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و سرپرست  رالحاجی. اممیمعظمه مشرف شد یبه مکه ،یاز تهران به همراه جمع ،ی هجر ۱۳۳۶در سال 

 یی هانیو با ماش  گرفتند،یتومان م  ۳۰۰تومان تا    ۲۵۰حدودِ    یز یما، »صدر االشراف« بود. در آن زمان چ

 که ما را به مکه رسانده؛ و از آن جا به عراق بازگردانند.  بستند،یداد مقرار

کاروان، خدمت   یو به عنوان روحان  شدم؛ یالحرام مشرف م  اهللتیمرتبه بود، که به ب  نی چهاردهم   یبرا  من

حجاج وضع   یها نی ماش یِبرا ین یعربستان قوان ،ی. آن سال در راه بازگشت به عراق، به خاطر مسائلکردمیم

وهمراه هم حرکت کنند.   ،ییصدتا  روانکا  کیدر    دیخدا، با  یزائران خانه  ی هانیکه؛ ماش  ن یو آن ا  کرده بود،

.  کردیرا، همراه کاروان حمل م   گریو ملزومات د  یدکیهم لوازم    ن یماش  ک یسرپرست داشت؛ و    کیهر کاروان  

 حفاظت از قافله را،  ی فهیدر عقب کاروان، وظ  یگر یدر جلو، و د  یکی  س، ی پل  نیضمناً دو ماش

تهران    ی محمود آقا، و اصغرآقا داشت که، هر دو بچه  یهاما دو راننده، به نام  نیعهده داشت. ماش  بر

 بودند. 

 ی ما در آخر صف، پشت سر همه   نِی. از قضا ماشکردیم  یکه کاروان به راه افتاد، اصغرآقا رانندگ  یهنگام 

که   نیناراحت کرد؛ و شروع کرد به غُرو لُند کردن، و ا   یلیموضوع اصغرآقا را، خ  نیت؛ و اقرار گرف   ها نیماش

.  میخاک بخور  ریتا آخر مس  دیبا   و  م؛یشد  یدر برگشتن هم آخر   م؛یبود  یآخر   نیدر حرکت از تهران، ماش

 . رمیقرار بگ  گر، ید  یها نیماش  یخارج شوم؛ و بروم در جلو ها نیاز صفِ ماش  دیمن با

دوباره به کاروان ملحق  ،یمسافت مودن یجدا شده؛ پس از پ  ها،نی در نظر داشت که از صف ماش اصغرآقا،

را، منحرف کرد و از کاروان جدا شد. من به خاطر   نی.اما او نادانسته ماشردیکاروان قرار گ  یشود؛ و در جلو

کرده؛   حتینص   ی لی. لذا او را خهاستانت  ی و ب  سروته یعربستان، ب  ی هاابانیکه ب  دانستمیم  ، ی متماد  ی سفرها

 ی هم سکوت کردند؛ و با من همراه   گرید  انیو اصرار نمودم که از قافله جدا نشود. اما او گوش نکرد. حاج

راه    کیاز    میتوانیو م  م؛یدار  نی آب و بنز  یکاف  یخود را گرفت؛ و گفت: به اندازه   مینکردند. اصغرآقا، تصم 

 یمسافت  یبه راه افتاد. پس از ط  ابانی. او از کاروان جدا شد؛ و در بمیبرسانکاروان    یخود را به جلو  ،یفرع

  اد،ی. ما با داد و فردیکم شب هم فرا رسراه را گم کرد؛ و نتوانست خود را به کاروان برساند. کم  ،یطوالن

شدم؛ به آسمان نگاه کردم   اده یپ  نیماش  از  ی. وقتمیرا، متوقف کند تا نماز بخوان  نی که ماش  میاو خواست  از

.  میارا، به اشتباه آمده  یادیکه راه ز  دم یشده؛ فهم   ادیما با هفت برادران،]هفت اورنگ[؛ ز  یکه، فاصله  دمیو د

  م؛ یاکه آمده یو فردا صبح، از همان راه  م؛یکنیم توتهیب جا نیخاطر به راننده گفتم: »امشب را هم   نی به هم 

 .« میگردیباز م
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 یها شن  ی حجاز، دارا  ی . اما از آن جا که صحراهامیبرگرد  ، یروزیتا از همان راه د  میصبح، سوار شد  فردا

 شب،یاز راه د   ی اثر  چ ی. ه میکن  دایراهِ بازگشت را پ  مینتوانست  دهد؛ یحرکت م  وستهی ها را پنرم است؛ و باد آن

