
بازگش��ت نمودم و دريافتم كه مرحوم حجت االسالم 
و المس��لمين حاج آقا رضا مظاهري ب��رادري دارد به 
نام حجت االسالم و المس��لمين آقاي حاج آقا مهدي 
مظاهري. در ديد و بازديدها ك��ه روحانيون اصفهان 
عنايتي ب��ه حقير داش��تند، در برخورد ب��ا معظم له 
دريافتم كه گمش��ده خود را يافته ام، ل��ذا الفتي بين 
ما پيدا ش��د. روزها پس از درس و مباحثه و كارهاي 
روزانه، به مدرسه ميرزا حس��ين واقع در بيدآباد -كه 
آقاي حاج آقا مهدي در آن مدرس��ه حجره داش��ت و 
مشغول تحصيل بود- مي رفتم و از حاالت ايشان جويا 
مي شدم و اين موّدت و دوستي تا پايان برقرار بود، وه 
كه چه نيكو برادري بود! در تقوا و پرهيزكاري كم نظير 
بود. اگر بخواهم ش��مه اي از اح��واالت آن بزرگوار را 
توصيف كنم يا درباره سجاياي اخالقي و عظمت روح و 
استغناي طبع و انديشه هاي ژرف آن بزرگمرد روايتي 
كنم، قلم ناتوان اس��ت. او اديبي اريب و دانش��مندي 
گرانمايه و گوينده اي توانا و استادي ارجمند و شايسته 
احترام بود. ملكات فاضله حاج آقا مهدي مظاهري زياد 
است. دروس عربي را در حدود سطح به خوبي خوانده 
بود و در ساعات مخصوص، به نوباوگان درس مي داد. 
شب هاي جمعه در تكيه ملك -كه اكنون قسمتي از 
گلزار شهداي اصفهان است- و مسجد جامع يا مسجد 
سيد و مس��جد ديگر بالد و خراس��ان و غيره، به منبر 
صعود مي ك��رد و دعاي كميل و ديگ��ر ادعيه را براي 
مس��تمعين كه جمعيت كثيري بودن��د، مي خواند و 
مي گريست. در عمر خود كسي را به پايه او نديده بودم. 
مطالب را درست ادا مي كرد و در داير كردن دارالقرآن 
و مراكز درماني و دارااليتام و خيريه ها و ديگر محافل 
مذهبي، كوشش داشت و تا انجامش هر نوع فعاليتي 
كه مي توانس��ت مي كرد و در س��اختن حسينيه ها و 
مساجد و غيره از هيچ گونه تالشي فروگذار نمي كرد. 
او براي مردم بينوا پدري دلسوز بود و پس از فوت پسر 
جوانش -كه شهري را داغدار و س��وگوار كرد- بال و 

پرش سوخت و ديگر خلوت نشين شد!
از شمار دو چشم يك تن كم
و ز شمار خرد هزاران بيش

فقيد سعيد مرحوم حاج آقا محسن مظاهري، نه فقط 
پدر و مادرش را خانه نش��ين كرد، بلكه ش��هري را با 
نبودن خودش غريب كرد و قطعاً دوستانش تا آخرين 
نفس، صفات انس��اني و خالصان��ه او را از ياد نخواهند 
برد و تا لحظه هاي آخري��ن عمر، از ي��اد آن مرد توانا 
غافل نخواهن��د بود و حتماً او را در بهش��ت در آغوش 

خواهند كشيد. 

