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 مقدمه
االسالم مصطفي آژیني مسافر  گونه مرحوم حجت در آستانة چهلمين روز رحلت شهادت

كربال و زائر اربعين كه صبح روز اربعين به لقاءا... پيوست، مجموعة حاضر مروري دارد 
هاي  او، همچنين پيامو هنري اخالقي  ،نامه و برخي از آثار علمي يبر احواالت و زندگ

هاي مسئوالن حوزه علميه مشكات و برخي از خاطرات  ها و بيانات و نوشته شخصيت
 باشند. دوستان او كه عمدتاً اساتيد و طالب محترم حوزه علميه مشكات مي

هلل ا عبد زائر ابااین مجموعه عالوه بر بزرگداشت و یادبود این طلبة فاضل و 
آسماني  وجودقاب كلمات كشاندن  بهبراي  ناقص و كوچک السالم(، تالشي است )عليه

بویژه مردم، االسالم مصطفي آژیني كه شاید بتواند براي عموم  حجت ذوابعادشخصيت و 
 جوانان و طالب علوم دیني مفيد و سازنده باشد.

حترم حوزه علميه مشكات كه زحمت االسالم محمودخاني از طالب م در انتها از حجت
 گردد. نامه را تقبل نمودند، تقدیر و تشكر مي بندي این ویژه طراحي و صفحه

 

  



 

 دهدثواب كسي كه در سفر كربال جان مي
؟  هم َْن َماَت ِفم َسَفرم  ... َقاَل َفَما ِلم

، ةم نَّ َن اْلجَ ْسَوةم مم اْلَحُنوطم َو اْلكم هم بم ِتم
ْ

َكُة َو َتأ ُعُه اِْلَََلئم َن،  َقاَل ع: تَُشيِّ ْذ ُكفِّ ي َعَلْيهم إم لِّ َو ُُتَ
ْيَحاَن َتْحَتُه،  ، َو َتْفُرُش َلُه الرَّ هم ْكَفانم

َ
ُنُه َفْوَق أ  َو ُتَكفِّ

ْن َبْْيم  َر مم وَّ ْرَض َحَّتَّ َُتَ َو َتْدَفُع اْْلَ
هم  ْن َخْلفم ْمَياٍل َو مم

َ
رَيَة َثََلَثةم أ َيَدْيهم َمسم

ْث  هم مم سم
ْ

ْنَد َرأ ْثَل َذلمَك َو عم َل َذلمَك َو مم
ْثَل َذلمَك،  ْجَلْيهم مم ْنَد رم َو ُيْفَتُح َلُه َباٌب  عم

هم َو َيْدُخُل َعَلْيهم  ََل َقْْبم ةم إم نَّ َن اْلجَ مم
اَعُة. ا َحَّتَّ َتُقوَم السَّ  ُروُحَها َو َرْيَحاُُنَ

عرض كرد: اجر كسى كه در  ي... راو
 جان داده چيست؟ 1سفر به كربال

امام صادق ع فرمودند:  حضرت
فرشتگان مشایعتش كرده و براى او 

آورند، و  يحنوط و لباس از بهشت م
خوانند، و  يوقتى كفن شد بر او نماز م

روى كفنى كه بر او پوشانده اند 
فرشتگان نيز كفن دیگرى قرار مى 
دهند، و زیر او را از ریحان فرش مى 
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از جلو فاصله سه ميل طى شده و از پشت و  كه هنمایند و زمين را چنان رانده و جلو برد
مى گردد و براى او درى از  شیجانب سر و طرف پا نيز مانند آن این مقدار مسافت گشا

بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسيم و بوى خوش بهشتى به قبر او داخل گشته و 
 تا قيام قيامت بدین منوال خواهد بود.

روند، از امام صادق عليه السالم  يم نيامام حس تاریكه به ز يدرباره كشته شدن كسان
 نقل شده است: نيچن
ر حسين)عليه السالم(، در راه زیارت او كشته شود با نخستين قطره خون، همه ئاگر زا "

گناهانش مورد بخشایش قرار مى گيرد و سرشت ملكوتى او بسان سرشت پيامبران به 
يوانى كافران و فاسقان، پاک و گونه اى شست و شو داده مى شود كه از سرشت ح

پاكيزه و خالص مى گردد؛ همينگونه قلب او شست و شو داده مى شود و هر ناخالصي از 
آن زدوده و لبریز از ایمان مى گردد، و در حالى خدا را مالقات مى كند كه از همه 

نى ناخالصى ها خالص است و شفاعت خاندان و هزاران نفر از برادران دینى اش بدو ارزا
و كفن و  خوانندشده است . فرشتگان به همراه جبریيل و فرشته مرگ، بر او نماز مى 

 حنوط او از بهشت هدیه مى گردد. و آرامگاهش بر او گسترده و نورباران مى گردد.
از درهاى بهشت به رویش گشوده مى شود و فرشتگان از بهشت براي او هدیه مى  درى

كوت پر مى كشد و تا آستانه رستاخيز با دوستان خدا آورند و پس از هيجده روز، به مل
 همچنان در آنجا خواهد بود.

از آغاز برپایى رستاخيز، او نيز سر از خاک بر مى دارد و بار دیگر با پيامبر و على و  پس
السالم( مصافحه مى كند، آنان بشارت كاميابى نجات بدو مى دهند و او  امامان نور )عليه

 نوشد و هر كه را دوست دارد مى نوشاند. كوثر مى  ى بردند تا از حوضرا به همراه خود م
 «الزیارات كامل»

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)مدظله العالي( پيام تسليت مقام معظم رهبري

بنا به اعالم یكي از مسئوالن دفتر مقام معظم 
االسالم  له پس از اطالع از رحلت حجت رهبري، معظم

 مصطفي آژیني فرمودند:

شنيدم فرزند آقاي آژیني در بازگشت از سفر »
اربعين به رحمت خدا رفته است. از طرف من به 
آقاي آژیني و مادر و همسر آن مرحوم تسليت 

 «ام كه طلبه خوبي هم بوده است. بگویيد. شنيده
 
 

  



 

 نامه فصل اول: زندگي



 

حمي ْْحنم الرَّ م الرَّ ْسمم اَّللَّ   بم
َ َعَلْيهم  جاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اَّللَّ نَْي رم َن اِْلُْؤمم  مم

ْ َمْن َقضى هْْنُ ُلوا َتْبديَل  َفمم ُر َو ما َبدَّ ْ َمْن ََيَْتظم هْْنُ  2َنْحَبُه َو مم
از مومنين مرداني هستند كه به عهدي كه با خدا بستند صادقانه وفا كردند، بعضي از آنها 
پيمان خود را به آخر رساندند)و به لقاءا... پيوستند( و برخي دیگر منتظرند و هرگز در 

 د تغيير و تبدیلي ندادند.پيمان خو
چشم به جهان گشود. كودكي و  1365مصطفي آژیني فرزند محسن در مهرماه سال 

نوجواني او همچون سایرین سپري شد با این توضيح كه او از همان طفوليت و بویژه در 
دوران نوجواني، عالقمند و دلبسته به دین و اهل بيت)عليهم السالم( و عامل به واجبات 

 محرمات بود.و ترک 
تكلف بود.  مصطفي فردي باهوش، داراي اراده قوي و پشتكار، با محبت و ساده و بي

دورة دبستان را در مجتمع آموزشي معلم و دورة راهنمایي و دبيرستان را در مجتمع 
السالم( طي كرد و با توجه به رشته درسي او كه ریاضي بود در  آموزشي امام صادق)عليه

شركت كرد و در رشتة مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد. كنكور سراسري 
پس از اخذ مدرک كارشناسي، در آزمون كارشناسي ارشد شركت كرد و در رشته 

 مهندسي مخابرات گرایش سيستم در دانشگاه تهران پذیرفته شد.
شجویي مصطفي از همان دوران نوجواني به مطالعه علوم دیني عالقمند بود. در دورة دان

و در كنار درس دانشگاه، مطالعه علوم دیني اعم از فلسفه و عرفان و تفسير و فقه را آغاز 
 شد. كرد و روز به روز شوق و عالقه او به كسب معارف و علوم دیني بيشتر 
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التحصيل شدن و در حالي كه اطرافيان انتظار ادامه تحصيل او را در دانشگاه  بعد از فارغ
دیگري را برگزید و آن، طلبگي علوم دیني و كسوت روحانيت بود. در  داشتند اما او راه

در آزمون  حوزة علميه تازه تأسيس مشكات شركت كرد و در دورة دوم این  1390سال 
حوزه پذیرفته و رسماً طلبه تمام وقت گردید. طلبه شدن مصطفي تحولي بزرگ در 

فردي و اجتماعي او را بطور  زندگي او از لحاظ شخصيتي، علمي و معنوي بود كه حيات
 كامل تحت تأثير قرار داد.

با همسري مؤمن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ازدواج  1389مصطفي در سال 
سال دارد. همسر  6كرد و خداوند متعال پس از چندي به او فاطمه را هدیه داد كه اكنون 

رگزید و طلبه حوزه علميه التحصيلي از دانشگاه، راه مصطفي را ب مصطفي بعد از فارغ
 مشكات شد.

اي جدي، تالشگر، دقيق، منظم، انقالبي و والیي بود. عالوه بر كار علمي،   مصطفي طلبه
بخش مهمي از وقتش را به عبادت، قرآن و نماز اختصاص داده بود و در واقع كسب علم 

 .را با كسب معنویت پيوند زده بود. او بویژه به نماز اهتمام بسيار داشت
مصطفي به مسائل سياسي و اجتماعي و مسائل انقالب نيز توجه و حساسيت خاصي 
داشت و از اوضاع جاري داخل و خارج كشور داراي خبر و تحليل بود. در هر یک از 

هاي انقالب كه نياز به حضور داشت او هميشه و به هنگام حاضر بود. مصطفي به  عرصه
نام كرد و حتي آموزش  وزه علميه مشكات ثبتقصد اعزام به سوریه در گردان فاتحين ح

 نظامي دید كه البته مانعي پيش آمد و اعزام نشد.
تفاوت نبود  نسبت به جامعه و مردم خصوصاً نيازمندان و اقشار ضعيف جامعه نه تنها بي

 كرد. مند بود و در حد وسع و توان به آنها توجه و كمک مي بلكه دغدغه
اي باز  گشاده و چهره  كالم بيهوده و... نبود اما هميشه رویيبا این كه اهل اتالف وقت و 

 هاي حالل نيز بود. و متبسم داشت و عنداالقتضاء اهل مزاح و شوخي



 

سالگي سرودن اولين اشعار خود را  15مصطفي اهل شعر هم بود و طبع شعر داشت. از 
است. باید به آغاز كرد و تا زمان رحلت اشعار متعددي سروده و از او برجاي مانده 

هاي دلش و  اي بلكه بعنوان كسي كه حرف شعرهاي او نه بعنوان یک شاعر حرفه
 اش را در قالب شعر و نظم بيان نموده نگاه كرد. مكنونات قلبي

تصميم گرفت ملبس به لباس روحانيت شود و این كار به دست  1396مصطفي در سال 
گذاري، او را  له پس از عمامه . معظمالعالي(  انجام شد مبارک مقام معظم رهبري)مدظله
این واقعه، هاي ایشان در مورد نماز بود.  یكي از توصيهدعا و چند توصيه به او كردند. 

 تحول دیگري را در مصطفي رقم زد و موجب ارتقاء معنوي او گردید.
نشدني به  یكي از نكات برجسته شخصيت و زندگي او، عشق و ارادت وصف

السالم( و زیارت آن حضرت بود  م( خصوصاً حضرت سيدالشهدا)عليهبيت)عليهم السال اهل
سالگي زائر اربعين بود و هر سال مسير  23كه در این زمينه مداومت داشت. از حدود 

كرد. در اربعين سال جاري نيز همراه با خانواده براي  نجف تا كربال را پياده طي مي
ربعين از شهر مقدس قم عازم مرز ساز ا زیارت و حضور در راهپيمایي عظيم و تمدن

روي و زیارت  السالم( و پياده  شلمچه شد و پس از زیارت حضرت اميرالمومنين)عليه
السالم(، در روز  العباس)عليه السالم( و حضرت ابوالفضل الحسين)عليه حضرت اباعبداهلل

ت پس از اقامه نماز صبح در سانحه رانندگي دعو 27/7/98اربعين حسيني مصادف با 
 حق را لبيک گفت و به آرزویش كه وصال یار بود رسيد.
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 بسمه تعالي
 كز این برتر اندیشه بر نگذرد  به نام خداوند جان و خرد

 گفت:
 طي مكان ببين و زمان در سلوک شعر

 رود صد ساله ميكاین طفل یكشبه، ره 
هيچ گونه تردیدي موهبتي است غيبي و تماشاگه رازِ  شاعري، این هدیة خداوند، بي

ها و  دلهاي دردمند و صاف و صيقلي در نخستين نگاه و قدم. تراش دادگي جان واژه
 فخر این مرتبه و مقام. 

دهي اگر این هدیة غيبي به اصالت و رسالت، ریشه در ایمان نداشته باشد راهي به 
نخواهد برد و توهمي بيش نخواهد بود، تا چه رسد به خيال، كه قوام آن مرتبت، بر این 

 مورد نهاده شده است.
آنچه در نگاه نخست و در این حوزه، حائز رتبه است، اتصال سلسلة كلمات به نفحات 

سار نوراني این غيب ایماني، صيقل دادن كالم و تراش  غيب است و پس آنگاه و در سایه
 ها.  و هرچه از این دست نقدها و نقل  دادگي واژه

كشيم و  توان گفت و  به دقت و رقّت، دم در مي با بسياريِ سخن كه در این باب مي
شویم كه این سر سخنِ كوتاهِ همچو آه، از آن سو آورده شده تا نقبي به طبع  یادآور مي

كار طبع سرایِشِ خویش باال  از  معرفت آموخته و مؤمنانة شاعري بزنيم كه تا بود، پرده
 نزد.

گونه، روبرو شده است از طبع شعر حمّاس و حرمت برانگيز، مایه  او كه با مرگي شهادت
 وراست.



 

طبعي آشنا با سطح و شعاع معنا و این در حالي است كه این طبع شعر بر هيچ استاد و 
ین طبع شاعري عرضه نشده است و حتي دوستان اهل درس و بحث نيز اطالعي از ا

 اند. نداشته
 آموزگار، آموختگارِ معني است:  به این مصاریع بنگرید كه تا كجا بي

 منتها تا شود از خود رها، فارغ بي
 و : در قفس وَهم خویش، بودم از اول اسير
 و : یكسره باید شكست، این بت عادات را

 عاقبت از روي قبر سوي قيامت پردو : 
 دهد: لخواه كه مقدّر او بوده است خبر ميو این مصراع آگاه كه از مرگي د
 آید بوي خون آمده و مرگ ز ره مي
گذرد به دستخط این روحاني جوان جان به جانان داده و  همه این مصاریع كه از نظر مي

در طریقت زیارت حضرت سيدالشهدا)ع( تسليم و تقدیم كرده، موجود است كه به یاري 
 زدیک به چاپ سپرده خواهد شد. اي ن خداوند تبارک و تعالي در آینده

هاي برجسته،  مصطفي آژیني طبعي زالل دارد و مرگ آگاه. پس از مطالعه آن مصر ع
نگاهي به این ابيات بياندازید و ببينيد كه تا كجا، آگاه و روبراه است و از منظر ذوق ادبي 

 نيز، پسند خاطر:
 در فضایي كه بُوَد مرگ و رهایي یكسان

 روشني مهتاب استهمه جا غرق گل و 
 كودک این بار به خون خفته ولي گشته رها

 رحم كه چون مرداب است از غم گيتي بي
و آگاهي، كه گویي مرگ خویش را  این طبع متبلور و مومن با این درجة اتصال و ایمان 

در آیينة غيب دیده، طبعي است كه پيش از عروج، پرواز بلند خویش را رصد كرده است. 



 

شک به امتيازي باالتر  كرد بي ر را بر انجمني و شاعري و استادي عرضه مياگر این اشعا
یافت كه اقتضاي سلوک سخن اینگونه است با این وصف تا اینجاي  و واالتر دست مي

 كار نيز هيچ از نقد حال و نقل كمال كم ندارد.
ه است و به این دو بيت بنگرید كه تا كجا وزن شعر كه از آن به موسيقي بيروني یاد شد

ردیف و قافيه كه همانا موسيقي كناري كالم است رعایت شده است، در كنار معنایي 
 خواستني و خدایي:

 همت پاک كجا و من ناپاک كجا
 درّ نایاب كجا و خس و خاشاک كجا

 كنان باید رفت از كجا تا به كجا رقص
 من مفلوک كجا، مطرب چاالک كجا

دهد بسيار به تحقيق طبع  این ابيات كه خبر از نقد روزگار و كمال كارِ سرایندة آن مي
نزدیک و بلكه همه خود آن است. این ابيات، مَطلع و مقطع غزلي است از غزليات آن 

 جانِ جوانِ كربالیي كه سرشار از حُسن است. 
 حُسن مطلع و مقطعي كه در این بيت نيز حاضر است:

 شد، فانوس خانة یاردرخ از دور مي
 اما من از همين جا، سربرزمين گذارم

یاد كربالیي مصطفي آژیني سرشار از طراوت روح و لبریز از  اشعار به جاي مانده از زنده
كرامت نفسي مطمئن است. ببينيد طبعي كه هيچ داعيه شاعري ندارد و استاد ندیده 

یبایي و زایایي و روشني و است چگونه در بحري مواج نغمه سر داده است و با چه ز
 رویاني:

 یارا، به سحرخيز و به سُبّوح بيارام
 در محضر این درگه مفتوح بيارام



 

 نُزهتگه روح است حيات پس از این مرگ
 بر محمل جانانه، سبک روح بيارام

در دفترِ به جاي مانده به دستخط كربالیي مصطفي آژیني بسيار است  از این دست اشعار،
دهد. طبعي كه عالوه بر آشنایي با  خبر از رواني و زاللي طبع ایشان ميكه همه و همه 

شعر در حوزه كالسيک، با این مقوله و مقام درحوزه نوین و نيمایي نيز آشناست آنچنان 
 دهد. بنگرید: كه شعر ایشان گزارش مي

 اي گفت: ببخشيد سوالي دارم غنچه
 یار معمار كجاست؟

 ره را؟كه بپرسيم از او راز در و پنج
...... 

