اجازه
بدهيد داخل منزل بيايیم....
به هر تقدير ،وارد منزل شديم ،موضوع خواستگاري را مطرح
كرديم ،آنها گيج شده بودند .با توجه به اعتقادات مذهبيشان،
ابتدا گمان كردند دخترشان با پسرمان آشنايي قبلي داشته است،
بعد كه جواب دختر را شنيدند سؤال كردند آيا كسي شما را
فرستاده است ،گفتيم :بلي كسي ما را فرستادهاند آن هم چه
کسی!...
باالخره ،اين دو جوان همديگر را ديدند و صحبت كردند
و قرار ازدواج گذاشتند اما دختر در آخر كار گفت :شما با اين
وضع و سطح مالي اگر واقع ًا قصد ازدواج و زندگي با ما داريد
بايد بگوييد كه چه كسي شما را فرستاده است.
پسرم گفت :ما با اين نامه آمدهايم! همه بهت زده شدند!
دختر گفت :من .....من اين نامه را در ضريح امام رضا
انداخته بودم.
و پسرم گفت :درست است و ما را هم ايشان فرستاده اند.
به هر حال من حاضرم با شما ازدواج كنم ،ما براي شما در
تهران منزل ميخريم ،براي پدرتان مغازه باز ميكنيم و سوگند
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هم ميخورم كه زندگي خوبي را براي شما فراهم خواهم كرد.
نتيجه آنكه اين دو جوان با هم ازدواج كردند و سالها است
زندگي خوب و موفقي داشتهاند و جالبتر اين كه همواره خود
را مديون امام رضا ميدانند.
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راوي :حجت االسالم گلپايگاني
(فرزند آيت اهلل العظمي گلپايگاني)

مرحوم پدر ،در ارتباط با امام رضا حاالت عجيب و عشق
وافري داشتند .ايشان از فرزندان حضرت رضا محسوب
ميشدند و شجرهنامهی ايشان به امام رضا ميرسد.
ايشان در حرم مطهر ،گاه بيش از چهار ساعت ميماندند و از
طرف ساير معصومين ،زيارت امين اهلل خطاب به حضرت
رضا ميخواندند.
زيارات جامعه كبيره و عاليه المضامين و نيز تالوت قرآن به
نیابت از معصومين از ديگر اعمال عبادي ايشان در حرم
مطهر ،بود .ايشان همواره ،به همراهان كه جوان بودند ،ميگفتند:
اگر شما خسته شدهايد ،من مزاحم شما نميشوم ،شما ميتوانيد
برويد.
آنقدر متواضع بودند كه كتيبهها و درب حرم را ميبوسيدند.
یادم هست يك سال كه قم خيلي گرم بود ،به ايشان گفتيم :امسال
جاي خوش آب و هوايي را در مشهد تهيه ميكنيم تا شما راحت
باشيد ،ايشان گريه كردند و گفتند :من از امام رضا خجالت
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ميكشم كه براي هواخوري به مشهد بروم.
حضرت آيت اهلل العظمي گلپايگاني ،عنايات حضرت رضا
را نيازمند توسل يا مراجعه نميدانستند مث ً
ال ميفرمودند وقتي
يكي از شهرهاي اطراف شيراز رفته بودم ،يكي از متدينين آنجا
به من گفت :چند سال قبل يك نفر جوياي من بود .بعد از اين
كه مرا پيدا كرد به من گفت كه از جانب حضرت رضا
براي شما پيام دارم؛ حضرت رضا فرمودهاند« :شما به مردم
اعالم كنيد ،امسال پشت بام منزل خود را ،تعمير و مرمت كنند،
چون باران زیادي خواهد آمد و مشكالتي براي اهالي به وجود
ميآيد».
ميگفت :من توجهي نكردم اما آن سال باران زيادي آمد و
مردم به مشكالت فراواني برخوردند و من همواره در مقابل امام
رضا احساس شرمندگي ميكردم.
يا ميفرمودند :يكي از خدام امام رضا ،به من از لطف
فراگير حضرت رضا اينطور گفت :شبي در حال رويا
متوجه شدم ،در منزل به صدا درآمد ،وقتي در را باز كردم،
مشاهده كردم حضرت رضا ،ميموني به همراه دارند و
فرمودند از اين ميهمان ما پذيرايي كنيد.
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بالفاصله از خواب بيدار شدم ،برخي مشخصات از آن ميمون
مربوط به طرح لباسها ،كيف دوش و ...به يادم بود .به هر حال
يك سري آمادگيهايي پيدا كرديم تا ببينيم چه ميشود.
ساعتي بعد ،در به صدا درآمد و وقتي در را باز كردم ،همان
مشخصات را در فرد مراجعه کننده ديدم.
مردي با موهاي بلند ،ظاهري غيرمتشرع و ...او آدرسي را
سؤال كرد اما من او را دعوت كرم و پذيرايي مفصلي از او نمودم.
او همواره متعجب بود و از اين همه تكريم گيج شده بود.
باالخره موقع رفتن گفت :از شما سؤالي دارم .گفتم :به شما
جواب ميدهم به شرط آنكه شما هم به سؤال من جواب
بدهيد.
قبول كرد و گفت :اين نحو پذيرايي شما از يك ناشناس با
قيافهاي مثل قيافهی من غيرعادي است ،به عالوه شما از قبل
آمادگي پذيرايي از مهمان داشتيد .سؤال من اين است كه علت
اين كار چه بوده است؟ گفتم :حقيقت اين است كه من خواب
ديدم كه حضرت رضا شما را به من معرفي كردند و گفتند:
از شما پذيرايي كنم اما ....
نتوانستم چيزي بگويم اما او اصرار كرد و باالخره گفتم :شما را
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به شكل ميمون تحويل من دادند ،مگر شغل شما چيست؟
خيلي منقلب شد ،بعد گفت :حق همين است ،من بازيگر
صحنههاي غير شرعي و خالي از عزت و غيرت هستم.
از آن پس ،به عنايت حضرت رضا او توبه كرد ،شغل
آبرومندي انتخاب كرد و اكنون يكي از متدينين و افراد سرشناس
و مؤمن بازار است.
نظر آيت اهلل العظمي گلپايگاني اين بود كه نبايد عنايات امام
رضا را منحصر به حرم مطهر يا متدينين يا شيعيان يا حتي
انسانها دانست.
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راوي :سيد علي طباطبايي

(مديركاروانهاي پيادهی بافق يزد)

حضرت رضا ،عنايات فراواني به كاروان ما و اعضاء آن
داشتهاند كه در نوع خود همه شيرين و به يادماندني است ،اما
يكي از آنها براي ما يادآور صحنههاي دردناكي است.
كاروان پيادهی محبان الرضا از مؤسسه فرهنگي
بيتالرضا در شهر بافق ،همه ساله عازم مشهد مقدس
ميشود.
چند سال قبل در بين راه ،ماشيني كنار بچهها ترمز كرد .زن
و مردي داخل آن بودند كه ظاهر بسيار نامناسب آنها نشان
ميداد تقيدي به شرع مقدس ندارند .آنها به ما ميخنديدند،
مرد با حالتي تمسخرآميز به ما گفت :كور هستيد؟! ما چيزي
نگفتيم ،دوباره گفت :پرسيدم كور هستيد؟! گفتم :كور بوديم،
بيست روز است بينا شدهايم و در بين راه ،چشممان كام ً
ال باز
ميشود انشاءاهلل...
توهيني كرد و گفت .... :عصر ،عصر كامپيوتر و هوافضا است.
مردم با هواپيما هم به زور سفر ميكنند ،آن وقت شما پياده به
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راه افتادهايد....
گفتم :برادر عزيز! اگر حوصله داري بيا پايين ،ما از شما
پذيرايي ميكنيم ،آن وقت تا هر زماني كه شما بخواهيد با هم
صحبت ميكنيم ،اگر شما را قانع كردم و خود شما حق را به ما
داديد كه خداحافظ! شما برويد ...اگر نتوانستم ،به خدا قسم من
كه مدیر اين كاروانم با شما سوار ماشين ميشوم.
گوشش به اين حرفها بدهكار نبود ،توهين ديگري كرد و با
مهارت خاصي به چند تن از بچهها زد و آنها را انداخت و رفت.
برخي اعضاء خيلي ناراحت شدند ....برخي گريه ميكردند.
من براي آنها از قرآن كريم ،سرگذشت حضرت رسول
اكرم و ائمه معصومين را گفتم و به راه خود ادامه داديم.
چند صدمتر آن طرفتر ،همان ماشين را با وضعيتي غير قابل
باور و اسفناك ،زير يك كاميون ديديم و له شدن ماشین و سر
نشینان آن ،صداي آژير آمبوالنس و پليس و ...صحنه دردناكي
رقم زده بود.
ما شكايتي نكرديم ،حضرت رضا هم همان امام
رئوف هستند اما گاه پيمانهی فرد ازگناه و طغيان پر ميشود
و نتيجه كار خود را ميبيند و اين دو منافاتي با هم ندارند.
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راوي :آقاي حيدري

(مديركل اسبق دادگستري خراسان)

من در قسمت باالسر حضرت رضا مشغول نماز و دعا
بودم ،ديدم فردي پسر نوجوانش را نزد من فرستاد .از من پرسيد:
آقای حيدري شما هستيد ،گفتم :بله ،به پدرش اشاره كرد و
پدرش آمد.
او شروع به گريه كرد ...اول خوب نميتوانست صحبت كند،
بعد گفت :شما را به خدا دستم به دامنتان .....پسر من بيگناه
است.
ابتدا فكركردم كه در شعبهی ما پروندهاي دارد ،گفتم :اسم پسر
شما چيست ؟ شماره پروندهاش چند است؟
بعد متوجه شدم ،فرزندش در شهر شيروان سرباز بوده است،
يكي از قاچاقچيان كه در زندان بستري بوده فرار ميكند و او به
اتهام تباني به دو سال حبس و سه ميليون تومان جريمه محكوم
شده است و حكم در دادگاه تجديد نظر هم تأييد شده است.
به هر حال به او گفتم :شما بايد به ديوان عالي كشور اعتراض
كنيد .گفت :به دادگاه انقالب شيروان مراجعه كردهايم اما اعتراض
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ما را ارسال نكردهاند .گفتم :مجددا ً مراجعه كنيد و از جانب بنده
سفارش كنيد ،قبول خواهندكرد .سپس شماره تلفن دادم و گفتم:
نتيجه را به من اطالع دهيد.
پس از چندي ،ديدم ايشان به تهران آمد .متوجه شدم دبير
آموزش و پرورش و فردي آبرومند و متعهد است.
شمارهی پرونده و شعبهاش را گرفتم ،با شعبه مربوطه تماس
گرفتم.
حضرت رضا نخواستند او خود را مديون من بداند .وقتي

