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آیتاهلل سید رضا فیروزآبادی در حاشیه یکی از مجالس در واپسین سالیان حیات

خاطرات و گفتنيهايي
از زبان جانبازان فاجعه 7تير 1360

شفاهيات ِجانبازان يك انفجار!
شاهد توحيدي
روي��داد تاريخي هفتم
تير  ،1360نقطه عطفي
در تاري��خ پرماج��راي
نظام جمهوري اسالمي
اس��ت .هم از اين روي
اس��تحصال و انتش��ار
خاط��رات و آگاه��ان
اي��ن واقعه ب��زرگ ،از
اولويتهاي تاريخنگاري
انقالب اسالمي به شمار ميرود .در انجام اين امر
بنياد فرهنگي هفتم تيرماه پيشگام شد و سعيد
يوس��في رش��ته گفتوگوهايي با جانبازان اين
رويداد انجام داد .زندهياد احمد قديريان رياست
وقت آن بنياد ،در يادداش��تي بر اي��ن اثر روايي-
تاريخي آورده است:
«فاجعه تروريستي هفتم تير سال 1360و ديگر
ترورهاي برخاسته از انديشه قابيلي منافقين در به
شهادت رساندن اين عزيزان و نيز رئيسجمهور،
نخستوزير و شهداي محراب و سرداران بيادعاي
دفاع مقدس و مردم عادي از يکس��و چهره کريه
و هويت مش��وش اي��ن گروهک بدطين��ت را به
نمايش کشيد و نشان داد که اينان به هيچ قاعده
و حقوقي پايبند نيس��تند که البت��ه بايد آن را از
الطاف خفيه الهي دانس��ت و از سوي ديگر نشان
داد که آنها براي تحميل عقايد پوچ و بياس��اس
خود به جامعه و حذف انديش��ههاي ناب ،حاضر
هس��تند به هر قيمتي دس��ت به ايجاد ناامني و
بحران در جامع��ه بزنند .اگر نگاه��ي به حوادث
سالهاي نخست پس از پيروزي انقالب اسالمي
بيندازيم ،به خوبي درمييابيم ک��ه فتنه انفجار
دفتر مرکزي حزب جمهوري اس�لامي ،با هدف
آش��کار نابودي نظام نوپاي جمهوري اسالمي و
رهبري آن و ايجاد تشتت آرا و شعلهور شدن آتش
جنگ داخلي و بازگرداندن قدرت از دست رفته
گروهکهاي ضد انقالب و ...پس از عزل بنيصدر
از مقام رياستجمهوري شکل گرفت .اما به حول

مروري بر زندگينامه خودگفته آيتاهلل سيدرضا فيروزآبادي
به مثابه خوانشي از انديشه و حيات يكي از خيرآفرينان معاصر

آرزو دارم روزي تمام افراد بشر مانند
اعضاي يك خانواده شوند

 .1359شهید آیتاهلل دکتر بهشتی در حال سخنرانی
پیش از خطبه نماز جمعه قم

محمدرضا كائيني

روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت ،تداعيگر س�الروز
درگذشت زندهياد آيتاهلل سيدرضا فيروزآبادي
از رجال دين ،سياس�ت و نيز خدمات اجتماعي
در دوران ب�ود .از آن روي ك�ه بازخواني زندگي
اينگونه چهرهها را در زم�ره اولويتهاي صفحه
تاريخ قرار دادهايم ،ب�ه درج مقالي كه هم اينك
پيش روي شماس�ت ،اقدام كردهايم .بخش مهم
اين نوش�تار به بازخواني زندگينام�ه خودگفته
و جالب�ي اختص�اص دارد ك�ه آن مرح�وم در
جمع اعضاي خان�واده و نزدي�كان خويش بيان
داش�ته اس�ت .اميد آنكه تاريخپژوهان معاصر
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ولآيد.