باري، با بسياريِ حرف و حدیث ناگفته و ناشنفته در باب شعر و شعورِ آن جان طيب و 
چينم و در این مجال كوتاهِ همچو آه، به همين مقدار سخن در  طاهر و امن، سخن در مي

 كنم تا فرصتي و فراقتي دیگر. راستاي معرفي آن طبع شریف و شيدا بسنده مي
آژیني پدر مصطفي نيز بسيار سپاسگزارم كه توفيق رؤیت از جناب آقاي محسن 

 هاي آن جان شيفته را نصيب این بنده كمترین كردند. دستنوشته
 گفت: از كوزه همان برون تراود كه در اوست
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 من را به رقص آورد باز یاد تو اندیشة
 عشق تو قلب مرا یک بار دیگر كرد ناز

 باز پرواز خيالم را ختامي ناتمام
 ها برگردِ باز سوزد اندر هر تجلي بال

 اندر كوي تو  اند و مستان عاقل عاقالن مست
 گو سحر گه زین تناقض با دل پر درد راز

 بُرد رشک اشکِ چشمانم روان گشت و دلم مي
 ات بر لولي شبگرد باز گشته درب خانه

 نقش رقاصان شه را آنچنان بازي كنم
 تا زند در گوش جانم مطرب شه مردساز

 اي كه هستي هست آغوش تو و من در برش
 با فشاري تازه جان طفل خود پر درد ساز

 
  



 

 
 
 
 
 

 طفل دلم گر سرش در بر هستي كند
 ي او ننگرد خامي و پستي كند چهره

 چهره را محو تماشا شودگر نِگَرَد 
 سر ز برش وانهد یكسره مستي كند
 عاشق آن حالتم كز كرم و لطف او

 محو رُخش در برش باده پرستي كند
 منتها تا شود از خود رها فارغ بي

 اوج تواضع به هر عاقل و مستي كند
 از غم و شادي گذر وز همه آسان گذر
 ساده تبسم به هر فتح و شكستي كند

 بر سوي قيامت پردعاقبت از روي ق
 همچو غزالي كز آب خيزد و جستي كند

  



 

 
 
 
 
 

 همت پاک كجا و من ناپاک كجا
 درّ نایاب كجا و خس و خاشاک كجا

 غش و خوش از طرف دوست كجا آن مِي بي
 ي این تاک كجا شاخ افسرده و پژمرده

 اي از نور و گِل و عشق كجا آميزه شأنِ
 خاک كجا ترین ذلت و مسكنت پست

 وسعت قلب برافروخته از عشق كجا
 سينة تنگ وفسرده دل صد چاک كجا

 كنان باید رفت از كجا تا به كجا رقص
 من مفلوک كجا مطرب چاالک كجا
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 در قفسِ وَهم خویش بودم از اول اسير
 واي اگر باشد او تا دم آخر امير
 هموَ دست هوا و هوس یكسره در دست

 پشت به پشت آمدند تا بكنندم حقير
 كوري و ظلمت چنان همسفر من شدند
 كز همه سورَه زند هر خس و خار شریر
 یكسره باید شكست این بت عادات را

 ام چون خمير سنگ شود در كف عاقله
 پاره كنم پردة مكر و فریب خيال

 قلب عقولم كند یكسره او را اجير 
 شمما بگشایيم چشم حق بنوازید چ

 نور چو تابيد چشم جمله سميع و بصير
  



 

  در شنيدن مسائل اخالقي و حكمت، تا انسان خود را مخاطب نبيند و هميشه
 دیگري را مخاطب ببيند امكان اصالح او و جامعه وجود ندارد.

  عميقاً شناخت سطحي و ظاهري انسان از خود كافي نيست. باید نفس خود را
 بشناسيم تا بفهميم كه براي عاقبت به خيري چه باید بكنيم.

 زنند كه درعمق وجود ما ریشه دارند و  هایي رقم مي برزخ ما را ملكات خصلت
 اند. ذات نفس ما را شكل داده

 دهد كه خداوند حتي درونيات انسان را كه  اي در قرآن است كه نشان مي آیه
اند نيز مورد محاسبه قرار   پيدا نكرده در طول زندگي فرصت بروز و ظهور

 دهد. مي

ْن ُتْبُدوا ما ِف ْرضم َو إم ماواتم َو ما ِفم اْْلَ م ما ِفم السَّ َّ هم   َّللم ْبُكْم بم ُفوُه ُيحاسم ْو ُتخْ
َ

ُكْم أ ْنُفسم
َ

أ
ُ ََع  ُب َمْن َيشاُء َو اَّللَّ َْن َيشاُء َو ُيَعذِّ ُر ِلم ُ َفَيْغفم  (284-)بقرهر ٍء َقدي ُكلِّ َشْي   اَّللَّ

 كند كه در آن نفس انسان به ماري  مولوي در مثنوي داستاني را تعریف مي
بزرگ تشبيه شده كه یخ زده است اما اگر فرصت و ابزاري پيدا شود یخ او آب 

 دهد: شود و خوي اصلي خود را نشان مي مي

 از پي بي آلتي افسرده است  نفس اژدرهاست او كي مرده است
  كردند آدمهاي خيلي خوبي هستند و نفس  بود كه فكر ميكوفه شهر خواصي

اي بود  پاكي دارند غافل از آن كه نفوس آنان در حقيقت همان مارهاي یخ زده
ها آب شد و درون پليد و آلوده و وابسته به دنياي  زیاد آن یخ كه با آمدن ابن
 آنان آشكار شد.



 

 د و صفات براي عاقبت به خيري ضروري است كه انسان عمق وجود خو
ها را بشناسد و سعي در اصالح داشته باشد.  ها و بدي دروني خود اعم از خوبي

هاي شناخت عميق  شناخت و راهكارهاي سطحي كافي نيست. یكي از روش
هاي خاص تصور و تخيل كنيم زیرا در  از خود آنست كه خود را در موقعيت

ریزد و  رون ميها و شرایط است كه انسان درون خویش را بي برخي موقعيت
 شود. صفات پنهانش آشكار مي

  بر اساس روایات كليد اخالص، قبولي عمل در پيشگاه خداوند است و عالمت
قبولي عمل نيز استقامت در آن است. اگر انسان عمل خير و نيكو را در هر 

 شرایطي ترک نكند، این نشاندهندة اخالص در عمل است.

 است كه امكان زندگي در دنيا را براي  جسم انسان صرفاً ابزار و مركب انسان
اش  كند. اگر انسان بيش از آن كه به خود واقعي و فرامادي او فراهم مي

شود و امكان  از خود غافل مي  بپردازد صرفاً به جسم و بيرون خود بپردازد،
 شناخت و اصالح خود را از دست خواهد داد.

  را به تفكر و خلوت و براي شناخت درون و اصالح نفس باید زمان مناسبي
اش بشود و آن را  ارتباط قلبي با خدا اختصاص داد تا انسان متوجه خود واقعي

 بشناسد و اصالح كند.

  عشق به جسم و ماده، حماقت محض و پوچ است زیرا عاشق در طلب
یگانگي با معشوق است در حالي كه یگانگي دو جسم با یكدیگر محال است 

 یگانه شوند. توانند با هم اما ارواح مي

 شود، سال قمري با دهة  همانطور كه سال شمسي با حيات طبيعت آغاز مي
شود و این شرافت سال  محرم كه ایام حيات بخشيدن به روح است آغاز مي



 

قمري نسبت به سال شمسي است. این حيات معنوي به واسطة برپایي عزاي 
 افتد. السالم( اتفاق مي يهحسيني و ارتباط با امام حسين)عل

  ظاهر این ایام عزا و گریه است اما باطنش نشاط و طراوت معنوي و روحي
 شود. كند و دلش نرم مي است زیرا انسان شرح صدر پيدا مي

 دهد كه  در قرآن كریم بارها از بازي سخن به ميان آمده و به انسان هشدار مي
بلكه بر اساس حق و حقيقت خلق شده این عالم براي بازي خلق نشده 

وكامالً جدي است. در قرآن زندگي پست مادي دنيوي، بازي و سرگرمي و 
باطل معرفي شده است چرا كه انسان را از عاقبت غافل و او را سرگرم لذات و 

 كند. امكانات و رفاه موقتي و سطحي مادي مي

 لكه طرحي است كه جامعة انساني یک امر اعتباري و ساخته انسانها نيست ب
خداوند بر اساس هدف خلقت كه معرفت حق مبني بر اسماء و صفات الهي 

ا... آینة تمام نماي  است، خلق نموده است. انسان بویژه انسان كامل و ولي
شود  خداست. تعامالت اجتماعي افراد مختلف و متفاوت با یكدیگر باعث مي

هور و بروز پيدا كند و باعث كه از طریق این تعامالت، اسماء و صفات الهي ظ
ها از یک طرف و  هاي دروني انسان شناخت و معرفت الهي شود. خباثت

گوهرهاي پاک دروني آنها از طرف دیگر صرفاً از طریق زندگي اجتماعي 
شود و زندگي اجتماعي بستري را براي كمال و سعادت  شناسایي و اصالح مي

 او فراهم مي كند.

 شد كسي نيست كه به او حسادت كند یا كينه بورزد یا اگر انسان در جامعه نبا
در مقابل، به او محبت كند. در نتيجه او از این صفات دروني خود غافل و 

اي از قرآن كه به  ماند و طبعاً اصالحي هم صورت نخواهد داد. آیه خبر مي بي
كند عبارت است از: یا  این شناخت از طریق زندگي اجتماعي اشاره مي



 

اس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل الن ایها
 (13-لتعارفوا)حجرات

 اي براي امتحان  هاي اجتماعي كه صحنه ترین تعامالت و موقعيت از مهم
ازدواج و تشكيل خانواده و فرزند دار شدن  انسان و بستر رشد و كمال اوست،

و به این رشد فرزندها از این نعمت الهي محرومند  است. مجردها و بي
 نخواهند رسيد.

  از یک طرف باید در زندگي اجتماعي حضور داشت و از آن بهره برد و از طرف
دیگر نباید غرق در جامعه و زندگي اجتماعي شد به طوري كه انسان اسير 

ها و تكثرات اجتماعي بشود و از پرداختن به خود و  ها و شلوغي پيچيدگي
 ارتباط با خدا غافل شود.

  اجتماعي شبيه پيله پروانه است كه وجود آن براي رشد و پروانه شدن زندگي
الزم است اما اگر درون آن اسير شود و این پيله خيلي محكم باشد، تبدیل به 

شود و پروانه نخواهد شد. انسان هم همينطور است. از  یک كرم مرده مي
 جامعه باید بهره برد ولي نباید اسير آن شد.

 اي را انتخاب كند كه الهي و  ي و محيط اجتماعي، جامعهانسان باید در زندگ
اي را انتخاب كند كه بر اساس غرایز  انساني و والیي باشد. اگر انسان جامعه

هاي دور از تمدن اسالمي  شود مانند اعرابي حيواني و والیت شيطان باشد مي
ضل. فرماید: اولئک كاالنعام بل هم ا و انساني و الهي. آیة شریفه قرآن مي

اي غير الهي و غير انساني كه مبتني بر غرایز حيواني  یعني زندگي در جامعه
است مانند زندگي در جنگل و ميان حيوانات است كه انسان را به درجات 

 دارد. كند و از صعود به قله انسانيت و كمال باز مي حيواني پرتاب مي

 كند نيست بلكه  در قرآن اعرابي فقط به معني كسي كه در بيابان زندگي مي
منظور كساني هستند كه از تمدن اسالمي و الهي و جامعة مدینه النبي دور 

 كنند. اند و در جهل خود بر اساس غرایز حيواني زندگي مي مانده



 

  براي رسيدن به سعادت، شناخت ظاهري از خود كافي نيست و نياز به شناخت
د، تخيل كردن و در نظر عميق است. یكي از راهكارهاي شناخت عميق خو

گرفتن خود در شرایط خاص است. یكي از این شرایط حالت احتضار و جان 
دادن است. در قرآن كریم آیات زیادي در این مورد است از جمله در سورة 

فرماید: كال اذا بلغت التراقي. و قيل من راق. وظن انه الفراق و  قيامت كه مي
 (30تا  26ذ المساق)آیات التفت الساق بالساق. الي ربک یومئ

 اش بداند حق مرگ را ادا نكرده  طبق روایت كسي كه فردا را جزء زندگي
ي بعد را نيز جزء یقيني  اهلل عليه( حتي لحظه است. پيامبر اكرم)صلوات

 كردند. شان تلقي نمي زندگي
 كنند از كسي كه مرگ را فراموش كرده  در روایت آمده كه حضرت تعجب مي

بيند. در روایت هست كه مرگ یقيني است  رگ اطرافيان را ميدر حالي كه م
ها مرگ شكي است  كه شكي در آن نيست در حالي كه از نظر بعضي انسان

 كه یقيني در آن نيست.
  ًانسان در علم خود به مرگ یقين دارد اما در عمل مثل یک چيز كامال

خواهيم  يفرمایند ما م كند. در روایتي حضرت مي مشكوک با آن تعامل مي
 ميریم. كنيم تا مي نميریم تا توبه كنيم اما در نهایت توبه نمي

 السالم( به یكي از اصحاب خود كه اهل  در روایتي حضرت امام صادق)عليه
اي داشت فرمود:  السالم( عزاداري مخلصانه عراق بود و براي امام حسين)عليه

رشت را به حضرت بيني كه سفا هنگام احتضار اهل بيت)عليهم السالم( را مي
كنند و عزرائيل با مهرباني و لطافتي بيش از مادري كه عاشق  عزرائيل مي

 گيرد. اش است تو را در آغوش مي بچه

 ترین لحظة زندگي اوست. بخش ترین و لذت آري مرگ مؤمن با شكوه 
  



 

تهاي نهج البالغه بين طالب تقسيم شد سال چهارم طلبگي در درس نهج البالغه، حكم
روایي بر روي كليدواژه هاي اصلي آن حكمت ها -و قرار شد طالب یک پژوهش قرآني

انجام دهند. عفو و قدرت و شكر كليدواژه هایي بودند كه آقا مصطفي بر رویشان 
 پژوهش كردند و نتيجه اش شد یک درسنامه.

 گو مي كنيم:اینجا فقط عناوین كلي این درسنامه را باز
 

 معناشناسي عفو در آیات و روایات
 معاني مشابه و مرتبط با عفو: عافيت، معافات، صفح، غفران و...