هرگز دمي ز حال تو غافل نبوده ايم
يا گفته ايم نام تو را يا شنيده ايم

مرحوم حاج آقا محس��ن در اوايل جواني گاهي براي 
تبليغ عمامه بر سر مي گذارد و به محل هاي دوردست 
-كه احتياج به گوينده داشتند- مي رفت و مردم آن 
س��امان را ارشاد مي نمود. مش��وق او مرحوم آيت اهلل 
آقاي حاج سيد محّمدعلي ميرمحّمدصادقي معروف 
به آي��ت اهلل صادقي)طاب ث��راه( بود كه ب��ه نامبرده 
همچون به ديگر ط��الب، كمك هاي معنوي مي كرد 
و اميدوار بود در اين حركت الهي، حاج آقا محسن از 
بهترين هاي روحانيت شود، زيرا از هوش و استعداد و 
پشتكار ايشان مطمئن بود. تا آنكه روزي مرحوم حاج 
آقا محسن براي زيارت حضرت رضا)ع( با عده اي رفته 
بود. ش��بي خواب ديد مرد سفيدپوشي كه چهره اش 
چون خورشيد مي درخشد، به او گفت: جز درس كه 
مي خواني، حرفه اي را ب��راي خود انتخاب كن! لذا در 
بازگشت از مش��هد به فكر فرو رفته و با يكي دو نفر از 
افراد بازار مشورت كرد و رفته رفته به كسب روي آورد 
و بحمداهلل در آن قس��مت موفق بود و پيشرفت قابل 
توجهي كرد كه همگان آگاهند. از فتوت و جوانمردي 
و س��جاياي اخالقي و خدمت مخلصانه به پدر و مادر 
محترمش، دريغ نداش��ت و تا مرز عشق به دستورات 
پدر و مادر مهربان و عزيزش كوشا بود و بعضي اوقات 
كه به واس��طه گرفتاري هاي كسب و كار در اين فقره 
توقفي پيش مي آم��د، با تذكر جناب آق��اي دياني يا 
حقير به او، انجام وظيفه مي كرد و به ما ثابت مي نمود 
كه بحمداهلل همه چيز ب��ه جاي خود انجام ش��ده و 
مي ش��ود. حقير به فرزندان برومند و عزيزش عرض 
مي كنم: پدر ش��ما نمرده اس��ت، آوازه خوبي هاي او 
در گوش ها، ساليان متمادي طنين انداز خواهد بود، 
مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند. سال ها مردم 
از فيوضات آن مرد عزيز بهره ور و در جاهايي كه ايشان 
كمك كرده، مردم قدرشناس دست هايشان به آسمان 

بلند و به او دعا مي كنند. 
بديهي است همه ما احتياج به معلم و بزرگ تر داريم. 
 اي كاش فرزندان محترم اين مرد بيدار، زير نظر مردي 
بزرگ و عالمي فرهيخته و ارجمند يعني حضرت آقاي 
آيت اهلل حاج شيخ هادي نجفي)مدظله( كه از هر نظر 
شايس��تگي دارند، با مش��اوره و تعين تكليف راه پدر 
را دنبال كنند تا ان ش��اء اهلل هر كدام در دنيا و آخرت 

سربلند باشند. 
طوفان نوح خسته شد از اشك چشم من

با آنكه در رهش به مدارا گريستم

غفران و رحمت الهي بر اين دودمان محبوب و پرتالش 
و بااخالص. از عموي او حاج آق��ا رضا گرفته تا پدرش 
حاج ش��يخ مهدي و مادر و ديگر كس��انش. و تا آثار و 
خدمات اين خاندان محترم در اصفه��ان و ديگر بالد 
هس��ت، آنها زنده هس��تند و مش��مول عفو و رحمت 
خداوندي قرار خواهند گرفت. خداوند به اوالد روحاني 
اين خاندان جناب حجت االس��الم آقاي حاج ش��يخ 
حسين مظاهري)زيد عزه( كه در مراحل مذهبي ممتاز 
هستند، صبر و شكيبايي و اس��تقامت دهد تا نامبرده 
به كمك ارحام بتوانند اين كش��تي را به ساحل نجات 

هدايت كنند. 
اميد است به همت و اس��تقامت فرزندان برومند اين 
خاندان، آقاياني كه حقير به آنها احت��رام دارم، به هر 
يك چون فرزندانم دعا مي كنم كه از هر حيث سالمت 
و قدرتمند و برقرار باش��ند. چون خود بسيار كوچكم 
اين يادنامه را به حضور محت��رم جناب آقاي آقا عماد 
مظاهري فرزند مرحوم عزيز دلمان حاج آقا محس��ن 
مظاهري -كه خدايش او را مورد رحتمش قرار دهد- 
تقديم مي كنم و دست ديگر برادرانش را با صميم قلب 

