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 مقدمه چاپ بيست و يكم 

ا به چاپ مى رسيد ولى با مصلحت انديشى بعضـى از دوسـتــان و               ايـن كـتـاب تا طبع بيستم در دو جلد مجزّ        
انـديـشـمـندان در اين چاپ قرار شد كه بعضى از قضايائى كه هضمش براى عموم مـشـكـل اسـت حــذف                  
شـود و تـا حـدى تـنـقـيـح گـردد لذا در چـاپ بـيـسـت و يـكـم تبديل به يك جلـد گرديـده و جلـد اول و                        

 .لد خالصه شده است دوم در همين ج

امـيـد اسـت خـداى تـعـالى به ما توفيق خدمتگزارى به حضرت ولى عصر روحى فداه را عنايت فرمايد و ما را            
 آمين. هميشه در صراط مستقيم دين حفظ نمايد
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 پيشگفتار

 :مـن نـمـى دانـم آنـهـائى كـه مـى گـويند

چــرا بـايــد    ! رسيد، يا او را ديد، چه دليلـى دارنـد؟         ) عليه السالم   (مان  در زمان غيبت نمى توان خدمت امام ز       
كـسى كه در دنيا زنده است و در بدن مادى است و داراى گوشت و پوست و استخوان است و در ميـان مـردم                       

انـد،  آيا اين همه از شيعيان و علماء بزرگ و اولياء خدا، كـه آن حضـرت را ديـده                    ! زندگى مى كند، ديده نشود؟    
 :آيـا آنـهـائى كـه مـى گـويـنـد! همه دروغ گفته اند و همه را بايد تكذيب كرد؟

آن حـضـرت ديده نمى شود، مى دانند كه وقتى اين ادعاء بدون دليل را شايع كردند، چه خدمتى بـه دشـمنان                      
آن حضـرت بـه ترديـد    آيـا آنـهـا مـى دانـنـد، كـه اگـر مـردم مـسـلمـان در ديــدن  ! آن حضرت نموده اند؟   

بـعـضــى  ! افتادند، يكى از دالئل بسيار محكم و قاطع در اثبات وجود مقدس آن حضرت را از دست داده انـد؟                   
 :مـى گـويند

 :در روايات آمده ، كه بايد مدعيان مالقات با آن حضرت را تكذيب نمود، بايد از آنها سؤ ال كرد كه 

مـن آنـچـه تـحـقـيـق كـرده ام ، جـز يـك روايــت ،           ! را نديده ايم ؟   اين روايات در كجا است ؟ چرا ما آنها          
بـه مـضـمـونـى كـه در زيـر نـقـل مـى شـود، در كـتــب احـاديــث بـيـشـتــر وجــود نــدارد، آن هــم                      

 .مـعـنـايـش ايـن نـيـست كه اين دسته خيال كرده اند

ـ           آن را نـقـل كرده ام و معنـايش  "مـصـلح غـيـبـى  "اب  مـن در ايـنـجـا اصـل روايـت را بـا آنـكـه در كـت
 . را گفته ام باز هم در اينجا يادآور مى شوم ، تا دوستان نادان و دشمنان دانا نتوانند از اين مقوله حرف بزنند?

د سـمرى       "ايـن روايـت و ايـن تـوقـيع مقدس ، در وقتى كه جناب             على بن محمـ"       چهـارمين نايـب خـاص 
 ارواحنا فداه ، مى خواست از دنيا برود، از جانب آن حضرت وارد شد كه اصل توقيـع                   "ـقـيـّة اللّه   ب"حـضـرت  
 :اين است 

 فانّك ميت ما بينـك  "يا على بن محمد السمرى اسمع اعظم اللّه اجر اخوانك فيك        "بسم اللّه الرّحمن الرّحيم     
م مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التّامة فالظهـور          و بين ستّة ايام فـاجـمـع امـرك و التوص الى احد فيقو          

االّ بـعـد اذن اللّه تـعـالى ذكـره و ذلك بـعــد طــول االمــد و قـســوة القــلوب وامــتالء االرض جـوراً، و                         
سـيـاءتـى شـيـعـتـى مـن يـدعـى المـشـاهـدة اال فـمـن ادعـى المـشـاهـدة قـبـل خـروج السـّفـيـانـى و             

 ))1...((يـحـة فـهـو كـذّاب مـفـتـر و الحول و القوة االّ باللّه العلى العظيم الصـّ
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 :ترجمه 

 گوشت را باز كن و كالمـم را بشـنو خـدا اجـر               "!على بن محمد سمرى     "اى  "به نام خداوند بخشنده مهربان      
 مرد، كارهايت را جمع كن و       برادران شيعه تو را، در مـصـيـبـت تـو زيـاد گـرداند، تو تا شش روز ديگر خواهى              

زيرا غيبت كبرى واقع شده و ظهورى نيسـت مگـر           . مساءله وكـالت و جـانـشـيـنـى را به كسى وصيت نكن          
بعد از آنكه خدا اذن دهد و اين اذن خدا، بعد از مدتهاى طوالنى و سخت شدن دلها و پر شدن زمين از ظلـم و                      

 .جور است 

كـه هـر كـس ادعــاى        !  مدعى مشاهده و ارتباط با ما را مى شوند، آگاه باش             و جـمـعى از شيعيان مى آيند و      
مـشـاهـده را قـبـل از خـروج سفيانى و صيحه آسمانى بكند، دروغگو و افتراءزننـده اسـت و حـول و قـوه اى                  

 ."...نيست مگر متعلّق به خداى على عظيم 

عــلى  " شريف آن حضرت را ديده بودند، بـه خـانــه           شش روز بعد، نيمه شعبان بود، شيعيانى كه توقيع و نامه          
... .  از چند لحظه از دنيا رفت        ? رفـتـنـد، وى را در حال جان كندن ديدند و او پس             "بـن مـحـمـّد سـمـرى    

 .خدا رحمتش كند

آيــا  به مضمون اين توقيع مبارك و موقعيتى كه ورود اين توقيع دارد توجه كـنـيــد،                ! شـمـا اى اهل انصاف     
 : يعنى "االّ فـمـن ادعى المشاهدة "جـمـله 

را بـكـند، بر غير از ادعاء نيابت خاصه اى كه ) عـليـه السـّالم (آگاه باشيد، كسى كه ادعاى مشاهده امام زمان 
افتـاده و   نواب اربعه داشته اند داللت دارد؟ آيـا از مـالقـاتـهـاى اتّفاقى و يا در اثر توسالت كـه بسـيار اتّفـاق                      

مالقات كننده ، ادعائى ندارد، منصرف نيست ؟ پس چرا باز هم ، حتّى از بعضى اهل علم شنيده مى شود، كـه                       
 :آنها مى گويند

مرحـوم حـاجى   ! رسيد و او را مالقات كـرد؟ ) عليه السالم (در زمان غيبت كبرى ، نمى توان خدمت امام زمان     
 : نقل مى كند كه "نجم الثّاقب "نورى در 

سـيد  " كه يكى از شاگردان مرحـوم        "مالّ زين العابدين سلماسى     "عـالّمـه بـا ورع و بـا تـقوى مرحوم آخوند         
 : است فرمود"بحرالعلوم 

 : بـودم ، كـه شـخـصـى سـؤ ال كـرد"سـيـّد بـحـرالعـلوم "مـن در مـحـضـر درس "
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الم     ( الزّمـان    آيـا امـكـان دارد، كـسـى در زمـان غـيـبت كبرى ، حضرت صـاحب            را بـبـيـنــد؟   ) عليـه السـ
 به او جواب نداد ولى من نزديك او نشسته بودم ، ديـدم سـرش را پـائيــن انـداخـتــه و                      "سـيـّد بحرالعلوم   "

 :آهـسـتـه مـى گـويـد

 ."چـه بـگـويـم ؛ در جـواب او و حال آنكه آن حضرت مرا در بغل گرفته و به سينه خود چسبانده است 

 :منظور آنكه ، بيهوده بودن اين ادعاى غلط، يعنى من به 

و بـه منظور آنكه دليلى بر اثبات وجـود مقـدس     ! را ثابت كنم    ) عليه السالم   (ممتنع بودن مالقات با امام زمان       
 .حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه از اين راه اقامه نمايم 

ترم را، روشن كنم و شما را اميدوار بـه لقـاء حـضــرت              و بـه مـنـظـور آنـكـه ، دلهـاى شـمـا خوانندگان مح        
 ارواحنا فداه نمايم ، تنها به جرياناتى كه از نظر خودم قطعى است و يـقـيــن بــه واقـعـيـّتــش                     "ولى عصر "

دارم ، از مـيـان هـزارهـا تـشـرّف و مـالقـات ، بــه آنـچــه نـقــل مــى شــود، اكـتـفــا مــى كـنــم و                          
ة اللّـه     "ر مـجـمـوع كـتـابـهـائى كـه نـوشـتـه ام الاقل اين كتاب ، مقبول درگاه حضرت              امـيـدوارم د  بقيـ" 

 .ارواحنا فداه واقع گردد

 :تذكّر چند نكته الزم است ) عليه السالم (ضمنا قبل از نقل مالقاتها و تشرّفات به محضر حضرت ولى عصر 

 :يك 

 بقية اللّه ارواحنا فداه براى آنكه كاسه آبى به دست تـشنه لبـى              مـن مـتـوجـّه ايـن نـكته هستم ، كه حضرت       
و يا مريض مردنى را شفا بـدهـد و يـا بى خانه اى را صاحب    . بدهد و يا در بيابان ، گمشده اى را به راه برساند           

 :فـرمـوده ) عـليـه السـّالم (بلكه به صريح دعاى ندبه كه امام . خانه كند خلق نشده 

 براى آنكه به وسيله شناختن و پيروى كـردن از او از انـحـراف و گـنـاه نجات پيدا                 "ا عصمتا و مالذا   خلقته لن "
 . را خدا در دنيا خلق كرده و او را در اين عالم نگاه داشته است ?كنيم و او پناهگاه ما باشد، بدن مقدسش 

 ، كـه حـتـّى نقل همين جريانات را هـم          ولى چـه كـنـم ؟ مـى بـيـنـيـد، در زمـانـى زنـدگـى مـى كـنـيـم          
لـذا نـاچــارم آن مـالقـاتـهــا را بــراى          ! مردم نمى پسندند و يا دشمنان آن حضرت آنها را تكذيب مى كنند            

تـوجـّه بـيـشـتـر شـمـا، بـه آن حـضـرت نـقـل كـنم ، باشد كه شايد از ايـن راه شـما و مـا بـه راه راسـت                          
 .به آن حضرت پيدا كنيم هدايت شويم و توجه كاملى 

 :دو
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مـالقـاتـهـا و سـرگـذشـتـهـائى را كـه مـن در ايـن كـتـاب نـقـل مـى كـنـم ، اگـر چـه بـعـضى از آنهـا                   
 .را از كتب ديگر گرفته ام ، ولى كوشش كرده ام كه صحتش را مطمئن شوم و االّ از نقل آن صرف نظر كنم 

 :سه 

ـر تـصـرّفـى در عـبـارات شـده ، كـه بـا مـعـنـى و حـقـيـقــت و اصــل               در نـقـل جـريـانـات ، مـخـتـص    
قـضـيـّه مـنـافـات نـدارد و ايـن عـمـل بـا امـانـت دارى مـنـافـات نـدارد، زيــرا پـروردگــار مـتـعــال در          

 . قـرآن سـخـنـان ديـگـران را بـا عـبـارات ديـگـر مـكـرّر نقل فرموده است ?قـصـص 

 :چهار

 :چـون مـن مـعـتـقـدم 

را بـايـد بـا كـمال ادب ذكر كرد، لذا تا توانسته ام ) عـليـه السـّالم   (كـه نـام مـقـدس حـضـرت ولى عـصـر       
 را به كار بـرده ام و اكثرا در جرياناتى كـه بـه نحـو ديگـرى از آن                   " ولى عصر و امام زمان       -بقية اللّه   "القاب  

 .از اين القاب تغيير داده ام حضرت تعبير شده ، به يكى 

 :پنج 

 از قــول    "پــرواز روح    " را در كـتــاب      "ظـهــور صـغــرى     "شـايـد مـن بـه عـنـوان اوليـن كـسـى كـه        
 مـطـرح كـرده ام ، مـورد حـمــله بـعـضــى از جـهــّال             "حـاج مـالّ آقـاجـان    "اسـتـاد اخـالقـم مـرحـوم    

 آنها باشد چون در كتب روايات و اخبار حرفـى از آن بـه ميـان نيامـده ولـى ؛                      قـرار بـگـيرم و شايد هم حقّ با      
 ."چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان است "

زيـرا هـيـچ كـس نـگـفته كه خدا در دنيا كارهائى كه مربوط به همه مردم است ناگهـان و بـدون آمـادگــى                      
كه غيبت كبرى بايد غيبت صغرى داشـتـه بـاشـد و         بلكه همان طورى    . قـبـلى بـراى آنـهـا انـجـام مى دهد     

هـمـان طـورى كـه غروب خورشيد بايد تا يكى دو ساعت بعد از آن هوا روشن بـاشـد، هـمـچـنـين ظهور با                   
عظمت حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه كه مى خواهد، تمام مردم دنيا را زيـر پوشش حكومت واحد جهانى بكشد، 

 . است نداشته باشد"ظهور كبرى " كه زمينه ساز "ظهور صغرائى "ى و به اصطالح نمى تواند مقدمات

 :آرى او مى گفت 

 هجرى قمرى كه استعدادهاى افراد بشر ظهور كرده ؛ نـام مـقدس آن حضـرت صـدها برابـر از                    1340از سال   
 .قبل ميان مردم به وسيله نامگذاريهاى اماكن مقدسه و غيره ظهور كرده 
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 .و صنايعى كه شبيه به معجزات آن حضرت است ظهور كرده اكتشافات 

تـشـرّفـات و مالقاتهائى كه كمتر كسى از شيعيان يافت مى شود كه يا خودش در خواب و يـا در بـيــدارى و                  
 .يـا در عـالم مـكـاشـفـه و يـا كـسـى كـه مـورد وثـوق او اسـت ، بـرايـش حاصل نشده باشد، ظهور كرده 

 يـك سـاعت و      ?ـمـه و همه آنها دليل بر اين است كه آن چنانكه خورشيد در وقـت طلـوعش                  و خـالصـه ه  
نـيـم الى دو سـاعـت هوا را روشن مى كند و نامش را طلوع فجر مى گذاريم ، همچنين اين زمان كه كـامـال              

عالم را منـور كـرده و   ) عـجل اللّ ه تعالى له الفرج (هـوا روشـن شـده و نـور مـقـدس حـضـرت بـقـيـّة اللّه   
 . بايد گذاشت "ظهور صغرى " را ?صبح پيروزى اسالم بر تمام مذاهب جهان طلوع كرده ، نامش 

و انـشـاءاللّه بـزودى خـورشـيـد وجـودش از افـق مـكـّه طـالع مـى گـردد و دنـيـا را پـر از عـدل و داد مى                    
 ))2.(("نَّهم يرَونَه بعي دا و نَر اه قَري بااِ"كند، بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالقات اول

 .مسجد جمكران جايگاه عشّاق و محلّ ديدار با امام زمان روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء است 

ت بـا حضـرت     آيـا مـى دانـيد اين مسجد با عظمت و پر معنويت چگونه ساخته شد؟ چرا پايگاه و مركز مالقـا                  
ايـن مـسـجـد بـيـش از هـزار سال قبل ، به عنوان دفترى براى آنكـه يـك                ! گرديد؟) عليه السالم   (بقية اللّه   

روزى در قم حوزه علميه تـشـكـيـل مى شود و بايد نوكران و جيره خـواران آن حضـرت در جـائى بـا آن آقـا            
 .تتاح گرديدمالقات روحى و معنوى داشته باشند و عرض ارادت كنند اف

ل الـلّ ه                    امـروز ايـن مـسـجـد، بـزرگـتـريـن مـحـلّى اسـت كـه مـردم تـنـهـا بـه يـاد امـام عـصــر عجـ
 .تعالى له الفرج در آن جمع مى شوند و از آن سرور، حاجت مى گيرند

يد صـدهــا   اگـر بـخـواهـيـم تنها تشرّفات و مالقاتهائى كه در ايـن مسـجد مقـدس رخ داده ، بنويسـيم شـا                    
جـريـان و حـكـايـت جمع آورى شود ولى چه كنم كه بعضى از آنها را صاحبانش راضى نـبـودنـد كـه نـقـل                   
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كـنم و بعضى چون مربوط به زندگى خصوصى شان بود نمى توانستم افـشـاء نـمـايـم و بـعـضـى جزء اسرار                  
خـره بـعـضـى از آنـهـا هـضـمـش بـراى مـردم       و بـاال . بوده كه نبايد آشكار شود    ) عليهم السالم   (آل محمد   

بـه هـر حـال ايـن مـسجد كه امروز مورد توجه زوار است           . كـم اسـتـعـداد مـشـكـل بـود كـه بـاور كـنـنـد      
و تا چند سـال قبل مكرّر اتّفاق مى افتاد كه حتّى شبهاى جمعه ، جز چنـد نفـر معـدودى در آن بيتوتـه نمـى                           

 . ارواحنا فداه مى باشد"بقية اللّه " ياران و دوستان و خدمتگزاران حضرت كردند، ميعادگاه

ت ايـن        ضـمـنـا بـايـد مـتذكّر اين نكته شد، كه بعضى از دشمنان دانا، يا دوستان نادان كه مى خواهنـد اهميـ
 :مسجد مقدس را تضعيف كنند مى گويند

مـطـالب را در خـواب مـى ديده است ، ولى در تمـام   ايـن "حسن بن مثله "اين جريان در خواب واقع شده و     
كتابهائى كه اين حكايت را نوشته اند تصريح شده كه جريان در بيدارى واقع شده و هـيچ قسـمتش در خـواب                       

 .نبوده است 

 اصل قضيه اين است

ـ   " الحـزين    ?مـونس   " و كتـاب     "تاريخ قـم    " و كتاب    230 صفحه   53در كـتـاب بـحـاراالنوار جلد      اب  و كت
 . نقل شده است "نجم الثاقب "

 

 : فرمود"حسن بن مثله جمكرانى "شيخ عفيف و صالح 

 ))3((393من در شب سه شنبه هفدهم ماه مبارك رمضان سال 

 

 خوابيده بودم ، ناگهان در نيمه هـاى شــب ، جمعـى بـه درِ                "جمكران  "هجرى قمرى در منزل خود در قريه        
 :ار كردند و گفتندخانه من آمدند و مرا از خواب بيد

 .تو را مى خواهند) عليه السالم (برخيز كه حضرت بقية اللّه امام مهدى 

 

عليه السـّالم  (مـن از خـواب بـرخـاسـتـم و آمـاده مـى شـدم كـه در خدمتشان به محضر حضرت ولى عصر                 
 بودم و پـيـراهــن ديـگــرى را        بـرسـم و خـواسـتـم در آن تـاريـكـى پيراهنم را بردارم ، گويا اشتباه كرده            ) 
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بـرمـى داشـتـم و مـى خـواسـتـم بـپـوشـم ، كـه از خـارج منزل از همان جمعيت صدائى آمد كه به من مى                    
 :گفت 

تا آنكه پـيـراهـن خـودم را بـرداشـتـم و پـوشيدم ، باز خواستم شلوارم را             ! آن پيراهن تو نيست ، به تن مكن         
 :از خـارج مـنـزل آمـد كـه بپوشم ، دوباره صدائى 

 .من آن شلوار را گذاشتم و شلوار خودم را برداشتم و پوشيدم ! آن شـلوار تـو نـيـسـت ، نپوش 

 

و بـاالخـره دنـبـال كـليـد درِ مـنـزل مـى گشتم ، كه در را باز كنم و بيرون بروم ، صدائى از همانجا آمد، كه                      
 :مى گفتند

 .ى به كليد نيست درِ منزل باز است ، احتياج

 

به آنها سالم كردم ، آنهـا       ! وقـتـى بـه درِ خـانـه آمدم ، ديدم جمعى از بزرگان ايستاده اند و منتظر من هستند               
 . گفتند"مرحبا"جواب دادند و به من 

 

 .من در خدمت آنها به همان جائى كه اال ن مسجد جمكران است ، رفتم 

 

ـابـان تختى گذاشته شده و روى آن تخت فرشـى افتـاده و بــالشهائى               خـوب نـگـاه كـردم ، ديـدم در آن بـي       
گذاشته شده و جوانى تقريبا سى ساله بر آن بالشها تكيه كرده و پيرمردى در خدمتش نشسته و كتابى در دست        

ايـن افـراد بعضـى      ! گرفته و براى آن جوان مى خواند و بيشتر از شصت نفر در اطراف آن تخت مشغول نمازند                 
 .سفيد دارند و بعضى لباسهايشان سبز است لباس 

 

 ارواحنا فداه   "بقية اللّه   "بود مرا در خدمت آن جوان كه حضرت         ) عليه السالم    ("خضر"آن پيرمرد كه حضرت     
 :بود، نشاند و آن حضرت مرا به نام خودم صدا زد و فرمود



 10

ـ    "حـسـن مـسـلم   " مـى روى بـه     "حـسـن مـُثـله   " د سال است ، كه اين زمين را آباد          مـى گـوئى تـو چـن
از اين به بعد ديگر حقّ ندارى در ايـن زمـين زراعت كنى و آنچه تا به حال از                  . كرده و در آن زراعت مى كنى        

 "حـســن مـســلم     "و بــه    ! اين زمين استفاده كرده اى بايد بدهى تا در روى اين زمين مسجدى بنا كنـيم                 
 :بـگـو

داى تعالى اين زمين را بر زمينهاى ديگر برگزيده است و چـون تـو ايـن زمـين را                    ايـن زمين شريفى است ، خ     
ضميمه زمين خود كرده اى خداى تعالى دو پسر جوان تو را از تو گرفت ولى تو تنبيه نشدى و اگر از ايـن كـار                          

 .دست نكشى خدا تو را به عذابى مبتال كند كه فكرش را نكرده باشى 

 

 :مـن گـفـتـم 

بـايـد نـشـانـه اى داشـتـه بـاشـم ، تـا مـردم حـرف مـرا قبـول كننـد و االّ مـرا       ! و مـوالى مـن    اى سـيـّد   
 .تكذيب خواهند كرد

 

 :فـرمـود

 : برو و بگو"سيد ابـوالحـسـن "مـا بـراى تـو نـشـانـه اى قـرار مـى دهيم ، تو سفارش ما را برسان و به نزد 

 و منافع سالهاى گذشته اين زمـيـن را از او بـگـيـرد و بـدهد، تا مسجد را بنا با تو بيايد و آن مرد را حاضر كند
 ))4(( به ناحيه اردهـال كـه مِلك ما است "رهق "كنند و بقيه مخارج مسجد هم از 

 

 را وقف اين مسجد كرديم تا هر سال درآمد آن را براى تعميرات              "رهق  "بياورد و مسجد را تمام كنند و نصف         
 . مسجد بياورند و مصرف كنندو مخارج

 

 :و بـه مـردم بـگو

 :به اين مسجد توجه و رغبت زيادى داشته باشند و آن را عزيز دارند و بگو
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 :اينجا چهار ركعت نماز بخوانند، كه دو ركعت اول به عنوان تحيت مسجد است ، به اين ترتيب 

 و تسبيح ركوعها و سجودها هر يك هفـت     "لّ ه اَحد  قُلْ هوال "در هـر ركـعـت بـعـد از حـمـد هـفـت مـرتبه         
 .مرتبه است 

 

بخوانند، به اين ترتيب در هر ركعت در سـوره          ) عليه السالم   (و دو ركـعـت دوم را بـه نيت نماز صاحب الزّمان           
دهــا را نيـز هفـت     را صدبار بگويند و تسبيح ركوعهـا و سـجـو     "اِي اك نَعبد و اِي اك نَستَعي نُ       "حمد جمله   

را بگويند و سپس سـر   ) سالم اللّه عليها  (مرتبه تكرار كنند و نماز را سالم دهند بعد از نماز تسبيح حضرت زهرا               
 :به سجده گذارند و صد مرتبه صلوات بر پيغمبر و آلش بـفـرسـتـند سپس فرمود

 : يعنى "فمن صلّي هما فكانّما صلّى فى البيت العتيق "

 .نماز را در اينجا بخواند، مثل كسى است ، كه در كعبه نماز خوانده است كسى كه اين دو 

 

 :وقـتـى اين سخنان را شنيدم با خودم گفتم 

است همان جائى است ، كه آن جوان با         ) عليه السالم   (كه محلّ مسجدى كه متعلّق به حضرت صاحب الزّمان          
 .چهار بالش نشسته است 

 

 :به من اشاره فرمودند كه ) عليه السالم ( اللّه بـه هـر حـال حـضـرت بـقـيـّة

مرخّصى ، من از خـدمتش مرخّص شدم ، وقتى مقدارى راه به طرف منزلم در جمكران رفتم ، دوباره مرا صـدا                   
 :زدند و فرمودند

 بزى است كه تـو بايـد آن را بخـرى ، اگـر مـردم ده جـمـكــران                    "جعفر كاشانى چوپان    "در گله گوسفندان    
 را دادنـد بـخـر و اگـر هـم آنـهـا پـولش را نـدادنـد، بـاز هـم از پول خودت آن بز را بخر و فردا شب                       پـولش

كه شب هيجدهم ماه مبارك رمضان است ، آن بز را در اينجا بكـش و گوشـتش را اگـر بـه هـر بيمـارى كـه              
ا شفا مى دهد و آن بز ابلق ،         مرضش سخت باشد و يا هر علّت ديگرى كه داشته باشد، بدهى خداى تعالى او ر               
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موهاى زيادى دارد و هفت عالمت در او هست كه سه عالمت در طرفى و چهار عالمت ديگر در طرف ديگـر                      
 .او است 

 

 :باز من مرخّص شدم و رفتم ، دوباره مرا صدا زدند و فرمودند

هـفـت روز حـمـل كـنــى شــب       اگـر بـر   (مـا هـفـتـاد روز، يـا هـفـت روز ديـگـر در ايـنـجـا هـسـتـيـم           
بـيـسـت و سـوم مـى شـود و شـب قـدر اسـت و اگـر بـر هـفـتــاد روز حمـل كنـى شـب بيسـت و پـنجم             

 ).ذيقعده است ، كه شب بسيار بزرگى است 

 

بـه هـر حـال مـرتـبـه سـوم از خـدمـتـشـان مـرخـّص شـدم و بـه منزل رفتم و تا صبح در فكر اين جريان                    
 رفتم و قصه را براى او نقل كردم و عالمتى كه از امام زمان     "على المنذر "صبح نمازم را خواندم و به نزد        بودم  

باقى مانده بود در مـحـلّ مسجد فعلى زنجيرها و ميخهائى بود كه در آنجا ظـاهر بـود ديـديم ،    ) عليه السالم   (
ـ  "سيد ابـوالحـسـن الرّضـا  "سپس با هم خدمت      ى بـه درِ خـانـه آن سـيــّد جليـل رسـيديم ،             رفـتـيـم وقـت

 :ديديم اول از من پرسيدند

 :تو اهل جمكرانى ؟ گفتم 

 .بله 

 

 :گفتند

 . از سحرگاه منتظر شما است "سيد ابوالحسن "

 

مـن خـدمـتـش رسـيـدم سـالم كـردم ، جـواب خـوبـى بـه مـن داد و بـه مـن احـتـرام گـذاشـت و قـبـل                  
 :يزى بگويم فرموداز آنكه من چ

 :شب گذشته در عالم رؤ يا شخصى به من گـفـت ! اى حسن مثله 
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مـردى از جـمـكـران بـه نـام حـسـن مـُثـله نـزد تـو مـى آيـد، هـر چـه گـفـت حـرفـش را قـبـول كـن و 
شـدم و از آن  بـه او اعـتـمـاد نما كه سخن او سخن ما است و بايد حرف او را رد نكنـى مـن از خـواب بيـدار           

 .من جريان را مشروحا به ايشان گفتم ! ساعت تا به حال منتظر تو هستم 

 

او دسـتـور داد اسبها را زين كنند و ما سوار شديم و با هم حركت كرديم و بـه نزديـك ده جمكـران رسـيديم                          
فـتــم ، ديــدم آن       در كنار راه بود من ميان گوسفندان او ر         ? را ديديم كه با گله گوسفندانش        "جعفر چوپان   "
 با جميع خصوصياتى كه فرموده بودند در عقب گله گوسـفندان مـى آيــد آن را گـرفـتــم و تـصـمــيم                "بز"

 را در   "بـُز" قسم خـورد كـه مـن تـا بـه امـروز ايـن          "جعفر چوپان   ".  را ببرم    "بز"داشتم پول آن را بدهم و       
ر چه خـواسـتـم او را بـگـيـرم نـتـوانـسـتـم ولى نــزد شـمــا            مـيـان گـوسفندانم نديده بودم و امروز هم ه       

 را بـه مـحـلّ مـسـجد فعلى بـردم و او را           "بـُز"مـن  !  مال من نيست     "بـُز"آمـد و آن را گـرفـتـيـد و ايـن        
 : دستور فرمودند كه "سيد ابوالحسن الرّضا"طبق دستورى كه فرموده بودند كشتم و 

 كنند و مطلب را به او فرمودند و او هـم مـنـافــع سـالهــاى گـذشـتــه زمـيــن را         را حاضر  "حسن مسلم   "
 .پـرداخـت و زمـيـن مـسـجـد را تحويل داد

 

 آن زنجيرها و ميخهائى كه "سيد ابوالحسن الرّضا"مـسـجـد را سـاخـتـنـد و سقف آن را با چوب پوشانيدند و 
 .گذاشت و به وسيله آن بيمارها شفا پيدا مى كردنددر آن زمين باقى مانده بود، در منزل خود 

 

 .من هم از گوشت آن بز به هر مريضى كه دادم شفا يافت 

 

 آن زنـجـيرها و ميخها را در صندوقى گذاشـته بـود و ظـاهرا بعـد از وفـاتــش                    "سـيـّد ابـوالحـسـن الرّضـا  "
ايـن بـود    ! ( مى بينند كه مفقود شـده اسـت          وقـتـى فـرزنـدانش مى روند كه مريضى را با آنها استشفاء كنند،          

 و شـيخ    "نجـم الثّاقـب     "نماز حاجت مـرحـوم حـاجـى نـورى در كـتــاب         ) قضيه ساختمان مسجد جمكران     
، روايت كـرده كـه از نـاحـيـه مـقـدســه حـضــرت بـقـيــّة اللّـه ارواحـنــا       "كنوزالنّجاة  "طبرسى در كتاب    

بـراى كسانى كه حاجتى نزد خدا دارند و يا از اذيت كسى مى ترسند صادر كرده                فـداه ايـن دسـتـورالعـمـل را     
 .اند
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اِي اك نـَعـْبد   "بـعـد از نيمه شب جمعه غسل كند و در جاى نماز خود بايستد و دو ركعت نماز بخواند و كلمه                     
 را قــرائت كـنــد و   " هو اللّه اَحـَد قُلْ" را صد مرتبه در هر ركعت تكرار كند و بعد سوره             "و اِي اك نَستَعي نُ    

سـبـحــان ربـى    " را هفت مرتبه بگويـد و در سـجــده هــا             "سـبحان ربى العظيم و بحمده      "در ركـوعـهـا   
 : را نيز هفت مرتبه بگويد و بعد از نماز اين دعا را بـخـوانـد"االعلى و بحمده 

"    فـَالَْمـحـْمِد اِنْ اَطـَعـْتـُك سـُبــْح انَ                اَللّ هـُم الْفــَرَج مِنْك و الرَّوح مِنْك ةُ لَكجفَالْح تُكيصاِنْ ع و ةُ لَك
                        كاالَْشْي اءِ اِلَي بف ى اَح تُكاَطَع فَاِنّ ى قَد تُكيصع اِنْ كُنْت مغَفَرَ اَللّه و رنْ قَدح انَ مبشَكَرَ س و ممـَنْ اَنْع

 يم انُ بِك لَم اَتَّخِذَ لَك ولَدا ولَم اَدع لَك شَري كا مـَنــّا مـِنــْك بــِهِ عــَلَى ال مــَنَّاً مــِنّ ى بــِهِ                             و هو االْ  
                    و تــِكعـَنْ عـُبـُودِي الْخـُرُوج جـْهِ الْمـُك ابـَرَةٌ وي ا اِل ه ى عـَل ى غـَيـْرِ و عـَصـَيـْتـُك قـَد و الَ عـَلَيـْك

الْجـُحـُودِ لِرُبوبِيتِك و ل كـِنْ اَطـَعـْت هـَو اى و اَزلَّن ى الشَّيـْط انُ فـَلَك الْحــُجةُ عــَلى و الْبــَي انُ فــَاِنْ             
كَر يم و ادج ن ى فَاِنَّكمتَرْح اِنْ تَغْفِرْل ى و رُ ظ الِمٍ ل ى وتـُعـَذِّبـْن ى فَبِذُنُوب ى غَي". 

 

 ."بعد از آن تا نفس او وفا كند يا كريم و يا كريم را مكرّر بگويد"

 

 :بـعـد از آن بـگويد

ي ا آمِناً مِنْ كُلِّ شَى ء و كُلُّ شَئٍ مِنْك خ ائِف حذِر اَسئَلُك بِاَمنِك مِنْ كُلِّ شَىءٍ و خَوفِ كُلِّ شَىءٍ مِنْـك اَنْ     "
 محمدٍ و اَنْ تُعطِين ى اَم اناً لِنَفْس ى و اَهـْل ى و ولَد ى و س ائِرُ م ا اَنـْعـَمـْت بـِهِ تُصلِّى عل ى محمدٍ و آلِ

                           م نِعـ و نَا الـلّ هبحــَس و ءٍ قـَدي رعـَل ى كـُلُّ شـَى ا اِنَّكدءٍ اَبمـِنْ شـَى ال اَخـْذَرو ى ال اَخ اف حـَت عـَلَى
دٍ              الْوكي لُ ي   مـحل ى م لّ ى عـ اَنْ تُصـ ئَلُكنَ اَسمـُوس ى فـِرْعـَو ي ا ك افـِى و رُودنُم ر اه يماِب ا ك افِى 

 و بـه جـاى فالن بن فالن اسم دشمن و اسم پـدرش را  ")فُال نِ ابـْن فـُال نِ(وآلِ محمد و اَنْ تَكْفِين ى شَرَّ       
 ))5.((ى تعالى حاجت او را برآورده مى كندكه از اذيتش مى ترسد ببرد خدا

 

 

 مالقات دوم
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در عـصر ما كه طالّ ب حوزه علميه قم ، بحمداللّه زياد شده انـد و ارادتمنـدان آن حضـرت رو بـه افـزايــش                          
 .شده است ) عليه السالم (گـذاشـتـه انـد و امروز شهر قم به منزله پايگاه بزرگ سربازان امام زمان 

 

 ارواحنـا فـداه يعنـى مـسـجــد         "بقية اللّـه    "د عـالوه بـر آنكه دفتر و محلّ عرض ارادت به حضرت            الزم بـو 
جمكران به امر آن حضرت توسعه مى يافت ، دفتر ديگرى در آن طرف قم نيز ساخته شود تا سربازان حضـرت       

ـ         ) عليه السالم   (ولى عصر    اط روحـى برقـرار كننـد و آن         بهتر و با سهولت بيشترى بتوانند با آن حـضـرت ارتـب
الم اسـت كـه     "امـام حسـن مجتبـى    "مسجد كه با اراده و نقشه آن حضرت ساخته شـده مسـجد         عليـه السـ 

 : اين است ?سرگذشتش 

 : مى نويسند31 صفحه "پاسخ ده پرسش " در كتاب "حاج شيخ لطف اللّه صافى "حضرت آية اللّه آقاى 

 :قع شده اين حكايت است از حكايات عجيب و صدق كه در زمان ما وا

 

اكثر مسافرينى كه از قم به تهران و از تهران به قم مى آيند و اهالى قم اطّالع دارند، اخيـرا در مـحــلّى كــه                          
حــاج  "جـنــاب   ) جـاده قـديــم     ( تهران سمت راسـت      -سـابقا بيابان و خارج از شهر قم بود در كنار راه قم             

ـ   "يـداللّه رجـبـيـان    امـام  "ار قـم هـسـتـنـد مـسـجـد مـجـلّل و بـاشــكوهى بـه نـام مسـجد                كـه از اخـي
 .بنا كرده است كه هم اكنون دائر است و نماز جماعت در آن منعقد مى گردد) عليه السالم  ("حسن مجتبى 

 

 1357 مـطـابــق هـفـتــم تـيـرمــاه        1398در شـب چـهـارشـنـبـه بـيـسـت و دوم مـاه مـبـارك رجــب           
 كـه   "احمد عسكرى كرمانشاهى    " ذيـل را راجـع به اين مسجد شخصا از صاحب حكايت جناب آقاى              حكايت

 بـا حضـور     "رجبيـان   "از اخـيـار اسـت و سـالهـا اسـت در تـهـران مـتـوطـّن اسـت در منزل جنـاب آقـاى                 
 .ايشان و بعض ديگر از محترمين شنيدم 
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 : نـقـل كـرد"عـسـكـرى "آقـاى 

سـال پـيـش روز پـنـج شـنـبـه اى بـود، مـشـغـول تـعـقـيـب نـمـاز صبح بودم كه در زدند،             حـدود هـفـده   
 :رفتم بيرون ديدم ، سه نفر جوان كه هر سه مـيكانيك بودند با ماشين آمده اند گفتند

حاجـت  تقاضا داريم امروز پنجشنبه است با ما همراهى نمائيد تا به مسجد جمكران مشرّف شويم ، دعا كنيم ،                    
 .شرعى داريم 

 

ايـنـجـانـب جلسه اى داشتم كه جوانها را در آن جمع مى كردم و نماز و قرآن به آنها تعليم مى دادم ، اين سه 
 :من از اين پيشنهاد خجالت كشيدم ، سرم را پائين انـداخـتـم و گفتم . نفر جوان از همان جوانها بودند

 كردند، من هم ديدم نبايد آنهـا را رد كـنم ، موافقـت كـردم ، سـوار      من چكاره ام بيايم دعا كنم باالخره اصرار    
 .ماشين شديم و به سوى قم حركت كرديم 

 

ساختمانهاى فعلى نبود فقط دست چپ يك كاروانسراى خرابه بـود چـنــد قــدم          ) نزديك قم   (در جاده تهران    
الم      ("امام حسن مجتبى    " مسجدى به نام مسجد      "حاج آقا رجبيان    "بـاالتر از همين جا كه فعال        عليـه السـ (

 .بنا كرده است ماشين خاموش شد

 

رفـقـا كـه هـر سـه مـيـكـانـيـك بـودنــد پـيــاده شـدنــد ســه نــفرى كـاپوت ماشـين را بـاال زدنـد و                         
 يـك ليـوان آب گـرفتم كـه بـراى قـضــاى       "على آقا"مـشـغـول تعمير آن شدند، من از يك نفر آنها به نام          

تطهير بروم ، وقتى داخل زمينهاى مسجد فعلى رفتم ديدم سيدى بسيار زيبا و سـفيدرو، ابروهـايش    حـاجـت و   
كشيده ، دندانهايش سفيد و خالى بر صورت مباركش بود، با لباس سفيد و عـبـاى نـازك و نعلين زرد و عمامه                     

ـ               لنـد اسـت زمـيـن را خـطـكـشـى     سبز مثل عمامه خراسانيها ايستاده و با نيزه اى كه به قدر هـشـت مـتـر ب
 :بـا خـود گـفـتـم . مـى نـمـايـد

 

آقـاى  ! (اول صبح آمده است اينجا جلو جاده دوست و دشمن مى آيند رد مى شوند نيزه دستش گرفتـه اسـت                      
 :عسكرى در حالى كه از اين سخنان خود پشيمان بود و عذرخواهى مى كرد گفت 
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  :در دل با خود خطاب به او گفتم) 

برو درست را بخوان ، رفتم براى قضاى حاجت ! عمو زمان تانك و توپ و اتم است ، نيزه را آورده اى چه كنى 
 :نشستم ، صدا زد

 . آنجا ننشين اينجا را من خط كشيده ام مسجد است "عسكرى "آقاى 

 

 : گفتم من متوجه نشدم كه از كجا مرا مى شناسد مانند بچه اى كه از بزرگتر اطاعت مى كند

 :چشم بـلنـد شـدم ، فـرمـود

 :رفـتـم آنـجـا بـه خـودم گـفـتـم . بـرو پـشـت آن بـلنـدى 

 .سـر سـؤ ال را با او باز كنم بگويم آقاجان ، سيد، فرزند پيغمبر، برو درست را بخوان 

 

 .سه سؤ ال پيش خود طرح كردم 

 

رسخ از قم آمده اى بيرون زير آفتاب نقشه مى كشى       اين مسجد را براى جنها مى سازى يا مالئكه كه دو ف            -1
 در اين مسـجد كـه       -3 هنوز مسجد نشده چرا در آن قضاى حاجت نكنم ؟            -2درس نخوانده معمار شده اى ؟       

مى سازى جنّ نماز مى خواند يا مالئكه ؟ ايـن پـرسـشـهـا را پـيـش خـود طـرح كـردم آمـدم ، جـلو سـالم                    
ـ      ?تـدا بـه مـن سـالم كرد نيزه را به زمين فرو برد و مرا بـه سـينه گرفـت ، دسـتهايش                       كـردم بـار اول او اب

سـفـيـد و نـرم بود چون اين فكر را هم كرده بودم كه با او مزاح كنم چنانكه در تهران هر وقت سيدى شـلوغ      
 :مى كرد مى گفتم 

 :مگر روز چهارشنبه است ، هنوز عرض نكرده بودم ، تبسم كرد و فرمود

 :پنج شنبه است چهارشنبه نيست و فرمود

سه سؤ الى را كه دارى بگو، من متوجه نشدم كه قبل از اينكه سؤ ال كنم از مافى الضمير من اطّالع داد، گفتم           
: 
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سيد فرزند پيغمبر درس را ول كرده اى اول صبح آمده اى كنار جاده ، نمى گوئى در اين زمـان تانـك و تـوپ                   
خـنـديد چشمش را   ! د نمى خورد دوست و دشمن مى آيند رد مى شوند برو درست را بخوان                است ، نيزه به در    

 :انداخت به زمين فرمود

 :دارم نقشه مسجد مى كشم ، گفتم 

 :براى جنّ يا مالئكه ؟ فرمود

 .براى آدميزاد اينجا آبادى مى شود

 

 :گفتم 

 :جد نشده است ؟ فرمودبفرمائيد ببينم اينجا كه مى خواستم قضاى حاجت كنم هنوز مس

در اينجا بر زمين افتاده و شهيد شده است مـن مـربــع مسـتطيل              ) عليها السالم   (يكى از عزيزان فاطمه زهرا      
 .خط كشيده ام اينجا مى شود محراب اينجا كه مى بينى قطرات خون است كه مؤ منين مى ايستند

 

ا دشـمـنـان خــدا و رسـول بـه خـاك افتـاده انـد،               ايـنـجـا كـه مـى بـيـنـى مـسـتـراح مـى شـود ايـنـجـ       
 :همينطور كه ايستاده بود برگشت و مرا هم برگرداند فرمود

 .اينجا مى شود حسينيه و اشك از چشمانش جارى شد من هم بى اختيار گريه كردم 

 

 :فرمود

 :پشت اينجا مى شود كتابخانه تو كتابهايش را مى دهى ؟ گفتم 

 :پسر پيغمبر به سه شرط

 :شرط اول اينكه من زنده باشم فرمود

 .انشاءاللّه 
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 :شرط دوم اين است كه اينجا مسجد شود فرمود

 .بارك اللّه 

 

شـرط سوم اين است كه به قدر استطاعت ولو يك كتاب شده براى اجراى امـر تـو پسـر پيغمبـر بيـاورم ولـى        
خنديد دو مرتبه مرا به سـينه خـود         ! ر كن   خواهش مى كنم برو درست را بخوان آقاجان اين هوا را از سرت دو             

 .گرفت 

 

 :گفتم 

 :آخر نفرموديد اينجا را كى مى سازد؟ فرمود

دي هِمقَ اَياللّه فَود6.((ي(( 

 

 :گفتم 

 :آقاجان من اين قدر درس خوانده ام يعنى دست خدا باالى همه دستهاست فرمود

 . من سالم برسان آخر كار مى بينى وقتى ساخته شد به سازنده اش از قول

 

 :در مرتبه ديگر هم مرا به سينه گرفت فرمود

 .خدا خيرت بدهد

 

 .من آمدم رسيدم سر جاده ديدم ماشين راه افتاده است 
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 :گفتم 

 :چه شده بود؟ گفتند

 .يك چوب كبريت گذاشتيم زير اين سيم وقتى آمدى درست شد

 

 :گفتند

 :با كى حرف مى زدى ؟ گفتم 

 .من با او حرف مى زدم ! زرگى را با نيزه ده مترى كه دستش بود نديديدمگر سيد به اين ب

 

 :گـفـتـنـد

كـدام سـيـّد؟ خـودم بـرگـشـتـم ديـدم سـيـّد نـيـسـت ، زمـيـن مثل كف دست پستى و بلندى نداشت و از               
 .هيچ كس هم خبرى نبود

 

عليهـا  (دم بـه حـرم حضـرت معصـومه          من يك تكانى خوردم آمدم توى ماشين نشستم ، ديگر با آنها حرف نز             
 .مشرّف شديم نمى دانم چگونه نماز ظهر و عصر را خواندم ) السالم 

 

بـاالخـره آمـديـم جمكران ناهار خورديم نماز خوانديم گيج بودم ، رفقا با من حرف مى زدند من نمى توانستم                   
 .جوابشان را بدهم 
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سته و يك جوان طرف ديگر، من هم وسط نالـه مـى          در مـسـجـد جـمـكـران يـك پيرمرد يك طرف من نش        
كردم ، گريه مى كردم ، نماز مسجد جمكران را خواندم مى خواستم بعد از نماز به سـجده بـروم ، صــلوات را                         

 :بـخـوانم ، ديدم آقائى كه بوى عطر مى داد فرمود

 . سالم عليكم نشست پهلوى من "عسكرى "آقاى 

 

 ))7((يد صبحى بود به من نصيحتى فرمود، رفتم به سجده ذكر صـلوات تـُن صـدايـش هـمان تُن صداى س

 

را گفتم ، دلم پيش آن آقا بود، سرم به سجده ، گفتم سر بلند كنم ، بپرسم شما اهل كجا هستيد؟ مـرا از كجـا                           
 .مى شناسيد؟ وقتى سر بلند كردم ديدم آقا نيست 

 

 :به پيرمرد گفتم 

 : رفت او را نديدى ؟ گفت اين آقا كه با من حرف مى زد كجا

 .نه 

 

 :از جوان پرسيدم او هم گفت 

 .نديدم 

 

 .بوده است ) عليه السالم (يك دفعه مثل اين كه زمين لرزه شد، تكان خوردم فهميدم كه حضرت مهدى 

 

 .حالم بهم خورد رفقا مرا بردند آب به سر و رويم ريختند
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 :گفتند

 .چه شده 

 

 . سرعت به سوى تهران برگشتيم خالصه نماز را خوانديم و به

 

يـكى از علماى تهران را در اولين فرصت مالقات كردم و ماجرا را براى ايشان تعريف كردم او خـصـوصـيـّات            
 :گفت . را از مـن پـرسـيد

 .خود حضرت بوده اند حاال صبر كن اگر آنجا مسجد شد درست است 

 

ده بود به اتّفاق رفقا كه در مسجد آن روز بــا مــن بـودنــد                مـدتـى قبل روزى پدر يكى از دوستان ، فوت كر         
جـنازه او را آورديم قم ، به همان محل كه رسيديم ديدم در آن زمين دو پايـه بـاال رفتـه اسـت ، خيلـى بلنـد                             

 :پرسيدم 

 :اينجا چه مى سازند؟ گفتند

 مـى   "حاج حسـين سـوهانى      " كـه پسران ) عـليـه السـّالم   (اين مسجدى است به نام امام حسن مـجـتـبـى         
 دفن كرديم من ناراحت بودم ، سر از پا نمى شناختم ، به        "بـاغ بهشت   "سازند وارد قم شديم جنازه را بـرديـم        

 :رفقا گفتم 

تـا شـمـا مـى رويـد ناهار مى خوريد من اال ن مى آيم تاكسى سوار شدم رفتم سوهان فروشـى پـسـرهــاى                     
 : گفتم "حاج حسين آقا" ، به پسر  پياده شدم"حـاج حـسـين آقا"

 :اينجا شما مسجدى مى سازيد؟ گفت 

 :نه ، گفتم 
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 :اين مسجد را كى مى سازد؟ گفت 

 ."حاج يداللّه رجبيان "

 

 :تا گفت 

 . قلبم به تپش افتاد"يداللّه "

 

 :گـفـت 

 :آقـا چـه شـد؟ صـنـدلى گـذاشـت نـشستم خيس عرق شدم ، با خود گفتم 

 ."ايديهم يداللّه فوق "

 

 اسـت ، ايشان را هم تا آن موقع نديده و نمى شناختم ، برگشتم به تهران بـه آن        "حـاج يـداللّه   "فـهـمـيـدم  
 .عالم كه قبال جريان را به او گفته بودم ، اين قصه را هم گفتم 

 

 :فـرمـود

قـم آدرس محـلّ كـار       بـرو سـراغـش درست است من بعد از آنكه چهار صد جلد كتاب خريدارى كردم رفـتم                 
 . را معلوم كردم ، رفتم كارخانه از نگهبان پرسيدم "حاج يداللّه ") پشم بافى (

 

 :گفت 

 .حاجى رفت منزل 
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 :گـفـتـم 

 .او تلفن كرد. اسـتـدعا مى كنم تلفن كنيد، بگوئيد يك نفر از تهران آمده با شما كار دارد

 

 .حاجى گوشى را برداشت 

 

 .من سالم عرض كردم 

 

 :فتم گ

 .از تهران آمده ام چهارصد جلد كتاب وقف اين مسجد كرده ام كجا بياورم 

 

 :فرمود

 :شما از كجا اين كار را كرديد و چه آشنائى با ما داريد؟ گفتم 

 .آقا چهارصد جلد كتاب وقف كرده ام 

 

 :گفت 

 :بايد بگوئيد مال چيست ؟ گفتم 

 .پشت تلفن نمى شود

 

 :گـفـت 
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 .ده مـنـتـظـر هـسـتـم ، كـتـابـهـا را بـه منزل بياوريدشـب جـمـعـه آيـنـ

 

رفـتـم تهران ، كتابها را بسته بندى كردم روز پنجشنبه با ماشين يكى از دوستان كتابها را آوردم قم منزل حاج 
 .آقا

 

 :ايشان گفت 

 .من اينطور قبول نمى كنم جريان را بگو

 

 تقديم كردم ، رفتم در مسجد هم دو ركعت نماز حضرت خوانـدم و               بـاالخـره جـريـان را گـفـتـم و كـتابها را      
 .گريه كردم 

 

 : به من نشان داد و گفت "حاج يداللّه "مـسجد و حسينيه را طبق نقشه اى كه حضرت كشيده بودند 

 .خدا خيرت بدهد تو به عهدت وفا كردى 

 

تقريبا به طور اختصار و خالصـه گـيــرى        كه  ) عليه السالم   (ايـن بـود حـكـايـت مـسـجد امام حسن مجتبى        
نـقـل شـد عـالوه بـر ايـن ، حـكـايـت جـالبـى نـيـز آقـاى رجـبـيـان نقل كردند كـه آن را مختصـرا نقـل          

 .مى نمائيم 

 

 :آقـاى رجـبـيـان گـفـتـنـد

شـود  شبهاى جمعه طبق معمول حساب و مزد كارگرهاى مسجد را مرتّب كرده و وجـوهى كـه بايـد پرداخـت                 
 .پرداخت مى كردم 
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 :شب جمعه اى استاد اكبر، بنّاى مسجد براى حساب و گرفتن مزد كارگرها آمده بود گفت 

 . تشريف آوردند در ساختمان مسجد و اين پنجاه تومان را براى مسجد دادند"سيد"امروز يك نفر آقا 

 

 : من فرمودبا تندى به. مـن عـرض كـردم ، بـانـى مـسـجـد از كسى پول نمى گيرد

من پنجاه تومان را گرفتم روى آن نوشته بـود بـراى مسـجد امـام حسـن                  . مى گويم بـگـيـر، اين را مى گيرد      
 ).عليه السالم (مجتبى 

 

دو سـه روز بـعـد صـبـح زود، زنـى مـراجـعـه كـرد و وضـع تـنـگـدسـتـى و حـاجـت خـودش و دو طـفـل           
ردم در جـيـبـهـايـم پـول مـوجـود نداشتم ، غفلت كردم كه از اهـل    يـتـيـمـش را شـرح داد، مـن دسـت كـ      

 :منزل بگيرم ، آن پنجاه تومان مسجد را به او دادم و گفتم 

 .بعد خودم جبران مى كنم و به آن زن آدرس دادم كه بيايد تا به او كمك كنم 

 

ه نكرد، ولى متوجه شـدم كـه نبايـد          زن پول را گرفت و رفت و ديگر هم با اينكه به او آدرس داده بودم مراجع                
 .پول را مى دادم و پشيمان شدم 

 

 :تـا جـمـعـه ديـگـر اسـتـاد اكبر براى حساب آمد گفت 

 .اين هفته من از شما تقاضائى دارم ، اگر قول مى دهيد كه قبول كنيد، تقاضا كنم 

 

 :گفتم 

 .بگوئيد
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 :گفت 

 .گويم در صورتى كه قول بدهيد كه قبول مى كنيد، مى 

 

 :گـفـتـم 

 .آقـاى اسـتـاد اكـبـر، اگـر بـتـوانـم از عـهـده اش بـرايـم ، قبول مى كنم 

 

 :گفت 

 .مى توانى 

 

 :گفتم 

 .بگو

 

 :گـفـت 

 .تـا نـگـوئى ، نـمـى گـويـم ، از مـن اصـرار كـه بـگـو از او اصـرار كـه قول بده ، تا من بگويم 

 

 :گفت 

 .ادند براى مسجد به من بده آن پنجاه تومان كه آقا د
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 :بـه خـودم گـفـتم 

آقاى استاد اكبر داغ مرا تازه كردى ، چون بعدا از دادن پنجاه تومان به آن زن پشيمان شده بودم و تا دو سـال                         
 آن  ?بعد هم ، هر اسكناس پنجاه تومانى بدستم مى رسيد، نگاه مى كردم شايد آن اسكناس باشد كه رويـش                     

 .جمله نوشته بود

 

 :گفتم 

 .آن شب مختصر گفتى ، حال خوب تعريف كن 

 

 :گـفـت 

بـلى حـدود سـه و نـيـم بـعـد از ظـهـر، هـوا خـيـلى گـرم بـود، در آن بـحـران گـرمـا مـشـغـول كار بودم                   
 بـا   دو سه نفر كارگر هم داشتم ناگاه ديدم ، يك آقائى از يكى از درهاى مسجد وارد شد، با قيافه نورانى جذّاب                     

صالبت آثار بزرگى و بزرگوارى از او نمايان است وارد شدند دست و دل من ديگر دنبال كار نمى رفـت ، هـى                        
 .مى خواستم آقا را تماشا كنم 

 

آقـا آمـدنـد اطراف شبستان قدم زدند، تشريف آوردند جلو تخته اى كه من بـااليش كـار مـى كـردم ، دسـت                        
 :ندكردند زير عبا پولى در آوردند، فرمود

 .استاد اين را بگير بده به بانى مسجد

 

 :مـن عـرض كـردم 

بـانـى مـسـجـد پـول از كـسـى نـمـى گـيـرد؛ شـايـد ايــن پــول را از شـمــا بــگيرم و او نگيـرد و                       ! آقـا
 :ناراحت شود، آقا تقريبا تغير كردند فرمودند
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بـا دسـتـهـاى گـچ آلوده پول را از آقا گرفتم ، آقا           به تو مـى گـويـم بـگـيـر، ايـن را مـى گـيـرد، مـن فـورا            
 .تشريف بردن بيرون 

 

 :من گفتم 

 : صدا زدم ، گـفـتـم "مشهدى على "اين آقا كجا بود در اين هواى گرم ؟ يكى از كارگرها را به نام 

 رفـت ،    "دى علـى    مـشـهـ"بـرو دنـبـال ايـن آقـا بـبين كجا مى روند، با كى و با چه وسيله اى آمده بودند،                  
مشـهدى  "خيلى حواسم پرت شده بـود،  !  نيامد"مشهدى على "چهار دقيقه شد، پنج دقيقه شد، ده دقيقه شد،          

 . را صدا زدم ، پشت ديوار ستون مسجد بود"على 

 

 :گفتم 

 :چرا نمى آئى ؟ گفت 

 .ايستاده ام ، آقا را تماشا مى كنم 

 

 :گفتم 

 :گفت . بيا وقتى آمد

 .زير انداختند و رفتندآقا سرشان را 

 

 :گفتم 

 :با چه وسيله اى ؟ ماشين بود؟ گفت 

 .نه آقا هيچ وسيله اى نداشتند سر به زير انداختند و تشريف بردند
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 :گفتم 

 .تو چرا ايستاده بودى 

 

 :گفت 

 .ايستاده بودم آقا را تماشا مى كردم 

 

 :آقـاى رجـبـيـان گـفـت 

 باور كنيد كه اين پنجاه تومان يك اثـرى روى كـار مـسـجـد گذارد، خـود       ايـن جـريان پنجاه تومان بود، ولى     
من اميد اينكه اين مسجد به اين گونه بنا شود و خودم به تـنـهائى به اينجا برسانم نداشتم ، از موقعى كه ايـن            

 .پنجاه تومان بدستم رسيد، روى كار مسجد و روى كار خود من اثر گذاشت 

 

 آية اللّه صافى به قلم خودشان نوشتم و حتّى مقيد بودم كـه در               "پاسخ ده پرسش    " كتاب   ايـن بـود آنـچه از   (
 ).قلم و ادبياتش تصرّفى نكنم 

 

و مـن خـودم ايـن سـرگذشت را تحقيق كرده ام و آقاى حاج يداللّه رجبيان را ديده ام و بـه صـدق و صـحت                         
 .اين قضيه گواهى مى دهم 

 

ه عـلمـيـه قـم ، از بركات اين مسجد بـا عظمـت ، غفلـت نفرماينـد و بـه وسـيله                      امـيـد اسـت طـالّب حـوز   
 و نـمـاز تـوسـّلى كـه در بـاال از كـتـاب بـحـاراالنـوار نقل شـد، بـا حضـرت ولـى                   "آل يـاسـيـن   "زيـارت  
 .ارتباط روحى برقرار كنند) عليه السالم (عصر 



 31

 

 

 مالقات سوم

 

 

ـاج شـيـخ مـجـتـبـى قـزويـنـى كـه يـكـى از عـلمـاء اهل معنى مشهد بودنـد و      مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى ح    
 .من خودم از ايشان كراماتى ديده ام 

 

 : نقل فرمودند1338در سال 

حــاج  " اهل دامغان كه در مشهد ساكن بود و از علماء و شاگردان مرحـوم آيـة اللّـه                    "سيد محمد باقر  "آقـاى  
 شــده   "سـل  " بود، زياد خدمت معظّم له مى رسيد و سالها مبتال به مرض              "ى  مـيـرزا مـهدى اصفهانى غرو   

بـود و آن روزهـا ايـن مرض غير قابل عالج بود و همه از او مـاءيوس شـده بودنـد و بـسـيــار ضـعـيــف و                          
يچ يـك روز ديـديـم ، كـه او بـسـيـار سـر حـال و سـالم و بـا نـشــاط و بــدون هــ                   . نـحـيـف شـده بـود  

 :گـفـت !! كسالتى نزد ما آمد، همه تعجب كرديم از او علّت شفا يافتنش را پرسيديم 

آيـة  "يـك روز كـه خـون زيـادى از حـلقـم آمـد و دكـتـرها مرا ماءيوس كرده بودند، خدمت استادم حضرت                  
 : رفتم و به ايشان شرح حالم را گفتم "اللّه غروى 

 :يت عجيبى به من گفت معظّم له دو زانو نشست و با قاطع

ة اللّـه االعظـم           !چرا از اجدادت رفع كسالتت را نمى خواهى         ! تو مگر سيد نيستى ؟     ؟ چرا به محضر حضرت بقيـ
نمى روى و از آن حضرت طلب حاجت نمى كنى ؟ مـگـر نـمـى دانـى آنـهـا اسـمـاء حـسـن                 ) عليه السالم   (

 :نـخـوانده اى كه فرموده ىِ پـروردگـارنـد، مـگـر در دعـاى كـمـيـل 

؟ تو اگر مسلمان باشى     )اى كسى كه اسمش دواء است و ذكرش شفاء است            ("يا من اسمه دواء و ذكره شفاء      "
و ! ، اگر سيد باشى ، اگر شيعه باشى ، بايد شفايت را همين امروز، از حضرت بقيـة اللّـه ارواحنـا فـداه بگيـرى                           

ه ، به من گفت كه من گريه ام گرفت و از جا بلنـد شــدم مـثــل                   خالصه آنقدر سخنان محرّك و تهييج كنند      
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لذا بـدون  . بروم ) عجل اللّ ه تعالى فرجه الشّريف (آنـكـه مـى خـواهـم بـه مـحـضـر حـضـرت بـقـيـّة اللّه    
 :آنكه متوجه باشم ، اشك مى ريختم و با خود زمزمه مى كردم و مى گفتم 

الم     (طرف صحن مقدس حضرت على بـن مـوسـى الرّضــا          يا حجة بن الحسن ادركنى و به         مـى  ) عليـه السـ
صحن بسيار خلوت بود، تنها جمعيتى كه در        . رفتم ، وقتى به در صحن كهنه رسيدم آنجا را طورى ديگر ديدم              

صحن ديده مى شد چند نفرى بودند، كـه بـا هم مى رفتند و در پيشاپيش آنها سيدى بود كه من فهميـدم آن                       
عصر  "د  سي است با خودم گفتم ، كه چون ممكن است آنها بروند           ) عـجـّل اللّه تـعـالى فـرجـه      ("حضرت ولى

همـين كـه    .  خود را بگيـرم      ?و من به آنها نـرسـم ، خـوب است كه آقا را صدا بزنم و از ايشان شفاى مرض                   
 .ى به من كردنداين خطور در دلم گذشت ديدم ، كه آن حضرت برگشتند و نگاهى با گوشه چشم

 

عـرق سـردى بـه بـدنـم نـشـسـت ، نـاگـهـان صـحـن مـقـدس را بـه حـال عـادى ديــدم ديـگــر از آن        
مـن بـهــت زده شــدم ، در        . چـنـد نـفـر خـبرى نبود، مردم به طور عادى در صحن رفت و آمد مى كـردنـد              

 در مـن نـيـسـت ، بـه خانـه برگشـتم و            "سـل  " ايـن بـيـن مـتـوجـّه شـدم كـه چـيـزى از آثـار كـسـالت        
پرهيز را شكستم و آن چنان حالم خوب و سالم شده است ، كه هر چه مى خواهم سـرفه بكـنم نمـى تـوانم و                    

 .سرفه ام نمى آيد

 

در اينجا به گريه افتاد و فرمودند بــله ايــن بـود             ) رحمة اللّه عليه     ("حـاج شـيـخ مجتبى قزوينى     "مـرحـوم  
 بسيار خوب بود و حتّى فربـه  ? آقاى سيد محمد باقر دامغانى و من بعد از سالها كه او را مى ديدم حالش  قضيه

 .شده بود

 

آيا شود كه گوشه چشمى به ما كنند اگر اهل علم و سـادات بـه آن                 -----آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند       
 .ند، چون به آن حضرت نزديك ترندحضرت توجه پيدا كنند، چون سربازند، چون خادم و خدمتگزار

 

آن حـضـرت بـه آنـهـا تـوجه بيشترى خواهد كرد و زندگى مادى و معنوى آنها را به وجه احسن اداره خواهـد           
 .فرمود
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 مالقات چهارم

 

 

 كه در مشهد ساكن اند قصه اى معروف اسـت           "حاج شيخ اسماعيل نمازى     "در بـيـن اهـالى مـشهد از آقاى       
از اهالى مشهد آن را نقل مى كنند و من در پى آن بودم كه قضيه را تحقيق كنم و از خـود ايــشان           كه جمعى   

 تشكيل شده بـود از      "آية اللّه اراكى    "بشنوم تا آنكه در جلسه اى كه در مدينه طيبه با جمعى از علماء منجمله                
 :معظّم له شنيدم كه مى فرمود

 كاروان به زيارت بـيـت اللّـه       ?لى مشهد را به عنوان حمله دار و رئيس          در يـكـى از سالها كه من جمعى از اها        
الحـرام مـى بردم و در آن زمان از راه نجف اشرف كه از بيابانهاى بى آب و علف و پـر از شن عبور مـى كـرد                  

ى توانستند از مى رفتيم ، جاده آسفالته و يا حتّى جاده اى كه شن ريزى شده باشد نبود و فقط عده اى راه بلد م
 .عالئم مخصوص ، راه را پيدا كنند و حتما بايد آب و بنزين كافى همراه داشته باشند تا در راه نمانند

 

مـا از نـظـر آب و بـنـزيــن و مـاشـيــن وضـع مـان مرتّـب و خـوب بـود، حتّـى دو نفـر راننـده داشـتيم ،                               
 .ود را در پيش گرفته بوديم و مى رفتيم مـسـافـريـن نـان و غـذاى كـافى برداشته بودند و ما راه خ