رضایت الهي، جود و كرم الهي، حلم   عفو الهي: ریشه و علت، فضل الهي، محبت الهي،
 الهي، آثار عفو الهي، عفو ممدوح و عفو مذموم

زیبایي سياست، زینت قدرت، آثار قدرت، آفات   الهي،قدرت: عفو هنگام قدرت، انتقام 
 قدرت، آداب قدرت، عوامل دوام قدرت

هاي شكر، كفران  ها و اقسام شكر، مراتب شكر، آثار شكر، ریشه شكر: تعریف شكر، روش
 نعمت، مصادیق كفران نعمت، آثار كفران نعمت

  



 

تا با  شوند يمانع م ياليو خ يماد يها است، حجاب ايدن يغرق زندگ يانسان تا وقت .
لذائذ  زيو ن يطانيش يقوا ي و بشناسد. غلبه نديمواجه شود و آن را بب اش يخود واقع

و جلوه  كنند يم شیآرا يا به گونه شیاو را برا تيو شخص ها تيفعال ،ياليو خ يماد
 است. متفاوت شیوجود قتيكه با حق دهند يم

 كنند يم يكار خوب يدارند غالباً وقت يا نسبتاً پاک و مؤمنانه يكه زندگ یيها انسان البته
 كنند يم يكار بد يو چه بسا باور  دارند كه كارشان خوب است ووقت دانند يحقيقتاً م

مؤمن  يها اندک از انسان يا . عدهشوند يخود معترف م يواقعاً نادم و ناراحت و به خطا
صفات خود را  زيكارشان و ن يبد ای يخوب ،يبه صورت شهود كه ندهست زيو پاک ن

است نه تنها  ياليو خ يماد يها كه غرق حجاب ي. اما انسانكنند يو مشاهده م ننديب يم
كارش بد است و  داند ينم يخود و اعمالش ندارد، بلک حت قتينسبت  به حق يشهود

چه بسا تا  يانجام داده است. حت ستو باور دارد كه كار در نديب يكار بد خود را خوب م
 در طول عمر دارد. شیها تياز خود و فعال يمثبت اريبس يابیمرگ هم ارز ي لحطه

كنار  ياليو خ يماد يها حجاب د،یآ يبه سراغ انسان م« مرگ» نكهیبه محض ا اما
خود را در  يها تيفعال يتمام قتِيها اعم از خوب و بد، شهوداً حق انسان يو تمام روند يم

كه در  ي. مثالً كسننديب يشده است را م نهیكه در آنها نهاد يصفات زيو ن يطول زندگ
فكر  ايكه در دن يدر حال خورد يكه دارد آتش م كند يم مشاهدهرا خورده  ميتیمال  ايدن
  لْيَتاميإِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ ا9. »بُرد يو از آن لذت هم م كند يم يكار درست كرد يم

 « بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً  ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ في
 ا،ياست كه در دن يريو جدا شدن او از غ اش يقيبازگشت انسان به خود حق  مرگ، پس

 او بود. يخودِ توهم 



 

 «احكام: از قوانين تا الهاماتمراتب كمال »
در فضاي غالبي تشریع، احكام شرعي الهي چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي و 
حكومتي همانند قوانين مدني در هر حكومت انساني به صورت كلي و اعتباري جعل و 

شوند. این در حالي است كه با توجه به سعه وجودي و علم و قدرت جامع حق  ابالغ مي
ي به عنوان موالیي منحصر به فرد و فراعرفي، انتظار آن است كه احكام شرعي به تعال

 صورت مشخص و یقيني به بندگان ابالغ شود.
هاي  شناسانه از این مسأله بر اساس آیات و روایات و نيز آموزه ي تبييني هستي با ارائه

حمت خاصه توان نتيجه گرفت كه تشكيک در هدایت و ر مي فلسفه و عرفان اسالمي 
ها صرفا در قالب قوانين كلي  كند كه اوامر الهي براي غالب انسان تعالي ایجاب مي حق

تر،  ها و در درجات ضعيف و به تبع آن -اعتباري بيان شوند و فقط اولياء خاص الهي
مند  اي یقيني بهره حقيقتاً از اوامر الهي در قالب الهامات لحظه -سالكان طریق عبودیت

كه به دليل  -توان به ابهاماتي همچون احتمال تقویت برخي مصالح ين ميگردند. همچن
پاسخ  -خطاهاي بشري در تطبيق حكم كلي بر مصادیق جزئي ممكن است ایجاد شود

 داد.
ها: احكام شرعي، خطابات قانوني، تشخّص احكام، شبهه تقویت مصلحت،  كليد واژه

 ي، مبادي تصوري اصول فقه.شناس تغيير و ثبات احكام، تشكيک در احكام، هستي
  



 

انگيز روز است كه با تبيين بيش از پيش آن،  ارتباط بين تكوین و تشریع از مسائل بحث
گامي بنيادین در تعميق معرفت دیني و تثبيت محوریت دین در زندگي بشر برداشته 

. مطالعه دقيق نفس انسان و اینكه اعتباریات در نفس او چه جایگاهي دارند و خواهد شد
ها را بر حوداث جزئي زندگي خود  كنند و او چگونه آن چه نقشي در زندگي او ایفا مي

 كننده به این بحث باشد. گشا و تعيين تواند رویكردي راه دهد، مي تطبيق مي
اد به كالم چند ناني از ساختار نفس انسان و استدر این نوشتار ابتدا با ارئة تحليلي وجد

عرفان و اصول فقه، جایگاه و نقش اعتباریات در   تن از بزرگان شيعه در حوزه فلسفه،
گردد. یكي از نتایج مهم این تحليل، بيان ماهيت و  فرآیند تكاملي انسان تبيين مي

 ي آن با نظام تشریع است. جایگاه حسن و قبح عقلي و رابطه
با اثبات انطباق اعتباریات و كتاب تشریع الهي بر مصالح حقيقي و كتاب تكوین و  سپس

شناسانه به  نيز تبيين جهات و مراتب این انطباق از طرف نقلي و عقلي، ورودي هستي
هاي دروني  كه یكي از فعاليت« تطبيق اعتباریات كلي بر مصالح حقيقي جزئي»فرآیند 

ا با مشخص كردن موقعيت آن در روند تكاملي گيرد ت نفس انسان است، صورت مي
ها، مشخص  انسان، حكمت تشریع احكام الهي به صورت اعتباري براي عموم انسان

 گردد.
موقعيت فرآیند  در نهایت با تبيين فرآیند تشریع احكام از سوي خداوند به انسان،

فس نيز مشخص گردیده و همچنين در رابطه با چگونگي تحقق آن در ن«  تطبيق»
 گردد. انسان توضيحاتي ارائه مي

كليد واژه: اعتباریات، كتاب تشریع، كتاب تكوین، تطبيق كلي بر جزئي، تكامل انسان، 
  شناسي، ارتباط تكوین و تشریع، حسن و قبح عقلي. شناخت نفس، انسان



 

 
راهبرد  کی(، DFو ارسال ) كدیرله كردن به روش د ،ياريهم يمخابرات يها ستميدر س
روش با مشكل شناخته شده  نیمورد توجه و جذاب است. اما هنگام استفاده از ا يرله 

 بيع نیبردن ا نياز ب يموجود برا يها کي. تكنمیشو يبه نام انتشار خطا مواجه م يا
 SNRكه عبارتند از پردازش مناسب با فرض دانستن  كرد ميتوان به دو گروه تقس يرا م
 كردن مناسب در مقصد.... بيطرح ترك کیها در رله و دوم ،  نکيل يافتیدر
 



 

 



 

 هاي تسليت فصل سوم: پيام



 

 اي صدر)مشكات(  مسئول دفتر مقام معظم رهبري در قم و ریاست مجتمع حوزه
 تعالي بسمه

تعالي   اهلل عجل ) اي از آسمان علم و دانش و سرداري از سالله امام زمان بار دیگر ستاره
 ( در حوزه علميه به غروب نشست.الشریف فرجه  

االسالم مصطفي آژیني در حال بازگشت از دیار  طالبي عالم، فاضل و متقي جناب حجت
 اربعين به دیدار محبوب شتافت. ساز عشق و خون و راهپيمایي تحول آفرین و تمدن

السالم( در گذشت  السالم( و امام حسين)عليه اینجانب از كنار مشاهد امام علي)عليه
 )عجل عصر السالم( را به محضر ولي گونة این خدمتگزار مكتب اهل بيت)عليه شهادت

نش در الشریف(، نایب بزرگوارش و همسر گراميش و همراهان و همرزما  فرجه  تعالي  اهلل 
حوزه علميه صدر)مشكات( و خانواده محترم و داغدیده آن مرحوم تسليت و تعزیت 

 عرض نموده و براي خاندان آژیني صبر و اجر مسئلت دارم.
 

 



 

السالم( محشور  بيت)عليه خداوند متعال او را با شهداي كربال و شهداي مدافع حرم اهل
 فرماید. انشاءا...

*** 

... در مورد كسي كه جواني و عمر خود را با عشق به قرآن و اسالم و اهل 
 السالم( زندگي كرده چه بگویم؟ السالم( و خصوصاً امام حسين)عليه بيت)عليهم

شایستگي گونه بهترین عالمت و نشانه لياقت و  به نظرم این حادثه و این رحلت شهادت
 ( بود.الشریف فرجه  تعالي   اهلل عجل این سرباز آقا امام زمان)

خانوادة حوزه علميه مشكات یک عضو عزیزي را از دست دادند. هم از نظر علم و هم از 
هاي مثبت  نظر تقوا و هم از نظر اخالق و هم از نظر عشق به والیت، تمام این ویژگي

كند و آن ولي خدا كه انتخاب  ایي كه انتخاب ميدر ایشان بود و معلوم است كه آن خد
 كند.  ها را انتخاب مي كند هميشه بهترین مي

السالم( و شهداي كربال  خدا انشاءاهلل درجات ایشان را باالتر ببرد و با سيدالشهدا)عليه
الشریف( هم تسليت گفت  فرجه  تعالي  اهلل  محشور كند. حقيقتاً باید به امام زمان)عجل

شان سرباز فداكار امام زمان بود. به نایب امام زمان  مقام معظم رهبري هم باید چون ای
 تسليت بگویيم كه یک طلبه و یک سرباز والیي فداكار را از دست دادند.

  



 

... یک دوست جواني داشتيم كه در این سفر)اربعين( تصادف كرده و امروز دفن شده 
است. چند بار هم اینجا نماز جماعت اقامه كرده بود. یعني طلبه بود، درس خوانده بود، 

شود خيلي خوب بوده است.  كنند معلوم مي خوب بود. چيزهایي كه دوستان از او نقل مي
 ایي آنجا)كربال( كرده باشد. حاال شاید خود او هم یک دع

یک تصادفي شد. یک كاميون با بار آهن با یک اتوبوس تصادف كرد، فقط صندلي آخر 
از بين رفت كه چهار خانم آنجا بودند كه از بين رفتند، بقيه هيچ طوري نشدند. آن 

ه تا صبح در حرم بودند. به حضرت چه گفته بودند كه ها هم شب قبل از حادث خانم
حضرت هم قبول كرده بود؟ مثالً شاید دعا كرده بودند كه ما هيچ وقت از تو جدا نشویم 
حضرت هم فرموده باشند بفرمایيد، همان فردا صبح آمدید در دستگاه من و هميشه 

 مانيد. اینجا پيش خود من مي
هایي زده باشد. حاال یک حمد و چهار  چنين حرف گویم شاید این دوست ما هم من مي

 هوا... براي این دوستمان كه به یک معني شهيد هم هست بخوانيم. قل
 

 
  



 

 العالي( جانشين دفتر مقام معظم رهبري)مدظله
حمي ْْحنم الرَّ م الرَّ ْسمم اَّللَّ   بم

 ب آقاي آژیني دام توفيقهبرادر گرامي جنا
درگذشت تأثر برانگيز فرزند برومند و مجاهدتان را به جنابعالي، خانواده محترم و همسر 

گویم و از درگاه حضرت احدیت براي آن فقيد سعيد رضوان  صبور آن مرحوم تسليت مي
ي نمایم. اميدوارم با صبر و بردبار و غفران الهي و حشر با شهداي كربال را مسئلت مي

مصيبت دیدگان عزادار در قبال این ابتالي الهي موجبات جلب توفيق و اجر و پاداش 
 الهي را براي خودتان و علو درجه و رحمت الهي را براي آن مرحوم فراهم آورید. 

 30/7/98سيد علي اصغر حجازي / غفرا... لنا و لكم/ 
 

 



 

 االسالم مصطفي آژیني حوزه علمية مشكات درباره حجتعضو هيأت امناء 
 الرحيم ا...الرحمن بسم

 خواهم چيزي بنویسم. از دیروز تا به حال مي
چه بنویسد پدري مجروح و دلشكسته به خاطر از دست دادن یكي از بهترین و 

 درخشانترین فرزندانش.
 نویسم. خودم مياي را با چشماني اشكبار براي تسالي دل  با این حال چند كلمه

ُعون َلْيهم راجم ا إم نَّ م َو إم َّ ا َّللم نَّ ْ ُمصيَبٌة قاُلوا إم صاَبهْْتُ
َ

ذا أ ذيَن إم   الَّ
كم هستند كساني كه به  اهلل دارند. در آن ميان، كم هستند كساني كه دغدغة سلوک الي

 .اند كه: ان قبلت قبل ماسواها و ان ردت رد ماسواها كليد نماز دست پيدا كرده  شاه
دانم كه اگر مصطفي در همه امورش  هایي كه با او داشتم مي رفقا! این را از صحبت

 جدي بود چون در نمازش جدي بود.
بالد كه در دامنش چنين طالبي را پرورانده و بدانيد مشكات از این  مشكات بر خودش مي

 طالب درخشان كم ندارد. قدر همدیگر را بدانيم.
اند، این مرگ  شوند وبل احياء عندربهم یرزقون تر مي ميرند و زنده اگر شهدا نمي

گونه براي مشكات از الطاف خفيه خواهد بود و به دليل حضور ملكوتي مصطفي  شهادت
 در مشكات، سلوک صالتي در مشكات رونق بيشتري خواهد گرفت انشاءا...

ها و رفقایش و فاطمه عزیزش و به همسر  من به خانواده محترمش و همه مشكاتي
 گویم. هاي فاضل مشكات خواهران است تسليت مي اش كه از طلبه مكرمه

 راستي مصطفاي عزیز!
هاي قرمز و چشمان خيس  ات و گونه هاي مؤدبانه حاال كه رفتي چقدر دلم براي آن نگاه

 پس از نمازت تنگ شده ...



 

 مصطفي رفت و به عنوان فرط، راه بهشت را براي همه ما خواهد گشود انشاءا...
 غالمرضا قاسميان

 98/مهر/29

 

 29/7/98 -االسالم مصطفي آژیني در منزل حجت
حمي ْْحنم الرَّ م الرَّ ْسمم اَّللَّ   بم

ُعون َلْيهم راجم ا إم نَّ م َو إم َّ ا َّللم نَّ    إم
الت گردیم و در ح گردیم. همه ما به سوي حق باز مي از خدایيم و به سوي او برمي

انک كادح الي ربک كدحاً »گردیم.  آیيم و به جانب خدا بر مي برگشتيم. از جانب خدا مي
 تا این كه به لقاء پروردگارمان برسيم.« فمالقيه

ها فهميدند كه او كي بود و چطور این  مصطفي گوهري بود كه وقتي برگشت خيلي
 مسيرها را عالم به عالم، پایين آمده بود.

خواند یا عبادت  اش یا درس مي اللغو معرضون بود. در حجره واقعاً عن اي بود. آدم ویژه
اش  كرد. اگر كسي به حجره ها اگر در حجره تنها بود، عبادت مي كرد. خيلي وقت مي



 

نشست و به كار علمي مشغول  تاب مي رفت پشت لپ دید، سریع مي رفت یا او را مي مي
 شد تا كسي متوجه عبادتش نشود. مي

شد. كار  شد جدي وارد مي در كارهایش خيلي جدي بود. در هر كاري وارد ميدر درس و 
هایش كه زبانزد بود و موجب تحولي در فضاي حوزه  گرفت. یكي از ویژگي را سبک نمي

 51مشكات بوده و انشاءا... خواهد بود ویژگي مصلي بودنش است. او اوالً از اصحاب 
خواند. وقتي ما ظهر براي نماز جماعت  ميروزي را  ركعت بود یعني همه نوافل شبانه

رسيدیم او مشغول  آید كه زودتر از او به نماز رسيده باشم. وقتي مي آمدیم یادم نمي مي
گشتم این صحنة تكراري را  نافله نماز ظهرش بود. وقتي بعد از جماعت به عقب برمي

با حال و با  هاي اشكبار كه این حكایت از یک نماز هاي سرخ و چشم دیدم: گونه مي
 توجه داشت. 

از لحاظ درسي در مشكات در دوره خودش هميشه یا نفر اول بود یا دوم با این كه 
رقباي سختي هم در مشكات بودند. در درس به شدت ساعي، درسخوان و خوشفكر بود. 

زد. هميشه یک  خود هم نمي زد و حرف بي خود حرف نمي كرد و بي از وقتش استفاده مي
 هایش بود. نه در چشمنگاه مؤدبا
تر  گونه از دست دادن نيست بل احياء عندربهم یرزقون. اینها زنده هاي شهادت این مرگ

اي از حيات  شود. به یک درجه شوند و آثار و بركات آنها در عالم بيش از گذشته مي مي
 گيري كنند و تأثير بگذارند حتي بيشتر از زمان توانند از دیگران دست رسند مي كه مي

من خودم برادر شهيدم. وقتي اخوي ما شهيد شد، تازه باز بودن دست او معلوم  حياتشان.
 شد كه چقدر با این شهادت ظرفيت وجودي پيدا كرده است.

شد. نخير! در  شد مثالً اینطور نمي اگر فالن مي  رفت، كسي هم نگوید گه اگر اربعين نمي
رفتند كشته  تند اگر مؤمنين به جنگ نميگف قرآن داریم كه مانند كفار حرف نزنيد كه مي

شدند. این پيمانة مصطفي بود. چه خوش كه این پيمانه بعد از زیارت اربعين و  نمي
السالم( پر شد و اسم او شد مسافر كربال و زائر اربعين و مصداق  اباعبدا...الحسين)عليه

ه ثم یدركه الموت فقد اهلل و رسول این آیة كریمه شد كه: و من یخرج من بيته مهاجراً الي



 

گوید اجرشان با خود  گوید اجرشان چيست، مي اهلل. خداوند متعال اینجا نمي وقع اجره علي
 من است.

توانيم در مورد او شهادت بدهيم كه  شناسيم. به جرأت مي مصطفي را مي 90ما از سال 
ز سروصدا ولي حواس جمع بود. یک وقتي یكي ا النعلم منه اال خيرا. مصطفي بي

ونگي ایش هم نبود ازدواج كرده بود. مصطفي به او در مورد چگ ها كه هم دوره مشكاتي
پيامک زده بود. یعني حواسش به همه جا بود. اگر كسي ... به او  برخورد با همسر و

گذاشت انگار كه  گفت فالن مطلب را نفهميدم، خيلي جدي برایش وقت مي رفت مي مي
 .اي دارد در این مورد یک وظيفه

خواست. من قبول  اخيراً یک پيامي به من زده بود كه وقت براي برنامه تهذیب مي
دانستم مصطفي راه خودش را در تهذیب پيدا كرده و بقيه مسائل  نكردم چرا كه مي

 حرف است. او در تهذیب به نماز رسيده بود.
علمي كه  داد امكان نداشت سروقت انجام ندهد. آثار وقتي براي یک كار علمي قولي مي

هاي عالمانه  رسد خواهيد دید كه چه آثار و پژوهش از این به بعد از مصطفي به دست مي
 خيلي خوبي خواهد بود.

