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<اخالص امام جماعت
در يكي از ماه هاي رمضان با چند تن از رفقاء از محدث 
قمي خواهش كرديم كه در مسجد گوهرشاد اقامه ي 
جماعت را بر معتقدان و عالقه مندان، منت نهد، با اصرار 
اين خواهش پذيرفته شد و چند روز نماز ظهر و عصر 
در يكي از شبستان هاي آنجا اقامه شد و بر جمعيت اين 
جماعت روز به روز اضافه ميشد. هنوز به ده روز نرسيده 
بود كه اشخاص زيادي اطالع يافتند و جمعيت فوق 

العاده شد.
 يك روز پس از اتمام نماز ظهر به من كه نزديك 
ايشان بودم گفتند: من امروز نمي توانم نماز عصر بخوانم 
رفتند و ديگر آن سال را براي نماز جماعت نيامدند. در 
موقع مالقات از علت ترك نماز جماعت گفتند: حقيقت 
اين است كه در ركوِع ركعت چهارم، متوجه شدم كه 
صداي اقتداكنندگان كه ُپشت سر من مي گويند »يا 
اهلل يا اهلل ان اهلل مع الصابرين« از محلي بسيار دور 
به گوش مي رسد اين توجه كه مرا به زيادتي جمعيت 
متوجه كرد، در من شادي و فرحي توليد كرد و خالصه 
خوشم آمد كه جمعيت اين اندازه زياد است، بنابراين من 

براي امامت، اهليت ندارم.
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< بهترين امر به معروف

يكي از فرزندان مرحوم آخوند مال محمد كاظم خراساني معروف به 
آقازاده، مقيم مشهد بود و عالمي بسيار متدين و متنفذ بود. ايشان 
محافظي داشت به نام حاجي علي اكبر. حاجي علي اكبر براي من) 
حسينعلي راشد ( نقل كرد كه در ايام زمستان براي سركشي به 
امالك آقا به نيشابور رفته بودم. در مراجعه به مشهد در راه برفگير 
شديم و در قهوه خانه ي » حوض حاج مهدي« مانديم، غير از 
ما جمعي ديگر نيز به همان قهوه خانه پناه آورده بودند. شب فرا 
رسيده بود كه اتومبيلي از طرف مشهد رسيد و چهار نفر از جوانان 
پولدار و خوشگذران مشهد كه چهار خانم را با خود داشتند و نمي 
دانم به كجا مي خواستند براي خوشگذراني بروند به سبب برف و 
تاريكي ناچار به همين قهوه خانه پناه آوردند. آمدن آن ها در آن 
شب تاريك برفي در ميان كوهستان، بزم عشرتي مجاني براي 
مسافران به وجود آورد. جوانان بطري هاي مشروب و خوراكي ها 
را چيدند و زن ها بعضي به خوانندگي  و بعضي به  رقص پرداختند. 
در گرماگرم اين بساط، در قهوه خانه باز شد و مرحوم حاج آخوند با 
سه چهار نفر كه از تربت به مشهد مي رفتند و مركب شان االغ بود 
از ناچاري برف و تاريكي شب، رو به همين قهوه خانه آورده بودند 
و از صاحب قهوه خانه اجازه مي خواستند كه به آن ها جايي بدهد 
و او گفت سكوي آن طرف خالي است. حاج علي اكبر مي گفت: 
من با مشاهده اين وضع هراسان شدم و گفتم كه نكند يا از جانب 
حاج آخوند نسبت به اين ها تعرضي بشود يا از جانب اين ها به آن 
مرد اهانت شود و آماده شدم كه اگر خواستند به حاج آخوند اهانت 
كنند در مقام دفاع برآيم هر چه باداباد. لكن حاج آخوند وارد قهوه 
خانه شد به طوري كه گويا نه كسي را مي بيند و نه چيزي مي 
شنود و به سوي آن سكو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده 
بودند از قهوه چي پرسيدند قبله كدام طرف است؟ و او سمت قبله 
را نشان داد. حاج آخوند به نماز ايستاد و آن چهار نفر به وي اقتدا 
كردند. يكي اذان گفت و حاج آخوند اقامه گفت و وارد نماز شدند. 
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من هم غنيمت دانستم وضو گرفتم و اقتدا كردم. چند نفر ديگر نيز 
از مسافران از بزم عشرت رو برگردانده و به صف جماعت پيوستند. 
قهوه چي نيز گفت: غنيمت است يك شب اقاًل نمازي پشت سر 
حاج آخوند بخوانيم. خالصه وقتي كه از نماز فارغ گشتيم از جوان 
ها و خانم ها اثري نبود. بساط خود را جمع كرده بودند و نفهميدم 

در آن شب برفي به كجا رفتند.

