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پدر چھار شھید و ھمسر شھیده مکھ مکرمھ  

« سرگذشت و خاطرات » 

لُوا َتْبِدیًال ( احزاب 23 )  َ َعَلْیِھ َفِمْنُھم مَّن َقَضى َنْحَبُھ َوِمْنُھم مَّن َینَتِظُر َوَما َبدَّ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا هللاَّ

از مؤمنان مردانی ھستند کھ بھ پیمانی کھ با خدا بستھ بودند وفا کردند، بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم بھ 
راھند و ھیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند. 

پیر فرزانھ شھر پاکدشت ھم رفت . . .  

او کھ ھمواره شبھایش کھ بھ نماز می ایستاد خیر و برکت شھرمان بود. او کھ ھمھ مردم را دوست می داشت، ھمھ اھل شھر را 
دعا می کرد و نسیم دعایش ھمھ را در بر می گرفت. ستاره ای بود در شب ھای شھر پاکدشت و روشنایی او در دعایی بود کھ 

در حق مردم شھر داشت. 

او کھ ھمواره تسلیم درگاه الھی بود و ھر گاه کھ جنازه فرزندان شھیدش را برای دفن در قطعھ شھداء آماده می کرد اینگونھ دعا 
می کرد: «خدایا تو این قربانی را از من حقیر پذیرا باش»  آری اینک او ھم رفت تا با فرزندان شھید و ھمسر شھیده اش دیدار 

دیرین را تازه کند. 

درکودکی شفا گرفتم . . .  

من حسین قمی در سال ١٢٩۶ در زمان آباد زیر کوه بی بی شھر بانو بھ دنیا آمدم. پدرم مقداری پول جمع کرده بود برگشت بھ 
شھر قم و با یکی از بستگان مغازه مشترک زدند اما ورشکستھ شد. یک باب منزل مسکونی ھم از پدر بزرگمان در شھر قم 
منطقھ چھل اختران بھ ما ارث رسیده بود کھ بعدھا یکی از بستگان سرمان کاله گذاشت و از ما خرید ولی پولش را نداد، خداوند 
او را ببخشاید. چند سال بعد بھ اتفاق پدرم (عبدالحسین)١ و مادرم (جھان سلطان) و پدر بزرگ مادری (محمد) و برادرش 

اسماعیل (پدر کربالیی حبیب هللا) بھ قلعھ نو امالک ورامین و سپس بھ مامازند آمدیم. اسماعیل و محمد فوت کردند. 

ھشت سالھ بودم کھ پدرم (عبدالحسین) نیز از دنیا رفت. بعدھا یک نفر از کشاورزان کھ شریک پدرم بود بھ نام کربالیی محمد با 
مادرم ازدواج کرد. اما طولی نکشید کھ مادرم وبا گرفت و از دنیا رفت و من و برادر بزرگترم «سلمان» کامالً یتیم و بی کس و 

کار شدیم. 

ھمان زمان من نیز مبتال بھ وبا شدم و کسی نبود از من مواظبت کند؛ یک نفر از فامیل بھ نام عمو حیدر مرا بھ خانھ خودشان در 
(روستای) قوھھ برد و در اطاقی تنھا مرا نگاھداری می کردند. پیر زنی بود بھ نام ننھ یدهللا کھ گاه از روی دلسوزی برای ما 

غذایی درست می کرد و می آورد ولی غالباً وضع ما ھمان بود کھ بود. 

بعد از چند روز سؤال کردم چرا داداشم «سلمان» بھ دیدن من نمی آید؟ زن عمو حیدر گفت: او ھم وبا گرفتھ است. من روز بھ 
روز حالم بدتر می شد شنیدم عمو حیدر بھ زنش می گفت کار این بچھ تمام است خوب نخواھد شد می ترسم کھ ما ھم از او وبا 
بگیریم. بھ تدریج رختخواب را از اطاق بھ داخل راھرو و سپس بھ ایوان بیرون خانھ بردند یک مورد کھ رختخواب مرا را کنار 
جاده گذاشتھ بودند شنیدم یکی از اھالی اعتراض کرد کھ چرا این بچھ وبا گرفتھ را اینجا گذاشتھ اید ؟ اگر بچھ ھای ما وبا بگیرند 

چھ کنیم؟ 

من اینھا را می شنیدم و می فھمیدم و بسیار غمگین بودم و با حالت کودکی و بھ درگاه خدا نالھ کردم و خیلی اشک ریختم و خدا 
را بھ امام حسین(ع) قسم دادم «خدایا من کھ غیر از تو کسی را ندارم… شفایم بده» 



نیمھ شب در خواب دیدم نور سبزی از آسمان بھ طرف زمین می آید و ھرچھ بھ زمین نزدیکتر می شود بزرگتر می گردد و 
چون بھ حیاط منزل عمو حیدر رسید ھمھ جا را فرا گرفت. در درون این نور سبز سید بزرگواری را دیدم (آن زمان خیال می 
کردم سید حسن روضھ خوان محلھ ما است) کھ از وسط نور بیرون آمد و حوضی در وسط حیاط پیدا شد او از آن حوض چیزی 
بھ من داد و نیز چند کلمھ نیز بھ من گفت کھ بھ یاد ندارم، اما در عالم خواب گفتم: زن عمو آب بیاور تا آقا وضوء بگیرد او ھم 
چیزی گفت و سپس غیب شد و نور سبز ھمچنان پھن شده بود بقیھ شب را راحت خوابیدم و کامالً شفا گرفتھ بودم بھ گونھ ای کھ 
صبحانھ خوردم و خودم با پای پیاده از قوھھ بھ مامازند رفتم و زن عمو حیدر ھمھ جا با خوشحالی می گفت کھ حسین دیشب شفا 

گرفتھ است. 

این شفا گرفتن من برای ھمھ تعجب آور بود، بچھ یتیمی کھ ھمھ انتظار مرگش را می کشیدند اکنون با عنایات امام حسین(ع) 
شفا یافتھ است. 