 .رفت یفرو مها،  هم مرتب در شن نیصحرا نبود. از آن طرف، ماش ینهیبر س

و دوباره شب   م؛ ینبرد  ییو سرانجام ره به جا  م؛یمودی را، چند فرسخ، چند فرسخ، پ  ی متعدد  ی هاجهت

. من به عنوان میشده بود  د یزده و ناامهم تمام شد. همه، وحشت  ن یصبح روز سوم؛ آب و بنز  فردا،   .دیفرا رس

اصغرآقا بود، که ما را به   نیخدا آمده بودم گفتم: »ا  یبه خانه  ،یادیز  یکه سفرها  یکاروان، و کس  یروحان

بزرگ  د؛ یکشان  جانیا گناه  چاره  یو  اما  داد.  انجام  ن  یارا  زمان   ی همگ  د ییایب  ست؛یهم  امام  به 

سعادت   ی زه   د؛یهالکت، نجات بخش ابان یب نی. اگر آن بزرگوار ما را، از امی، متوسل شو"فرجهیتعالاهللعجل"

قبل   دییایشد. ب  م یخواه   واناتیح  ی مُرده، طعمه  ابان یب  نیدر ا  ی ما نرسد؛ همگ  ادیبه فر   اگر  ،اما یو خوشبخت

حفر کند؛ و در آن گودال    یخود گودال  یهر کس برا  فتد،یرمق بیب  مانیحال شده، و دست و پا  یاز آن که ب

نشود؛ و    واناتیح  یو حداقل بدن ما، طعمه  م؛یها جان بده برود، که اگر مرگ به سراغ ما آمد، در آن گودال

مشغول شدند؛ و هر   همه  .میها مدفون شوشن  ر یو در ز  زد؛ یما بر  ی ها را روو شن  دهیبا گذشت زمان، باد وز

 کند.   یخود قبر  یبرا  کی

ا  و به حاج  نیدر  بنش  یگفتم: جلو  انیحال،  معصوم    نند،یقبر خود  به چهارده  ، "همیعلاهللصلوات"تا 

، بعد به "آله وهیعلاهللیصل"توسل کردم. ابتدا به رسول خدا    یو خودم شروع به خواندنِ دعا   م؛ییبجو  یتوسّل

زهرا   سا"هایعلاهللسالم"حضرت  به  سپس  و  وقت"ن یأجمعهمیلعاهللصلوات"امامان    ری،  عصر   ی ؛  امام  به 

حال الهام شدم که، همه با هم   نی. در امیکرد  ی اد یز  یهیخواندم؛ و گر  ی اروضه  دم، ی رس"فرجهیتعالاهللعجل"

الزمان أدرکنا«؛ صاحب  ایأدرکنا،    یاباصالح المهد   ایفارس الحجاز أدرکنا،    ای: »  میذکر بخوان   نیا  با»آقا« را،  

  .میزدیو آقا را صدا م  م؛ یکردیرا، تکرار م  فی ذکر شر  نیا  ی و زار  هیو گر  ، یدیهمه با حال ناام

را، در راه    میکه به همراه دار  ی اموال  یهمه  م؛ یافتیکه اگر نجات    د،یبا خدا قرار بگذارگفتم: »    ان یحاج  به

 یهیو بق م؛ ینکن ی به ما مراجعه کرد، در حق او کوتاه  یازمندیکه، اگر ن میبا خدا عهد ببند م؛ یخدا انفاق کن

مشغول راز و   یبعد از توسّل و توجّه، هر کس  «.میباش  یمردم، کوشا و ساع   یازها یعمرمان را، در برآوردن ن

 یخود سخنان  یرفتم؛ و با خدا  ی کوچک  ی خود شد. من هم از جمع جدا شدم؛ و پشتِ تپه  یبا خدا  از،ین

 ادمان،یو کجا به فر   یپس ک  ؛یما نرس  ادیجان! اگر االن به فر  »آقاگفتم، که بماند. به امام زمان عرضه داشتم:  

 ،ینیری حالت ش ن ی. در مدت عمرم، چنستین ف یداشتم، که قابل توص یبیوسل عجو ت هی.« گردیرس ی خواه 

 نشد.  دای در من پ  گر یچه قبل و چه بعد از آن حادثه؛ د
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مرد عرب، به همراه هفت شتر، که   کی  لیدر شکل و شما  ،ییحال توسل و تضرع بودم؛ که ناگهان آقا  در