سوال کردم ،گفتند :متهم تبرئه شده است؛ زيرا هم پرونده مربوط
به دادگاه نظامي بوده و نه انقالب و هم فرار متهم در نوبت
نگهباني اين سرباز نبوده است و رسيدگي به اين پرونده از ابتدا
روند اشتباهي را طي كرده است.
به هر حال خبر خوشحال كننده را به ايشان دادم ،اما اين سؤال
در ذهنم بودكه ايشان مرا ازكجا ميشناخت؟!!
باالخره سؤال كردم ،گفت :وقتي من از همهجا نا اميد شدم ،به
حضرت رضا متوسل شدم و چون فرمودهاند که هر صاحب
غمی که به زیارت ایشان برود غم او برطرف میشود ،برای
زیارت به مشهد آمدم ،آنقدر منقلب بودم كه حتي در حال نماز
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هم گريه ميكردم .ناگهان سيد بزرگواري به سراغم آمد و بدون
مقدمه گفت :باال سر حضرت ،فردي با اين مشخصات به نام
آقاي حيدري نشسته است ،او ميتواند مشكل شما را حل كند.
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راوي :حجت االسالم غالمي

(از مبلغان و مدرسان حوزههاي علميه تهران)

بنده قبل از انقالب در رشتهي فيزيك دانشگاه تهران تحصيل
ميكردم ،اما از آنجا كه زندگيام را مديون امام رضا
ميدانستم ،بعد از انقالب تصميم گرفتم علوم اهل بيت را
فرا بگيرم و لذا شانزده سال در حوزه درس خواندم.
اين كه زندگيام را مرهون لطف امام رضا ميدانم به اين

دليل است كه من در سن 2-3سالگي به بيماري سختي دچار
ميشوم ،آ ن قدر تب و تشنجهاي پيدرپي به سراغم ميآيد كه
باالخره الل ميشوم.
در آن زمان پدرم شغل طاقتفرسايي داشته و روزها در
منزل نبوده ،بنابراين مادرم مرا نزد تمامي پزشكان سرشناس و
يبَرد اما هيچ تأثيري
هركجاي ديگر كه كسي معرفي ميكرده م 
را نميبيند.
يك شب كه ديگر اميدي به زنده ماندم نداشتند ،پدرم زودتر
به منزل ميآيد .او وقتي حال و روز مرا ميبيند به مادرم ميگويد:
چرا او را به دکتر نمیبری؟ مادرم پاسخ ميدهد :هیچ فایدهای
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ندارد ،میگویی نه ،بيا يك بار هم تو او را به دكتر ببر ،او ميگويد:
ي به دكتر و دارو
ي برم .ديگر هیچ اعتقاد 
من فردا او را به دكتر م 
و درمان نداشتند.
روز بعد ،پدرم مرا به دوش ميگيرد و دور حوضی که وسط
حیاط بوده ،شروع به چرخیدن ميكند ،مرتب ميگويد :پسرم
بگو امام رضا ،مرا خوب كن تا بيام به پا بوست.
چند دور كه ميچرخد ،زبان من باز ميشود و من با زبان
كودكانه آن جمله را ميگويم و بعد از آن حالم كام ً
ال خوب
ميشود .صبح روز بعد براي پابوس امام رضا با پدرم عازم
مشهد ميشويم.
اهل بيت كري متر از آن هستند كه كسي را مرهون لطف
و عنايت خويش فرمايند و سپس او را رها كنند و به يقين
نميتوان ،تعداد و نوع عنايات اهل بيت در مورد يك فرد را
تشخيص داد و شمارش نمود.
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راوي :حجت االسالم قربانيان
(امام جمعهی نهبندان)

در زمان طلبگي ،با دو نفر از دوستان طلبه در يك حجره
زندگي ميكرديم .شهريهها بسيار ناچيز و حداكثر چهار تومان
بود و به همين دليل زندگي بر ما بسيار سخت ميگذشت .آنقدر
در مضيقه بوديم كه گاهي شب را گرسنه به صبح ميرسانديم.
اين وضعيت ادامه داشت؛ بسياري از دوستان ،ترك تحصيل

كردند و به شهر و ديار خود بازگشتند.
يك روز در حجره ،به دوستان گفتم :اين طوركه نميشود
درس خواند ،من امروز به حرم ميروم و از امام رضا پول
ميگيرم.
گفتند :چطور پول ميگيري؟ گفتم :خود ايشان ميدانند چگونه
مرحمت كنند ،من نميدانم.
گفتند :پس ما هم ميآيي م تا حضرت به ما هم کمک کنند.
راهي حرم شديم .زيارت كرديم و در محل فعلي مرقد شهيد
هاشمينژاد نشستيم.
من رفتم سه مفاتيح آوردم و گفتم بياييد دعاي توسل
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بخوانيم.
مقداري از دعا را كه خوانديم ،ديديم فردي آمد و دست به
جيب برد و همين طور اتفاقي مقاديري سكه در دست هر كدام
از ما ريخت ....التماس دعايي گفت و رفت.
آن دو نفر دعا را ناتمام گذاشتند و از خوشحالي رفتند ،اما
من دعا را تمام كردم ،مجددا ً به زيارت رفتم ،از امام رضا
تشكركردم و برگشتم.
وقتي به محل مرقد شيخ بهايي رسيدم ،ديدم دوستانم منتظر

هستند ،گفتند :پولهاي هر كدام از ما ده تومان است ،پولهاي
تو چقدر است؟
گفتم :نشمردهام.
ن كه پولهاي من هم بعد از شمارش دقيق ًا ده
اما عجيب اي 
تومان بود.
با اين پولها گشايشي در زندگي ما حاصل شد اما من كه دعا
را تمام كردم و از امام رضا تشكر كردم به درسم ادامه دادم،
ولي آن دو نفر هر دو ترك تحصيل كردند.
به هر حال از اين عنايت و فرمايش«من لم يشكر المخلوق لم
يشكر الخالق» و آیات «و من يشكر فأنما يشكر لنفسه» و «لئن
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شكرتم ألزيدنكم» اين درس حاصل ميشود كه بايد عنايات
اهلبيت را پاس داشت.
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راوي :حجت االسالم قرائتی
در سفری که برای زیارت به مشهد مشرف شده بودم ،بعد از
تشرف و زیارت یکی از خواستههای من از حضرت رضا
این بود که به امام رئوف و مهربان عرض کردم ،آقا من میخواهم
عنایتی فرمايید زمینهی تبلیغ و سخن گفتن مرا چنان گسترده
فراهم نمايید که بتوانم برای همهی دانش آموزان ،دانشگاهیان،
ادارات دولتی و ...سخنرانی کنم .این تقاضا زمانی مطرح میشد
که از طرف رژیم پهلوی هر کسی را نمیگذاشتند در یک مجلس
صد نفری صحبت کند! این تقاضا در آن زمان چنان ناشدنی به
نظرم رسید که یک مرتبه در حال دعا و التجا و گریه ،خندهام
گرفت .با خود گفتم :شیخ دست بردار!! مگر میشود؟ این چه
تقاضایی است که میكنی؟ یک خواستهی شدنی را مطرح کن!
ا ّما تقاضایی بود که شده بود ،بعدها که انقالب پیروز شد متوجه
شدم که حضرت رضا خواستهی به ظاهر ناشدنی مرا شدنی
فرمود.
امروز به برکت انقالب این امر به عنایت حضرت میسر شده
است.
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راوي :جناب آقاي سيد علياكبر پرورش
(وزير اسبق آموزش و پرورش)

كساني كه دوران قبل از انقالب را درك كرده باشند ،به خوبي
ميدانند كه سازمان مخوف ساواك افرادي را كه با نظام طاغوتي
ميانهاي نداشتند همواره زير نظر داشت .گاهي خواندن يك
كتاب سياسي غيرمجاز ،كيفرهاي سخت و شكنجههاي غير قابل
تحملي را به دنبال داشت .به همين دليل همواره زندانهای
دوران ستمشاهي مملو از اين نوع متهمين بود.
براي دستگاه امنيت و ساواك فرق نميكرد كه آن فرد از
چه صنفي باشد ،صنعتگر ،بازاري ،طلبه ،منبري ،كارمند و يا
دانشجو ،مالك عدم همسوئي با دستگاه حكومت بود .از نظر
جرم هم تفاوتي نميكرد كه فرد سخنراني كرده باشد ،يا كتاب
ممنوعه خوانده باشد یا....
با توجه به اين فراواني و گستردگي بود كه در زندانهاي
سياسي از همه تيپ آدمها بودند و به انواع زيادي از شكنجهها،
اذيتها و آزارها مبتال ميشدند تا از مخالفت خود دست بردارند.
در يكي از آن سالهاي سياه ،يكي از آن همه زنداني ،من بودم و
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تعداد زيادي روحاني و طلبه هم در آن بازداشتگاه بودند.
در آغاز كه بازداشت شده بوديم ،هر روزه بازجويي و شكنجه
ميشديم تا همفكران خود را معرفي كنيم ،و اين كه چه نوع
فعاليتهايي داشتهايم و ...اما مدّ تي كه از بازداشتها گذشت و از
دريافت اطالعات جديد مأيوس و نا اميد شدند ،شكنجهها كاهش
و فضا براي تنفس اندكي بازترشد و صبحها اجازه ميدادند كه
در محدوده زندان افراد كمي بدوند و هوا تازه كنند.
به تدريج زندانيها با يكديگر آشنا و صميميشدند ،و چون
مدت ماندگاريشان مشخص نبود ،سعي ميكردند دوري از
خانواده را با رفاقت و دوستي ساير زندانيان جبران نمايند تا
اندكي از دلتنگيهاي خود را در آن فضاي كوچك و نامناسب
كاسته باشند و به گشايشي از جانب خدا اميدوار باشند.
يكي از اميدواريهاي ما زندانيان در آن سال ،فرا رسيدن ميالد
حضرت رضا بود؛ چون از ظاهر امر و از بازجوييها چنين
برميآمد كه بايد سالها در زندان بمانيم .آري؛ تنها روزنه اميد
ميتوانست اين باشد كه به آن حضرت متوسل شوي م و عيدي
خود -نجات از زندان -را از آن بزرگوار ،تقاضا كنيم.
هر چه به زمان ميالد نزديكتر ميشديم بارقه اميد به آزادي
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بيشتر ميشد و در گفتههاي خصوصي با يكديگر ميگفتيم :امام
رضا امسال عنايت كنند و عيدي ملموس و قابل توجهي به
ما بدهند .كلمه «عيدي ملموس» ورد زبان همهي ما شده بود و از
يك هفته مانده به ايّام ميالد ،هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء،
دعا و ذكر توسلي به حضرت داشتيم.
هر روز صبح زندانيها در حياط زندان قدري ميدويدند و
بعد كه خسته ميشدند اندكي هم نرمش ميكردند ،هر چند
تمام زندانيها با هم نوعي رفاقت داشتن د ا ّما بر حسب منشهاي