 

يـكـى از دو رانـنـده آدم بـاتـقـوائى نـبـود اتــّفاقا آن روز نزديـك غـروب وسـط بيابـان او پشـت فـرمــان                        
 :مـا بـه او گـفـتـيـم . نـشـسـتـه بـود

به ما اعتنائى   او  . شـب نـزديـك اسـت هـمـيـن جـا مـى مـانـيـم صـبـح با خـيـال راحت حركت مى كنيم               
نكرد و به راه خود ادامه داد، تا آنكه شب شد، پس از مـدتـى كـه بـه راه خـود ادامـه داد نـاگــهان ايسـتاد و                         

 :گفت 
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ديگر راه معلوم نيست ما همه پياده شديم و شب را در همانجا مانديم ، صبح كه از خواب برخاستيم ديـديم بـه                 
 . را در جاى طاير ماشين ما ريخته كه معلوم نيست ما از كجا آمده ايم كلى راه كور شده و حتّى باد، شنهائى

 

 :مـن بـه مسافرين گفتم 

 :سوار شويد و به راننده گفتم 

حدود ده فرسخ به طرف مشرق و ده فـرسـخ بـه طـرف مـغــرب و ده فـرســخ بــه طــرف جـنــوب و ده                         
راننده قبول كرد و در آن بيابان بى آب و علف تـا             . م  فـرسـخ بـه طـرف شـمـال مـى رويـم تا راه را پيدا كني          

شب كـارمـان هـمـيـن بود، ولى راه را پيدا نكـرديم ، بـاز شـب در همانجـا بيتوتـه كـرديم ولـى مـن خيلـى                 
روز دوم به همين ترتيب تا شب هر چه كرديم اثرى از راه ديده نشد و ضـمنا بنـزين مـا هـم             . پـريـشان بودم   

وب آفتاب بود كه ديگر ماشين ما ايستاد و بنزين نداشتيم ، آب هـم جـيـره بـنـدى شـده                  تمام شد و حدود غر    
بود و ديگر نزديك بود تمام شود، آن شب درِ خانه خدا زياد عجز و ناله كرديم ، صبح همه ما تن به مرگ داده                         

 :فرين گفتم بوديم ، زيرا ديگر نه آب داشتيم و نه بنزين و نه راه را مـى دانـستيم من به مسا

بيائيد نذر كنيم كه اگر خدا ما را از اين بيابان نجات بـدهـد وقـتـى بـه وطـن رسـيـديـم ، هـرچـه داريـم در                     
راه خـدا بـدهـيـم ، هـمـه قبول كردند و خود را به دست تقدير سپرديم ، حدود ساعت نه صبح بود، ديدم هوا                      

معى از ما مى ميرند لذا من فوق العاده مضطرب شده بودم ، از     نزديك است گـرم شـود و قطعا با نداشتن آب ج         
ه اى            . جـا حـركـت كـردم و قدرى از مسافرين فاصله گرفتم           اتّفاقا در محلّى شنها انباشته شده بود و مانند تپـ

 :به وجود آمده بود، من پشت آن تپه رفتم و با اشك و آه فرياد مى زدم 

كَر ى            - ي ا ص احِـب الزَّمـانْ اَدرِكْنـى           -اَدرِكْنى  ي ا اَب ا ص الِح المـَهدىِ        " سـنِ الْع سـنَ الْح ةَ بـ جـي ا ح 
 كردم صداى پـائى به من      ? سرم پائين بود، قطرات اشكم به روى زمين مى ريخت ، ناگهان احساس               "اَدرِكْنىِ

 را گـرفـتــه و مــى خـواهــد         نزديك مى شود، سرم را باال كردم مرد عربى را ديدم ، كه مهار قطار شترهائى               
 .عـبـور كـند، صدا زدم كه آقا ما در اين جا گم شده ايم ، ما را به راه برسان 

 

 :آن عـرب شـترها را خواباند، نزد من آمد سالم كرد، من جواب گفتم 

 :اسم مرا برد و گفت 
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 :ن طرف تپه برد و گفت  نگران نباش ، بيا تا من راه را به شما نشان بدهم مرا به آ"شيخ اسماعيل "

بـه بـين از اين طرف مى رويد به دو كوه مى رسيد، وقتى از ميان آن دو كوه عبـور كرديـد، بـه طـرف دسـت        
 .راست مستقيم مى رويد، حدود غروب آفتاب به راه خواهيد رسيد

 

 :گـفـتـم 

 :بـاز مـا راه را گـم مـى كنيم و ضمنا قرآن را از جيبم درآوردم و گفتم 

 . را به اين قرآن قسم مى دهم ما را خودتان به راه برسانيدشما

 

 :حـاال توجه ندارم كه او شترهايش را خوابانده و اين طورى كه مى گويد(

 :زيـاد اصـرار كـردم و او را مرتّب قسم مى دادم ، او گفت !!) حدود ده ساعت راه تا جـاده هـسـت 

 :نده اى كه تقواى بيشترى داشت ، گفت بسيار خوب همه سوار شـونـد و بـه آن ران

تو پشت فرمان بنشين ، خودش هم پـهـلوى رانـنـده نـشـسـت و مـن هـم پـهــلوى او نـشـســتم ، يعنـى                 
جلو ماشين سه صندلى داشت يكى مـال رانـنـده بـود و دو صـنـدلى ديـگـر را هـم مـا نـشـسـتـيـم ، حـاال                   

ده بـوديـم و يـا تـصـرّفـى در فكر ما شده بود كه هيچ كدام از مـا حتـى                  يـا از بـس كـه مـا خـوشـحـال شـ      
 .راننده و مـسـافـريـن تـوجـّه نـداشـتـنـد كـه بـنـزيـن مـاشـيـن مـا در شـب قبل تمام شده بود

 

 يكى دو ساعت راه را پيموديم ناگهان به راننده دستور داد كه نگهدار، ظهر است نمـاز بخـوانيم و بعـد حركـت                       
 .كنيم 

 

همه پياده شديم در همان نزديكى چشمه آبى بود خـودش وضـو گرفـت ، مـا هـم وضـو گـرفتيم و از آن آب                            
 :خـورديـم او رفـت در كـنـارى مـشغول نماز شد و به من گفت 



 36

 :تو هم با مسافرين نماز بـخوان وقتى نمازمان تمام شد و سروصورتى شستيم فرمود

هـمـه سـوار شـديم همـانطور كـه قـبال گفتـه بـود بـه دو كـوه                  . ـش داريـم   سوار شويد كه راه زيادى در پـي      
 :رسيديم از ميان آنها عبور كرديم بعد به راننده فرمود

به طرف دست راست حركت كن تا آنكه حدود غروب آفتابى بـود، كــه بــه جــاده اصــلى رسـيـديــم ، در                        
لمـاء مـشـهـد را از مـن مـى پرسـيد، بعضـى از آنهـا را                بـيـن راه فـارسـى بـا مـا حـرف مـى زد، احـوال عـ         
 .تعريف مى كرد و مى فرمود فالنى آينده خوبى دارد

 

 :در بـيـن راه بـه ايـشان گفتم 

 .ما نذر كرده ايم كه اگر نجات پيدا كنيم همه اموالمان را در راه خدا انفاق كنيم 

 

 :فرمود

 .عمل به اين نذر الزم نيست 

 

ـى بـه جـاده رسـيديم ، همه خوشحال از ماشين پياده شديم و من مسافرين را جمـع كــردم و                   بـاالخـره وقـت 
گـفـتـم هر چه پول داريد بدهيد تا به اين مرد عرب بدهيم چون خيلى زحمت كشيده اسـت شـترهايش را در                      

 .بيابان رها كرده و با ما آمده است 

 

 :يم و مسافرين گفتندنـاگهان مسافرين و خود من از خواب غفلت بيدار شد

 :ديگرى گفت ! راستى اين مرد كيست و چگونه برمى گردد؟

 :سـومـى گـفـت ! شترهايش را در بيابان به كه سپرد؟
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ماشين ما كه بنزين نداشت اين همه راه يك صبح تا غروب چگونه بدون بنزين آمـده ايـم ؟ خـالصـه هـمـه                    
ثرى از او نبود، او ديـگـر رفـتـه بـود، مـا را بــه فـراق خـود                سـراسيمه به طرف آن مرد عرب دويديم ، ولى ا         

ايـن ! بوده ايم ولى او را نشناخته ايم        ) عليه السالم   (مبتال كرده بود، دانستيم كه يك روز در خدمت امام زمان            
 :قـضيه به ما مى گويد

كـوينى در دسـت بـا كفايـت آن          اين است كه تمـام امــور ت       ) عليه السالم   (كه يكى از نشانه هاى امام مهدى        
حضرت است او هر زمان و هر جا كه مصلحت بداند خود را به مـتـوسـّليـنــش نـشــان مــى دهــد و بــه                         

 :فـريـاد آنـهـا مـى رسـد ولى 

 . فداى آن محبت و لطف و كرمش گرديم "گـر گـدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟"

 

 

 مالقات پنجم

 

 

 :قـاى حـاج سـيـد رضـاى ابـطـحـى رضـوان اهللا تـعـالى عـليـه بـراى مـن نقل مى كردمـرحـوم پـدرم ، آ

 :علّت آنكه در مشهد دعاء ندبه مرسوم شد كه خوانده شود اين بود كه 

 :يـكـى از تـجـّار اصـفـهـان كـه مـورد وثـوق مـن و جـمـعـى از عـلمـاء بـود، نـقـل مـى كـرد

رگى را به عنوان حسينيه اختصاص داده ام و اكثـرا در آنجـا روضــه خـوانــى مــى                    مـن در مـنزل ، اطاق بز     
شـبـى در خـواب ديـدم ، كـه مـن از مـنـزل خـارج شـده ام و بـه طــرف بــازار مــى روم ، ولـى                        . كـنـم  

 :وقـتـى به من رسيدند گفتند! جـمـعـى از عـلمـاء اصـفـهـان بـه طـرف مـنـزل مـا مـى آيـنـد

 :گفتم . فالنى كجا مى روى ؟ مگر نمى دانى منزلت روضـه است 

 :گفتند. نه منزل ما روضه نيست 
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هم آنجا تشـريف دارنـد،   ) عليه السالم (چرا منزلت روضه است و ما هم به آنجا مـى رويـم و حضرت بقية اللّه   
 :دمن فورا با عجله خواستم بـه طـرف مـنـزل بـروم آنـهـا بـه مـن گـفـتـنـ

بـا ادب وارد مـنـزل شـو، مـن مـاءدبـانـه وارد شدم ، ديدم جمعـى از علمـاء در حسـينيه نشسـته و در صـدر                         
وقتى به قيافه آن حضرت دقيـق شـدم ديـدم ،            . نشسته اند ) عـليه السالم   (مجلس هم حـضـرت ولى عـصـر      

ؤ ال كردم كه آقا من شما را كجا ديده ام           لذا از آن حـضـرت سـ    . مـثـل آنـكـه ايـشـان را در جـائى ديـده ام         
 :فرمود

هـمـيـن امـسـال در مـكـّه در آن نـيـمه شب در مسجدالحرام ، وقتى آمدى نزد من و لباسهايت را نـزد مـن                
 :گذاشتى و من به تو گفتم 

 .مفاتيح را زير لباسهايت بگذار

 

 :تاجر اصفهانى مى گفت 

 :رم پريده بود، با خود گفتم همين طور بود يك شب در مكّه خواب از س

چـه بـهـتـر كـه بـه مـسـجـدالحـرام مـشـرّف شـوم و در آنـجـا بـيـتـوتــه كـنــم و مـشـغــول عبـادت                   
بشوم ، لذا وارد مسجدالحرام شدم ، به اطراف نگاه مى كردم ، كه كسى را پيدا كنم لباسهايم را نزد او بگذارم و     

 گوشه اى نشسته اند، خـدمـتــش مـشــرّف شــدم و لبـاســهايم را نـزد او      بروم وضو بگيرم ، ديدم آقائى در  
 :گذاشتم مى خواستم مفاتيحم را روى لباسهايم بـگـذارم فـرمـود

مـفـاتـيـح را زيـر لبـاسـهـايـت بـگـذار و مـن طـبـق دسـتـور ايـشـان عـمـل كـردم و مـفـاتـيـح را زيـر                
فتم و برگشـتم و تـا صـبــح در خـدمـتــش و در كـنــارش مـشـغــول                  لباسهايم گذاشتم و رفتم و وضو گر      

 .عـبـادت بـودم ولى در تـمـام ايـن مـدت حـتـّى احتمال هم ندادم ، كه او امام عصر روحى فداه باشد

 

 :به هر حال در خواب از آقا سؤ ال كردم 

 :فرج شما كى خواهد بود؟ فرمود

 ." ندبه را روزهاى جمعه بخوانندنزديك است به شيعيان ما بگوئيد دعاى"
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 :ايـن مـالقـات بـه مـا مـى گـويـد

آن حـضـرت دوسـت دارد كـه دوسـتـانـش الاقـل روزهــاى جـمـعــه گــرد يـكـديـگــر بـنـشـيـنـنــد،                 
 :زانـوهـاى غـم را در بغل بگيرند و اشك از ديدگان بريزند و همه با هم بگويند

 ....اَين بقية اللّه 

 

 :يندبگو

 .اَين الطّالب بدم المقتول بكربالء

 

 :بگويند

 .بابى انت و امى و نفسى لك الوقاء و الحمى 

 

 :بگويند

 .هل اليك يابن احمد سبيل فتلقى 

 

 :بگويند

 ....متى ترانا و نراك و قد نشرت لواء النّصر ترى اترانا نحف بك و انت تاءم المال و قد ملئت االرض عدال 
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 مالقات ششم

 

 

 در نجـف اشـرف معـروف و         "نجم الثّاقـب    "ايـن قضيه به فرموده مرحوم مجلسى در بحار و حاجى نورى در             
 .مشهور است 

 

 :و مرحوم مجلسى فرموده است 

 :اين قضيه را شخصى كه مورد وثوق من است به من گفت 

ـل خـيـر و صـالح بــود      خـانـه كـهـنـه قـديـمـى كـه اال ن مـن در آن سـكـونـت دارم مـال مـردى از اه              
 . مى گفتند"حـسـيـن مدلّل "كـه او را 

 

حسـين  "در مـحـلّى كـه آن را سـاباط         ) عـليـه السـّالم   (او نـزديـك صـحـن حـضـرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن       
 : مـى گـفـتـند"مـدلّل 

دتها بود كه قدرت بر قيام      زندگى مى كرد او داراى عيال و فرزندانى بود، و او مبتال شده بود به كسالت فلج و م                  
و حركت از رختخواب را نداشت و حتّى براى رفع حـاجـت اهـل و عـيـالش بـه او كـمــك مــى كـردنــد و           

 .چـون مـرضـش طـوالنـى شـده بـود اهل و عيالش به فقر و تنگدستى مبتال گرديده بودند

 

د كه از خانه و بام خانه نور عجيبـى سـاطع             وقتى زن و فرزندش بيدار شدند ديدن       720در نـيـمه شبى در سال      
 .اين نور به قدرى فوق العاده است كه چشم را خيره مى كند. است 

 

 :آنها از حسين مدلّل پرسيدند
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 :گـفـت ! اين نور چيست ؟ و چه خبر است ؟

 :اال ن حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه نزد من تشريف داشتند و به من فرمودند

 . برخيزاز جا! اى حسين 

 

 :عرض كردم 

حضرت دست مرا گرفتند و بلندم كردند  ! اى سيد و مواليم ، من را مى بينيد كه نمى توانم برخيزم ، من فلجم                 
 .من فورا حالم خوب شد و صحيح و سالم گرديدم 

 

 :و بـه مـن فـرمـودنـد

الم    (ايـن سـابـاط راه مـن اسـت كه من از اين راه به حرم جدم اميرالمؤ منين                 مـى روم ، درِ آن را       ) عليه السـ
 :عرض كردم . هر شب ببنديد

 .شنيدم و اطاعت مى كنم 

 

برخاستند و از همانجا به زيارت حرم حضـرت علـى           ) عجل اللّ ه تعالى فرجه الشّريف       (سپس حضرت بقية اللّه     
 .رفتند و اين نور اثر قدم مبارك آن حضرت است ) عليه السالم (بن ابيطالب 

 

 :حـوم حـاجـى نـورى مـى گـويـدمـر

ايـن سـابـاط تـا بـه حـال مـشـهـور بـه سـابـاط حـسين مدلّل است و مردم براى آن ساباط نذرها مى كنند                   
 ))8.((به حوائج خود مى رسند) عليه السالم (و به بركت حضرت حجة بن الحسن 
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داه را تنها براى آنكه فلجى را شـفـا بـدهـنـد در ناگفته پيدا است ؛ كه خداى تعالى حضرت ولى عصر ارواحنا ف
كـره زمـيـن نـگـه نـداشـتـه ، بـلكـه آن حـضـرت را بـراى حـفـظ ديـن و تـشـكـيـل حـكـومـت واحــد                 
جـهـانـى مـهـيـّا فـرمـوده اسـت ، ولى بـه خـاطــر آنـكــه مــردم دنـيــا و يــا الاقـل مسـلمانان جهـان              

 متوجه آن وجود مقدس گردند و موجوديت آن حضرت را در همه جا معتقد شوند گـاهى                  ايمانشان كامل شود و   
 .دست به اين گونه معجزات مى زنند و مريضهائى را شفا مى دهند

 

  ".جان و مال و پدر و مادر و هر چه داريم به قربانش باد"

 مالقات هفتم

 

 

مــالّ زيــن العـابـديــن    "الم جـليــل آخـونــد    مـرحـوم حـاجـى نـورى در كـتـاب نـجــم الثـّاقــب از عــ           
 : نقل مى كند كه فرمود"سيد بحرالعلوم " شـاگـرد اهل سرّ"سـلمـاسـى 

در سامرا مشرّف شديم و ما چـنــد نفـر   ) عليهم السالم (در خـدمـت سـيد بحرالعلوم به حرم مطهر عسكريين    
عد از تشهد كه مى خواست براى ركعت سوم برخيزد حـالتى            بوديم ، كه با او نماز مى خوانديم ، در ركعت دوم ب            

 .به او دست داد كه توقّفى نمود و بعد از چند لحظه برخاست 

 

بـعـد از نـمـاز در حـالى كـه هـمـه ما تعجب كرده بوديم و نمى دانستيم چرا آن عالم بزرگ در وسـط نـمـاز                     
 .از او سـؤ ال كندتـوقـّف كـرده و كـسـى از مـا جـرات نـداشـت كـه 

 

وقـتـى به منزل آن بزرگوار برگشتيم و سر سفره نشستيم يكى از سادات به من اشاره كرد كه علّت آن توقّـف                      
 :را سؤ ال كنم ؟ گفتم 

 .تو از من به آن جناب نزديكترى 
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 :متوجه ما شد و فرمود) رضوان اللّه تعالى عليه (سـيـّد بحرالعلوم 

 :گفتم .  كه از همه رويم به آن جناب بازتر بودبا هم چه مى گوئيد؟ من

 :اين سيد مى خواهد بداند، سرّ آن توقّف در حال نماز چه بوده است ؟ فـرمـود

مـن وقـتـى در حال نماز بودم ديدم ، حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه براى زيـارت پـدر بـزرگــوارش وارد حـرم                       
ت شدم و لذا آن حالت كه مشاهده نموديد بـه مـن دسـت داد و           مطهر شد من از مشاهده جمال مقدسش مبهو       

 .من به ايشان نگاه مى كردم تا آنكه آن حضرت از حرم بيرون رفتند

 

 

 مالقات هشتم

 

 

 "كـشــف الغـمــّه     " و عـالّمـه اربـلى در كـتــاب        "نـجـم الثـّاقـب   "مـرحـوم حـاجـى نـورى در كـتـاب      
 : ثقات و شيعيان در بالد حلّه اين قضيه معروف است كه نقل كرده اند كه در نزد جمعى از

 "هـرقـل " اهـل قـريـه اى از اطـراف حـلّه بـه نـام "اسـمـاعـيـل بـن حـسـن هـرقـلى "مـردى بـه نـام 
 :بـود، وى نـقـل كـرده كـه 

ركيـد و چـرك و      در جـوانـى روى ران چـپ مـن غده اى بيرون آمده بود، كه هر سـال فـصـل بــهار مـى ت                   
 .خون زيادى از آن مى ريخت و اين كسالت مرا از همه كار باز داشته بود

 

 "سـيد بـن طـاووس       "يـك سـال كـه فـشـار و نـاراحـتيم بيشتر شده بود، به حلّـه آمـدم و خـدمت جنـاب                    
حلّه را جمع كرده رسـيـدم و از مرض و كسالتم به ايشان شكايت كردم ، آن سيد بزرگوار تمام اطباء و جرّاحان                

 :و شوراى پزشكى تشكيل داده آنها باالتّفاق گفتند
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اين غده در جائى بيرون آمـده ، كـه اگـر عـمـل شـود اسـمـاعـيـل بـه احـتـمـال قـوى مى ميرد و لـذا مـا                      
 .جرات نمى كنيم او را عمل كنيم 

 

 : به من فرمود"سيد بن طاووس "جناب 

بغداد بروم تو هم با ما بيا تا تو را به اطباء آنجا هم نشان بدهم ، شايد آنها بتواننـد         قصد دارم در اين نزديكى به       
 .تو را معالجه بكنند

 

 .من اطاعت كردم و پس از چند روز در خدمتش به بغداد رفتم 

 

ـهـا  اطباء و جرّاحان بغداد را هم با نفوذى كه داشت جمع كرد و كسالت مرا بـه آن                 "سيد بن طاووس    "جـناب  
گفت ، آنها هم شوراى پزشكى تشكيل دادند و مرا دقيقا معاينه كردند و باالخره نظـر پزشـكان حلّـه را تاءييـد                    

مـن خيلى دلگير شدم ، متاءسف بودم كه بايد تا آخر عمر با اين درد و      ! نمودند و از معالجه من خوددارى كردند      
 . كه زندگيم را سياه كرده ، بسوزم و بسازم ?مرض 

 

 بـه گـمـان آنـكـه مـن بـراى نـمـاز و اعـمـال عـبـاديـم مـتـاءثّرم به من             "سـيـّد بـن طـاووس    "ـنـاب  ج
 :فرمود

خداى تعالى نماز تو را با اين نجاست كه تو به آن آلوده اى قـبـول مـى كـنـد و اگــر بــه ايــن درد صـبــر           
ـ           ة اللّـه     " و حضـرت     "ائمـّه اطـهـار "ه  كـنـى خـدا بـه تـو اجـر مـى دهـد و تـو مـتـوسـّل ب علـيهم   ("بقيـ

 .بشو تا آنها به تو شفا عنايت كنند) السالم 

 

 :مـن گـفتم 

مى شوم و رفع كسالتم را از       ) عليهم السالم   (پس اگر اين طور است به سامراء مى روم و پناهنده به ائمه اطهار               
 . ارواحنا فداه مى خواهم "بقية اللّه "حضرت 
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ا وسـائل سـفـر مـهـيـّا كـردم و بـه طـرف سـامـراء رفـتـم و چـون به آن مكان شريف رسـيدم ، اول بـه                      لذ
مشرّف شـدم و بـعد به     ) عليهما السالم    ("امام عسكرى   " و حضرت    "امام هادى   "زيارت حرم مطهر حضرت     

م و بـه درگـاه خـداى تعالى بسـيار         ارواحنا فداه رفتم و شب را در آنجا ماند         "ولى عصر "سرداب مطهر حضرت    
 ))9((صـبـح بـه طـرف دجـله . استغاثه كـردم ) عليه السالم  ("صاحب االمر"ناليدم و به حضرت 

 

رفـتـم خـود را در كـنـار دجـله شـسـتـشـو كـردم ، غـسـل زيـارت نـمـودم و ظـرفـى را پـر از آب كــردم                    
اما هنوز در خـارج     . براى زيارت بروم    ) عـليـهـم السالم    ("ه اطـهـار ائم"و بـرخاستم كه به طرف حرم مطهر        

شهر بودم كه چهار نفر اسب سـوار را ديـدم ، كـه بـه طـرف مـن مى آيند و چون در اطراف سامراء جمعـى از    
 .سادات و اشراف خانه داشتند، گمان كردم كه اين چهار نفر از آنها هستند

 

ا عبور كنند ولى وقتى به من رسيدند ديدم دو جوان كه به خود شمشير بـسـتـه انـد و                  من كنارى رفتم ، تا آنه     
تـازه مـحاسنشان روئيده بود و ديگرى پيرمردى بسيار تميز و نيزه اى در دست داشـت و چـهـارمـى مــردى                   

نزديـك مـن    بـود كـه شـمـشير حمايل كرده و تحت الحنك انداخته و نيزه اى به دست گـرفـته بود بـا هـم                     
آمدند، آن دو جوان در طرف چپ اين شخص ايستادند و پيرمرد، در طــرف راســت او ايـسـتــاد و آن مــرد                        
نـيـزه به دست وسط راه ، در حالتى كه سرنيزه را به زمين گـذاشـتـه بـود ايـسـتـاد و به من سالم كردند، من 

 :جواب دادم ، آن شخص به من فرمود

 :عرض كردم ! ؟فردا از اينجا مى روى 

 .بله 

 

 :فرمود

 .پيش بيا تا زخمت را ببينم 
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 :مـن در دلم گـفـتـم 

ايـنـهـا كـه اهـل بـاديـه هـسـتـنـد از نـجـاسـت پـرهـيـزى نـدارنــد، مــن هـم تـازه غسـل كـرده ام و                      
 .لباسهايم هنوز تر است ، اگر دستشان را به لباس من نمى زدند بهتر بود

 

وز در اين فكر بودم ، كه آن شخص خم شد و مرا به طرف خود كشيد و دستش را بـه آن                       بـه هـر حال من هن    
 .زخم گذاشت و فشار داد كه احساس درد كردم 

 

 :سـپـس دستش را برداشت و بر روى زين مانند اول نشست ، آن پيرمرد به من گفت 

 : يعنى "اَفْلَحت ي ا اِسم اعي ل "

 :فتم من گ! اى اسماعيل رستگار شدى 

 :باز همان پيرمرد گفت ! شما رستگاريد، در ضمن تعجب كردم كه آنها اسم مرا از كجا مى دانند

دويدم و ران مقدسش و ركابش را     ! من با شنيدن اين جمله      !  است ؟  "امام زمان   "رستگار و خالص شدى اين      
 .بوسيدم و عقب آنها دويدم 

 

 :به من فرمود

 .برگرد

 

 :گفتم 

 .دا نمى شوم از شما هرگز ج
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 :باز به من فرمود

 .برگرد مصلحت تو در برگشتن است 

 

 :گفتم 

 .من هرگز از شما جدا نمى شوم 

 

 :آن پـيـرمـرد گفت 

 : شرم نمى كنى امام زمانت دوبار به تو فرمودند"اسماعيل "اى 

 ارواحنا فـداه    "ية اللّه   بق"مـن ايـسـتادم ، آنها چند قدم از من دور شدند، حضرت            !! برگرد و تو اطاعت نكردى      
 :ايستاد و رو به من كـرد و فـرمـود

 تو را مى طلبد و به تو عطائى مى دهد، از او قبول نكـن و                 "مستنصر خليفه عباسى    "وقـتى به بغداد رسيدى     "
 ))10(("رضى "به فرزندم ، 

 

، كه هر چه بخـواهى بـه         درباره تو بنويسد و من به او سفارش مى كنم            "على بن عوض    "بگو كه نامه اى به      
 ."تو بدهد

 

مـن هـمـانـجـا ايـسـتـادم و سخنان آن حضرت را گوش دادم ، آنها بعد از اين كلمات حركت كردند و رفتند                    
 .و از نظرم غائب شدند

 

امـّا ديـگر نمى توانستم از كثرت غم فراق آن حضرت به طرف سامراء بروم همانجا نشستم ، گريه مى كردم و            
 .آن حضرت اشك مى ريختم از دورى 
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بـاالخـره پـس از سـاعـتـى حـركـت كـردم و بـه سـامـراء رفـتـم ، جـمـعـى از اهل شـهر كـه مـرا ديدنـد                 
 :گفتند

 :با كسى دعوا كرده اى ؟ گفتم ! چرا حالت متغير است ؟

 :نه ولى شما بگوئيد كه اين اسب سواران كه بودند؟ گفتند

 .ن اين منطقه باشندممكن است از سادات و بزرگا

 

 :گفتم 

 :گفتند!! بود) عليه السالم  ("صاحب االمر"نه آنها از بزرگان اين منطقه نبودند يكى از آنها حضرت 

 :گفتند! كدام يكى از آنها؟ من آن حضرت را معرّفى كردم 

 :زخمت را به او نشان دادى ؟ گفتم 

 .بلى او خودش آن را فشار داد و درد هم گرفت 

 

 :ران مرا باز كردند، اثرى از آن زخم نبود من خودم هم تعجب كردم و به شك افتادم و گفتم آنها 

مردم كه متوجه شدند، كـه مـن بـه    !! شايد پاى ديگرم زخم بوده ، لذا پاى ديگرم را باز كردم باز هم اثرى نبود             
 شدند و پيراهنم را پاره كردند و اگـر          دور مـن جـمـع  . شفا يافته ام    ) عليه السالم    ("بقية اللّه   "بركت حضرت   

 .جمعى مرا از دست مردم خالص نمى كردند زير دست و پاى مردم از بين مى رفتم 

 

 رسيد او آمد و ماجرا را با جميع خصوصـيات      "بين النهرين   "ايـن جـنـجـال و سـر و صـدا بـه گـوش نـاظـر          
 .غداد بنويسدسؤ ال كرد و رفت و منظورش اين بود كه ماجرا را به ب
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بـاالخـره مـن شـب در آنـجـا ماندم و صبح جمعى از دوستان مرا مشايعت كردند و من به طرف شـهر بغـداد                      
 .حركت كردم و رفتم 

 

روز بـعـد بـه بـغـداد رسـيـدم ، ديـدم جـمـعـيـّت زيـادى سـر پـل بـغـداد جـمـع شـده انـد و هـر كــه از                    
و چــون   . يـّاتـش را سـؤ ال مـى كـنـنـد و مـنـتـظـر كـسـى هـسـتـنــد          راه مـى رسـد اسـم و خـصـوصـ     

مـرا ديـدنـد و نـام مـرا سـؤ ال كردند و مرا شناختند به سر من هجوم آوردند لباسى را كه تازه پوشـيده بـودم                    
رسـيدند و   با جمعـى  "سيد رضى الدين بن طاووس "پاره كردند و بـردنـد و نـزديـك بود مرا هالك كنند كه     

 جريان را به بغداد نوشته و او        "بين النهرين   "مـردم را دور كـردند و مرا نجات دادند، بعدها معلوم شد كه ناظر              
 .مردم را خبر كرده است 

 

 : به من گفت "سيد رضى الدين بن طاووس "

 :گـفـتـم ! آن مردى كه مى گويند شفا يافته توئى ؟

باز كرد و دقيق آن را نگاه كرد و چون قبال هم زخم را ديده بود و حاال اثـرى                    بـلى از اسـب پياده شد پاى مرا        
 :وقـتـى كـه بـه حـال آمـد بـه مـن گـفـت !  كرد و بيهوش افتاد?از آن نمى ديد گريه زيادى كرد و غش 

بقية " حضرت   وزيـر خـليـفـه قبل از آمدن تو مرا طلبيده و گفته كه از سامراء كسى مى آيد، كه خدا به وسيله                   
 .او را شفا داده و او با تو آشنا است زود خبرش را براى من بياور) عليه السالم  ("اللّه 

 

 :بـاالخـره مـرا نـزد وزير كه از اهل قم بود برد و به وزير گفت 

 :وزيـر رو بـه مـن كـرد و گـفـت . اين مرد از دوستان برادر من اسـت 

وزير اطبائى را كه قـبال      .  قـصـّه ام را از اول تـا بـه آخـر بـراى او نقل كردم              قـصـّه ات را نـقـل كـن ، مـن      
 :مرا ديده بودند جمع كرد و به آنها گفت 

 :شما اين مرد را ديده ايد و مى شناسيد؟ همه گفتند

 :وزير به آنها گفت . بلى او مبتال به زخمى است كه در رانش مى باشد
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 :ا گـفـتـنـدعالج او چيست ؟ هـمـه آنـهـ

 "اسماعيل  "عـالج او مـنـحـصـرا در عـمـل كـردن پـاى او اسـت و اگـر آن را جـرّاحـى كنند مشكل است                  
 .زنده بماند

 

 :وزيـر پـرسـيد

 :بر فرض كه جرّاحى شود و زنده بماند چقدر مدت الزم دارد كه جاى آن خوب شود؟ گـفـتـنـد

 آن زخم خوب شود ولى جاى آن سفيد و بدون آنكـه مـوئى از آنجـا                  الاقـل دو ماه مدت الزم است ، كه جاى        
 .بيرون آيد باقى مى ماند

 

 :وزير از آنها پرسيد

 :شما چند روز است كه زخم او را ديده ايد؟ گفتند

 .ده روز قبل او را معاينه كرده ايم 

 

 :وزير گفت 

 :عجب كردند، يكى از آنها مسيحى بود گفت و ران مرا برهنه كرد و به آنها نشان داد اطباء ت. نزديك بيائيد

 . است "مسيح "به خدا قسم اين معجزه حضرت 

 

او وزير را طلبيد و دستور داد كه مرا نزد او ببـرد وزيــر مــرا نــزد                   .  رسيد "خليفه  "باالخره اين خبر به گوش      
 : بـرد و او بـه مـن گـفـت "خـليـفـه مـسـتـنـصـر بـاللّه "

 .ا نقل كن كـه جـريـانـت ر
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 .مـن جـريـان را براى او نقل كردم به خادمش دستور داد كيسه پولى را كه هزار دينار در آن بود به من بدهد

 

 .من قبول نكردم 

 

 :خليفه گفت 

 :از كه مى ترسى ؟ گـفـتـم 

خليفـه  .  چيزى قبول نكن     "مستنصر"از آنـكـه مـرا شـفا داده زيرا خود آن حضرت به من فرموده است كه از                
 ))11.((بسيار مكدر شد و گريه كرد

 

 . كـه در كـتـب مـتـعـدده اى نقل شده است "اسـمـاعـيـل هـرقـلى "ايـن بـود جـريـان 

 

 :در اين قضيه چند نكته قابل توجه وجود دارد

ه مـ       "امام عصر "اول آنـكـه انـسـان وقـتى متوسل به        ى فرماينـد و   روحى له الفداء بشـود آن آقـا بـه او توجـ
 .خودشان به سراغ او مى آيند

 

 .دوم آنكه انسان در هر حال بايد مطيع و فرمانبردار امام زمانش باشد

 

سـوم آنـكـه انـسـان نـبـايـد دسـت بـه طـرف امـوال كـسـانـى كـه از راه ظـلم و سـتـم و اعمـال قـدرت                    
 .دپول به دست آورده اند دراز كند و از آنها هديه اى بگير
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 .چهارم آنكه سيد بن طاووس را آن حضرت فرزند خود دانسته اند

 

 

 مالقات نهم

 

 

وقـتـى كـه مـا در قـم مـشـغـول تـحـصـيـل بـوديـم ايـن قـضـيــه در بـيــن فـضــال و اهــل عــلم و                      
 بـه  "ز روح پروا"اهـل حـال مـعـروف بود و من از طريق ديگرى هم تاءييد آن را دريافت كرده ام و در كتاب  

 :جهتى تاءييدش را اشاره نموده ام و آن قضيه اين است 

بود، در خـارج شـهـر از ) عليه السالم  ("على بن جعفر"سابقا راه قم به مسجد جمكران از طرف مرقد حضرت       
شّاق ايـن راه آسيابى بود كه اطرافش چند درخت وجود داشت و جاى نسبتا با صفائى بـود، آنـجـا مـيـعادگاه ع                  

حـاج مـالّ   "بود، صبح پنجشنبه هر هفته جـمـعـى از دوسـتـان مـرحـوم          ) عليه السالم    ("بقية اللّه   "حضرت  
 در آنجا جمع مى شدند، تا به اتّفاق به مسجد جـمـكـران بـرونـد، يـك روز صـبـح پـنجشنبه ، اول                   "آقاجان  

حـاج مـيــرزا تـقــى زرگــرى       "ـسـلمـيـن آقـاى   كسى كه به ميعادگاه مى رسد، مرحوم حجة االسـالم والم         
 : بـود در آنجا مى بيند كه حـال تـوجـّه خـوبـى دارد بـا خـود مـى گـويـد"تـبـريـزى 

اگـر بـمـانـم تـا رفـقا برسند شايد نتوانم حال توجهم را حفظ كنم ، لذا تنها به طرف مسجد جمكران حركـت                     
ب بـوده كـه جـمـعـى از طـالّب پس از زيارت مسجد جمكران كـه بـه               مى كند و آن قدر توجه و حالش خـو        

 .قم برمى گشتند، با او برخورد مى كنند ولى او متوجه آنها نمى شود

 

 نيامده ، از طـالّبـى كـه      "ميرزا تقى   "رفـقـاى ايـشـان كه بعدا سر آسياب مى آيند، گمان مى كنند كه آقاى              
 :راجعت مى كنند، مى پرسندتـدريـجـا از مـسـجـد جـمكران م

 :شما آقاى ميرزا تقى را نديديد؟ همه مى گويند
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چرا او با يك سيد بزرگوارى به طرف مسجد جمكران مى رفت و آنها آنچنان گرم صحبت بودند كه به ما توجه 
 .نكردند

 

او در مـقـابـل   رفـقـاى ايـشـان بـه طـرف مـسـجد جمكران مى روند، وقتى وارد مسجد مى شوند، مى بينند                
 : مـى آورنـد و از او سـؤ ال مى كنند?مـحـراب افـتـاده و بـيـهـوش اسـت او را بـه هـوش 

 :چرا بيهوش افتاده بودى ؟ آن سيدى كه همراهت بود چه شد؟ مـى گـويـد

. مـن وقـتى به آسياب رسيدم ، ديدم حال خوشى دارم ، تنها بـه طـرف مسـجد جمكـران حـركــت كــردم                         
صـحـبــت مــى    ) ارواح العالمين لتراب مقدمـه الفــداء       ("بقية اللّه   "ـى هـمـراهـم نبود ولى با حضرت       كـس

كـردم ، بـا آن حـضـرت مـنـاجـات مـى نـمـودم ، تـا رسـيـدم بـه مقابل محراب ، اين اشعار را مى خوانـدم                     
 :و اشك مى ريختم 

ش يك ساعت خدا را، تا خدا را بـا تـو بيـنم تــا تــو را                   با-----با خداجويان بى حاصل ، مها تا كى نشينم ؟         
زلف رويـت ، كـرده فـارغ ، از خيـال آن و ايـنم اى              -----ديـدم مـهـا، نـى كـافـرسـتـم ، نـى مـسـلمـان        

بى تو گر خاطر كشد، بر جانب خلد برينم آسمان شبها، به مـاه              -----اندر دوزخ هجرت بسوزم     ! بهشتى روى   
تا سحرگه ، خفتـه بـا يـك آسـمان مـه ، در زميـنم در يـمـيــن و در يـســارم ،                         -----نداندخويش نازد، او    

زين سبب افتان ز مستى ، بـر يسـار و بـر يميـنم زيــر لـب گـويــد، بــه                       -----مـطـرب و سـاقى نشسته     
نـدر  عشوه ها بايد خريد، از نرگس سحر آفرينم آن كمان ابـرو غـزال ، ا               -----هـنـگـام نگه كردن به عاشق      

من بدين انديشه ، اى صياد عمرى در كمينم گاه گاهى ، با نگاهى ، گـر نـوازى جـور                     -----كمند كس نيفتد  
--مستحقّم ، زانكه صاحب خرمنى ،من خوشه چينم اى نسيم كوى جانان ، بر سر خاكم گذر كن                   -----نبود
د و پاسخ مـرا داد مـن طاقـت    آب چشمِ اشكبارم ، بين و آه آتشينم ناگهان صدائى از طرف محراب بلند ش      ---

 .نياوردم و از هوش رفتم 

 

بوده ولى كسى كه صداى آن حـضـرت را        ) عليه السالم   (معلوم شد كه تمام راه را در خدمت حضرت بقية اللّه            
مى شنود از هوش مى رود چگونه طاقت دارد كه خود آن حضرت را ببيند، لذا مردم كـه آقـا را نمـى شـناختند                          

 .دندحضرت را مى دي
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 .برخوردار بود) عليه السالم  ("حجـّة بن الحسن "ولى خود او تنها از لذّت مناجات با حضرت 

 

 

 مالقات دهم

 

 

 نـقـل شـده و در دسـتـرس      "مـفـاتـيـح الجـنـان   " در كـتـاب    "عـلى بـغـدادى   "اگـر چـه قـضـيـّه حـاج     
ل الزم دانستم كه آن حكايت را هـم در اينجـا نقـل               هـمـه مـردم قـرار گـرفـتـه اسـت ، ولى بـه سـه دلي          ?

 .كنم 

 

 :اول 

آنكه معموال كسانى كه مفاتيح را باز مى كننـد و مـى خواننـد بـه قصـد دعاهـا و زيارتهـاى آن ، آن را مــى                              
 .خـوانـنـد و كـمـتـر كـسـى اسـت كه اين سرگذشت را به خصوص كه طوالنى هم هست بخواند

 

ته باشد، كه در آن دقت كند ولى كسـانى كـه ايـن كتـاب را برمـى دارنـد بـه قـصــد                         و يـا وقـت آن را داشـ     
رسيده اند، مطالعه مى كنند، طبعا حال و حوصله        ) عليه السالم    ("امام زمان   "سـرگذشتهاى كسانى كه خدمت     

 .مطالعه آن را دارند

 

 :دوم 

 بـراى خواننـدگان محتـرم بـعـضــى از          آنـكـه اين قصه در كتاب مفاتيح با قلم زمـان قـديم نوشـته شـده و                
مـطـالبـش مشكل و بلكه نامفهوم به نظر مى رسيد، لذا الزم دانستم كه در الفاظش تغييرى بدهم و بـه قلـم                       

 .روز آن را بنويسم و تقديم كنم 
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 :سوم 

كـه  آنكه سند اين قصه به قدرى درست و صحيح و محكم و خودش به قدرى آموزنده و منقلب كننده اسـت ،                
 .من نتوانستم آن را نقل نكنم و اميدوارم شما خوانندگان محترم هم از حقيقت آن استفاده كاملى بفرمائيد

 

 : رضوان اللّه تعالى عليه مى گويد"عباس قمى "مرحوم حاج شيخ 

 "حـاج عــلى بـغــدادى      "مـنـاسـب اسـت كـه در ايـنـجـا حـكـايـت سـعـيـد صـالح ، صـفـى مـتـقـى ،             
 .شودنقل 

 

 :شـيـخ مـا در كـتـاب جـنـة المـاوى و كـتـاب نـجـم الثـّاقـب ايـن حـكـايـت را نقل كرده و مى گويد

اگر در كتاب نجم الثّاقب حكايتى جز اين حكايت ، يقينى و صحيحه كه در آن فوائد زيـادى اسـت و در ايـن                        "
 ."نزديكيها واقع شده نبود كافى بود

 

به گردنم بود و لذا به نجف اشرف رفتم         ) عليه السالم   (كه هشتاد تومان سهم امام      حاج على بغدادى نقل كرده      
 اعلى اللّه مقامه دادم و بيست تومان ديگر را بـه جنـاب              "شيخ مرتضى   "و بيست تومان از آن پول را به جناب          

 و   دادم "شيخ مـحـمــد حـســن شـروقى        " و بيست تومان به جناب       "شيخ محمد حسن مجتهد كاظمينى      "
شـيــخ  "تنها بيست تومان ديگر به گردنم باقى بود، كه قصد داشتم وقـتــى بــه بـغــداد بـرگـشـتــم بــه                      

 بدهم و مايل بودم كه وقتى به بغداد رسـيدم ، در اداى آن عجلـه                 "مـحـمـد حـسـن كـاظـمـيـنـى آل يس      
 .كنم 

 

سـالم (فر و حضرت امام محمد تـقـى       در روز پنجشنبه اى بود كه به كاظمين به زيارت حضرت موسى بن جع             
 رسـيدم و    "شـيـخ مـحـمـد حـسـن كـاظـمـيـنــى آل يـس         "رفـتـم و خـدمـت جـنـاب     ) اللّه عـليـهـمـا 
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مقدارى از آن بيست تومان را دادم و بقيه را وعده كردم كه بعد از فروش اجناس به تدريج به من حواله دهنـد                        
 .كه بدهم 

 

ـ     نـجـشنبه عصر به قصد بغداد حركت كردم ولى جناب شيخ خواهش كرد كه بمانم عذر               و بـعـد هـمـان روز پ
خواستم و گفتم بايد مزد كارگران كارخانه شعربافى را بدهم و چون رسم چنين بود كه مـزد تمـام هفتـه را در                         

 .شب جمعه مى دادم 

 

يدم ، كه از طرف بـغداد رو به من    لذا بـه طرف بغداد حركت كردم ، وقتى يك سوم راه را رفتم سيد جليلى را د                
مى آيد وقتى نزديك شد به من سالم كرد و دستهاى خود را دراز كرد كه با مـن مـصـافـحــه و مـعـانـقــه                        

 :كـنـد و فـرمـود

 . و مـرا در بغل گرفت و با هم با كمال محبت معانقه كرديم و هر دو يكديگر را بوسيديم "اهـالً و سـهـالً"

 

 .اركـش عـمـّامـه سـبـز روشـنـى بـود و روى صـورتـش خال سياه بزرگى بودبـر سـر مـبـ

 

 :ايستاده و فرمود

 :؟ گفتم " حاج على خير است كجا مى روى "

 .بودم زيارت كردم و به بغداد برمى گردم ) عليهما السالم (كاظمين 

 

 :فرمود

 ."امشب شب جمعه است ، بيا به كاظمين برگرديم "
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 :گفتم 

 :فـرمـود! من نمى توانم و امكانات ندارم آقاى 

شهادت دهم ، كه تو از دوسـتـان و مواليان ما          ) عليه السالم   (بـرگـرد تـا نـزد جـدم امـيـرالمؤ منين       ! دارى  "
 :هستى و شيخ هم شهادت مى دهد، ما دو شاهد مى شويم ، و خداى تعالى هم فرموده 

 .دو شاهد بياوريد

 

ود، به آنچه من در دل نيت كرده بودم ، كه وقتى جناب شـيخ را ديـدم ، از او تـقـاضــا                       اين مطلب اشاره اى ب    
كـنـم كـه چـيـزى بـنـويـسـد و در آن شـهـادت دهـد، كـه مـن از مـواليـان اهل بيت عصمت و طهارتم و                   

 .آن را در كفن خود بگذارم 

 

 :گفتم 

 :فرمود!  دهيد؟شما اين مطلب را از كجا مى دانيد و چطور شهادت مى

 :؟ گفتم "كسى كه حق او را به او مى رسانند، چگونه رساننده را نمى شناسد"

 :چه حقى ؟ فرمود

 :گفتم ! "آنچه به وكالى من رساندى "

 :وكالى شما كيست ؟ فرمود

 :گفتم ! "شيخ محمد حسن "

 :فرمود! او وكيل شما است ؟

 ."وكيل من است "
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اين سيد جليل كه مرا به اسم صدا زد با آنكه مرا نمى شـناخت كيسـت ؟ بـه                    ايـنجا در خاطرم خطور كرد، كه       
 :باز با خودم گفتم !  كرده ام ?خودم جواب دادم ، شايد او مرا مى شناسد و من او را فراموش 

بـه او چيـزى     ) عليه السالم   (حتما اين سيد از سهم سادات از من چيزى مى خواهد و چقدر مايلم از سهم امام                  
  .بدهم

 

 :لذا بـه او گـفـتـم 

از حـقّ شـمـا پولى نزد من بود كه به آقاى شيخ محمد حسن مراجعه كردم و بايد با اجازه او چيزى به ديگران                   
 .بدهم 

 

 :او به روى من تبسمى كرد و فرمود

 ." بله بعضى از حقوق ما را به وكالى ما در نجف رساندى "

 

 :گفتم 

 :رمودآنچه را داده ام قبول است ؟ ف

 ."بله "

 

 :مـن بـا خـودم گـفـتـم 

 :و با خود گفتم ! ايـن سـيـد كـيـسـت كـه عـلمـاء اعـالم را وكيل خود مى داند و مقدارى تعجب كردم 

 .البتّه علماء وكاليند در گرفتن سهم سادات 
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 :سپس به من فرمود

 ."برگرد با هم برويم جدم را زيارت كن "

 

ت چـپ مـرا در دسـت راست خود نگه داشته بود و با هم قدم زنان به طرف كاظمين             مـن بـرگـشـتـم او دسـ   
 .مى رفتيم 

 

در طـرف راسـت مـا نهر آب صاف سفيدى جارى بود و درختان مركّبات ليمو و نارنج و انـار و انگـور و غيـره                         
 .همه با ميوه ، در يك وقت كه موسم آنها نبود بر سر ما سايه افكنده بود

 

 :گفتم 

 :اين نهر و اين درختها چيست ؟ فرمود

 ." هر كس از مواليان و دوستان ما باشد و جدم را زيارت كند اينها با او هست "

 

 :گفتم 

 :سؤ الى دارم ؟ فرمود

 ."بپرس "

 

 :گـفـتـم 

 :مـرحـوم شـيخ عبدالرّزاق ، مدرس بود روزى نزد او رفتم شنيدم مى گفت 
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روزهـا روزه بـگـيـرد و شـبـهـا را بـه عـبـادت مـشـغـول بـاشـد و چـهـل            كسى كه در تـمـام عـمـر خـود       
حـج و چـهـل عـمـره بـجا آورد و در ميان صفا و مروه بميرد و از دوستان و مواليان حضـرت اميرالمـؤ منـين                        

 !.براى او فائده اى ندارد! نباشد) عليه السالم (

 

 :فرمود

 ."آرى واللّه براى او چيزى نيست "

 

 :سپس از احوال يكى از خويشاوندان خود سؤ ال كردم و گفتم 

 :هست ؟ فرمود) عليه السالم (آيا او از مواليان حضرت اميرالمؤ منين 

 ."بله او و هر كس متعلّق به تو است از مواليان خواهد بود"

 

 :گفتم 

 :اى آقاى من سؤ الى دارم ؟ فرمود

 :؟ گفتم "بپرس "

 :مى خوانند) عليه السالم (ن روضه خوانهاى امام حسي

چطور است او در جـواب      ) عليه السالم   ( از شخصى سؤ ال كـرد، كـه زيارت سيدالشّهداء          ?كه سليمان اعمش    
 :گفت 

بدعت است ، شب سـليـمـان اعـمـش در خـواب ديـد، كـه هـودجـى در مـيـان زمـيـن و آسـمـان اسـت ،                  
 :ست ؟ گفتندسـؤ ال كرد كه در ميان اين هودج كي

 .هستند) عليهما السالم (حضرت فاطمه زهراء و خديجه كبرى 
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 :گفت 

 :كجا مى روند؟ گـفـتـنـد

مى روند و ديد رقعه هـائى را از هـودج           ) عليه السالم   (چـون امـشـب شب جمعه است ، به زيارت امام حسين           
 :مى ريزند كه در آنها نوشته شده 

 ."فى ليلة الجمعة امان من النّار يوم القيامة ) عليه السالم (امان من النّار لزوار الحسين "

 

) در شب جمعه و امان از آتش روز قيامت          ) عليه السالم   (امـان نـامـه اى است از آتش براى زوار سيدالشّهداء          (
 :آيا اين حديث صحيح است ؟ فرمود

 ."بله راست است و مطلب تمام است "

 

 :گـفـتـم 

 :ـحـيح است كه مى گوينداى آقـاى مـن ص

 :را در شب جمعه زيارت كند، براى او امان است ؟ فرمود) عليه السالم (كسى كه امام حسين 

 .و اشك از چشمان مباركش جارى شد و گريه كرد. "آرى واللّه "

 

 :گفتم 

 :اى آقاى من سؤ الى دارم ؟ فرمود

 ."بپرس "

 

 :گفتم 
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رفـتم ) عـليـه السـّالم   (نه به زيارت حضرت على بن موسى الرّضا         هزار و دويست و شصت و       ) 1269(در سال   
عربى از عربهاى شروقيه ، كه از باديه نـشـينان طرف شرقى نجف اشرف اند را مالقات ) نيشابور(در قريه درود 

 :كردم و او را مهمان نمودم از او پرسيدم 

 : ؟ گـفـت چگونه است) عليه السالم (واليت حضرت على بن موسى الرضا 

عليـه  (بـهـشـت اسـت ، تـا امـروز پـانـزده روز اسـت كـه مـن از مال مواليم حضرت على بن موسى الرضـا                  
مى خورم نكيرين چه حق دارند در قبر نـزد مـن بـيايند و حال آنكه گوشت و خون مـن از طعـام آن                       ) السالم  

مى آيـد و او را از دسـت منكـر و            ) ليه السالم   ع(حضرت روئيده شده آيا صحيح است آيا على بن موسى الرضا            
 :نكير نجات مى دهد؟ فرمود

 ."آرى واللّه جد من ضامن است "

 

 :گفتم 

 :آقاى من سؤ ال كوچكى دارم ؟ فرمود

 ."بپرس "

 

 :گـفـتـم 

 :قبول است ؟ فرمود) عـليـه السـّالم (زيـارت مـن از حـضـرت رضـا 

 ."انشاء اللّه قبول است "

 

 :گفتم 

 .آقاى من سؤ الى دارم 
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 :فرمود

 ."بپرس "

 

 :گفتم 

 :؟ فرمود)او با من در راه مشهد رفيق و شريك در مخارج بود(زيارت حاج احمد بزاز باشى قبول است ، يا نه ؟ 

 ."زيارت عبد صالح قبول است "

 

 :گفتم 

 :سؤ الى دارم ؟ فرمود

 ."بپرس "

 

 :گـفـتـم 

 .سـفـر مـا بـود زيـارتـش قبول است ؟ جوابى ندادندفـالن كـس اهـل بـغـداد كـه هـمـ

 

 :گـفـتـم 

ايـن  . (زيـارتـش قـبـول اســت ؟ بــاز هـم جـوابى ندادنـد            ! آقـاى مـن ايـن كـلمـه را شـنـيـديـد؟ يـا نـه         
 شخص با چند نفر ديگر از پولدارهاى بغداد بود و دائما در راه به لهو و لعب مشغول بود و مادرش را هم كشـته                        

 ).بود
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در ايـن مـوقع به جائى رسيديم ، كه جاده پهن بود و دو طرفش باغات بود و شـهر كـاظمين در مــقابل قـرار                       
گرفته بود و قسمتى از آن جاده متعلّق به بعضى از ايتام سادات بود، كه حكومـت بــه زور از آنـهــا گـرفـتــه        

اهل تقوى كه از آن اطّالع داشـتند، از آن راه عبـور نمـى               بـود و بـه جـاده اضـافـه نـمـوده بـود و مـعـمـوال          
 :گفتم ! كردند ولى ديدم آن آقا از روى آن قسمت از زمين عبور مى كند

 :فـرمـود! اى آقاى من اين زمين مال بعضى از ايتام سادات است تصرّف در آن جائز نيست 

ذريه او و اوالد ما است براى مواليان ما تصـرّف           و  ) عليه السالم   (اين مكان مال جد ما حضرت اميرالمؤ منين         "
 ."در آن حالل است 

 

در نـزديـكـى همين محل باغى بود كه متعلّق به حاج ميرزا هادى است او از متمولين معروف ايران بود كه در                     
 .بغداد ساكن بود

 

 :گـفـتـم 

 :آقـاى مـن مـى گـويـنـد

است اين راست است يا نه ؟       ) عليه السالم   ( موسى بن جعفر     زمـيـن بـاغ حـاجـى مـيـرزا هـادى مال حضرت      
 :فرمود

در ايـن وقـت رسـيـديم به جوى آبى ، كه از شط دجله براى مزارع كشيده اند ! " چه كار به اين كارها دارى "
 دو راه و از ميان جاده مى گـذرد و بعد از آن دو راهى مى شود، كه هر دو راه به كاظمين مى رود، يكى از ايـن                 

اسمش راه سلطانى است و راه ديگر به اسم راه سادات معروف است ، من به آقا عـرض كـردم بيـا از ايـن راه                           
 ).يعنى راه سلطانى (برويم 

 

 :فرمود

 ."نه از راه خودمان مى رويم "
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از آنـجـا چـند قدمى برداشتيم ، خودم را در صحن مقـدس كـاظمين كنـار كفشـدارى ديـدم ، هـيچ كوچـه و               
 كه طرف شـرقى حـرم اسـت و پـائيــن            "باب المراد "بـازارى را نـديـدم ، داخـل ايـوان شـديـم و از طـرف           

پـاى مـقـدس اسـت ، وارد شـديـم و آقـا بـه در رواق معطّل نشـد و اذن دخـول نخوانـد و وارد حـرم شـد و                         
 :ايستاد و فرمود

 ."زيارت بكن "

 

 :گفتم 

 .من سواد ندارم 

 

 :فرمود

 ." تو زيارت بخوانم براى"

 

 :گفتم 

 .بلى 

 

 :فـرمـود

 و باالخره بـر يـك يك از ائمه        "ءادخـل يـا اللّه السـّالم عليك يا رسول اللّه السالم عليك يا اميرالمؤ منين              "
 :و فرمود) عليه السالم (سالم كرد تا رسيد به حضرت عسكرى 

 :ز آن به من فرمود بعد ا"السالم عليك يا ابا محمد الحسن العسكرى "

 :؟ گفتم "امام زمانت را مى شناسى "

 .چطور نمى شناسم 
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 :فرمود

 ."به او سالم كن "

 

 :گـفـتـم 

 :آقا تبسمى كرد و فرمود"السـّالم عـليـك يـا حجة اللّه يا صاحب الزّمان يابن الحسن "

م و خـود را بـه ضـريح مقـدس            پــس داخــل حــرم شـديــ        "عـليـك السـّالم و رحـمـة اللّه و بـركـاتـه        "
 :چسبانديم و ضريح را بوسيديم به من فرمود

 ."زيارت بخوان "

 

 :گفتم 

 .سواد ندارم 

 

 :فرمود

 :؟ گفتم "من براى تو زيارت بخوانم "

 .بله 

 

 :فرمود

 :؟ گفتم "كدام زيارت را براى تو بخوانم "



 67

 .هر زيارتى كه افضل است 

 

 :فرمود

 :، سپس مشغول زيارت امين اللّه شد و آن زيارت را به اين نحوه خواند"ت زيارت امين اللّه افضل اس"

السـّالم عـليكما يا امينى اللّه فى ارضه و حجتيه على عباده اشهد انكما جاهـدتما فـى اللّـه حـقّ جـهــاده و                "
جــواره فـقــبضكما اليـه      حتّى دعاكما اللّه الـى      ) صلى اللّه عليه و آله      (عـمـلتـمـا بـكتابه و اتّبعتما سنن نبيه       

 . تا آخر زيارت "....باختياره و الزم اعدائكما الحجة مع ما لكما من الحجج البالغة على جميع خلقه 

 

در ايـنـجا چراغهاى حرم را روشن كردند، يعنى شمعها روشن شد ولى ديدم حرم روشـنى ديگـرى هــم دارد،                     
د و شـمـعـهـا مـثـل چراغى بودند كـه در آفتـاب روشـن       نـورى مـانـنـد نـور آفـتـاب در حـرم مـى درخـشـ       

 .باشد و آنچنان مرا غفلت گرفته بود كه به هيچ وجه ملتفت اين همه از آيات و نشانه ها نمى شدم 

 

وقتى زيارتمان تمام شد، از طرف پائين پا به طرف پشت سر يعنى به طرف شرقى حرم مـطهر آمديم ، آقـا بـه                
 :من فرمودند

 :؟ گفتم "را بكنى ) عليه السالم (ى زيارت جدم حسين بن على آيا مايل

 .بله شب جمعه است زيارت مى كنم 

 

 :آقا برايم زيارت وارث را خواندند، در اين وقت مؤ ذن از اذان مغرب فارغ شد به من فرمودند

 رفتيم آنـجــا   ما با هم به مسجدى كه پشت سر قبر مقدس است"بـه جـمـاعـت مـلحق شو و نماز بخوان       "
نـمـاز جـمـاعـت اقـامـه شـده بـود، خـود ايـشـان فــرادى در طــرف راســت مـحــاذى امــام جــماعت                    
مـشغول نماز شد و من در صف اول ايستادم و نماز خواندم ، وقتى نمازم تمام شد، نگاه كردم ديدم او نيست با                       

نديدم ، البتّه قصد داشتم او را پيدا كنم و چنـد قرانـى    عجله از مسجد بيرون آمدم و در ميان حرم گشتم ، او را              
 .به او بدهم و شب او را مهمان كنم و از او نگهدارى نمايم 
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 :نـاگـهـان از خـواب غـفـلت بـيـدار شـدم ، بـا خودم گفتم 

ا اطــاعت  ، كـه در مـحـضـر او انـجـام شـد، مـن امــر او ر !اين سيد كه بود؟ اين همه معجزات و كـرامـات        
با آنكه او   ! و اسم مرا مى دانست      ! و حـال آنـكـه بـه هيچ قيمتى برنمى گشتم         ! و از ميان راه برگشتم      ! كردم  

و آب جـارى در ! و ديـدن درخـتـهـا! و جـريـان شـهـادت او و اطـّالع از خـطـورات دل مـن        ! را نديده بودم    
باالخره به ...!! و غيره ! سالم عرض كردم ) عليه السالم (مان وقتى به امام ز! و جواب سالم من ! غـيـر فصل   

 :كفشدارى آمدم و پرسيدم 

 :آقائى كه با من مشرّف شد كجا رفت ؟ گـفتند

 :بيرون رفت ، ضمنا كفشدارى پرسيد اين سيد رفيق تو بود؟ گفتم 

و صـبح زود خـدمت آقـاى شـيخ          خالصه او را پـيـدا نكردم ، به منزل ميزبانم رفتم و شب را صبح كردم                . بله  
محمد حـسـن رفـتـم و جريان را نقل كردم او دست به دهان خود گذاشت و به من به اين وسيله فهماند، كـه           

 :اين قصه را به كسى اظهار نكنم و فرمود

 .خدا تو را موفّق فرمايد

 

ر    مـن هـم قـضـيـّه را بـه كـسى نمى گفتم ، تا آنكه يك ماه از اين جريان گذشت     يـك روز در حـرم مطهـ ،
 :كاظمين سيد جليلى را ديدم ، نزد من آمد و پرسيد

 :چه ديده اى ؟ گفتم 

 :او باز اعاده كرد، من هم باز گفتم . چيزى نديدم 

 ))12.((چيزى نديده ام و به شدت آن را انكار كردم ؟ ناگهان او از نظرم غائب شد و ديگر او را نديدم 

 

 ).ـر سـبـب شـد كـه حـاج عـلى بـغـدادى قـضـيـّه را بـراى مـردم نقل كندظـاهـرا بـرخـورد اخـي(
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 مالقات يازدهم

 

 

 : نقل مى كند كه "نـجـم الثـّاقـب "مـرحـوم حـاجـى نـورى رحـمـة اللّه در كـتـاب 

 : گفت كه "آل طالب " معروف به "شيخ باقر كاظمى "عـالم فاضل 

و .  نـقـل مــى كــرد     "آل رحـيـم   " از خـانـواده مـعـروف بـه      "رحـيـم  شيخ حـسـيـن   "مرد مؤ منى به نام      
 كه فعال امـام جماعـت   "شيخ ط ه "هـمچنين اين قضيه را عالم كـامـل ، فـاضـل عـابـد، مـصـباح االتقياء،       

 :مسجد هندى است و مورد اعتماد خاص و عام است ، نقل كرد كه 

 .ز مقدسين و متدينين شيخ حسين رحيم مردى بود پاك طينت و ا

 

 .او مبتال به مرض ريوى بود كه با سرفه اش خون بيرون مى آمد

 

ه غـذا                         و در عـيـن حال مبتال به فقر و تنگدستى عجيبى بود، حتّى قوت روزانه خود را نداشت ، غالبا براى تهيـ
 .به اطراف نجف اشرف نزد باديه نشينان مى رفت و از آنها چيزى مى گرفت 

 

 .ـن گـيـرودار چـون ازدواج نـكرده بود و هنوز جوان بود، عاشق دخترى كه در همسايگى آنها بود، گرديددر اي

 

 .ولى چون او فقير و مريض بود، به او آن دختر را نمى دادند، لذا فوق العاده ناراحت و مهموم و مغموم شده بود
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ده بود كه تصميم گرفت ، عـمــلى را كــه در            اين ابتالئات يعنى فقر و مرض و عشق به قدرى به او فشار آور             
نـجـف بـراى قـضـاء حـوائج مـعـروف اسـت ، انـجـام دهـد و آن ايـن اسـت كـه چـهل شب چهارشنبه به                  

 .مسجد كوفه برود و خدمت حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه برسد و از آن حضرت حوائجش را بگيرد

 

 .انجام دادباالخره چهل شب چهارشنبه اين عمل را 

 

 : فـرمـود"شـيـخ بـاقـر كـاظـمـى "مـرحـوم 

شـيـخ حـسـيـن خـودش مـى گـفـت مـن چـهـل شـب چـهـارشـنـبـه بـه مـسـجــد كـوفــه رفـتــم و                 
دقـّت كـردم كـه حـتـّى يـك شـب تـعـطيل نشود، شب چهارشنبه آخـر كـه از شـبهاى زمسـتان و ابـرى و                       

