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  »ى چاپ بيست و يكم مقدمه«
اين كتاب تا طبع بيستم در دو جلد مجـزّا بـه چـاپ              

انديـشى بعـضى از دوسـتان و         رسيد ولى با مـصلحت     مى
انديشمندان در اين چاپ قرار شد كه بعضى از قـضايائى          
كه هضمش براى عموم مشكل است حـذف شـود و تـا             
حدى تنقيح گردد لذا در چاپ بيست و يكـم تبـديل بـه              
يــك جلــد گرديــده و جلــد اول و دوم در همــين جلــد 

  .خالصه شده است
اميد است خداى تعالى به ما توفيق خـدمتگزارى بـه           
حضرت ولى عصر روحى فداه را عنايت فرمايد و مـا را            

  آمين. هميشه در صراط مستقيم دين حفظ نمايد
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  ))پيشگفتار((                                 
در زمـان غيبـت     : گوينـد  دانـم آنهـائى كـه مـى        من نمـى  

رسيد، يا او را ديد،     ) عليه السالم (توان خدمت امام زمان      نمى
  !چه دليلى دارند؟

 بـدن مـادى     چرا بايد كسى كه در دنيا زنده اسـت و در          
است و داراى گوشت و پوست و استخوان است و در ميـان             

  !كند، ديده نشود؟ مردم زندگى مى
آيا اين همه از شيعيان و علماء بزرگ و اولياء خـدا، كـه    

انـد و همـه را بايـد      اند، همه دروغ گفتـه     آن حضرت را ديده   
  !تكذيب كرد؟

شـود،   آن حـضرت ديـده نمـى      : گوينـد  آيا آنهائى كه مى   
دانند كه وقتى اين ادعاء بدون دليل را شايع كردنـد، چـه              مى

  !اند؟ خدمتى به دشمنان آن حضرت نموده
 دانند، كـه اگـر مـردم مـسلمان در ديـدن آن             آيا آنها مى  

حضرت به ترديد افتادند، يكى از دالئل بسيار محكم و قاطع           
  !اند؟ در اثبات وجود مقدس آن حضرت را از دست داده
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 در روايـات آمـده، كـه بايـد مـدعيان            :گوينـد  بعضى مى 
مالقات با آن حضرت را تكذيب نمود، بايـد از آنهـا سـؤال              

  اين روايات در كجا است؟: كرد كه
  !ايم؟ چرا ما آنها را نديده

ام، جز يك روايت، به مضمونى كه     من آنچه تحقيق كرده   
شود، در كتب احاديث بيشتر وجود ندارد، آن         در زير نقل مى   
  .اند ين نيست كه اين دسته خيال كردههم معنايش ا

مـصلح  «من در اينجا اصل روايت را با آنكـه در كتـاب             
ام بــاز هــم      ام و معنـايش را گفتـه     آن را نقـل كـرده   » غيبى

شوم، تـا دوسـتان نـادان و دشـمنان دانـا             در اينجا يادآور مى   
  .نتوانند از اين مقوله حرف بزنند

 وقتـى كـه جنـاب    اين روايت و اين توقيـع مقـدس، در    
چهـارمين نايـب خـاص حـضرت        » على بن محمد سمرى   «
»خواست از دنيا بـرود، از جانـب          ارواحنا فداه، مى   »اللّه ةبقي

  :آن حضرت وارد شد كه اصل توقيع اين است
  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

يا على بن محمد السمرى اسمع اعظم اللّه اجر اخوانـك           «
و بين ستّة ايـام فـاجمع امـرك و          فانّك ميت ما بينك     » فيك

التوص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقـد وقعـت الغيبـة      
تعالى ذكره و ذلك بعـد طـول         التّامة فالظهور االّ بعد اذن اللّه     

االمد و قسوة القلوب وامتالء االرض جوراً، و سـيأتى شـيعتى            
من يـدعى المـشاهدة اال فمـن ادعـى المـشاهدة قبـل خـروج                

 و الصيحة فهو كذّاب مفتر و الحول و القوة االّ باللّـه             السفيانى
  ...العلى العظيم

  
  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         7  

  :ترجمه
  ى مهربان به نام خداوند بخشنده

گوشت را باز كن و كالمم      » !على بن محمد سمرى   «اى  «
ى تو را، در مصيبت تو زيـاد         را بشنو خدا اجر برادران شيعه     

ايت را جمع   گرداند، تو تا شش روز ديگر خواهى مرد، كاره        
ى وكـالـت و جـانـشينى را بـه كـسى وصـيت             كن و مسأله  

زيرا غيبت كبـرى واقـع شـده و ظهورى نيـست مگـر           . نكن
بعد از آنـكه خــدا اذن دهــد و ايــن اذن خــدا، بعــد از                 
مـدتهـاى طوالنى و سخت شدن دلها و پـر شـدن زمـين از              

  .ظلم و جور است
 مشاهده و ارتباط با     آيند و مدعى   و جمعى از شيعيان مى    

كه هر كس ادعاى مشاهده را قبـل        ! شوند، آگاه باش   ما را مى  
ى آســمانى بكنــد، دروغگــو و  از خــروج ســفيانى و صــيحه

اى نيـست مگـر متعلّـق بـه      افتراءزننده است و حـول و قـوه    
  1.»...خداى على عظيم

ى شعبان بود، شيعيانى كـه توقيـع و          شش روز بعد، نيمه   
على بن  «ى    حضرت را ديده بودند، به خانه      ى شريف آن   نامه

ديدنـد و او     رفتند، وى را در حال جان كندن      » محمد سمرى 
  .خدا رحمتش كند... . پس از چند لحظه از دنيا رفت

به مضمون ايـن توقيـع مبـارك و         ! شمـا اى اهل انصاف   
مـوقعيتى كـه ورود ايـن تـوقيـع دارد تــوجه كنيــد، آيــا            

آگـاه باشـيد، كـسى    :  يعنى» ادعى المشاهدةاالّ فمن «ى   جمله
را بكند، بر غير    ) عليه السالم (ى امام زمان     كه ادعاى مشاهده  

انـد داللـت     اى كه نـواب اربعـه داشـته        از ادعاء نيابت خاصه   
  دارد؟
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آيا از مالقاتهاى اتّفاقى و يا در اثر توسـالت كـه بـسيار              
  رد، منصرف نيست؟اتّفاق افتاده و مالقات كننده، ادعائى ندا

پس چـرا بـاز هـم، حتّـى از بعـضى اهـل علـم شـنيده                  
تـوان   در زمان غيبت كبرى، نمـى     : گويند شود، كه آنها مى    مى

  !رسيد و او را مالقات كرد؟) عليه السالم(خدمت امام زمان 
  :كند كه نقل مى» نجم الثّاقب«مـرحـوم حاجى نورى در 

ــه ــد    عالّم ــوم آخون ــوى مرح ــا تق ــا ورع و ب ــالّ «ى ب م
سـيد  «كه يكى از شـاگردان مرحـوم        » العابدين سلماسى  زين

  :است فرمود» بحرالعلوم
ــن در محــضر درس « ــوم«م ــيد بحرالعل ــه » س ــودم، ك ب

آيا امكـان دارد، كـسى در زمـان غيبـت           : شخصى سؤال كرد  
سـيد  «را ببيند؟   ) عليه السالم (كبرى، حضرت صاحب الزّمان     

ن نزديك او نشسته بودم،     به او جواب نداد ولى م     » بحرالعلوم
چـه بگـويم؛   : گويد ديدم سرش را پائين انداخته و آهسته مى      

در جواب او و حال آنكه آن حضرت مرا در بغل گرفته و به              
  .»چسبانده است ى خود سينه

: من به منظور آنكه، بيهوده بودن اين ادعاى غلط، يعنـى          
  !بت كنمرا ثا) عليه السالم(ممتنع بودن مالقات با امام زمان 

و به منظور آنكه دليلى بر اثبات وجود مقدس حـضرت           
ارواحنا فداه از اين راه اقامه نمايماللّه ةبقي .  

ظور آنكـه، دلهـاى شـما خواننـدگان محتـرم را،            و به من  
» ولـى عـصر   «روشن كنم و شما را اميدوار به لقاء حـضرت           

ارواحنا فداه نمايم، تنها به جرياناتى كه از نظر خودم قطعـى            
است و يقين به واقعيـتش دارم، از ميـان هزارهـا تـشرّف و               

كـنم و اميـدوارم در       شود، اكتفا مـى    مالقات، به آنچه نقل مى    
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ام الاقل اين كتاب، مقبـول درگـاه         موع كتابهائى كه نوشته   مج
  . ارواحنا فداه واقع گردد»اللّه ةبقي«حضرت 

ــه محــضر  ضــمناً ــشرّفات ب ــا و ت ــل از نقــل مالقاته  قب
تـذكّر چنـد نكتـه الزم       ) عليـه الـسالم   (حضـرت ولى عصر    

  :است
  :يك

 ارواحنـا   اللّه ةبقيمن متوجه اين نكته هستم، كه حضرت        
لبى بدهد و يـا در       ى آبى به دست تشنه      براى آنكه كاسه   فداه

و يا مريض مردنى را شفا      . اى را به راه برساند     بيابان، گمشده 
بلكـه  . اى را صاحب خانه كند خلق نـشده       خانه بدهد و يا بى   

خلقتـه  «: فرمـوده ) عليه السالم (به صريح دعاى ندبه كه امام       
ى شناختن و پيـروى       براى آنكه به وسيله    »لنا عصمتا و مالذا   

كردن از او از انحراف و گناه نجات پيدا كنيم و او پناهگاه ما   
مقدسش را خدا در دنيا خلق كرده و او را در اين             باشد، بدن 

  .عالم نگاه داشته است
كنـيم، كـه     بينيد، در زمانى زندگى مـى      ولى چه كنم؟ مى   

پـسندند و يـا      حتّى نقل همين جريانـات را هـم مـردم نمـى           
  !كنند ن آن حضرت آنها را تكذيب مىدشمنا

لذا ناچارم آن مالقاتها را براى توجه بيشتر شـما، بـه آن             
حضرت نقل كنم، باشد كه شايد از اين راه شما و ما بـه راه               
  .راست هدايت شويم و توجه كاملى به آن حضرت پيدا كنيم

  :دو
مالقاتها و سرگذشتهائى را كه مـن در ايـن كتـاب نقـل              

ام، ولـى   چه بعضى از آنها را از كتب ديگر گرفته كنم، اگر    مى
ام كه صحتش را مطمئن شـوم و االّ از نقـل آن              كوشش كرده 

  .نظر كنم صرف
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  :سه
در نقل جريانات، مختصر تصرّفى در عبارات شده، كه با 
معنى و حقيقت و اصل قضيه منافات ندارد و ايـن عمـل بـا               

عـال در قـصص     دارى منافات ندارد، زيرا پروردگـار مت       امانت
قرآن سخنان ديگران را با عبارات ديگر مكـرّر نقـل فرمـوده             

  .است
  :چهار

كه نـام مقـدس حـضرت ولـى عـصر         : چون من معتقدم  
ام  را بايد با كمال ادب ذكر كرد، لذا تا توانسته         ) عليه السالم (

ام و  را به كـار بـرده»  ـ ولى عصر و امام زمان اللّه ةبقي«القاب 
اناتى كه به نحو ديگـرى از آن حـضرت تعبيـر            اكثرا در جري  

  .ام القاب تغيير داده شـده، به يكى از اين
  :پنج

را در  » ظهور صـغرى  «شايد من به عنوان اولين كسى كه        
حـاج مـالّ    «از قول استاد اخالقم مرحوم      » پرواز روح «كتاب  
ى بعضى از جهـال قـرار        ام، مورد حمله   مطرح كرده » آقاجان

حقّ با آنها باشد چون در كتب روايـات و          بگيرم و شايد هم     
چيزى كه عيان است    «اخبار حرفى از آن به ميان نيامده ولى؛         

  .»چه حاجت به بيان است
زيرا هيچ كس نگفته كه خدا در دنيا كارهائى كه مربـوط   

ى مردم است ناگهان و بدون آمادگى قبلى براى آنهـا            به همه 
برى بايد غيبـت    بلكه همان طورى كه غيبت ك     . دهد انجام مى 

صغرى داشته باشد و همان طورى كه غروب خورشيد بايـد           
تا يكى دو ساعت بعـد از آن هـوا روشـن باشـد، همچنـين                

خواهد،   ارواحنا فداه كه مى    اللّهةبقيظهور با عظمت حضرت     
تمام مردم دنيا را زير پوشش حكومت واحد جهانى بكـشد،           
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كـه  » ىظهـور صـغرائ   «توانـد مقـدماتى و بـه اصـطالح           نمى
  .است نداشته باشد» ظهور كبرى«ساز  زمينه

 هجــرى قمــرى كــه 1340از ســال : گفــت آرى او مــى
نام مقـدس آن حـضرت       استعدادهاى افراد بشر ظهور كرده؛    

ى نامگذاريهاى اماكن    صدها برابر از قبل ميان مردم به وسيله       
  .مقدسه و غيره ظهور كرده

حـضرت  اكتشافات و صنايعى كه شبيه به معجـزات آن          
  .است ظهور كرده

يافـت   تشرّفات و مالقاتهائى كه كمتر كـسى از شـيعيان         
شود كه يا خودش در خواب و يا در بيدارى و يا در عالم        مى

مكاشفه و يا كسى كه مورد وثوق او اسـت، بـرايش حاصـل           
  .نشده باشد، ظهور كرده

ى آنها دليل بر ايـن اسـت كـه آن            و خالصه همه و همه    
وقت طلوعش يك ساعت و نيم الى دو        چنانكه خورشيد در    

كنــد و نــامش را طلــوع فجــر  ســاعت هــوا را روشــن مــى
گذاريم، همچنين اين زمان كه كامالً هـوا روشـن شـده و        مى

عالم ) عجل اللّه تعالى له الفرج     (اللّه ةبقينور مقدس حضرت    
را منور كرده و صبح پيروزى اسالم بر تمام مـذاهب جهـان             

  .بايد گذاشت» ظهور صغرى «طلوع كرده، نامش را
و انشاءاللّه بزودى خورشيد وجودش از افق مكّـه طـالع           

كند، بعد از آنكه پر از       گردد و دنيا را پر از عدل و داد مى          مى
  1.»انَّهم يرَونَه بعيدا و نَراه قَريبا«ظلم و جور شده باشد، 
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  مالقات اول
مسجد جمكران جايگاه عشّاق و محلّ ديدار با امام زمان          

  .روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء است
دانيد اين مسجد با عظمت و پر معنويـت چگونـه            آيا مى 

ـ ساخته شد؟ چرا پايگاه و مركز مالقات با حضرت           اللّـه  ةبقي 
  !گرديد؟) عليه السالم(

زار سال قبل، به عنوان دفترى براى       اين مسجد بيش از ه    
شود و بايد    ى علميه تشكيل مى    آنكه يك روزى در قم حوزه     

نــوكران و جيــره خــواران آن حــضرت در جــائى بــا آن آقــا 
مالقات روحى و معنوى داشته باشند و عـرض ارادت كننـد            

  .افتتاح گرديد
امروز اين مسجد، بزرگترين محلّى است كه مـردم تنهـا           

صر عجـل اللّـه تعـالى لـه الفـرج در آن جمـع               به ياد امام عـ    
  .گيرند شوند و از آن سرور، حاجت مى مى

اگر بخـواهيم تنهـا تـشرّفات و مالقاتهـائى كـه در ايـن               
مــسجد مقــدس رخ داده، بنويــسيم شــايد صــدها جريــان و 

آورى شود ولى چه كنم كـه بعـضى از آنهـا را              حكايت جمع 
 چـون مربـوط     صاحبانش راضى نبودند كه نقل كنم و بعضى       

توانـستم افـشاء نمـايم و        شان بـود نمـى     به زندگى خصوصى  
بـوده كـه نبايـد      ) عليهم السالم (بعضى جزء اسرار آل محمد      

و باالخره بعضى از آنهـا هـضمش بـراى مـردم            . آشكار شود 
به هر حال ايـن مـسجد       . استعداد مشكل بود كه باور كنند      كم
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ال قبـل مكـرّر     كه امروز مورد توجه زوار است و تا چند سـ          
افتاد كه حتّى شبهاى جمعه، جز چند نفر معـدودى           اتّفاق مى 

كردنـــد، ميعـــادگاه يــاران و دوســتان و  در آن بيتـــوته نمــى
  .باشد  ارواحنا فداه مى»اللّه ةبقي«خدمتگزاران حضرت 

 بايد متذكّر اين نكته شد، كه بعضى از دشمنان دانا، ضمناً
اهميت اين مسجد مقـدس را      خواهند   يا دوستان نادان كه مى    

اين جريان در خواب واقـع شـده و         : گويند تضعيف كنند مى  
ديده است، ولى    اين مطالب را در خواب مى     » حسن بن مثله  «

اند تصريح شده كه   در تمام كتابهائى كه اين حكايت را نوشته       
جريـان در بيـدارى واقـع شـده و هيچ قـسمتش در خـواب            

  .نبوده است
   استاصل قضيه اين

 و كتـاب    230ى    صـفحه  53در كتـاب بحاراالنوار جلـد      
» نجـم الثاقـب   «و كتاب   » مونس الحزين «و كتاب   » تاريخ قم «

  .نقل شده است
مـن در شـب سـه شـنبه         : فرمـود » حسن بن مثلـه جمكرانـى     «شيخ عفيف و صالح     

» جمكـران «ى   هجرى قمرى در منزل خود در قريه      1 393هفدهم ماه مبارك رمضان سال    
ى من آمدند و مرا از خواب        هاى شب، جمعى به درِ خانه      ه بودم، ناگهان در نيمه    خوابيد

ـ  برخيز كه حـضرت   : بيدار كردند و گفتند    الم   ( امـام مهـدى      اللّـه  ة بقيتـو را   ) عليـه الـس
  .خواهند مى

شدم كه در خدمتشان به محـضر حـضرت ولـى            من از خواب برخاستم و آماده مى      
استم در آن تاريكى پيراهنم را بردارم، گويا اشتباه كـرده  برسم و خو) عليه السالم (عصر  

خواستم بپوشم، كه از خارج منـزل از همـان           داشتم و مى   بودم و پيراهن ديگرى را برمى     
تـا آنكـه    ! آن پيراهن تو نيست، بـه تـن مكـن         : گفت جمعيت صدائى آمد كه به من مى      
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 بپوشـم، دوبـاره صـدائى از        پيراهن خودم را برداشتم و پوشيدم، باز خواستم شلوارم را         
مـن آن شـلوار را گذاشـتم و شـلوار           ! آن شلوار تو نيست، نپـوش     : خارج منزل آمد كه   

  .خودم را برداشتم و پوشيدم
گشتم، كه در را باز كنم و بيرون بروم، صـدائى از             و باألخره دنبال كليد درِ منزل مى      

  .ليد نيستدرِ منزل باز است، احتياجى به ك: گفتند همانجا آمد، كه مى
بـه  ! اند و منتظر مـن هـستند       وقتى به درِ خانه آمدم، ديدم جمعى از بزرگان ايستاده         

  .گفتند» مرحبا«آنها سالم كردم، آنها جواب دادند و به من 
  .من در خدمت آنها به همان جائى كه اآلن مسجد جمكران است، رفتم

آن تخـت فرشـى     خوب نگاه كردم، ديدم در آن بيابان تختى گذاشته شـده و روى              
افتاده و بالشهائى گذاشته شده و جوانى تقريبا سى سـاله بـر آن بالـشها تكيـه كـرده و                     

خوانـد و   پيرمردى در خدمتش نشسته و كتابى در دست گرفتـه و بـراى آن جـوان مـى      
  !بيشتر از شصت نفر در اطراف آن تخت مشغول نمازند

  .بز استاين افراد بعضى لباس سفيد دارند و بعضى لباسهايشان س
بـود مـرا در خـدمت آن جـوان كـه            ) عليه الـسالم  (» خضر«آن پيرمرد كه حضرت     

 ارواحنا فداه بود، نشاند و آن حضرت مرا به نـام خـودم صـدا زد و       »اللّه ةبقي «حضرت
  :فرمود

گوئى تو چند    مى» حسن مسلم «روى به    مى» حسن مثله «
سال است، كـه ايـن زميــن را آبـاد كـرده و در آن زراعـت                  

از اين به بعد ديگر حقّ ندارى در اين زمين زراعت           . كنى مى
اى بايـد    كنى و آنچه تا به حال از ايـن زمـين اسـتفاده كـرده              

  !بدهى تا در روى اين زمين مسجدى بنا كنيم
اين زمين شريفى است، خـداى      : بگو» حسن مسلم «و به   

تعالى اين زمين را بر زمينهاى ديگر برگزيده است و چون تو  
اى خـداى تعـالى دو       ى زمين خود كرده    ين را ضميمه  اين زم 

پسر جوان تو را از تو گرفت ولى تو تنبيـه نـشدى و اگـر از        
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اين كار دست نكشى خدا تـو را بـه عـذابى مبـتال كنـد كـه                  
  .فكرش را نكرده باشى

اى داشته باشم، تا مردم حرف مرا قبـول          بايد نشانه ! اى سيد و موالى من    : من گفتم 
  .را تكذيب خواهند كردكنند و االّ م

دهيم، تو سفارش مـا      اى قرار مى   ما براى تو نشانه   : فرمود
با تو بيايـد و     : برو و بگو  » سيد ابوالحسن «را برسان و به نزد      

ى اين زمـين را      آن مرد را حاضر كند و منافع سالهاى گذشته        
ى مخـارج    از او بگيرد و بدهد، تا مسجد را بنا كننـد و بقيـه             

ى اردهــال كــه ملــك مــا  بــه ناحيــه» هــقر«مــسجد هــم از 
را وقـف   » رهق«بياورد و مسجد را تمام كنند و نصف         1است

اين مسجد كرديم تا هر سال درآمد آن را بـراى تعميـرات و              
  .مخارج مسجد بياورند و مصرف كنند

به ايـن مـسجد توجـه و رغبـت زيـادى         : و به مردم بگو   
 چهـار ركعـت   اينجـا : داشته باشند و آن را عزيز دارند و بگو  

نماز بخوانند، كه دو ركعـت اول بـه عنـوان تحيـت مـسجد               
  :است، به اين ترتيب

 »قُلْ هواللّه اَحـد   «در هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه         
  .و تسبيح ركوعها و سجودها هر يك هفت مرتبه است

عليـه  (الزّمـان    و دو ركعت دوم را به نيت نماز صـاحب         
ى   ترتيـب در هـر ركعـت در سـوره          بخوانند، به اين  ) السالم

 را صدبار بگوينـد     »اياك نَعبد و اياك نَستَعينُ    «ى   حمد جمله 
و تسبيح ركوعها و سجودها را نيز هفت مرتبه تكرار كننـد و           

سـالم  (نماز را سالم دهند بعد از نماز تسبيح حضرت زهـرا            
را بگويند و سپس سر به سـجده گذارنـد و صـد             ) اللّه عليها 

  : تبه صلوات بر پيغمبر و آلش بفرستند سپس فرمودمر
                                                 

  .اى بوده كه در اطراف اردهال است اسم قريه» رهق« -1
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كـسى  :  يعنى »فمن صلّيهما فكانّما صلّى فى البيت العتيق      «
كه اين دو نماز را در اينجا بخواند، مثل كسى اسـت، كـه در               

  .كعبه نماز خوانده است
كه محلّ مسجدى كه متعلّق به حـضرت        : وقتى اين سخنان را شنيدم با خودم گفتم       

است همان جائى است، كه آن جوان با چهار بالش نشسته ) عليه السالم(ن صاحب الزّما
  .است

مرخّصى، من از : به من اشاره فرمودند كه) عليه السالم (اللّه ة بقيبه هر حال حضرت
خدمتش مرخّص شدم، وقتى مقدارى راه به طرف منزلم در جمكران رفتم، دوباره مـرا               

  :صدا زدند و فرمودند
بـزى اسـت    » جعفر كاشانى چوپان  «فندان  ى گوس  در گله 

كه تو بايد آن را بخرى، اگر مردم ده جمكران پولش را دادند           
بخر و اگر هم آنها پولش را ندادند، باز هم از پـول خـودت               
آن بز را بخر و فردا شـب كـه شـب هيجـدهم مـاه مبـارك                  
رمضان است، آن بز را در اينجا بكش و گوشتش را اگـر بـه               

مرضش سخت باشد و يا هر علّت ديگرى كه         هر بيمارى كه    
دهـد و آن بـز       داشته باشد، بدهى خداى تعالى او را شفا مـى         

ابلق، موهاى زيادى دارد و هفت عالمت در او هست كه سه            
عالمت در طرفى و چهار عالمت ديگـر در طـرف ديگـر او              

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

اگـر  (د روز، يا هفت روز ديگر در اينجـا هـستيم        ما هفتا 
شـود و شـب    بر هفت روز حمل كنى شب بيست و سوم مى      

قدر است و اگر بر هفتاد روز حمل كنى شب بيست و پنجم             
  ).ذيقعده است، كه شب بسيار بزرگى است

ى سوم از خدمتشان مرخّص شدم و به منزل رفتم و تـا صـبح در                 به هر حال مرتبه   
رفتم و قصه را براى     » على المنذر «يان بودم صبح نمازم را خواندم و به نزد          فكر اين جر  
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باقى مانده بـود در محـلّ مـسجد         ) عليه السالم (او نقل كردم و عالمتى كه از امام زمان          
سـيد  «فعلى زنجيرها و ميخهائى بود كه در آنجا ظاهر بود ديديم، سپس با هم خـدمت                 

ــه » ابوالحــسن الرّضــا ــى ب ــيم وقت ــهرفت ــديم    درِ خان ــيديم، دي ــل رس ــيد جلي ى آن س
  .خدمتگزارانش منتظر ما هستند

  تو اهل جمكرانى؟: اول از من پرسيدند
  .بله: گفتم
  .از سحرگاه منتظر شما است» سيد ابوالحسن«: گفتند

من خدمتش رسيدم سالم كردم، جواب خوبى به من داد و به من احترام گذاشت و                
شب گذشته در عالم رؤيا شخصى      ! اى حسن مثله  :  فرمود قبل از آنكه من چيزى بگويم     

آيد، هر چه گفت حرفش را  مردى از جمكران به نام حسن مثله نزد تو مى         : به من گفت  
قبول كن و به او اعتماد نما كه سخن او سخن ما است و بايد حرف او را رد نكنى من                     

  !از خواب بيدار شدم و از آن ساعت تا به حال منتظر تو هستم
  .من جريان را مشروحا به ايشان گفتم

او دستور داد اسبها را زين كنند و ما سوار شـديم و بـا هـم حركـت كـرديم و بـه                        
ى گوسفندانش در كنـار      را ديديم كه با گله    » جعفر چوپان «نزديك ده جمكران رسيديم     

بـا جميـع خـصوصياتى كـه فرمـوده          » بز«راه بود من ميان گوسفندان او رفتم، ديدم آن          
آيد آن را گرفتم و تصميم داشتم پول آن را بدهم و          ى گوسفندان مى   بودند در عقب گله   

را در ميـان    » بـز «قسم خـورد كـه مـن تـا بـه امـروز ايـن                » جعفر چوپان «. را ببرم » بز«
گوسفندانم نديده بودم و امروز هم هر چه خواستم او را بگيرم نتوانستم ولى نزد شـما                 

  !مال من نيست» بز «آمد و آن را گرفتيد و اين
را به محلّ مسجد فعلى بردم و او را طبق دستورى كه فرموده بودند كشتم               » بز«من  

را حاضر كنند و مطلـب را       » حسن مسلم «: دستور فرمودند كه  » سيد ابوالحسن الرّضا  «و  
ى زمـين را پرداخـت و زمـين مـسجد را             به او فرمودند و او هم منافع سالهاى گذشـته         

  .تحويل داد
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آن » سيد ابوالحـسن الرّضـا    «مسجد را ساختند و سقف آن را با چوب پوشانيدند و            
زنجيرها و ميخهائى كه در آن زمـين بـاقى مانـده بـود، در منـزل خـود گذاشـت و بـه                

  .كردند ى آن بيمارها شفا پيدا مى وسيله
  .من هم از گوشت آن بز به هر مريضى كه دادم شفا يافت

 زنجيرها و ميخها را در صندوقى گذاشـته بـود و ظـاهرا              آن» سيد ابوالحسن الرّضا  «
بينند كـه    روند كه مريضى را با آنها استشفاء كنند، مى         بعد از وفاتش وقتى فرزندانش مى     

  !مفقود شده است
  )ى ساختمان مسجد جمكران اين بود قضيه(

  نماز حاجت
و شـيخ   » نجـم الثّاقـب   «مرحوم حاجى نورى در كتـاب       

ى  ، روايت كرده كـه از ناحيـه       »لنّجاةكنوزا«طبرسى در كتاب    
 ارواحنا فداه ايـن دسـتورالعمل را        اللّه ةبقيى حضرت    مقدسه

براى كسانى كه حاجتى نزد خدا دارند و يـا از اذيـت كـسى               
  .اند ترسند صادر كرده مى

ى شب جمعه غسل كند و در جاى نماز خود بايستد و دو ركعت نمـاز                 بعد از نيمه  
 را صد مرتبه در هر ركعت تكـرار كنـد و   »ياك نَعبد و اياك نَستَعينُ ا«ى   بخواند و كلمه  

سـبحان ربـى العظـيم و       « را قرائـت كنـد و در ركوعهـا           »قُلْ هو اللّه اَحـد    «ى   بعد سوره 
 را نيز هفت    »سبحان ربى االعلى و بحمده    «ها    را هفت مرتبه بگويد و در سجده       »بحمده

اَللّهـم انْ اَطَعتُـك فَالَْمحمـدةُ لَـك و انْ           «: ز اين دعا را بخواند    مرتبه بگويد و بعد از نما     
 و رنْ قَدحانَ مبشَكَرَ س و منْ اَنْعحانَ مبس الْفَرَج نْكم و الرَّوح نْكم ةُ لَكجفَالْح تُكيصع

طَعتُك فى اَحب االَْشْياء الَيك و هو االْيمانُ بِـك لَـم          غَفَرَ اَللّهم انْ كُنْت عصيتُك فَانّى قَد اَ       
اَتَّخذَ لَك ولَدا ولَم اَدع لَك شَريكا منّا منْك بِه علَى المنَّاً منّى بِه علَيك و قَد عصيتُك يا                   

بوديتك والَ الْجحود لرُبوبِيتك و لكنْ اَطَعت       وجه الْمكابرَةٌ و الْخُرُوج عنْ ع      الهى على غَيرِ  
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هواى و اَزلَّنى الشَّيطانُ فَلَك الْحجةُ على و الْبيانُ فَانْ تُعذِّبنى فَبِذُنُوبى غَيرُ ظـالمٍ لـى و انْ      
كَريم وادج نَّكنى فَامتَرْح رْلى وتَغْف«.  

  .»فس او وفا كند يا كريم و يا كريم را مكرّر بگويدبعد از آن تا ن«
ء و كُلُّ شَئٍ منْك خائف حذر اَسـئَلُك بِاَمنـك      يا آمناً منْ كُلِّ شَى    «: بعد از آن بگويد   

  نْ كُلِّ شَىم     كُلِّ شَى فخَو و اَنْ             ء و دمحآلِ م و دمحلى ملِّى عاَنْ تُص نْكم نى اَمانـاً   ءيطتُع
         نْ شَىم ال اَخْذَرو تّى الاَخافح لَىع بِه تمرُ ما اَنْعسائ لَدى وو لى واَه نَفْسى ول  نَّكا اداَب ء

  لى كُلُّ شَىو                  عم ىيـا كـاف و رُودنُم راهيمبا ىكيلُ يا كافالْو معن و نَا اللّهبسح قَديرٌ و سـى  ء
 و بـه    »)فُالنِ ابن فُـالنِ   (فرْعونَ اَسئَلُك اَنْ تُصلّى على محمد وآلِ محمد و اَنْ تَكْفينى شَرَّ             

ترسـد ببـرد خـداى     جاى فالن بن فالن اسم دشمن و اسم پدرش را كه از اذيـتش مـى          
  1.كند تعالى حاجت او را برآورده مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 در حاشـيه و     469ى   مفاتيح الجنان صـفحه   (نماز امام زمان عج در شب جمعه          -1

  ).323ى   صفحه89 و بحاراالنوار جلد 298ى  نجم الثّاقب صفحه
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  مالقات دوم
ى قـم، بحمداللّـه      ى علميـه   عصر ما كه طالّب حـوزه     در  

ــاد شــده ــزايش   زي ــه اف ــدان آن حــضرت رو ب ــد و ارادتمن ان
ى پايگاه بزرگ سـربازان      اند و امروز شهر قم به منزله       گذاشته

  .شده است) عليه السالم(امام زمان 
الزم بود عالوه بر آنكه دفتر و محـلّ عـرض ارادت بـه              

ا فداه يعنى مسجد جمكران به امر        ارواحن »اللّه ةبقي«حضرت  
يافت، دفتر ديگـرى در آن طـرف قـم           آن حضرت توسعه مى   

) عليه السالم (نيز ساخته شود تا سربازان حضرت ولى عصر         
بهتر و با سـهولت بيـشترى بتواننـد بـا آن حـضرت ارتبـاط                

ى آن   روحى برقرار كننـد و آن مـسجد كـه بـا اراده و نقـشه               
عليه السالم  » م حسن مجتبى  اما«حضرت ساخته شده مسجد     

  :است كه سرگذشتش اين است
در » اللّـه صـافى    حاج شيخ لطـف   « آقاى   اللّه ةآيحضرت  

  :نويسند  مى31ى  صفحه» پاسخ ده پرسش«كتاب 
  :از حكايات عجيب و صدق كه در زمان ما واقع شده اين حكايت است

 اهالى قم اطّالع دارند،     آيند و  اكثر مسافرينى كه از قم به تهران و از تهران به قم مى            
اخيرا در محلّى كه سابقا بيابان و خارج از شهر قم بود در كنار راه قـم ـ تهـران سـمت     

كه از اخيار قم هستند مسجد مجلّل       » حاج يداللّه رجبيان  «جناب  ) ى قديم  جاده(راست  
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م بنـا كـرده است كـه هــ     ) عليه السالم (» امام حسن مجتبى  «و باشكوهى به نام مسجد      
  .گردد اكنون دائر است و نماز جماعت در آن منعقد مى

 1357 مطابق هفتم تيرمـاه      1398در شب چهارشنبه بيست و دوم ماه مبارك رجب          
احمـد  «حكايت ذيل را راجع به اين مسجد شخصا از صاحب حكايـت جنـاب آقـاى                 

ل كه از اخيار است و سالها است در تهران متوطّن اسـت در منـز              » عسكرى كرمانشاهى 
  .با حضور ايشان و بعض ديگر از محترمين شنيدم» رجبيان«جناب آقاى 

اى بـود، مـشغول      حدود هفده سال پيش روز پـنج شـنبه        : نقل كرد » عسكرى«آقاى  
تعقيب نماز صبح بودم كه در زدند، رفتم بيرون ديدم، سه نفر جوان كه هر سه ميكانيك 

ز پنجشنبه است با ما همراهى نمائيد تا        تقاضا داريم امرو  : اند گفتند  بودند با ماشين آمده   
  .به مسجد جمكران مشرّف شويم، دعا كنيم، حاجت شرعى داريم

كردم و نماز و قرآن بـه آنهـا          اى داشتم كه جوانها را در آن جمع مى         اينجانب جلسه 
ايـن پيـشنهاد خجالـت       مـن از  . دادم، اين سه نفر جوان از همان جوانها بودند         تعليم مى 

ام بيايم دعا كنم باألخره اصرار كردند،        من چكاره :  پائين انداختم و گفتم    كشيدم، سرم را  
من هم ديدم نبايد آنها را رد كنم، موافقت كردم، سوار ماشين شـديم و بـه سـوى قـم                      

  .حركت كرديم
سـاختمانهاى فعلـى نبـود فقـط دسـت چـپ يـك              ) نزديك قـم  (ى تهران    در جاده 

مسجدى » حاج آقا رجبيان  «ز همين جا كه فعالً      كاروانسراى خرابه بود چند قدم باالتر ا      
  .بنا كرده است ماشين خاموش شد) عليه السالم(» امام حسن مجتبى«به نام مسجد 

رفقا كه هر سه ميكانيك بودند پياده شدند سه نفرى كاپوت ماشين را بـاال زدنـد و                  
 گـرفتم كـه     يك ليوان آب  » على آقا «مشغول تعمير آن شدند، من از يك نفر آنها به نام            

براى قضاى حاجت و تطهير بروم، وقتى داخل زمينهاى مسجد فعلى رفتم ديدم سيدى              
بسيار زيبا و سفيدرو، ابروهايش كشيده، دندانهايش سفيد و خالى بر صورت مبـاركش              

ى خراسـانيها    ى سبز مثل عمامـه     بود، با لباس سفيد و عباى نازك و نعلين زرد و عمامه           
با خـود   . نمايد كشى مى  ى كه به قدر هشت متر بلند است زمين را خط          ا ايستاده و با نيزه   
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شـوند نيـزه     آيند رد مى   اول صبح آمده است اينجا جلو جاده دوست و دشمن مى          : گفتم
  !دستش گرفته است

كـرد   آقاى عسكرى در حالى كه از اين سخنان خود پشيمان بود و عذرخواهى مى             (
  :)گفت

عمو زمان تانـك و تـوپ و اتـم اسـت، نيـزه را               : در دل با خود خطاب به او گفتم       
: برو درست را بخوان، رفتم براى قضاى حاجـت نشـستم، صـدا زد             ! اى چه كنى   آورده
  .ام مسجد است كشيده آنجا ننشين اينجا را من خط» عسكرى«آقاى 

كند  اى كه از بزرگتر اطاعت مى      شناسد مانند بچه   من متوجه نشدم كه از كجا مرا مى       
سر سؤال  : رفتم آنجا به خودم گفتم    . برو پشت آن بلندى   : شم بلند شدم، فرمود   چ: گفتم

  .را با او باز كنم بگويم آقاجان، سيد، فرزند پيغمبر، برو درست را بخوان
  .سه سؤال پيش خود طرح كردم

اى بيـرون   سازى يا مالئكه كه دو فرسخ از قم آمـده        ـ اين مسجد را براى جنها مى      1
  اى؟ كشى درس نخوانده معمار شده ىزير آفتاب نقشه م

  ـ هنوز مسجد نشده چرا در آن قضاى حاجت نكنم؟2
  خواند يا مالئكه؟ سازى جنّ نماز مى ـ در اين مسجد كه مى3

اين پرسشها را پيش خود طرح كردم آمدم، جلو سالم كردم بار اول او ابتدا به مـن                  
ت، دسـتهايش سـفيد و نـرم بـود          سالم كرد نيزه را به زمين فرو برد و مرا به سينه گرف            

چون اين فكر را هم كرده بودم كه با او مزاح كنم چنانكه در تهران هـر وقـت سـيدى                     
مگر روز چهارشنبه است، هنوز عرض نكرده بودم، تبسم كرد و           : گفتم كرد مى  شلوغ مى 

سـه سـؤالى را كـه دارى بگـو، مـن            : پنج شنبه است چهارشنبه نيست و فرمـود       : فرمود
سيد فرزند  : الضمير من اطّالع داد، گفتم     شدم كه قبل از اينكه سؤال كنم از مافى        متوجه ن 

گوئى در اين زمان تانـك       اى كنار جاده، نمى    اى اول صبح آمده    پيغمبر درس را ول كرده    
شوند برو درسـت     آيند رد مى   خورد دوست و دشمن مى     و توپ است، نيزه به درد نمى      

  !را بخوان
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: كـشم، گفـتم    مـى  ى مـسجد   دارم نقشه : داخت به زمين فرمود   خنديد چشمش را ان   
  .شود براى آدميزاد اينجا آبادى مى: براى جنّ يا مالئكه؟ فرمود

خواستم قضاى حاجت كـنم هنـوز مـسجد نـشده            بفرمائيد ببينم اينجا كه مى    : گفتم
  است؟

 و شـهيد   در اينجا بر زمين افتـاده     ) عليها السالم (يكى از عزيزان فاطمه زهرا      : فرمود
بينـى   شـود محـراب اينجـا كـه مـى      ام اينجا مى شده است من مربع مستطيل خط كشيده  

  .ايستند قطرات خون است كه مؤمنين مى
انـد،   شود اينجا دشمنان خدا و رسول بـه خـاك افتـاده            بينى مستراح مى   اينجا كه مى  

سينيه و شـود حـ   اينجـا مـى  : همينطور كه ايستاده بود برگشت و مرا هم برگرداند فرمود         
  .اختيار گريه كردم اشك از چشمانش جارى شد من هم بى

  دهى؟ شود كتابخانه تو كتابهايش را مى پشت اينجا مى: فرمود
  :پسر پيغمبر به سه شرط: گفتم

  .انشاءاللّه: شرط اول اينكه من زنده باشم فرمود
  .بارك اللّه: شرط دوم اين است كه اينجا مسجد شود فرمود

است كه به قدر استطاعت ولو يك كتاب شده براى اجراى امـر تـو               شرط سوم اين    
كنم برو درسـت را بخـوان آقاجـان ايـن هـوا را از             پسر پيغمبر بياورم ولى خواهش مى     

  !سرت دور كن
  .ى خود گرفت خنديد دو مرتبه مرا به سينه

  سازد؟ آخر نفرموديد اينجا را كى مى: گفتم
  1. يداللّه فَوقَ اَيديهِم:فرمود
ى دستهاست   ام يعنى دست خدا باالى همه      آقاجان من اين قدر درس خوانده     : گفتم

  .اش از قول من سالم برسان بينى وقتى ساخته شد به سازنده آخر كار مى: فرمود
  .خدا خيرت بدهد: ى ديگر هم مرا به سينه گرفت فرمود در مرتبه

                                                 
  .10ى  ى فتح آيه سوره -1
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  .من آمدم رسيدم سر جاده ديدم ماشين راه افتاده است
  چه شده بود؟: مگفت

  .يك چوب كبريت گذاشتيم زير اين سيم وقتى آمدى درست شد: گفتند
  زدى؟ با كى حرف مى: گفتند
مـن بـا او   ! مگر سيد به اين بزرگى را با نيزه ده مترى كه دستش بود نديديـد            : گفتم
  .زدم حرف مى
كدام سيد؟ خودم برگشتم ديدم سيد نيست، زمين مثل كف دسـت پـستى و               : گفتند

  .بلندى نداشت و از هيچ كس هم خبرى نبود
من يك تكانى خوردم آمدم توى ماشين نشستم، ديگر با آنها حرف نزدم بـه حـرم                 

دانم چگونه نمـاز ظهـر و عـصر را           مشرّف شديم نمى  ) عليها السالم (حضرت معصومه   
  .خواندم

رف باألخره آمديم جمكران ناهار خورديم نماز خوانديم گيج بودم، رفقا با مـن حـ              
  .توانستم جوابشان را بدهم زدند من نمى مى

در مسجد جمكران يك پيرمرد يك طرف من نشسته و يك جوان طرف ديگر، من               
خواستم بعـد    كردم، نماز مسجد جمكران را خواندم مى       كردم، گريه مى   هم وسط ناله مى   

آقاى : داد فرمود  از نماز به سجده بروم، صلوات را بخوانم، ديدم آقائى كه بوى عطر مى             
  1.سالم عليكم نشست پهلوى من» عسكرى«

تُن صدايش همان تُن صداى سيد صبحى بود بـه مـن نـصيحتى فرمـود، رفـتم بـه                    
سجده ذكر صلواترا گفتم، دلم پيش آن آقا بود، سرم به سـجده، گفـتم سـر بلنـد كـنم،                     

شناسيد؟ وقتى سـر بلنـد كـردم ديـدم آقـا             بپرسم شما اهل كجا هستيد؟ مرا از كجا مى        
  .نيست

  زد كجا رفت او را نديدى؟ ايـن آقـا كـه با من حرف مى: بـه پيـرمـرد گفـتم
  .نه: گفت

                                                 
  .از اعمال مسجد جمكران است -1
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  .نديدم: از جوان پرسيدم او هم گفت
عليه (يك دفعه مثل اين كه زمين لرزه شد، تكان خوردم فهميدم كه حضرت مهدى  

  .بوده است) السالم
  .تندحالم بهم خورد رفقا مرا بردند آب به سر و رويم ريخ

  .چه شده: گفتند
  .خالصه نماز را خوانديم و به سرعت به سوى تهران برگشتيم

بـراى ايـشان    يكى از علماى تهران را در اولين فرصت مالقـات كـردم و مـاجرا را         
انـد حـاال صـبر       خود حضرت بوده  : گفت. تعريف كردم او خصوصيات را از من پرسيد       

  .كن اگر آنجا مسجد شد درست است
روزى پدر يكى از دوستان، فوت كرده بود به اتّفاق رفقا كـه در مـسجد                مدتى قبل   

ى او را آورديم قم، به همان محل كـه رسـيديم ديـدم در آن                 آن روز با من بودند جنازه     
ايـن  : سـازند؟ گفتنـد    اينجـا چـه مـى     : زمين دو پايه باال رفته است، خيلى بلند پرسـيدم         

» حاج حسين سوهانى  «كه پسران   ) سالمعليه ال (مسجدى است به نام امام حسن مجتبى        
دفن كرديم من ناراحت بودم، سر      » باغ بهشت «سازند وارد قم شديم جنازه را برديم         مى

آيم تاكسى   خوريد من اآلن مى    رويد ناهار مى   تا شما مى  : شناختم، به رفقا گفتم    از پا نمى  
حـاج  «پـسر  پياده شدم، بـه    » حاج حسين آقا  «سوار شدم رفتم سوهان فروشى پسرهاى       

ايـن مـسجد را كـى       : نه، گفـتم  : سازيد؟ گفت  اينجا شما مسجدى مى   : گفتم» حسين آقا 
  سازد؟ مى

  .»حاج يداللّه رجبيان«: گفت
  .قلبم به تپش افتاد» يداللّه«: تا گفت
يداللّه «: آقا چه شد؟ صندلى گذاشت نشستم خيس عرق شدم، با خود گفتم           : گفت

  .»فوق ايديهم
شناختم، برگـشتم     است، ايشان را هم تا آن موقع نديده و نمى          »حاج يداللّه «فهميدم  

  .به تهران به آن عالم كه قبالً جريان را به او گفته بودم، اين قصه را هم گفتم
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برو سراغش درست است من بعد از آنكه چهار صد جلد كتاب خريـدارى              : فرمود
وم كردم، رفتم كارخانـه     معل را» حاج يداللّه «) پشم بافى (كردم رفتم قم آدرس محلّ كار       

  .از نگهبان پرسيدم
  .حاجى رفت منزل: گفت
او . كنم تلفن كنيد، بگوئيد يك نفر از تهران آمده با شما كـار دارد              استدعا مى : گفتم
  .تلفن كرد

  .حاجى گوشى را برداشت
  .من سالم عرض كردم

  .رمام كجا بياو ام چهارصد جلد كتاب وقف اين مسجد كرده از تهران آمده: گفتم
  شمـا از كجـا ايـن كـار را كـرديـد و چـه آشنـائـى با ما داريد؟: فـرمـود

  .ام آقا چهارصد جلد كتاب وقف كرده: گفتم
  بايد بگوئيد مال چيست؟: گفت
  .شود پشت تلفن نمى: گفتم
  .شب جمعه آينده منتظر هستم، كتابها را به منزل بياوريد: گفت

ردم روز پنجشنبه با ماشين يكى از دوستان كتابها         رفتم تهران، كتابها را بسته بندى ك      
  .را آوردم قم منزل حاج آقا

  .كنم جريان را بگو من اينطور قبول نمى: ايشان گفت
باألخره جريان را گفتم و كتابها را تقديم كردم، رفتم در مسجد هم دو ركعت نمـاز          

  .حضرت خواندم و گريه كردم
بـه مـن    » حـاج يداللّـه   «ت كشيده بودند    اى كه حضر   مسجد و حسينيه را طبق نقشه     

  .خدا خيرت بدهد تو به عهدت وفا كردى: نشان داد و گفت
) عليه السالم (اين بود حكايت مسجد امام حسن مجتبى        

گيرى نقل شد عـالوه بـر    كه تقريبا به طور اختصار و خالصه   
اين، حكايت جالبى نيز آقاى رجبيان نقـل كردنـد كـه آن را              

  .ئيمنما مختصرا نقل مى
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شبهاى جمعه طبق معمول حساب و مزد كارگرهاى مـسجد را           : آقاى رجبيان گفتند  

  .كردم مرتّب كرده و وجوهى كه بايد پرداخت شود پرداخت مى
اى استاد اكبر، بنّاى مسجد براى حساب و گرفتن مزد كارگرها آمده بود              شب جمعه 

جد و اين پنجاه تومـان      تشريف آوردند در ساختمان مس    » سيد«امروز يك نفر آقا     : گفت
  .را براى مسجد دادند

گويم  مى: با تندى به من فرمود. گيرد من عرض كردم، بانى مسجد از كسى پول نمى
من پنجاه تومان را گرفتم روى آن نوشته بود بـراى مـسجد امـام               . گيرد بگير، اين را مى   

  ).عليه السالم(حسن مجتبى 
و وضع تنگدستى و حاجت خودش و       دو سه روز بعد صبح زود، زنى مراجعه كرد          

دو طفل يتيمش را شرح داد، من دست كردم در جيبهايم پول موجود نداشـتم، غفلـت                  
بعـد خـودم    : كردم كه از اهل منزل بگيرم، آن پنجاه تومان مسجد را به او دادم و گفـتم                

  .كنم و به آن زن آدرس دادم كه بيايد تا به او كمك كنم جبران مى
فت و ديگر هم با اينكه به او آدرس داده بودم مراجعه نكـرد،        زن پول را گرفت و ر     

  .دادم و پشيمان شدم ولى متوجه شدم كه نبايد پول را مى
اين هفته من از شـما تقاضـائى        : ى ديگر استاد اكبر براى حساب آمد گفت        تا جمعه 

  .دهيد كه قبول كنيد، تقاضا كنم دارم، اگر قول مى
  .بگوئيد: گفتم
  .گويم كنيد، مى كه قول بدهيد كه قبول مىدر صورتى : گفت
  .كنم اش برايم، قبول مى آقاى استاد اكبر، اگر بتوانم از عهده: گفتم
  .توانى مى: گفت
  .بگو: گفتم
گويم، از من اصرار كه بگو از او اصرار كه قول بـده، تـا مـن                  تا نگوئى، نمى  : گفت

  .بگويم
  . من بدهآن پنجاه تومان كه آقا دادند براى مسجد به: گفت
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آقاى استاد اكبر داغ مرا تازه كردى، چون بعدا از دادن پنجاه تومـان              : به خودم گفتم  

به آن زن پشيمان شده بودم و تا دو سال بعد هم، هر اسـكناس پنجـاه تومـانى بدسـتم                     
  .كردم شايد آن اسكناس باشد كه رويش آن جمله نوشته بود رسيد، نگاه مى مى

  .ال خوب تعريف كنآن شب مختصر گفتى، ح: گفتم
بلى حدود سه و نيم بعد از ظهر، هوا خيلى گـرم بـود، در آن بحـران گرمـا                    : گفت

مشغول كار بودم دو سه نفر كارگر هم داشتم ناگاه ديدم، يك آقائى از يكى از درهـاى                  
ى نورانى جذّاب بـا صـالبت آثـار بزرگـى و بزرگـوارى از او                 مسجد وارد شد، با قيافه    

خواسـتم آقـا    رفت، هى مى دند دست و دل من ديگر دنبال كار نمىنمايان است وارد ش   
  .را تماشا كنم

اى كـه مـن بـااليش        آقا آمدند اطراف شبستان قدم زدند، تشريف آوردند جلو تخته         
استاد اين را بگير بـده بـه   : كردم، دست كردند زير عبا پولى در آوردند، فرمودند         كار مى 

  .بانى مسجد
گيرد؛ شايد اين پـول را از شـما           مسجد پول از كسى نمى     بانى! آقا: من عرض كردم  

گـويم بگيـر،    به تو مى: بگيرم و او نگيرد و ناراحت شود، آقا تقريبا تغير كردند فرمودند 
گيرد، من فورا با دستهاى گچ آلوده پول را از آقا گرفتم، آقـا تـشريف بـردن                   اين را مى  

  .بيرون
مـشهدى  «گرم؟ يكى از كارگرها را به نـام         اين آقا كجا بود در اين هواى        : من گفتم 

اى  روند، با كـى و بـا چـه وسـيله           برو دنبال اين آقا ببين كجا مى      : صدا زدم، گفتم  » على
رفت، چهار دقيقـه شـد، پـنج دقيقـه شـد، ده دقيقـه شـد،                 » مشهدى على «آمده بودند،   

ت را صدا زدم، پـش    » مشهدى على «خيلى حواسم پرت شده بود،      ! نيامد» مشهدى على «
  .ديوار ستون مسجد بود

  آئى؟ چرا نمى: گفتم
  .كنم ام، آقا را تماشا مى ايستاده: گفت
  .آقا سرشان را زير انداختند و رفتند: گفت. بيا وقتى آمد: گفتم
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  اى؟ ماشين بود؟ با چه وسيله: گفتم
  .اى نداشتند سر به زير انداختند و تشريف بردند نه آقا هيچ وسيله: گفت
  .تاده بودىتو چرا ايس: گفتم
  .كردم ايستاده بودم آقا را تماشا مى: گفت

اين جريان پنجاه تومان بود، ولى باور كنيد كه اين پنجاه تومان            : آقاى رجبيان گفت  
يك اثرى روى كار مسجد گذارد، خود من اميد اينكه اين مسجد به اين گونه بنا شود و 

اين پنجاه تومـان بدسـتم رسـيد،        خودم به تنهائى به اينجا برسانم نداشتم، از موقعى كه           
  .من اثر گذاشت روى كار مسجد و روى كار خود

 صـافى   اللّه ةآي» پاسخ ده پرسش  «اين بود آنچه از كتاب      (
به قلم خودشان نوشـتم و حتّـى مقيـد بـودم كـه در قلـم و                  

  ).ادبياتش تصرّفى نكنم
ام و آقـاى     و من خودم اين سرگذشـت را تحقيـق كـرده          

ام و به صدق و صحت اين قضيه         ن را ديده  حاج يداللّه رجبيا  
  .دهم گواهى مى

ى قـم، از بركـات ايـن         ى علميـه   اميد است طالّب حوزه   
آل «ى زيـارت     مسجد با عظمت، غفلت نفرمايند و به وسـيله        

و نماز توسلى كه در باال از كتـاب بحـاراالنوار نقـل             » ياسين
ارتبـاط روحـى    ) عليـه الـسالم   (شد، با حضرت ولـى عـصر        

  .رقرار كنندب
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  مالقات سوم
 آقاى حاج شيخ مجتبى قزوينى كـه يكـى          اللّه ةآيمرحوم  

از علماء اهـل معنـى مـشهد بودنـد و مـن خـودم از ايـشان                  
  .ام كراماتى ديده
  : نقل فرمودند1338در سال 

اهل دامغان كه در مشهد ساكن بود و از علماء و شـاگردان             » سيد محمد باقر  «آقاى  
رسـيد   بود، زياد خدمت معظّم له مى     » حاج ميرزا مهدى اصفهانى غروى     «اللّه ةآيمرحوم  

شده بود و آن روزها اين مرض غيـر قابـل عـالج بـود و                » سل«و سالها مبتال به مرض      
يك روز ديديم، كه او     . همه از او مأيوس شده بودند و بسيار ضعيف و نحيف شده بود            

يچ كسـالتـى نزد ما آمد، همه تعجب كرديم        بسيار سر حال و سالم و با نشاط و بدون ه          
  !!از او علّت شفا يافتنش را پرسيديم

يك روز كه خون زيادى از حلقم آمد و دكترها مـرا مـأيوس كـرده بودنـد،                   : گفت
معظّم لـه  :  رفتم و به ايشان شرح حالم را گفتم      »اللّه غروى  ةآي«خدمت استادم حضرت    

چرا از اجدادت   ! تو مگر سيد نيستى؟   : ن گفت دو زانو نشست و با قاطعيت عجيبى به م        
) عليـه الـسالم   ( االعظـم    اللّـه  ةبقي؟ چرا به محضر حضرت      !خواهى رفع كسالتت را نمى   

  كنى؟ روى و از آن حضرت طلب حاجت نمى نمى
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اى كـه    دانى آنها اسماء حسنىِ پروردگارند، مگر در دعاى كميـل نخوانـده            مگر نمى 
اى كسى كه اسمش دواء است و ذكرش شفاء  (» ذكره شفاءيا من اسمه دواء و    «: فرموده
  ؟)است

تو اگر مسلمان باشى، اگر سيد باشى، اگر شيعه باشى، بايد شفايت را همين امروز،               
  ! ارواحنا فداه بگيرىاللّه ةبقياز حضرت 

ام گرفت و    و خالصه آنقدر سخنان محرّك و تهييج كننده، به من گفت كه من گريه             
عجل اللّه تعالى فرجـه      (اللّه ةبقيخواهم به محضر حضرت       مثل آنكه مى   از جا بلند شدم   

كردم  ى مى  ريختم و با خود زمزمه     لذا بدون آنكه متوجه باشم، اشك مى      . بروم) الشّريف
 ادركنى و به طرف صحن مقدس حضرت على بن موسى           حجة بن الحسن  يا  : گفتم و مى 

.  در صحن كهنه رسيدم آنجا را طورى ديگر ديدم         رفتم، وقتى به   مى) عليه السالم (الرّضا  
شد چند نفرى بودند، كـه       صحن بسيار خلوت بود، تنها جمعيتى كه در صحن ديده مى          

حـضرت ولـى    «رفتند و در پيشاپيش آنها سيدى بود كه من فهميـدم آن سـيد                با هم مى  
ها برونـد و    است با خودم گفتم، كه چون ممكن است آن        ) عجل اللّه تعالى فرجه   (» عصر

ايـشان شـفاى مـرض خـود را          من به آنها نرسم، خوب است كه آقا را صدا بـزنم و از             
همين كه اين خطور در دلم گذشت ديدم، كه آن حضرت برگشتند و نگاهى بـا                . بگيرم
عرق سردى به بدنم نشست، ناگهان صحن مقدس را به          . ى چشمى به من كردند     گوشه

ر خبرى نبود، مردم به طور عادى در صحن رفت و     حال عادى ديدم ديگر از آن چند نف       
من بهت زده شدم، در اين بين متوجه شدم كـه چيـزى از آثـار كـسالت                  . كردند آمد مى 

در من نيست، به خانه برگشتم و پرهيز را شكـستم و آن چنـان حـالم خـوب و                    » سل«
  .آيد ام نمى توانم و سرفه خواهم سرفه بكنم نمى سالم شده است، كه هر چه مى

در )  اللّه عليـه   رحمة(» حاج شيخ مجتبى قزوينى   «مرحوم  
اينجا به گريه افتاد و فرمودند بله اين بود قـضيه آقـاى سـيد               

ديـدم   محمد باقر دامغانى و من بعـد از سـالها كـه او را مـى               
  .حالش بسيار خوب بود و حتّى فربه شده بود
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     آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
  ى چشمى به ما كنند  گوشهآيا شود كه         

اگر اهل علم و سادات به آن حضرت توجه پيـدا كننـد،             
چون سـربازند، چـون خـادم و خدمتگزارنـد، چـون بـه آن               

  .ترند حضرت نزديك
آن حضرت به آنها توجه بيشترى خواهد كرد و زنـدگى           

  .مادى و معنوى آنها را به وجه احسن اداره خواهد فرمود
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  مالقات چهارم
» حاج شيخ اسماعيل نمازى «در بين اهالى مشهد از آقاى       

اى معروف اسـت كـه جمعـى از          اند قصه  كه در مشهد ساكن   
كننـد و مـن در پـى آن بـودم كـه              اهالى مشهد آن را نقل مى     

قضيه را تحقيق كـنم و از خـود ايـشان بـشنوم تـا آنكـه در                  
علمـاء منجملـه    ى طيبـه بـا جمعـى از          اى كه در مدينه    جلسه

لـه شـنيدم كـه       تـشكيل شـده بـود از معظّـم        » اهللا اراكـى   ةآي«
  :فرمود مى