از   ز،یدر مقابل من بود و همه چ  ،یصاف و هموار  ابانیکه ب  بر آنان بود؛ در برابرم ظاهر شد. با آن  ییبارها

 و متوجه نشدم.   دم،یبود؛اما من آمدن او را ند  تیمسافت دور قابل رؤ

  ای. رودیبه مسافرت م  شیاست که، همراه شترها یشتربان اناًیحجاز است؛ و اح  یها کردم، از عرب الیخ

خوشحال شدم، که از   یاو به حد دنیاست. با د کردهیعبور م ابان، یب نیاست که، تصادفاً از ا یرهگذر دیشا

. دمیدیعربستان و عراق بود؛ م   انیمکه مرز    ه، یاو، خود را در جَر  دنی. با ددمیگنجیدر پوست خود نم  ،یشاد

خواهد کرد. در حال بشاشت   ییما را راهنما و    داند؛یمرا،    ه« یبه »جر  دن یآقا، حتماً راه رس  ن یبا خود گفتم: ا

به طرف او رفتم؛   ی آن آقا به طرف من آمدند؛ من هم از جا برخاستم، و با خوشحال  دم ید  کهبودم،    یو شادمان

کردند.    یروبوس  م، یدیالسالم و رحمةاهلل و برکاته«. به هم که رس  کم یو به او سالم کردم. در پاسخ فرمودند: »عل

 با،یز  اریبود؛ و چشم و ابرو و صورت بس  تیو جذاب  ییبایاو، در اوج ز  لی. شمادمیرا بوس  شانیمن هم صورت ا

فتم: گ  د؟« یاراه را گم کرده  ق؛یالطر  عتم یفرمودند: »ض  یبه زبان عرب  ،یداشتند. پس از سالم و روبوس  یو نوران

 را به شما نشان دهم.  راهام که،  بله. فرمودند: من آمده

به دو کوه   د؛یآن دو کوه بگذر انی و از م د؛یبرو میراه مستق نیممنون. فرمودند: »از ا ی لیکردم: خ عرض

 هیتا به جَر  د، یریبعد طرف چپ را بگ  شود؛یم  ان یشما نما  یجاده برا   د؛ یها هم بگذرآن  ان یاز م  د؛ یرسیم  گرید

 .«دیبرس

الّذ   آقا؛ فرمودند: »النذور  راه  نشان دادن  از  ل  ی پس   ح ی صح  د،یاکه کرده  یینذرها  ح؛یبصح  س ی نذرتم 

 ی راجح[ است، اگر همه  لیشما مرجوح ]در تعارض با دل  »نذر   من؟ فرمودند:  ی.« عرض کردم: چرا، آقاستین

را،  ییدارا انفاق کن  در   خود  به ع  د؛ یراه خدا  که، شما چهل روز در عراق   یدر حال   د؟ یرویراق م چه گونه 

ز  د؛یباشیم به  حس  ارت یو  امهیعلاهلل]سالم  ن ی امام  و  ساهیعلاهلل]صلوات  رمؤمنانی[،  و  امامان   ری[، 

بدون    ری در مس  د؛یدر راه خدا انفاق کن  د،یآن چه راه همراه دار  اگر  .دیشوی[، مشرف مالسالمالصلوةوهم ی]عل

 هم حرام است.   ی و تکدّ  د؛یشو یم  ییو گدا  ی و مجبور به تکدّ  د؛یمانیم  ی خرج

 د؛ یدیبه وطن خودتان رس  یو وقت   د؛یسیکرده و بنو  متی االن ق  د؛یبه همراه دار  ،ییرا از مال و دارا  چه آن

را صدا   ت یفرمودند: »رفقا  سپس  اکنون عمل به نذرتان، مرجوح است.«   د؛ یآن، در راه خدا انفاق کن  یبه اندازه

 .« دیهست  ه یاول مغرب در جر  د،یفتیاالن که به راه ب  د؛یکن، و فوراً سوار شو
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.  میدیدیاما ما آنان را م  دند؛یدیو انابه، و توسل و تضرع بودند، و ما را نم   هیما، هنوز در حال گر  دوستان

 یکی  یک یبه طرف ما آمدند.    یحال از جا برخاستند؛ و با خوش  بارهکیما    دنیها را صدا کردم، با دآن  یوقت

 ن ی و از هم   دیفرمودند: »سوار شو  "فرجهیتعالاهللعجل"گاه حضرت حجت  . آندندیسالم کرده، دست آقا را بوس