 .اران مى آمد، من به مسجد كوفه رفتم تاريك و باد تندى با نم نم ب

 

چـون از سـينه ام خون مى آمد و وسيله جلوگيرى آن را نداشتم همان بيرون مسجد در روى دكّه اى كه كنار                      
 .درِ مسجد است نشستم و اتّفاقا چيزى نداشتم كه به خودم بپيچم تا سرما نخورم 

 

 ، تا چند فنجـان قهـوه بخـورم كسـى آن اطــراف               فقط مختصرى قهوه آورده بودم و آتشى درست كرده بودم         
 .نـبـود فـوق العـاده دلتـنـگ بـودم ، غـصـّه ام زيـاد شـده بـود و دنـيـا در مقابل چشمم تاريك شده بود

 

چهل شب چهارشنبه است ، به اينجا مى آيم ، نه كسى را ديده ام و نه چيزى بـرايم ظـاهر شـده و نـه                           ! خدايا
 .ده است ، اين همه مشقّت و رنج كشيدم حوائجم برآورده گردي

 

 .چه شبهائى كه با ترس و لرز، خود را به اميدى به اين مسجد رساندم ولى هيچ خبرى نشد

 



 71

در ايـن فـكـرهـا بـودم ، خـواستم فنجانى قهوه بريزم و بخورم ، ديـدم مـرد عربـى از طـرف درِ اول مسـجد                     
 .متوجه من شده و به طرف من مى آيد

 

 از دور او را ديـدم ، نـاراحت شدم ، با خودم گفتم كه اين مرد از عربهاى باديه است ، از اهـالى اطـراف وقـتـى
مـسـجد است ، نزد من مى آيد كه قهوه را بخورد و مرا در اين شب تاريك بى قهـوه بگـذارد و نـاراحتى مـرا                           

 .زيادتر كند، آخر من بسيار كم قهوه آورده بودم 

 

 .ه مـن رسـيـد و سـالم كـرد و اسـم مـرا بـرد و در مقابل من نشست بـه هـر حـال بـ

 

از ايـنـكـه اسـم مـرا مـى دانـست ، تعجب كردم ، زيرا من او را هرگز نديده بودم ، بعد با خودم فكر كـردم ،                         
همان آنها كه شايد او از افرادى است كه در اطراف نجف اشرف زندگى مى كند و من بر آنها وارد مى شدم و مي

 :لذا از او پرسيدم ! مى گرديدم 

 :از كدام طايفه عرب هستى ؟ گفت 

 .من از بعضى از آنها هستم 

 

 :بـعـد از آن مـن از هـر يـك از طـوائف عـرب كـه در اطـراف نـجـف اشـرف بـودنـد سـؤ ال كردم و گفتم 

 :شما از آن قبيله هستى ؟ گـفـت 

 :نى شدم او را مسخره كردم و گفتم من عصبا. نـه ، از آنها نيستم 

 .تو از طرى طرى اى و اين كلمه اى بود كه معنائى نداشت و من آن جمله را از روى ناراحتى به او گفتم 

 

 :ولى او نـاراحـت نـشـد و تـبـسـّمـى كـرد و گـفـت 
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 :؟ گفتم بـر تـو حـرجـى نـيـسـت مـن اهل هر كجا باشم ، بگو تو براى چه به اينجا آمده اى 

 .به تو فائده ندارد، كه بدانى چرا من اينجا آمده ام 

 

 :گفت 

چه ضرر دارد، براى تو كه به من بگوئى براى چه به اينجا آمده اى ؟ من از حسن خلق او و خوب حرف زدنش                         
 .تعجب كردم و از او خوشم آمد و كم كم هر چه بيشتر حرف مى زد محبتم به او زيادتر مى شد

 

 .چاق كردم و به او دادم ) چپق (توتون برداشتم و براى او سبيل تا آنكه 

 

 :او گفت 

 .من نمى كشم 

 

 :بعد براى او يك فنجان قهوه ريختم و به او دادم ، او از من گرفت و لب زد و به من داد و گفت 

 .تو اين را بخور

 

 .من گرفتم و آن را خوردم ولى آنا فانا محبتش در دلم زيادتر مى شد

 

 :ه او گفتم ب

خدا امشب تو را براى من رسانده كه مونس من باشى آيا مى آئى با هم بـرويم ، كنـار قبـر حضـرت                         ! اى برادر 
 :مسلم بنشينيم ؟ گـفـت 
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 .بـله مـى آيـم ، ولى تـو بـايـد شـرح حـال خـودت را بـرايـم نقل كنى 

 

 :گفتم 

 .سرگذشتم را براى تو نقل مى كنم ! اى برادر

 

 .د فـقير و نادارى هستم ، از آن روزى كه خود را شناختم ، فقير و بى چيز بوده ام تا به حال مـن مـر

 

ضمنا چند سال است كه از سينه ام خون مى آيد و عالجش را نمـى دانـم و از طـرف ديگـر زن نـدارم و بــه                          
ـى دهـنـد در ايـن حــال      دخـتـرى از اهـل مـحـلّه خـودمـان عـالقـه مـنـد شـده ام كـه او را بـه مـن نـم              

 :مـالّهـا بـه مـن گـفـتـند

بشو و چهل شب چهارشنبه در ) عـليه السالم (اگر بخواهى به حوائجت برسى متوجه به حضرت صاحب الزّمان 
مسجد كوفه بيتوته كن كه آن حضرت را خواهى ديد و حاجتت را خواهى گرفت و امشب شب چهارشنبه آخـر                      

 .ين همه زحمت كشيده چيزى ملتفت نشده ام اين است حوائج من است چيزى نديده ام و ا

 

 :او گـفـت 

امـّا سـينه تو خوب مى شود و اما آن زن را به همين زودى به تو مى دهند و اما فقرت همين طور هست تـا از           
 .دنيا بروى 

 

 .من متوجه اينكه او اين گونه حرف مى زند نشدم 

 

 :به او گفتم 
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 :رت مسلم نمى رويم ؟ گفت آيا كنار قبر حض

 :برخيز برويم و ايشان جلوى من راه مى رفتند وقتى وارد مسجد شديم به من گفت 

 :آيا دو ركعت نماز تحيت مسجد نمى خوانيم ؟ گـفـتـم 

چـرا، او جـلو ايـسـتـاد و مـن هـم بـا فـاصـله اى عـقـب ســر او ايـسـتــادم و مـشـغــول نـمــاز شــدم                       
ه حـمـد را مـى خـوانـدم ديـدم او بـه نـحـوى مـشـغـول قـرائت اسـت كــه مــثل قرائـت و                   وقـتـى سـور 

بـاشــد  ) عـليـه السـّالم (حال او را در كسى نديده بودم ، با خودم گفتم ، شايد او حـضـرت صـاحـب الزّمـان               
 او را ببينم ، ولى قــرائت او را          او در حـال نماز بود ولى نور عظيمى به او احاطه كرده بود كه من نمى توانستم                

مـى شـنـيـدم و بـدنـم مـى لرزيـد، مى خواستم نمازم را قطع كنم ولى از ترس آن حضرت قطع نكردم و بـه     
 .هر نحوى بود نمازم را تمام كردم 

 

ه در امـّا بـعـد از نـماز ديدم ، آن نور باال رفت ، مشغول گريه شدم و از آن حضرت به خـاطر سـوءِ ادبــى كــ            
 :بيرون مسجد كرده بودم ، عذر خواستم و گفتم 

به من وعده دادى كه بـه كـنـار قـبـر حـضـرت مسلم برويم ، در بين اينكه ، اين جمله را مى                    ! اى آقاى من    
گفتم ، ديدم آن نور به طـرف قـبـر حضرت مسلم حركت كرد، من هم عقب او رفتم ، نور در فضاى زير گنبـد            

گرفت و او آنجا بود و من مشغول گريه و زارى بودم ، تا آنكه صبح شد و آن نور به آسـمان  حضرت مسلم قرار   
 .عروج فرمود

 

بـعـد از ايـن جـريـان ، سـيـنـه ام خـوب شد و پس از چند روز آن دختر را به من دادند ولى فقـرم همچنـان                       
 .به حال خود باقى است 

 

 

 مالقات دوازدهم
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 كه در قـم سـاكن بودنـد و تمـام علمـاء و بـزرگــان                 "حاج سيد حسين قاضى تبريزى      "مرحوم آية اللّه آقاى     
ايـشـان را بـه عـنـوان يـك مـرد عـالم و مـتـّقـى و اهل معنى و داراى كرامات مى شـناختند و مـن خـودم                       

ـ                شان مكـرّر   مكرّر خدمتشان رسيده بودم و از محضرشان استفاده هـائى نـمـوده بـودم ، مـعـروف بـود كـه اي
 ارواحنا فداه مـى رسـنــد، ولـى مــن قـضـيــّه اى كــه از ايـشــان سـنــدش                     "بقية اللّه   "خدمت حضرت   

صـحـيـح بـاشـد نـداشتم كه آن را در اينجا نقل كنم و خود من هم از ايشان در اين خصوص چيزى نشـنيده                      
 .بودم 

 

ـيـده بـودم ، مـيـهـمـانـى از قـم ، بــه مـنــزل           ولى بـحـمـداللّه وقـتـى بـه ايـن قـسـمـت از كـتـاب رس        
مـا آمـد كـه او را مـدتـهـا اسـت بـه عـنـوان يـك فـرد اهل حال و معنى مى شـناختم او مرحـوم حـاج آقـا       
جواد رحيمى بود، او با مرحوم آية اللّه قاضى كامالً آشنا بود و از اصحاب اهل سرّ ايشان بوده است ، معظّـم لـه          

 : سه قضيه از آن جناب در موضوع اين كتاب براى ما نقل فرمود1403 ذيقعده در بيستم

 : نقل فرمودند كه "سـيـّد حـسين قاضى " مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى "اول "

 ارواحنا فـداه رسـيديم ، ايشـان بـه مـا نگـاه مـى                 "بقية اللّه   "در محلّى جمعى بوديم كه به مـحـضر حضرت         
 :ـفـقـّد مى نمودند، به من فرمودندفرمودند و از افراد ت

 :شما چه مى خواهيد كه من به شما بدهم ؟ عرض كردم 

حضرت در كنار خود جائى باز كردند و مرا پهلـوى خـود             . مى خواهم از همه اين جمعيت به شما نزديكتر باشم           
 .نشاندند

 

 :گفتند) رحمة اللّه عليه  ("جواد رحيمى " آقاى حاج آقا "دوم "

 : فـرمـود"آقـاى قـاضـى "م مـرحـو

بودم ، قصـيده اى كـه در مـدح          ) عجل اللّه تعالى فرجه      ("بـقـيـّة اللّه   "زمـانـى كـه در مـحـضـر حـضـرت      
حضرتش يكى از دوستانش گفته بود، من آن را براى آن حضرت مى خواندم ، شاعر در آن قصـيده اخـالص و                       

د، من وقتى آن اشعار را مى خواندم ، آنچه را شـاعر نسـبت   ارادت خودش را نسبت به آن حضرت اظهار مى كن   
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به خودش داده بود من آنها را نسبت به خودم و اخالص خودم مى دادم و مى خواسـتم بـه ايـن وسـيله ابـراز                           
ارادتى بكنم ، كـه نـاگـاه ديـدم آن حـضـرت نـيـسـتـنـد و مـتـوجـّه شـدم كـه از ايـن عمل من خوششان                  

 .نيامده است 

 

 را ايـن    "آيـة اللّـه قاضـى       " رحمة اللّه قضيه سوم مرحوم       "جواد رحيمى   " و بـاالخـره آقاى حاج آقا       "سوم  "
 :چنين بيان كردند

 : فرمودند"سـيد حسين قاضى "مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى حـاج 

 الثـّانــى ســال     يـعـنـى شـب بـيـسـتـم جـمــادى    ) سـالم اللّه عـليـهـا   ("فاطمه زهراء "شب تولّد حضرت    
 در مـسـجـد جـمـكـران بـودم ، نـاگـهـان مـشـاهده شد كه انوارى از آسمان بـه زمـين و بخصـوص                    1348

 :در اينجا آقاى رحيمى فرمودند(روى آسمان جمكران فرو مى ريزند، 

 ).دندمن هم اتّفاقا آن شب در مسجد جمكران بودم و آن انوار را ديدم و بلكه همه مردم آنها را مى دي

 

 بـود بـراى ايـشـان نقل كرده بود كه مـن          "آقـاى قـاضـى   "در هـمـان شـب شـخـصـى كـه مـورد وثـوق        
در مسگرآباد تهران بودم ، يكى از اولياء خدا مرا با طىاالرض به مسجد جـمـكـران آورد بــا او در مـسـجــد                      

 ?ه بود رفتيم ، از همـان اول مجلـس            روضـه اى كـه در گـوشـه اى تشكيل شد        ?جـمـكـران بـه مـجـلس    
گـلزار آل  " ارواحنا فداه در روضه شركت فـرمـودنـد، روضـه خـوان اشـعـارى از كـتـاب             "بقية اللّه   "حضرت  

 ارواح  "ولى عصر " سروده است ، مى خواند و حضرت         "سيد على رضوى    " كـه مـرحـوم آيـة اللّه حاج       "ط ه   
حجة بن  " حـضـرت   ? گوش مى دادند و گريه مى كردند، پس از خاتمه مـجـلس             العالمين لتراب مقدمه الفداء   

دعاء كردند و از مجلس برخاستند و تشريف بردند، جمعى كه در آن مجلس بودند بـه                 ) عليه السالم    ("الحسن  
عـائى  نزديكتر بود، اصرار مى كردند كه شما هم د        ) عليه السـّالم   (شخصى كه از ديگران به حضرت ولى عصر         

 :بكنيد، او مى گفت 

دعاء فرمودند، باالخره با اصرار زياد او را وادار به دعـاء كردنـد او هـم چنـد                   ) عليه السالم   (حضرت ولى عـصر    
 .جمله دعاء درباره فرج كرد و مجلس خاتمه يافت 
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 ). بوده ولى نمى خواسته اسمش را ببرند"قاضى "احتماال دعاء كننده خود مرحوم (

 

 

 سيزدهممالقات 

 

قضـيه اسـتــادش    ) رضـوان اللّـه تعـالى عليـه          ("حاج شيخ مجتبى قزوينى     "اسـتادمان مرحوم آية اللّه آقاى      
 : را ايـن چـنـيـن نقل مى فرمود"مـيـرزا مـهـدى اصـفـهـانـى "مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى 

 : مـى فـرمـود"مـيـرزاى اصـفـهـانـى "مـرحـوم آيـة اللّه 

ـحـصـيـل كه در نجف اشرف بودم ، در علم اخالق و تزكيه نفس و سير و سـلوك از محضـر آقـاى    در ايـّام ت 
 كه يكى از عرفاء بلند پايه بـود اسـتفاده مـى كـردم ، تـا آنكـه در رشـد و كـمــاالت                          "سيد احمد كربالئى    "

بيت و فنـاء فـى اللّـه        مـعـنـوى و تـزكـيـه نـفـس از نـظـر ايـشـان بـه حـد كمال و به اصطالح به مقام قط               
 .رسيدم 

 

او بـه مـن درجـه و سـمت دستگيرى از ديگران را داد و مرا استاد در فلسفه اشـراق دانسـت ، او مـرا عــارف                          
كـامـل و قـطـب و فانى فى اللّه مى دانست ولى من كـه خـودم را نمـى توانسـتم فريـب دهـم و هـنــوز از                            

آرام نگرفته بود و خود را در كماالت نـاقص مـى دانـسـتــم ، تــا                 مـعـارف حـقـّه چـيزى نمى دانستم ، دلم        
آنـكـه بـه فـكـرم رسـيـد كـه شـبـهـاى چـهـارشـنـبـه بــه مـسـجــد سـهــله بـروم و مـتـوســّل بــه                    

ارواحنا فداه بشوم شايد آن آقائى كه خداى تعالى او را براى ما غوث و پناهگاه خلـق                  "بـقـيـّة اللّه   "حـضـرت  
 .ه توجهى به من بفرمايد و صراط مستقيم را به من نشان بدهدكرد

 

 :لذا به مسجد سهله رفتم و از جميع علومى كه 

 .سـر بـه سـر قـيـل و قـال ، نـه از آن كـيـفـيـّتـى حـاصـل نـه حال 
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 اخــالص و    و از افكار عرفانى متصوفه و از بافته هاى فالسفه ، خود را خالى كردم و صد در صـد بـا كـمــال                       
بقية "تـوبـه بـه مـقـام مـقـدس آن حـضرت ، خود را در اختيار گذاشتم ، كه ناگهان جـمـال پـر نور حضرت                    

 ارواحنا فداه ظاهر شد و به من اظهار لطف زيادى فرمود و بـراى آنـكــه مـيـزانــى در دســت داشـته                       "اللّه  
 :به من فرمودندباشم و هميشه با آن ميزان حركت كنم ، اين جمله را 

 : يعنى "طـلب المـعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوٍ النكارنا"

 .جستجوى معارف و شناخت حقايق از غير خط ما اهل بيت طهارت مساوى است با انكار ما

 

وقـتـى مـرحـوم مـيـرزاى اصفهانى اين جمله را از آن حضرت مى شنود، متوجه مى گردد كه بايـد مـعــارف                    
 را تـنـهـا و تـنـهـا از مـضـامـيـن آيــات قــرآن و روايــات اهــل بـيــت عـصـمــت و طـهــارت         حـقـّه

اسـتـفـاده كـند و لذا به مشهد مقدس مشرّف مى گردد، معارف قرآن و اهـل بـيـت را بـه پـاك طـيـنـتــان                    
ـشـرّف و تـزكـيــه نــفس و      از اهـل عـلم تـعـليـم مـى دهـد و شـاگـردانـى كـه هـمـه اهـل مـعـنـى و ت             

 .در صراط مستقيم معارف حقّه هستند، به جامعه روحانيت تحويل مى دهد

 

 .در اينجا چند تذكّر و توضيح را الزم مى دانم كه به عرض خوانندگان محترم برسانم 

 

 :اول 

ـل شــده و چــون      آنـكـه قـضـيـّه تـشـرّف مـرحـوم مـيـرزاى اصـفـهـانـى ، بـه انـحـاء مـخـتــلف نـقـ            
بـراى مـن آنـچـه را كـه اسـتـادم مـرحـوم آقـاى حـاج شـيـخ مـجـتـبـى قـزويـنـى نقـل فرمـوده بودنـد                  

 .معتبر است ، اين نحوه كه نقل كردم نزد من معتبرتر است 

 

 :دوم 

هرا شخصـى   مرحوم سيد احمد كربالئى ، از شاگردان مالّّ حسين قلى همدانى است و مراسـالتى دارد كـه ظـا                   
 :معنى اين شعر شيخ عطّار را مى پرسد
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در كمال عز خود، مستقرق است او بـسـر نـايــد ز خــود، آنـجــا كــه او                  -----دائما او پادشاه مطلق است      
 جــواب   "آخـونـد خـراسـانـى   "كـى رسـد عقل وجود، آنجا كه او است كـه ابـتـداء مـرحـوم            -----اسـت  

ـ     شـيـخ مـحـمـّد حـسـيـن غروى كمپـانى      "عـد هـمـان سـؤ ال را از مـرحـوم        مـخـتـصـرى مـى دهـد و ب
سـيد  " مى كنند، كه ايشان طبق مذاق فلسفه مشاء پـاسـخ مـى گويد و بعد باز همـان سـؤ ال را از مرحـوم                    "

  مى پرسند، كه ايشان طبق مذاق فلسفه اشراق جواب مى دهند كه عينا آن مراسالت نزد من                 "احمد كربالئى   
موجود است ، بنابراين مـرحـوم سـيـّد احـمد كربالئى مذاقشان مذاق عرفانى وحـدت موجـودى اسـت و ايـن                    

 .مطلب كامال از آن مراسالت استفاده مى شود

 

 :سـوم 

 هـجـرى قمرى در    1365 ذيحجه الحرام    19مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى مـيرزا مهدى اصفهانى در روز پنجشنبه           
 .دفن شد) عليه السالم (يا رفت و در وسط دارالضّيافه آستانه مباركه حضرت رضا مشهد مقدس از دن

 

ضـمـنـا بـعـضـى از شـاگردان مرحوم ميرزاى اصفهانى و فرزند بزرگوارش در كتاب دين و فطرت قضيه او را                  
 .اين چنين نقل مى كنند

 

مرحوم مبرور آية اللّه العظمى آقـاى مـيـرزا       از جـمـله عـالمـان و فقيهان و مربيان روحانى دهه هاى گذشته            "
بـوده اسـت ، كـه مـراكـز  )  هجرى قمرى    1313 - 1365(مـهـدى اصـفـهـانى رضوان اللّه تعالى عليه است        

عـلمـى خـصـوصا حوزه علميه مشهد سالها تحت نفوذ و سيطره معنوى آن بـزرگـوار بــوده و تــعاليمشان از                   
معاصر گشته كه همچون سدى فـوالديـن در مـقـابـل انـحـرافـات ايـسـتـاد و           جمله حركتهاى عظيم فكرى     

 .مـعـارف قـرآن و ائمه طاهرين را به عنوان تنها راه دستيابى به اسالم خالص عرضه داشته است 

 

بـسـيـارى از دانـشـمـنـدان شـيـعه كه امروز نگهبانان مرزهاى تشـيع انـد در محضـر آن بزرگـوار درسـهــا                    
عج اللّه تـعـالى فـرجـه الشـّريـف     (گـرفـتـه و پندها آموخته اند اين تب و تابى كه امروزه در زادروز امام عصر                

الم     (مـى بـيـنيم ، گوشه اى از شراره هاى محبتى است كه ايشان به پيشـگاه امـام زمـان                    )  مـى  ) عليـه السـ
 ...ورزيده و اينك جلوه هائى از آن آشكار گشته است 
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زرگوار، در آن هنگامى كه به تحصيل مـشـغـول بـوده و سـينه خويش رااز علوم اسالمى مـى انباشـته در                 آن ب 
برخورد با روشها و مشربهاى گـونـاگـون از جمله مكاتب فلسفى و عرفانى به حيرت و نوسان كشيده مى شـود   

 .و اضطراب عجيبى بر روحش سايه مى افكند

 

تكليفى ، انقالب فكرى در او ايجاد مى كند كه نمى داند چه بكند و به كجا       پـريـشـانى و آزردگى حاصل از بال     
 .برود و به كدام سير، از سيرهاى علمى و معنوى آن زمان رو كند

 

سـرانـجـام بـراى نـجـات از ايـن دغـدغـه خـاطـر، بـه حـضـرت ولى عـصــر اروحـنـافــداه متوسـل مـى                  
 .لبدشود و چاره مشكل را از آن حضرت مى ط

 

تشـريف فرمـا شـده بـر او         "وادى السالم نجف    "حـضرتش نيز تفضّل مى كنند و در كنار قبر هود و صالح در              
او كه در آنجا با قلبى شكسته و ديــده اى گـريــان ديــدار را                ... . تجلّى مى فرمايند و راه را به او مى نمايانند         

ى آيد و شرفياب محضر پرفيضش مى شود و درمـان           آرزو مـى نـمـود سـرانـجـام بـه مـقـصـود خـود نائل م        
 .درد خويش را مى يابد

 

بـديـن گـونـه كه وقتى در بيدارى به خدمت حضرت مى رسد، بر سينه آن حضرت نوارى را بـه رنـگ ســبز                     
 سانت مى بيند، كه عبارتى به رنگ سفيد، به گونه نـور بـر آن چنـين                  60 سانت و به طول قريب       20به عرض   
 :است نقش شده 

ةُبنُ                        جـاَنَـا حو نِى اللّـهاَق ام قَدس اوِقٌ الِنْك ارِن ا ومـِنْ غـَيـْرِ طـَريـِقـن ا اَهـْلَ الْبـَيـْتِ م الْمـَع ارِف طـَلَب
 :يـعـنـى ) ( قدرى درهم و به شكل امضاء نقش يافته بود"حجة بن الحسن "كه كلمه (الْحسن 

راه مـا خـانـدان پـيـامـبـر، مـثـل انكار نمودن ماست و خداوند امروز مرا برپـا           جـسـتـجـوى مـعـارف جـز از     
 ).داشته و من حجت خدا پسر حضرت عسكرى سالم اللّه عليه هستم 
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 .و بعد آن حضرت غائب مى شوند

 

مـوده  ايـن پـيـام گـهـربار حضرتش ، مرحمى بر قلب سوزانِ او مى گردد و راه حق ، روشن و آشكار بـرايش ن 
شده و به دنبال اين توسل و عنايت ، مرحوم ميرزا به چشمه جوشانى از معارف الهى و شخصيتى فرزانه هدايت                

 . تعبير نمود"صاحب علم جمعى "مى شود كه نامش را هرگز نبرد و از او تنها به 

 

ـر مـا را قبـول داريـد       درس گـهـربـار امـام ، مـشـعـل و چـراغ راه زنـدگـى او مـى گـردد، كـه خـالصـه اگ              
بايد معارف را از ما بگيريد و در همه زمينه ها، يعنى خداشناسى و نفس شناسى و روح شناسى و آخرت شناسى                      

 .و بلكه آفاق شناسى ، از ما تبعيت كنيد

 

بـعدها به منظور زنده نمودن معارف اهل البيت ، عازم ايران مى شود و درسهائى را كـه آميـزه اى از قــرآن و                         
عـلوم عـترت بود، براى دانشوران مطرح مى فرمايد، برخى از آثار ارزنـده و علمـى آن مرحـوم نـزد بعضـى از                        

 .شاگردان بزرگوارش هم اكنون موجود است 

 

ايـن بـود آنـچـه را كـه بـعـضـى از شـاگـردان از قـضـيـّه مـرحـوم مـيـرزاى اصـفـهـانـى نـقــل كــرده                 
جـريـان آن چـنـان بـاشـد كـه مـرحـوم آقـاى حـاج شـيـخ مـجـتبى نقل فرموده            انـد و بـه عـقـيـده مـن      

 .اند و احتمال هم دارد كه اينها دو حكايت و مالقات باشد

 

 

 مالقات چهاردهم
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 يكى از علماء بزرگ حوزه علميه قم است ، كسى در تـقـوى و              "محمد على اراكى    "آيـة اللّه آقـاى حاج شيخ      
 : نقل مى كند64 علميش ترديد ندارد، مؤ لف كتاب گنجينه دانشمندان در جلد دوم صفحه عـظـمت مقام

 : بـراى مـؤ لف فرمودند1393 ربـيـع الثـانـى 26در شـب سـه شـنـبـه 

دخترم كه همسر حجة االسـالم آقـاى حـاج سـيـّد آقـاى اراكـى اسـت مـى خواست به مكّه مكرّمه مشـرّف                  
 .اند، در اثر ازدحام حجاج طوافش را كامل و راحت انجام دهدشود و مى ترسيد نتو

 

 :من به او گفتم 

 . مداومت كنى خدا به تو كمك خواهد كرد"ي ا حفيظُ ي ا عليم"اگر به ذكر 

 

او مـشـرّف بـمـكـّه شـد و بـرگـشت ، در مراجعت يك روز براى من تعريـف مـى كـرد كـه مـن بـان ذكـر                           
ـحـمـداللّه اعمالم را راحت انجام مى دادم ، تا آنكه يك روز در موقع طواف ، جمعى                 مـداومـت مـى كـردم و ب    

 .از سودانيها ازدحام عجيبى را در مطاف مشاهده كردم 

 

قبل از طواف با خود فكر مى كردم كه من امروز چگونه در ميان اين همه جمعيت طواف مى كنم ، حيـف كـه                     
كسى بمـن مـى     ! من باشد، مردها بمن تنه نزنند ناگهان صدائى شنيدم          من در اينجا محرمى ندارم ، تا مواظب         

 :گويد

 :بشو تا بتوانى راحت طواف كنى گفتم ) عليه السالم  ("امام زمان "متوسل به 

 : كجا است ؟ گفت "امام زمان "

 .همين آقا است كه جلو تو مى روند
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و اطراف او بقدر يك متر خالى اسـت و كسـى در             نگاه كردم ديدم ، آقاى بزرگوارى پيش روى من راه مى رود             
 .آن حريم وارد نمى شود

 

 :همان صدا بمن گفت 

 .وارد اين حريم بشو و پشت سر آقا طواف كن 

 

مى رفتم و بقدرى نزديك ) عليه السالم (مـن فـوراً پـا در حـريـم گـذاشـتـم و پـشـت سر حضرت ولى عصر 
 آهـسـتـه دسـت بـه پـشـت عـباى آنحضرت گذاشتم و بصورتم ماليدم        !!بودم كه دستم به پشت آقا مى رسيد       
 فدايت بشوم ، و بقدرى مسرور بودم ، كه فراموش كردم ، بـه               "امام زمان   "، و مى گفتم آقا قربانت بروم ، اى          

 .آقا سالم كنم 

 

 انبوه براى من    خـالصـه هـمـيـن طـور هـفـت شـوط طواف را بدون آنكه بدنى به بدنم بخورد و آن جمعيت               
 .مزاحمتى داشته باشد انجام دادم 

 

و تـعـجـب مـى كـردم كه چگونه از اين جمعيت انبوه كسى وارد اين حريم نمى شود و چون او تنها خواسـته                      
 .اش همين بود سؤ ال و حاجت ديگرى از آن حضرت نداشته است 

 

 

 مالقات پانزدهم
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ـ       يكى از علماء مبارز زمان رضاشـاه پهلـوى          "محمد تقى بافقى    "خ  مـرحـوم حـجـّة السـّالم آقـاى حـاج شـي
 .بود كه مكرّر آن شاه ظالم او را زندان كرد و تبعيد نمود

 

عليـه   ("امام زمـان  "معتقد بود كه بادلّه اربعه راه مالقات با       ) 6 ص   3طـبق نوشته گنجينه دانشمندان جلد      (او  
 .باز است ) السالم 

 

 .ر امكان چيزى وقوع آن است عالوه بهترين دليل ب

 

مـؤ لّف كـتـاب پـس از آنـكه      ! و ما مى بينيم كه هزارها نفر آن حضرت را ديده و شناخته و با او حرف زده اند                  
اين كالم را مشروح بيان مى كند چند حكايت از مرحوم بافقى در اين ارتباط نقل مـى نمايـد كـه يكـى از آن                          

 .حكايات اين است 

 

، بـراى مـن مرحوم حجة االسالم ، عالم عامل ، عابد زاهد، مالّ اسداهللا بـافقى بـرادر مرحـوم                    حـكـايـت كـرد 
 : قمرى ، او مى گفت 1369حاج شيخ محمد تقى بافقى در ماه صفر 

 ارواحنا فداه رسيده و قضايا را به مـن گفتـه و سـفــارش    "ولى عصر "بـرادرم مـكـرّر بـه خـدمـت حـضـرت      
 تـا مـن زنـده ام آنـهـا را بـراى كـسـى نـقـل نـكـنـم ولـى حــاال كــه از دنـيــا رفـتــه                      كـرده بـود، كـه  

 .بـراى شـمـا چـنـد حـكـايـت از آن مـالقـات هـا را نقل مى نمايم 

 

 :يكى از آنها اين است كه ايشان مى فرمود

الم     (موسى الرّضا   قصد داشتم از نجف اشرف پياده ، به مشهد مقدس براى زيارت حضرت على بن                 عليـه السـ (
 .بروم 
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فصل زمستانى بود كه حركت كردم و وارد ايران شدم ، كوه ها و دره هاى عظيمى سر راهم بـود و بـرف هـم                          
 .بسيار باريده بود

 

يك روز نزديك غروب آفتاب كه هوا هم سرد بود و سراسر دشت را برف پوشـانده بـود، بـه قــهوه خانـه اى                          
ردنه اى بود، با خودم گفتم ، امشب در ميان اين قهوه خانه مـى مانم صبح بـه راه ادامـه                     كه نزديك گ  . رسيدم  

وارد قهوه خانه شدم ديدم جمعى از كردهاى يزيدى در ميان قهوه خانه نشسته و مشغول لهو و لعب                   . مى دهم   
هم كه نمى توانم با آنهـا  و قمارند با خودم گفتم خدايا چه بكنم اينها را كه نمى شـود نـهـى از منكر كرد، من                

 .مجالست نمايم هواى بيرون هم كه فوق العاده سرد است 

 

هـمـيـنـطـور كـه بـيـرون قـهـوه خانه ايستاده بودم و فكر مى كردم و كم كم هوا تاريك مى شـد، صـدائى                     
 :شنيدم كه مى گفت 

 

رخت سبز و خرّمى نشسته و مـرا        مـحـمد تقى ، بيا اينجا، به طرف آن صدا رفتم ديدم شخصى باعظمت زير د              
نزديك او رفتم او سالم كرد و فرمود محمد تقى آنجـا جـاى تـو نيسـت مـن زيـر آن                       ! به طرف خود مى طلبد    

درخت رفتم ، ديدم ، در حـريـم ايـن درخـت هـوا مـاليم است و كامالً مى توان با اسـتراحت درآنجـا مانـد و                   
 . ولى بقيه صحرا پر از برف است و سرماى كشنده اى داردحتّى زمين زير درخت خشك و بدون رطوبت است

 

عليه (كه با قرائنى متوجه شدم او حضرت بقية اللّه          ) عليه السالم   (به هر حال شب را خدمت حضرت ولى عصر          
 .است بيتوته كردم و آنچه لياقت داشتم استفاده كنم از آن وجود مقدس استفاده كردم ) السالم 

 

 .شد و نماز صبح را با آن حضرت خواندم آقا فرمودند هوا روشن شد برويم صبح كه طالع 

 

 :من گفتم 
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 .اجازه بفرمائيد، من در خدمتتان هميشه باشم و با شما بيايم 

 

 :فرمود

 .تو نمى توانى با من بيائى 

 

 :گفتم 

 :پس بعد از اين كجا خدمتتان برسم ؟ فرمود

 . نزد تو مى آيم در اين سفر دوبار تو را خواهم ديد و من

 

مــن  ! بـار اول قـم خـواهد بود و مرتبه دوم نزديك سبزوار تو را مالقات مى كنم ، ناگهان از نظرم غائب شـد                     
بـه شـوق ديدار آن حضرت ، تا قم سر از پا نشناختم و به راه ادامه دادم ، تا آنكـه پـس از چــند روز وارد قـم                              

و وعده تشرّف به محضر آن حضرت در قم مانـدم           ) ليهاالسالم  ع(شدم و سه روز براى زيارت حضرت معصومه         
از قم حركت كردم و فوق العاده از اين بى توفيقى و كم سعادتى متاءثر بودم                !! ولى خدمت آن حضرت نرسيدم      

 :، تا آنكه پس از يك ماه به نزديك شهر سبزوار رسيدم همين كه شهر سبزوار از دور معلوم شد با خودم گفتم 

 . نرسيدم ?؟ منكه در قم آن حضرت را نديدم ، اين هم شهر سبزوار باز هم خدمتش !!لف وعده شدچرا خ

 

 ارواحنا فـداه سـوار بـر      "ولى عصر "در همين فكرها بودم ، كه صداى پاى اسبى شنيدم برگشتم ديدم حضرت              
يستادند و به مـن سـالم       اسبى هستند و به طرف من تشريف مى آورند و به مجرد آنكه به ايشان چشمم افتاد ا                 

 .كردند و من به ايشان عرض ارادت و ادب نمودم 

 

 :گفتم 
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 :آقا جان وعده فرموده بوديد كه در قم هم خدمتتان برسم ولى موفّق نشدم ؟ فـرمـود

ه ام حضـرت مـعـصـومــه                       مـحـمـّد تـقـى مـا در فـالن سـاعـت و فـالن شب نزد تو آمديم تو از حرم عمـ
بـيـرون آمـده بـودى ، زنـى از اهـل تـهـران از تـو مـسـاءله اى مى پرسيد، تو سـرت                 ) عـليـهـاسـالم اللّه   (

را پائين انداخته بودى و جواب او را مى دادى ، من در كنارت ايستاده بودم و تو به من توجه نكردى من رفـتم                         
 "ولى عـصـر "درى در ارتباط با حضرت       رحمة اللّه به ق    "محمد تقى بافقى    "مرحوم آية اللّه آقاى حاج شيخ       !! 
قـوى بـود و در ايـن جـهـت ايـمـانـش كـامـل بـود كـه هر زمان حاجتى داشت فـورا بـه             ) عـليـه السـّالم   (

مــى گـرفــت صـاحــب      ) عـليـه الســّالم     ("امام زمـان   "مسجد جمكران مشرّف مى شد و حوائجش را از          
 :از قول يكى از علماء حوزه علميه قم نقل مى كند كه كـتـاب گـنـجـيـنـه دانـشـمـنـدان 

 :حضرت آية اللّه حاج سيد محمد رضاى گلپايگانى فرمودند كه 

در عصر آية اللّه آقاى حاج شـيـخ عـبدالكريم حائرى چهارصدنفر طلبه در حوزه قـم جمـع شـده بودنـد، آنهـا                       
         ه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى بـود         متحدا از مرحوم حـاج شـيـخ مـحـمـّد تـقى بافقى كه مقسم شهري

 :عباى زمستانى خواستند آقاى بافقى به مرحوم حاج شيخ عبدالكريم جريان را مى گويد

 :حاج شيخ عبدالكريم مى فرمايد

 :آقاى بافقى مى گويد! چهارصد عبا را از كجا بياوريم ؟

 .از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مى گيريم 

 

 :لكريم مى فرمايدحاج شيخ عبدا

 .من راهى ندارم كه از آن حضرت بگيرم 

 

 :آقاى بافقى مى گويد

 .من انشاءاللّه از آن حضرت مى گيرم 
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شب جمعه اى آقاى بافقى به مسجد جمكران رفت و خدمت حضرت رسـيد و روز جمعـه ، بـه مرحـوم حــاج                         
ده فرمودند فردا روز شنبه چهار صد عبـا         وع) عليه السالم   (شـيـخ عـبـدالكـريم گفت ، حضرت صاحب الزّمان        

 .مرحمت بفرمايند

 

 .روز شنبه ديدم يكى از تجار چهارصد عبا آورد و بين طالّب تقسيم كرد

 

 

 مالقات شانزدهم

 

 

 "ولـى عـصــر   " رحمة اللّه به قدرى در ارتباط با حضرت          "محمد تقى بافقى    "مرحوم آية اللّه آقاى حاج شيخ       
ـوى بـود و در ايـن جـهـت ايـمـانـش كـامـل بـود كـه هر زمان حاجتى داشت فـورا بـه             ق) عـليـه السـّالم   (

مــى گـرفــت صـاحــب      ) عـليـه الســّالم     ("امام زمـان   "مسجد جمكران مشرّف مى شد و حوائجش را از          
 :كـتـاب گـنـجـيـنـه دانـشـمـنـدان از قول يكى از علماء حوزه علميه قم نقل مى كند كه 

 : آية اللّه حاج سيد محمد رضاى گلپايگانى فرمودند كه حضرت

در عصر آية اللّه آقاى حاج شـيـخ عـبدالكريم حائرى چهارصدنفر طلبه در حوزه قـم جمـع شـده بودنـد، آنهـا                       
متحدا از مرحوم حـاج شـيـخ مـحـمـّد تـقى بافقى كه مقسم شهريه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى بـود                  

 :ى خواستند آقاى بافقى به مرحوم حاج شيخ عبدالكريم جريان را مى گويدعباى زمستان

 :حاج شيخ عبدالكريم مى فرمايد

 :آقاى بافقى مى گويد! چهارصد عبا را از كجا بياوريم ؟

 .از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مى گيريم 
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 :حاج شيخ عبدالكريم مى فرمايد

 .من راهى ندارم كه از آن حضرت بگيرم 

 

 :قاى بافقى مى گويدآ

 .من انشاءاللّه از آن حضرت مى گيرم 

 

شب جمعه اى آقاى بافقى به مسجد جمكران رفت و خدمت حضرت رسـيد و روز جمعـه ، بـه مرحـوم حــاج                         
وعده فرمودند فردا روز شنبه چهار صد عبـا         ) عليه السالم   (شـيـخ عـبـدالكـريم گفت ، حضرت صاحب الزّمان        

 .مرحمت بفرمايند

 

 .وز شنبه ديدم يكى از تجار چهارصد عبا آورد و بين طالّب تقسيم كردر

 

 

 مالقات هفدهم

 

 

 : فرمودند"مهدى معزّى "حضرت حجة االسالم والمسلمين آقاى حاج شيخ 

 :مرحوم حاج شيخ مرتضى زاهد كه از پاكان علماء تهران بود فرمود

 .مى رسيد) عليه السالم (حضرت ولى عصر مـرحـوم سـيـّد عـبدالكريم محمودى شبهاى جمعه به خدمت 
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 :او مـى گـفـت 

ة اللّـه ارواحـنــا فـداه          ) در شهر رى    (شـب جـمعه اى در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم          خدمت حضرت بقيـ
 :رسيدم ، به من فرمودند

 .برويم ) عليه السالم (سيد كريم بيا با هم به زيارت جدم حضرت على بن موسى الرّضا 

 

  :گـفـتم

رسـيده ام  ) عليه السـّالم   (در خدمتم چند قدمى در خدمت آن حضرت برداشتم ديدم به در صحن حضرت رضا                
 .من با آن حضرت زيارت كردم و باز به همان نحو برگشتيم و به تهران آمديم 

 

اين قبر در (م ، فرمودند بيا با هم به زيارت قبر حاج سيد على مفسر بـرويـ) عليه السالم (باز حضرت ولى عصر 
وقتى در خدمتشان به آنجا رفتيم ديدم روح آن مـرحـوم كنار قبرش ايسـتاده و               ) صحن امام زاده عبداللّه است      

 :بعد سيد على به من گفت . اظهار ارادت به آن حضرت مى كند

يت نمى كنى سـيـّد كـريـم بـه حاج شيخ مرتضى زاهد سالم مرا برسان و بگو چرا حق رفاقت و دوستى را رعا
بــه سـيد علـى      ) عـليــه الســّالم     (و به ديدن ما نمى آئى و ما را فراموش كرده اى ؟ حـضـرت ولى عـصـر                 

 :فرمودند

 .حاج شيخ مرتضى گرفتار و معذور است من به جاى او خواهم آمد

 

 

 مالقات هيجدهم
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 . است "سن اصفهانى سيد ابوالح"يكى از بزرگان مراجع شيعه مرحوم آية اللّه العظمى آقاى 

 

او يكى از مراجع اعالى دينى و زعيم اعظم و فقيه مؤ يد و زمامدار تشيع ، از آيات و مراجعى كه بـى واســطه                       
به فيض مالقات حضرت صاحب االمر ارواحنافداه مشرّف گشته و مـورد تاءئيـدات غـيـبــى بــوده انــد و در                      

كمتر مرجعى و زعيمى بـه      ) عـجل اللّ ه تعالى فرجه الشّريف       (طـول تـاريـخ غـيـبـت كـبـراى امـام عـصـر       
كياست و فراست و سعه صدر و بـخشندگى و ماءثّر آثار و خدمات آن بزرگـوار و كرامـات بـاهرات و سـجاياى                        

 .گرانمايه و سخاوتها و احسان هاى عجيبه و اخالق نيكويش بوده است 

 

به اين نايب بزرگوار و زعيم امت توقيع شريفى اسـت كـه بــراى             يـكـى از كرامتهاى امام عصر ارواحنا فداه ،         
آن بـزرگـوار، صـادر مـى كـنـند و مى فرستند و بدين ترتيب ايشان را تحت عنايات خاصه خويش قـرار مـى                     

 .دهند و به الطاف و عناياتشان مى نوازند

 

 والمسـلمين ، زيـن العلمـاء        تـوقـيـعـى كـه حـضـرتــش ارسـال مـى دارنـد، توسـط مرحـوم ثقـة االسـالم                 
 در نـامـه اى واصل مى شود كه متن مبارك آن "مـحـمـّد كـوفـى شـوشـتـرى "الصـّالحـيـن حـاج شـيـخ 

 :نامه عبارت از اين است 

 :قل له "

 ."ارخص نفسك و اجعل مجلسك فى الدهليز واقض حوائج النّاس نحن ننصرك 

 

 :بـه او بـگـو(يـعـنـى 

 مـردم ارزان كـن ، و در دسـتـرس هـمـه قـرار بـده ، مــحل نشسـتنت را دهليـز خانـه ات             خـودت را بـراى  
 ).انتخاب كن تا مردم سريع و آسان با تو ارتباط داشته باشند، حاجتهاى مردم را برآور ما ياريت مى كنيم 

 

 



 92

 مالقات نوزدهم

 

 

چـون در ايـنـجـا هـم مـناسب است باز نقل         نـقـل كـرده ام ولى      "پـرواز روح   "ايـن قـضـيـّه را در كـتـاب      
 :مى كنم 

د  " شمسى هجرى كه به كوفه رفته بوديم ، شخصى در آنجا بود به نام آقاى حـاج شـيخ                     1332در سال    محمـ
 . كه مى گفتند او مكرر خدمت حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه رسيده است "كوفى 

 

 :بودقـصـه اى را كـه بـراى مـا نـقـل فرمود اين 

 :مـى فـرمـود

در آن زمان كه هنوز ماشين در راه عراق و حجاز رفت و آمد نمى كرد، من با شتر به مكّـه مشـرّف شـدم و در                            
مراجعت از قافله عقب ماندم و راه را گم كردم و كم كم به محلّى كه باتالق بـود، رسـيـدم پـاهاى شتر در آن                       

ناگهـان از دل فريـاد      .  پياده شوم و شترم هم نزديك بود بميـرد         باتالق فرو رفت ، من هم نمى توانستم از شتر         
 :زدم 

ديدم اسب سواى بـه طـرف مـن     .  و اين جمله را چند مرتبه تكرار كردم          "ي ا اَب ا ص الِح الْمهدى اَدرِكْنى         "
نـيـدم  شترم جمالتى گفت كه آخرين كـلمـه اش را شـ         ?مى آيد و او در باتالق فرو نمى رود، او به در گوش              

: 

"  شترم حركت كرد و پاهاى خود را از باتالق بيـرون كشـيد و بـه طـرف     ) يـعـنـى تـا دم در  ("حـَتـّى الْب اب
 .كوفه به سرعت حركت كرد

 

 :من رويم را به طرف آن آقا كردم و گفتم 

"نْ اَنْتتو كه هستى ؟ ("م.( 
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 :فرمود

 ). هستم )عليه السالم (من حضرت مهدى  ("اَنَا الْمهدى "

 

 :گفتم 

 :ديگر كجا خدمتتان برسم ؟ فرمود

 . هر جا و هر وقت تو بخواهى "مت ى تُريد؟"

 

حـَتَّى "ديـگـر شـتـرم مـرا از او دور كـرد و خـودش را به دروازه كوفه رساند و افتاد، من در گوش او كـلمـه                      
ل مرا برد، اين دفعه كه به زمين افتاد فورا مرد را تـكـرار كـردم ، او از جـا بـرخـاسـت و تـا در منز"الْب اب. 

 

آقـاى حـاج شـيـخ مـحـمـّد كـوفـى بـه قـدرى پـاك و بـاتـقـوى بـود كـه انـسـان احتمال نمى داد، حتّى                 
 :يك جمله را خالف بگويد، سپس اضافه كرد و گفت 

 ارواحنافداه رسيده ام كـه وقـتـى      " بقية اللّه "من پس از آن قضيه بيست و پنج مرتبه ديگر به محضر حضرت              
بـعـضـى از آنـهـا را بـراى مـرحـوم حـاج مـالّ آقـاجـان نـقـل كـرده بـود ايـشان به من فرمودند، بعضى از                  
آنها مكاشفه است و چون اين مرد بسيار پاك است گمان مى كند كه در ظاهر خدمت حضـرت صـاحب االمـر                       

 .رسيده است ) عليه السالم (

 

 

 القات بيستمم
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 : در كتاب تنبيه الخاطر و نزهة النّاظر مى گويد"شـيـخ ورام "مـرحـوم 

 :على بن جعفر المدائنى علوى نقل كرده و گفته كه 

در كـوفـه پـيـرمـرد قدكوتاهى كه معروف به زهد و عبادت و پاكدامنى بود زنـدگى مـى كـرد روزى مــن در                       
ه اين است كه گفت مـجـلس پـدرم بودم كه آن پيرمرد قضيه اى را براى پدرم مى گفت و آن قضي: 

شـبـى در مـسـجـد جـعـفـى كـه مـسـجـد قـديـمـى در پـشـت كـوفـه اسـت بـودم نـيمه هاى شب تنها                
مـشـغـول عـبادت بودم كه سه نفر وارد مسجد شدند وقتى به وسط مسجد رسـيدند، يكـى از آنهـا نشسـت و                       

هان آب زيادى مانند چشمه از زمين جوشيد، سپس وضو گرفت و به آن دو نفر دستور                 دست به زمين كشيد، ناگ    
داد كه وضو بگيرند، آنها هم وضو گرفتند، آن شخص جلو ايستاد و اين دو نفر به او اقتداء كردند، من هم اقتداء 

شـك آب خـارج كـرده بـود         كردم و با آنها نماز خوانده ام ، وقتى كه نماز را سالم داد و من از اينكه از زمين خ                    
 :تعجب كرده بودم از آن فردى كه طرف راست من نـشـسـتـه بـود، پـرسـيـدم 

 :ايـن آقـا كيست ؟ به من گفت 

الم      ("امام حسـن عسـكرى      "فـرزند  ) عليه السـّالم    ("صاحب االمر امام زمان     "اين آقا    اسـت ،   ) عليـه السـ
نظـر  ) صلى اللّه عليه و آله      (و عرض كردم اى پسر پيغمبر        را بـوسـيدم    ?خدمتش رفتم سالم كردم و دستش       

 :مباركتان درباره شريف عمر بن حمزه كه يكى از سادات است چيست ؟ آيا او برحق است ؟ فرمود

 .او االن بر حق نيست ولى هدايت مى شود او نمى ميرد تا آنكه مرا مى بيند

 

 :عـلى بـن جـعـفـر مـدائنـى مـى گـويد

  ه را كتمان مى كردم مدت طوالنى از اين جريان گذشت و شريف عمره بـن حمـزه فـوت شـد و                       من اين قضي
 .رسيد يا خير) عليه السالم  ("بقية اللّه "ندانستم كه آيا او باالخره خدمت حضرت 

 

روزى بـه آن پـيـرمـرد زاهـدى كـه قـضـيـّه را بـراى پـدرم نـقل مى كرد رسيدم و مثـل كسـى كـه منكـر                    
عليه  ("صاحب االمر   "ه او گفتم ، مگر شما نگفتيد، كه شريف عمر نمى ميرد مگر آنكه خدمت حضرت                 است ب 
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نرسيده ) عليه السالم    ("صاحب االمر "مى رسد؟ به من گفت تو از كجا دانستى كه او خدمت حضرت              ) السالم  
ف ابوالمناقـب بـود     است ؟ مـن بـعـدهـا در مـجـلسى به فرزند شريف عمر بن حمـزه كـه معـروف بـه شـري                    

 :بـرخـوردم ، گـفـت 

 بـودم بـه كـلى قـوايـش تحليل رفتـه بـود و حتّـى             ?وقـتـى پـدرم مـريـض بـود، شـبـى مـن خـدمـتـش        
 .جوهره صوتش شنيده نمى شد

 

اواخـر شـب بـا آنـكـه مـن تـمـام درهـا را بـسـتـه بـودم ، نـاگـهـان ديـدم شـخـصـى وارد مـنــزل شــد    
 از هـيـبـت او مـن جـرات نـكـردم از ورودش سـؤ ال كـنـم ، پـهـلوى پـدرم نشسـت و بـا او آرام آرام                        كـه

وقـى از چـشـم مـا نـاپـديـد شد،      . صحبت مى كرد، پدرم مرتب اشك مى ريخت سپس بـرخـاسـت و رفـت             
 :پدرم گفت 

 :مرا بنشانيد، ما او را نشانيدم چـشـمـهـايـش را بـاز كرد و گفت 

اين مردى كه پهلوى من نشسته بود كجا رفت ؟ گفتيم از همان راهــى كــه آمــده بــود بـيــرون رفــت ،                    
 :گـفـت 

عـقـبـش بـرويـد او را بـرگـردانـيد، ما ديديم درها مثل قبل بسته است و اثرى از او نيست ، برگشتيم نزد پدر             
 .و جريان را براى او گفتيم 

 

 :گفت 

 سنگين شد و بى هوش گرديد و پس ?بود، سپس باز كسالتش ) عليه السالم  (" االمرصاحب"اين آقا حضرت 
 .از چند روز از دنيا رفت 

 

 

 مالقات بيست و يكم
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از مـرد مـوثـّقـى بـه نـام حـاج آقـاى حـيــدرى در مشـهد شـنيدم ولـى چـون در آن زمـان قضـيه را خـود                        
المسلمين آقاى حاج شيخ محمد رازى در كتاب آثـار الحجـه   يـادداشـت نكرده بودم و حضرت حجة االسالم و         

 از همان مرد مورد وثوق شنيده و نوشته اند من عين آن حكايت را با مختصـرى كـم و زيــاد كــه از                          80ص  
 .حـافـظـه خـودم هـم اسـتـمـداد كـرده ام ، از آن كـتـاب نقل مى كنم 

 

 :آقاى حاج ميرزا على حيدرى فرمودند

ـران ايـن قـضيه را از حجة االسالم والمسـلمين جنـاب آقـاى حـاج شـيخ اسـحق رشـتى فرزنـد                       مـن در تـه  
مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى حـاج شـيـخ حـبـيب اللّه رشتى شنيده بودم و سپس در سفرى كـه بـه شـام بــراى                       

 حــاج سـيــّد     رفته بودم و به محضـر مرحـوم آيـة اللتـه آقــاى             ) سالم اللّه عليها   ("زينب  "زيـارت حـضرت   
مـحـسـن جـبـل عـامـلى رسـيـدم خـود ايـشـان نـقـل كـردنـد، كـه در زمـان حكومـت شـريف علـى بـر                    
سرزمين حجاز به مكّه مكرّمه رفتم و قبالً متوجه شـده بــودم كــه در اعـمــال حــج خـدمــت حـضــرت                       

آن سـال زيـاد بـه فكر آن حضرت بودم ولى          ارواحـنا فداه خواهم رسيد و لذا در اعـمـال حـج           "بـقـيـّة اللّه   "
 .موفّق به زيارت آن حضرت نشدم 

 

تصميم گرفتم كه به وطن برگردم ولى متوجه شدم كه راه بين مكّه و لبنان بسيار دور اسـت و بـهـتــر ايــن                        
ر ســال   است كه در مكّه بمانم شايد سال ديگر موفّق به زيارت آن حضرت گردم ، لذا آنـجـا مـانــدم ولـى د                     

 .بـعـد و بـعـدتـر تـا پـنـج و يـا هـفـت سال موفّق به زيارت آن حضرت نشدم 

 

) شـريف علـى     (در اين بين با حاكم مكّـه        ) ترديد بين پنج سال و هفت سال از جناب آقاى حاجى حيدرى بود            (
 :زيدى بود، يعنى آشنائى پيدا كردم و با او گاهى رفت آمد مى نمودم او از شرفا و سادات مكّه بود مذهبش 

 .چهار امامى بود و اين اواخر خيلى با من گرم بود
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در آخـريـن سـالى كـه اعـمـال حـج را انـجـام دادم و ديـدم بـاز هـم مـثـل آنـكـه نـمى خواهم موفّق بـه                    
ـ                     تم ،  زيارت آن حضرت شوم براى رفع ناراحتّى و نگرانى خودم بـه يـكـى از كـوه هـاى اطـراف مكّه بـاال رف

وقتى باالى كوه رسيدم آن طرف كوه چمن زارى بـود كـه هـرگـز مـثـل آن را نـديـده بـودم بـا خـود فـكـر 
وقـتـى از بـاالى كــوه     ! كـردم چـرا در ايـن چـنـد سال كه در مكّه بوده ام براى گردش به اينجا نيامده ام ؟                 

پا است و در ميان خـيـمـه جمعى نشسته اند و يك بـه مـيان آن چمن زار رسيدم ، ديدم وسط آن خيمه اى بر            
نفر كه آثار بزرگى و علم از سيمايش ظاهر است در وسط خيمه نـشـسـتـه ، مثل اينكه او براى آن جمع درس       

 :مى گويد و آنچه من از سخنان آن آقا شنيدم اين بود كه فرمود

ر موقع مردن ايمان و واليت تلقـين مـى شـود و             بـاوالد و ذرارى جـده مـا حـضرت زهراء سالم اللّه عليها د          "
 در اين بين شخصى از طرف مكّه آمد و بـه  ".هيچ يك از آنها بدون مذهب حقّه و ايمان كامل از دنيا نمى رود         

 :آن آقا گفت 

 من با شنيدن اين جمله حركت كردم و به طرف مكّه رفتم و يك سره                "!شريف محتضر است تشريف بياوريد    "
رد شدم ديدم ، او در حـال احـتـضـار اسـت ، عـلمــا و قـضــات اهــل سـنــّت اطـرافــش           به قصر ملك وا   

نـشـسـتـه انـد و او را بـه مـذهب اهل سنّت تلقين مى كنند اما او به هيچ وجه حرفى نمـى زنـد و فرزنـدش                         
 .كنار بسترش نشسته و متاءثر است 

 

ى فرمود، از در وارد شد و باالى سر شريف نشست ولـى             هـمـان آقائى كه در خيمه درس م      ! نـاگـهـان ديـدم   
معلوم بود كه تنها من او را مى بينم زيرا من به او نگاه مى كردم ولى ديگران از او غافل بودند، اما در من هـم                           

 :تصرف شده بود كه نمى توانستم سالم كنم و يا از جا حركت كنم او رو به شريف كرد و فرمود

 :الّاللّه شـريـف گـفـت قل اشهد ان الاله ا"

 :اشـهـد ان الاله االّاللّه او فـرمـود

 :قـل اشـهـد انَّ مـحـمـّدا رسـول اللّه شـريـف گـفـت 

 :اشـهـد انَّ مـحـمـّدا رسـول اللّه او فـرمـود

 :قـل اشـهـد انَّ عـليـا حـجـّة اللّه شـريـف گـفـت 
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را نـام بـرد و   ) عليهم السالم  ("ائمه اطهار"يـن منوال يك يك از    او بـه هـمـ  "اشـهـد انَّ عـليـا حـجـّة اللّه      
به شريف ، اقرار به آنها را تلقين كـرد، شـريف على هم مرتّب جواب مى داد و اقرار مى نمود تا آنكـه بـه نـام                           

 : ارواحنا فداه رسيد، آن آقا فرمود"بقية اللّه "مقدس حضرت 

 :يعنى  (يا شريف قل اشهد انَّك حجة اللّه ،

 :شريف هم گفت ) اى شريف بگو شهادت مى دهم كه تو حجت خدائى 

 .شهادت مى دهم كه تو حجت خدائى 

 

مى شوم ، ولى متاءسفانه     ) عليه السالم   (اينجا من فهميدم كه دو مرتبه است موفّق به زيارت حضرت بقية اللّه              
 .و حرف بزنم و يا عرض ارادت كنم آن چنان قدرت از من گرفته شده بود كه نمى توانستم با ا

 

 قمـرى در شـام از دنيـا رفـت و در راه رو صـحن      1371مرحوم آية اللّه آقاى سيد محسن جبل عاملى در سال       
 .مدفون گرديد) عليها السالم (حضرت زينب 

 

 است و با مالقات بيست و دوم عـالم جـليـل و فـقـيه عالى مقام سيد حسن بن حمزه كه از علماء بزرگ شيعه        
 .مـى رسـنـد نقل مى كنند) عـليـه السـّالم (شش پشت بـه حـضـرت سـيـّدالشـّهـداء 

 

مـرد صـالحـى از شـيـعـيـان گـفـت مـن در يـكـى از سـالهـا بـه قـصـد زيـارت بـيـت اللّه و اعمال حج از                   
 .منزلم بيرون رفتم و اتفاقا آن سال گرما و امراض مسرى زياد شده بود

 

ر راه از قـافـله بـا غـفلتى كه كرده بودم عقب افتادم ، كم كم از كثرت تشنگى در آن بيابان گـرم بـى حـال                       د
 .روى زمـيـن افتادم و نزديك به هالكت بودم ، كه صداى شيه اسبى به گوشم رسيد
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م ايـسـتــاده و    وقـتـى چـشـمـم را بـاز كردم جوان خوش رو و خوشبوئى را سوار بر اسب ديدم كه باالى سر                 
ظـرف آبـى در دسـت داشت ، از اسب پياده شد و آن آب را به من داد، آن آب به قـدرى ســرد و شـيـريــن                           

 :بـود كـه مـن تـا بـه حـال مـثـل آن آب را نـخـورده ام از آن آقـا سـؤ ال كردم 

 :گـفـت ! تو كه هستى كه اين لطف و مرحمت را به من نمودى ؟

 بر بندگان خدايم ، من بقية اللّه در زمينم ، من آن كسى هستم كه زمين را از عدل و داد پر               مـن حـجـت خـدا  
 .خواهم كرد بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد

 

من فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسـين بـن علـى بـن                         
 ).عليهم السالم (ابيطالبم 

 

ى او را شـنـاخـتـم بـه مـن فـرمـود، چـشـمـهـايـت را روى هـم بـگـذار، مـن دسـتـور را عمل كردم                 وقـتـ
و چشمهايم را روى هم گذاشتم پس از چند لحظه به من فرمود، چشمت را باز كن ، باز كردم خـود را در كنـار              

 .قافله ديدم در اين موقع آن حضرت از نظرم غائب شد

 

 : پس از نقل اين قضيه فرموده "نجم الثاقب "حاجى نورى در كتاب 

 .كه حسن بن حمزه از اجلّه فقهاء طائفه اماميه است و از جمله تصانيف او كتاب غيبت است 

 

 :و شـيـخ طـوسـى مـى گـويـد

 .كـه سـيـّد حـسـن بـن حـمـزه ، فاضل اديب ، عارف فقيه ، زاهد ورع ، صاحب محاسن بسيار بوده است 
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  بيست و سوممالقات

 

 

بـاقـى بـن عطوه علوى كه از سادات حسينى بوده و مورد اعتماد على بن عيسى اربلى مى باشد نقل كرده كه                     
 :گفت 

پـدرم زيـدى مـذهـب بـود و او به مرضى مبتالء بود كه به هيچ وجه اطباء نمى توانستند او را معالجه كننـد و              
وازده امامى بوديم ناراحت بـود و دوسـت نـداشــت كــه مــا در                از من و چند پسر ديگرش كه همه شيعه و د          

غـيـر مـذهـب خـودش بـاشـيـم و گـاهـى كـه مـا بـراى او اسـتـدالل حـقـانـيــت مـذهــب تـشـيــّع را             
زنـده اسـت مـى    ) عـجـل اللّه تعالى له الفرج  (مـى نـمـوديـم و بـه او مـى گـفـتـيـم كـه حـضرت بقية اللّه            

 :گفت 

بگوئيد او بيايد و مـرا شـفاء بدهد تا من باور كنم و معتقد به مذهب شما بشـوم و مكـرّر                     ! اگر راست مى گوئيد   
 :مى گفت 

من شما را تصديق نمى كنم و به مذهب شما قائل نمى شوم مگر آنكه صاحب شما، امام زمان شـما، حضـرت                       
 شب بعد از نماز عشاء كه ما همه يكجـا جمـع            تـا آنـكه يك  !! مهدى شما بيايد و مرا از اين مرض نجات بدهد         

بوديم و پدرم در اطاق خودش بسترى بود شنيديم كه صدا مى زند و مى گويد بيائيد بشتابيد عجلـه كنيـد كـه                        
ما خود را با عجله نزد او رسانديم ، كسى را نديديم ولى او به طرف در اطـاق نگـاه مـى                       !! آقاى شما اينجاست    

ويد و به خدمت موالى خود برسيد، زيرا همـين لحظـه او از نـزد مـن از ايـن اطـاق         كرد و مـى گفت پى او بد      
بـيـرون رفـت مـا به دستور او از در اطاق بيرون رفتيم و هرچه اين طـرف و آن طـرف دويـديم ، كـســى را                          

ى گفـت   نـديـديـم بـه نـزد پـدر بـرگـشـتـيـم و از او سـؤ ال كرديم كه چه بود و چه شد او مى گريست و م                     
 :شخصى نزد من آمد و گفت 

 .يا عطوه 

 

 :گفتم 

 :فـرمـود! شما كه هستى ؟
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مـن صـاحـب پـسران تو امام زمان پسران تو هستم آمده ام تو را شفاء بدهم ، بعد از آن دســت دراز كــرد و                       
 دريافتم و در جـاى مـرض گـذاشـت و بـه كـلّى مـرا از آن كـسـالت نجات داد و من سالمتى كـامـل خود را   

عليه السالم (آثارى از آن كسالت در من نيست و لذا متوجه شدم كه او امام زمان حضرت حـجـّة بـن الحـسن         
كه متاءسفانه به مجـرّدى كـه شـما آمديـد آن            ! است و به همين جهت شما را صدا زدم كه او را زيارت كنيد             ) 

 .حضرت از در اطاق بيرون رفت 

 

 :م الثّاقب مى نويسد كه مرحوم حاجى نورى در نج

 :عـلى بـن عـيـسـى اربـلى مـى گـويـد

مـن قـضـيـّه عـطـوه را از غـيـر پـسـرانـش مـكـرّر سـؤ ال كردم آنها مى گفتند كه ما او را قبالً با كسالتش 
 .در مذهب زيدى ديده بوديم و بعد از شفا او را با داشتن مذهب شيعه اثنى عشرى نيز ديده ايم 

 

 "مـنـا در ايـنجا على بن عيسى اربلى مى گويد كه در بين راه مدينه به مكّه مردم زياد خدمت حضـرت                      و ضـ 
 . ارواحنا فداه رسيده اند"ولى عصر

 

 

 مالقات بيست و چهارم

 

 

 ارواحـنــا فــداه نائـل آمـده و          "صـاحـب االمـر "از جـمـله كـسـانـى كـه بـه فـيـض مـالقـات حـضـرت         
) 993متـوفّى   (علميش را از آن وجود مقدس دريافت كرده است ، عالم بزرگوار مقدس اردبيلى               پاسخ اشكاالت   

رادمرد بزرگى كه در تقوى و عبادت بـه مـقـامـى رسـيـده بـود كـه هـر كـه را            . رضوان اللّه تعالى عليه است      
 .بـخـواهـنـد در قـدس و تـقـوى مثال بزنند به او تشبيهش مى كنند
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ر اسـت كـه گـاهـى در بـعض مسائل دشوارى كه برايش پيش مى آمده و از حلّ آن عاجز مى گشته مـشـهـو
مى رسانيده و از آن حضـرت سـؤ         ) عليه السالم   ("اميرالمؤ منين على    "خود را به كنار ضريح مقدس حضرت        . 