الحسين باشد. ما در روایات  از حداثالسالم(  الحسين)عليه ابا عبد اهلل اميد داریم این زائر 
هستند كه وقتي به آنها الحسين. اینها كساني  گویند حداث اي داریم كه به آنها مي عده
گویند بهشتيان و  رویم. به آنها مي گویند نه ما نمي گویند بيایيد بروید بهشت مي مي

 اهلل عبد خواهيم همين جا پيش ابا گویند ما مي حوریان منتظر شما هستند اما اینها مي
 السالم( باشيم. بهشت ما اینجاست. الحسين)عليه 

 اهلل عبد اضر است، شفاعت ما را هم نزد اباآقا مصطفي كه االن روحت اینجا ح
 ها از دنيا برویم. السالم( بكن تا ما هم به بهترین مرگ )عليهالحسين

 



 

 ي صدر)مشكات(ا مقام مجتمع حوزه قائم
حمي ْْحنم الرَّ م الرَّ ْسمم اَّللَّ   بم

ْكُه اِْلَْوُت َفَق  َّ ُيْدرم ُ
م َو َرُسولمهم ُث ََل اَّللَّ رًا إم هم ُُماجم تم ْن ََبْ ُرْج مم ْجُرُه ََعَ اَّللَّ َو َمْن َيخْ

َ
 ْد َوَقَع أ

االسالم مصطفي آژیني در مسير بازگشت  خبر ارتحال طلبة متقي و مجاهد جناب حجت
 سفر زیارتي اربعين مایه تأسف و تأثر گردید.از 

اینجانب مصيبت وارده را به كليه طالب مجتمع و نيز خانواده محترم ایشان تسليت 
 نمایم. عرض نموده و براي بازماندگانش طلب صبر و اجر مي

 السالم( محشور گرداند. خداوند ایشان را با حضرت سيدالشهدا)عليه
 ر)مشكات(اي صد مقام مجتمع حوزه قائم

 

 
 



 

 دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
حمي ْْحنم الرَّ م الرَّ ْسمم اَّللَّ   بم

د ٍد َو آلم ُمَحمَّ اَت ُمَحمَّ ي ََمَ اتم ٍد َو ََمَ ٍد َو آلم ُمَحمَّ  و آله( اَّلل عليه  )صلوات اللَُّهمَّ اْجَعْل َمحَْياَي َمْحَيا ُمَحمَّ
 برادر ارجمند جناب آقاي محسن آژیني

 عليكم  سالم
االسالم  درگذشت جانگداز فرزند گرامي جنابعالي، طلبه بسيجي، فاضل و وارسته، حجت

مصطفي آژیني را كه در مسير معنوي سفر اربعين حسيني هجرت كردند را به شما برادر 
 كنم. ارجمند و خانواده محترم تسليت عرض مي

 
االسالم مصطفي آژیني از جوانان پرتالش در سنگر جهاد علمي و فرهنگي  جتمرحوم ح

السالم( نثار  بودند كه جان عزیز خود را نيز در راه اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم
كردند و قطعاً زندگي پاک این جوان مؤمن یک الگو براي جوانان امروز كشور است. 

السالم( و نشر معارف اسالمي  سين)عليهشک ایشان كه عمر خود را در راه امام ح بي



 

السالم( و یاران باوفاي  الشهداء)عليه اند در جنات نعيم همنشين حضرت سيد سپري كرده
ایشان هستند و خوشا به سعادت آناني كه در این راه پاک و مقدس به سوي معبود خود 

 شتافتند.
گفته و برایتان از خداوند  مجدداً این غم جانگداز را به شما و بازماندگان محترم تسليت

 متعال طلب صبر جميل دارم.
 سعيد رضا عاملي
 دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي

  



 

 خانوادهزبان مصطفي از فصل چهارم: 



 

پدر مرحوم مصطفي آژیني در مراسم بزرگداشت او در دفتر آقاي محسن آژیني، سخنان 
 5/8/98 -شهر مقدس قم معظم رهبري مقام
مكرم   من به نظرم رسيد در این مجلس نوراني كه به مناسبت عزاي نبي... 

السالم( و حضرت امام  واله( و حضرت امام مجتبي)عليه عليه اهلل اسالم)صلوات
االسالم  السالم( و نيز بزرگداشت طلبة فاضل و زائر اربعين مرحوم حجت رضا)عليه

نه از این بابت كه  عرض كنم، اي را در مورد او ند كلمهمصطفي آژیني برگزار شده چ
بلكه از این باب كه شاید شناخت بيشتر او بتواند چراغ راهنمایي براي  ،فرزند من است

 جوانان متدین و انقالبي كشور بویژه طالب جوان باشد.

 
هایي  بلكه به عكس، اگر نقطه مثبت یا ارزش ،مصطفي اهل مطرح كردن خودش نبود

طوري كه من گاهي با ه را از دیگران پنهان كند. ب كرد آن در وجودش بود سعي مي



 

كردم كه اگر روزي به تقدیر الهي از این دنيا برود، همانطور كه در این  خودم فكر مي
دنيا گمنام و ناشناخته بود، مرگ او هم در گمنامي خواهد بود ولي در این چند روز كه از 

ال اراده كرده كه مصطفي مطرح گونه او گذشته دیدم كه گویي خداوند متع رحلت شهادت
و شناخته و برخي از ابعاد شخصيتش آشكار و معرفي شود. شاید حكمت این امر همان 

 اي باشد كه عرض كردم. نكته
اش مانند نماز و روزه  فرائض دینيمصطفي از كودكي متدین بود و حتي قبل از بلوغ 

 .شد و از همان موقع به كسب علوم دیني عالقه داشت ترک نمي
توانست از سهميه استفاده كند اما بطور عادي در  زماني كه دیپلم گرفت، با این كه مي

كنكور سراسري شركت كرد و در رشتة برق دانشگاه علم و صنعت و در كارشناسي ارشد 
 هم در رشته مهندسي مخابرات گرایش سيستم در دانشگاه تهران پذیرفته شد.

توانست در دوره دكترا  هوش باالیي كه داشت ميبعد از كارشناسي ارشد و با توجه به 
ولي این كار را نكرد و طلبگي را انتخاب  .شركت و تحصيل در دانشگاه را ادامه بدهد

 كرد.

 



 

مصطفي مصمم شده بود كه طلبه و روحاني بشود و ما هم وقتي این شوق و انگيزه را در 
ميه مشكات كه جوانان نخبه در حوزه عل 90او دیدیم با افتخار پذیرفتيم. مصطفي سال 

سالي كه طلبه بود، بسيار  8نام كرد. در طول  خواندند ثبت و دانشگاهي در آن درس مي
الشعاع طلبگي قرار  اش تحت كوش و پر تالش بود. تقریباً تمام زندگي جدي، سخت

گرفت و غير از امور شخصي و خانوادگي عمدتاً در حوزه و مشغول به كار علمي بود. 
 گفت حوزه خانة دوم مصطفي شده بود. شود مي

سال قبل تصميم به معمم شدن گرفت و تقاضا كرد كه این كار به دست مبارک  2-3
انجام شود. از دفتر ایشان تقاضا كردیم و پذیرفته شد.  العالي(  معظم رهبري)مدظله مقام

ایشان روزي همراه خانواده به محضر ایشان شرفياب شدیم. بعد از نماز ظهر و عصر، 
عمامه مصطفي را بر سر او قرار دادند و دعا كردند و چند توصيه هم به او كردند كه 
یكي از آنها در مورد نماز بود. از این زمان به بعد نمازهاي مصطفي حال و هواي دیگري 

 پيدا كرد.
السالم( و زیارت آن بزرگواران بود. از همان دوران  بيت)عليهم مصطفي عاشق اهل

خواست براي اربعين مشرف  سال اربعين به كربال مي رفت. اولين بار كه مي دانشگاه هر
سالش بود. آمد از من اجازه بگيرد. ابتدا برایم سخت بود كه تنها به این  23شود حدود 

سفر برود. اما او التماس كرد و حتي كف پاي مرا بوسيد و اجازه گرفت. از همان موقع 
رفت. در این  ميالسالم(  الحسين)عليه ابا عبد اهلل ارت آقا هر سال ایام اربعين پياده به زی

شدیم. او آدابي را كه در  چند سال اخير هم همراه با خانواده و بطور جمعي مشرف مي
كرد. همين امسال كه با هم بودیم در مسير  روایات براي زیارت آمده دقيقاً رعایت مي

تمام توجهش به حرم بود و  كرد، بارها شاهد بودم در همان حالي كه حركت مي
  چشمانش اشكبار و باراني. و باالخره هم در همين راه به آرزویش رسيد.



 

 رب النور بسم
 جان! يدلم، مصطف زیعز

تو را بخوانم اما چه كنم كه زبانم قاصر  يو هست يآن گونه كه بود توانستم يكاش م يا
و به جانان  يما رفت شياست. حاال كه از پ ات ياز وجود نوران ياندك يحت انياز ب

 با من و ماست. شهيات هم و خاطره ادیدلم خوش است كه  ،يوستيپ
خودم هم  یيآنقدر خوشحال بودم كه گو يآمد ايكه به دن يتولدت را. روز آورم يم ادی

 يسالگ 3 ای 2رک كردم. در سن )ع( تب عبداهلل يام. كامت را با تربت آقا اب تازه متولد شده
 .يخواند يآنها را م نیريو چه خوش و ش يرا حفظ بود نكوچكتر قرآ يها سوره

ها تعریفت را  پرسيدم، معلم رفتم و از درس و اخالقت مي ات مي هر وقت به مدرسه
و  ي. به راحتيموفق بوددر درس و زندگي  شهيبه بركت هوش و تالشت همكردن.  مي

ها  ها، در بهترین دانشگاه با بهترین رتبهو... در  هيو سهم يتیبدون كالس كنكور و تقو
حتي دكتري هم امتحان دادي و  .يرا پشت سر گذاشت دارش يو كارشناس يقبول شد

 موفق شدي اما آن را رها كردي و دنبال دلت كه طلبگي بود رفتي.
كه خدا  ينجابت همسرت اصرار داشت و ايو ح مانیبر ا ،يازدواج كن يخواست يم يوقت

كه  يداشت ديو تأك يمراسم داشت يو قسمتت كرد. اصرار بر سادگ بيهم همان را نص
او  ضيف يو مخاطب دائم يبخواند كه مشتر يتهران يخطبه عقدت را حاج آقا مجتب

 .يبود
و » فهیشر هیبود و چه خوب عامل به آ رينظ يب نیو احترامت نسبت به والد ادب

 نيهم زين يدر زندگ قاتتيتوف لیاز دال يكیبسا و قطعاً  و چه يبود« احسانا نیوالدبال
 بود.
عاقبت  يبرا خواستم يفقط از آنها م كردند يم فیاز اخالق و منش تو تعر گرانید يوقت
 تیبرا يمستجاب شد و چه خوب عاقبت شانیدعا كنند كه چه خوب دعاها ات يريبخ



 

 يپر از مهر اباعبداهلل )ع( داشت يو دل يو مهرماه هم رفت يمهرماه آمد يرقم خورد. راست
 .يو آرام گرفت ارو آخر هم در آغوش پرمهرش قر

لذت  دنيچش يو فرصت ما برا يما رفت شيزود از پ يليجان! هر چند خ يمصطف
تو  يمعبودت و ممنون هستم كه برا يهستم به رضا يكم بود اما راض يليوجودت خ

به اي برایت نبودم.  هر چند من مادر شایستهاست.  يرا رقم زد كه افتخار هر مادر يمرگ
 شفاعتت. ديام
 

به مناسبت والدت با سعادت حضرت  شيسال پ 10حدود  يشعر را مصطف نیا ضمناً
 :دهم يم هیهد زانیبه عز نجایداد كه من آن را ا هیزهرا )س( و روز مادر به من هد

 بسم رب النور
 و پر شراره شد دليرا ب دهید ریشد منتظر اشاره شد    رخ بپذ رهيچهره خچشم به 

 تنگ پاره شد ي نهيس يا غم ز دلم زدوده    يا دل زكفم ربوده يا سرا ستوده نور
 كوثرت روش    شانه و قلب پر تپش بالش و گاهواره شد ي رهيشأن پرورش س بینا
 ها بهر رخت نثاره شد نگه كن عاشقا    نُقل دو صد نظاره کياز صبا ن دميكه شن يد

 تو چرخ قَدَر اداره شد يگل است و بلبالن در گرو قدوم تو    بسته به تار مو بزم
 تو درد فراق چاره شد يما    زان كه شكفت رو اریتو امر مطاع  يبه دست و رو بوسه

 ن روشن و پر ستاره شدم بخت اهيها پراكند    شام س تو شعشعه ياز رضا يپرتو
 ملتمس دعا دلم از لب لعل پاره شد     مینثار جان قیاز لبان تو ال يحالت

 محمد از صفا، همدم زهرا ز وفا اری
 شد كاره مهيوصف تو ن يدو چشم مصطف نور

  



 

 مياهلل الرحمن الرح بسم
 نيتا اربع نياربع از

 سالم! زم،یعز همسر
مشترک و پر بار اما كوتاهمان انتخاب كردم  يوصف زندگ يعنوان را از آن رو برا نیا

 هم ختم شد. نيشروع و به اربع نيمن و تو از اربع یيكه وصلت خدا
. ستميدو هفته ن يگفت يآمد يخواستگار يبرا يرا كه وقت 1389سال  آورم يم ادتی به

اگر  يكه نذر كرده بود ي. همان سفريرو ادهيهمراه با پ نياربع ارتیز يگفتم كجا؟ گفت
 دانم ينم يو چه كرد ي. در آن سفر چه گفتيريآن را روزه بگ يممكن شد تمام روزها

من و تو قسمت  االول، عيرب 17شد و در  يط ونديپ دماتاما بعد از سفرت به سرعت مق
در بازگشت با من از معاد و  يبرد ميحضرت عبدالعظ ارتی. بالفاصله مرا به زمیهم شد

 يچه سخن از معاد؟ اما پس از لخت يشب نيآمد كه در چن شيسوال پ می. برايگفت
 .يمرا آماده كن يخواه يو هم م يآماده سفر شهيكه هم خودت هم دميفهم
و من هم بعضاً همراهت تا  يشد يعشق م ارید يراه نيآمد و رفت و تو هر اربع ها سال
بي  ديات را طلب )ع( من و تو و فاطمه نيسال هم امام حس نی. ا1398به سال  میديرس

 اي در انتظارمان است. بازي آنكه بدانيم چه عشق
به قول حاج آقا جاودان از  دی. شايو چه خواست يچه گفت تیسفر با موال نیدر ا دانم ينم

هم اجابت كرد و تو كند كه او  ات يشگيو مهمان هم ردیتو را در جوارش بپذ ياو خواست
 خودش. شيرا برد پ
  .نبود. خوشا به سعادتت ات ستهیشا يداشت نیاز ا ريغ ي! اگر تو مرگهمسرم

 :خواندي این اواخر بسيار این شعر را مي
 مسافر جا مانده را با خود ببر ؛من نيحس   دل شكسته را بخر   نیو ا ايب ؛من نيحس



 

 برند، اما... یفعل اهلل ما یشاء. خرند و نمي نميگفتم تو را كه  به شوخي به تو مي

كه در  يبر سر مزارت. همان مزار میايقسمتم شد تا به مالقات تو ب االول عيرب 17روز 
 .يا مسجد ارگ است و تو در آن آرام گرفته يجوار شهدا

 
 !االول عيرب 17تا  االول عيرب 17از  ن،يتا اربع نياست: از اربع بيعج
 .انیپا نیآغاز و ا نیدر ا است يحكمت چه

. ينبر ادیوقت مرا از  چيآن كه ه ديگل سالگرد عقدمان را نثار مزارت كردم به ام دسته
ات  جمعه يها ندبه صبح يكه دعا یي. تويندبه هم هست يسالن دعا کینزد يراست

ندبه  ي. در دعايو همجوار آن باش کیهم نزد ات يمقدر بود در خانه ابد شد، يترک نم
 كن! ادیما را هم  نهیآد يها صبح



 

 كني. كند تو از آن باال به او نگاه مي ات بگویم كه همواره احساس مي از فاطمه
 به این قول الهي در باره كساني كه در راه او جان باختند عميقا باور دارم كه فرموده:

ه ْهلم
َ

يَفُتُه ِفم أ َنا َخلم
َ

  3أ
م كه خدا كساني را به یاري من و فاطمه فرستاد در همين مدت كوتاه هم به عينه دید

ها الگو بگيریم كه عامل به دین  ها، پدر و مادرت بودند و ما باید از آن كه در رأس آن
 هستند و خدا به آنان جزاي خير و عاقبت بخيري عطا فرماید.

ي ر مهرت را بر من و دخترت ارزاني دار. براپهمسرم! دست ما را بگير و همواره نگاه 
ات یادم هست كه  فاطمه دعا كن تا بتواند با سختي نبود تو كنار بياید. این جمله

ها به رشد و  اگر كودكي یكي از والدینش را از دست بدهد، به واسطه سختي»گفتي:  مي
 «رسد. همانند بسياري از اولياي الهي كمال مي

 به دنبالش بودي. دانم كه از اول  اي مي من این مرگ را براي تو شروع زندگي تازه
 ان شاء اهلل همنشين آقا ابا عبد اهلل باشي و براي ما جاماندگان هم دعاي خير كني.