دار و رئـيس     در يكى از سالها كه من جمعى از اهـالى مـشهد را بـه عنـوان حملـه                  
بـردم و در آن زمـان از راه نجـف اشـرف كـه از                 اللّه الحرام مـى    كاروان به زيارت بيت   

رفتيم، جـاده آسـفالته و يـا حتّـى           كرد مى  ر مى آب و علف و پر از شن عبو        بيابانهاى بى 
توانـستند از عالئـم      اى راه بلـد مـى      اى كه شن ريزى شده باشد نبود و فقـط عـده            جاده

بنزين كافى همراه داشته باشند تـا در راه   مخصوص، راه را پيدا كنند و حتما بايد آب و         
  .نمانند

 بود، حتّى دو نفـر راننـده       ما از نظر آب و بنزين و ماشين وضع مان مرتّب و خوب            
داشتيم، مسافرين نان و غذاى كافى برداشته بودند و ما راه خود را در پيش گرفته بوديم 

  .رفتيم و مى
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 آن روز نزديـك غـروب وسـط بيابـان او            يكى از دو راننده آدم باتقوائى نبود اتّفاقاً       
انيم صـبح بـا     م شب نزديك است همين جا مى     : ما به او گفتيم   . پشت فرمان نشسته بود   
او به ما اعتنائى نكرد و به راه خود ادامه داد، تا آنكه شب              . كنيم خيال راحت حركت مى   

ديگر راه معلوم نيست : شد، پس از مدتى كه به راه خود ادامه داد ناگهان ايستاد و گفت           
ما همه پياده شديم و شب را در همانجا مانديم، صبح كه از خواب برخاستيم ديديم به                 

اه كور شده و حتّى باد، شنهائى را در جاى طاير ماشين ما ريخته كه معلوم نيست كلى ر
  .ايم ما از كجا آمده

حـدود ده فرسـخ بـه طـرف     : سوار شويد و به راننـده گفـتم  : من به مسافرين گفتم  
مشرق و ده فرسخ به طرف مغرب و ده فرسخ به طرف جنوب و ده فرسـخ بـه طـرف                     

آب و علف تا شب  راننده قبول كرد و در آن بيابان بى. كنيمرويم تا راه را پيدا  شمال مى
كارمان همين بود، ولى راه را پيدا نكرديم، باز شب در همانجا بيتوته كـرديم ولـى مـن                   

روز دوم به همين ترتيب تا شب هر چه كـرديم اثـرى از راه ديـده    . خيلى پريشان بودم 
ب بود كه ديگر ماشين ما ايستاد نشد و ضمنا بنزين ما هم تمام شد و حدود غروب آفتا    

بندى شده بود و ديگر نزديك بود تمام شود، آن شب درِ  و بنزين نداشتيم، آب هم جيره
زيرا ديگـر    ى ما تن به مرگ داده بوديم،       ى خدا زياد عجز و ناله كرديم، صبح همه         خانه

ائيد نـذر كنـيم     بي: دانستيم من به مسافرين گفتم     نه آب داشتيم و نه بنزين و نه راه را مى          
كه اگر خدا ما را از اين بيابان نجات بدهد وقتى به وطن رسيديم، هرچه داريـم در راه                   
خدا بدهيم، همه قبول كردند و خود را به دست تقدير سپرديم، حدود ساعت نه صـبح                 

ميرنـد لـذا     بود، ديدم هوا نزديك است گرم شود و قطعا با نداشتن آب جمعى از ما مى               
مضطرب شده بودم، از جا حركـت كـردم و قـدرى از مـسافرين فاصـله      العاده   من فوق 
اى به وجود آمده بود، من پشت  اتّفاقا در محلّى شنها انباشته شده بود و مانند تپه. گرفتم

يا اَبا صـالح المهـدىِ اَدرِكْنـى ـ يـا صـاحب       «: زدم آن تپه رفتم و با اشك و آه فرياد مى
 سرم پائين بود، قطرات اشكم بـه  » حجةَ بنَ الْحسنِ الْعسكَرى اَدرِكْنىِالزَّمانْ اَدرِكْنى ـ يا 

شود، سرم را    ريخت، ناگهان احساس كردم صداى پائى به من نزديك مى          روى زمين مى  
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خواهـد عبـور كنـد،     باال كردم مرد عربى را ديدم، كه مهار قطار شترهائى را گرفته و مى 
  .ايم، ما را به راه برسان ا گم شدهصدا زدم كه آقا ما در اين ج

اسم مرا برد و    : آن عرب شترها را خواباند، نزد من آمد سالم كرد، من جواب گفتم            
نگران نباش، بيا تا من راه را به شما نشان بدهم مرا به آن طرف               » شيخ اسماعيل «: گفت

يـان آن دو  رسـيد، وقتـى از م   رويد به دو كوه مى به بين از اين طرف مى    :تپه برد و گفت   
رويد، حدود غروب آفتـاب بـه راه         كوه عبور كرديد، به طرف دست راست مستقيم مى        

  .خواهيد رسيد
شما را به   :  قرآن را از جيبم درآوردم و گفتم       كنيم و ضمناًً   باز ما راه را گم مى     : گفتم

  .دهم ما را خودتان به راه برسانيد اين قرآن قسم مى
حدود ده  : گويد مى  را خوابانده و اين طورى كه      حاال توجه ندارم كه او شترهايش     (

: دادم، او گفـت    زياد اصرار كردم و او را مرتّـب قـسم مـى           !!) ساعت راه تا جاده هست    
تـو  : اى كه تقواى بيـشترى داشـت، گفـت         بسيار خوب همه سوار شوند و به آن راننده        

م، يعنى  پشت فرمان بنشين، خودش هم پهلوى راننده نشست و من هم پهلوى او نشست             
جلو ماشين سه صندلى داشت يكـى مـال راننـده بـود و دو صـندلى ديگـر را هـم مـا                        
نشستيم، حاال يا از بس كه ما خوشحال شده بوديم و يا تصرّفى در فكر ما شده بود كه                   
هيچ كدام از ما حتى راننده و مسافرين توجه نداشتند كه بنزين ماشين ما در شب قبـل                  

  .تمام شده بود
ت راه را پيموديم ناگهان به راننده دستور داد كه نگهدار، ظهـر اسـت               يكى دو ساع  

  .نماز بخوانيم و بعد حركت كنيم
ى آبى بود خودش وضو گرفـت، مـا هـم            همه پياده شديم در همان نزديكى چشمه      

: وضو گرفتيم و از آن آب خورديم او رفت در كنارى مشغول نماز شد و به مـن گفـت         
: ان وقتى نمازمان تمام شد و سروصـورتى شـستيم فرمـود           تو هم با مسافرين نماز بخو     

همه سوار شديم همانطور كه قبالً گفتـه بـود          . سوار شويد كه راه زيادى در پيش داريم       
به طرف دست راسـت     : به دو كوه رسيديم از ميان آنها عبور كرديم بعد به راننده فرمود            

صلى رسـيديم، در بـين راه   ى ا حركت كن تا آنكه حدود غروب آفتابى بود، كه به جاده        
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پرسـيد، بعـضى از آنهـا را         زد، احوال علماء مشهد را از مـن مـى          فارسى با ما حرف مى    
  .ى خوبى دارد فرمود فالنى آينده كرد و مى تعريف مى

ى اموالمان را  ايم كه اگر نجات پيدا كنيم همه ما نذر كرده: در بين راه به ايشان گفتم   
  .در راه خدا انفاق كنيم

  .عمل به اين نذر الزم نيست: دفرمو
باألخره وقتى به جاده رسيديم، همه خوشحال از ماشين پياده شديم و من مسافرين              
را جمع كردم و گفتم هر چه پول داريد بدهيد تا به اين مرد عرب بدهيم چـون خيلـى                    

  .زحمت كشيده است شترهايش را در بيابان رها كرده و با ما آمده است
راسـتى  : خود من از خواب غفلت بيدار شديم و مسافرين گفتند         ناگهان مسافرين و    

  !گردد؟ اين مرد كيست و چگونه برمى
  !شترهايش را در بيابان به كه سپرد؟: ديگرى گفت
ماشين ما كه بنزين نداشت اين همه راه يك صبح تا غـروب چگونـه               : سومى گفت 
دويديم، ولى اثـرى    ايم؟ خالصه همه سراسيمه به طرف آن مرد عرب           بدون بنزين آمده  

از او نبود، او ديگر رفته بود، ما را به فراق خود مبتال كرده بود، دانستيم كه يك روز در                    
  !ايم ايم ولى او را نشناخته بوده) عليه السالم(خدمت امام زمان 

هـاى امـام     كـه يكـى از نـشانه      : گويد اين قضيه به ما مى    
كـوينى در   اين اسـت كـه تمـام امـور ت         ) عليه السالم (مهدى  

دست با كفايت آن حضرت است او هر زمان و هـر جـا كـه         
دهد و به فرياد  مصلحت بداند خود را به متوسلينش نشان مى   

گر گدا كاهل بود تقـصير صـاحب خانـه          «: رسد ولى  آنها مى 
  .فداى آن محبت و لطف و كرمش گرديم» چيست؟
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  مالقات پنجم
حى رضـوان اهللا    مرحوم پدرم، آقاى حاج سيد رضاى ابط      

علّت آنكه در مـشهد دعـاء       : كرد تعالى عليه براى من نقل مى     
  :ندبه مرسوم شد كه خوانده شود اين بود كه

من در : كرد يكى از تجار اصفهان كه مورد وثوق من و جمعى از علماء بود، نقل مى      
خـوانى   ام و اكثرا در آنجا روضـه       منزل، اطاق بزرگى را به عنوان حسينيه اختصاص داده        

روم،  ام و به طـرف بـازار مـى         شبى در خواب ديدم، كه من از منزل خارج شده         . كنم مى
: وقتـى بـه مـن رسـيدند گفتنـد     ! آيند ولى جمعى از علماء اصفهان به طرف منزل ما مى 

. نه منزل ما روضه نيست    : گفتم. دانى منزلت روضه است    روى؟ مگر نمى   فالنى كجا مى  
ـ  رويـم و حـضرت     و مـا هـم بـه آنجـا مـى          چرا منزلت روضـه اسـت       : گفتند اللّـه  ة بقي         

 با عجله خواستم به طـرف منـزل بـروم           هم آنجا تشريف دارند، من فوراً     ) عليه السالم (
با ادب وارد منزل شو، من مأدبانه وارد شدم، ديدم جمعـى از علمـاء               : آنها به من گفتند   

. انـد  نشـسته ) عليه السالم(در حسينيه نشسته و در صدر مجلس هم حضرت ولى عصر           
لذا از  . ام ى آن حضرت دقيق شدم ديدم، مثل آنكه ايشان را در جائى ديده             وقتى به قيافه  

  :ام فرمود آن حضرت سؤال كردم كه آقا من شما را كجا ديده
ــه   ــه در آن نيمـ ــسال در مكّـ ــين امـ ــب در  همـ ى شـ

مسجدالحرام، وقتى آمدى نزد مـن و لباسـهايت را نـزد مـن              
  .مفاتيح را زير لباسهايت بگذار: و من به تو گفتمگذاشتى 
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همين طور بود يك شب در مكّه خواب از سرم پريده بود،           : گفت تاجر اصفهانى مى  
چه بهتر كه به مسجدالحرام مشرّف شوم و در آنجا بيتوته كنم و مـشغول               : با خود گفتم  

ه كسى را پيدا كنم     كردم، ك  عبادت بشوم، لذا وارد مسجدالحرام شدم، به اطراف نگاه مى         
انـد،   اى نشـسته  لباسهايم را نزد او بگذارم و بروم وضو بگيـرم، ديـدم آقـائى در گوشـه              

خواسـتم مفـاتيحم را روى       خدمتش مشرّف شـدم و لباسـهايم را نـزد او گذاشـتم مـى              
مفاتيح را زير لباسهايت بگذار و من طبق دستور ايـشان عمـل             : لباسهايم بگذارم فرمود  

ا زير لباسهايم گذاشتم و رفتم و وضو گرفتم و برگشتم و تـا صـبح در   كردم و مفاتيح ر 
خدمتش و در كنارش مشغول عبادت بودم ولى در تمام اين مـدت حتّـى احتمـال هـم           

  .ندادم، كه او امام عصر روحى فداه باشد
  فرج شما كى خواهد بود؟: به هر حال در خواب از آقا سؤال كردم

  .»ما بگوئيد دعاى ندبه را روزهاى جمعه بخوانندنزديك است به شيعيان «: فرمود
آن حضرت دوست دارد كـه      : گويد اين مالقات به ما مى    

دوســتانش الاقــل روزهــاى جمعــه گــرد يكــديگر بنــشينند، 
زانوهاى غم را در بغل بگيرند و اشك از ديـدگان بريزنـد و              

  ....اللّه  ةاَين بقي: همه با هم بگويند
  .المقتول بكربالء اَين الطّالب بدم :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 لـواء النّـصر تـرى              :بگويند

  ....اترانا نحف بك و انت تأم المأل و قد ملئت االرض عدالً 
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  مالقات ششم
مرحوم مجلسى در بحار و حاجى      ى   اين قضيه به فرموده   

در نجف اشـرف معـروف و مـشهور        » نجم الثّاقب «نورى در   
  .است

  :و مرحوم مجلسى فرموده است
اين قضيه را شخصى كه مورد وثوق مـن اسـت بـه مـن               

  :گفت
ى قديمى كه اآلن من در آن سكونت دارم مال مـردى از اهـل خيـر و                   ى كهنه  خانه

  .گفتند مى» حسين مدلّل«صالح بود كه او را 
در محلّـى كـه آن را سـاباط         ) عليه الـسالم  (او نزديك صحن حضرت اميرالمؤمنين      

كرد او داراى عيال و فرزندانى بود، و او مبتال شـده       زندگى مى : گفتند مى» حسين مدلّل «
حركت از رختخواب را نداشـت و        بود به كسالت فلج و مدتها بود كه قدرت بر قيام و           

كردند و چـون مرضـش طـوالنى         هل و عيالش به او كمك مى      حتّى براى رفع حاجت ا    
  .شده بود اهل و عيالش به فقر و تنگدستى مبتال گرديده بودند

 وقتى زن و فرزندش بيدار شدند ديدند كه از خانـه و             720ى شبى در سال      در نيمه 
العاده است كه چـشم را خيـره         اين نور به قدرى فوق    . بام خانه نور عجيبى ساطع است     

  .كند مى
  !اين نور چيست؟ و چه خبر است؟: آنها از حسين مدلّل پرسيدند

:  ارواحنا فداه نزد من تشريف داشتند و به من فرمودنـد           اللّه ةبقياآلن حضرت   : گفت
  .از جا برخيز! اى حسين

  !توانم برخيزم، من فلجم بينيد كه نمى اى سيد و مواليم، من را مى: عرض كردم
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بلندم كردند من فورا حـالم خـوب شـد و صـحيح و              حضرت دست مرا گرفتند و      
  .سالم گرديدم

اين سـاباط راه مـن اسـت كـه مـن از ايـن راه بـه حـرم جـدم                      : و به من فرمودند   
شـنيدم و   : عـرض كـردم   . روم، درِ آن را هر شب ببنديـد        مى) عليه السالم (اميرالمؤمنين  
  .كنم اطاعت مى

برخاستند و از همانجا بـه      )  الشّريف عجل اللّه تعالى فرجه    (اللّه ةبقيسپس حضرت   
رفتند و اين نور اثر قدم مبارك آن        ) عليه السالم (زيارت حرم حضرت على بن ابيطالب       

  .حضرت است
اين سـاباط تـا بـه حـال         : گويد مرحوم حاجى نورى مى   

مشهور به ساباط حسين مدلّل است و مردم براى آن سـاباط            
      لحــسنا  بــنحجــةكننــد و بــه بركــت حــضرت  نــذرها مــى

  1.رسند به حوائج خود مى) عليه السالم(
ناگفته پيدا است؛ كه خداى تعالى حـضرت ولـى عـصر            

ى  ارواحنا فداه را تنها براى آنكه فلجى را شفا بدهند در كـره            
زمين نگه نداشته، بلكه آن حـضرت را بـراى حفـظ ديـن و               
تشكيل حكومت واحد جهانى مهيا فرمـوده اسـت، ولـى بـه             

 مردم دنيا و يا الاقـل مـسلمانان جهـان ايمانـشان             خاطر آنكه 
كامل شود و متوجه آن وجود مقدس گردند و موجوديت آن           
حضرت را در همه جا معتقد شوند گاهى دست به اين گونه            

  .دهند زنند و مريضهائى را شفا مى معجزات مى
  ».جان و مال و پدر و مادر و هر چه داريم به قربانش باد«
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  فتممالقات ه
مرحوم حاجى نورى در كتاب نجم الثّاقب از عالم جليل          

سـيد  «شـاگرد اهـل سـرّ     » مالّ زين العابدين سلماسـى    «آخوند
  :كند كه فرمود نقل مى» بحرالعلوم

در سـامرا  ) علـيهم الـسالم  (در خـدمت سيـد بحـرالعلـوم به حرم مطهر عسكريين        
خوانـديم، در ركعـت دوم بعـد از          مشرّف شديم و ما چند نفر بوديم، كه با او نماز مـى            

خواست براى ركعت سوم برخيزد حالتى به او دست داد كه توقّفى نمود و              تشهد كه مى  
  .بعد از چند لحظه برخاست

دانستيم چـرا آن عـالم       ى ما تعجب كرده بوديم و نمى       بعد از نماز در حالى كه همه      
  .كه از او سؤال كندبزرگ در وسط نماز توقّف كرده و كسى از ما جرأت نداشت 

وقتى به منزل آن بزرگوار برگشتيم و سر سفره نشستيم يكى از سادات به من اشاره                
  كرد كه علّت آن توقّف را سؤال كنم؟

  .تو از من به آن جناب نزديكترى: گفتم
بـا هـم چـه      : متوجـه مـا شـد و فرمـود        ) رضوان اللّه تعـالى عليـه     (سيد بحرالعلوم   

خواهد بدانـد،   اين سيد مى: گفتم.  رويم به آن جناب بازتر بود  گوئيد؟ من كه از همه     مى
  سرّ آن توقّف در حال نماز چه بوده است؟

ـ  من وقتى در حال نماز بودم ديدم، حـضرت        : فرمود ارواحنـا فـداه بـراى       اللّـه  ة بقي 
ى جمال مقدسـش مبهـوت       زيارت پدر بزرگوارش وارد حرم مطهر شد من از مشاهده         

كـردم   ت كه مشاهده نموديد به من دست داد و من به ايشان نگاه مى             شدم و لذا آن حال    
  .تا آنكه آن حضرت از حرم بيرون رفتند
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  مالقات هشتم
ى  و عالّمـه  » نجم الثّاقب «مرحوم حاجى نورى در كتاب      

اند كه در نزد جمعى      نقل كرده » كشف الغمه «اربلى در كتاب    
ه معروف است كهاز ثقات و شيعيان در بالد حلّه اين قضي:  

» هرقـل «اى از اطراف حلّه به نام  اهل قريه» اسماعيل بن حسن هرقلى «مردى به نام    
اى بيرون آمـده بـود، كـه هـر           در جوانى روى ران چپ من غده      : بود، وى نقل كرده كه    

ريخت و اين كـسالت مـرا از    تركيد و چرك و خون زيادى از آن مى  سال فصل بهار مى   
  . بودهمه كار باز داشته

سـيد  «يك سال كه فشار و ناراحتيم بيشتر شده بود، به حلّه آمدم و خدمت جنـاب                 
كردم، آن سيد بزرگوار تمام  رسيدم و از مرض و كسالتم به ايشان شكايت» بن طاووس

: اطباء و جرّاحان حلّه را جمع كرده و شوراى پزشكى تشكيل داده آنها باالتّفاق گفتنـد               
ميرد و لذا  ن آمده، كه اگر عمل شود اسماعيل به احتمال قوى مى         اين غده در جائى بيرو    

  .كنيم او را عمل كنيم ما جرأت نمى
قصد دارم در اين نزديكى به بغداد بروم تو         : به من فرمود  » سيد بن طاووس  «جناب  

  .هم با ما بيا تا تو را به اطباء آنجا هم نشان بدهم، شايد آنها بتوانند تو را معالجه بكنند
  .ن اطاعت كردم و پس از چند روز در خدمتش به بغداد رفتمم
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اطباء و جرّاحان بغداد را هم با نفوذى كـه داشـت جمـع              » سيد بن طاووس  «جناب  
كرد و كسالت مرا به آنها گفت، آنها هم شـوراى پزشـكى تـشكيل دادنـد و مـرا دقيقـا           

ى من خـوددارى     ز معالجه معاينه كردند و باألخره نظر پزشكان حلّه را تأييد نمودند و ا           
  !كردند

من خيلى دلگير شدم، متأسف بودم كه بايد تا آخر عمر بـا ايـن درد و مـرض كـه                     
  .زندگيم را سياه كرده، بسوزم و بسازم

به گمان آنكه من براى نماز و اعمال عباديم متأثّرم به من            » سيد بن طاووس  «جناب  
كند و اگـر     اى قبول مى   تو به آن آلوده   خداى تعالى نماز تو را با اين نجاست كه          : فرمود

و حـضرت   » ائمـه اطهـار   «دهد و تو متوسل به       به اين درد صبر كنى خدا به تو اجر مى         
»الم (»اللّه ةبقيبشو تا آنها به تو شفا عنايت كنند) عليهم الس.  

ى بـه ائمـه اطهـار        روم و پناهنـده    پس اگر اين طور است به سـامراء مـى         : من گفتم 
  .خواهم فداه مى  ارواحنا»اللّه ةبقي«شوم و رفع كسالتم را از حضرت  مى) لسالمعليهم ا(

لذا وسائل سفر مهيا كردم و به طرف سـامراء رفـتم و چـون بـه آن مكـان شـريف                
» امـام عـسكرى   «و حـضرت    » امـام هـادى   «رسيدم، اول به زيارت حرم مطهر حضرت        

ارواحنا فـداه  » ولى عصر«هر حضرت مشرّف شدم و بعد به سرداب مط) عليهما السالم (
رفتم و شب را در آنجا ماندم و به درگـاه خـداى تعـالى بـسيار ناليـدم و بـه حـضرت           

رفتم خود را در كنـار      1صبح به طرف دجله   . استغاثه كردم ) عليه السالم (» صاحب االمر «
دجله شستشو كردم، غسل زيارت نمودم و ظرفى را پر از آب كردم و برخاستم كه بـه                  

امـا هنـوز در خـارج       . براى زيارت بروم  ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «طرف حرم مطهر    
آيند و چون در اطـراف       شهر بودم كه چهار نفر اسب سوار را ديدم، كه به طرف من مى             

سامراء جمعى از سادات و اشراف خانه داشتند، گمان كردم كه اين چهـار نفـر از آنهـا                   
  .هستند

                                                 
دجله نهر آب بسيار بزرگى است كه از طرف تركيه به سـوى بغـداد و از كنـار                    -1

 .گذرد سامراء مى
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نها عبور كنند ولى وقتى به من رسيدند ديدم دو جوان كـه بـه               من كنارى رفتم، تا آ    
اند و تازه محاسنشان روئيده بود و ديگرى پيرمـردى بـسيار تميـز و                خود شمشير بسته  

الحنـك   اى در دست داشت و چهارمى مردى بود كه شمشير حمايل كرده و تحـت               نيزه
 آن دو جـوان در طـرف        اى به دست گرفته بود با هم نزديك من آمدنـد،           انداخته و نيزه  

چپ اين شخص ايستادند و پيرمرد، در طرف راست او ايستاد و آن مرد نيزه به دسـت                  
 وسط راه، در حالتى كه سرنيزه را به زمين گذاشته بود ايستاد و به من سالم كردند، من                 

  .بله: عرض كردم! روى؟ فردا از اينجا مى: جواب دادم، آن شخص به من فرمود
  .تا زخمت را ببينمپيش بيا : فرمود

اينها كه اهل باديه هستند از نجاست پرهيزى ندارند، من هم تـازه           : من در دلم گفتم   
  .زدند بهتر بود ام و لباسهايم هنوز تر است، اگر دستشان را به لباس من نمى غسل كرده

به هر حال من هنوز در اين فكر بودم، كه آن شخص خم شد و مرا به طرف خـود                    
  . به آن زخم گذاشت و فشار داد كه احساس درد كردمكشيد و دستش را

: سپس دستش را برداشت و بر روى زين مانند اول نشست، آن پيرمرد به من گفت               
  !اى اسماعيل رستگار شدى:  يعنى»اَفْلَحت يا اسماعيل«

  !دانند شما رستگاريد، در ضمن تعجب كردم كه آنها اسم مرا از كجا مى: من گفتم
  !است؟» امام زمان«رستگار و خالص شدى اين : يرمرد گفتباز همان پ

دويدم و ران مقدسش و ركابش را بوسـيدم و عقـب آنهـا              ! من با شنيدن اين جمله    
  .دويدم

  .برگرد: به من فرمود
  .شوم از شما هرگز جدا نمى: گفتم

  .برگرد مصلحت تو در برگشتن است: باز به من فرمود
  .ومش من هرگز از شما جدا نمى: گفتم

: كنى امام زمانـت دوبـار بـه تـو فرمودنـد         شرم نمى » اسماعيل«اى  : آن پيرمرد گفت  
  !!برگرد و تو اطاعت نكردى
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 ارواحنا فداه ايستاد    »اللّه ةبقي«من ايستادم، آنها چند قدم از من دور شدند، حضرت           
 تـو را  » ى عباسـى   مستنـصر خليفـه   «وقتى به بغداد رسـيدى      «: و رو به من كرد و فرمود      

اى به  بگو كه نامه  1»رضى«دهد، از او قبول نكن و به فرزندم،          طلبد و به تو عطائى مى      مى
كنم، كه هر چه بخـواهى بـه     درباره تو بنويسد و من به او سفارش مى        » على بن عوض  «

  .»تو بدهد
من همانجا ايستادم و سخنان آن حضرت را گوش دادم، آنها بعـد از ايـن كلمـات                  

  . از نظرم غائب شدندحركت كردند و رفتند و
توانستم از كثرت غم فراق آن حضرت به طرف سامراء بروم همانجـا              اما ديگر نمى  
  .ريختم كردم و از دورى آن حضرت اشك مى نشستم، گريه مى

باألخره پس از ساعتى حركت كردم و به سامراء رفتم، جمعى از اهل شهر كـه مـرا                  
  اى؟  دعوا كردهبا كسى! چرا حالت متغير است؟: ديدند گفتند

  نه ولى شما بگوئيد كه اين اسب سواران كه بودند؟: گفتم
  .ممكن است از سادات و بزرگان اين منطقه باشند: گفتند
» صـاحب االمـر   «نه آنها از بزرگان اين منطقه نبودند يكـى از آنهـا حـضرت               : گفتم

  !!بود) عليه السالم(
  !كردمكدام يكى از آنها؟ من آن حضرت را معرّفى : گفتند
  زخمت را به او نشان دادى؟: گفتند
  .بلى او خودش آن را فشار داد و درد هم گرفت: گفتم

           ب كردم و به شـكآنها ران مرا باز كردند، اثرى از آن زخم نبود من خودم هم تعج
شايد پاى ديگرم زخم بوده، لذا پاى ديگرم را باز كـردم بـاز هـم اثـرى                  : افتادم و گفتم  

  !!نبود

                                                 
  .اسم سيد بن طاووس است -1
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شـفا  ) عليـه الـسالم    (»اللّـه ةبقي«وجه شدند، كه من به بركت حـضرت         مردم كه مت  
دور من جمع شدند و پيراهنم را پاره كردند و اگر جمعى مـرا از دسـت مـردم                   . ام يافته

  .رفتم كردند زير دست و پاى مردم از بين مى خالص نمى
را بـا   رسيد او آمـد و مـاجرا        » بين النهرين «اين جنجال و سر و صدا به گوش ناظر          

  .جميع خصوصيات سؤال كرد و رفت و منظورش اين بود كه ماجرا را به بغداد بنويسد
باألخره من شب در آنجا ماندم و صبح جمعى از دوستان مرا مشايعت كردند و من                

  .به طرف شهر بغداد حركت كردم و رفتم
ر كه  اند و ه   روز بعد به بغداد رسيدم، ديدم جمعيت زيادى سر پل بغداد جمع شده            

و چون مـرا    . كنند و منتظر كسى هستند     رسد اسم و خصوصياتش را سؤال مى       از راه مى  
ديدند و نام مرا سؤال كردند و مرا شناختند به سر من هجوم آوردند لباسى را كه تـازه                   

سيد رضى الدين بن    «پوشيده بودم پاره كردند و بردند و نزديك بود مرا هالك كنند كه              
يدند و مردم را دور كردند و مرا نجات دادند، بعدها معلوم شـد              با جمعى رس  » طاووس
  .جريان را به بغداد نوشته و او مردم را خبر كرده است» بين النهرين«كه ناظر 

يافتـه   گوينـد شـفا    آن مـردى كـه مـى      : به من گفت  » سيد رضى الدين بن طاووس    «
  !توئى؟

ن را نگاه كرد و چون قبالً هم بلى از اسب پياده شد پاى مرا باز كرد و دقيق آ   : گفتم
ى زيادى كرد و غش كرد و بيهـوش          ديد گريه  زخم را ديده بود و حاال اثرى از آن نمى         

  !افتاد
وزير خليفه قبل از آمدن تو مرا طلبيده و گفته كه : وقتى كه به حال آمد به من گفت

او را شـفا    ) سالمعليه ال  (»اللّه ةبقي «ى حضرت  آيد، كه خدا به وسيله     از سامراء كسى مى   
  .داده و او با تو آشنا است زود خبرش را براى من بياور

ايـن مـرد از دوسـتان      : باألخره مرا نزد وزير كه از اهل قم بود برد و به وزير گفـت              
ام را از اول تا  ات را نقل كن، من قصه قصه: وزير رو به من كرد و گفت. برادر من است

 اطبائى را كه قبالً مرا ديده بودند جمع كـرد و بـه آنهـا                وزير. به آخر براى او نقل كردم     
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بلى او مبتال به زخمـى اسـت        : شناسيد؟ همه گفتند   ايد و مى   شما اين مرد را ديده    : گفت
  عالج او چيست؟: وزير به آنها گفت. باشد كه در رانش مى

عـالج او منحـصرا در عمـل كـردن پـاى او اسـت و اگـر آن را                    : ى آنها گفتند   همه
  .زنده بماند» اسماعيل«حى كنند مشكل است جرّا

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

الاقل دو ماه مدت الزم است، كه جاى آن زخم خوب شـود ولـى جـاى آن               : گفتند
  .ماند سفيد و بدون آنكه موئى از آنجا بيرون آيد باقى مى

  ايد؟ شما چند روز است كه زخم او را ديده: ها پرسيدوزير از آن
  .ايم ده روز قبل او را معاينه كرده: گفتند

و ران مرا برهنه كرد و به آنهـا نـشان داد اطبـاء تعجـب                . نزديك بيائيد : وزير گفت 
  .است» مسيح«به خدا قسم اين معجزه حضرت : كردند، يكى از آنها مسيحى بود گفت

او وزير را طلبيد و دستور داد كه مرا نـزد       . رسيد» خليفه« گوش   باألخره اين خبر به   
كـه جريانـت را نقـل       : برد و او به من گفت     » خليفه مستنصر باللّه  «او ببرد وزير مرا نزد      

  .كن
ى پـولى را كـه هـزار         من جريان را براى او نقل كردم به خادمش دستور داد كيـسه            

  .دينار در آن بود به من بدهد
  .من قبول نكردم

  ترسى؟ از كه مى: خليفه گفت
از آنكه مرا شفا داده زيـرا خـود آن حـضرت بـه مـن فرمـوده اسـت كـه از                       : گفتم

  1.خليفه بسيار مكدر شد و گريه كرد. چيزى قبول نكن» مستنصر«
  

                                                 
  .61ى   صفحه52بحاراالنوار جلد   -1
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اى  كه در كتب متعـدده    » اسماعيل هرقلى «اين بود جريان    
  .نقل شده است

  :ارددر اين قضيه چند نكته قابل توجه وجود د
روحـى لـه    » امام عصر «اول آنكه انسان وقتى متوسل به       

فرمايند و خودشان به سراغ  الفداء بشود آن آقا به او توجه مى
  .آيند او مى

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

  سوم آنكه انسان نبايد دست به طرف اموال كسانى
 و اعمـال قـدرت پـول بـه دسـت            كه از راه ظلم و ستم     

  .اى بگيرد اند دراز كند و از آنها هديه آورده
چهارم آنكه سيد بن طاووس را آن حضرت فرزند خـود    

   .اند دانسته
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  مالقات نهم
وقتى كه ما در قم مشغول تحصيل بوديم ايـن قـضيه در             
بين فضال و اهل علم و اهل حال معروف بود و من از طريق              

پـرواز  «ام و در كتـاب       ديگرى هم تأييد آن را دريافت كـرده       
ام و آن قـضيه ايـن        به جهتى تأييدش را اشـاره نمـوده       » روح
  :است

عليـه  (» علـى بـن جعفـر     « راه قم به مسجد جمكران از طرف مرقد حـضرت            سابقاً
بود، در خارج شهر از اين راه آسيابى بـود كـه اطـرافش چنـد درخـت وجـود                    ) السالم

ـ «جاى نسبتا با صفائى بود، آنجا ميعادگـاه عـشّاق حـضرت             داشت و    عليـه   (»اللّـه  ةبقي
در » حاج مالّ آقاجـان   «ى هر هفته جمعى از دوستان مرحوم         بود، صبح پنجشنبه  ) السالم

شدند، تا به اتّفاق به مسجد جمكران بروند، يك روز صبح پنجشنبه، اول              آنجا جمع مى  
حـاج ميـرزا تقـى      «االسالم والمسلمين آقاى     ةحجم  مرحو رسد، كسى كه به ميعادگاه مى    

اگـر  : گويـد  بيند كه حال توجه خوبى دارد با خود مـى          بود در آنجا مى   » زرگرى تبريزى 
بمانم تا رفقا برسند شايد نتوانم حال توجهم را حفظ كنم، لذا تنهـا بـه طـرف مـسجد                    

از طالّب پـس  كند و آن قدر توجه و حالش خوب بوده كه جمعى          جمكران حركت مى  
كنند ولـى او متوجـه       گشتند، با او برخورد مى     از زيارت مسجد جمكران كه به قم برمى       

  .شود آنها نمى
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نيامده، » ميرزا تقى«كنند كه آقاى  آيند، گمان مى رفقاى ايشان كه بعدا سر آسياب مى    
ا شما آقـاى ميـرز    : پرسند كنند، مى  از طالّبى كه تدريجا از مسجد جمكران مراجعت مى        

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

شـوند،   رونـد، وقتـى وارد مـسجد مـى         رفقاى ايشان به طرف مسجد جمكران مـى       
آورنـد و از او      وش مـى  بينند او در مقابل محراب افتاده و بيهوش اسـت او را بـه هـ                مى

  چرا بيهوش افتاده بودى؟ آن سيدى كه همراهت بود چه شد؟: كنند سؤال مى
من وقتى به آسياب رسيدم، ديدم حال خوشى دارم، تنها به طرف مـسجد              : گويد مى

ارواح العـالمين    (»اللّه   ةبقي«كسى همراهم نبود ولى با حضرت       . جمكران حركت كردم  
نمودم، تـا رسـيدم بـه        كردم، با آن حضرت مناجات مى      بت مى صح) لتراب مقدمه الفداء  

  :ريختم خواندم و اشك مى مقابل محراب، اين اشعار را مى
     با خداجويان بى حاصل، مها تا كى نشينم؟

  باش يك ساعت خدا را، تا خدا را با تو بينم                                         
     ، نى مسلمانتا تو را ديدم مها، نى كافرستم

  زلف رويت، كرده فارغ، از خيال آن و اينم                                    
     اندر دوزخ هجرت بسوزم! اى بهشتى روى

  بى تو گر خاطر كشد، بر جانب خلد برينم                                         
    آسمان شبها، به ماه خويش نازد، او نداند

  تا سحرگه، خفته با يك آسمان مه، در زمينم                                          
     در يمين و در يسارم، مطرب و ساقى نشسته

  زين سبب افتان ز مستى، بر يسار و بر يمينم                                         
     زير لب گويد، به هنگام نگه كردن به عاشق

  ها بايد خريد، از نرگس سحر آفرينم  عشوه                                  
    آن كمان ابرو غزال، اندر كمند كس نيفتد

  من بدين انديشه، اى صياد عمرى در كمينم                                          
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    گاه گاهى، با نگاهى، گر نوازى جور نبود
  چينم  م، زانكه صاحب خرمنى،من خوشهمستحقّ                                          

     اى نسيم كوى جانان، بر سر خاكم گذر كن
  آب چشمِ اشكبارم، بين و آه آتشينم                                            

ناگهان صدائى از طرف محراب بلند شد و پاسخ مرا داد مـن طاقـت نيـاوردم و از                   
  .هوش رفتم

ـ  خدمت حـضرت  معلوم شد كه تمام راه را در         اللّـه  ةبقي 
بوده ولـى كـسى كـه صـداى آن حـضرت را             ) عليه السالم (

رود چگونـه طاقـت دارد كـه خـود آن            شنود از هوش مى    مى
شناختند حضرت را    حضرت را ببيند، لذا مردم كه آقا را نمى        

  .ديدند مى
ولـى خـود او تنـها از لـذّت منـاجــات بــا حـضـرت            

  .برخوردار بود) المعليه الس(»  بن الحسنحـجـّة«
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  مالقات دهم
مفـاتيح  «در كتـاب    » على بغدادى «ى حاج    اگر چه قضيه  

نقل شده و در دسترس همه مردم قرار گرفته اسـت،           » الجنان
ولى به سه دليل الزم دانستم كه آن حكايت را هـم در اينجـا            

  .نقل كنم
ننـد و   ك آنكه معموالً كسانى كه مفـاتيح را بـاز مـى          : اول

خواننـد و    خوانند به قصد دعاها و زيارتهاى آن، آن را مى          مى
كمتر كسى است كـه ايـن سرگذشـت را بـه خـصوص كـه                

  .طوالنى هم هست بخواند
و يا وقت آن را داشته باشد، كه در آن دقـت كنـد ولـى                

دارنـد بـه قـصد سرگذشـتهاى         كسانى كه اين كتاب را برمـى      
ـ   (» امـام زمـان   «كسانى كه خدمت     انـد،   رسـيده ) سالمعليـه ال

  .كنند، طبعا حال و حوصله مطالعه آن را دارند مطالعه مى
آنكه اين قصه در كتاب مفاتيح با قلـم زمـان قـديم           : دوم

نوشته شده و بـراى خواننـدگان محتـرم بعـضى از مطـالبش              
رسيد، لذا الزم دانـستم كـه        مشكل و بلكه نامفهوم به نظر مى      

 روز آن را بنويـسم و       در الفاظش تغييـرى بـدهم و بـه قلـم          
  .تقديم كنم
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آنكه سند اين قصه به قدرى درسـت و صـحيح و            : سوم
محكم و خودش به قدرى آموزنده و منقلب كننده است، كه           
من نتوانستم آن را نقـل نكـنم و اميـدوارم شـما خواننـدگان               

  .محترم هم از حقيقت آن استفاده كاملى بفرمائيد
للّه تعالى عليـه    رضوان ا » عباس قمى «مرحوم حاج شيخ    

  :گويد مى
مناسب است كه در اينجا حكايت سـعيد صـالح، صـفى            

  .نقل شود» حاج على بغدادى«متقى، 
الماوى و كتاب نجـم الثّاقـب ايـن          ةجنشيخ ما در كتاب     

الثّاقـب   اگر در كتاب نجـم    «: گويد حكايت را نقل كرده و مى     
حكايتى جز اين حكايت، يقينى و صحيحه كـه در آن فوائـد             

  .»دى است و در اين نزديكيها واقع شده نبود كافى بودزيا
به گردنم بـود    ) عليه السالم (حاج على بغدادى نقل كرده كه هشتاد تومان سهم امام           

اعلـى  » شيخ مرتضى «و لذا به نجف اشرف رفتم و بيست تومان از آن پول را به جناب                
و » حسن مجتهد كاظمينى  شيخ محمد   «اللّه مقامه دادم و بيست تومان ديگر را به جناب           

دادم و تنها بيست تومـان ديگـر بـه       » شيخ محمد حسن شروقى   «بيست تومان به جناب     
شيخ محمد حسن كـاظمينى     «گردنم باقى بود، كه قصد داشتم وقتى به بغداد برگشتم به            

  .و مايل بودم كه وقتى به بغداد رسيدم، در اداى آن عجله كنم بدهم» آل يس
د كه به كـاظمين بـه زيـارت حـضرت موسـى بـن جعفـر و                  اى بو  در روز پنجشنبه  

شيخ محمد حـسن    «رفتم و خدمت جناب     ) سالم اللّه عليهما  (حضرت امام محمد تقى     
رسيدم و مقدارى از آن بيست تومان را دادم و بقيه را وعده كردم كه               » كاظمينى آل يس  

  .بعد از فروش اجناس به تدريج به من حواله دهند كه بدهم
 روز پنجشنبه عصر به قصد بغـداد حركـت كـردم ولـى جنـاب شـيخ                  و بعد همان  

خواهش كرد كه بمانم عذر خواستم و گفتم بايد مـزد كـارگران كارخانـه شـعربافى را                  
  .دادم بدهم و چون رسم چنين بود كه مزد تمام هفته را در شب جمعه مى
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يـدم،  لذا به طرف بغداد حركت كردم، وقتى يك سوم راه را رفتم سيد جليلـى را د                
آيد وقتى نزديك شد به من سالم كرد و دسـتهاى خـود    كه از طرف بغداد رو به من مى  

 و مـرا در بغـل       »اهـالً و سهــالً   «: را دراز كرد كه با من مصافحه و معانقه كند و فرمود           
  .گرفت و با هم با كمال محبت معانقه كرديم و هر دو يكديگر را بوسيديم

  .بود و روى صورتش خال سياه بزرگى بودبر سر مباركش عمامه سبز روشنى 
  ؟»روى حاج على خير است كجا مى« : ايستاده و فرمود

  .گردم بودم زيارت كردم و به بغداد برمى) عليهما السالم(كاظمين : گفتم
  .»امشب شب جمعه است، بيا به كاظمين برگرديم«: فرمود
  !توانم و امكانات ندارم آقاى من نمى: گفتم
شهادت دهم، كه تو از     ) عليه السالم ( برگرد تا نزد جدم اميرالمؤمنين       !دارى«: فرمود

شويم، و خداى    دهد، ما دو شاهد مى     دوستان و مواليان ما هستى و شيخ هم شهادت مى         
  .دو شاهد بياوريد: تعالى هم فرموده

اى بود، به آنچه من در دل نيت كرده بودم، كه وقتى جناب شيخ را  اين مطلب اشاره
 از او تقاضا كنم كه چيزى بنويسد و در آن شهادت دهد، كه من از مواليـان اهـل                    ديدم،

  .بيت عصمت و طهارتم و آن را در كفن خود بگذارم
  !دهيد؟ دانيد و چطور شهادت مى شما اين مطلب را از كجا مى: گفتم
  ؟»شناسد رسانند، چگونه رساننده را نمى كسى كه حق او را به او مى«: فرمود
   حقى؟چه: گفتم
  !»آنچه به وكالى من رساندى«: فرمود
  وكالى شما كيست؟: گفتم
  !»شيخ محمد حسن«: فرمود
  !او وكيل شما است؟: گفتم
  .»وكيل من است«: فرمود

اينجا در خاطرم خطور كرد، كه اين سيد جليل كه مرا به اسم صدا زد با آنكـه مـرا                    
  شناخت كيست؟ نمى
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  !ام ناسد و من او را فراموش كردهش به خودم جواب دادم، شايد او مرا مى
خواهـد و چقـدر    حتما اين سيد از سهم سادات از من چيزى مى      : باز با خودم گفتم   

  .به او چيزى بدهم) عليه السالم(مايلم از سهم امام 
از حقّ شما پولى نزد من بود كه به آقاى شيخ محمد حسن مراجعـه    : لذا به او گفتم   

  .زى به ديگران بدهمى او چي كردم و بايد با اجازه
بله بعضى از حقوق ما را بـه وكـالى مـا در             « : او به روى من تبسمى كرد و فرمود       

  .»نجف رساندى
  ام قبول است؟ آنچه را داده: گفتم
  .»بله«: فرمود

داند و مقدارى    اين سيد كيست كه علماء اعالم را وكيل خود مى         : من با خودم گفتم   
  .ه علماء وكاليند در گرفتن سهم ساداتالبتّ: و با خود گفتم! تعجب كردم

  .»برگرد با هم برويم جدم را زيارت كن«: سپس به من فرمود
من برگشتم او دست چپ مرا در دست راسـت خـود نگـه داشـته بـود و بـا هـم                       

  .رفتيم زنان به طرف كاظمين مى قدم
در طرف راست ما نهر آب صاف سفيدى جارى بـود و درختـان مركّبـات ليمـو و                   

ج و انار و انگور و غيره همه با ميوه، در يك وقت كه موسم آنها نبـود بـر سـر مـا                        نارن
  .سايه افكنده بود

  اين نهر و اين درختها چيست؟: گفتم
هر كس از مواليان و دوستان ما باشد و جـدم را زيـارت كنـد اينهـا بـا او         « : فرمود

  .»هست
  سؤالى دارم؟: گفتم
  .»بپرس«: فرمود
كسى : گفت دالرّزاق، مدرس بود روزى نزد او رفتم شنيدم مى        مرحوم شيخ عب  : گفتم

                  كه در تمام عمر خود روزها روزه بگيرد و شبها را به عبادت مشغول باشد و چهل حج
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و چهل عمره بجا آورد و در ميان صفا و مروه بميرد و از دوسـتان و مواليـان حـضرت                     
  !. ندارداى براى او فائده! نباشد) عليه السالم(اميرالمؤمنين 

  .»آرى واللّه براى او چيزى نيست«: فرمود
آيـا او از مواليـان      : سپس از احوال يكى از خويشاوندان خود سؤال كـردم و گفـتم            

  هست؟) عليه السالم(حضرت اميرالمؤمنين 
  .»بله او و هر كس متعلّق به تو است از مواليان خواهد بود«: فرمود
  اى آقاى من سؤالى دارم؟: گفتم
  ؟»بپرس«: فرمود
كه سـليمان اعمـش از      : خوانند مى) عليه السالم (روضه خوانهاى امام حسين     : گفتم

چطـور اسـت او در جـواب    ) عليه الـسالم (شخصى سؤال كرد، كه زيارت سيدالشّهداء    
بدعت است، شب سليمان اعمش در خواب ديد، كه هـودجى در ميـان زمـين و                : گفت

  ودج كيست؟آسمان است، سؤال كرد كه در ميان اين ه
  .هستند) عليهما السالم(حضرت فاطمه زهراء و خديجه كبرى : گفتند
  روند؟ كجا مى: گفت
روند  مى )عليه السالم (چون امشب شب جمعه است، به زيارت امام حسين          : گفتند

  :ريزند كه در آنها نوشته شده هائى را از هودج مى و ديد رقعه
فـى ليلـة الجمعـة امـان مـن النّـار يـوم              ) سالمعليه ال (امان من النّار لزوار الحسين      «
  .»القيامة
در شـب جمعـه و      ) عليه السالم (اى است از آتش براى زوار سيدالشّهداء         امان نامه (

  آيا اين حديث صحيح است؟) امان از آتش روز قيامت
  .»بله راست است و مطلب تمام است«: فرمود
را ) عليه السالم(كه امام حسين كسى : گويند اى آقاى من صحيح است كه مى : گفتم

  در شب جمعه زيارت كند، براى او امان است؟
  .و اشك از چشمان مباركش جارى شد و گريه كرد. »آرى واللّه«: فرمود
  اى آقاى من سؤالى دارم؟: گفتم
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  .»بپرس«: فرمود
هزار و دويست و شصت و نه به زيارت حضرت علـى بـن   ) 1269(در سال   : گفتم

عربى از عربهاى شروقيه، كـه      ) نيشابور(رفتم در قريه درود     ) عليه السالم (موسى الرّضا   
اند را مالقات كردم و او را مهمان نمودم از او            از باديه نشينان طرف شرقى نجف اشرف      

  چگونه است؟) عليه السالم(واليت حضرت على بن موسى الرضا : پرسيدم
از مال مواليم حـضرت علـى       بهشت است، تا امروز پانزده روز است كه من          : گفت

خورم نكيرين چه حق دارند در قبر نزد من بياينـد و             مى) عليه السالم (بن موسى الرضا    
حال آنكه گوشت و خون من از طعام آن حضرت روئيده شده آيا صحيح است آيا على 

  دهد؟ را از دست منكر و نكير نجات مى آيد و او مى) عليه السالم(بن موسى الرضا 
  .»آرى واللّه جد من ضامن است«: فرمود
  آقاى من سؤال كوچكى دارم؟: گفتم
  .»بپرس«: فرمود
  قبول است؟) عليه السالم(زيارت من از حضرت رضا : گفتم
  .»انشاء اللّه قبول است«: فرمود
  .آقاى من سؤالى دارم: گفتم
  .»بپرس«: فرمود
ن در راه مشهد رفيق     او با م  (زيارت حاج احمد بزاز باشى قبول است، يا نه؟          : گفتم

  ؟)و شريك در مخارج بود
  .»زيارت عبد صالح قبول است«: فرمود
  سؤالى دارم؟: گفتم
  .»بپرس«: فرمود
  فالن كس اهل بغداد كه همسفر ما بود زيارتش قبول است؟: گفتم

  .جوابى ندادند
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زيارتش قبول اسـت؟ بـاز هـم جـوابى          ! آقاى من اين كلمه را شنيديد؟ يا نه       : گفتم
 در راه بـه لهـو و        اين شخص با چند نفر ديگر از پولدارهاى بغداد بود و دائماً           . (ندادند

  ).لعب مشغول بود و مادرش را هم كشته بود
در اين موقع به جائى رسيديم، كه جاده پهن بود و دو طرفش باغـات بـود و شـهر            

تام سـادات   كاظمين در مقابل قرار گرفته بود و قسمتى از آن جاده متعلّق به بعضى از اي               
اضافه نموده بـود و معمـوالً اهـل          بود، كه حكومت به زور از آنها گرفته بود و به جاده           

كردند ولـى ديـدم آن آقـا از روى آن            تقوى كه از آن اطّالع داشتند، از آن راه عبور نمى          
  !كند قسمت از زمين عبور مى

در آن جـائز    اى آقاى من اين زمين مال بعضى از ايتام سادات است تـصرّف              : گفتم
  !نيست

و ذريه او و اوالد     ) عليه السالم (اين مكان مال جد ما حضرت اميرالمؤمنين        «: فرمود
  .»ما است براى مواليان ما تصرّف در آن حالل است

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

زمين باغ حاجى ميرزا هـادى مـال حـضرت موسـى بـن           : گويند آقاى من مى  : فتمگ
  است اين راست است يا نه؟) عليه السالم(جعفر 

  !»چه كار به اين كارها دارى« : فرمود
اند و از ميان  در اين وقت رسيديم به جوى آبى، كه از شط دجله براى مزارع كشيده

رود، يكـى از    شود، كه هر دو راه به كاظمين مى        گذرد و بعد از آن دو راهى مى        جاده مى 
اين دو راه اسمش راه سلطانى است و راه ديگر به اسم راه سادات معروف اسـت، مـن                   

  ).يعنى راه سلطانى(به آقا عرض كردم بيا از اين راه برويم 
  .»رويم نه از راه خودمان مى«: فرمود

كـاظمين كنـار كفـشدارى      از آنجا چند قدمى برداشتيم، خودم را در صحن مقدس           
كـه  » بـاب المـراد  «ديدم، هيچ كوچه و بازارى را نديدم، داخل ايوان شديم و از طـرف            
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وارد شديم و آقا به در رواق معطّـل          طرف شرقى حرم است و پائين پاى مقدس است،        
  .»زيارت بكن«: نشد و اذن دخول نخواند و وارد حرم شد و ايستاد و فرمود

  .من سواد ندارم: گفتم
  .»براى تو زيارت بخوانم«: فرمود
  .بلى: گفتم
 و  »ءادخل يا اللّه السالم عليك يا رسول اللّه السالم عليك يا اميرالمـؤمنين            «: فرمود

و ) عليـه الـسالم   (باالخره بر يك يك از ائمه سالم كرد تا رسيد به حـضرت عـسكرى                
امـام  «:  بـه مـن فرمـود       بعـد از آن    »السالم عليك يا ابا محمد الحسن العسكرى      «: فرمود

  ؟»شناسى زمانت را مى
  .شناسم چطور نمى: گفتم
  .»به او سالم كن«: فرمود
آقـا تبـسمى كـرد و       »السالم عليك يا حجة اللّه يا صاحب الزّمان يابن الحسن         «: گفتم

 پـس داخـل حـرم شـديم و خـود را بـه               »عليك السالم و رحمة اللّه و بركاته      «: فرمود
  .»زيارت بخوان«:  و ضريح را بوسيديم به من فرمودضريح مقدس چسبانديم

  .سواد ندارم: گفتم
  ؟»من براى تو زيارت بخوانم«: فرمود
  .بله: گفتم
  ؟»كدام زيارت را براى تو بخوانم«: فرمود
  .هر زيارتى كه افضل است: گفتم
اللّـه شـد و آن    ، سپس مشغول زيـارت امـين  »زيارت امين اللّه افضل است    «: فرمود
  :ا به اين نحوه خواندزيارت ر

السالم عليكما يا امينى اللّه فى ارضه و حجتيه على عباده اشهد انكما جاهـدتما فـى                 «
حتّى دعاكما اللّه   ) صلى اللّه عليه و آله    (اللّه حقّ جهاده و عملتما بكتابه و اتّبعتما سنن نبيه           
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لكما من الحجج البالغة على الى جواره فقبضكما اليه باختياره و الزم اعدائكما الحجة مع ما 
  . تا آخر زيارت»....جميع خلقه

در اينجا چراغهاى حرم را روشن كردند، يعنى شمعها روشن شد ولى ديـدم حـرم                
درخـشد و شـمعها مثـل        روشنى ديگرى هم دارد، نورى مانند نور آفتاب در حـرم مـى            

ه به هيچ وجـه  چراغى بودند كه در آفتاب روشن باشد و آنچنان مرا غفلت گرفته بود ك    
  . شدم ها نمى ملتفت اين همه از آيات و نشانه

وقتى زيارتمان تمام شد، از طرف پائين پا به طرف پشت سر يعنى به طرف شـرقى     
عليـه  (آيا مايلى زيارت جـدم حـسين بـن علـى            : حرم مطهر آمديم، آقا به من فرمودند      

  ؟»را بكنى) السالم
  .كنم بله شب جمعه است زيارت مى: گفتم

آقا برايم زيارت وارث را خواندند، در اين وقت مؤذن از اذان مغرب فارغ شـد بـه                  
ما با هم به مسجدى كه پـشت سـر          » به جماعت ملحق شو و نماز بخوان      «: من فرمودند 

قبر مقدس است رفتيم آنجا نماز جماعت اقامه شده بود، خود ايشان فـرادى در طـرف                 
 مـن در صـف اول ايـستادم و نمـاز            راست محاذى امام جماعت مـشغول نمـاز شـد و          

خواندم، وقتى نمازم تمام شد، نگاه كردم ديدم او نيست با عجله از مسجد بيرون آمدم                
را نديدم، البتّه قصد داشتم او را پيدا كنم و چند قرانـى بـه او                 و در ميان حرم گشتم، او     

  .بدهم و شب او را مهمان كنم و از او نگهدارى نمايم
ايـن سـيد كـه بـود؟ ايـن همـه            : فلت بيدار شدم، با خودم گفتم     ناگهان از خواب غ   

و از ميـان  ! ، كه در محضر او انجام شد، من امر او را اطاعت كـردم  !معجزات و كرامات  
با آنكه او را    ! دانست و اسم مرا مى   ! گشتم و حال آنكه به هيچ قيمتى برنمى      ! راه برگشتم 
و آب  ! و ديـدن درختهـا    ! ورات دل من  و جريان شهادت او و اطّالع از خط       ! نديده بودم 

سالم عـرض   ) عليه السالم (وقتى به امام زمان     ! و جواب سالم من   ! جارى در غير فصل   
  ...!!و غيره! كردم

  آقائى كه با من مشرّف شد كجا رفت؟: باالخره به كفشدارى آمدم و پرسيدم
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. بلـه : بيرون رفت، ضمنا كفشدارى پرسيد اين سـيد رفيـق تـو بـود؟ گفـتم               : گفتند
خالصه او را پيدا نكردم، به منزل ميزبـانم رفـتم و شـب را صـبح كـردم و صـبح زود                       
خدمت آقاى شيخ محمد حسن رفتم و جريان را نقل كـردم او دسـت بـه دهـان خـود        
: گذاشت و به من به اين وسيله فهماند، كه اين قصه را به كسى اظهـار نكـنم و فرمـود                    

  .خدا تو را موفّق فرمايد
گفتم، تا آنكه يك ماه از اين جريان گذشت، يك روز             را به كسى نمى    من هم قضيه  

  اى؟ چه ديده: در حرم مطهر كاظمين سيد جليلى را ديدم، نزد من آمد و پرسيد
ام و بـه شـدت       چيزى نديده : او باز اعاده كرد، من هم باز گفتم       . چيزى نديدم : گفتم

  1.نديدم يگر او راآن را انكار كردم؟ ناگهان او از نظرم غائب شد و د
 برخورد اخير سبب شد كه حـاج علـى بغـدادى          ظاهراً(

  ).قضيه را براى مردم نقل كند
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  مالقات يازدهم
» نجـم الثّاقـب   « در كتاب    اللّه ةرحممرحوم حاجى نورى    

  :كند كه نقل مى
مرد مؤمنى بـه نـام      : گفت كه » آل طالب «معروف به   » شيخ باقر كاظمى  «عالم فاضل   

و همچنـين ايـن     . كـرد  نقـل مـى   » آل رحيم «از خانواده معروف به     » شيخ حسين رحيم  «
كـه فعـالً امـام جماعـت        » شيخ طــه  «قضيه را عالم كامل، فاضل عابد، مصباح االتقياء،         

شيخ حسين رحـيم    : مسجد هندى است و مورد اعتماد خاص و عام است، نقل كرد كه            
سين و متدينينمردى بود پاك طينت و از مقد.  
  .آمد اش خون بيرون مى او مبتال به مرض ريوى بود كه با سرفه

و در عين حال مبتال به فقر و تنگدستى عجيبى بـود، حتّـى قـوت روزانـه خـود را        
رفت و از آنها     نشينان مى  باديه ى غذا به اطراف نجف اشرف نزد       نداشت، غالبا براى تهيه   

  .گرفت چيزى مى
رده بود و هنوز جوان بود، عاشـق دختـرى كـه در             در اين گيرودار چون ازدواج نك     

  .همسايگى آنها بود، گرديد
العاده ناراحت   دادند، لذا فوق   ولى چون او فقير و مريض بود، به او آن دختر را نمى            

  .و مهموم و مغموم شده بود
اين ابتالئات يعنى فقر و مرض و عشق به قدرى به او فشار آورده بود كـه تـصميم         

كه در نجف براى قضاء حوائج معروف است، انجـام دهـد و آن ايـن                گرفت، عملى را    
 ارواحنـا   اللّه ةبقياست كه چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه برود و خدمت حضرت             

  .فداه برسد و از آن حضرت حوائجش را بگيرد
  .باالخره چهل شب چهارشنبه اين عمل را انجام داد

گفـت مـن چهـل شـب         دش مى شيخ حسين خو  : فرمود» شيخ باقر كاظمى  «مرحوم  
چهارشنبه به مسجد كوفه رفتم و دقّت كردم كه حتّى يـك شـب تعطيـل نـشود، شـب                    
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آمـد،   نم باران مى چهارشنبه آخر كه از شبهاى زمستان و ابرى و تاريك و باد تندى با نم      
  .من به مسجد كوفه رفتم

ون مسجد  ى جلوگيرى آن را نداشتم همان بير       آمد و وسيله   ام خون مى   چون از سينه  
 چيزى نداشـتم كـه بـه خـودم          اى كه كنار درِ مسجد است نشستم و اتّفاقاً         در روى دكّه  