مي بوسم و همگي را به خداي بزرگ مي سپارم. 
ندارم دردي اما آنچنانم خسته از هستي

كه گر دست اجل مويي از من خواهد سر افشانم
از ذره كمتر
السيد مرتضي مستجاب الدعواتي )مستجابي(

*درپي رحلت زنده ياد حجت االسالم والمسلمين 
حاج شيخ مهدي مظاهري، پيام تسليتي از سوي 
رهبر معظم انقالب صادر ش�د. در اي�ن پيام به 
پ�اره اي خدمات اجتماع�ي آن بزرگ اش�ارت 

رفته است:
بسمه تعالي

درگذش�ت روحاني خدمتگزار و واعظ ش�هير 
حجت  االس�الم آق�اي ح�اج مه�دي مظاهري 
رحم�ت اهلل علي�ه را ب�ه هم�ه دوس�تداران و 
ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم 
و باالخص به خاندان مكّرم و بازماندگان محترم 
ايشان تسليت عرض مي كنم. زمزمه معنوي دعا و 
نيايش آن مرحوم در شب هاي جمعه و سحرهاي 
ماه مبارك رمضان طي سال هاي طوالني در شمار 
يادگارهاي معنوي ش�هر عزيز اصفهان است و 

اميد است همواره برقرار باشد. 
سيد علي خامنه اي
22دي ماه ۱۳۹۶

در عم�ر خ�ود كس�ي را ب�ه پاي�ه 
مرح�وم حجت االس�الم والمس�لمين 
حاج آقامه�دی مظاهری  ندي�ده بودم. 
مطالب را درس�ت ادا مي ك�رد و در داير 
ك�ردن دارالق�رآن و مراك�ز درمان�ي و 
دارااليت�ام و خيريه ها و ديگ�ر محافل 
مذهبي، كوشش داشت و تا انجامش هر 
نوع فعاليتي كه مي توانس�ت مي كرد و 
در ساختن حسينيه ها و مساجد و غيره 
از هيچ گونه تالش�ي فروگذار نمي كرد. 
او ب�راي مردم بين�وا پدري دلس�وز بود
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گذري بر خدمات ديني و اجتماعي عالمان خاندان مظاهري در شهر اصفهان

  خاطره هايي از چند نسل 
يك تبار علمي و ديني

  محمدرضا كائيني
دانش��ور  عال��م 
زنده ي��اد آيت اهلل 
محمد واعظ زاده 
از  خراس��اني، 
پيشگامان تبيين 
انديشه وحدت گرا 
در مي��ان مذاهب 
اس��المي بود كه 
س��ال ها رياست 
مجم��ع تقري��ب بي��ن مذاه��ب اس��المي را 
برعهده داشت. وي در طول اين مدت با انجام 
گفت وش��نودهايي تاريخي و علمي، در تبليغ 
اين انديشه تالش��ي ارجمند انجام داد. اثري 
كه در معرفي آن س��خن مي رود، مجموعه اي 
از گفت وشنودهاي آن فرزانه فقيد است كه در 
كتابي به نام »پيام وحدت« از سوي آن مجمع 
منتشر شده اس��ت. در ديباچه ناشر در تبيين 

محتواي اين اثر مي خوانيم:
»يك��ي از زيباترين و واالتري��ن واژه ها، واژه 
وحدت و برادري اس��ت. ب��رادري و وحدتي 
كه پيامبر رحمت در اس��تمرار رسالت ديگر 
انبياي عظام براي جوامع بش��ري به ارمغان 
آورد. پيامبر اك��رم)ص( مهاجرين و انصار را 
به ميثاق اخوت و عقد ب��رادري فراخواند. و 
بدينسان گلبانگ وحدت براي نخستين بار 
در فضاي مدينه طنين افكن��د و دل و جان 
قرون و اعصار را نوازش داد و عطر دل انگيز آن 
مسلمانان را مدهوش خويش ساخت. سنگ 
زيرين بناي اتحاد و همبستگي اسالمي نهاده 
شد و ارزش هاي متعالي اس��المي و برادري 
و اتحاد، جايگزين ارزش ه��اي پوچ و خيالي 
جاهلي گش��ت. پيامبر اس��الم)ص( با آيات 
شريفه واعتصموا بحبل اهلل جميعا و ال تفرقوا 
و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، 
جوامع اسالمي را به اعتصام حبل متين الهي 
و پرهيز از تفرقه و تشكيل امت واحد در سايه 