بعد از آن، من و برادرم سلمان بھ کار کشاورزی پرداختیم، من کوچک بودم نمی توانستم در بیابان کار کنم لذا کار منزل را 
انجام می دادم و سلمان کار کشاورزی می کرد و با ھم زندگی می کردیم. سن من بسیار کم بود و نمی توانستم سر کار بروم 
سلمان روزھا کار می کرد و من در خانھ می ماندم، خیلی فقیر بودیم. شب کھ از سرکار بر می گشت سؤال می کرد: حسین چھ 
چیزی برای شام آماده کرده ای؟ می گفتم چیزی در خانھ نبود من چیزی آماده نکرده ام . سلمان می گفت حداقل ٢ عدد سیب 
زمینی می پختی اشکنھ درست می کردی پاسخ می دادم خوب بلد نبودم بعد او کھ خستھ ھم بود مشغول می شد غالباً اشکنھ می 

خوردیم. 

پس از فوت مادرمان، برخی اطرافیان سر ما را کاله گذاشتند و دارایی ھای اندک ما نیز از دستمان بیرون رفت. سال ١٣٢٠ با 
ھم از مامازند بھ یاخچی آباد تھران رفتیم و برادرم سلمان با خواھر کربالیی محمد رضا ازدواج کرد. وضع ما اندکی بھتر شد. 
سال ١٣٢٣ نیز من با دختر حسن زینل بھ نام منور خانم ازدواج کردم، مراسم عروسی ما خیلی ساده برگزار شد. شیخ جواد عقد 
ما را خواند و مھریھ نیز ٨٠ تومان بود. منور خانم مادر نداشت و ۶ روز بعد از ازدواج ما، پدر او نیز از دنیا رفت و ما بھ 

تدریج صاحب ٢ فرزند بھ نام حسن و محمد شدیم. 

اندکی بعد برادرم سلمان با تشویق دوستان از یاخچی آباد بھ مامازند رفت و من تنھا ماندم. سال بعد کدخدا میرزا و سلمان آمدند 
بچھ ھا و وسایل مرا با ماشین بھ مامازند بردند و من خودم نیز صبح زود گاوم را برداشتم و پیاده بھ طرف مامازند بھ راه افتادم، 

ساعت حدود ٣ بعد از ظھر بھ مامازند رسیدم. 

بھ تدریج فرزندان ما زیاد شدند {حسن(شھید)، محمد، علی(شھید)، ولی هللا (شھید)، محسن و احمد و یک دختر بھ نام طاھره} 
وحید ھم کھ پسر حسن بود در ١۵ سالگی بھ شھادت رسید. 

خوشحالم کھ روزی حالل برای فرزندانم تھیھ کردم . . . 

در زمان رضا شاه درصد افرادی کھ می توانستند بھ مدرسھ بروند بسیار اندک بود. وضع اقتصادی مردم مخصوصاً در جنوب 
شھر و روستاھا نامناسب بود و لذا مجبور بودند کھ بچھ ھای خرد سال را نیز بھ جای مدرسھ بھ کار در مزرعھ و موارد مشابھ 
بفرستند تا بھ اقتصاد خانواده شان کمک کنند، حسین قمی کھ یتیم بود و از وضع اقتصادی نامناسب برخوردار بود امکان رفتن بھ 

مدرسھ را نداشت. 

از سوی دیگر، چون استعداد فراوان و عالقھ وافر بھ تحصیل در وجود او موج می زد بھ طور متفرقھ و بیرون از مدرسھ 
ً بھ خاطر اینکھ بتواند قرآن بخواند و باالخره موفق شد و در امتحان متفرقھ ششم ابتدایی  شروع بھ درس خواندن کرد؛ عمدتا

شرکت نمود و گواھی قبولی گرفت. 

در آن زمان، فارغ التحصیالن ششم ابتدایی می توانستند بھ عنوان آموزگار استخدام آموزش و پرورش شوند؛ از ایشان نیز 
دعوت شد تا بھ استخدام آموزش و پرورش در آید؛ از نظر دنیوی و ظاھری فرصت مناسبی برای او بود. اما شیخ حسین قمی 
نپذیرفت و ترجیح داد معلم قرآن در منزل و مسجد باشد. بعدھا چندین مرتبھ تأکید می کرد کھ از این عدم پذیرش خوشحال ھستم 
زیرا حقوق حرام نگرفتھ ام و ھزینھ خانھ و فرزندانم را از طریق کار مشقت بار کشاورزی تأمین کردم و بھره و آثار آن را نیز 

دیدم. 



از شیر مادر ھم حاللترت باشد . . .  

حدود ۶٠ سال قبل در ایام جوانی در بیابان کار می کردیم و شب ھا را نیز ھمان جا می خوابیدیم محل کار ما نزدیک محلی بود 
کھ شیخ حسین قمی ھندوانھ کاشتھ بود ما نیمھ ھای شب بھ نوبت مخفیانھ وارد مزرعھ او می شدیم و ھندوانھ سرقت می کردیم. 
بعد از مدتی، موضوع را بھ پدرم کھ فرد متدینی بود گفتم او بھ شدت مرا توبیخ کرد و گوش مرا بھ شدت کشید و گفت باید از 

شیخ حسین قمی حاللیت طلب کنی. 

من قبول نکردم وگفتم اگر شیخ حسین قمی بفھمد ما ھندوانھ ھایش را سرقت کرده ایم معلوم نیست چھ برخورد خشنی با من 
خواھد کرد. با اصرار پدرم قبول کردم و در بیابان نزد شیخ حسین قمی رفتم و با ترس و لرز جریان را بھ او گفتم و از او 
خواستم مرا ببخشد: شیخ حسین لبخندی زد و گفت حاللت کردم از شیر مادرت ھم حالل ترت باشد و بعد چند ھندوانھ نیز بھ من 

داد و اضافھ کرد چرا مخفیانھ.ھندوانھ بر می داری، ھر زمان میل داشتی بھ خودم بگو تا ھندوانھ خوب بھ تو بدھم. 

این داستان زمینھ دوستی پایدار مرا با شیخ حسین قمی فراھم کرد. حدود ٣٠ سال بعد در سال ١٣۵۴ با ھم بھ کربال و نجف 
رفتیم و در آن سفرکھ ھمسر ایشان کھ بعدھا در مکھ مکرمھ (سال ١٣۶۶) بھ شھادت رسید نیز ھمراه ما بودند من این داستان را 

مجدداً برای ھمھ نقل کردم و مفصل خندیدیم. ( از اھالی خاتون آباد) 

کشاورز نمونھ سال شناختھ شد . . . 

کوتاه قد و جثھ کوچک داشت اما در کار کشاورزی زبانزد ھمگان بود و ھمھ کشاورزان دوست  داشتند با او ھمکار باشند، یک 
بار نیز بھ عنوان کشاورز نمونھ کشور انتخاب شد و توسط رئیس جمھور محترم وقت (حضرت آیت هللا خامنھ ای) مورد تشویق 

کتبی قرار گرفت. 