 ات همسر و همسفر جامانده
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 هواحملبوب
َن اْلحَياةم  رًا مم اسم ال َيْعَلُموَن َيْعَلُموَن ظاهم ْكََثَ النَّ

َ
نَّ أ ُ َوْعََدُ َو لكم ُف اَّللَّ لم م ال ُيخْ َوْعَد اَّللَّ

ْنيا َو ُُهْ َعنم  ُلوَن الدُّ َرةم ُُهْ غافم  4اْْلخم
 سالم مسافر اربعينم، سالم برگزیدة محبوبم، مصطفي جانم

ات وارد اتاقت شدم دیدم.  این آیات آخرین آیاتي است كه وقتي بعد از عروج آسماني
قرآنت باز مانده بود و نور این آیات چشمم را گرفت. قرآني كه چندي پيش برایش 

ن را روي آن بگذاري و در دل شب بتواني ایستاده تالوت ي بلندي گرفته بودي تا آ پایه
  :كني و با احترام، كالم معبودت را به عمق جانت بریزي

ُل  مِّ ا اِْلُزَّ َ ُّيُّ
َ

لم اْلُقْرآَن قيا أ ْد َعَلْيهم َو َرتِّ ْو زم
َ

ْنُه َقليًَل أ وم اْنُقْص مم
َ

َفُه أ ْ الَّ َقليًَل ِنم ْيَل إم مم اللَّ
 5 َتْرِتًَل 

ي دیوار به دیوار اتاقت بودم، هيچگاه یادم  هرت كه قبل از ازدواج، همسایهمنِ خوا
ات را. در ساعتي از شب كه همه در خواب خوش بودند تو با  هاي عاشقي رود شب نمي

كردي و من فقط  شدي و آن وقت بود كه عاشقي با محبوبت را آغاز مي مشقت بيدار مي
اندیشيدم كه آخر برادرم چه سرِّ مگویي  مينشستم و با خود  در حسرت حال خوش تو مي

هاي هرشبت، دریافته بودم كه  تابي تاب است؟ از این بي با معبود خود دارد كه چنين بي
سوزي. فهميده بودم كه این دنيا دیگر برایت تنگ و آزاردهنده است.  در انتظار لقائش مي

باورش برایم سخت بود كه دانستم جاي تو دیگر اینجا نيست و آمادة هجرتي. اما...  مي
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هاي كوتاه و  هاي پرمهرت را نبينم و جمله دیگر تو را در كنارم نداشته باشم. دیگر خنده
آميزت را نشنوم. از طرفي برایت خوشحال بودم كه باالخره محبوبت تو  ساده اما محبت

را به سوي خویش خوانده و مطمئن بودم كه تو با آمادگي كامل و شوق فراوان به 
هاي  هاي بيقرار ما را چه كسي جواب خواهد داد؟ زخم اي. اما... دل وشش شتافتهآغ

ات  هایي كه در دلتنگي جانمان در فراقت را چه كسي مرهم خواهد بود؟ براي اشک
ميریزیم، چه كسي آرام جانمان خواهد بود؟ و آتش دلمان را چه كسي گلستان خواهد 

 كرد؟
مان را در دستانش  هاي شكسته خوانده، خودش دل قطعاً و یقيناً همان كسي كه تو را

كند تا بتوانيم این چند روز دنيا را به سر آوریم و با اميد  گرفته و آرام آرام نوازش مي
مان را در كنار تو و  تو به سوي محبوب سفر كنيم و ادامة زندگي  گيري شفاعت و دست

 همة خوبان بگذرانيم.
به حالت. در تمام دوران زندگيم، به حالت غبطه جانم، خوشا   برادر عزیزم، مصطفي

ام چندین برابر شده است. تا قبل از ازدواجت  خوردم. حال كه پرگشودي و رفتي غبطه مي
آمدم. یادت هست در سرما و  رفتي دنبالت مي كردم از تو كم نياورم. هرجا مي سعي مي

الم( را براي نماز الس گرما، خوشي و ناخوشي، مسير خانه تا مسجد امام علي)عليه
كردیم. جلسات اخالق حاج آقا  جماعت، با هم به شوق جلب رضایت محبوبمان طي مي

مجتبي تهراني كه آخرش همراه با یک روضة كوتاه بود دیگر بهشت این دنيایمان بود. 
 خالصه كه الگوي تمام زندگيم تو بودي و هستي و خواهي بود. 

ات بوده، از وقتي  الگوي تمام دوران زندگي چه سخت است دوري و دلتنگي از كسي كه
اي و حاال باید از او  اي و به دنبالش بوده چشم به این جهان گشودي او را در كنارت دیده

 دل بكني، به خاطر این كه محبوب او را فراخوانده و خریدارش شده است.
ر كنار امام ها د اي و در بهترین جایگاه تنها خوشحاليم این است كه به آرزویت رسيده

تواني  اي، دستت بازتر شده و مي السالم( كه عاشقش بودي قرار گرفته حسين)عليه
 شاءا... . تر از ما دستگيري كني ان راحت



 

ات را در پي داشته و نور وجودت،  ات، طلوع روحاني ، غروب جسمانيعزیزممصطفاي 
تو را شنيدند، كسي  همه جا و همه كس را فرا گرفته است. در این مدت از آنها كه اسم

نيست كه از نور وجودت متأثر نشده باشد. خداوند نور وجودت را پراكنده ساخته و آن را 
 رساند. جا مي به همه كس و همه
مند  ات زنده شود و ما نيز از این نور بهره هاي مرده ما به نور الهي به اميد این كه دل

 گردیم.
 به فداي چشم مستت   بشكست اگر دل من

 شكند اگر سبویي     سالمت  م ميسرخ
 

 اللهم عجل لوليک فرج
 در انتظار نگاهت... خواهر كوچكت، زهرا

 1441االول  ربيع/  1398ماه  آبان
  



 

 (ينی)داماد خانواده آژ
 نام خدا به

َن  َ َعَلْيهم  مم َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّلَله َْي رم نم  اِْلُْؤمم
ْ َمْن ََيَْت   هْْنُ ْ َمن َْقَضى َنحَْبُه و َمم هْْنُ يًَل َفمم ُلواَتْبدم ُر َوَماَبَده  6ظم

 جان، برادرم؛ يمصطف
 يشمس 89سال  نياربع ،يمعلّ يعشق، كربال نيبار كه تو را شناختم در سرزم نينخست

 يبود يبود. هر دو سفر اولمان بود. آنچه از تو در آن سفر در خاطرم مانده جوان
از آن كه با خانواده  شيخاص. بعد از آن و تا پ يخوراک و با حالت معنو صحبت، كم مك

برادرت را در جلسات رمضان و محرم حاج آقا  وتو  يشما وصلت كنم فقط چند بار
 شانیبه خود ا يو عالقه خاص يبود شانیها ثابت صحبت يكه تو پا دمید يمجتب
 ...يكرد يو با تمام وجودت مباحث را دنبال م يرفت ي. هر شب ميداشت
كه قبال تجربه معاشرت با آنها را داشتم با  یيها با توجه به آدم كه تو را شناختم، ابتدا

ها  آسان نباشد. معموالًدر جمع يليخ دیبرقرار كردن ارتباط با تو شا كردميخودم فكر م
 نیا افتمیكه در دیينپا يریا د. اميو آرامش و خلوت خودت را داشت ينشست يم يا گوشه

تو  يبه سو يتوأم با محبت و عالقه به خلق است. اگر كس مردم،از  يسكوت و دور
جمله نشان  کیبا  يو گاه يداد يگشاده و با حوصله پاسخ م يبا رو شهيهم آمد، يم
 ادمی گاه چيو من ه يگوش شنوا داشت شهي. هميهست يگریكه چقدر به فكر د يداد يم
كه ما در آنها غرق  يل. انگار مسائيوارد بحث و جدل شده باش يكه با شخص ستين

 ياز آن بودند كه الزم باشد رو تر تياهم بود، در نظر تو، كم يتيثيح مانیو برا میبود
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. در ارتباط با همسر و يو با دفاع از آن، تفوق خودت را اثبات كن يكن ينظرت پافشار
بوس و پابوس پدر و مادرت  و دست يصبر خارج شو رهیكه از دا میدیند گاه چيدخترت ه

 .يودب
 يها ي. با وجود سختكرد يهمواره توجهم را جلب م ايبه دن ات یياعتنا يو ب يروان آرامش

مدت جز  نیدر تمام ا ،يكه تو آن را با تمام وجودت انتخاب كرده بود يطلبگ يزندگ
و  ايو مال و اموال دن اتیدر مورد ماد يمعدود به خاطر ندارم كه بحث يليموارد خ

در كنار تو  ديكشيباشم. اصالً انگار انسان خجالت م دهياز تو شن يزندگ يها يسخت
 نیتو كجا و ا يها يمشغول فكر تو و دل دید يمسائل صحبت كند چون م نیو از ا نديبنش

انسان را از  با تو، انگار يصحبت و هم دنتیبود كه د يچه سر دانم يها كجا... نم حرف
 يو راحت رفت يرا گذاشت ايدن زي. و دست آخر كه همه چكرد يكالم باطل و ناپسند دور م

 يك ستيكه طول عمر كوتاه ما در آن معلوم ن يفان يايدن نیكه ا يبه من گوشزد كرد
و زحمت و همت  رديدارد كه در فكر ما و در قلب ما جا بگ يبه انتها برسد اصالً چه ارزش

 ما را به خودش جذب كند...؟
 يمصطف گفت يكه م يزیهمه ابعاد وجود تو نبود. به قول عز ز،يسكوت مهرآم نیا اما

هرگز  ينبود. تو نسبت به امور اجتماع تيمسئول يو ب مسؤوليت يساكت ب يساكت بود ول
مختلف  يها نهي. در زميالخلق را آغاز كرده بود يمن الحق ال ريو س ينبود تفاوت يب

كارها  نیاز ا يلي. خيندازيرا راه ب يجد ياقداماتو  يده ليتشك يگروه يكرد يم يسع
مرتب كه با  ي. از جلسات مباحثه علممیديشن انیو آشنا انرا ما بعد از رفتنت از دوست

در حل مشكالت مردم  ياريهم يبرا يداد ليكه تشك يگروه ،يافراد محله داشت
 يهست روز ادمیو...  يدرست كرده بودها  طلبه يبیمسائل تهذ يكه برا يمحله، گروه

 وندهايو پ میعقد اخوت ببند دیيايب يو گفت يمن و محمد را جمع كرد ر،یغد ديع کینزد
از جمله خواندن  ميكن فیتعر يمشترك يو كارها كتریرا نزدها  و رابطه ميرا محكم كن

خارج از كشور  يفرصت مطالعات يكه برا يو بحث و تفكر در آن. وقت ثیكتاب چهل حد
من و  يتخصص نهيمرتبط با زم يمطالعات اسالم يسر کیانجام  به يبودم، شروع كرد



 

بگذارم تا از آنها  انيآنجا در م انیو دانشجو ديبا اسات نكهیا يبرا یيها ارسال متن
 .میريبازخورد بگ

سلوک تو بود.  ،يآموختو مماتت به ما  اتيبا ح زياز هر چ شيبه نظرم آنچه كه تو ب اما
 ريها و تحق رغم مخالفت يعل ،يملبس بشو يگرفت ميدارم آن روزها كه تصم ادیبه 
جدا كند و در چشم ها  يلباس تو را از ناپاك نیبود كه ا نیا لتيدل نیها، مهمتر نگاه

 انيم يدید يم يدهد. انگار كه آن را حائل تیتو را باال ببرد و ارتقا تيجامعه مسئول
وجود همه  رغم يمهاجرتت به شهر قم هم عل يبه نظرم علت اصل .ايخودت با دن

 نيو مشقت رفت و آمد هر هفته، اول هم ياعم از خانواده و امكانات زندگ ها يدلبستگ
 سلوكت بود و در مرتبه دوم طلب دانش و معرفت. ريادامه مس

را كه به  يبودم كسان دهیندكلمه معراج تو بود. قبل از تو كم  يواقع يتو به معنا نماز
و  افتمیخشوع در نماز را در تو  يمعنا ينافله اهتمام دارند ول ينماز اول وقت و نمازها

كه تو در مسجد  ريبخ ادشیآن هم نه گهگاه و در مواقع و اماكن خاص بلكه مداوم. 
را  نتيخروج ماش يو هر روز رأس اذان صدا يصبح بود ازمحله، امام جماعت نم

كه قبل از طلوع آفتاب بازگشته  امدين شيپ دیشا ای آمد يم شيو كمتر پ میديشن يم
كم  نماز صبح به مسجد آمدم بعد از نماز، كم يبرا يروز ل،یهست همان اوا ادمی. يباش

كه مثالً با  يهم بلند شو وهر چه منتظر شدم كه ت يكه آمده بودند رفتند ول يچند نفر
 يرابطه عاشقانه تمام نیادت مشغول بود و انگار اسرت در عب م،یهم به خانه برگرد

هر  يآدم يگفت ي. ميعاشورا را از بر بود ارتیو ز يصباح عالقه داشت ينداشت. به دعا
با قرآن كه دائم همراهت بود و انس  يكیاش را محكم كند  رابطه نيبا ثقل دیروز با

عهد و  يكه اعم از دعا)ع( تياهل ب يگریو د يخواند يم يافتی يم يو اگر زمان ياشتد
برنامه را در قم با قوت  نيكه هم دميزبانت كش ریاز ز يروز عاشورا و... بود. ارتیز
منزل قم به حرم، از قبل آن  يكینزد يبرا ات يهر چند پافشار ،يداد يادامه م يشتريب

 يتو بعد از طلوع آفتاب وق يرفت يرا معلوم كرده بود. هر روز قبل از نماز صبح به حرم م



 

درس، تو هم به جلسه درس  يبرا آمدند يها تازه به حرم م كه به قول خودت طلبه
 .يرفت يخودت م

بود كه برنامه  ي. چند ساليبرد يها را تو م بهره نیشتريب شهيخاص سال هم هم امیا از
طور بدون ثبت نام  نيهم ،يرفت يبود كه به مسجد جمكران م نیرجبت ا ضيالب امیا

مسجد )كه  يسه روز را در شبستان اصل نیكه ا میديشن يو بعدها از خانمت م يقبل
و با همان  يديخواب يو نشسته م ينشست يم يا شهاعتكاف بود( گو ياز محل رسم يجدا

 نیچند سالت ا نیا گریسنت د کی! يكرد يسر م يكه روز اول برده بود يرينان و پن
نجف اشرف  يبرا يكرد يو قصد ده روز م يدیبر يبود كه ماه رمضان از خانه و وطن م

و  يكرد يم ليمرا در كربال با خانواده تك ارتتیو ز يمشغول بود بتیو به درس و تهذ
 .يهر سال مداومت داشت باًیهم كه تقر نياربع ارتی. در زيگشت يبازم

خداست.  ياعمال تو خالص برا نیهمه ا كرد يآدم احساس م نكهیاز همه مهمتر ا و
از گفتار و رفتار  شد ينم يا اشاره يو حت يكرد ينم يدر مورد آنها صحبت گاه چيچون ه

عبادت را  ایكه فالن عمل  يبفهمان يبه كس يبه نحو يتو برداشت كرد كه مثالً بخواه
و  میا دهیكه تازه آنچه ما د زنم يم نيقیبه  بیقرحدس  نيهم ي. برايده يانجام م

انسان  نكهیاز سلوک تو باشد. ا يبخش كوچك دیشا ای ياز تو، بخش ميدان يو م میا دهيشن
 يليهم نداشته باشد خ ایكامالً عامل به واجبات و مستحبات است، ر نكهیا نيدر ع

 يتو مصداق عامل يول كشد يدست م ياز مستحب ا،یسخت است. گاه انسان از خوف ر
 .ستين ريمتوجه غ يا انگار ذره گران،یدر انظار د يكه حت يبود
عشق بود و  نيدر همان سرزم دار،ید نيبه مانند اول دارمانید نیو برادر من، آخر قيرف
شب جمعه نجوا  نیدر آن آخر بایبار در قلب كربال، داخل حرم دوست و تو چه ز نیا
كه شمارش به ده هم  ياندك يها سال نیتو در ا يمودي. برادرم چقدر راه پيكرد يم

 ريقدر ما را غافلگ نیكه ا يدوست شد ريمس يهروو چگونه ر ي. تو چه كردرسد ينم
تو  میدیو د میو ناگهان به خود آمد يجا گذاشت م،یكسانت بود نیتر کی. ما كه نزديكرد

. آنچه میرا از دست داد يو عجب گوهر يزیو عجب عز يا افتهیبا ما  يا عجب فاصله



 

 يديتو آن را چش داشته،ما را از آن دور نگه  ايدن يو غفلت و خستگ ميداشت مانیدر آرزو
و مرگ محمد  يو مرگت، زندگ ي. خوشا به حالت كه زندگيو فوق آن را هم تجربه كرد

و به آغوش دوست  يافتیكه لحظه آخر  يو آل محمد بود. خوشا به حالت با آن آرامش
و  يشد عبداهلل يعاشق اب م،يرفت يمنبر او م ي. به مانند همان مرادت كه پايشتافت

. ما را فراموش نكن كه خودت عقد يديجام لقا را سركش ديامام شه نياربع درهمانند او 
 . بدرود.يو حق برادر را به ما شناساند ياخوت خواند
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 دوستان خاطراتفصل پنجم: 



 

قرار بود بعد از اتمام دوره . میكرد يبود ثبت نام م يطالب، مدت نيفاتح گردان يبرا
 يبرا يفرد ياستقبال كردند. روز يلي. طلبه ها خمیاعزام شو هیبه سور ،يآموزش يها

 ينبود جز برادرم مصطف ي. او كسختيثبت نام مراجعه كرد كه تعجب بنده را برانگ
امر تعجب كردم بلكه دوستان ما هم تعجب  نیكه از ا بودمن يالبته من، تنها فرد ،ينیآژ

دانستند كه  ياخالقي م يرا فرد يبود كه همه دوستان، مصطف نیا لشيدل دیكردند شا
مصطفي در  نام آقا ها منصرف. ثبت گونه عرصهتنها به دنبال درس و عبادت است و از این

 این دوره جلوه دیگري از او را به ما نشان داد.