اخالقي ،بعضي افراد با يكديگر انس بيشتري داشتند.
در آن ميان ،يكي از افراد روحاني زندان به نام آقاي محبوبي،
با من انس بيشتري داشت .صبح روز ميالد امام رضا بعد از
دويدن در حالي كه مشغول نرمش بوديم ،آقاي محبوبي به من
نزديك شد و با شوخ طبعي ،با مشت به كتف من زد .به آقاي
محبوبي گفتم :شما مشت زدن بلد نيستيد ،بگذاريد به شما ياد
بدهم ،اول بايد انگشتان دست را در داخل دست جمع كني
سپس مشت را گره كني تا به صورت يك پتك آهنگري در آيد
و آنگاه با قوت هر چه تمامتر بر حريف بكوبي .نگاه كن! اين
طور !...مشت خود را گره كردم و بعد گفتم« :گارد بگير».
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ميخواستم به كتفش مشت بزنم اما نميدانم چه شد؟ پاي
من يا پاي او لغزيد ،مشت گره كردهی من به گیجگاهش اصابت
كرد و آقاي محبوبي نقش زمين شد ،هر چه صدايش زدم جواب
نداد؛ بقيّه زندانيها جمع شدند ،هرچه صدايش زديم و هر چه
شانههايش را مالش داديم به هوش نيامد .ا ّول فكر ميكرديم
خود را به بيهوشي زده است تا ما را بترساند ،اما به زودي
متوجه شديم كه حقيقت ًا از هوش رفته است .چند دقيقه صبر
ّ
كرديم كه به هوش آيد و موضوع به گوش زندانبانان نرسد.

چون بيم آن داشتيم كه اين قضيه ،سوژه تبليغاتي حكومت گردد
و در رسانهها اعالم كنند كه زندانيان مدعي دين و ديانت ،به
جان هم افتادهاند.
ا ّما چون بيهوشي آقاي محبوبي طوالني شد مجبور شديم
پزشك زندان را خبر كنيم و گفتيم كه اين فرد به زمين خورده
است .پزشك آمد و دارويي آورد ،جلوي دماغ آقاي محبوبي
گرفت و گفت :اين دارو او را به هوش ميآورد .اما دارو هيچ
نتيجهاي نداد.
مقصر واقعي ميدانستم و از همه
در اين ميان من خود را ّ
بيشتر كالفه شده بودم .خدايا؛ اگر محبوبي بميرد چه ميشود؟!
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چه جوابي دارم؟! چه كسي حرف مرا باور ميكند؟! چه صدمهاي
به آبروي اين همه زنداني بيگناه وارد ميشود؟!
در گوشه حياط زندان خرابهاي بود كه هر كسي زياد دلش
ميگرفت آنجا ميرفت و گريه ميكرد تا دلش خالي شود.
گريهام گرفت به سمت خرابه دويدم .بلند بلند زار زدم و رو
به خراسان ،خطاب به حضرت رضا عرض كردم :آقا ميالد
شماست ،عيدي خوبي به ما داديد ،مرگ محبوبي؟!!...
من از شدّ ت اندوه و سردرگمي ،غفلت و بياحتياطي خودم

را به آن بزرگوار نسبت ميدادم .گاه باشتاب ميآمدم داخل
جمعيّت تا ببينم وضع و حال محبوبي چه شد و چون ميديدم
كه به هوش نيامده بيشتر مضطرب ميشدم و دوباره به سمت
خرابه ميرفتم و حضرت را صدا ميزدم.
آخرين بار دكتر گفت :چه اصراري هست كه مرده زنده شو د
و كاغذي آورد تا جواز دفن بنويسد .همان اندك اميدي هم كه
به دارو و دكتر داشتم به كلي از بين رفت و باز به سمت خرابه
دويدم.
از ته دل فرياد زدم و عرضه داشتم« :يا همين االن مرگ مرا از
خدا بخواهيد ،و يا زندگي محبوبي را» ....ديگر متوجه نبودم چه
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ميكنم و چه ميگويم .درست در همان لحظهاي كه آمبوالنس
براي انتقال جنازه آمد ،ناگهان يكي از زندانيان متوجه شد كه
دست محبوبي اندك تكاني خورد ،فرياد زد :دست نگه داريد
زنده است؛ آمد و دكتر را صدا زد .معاينهاي كرد و زنده بودن
و تجديد حياتش تأييد شد و چند ساعت بعد محبوبي ،معجزه
آسا به عنايت ملموس امام رضا زندگی عادی خود را آغاز
کرد.
اندك زماني بعد زمينه آزادي زندانيان فراهم گرديد.
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راوي :آقاي سيد كاظم اكرمي
(وزير اسبق آموزش و پرورش)

فروردين ماه  1373متوجه شدم كه دامادم ،آقاي مهندس
محمد قليزاده به سرطان نخاع مبتال شده است .اين خبر
سخت ما را اندوهگين ساخت .زمان زيادي از ازدواج دخترم
با وي نميگذشت ....بار خدايا آينده دخترم چه ميشود؟ جوان
شايستهاي اينگونه روي دستمان پرپر شود؟....

به هر حال هر چند سرطان اغلب غيرقابل درمان است ،اما
نميشود انسان دست روي دست بگذارد ،بايد تالش كرد و تا
آنجا كه ممكن است درصدد معالجه برآمد.
به اين اميد ،بيمار را به بيمارستان ساسان تهران نزد آقاي دكتر
مرندي كه متخصص و جراح است برديم .بعد از بررسيهاي
الزم و آزمايشهاي مكرر و عكسبرداريهاي متعدد ،گفتند :بايد
عمل شود اما قول صددرصد براي بهبودش نميدهيم ،احتمال
فلج شدن پا یا انگشتان پا قطعي است.
چارهاي نبود ،بايدعمل ميشد .اواخر تيرماه يا اول مرداد در
همان بيمارستان ساسان تحت عمل جراحي قرار گرفت .عمل
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جراحي شش ساعت به طول انجاميد .بعد از عمل ،دكتر مرندي
گفت :ما توانستيم حدود  85درصد آسيب ديدگي را برداريم ا ّما
به دليل نزديكي سلولهاي سرطاني به مخچه ،نتوانسيم به آنها
دست بزنيم.
مريض را به بخش مراقبتهاي ويژه بردند .چند روز بعد دكتر
مرندي به دخترم گفته بود :دخترم ،بیماری او آنقدر پیشرفت
کرده است که من اول گمان کردم او اص ً
ال نخاع ندارد ،تو
خودت پزشكي خواندهاي! .....دل از اين آقا بكن ،او هشت ماه