 .«دیراه برو

: حاج به من گفت  انی از حاج  ی کی.«  میتا برو  د یدوستان گفتم: آقا راه را به من نشان دادند؛ سوار شو  به

 دییای. بمی که مجدداً راه را گم کن  ن یا  ا یها فرو رود؛  شن  دردوباره،    ن ی ممکن است ماش  م، یافتیآقا! اگر راه ب

و ما را  ده،یتا زحمت کش م؛یبده   خواهدیکه م  یمرد عرب، به مقدار  نیاالن به ا  نی هم نذر شده را،   یهاپول

 کند.«   یبه مقصد، همراه   دنیتا رس

ها بگو آن  ی من، به همه  ی[ جلو لیاسماع  خ یفرمودند: »]ش  دند؛ یمذکور را، شن  ی سخن حاج  یوقت  آقا،

نذر شما مرجوح   ند،یفرمایآقا م  حجاج گفتم:   ری.« من هم به حاج محمد، و ساستین  حیها صحکه، نذر آن

به   د،ی خواه یام پول مد؛ با کدیتان را، االن در راه خدا بدهو اموال  ییدارا  ی اگر همه  باشد؛ینم   ح یاست، و صح

هم حرام   ییو گدا  د؛یشویم  ییو گدا  ،یدر عراق مجبور به تکد  د؟یبرگرد  رانیجا به او از آن  د؛یعراق برو

 است.

است؛ وگرنه خودم   یشما در سفر کاف  یبرا  د،یکه همراه دار  یپول  دانمیفرمودند: »من م  نی چنآقا هم  آن

به قلبم الهام   بارهک ی  م؛یآقا را با پرداخت پول، با خود همراه کن  میتوانینم   م،یدید  ما  .«دادمیبه شما پول م

 باشند؛یم   مند دهیعق  یلیشد که، آقا اهل حجاز هستند؛ و اهل حجاز در سوگند به قرآن، و احترام به آن، خ

 سوگند دادم.   نرا به قرآ  شانیآورده؛ و ا  رونیلم بود، ببغ  بی که در ج  ی خاطر، قرآن کوچک  ن یبه هم 

 ی به قرآن قسم نخور! باشد حاال که مرا، به قرآن قسم داد  ؟ یخور یفرمودند: »چرا به قرآن قسم م  آقا

کند؛   یاصغر مقصر است، که باعث گم شدن شما شد؛ اکنون محمود رانندگ  ی.« سپس فرمودند: »علمیآیم

سوار شوند.« به  زودتربه رفقا هم بگو  ن؛ی[ هم، کنار من بنشلیاسماع خیو شما ]ش  نم؛ ینشیمن هم وسط م

 و خودشان کنار راننده نشستند؛ و   دند؛یرا، همان جا خوابان  شانیکن! آقا شترها  یمحمودآقا گفتم: تورانندگ

ا را روشن   ن ینشستم. حاج محمود، پشت فرمان نشست؛ آقا به من فرمودند: »بگو ماش  شانیمن هم کنار 

نداشتند. حاج محمود   یو آب، توجه  نیها به نداشتن بنزاز مسافران، و راننده  کی  چی حال ه   نیکند.« در ا

اشان را حرکت دادند؛ اما بابهس  انگشت  آقا،   دم یلحظه د  نیروشن شد و به راه افتاد. در ا  ن یاستارت زد؛ ماش

 ی. وقتمود یپیها فرو رود، به سرعت راه خود را م که در شن  نیبدون ا  ن، ی من از رمز و راز آن آگاه نبودم. ماش
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 ان یظاهر شد. آقا فرمودند: »بگو از م  گریطور که آقا فرموده بودند، دو کوه دهمان  م؛یآن دو کوه گذشت  انیاز م

 کند.«   کتدو کوه، حر  نیا

زوار،   ریاما نام من و سا  کردند؛یصحبت م  ، یسخن نگفتند؛ و تنها با من به عرب  یکه اصالً فارس  نیبا ا  آقا؛

ما را متوجه شده، پاسخ   یو سخنان فارس  بردند؛یو همه را به اسم، نام م  دانستند؛یها را مو حجاج و راننده

 .گفتندیم

کرده، فرمودند:  »اآلن اول ظهر است. به راننده بگو   یآقا به آسمان نگاه  م؛یدیبه وسط دو کوه رس   یوقت

و   م؛یشوی. من هم نماز خود را بخوانم؛ بعد از نماز سوار مدیو نماز خود را بخوان  د؛ییایب  ن یی. همه پاستدیبا