 
و آله و  هياهلل عل يمحمد رسول اهلل )صل 27وزه روانه پادگان لشكر سه ر يدوره ا يبرا

طالب در محل پادگان حاضر شد. پادگان اقتضائات  هيهم مانند بق ي. مصطفمیسلم( شد
تند  نكهیا ای ميبه دوستان فشار وارد كن میمجبور بود يخاص خودش را داشت گاه



 

 يكوچك ارينيز شمّه بس نیبود و ا عيفرماندهان مط مراوا يدر قبال همه  ي. مصطفمیشو
 او بود. يریپذ تیاز وال
. مصطفي پيش نماز گردان بود و آنجا ميرفت يبه نمازخانه م يشد همگ ينماز كه م وقت

 كرد. هم در كنار انجام وظيفة انقالبي، كار دیني و تبليغي و معنوي خود را فراموش نمي
 االسالم حسيني نوري حجت

جمعه صبح در مسجد  يندبه روزها يخواندن دعا يثابت آقا مصطفهاي  از برنامه يكی
 يكه مصطف يهمان مسجد يعنیالسالم( بود.  هي)عليمحلمان مسجد امام حسن مجتب

نداشت معموالً  يگعده علم ایقرار جلسه  يامام جماعت نماز صبح آن بود. اگر با شخص
كه برنامه آغاز  7دعا ندبه در حالت سجده بود. ساعت  هاز بعد از نماز صبح تا شروع برنام

رو  يفان يآقا «نياسیبه طه به »شد و قطعة  ياز سجده بلند م يشد آقا مصطف يم
 ندبه. يكرد به خواندن دعا يكرد و بعد شروع م يپخش م

منزل  يشد و معموالً هم آقا مصطف ياز تمام شدن دعا ، سفره صبحانه پهن م بعد
سر سفره  شانیبود كه ا نیمن ا ينشست. نكته درس آموز برا يسفره م و سر رفت ينم

برد  يو م کيگذاشت داخل پالست يصبحانه اش رو م هيخورد و بق يم یيبا مردم چا
كه  دمیدو بار د ای کین چند سال فقط یدر ا دیكرد. شا يمنزل با خانواده صرف م

 صبحانه رو در مسجد خورد. 
صبحانه خودم را بردم منزل با خانواده  ياز آقا مصطف ديبار امتحان كردم و به تقل کی

 .شود يبه خانواده منتقل م يمثبت يليحس خ دمیو در كمال تعجب د میخورد
 )برادر آقا مصطفي(محمد آژیني



 

كوچكش  زيم يرو ایاتاق،  يتو ومدميهم، هم حجره بودیم هر وقت م كه با يآخر سال
 يحجره المپ ها ياما هر وقت كه تنها بود تو .مشغول نماز ایمشغول مطالعه بود و 

ها رو  . من المپخوند يدرس م ومديكه از پنجره م يو با نور كرد يحجره رو روشن نم
ها رو  دوباره المپ دمید يحجره م گشتم يبرم. بعد كه رونيب رفتم يو م كردم يروشن م

 .خونه ين نور كم داره درس مخاموش كرده و با هما
المال  تيخاطر كه حاضر نبود از بودجه ب نیبه ا دیاسراف حساس بود و هم شا يرو هم

 و سهم امام)ع( براش خرج بشه.
 يخادم نيحس

استاد  يجعفر يكه طبقه دوم منزل آقا يقم، منزل آقا مصطف میامروز با پدر رفته بود
 نیا ادیبرامون زنده شد. به خصوص  يو خاطره آقا مصطف ادی يبود. بدجور شانیا

 گفتند: شانینقل كردند افتادم. ا داًیشان جد خاطره كه خانم
 ديكش شيبحث مرگ و شهادت را پ يا بهانه کیبه  يرفتن به كربال آقا مصطف ريمس در
وان  نیاح  ادامه داد: تازه او به مز« اهلل و... ليسب  يف هاجریو من »را خواند  هیآ نیو ا

 غسل دادن من است. يبرا يخوب يدر قم جا دمونیخونه جد
 يشما رو غسل بده، آقا مصطف ستين يحرف نزن كس خود ي: ب ندیگو يبه او م شان خانم

 راحت. دوستام هستن! التونيخ گهيم
 )برادر آقا مصطفي(محمد آژیني

 به قم منزل ما آمده بودند. يآقا مصطف لیبردن وسا يمحمد آقا و پدرش برا امروز



 

خدمت  قهياز چند دق شيجلسات متعدد و كالس نتوانستم ب ليبنده به دل متاسفانه
 .كنم يم يبابت عذرخواه نیمحمدآقا و پدرش باشم و از ا

متوجه حال خاص محمدآقا شدم و االن هم كه لحن  قهيدر همان چند دق بنده
در  دمونیوان خونه جد نیجمالت )تازه ا نیا انيرا در ب حشيو لبخند مل يآقامصطف

 و ... سوزد يجگرم م كنم، ي...( را تصور مقم
 شانیمتوجه شدم كه ا ،يبا آقامصطف يضمن مصاحبه مركز تخصص يبنده وقت راستش

منزل خودمان  شنهاديو دنبال منزل است در ذهنم خطور كرد كه پ دیايقصد دارد به قم ب
كار  ينگفتم و البته منزل هم آماده نبود و قدر يزيآن روز چ يبدهم، ول شانیرا به ا

متوجه شدم كه  اتيه ریدغديدوستان در جشن ع بتصح انياز م يبعد وقت يداشت. مدت
بخواهم كه در  شانینكرده مصمم شدم كه خودم از ا دايهنوز در قم خانه پ يآقامصطف

دخترش با فرزندانم   يدشان و تناسب سنمنزل ما مستقر شود. البته قبلش درباره فرزن
خانم ما  دهمتوجه شدم او فاطمه خانم را در همان مدرسه ساج يسوال كردم و وقت

. میداد شنهاديپ شانیو به ا میمشتاق شد شتريها ب نام كرده، هم خودم و هم بچه ثبت
 ياست كه بنده دنبال كس نیداد كه تصورش ا اميتعلل كرد و بعد پ يمدت شانیالبته ا

هم تناسب  نقدریدادم كه ا اميپ يهمسن پسرم داشته باشد و وقت يهستم كه پسر
درباره فاصله منزل با  زيخانه آمد و قبل از هر چ دنید يبرا ارد،ند تياهم میفرزندان برا

 لیمسجد و پارک سوال كرد و بنده هم گفتم كه اتفاقاً سال گذشته كه ما دنبال تبد
 مهم بود. يليخ مانیدو مالک برا نيهم قاًيدق م،یو موفق نشد میبودمنزل 

را  يندارم سحر ادیبه  كرد يم يدر منزل ما زندگ يكه آقا مصطف يمدت كوتاه نیا در
از منزل  خواستم يها هر وقت م بعد از بنده از منزل خارج شده باشد و صبح شانیكه ا

 دیساعت به اذان و شا کیبود كه سحرها  نینبود.  گمانم بر ا شانیا نيخارج شوم، ماش
 .رفت يزودتر به حرم م



 

با حضورشان در  شانیاز ا تیو معنو تيكسب روحان يبرا شانیدعوت بنده از ا قتايحق
را  لشانیمن و خانواده بود. امروز كه وسا يبزرگ برا يمنزل ما بود و رفتنشان خسارت

 دلم گرفت. يليبردند خ
 يعفرج نياالسالم و المسلم حجت

 ي. حتامدياتاق ما بخواب ن ايب ،يخور يسرما م نجایبهش گفتم، ا يكردم. هرچ دارشيب
 دهینكنه فا تشیاذ نيكف زم يبندازه تا سرما يزيچ هی رشیالاقل ز نكهیا ياصرارم برا

 بود كه بتونم مجابش كنم. يظاهرا سرسخت تر از اون ينداشت. كالفه شده بودم ول
بود. اول  دهيگلستان قم خواب ابونيتهران آمده بود و تو آشپزخونه مدرسه در خ از

بد  نكهیبا ا شهيكردم تازه متوجه شدم كه مصطفاست. مثل هم دارشينشناختمش؛ ب
 كرده بودم با لبخند گفت سالم آقا حجت. دارشيموقع ب

 االسالم حجت اجودي حجت

برایم  دینداشتم؛ شا يتوجه يمصطف يبه نمازها يلياز دوستان، من خ يليبر خالف خ
 ،يپيت نیهم ا يجوره، مصطف هی يكردم خوب هركس يشده بود. با خودم فكر م يعاد

 اهل نماز و عبادت.
از  يدو هفته قبل از رفتن مصطف بایمهر )تقر 11بود؛ پنجشنبه  شيماه پ کیاز  كمتر

هم بود.  ي. موقع نماز تو نمازخونه مصطفميالس داشتك نیيما( ما در مشكات پال شيپ
 وسفی. من و ميناهار؛ برگشت يبرا ميرفت يليكالس فلسفه تحل يبعد از نماز با رفقا

افتاد كه  يكه از پشت چشمم به مصطف میشد آبدارخونه يراه میاريب یيچا نكهیا يبرا
 هنوز تو نمازخونه مشغول بود. 



 

رو  ينیآژ نیگفتم یوسف تو رو خدا ا نيهمراه با تحس يبهت و تعجب کیخودآگاه با  نا
 اما او هنوز تو نمازخونه است. ميبرگشت میناهار خورد ميما رفت ن،يبب

 شد كه نماز جماعت مدرسه تموم شده بود. يم يا قهيچهل و پنج دق حداقل
بهم  وسفیرفت  اياز دن يمصطف نكهیشناخت. بعد از ا يرو نم ينیخرم پناه، آژ وسفی

نشست  يكنارم م يكه تو كتابخونه مركز تخصص ياون كس دميگفت، من تازه فهم
 بهم نشون دادي.  نیيبوده كه تو نمازخونه پال ينیآژ

 االسالم حجت اجودي حجت

 دل برادر،  زینبود عز نیگمانم ا هرگز
 راه بروم.  نيو من صاف صاف بر زم يخاک برو ریتو ز كه
خب خاک تو جنسش فرق داشت. نه  يول م،يالبته همه اش خاک است. ما هم خاك ايدن

ات بدهم، چنان كه رسم مردم زمانه است  جلوه  يفیبخواهم تعر يستين گریاینكه چون د
. تو خاكت گِل شده بود. خوب ورز ينه. تو فرق داشت ند،یخوب بگو تيكه پشت سر م

كه  ي. كه بار اولات يعرش يها از اشک يبودده يخاک پاش نیآمده بود. از بس آب در ا
چكد. آنقدر كه از چشمان  يفكر كردم از سقف دارد آب م ستادمیدر صف نماز كنارت ا

 . دنیفرش. بدون هق هق و شانه لرز يرو ديقشنگت آب چك
نتوانم بغضم  فتميب ادشیها هم نشده بود كه تا چند روز بعد، هروقت  نیزتریمرگ عز در

 رو فروخورم.
 تیتا خانواده ات اذ م،يمثل سرو، مستق ميستیسر خاكت با میيايب يچطور انتظار دار آخر

بر سر  یيچه بال دانديكمرمان خم نشود تا همسرت كه هنوز نم يخواهينشوند؟ چطور م
 دلش؟ يرو دیايات، بار غم عالم ن جنازه عييتش لميهمه مان و خود او آمده، بعداً در ف



 

 يبغضم م دانستمي. منميرا بب نميمحمدحس خواستيكه آمد شب دلم نم بتتيمص خبر
 يرو دیجد يبابا نگاه كن، باز گفتيو م دیخندي. او مديهم شد. او هم نفهم نيتركد. هم

 را. یيدا يگوش
. دلش اندازه گنجشک است. همان فاطمه ستين شتريسالش ب 5تو چه كند؟  ي فاطمه

پرسد.  يبه تو. مانده ام االن دارد از پدر بزرگش چه م ديچسب يات كه همه اش م
 دهند؟ ياما جواب بابام كو را چه م مارستانيب ندیگويمامانم كو؟ م دیگويم

چه  تیدر سفر كربال دانمي. من كه نمتیتو و خدا نيدانم چه گذشت ب يكه نم من
 يول يرفت كه خوب ندیگويو م ي. هر چه بود، خودت رفتيديو چه شن يو چه گفت يكرد

 جان. يمصطف يبا ما چه كرد يدانينم
 زيآن م ادینكات متواضعانه ات.  ادی. ميافتم كه با هم رفت يم 94 نياربع يسفر كربال ادی

كه استاد فقط  يكالس ادیاست.  دهيحجره كه بار آن همه علم تو را كش يتو يكوچولو
 .سشینشود تدر فيكه ح شیبود برا يكاف يگرفت و اگر تو بود يسراغ تو را م

دو  نیا يتو ي. ولنيدر حق مومن دياغراق نكن دیيبگو دیباورتان نشود و اگر بشنو دیشا
 يچرخد. حت ياهلل(( م ياخ ف يما مض يف يسرم روایت ))كان ل يسه روزه مدام تو

بعدک العفا(( درک  ايالدن ي))عل خواندمي)ع( م دالشهدايمنبر از زبان س يرو يوقت
بعد از تو رنگ باخته، مدام ذكر  ايدن زيهمه چ نميب يم يوقت يچه گفته موال. ول كردمينم
وجود  دیتو را ندارد و من با ينفس ها اقتيكه ل یيايخاک بر سر دن نكهیا شوديلبم م ریز

 سو و آن سو بكشم. نیام را به ا آلوده
شد، خرما با شیكه عكس تو رو زيم نیا ياز رو میاينبود كه من ب نیگمانم ا هرگز

 به ما هم بده. يبهشت ياز آن خرماها ،يمصطف بردارم.
 يرمحمدياالسالم ش حجت



 

كتاب المراقبات داشت كه  هی ي. مصطفمیكرديكتاب المراقبات رو مباحثه م گهیهمد با
نوشته ها رو  نیا يبا مداد نوشته بود بهش گفتم: مصطف يجلد نداشت و البالش مطالب

 منه رستانيها مال دوران دب نیگفت ا ؟ينوشت يك
تو  مینت و كلوپ بود ميو گ يكارت درسته ما اون زمان دنبال باز يليبابا تو خ گفتم

 .. ؟يكجا بود
 كرد..  ايبا ح يو از اون خنده ها نیيرو انداخت پا سرش

 يریحجت االسالم عرفان قد

احترام به  يليخ .كردميدخترش هم سن دخترم بود به رفتارش با بچه اش دقت م چون
 نهيس يفاطمه خانم! بچه را رو گفتيم هياسم دخترت چ دنيپرسيگذاشت. ازش م ياو م

 يليحركتش خ نی. ابرديتا با هم خوابشان م زديو آرام آرام به پشتش م خوابانديخودش م
 جبران كند. شیبه پدرش انس داشت. خداي مهربان برا يليخخانم جالب بود. فاطمه 

 ياكرم يمهد ديحجت االسالم س

در معدود  ؛يباشد اما به هر رو يتكرار م،یگو يم يانچه كه در مورد مصطف دیشا
بحث  ياش بود كه فضا آرامش و تأمل نیدست داد، ا شانیكه با ا يگفتگوها و مباحثات

 گرفت. يرا در دست م
 دايپ ياش زمان در برنامه شهيقرار مباحثه به او مراجعه كردم؛ هم کی ميتنظ يبار برا چند

 كار بود.  ياز من آماده و پا شيو ب شيو در هر قرار، او پ شد يم
 سيد اشرف واقفي



 

)ره( كه در آن حائز  يجشنواره عالمه حل نيهفتم يمقاله نوشته بود برا کی ينیآژ يآقا
 «يو تشخص احكام شرع تيشناسانه از كل يهست ينييتب»رتبه برتر شد. موضوع مقاله: 

 يو كالم يو اصول يفقه يكه موضوع آن خاستگاه داستيبود. از عنوان مقاله هم پ
 يبه دنبال راه ينیآژ ي. مصطفگرفت يم هیهم ما يعرفانو  يفلسفهاي  هیداشت و از ما

 يشخص يومصلحت جزئ ،يكل ينهفته در پس احكام ظاهر يمصالح واقع انيبود كه م
با  یيموال يو دهيبزند. به عق يشود، پل دشیاز عمل به حكم عا دیمكلف كه با کی

به  هرلحظهاست كه مصلحت بنده خود را در  ستهیسعه علم و قدرت و رحمت، شا نيچن
 نی. راه حل او اياعتبار يمشخص كند، نه فقط در قالب احكام كل ينيقیو  يطور جزئ
فاعل. راه آن است كه مكلف از در سلوک  تيقابل است، نه فاعل تيدر قابل رادیبود كه ا