عبوديت اهلل، دعوت كرد. مسلمانان در پرتوي 
عمل به اين دعوت و حركت در طريق وحدت، 
متحد ش��دند و بر دش��منان چيره گشتند و 
ديري نپاييد كه ش��اهد فتح و پيروزي را در 
آغوش كشيدند. در مقابل نيز، هرگاه بيراهه 
و پراكندگي را در پيش گرفتند، به سستي و 
شكست گرفتار آمدند. پس از پيامبر)ص( نيز 
بزرگان اسالم و ائمه اهل البيت)ع( اين دعوت 
را تداوم بخش��يده و مس��لمانان را به اتحاد 
و همبس��تگي فراخواندن��د. هرچند جوامع 
مس��لمان به داليل گوناگون نتوانس��تند از 
عهده پاسخگويي عملي شايسته اين دعوت ها 
برآيند و اسالم در عينيت جامعه به ضعف و 
سس��تي گراييد. پس از چن��دي، بحث هاي 
علمي و تحقيقي عالمان و متفكران اسالمي از 
محدوده حوزه هاي درسي به عرصه تحوالت 
سياسي و ميدان قضاوت هاي عجوالنه مردم 
عادي گام نهاد و تنزل كرد، و دش��منان كه 
در انديشه براندازي اصل اسالم بودند، آراي 
مذاهب اسالمي را به عنوان اختالف و تشتت 
و تفرقه مس��لمانان در اصول اساسي اسالم 
معرفي كرده و با ايجاد تفرق��ه و پراكندگي 
به ستيز با اتحاد و همبستگي برخاستند. اما 
عالمان متعهد و مرزبان راستين حريم دين، 
در انديشه نزديك كردن آرا و نظرات مذاهب 
اس��المي برآمدند و تمس��ك به مشتركات 
مذاه��ب را نصب العين خويش ق��رار دادند 
و اين حركت با فراز و نش��يب ف��راوان ادامه 
يافت. انقالب ش��كوهمند اس��المي ايران به 
رهبري امام خميني )رضوان اهلل  عليه( زمينه 
گسترش انديش��ه تقريب و وحدت سياسي 
جهان اس��الم را بيش از پيش فراهم ساخت 
و رهنموده��اي امام راحل)قدس س��ره( در 
تأكيد ب��ر حفظ همبس��تگي و اتحاد و عمل 
مردم ايران، نمونه عملي و الگوي شايسته اي 
به جهانيان عرضه ك��رد. رهبر معظم انقالب 
اس��المي حضرت آيت اهلل خامن��ه اي نيز با 
فرمان تأسيس مجمع جهاني تقريب مذاهب 

اس��المي بر اس��تمرار عملي اي��ن راه تأكيد 
كرده و يك��ي از مهم ترين آرمان هاي انقالب 
را تحقق بخش��يدند. آنچه در اين مجموعه 
گرد آمده تالشي است براي معرفي انديشه 
تقريب، پيشينه و تحوالت آن، و اقدام هايي 
كه براي گسترش اين فكر انجام يافته است. 
پس شايسته است رشته سخن را به سخندان 
بسپاريم. به شخصيتي كه با اشراف و آگاهي 

الزم از وحدت و تقريب سخن مي گويد. 
اس��تاد محمد واعظ زاده خراس��اني از معدود 
چهره هاي برجس��ته اي اس��ت كه از عنفوان 
جواني در راه تقريب مذاهب اس��المي تالش 
كرده و همچنان با جديت ب��ه تالش خويش 
براي ابالغ »پيام وحدت« ادامه مي دهد. آگاهي 
از مطالعات استاد درباره فرق و مذاهب، تأليفات 
گوناگون، س��فرهاي مختلف به كش��ورهاي 
اسالمي، ديدار با شخصيت هاي جهان اسالم 
و به ط��ور كلي خاطرات و زندگينامه اس��تاد، 
براي پژوهشگران و پويندگان اين راه، مفيد و 