عنوان این تقدیر نامھ «برادر حسین قمی» بود . شیخ حسین قمی چندین بار بھ عنوان افتخار می گفت کھ آیت هللا خامنھ ای مرا 
برادر خطاب کرده است. 

احتیاط در حق الناس . . . 

سھم آب کشاورزی از آب روخانھ بھ سختی کفایت زراعت ما را می کرد من و شیخ حسین قمی در گرفتن آب رودخانھ ھمکار 
بودیم ھمیشھ سفارش می کرد چند دقیقھ صبر کنید تا از ساعت مقرر بگذرد و سپس آب را وارد مزرعھ خود کنید مبادا حق 

کشاورز قبلی بھ میزان حتی یک دقیقھ ضایع گردد. 

توکل بر خدا . . . 

سال ١٣۵٣ بود و رژیم پھلوی خفقان عجیبی ایجاد کرده بود. حوزه قم مورد حملھ دژخیمان پھلوی قرار گرفتھ و تعدادی زیادی 
از طالب در مدرسھ فیضیھ و دارالشفاء محاصره شده بودند. بعدھا با یورش ساواک چند صد نفر از آنان دستگیر و روانھ زندان 

شدند و روزنامھ ھای آن زمان، آن ھا را مارکسیست ھای اسالمی و ارتجاع سیاه می خواندند. 

یکی از روحانیون کھ بھ منطقھ ما خیلی رفت و آمد داشت نزد من آمد و با دلسوزی کامل گفت وضع امنیتی حوزه قم مناسب 
نیست پیشنھاد می کنم بھ قم بروید و پسرت «محسن» را کھ طلبھ ١٣ یا ١۴ سال بیشتر ندارد. از قم بھ مامازند بیاوری تا آسیبی 

بھ او نرسد. 

من از یک سو پسرم را خیلی دوست داشتم و نمی خواستم آسیبی بھ او برسد ولی از سوی دیگر در این شرایط سخت آیا باید 
حوزه قم را خالی کنیم ؟ پس چھ کس باید بایستد؟ متحیر بودم آخر شب تفأل بھ قرآن زدم آیھ شریفھ آمد: «و من یتوکل علی هللا 

فھو حسبھ». دلم آرام گرفت و راحت خوابیدم چون وکیل خوبی پیدا کرده بودم. (بھ نقل از حاج حسین قمی) 



واقعاً شعلھ آتش را در دست می گرفت . . . 

روزی از حاج حسین قمی پرسیدم جریان آتش بھ دست گرفتن ھمسرتان حاجیھ خانم چگونھ بود؟ می خواھم بھ صورت مستند از 
خودتان بشنوم حاج حسین فرمود: در مراسم عزاداری سید الشھداء در کنار دیگ غذا ایستاده بودم و حاجیھ خانم ھم مشغول 
آشپزی بود ناگھان متوجھ شدم کھ حاجیھ خانم دست در آتش کرده و با دستانش آتش را جا بھ جا می کند گفتم چھ کار می کنی؟ 
پاسخ داد: «ھنگام آشپزی برای امام حسین (ع) و ابوالفضل (ع) آتش دستانم را نمی سوزاند» واقعاً شعلھ ھای آتش بھ گونھ ای 

بود کھ مرا جرأت دست زدن بھ آنھا نبود. (سعید پازوکی – از دوستان حاج حسین قمی) 

شھید حسن را در بیداری در ھنگام سحر دیدم . . . 

بعد از شھادت ھمسرم حسن قمی، من با سھ بچھ کوچک تنھا ماندم و لذا ما حدود ۴ ماه بھ منزل خودمان نرفتیم و در منزل 
باباجون بودیم. روز ھفتم، باباجون خیلی منقلب بود برایم تعریف کرد کھ ھنگام سحر، ھمھ شما خواب بودید من نماز شب می 
خواندم و در اثناء نماز (در بیداری) شھید حسن را دیدم کھ آمد و از پشت شیشھ دستانش را باالی ابروانش قرار داد و بھ شما در 
داخل اطاق نگاه می کرد و ضمناً در حیاط نیز قدم می زد چندین بار کنار شیشھ اطاق آمد و بھ داخل نگاه کرد چھره اش خندان 
بود.لکن ھرچھ تالش کردم بھ طرف درب بروم و با او صحبت کنم موفق نشدم، توان من سلب شده بود و نمی توانستم از جای 
خود حرکت کنم. گویا طلسم شده بودم فقط می توانستم بھ او نگاه کنم. بعد از چند دقیقھ توانستم از جایم حرکت کنم ولی او رفتھ 

بود.آن روز باباجون خیلی حال خوشی داشت بھ حالش غبطھ می خوردم. 

بعد از گذشت حدود ۴ ماه اولین شب کھ بھ منزل خودمان رفتیم نیمھ ھای شب چند نفر سارق بھ گمان اینکھ کسی در منزل نیست 
قصد ورود بھ خانھ را داشتند. پسرم (شھید) وحید کھ حدوداً ١۴ سال داشت کلت پدرش را برداشت و باالی پشت بام رفت و گفت 
سھ نفر ھستند و بالفاصلھ در را باز کرد ولی آنھا فرار کردند وحید پشت سر آنان می دوید و باباجون ھم کھ توان دویدن نداشت 
پشت سروحید با فاصلھ می رفت و می گفت وحید جان برگرد زیرا تو توان مقابلھ با آنھا را نداری… او خیلی وحید را دوست 

داشت.(عروس حاج حسین قمی) 

آیا تحمل شھادت سومین فرزندت را داری . . . 

سال ١٣۵٩، سال اول جنگ تحمیلی بود ٢ نفر از پسران من (حسن و علی) شھید شده بودند و ٢ نفر دیگرشان نیز مجروح و 
جانباز بودند(از جملھ شیخ ولی هللا کھ طلبھ حوزه علمیھ قم بود و از ناحیھ پا جانباز شده بود و بعدھا در عملیات مرصاد بھ 
شھادت رسید) در چنین وضعیتی پسر کوچکم (احمد) نزد من آمد و ورقھ ای را بھ من داد تا بتواند بھ جبھھ برود. تصمیم گیری 
برای من بسیار مشکل بود، ٢ جنازه و ٢ مجروح و اکنون … نمی دانم برای فرار از تحمل مسئولیت امضاء بود یا بھ ھر دلیل 

دیگر، بھ او گفتم بھتر است از مادرش اجازه بگیرد. 

