آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺖ
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(+ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﻣﺎم
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ
آﯾﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﯿﺪ ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ رﺣﻤﻦ،
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس اﻣﺎمزاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ  ۳۰واﺳﻄﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﻣﺎم
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ
آﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و
اﺳﺘﺎد و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺛﺎﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( درﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( و
ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮﻟﺪ وﺟﻮد

ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( در روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺎه ذﯾﻘﻌﺪه اﻟﺤﺮام ﺳﺎل  ۱۴۸ﻫﺠﺮی
ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻃﯿﺒﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن واﻟﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮای اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻘﺎم واﻟﺪه اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :واﻟﺪه ﻣﺎﺟﺪه ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( دارای ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از آن ﺑﺎﻧﻮی
ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( آن ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ را ﻃﺎﻫﺮه ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎک و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﻣﯿﺪ.
وی اﻓﺰود :از واﻟﺪه ﻣﮑﺮﻣﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( را ﺑﺎردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﻤﻠﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم و
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم ﺻﺪای ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻬﻠﯿﻞ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از رﺣﻢ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪم دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم.

ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎز از ﺣﻀﺮت ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن واﻟﺪه ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺳﺮ
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺪرﺷﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ)ع( وارد
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ای ﻧﺠﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻣﯿﻤﻮن و ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد« .ﺑﻌﺪ ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪم و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت دادم و آن ﺑﺰرﮔﻮار
اذان و اﻗﺎﻣﻪ را در ﮔﻮش ﻧﻮزاد ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آب ﻓﺮات ﻃﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ
و ﮐﺎم ﻧﻮزاد را ﺑﺎ آن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ او ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ در روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ«.
ﻋﻠﺖ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪن اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ رﺿﺎ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
رﺿﺎ)ع( ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻬﺮه ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و ﺟﺬاب

ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺟﺪ ﮔﺮاﻣﯽ اش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ و ﻧﻘﻞ
از اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﻮد و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ او را
رﺿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺮت

اﮐﺮم)ص( و ﻫﻤﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع(
دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎ)ع( ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن آﻫﻮ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن آﻫﻮ ﺑﻪ
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻀﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻫﻮان و
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن آﻫﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞ وﺟﻮد دارد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع(
در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﻓﻮزا ﺑﻮد وارد ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر داد
در آﻧﺠﺎ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ را ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ آن
ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻮض آﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﺣﻮض ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎز ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت در آن ﺣﻮض ﻏﺴﻞ ﮐﺮد و در آن ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺴﻨﻪ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﯿﻦ
ﺷﯿﻌﯿﺎن و زاﺋﺮان ﺣﻀﺮت ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در ﻋﯿﻮن آورده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻬﻼن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم در
ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺎن ﺣﻮض ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻫﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا آن آﻫﻮ را ﺷﺨﺼﯽ ﺻﯿﺪ
و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻀﺮ
ﺻﺤﺮا
ﮐﺮده
ﻧﺠﺎت

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن آﻫﻮ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( و ﺗﻮﺑﻪ ﺻﯿﺎد
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن آﻫﻮ ﺑﻪ ﺣﺮم
ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( ﻋﺎزم
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر
رﻓﺘﯿﻢ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ

ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺧﻼص ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدد.
وی اداﻣﻪ داد :او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺮای
زاﺋﺮﯾﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺮم
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( آﻫﻮﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم و ﻓﻮرا ﺳﮓ ﺷﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻫﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺳﮓ ﺷﮑﺎری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻫﻮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻫﻮ ﺑﻪ رواق ﻫﺎی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ آﻫﻮ ﺑﻪ رواق ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﭘﻨﺎه ﺑﺮد دﯾﮕﺮ
ﺳﮓ از ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻫﻮ از ﺻﺤﻦ ﺣﺮم ﺑﯿﺮون
ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﺎز ﺳﮓ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را دﯾﺪم
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﻪ زاﺋﺮﯾﻦ
ﺣﻀﺮت ﻧﺸﻮم.

ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﺠﺰه و ﮐﺮاﻣﺘﯽ از
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻘﺪس داﺷﺘﻢ و در آن ﺳﻔﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪم ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع(
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در آن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت
رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺮ راه دﭼﺎر
ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ درد ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ از ﺷﺪت درد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم و
ﺑﻌﺪ از دو روز ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدم.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻮرا ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﺛﺎر
درد و زﺧﻢ در ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻮد دﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﺷﮑﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤﻮدم و ﻋﺮض ﮐﺮدم ای اﻣﺎم ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻨﺪه از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
زﯾﺎرت و ﭘﺎﺑﻮﺳﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ام و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ

ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﻢ و اﻣﺮوز ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ
زﯾﺎرت ﺷﻤﺎ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﺸﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﮔﺮﯾﺎن و
دﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد و در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﺧﻮد را در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن
ﺑﺎ ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺎه دﯾﺪم
آﻗﺎ و ﺳﯿﺪی ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮراﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ای
ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻋﺼﺎﯾﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﭼﻮب
ﻫﺎی ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﻣﻦ در ﻓﻀﺎﯾﯽ آزاد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آﻗﺎ ﺳﻼم دادم و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام آن ﺑﺰرﮔﻮار از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﻋﺮض ﮐﺮدم آﻗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ را از
زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺠﺎت دادﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :آﻗﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ
آﻣﺪه ای و ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ
دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک آﻗﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻢ ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻮراﻧﯿﺖ را در ﺑﯿﺪاری اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم و دردﻫﺎی
ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و راﻫﯽ ﺣﺮم
ﻣﻄﻬـﺮ ﺣﻀـﺮت ﺷـﺪم و از آن روز ﺑـﺎ آن ﭘـﺎﮐﺖ ﻣﺮﺣﻤﺘـﯽ روزی ﺑﻨـﺪه و
ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪ و اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از آن
ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎرت اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( ﻣﺄﻣﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮﺗﺶ
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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