 .« میه برسیشاءاهلل، به جرخورده؛ تا اول مغرب ان  ن یناهار را هم در ماش

شدند؛ آقا   ادهیدوستان پ  یرا نگه داشت. وقت   نیهم ماش  شانیا، به حاج محمود گفتم. اسخنان آقا ر  من

امیندار  یآب   ر،ی عرض کردم: خ  د؟«یفرمودند: »آب که ندار آقا در  به   یخار  یچههنگام درخت  نی.  را، که 

  د یبرواست.    یآن چاه   کنار  ؛ینیب یعصا بود؛ به من نشان دادند و فرمودند: »آن درخت را که م  کیضخامت  

 جا نی. من هم دیرا هم آب کن  تاننی ها را هم پُر کرده، ماشمشک  د؛یو نماز بخوان  دیریوضو بگ  د؛ یآب بنوش

 من وضو دارم.«  خوانم؛ینماز م 

 ی کم  ا یوجب    کیزالل و گوارا داشت؛ و حدود    یکه، آب  میدید  یچاه   م؛یدیچه رسبه آن درخت  یوقت

و   ده؛یاز آن آب نوش  میتوانستیو م   د؛یرسیمان به آب مدست  یبود. به راحت  ترنیی پا  نی از سطح زم  شتر،یب

  فیبود، تشر  دهیرس  انیپا  به. خالصه بعد از انجام کارها، و خواندن نماز؛ آقا هم که نمازشان،  میریوضو بگ

 یبه راه افتاد؛ من مقدار  نیکه ماش  ن یبخورند.« بعد از ا  ن یآوردند؛ و فرمودند: »همه ناهارشان را، داخل ماش

 ی.« مقدارخواهمیو فرمودند: »نم   برنداشتند؛  یزیچ  شانیبرداشته، به آقا تعارف کردم؛ اما ا  یو خوراک  لیآج

 ی تعارف کردم؛ که آقا مقدار  شانیدرست کرده بودم؛ به ا  ز، یخوب و تم  دمنان که خودم، در »شاهرود« از گن

 که بخورند.  دمیبرداشتند؛ اما ند

 از علما،  ی کردند؛ و از بعض   ف یمانند همدان، کرمانشاه و مشهد، تعر  ران،یا  ی شهرها  یاز بعض   شان،یا  گاهآن

، که در آن "حفظه اهلل"یخراسان  د ی وح  اهلل تیحضرتِ آ  ی نمودند. و درباره  د یتمج  ؛ یهمدان  ی مانند مالّ عل

 .« رسدیم   شانیما، به ا  ات یو عنا  »برکات  نموده؛ فرمودند:  یمعروف بودند توجه   ؛یخراسان  ن یحس  خ یزمان، به ش

تر خواهد تان خوب است؛ و خوبشاءاهلل، وضعداده، فرمودند: »شما ان  یدواریهم به من ام  یمقدار  گاه،آن

 برطرف شد.   ها یدادند. بحمداهلل، آن گرفتار یدارکه داشتم دل  ییهایناراحت  یشد.« و درباره
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 دی س  اهلل تیاز مراجع مثلِ »آ  ی آمد؛ آقا از بعض   ان یبه م  ییهااز علما، صحبت  ی بعض   یِ هدربار  ر یمس  ی ط  در

 کردند.  دی و تمج  فیتعر  ان، یآقا  گری و د  «یحسن اصفهانابوال

از برکات   ها،نیا  ی : »همهفرمودندیم  کردم؛ یشان عرض مکه، خدمت  یاز مسائل  ی در پاسخِ بعض   شانیا

خانه، آب، چند فرسخ به چند فرسخ، قهوه  ران،یا  یها عرضه داشتم: »در جاده  نی ح  ن یاست.« در ا  تیما اهل ب

 .« ستین  ز یچ چی ه   جا نیاست. اما ا  وهیو م  ،ییروشنا

است.«   ت یها، از برکات ما اهل بآن  ی نعمت وافر و فراوان است؛ و همه  ران،یا  یفرمودند: »در همه جا   آقا

چنان راه خود را با   هم  ن،یاصالً متوجه مقصودِ آن حضرت نبودم. ماش  ز، یو من غافل از همه جا و همه چ

عراق، و عربستان    انیدر مرز م  هی طور که آقا فرموده بودند؛ به جراول مغرب، همان    که نیتا ا  مودی پیقدرت، م

 .میدیرس

 ه ی. امشب را در جردینرو  ییجا به بعد راه را، به تنها  ن ی. از ارومیم  گر یهنگام، آقا فرمودند: »من د  نیا  در