فيروزآبادي در يك نگاه
هرچند كه زندهياد آيتاهلل سيدرضا فيروزآبادي به
دليل بيمارستان و مسجد و مقبرهاي كه در شهرري
تأسيس كرده اس��ت ،آوازهاي فراوان دارد ،اما طرح
كلي زندگي وي كمتر در دسترس عموم قرار گرفته
است .هم از اين روي مروري كوتاه بر زندگي و زمانه
وي در آغاز اين مقال ،مناسب به نظر ميرسد:
آيتاهلل حاج س��يد رضا فيروزآبادي در سال 1253
شمسي ،در قريه فيروزآباد شهر ري ديده به جهان
گشود .پدر ايشان سيد هاشم فيروزآبادي ،كشاورز
بود .وي دومين فرزند از پنج فرزند پسر سيد هاشم
فيروزآبادي است .ساده زيس��تي ،قناعت ،پشتكار،
ش��هامت در ابراز عقايد ،خوش سلوكي و رسيدگي
به امور نيازمندان و به طور كلي انجام احكام ديني
و ش��رعي ،از ش��اخصترين ويژگيهاي اخالقي و
ش��خصيتي آن مرحوم اس��ت .او پس از اتمام دوره
ابتدايي در زادگاهش ،به قصد ادامه تحصيل راهي
تهران شد و در مدرسه آصفيه نزديك مسجد جامع
اقامت گزيد و پس از چندي ،براي تكميل تحصيالت
خود به نجف مش��رف ش��د .با از دس��ت دادن پدر
مس��ئوليت خانواده به عهده وي محول ش��د ،اما با
اين وجود عشق به فراگيري علوم ديني همچنان در

آی�تاهلل س�یدرضا فیروزآب�ادی

جزو هيئت علميه تهران و در دورههاي
سوم ،ششم ،هفتم و چهاردهم مجلس
ش�وراي ملي ،از طرف اهالي شهر ري
و ته�ران ب�ه نمايندگي انتخاب ش�د.
در تم�ام اين مدت حقوق�ي از مجلس
نگرف�ت ،مگر ب�راي مخارج تأس�يس
بيمارس�تان فيروزآبادي شهر ري كه
در سال  1313شمس�ي افتتاح گرديد

دلش ش��علهور بود ،به طوري كه دو شبانه روز را به
زراعت در فيروزآباد و بقيه ايام را در تهران مشغول
به تحصيل بود .وي جزو هيئ��ت علميه تهران و در
دورههاي سوم ،شش��م ،هفتم و چهاردهم مجلس
ش��وراي ملي ،از طرف اهالي ش��هر ري و تهران به
نمايندگي انتخاب شد .در تمام اين مدت حقوقي از
مجلس نگرفت ،مگر براي مخارج تأسيس بيمارستان
فيروزآبادي براي مردم شهر ري كه در سال 1313
شمسي افتتاح گرديد .وحيد فيروزآبادي نواده وي
در اين باره گفته است« :پدربزرگم تمام سالهايي
که نماينده بود ،حتي يک ريال هم حقوق نگرفت.
يکبار در مجلس وضو نگرفت و حتي يک استکان
چاي در مجل��س نخورد ،چون ب��اورش اين بود که
نبايد از پول بيتالمال اس��تفاده ش��خصي شود .تا
اينکه يک روز از مجلس آمدند و گفتند که  ۲۵هزار
تومان از مجلس طلبکاريد ،چ��ه کنيم؟ پدربزرگ
تعريف ميکرد که :با خودم فک��ر کردم که اگر پول
را بگيرم و بياورم خانه ،آنقدر بدبخت و بيچاره دورم
هس��ت که يک قرانش نميماند ،اگ��ر نگيرم خرج
ظلمه ميشود! کلمه ظلمه را براي حکومت به کار
ميبرد .تا اينکه ب��ا نصرتالدوله -که س��فير ايران
در س��وئيس بود -مکاتبه کرد و گفت :باغ ۹۰هزار
مترياش را که در ش��هر ري هست ،ميخرد به ۲۵
هزار توم��ان براي کار خير! آن بن��ده خدا هم قبول
کرد .پدربزرگم تعريف کرد که بع��د ،اما َدبه کردم
و گفتم ۱۲ :هزار تومان بهت ميدهم ،باز هم قبول
کرد! با بقيه پول در آن باغ بزرگ ،اتاقي ساخت و يک
تخت گذاشت و کمي وسايل پزشکي و روي تابلويي
نوشت :مريضخانه فيروزآبادي! بعد به مجلس رفت
و گفت :من مريضخانه را راهاندازي کردم ،بقيهاش
کم��ک ميخواه��د! بع��د از آن ،از خيليها کمک
خواست .يکي از آدمهاي شرکت نفت آن زمان  -که
خيلي پولدار بود -پدربزرگ را صدا کرد و گفت۲۰ :
درصد کل اموالم وقف بيمارس��تان! اين پول زيادي
بود در آن زمان» ....
آيتاهلل فيروزآب��ادي از همفكران ش��هيد آيتاهلل