احمد نزد مادرش رفت و گفت می خواھم بھ جبھھ بروم و بابا می گوید کھ شما باید اجازه بدھی تا ورقھ جبھھ ام را امضاء کند. 
مادرش تأملی کرد و اشکی ریخت و رو بھ من کرد و گفت ورقھ اش را امضاء کن! اندکی تأمل کردم بھ او گفتم بھ بین! باید 
اینگونھ فرض کنی کھ «امضاء من پای این ورقھ یعنی جنازه احمد» چون ممکن است چند روز دیگر جنازه او را نیز از جبھھ 
بیاورند باز ھم نظرت این است کھ امضاء کنم؟ آیا تحمل شھادت سومین پسرت را داری؟ این بار با قاطعیت بیشتر در حالی کھ 
صالبت و اندوه در صدایش موج می زد گفت: ھمھ اینھا را می دانم امضاء کن … و بعد آھستھ گفت: فدایت شوم زینب جان 

(خبرنگار صدا و سیما، نقل از حاج حسین قمی) 

تحمل شھادت کدام فرزندتان سخت تر بود . . . 

روزی از ایشان پرسیدم در میان ۵ شھیدی کھ تقدیم خدای متعال کرده اید تحمل کدام یک برایتان مشکل تر و سخت تر بود؟ 
ً وحید» – اما خداوند خودش لطف می کرد و توفیق شکر گزاری می  فرمود: تحمل شھادت ھمھ شھداء سخت بود «مخصوصا
داد. وقتی حسن در سال ١٣۵٩شھید شد ٣ بچھ داشت و تربیت ٣ بچھ یتیم مرا سخت متأثر کرده بود. اما سخت تر از ھمھ 
شھادت حاج ولی هللا بود از او نیز دو بچھ خردسال باقی مانده بود کھ در مقابل دیدگانم بودند و بھ طور کلی شرائط برایم خیلی 
سخت شده بود و بیش از اندازه از درون بی تاب بودم با خود می اندیشیدم کھ صبرم تمام شده است. داخل اطاق رفتم تنھا بودم 
احساس می کردم روحم در آستانھ خارج شدن از بدنم است. لحظاتی با خود خلوت کردم و در آتش فقدان ولی هللا می سوختم 
ناگھان بدون آنکھ کسی را ببینم احساس کردم کسی آمد و مایعی بسیار شیرین و خنک برلبانم ریخت و آن مایع خنک بھ ھر 



میزان کھ در درونم پایین می رفت بھ وجودم شیرینی و خنکی می بخشید و آرامش عجیبی درخود احساس می کردم و من کھ از 
ھمھ اھل خانواده بی تاب تر بودم بھ سایر اطاق ھا رفتم و سایر اھل خانواده بھ ویژه دخترم را بھ آرامش دعوت می کردم. 

ھمگان از این تغییر روحیھ من شگفت زده بودند اما علت آن را نمی دانستند. الحمد� رب العالمین (بھ نقل از سعید پازوکی) 

مرا بھ خاطر کتک ۵۴ سال قبل حالل کن . . .  

من در کودکی، مادر خود از دست دادم و پدرم مرا نزد شیخ حسین قمی کھ شوھر عمھ ام بود گذاشت و من تا ١٣ سالگی تحت 
تربیت او بودم. بھ یاد دارم در یک درگیری بچھ گانھ در حالی کھ من حدوداً ۵ سالھ بودم. شوھر عمھ ام برای تربیت من یک 
سیلی آرام بھ گوش من زد. در دی ماه ١٣٨٨ کھ ایشان مریض شده بودند برای عیادت رفتم تا چشم وی بھ من افتاد پس از سالم 
و احوالپرسی بدون ھیچ مقدمھ گفت: «معصومھ خانم من ۵۴ سال قبل یک سیلی بھ گوش تو زده ام گرچھ برای تربیت تو بود 
ولی بھر حال از تو خواھش می کنم مرا حالل کنی» و من اشک در چشمانم حلقھ زد و گفتم حاج آقا شما حق پدری بھ گردن من 

داری شما مرا ببخش کھ اذیتتان کرده ام. 

ساعتی بعد محاسبھ کردم از آن حادثھ سیلی خوردن دقیقا۵۴ً سال می گذشت و این دقت در محاسبھ پیر مردی کھ ٩٢ سال عمر 
داشت برایم بسیار تحسین بر انگیز بود. 

نصیحت بھ نوه خود . . . 

نوه حاج حسین قمی کارنامھ سال دوم راھنمایی خود را نزد پدر بزرگش آورد و از او خواست کھ با نوشتن یک جملھ برای او 
یادگاری بنویسد و او نیز با دستان لرزانش چنین نوشت: یادگاری بھ محمد حسین قمی«ھیچ چیز جای خدا را نمی گیرد، اما خدا 

جای ھمھ چیز را می گیرد.» ١٣/٩/١٣٧٨ 

مرا تنھا مگذار – با ھم برویم . . .  

اواخر سال ١٣٨٧ حاج آقا در بیمارستان خاتم االنبیاء بستری بود و من نیز ھمراه او بودم. بعد از نماز صبح متوجھ شدم خیلی 
ناراحت است؛ علت ناراحتی او را سؤال کردم پاسخ نداد، اصرار کردم گفت رھایم کن بگذار با حال خودم باشم تا نزدیک 
غروب آفتاب بھ شدت غمگین بود. یک لیوان چای بھ او دادم و مجدداً با احتیاط سؤال کردم «بابا چرا چیزی نمی گویی چرا 

ناراحتی ؟ آیا جای خاصی از بدنت درد می کند ؟…. 

اشک در چشمانش جمع شد و گفت : دخترم دیشب مادرت (شھیده منورکفایی زاده تھرانی) را در خواب دیدم او در بیمارستان بھ 
عیادت من آمده بود. مقداری با ھم صحبت کردیم مادرت گفت من دیگر باید بروم … از او خواستم صبر کند تا من بیایم بھ او 
گفتم: دیگر خستھ شده ام مرا تنھا نگذار صبر کنم با ھم برویم … و او در حالی کھ دستانش را بھ عنوان خدا حافظی تکان می 

داد رفت و غایب شد. 