< آباداني مسجد فقط براي خدا
بهلول از جايى مى گذشت، ديد كه دارند مسجدى مى سازند. رفت به 
آن بانيان مسجد گفت كه چكار مى كنيد؟ گفتند: مسجد مى سازيم.

خدا  براى  را  مسجد  گفتند:  مى سازيد؟  چه  براى  مسجد  گفت: 
مى سازيم. محرمانه رفت دستور داد تابلويى را روى سنگى درست 
كردند به نام مسجد بهلول. همين كه اين سنگ را درست كردند 
يك شب نصف شب- كه كسى نفهميد- رفت آن را در سردر 
مسجد زد، يك تابلوى خيلى بزرگى: مسجد بهلول. فردا صبح مردم 
آمدند نگاه كردند ديدند در سردر اين مسجد تازه ساز نوشته مسجد 
بهلول. خود صاحب كارها آمدند و ديدند. ناراحت و عصبانى شدند، 

زدند تابلو را كندند و ريختند دور.
بهلول را گير آوردند، كتكش زدند و گفتند: اين چه كارى بود كه 
كردى؟ چرا نوشتى مسجد بهلول؟ گفت: چه عيبى داشت؟ گفتند: 
اين همه پول ما خرج كرديم كه مسجد به نام تو باشد؟! گفت: براى 

كى خرج كرديد؟ براى خدا خرج كرديد يا براى مردم؟
اگر براى خدا خرج كرديد كه خدا اشتباه نمى كند. اگر من نوشتم 
»مسجد بهلول« آيا خدا در حسنات من مى نويسد؟ خدا در حسنات 
شما مى نويسد. و اما اگر براى مردم كرديد پس چرا مى گوييدكه ما 

براى خدا كرديم. پس بر خودتان مطلب را مشتبه نكنيد.
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< نامه به خدا و مسجد
اين ماجراى واقعى در مورد شخصى به نام نظرعلى طالقانى است 
كه در زمان ناصرالدين شاه طلبه اى در مدرسه مروى تهران بود و 
بسيار بسيار انسان فقيرى بود. شبى از شدت تهى دستى و گرفتارى 
به اين فكر ميوفتد كه باالخره چه بايد كرد؟ آيا به مراجع تقليد وقت 

روى آورم؟ يا نامه اى به شاه نوشته و از او كمك بخواهم؟ يا ...
سرانجام شب را تا نزديك سپيده در فكر سپرى ميكند و به اين 
نتيجه ميرسد كه نبايد به انسانها مراجعه كنم و تنها راه اين است 
كه نامه اى به خدا بنويسم و خواسته هاى خود را بصورت كتبى از 

او بخواهم.
به همين جهت خالصانه و در اوج اعتماد و اميد به خدا، نامه اى به 
درگاه خداى متعال نوشت كه نامه او در موزه گلستان تهران تحت 

عنوان »نامه اى به خدا« نگهدارى ميشود.
مضمون نامه:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
خدمت جناب خدا!