  .بپيچم تا سرما نخورم
فقط مختصرى قهوه آورده بودم و آتشى درست كرده بودم، تـا چنـد فنجـان قهـوه              

ام زيـاد شـده بـود و دنيـا در            العاده دلتنگ بودم، غصه    بخورم كسى آن اطراف نبود فوق     
  . چشمم تاريك شده بودمقابل

ام و نـه چيـزى       آيم، نه كسى را ديده     چهل شب چهارشنبه است، به اينجا مى      ! خدايا
  .برايم ظاهر شده و نه حوائجم برآورده گرديده است، اين همه مشقّت و رنج كشيدم

چه شبهائى كه با ترس و لرز، خود را به اميدى به اين مـسجد رسـاندم ولـى هـيچ              
  .خبرى نشد

كرها بودم، خواستم فنجانى قهوه بريزم و بخورم، ديدم مرد عربى از طرف             در اين ف  
  .آيد درِ اول مسجد متوجه من شده و به طرف من مى

وقتى از دور او را ديدم، ناراحت شدم، با خودم گفتم كه اين مرد از عربهاى باديـه                  
 در ايـن    آيد كه قهـوه را بخـورد و مـرا          است، از اهالى اطراف مسجد است، نزد من مى        

قهوه بگذارد و ناراحتى مرا زيادتر كند، آخر من بسيار كـم قهـوه آورده                شب تاريك بى  
  .بودم

  .به هر حال به من رسيد و سالم كرد و اسم مرا برد و در مقابل من نشست
دانست، تعجب كردم، زيرا من او را هرگز نديده بودم، بعـد بـا               از اينكه اسم مرا مى    

كند   او از افرادى است كه در اطراف نجف اشرف زندگى مى           خودم فكر كردم، كه شايد    
  !گرديدم شدم و ميهمان آنها مى و من بر آنها وارد مى
  ى عرب هستى؟ از كدام طايفه: لذا از او پرسيدم

  .من از بعضى از آنها هستم: گفت
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بعد از آن من از هر يك از طوائف عرب كه در اطراف نجف اشرف بودنـد سـؤال                   
  شما از آن قبيله هستى؟: كردم و گفتم

تـو از طـرى     : من عصبانى شدم او را مسخره كردم و گفتم        . نه، از آنها نيستم   : گفت
اى بود كه معنائى نداشت و من آن جمله را از روى ناراحتى بـه او                 اى و اين كلمه    طرى
  .گفتم

بر تو حرجى نيست من اهل هـر كجـا          : ولى او ناراحت نشد و تبسمى كرد و گفت        
  اى؟  تو براى چه به اينجا آمدهباشم، بگو
  .ام به تو فائده ندارد، كه بدانى چرا من اينجا آمده: گفتم
  اى؟ چه ضرر دارد، براى تو كه به من بگوئى براى چه به اينجا آمده: گفت

من از حسن خلق او و خوب حرف زدنـش تعجـب كـردم و از او خوشـم آمـد و             
  .شد زيادتر مىزد محبتم به او  كم هر چه بيشتر حرف مى كم

  .چاق كردم و به او دادم) چپق(تا آنكه توتون برداشتم و براى او سبيل 
  .كشم من نمى: او گفت

بعد براى او يك فنجان قهوه ريختم و به او دادم، او از من گرفـت و لـب زد و بـه                       
  .تو اين را بخور: من داد و گفت

  .شد دتر مىمن گرفتم و آن را خوردم ولى آنا فĤنا محبتش در دلم زيا
خدا امشب تو را براى من رسانده كه مـونس مـن باشـى آيـا                ! اى برادر : به او گفتم  

  آئى با هم برويم، كنار قبر حضرت مسلم بنشينيم؟ مى
  .آيم، ولى تو بايد شرح حال خودت را برايم نقل كنى بله مى: گفت
  .كنم سرگذشتم را براى تو نقل مى! اى برادر: گفتم

ام  چيز بوده رى هستم، از آن روزى كه خود را شناختم، فقير و بىمن مرد فقير و نادا
  .تا به حال
دانـم و از طـرف      آيد و عالجش را نمى     ام خون مى    چند سال است كه از سينه      ضمناً

ام كـه او را بـه مـن          مند شده  ى خودمان عالقه   ديگر زن ندارم و به دخترى از اهل محلّه        
اگر بخواهى به حوائجـت برسـى متوجـه بـه      : فتنددهند در اين حال مالّها به من گ        نمى
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بشو و چهـل شـب چهارشـنبه در مـسجد كوفـه             ) عليه السالم (الزّمان   حضرت صاحب 
بيتوته كن كه آن حضرت را خواهى ديد و حاجتت را خواهى گرفـت و امـشب شـب                   

ام  ام و اين همه زحمت كشيده چيزى ملتفت نـشده          ى آخر است چيزى نديده     چهارشنبه
  . حوائج مناين است

دهند  شود و اما آن زن را به همين زودى به تو مى            ى تو خوب مى    اما سينه : او گفت 
  .و اما فقرت همين طور هست تا از دنيا بروى
  .زند نشدم من متوجه اينكه او اين گونه حرف مى

  رويم؟ آيا كنار قبر حضرت مسلم نمى: به او گفتم
رفتند وقتى وارد مسجد شديم به من         مى برخيز برويم و ايشان جلوى من راه      : گفت

  خوانيم؟ آيا دو ركعت نماز تحيت مسجد نمى: گفت
اى عقب سر او ايستادم و مشغول نماز         چرا، او جلو ايستاد و من هم با فاصله        : گفتم

خواندم ديدم او به نحوى مشغول قرائت است كـه مثـل             ى حمد را مى    شدم وقتى سوره  
يده بودم، با خـودم گفـتم، شـايد او حـضرت صـاحب              قرائت و حال او را در كسى ند       

باشد او در حال نماز بود ولى نور عظيمى به او احاطه كـرده بـود                ) عليه السالم (الزّمان  
خواستم  لرزيد، مى  شنيدم و بدنم مى    توانستم او را ببينم، ولى قرائت او را مى         كه من نمى  

 ه هر نحـوى بـود نمـازم را        نمازم را قطع كنم ولى از ترس آن حضرت قطع نكردم و ب            
  .تمام كردم

اما بعد از نماز ديدم، آن نور باال رفت، مـشغول گريـه شـدم و از آن حـضرت بـه                      
بـه  ! اى آقاى من: خاطر سوء ادبى كه در بيرون مسجد كرده بودم، عذر خواستم و گفتم            

من وعده دادى كه به كنار قبر حـضرت مـسلم بـرويم، در بـين اينكـه، ايـن جملـه را                       
گفتم، ديدم آن نور به طرف قبر حضرت مسلم حركت كرد، من هم عقب او رفـتم،                  مى

نور در فضاى زير گنبد حضرت مسلم قرار گرفت و او آنجا بود و من مشغول گريـه و         
  .زارى بودم، تا آنكه صبح شد و آن نور به آسمان عروج فرمود

 بـه مـن دادنـد       ام خوب شد و پس از چند روز آن دختر را           بعد از اين جريان، سينه    
  .ولى فقرم همچنان به حال خود باقى است



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            66  

  
  
  
  

  مالقات دوازدهم
» حاج سيد حسين قاضـى تبريـزى      «اللّه آقاى    ةآيمرحوم  

كه در قم ساكن بودند و تمام علماء و بزرگـان ايـشان را بـه                
عنوان يك مرد عالم و متّقى و اهـل معنـى و داراى كرامـات               

ان رسـيده بـودم و از       شناختند و من خودم مكرّر خدمتـش       مى
هائى نموده بودم، معروف بود كـه ايـشان          محضرشان استفاده 

رسند، ولى    ارواحنا فداه مى   »اللّه ةبقي«مكرّر خدمت حضرت    
اى كه از ايشان سندش صحيح باشد نداشتم كـه آن            من قضيه 

را در اينجــا نقــل كــنم و خــود مــن هــم از ايــشان در ايــن  
  .خصوص چيزى نشنيده بودم

مداللّه وقتى به اين قسمت از كتاب رسيده بودم،         ولى بح 
ميهمانى از قم، به منزل ما آمد كه او را مدتها است به عنـوان             

مرحـوم حـاج آقـا       شـناختم او   يك فرد اهل حال و معنى مى      
اللّه قاضى كامالً آشنا بـود       ةآيجواد رحيمى بود، او با مرحوم       

در بيـستم   لـه    و از اصحاب اهل سرّ ايشان بوده است، معظّـم         
 سه قضيه از آن جناب در موضوع ايـن كتـاب            1403ذيقعده  

  :براى ما نقل فرمود
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  »اول«
در محلّى جمعى بـوديم     : نقل فرمودند كه  » سيد حسين قاضى  «اللّه آقاى    ةآيمرحوم  

فرمودند و از   ارواحنا فداه رسيديم، ايشان به ما نگاه مى»اللّه ةبقي«كه به محضر حضرت 
خواهيـد كـه مـن بـه شـما بـدهم؟             شما چه مى  : نمودند، به من فرمودند    د مى افـراد تفقّ 

حضرت در كنـار    . ى اين جمعيت به شما نزديكتر باشم       خواهم از همه   مى: عرض كردم 
  .خود جائى باز كردند و مرا پهلوى خود نشاندند

  »دوم«
  :گفتند) اللّه عليه ةرحم(» جواد رحيمى«آقاى حاج آقا 

عجـل اللّـه     (»اللّـه  ةبقي «زمانى كه در محضر حضرت    : فرمود» آقاى قاضى «مرحوم  
اى كه در مدح حضرتش يكى از دوستانش گفته بود، مـن آن    بودم، قصيده ) تعالى فرجه 

خواندم، شاعر در آن قصيده اخالص و ارادت خودش را نسبت            را براى آن حضرت مى    
 آنچه را شاعر نسبت بـه       خواندم، كند، من وقتى آن اشعار را مى       به آن حضرت اظهار مى    

خواستم بـه    دادم و مى   خودش داده بود من آنها را نسبت به خودم و اخالص خودم مى            
اين وسيله ابراز ارادتى بكنم، كه ناگاه ديدم آن حضرت نيستند و متوجه شدم كه از اين                 

  .عمل من خوششان نيامده است
  »سوم«

 اللّـه  ةرحمـ » جـواد رحيمـى   «و باالخره آقـاى حـاج آقـا         
  :را اين چنين بيان كردند» اللّه قاضى ةيآ«ى سوم مرحوم  قضيه

شـب تولّـد حـضرت      : فرمودنـد » سـيد حـسين قاضـى     « اللّه آقاى حاج     يةمرحوم آ 
 در 1348يعنـى شـب بيـستم جمـادى الثّـانى سـال            ) سالم اللّه عليها  (» ى زهراء  فاطمه«

ـ            ه زمـين و بخـصوص      مسجد جمكران بودم، ناگهان مشاهده شد كه انوارى از آسمان ب
من هم اتّفاقـا آن     : در اينجا آقاى رحيمى فرمودند    (ريزند،   روى آسمان جمكران فرو مى    

  ).ديدند ى مردم آنها را مى شب در مسجد جمكران بودم و آن انوار را ديدم و بلكه همه
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بود براى ايشان نقل كرده بـود       » آقاى قاضى «در همان شب شخصى كه مورد وثوق        
االرض به مسجد جمكران  اد تهران بودم، يكى از اولياء خدا مرا با طىكه من در مسگرآب

اى تـشكيل شـده بـود        اى كه در گوشـه     آورد با او در مسجد جمكران به مجلس روضه        
 ارواحنا فداه در روضه شركت فرمودند،       »اللّه ةبقي«رفتيم، از همان اول مجلس حضرت       

ـ  مرحـوم آ   كه» گلزار آل طـه  «روضه خوان اشعارى از كتاب       سـيد علـى    «اللّـه حـاج      ةي
ارواح العـالمين لتـراب مقدمـه     » ولى عصر «خواند و حضرت     سروده است، مى  » رضوى

حجـة بـن    «ى مجلـس حـضرت       كردند، پس از خاتمه    دادند و گريه مى    الفداء گوش مى  
دعاء كردند و از مجلس برخاستند و تشريف بردند، جمعى كـه            ) عليه السالم  (»الحسن

) عليـه الـسالم   (س بودند به شخصى كه از ديگران به حـضرت ولـى عـصر               در آن مجل  
حضرت ولى عصر   : گفت كردند كه شما هم دعائى بكنيد، او مى        نزديكتر بود، اصرار مى   

باألخره با اصرار زياد او را وادار بـه دعـاء كردنـد او هـم                 دعاء فرمودند، ) عليه السالم (
  .س خاتمه يافتى فرج كرد و مجل چند جمله دعاء درباره

بـوده ولـى    » قاضـى «احتماالً دعاء كننده خـود مرحـوم        (
  ).خواسته اسمش را ببرند نمى
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  مالقات سيزدهم
» حاج شيخ مجتبى قزوينى   «اللّه آقاى    ةياستادمان مرحوم آ  

ـ ى اسـتادش مرحـوم آ      قضيه) رضوان اللّه تعالى عليه   ( اللّـه   ةي
  :فرمود  اين چنين نقل مىرا» ميرزا مهدى اصفهانى«آقاى 

در ايام تحصيل كـه در نجـف اشـرف          : فرمود مى» ميرزاى اصفهانى «اللّه   ةيمرحوم آ 
سـيد احمـد    «ى نفس و سـير و سـلوك از محـضر آقـاى               بودم، در علم اخالق و تزكيه     

كردم، تا آنكه در رشد و كمـاالت         ى بود استفاده مى    كه يكى از عرفاء بلند پايه     » كربالئى
ى نفس از نظر ايشان به حد كمال و به اصطالح به مقام قطبيـت و فنـاء                تزكيه معنوى و 

  .فى اللّه رسيدم
او به من درجه و سمت دستگيرى از ديگران را داد و مرا اسـتاد در فلـسفه اشـراق                    

ولـى مـن كـه خـودم را      دانـست  دانست، او مرا عارف كامل و قطب و فانى فى اللّه مى 
دانستم، دلم آرام نگرفته بـود       هنوز از معارف حقّه چيزى نمى     توانستم فريب دهم و      نمى

دانستم، تا آنكه به فكرم رسيد كه شبهاى چهارشنبه بـه            و خود را در كماالت ناقص مى      
 ارواحنا فداه بشوم شايد آن آقائى كه        »اللّه ةبقي«مسجد سهله بروم و متوسل به حضرت        

 قرار داده تـوجهى بـه مـن بفرمايـد و            خداى تعالى او را براى ما غوث و پناهگاه خلق         
  .صراط مستقيم را به من نشان بدهد
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  :لذا به مسجد سهله رفتم و از جميع علومى كه
  نه از آن كيفيتى حاصل نه حال                      سر به سر قيل است و قال        

 صد درصد   هاى فالسفه، خود را خالى كردم و       و از افكار عرفانى متصوفه و از بافته       
با كمال اخالص و توبه به مقام مقدس آن حـضرت، خـود را در اختيـار گذاشـتم، كـه                  

 ارواحنا فداه ظاهر شد و به مـن اظهـار لطـف    »بقية اللّه «ناگهان جمال پر نور حضرت      
زيادى فرمود و براى آنكه ميزانى در دست داشته باشم و هميشه بـا آن ميـزان حركـت                   

  :رمودندكنم، اين جمله را به من ف
 »طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوٍ النكارنا        «
جستجوى معارف و شناخت حقـايق از غيـر خـط مـا           : يعنى

  .اهل بيت طهارت مساوى است با انكار ما
شـنود، متوجـه    وقتى مرحوم ميـرزاى اصـفهانى ايـن جملـه را از آن حـضرت مـى                

امين آيات قرآن و روايات اهـل بيـت         گردد كه بايد معارف حقّه را تنها و تنها از مض           مى
گردد، معارف قـرآن و      عصمت و طهارت استفاده كند و لذا به مشهد مقدس مشرّف مى           

ى روحانيت   دهد و شاگردانى به جامعه     تعليم مى  اهل بيت را به پاك طينتان از اهل علم        
  .دهد تحويل مى

دانـم كـه بـه       در اينجا چند تذكّر و توضـيح را الزم مـى          
  .ندگان محترم برسانمعرض خوان

آنكه قضيه تـشرّف مرحـوم ميـرزاى اصـفهانى، بـه           : اول
انحاء مختلف نقل شده و چون براى من آنچه را كـه اسـتادم           
مرحوم آقاى حاج شيخ مجتبى قزوينى نقـل فرمـوده بودنـد            

  .معتبر است، اين نحوه كه نقل كردم نزد من معتبرتر است
اگردان مالّّ حسين   مرحوم سيد احمد كربالئى، از ش     : دوم

قلى همدانى است و مرا سالتى دارد كه ظاهرا شخصى معنى           
  :پرسد اين شعر شيخ عطّار را مى

      او پادشاه مطلق استدائماً
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در كمال عز خود، مـستقرق                                      
  است 

     او بسر نايد ز خود، آنجا كه او است
 رسد عقل وجود، آنجـا      كى                                 

  كه او است 
جـواب مختـصرى    » آخوند خراسـانى  «كه ابتداء مرحوم    

شيخ محمد حـسين    «دهد و بعد همان سؤال را از مرحوم          مى
كنند، كه ايشان طبق مـذاق فلـسفه مـشاء           مى» غروى كمپانى 

سـيد  «گويد و بعد بـاز همـان سـؤال را از مرحـوم               پاسخ مى 
يشان طبق مذاق فلسفه اشراق     پرسند، كه ا   مى» احمد كربالئى 

دهند كه عينا آن مراسالت نزد من موجـود اسـت،            جواب مى 
بنابراين مرحوم سيد احمد كربالئى مذاقشان مـذاق عرفـانى          
وحدت موجودى است و اين مطلب كـامالً از آن مراسـالت            

  .شود استفاده مى
اصـفهانى در روز     اللّه آقاى ميرزا مهدى    ةيمرحوم آ : سوم
 هجـرى قمـرى در مـشهد        1365 ذيحجه الحرام    19پنجشنبه  

مقدس از دنيا رفـت و در وسـط دارالـضّيافه آسـتانه مباركـه               
  .دفن شد) عليه السالم(حضرت رضا 

 بعضى از شـاگردان مرحـوم ميـرزاى اصـفهانى و             ضمناً
فرزند بزرگوارش در كتاب ديـن و فطـرت قـضيه او را ايـن             

  .كنند چنين نقل مى
اللّـه   ةيهاى گذشته مرحوم مبرور آ     يهان و مربيان روحانى دهه    از جمله عالمان و فق    «

 1313 ـ  1365(العظمى آقاى ميرزا مهدى اصـفهانى رضـوان اللّـه تعـالى عليـه اسـت       
بوده است، كه مراكز علمى خصوصا حوزه علميه مـشهد سـالها تحـت              ) هجرى قمرى 

اى عظـيم فكـرى   نفوذ و سيطره معنوى آن بزرگوار بوده و تعاليمشان از جملـه حركتهـ      
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معاصر گشته كه همچون سدى فوالدين در مقابل انحرافات ايـستاد و معـارف قـرآن و                 
  .ائمه طاهرين را به عنوان تنها راه دستيابى به اسالم خالص عرضه داشته است

انـد در محـضر آن    بسيارى از دانشمندان شيعه كه امـروز نگهبانـان مرزهـاى تـشيع           
اند اين تـب و تـابى كـه امـروزه در زادروز امـام                آموختهبزرگوار درسها گرفته و پندها      

هاى محبتى اسـت كـه       اى از شراره   بينيم، گوشه  مى) عج اللّه تعالى فرجه الشّريف    (عصر  
هـائى از آن آشـكار    ورزيده و اينـك جلـوه      مى) عليه السالم (ايشان به پيشگاه امام زمان      

  ...گشته است
ل مشغول بوده و سينه خـويش را از علـوم           آن بزرگوار، در آن هنگامى كه به تحصي       

انباشته در برخورد با روشها و مشربهاى گوناگون از جمله مكاتب فلسفى و              اسالمى مى 
اضـطراب عجيبـى بـر روحـش سـايه           شـود و   عرفانى به حيرت و نوسان كـشيده مـى        

  .افكند مى
 كنـد كـه    پريشانى و آزردگى حاصل از بالتكليفى، انقالب فكرى در او ايجـاد مـى             

داند چه بكند و به كجا برود و به كدام سير، از سيرهاى علمى و معنـوى آن زمـان                     نمى
  .رو كند

ى خاطر، به حضرت ولـى عـصر اروحنـا فـداه             سرانجام براى نجات از اين دغدغه     
  .طلبد شود و چاره مشكل را از آن حضرت مى متوسل مى

» وادى السالم نجف «كنـند و در كنـار قـبر هود و صالح در حضرتش نيز تفضّل مى 
  ... .نمايانند فرمايند و راه را به او مى تشريف فرما شده بر او تجلّى مى

نمود سـرانجام بـه      اى گريان ديدار را آرزو مى      او كه در آنجا با قلبى شكسته و ديده        
شود و درمـان درد خـويش را         آيد و شرفياب محضر پرفيضش مى      مقصود خود نائل مى   

  .يابد مى
رسد، بـر سـينه آن حـضرت         كه وقتى در بيدارى به خدمت حضرت مى       بدين گونه   

بينـد، كـه     سـانت مـى   60 سانت و به طـول قريـب         20نوارى را به رنگ سبز به عرض        
  :ى نور بر آن چنين نقش شده است عبارتى به رنگ سفيد، به گونه
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رِنا طَلَب الْمعارِف منْ غَيرِ طَريِقنا اَهلَ الْبيت مساوِقٌ النْكا        «
هجاَنَا حو ى اللّهناَقام قَدن وسنُ الْحب«.  

قـدرى درهـم و بـه شـكل         » حجة بن الحـسن   «كه كلمه   (
  )امضاء نقش يافته بود

پيـامبر،   جستجوى معارف جز از راه مـا خانـدان        : يعنى(
مثل انكار نمودن ماست و خداوند امروز مرا برپا داشته و من       

  ).هستم) م اللّه عليهسال(حجت خدا پسر حضرت عسكرى 
  .شوند و بعد آن حضرت غائب مى

گردد و راه حق، روشـن و   اين پيام گهربار حضرتش، مرحمى بر قلب سوزانِ او مى 
ى  آشكار برايش نموده شده و به دنبال اين توسل و عنايت، مرحـوم ميـرزا بـه چـشمه                  

هرگز نبرد و از شود كه نامش را  جوشانى از معارف الهى و شخصيتى فرزانه هدايت مى
  .تعبير نمود» صاحب علم جمعى«او تنها به 

گردد، كه خالصه اگر ما را قبول  درس گهربار امام، مشعل و چراغ راه زندگى او مى  
ها، يعنى خداشناسى و نفس شناسى  ى زمينه داريد بايد معارف را از ما بگيريد و در همه
  .ما تبعيت كنيدشناسى، از  و روح شناسى و آخرت شناسى و بلكه آفاق

شـود و درسـهائى را       بعدها به منظور زنده نمودن معارف اهل البيت، عازم ايران مى          
فرمايد، برخى از آثـار      اى از قرآن و علوم عترت بود، براى دانشوران مطرح مى           كه آميزه 

  .ارزنده و علمى آن مرحوم نزد بعضى از شاگردان بزرگوارش هم اكنون موجود است
 كه بعضى از شاگردان از قـضيه مرحـوم          اين بود آنچه را   

اند و به عقيده من جريان آن چنان         ميرزاى اصفهانى نقل كرده   
انـد و    باشد كه مرحوم آقاى حاج شيخ مجتبـى نقـل فرمـوده           
  .احتمال هم دارد كه اينها دو حكايت و مالقات باشد
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  مالقات چهاردهم
ى از  يكـ » محمـد علـى اراكـى     «اللّه آقاى حاج شـيخ       ةيآ

علماء بزرگ حوزه علميه قم است، كسى در تقوى و عظمت           
ى دانـشمندان    مقام علميش ترديد ندارد، مؤلف كتاب گنجينه      

  :كند  نقل مى64در جلد دوم صفحه 
دختـرم كـه همـسر    :  بـراى مؤلـف فرمودنـد   1393الثـانى    ربيع26شنبه  در شب سه  

به مكّه مكرّمه مشرّف شود و      خواست    آقاى حاج سيد آقاى اراكى است مى       االسالم ةحج
  .ترسيد نتواند، در اثر ازدحام حجاج طوافش را كامل و راحت انجام دهد مى

 مداومت كنى خدا به تو كمك خواهد »يا حفيظُ يا عليم«اگر به ذكر : من به او گفتم   
  .كرد

كرد كـه    او مشرّف بمكّه شد و برگشت، در مراجعت يك روز براى من تعريف مى             
دادم، تا آنكـه يـك     مى كردم و بحمداللّه اعمالم را راحت انجام       كر مداومت مى  من بĤن ذ  

ى جمعى از سودانيها ازدحام عجيبى را در مطاف مـشاهده            روز در موقع طواف، بوسيله    
  .كردم

كردم كه من امروز چگونه در ميان اين همه جمعيـت            قبل از طواف با خود فكر مى      
ى ندارم، تا مواظب من باشد، مردها به من تنـه           طواف كنم، حيف كه من در اينجا محرم       

  :گويد كسى به من مى! نزنند ناگهان صدائى شنيدم
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  .بشو تا بتوانى راحت طواف كنى) السالم عليه(» امام زمان«متوسل به 
  كجا است؟» امام زمان«: گفتم
  .روند همين آقا است كه جلو تو مى: گفت

رود و اطراف او به قدر يك        من راه مى  نگاه كردم ديدم، آقاى بزرگوارى پيش روى        
  .شود متر خالى است و كسى در آن حريم وارد نمى

  .وارد اين حريم بشو و پشت سر آقا طواف كن: همان صدا به من گفت
رفتم  مى) عليه السالم ( پا در حريم گذاشتم و پشت سر حضرت ولى عصر            من فوراً 

  !سيدر و به قدرى نزديك بودم كه دستم به پشت آقا مى
گفتم آقا   آهسته دست به پشت عباى آن حضرت گذاشتم و به صورتم ماليدم، و مى             

فدايت بشوم، و به قدرى مسرور بودم، كه فراموش كردم،          » امام زمان «قربانت بروم، اى    
  .به آقا سالم كنم

خالصه همين طور هفت شوط طواف را بدون آنكه بـدنى بـه بـدنم بخـورد و آن                   
  .زاحمتى داشته باشد انجام دادمجمعيت انبوه براى من م

  .شود كردم كه چگونه از اين جمعيت انبوه كسى وارد اين حريم نمى و تعجب مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            76  

  
  
  
  
  
  

  مالقات پانزدهم
» محمد تقـى بـافقى    « آقاى حاج شيخ     السالم ةحجمرحوم  

يكى از علماء مبارز زمان رضاشاه پهلوى بـود كـه مكـرّر آن              
  .كرد و تبعيد نمودشاه ظالم او را زندان 

) 6ى    صـفحه  3طبق نوشته گنجينه دانشمندان جلـد       (او  
» امـام زمـان   «ى اربعـه راه مالقـات بـا          معتقد بود كه به ادلّـه     

  .باز است) السالم عليه(
  .عالوه بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است

بينـيم كـه هزارهـا نفـر آن حـضرت را ديـده و                و ما مى  
  !اند دهشناخته و با او حرف ز

مؤلّف كتاب پـس از آنكـه ايـن كـالم را مـشروح بيـان                
كند چند حكايت از مرحوم بـافقى در ايـن ارتبـاط نقـل               مى
  .نمايد كه يكى از آن حكايات اين است مى

مـالّ اسـداللّه     ، عالم عامل، عابـد زاهـد،      االسالم ةحجحكايت كرد، براى من مرحوم      
  :گفت  قمرى، او مى1369 در ماه صفر بافقى برادر مرحوم حاج شيخ محمد تقى بافقى
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ارواحنا فداه رسيده و قضايا را به مـن         » ولى عصر «برادرم مكرّر به خدمت حضرت      
ام آنها را براى كسى نقل نكنم ولى حاال كه از            گفته و سفارش كرده بود، كه تا من زنده        

  .نمايم دنيا رفته براى شما چند حكايت از آن مالقات ها را نقل مى
  :فرمود  آنها اين است كه ايشان مىيكى از

قصد داشتم از نجف اشرف پياده، به مشهد مقدس براى زيارت حضرت علـى بـن                
  .بروم) عليه السالم(موسى الرّضا 

هـاى عظيمـى    فصل زمستانى بود كه حركت كردم و وارد ايران شدم، كوههـا و دره  
  .سر راهم بود و برف هم بسيار باريده بود

وب آفتاب كه هـوا هـم سـرد بـود و سراسـر دشـت را بـرف                   يك روز نزديك غر   
اى بود، با خودم گفتم، امشب در        كه نزديك گردنه  . اى رسيدم  خانه پوشانده بود، به قهوه   

خانه شدم ديدم جمعـى      وارد قهوه . دهم مانم صبح به راه ادامه مى      خانه مى  ميان اين قهوه  
لهو و لعب و قمارنـد بـا خـودم          خانه نشسته و مشغول      از كردهاى يزيدى در ميان قهوه     

توانم با آنها    شود نهى از منكر كرد، من هم كه نمى         گفتم خدايا چه بكنم اينها را كه نمى       
  .العاده سرد است مجالست نمايم هواى بيرون هم كه فوق

كـم هـوا تاريـك       كردم و كم   خانه ايستاده بودم و فكر مى      همين طور كه بيرون قهوه    
  :گفت ىشد، صدائى شنيدم كه م مى

زيـر درخـت     محمد تقى، بيا اينجا، به طرف آن صدا رفتم ديدم شخصى باعظمـت            
  !طلبد سبز و خرّمى نشسته و مرا به طرف خود مى

نزديك او رفتم او سالم كرد و فرمود محمد تقى آنجا جاى تو نيست مـن زيـر آن                   
 استراحت  توان با  درخت رفتم، ديدم، در حريم اين درخت هوا ماليم است و كامالً مى            

درآنجا ماند و حتّى زمين زير درخت خشك و بدون رطوبت است ولى بقيه صحرا پـر                 
  .اى دارد از برف است و سرماى كشنده

كه بـا قرائنـى متوجـه      ) عليه السالم (به هر حال شب را خدمت حضرت ولى عصر          
تم اسـتفاده   است بيتوته كردم و آنچه لياقت داشـ       ) عليه السالم (اللّه   ة بقي شدم او حضرت  

  .كنم از آن وجود مقدس استفاده كردم
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صبح كه طالع شد و نماز صبح را با آن حضرت خواندم آقا فرمودنـد هـوا روشـن                   
  .شد برويم

  .اجازه بفرمائيد، من در خدمتتان هميشه باشم و با شما بيايم: من گفتم
  .توانى با من بيائى تو نمى: فرمود
  سم؟پس بعد از اين كجا خدمتتان بر: گفتم
  .آيم در اين سفر دو بار تو را خواهم ديد و من نزد تو مى: فرمود

كـنم،   ى دوم نزديـك سـبزوار تـو را مالقـات مـى             خواهد بود و مرتبه   » بار اول قم  «
  !ناگهان از نظرم غائب شد

سر از پا نشناختم و به راه ادامـه دادم،          » قم«من به شوق ديدار آن حضرت، تا شهر         
وز وارد قـم شـدم و سـه روز بـراى زيـارت حـضرت معـصومه                  تا آنكه پس از چند ر     

و وعده تشرّف به محـضر آن حـضرت در قـم مانـدم ولـى خـدمت آن                   ) عليهاالسالم(
  !حضرت نرسيدم

سعادتى متأثّر بودم، تا آنكـه       توفيقى و كم   العاده از اين بى    از قم حركت كردم و فوق     
ر سبزوار از دور معلوم شـد       پس از يك ماه به نزديك شهر سبزوار رسيدم همين كه شه           

  !چرا خلف وعده شد؟: با خودم گفتم
  .من كه در قم آن حضرت را نديدم، اين هم شهر سبزوار باز هم خدمتش نرسيدم

        در همين فكرهـا بـودم، كـه صـداى پـاى اسـبى شـنيدم برگـشتم ديـدم حـضرت                  
آورنـد و بـه    ارواحنا فداه سوار بر اسبى هستند و به طرف من تشريف مـى          » ولى عصر «

مجرّد آنكه به ايشان چشمم افتاد ايستادند و به من سالم كردند و من به ايـشان عـرض          
  .ارادت و ادب نمودم

  آقا جان وعده فرموده بوديد كه در قم هم خدمتتان برسم ولى موفّق نشدم؟: گفتم
ام  محمد تقى ما در فالن ساعت و فالن شب نزد تو آمديم تو از حـرم عمـه                 : فرمود

اى  بيرون آمده بودى، زنى از اهل تهران از تو مسأله         ) سالم اللّه عليها  (ضرت معصومه   ح
دادى، مـن در كنـارت       پرسيد، تو سرت را پائين انداخته بـودى و جـواب او را مـى               مى

  !ايستاده بودم و تو به من توجه نكردى، من رفتم
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  مالقات شانزدهم  
» محمد تقى بافقى   «اللّه آقـاى حـاج شيـخ    ةيـمـرحـوم آ 

عليـه  (» ولى عـصر  «اللّه به قدرى در ارتباط با حضرت         ةرحم
قوى بود و در اين جهت ايمانش كامل بـود كـه هـر     ) السالم

شـد   زمان حاجتى داشت فورا به مسجد جمكران مشرّف مى        
گرفــت  مــى) عليــه الــسالم(» امــام زمــان«و حــوائجش را از 

ول يكـى از علمـاء      از قـ  » گنجينه دانـشمندان  «صاحب كتاب   
  :كند كه حوزه علميه قم نقل مى

ـ در عـصر آ   : اللّه حاج سيد محمد رضاى گلپايگانى فرمودند كـه         ةيحضرت آ  اللّـه   ةي
آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى چهارصدنفر طلبه در حوزه قم جمع شده بودند، آنها       

 حـاج شـيخ     متّحدا از مرحوم حاج شيخ محمد تقى بافقى كـه مقـسم شـهريه مرحـوم               
زمستانى خواسـتند آقـاى بـافقى بـه مرحـوم حـاج شـيخ                عبدالكريم حائرى بود عباى   

  :گويد عبدالكريم جريان را مى
  !چهارصد عبا را از كجا بياوريم؟: فرمايد حاج شيخ عبدالكريم مى

  .گيريم از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مى: گويد آقاى بافقى مى



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            80  

  .ن راهى ندارم كه از آن حضرت بگيرمم: فرمايد حاج شيخ عبدالكريم مى
  .گيرم من انشاءاللّه از آن حضرت مى: گويد آقاى بافقى مى

اى آقاى بافقى به مسجد جمكران رفت و خدمت حضرت رسيد و روز              شب جمعه 
) عليـه الـسالم   (جمعه، به مرحوم حاج شيخ عبدالكريم گفت، حضرت صاحب الزّمـان            

  .د عبا مرحمت بفرمايندوعده فرمودند فردا روز شنبه چهار ص
  .روز شنبه ديدم يكى از تجار چهارصد عبا آورد و بين طالّب تقسيم كرد
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  مالقات هفدهم

مهدى «االسالم والمسلمين آقاى حاج شيخ       ةحجحضرت  
مرحوم حاج شيخ مرتضى زاهد كه از پاكان        : فرمودند» معزّى

  :علماء تهران بود فرمود
عليه (عبدالكريم محمودى شبهاى جمعه به خدمت حضرت ولى عصر  مرحوم سيد   

  .رسيد مى) السالم
) در شـهر رى (اى در صـحن مطهـر حـضرت عبـدالعظيم          شب جمعـه  : گفت او مى 

سيد كريم بيا بـا هـم بـه         :  ارواحنا فداه رسيدم، به من فرمودند      اللّه ةبقيخدمت حضرت   
  .برويم) السالم عليه(زيارت جدم حضرت على بن موسى الرّضا 

در خدمتم چند قدمى در خدمت آن حضرت برداشـتم ديـدم بـه در صـحن                 : گفتم
باز به همان نحو  ام من با آن حضرت زيارت كردم و رسيده) عليه السالم(حضرت رضا   

  .برگشتيم و به تهران آمديم
فرمودند بيا با هم به زيـارت قبـر حـاج سـيد             ) عليه السالم (باز حضرت ولى عصر     

وقتى در خدمتشان به آنجا     ) اين قبر در صحن امامزاده عبداللّه است      ( مفسر برويم،    على
. كنـد  رفتيم ديدم روح آن مرحوم كنار قبرش ايستاده و اظهار ارادت به آن حضرت مـى               

سيد كريم به حاج شيخ مرتضى زاهد سـالم مـرا برسـان و              : بعد سيد على به من گفت     
آئـى و مـا را       كنـى و بـه ديـدن مـا نمـى           يت نمى بگو چرا حق رفاقت و دوستى را رعا       

  اى؟ فراموش كرده
حاج شيخ مرتضى گرفتار و : به سيد على فرمودند) عليه السالم(حضرت ولى عصر 

  .معذور است من به جاى او خواهم آمد
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  مالقات هيجدهم
اللّه العظمى آقاى   ةآييكى از بزرگان مراجع شيعه مرحوم       

  .است» هانىسيد ابوالحسن اصف«
او يكى از مراجع اعالى دينى و زعيم اعظم و فقيه مؤيد            

واسطه بـه فـيض      و زمامدار تشيع، از آيات و مراجعى كه بى        
مالقات حضرت صاحب االمر ارواحنا فداه مشرّف گـشته و          

اند و در طول تـاريخ غيبـت كبـراى           مورد تأئيدات غيبى بوده   
كمتر مرجعـى و    ) فعجل اللّه تعالى فرجه الشّري    (امام عصر   

زعيمى به كياست و فراسـت و سـعه صـدر و بخـشندگى و               
ــاهرات و    ــات ب ــوار و كرام ــار و خــدمات آن بزرگ ــؤثّر آث م

هاى عجيبه و اخـالق      سجاياى گرانمايه و سخاوتها و احسان     
  .نيكويش بوده است

ايـن نايـب     يكى از كرامتهاى امام عصر ارواحنا فداه، بـه        
ريفى اسـت كـه بـراى آن        بزرگوار و زعـيم امـت توقيـع شـ         

فرستند و بدين ترتيب ايشان را       كنند و مى   بزرگوار، صادر مى  
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دهنـد و بـه الطـاف و         تحت عنايات خاصه خويش قرار مـى      
  .نوازند عناياتشان مى

دارنـد، توسـط مرحـوم       توقيعى كه حضرتش ارسال مـى     
االسالم والمسلمين، زين العلمـاء الـصالحين حـاج شـيخ            ةثق
شـود كـه مـتن       اى واصل مى   در نامه » ترىمحمد كوفى شوش  «

  :مبارك آن نامه عبارت از اين است
ارخـص نفسـك و اجعـل مجلسـك فـى الـدهليـز واقـض حـوائـج النّــاس           : قل له «

  .»نحـن ننصـرك
خودت را براى مردم ارزان كن، و خودت را در دسترس همه قرار : به او بگو(يعنى 

ات انتخاب كن تا مردم سريع و آسان با تو ارتبـاط             نهبده، و محلّ نشستنت را دهليز خا      
  ).كنيم داشته باشند، حاجتهاى مردم را برآور ما ياريت مى
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  مالقات نوزدهم
ام ولـى   نقـل كـرده  » پـرواز روح «اين قضيه را در كتـاب     

  :كنم چون در اينجا هم مناسب است باز نقل مى
ه كوفه رفتـه بـوديم،       شمسى هجرى كه ب    1332در سال   

» محمـد كـوفى   «شخصى در آنجا بود به نام آقاى حاج شيخ          
 ارواحنـا فـداه     اللّه ةبقيگفتند او مكرر خدمت حضرت       كه مى 

  .رسيده است
  :جريانى را كه نقل فرمود اين بود

كـرد،   در آن زمان كه هنوز ماشين در راه عراق و حجاز رفت و آمد نمـى               : فرمود مى
ه مشرّف شدم و در مراجعت از قافله عقب ماندم و راه را گم كـردم و                 من با شتر به مكّ    

كم به محلّى كه باتالق بود، رسيدم پاهاى شـتر در آن بـاتالق فـرو رفـت، مـن هـم                  كم
  :ناگهان از دل فرياد زدم. توانستم از شتر پياده شوم و شترم هم نزديك بود بميرد نمى

ديـدم  . ايـن جملـه را چنـد مرتبـه تكـرار كـردم             و   »يا اَبا صالح الْمهدى اَدرِكْنـى     «
رود، او بـه در گـوش شـترم          آيد و او در باتالق فـرو نمـى         سواى به طرف من مى     اسب
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شـترم  ) يعنـى تـا دم در      (»حتّـى الْبـاب   «: اش را شـنيدم    جمالتى گفت كه آخرين كلمه    
ت حركت كرد و پاهاى خود را از باتالق بيرون كشيد و به طرف كوفه به سرعت حرك                

  .كرد
  ).تو كه هستى؟(» منْ اَنْت«: من رويم را به طرف آن آقا كردم و گفتم

  ).هستم) عليه السالم(من حضرت مهدى  (»اَنَا الْمهدى«: فرمود
  ديگر كجا خدمتتان برسم؟: گفتم
  . هر جا و هر وقت تو بخواهى»متى تُريد؟«: فرمود

زه كوفه رسـاند و افتـاد، مـن در          ديگر شترم مرا از او دور كرد و خودش را به دروا           
 را تكرار كردم، او از جا برخاست و تا در منزل مرا برد، »حتَّى الْبـاب «ى  گوش او كلمه 

  .اين دفعه كه به زمين افتاد فورا مرد
داد،  آقاى حاج شيخ محمد كوفى به قدرى پاك و باتقوى بود كه انسان احتمال نمى              

  :ضافه كرد و گفتحتّى يك جمله را خالف بگويد، سپس ا
 ارواحنا  »اللّه ةبقي«من پس از آن قضيه بيست و پنج مرتبه ديگر به محضر حضرت              

ام كه وقتى بعضى از آنها را براى مرحوم حاج مالّ آقاجـان نقـل كـرده بـود                    فداه رسيده 
ايشان به من فرمودند، بعضى از آنها مكاشفه است و چون اين مرد بـسيار پـاك اسـت                   

  .رسيده است) عليه السالم( در ظاهر خدمت حضرت صاحب االمر كند كه گمان مى
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  مالقات بيستم
 النّـاظر  ةتنبيه الخاطر و نزهـ در كتاب  » شيخ ورام «مرحوم  

  :على بن جعفر المدائنى علوى نقل كرده و گفته كه: گويد مى
زنـدگى  در كوفه پيرمرد قدكوتاهى كه معروف به زهد و عبـادت و پاكـدامنى بـود                 

گفت و   اى را براى پدرم مى     كرد روزى من در مجلس پدرم بودم كه آن پيرمرد قضيه           مى
  :آن قضيه اين است كه گفت

هـاى   شبى در مسجد جعفى كه مسجد قديمى در پشت شهر كوفه است بودم نيمـه              
شب تنها مشغول عبادت بودم كه سه نفر وارد مسجد شـدند وقتـى بـه وسـط مـسجد                    

نها نشست و دست به زمين كشيد، ناگهان آب زيادى مانند چشمه از             رسيدند، يكى از آ   
زمين جوشيد، سپس وضو گرفت و به آن دو نفر دستور داد كه وضو بگيرند، آنهـا هـم             

ايستاد و اين دو نفر به او اقتداء كردند، مـن هـم اقتـداء                وضو گرفتند، آن شخص جلو    
الم داد و من از اينكه از زمين خـشك          ام، وقتى كه نماز را س      كردم و با آنها نماز خوانده     

آب خارج كرده بود تعجب كرده بودم از آن فردى كه طرف راسـت مـن نشـسته بـود،                   
عليـه  (» صـاحب االمـر امـام زمـان       «ايـن آقــا    : اين آقا كيست؟ به مـن گـفت     : پرسيدم
است، خدمتش رفتم سالم كــردم و       ) عليه السالم (» امام حسن عسكرى  «فرزند  ) السالم
نظـر  ) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (اى پـسر پيغمبر    : ـش را بـوسيـدم و عـرض كـردم     دست
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ى شريف عمر بن حمزه كه يكى از سادات است چيست؟ آيا او بر حقّ                مباركتان درباره 
  است؟

  .بيند ميرد تا آنكه مرا مى شود او نمى او اآلن بر حقّ نيست ولى هدايت مى: فرمود
كـردم مـدت طـوالنى از        من اين قضيه را كتمان مى     : گويد على بن جعفر مدائنى مى    

اين جريان گذشت و شريف عمره بن حمزه فوت شد و ندانـستم كـه آيـا او بـاألخره                    
  رسيد يا خير؟) عليه السالم (»اللّهةبقي«خدمت حضرت 

كرد رسيدم و مثل كـسى       روزى به آن پيرمرد زاهدى كه قضيه را براى پدرم نقل مى           
ميرد مگر آنكه خدمت      گفتم، مگر شما نگفتيد، كه شريف عمر نمى        كه منكر است به او    

  رسد؟ مى) عليه السالم(» صاحب االمر«حضرت 
) عليه السالم(» صاحب االمر«تو از كجا دانستى كه او خدمت حضرت : به من گفت
  نرسيده است؟

من بعدها در مجلسى به فرزند شريف عمـر بـن حمـزه كـه معـروف بـه شـريف                     
وقتى پدرم مريض بود، شبى من خدمتش بودم به كلّى          : ود برخوردم، گفت  ابوالمناقب ب 

  .شد شنيده نمى ى صوتش قوايش تحليل رفته بود و حتّى جوهره
اواخر شب با آنكه من تمام درها را بسته بودم، ناگهان ديدم شخصى وارد منزل شد 

 بـا او    كه از هيبت او من جرأت نكردم از ورودش سؤال كنم، پهلوى پـدرم نشـست و                
وقتى از  . ريخت سپس برخاست و رفت     كرد، پدرم مرتب اشك مى     آرام صحبت مى   آرام

مرا بنشانيد، ما او را نشانيدم چشمهايش را باز كـرد و            : چشم ما ناپديد شد، پدرم گفت     
از همان راهـى كـه آمـده    : اين مردى كه پهلوى من نشسته بود كجا رفت؟ گفتيم         : گفت

رويد او را برگردانيد، ما ديديم درها مثل قبل بسته است عقبش ب: بود بيرون رفت، گفت
  .و اثرى از او نيست، برگشتيم نزد پدر و جريان را براى او گفتيم

بـود، سـپس بـاز كـسالتش        ) عليـه الـسالم   (» صاحب االمر «اين آقا حضرت    : گفت
  1.هوش گرديد و پس از چند روز از دنيا رفت سنگين شد و بى

                                                 
  .55ى   صفحه52النوار جلد بحارا -1
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  ممالقات بيست و يك
از مرد موثّقى به نام حاج آقاى حيدرى در مشهد شـنيدم            
ولى چون در آن زمان قضيه را خود يادداشت نكرده بـودم و             

االسالم و المسلمين آقـاى حـاج شـيخ محمـد            ةحجحضرت  
 از همان مـرد مـورد       80ى    صفحه ةالحج آثاررازى در كتاب    

اند من عين آن حكايت را با مختـصرى          وثوق شنيده و نوشته   
ام، از آن    كم و زياد كه از حافظه خـودم هـم اسـتمداد كـرده             

  .كنم كتاب نقل مى
  :آقاى حاج ميرزا على حيدرى فرمودند

االسالم والمسلمين جناب آقاى حاج شيخ اسحق        ةحجمن در تهران اين قضيه را از        
اللّه آقاى حاج شيخ حبيب اللّه رشتى شنيده بـودم و سـپس در               ةيرشتى فرزند مرحوم آ   

رفته بودم و به محضر ) سالم اللّه عليها(» زينب«رى كه به شام براى زيارت حضرت سف
در : اللّه آقاى حاج سيد محسن جبل عاملى رسيدم خود ايـشان نقـل كردنـد               ةيمرحوم آ 

شريف على بر سرزمين حجاز به مكّه مكرّمه رفتم و قـبالً متوجـه شـده         زمان حكومت 
 ارواحنا فداه خواهم رسيد و لـذا در         »اللّه ةقيب«بودم كه در اعمال حج خدمت حضرت        

اعمال حج آن سال زياد به فكر آن حضرت بودم ولـى موفّـق بـه زيـارت آن حـضرت           
تصميم گرفتم كه به وطن برگردم ولى متوجه شدم كه راه بين مكّه و لبنان بسيار                . نشدم
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زيـارت آن   دور است و بهتر اين است كه در مكّه بمانم شـايد سـال ديگـر موفّـق بـه                     
حضرت گردم، لذا آنجا ماندم ولى در سال بعد و بعدتر تا پنج و يا هفت سال موفّق به                   

  .زيارت آن حضرت نشدم
  ).ترديد بين پنج سال و هفت سال از جناب آقاى حاجى حيدرى بود(

آشنائى پيدا كردم و با او گاهى رفـت آمـد           ) شريف على (در اين بين با حاكم مكّه       
چهار امامى بود و اين : فا و سادات مكّه بود مذهبش زيدى بود، يعنىنمودم او از شر مى

  .اواخر خيلى با من گرم بود
خـواهم   در آخرين سالى كه اعمال حج را انجام دادم و ديدم باز هم مثل آنكه نمـى                

هاى  موفّق به زيارت آن حضرت شوم براى رفع ناراحتّى و نگرانى خودم به يكى از كوه
زارى بـود كـه هرگـز        فتم، وقتى باالى كوه رسيدم آن طرف كوه چمن        اطراف مكّه باال ر   

ام بـراى    مثل آن را نديده بودم با خود فكر كردم چرا در اين چند سال كه در مكّه بـوده                  
  !ام؟ گردش به اينجا نيامده

اى برپا است و     زار رسيدم، ديدم وسط آن خيمه      وقتى از باالى كوه به ميان آن چمن       
اند و يك نفر كه آثار بزرگى و علم از سيمايش ظاهر است         نشسته در ميان خيمه جمعى   

گويد و آنچه من از سخنان  در وسط خيمه نشسته، مثل اينكه او براى آن جمع درس مى
  :آن آقا شنيدم اين بود كه فرمود

موقع مردن ايمان و     ى ما حضرت زهراء سالم اللّه عليها در        به اوالد و ذرارى جده    «
شود و هيچ يك از آنهـا بـدون مـذهب حقّـه و ايمـان كامـل از دنيـا                      واليت تلقين مى  

  .»روند نمى
  :در اين بين شخصى از طرف مكّه آمد و به آن آقا گفت

  »!شريف محتضر و نزديك است از دنيا برود، تشريف بياوريد«
من با شنيدن اين جمله حركت كردم و به طرف مكّه رفتم و يكسره به قصر ملـك                  

او در حال سكرات مرگ است، علما و قـضات اهـل سـنّت اطـرافش                وارد شدم ديدم،    
زنـد   كنند اما او به هيچ وجه حرفى نمى اند و او را به مذهب اهل سنّت تلقين مى    نشسته

  .و فرزندش كنار بسترش نشسته و متأثّر است
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فرمود، از در وارد شد و باالى سـر          همان آقائى كه در خيمه درس مى      ! ناگهان ديدم 
كـردم   زيرا من بـه او نگـاه مـى   . بينم ت ولى معلوم بود كه تنها من او را مى         شريف نشس 

توانستم سالم كنم  ولى ديگران از او غافل بودند، اما در من هم تصرّف شده بود كه نمى      
  :و يا از جا حركت كنم او رو به شريف كرد و فرمود

  .»قل اشهد ان الاله االّاللّه«
  .»اللّهاشهد ان الاله االّ«: شريف گفت

  .»اللّه قل اشهد انّ محمدا رسول«: او فرمود
  .»اشهد انّ محمدا رسول اللّه«: شريف گفت

  .»قل اشهد انّ عليا حجة اللّه«: او فرمود
 او به همين منوال     »اللّه ةاشهد انّ عليا حج   «: شريف گفت 

بـرد و بـه      را نـام  ) علـيهم الـسالم   (» ائمه اطهـار  «يك يك از    
آنها را تلقين كرد، شريف علـى هـم مرتّـب           شريف، اقرار به    

نمود تا آنكه به نام مقدس حـضرت         داد و اقرار مى    جواب مى 
»ارواحنا فداه رسيد، آن آقا فرمود»اللّه ةبقي :  

اى شـريف   : يعنـى  (»يا شريف قل اشهد انّك حجة اللّـه       «
  ).دهم كه تو حجت خدائى بگو شهادت مى

  .جت خدائىدهم كه تو ح شهادت مى: شريف هم گفت
) عليه السالم  (اللّه ةبقياينجا من فهميدم كه دو مرتبه است موفّق به زيارت حضرت            

توانـستم بـا او      شوم، ولى متأسفانه آن چنان قدرت از من گرفته شده بـود كـه نمـى                مى
  .حرف بزنم و يا عرض ارادت كنم

اللّه آقاى سيد محسن جبـل عـاملى در سـال            ةيمرحوم آ 
شام از دنيا رفت و در راهرو صحن حضرت  قمرى در 1371
  .مدفون گرديد) عليها السالم(زينب 
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  مالقات بيست و دوم
عالم جليل و فقيه عالى مقام سيد حسن بن حمزه كـه از             
علماء بـزرگ شـيعه اسـت و بـا شـش پـشت بـه حـضرت                  

  .كنند رسند نقل مى مى) عليه السالم(سيدالشّهداء 
اللّه و اعمـال     ن گفت من در يكى از سالها به قصد زيارت بيت          مرد صالحى از شيعيا   

  .حج از منزلم بيرون رفتم و اتفاقا آن سال گرما و امراض مسرى زياد شده بود
كم از كثـرت تـشنگى در آن         در راه از قافله با غفلتى كه كرده بودم عقب افتادم، كم           

ى اسـبى    دم، كه صداى شيه   حال روى زمين افتادم و نزديك به هالكت بو         بيابان گرم بى  
  .به گوشم رسيد

وقتى چشمم را باز كردم جوان خوشرو و خوشبوئى را سوار بـر اسـب ديـدم كـه                   
باالى سرم ايستاده و ظرف آبى در دست داشت، از اسب پياده شد و آن آب را به مـن                     

 ام از آن مثل آن آب را نخورده داد، آن آب به قدرى سرد و شيرين بود كه من تا به حال
  !تو كه هستى كه اين لطف و مرحمت را به من نمودى؟: آقا سؤال كردم

 در زمينم، من آن كسى هـستم        اللّه ة بقي من حجت خدا بر بندگان خدايم، من      : گفت
  .كه زمين را از عدل و داد پر خواهم كرد بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد

ن جعفر بن محمد بن على      من فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى ب           
  ).السالم عليهم(بن الحسين بن على بن ابيطالبم 
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وقتى او را شناختم به من فرمود، چشمهايت را روى هم بگذار، من دستور را عمل                
كردم و چشمهايم را روى هم گذاشتم پس از چند لحظه به من فرمود، چشمت را بـاز                  

  .ين موقع آن حضرت از نظرم غائب شدكن، باز كردم خود را در كنار قافله ديدم در ا
  

پـس از نقـل ايـن       » الثاقـب  نجم«حاجى نورى در كتاب     
  :قضيه فرموده

ى اماميـه اسـت و از جملـه تـصانيف او             ى فقهاء طائفه   كه حسن بن حمزه از اجلّه     
  .است» غيبت«كتاب 

كه سيد حسن بن حمزه، فاضل اديب، عارف فقيـه، زاهـد            : گويد و شيخ طوسى مى   
  .احب محاسن بسيار بوده استورع، ص
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  مالقات بيست و سوم
باقى بن عطوه علوى كه از سادات حسينى بوده و مـورد            

  :باشد نقل كرده كه گفت اعتماد على بن عيسى اربلى مى
پدرم زيـدى مـذهب بـود و او بـه مرضـى مبـتالء بـود كـه بـه هـيچ وجـه اطبـاء                  

د و از من و چند پسر ديگرش كـه همـه شـيعه و دوازده                توانستند او را معالجه كنن     نمى
امامى بوديم ناراحت بود و دوست نداشت كه ما در غير مذهب او باشيم و گاهى كه ما                 

گفتـيم كـه حـضرت       نموديم و بـه او مـى       براى او استدالل حقانيت مذهب تشيع را مى       
بگوئيد او  ! گوئيد راست مى اگر  : گفت مى. زنده است ) عجل اللّه تعالى له الفرج     (اللّه ةبقي

: گفـت  بيايد و مرا شفاء بدهد تا من باور كنم و معتقد به مذهب شما بشوم و مكرّر مـى         
شوم مگر آنكه صاحب شما، امام  كنم و به مذهب شما قائل نمى      من شما را تصديق نمى    

  !مـهـدى شما بيايد و مرا از اين مرض نجات بدهد زمان شما، حضرت
از نماز عشاء كه ما همه يكجا جمع بـوديم و پـدرم در اتـاق                تا آنكه يك شب بعد      

بيائيد، بشتابيد، عجله كنيـد كـه       : گويد زند و مى   خودش بسترى بود شنيديم كه صدا مى      
  !آقاى شما اينجا است

ما خود را با عجله نزد او رسانديم، كسى را نديديم ولى او به طرف در اتـاق نگـاه                    
به خدمت موالى خود برسيد، زيرا همين لحظه او از        پى او بدويد و     : گفت كرد و مى   مى

نزد من از اين اتاق بيرون رفت ما به دستور او از در اتاق بيرون رفتيم و هـر چـه ايـن                       
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طرف و آن طرف دويديم، كسى را نديديم به نزد پدر برگشتيم و از او سؤال كرديم كه                  
  .يا عطوه:  گفتشخصى نزد من آمد و: گفت گريست و مى چه بود و چه شد؟ او مى

  !شما كه هستى؟: گفتم
ام تو را شفاء بـدهم،       من صاحب پسران تو، امام زمان پسران تو، هستم آمده         : فرمود

بعد از آن دست دراز كرد و در جاى مرض گذاشت و به كلّى مرا از آن كسالت نجات                   
داد و من سالمتى كامل خود را دريافتم و آثـارى از آن كـسالت در مـن نيـست و لـذا                       

است و بـه همـين      ) عليه السالم ( بن الحسن    حجةمتوجه شدم كه او امام زمان حضرت        
جهت شما را صدا زدم كه او را زيارت كنيد كه متأسفانه به مجرّدى كه شما آمديـد آن                   

  1.حضرت از در اتاق بيرون رفت
  :نويسد كه الثّاقب مى مرحوم حاجى نورى در نجم

سؤال كردم   ضيه عطوه را از غير پسرانش مكرّر      من ق : گويد على بن عيسى اربلى مى    
گفتند كه ما او را قبالً با كسالتش در مذهب زيدى ديده بوديم و بعد از شـفا او                    آنها مى 

  .ايم را با داشتن مذهب شيعه اثنى عشرى نيز ديده
گويد كه در بين راه مدينه به مكّـه، مـردم    و ضمنا در اينجا على بن عيسى اربلى مى       

  .اند ارواحنا فداه رسيده» ولى عصر«ت حضرت زيادى خدم
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  مالقات بيست و چهارم
صـاحب  «از جمله كسانى كه به فيض مالقات حـضرت          

ارواحنا فداه نائل آمده و پاسخ اشكاالت علميش را از          » االمر
آن وجود مقدس دريافت كرده است، عالم بزرگـوار مقـدس           

رادمـرد  . ه تعالى عليه اسـت    رضوان اللّ ) 993متوفّى  (اردبيلى  
بزرگى كه در تقوى و عبادت به مقامى رسيده بود كه هر كـه       
را بخواهند در قـدس و تقـوى مثـال بزننـد بـه او تـشبيهش           

  .كنند مى
مشهـور اسـت كـه گاهى در بعض مسائل دشوارى كـه          

خود را بـه    . گشته آمده و از حلّ آن عاجز مى       برايش پيش مى  
عليـه  (» اميرالمـؤمنين علـى   «كنار ضـريح مقـدس حـضرت        

نمـوده و آن     رسانيده و از آن حضرت سـؤال مـى         مى) السالم
  .دادند را مى حضرت نيز پاسخش

از چنين يقينى در دين، نسبت به امامت و چنـان           ! شگفتا
  :اى در تقوى و زهادت رتبه
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يكى از شاگردان خـاص آن مرحـوم كـه از دانـشمندان             
 استاد نيز واقف گرديده     زمان خويش بوده و بر اسرار زندگى      