س��يد حس��ن مدرس بود و در جريانهاي سياسي
و نيز در مجلس ،همكاري نس��بي داشتند .از موارد
اش��تراك و افتراق او با آيت اهلل مدرس ،ميتوان به
ترتيب؛ حمايت از دولت مستوفي الممالك و ادامه
قرارداد ميلس��پو را نام ب��رد .در دوره پنجم مجلس
ش��وراي ملي كه زمزمه جمهوريت در ايران شروع
ش��د ،با مدرس در مبارزه با اين ترفند در يك صف
قرار گرفت و در منزلش علي��ه جمهوريت و همراه
با انجمن متش��كله اصناف ته��ران ،اقداماتي انجام
داد .اين فعاليتها ب��راي وي بيهزينه نبود و هم از
اين روي بنا به دس��تور رضاخان و از طرف حكومت
نظامي وقت (مرتضيخان يزدانپناه) دستگير و به
كالت نادري در خراسان تبعيد شد .پس از گذشت
 22روز ،بنا به تقاضاي اهالي ش��هرري آزاد و روانه
مشهد گرديد و پس از اقامت يك ماهه و رفع كسالت،
به تهران مراجعت كرد .فيروزآبادي با تمامي لوايح
دولتي كه به اعتبار مالي فراوان نياز داشت ،منجمله
استخدام افراد متخصص خارجي و نيز اضافه حقوق
و بودجه  -كه مانع اصالحات و موجب افزايش تعداد
كارمندان ميش��د -مخالفت ميكرد و معتقد بود
راه اصالحات ،ج��ز در عايد نمودن نف��ع به مردم و
رساندن مخارج به مصرف امور عامالمنفعه نيست.
همچنين وي حامي نهضت مقاومت ملي بود كه بعد
از واقعه  28مرداد تشكيل شد .آيتاهلل حاجسيدرضا
فيروزآبادي روحان��ي خير و كم نظير ق��رن اخير،
س��رانجام در  ۱۴مرداد 1344ش درگذش��ت و در
مقبرهاي كه در جنب بيمارستان براي خود بنا نموده
بود ،مدفون گشت .در مقبره فيروزآبادي شهرري،
چهرههايي چ��ون خليل ملكي ،ج�لال آلاحمد و
محمد همايون نيز مدفون هستند .فيروزآبادي دو
همسر داشت که از يکي هشت فرزند (چهار پسر و
چهار دختر) و از ديگري چهار فرزند (دو پس��ر و دو
دختر) و مجموعاً داراي  12فرزند است .فرزندان و
نوادگان و احفاد ايشان نيز در حال حاضر به يکصد
نفر بالغ هس��تند .باقياتالصالح��ات فيروزآبادي از
جمله بيمارس��تان وي ،همچنان فع��ال و در حال