حدود دو ماه بعد، حاجی آقا در منزل ما در تھران بودند و من برای استراحت بھ اطاق دیگر رفتم ھنوز خوابم نرفتھ بود کھ دختر 
کوچکم ھراسان آمد و گفت: باباجون حالش بھ ھم خورده است. من با عجلھ آمدم دیدم حاجی لبھ تخت نشستھ است و بھ شدت 
گریھ می کند تصور کردم حالش بھ ھمھ خورده و اطرافش نیز خون ریختھ است. سطل کوچکی جلو دھانش گرفتم اما او با 
صدای گریان گفت: من حالم بھ ھم نخورده، چرا سطل را جلو دھانم گرفتھ ای؟ دقت کردم دیدم حال او مناسب است و اطرافش 
نیز خون نریختھ است بلکھ ا و بھ شدت گریستھ و لباسش نیز از اشک مرطوب شده است. سؤال کردم: چرا گریھ می کنید؟ از 

چھ چیز ناراحتی ؟ کجای بدنت درد می کند ؟ ھر چھ پرسیدم پاسخی نشنیدم! 

چند ساعتی گذشت تا اندکی آرام شد دو باره سؤال کردم و او نیز مجدداً گریست و گفت : دخترم دیشب دو باره مادرت را در 
خواب دیدم در ھمین اطاق بھ دیدن من آمده بود دو باره از او خواھش کردم مرا ھم ببرد ولی او باز ھم نپذیرفت و تأکید کرد 
ھنوز وقت آن نرسیده است. گفتم دیگر مرا تنھا نگذار، خستھ شده ام صبر کن من ھم بیایم اما او رفت و پنھان شد و باز ھم مرا 

تنھا گذاشت.(دختر حاج حسین قمی) 



فقط ۵ دقیقھ دیر رسیدم . . . 

پدر بزرگم، چند بار برای من تعریف کرد کھ ھمواره پیش خودم فکر می کردم وقتی کھ در حال جان دادن ھستم در آخرین 
لحظۀ، حسن ( پسر ارشد) باالی سر من خواھد بود. اما حسن در ٣١ سالگی شھید شد و پدر پیرش تنھا ماند. ولی خودم را 
دلداری می دادم کھ نوه بزرگترم وحید قمی (فرزند شھید حسن قمی) این وظیفھ را انجام خواھد داد لکن وحید نیز در سال ١٣۶٢ 

در سن ١۵ سالگی شھید شد و پدر بزرگش را تنھا گذاشت. 

من ھمواره آرزو می کردم بھ جای پدر شھیدم و نیز برادر شھیدم در آخرین لحظھ باالی سر پدر بزرگ باشم اما افسوس فقط ۵ 
دقیقھ دیر رسیدم.(سعید قمی – نوه حاج حسین قمی) 

خدایا باباجون را ببخش . . .  

نیمھ ھای شب بود و حاج آقا حالش نامناسب بود. از اول شب تا ساعت ۵/٢ شب اصالً نتوانستھ بود بخوابد. با صدای ضعیفی 
مرا صدا کرد کنارش رفتم و گفتم : بابا جون کاری داری؟ گفت: دستانت را بھ طرف آسمان بگیر و سھ مرتبھ بگو «خدایا 

باباجون را ببخش …» (سعید قمی – نوه حاج آقا) 

اجازه ذکر یونسیھ از عالمھ طباطبایی (ره) . . .  

مرحوم عالمھ طباطبایی رضوان هللا تعالی علیھ ذکر یونسیھ را بھ من تعلیم و اجازت فرمودند. اولین شب کھ باید این ذکر را در 
سجده می گفتم در منزل شیخ حسین قمی بودم و چون متوجھ شد از من سؤال کرد آیا او نیز می تواند این ذکر را انجام دھد. بھ او 
گفتم: باید محضر عالمھ طباطبایی برسم و از ایشان برای شما اجازه بگیرم چند روز بعد در قم خدمت عالمھ رسیدم و جریان را 
برای ایشان تعریف کردم چون ویژگی ھای شیخ حسین قمی را استماع فرمود بھ من اجازه داد کھ بھ وی نیز اجازه ذکر یونسیھ 
را بدھم و ایشان از ھمان شب اول، گفتن ذکر را در حال سجده قبل از خواب با عدد خاص آغاز کرد و با موفقیت بھ پایان 

رسانید و من آثار معنوی این ذکر را در روحیات آن مرحوم تا آخر عمرشان احساس می کردم. 

ایشان با یک واسطھ از مرحوم عالمھ طباطبایی و دو واسطھ از مرحوم آقای قاضی اجازه داشت. 

در شھادت عزیز انش بلند گریھ نکرد اما در نماز شبش . . .  

خیلی صبور بود، ھیچگاه بی تابی نمی کرد سایھ اش بر سر ھیچ کس سنگینی نداشت. در شھادت چھار فرزند و ھمسرش ھرگز 
صدای گریھ اش بلند نشد و کسی نالھ اش را نشنید؛ آھستھ ولی بھ شدت اشک می ریخت. از حدود ۴٠ تا ۵٠ سال قبل کھ ما یاد 
داریم ھمواره ( بھ جز ایام بیماری) یک تا دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار بود و صدای گریھ اش بلند می شد. بھ گونھ ای کھ 
ما با صدای گریھ او بارھا از خواب بلند می شدیم او کھ در شھادت عزیزانش بلند گریھ نکرد عادت داشت کھ در مناجات با حق 

تعالی با صدای بلند العفو بگوید و بگرید. 

روزھای آخر عمر، ھمواره می گفت «الھی و جارک عزیز» یعنی: کسی کھ بھ تو پناھنده شود عزیز است و بلند آه می کشید و 
می گفت: کھ خدایا من پیر مرد را پناه بده… بھ او گفتم بابا شما الحمد� دستان پر دارید، ۵ شھید دارید کھ شما را شفاعت خواھند 
کرد. یک قرن عبادت خدا و تالش و کار کشاورزی برای کسب مال حالل … نالھ ای بر کشید و گفت دستانم بیش از آنچھ فکر 
می کنید خالی است خدایا پناھم بده و «جارک عزیز» و بازھم با صدای آھستھ نالھ کرد و اشک ریخت و کسی نالھ اش را نشنید. 

در محضر شیخ رجبعلی خیاط : " می خواھم بھ خدا برسم " . . .  