  :گويد مى
در حالى ) عليه السالم(يكى از شبها كه در صحن مطهر حضرت اميرالمؤمنين على «

ناگهـان در آن    : زدم كه شب از نيمه گذشته بود و خسته از مطالعات علمى بودم قدم مى             
) عليه الـسالم  (فضاى نورانى، شبحى را ديدم كه به سوى حرم شريف على بن ابيطالب              

ى درهاى حرم مطهر قفل بودند، با كنجكاوى او را تعقيب  روان است، در حالى كه همه   
. كردم، ديدم كه او چون به در حرم نزديك شد قفلها باز شدند و در حرم گشوده گشت

تا اينكه با كمال وقار و سنگينى كنار حرم . شد گذارد، باز مى او به هر درى كه دست مى
من جواب سالم او را شـنيدم و        . ايستاد و سالم نمود   )  السالم عليه(مطهر حضرت امير    

هنوز از آن گفتگو چيـزى نگذشـته        . سپس با همان صاحب صدا شروع به صحبت كرد        
بود كه آن مرد خارج شد و از شهر بيرون رفت و به سوى مسجد كوفه سرازير شد من                   

و بـه مـسجد رفـت       نيز به لحاظ كنجكاوى او را تعقيب كردم او به مسجد كوفه رسيد              
. اى به سوى شهر مراجعـت نمـود        آنجا در مسجد داخل محراب گرديد و پس از لحظه         

ى نجف كه رسيد تازه سپيده صبح دميده بود و خفتگـان آرام آرام               وقتى نزديك دروازه  
ناگهـان در طـول راه مـرا    . شـدند  داشتند و آماده نيايش صبحگاهى مى      سر از بستر برمى   

برگـشت   نستم جلوى آن را بگيرم و آن مرد متوجه مـن شـد و             اى گرفت كه نتوا    عطسه
  .اللّه مرحوم مقدس اردبيلى است ةياش نگاه كردم، ديدم استادم آ چون به چهره

مـن در طـول شـب از        : پس از سالم و انجام مراحل ادب به ايشان عرض كردم كه           
كه در حرم مطهر و     ام لطفا بفرمائيد     ى ورود به حرم مطهر تاكنون همراه شما بوده         لحظه

  گفتيد؟ در محراب مسجد كوفه با چه كسى سخن مى
مرحوم مقدس اردبيلى ابتداء از من قول گرفتند كه اين راز را تا زمانى كه ايشان در             

  :قيد حيات هستند فاش نكنم، سپس فرمودند
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گردد و چون از كشف آن عاجز  شود كه حلّ مسائل بر من دشوار مى فرزندم گاه مى
شرفياب شده  ) عليه السالم (خدمت حالّل مشكالت حضرت على بن ابيطالب        . شوم مى

  .گيرم و جواب آن را از آن موال مى
» صاحب الزّمـان  «مرا به سوى حضرت     ) عليه السالم (اما شب گذشته حضرت امير      

در مسجد كوفه   ) عليه السالم (» مـهـدى«فرزندم  «: راهنمائى كرد و فرمود   ) عليه السالم (
  .»تو است نزد او برو و مسائلت را از او فراگير» امام زمان«او است، 

و من به امر آن حضرت داخل مسجد كوفه شـدم و از حـضرتش كـه در محـراب                    
ارواح العـالمين لـه الفـداء مـشكالتم را          » مـهـدى«ايستاده بودند يعنى مواليم حضرت      

  .پرسيدم
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  مالقات بيست و پنجم

مه مجلسى از ملحقات كتاب انيس العابـدين        مرحوم عالّ 
  :كنند كه و عالّمه نورى در نجم الثاقب نقل مى

در يك سحرگاه در سرداب مطهر از       : فرمايد كه  سيد بن طاووس قدس اللّه سره مى      
  :فرمايد ام كه مى حضرت صاحب االمر ارواحنا فداه اين مناجات را شنيده

وارنا و بقية طينتنا و قد      اللّهم ان شيعتنا خلقت من شعاع ان      «
فعلوا ذنوبا كثيرة اتكاالً على حبنا و واليتنا فان كانـت ذنـوبهم             
بينك و بينهم فاصفح عن هم فقد رضينا و ما كـان منهـا فيمـا                

بينهم وقاص بها عـن خمـسنا وادخلهـم الجنّـة و             بينهم فاصلح 
  .»ذحزحهم عن النّار و التجمع بينهم وبين اعدائنا فى سخطك

ى طينت   خدايا شيعيان ما را از شعاع نور ما و بقيه         : يعنى
اى، آنها گناهان زيادى به اتّكاء بر محبت به مـا            ما خلق كرده  

اند، اگر گناهان آنهـا گنـاهى اسـت كـه در             و واليت ما كرده   
اى و   ارتباط با تو است از آنها بگذر كـه مـا را راضـى كـرده               

 مـردم هـست،     آنچه از گناهان آنها در ارتباط بـا خودشـان و          
خودت بين آنها را اصالح كن و از خمسى كه حقّ ما اسـت              
به آنها بده تا راضى شوند و آنها را از آتش جهنّم نجات بده              

  1.و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما
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كـه بـسيارى از تأليفـات       : فرمايـد  مـى ) رضوان اللّه تعـالى عليـه     (ى مجلسى    عالّمه
بـه  ) عليه الـسالم (كر شده و در بعضى از آن كتب جمالت امام        متأخّرين اين حكايت ذ   

  :ى ديگر ذكر گرديده است كه از آن جمله است نحوه
اللّهم انّ شيعتنا منّا و مضافين الينا و انّهم قد أساؤا و قـد              «

قصروا و أخطاؤا رأونا صاحبا لهم رضا منهم و قد تقبلنا عـنهم             
لهم علينا، و رجوعهم الينـا،      معو بذنوبهم و تحملنا خطاياهم الن    

فصرنا الختصاصهم بنا، و اتّكالهم علينا كأنّا أصـحاب الـذنوب           
  .إذ العبد مضاف الى سيده، و معول المماليك الى مواليهم

اللّهم اغفر لهم من الذّنوب ما فعلـوه اتّكـاالً علـى حبنـا و               
 طمعا فى واليتنا و تعويالً على شفاعتنا، وال تفضحهم بالسيئات         

عند أعدائنا، و ولّنا أمرهم فى االخـرة كمـا ولّيتنـا أمـرهم فـى                
الدنيا، و إن أحبطت اعمالهم، فثقّل مـوازينهم بواليتنـا، وارفـع            

  .»درجاتهم بمحبتنا
ى بـر مـا      پروردگارا، شيعيان مـا از مـا هـستند و اضـافه           

كننـد و گـاهى تقـصير        اند، خدايا اينها گـاهى بـدى مـى         شده
دانند، ما   كنند، ما را صاحب خود مى       مى كنند و گاهى خطا    مى

ى گناهانـشان    دانند، ما هم آنها را با همه       را از خود راضى مى    
كنيم زيرا بـاالخره     ايم و خطاهاى آنها را تحمل مى       قبول كرده 

و به خاطر   . برگشت آنها به سوى ما است و آنها از ما هستند          
اند  به ما كردهخصوصيتى كه آنها به ما دارند و اتّكائى كه آنها  

زيرا بنده و كارهاى بنده به      . مثل اينكه ما صاحب گناه هستيم     
اش  شـود و برگـشت مملـوك بـه مـوالى           آقايش مربوط مـى   

بود خدايا گناهانى كه آنها به خاطر اتّكال بر حب مـا             خواهد
  .اند بيامرز و طمع در واليت ما و به اميد شفاعت ما كرده
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 ما به خـاطر گناهـانى كـه         خدايا آنها را در ميان دشمنان     
  .اند مفتضح نفرما كرده

ى مـا بگـذار      خدايا كارهاى آنها را در قيامـت بـه عهـده          
  .اى ى ما گذاشته همان طورى كه امور آنها را در دنيا به عهده

خدايا اگر اعمال آنها ناچيز و سبك وزن اسـت، اعمـال            
آنها را به خاطر واليت ما سنگين قرار بده و درجات آنهـا را              

  .به خاطر محبت به ما باال ببر
  :گويد و در جاى ديگر مى

اللّهم انّ شيعتنا منّا خلقوا من فاضل طينتنا، و عجنوا بمـاء         «
  .واليتنا

اللّهم اغفر لهم من الذّنوب ما فعلـوه اتّكـاالً علـى حبنـا و               
والئنا يوم القيامة، والتؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات اكرامـا          

  هم يوم القيامة مقابل اعدائنا فان خفّفت مـوازينهم         لنا، وال تقاص
  .»فثقّلها بفاضل حسناتنا

خدايا شيعيان ما از ما هـستند، از زيـادى گـل مـا خلـق                
خـاطر   و بـه  . انـد  اند و به آب واليت ما عجين گرديـده         شده

لطفى كه به ما دارى به روى آنها نياور و در مقابل دشمنان ما             
كن، اگر ميزان اعمال آنهـا سـبك        روز قيامت آنها را تقاص م     

است از اعمال زياد خوب ما بردار به روى اعمال آنها بگذار            
  .و ميزان اعمال آنها را سنگين كن

و در بعضى از عبارات قبل از اين دعاها كه در باال ذكـر              
  :اند  بن الحسن نقل كردهحجةشد اين دعا را از 

 و البحر،   الهى بحقّ من ناجاك و بحقّ من دعاك، فى البرّ         «
تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات، بالغناء والثروة، و علـى          
مرضى المؤمنين والمؤمنات، بالشفاء والـصحة، و علـى احيـاء           
المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، و على أمـوات المـؤمنين     
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ــؤمنين    ــاء الم ــى غرب ــة، و عل ــالمغفرة والرّحم ــات، ب و المؤمن
 سالمين غانمين بحقّ محمد و آلـه     والمؤمنات بالردالى أوكاتهم  

  .»الطاهرين
يعنى خدايا به حقّ كـسى كـه در دريـا و بيابـان بـا تـو                  

خواند تفضّل كن بر فقراء مؤمنين       كند و تو را مى     مناجات مى 
ى  نيازى و ثروت فرما و بوسيله      و مؤمنات و آنها را داراى بى      

 شفا و صحت بر مريضهاى مؤمنين و مؤمنات تفضّل بفرما، و          
با لطف و كرمت تفضّل كـن،        هاى مؤمنين و مؤمنات    به زنده 

ى رحمــت و  هــاى مــؤمنين و مؤمنــات بوســيله و بــر مــرده
هـا و مـسافرين از مـؤمنين و          مغفرتت تفضّل كن، و بر غريبه     

هايشان سـالم و بـا       ى برگرداندن آنها به وطن     مؤمنات بوسيله 
  .ى زياد تفضّل كن، به حقّ محمد و آل طاهرينش فايده
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  مالقات بيست و ششم
) رضوان اللّه تعالى عليه   (» عالّمه سيد بحرالعلوم  «مرحوم  

 »بقيـة اللّـه   «از كسانى اسـت كـه مكـرّر خـدمت حـضرت             
اش را همگان از علماء بـا        ارواحنا فداه رسيده، كرامات باهره    

  .اند تجليل و ستايش نقل نموده
ل خــويش، هــشت در كتــاب رجــا) ره(محــدث قمــى 

حكايت در رابطه با كرامات آن بزرگوار و تشرّفات مكرّرش          
عجل اللّـه تعـالى فرجـه       (» صاحب االمر «به حضور حضرت    

آيـد   فرمايند، كه از يكى از آنها چنين بر مى         نقل مى ) الشّريف
كه حضرتش او را از فرط عالقه و محبت در بغل گرفته و بر 

  ... .اند فشرده سينه خود مى
نه مشتاقان اين چنـين بـه صـفات ملكـوتى پيونـد             چگو

كننـد؟   گيرند، كه اين گونه مدارج عاليه خويش را طى مى          مى
چنــان بــه قداســت  و چگونــه مــوطن نفــس خــويش را آن

  ... .گيرند جاى مى» حجت خدا«كشند، كه بر سينه  مى
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رت آن روز برخالف هميشه عالّمه بحرالعلوم را ديدند كه در مقابل حرم مطهر حض
ايستادند و به جاى ذكـر و زيـارت بـا نـواى دلنـشين در      ) سالم اللّه عليه (اميرالمؤمنين  

  :كنند حالى كه اشك در چشم و شور در دل دارند اين شعر را زمزمه مى
  »چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن«

  :فرمايند شوند، عالّمه مى بعد كه از آن بزرگوار جوياى علّت مى
ارد حرم مطهر بشوم، چشمانم به وجـود        چون خواستم و  

افتـاد، كـه در     ) صلوات اللّه عليـه   (» حجت  «نورانى حضرت   
بخشـشان آيـات     اند و با صداى روح     قسمت باالى سر نشسته   

چون آن نواى جانفزا را  . فرمايند كالم اللّه مجيد را تالوت مى     
شنيدم كلمات آن مصرع بر زبانم مترنّم گـشت و چـون وارد       

حضرتش قرائت كـالم اللّـه را پايـان دادنـد و از             حرم شدم،   
  1.حرم بيرون تشريف آوردند
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  مالقات بيست و هفتم
در مكّـه معظّمـه سـكونت    » عالّمه بحرالعلـوم  «زمانى كه   

داشت با وجود اينكه از بستگان و ارادتمنـدان بـه دور بـود،              
ز ولى از هرگونه بذل و بخشش به مستمندان و محتاجان و ني          

  .كرد تأمين مايحتاج طالّب فروگذار نمى
دهد كه   روزى پيشكار و خدمتگزارشان به ايشان خبر مى       

ديگر دينار و درهمى اندوخته باقى نمانده و بايد فكرى كـرد     
  :شنويم ى ماجرا را از زبان اين شخص مى اينك دنباله

كـه هـر   عـادت ايـشان در مكّـه چنـين بـود      . به اين گفته پاسخى نفرمود   ) ره(سيد  
شـد و پـس از آن مراجعـت فرمـوده در اطـاق               صبحگاه به طـواف كعبـه مـشرّف مـى         
قليـانى برايـشان مهيـا       نمـود و در همـان موقـع        مخصوص خود، اندكى استراحت مـى     

رفت، تا بـه تـدريس       كشيد و سپس به اطاق ديگر مى       نمودم و ايشان عادتا آن را مى       مى
و مـن چـون هميـشه قليـان را حاضـر            فرداى آن روز چون از طواف برگشت        . بپردازد

قليان را از   «: كردم، ناگهان صداى در آمد، سيد به شدت مضطرب گرديد و به من گفت             
  .و خود با سرعت همانند پيشخدمتان به سوى در شتافت و آن را گشود» اينجا بردار

ى اعراب بود داخل گرديد و در اطاق مخصوص سيد  مرد جليل القدرى كه به گونه    
  .و سيد هم با كمال ادب و كوچكى نزديك در اطاق نشستنشست 
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آن دو نفر، ساعتى با هم خلوت كردند و بـا يكـديگر مكالمـه داشـتند و چـون آن                     
بزرگوار برخاست، سيد نيز با شتاب در را گـشود و دسـت آن شـخص را بوسـه زد و                     

  .سپس او را بر شتر كه در آنجا خوابانيده بود سوار كرد
   ا رنگ چهره    مهمان رفت و سياش تغيير كـرده بـود، در همـان حـال            د بازگشت، ام

اين حواله را نزد فالن مرد صـرّاف        : اى را كه در دست داشت به من داد و فرمود           حواله
  .كه در كوه صفا، دكّان دارد ببر و هر چه داد بگير و بياور

: من حواله را گرفته، نزد شخص معهود رفتم، او چـون آن را ديـد بوسـيد و گفـت         
اى كـه    چند نفر باربر حاضر كن، من چهار نفر حاضر كردم و آن مرد صرّاف به انـدازه                

ها ريخت و باربرها بر دوش كشيدند و بـه منـزل             آنان قدرت داشتند، ريالها را در كيسه      
  !رفتيم

يكى از روزها تصميم گرفتم، نزد آن صرّاف بروم تا از احوال او جويا گردم و نيـز                  
اى نديـدم و از      مغـازه  اما چون بـه صـفا رسـيدم       . عى حاصل كنم  از صاحب حواله اطّال   

در اين مكان تاكنون چنين صرّافى كه       : شخصى جوياى آن صرّاف شدم، در پاسخ گفت       
دانستم كه اين نيز يكى ديگر از اسرار الهى و عنايـات و الطـاف          .... گوئى ديده نشده   مى

  .بوده است) عليه السالم(» ولى عصر«حضرت 
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  مالقات بيست و هشتم
يكى از نوابغ جهان اسالم و فقهاى بزرگـوار شـيعه كـه              
آوازه و شــهرت علمــى و عملــيش در همــه بــالد مــسلمين 
پيچيــده و از جانــب بعــضى از علمــاء بــه خــاتم الفقهــاء و 

» مرتـضى انـصارى   «المجتهدين موسوم گشته، مرحوم شـيخ       
باشند كـه از   مى)  ه ق1214 ـ  1281(رضوان اللّه تعالى عليه 
بـوده و  » جـابر بـن عبداللّـه انـصارى    «نسل صحابى گرانقدر  
شـان   در خاتمه المـستدرك دربـاره     ) ره(عالّمه محدث نورى    

  :اند فرموده
خداوند بر جابر تفضّل فرمود كه از سالله او مردى رابيرون آورد كه ملّت و ديـن                 «

  .»ست خويش خدمتها نمودرا با علم و تحقيق و دقّت و زهد و عبادت و كيا
مرجعـى   آن جناب در مدت قيـادت و رهبـرى خـويش          

ــايبى خــدمتگزار بــراى امــامش و   بزرگــوار بــراى امــت و ن
» ولـى عـصر   «اى منتظر براى موال و سرورش حضرت         شيفته
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ــوش    ــه آن حــضرت فرام ــه ب ــود و از توج ــداه ب ــا ف ارواحن
  ... .نمود نمى

  :كند كه يكى از شاگردان ايشان نقل مى
آلـود و    ها گـل   ى شبى در كربالى معالّ از خانه بيرون آمدم، در حالى كه كوچه             نيمه

  .تاريك بودند و من چراغى با خود برداشته بودم
از دور شخصى را مشاهده كردم، كه چون به او نزديك شدم ديـدم، اسـتادم شـيخ                  

  .آيد شناختم كه از دور مى است، او را نمى) ره(انصارى 
 فكر فرو رفتم و از خود پرسيدم، كه آن بزرگوار در اين موقـع از                با ديدن ايشان به   
رونـد؟ از بـيم آنكـه مبـادا      هاى گل آلود با چشم ضعيف به كجا مى شب، در اين كوچه  

كسى در كمين ايشان باشد، آهسته به دنبالش حركت كردم، شيخ آمد و آمد تا در كنـار                  
را با يك توجـه خاصـى خوانـد،         » عهزيارت جام «اى ايستاد و در كنار در آن خانه          خانه

شنيدم كـه    ديدم اما صداى شيخ را مى      سپس داخل آن منزل گرديد من ديگر چيزى نمى        
  ... .گفت با كسى سخن مى

  ... .ساعتى بعد به حرم مطهر مشرّف گشتم و شيخ را در آنجا ديدم
رار بعدها كه به خدمت آن جناب رسيدم و داستان آن شب را جويا شدم پس از اص             

عجل اللّه (» امام عصر«گاهى براى رسيدن به خدمت    : زياد كه من كردم، به من فرمودند      
كه تو آن را پيـدا نخـواهى        (كنم و در كنار آن خانه        اجازه پيدا مى  ) تعالى فرجه الشّريف  

خـدمت آن   . چنانچه اجازه ثـانوى برسـد     . خوانم را مى » زيارت جامعه «روم و    مى.) كرد
خـواهم و    پرسم و يارى مى    م و مطالب الزم را از آن سرور مى        شو مى حضرت شرفياب 

  !گردم بر مى
از من پيمان گرفت كه تا هنگام حياتش اين مطلب را براى كـسى              ) ره(سپس شيخ   

  .اظهار نكنم
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  مالقات بيست و نهم
در زمانهائى كه حكومت بحرين تحت استعمار اروپائيها        

استند كه مردم مسلمان را هـم       خو و ابرقدرتها بود و چون مى     
راضى نگه دارند، يك مرد سنّى ناصبى را حـاكم آنجـا قـرار              

  .داده بودند
اين حاكم وزيرى داشت كه در دشمنى با شـيعيان فـوق            
         ه شديد بوده و چون اهل بحـرين اكثـرا شـيعه و محـبالعاد

بودنـد، طبعـا   )صلى اللّـه عليـه و آلـه   (» رسول اللّه«اهل بيت  
نمـود و دائمـا شـيعيان را        نيز ابراز عداوت مـى     نسبت به آنها  

هائى براى سركوب و از بـين بـردن آنهـا            كرد، حيله  اذيت مى 
  .نمود مى

يك روز وزير به نزد حاكم رفت و انارى را به او نـشان داد كـه، روى آن بـا خـطّ                       
 عثمـان   الاله االّاللّه محمد رسول اللّه و ابوبكر و عمر و         «: برجسته طبيعى نوشته شده بود    

  .»و على خلفاء رسول اللّه
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حاكم وقتى چشمش به اين انار افتاد و خوب به آن دقيق شد و كامالً يقين كرد كه                  
ايـن انـار دليـل      : ها طبيعى روى آن انار نوشته شده رو به وزير كرد و گفـت              اين نوشته 

 خليفه بالفصل پيغمبر اكـرم    » على«: گويند محكمى است بر بطالن مـذهب شيعه كه مى       
  !است به نظر تو ما با آنها حاال چه بكنيم؟) صلى اللّه عليه و آله(

شيعيان مردمان متعصبى هـستند حتّـى دالئـل محكـم را هـم زيـر بـار                : وزير گفت 
بنابراين بزرگان آنها را حاضر كن و به آنها اين انـار را نـشان بـده و آنهـا را                     . روند نمى

  :مخير كن كه يكى از اين سه كار را بكنند
اساس خود برگردند و يا با ذلّت جزيه بدهند و يا مردان آنها كـشته                يا از مذهب بى   

  !شوند و زنهاى آنها اسير گردند و يا جوابى براى انار كه قطعا جوابى ندارند بياورند
حاكم رأى آن وزير خبيث را پسنديد و به علماء و بزرگان شيعه اعالم كرد كه بايد                 

خواهم موضوع مهمى را با شما در ميان         جمع شويد، كه مى   در فالن روز همه در دربار       
  .بگذارم

وقتى همه جمع شدند حاكم انار را به شيعيان نشان داد و پيشنهاد وزير را بـه آنهـا                   
گفت و قاطعانه از آنها خواست، كه جواب اين انار را در اسرع وقت بايد بگوينـد و االّ             

واهد كرد و اموال آنها را به غارت خواهـد  آنها را خواهد كشت و زنهاى آنها را اسير خ    
ى شما قائل شوم     اقل چيزى كه ممكن است با ارفاق درباره       : برد و باالخره به آنها گفت     

اين است كه بايد با ذلّت جزيه بدهيد و با شـما مثـل غيـر مـسلمانى كـه در مملكـت                       
             .كند عمل خواهم كرد اسالمى زندگى مى

د و اين رجزخـوانى را از حـاكم شـنيدند بدنـشان لرزيـد               وقتى شيعيان انار را ديدن    
  !و چه بايد بكنند! دانستند چه جواب بگويند حالشان متغير شد نمى

در اين بين چند نفر از علماء و بزرگان، آنها گفتند اى حاكم اگر ممكن اسـت سـه                   
 شب بما مهلت بده تا جواب مسأله را بياوريم و اگر نتوانستيم جواب بـدهيم هـر چـه                  

  .نسبت بما انجام دهى مانعى ندارند
حاكم به آنها سه شب مهلت داد، بزرگان آنها با ترس و خـوف در مجلـسى جمـع                   
شدند و با يكديگر مشورت كردند نظر همه آنها اين شد ده نفر از زهاد و علمـاء اهـل                    
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ند كه هر   تقوى را انتخاب كنند و از ميان آنها سه نفر را اختيار كنند و از آنها تقاضا نماي                 
ارواحنا فداه شود، تا    » اللّه بقيه«شب يكى از آنها تنها به بيابان رود و متوسل به حضرت             

  .اين مشكل حل گردد
  .اين كارها را آنها انجام دادند

روى و عبادت و دعاء و تـضرّع         امشب به بيابان مى   : شب اول به يكى از آنها گفتند      
 ارواحنا فـداه اسـتغاثه و       »اللّه ةبقي« حضرت   كنى و سپس به    ى خدا مى   و زارى درِ خانه   

) الـسالم  عليـه (» امـام زمـان  «نمائى شايد بتوانى جوابى بـراى ايـن مـشكل از             توسل مى 
  .دريافت نمائى

آن مرد متّقى و پرهيزگار با قلبى مملو از اميد و ايمـان و اشـك روان و خـضوع و                     
تعالى و توسل بـه حـضرت       خشوع به بيابان رفت و تا صبح مشغول مناجات با خداى            

»و جوابى هم نگرفت! بود ولى با كمال تأسف چيزى نديد) عليه السالم (»اللّه ةبقي!  
مرد متّقى عارف عالم پرهيزگار ديگرى بـه صـحرا رفـت، او هـم ماننـد                 : شب دوم 

ى بغرنج انار را     شخص اول، تا صبح با خضوع و خشوع كامل درخواست جواب مسأله           
را قسمها داده و خالصه هر چه كـرد جـوابى           ) عليه السالم  (»اللّه ةبقي«نمود و حضرت    

  !دريافت ننمود
  .او هم مأيوسانه بسوى مردم برگشت و به آنها از نا اميدى خود اطّالع داد

العاده مضطرب شدند، تنها يك شب ديگر فرصت دارنـد، كـه جـواب               شيعيان فوق 
چه ! د و شب بى جواب سپرى گردد      مسأله را آماده كنند، اگر آنشب هم مأيوس برگردن        

  خاك بر سر كنند؟
را كـه از    » محمد بـن عيـسى    «ى مردم دست به دعا برداشتند و باالخره جناب           همه

  .بهترين مردان علم و تقواى آن سامان بود، به بيابان فرستادند
آن بزرگوار، با سروپاى برهنه، به صحرا رفت، آن شب اتّفاقا شـب بـسيار تـاريكى                 

اى از صحرا نشست و مشغول دعا و تـضرّع و زارى گرديـد، از خـدا                  ر گوشه بود، او د  
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، از سـر شـيعيان   )الـسالم  عليـه  (»اهللا ةبقي«ى حضرت  خواست، كه آن بليه را، بوسيله     مى
  .برطرف كند

  .او آن شب خيلى گريه كرد
  .او آن شب كوشش كرد كه در خود خلوصى غير قابل وصف ايجاد كند

  .فرج بعد از شدت بوداو عاشقانه، منتظر 
    الم (» صاحب الزّمان «او منتظر لقاءبود، كه ناگهان در اواخر شب صـدائى        ) عليه الس

بـرد و بـه او       شنيد، وقتى خوب گوش داد، متوجـه شـد، كـه شخـصى اسـم او را مـى                  
  خواهى؟ مى محمد بن عيسى من صاحب االمرم چه: گويد مى

احتيـاجى بـه گفـتن      !  حاجت مرا بـدانى     بايد طبعاً! اگر تو صاحب االمرى   : او گفت 
  !نيست

اى كه شيعه دچارش شده در خصوص انار        گوئى، تو براى بليه    بله راست مى  : فرمود
  !اى و تهديدى كه حاكم شما را كرده، به صحراء آمده

از مواليم شنيدم، متوجه او     ! آسا را  وقتى اين كالم معجزه   : گويد محمد بن عيسى مى   
دانيد چه بر سر ما آورده اند و شما امام مائيـد و             دم، بلى شما مى   شدم و به او عرض كر     

  .قدرت داريد، كه اين بال را از ما دور كنيد
  :مواليم فرمود

 درخـت   )اللّـه  ةلعن(ى وزير    اى محمد بن عيسى، در خانه     
انارى است، كه وقتى اين درخـت، تـازه انارهـايش درشـت             

و آن را دو    شد، او از گل قـالبى بـه شـكل انـار سـاخت                مى
نصف كرد و ميان آن را خالى نمود و در داخل هر يك از آن 
دو نصف، مطالبى كه روى انار نوشته بـود، معكـوس حـك             
كرده و به روى انار نارس محكم بست، انار داخل آن قالـب             

  !درشت شد و اثر نوشته در آن باقى ماند
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روى، به او بگـو كـه        حاال فردا صبح كه به نزد حاكم مى       
گـويم، مگـر     ام، ولى به كسى نمـى      ب مسأله را آورده   من جوا 

  .ى وزير بروم و جواب را بدهم آنكه خودم قبالً به خانه
شوى، طرف دست راسـت   آن وقت داخل منزل وزير مى   

اطاقى است، به حاكم بگو من جواب مـسأله را در آن اطـاق              
  .خواهم گفت

خواهـد، بگـذارد كـه تـو وارد اطـاق            در اينجا وزير نمى   
 ولى تو اصرار كن، كه وارد اطاق شـده و نگـذار كـه               بشوى،

توانى كوشش كن كـه تـو        وزير تنها وارد اطاق بشود و تا مى       
  .اول وارد اطاق گردى
در آن  ! ى سـفيدى   كه كيـسه  ! بينى اى مى  در اطاق، طاقچه  

آن را بردار و به نـزد       ! باشد و در كيسه، قالب گلى مى     ! هست
بگذار، تا براى حاكم حقيقت     و انار را در آن قالب       ! حاكم ببر 

  !معلوم شود
و آن ايـن    ! كه عالمـت ديگـرى هـم هـست        !  بدان ضمناً

ى امام ما اين اسـت كـه اگـر           معجزه: است كه، به حاكم بگو    
يابيد، بلكه جز خاكـستر چيـز        انار را بشكنيد در آن دانه نمى      

در حضور مردم انار را     : به وزير بگوئيد  ! ديگرى در آن نيست   
  .تر داخل آن را مشاهده كندبشكند و خاكس

وزير اين كار را خواهد كرد، ولى خاكستر از داخل انـار            
  .نشيند آيد و به صورت و ريش وزير مى بيرون مى

ـ  «جناب محمد بن عيسى، وقتى اين مطالب را از موالى خود، حـضرت             اللّـه  ةبقي «
 را در مقابـل  روحى و ارواح العالمين له الفداء شنيد، بسيار خوشحال شد و زمـين ادب        

آنحضرت بوسيد و با خوشحالى به ميان مردم برگشت و با جمعيت شـيعه اول صـبح،                 
  . ارواحنا فداه به او فرموده بودند، انجام داد»اللّه ةبقي«نزد حاكم رفت و آنچه حضرت 

  !امام شما كيست؟: حاكم سئوال كرد
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ـ « ى شـيعه تـا حـضرت       يـك از ائمـه     جناب محمد بن عيـسى نـام يـك         اللّـه  ةبقي«        
  .را برد) عليه السالم(

و مشرّف به مذهب تـشيع      ! كه من با تو بيعت كنم     ! دستت را دراز كن   : حاكم گفت 
ى واضحه، حاكم مشرّف به مذهب حقّه شـيعه شـد و             باالخره در اثر اين معجزه    ! گردم

  . شددستور داد، وزير را اعدام كنند و او از شيعيان عذرخواهى كرد و مسلمان واقعى
ــاب      ــت و در كت ــروف اس ــرين مع ــصه در بح ــن ق اي

الثّاقـب نقـل      و كتاب نجم   178ى    صفحه 52بحاراالنوار جلد   
اند و قبر جناب محمد      ى مردم آنجا آن را شنيده      شده كه همه  

    .بن عيسى در بحرين مورد احترام مردم است
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            114  

  
  
  
  
  

  ام مالقات سى
 نام سيد عبـدالكريم كـه       در تهران مرد پينه دوزى بود به      

من او را كم ديده بودم، نه به خاطر آنكه به او عالقه نداشتم               
بلكه به خاطر كمى سن، لياقـت معاشـرت بـا او را در خـود                

ديدم ولى اكثر علماء اهل معنى معتقد بودنـد كـه گـاهى              نمى
به مغازه محقّـر او تـشريف       ) السالم عليه(» اللّهةبقي«حضرت  

  .شوند نشينند و هم صحبت مى  مىبرند و با او مى
لذا بعضى از آنها به اميـد آنكـه زمـان تـشريف فرمـائى               

را درك كنند، سـاعتها در      ) السالم عليه(» ولى عصر «حضرت  
كـشيدند   نشستند و انتظار مالقات حضرت را مى       مغازه او مى  

  .شدند و شايد بعضيها هم باالخره به خدمتش مشرّف مى
ى  خانــه ل دنيــا نبــود حتّــىمرحــوم ســيدعبدالكريم اهــ

دوزى  مسكونى نداشت و تنهـا راه درآمـدش كفّاشـى و پينـه           
  .بود

يكى از تجار محترم بازار تهران، كه بسيار مـورد وثـوق            
  :كرد علماء بزرگ و مراجع تقليد بود، براى من نقل مى

كه مرحوم سيد عبدالكريم در منزل يكى از اهـالى تهـران مـستأجر بـود بـا اينكـه                    
اش بسر آمده بود،  كرد در عين حال وقتى اجاره  خانه زياد رعايت حال او را مى صاحب
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حاضر نشد كه دوباره منزل را به او اجاره دهـد و بـه او ده روز مهلـت داده كـه منـزل                    
  .ديگرى براى خود تهيه كند

ى ديگـرى اجـاره كنـد منـزل را طبـق         روز دهم در عين اينكه نتوانسته بـود، خانـه         
به صاحب خانه داده بود، تخليه كرده و وسائل منزل را كنار كوچه گذاشته              اى كه    وعده

  دانست كه چه بايد بكند؟ بود و نمى
ناراحـت  : گوينـد  روند و مـى     ارواحنا فداه نزد او مى     »اللّه ةبقي«در اين بين حضرت     

  .اند نباش اجدادمان مصيبتهاى زيادى كشيده
چ يـك از آنهـا مبـتال بـه ذلّـت            درسـت اسـت ولـى هـي       : گويد سيد عبدالكريم مى  

  .نشينى نشده بودند اجاره
كنند و به اين مضمون با مختصر كم و        ارواحنا فداه تبسمى مى   » ولى عصر «حضرت  

  :فرمايد زيادى مى
روم پس   ايم، من مى   درست است ما ترتيب كارها را داده      

شود آن تـاجر تهرانـى كـه         از چند دقيقه ديگر مسأله حل مى      
كـه شـب    : كرد در اينجا اضافه كرد و گفـت        مىقضيه را نقل    

ارواحنـا فـداه را در خـواب        » ولـى عـصر   «قبل من حضرت    
فردا صبح فالن منزل را بـه نـام          :ديدم، ايشان به من فرمودند    

خرى و در فالن ساعت او در فالن كوچه          سيد عبدالكريم مى  
  .دهى روى و كليد منزل را به او مى نشسته مى

 صبح به سراغ آن منزل رفت، ديـدم صـاحب آن            8م ساعت   من از خواب بيدار شد    
 ارواحنـا فـداه     »اللّه ةبقي«چون مقروض بودم ديشب متوسل به حضرت        : گويد خانه مى 

  .شدم كه اين خانه بفروش برسد، تا من قرضم را بدهم
من خانه را خريدم و كليدش را گرفتم و وقتى خـدمت مرحـوم سـيد عبـدالكريم                  

  . ارواحنا فداه تشريف برده بودند»اللّه ةبقي«حضرت رسيدم كه هنوز تازه 
  .خدا آن تاجر محترم كه از دنيا رفته و مرحوم سيد عبدالكريم را رحمت كند
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  مالقات سى و يكم
در كتاب رياض العلماء در احواالت شيخ ابن جونعمانى         

ـ «كه او از كـسانى اسـت كـه حـضرت       : نويسد مى اللّـه  ةبقي« 
  :را ديده و حكايتش اين استارواحنا فداه 

اى : رسـيدم عـرض كـردم     ) عليـه الـسالم    (»اللّه ةبقي«خدمت حضرت   : گويد او مى 
براى شما مقامى در نعمانيه اسـت و مقـامى در حلّـه، شـما چـه وقـت در                    ! موالى من 

  نعمانيه هستيد و چه موقع در حلّه هستيد؟
  :فرمود

ستم و شب   شنبه در نعمانيه ه    شنبه و روز سه    در شب سه  
باشم ولى اهل حلّه بـه آداب        جمعه و روز جمعه در حلّه مى      

  .كنند مقام من عمل نمى
و اگر كسى به آداب مقام من عمـل كنـد، يعنـى دوازده              

صـلوات بفرسـتد و سـالم كنـد و دو           » من و ائمـه   «مرتبه بر   
ركعت نماز بخواند و در نماز با خداى تعالى مناجـات كنـد،             

  .خواهد به او عطا فرمايد او مىخداى تعالى آنچه را كه 
چگونه در نمـاز بـا خـدا مناجـات          ! اى موالى من  : گفتم

  كنم؟
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  :فرمود بگو
اللّهم قداخذ التّاديب منّى حتّى مسنى الضّر و انـت ارحـم            «

الرّاحمين و ان كان ما اقترفته من الذّنوب اسـتحقّ بـه اضـعاف              
حتّـى  اضعاف ماادبتنى به و انت حليم ذو اناة تعفـو عـن كثيـر               

  ».يسبق عفوك و رحمتك عذابك
  .سه مرتبه اين دعاء را براى من خواند من آن دعاء را حفظ كردم

نعمانيه شهرى است از عراق بين بغداد و واسط كه          : فرمايد مرحوم حاجى نورى مى   
  1.اهل آن شهر است» غيبت نعمانى«ظاهرا عالم كامل شيخ نعمانى صاحب كتاب 
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  مالقات سى و دوم
مرحوم عالّمه مجلسى رضوان اللّه تعالى عليه در كتـاب          

 و مرحوم حاجى نـورى در       70ى    صفحه 52بحاراالنوار جلد   
در حلّه  » ابو راجح حمامى  «كه قصه   : اند الثّاقب نقل كرده   نجم

انـد   اند آن را نقل كرده     معروف است و جمعى كه مورد وثوق      
  :و اصل قضيه اين است

در حلّـه حـاكمى     : گويد شيخ زاهد عابد و محقّق شمس الدين محمد بن قارون مى          
  .گفتند، او مرد ناصبى، مخالف شيعه بود بود كه او را مرجان صفير مى

دائمـا بعـضى از     ) كه شيعه بـود   (روزى بعضى از مغرضين به او گفتند كه ابوراجح          
  .كند صحابه را لعن مى

  . كنند وقتى او حاضر شد دستور داد او را بزنندمرجان دستور داد تا او را حاضر
مأمورين به قدرى او را زدند، كه نزديك به هالكت رسيد، تمام بدن او را مجـروح                 
كردند و آن قدر با چوب و تازيانه به صورتش زدند كه دندانهاى او ريخت و زبـان او                   

خ كردند و ريسمانى    را بيرون آوردند و به سيمهاى آهنى آن را بستند و بينى او را سورا              
از مو داخل سوراخ بينى او كردند و سر آن ريسمان را به دست مأمورين دادند تا او را                   

هاى حلّه بگردانند و خالصه به قدرى او را اذيت كردند، كه به زمـين افتـاد و                   در كوچه 
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دادند آن ظالم دستور داد كـه       ) مرجان(مشرف به هالكت بود، خبر وضع او را به حاكم           
  .را بكشنداو 

او پيرمرد است و به قدرى مجروح شده كه خود بـه خـود همـين                : حاضرين گفتند 
  .امشب خواهد مرد و آنها زياد اصرار كردند، كه او را نكشد

هوش ابوراجح را به منزل بردند و ترديدى نداشـتند           فرزندانش جسد مجروح و بى    
  .كه در همان شب خواهد مرد

و رفتند ديدند او ايـستاده و مـشغول نمـاز اسـت،             ولى صبح وقتى كه مردم به نزد ا       
بدنش سالم و داندانهايش كه ريخته بود دوباره درآمده و دندانهاى سالم دارد و اثرى از                

  .شود جراحتهائى كه روز قبل بر او وارد شده ديده نمى
مردم تعجب كردند، از او پرسيدند چه شد كه آن همه جراحت از بدن تو برطـرف                 

  .شد
قـدمى خـود    هاى شب، به حالى افتاده بودم، كه مرگ را در يـك        در نيمه من  : گفت

ـ «ديدم، در دل از خدا طلب دادرسى و استغاثه كردم، از مواليم حـضرت                مى اللّـه  ةبقي «
ارواحنا فداه كمك خواستم، اطاق تاريك بود ناگهان ديدم، اطاق پر از نور شد حضرت               

م، كه به اطاق مـن آمدنـد و دسـت مبـارك             را ديد ) عجل اللّه تعالى فرجه   (» ولى عصر «
خود را به روى من كشيدند و فرمودند از منزل بيرون برو و براى مخارج عيالت كارى                 

  .كن، كه خدا تو را عافيت عنايت فرموده است
  .ام بينيد، كه من بحمداللّه صحيح و سالم شده و حاال مى

  :گفت شيخ شمس الدين محمد بن قارون راوى اين قضيه مى
به خدا قسم مـن دائمـا بـا ابـوراجح در تمـاس بـودم و           

رفـتم او مـردى الغـر و زردرنـگ و            هميشه به حمام او مـى     
  .اى بود بدصورت و كوسه

آن روز صبح با آن جمعى كه به خانه او رفتند، مـن هـم     
بودم او را به قدرى سرحال و چاق و خوش صورت و ريش 

  .ده تعجب كردمالعا او بلند و صورت او سرخ ديدم، كه فوق
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حتّى اول او را نشناختم عينا مثل اينكـه بـا يـك جـوان               
  !ام بيست ساله روبرو شده

مثـل يـك جـوان    : تر آنكه در همان قيافه، يعنى     و عجيب 
  .بيست ساله سرحال و شاداب، تا آخر عمر بود و تغيير نكرد

شته روز گذ  وقتى قصه او بين مردم پخش شد حاكم او را خواست و وقتى ديد كه              
او را با آن حال ديده و امروز عالوه بر آنكه اثرى از آن جراحت در وجـودش نيـست،                    

العـاده   بلكه در سيماى يك جوان سرحال آمده و حتى دندانهايش روئيـده اسـت فـوق               
» ولى عصر«نشست پشت به مقام حضرت  ترسيد و از آن به بعد حتّى در كاخش كه مى       

نمـود   كرد و به شيعيان و اهل حلّه محبت و نيكى مى           كه در حلّه بود نمى    ) عليه السالم (
  .و پس از مدت كوتاهى مورد غضب واقع شد و به درك واصل گرديد
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  مالقات سى و سوم
از محـى   » الثّاقـب  نجـم «مرحوم حاجى نورى در كتـاب       

  :گفت كند كه او مى الدين اربلى نقل مى
زد تـا آنكـه عمامـه از         ى كه نزد او بود چرت مـى       من نزد پدرم نشسته بودم، شخص     

  .هاى شمشير است سرش افتاد، ديدم در سرش عالمت ضربت
  پدرم از او سؤال كرد، كه اينها چيست؟

  .اينها ضربتهائى است كه در جنگ صفّين بر سرم وارد شده: گفت
ه واقع شـد  ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«جنگ صفّين در زمان حضرت      : پدرم گفت 

  !اى و خيلى با زمان ما فاصله دارد و تو كه در آن زمان نبوده
رفتم، در بين راه مردى از قبيلـه غـره بـا             چند سال قبل من به طرف مصر مى       : گفت

آمد و بـا هـم حـرف         مى رفتيم سخن از هر جا به پيش       من رفيق شد و همانطور كه مى      
  .زديم مى

  !تا آنكه از تاريخ جنگ صفّين سخن به ميان آمد
) عليه السالم(» على«بودم، شمشيرم را از خون  اگر من در جنگ صفّين مى: او گفت

  !كردم و يارانش سير آب مى
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بودم، شمشيرم را از خون معاويه و يارانش         اگر من هم در آن روز مى      : من هم گفتم  
ايم، بيا بـا هـم    و معاويه) عليه السالم(» على«كردم و اآلن من و تو اصحاب        سير آب مى  
  .جنگ كنيم

  .خالصه شمشيرها را كشيديم و جراحتهاى زيادى بر يكديگر وارد كرديم
  .هوش روى زمين افتادم تا آنكه من از شدت جراحت، بى

  .كند اش مرا بيدار مى ناگهان ديدم، مردى با سرنيزه
چشمم را كه باز كردم، ديدم مردى است سوار اسب، از اسب پياده شـد دو دسـت                  

هاى من ماليد فورا تمام زخمهاى من خوب شد و فرمود اينجا باش، مبارك را بر جراحت
  .و بعد غائب شد

چند لحظه بيشتر نگذشت كه ديدم، برگشته و سر آن رفيق من كه طرفـدار معاويـه                 
  .آيد بود، به يك دست گرفته و مهار اسب او را به دست ديگر دارد و مى

  :و به من فرمود
  .اين سر دشمن تو است

و هر كـه  ! ما هم به كمك تو آمديم! ى كردىتو ما را يار 
  .نمايد خدا را يارى كند خدا او را يارى مى

  شما كه هستيد؟: من گفتم
 و بـه مـن      »بن الحسن صـاحب الزّمـانم      ةحج«من  : فرمود

هر كه سؤال كرد كه اين آثار زخم در سرت چيـست            : فرمود
  1.بگو اين ضربت صفّين است
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  مالقات سى و چهارم
نقـل شـده و بـه       » الجنان مفاتيح« قضيه هم در كتاب      اين

دالئل قبل كه در قضيه حاج على بغدادى ذكر شده مـا آن را              
  .كنيم در اين كتاب نقل مى
  :گويد حاجى نورى مى

جناب مستطاب تقى صالح، سيد احمد بن سـيد هاشـم بـن سـيد حـسن موسـوى                   
لبى كه نقلـش زيـاد مفيـد نيـست          پس از مطا  (اللّه تعالى    رشتى، تاجر ساكن رشت، ايده    

  :سيد رشتى برايم نقل كرد و گفت) گويد مى
در سال هزار و دويست و هشتاد به قصد حج از رشت به تبريـز آمـدم و در منـزل         

اى براى رفتن به مكّه نبود  حاج صفر على تاجر تبريزى معروف وارد شدم و چون قافله     
         ر بودم كه چه بايد بكنم تا آنكه حاجى جبار جلودار سدهى اصفهانى قـصد رفـتن        متحي

مركبى كرايه كردم و با او رفتم در منزل اول سه نفر             به طرابوزن را داشت، من هم از او       
ديگر هم به نام حاج مالّ محمد باقر تبريزى و حاج سيد حسين تـاجر تبريـزى وحـاج                   

و از  » ض روم ار«ى راه شديم، تا رسيديم به        على به من ملحق شدند و همه با هم روانه         
  .آنجا عازم طرابوزن شديم
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اين منـزل كـه در      : در يكى از منازل بين راه، حاج جبار جلودار نزد ما آمد و گفت             
پيش داريم بسيار مخوف است، لطفا قدرى زودتر حركت كنيد تا بتوانيم، همـراه قافلـه                

 حركـت كـرديم و      مـا فـورا   ). البتّه در سائر منزلها غالبا ما از قافله فاصله داشتيم         (باشيم  
حدود دو ساعت و نيم و يا سه ساعت به صبح با قافلـه حركـت كـرديم، حـدود نـيم                      
فرسخ كه از منزل دور شديم، برف تندى باريدن گرفت، هوا تاريك شد، رفقا سرشـان                

رفتند، من هرچه كردم كه خـودم را بـه آنهـا برسـانم               را پوشانده بودند و با سرعت مى      
فتند و من تنهـا مانـدم، از اسـب پيـاده شـدم و در كنـار راه                   ممكن نشد، تا آنكه آنها ر     

نشستم و فوق العاده ناراحت و مضطرب بودم، چون حدود ششصد تومان براى مخارج 
همراهم بود، باالخره فكرم، به اينجا رسيد كه تا صبح همينجا بمانم و چون هنـوز تـازه    

ام برگـردم و چنـد       حركت كرده توانم به جائى كه از آنجا        از شهر بيرون آمده بوديم، مى     
ناگهان همان گونه كه در اين افكار بودم، در         . محافظ بردارم و خودم را به قافله برسانم       

مقابل خود آن طرف جاده باغى ديدم و در آن باغ باغبانى را ديدم كـه بيلـى در دسـت                     
 كمـى   ى زد كه برف آنها بريزد، باغبان نزد من آمـد و بـا فاصـله               داشت و به درختها مى    

ام و راه را     اند و مـن مانـده      رفقا رفته : تو كه هستى؟ گفتم   : ايستاد و با زبان فارسى گفت     
  .دانم نمى

من مشغول نافلـه شـب شـدم پـس از پايـان             ! نافله بخوان تا راه را پيدا كنى      : گفت
  نرفتى؟: تهجدم، باز آمد و گفت

  .دانم واللّه راه را نمى: گفتم
ن با آنكه زيارت جامعه را حفظ نبودم و هنـوز هـم             م! زيارت جامعه بخوان  : فرمود

  .حفظ نيستم، آنجا مشغول زيارت جامعه شدم و تمام آن را بدون غلط از حفظ خواندم
بلـه  : ام گرفت، گفتم   اختيار گريه  و اينجا هستى من بى    ! هنوز نرفتى : باز آمد و گفت   

  .هنوز هستم راه را بلد نيستم، كه بروم
من برخاستم و ايستادم و زيارت عاشورا را بـا آنكـه            ! وانزيارت عاشورا بخ  : فرمود

حفظ نبودم و تا به حال هم حفظ نيستم،از اول تا به آخر با صد لعـن و صـد سـالم و                       
  .دعاء علقمه خواندم
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  !نرفتى هستى؟: پس از آنكه تمام كردم، باز آمد و فرمود
  .تا صبح اينجا هستم: گفتم

سانم، سوار االغى شد و بيلش را به روى دوشش          ر فرمود من اآلن تو را به قافله مى       
رديف من بر االغ سوار شو، من سوار شدم و مهـار اسـبم را كـشيدم       : گذاشت و فرمود  

  .اسب نيامد و از جا حركت نكرد
مهار اسب را به من بده به او دادم بيل را بـه دوش چـپ گذاشـت و مهـار                     : فرمود

كرد، در بين راه دست روى زانوى من        اسب را گرفت و به راه افتاد، اسب فورا حركت           
  :گذاشت و فرمود

ايـن  (خوانيد؟ نافله نافله نافله      نمى) شب(شما چرا نافله    
) جمله را سه بار براى تأكيد و براى اهميت آن را تكرار كرد            

خوانيـد؟ عاشـورا     نمـى  شما چرا زيارت عاشـورا    : باز فرمود 
 شـما چـرا زيـارت جامعـه       : عاشورا عاشـورا و بعـد فرمـود       

خوانيد؟ جامعه جامعه جامعه و با اين تكرار به ايـن سـه       نمى
  .موضوع، تأكيد زيادى فرمود

آنهـا رفقـاى شـما هـستند،     : رفت، يك مرتبه برگشت و فرمود وار مى او راه را دائره  
اند و مشغول وضو براى نماز صبح هـستند، مـن از             ديدم آنها لب جوى آبى پائين آمده      

سب شوم و خود را به آنها برسانم ولـى نتوانـستم بـه اسـب                االغ پياده شدم، كه سوار ا     
سوار شوم آن آقا از االغ پياده شد و مرا سوار اسب كرد و سر اسـب را بـه طـرف هـم               
سفرانم برگرداند، در آن حال به فكر افتادم كه اين شـخص كـه بـود؟ كـه اوالً فارسـى                     

نـد و مـذهبى جـز    و همـه ترك ! با آنكه در آن حدود فارسى زبـان نيـست  ! زد حرف مى 
مسيحى در آنجا نيست، اين مرد به من دستور نافله و زيارت عاشورا و زيارت جامعـه                 

  !داد، مرا پس از آن همه معطّلى كه در آنجا داشتم به اين سرعت به رفقايم رساند؟ مى
 ارواحنا فداه است ولـى وقتـى بـه          »اللّه ةبقي«و باالخره متوجه شدم كه او حضرت        

  .اه كردم، احدى را نديدم و از او اثرى نبودعقب سر خود نگ
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  مالقات سى و پنجم
شيخ محمد طاهر نجفى    : گويد  مى اللّه ةرحمحاجى نورى   

كه مرد صالح و متّقى است و خادم مسجد كوفـه بـوده و بـا                
كرده و من خودم مدتهاسـت       عيالش سالها همانجا زندگى مى    
  :گفت شناسم مى كه او را به تقوى و ديانت مى

يكى از علماء باتقوا كه مدتها در مسجد كوفه معتكف بود و تقوى و ديانـت شـيخ                  
  :فرمود ستود مى محمد طاهر را مى

اى براى من نقـل      در سال گذشته به مسجد كوفه رفتم و احوال او را پرسيدم، قضيه            
كرد و آن اين بود كه در چند سال قبل به واسـطه نزاعـى كـه بـين دو قبيلـه در نجـف           

شدند لذا امر معاش  اشرف اتفاق افتاده بود، زوار و اهل علم به مسجد كوفه مشرّف نمى
از اين طريق بود و عيـاالتم زيـاد بودنـد، و             بر من سخت شده بود زيرا درآمد من تنها        
  .كردم حتّى بعضى از ايتام كوفه را من تكفّل مى
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و اطفالم از گرسنگى اى بود، كه هيچ قوت و پول و غذا نداشتم          باالخره شب جمعه  
كردند، خيلى دلتنگ شدم رو به قلبه در محلّى كه بين محلّ سفينه كه معروف به                 ناله مى 

  .نشستم و شكايت حال خودم را به خدايتعالى نمودم1القضاء ةدكّتنور است و بين 
و ضمنا عرض كردم، كه خدايا، به اين حالت راضى هستم ولى چـه كـنم؟ كـه در                   

  .بينم را نمى) عليه السالم(» صاحب االمر« مواليم حضرت عين حال جمال مقدس
از تو چيز   ! اگر اين عنايت را به من بكنى و مرا موفّق به زيارت آن حضرت بنمائى              

  .كنم خواهم و به اين فقر و تنگدستى صبر مى ديگرى نمى
اختيار سر پا ايستادم و ديدم، به دستم سجاده سفيدى است و دست ديگرم               ناگاه بى 

  .القدرى است كه آثار عظمت و جالل و هيبت از او ظاهر بود  دست جوان جليلدر
  .لباس نفيسى مايل به سياه دربرداشت، كه من گمان كردم، او يكى از سالطين است

اى سبز دارد و پهلوى او شخـصى ايـستاده كـه لبـاس سـفيد                 ولى بعد ديدم، عمامه   
  .دربرداشت

آنجا رسيديم،    نزديك محراب رفتيم، وقتى به     القضاء ةدكّباالخره سه نفرى به طرف      
  :آن كسى كه دستش در دست من بود فرمود

اى طـاهر سـجاده را   :  يعنـى  »يا طـاهر افـرشِ الـسجاده      «
  .بيانداز

العاده سفيد و درخـشندگى دارد، ولـى         من سجاده را انداختم، ديدم آن سجاده فوق       
  .نفهميدم جنس آن سجاده از چيست

 قبله انداختم، آن آقا روى آن سجاده ايـستاد و تكبيـر گفـت و                من سجاده را رو به    
كـم بـه قـدرى     شـد، كـم   مشغول نماز شد و دائما نور و عظمت او در نظرم افزوده مـى          

  .نورش زياد شد، كه ديگر ممكن نبود به صورتش نگاه كنم
  .خواند و آن شخص ديگر كه با او بود، پشت سرش به فاصله چهار وجب نماز مى

                                                 
  .باشد اين دو محلّ از مقاماتى است كه در مسجد كوفه موجود مى -1
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كردم و در دلم افتاد كه ايـن آقـا كيـست؟             ى آنها ايستاده بودم، و فكر مى      من روبرو 
خوانـد، ديگـر     وقتى از نماز فارغ شدند، آن شخص را كه پشت سر آن اولى نمـاز مـى                

نديدم ولى آن آقا را ديدم كه ناگهان بر باالى كرسـى مرتفعـى كـه چهـار ذرع ارتفـاع                     
آن كرسـى و خـود وجـود مقدسـش          داشت و سقفى هم بر او بود نشسته و به قـدرى             

  .كرد نورانى است كه چشم را خيره مى
  

  :سپس به من فرمود
  !اى؟ اى طاهر مرا از كدام يك از سالطين گمان كرده

  .شما سلطان سالطين و سيد عالمى و شما از اينها نيستيد! اى موالى من: گفتم
  :فرمود

» الزّمـان  صـاحب «كـه زيـارت     (اى طاهر به مقصد خود      
خواهى آيـا مـا    رسيدى حاال بگو چه مى) باشد) السالمعليه  (

كنيم؟ احوال و اعمـال      شما را هر روز حمايت و رعايت نمى       
  .دارند شما را هر روز به ما عرضه مى

كه وضعم خوب خواهد شد و از آن تنگدستى نجات : و باالخره به من وعده فرمود
  .كنم پيدا مى

دانـستم و او آدم      م و اسـمش را مـى      شـناخت  در اين بين، شخصى كه مـن او را مـى          
  .كارى بود، از طرف صحن حضرت مسلم وارد مسجد كوفه شد معصيت

ناگهان ديدم، آثار غضب در سيماى آن وجود مقدس ظاهر شد و روى مبـاركش را   
  :به طرف آن مرد كرد و فرمود

مگر زمين مال ما نيـست، مگـر        ! كنى كجا فرار مى  ... اى  
ن و آسمان احكام و دستورات مـا        آسمان از ما نيست در زمي     
اى جز آنكـه زيردسـت مـا باشـى           بايد اجراء شود و تو چاره     

  !ندارى
اى طـاهر   : سپس رو به من كرد و تبسمى فرمود و گفت         

  خواهى؟ به حاجتت رسيدى ديگر چه مى
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اما من به قدرى تحت تأثير جـالل و عظمـت و هيبـت او قـرار گرفتـه بـودم، كـه                       
  .توانستم حرف بزنم نمى

  .باز دو مرتبه آن حضرت همين كالم را تكرار فرمود
باز هم من نتوانستم چيزى بگويم و سؤالى از او بكنم و به قدرى خوشحال بـودم،                 

برهم زدن خود را تنها در ميـان   آيد در اين موقع با كمتر از يك چشم كه به وصف نمى   
 ديدم صبح طـالع     مسجد ديدم و ديگر اثرى از او نبود وقتى به طرف مشرق نگاه كردم،             

  .شده است
ق رزاز آن تاريخ تا به حال به حمداللّه بـه قـدرى در وسـعت      : گفت شيخ طاهر مى  

  .ام پولى و سختى به هيچ وجه نديده ام كه ديگر بى قرار گرفته
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  مالقات سى و ششم

الشيعه و چند كتـاب      عالم بزرگوار صاحب كتاب وسائل    
 ةحر عاملى در كتـاب اثبـات الهـدا        علمى ديگر مرحوم شيخ     

  :نويسد مى
من در زمان كودكى كه ده سال داشتم، مبتال بـه مـرض سـختى شـدم كـه همـه از                      
درمانم عاجز ماندند، اقوامم دور بسترم جمع شده بودند و براى از بين رفتن من گريـه                 

  .ميرم كردند و يقين داشتند كه من مى مى
را ديـدم كـه دور مـن        ) الـسالم  علـيهم (» امدوازده امـ  «و  » پيغمبراكـرم «در آن شب    

  .اند ايستاده
عليـه  (يك آنها مصافحه نمودم و بين من و امام صـادق             به آنها سالم كردم و با يك      

سخنى مذاكره شد، كه در خاطرم نماند ولى يادم هست، كه آن حضرت در حق ) السالم
راب مقدمـه الفـداء     العـالمين لتـ    ارواح» ولى عـصر  «من دعاء كردند و وقتى با حضرت        

ترسم كه بـا ايـن كـسالت و          كردم، گريستم و گفتم اى آقا و موالى من مى          مصافحه مى 
  .مرض بميرم و موفّق به تحصيل علم و عمل به آن نشوم

دهـد و عمـر طـوالنى        نترس در اين مرض نخواهى مرد خدا تو را شفا مـى           : فرمود
 داد، من از آن آب آشـاميدم و        كنى، آنگاه ظرف آبى كه در دست مباركش بود به من           مى