سالم عليكم
اينجانب بنده شما هستم. از آنجا كه شما در قرآن فرموده ايد:

»و ما من دابه فى االرض اال اهلل رزقنا«  هيچ موجود زنده اى نيست 
اال اينكه روزى او بر عهده من است

من هم جنبنده اى هستم از جنبندگان شما در روى زمين. و در 
جاى ديگر قرآن فرموده ايد:

»ان اهلل ال يخلف الميعاد«  مسلما خدا خلف وعده نمى كند.
بنابراين اينجانب به چيزهاى زير نياز دارم:

1- خانه اى وسيع
2- همسرى زيبا و متدين

3- يك خادم
4- يك كالسكه و سورچى

5- يك باغ
6- مقدارى پول براى تجارت

لطفا پس از هماهنگى به من اطالع دهيد.
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مدرسه مروى - حجره شماره 16 - نظرعلى طالقانى
نظر على بعد از نوشتن نامه با خودش فكر ميكند كه نامه را كجا 
بگذارم؟ ميگويد مسجد خانه خداست. پس به مسجد امام در بازار 
تهران )مسجد شاه آن زمان( ميرود و نامه را در سوراخى در ديوار 

مسجد قايم مى كند.
فرداى آن روز، ناصرالدين شاه با دربارى ها ميخواستند به شكار 
بروند. كاروان او از جلوى مسجد مى گذشت. ناگهان به اذن خداوند، 
باد تندى شروع به وزيدن ميكند و نامه نظرعلى را روى پاى ناصر 
الدين شاه مى اندازد. ناصرالدين شاه نامه را ميخواند و شكار را كنسل 
كرده دستور ميدهد كاروان به كاخ برگردد. او يك پيك به مدرسه 
مروى مى فرستد و نظرعلى را به كاخ فرا مى خواند. وقتى نظرعلى را 
به كاخ آوردند، دستور مى دهد همه وزرايش جمع شوند و مى گويد: 
»نامه اى را براى خدا نوشته بودند، ايشان به ما حواله فرمودند. پس 
ما هم بايد انجامش دهيم« و دستور ميدهد همه خواسته هاى 

نظرعلى يك به يك اجرا شود.

10



< دنيا و آخرت در گرو نماز اول وقت
حضرت حجت االسالم و المسلمين شهيد هاشمي نژاد فرمودند:

يك پيرمرد مسّني  ماه مبارك رمضان » مسجد الله زار« مي آمد 
خيلي آدم موفقي بود هميشه قبل از اذان توي مسجد بود.

به او گفتم حاج آقا شما خيلي موّفق هستيد من هر روز كه مسجد 
مي آيم مي بينم شما زودتر از ما آمده ايد جا بگيريد.

 گفت: نه آقا من هر چه دارم از نماز اول وقت دارم. بعد گفت: من 
در نوجواني به مشهد رفتم.

مرحوم » حاج شيخ حسن علي نخودكي« باغچه اي در  نخودك 
داشت به آنجا رفتم و ايشان را پيدا كردم و به ايشان گفتم: من سه 
حاجت مهم دارم دلم مي خواهد هر سه تا را خدا توي جواني به من 

بدهد. يك چيزي يادم بدهيد.
فرمودند: چي مي خواهي؟

گفتم: يكي دلم مي خواهد در جواني به حج مشّرف شوم. چون حج 
در جواني يك لّذت ديگري دارد.

 فرمودند: نماز اّول وقت به جماعت بخوان.
 گفتم: دّومين حاجتم اين است كه دلم مي خواهد يك همسر خوب 

خدا به من عنايت كند.
فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان.

 سوم اينكه خدا يك كسب آبرومندي به من عنايت فرمايد.
فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان.

 اين عملي را كه ايشان فرمودند من شروع كردم و توي فاصله ي 
سه سال هم به حج مشّرف شدم هم زن مؤمنه و صالحه خدا به 

من داد و هم كسب با آبرو به من عنايت كرد.
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< جا دادي، جا داديم
آيت اهلل العظمى بروجردى رفتند مشهد، آيت اهلل نهاوندى در مسجد 
گوهرشاد پيشنماز بودند، سجاده خود را به آقاى بروجردى دادند. آن 
چند روز را آقاى بروجردى در مسجد گوهرشاد امام جماعت بودند.

بعد آيت اهلل نهاوندى رفتند به نجف اشرف. در صحن نجف، امام 
جماعت يكى از علماى بزرگ بود. آن عالم بزرگ سجاده اش را داد 
به آقاى نهاوندى. آيت اهلل نهاوندى مى گفت: رفتم داخل حرم، از 
على ابن ابيطالب )عليه السالم( اينگونه شنيدم: جا دادى، جا داديم.  
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