خدمت شیخ رجبعلی خیاط کھ رسیدم از او پرسیدم می خواھم بھ خدا برسم چھ باید کنم؟ شیخ پاسخ داد: خیلی مشکل است خیلی 
سخت است، نمی شود . اصرار کردم و گفتم پس من چھ باید کنم؟ چھ خاکی بر سر کنم؟ 



شیخ کھ اصرار مرا دید فرمود: بعد از نمازھای یومیھ ١۴ مرتبھ سوره توحید ( قل ھو هللا احد) را بخوان.  

این سخنان کھ شیخ حسین قمی برایم نقل کرد سر آغازی شد تا با این پیر فرزانھ باب مراوده و مجالست را بازکنم . با اینکھ سال 
ھا «حاج حسین» را می شناختم اما اینگونھ شناخت و معرفت نسبت بھ ایشان نداشتم. سعی کردم بیشتر با او رفت و آمد کنم. جز 
اخالص و صداقت چیزی در ایشان ندیدم مھم ترین ویژگی ایشان این بود کھ در برابر خداوند متعال ھیچ چیز برای خود قایل 
نبود و من ساعت ھا کنارش می نشستم و از او درس می گرفتم یاد آن روزھا بخیر.( سعید پازوکی ازدوستان مرحوم حسین 

قمی) 

عطر خوش امام زمان (ع) را استشمام کردم . . . 

با آقای عبدالقائم شوشتری و حاج محمد علی فشندی و حاج حسن توکل و حاج حسین قمی و … برنامھ ھایی برای تھذیب نفس و 
تقویت روحیھ ی انتظار داشتیم. مدتی قرار شد شب ھای چھارشنبھ بھ حرم حضرت معصومھ و مسجد جمکران برویم و شب را 

در آن جا باشیم. برنامھ این بود کھ پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت معصومھ بھ مسجد جمکران برویم. 

در مسجد جمکران نیز آقای شوشتری و آقای فشندی و آقای توکل مطالب اخالقی، معنوی و عرفانی بیان می کردند. سپس دعای 
توسل و زیارت آل یاسین و… می خواندیم و اعمال مسجد جمکران را نیز انجام می دادیم. 

یک شب بعد از انجام این اعمال قرار شد ھرکسی بھ تنھایی بھ بیابانھای اطراف مسجد جمکران برود و با امام زمان (عج) راز 
و نیاز کند و بھ تفکر نیز بپردازد. پس از ساعتی کھ جمع شدیم ھرکس احساس خود را مطرح کرد . 

حاج حسین قمی، اظھار داشت: من پس از جدا شدن، با امام زمان(ع) بھ راز و نیاز پرداختھ و زمزمھ یا مھدی داشتم کھ ناگھان 
عطر و بوی بسیار دلپذیر و گوارایی را احساس نمودم کھ تا آن زمان مشابھ آن بھ مشامم نخورده بود و اکنون نیز از لذت آن 
برخوردار ھستم و بھ خاطر شکرانھ آن حالت معنوی دو رکعت نماز شکر خواندند و دعا فرمودند. (حاج محمد قمی فرزند حاج 

حسین قمی) 

عارف گمنام . . . 

از نظر من مرحوم حاج حسین قمی یکی از اولیاء خدا و عارف گمنام بود. من عقد اخوت با ایشان داشتم.او با وفاترین دوست من 
بود. چند ماه پیش خواب دیدم کھ حضرت مھدی(عج) ظھور فرموده اند و حاج آقای حسین قمی با دو نفر دیگر خدمتگزار ویژه 

حضرت مھدی (عج) بودند. خالصھ  آن مرحوم عاش سعیداً و مات سعیداً ( شیخ عبدالقائم شوشتری ) 

حاج آقای امجد نیز وقتی ایشان را می دید می گفت حاج حسین قمی یک پارچھ روح و ریحان است 

مرا بلند کنید آقا آمده است . . . 

در اواخر عمر نمی توانست سر پا بایستد ھمواره روی تخت بود. گاه او را جا بھ جا می کردیم تا اذیت نشود. یک نوبت اصرار 
کرد او را بلند کنم کسی غیر از من در اطاق نبود؛ کمی تخت را باال آوردم ولی او اصرار کرد من اندکی دیگر تخت را بلند کنم 

اما او راضی نشد با تحکم و صالبت خاصی گفت: «من را بلند کنید آقا آمده است می خواھم جلوی پای ایشان بلند شوم» 

واقعاً حالت عجیب و روحانی و با نشاطی پیدا کرده بود ولی من ھرگز نفھمیدم کدام آقا آمده بود طوبی لھ و حسن مآب . این معنا 
یک بار دیگر تکرار شد حاج حسین قمی یکی از دوستانش را با عجلھ بھ داخل اطاق می طلبد و با اصرار می گوید مرا بلند کنید 

تا بنشینم، آقا تشریف آورده اند! (فرزند مرحوم حسین قمی) 



می خواھم کفش عزاداران امام حسین را مرتب کنم . . . 

ده ھا سال است کھ صبح روزھای عاشورا در منزل شیخ حسین قمی مراسم عزاداری و زیارت عاشورا برگزار می شود. آخرین 
سال زندگی آن مرحوم ، حال جسمانی او اصالً مناسب نبود. ( شب عاشورا نیز با اصرار داخل ماشین نشستھ و بھ دنبال دستھ 
ھای عزاداری رفتھ بود) آن روز صبح نیز مراسم زیارت عاشورا در منزل ایشان شروع شده بود. شیخ حسین قمی اصرار می 
کرد کھ صندلی او را بیرون از اطاق جلو درب ورودی ساختمان ببرند تا او بتواند کفش عزداران امام حسین(ع) را مرتب کند. 
ھرچھ اصرار کردیم کھ شما حالتان مناسب نیست اجازه بدھید ما از طرف شما ھمھ کفشھای عزاداران را مرتب کنیم اما فایده 
نداشت او مصمم بود کھ خودش شخصاً این افتخار را پیدا کند. مجبور شدیم زیر بغل او را بگیریم و روی ویلچر بگذاریم، جلو 
درب ساختمان آوردیم یک جفت از کفش عزاداران را بھ او دادیم او کفش ھا را بوسید و بر روی چشمان خود قرار داد و تا آن 
را مرتب نکرد رضایت بھ بازگشت نداد اما بیش از یک جفت کفش، طاقت و تحمل نداشت … (محمد ھادی قمی – نوه آن 

مرحوم) 

بشارت بھ عزاداران امام حسین(ع) . . . 