نمایی از سر در سابق بیمارستان فیروزآبادی شهر ری

و قوه الهي و با مديريت پيامبر گونه امام راحل و
انقياد مردم از فرمان وليام��ر ،اين توطئه خنثي
ش��د و خون پاک بهش��تيان مظلوم سرچش��مه
تهران ،طبل رس��وايي منافقين و جبهه التقاط و
ليبرال را به ص��دا درآورد تا جهاني��ان بدانند که
فتنه عقيم است.
در اين رهگذر و با هدف نگاه��ي دوباره به تاريخ
و رويداده��اي سياس��ي و اجتماعي س��الهاي
منتهي به پيروزي انقالب اس�لامي تا اوايل دهه
 60شمسي که فاجعه تروريس��تي هفتم تير نيز
در اين قطعه از تاري��خ روي داد ،دفتر پژوهش و
فرهنگ��ي بنياد فرهنگي هفتمتي��ر به گردآوري
و تدوين خاط��رات جانبازان و ش��اهدان عيني
حادثه هفتم تير مبادرت ورزيد .دو سال گذشته
ت�لاش مضاعفي ب��راي مصاحبه با اي��ن عزيزان
صورت گرفت و شمار زيادي از ياران شهيد مظلوم
با نگاه ژرفي ک��ه به موضوع داش��تند با پذيرش
درخواس��ت همکاران دفتر پژوه��ش و فرهنگي
بنياد ،ما را در اجراي مأموريت س��نگين خويش
روحيه و اميد بخش��يدند و برخي عزيزان نيز ما
را از توفيق بهرهمندي از خاطرات ارزشمند خود
بينصيب فرمودند .اينک ،پس از انتشار خاطرات
جمعي از جانبازان اين فاجعه در جلد نخست از
کتاب چهارم ،از نگاه جمع ديگ��ري از همراهان
حزب جمهوري اسالمي و ش��هداي زنده قتلگاه
سرچش��مه تهران که عالقهمند به بررسي ابعاد
و زواياي مختلف تاريخ انقالب اس�لامي بودند به
بررسي موضوع پرداختيم.
بنياد فرهنگي هفتمتير با اعتق��اد به تأثير تاريخ
شفاهي که برگرفته از ديدهها و شنيدههاي واقعي
اين عزيزان ميباشد به اين مهم پرداخته و معتقد
است بسياري از قضاياي تاريخي به گونهاي است
که اگر از ديدهها مغفول بماند و ش��خصيتهايي
که در آن واقعه حضور داش��تهاند به ايفاي نقش
خود در بيان حقايق نپردازند ،گذر تاريخ ميتواند
تا اندازهاي موجب فراموشي اصل رويداد شود .در
پايان با قدرداني از جانبازان گرانقدري که با وجود
مشغلههاي فراوان به درخواست ما لبيک گفتند
از زحمات برادر عزيز جناب آقاي سعيد يوسفي در
تهيه و تدوين خاطرات ارزشمند جانبازان فاجعه
تروريستي هفتم تير تشکر مينماييم».

آی�تاهلل س�یدرضا فیروزآب�ادی:
«عبادت به جز خدمت خلق نيس�ت
به تس�بيح و س�جاده و دلق نيست
اين اغراق است؛ اما اين اغراق خوبي
است .تقريب ًا عبادت فقط نماز و روزه
نيست .نماز و روزه ( در ميان) واجبات
الهي ،اولش اس�ت .خدم�ت به خلق
هم ،عبادت بعدي اوست که آن هم به
بعضيها ،با وجود نماز ،روزه و اينها در
بعضي از اوقات مقدم ميشود و بعضي
از اوقات متأخر ميشود .اينها همه به
جاي خود محفوظند .ب�ه جاي خود
محل استفاده هستند .بايد ما هميشه
از اينها استفاده بکنيم»...