فورا شفا يافتم و آن مرض به كلّى از من برطرف شد، خويـشاوندان و اقـاربم تعجـب                   
  .كردند و همه متحير بودند، تا آنكه پس از چند روز آنها را از اين قضيه اطالع دادم
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  مالقات سى و هفتم
» نجــم الثّاقــب«مـرحـــوم حـاجـــى نـــورى در كتــاب 

  :يدگو مى
عالم جليل و حبر نبيل، مجمع فضائل و فواضل شيخ على رشتى كه عالم با تقـوى                 
و زاهد و داراى علوم زيادى بود، با بصيرت و خيرت و شـاگرد اسـتاد اعظـم مرحـوم                    
شيخ مرتضى انصارى اعلى اللّه مقامه بود و من در سـفر و حـضر بـا او بـودم و كمتـر                       

  :ى مثل او ديدم، نقل كرد كهكسى را مانند او در فضل و اخالق و تقو
از راه آب فرات    ) عليه السالم (» ابى عبداللّه الحسين  «يك زمانى از زيارت حضرت      

رفت  گشتم، در كشتى كوچكى كه بين كربال و طويرج با مسافر مى            به طرف نجف برمى   
نشستم، مسافرين آن كشتى همه اهل حلّه بودند، همه مشغول لهـو و لعـب و مـزاح و                   

خيلى با وقار و سنگين نشسته بود و با آنهـا در             د، فقط يك نفر در ميان آنها        خنده بودن 
شد و گاهى آن جمعيت با او در مذهبش سـر بـه سـر                مزاح و لهو و لعب مشغول نمى      

كردند و در عين حال در غذا و طعام  زدند و او را اذيت مى گذاشتند و به او طعن مى مى
توانستم، از   كردم ولى در كشتى نمى     اد تعجب مى  با او شريك و هم خرج بودند، من زي        

او چيزى سؤال كنم، باالخره به جائى رسيديم كه عمـق آب كـم بـود و چـون كـشتى                     
سنگين بود و ممكن بود به گل بنشيند، ما را از كشتى پياده كردنـد، در كنـار فـرات راه          

د و آنها شما را اينطـور  رفتيم، من از آن مرد با وقار پرسيدم، چرا شما با آنها اينطوري           مى
  كنند؟ اذيت مى
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اند، اينها همه سنّى هستند پدرم هم سـنّى بـود ولـى مـادرم                اينها اقوام من  : او گفت 
ارواحنا فداه به   » ولى عصر «شيعه بود و من خودم هم سنّى بودم ولى به بركت حضرت             

  .مذهب تشيع مشرّف شدم
  شما چطور شيعه شديد؟: گفتم
و شغلم روغن فروشى در كنار جسر حلّه بود، چند سال قبل     اسم من ياقوت    : گفت

براى خريدن روغن از حلّه با جمعى به قراء و چادرنشينان اطراف حلّه رفتم، تـا آنكـه                  
چند منزل از حلّه دور شدم، باالخره آنچه خواستم خريـدم و بـا جمعـى از اهـل حلّـه                   

ه خواب رفته بـودم، وقتـى       برگشتم، در يكى از منازل كه استراحت كرده بوديم و من ب           
 راه مـا تـا حلّـه راه         ام و اتفاقـاً    اند و من تنها در بيابان مانـده        بيدار شدم، ديدم رفقا رفته    

آب و علفى بود و درندگان زيادى هم داشت و آبادى هم در آن نزديكى نبود، به هر                   بى
 راه را گم حال من برخاستم و آنچه داشتم بر مركبم بار كردم و عقب سر آنها رفتم ولى   

كه ممكن بود، بـه سـراغم        كم از درندگان و تشنگى     كردم و در بيابان متحير ماندم و كم       
العاده به وحشت افتادم، به اولياء خدا كه آن روز به آنهـا معتقـد بـودم، مثـل                    بيايند فوق 

ابابكر و عمر و عثمان و معاويه و غير هم متوسل شدم و اسـتغاثه كـردم، ولـى خبـرى                     
كه زنده است و هـر      ! داريم» امام زمانى «كه ما   : گفت آمد، كه مادرم به من مى     نشد يادم   

رسـيد و    كنـيم، او بـه فريادمـان مـى         شود و يا راه را گـم مـى         وقت كار بر ما مشكل مى     
من با خداى تعالى عهد بستم، كه اگر او مرا از ايـن گمراهـى    . است» ابا صالح «اش   كنيه

گـردم، بـاألخره بـه آن         شيعه اسـت مـشرّف مـى       نجات بدهد، به دين مادرم كه مذهب      
يـك نفـر   !  ناگهان ديدم»يا ابا صالح ادركنى«زدم، كه  حضرت استغاثه كردم و فرياد مى     

اشاره كرد به علفهائى كه كنـار  (رود و بر سرش عمامه سبزى مانند اينها  كنار من راه مى   
  :گويد دهد و مى است و راه را به من نشان مى) نهر روئيده بود

اى  اآلن بـه قريـه    : به دين مادرت مـشرّف شـو و فرمـود         
  .اند رسى كه اهل آنجا همه شيعه مى

  :آئى تا مرا به اين قريه برسانى فرمود اى آقاى من با من نمى: گفتم
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كننـد   نه زيرا در اطراف دنيا هزارها نفر به من استغاثه مى          
 و من بايد به فريادشان برسم و آنها را نجات بدهم و فورا از             

  .نظرم غائب شد
چند قدمى كه رفتم به آن قريه رسيدم، با آنكه به قدرى مسافت تا آنجا زياد بود كه                  
رفقايم روز بعد به آنجا رسيدند وقتى به حلّه رسيديم، رفتم نزد سيد فقهاء سيد مهـدى                 

ام را براى او نقل كردم و شيعه شدم و معارف تشيع را از او                قزوينى ساكن حلّه و قضيه    
اد گرفتم و سپس از او سؤال كردم، كه من چه بكنم؟ يك مرتبـه ديگـر هـم خـدمت                     ي

  فداه برسم و آن حضرت را مالقات كنم؟ ارواحنا» ولى عصر«حضرت 
را زيارت كن، ) عليه السالم(» امام حسين«چهل شب جمعه به كربالء برو و     : فرمود

رفتم، تـا آنكـه شـب         مى من اين كار را مشغول شدم و هر شب جمعه از حلّه به كربال             
خواهند و آنهـا   جمعه آخر بود تصادفا ديدم مأمورين براى ورود به شهر كربال جواز مى 

اند و من هم نه جواز و تذكره داشتم، و نه پولى داشتم، كه آن را                 اين دفعه سخت گرفته   
 تهيه كنم، متحير بودم مردم صف كشيده بودند و جنجالى بود هرچه كردم، از يك راهى

» صـاحب الزّمـان   «مخفيانه وارد شهر شوم ممكن نشد، در اين موقـع از دور حـضرت               
را در لباس اهل علم ايرانى كه عمامه سفيدى بر سر داشت، داخـل شـهر       ) عليه السالم (

از دروازه خارج شد و نزد من       . كربالء ديدم، من پشت دروازه بودم، به او استغاثه كردم         
 داخل دروازه كرد، مثل آن كه مرا كسى نديد وقتـى            تشريف آورد و دست مرا گرفت و      

  1.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 مرحـوم عـالم جليـل آقـاى         » نجـم الثّاقـب   «در كتاب   

آخونــد مالّزيــن العابــدين سلماســى كــه از شــاگردان ســيد 
  :بود نقل شده كه گفتبحرالعلوم 
اللّه سيد سند و عالم مسدد، فخرالشّيعه، عالّمه  ةيروزى در نجف اشرف، سر درس آ

طباطبائى بحرالعلوم قدس سره نشسته بودم و تقريبا صد نفـر بـوديم، كـه ديـدم عـالم                   
محقّق مرحوم ميرزاى قمى صاحب قوانين براى زيارت سيد بحرالعلوم وارد شـد او از               

زيارت عتبات عاليات به عراق مشرف شده بود و قصد داشت بعد از آن بـه                ايران براى   
طالب وقتى متوجه اين مالقات شدند همه متفرق گرديدنـد          . مكّه معظّمه مشرّف گردد   

جز سه نفر كه آنها عالم و متقى و مجتهد بودند من هم بـا آنهـا مانـدم وقتـى مجلـس                       
ى والدت   د، شـما فـايز مرتبـه      خلوت شد ميرزاى قمى به سـيد بحرالعلـوم عـرض كـر            

هـستيد و موفّـق بـه قـرب     ) عليهم الـسالم (» اهل بيت عصمت  «جسمانى و روحانى از     
مـن از آن نعمتهـاى       ام، بـه   ايـد، مـن از راه دور آمـده         مكانى ظاهرى و بـاطنى گرديـده      

اى عنايـت بفرمائيـد، تـا مـن هـم از آن نعمتهـا                ايد صـدقه   نهايتى كه به دست آورده     بى
  . گردممند بهره

من شب گذشته براى نافلـه شـب بـه مـسجد            : سيد بحرالعلوم بدون معطلى فرمود    
كوفه رفته بودم و تصميم جدى داشتم كه صبح اول وقت براى مباحثه برگردم و درس                
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العاده مايلم كه به     و مباحثه را تعطيل نكنم، صبح وقتى از مسجد بيرون آمدم، ديدم فوق            
منصرف كردم، از ترس اين كـه مبـادى اول وقـت بـه              مسجد سهله بروم، ولى خود را       

شـد، در ايـن موقـع كـه مـردد بـودم        درسم نرسم، لكن شوق لحظه به لحظه زيادتر مى     
ناگهان باد و غبار غليظى حركت كرد و مرا به طرف مسجد سهله حركـت داد، چيـزى                  

ا نگذشت كه خود را در مقابل در مسجد سهله ديدم، داخل مسجد شدم زوارى در آنج               
مـشغول مناجـات بـا      ) كه جان همه بـه قربـانش      (نبودند و تنها يك نفر شخصى جليل        

كرد، كه قلب را منقلـب و چـشمم را گريـان             الحاجات بود او آنچنان مناجات مى      قاضى
فرمود، حالم متغير شد، دلم از جا كنده شد، زانوهايم به لرزه افتاد، اشكم از شـنيدن                  مى

و مـن در كتـب ادعيـه مثـل آن     ! نشنيده بودم جارى شدآن كلمات كه هرگز مثل آن را     
آن ) كه جان همه عالم به قربانش     (مناجات را نديده بودم، فهميدم كه آن مناجات كننده          

آنجـا ايـستادم و     ! خواند نه آنكه از ادعيه وارده مى     ! كند كلمات را از زبان خود انشاء مى      
 تا آنكه مناجاتشان تمام شد، به من بردم، دادم و از آنها لذّت مى آن مناجات را گوش مى

  :متوجه شد و به زبان فارسى فرمود
: مهدى بيا، من چند قدم جلو رفتم و ايستادم، باز فرمـود           

ايـستادم، بـاز     جلوتر بيا، باز هم چند قدم ديگر پيش رفتم و         
جلوتر بيا، ادب در اطاعت است من بـه قـدرى جلـو             : فرمود

 دست او به دست مـن       رفتم، تا آنكه دست من به دست او و        
  :رسيد و چيزى به من فرمود

و مشغول جواب سـؤالى     ) در اينجا سيد بحرالعلوم از اين موضوع صرف نظر كرد         (
كه قبالً ميرزاى قمى از سيد بحرالعلوم كرده بود شد و وجـوهى از مطالـب را بـراى او                    

  ه بود؟بيان كرد، مرحوم ميرزاى قمى سؤال كرد كه آن كالمى كه حضرت فرمودند چ
  1.آن از اسرار مكتومه است: فرمود

  

                                                 
  . حكايت نهم234ى   صفحه53بحاراالنوار جلد  -1
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  مالقات سى و نهم

  :كند نقل مى» نجم الثّاقب«عالمه نورى در كتاب 
من : كه سيد جعفر پسر سيد بزرگوار سيد باقر قزوينى كه داراى كرامات بود، گفت             

ـ : رفتيم، نزديك مسجد سهله كه رسيديم، به پدرم گفـتم          با پدرم به مسجد سهله مى      ن اي
گويند، هر كس چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله برود حـضرت             حرفها كه مردم مى   

  !بيند، معلوم نيست اصلى داشته باشد را مى) عليه السالم(» ولى عصر«
اصلى ! چرا اصلى نداشته باشد؟ اگر چيزى را تو نديدى: پدرم غضبناك شد و گفت

فته خود پـشيمان شـدم، در ايـن         و مرا بسيار سرزنش كرد، به طورى كه من از گ          . ندارد
موقع وارد مسجد سهله شديم، در مسجد كسى نبود، ولى وقتى پدرم در وسط مـسجد                

ــد،  ــستاد كــه نمــاز اســتغاثه را بخوان ــام حــضرت   اي ــت«شخــصى از طــرف مق حج«           
  .نزد او آمد، پدرم به او سالم كرد و با او مصافحه نمود) عليه السالم(

  ن كيست؟اي: پدرم به من گفت
  !است) عليه السالم (»اللّه ةبقي«آيا او حضرت : گفتم
  پس كيست؟: فرمود

من از جا حركت كردم و به اطراف دنبال او دويدم ولى احدى را در داخل مـسجد                  
  .و در خارج مسجد نديدم
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  مالقات چهلم

از مراجـع   »ابوالحسن اصفهانى «اللّه آقاى سيد     ةيمرحوم آ 
  .معروف زمان ما است

 ارواحنا فداه رسـيده     »اللّه ةبقي«او مكرّر خدمت حضرت     
  .كه منجمله قضيه زير است

ى متتبع مرحوم    از عالّمه » ى دانشمندان  گنجينه«در كتاب   
نقـل  ) قدس سـرّه  (» محمد حسن ميرجهانى  «آقاى حاج سيد    

  :كند كه او فرمود مى
 سكونت داشت و منكر     كه در يمن  » بحرالعلوم«يكى از علماء زيدى مذهب، به نام        

ها  ارواحنا فداه بود، به علماء و مراجع آن وقت نامه         » ولى عصر «وجود مقدس حضرت    
  .خواست نوشت واز آنها براى اثبات وجود مقدس آن حضرت دليل مى

  .شد دادند، ولى او قانع نمى آنها به او جواب مى
و از ايـشان جـواب      نوشـت   » ابوالحسن اصفهانى «اى براى مرحوم سيد      تا آنكه نامه  

 اللّه اصفهانى در جواب نامه نوشته بودند، كـه اگـر شـما بـه            يةخواست، مرحوم آقاى آ   
  .نجف بيائيد پاسخ شما را شفاهى خواهم داد

با فرزندش سيد ابراهيم و جمعى از مريدانش به نجف اشرف » بحرالعلوم يمنى«لذا 
د ابوالحسن اصـفهانى رسـيد و    اللّه سي  يةمشرّف شدند و بحرالعلوم به خدمت مرحوم آ       

ام، اميد است جوابى را كه وعـده   من طبق دعوت شما به اين مسافرت آمده       : به او گفت  
  .ايد به من بدهيد، تا استفاده كنم فرموده
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فردا شب به منزل ما بيائيد، تا جواب سؤال شـما           :  اللّه اصفهانى فرمودند   يةمرحوم آ 
  .را بدهم

نزل مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى رفتند، پـس        بحرالعلوم و پسرش شب بعد به م      
ى وجود مقدس آن حضرت و رفتن ميهمانان ديگـر           از صرف شام و نقل مطالبى درباره      

  .و متفرّق شدن آنها و گذشتن نيمى از شب
چراغ را بـردار و بـه       : اللّه اصفهانى به نوكرشان مشهدى حسين فرمودند       ةيمرحوم آ 

  .م تا خود آن حضرت را ببينيمبحرالعلوم و فرزندش گفتند بروي
ـ ما كه آنجا حاضر بوديم، خواستيم با آنها بـرويم، آ  : آقاى ميرجهانى فرمودند   اللّـه   ةي

  .شما نيائيد فقط بحرالعلوم با پسرش بيايند: اصفهانى فرمودند
بحرالعلوم يمنى   آنها رفتند ما نفهميديم كه به كجا رفتند، ولى فرداى آن روز كه من             

بحمداللّـه مـا    : القات كردم و از جريان شب قبل سؤال نمودم او گفـت           و فرزندش را م   
) عليه السالم(» ولى عصر«مشرّف به مذهب شما شديم معتقد به وجود مقدس حضرت 

  .گرديديم
  چطور؟: گفتم
  .را به ما نشان داد) عليه السالم(» ولى عصر«اللّه اصفهانى حضرت  ةيآقاى آ: فرمود

   را به شما نشان داد؟»اللّه ةبقي«ت چگونه او حضر: پرسيدم
رويـم، تـا آنكـه در        دانستيم بـه كجـا مـى       وقتى ما از منزل بيرون آمديم، نمى      : گفت
وارد شديم در وسط وادى السالم محلّى بود        1»وادى السالم « اللّه اصفهانى به     يةخدمت آ 

  .گفتند مى) عليه السالم(» ولى عصر«كه آن را مقام حضرت 

                                                 
قبرستان قديمى شهر نجف اشرف اسـت كـه در وسـط آن قبـر               » وادى السالم « -1

حضرت هود و صالح است و نيز محلّى به نام مقام صاحب الزّمان عليه السالم در آنجا                 
  .وجود دارد
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صفهانى وقتى به در مقام رسيد چراغ را از مشهدى حسين گرفـت و تنهـا                 اللّه ا  يةآ
  .مرا با خود به داخل مقام برد، در آنجا وضويش را تجديد كرد

خنديد، آنگاه چهار ركعت نماز در آن مقام خوانـد و كلمـاتى              پسرم به اعمال او مى    
: گفـت  سرش مىكه آن را نفهميديم، ناگهان ديديم، آن فضا روشن شد در اينجا پ          : گفت

در اين موقع من بيرون مقام ايستاده بودم، پدرم بـا مرحـوم سـيد ابوالحـسن اصـفهانى                   
اى زد و غـش      داخل مقام بودند، پس از چند دقيقه صداى پدرم را شـنيدم، كـه صـيحه               

  .كرد
بهوش بيايد وقتـى     مالد، تا  هاى پدرم را مى    اللّه اصفهانى شانه   ةينزديك رفتم ديدم، آ   

را ديـدم و او مـرا       ) عليـه الـسالم   (» ولـى عـصر   «حضرت  : شتيم پدرم گفت  از آنجا برگ  
مشرّف به مذهب شيعه اثنى عشرى فرمود و بيـشتر از ايـن، خـصوصيات مالقـاتش را                  
نگفت و پس از چند روز به يمن برگشت و چهار هزار نفر از مريدانش را شيعه دوازده 

  .امامى كرد
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  مالقات چهل و يكم
» نجــم الثّاقــب« اللّــه در كتــاب رحمــة» حــاجى نــورى«
  :نويسد مى

عالم جليل و فاضل نبيل، صالح عـدل، كـه كمتـر ديـده              
كـه  » مالّ محسن اصفهانى  «شده براى او نظير و بديل حاجى        

مجاور كربال بود و در امانت و ديانت و انسانيت معـروف و             
  .از اوثق ائمه جماعت آن بلد شريف است

» سـيد محمـد قطيفـى     « عالم عامل مؤيد     سيد سند : گفت
  :كرد كه نقل مى

شبى از شبهاى جمعه با يكى از طالّب به مسجد كوفه رفتم، ولى در آن زمان رفت                 
و آمد در آن مسجد بسيار خطرناك بود، زيرا دزدهاى فراوانـى در آن اطـراف بودنـد و               

  .رفت و آمد زوار هم كم بود
 يك طلبـه كـه مـشغول دعـاء بـود كـس              وقتى داخل مسجد شديم، در مسجد جز      

  .ديگرى نبود
مشغول اعمال آنجا شديم، سپس درِ مسجد را بستيم و پشت در، آن قـدر سـنگ و                  

توانـد، در را بـاز كنـد و داخـل            كلوخ و آجر ريختيم كه مطمئن شديم ديگر كسى نمى         
  .شود
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و  معـروف اسـت رو بـه قبلـه نشـستيم             »القـضاء  ةدكّ«من و رفيقم در محلّى كه به        
    مشغول دعاء و عبادت شديم، آن طلبه كه مرد صالحى بـود، بـا صـورت حـزين، نـزد                   

بود، هوا بـسيار صـاف بـود، مـاه هـم            » دعاى كميل «نشسته مشغول خواندن    1باب الفيل 
  .كامل بود، نور ماه به فضاى مسجد تابيده بود و مرا فوق العاده مجذوب خود كرده بود

فضاى مسجد را پـر كـرد، عطـرى كـه           ! عجيبىناگهان متوجه شديم، كه بوى عطر       
  .بهتر از مشك و عنبر بود

الشّاع قرار داده، مثل خورشـيد       بعد از آن ديدم، شعاع نورى كه نور ماه را هم تحت           
خواند، سـاكت    مى» دعاى كميل «در فضاى مسجد ظاهر شد، آن طلبه كه با صداى بلند            

ن موقع شخصى با جالل و عظمت شد و به آن بوى عطر و آن نور متوجه گرديد، در اي           
اش  خاصى از درى كـه مـا آن را بـسته بـوديم، در لبـاس اهـل حجـاز كـه روى شـانه                        

  .اش افتاده بود وارد مسجد شد سجاده
بـود و   رو كـرده ) عليـه الـسالم  (» مسلم«به طرف مقبره حضرت   ! او با وقار عجيبى   

  .رفت مى
  ! كنده شده بودو دلمان از جا! اختيار مبهوت جمال او بوديم ما بى

كه قدرت بر جواب    ! رفيقم به قدرى مبهوت شده بود     . وقتى به ما رسيد؛ سالم كرد     
  !سالم را نداشت

  .ولى من سعى كردم، تا با زحمت جواب سالم او را دادم
گرديد، ما به حال عـادى      » مسلم«وقتى از مسجد خارج شد و وارد صحن حضرت          

 كجا داخـل مـسجد شـد؟ از جـا حركـت             اين شخص كه بود؟ و از     : و گفتيم ! برگشتيم
  .رفتيم» مسلم«كرديم و به طرف صحن حضرت 

و مثل زن بچـه مـرده گريـه         ! ديديم آن طلبه كه آنجا بود، پيراهن خود را پاره كرده          
  !كنى؟ از او پرسيديم، چه شده كه اينطور گريه مى! كند مى

                                                 
 .اسم يكى از درهاى مسجد كوفه است» لفيلباب ا« -1
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ـ «گفت چهل شب جمعه است، كه براى زيارت جمال مقدس حـضرت              للّـه ا ةبقي« 
تا امـشب   ! ام ام و موفّق به آرزويم نشده      ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، به اين مسجد آمده       

آن حضرت تشريف آوردند و باالى سر من ايستادند و فرمودند چه            ! كه مالحظه كرديد  
كنى؟ من از هيبت و عظمت او زبانم بند آمد، نتوانستم چيزى بگويم تا از من عبـور                   مى

  .كردند و رفتند
وقتى ما برگشتيم و پشت در را مالحظه كرديم، ديديم سنگها و آجرهـا همانگونـه،    

  !كه ما پشت در ريخته بوديم، دست نخورده و دربسته است
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  مالقات چهل و دوم
اند، كه   در دزفول مردان با شرافت و با فضيلت زياد بوده         

  .است» محمد على جوالگر دزفولى«منجمله 
او داستانى دارد كـه در بيـست و چهـار سـال قبـل، در                

ام و بعـد در كتـاب     دزفول از ثقات دانشمند آن شـهر شـنيده        
» شـيخ انـصارى   «و كتـاب شـرح زنـدگى        » الشّمس الطّالعـه  «

  :اند كرده ام، آنها نقل مى ديده
كه از تجار محترم تبريز بوده و فرزندى نداشـته          » محمد حسين تبريزى  «آقاى حاج   

چه از وسائل مادى از قبيل دارو و دوا برايش ممكن بوده استفاده كـرده و بـاز هـم                    و آن 
  :گويد داراى فرزندى نشده مى

من به نجف اشرف مشرّف شدم و براى قضاء حـاجتم بـه مـسجد سـهله رفـتم و                    
ديـدم، كـه آقـاى       گرديدم، شب در عـالم مكاشـفه      ) عليه السالم (» امام زمان «متوسل به   

  : فرمودندبزرگوارى به من
  .تا حاجتت برآورده شود) بافنده(» محمد على جوالگر«برو دزفول نزد 
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من به دزفول رفتم و از آدرس آن شخص تحقيق كردم، به مـن او را نـشان دادنـد                    
وقتى او را ديدم، از او خوشم آمد زيرا او مرد فقير روشن ضميرى بود، مغازه كوچكى                 

  .داشت و مشغول كرباس بافى بود
عليك السالم آقاى حاج محمد حسين حاجتت برآورده        : الم كردم، او گفت   به او س  

حاجتت برآورده شد تعجب كـردم      : دانست و هم گفت    شد، من از آنكه هم اسم مرا مى       
  .و از او تقاضا نمودم، كه شب را خدمتش بمانم

  .مانعى ندارد: گفت
 و عشاء را با     و نماز مغرب  : من وارد دكان كوچك او شدم، موقع مغرب اذان گفت         

اى را پهن كرد، مقدارى نـان جـو در           هم خوانديم، مختصرى كه از شب گذشت، سفره       
  .آن سفره بود و مقدارى هم ماست آورد، با هم شام خورديم

من و او همان جا خوابيديم، صبح برخاست و نماز صبح را خوانديم و مختـصرى                
  .تعقيب خواند و دوباره مشغول كرباس بافى خود شد

كـه  . ام دو مقـصد داشـتم يكـى را فرموديـد           من كه خدمت شما رسيده    : و گفتم به ا 
ايـد، كـه بـه ايـن مقـام           برآورده شد ولى دومى اين است كه شما چه عملى انجـام داده            

  ايد؟ رسيده
  !از اسم و قلب من اطّالع داريد !دهد مرا به شما حواله مى) عليه السالم(» امام«

حاجتت بـرآورده شـده، راهـت را        ! كنى؟ ت كه مى  اى آقا، اين چه سؤالى اس     : گفت
  .بگير و برو
من ميهمان شمايم و بايد ميهمان را اكرام كنى، من تقاضـايم ايـن اسـت كـه                  : گفتم

  .شرح حال خودت را برايم بگوئى و بدان تا آن را نگوئى نخواهم رفت
من در همين محل مشغول همين كسب بودم، در مقابل اين دكان منزل يـك               : گفت

  .ر از اعضاء دولت بود، او بسيار مرد ستمگرى بودنف
: كرد، يك روز آن سرباز نزد من آمد و گفت          اش نگهدارى مى   سربازى از او و خانه    

  كنيد؟ شما براى خودتان از كجا غذا تهيه مى
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پـزم و   كـنم، و نـان مـى    خرم، آرد مـى  سالى صد من جو و گندم مى      : من به او گفتم   
  .ندارمخورم، زن و فرزندى هم  مى

من در اينجا مستحفظم و دوست ندارم، از غذاى اين ظالم كـه حـرام اسـت                 : گفت
بخورم، اگر براى تو مانعى ندارد صد من جو هم براى من تهيه كن و روزى دو قـرص                   

  .نان براى من درست كن، متشكر خواهم بود
 رفت يك روز   گرفت، و مى   من قبول كردم و هر روز دو عدد نان خود را از من مى             

  .كه نان را تهيه كرده بودم و منتظرش بودم از موعد مقرر گذشت ولى او نيامد
  .رفتم از احوالش جويا شدم

  .به عيادتش رفتم، از او خواستم اجازه دهد، برايش طبيب ببرم! مريض است: گفتند
آيـد   الزم نيست من بايد امشب بميرم نصفهاى شب وقتى من مردم كسى مى            : گفت

دهد، تو بيا اينجا و هر چه به تو دستور دادند عمل كن و بقيـه                 م را مى  و به تو خبر مرگ    
آرد هم مال تو باشد، من خواستم شب در كنارش بمانم، به من اجازه نداد، من به دكانم 

  .آمدم
محمد على بيـا  : گويد زند و مى   نصفهاى شب متوجه شدم، كه كسى در دكانم را مى         

شناختم، بـا هـم بـه مـسجد رفتـيم            يدم كه او را نمى    بيرون، من بيرون آمدم، مردى را د      
  .اند اش ايستاده اش آنجا است دو نفر كنار جنازه ديدم، آن سرباز از دنيا رفته و جنازه

  .بيا كمك كن، تا جنازه او را به طرف رودخانه ببريم و غسل دهيم: به من گفتند
ديم و نمـاز بـر او   باالخره او را به كنار رودخانه برديم و غـسل داديـم و كفـن كـر            

  .گذارديم و آورديم كنار مسجد دفن كرديم
  .سپس من به دكان برگشتم

چند شب بعد، باز پشت در دكان را زدند، من از دكان بيرون آمدم ديدم، يـك نفـر                   
  !خواهند با من بيا تا به خدمتش برسيم آقا تو را مى: گويد آمده و مى

العـاده روشـن بـود مثـل         يديم كه فـوق   من اطاعت كردم و با او رفتم، به بيابانى رس         
  .كردم شبهاى چهاردهم ماه با اينكه آخر ماه بود و من از اين جهت تعجب مى
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رسـيديم، از   ) كه در شمال دزفول واقـع شـده       (پس از چند لحظه، به صحرايى نور        
خدمت آنها ايستاده است، در      اند و يك نفر هم     دور چند نفر را ديدم كه دور هم نشسته        

نهائى كه نشسته بودند يك نفر خيلى باعظمت بود، من دانـستم كـه او حـضرت                 ميان آ 
است تـرس و هـول عجيبـى مـرا گرفتـه بـود و بـدنم                 ) عليه السالم (» صاحب الزّمان «

  .لرزيد مى
قدرى جلـوتر بـرو، مـن جلـوتر رفـتم و بعـد              : مردى كه دنبال من آمده بود، گفت      

  .ايستادم
د، به مـن گفـت جلـوتر بيـا نتـرس مـن بـاز                آن كسى كه خدمت آقايان ايستاده بو      

  .مقدارى جلوتر رفتم
: به يكى از آن افـراد فرمودنـد       ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف     (»اللّه ةبقي«حضرت  

  .ى ما كرده به او بده منصب سرباز را به خاطر خدمتى كه به شيعه
كردم مـرا    خيال مى (توانم سرباز باشم     ام چگونه مى   عرض كردم من كاسب و بافنده     

  ).خواهند نگهبان منزل آن مرد كنند به جاى سرباز مرحوم مى
خواهيم منسب او را به تو بدهيم، من بـاز هـم حـرف               آقا با تبسمى فرمودند، ما مى     

  .خودم را تكرار كردم
خواهيم مقام سرباز مرحوم را به تو بدهيم نـه آنكـه تـو سـرباز                 ما مى : باز فرمودند 

  .خواهى بودباشى برو و تو به جاى او 
من تنها برگشتم، ولى در مراجعت هوا خيلى تاريك بود و بحمداهللا از آن شـب تـا                  

رسد و با آن  به من مى) عليه السالم(» صاحب الزّمان«به حال دستورات مواليم حضرت 
  .حضرت ارتباط دارم كه منجمله همين جريان تو بود كه به من گفته بودند

  )پنجمنقل از گنجينه دانشمندان جلد (
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  مالقات چهل و سوم
در بغـداد حكايـت     : گويـد  مـى » احمد بن فارس اديـب    «

عجيبى شنيدم و آن را براى بعضى از دوستان كه اصرار كرده            
  .بودند به خط خود نوشتم و به آنها دادم

ى آنهـا شـيعه      ديدم، كه همـه   » راشد بنى«اى را به نام      زمانى به همدان رفتم و طايفه     
امى بودند، از علّت تشيع آنها پرسيدم؟ پيرمردى از آنها كه آثار صالح و ايمان               دوازده ام 

  :و تقوى در او ظاهر بود، گفت
من مشرّف به مكّه شدم، پس      : گفتند كه  كه منسوب به او هستيم، مى     ) راشد(جد ما   

روى كنم، قـدرى كـه راه    از اعمال حج در راه مراجعت تصميم گرفتم، كه مقدارى پياده 
م خسته شدم، و در كنارى خوابيدم، تا رفع خستگيم شود و در نظـر داشـتم، وقتـى                   رفت

  .اى كه عقب مانده به من رسيد، بيدار شوم و با آنها بروم قافله
ولى وقتى بيدار شدم، كه آفتاب به من تابيده بود و در حقيقت حرارت آفتـاب مـرا              

  .بيدار كرده بود
  .از طرفى راه را هم بلد نبودمبه اطرافم نگاه كردم، كسى را نديدم و 

به هر حال با توكّل بـه خـدا، بـه راه افتـادم، مقـدارى كـه راه رفـتم، بـه سـرزمين                         
سرسبزآبادى رسيدم، مثل اينكه روى اين زمين تازه باران آمده و به قـدرى بـا طـروات          
بود، كه مثل آن زمين و آب و هوا را نديده بودم، در وسط آن زمين قصرى ديـدم، كـه                     
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دانستم كه ايـن قـصر مـال         اى كاش مى  : خورشيد درخشندگى دارد، با خودم گفتم     مثل  
  كيست؟

به طرف قصر رفتم، دمِ در، دو خادم ايستاده بودند، كه لباس سفيد به تن داشتند، به      
آنها سالم كردم، آنها به من جواب خوبى دادند، من خواستم وارد قصر بـشوم، بـه مـن                   

  .زه بگيرم و آن وقت وارد شواينجا منتظر باش تا اجا: گفتند
  .بيا داخل شو: يكى از آنها داخل قصر شد و پس از چند لحظه برگشت و گفت

رفت تا به درِ اطاقى رسيديم، او پرده را باال كرد  من داخل قصر شدم، خادم جلو مى
داخل شو، من وارد اطاق شدم ديدم، جوانى در وسط اطاق كنار ديـوار              : و به من گفت   
يرى باالى سرش به ديـوار آويـزان اسـت و او مثـل مـاهى بـود كـه در                     نشسته و شمش  

  .درخشيد تاريكى مى
  دانى من كه هستم؟ مى: سالم كردم، با لطف مخصوصى جوابم را داد، سپس گفت

  !نه: گفتم
كند و با اين شمشير دنيا       آنكه در آخرالزّمان خروج مى    » قائم آل محمدم  «من  : فرمود

  .ايدنم را پر از عدل و داد مى
  .من در مقابلش، به خاك افتادم و صورتم را به خاك ماليدم

سرت را بلند كن، تو فالنى هستى و از شهرى كـه در دامـن               ! اين طور نكن  : فرمود
  .باشى است مى» همدان«كوه است و اسمش 

  .راست است اى موالى من: عرض كردم
  خواهى به شهرت برگردى؟ مى: فرمود
و بشارت تشرّف به محضرت را بـه آنهـا بگـويم، كـه              خواهم برگردم    بله مى : گفتم

  .خداى تعالى چه لطفى به من كرده است
  .ديدم به خادمش اشاره فرمود، كه دستورش را عمل كند

ى پولى را به من داد و مرا همراه خود بيرون آورد و              خادم دست مرا گرفت و كيسه     
قصر خـارج شـديم،   من با آن حضرت خداحافظى كردم و حركت نموديم، وقتى از آن      
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ها و درختهـايش پيـدا       ديدم، كه مناره   چند قدمى بيشتر برنداشتيم، كه شهر را از دور مى         
  .بود

  شناسى؟ اين شهر را مى: خادم به من گفت
اين شهر شبيه به شهرى است، كه نزديك همـدان اسـت و اسـمش اسـدآباد                 : گفتم

  .است
  .بله اين شهر اسدآباد است برو به اميد خدا: گفت

گر او را نديدم وقتى سركيسه را باز كردم، چهل اشرفى در آن بود بعد به همدان                 دي
        رفتم، تمام اهـل و عيـال و اقـوامم را جمـع كـردم و بـه آنهـا بـشارت مالقـاتم را بـا                           

مشرّف نمودم و تا وقتى كه آن        دادم و آنها را به مذهب تشيع      ) عليه السالم (» امام زمان «
  .بود ما در وسعت رزق و خير و سالمتى بوديماشرفيها در بين ما 

ــه   ــوم عالّم ــت را مرح ــن حكاي ــاب   اي ــورى در كت ى ن
  .نقل كرده است» الثّاقب نجم«
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  مالقات چهل و چهارم
مردم شيعه وظيفه دارند كه وقتى مرجع تقليدشان از دنيا          
رفت براى اولين عمل عبادى خود مرجع تقليـد بـا تقـوى و              

را تعيين كنند و احكام اسالم      ) عليه السالم (مام زمان   مرضى ا 
  .را از او پيروى نمايند

مـردم بـه    » حاج شيخ محمـد حـسن     «اللّه   ةيآ» صاحب جواهر «بعد از فوت مرحوم     
ى عمليـه    رضوان اللّه تعالى عليه مراجعه كردنـد و از او رسـاله           » شيخ انصارى «مرحوم  
  .خواستند

كه از مـن بهتـر اسـت و در         » سعيد العلماء مازندرانى  «با بودن   : شيخ انصارى فرمود  
  .دهم را انجام نمى ى عمليه ندارم و اين عمل من رساله1كند زندگى مى» بار فروش«

اى براى سيد العلماء به بابل نوشت و از او خواست، كه             لذا خود شيخ انصارى نامه    
  . عهده بگيردى شيعه را به ى علميه به نجف اشرف مشرّف شود و زعامت حوزه

  :سعيدالعلماء، در جواب نامه شيخ انصارى نوشت
كـردم، از شـما در فقـه         درست است من وقتى در نجف بودم و با شما مباحثه مـى            

ى بحثى نـدارم و      كنم و جلسه   قويتر بودم، ولى چون مدتها است كه در بابل زندگى مى          
  .ت را خود شما قبول فرمائيددانم، لذا بايد مرجعي ام شما را از خود اعلم مى تارك شده

من يقين به لياقت خود براى اين مقام ندارم، لذا          : شيخ انصارى در عين حال فرمود     
ى اجتهاد بدهند و مرا براى       به من اجازه  ) عليه السالم (» ولى عصر «اگر مواليم حضرت    

  .اين مقام تعيين كنند، من آن را قبول خواهم كرد

                                                 
 .اسم قديمى بابل بوده است» بار فروش«  -1
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سته بود و شاگردان هم اطرافش نشسته بودنـد،         له در مجلس درس نش     روزى معظّم 
اش ظاهر است وارد شد و شيخ انصارى  ديدند شخصى كه آثار عظمت و جالل از قيافه

  :به او احترام گذاشت، او در حضور طالّب به شيخ انصارى رو كرد و فرمود
ى زنى كه شـوهرش مـسخ شـده باشـد،            نظر شما درباره  

سخ در اين امت وجـود      اين مسأله به خاطر آنكه م     (چيست؟  
لـذا شـيخ انـصارى      .) ندارد در هيچ كتابى عنوان نشده است      

چون در كتابها اين بحث عنوان نشده من هم         : عرض كرد كه  
  .توانم، جواب عرض كنم نمى

حاال بر فرض يـك چنـين كـارى انجـام شـد و              : فرمود
  مردى مسخ گرديد، زنش بايد چه كند؟

 مرد به صورت حيوانات مسخ شده باشد،        به نظر من اگر   : شيخ انصارى عرض كرد   
ى طالق بگيرد و بعد شوهر كند چون مرد زنـده اسـت و روح دارد، ولـى                   زن بايد عده  

ى وفـات بگيـرد زيـرا مـرد بـه       اگر شوهر به صورت جماد درآمده باشد، بايد زن عـده     
  .صورت مرده درآمده است
  :آن آقا سه مرتبه فرمود

ـ . انت المجتهد . انت المجتهد « تـو  :  يعنـى  ».ت المجتهـد  ان
ى  مجتهدى و پس از اين كالم آن آقا برخاسـت و از جلـسه             

  .درس بيرون رفت
اسـت و بـه او    ) عليـه الـسالم   (» ولى عصر «دانست كه او حضرت      شيخ انصارى مى  

ايـن آقـا را دريابيـد شـاگردان         :  بـه شـاگردان فرمـود      اند، لذا فـوراً    ى اجتهاد داده   اجازه
  .كسى را نديدندبرخاستند هر چه گشتند 

اش را بـه مـردم       ى عمليـه   لذا شيخ انصارى بعد از اين جريان حاضر شد كه رسـاله           
  .بدهد تا از او تقليد كنند

  )8ى دانشمندان جلد  نقل از كتاب گنجينه(
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  مالقات چهل و پنجم
صـاحــب قـوانيــن نقــل      » ميـزراى قمــى  «مـرحـوم  

  :كنـد كـه مـى
رفتـيم و بـا او درسـها را     مـى » باقر بهبهانى«به درس آقا » لومى بحرالع  عالّمه«من با   
. نمودم كرديم و غالبا الزم بود كه من درسها را براى سيد بحرالعلوم تقرير مى              مباحثه مى 

  .نمودم زيرا او استعدادش زياد نبود و لذا اين كار را مى
شـيعه سـيد    تا اينكه من به ايران آمـدم، پـس از مـدتى بـين علمـاء و دانـشمندان                    

  .بحرالعلوم به عظمت و علم معروف شد
گفتم، او كه اين استعداد را نداشت، چطور بـه ايـن             كردم، با خود مى    من تعجب مى  

  عظمت رسيد؟
سيد بحرالعلوم   تا آنكه موفّق به زيارت عتبات عاليات عراق شدم، در نجف اشرف           

كه بايـد   ! ياى مواجى است  اى عنوان شد ديدم، جدا او در       را ديدم، در آن مجلس مسأله     
  . او را بحرالعلوم ناميدحقيقتاً

آقا ما كه با هم بوديم، آن وقتها شما اين مرتبـه            : روزى در خلوت از او سؤال كردم      
كرديـد، حـاال بحمداللّـه       از استعداد و علم را نداشتيد بلكه از من در درسها استفاده مى            

  .ايد العاده بينيم، در علم و دانش فوق مى
گويم، اما از    ولى به تو مى   ! ميرزاابوالقاسم، جواب سؤال شما، از اسرار است      : دفرمو

  .ام، به كسى نگوئيد تو تقاضا دارم، كه تا من زنده
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چگونه اين طور نباشد و حال آن كـه حـضرت           : من قبول كردم، ابتدا اجماالً فرمود     
  .نيدهارواحنا فداه مرا شبى در مسجد كوفه به سينه خود چسبا» ولى عصر«

  چگونه خدمت آن حضرت رسيديد؟: گفتم
         »ولـى عـصر   «شـبى بـه مـسجد كوفـه رفتـه بـودم، ديـدم آقـايم حـضرت                   : فرمود

مشغول عبادت است، ايستادم و سالم كردم، جوابم را مرحمت فرمـود و             ) عليه السالم (
فتم من مقدارى جلو رفتم، ولى ادب كردم، زيـاد جلـو نـر            ! دستور دادند، كه پيش بروم    

جلـوتر بيـا، مـن      : جلوتر بيا، پس چند قدمى نزديكتر رفتم، باز هـم فرمودنـد           : فرمودند
ى مبـاركش   نزديك شدم، تا آنكه آغوش مهر گـشود و مـرا در بغـل گرفـت، بـه سـينه       

  .چسباند، در اينجا آنچه خدا خواست به اين قلب و سينه سرازير شود، سرازير شد
 چهل و يكم نقل شد     اين قضيه با آنچه در مالقات      ظاهراً

دو قضيه است و آنچه را كه مرحوم سـيد بحرالعلـوم در آن              
قضيه به صاحب قوانين نفرموده بودند در ايـن قـضيه افـشاء           

  .كنند مى
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  مالقات چهل و ششم
» محمد على گلستانه اصفهانى   «اللّه حاج ميرزا     ةيمرحوم آ 

ـ           راى يكـى از علمـاء      در آن وقتى كه ساكن مـشهد بودنـد، ب
  :گفتند بزرگ مشهد نقل فرموده بودند و مى

كه از مردان صالح و بزرگوار بـود نقـل          » سيد محمد على  «عموى من مرحوم آقاى     
  :كرد مى

كه او حرفهاى غيرمتعـارف، از قبيـل        » جعفر نعلبند «در اصفهان شخصى بود، به نام       
زد و   ام، مـى   م و طـى االرض كـرده      ا رسيده) عليه السالم (» امام زمان «آن كه من خدمت     

گرفت و گاهى مردم هم پشت سر او به خـاطر آن كـه                با مردم هم كمتر تماس مى      طبعاً
  .زدند حرف مى» !چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند«

رفـتم، در راه ديـدم، آقـا         روزى به تخت فوالد اصفهان براى زيارت اهل قبـور مـى           
دوسـت دارى بـا هـم راه        : او رفتم و به او گفتم     رود، من نزديك     جعفر به آن طرف مى    

  برويم؟
  .مانعى ندارد: گفت

  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         155  

گوينـد،   زنند آيا راست مى    در ضمن راه از او پرسيدم مردم درباره شما حرفهائى مى          
خواست جواب مرا بدهـد،      اى؟ اول نمى   رسيده) عليه السالم (» امام زمان «كه تو خدمت    

  .با هم مسائل ديگرى را مطرح كنيمآقا از اين حرفها بگذريم و ! لذا گفت
  .من اصرار كردم و گفتم من انشاءاللّه اهلم

بيست و پنج سفر كربال مشرف شده بودم، تا آنكه در همين سـفر بيـست و                 : گفت
پنجم شخصى كه اهل يزد بود، در راه با من رفيق شد، چند منـزل كـه بـا هـم رفتـيم،                       

منزلى كه قافلـه بـه خـاطر نـاامن     كم مرضش شدت كرد تا رسيديم به  مريض شد و كم  
بودن راه دو روز در آن منزل ماند، تا قافله ديگرى رسيد و با هم جمع شدند و حركت                   

خواست حركت كنـد     كردند و حال مريض هم رو به سختى گذاشته بود وقتى قافله مى            
توان او را حركت داد لذا نـزد او رفـتم و بـه او گفـتم مـن                    من ديدم، به هيچ وجه نمى     

كنم، كه خوب شوى و وقتى خواستم با او خداحافظى كـنم             روم و براى تو دعاء مى      مى
كند، من متحير شدم از طرفى روز عرفه نزديك بود و بيست و پنج سـال             ديدم گريه مى  

ام و از طرفى چگونه اين رفيق را در اين حـال تنهـا               همه ساله روز عرفه در كربال بوده      
  !بگذارم و بروم؟

: گفـت  ريخـت بـه مـن      دانستم چه كنم او همين طور كه اشك مـى          به هر حال نمى   
ميرم اين يك ساعت را هم صبر كن، وقتى من مـردم             فالنى من تا يك ساعت ديگر مى      

ى مرا بـه كـربال       هر چه دارم از خورجين و االغ و ساير اشياء مال تو باشد، فقط جنازه              
  .برسان و مرا در آنجا دفن كن

كنار او ماندم، تا او از دنيا رفت قافله هم براى مـن             من دلم سوخت و هر طور بود        
  .صبر نكرد و حركت نمود

من جنازه او را به االغش بستم و به طرف مقصد حركت كردم، از قافله اثـرى جـز                   
گرد و غبارى نبود و من به آنها نرسيدم حدود يك فرسخ كه راه رفتم، هم خـوف مـرا                    

بستم، پـس از آنكـه يـك مقـدار راه            االغ مى گرفته بود و هم هرطور كه آن جنازه را به           
  .گرفت افتاد و به هيچ وجه روى االغ آن جنازه قرار نمى شد و مى رفت باز مى مى
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توانم، او را ببـرم خيلـى پريـشان شـدم ايـستادم و بـه حـضرت                   باالخره ديدم نمى  
 ايـن   آقا من با  : سالمى عرض كردم و با چشم گريان گفتم       ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«

بينيد  زائر شما چه كنم؟ اگر او را در اين بيابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بياورم، مى
  !ام چاره شده درمانده و بى! توانم كه نمى

ناگهان ديدم، چهار سوار كه يكى از آنها شخصيت بيشترى داشت پيدا شـدند و آن                
  !كنى؟ جعفر با زائر ما چه مى: بزرگوار به من گفت

  دانم چه بكنم؟ ام، نمى  آقا چه كنم؟ درمانده شدهعرض كردم
اى در دست داشت بـا آن نيـزه          در اين بين آن سه نفر پياده شدند، يكى از آنها نيزه           

  .زد چشمه آبى ظاهر شد آن ميت را غسل دادند و آن آقا جلو ايستاد
تند و  برداشـ  و بقيه كنار او ايستادند و بر او نماز خواندنـد و بعـد او را سـه نفـرى                   

  .محكم به االغ بستند و ناپديد شدند
اى رسيدم، كه آنها قبـل       رفتم ديدم به قافله    من حركت كردم، با آنكه معمولى راه مى       

اى را   ى ما حركت كرده بودند، از آنها عبور كردم پس از چند لحظـه بـاز قافلـه                  از قافله 
عبور كردم بعـد از چنـد       ديدم، كه آنها قبل از اين قافله حركت كرده بودند، از آنها هم              

لحظه ديگر به پل سفيد، كه نزديك كربال اسـت رسـيدم و سـپس وارد كـربال شـدم و                     
  .كردم خودم از اين سرعت سير تعجب مى

دفن كردم، من در كربال بـودم       ) قبرستان كربال (» وادى ايمن «باالخره او را بردم، در      
دند، آنهـا از مـن سـؤال        پس از بيست روز رفقائى كه در قافلـه بودنـد بـه كـربال رسـي                

گفتم و   تو كى آمدى؟ و چگونه آمدى؟ من براى آنها به اجمال مطالبى را مى             : كردند مى
  .كردند آنها تعجب مى

تا آنكه روز عرفه شد وقتى به حـرم رفـتم، ديـدم بعـضى از مـردم رابـه صـورت                      
  .از شدت وحشت به خانه برگشتم! بينم حيوانات مختلف مى

نه در همان روز بيرون آمدم، باز هم آنها را به صورت حيوانـات              باز دو مرتبه از خا    
  .مختلف ديدم
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تر اين بود، كه بعد از آن سفر چند سال ديگر هم ايام عرفه به كربال مـشرّف      عجيب
بينم ولـى در غيـر آن        ام و تنها روز عرفه بعضى از مردم را به صورت حيوانات مى             شده

  .شود روز آن حالت برايم پيدا نمى
ا تصميم گرفتم كه ديگر روز عرفه به كربال مشرّف نشوم و من وقتى اين مطالب                لذ

كردنـد و يـا پـشت سـر مـن حـرف        آنها بـاور نمـى  : گفتم را براى مردم در اصفهان مى 
  .زدند مى

تا آنكه تصميم گرفتم، كه ديگر با كسى از اين مقوله حرف نزنم و مدتى هم چيزى                 
خورديم، صداى در حيـاط بلنـد        ا همسرم غذا مى   براى كسى نگفتم، تا آنكه يك شب ب       

    »صـاحب الزّمـان   «جعفـر حـضرت     : گويـد  شد رفتم در را باز كردم ديدم شخصى مـى         
  .خواهد تو را مى) عليه السالم(

من لباس پوشيدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همين اصفهان بـرد،                 
انـد و جمـع      ر آن هـست نشـسته     اى كه منبر بـسيار بلنـدى د        ديدم آن حضرت در صفه    

در ميان اين جمعيـت چگونـه آقـا را          : گفتم زيادى هم خدمتشان بودند من با خودم مى       
  زيارت كنم و چگونه خدمتش برسم؟

ناگهان ديدم به من توجه فرمودند و صدا زدند جعفر بيا من به خدمتـشان مـشرّف                 
  كنى؟  نمىاى براى مردم نقل شدم فرمودند چرا آنچه در راه كربال ديده

كردم ولى از بس مـردم پـشت    آنها را براى مردم نقل مى  ! اى آقاى من  : عرض كردم 
  .سرم بدگوئى كردند تركش نمودم

تو كارى به حرف مردم نداشته باش تو آن قـضيه را بـراى آنهـا                : حضرت فرمودند 
ابـى عبداللّـه   «نقل كن تا مردم بدانند كه ما چه نظـر لطفـى بـه زوار جـدمان حـضرت                  

  .داريم) عليه السالم(» لحسينا
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  مالقات چهل و هفتم
رضـوان اللّـه تعـالى عليـه و         » ى مجلسى  عالّمه«مرحوم  

انـد   اللّه عليه نقل كـرده     ةرحم» عباس قمى «مرحوم حاج شيخ    
به خطّ پدر مرحوم مجلسى در پشت دعـاء معـروف بـه             : كه

  :حرز يمانى نوشته
اللّـه رب العـالمين والـصلوة والـسالم علـى اشـرف             بسم اللّه الـرّحمن الـرّحيم الحمد      

  المرسلين محمد و عترته الطّاهرين و بعد
ادام اللّـه   » محمـد هاشـم   «ى سادات عظام و نقبـاى كـرام،          سيد نجيب حبيب، زبده   

اسـت  » اميرالمـؤمنين «تعالى تأييده، از من خواست حرز يمانى را كه منسوب به مواليم     
  .به او اجازه دهم

ن به او اجازه دادم، كه اين دعـاء از مـن بـه اسـناد مـن از سـيد عابـد زاهـد                         لذا م 
عليـه  (» سيدالـشّهداء « كه در كربال در كنار قبر مطهـر حـضرت         » اميراسحق استرآبادى «

ــسالم ــواليم  ) ال ــدفون اســت و او از م ــ«م ــه ةخليف ــضرت »اللّ ــان« ح ــاحب الزّم           » ص
  :اش اين است هكند، كه قص نقل مى) عليه السالم(

كـم   من در راه مكّه از قافله عقب ماندم، كـم : سيد اميراسحق استرآبادى نقل كرد كه     
  !از كثرت فشار و خستگى و عطش از حيات مأيوس شدم
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  .لذا پاهايم را به طرف قبله دراز كردم و خوابيدم و مشغول خواندن شهادتين شدم
ـ «لَى العالمين،   موالى ما و مو   » صاحب الزّمان «ناگاه ديدم، حضرت     اللّـه علـى     ةخليف

  :فرمايند اند و به من مى  را كه باالى سر من ايستاده»النّاس اجمعين
اى اسحق برخيز، من برخاستم، تشنه بودم آن حضرت مرا آب داد و سيرابم فرمود               
و بر اسب عقب خودش سوارم كرد و حركت كرديم و رفتـيم در راه مـن بـه خوانـدن       

فرمـود تـا آنكـه        آن حـضرت اشـتباهات مـرا اصـالح مـى           حرزيمانى مشغول شـدم و    
  .حرزيمانى تمام شد

ديدم، آن حضرت از مركب     ) كه همان سرزمين مكّه است    (ناگهان خود را در ابطح      
  .پياده شد و غائب گرديد

قافله ما كه من با آنها بودم و از آنها عقب افتاده بودم، بعد از نه روز به مكّه رسـيد                     
ام، خـودم     شهرت پيدا كرده بود كه من با طى االرض به مكّه آمده            و چون بين اهل مكّه    
  .كردم را از آنها پنهان مى

  :مـرحـوم مـجلسـى اول فـرمـوده
اين سيد جليل چهل بار پياده حـج رفتـه و در زمـانى كـه از كـربال بـراى زيـارت                       

دم و  خدمت او رسي   رفت من در اصفهان به     به مشهد مى  ) عليه السالم (» رضـا«حضرت  
او در اصفهان خواب ديد كـه اجلـش         : از او كرامات زيادى ديدم، كه من جمله اين بود         
  .نزديك شده و بايد به همين زوديها از دنيا برود

  .به من گفت پنجاه سال من مجاور كربال بودم كه در آنجا بميرم
خواست آن را از شخصى كه در        اش هفت تومان مهر عيالش بود و مى        ضمنا بر ذمه  

  .هد ساكن است و اين مبلغ را از او طلب داشت بگيردمش
بعضى از دوستان ما، وقتى موضوع را مطّلع شدند آن مبلغ را به او دادند و شخصى               

كـرد كـه در راه    بعدها آن شـخص نقـل مـى    . را همراهش كردند، كه تا كربال با او برود        
مـريض شـد و از   حالش بسيار خوب بود ولى وقتى به كربال رسيد قرضش را اداء كرد              

  .خدا او را رحمت كند!. دنيا رفت
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  مالقات چهل و هشتم
االسالم والمسلمين جناب آقاى حاج شـيخ       ةحجحضرت  

ساكن كابل كه چند سـال اسـت دولـت          » محمد امين افشار  «
افغانستان او را به جرم تشيع و انقالب ايران زنـدان كـرده و              

ست و حتّى فرزنـد     هيچ خبرى از آن عالم ربانى در دست ني        
اند، او در طى سالهائى كـه بـه          و اقوامش از او رفع اميد كرده      

شد زياد با من مأنوس بود و هميشه به يـاد            مشهد مشرّف مى  
بـرد    ارواحنا فداه بـه سـر مـى        »اللّه ةبقي«مولى خود حضرت    

 شمسى در مكّه معظّمـه بـراى مـن          1355اى را در سال      قصه
قصه در افغانستان معروف اسـت      گفت، اين    نقل فرمود و مى   

تـأليف  » عبقـرى الحـسان   «و من بعدها آن قضيه را در كتاب         
عـالم فاضـل معاصـر      » على اكبر نهاوندى  «مرحوم حاج شيخ    

زيـاد نـشود ايـن       ديدم و لذا به خاطر آنكـه حكايـت كـم و           
  :كنم حكايت را از آن كتاب نقل مى

سانى است كه خـدمت حـضرت   از ك» ابوالقاسم قندهارى «فاضل جليل، آخوند مالّ     
»ارواحنا فداه رسيده و آن حضرت را شناخته است و مـن چـون طالـب درج                  »اللّه ةبقي 

اين حكايت بودم، از خود آن جناب صورت واقعه را درخواست كردم، او جواب را به                
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كـنم و جـواب      اين صورت مرحمت فرمـود، دسـتور و فرمـايش شـما را اطاعـت مـى                
  .گويم مى

» حبيـب اللّـه افغـان     «پـسر مـالّ     » عبدالّرحيم«هجرى قمرى نزد مالّ      1266در تارخ   
  .خواندم كتاب فارسى هيأت و تجريد مى

اى  اى به ديدن استادم رفتم، او در پشت بام اطاق بيرونى خود جلسه             در عصر جمعه  
تشكيل داده بود و جمعى از علماء و قضات و خوانين افغانستان نشسته بودنـد، بـاالى                 

» سردار محمد علمخان  « و   ةقاضى القضا » مالّغالم« قبله و رو به مشرق       مجلس پشت به  
  .و جمع ديگرى از علماء نشسته بودند» عالم مصرى«با يك » سردار حمداللّه خان«پسر 

      و پـسرهاى  » عطّـار باشـى سـردار     «آنها همه اهل سنّت بودند ولـى مـن و جنـاب             
  .مال نشسته بوديممرحوم شيعه بوديم پشت به ش» اللّه مالّ حبيب«

شد، تا آنكه حرف از شيعه به ميان آمـد و آنهـا              سخن از هر چه و هر كجا گفته مى        
  .در مذّمت عقائد شيعه خيلى حرف زدند

حـضرت  : گوينـد  يكى از عقائد خرافى شيعه اين است كه مـى         :  گفت ةقاضى القضا 
راء تـاريخ   سـام  در) عليه السالم (» حسن عسكرى «پسر حضرت   ) عليه السالم (» مهدى«

 متولد شده و در سرداب خانه خودش غائب شده و تا به حال زنده و نظـام عـالم                    255
ى اهل مجلس مشغول بدگوئى به عقائد شـيعه          به وجود او بستگى دارد، و باألخره همه       

  .شدند
عالم مصرى بيشر از همه به مذمت مذهب شيعه پرداخته بـود، ولـى در خـصوص                 

  . ساكت بود)عليه السالم(» مهدى«حضرت 
پايـان يافـت آن عـالم       ) عليه الـسالم  (» امام زمان «القضاة درباره    وقتى سخنان قاضى  

  :مصرى گفت
  .شدم در جامع علويون در سردرس حديث فالن فقيه حاضر مى

بـه ميـان آورد     ) عليه السالم (» مـهـدى«او سخن از شمايل و خصوصيات حضرت        
گاه همه ساكت شـدند زيـرا جـوانى بـه همـان             در ميان شاگردان قال و قيلى برپا شد نا        

  .شمايل كه كسى قدرت نگاه كردن به او را نداشت در مجلس درس ايستاده بود
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وقتى كالم آن عالم مصرى به اينجا رسيد من ديدم اهـل مجلـس مـا همـه سـاكت                    
توانستند نگاه   خيره شدند و نمى   ! شدند، همه به جوانى كه در مجلس ناگهان نشسته بود         