آموزنده و راهگشاست.« 
زنده ياد استاد محمد واعظ زاده خراساني نيز 
در مقدمه اي ب��ر مجموعه مصاحبه هاي خود، 

محتواي آن را اينگونه به وصف آورده است:
»وحدت اس��المي، تقريب مذاه��ب و مجمع 
جهاني تقريب مذاهب اس��المي، به كوشش 
معاونت تبليغات و انتشارات اين مجمع، چاپ 
و منتشر گرديد، اميد است مابقي مصاحبه ها 
به همين كيفيت، در دسترس عالقه مندان به 
وح��دت و عظمت امت اس��الم و حاميان فكر 
تقريب مذاهب اسالمي قرار گيرد. و همچنين 
سخنراني هاي فراوان اينجانب در نماز جمعه 
تهران و ديگر جاها كه هركدام مسئله وحدت 
و اخوت اسالمي را از زاويه خاصي مورد بحث 
قرار داده است، آنها نيز منتشر شود. همانطور 
كه خوانندگان محترم مالحظه مي كنند، اكثر 
اين مصاحبه ها به زبان فارسي از سوي مجالت، 
جرايد و س��ازمان صدا و س��يماي جمهوري 

اس��المي ايران، و چند مصاحبه هم توس��ط 
جرايد خارج كش��ور و نيز به وس��يله روزنامه 
كيهان عربي و تهران تايمز به زبان هاي عربي 
و انگليسي انتشار يافته كه به همت و پشتكار 
فاضل و دانش��مند ارجمند جناب آقاي سيد 
جالل ميرآقاي��ي مديركل رواب��ط عمومي و 
مس��ئول دفتر دبيركل آن، ترجم��ه گرديده 
است. من از ايش��ان كه عالوه بر ترجمه چند 
مصاحبه، ويراس��تاري همه كتاب را به عهده 
داشته اند و همچنين از فاضل گرامي و پرتالش 
جناب آقاي محمدسعيد معزالدين سرپرست 
محترم معاونت تبليغات و انتشارات مجمع، كه 
اين اثر و ديگر آثار )تقريبي( اينجانب را اعم از 
مصاحبه ها، سخنراني ها و مقاالت، با كوشش و 
دلسوزي فراوان، به عنوان بخشي از انتشارات 
هفتمين كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي 
در سال جاري)1373( به چاپ رسانيده اند و 
هم از ديگر دست اندركاران بخش طبع و نشر 
اين كنفران��س، جداً سپاس��گزاري مي نمايم 
و مزي��د توفيقات همه اين عزيزان را در نش��ر 
انديش��ه وحدت و تقريب ميان مس��لمين، از 

خداوند مّنان مسألت دارم. 
همانطور كه از محتواي مصاحبه ها پيداست، 
مح��ور گفت وگوه��ا عم��ده مس��ئله وحدت 
اس��المي، تقريب مذاهب، تفاوت بين اين دو 
عنوان، س��ابقه تاريخي اين فكر اس��ت و نيز، 
تاريخچه دارالتقريب بين المذاهب االسالميه 
قاهره و بانيان و همكاران آن مؤسسه اسالمي 
پربركت، و باالخره آين��ده آن، حدود اختالف 
و اش��تراك مذاهب اس��المي، در حال حاضر 
با يكديگر، ديدگاه هاي رهب��ران و طرفداران 
وح��دت اس��المي در ق��رن اخي��ر، از جمله 
نقطه نظرهاي حضرت امام خميني بنيانگذار 
جمهوري اس��المي ايران و خل��ف صدق وي 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مورد اين مسئله 
حياتي و موضوعاتي از اين قبيل، در مصاحبه ها 
مطرح گرديده و به آنها پاس��خ مناس��ب داده 

شده است.«

 حاشيه اي بر مجموعه گفت وشنودهاي تاريخي و تقريبي 
زنده ياد آيت اهلل محمد واعظ زاده خراساني