خدمت به مردم هستند.
زندگي به رسم آهوي بيابان!
از اين پس در اين نوش��تار هرچ��ه ميخوانيد،
زندگينام��ه خ��ود گفت��ه و ش��يرين زندهياد
فيروزآب��ادي اس��ت ك��ه در چهارش��نبه14
آب��ان 1337ش ،پس از انج��ام فريضه مغرب و
در جمع اعضاي خانواده باز گفته است .او در اين
گفتار ،بيشتر به ش��رح خدمات اجتماعي خود
پرداخته و از نقش سياسي خويش چشمپوشي
كرده اس��ت .فهم علت اين امر چندان دش��وار
نيست ،چه اينكه او درجاي جاي زندگي خويش
در پي ترغيب مردم به خدمت به همنوعان بوده
و در اين مجال محدود ني��ز از توجه به اين مهم
غفلت نكرده است:
«بسماهلل الرحمن الرحيم ،الحمدهلل رب العالمين.
شکر ميکنم خداوندي را که ما را به دين اسالم
خلق کرده ،آن ديني که به واسطه آن ميتوانيم
دنيا را کام ً
ال ب��دون ظلم و اذي��ت اداره کرد ،در
نظر عقال.
ميخواهم امشب مقداري از شرح زندگي خودم
را به عرض برادران و خواهران و مادران و دوستان
و عزيزانم برسانم و عرض کنم که زندگي من اين
طريق بود و خدا به من رحم کرده اس��ت که در
حدود 90سال به بنده عمر داده است در صورتي
که هي��چ حفظالصحهاي به جه��ت خودم قائل
نبودهام .من به رسم آهوي بياباني زندگي کردهام.
در غذا و خواب و خوراک ،تماماً به رسم زندگي
آهوي بياباني ،زندگي بنده بود .شرح چهار سالگي
خودم را عرض کنم .در چهار سالگي همسايهاي
داشتيم غالمحسين نام ،او مرحوم شد و من بچه
بودم .همراه جن��ازه همراه اب��وي رفتيم بيرون
(گورستان) تا جنازه او را شستند و کفن کردند.
من ديدم که گودالي کندهاند و جنازه را گذاشتند
در آن گودال و چند خِ ش��تي روي آن گذاشتند
و خاکش کردند .برگشتيم؛ بنده به پدرم عرض
کردم :پدرجان ،چرا اي��ن را زير خاکش کردند؟
فرمودندُ :م��رد و خاکش کردن��د .گفتم :ديگر
نميآيد به خانهاش؟ فرمودند :نه .گفتم :ما هم
همينطور ميشويم؟ فرمودند :بله .از آن شب که
سن من چندان مقتضي نبود ،در اين دنيا ،راحت
و آسايش من کم ش��د .هر وقت که به اين فکر
ميافتادم که عنقريب من را ميبرند و مياندازند
در گودال و خاک رويم ميريزند ،خيلي ناراحت
ميشدم .به همين جهت از پدرم و مادرم سؤال
کردم که من چه بکنم که وقت��ي مردم ،راحت
باشم؟[ پدر و مادرم] ميگفتند :انسان بايد خوب
باش��د ،دروغ نگويد ،کس��ي را اذيت نکند ،مال
کس��ي را نخورد ،نمازش را بخواند ،روزه بگيرد،
به يک طريق اسالمي زندگي را بگذراند .بنده از
همان وقت ،از چهار سالگي شروع کردم به نماز
خواندن ،چيزي بلد نبودم ،گريه ميکردم ،پدرم
کلمه به کلمه ميآموخت و من در تعقيب تعليم
و فرموده او کلمه را ادا ميک��ردم و افعال را بجا
ميآوردم .تا اينکه بعضي اوقات در س��ن بچگي
يک وقت[ نماز را رها] ميکردم و ميرفتم ،يک
مرتبه به فک��ر اين افتادم که نم��از را نخواندهام
[باي��د] برگردم و بخوان��م .ميآمدم ب��ا گريه و
زاري ،پدرم کلمه به کلم��ه ميخواند و من هم
ميخواندم ،هميشه متأثر از مرگ بودم [ .وقتي]
به سن شش سالگي رسيدم ،ديدم پدر و مادرم
روزه ميگيرند ،ناهار نميخوردند و شب افطار
ميکنند و سحر[ س��حري] ميخورند .از پدر و
مادرم پرسيدم :چرا ش��ما چيزي نميخوريد؟
روزه ميگيريد؟ فرمودند :خ��دا فرموده .گفتم:
پس اگر خدا فرموده ،من هم ميگيرم .گفتند:
خدا به ت��و واجب نکرده .من گفت��م :واجب هم
نکرده [ باش��د] ،باز روزهام را ميگيرم .تا اينکه
مادرم ديد ،من روزه گرفتهام [ ،تابستان هم بود]
و در طول روز ،سستي و ضعف بر من وارد شده
است ،و اطاعتي [ هم] از آنها ،در روزه خوردن
نميکنم .پدر و مادرم من را فرستادند نزد زني
که آن زن مواظب من باش��د و من را بترساند تا
من روزه نگيرم .روزه گرفتم و م��ن را بردند در
يک خانهاي ن��زد آن زن [ ،مش��اراليها]؛ من را
نگاه داش��ت تا غروب آفتاب [ و برنامه اين بود]
که مواظبم باشد .غروب آفتاب دو تا بچه ديگر را
هم که آورده بودند ،مرخص کردند [ .اما] من را
مرخص نکرد .من ديدم تاريک شد و آن زن چوب
و فلک را آورد و يک زني را ص��دا کرد که فالني
فلک [را] بياور .من را خواباندند و پاي من را در
فلک گذاشتند و شروع کردند به زدن .گفتم :من
کاري نکردهام .گفتند :چرا روزه ميگيري؟ گفتم:
پدر و مادرم روزه ميگيرند ،من هم ميگيرم .به
واس��طه اينکه پدر و مادرم گفتهاند هر که روزه
نگيرد به جهنم ميرود ،من هم[ روزه] گرفتم .از
بنده التزام گرفتند که ديگر روزه نگيرم[ .بعداً]
بنده را مرخص کردند .رفتم منزل .وقتي منزل
وارد شدم ،گفتم :نه افطار ميکنم و[ ضمناً] روزه
را از س��حر ميگيرم .پدر و مادر بيچارهام راضي
شدند که من روزهام را بگيرم و افطار کنم .بعد از
اين قرارداد ،افطار کردم و بعد از آن [تاريخ] تا به
حال که حدود 90سال از عمرم ميگذرد ،روزه
را به جز 13روز در سفر ،ديگر نخوردم .بحمداهلل
خدا مرا موفق کرد .تمام روزه خودم را در ظرف
حدود 80سال تا به حال موفق شدهام [ بگيرم].
اميدوارم خدا به لطف و کرمش قبول کند.
کارهايي که در بچگي خيلي ميل داش��تم ،رحم
به حيوانات بود .در بيابان ميرفتم ،گنجش��کي
چيزي اگر به دستم ميآمد ،آنها را ميبردم ،بزرگ
ميکردم و آزاد ميکردم .مورچگان را که ميديدم،
دانه به آش��يانه خودش��ان ميبردند ،ميرفتم از
همان دانه آنها يک دستمال ميبردم ،نزديک النه
آنها خالي ميکردم که مورچگان بيزحمت ،تهيه