 .ال مى نموده و آن حضرت نيز پاسخش را مى دادند

 

 : نسبت به امامت و چنان رتبه اى در تقوى و زهادت از چنين يقينى در دين ،! شگفتا

يـكـى از شـاگـردان خـاص آن مـرحـوم كـه از دانشمندان زمان خويش بوده و بر اسـرار زنـدگى اسـتاد نيـز                      
 :واقف گرديده مى گويد

 

ـ       ) عليه السالم   (يـكـى از شبها كه در صحن مطهر حضرت اميرالمؤ منين على            " مــه  در حالى كـه شـب از نـي
 :گـذشـتـه بـود و خـسته از مطالعات علمى قدم مى زدم 

ناگهان در آن فضاى نورانى ، شـبـحـى را ديـدم كـه بـه سـوى حـرم شـريـف روان اسـت ، در حــالى كــه    
هـمـه درهاى حرم مطهر قـفـل بـودنـد، با كنجكاوى او را تعقيب كردم ، ديدم كه او چون به در حرم نزديك                     

تـا اينكـه بـا      . او به هر درى كه دست مى گذارد، باز مى شد          . باز شـدنـد و در حـرم گـشـوده گشت        شد قفلها   
من جواب ســالم او را      . ايستاد و سالم نمود   ) عليه السالم   (كمال وقار و سنگينى كنار حرم مطهر حضرت امير          

زى نگذشته بود كه آن مرد      هنوز از آن گفتگو چي    . شـنـيدم و سپس با همان صاحب صدا شروع به صحبت كرد          
خارج شد و از شهر بيرون رفت و به سوى مسجد كوفه سرازير شد مـن نـيـز بـه لحــاظ كـنـجـكــاوى او را          

نزديـك  . تـعـقـيـب كـردم او آنـجـا در مـسـجـد داخـل مـحـراب گـرديـد و بـه سـوى شهر مراجعت نمـود               
ـود و خـفـتـگـان آرام آرام سـر از بسـتر برمـى داشـتند و              دروازه نجف كه رسيد تازه سپيده صـبـح دمـيـده ب        

ناگهان در طول راه مرا عطسه اى گرفت كه نتوانستم جلوى آن را بگيرم و               . آماده نيايش صبحگاهى مى شدند    
آن مرد متوجه من شد و برگشت چون به چهره اش نگريستم ، ديدم استادم آية اللّـه مرحـوم مقـدس اردبيلـى             

 .است 

 

 : سـالم و انـجـام مـراحـل ادب بـه ايـشـان عـرض كـردم كـه پـس از
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مـن در طـول شـب از لحـظـه ورود بـه حـرم مطهر تاكنون همراه شما بـوده ام لطفـا بفرمائيـد كـه در حـرم          
مطهر و در محراب مسجد كوفه با چه كسى سخن مى گفتيد؟ مرحوم مقدس اردبيلى ابتداء از من قول گرفتند                    

 :ز را تا زمانى كه ايشان در قيد حيات هستند فاش نكنم ، سپس فرمودندكه اين را

 .فرزندم گاه مى شود كه حل مسائل بر من دشوار مى گردد و چون از گشودن آن عاجز مى شوم 

 

شرفياب شده و جـواب آن را از آن مـوال مـى             ) عليه السالم   (خدمت حالّل مشكالت حضرت على بن ابيطالب        
 .گيرم 

 

) عليه الســّالم     ("صاحب الزّمان   "مرا به سوى حضرت     ) عليه السالم   (ب گـذشـتـه حـضـرت امـيـر     امـّا شـ 
 :راهـنـمـائى كرد و فرمود

 تو است نزد او برو و مسائلت را از او "امام زمان "در مسجد كوفه است ، او ) عليه السالم  ("مهدى "فرزندم "
 ."فراگير

 

جد كوفه شدم و از حضرتش كه در محراب ايسـتاده بودنـد يعنـى مـواليم                 و مـن به امر آن حضرت داخل مس       
 .ارواح العالمين له الفداء مشكالتم را پرسيدم "مهدى "حضرت 

 

 

 مالقات بيست و پنجم

 

 

مـرحـوم عـالّمـه مـجـلسـى از مـلحـقـات كـتـاب انـيـس العـابـديـن و عـالّمـه نـورى در نـجــم الثاقـب         
 :نقل مى كنند كه 
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 :سـيـّد بـن طاووس قدس اللّه سره مى فرمايد كه 

 :در يك سحرگاه در سرداب مطهر از حضرت صـاحب االمر ارواحنا فداه اين مناجات را شنيده ام كه مى فرمايد

 اللّهم ان شيعتنا خلقت من شعاع انـوارنـا و بـقـيـّة طـيـنتنا و قد فعلوا ذنوبا كثيرة اتكاالً على حبنـا و واليتنـا                     "
فان كانت ذنوبهم بينك و بينهم فاصفح عن هم فقد رضينا و ما كان منها فيما بينهم فاصلح بينهم وقاص بهـا                      

 ."عن خمسنا وادخلهم الجنّة و ذحزحهم عن النّار و التجمع بينهم وبين اعدائنا فى سخطك 

 

ن زيادى به اتّكاء بر محبت به ما        خـدايا شيعيان ما را از شعاع نور ما و بقيه طينت ما خلق كرده اى ، آنها گناها                 
و واليت ما كرده اند، اگر گناهان آنها گناهى است كه در ارتباط با تو است از آنـهـا بگذر كه ما را راضى كـرده         
اى و آنچه از گناهان آنها در ارتباط با خودشان هست ، خودت بين آنها را اصالح كن و از خمسى كه حـقّ مـا                          

 جهنّم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمـع             ?ى شوند و آنها را از آتش        است به آنها بده تا راض     
 .نفرما

 

 

 مالقات بيست و ششم

 

 

از كسانى است كه مكرّر خـدمت حـضــرت    ) رضوان اللّه تعالى عليه      ("عـالّمـه سـيـّد بـحرالعلوم    "مـرحـوم  
ات بـاهــره اش را هـمـگــان از عـلمــاء بــا تـجـليــل و                ارواحـنـا فـداه رسـيـده ، كـرامـ     "بـقـيـّة اللّه   "

در كـتـاب رجـال خـويـش ، هـشت حكايت در رابطه با ) ره (سـتـايـش نـقـل نـمـوده انـد مـحـدث قـمـى      
عـجـّل اللّ ه تـعـالى فـرجـه      ("صـاحـب االمـر "كرامات آن بزرگوار و تشرّفات مكرّرش به حضور حـضـرت          

نـقل مى فرمايند، كه از يكى از آنها چنين بر مى آيد كه حضرتش او را از فرط عالقه و محبت در                      ) الشـّريـف  
 ... .بغل گرفته و بر سينه خود مى فشرده اند
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چـگـونـه مـشتاقان اين چنين به صفات ملكوتى پيوند مى گيرند، كه اين گونه مدارج عاليه خويش را طى مى                   
ت خـدا   "را آن چنان به قداست مى كشند، كه بر سـينه            كنند؟ و چگونه موطن نفس خويش        جـاى مـى     "حجـ 

 ... .گيرند

 

آن روز بـرخـالف هـمـيـشـه عـالّمـه بـحـرالعـلوم را ديـدنـد كـه در مـقـابـل حرم مطهر حضرت اميرالمـؤ                
شـك در چـشـم و ايستادند و به جاى ذكر و زيارت با نـواى دلنـشـيـن در حـالى كـه ا) سالم اللّه عليه (منين 

 :شـور در دل دارند اين شعر را زمزمه مى كنند

 بعد كه از آن بزرگوار جوياى علّـت مـى شـوند، عالّمـه مـى                 "چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن          "
 :فرمايند

 افتاد،) صلوات اللّه عليه     ("حجت  "چون خواستم وارد حرم مطهر بشوم ، چـشـمـانـم به وجود نورانى حضرت             
چون آن  . كه در قسمت باالى سر نشسته اند و با صداى روحبخش آيات كالم اللّه مجيد را تالوت مى فرمايند                  

 قرائت كـالم    ?نواى جانفزا را شنيدم كلمات آن مصرع بر زبانم مترنّم گشت و چون وارد حرم شدم ، حضرتش                   
 .اللّه را پايان دادند و از حرم بيرون تشريف آوردند

 

)عصرتجلّيات ولى  ( 

 مالقات بيست و هفتم

 

 

 در مـكـّه مـعـظـّمـه سـكونت داشـت بـا وجـود اينكـه از بسـتگان و                 "عـالّمـه بـحـرالعـلوم   "زمـانـى كـه   
ارادتـمـندان به دور بود، ولى از هرگونه بذل و بخشش به مستمندان و محتاجان و نيز تاءمين مايحتاج طـالّب                    

 .فروگذار نمى كرد
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بزرگ به ايشان خبر مى دهد كه ديگر دينار و درهمى اندوخته باقى نمانده و بايد فكرى كرد                  روزى پيشكار آن    
 :اينك دنباله ماجرا را از زبان اين شخص مى شنويم 

عادت ايشان در مكّه چنين بود كه هر صبحگاه به طواف كعبه            . بـه ايـن گـفـتـه پـاسخى نفرمود    ) ره  (سـيـّد  
جعت فرموده در اطاق مخصوص خود، اندكى استراحت مـى نمـود و در همـان                مشرّف مى شد و پس از آن مرا       

موقع قليانى برايشان مهيا مى نمودم و ايشان عادتا آن را مى كشيد و سپس به اطاق ديگر مـى رفـت ، تـا بـه                    
فرداى آن روز چون از طواف برگشت و من چـون هــميشه قليـان را حاضـر كـردم ، ناگهـان                     . تدريس بپردازد 

 : آمد، سيد به شدت مضطرب گرديد و به من گـفـت صداى در

 . و خود با سرعت همانند پيشخدمتان به سوى در شتافت و آن را گشود"قـليان را از اينجا بردار"

 

 سيد نشست و سيد هم بـا       ?مـرد جـليـل القـدرى كـه بـه گونه اعراب بود داخل گرديد و در اطاق مخصوص               
 . اطاق نشست كمال ادب و كوچكى نزديك در

 

آن دو، سـاعتى با هم خلوت كردند و با يكديگر مكالمه داشتند و چون آن بزرگوار برخاست ، سيد نيز با شـتاب                
 .در را گشود و دست آن شخص را بوسه زد و سپس او را بر شتر كه در آنجا خوابانيده بود سوار كرد

 

 اش تـغـيـيـر كـرده بـود، در هـمـان حـال حوالـه           مـهـمـان رفـت و سـيـّد بـازگـشـت ، امـّا رنـگ چـهـره        
 :اى را كه در دست داشت به من داد و فرمود

 .اين حواله را نزد فالن مرد صرّاف كه در كوه صفا، دكّان دارد ببر و هر چه داد بگير و بياور

 

 :مـن حـواله را گـرفـتـه ، نـزد شـخـص مـعهود رفتم ، او چون آن را ديد بوسيد و گفت 

چند نفر بـاربـر حـاضـر كـن ، مـن چهار نفر حاضر كردم و آن مـرد صـرّاف بـه انـدازه اى كـه آنـان قـدرت                            
يـكـى ! داشـتـنـد، ريـالهـا را در كـيـسـه هـا ريـخـت و بـاربـرهـا بـر دوش كـشـيـدنـد و بـه منزل رفتيم                 

ـوال او جـويـا گــردم و نـيــز از صـاحــب           از روزهـا تـصـمـيـم گـرفـتـم ، نـزد آن صـرّاف بـروم تـا از اح           
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اما چون به صفا رسيدم مغازه اى نديدم و از شخصى جوياى آن صرّاف شدم . حـواله اطـّالعـى حـاصـل كـنم 
 :، در پـاسـخ گـفـت 

ى دانستم كه اين نـيـز يـكى ديگر از اسرار اله.... در ايـن مكان تاكنون چنين صرّافى كه مى گوئى ديده نشده 
 .بوده است ) عليه السالم  ("ولى عصر"و عنايات و الطاف حضرت 

 

 

 مالقات بيست و هشتم

 

 

 در همـه بــالد   ?يكى از نوابغ جهان اسالم و فقهـاى بزرگـوار شـيعه كـه آوازه و شـهرت علمـى و عملـيش                
مــرحوم شـيخ   مـسـلمـين پيچيده و از جانب بعضى از علماء به خاتم الفقهـاء و المجتهـدين موسـوم گشـته ،               

مى باشند كـه از نسـل صـحابى گرانقـدر           )  ق   ? ه 1214 - 1281( رضوان اللّه تعالى عليه      "مرتضى انصارى   "
 :در خاتمه المستدرك درباره شان فرموده اند) ره ( بوده و عالّمه محدث نورى "جابر بن عبداللّه انصارى "

ن آورد كه ملّت و دين را با علم و تحقيق و دقّـت و               خداوند بر جابر تفضّل فرمود كه از سالله او مردى رابيرو          "
 ."زهد و عبادت و كياست خويش خدمتها نمود

 

آن جـنـاب در مـدت قيادت و رهبرى خويش مرجعى بزرگوار براى امت و نـايبى خـدمتگزار بـراى امـامش و                      
 به آن حضرت فراموش      ارواحنا فداه بود و از توجه      "ولى عصر "شيفته اى منتظر براى موال و سرورش حضرت         

 ... .نمى نمود

 

 :يكى از شاگردان ايشان نقل مى كند كه 

نـيـمـه شـبـى در كـربـالى مـعـالّ از خـانـه بـيـرون آمـدم ، در حـالى كـه كـوچـه هـا گل آلـود و تاريـك         
 .بودند و من چراغى با خود برداشته بودم 
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است ، او را    ) ره  (نزديك شدم ديدم ، استادم شيخ انصارى        از دور شـخـصـى را مشاهده كردم ، كه چون به او            
 .نمى شناختم كه از دور مى آيد

 

با ديدن ايشان به فكر فرو رفتم و از خود پرسيدم ، كه آن بزرگوار در اين موقع از شب ، در ايـن كـوچـه هـاى 
ـشــان بـاشــد، آهــسته بـه        گـل آلود بـا چـشم ضعيف به كجا مى روند؟ از بيم آنكه مبادا كسى در كمين اي                

زيـارت جـامـعــه   "دنبالش حركت كردم ، شيخ آمد و آمد تا در كنار خانه اى ايستاد و در كـنـار در آن خـانـه                     
ا صـداى    " را بـا يـك تـوجـّه خـاصـّى خـوانـد، سـپـس داخل آن منزل گرديد من ديگر چيزى نمى ديدم امـ 

ساعتى بعد به حرم مطهر مشرّف گشـتم و شـيخ را در آنجـا                ... شيخ را مى شنيدم كه با كسى سخن مى گفت         
 ... .ديدم 

 

بـعـدهـا كـه به خدمت آن جنـاب رسـيدم و داسـتان آن شـب را جويـا شـدم پـس از اصـرار زيـاد بـه مـن ،                       
 :فـرمـودنـد

يدا مى كنم اجازه پ) عـجـّل اللّ ه تعالى فرجه الشّريف  ("امـام عـصـر"گـاهـى بـراى رسـيـدن بـه خـدمـت 
چنانچه اجازه .  را مى خوانم "زيارت جامعه "مى روم و .) كه تو آن را پيدا نـخـواهـى كـرد   (و در كنار آن خانه      

خدمت آن حـضـرت شرفياب مى شوم و مطالب الزم را از آن سرور مى پرسم و يارى مى خواهم                   . ثانوى برسد 
تا هنگام حياتش اين مطلب را براى كسى اظهار نكنم از من پيمان گرفت كه ) ره (سپس شيخ !! وبر مى گردم    

. 

 

 

 مالقات بيست و نهم
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در زمـانـهائى كه حكومت بحرين تحت استعمار اروپائيها و ابرقدرتها بود و چون مى خواستند كه مردم مسلمان 
 .را هم راضى نگه دارند، يك مرد سنّى ناصبى را حاكم آنجا قرار داده بودند

 

ـرى داشـت كـه در دشـمـنـى بـا شـيـعـيـان فـوق العـاده شـديــد بــوده و چــون اهــل              ايـن حـاكـم وزي  
بودند، طبعا نسبت به آنها نيـز ابـراز         ) صلى اللّه عليه و آله       ("رسول اللّه   "بحرين اكثرا شيعه و محب اهل بيت        

 . بين بردن آنها مى نمودعداوت مى نمود و دائما شيعيان را اذيت مى كرد، حيله هائى براى سركوب و از

 

يـك روز وزيـر بـه نـزد حـاكـم رفـت و انارى را به او نشان داد كه ، روى آن با خطّ برجسته طبيعـى نوشـته                         
 :شده بود

 ."الاله االّاللّه محمد رسول اللّه و ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول اللّه "

 

به آن دقيق شد و كامال يقين كرد كه اين نوشته هـا طـبـيـعــى     حاكم وقتى چشمش به اين انار افتاد و خوب          
 :روى آن انـار نـوشـتـه شـده رو بـه وزيـر كـرد و گـفـت 

 :ايـن انـار دليـل مـحـكـمـى اسـت بـر بـطـالن مـذهـب شـيـعـه كـه مـى گـويـنـد

! نظر تو ما با آنها حـاال چـه بكنـيم ؟           است به   ) صلى اللّه عليه و آله      ( خـليـفـه بالفصل پيغمبر اكرم      "عـلى  "
 :وزير گفت 

شيعيان مردمان متعصبى هستند حتّى دالئل محكم را هم زير بار نمى روند بنابراين بـزرگـان آنــها را حاضـر                    
 :كن و به آنها اين انار را نشان بده و آنها را مخير كن كه يكى از اين سه كار را بكنند

ردند و يا با ذلّت جزيه بدهند و يا مردان آنها كشته شوند و زنهـاى آنهـا اسـير                    يـا از مذهب بى اساس خود برگ      
حـاكم راى آن وزير خبيث را پسنديد و بـه علمـاء و             !! گردند و يا جوابى براى انار كه قطعا جوابى ندارند بياورند          

ضوع مهمى را با شما     بزرگان شيعه اعالم كرد كه بايد در فالن روز همه در دربار جمع شويد، كه مى خواهم مو                 
 .در ميان بگذارم 
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وقـتـى هـمـه جـمـع شـدنـد حـاكـم انـار را به شيعيان نشان داد و پيشنهاد وزير را بانها گفت و قـاطـعــانه                    
از آنها خواست ، كه جواب اين انار را در اسرع وقت بايد بگويند و االّ آنها را خواهد كـشــت و زنــهاى آنهـا را        

رد و اموال آنها را بغارت خواهد برد و باالخره بانها گفت اقـل چيزيكه ممكن است با ارفاق درباره      اسير خواهد ك  
شما قائل شوم اينست كه بايد با ذلت جزيه بدهيد و بـا شـمـا مـثـل غـيـر مـسـلمـانـيـكــه در مـمـلكــت                    

 .اسـالمـى زنـدگـى مـى كـنـد عمل خواهم كرد

 

د و اين رجزخوانى را از حاكم شنيدند بدنشان لرزيد حالشان متغير شد نمى دانستند چه             وقتى شيعيان انار را ديدن    
در ايـن بين چند نفر از علماء و بزرگان ، آنها گفتند اى حاكم اگر ممكن اسـت                  ! و چه بايد بكنند   ! جواب بگويند 

دهيم هر چه نسبت بما انجام      سه شب بما مهلت بـده تـا جـواب مـسـاءله را بـيـاوريم و اگر نتوانستيم جواب ب              
 .دهى مانعى ندارند

 

حـاكـم بـه آنـها سه شب مهلت داد، بزرگان آنها با ترس و خوف در مجلسى جمـع شـدند و بـا يـكـديـگــر                        
مـشـورت كـردنـد نـظـر هـمـه آنـهـا ايـن شـد ده نـفـر از زهـّاد و عـلمـاءِ اهل تقوى را انتخاب كننـد و از                     

ل بـه                        ميان آنها سه نفر    را اختيار كنند و از آنها تقاضا نمايند كه هر شب يكى از آنها تنها به بيابان رود و متوسـ 
 . ارواحنا فداه شود، تا اين مشكل حل گردد"بقية اللّه "حضرت 

 

 .اين كارها را آنها انجام دادند

 

تضرع و زارى درِ خـانـه خـدا شـب اول بـيـكـى از آنـهـا گـفتند، امشب به بيابان مى روى و عبادت و دعاء و         
 ارواحـنـا فــداه اسـتـغـاثــه و تـوســّل مــى نـمــائى             "بـقـيـّة اللّه   "مـى كـنـى و سـپـس بـه حـضـرت       

 .دريافت نمائى ) عليه السالم  ("امام زمان "شـايـد بـتـوانـى جـوابـى بـراى ايـن مشكل از 
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ملو از اميد و ايمان و اشك روان و خضوع و خشوع به بـيـابــان               آن مـرد مـتـقـى و پـرهـيـزگـار بـا قـلبى م       
عـليــه   ("بـقـيـّة اللّه   "رفـت و تـا صـبـح مـشـغـول مـنـاجـات بـا خـدايـتـعـالى و تـوسـّل بـه حـضـرت             

 !.و جوابى هم نگرفت ! چيزى نديد! بـود ولى بـا كمال تاسف ) السـالم 

 

 :شـب دوم 

 عـالم پـرهـيـزگـار ديـگـرى بـه صحرا رفت ، او هم مانند شخص اول ، تـا صـبـح بـا                  مـرد مـتـّقـى عـارف  
ة اللّـه     "خضوع و خشوع كامل درخواست جواب مساءله بغرنج انار را نمود و حضـرت                را ) عليـه السـالم      ("بقيـ

 !.قسمها داده و خالصه هر چه كرد جوابى دريافت ننمود

 

 . و بانها از نااميدى خود اطالع داداو هم ماءيوسانه بسوى مردم برگشت

 

شيعيان فوق العاده مضطرب شدند، تنها يك شب ديگر فرصت دارند، كه جواب مساءله را آماده كنند، اگر آنشب 
، چه خاك بر سر كنند؟ همه مردم دست به دعا برداشتند و             !هم ماءيوس برگردند و شب بى جواب سپرى گردد        

 .را كه از بهترين مردان علم و تقواى آن سامان بود، به بيابان فرستادند "محمد بن عيسى "باالخره جناب 

 

آن بـزرگوار، با سروپاى برهنه ، به صحرا رفت ، آنشب اتفاقاً شب بسيار تاريكى بود، او در گوشـه اى از صـحرا        
ة اهللا    بق"نشست و مشغول دعا و تضرع و زارى گرديد، از خدا مى خواست ، كه آن بليه را، بوسيله حضرت                      يـ" 

 .، از سر شيعيان برطرف كند)عليه السالم (

 

 .او آنشب خيلى گريه كرد

 

 .او آنشب كوشش كرد كه در خود خلوصى غيرقابل وصف ايجاد كند
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 .او عاشقانه ، منتظر فرج بعد از شدت بود

 

شـنيد، وقـتــى خـوب      بود، كه ناگهان در اواخر شب صدائى        ) عليه السالم    ("صاحب الزّمان   "او مـنـتظر لقاءِ    
 :گوش داد، متوجه شد، كه شخصى اسم او را مى برد و به او مى گويد

 .محمد بن عيسى من صاحب االمرم چه مى خواهى ؟

 

 :او گفت 

 !.احتياجى به گفتن نيست ! طبعاً بايد حاجت مرا بدانى ! اگر تو صاحب االمرى 

 

 :فـرمـود

كه شيعه دچارش شده در خصوص انـار و تهديديكـه حـاكم شـما را                بـله راسـت مـى گـوئى ، تـو براى بليه اي        
 !.كرده ، به صحراء آمده اى 

 

 :مـحـمـّد بن عيسى مى گويد

از مواليم شنيدم ، متوجه او شدم و باو عرض كردم ، بلى شما مى دانيد چـه بـر                    ! وقتى اين كالم معجزه آسا را     
 .ه اين بال را از ما دور كنيدسر ما آورده اند و شما امام مائيد و قدرت داريد، ك

 

 :مـواليم فرمود

اى محمد بن عيسى ، در خانه وزير لعنة اللّه درخت اناريسـت ، كـه وقتـى ايـن درخـت ، تــازه انـارهـايــش                           
درشـت مـى شـد، او از گـل قـالبـى بـشـكـل انـار سـاخـت و آنـرا دونـصـف كـرد و مـيــان آنــرا خــالى                     
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يك از آن دو نصف ، مطالبى كه روى انار نوشته بود، معكوس حك كرده و به روى انـار                    نـمـود و در داخل هر      
 !.نارس محكم بست ، انار داخل آن قالب درشت شد و اثر نوشته در آن باقى ماند

 

حاال فردا صبح كه بنزد حاكم مى روى ، باو بگو كه من جواب مساءله را آورده ام ، ولى بكسـى نمـى گـويم ،                           
 .دم قبالً به خانه وزير بروم و جواب را بدهم مگر آنكه خو

 

آنـوقـت داخـل مـنـزل وزيـر مـى شـوى ، طرف دست راست اطاقى است ، به حاكم بگو من جواب مساءله را 
 .در آن اطاق خواهم گفت 

 

ه و  در ايـنـجـا وزيـر نمى خواهد، بگذارد كه تو وارد اطاق بشوى ، ولى تو اصرار كـن ، كـه وارد اطــاق شــد                        
 .نـگـذار كـه وزيـر تـنـهـا وارد اطـاق بـشـود و تـا مـى تـوانـى كوشش كن كه تو اول وارد اطاق گردى 

 

! و در كيسه ، قالب گلى مى بـاشـد! در آن هست ! كه كيسه سفيدى  ! در اطـاق ، طـاقـچـه اى مـى بـيـنـى        
كه ! ضـمـناً بدان   ! ار، تا براى حاكم حقيقت معلوم شود      و انار را در آن قالب بگذ      ! آنـرا بـردار و به نزد حاكم ببر      
اگــر انــار را     ! و آن اينسـت كـه ، بحـاكم بگـو، معجـزه امـام مـا اينسـت كـه                      ! عالمت ديگرى هم هسـت      

 :چيز ديگرى در آن نيست ، بـوزيـر بـگـوئيـد! بلكه جز خاكستر! در آن دانـه نـمى يابيد! بـشـكـنـيـد

 .را بـشـكـنـد و خـاكـسـتـر داخل آنرا مشاهده كنددر حـضـور مـردم انـار 

 

 .وزير اينكار را خواهد كرد، ولى خاكستر از داخل انار بيرون مى آيد و به صورت و ريش وزير مى نشيند

 

ة اللّـه     "جـنـاب مـحـمـّد بن عيسى ، وقتى ايـن مطالـب را از مـوالى خـود، حضـرت                    روحـى و ارواح     "بقيـ 
ء شـنـيــد، بـسـيــار خـوشـحــال شــد و زمـيــن ادب را در مـقـابــل آنـحـضــرت                   العـالمـيـن له الفــدا   
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بـوسـيـد و بـا خـوشـحـالى بـه مـيـان مـردم بـرگـشـت و بـا جمعيت شيعه اول صبح ، نـزد حـاكم رفـت و                      
 . ارواحنا فداه باو فرموده بودند، انجام داد"بقية اللّه "آنچه حضرت 

 

 :حاكم سئوال كرد

الم     ("بقية اللّه   "جناب محمد بن عيسى نام يك يك از ائمه شيعه تا حضرت             ! شما كيست ؟  امام   را ) عليه السـ
 .برد

 

 :حاكم گفت 

باالخره در اثـر ايــن مـعـجــزه   ! و مشرّف به مذهب تشيع گردم ! كه من با تو بيعت كنم   ! دستت را دراز كن     
و او از شيعيان عذرخواهى     !  دستور داد، وزير را اعدام كنند      واضـحـه ، حـاكم مشرّف به مذهب حقّه شيعه شد و         

 .كرد و مسلمان واقعى شد

 

ايـن قـصـّه در بـحـريـن مـعـروف اسـت و در كـتـاب نـجـم الثـّاقـب نقل شده كه همـه مـردم آنجـا آنـرا                      
 .شنيده اند و قبر جناب محمد بن عيسى در بحرين مورد احترام مردم است 

 

 

 مالقات سى ام

 

 

در تـهـران مـرد پـيـنـه دوزى بود بنام سيد عبدالكريم كه من او را كم ديده بودم ، نه بخاطر آنكه باو عالقـه                       
نداشتم بلكه بخاطر كمى سن لياقت معاشرت با او را در خود نمى ديدم ولى اكـثـر علمـاء اهـل معنـى معتقـد                        
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غازه محقر او تشريف مى برند و با او مى نشينند و هم             به م ) عليه السالم    ("بقية اللّه   "بودند كه گاهى حضرت     
 .صحبت مى شوند

 

را درك كنند، سـاعتها     ) عليه السالم    ("ولى عصر "لذا بعضى از آنها به اميد آنكه زمان تشريف فرمائى حضرت            
شرّف در مغازه او مى نشستند و انتظار مالقات حضرت را مى كشيدند و شايد بعضيها هم باالخره به خدمتش م                   

 .مى شدند

 

 .مرحوم سيدعبدالكريم اهل دنيا نبود حتّى خانه مسكونى نداشت و تنها راه در آمدش كفّاشى و پينه دوزى بود

 

يـكـى ازتـجـار محترم بازار تهران ، كه بسيار مورد وثوق علماءِ بزرگ و مراجع تقليد بود، براى من نقـل مـى                      
 :كرد

از اهالى تهران مستاجر بود با اينكه صاحب خانه زياد رعـايـت حـال او كه مرحوم سيدعبدالكريم در منزل يكى 
را مـى كـرد در عـيـن حـال وقـتى اجاره اش بسر آمده بود، حاضر نشد كه دوباره مـنـزل را بـاو اجـاره دهـد                     

 .و بـاو ده روز مـهـلت داده كـه منزل ديگرى براى خود تهيه كند

 

نـتـوانـسـتـه بـود، خـانـه ديـگـرى اجـاره كـنـد مـنـزل راطـبــق وعــده اى          روز دهـم در عـيـن ايـنـكـه      
كـه بـصـاحـب خـانـه داده بـود، تـخـليـه كـرده و وسائل منزل را كنار كوچه گذاشته بود و نمى دانست كـه                    

 :مى گويند ارواحـنـا فـداه نزد او مى روند و "بـقـيـّة اللّه "چه بايد بكند؟ در ايـن بـيـن حـضـرت 

 .ناراحت نباش اجدادمان مصيبتهاى زيادى كشيده اند

 

 :سـيـّد عـبـدالكـريـم مـى گـويـد

 .درسـت است ولى هيچيك از آنها مبتال به ذلّت اجاره نشينى نشده بودند
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 : ارواحنا فداه تبسمى مى كنند و باين مضمون با مختصر كم و زيادى مى فـرمـايـد"ولى عـصـر"حـضـرت 

ـت اسـت مـا تـرتـيـب كـارهـا را داده ايم ، من مى روم پس از چند دقيقه ديگر مساءله حـل مـى شـود                     درس
 :آن تـاجـر تهرانى كه قضيه رانقل مى كرد در اينجا اضافه كرد و گفت 

 : ارواحنا فداه را در خواب ديدم ، ايشان بمن فرمودند"ولى عصر"كه شب قـبـل مـن حـضرت 

ن مـنـزل را بـه نام سيدعبدالكريم مى خرى و در فالن ساعت او در فالن كوچه نشسـته مـى                    فردا صبح فـال  
 .روى و كليد منزل را به او مى دهى 

 

 صـبـح بـسـراغ آن مـنـزل رفـت ديـدم صـاحـب آن خـانــه مــى             8مـن از خـواب بـيـدار شـدم سـاعـت       
 :گـويـد

 ارواحنا فداه شدم كه اين خانه بفروش برسد، تا          "قية اللّه   ب"چـون مـقـروض بـودم ديـشـب متوسل بحضرت       
 .من قرضم ر ا بدهم 

 

مـن خـانـه را خـريـدم و كـليـدش را گرفتم و وقتى خدمت مرحوم سيد عبـدالكريم رسـيدم كـه هنـوز تـازه                       
 . ارواحنا فداه تشريف برده بودند"بقية اللّه "حضرت 

 

 .و مرحوم سيد عبدالكريم را رحمت كندخدا آن تاجر محترم كه از دنيا رفته 

 

 

 مالقات سى و يكم
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 :در كـتـاب ريـاض العـلماء در احواالت شيخ ابن جونعمانى مى نويسد

 : ارواحنا فداه را ديده و حكايتش اين است "بقية اللّه "كه او از كسانى است كه حضرت 

 :او مـى گـويـد

رسيدم عرض كردم ، اى موالى من ، بـراى شـمــا مــقامى       ) الم  عليه الس  ("بـقية اللّه   "خـدمـت حـضـرت   
 :در نعمانيه است و مقامى در حلّه ، شما چه وقت در نعمانيه هستيد و چه موقع در حلّه هستيد؟ فـرمـود

در شـب سـه شنبه و روز سه شنبه در نعمانيه هستم و شب جمعه و روز جمعه در حلّه مى باشم ولى اهل حلّـه                         
 .ب مقام من عمل نمى كنندبه آدا

 

 صلوات بفرستد و سـالم كـند      "من و ائمه    "و اگـر كـسـى به آداب مقام من عمل كند، يعنى دوازده مرتبه بر              
و دو ركعت نماز بخواند و در نماز با خدايتعالى مناجات كند، خدايتعالى آنچه را كـه او مـى خواهـد بـه او عطـا                           

 .فرمايد

 

 :گفتم 

 :نه در نماز با خدا مناجات كنم ؟ فرمود بگواى موالى ، من چگو

اللّهـم قداخذ التّاديب منّى حتّى مسنى الضّر و انت ارحم الرّاحمين و ان كان مااقترفته من الـذّنوب اسـتـحــقّ                    
 .بـه اضـعـاف اضعاف ماادبتنى به و انت حليم ذو اناة تعفو عن كثير حتّى يسبق عفوك و رحمتك عذابك 

 

 .عاء را براى من خواند من آن دعاء را حفظ كردم سه مرتبه اين د

 

 :مـرحوم حاجى نورى مى فرمايد
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نعمانيه شهرى است از عراق بين بغداد و واسط كه ظاهرا عالم كامل شيخ نعمانى صاحب كتاب غيبت نعمـانى                    
 .اهل آن شهر است 

 

 

 مالقات سى و دوم

 

 

اب بحاراالنوار و مرحوم حاجى نورى در نجم الثّاقب نقـل           مـرحوم عالّمه مجلسى رضوان اللّه تعالى عليه در كت        
 :كرده اند

كه قصه ابو راجح حمامى در حلّه معروف است و جمعى كه مورد وثوق اند آن را نقل كرده انـد و اصـل قضـيه                          
 :اين است 

 :شيخ زاهد عابد و محققّ شمس الدين محمد بن قارون مى گويد

 .ان صفير مى گفتند، او مرد ناصبى ، مخالف شيعه بوددر حلّه حاكمى بود كه او را مرج

 

دائما بعضى از صـحابه را لعـن        ) كه شيعه بود  (روزى بـعـضـى از مـغـرضـيـن بـه او گـفـتـنـد، كـه ابـوراجح          
 .مى كند

 

 .مرجان دستور داد تا او را حاضر كنند وقتى او حاضر شد دستور داد او را بزنند

 

و را زدنـد، كه نزديك به هالكت رسيد، تمام بدن او را مجروح كردند و آنـقــدر بــا                   مـاءمـوريـن بـه قـدرى ا   
چـوب و تـازيـانـه بـه صـورتش زدند كه دندانهاى او ريخت و زبان او را بيرون آوردنــد و بــه سـيـمـهــاى      
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ينى او كردند و سر آن      آهـنـى آن را بـسـتـنـد و بـيـنـى او را سـوراخ كـردند و ريسمانى از مو داخل سوراخ ب                
ت                       ريسمان را به دست ماءمورين دادند تا او را در كوچه هاى حـلّه بـگـردانـنـد و خـالصـه به قدرى او را اذيـ

دادند آن ظالم دسـتور داد      ) مرجان  (كردند، كه به زمين افتاد و مشرف به هالكت بود، خبر وضع او را به حاكم                 
 .كه او را بكشند

 

 :حـاضرين گفتند

و پيرمرد است و به قدرى مجروح شده كه خود به خود همين امشب خواهد مرد و آنها زياد اصرار كردند، كه او ا
 .را نكشد

 

فـرزنـدانـش جـسـد مـجـروح و بـى هـوش ابـوراجـح را بـه منزل بردند و ترديـدى نداشـتند كـه در همـان                     
 .شب خواهد مرد

 

فـتـنـد ديـدنـد او ايـسـتـاده و مـشـغـول نـمـاز اسـت ، بـدنش            ولى صـبـح وقـتـى كـه مـردم بـه نـزد او ر        
سالم و داندانهايش كه ريخته بود دوباره درآمده و دندانهاى سالم دارد و اثرى از جراحتهائى كه روز قبـل بـر او                      

 .وارد شده ديده نمى شود

 

 .دمردم تعجب كردند، از او پرسيدند چه شد كه آن همه جراحت از بدن تو برطرف ش

 

 :گـفـت 

مـن در نيمه هاى شب ، به حالى افتاده بودم ، كه مرگ را در يك قدمى خود مى ديدم ، در دل از خـدا طـلب                          
 ارواحنا فداه كمك خـواسـتـم ، اطـاق تـاريـك "بقية اللّه "دادرسـى و اسـتـغـاثـه كـردم ، از مواليم حضرت 

را ديــدم  ) عـجـل اللّه تـعـالى فـرجـه  ("ولى عصر" حـضرت بـود نـاگـهـان ديـدم ، اطـاق پـر از نـور شـد       
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، كـه بـه اطـاق من آمدند و دست مبارك خود را به روى من كشيدند و فرمودند از منزل بيـرون بـرو و بـراى                     
 .مخارج عيالت كارى كن ، كه خدا تو را عافيت عنايت فرموده است 

 

 .سالم شده ام و حاال مى بينيد، كه من به حمداللّه صحيح و 

 

 :شيخ شمس الدين محمد بن قارون راوى اين قضيه مى گفت 

به خدا قسم من دائما با ابوراجح در تـمـاس بـودم و هـمـيـشه به حمام او مى رفتم او مردى الغر و زردرنـگ       
 .و بدصورت و كوسه اى بود

 

م بـودم او را بـه قـدرى سرحال و چاق و    آن روز صـبـح بـا آن جـمـعـى كـه بـه خـانـه او رفـتـنـد، مـن هـ            
 .خوش صورت و ريش او بلند و صورت او سرخ ديدم ، كه فوق العاده تعجب كردم 

 

و عـجـيــب تــر آنـكــه در    ! حتّى اول او را نشناختم عينا مثل اينكه با يك جوان بيست ساله روبرو شـده ام           
 :هـمـان قـيـافـه ، يـعـنـى 

 .سـت سـاله سرحال و شاداب ، تا آخر عمر بود و تغيير نكردمـثـل يـك جـوان بـيـ

 

وقـتـى قـصـّه او بين مردم پخش شد حاكم او را خواست و وقتى ديد كه روز گذشته او را با آن حـال ديـده و                          
امروز عالوه بر آنكه اثرى از آن جراحت در وجودش نيست ، بلكه در سيماى يـك جـوان سـرحــال آمــده و                        

يش روئيده است فوق العاده ترسيد و از آن به بعد حتّى در كاخش كه مى نشست پشت بـه مقـام                      حـتى دندانها 
كه در حلّه بود نمى كرد و به شـيـعـيـان و اهل حلّه محبت و نيكى مـى                 ) عليه السالم    ("ولى عصر "حضرت  

 .نمود و پس از مدت كوتاهى مورد غضب واقع شد و به درك واصل گرديد

 



 121

 

 سوممالقات سى و 

 

 

 از مـحـى الديـن اربـلى نقل مى كند كه او مى گفت        "نـجـم الثـّاقـب   "مـرحـوم حـاجـى نـورى در كـتـاب      
: 

من نزد پدرم نشسته بودم ، شخصى كه نزد او بود چرت مى زد تا آنكه عمامه از سرش افتاد، ديـدم در سـرش                         
 .عالمت ضربت هاى شمشير است 

 

 :ينها چيست ؟ گفت پدرم از او سؤ ال كرد، كه ا

 .اينها ضربتهائى است كه در جنگ صفّين بر سرم وارد شده 

 

 :پـدرم گـفـت 

واقع شده و خيلى با زمان ما فاصله دارد و تـو            ) عليه السالم    ("اميرالمؤ منين   "جـنگ صفّين در زمان حضرت      
 :گفت ! كه در آن زمان نبوده اى 

بين راه مردى از قبيله غره با من رفيق شد و همانطور كه مـى               چند سال قبل من به طرف مصر مى رفتم ، در            
 .رفتيم سخن از هر جا به پيش مى آمد و با هم حرف مى زديم 

 

 :او گـفت !! تا آنكه از تاريخ جنگ صفّين سخن به ميان آمد

!! كـردم   و يارانش سير آب مى      ) عليه السالم    ("على  "اگر من در جنگ صفّين مى بودم ، شمشيرم را از خون             
 :مـن هـم گـفتم 
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اگر من هم در آن روز مى بودم ، شمشيرم را از خون معاويه و يارانش سـير آب مـى كـردم و اال ن مـن و تـو                  
 .و معاويه ايم ، بيا با هم جنگ كنيم ) عليه السالم  ("على "اصحاب 

 

 .خالصه شمشيرها را كشيديم و جراحتهاى زيادى بر يكديگر وارد كرديم 

 

 . من از شدت جراحت ، بى هوش روى زمين افتادم تا آنكه

 

 .ناگهان ديدم ، مردى با سرنيزه اش مرا بيدار مى كند

 

چـشـمـم را كـه بـاز كـردم ، ديـدم مـردى اسـت سوار اسـب ، از اسـب پيـاده شـد دو دسـت مبـارك را بـر                        
 .د غائب شدجراحتهاى من ماليد فورا تمام زخمهاى من خوب شد و فرمود اينجا باش ، و بع

 

چـند لحظه بيشتر نگذشت كه ديدم ، برگشته و سر آن رفيق من كه طرفدار معاويه بود، به يك دست گرفته و                      
 .مهار اسب او را به دست ديگر دارد و مى آيد

 

 :و به من فرمود

 .اين سر دشمن تو است 

 

 .كند يارى مى نمايدو خدا، هر كه او را يارى ! ما هم به كمك تو آمديم ! تو ما را يارى كردى 
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 :من گفتم 

 :شما كيستيد؟ فـرمـود

 : و بـه مـن فـرمـود"حـجـة بـن الحـسـن صـاحـب الزّمـانـم "مـن 

 .هـر كـه سـؤ ال كرد كه اين آثار زخم در سرت چيست بگو اين ضربت صفّين است 

 

 

 مالقات سى و چهارم

 

 

 نـقـل شـده و بـه دالئـل قـبــل كــه در قـضـيــّه              "مـفـاتـيـح الجـنـان   "ايـن قـضـيـّه هـم در كـتـاب      
 .حـاج عـلى بـغـدادى ذكـر شـده مـا آن را در ايـن كـتـاب نقل مى كنيم 

 

 :حاجى نورى مى گويد

جناب مستطاب تقى صالح ، سيد احمد بن سيد هاشم بن سيد حسن موسوى رشتى ، تاجر ساكن رشـت ، ايـده 
 :سيد رشتى برايم نقل كرد و گفت )  زياد مفيد نيست مى گويد?لبـى كه نقلش پـس از مـطـا(اللّه تـعـالى 

در سـال هـزار و دويـسـت و هـشـتـاد بـه قـصـد حـج از رشـت بـه تـبـريـز آمـدم و در منـزل حـاج صـفر                       
ـه بايـد   على تاجر تبريزى معروف وارد شدم و چون قافله اى براى رفتن به مكّه نبود مـتـحـيـّر بـودم كـه چـ                   

بكنم تا آنكه حاجى جبار جلودار سدهى اصفهانى قصد رفتن به طـرابـوزن را داشـت ، مــن هــم از او مــالى                       
كـرايـه كـردم و بـا او رفـتـم در مـنـزل اول سـه نـفـر ديـگـر هـم بـه نـام حـاج مـالّ مـحمد باقر تبريزى                    

ق شدند و همه با هم روانه راه شـديم ، تـا رسـيديم بـه     و حاج سيد حسين تاجر تبريزى وحاج على به من ملح       
 .ارض روم و از آنجا عازم طرابوزن شديم 
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 :در يـكـى از مـنـازل بـيـن راه ، حـاج جـبـّار جـلودار نـزد مـا آمـد و گـفـت 

 قـافـله  ايـن مـنـزل كـه در پـيش داريم بسيار مخوف است ، لطفا قدرى زودتر حركت كنيد تا بتوانيم ، همراه                  
مـا فـورا حركـت كـرديــم و حــدود دو            ). البـتـّه در سـائر مـنـزلها غالبا ما از قافله فاصله داشتيم           (بـاشـيـم  

سـاعـت و نـيـم و يـا سـه سـاعت به صبح با قافله حركت كرديم ، حدود نيم فـرسخ كه از منزل دور شديم ،                       
 را پـوشـانـده بـودنـد و با سرعت مى رفتند، من هرچه برف تندى باريدن گرفت ، هوا تاريك شد، رفقا سرشان         

كردم كه خودم را به آنها برسانم ممكن نشد، تا آنكه آنها رفتند و من تنها ماندم ، از اسب پياده شدم و در كنـار          
راه نشستم و فوق العاده نـاراحـت و مـضطرب بودم ، چون حدود ششصد تومان بـراى مخـارج همـراهم بـود،                      

كرم ، بـه ايـنـجا رسيد كه تا صبح همينجا بمانم و چون هنوز تازه از شهر بيرون آمـده بـوديم ، مـى    باالخره ف 
. توانم به جائى كه از آنجا حركت كـرده ام برگـردم و چنـد محـافظ بـردارم و خـودم را بـه قافلـه بـرسـانــم                      

ن طـرف جـاده باغى ديدم و در آن نـاگـهـان هـمـان گـونـه كـه در ايـن افـكـار بـودم ، در مـقـابـل خـود آ
باغ باغبانى به نظرم رسيد كه بيلى در دست داشـت و بـه درختها مى زد كه برف آنها بريزد، باغبـان نـزد مـن                         

 :آمد و با فاصله كمى ايستاد و با زبان فارسى گفت 

 :تو كه هستى ؟ گفتم 

 .رفقا رفته اند و من مانده ام و راه را نمى دانم 

 

 :گـفت 

 :من مشغول نافله شب شدم پس از پايان تهجدم ، باز آمد و گفت ! فله بخوان تا راه را پيدا كنى نا

 :نرفتى ؟ گفتم 

 .واللّه راه را نمى دانم 

 

 :فـرمـود

من با آنكه زيارت جامعه را حفظ نبودم و هنوز هم حفظ نيستم ، آنجا مشغول زيـارت                  ! زيـارت جـامـعه بخوان    
 .ن را بدون غلط از حفظ خواندم جامعه شدم و تمام آ
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 :بـاز آمـد و گـفت 

 .و اينجا هستى من بى اختيار گريه ام گرفت ، گفتم بله هنوز هستم راه را بلد نيستم ، كه بروم ! هنوز نرفتى 

 

 :فرمود

 من برخاستم و ايستادم و زيارت عاشورا را با آنكه حفظ نبودم و تا بـه حـال هـم حفـظ                     ! زيارت عاشورا بخوان    
 .نيستم ،از اول تا به آخر با صد لعن و صد سالم و دعاء علقمه خواندم 

 

 :پس از آنكه تمام كردم ، باز آمد و فرمود

 .؟!نرفتى هستى 

 

 :گفتم 

 .تا صبح اينجا هستم 

 

فـرمـود مـن اال ن تـو را بـه قـافـله مـى رسـانـم ، سوار االغى شد و بـيلش را بـه روى دوشـش گذاشـت و        
 :فرمود

 .ديف من بر االغ سوار شو، من سوار شدم و مهار اسبم را كشيدم اسب نيامد و از جا حركت نكردر

 

 :فـرمـود
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مـهـار اسب را به من بده به او دادم بيل را به دوش چپ گذاشت و مهار اسب را گرفت و بـه راه افـتاد، اسـب                          
 :فورا حركت كرد، در بين راه دست روى زانوى من گذاشت و فرمود

ت آن تكـرار              (نـمى خوانيد؟ نافله نافله نافله      ) شـب  ( چرا نـافـله    شما اين جمله را سه بار براى تاءكيـد و اهميـ
 :باز فرمود) كرد

 :شما چرا زيارت عاشورا نمى خوانيد؟ عاشورا عاشورا عاشورا و بعد فـرمـود

ه اين سـه مـوضــوع ، تـاءكـيــد         شـمـا چـرا زيـارت جامعه نمى خوانيد؟ جامعه جامعه جامعه و با اين تكرار ب             
 :زيادى فرمود، او راه را دائره وار مى رفت ، يك مرتبه برگشت و فرمود

آنـهـا رفـقـاى شـمـا هـسـتـنـد، ديـدم آنـهـا لب جـوى آبـى پـائيـن آمـده انـد و مـشـغـول وضــو بـراى                  
 به آنها برسانم ولى نتوانسـتم بـه اسـب    نماز صبح هستند، من از االغ پياده شدم ، كه سوار اسب شوم و خود را            

سوار شوم آن آقا از االغ پياده شد و مرا سوار اسب كرد و سـر اسـب را بـه طـرف هـم سـفـرانـم بـرگـردانـد، 
با آنكه در آن حـدود فـارســى        ! در آن حال به فكر افتادم كه اين شخص كه بود؟ كه اوالً فارسى حرف مى زد                

تركند و مذهبى جز مسيحى در آنجا نيست ، اين مرد به مـن دسـتور نافلـه و زيـارت                     و همه   ! زبـان نـيـسـت   
! عاشورا و زيارت جامعه مى داد، مرا پس از آن همه معطّلى كه در آنجا داشتم به اين سرعت به رفقايم رسـاند؟                      

 خود نگاه كـردم ،       ارواحنا فداه است ولى وقتى به عقب سر        "بقية اللّه   "و بـاالخـره متوجه شدم كه او حضرت        
 .احدى را نديدم و از او اثرى نبود

 

 

 مالقات سى و پنجم

 

 

 :حاجى نورى رحمة اللّه مى گويد

شيخ محمد طاهر نجفى كه مرد صالح و متقّى است و خادم مسـجد كـوفــه بــوده و بــا عـيــالش سـالهــا                         
 : مى شناسم مى گفت هـمانجا زندگى مى كرده و من خودم مدتهاست كه او را به تقوى و ديانت
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يـكـى از عـلمـاء باتقوا كه مدتها در مسجد كوفه معتكف بود و تقوى و ديانت شيخ محمد طاهر را مـى سـتود         
 :مى فرمود

در سـال گـذشـتـه بـه مـسـجـد كـوفـه رفـتـم و احـوال او را پـرسـيـدم ، قـضـيـّه اى بـراى مـن نـقــل                    
 قبل به واسطه نزاعى كه بين دو قبيله در نجف اشرف اتـفــاق افـتــاده                كـرد و آن ايـن بـود كه در چند سال        

بود، زوار و اهل علم به مسجد كوفه مشرّف نمى شدند لذا امر معاش بر من سخت شـده بـود زيـرا درآمـد من                      
 .تنها از اين طريق بود و عياالتم زياد بودند، و حتّى بعضى از ايتام كوفه را من تكفّل مى كردم 

 

ـاالخـره شـب جـمعه اى بود، كه هيچ قوت و پول و غذا نداشتم و اطفالم از گرسنگى ناله مى كـردند، خيلى                     ب
دلتنگ شدم رو به قلبه در محلّى كه بين محلّ سفينه كه معروف به تنور است و بـين دكّـة القضـاء نشسـتم و                          

 .شكايت حال خودم را به خدايتعالى نمودم 

 

ـه خـدايـا، بـه ايـن حـالت راضـى هـسـتـم ولى چـه كـنم ؟ كه در عين حـال                و ضـمـنـا عـرض كـردم ، ك     
 .را نمى بينم ) عليه السالم  ("صاحب االمر"جمال مقدس مواليم حضرت 

 

از تو چيز ديگرى نمـى خـواهم و بـه           ! اگر اين عنايت را به من بكنى و مرا موفّق به زيارت آن حضرت بنمائى                
 .ى كنم اين فقر و دستتنگى صبر م

 

نـاگـاه بـى اخـتيار سر پا ايستادم و ديدم ، به دستم سجاده سفيدى است و دست ديگرم در دست جوان جليـل         
 .القدرى است كه آثار عظمت و جالل و هيبت از او ظاهر بود

 

 .لباس نفيسى مايل به سياه دربرداشت ، كه من گمان كردم ، او يكى از سالطين است 

 

 . سفيد دربرداشت ?مه اى سبز دارد و پهلوى او شخصى ايستاده كه لباس ولى بعد ديدم ، عما
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بـاالخـره سه نفرى به طرف دكّة القضاء نزديك محراب رفتيم ، وقتـى بـه آنجـا رسـيديم ، آن كـســى كــه         
 :دسـتـش در دسـت مـن بود فرمود

 :ي ا ط اهر اِفرشِ السجاده يعنى 

 را انداختم ، ديدم آن سجاده فوق العاده سـفيد و درخشـندگى دارد، ولـى                 اى طاهر سجاده را بيانداز من سجاده      
 .نفهميدم جنس آن سجاده از چيست 

 

ولى مـن سـجـاده را رو بـه قـبـله انـداخـتـم ، آن آقـا روى آن سـجـاده ايـسـتــاد و تـكـبـيــر گـفــت و                      
كم كم به قدرى نورش زياد شد، كه ديگـر          مـشـغول نماز شد و دائما نور و عظمت او در نظرم افزوده مى شد،               

 .ممكن نبود به صورتش نگاه كنم 

 

 .و آن شخص ديگر كه با او بود، پشت سرش به فاصله چهار وجب نماز مى خواند

 

من روبروى آنها ايستاده بودم ، و فكر مى كردم و در دلم افتاد كه اين آقا كيست ؟ وقتى از نماز فــارغ شـدند،                      
شت سر آن اولى نماز مى خواند، ديگر نديدم ولى آن آقا را ديـدم كـه ناگهـان بـر بـاالى                       آن شخصيت را كه پ    

كرسى مرتفعى كه چهار ذرع ارتفاع داشت و سقفى هم بر او بود نشسته و به قـدرى آن كرسـى و خـود وجـود              
 .مقدسش نورانى است كه چشم را خيره مى كرد

 

 :سپس به من فرمود

 :گفتم ! طين گمان كرده اى ؟اى طاهر مرا از كدام يك از سال

 .شما سلطان سالطين و سيد عالمى و شما از اينها نيستيد! اى موالى من 
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 :فـرمـود

رسيدى حـاال بـگـو چـه مــى      ) باشد) عليه السالم    ("صاحب الزّمان   "كه زيارت   (اى طـاهـر بـه مقصد خود      
ـمـى كـنـيـم ؟ احوال و اعمال شما را هر روز بـه            خـواهـى آيـا مـا شـمـا را هـر روز حـمـايـت و رعـايـت ن          

 .ما عرضه مى دارند

 

 :و باالخره به من وعده فرمود

 .كه وضعم خوب خواهد شد و از آن تنگ دستى نجات پيدا مى كنم 

 

در اين بين ، شخصى كه من او را مى شناختم و اسمش را مى دانستم و او آدم معصيت كـارى بـود، از طـرف                           
 . وارد مسجد كوفه شدصحن حضرت مسلم

 

نـاگهان ديدم ، آثار غضب در سيماى آن وجود مقدس ظاهر شد و روى مباركش را به طـرف آن مـرد كـرد و                         
 :فرمود

مگر زمين مال ما نيست ، مگر آسمان از مـا نيسـت در زمـين و آسـمان احكـام و                      ! كـجا فرار مى كنى     ... اى  
 !.نكه زيردست ما باشى ندارى دستورات ما بايد اجراء شود و تو چاره اى جز آ

 

 :سپس رو به من كرد و تبسمى فرمود و گفت 

اى طاهر به حاجتت رسيدى ديگر چه مى خواهى ؟ امـّا مـن بـه قـدرى تـحت تاءثير جالل و عظمت و هيبت 
 .او قرار گرفته بودم ، كه نمى توانستم حرف بزنم 

 

 .باز دو مرتبه آن حضرت همين كالم را تكرار فرمود
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بـاز هـم مـن نـتـوانـسـتـم چـيـزى بـگـويـم و سـؤ الى از او بـكـنـم و بـه قـدرى خوشحال بودم ، كه بـه                     
وصف نمى آيد در اين موقع با كمتر از يك چشم برهم زدن خود را تنها در ميان مسجد ديدم و ديگر اثـرى از                         

 .او نبود وقتى به طرف مشرق نگاه كردم ، ديدم صبح طالع شده است 
 

 

 :شـيـخ طـاهـر مـى گـفـت 

از آن تـاريـخ تا به حال به حمداللّه به قدرى در وسعت زرق قرار گرفته ام كه ديگر بى پولى و سختى به هـيچ                         
 .وجه نديده ام 

 

 

 مالقات سى و ششم

 

 

 عـالم بـزرگـوار صـاحب كتاب وسائل الشيعه و چند كتاب علمى ديگر مرحوم شيخ حر عاملى در كتـاب اثبـات              
 :الهداة مى نويسد

مـن در زمـان كـودكـى كـه ده سـال داشـتـم ، مـبـتـال به مرض سختى شـدم كـه همـه از درمـانم عـاجز                        
مـانـدنـد، اقـوامـم دور بسترم جمع شده بودند و براى از بين رفتن من گريه مى كردند و يقين داشتند كه من                      

 .مى ميرم 

 

 .را ديدم كه دور من ايستاده اند) عليهم السالم  (" دوازده امام" و "پيغمبراكرم "در آن شب 
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الم     (بـه آنـهـا سـالم كـردم و بـا يـك يـك آنهـا مصـافحه نمـودم و بـين مـن و امـام صـادق                          عليـه السـ (
سـخـنـى مـذاكـره شـد، كه در خاطرم نماند ولى يادم هست ، كـه آن حضـرت در حـق مـن دعـاء كردنـد و                          

 ارواح العـالمـيـن لتـراب مـقدمه الفداء مصافحه مى كردم ، گـريـسـتم و           "عـصـرولى  "وقـتـى بـا حـضـرت    
گفتم اى آقا و موالى من مى ترسم كه با اين كسالت و مرض بميرم و موفّق به تحصيل علم و عمـل بـه آن                          

 .نشوم 

 

 :فـرمـود

آنگاه ظـرف آبـى كـه در        نـتـرس در اين مرض نخواهى مرد خدا تو را شفا مى دهد و عمر طوالنى مى كنى ،                   
دست مباركش بود به من داد، من از آن آب آشاميدم و فورا شفا يافتم و آن مرض به كلّى از من برطرف شـد،                         
خويشاوندان و اقاربم تعجب كردند و همه متحير بودند، تا آنكه پس از چند روز آنها را از اين قضيه اطالع دادم                      

. 