كردند و من هم مثل آنها بودم عرق از سر و  ه او را ادامه دهند و به زمين نگاه مىبه قياف 
ى ماها سرازير شده بود و باألخره من متوجـه شـدم كـه آن آقـا حـضرت                 صورت همه 

ى مـا بـا      است تقريبا حدود يك ربع ساعت حـال همـه         ) عليه السالم (» صاحب الزّمان «
ى آنهـا بـدون آنكـه، از همـديگر           ، همـه  بودن آن حضرت يكنواخـت بـود، بعـد از آن          

خداحافظى بكنند از مجلس بيرون رفتند و متفرّق گرديدند، مـن آن شـب تـا صـبح از                   
ـ « سرور و ناراحتى خواب نداشتم، خوشحال بودم كه بـه مالقـات حـضرت              اللّـه  ةبقي« 

ار بـه   ام و ناراحت بودم، به خاطر آنكه نتوانستم بيشتر از يك ب            موفّق شده ) عليه السالم (
  !زيارت آن حضرت موفّق شوم

روز شنبه يعنى فرداى آن روز، براى درس نزد مالّعبدالرّحيم رفتم مرا بـه كتابخانـه                
  .خود برد و دو نفرى نشستيم

عجل اللّه تعالى فرجـه  (» ولى عصر«ديروز فهميدى چه شد؟ حضرت : به من گفت 
ف كردند كه كسى قـدرت      در مجلس تشريف آوردند و آن چنان به آنها تصرّ         ) الشّريف

  .حرف زدن پيدا نكرد و آنها عرق ريختند تا متفرّق شدند
كـردم و   اطالئى كردم، يكى به خـاطر آنكـه از او تقيـه مـى            من به دو دليل اظهار بى     

  .از زبان آنها پخش شود و من آن حكايت را از آنها بشنوم خواستم قضيه ديگر آنكه مى
اهـل آن مجلـس همـه آن        ! د كه تو منكر شـوى     تر بو  موضوع از آن روشن   : او گفت 

ى آنهـا    حضرت را ديدند و متوجه تصرّفى كه آن حضرت فرموده بودند شدند و همـه              
  .بعد از آن جلسه موضوع را براى من بازگو كردند

سردار «چشم ما از اين كرامت روشن شد     : فرداى آن روز عطار باشى را ديدم گفت       
  .ت شده نزديك است كه او را شيعه كنمهم در دين خود سس» محمد علم خان

مـن  ! چند روز بعد پسر قاضى القضاة به من گفت پدرم دوست داشت تو را ببينـد               
هر چه كردم كه به يك نحوى عذر بياورم نشد بـاالخره بـه نـزد او رفـتم، وقتـى وارد                      
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مجلس او شدم جمعى از مفتيها كه در مجلس قبل هم بودند و آن عالم مصرى نـزد او                   
  .بودند

بـه  ) عليـه الـسالم   (» ولـى عـصر   «ديدى چگونه حضرت    :  به من گفت   ةالقضا قاضى
  مجلس آمد؟

من چيزى متوجه نشدم جز آنكه اهل مجلس يك دفعه سكوت كردند و بعد              : گفتم
: آنهائى كه در جلـسه بودنـد، گفتنـد   ) شدم البته من از روى تقيه منكر مى (متفرّق شدند   

شود كه يك چيز را همه اهل مجلـس بـه بيننـد              ىگويد، چطور م   اين شخص دروغ مى   
  .ولى تنها او نبيند

گويد، شايد آن حضرت خود را در        او اهل علم است دروغ نمى     :  گفت ةالقضا قاضى
تا رفع شك از آنها بشود و چون پدران مردم فارسى زبان اين ! نظر منكرين ظاهر فرمود

» ولـى عـصر   «ن اعتقاد بـه حـضرت       اند و براى اينها از عقايد شيعه همي        شهر شيعه بوده  
اند به هـر حـال       اند چون به آن حضرت معتقد بوده       باقى مانده، آنها نديده   ) عليه السالم (

  .اهل مجلس هر طور بود قبول كردند
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  مالقات چهل و نهم
جمال الدين زهرى در حلّه مبتالء به فلج شديدى شـده           

به اطباء زيـادى نـشان دادنـد، كـه          بود، اقوام و فاميلش او را       
شايد معالجه شـود ولـى هـر چـه آنهـا بيـشتر او را معالجـه          

ــر عافيــت مــى  مــى ــد او كمت ــاألخره وقتــى از  كردن يافــت ب
اش مأيوس شدند تصميم گرفتند كه او را يـك شـب             معالجه

كـه در حلّـه   )عليـه الـسالم  (» صاحب االمر«در مقام حضرت   
  .است دخيل كنند

عليـه  (» االمـر  صـاحب «ا كردند و حضرت     آنها اين كار ر   
بر او ظاهر شد و او را از مرض فلج شـفا مرحمـت              ) السالم
  .فرمود

 والدين   الملّة از مرحوم جمال  » مجلسى«در اينجا مرحوم    
  :گفت كند كه او مى نقل مى» عبدالرّحمن عمانى«

 ما و   وقتى اين قضيه بين مردم معروف شد، به خاطر سابقه دوستى شديدى كه بين             
  .صاحب قضيه بود، به خانه او رفتم تا حكايت واصل جريان را از زبان خود او بشنوم
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همان گونه كـه اطـالع داريـد مـن مبـتالء بـه             : او قصه را اينچنين بيان كرد و گفت       
ـ «مرض فلج بودم، ولى آن شب كه مرا به مقام حضرت             ارواحنـا فـداه بـرده       »اللّـه  ةبقي 

از در  ) عليـه الـسالم   (» صاحب االمـر  «م مواليم حضرت    بودند چيزى نگذشت، كه ديد    
برخيـز عـرض    : مقام وارد شد، من سالم كردم، جواب مرحمت كرد و بـه مـن فرمـود               

  .كردم، آقاجان يك سال است كه قدرت بر حركت ندارم
به اذن خداى تعالى برخيز و زير بغل مرا گرفـت و بـه مـن در ايـستادن           : باز فرمود 

در حالى كه هيچ اثرى از كسالت در من نبود و به كلّى مرض              كمك كرد، من برخاستم     
  .فلج از من برطرف شده بود و آن حضرت غائب گرديد

ـ «وقتى مردم مـرا در ايـن حـال ديدنـد و متوجـه شـدند كـه حـضرت                      اللّـه  ةبقي«        
لى اند به سر من ريختند و لباسهاى مرا پاره كردند و بردند و             مرا شفا داده  ) عليه السالم (

  .دوستان مرا به خانه بردند و لباسم را عوض كردند
  » سيد طبرسى نورىالموحدين ةكفاينقل از «
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  مالقات پنجاهم

  .بود» برش«اى داشت كه نامش  ، قريه»معمربن شمس«
او آن قريه را وقف سادات و علويين كرده بود، و در آن قريه وكيل و نائبى داشـت                   

و شيعه بود و كارگر و نـوكرى را         » ابن خطيب «از صالحين بود، نامش     كه اهل تقوى و     
كه او سنّى و بسيار متعصب بود اين دو نفر از طرف » عثمان«در آنجا گذاشته بود به نام 

كردند و بين آن دو نفـر هميـشه بـر سـر              معمر بن شمس به امور آن قريه رسيدگى مى        
  .مذهب نزاع بود

مع زيادى از اهالى آن قريه نزاعشان باال گرفت و          روزى بر سر مذهب با حضور ج      
خـواهى   گفت حاال كه حقيقت واضح شده و تو نمـى         » عثمان«به  » ابن خطيب «باالخره  

  .زير بار حق بروى بيا قرار بگذاريم
دسـتم   را روى ) الـسالم  علـيهم (» على و فاطمه و حـسن و حـسين        «من نام مقدس    

عثمان را روى دسـتت بنـويس و ايـن جمعيـت            بكر و عمر و      نويسم، تو هم نام ابى     مى
دست مرا با دست تو به هم ببندند و در ميان آتش بگذارند هر كدام كه سوخت معلوم                  

  .است بر باطل بوده و هر كدام كه نسوخت بر حق بوده است
عثمان به اين قرارداد حاضر نشد مردمى كه در آنجا بودند به عثمان خنديدنـد و او                 

داد،  در عثمان كه از پنجره اطاق به جريان و گفتگوى آنها گوش مى            را مسخره كردند، ما   
در اين موقع ناراحت شد و آنچه توانست به مردم شيعه و مسلمانان آنجا فحاشى كـرد                 

العاده درد گرفت  و آنها را لعنت نمود و فريادهائى بر سر آنها كشيد، ناگاه چشمش فوق    
  .و همانجا كور شد

و براى معالجه به حلّه بردند آنها اطباء را حاضر كردنـد و             مردم دست او را گرفتند      
اش مـأيوس    اش كوشيدند ولى اثر نداشت بـاألخره از معالجـه          آنچه توانستند در معالجه   

  .شدند
كـه چـون تـو بـه        : روزى جمعى از زنهاى شيعه به ديدن او آمدند و بـه او گفتنـد              

اند و   به تو غضب كرده   ) معليه السال (» صاحب االمر «اى حضرت    شيعيان جسارت كرده  
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كنى مگر آنكـه شـيعه شـوى و اگـر شـيعه       تو از اين ناراحتى و نابينائى نجات پيدا نمى        
  .شدى ما ضامنيم كه خداى تعالى تو را شفا دهد

آن زن قبول كرد و چون متوجه شده بود كه اين كورى و نابينائى در اثـر جـسارتى                   
  .ذهب تشيع را پذيرفتبوده كه به شيعيان كرده است متنبه شد و م

       »ولـى عـصر   «زنهاى با ايمـان و پـاك حلّـه او را شـب جمعـه در مقـام حـضرت                     
شـب ديدنـد آن زن       هـاى  دخيل كردند و خودشان در خارج ماندند نيمه       ) عليه السالم (

حـضرت  : گويـد  آيـد و مـى   كنـد و از مقـام بيـرون مـى      زند و گريه مى    ناگهان فرياد مى  
  !چشم مرا شفا مرحمت فرمود)  السالمعليه(» االمر صاحب«

بينـد كـه    زنها نگاه كردند ديدند، چشمهاى آن زن بهتر از سابقش شده او ديگر مـى      
كند زنها خوشحال  چند نفر زن آنجا هستند و حتى شكلها و زينتهاى آنها را مشاهده مى    

  .شدند و از او جريان تشّرفش را سؤال كردند
گذاشتيد مـن بـه آن      ) عليه السالم (» ولى عصر  «وقتى مرا در مقام حضرت    : او گفت 

خـدا  : گفت حضرت استغاثه نمودم تا چند دقيقه قبل صدائى شنيدم كه كسى به من مى             
  .تو را شفا داد از ميان اين مقام بيرون برو و اين خبر را به زنها كه منتظر تو هستند بگو

  .بينم من متوجه خودم شدم ديدم، همه جا را مى
  . نور است و مردى جلو من ايستاده استمقام پر از

  عرض كردم شما كه هستيد؟
  !هستم»  بن الحسنحجةصاحب االمر «من : فرمود

  .وقتى از جا حركت كردم كه دامنش را بگيرم از نظرم غائب شد
اين قضيه در شهر حلّه معروف است و پـسرش عثمـان            
هم پس از اين جريان شيعه شد بلكه هر كس اين جريـان را              

 ارواحنا فداه   »اللّه ةبقي«د معتقد به وجود مقدس حضرت       شني
  .گرديد
  ) سيد نورىالموحدين ةكفاينقل از كتاب (
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  مالقات پنجاه و يكم
رضوان اللّه تعـالى عليـه يكـى از         » عالّمه حلى «در زمان   

مخالفين و اهل سنّت كتابى در رد مذهب شيعه نوشته بود و            
ى خـويش از آن بهـره گرفتـه،       در مجالس عمومى و خصوص    

افــراد زيــادى را نــسبت بــه طريقــه اماميــه بــدبين و گمــراه 
  .نموده است مى

گذاشته تا در دست دانشمندان شيعه قرار        از طرفى كتاب را هم در اختيار كسى نمى        
  .بگيرد و جوابى بر آن ننويسند و ايرادى وارد نكنند

اى بـراى بـه دسـت      دنبـال وسـيله   عالّمه حلّى با آن عظمت قدر و جالل علمى، به           
رود و براى حفظ ظاهر خود را شـاگرد      آوردن آن كتاب به مجلس درس آن مخالف مى        

كند و تقاضاى  ى استاد و شاگردى را بهانه مى خواند و بعد از مدتى عالقه و رابطه او مى
  .نمايد دريافت آن كتاب را مى

واند دست رد بر سـينه      ت گيرد و چون نمى    آن شخص در يك حالت عاطفى قرار مى       
  :گويد او بزند الجرم مى

  .»ام كه كتاب را جز يك شب به كسى واگذار نكنم من نذر كرده«
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شمرد آن شب با يك دنيـا        پذيرد و همان يك شب را غنيمت مى        عالّمه به ناچار مى   
  !پردازد شعف و خرسندى به رونويسى آن كتاب قطور مى

آن كتـاب را يادداشـت نمـوده و سـپس در            نظر او اين بود كه هرچه مقدور شد از          
  .فرصتى به پاسخش اقدام نمايد

گيرد در همين هنگام ميهمان      او را خواب فرا مى    . رسد اما همين كه شب به نيمه مى      
گردد و پس از صـحبتهائى       شود و با او هم صحبت مى       جليل القدرى داخل اطاق او مى     

  :فرمايد مى
  .»واگذارعالّمه تو بخواب و نوشتن را به من «

وقتـى از   . رود كند و بـه خـواب عميقـى فـرو مـى            چون و چرا اطاعت مى     عالّمه بى 
رود،  اش مـى   چون به سراغ نوشته   ! بيند خيزد، از ميهمان نورانيش اثرى نمى      خواب برمى 
بيند كه به صورت تمام و كمال نوشته شده است و در پايان آن، نقشى را به  كتاب را مى

  :كند ده مىعنوان امضاء چنين مشاه
  :»كَتَبه الْحجة« 

  .)حجت خدا آن را نگاشت(                                      
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  مالقات پنجاه و دوم
ولى «چون يكى از كسانى كه به محضر مقدس حضرت          

رسيده و اكثر كتبى كه در ايـن موضـوع   ) عليه السالم (» عصر
انـد    را با شور عجيبى متذّكر شـده       اند اين قضيه   چيزى نوشته 

  .است» على بن مهزيار«
كه قبرش در اهواز است و زيارتگاه عموم است و بقعـه و             » على بن مهزيار  «جناب  

شـدم تـا شـايد خـدمت         نوزده سفر هر سال به مكّه مشرّف مى       : گويد بارگاهى دارد مى  
  .برسم) عليه السالم(» ولى عصر«مواليم حضرت 

ا هر چـه بيـشتر تفحـص كـردم، كمتـر موفّـق بـه اثريـابى از آن                 ولى در اين سفره   
  .حضرت گرديدم

  .باالخره مأيوس شدم و تصميم گرفتم، كه ديگر به مكّه نروم
مـشرّف   وقتى كه دوستان عازم مكّـه بودنـد بـه مـن گفتنـد مگـر امـسال بـه مكّـه           

  شوى؟ نمى
  .منه امسال گرفتاريهائى دارم و قصد رفتن به مكّه را ندار: گفتم

شبى در عالم خواب ديدم، كه به من گفته شد امسال بيا سفرت را تعطيل نكن كـه                  
  .انشاءاللّه به مقصدت خواهى رسيد
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من با اميدى مهياى سفر شدم وقتى رفقا مرا ديدند تعجب كردنـد ولـى بـه آنهـا از                 
  .ام چيزى نگفتم علت تغيير عقيده

دم در اين مدت دائمـا در گوشـه   تا آنكه به مكّه مشرّف شدم اعمال حج را انجام دا    
  .كردم نشستم و فكر مى مسجدالحرام تنها مى

گفتم آيا خوابم راست بوده يا خياالتى بوده است كـه در خـواب               گاهى با خودم مى   
  .ام ديده

اى نشسته بودم ديـدم، دسـتى    يك روز كه سر در گريبان فرو برده بودم و در گوشه  
  اهل كجائى؟: د به من سالم كرد و گفتام خورد شخصى كه گندم گون بو بر شانه

  .اهل اهوازم: گفتم
  شناسى؟ ابن خصيب را مى: گفت
  .خدا رحمتش كند از دنيا رفت: گفتم
كرد خـدا او      راجعون مرد خوبى بود به مردم احسان زيادى مى         انّا اليه   و هللا  انا :گفت
  .را بيامرزد

  شناسى؟ على بن مهزيار را مى: سپس گفت
  .ستمبله خودم ه: گفتم
زيارت مـواليم    براى! اهالً و مرحبا اى پسر مهزيار تو خيلى زحمت كشيدى         : گفت
دهم كه در اين سفر بـه زيـارت آن           ، به تو بشارت مى    )عليه السالم  (»اللّه ةبقي«حضرت  

حضرت موفّق خواهى شد، برو با رفقايت خداحافظى كن و فردا شـب در شـعب ابـى                  
  .تو را خدمت آقا ببرمطالب بيا كه من منتظر تو هستم تا 

اى به منزل رفتم و وسائل سفرم را جمع كردم و با رفقا              العاده من با خوشحالى فوق   
برايم كارى پيش آمده كه بايد چند روز به جائى بـروم و آن  : خداحافظى نمودم و گفتم 

  .شب به شعب ابيطالب رفتم ديدم او در انتظار من است
ى عرفات و منى گذشتيم و به كوههاى طائف         ها او و من سوار شتر شديم و از كوه        

  .پياد شو تا نماز شب بخوانيم: رسيديم، به من گفت
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من پياده شدم و با او نماز شب خواندم و باز سوار شديم و راه را ادامه داديـم، تـا                     
  .طلوع فجر دميد پياده شديم و نماز صبح را خوانديم

  . بودمن از جا حركت كردم و ايستادم هوا قدرى روشن شده
  بينى؟ باالى آن تپه چه مى: به من گفت

  .بينم كه تمام اين صحرا را روشن كرده است اى مى خيمه: گفتم
بله درست است، منزل مقصود همانجا است، جايگاه موال و محبـوب همـان              : گفت
  .جا است

  .برويم: آن وقت گفت
  شترها را چه بكنيم؟: گفتم
 و امان است با او تا نزديك خيمه رفتم به           آنها را آزاد بگذار، اينجا محل امن      : گفت
چند لحظـه بيـشتر طـول        تو صبر كن و خودش قبل از من وارد خيمه شد و           : من گفت 

  .خوشا به حالت به تو اجازه مالقات دادند وارد شو: نكشيد، كه بيرون آمد و گفت
بـر  من وارد خيمه شدم ديدم، آقائى بسيار زيبا با بينى كشيده و ابروهاى پيوسـته و                 

برد، با كمال مالطفت و محبت احوال مرا پرسـيد           گونه راستش خالى بود كه دلها را مى       
  .پدرم با من عهد كرده كه در شهرها منزل نكنم: و فرمود

بلكه تا موقعى كه خدا بخواهد در كوهها و صحراها به سر ببرم تا از شرّ جبـاران و        
  .وقتى كه خدا اجازه فرجم را بدهدطاغوتها محفوظ باشم و زير بار فرمان آنها نروم تا 

من چند روز ميهمان آن حضرت در آن خيمه بودم و اسـتفاده از انـوار و علـومش                   
كردم، تا آنكه خواستم به وطن برگردم، مبلغ پنجاه هزار درهـم داشـتم خواسـتم بـه                   مى

  .عنوان سهم امام تقديم حضورش كنم
ن است كه تـو راه دورى در        اين به علت آ   ! از قبول نكردنش ناراحت نشوى    : فرمود

  .پيش دارى و اين پول مورد احتياج تو خواهد بود
پس خداحافظى كردم و به طرف اهواز حركت كردم و هميشه به ياد آن حضرت و                

  .محبتهاى او هستم 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

دون ترديـد اگـر انـسان بخواهـد متـصف بـه صـفات               ب
 ارواحنا فداه شود، تا به او نزديك گردد، تـا           اللّه ةبقيحضرت  

با او رابطه داشته باشد و تا از شرّ شيطان و نفس اماره راحت 
ى نفس كنـد و خلـوص نيـت و روح پـاك              شود، بايد تزكيه  

  :گويد داشته باشد، كه شاعر مى
     دامن اواگر خواهى آرى به كف 

  برو دامن از هر چه جز اوست برچين    
داند، براى خدا عمل كنـد و در         و يا الاقلّ آنچه را كه مى      

مـنْ عمـلَ    «اعمالش اخالص داشته باشد كه در روايت آمده         
      ما لَم لْمع اللّه ثَهرو ملبِما ع لَمعاگـر كـسى بـه آنچـه كـه        (1»ي

داند به او    م آنچه را كه نمى    داند عمل كند خداى تعالى عل      مى
و در حقيقت شـخص بـا تقـوى كـسى           ) فرمايد مرحمت مى 

ى  است كه هر چه را از احكام اسالم يـاد گرفتـه، در مرحلـه            
اول به فكر عمل كردن بـه آن باشـد و هيچگـاه كـوچكترين        
دستور و تكليفى را فراموش نكند و دقيق به وظائفش عمـل            

  .نمايد
 كـار اخـالص داشـته باشـد و          ى دوم در آن    و در مرحله  

  .هيچ كارى را بدون خلوص نيت انجام ندهد

                                                 
  .172ى   صفحه92بحاراالنوار جلد  -1
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ـ   در اين صورت مورد توجـه حـضرت        كه قطعاً  اللّـه   ة بقي
  .گيرد روحى و ارواح العالمين له الفداء قرار مى

ى عجيبى نقل شده كـه مـا در اينجـا            در اين زمينه قضيه   
  .آوريم براى خوانندگان محترم آن را مى

ى قـم شـده      ى علميـه   كه تازه وارد حوزه    1332در سال   
ـ بودم به مدت پـانزده روز در منـزل حـضرت             االسـالم   ةحج

والمسلمين جناب آقاى حـاج شـيخ محمـد رازى سـكونت            
محمـد كـاظم    «داشتم، در همين مدت مردى به نام كربالئـى          

  .له بود ميهمان معظّم» كريمى ساروقى
ص بـا رهبـر     و بخصو » فدائيان اسالم «من در آن موقع با      

االسالم شهيد سـيد مجتبـى نـواب صـفوى           ةحجآنها، مرحوم   
  .ارتباط خوبى داشتم

را  آنها و حاج آقاى رازى، آقاى كربالئـى محمـد كـاظم           
كردند، نه به خـاطر آنكـه او مـرد باسـواد و              خيلى احترام مى  

عالمى باشد، و نه بخاطر آنكـه او مـرد قـاطع و قدرتمنـدى               
 او مرد ثروتمنـد و بـا نفـوذى باشـد،            باشد، و نه بخاطر آنكه    

بلكه تنها به خاطر آنكه او در اثـر عمـل كـردن بـه آنچـه از                  
ـ احكام اسالم دانسته اسـت مـورد توجـه حـضرت             اللّـه  ةبقي 

روحى له الفداء قرار گرفته و بزرگترين ثروت معنـوى را بـه             
  .او داده بودند

، !يعنى او را در يك لحظه حافظ قرآن كريم كرده بودنـد           
اى را كه بـه او       آن هم نه بطور معمولى، بلكه هر سوره و آيه         

تعليم داده بودند خواّص آن و تمام خصوصيات آن آيه را در            
در مدت اين پانزده روز كه من بـا         . ى او سپرده بودند    حافظه

ام كـه    او معاشر بودم چند قصه و جريـان خـودم از او ديـده             
تـا بدانيـد كـه ايـن        كنم   براى شما خوانندگان محترم نقل مى     



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         175  

ى بـسيار    حفظ قرآن طبيعى نبوده بلكه اگر شخصى با حافظه        
قوى بخواهد در ظرف صد سال مثـل او حـافظ قـرآن شـود               

  .ممكن نيست
 تذكّر اين نكته الزم است كه كربالئى محمد كاظم          ضمناً

اسـتعداد بـود كـه در        لـوح و كـم     به قدرى كم حافظه و ساده     
 روز با او بودم با آنكه مـن         مدت پانزده روزى كه من شب و      

اى  اصرار زيادى داشتم كه او اسم مرا ياد بگيرد و در حافظـه            
كه قرآن محفوظ است اسم من هم حفظ شود، او خيلـى بـا               
زحمت اين اواخر اسم و فاميل مرا يـاد گرفتـه بـود و حتّـى                

كـه خـود    ! ديديـد  اى كاش او را مى    . عرفيات خوبى نداشت  
 و كم استعدادى، بهترين دليل بـر        اى و سادگى   حافظه اين كم 

معجزه بودن حفظ قرآن او بود، عالوه او مگـر سـاده حـافظ              
جريانات زيـر را كـه دههـا مرتبـه در            قرآن بود، نه بلكه اگر    

حضور علماء و مراجع تقليد اتّفاق افتاد، بـا دقّـت مالحظـه             
كنيد، كه ممكن نيست بطور عادى اين عمل  باور مى! بفرمائيد

ـ مثالً يك روز مرحـوم      . انجام شود  د       ةحجاالسـالم آقـاى سـي
با زحمت  ) يكى از سران فدائيان اسالم    (عبدالحسين واحدى   

چند روزه از چند سوره قرآن كلماتى را به طورى كنـار هـم              
تنظيم كرده بود كه وقتى در محضر جمعى از علمـاء آنهـا را              
خواند هيچ يك از آنها حتّى احتمال هم نداده بودنـد كـه آن              

ايـن  : اى از قرآن نباشد، ولى كربالئى كـاظم بـه او گفـت             آيه
ى ديگـر و     كلمه را از فالن سوره و آن كلمه را از فالن سوره           
يك نام بـرد     تقريبا بيست كلمه را از بيست سوره همه را يك         

بـرد   اى كـه نـام مـى       و قبل و بعد آن كلمه را از همان سـوره          
راى وصـل   هم از جيب ب   » واو«چند  : كرد، و گفت   تالوت مى 
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خواهى مرا امتحان    اى و مى   كردن كلمات در بين آنها گذاشته     
  !كنى

اين عمل در حضور جمعى از علماء بود كه همـه بـه او              
اَحسنْت گفتند و حتّى بعضى از بزرگان از جـا برخاسـتند و             

  .دست او را بوسيدند
كـردم و بـه او       يك روز من او را به شخصى معرّفى مـى         

را حفظيم ايشان تمـام     » فاتحه«ى    سوره آنچنانكه ما : گفتم مى
ى  حاال تو سـوره   : اند، او رو به من كرد و گفت        قرآن را حفظ  

  را خوب حفظى؟» فاتحه«
معلوم اسـت زيـرا همـه روزه ده مرتبـه الاقـلّ در              : گفتم

  .خوانم نمازهاى واجب آن را مى
  ى حمد كدام است؟ كلمه وسط سوره: گفت

 ى ى وسط سـوره    همن خواستم كلمات را بشمارم و كلم      
  .حمد را براى او بگويم

  .نه همين طورى بگو: گفت
  !دانم نمى: گفتم

 »نـستعين «ى حمـد   ى وسـط سـوره     كلمه: خود او گفت  
است كه دوازده كلمه آن طـرف ايـن كلمـه اسـت و دوازده               
كلمه اين طرف اين كلمه است و اين كلمه در وسط ايـن دو              

 امتحانـات و    دوازده كلمه واقع شده اسـت و مـن بعـدها بـا            
ــا   ــه شــدم كــه او تمــام كلمــات قــرآن را ب تحقيقــاتى متوج

داند و حتّـى هـر زمـان يـك           ى دقيق از اين قبيل مى      محاسبه
كـردم كـه مـثالً ايـن كلمـه           كلمه از قرآن را از او سؤال مـى        

ايـن  : گفت ى قرآن است فورا بدون معطّلى مى       چندمين كلمه 
 همـين ترتيـب     ى قرآن اسـت و بـه       كلمه مثالً هزارمين كلمه   
خواست تعداد حروف قرآن و يا چند   آيات را و حتّى اگر مى     
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و يا ساير كلمات در قرآن ذكر شده همـه را           » اللّه«مرتبه مثالً   
العـادگى عجيبـى     گفت، و از اين جهت فوق      دانست و مى   مى

  .داشت
فالنى بسيار مقروض است و از من       : يك روز به او گفتم    

دانيـد   يزى در ايـن بـاره مـى       تقاضاى دعائى كرده اگر شما چ     
  .بفرمائيد تا به او بگوئيم

من جز قرآن چيزى بلد نيـستم لـذا اگـر مايـل             : او گفت 
توانم از قرآن براى او دستورى بدهم تا قرضش اداء           باشد مى 

شود ولى شرطش اين است كه تـو فقـط ايـن دسـتور را بـه           
همان شخص بگوئى و او هم نبايد به كسى بگويد واالّ اثرش 

بـه او بگـو     : او به مـن گفـت     . رود، من قبول كردم    بين مى از  
و منْ يتَّقِ اللّه يجعلْ لَه      «: ى ى شريفه  فالن تعداد تا ده روز آيه     

حيثُ اليحتَسب و منْ يتَوكَّلْ علَى اللّه فَهو         مخْرَجا و يرْزقْه منْ   
       ج قَـد رِهغُ اَمبال نَّ اللّها هبسح       كُـلِّ شَـىل ـلَ اللّـهرا   عقَـد را  1»ء

  .شود بخواند انشاءاللّه قرضش اداء مى
او هـم عمـل كـرد و در         : من اين دستور را بـه او گفـتم        

همان روز دهم با آنكه قرض سـنگينى داشـت از جـائى كـه            
  .داد قرضش اداء شد احتمالش را نمى

يكى از خصوصياتى كه همه را به حيـرت آورده بـود و             
كردنـد    بيشتر از هر چيز از اين طريق او را امتحان مـى            شايد

اين بود كه هر قرآنى را ولو قرآن خطّى منحصر به فـردى را              
خواستند كه فالن آيـه را پيـدا كنـد           دادند و از او مى     به او مى  

كرد كه آن آيه در يكى  بدون ورقه زدن قرآن را طورى باز مى       
، قرار داشـت و     اى كه در مقابل صورتش بود      از آن دو صفحه   

  .داد خودش آن را با سر انگشت نشان مى
                                                 

 .3ى  ى طالق آيه سوره  -1
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تر اين بود كه اگر كسى كتاب عربى خط ريزى           و عجيب 
: گفـت  داد و مـى    را بـه او مـى     » شرح لمعه «و  » مكاسب«مثل  

آيات قرآن اين صفحات را پيدا كن، با آنكه آيـات قـرآن در              
آن صفحات بسيار كم بود و عـالوه طـورى آنهـا را ننوشـته               

اى   كه مشخّص باشد، در عين حال بدون حتّـى لحظـه           بودند
: گفـت  داد و مـى    معطّلى آن آيات را ولو كوتاه بود نشان مـى         
  .ى قرآن است اين آيه يا اين جمله از فالن سوره و فالن آيه

خوانـدم   مى يك روز يك كلمه را در كتاب عربى كه من         
اين كلمه از : يعنى پيش روى من بود به من نشان داد و گفت

توانـد   قرآن است من ابتداء به خيال آنكه ديگر كلمه كه نمـى        
مشخّص باشد كه از قرآن يا از غيـر قـرآن اسـت زيـرا مـثالً               

ممكن است هم در قرآن باشد و هم ديگرى         » كفروا«ى   كلمه
آن را بنويسد و يا بگويد ولى با كمال تعجب ديدم آن كتاب             

ر ادبى بحث در آن صفحه در موضوع اين كلمه از قرآن از نظ
  .كند و آن را در آنجا آورده است مى

چگونـه شـما اينهـا را       : در اينجا از او سـؤال كـردم كـه         
  فهميد؟ مى

وقتى كتابى را كه در آن آيات قرآنـى هـست بـاز             : گفت
كند و   كنم كلمات و آيات قرآن در مقابل چشمم تأللؤ مى          مى

  .گذارم نورانيت دارد لذا مستقيما انگشت روى آن مى
خواند كه مـا     در هر شبانه روزى يك ختم قرآن را مى        او  

وقتى حساب كرديم تقريبا هر جزء قرآن را در مدت پـانزده            
تر اين بود كه با همين سرعت        كرد و عجيب   دقيقه تالوت مى  

  .خواند ها و آيات قرآن را از آخر به اول مى سوره
ى  سـوره : من يك روز قرآن را باز كـردم و بـه او گفـتم             

ا از آخر به اول بخوان او با همان سرعتى كه قرآن            حجرات ر 
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خواند از آخر به اول كلمات آن سوره را        را از اول به آخر مى     
  .خواند مى

خواهيد اهميـت ايـن عمـل را بدانيـد تنهـا             شما اگر مى  
احـد  «: ى توحيد را از آخر به اول بخوانيد يعنى بگوئيد    سوره

 »صمد اللّه احد اللّه هو قـل      ال كفوا ولم يكن له ولم يولد لم يلد       
  .تا بدانيد كه او چه تسلّطى بر قرآن داشت

ى نقل اين قـضايا كـه خـودم          به هر حال شايد به وسيله     
ناظر آنها بودم و صدها نفر از علمـاء و مراجـع تقليـد، مثـل                

اللّـه العظمـى حكـيم       ةياللّه العظمى بروجردى و آ     ةيمرحوم آ 
قـدارى از وضـع كربالئـى       اند توانسته باشـم م     شاهد آن بوده  

  .محمد كاظم حافظ قرآن را نقل كنم
  .»شنيدن كى بود مانند ديدن«ولى 

ديديـد يقـين     و باألخره اگر شما او را يـك سـاعت مـى           
كرديد، كه او قرآن را به طور عادى حفظ نكـرده و بلكـه               مى

شما هم آن چنان كـه مراجـع تقليـد مثـل مرحـوم آيـة اللّـه                  
 براى تصحيح قرآنهاى نوشته شـده      از او » بروجردى«العظمى  

و اقلّ فائده معاشـرت بـا       . كرديد نمود، استفاده مى   استفاده مى 
او اين بود، كه با ديدن اين معجزه عجيب كـه نـسبت بـه او                
انجام شده بود خدا و حقّانيت اسالم و قرآن براى شما ثابت            

  .شد مى
  .به هر حال اصل قضيه از اين قرار بود

  :كرد كه مد كاظم براى من نقل مىمرحوم كربالئى مح
اى كـه مـا، در آن سـكونت داشـتيم يعنـى              در ايام محرّم واعظى براى تبليغ به قريه       

رفت، من هم كه آن روزهـا        ساروق كه در اطراف شهر اراك است آمد، او شبها منبر مى           
، داشتم كه از معارف و احكام اسالم اطّالعى داشته باشم          جوان بودم و خيلى دوست مى     

يك شب او در منبر سخن از مسأله خمس و زكات به ميـان آورد               . رفتم پاى منبر او مى   
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اگر كسى خمس ندهد نمازش درست نيست زيرا يك پنجم مال غير مخمـس              : و گفت 
اسـت و ممكـن اسـت شـما لبـاس و يـا           ) عليـه الـسالم   (به سادات و امام زمان       متعلّق

د و يك پنجم آن مال سادات و امام زمـان          مسكنتان را از اموال غير مخمس خريده باشي       
باشد و شما در اموال آنها تصرّف غاصبانه نموده باشيد و خالصه مطالبى             ) عليه السالم (

گيـرم عمـل    شنوم و ياد مى از اين قبيل در منبر گفت و من تصميم داشتم كه هر چه مى            
  .كنم

. دهـد  كات نمىلذا با مختصرى تحقيق متوجه شدم كه ارباب و مالك ده خمس و ز      
ابتداء به او تذكّر دادم ولى او اعتنا نكرد تصميم گرفتم كـه در آن قريـه نمـانم و بـراى                      
ارباب و مالك ده كار نكنم و از آن ده خارج شوم، هر چه اقوام و بخصوص پـدرم بـه                     

ترسيدم نتوانستم حـرف آنهـا را قبـول          من گفتند كه اين كار را نكن، من كه از خدا مى           
  .ره شبانه از ده فرار كردمكنم و باألخ
كردم،   سه سال به عملگى و خاركنى در دهات ديگر براى امرار معاش كار مىتقريباً

يك روز كه مالك ده از محل زندگى من مطّلع شده بود، براى من پيغام فرستاد كه مـن                   
دهم و دوست دارم به ده برگردى و در نزد پـدرت          ام و خمس و زكاتم را مى       توبه كرده 

نى من قبول كردم و به ده برگشتم و در زمين خودم كه ارباب و مالك ده به من داده      بما
نمودم  كردم و نصف درآمد خود را بين فقراء همان محلّ تقسيم مى            بود نصف كارى مى   

كردم و دوسـت داشـتم هميـشه يـار و مـددكار              و بسيار به فقراء و مستمندان كمك مى       
ه يك روز تابستان كه براى خـرمن كـوبى بـه            مردمان ضعيف و مستضعف باشم، تا آنك      

ها را جمع كرده بودم و منتظر بودم نسيمى بيايد تـا گنـدمها را         مزرعه رفته بودم و گندم    
آسمان كـامالً راكـد      باد دهم و كاه را از گندم جدا كنم هر چه منتظر شدم بادى نيامد و               

 از فقراء ده به من رسيد بود، تا باألخره مجبور شدم به طرف ده برگردم در بين راه يكى
: اى؟ گفـتم   امسال چيزى از محصولت را به ما ندادى آيا ما را فرامـوش كـرده              : و گفت 

ام محصول را جمع كـنم    خير خدا نكند كه من از فقراء فراموش كنم ولى هنوز نتوانسته           
او خوشحال شد و به طرف ده رفت ولـى مـن            . و اين را بدان كه حقّ تو محفوظ است        

نگرفت، به مزرعه برگشتم و مقدارى گندم با زحمت زياد جمع كردم و بـراى               دلم آرام   
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آن مرد فقير برداشتم و قدرى هم علوفه براى گوسفندانم درو كردم و چند ساعت بعـد                 
ها را برداشته و به طـرف ده بـه راه            از ظهر يعنى حدود عصرى بود كه گندمها و علوفه         

  .افتادم
اغ امامزاده مشهور به هفتاد و دو تن رسيدم، در آنجا           قبل از آنكه وارد ده بشوم به ب       

اند و يك قسمت هم بـه نـام          دو امامزاده به نامهاى امامزاده جعفر و امامزاده صالح دفن         
من روى سكوى در امامزاده براى رفع خستگى نشـستم و           . چهل دختران معروف است   

كـردم، ديـدم دو نفـر        ها را كنارى گذاشتم و به طرف صحراء نگاه مـى           گندمها و علوفه  
جوان كه يكى از آنها بسيار خوش قد و قامت بود با شكوه و عظمت عجيبى به طـرف                   

آيند، لباسهاى آنها عربى بود و عمامه سبزى به سر داشتند، وقتى به من رسـيدند                 من مى 
: ... بدون آنكه من آنها را قبالً ديده باشم همان آقاى با شخصيت اسم مرا بـرد و گفـت                  

آقا من قـبالً   : من گفتم . اى در اين امامزاده براى آنها بخوانيم       يا با هم برويم فاتحه    كاظم ب 
  .ام و حاال بايد براى بردن علوفه به منزل بروم به زيارت رفته

اى بخوان من    فاتحه ها را كنار ديوار بگذار و با ما بيا         بسيار خوب اين علوفه   : فرمود
ى  آنها به طرف امامزاده رفتند امـامزاده . دمهم اطاعت كردم و عقب سر آنها حركت نمو  

اى براى آن امامزاده خواندند و سپس بـه طـرف امـامزاده              اول را زيارت كردند و فاتحه     
در اينجـا ديـدم آنهـا       . بعدى رفتند، من هم عقب سر آنها بـه آن امـامزاده داخـل شـدم               

 ايـستاده بـودم،     لذا سـاكت كنـار امـامزاده      . شوم خوانند من متوجه آن نمى     چيزهائى مى 
همان . ى اطراف سقف افتاد ديدم كلماتى از نور آنجا نوشته شده    ناگهان چشمم به كتيبه   

  خوانى؟ كربالئى كاظم پس چرا چيزى نمى: آقاى با عظمت رو به من كرد و فرمود
  .ام، من سواد ندارم آقا من مالّ نرفته: گفتم
ى من گذاشـت و      ت به سينه  و سپس نزد من آمد و دس      . ولى تو بايد بخوانى   : فرمود

  :اينطور بخوان: چه بخوانم؟ فرمود: حاال بخوان گفتم: محكم فشار داد و گفت
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»                 امٍ ثُـمتَّةِ اَيفى س ضاالَْر و مواتالَّذى خَلَقَ الس اللّه كُمبنَّ رمنِ الرَّحيمِ االرَّح مِ اللّهبِس
 النَّهار يطْلُبه حثيثًا و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجـوم مـسخَّرات             استَوى علَى الْعرْشِ يغْشى اللَّيلَ    

  1.»بِاَمرِه اَال لَه الْخَلْقُ و االَْمرُ تَبارك اللّه رب الْعالَمينَ
. ى ديگر كه بعد از اين آيه است به همراه آن آقـا خوانـدم              من اين آيه را با چند آيه      

 كـه بـا ايـن    59ى  كشيد تا رسيدم بـه آخـر آيـه    ى من مى ست به سينهآن آقا همچنان د  
  :شد كلمات آن آيه ختم مى

  .»انّى اَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ«
و ! من صورتم را برگرداندم كه به آنها چيزى بگويم، ناگهان ديدم كسى آنجا نيست             

 خبرى نيست و ديگر از آن       ى من بوده   از آن آقائى كه تا همين لحظه دستش روى سينه         
  .ها هم كه روى سقف بود چيزى وجود ندارد نوشته

در اين موقع دچار ترس و رعب عجيبى شـدم و ديگـر نفهميـدم چـه شـد، يعنـى            
نزديك اذان صبح بود كـه بـه هـوش آمـدم هـوا هنـوز                . بيهوش روى زمين افتاده بودم    

دقيقـه مثـل كـسى كـه از     تاريك بود، جريان روز قبل را هم فراموش كرده بودم، چنـد      
داند كجا است نشـستم و بـه اطـرافم نگـاه كـردم در بـدنم               شود و نمى   خواب بيدار مى  

وقتى متوجه شدم كه در امامزاده هستم به خودم بد          . نمودم احساس خستگى عجيبى مى   
و بى راه گفتم و خودم را سرزنش كردم كه مگر تو كار و زندگى ندارى آخر اينجا چه                   

  .كنى كار مى
باألخره از جا برخاستم و از امامزاده بيرون آمدم و بار علوفه را بـه دوش گـرفتم و                   
به سوى ده حركت كردم، در بين راه متوجه شدم كلمات عربى زيـادى بلـدم و سـپس                   
ناگهان به ياد تشرّفى كه روز قبل خدمت آن آقا پيدا كرده بودم افتادم، باز ترس و رعب 

ام خيلـى مـرا    اهـل خانـه  .  خـودم را بـه منـزل رسـاندم      مرا برداشت ولى اين دفعه زود     
سرزنش كردند كه تا اين موقع شب كجـا بـودى، مـن چيـزى نگفـتم و علوفـه را بـه                       

ى آن مرد مـستمند بـردم و بـه او            گوسفندان دادم و صبح زود آن گندمها را به در خانه          

                                                 
 .53ى  ى اعراف آيه سوره -1
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راقى رفـتم و    تسليم نمودم و بدون معطّلى به نزد پيشنماز محل آقاى حاج شيخ صابر ع             
دانى بخوان   مى آنچه: آقاى پيشنماز به من گفت    . داستان خودم را از اول تا به آخر گفتم        

كرد و هر    اند، او ساعتها مرا امتحان مى      اينها آيات قرآن  : به من گفت  . من آنها را خواندم   
كم مردم ده از موضوع مطلّع شدند ولـى مـن مـشغول              دادم كم  پرسيد جواب مى   چه مى 
ى و كار خودم بودم تا اينكه يك روز به دهكده شهاب كه نزديـك ماليـر بـود                 كشاورز

رفتم و مشغول كار بودم، مردم ده شـهاب قـصه مـرا بـه آقـاى سـيد اسـماعيل علـوى             
گويند ايشان به ده شهاب تشريف آوردنـد و بـا            بروجردى كه از علماء مالير بودند مى      

اى تشكيل دادند و قـصه مـرا         دند و جلسه  من مالقات كردند و با اصرار مرا به مالير بر         
براى شخصيتهاى مالير نقل كردند آنها مرا بـسيار آزمـايش و امتحـان نمودنـد و همـه                   

  .كردند تعجب مى
ى مرا بـراى مـردم شـهرهاى مختلـف      و باألخره علماء مالير الزم دانستند كه قضيه 

ارواح العـالمين   »  عـصر  ولـى «ى مردم بدانند كه چگونه حضرت        ايران نقل كنند تا همه    
كند اظهار لطف  لتراب مقدمه الفداء به يك نفر كه از روى اخالص وظائفش را عمل مى

معرّفى فرمودند، مـن    » بروجردى«اللّه العظمى آقاى     ةيفرمايند، خالصه مرا ابتداء به آ      مى
» امام عـصر  «به قم آمدم، ايشان از من امتحان زيادى كردند و باألخره مطمئن شدند كه               

ى علميه و تمام علماء بزرگ قم مـرا        حوزه. اند به من اين لطف را فرموده     ) عليه السالم (
اند و همه اين حقيقت را اذعان دارند، سپس تجار محترمى كـه مـن اسـم آنهـا را                     ديده

ام مرا به نجف اشـرف و كـربالى معـالّ خـدمت علمـاء نجـف و كـربال             فراموش كرده 
مـن خـدمت علمـاء و       . كردنـد  ين سفر با من همراهى مى     فرستادند، چند نفرى هم در ا     

اللّه العظمى ميالنى    ةيام ولى آقاى آ    مراجع نجف رفتم كه اآلن اسم آنها را فراموش كرده         
اللّه العظمى حكيم كه در نجـف بودنـد بـه مـن              ةيبودند و آقاى آ    كه آن موقع در كربال    

ولى عصر ارواحنا فـداه اقـرار       ى آنها به اعجاز حضرت       العاده محبت كردند و همه     فوق
نمودند، و وقتى به ايران برگشتم باز جمعيت فدائيان اسالم مرا برداشتند و فعالً در قـم                 

  .زنم، اين بود مختصرى از شرح حال من ام و حرف مى هستم و با شما نشسته
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ى او را در همـان       من در اينجا از او تشكّر كردم و قـصه         
ام آن را عينا براى      ز موفّق شده  موقع يادداشت نمودم كه امرو    

شما خوانندگان عزيـز نقـل كـنم، ضـمنا چنـد نكتـه را الزم                
  .دانم در پايان اين حكايت تذكّر دهم مى

  :يك
آقاى كربالئى محمـد كـاظم كريمـى سـاروقى فراهـانى            

 هجـرى قمـرى در روز       1378اراكى حافظ القرآن، در سـال       
ر قبرستان نو    سالگى در قم فوت كرد و د       78تاسوعا در سنّ    

  .قم مدفون گرديد خدا او را رحمت كند
  :دو

اللّه العظمى آقاى ميالنى پـس از مالقـات بـا            ةيمرحوم آ 
مرحوم كربالئى محمد كاظم دستخطّى مرقوم فرموده بودنـد         

  :شود  درج مىكه عيناً
  

  بسمه جلّت اسمائه
كـربالء  در   اى در نجـف اشـرف و       مجالس عديـده  ) كربالئى محمد كاظم  (با ايشان   

مالقاتمان شده و جمعى از اهل علم حضور داشتند، و همچنـين از سـائر طبقـات هـم                   
 مهارتـشان در    حقيقتـاً . بودند، و به انحاء كثيره و به طرق مختلفه از ايشان اختبـار شـد              

اطالّع به آيات و كلمات قرآن مجيد امرى است برخالف عادت و موهبتى است الهيـه،                
درى معاشرت نمايد و به اوضاع و احوال ايشان در مراحل           و هر شخصى كه با ايشان ق      

ى ايشان را در سائر امور امتحان نمايـد كـامالً ملتفـت              ى حافظه  عاديه مطلّع شود و قوه    
يابد كه اين گونه تسلّط ايشان در معرفت به جميع خصوصيات            شود و بالوجدان مى    مى

ى حافظه هر اندازه قوت داشته       وهالعاده بلكه توان گفت فرضا ق      قرآن مجيد كرامت فوق   
دار شود اين گونه امتحانات و اختبارات را كه به انحاء دقيقه بسيار به               باشد نتواند عهده  

  .عمل آمد و هو سبحانه و تعالى يهب ما يشاء لمن يشاء و له الحمد
  االحقر محمد هادى الحسينى الميالنى
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  :سه
طـورى  به مرحـوم كربالئـى محمـد كـاظم قـرآن را بـه          
ـ صحيحى تعليم داده بودند، و لذا علماء بزرگ مثـل آ           اللّـه   ةي

العظمى بروجردى بعضى از اختالفات قرّاء را از ايشان سؤال          
اللّـه خالـصى تمـام قـرآن را نـزد او             ةيكردند، و مرحوم آ    مى

ى اختالف   خوانده بود و اغالط موجود در قرآن كه به وسيله         
  . بودقرائت به وجود آمده است تصحيح كرده

ى   سوره 129ى   ى شريفه  و من خودم تقاضا كردم كه آيه      
عصمت  او آن آيه را طبق قرائت اهل بيت       . صافات را بخواند  

  : خواند، يعنى گفت) عليهم السالم(و طهارت 
 و حال آنكه در قرآنها اكثرا به غلـط          سالم على آلِ يسينَ   

  . سالم على الْ يسينَاند نوشته
  :چهار

تها كه كربالئى محمد كاظم جريـانش را بـراى          در آن وق  
گفت كه آن آقا چه كسى       كرد، براى عموم نمى    علماء نقل مى  

. داد بوده و تنها به عنوان برخورد با دو سيد قضيه را شرح مى
كردند كـه ايـن دو نفـر همـان دو امـامزاده              جمعى گمان مى  

 بـه   انـد، و حـال آنكـه       اند كه اين موهبت را به او نموده        بوده
دالئلى اين چنين نبوده بلكه به طور قطع يكى از آن دو سيد             

ى  زده و دست به سـينه      كه با كربالئى محمد كاظم حرف مى      
روحـى و ارواح العـالمين لتـراب        اللّه   ة بقي او كشيده حضرت  
  .مقدمه الفداء بودند

زيرا آنها به زيارت امامزاده رفته بودند و براى آنها فاتحه           
هـا خودشـان را       و معنى ندارد كه خود امامزاده      اند خوانده مى

زيارت كنند و براى خودشان فاتحه بخوانند، و عـالوه يـك            
اى آن هـم بـا آن خـصوصيات در ظـرف يـك               چنين معجزه 



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            186  

اللّه االعظم كه واليت تكوينى بر       تواند جز كار ولى    لحظه نمى 
ما سوى اللّه دارد بوده باشد، و از همه باالتر گـاهى مرحـوم              

كـرد كـه آن آقـا        بالئى محمد كاظم خـودش تـصريح مـى        كر
  .بوده است) عليه السالم(حضرت ولى عصر 
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  مالقات پنجاه و چهارم
يكى از صفات انسانى كه بايد سالك الـى اللّـه در خـود              
ايجاد كند صفت شكور بـودن و قـدردانى از اظهـار محبـت              

    گذارند و  ت ديگران را ارج نمى  ديگران است، افرادى كه محب
شان آنها را به ارزش خدمات       دهند و خودخواهى   اهميت نمى 
آنهائى كه شكر   . ترند اعتنا كرده، به حيوانات شبيه     ديگران، بى 

كنند شكر خالق را هـم نكـرده و در حقيقـت             مخلوق را نمى  
  .كنند چون اين روحيه را ندارند شكر خدا را هم نمى

خواهند، به قُرب الـى اللّـه نائـل          ى كه مى  بنابر اين افراد  
ى شــكرگذارى و قــدردانى از محبــت  گردنــد، بايــد روحيــه

ديگران را در خود ايجاد كنند، زيرا يكى از صفات الهى كـه             
در اولياء خدا به خاطر قرب آنها به خدا وجود دارد، شـكور             

  .بودن است
انـد   اولياء خدا حتّى از كفّارى كه خدمتى بـه آنهـا كـرده            

دهنـد در ايـن      كنند و پاداش محبتهاى آنهـا را مـى         تشكّر مى 
  :زمينه حكايتى به يادم آمد كه
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 جناب آقاى حاج شيخ محمـد رازى كـه           اللّه ةيحضرت آ 
از شاگردان درس اخالق مرحوم حاج شيخ محمد تقى بافقى          

  :فرمودند كه باشند نقل مى مى
ج عباس يزدى دستور داده بود، كه استادمان مرحوم آقاى بافقى به خادمش آقاى حا  

شبها در خانه را باز بگذارد و مواظب باشد كه اگر ارباب حوائج، مراجعه كردند، به آنها 
جواب مثبت بدهد و حتّى اگر الزم شد در هر موقع شب كه باشد او را بيـدار كنـد تـا                      

  .ى او برنگردد كسى بدون دريافت جواب از در خانه
ى شبى در اطـاق خـودم كـه كنـار درِ             نيمه: كند كه  قل مى آقاى حاج عباس يزدى ن    

حياط منزل آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى بود، خوابيده بودم، ناگهان صداى پائى در 
ديدم جـوانى وارد منـزل   . داخل حياط مرا از خواب بيدار كرد، من فورا از جا برخاستم      
شـما كـه هـستيد و چـه         : شده و در وسط حياط ايستاده اسـت، نـزد او رفـتم و گفـتم               

حاال يا زبانش از ترس گرفته بود . خواهيد؟ مثل آنكه نتوانست فورا جواب مرا بدهد مى
زيرا بعدها معلوم شد كه او اهـل        (گويم   و يا متوجه نشد كه من به فارسى به او چه مى           

ولى مرحوم آقاى بـافقى قبـل از آنكـه او چيـزى بگويـد از                ) بغداد است و عرب است    
 صدا زد كه حاج عباس، او يـونس ارمنـى اسـت و بـا مـن كـار دارد او را                       داخل اطاق 

  .راهنمائى كن كه نزد من بيايد
بـافقى وقتـى    مرحـوم آقـاى  . من او را راهنمائى كردم، او به اطاق آقاى بافقى رفت     

خواهى مسلمان شـوى،     احسنت، مى : چشمش به او افتاد بدون هيچ سؤالى به او فرمود         
  .ام بلى براى تشرّف به اسالم آمده: گوئى به ايشان، گفتاو هم بدون هيچ گفت

مرحوم آقاى بافقى بدون معطّلى بالفاصله آداب و شرائط تـشرّف بـه اسـالم را بـه        
ى جريانـات    ايشان عرضه نمود و او هم مشرّف به دين مقدس اسالم شد، من كه همـه               

ن تو چـه بـوده و چـرا         جريا: برايم غير عادى بود از يونس تازه مسلمان سؤال كردم كه          
بدون مقدمه به دين مقدس اسالم مشرّف گرديدى و چرا اين موقع شب را بـراى ايـن                  

  عمل انتخاب نمودى؟
  :او گفت
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يك روز  . برم  از شهرى به شهرى بار مى      من اهل بغدادم و ماشين بارى دارم و غالباً        
اده و از تشنگى نزديك     رفتم، ديدم در كنار جاده پيرمردى افت       از بغداد به سوى كربال مى     

به هالكت است، فورا ماشين را نگه داشتم و مقدارى آب كـه در قمقمـه داشـتم بـه او                     
دانـست كـه مـن       دادم، سپس او را سوار ماشين كردم و به طرف كـربال بـردم، او نمـى                

  :مسيحى و ارمنى هستم، وقتى پياده شد گفت
  .برو جوان حضرت ابوالفضل العباس اجر تو را بدهد

از او خداحافظى كردم و جدا شدم، پس از چند روز، بارى به من دادند كه بـه                  من  
تهران بياورم، امشب سرشب به تهران رسيدم و چون خـسته بـودم خوابيـدم، در عـالم                  

زند، پشت در رفتم و در را بـاز   رؤيا ديدم در منزلى هستم و شخصى در آن منزل را مى  
ام  من ابوالفضل العباس هـستم، آمـده   «:گويد كردم ديدم شخصى سوار اسب است و مى     

  .»تو بدهم حقّى كه به ما پيدا كردى به
  چه حقّى؟: گفتم
وقتـى  : حقّ زحمتى كه براى آن پيرمرد كشيدى، سپس اضافه فرمود و گفت           : فرمود

روى شخصى تو را بدون آنكه تو سؤال كنـى، بـه             از خواب بيدار شدى به شهر رى مى       
وقتى نزد ايشان رفتى به دين مقـدس اسـالم          . برد فقى مى منزل آقاى شيخ محمد تقى با     

  .گردى مشرّف مى
چشم قربان و آن حضرت از من خداحافظى كرد و رفت، من از خـواب               : من گفتم 

بيدار شدم و شبانه به طرف حضرت عبدالعظيم حركت كردم، در بين راه آقائى را ديدم                
ن سؤال كنم، مرا راهنمائى كردند آورند و بدون آنكه چيزى از ايشا كه با من تشريف مى

وقتى ما از مرحوم آقاى حاج شيخ محمـد تقـى           . و به اينجا آوردند و من مسلمان شدم       
دانستيد كه او آمده است، كه       شناختيد و مى   شما چگونه او را مى    : بافقى سؤال كرديم كه   
 بن  جةحيعنى حضرت   (آن كسى كه او را به اينجا راهنمائى كرد          : مسلمان بشود؟ فرمود  

  .خواهد آيد و چه نام دارد و چه مى كه او مى: به من هم فرمودند) عليه السالم(الحسن 
مالحظه فرموديد، كه صفت شكرگزارى از اظهار محبت        
ديگران ولو آنكه خدمتگزار، غير مـسلمان باشـد چگونـه در            
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اولياء خدا وجود دارد و آنها به خاطر يك عمـل كوچـك و              
مان نيست موفّق بـه سـعادت ابـدى         چگونه فردى را كه مسل    

كننـد، پـس اگـر       يعنى تـشرّف بـه ديـن مقـدس اسـالم مـى            
خواهيــد قــدم ديگــرى بــه ســوى خــدا و اوليــاءاش بــه  مــى

خصوص حضرت ولى عصر ارواحنـا لتـراب مقدمـه الفـداء            
شـاكر باشـيد و از زحمـات         برداريد و به آنها نزديك شـويد      

را بـسيار   ديگران قـدردانى كنيـد و شـكر خـالق و مخلـوق              
  .نمائيد

كـه  » حاج سيد حسين نـورى    « آقاى   االسالم ةحجمرحوم  
از علمــاء شهرســتان گرگــان بودنــد و مــن مكــرّر ايــشان را 

منـدان واقعـى     مالقات نموده بودم و او از منتظرين و عالقـه         
  :فرمود كه  ارواحنا فداه بود، مىاللّه ةبقيحضرت 

 و  »اللّهم ارنا الطّلعة الرّشيده   «:  بگويم من عادت كرده بودم و ورد زبانم شده بود كه         
زياد به ياد آن حضرت بودم و كسى از اين راز اطّالع نداشت، يك روز يكـى از اوليـاء            
: خدا كه من بعدها او را به اين معنا شناختم از تهران به گرگان نـزد مـن آمـد و گفـت                      

به شما سالم رساندند    ) معليه السال  (اللّه ةبقيتشرّفى برايم حاصل شده بود، آقا حضرت        
بـرى و مـا را فرامـوش         ما از شما ممنون و متشكّريم كه نام ما را زيـاد مـى             : و فرمودند 

  .اى نكرده
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  مالقات پنجاه و پنجم

 هجرى قمرى   1404در روز جمعه سيزدهم ذيقعده سال       
) سالم اللّـه عليهـا    (هنگامى كه از حرم مطهر حضرت زينب        

االسالم آقـاى    ةحجگشتيم جناب     بر مى  در شام به طرف منزل    
ى  را مالقات كـردم ايـشان قـضيه       » قاضى زاهدى گلپايگانى  «

زير را براى من نقل كردند كه از جهـاتى بـراى سـالكين راه               
  .كماالت روحى آموزنده است

  :معظّم له گفتند
كـه يكـى از اخيـار تهـران         » محمد على فشندى  «من در تهران از جناب آقاى حاج        

من از اول جوانى مقيد بودم كه تا ممكن است گنـاه نكـنم و            :گفت شنيدم كه مى  1.است
 روحى فداه مشرّف گردم لـذا       اللّه ةبقيآن قدر به حج بروم تا به محضر مواليم حضرت           