پيشينه يك تكاپوي تاريخي

  مشهد ، آيت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی در كنار آيت اهلل العظمی سيدمحمدهادی ميالنی  و استاد 
محمدتقی شريعتی
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  آي�ت اهلل س�يدمرتضي مس�تجاب الدعواتي 
)مستجابي(

بازخوان�ي خدم�ات علمي  
و اجتماع�ي چهره ه�ا و 
خاندان ه�اي نام�دار در 
سراسر كشور از اولويت هاي 
صفح�ه تاري�خ به ش�مار 
مي رود؛ هم از اين روي امروز 
يكي از نمونه هاي ش�اخص 
در اين حوزه، م�ورد توجه 
قرار گرفته اس�ت. اصفهان 
از ديرباز ش�هر علم و هنر ب�وده اس�ت. خاندان هاي 
علمي فراواني در اين ش�هر نش�و و نم�ا يافته اند كه 
هريك منشأ خدمات ديني و اجتماعي متنوع بوده اند. 
در اين مي�ان خان�دان »مظاه�ري« از مكانتي خاص 
برخوردار اس�ت؛ چه اينكه در ادوار گوناگون منش�أ 
فعاليت هاي تبليغي و انجام امور خيريه بوده اند. يكي 
از چهره هاي شاخص اين تبار، زنده ياد حجت االسالم 
والمسلمين حاج شيخ مهدي مظاهري* بود كه مردم 
اصفهان از مناجات ها و نيز خدمات وي خاطرات فراوان 
دارند و بيش از يك س�ال پيش دع�وت حق را لبيك 
گفت. در مقالي كه درپي مي آيد، عالم جليل و مجاهد 
حضرت آيت اهلل س�يدمرتضي مس�تجاب الدعواتي 
)مس�تجابي( -كه خود از مفاخر و نام آوران اصفهان 
اس�ت- در باب خدمات دين�ي و اجتماع�ي برخي از 
عالمان خاندان مظاهري سخن گفته است. اميد آنكه 
تاريخ پژوه�ان و عالقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

   
گر بريزي بحر را در كوزه اي

خود نگنجد، قسمت يك  روزه اي
كالم و گفتار و نوشته همه و همه محدود است و گنجايش 
بي نهايت ها را ندارد. اين احس��اس من اس��ت در مقابل 
كردار و رفتار و گفتار بيت محترم مرحوم حجت االسالم 
والمس��لمين ح��اج ش��يخ محّمدحس��ين مظاه��ري 

كروندي)رحمه اهلل عليهم(. 
حقير در سن 95 سالگي هس��تم. با گذشت خوشي ها و 
ناخوشي ها، ناله ها و فريادهاي كوبنده و شگفتي هاي اين 
جهان پهناور كه آقا اميرالمؤمنين)ع( درباره آن مي فرمايد: 
دنيا خانه اي است كه بال اطراف آن را گرفته است! بحمداهلل 

تاكنون به دعاي دوستان زنده مانده ام. 
نويس��نده در س��ن 12 ي��ا 13 س��الگي ب��ودم ك��ه در 
دبس��تان تازه تأس��يس پدرم مرحوم آقا س��يد اس��داهلل 
مستجاب الدعواتي)روحي فداه(، به نام دبستان صدريه، 
رفت وآمد مي كردم. در آن زمان جواني را ديدم مؤدب كه 
كتابي را زير بغل داشت. گاهي كتاب را مي گشود و نظاره 
مي كرد و سپس برهم مي گذاش��ت. پيدا بود از بچه هاي 
درسخوان است. خوش چهره هم بود و از اين نظر بر ديگر 
محصالن رجحان داش��ت. خواس��تم با او مباحثه داشته 
باش��م. پيش رفتم و به او س��الم كردم. با كمال رأفت مرا 
پذيرفت و همان زمان به من گفت: »احكام ش��رعي را تا 
كجا آموخته اي؟« خب بديهي اس��ت كه من در مدرسه 
پدرم و در خاندان علم بزرگ شده بودم و به احكام آشنايي 
داشتم. تا جايي كه به ياد داشتم عرضه داشتم، بي نهايت 
تعجب كرد و مرا ستود و تشويق كرد و به من گفت: »هر 
موقع مي خواهي، در مواقع و ساعات آزاد، بيا با هم درس 