 

 

 مالقات سى و هفتم

 

 

 : مى گويد"نجم الثّاقب "نورى در كتاب مرحوم حاجى 

عـالم جـليـل و حـبـر نـبيل ، مجمع فضائل و فواضل شيخ على رشتى كـه عـالم بـا تقـوى و زاهـد و داراى                          
عـلوم زيـادى بـود، بـا بـصـيرت و خيرت و شاگرد مرحوم شيخ مرتضى انصارى اعلى اللّه مـقـامــه و ســيد                    

ضر با او بودم و كمتر كسى را مانند او در فضـل و اخـالق و تقـوى مثـل او                      استاد اعظم بود و من در سفر و ح        
 :ديدم ، نقل كرد كه 

الم      ("ابـى عبداللّـه الحسـين       "يك زمانى از زيارت حضرت       از راه آب فـرات بـه طـرف نـجــف           ) عليـه السـ
افرين آن كشتى بـرگـشـتـم ، در كـشـتـى كـوچـكـى كه بين كربال و طويرج با مسافر مى رفت نشستم ، مس

همه اهل حلّه بودند، همه مشغول لهو و لعب و مزاح و خنده بودند، فقط يك نفر در مـيـان آنـهـا خـيـلى بــا                       
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وقـار و سـنـگـيـن نـشـسـتـه بـود و بـا آنـهـا در مـزاح و لهـو و لعـب مـشـغــول نــمى شـد و گـاهى آن                     
 او طعن مى زدند و او را اذيت مى كردند و در عين حـال                جمعيت با او در مذهبش سر به سر مى گذاشتند و به           

در غذا و طعام با او شريك و هم خرج بودنـد، مـن زيـاد تـعـجــّب مــى كــردم ولـى در كـشـتــى نـمــى            
تـوانـسـتـم ، از او چـيـزى سـؤ ال كـنـم ، بـاالخـره به جائى رسيديم كه عمق آب كم بـود و چـون كشـتى                

 بـه گـِل بـنـشـيـند، ما را از كشتى پياده كردند، در كنار فرات راه مى رفتيم ، مـن از                    سنگين بود و ممكن بود    
 :آن مرد با وقار پرسيدم ، چرا شما با آنها اينطوريد و آنها شما را اينطور اذيت مى كنند؟ او گـفـت 

 من خـودم هــم سـنــى       ايـنـهـا اقوام منند، اينها همه سنى هستند پدرم هم سنى بود ولى مادرم شيعه بود و               
 . ارواحنا فداه به مذهب تشيع مشرّف شدم "ولى عصر"بـودم ولى بـه بركت حضرت 

 

 :گفتم 

 :شما چطور شيعه شديد؟ گـفـت 

اسـم مـن يـاقـوت و شـغـلم روغـن فـروشـى در كـنـار جـسـر حـلّه بـود، چـنـد سال قبـل بـراى خريـدن                    
درنشينان اطراف حلّه رفتم ، تا آنكـه چـنــد مـنــزل از حــلّه دور شــدم ،                 روغن از حلّه با جمعى به قراء و چا        

بـاالخـره آنـچـه خـواسـتـم خـريـدم و بـا جـمـعـى از اهل حلّه برگشتم ، در يكـى از منـازل كـه اسـتراحت           
ابان مانده ام و    كرده بوديم ، من به خواب رفته بودم ، وقتى بـيـدار شـدم ، ديـدم رفقا رفته اند و من تنها در بي                     

اتفاقا راه ما تا حلّـه راه بـى آب و عـلفــى بــود و درنـدگــان زيــادى هــم داشــت و آبــادى هــم در آن                               
نـزديـكـى نـبـود، بـه هـر حـال من برخاستم و آنچه داشتم بر مركبم بار كردم و عقب سر آنها رفتم ولـى راه        

كم كم از درندگان و تشنگى كه ممكن بود، به سـراغم بياينـد              را گم كردم و در بـيـابـان مـتـحـيـّر مـاندم و          
فـوق العـاده بـه وحـشـت افـتـادم ، بـه اوليـاء خـدا كـه آن روز بـه آنـهـا مـعـتـقـد بـودم ، مـثـل ابـابـكـر  

ه مـن   و عـمر و عثمان و معاويه و غير هم متوسل شدم و استغاثه كردم ، ولى خبرى نشد يادم آمد، كه مادرم ب                      
 :مى گفت 

كه زنده است و هر وقت كار بر ما مشكل مى شود و يا راه را گم مى كنيم ، او به                      !  داريم   "امام زمانى   "كه ما   
مـن بـا خداى تعالى عهد بسـتم ، كـه اگـر او مـرا از ايـن                  .  است   "ابا صالح   "فريادمان مى رسيد و كنيه اش       

است مشرّف مى گردم ، باالخره بـه آن حضـرت اسـتغاثه             گمراهى نجات بدهد، به دين مادرم كه مذهب شيعه          
يك نفر كنار من راه مى رود و بـر سـرش   !  ناگهان ديدم  "يـا ابـا صـالح ادركنى     "كردم و فرياد مى زدم ، كه        

است و راه را به من نشان مى دهـد و           ) اشاره كرد به علفهائى كه كنار نهر روئيده بود        (عمامه سبزى مانند اينها     
 :يـدمـى گـو
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 :بـه ديـن مـادرت مـشـرّف شـو و فـرمـود

 .اال ن بـه قـريـه اى مـى رسـى كـه اهل آنجا همه شيعه اند

 

 :گـفـتم 

 :اى آقاى من با من نمى آئى تا مرا به اين قريه برسانى فرمود

 را نجات بـدهم و  نه زيرا در اطراف دنيا هزارها نفر به من استغاثه مى كنند و من بايد به فريادشان برسم و آنها                   
 .فورا از نظرم غائب شد

 

چـنـد قـدمـى كـه رفـتـم به آن قريه رسيدم ، با آنكه به قدرى مسافت تا آنجا زيـاد بـود كـه رفـقـايــم روز                         
بـعد به آنجا رسيدند وقتى به حلّه رسيديم ، رفتم نزد سيد فقهاء سيد مهدى قـزويـنـى سـاكـن حـلّه و قـضيه                    

نقل كردم و شيعه شدم و معارف تشيع را از او ياد گـرفـتـم و سـپـس از او سؤ ال كردم ، كه من            ام را براى او     
 ارواحنا فداه برسم و آن حضرت را مالقات كنم ؟           "ولى عصر "چه بكنم ؟ يك مرتبه ديگر هم خدمت حضرت          

 :فرمود

 ، من اين كار را مشـغول شـدم و   را زيارت كن) عليه السالم  ("امام حسين "چهل شب جمعه به كربالء برو و     
هر شب جمعه از حلّه به كربال مى رفتم ، تا آنكه شب جمعه آخر بود تصادفا ديدم ماءمورين براى ورود به شهر                       
كربال جواز مى خواهند و آنها اين دفعه سخت گرفته اند و من هم نه جواز و تذكره داشتم ، و نه پولى داشـتم ،             

     ه كنم ، متحير بودم مردم صف كـشيده بودند و جنجالى بود هرچه كردم ، از يك راهـى مخفيانـه   كه آن را تهي
را در  ) عـليــه الســّالم      ("صـاحــب الزّمــان     "وارد شهر شوم ممكن نشد، در اين مـوقـع از دور حـضــرت             

 ، مـن    لبـاس اهـل عـلم ايـرانـى كـه عـمـّامـه سـفـيـدى بـر سـر داشـت ، داخـل شـهـر كـربــالء ديـدم                
از دروازه خارج شد و نـزد مـن تـشـريـف آورد و دسـت مـرا گـرفـت             . پشت دروازه بودم ، به او استغاثه كردم         

و داخـل دروازه كـرد، مـثل آن كه مرا كسى نديد وقتى داخل شدم و قصد داشتم با او مصاحبت كنم او ناگهان 
 .غائب شد و ديگر او را نديدم 
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 مالقات سى و هشتم

 

 

 از مـرحـوم عـالم جـليل آقاى آخوند مالّزين العابدين سلماسى كه از شاگردان             "نـجـم الثـّاقـب   "در كـتـاب   
 :سيد بحرالعلوم بود نقل شده كه گفت 

روزى در نـجـف اشـرف ، سـر درس آيـة اللّه سـيـّد سـنـد و عـالم مـسـدد، فـخـرالشّيعه ، عالّمه طـباطبائى 
 نشسته بودم و تقريبا صد نفر بوديم ، كه ديدم عالم محقّق مـرحــوم مـيــرزاى قـمــى                   بحرالعلوم قدس سره  

صاحب قوانين براى زيارت سيد بحرالعلوم وارد شد او از ايران براى زيـارت عـتـبات عاليات به عـراق مشـرف                    
ن مالقات شدند همه طـالب وقـتـى مـتوجه اي. شده بود و قصد داشت بعد از آن به مكّه معظّمه مشرّف گـردد         

متفرق گرديدند جز سه نفر كه آنها عالم و متقى و مجتهد بودند من هم با آنها ماندم وقتى مجلس خلوت شـد                       
اهل "ميرزاى قمى به سيد بحرالعلوم عـرض كـرد، شـمـا فـايـز مـرتـبـه والدت جـسـمـانـى و روحـانـى از                

 قرب مكانى ظاهرى و باطنى گرديـده ايـد، مــن از راه دور            هستيد و موفّق به   ) عليهم السالم    ("بيت عصمت   
آمـده ام ، بـه من از آن نعمتهاى بى نهايتى كه به دست آورده ايد صدقه اى عنايت بفرمائيد، تا من هـم از آن                

 .نعمتها بهره مند گردم 

 

 :سـيـّد بحرالعلوم بدون معطلى فرمود

بـودم و تـصـمـيـم جـدى داشـتــم كــه صـبــح اول           من شب گذشته براى نافله شب به مسجد كوفه رفته           
وقـت بـراى مباحثه برگردم و درس و مباحثه را تـعـطـيـل نـكـنـم ، صـبـح وقتى از مسـجد بيـرون آمـدم ،                      
ديدم فوق العاده مايلم كه به مسجد سهله بـروم ، ولـى خــود را مـنـصــرف كــردم ، از تــرس ايــن كــه                           

م نرسم ، لكن شوق لحظه به لحظه زيادتر مى شد، در اين موقـع كـه مـردد بـودم                     مـبـادى اول وقـت به درس    
ناگهان باد و غبار غليظى حركت كرد و مرا به طرف مسجد سهله حركت داد، چيزى نگذشت كــه خــود را در       

 كه(مـقابل در مسجد سهله ديدم ، داخل مسجد شدم زوارى در آنجا نبودند و تنها يك نفر شـخـصـى جـليـل     
مشغول مناجات با قاضى الحاجات بود او آنچنان مـنـاجـات مى كرد، كه قلب را منقلب               ) جان همه به قربانش     

و چشم را گريان مى فرمود، حالم متغير شد، دلم از جا كنده شـد، زانـوهـايــم بــه لـرزه افـتــاد، اشـكــم از                         
و مــن در كـتــب ادعـيــه        ! دم جـارى شـد  شـنـيـدن آن كـلمـات كـه هـرگـز مـثـل آن را نـشـنـيـده بـو         
آن كلمات را ) كه جان همه عالم به قربانش (مـثـل آن مـناجات را نديده بودم ، فهميدم كه آن مناجات كننده        
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آنجا ايستادم و آن مناجات را گوش مى دادم و از آنـهــا لـذّت      ! نه آنكه از ادعيه وارده مى خواند      ! انشاء مى كند  
 : آنـكـه مـنـاجـاتـشان تمام شد، به من متوجه شد و به زبان فـارسـى فـرمودمـى بـردم ، تـا

 :مهدى بيا، من چند قدم جلو رفتم و ايستادم ، باز فرمود

 :جلوتر بيا، باز هم چـنـد قـدم ديگر پيش رفتم و ايستادم ، باز فرمود

ت من به دست او و دست او به دسـت           جلوتر بيا، ادب در اطاعت است من به قدرى جـلو رفـتـم ، تـا آنكه دس              
 :من رسيد و چيزى به من فرمود

و مـشـغـول جــواب ســؤ الـى كــه          ) در ايـنـجـا سـيـّد بـحـرالعـلوم از ايـن مـوضـوع صـرف نـظـر كـرد         (
قـبـالً مـيرزاى قمى از سيد بحرالعلوم كرده بود شد و وجوهى از مـطـالب را بـراى او بـيـان كـرد، مـرحــوم                    

 :مـيـرزاى قـمـى سـؤ ال كرد كه آن كالمى كه حضرت فرمودند چه بود؟ فرمود

 .آن از اسرار مكتومه است 

 

 

 مالقات سى و نهم

 

 

 : نقل مى كند"نجم الثّاقب "عالمه نورى در كتاب 

 :كـه سـيـّد جـعـفر پسر سيد بزرگوار سيد باقر قزوينى كه داراى كرامات بود، گفت 

 :د سهله مى رفتيم ، نزديك مسجد سهله كه رسيديم ، به پدرم گفتم من با پدرم به مسج

ولـى  "اين حرفها كـه مـردم مـى گـويـنـد، هـر كـس چـهل شب چهارشنبه به مسجد سهله بـرود حضـرت                   
 !.را مى بيند، معلوم نيست اصلى داشته باشد) عليه السالم  ("عصر
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 :پدرم غضبناك شد و گفت 

 .اصلى ندارد!  اگر چيزى را تو نديدى چرا اصلى نداشته باشد؟

 

و مرا بسيار سرزنش كرد، به طورى كه من از گفته خود پشيمان شدم ، در اين موقع وارد مسجد سـهله شديم ، 
در مسجد كسى نبود، ولى وقتى پدرم در وسط مسجد ايستاد كه نماز استغاثه را بـخـوانــد، شخصـى از طـرف                 

 .نزد او آمد، پدرم به او سالم كرد و با او مصافحه نمود) م عليه السال ("حجت "مقام حضرت 

 

 :پدرم به من گفت 

 :اين كيست ؟ گفتم 

 :فرمود.!! است ) عليه السالم  ("بقية اللّه "آيا او حضرت 

پس كيست ؟ مـن از جـا حـركـت كـردم و بـه اطـراف دنـبـال او دويـدم ولى احـدى را در داخـل مسـجد و                       
 .د نديدم در خارج مسج

 

 

 مالقات چهلم

 

 

 .از مراجع معروف زمان ما است "ابوالحسن اصفهانى "مرحوم آية اللّه آقاى سيد 

 

 . ارواحنا فداه رسيده كه من جمله قضيه زير است "بقية اللّه "او مكرّر خدمت حضرت 
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مـحـمــّد حـســن    " در كـتـاب گـنـجـيـنـه دانـشـمـنــدان از عـالمــه مـتـتـبــع آقــاى حــاج سـيــّد               
 : نقل مى كند كه او فرمود"مـيرجهانى 

 كه در يمن سـكونت داشـت و منكـر وجـود مقـدس               "بحرالعلوم  "يـكـى از عـلمـاء زيـدى مـذهـب ، به نام         
 ارواحنا فداه بود، به علماء و مراجع آن وقت نامه ها نوشت واز آنهـا بـراى اثبـات وجـود                      "ولى عصر "حـضرت  

 .يل مى خواست مقدس آن حضرت دل

 

 .آنها به او جواب مى دادند، ولى او قانع نمى شد

 

 نوشت و از ايشـان جـواب خواسـت ، مـرحــوم     "ابوالحسن اصفهانى "تا آنكه نامه اى براى مرحوم آقاى سيد    
 .ادآقـاى آية اللّه اصفهانى در جواب نامه نوشته بودند، كه اگر شما به نجف بيائيد پاسخ شما را شفاهى خواهم د

 

لذا بـحـرالعـلوم يـمـنـى با فرزندش سيد ابراهيم و جمعـى از مريـدانش بـه نجـف اشـرف مشـرّف شــدند و                        
 :بحرالعلوم به خدمت مرحوم آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى رسيد و به او گفت 

 بدهيـد، تـا     من طـبـق دعوت شما به اين مسافرت آمده ام ، اميد است جوابى را كه وعده فرموده ايد بـه مـن                     
 .استفاده كنم 

 

 :مـرحـوم آيـة اللّه اصـفـهـانـى فـرمـودنـد

 .فـردا شـب بـه منزل ما بيائيد، تا جواب سؤ ال شما را بدهم 

 

بـحرالعلوم و پسرش شب بعد به منزل مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى رفتنـد، پـس از صـرف شــام و نـقــل          
 .رفتن ميهمانان ديگر و متفرّق شدن آنها و گذشتن نيمى از شب مـطـالبى درباره وجود مقدس آن حضرت و 
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 :مـرحـوم آيـة اللّه اصـفـهـانـى بـه نـوكـرشـان مـشـهـدى حـسـيـن فرمودند

 .چراغ را بردار و به بحرالعلوم و فرزندش گفتند برويم تا خود آن حضرت را ببينيم 

 

 :آقـاى مـيـرجـهـانـى فـرمـودنـد

 : بوديم ، خواستيم با آنها برويم ، آية اللّه اصفهانى فرمودندما كه آنجا حاضر

 .شما نيائيد فقط بحرالعلوم با پسرش بيايند

 

آنـهـا رفـتـنـد مـا نـفـهـميديم كه به كجا رفتند، ولى فرداى آن روز كه من بحرالعلوم يمنى و فـرزنــدش را                    
 :او گـفـت مـالقـات كـردم و از جـريـان شـب قـبـل سـؤ ال نـمـودم 

 .گرديديم ) عليه السالم  ("ولى عصر"بحمداللّه ما مشرّف به مذهب شما شديم معتقد به وجود مقدس حضرت 

 

 :گفتم 

 :چطور؟ فرمود

 .را به ما نشان داد) عليه السالم  ("ولى عصر"آقاى آية اللّه اصفهانى حضرت 

 

 :پرسيدم 

 .ن داد را به شما نشا"بقية اللّه "چگونه او حضرت 
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 :گـفـت 

وقـتـى مـا از مـنـزل بيرون آمديم ، نمى دانستيم به كجا مى رويم ، تا آنكه در خدمت آية اللّه اصـفـهـانــى                      
عليـه   ("ولـى عصـر   " وارد شديم در وسط وادى السالم محلّى بود كه آن را مقام حضـرت                "وادى السالم   "به  

 .مى گفتند) السالم 

 

 وقتى به در مقام رسيد چراغ را از مشهدى حسين گرفت و تنها مرا با خود به داخل مقام                    آيـة اللّه اصـفـهـانـى  
 .برد، در آنجا وضويش را تجديد كرد

 

 :پـسـرم به اعمال او مى خنديد، آنگاه چهار ركعت نماز در آن مقام خواند و كلماتى گفت 

 : اينجا پسرش مى گفت !كه آن را نـفـهـمـيـديـم ، نـاگهان ديديم ، آن فضا روشن شد در

در اين موقع من بـيـرون مـقـام ايـسـتـاده بـودم ، پـدرم بــا مـرحــوم سـيــّد ابـوالحـســن اصـفـهـانــى          
 .داخل مقام بودند، پس از چند دقيقه صداى پدرم را شنيدم ، كه صيحه اى زد و غش كرد

 

 بيايد وقتى از آنـجـا بـرگــشتيم       ?لد، تا بهوش    نزديك رفتم ديدم ، آية اللّه اصفهانى شانه هاى پدرم را مى ما            
 :پدرم گفت 

را ديدم و او مرا مشرّف به مذهب شيعه اثنى عشرى فرمود و بيشتر از اين                ) عليه السالم    ("ولى عصر "حضرت  
، خصوصيات مالقاتش را نگفت و پس از چند روز به يمن برگشت و چهار هزار نفر از مريدانش را شيعه دوازده                      

 .مى كرداما

 

 

 مالقات چهل و يكم
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 :مى نويسد"نجم الثّاقب " رحمة اللّه در كتاب "حاجى نورى "

مـالّ  "عالم جليل و فاضل نـبـيـل ، صـالح عـدل ، كـه كـمـتـر ديـده شـده بـراى او نـظـيـر و بديل حاجى                    
ز اوثق ائمه جماعـت آن بلـد    كه مجاور كربال بود و در امانت و ديانت و انسانيت معروف و ا         "محسن اصفهانى   

 .شريف است 

 

 :گـفـت 

 : نقل مى كرد كه "سـيـّد مـحـمـّد قـطـيـفـى "سـيـّد سـنـد عـالم عـامـل مـؤ يـّد 

شبى از شبهاى جمعه با يكى از طالّب به مسجد كوفه رفتم ، ولى در آن زمان رفت و آمد در آن مسجد بسـيار          
 .آن اطراف بودند و رفت و آمد زوار هم كم بودخطرناك بود، زيرا دزدهاى فراوانى در 

 

 . ديگرى نبود?وقـتـى داخـل مـسـجـد شـديـم ، در مـسـجـد جـز يـك طـلبـه كـه مشغول دعاء بود كس 

 

مشغول اعمال آنجا شديم ، سپس درِ مسجد را بستيم و پشت در، آن قدر سنگ و كلـوخ و آجـر ريختـيم كــه                 
 .ى نـمـى تـوانـد، در را بـاز كـنـد و داخل شودمـطـمـئن شـديـم ديـگـر كـسـ

 

 مـعــروف اســت رو بــه قـبــله نـشـسـتـيــم و             "دكــّة القـضــاء   "مـن و رفـيـقـم در مـحـلّى كـه بــه         
مـشـغـول دعـاء و عـبـادت شـديـم ، آن طلبه كه مرد صالحى بـود، بـا صـورت حـزين ، نـزد بـاب الفـيــل                      

 بـود، هـوا بـسـيـار صـاف بـود، مـاه هـم كامل بود، نور           "دعـاءِ كـمـيـل   "ن  نـشـسـتـه مـشـغـول خـوانـد  
 .ماه به فضاى مسجد تابيده بود و مرا فوق العاده مجذوب خود كرده بود

 

 .فضاى مسجد را پر كرد، عطرى كه بهتر از مشك و عنبر بود! ناگهان متوجه شديم ، كه بوى عطر عجيبى 
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در ! عـاع نـورى كـه نـور مـاه را هـم تـحـت الشـّاع قــرار داده ، مـثــل خـورشـيــد                بـعـد از آن ديـدم ، شـ     
 مى خواند، ساكت شد و      "دعـاءِ كـمـيل   "فـضـاى مـسـجـد ظـاهـر شـد، آن طـلبـه كـه بـا صـداى بـلنـد           

ز درى كــه    به آن بوى عطر و آن نور متوجه گرديد، در اين موقع شخصى بـا جـالل و عـظـمـت خـاصــى ا                   
 .مـا آن را بـسـتـه بـوديـم ، در لبـاس اهل حجاز كه روى شانه اش سجاده اش افتاده بود وارد مسجد شد

 

 .رو كرده بود و مى رفت ) عليه السالم  ("مسلم "به طرف مقبره حضرت ! او باوقار عجيبى 

 

 !.و دلمان از جا كنده شده بود! ما بى اختيار مبهوت جمال او بوديم 

 

 !.كه قدرت بر جواب سالم را نداشت ! رفيقم به قدرى مبهوت شده بود. قتى به ما رسيد؛ سالم كردو

 

 .ولى من سعى كردم ، تا با زحمت جواب سالم او را دادم 

 

 گـرديــد، مــا بــه حــال عــادى           "مـســلم   "وقـتـى از مـسـجـد خـارج شـد و وارد صـحـن حـضــرت           
 :و گـفـتـيـم ! بـرگـشـتـيـم 

مسلم "ايـن شـخـص كـه بـود؟ و از كـجـا داخل مسجد شد؟ از جا حركت كرديم و به طرف صحن حضرت                    
 . رفتيم "

 

از او ! و مثل زن بچه مرده گريه مى كند       ! ديـديـم آن طـلبـه كـه آنـجـا بـود، پـيـراهـن خـود را پـاره كـرده            
 شـب جـمـعه است ، كه بـراى زيـارت جمـال            گـفـت چـهـل ! پرسيديم ، چه شده كه اينطور گريه مى كنى ؟         

تـا  !  ارواحنا لتراب مـقدمه الفداء، به اين مسجد آمده ام و موفّق به آرزويم نشده ام                "بقية اللّه   "مقدس حضرت   
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آن حـضـرت تـشـريف آوردند و باالى سر من ايستادند و فرمودند چه مـى كنـى ؟                 ! امشب كه مالحظه كرديد   
 .زبانم بند آمد، نتوانستم چيزى بگويم تا از من عبور كردند و رفتندمن از هيبت و عظمت او 

 

وقـتـى ما برگشتيم و پشت در را مالحظه كرديم ، ديديم سنگها و آجرها همانگونه ، كه مـا پشـت در ريختـه                        
 !! بوديم ، دست نخورده و دربسته است 

 مالقات چهل و دوم

 

 

 "محمد على جـوالگر دزفـولى       "ـلت زيـاد بـوده اند، كه منجمله       در دزفـول مـردان بـا شـرافـت و بـا فـضـي       
 .است 

 

او داسـتـانـى دارد كـه در بـيـسـت و چـهـار سـال قـبـل ، در دزفـول از ثـقـات دانـشـمـند آن شهر شنيده                   
 :ده اند ديده ام ، آنها نقل مى كر"شيخ انصارى " و كتاب شرح زندگى "الشّمس الطّالعه "ام و بعد در كتاب 

 كه از تجار محترم تبريز بوده و فرزندى نداشته و آنچه از وسائل مـادى از                 "محمد حسين تبريزى    "آقاى حاج   
 :قبيل دارو و دوا برايش ممكن بوده استفاده كرده و باز هم داراى فرزندى نشده مى گويد

د سـهــله رفـتــم و      مـن بـه نـجـف اشـرف مـشــرّف شــدم و بــراى قـضــاء حـاجـتــم بــه مـسـجــ                  
گـرديـدم ، شــب در عــالم مـكــاشفه ديـدم ، كـه آقـاى                ) عـليـه السـّالم    ("امـام زمـان   "مـتـوسـّل بـه   

 :بزرگوارى به من فرمودند

 .تا حاجتت برآورده شود) بافنده  ("محمد على جوالگر"برو دزفول نزد 

 

 او را نشـان دادنـد وقتـى او را ديـدم ، از او                من به دزفول رفتم و از آدرس آن شخص تحقيق كردم ، بـه مـن               
خـوشـم آمـد زيـرا او مـرد فـقـيـر روشـن ضـمـيـرى بـود، مـغـازه كـوچـكـى داشــت و مشـغول كربـاس                  

 .بافى بود
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 :به او سالم كردم ، او گفت 

 : هم گفت عليك السالم آقاى حاج محمد حسين حاجتت برآورده شد، من از آنكه هم اسـم مرا مى دانست و

 . بمانم ?حاجتت برآورده شد تعجب كردم و از او تقاضا نمودم ، كه شب را خدمتش 

 

 :گفت 

 .مانعى ندارد

 

 :مـن وارد دكـان كـوچـك او شـدم ، مـوقع مغرب اذان گفت 

و نماز مغرب و عشاء را با هم خوانديم ، مـختصرى كه از شب گذشت ، سفره اى را پهن كرد، مقدارى نان جو                        
 .در آن سفره بود و مقدارى هم ماست آورد، با هم شام خورديم 

 

مـن و او هـمـانـجا خوابيديم ، صبح برخاست و نماز صـبح را خوانـديم و مختصـرى تعقيـب خوانـد و دوبـاره             
 .مشغول كرباس بافى خود شد

 

 :به او گفتم 

د ولى دومى اين است كه شما چه كه برآورده ش. من كه خدمت شما رسيده ام دو مقصد داشتم يكى را فرموديد
از اسـم و    !! مرا به شما حواله مى دهد     ) عليه السالم    ("امام  "عملى انجام داده ايد، كه به اين مقام رسيده ايد؟           

 :گفت !! قلب من اطّالع داريد

 .حاجتت برآورده شده ، راهت را بگير و برو! اى آقا، اين چه سؤ الى است كه مى كنى ؟
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 :گـفـتـم 

ن مـيـهـمـان شـمـايـم و بـايـد مـيـهـمـان را اكرام كنى ، من تقاضايم اين است كه شرح حال خودت را                   مـ
 .برايم بگوئى و بدان تا آن را نگوئى نخواهم رفت 

 

 :گفت 

من در همين محل مـشـغـول هـمـيـن كـسـب بـودم ، در مقابل اين دكان منزل يك نفـر از اعضـاء دولـت                      
 . ستمگرى بودبود، او بسيار مرد

 

 :سربازى از او و خانه اش نگهدارى مى كرد، يك روز آن سرباز نزد من آمد و گفت 

 :شما براى خودتان از كجا غذا تهيه مى كنيد؟ من به او گفتم 

 .سالى صد من جو و گندم مى خرم ، آرد مى كنم ، و نان مى پزم و مى خورم ، زن و فرزندى هم ندارم 

 

 :گـفت 

 مستحفظم و دوست ندارم ، از غذاى اين ظالم كه حرام است بخـورم ، اگـر بـراى تــو مـانـعــى         من در اينجا  
 .نـدارد صـد مـن جو هم براى من تهيه كن و روزى دو قرص نان براى من درست كن ، متشكر خواهم بود

 

 تهيه كرده بودم مـن قبول كردم و هر روز دو عدد نان خود را از من مى گرفت ، و مى رفت يك روز كه نان را     
 .و منتظرش بودم از موعد مقرر گذشت ولى او نيامد

 

 .رفتم از احوالش جويا شدم 
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 :گفتند

 . طبيب ببرم ?به عيادتش رفتم ، از او خواستم اجازه دهد، برايش ! مريض است 

 

 :گـفـت 

و خبـر مـرگــم را      الزم نـيـسـت مـن بـايـد امـشب بميرم نصفهاى شب وقتى من مردم كسى مى آيد و به ت                
مـى دهـد، تـو بـيـا ايـنـجـا و هـر چـه بـه تـو دسـتـور دادنـد عـمـل كن و بقيه آرد هم مال تو باشد، مـن                       

 .خواستم شب در كنارش بمانم ، به من اجازه نداد، من به دكانم آمدم 

 

 :نـصـفهاى شب متوجه شدم ، كه كسى در دكانم را مى زند و مى گويد

يا بيرون ، من بـيرون آمدم ، مردى را ديدم كه او را نمى شناختم ، با هم به مسجد رفتيم ديـدم ،                        محمد على ب  
 .آن سرباز از دنيا رفته و جنازه اش آنجا است دو نفر كنار جنازه اش ايستاده اند

 

 :بـه مـن گـفـتـنـد

 .دهيم بـيـا كـمـك كـن ، تـا جـنـازه او را بـه طـرف رودخـانـه بـبـريـم و غسل 

 

بـاالخـره او را بـه كـنـار رودخـانـه برديم و غسل داديم و كفن كرديم و نماز بـر او گـذارديم و آورديـم كنـار                     
 .مسجد دفن كرديم 

 

 .سپس من به دكان برگشتم 

 

 :چند شب بعد، باز پشت در دكان را زدند، من از دكان بيرون آمدم ديدم ، يك نفر آمده و مى گويد
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 !. برسيم ?واهند با من بيا تا به خدمتش آقا تو را مى خ

 

مـن اطـاعـت كـردم و بـا او رفـتـم ، بـه بـيـابـانـى رسـيـديـم كـه فـوق العـاده روشـن بـود مثل شـبهاى                   
 .چهاردهم ماه با اينكه آخر ماه بود و من از اين جهت تعجب مى كردم 

 

رسـيديم ، از دور چند نفر را ديدم كـه        ) واقـع شـده   كه در شمال دزفـول     (پس از چند لحظه ، به صحرايى نور         
دور هم نشسته اند و يك نفر هم خدمت آنها ايستاده است ، در ميان آنهائى كه نشسته بودند يـك نفـر خيلـى                         

اسـت تـرس و هول عجيبى ) عـليـه السـّالم  ("صـاحـب الزّمـان "باعظمت بود، من دانستم كه او حـضـرت 
 .دنم مى لرزيدمرا گرفته بود و ب

 

 :مردى كه دنبال من آمده بود، گفت 

 .قدرى جلوتر برو، من جلوتر رفتم و بعد ايستادم 

 

 .آن كسى كه خدمت آقايان ايستاده بود، به من گفت جلوتر بيا نترس من باز مقدارى جلوتر رفتم 

 

 :افراد فرمودندبه يكى از آن ) عـجـّل اللّ ه تعالى فرجه الشّريف  ("بـقـيـة اللّه "حـضـرت 

 .منصب سرباز را به خاطر خدمتى كه به شيعه ما كرده به او بده 

 

خـيـال مـى كـردم مــرا     (عـرض كـردم مـن كـاسـب و بـافـنـده ام چـگـونـه مـى تـوانـم سـربـاز بـاشـم             
 ).بـه جـاى سـربـاز مـرحـوم مـى خـواهـنـد نـگـهـبـان منزل آن مرد كنند
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 .فرمودند، ما مى خواهيم منسب او را به تو بدهيم ، من هم باز حرف خودم را تكرار كردم آقـا تـبـسـمـى 

 

 :بـاز فـرمـودند

 .ما مى خواهيم مقام سرباز مرحوم را به تو بدهيم نه آنكه مقام سرباز باشى برو و تو به جاى او خواهى بود

 

ريك بود و بحمداهللا از آن شـب تـا بـه حــال              مـن تـنـهـا بـرگـشـتـم ، ولى در مـراجـعـت هـوا خـيـلى تـا         
به من مى رسد و با آن حضرت ارتـبـاط دارم كــه            ) عليه السالم    ("صاحب الزّمان   "دستورات مواليم حضرت    

 .مـن جـمـله هـمـيـن جـريـان تـو بـود كـه بـه مـن گـفـتـه بـودنـد

 

 ) نقل از گنجينه دانشمندان جلد پنجم (

 مالقات چهل و سوم

 

 

 : مـى گـويـد"احـمـد بـن فـارس اديـب "

در بـغـداد حـكايت عجيبى شنيدم و آن را براى بعضى از دوستان كه اصرار كرده بودند به خط خـود نوشـتم و                       
 .به آنها دادم 

 

 زمـانى به همدان رفتم و طايفه اى را به نام بنى راشد ديدم ، كه همه آنها شيعه دوازده امامى بـودنـد، از علّت                      
 :تشيع آنها پرسيدم ؟ پيرمردى از آنها كه آثار صالح و ايمان و تقوى در او ظاهر بود، گفت 

 

 :جـد مـا كـه مـنـسـوب بـه او هـسـتـيـم ، مـى گـفـتـنـد كـه 
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مـن مـشـرّف بـه مـكـّه شـدم ، پـس از اعمال حج در راه مراجعت تصميم گرفتم ، كـه مقـدارى پيـاده روى                       
 راه رفتم خسته شـدم ، و در كـنـارى خـوابيدم ، تا رفع خستگيم شود و در نظر داشتم ، وقتـى       كنم ، قدرى كه   

 .قافله اى كه عقب مانده به من رسيد، بيدار شوم و با آنها بروم 

 

 .ولى وقتى بيدار شدم ، كه آفتاب به من تابيده بود و در حقيقت حرارت آفتاب مرا بيدار كرده بود

 

 .دم ، كسى را نديدم و از طرفى راه را هم بلد نبودم به اطرافم نگاه كر

 

بـه هـر حـال بـا تـوكـّل بـه خـدا، بـه راه افـتـادم ، مـقـدارى كـه راه رفـتـم ، بـه سـرزمـيـن سرسبزآبادى               
رسيدم ، مثل اينكه روى اين زمين تازه باران آمده و به قدرى با طروات بـود، كـه مـثــل آن زمـيــن و آب و            

ا را نـديـده بـودم ، در وسـط آن زمـيـن قـصـرى ديـدم ، كـه مـثـل خـورشـيــد درخـشـنـدگــى دارد،                   هـو
 :بـا خـودم گـفـتـم 

 مـى دانـسـتـم كـه ايـن قـصـر مال كيست ؟ به طرف قصـر رفـتم ، دمِ در، دو خـادم ايسـتاده                       ?اى كـاش   
دم ، آنـها به من جواب خوبى دادند، مـن خواسـتم وارد             بودند، كه لباس سفيد به تن داشتند، به آنها سـالم كـر          

 :قصر بشوم ، به من گفتند

 .اينجا منتظر باش تا اجازه بگيرم و آن وقت وارد شو

 

 :يـكـى از آنـهـا داخـل قـصـر شـد و پـس از چـنـد لحـظـه بـرگـشـت و گـفـت 

 .بـيـا داخل شو

 

 : اطاقى رسيديم ، او پرده را باال كرد و به من گـفـت مـن داخل قصر شدم ، خادم جلو مى رفت تا به درِ
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داخـل شـو، مـن وارد اطاق شدم ديدم ، جوانى در وسط اطاق كنار ديوار نشسته و شمشيرى باالى سـرش بـه            
 .ديوار آويزان است و او مثل ماهى بود كه در تاريكى مى درخشيد

 

 :سالم كردم ، با لطف مخصوصى جوابم را داد، سپس گفت 

 :ى دانى من كه هستم ؟ گفتم م

 :فـرمـود! نه 

 . آنكه در آخرالزّمان خروج مى كند و با اين شمشير دنيا را پر از عدل و داد مى نمايد"قـائم آل مـحمدم "مـن 

 

 .من در مقابلش ، به خاك افتادم و صورتم را به خاك ماليدم 

 

 :فـرمـود

 و از شهرى كه در دامن كوه است و اسمش همـدان اسـت               سرت را بلند كن ، تو فالنى هستى       ! اين طور نكن    
 .مى باشى 

 

 :عرض كردم 

 .راست است اى موالى من 

 

 :فرمود

 :مى خواهى به شهرت برگردى ؟ گـفـتـم 
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بله مى خواهم برگردم و بشارت تشرّف به محضرت را به آنها بگويم ، كه خداى تعالى چه لطفى به مـن كـرده          
 .است 

 

 .ه فرمود، كه دستورش را عمل كندديدم به خادمش اشار

 

خـادم دست مرا گرفـت و كيسـه پـولى را بـه مـن داد و مـرا همـراه خـود بيـرون آورد و مـن بـاآن حضـرت                        
خـداحـافـظـى كـردم و حـركـت نـمـوديـم ، وقـتـى از آن قـصــر خــارج شـديــم ، چــند قـدمى بيشـتر                      

 .ها و درختهايش پيدا بودبرنداشتيم ، كه شهر را از دور مى ديدم ، كه مناره 

 

 :خادم به من گفت 

 :اين شهر را مى شناسى ؟ گفتم 

 . اسدآباد است ?اين شهر شبيه به شهرى است ، كه نزديك همدان است و اسمش 

 

 :گفت 

 .بله اين شهر اسدآباد است برو به اميد خدا

 

ـ            ى در آن بـود بـعــد بــه هـمــدان          ديـگـر او را نـديـدم وقـتـى سـركـيـسـه را بـاز كـردم ، چـهـل اشـرف
عليـه   ("امـام زمـان     "رفـتـم ، تـمـام اهـل و عـيـال و اقوامم را جمع كردم و به آنها بشارت مالقـاتم را بـا                     

دادم و آنها را به مذهب تشيع مشرّف نمودم و تا وقتى كه آن اشرفيها در بين ما بود ما در وسعت رزق                       ) السالم  
 .و خير و سالمتى بوديم 
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 . نقل كرده و با دالئلى قطعى بودن اين قضيه براى من مسلّم شده است "نـجم الثّاقب "ايـن حـكـايـت را 

 

 

 مالقات چهل و چهارم

 

 

مـردم شـيـعـه وظـيـفـه دارنـد كـه وقـتـى مـرجـع تـقـليـدشـان از دنـيـا رفـت بـراى اوليـن عمل عبادى               
 .ند و احكام اسالم را از او پيروى نمايندخود مرجع تقليد اعلمى را تعيين كن

 

شـيخ  " مـردم بـه مرحـوم        "حاج شيخ محمد حسـن      " آيـة اللّه    "صـاحـب جـواهـر "بـعـد از فـوت مـرحـوم     
 . رضوان اللّه تعالى عليه مراجعه كردند و از او رساله عمليه خواستند"انصارى 

 

 :شـيـخ انـصـارى فـرمـود

 كـه از مـن اعـلم اسـت و در بـابـل زنـدگـى مــى كـنــد مــن                "اء مـازنـدرانـى   سـيـّد العـلمـ "بـا بـودن   
 .رسـاله عـمـليـّه نـدارم و ايـن عمل را انجام نمى دهم 

 

لذا خـود شـيـخ انـصـارى نـامـه اى بـراى سـيـّد العـلمـاء بـه بـابـل نـوشـت و از او خـواست ، كه به نجف                    
 .زه علميه شيعه را به عهده بگيرداشرف مشرّف شود و زعامت حو

 

 :سيدالعلماء، در جواب نامه شيخ انصارى نوشت 
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درست است من وقتى در نجف بودم و با شما مباحثه مى كـردم ، از شـما در فقـه قـويتر بـودم ، ولـى چــون                              
ـلم مــى   مـدتـهـا است كه در بابل زندگى مى كنم و جلسه بحثى ندارم و تارك شده ام شـما را از خــود اعـ                       

 .دانـم ، لذا بـايـد مـرجـعـيـّت را خـود شـمـا قبول فرمائيد

 

 :شـيـخ انصارى در عين حال فرمود

الم      ("ولى عصر "من يقين به لياقت خود براى اين مقام ندارم ، لذا اگر مواليم حـضـرت                بـه مـن    ) عليـه السـ
 . قبول خواهم كرداجازه اجتهاد بدهند و مرا براى اين مقام تعيين كنند، من آن را

 

روزى مـعـظـّم له در مـجـلس درس نـشـسـتــه بــود و شـاگــردان هـم اطـرافش نشسـته بودنـد، ديدنـد                       
شـخـصـى كه آثار عظمت و جالل از قيافه اش ظاهر است وارد شد و شيخ انصارى به او احترام گذاشـت ، او                       

 :در حضور طالّب به شيخ انصارى رو كرد و فرمود

اين مساءله به خاطر آنكه مسخ در اين امت وجود          (ه زنى كه شوهرش مسخ شده باشد، چيست ؟          نظر شما دربار  
 :لذا شيخ انصارى عرض كرد كه .) ندارد در هيچ كتابى عنوان نشده است 

 .چون در كتابها اين بحث عنوان نشده من هم نمى توانم ، جواب عرض كنم 

 

 :فرمود

 . بايد چه كند? مردى مسخ گرديد، زنش حاال بر فرض يك چنين كارى انجام شد و

 

 :شيخ انصارى عرض كرد

به نظر من اگر مرد به صورت حيوانات مسخ شده باشد، زن بايد عده طالق بگيرد و بعد شوهر كند چـون مـرد                        
زنده است و روح دارد، ولى اگر شوهر به صورت جماد درآمده باشد، بايد زن عـده وفـات بگيـرد زيـرا مـرد بـه                           

 .ه درآمده است صورت مرد
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 :آن آقـا سـه مـرتبه فرمود

 : يعنى ".انت المجتهد. انت المجتهد. انت المجتهد"

 .تو مجتهدى و پس از اين كالم آن آقا برخاست و از جلسه درس بيرون رفت 

 

لذا است و به او اجازه اجتهاد داده انـد، ) عليه السالم  ("ولى عصر"شـيـخ انـصـارى مى دانست كه او حضرت 
 :فـورا بـه شـاگـردان فـرمـود

 .ايـن آقـا را دريـابيد شاگردان برخاستند هر چه گشتند كسى را نديدند

 

 .لذا شيخ انصارى بعد از اين جريان حاضر شد كه رساله عمليه اش را به مردم بدهد تا از او تقليد كنند

 

 ) 8نقل از كتاب گنجينه دانشمندان جلد (

 مالقات چهل و پنجم

 

 

 : صاحب قوانين نقل مى كند كه "ميزراى قمى "رحوم م

 مى رفتيم و با او درسها را مباحثه مى كرديم و غالبا             "باقر بهبهانى   " به درس آقا     "عالّمه بحرالعلوم   "مـن بـا   
 .من درسها را براى سيد بحرالعلوم تقرير مى نمودم 
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اء و دانشمندان شيعه سيد بحرالعلوم به عظمت و علم تـا ايـنـكـه مـن بـه ايـران آمدم ، پس از مدتى بين علم           
 .معروف شد

 

من تعجب مى كردم ، با خود مى گفتم ، او كه اين استعداد را نداشت ، چطور به اين عظمـت رسـيد؟ تـا آنكـه       
موفّق به زيارت عتبات عاليات عراق شدم ، در نجف اشرف سيد بحرالعلوم را ديدم ، در آن مـجـلس مـســاءله          

 .كـه بايد حقيقتا او را بحرالعلوم ناميد!  عـنـوان شـد ديـدم ، جـدا او دريـاى مـواجـى اسـت اى

 

 :روزى در خلوت از او سؤ ال كردم 

آقا ما كه با هم بوديم ، آن وقتها شما اين مرتبه از استعداد و عـلم را نـداشـتـيد بلكه از من در درسها اسـتفاده                    
 . مى بينيم ، در علم و دانش فوق العاده ايدمى كرديد، حاال بحمداللّه

 

 :فـرمـود

ولى به تو مى گويم ، اما از تو تقاضا دارم ، كه تا من زنده ام                 ! ميرزاابوالقاسم ، جواب سؤ ال شما، از اسرار است          
 .، به كسى نگوئيد

 

 :مـن قـبـول كـردم ، ابـتـدا اجـمـاالً فـرمـود

 ارواحنا فداه مرا شبى در مسـجد كوفـه بـه            "ولى عصر "ال آن كه حضرت     چـگـونـه ايـن طـور نـبـاشـد و ح     
 .سينه خود چسبانيده 

 

 :گفتم 

 :چگونه خدمت آن حضرت رسيديد؟ فـرمـود
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مـشـغـول عـبـادت اسـت ، ) عليه السالم  ("ولى عصر"شـبى به مسجد كوفه رفته بودم ، ديدم آقايم حضرت 
من مقدارى جلو رفتم ، ولـى       ! مرحمت فرمود و دستور دادند، كه پيش بروم         ايـسـتادم و سالم كردم ، جوابم را        
 :ادب كردم ، زياد جلو نرفتم فرمودند

 :جلوتر بيا، پس چند قـدمـى نـزديـكـتـر رفـتـم ، بـاز هـم فرمودند

در اينجا جلوتر بيا، من نزديك شدم ، تا آنكه آغوش مهر گشود و مرا در بغل گرفت ، به سينه مباركش چسباند، 
 .آنچه خدا خواست به اين قلب و سينه سرازير شود، سرازير شد

 

 

 مالقات چهل و ششم

 

 

 در آن وقتى كه ساكن مشهد بودند، براى يكى از           "محمد على گلستانه اصفهانى     "مـرحـوم آية اللّه حاج ميرزا      
 :علماء بزرگ مشهد نقل فرموده بودند كه 

 : كـه از مـردان صـالح و بـزرگـوار بـود نقل مى كرد" مـحـمـّد عـلى سـيـّد"عـمـوى مـن مـرحـوم آقـاى 

 كـه او حـرفـهـاى غـيـرمـتـعـارف ، از قبيـل  "جـعـفـر نـعـلبـنـد"در اصـفـهـان شـخـصـى بـود، بـه نـام      
مردم هم   كرده ام ، مى زد و طبعا با          ?رسيده ام و طى االرض      ) عليه السالم    ("امام زمان   "آن كه من خدمت     

 "!چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند      "كمتر تماس مى گرفت و گاهى مردم هم پشت سر او به خاطر آن كه                
 .حرف مى زدند

 

روزى بـه تـخت فوالد اصفهان براى زيارت اهل قبور مى رفتم ، در راه ديدم ، آقا جعفر به آن طرف مـى رود،                        
 :من نزديك او رفتم و به او گفتم 

 :با هم راه برويم ؟ گفت دوست دارى 
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 .مانعى ندارد

 

امـام  "در ضـمـن راه از او پـرسيدم مردم درباره شما حرفهائى مى زنند آيا راست مى گويند، كه تـو خـدمــت                      
آقا از اين حرفها بگذريم و بـا        ! رسيده اى ؟ اول نمى خواست جواب مرا بدهد، لذا گفت            ) عليه السالم    ("زمان  

 .طرح كنيم هم مسائل ديگرى را م

 

 .من اصرار كردم و گفتم من انشاءاللّه اهلم 

 

 :گفت 

بيست و پنج سفر كربال مشرف شده بودم ، تا آنكه در همين سفر بيست و پنجم شخصى كه اهل يزد بـود، در                        
راه با من رفيق شد، چند منزل كه با هم رفتيم ، مريض شد و كم كم مرضش شـدت كـرد تـا رسـيـديـم بـه                       

كـه قـافـله بـه خـاطـر نـاامـن بـودن راه دو روز در آن مـنـزل مـانـد، تـا قـافـله ديـگـرى رسـيـد                 مـنـزلى  
و بـا هـم جـمـع شـدنـد و حـركـت كـردنـد و حـال مريض هم رو به سختى گذاشته بود وقتـى قافلـه مـى                       

د او رفتم و به او گفتم من مى         خواست حركت كند من ديدم ، به هيچ وجـه نـمـى توان او را حركت داد لذا نز                
روم و براى تو دعاء مى كـنـم ، كه خوب شوى و وقتى خواستم با او خداحافظى كنم ديدم گريه مى كند، مـن                        
متحير شدم از طـرفـى روز عـرفـه نـزديـك بـود و بـيـسـت و پـنـج ســال هـمــه ســاله روز عـرفــه در                      

بــه هــر حــال    ! ايـن رفـيـق را در اين حال تنها بگـذارم و بـروم ؟    كـربـال بـوده ام و از طـرفـى چـگـونـه        
 :نـمـى دانـسـتم چه كنم او همينطور كه اشك مى ريخت به من گفت 

فالنى من تا يك سـاعـت ديـگـر مى ميرم اين يك ساعت را هم صبر كن ، وقتى من مردم هـر چـه دارم از                         
 .جنازه مرا به كربال برسان و مرا در آنجا دفن كن خورجين و االغ و ساير اشياء مال تو باشد، فقط 

 

 .مـن دلم سـوخـت و هر طور بود كنار او ماندم ، تا او از دنيا رفت قافله هم براى من صبر نكرد و حركت نمود
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مـن جنازه او را به االغش بستم و به طرف مقصد حركت كردم ، از قافله اثرى جز گرد و غبارى نـبـود و مـن                        
ـ  هـا نـرسـيـدم حدود يك فرسخ كه راه رفتم ، هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور كه آن جنازه را بـه                       بـه آن

االغ مى بستم ، پس از آنكه يك مقدار راه مى رفت باز مى افتاد و به هيچ وجه روى االغ آن جنازه قرار نمـى                          
 .گرفت 

 

الم    ("سيدالشّـهداء "م و به حضـرت  باالخره ديدم نمى توانم ، او را ببرم خيلى پريشان شدم ايستاد     عليـه السـ (
 :سالمى عرض كردم و با چشم گريان گفتم 

آقا من با اين زائر شما چه كنم ؟ اگـر او را در ايـن بـيابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بياورم ، مى بينيد كـه            
كى از آنها شخصيت بيشترى داشـت       نـاگـهان ديدم ، چهار سوار كه ي      ! درمانده و بى چاره شده ام       ! نمى توانم   

 :پيدا شدند و آن بزرگوار به من گفت 

 .عرض كردم آقا چه كنم ؟ درمانده شده ام ، نمى دانم چه بكنم ؟! جعفر با زائر ما چه مى كنى ؟

 

در اين بين آن سه نفر پياده شدند، يكى از آنها نيزه اى در دست داشت با آن نيزه زد چشمه آبى ظاهر شـد آن                          
 . را غسل دادند و آن آقا جلو ايستادميت

 

و بقيه كنار او ايستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفرى برداشـتند و محكـم بـه االغ بسـتند و ناپديـد                             
 .شدند

 

مـن حـركـت كـردم ، بـا آنـكـه مـعـمـولى راه مـى رفـتـم ديـدم بـه قـافـله اى رسـيـدم ، كـه آنـهـا قبل                   
ه ما حركت كرده بودند، از آنها عبور كردم پس از چند لحظه باز قافله اى را ديدم ، كـه آنها قبل از ايـن                         از قافل 

قافله حركت كرده بودند، از آنها هم عبور كردم بعد از چند لحظه ديگر به پـل سـفـيـد، كـه نـزديـك كــربال                     
 . مى كردم است رسيدم و سپس وارد كربال شدم و خودم از اين سرعت سير تعجب
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دفن كردم ، من در كربال بودم پس از بـيـســت روز           ) قبرستان كربال  ("وادى ايمن   "بـاالخـره او را بردم ، در       
رفـقـائى كـه در قـافـله بـودنـد بـه كـربـال رسـيـدنـد، آنـهـا از مـن سـؤ ال مـى كـردنـد تـو كـى آمــدى    

 . اجمال مطالبى را مى گفتم و آنها تعجب مى كردند؟ و چـگـونـه آمـدى ؟ مـن بـراى آنـهـا بـه

 

از ! تـا آنـكـه روز عـرفـه شـد وقتى به حرم رفتم ، ديدم بعضى از مردم رابه صورت حيوانات مختلف مى بينم                     
 .شدت وحشت به خانه برگشتم 

 

 .ت مختلف ديدم بـاز دو مـرتـبـه از خانه در همان روز بيرون آمدم ، باز هم آنها را به صورت حيوانا

 

عجيب تر اين بود، كه بعد از آن سفر چند سال ديگر هم ايام عرفه به كربال مشرّف شده ام و تنهـا روز عرفـه                           
 .بعضى از مردم را به صورت حيوانات مى بينم ولى در غير آن روز آن حالت برايم پيدا نمى شود

 

نشوم و من وقتى اين مطالـب را بـراى مـردم در      لذا تـصـمـيـم گـرفـتـم كه ديگر روز عرفه به كربال مشرّف           
 :اصفهان مى گفتم 

 .آنها باور نمى كردند و يا پشت سر من حرف مى زدند

 

تا آنكه تصميم گرفتم ، كه ديگر با كسى از اين مقوله حرف نزنم و مدتى هم چيزى براى كـسـى نگفـتم ، تـا             
د شد رفتم در را بـاز كـردم ديــدم شـخــصى           آنكه يك شب با همسرم غذا مى خورديم ، صداى در حياط بلن            

 :مى گويد

 .تو را مى خواهد) عليه السالم  ("صاحب الزّمان "جعفر حضرت 
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مـن لبـاس پوشيدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همين اصفهان برد، ديدم آن حضرت در صـفه                     
 :هم خدمتشان بودند من با خودم مى گفتم اى كه منبر بسيار بلندى در آن هست نشسته اند و جمع زيادى 

ه فرمودنـد و                        در ميان اين جمعيت چگونه آقا را زيارت كنم و چگونه خدمتش برسم ؟ ناگهان ديدم به من توجـ
صدا زدند جعفر بيا من به خدمتشان مشرّف شدم فرمودند چرا آنچه در راه كربال ديده اى براى مردم نقل نمـى                   

ى من آنها را براى مردم نقل مى كردم ولى از بس مـردم پشـت سـرم بـدگوئى                    كنى ؟ عـرض كـردم اى آقـا     
 .كردند تركش نمودم 

 

 :حـضـرت فـرمـودنـد

تـو كـارى بـه حـرف مـردم نـداشـتـه بـاش تـو آن قـضـيه را براى آنها نـقـل كـن تـا مـردم بـدانـند كه ما 
 .داريم ) عليه السالم  ("حسين ابى عبداللّه ال"چه نظر لطفى به زوار جدمان حضرت 

 

 

 مالقات چهل و هفتم

 

 

اس قمـى     " رضوان اللّه تعالى عليه و مرحوم حاج شيخ          "عالّمه مجلسى   "مـرحـوم   رحمـة اللّـه عـليــه       "عبـ 
 :نـقـل كـرده انـد كـه 

 :بـه خـطّ پـدر مـرحوم مجلسى در پشت دعاء معروف به حرز يمانى نوشته 

د و عترتـه               بـسـم اللّه الرّحـمـ   الم على اشرف المرسلين محمـلوة والسالعالمين والص ن الرّحـيـم الحـمداللّه رب
 ادام اللّه تعالى تاءييـده ،  "محمد هاشم "الطّاهرين و بعد سيد نجيب حبيب ، زبده سادات عظام و نقباى كرام ،          

 . به او اجازه دهم  است"اميرالمؤ منين "از من خواست حرز يمانى را كه منسوب به مواليم 
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 كــه در  "اميراسحق اسـترآبادى  "لذا مـن به او اجازه دادم ، كه اين دعاء از من به اسناد من از سيد عابد زاهد    
خـليـفـة اللّه "مدفون است و او از مـواليـم ) عليه السالم  ("سيدالشّهداء"كـربـال در كـنار قبر مطهر حضرت 

 :نقل مى كند، كه قصه اش اين است ) عـليـه السـّالم  ("صـاحـب الزّمـان " حـضـرت "

 :سيد اميراسحق استرآبادى نقل كرد كه 

لـذا بـر   ! من در راه مكّه از قافله عقب ماندم ، كم كم از كثرت فشار و خستگى و عطش از حيات مايوس شدم                 
 .پشت پا به قبله خوابيدم و مشغول خواندن شهادتين شدم 

 

 "خليفة اللّه على النّاس اجمعين " مـوالى ما و مولَى العالمين ، "صـاحـب الزّمـان "حـضـرت نـاگـاه ديـدم ، 
 :را كه باالى سر من ايستاده اند و به من مى فرمايند

اى اسحق برخيز، من برخاستم ، تشنه بودم آن حضرت مرا آب داد و سيرابم فرمود و بر اسب عـقـب خـودش                     
يـم و رفـتـيـم در راه مـن بــه خـوانــدن حـرزيـمـانــى مشـغول شـدم و آن                  سـوارم كـرد و حـركـت كـرد    

 .حضرت اشتباهات مرا اصالح مى فرمود تا آنكه حرزيمانى تمام شد

 

 .ديدم ، آن حضرت از مركب پياده شد و غائب گرديد) كه همان سرزمين مكّه است (ناگهان خود را در ابطح 

 

و از آنها عقب افتاده بودم ، بعد از نه روز به مكّه رسيد و چون بين اهل مكّـه                    قـافـله مـا كـه مـن با آنها بودم        
 .شهرت پيدا كرده بود كه من با طى االرض به مكّه آمده ام ، خودم را از آنها پنهان مى كردم 

 

 :مرحوم مجلسى اول فرموده 

بـه  ) عليه السالم    ("رضا"ت حضرت   اين سيد جليل چهل بار پياده حج رفته و در زمانى كه از كربال براى زيار               
 :مشهد مى رفت من در اصفهان به خدمت او رسيدم و از او كرامات زيادى ديدم ، كـه مـن جـمله اين بود

 .او در اصفهان خواب ديد كه اجلش نزديك شده و بايد به همين زوديها از دنيا برود
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 .رم به من گفت پنجاه سال من مجاور كربال بودم كه در آنجا بمي

 

ضـمـنـا بـر ذمه اش هفت تومان مهر عيالش بود و مى خواست آن را از شخصى كه در مشهد ساكن اسـت و                       
 .اين مبلغ را از او طلب داشت بگيرد

 

بعضى از دوستان ما، وقتى موضوع را مطّلع شدند آن مبلغ را به او دادند و شخصى را همراهش كـردنـد، كــه                      
عـدهـا آن شـخـص نـقـل مـى كـرد كـه در راه حـالش بسيار خوب بود ولى وقتى               بـ. تـا كـربـال بـا او بـرود    
 .خدااو را رحمت كند!.  را اداء كرد مريض شد و از دنيا رفت ?به كربال رسيد قرضش 

 

 

 مالقات چهل و هشتم

 

 

 سـاكــن   "مـحـمـّد امـيـن افـشـار  "حـضـرت حـجـّة االسـالم والمـسـلمـيـن جـنـاب آقـاى حـاج شـيـخ         
كابل كه چند سال است دولت افغانستان او را به جرم تشيع و انقالب ايران زندان كرده و هيچ خـبــرى از آن                       
عـالم ربـّانى در دست نيست و حتّى فرزند و اقوامش از او رفع اميد كرده انـد، او در طــى سـالهــائى كـه بـه                     

 ارواحـنــا   "بـقـيـّة اللّـه    " ياد مولى خود حـضـرت      مشهد مشرّف مى شد زياد با من ماءنوس بود و هميشه به           
 در مكّه معظّمه براى من نقل فرمود و مـى گفـت ، ايـن                1355فـداه بـه سـر مـى بـرد قـصـّه اى را در سال           

 تـاءليف مرحـوم حـاج       "عبقرى الحسان   "قصه در افغانستان معروف است و مـن بـعدها آن قضيه را در كتاب              
 عـالم فـاضـل معاصر ديدم و لذا به خاطر آنكـه حكايـت كـم و زيـاد نشـود ايـن                      "وندى  على اكبر نها  "شيخ  

 :حكايت را از آن كتاب نقل مى كنم 
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ة اللّـه   " از كسانى است كه خدمت حضـرت  "ابوالقاسم قندهارى "فـاضـل جـليـل ، آخوند مالّ       ارواحنـا  "بقيـ 
ج اين حكايت بودم ، از خود آن جـنـاب صـورت  فداه رسيده و آن حضرت را شناخته است و من چون طالب در            

واقـعـه را درخواست كردم ، او جواب را به اين صورت مرحمت فرمود، دستور و فرمايش شـما را اطاعـت مـى                       
 .كنم و جواب مى گويم 

 

 كتـاب فارسـى هيـاءت و    "حبيب اللّـه افغـان   " پسر مالّ "عبدالّرحيم " هجرى قمرى نزد مالّ   1266در تـارخ   
 .د مى خواندم تجري

 

در عـصـر جـمـعـه اى بـه ديـدن اسـتـادم رفـتـم ، او در پـشـت بـام اطـاق بيرونى خود جلسه اى تشـكيل                    
داده بود و جمعى از علماء و قضات و خوانين افغانستان نشسته بودند، باالى مجلس پشت بـه قـبـله و رو بــه                      

عالم " با يك    "سردار حمداللّه خان    " پسر   "مد علمخان   سردار مح " قـاضـى القضاة و     "مـالّغـالم  "مـشـرق  
 . و جمع ديگرى از علماء نشسته بودند"مصرى 

 

 مرحوم  "مالّ حبيب اللّه    " و پسرهاى    "عطّار باشى سردار  "آنـهـا هـمـه اهـل سـنـّت بـودند ولى من و جناب          
 .شيعه بوديم پشت به شمال نشسته بوديم 

 

ه مى شد، تا آنكه حرف از شيعه به ميان آمد و آنها در مذّمت عقائد شيعه خيلى                  سـخن از هر چه و هر كجا گفت       
 .حرف زدند

 

 :قـاضـى القـضـاة گـفـت 

 :يكى از عقائد خرافى شيعه اين است كه مى گويند
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 255در سامراء تـاريخ  ) عليه السالم  ("حسن عسكرى "پـسـر حـضرت  ) عـليـه السـّالم    ("مهدى  "حضرت  
 و در سـرداب خـانـه خـودش غـائب شـده و تـا بـه حـال زنـده و نـظــام عــالم بــه وجــود او                       متولد شـده 

 .بـسـتـگـى دارد، و بـاالخـره هـمـه اهل مجلس مشغول بدگوئى به عقائد شيعه شدند

 

عليـه   ("مهـدى   "عالم مصرى بيشر از همه به مذمت مذهب شيعه پرداخته بـود، ولـى در خصـوص حضـرت                    
 .ساكت بود) السالم 

 

 :پايان يافت آن عالم مصرى گفت ) عليه السالم  ("امام زمان "وقـتـى سخنان قاضى القضاة درباره 

 .در جامع علويون در سردرس حديث فالن فقيه حاضر مى شدم 

 

بـه ميـان آورد در ميـان        ) عـليـه الســّالم     ("مـهـدى  "او سـخـن از شـمـايـل و خـصـوصـيـّات حـضـرت        
ـردان قـال و قـيـلى بـرپـا شـد نـاگـاه هـمـه سـاكـت شـدنـد زيـرا جـوانـى بـه هـمـان شـمايل كـه                  شـاگ

 .كسى قدرت نگاه كردن به او را نداشت در مجلس درس ايستاده بود

 

وقـتـى كـالم آن عـالم مـصـرى بـه ايـنـجـا رسـيـد مـن ديـدم اهـل مـجـلس ما همه ساكت شدند، همه                  
خيره شدند و نـمـى تـوانـسـتـنـد نـگـاه بـه قـيـافـه او را ادامـه           ! ه در مجلس ناگهان نشسته بود     به جوانى ك  

دهـنـد و بـه زمـيـن نـگـاه مـى كـردنـد و مـن هم مـثـل آنها بودم عرق از سر و صورت همه ماها سـرازير                      
اســت  ) عـليــه الســّالم      (" صـاحــب الزّمــان   "شده بود و باالخره من متوجه شدم كه آن آقـا حـضــرت             

تـقـريـبـا حـدود يـك ربـع سـاعـت حـال هـمـه مـا بـا بـودن آن حـضرت يكنواخت بود، بعد از آن ، همـه                    
آنها بدون آنكه ، از همديگر خـداحـافـظـى بـكـنند از مجلس بيرون رفتند و متفرّق گرديدند، من آن شـب تـا                   

) عليه السالم    ("بقية اللّه   "تم ، خوشحال بودم كه به مالقات حضرت         صبح از سرور و نـاراحـتـى خـواب نداش      
مـوفـّق شـده ام و نـاراحـت بـودم ، بـه خـاطـر آنـكـه نتوانستم بيشتر از يك بار به زيارت آن حضرت موفّق                    

خـود بـرد و دو      روز شـنـبـه يـعـنـى فرداى آن روز، براى درس نزد مالّعبدالرّحيم رفتم مرا به كتابخانه               ! شوم  
 .نفرى نشستيم 
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 :بـه مـن گـفـت 

در ) عـجــّل الـلّ ه تـعــالى فـرجــه الشـّريــف         ("ولى عـصــر  "ديـروز فـهـمـيـدى چـه شـد؟ حـضـرت      
مـجلس تشريف آوردند و آن چنان به آنها تصرّف كردند كه كسى قدرت حرف زدن پيـدا نكـرد و آنهـا عـرق                        

 .ريختند تا متفرّق شدند

 

 دو دليل اظهار بى اطالئى كردم ، يكى به خاطر آنكه از او تقيه مى كردم و ديگـر آنكـه مـى خواسـتم                          مـن به 
 .قضيه از زبان آنها پخش شود و من آن حكايت را از آنها بشنوم 

 

 :او گـفـت 

اهـل آن مـجــلس همـه آن حضـرت را ديدنـد و             ! مـوضـوع از آن روشـن تـر بـود كـه تـو مـنـكـر شـوى           
 .جه تصرّفى كه آن حضرت فرموده بودند شدند و همه آنها بعد از آن جلسه موضوع را براى من بازگو كردندمتو

 

 :فـرداى آن روز عطار باشى را ديدم گفت 

 هم در دين خود سست شده نزديك است كه او را    "سردار محمد علم خان     "چشم ما از اين كرامت روشن شد        
 .شيعه كنم 

 

من هر چـه كـردم كـه بـه يـك            ! اضى القضاة به من گفت پدرم دوست داشت تو را به بيند           چند روز بعد پسر ق    
نحوى عذر بياورم نشد باالخره به نزد او رفتم ، وقتى وارد مجلس او شدم جمعى از مفتيها كه در مجلس قبـل                       

 .هم بودند و آن عالم مصرى نزد او بودند

 

 :قاضى القضاة به من گفت 
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 :به مجلس آمد؟ گـفـتـم ) عليه السالم  ("عصرولى "ديدى چگونه حضرت 

البته مـن از    (مـن چـيـزى مـتـوجـّه نـشدم جز آنكه اهل مجلس يك دفعه سكوت كردند و بعد متفرّق شدند                 
 :آنهائى كه در جلسه بودند، گفتند) روى تقيه منكر مى شدم 

 . بينند ولى تنها او نبينداين شخص دروغ مى گويد، چطور مى شود كه يك چيز را همه اهل مجلس به

 

 :قاضى القضاة گفت 

تـا رفـع شـك از    ! او اهل علم است دروغ نمى گويد، شايد آن حضرت خود را در نظر منكرين ظـاهـر فـرمـود                
آنها بشود و چون پدران مردم فارسى زبان اين شهر شيعه بـوده انـد و بـراى ايـنـهـا از عـقـايد شـيعه همـين                      

بـاقـى مـانـده ، آنـهـا نـديـده انـد چــون بــه آن حـضــرت             ) عليه السالم    ("ولى عصر "اعتقاد به حضرت    
 .مـعـتـقـد بـوده انـد بـه هـر حال اهل مجلس هر طور بود قبول كردند

 

 

 مالقات چهل و نهم

 

 

اطبـاء زيــادى    جـمـال الديـن زهـرى در حـلّه مـبـتـالء بـه فلج شديدى شده بود، اقوام و فـاميلش او را بـه                    
نـشـان دادنـد، كـه شايد معالجه شود ولى هر چه آنها بيشتر او را معالجه مى كردند او كمتر عافيت مى يافـت                      

صـاحــب  "باالخره وقتى از معالجه اش ماءيوس شدند تصميم گرفتند كه او را يك شـب در مـقـام حـضـرت   
 .نندكـه در حـلّه اسـت دخيل ك) عـليـه السـّالم  ("االمـر

 

الم     ("صاحب االمر "آنها اين كار را كردند و حضرت         بـر او ظـاهر شـد و او را از مـرض فلـج شـفا                 ) عليه السـ
 .مرحمت فرمود
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 نقـل   "عـبـدالرّحـمــن عـمـّانــى     " از مـرحـوم جـمـال المـلّة والديـن       "مـجـلسـى  "در ايـنـجـا مـرحـوم    
 :مى كند كه او مى گفت 

 بـين مردم معروف شد، به خاطر سابقه دوستى شديدى كه بين ما و صاحب قضيه بـود،                  وقـتـى ايـن قـضـيـّه  
 .به خانه او رفتم تا حكايت واصل جريان را از زبان خود او بشنوم 

 

 :او قصه را اينچنين بيان كرد و گفت 

ة اللّـه   " همان گونه كه اطالع داريد من مبتالء به مرض فلج بودم ، ولى آن شب كه مرا به مقام حضرت  بقيـ" 
الم     ("صـاحـب االمر "ارواحنا فداه برده بودند چيزى نگذشت ، كه ديـدم مـواليـم حـضـرت             از در  ) عليه السـ

 :مقام وارد شد، من سالم كردم ، جواب مـرحـمـت كـرد و بـه مـن فـرمـود

 .بـرخـيـز عـرض كـردم ، آقـاجـان يـك سال است كه قدرت بر حركت ندارم 

 

 :ـرمـودبـاز ف

بـه اذن خـداى تـعـالى بـرخـيـز و زيـر بـغـل مـرا گرفت و به من در ايستادن كمك كرد، مـن برخاسـتم در                      
حالى كه هيچ اثرى از كسالت در من نبود و به كلّى مرض فلج از من برطرف شـده بـود و آن حضـرت غائـب                           

 .گرديد

 

