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ِ  ّـ ش در ضْز بزٍجزد اس تَابغ استاى لزستاى پا 5031ٍى در سال  زدى بـَد هـِ   ػزصـِ ٍجـَد ًْـادو اٍ دل زهـ     بـ

ابتـدايى  دٍراى  ًام ًْاد، اس ّواى هَدهى ػالقِ فزاٍاًى بِ تحص ل ػلن ٍ هؼزفت داضتو پدرش اٍ را ػبدالكزين

با ّوِ هطكالتى هـِ سـز راّـص بـَد، ٍارد  ـَسُ       را در ضْزستاى بزٍجزد تَأم با هار در هٌار پدرش گذراً د،

ِ         ػلو ِ بزٍجزد ضدو هقدارى اس ِ  درس سـوَ  را در نى هدرسـِ اس هح ـز  ـاخ ضـ   ػلـى جـَاّزى ٍ نيـ   اللّـ

 بْاءالديي  جتى استفادُ ًوَد ٍ پس اس چٌدى بِ قن ػشيوت هزدو

خَاًسارى بْزُ بزد ٍ قسوتى اس درس خارخ   اخ س د هحودتقى  اللِّ قن اس هح ز درس استاداًى ّوچَى نيِدر 

ٍ  ّـاى تبل ىـى   تلوذ هزد ٍ سپس ػاسم تْـزاى ضـد ٍ در هسـجد فاهو ـِ  فؼال ـت      بزٍجزدى  اللِّ را در خدهت نيِ

ايطاى سه ي هسجد را بـِ دٍ بشـص    فزدى خ ز اّدا ضدُ بَدو فزٌّگى  خَد را ضزٍع هزد؛ سه ي هسجد اس هزف

ٍ ػبادات ٍ يك بشص بزاى هسائل فزٌّگى ٍ باًك ٍ رس دگى بـِ   تقس ن ًوَد، يك بشص بزاى هزاسن هذّبى

ساخت هاهـل،   قبل اس در ّواى اٍايل ساخت هسجد، ايطاى ًواس جواػت را در نًجا اقاهِ هزد ٍ  تى اهَر ايتام؛

در هسجد، ػالٍُ بـِ   24الى  24ّاى  هسجد در ب ي سال ايستادو پس اس اتوام هىّا بِ ًواس  در سهستاى بز رٍى بزف

 ّاى ديگز فزٌّگى  را اداهِ دادو فؼال ت ًواس جواػت،

ضد هِ دٍبار اس هؼزهِ جاى سالن بـِ در   ضْ د هشبز ّو طِ نرسٍى ضْادت داضت ٍ سِ بار هَرد سَء قصد ٍاقغ

 خبز بِ ضْادت رس دو  د ٍ بِ دست هٌافق ي هَر دل ٍ اس خدا بىخَد رس بزد، ٍلى سزاًجام بِ نرسٍى ديزيٌِ

 چندخاطره
ِ  سهاًى پ ص هى در سهاًى هِ در قن هلبِ بَد، اس ًظز غذايى سشت در ه  قِ بَد، رٍس غـذا بـِ    نهد هِ چٌد ضـباً

راس ٍ ً اس با ٍ بؼد اس  ضد افتاد، بِ  زم   زت هؼصَهِ رٍاًِ هى هشبز بِ  الت ضؼف هى ضْ د رس د، ايطاى ًوى

ام سهاًى هِ در  هي ديگز هاقت ًدارم ٍ ٍاقؼا ضؼف هزدُ هؼصَهِ! گفت: يا   زت خدا ٍ   زت هؼصَهِ هى

نى پـَل   ب ٌد هـِ بـا   هزد يك پاهت پَل در هٌارش هى رفت ٍ سپس چطن باس هى  ال هى  ال گزيِ ٍ سارى اس

 ٌدوهٌ ّا اس نى استفادُ هى هٌد ٍ خَد ٍ ديگز هلبِ غذا تْ ِ هى

ْبـَدى  ب ـت بـا ايٌكـِ پشضـكاى اٍ را اس ب     بـِ اّـل   گ زد اٍ با تَسل سهاًى هِ فزسًد ايطاى در بستز ب وارى قزار هى

 گ زدو ضفاى پسزش را اس خداًٍد هتؼال هىفزسًدش ًااه د هزدُ بَدًد،
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