شب عاشورا بھ شدت بیمار بود اما اصرار داشت کھ در دستھ عزاداری امام حسین(ع) حضور پیدا کند. با اصرار بیش از حد او 
مجبور شدیم او را داخل ماشین قرار داده و پشت دستھ عزاداری آھستھ حرکت کنیم. در میان راه فرمود کھ می خواھم بھ این 
عزاداران امام حسین(ع) بشارت دھم. روزی در دستھ عزاداری آقای طیب در تھران شیخ رجبعلی خیاط تبسم و خنده می کند، 
علت را پرسیدند ابتدا پاسخ نداد، چون اصرار کردند گفت: ھم اکنون امام زمان (ع) را دیدم کھ در جلوی این دستھ حرکت می 

کرد و می خندید و می فرمود «ھمھ شما عزاداران را خودم شفاعت خواھم کرد.» 

این داستان را برای کسی کھ بلندگوی دستھ عزاداری در اختیارش بود نوشتھ و فرستادیم و او نیز برای مردم از قول حاج حسین 
قمی نقل کرد و حالت عجیبی در دستھ عزاداری ایجاد شد. 

١۴ روز در بستر بیماری . . . 

از خصوصیات پدرم این بود کھ فرصت ھا را برای نصیحت کردن بچھ ھا و اطرافیان مفغتنم می شمرد و من نیز از نصایح او 
فراوان بھره مند شده ام. از گذشتھ ھای دور ، ھمواره در باره مرگ و مسایل مربوط بھ آن سخن می گفت؛ چندین بار برایم گفتھ 
بود کھ در روایت آمده است برای مؤمن خوب است کھ قبل از مرگ ١۴ روز در بستر بیماری بیفتد ( تا از گناھان احتمالی پاک 

شد و تعلق ھای احتمالی او بھ دنیا زایل گردد.) 

پدرم علی رغم بیماری چندین سالھ اما ھم چنان سرپا بود. کارھایش را خودش انجام می داد حتی تا حدود یک سال و نیم قبل کھ 
تنھا زندگی می کرد خودش آشپزی می کرد. از حدود ٢ ماه قبل از رحمت ایشان نیز کھ برای آخرین بار از بیمارستان مرخص 
شد بازھم کارھای شخصی خودش را انجام می داد، البتھ نمازش را نشستھ می خواند، با عصا راه می رفت اما سایھ اش بسیار 
سبک بود برای ھیچکس زحمتی نداشت.علی رغم اصرار اطرافیان او نمی پذیرفت و بیشتر امور شخصی اش را خودش تدبیر 
می کرد اما کامالً مشخص بود کھ روز بھ روز بر ضعف او افزوده می شود حتی حالت او در صبح تا بعد از ظھر از نظر شدت 
و رشد ضعف مشخص بود. این اواخر ضعف او مفرط شد و بھ طور کامل در بستر افتاد و توان او بھ تحلیل رفت. یک روز مرا 
صدا کرد و گفت دخترم چند روز است کھ من در بستر افتاده ام ؟ پاسخ دادم حدود ۴ روز، چند روز بعد مجدداً سؤال کرد گفتم ٧ 
ً چھاردھم بھ لقاء هللا پیوست؛ عاش سعیداً و مات سعیداً (سرکار خانم قمی– دختر حاج حسین  ً سؤال کرد تا تقریبا روز و مرتبا

قمی ) 



احساس انقطاع الی هللا . . . 

ھنگام اذان بود احساس کردم حاج آقا خستھ شده اند پرسیدم، باباجون مایل ھستید کمی داخل اطاق ھا بگردیم، با نوعی تعجب و 
صالبت و استنکار پاسخ داد، کجا برویم! گویا در حال خوشی بسر می برد و اصالً مایل نبود از آن حالت معنوی فاصلھ بگیرد. 

دو باره عرض کردم آماده ھستید تیمم کنید و نماز بخوانید! پاسخ داد آیا اینجا ھم باید نماز بخوانیم! ( مشخص بود کھ اصالً در 
این دنیا نیست و کامالً احساس می کرد کھ در عالم خوشی در آن سوی عالم مادی قرار دارد) گفتم بلھ وقت اذان است، باید نماز 
بخوانیم ، پاسخ داد مگر ما نمرده ایم ! اشک در چشمانم حلقھ زد نھ برای احساس درگذشت او بلھ برای غبطھ بھ حال خوش او و 

حالت انقطاع الی هللا کھ برایش حاصل شده بود.(فرزند مرحوم) 

در انتظار آخرین نماز . . . 

عصر جمعھ دوم بھمن ١٣٨٨ بود گفتم باباجون نماز ظھر و عصر را نخوانده اید، آیا مایل ھستید کھ با ھم نماز بخوانیم. با چشم 
پاسخ مثبت داد. سنگ تیمم را آوردم اما بر خالف گذشتھ نتوانست دستانش را روی سنگ تیمم بزند، لذا من دستانش را گرفتم و 
روی او را تیمم دادم. نماز ظھر را بھ ایشان تلقین کردم جملھ بھ جملھ می خواندم و بھ ایشان عرض می کردم ھر قدر می توانید 
ً گوش دھید. نماز ظھر تمام شد و دستانش را بوسیدم. پرسیدم آیا می  تکرار کنید و اگر نمی توانید در دل بگذرانید و یا صرفا
خواھید نماز عصر را نیز بخوانید؟ با چشمانش پاسخ منفی داد– خستھ شده بود – باید استراحت می کرد و آب می نوشید بعد از 
چند دقیقھ از او سؤال کردند با چشمان کوچک و زیبایش اشاره کرده بود کھ نماز عصر را نیز بخوانیم . بھ ھمان صورت قبلی 
نماز عصر را تلقین کردم و دستانش را بوسیدم و مثل ھمیشھ بھ امام حسین (ع) سالم دادم السالم علی الحسین و علی علی بن 

الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین … قطرات اشک در چشمانش جمع شده بود. 

برخی بستگان در اطاق بودند و قرآن می خواندند ھنوز ٣ یا ۴ دقیقھ نگذشتھ بود کھ آرام آرام بدون ھیچگونھ واکنشی پرواز کرد 
و بھ ملکوت رفت گویا فقط منتظر بود نمازش را بخواند و پرواز کند . 

از وصیت نامھ . . . 

نسل ھای بعدی من، سالم مرا بھ حضرت مھدی (ع) برساند. 