ديگر بيشتر زنده نميماند ،اين خبر نا اميدكننده را كه دخترم
از آقاي دكتر مرندي ميشنود خدا ميداند كه چه حالي پيدا
ميكند؟.....
مضطرب و پريشان نزد من آمد و گفته دكتر را به من رساند.
خبر مأيوس كنندهاي بود ،اما من سعي كردم گفته دكتر مرندي را
جدي نگيرم .دخترم را به صبر و شكيبايي و تو ّكل بر خدا دعوت
كردم.گفتم :مرگ و زندگي به دست خداست ،ما كوشش و تالش
خود را انجام ميدهيم و شفاي مريض را از خدا ميخواهيم.
بعد از مرخص شدن از بيمارستان ،مرتب او را براي
فيزيوتراپي و راديوگرافي به بيمارستان ميبرديم .همه اين كارها
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را انجام ميداديم اما از بهبودي خبري نبود .كمكم مريض از
خورد و خوراك افتاد ،قادر نبود به پشت بخوابد ،درد زيادي
داشت و هر روز حالش بدتر ميشد .با همين حال و وضعي كه
داشت تصميم گرفتند كه مشهد بروند و به امام رئوف ،حضرت
متوسل شوند.
رضاّ 
در بهمنماه  1373دختر و دامادم به اميد استشفا عازم مشهد
شدند .آقاي حاج احمد انصاري(فرزند مرحوم آيت اهلل انصاري
همداني) كه پدر عروس اينجانب است ،موضوع رفتن مريض
را به مشهد شنيده بود .به من تلفن كرد و گفت :در حال حاضر
يكي از اولياء خدا و محبان اهل بيت در مشهد است ،دختر
و دامادت سعي كنند از او راهنمايي بگيرند.
من جريان را به دختر و دامادم اطالع دادم آنها با پيگيري زياد
آن عالم و عارف را مالقات و از او تقاضاي دعا و راهنمايي كرده
توسل خود ،جوابي نگرفته بود و كار را بنا
بودند؛ ايشان ابتدا در ّ
به مقدرات الهي تمام شده دانسته بود .ا ّما بعد كه به ايشان عرض
شد ،همسر اين آقا سيّد است ،از حضرت رضا تقاضاي شفا
نموده و گفته بود :شب شهادت حضرت زهرا برويد حرم
تضرع و توسل كنيد .دخترم و مريض شب موعود را
و تا صبح ّ
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در حرم و با تضرع گذراندند و از امام رضا تقاضاي شفا
و بهبودي نمودند .امام رضا هم عنايت نمودند و مريض
سرطاني را كه قرار بود طبق گفته دكتر مرندي چند ماه بعد
بميرد ،شفا مرحمت كردند .آنها اكنون ،سالهاست به زندگي
خود ادامه ميدهند و داراي فرزند هم هستند و هيچ اثري هم از
بيماري در وجود ايشان نيست.
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راوي:آيت اهلل فقيه ايماني
از اصفهان به زيارت امام رضا ميآمدم شخصي با ما
همسفر شد ،وقتي كه متوجه شد ما زائر امام رضا هستيم،
خود را بيشتر به ما نزديك كرد .ولي به دليل شرايط زمان و
سختگيري ساواك نسبت به روحانيت ما به او خوشبين
نبوديم.
به تهران كه رسيديم او با اصرار تمام ما را به منزلش دعوت
كرد ،ما قبول نميكرديم ا ّما او آنقدر اصرار كرد كه ناگزير
پذيرفتيم .منزلي اعياني داشت و پذيرايي بسيار مفصلي از ما به
عمل آورد .شب را نزد او مانديم و چون متوجه ترديد ما نسبت
به خود شده بود ،براي رفع ترديد ما دليل دعوت ما به منزلش
را توضیح داد.
ص در عين
ابتدا گفت :حتم ًا از خود ميپرسيد كه اين شخ 
ناشناسي ،چرا ما را به خانهاش دعوت كرد؟ اين خانه مال امام
رضا است ،هر چه دارم مال آن حضرت است ،همين دو
چشمي كه به شما نگاه ميكنم مال آن حضرت است و شما هم
که زائر آن حضرت هستيد ،اين خدمت به شما را من به حساب
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امام رضا انجام ميدهم و منتي بر شما ندارم.
عالقهمند شدم او را بيشتر بشناسم .گفت :من در كودكي پدر
خود را از دست دادم .بعدها مادرم از ناگزيري ،ازدواج كرد
ا ّما ناپدريام نسبت به من بسيار سختگير و بداخالق بود .اين
سختگيري و بداخالقي به قدري زياد شد كه توان تحمل را از
من گرفت و من تصميم گرفتم از منزل فرار گفتم.
راه بيابان را در پيش گرفتم .شب فرا رسيد و من هيچ
پناهگاهي براي خود نيافتم .تنها و غريب ،تشنه و گرسنه ،ترسان
و لرزان ....
ديده بودم كه مادرم به امام رضا متوسل ميشود .من هم
به امام رضا متوسل شدم .عرض كردم آقا من يتيم هستم،
پدري ندارم كه به فريادم برسد ،شما كه امام رئوف و مهرباني
هستيد به دادم برسيد .اين جمالت ورد زبانم شده بود كه ديدم
ن با فاصله تقريب ًا  100متر از من ايستاد ،راننده از ماشين
يك ماشي 
پياده شد و به طرف من آمد.
ي به كجا ميروي؟ گفتم :جايي ندارم ،نميدانم
پرسيد كي هست 
به كجا ميروم! گفت :يك لحظه ندايي به گوشم رسيد و امام
رضا به من فرمودند :برو آن پسر بچه را به خانه خود ببر .مرا
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با خود به خانهاش برد و بسيار مورد احترام و تفقد قرارداد.
همواره ميگفت :تو سفارش شدهی امام رضا هستي.
او روزها مرا با خود به در مغازهاش ميبرد و براي من از پدر
مهربانتر بود .سالها گذشت .وقتي به سن ازدواج رسيدم برايم
زن گرفت ،خانهاي خريد و سرمايهاي به من داد و من تمام
اين مال و منالي كه دارم و زن و زندگي خود را متعلق به امام
رضا ميدانم .من از خودم چيزي ندارم.
از او خواستيم داستان چشمهايش را هم بگويد ،گفت :در زلزله
فردوس به همراه برخي از خيرين تهران ،براي خانهسازي روانه
آن شهر شديم .در آنجا هنگام شلنگ گرفتن آهكها نميدانم
چه اتفاقي افتاد كه آهك به صورتم پاشید و مقداري به داخل
چشمهايم ريخت .من از ناحيه دو چشمم دچار سوختگي و نابينا
شدم .در تهران نزد متخصصان زيادي رفتم .فايدهاي نداشت و در
نهايت هم اطبّا گفتند :اميدي به بينايي شما نيست.
به خانوادهی خود گفتم :ديگر مرا نزد هيچ پزشكي نبريد فقط
مرا به مشهد نزد امام رضا ببريد.
در مشهد رفتم پشت پنجره فوالد و به امام رضا متوسل
شدم .عرض كردم :آقاجان؛ من از طفوليت وامدار شما هستم.
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مال و منال ،آبرو و زن و فرزند ،هر چه دارم از شما است ،حال
نابينا شدهام آن هم در راه خدمترساني به خلق خدا ،عنايتي كنيد
بينايي مرا به من باز گردانيد ،آنقدر منقلب شدم كه از حال رفتم.
در آن حال امام به من فرمودند :بلند شو!  ...عرض كردم :آقا
من جايي را نميبينم ،فرمود :من ميگويم بلندشو ،به خودتكاني
دادم و بلند شدم ،متوجه شدم كه همه جا را ميبينم .من هر چه
دارم ،حتي چشمانم را هم ،از امام رضا دارم.
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راوي :آيت اهلل مرواريد
من خودم شفا گرفتن مردي را در حرم مطهر مشاهده كردم.
او را -كه با لهجهي تركي صحبت ميكرد -از قديم ميشناختم.
اعتقادات خوبي داشت چشمهايش آب مرواريد آورده و
بينايياش را از دست داده بود .آن زمانها هنوز پزشكان قادر
نبودند آب مرواريد را عمل كنند .هرچه مداوا كرد ،درمان نشد.
ديگر نميتوانست كار كند .زندگياش فلج شده بود .از طرفي
چون فرد شناخته شدهاي بود،گدايي هم نميتوانست بكند .براي
شفا هم ،زياد به حرم ميرفت.
يك روز كه من هم حرم مشرف بودم ،او را ديدم كه از
حضرت تقاضاي شفا ميكرد ،يك لحظه نميدانم از حال رفت،
يا با قصد سرش را به ضريح كوبيد و بر زمين افتاد .وقتي مردم او
را بلند كردند ،مشاهده كردم كه بدون كمك و عصا از حرم بيرون
رفت .او تا آخر عمر چشمهايش روشن بود و ديد بسيارخوبي
داشت.
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راوي :سرهنگ پاسدار خلبان غالم رضا قاسمي
روز يكشنبه پنجم اسفند ماه 1380پس از انجام تمامي اقدامات
فني و بازديدها ،با پرواز شماره 320توسط یک فروند هواپيماي
ايليوشن  76و با  230زائر از مشهد مقدس به سمت تهران پرواز
كرديم.
با آخرين نگاهها ،خيل سالمها و ارادتها از پشت پنجرههاي
كوچك هواپيما ،نثار گنبد طاليي امام رضا ميشد.

حدود پنج دقيقه پس از پرواز ،تمامي كنترلها ،از سوي كمك
خلبان ،مسئول برق و ساير گروه پروازي انجام و صحت تمامي
سيستمها تأييد شد.
در حدود هشتاد كيلومتري فرودگاه در ارتفاع  24هزار پايي
كه وظيفه ما ،اعالم وضعيت به برج مراقبت بود ،ناگهان وضعيت
از سيستم خلبان خودكار خارج شد و هواپيما به سمت راست
شروع به چرخش كرد.
سيستم كنترل اعالم كرد كه موتور چهار را كنترل كنيد.
بالفاصله بعد از كنترل ،مهندس پرواز اعالم كرد موتور چهار
آتش گرفته است.
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با آرامش كامل به گروه پرواز اعالم كردم ،وظيفه خود را به
دقت انجام دهند و به برج مراقبت و كابين مسافران اعالم كنند كه
به دليل مشكل پيش آمده به فرودگاه مشهد باز ميگرديم .حين
تالش مهندس پرواز براي خاموش كردن آتش ،كمك خلبان
اعالم كرد كه آتش به بال راست هواپيما سرايت كرده است.
باز هم با آرامش از آنان خواستم ،به دقت به وظيفهشان عمل
كنند و تا حدي هم موفق شدند اما لحظاتي بعد كمك خلبان
ل همراه شده است كه
اعالم كرد كه موتور چهار ،با تغيير شك 
در این لحظه ناگهان ،هواپيما با صدايي مهيب و تكاني سخت
به سمت راست به گردش درآمد و موتور از هواپيما جدا شده
و به زمين افتاد.
اينجا ديگر همه مسافران ،نهايت خطر را احساس كرده بودند،
دستها به تضرع و فريادها به التماس بلند بود ،قلبها به تپش
افتاده بود و نگاهها به ضامن آهو و پناهگاه بيپناهان بود.
حد استغاثه مسافران به حضرت ثامن الحجج ،به اندازه
سختي لحظات بين مرگ و زندگي بود كه در فضاي مابين آسمان
و زمين كه از هيچ قدرت مادي كاري برنميآيد ،تنها اميد همه ما
بود و ما به پشتوانه اين كه زائران ايشان را به مقصد ميرسانديم،
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توان كار و تفكر داشتيم.
با گذشت حدود 20دقيقه ،كه به اندازه سالها به طول انجاميد
به فضاي مشهد نزديك شده بوديم و فردي كه در برج مراقبت با
ما ارتباط برقرار كرده بود ،اعالم كرد كه شعلههاي آتش روی بال
راست هواپيما مشاهده ميشود .اما ايشان ،عمدا ً سكوت ميكرد
شايد به دليل وضعيت ما كه نيازمند آرامش بوديم و شايد هم اين
كه احساس ميكرد هيچ كاري از هيچ كس بر نميآيد.
ناگهان اتفاق عجيبي افتاد ،ما به تودهاي از ابر و شرايطي كام ً
ال
يخبندان ،برخورد كرديم .به عنايت حضرت رضا اين ابتكار
در ذهنم نقش بست كه به مهندس پرواز اعالم كنم ،برخالف
هميشه از روشن كردن سيستم ضديخ خودداري كند .اين توده
عظيم ابر و شرايط يخبندان كه ما را در خود گرفت ،بدون شك
عنايت حضرت ثامن الحجج بود و آتش را مهار كرد .همين
كه از آن خارج شديم پرتوهاي طاليي گنبد مطهر حضرت را
مشاهده كردیم.
به فرودگاه رسیده بودیم ،در آن لحظه به هيچ چيز نميانديشيدم
و با تمام وجود به ايشان عرض كردم :اي عزيز ،اي بزرگ مرد،
اينها زائران شما هستند ،به من كمك كنيد تا آنها را سالم به
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زمين برسانم.
هرچند ،پس از آن دوباره آتش اوج گرفته بود ،اما با عنايت
حضرت ،هواپيمايي كه حداكثر شش دقيقه در برابر آتش مقاومت
ميكند بيش از  20دقيقه با كوهي از آتش و بنزين در كنار هم
پرواز كرد ،موتور ديگر آن منفجر شد ،چرخ آن هنگام فرود تركيد
و تعادل آن از بين رفت و  16دقيقهی ديگر هم در روي زمين،
در آتش سوخت اما باز هم در نهايت در ميان بهت همه چشمان
نظارهگر ،و از البالي همهی دستهاي ملتمس به سمت آسمان
و در ميان آتش و دود و آتشنشان و آمبوالنس و غيره و غيره،
همه مسافران و كادر پرواز از آن سالم خارج شدند.
جالب است كه قبل از انقالب ،نمونهاي از همين هواپيما قبل
از پرواز در روي زمين آتش گرفت و خلبان آمريكايي و همه 99
مسافر و كادر پروازي آن ،زنده زنده در آتش سوختند.
اگر تمامي متخصصان صنعت هوانوردي هم اين حادثه را
بررسي كنند ،نجات جان همه مسافران و كادر پروازي را جز
عنايت امام رضا نخواهند يافت.
**منبع :مصاحبه خبرنگار روزنامه قدس
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راوي :آقاي علي سعيدي
پدرم قبل از ازدواج با مادرم ،دو همسر داشتهاند كه هر دو
فوت كرده بودند .از آن دو همسر ،خدواند سه دختر به پدرم
عنايت كرده بود و از اين كه پسري نداشتند سخت دلگير و
غمگين بودند.
تصميم ميگيرد به زيارت حضرت رضا برود و از آن امام
رئوف ،تقاضاي فرزندي ذكور نمايد.