 . ابدیبار  ينیتكو تیبه هدا يعیتشر تیكه از هدا ابديتا استعداد آن را ب د،یدر آ
 يصرف، بلكه چالش يتالش نظر کینه  ق،يتحق نیرا كه خواندم، احساس كردم ا مقاله

با آن مواجه و از آن بهره برده است. قرار بود  شیخو يدر حركت سلوك شانیده كه ابو
 .امديجشنواره برساند، اما ن هيرفقا خودش را به مراسم اختتام گریكه جدا از د

كرده بود با عنوان:  ليتكم بایتقر زيرا ن يگریدر ادامه مقاله نخست، مقاله د شانیا
 يتكامل ندیدر فرآ يجزئ يقيها بر مصالح حق آن قيتطب يو چگونگ اتیاعتبار گاهیجا»

 ندیمقاله تالش كرده بود فرا نیدر ا شانیاطالعم. ا يكه از سرنوشت آن ب« انسان
كند.  يدر درون نفس سالک عابد را مدلساز ينیتكو تیبه هدا يعیتشر تیهدا لیتبد
خود او  يالت سلوكاحتماالً از تأم يو يشنهاديگزاف نباشد اگر ادعا شود كه مدل پ دیشا
 گرفته است.  هیما

 ! مانیسبقونا باال نیاغفرلنا و الخواننا الذ اللهم
  سيد اشرف واقفي



 

ما بعد  و هميشه تو خلوت خودش بود. زدي. كم حرف ممیبود يسال با آقا مصطف هشت
 يتيشخص نياست. به نظرت از همچ يرهبر تيپدرش تو ب میدياز هشت سال تازه فهم

 رو باید فكر كرد تا نقل! يآقا مصطف شتري. به نظرم بميكن دايپ ميتونيچقدر خاطره م
 حجت االسالم وركش

صبح ها بعد از نماز صبح  م،یهمسفر نجف و كربال بود شونیرمضان پارسال كه با ا ماه
طلوع  يكیسجده تا نزد نیتو سجده است و ا میدید ي)ع( بارها منيرالمومنيتو حرم ام

 اشک بود. سيصورتش خ داشت، يسر برم يادامه داشت و وقت
 يميعظ يمحمدعل دياالسالم س حجت

 شد،ياش سرخ م چهره شد،يم يدار نكته يبودم كه در جمع، اگر شوخ دهید يبار چند
و  يتیبود بر نارضا يا و همان، نشانه زديم يبامزه و از سر ناچار يا و خنده كرد يعرق م

 !يبر آن شوخ يانیپا
 رضا فرضي

بود  ينفر نيهر هفته، اول اما، از ساكن شدنش در قم نگذشته بود يزيكه هنوز چ نیبا ا
 ش هم باهاش بودند.  خانواده. شد يحضرت قاسم بن الحسن ع م اتيكه وارد جلسه ه

. ديكش ياول جلسه رو خودش م يعاشورا  ارتیكسا و ز ثیزحمت قرائت حد بعضاً



 

منبر  يبا ادب چند قدم يليمنبر هم خ موقع خوند. يعاشورا رو از حفظ م ارتیز
 با حسن استماع ر،ینشست. سر به ز يم

 حجت االسالم جعفر مصلحي

استاد به  لی. اوايموسو يحاج آقا يدر كالس فقه حكومت میهم درس بود شونیا با
و  كردنديبود حساب م شتريماها كه سروصدامون ب يرو شتريب شونیعلت نشناختن ا

 نیتر قيو دق نیتر يو علم نیتر منظم دندیكه گذشت د ي. منتها كمشونیا يكمتر رو
 . دهد ينظرات رو مصطفي م

و مصر  يجد يليدرس خ فيمطالعه و تكال شيو پ ریتقر يريگيدر پ يموسو استاد
كه  يدرس. تنها كس يالزم برا يدر انجام دادن كارها میآورد يبودند. اكثر ماها كم م

او كالس محكم جلو بره  يو دائم يجد يداشتند كه به خاطر كارها ديهمه رفقا ام
 بود. شونینظرات ا ريگيدائما پ ادبه بعد است یيجا هیاز  گهیبود. د يمصطف

 يانصار يحجت االسالم هاد

 امکيكه بهم پ يتنها كس دیمدرسه رو دوش من اومد شا تيكه مسئول يچند ماه نیا تو
بود  بيعج يليكار رو دوبار كرد...برام خ نیبود.ا يداد و تشكر كرد از بابت كارها مصطف

 ها... يمدل حواس جمع نیا
از اسراف بود )سر بحث نان و غذا  يرياز جمله موارد تشكر او بابت جلوگ نكهیجالب تر ا 

... ارهياز اسراف ها بركت م يريجلوگ نیفراوان گفت: ا ديرزرو( ...بعد هم با تاك ستميو س
 .ميسفارشش رو در مدرسه محقق كن نیا شياز پ شيانشاهلل ب

 یيحجت االسالم محمد كربال



 

نگاشته بود كه در جشنواره   "اصول فقه"در  يپژوهش يمقاله علم کی يمرحوم مصطف
من فرستاده بود تا  يمقاله را برا نیحائز رتبه شده بود. ا هيعلم يها حوزه يعالمه حل

. هنوز رميبه او تا نظراتش را بگ دادم يرا م میها هم من، نوشته ي. گاهردينظراتم را بگ
زده  هيحاش میها نوشته يخ( را كه بر برشیبایخط ز س او )با دستینو دست قاتيهم تعل
 دارم. 

 االسالم كامكار حجت

 ازدواج كردم، آقا مصطفي بعد از شنيدن خبر ازدواجم این پيامک را برایم زد: وقتي
 يدر زندگ يرو نقطه عطف نیا نكهیا يبرا هي. فرصتگم يم کیتبر يليخ؛ برادر سالم»
 نیا دیبا نيطرف يو همدل ياريالبته با هم ،يبهبود بد تويو برنامه و سبک زندگ ينيبب

رو از  يطرف مقابل هر اخالق و آداب و برنامه ا ،یيآشنا يابتدا نیبرنامه بسته بشه. در ا
 رييكنه اما بعداً تغ يبر اساس اون در ادامه تعامل م وشناسه  يشما رو با اون م نهيشما بب

 «.ستياالن ن يبرنامه اصالً به راحت
 وحيد اسالمي

همسفر باشم. خورد  يداشتم در نجف اشرف و كربال با مصطف قيتوف ارساليماه مبارک پ
و  خورد يبود. كم و ساده م يچه جور دونند يو خوراک و عباداتش رو كه همه م

و  يستانيس يآقا تيب ياون سفر همه طلبه ها رفتن جلو ي. توكرد يوحشتناک عبادت م
مبلغ رو  نیو ا اديحاضر نشد ب ياما مصطف ودنب يگرفتند كه مبلغ كم ينارید 50 هیهد



 

پول  نیا افتیدر ستهیبود خودش رو شا يهمه اهل جد و جهد علم نیا نكهیبا ا ره،يبگ
 دونست. نمي

 يخادم نيحس

كه دوست داشتم پشتش نماز بخونم  يكس نياول انياز حاج آقا قاسم ريمشكات غ يتو
با  يجلسه ا هی يتو ادمهیبار  هی. كرديفرق م هيبود. جنس نمازهاش با بق يمصطف

. اون روز كالً حالم كردينماز صحبت م تيدر مورد اهم شونیا تيكارگروه فقه ترب يرفقا
 عمل بود در عمق وجودم نفوذ كرده بود. هلكه ا يدگرگون شده بود. كالم كس

 يخادم نيحس

كه  ي)همون كتاب كردميم سیرا تدر تیكتاب فلسفه استاد عبود نیيدر مدرسه پال
در كالس  ایشناختم كه آ يرا آن زمان نم ياست( مصطف يمطهر ديخالصه مباحث شه

كالس حاضر  نیدر ا ديالحكمه رس هینوبت به كالس نها يوقت يانه؟ولیحاضر است 
 هیكالس نها يدرسهاي  كه واحد ستا يزمان يمن از مصطف شتريشناخت ب يول شديم

 انيدر م زين ياز دوستان كه مصطف يحال جمع نيالحكمه مدرسه تمام شده بود درع
. تبعاً كالس خلوت ميو بحثها را ادامه ده ميداشتند كه كتاب را تمام كن لیآنها بود تما

 دهوشمن اريكالس بود و بطور مرتب و بس نیثابت ا يپا يمصطف تر، يتر شد و تخصص
و سرعت  يدوران در نظر من خوش فهم نیاو در ا يژگیو. كرديو هدفمند شركت م

 انتقال او در كنار متانت و ادب او بود.
 يرا كه در مورد دو مبحث فلسفاي  از من درخواست كرد كه دو مقاله يپس از چند

 يكه آنها را برا دمیكرد و بعدها د ليمیا میكنم، آن دو را برا يابینوشته بخوانم و ارز
 هم ارسال كرده و به نظرم رتبه هم كسب نمود. يومسابقات حوز



 

كالس مطرح  نیدر ا شيكم و ب زين يمباحث عرفان هیكالس نها يبه تناسب فضا
 دهید ميتعل نهيزم نیدر ا يعشاق يكه از استادم جناب آقا يمطالب ريو بنده حق شد يم

و  ريگيپ اريدر نظرم بس نهيزم نیدر ا ي. مصطفكردم يدوستان نقل م يبودم بعضاً برا
خود را به  يذوق عرفان زيفرستاده بود ن میكه نوشته و برااي  دو مقاله درآمد و  قیشا

 وفور نشان داده بود.
 ؟يداراي  كه چه برنامه دمياز او پرس يبود. روز يحاال نوبت ورود او به دورة تخصص

در تهران  يقم آمدن را ندارم. اگر دوره تخصص طیچون شرا مانميگفت فعالً در تهران م
تا  )این خاطره مربوط به  دوسال قبل است( دهم يم ليجا ادامه تحص نيشد هم ليتشك

 نكهیو عالوه بر ا دیآ يروز قم م کیاي  شدم او هفته وجهمت يكم كم پس از چند نكهیا
الحكمه را ضبط كنند و به او  هیسفارش كرده بود كه ادامه كالس نها يبه دوستان قم
مدت برخوردم با  او  در حد  نی. در اكنديرا هم در قم شركت م يگرید يبدهند كالسها

 او در قم مستقر شد. نكهیا تا ميداشت دمید يرا م گریهمد يبود كه وقت يكيسالم و عل
 دمید يبه اتاق بنده بود لذا در هنگام تردد چند مرتبه در روز او را م کیمطالعه او نزد زيم

شده بودند و مدرسه كم  نيكه كامالً غرق در مطالعه و تفكر است ،...رفقا عازم سفر اربع
عرض  يبرا دمیمطالعه اش د زيرا پشت م يبه اذان ظهر مصطف کی. نزدشديم يكم خال

 گهی؟ گفت: بله چند ساعت د دیشو يشما امسال مشرف نم دميپرس وادب جلو رفتم 
 كردم. يو التماس دعا گفتم و خداحافظ هستم. حسرت خوردم يانشااهلل راه

اثر استاد  نیدر فلسفه نو نيپس يدر آن روزها مشغول خواندن جلد دوم كتاب گامها
رفته بود. به كتابخانه رفتم و ناگهان با تعجب  يبود كه مصطف يبودم. دو روز يعشاق

وم است كه معل یيكتاب رو دمیاو افتاد. د يو كتابها يمطالعه مصطف گاهیچشمم به جا
....است جلو رفتم و چون مجلدات  نيپس يدر حال مطالعه آن بوده همان كتاب گامها

كتابش را  يمشغول خواندن جلد اول است با كنجكاو يو دمیاند د كتاب هم شكل
را  يهمان كتاب تكه كاغذ يهم زده و با دقت آن را خوانده. از ال هيحاش دمیبرداشتم د

 شیفلسفه ستا بهنوشتم. اوالً عالقه او را  يمصطف يرا برا يكردم و چند سطر دايپ



 

 خواستميكتاب، جلد دوم و سوم هم دارد و ثالثا م نیبه او خبر دادم كه ا اًيكردم و ثان
از  ياز كتاب را مباحثه كنم ول یياست حاضرم با او بخشها لیاگر ما سمیبنو شیبرا

 نهيزم نیدر ا دمیو را دا يبند منصرف شدم و در دلم گفتم هر وقت حضور نینوشتن ا
 .كنميصحبت م

شب بعد از  يعنی نيباالخره قسمت من هم كربال شد منتها از قسم جاماندگان اربع
 يرا نگاه يمجاز يشدم. در طول روز سرم شلوغ بود و نتوانستم گروها يراه نياربع

 يآقا زیبرادر عز اميلحظه پ کی يبرا يقبل از رفتن، وقت يلحظات نكهیتا ا اندازميب
 نجایرا باز كردم و....ا اميبا عجله متن پ دمید شديم شروعاسترجاع   هیرستگار را كه با آ

 شوكه شدم... رحمه اهلل عليه وحشره اهلل مع من احبه. يبود كه واقعاً از خبر فوت مصطف
 نیهمه دوستان به ا نكهیمن بود و با ا يروبرو قاًيجلو و دق فیرد هیاو در كالس نها زيم

(اما ستمينبوده و ن قیكه من ال ي)در حال كردنديلطف داشتند و محبت م يليخ ريحق
 ...كنميدو زنگ را فراموش نم نيب میبرا يبه آوردن چا يمصطف ديهرگز تق
و پر محبتت در سفر كربال  ياما چهره نوران دميجان ! گرچه به مراسمت نرس يمصطف
كرده  ارتیالسالم( سالم دادم، از جانبت ز هميبه حضرات)عل ابتتيبود و به ن میروبرو
 يالسالم( بود هي)علنيامام حس ریمشمول شفاعت تو كه زا دوارمينماز خواندم ،ام تیوبرا

 .رميقرار گ
 بهادر نياالسالم و المسلم حجت

بود و اواخر تابستان كه هوا  يسالن مطالعه حوزه بخاطر گرما و جواب ندادن كولر خال
. آمد يهم م يمرحوم مصطف يمدت کیتنها بودم. بعد از  بایخنک شده بود من تقر يقدر
 دمیبود. شنبه كه آمدم د نجایثابتش ا يآورد. جا يمواقع دخترش را هم م يبعض

حلقه  يكیبخرم.  شیاز من خواست دوتا كتاب برا اخراو نیاست. ا زيم يرو شیكتابها



 

ها بود با آن  آن كتاب يبهادر گفت هم رو يهم كه آقا ي. كتابگریكتاب د کیثالثه و 
 كتاب گذاشته بود. يال شانیكه ا يادداشتی

 محمدجواد امامي

كه اذعان دارم و همه دارند كه او از  يكه با وجود نهیا ينكته قابل توجه در آقا مصطف
باعث  يبيعج ایخاطرة خاص  چيمتفاوت بود اما ه يليهم خ قتاًيمتفاوت بود و حق هيبق
 يبه عاد يالاقل واسة من، بلكه تمام تفاوت مصطف ستيحس نبود و ن نیا جادیا

ازش  یيبو يو مثل من ميداشتيم دیكه همه ما بااي  يادع يزندگ نيبودنش بود، به هم
 فهيكه نه فقط از گناه كه از مكروه هم به دور بود و هر آن چه كه وظ نيام. هم نبرده

بود بر  ياتمام حجت يداد. مصطف يبه احسن وجه انجام مو  تیبود با جد دهیخودش د
 اتیآ نی. او واقعا مصداق اوددرست ب شهيادعا م يو ب اهويصدا و هسرو يامثال من، كه ب

 بود:
أفلح اِلؤمنون الذين ُه ِف صَلمهت خاشعون والذين ُه عن اللغو معرضون ...  قد

 والذين ُه ْلمانامهت وعهدُه راعون والذين ُه َع صلوامهت يحافظون
 ش،يبود، بلكه در تمام حاالت زندگ ينه فقط در نمازش كه مثال زدن د،یصدا بار يب واقعا

در دغدغه  اش، يریپذ تيرسش، در مسئول. در عبادتش، در دمیدیكه ما د يالاقل مقدار
 و ... انشيو توجه نسبت به اطراف

 يليرخليابوالحسن م ديحجت االسالم س

 يرو ميامور زندگ هيهر وقت نمازم بهتره بق» :گفت يقا مصطفآروز  هی، شيدو سال پ
 زهیريتره نمازم، بهم م فيهر وقت ضع .شنيباهام مهربون م شتريب كانیروال تره و نزد



 

 نایو ا هیبه قول خودش گر فيتو اون حالت ضع حاال« شهيو اوضاع سخت م يهمه چ
تر  ياواخر به نظر قو نیا هاش باالتر بود. بهمراق سطح م،یهم بود كه ما حسرتش رو دار

چه خوشحال كننده  هیمختلف برام مساو يوقته اتفاقها يليخ: »گفت .يليشده بودن خ
جاها  نجوریگفتم ا میبود عتيطب يبارم تو هی«. نداره برام يباشه چه ناراحت كننده فرق

 «.هست خدا ادیهمه جا به  ه،دم باشه و اهل باشآ ،دمآاگه » :گفت .فتهيخدا م ادیدم آ
 م.ي

بار  ریز رفتنیپذينم ها يليالگو بود. خ قتاًيحق يمدرسه، مصطف يها در بحث و لجنه
 ينبودم. ول ستهیمنظم و شا رفتمیپذ يم يستیهم كه تو رودربا يبرن،  مثل من تيمسئول

 کیكه  نيلجنه اصول باهاش حرف زدم، هم تيمسئول رشیدر مورد پذ يوقت ادمهی
تر از  راحت يليگفتم خ يآت يها دورههاي  طلبه يبرا كار نیماندگار ا ريمقدار در مورد خ
و منظم كار را به سرانجام رساند،  قيو انصافاً هم دق رفتیپذ كردميا مآنچه فكرش ر

و ما هنوز اندر  نهاستیا يبلكه ارث پدر نهایا يكه فردوس نه جا الحق. شهيمثل هم
 نیو دلتنگ او. اولئک هم الوارثون الذ يو البته محروم از آقا مصطف میكوچه ا کیخم 

 خالدون. هايالفردوس هم ف رثونی
 يليرخليابوالحسن م دياالسالم سحجت 

نسبتاً  يول میدید يرا م شانیهمه ما نماز اشكبار ا نكهیكنم چرا با ا يفكر م يگاه
 تیخدا )همان طور كه پرده ستار ایكنم گو يگاه گمان م م؟يگذشت ياز كنار آن م توجه يب

به او  يليخها  او انداخته بود تا توجه يبر رواي  اندازد( پرده يگنهكاران م يخود را بر رو
 جلب نشود.