معاش بکنند .تا اينکه مرا بردند تهران و به مدرسه
گذاش��تند .يک پول ناهار هم قرار ش��د به بنده
بدهند .ش��ب ميرفتم منزل خويشانم به جهت
ش��ام ،پول ناهار را من ناهار نميخ��وردم ،جمع
ميکردم ،شب جمعه که ميشد ،ميرفتم نزديک
سيد اس��ماعيل که حاال در تهران معروف است،
آنجا گنجشکفروشي بود .گنجشک هم يکي ده
شاهي يا يک عباسي بود .هر چه گنجشک بود به
اندازه پولم ميخريدم ،همه را آزاد ميکردم .روزها
ناهار نميخوردم ،تا رحم به اين پرندهها بکنم .هر
بچهاي پرندهاي داشت به هر زباني از او ميگرفتم
و در قفس��ي که تهيه کرده بودم ،اين پرندهها را
جا م��يدادم .به آنها آب و دانه م��يدادم تا بزرگ
شوند ،تا آنها را آزاد کنم .هرگز درصدد آزردن آنها
برنيامدم و هر چه( مي) توانستم آنها را ميخريدم
و آزاد ميکردم .اين عمل را دوست داشتم .خدمت
به موجوداتي را که خدا خلق کرده ،به هر شکلي
و در هر لباسي که ممکن باش��د .دلم ميخواهد
برادران ديني هم ب��ه برادران ديني خودش��ان،
کسان خودشان و دوستان خودشان و هموطنان
خودش��ان و هممملکتهاي خودشان ،بلکه بشر
روي زمين ،خدم��ت بکنند .در فکر اين باش��ند
همچنين که خودش��ان آس��ايش دارند ،برادران
ديني ايراني و وطني و ملتي هم آس��وده باشند و
آسايش داشته باشند .اميدوارم از درگاه خداوند
روزي بيايد که در تمام دنيا ،تمام افراد بشر ،همه
مثل برادر هم بش��وند .اين جنگهاي آدمکش،
اين جنگهاي وحشيانه ،اين جنگهاي سبعانه،
اين جنگه��اي بيرحمانه ،اين آدمکش��يهاي
بيرحمانه ،اي��ن دزديه��اي بيرحمان��ه ،اين
اذيتهاي بيرحمانه ،همه از دنيا رفع بشود .همه
با هم دوست بشوند ،برادر بشوند ،خواهر بشوند،
مادر و فرزند بش��وند ،بايد به اين حالت باشند با
همديگر و اذيت به کسي نرسد .خدا ميداند من
بنا را بر اين گذاش��تهام ،هيچ ضرري هم نديدهام.
خدا موفقم کرده است .يک خدمت بزرگي به خلق
دنيا بکن��م و آن اين بود که ي��ک مريضخانهاي
درصدد س��اختنش برآمدهام که فع ً
ال جاي600
تختخواب به جهت مريضها تهيه ش��ده اس��ت،
انشاءاهلل خدمت به همه جامعه بکند ( .اميدوارم)
اين 600تخ��ت هميش��ه در مريضخانه مريض
بستري شوند و اشخاص مطمئن ،مشغول معالجه
آنها بوده باشند .خالصه بنايم هميشه خدمت بوده
اس��ت .يادم ميآيد در( ايام) مدرسه ،شبي رفتم
مس��جد جنعه به جهت نماز ،از نماز که برگشتم،
ديدم برف ميآيد و ش��خصي در کوچه خوابيده،
ناله ميکند .رفتم باالي س��رش ،گفتم :چرا توي
اين ب��رف اينجا خوابيدهاي؟ گفت :جا نداش��تم،
خانه( کسي هم) رويم نشد بروم ،تب هم کردهام،
حالم خيلي بد اس��ت .از بيچارگي آمدم در اينجا
افتادم .آن( شخص) را برداشتم و با آن حال بدش