مرا شفا داده انـد بــه      ) عليه السالم    ("بقية اللّه   "وقتى مردم مرا در اين حال ديدند و متوجه شدند كه حضرت             
 ?سـر مـن ريـخـتند و لباسهاى مرا پاره پاره كردند و بردند ولى دوستان مرا به خانه بردند و لباسم را عـوض                       

 .كردند

 

  "نقل از كفاية الموحدين سيد طبرسى نورى "
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 مالقات پنجاهم

 

 

 . بود"برش " ، قريه اى داشت كه نامش"معمربن شمس "

 

او آن قـريـه را وقـف سـادات و عـلويـّيـن كـرده بـود، و در آن قـريـه وكيل و نائبى داشت كه اهل تقـوى و                       
 كه "عثمان " و شيعه بود و كارگر و نوكرى را در آنجا گذاشته بود به نام "ابن خطيب "از صالحين بود، نامش   

طـرف معمر بن شمس به امور آن قريه رسيدگى مى كردنـد و بـين               او سنّى و بسيار متعصب بود اين دو نفر از           
 .آن دو نفر هميشه بر سر مذهب نزاع بود

 

روزى بـر سـر مـذهب با حضور جمع زيادى از اهالى آن قريه نزاعشان باال گرفت و باالخره ابـن خـطـيـب به 
 .بيا قرار بگذاريم عثمان گفت حاال كه حقيقت واضح شده و تو نمى خواهى زير بار حق بروى 

 

را روى دستم مى نويسم ، تو هم نــام  ) عليهم السالم  ("على و فاطمه و حسن و حسين "مـن نـام مـقـدس  
ابـى بـكـر و عـمـر و عـثـمـان را روى دسـتت بنويس و اين جمعيت دست مرا با دست تو به هم بـبـنـدنـد                     

وخـت مـعـلوم اسـت بـر باطل بوده و هر كدام كه نسـوخت            و در مـيـان آتـش بـگـذارنـد هـر كـدام كـه سـ        
 .بر حق بوده است 

 

عـثـمـان بـه اين قرارداد حاضر نشد مردمى كه در آنجا بودند بـه عثمـان خنديدنـد و او را مسـخره كـردنــد،         
و آنچـه   مـادر عـثـمان كه از پنجره اطاق به جريان و گفتگوى آنها گوش مى داد، در اين موقع نـاراحـت شـد                     

توانست به مردم شيعه و مسلمانان آنجا فحاشى كرد و آنها را لعنت نمود و فريادهائى بر سر آنها كشـيد، ناگـاه                       
 .چشمش فوق العاده درد گرفت و همانجا كور شد
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مـردم دسـت او را گـرفـتـنـد و بـراى معالجه به حلّه بردند آنها اطبـاء را حاضـر كردنـد و آنچـه توانسـتند در                         
 .لجه اش كوشيدند ولى اثر نداشت باالخره از معالجه اش ماءيوس شدندمعا

 

 :روزى جمعى از زنهاى شيعه به ديدن او آمدند و به او گفتند

به تو غضب كـرده انـد و        ) عليه السالم    ("صـاحب االمر "كه چون تو به شيعيان جسارت كـرده اى حـضـرت          
ـدا نـمـى كـنـى مگر آنكه شـيعه شـوى و اگـر شـيعه شـدى مـا                  تو از اين ناراحتى و نـابـيـنـائى نـجـات پـي       

 .ضامنيم كه خدايتعالى تو را شفا دهد

 

آن زن قـبـول كـرد و چون متوجه شده بود كه اين كورى و نابينائى در اثر جسارتى بوده كه به شيعيان كـرده                       
 .است متنبه شد و مذهب تشيع را پذيرفت 

 

الم      ("ولـى عصـر   "ه او را شـب جـمـعــه در مـقــام حــضرت            زنـهـاى بـا ايـمـان و پـاك حـلّ      عليـه السـ (
دخـيـل كـردنـد و خـودشـان در خـارج ماندند نيمه هاى شب ديدند آن زن ناگهان فرياد مى زند و گريه مـى                     

 :كند و از مقام بيرون مى آيد و مى گويد

زنـها نگاه كردند ديدنـد، چشـمهاى آن        ! !چشم مرا شفا مرحمت فرمود    ) عليه السالم    ("صاحب االمر "حضرت  
زن بهتر از سابقش شده او ديگر مى بيند كه چند نفر زن آنـجـا هـسـتـنـد و حـتـى شـكـلهـا و زيـنـتـهـاى                  

 .آنـهـا را مـشـاهـده مـى كـنـد زنـهـا خوشحال شدند و از او جريان تشّرفش را سؤ ال كردند

 

 :او گـفـت 

گذاشتيد من به آن حضرت استغاثه نمودم تا چنـد    ) عليه السالم    ("ولى عصر "ـضرت  وقـتـى مـرا در مـقـام ح    
 :دقيقه قبل صدائى شنيدم كه كسى به من مى گفت 

 .خدا تو را شفا داد از ميان اين مقام بيرون برو و اين خبر را به زنها كه منتظر تو هستند بگو
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 .قام پر از نور است و مردى جلو من ايستاده است من متوجه خودم شدم ديدم ، همه جا را مى بينم ، م

 

 :عرض كردم شما كه هستيد؟ فرمود

 .وقتى از جا حركت كردم كه دامنش را بگيرم از نظرم غائب شد!!  هستم "صاحب االمر حجة بن الحسن "من 

 

يـن  اين قضيه در شهر حلّه معروف است و پسرش عثمان هم پس از اين جريان شـيعه شـد بلكـه هـر كـس ا                       
 . ارواحنا فداه گرديد"بقية اللّه "جريان را شنيد معتقد به وجود مقدس حضرت 

 

 ) نقل از كتاب كفاية الموحدين سيد نورى (

 مالقات پنجاه و يكم

 

 

 رضـوان اللّه تـعـالى عـليـه يـكـى از مـخـالفـيـن و اهـل سـنـّت كـتـابــى در              "عـالّمـه حـلى   "در زمـان   
 نوشته بود و در مجالس عمومى و خصوصى خويش از آن بهره گرفته ، افراد زيادى را نسـبت                    رد مـذهب شيعه  

 .به طريقه اماميه بدبين و گمراه مى نموده است 

 

از طـرفـى كتاب را هم در اختيار كسى نمى گذاشته تا در دست دانشمندان شيعه قرار بگيـرد و جـوابى بـر آن                        
 .ننويسند و ايرادى وارد نكنند
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مه حلّى با آن عظمت قدر وجالل علمى ، به دنبال وسيله اى براى به دست آوردن آن كتاب به مـجــلس                      عالّ
درس آن مـخـالف مـى رود و براى حفظ ظاهر خود را شاگرد او مى خواند و بعد از مدتى عالقه و رابطه استاد                       

 .و شاگردى را بهانه مى كند و تقاضاى دريافت آن كتاب را مى نمايد

 

ـخـص در يـك حـالت عـاطـفى قرار مى گيرد و چون نمى تواند دست رد بر سينه او بزنـد الجـرم مـى                      آن ش 
 :گويد

 عـالّمه به ناچار مى پـذيرد و همـان يـك            "من نذر كرده ام كه كتاب را جز يك شب به كسى واگذار نكنم               "
نـظـر !! قطور مى پردازد  شب را غنيمت مى شمرد آن شب با يك دنيا شعف و خرسندى به رونويسى آن كتاب                  

 در فرصتى به پاسـخش اقـدام        ?او ايـن بـود كـه هـرچـه مـقدور شد از آن كتاب را يادداشت نموده و سپس                
 .نمايد

 

او را خــواب فــرا مــى گـيــرد در هـمـيــن هـنـگــام               . امـا هـمـيـن كـه شـب بـه نـيـمـه مــى رســد         
ـى شــود و بــا او هــم صـحـبــت مــى گــردد و پـس از                   مـيـهمان جـليـل القـدرى داخـل اطــاق او مـ        

 :صحبتهائى مى فرمايد

 ."عالّمه تو بخواب و نوشتن را به من واگذار"

 

وقتـى از خـواب برمـى خيـزد، از          . عالّمه بى چون و چرا اطاعت مى كنـد و بـه خـواب عميقـى فـرو مـى رود                    
رود، كتـاب را مـى بينـد كـه بــه صــورت              چون به سراغ نوشته اش مى       ! مـيـهـمان نورانيش اثرى نمى بيند    

 :تـمـام و كـمـال نـوشـتـه شده است و در پايان آن ، نقشى را به عنوان امضاء چنين مشاهده مى كند

 :"كَتَبه الْحجة "

 .) حجت خدا آن را نگاشت (

 مالقات پنجاه و دوم
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رسيده و اكثر كـتـبـى كـه     ) لسالم  عليه ا  ("ولى عصر "چـون يـكـى از كـسانى كه به محضر مقدس حضرت          
 اسـت مـا هـم      "على بن مهزيار  "در اين موضوع چيزى نوشته اند اين قضيه را با شور عجيبى متذكره شده اند                

قضيه او را پايان بخش حكايات اين كتاب قرار مى دهيم و از خداى تعالى تقاضا داريم كه مـا را هـم در زمـره              
 .اين بزرگان قرار دهد

 

 : كه قبرش در اهواز است و زيارتگاه عموم است و بقعه و بارگاهى دارد مـى گـويـد"على بن مهزيار"جناب 

الم     ("ولى عصر "نـوزده سـفـر هـر سـال به مكّه مشرّف مى شدم تا شايد خدمت مواليم حضرت                عليه السـ (
 .برسم 

 

 .ه اثريابى از آن حضرت گرديدم ولى در ايـن سـفـرهـا هـر چـه بـيـشـتر تفحص كردم ، كمتر موفّق ب

 

 .باالخره ماءيوس شدم و تصميم گرفتم ، كه ديگر به مكّه نروم 

 

وقـتـى كـه دوسـتـان عـازم مـكـّه بـودنـد بـه مـن گـفـتـنـد مـگـر امسال به مكّه مشـرّف نمـى شـوى ؟                    
 :گفتم 

 .نه امسال گرفتاريهائى دارم و قصد رفتن به مكّه را ندارم 

 

ر عـالم خـواب ديـدم ، كـه بـه مـن گـفـتـه شـد امـسـال بـيـا سـفـرت را تعطيل نكن كه انشاءاللّه شـبـى د
 .به مقصدت خواهى رسيد
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مـن بـا امـيـدى مهياى سفر شدم وقتى رفقا مرا ديدند تعجب كردند ولى به آنها از علت تغيير عقيده ام چيزى                    
 .نگفتم 

 

ل حج را انجام دادم در اين مدت دائما در گوشه مسجدالحرام تنها مى نشستم               تا آنكه به مكّه مشرّف شدم اعما      
 .و فكر مى كردم 

 

 .گاهى با خودم مى گفتم آيا خوابم راست بوده يا خياالتى بوده است كه در خواب ديده ام 

 

م خــورد   يـك روز كـه سـر در گريبان فرو برده بودم و در گوشه اى نشسته بودم ديدم ، دسـتى بـر شـانــه ا                       
 :شـخـصـى كـه گـنـدم گـون بـود بـه مـن سـالم كـرد و گـفـت 

 :اهل كجائى ؟ گفتم 

 .اهل اهوازم 

 

 :گفت 

 .ابن خصيب را مى شناسى ؟

 

 :گفتم 

 .خدا رحمتش كند از دنيا رفت 

 

 :گـفـت 
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 .را بيامرزدانـا للّه و انـّا اليـه راجـعـون مـرد خـوبى بود به مردم احسان زيادى مى كرد خدا او 

 

 :سپس گفت 

 :على بن مهزيار را مى شناسى ؟ گفتم 

 .بله خودم هستم 

 

 :گـفـت 

ة اللّـه   "براى زيـارت مـواليم حضـرت    ! اهالً و مرحبا اى پسر مهزيار تو خيلى زحمت كشيدى        عـليــه   ("بقيـ
بـرو بـا رفقايـت      ، به تو بشارت مى دهم كه در اين سفر به زيارت آن حضـرت موفّـق خـواهى شـد،                      )السـّالم  

 .خداحافظى كن و فردا شب در شعب ابى طالب بيا كه من منتظر تو هستم تا تو را خدمت آقا ببرم 

 

مـن بـا خـوشـحـالى فـوق العـاده اى بـه مـنـزل رفـتــم و وســائل سـفــرم را جـمــع كــردم و بـا رفقـا                         
 :خداحافظى نمودم و گفتم 

به جائى بروم و آن شب به شعب ابيطالب رفتم ديدم او در انتظـار مـن                 برايم كارى پيش آمده كه بايد چند روز         
 .است 

 

او و مـن سـوار شـتـر شديم و از كوه هاى عرفات و منى گذشتيم و به كوه هاى طائف رسيديم ، به من گفت                        
: 

 .پياد شو تا نماز شب بخوانيم 
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 را ادامه داديم ، تا طلوع فجر دميد پياده شديم           مـن پـيـاده شدم و با او نماز شب خواندم و باز سوار شديم و راه              
 .و نماز صبح را خوانديم 

 

 .من از جا حركت كردم و ايستادم هوا قدرى روشن شده بود

 

 :به من گفت 

 :باالى آن تپه چه مى بينى ؟ گفتم 

 .خيمه اى مى بينم كه تمام اين صحرا را روشن كرده است 

 

 :گفت 

 .انجا است ، جايگاه موال و محبوب همانجا است بله درست است ، منزل مقصود هم

 

 :آن وقت گفت 

 .برويم 

 

 :گفتم 

 :شترها را چه بكنيم ؟ گفت 

 :آنها را آزاد بگذار، اينجا محل امن و امان است با او تا نزديك خيمه رفتم به من گفت 

ر طـول نكشـيد، كـه       تو صـبـر كـن و خـودش قـبـل از مـن وارد خـيـمـه شـد و چـنـد لحـظــه بـيـشـتــ                
 :بيرون آمد و گفت 
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 .خوشا به حالت به تو اجازه مالقات دادند وارد شو

 

مـن وارد خـيمه شدم ديدم ، آقائى بسيار زيبا با بينى كشيده و ابروهاى پيوسته و بر گونه راسـتـش خـالى بـود 
 :يـد و فـرمـودكـه دلهـا را مـى بـرد، بـا كـمـال مـالطـفـت و مـحـبـت احـوال مـرا پـرسـ

 .پـدرم بـا مـن عـهـد كـرده كـه در شـهـرهـا منزل نكنم 

 

بـلكـه تـا مـوقـعـى كـه خـدا بـخـواهـد در كـوهـها و صحراها به سـر ببـرم تـا از شـرّ جبـاران و طاغوتهـا                         
 .محفوظ باشم و زير بار فرمان آنها نروم تا وقتى كه خدا اجازه فرجم را بدهد

 

يـهـمان آن حضرت در آن خيمه بودم و استفاده از انـوار و علـومش مـى كـردم ، تـا آنكـه                        مـن چـنـد روز مـ   
خـواسـتـم بـه وطـن بـرگـردم ، مبلغ پنجاه هزار درهم داشتم خواستم به عنوان سهم امام تقـديم حضـورش                   

 .كنم 

 

 :فـرمـود

دارى و اين پول مورد احتيـاج       اين به علت آن است كه تو راه دورى در پيش            ! از قبول نكردنش ناراحت نشوى      
 .تو خواهد بود

 

پـس خـداحـافـظـى كردم و به طرف اهواز حركت كردم و هميشه به ياد آن حضرت و محبتهاى او هسـتم و                     
 .آرزو دارم باز هم آن حضرت را ببينم 

 

 ) نقل از كتاب اكمال الدين مرحوم شيخ صدوق (
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 :مالقات پنجاه و سوم 

 

 

 

 انسان بخواهد متصف به صفات حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه شود، تا به او نزديك گردد، تا                  بـدون تـرديـد اگر  
ت و روح                       اره راحت شود، بايد تزكيه نفس كند و خلـوص نيـبا او رابطه داشته باشد و تا از شرّ شيطان و نفس ام

 :پاك داشته باشد، كه شاعر مى گويد

 دامن از هر چه جز اوست برچين و يـا الاقـلّ آنـچـه را كــه مــى    برو-----اگر خواهى آرى به كف دامن او      
مـَنْ عـَمـِلَ بِم ا علِم علَّمه      "دانـد، براى خدا عمل كند و در اعمالش اخالص داشته باشد كه در روايـت آمـده                

      لَمعي م ا لَم عِلْم علم آنچه را كه نمى داند بـه  اگر كسى به آنچه كه مى داند عـمـل كـند خداى تعالى            ("اللّ ه
و در حقيقت شخص با تـقـوى كـسـى اسـت كـه هـر چـه را از احـكـام اسـالم يــاد                 ) او مرحمت مى فرمايد   

گـرفـتـه ، در مـرحـله اول به فكر عمل كردن به آن باشد و هيچگاه كوچكترين دستور و تكليفى را فرامـوش                     
 . نكند و دقيق به وظائفش عمل نمايد?

 

 .در مرحله دوم در آن كار اخالص داشته باشد و هيچ كارى را بدون خلوص نيت انجام ندهدو 

 

 .كـه قطعا در اين صورت مورد توجه حضرت بقية اللّه روحى و ارواح العالمين له الفداء قرار مى گيرد

 

 .آوريم در اين زمينه قضيه عجيبى نقل شده كه ما در اينجا براى خوانندگان محترم آن را مى 

 

 كـه تـازه وارد حـوزه عـلمـيـه قـم شـده بـودم بـه مـدت پـانـزده روز در منزل حضرت حجة  1332در سـال   
االسالم والمسلمين جناب آقاى حاج شيخ محمد رازى سكونت داشتم ، در همين مدت مردى به نام كربالئـى                   

 . ميهمان معظّم له بود"محمد كاظم كريمى ساروقى "
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 و بخصوص با رهبر آنها، مرحوم حجة االسـالم شـهيد سـيد مجتبـى     "فدائيان اسالم "ر آن مـوقـع بـا  مـن د 
 .نواب صفوى ارتباط خوبى داشتم 

 

آنـهـا و حاج آقاى رازى ، آقاى كربالئى محمد كاظم را خيلى احترام مـى كردنـد، نـه بخـاطر آنكـه او مــرد                          
طر آنكه او مرد قاطع و قدرتمندى باشد، و نه بـخـاطـر آنـكـه او مـرد              بـاسـواد و عـالمـى بـاشـد، و نـه بـخـا      

ثـروتـمـنـد و بـانـفـوذى بـاشد، بلكه تنها به خاطر آنكه او در اثر عـمـل كـردن بـه آنچـه از احكـام اسـالم                       
بـه او داده    دانسته است مورد توجه حضرت بقية اللّه روحى له الفداء قرار گرفته و بزرگتـرين ثـروت معنـوى را                     

 .بودند

 

، آن هم نه بطور معمولى ، بلكه هر سـوره و آيــه اى              !يـعـنى او را در يك لحظه حافظ قرآن كريم كرده بودند          
در . را كـه بـه او تـعـليـم داده بـودند خواّص آن و تمام خصوصيات آن آيـه را در حـافـظــه او سـپرده بودنـد            

ه و جريـان خــودم از او ديــده ام كــه بــراى شـمــا                   مدت اين پانزده روز كه من با او معاشر         بودم چند قصـ 
خـوانـنـدگـان مـحـتـرم نـقـل مـى كـنـم تا بدانيد كه اين حفظ قرآن طبيعى نبوده بلكـه اگـر شخصـى بـا                     

 .حافظه بسيار قوى بخواهد در ظرف صد سال مثل او حافظ قرآن شود ممكن نيست 

 

 كه كربالئى محمد كاظم به قدرى كم حافظه و ساده لوح و كـم اسـتـعـداد ضـمـنـا تذكّر اين نكته الزم است
بـود كـه در مـدت پـانـزده روزى كه من شب و روز با او بودم با آنكه من اصرار زيـادى داشـتـم كـه او اسـم                       

ت ايــن  مـرا ياد بگيرد و در حافظه اى كه قرآن محفوظ است اسم من هم حفظ شـود، او خـيـلى بــا زحـمــ             
كــه  ! اى كــاش او را مــى ديـديــد        . اواخـر اسم و فاميل مرا ياد گرفته بود و حتّى عرفيات خوبى نـداشـت              

خـود ايـن كـم حـافـظه اى و سادگى و كم استعدادى ، بـهـتـريـن دليـل بـر مـعـجزه بودن حفـظ قـرآن او                     
ات زير را كه دهها مرتبه در حضور علماء و مراجـع            بود، عالوه او مگر ساده حافظ قرآن بود، نه بـلكه اگر جريان           

بـاور مــى كـنـيــد، كــه مـمـكــن نـيـســت بـطــور             ! تقليد اتّفاق افتاد، با دقـّت مـالحـظـه بـفـرمـائيـد      
مـثـالً يـك روز مـرحوم حجة االسالم آقـاى سـيد عبدالحسـين واحـدى              . عـادى ايـن عـمـل انـجـام شـود    

با زحمت چند روزه از چند سوره كلماتى را به طورى كنار هم تنظيم كـرده بـود            ) ان اسالم   يكى از سران فدائي   (
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كـه وقـتـى در مـحـضـر جـمـعـى از عـلمـاء آنـهـا را خـوانـد هـيـچ يـك از آنـهـا حـتـّى احـتـمـال هـم                 
 :نـداده بـودند كه آن آيه اى از قرآن نباشد، ولى كربالئى كاظم به او گفت 

كـلمـه را از فـالن سـوره و آن كـلمـه را از فـالن سـوره ديـگر و تقريبا بيست كلمه را از بيست ســوره                      اين  
هـمـه را يك يك نام برد و قبل و بعد آن كلمه را از همان سوره اى كه نام مـى بـرد تـالوت مــى كــرد، و                              

 :گـفـت 

 !.شته اى و مى خواهى مرا امتحان كنى  هم از جيب براى وصل كردن كلمات در بين آنها گذا"واو"چـنـد 

 

اين عمل در حضور جمعى از علماء بود كه همه به او اَحسنْت گفتند و حتّى بعضى از بزرگان از جا برخواستند و                       
 .دست او را بوسيدند

 

 :يك روز من او را به شخصى معرّفى مى كردم و به او مى گفتم 

 :ايشان تمام قرآن را حفظاند، او رو به من كرد و گفت  را حـفـظـيـم "فاتحه "آنچنانكه ما سوره 

 : را خوب حفظى ؟ گـفـتـم "فاتحه "حاال تو سوره 

 :گفت . معلوم است زيرا همه روزه ده مرتبه الاقلّ در نمازهاى واجب آن را مى خوانم 

 .اى او بگويم كلمه وسط سوره حمد كدام است ؟ من خواستم كلمات را بشمارم و كلمه وسط سوره حمد را بر

 

 :گفت 

 .نه همين طورى بگو

 

 :گفتم 

 !.نمى دانم 
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 :خود او گفت 

 است كه دوازده كلمه آن طرف اين كلمه است و دوازده كلمه اين طرف اين        "نستعين  "كلمه وسط سوره حمد     
كلمه است و اين كلمـه در وسـط ايـن دو دوازده كلمـه واقـع شـده اسـت و مـن بعـدها بـا امـتـحـانــات و                               

حـقـيـقـاتـى مـتـوجـّه شـدم كـه او تـمـام كـلمـات قـرآن را با محاسبه دقيق از اين قـبـيـل مـى دانــد                  تـ
و حـتـّى هـر زمـان يـك كـلمـه از قـرآن را از او سـؤ ال مـى كـردم كه مثالً اين كلمه چندمين كلمه قـرآن     

 :است فورا بدون معطّلى مى گفت 

مه قرآن است و به همين ترتيب آيات را و حتّى اگر مـى خواسـت تعـداد حـروف                    اين كلمه مثالً هـزارمـين كل    
 و يا ساير كلمات در قرآن ذكر شده همه را مى دانست و مى گفت ، و از اين                    "اللّه  "قرآن و يا چند مرتبه مثالً       

 .جهت فوق العادگى عجيبى داشت 

 

 :يك روز به او گفتم 

 دعائى كرده اگر شما چيزى در اين باره مى دانيد بفرمائيد تا بـه او                فالنى بسيار مقروض است و از من تقاضاى       
 .بگوئيم 

 

 :او گفت 

من جز قرآن چيزى بلد نيستم لذا اگر مايل باشد مى توانم از قرآن براى او دستورى بـدهـم تـا قـرضــش اداء   
نـبـايـد بـه كـسـى شـود ولى شرطش اين است كه تو فقط اين دستور را به همان شخص بـگـوئى و او هـم               

 :او به من گفت . بـگـويـد واالّ اثـرش از بـيـن مـى رود، مـن قبول كردم 

 :به او بگو فالن تعداد تا ده روز آيه شريفه 

هو حسبه اِنَّ الـلّ ه      و منْ يتَّقِ اللّ ه يجعلْ لَه مخْرَجا و يرْزقْه مِنْ حيثُ ال يحتَسِب و منْ يتَوكَّلْ علَى اللّ هِ فَ                    "
 ))13(("ب الِغُ اَمرِهِ قَد جعلَ اللّ ه لِكُلِّ شَىءٍ قَدرا
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 .را بخواند انشاءاللّه قرضش اداء مى شود

 

 :من اين دستور را به او گفتم 

 او هم عمل كـرد و در هـمان روز دهم با آنكه قرض سنگينى داشت از جائى كه احتمالش را نمى داد قرضش                      
 .اداء شد

 

يكى از خصوصياتى كه همه را به حيرت آورده بود و شايد بيشتر از هر چيز از اين طريـق او را امـتــحان مـى                          
كردند اين بود كه هر قرآنى را ولو قرآن خطّى منحصر به فردى را به او مى دادنـد و از او مـى خـواسـتـند كه                        

رى باز مى كـرد كـه آن آيـه در يـكــى از آن دو صـفـحــه               فالن آيه را پيدا كند بدون ورقه زدن قرآن را طو          
 .اى كـه در مقابل صورتش بود، قرار داشت و خودش آن را با سر انگشت نشان مى داد

 

شرح لمعـه   " و   "مـكاسب  "و عـجـيـب تـر ايـن بـود كـه اگـر كـسـى كـتـاب عـربـى خـط ريـزى مـثـل              
 : را به او مى داد و مى گفت "

آن اين صفحات را پيدا كن ، بـا آنـكـه آيـات قـرآن در آن صفحات بسيار كم بود و عالوه طورى آنها                     آيات قر 
را ننوشته بودند كه مشخّص باشد، در عين حال بدون حتّى لحظه اى معطّلى آن آيات را ولو كوتاه بـود نشـان                       

 :مى داد و مى گفت 

 .است اين آيه يا اين جمله از فالن سوره و فالن آيه قرآن 

 

 :يـك روز يـك كلمه را در كتاب عربى كه من مى خواندم يعنى پيش روى من بود به من نشان داد و گـفت 

اين كلمه از قرآن است من ابتداء به خيال آنكه ديگر كلمه كه نمى تواند مشخّص باشد كه از قرآن يـا از غيـر                         
 و هم ديگرى آن را بـنـويـسـد و يــا بگويـد     ممكن است هم در قرآن باشد     ) كفروا(قرآن است زيرا مثال كلمه      

ولى با كمال تعجب ديدم آن كتاب در آن صفحه در موضوع اين كلمه از قرآن از نظر ادبى بحث مى كند و آن                        
 .را در آنجا آورده است 
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 :در اينجا از او سؤ ال كردم كه 

 :چگونه شما اينها را مى فهميد؟ گـفـت 

ن آيـات قـرآنـى هـسـت بـاز مـى كـنم كلمات و آيات قرآن در مقابـل چشـمم                وقـتـى كـتـابـى را كـه در آ     
 .تاللؤ مى كند و نورانيت دارد لذا مستقيما انگشت روى آن مى گذارم 

 

او در هـر شـبـانـه روزى يـك خـتـم قـرآن را مى خواند كه ما وقتى حساب كرديم تقريبا هر جزء قرآن را در                      
 مى كرد و عجيب تر اين بود كه با همين سرعت سوره ها و آيات قرآن را از آخر بـه                      مدت پانزده دقيقه تالوت   

 .اول مى خواند

 

 :مـن يـك روز قـرآن را بـاز كـردم و بـه او گـفـتـم 

سـوره حـجـرات را از آخـر بـه اول بـخـوان او بـا هـمـان سـرعـتـى كـه قــرآن را از اول بــه آخــر مــى                        
 . بـه اول كلمات آن سوره را مى خواندخـوانـد از آخـر

 

شـمـا اگـر مـى خـواهـيـد اهـمـيـّت ايـن عـمـل را بـدانـيـد تـنـهـا سـوره تـوحـيــد را از آخــر بــه اول                    
 :بـخـوانـيـد يعنى بگوئيد

 .طى بر قرآن داشت  تا بدانيد كه او چه تسلّ"احد كفوا ولم يكن له ولم يولد لم يلد الصمد اللّه احد اللّه هو قل "

 

بـه هـر حـال شـايـد به وسيله نقل اين قضايا كه خودم ناظر آنها بودم و صدها نفر از علمـاء و مراجـع تقليـد،                         
مثل مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى و آيـة اللّـه العظمـى حكـيم شـاهد آن بـوده انـد تـوانـسـتــه بـاشــم                          

 .م حـافـظ قـرآن را نقل كنم مـقـدارى از وضـع كـربـالئى مـحـمـّد كـاظـ
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 ."شنيدن كى بود مانند ديدن "ولى 

 

و باالخره اگر شما او را يك ساعت مى ديديد يقين مى كرديد، كه او قرآن را به طور عـادى حفـظ نـكــرده و                         
 از او براى تصـحيح قرآنهـاى   "بروجردى "بـلكه شما هم آنچنان كه مراجع تقليد مثل مرحوم آية اللّه العظمى     

و اقلّ فائده معاشرت با او اين بود، كه با ديـدن ايـن معجـزه                . نوشته شده استفاده مى نمود، استفاده مى كرديد       
 .عجيب كه نسبت به او انجام شده بود خدا و حقّانيت اسالم و قرآن براى شما ثابت مى شد

 

 .به هر حال اصل قضيه از اين قرار بود

 

 :قل مى كرد كه مرحوم كربالئى محمد كاظم براى من ن

در ايـّام مـحرّم واعظى براى تبليغ به قريه اى كه ما، در آن سكونت داشتيم يعنى ساروق كه در اطـراف شـهر                       
اراك است آمد، او شبها منبر مى رفت ، من هم كه آن روزها جوان بودم و خيلى دوست مـى داشـتــم كـه از                         

يك شب او در مـنـبـر ســخن از مسـاءله   .  او مى رفتم معارف و احكام اسالم اطّالعى داشته باشم ، پاى منبر  
 :خمس و زكات به ميان آورد و گفت 

اگر كسى خمس ندهد نمازش درست نيست زيرا يك پنجم مال غير مخمس متعلّق بـه سـادات و امـام زمـان                      
س خـريــده   است و ممكن است شـمـا لبـاس و يـا مـسـكـنـتـان را از امـوال غـيـر مـخـمـّ             ) عليه السالم   (

بـاشـد و شـمـا در امـوال آنـهــا  ) عـليـه السـّالم (بـاشـيـد و يـك پـنـجـم آن مـال سـادات و امـام زمـان   
تـصـرّف غـاصـبـانـه نـمـوده بـاشـيـد و خـالصـه مـطـالبـى از ايـن قـبـيـل در مـنـبــر گـفــت و مــن                  

 .د مـى گـيـرم عمل كنم تـصـمـيـم داشـتـم كـه هـر چـه مـى شـنـوم و يـا

 

ابتـداء بـه او تــذكّر       . لذا بـا مـخـتـصـرى تـحقيق متوجه شدم كه ارباب و مالك ده خمس و زكات نمى دهد               
دادم ولى او اعتنا نكرد تصميم گرفتم كه در آن قريه نمانم و براى ارباب و مالك ده كار نكنم و از آن ده خارج                         

 من گفتند كه اين كار را نكن ، مــن كــه از خــدا مــى تـرسـيــدم                    شوم ، هر چه اقوام و بخصوص پدرم به        
 .نـتـوانـسـتـم حـرف آنـهـا را قبول كنم و باالخره شبانه از ده فرار كردم 
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تقريبا سه سال به عملگى و خاركنى در دهات ديگر براى امرار معاش كار مى كردم ، يك روز كـه مــالك ده                       
د، براى من پيغام فرستاد كه من توبه كرده ام و خـمـس و زكـاتــم را مــى                  از محل زندگى من مطّلع شده بو      

دهـم و دوسـت دارم بـه ده بـرگـردى و در نـزد پـدرت بـمـانـى مـن قـبـول كـردم و بـه ده برگشـتم و در                      
 زمين خودم كه ارباب و مالك ده به من داده بود نصف كارى مـى كـردم و نـصــف درآمــد خــود را بـيــن                        
فـقـراء هـمـان مـحلّ تقسيم مى نمودم و بسيار به فقراء و مـسـتـمـنـدان كمك مى كردم و دوسـت داشـتم    
هميشه يار و مددكار مردمان ضعيف و مستضعف باشم ، تا آنـكـه يـك روز تابستان كه براى خرمن كوبى بـه                     

د تا گندم ها را بـاد دهـم و كـاه را از       مزرعه رفته بودم و گندم ها را جمع كرده بـودم و منتظر بودم نسيمى بياي              
گندم جدا كنم هر چه منتظر شدم بادى نيامد و آسمان كامالً راكد بود، تا بـاالخره مجبـور شـدم بـه طـرف ده              

 :برگردم در بين راه يـكـى از فـقـراء ده بـه مـن رسـيد و گفت 

 :؟ گـفـتم امسال چيزى از محصولت را به ما ندادى آيا ما را فـرامـوش كـرده اى 

خير خدا نكند كه من از فقراء فراموش كنم ولى هنوز نتوانسته ام مـحـصـول را جـمـع كـنـم و ايـن را بـدان                     
او خوشحال شد و به طرف ده رفت ولى من دلـم آرام نگرفـت ، بـه مزرعـه                    . كـه حـقّ تـو مـحـفـوظ اسـت      

 مرد فقير برداشتم و قـدرى هـم علوفـه بـراى             برگشتم و مقدارى گندم بـا زحـمت زياد جمع كردم و براى آن           
گوسفندانم دِرو كردم و چند ساعت بعد از ظهر يعنى حدود عصرى بود كه گندمها و علوفه ها را برداشـته و بـه                        

 .طرف ده به راه افتادم 

 

 بــه   قـبـل از آنـكـه وارد ده بشوم به باغ امامزاده مشهور بـه هفتـاد و دو تـن رسـيدم ، در آنجـا دو امـامزاده                          
نـامـهـاى امـامـزاده جـعـفـر و امـامـزاده صـالح دفـنـنـد و يـك قـسـمـت هـم بـه نـام چـهـل دخـتـران               

مـن روى سـكـوى در امـامزاده براى رفع خستگى نشستم و گندمها و علوفه هـا را كنـارى                  . مـعـروف اسـت   
ى از آنـهـا بـسيار خوش قد و قامت بـود          گذاشتم و به طرف صحراء نگاه مى كردم ، ديدم دو نفر جوان كه يك              

با شكوه و عظمت عجيبى به طرف من مى آيند، لباسهاى آنها عـربـى بـود و عـمـّامـه سبزى به سر داشـتند،                     
 :وقتى به من رسيدند بدون آنكه من آنها را قبالً ديـده بـاشـم هـمان آقاى با شخصيت اسم مرا برد و گفت 

 :من گفتم . رويم فاتحه اى در اين امامزاده براى آنها بخوانيم كربالئى كاظم بيا با هم ب

 .آقا من قبالً به زيارت رفته ام و حاال بايد براى بردن علوفه به منزل بروم 
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 :فـرمـود

بـسـيار خوب اين علوفه ها را كنار ديوار بگذار و با ما بيا فاتحه اى بخوان من هم اطـاعـت كـردم و عـقــب                       
آنـهـا بـه طـرف امـامــزاده رفـتـنــد امـامــزاده اول را زيــارت كـردنــد و                . ركـت نـمـودم   سـر آنـهـا حـ  

فـاتحه اى براى آن امامزاده خواندند و سپس به طرف امامزاده بعدى رفـتـنـد، مـن هـم عقب سر آنها بـه آن                     
لذا ساكت كنار امامزاده . نمى شوم در اينجا ديدم آنها چيزهائى مى خوانند من مـتوجه آن . امامزاده داخل شدم 

همـان  . ايستاده بودم ، ناگهان چشمم به كتيبه اطراف سقف افـتـاد ديـدم كـلمـاتـى از نـور آنـجا نوشته شده                  
 :آقاى با عظمت رو به من كرد و فرمود

 :كربالئى كاظم پس چرا چيزى نمى خوانى ؟ گفتم 

 .آقا من مالّ نرفته ام ، من سواد ندارم 

 

 :ودفرم

 :و سپس نزد من آمد و دست به سينه من گذاشت و محكم فشار داد و گفت . ولى تو بايد بخوانى 

 :حاال بخوان گفتم 

 :چه بخوانم ؟ فرمود

 :اينطور بخوان 

 اَي امٍ ثـُم اسـْتـَو ى بِسمِ اللّ هِ الرَّحم نِ الرَّحي مِ اِنَّ ربكُم اللّ ه الَّذ ى خَلَقَ السم و اتِ و االَْرض ف ى سِتَّةِ"
                         رِهِ اَال لَـهخَّر اتٍ بِـاَم سـم وم النُّجـ رَ و الْقَمـ و سالشَّم ثي ثًا وح يـَطـُْلبـُه عـَلَى الْعـَرْشِ يـُغـْشـِى اللَّيـْلَ النَّه ار

 ))14.(("الْخَلْقُ و االَْمرُ تَب ارك اللّ ه رب الْع الَمي نَ

 

آن آقـا همچنـان دسـت بـه         . يه را با چند آيه ديگر كه بعد از اين آيه است به همراه آن آقا خواندم                  مـن ايـن آ  
 : كه با اين كلمات آن آيه ختم مى شد59سينه من مى كشيد تا رسيدم به آخر آيه 

 ."اِنّ ى اَخ اف علَيكُم عذ اب يومٍ عظي مٍ"
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و از آن آقــائى كــه تــا         ! ويم ، ناگهان ديدم كسى آنجا نيسـت         من صورتم را برگرداندم كه به آنها چيزى بگ        
هـمين لحظه دستش روى سينه من بوده خبرى نيست و ديگر از آن نوشته ها هم كه روى سقف بـود چيـزى                     

 .وجود ندارد

 

در ايـن مـوقـع دچـار تـرس و رعـب عـجيبى شدم و ديگر نفهميدم چه شد، يعنى بيهوش روى زمين افـتـاده 
نـزديـك اذان صـبـح بـود كـه بـه هـوش آمـدم هـوا هنـوز تاريـك بـود، جريـان روز قــبل را هـم                        . دم  بـو

فراموش كرده بودم ، چند دقيقه مثل كسى كه از خواب بيدار مى شود و نمى داند كجا اسـت نـشـسـتـم و بـه 
 كه در امامزاده هسـتم بـه        وقتى متوجه شـدم  . اطرافم نگاه كردم در بدنم احساس خستگى عجيبى مى نمودم           

 .خودم بد و بى راه گفتم و خودم را سرزنش كردم كه مگر تو كار و زندگى ندارى آخر اينجا چه كار مى كنى 

 

 گـرفتم و بـه ســوى ده         ?بـاالخـره از جـا بـرخـاسـتـم و از امامزاده بيرون آمـدم و بـار علوفـه را بـه دوش                    
مات عربى زيادى بلدم و سپس ناگهان به ياد تـشـرّفـى كه روز قبل             حـركت كردم ، در بين راه متوجه شدم كل        

خدمت آن آقا پيدا كرده بودم افتادم ، باز ترس و رعب مرا برداشت ولـى ايــن دفــعه زود خـودم را بـه منـزل          
اهل خانه ام خيلى مرا سرزنش كردند كه تا اين موقع شـب كـجـا بودى ، من چيزى نگفتم و علوفـه           . رساندم  

به گوسفندان دادم و صبح زود آن گندمها را به در خـانـه آن مـرد مـسـتـمـنـد بــردم و بــه او تـسـليــم                       را  
نـمـودم و بـدون مـعـطّلى به نزد پيشنماز مـحـّل آقـاى حـاج شـيـخ صـابـر عـراقــى رفـتــم و داسـتــان                   

 :آقاى پيشنماز به من گفت . خـودم را از اول تا به آخر گفتم 

 :به مـن گـفـت . ه مى دانى بخوان من آنها را خواندم آنچ

ايـنها آيات قرآن اند، او ساعتها مرا امتحان مى كرد و هر چه مى پرسيد جواب مى دادم كـم كـم مـردم ده از                       
مـوضوع مطّلع شدند ولى من مشغول كشاورزى و كار خودم بودم تا اينكه يك روز بـه دهـكـده شـهـاب كـه                   

يـر بـود رفـتـم و مـشـغـول كـار بـودم ، مـردم ده شـهـاب قـصـّه مــرا بــه آقــاى سـيــّد                    نـزديـك مـال 
اسـمـاعـيـل عـلوى بـروجـردى كـه از علماء مالير بودند مى گويند ايشان به ده شهاب تشريف آوردنـد و بـا                  

تـشـكـيـل دادنـد و قـصـّه مــرا  مـن مـالقـات كـردنـد و بـا اصـرار مـرا بـه مـاليـر بـردنـد و جـلسـه اى           
 .بـراى شـخـصـيـّتـهـاى مـاليـر نقل كردند آنها مرا بسيار آزمايش و امتحان نمودند و همه تعجب مى كردند
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و بـاالخـره عـلمـاء مـاليـر الزم دانـسـتـنـد كـه قـضـيـّه مـرا بـراى مـردم شـهـرهـاى مـخــتلف ايـران                
 ارواح العالمين لتراب مقدمه الفـداء بــه        "ولى عصر "ردم بدانند كه چگونه حضرت      نـقـل كـنـنـد تـا هـمـه م    

 را عمل مى كند اظهار لطف مى فرمايند، خالصه مرا ابتداء بـه              ?يـك نـفـر كـه از روى اخـالص وظـائفـش        
 زيادى كردنـد و      مـعـرّفـى فرمودند، من به قم آمدم ، ايشان از من امتحان           "بروجردى  "آية اللّه العظمى آقاى     

ه و تمـام       . به من اين لطف را فرموده اند      ) عليه السالم    ("امـام عـصـر "باالخره مطمئن شدند كه      حـوزه علميـ
ار محترمـى كـه مـن اسـم آنهـا را                         علماء بزرگ قم مرا ديده اند و همه اين حقيقت را اذعان دارند، سـپس تجـ

خدمت علماء نجف و كربال فرستادند، چند نفرى هـم در           فراموش كرده ام مـرا به نجف اشرف و كربالى معالّ           
من خدمت علماء و مراجع نجف رفتم كه اال ن اسم آنها را فرامـوش               . اين سـفـر بـا مـن هـمراهى مى كردند      

كـرده ام ولى آقـاى آيـة اللّه العـظـمـى مـيـالنى كه آن موقع در كربال بودند و آقـاى آيـة اللّـه العـظـمــى                       
نجف بودند به من فوق العاده محبت كردند و همه آنها به اعجاز حضرت ولى عصر ارواحنـا فـداه                    حكيم كه در    

اقرار نمودند، و وقتى به ايران برگشتم باز جمعيت فدائيان اسالم مـرا بـرداشـتـنـد و فعالً در قـم هسـتم و بـا                       
 .شما نشسته ام و حرف مى زنم ، اين بود مختصرى از شرح حال من 

 

 ايـنجا از او تشكّر كردم و قصه او را در همان موقع يادداشت نمـودم كـه امـروز موفّـق شـده ام آن را                           مـن در 
 .عـيـنا براى شما خوانندگان عزيز نقل كنم ، ضمنا چند نكته را الزم مى دانم در پايان اين حكايت تذكّر دهم 

 

 :يك 

 1378ـانـى اراكـى حـافـظ القـرآن ، در سـال     آقـاى كـربـالئى مـحـمـّد كـاظـم كـريـمـى سـاروقـى فـراه      
 سالگى در قم فوت كرد و در قبرستان نو قم مدفون گرديـد خـدا او را                  78هجرى قمرى در روز تاسوعا در سنّ        

 .رحمت كند

 

 :دو

د كـاظم دسـتخطّى مرقـوم                       مـرحـوم آيـة اللّه العظمى آقاى ميالنى پس از مالقات با مرحـوم كربالئـى محمـ
 :د كه عينا درج مى شودفرموده بودن
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مجالس عديده اى در نجف اشرف و در كربالء مالقاتمان          ) كربالئى محمد كاظم    (بسمه جلّت اسمائه با ايشان      
شده و جـمـعـى از اهـل علم حضور داشتند، و همچنين از سائر طبقات هم بودند، و به انحاء كثيره و به طـرق                     

رتشان در اطالّع به آيات و كلمات قرآن مجيد امرى اسـت بـرخــالف         حقيقتا مها . مـختلفه از ايشان اختبار شد    
عـادت و مـوهبتى است الهيه ، و هر شخصى كه با ايشان قـدرى معاشـرت نمايـد و بــه اوضــاع و احــوال                          
ايـشـان در مـراحـل عاديه مطلّع شود و قوه حافظه ايشان را در سائر امور امـتـحـان نمايد كامالً ملتفـت مـى                     

ود و بالوجدان مى يابد كه اين گونه تسلّط ايشان در معرفت بـه جـمـيـع خصوصـيات قـرآن مجيـد كرامـت                 ش
فوق العاده بلكه توان گفت فرضا قوه حافظه هر اندازه قوت داشته باشد نتواند عهده دار شود اين گونه امتحانات 

 .ه و تعالى يهب ما يشاء لمن يشاء و له الحمدو اختبارات را كه به انحاء دقيقه بسيار به عمل آمد و هو سبحان

 

 :االحقر محمد هادى الحسينى الميالنى سه 

بـه مـرحـوم كـربالئى محمد كاظم قرآن را به طورى صحيحى تعليم داده بودند، و لذا علمـاء بــزرگ مـثــل        
ـؤ ال مــى كـردنــد، و       آيـة اللّه العـظـمـى بـروجـردى بـعـضــى از اخـتـالفــات قــرّاء را از ايـشــان سـ                

مـرحـوم آية اللّه خالصى تمام قرآن را نزد او خوانده بود و اغالط موجود در قرآن كه به وسيله اختالف قرائـت                       
 .به وجود آمده است تصحيح كرده بود

 

او آن آيه را طبق قـرائت اهــل        .  سوره صافات را بخواند    129و مـن خـودم تـقـاضـا كـردم كـه آيـه شـريفه         
 :خـوانـد، يـعـنـى گـفـت ) عـليـهـم السـّالم (ـيـت عـصـمـت و طـهـارت ب

ل ى                        سـَال مـٌ عـَل ى آلِ ي سـِيـنَ و حـال آنـكـه در قـرآنـهـا اكـثـرا بـه غـلط نـوشـتـه انـد سـَال مــٌ عـ
 .اِلْ ي سِينَ

 

 :چهار

اى عـلمـاء نـقـل مـى كـرد، براى عمـوم        در آن وقـتـهـا كـه كـربـالئى مـحـمـّد كـاظـم جـريـانـش را بـر         
جمعـى گمـان   . نمى گفت كه آن آقا چه كسى بوده و تنها به عنوان برخورد با دو سـيـّد قضيه را شرح مـى داد     

مى كردند كه اين دو نفر همان دو امامزاده بوده اند كه اين موهبت را به او نموده اند، و حال آنكه بـه دالئلـى                          
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 به طور قطع يكى از آن دو سـيـّد كـه بـا كـربـالئى محمد كاظم حرف مى زده و دست                   اين چنين نبوده بلكه   
 .به سينه او كشيده حضرت بقية اللّه روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بودند

 

د امامزاده ها   زيـرا آنـهـا بـه زيارت امامزاده رفته بودند و براى آنها فاتحه مى خوانده اند و معنى ندارد كـه خـو                  
خودشان را زيارت كنند و براى خودشان فاتحه بخواننـد، و عـالوه يـك چنـين مـعـجــزه اى آن هـم بـا آن                          
خصوصيات در ظرف يك لحظه نمى تواند جز كار ولىاللّه االعظم كه واليـت تـكـويـنى بر ما سوى اللّـه دارد              

اظم خودش تصريح مى كرد كه آن آقا حضرت ولـى        بوده باشد، و از همه باالتر گاهى مرحوم كربالئى محمد ك          
 .بوده است ) عليه السالم (عصر 

 

 

 :مالقات پنجاه و چهارم 

 

 

 

يـكـى از صـفـات انـسـانـى كـه بـايـد سـالك الى اللّه در خـود ايجاد كند صفت شكور بودن و قـدردانـى از                   
ت ديگـران را ارج                 ت ديگران است ، افـرادى كـه محبـت نـمــى دهـنــد و            اظهار محب نمـى گذارنـد و اهميـ

آنهـائى كـه    . خـودخـواهى شان آنها را به ارزش خدمات ديگران ، بى اعتنا كرده ، به حيوانات شـبـيـه تـرنــد                 
شكر مخلوق را نمى كنند شكر خالق را هم نكرده و در حقيقت چون اين روحيه را ندارند شكر خدا را هم نمـى                        

 .كنند

 

ادى كـه مـى خـواهـنـد، بـه قـُرب اِلى اللّه نائل گردند، بايد روحيه شكرگذارى و قدردانى از                بـنـابـر ايـن افـر  
محبت ديگران را در خود ايجاد كنند، زيرا يكى از صفات الهى كه در اولياء خدا به خاطر قرب آنها به خدا وجود                       

 .دارد، شكور بودن است 
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نها كرده اند تشكّر مى كنند و پاداش محبتهاى آنهـا را مـى دهنـد در                 اولياء خدا حتّى از كفّارى كه خدمتى به آ        
 :اين زمينه حكايتى به يادم آمد كه 

حـضرت آية اللّه جناب آقاى حاج شيخ محمد رازى كه از شاگردان درس اخالق مرحوم حاج شيخ محمد تقـى                    
 :بافقى مى باشند نقل مى فرمودند كه 

 به خادمش آقاى حاج عباس يزدى دستور داده بود، كه شبها در خانه را بـاز                 اسـتـادمـان مـرحـوم آقـاى بافقى   
بگذارد و مواظب باشد كه اگر ارباب حوائج ، مراجعه كردند، به آنها جواب مثبت بـدهـد و حـتـّى اگر الزم شـد                      

 .در هر موقع شب كه باشد او را بيدار كند تا كسى بدون دريافت جواب از در خانه او برنگردد

 

 :آقـاى حـاج عـبـّاس يـزدى نـقـل مـى كـنـد كـه 

نـيـمـه شـبـى در اطـاق خـودم كـه كـنـار درِ حـيـاط مـنـزل آقـاى حـاج شـيـخ مـحـمـّد تـقـى بـافــقى                 
بود، خوابيده بودم ، ناگهان صداى پائى در داخـل حـيـاط مـرا از خــواب بـيــدار كــرد، مــن فــورا از جــا                         

 : ديـدم جـوانـى وارد مـنـزل شده و در وسط حياط ايستاده است ، نزد او رفتم و گفتم .بـرخـاسـتـم 

حاال يا زبانش از ترس گرفته بود . شما كه هستيد و چه مى خواهيد؟ مـثـل آنـكه نتوانست فورا جواب مرا بدهد
عــلوم شــد كــه او اهــل         زيـرا بـعـدهـا مـ  (و يا متوجه نشد كـه مـن بـه فـارسـى بـه او چـه مـى گـويـم              

ولى مـرحـوم آقـاى بـافـقـى قـبـل از آنـكـه او چيزى بگويد از داخـل اطـاق          ) بـغـداد اسـت و عـرب اسـت      
 .صدا زد كه حاج عباس ، او يونس ارمنى است و با من كار دارد او را راهنمائى كن كه نزد من بيايد

 

مرحوم آقاى بـافقى وقتـى چشـمش بـه او افـتــاد             . افقى رفت   مـن او را راهـنمائى كردم ، او به اطاق آقاى ب          
 :بـدون هـيـچ سـؤ الى بـه او فرمود

 :احسنت ، مى خواهى مسلمان شوى ، او هم بدون هيچ گفتگوئى به ايشان ، گفت 

 .بلى براى تشرّف به اسالم آمده ام 
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الم را به ايشان عرضه نمود و او هـم        مـرحـوم آقـاى بافقى بدون معطّلى بالفاصله آداب و شرائط تشرّف به اس           
مشرّف به دين مقدس اسالم شد، من كه همه جريانات برايم غير عادى بود از يـونـس تـازه مـسلمان سـؤ ال                     

 :كردم كه 

جريان تو چه بوده و چرا بدون مقدمه به دين مقدس اسـالم مـشـرّف گـرديـدى و چـرا ايـن مـوقـع شـب را                    
 :تخاب نمودى ؟ او گفت بـراى ايـن عمل ان

يـك روز از بغـداد بــه ســوى          . مـن اهـل بغدادم و ماشين بارى دارم و غالبا از شهرى به شهرى بار مى برم                 
كـربال مى رفتم ، ديدم در كنار جاده پيرمردى افتاده و از تشنگى نزديك به هالكت اسـت ، فورا ماشين را نگه 

به او دادم ، سپس او را سوار مـاشـيـن كـردم و به طرف كربال بردم               داشتم و مقدارى آب كه در قمقمه داشتم         
 :، او نمى دانست كه من مسيحى و ارمنى هستم ، وقتى پياده شد گفت 

 .برو جوان حضرت ابوالفضل العباس اجر تو را بدهد

 

رم ، امشب سرشب    من از او خداحافظى كردم و جدا شدم ، پس از چند روز، بارى به من دادند كه به تهران بياو                    
به تهران رسيدم و چون خسته بودم خوابيدم ، در عالم رؤ يا ديدم در منزلى هسـتم و شخصـى در آن منـزل را                       

 :مى زند، پشت در رفتم و در را باز كردم ديدم شخصى سوار اسب است و مى گويد

 ."من ابوالفضل العباس هستم ، آمده ام حقّى كه به ما پيدا كردى به تو بدهم "

 

 :گفتم 

 چه حقّى ؟ 

 

 :فـرمـود

 :حـقّ زحمتى كه براى آن پيرمرد كشيدى ، سپس اضافه فرمود و گفت 

وقتى از خواب بـيـدار شـدى بـه شـهـر رى مـى روى شـخـصـى تـو را بـدون آنـكـه تـو سـؤ ال كنى ، به                     
 .سالم مشرّف مى گردى وقتى نزد ايشان رفتى به دين مقدس ا. منزل آقاى شيخ محمد تقى بافقى مى برد
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 :مـن گـفـتـم 

چـشـم قـربـان و آن حضرت از من خداحافظى كرد و رفت ، من از خواب بيدار شدم و شـبـانــه بــه طـرف                         
حضرت عبدالعظيم حركت كردم ، در بين راه آقائى را ديدم كه با من تشريف مى آورند و بدون آنكه چيـزى از                       

وقـتــى مــا از مـرحــوم       . دند و به اينجا آوردند و من مـسـلمـان شـدم          ايشان سؤ ال كنم ، مرا راهنمائى كر       
 :آقـاى حـاج شـيـخ مـحـمـّد تـقـى بـافـقـى سـؤ ال كـرديـم كـه 

 :شـما چگونه او را مى شناختيد و مى دانستيد كه او آمده است ، كه مسلمان بشود؟ فرمود

 :به من هم فرمودند) عليه السالم (ت حجة بن الحسن يعنى حضر(آن كسى كه او را به اينجا راهنمائى كرد 

 .كه او مى آيد و چه نام دارد و چه مى خواهد

 

مالحظه فرموديد، كه صفت شكرگزارى از اظهار محبت ديگران ولـو آنكـه خـدمتگزار، غيـر مسـلمان بـاشــد         
 و چــگونه فـردى را كـه         چـگـونـه در اوليـاء خـدا وجـود دارد و آنـهـا بـه خـاطـر يـك عـمــل كـوچــك              

مسلمان نيست موفّق به سعادت ابدى يعنى تشرّف به دين مـقـدس اسـالم مى كنند، پس اگـر مـى خواهيـد                     
قدم ديگرى به سوى خدا و اولياءاش به خصـوص حضـرت ولـى عصـر ارواحـنــا لتــراب مـقـدمــه الفــداء                        

ران قدردانى كنيد و شكر خالق و مخلوق را بسيار          بـرداريـد و به آنها نزديك شويد شاكر باشيد و از زحمات ديگ           
 .نمائيد

 

 كه از علماء شهرستان گرگان بودند و مـن مـكــرّر            "حاج سيد حسين نورى     "مـرحـوم حـجـّة االسالم آقاى     
ايـشـان را مـالقـات نـمـوده بـودم و او از منتظرين و عالقه مندان واقعى حضرت بقية اللّه ارواحنا فـداه بـود،                     

 : فرمود كه مى

 :من عادت كرده بودم و ورد زبانم شده بود كه بگويم 

 و زياد بـه يـاد آن حـضـرت بـودم و كـسـى از اين راز اطّالع نداشـت ، يـك روز       "اللّهم ارنا الطّلعة الرّشيده     "
 :د و گفت يكى از اولياء خدا كه من بـعـدهـا او را بـه ايـن مـعـنا شناختم از تهران به گرگان نزد من آم
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 :به شما سالم رساندند و فرمودند) عليه السالم (تشرّفى برايم حـاصل شده بود، آقا حضرت بقية اللّه 

 .ما از شما ممنون و متشكّريم كه نام ما را زياد مى برى و ما را فراموش نكرده اى 

 

آن زمان داشت اذيت مـى كـرد و         حـدود ده سـال قـبـل مـرد خـبـيثى بود كه اكثر اولياء خدا را با قدرتى كه                
 .مقدار زيادى از اذيتهايش نصيب من هم شده بود

 

 :من يك شب به حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه شكايت او را كردم و گفتم 

آقا چرا به اين كافر مـلحـد اجـازه مـى دهـيـد دوسـتانتان را تا اين حد اذيت كند و چرا او را زنده نگه داشـته                        
را ديـدم ، ايشـان بـه        ) عليه السالم   (ه دوزخ نمى فرستيد؟ در هـمـان شـب در عـالم رؤ يـا امـام زمان              ايد و ب  

 :من فرمودند

ذلّت و مـرگ او نـزديك است و اين كه تا به حال با قدرت و عزّت ظاهرى مانده است به خاطر اين است كـه                        
ين راه حقّى به ما پيدا كرده و چون او در آخـرت نـبـايـد             او در كتابش نامى از ما برده و ما را ترويج كرده و از ا              

 بسوزد، پاداش حقّ او را در دنيا به اين وسيله مى دهيم ، زيرا               ?طـلبـى از خدا داشته باشد، تا در عذاب محض          
 .ما اجر احدى را ضايع نمى كنيم 

 

ؤ ياى صادقه بوده ، يعنى او نامى از من وقتى از خواب بيدار شدم و به كتاب او مراجعه كردم ، ديدم آن خواب ر
با آن كه معتقد بودم كه اعتقادى به آن حضرت نـدارد بـرده و از آن حضـرت تـرويج             ) عليه السالم   (امام زمان   
 .كرده است 

 

 

 :مالقات پنجاه و پنجم 
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سالم ( هجرى قمرى هنگامى كه از حرم مطهر حضرت زينب           1404در روز جـمـعـه سـيـزدهـم ذيقعده سال       
 را  "قاضى زاهدى گـلپـايـگـانـى    "در شام به طرف منزل بر مى گشتيم جناب حجة االسالم آقاى             ) اللّه عليها 

مـالقـات كـردم ايـشـان قـضـيـّه زيـر را بـراى مـن نقل كردند كـه از جهـاتى بـراى سـالكين راه كمـاالت         
 .روحى آموزنده است 

 

 :معظّم له گفتند

 :شنيدم كه مى گفت .  كه يكى از اخيار تهران است "محمد على فشندى "قاى حاج من در تهران از جناب آ

مـن از اول جـوانـى مـقـيـّد بودم كه تا ممكن است گناه نكنم و آن قدر به حج بروم تـا بـه محضـر مـواليم                          
 .شدم حضرت بقية اللّه روحى فداه مشرّف گردم لذا سالها به همين آرزو به مكّه معظّمه مشرّف مى 

 

در يـكـى از ايـن سـالهـا كه عهده دار پذيرائى جمعى از حجاج هم بودم ، شب هشتم ماه ذيحجه با جـمـيـع                     
وسـائل بـه صـحـراء عـرفـات رفـتـم تـا بـتـوانـم يـك شـب قبل از آنكه حجاج به عرفات مـى رونـد، مـن                     

 .براى زوارى كه با من بودند جاى بهترى تهيه كنم 

 

ا شـده بـود                          تـقـر يـبـا عـصر روز هفتم وقتى بارها را پياده كردم و در يكى از آن چادرهائى كه بـراى مـا مهيـ
يكى از شرطه هائى كـه    ) و ضمنا متوجه گرديده بودم كه غير از من هنوز كسى به عرفات نيامده               (مستقر شدم   

 :براى محافظت چادرها آنجا بود نزد من آمد و گفت 

ه وسـائل را بـه ايـنـجـا آورده اى ، مـگـر نـمـى دانـى مـمـكـن است سارقين در ايـن                 تو چرا امشب اين هم    
بـه هـر حـال حـاال كـه آمـده اى بايد تا صبح بيدار بمـانى و خـودت از                 ! بيابان بيايند و وسـائلت را بـبـرنـد؟     

 .اموالت محافظت بكنى 
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 :گـفـتـم 

آن شب در آنجـا مـشـغــول       . ودم از امـوالم مـحـافـظـت مى كنم       مـانـعـى نـدارد، بـيـدار مـى مـانـم و خـ      
عـبـادت و مـناجات با خدا بودم و تا صبح بيدار مانـدم ، تـا آنكـه نيمـه هـاى شـب بـود كـه ديــدم سـيــّد                               

 :بـزرگـوارى كـه شال سبز بسر دارد، به درِ خيمه من آمد و مرا به اسم صدا زد و گـفـت 

او وارد خيمه شـد و پـس از چــند لحظـه             . يكم ، من جواب دادم و از جا برخاستم          حـاج مـحمد على سالم عل    
جمعى از جوانها كه هنوز تازه مو از صورتشان بيرون آمده بود مانند خدمتگزار به محضرش رسيدند، مـن ابتـدا                     

ت و به آنهـا      از چند جمله كه با آن آقا حرف زدم محبت او در دلم جاى گرف               ?مقدارى از آنها ترسيدم ولى پس       
 .اعتماد كردم ، جوانها بيرون خيمه ايستاده بودند ولى آن سيد داخل خيمه شده بود

 

 :او به من رو كرد و فرمود

 .حاج محمد على خوشا به حالت ، خوشا به حالت 

 

 :گفتم 

 :چرا؟ فرمود

در اينجـا بيتوتـه كـرده       هم  ) عليه السالم   (شبى در بيابان عرفات بيتوته كرده اى كه جدم حضرت امام حسين             
 .بود

 

 :گفتم 

 :در اين شب چه بايد بكنيم ؟ فـرمـود

 .دو ركـعـت نـمـاز مـى خـوانـيـم ، پـس از حـمـد يـازده قل هواللّه بخوان 
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لذا بلند شديم و اين كار را با آن آقا انجام داديم ، پس از نماز آن آقـا يـك دعـائى خوانـد، كـه مـن از نـظــر                                
ا نشنيده بودم ، حال خوشى داشت اشك از ديدگانش جارى بود، من سـعى كــردم كــه آن                    مـضامين مثلش ر  

 :دعـاء را حـفـظ كـنـم ، آقـا فرمود

 . خواهى كرد?اين دعاء مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را فراموش 

 

 :سپس به آن آقا گفتم 

 :ببينيد من توحيدم خوب است ؟ فرمود

 .بگو

 

 :ـاقـيـّه و انـفـسـيـّه بـه وجـود خـدا اسـتـدالل كـردم و گفتم مـن هـم بـه آيـات آف

 .معتقدم كه با اين دالئل خدائى هست 

 

 :فرمود

 .براى تو همين مقدار از خداشناسى كافى است 

 

 .سپس اعتقادم را به مسئله واليت براى آن آقا عرض كردم 

 

 :فرمود

 .اعتقاد خوبى دارى 
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 :بعد از آن سؤ ال كردم كه 

 :در كجا است ؟ فرمود) عليه السالم (به نظر شما اال ن امام زمان 

 .اال ن امام زمان در خيمه است 

 

در عرفات است در كجاى عرفات مى       ) عليه السالم   (سـؤ ال كـردم روز عرفه كه مى گويند حضرت ولى عصر            
 .باشند

 

 :فرمود

 .حدود جبل الرّحمة 

 

 :گفتم 

 :را مى بيند؟ فرموداگر كسى آنجا برود آن حضرت 

 .بله او را مى بيند ولى نمى شناسد

 

 :گفتم 

به خيمه هاى حجاج تشريف مى آورند و به         ) عليه السالم   (آيا فردا شب كه شب عرفه است حضرت ولى عصر           
 :آنها توجهى دارند؟ فـرمـود

ـ             ) عـليـه السـّالم   (الفـضـل  بـه خـيـمـه شـمـا مـى آيـد، زيـرا شـمـا فـردا شـب بـه عـمـويـم حـضـرت اب
ناگهان متذكّر شدم كـه مـن   ( متوسل مى شويد در اين موقع آقا به من فرمودند حاج محمد على چائى دارى ؟      

 ).همه چيز آورده ام ولى چائى نياورده ام 
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 بـراى   عـرض كـردم آقـا اّتفاقا چائى نياورده ام و چقدر خوب شد كه شما تـذكّر داديـد زيـرا فـردا مـى روم و                        
 .مسافرين چائى تهيه مى كنم 

 

 :آقا فرمودند

 .حاال چائى با من 

 