اینجانب حسین قمی فرزند عبدالحسین در مورخھ ١٠/۶/١٣٨٨ مطابق با یازدھم ماه مبارک رمضان عالماً و عامداً بھ شرح ذیل 
وصیت می کنم: بعد از اعتراف بھ الوھیت و وحدانیت حق تعالی و ربوبیت عامھ حق تعالی و نیز شھادت بر نبوت انبیاء الھی از 
حضرت آدم (ع) تا حضرت خاتم (ص) و جانشین والیت حضرت علی بین ابیطالب (ع) و یازده فرزند معصوم ایشان از نسل 
فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا و دعا برای تعجیل فرج امام زمان)ع( و اعتقاد بھ حقانیت قرآن کریم، مرگ، سؤال نکیر و منکر، 

صراط، میزان، بھشت و جھنم و آنچھ پیامبر اعظم آورده است. 

استدعا از حضرت حق برای درک فضیلت ھمراھی با حضرت مھدی(ع) در ھنگام فرج ایشان و چنانچھ قبل از آن، بھ دیار الھی 
شتافتھ بودم، از حق تعالی مسئلت توفیق رجعت داشتھ و بھ فرزندانم نسالً بعد نسل، سفارش می کنم کھ ھر کدام توفیق درک 
محضر آن حضرت را یافتند سالم من و فرزندان شھید و ھمسر شھیده ام را بھ آن حضرت رسانیده و از طرف من بوسھ بر 

دستان و پای حضرتش بیفشانند…. 



برسنگ مزارش نوشتھ بود . . .  

ھوالباقی 

مضجع شریف و مزار مطھر عبد صالح خدا، عارف واصل، پدر چھار شھید معظم (حسن قمی، علی قمی، شیخ ولی هللا قمی، 
وحید قمی ) و ھمسر شھیده مکھ مکرمھ «بانو کفایی زاده تھرانی» 

پیر غالم اھل بیت(ع) : حاج شیخ حسین قمی «طاب ثراه» 

اسطوره ایثار و معلم اخالص کھ در تھجد شبانھ، زھد، تقوی، تسلیم الھی،حسن خلق، تواضع و کمک بھ مستمندان، بسیار کم 
نظیر بود.سنگربان بزرگ حریم مقدس تشیع کھ علی رغم برکات و خدمات فراوان در دوران دفاع مقدس و تقدیم پنج شھید بھ 
محضر حق تعالی و دریافت نشان درجھ یک ایثار جمھوری اسالمی ایران با منش کریمانھ و تواضعانھ خود الگویی عیان از 
مردان بی ادعا و عارفان گمنام الھی را بھ روزگار خویش ارائھ نمود و روز جمعھ ٢/١١/١٣٨٨ با دلی آرام و قلبی مطمئن در 
٩٣ سالگی ندای «یا ایتھا النفس المطمئنھ ارجعی الی ربک راضیھ مرضیھ» را لبیک گفت و درمیان اندوه فراوان خیل عظیم و 

کم نظیر تشییع کنندگان در جوار ھمسر و فرزندان شھیدش آرمید. 

پیام تسلیت مقام مقام معظم رھبری حضرت آیت هللا خامنھ ای مدظلھ 

جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محسن قمی (دامت تأییداتھ) 

درگذشت پدر گرامی جنابعالی را کھ ھمسر و پدر شھیدان عالی مقام و مؤمنی صالح و صبور بوده اند بھ شما و دیگر فرزندان 
آن مرحوم و ھمھ بازماندگان تسلیت عرض می کنم. 

پاداش صبر بر آن فقدان ھای جان سوز را خداوند رحیم بھ ایشان عطا فرموده و روح پاک او را با اولیائش محشور فرماید 
(انشاء هللا) 

سید علی خامنھ ای - 5 بھمن ١٣٨٨ 

پیام تسلیت فرزندان و دامادان معزز رھبر معظم انقالب اسالمی 

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ محسن قمی دام بقائھ 

در گذشت والد ارجمند ابوالشھداء رضوان هللا علیھ را خدمت جنابعالی و اخوان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می 
کنیم. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با اولیاء گرام و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر و 

توفیق خواستاریم. 

سید مصطفی خامنھ ای، سید مجتبی خامنھ ای، سید محسن خامنھ ای، سید میثم خامنھ ای، جواد محمدی، مصباح باقری 

 ۶/١١/٨٨

پیام تسلیت رییس محترم دفتر مقام معظم رھبری 

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر محسن قمی دامت توفیقاتھ 

ارتحال والد بزرگوارتان بھ جنابعالی و اخوان محترم و سایر بازماندگان محترم از طرف خود و سایر ھمکاران تسلیت میگویم و 
برای آن فقید سعید حشر با اولیای الھی و فرزندان سر افراز شھیدش را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

دفتر مقام معظم رھبری - محمدی گلپایگانی 



پیام تسلیت آیت هللا ھاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس وقت مجلس خبرگان رھبری 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر محسن قمی 

خبر درگذشت والد بزرگوارتان کھ افتخار تقدیم سھ شھید بزرگوار بھ انقالب اسالمی را دارد موجب تأسف و تأثر خاطر گردید. 

مصیبت وارده را تسلیت گفتھ از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعھ و برای بازماندگان بھ ویژه جنابعالی و 
برادر ارجمندتان آقای دکتر محمد قمی صبر و اجر مسئلت می کنم. 

اکبر ھاشمی رفسنجانی 

پیام تسلیت آیت هللا یزدی، رییس وقت دبیرخانھ مجلس خبرگان 

حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای محسن قمی ( دامت توفیقاتھ) 

نماینده محترم مجلس خبرگان رھبری 

با کمال تأسف درگذشت والد مکرمتان،]ابوالشھداء [ را بھ جنابعالی و سایر بستگان تسلیت می گویم و از خداوند منان برای آن 
مرحوم مفغور و فرزندان شھیدش رحمت واسعھ و برای حضرتعالی و بازماندگان محترم صبر و اجر جزیل را خواستارم. 

محمد یزدی 

١ – عبدالحسین (پدر حاج حسین قمی) بھ اتفاق سھ برادرش ساکن قم بودند و بعد از درگیری با حاکم وقت قم از آنجا فرار کردند 
برادر بزرگتر بھ کربال رفت و عبدالحسین نیز بھ شھر ری ( زمان آباد) آمد.