  .شدم سالها به همين آرزو به مكّه معظّمه مشرّف مى
بودم، شـب هـشتم     دار پذيرائى جمعى از حجاج هم        در يكى از اين سالها كه عهده      

ماه ذيحجه با جميع وسائل به صحراء عرفات رفتم تا بتـوانم يـك شـب قبـل از آنكـه                     
  .روند، من براى زوارى كه با من بودند جاى بهترى تهيه كنم حجاج به عرفات مى

 عصر روز هفتم وقتى بارها را پياده كردم و در يكى از آن چادرهائى كه براى                 تقريباً
و ضمنا متوجه شده بودم كه غير از مـن هنـوز كـسى بـه        ( مستقر شدم    ما مهيا شده بود   

هائى كه براى محافظت چادرها آنجا بود نـزد مـن آمـد و           يكى از شرطه  ) عرفات نيامده 
دانى ممكـن اسـت      اى، مگر نمى   تو چرا امشب اين همه وسائل را به اينجا آورده         : گفت

                                                 
  .اند ولى در آن سال زنده بودند ايشان از دار دنيا رفته -1
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اى بايد تا صبح   به هر حال حاال كه آمده!دزدها در اين بيابان بيايند و وسائلت را ببرند؟     
  .بيدار بمانى و خودت از اموالت محافظت بكنى

آن شـب در    . كـنم  مانم و خودم از اموالم محافظت مـى        مانعى ندارد، بيدار مى   : گفتم
هـاى   آنجا مشغول عبادت و مناجات با خدا بودم و تا صبح بيدار ماندم، تـا آنكـه نيمـه                  

ى من آمـد و مـرا        وارى كه شال سبز بسر دارد، به درِ خيمه        شب بود كه ديدم سيد بزرگ     
حاج محمـد علـى سـالم علـيكم، مـن جـواب دادم و از جـا                  : به اسم صدا زد و گفت     

او وارد خيمه شد و پس از چند لحظه جمعى از جوانها كه هنوز تـازه مـو از           . برخاستم
بتـدا مقـدارى از     صورتشان بيرون آمده بود مانند خدمتگزار به محضرش رسيدند، من ا          

ولى پس از چند جمله كه با آن آقـا حـرف زدم محبـت او در دلـم جـاى                      آنها ترسيدم 
گرفت و به آنها اعتماد كردم، جوانها بيرون خيمه ايستاده بودنـد ولـى آن سـيد داخـل                   

  .خيمه شده بود
  .حاج محمد على خوشا به حالت، خوشا به حالت: او به من رو كرد و فرمود

  چرا؟: گفتم
       اى كـه جـدم حـضرت امـام حـسين           شبى در بيابـان عرفـات بيتوتـه كـرده         : فرمود

  .هم در اينجا بيتوته كرده بود) عليه السالم(
  در اين شب چه بايد بكنيم؟: گفتم
  .خوانيم، پس از حمد يازده قل هواللّه بخوان دو ركعت نماز مى: فرمود

ديم، پس از نمـاز آن آقـا يـك دعـائى     لذا بلند شديم و اين كار را با آن آقا انجام دا      
خواند، كه من از نظر مضامين مثلش را نشنيده بـودم، حـال خوشـى داشـت اشـك از                     

ايـن دعـاء    : ديدگانش جارى بود، من سعى كردم كه آن دعاء را حفظ كنم، آقـا فرمـود               
  .مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را فراموش خواهى كرد

   توحيدم خوب است؟ببينيد من: سپس به آن آقا گفتم
  .بگو: فرمود

معتقدم كه بـا    : من هم به آيات آفاقيه و انفسيه به وجود خدا استدالل كردم و گفتم             
  .اين دالئل خدائى هست
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  .براى تو همين مقدار از خداشناسى كافى است: فرمود
  .ى واليت براى آن آقا عرض كردم سپس اعتقادم را به مسئله

  .اعتقاد خوبى دارى: فرمود
  در كجا است؟) عليه السالم(به نظر شما اآلن امام زمان : عد از آن سؤال كردم كهب

  .اآلن امام زمان در خيمه است: فرمود
در عرفـات  ) عليـه الـسالم  (گويند حضرت ولى عصر      روز عرفه كه مى   : سؤال كردم 

  .باشند است در كجاى عرفات مى
  .جبل الرّحمةحدود : فرمود
  بيند؟ د آن حضرت را مىاگر كسى آنجا برو: گفتم
  .شناسد بيند ولى نمى بله او را مى: فرمود
بـه  ) عليـه الـسالم   (آيا فردا شب كه شب عرفه اسـت حـضرت ولـى عـصر               : گفتم

  آورند و به آنها توجهى دارند؟ هاى حجاج تشريف مى خيمه
آيد، زيرا شما فردا شـب بـه عمـويم حـضرت ابالفـضل               ى شما مى   به خيمه : فرمود

  .شويد متوسل مى) لسالمعليه ا(
ناگهـان متـذكّر    ( حاج محمد علـى چـائى دارى؟        : در اين موقع آقا به من فرمودند      

  ).ام ام ولى چائى نياورده شدم كه من همه چيز آورده
ام و چقدر خوب شد كه شما تذكّر داديد زيـرا             چائى نياورده  آقا اتّفاقاً : عرض كردم 

  .كنم يه مىروم و براى مسافرين چائى ته فردا مى
  .حاال چائى با من: آقا فرمودند

و از خيمه بيرون رفتند و مقدارى كه به صورت ظـاهر چـائى بـود ولـى وقتـى دم                     
هـاى دنيـا     كرديم به قدرى معطّر و شيرين بود كه من يقـين كـردم آن چـائى از چـائى                  

  .باشد آوردند و به من دادند، من از آن چائى خوردم نمى
  ارى بخوريم؟غذائى د: بعد فرمودند

  .بلى نان و پنير هست: گفتم
  .خورم من پنير نمى: فرمودند
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  .ماست هم هست: گفتم
  .بياور، من مقدارى نان و ماست خدمتش گذاشتم: فرمود

  .او از آن نان و ماست ميل فرمود
دهـم تـو بـراى       مى) سعودى(حاج محمد على به تو صد ريال        : سپس به من فرمود   

  .پدر من يك عمره بجا بياور
  چشم اسم پدر شما چيست؟: عرض كردم

  .اسم پدر من سيد حسن است: فرمود
  اسم خودتان چيست؟: گفتم
و در اين موقع آقا از جا برخاست كه برود، من           ) پول را گرفتم  (سيد مهدى،   : فرمود

بغل باز كردم و او را به عنوان معانقه در بغل گرفتم، وقتى خواستم صورتش را ببوسـم                  
ى راستش قرار گرفته، لبهـايم را روى آن خـال            بسيار زيبائى روى گونه   ديدم خال سياه    

  .گذاشتم و صورتش را بوسيدم
پس از چند لحظه كه او از من جدا شد من در بيابان عرفات هر چه ايـن طـرف و                     

ـ آن طرف را نگاه كردم كسى را نديدم يك مرتبه متوجه شدم كـه او حـضرت        اللّـه   ةبقي
  :ص كه اوارواحنا فداه بوده بخصو

  !دانست اسم مرا مى
  !زد فارسى حرف مى
  !نامش مهدى بود

  !پسر امام حسن عسگرى بود
كردند كه من خوابم بـرده و        ها فكر مى   باألخره نشستم و زار زار گريه كردم، شرطه       

شـب اسـت مـشغول    : اند، دور من جمع شدند، بـه آنهـا گفـتم        ى مرا برده   سارقين اثاثيه 
  .د شدام شدي مناجات بودم گريه

فرداى آن روز كه اهل كاروان به عرفات آمدند من براى روحانى كـاروان قـضيه را                 
  .نقل كردم، او هم براى اهل كاروان جريان را شرح داد، در ميان آنها شورى پيدا شد
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اول غروب شب عرفه نماز مغرب و عشا را خوانديم بعد از نماز با آنكه من به آنها    
آيم زيرا شما بـه عمـويم        ى شما مى   اند فردا شب من به خيمه      نگفته بودم كه آقا فرموده    

ى  شويد خود به خود روحانى كاروان روضه       متوسل مى ) عليه السالم (حضرت ابالفضل   
را خواند شورى بر پا شده و اهل كاروان حـال خـوبى             ) عليه السالم (حضرت ابالفضل   

ـ بپيدا كرده بودند ولى من دائما منتظر مقدم مقـدس حـضرت              روحـى و ارواح     اللّـه  ةقي 
  .العالمين لتراب مقدمه الفداء بودم

ام سـر آمـد از ميـان مجلـس           باألخره نزديك بود روضه تمام شود كه من حوصـله         
برخاستم و از خيمه بيرون آمدم، ديدم حضرت ولى عصر روحـى فـداه بيـرون خيمـه                  

بزنم و به مردم اعالم خواستم داد . كنند دهند و گريه مى اند و به روضه گوش مى ايستاده
كنم كه آقا اينجاست با دست اشاره كردنـد كـه چيـزى نگـو و در زبـان مـن تـصرّف                       
فرمودند كه من نتوانستم چيزى بگويم، من اين طرف درِ خيمه ايستاده بودم و حضرت               

روحى فداه آن طرف خيمه ايستاده بودند و هـر دومـان بـر مـصائب حـضرت                  اللّه ةبقي  
كرديم و من قدرت نداشتم كه حتّى يك قدم بـه طـرف    گريه مى) المعليه الس(ابالفضل  

حركت كنم، وقتى روضه تمام شـد آن حـضرت هـم         ) عليه السالم (حضرت ولى عصر    
  .تشريف بردند

بله مهمترين مطلبى كه در اين سرگذشـت بـراى جلـب            
رسد توسل   به نظر مى  ) عليه السالم (   اللّه ةبقيتوجه حضرت   
و ذكر مـصيبت آن  ) عليه السالم(ضل العباس  به حضرت ابالف  

 سـالكين الـى اللّـه و كـسانى كـه            حضرت اسـت كـه حتمـاً      
ارتبـاط پيـدا    ) عليه السالم (خواهند با حضرت ولى عصر       مى

  .كنند بايد از اين اكسير پر قيمت كامالً استفاده نمايند
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  مالقات پنجاه و ششم
 نـسبت بـه     بـه قـدرى   ) عليه السالم (حضرت ولى عصر    

كنـد،   شيعيانش عالقه دارد، كه در اكثر اوقات آنها را دعاء مى          
او دائما به فكـر نجـات مـردم از مهالـك دنيـوى و اخـروى              

 رحمةپناهان است، او شفيع مذنبين است، او         است، او پناه بى   
  .الدين است للعالمين است، او شافع يوم
ده چنانكـه از دعـاء ندبـه اسـتفا        (لذا ذات مقدس متعـال      

او را براى مردم دنيا، در دنيا نگه داشته تا پناهگاه و            ) شود مى
  .ى مردم از پليديها باشد نگهدارنده

شـيخ  «مرحوم شيخ جليل و فاضل ارجمند، جناب آقاى         
كه يكى از علماء بزرگ معاصر بوده و » محمد تقى مازندرانى

كنـد،   او را بـسيار توصـيف مـى       ) كتاب معجزات و كرامات   (
  :فرموده

شـدم، در    ن در ايام جوانى هر وقت براى زيارت بـه نجـف اشـرف مـشرّف مـى                 م
  .كردم مسجد سهله بيتوته مى

ديدم، كه در ساير مساجد، آن معنويت را         زيرا من در آن مسجد معنويت عجيبى مى       
ى فوقانى كنار مقام     رفتم، در حجره   نمودم، من هر وقت به مسجد سهله مى        مشاهده نمى 

  .كردم  روحى فداه بيتوته مىاللّه ة بقيمقدس حضرت
در يكى از مسافرتها كه به نجف اشرف رفته بـودم و بـه مـسجد سـهله رفـتم، آن                     

اى خالى بود، كـه همـان        ى فوقانى خالى نبود ولى در طرف شرقى مسجد حجره          حجره
: خواستم در آن بيتوته كنم كه مردى نزد من آمد و گفـت             حجره را آن شب گرفتم و مى      

  .ما زن هم همراه داريم: بفرمائيد وقتى وارد شد گفت: خواهيد؟ گفتم ان نمىآقا ميهم
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  .بنابراين من بايد از اين اتاق بيرون بروم: گفتم
  .دهيم ما به شما اتاق خالى مى: گفتند
  .مانعى ندارد: گفتم

لذا مرا به اتاق فوقانى مسجد سهله كنار مقام همان جائى كه من هميـشه بـه آنجـا                   
ى  دند وبعد هم معلوم شد كه آنها اين اتاق را گرفته بودند ولى چون طبقـه               رفتم آور  مى

  .اند كه در آن اتاق باشند كرده نتوانسته باال بوده و يك نفر از آنها پايش درد مى
هاى شب كه از خواب بيدار شـدم بـه سـاعت نگـاه               به هر حال شب شد، من نيمه      

  .كردم، ديدم وقت تهجد و نماز شب است
مـسجد را بـه      ين صداى مناجات عجيبى كه بسيار روح افزا و در و ديـوار            در اين ب  

  .زلزله و غلغله انداخته بود، فضاى مسجد سهله را پر كرده بود
خوب گوش دادم كه ببينم، اين صداى مناجات از كجاست متوجه شدم كه از پائين               

         مـان مقام اسـت، از اتـاق بيـرون آمـدم ديـدم، بزرگـوارى طـرف شـرقى مقـام امـام ز                      
كه وسط مسجد سهله است، در كنار ديوار به سجده افتاده و او است كه               ) عليه السالم (

  .كند مناجات مى
گويـد و در   ناگهان لـرزه برانـدامم افتـاد، نشـستم و گـوش دادم ببيـنم او چـه مـى            

خوانـد، چيـزى متوجـه نـشدم فقـط بعـضى از كلمـاتش را                 مناجاتش چه دعائى را مى    
  .»شيعتى«: فرمود الً گاهى مىفهميدم مث مى

ـ در اين بين از بعضى عالئم متوجه شدم و يقـين كـردم، كـه او حـضرت                    اللّـه  ةبقي 
تاب شدم و بيهوش به روى زمين        روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء است بى        

افتادم وقتى چشمم را باز كردم نزديك طلوع آفتاب بود وضو گـرفتم و نمـاز صـبح را                   
 و تــا مــدتى از شــنيدن آن مناجــات و حــاالت، در خــود احــساس ســرور و خوانــدم

  .نمودم خوشبختى مى
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  مالقات پنجاه و هفتم
ـ  حضرت روحـى و ارواح العـالمين لـه الفـداء           اللّـه  ة بقي 

هيچگاه حاضر نيستند دوستانـشان حـزن و انـدوهى داشـته            
باشند و اگر مشكلى پيدا كنند خـود آن حـضرت بـا الطـاف               

  .اش آن را برطرف خواهد كرد فيه و يا جليهخ
زيرا او امام مهربان و سرور همه و موالى انـس و جـان              

  .است
نقل شده كه عالم جليـل      » معجزات و كرامات  «در كتاب   

  :فرمودند» حاج سيد عزيزاللّه«بديل جناب آقاى  و زاهد بى
الـشّهداء  من در زمانى كه در نجف اشرف مشرّف بودم براى زيارت حـضرت سيد             

ميهمان يكى از دوستان    » صدر«ى   در عيد فطر به كربال رفتم و در مدرسه        ) عليه السالم (
  .گذراندم مى) عليه السالم(بودم و بيشتر اوقاتم را در حرم مطهر حسينى 
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انـد و    يك روز كـه بـه مدرسـه وارد شـدم ديـدم جمعـى از رفقـا دور هـم جمـع                      
شما چه وقت به    :  از من هم سؤال كردند كه      ضمنا. خواهند به نجف اشرف برگردند     مى

  گرديد؟ نجف بر مى
  .ى خدا بروم خواهم از همين جا به زيارت خانه شما برويد من مى: گفتم
  چطور؟: گفتند
ام كـه پيـاده، رو بـه      دعـا كـرده   ) عليه السالم (ى حضرت سيدالشّهداء     زير قبه : گفتم

  .محبوب بروم و ايام حج را در حرم خدا باشم
مثل اينكـه در اثـر كثـرت        : مراهان و دوستان باالتّفاق مرا سرزنش كردند و گفتند        ه

خـواهى بـا ايـن       اى، تو چگونه مى    عبادت و رياضت دماغت خشك شده و ديوانه شده        
ضعف مزاج و كسالت پياده در بيابانها سفر كنى و تـو در همـان منـزل اول بـه دسـت                      

  .برند  مىافتى و تو را از بين نشين مى عربهاى باديه
العاده متأثّر شدم و قلبم شكست، با اشك ريزان از           من از سرزنش و گفتار آنها فوق      

رفـتم و   ) عليـه الـسالم   (اطاق بيرون آمدم و يكسره به حرم مطهر حضرت سيدالشّهداء           
اى نشستم و به دعا و       زيارت مختصرى كردم و به طرف باالى سر مبارك رفتم و گوشه           

  . مشغول شدمتوسل و گريه و ناله
مـن خورد و    ى  روحى فداه بـر شانه    اللّه ة بقي ناگهان ديـدم دسـت يداللّهى حضرت    

  .ى خدا مشرّف شوى آيـا ميل دارى بـا مـن پياده بـه خـانه: فرمود
  .بله: عرض كردم

ى تـو    پس قدرى نان خشك كه براى يـك هفتـه         : فرمود
الن كافى باشد و احرام خـود را بـردار، در روز و سـاعت فـ               

همين جا حاضر باش و زيارت وداع بخوان تا با يكـديگر از             
  .همين مكان مقدس به طرف مقصود حركت كنيم

  .كنم چشم اطاعت مى: عرض كردم
اى  آن حضرت از من جدا شدند و من از حرم بيرون آمدم و مقدارى به همان اندازه

داشتم و به حرم مطهر     كه موال فرموده بودند نان خشك تهيه كردم و لباس احرامم را بر            
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مشرّف شدم و در همان مكان معـين مـشغول زيـارت وداع بـودم كـه آن حـضرت را                     
  .مالقات كردم

در خدمتش از حرم بيرون آمـديم و از صـحن و شـهر خـارج شـديم سـاعتى راه                     
توانـستم بـا او حـرف بـزنم و           زد و نه من مـى      پيموديم، نه آن حضرت با من حرف مى       

و خيلى با هم عادى بوديم تـا در همـان بيابـان بـه محلّـى كـه                   مصدع اوقات او بشوم     
  .مقدارى آب بود رسيديم

  :آن حضرت خطّى به طرف قبله كشيدند و فرمودند
اين قبله است تو اينجا بمان نماز بخوان و استراحت كن           

  .آيم تا با هم به طرف مكّه برويم من عصرى مى
  : برگشتند و فرمودندمن قبول كردم آن حضرت رفتند حدود عصرى بود كه

برخيز تا برويم، من حركـت كـردم و خـورجين نـان را              
برداشتم و مقدارى راه رفتيم غروب آفتاب به جائى رسـيديم           

  .كه قدرى آب در محلّى جمع شده بود
شب در اينجا بمان و خطّى به طـرف قبلـه كـشيدند و              : آن حضرت به من فرمودند    

  .آيم تا باز هم به طرف مكّه برويم ىاين قبله است و من فردا صبح م: فرمودند
باألخره تا يك هفته به همين نحوه گذشت صبح روز هفتم آبى در بيابان پيـدا شـد                  

كـنم   در اين آب غسل كن و لباس احرام بپوش و هر كارى كه من مـى               : به من فرمودند  
  .تو هم بكن و با من لبيك ها را بگو كه اينجا ميقات است

 و عمل كردند انجام دادم و بعد مختصرى راه رفتـيم            من آنچه آن حضرت فرمودند    
  .به نزديك كوهى رسيديم صداهائى به گوشم رسيد

  اين صداها چيست؟: عرض كردم
بينى داخل آن شهر شو آن حضرت اين         از كوه باال برو در آنجا شهرى مى       : فرمودند

  .را فرمودند و از من جدا شدند
اينجـا  : ازير شـدم از كـسى پرسـيدم       من از كوه باال رفتم و به طـرف آن شـهر سـر             

  كجاست؟
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ى خدا است يك مرتبه بـه خـود آمـدم و             اين شهر مكّه است و آن هم خانه       : گفت
اى  كردم كه چرا هفت روز خدمت آن حـضرت بـودم ولـى اسـتفاده               خود را مالمت مى   

  .برخورد نمودم نكردم و با اين موضوع به اين پر اهميتى خيلى عادى
و ذيقعده و چند روز از ماه ذيحجه را در مكّه بودم بعد از آن               به هر حال ماه شوال      

  .رفقائى كه با وسيله حركت كرده بودند پيدا شدند
من در اين مدت مشغول عبادت و زيارت و طواف بودم و بـا جمعـى آشـنا شـده                    

ى من در بين آنهائى كـه        بودم وقتى آشنايان و دوستان مرا ديدند تعجب كردند و قضيه          
  .شناختند معروف شد مرا مى
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  مالقات پنجاه و هشتم
ى انسانى عشق و عالقه به اوليـاء         يكى از صفات حميده   

 اللّـه ةبقيى امكـان حـضرت       خدا بخصوص بـه مركـز دائـره       
ارواحنا فداه است، لذا هر مقدار محبت انسان به مقام مقدس           

سانيت انسان  بيشتر باشد، ان  ) عليه السالم (حضرت ولى عصر    
  .تر است كامل

زيرا محبت به آن حضرت همان محبت به خـدا اسـت،            
. »من احبكم فقد احـب اللّـه      «: فرمايد كه در زيارت جامعه مى    

كسى كه شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته اسـت و             
و الَّـذينَ آمنُـوا اَشَـد       «: فرمايد ى بقره مى    سوره 165ى   در آيه 
  .»حبا للّه

كسانى كه ايمان به خدا دارند حبشان بـه خـدا شـديدتر             
  :گويد است، شاعر مى

     اين محبت، از محبتها جداست
  حب محبوب خدا، حب خداست                           

 هجرى قمـرى از     1365شناسند، كه در سال      پيرمردهاى شهر رى مرد كفّاشى را مى      
رفتنـد، تـا از      ى او مـى     اوليـاء خـدا بـه مغـازه        دنيا رفته و داراى كرامات زيادى بوده و       

  .ى معنوى كنند محضرش استفاده
ـ ى آ  به فرموده . بود» امامغلى قفقازى «نام اين مرد خدا، مشهدى       اللّـه آقـاى حـاج       ةي

شيخ محمد شريف رازى كه خودشان با اين مرد بزرگ آشنا بودند و كراماتى از او نقل                 
 روحى و ارواح العالمين لتـراب مقدمـه الفـداء       اللّه ة بقي كردند، آن قدر او به حضرت      مى

شد و از او درس  عشق و عالقه داشت كه با يك ساعت معاشرت با او انسان عوض مى 
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گرفت، از امتيـازات او   شود، تعليم مى اى تدريس نمى  عشق و محبت كه در هيچ مدرسه      
بى بـود، خـود   اين بود كه داراى ملكات نفسانى و صفات حسنه و روحى و انسانى خو             

  .را تزكيه كرده بود و صفات حيوانى را از خود دور نموده بود
دادنـد،   نشست و هر چه به او پـول مـى    ى كفّاشيش روى پوست تختى مى      در مغازه 

خواسـت از زيـر      گذاشت و هر كسى هر وقت از او پـول مـى            زير آن پوست تخت مى    
اى مكرّر مواظب بودند كه     داد، دوستان روزه   داشت و به او مى     همان پوست تخت برمى   

دارد؟ و بـا كمـال تعجـب         گذارد و چقدر بر مـى      ببينند چقدر پول زير پوست تخت مى      
بـا پـولى كـه      ! دارد دهها بار ديده بودند، كه نسبت پولى كه از زير پوست تخت بر مـى              

گذاشت، هزار تومـان     گذارد، دهها برابر فاصله دارد، يعنى اگر در روز صد تومان مى            مى
  .داشت ىبر م

يك روز كه او براى كارى از مغـازه بيـرون رفتـه بـود مـن زيـر                   : گفت له مى  معظّم
  .پوست تخت را نگاه كردم حتّى يك ريال هم در آنجا نبود

رسيد و مردم حكايات مفـصلى       مى) عليه السالم  (اللّه ة بقي او مكرّر خدمت حضرت   
مـن نتوانـستم قـضاياى او را    كنند، كه چون آنهـا مـضبوط نبـود           از مالقاتهايش نقل مى   

تفصيالً بنويسم ولى آن مقدار مسلّم است كه او از كسانى اسـت كـه زيـاد خـدمت آن                    
  .هاى فراوانى از آن وجود مقدس برده است حضرت رسيده و بهره

براى زيـارت   )  عليه اللّه ةرحم(» حاج مالّ آقاجان زنجانى   «يك روز مرحوم استادمان     
به شـهر رى رفتـه بـود، در راه، عبـورش از جلـوى               ) المعليه الس (حضرت عبدالعظيم   

له را در بغل گرفت      بيند، كه مردى از مغازه بيرون پريد و معظّم         افتد و مى   ى او مى   مغازه
  .بوسد و او را مى
  تو كه هستى؟: گفتند
 ارواحنا فـداه و بـوى عطـر محبـوبم را از تـو         اللّه ةبقيى موال حضرت     ديوانه: گفت

  .كنم استشمام مى
ديوانه چو ديوانه ببينـد خوشـش       «درست است،   : مرحوم حاج مالّ آقاجان فرمودند    

  .»آيد
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آنها از آنجا با يكديگر اُنس گرفتنـد و سـاعتها و روزهـا بعـد از آن در خلـوت در                      
ى به حضرت ولـى عـصر ارواحنـا فـداه نشـستند و               محبت و معرفت و عشق و عالقه      

  :ى حرف زدند و به جمله
  گرد هم آئيمبيا سوته دالن 

  .عمل كردند، خدا هر دوى آنها را رحمت كند
دارد، كه اگر ظهور نزديك      مرحوم مشهدى امامغلى در يكى از تشرّفاتش عرضه مى        

نشده مرا از دنيا ببريد زيرا طاقت فراق را بيش از ايـن نـدارم و لـذا بـه او وعـده داده                        
 ايـن بـشارت در مـدت چنـد          روى، او با شنيدن    شود كه ماه رمضان آينده از دنيا مى        مى

دهد و لذا  ماهى كه تا ماه مبارك رمضان باقى بوده است، به دوستانش خبر فوتش را مى
كنـد    هجرى قمرى روح پاكش به عالم باال پرواز مى1365ى ماه مبارك رمضان      در نيمه 

  .گردد، خدا او را رحمت كند و در قبرستان سه دختران شهر رى مدفون مى
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  مالقات پنجاه و نهم
ـ ى تـشرّف بـه محـضر حـضرت           بهترين فائـده   اللّـه  ةبقي 

ارواحنا فداه اين است، كه انسان معارف و حقايق و معنويت           
تواند استفاده كند، بنابراين     ى زالل حقيقت مى    را از سرچشمه  

بايد بكوشند كه اگـر توفيـق       ) عليه السالم (دوستان امام زمان    
ى  ا پيـدا كردنـد، از آن سرچـشمه        مالقات بـا آن حـضرت ر      

معنويت، كمال استفاده را بكننـد و بكوشـند كـه خـود را از               
ى آن حـضرت     جميع آلودگيها پاك نمايند، زيرا با يك اشاره       

در آن وقت ممكن است انسان به كماالت معنوى و معـارف            
  :حقّه برسد و سپس خطاب به آن حضرت كند و بگويد

     اد شنيدندعارفان وصف تو از دفتر و اسن
  ما زياقوت گهربار لبان تو شنيديم                       

در كتـاب   1نامشان يكى از مراجع تقليد، كه راضى نيستند      
  :فرمودند برده شود مى

) ى من خودشان صاحب قـصه هـستند        كه با دالئلى و به عقيده     (سيدى از اهل علم     
كه در هـشت    ) عليه السالم (دى  براى زيارت حضرت سيد محمد پسر امام ها       : گفتند مى

كم راه را گم كردم، گرما و تشنگى         رفتم، كم  فرسخى سامرّا قبه و بارگاهى دارد پياده مى       
                                                 

 كه نامشان در كتاب برده شود ولى چون در ايشان در زمان حيات راضى نبودند  -1
زمان چاپ چهاردهم اين كتاب از دنيا رفته بودند و اجازه داده بودند كه نامشان بعد از                 

اللّـه العظمـى آقـاى نجفـى         ةيگوئيم كه اين مرجع تقليد مرحوم آ       فوت ذكر شود لذا مى    
  .اند خدا ايشان را رحمت كند مرعشى بوده
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به من فشار آورد، تا آنكه روى زمين بيهوش افتادم و چيزى نفهميدم، ناگـاه چـشمم را              
ز آن ريـزد، مـن ا   باز كردم، سر خود را روى زانوى شخصى ديدم، كه به حلقم آب مـى       

  .آب خوردم ولى تا آن روز آبى به شيرينى و خوشگوارى آن نخورده بودم
اى سيد در : ى نانش را باز كرد و چند قرص نان به من داد و بعد گفت             سپس سفره 

  .اين نهر آب بدن خود را شستشو بده تا خنك شوى
ده در اينجا چون آبى نبود من از تشنگى بيهوش شده بودم و روى زمين افتـا               : گفتم

  .بودم، اينجا آبى نيست
  .فعالً مالحظه كن اين نهر آب خوشگوارى است كه در كنار تو جارى است: گفت

ى  كرد نگاه كردم ديدم همان نزديك من بـه فاصـله           من به آن طرف كه او اشاره مى       
العاده از ديدنش تعجـب كـردم، بـا          دو سه مترى نهر با صفائى جارى است كه من فوق          

. نزديك بود از تشنگى بميـرم  ى به اين خوبى در كنار من بوده و من  گفتم نهر  خودم مى 
  .اى سيد قصد كجا را دارى: آن آقا به من فرمود

  .بروم) عليه السالم(خواهم به زيارت حضرت سيد محمد  مى: گفتم
كـرد   من به طرفى كه آن آقا اشـاره مـى         . اين حرم حضرت سيد محمد است     : فرمود

بايـست مـن    شود و حال آنكه مـى     د حضرت سيد محمد معلوم مى     نگاه كردم، ديدم گنب   
  .چندين فرسخ از حرم مطهر دور باشم

بـه راه   ) عليه الـسالم  (زنان به طرف حرم حضرت سيد محمد         به هر حال با هم قدم     
 روحى و ارواح العـالمين  اللّه ةبقيافتاديم، در بين راه من متوجه شدم كه آن آقا حضرت            

 الفداء است و لذا مطالبى را آن حضرت به من تعلـيم دادنـد كـه مـن بـه                     لتراب مقدمه 
  :خاطر سپردم و آن مطالب اينها است

توانى قـرآن بخـوان و خـدا         اى سيد تا مى   : فرمودند كه   تأكيد زيادى به من مى     :اول
  . اند لعنت كند كسانى را كه قائل به تحريف قرآن و احاديث تحريف را جعل كرده

       زيـر زبـان ميـت عقيقـى كـه نامهـاى مقدسـه ائمـه اطهـار                 : مودنـد كـه   فر مى: دوم
  . نوشته شده باشد بگذاريد) عليهم السالم(
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به پدر و مادر نيكى كن و اگر از دنيا رفته باشـند، بـا خيـرات و                  : فرمودند مى: سوم
  . مبرّات به آنها اظهار محبت بنما

      ى اطهـار    ى ائمـه    اعتـاب مقدسـه    تـوانى بـه زيـارت      تـا مـى   : فرمودنـد  مـى : چهارم
  . ها و صلحاء را زيارت كن برو و همچنين قبور امامزاده) عليهم السالم(

ى علويه احترام كن و تـو خـودت          توانى به سادات و ذريه     تا مى : فرمودند مى: پنجم
 هم قدر سيادت و انتسابت را به خاندان رسالت بدان و براى اين نعمتى كه خدا به تـو                  

موجب سعادت و سـربلندى تـو در         داده است بسيار سپاسگذار باش، زيرا اين انتساب       
  .دنيا و آخرت خواهد بود

نماز شب را ترك نكن و به آن بسيار اهميت بده و اظهار فرمودنـد               :  فرمودند :ششم
داننـد مـداومت بـه نمـاز      ى به ما مى    حيف است كه اهل علم، آنهائى كه خود را وابسته         

  . باشندشب نداشته 
و زيـارت سيدالـشّهداء     ) سالم اللّه عليها  (تسبيح حضرت زهراء    : فرمودند مى :هفتم

  .را از دور و نزديك ترك نكن) عليه السالم(
سـالم اللّـه    (ى زهـراء     ى طاهره فاطمه   ى حضرت صديقه   خطبه: فرمودند مى: هشتم

ى حـضرت   قـشقيه ى ش و خطبـه ) صلى اللّـه عليـه و آلـه   (در مسجد پيامبر اكرم   ) عليها
در مجلـس   ) عليهـا الـسالم   (ى حضرت زينب     و خطبه ) عليه السالم (اميرالمؤمنين على   
  . يزيد را ترك نكن

در اين موقع ما به نزديك درِ حرم رسيديم كه ناگهان آن حـضرت از نظـرم غائـب                 
  .شدند و خود را تنها مشاهده كردم

 بـودم   له در سنين جوانى شنيده     من اين قضيه را از معظّم     
و چون بعضى از هشت مطلب فوق را به اعتقاد آنكـه از دو              

 روحى لتراب مقدمه الفداء بيـرون آمـده         اللّه ة بقي لب حضرت 
مقيد بودم كه عمل كـنم فوائـد زيـادى بـردم، بخـصوص از               
بعضى آنها كه بين مردم معروف نبـوده و يـا بـه آن اهميـت                

  .ه ساداتها و احترام ب دادند، مثل زيارت امامزاده نمى
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  مالقات شصتم
 او را به امام زمان      ى انسان كه يقيناً    يكى از صفات حسنه   

كند امر به معروف و نهـى از منكـر           نزديك مى ) عليه السالم (
است، اين عمل پر ارزش كه ناشـى از يـك صـفت انـسانى               
محض است به قدرى اهميـت دارد كـه نظـام ديـن مقـدس               

  .ستگى دارداسالم بيشتر از هر چيز به آن ب
تفاوت باشد و    اى در مقابل بديها و خوبيها بى       اگر جامعه 

براى آنها خوبى و بدى فرقى نداشته باشد آن جامعه حيـات            
  .دينى و انسانى خود را از دست داده است

مردمى كه امر به معروف و نهى از منكر دارند روزبـروز            
  .افزايند كنند و به رشد خود مى ترقّى مى

تفاوت  قابل بدعتها و انحرافها و ظلمها بى      عالمى كه در م   
تواند خود   نمى كند است و امر به معروف و نهى از منكر نمى         

  . روحى فداه بدانداللّهةبقيرا از ياران حضرت 
يكـى از آن    » حاج شيخ محمد تقى بـافقى     «مرحوم آقاى   

اى دارد و    العاده كسانى است كه در اين صفت معروفيت فوق       
كـه اختنـاق و ظلـم و گنـاه بـه اوج خـود               در زمان رضاشاه    

رسيده بود او قد علم كرده، امر به معـروف و نهـى از منكـر                
  .نمود كرد و حتّى اعمال ضد دينى رضاشاه را تقبيح مى مى

او مكرّر در اين راه به زندان افتاد و تبعيد شـد ولـى در               
اى از   عين حال از انجام وظيفه خودش دست نكشيد و لحظه         
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زنده كوتـاهى نكـرد و لـذا مكـرّر بـه محـضر              اين خدمت ار  
 روحـى فـداه مـشرّف شـد و از آن وجـود              اللّه ة بقي حضرت

هاى زيادى برد كه ما بعضى از قـضاياى او را در             مقدس بهره 
ايم و در اينجا سرگذشت ديگـرى از ايـشان           اين كتاب نوشته  

  .كنيم را براى شما نقل مى
  :نويسد مى» مسجد جمكران«در كتاب 

: گويـد  كه يكى از سادات متدين قـم بـوده اسـت مـى            » سيد مرتضى حسينى  «آقاى  
بـه  » حـاج شـيخ محمـد تقـى بـافقى         «اللّه آقاى    ةيشبهاى پنج شنبه در خدمت مرحوم آ      

  .رفتيم مسجد جمكران مى
در يكى از شبهاى زمستان كه برف سنگينى آمده بود مـن در منـزل نشـسته بـودم،                   

  .اللّه بافقى به مسجد بروند ةيه است، ممكن است آناگهان بيادم آمد كه شب پنج شنب
رو نداشت و مـردم مجبـور       ولى از طرفى چون آن وقتها مسجد جمكران راه ماشين         

نشسته بـود كـه ممكـن نبـود          بودند كه آن راه پياده بروند و به قدرى برف روى زمين           
بـه مـسجد    كـردم كـه معظّـم لـه          كسى بتواند آن راه را راحت بپيمايد با خودم فكر مى          

  .روند نمى
اللّه بافقى را    ةيخواستم آ  به هر حال دلم طاقت نياورد از منزل بيرون آمدم، بيشتر مى           

بـه هـر    . به منزلشان رفتم، در منزل نبودند     . پيدا كنم و نگذارم به مسجد جمكران بروند       
كـه سـر راه مـسجد       » ميـر «گرفتم تا آنكه بـه ميـدان         طرف سراسيمه سراغ ايشان را مى     

در آنجا دوست نانوائى داشتم كه وقتى ديد من اين طـرف و آن              . ن است رسيدم  جمكرا
  خواهى؟ چرا مضطربى و چه مى: كنم از من پرسيد طرف نگاه مى

اند يا در قم امشب      اللّه بافقى به مسجد جمكران رفته      ةيدانم كه آيا آقاى آ     نمى: گفتم
  !اند؟ مانده

ديـدم كـه بـه طـرف مـسجد جمكـران            من او را با چند نفر از طـالّب          : نانوا گفت 
  !رفتند مى
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: من با شنيدن اين جمله خواستم پشت سر آنها بروم كه آن دوسـت نـانوايم گفـت                 
  .اند شايد اآلن نزديك مسجد جمكران باشند آنها خيلى وقت است رفته

من از شنيدن اين جمله بيشتر پريشان شدم و ناراحت بودم كه مبادى در اين بـرف                 
  .خطرى بيافتندو كوالك آنها به 

العـاده پريـشان و مـضطرب        اى نداشتم به منزل برگشتم ولى فـوق        به هر حال چاره   
  .برد بودم، خوابم نمى

تا آنكه نزديك صبح مرا مختصر خوابى ربود در عـالم رؤيـا حـضرت ولـى عـصر                   
مرتـضى چـرا     سـيد : را ديدم كه وارد منزل ما شدند و بـه مـن فرمودنـد             ) عليه السالم (

  ناراحتى؟
اى موالى من ناراحتيم براى آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى است زيـرا او               : گفتم

  !!دانم به سر او چه آمده است امشب به مسجد رفته و نمى
كنى ما از حاج شيخ دوريم همين اآلن به مسجد رفته            سيد مرتضى گمان مى   : فرمود

  .بودم و وسائل استراحت او و همراهانش را فراهم كردم
ام كـه   در خواب ديده: بيدار شدم به اهل منزل اين بشارت را دادم و گفتماز خواب   

وسائل راحتى آقاى حاج شيخ محمـد تقـى بـافقى را         ) عليه السالم (حضرت ولى عصر    
  .اند فراهم كرده

اهل بيتم هم چون به همين خاطر مضطرب بود خوشحال شد و من فرداى آن شب        
ديشب بر شما   : اللّه بافقى برخوردم گفتم    ةيراهان آ كه از منزل بيرون رفتم به يكى از هم        

  چه گذشت؟
اللّه بافقى ما را به طرف مـسجد         ةيجايت خالى بود، ديشب همان اول شب آ       : گفت

جمكران برد ما يا به خاطر شوقى كه در دلمان بود و يا كرامتى شد مثل آنكه ابدا برفى                   
و خيلى هم زود به مـسجد       نيامده و زمين خشك است به طرف مسجد جمكران رفتيم           

رسيديم ولى وقتى به آنجا رسيديم و در آنجا كسى را نديديم و سرما به ما فشار آورده                  
  .بود، متحير بوديم كه چه بايد بكنيم
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آخر آن زمانها مسجد جمكـران سـاختمانى نداشـت و         ( 
فقط يك مسجد بسيار غريبى بود كه در وسط بيابـان افتـاده             

هـاى   رفتنـد و از بهـره    مـسجد مـى  بود و تنها خواص بـه آن    
  ).كردند معنوى آن استفاده مى

بـراى شـما     خواهيد مى: ناگهان ديديم سيدى وارد مسجد شد و به حاج شيخ گفت          
  .لحاف و كرسى و آتش بياوريم

  .اختيار با شما است: اللّه بافقى با كمال ادب گفتند ةيآ
كرسـى و منقـل و آتـش        آن سيد از مسجد بيرون رفت پس از چند دقيقه لحاف و             

  .ها كسى نبود وسائل راحتى ما را فراهم فرمود آورد و با آنكه در آن نزديكى
ما بايد صبح زود بـه      : خواست از ما جدا شود يكى از همراهان به او گفت           وقتى مى 

  .قم برگرديم اين وسائل را به كه بسپاريم
كر فرو رفته بـوديم  برد و او رفت ما در ف     هر كس آورده خودش مى    : آن سيد فرمود  

كه اين آقا اين وسائل را از كجا به ايـن زودى آورده، زيـرا آن اطـراف كـسى زنـدگى                      
خواست آنها را از ده جمكران بياورد اوالً در آن شب سرد و كـوالك                كند و اگر مى    نمى

  .كشيد برف كار مشكلى بود و ثانيا مدتى طول مى
هم كه از آنجا بيرون آمديم آن وسـائل   باألخره شب را با راحتى بسر برديم و صبح          

  .را همانجا گذاشتيم
 روحى فـداه هـيچ      اللّه ةبقيمن به او جريان خوابم را گفتم و معلوم شد كه حضرت             

  .كند گذارد و به آنها كمك مى گاه دوستانش را وانمى
براى مرحوم آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى جريانات         

ــ     اده اسـت كـه در بــين   ديگـرى هـم از ايــن قبيـل اتّفـاق افت
  .دوستانش معروف است
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  مالقات شصت و يكم
ــا حــضرت  ــيكــى از وســائل ارتبــاط ب ــه ةبقي عليــه  (اللّ

اين است كه انسان عشق و محبت آن حـضرت را در            )السالم
دل ايجاد كند و همه روزه دقائق يا ساعاتى با آن حضرت به             

  .گفتگو بنشيند
دانـد كـه     شده باشد مـى   اگر كسى مبتال به عشق مجازى       

  .آيد عاشق از همه چيز معشوقش خوشش مى
بوسـد و از     تمام متعلّقاتش را دوست دارد، لباسش را مى       

  .گردد ذكر نامش خرسند مى
او دوست دارد كه مردم هميشه محبوبش را مدح كنند و           

  .كسى كوچكترين مذمتى از او نكند
ى معــشوقش، شــهر و ديــار معــشوقش را  عاشــق خانــه

 دارد و حتّى هر چه متعلّق به او است، اگر چـه ذاتـا               دوست
موجب تنفّر ديگران است ولى چون از او است به آن عالقـه             

معـشوقش   شناختم كـه چـون در نـام        من عاشقى را مى   . دارد
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وجود داشت به هر نامى كه اين حرف در آن          » سين«ى   كلمه
  .ورزيد بود عشق مى

  
ز ياد معشوقش   اى ا  شناختم كه لحظه   عاشق ديگرى را مى   

شد و حتّى اگر معشوقش در خانه و يا در بـازار و              غافل نمى 
كرد او متوجـه     يا در هر كجاى ديگر و يا هر كارى را كه مى           

  .شد شد و هيچگاه معشوقش از نظرش مخفى نمى مى
كـردم   من يك روز در حاالت اين عاشق دلباخته فكر مى     

 گرديـده و    كه چرا او تا اين حد مبتال به عشق ايـن معـشوق            
چرا حتّى يك لحظه آرام ندارد، ديدم بدون آنكه معـشوق را            

  .اش قضاوت كنم توانم درباره ببينم نمى
باألخره يك روز او را ديدم متوجه شـدم كـه آن عاشـق              

ى  دلباخته حقّ دارد زيـرا معـشوقش اگـر چـه از نظـر قيافـه           
العاده نبود ولى بسيار بـا كمـال و بـا ادب و بـا                ظاهرى فوق 

  .يت و با حيا بودشخص
ى دلبـاختگى ايـن عاشـق هـم اگـر چـه              و علّت عمـده   

  .خودش متوجه نبود همين بود
تر اگر انسان يك فرد با كمال و با ادبـى     به عبارت واضح  

را ببيند و فطرت اصـلى و انـسانى خـود را از دسـت نـداده                 
شود و به او عالقه پيـدا        باشد، ناخودآگاه بسوى او كشيده مى     

نمايـد و در مقابـل او        تباط روحى با او برقرار مى     كند و ار   مى
شناسد و مانند زنهاى مصرى كه وقتـى يوسـف        سر از پا نمى   

را ديدند و دستهاى خـود را قطـع كردنـد و دردى احـساس           
كنـد و    ننمودند، او هم در زمان وصال ناراحتى احساس نمى        

  .داند بخش مى تمام درد را براى خود لذّت
 كـه انـسان چـه بخواهـد و چــه      ناگفتـه نمانـد  و ضـمناً 

نخواهد، حتّى در عشقهاى مجازى متعلّق محبـتش روحيـات       
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معشوق است و اگر جمال ظاهرى هم به آن اضافه شود بهتر            
  .است

مثالً بدون ترديد اگـر شخـصى جمـال ظـاهرى خـوبى             
داشته باشد ولى روحيات او بسيار پليـد و زشـت باشـد، يـا               

ه اگر كسى به او عالقـه پيـدا         كند و يا آنك    محبوبيت پيدا نمى  
كرد تا وقتى اين محبت باقى خواهد بود كه روحياتش ظاهر           
نشده باشد و يا بين عاشق و معشوق سنخيت وجـود داشـته             

  .كه اين عاشق عالقه به آن معشوق پيدا كرده است
 بنابر اين اگر توئى كه معتقد به وجود مقـدس حـضرت           

هـستى، معرفتـى هـم از         االعظـم روحـى لـه الفـداء        اللّه ةبقي 
داشتى و سنخيتى بين تـو       روحيات و صفات آن حضرت مى     

و آن حضرت بود، يعنى فطرت و انسانيت را از دست نـداده        
ى  خواستى و عاشق دلباختـه  خواستى و چه نمى بودى چه مى 

ى متعلّقات آن وجود مقـدس را        شدى و همه   آن حضرت مى  
شـدى و در   افل نمـى  اى از ياد او غ     داشتى و لحظه   دوست مى 

كـردى و    ديدى و در همه جا او را مدح مى         همه جا او را مى    
نشـستى و دائمـا      اند نمى  عالقه با كسانى كه به آن حضرت بى      

  .كردى جلب رضايت او را مى
پس اگر اين چنين نيست يا به او معتقد نيستى و يا او را              

 اى شناسى و يا بقدرى فطرت و انسانيت را از دست داده           نمى
آيد و به آنها عالقـه       كه از كمال و جمال روحى خوشت نمى       

خود را معالجـه كنـى و هـر          كنى، پس در اينجا بايد     پيدا نمى 
يك از اين امراض روحى كه در تو هست از خـود برطـرف              

  .نمائى تا عشق و عالقه آن حضرت در تو ايجاد گردد
يكى از علماء و دانشمندان معاصر كه در اصـفهان منبـر            

ود و سرگذشـت منبـر خـود را در مـسجد گوهرشـاد              رفته ب 
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ى جـوان عاشـقى را       مشهد در نوارى نقل فرموده بود، قـصه       
  .نمايد شود كه مطلب ما را تأييد مى متذكّر مى
 ناگفته نماند كه من اين قضيه را از نوار معظّـم لـه              ضمناً
كـنم و لـذا ممكـن اسـت در بعـضى از عبـارات او                 پياده مى 

ضرّ به اصـل مطلـب نباشـد انجـام داده           مختصر تصرّفى كه م   
  .باشم

ى مقـام    او در ضمن سخنرانى بسيار پرشورى كه دربـاره        
روحى و ارواح العالمين لـه الفـداء و         اللّه   ة بقي واالى حضرت 
  :گويد ى به آن حضرت داشته مى عشق و عالقه

خواهم يكى از آنهـا را حـضور محتـرم           هائى دارم، امشب مى    من در اين راه تجربه    «
  .جوانان عزيز مجلس بگويم

اخالصم، نه، اينطور نيست، ولى جوانها زودتر        نه آنكه فكر كنيد من به پيرمردها بى       
  .روند شوند و وقتى هم وارد شدند دو منزل يكى مى به ميدان محبت وارد مى

ها است، نيروى روحيـشان      آنها همان گونه كه نيروى مزاجيشان قويتر از سالخورده        
  .كند حبت افتاد سريعتر حركت مىوقتى در راه م

  .رسند افتند و زود به مقصد مى آنها از يورش به پرش و از پرش به جهش مى
  .دارم، حتّى المقدور با عزيزان جوان بيشتر حرف بزنم اين است كه من دوست مى

) عليه الـسالم  (ى امام زمان     يك ماه رمضان در مشهـد مقدس تصميم گرفتم، درباره        
  .سخن بگويم

شبهاى اول رمضان مواظب مستمعين مجلس بودم كه ببينم پاى منبرم چـه كـسانى               
آيد و چه كسانى     دهند و چه كسانى از آنها خوششان مى        خوب به مطالب من گوش مى     

  .اعتناى به مطالب من هستند كسل و بى
آيد ولى شبهاى اول آن دورها نشـسته بـود و شـبهاى           ديدم جوانى پاى منبر من مى     

نشست و از  شد تا آنكه از شبهاى پنجم و ششم پاى منبر مى ديك و نزديكتر مىديگر نز
  .گرفت آمد و براى خود جا مى ى مستمعين زودتر مى همه
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  .رفتم او محو و مات ما بود وقتى من منبر مى
زدم كه البتّه شبهاى اول مقـدارى        حرف مى ) عليه السالم (من از حضرت ولى عصر      

  .طالب از علمى به ذوقى و از مقال به حال افتادعلمى بود ولى كم كم م
ى با حال حرف زدم ديدم، ايـن جـوان منقلـب شـد، آن                وقتى من با يكى دو كلمه     

  .چنان انقالبى داشت كه نسبت به تمام جمعيت ممتاز بود
ريخت و گاهى  گفت و اشك مى  يك حال عجيبى، كه با فرياد، يا صاحب الزّمان مى         

  .ى مختصرى افتاده است لوم بود كه او در جذبهپيچيد و مع به خود مى
مـن   گذاشـت حـال    ى او در من اثر مـى       كرد، وقتى جذبه   ى او در من تأثير مى      جذبه
آمـد   دريغ اشعار عاشقانه و كلمات پرسوزى از زبانم بيرون مى          شد، من هم بى    بيشتر مى 

  .شد و مجلس منقلب مى
رى كه من راجع به وظايف شيعه و كرد، تا آن شبهاى آخ اين حاالت اشتداد پيدا مى
كـه بايـد او را      : گفـتم  زدم و مـى    حرف مـى  ) عليه السالم (محبت به حضرت ولى عصر      

  .دوست بداريم و در زمان غيبت چه بايد بكنيم
شد با  اى كه از دل بلند مى ى عاشقانه هاى سوزنده پيچيد و نعره آن جوان به خود مى 

  .شديم كشيد كه ما هم منقلب مى لزّمان مىفرياد يا صاحب الزّمان، يا صاحب ا
  :خواندم در نظرم هست كه يك شب اين اشعار را مى

     ى جهان مولى انس و جان دارنده
  يا صاحب الزّمان، الغوث و االمان                                       

ش اى كه دراوي   زد و صعقه   ريخت، مثل زن جوان مرده داد مى       او مثل باران اشك مى    
اندازنـد در اينجـا حقيقـت        زنند و خود را به زمين مى       هاى ذكرشان مى   دروغى در حلقه  

  .داشت
افتـاد و مـرا سـخت منقلـب      ريخت و به حال ضعف مـى  سوخت و اشك مى    او مى 

  .كرد مى
  .كرد انقالب من هم طبعا جمعيت را منقلب مى

  . كمتر هم نبود جمعيت هم از اين تعداد كه در اينجا هست اگر بيشتر نبودضمناً
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يعنى تمام فضاى مسجد گوهرشاد و چهار ايوانش پر از جمعيـت بـود الاقـل پـنج                  
  .بلند است ديدم دو هزار ناله هزار نفر در آن مجلس نشسته بودند گاهى مى

ى مسجد يا صاحب الزّمان گفته       از اين گوشه مسجد يا صاحب الزّمان، از آن گوشه         
  .شد و مجلس حال عجيبى داشت مى

  .ألخره ماه مبارك رمضان گذشت، منبرهاى من هم تمام شدبا
  .اما من تصميم گرفتم كه آن جوان را پيدا كنم

داريد ما منبريها هم مستمع      زيرا همان طورى كه شما مشترى خوبتان را دوست مى         
  .داريم با حالمان را دوست مى

  .خالصه من به او دل بسته بودم
ى آن كسى هستم كه عقـب امـام زمـان            وختهآرى من شيفته و فريفته و عاشق دلس       

  .برود) عليه السالم(
من عاشقِ عاشق امام زمانم، عاشق محب امام زمـانم، بـاألخره از ايـن طـرف و آن                   

  آن جوان كه بود و چه شد و آدرسش كجا است؟: طرف و از اطرافيانم سؤال كردم كه
شهد دارد، مـن حركـت      ى مـ   معلوم شد كه او نيم باب دكّان عطّارى در فالن محلّه          

  .كردم و رفتم به در همان مغازه به سراغ اين جوان
ها پرسيدم يك جوانى با اين خصوصيت در اينجا          ديدم دكان بسته است، از همسايه     

  .است؟ آنها جواب مثبت دادند و اسمش را به من گفتند
زه را باز   او بعد از ماه رمضان دو سه روز مغا        : او كجا است؟ آنها به من گفتند      : گفتم

كرد ولى حالش يك طور ديگرى شده بود و يك هفته است مغازه را تعطيل كرده و ما                  
  !دانيم او كجا است نمى

جوانها خوب دقّت كنيد اين سرگذشتى است كه من بالواسطه براى شماها نقـل                (
  ).كنم مى

باألخره بعد از حدود سى روز در خيابان تهران، در مشهد كه منزل من هـم همـان                  
  اما چه جور؟.  بود، وقتى از منزل بيرون آمدم اين جوان به من رسيدجا
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هايش فرو رفته، فقط پوست و استخوانى از  الغر شده، رنگش زرد و زار شده، گونه
  !او باقى مانده است

خـدا پـدرت را     : گفـت  برد و مى   وقتى به من رسيد اشكش جارى شد و نام مرا مى          
هـاى مـرا     كنـد و صـورت و شـانه        هـى گريـه مـى     بيامرزد خدا به تو طول عمر بدهد،        

  !!خواست ببوسد دست مرا گرفته و با فشار مى. بوسد مى
  چى شده بابا جان چيه؟: به او گفتم

خدا پدرت را بيامرزد، خدا تو را طول عمر بدهد، و هى            : گفت او با گريه و ناله مى     
مـرا بـه راه انـداختى،       راه را به من نشان دادى،       : گفت كرد و مى   كرد و گريه مى    دعاء مى 

  !الحمدللّه والمنّه به منزل رسيدم، به مقصود رسيدم، خدا بابات بيامرزه
  .آن وقت بنا كرد به گفتن

  .اش را نقل كرد قصه
  .ريزد كند و مثل ابر بهار اشك مى و حاال گريه مى

اگـر در محبتهـا و      . ايـد  ى محبت حتّى محبتّهاى مجازى هـم نيافتـه         شما توى دنده  (
گـويم، در او يـك       فهميديد من چه مـى     قهاى مجازى مختصر سيرى كرده بوديد مى      عش

  .)لرزيد بدنش مى برد حالى پيدا شده بود كه وقتى اسم محبوب را مى
شما در آن شبهاى ماه رمضان دل ما را آتش زديد دلـم از جـا كنـده                  : باألخره گفت 

  .شد
  .پيدا كردم) عليه السالم(عشق به امام زمان 

  .گفتيد  بود كه شما مىهمانطور
  .دل در گذشته به كلّى متوجه آن حضرت نبود

  .اين هم كه درست نيست
  .كم دل مـن تكان خورد و رفته رفته عالقه پيدا كردم كه او را ببينم كم

ام پيدا شد، بطورى كه شـبهاى آخـر،    ولى در فراقش التهاب و اشتعال قلبى در سينه 
  !لرزيد نم مىگفتم بد وقتى يا صاحب الزّمان مى

  !خواست بخوابم دلم نمى



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         219  

خواست بگويم يـا صـاحب الزّمـان و          خواست چيزى بخورم، فقط دلم مى      دلم نمى 
  .بروم به دنبالش تا او را پيدا كنم

  !وقتى ماه رمضان تمام شد رفتم تا مغازه را باز كنم ديدم دل به كسب و كار ندارم
  !صرف استدلم فقط به يك نقطه متوجه است و از غير او من

  !خواهد دلدار را ببينم دلم مى
  !با كسب و كار، كارى ندارم

اى نـدارم، بـه خـوراك و پوشـاك           خواهد محبوبم را ببينم به زندگى عالقـه        دلم مى 
  !عالقه ندارم

          ! خواهد با مشترى حرف بزنم ديگر دلم نمى
  !خواهد در مغازه بنشينم ديگر دلم نمى

  !طـرف بروم تا به محبوب ماه پيكر برسمخواهد ايـن طـرف و آن  دلم مى
  .از دكان دست برداشتم و آن را بستم و رفتم به دامن كوه، كوهسنگى

ى مشهد واقع شـده و آن وقـت نـيم فرسـخ بـا                اين كوهى است كه در مقابل قبله      (
  ).مشهد فاصله داشت ولى حاال جزء شهر مشهد شده است

ن، روزها در آفتاب و شبها در مهتاب هـى          آن زمانها بيابان بود، من رفتم در آن بيابا        
  :زدم داد مى

  محبوبم كجائى؟
  عزيز دلم كجائى؟

  آقاى مهربانم كجائى؟
 )به همين مـضامين   (ليت شعرى اين استقرّت بك النوى       «

  .»عزيز على ان ارى الخلق و الترى
    آن بلبل مستيم كه دور از گل رويت

  ...  آمد قفس مااين گلشن نيلوفرى                          
  )آقاجان، عزيز دل(
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  .هى ناله كردم
ى من سرش  گذاشت روى شانه ريخت و گاهى هم دستهايش را مى اينجا اشك مى(
  ).گذاشت روى دوش من را مى
عاقبـت   آنجا گريه كردم، سوختم، آنجا زار زدم، خدا پـدرت را بيـامرزد،            : گفت مى

  روى آتش دلم آب وصال ريختند،
   ديدم،عاقبت محبوبم را

  عاقبت سر به پايش نهادم،
  ).توانم بگويم، نبايد هم بگويم آن وقت شروع كرد به گفتن چيزهائى كه من نمى(

  ... .خداحافظ : هايش را تمام كرد ديدم صورت مرا بوسيد و گفت وقتى گريه
  !ى ديگر بيشتر زنده نيستم من يك هفته

  چرا؟: گفتم
  !به مطلبم رسيدم: گفت

  !به مقصودم رسيدم
  !صورتم به پاى يار و دلدارم نهاده شد

  .ترسيدم كه بيشتر در دنيا بمانم اين قلب روشن من باز تاريك شود
  !اين روح پاك، دوباره آلوده شود

  !لذا درخواست مرگ كردم، آقا پذيرفتند
خداحافظت، ما رفتيم تو را به خدا سپرديم مرا دعاء كرد و آن جوان پـس از شـش         

  .نيا رفتيا هفت روز ديگر از د
         حاال جوانهـا، شـما نااميـد نباشـيد، او بـا شـما فرقـى نداشـت، او بـا امـام زمـان                         

  .قوم و خويشى نداشت كه شماها بيگانه باشيد) عليه السالم(
  .كنند يا نه خواهند، دل بدهيد ببينيد به شما توجه مى دل پاك مى

   بنماى رخ، كه خلقى، واله شوند و حيران
  جان،موالجان، آقا

  ...بگشاى لب، كه فرياد، از مرد و زن برآيد
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  ).قربان لبهايت بروم(
از زبـان   . العـسكرى  دهند به كالمت، يابن    بيا سخن بگو با جوانهاى ما، كه گوش مى        