و از خـيـمـه بـيـرون رفتند و مقدارى كه به صورت ظاهر چائى بود ولى وقتى دم كرديم بـه قـدرى معطّـر و                        
ئى شيرين بود كه من يقين كردم آن چائى از چائى هاى دنيا نمى باشد آوردند و به مـن دادنـد، مـن از آن چـا                          

 .خوردم 

 

 :بعد فرمودند

 :غذائى دارى بخوريم ؟ گفتم 

 .بلى نان و پنير هست 

 

 :فرمودند

 .من پنير نمى خورم 

 

 :گفتم 

 .ماست هم هست 
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 :فرمود

 .بياور، من مقدارى نان و ماست خدمتش گذاشتم 

 

 .او از آن نان و ماست ميل فرمود

 

 :سـپـس بـه مـن فرمود

 .مى دهم تو براى پدر من يك عمره بجا بياور) سعودى (حاج محمد على به تو صد ريال 

 

 :عرض كردم چشم اسم پدر شما چيست ؟ فرمود

 .اسم پدر من سيد حسن است 

 

 :گفتم 

 :اسم خودتان چيست ؟ فـرمـود

و در ايـن مـوقـع آقـا از جـا برخاست كه برود، من بـغـل بـاز كـردم و                ) پـول را گـرفـتـم    (سـيـّد مـهـدى ،    
را به عنوان معانقه در بغل گرفتم ، وقتى خواستم صورتش را ببوسم ديـدم خـال سـيـاه بـسـيــار زيـبــائى       او  

 .روى گـونـه راسـتـش قـرار گـرفته ، لبهايم را روى آن خال گذاشتم و صورتش را بوسيدم 

 

 را نگاه كردم كسى     پـس از چند لحظه كه او از من جدا شد من در بيابان عرفات هر چه اين طرف و آن طرف                    
 :را نديدم يك مرتبه متوجه شدم كه او حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه بوده بخصوص كه او
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بـاالخره نشسـتم و     ! پسر امام حسن عسگرى بود    ! نامش مهدى بود  ! فارسى حرف مى زد   ! اسم مرا مى دانست     
ين اثـاثـيـّه مـرا بـرده انــد، دور مــن       زار زار گريه كردم ، شرطه ها فكر مى كردند كه من خوابم برده و سارق               

 :جـمـع شـدنـد، بـه آنـهـا گـفـتـم 

 .شـب اسـت مشغول مناجات بودم گريه ام شديد شد

 

فـرداى آن روز كـه اهـل كـاروان بـه عـرفـات آمـدنـد مـن بـراى روحـانـى كـاروان قـضـيـّه را نقل كـردم     
 .اد، در ميان آنها شورى پيدا شد، او هم براى اهل كاروان جريان را شرح د

 

اول غـروب شـب عـرفـه نـمـاز مـغـرب و عشا را خوانديم بعد از نماز با آنكه من به آنها نگفتـه بــودم كــه                        
عـليــه  (آقـا فـرمـوده انـد فـردا شـب مـن بـه خيمه شما مى آيم زيرا شما به عمـويم حضـرت ابـالفـضــل                     

را ) عـليــه الســّالم   (خود به خود روحانى كاروان روضه حضـرت ابـالفـضــل          مـتـوسـّل مى شويد    ) السـّالم  
خـوانـد شـورى بـر پـا شـده و اهل كاروان حال خوبى پيدا كرده بودند ولى مـن دائمـا منتظـر مقـدم مقـدس            

 .حضرت بقية اللّه روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بودم 

 

ه تمام شود كه من حوصله ام سر آمد از ميان مجلـس برخاسـتم و از خـيـمــه                   بـاالخـره نـزديـك بـود روضـ   
بيرون آمدم ، ديدم حضرت ولى عصر روحى فداه بيرون خيمه ايستاده اند و به روضه گــوش مــى دهـنــد و                       

 و  خواستم داد بزنم و به مردم اعالم كنم كه آقا اينجاست با دست اشاره كردند كه چيزى نگـو                  . گـريه مى كنند  
در زبان من تصرّف فرمودند كه من نتوانستم چيزى بگويم ، مـن ايـن طـرف درِ خـيـمـه ايـسـتــاده بـودم و                     

عليـه  (حضرت بقية اللّه روحى فداه آن طرف خيمه ايستاده بـودند و هر دومان بـر مصـائب حضـرت ابالفضـل                      
الم     (حضرت ولى عصـر     گريه مى كرديم و من قدرت نداشتم كه حتّى يك قدم به طرف              ) السالم   عليـه السـ (

 .حركت كنم ، وقتى روضه تمام شد آن حضرت هم تشريف بردند

 

بـه نـظــر مــى     ) عليه السالم   (بـله مهمترين مطلبى كه در اين سرگذشت براى جلب توجه حضرت بقية اللّه              
ـرت اســت كــه حــتما       و ذكر مصيبت آن حـض    ) عليه السالم   (رسـد تـوسـّل بـه حـضـرت ابالفضل العباس       
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ارتباط پيدا كنند بايد از اين اكسير ) عليه السالم (سالكين الى اللّه و كسانى كه مى خواهند با حضرت ولى عصر 
 .پر قيمت كامال استفاده نمايند

 

 

 :مالقات پنجاه و ششم 

 

 

 

ر اوقـات آنـهــا را دعــاء    به قدرى نسبت به شيعيانش عالقه دارد، كه در اكث) عليه السالم   (حضرت ولى عصر    
مـى كند، او دائما به فكر نجات مردم از مهالك دنيوى و اخروى است ، او پنـاه بـى پناهـان اسـت ، او شـفيع                            

 .مذنبين است ، او رحمة للعالمين است ، او شافع يوم الدين است 
 

 

م دنيـا، در دنيـا نگـه داشـته تـا            او را براى مرد   ) چنانكه از دعاء ندبه استفاده مى شود      (لذا ذات مـقـدس متعال     
 .پناهگاه و نگهدارنده مردم از پليديها باشد

 

 كـه يكـى از علمـاء بـزرگ     "شيخ محمد تقى مازندرانى  "مـرحـوم شـيـخ جليل و فاضل ارجمند، جناب آقاى         
 :او را بسيار توصيف مى كند، فرموده ) كتاب معجزات و كرامات (معاصر بوده و 

 . وقت براى زيارت به نجف اشرف مشرّف مى شدم ، در مسجد سهله بيتوته مى كردم من در ايام جوانى هر
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ت را مشـاهده نمـى                         ت عجيبى مى ديدم ، كه در سـاير مسـاجد، آن معنويـزيـرا مـن در آن مـسـجـد مـعـنوي
ة                     س حضـرت بقيـاللّـه  نـمـودم ، مـن هـر وقـت بـه مسجد سهله مى رفتم ، در حجره فوقانى كنار مقام مقـد

 .روحى فداه بيتوته مى كردم 

 

در يـكـى از مـسـافـرتـهـا كـه بـه نـجـف اشرف رفته بودم و به مسجد سـهله رفـتم ، آن حجـره فـوقــانى         
خالى نبود ولى در طرف شرقى مسجد حجره اى خالى بود، كـه همـان حجـره را آن شـب گـرفـتــم و مــى                          

 : و گفت خواستم در آن بيتوته كنم كه مردى نزد من آمد

 :آقا ميهمان نمى خواهيد؟ گفتم 

 :بفرمائيد وقتى وارد شد گفت 

 .ما زن هم همراه داريم 

 

 :گفتم 

 .بنابراين من بايد از اين اتاق بيرون بروم 

 

 :گفتند

 .ما به شما اتاق خالى مى دهيم 

 

 :گفتم 

 .مانعى ندارد
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جائى كه من هميشه به آنجا مـى رفـتم آوردنــد            لذا مـرا بـه اتـاق فـوقـانـى مـسـجد سهله كنار مقام همان           
وبعد هم معلوم شد كه آنها اين اتاق را گرفته بودند ولى چون طبقه باال بوده و يك نفر از آنها پـايش درد مـى                          

 .كرده نتوانسته اند كه در آن اتاق باشند

 

م ، ديدم وقت تهجد و بـه هـر حـال شـب شـد، من نيمه هاى شب كه از خواب بيدار شدم به ساعت نگاه كرد       
 .نماز شب است 

 

در ايـن بين صداى مناجات عجيبى كه بسيار روح افزا و در و ديوار مسجد را بـه زلزلـه و غلغلـه انداختـه بـود،              
 .فضاى مسجد سهله را پر كرده بود

 

اتـاق  خـوب گـوش دادم كـه ببينم ، اين صداى مناجات از كجاست متوجه شدم كه از پـائين مقـام اسـت ، از                        
كه وسط مسجد سهله است ، در كنار        ) عليه السالم   (بيرون آمدم ديدم ، بزرگوارى طرف شرقى مقام امام زمان           

 .ديوار به سجده افتاده و او است كه مناجات مى كند

 

نـاگـهـان لرزه بـرانـدامـم افتاد، نشستم و گوش دادم ببينم او چه مى گويد و در مناجاتش چه دعـائى را مـى                    
 :انـد، چـيـزى مـتوجه نشدم فقط بعضى از كلماتش را مى فهميدم مثال گاهى مى فرمودخـو

 ."شيعتى "

 

ة اللّـه روحـى و ارواح العـالمين                    ه شدم و يقين كردم ، كه او حضـرت بقيـدر ايـن بـيـن از بـعضى عالئم متوج
مم را باز كـردم نزديـك طلـوع    لتراب مقدمه الفداء است بى تاب شدم و بيهوش به روى زمين افتادم وقتى چش      

آفتاب بود وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم و تا مدتى از شنيدن آن مناجات و حاالت ، در خود احساس سرور                       
 .و خوشبختى مى نمودم 
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 :مالقات پنجاه و هفتم 

 

 

 

زن و انـدوهــى    حـضـرت بـقـية اللّه روحى و ارواح العالمين له الفداء هيچگاه حاضـر نيسـتند دوستانشـان حـ                 
 .داشـته باشند و اگر مشكلى پيدا كنند خود آن حضرت با الطاف خفيه و يا جليه اش آن را برطرف خواهد كرد

 

 .زيرا او امام مهربان و سرور همه و موالى انس و جان است 

 

حاج سـيد   " نـقـل شـده كـه عـالم جليل و زاهد بى بديل جناب آقاى             "مـعـجـزات و كـرامـات    "در كـتـاب   
 : فرمودند"عزيزاللّه 

در عـيـد فـطـر   ) عليه السالم   (من در زمانى كه در نجف اشرف مشرّف بودم براى زيارت حضرت سيدالشّهداء              
ر                   "صدر"بـه كـربـال رفـتـم و در مـدرسه        ميهمان يكى از دوسـتان بـودم و بيشـتر اوقـاتم را در حـرم مطهـ 

 .مى گذراندم ) عليه السالم (حسينى 

 

. يـك روز كه به مدرسه وارد شدم ديدم جمعى از رفقا دور هم جمعند و مى خواهند به نجـف اشـرف برگردنـد                       
 :ضمنا از من هم سؤ ال كردند كه 

 :شما چه وقت به نجف بر مى گرديد؟ گفتم 

 .شما برويد من مى خواهم از همين جا به زيارت خانه خدا بروم 
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 :گفتند

 :چطور؟ گـفـتـم 

دعا كرده ام كه پياده ، رو به محبوب بروم و ايام حج را در حرم ) عليه السالم (ه حـضرت سيدالشّهداء زيـر قـبـّ
 .خدا باشم 

 

 :هـمـراهـان و دوسـتـان بـاالتـّفـاق مـرا سـرزنـش كـردنـد و گـفـتـنـد

 تـو چگونـه مـى       مـثـل ايـنـكـه در اثـر كـثـرت عـبادت و رياضت دماغت خشك شـده و ديوانـه شـده اى ،                  
خـواهـى بـا ايـن ضـعـف مـزاج و كـسـالت پـيـاده در بـيـابـانـهـا سـفـر كـنـى و تـو در هـمـان منزل اول 

 .به دست عربهاى باديه نشين مى افتى و تو را از بين مى برند

 

اطاق بـيـرون آمـدم مـن از سـرزنـش و گـفـتار آنها فوق العاده متاءثّر شدم و قلبم شكست ، با اشك ريزان از      
رفتم و زيارت مـخـتـصـرى كـردم و بــه  ) عليه السالم (و يـكـسـره بـه حـرم مـطـهـّر حضرت سيدالشّهداء   

 .طـرف بـاالى سـر مـبـارك رفـتـم و گـوشـه اى نـشـسـتـم و بـه دعا و توسل و گريه و ناله مشغول شدم 

 

ة اللّه روحى فداه بر شانه من خورد و فرمودنـاگـهـان ديـدم دسـت يـداللّهـى حضرت بقي: 

 .آيا ميل دارى با من پياده به خانه خدا مشرّف شوى 

 

 :عرض كردم 

 .بله 

 

 :فرمود
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پس قدرى نان خشك كه براى يك هفته تو كافى باشد و احرام خود را بردار، در روز و سـاعت فالن همين جا                     
 .ز همين مكان مقدس به طرف مقصود حركت كنيم حاضر باش و زيارت وداع بخوان تا با يكديگر ا

 

 :عرض كردم 

 .چشم اطاعت مى كنم 

 

آن حـضـرت از مـن جدا شدند و من از حرم بيرون آمدم و مقدارى به همان اندازه اى كه موال فرموده بـودنـد        
ن معين مشغول   نان خشك تهيه كردم و لباس احرامم را برداشتم و به حرم مطهر مشرّف شدم و در همان مكا                  

 .زيارت وداع بودم كه آن حضرت را مالقات كردم 

 

در خـدمـتـش از حـرم بـيــرون آمـديــم و از صــحن و شـهر خـارج شـديم سـاعتى راه پيمـوديم ، نـه آن                           
حـضـرت بـا مـن حـرف مى زد و نه من مى توانستم با او حرف بزنم و مصدع اوقات او بشوم و خيلى بـا هـم               

 .در همان بيابان به محلّى كه مقدارى آب بود رسيديم عادى بوديم تا 

 

 :آن حضرت خطّى به طرف قبله كشيدند و فرمودند

 .اين قبله است تو اينجا بمان نماز بخوان و استراحت كن من عصرى مى آيم تا با هم به طرف مكّه برويم 

 

 :من قبول كردم آن حضرت رفتند حدود عصرى بود كه برگشتند و فرمودند

يز تا برويم ، من حركت كردم و خورجين نان را برداشتم و مقدارى راه رفتيم غروب آفتاب به جائى رسيديم          برخ
 .كه قدرى آب در محلّى جمع شده بود
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 :آن حـضـرت بـه من فرمودند

 :شب در اينجا بمان و خطّى به طرف قبله كشيدند و فرمودند

 . طرف مكّه برويم اين قبله است و من فردا صبح مى آيم تا باز هم به

 

 :بـاالخـره تـا يـك هـفـتـه بـه هـمين نحوه گذشت صبح روز هفتم آبى در بيابان پيدا شد به من فرمودند

در اين آب غسل كن و لباس احرام بپوش و هر كارى كه من مى كنم تو هم بكن و با من لبيك ها را بگو كه                           
 .اينجا ميقات است 

 

ل كردند انجام دادم و بعد مختصرى راه رفتيم به نزديـك كـوهى رسـيديم                من آنچه آن حضرت فرمودند و عم      
 .صداهائى به گوشم رسيد

 

 :عرض كردم 

 :اين صداها چيست ؟ فـرمـودنـد

از كـوه بـاال بـرو در آنـجـا شـهـرى مـى بـيـنـى داخل آن شهر شو آن حضرت اين را فرمودند و از من جـدا      
 .شدند

 

 :طرف آن شهر سرازير شدم از كسى پرسيدم من از كوه باال رفتم و به 

 :اينجا كجاست ؟ گفت 

اين شهر مكّه است و آن هم خانه خدا است يك مرتبه به خود آمدم و خود را مالمت مى كردم كه چـرا هفت                        
روز خدمت آن حضرت بودم ولى استفاده اى نكردم و با اين موضوع به اين پر اهميتـى خيلـى عـادى برخـورد                        

 .نمودم 
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 هر حال ماه شوال و ذيقعده و چند روز از ماه ذيحجه را در مكّه بودم بعد از آن رفقائى كه با وسـيله حركـت                           به
 .كرده بودند پيدا شدند

 

من در اين مدت مشغول عبادت و زيارت و طواف بودم و با جمعى آشنا شده بودم وقتى آشنايان و دوستان مـرا                   
 .آنهائى كه مرا مى شناختند معروف شدديدند تعجب كردند و قضيه من در بين 

 

 

 :مالقات پنجاه و هشتم 

 

 

 

ة                    يـكـى از صـفـات حـمـيـده انسانى عشق و عالقه به اولياء خدا بخصوص به مركز دائره امكان حضرت بقيـ
الم   ( حضرت ولى عصر ?اللّه ارواحنا فداه است ، لذا هر مقدار محبت انسان به مقام مقدس     تر بيشـ ) عليـه السـ

 .باشد، انسانيت انسان كامل تر است 

 

 :زيرا محبت به آن حضرت همان محبت به خدا است ، كه در زيارت جامعه مى فرمايد

 165كـسـى كـه شـما را دوست بدارد خدا را دوسـت داشـته اسـت و در آيـه     . "من احبكم فـقـد احـب اللّه  "
 :سوره بقره مى فرمايد

 ."د حبا لِلّه و الَّذي نَ آمنُوا اَشَ"
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 :كسانى كه ايمان به خدا دارند حبشان به خدا شديدتر است ، شاعر مى گويد

حب محبوب خـدا، حـب خداسـت پـيـرمـردهــاى شـهــر رى مــرد               -----اين محبت ، از محبتها جداست       
كرامات زيادى بوده و  هـجـرى قمرى از دنيا رفته و داراى 1365كـفـّاشـى را مـى شـنـاسـنـد، كـه در سـال 

 .اولياء خدا به مغازه او مى رفتند، تا از محضرش استفاده معنوى كنند

 

به فرموده آية اللّه آقاى حاج شيخ محمد شريف رازى كــه            .  بود "امامغلى قفقازى   "نام اين مرد خدا، مشهدى      
ى كـردند، آن قدر او بـه حضـرت         خـودشـان بـا ايـن مـرد بـزرگ آشـنـا بـودنـد و كـرامـاتـى از او نـقـل مـ            

بقية اللّه روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عشق و عالقه داشت كه با يك ساعت معاشرت با او انسان                     
عوض مى شد و از او درس عشق و محبت كـه در هـيچ مدرسه اى تدريس نمى شود، تعليم مـى گرفـت ، از                         

 نـفـسـانـى و صـفـات حـسنه و روحى و انسـانى خـوبى بـود، خـود را                 امتيازات او اين بود كه داراى مـلكـات      
 .تزكيه كرده بود و صفات حيوانى را از خود دور نموده بود

 

در مـغـازه كـفـّاشـيـش روى پـوسـت تـخـتـى مـى نـشـسـت و هـر چـه بـه او پـول مـى دادنـد، زيـر آن                  
 از او پول مى خواست از زير همـان پوسـت تخـت              پـوسـت تـخـت مـى گـذاشـت و هـر كـسـى هـر وقـت        

برمى داشت و به او مى داد، دوستان روزها مكرّر مواظب بـودنـد كـه بـبـيـنـنـد چـقـدر پـول زيـر پـوســت                   
تـخـت مـى گـذارد و چـقـدر بـر مى دارد؟ و با كـمـال تـعـجـّب دهها بار ديده بودند، كه نسبت پولى كـه از                      

با پـولى كـه مـى گـذارد، دهها برابر فاصله دارد، يعنى اگر در روز صد تومان مى                ! مى دارد زير پوست تخت بر     
 .گذاشت ، هزار تومان بر مى داشت 

 

 :معظّم له مى گفت 

يك روز كه او براى كارى از مغازه بيرون رفته بود من زير پوست تخت را نگاه كردم حتّى يـك ريـال هـم در                          
 .آنجا نبود
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مى رسيد و مردم حكايات مفصلى از مالقاتهايش نـقـل مــى           ) عليه السالم   ( حضرت بقية اللّه     او مكرّر خدمت  
كـنـنـد، كـه چون آنها مضبوط نبود من نتوانستم قضاياى او را تفصيالً بنويسم ولى آن مقدار مسلّم است كـه                    

 .ود مقدس برده است او از كسانى است كه زياد خدمت آن حضرت رسيده و بهره هاى فراوانى از آن وج

 

براى زيارت حضـرت عبـدالعظيم   ) رحمة اللّه عليه  ("حاج مالّ آقاجان زنجانى "يـك روز مـرحـوم اسـتـادمان   
 از جلوى مغازه او مى افتد و مـى بـيـنـد، كـه مـردى از ?به شهر رى رفته بود، در راه عبورش ) عليه السالم  (

 . له را در بغل گرفت و او را مى بوسدمـغـازه بـيـرون پـريـد و مـعـظـّم

 

 :گفتند

 :تو كه هستى ؟ گـفـت 

 .ديـوانـه مـوال حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه و بوى عطر محبوبم را از تو استشمام مى كنم 

 

 :مرحوم حاج مالّ آقاجان فرمودند

 ."ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد"درست است ، 

 

نس گرفتند و ساعتها و روزها بعد از آن در خلوت در محبت و معرفت و عشق و عالقـه                    آنها از آنجا با يكديگر اُ     
 :به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه نشستند و حرف زدند و به جمله 

 .بيا سوته دالن گرد هم آئيم عمل كردند، خدا هر دوى آنها را رحمت كند

 

 كه اگر ظهور نزديك نشده مرا از دنـيا ببريد زيرا مرحوم مشهدى امامعلى در يكى از تشرّفاتش عرضه مى دارد،
طاقت فراق را بيش از اين ندارم و لذا به او وعده داده مى شود كه ماه رمضان آينـده از دنيـا مـى روى ، او بـا                              
شنيدن اين بشارت در مدت چند ماهى كه تا ماه مبارك رمضان بـاقى بــوده اســت ، بــه دوسـتــانش خبـر                     
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 هجرى قـمرى روح پاكش به عالم باال پرواز مى كند 1365 لذا در نيمه ماه مبارك رمضان فوتش را مى دهد و
 .و در قبرستان سه دختران شهر رى مدفون مى گردد، خدا او را رحمت كند

 

 

 :مالقات پنجاه و نهم 

 

 

 

حـقـايــق و   بـهترين فائده تشرّف به محضر حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه ايـن اسـت ، كـه انسـان معـارف و                       
) عـليــه الســّالم     (مـعنويت را از سرچشمه زالل حقيقت مى تواند استفاده كند، بنابراين دوستان امـام زمـان                 

بـايـد بـكوشند كه اگر توفيق مالقات با آن حضرت را پيدا كردند، از آن سرچشمه معنويت ، كمـال اسـتفاده را        
 نمايند، زيرا با يك اشاره آن حضرت در آن وقت ممكن است             بكنند و بكوشند كه خود را از جميع آلودگيها پاك         

 :انسان به كماالت معنوى و معارف حقّه برسد و سپس خطاب به آن حضرت كند و بگويد

ما زياقوت گهربار لبان تو شـنيديم يكـى از مراجـع تقليـد، كـه                -----عارفان وصف تو از دفتر و اسناد شنيدند       
 ))15((راضى نيستند نامشان 

 

 :اب برده شود مى فرمودنددر كت

 

 

 :مى گفتند) كـه بـا دالئلى و بـه عـقيده من خودشان صاحب قصه هستند(سـيـّدى از اهـل عـلم 

ه و          ) عليه السالم   (براى زيـارت حـضـرت سـيـّد مـحـمـّد پـسر امام هادى          كه در هشت فرسـخى سـامرّا قبـ
م كردم ، گرما و تشنگى به من فشار آورد، تا آنكه روى زمين بـارگـاهـى دارد پـياده مى رفتم ، كم كم راه را گ
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 افتادم و چيزى نفهميدم ، ناگاه چشمم را باز كردم ، سر خود را روى زانـوى شـخصى ديدم ، كه بـه                      ?بيهوش  
 .حلقم آب مى ريزد، من از آن آب خوردم ولى تا آن روز آبى به شيرينى و خوشگوارى آن نخورده بودم 

 

 :ه نـانش را باز كرد و چند قرص نان به من داد و بعد گفت سـپـس سـفـر

 .اى سيد در اين نهر آب بدن خود را شستشو بده تا خنك شوى 

 

 :گفتم 

 .در اينجا چون آبى نبود من از تشنگى بيهوش شده بودم و روى زمين افتاده بودم ، اينجا آبى نيست 

 

 :گفت 

 .كه در كنار تو جارى است فعال مالحظه كن اين نهر آب خوشگوارى است 

 

مـن بـه آن طـرف كـه او اشـاره مى كرد نگاه كردم ديدم همان نزديك من به فاصله دو سـه متـرى نهـر بـا         
 تعجب كردم ، با خودم مى گفتم نهرى بـه ايـن خـوبـى در ?صفائى جارى است كه من فوق العاده از ديدنش  

 :آن آقا به من فرمود. رم كـنار من بوده و من نزديك بود از تشنگى بمي

 .اى سيد قصد كجا را دارى 

 

 :گفتم 

 .بروم ) عليه السالم (مى خواهم به زيارت حضرت سيد محمد 
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 :فـرمـود

من به طرفى كه آن آقا اشاره مى كرد نگاه كردم ، ديدم گنبد حضـرت                . ايـن حـرم حـضرت سيد محمد است       
 .ى بايست من چندين فرسخ از حرم مطهر دور باشم سيد محمد معلوم مى شود و حال آنكه م

 

به راه افتاديم ، در بـيـن راه مـن ) عليه السالم (بـه هر حال با هم قدم زنان به طرف حرم حضرت سيد محمد       
مـتـوجـّه شـدم كـه آن آقـا حضرت بقية اللّـه روحـى و ارواح العـالمين لتـراب مقدمـه الفــداء اســت و لـذا                          

 : را آن حـضـرت بـه مـن تـعليم دادند كه من به خاطر سپردم و آن مطالب اينها است مـطـالبـى

 : تـاءكـيـد زيـادى به من مى فرمودند كه -اول 

اى سيد تا مى توانى قرآن بخوان و خدا لعنت كـنـد كـسـانـى را كـه قـائل بـه تـحـريـف قـرآن و احـاديـث           
 .تـحـريـف را جعل كرده اند

 

 : مـى فـرمـودنـد كـه -دوم 

 .نوشته شده باشد بگذاريد) عليهم السالم (زيـر زبان ميت عقيقى كه نامهاى مقدسه ائمه اطهار 

 

 : مـى فرمودند-سـوم 

 .به پدر و مادر نيكى كن و اگر از دنيا رفته باشند، با خيرات و مبرّات به آنها اظهار محبت بنما

 

 : مى فرمودند-چهارم 

برو و همچنين قبور امـامزاده هـا و صـلحاء را        ) عليهم السالم   (وانى به زيارت اعتاب مقدسه ائمه اطهار        تا مى ت  
 .زيارت كن 
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 : مـى فـرمـودند-پـنـجـم 

تا مى توانى به سادات و ذريه علويه احترام كن و تو خودت هم قدر سـيـادت و انـتـسـابــت را بــه خــاندان                        
نعمتى كه خدا به تو داده است بسيار سپاسگذار باش ، زيرا اين انتساب موجب سعادت                رسالت بدان و براى اين      

 .و سربلندى تو در دنيا و آخرت خواهد بود

 

 : فـرمـودند-شـشـم 

نماز شب را ترك نكن و به آن بسيار اهميت بده و اظهار فرمودند حيف است كه اهل علم ، آنهائى كه خـود را                         
 .داومت به نماز شب نداشته باشندوابسته به ما مى دانند م

 

 : مـى فـرمـودنـد-هـفـتـم 

 .را از دور و نزديك ترك نكن ) عليه السالم (و زيارت سيدالشّهداء ) سالم اللّه عليها(تـسبيح حضرت زهراء 

 

 : مـى فـرمـودنـد-هـشـتـم 

و ) صلى اللّـه عليـه و آلـه         (اكرم  در مسجد پيامبر    ) سالم اللّه عليها  (خطبه حضرت صديقه طاهره فاطمه زهراء       
الم     (و خطبه حضرت زينب     ) عليه السالم   (خطبه شقشقيه حضرت اميرالمؤ منين على        در مجلـس   ) عليهـا السـ

 .يزيد را ترك نكن 

 

در اين موقع ما به نزديك درِ حرم رسيديم كه ناگهان آن حضرت از نظرم غائب شدند و خود را تنهـا مشـاهده                        
 .كردم 

 

قضيه را از معظّم له در سنين جوانى شنيده بودم و چون بعضى از هشت مطلب فوق را بـه اعـتـقــاد                      مـن اين   
آنـكه از دو لب حضرت بقية اللّه روحى لتراب مقدمه الفداء بيرون آمده مقيد بودم كه عمل كـنم فوائـد زيـادى                       
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               ت نمى دادند، مثل زيارت امامزاده ها    بردم ، بخصوص از بعضى آنها كه بين مردم معروف نبوده و يا به آن اهمي
 .و احترام به سادات 

 

 

 :مالقات شصتم 

 

 

 

نزديك مى كند امر بـه مـعــروف و         ) عليه السالم   (يـكـى از صـفات حسنه انسان كه يقينا او را به امام زمان             
ت دارد   نـهـى از مـنـكر است ، اين عمل پر ارزش كه ناشى از يك صفت انسانى محض است به قدرى اهم                    يـ

 .كه نظام دين مقدس اسالم بيشتر از هر چيز به آن بستگى دارد

 

اگر جامعه اى در مقابل بديها و خوبيها بى تفاوت باشد و براى آنها خوبى و بدى فرقى نداشته باشد آن جامعـه                       
 .حيات دينى و انسانى خود را از دست داده است 

 

 .رند روزبروز ترقّى مى كنند و به رشد خود مى افزايندمـردمـى كـه امـر بـه معروف و نهى از منكر دا

 

عالمى كه در مقابل بدعتها و انحرافها و ظلمها بى تفاوت است و امر به معروف و نهى از منكر نمى كنـد نمـى     
 .تواند خود را از ياران حضرت بقية اللّه روحى فداه بداند
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ت فــوق      يكى از    "حـاج شيخ محمد تقى بافقى      "مـرحـوم آقـاى    آن كسانى است كه در ايـن صـفت معروفيـ
العـاده اى دارد و در زمان رضاشاه كه اختناق و ظلم و گناه به اوج خود رسيده بود او قد عـلم كـرده ، امـر بـه                         

 .مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر مـى كـرد و حـتـّى اعمال ضد دينى رضاشاه را تقبيح مى نمود

 

 دست ?ـه زنـدان افـتـاد و تـبـعـيـد شـد ولى در عـيـن حـال از انجام وظيفه خودش او مـكـرّر در ايـن راه ب
نكشيد و لحظه اى از اين خدمت ارزنده كوتاهى نكرد و لذا مكرّر بـه مـحـضر حضرت بقية اللّـه روحـى فـداه                       

مالقات "اول كتاب مشرّف شد و از آن وجود مقدس بهره هاى زيادى برد كه ما بعضى از قضاياى او را در جلد 
نوشته ايـم و در ايـنـجـا سـرگـذشـت ديـگـرى از ايـشــان را بــراى شـمــا               ) عليه السالم    ("با امام زمان    

 .نقل مى كنيم 

 

 : مى نويسد"مسجد جمكران "در كتاب 

 : كه يكى از سادات متدين قم بوده است مى گويد"سـيـّد مـرتضى حسينى "آقـاى 

 به مسجد جمكران مى رفتيم      "حاج شيخ محمد تقى بافقى      " خدمت مرحوم آية اللّه آقاى       شبهاى پنج شنبه در   
. 

 

در يـكـى از شـبـهـاى زمـسـتـان كـه بـرف سـنـگـيـنـى آمــده بــود مــن در مـنــزل نــشسته بـودم ،                      
 .ناگهان بيادم آمد كه شب پنج شنبه است ، ممكن است آية اللّه بافقى به مسجد بروند

 

ز طـرفـى چـون آن وقتها مسجد جمكران راه ماشين رو نداشت و مردم مجبـور بودنـد كـه آن راه پيـاده                   ولى ا 
بروند و به قدرى برف روى زمين نشسته بود كه ممكن نبود كسى بتواند آن راه را راحت بپيمايد با خودم فكـر                       

 .مى كردم كه معظّم له به مسجد نمى روند
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ز منزل بيرون آمدم ، بيشتر مـى خواسـتم آيـة اللّـه بـافقى را پيـدا كـنــم و                      بـه هـر حـال دلم طاقت نياورد ا      
به هر طرف سراسيمه . بـه مـنـزلشـان رفـتـم ، در مـنـزل نبودند. نـگـذارم بـه مـسـجـد جـمـكـران بـرونـد
دوسـت  در آنجـا    .  كه سر راه مسجد جمكران است رسـيدم          "مير"سراغ ايشان را مى گرفتم تا آنكه به ميدان          

 :نانوائى داشتم كه وقتى ديد من اين طرف و آن طرف نگاه مى كنم از من پرسيد

 :چرا مضطربى و چه مى خواهى ؟ گـفتم 

 :نانوا گفت ! نمى دانم كه آيا آقاى آية اللّه بافقى به مسجد جمكران رفته اند يا در قم امشب مانده اند؟

مــن بــا شـنـيــدن ايـن جملـه          !! جد جمكران مى رفتنـد    من او را با چند نفر از طالّب ديدم كه به طرف مس            
 :خواستم پشت سر آنها بروم كه آن دوست نانوايم گفت 

 .آنها خيلى وقت است رفته اند شايد اال ن نزديك مسجد جمكران باشند

 

مـن از شـنـيـدن اين جمله بيشتر پريشان شدم و ناراحت بودم كه مبـادى در ايـن بـرف و كـوالك آنهـا بـه                          
 . بيافتندخطرى

 

 .بـه هـر حـال چاره اى نداشتم به منزل برگشتم ولى فوق العاده پريشان و مضطرب بودم ، خوابم نمى برد

 

را ديـدم كـه وارد      ) عليه السالم   (تا آنكه نزديك صبح مرا مختصر خوابى ربود در عالم رؤ يا حضرت ولى عصر                
 :منزل ما شدند و به من فرمودند

 :تى ؟ گفتم سيد مرتضى چرا ناراح

اى موالى من ناراحتيم براى آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى است زيرا او امشب به مسجد رفته و نمى دانـم                      
 :فـرمـود!! به سر او چه آمده است 

سـيـّد مرتضى گمان مى كنى ما از حاج شيخ دوريم همين اال ن به مسجد رفته بودم و وسائل اسـتراحت او و                       
 .دم همراهانش را فراهم كر
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 :از خـواب بيدار شدم به اهل منزل اين بشارت را دادم و گفتم 

وسائل راحتى آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى را فراهم ) عليه السالم (در خواب ديده ام كه حضرت ولى عصر 
 .كرده اند

 

شب كه از   اهـل بـيـتـم هـم چـون بـه هـمـيـن خـاطـر مـضـطـرب بـود خـوشـحـال شد و من فرداى آن                
 :مـنـزل بـيـرون رفـتم به يكى از همراهان آية اللّه بافقى برخوردم گفتم 

 :ديشب بر شما چه گذشت ؟ گـفـت 

جـايت خالى بود، ديشب اول شب آية اللّه بافقى ما را به طرف مسجد جمكران برد ما يا بـه خـاطـر شـوقــى                      
ـه ابدا برفى نيامده و زمين خشك است به طرف مسـجد  كـه در دلمـان بـود و يـا كـرامـتـى شـد مـثـل آنـك     

جمكران رفتيم و خيلى هم زود به مـسـجـد رسـيـديـم ولى وقتى به آنجا رسيديم و در آنجا كسى را نديديم و 
 .سرما به ما فشار آورده بود، متحير بوديم كه چه بايد بكنيم 

 

مسجد بسيار غريبى بود كـه در وسـط بـيـابــان    آخر آن زمانها مسجد جمكران ساختمانى نداشت و فقط يك    (
 ).افـتـاده بود و تنها خواص به آن مسجد مى رفتند و از بهره هاى معنوى آن استفاده مى كردند

 

 :نـاگـهـان ديـديـم سـيـّدى وارد مـسـجـد شد و به حاج شيخ گفت 

 .مى خواهيد براى شما لحاف و كرسى و آتش بياوريم 

 

 :ا كمال ادب گفتندآية اللّه بافقى ب

 .اختيار با شما است 
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آن سـيـّد از مـسـجـد بـيـرون رفـت پـس از چـنـد دقـيـقـه لحـاف و كـرسـى و مـنـقــل و آتــش آورد و     
 .بـا آنـكـه در آن نـزديـكـى هـا كـسـى نـبـود وسائل راحتى ما را فراهم فرمود

 

 :ـمـراهـان بـه او گـفت وقـتـى مـى خـواسـت از مـا جـدا شـود يـكـى از ه

 .ما بايد صبح زود به قم برگرديم اين وسائل را به كه بسپاريم 

 

 :آن سيد فرمود

هر كس آورده خودش مى برد و او رفت ما در فكر فرو رفته بوديم كه اين آقا ايـن وسـائل را از كـجـا به اين                         
اسـت آنـها را از دِه جمكـران بيـاورد اوال در   زودى آورده ، زيرا آن اطراف كسى زندگى نمى كند و اگر مى خـو       

 .آن شب سرد و كوالك برف كار مشكلى بود و ثانيا مدتى طول مى كشيد

 

بـاالخـره شـب را بـا راحـتـى بـسـر بـرديـم و صـبـح هـم كـه از آنـجــا بـيــرون آمـديــم آن وسـائل را                      
 .همانجا گذاشتيم 

 

ة اللّـه روحـى فـداه هـيچ گـاه                      مـن بـه او جـريـان خـوابـم را گـف       ـتـم و مـعــلوم شــد كــه حــضرت بقيـ
د تقـى بـافقى                       دوسـتـانـش را وانـمـى گـذارد و بـه آنـها كمك مى كند و براى مرحوم آقاى حاج شيخ محمـ

 .جريانات ديگرى هم از اين قبيل اتّفاق افتاده است كه در بين دوستانش معروف است 

 

 

 :مالقات شصت و يكم 
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اين است كه انسان عشق و محبت آن حضـرت را در            ) عليه السالم   (كى از وسائل ارتباط با حضرت بقية اللّه         يـ
 .دل ايجاد كند و همه روزه دقائق يا ساعاتى با آن حضرت به گفتگو بنشيند

 

 . خوشش مى آيد?اگـر كـسـى مـبـتال به عشق مجازى شده باشد مى داند كه عاشق از همه چيز معشوقش 

 

 .تمام متعلّقاتش را دوست دارد، لباسش را مى بوسد و از ذكر نامش خرسند مى گردد

 

 .او دوست دارد كه مردم هميشه محبوبش را مدح كنند و كسى كوچكترين مذمتى از او نكند

 

عـاشق خانه معشوقش ، شهر و ديار معشوقش را دوست دارد و حتّى هر چه متعلّق به او است ، اگـر چـه ذاتـا                          
من عاشقى را مى شناختم كـه چـون در نـام         . جب تنفّر ديگران است ولى چون از او است به آن عالقه دارد            مو

 . وجود داشت به هر نامى كه اين حرف در آن بود عشق مى ورزيد"سين "مـعشوقش كلمه 

 

 حـتــّى  عـاشـق ديـگـرى را مـى شـنـاخـتـم كـه لحـظـه اى از يـاد مـعـشـوقـش غـافـل نـمــى شــد و       
ه مـى شـد و        اگـر معشوقش در خانه و يا در بازار و يا در هر كجاى ديگر و يا هر كارى را كه مى كرد او متوجـ

 .هيچگاه معشوقش از نظرش مخفى نمى شد
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مـن يـك روز در حـاالت ايـن عـاشـق دلباخته فكر مى كردم كه چرا او تـا ايـن حـد مبـتال بـه عشـق ايـن                           
 حتّى يك لحظه آرام ندارد، ديدم بدون آنكه معشوق را ببينم نمـى تـوانم دربـاره اش                   مـعـشـوق گرديده و چرا   

 .قضاوت كنم 

 

 اگـر چـه از نـظــر        ?بـاالخـره يك روز او را ديدم متوجه شدم كه آن عاشق دلباخته حقّ دارد زيرا معشوقش                 
 .با شخصيت و با حيا بودقـيـافـه ظـاهـرى فـوق العـاده نـبـود ولى بـسـيـار بـا كمال و با ادب و 

 

 .و علّت عمده دلباختگى اين عاشق هم اگر چه خودش متوجه نبود همين بود

 

بـه عـبـارت واضـح تـر اگـر انسان يك فرد با كمال و با ادبى را ببينـد و فطـرت اصـلى و انسـانى خـود را از                          
 مى كـنـد و ارتـبــاط روحــى بــا او           دست نداده باشد، ناخودآگاه بسوى او كشيده مى شود و به او عالقه پيدا             

بـرقـرار مـى نـمـايـد و در مـقـابل او سر از پا نمى شناسد و مانند زنهاى مصرى كه وقتى يوسف را ديدنـد و                       
دستهاى خود را قـطـع كـردنـد و دردى احـسـاس نـنـمـودنـد، او هـم در زمـان وصال ناراحتى احساس نمى               

 .لذّت بخش مى داندكند و تمام درد را براى خود 

 

ات                      تش روحيـ و ضمنا ناگفته نماند كه انسان چه بخواهد و چه نخواهد، حتّى در عشقهاى مجازى متعلّـق محبـ
 .معشوق است و اگر جمال ظاهرى هم به آن اضافه شود بهتر است 

 

 بـاشـد، يــا   مثال بدون ترديد اگر شخصى جمال ظاهرى خوبى داشته باشد ولى روحيات او بسيار پليد و زشـت                
مـحـبـوبـيت پيدا نمى كند و يا آنكه اگر كسى به او عالقـه پيـدا كـرد تـا وقـتــى ايــن مـحـبــّت بـاقــى                 
خـواهـد بود كه روحياتش ظاهر نشده باشد و يا بين عاشق و معشوق سنخيت وجـود داشـته كـه ايـن عاشـق                        

 .عالقه به آن معشوق پيدا كرده است 
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ـ    وئى كه معتقد به وجود مقدس حضرت بقية اللّه االعظم روحى له الفداء هـستى ، معرفتـى               بـنـابـر ايـن اگـر ت
هم از روحيات و صفات آن حضرت مى داشتى و سنخيتى بين تـو و آن حضـرت بــود، يـعـنــى فـطــرت و                         

ى و  انسانيت را از دست نداده بودى چه مى خواستى و چه نمى خواستى و عاشق دلباخته آن حضرت مـى شـد                     
همه متعلّقات آن وجود مقدس را دوست مى داشتى و لحظه اى از يـاد او غـافـل نـمـى شــدى و در هـمــه                       
جـا او را مـى ديدى و در همه جا او را مدح مى كردى و با كسانى كه بـه آن حضـرت بـى عالقـه انـد نمـى                               

 .نشستى و دائما جلب رضايت او را مى كردى 

 

يا به او معتقد نيستى و يا او را نمى شناسى و يا بقدرى فطرت و انسـانيت را از                    پـس اگـر ايـن چـنـين نيست      
دست داده اى كه از كمال و جمال روحى خوشت نمى آيد و به آنها عالقه پيدا نمى كـنـى ، پــس در ايــنجا                         

عشـق و    روحى كه در تو هست از خود برطـرف نمـائى تـا               ?بايد خود را معالجه كنى و هر يك از اين امراض            
 .عالقه آن حضرت در تو ايجاد گردد

 

يـكـى از عـلمـاء و دانـشمندان معاصر كه در اصفهان منبر رفتـه بـود و سرگذشـت منبـر خـود را در مسـجد                         
گوهرشاد مشهد در نوارى نقل فرموده بود، قصه جوان عاشقى را متذكّر مى شود كه مطلـب مـا را تاءييـد مـى                        

 .نمايد

 

ن اين قضيه را از نوار معظّم له پياده مى كنم و لذا ممكن است در بعضى از عبـارات او                     ضمنا ناگفته نماند كه م    
 .مختصر تصرّفى كه مضرّ به اصل مطلب نباشد انجام داده باشم 

 

او در ضـمن سخنرانى بسيار پرشورى كه درباره مقام واالى حضرت بقية اللّه روحى و ارواح العالمين له الفداء و                   
 :ه آن حضرت داشته مى گويدعشق و عالقه ب

مـن در ايـن راه تـجـربـه هـائى دارم ، امشب مى خواهم يكى از آنها را حضور محترم جوانان عزيز مجلـس                     "
 .بگويم 
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نه آنكه فكر كنيد من به پيرمردها بى اخالصم ، نه ، اينطور نيست ، ولى جوانها زودتر به مـيــدان مـحـبــّت                       
 .ـم وارد شـدنـد دو منزل يكى مى روندوارد مـى شـونـد و وقـتـى ه

 

ت                      آنـهـا هـمـان گونه كه نيروى مزاجيشان قويتر از سالخورده ها است ، نيروى روحيشـان وقتـى در راه محبـ
 .افتاد سريعتر حركت مى كند

 

 .آنها از يورش به پرش و از پرش به جهش مى افتند و زود به مقصد مى رسند

 

 .، حتّى المقدور با عزيزان جوان بيشتر حرف بزنم اين است كه من دوست مى دارم 

 

 .سخن بگويم ) عليه السالم (يك ماه رمضان در مشهد مقدس تصميم گرفتم ، درباره امام زمان 

 

شبهاى اول رمضان مواظب مستمعين مجلس بودم كه ببينم پاى منبرم چه كسانى خوب به مطالب من گـوش                 
ـا خـوشـشـان مـى آيـد و چـه كـسـانـى كسل و بى اعتناى بـه مطالـب   مى دهـنـد و چـه كـسـانـى از آنـه     

 .من هستند

 

ديـدم جوانى پاى منبر من مى آيد ولى شبهاى اول آن دورها نشسته بود و شبهاى ديگر نزديك و نزديكتر مى                
ود جا مى شد تا آنكه از شبهاى پنجم و ششم پاى منبر مى نشست و از همه مستمعين زودتر مى آمد و براى خ             

 .گرفت 

 

 .وقتى من منبر مى رفتم او محو و مات ما بود
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حــرف مــى زدم كــه البـتــّه شـبـهــاى اول مـقــدارى              ) عـليـه الســّالم    (مـن از حـضـرت ولى عـصـر      
 .عـلمـى بـود ولى كـم كـم مـطـالب از عـلمـى بـه ذوقـى و از مقال به حال افتاد

 

حال حرف زدم ديدم ، اين جوان منقلب شد، آنچنان انقالبى داشت كه نسـبت بـه            وقتى من با يكى دو كلمه با        
 .تمام جمعيت ممتاز بود

 

يـك حال عجيبى ، كه با فرياد، يا صاحب الزّمان مى گفت و اشك مى ريخت و گاهى به خـود مـى پيچيـد و                          
 .معلوم بود كه او در جذبه مختصرى افتاده است 

 

مـى كـرد، وقـتـى جـذبـه او در مـن اثـر مـى گـذاشـت حال من بيشتر مى شد،               جـذبـه او در مـن تـاءثـيـر      
 .من هم بى دريغ اشعار عاشقانه و كلمات پرسوزى از زبانم بيرون مى آمد و مجلس منقلب مى شد

 

ايـن حـاالت اشـتـداد پـيدا مى كرد، تا آن شبهاى آخرى كه من راجع به وظايف شيعه و محبت بـه حضـرت                      
 :حرف مى زدم و مى گفتم ) عليه السالم (صر ولى ع

 .كه بايد او را دوست بداريم و در زمان غيبت چه بايد بكنيم 

 

آن جـوان بـه خـود مـى پـيـچـيـد و نـعـره هـاى سـوزنـده عـاشـقـانـه اى كـه از دل بـلنـد مـى شـد بــا                    
 .هم منقلب مى شديم فـريـاد يـا صاحب الزّمان ، يا صاحب الزّمان مى كشيد كه ما 

 

 :در نظرم هست كه يك شب اين اشعار را مى خواندم 
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يا صاحب الزّمان ، الغوث و االمان او مثل باران اشك مى ريخت ، مثل               -----دارنده جهان مولى انس و جان       
زن جوان مرده داد مى زد و صعقه اى كه دراويش دروغى در حلقه هاى ذكرشان مى زنند و خود را بـه زمـين                         

 .ى اندازند در اينجا حقيقت داشت م

 

 .او مى سوخت و اشك مى ريخت و به حال ضعف مى افتاد و مرا سخت منقلب مى كرد

 

 .انقالب من هم طبعا جمعيت را منقلب مى كرد

 

 .ضمنا جمعيت هم از اين تعداد كه در اينجا هست اگر بيشتر نبود كمتر هم نبود

 

ـرشـاد و چـهـار ايـوانـش پـر از جـمـعـيـّت بـود الاقل پـنج هـزار             يـعـنـى تـمـام فـضـاى مـسـجـد گـوه    
 .نفر در آن مجلس نشسته بودند گاهى مى ديدم دو هزار ناله بلند است 

 

از ايـن گـوشـه مـسـجـد يا صاحب الزّمان ، از آن گوشه مسجد يا صاحب الزّمان گفته مى شد و مجلس حال                     
 .عجيبى داشت 

 

 .مضان گذشت ، منبرهاى من هم تمام شدباالخره ماه مبارك ر

 

 .اما من تصميم گرفتم كه آن جوان را پيدا كنم 

 



 225

زيـرا هـمـان طـورى كه شما مشترى خوبتان را دوست مى داريد ما منبريها هم مستمع با حالمـان را دوسـت                     
 .مى داريم 

 

 .خالصه من به او دل بسته بودم 

 

 .برود) عليه السالم (آن كسى هستم كه عقب امام زمان آرى من شيفته و فريفته و عاشق دلسوخته 

 

مـن عاشقِ عاشق امام زمانم ، عاشق محب امام زمانم ، باالخره از اين طرف و آن طرف و از اطرافيانم سؤ ال                       
 :كردم كه 

 كجا است ؟ مـعـلوم شـد كـه او نـيـم باب دكّـان عطّـارى در فـالن                 ?آن جوان كِه بود و چه شد و آدرسش          
 .محلّه مشهد دارد، من حركت كردم و رفتم به در همان مغازه به سراغ اين جوان 

 

ديدم دكان بسته است ، از همسايه ها پرسيدم يك جوانى با اين خصوصيت در اينجا است ؟ آنها جواب مثبـت                      
 .دادند و اسمش را به من گفتند

 

 :گفتم 

 :او كجا است ؟ آنها به من گفتند

 دو سه روز مغازه را باز كرد ولى حـالش يـك طـور ديـگـرى شـده بـود و يـك هـفـتــه     او بعد از ماه رمضان    
جـوانـهــا خــوب دقــّت كـنـيــد ايــن          !! (اسـت مـغـازه را تعطيل كـرده و مـا نمـى دانـيم او كجـا اسـت                   

 ).سـرگـذشـتـى اسـت كـه مـن بـالواسـطـه بـراى شـمـاهـا نقل مى كنم 
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حـدود سـى روز در خـيـابـان تـهـران ، در مـشـهـد كـه منزل من هم همانجا بود، وقتـى                 بـاالخـره بـعـد از    
اما چه جور؟ الغـر شـده ، رنـگـش زرد و زار شده ، گونه هـايش               . از منزل بيرون آمدم اين جوان به من رسيد        

ارى شد و نام مرا مـى       وقتى به من رسيد اشكش ج     !! فرو رفته ، فقط پوست و استخوانى از او باقى مانده است             
 :برد و مى گفت 

دسـت  . خدا پدرت را بيامرزد خدا به تو طول عمر بدهد، هى گريه مى كند و صورت و شانه هاى مرا مى بوسـد         
 :به او گفتم !! مرا گرفته و با فشار مى خواست ببوسد

 :چى شده بابا جان چيه ؟ او بـا گـريـه و نـاله مـى گـفـت 

 :رزد، خـدا تـو را طـول عـمـر بدهد، و هى دعاء مى كرد و گريه مى كرد و مى گفت خـدا پـدرت را بـيـامـ

                         راه را به من نشان دادى ، مرا به راه انداختى ، الحمدللّه والمنّه به منزل رسيدم ، به مقصود رسيدم ، خدا بابـات
 .آن وقت بنا كرد به گفتن !! بيامرزه 

 

 .قصه اش را نقل كرد

 

 . كند و مثل ابر بهار اشك مى ريزدو حاال گريه مى

 

اگـر در محبتهـا و عشـقهاى مجـازى          . شـمـا تـوى دنـده مـحـبـّت حـتّى محبتّهاى مجازى هم نيافتـه ايـد           (
مـخـتـصـر سيرى كرده بوديد مى فهميديد من چه مى گويم ، در او يك حالى پيدا شده بود كـه وقتـى اسـم                        

 :ره گفت باالخ.) محبوب را مى برد بدنش مى لرزيد

 .شما در آن شبهاى ماه رمضان دل ما را آتش زديد دلم از جا كنده شد

 

 .پيدا كردم ) عليه السالم (عشق به امام زمان 
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 .همانطور بود كه شما مى گفتيد

 

 .دل در گذشته به كلّى متوجه آن حضرت نبود

 

 .اين هم كه درست نيست 

 

 .دا كردم كه او را ببينم كم كم دل من تكان خورد و رفته رفته عالقه پي

 

ولى در فـراقـش التهاب و اشتعال قلبى در سينه ام پيدا شد، بطورى كه شبهاى آخر، وقتى يـا صـاحب الزّمـان              
دلم نـمـى خـواسـت چـيـزى بـخـورم ، فـقط دلـم مـى           ! دلم نمى خواست بخوابم     ! مى گفتم بدنم مى لرزيد    

 .بالش تا او را پيدا كنم خواست بگويم يا صاحب الزّمان و بروم به دن

 

دلم فقط  ! وقـتـى مـاه رمـضـان تـمـام شـد رفـتـم تـا مـغـازه را بـاز كـنـم ديـدم دل به كسب و كار ندارم                   
با كسب و كار، كارى ندارم      ! دلم مى خواهد دلدار را ببينم       ! به يك نقطه متوجه است و از غير او منصرف است            

ـ   !  ديگر ! م را بـبينم به زندگى عالقه اى ندارم ، به خوراك و پوشاك عالقه ندارم                دلم مـى خـواهـد مـحـبـوب
دلم مى خواهد اين طرف و آن       ! ديگر دلم نمى خواهد در مغازه بنشينم        ! دلم نمى خواهد با مشترى حرف بزنم        

كـوه ،   از دكـان دسـت برداشـتم و آن را بسـتم و رفـتم بـه دامـن                    ! طرف بروم تا به محبوب ماه پيكر برسـم          
 .كوهسنگى 

 

ايـن كـوهـى اسـت كـه در مـقابل قبله مشهد واقع شده و آن وقت نيم فرسخ با مشهد فاصـله داشـت ولـى                       (
 ).حاال جزء شهر مشهد شده است 
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 :آن زمانها بيابان بود، من رفتم در آن بيابان ، روزها در آفتاب و شبها در مهتاب هى داد مى زدم 

بـه همـين    (ليت شعرى اين استقرّت بك النوى       "جائى ؟ آقاى مهربانم كجائى ؟       محبوبم كجائى ؟ عزيز دلم ك     
 ."عزيز على ان ارى الخلق و الترى ) مضامين 

 

 ...اين گلشن نيلوفرى آمد قفس ما-----آن بلبل مستيم كه دور از گل رويت 

 

 .هى ناله كردم ) آقاجان ، عزيز دل (

 

يش را مى گذاشت روى شانه من سرش را مـى گذاشـت روى     ايـنـجـا اشـك مـى ريخت و گاهى هم دستها       (
 ).دوش من 

 

 :مى گفت 

آنجا گريه كردم ، سوختم ، آنجا زار زدم ، خدا پدرت را بيـامرزد، عاقبـت روى آتـش دلـم آب وصـال ريختنـد،           
نم آن وقت شروع كرد به گفتن چيزهائى كه من نمى توا          (عاقبت محبوبم را ديدم ، عاقبت سر به پايش نهادم ،            

 ).بگويم ، نبايد هم بگويم 

 

 :وقتى گريه هايش را تمام كرد ديدم صورت مرا بوسيد و گفت 

 ...خداحافظ

 

 :گفتم ! من يك هفته ديگر بيشتر زنده نيستم 

 :چرا؟ گفت 
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ترسيدم كه بيشتر در دنيـا بمـانم        ! صورتم به پاى يار و دلدارم نهاده شد       ! به مقصودم رسيدم    ! به مطلبم رسيدم    
 .لب روشن من باز تاريك شوداين ق

 

خـداحـافـظـت ، مـا رفـتــيم تـو را        ! لذا درخواست مرگ كردم ، آقا پذيرفتند      ! اين روح پاك ، دوباره آلوده شود      
 .به خدا سپرديم مرا دعاء كرد و آن جوان پس از شش يا هفت روز ديگر از دنيا رفت 

 

قوم و خويشى نداشـت     ) عليه السالم   (اشت ، او با امام زمان       حـاال جوانها، شما نااميد نباشيد، او با شما فرقى ند         
 .كه شماها بيگانه باشيد

 

 .دل پاك مى خواهند، دل بدهيد ببينيد به شما توجه مى كنند يا نه 

 

 ...بنماى رخ ، كه خلقى ، واله شوند و حيران موالجان ، آقاجان ، بگشاى لب ، كه فرياد، از مرد و زن برآيد

 

 ).يت بروم قربان لبها(

 

از زبان هر كه عاشق است مى . بـيـا سخن بگو با جوانهاى ما، كه گوش مى دهند به كالمت ، يابن العسكرى            
 :گويم 

كى درد دردمندان ، از آن دهن برآيد بگشاى تربـت مـا، بعـد از                -----از حسرت دهانت ، جانها به لب رسيده         
بـه مـحـبـّت ذاتيت به خاتم االنبياء عشـق و         ! د خـدايـا كز آتش فراقت ، دود از كفن برآي       -----وفات و بنگر  

 .را در دل تمام اين جمعيت امشب قرار بده ) عليه السالم (محبت و شوق امام زمان 
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به حبيبت خاتم االنبياء دل اين جمعيت از مرد و زن ، عالم و عامى ، بچه و بزرگ از محبت و عشـق بـه                          ! الهنا
 .مملو و سرشار فرما) م عليه السال(امام زمان 

 

 ).پايان آنچه از آن منبر نقل شده (

 

 

 :مالقات شصت و دوم 

 

يكى از موانع تشرّف به محضر مبارك حضرت بقية اللّه روحى فداه اين است كه اكثرا استعداد حضـور محضـر                     
مى كنند و يا اگر آن وجـود    آن حضرت را ندارند و لذا اين دسته از افراد يا توفيق مالقات با آن حضرت را پيدا ن                  

مقدس را ببينند در آن موقع نمى شناسند و يا در آنها تصرّف واليتى مى شود كه نتوانند با آن حضـرت حـرف                        
 .بزنند و عرض ارادت كنند

 

بـنـابـرايـن اگر كسى بخواهد در مالقات با آن حضرت كامال موفّق باشـد و از آن وجـود مقـدس اسـتـفــاده                      
ـايـد بـايـد خـود را كـامـال مـسـتـعـد كـنـد، يـعـنـى قـبـل از تـوفيق بـه مالقـات بـا آن                  حـضـورى بـنـم 

حضرت ارتباط روحى با آقا برقرار نمايد و آن حضرت را كـامـال بـشـناسد كه مختصرى از چگونگى اين نحوه                   
 . شرح داده ايم "مصلح غيبى "از ارتباط را در كتاب 

 

 : نقل مى كند كه 68 در صـفـحـه " و كـرامـات مـعـجـزات"صـاحـب كـتـاب 

امين سـلمانى  "جمعى از افراد متدين و مورد وثوق از اهل علم نقل كرده اند كه مردى در كاظمين به نام آقاى         
 . بود كه تا حدودى جرّاحيهاى سطحى را انجام مى داد و مورد اطمينان افراد متدين بود"
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 :زد من آمد و گفت او نـقـل كـرد كه روزى زائرى ن

در دست و پا و زبانم قرحه هائى بيرون آمده كـه فـوق العـاده مـرا اذيـّت مـى كـنـد اگـر مـى تـوانـى آنـهـا                     
 .را عمل كن و جرّاحى نما

 

مـن وقـتـى او را مـعـايـنـه كـردم ديـدم معالجه او از دست من بر نمى آيد و از طرف ديگر دلم به حــال او                        
ذا مغازه را تعطيل كردم و او را به بغداد نزد طبيب متخصصى كه مسيحى بود بـردم ، او هـم بعـد از              سـوخـته ل 

 :معاينه و دقّت كامل گفت 

اين مرض مهلك و خطرناك است و عالج آن فقط با عـمـل جـرّاحـى انـجـام مـى شـود و احـتـمـال هــم                    
 . هم گنگ و هم لنگ خواهد شددارد كـه در زيـر عمل از دنيا برود و اگر خوب شود او

 

 :بيمار هر چه تضرّع و زارى كرد كه راه عالج آسانترى به او ارائه دهد طبيب گفت 

 .چاره اى جز رفتن به بيمارستان و عمل جرّاحى نيست 

 

بـاالخـره من و مريض ماءيوس شديم و به چند طبيب ديگر هم مراجعه كرديم ، همه همان جواب را دادنـد و                     
 .ج مـا را مـنـحـصـر بـه عـمـل جـرّاحـى بـا احتمال تمام خطرات دانستندراه عـال

 

مـن و مـريـض بـه كـاظـمـيـن بـرگـشـتـيـم امـّا ايـن دفـعـه مـريـض نـاراحـتـيـش بـيـشـتــر از قبـل                
 .بود زيرا عالوه بر دردى كه داشت ماءيوس از معالجه هم شده بود

 

 .ه بود و لحظه به لحظه بر اضطرابش افزوده مى شداو به حال اضطراب عجيبى افتاد
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ه و                           ا من تمام شـب را در غصـمـن قـدرى بـه او دلدارى دادم و از او خـداحـافظى كردم و به مغازه ام رفتم ام
ناراحتى بسر بردم ، صبح كه به مغازه رفتم و هنوز تازه در دكـان را بـاز كـرده بـودم ديــدم آن بـيـمــار بــا                             

 .خوشحالى و بشّاشيت نزد من آمد و مرتّب شكر و حمد الهى را مى نمايد و صلوات مى فرستدنـهـايـت 

 

 :گفتم 

 :چه شده ؟ گفت 

 .ببينيد هيچ اثرى از آن قرحه ها و غده ها در من نمى باشد

 

 :گفتم 

 :گفت ! تو همان مريض ديروزى هستى 

م با خود گفتم حاال كـه چـاره اى جـز مـردن     بله من همان مريض ديروزى هستم ، ديشب وقتى از تو جدا شد       
 .ندارم حمام مى روم و يك زيارت با طهارت واقعى مى كنم 

 

الم     (لذا حـمـام رفتم غسل زيارت كردم به حرم مطهر حضرت موسى بن جعفـر                مشـرّف شــدم ،     ) عليـه السـ
مد و كنار من نـشـسـت و دســت        نزد من آ  ) كـه يـقينا حضرت بقية اللّه روحى فداه بود       (نـاگـاه مـرد عـربـى    

 .مـبـاركـش را از سـر تـا پـاى مـن مـاليـده ، هـر كجا دستش مى رسيد فورا درد آن محل ساكت مى شد

 

 .تا آنكه آن مرض از سر و صورت و زبان و دست و پا و تمام بدن من بيرون رفت 

 

  :وقـتى اين معجزه را ديدم دامنش را گرفتم و با تضرّع و ناله گفتم

 :تو كه هستى كه مرا شفا دادى ؟ مـردم صداى مرا در حرم شنيدند و دور من جمع شدند و پرسيدند
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ه                       چه شده كه اين گونه تضرّع و زارى مى كنى ؟ حـضـرت بـقـيـّة اللّه روحـى فـداه بـراى آنكه مـردم متوجـ
 .دامن مرا گرفته و گريه و زارى مى كندشفا داده ولى او ) عليه السالم (حقيقت مطلب نشوند فرمودند او را امام 

 

بـاالخـره در ايـن بـيـن آن حـضـرت دامـن خـود را از دسـت مـن درآوردنــد و ناپديـد شـدند، آقـاى امـين                       
 :سـلمـانـى مـى گويند

و بـه   وقتى من او را ديدم و اين حكايت را شنيدم او را برداشتم و به بغداد نزد اطبائى كه او را ديده بودند بردم                         
آنها گفتم نزد شما آمده ام تا معجزه عجيبى را به شما نـشـان دهـم تـا بـبـيـنـيــد چـگـونــه غــده هــا و                        
قـرحـه هـا از وجـود او رفـتـه و شـفا يافته است و حـال آنـكه بيشتر از يك شبانه روز نيست كـه او از شـما                         

 . مقدس حضرت بقية اللّه روحى فداه پيدا كردندآنها همه تعجب كردند و اعتقاد به وجود. جدا شده است 

 

 

 :مالقات شصت و سوم 

 

 

 

اگـر كـسـى مدعى شود كه من ارتباط با حضرت بقية اللّه روحى فداه به طور دائم دارم و هر وقـت بـخـواهم                     
 . است مى توانم با آن حضرت حرف بزنم و جواب براى مردم بگيرم ، دروغگو است و ادعاء بابيت كرده

 

علـى بـن مـحـمــّد      "زيـرا در تـوقيع مقدس حضرت بقية اللّه روحى فداه به آخرين نايـب خاصشـان جنـاب                  
 : آمـده اسـت كـه فـرمـوده انـد"سـمـرى 

اال فـمـن ادعـى المـشـاهـدة قـبـل خـروج السـّفـيـانـى و الصـّيـحـة فـهــو كــذّاب مـفـتــر و الحـول و                   
 .ه العلى العظيم القوة االّ باللّ
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 :يـعـنـى 