به همين قصد به مشهد مشرف ميشود و بعد از تشرف به
حرم ،در مسجد باال سر حضرت دو ركعت نماز حاجت به جاي
ميآورد ،سپس رو به حضرت عرض حاجت ميكند .در همان
حال يك نفر يك گل سرخي به ايشان ميدهد .پدرم گل را
گرفته و ميبويد و هنگامي كه ميخواهد از صاحبگل تشكر
كند كسي را در اطراف خود مشاهده نميكند.
بعد از آن عنايت ،به فاصله كمتر از يك سال برادر شهيدم،
محمدرضا سعيدي متولد ميشود و سالها بعد با شهادت ايشان
سر اهداء گل سرخ نيز روشن ميشود.
در زندانهاي طاغوت ّ
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راوي :آيت اهلل وحيد خراساني
آيت اهلل شيخ حبيب اهلل گلپايگاني ،از علماي مشهور و
پارساي مشهد بودند و هر مريضي كه نزد ايشان ميرفت آقاي
گلپايگاني دستشان را بر موضع بيماري گذاشته ،سوره حمدي
ميخواندند و بيمارياش بهبود مييافت.
من يك روز از ايشان حكمت شفادهندگي دستشان را
سؤال كردم .ايشان فرمودند :من مريض شدم و چون حالم بد
شده بود ،به ناچار در بيمارستان امام رضا بستري شدم.
از عبادت و تهجد بازمانده و از اين بابت بسيار ناراحت بودم.
بيماريام به طول انجاميد و يك روز كه بسيار ناراحت بودم از
همان روي تخت بيمارستان به امام رئوف سالم عرض
كردم و گلهمندانه عرض كردم :اي امام عزيز ،من چهل سال تمام
سحرها اول كسي بودم كه پس از بازگشايي در حرم به شما سالم
يدادم ،حاال نوبت شما است كه دست این افتاده را بگيريد و در
م
اين گوشه بيمارستان از ما حالي بپرسيد.
اين سخنان را گفتم و منقلب شدم .ناگهان فضا عوض شد
ديدم امام رضا در يك باغ پر از گل ،روي تختي نشستهاند
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و من در كنار تخت هستم .حضرت بيآنكه با من سخني بگويند،
دسته گلي از باغ برگرفته و به دست من مرحمت فرمودند.
ناگهان آن حالت از بين رفت و من دیدم در بیمارستان هستم،
اما بوي گل را احساس ميكردم ،دستم را به هر جاي بدنم كه
درد ميكرد ميگذاشتم و درد ساكت ميشد .بدين ترتيب ،با
عنايت حضرت دست من كيميا اثر شده و ايشان اين دست را
وسيله شفاي ديگران فرمودند.
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راوي :آیت اهلل معصومی
سالهای سختی بود ،طالب در مضیقهی سخت مالی بودند،
حکومت نه تنها توجهی به حوزههای علمیّه نداشت ،بلکه
مخالف آنها بود ،بستر تحصیل مثل امروز فراهم نبود ،بسیاری
از طالب به دلیل نداشتن امکانات ترک تحصیل میکردند.
من هم مدتی در مشهد درس خوانده بودم و برای ادامهی
تحصیل به خصوص در حوزهی نجف اشرف نیازمند رفتن

به عراق بودم؛ ا ّما با کدام امکانات؟ با فرض وجود امکانات
گرفتاریهای جانبی زیاد دیگری بود که ما را همچنان پای در گل
نگاه داشته بود .از طرفی خود را نیازمند رفتن احساس میکردم.
دو گزینه پیش رویم بود ،ترک تحصیل یا رفتن به نجف اشرف.
خیلی فکر کردم عقلم به جایی نرسید ،جز این که حرم حضرت
مشرف شوم و چارهی کار را از امام رئوف بخواهم .با
رضا ّ
همین نیت راهی حرم شدم ،زیارت کردم ،دو رکعت نماز زیارت
خواندم مشکل را به حضرت عرض نمودم و منقلب شدم و کار
را به حضرت واگذار نمودم طولی نکشید اسباب سفر چهارده
سالهی من به عراق و حوزهی علمیّهی نجف فراهم گردید .اگر
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این عنایت حضرت رضا نبود ،به قم هم نمیتواستم بروم
تا چه رسد به نجف اشرف که در آن روزگار برای شخص من
جزو محاالت بود! ب ِ َابی اَنت و ّامی یا موالی.
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راوي :حجت االسالم قرائتي
تازه ازدواج كرده بودم ،با همسرم عازم مشهدالرضا شديم تا
روزهاي آغازين زندگي خود را در اين شهر مقدس بگذرانيم.
ايام شلوغي مشهد بود و جا براي سكونت پيدا نميشد .پس از
سوجو ،باالخره به حضرت رضا متوسل شدم
ساعتها پر 
و عرض كردم :آقا نميتوانيد يك اتاق براي ما پيدا كنيد!
گفتن همان و رسيدن به مسافرخانهاي كه يك ساعت قبل هم
رفته بوديم همان .صاحب مسافرخانه تا مرا ديد گفت هنوز هم
اتاق ميخواهيد؟ گفتم :بله .بالفاصله كليد اتاق را به من تحويل
داد.
من هنوز تجربه زيادي در مسافرت نداشتم و در چند روز اول
پولها را بيمالحظه خرج كردم تا اين كه يك روز متوجه شدم
حتي براي گرفتن نان هم پول ندارم .دست به جيبهايم كردم،
ديدم نه! هيچ خبري نيست .رفتم صف نانوايي ايستادم تا از نانوا
به نسيه نان بگيرم بعد با خود گفتم اگر نوبت من شد و نانوا نان
نداد ،چه؟ از صف خارج شدم به ذهنم رسيد كه فرش جانمازي
خوبي دارم از مسافرخانه برميدارم و ميفروشم .به مسافرخانه
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رفتم و آهسته فرش را برداشتم ،خواستم خارج شوم كه همسرم
يبري؟
متوجه شد ،گفت :جانماز را كجا م 
شرم كردم چيزي بگويم .گفتم :هيچي! فرش را زمين گذاشتم
و از مسافرخانه خارج شدم .با خود انديشيدم كه به حرم ميروم
و براي چند نفر زائر زيارتنامه ميخوانم حتم ًا پولي خواهند داد.
با همين نيت به حرم رفتم و به هر كس گفتم :برايت زيارتنامه
بخوانم ،قبول نكرد .تسبيح چوبي خوبي داشتم به ذهنم گذشت
كه آن را به هر قيمتي كه خواستند بفروشم .به هر كس پيشنهاد
كردم ،گفت :الزم ندارم! ديگر هيچ راهي به نظرم نرسيد.
رو به قبر مطهر امام رضا ايستاده عرض كردم :آقا! ...نوكر بد
هم نوكر است.
دلم شكست و قلبم لبريز غم شد ،طاقت نياوردم ،ازحرم بيرون
آمدم و داخل مسجد گوهرشاد شدم .بالفاصله يكي از آشناها را
ديدم ،او بدون مقدمه گفت :قرائتي پول نميخواهي؟ من امروز
عازم قم هستم و پول اضافه دارم! در جا خشكم زد ،رو به امام
عرض كردم :از اول هم بايد خدمت خود شما ميرسيدم ،آقا مرا
ببخشيد ،من بيادبي كردم و توجه به عنايات شما نداشتم.
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راوي :حجت االسالم غرويان
(امام جمعه نيشابور)