بخوانيم!«
لذت آن دقايق و ديدار با او، مرا به وجد مي آورد و شيريني 

آن لحظه ها، هنوز در روح من متجلي است. 
آن ك��ودك، مرح��وم مغف��ور جنت م��كان، مرح��وم 
حجت االسالم والمس��لمين حاج آقا رضا مظاهري)طاب 
ثراه( بود. در آن دوره، او را آقا رضا صدا مي زدند و رفته رفته 
رفتار و كردار و گفتارش به شكلي بود كه همكالسانش به 

او احترام خاص داشتند. 
از شمار دو چشم يك تن كم
و ز شمار خرد هزاران بيش

هرچه ما بيشتر با هم بوديم، در درس و اخالق و معلومات و 
حسن خلق و ادب پيشرفت مي كرديم. نه فقط من از حاج 
آقا رضا بهره مي بردم كه گهگاه من هم مطالبي داشتم كه 
از پدر ياد گرفته بودم كه ايشان بسيار خوشحال مي شد و 
مي پسنديد و مي گفت: »اينها گنج هايي است كه در دوران 
زندگي هريك، به ما كمك هاي شاياني خواهد كرد.« روزها 
و شب ها مي گذشت. دقايق آن ساعات ملكوتي را فراموش 
نمي كنم. لذت آن ساعات را هنوز در اين سنين مضمضه 
مي كنم. كم كم مرحوم حاج آقا رضا سخنوري ماهر شد و 
در جلسات روضه، افادات شاياني به شنوندگان مي داد و 
خوب يادم است كه در يك منبر يك ساعت و نيمه، از ابتدا 
تا انتهاي منبر، درباره حضرت زهرا)س( داد سخن مي داد و 
در عظمت بانو نكاتي بس باارزش مطرح مي كرد و شنونده را 
از بحري به دريايي ژرف رهنمون مي نمود. كم كم شب هاي 
جمعه در منزلمان، حاج آقا رض��ا مظاهري دعاي كميل 
مي خواند و جمعي را به فيض مي رساند، چون شاگرد پدر 
بود. از آن پس گاهي كه من به مدرسه ايران، پشت مسجد 
سيد اصفهان مي رفتم، روزها در مسير راهم به منزل پدر 
حاج آقا رضا يعني مرحوم حجت االسالم و المسلمين آقاي 
شيخ محّمدحسين مظاهري)طاب ثراه( -كه در كوچه باغ 
كلم بود و س��پس خانه را به محل ديگري در همسايگي 
مس��جد ميرزا باقر انتقال دادند- نگاه عميقي مي كردم و 
در حالي كه دنبال حاج آقا رضا مي گشتم، مي ديدم مردي 
روحاني كه از وجناتش نور ساطع بود از خانه بيرون مي آيد 
و در مسجد ميرزا باقر مي رود. كنجكاو شدم، دنبال كردم 
و فهميدم مردي كه من او را تعقيب مي كنم تا از هويتش 
آگاه شوم، مرحوم حجت االسالم و المسلمين حاج آقا شيخ 
محّمدحسين مظاهري)طالب ثراه( پدر آقايان حاج آقا رضا 
و حاج آقا مهدي و ديگر برادران و پدربزرگ مرحوم حاج آقا 

محسن مظاهري است. 
با ديدن آن مرد روحاني و پاك سيرت خوشحال مي شدم 
و س��عي مي كردم كم كم و رفته رفته به آن ش��خصيت 
نزديك تر شوم تا آنكه روزي مرا ش��ناخت كه من فرزند 
آقا سيد اسداهلل مس��تجاب الدعواتي هس��تم، لذا به من 
بسيار محبت و عطوفت پدرانه مي كرد و هر موقع خدمت 
مي رسيدم، مرا تشويق به ادب و خواندن درس و كرامات 
انساني مي نمود. روزها گذشت و من خود را به قم تبعيد 
كردم و ديگر اين آقايان را نديدم تا زماني كه به اصفهان 