 حجت االسالم علي سراج



 

بود. عالوه  يقيتوف شانیبا ا يبنده هم بحث يهم بحث بودم. برا يسال با آقا مصطف کی
توجه داشتند  دیهم دقت داشتند. شا يبر نظم و وقت شناس ،يعلم يبر قوت و برجستگ

كوتاه  هينيجهت تلف نكنند. فاصله محل درس و حس يخود را ب يا كه وقت هم مباحثه
استراحت بود و ما بعد از  قهيدق 10شد و  يتموم م 9:50. كالس قهيدق 3ای2 دیبود شا

. چند بار میديرس يم ريمقدار تأخ نيو با هم میكرد ياستراحت شروع به رفتن به مباحثه م
 آنجاست و شرمنده شدم.  يآقا مصطف دمید دميرس ريكه بنده با تاخ

 ياالسالم لطف حجت

را داشتم  شانیبا ا يكه درخواست هم بحثدوم و اهل فكر كردن بود. سال  قيدق
است و  دتريمف شیاز كالس مطالعه كند برا شيها را پ از درس يگفت كه اگر بعض يم

او حكم پاسخ  يكه كالس برا كرد يمطالعه م يطور ایشد. گو يم ازين ياز مباحثه ب باًیتقر
 .دكر يم دايالت و مباحثه پؤابه س

 ياالسالم لطف حجت

بعد  كردم. يسیرو خالصه نو زانيبودم كه الم يرستانيبار بهم گفت: من دب هی يمصطف
 !زانيگفته الم يچ فهمم يم كردم يموقع فكر م اون گفت يم دیخند يم

 يمحمدرضا اكبرحجت االسالم 



 

 ني)بعداً بهم گفت این اولرياستخاره بگ هیجاودان برام  يگفت از آقا يروز مصطف هی
 بود كه استخاره كردم(  يبار

 خوب اومد. يليگرفتم فكر كنم خ استخاره
 ملبس شدن بود. يبهم گفت این استخاره برا بعد

 آقا ملبس شده بود. شيرفته بود پ يبا پسر حضرت آقا هماهنگ كرده بود خصوص ظاهراً
 خواسته بود آقا بهش گفته بودند نماز، نماز، نماز هيآقا توص از

 حجت االسالم محمدرضا اكبري

 از آقا مصطفي شنيدم. 7بهترین و ماندگارترین نقد و تشكري كه بعد از اردوي مشهد
 زیسالم برادر عز»

 گم يو خدا قوت م كنم يتشكر م مانهيصم
طور در  نیشما ا ميبا هم داشت شيسال پ طور كه در صحبت سه كه همان خوشحالم

 .ديشاءاهلل موفق هست و ان يوارد شد يالتيتشك يها تيفعال
داره كه شما البته از خودت  مهيسؤال هم ضم کیفرستادم چون  يتشكر رو خصوص نیا

 :يخوبه بپرس
 تیافراد، رضا تیعالوه بر رضا ،يالتيتشك يها تياردوها و فعال گونه نیقدر در ا چه
 شه؟يم نيهم تأم ياله
 افراد. تیو نه صرفا رضا نهیاست كه اخالص كار وابسته به ا يهیبد
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 :ستيكه در معرض ن يا ناظر به موارد پشت صحنه شتريدو مورد تو نظرمه ب مثال
و  ميامور چه به صورت مستق ریو در خورد و خوراک و سا ها نهیبحث اسراف در هز يكی

رفع  ایبه دفع  رقاد نهيبه يزیر با برنامه تیریاسراف افراد كه مد يعنی. ميرمستقيچه غ
 شده است. يآن بوده است اما كوتاه

 نیا ياست كه متصد ينماز اول وقت افراد يبرا يزیر هم بحث برنامه دوم
 اند. بوده يرسان خدمت

 «دارم. قياخالص و توف يشما تقاضا يخداوند برا از
 یيمحمدجواد صفا

كه با  دينيرو بب يكس ديخواهيتو كالس عرفان قم فرمودند: اگه م اين يمعصوم يآقا
است كه مدام  ينیآژ يآقا نيكرده هم يو سلوك يكار اخالق يوستگيبرنامه و نظم و پ

 .كنهيهم داره رشد م
 ساالر آرام

 .ديكشيرو م ياوراق امتحان حيزحمت تصح يگاهآقا مصطفي 
 جواب داده بودند اعتراض داشتم. شونیكه ا ياآمد كه من نسبت به نمره شيبار پ کی

 گفتم. بهش. خودش هم همون جواب را داده دمیخودم را با جواب خودش چک كردم د
 !!خودش نمره كم كرد از

 حجت االسالم محمدصادقي



 

 يا قهيده دق هیهنوز  آخه. استراحت كنم يسمت حجره تا كم  رفتم يم  روز داشتم هی
نماز شروع بشه  ذره دراز بكشم. تا اذان بگه و  هیخودم گفتم برم  با. مونده بود تا اذان

 وقت هست!
 دیو دو  رونياومد ب عیاز حجره سر يمصطف دمیدفعه د ه، یسمت حجره رفتم يم داشتم

 سمت نمازخونه...
 با خدا داشت... قرار شده بود! رشید آخه
از  رونيب ومديم رتریو از همه هم د رفتيزودتر م همه از، بود نيكارش هم شهيهم

 شدن نمازخونه هنوز تو سجده بود... يبعد از خال قهيدق ستيب يگاه نمازخونه!
 حميدرضامحمودخاني

ها با  وقت سر كالس چيه يفرات اول تا سوم بود ولمعموال در دوره جزء ن نكهیبا ا
و  ميداشت يكارگاه يها . بعدها كه با هم كالسشد يوارد بحث و اشكال و ... نم دياسات

 يكه چه قدر از نظر علم میديفهم يتازه م كرد يخود رو ارائه م يها پژوهش يآقا مصطف
به پژوهش  ازيبود و ن يها كارگاه كالس شتريآخر كه ب يها سال نیاز ماها زده جلو! تو ا

تو همه اونها  يول كرد يكارگاه شركت م نیسر چند يآقا مصطف نكهیبا ا ق،يو تحق
 .دياسات ديبود و ام نیبهتر

 يدرضامحمودخانيحم



 

مصطفي اهل مراقبت بود و جدا هم تو این كار خيلي ثابت قدم بود. مراقبت از یه سري 
كارهایي تا از  چندعهدهایي كه خوبه ما هم از آقا مصطفي یاد بگيریم و اهلش بشيم. 

 عبارت بود از: داد يو انجام م كرد يم تیرعاكه من خبر داشتم مصطفي خودش روزانه 
 ربع تالوت قرآن قبل خواب کحداقل ی

 ينالطلوع نيروضه بدقيقه  10
 حضور قلب در نمازبراي  اذاناز قبل  يآمادگ قهيدق20

 رفتار مناسب با خانواده
 ساعت فكر در مورد برنامه مين

 قبل از خوابنفس محاسبه و  دنيزود خواب
 يدرضامحمودخانيحم

فقط فقه و اصول و  شهيكه نم میديرس جهينت نیبه ا مون كه داخل گروه بود يمدت
. با خوندن ميداشته باشهم خودمون  يرو يتيكار ترب کی دیبا و ميو با هم باشرمباحثات 

چند  .میداد بيترت يا گهیبرنامه د هبعد از مدتي ی. میشروع كردامام آداب الصاله كتاب 
 شيكبستيم كه روزانه انجام بدیم و به خودمون هم نمره بدیم. ی با هم عهد ميو رتا كار 

قرآن اون نمرة ربع قرائت شد  کی. اگر بود ربع کیقرآن خوندن قبل از خواب به اندازه 
 ازدهیقبل از ساعت  ،شب دیكه با نهیا گهیكار د هیوگرنه صفر.  شهيقرار داده م کیروز 
 وگرنه صفر. شهيقرار داده م کیخواب اون روز  ةنمر . اگه انجام شدميبخواب ميو ن

 يدیخر هی ای مينيبش قهيقد هیو  میو بخوررتا شام  كنن، يم ريدو تا به هم گ نیا معموال
و هنوز قرآنت رو  شده ازدهیساعت  يچرخون يو مرتا سرت  خالصه ... ایانجام بشه 

 نخوندي!



 

 يدست هم گوش هیو ود دستم بدست قرآن  هبا یكه  شد ي ميطور نیاها  خيلي وقت
و ببندم رمصحف  عیتموم شده كه سر قهقيپونزده د نميبار روشن كنم بب هیكه چند وقت 
 ؟نه ایو برم بخوابم 

كه مسئول  يآقا مصطف اميپ نیادادم كه یه روز  حال و هوا برنامه رو انجام مي نیا تو
 پروند:ام  برق از كلهبود، قسمت از گروه شده  نیا

ده و ربع ادامه ب کیاز  شيجذب شد و خواست ب يليخقرآن، هنگام تالوت  ياگر كس»
 «بود كامل بده 12ساعت اگه  يخواب شب رو حت ةنمر ،گذشت 11:30ساعت هم از 

اشتراک  هیصرفا  يمصطف "قرآن خوندن"من و  "قرآن خوندن"  دمياونجا بود كه فهم
 خنده داره.  يلفظ

و رحس  نیا خونن،يرو م هیآ کی يگاه يحت خونن،يقرآن م يكه وقت يافراد هستن
واقعا از طرف  ،هيه، واقعا وحيكه االن خونده شد وح يزيچ نیكه ا كنن يبهم اشراب م

از اونا  يكی يكمه. آقا مصطف يليتعدادشون خ يافراد ول نیاومده. هستن ا يهست يخدا
 .  شد يمكالم خدا و موقع قرآن خوندن جذب  خونديم قرآن بود.

 وركش حجت االسالم محمدجواد

مرد خدا را به بنده  نیو فرصت هم حجره بودن با ا قيسال توف 5خداوند متعال حدود 
كه با او  يهم. لذا دوران زيبود در حجره درس بخواند و من ن ديعطا فرمود. او همواره مق

 يمعنا ر،یگفتم كه جمله ز نیا يرا برا نیبوده است. ا يطوالن ،يبودم، به لحاظ زمان
 داشته باشد: يتر واضح

 يبلكه حت دم؛یاز او ند يحرف لغو يمدت، نه گناه و نه حت نیدهم كه در ا يشهادت م»
 «شیدر نگاه كردن ها يآن نزد خدا نداشته باشد. حت يبرا يكرد كه حجت ينم يكار



 

 يشد و وقت يممناجات مشغول  ای يطوالن يشد، به نماز يكه در حجره تنها م يگاه
رفت سراغ لپ تاپش  يكرد و م ينماز و مناجات را قطع م عیآمد، سر يبه حجره م يكس

 و دوباره درس!
بود كه با اعداد و  بشيدر ج ایدفترچه كوچک محاسبه اعمال در كنارش  کیهمواره 

 كرد. يخودش، نفسش را محاسبه م يحروف اختراع
 حجت االسالم حسين جوزاني

تمام فضائل  بایما درس آموز و تقر يمهم بود و برا يكه در مصطف يزينظر من آنچ به
 ب،يبه غ مانیدر ا ،يدر همه چ تیاو بود. جد تیبود؛ جد لتشياز آن فض دهیيرو گرشید

 .يدر درس و در كسب فضائل اخالق ،يدر ذكر اله
به كمال رساندن  يبرا نیپوالد يمنتها اراده  م،يدهيكار ها را انجام م نیاز ما ها ا يليخ
 .میرا ندار نهایا

خواند، همه  يم شهيهم خواند،ينافله كه م يكه مصطف میبود دهینمونه همه ما  د يبرا
 خواند! يرا م

 اراده پوالدین داشت. يمصطف
 سلمان ساعتيان

 آمد يم يبودند و مدرسه خلوت، مصطف ليكه طالب تعط یيسالها اكثر روز ها نیا تو
مدرسه استفاده كند  طيآمد از مح يصبح نسبتا زود و معموال تا نماز مغرب م از مدرسه!

 .دمیند يگرید ةرا در طلب تیمقدار جد نیدرس و عبادت. ا يبرا
 انيسلمان ساعت



 

 يگریها، كس د هم سن و سال انيافتادم. از م يخدا م ادی دم،ید يرا م يموقع مصطف هر
ده قراره آم اتیكه در روا ياگر امر به دوست كردم يفكر م شهينبود. هم نگونهیا میبرا

اگر قرار است در  كردم يفكر م شهياست. هم ينیآژ يداشته باشه، آن مصطف يمصداق
و  ياست. به خاطر استعداد، سختكوش ينیآژ خصبرسد، آن ش یيبه جا يمدرسه كس

 . رديگ يم لیبرام جالب بود كه گرم و پر محبت، آدم رو تحو شهيهم باال! يتقوا
 انيسلمان ساعت

داشت و بعد از آن،  يفلسف يمباحثه ا شانیبا ا ايمعصوم ن يآقا يزمان کیهست  ادمی
از  يكیمدرسه است!  يطلبه  نیتر يقو نیما نبود، گفت ا نيب يكه خود مصطف يزمان

بر مباحث، از  شانیطرح كرده بود. دقت نظر و تسلط ا يما را آقا مصطف يامتحان ها
ما  كند، ياست كه او م نیاگر درس خواندن ا گفتم يبود. با خود م دایها هو پشت سوال

 !ميول معطل
 انيسلمان ساعت

 دغدغه گفتيم م،یبا هم صحبت كرد مهیكر يكه موقع شام در مدرسه  يبار نیآخر
 باز كند. يراه ينسل كنون تيترب يگذشتگان برا راثيخواست از م ياخالق دارد و م

 شديخوابيد و دو ساعت به اذان بلند م يماند، زود م يم مهیكر يكه مدرسه  یيشب ها
 .دمیزمان او را در حال وقت تلف كردن و بطالت ند چي. هرفتيو به حرم م



 

شبش  يراحت ياز قبل برا نكهیبدون ا د،يخواب يم هينيحس يموكت ها يساده رو
 نی. ادادند يم شانیبه ا يو بالش و رو انداز كردند يباشد. بچه ها اصرار م دهيچ يا برنامه

 آورد! يكوچک م يپتو کیخودش  ينشوند، برا تیها اذ بچه نكهیا يها برا يآخر
از كثرت اشک سرخ  شیها و گونه كرد يم هیدر نماز گر شهيهم دیبود دهیالبد شما هم د

 نمود. يو سوخته م
و بد به حال ما كه  كنند،يم ادیاز او  يكيكه همه به ن يخوش به حالش كه رفت در حال

اهلل بشود كه شاء رفت. ان ميچگونه خواه ستيو معلوم ن میا را از دست داده يزیعز نيچن
 .ميرا مالقات كن يدر آخرت باز مصطف

 سلمان ساعتيان

بال یک مرد شد. در كر  هاي مصطفي در كربال گم كيف پول و كارتاربعين امسال، 
است كه  يرانیا کی فيك نیبه من داد، و گفت: ا يپول فيك عربي به من رسيد و یک

آقا  فيكاهلل اكبر،  دمیبه دست او برسان. باز كردم، د ياگر توانست رانیا يكردم، رفت دايپ
 داده بود.  يمشكات کیآنرا به  يرانیا ونيليچند م نيز باست! اون عرب ا ينیآژ يمصطف

 نامه و چند كارت دیگر در آن بود. يیک كارت عابر، گواه
 داند... يخدا م ف،يگم شدن ك نیداشته ا يچه حكمت حاال

 حجت االسالم سالمت

مغرب بود. خودش امام  ایتابستان بود. بعد از نماز ظهر  يليكنم اول سال تحص فكر
ها گفت، و بعد گفت:  امزادهام ارتیز تياز اهم يگفت. كم يجماعت بود، و بعدش نكته ا

شان  نیزاده. مهم ترو چند امام ستياطراف مدرسه هست. حدود ب يادیز يها زادهامام



 

. فكر كنم بعدش ديابیدر شانیحق شناس را در كنار ا يآقاو بعد گفت  ميشاه عبد العظ
 قبور هم فراهم...  ارتیاست، و ز کیبهشت زهرا هم نزدگفت: 

 يو چند امام زاده كدام هاست، و دوست داشتم از او بپرسم، ول ستيسوال شد كه ب میبرا
 فراموش كردم.

 علي سراجحجت االسالم 
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