بردم منزل .منزلم در مدرس��ه آصفيه بود .رفيق
(هم) حجره(تا) او را ديد ،گفت :اين را چرا آوردي
اينجا؟ گفتم :اين مري��ض در کوچه خوابيده بود.
اگر من اين را نميآوردم تا صبح تلف ميشد .رفيق
همحجرهام گفت :درس��ته ،اما ما آمدهايم اينجا
درس بخوانيم .نيامدهايم مريض معالجه کنيم .به
مريض توي اين برف خدمت کنيم ،اين مانع درس
خواندن ميشود .به هر صورت رفيق( هم) حجره
را به التماس راضي کردم که او را نگه داريم ،تا فردا
خودش برود .در هر صورت بر ماها واجب است به
خلق خدا خدمت کنيم .خلق خدا را دوست داشته
باشيم .همه را مثل خودمان فرض کنيم .خودمان
را مثل آنها فرض کنيم .هيچ وقت درصدد برنياييم
که به آنها تشخصي به خرج بدهيم ،به آنها بزرگي
به خرج بدهيم و آنها را در نظر کوچک بداريم ،همه
را مثل خودمان بدانيم ،اگر کسي درصدد خدمت
به خلق بوده باشد ،اگر خدا صالح بداند ،در هر دو
دنيا به او عوض ميدهد .اگر(در دنيا) صالح نداند،
در آخرت يقيناً به او عوض خواهد داد .چرا ما بايد
اين نعمتي که فايدهاش در دنيا و آخرت اس��ت از
دست بدهيم .شاعر ميگويد که:
عبادت به جز خدمت خلق نيس��ت به تسبيح
و سجاده و دلق نيس��ت اين اغراق است؛ اما اين
اغراق خوبي است .تقريباً عبادت فقط نماز و روزه
نيس��ت .نماز و روزه ( در مي��ان) واجبات الهي،
اولش است .خدمت به خلق هم ،عبادت بعدي
اوست که آن هم به بعضيها ،با وجود نماز ،روزه
و اينها در بعضي از اوقات مقدم ميشود و بعضي
از اوقات متأخر ميشود .اينها همه به جاي خود
محفوظند .به جاي خود محل استفاده هستند.
بايد ما هميشه از اينها استفاده بکنيم .نياييم مثل
حيوانات يک آب و عل��ف بخوريم و يک کثافتي
دفع کنيم و بميريم و برويم .از خودمان دو سه تا
کار( نيک) تا زنده هستيم به يادگار بگذاريم .بايد
از خودمان چيزهاي بزرگ و عبادتهاي بزرگ
و خدمتهاي به خلق ،خدمتهاي به بيچارگان
(به يادگار بگذاري��م) و خود را ب��ه اينها عادت
بدهيم و استفاده بکنيم از آنها .واال ،جمع کردن
مال و گذاشتن و رفتن ،هنري نيست .چه بسيار
اشخاص که جمع مال کردند ،گذاشتند و رفتند و
نصيب دشمنانشان شد يا اگر نصيب دوستانشان
هم شد ،به جهت آنها هيچ فايدهاي نداشت .فقط
وارث آنها از آن يک اس��تفادهاي ميکنند و آن
هم تمام ميش��ود و ميرود .در هر صورت بر ما
واجب است هميشه عبادت خدا ،خدمت به خلق
خدا ،احترام خلق خدا را داشته باشيم .خودمان
را بر آنها برتري ندهيم آنها را هم مانند خودمان
بدانيم خودمان را هم مثل آنها بدانيم (و) به آنها
تغيير بيجا نکنيم .اخالقمان را خوش بکنيم .با
مردم ،با دوستي و محبت و اخالق خوش زندگي
کنيم .تا هم خدا را خوش بيايد و هم خلق خدا را
راضي نگه داريم».