کردم: چشم! امشب   عرض   .«دیشما با آن قافله همراه شو  د؛ یآیاز مکه م  ، ییصدتا  ی قافله  کیفردا    د؛یبمان

 . دیما باش  همانیو م  د؛ ی. شما هم نزد ما بمانمیمانیجا م نی هم 

من هم اجابت کردم.   ، یدارم؛ تو مرا به قرآن قسم داد  ی ادیز  ی ! من کارهالیاسماع  خ یفرمودند: »ش  شانیا

. شما مراقب ستین  ح ی صح  د،یکه کرد  ی آن نذر   کنم، ی. دوباره تکرار مسپارمیبروم؛ و شما را به خدا م  دیمن با

  د؛یسیو بنو  د یتان را حساب کنگفتم، اموال  طور که قبالً نبخشند؛ همان  ی را به کس  شانییدارا  ها، نیکه ا  دیباش

  .« دیانفاق کن  آن   یبعد در وطن خودتان، به اندازه 

  شان ی و تا مغرب خدمت ا  م؛ی شد  نی حدود سه ساعت به ظهر مانده، همراه آقا سوار ماش  ما؛ .  رفتند  آقا

را   یمشغول ذکر بودند؛ اما، من متوجه نبودم که، چه ذکر  وستهی، پ"فرجهیتعالاهللعجل". امام عصر میبود

 ریو شمش  ست،بزرگ در طرف را  یریجاز، شمشاعراب ح  أت یبه کمرشان بسته بودند؛ و به ه   ی. شالندیگویم

آو  ی کوچک بر سرشان سرپوش[، که عرب  ی ]نوعشناقیمانند    یز یبودند؛ و چ  ختهیدر طرف چپ خود،  ها 

  ده یشان، کامالً دکمند، و چشمان جذاب  یو ابروها  ینوران  ی شانیبه سر مبارک انداخته بودند؛ اما پ  اندازند،یم

چند   شانیاجازه خواستم. ا  شانیاز ا   ،یکار  جامان  یهنگام، من برا  نیاخالق بودند. در اخوش یلیو خ  شد؛یم

که، چه بر   دم ی. تازه فهم دمیآقا را ند  گر یطور که مشغول صحبت بودم؛ د  ن ی کردند؛ و هم   ی همراه   یقدم

 را صدا زدم؛   رفقا.  سرمان آمده است

 عبداهلل!   حاج
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 محمد!  حاج

موضوع؛   دن یسخن، و فهم   نی! با گفتن امیاما او را نشناخت  م؛ یا حاال خدمت آقا بودها! از صبح تباطن  کور

 کردند.  هیهمه شروع به گر

با عجله در   ها،سیها و پلو سر و صدا، چند تا از شُرطه  ادیز  یهیحجاج، بلند شد. بر اثر گر  یهیگر  یصدا

از گروه ما مُرده   یکس  کردند،یم   الی مرده؟ آنان خ  یکسآمدند، و گفتند: چه  میبود  که، برپا کرده  یامهیخ

  دا یحاال که راه را پ  م؛ینمرده؛ ما راه را گم کرده بود  ی. من گفتم: کسمیکنیم  یو زار  هیاو گر  یاست؛ و ما برا

ندارد. در   ه یکه گر  ن یا  د؛ یکرد  دا یکه، راه را پ  د یاز آنان گفت: خدا را شکر کن  یکی .  میکنیم  هیگر  م؛یاکرده

ها گفتم:  اذان بلند شد؛ و مغرب شده بود. به راننده  یصدا م؛ یها، مشغول صحبت بودحال که ما با شُرطه  نیا

که فرمود: اصغر آقا مقّصر است. اصغرآقا  دانست، یاصغرآقا اسم تو را از کجا م دانست؟ یاز کجا م ا اسم شما ر

من سبب گم شدن شما شدم. گفتم:   من بود؛  ر یکردن و گفت: راست گفتند. تقص   هی بنا کرد به سر زدن، و گر

 . میدیرس  مانیاما الحمدهلل، به نعمت مالقات موال   ؛ یشد. تو ما را گم کرد ر یالحمدهلل؛ عاقبتش بخ

 انیپا

 

 ی شاهرود  یِنماز   آیته اهلل   «   لِیاسماع خی ش  اهللتیآ»  نقل از:    به

 ۳۲۴تا   ۳۰۸، صفحات "السالم هیعل"یمهد مجالس حضرت  کتابِ