بـا حـضــرت بـقـيــّة اللّـه       ) رابـطـه دائمـى مـثـل نـواب خـاصـّه      (كـسـى كـه ادعـاء مـشـاهـده يـعـنـى      
روحـى فـداه را قـبـل از خـروج سـفـيـانـى و صـيـحـه آسـمـانـى بـكـنــد دروغـگــو و افـتــراء زنـنــده                   

 .از خداى تعالى اسـت و حول و قوه اى نيست مگر 

 

ادعـاء ايـن نحـوه رابطـه را بــا آن      ) چه در غيبت كبرى و يـا ظهـور صـغرى      (بـنـابراين هيچكس نمى تواند     
عليـه  (حـضـرت بـكـنـد و خود را اين گونه با او مرتبط معرّفى نمايد، ولى ممكن اسـت حضـرت ولـى عصـر                       

ه به عنوان مرتّب و دائمى كه مـردم بـه او مراجعـه              به كسى پيغامى بدهند كه به ديگرى بگويد، باز ن         ) السالم  
 .كنند و او بگويد بسيار خوب چند روز ديگر مراجعه كنيد و جوابتان را بگيريد

 

 .زيرا باز اين همان نيابت خاصه مى شود كه نفى شده است 

 

د، حاال معلوم نـيـسـت  ايـن مـقـدمـه را در اينجا من براى آن نوشتم كه جمعى ناخودآگاه اين ادعاء را مى كنن                
در عــالم خـيــال ايــن ارتـبــاط را بـرقــرار مــى              ) بـا حـمـل بـر صـحــّت      (آيـا دروغ مـى گـويـنـد يـا      

كـنـنـد و مـنـظـورشـان ارتـبـاط روحـى اسـت بـه هـر حـال هــر چــه بـاشــد ايــن ادعــاء تــا زمــان                   
 .ظـهـور آن حـضـرت باطل و بايد تكذيب شود

 

ايــن نــحوه ارتبـاط را تـا صـيحه آسـمانى و خـروج سـفيانى                  ) عـليـه السـّالم   (ـرا حـضـرت ولى عـصـر     زي
 .محدودش كرده و آنها هم مقارن با ظهور آن حضرت است 

 

الم     (و لذا هر كجا كه ما مى گوئيم بايد افراد مسلمانى با امام زمـان                 ال       ) عليـه السـارتبـاط داشـته بـاشـنــد او
رتـبـاط روحـى اسـت و ثـانـيـا اگـر كـسـى جـدا بـمـانـنـد اوتـاد و ابـدال و سـيـصـد و سـيـزده مـنـظـور ا
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نـفـر اصـحاب خاص و ديگران ارتباط دائمى با آن حضرت داشته بـاشـد بــه كــسى نمـى گويـد و خـود آن            
 . بين مردم نهى مى فرمايندحضرت در اولين دفعه برقرارى اين ارتباط او را از اعالن اين نحوه ارتباط در

 

 كـه در مـشـهـد سـاكــن بـودنــد و بــه قـول             "حـاج سـيـّد حـسـيـن حـائرى     "مـرحـوم آيـة اللّه آقـاى     
 او افتخار علماء عاملين بوده است "عبقرى الحسان " در كتاب "حاج شيخ على اكبر نهاوندى "مرحوم آية اللّه 

 :نقل مى كرده كه 

سـاكن بـودم و منزلـى داشـتم كـه اكثـر زوار              ) باختران  (هـجـرى قـمـرى در كرمانشاه      1345مـن در سـال    
در وقت رفتن و برگشتن به كربال وارد آن مـى شـدند و هـر چنـد روز كـه مـى                       ) عليه السالم   (سـيـّدالشّهداء  

 .خواستند در آنجا مى ماندند

 

ـبـال نـمــى شـنـاخـتــم در مـنــزل مــا وارد           مـنـجـمـله در اوائل مـحـرّمـى سـيـّد غـريـبـى كـه او را ق         
 .شـد و چـنـد روزى در آنـجـا مـانـد و مـا هـم طـبـق معمول پذيرائى مى كرديم 

 

در ايـن بـين يكى از اهالى شهر نجف كه به ايران آمده بود به ديدن من آمد وقتى چشمش به آن سيد افتاد به 
 :من با اشاره گفت 

 :اسى ؟ گفتم كه اين سيد را مى شن

 .نه چون سابقه اى با ايشان ندارم 

 

 :گـفـت 

او يـكـى از كـسـانـى اسـت كـه سـالهـا بـه تـزكـيـه نـفـس و ريـاضـت مـشـغـول بـوده و بــه ظـاهر در                    
كوچه مسجد هندى دكان عطارى داشته و غالبا در دكان نبوده و هر چـنـد وقـت يـكـبـار مـفـقود مى شود و                    

 .ش از او تجسس مى كنند مى بينند كه او در مسجد كوفه در يكى از اطاقها مشغول رياضت است وقتى كسان
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 ).بـعـدهـا مـعـلوم شـد كـه اسـم ايـن شـخـص سـيـّد مـحـمـّد و اهل رشت است (

 

 :مـن وقـتـى از حـال او اطـّالع پـيـدا كـردم بـه او بـيشتر محبت نمودم و گفتم 

 .ولياء خدا مى دانندبعضى شما را از ا

 

 :اول آن را انـكـار كـرد ولى پـس از اصـرار بـه مـن گـفـت 

بـله مـن دوازده سـال در مـسـجـد كـوفه و غيره مشغول رياضت بودم و اين طور بـه مـن گفتـه بودنـد كـه                         
 .شرايط تكميل رياضت دوازده سال است و در كمتر از آن كسى به مقام كمالى نمى رسد

 

 . خواستم كه چيزى به من بگويدمن از او

 

 :گـفـت 

 .احضار جنّ مى دانم ولى چون آنها گاهى راست مى گويند و گاهى دروغ مى گويند به آنها اعتمادى نيست 

 

 .و نيز احضار مالئكه هم صالح نيست چون آنها مشغول عبادتند و از عبادتشان باز مى مانند

 

ـضـار مـى كـنـم كـه از آنـهـا هـر چـه سـؤ ال كنيم جواب مـى              ولى بـراى شـمـا روح عـلمـاء بـزرگ را اح       
 .دهند
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ضـمـنـا مـن در چـنـد سـال اخـيـر كه دولت به جوانها و زنها به اصطالح آزادى داده بود و بى بـنـدوبــارى                     
نى مـى   و توهين به مجالس سـيـنه زنى و روضه خـوا         ) يعنى در دوران رضاشاه     (و بـى دينى ، زياد گرديده بود        

گرديد، مقيد بودم كه به خاطر تقويت اساس روضه خوانى مـجـلس مـفـصـّل عــزادارى در مـنــزل اقـامــه                   
 .نـمـايـم و آن مـجـلس از اول طلوع فجر تا يك ساعت بعد از ظهر ادامه داشت 

 

 روزهاى ديگـر    در آن مجلس شصت نفر روضه خوان مى آمدند كه سى نفر آنها منبر مى رفتند و بقيه به نوبت                   
 .منبر مى رفتند و به تمام آنها پول داده مى شد

 

 .پنج نفر مداح هم تعزيه مى خواندند و ساعتى هم سينه زنى مى شد

 

طـبـيـعـى اسـت كه يك چنين مجلسى بسيار پر زحمت و پر خرج ولى من نمى توانستم كه آيا ايـن مجلـس                      
 .اه هست يا نه در عين حال مورد قبول حضرت بقية اللّه روحى فد

 

 مـيـهـمـانـمـان خـواسـتـم كـه او از ارواح عـلمـاء سـؤ ال كند كه آيـا ايـن                "سـيـّد مـحـمـّد "لذا از آقـاى    
 :هست يا نه ؟ او گـفـت ) عليهم السالم (مجلس مورد قبول اهل بيت عصمت و طهارت 

 دنـيـا رفـتـه انـد سـؤ ال مى كنم تا ببينم          بـسـيـار خـوب ، مـن امـشـب از چـهـار نـفـر از عـلمـائى كـه از           
 :كه آيا اين مجلس مورد قبول آنها هست يا خير و آن چهار نفر عالم عبارتند از

سـيــّد  " و مـرحــوم  "مـيـرزاى شـيـرازى " و مـرحـوم "مـيـرزا حـبـيـب اللّه رشـتـى   "مـرحـوم آيـة اللّه    
 ).عنى آقاى حاج شيخ حسن ممقانى ي ("سيد على داماد" و مرحوم "اسماعيل صدر

 

 :صـبـح كـه نزد او رفتم او گفت 

ديشب روح اين چهار نفر را احضار كردم و از آنها پرسيدم كه آيا اين مجلس مورد قبول اهـل بيـت عصـمت و                 
 :هست يا خير؟ آنـهـا بـه اتـّفـاق آراء گـفـتـنـد) عليهم السالم (طهارت 
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مى باشد و در روز نهـم       ) عليهم السالم   (ه و مـقـبـول اهـل بـيـت عـصمت       بـله ايـن مـجـلس مـورد تـوجـّ    
 .حضرت بقية اللّه روحى فداه هم به اين مجلس تشريف مى آورند) عاشورا(و يا دهم محرّم ) تاسوعا(محرّم 

 

 :من خيلى خوشحال شدم و به او گفتم 

 .چرا روزش را تعيين نفرموده اند

 

 :گفت 

 .مشب از همانها سؤ ال مى كنم و روز و ساعتش را هم تقاضا مى نمايم تا تعيين كنندمانعى ندارد باز ا

 

ضـمـنـا وضـع مـن در آن مـجـلس خـالف مـجـالسـى كـه اكـثـرا عـلمـاء تـشـكـيـل مـى دهـنـد بــود،                
 .كـه يك قسمت جائى كه خود مى نشستم با علماء باشد و بقيه مردم در قسمتهاى ديگر بنشينند

 

بـلكـه مـن دم در مـنـزل غـالبـا ايـسـتـاده بـودم و بـراى هـمـه احـتـرام قائل بودم لذا اين مجلـس مـورد                    
 حاضر مى شـدنـد و بلكه راه عبـور و مـرور بسـته    ?توجه عموم اهل شهر بود و جمعيت زيادى در آن مجلس        

داخل منزل هستند بيرون بروند و بعد مى شد و جمعى در كوچه هاى اطراف منتظر مى شدند تا جمعيتى كه در 
 .اينها در جاى آنها بنشينند

 

 :بـاالخـره فـرداى آن روز آقـا سـيـّد مـحـمـّد گـفـت 

عليه (كـه ديـشـب از هـمـان عـلمـاء مـطلب شما را سؤ ال كـردم آنـهـا جـواب دادند كه حضرت ولى عصر                   
ـالن دقـيـقـه وقـتـى كـه شـمـا كـنـار چـاه كـه نـزديــك  در فالن سـاعـت و ف   ) تاسوعا(روز نهم   ) السالم  

در مـنـزل اسـت نـشـسـتـه ايـد بـه مـجـلس تـشـريـف مـى آوردنـد در آن وقـت يـك مـرتـبـه حال شما                 
 .تغيير مى كند و تمام بدنتان تكان مى خورد
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ـ  (در آن وقـت نـگـاه كـنـيـد در ايـن نـقـطـه مـعـيـّن           مى بينيد كه عده    ) سـمـتـى از منزل كرد   اشـاره بـه ق
 . نشسته اند?اى حدود دوازده نفر به هيئت خاص و لباس مخصوص 

 

 .يكى از آنها حضرت بقية اللّه روحى له الفداء است 

 

يك ساعت آنجا هستند و بعد با مردم بيرون مى روند و شما با همه توجهى كه خواهيد كرد متوجه رفـتن آنهـا                   
 .نمى شويد

 

 

شـمـا مـقـيـّد بـاشـيـد كـه در آن وقـت بـا وضـو بـاشـيـد و شـمـا مـى رويــد كــه خـدمـتــى بـكــنيد                     
مـثل چاى دادن و استكان برداشتن آنها براى شما قيام نمى كنند و مى گويند اينجا خانه خودمان هست شـما                     

 .برويد دم در خانه و از مردم پذيرائى بكنيد

 

و همراهانشان در مجلس تشريف دارنـد دو نـفــر          ) عليه السالم   ( حضرت ولى عصر     در مـدت يك ساعتى كه    
روضـه خـوان مـنـبـر مـى رونـد و آنـهـا بـا آنـكـه مـصـيـبت نمى خوانند مجلس بسيار با حال و پرشور مى    

 .شود

 

 .ضجه مردم به گريه و ناله بلند مى شود كه با روزهاى ديگر خيلى فرق دارد
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 كـه هـر روز مـنـبـرش يـك سـاعـت طـول مى كشد و مجلـس دو بعـد از                 "اشـرف الواعـظـيـن   " و آقـاى 
ظهر ختم مى گردد، آن روز در اين ساعت برخالف عادت مى آيد و منبر مى رود و از حضرت بقية اللّه روحـى                        

 .فداه حرف مى زند

 

 "تاسوعا"بود كه براى من گفت و من تا روز          بـه هـر حـال آقـاى سـيد محمد اين مطالب را روز پنجم محرّم             
 .ساعت شمارى مى كردم 

 

روز تـاسـوعـا اتـّفـاقـا جمعيت عجيبى به مجلس آمده بود من در اثر كثرت جمعيت در آن ساعت مـعين كنار                   
ديـد  چاه نشسته بودم كه ناگاه بدنم به لرزه افتاد تكان عجيبى خوردم فورا به همان نقطـه معـين نگـاه كـردم                        

 .دوازده نفر حلقه وار دور يكديگر نشسته اند

 

لبـاسـشـان مـتـعـارف بـود هـمـه كـاله نـمـدى كـرمـانـشاهى بسر داشتند، همه آنها سبزه و قـوى هيكـل               
بودند، همه آنها در حدود سنّ چهل سالگى بودند، موهاى ابرو و ريش و موى سرشان سياه بــود، مــن فــورا                       

 .م و به خدمتشان رسيدم و با فرياد صدا زدم براى آقايان چائى بياوريدجـمـعـيـّت را شكافت

 

آنـهـا بـه روى مـن تبسم كردند ولى احترامى كه در آن مجلس حتّى حكومت و امراء و همه مردم از من مـى                 
 :كـردنـد آنـهـا نسبت به من ننمودند و به من گفتند

 . اند شما برويد دم در خانه و از مردم پذيرائى كنيداينجا خانه خودمان است براى ما همه چيز آورده

 

مـن بـدون اخـتـيـار بـرگـشـتـم دم در خـانـه و نـمـى دانـسـتـم كـه آنها از كجا وارد شده اند ولى احتمال                   
 .دادم كه از در اطاق بين بيرونى و اندرونى آمده باشند
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 و با آنكه رسم است روز تاسوعا بايد از حـاالت حضـرت              به هر حال در آن ساعت دو نفر از وعاظ به منبر رفتند            
بخوانند، ناخودآگاه آنها خطاب به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مطالبى مى گفتند كه              ) عليه السالم   (ابوالفضل  

 .مردم در فراق آن حضرت گريه مى كردند

 

 . مى كردندآنها به آن حضرت تسليت مى گفتند و از آن حضرت در فشارهاى دنيا استمداد

 

 .مجلس هم شور عجيبى داشت از نظر گريه و زارى هنگامه اى بود

 

د در هـمــان          د محمـآقاى اشرف الواعظين كه بايد بعد از ظهر بيايد و مجلس را ختم كند، طبق گفته آقاى سي
 : گفت اول صـبح آمد و برخالف عادت كه بايد به اطاق روضه خوانها برود، كنار من دم در خـانه نشست و

 زيادى دارم و بايد خود را       ?زيرا فردا كه عاشورا است مجالس       . من امروز تعطيل كرده ام كه رفع خستگى كنم          
 .براى فردا مهيا كنم 

 

ولى ايـن مـجـلس را نـتوانستم تعطيل كنم و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتى روى منبر نشست سكوت 
 .بايد بگويدممتدى كرد مثل كسى كه نمى داند چه 

 

 :سـپـس با صداى بلند بدون مقدمه معمولى كه اهل منبر به آن مقيدند گفت 

 .اى گمشده بيابانها روى سخن ما با تو است 

 

مردم به قدرى از اين كلمه بى تابانه به سر و صورت مى زدند و اشك مى ريختند كه اكثـر آنـهــا بــى حـال             
 .بود ولى ناگهان ديدم آنها نيستند و از مجلس خارج شده اندشدند من مرتّب چشمم به آن دوازده نفر 
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در ايـنـجـا آيـة اللّه آقـاى حـاج سـيـّد حـسـيـن حـائرى كـرامـاتـى از آقــاى سـيــّد مـحـمــّد رشـتــى                   
 :نـقل كرده اند كه 

 .نيم ما به خاطر اختصار و اينكه آنها از موضوع بحث كتاب ما خارج است از نقلش خوددارى مى ك

 

ضـمـنـا از ايـن قـضـيـّه اسـتـفـاده مـى شـود كـه در مـجـالسـى كـه مـنـبـرى و يـا اهـل مـجـلس بـى                 
اخـتـيـار مـتـوجـّه حـضـرت بـقـيـّة اللّه روحـى فـداه مـى شـونـد احتمال قوى دارد كـه آن حضـرت در آن            

 .مجلس تشريف داشته باشند

 

 

 :مالقات شصت و چهارم 

 

 

 

جـع تقليدى كه از ناحيه مقدسه حضرت بقية اللّه روحى فداه تاءييد شده اند قطعا با آن حـضـرت ارتـبـاط                   مـرا
خـاصى دارند ولى نبايد آن ارتباط را به كسى بگويند، زيرا اگـر گفتنـد طـبـعــا ادعــاء نـيـابــت خـاصــّه و                        

 .اء باطل است بـابـيـّت را كـرده انـد كـه در غـيـبـت كـبـرى ايـن ادعـ

 

 يكى از همان مراجعـى بـود كـه قـطـعــا بــا              "آية اللّه العظمى آقاى بروجردى      "اسـتـاد بـزرگـوار ما مرحوم     
حـضـرت بـقـيـّة اللّه روحـى فـداه ارتـباط داشت ، در اينجا آن قدر قضايا و كرامات مـخـتـلفـى نـقـل شـده        

 .م شايع بوده كه نقلش كتاب را طوالنى مى كندو در بـيـن طـالّب قـم در زمان خود آن مرحو
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ولى از بـاب نـمـونـه قـضـيـّه اى كـه عـده اى نـقل كرده اند و اين قضيه ارتباط آن مرحوم را با حـضــرت                      
 .ثـابـت مـى كـنـد نقل مى كنيم ) عـليـه السـّالم (ولى عـصـر 

 

حـسـن بـقــّال   "ه از اهـل مـنـبـر قـم اسـت و آقـاى          كـ "سـيـّد حـبـيـب اللّه حـسـيـنـى قـمـّى      "آقـاى  
 كـه فـعـال در تـهـران اسـت بـا هـم قـرار مـى گـذارنـد كـه يـك ســال شـبـهــاى جمعـه بـه مسـجد                       "

جمكران بروند و حوائج خود را از حضرت بقية اللّه روحى فداه بـگـيـرنـد، ايـن عـمـل را يـك سـال انـجــام                  
 .ـشـرّفـى بـرايـشـان حاصل نمى شودمـى دهـنـد و ت

 

 :شب جمعه اى كه بعد از يك سال بوده ، آقا حسن به آقاى سيد حبيب اللّه مى گويد

 .بيا با هم امشب هم به مسجد جمكران برويم 

 

 :آقاى سيد حبيب اللّه مى گويند كه 

 .ى روم چون من يك سال به مسجد جمكران رفته ام و چيزى نديده ام ديگر به آنجا نم

 

آقـا حـسـن زيـاد اصـرار مـى كـند كه امشب را هم هر طور هست بيا با هم برويم ، شـايد نتيجـه اى داشـته         
 .باشد

 

بـاالخـره حـركـت مـى كنند و پياده به طرف مسجد جمكران مى روند در بين راه سيد مجلّلى را مى بينند كه                   
و از دور مى رود، آنها مطمئن مى شـوند كـه او حضـرت                روى شانه گرفته     "سه شاخ خرمن    "مانند كشاورزان   

 .بقية اللّه روحى فداه است 

 

 :آقاى سيد حبيب اللّه مى گويد
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مـن وقـتـى چـشـمـم بـه آن حـضـرت افـتـاد قـضـيـّه سـيـّد رشـتـى كـه در مـفـاتـيـح نقل شـده بيـادم                  
 .آمد

 

 :به آقا حسن گفتم 

 .برو و از آن حضرت چيزى بخواه 

 

 :آقا حسن جلو رفت و سالم كرد و گفت 

 .آقا خواهش دارم با دست مبارك خودتان دشتى به من بدهيد

 

 :حـضـرت بـه او سـكـّه اى مـى دهـنـد، سـپـس رو كـردند به من و فرمودند

 حاجت تو هم نزد آقاى بـروجـردى اسـت ، وقـتـى بـه قـم رفـتـى نـزد آقـاى بـروجـردى بـرو و بـگـو چـرا   
از حـال فالن كس كه در مصر است غافلى و چند جمله ديگر كه سرّى بود به من فرمودنـد كـه بـه آيـة اللّـه              

 .بروجردى بگويم و بعد آن حضرت تشريف بردند

 

آقـا حـسـن وقـتـى بـه سـكـّه نـگـاه كـرد ديد تنها روى آن خطّى ضربدر زده انـد و چيـزى بـر آن نوشـته                        
 .نشده است 

 

ـتـى بـه مـسـجـد جـمـكـران رفـتـيـم و قـضـيـّه را بـراى مـردم نـقـل كرديم آنها سكّه را در بـاالخـره وق
ميان آب انداختند و از آن آب به قصد استشفاء آشاميدند و به سر و صـورت خـود مـاليـدنـد مـن هـم پـس از                      

روجردى رفتم ولى تا سـه روز موفّـق         آنـكـه از مـسـجـد جـمـكـران بـه قـم بـرگـشـتـم بـه منزل آية اللّه ب           
 .به مالقات حضرت آية اللّه بروجردى در جلسه خصوصى نشدم 
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 :روز سـوم كـه خـدمـت آن مرحوم رسيدم بدون مقدمه فرمودند

 :سه روز است كه من منتظر تو هستم كجائى ؟ عرض كردم 

 .آقا موانعى بود كه موفّق به مالقات خصوصى نمى شدم 

 

 :بـروجـردى فـرمـودندآيـة اللّه 

حاجت تو اين است كه مى خواهى به كربال بروى ، لذا مبلغى پـول بـه من دادند و من مطـالبى كـه حضـرت                         
بقية اللّه روحى فداه فرموده بودند به آية اللّه بـروجـردى عـرض كـردم و آيـة اللّه بـروجـردى بـه آقـا حسـن                    

 :گفتند

 :ار و ناپاك نشان مى دهى ؟ ضـمنا من به آقاى بروجردى عرض كردم كه چرا آن سكّه را به افراد معصيت ك

 .آقا شما چيزى بنويسيد كه من گذرنامه بگيرم و به كربال بروم 

 

 :آية اللّه بروجردى فرمودند

 .تو گذرنامه نمى خواهى فالن دعاء را بخوان و از مرز عبور كن و به كربال برو

 

ردم و بـه طـرف عـراق رفـتم وقتـى بـه مـرز عـراق رسـيدم بـا آنكـه                     مـن هـم هـمـان روزهـا حـركـت كـ     
هـمـراهـان مـن هـمـه گـذرنـامـه داشـتـنـد بـيـشـتـر از مـن كـه گـذرنـامـه نـداشـتــم معطّـل شـدند و            

 .احدى از من مطالبه گذرنامه نكرد

 

 

 :مالقات شصت و پنجم 

 



 246

 

 

م عوالم جهان هستى است ، امروز خداى تعالى كسى را برتر و حـضـرت بـقية اللّه روحى فداه سيد و بزرگ تما      
 .بزرگتر و با عظمت تر از حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه روى كره زمين خلق نكرده است 

 

كسى كه او را دوست داشته باشد، خدا را دوست داشته و كسى كه او را دشمن داشته باشـد، خـدا را دشـمــن                         
 . بشناسد خدا را شناخته و كسى كه او را عزيز بدارد خدا را عزيز داشته است داشـتـه و كـسـى كه او را

 

 : كـه يـكـى از عـلمـاء اهل معنى معاصر است مى فرمود"شـيـخ مـحـمـّد كـوفـى "مـرحـوم آقـاى 

در شـب نـوزدهم ماه رمضانى بود كه تصميم گرفتم آن شب و شب بيست و يكـم مـاه رمضـان را در مسـجد                    
بود به گوشه اى بروم و دربـاره        ) عليه السالم   (يتوته كنم و ضمنا چون ايام عزاى حضرت اميرالمؤ منين           كوفه ب 

 .مصائب آن حضرت فكر كنم و عزادارى نمايم 

 

الم   (لذا شب نوزدهم ماه رمضان نماز مغرب و عشاء را در مقام حضرت اميرالمؤ منين               بجـا آوردم و  ) عليـه السـ
. تم كه به گوشه اى براى افطار كردن بروم ، لذا متوجه به طـرف شـرقـى مسجد شدم            بـعـد تـصـمـيـم گـرف  

از اطاق اول گذشتم وقتى به اطاق دوم رسيدم ، ديدم آنجا فرشى انـداخـتــه انــد و شـخـصــى عـبــا بــه                        
ـ                      ت داشـت كن ار او  خـودش پـيـچـيـده و روى آن فرش خوابيده و شخصى هم از اهل علم كه لبـاس روحانيـ

 .نشسته است 

 

 :مـن بـه آنـهـا سـالم كردم ، آن اهل علم به من جواب داد و گفت 

 .اطاعت كردم و در آنجا نشستم . بيا اينجا بنشين 

 



 247

او احـوال عـلمـاء و افـاضـل خـوب نـجف را از من پرسيد و من جواب مى دادم كه الحمدللّه همه آنها خـوب                      
 .و سالمند

 

 :خـصـى كـه آنـجـا دراز كـشـيـده بـود چـيـزى بـه آن اهـل عـلم گـفـت در ايـن بـيـن آن شـ

 :كـه مـن نـفـهـمـيـدم او چـه گـفـت ولى مـن از آن اهـل عـلم سـؤ ال كـردم كـه 

 :ايـن كـيـسـت ؟ او در جـواب گـفـت 

م كه او مى خواهد ايـن       ايـن سـيـّدِ عـالَم اسـت مـن در دل اين سخن را خيلى بزرگ تصور كردم و فكر كرد                
 .است ) عليه السالم (سيد را خيلى بزرگ معرّفى كند زيرا سيدِ عالَم فقط حضرت حجة بن الحسن 

 

 :لذا مـن بـراى آنـكـه اشتباه او را رفع كنم به او گفتم 

 :اين سيد عالِم است ، گفت 

ف نگاه كردم ديدم در و ديوار مسجد كوفه         مـن ديگر ساكت شدم ولى وقتى به اطرا       . نه اين سيدِ عـالَم اسـت      
 .بـه قـدرى پـر نـور اسـت كـه نـور چـراغـهـا مـثـل شـمـعـى در مقابل آفتاب قرار گرفته است 

 

در ايـن بـيـن آن مـعمم آب خواست فورا شخصى ظاهر شد و كاسه آبى به دست او داد، او مقدارى آب خـورد    
 .و بقيه آن آب را به من داد

 

 :ه او گفتم من ب

 .تشنه نيستم ، آن كسى كه پيدا شده بود و آب را آورده بود كاسه آب را از او گرفت و غايب شد
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نماز بخـوانم و در مصـائب آن        ) عليه السالم   (مـن در ايـن مـوقع برخواستم كه در مقام حضرت اميرالمؤ منين            
 .حضرت فكر كنم و گريه نمايم 

 

 :آن اهل علم از من پرسيد

 .مى روى ؟ من به او نيتم را گفتم كجا 

 

او بـه مـن بـارك اللّه و مـرحـبـا گـفـت و مـن بـه طـرف مـقـام كـه چـنـد قـدمـى بـا ايـن محـل بيشـتر                   
 .فاصله نداشت رفتم وقتى برگشتم و به آنها نگاه كردم ديدم آنها نيستند

 

 

 :مالقات شصت و ششم 

 

 

 

 .رت بقية اللّه روحى فداه برسند بيشتر براى درخواست امور دنيائيست غالبا كسانى كه مى خواهند خدمت حض

 

عـليــه  (ولى جـمـعى هستند كه دائما به فكر معنويات و رشد و كمالند و اگر درخواست مالقات با امام زمــان    
حضـرت ولـى    را هم دارند تنها و تنها براى معنويات و كماالت و لذّت معنوى بردن از محضر مقدس                  ) السالم  

 .است ) عليه السالم (اللّه االعظم امام زمان 
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امـّا اگـر كـسـانـى پـيـدا شـوند كه هر چه مى خواهند، چه مربوط به امور دنيائى باشـد و چـه مـربــوط بــه            
امـور مـعـنوى و اخروى از آن حضرت بخواهند و بدانند كه سر تا پاى وجودشان احتيـاج اسـت و آن حضـرت                       

و همه به او    . ه است و عين اللّه و لسان اللّه و به بى نيازى پروردگار متعال از همه چيز بى نياز است                     چون يداللّ 
بخاطر آنكه او وجه اللّه است محتاجند و لذا بايد هـر چـه از خـدا مـى خـواهـنـد بـا تـوسـّل بـه آن حضـرت                      

 :ر دنـيـا و آخرت را بخواهند و بگويندباشد و وقتى به مالقاتش مشرّف مى گـردنـد از آن حـضـرت خـيـ

 ))16(("ربن ا ا تِن ا فِى الدنْي ا حـَسـَنـَةً و فـِى االَّْخـِرَةِ حسنَةً وقِن ا عذ اب النّ ارِ"

 

 :يعنى (

 .بهتر است ) به ما در دنيا و آخرت خوبى عنايت كن و ما را از عذاب جهنّم نگهدار! پروردگارا

 

 از عـالم جـليـل و سـيـّد بـزرگــوار مـرحــوم          "عـبـقـرى الحـسـان   " در كـتـاب    "ونـدى  نـهـا"مـرحـوم  
 : نقل مى كند كه فرمود"سـيـّد عـبـداللّه قـزويـنـى "آقـاى 

 هجرى قمرى با زن و فرزندم براى زيارت به عتبات عاليات مشرّف شديم ، روز سـه شـنبه                    1327من در سال    
 . مسجد كوفه رفتيم رفقا خواستند همان روز به نجف اشرف برگردنداى بود كه از نجف اشرف به

 

 :مـن گـفـتـم 

خـوب اسـت امـشـب كـه شـب چـهـارشـنـبـه اسـت بــه مـسـجــد سـهــله بـرويــم و اعـمــال شــب                    
 :چـهـارشـنـبـه مـسـجـد سـهـله را بـجـا آوريـم اول رفـقـا قبول كردند ولى بعد پشيمان شدند و گفتند

 .ما شبانه در اين بيابان حركت نمى كنيم 

 

ولى مـن بـا سـه نـفر زن كه همراهم بودند سوار مركب شـديم و بـه طـرف مسـجد سـهله رفتـيم و نـمــاز                           
مـغـرب و عـشـاء را بـه جـمـاعـت خـوانـديـم و بـعـد مـشـغول دعاء و اعمـال مسـجد گرديـديم ، ناگهـان                     

 .و ما بايد حتما به طرف كوفه برگرديم متوجه شديم كه از شب خيلى گذشته 
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 :ترس عجيبى بر من غالب شده بود، با خودم مى گفتم 

 .من چگونه با سه نفر زن به تنهائى با يك عرب چهاروادار در بيابان تاريك به كوفه برگردم 

 

فرين شـبيخون   عـالوه در آن سـال عـطـيـّه نـامـى بـا دولت عـراق يـاغـى شـده بود و براى آذوقه به مسـا                 
 .مى زد و اين موضوع بيشتر سبب ترس من شده بود

 

ل شـدم و از آن وجـود                       عـصـر ارواحـنـا فــداه متوسـ لذا بـا نـهـايـت اضـطـراب در قـلب بـه حـضـرت ولى
 .مقدس كمك خواستم 

 

 روشـنائى  كه در وسـط مسـجد اسـت افتـاد، در آنجـا     ) عليه السالم (ناگهان چشمم به مقام حضرت ولى عصر   
عجيبى كه چشم را خيره مى كرد و مثل آن بود كه خورشيد تمام نـورش را در آن محوطـه كوچـك متمركـز                         

 .كرده است ، مشاهده مى شد

 

فـورا بـه طـرف مـقـام رفـتـم ديـدم سـيـّد بـزرگـوارى بــا كمـال عظمـت و جـالل و بزرگـوارى در ميـان                       
 .محراب نشسته و عبادت مى كند

 

و زانـو نشستم و دست مباركش را بوسيدم خواستم پيشانى او را هم ببوسم كـه خـود را عـقــب                     خـدمـت او د  
كـشـيـد و نـگـذاشـت و مـن كـنـار او نـشـسـتـم و مـشـغـول دعـاء و زيـارت شـدم ، او هـم مـشـغــول                   

ه سـالم مـى كـردم او        ولى وقتى من به وجود مقدس حضرت بقية اللّه ارواحنا فـدا           . دعـاء و اذكـار خودش بود    
 :جواب مى فرمود و مى گفت 

 :من در دل مقدارى ناراحت شدم با خود گفتم ! و عليكم السالم 
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 .من به امام زمانم سالم مى كنم او جواب مى دهد

 

 :آن وجـود مـقـدس رو بـه مـن كـرد و فـرمـود

 ام كه شما را به مسجد كوفه برسـاند و           بـا اطـمـينان دعاء و عبادت كنيد من به اكبر كبابيان سـفـارش كـرده           
 .شام بدهد، من وقتى اين را از آن وجود مقدس شنيدم با او ماءنوس شدم و از آن حضرت سه حاجت خواستم 

 

 :اول 

 .وسعت رزق و رفع تنگدستى كه قبول فرمودند

 

 :دوم 

 .رمودندايـنـكـه قـبـر مـن وقـتـى مـُردم در كـربـال بـاشـد ايـن را هـم قبول ف

 

 :سوم 

 :از آن حضرت فرزند صالحى خواستم كه فرمودند

زيرا در اول جوانى زن پدرى داشـتم كـه دختـر            (اين در دست ما نيست ، من ديگر ساكت شدم و اصرار نكردم              
الم     (خوبى داشت و او را به من نـمى دادند و من در حرم حضرت على بـن موسـى الرّضـا                       از خـدا   ) عليـه السـ

بعـدها او را بـه مـن داده بودنـد لـذا        . دم كه آن دختر را به من بدهند ديگر از خدا اوالد نمى خواهم               خواسته بو 
 ).اصرار نداشتم كه داراى فرزند بشوم 

 

بـعـد از مـن زنم خدمت حضرت بقية اللّه روحى فداه رسيد و او هم از آن حضرت سه حاجـت خواسـت يكـى                        
 .و دفن كنم آنكه قبل از من بميرد و من او را كفن 
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 :دوم 

 .وسعت رزق خواست 

 

 :سـوم 

آنـكـه يـا در كـربـال و يـا در مـشـهـد مـقـدس دفـن شود كـه آن حضـرت هـر سـه حاجـت آن را قــبول                          
 ).بعدها هر سه اين حوائج برآورده شد و زنم در مشهد از دنيا رفت و من خودم او را به خاك سپردم . (فرمودند

 

 .من بود او هم جلو آمد و او هم سه حاجت از آن حضرت خواست زن ديگرى كه همراه 

 

 :يـكـى شفاى زن پسرش بود كه آن حضرت فرمودند

 .شفا خواهند داد) عليه السالم (آن را جدم حضرت موسى بن جعفر 

 

 :دوم 

 .ثـروت و مـكـنـت بـراى پـسـرش خـواسـت كـه آن را هـم قبول فرمودند

 

 :سـوم 

 .راى خـودش خـواسـت كـه آن را هـم قبول فرمودندطـول عـمـر بـ
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و من خودم ديدم كه عروسش در كاظمين شفا يافت و پسرش از ثروتمندان گرديد و خودش نود و پـنج سـال                       
 .عمر كرد

 

 :سـيـّد عـبـداللّه قزوينى مى گويد

 :بعد از دعاء و زيارت و اين گفتگوها من از مقام بيرون آمدم ، زنم به من گفت 

 :هميدى اين آقا كه بود؟ گفتم ف

 :نه ، او گفت 

 .بودند) عليه السالم (اين آقا حضرت ولى عصر 

 

مـن وقتى برگشتم و به داخل مقام نگاه كردم ، ديدم نه نورى وجود دارد و نه آن آقا كه تا به حــال ايـنـجــا                          
ظلمت و تاريكى تمام مسجد      . بـودنـد، فـقـط يـك فـانـوس در وسط مقام آويزان است و چيز ديگرى نيست            

 .و همه جا را فرا گرفته است 

 

 .اينجا متوجه شدم كه آن نور از وجود مقدس حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه بوده است 

 

 :وقـتـى بـه كـنـار مـسـجـد آمـدم جـوانـى نـزد مـن آمـد و گـفـت 

 .هـر وقـت مايل باشيد من شما را به مسجد كوفه مى رسانم 

 

 :گفتم 

 :تو كيستى ؟ گـفـت 
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 هستم ، وقتى نام او را شنيدم يادم آمد كه حضرت ولى عصر ارواحنا فــداه فـرمــوده      "اكـبـر بـهـارى   "مـن  
 :انـد كـه 

من به اكبر كبابيان مى گويم شما را به مسجد كوفه برساند و از طرفى من فكر كردم او مى گويد اسم من اكبر 
 .احت شدم بهائى است و لذا نار

 

 :گفتم 

 :چه مى گوئى ؟ گـفـت 

اسـم مـن اكـبـر بـهـارى اسـت و مـن در مـحـلّه كـبـابـيـان هـمـدان مـى نـشـيـنـم و چـون اهل قريـه                  
 .بهار كه در اطراف همدان است مى باشم مرا اكبر بهارى مى گويند

 

الخره آن جـوان ، يعنـى اكبـر بـهــارى بــا             با. آن آقـا بـه من امر فرموده كه شما را به مسجد كوفه برسانم              
چـهـار نـفـر كـه هـمـراه او بـودنـد مـا را هـمـراهـى كـردنـد و مـثـل خـدمـتـگـذار پـروانــه وار دور مــا               

 .مـى گـشـتـنـد و مـا را بـا كمال محبت به مسجد كوفه رساندند

 

 

 :مالقات شصت و هفتم 

 

 

 

براى تزكيه روح و در نتيجه تشرّف و مالقات با حضرت بقية اللّه ) للّه عليهاسالم ا(محبت حضرت فاطمه زهراء 
 .روحى فداه بسيار مؤ ثّر است 
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كه در راس مصادر كارند به آن حضرت فوق العاده عالقه دارنـد و              ) عليهم السالم   (زيـرا تـمـام ائمـّه اطـهـار     
 .نسبت به آن مخدره كمال احترام را قائلند

 

توصيه شـده و آن را اكسـير تمـام          ) سالم اللّه عليها  (ـات بـسـيـارى مـحـبت حضرت صديقه كبرى       و در رواي  
 .امراض روحى مى دانند

 

در ايـن زمـيـنـه جـريـانـى نـقـل شـده ، بـسـيـار پـر اهـمـيـّت اسـت و من آن را براى شما در اينجا نقـل                     
 :مى كنم 

بــه  ) معروف بـه شـاه چــراغ        ) (عليه السالم   (ن موسى الكاظم    چند سال قبل كه براى زيارت حضرت احمد ب        
شـيـراز رفـتـه بـودم و جـمـعـى از عـلمـاء بـزرگ آن شـهـر در مـنــزل يـكــى از عـلمــاء كــه مــن در                     

 بودند، به ديدن من آمده      "حاج شيخ بهاءالدين محالّتى     "آنـجـا وارد بودم كه از آن جمله مرحوم آية اللّه آقاى            
 .بودند

 

 برده شد كه خدمت حضرت بقية اللّه روحى فداه رسـيده            "عبدالغفّار"در آن مـجـلس نـامـى از شخصى به نام         
و قبرش در قبرستان دارالسالم شيراز است كه مردم آن را زيارت مى كنند و بيشـتر از همـه مرحـوم آيـة اللّـه                          

 .محالّتى او را توصيف مى كردند

 

مـيـزبـانـمـان كـه يـكـى از عـلمـاء اهل حال شيراز است به زيارت قبـر آن مرحـوم                مـن فـرداى آن روز بـا      
 .رفتيم 
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مـن آن قـبر را بسيار منور و پر معنى و با حقيقت ديدم و سالها بعد از زيارت آن قبر از ميزبان مـحـتـرمــمان                        
مالقـات  "ر جلد اول كتـاب      درخواست مى كردم كه مشروح جريان اين شخص بزرگ را براى من بنويسند تا د              

 .درج كنم ) عليه السالم  ("با امام زمان 

 

ولى مـتـاءسـّفـانـه تـوفـيـق بـراى ايـنـجـانـب حـاصـل نـمـى شـد كـه شـرح حال آن مرحـوم را بدسـت                 
 .بياورم 

 

ادند كه من آنهـا      يادداشتهائى به من د    "حاج عبدالرّحيم سرافراز شيرازى     "تا آنكه يكى از دوستان به نام آقاى         
 .را ببينم 

 

 :مـن قـبـل از مـطالعه به ايشان گفتم 

 .شما آيا اطّالعى از عبدالغفّار نامى كه در شيراز دفن است داريد يا خير

 

 .مـعـظـّم له ظاهرا فراموش كرده بودند كه آن قضيه را در همين يادداشتها نوشته اند و به من مى دهند

 

 :لذا گفتند

 .مى شناسم نه من او را ن

 

 مطالعه مى كردم ديدم قضيه مـرحـوم 1405ولى مـن وقـتـى يـادداشتهاى ايشان را در شب هفدهم ماه صفر       
عـبـدالغـفّار را مشروحا نوشته و اتّفاقا من بجائى از اين كتاب رسيده بودم كه بسيار مقتضى بود آن قضيه نقـل                     

 .شود
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عبارت از نظر ادبـى از يادداشـتهاى آقـا حـاج عبـدالرّحيم سـرافراز                لذا آن حـكـايـت را بـا مختصرى تغيير در         
 .شيرازى نقل مى كنم 

 

 جد مرحوم آية اللّه آقاى حاج شـيخ         "حـاج شـيـخ مـحـمـّد حـسـيـن مـحـالّتى      "در زمـان مـرحـوم آقـاى     
 از خـادم مدرسـه      بهاءالدين محالّتى شخصى با لباس مندرس و كوله پشتى وارد مدرسه خان شيراز مى شود و               

 .اطاقى مى خواهد

 

 :خـادم بـه او مـى گـويد

 .بايد از متصدى مدرسه كه آن وقت شخصى به نام سيد رنگرز بوده درخواست اطاق بكنى 

 

 .لذا آن شخص به متصدى مدرسه مراجعه مى كند و درخواست اطاق مى نمايد

 

 :او در جواب مى گويد

 .لوم دينيه حجره مى دهيم اينجا مدرسه است و تنها به طالّب ع

 

 :آن شـخـص مـى گـويـد

 .كـه ايـن را مـى دانـم ولى در عـيـن حال از شما اطاق مى خواهم كه چند روزى در آنجا بمانم 

 

 .متصدى مدرسه ناخودآگاه دستور مى دهد كه به او اطاقى بدهند تا او در رفاه باشد
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 .د مى بندد و با كسى رفت و آمد نمى كندآن شخص وارد اطاق مى شود و در را به روى خو

 

خادم مدرسه طبق معمول ، شبها درِ مدرسه را قفل مى كند ولى همه روزه صبح كه از خواب برمى خيـزد مـى                        
 .بيند در باز است 

 

 .باالخره متحير مى شود و قضيه را به متصدى مدرسه مى گويد

 

ل كن و كليد را نزد من بياور تا ببينم چه كسى هر شب در او بـه خـادم مـدرسه دستور مى دهد امشب در را قف
 .را باز مى كند و از مدرسه بيرون مى رود

 

 .صبح باز هم مى بيند در مدرسه باز است و كسى از مدرسه بيرون رفته است 

 

 آنـهـا بـخاطر آنكه اين اتّفاق از شبى كه آن شخص به مدرسه آمده افتاده است بـه او ظنـين مـى شـونــد و                        
مـتصدى مدرسه با خود مى گويد حتما در كار او سرّى است ولى موضوع را نزد خـود مخفـى نگـه مـى دارد و         
روزها مى رود نزد آن شخص و به او اظهار عالقه مى كند و از او مى خواهد كـه لبـاسـهـايـش را به او بدهد                        

 ابا مى كند و مى گويد من بـه كسـى احتيـاج              تا آنها را بشويند و با طالّب رفت و آمد كند، ولى او از همه اينها               
 .ندارم 

 

جد مرحوم (مـدتـى بـر ايـن مـنوال مى گذرد تا اينكه يك شب مرحوم آقاى حاج شيخ محمد حسين محالّتى                  
و متصدى مدرسه را در حجره خود دعوت مى كنـد و بــه آنـهــا مــى     ) آية اللّه حاج شيخ بهاءالدين محالّتى   

مـر مـن بـه آخـر رسـيـده قـصـّه اى دارم بـراى شـمـا نقل مى كنم و خواهش دارم مرا در                  گـويـد چـون عـ  
 .محلّ خوبى دفن كنيد
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 . و مشهور به مشهدى جونى اهل خوى و سرباز هستم "عبدالغفّار"اسم من 

 

ضــرت  مـن وقـتـى در ارتـش خـدمـت سربازى را مى گذراندم روزى افسر فرمانده ما كـه سـنّى بـود بـه حـ                  
جسارت كرد من هم از خود بى خود شدم و چون كنار دسـت مـن كـاردى               ) سالم اللّه عليها  (فـاطـمـه زهـراء   

بـود و مـن و او تـنـها بوديم آن كارد را برداشتم و او را كشتم و از خوى فرار كــردم و از مـرز گذشـتم و بـه                              
 . در كاظمين و سامراء مدتها بودم كربال رفتم ، مدتى در آنجا ماندم سپس در نجف اشرف و بعد

 

عليه السالم  (روزى به فكر افتادم كه به ايران برگردم و در مشهد كنار قبر مطهر حضرت على بن موسى الرّضا                    
 .بقيه عمر را بمانم ) 

 

نجـا  ولى در راه بـه شـيراز رسيدم و در اين مدرسه اطاقى گرفتم و حاال مشاهده مى كنيد كه مدتى است در اي                     
 .هستم 

 

آخـرهـاى شـب كـه بـراى تـهـجـّد بـر مـى خـواسـتـم مـى ديـدم قـفل و در مدرسه براى من باز مى شود               
و من در اين مدت مى رفتم در كنار كوه قبله و نماز صبح را پـشـت سـر حـضـرت ولى عـصـر روحـى فــداه         

 كه چرا از اين همه جمعيت فقط پـنج نفـر بـراى         مـى خـوانـدم و مـن بـر اهـل اين شهر خيلى متاءسف بودم          
 .حاضر مى شوند) عليه السالم (نماز پشت سر امام زمان 

 

مـرحوم حاج شيخ محمد حسين محالّتى و متصدى مدرسه به او مى گويند انشاءاللّه بال دور است و شما حـاال                     
 .زنده مى مانيد بخصوص كه كسالتى هم نداريد

 

 :ـداو در جـواب مـى گـوي
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صحيح نباشـد همـين امـروز بـه مـن       ) عليه السالم   (نـه غيرممكن است كه فرمايش امامم حضرت ولى عصر          
 .فرمودند كه تو امشب از دنيا مى روى 

 

بـاالخـره وصيتهايش را مى كند مالفه اى روى خودش مى كشد و مى خوابد و بيش از لحظه اى نمى كشـد                      
 .كه از دنيا مى رود

 

رحوم آقاى حاج شيخ محمد حسين محالّتى به علماء شيراز جريـان را مـى گويـد و مـرحــوم                    فرداى آن روز م   
 و خود مرحوم محالّتى اعالم مى كنند كه بايد شهر تعطيل شود و              "حـاج شـيـخ مـهـدى كـجـورى     "آقـاى  

 .با تجليل فراوان مردم از او تشييع كنند

 

، طرف شرقى چهار طاقى دفن مى نمايند و اال ن قبر آن بزرگـوار               بـاالخـره او را در قـبرستان دارالسالم شيراز      
مورد توجه خواص مردم شيراز است و حتّى از او حاجت مى خواهند و مكرّر علماء و مراجع تقليد مثـل مرحـوم                       

 .آية اللّه محالّتى به زيارت قبر او مى رفتند و مى روند

 

 .قبر توپچى است قبر او در قبرستان شيراز معروف به قبر سرباز يا 

 

در اينجا تذكّر اين نكته الزم است كه مرحوم عبدالغفّار سرباز از آقاى محالّتى تقاضا مى كند كه مرا در محـلّ                      
خوبى دفن كنيد شايد اين بخاطر آن باشد كه اگر او را در محلّى دفن كنند كه زياد مورد توجه مردم قرار نگيرد                       

 .دطبعا كمتر براى او طلب رحمت مى كنن

 

در اينجا وقتى من اين جمله را از مرحوم عبدالغفّار سرباز يادداشت مى كردم به ياد جريانى كه در سال گذشـته                      
حاج مالّ  "برايم اتّفاق افتاد، افتادم و آن اين بود كه وقتى به زنجان براى زيارت قبر مرحوم استاد اخالقم آقاى                    

رح حـالش را نـوشـتـه ام رفـتـه بــودم و ديــدم قبـرش              گوشه اى از ش    "پرواز روح   " كه در كتاب     "آقاجان  
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خراب شده و نزديك است در قبرستان عمومى زنجان آن تربت پاك از بين برود، اقدام بـراى سـاختن آن قبـر                
 .نمودم 

 

روزى كـه آن مـرقـد ساخته شده بود و من براى ديدن آن دوباره به زنجان رفتم همان روز در عــالم رؤ يــا                        
 .ـه روح مـرحـوم حـاج مـالّ آقـاجـان از مـن بـا كمال مسرّت تشكّر مى كندديـدم ك

 

 :به او گفتم 

 :اين تشكّر براى چيست ؟ فرمود

حـاال خـيـلى خـوب شـده ، قبر من در اين قبرستان مشخّص شده ، مردم دسته دسته كنار قبر من مى آيـنـد                     
 اين راه نصيب من مى شود و سـبب ايـن همـه منـافع                و بـراى مـن طـلب رحمت مى كنند و منافع زيادى از          

 .براى من تو شده اى 

 

 .و حاال هر چه بخواهى براى تو در مقابل اين محبتت مى گيرم 

 

 :گفتم 

 :از چه كسى مى خواهى آن را بگيرى ؟ گفت 

 .هستم ) عليه السالم (آيا يادت نيست كه قبال به تو گفته بودم من دربان حضرت سيدالشّهداء 

 

 :من يادم آمد كه در حدود پانزده سال قبل وقتى او را در خواب ديدم و از او پرسيدم 

 :كجاى بهشت زندگى مى كنى فرمود

 .هستم ) عليه السالم (من دربان حضرت سيدالشّهداء 
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 ). خصوصيات آن خواب را مفصال نوشته ام "پرواز روح "كه در كتاب (

 

 :لذا گفتم 

 .بله يادم هست 

 

 :فت گ

 .بنابر اين نوكر از آقاى خود هر چه بخواهد مى گيرد

 

مـن بـه او سـه حاجت گفتم كه يكى از آنها مربوط به دنيايم بود و دو حاجت ديگر مربوط بـه آخـرتــم مــى              
باشد كه بحمداللّه آنچه مربوط به دنيايم بود داده شده ، اميد است آن دو حاجتى كه مربوط به آخرتم هست نيز                  

 . شودداده

 

 

 :مالقات و شصت و هشتم 

 

 

 

اگـر كـسـى بـه حـضـرت بـقـيـّة اللّه روحـى له الفـداء از روى اخـالص و يـقـيـن متوسل شود آن حضرت                  
 .به فرياد او مى رسد



 263

 

 كه يكى از متدينين و دانشـمندان معاصـرند و كتابهـاى عـلمــى و                "حاج عبدالرّحيم سرافراز شيرازى     "آقاى  
 :، نقل مى كردند كه "مـسـجـد جـمـكـران اسـت " نـوشـتـه انـد كـه مـنـجـمـله كـتـاب تـاريـخـى

 نـقــل كـردنــد كــه       "حـاج عـلى اصـغـر سـيـف     " هـجـرى قـمـرى آقـاى     1400در روز عـيـد قـربـان     
 .ار به سفر حج برده بوديـكـى از اطباى شيراز، زنى از خارج گرفته بود و او را مسلمان كرده بود و براى اولين ب

 

در بـرنـامــه اعـمــال حــج    ) عـليــه الســّالم   (ضـمـنـا بـه او گـفـتـه بـود كـه حـضــرت ولـى عـصــر             
شـركـت مـى كـنـنـد و اگـر مـا تـو را، يـا تـو كـاروان را گـم كـردى متوسل به آن حضرت بشـو تـا تـو را                         

 .دراهنمائى بفرمايند و به كاروان ملحقت كنن

 

اتـّفـاقـا آن خـانم در صحراء عرفات گم مى شود، جمعيت كاروان و خود آقاى دكتر شوهر آن خانم ساعتها به                    
 .جستجوى او برخواستند ولى او را پيدا نكردند

 

پـس از دو سـاعـت كـه هـمـه خـسته در ميان خيمه جمع شده بودند و نمى دانستند چه بايد بكنند، ناگهـان                     
 :ارد خيمه شده از او پرسيديم كجا بودى ؟ گـفـت ديدند آن زن و

عجل الـلّ ه تعـالى      (گـم شـده بـودم و هـمـان گـونـه كـه دكـتـر گـفـتـه بـود متوسل به حضرت بقية اللّه                
شدم ، اين آقا آمدند با آنكه مـن نـه زبـان فـارسـى بـلد بـودم و نـه زبـان عـربـى در عـيـن                   ) فرجه الشّريف   

 .بـا مـن بـه زبـان خـودم حـرف زدنـد و مرا به خيمه رساندند و لذا از اين آقا تشكّر كنيدحـال 

 

اهل كاروان هر چه به آن طرفى كه آن زن اشاره مى كرد نگاه كردند كسى را نديدند و باالخره مـعـلوم شــد                       
 .بينندرا فقط آن زن مى بيند ولى سائرين نمى ) عليه السالم (كـه حـضـرت ولى عصر 
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 :مالقات شصت و نهم 

 

 

 

گاهى انسان خودش به تزكيه نفس خود نمى پردازد ولى چون داراى عقايد خوبى است و خداى تـعالى روح او                    
 .را دوست مى دارد پروردگار متعال با فشارهاى دنيائى او را تزكيه و تصفيه مى كند

 

 .و لذا يك مسلمان نبايد از بالهاى دنيا ناراحت باشد

 

ـرا بالهائى كه به انسان مى رسد يا كفّاره گناهان او است و يا او را تزكيه مى كند و به مقام قرب مى رساند                         زي
 .مى نمايد) عليه السالم (و او را اليق مالقات با امام زمان 

 

 : از سـيـّد عـبـدالرّحـيـم خـادم مـسـجـد جـمـكـران نقل مى كند كه "مـسـجـد جـمـكـران "در كـتـاب 

 كـه مرض وبا شايع شده بود روزى به مسجد جمكران رفتم ديدم مرد غريبى در مسجد نشسته 1323در سـال 
 :و حال توجه خوبى دارد از او پرسيدم 

 :تو كه هستى و چه مى كنى ؟ گـفـت 

  است و كاسبم و چون به مردم نسيه مى دادم و آنهـا دچـار مــرض وبــا            "على اكبر "من اهل تهرانم و اسمم      
ة بـن            شـدنـد و مـُردنـد تمام اموال من از بين رفت و من ناچار به مسجد جمكران آمده ام شايد حضـرت حجـ

 .الحسن روحى فداه نظر لطفى به من بفرمايد
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اين شخص سه ماه در مسجد جمكران ماند و به گرسنگى و عبادت صبر كرد پس از اين مدت يك روز به من                       
 :گفت 

 : خواهم به كربال بروم و پياده به كربال رفت ، پـس از شـش مـاه برگشت و گفت قدرى كارم اصالح شده مى

 .برايم معلوم شد كه بايد كارم در مسجد جمكران درست شود

 

علـيهم  (بـاز ايـن دفـعـه هـم سـه مـاه مـانـد و مـشـغـول عـبـادت و توسل به اهل بيت عصمت و طهارت                   
 .بود) السالم 

 

 : وقتى مى خواست به طرف قم و تهران برود و مى گفت 1323بـارك رمضان روز شـشـم مـاه مـ

حـاجـتـم بـرآورده شـده اسـت مـن از او تـقـاضـا كـردم كـه شـب را بـه منزل ما بيايد و فرداى آن روز بـه                      
 .تهران برود

 

                  ه خود را بــراى مــن       قـبـول كرد شب كه در منزل نشسته بوديم و من با اصرار از او تقاضا مى كردم كه قضي
 :گـفت . بـگـويـد

 .چون تو مدتها است به من محبت كرده اى و خادم مسجد جمكرانى ، تنها براى تو اين قضيه را نقل مى كنم 

 

در مـدتـى كه من در مسجد جمكران بودم با يكى از اهالى ده جمكران قرار گذاشته بودم كه هر روز يك نـان               
ش را يكجا به او بدهم يك روز به ده جمكران رفتم كه نان بگيرم آن شخص به من                   براى من بياورد و من پول     

 :گفت 

 .كه ديگر به تو نان نمى دهم چون حسابت زياد شده است 
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مـدتـى من چيزى نداشتم كه بخورم حتّى يك روز از گرسنگى مقدارى از اين علفهائى كـه كنـار جــوى آب                      
م مريض شدم شبى در يكى از حجرات مسجد جمكران احـسـاس كردم            بـيـرون آمـده بـود خـوردم ، كـم كـ      

 ديدم نور عجيبى "كوه دو بـرادران "كه ديگر قدرت بر حركت ندارم ولى نصفهاى شب بود كه از پنجره طرف 
ساطع است و اين نور به قدرى وسيع بود كه تمام آن كوه با عـظمت را روشن نموده و اين نور همچنان شدت                       

 .كه من ناگهان متوجه شدم كه كسى پشت در حجره ام ايستاده و آن نور از او است كرد تا آن

 

مـن هـر طـور بـود برخاستم و در را باز كردم ، ديدم سيدى با عظمت و جاللـت عجيبـى وارد اطـاق شــد و                          
ه او حضرت   سـالم كرد، من جواب دادم و ابهت او مرا گرفت كه نتوانستم چيزى بگويم ولى من متوجه شدم ك                  

 .بقية اللّه روحى فداه است 

 

 :آن حـضـرت بـه من فرمودند

شـده اى جــده ام حـضــرت صـديـقــه كـبــرى            ) سالم اللّـه عليهـا    (چون متوسل به حضرت فاطمه زهراء       
 و آن حضرت به مـن حوالـه       ) صلى اللّه عليه و آله      (شـفـيـعـه شـده انـد نـزد رسول اكرم       ) عـليـهـا السـّالم   (

 :فرموده اند كه من حاجتت را بدهم و سـپـس فـرمـود

هـر چـه زودتـر حـركـت كـن و به وطنت برگرد كه زن و بچه ات منتظرت مى باشند و به آنهـا سـخت مـى                         
 .گذرد و در آنجا كارت اصالح شده است 

 

 :گفتم 

 .آقا خادم مسجد چشمش نابينا شده اگر ممكن است او را شفا بدهيد

 

 :فرمودند

 . صالح او در اين است كه او نابينا باشدنه
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 :سپس به من فرمودند

 .بيا با هم به مسجد برويم و نماز بخوانيم 

 

 :گفتم 

چشم قربانت گردم و با آن حضرت حركت كرديم و به طرف مسجد رفتيم تا آنكه به لب چـاهــى كــه دم در                        
ودند كه مردم نامه هـاى خـود را در آن مـى             البتّه آن زمانها چاهى دم در مسجد كنده ب        (مـسجد است رسيديم    

 .شخصى از چاه بيرون آمد و حضرت به او كلماتى فرمودند كه من نفهميدم چه گفتند) ريختند

 

بـعـد شخصى از داخل مسجد بيرون آمد و ظرف آبى در دستش بود و آن را به آن حضرت داد آقـا بــا آن آب                    
 :ودندوضو گرفتند و بقيه آب را به من دادند و فرم

سـپــس بــا آن     . تو هم با اين آب وضو بگير، مـن هــم اطـاعــت كــردم و بــا آن آب وضــو گـرفـتــم                        
 .حـضـرت داخل مسجد شديم 

 

 :ضـمـنـا به حضرت بقية اللّه روحى فداه عرض كردم 

 :شما چه وقت ظهور مى كنيد؟ آن حضرت با تغيير به من فرمودند

 .ها بكنى تو را نمى رسد كه از اين سؤ ال

 

 :گفتم 

 :آقا من مى خواهم از ياران شما باشم ، فرمودند

 .هستى ولى تو را نمى رسد كه از اين گونه مطالب سؤ ال كنى 
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پـس از ايـن دو سؤ ال ناگهان ديدم حضرت بقية اللّه روحى فداه در مسجد تشريف ندارند و از نـظـرم غـايـب    
 :ـنـيـدم كـه مـى فـرمـودنـدشـدنـد، ولى صـداى آن حـضـرت را مـى ش

 .اهل و عيالت منتظرت مى باشند زود برو

 

 :ضمنا او مى گفت 

 .زن من علويه است 

 

 

 :مالقات هفتادم 

 

 

 

 .در احاديث بسيارى وارد شده كه آيات قرآن براى امراض جسمى و روحى بسيار مفيد است 

 

 . مى نويسد"خواص آيات و سوره هاى قرآن "تاب  در ك"مـحمد تقى نجفى اصفهانى "مـنـجـمـله آيـة اللّه 

 

 :نـقـل شـده كـه فـرمـود) عـليـه السـّالم (از امـام صـادق 

هـر كـه چهل روز، روزى يك مرتبه سوره حشـر را بخوانـد و اگـر يـك روز از او فـوت شـد چهلـه را از سـر                               
ر مهمى يا حاجتى داشته باشد پروردگـار        يعنى اگ . بـگـيـرد، خـداى تـعـالى مـهـمـّاتـش را كـفـايـت مى كند       

 .متعال آن را برآورده مى نمايد
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) عليـه الســّالم   (به حضـرت اميرالمـؤ منـين    ) صلى اللّه عليه و آله (و نـيـز نـقـل كرده است كه رسول اكرم        
 :فـرموده اند

 .كه هر شب سوره حشر را بخوان تا خداى تعالى شرّ دنيا و آخرت را از تو بردارد

 

 بـاالخـره روايـات و خـواصـّى بـراى قـرائت سـوره حـشـر بـاالخـص چـهـار آيه آخر آن سوره نقـل شـده                   و
 .كه در اينجا مقتضى نقل آنها نيست 

 

ولى از جـريـانـى كه ذيال نقل مى شود استفاده مى گردد كه اين آيات براى شفاى جميع دردهـا مفيـد اسـت                       
 .مانند كالمش حجت است ) م عليه السال(زيرا عمل امام معصوم 

 

 : نقل شده كه "مسجد جمكران "در كتاب 

 : مى گفت "حسين آقاى شوفر"آقاى 

در زمـان طـفوليت مادرم فوت شده بود و پدرم زن ديگرى گرفتـه بـود، مـن ناراحـت بـودم و از اراك وطــن                  
ـانـيـكـى را يـاد گـرفـتــم و      اصـليـم فـرار كـردم و مـشـغـول رانـنـدگـى شـدم و كـم كـم شـغـل مـيـك           

در كـارخـانـه اى كـه مال يهوديها بود مشغول ميكانيكى شدم ، در اين بين مبتال به كمردرد شديدى گرديدم                   
اء زيـادى مراجعـه كـردم و نتيجـه اى از آن همـه                   . كه فوق العـاده مـرا ناراحت كرده بود       براى معالجه به اطبـ

 :به من گفتنديعنى اطباء . معالجات حاصلم نشد

 .كه عصب موضع درد، ضعيف شده و عالجى ندارد

 

لذا مـن بـه مـسـجـد جـمـكـران رفـتـم و بـه حـضـرت بـقـيـّة اللّه روحـى فـداه مـتـوسـّل شـدم و چـنـد   
شبى در خواب ديدم كه     . روز در قـهـوه خـانه مسجد جمكران ماندم ولى نتيجه اى نگرفتم و به قم بـرگـشتم                

 :ن مى گويندبه م
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از ماندن در قهوه خانه كه انسان نتيجه اى حـاصـلش نمى شود، بلكه بايد در خود مسجد بيتوتـه كنـى تـا بـه             
من مجددا بـه مـسـجـد جـمـكـران بـرگـشـتـم و قـصـد داشـتــم در ايــّام البـيــض مــاه                 . مقصد برسى   

ـد تـنـهـا بـودم ، هـيـچ كـس در آنـجـا نـبــود،          رجـب عـمـل ام داود را بـجـا بـيـاورم ، شـبـى در مـسـج          
اعـمـال مـسـجـد را انـجـام داده بـودم ، نـاگـهـان ديـدم سـيـّد جليل القدرى كه تمام لباسهايش سبز بود و            
نور غير زننده اى آن سبزى را احاطه كرده بود در كـنـار مـن در مـيـان مسجد نشسته ، من هم در آن موقـع                        

 .اراحتى بودم كمرم در آن لحظه به شدت درد مى كرددر نهايت ن

 

 :آن آقا رو به من كرد و فرمود

 :چه دردى دارى ؟ گفتم 

 .مدتى است كه كمرم سخت درد مى كند
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