حجت االسالم حائري ،فرزند آيت اهلل حائري(مؤسس حوزه
علميه قم) براي زيارت به مشهد ميآيد .قصد ده روز اقامت در
مشهد را داشته است كه در این بين ،به دليل حادثهاي كه رخ
ميدهد موجودي پول ايشان تمام ميشود.
همسرش متوجه نگراني و اضطراب ايشان شده ،سؤال ميكند
چه اتفاقي افتاده؟ چرا نگرانيد؟ ميگويد :هزينه سفرمان تمام
شده حتي پول بازگشت به قم را هم نداريم ،خجالت ميكشم
اين موضوع را به كسي بگويم و از كسي پول بگیرم.
همسرش ميگويد :غصه نخوريد؛ النگوهاي دست مرا به
بازار ببريد و بفروشيد تا خرج سفر را داشته باشيم .ميگفت :با
احساس حقارت النگوها را به بازار بردم و فروختم .بعد كه به
حرم مشرف شدم پس از زيارت به امام رضا شرايطم را
عرض كردم.
دلم شكست و از حرم خارج شدم .در بين راه كه به خانه
ميرفتم يكي از دوستان را مالقات كردم ،او گفت :فالن عالم
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ارجمند از عراق آمدهاند و منزل آيت اهلل ميالني هستند .من
سالها بود كه ميخواستم ايشان را ببينم اما ميسر نميشد .با
خود گفتم :خوب شد همين االن ميروم و او را مالقات ميكنم.
به آنجا رفتم آيت اهلل ميالني در مجلس حضور نداشتند ،پرسيدم
گفتند :مريض هستند و در اتاق ديگر استراحت ميكنند؛ بلند
شدم كه بيايم فرزند آيت اهلل ميالني گفت :اگر پدرم را مالقات
كنيد خوشحال ميشوند و مرا به اتاق استراحت ايشان راهنمايي
كرد.
آقاي ميالني لطف كرد ،بلند شد و نشست .حالش را پرسيدم
خيلي خوشحال شد .ضمن صحبت پرسيد كي به قم برميگرديد.
گفتم :خدا بخواهد بعد از ظهر .چون ايشان مريض بود ،نخواستم
زياد بنشينم سريعتر به منزل برگشتم .بعد از ظهر هنگام سوار
شدن به قطار فرزندآقاي ميالني به بدرقه ما آمد و يك پاكت به
من داد ،پرسيدم اين چيست؟ گفت اندكي پول است وكم و زياد
آن را نميدانم.
وقتي كه داخل قطار ،پاكت را باز كردم عين ًا همان مبلغي بود
كه النگوهاي خانم را فروخته بودم.
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راوي :حجت االسالم علمالهدي
اولين فرزندمان دختر و مورد عالقه شديد ما بود .يك سال
و نيم داشت كه مريض شد .آن زمان در قم مشغول به تحصيل
بودم ،بعد از سه شبانه روز تب ،تشنج گرفت و بعد از آن هم
فلج شد.
براي معالجه نزد همه دكترهاي مشهور رفتيم ولي نتيجهاي
حاصل نشد ،بچه را با همان وضع برداشتيم و به مشهد آمديم ،در

مشهد هم به تمامي بيمارستانهاي آن زمان برديم؛ همهجا دست
رد به سينه ما گذاشتند و آخرين حرفشان اين بود كه خارج
ببريد شايد آنها بتوانند معالجه كنند.
ما كه وضع و حال خودمان را خوب ميدانستيم با كدام پول
بچه فلج را به خارج ميبرديم؟ ....بله از همهجا نااميد و مأيوس
شديم و تنها جايي كه مانده بود ،پناهنده شدن به امام رئوف
حضرت رضا بود.
شب جمعه يا شنبه(درست به خاطر ندارم) بچه را برداشتيم و
با همسرم به حرم آمديم .بچه را با همان حالي كه داشت باال سر
مبارك حضرت گذاشتيم و به توسل و التجا پرداختيم.
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تا نزديك طلوع فجر همچنان متوسل بوديم ،كه ناگهان همسرم
فرياد زد :من حضرت را بر باالي ضريح ديدم كه به بچه ما نگاه
ميكردند.
همان لحظه متوجه شدم كه بچه پاي خود را تكان داد ،با
شادماني تمام بچه را برداشتيم و از حرم خارج شديم ،فرداي آن
روز بچه را نزديكي از طبيبان مشهور مشهد بردم .معاينه كرد و
گفت :پاي بچه كام ً
ال حالت طبيعي پيدا كرده است و اين فقط
عنايت حضرت بوده است وگرنه بچه تا آخر عمر فلج ميماند.
ايشان هم اكنون در نهايت سالمتي همسر يك نفر از اهل علم
ميباشد و در قم زندگي ميكند.

113

راوي :خانم زهره كريمي
نام قبلي من ،توران حيّمپور بود .من در شهر اصفهان و در
خانوادهاي يهودي به دنيا آمدم .منزل ما در اصفهان نزديك مسجد
موسويان بود ،كه در ماه محرم مراسم عزاداري با شكوهي براي
سيدالشهدا برگزار ميشد.
من از دوران كودكي تحت تأثير عزاداريها قرارگرفته بودم و
سوجو ميكردم .در نهايت بر اثر
درباره رويداد عاشورا ،زياد پر 

عنايت امام حسين متمايل به دين اسالم شدم و به دور از
چشم پدر و مادرم ،در محضر يكي از علماي اصفهان مسلمان
شدم .سر انجام ،خانواده متوجه شدند و پدرم كه نسبت به دين
خود فوقالعاده متعصب بود ،هرچه سعي كرد مرا از دين اسالم
منصرف كند ،نتوانست.
مرا از زندگي خود طرد كرد و من به دليل تنهايي و بيپناهي
حاضر شدم با يك نفر مسنتر از خودم كه به ظاهر مسلمان بود
ازدواج كنم ،اما چون ازدواجم بدون تحقيق و بررسي صورت
گرفته بود بعدا ً شوهرم را بياعتنا به مسائل ديني يافتم به طوري
كه هيچ نشانهاي از نماز و روزه در زندگي او ديده نميشد.
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اين موضوع مرا سخت نگران كرد و بعد از چند سال زندگي
مشترك و تولد دو فرزند ،متوجه شدم كه شوهرم بهائي است.
تصميم به جدايي گرفتم و با دردسرهاي زيادي از او جدا
شدم ،ديگر در اصفهان نميتوانستم بمانم ،دو فرزند كوچك
خود را برداشتم و در سال  1349به تهران آمدم.
با مشكالت زيادي روبرو بودم مجبور شدم كه براي تأمين
معاشم كاري دست و پا كنم .در يك مهدكودك به عنوان مربي
مشغول كار شدم و زندگاني خود را از اين طريق اداره ميكردم.

زندگيام بسيار سخت بود ،خرج زندگي ،اجارهخانه و. ...
پدرم وضع مالي خوبي داشت ،آمدن مرا به تهران و آشفتگي
حالم را كه شنيد ،به تهران آمد و به من گفت :اگر از اسالم دست
برداري بيست ميليون تومان در اختيارت ميگذارم كه به اسرائيل
بروي و به درست ادامه بدهي .من قبول نكردم او هم سيلي
محكمي به من زد! ....و رفت.
روزگار من همچنان با سختي ميگذشت اما از اين كه بر
مسلماني خود استوار مانده بودم آرامش خوبي داشتم.
روزي يكي از فرزندانم در حالي كه در كوچه مشغول بازي
بود ظاهرا ً دستش را كنار درب اتوبوس خط واحد ميگذارد،
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راننده هم كه مشغول تميز كردن بوده ،در ماشين را ميبندد و
انگشتان بچه طوري الي در گير ميكند كه فقط اندكي به پوست
دست آويزان ميماند.
راننده در زد و از من ضدعفوني خواست .به دلم افتاد نكند
براي بچهام اتقافي افتاده باشد ،به دنبالش رفتم.
بالفاصله با كمك همسايهها بچه را به بيمارستان برديم .در
بیمارستان انگشتان او را پيوند زدند اما پيوند نگرفت و بعد از
سه ماه دست بچه ،عفونت كرد و به استخوان مچ دست سرايت
نمود.
از آن پس پيش هر جراح و متخصصي كه بردم ،گفتند :بايد
دست را از آرنج قطع كنيم ،هيچ راه و چارهاي نيست؟ گفتم :اگر
خارج ببرم ممكن است معالجه شود؟ گفتند :ما نميتوانيم براي
مريض كاري غير از قطع انجام دهيم ،شايد خارج بتوانند.
من چون هزينه اعزام فرزندم به كشورهاي اروپايي را نداشتم
و از طرفي از پزشكان اسرائيل در آن زمان زياد تعريف ميكردند،
ناگزير با فروش وسايل منزل و قرض و وام پسرم را برداشتم
و راهي فلسطين اشغالي شدم .در آنجا در بيمارستاني به
نام(پاداساي) او را بستري كردند .روز بعد پرفسوري بچه را
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معاينه كرد و گفت :سه ماه ديرآوردي ،نميشود كاري كرد بايد
دست او از آرنج قطع شود و چون پريشاني فوقالعاده مرا ديد،
گفت :در جامعه افراد زيادي هستند كه دست و پا ندارند اما
زندگی میکنند .بچهي تو هم يكياز آنها ،اجازه بده كه دستش
را قطع كنيم به زودي خوب خواهد شد.
ناگزير رضايت دادم .قرار شد مقدمات را فراهم كنند و در
روز بعد يعني روز دوشنبه عمل قطع دست را انجام دهند .من
ديگر حال خود را نميفهميدم و به شدت نگران و پريشان بودم.
شب دوشنبه با حالت بسيار پريشان اندکی خوابم برد .در عالم
رؤيا حضرت زهرا را ديدم .دامنشان را گرفتم و گريهكنان
عرض كردم :بانوي من! ميخواهند دست پسرم را قطع كنند.
حضرت دست مرا گرفتند و از زمين بلند نمودند و فرمودند:
نگران نباش من يك اوالدي در كشور خودت ايران دارم برو
آنجا ...چرا به اينجا آمدهاي؟! مطمئن باش كه هيچ مسئلهاي
براي پسرت پيش نميآيد.
از خواب بيدار شدم به ساعت نگاه كردم  2/5بعد از نيمه شب
بود ،بالفاصله به اتاق سرپرستار رفتم و گفتم :نميخواهم دست
بچهام را قطع كنید ،پرخاشي كرد و گفت :برو بخواب ،صبح با
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دكتر صحبت كن.
آن شب خوابم نبرد ،اول صبح نزد دكتر جراح رفتم و گفتم:
نميخواهم دست پسرم را عمل كنيد مرخصش كنيد ميخواهم
بروم ايران .دكتر اول با ماليمت صحبت كرد ولي وقتي ديد من
خيلي جدي هستم توهيني به من كرد و گفت :تو ديوانهاي!
احمقي! با اين وضع بچهات را ميكشي!
بعد ورقهاي را جلويم گذاشتند و گفتند :بايد رضايت بدهي
و مسئوليت را خودت بپذيري .رضايتنامه را امضا كردم و بچه

