ﺳـﯿﺮه ﻋﻤﻠـﯽ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻏـﺮوی در
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺣﺴﯿﻨﯽ
][ ”box type=”shadowﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻏﺮوی ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﺮوی ﻧﻮه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح
آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﯾﮑﺴﺎل از ارﺗﺤﺎل ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﺮزاﻧﻪ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻏﺮوی« از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻬﺮان و از
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎرن ارﺗﺤﺎل اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ »ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﺮوی« ﻧﻮه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده درﺑﺎره
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﯿﺮه اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﻋﺰای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدم
ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﺮوی ،ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮه ﻣﺮﺣﻮم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻫﻤﭽﻮن
اﺟــﺪاد ﻃﺎﻫﺮﯾﻨﺸــﺎن ﻣﺤــﺰون
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرس ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ دﻓﺘﺮ ﻋﻘﺪی
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ارادت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( داﺷﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺳﻮز و ﮔﺪاز ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻨﯽ
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ آﻗﺎ ﻃﺎﻫﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺤﺒﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ

ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص روﺿﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا)ع( ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﺮوی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺤﺒﯽ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺠﻠﺲ روﺿﻪ زﻧﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺶ
ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ اﺻﻼ زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ،دﯾﺪم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻏﺮوی رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،ﮐﺴﺮ ﺷﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮوی! ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ روی! ﻣﺎدرش ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( در
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .و اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﺑﻪ ﻣﻦ زد ﻣﺮا ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد و دﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ
ﻣﯽ روم و روﺿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺮﺣﻮﻣﺶ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی
ﺣﻀﻮری ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی “ﻫﯿﺌﺖ ﻃﺮﻗﯽ ﻫﺎ” “ﻫﯿﺌﺖ وﺳﮑﺎره ای ﻫﺎ” “ﻫﯿﺌﺖ رﯾﻨﻪ ای
ﻫﺎ” ” ﻫﯿﺌﺖ راﻣﺸﻪ ای ﻫﺎ” ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﯿﺌﺖ ﻃﺮﻗﻪ ای ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﻋﺰاداری روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﻣﺤﺮم
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﺮوی اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
و اﻫﻞ ﺳﻮز و ﮔﺪاز و اﺷﮏ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
آﻣﺪ ﺧﻮدﺷﺎن  ۱۳ﺷﺐ از ﭘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺬروات ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺧﯿﻠﯽ وﻻﯾﯽ
ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺮم ﻣﯽ
دادﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ
و ﻣﻦ آن را ﻣﯽ دﻫﻢ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻏﯿﺮ
ﻋﺰادار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮﭘﺎ و روﺿﻪ
و ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
دﻋﻮت از ﻣﻨﺒﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ و ﺳﺨﻨﺮان ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﻋﺰاداری ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺒﺮی

ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ،
اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺒﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ در ﻣﺴﺠﺪ

وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﺑﻮدم اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد در
اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی ﺻﺒﺢ را ﻣﻦ ﻣﯽ آﻣﺪم و در ﻣﺴﺠﺪﺷﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ
رﻓﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻠﺸﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
آن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﺎج اﺷﺮف ،ﻓﺎﺿﻞ ﮐﺎﺷﯽ ،ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ،ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ
رﻓﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺒﺮی ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﺌﺘﯽ و اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﯽ آﻣﺪ ﮔﺮﯾﻪ و اﺷﮏ
ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ .و ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺧﻄﯿﺐ و روﺿﻪ ﺧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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