را به تهران آوردم و از آنجا به همراه هر دو بچه عازم مشهد
شديم.
در خيابان طبرسي اتاقي گرفتم .ساعت نُه صبح بچه را به
بخش ارتوپدي بيمارستان امام رضا بردم ،دكتر جواني آنجا
بود .دست بچه را معاينه كرد و بال فاصله بست .او هم توهینی به
من کرد و دستور داد مرا از اتاق بیرون کنند.
آنقدر التماس كردم و به روي پاهايش اشك ريختم كه
كفشهاي او خيس شد اما او مرا با ناراحتي و به كمك نگهبانان
بيرون كرد.
بيرون آمدم جلوي بيمارستان گريه ميكردم؛ رانندهاي پرسيد
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چه شده؟ گفتم :ميخواهم به حرم امام رضا بروم .مرا
سوار كرد .در بين راه پرسيد بوي چه ميآيد؟گفتم :دست بچهام
عفونت كرده هر جا ميبرم ميگويند بايد قطع شود .مرا در
خيابان طبرسي پياده كرد و رفت.
من آمدم جلوي پنجره فوالد و شروع كردم به گريه كردن .به
امام رضا عرض كردم :آقا مادرتان حضرت زهرا مرا
نزد شما فرستاده،آن قدر ضجه زدم كه از حال رفتم.
حالم كه جا آمد ديدم بچههايم دارند ،گريه ميكنند .خادمي
آنجا ايستاده بود و به من گفت :بلند شو! هر چه ميخواستي از
امام گرفتي .ساعت نزديك يازده شده بود ،از صحن خارج
شدم و به داروخانه اول طبرسي رفتم ،يك آب اكسيژنه براي
شستوشو و يك باند گرفتم و به مسافرخانه رفتم .پسرم را
نشاندم كه خودم باند دستش را عوض كنم .باند قبلي را كه باز
كردم ديدم اثري از زخم نيست يك لحظه فكر كردم با دست
سالمش اشتباه گرفتهام ،بعد متوجه شدم كه دست سالمش باند
نداشت و هر دو دستش جلو چشمانم سالم قرار گرفتهاند.
از فرط خوشحالی ،يك حالت ذوقزدگی به من دست داد،
دويدم وسط خيابان و داد ميكشيدم مردم اطرافم جمع شدند و
119

فكر ميكردند من ديوانه هستم ،مرا داخل مغازهاي بردند و ماجرا
را پرسيدند.
من فقط دست او را ميبوسيدم و بر چشمهايم ميگذاشتم.
باورم نميشد گويا خواب ميديدم .بعدها كه حالم بهتر شد ،پسرم
گفت :زماني كه تو پشت پنجره فوالد از حال رفته بودي ،يك
آقايي آمد دستم را گرفت و اين طوري گذاشت الي پارچه.
از آن تاريخ نتوانستیم مجاورت حضرت رضا را ترك
كنیم و در پناه امام همواره مورد عنايت بودهايم.
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راوي :آقای سید حسن هاشمیان
(خادم افتخاری امام هشتم)

پدرم برای انجام حج واجب ثبتنام کرده بود .کسالت شدیدی
بعد از نامنویسی پیدا کرده بود و همواره اظهار ناراحتی میکرد
که با این وضع بیماری چگونه اعمال واجبهی حج را به جای
آورد .من به پدرم قول دادم که نگران نباشد ،من خود به عنوان
پزشک کاروان او را همراهی میکنم .این قول و قرار میان ما بود
تا این که چند سال بعد نام پدرم برای رفتن به حج درآمد .نامهای
به يكي از مسئولين آستان قدس نوشتم و تقاضا کردم که اسم
مرا به عنوان پزشک کاروانهای حج منظور فرمایند و علت این
تقاضا را هم در نامه ذکر نمودم و مطمئن بودم که ایشان اجابت
میکنند .بعد از چند روز ایشان جواب دادند که امسال غیرمقدور
است ،چون ظرفیت تکمیل است و نمیشود بیش از سهمیه
کسی را معرفی کرد.
به هیچ عنوان دیگر هم نمیشد که اقدام به رفتن نمایم .از
طرفی پدرم که پس از سالها انتظار ،نامش برای حج درآمده
بود در وضعی نبود که بتواند تنها به حج برود و از طرفی قبول
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نمیکرد که به عنوان پزشک کاروان قبولم نکردهاند!! خیلی فکر
کردم که بتوانم مشکل را حل کنم ،تمام درها را بسته دیدم و از
همه جا ناامید شدم .درمانده و مستأصل ،چاره را در این دیدم که
خدمت حضرت رضا بروم و از امام رئوف استمداد نمایم.
صبح زود خودم را آمادهی زیارت كردم و به حرم مشرف
شدم .بعد از زیارت ،رو به حضرت پشت به قبله ایستادم و
عرض کردم :ای جدّ بزرگوار شرمندهام که از آغاز در خانهی
شما نیامدهام و نیازم را از شما نخواستهام ،به گفتهی مولوی «بار

دیگر ما غلط کردیم راه» ا ّما جواب پدر بیمارم را چه بدهم؟ دیگر
اشک مجالم نداد بسیار گریه کردم .عرض کردم آقا راضی نشوید
که من اینجا خجالت زده بشوم .دستم را به هر طریق که صالح
میدانید بگیرید وکمکم کنید.
آنچه الزم بود یا به عقلم میرسید به حضرت عرض کردم،
سپس از حرم بیرون رفتم .گفتم :بروم حال پدرم را بپرسم تا
ضمن صحبت دریابم که چگونه میتوانم موضوع را مطرح کنم.
حجت بود .به منزل
منزل پدرم در خیابان آزادی نزدیک مسجد ّ
ایشان رسیدم زنگ زدم که بیایند در را باز کنند ،خواهرم در را
باز کرد؛ تلفن داخل سالن داشت زنگ میزد .خواهرم دوید
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گوشی تلفن را برداشت ،بعد رو کرد به من گفت :با شما کار
دارند .گوشی را که گرفتم یکی از دوستان تهرانیام بود ،پرسید
دکتر تو کجایی؟ به خانهات زنگ زدم نبودی؟ گفتم به حرم رفته
بودم ،چه کارم داری؟ پرسید امسال به مکه نمیروی؟! خدایا چه
میشنوم ،گفتم :چرا ،ا ّما چگونه؟ من که برای مکه اسم ننوشتهام.
گفت :به عنوان پزشک .ا ّما امروز باید خودت را به تهران برسانی.
تشكر كردم .نمیدانم از شوق با پدرم احوالپرسی کردم یا خیر،
به منزل رفتم مدارک الزم را برداشتم و به خیابان سناباد به دفتر
فروش بلیط هواپیمایی رفتم .با عجلهی تمام به مدیر دفتر گفتم:
آقا یک بلیط برای تهران به من بدهيد؛ پرسيد برای چه روزی
میخواهید؟ گفتم :همین امروز .مدیر دفتر با شگفتی به من نگاه
کرد ،گفت :ما تا سه روز دیگر بلیطهای خودمان را فروختهایم.
گفتم :آقا اگر من امروز نتوانم تهران بروم ،کارم درست نمیشود.
گفت :از ما کاری ساخته نیست .دوباره کارم به بنبست رسید.
از همان دفتر فروش بلیط هواپیما رو به حضرت عرض کردم
سبب سازی فرمایید مشکل را حل کنید .در قلب متوسل بودم
و با امام راز و نیاز میکردم .فروشندهی بلیط گفت :آقا بیخود
معطل نباشید فکر هم نکنید ،نمیشود .همینطور که داشت
123

حرف میزد یک نفر وارد شد و به فروشندهی بلیط گفت :برای
من امروز مشکلی پیش آمده یا بلیط مرا پس بگیرید ،یا به روز
دیگری موکول کنید .فروشندهی بلیط گفت بلیط خود را به
همین آقا بده و پولت را هم از ایشان بگیر.
چنین بود که با عنایت حضرت ،پدرم را به مکه بردم و در
تمامی مراحل او را کمک کردم ،چند نوبت گرمازده شد و چون
در ازدحام جمعیت قادر به طواف نبود او را با افتخار تمام به
کولم گرفتم و طوافش دادم و در برخی از موارد ،به نیابتش اعمال

انجام دادم.
حضرت رضا معجزه آسا مشکلی را حل کردند که از
طریق معمولی و عادی هرگز حل نمیشد.
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راوي :آقای سلمان رایکو

(ایتالیایی تازه مسلمان(شیعه))

قب ً
ال مسیحی کاتولیک بودم .از دوران جوانی عالقهی زیادی
به موضوعات عرفانی داشتم .آداب دینی و نیایشهای مذهبی
کاتولیکها مرا قانع نمیکرد و به روحم لطافتی نمیبخشید .بدین
جهت در مورد دیانت اسالم شروع به تحقیق کردم.
کتب مذهبی اهل سنت را مطالعه نمودم ا ّما آنچه که من در

پی آن بودم ،یعنی ارتباط میان ظاهر و باطن را در آن کتب ندیدم.
من با مذهب شیعه آشنایی چندانی نداشتم ،چون در خارج بیشتر
مسلمانها اهل سنت هستند ،تا این که با نوشتههای مستر ُکربن
فرانسوی برخورد نمودم که عقاید شیعه را در کتب خود بیان
نموده است .شیفتهی مذهب شیعه شدم زیرا به نظر من حقیقت
اسالم به خصوص عرفان حقیقی در عقیدهی تشیّع ُمتبلور است.
پس از مطالعهی زیاد و بررسی همهجانبه دین اسالم ،مذهب
شیعه را اختیار نمودم و هم اکنون چهار سال است که در حوزهی
علمیّهی قم درس میخوانم.
بعد از مسلمان و شیعه شدنم سفری به خراسان و به زیارت
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امام رضا آمدم .در مشهد احساس كردم امام رضا به
من لطف ویژهای فرمود .از آن پس بود که تصمیم گرفتم در ایتالیا
برای عقیدهی تشیع کار کنم و هم اکنون با کمک یکی از دوستانم
چندین نفر را به دین اسالم و مذهب شیعه هدایت کردهایم.
در ایتالیا که مشغول تبلیغ اسالم و عقیدهی شیعه بودم گرفتار
یک مشکل حاد روحی شدم که به طور طبیعی حل آن ممکن
نبود .چاره را در این منحصر دیدم که به حضرت رضا
متوسل شوم .من در کمال ناامیدی از تمام اسباب و وسایل
ّ

عادی از همان مسافت دور رو کردم به خراسان و به حضرت
علیبنموسيالرضا عرض کردم:آقا مشکل مرا چاره فرمایید.
من در ایتالیا نوکری شما را به عهده دارم .شاید باور نکنید چیزی
نگذشت که امام هشتم مشکل مرا حل فرمودند و مرا رهین
منّت خود ساختند.
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راوي :حجت االسالم صالحی
(مدرس حوزهي علمیه خراسان)

آیت اهلل سید محمد باقرحجت از علمای بزرگ مشهد بود.
عنايتي از حضرت رضا را بدین بیان نقل نمود:
وقتی که من در کربال بودم سرهنگی از تهران برای زیارت به

کربال آمده بود و در مدّ ت اقامتش در کربال به نماز جماعت من
حاضر میشد .وقتی که من از کربال در مشهد ساکن شدم ،همان
سرهنگ با خانمی که همراهش بود به خانهی من آمد و بعد از
احوالپرسی گفت :آقا این خانم یهودی است ،میخواهد مسلمان
شود .من او را خدمت شما آوردم تا آداب مسلمانی را به او یاد
بدهید .من از آن خانم پرسیدم شما میخواهید مسلمان شوید؟
گفت :آری ،مسلمان شدن ما جریانی دارد.
من و شوهرم هر دو یهودی و استاد دانشگاه هستيم .منزل ما
در تهران ،در همسایگی فرد محترم مسلمانی است ،در یکی از
اوقات سال من دیدم افراد زیادی به خانهاش رفت و آمد میکنند.
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پرسیدم در منزل این همسایه چه خبر است؟ گفتند :این شخص
از زیارت مشهد برگشته است ،مردم به دیدنش میآیند .گفتم
مگر از شهر مشهد برگشتن دید و بازدید دارد؟ گفتند از زیارت
امام آمده است ،مشهد مزار امام شیعیان علیبنموسیالرضا
است ،مردم برای زیارت و رفع حوایجشان نزد امام میروند.
این موضوع همچنان در ذهن من بود تا وقتی که فرزندمان
مبتال به سرطان شد .برای معالجهاش همهجا رفتیم بینتیجه
بود .یک روز که وضعش بسیار بحرانی بود او را به بیمارستان

بردیم .بعد از معاینه ،پزشکان گفتند :شما مردهای را به بیمارستان
آوردهاید؟! دیگر هیچ کاری از ما ساخته نیست.
با خواهش و تمنا او را بستری کردند ا ّما دیگر نا امید بودیم.
وقتي به خانه برگشتیم ،من به یاد آن دید و بازدیدها افتادم.
از همانجا به حضرت رضا امام شیعیان متوسل شدیم .با
شوهرم نذر کردیم که چنانچه امام فرزند ما را شفا بدهد هر دو
نفرمان مسلمان و شیعه شویم .صادقانه به حضرت متوسل شدیم،
تا هنگام صبح به دعا و التجا گذراندیم .فردا که به بیمارستان
رفتیم در نهایت شگفتی فرزندمان را سرحالتر از روز قبل دیدیم.
پزشکان که برای ویزیت آمدند تعجب کردند .وضعش کام ً
ال
128

تغییر کرده بود ،نظر اطبا این بود که او حتما شفا یافته است.
فرزند ما خوب شد وحاال ما آمدهایم در مشهد به نذر خود وفا
کنیم و بعد از قبول اسالم به زیارت حضرت رضا برویم.
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راوي :حجت االسالم شوشتری
(امام جمعهی شاهینشهر)

پدرم روحانی و ساکن مشهد بود .زمانی که به درس مرحوم
شیخ مجتبی قزوینی میرفت ،من حدودا ً ده سال داشتم وگاهی
همراه پدرم برای زیارت به حرم حضرت رضا میرفتم .در
یکی از همین روزها که حرم مشرف شده بودیم من جلو ضریح
رفتم و دستم را به پنجرهی ضریح گرفتم .آن زمانها حرم زیاد
شلوغ نبود ،هر کسی به راحتی میتوانست ضریح را بگیرد و با
امام راز ونیاز کند.
من از پنجرهی ضریح به داخل ضریح مطهر نگاه کردم در
داخل ضریح سریری را مشاهده کردم که امام بر روی آن خوابیده
بودند و ملحفهی سفیدی بر روی خود کشیده بودند .تا چشمم
بر حضرت افتاد ملحفه را از روی صورتشان برداشتند و به من
لبخندی زدند.
فوقالعاده خوشحال شدم .گمان من در آن سن و سال این
بود که همگان امام را در داخل ضریح میبینند و به همین دلیل
است که به کنار ضریح میروند.
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این موضوع را به کسی نگفتم .اما بعدها متوجه شدم که آن
یک عنایت ویژه بوده است.
و شیرینی آن لبخند شعلهای بر جانم زد و مرا به پیروی والیت
مشتعل ساخت و بر مجرای والیت امامان معصوم به تکاپو
انداخت.
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راوي :حجت االسالم سید حیدر عبادي
یک روز فردی خدمت شیخ حبیب اهلل گلپایگانی امام جماعت
مسجد گوهرشاد میرود و مقدار زیادی پول به رسم امانت نزد
ایشان میگذارد .مرحوم گلپایگانی به آن شخص میگوید :من
امانت شما را قبول نمیکنم پول را نزد آقای سید یونس اردبیلی
ببرید.
آن مرد با خواهش و تمنّا که «آقا دیروقت است من نمیتوانم
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منزل ایشان را پیدا کنم و معلوم نیست که ایشان بپذیرند و .»...
آقای گلپایگانی را در معذوریت اخالقی قرار میدهد و پولها
را گذاشته و میرود.
فردای آن روز برای دریافت پول خود میآید .وقتی که آقای
گلپایگانی میروند که از اتاق دیگر خورجین پول را بیاورند
متوجه میشوند که پول نیست .به صاحب پول میگویند:
ّ
خورجین پول نبود .آن مرد سر و صدا راه میاندازد که تو قصد
خوردن پول مرا داری!
بعد هم به کالنتری رفته شکایت میکند و از کالنتری پاسبانی
را به همراه خود میآورد و غائله باال میگیرد .مردم اجتماع
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میکنند .آقای گلپایگانی ...امام جماعت ...شخص آبرومند...و
تهمت اختالس!
متوسل به حضرت رضا میشوند.
آقای گلپایگانی در قلب ّ
در همان لحظه مردی نزد صاحب پول میآید که پولها نزد من
است از آقا دست بردارید ،من دیشب شما را زیر نظر داشتم بعد
از سپردن پولها به آقا ،شب از پنجره رفتم پولها را برداشتم.
صبح که میخواستم از شهر خارج شوم نفسم بند آمد چنان
مینمود که کسی گلویم را گرفته میخواهد خفهام کند یقین
کردم که این حالت به دلیل همراه داشتن این پولها است.
نتوانستم پولها را ببرم و برگشتم.
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راوي :حجت االسالم علم الهدی

130

من همواره این مشکل علمی را داشتم که حل آن برایم الینحل
باقی مانده بود که «ای امام رئوف و مهربان چگونه است که شما
به بعضی از حوائج مؤمنان سریع ًا پاسخ مثبت داده ،رفع مشکل
میکنید و بعضی از خواستهها را دیر اجابت میکنید و بعضی
حوائج را اصوالً اجابت نمیکنید؟»
هرگاه به حرم حضرت رضا مشرف میشدم ،از ایشان
سؤال میکردم.
این سؤال را همیشه از حضرت داشتم تا این که شبی در
عالم رؤیا مشاهده کردم حضرت رضا در جايی نشستهاند.
مرحوم پدرم و حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در دو طرف امام
ایستاده بودند .تا چشمم به حضرت رضا افتاد ،خطاب به
من فرمودند :امور عالم تابع مصالح نفس األمریّه است(.یعنی
اجابت دعا به هر کیفیت و عدم اجابت آن بسته به این است که
مصلحت دعاکننده در چیست).
وقتی که ما دعا میکنیم و چیزی را میخواهیم دقیق ًا نمیدانیم
که آیا انجام آن کار به نفع واقعی ما هست یا خیر؟ و آیا انجام
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آن کار از جانب حق مقدر گردیده یا خیر؟ بنابراین باید در دعا
کردن از امام مصلحت خود را بخواهیم.
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راوي :حجت االسالم سرحدّ یزاده
قاضی محمد نعیم از طرف مادربزرگش با من قرابت داشت.
سفری به دیدن من آمد و برایم این طور گفت من چشم درد
سختی شدم ،هر دو چشمم تار شده بود ،جایی را نمیدیدم.
در معاینات ،پزشکان به نتیجهی مطلوبی دست نیافته بودند
و نمیدانستند که چه باید بکنند .من هم از این وضع و حال
توسل و
خود خسته شده بودم .در عالم فکر و اندیشه بر ذهنم ّ

شفای بیماران گذشت و این که عیسی مسیح چگونه بیماران را
شفا میداد و یا افرادی مدعی هستند که از امام رضا شفا
میگیرند؟ با همین فکر و خیال خوابم برده بود .ناگهان دیدم
کنار تخت بیمارستانی من ،جانمازی سبز گسترده است و سیّدی
بلند باال بر آن جانماز ایستاده و با دست باز نماز میخواند ،چنان
که شیعیان نماز میخوانند .نماز آن شخص که تمام شد به من
سالم کرد و به نام مرا صدا زد و فرمود :برخیز؛ من به آن سیّد
نورانی گفتم :نمیتوانم ،جایی را نمیبینم .آن آقا در حالی که
انگشتان دستش را به من نشان میداد ،فرمود :این چند تا است؟
گفتم :پنج انگشت .فرمود :پس میبینی .از خواب بیدار شدم در
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حالی که همهجا را میدیدم .متوجه شدم که آن سید نورانی امام
رضا بود.
از بیمارستان تقاضای مرخصی کردم و برای زیارت به حرم
آمدم و از عنایت حضرت رضا و فرزند رسول خداتاکنون
چشمانم هیچ مشکلی ندارد.
آقای محمد نعیم وصیّت کرده بود ،بعد از وفاتش آقای توسلی
عالم شیعیان تربت جام بر جنازهاش نماز بخواند و همین طور
خاصی داشت
هم شد .و بعد از دیدن آن کرامت و شفا ،حاالت ّ
و ارادت فراوانی به خاندان عصمت و طهارت ابراز میداشت و
خدایش بیامرزد.
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