  :گويم هر كه عاشق است مى
     از حسرت دهانت، جانها به لب رسيده      

  د دردمندان، از آن دهن برآيد كى در                                              
     بگشاى تربت ما، بعد از وفات و بنگر     

  كز آتش فراقت، دود از كفن برآيد                                              
        االنبيـاء عـشق و محبـت و شـوق امـام زمـان               بـه محبـت ذاتيـت بـه خـاتم         ! خدايا

  .عيت امشب قرار بدهرا در دل تمام اين جم) عليه السالم(
به حبيبت خاتم االنبياء دل اين جمعيت از مرد و زن، عـالم و عـامى، بچـه و                   ! الهنا

  .مملو و سرشار فرما) عليه السالم(بزرگ از محبت و عشق به امام زمان 
  ).پايان آنچه از آن منبر نقل شده(

ناگفته پيدا است كه بعضى افـراد در اثـر عـشق زيـاد و               
افتنــد و حتّــى  عداد بــه يــك چنــين حــالى مــىنداشــتن اســت

توانند در دنيا زندگى كنند ولـى آنچـه ديـن و اسـالم از                نمى
علـيهم  (خواهد و روش خاندان عصمت و طهارت         انسان مى 

بوده اين است كه عشق و استعداد بايد هماهنـگ در           ) السالم
انسان رشد كند و انسان را عشق از پا در نياورد آنچنـان كـه               

  .اند و اولياء خدا اين چنين بوده) عليهم السالم(اطهار ى  ائمه
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  مالقات شصت و دوم
 اللّـه  ةبقييكى از موانع تشرّف به محضر مبارك حضرت         

روحى فداه اين است كه اكثـرا اسـتعداد حـضور محـضر آن              
حضرت را ندارند و لذا اين دسته از افراد يا توفيق مالقات با             

كنند و يـا اگـر آن وجـود مقـدس را             مىآن حضرت را پيدا ن    
شناسند و يا در آنهـا تـصرّف واليتـى           ببينند در آن موقع نمى    

شود كه نتوانند با آن حضرت حرف بزنند و عرض ارادت  مى
  .كنند

بنابراين اگر كسى بخواهـد در مالقـات بـا آن حـضرت             
كامالً موفّق باشد و از آن وجـود مقـدس اسـتفاده حـضورى       

د را كامالً مستعد كند، يعنى قبل از توفيـق بـه       بنمايد بايد خو  
ى نفس كند و ارتباط روحـى        مالقات با آن حضرت و تزكيه     

بــا آقــا برقــرار نمايــد و آن حــضرت را كــامالً بــشناسد كــه 
ارتبــاط را در كتــاب  مختــصرى از چگــونگى ايــن نحــوه از

  .ايم شرح داده» مصلح غيبى«
 نقل 68ى  در صفحه» معجزات و كرامات«صاحب كتاب 

  :كند كه مى
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اند كه مردى در كـاظمين       جمعى از افراد متدين و مورد وثوق از اهل علم نقل كرده           
داد و  بود كه تا حـدودى جرّاحيهـاى سـطحى را انجـام مـى      » امين سلمانى «به نام آقاى    

  .مورد اطمينان افراد متدين بود
هـائى   بانم قرحه در دست و پا و ز     : او نقل كرد كه روزى زائرى نزد من آمد و گفت          

  .توانى آنها را عمل كن و جرّاحى نما كند اگر مى بيرون آمده كه فوق العاده مرا اذيت مى
آيد و از طرف ديگر  من وقتى او را معاينه كردم ديدم معالجه او از دست من بر نمى

دلم به حال او سوخته لذا مغازه را تعطيل كردم و او را به بغداد نزد طبيـب متخصـصى                    
ايـن مـرض مهلـك و       : مسيحى بود بردم، او هم بعد از معاينه و دقّت كامـل گفـت             كه  

شود و احتمال هم دارد كه در        خطرناك است و عالج آن فقط با عمل جرّاحى انجام مى          
  .زير عمل از دنيا برود و اگر خوب شود او هم گنگ و هم لنگ خواهد شد

: به او ارائه دهد طبيب گفت     بيمار هر چه تضرّع و زارى كرد كه راه عالج آسانترى            
  .اى جز رفتن به بيمارستان و عمل جرّاحى نيست چاره

باألخره من و مريض مأيوس شديم و به چند طبيب ديگر هم مراجعه كرديم، همـه            
همان جواب را دادند و راه عالج ما را منحصر به عمل جرّاحى با احتمال تمام خطرات 

  .دانستند
 اما اين دفعه مريض ناراحتيش بيشتر از قبل بـود           من و مريض به كاظمين برگشتيم     

  .زيرا عالوه بر دردى كه داشت مأيوس از معالجه هم شده بود
  .شد او به حال اضطراب عجيبى افتاده بود و لحظه به لحظه بر اضطرابش افزوده مى

ام رفـتم امـا مـن        من قدرى به او دلدارى دادم و از او خداحافظى كردم و به مغـازه              
ب را در غصه و ناراحتى بسر بردم، صبح كه به مغازه رفتم و هنوز تازه در دكان            تمام ش 

را باز كرده بودم ديدم آن بيمار با نهايت خوشحالى و بشّاشيت نزد مـن آمـد و مرتّـب                    
  .فرستد نمايد و صلوات مى شكر و حمد الهى را مى

  چه شده؟: گفتم
  .باشد در من نمىها  ها و غده ببينيد هيچ اثرى از آن قرحه: گفت
  !تو همان مريض ديروزى هستى: گفتم
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بله من همان مريض ديروزى هستم، ديشب وقتى از تو جدا شـدم بـا خـود                 : گفت
روم و يك زيارت بـا طهـارت واقعـى           اى جز مردن ندارم حمام مى      گفتم حاال كه چاره   

  .كنم مى
     لذا حمام رفتم غسل زيـارت كـردم بـه حـرم مطهـر حـضرت موسـى بـن جعفـر                      

)  روحى فداه بود   اللّه ةبقي حضرت   كه يقيناً (مشرّف شدم، ناگاه مرد عربى      ) عليه السالم (
نزد من آمد و كنار من نشست و دست مباركش را از سر تا پاى من ماليـده، هـر كجـا                      

  .شد رسيد فورا درد آن محل ساكت مى دستش مى
  .بدن من بيرون رفتتا آنكه آن مرض از سر و صورت و زبان و دست و پا و تمام 

تو كه هستى كـه     : وقتى اين معجزه را ديدم دامنش را گرفتم و با تضرّع و ناله گفتم             
چـه  : شدند و پرسيدند مرا شفا دادى؟ مردم صداى مرا در حرم شنيدند و دور من جمع 

  كنى؟ شده كه اين گونه تضرّع و زارى مى
يقت مطلب نشوند فرمودند     روحى فداه براى آنكه مردم متوجه حق       اللّه ةبقيحضرت  

  .كند شفا داده ولى او دامن مرا گرفته و گريه و زارى مى) عليه السالم(او را امام 
باألخره در اين بين آن حضرت دامـن خـود را از دسـت مـن درآوردنـد و ناپديـد                   

وقتى من او را ديدم و اين حكايت را شـنيدم او را      : گويند شدند، آقاى امين سلمانى مى    
ام  و به بغداد نزد اطبائى كه او را ديده بودند بردم و به آنها گفتم نزد شما آمـده                  برداشتم  

هـا از وجـود او    هـا و قرحـه   تا معجزه عجيبى را به شما نشان دهم تا ببينيد چگونه غده   
رفته و شفا يافته است و حال آنكه بيشتر از يك شبانه روز نيست كـه او از شـما جـدا                      

ـ ب كردند و اعتقاد به وجود مقدس حضرت         آنها همه تعج  . شده است  روحـى   اللّـه  ةبقي 
  .فداه پيدا كردند
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  مالقات شصت و سوم

ـ اگر كسى مدعى شود كه من ارتباط با حضرت           اللّـه  ةبقي 
توانم با   روحى فداه به طور دائم دارم و هر وقت بخواهم مى          

آن حضرت حرف بزنم و جواب براى مردم بگيرم، دروغگو          
  .ادعاء بابيت كرده استاست و 

 روحـى فـداه بـه       اللّه ةبقيزيرا در توقيع مقدس حضرت      
آمـده  » على بن محمد سمرى   «آخرين نايب خاصشان جناب     

 اال فمـن ادعـى المـشاهدة قبـل خـروج            :انـد  است كه فرمـوده   
السفيانى و الصيحة فهو كذّاب مفتر و الحول و القوة االّ باللّـه             

  .العلى العظيم
ى دائمى مثـل     رابطه(كسى كه ادعاء مشاهده يعنى      : ىيعن

ـ با حضرت   ) نواب خاصه  قبــل از     روحـى فـداه را     اللّـه  ةبقي
ى آسمانى بكند دروغگـو و افتـراء         خـروج سفيانى و صيحه   

  .اى نيـست مگر از خداى تعالى زننده است و حـول و قـوه
چه در غيبـت كبـرى و يـا         (تواند   بنابراين هيچكس نمى  

ادعاء اين نحوه رابطه را با آن حضرت بكند و ) صغرىظهور 
خود را اين گونه با او مرتبط معرّفى نمايد، ولى ممكن است            

به كسى پيغامى بدهند كـه      ) عليه السالم (حضرت ولى عصر    
به ديگرى بگويد، باز نه به عنوان مرتّب و دائمى كه مردم به             

 ديگـر   او مراجعه كنند و او بگويـد بـسيار خـوب چنـد روز             
  .مراجعه كنيد و جوابتان را بگيريد
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شـود كـه نفـى شـده         زيرا باز اين همان نيابت خاصه مى      
  .است

اين مقدمه را در اينجا من بـراى آن نوشـتم كـه جمعـى               
كنند، حاال معلوم نيست آيـا دروغ        ناخودآگاه اين ادعاء را مى    

در عالم خيال اين ارتباط را      ) با حمل بر صحت   (گويند يا    مى
كنند و منظورشان ارتباط روحى است به هر حـال           قرار مى بر

هر چه باشد اين ادعاء تا زمـان ظهـور آن حـضرت باطـل و              
  .بايد تكذيب شود

اين نحوه ارتبـاط    ) عليه السالم (زيرا حضرت ولى عصر     
ى آسمانى و خروج سـفيانى محـدودش كـرده و            را تا صيحه  

  .آنها هم مقارن با ظهور آن حضرت است
گوئيم بايد افراد مسلمانى با امـام        ر كجا كه ما مى    و لذا ه  

ارتباط داشته باشـند اوالً منظـور ارتبـاط         ) عليه السالم (زمان  
روحى است و ثانيا اگر كسى جـدا بماننـد اوتـاد و ابـدال و                

ارتباط دائمـى    سيصد و سيزده نفر اصحاب خاص و ديگران       
گويـد و خـود آن       با آن حضرت داشته باشد بـه كـسى نمـى          

حضرت در اولين دفعه برقرارى ايـن ارتبـاط او را از اعـالن              
  .فرمايند اين نحوه ارتباط در بين مردم نهى مى

كـه در   » حاج سيد حـسين حـائرى     «اللّه آقاى    ةيمرحوم آ 
حاج شيخ علـى    «اللّه   ةيمشهد ساكن بودند و به قول مرحوم آ       

او افتخـار علمـاء     » عبقرى الحـسان  «در كتاب   » اكبر نهاوندى 
  :كرده كه ملين بوده است نقل مىعا

 هجرى قمرى در كرمانشاه ساكن بودم و منزلى داشـتم كـه اكثـر    1345من در سال    
شـدند و    در وقت رفتن و برگشتن به كربال وارد آن مى         ) عليه السالم (زوار سيدالشّهداء   

  .ماندند خواستند در آنجا مى هر چند روز كه مى
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شناختم در منزل ما وارد شد       بى كه او را قبالً نمى     منجمله در اوائل محرّمى سيد غري     
  .كرديم و چند روزى در آنجا ماند و ما هم طبق معمول پذيرائى مى

در اين بين يكى از اهالى شهر نجف كه به ايران آمده بود به ديدن مـن آمـد وقتـى                     
  شناسى؟ كه اين سيد را مى: چشمش به آن سيد افتاد به من با اشاره گفت

  .اى با ايشان ندارم  چون سابقهنه: گفتم
ى نفس و رياضت مشغول بـوده و         او يكى از كسانى است كه سالها به تزكيه        : گفت

ى مسجد هندى دكان عطارى داشته و غالبا در دكان نبوده و هر چند               به ظاهر در كوچه   
بيننـد كـه او در      كننـد مـى    شود و وقتى كسانش از او تجسس مـى         وقت يكبار مفقود مى   

  .وفه در يكى از اطاقها مشغول رياضت استمسجد ك
بعدها معلوم شد كه اسم اين شـخص سـيد محمـد و             ( 

  ).اهل رشت است
بعضى شـما   : من وقتى از حال او اطّالع پيدا كردم به او بيشتر محبت نمودم و گفتم              

  .دانند را از اولياء خدا مى
  :اول آن را انكار كرد ولى پس از اصرار به من گفت

وازده سـال در مـسجد كوفـه و غيـره مـشغول             بله من د  
رياضت بودم و اين طور به من گفته بودند كه شرايط تكميل            
رياضت دوازده سال است و در كمتـر از آن كـسى بـه مقـام                

  .رسد كمالى نمى
  .من از او خواستم كه چيزى به من بگويد

دانم ولى چون آنها گـاهى راسـت         احضار جنّ مى  : گفت
  .گويند به آنها اعتمادى نيست  مىگويند و گاهى دروغ مى

و نيز احضار مالئكه هم صالح نيست چون آنها مشغول          
  .مانند عبادتند و از عبادتشان باز مى

كنم كه از    ولى براى شما روح علماء بزرگ را احضار مى        
  .دهند آنها هر چه سؤال كنيم جواب مى
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الح آزادى داده بـود   من در چند سال اخير كه دولت به جوانها و زنها به اصط             ضمناً
و تـوهين بـه     ) يعنـى در دوران رضاشـاه     (دينى، زياد گرديـده بـود        بندوبارى و بى   و بى 

گرديد، مقيد بـودم كـه بـه خـاطر تقويـت اسـاس               خوانى مى  زنى و روضه   مجالس سينه 
خوانى مجلس مفصل عزادارى در منزل اقامه نمـايم و آن مجلـس از اول طلـوع                  روضه

  . از ظهر ادامه داشتفجر تا يك ساعت بعد
رفتند و بقيه  آمدند كه سى نفر آنها منبر مى خوان مى در آن مجلس شصت نفر روضه     

  .شد رفتند و به تمام آنها پول داده مى به نوبت روزهاى ديگر منبر مى
  .شد زنى مى خواندند و ساعتى هم سينه پنج نفر مداح هم تعزيه مى

 زحمت و پـر خـرج اسـت ولـى مـن             طبيعى است كه يك چنين مجلسى بسيار پر       
 روحـى فـداه     اللّـه  ةبقيتوانستم كه آيا اين مجلس در عين حال مورد قبول حضرت             نمى

  .هست يا نه
ميهمانمان خواستم كه او از ارواح علماء سؤال كند كه آيا           » سيد محمد «لذا از آقاى    

  ه؟هست يا ن) عليهم السالم(اين مجلس مورد قبول اهل بيت عصمت و طهارت 
انـد سـؤال     بسيار خوب، من امشب از چهار نفر از علمائى كه از دنيا رفته            : او گفت 

كنم تا ببينم كه آيا اين مجلس مورد قبول آنها هست يا خيـر و آن چهـار نفـر عـالم                       مى
و » ميـرزاى شـيرازى  «و مرحـوم  » اللّـه رشـتى   ميـرزا حبيـب   «اللّه   ةيمرحوم آ : عبارتند از 

  .»سيد على داماد آقاى حاج شيخ حسن ممقانى« و مرحوم »سيد اسماعيل صدر«مرحوم 
ديشب روح اين چهار نفر را احضار كردم و از آنهـا            : صبح كه نزد او رفتم او گفت      

) علـيهم الـسالم   (پرسيدم كه آيا اين مجلس مورد قبول اهل بيـت عـصمت و طهـارت                
  هست يا خير؟

 و مقبـول اهـل بيـت عـصمت          بله اين مجلس مورد توجه    : آنها به اتّفاق آراء گفتند    
) عاشـورا (و يـا دهـم محـرّم        ) تاسـوعا (باشد و در روز نهم محـرّم         مى) عليهم السالم (

  .آورند مى روحى فداه هم به اين مجلس تشريفاللّه  ة بقيحضرت
  .اند چرا روزش را تعيين نفرموده: من خيلى خوشحال شدم و به او گفتم
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كنم و روز و ساعتش را هم تقاضا         سؤال مى مانعى ندارد باز امشب از همانها       : گفت
  .نمايم تا تعيين كنند مى

دهند بـود،     وضع من در آن مجلس خالف مجالسى كه اكثرا علماء تشكيل مى            ضمناً
ى مـردم در قـسمتهاى       نشستم با علماء باشـد و بقيـه        كه يك قسمت جائى كه خود مى      

  .ديگر بنشينند
 براى همـه احتـرام قائـل بـودم لـذا ايـن              بلكه من دم در منزل غالبا ايستاده بودم و        

مجلس مورد توجه عمـوم اهـل شـهر بـود و جمعيـت زيـادى در آن مجلـس حاضـر                      
هـاى اطـراف منتظـر       شد و جمعى در كوچه     شدند و بلكه راه عبور و مرور بسته مى         مى
شدند تا جمعيتى كه در داخل منزل هستند بيرون بروند و بعـد اينهـا در جـاى آنهـا                 مى

  .بنشينند
كه ديشب از همان علماء مطلب شـما        : باألخره فرداى آن روز آقا سيد محمد گفت       

) تاسوعا(روز نهم  ) عليه السالم (را سؤال كردم آنها جواب دادند كه حضرت ولى عصر           
در فالن ساعت و فالن دقيقه وقتـى كـه شـما كنـار چـاه كـه نزديـك در منـزل اسـت                       

كند و    آن وقت يك مرتبه حال شما تغيير مى        آوردند در  ايد به مجلس تشريف مى     نشسته
  .خورد تمام بدنتان تكان مى

بينيد كه  مى) اشاره به قسمتى از منزل كرد   (در آن وقت نگاه كنيد در اين نقطه معين          
  .اند اى حدود دوازده نفر به هيئت خاص و لباس مخصوص نشسته عده

  .روحى له الفداء استاللّه  ةبقييكى از آنها حضرت 
ى تـوجهى كـه      روند و شما با همه      ساعت آنجا هستند و بعد با مردم بيرون مى         يك

  .شويد خواهيد كرد متوجه رفتن آنها نمى
رويد كه خدمتى بكنيد مثل  شما مقيد باشيد كه در آن وقت با وضو باشيد و شما مى

ى  نـه گوينـد اينجـا خا     كنند و مـى    چاى دادن و استكان برداشتن آنها براى شما قيام نمى         
  .خودمان هست شما برويد دم در خانه و از مردم پذيرائى بكنيد
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و همراهانشان در مجلس ) عليه السالم(در مدت يك ساعتى كه حضرت ولى عصر 
خواننـد   روند و آنها بـا آنكـه مـصيبت نمـى           تشريف دارند دو نفر روضه خوان منبر مى       

  .شود مجلس بسيار با حال و پرشور مى
  .شود كه با روزهاى ديگر خيلى فرق دارد ريه و ناله بلند مىى مردم به گ ضجه

كـشد و مجلـس      كه هر روز منبرش يك ساعت طول مى       » اشرف الواعظين «و آقاى   
آيـد و منبـر    گردد، آن روز در اين ساعت بـرخالف عـادت مـى         دو بعد از ظهر ختم مى     

  .زند  روحى فداه حرف مىاللّه ة بقيرود و از حضرت مى
اى سيد محمد اين مطالب را روز پنجم محرّم بود كه براى من گفـت               به هر حال آق   

  .كردم ساعت شمارى مى» تاسوعا«و من تا روز 
روز تاسوعا اتّفاقا جمعيت عجيبى به مجلس آمده بود من در اثر كثرت جمعيت در               
آن ساعت معين كنار چاه نشسته بودم كه ناگاه بدنم به لرزه افتاد تكان عجيبـى خـوردم     

  .اند وار دور يكديگر نشسته دوازده نفر حلقه ورا به همان نقطه معين نگاه كردم ديدف
ى آنهـا سـبزه و    لباسشان متعارف بود همه كاله نمدى كرمانشاهى بسر داشتند، همه 

ى آنها در حدود سنّ چهل سالگى بودند، موهاى ابرو و ريش و          قوى هيكل بودند، همه   
معيت را شكافتم و به خدمتشان رسـيدم و بـا فريـاد             موى سرشان سياه بود، من فورا ج      
  .صدا زدم براى آقايان چائى بياوريد

آنها به روى من تبسم كردند ولى احترامى كه در آن مجلس حتّى حكومت و امـراء              
اينجـا  : كردند آنها نسبت به مــن ننمودنـد و بـه مــن گفتنـد               ى مردم از من مى     و همه 
اند شما برويد دم در خانـه و از مـردم        همه چيز آورده  ى خودمـان است بـراى ما       خانـه

  .پذيرائى كنيد
اند ولى   دانستم كه آنها از كجا وارد شده       من بدون اختيار برگشتم دم در خانه و نمى        

  .احتمال دادم كه از در اطاق بين بيرونى و اندرونى آمده باشند
آنكـه رسـم اسـت روز    به هر حال در آن ساعت دو نفر از وعاظ به منبر رفتند و با            

بخوانند، ناخودآگاه آنها خطاب    ) عليه السالم (تاسوعا بايد از حاالت حضرت ابوالفضل       
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گفتند كه مردم در فراق آن حضرت گريه         به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مطالبى مى       
  .كردند مى

گفتند و از آن حـضرت در فـشارهاى دنيـا اسـتمداد              آنها به آن حضرت تسليت مى     
  .دكردن مى

  .اى بود مجلس هم شور عجيبى داشت از نظر گريه و زارى هنگامه
ى  آقاى اشرف الواعظين كه بايد بعد از ظهر بيايد و مجلس را ختم كند، طبق گفتـه                

آقاى سـيد محمـد در همـان اول صـبح آمـد و بـرخالف عـادت كـه بايـد بـه اطـاق                          
ام كـه    وز تعطيـل كـرده    امر من: خوانها برود، كنار من دم در خانه نشست و گفت          روضه

زيرا فردا كه عاشورا است مجالس زيادى دارم و بايد خـود را بـراى               . رفع خستگى كنم  
  .فردا مهيا كنم

ولى اين مجلس را نتوانستم تعطيل كنم و بعد در همان ساعت منبر رفـت و وقتـى                  
  .داند چه بايد بگويد روى منبر نشست سكوت ممتدى كرد مثل كسى كه نمى

اى : ى معمولى كه اهل منبر بـه آن مقيدنـد گفـت            ى بلند بدون مقدمه   سپس با صدا  
  .ى بيابانها روى سخن ما با تو است گمشده

ريختند كه   زدند و اشك مى    تابانه به سر و صورت مى      مردم به قدرى از اين كلمه بى      
حال شدند من مرتّب چشمم به آن دوازده نفر بود ولى ناگهـان ديـدم آنهـا                  اكثر آنها بى  

  .اند ستند و از مجلس خارج شدهني
اللّه آقاى حاج سيد حسين حـائرى كرامـاتى          ةيدر اينجا آ  

مـا بـه خـاطر      : انـد كـه    از آقاى سيد محمد رشتى نقل كـرده       
اختصار و اينكه آنها از موضوع بحث كتاب ما خـارج اسـت             

  .كنيم از نقلش خوددارى مى
ه شود كـه در مجالـسى كـ         از اين قضيه استفاده مى     ضمناً

ـ اختيار متوجـه حـضرت       منبرى و يا اهل مجلس بى      اللّـه  ةبقي 
شوند احتمال قوى دارد كه آن حضرت در آن         روحى فداه مى  

  .مجلس تشريف داشته باشند
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  مالقات شصت و چهارم
 اللّـه  ةبقيى حضرت    ى مقدسه  مراجع تقليدى كه از ناحيه    

اصـى  اند قطعا با آن حضرت ارتباط خ       روحى فداه تأييد شده   
دارند ولى نبايد آن ارتباط را به كسى بگويند، زيرا اگر گفتند            

انـد كـه در غيبـت        طبعا ادعاء نيابت خاصه و بابيت را كـرده        
  .كبرى اين ادعاء باطل است

ــا مرحــوم   ــآ«اســتاد بزرگــوار م ــاى  ةي ــه العظمــى آق اللّ
يكى از همان مراجعى بود كه قطعـا بـا حـضرت            » بروجردى

فداه ارتباط روحى داشت، در اينجـا آن قـدر            روحى اللّه ةبقي 
قضايا و كرامات مختلفى نقل شده و در بـين طـالّب قـم در               
زمان خود آن مرحوم شايع بوده كه نقلش كتـاب را طـوالنى             

  .كند مى
و اين   اند اى نقل كرده   اى كه عده   ولى از باب نمونه قضيه    

عليـه  (قضيه ارتباط آن مرحـوم را بـا حـضرت ولـى عـصر               
  .كنيم كند نقل مى ثابت مى) سالمال

» حـسن بقّـال   «كه از اهل منبر قم است و آقاى         » اللّه حسينى قمى   سيد حبيب «آقاى  
گذارند كه يك سـال شـبهاى جمعـه بـه مـسجد              كه فعالً در تهران است با هم قرار مى        

 روحى فداه بگيرند، ايـن عمـل را         اللّه ةبقيجمكران بروند و حوائج خود را از حضرت         
  .شود دهند و تشرّفى برايشان حاصل نمى يك سال انجام مى

  :گويد اللّه مى اى كه بعد از يك سال بوده، آقا حسن به آقاى سيد حبيب شب جمعه
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  .بيا با هم امشب هم به مسجد جمكران برويم
  :گويند كه اللّه مى آقاى سيد حبيب

گـر بـه آنجـا      ام دي  ام و چيـزى نديـده      چون من يك سال به مسجد جمكـران رفتـه         
  .روم نمى

كند كه امشب را هم هر طور هست بيا با هم برويم، شايد              آقا حسن زياد اصرار مى    
  .اى داشته باشد نتيجه

روند در بـين راه سـيد        كنند و پياده به طرف مسجد جمكران مى        باألخره حركت مى  
 دور روى شـانه گرفتـه و از  » سـه شـاخ خـرمن   «بينند كه مانند كشاورزان     مجلّلى را مى  

  . روحى فداه استاللّه ةبقيشوند كه او حضرت  رود، آنها مطمئن مى مى
  :گويد اللّه مى آقاى سيد حبيب

نقـل شـده     ى سيد رشتى كه در مفـاتيح       من وقتى چشمم به آن حضرت افتاد قضيه       
  .بيادم آمد

  .برو و از آن حضرت چيزى بخواه: به آقا حسن گفتم
آقا خواهش دارم با دست مبارك خودتان       : فتآقا حسن جلو رفت و سالم كرد و گ        

  .دشتى به من بدهيد
حاجت تـو هـم   : دهند، سپس رو كردند به من و فرمودند      اى مى  حضرت به او سكّه   

نزد آقاى بروجردى است، وقتى به قم رفتى نزد آقاى بروجردى برو و بگو چرا از حال                 
بود به مـن فرمودنـد      ى ديگر كه سرّى      فالن كس كه در مصر است غافلى و چند جمله         

  .اللّه بروجردى بگويم و بعد آن حضرت تشريف بردند ةيكه به آ
اند و چيزى بر  آقا حسن وقتى به سكّه نگاه كرد ديد تنها روى آن خطّى ضربدر زده       

  .آن نوشته نشده است
باألخره وقتى به مسجد جمكران رفتيم و قضيه را براى مردم نقل كرديم آنها سـكّه                

ب انداختند و از آن آب به قصد استشفاء آشاميدند و به سر و صورت خود را در ميان آ
اللّه بروجردى   ةيماليدند من هم پس از آنكه از مسجد جمكران به قم برگشتم به منزل آ              



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            234  

ى خصوصى   اللّه بروجردى در جلسه    ةيرفتم ولى تا سه روز موفّق به مالقات حضرت آ         
  .نشدم

سه روز است كه من     : بدون مقدمه فرمودند  روز سوم كه خدمت آن مرحوم رسيدم        
  منتظر تو هستم كجائى؟

  .شدم آقا موانعى بود كه موفّق به مالقات خصوصى نمى: عرض كردم
خواهى به كربال بـروى، لـذا        حاجت تو اين است كه مى     : اللّه بروجردى فرمودند   ةيآ

فرموده بودند بـه    فداه    روحى اللّه ة بقي مبلغى پول به من دادند و من مطالبى كه حضرت         
چـرا آن سـكّه را      : اللّه بروجردى به آقا حسن گفتند      ةياللّه بروجردى عرض كردم و آ      ةيآ

  دهى؟ به افراد معصيت كار و ناپاك نشان مى
آقـا شـما چيـزى بنويـسيد كـه مـن            :  من به آقاى بروجردى عرض كردم كـه        ضمناً

  .گذرنامه بگيرم و به كربال بروم
خواهى فالن دعـاء را بخـوان و از مـرز            تو گذرنامه نمى  : داللّه بروجردى فرمودن   ةيآ

  .عبور كن و به كربال برو
من هم همان روزها حركت كردم و به طرف عراق رفتم وقتى به مرز عراق رسيدم                
با آنكه همراهان من همه گذرنامه داشتند بيشتر از من كه گذرنامه نداشتم معطّل شـدند                

  .ردى گذرنامه نك و احدى از من مطالبه
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  مالقات شصت و پنجم

 روحى فداه سيد و بـزرگ تمـام عـوالم           اللّه ةبقيحضرت  
جهان هستى اسـت، امـروز خـداى تعـالى كـسى را برتـر و                

 ارواحنا فـداه روى     اللّه ةبقيتر از حضرت     بزرگتر و با عظمت   
  .ى زمين خلق نكرده است كره

اشته كسى كه او را دوست داشته باشد، خدا را دوست د          
و كسى كه او را دشمن داشته باشد، خدا را دشمن داشـته و              
كسى كه او را بشناسد خدا را شناخته و كسى كه او را عزيـز       

  .بدارد خدا را عزيز داشته است
كه يكى از علماء اهـل      » شيخ محمد كوفى  «مرحوم آقاى   

  :فرمود معنى معاصر است مى
آن شب و شب بيـست و يكـم         در شب نوزدهم ماه رمضانى بود كه تصميم گرفتم          

عزاى حضرت اميرالمؤمنين    ماه رمضان را در مسجد كوفه بيتوته كنم و ضمنا چون ايام           
ى مصائب آن حضرت فكر كنم و عزادارى         اى بروم و درباره    بود به گوشه  ) عليه السالم (

  .نمايم
لذا شب نوزدهم ماه رمضان نماز مغرب و عشاء را در مقام حـضرت اميرالمـؤمنين                

اى براى افطار كـردن بـروم،        بجا آوردم و بعد تصميم گرفتم كه به گوشه        ) ليه السالم ع(
از اطاق اول گذشتم وقتى به اطاق دوم رسيدم،         . لذا متوجه به طرف شرقى مسجد شدم      

اند و شخصى عبا به خودش پيچيده و روى آن فرش خوابيده             ديدم آنجا فرشى انداخته   
  . روحانيت داشت كنار او نشسته استو شخصى هم از اهل علم كه لباس
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. بيـا اينجـا بنـشين     : من به آنها سالم كردم، آن اهل علم به من جـواب داد و گفـت               
  .اطاعت كردم و در آنجا نشستم

دادم كـه    او احوال علماء و افاضل خوب نجف را از من پرسيد و مـن جـواب مـى                 
  .ى آنها خوب و سالمند الحمدللّه همه

كـه  : ه آنجا دراز كشيده بود چيزى به آن اهل علـم گفـت            در اين بين آن شخصى ك     
ايـن كيـست؟ او در   : من نفهميدم او چه گفت ولى من از آن اهل علم سؤال كـردم كـه       

اين سيد عالَم است من در دل اين سخن را خيلى بزرگ تـصور كـردم و                 : جواب گفت 
سـيد عـالَم فقـط      خواهد اين سيد را خيلى بزرگ معرّفى كند زيـرا            فكر كردم كه او مى    

  .است) عليه السالم( بن الحسن حجةحضرت 
نـه  : اين سيد عالم اسـت، گفـت      : لذا من براى آنكه اشتباه او را رفع كنم به او گفتم           

من ديگر ساكت شدم ولى وقتى به اطراف نگاه كـردم ديـدم در و               . اين سيد عالَم است   
ا مثل شـمعى در مقابـل آفتـاب         چراغه ديوار مسجد كوفه به قدرى پر نور است كه نور         

  .قرار گرفته است
ى آبــى بــه      در اين بين آن معمم آب خواست فورا شخصى ظـاهر شـد و كاســه               

  .ى آن آب را به من داد دسـت او داد، او مقـدارى آب خـورد و بقيـه
ى  تشنه نيستم، آن كسى كه پيدا شده بود و آب را آورده بـود كاسـه     : من به او گفتم   

  .او گرفت و غايب شدآب را از 
نمـاز  ) عليـه الـسالم   (من در اين موقع برخاستم كه در مقام حضرت اميرالمـؤمنين            

  .بخوانم و در مصائب آن حضرت فكر كنم و گريه نمايم
  .روى؟ مـن بـه او نيتم را گفتم كجـا مـى: آن اهـل علـم از مـن پـرسيد

كه چند قدمى بـا ايـن محـل         اللّه و مرحبا گفت و من به طرف مقام           او به من بارك   
  .بيشتر فاصله نداشت رفتم وقتى برگشتم و به آنها نگاه كردم ديدم آنها نيستند
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  مالقات شصت و ششم
ـ خواهنـد خـدمت حـضرت         كسانى كه مى   غالباً اللّـه  ةبقي 

  .روحى فداه برسند بيشتر براى درخواست امور دنيائى است
نويـات و رشـد و      ولى جمعى هستند كه دائما به فكر مع       

) عليـه الـسالم   (كمالند و اگر درخواست مالقات با امام زمان         
را هم دارند تنها و تنها بـراى معنويـات و كمـاالت و لـذّت                
معنوى بردن از محضر مقدس حضرت ولى اللّه االعظم امـام           

  .است) عليه السالم(زمان 
خواهنـد، چـه     اما اگر كسانى پيدا شوند كه هر چـه مـى          

 به امور دنيائى باشد و چه مربوط بـه امـور معنـوى و              مربوط
اخروى از آن حضرت بخواهنـد و بداننـد كـه سـر تـا پـاى                 
وجودشان احتياج است و آن حضرت چون يداللّـه اسـت و            

پروردگـار متعـال از همـه        نيازى اللّه و لسان اللّه و به بى       عين
اللّـه   و همه به او بـه خـاطر آنكـه او وجـه            . نياز است  چيز بى 

خواهند با توسل    است محتاجند و لذا بايد هر چه از خدا مى         
گردند از   به آن حضرت باشد و وقتى به مالقاتش مشرّف مى         
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ربنـا  «: آن حضرت خير دنيا و آخرت را بخواهند و بگوينـد          
 1»اتنا فى الدنْيا حسنَةً و فى االْخرَةِ حـسنَةً وقنـا عـذاب النّـارِ              

به ما در دنيا و آخرت خوبى عنايت كن و          ! اپروردگار: يعنى(
  .بهتر است) ما را از عذاب جهنّم نگهدار

از عـالم   » عبقـرى الحـسان   «در كتاب   » نهاوندى«مرحوم  
» سـيد عبداللّـه قزوينـى     «جليل و سيد بزرگوار مرحوم آقاى       

  :كند كه فرمود نقل مى
بـات عاليـات     هجرى قمرى با زن و فرزندم براى زيـارت بـه عت            1327من در سال    

اى بود كه از نجف اشـرف بـه مـسجد كوفـه رفتـيم رفقـا                  مشرّف شديم، روز سه شنبه    
  .خواستند همان روز به نجف اشرف برگردند

خوب است امشب كه شب چهارشنبه است بـه مـسجد سـهله بـرويم و                : من گفتم 
ن اعمال شب چهارشنبه مسجد سهله را بجا آوريم اول رفقا قبول كردند ولى بعد پشيما              

  .كنيم ما شبانه در اين بيابان حركت نمى: شدند و گفتند
ولى من با سه نفر زن كه همراهم بودند سوار مركب شديم و به طرف مسجد سهله 

مشغول دعاء و اعمال مسجد  رفتيم و نماز مغرب و عشاء را به جماعت خوانديم و بعد
 حتما به طـرف كوفـه   گرديديم، ناگهان متوجه شديم كه از شب خيلى گذشته و ما بايد        

  .برگرديم
من چگونه با سه نفر زن بـه        : گفتم ترس عجيبى بر من غالب شده بود، با خودم مى         

  .تنهائى با يك عرب چهاروادار در بيابان تاريك به كوفه برگردم
عالوه در آن سال عطيه نامى با دولت عـراق يـاغى شـده بـود و بـراى آذوقـه بـه                       

  .ضوع بيشتر سبب ترس من شده بودزد و اين مو مسافرين شبيخون مى
لذا با نهايت اضطراب در قلب به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه متوسل شدم و از                

  .آن وجود مقدس كمك خواستم

                                                 
  .200 ى ى بقره آيه سوره  -1
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كه در وسط مسجد اسـت      ) عليه السالم (ناگهان چشمم به مقام حضرت ولى عصر        
 بود كه خورشيد تمام كرد و مثل آن افتاد، در آنجا روشنائى عجيبى كه چشم را خيره مى

  .شد نورش را در آن محوطه كوچك متمركز كرده است، مشاهده مى
 به طرف مقام رفتم ديدم سيد بزرگوارى با كمال عظمت و جالل و بزرگوارى               فوراً

  .كند در ميان محراب نشسته و عبادت مى
خدمت او دو زانو نشستم و دست مباركش را بوسيدم خواسـتم پيـشانى او را هـم                  

سم كه خود را عقب كشيد و نگذاشـت و مـن كنـار او نشـستم و مـشغول دعـاء و                       ببو
ولى وقتى من به وجـود مقـدس   . زيارت شدم، او هم مشغول دعاء و اذكار خودش بود     

و علـيكم  : گفـت  فرمود و مـى  كردم او جواب مى  ارواحنا فداه سالم مى    اللّه ةبقيحضرت  
  !السالم

كـنم او    من به امام زمانم سـالم مـى       : د گفتم من در دل مقدارى ناراحت شدم با خو       
  .دهد جواب مى

با اطمينان دعاء و عبادت كنيد من به اكبر         : آن وجود مقدس رو به من كرد و فرمود        
ام كه شما را به مسجد كوفه برساند و شام بدهد، من وقتى ايـن را   كبابيان سفارش كرده 

  .ضرت سه حاجت خواستماز آن وجود مقدس شنيدم با او مأنوس شدم و از آن ح
  .وسعت رزق و رفع تنگدستى كه قبول فرمودند: اول
  .اينكه قبر من وقتى مردم در كربال باشد اين را هم قبول فرمودند: دوم
اين در دست مـا نيـست،       : از آن حضرت فرزند صالحى خواستم كه فرمودند       : سوم

پدرى داشـتم كـه دختـر    زيرا در اول جوانى زن (من ديگر ساكت شدم و اصرار نكردم     
دادند و من در حرم حضرت علـى بـن موسـى الرّضـا               خوبى داشت و او را به من نمى       

از خدا خواسته بودم كه آن دختر را بـه مـن بدهنـد ديگـر از خـدا اوالد                    ) عليه السالم (
  ).بعدها او را به من داده بودند لذا اصرار نداشتم كه داراى فرزند بشوم. خواهم نمى

روحى فداه رسيد و او هـم از آن حـضرت           اللّه   ة بقي  زنم خدمت حضرت   بعد از من  
  .سه حاجت خواست يكى آنكه قبل از من بميرد و من او را كفن و دفن كنم

  .وسعت رزق خواست: دوم
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آنكه يا در كربال و يا در مشهد مقدس دفـن شـود كـه آن حـضرت هـر سـه            : سوم
 حوائج برآورده شد و زنم در مـشهد از          بعدها هر سه اين   . (حاجت آن را قبول فرمودند    

  ).دنيا رفت و من خودم او را به خاك سپردم
زن ديگرى كه همراه من بود او هم جلو آمد و او هم سـه حاجـت از آن حـضرت                 

  .خواست
آن را جدم حضرت موسى بن      : يكى شفاى زن پسرش بود كه آن حضرت فرمودند        

  .شفا خواهند داد) عليه السالم(جعفر 
  .روت و مكنت براى پسرش خواست كه آن را هم قبول فرمودندث: دوم
  .طول عمر براى خودش خواست كه آن را هم قبول فرمودند: سوم

و من خودم ديدم كه عروسش در كاظمين شفا يافت و پسرش از ثروتمندان گرديد         
  .و خودش نود و پنج سال عمر كرد

ت و ايـن گفتگوهـا مـن از مقـام           بعد از دعاء و زيار    : گويد سيد عبداللّه قزوينى مى   
  فهميدى اين آقا كه بود؟: بيرون آمدم، زنم به من گفت

  .بودند) عليه السالم(اين آقا حضرت ولى عصر : نه، او گفت: گفتم
من وقتى برگشتم و به داخل مقام نگاه كردم، ديدم نه نورى وجود دارد و نه آن آقا                  

 وسط مقام آويزان است و چيـز ديگـرى          كه تا به حال اينجا بودند، فقط يك فانوس در         
  .ظلمت و تاريكى تمام مسجد و همه جا را فرا گرفته است. نيست

 ارواحنـا فـداه بـوده       اللّه ة بقي اينجا متوجه شدم كه آن نور از وجود مقدس حضرت         
  .است

هر وقت مايل باشيد من شما   : وقتى به كنار مسجد آمدم جوانى نزد من آمد و گفت          
  .رسانم فه مىرا به مسجد كو

  تو كيستى؟: گفتم
حـضرت ولـى    هستم، وقتى نام او را شنيدم يـادم آمـد كـه        » اكبر بهارى «من  : گفت

گويم شـما را بـه مـسجد كوفـه           من به اكبر كبابيان مى    : اند كه  عصر ارواحنا فداه فرموده   
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گويد اسم من اكبر بهائى اسـت و لـذا ناراحـت             برساند و از طرفى من فكر كردم او مى        
  .شدم

  گوئى؟ چه مى: گفتم
نشينم و چـون     ى كبابيان همدان مى    اسم من اكبر بهارى است و من در محلّه        : گفت
  .گويند باشم مرا اكبر بهارى مى ى بهار كه در اطراف همدان است مى اهل قريه

باألخره آن جوان، يعنـى  . آن آقا به من امر فرموده كه شما را به مسجد كوفه برسانم    
ار نفر كه همراه او بودنـد مـا را همراهـى كردنـد و مثـل خدمتگـذار                   اكبر بهارى با چه   

  .گشتند و ما را با كمال محبت به مسجد كوفه رساندند وار دور ما مى پروانه
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  مالقات شصت و هفتم
بـراى  ) سالم اللّه عليهـا   (ى زهراء    محبت حضرت فاطمه  

 بــا حــضرت ى روح و در نتيجــه تــشرّف و مالقــات تزكيــه
روحى فداه بسيار مؤثّر استاللّه ةبقي .  

كـه در رأس  ) علـيهم الـسالم  (ى اطهـار   زيرا تمـام ائمـه    
مصادر كارند به آن حضرت فوق العاده عالقه دارند و نسبت           

  .به آن مخدره كمال احترام را قائلند
ى كبـرى    و در روايات بسيارى محبت حضرت صـديقه       

ده و آن را اكـسير تمـام امـراض          توصيه ش ) سالم اللّه عليها  (
  .دانند روحى مى

در اين زمينه جريانى نقل شده، بسيار پر اهميت است و           
  :كنم من آن را براى شما در اينجا نقل مى

چند سال قبل كه براى زيارت حضرت احمد بن موسى          
شـيراز رفتـه     به) معروف به شاه چراغ   ) (عليه السالم (الكاظم  

رگ آن شـهر در منـزل يكـى از          بودم و جمعى از علمـاء بـز       
علماء كه من در آنجـا وارد بـودم كـه از آن جملـه مرحـوم                 

بودند، بـه ديـدن     » حاج شيخ بهاءالدين محالّتى   «اللّه آقاى    ةيآ
  .من آمده بودند

بـرده  » عبـدالغفّار «در آن مجلس نامى از شخصى به نـام          
 روحى فداه رسيده و قبـرش       اللّه ةبقيشد كه خدمت حضرت     

تان دارالسالم شيراز اسـت كـه مـردم آن را زيـارت             در قبرس 
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اللّه محالّتى او را توصيف      ةيكنند و بيشتر از همه مرحوم آ       مى
  .كردند مى

من فرداى آن روز با ميزبانمان به زيارت قبر آن مرحـوم            
  .رفتيم

و از اصل قضيه اطّالعى نداشتم تا آنكه يكى از دوسـتان            
يادداشـتهائى  » راز شيرازى حاج عبدالرّحيم سراف  «به نام آقاى    

  .به من دادند كه من آنها را ببينم
شـما آيـا اطّالعـى از       : من قبل از مطالعه به ايشان گفـتم       

  .عبدالغفّار نامى كه در شيراز دفن است داريد يا خير
معظّم له ظاهرا فراموش كرده بودند كـه آن قـضيه را در             

  .دهند اند و به من مى همين يادداشتها نوشته
  .شناسم نه من او را نمى: فتندلذا گ

ولى من وقتى يادداشتهاى ايشان را در شب هفدهم مـاه           
ى مرحـوم عبـدالغفّار    كردم ديدم قضيه  مطالعه مى  1405صفر  

را مشروحا نوشته و اتّفاقا من به جائى از اين كتـاب رسـيده              
  .بودم كه بسيار مقتضى بود آن قضيه نقل شود

از نظـر  (يير در عبـارت  لذا آن حكايت را با مختصرى تغ  
سـرافراز شـيرازى     از يادداشتهاى آقا حاج عبـدالرّحيم     ) ادبى

  .كنم نقل مى
اللّـه آقـاى    ةيجد مرحوم آ  » حاج شيخ محمد حسين محالّتى    «در زمان مرحوم آقاى     

ى خان   پشتى وارد مدرسه   حاج شيخ بهاءالدين محالّتى شخصى با لباس مندرس و كوله         
  .خواهد م مدرسه اطاقى مىشود و از خاد شيراز مى

بايد از متصدى مدرسه كه آن وقت شخصى به نام سيد رنگرز            : گويد خادم به او مى   
  .بوده درخواست اطاق بكنى

  .نمايد كند و درخواست اطاق مى لذا آن شخص به متصدى مدرسه مراجعه مى
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 اينجا مدرسه اسـت و تنهـا بـه طـالّب علـوم دينيـه حجـره         : گويد او در جواب مى   
  .دهيم مى

خواهم كه  دانم ولى در عين حال از شما اطاق مى كه اين را مى: گويد آن شخص مى
  .چند روزى در آنجا بمانم

  .دهد كه به او اطاقى بدهند تا او در رفاه باشد متصدى مدرسه ناخودآگاه دستور مى
  

بندد و با كسى رفت و آمـد         شود و در را به روى خود مى        آن شخص وارد اطاق مى    
  .كند مىن

كند ولى همه روزه صبح كـه        خادم مدرسه طبق معمول، شبها درِ مدرسه را قفل مى         
  .بيند در باز است خيزد مى از خواب برمى

  .گويد شود و قضيه را به متصدى مدرسه مى باألخره متحير مى
من بيـاور تـا      دهد امشب در را قفل كن و كليد را نزد          او به خادم مدرسه دستور مى     

  .رود كند و از مدرسه بيرون مى ه كسى هر شب در را باز مىببينم چ
  .بيند در مدرسه باز است و كسى از مدرسه بيرون رفته است صبح باز هم مى

آنها بخاطر آنكه اين اتّفاق از شبى كه آن شخص به مدرسه آمده افتاده است بـه او                  
ى اسـت ولـى     گويد حتمـا در كـار او سـرّ         شوند و متصدى مدرسه با خود مى       ظنين مى 

رود نزد آن شخص و بـه او اظهـار           دارد و روزها مى    موضوع را نزد خود مخفى نگه مى      
خواهد كه لباسهايش را بـه او بدهـد تـا آنهـا را بـشويند و بـا                    كند و از او مى     عالقه مى 

گويد من به كسى احتياج      كند و مى   ى اينها ابا مى    طالّب رفت و آمد كند، ولى او از همه        
  .ندارم

گذرد تا اينكه يك شب شخص تازه وارد، مرحوم آقاى حاج      ى بر اين منوال مى    مدت
ـ جد مرحـوم آ   (شيخ محمد حسين محالّتى      و ) اللّـه حـاج شـيخ بهاءالـدين محالّتـى      ةي
گويد چون عمر من بـه       كند و به آنها مى     ى خود دعوت مى    متصدى مدرسه را در حجره    

نم و خواهش دارم مرا در محلّ خوبى دفن         ك اى دارم براى شما نقل مى      آخر رسيده قصه  
  .كنيد
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  .و مشهور به مشهدى جونى اهل خوى و سرباز هستم» عبدالغفّار«اسم من 
ى مـا كـه      گذراندم روزى افـسر فرمانـده      من وقتى در ارتش خدمت سربازى را مى       

جسارت كـرد مـن هـم از خـود          ) سالم اللّه عليها  (ى زهراء    سنّى بود به حضرت فاطمه    
دم و چون كنار دست من كـاردى بـود و مـن و او تنهـا بـوديم آن كـارد را                       خود ش  بى

كربال رفتم، مدتى در     برداشتم و او را كشتم و از خوى فرار كردم و از مرز گذشتم و به               
  .آنجا ماندم سپس در نجف اشرف و بعد در كاظمين و سامراء مدتها بودم

 كنار قبر مطهر حضرت على بن روزى به فكر افتادم كه به ايران برگردم و در مشهد 
  .ى عمر را بمانم بقيه) عليه السالم(موسى الرّضا 

كنيـد   ولى در راه به شيراز رسيدم و در اين مدرسه اطاقى گرفتم و حاال مشاهده مى               
  .كه مدتى است در اينجا هستم

ديدم قفل و در مدرسه براى من باز         خواستم مى  آخرهاى شب كه براى تهجد بر مى      
رفتم در كنار كوه قبله و نماز صبح را پشت سر حضرت             شود و من در اين مدت مى       مى

خواندم و من بر اهل اين شهر خيلى متأسف بودم كه چـرا از               ولى عصر روحى فداه مى    
حاضـر  ) عليـه الـسالم  (اين همه جمعيت فقط پنج نفر براى نماز پشت سر امـام زمـان             

  .شوند مى
گويند انشاءاللّه  محالّتى و متصدى مدرسه به او مى  مرحوم حاج شيخ محمد حسين      
  .مانيد بخصوص كه كسالتى هم نداريد بال دور است و شما حاال زنده مى

نه غيرممكن است كه فرمايش امـامم حـضرت ولـى عـصر             : گويد او در جواب مى   
  .روى صحيح نباشد همين امروز به من فرمودند كه تو امشب از دنيا مى) عليه السالم(

خوابد و بيش از     كشد و مى   اى روى خودش مى    كند مالفه  باألخره وصيتهايش را مى   
  .رود كشد كه از دنيا مى اى نمى لحظه

فرداى آن روز مرحوم آقاى حاج شيخ محمـد حـسين محالّتـى بـه علمـاء شـيراز                   
مرحوم محالّتـى    و خود » حاج شيخ مهدى كجورى   «گويد و مرحوم آقاى      جريان را مى  

  .ند كه بايد شهر تعطيل شود و با تجليل فراوان مردم از او تشييع كنندكن اعالم مى
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نماينـد   باألخره او را در قبرستان دارالسالم شيراز، طرف شرقى چهار طاقى دفن مى            
و اآلن قبر آن بزرگوار مورد توجه خـواص مـردم شـيراز اسـت و حتّـى از او حاجـت                  

اللّه محالّتى به زيـارت قبـر او    ةيرحوم آخواهند و مكرّر علماء و مراجع تقليد مثل م        مى
  .روند رفتند و مى مى

  .قبر او در قبرستان شيراز معروف به قبر سرباز يا قبر توپچى است
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  مالقات شصت و هشتم
 روحـى لـه الفـداء از روى         اللّه ةبقياگر كسى به حضرت     

ــه فريــاد او   ــل شــود آن حــضرت ب اخــالص و يقــين متوس
  .رسد مى

كـه يكـى از     » حاج عبدالرّحيم سـرافراز شـيرازى     «آقاى  
متدينين و دانشمندان معاصرند و كتابهاى علمـى و تـاريخى           

، نقـل  »مـسجد جمكـران اسـت   «اند كه منجمله كتـاب       نوشته
  :كردند كه مى

نقل كردند كه » حاج على اصغر سيف« هجرى قمرى آقاى 1400در روز عيد قربان 
ز، زنى از خارج گرفته بود و او را مسلمان كرده بود و بـراى اولـين                 يكى از اطباى شيرا   

  .بار به سفر حج برده بود
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ى اعمـال حـج      در برنامه ) عليه السالم ( به او گفته بود كه حضرت ولى عصر          ضمناً
حضرت بشو تا    كنند و اگر ما تو را، يا تو كاروان را گم كردى متوسل به آن               شركت مى 

  .فرمايند و به كاروان ملحقت كنندتو را راهنمائى ب
شود، جمعيت كاروان و خود آقاى دكتـر          آن خانم در صحراى عرفات گم مى       اتّفاقاً

  .شوهر آن خانم ساعتها به جستجوى او برخواستند ولى او را پيدا نكردند
دانستند چـه   پس از دو ساعت كه همه خسته در ميان خيمه جمع شده بودند و نمى             

  هان ديدند آن زن وارد خيمه شده از او پرسيديم كجا بودى؟بايد بكنند، ناگ
ـ  گم شده بودم و همان گونه كه دكتر گفته بود متوسل بـه حـضرت              : گفت اللّـه  ة بقي 

شدم، اين آقا آمدند با آنكه من نه زبـان فارسـى بلـد              ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف    (
 حـرف زدنـد و مـرا بـه خيمـه            بودم و نه زبان عربى در عين حال با من به زبان خودم            

اهل كاروان هر چه به آن طرفى كـه آن زن اشـاره         . رساندند و لذا از اين آقا تشكّر كنيد       
عليـه  (كرد نگاه كردند كسى را نديدند و باألخره معلوم شد كه حضرت ولى عـصر                 مى

  .بينند بيند ولى سائرين نمى را فقط آن زن مى) السالم
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  و نهممالقات شصت 
پـردازد   ى نفس خـود نمـى      گاهى انسان خودش به تزكيه    

ولى چون داراى عقايد خوبى است و خـداى تعـالى روح او            
دارد پروردگار متعال با فـشارهاى دنيـائى او را           را دوست مى  

  .كند تزكيه و تصفيه مى
  .و لذا يك مسلمان نبايد از بالهاى دنيا ناراحت باشد

ى گناهـان او     رسد يا كفّـاره    زيرا بالهائى كه به انسان مى     
رسـاند و او   كند و به مقام قرب مـى  است و يا او را تزكيه مى   

  .نمايد مى) عليه السالم(را اليق مالقات با امام زمان 
از سـيد عبـدالرّحيم خـادم       » مسجد جمكـران  «در كتاب   

  :كند كه مسجد جمكران نقل مى
جمكران رفتم ديـدم     جدشايع شده بود روزى به مس     » وبا« كه مرض    1323در سال   

تو كه هستى و چه    : مرد غريبى در مسجد نشسته و حال توجه خوبى دارد از او پرسيدم            
  كنى؟ مى

است و كاسـبم و چـون بـه مـردم نـسيه             » على اكبر «من اهل تهرانم و اسمم      : گفت
دادم و آنها دچار مرض وبا شدند و مردند تمام اموال من از بين رفت و مـن ناچـار                     مى

 بن الحسن روحى فـداه نظـر لطفـى بــه    حجةام شايد حضرت     د جمكران آمده  به مسج 
  .من بفرمايد

اين شخص سه ماه در مسجد جمكران ماند و به گرسنگى و عبادت صبر كرد پـس   
خواهم به كربال بـروم و       قدرى كارم اصالح شده مى    : از اين مدت يك روز به من گفت       

برايم معلوم شد كه بايد كارم در       : شت و گفت  پياده به كربال رفت، پس از شش ماه برگ        
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باز اين دفعه هم سه ماه ماند و مشغول عبـادت و توسـل      . مسجد جمكران درست شود   
  .بود) عليهم السالم(به اهل بيت عصمت و طهارت 

خواست به طرف قم و تهران بـرود و           وقتى مى  1323روز ششم ماه مبارك رمضان      
من از او تقاضا كردم كه شب را به منزل ما بيايد و             حاجتم برآورده شده است     : گفت مى

قبول كرد شب كه در منزل نشسته بوديم و من با اصـرار             . فرداى آن روز به تهران برود     
چون تو مدتها است بـه  : گفت. ى خود را براى من بگويد كردم كه قضيه   از او تقاضا مى   
  .كنم ين قضيه را نقل مىاى و خادم مسجد جمكرانى، تنها براى تو ا من محبت كرده

در مدتى كه من در مسجد جمكران بودم با يكى از اهالى ده جمكران قرار گذاشته                
بودم كه هر روز يك نان براى من بياورد و من پولش را يكجا به او بدهم يك روز بـه                     

دهـم   كه ديگر به تـو نـان نمـى         :ده جمكران رفتم كه نان بگيرم آن شخص به من گفت          
  .ياد شده استچون حسابت ز

مدتى من چيزى نداشتم كه بخـورم حتّـى يـك روز از گرسـنگى مقـدارى از ايـن                    
كم مريض شدم شبى در يكى از        علفهائى كه كنار جوى آب بيرون آمده بود خوردم، كم         

حجرات مسجد جمكران احساس كردم كه ديگر قدرت بر حركت ندارم ولى نصفهاى             
ديدم نور عجيبى ساطع است و ايـن نـور   » انكوه دو برادر«شب بود كه از پنجره طرف    

به قدرى وسيع بود كه تمام آن كوه با عظمـت را روشـن نمـوده و ايـن نـور همچنـان                
ام ايستاده و آن نور      شدت كرد تا آنكه من ناگهان متوجه شدم كه كسى پشت در حجره            

  .از او است
و جاللـت   من هر طور بود برخاستم و در را باز كـردم، ديـدم سـيدى بـا عظمـت                    

عجيبى وارد اطاق شد و سالم كرد، من جواب دادم و ابهت او مرا گرفت كه نتوانـستم                  
  . روحى فداه استاللّه ةبقيچيزى بگويم ولى من متوجه شدم كه او حضرت 

سـالم اللّـه   (ى زهـراء     چون متوسل به حضرت فاطمـه     : آن حضرت به من فرمودند    
اند نزد رسول    شفيعه شده ) عليها السالم (برى  ى ك  ام حضرت صديقه   اى جده  شده) عليها
اند كـه مـن حاجتـت را         و آن حضرت به من حواله فرموده      ) صلى اللّه عليه و آله    (اكرم  
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ات  هر چه زودتر حركت كن و به وطنـت برگـرد كـه زن و بچـه       : بدهم و سپس فرمود   
  .گذرد و در آنجا كارت اصالح شده است باشند و به آنها سخت مى منتظرت مى

  
  .آقا خادم مسجد چشمش نابينا شده اگر ممكن است او را شفا بدهيد: گفتم

  .نه صالح او در اين است كه او نابينا باشد: فرمودند
  .بيا با هم به مسجد برويم و نماز بخوانيم: سپس به من فرمودند

چشم قربانت گردم و با آن حضرت حركت كرديم و به طرف مسجد رفتـيم               : گفتم
البتّـه آن زمانهـا چـاهى دم در    ( چاهى كه دم در مـسجد اسـت رسـيديم            تا آنكه به لب   

شخصى از چـاه بيـرون      ) ريختند هاى خود را در آن مى      مسجد كنده بودند كه مردم نامه     
  .آمد و حضرت به او كلماتى فرمودند كه من نفهميدم چه گفتند

آن بعد شخصى از داخل مسجد بيرون آمد و ظرف آبى در دستش بـود و آن را بـه        
تو هم با : ى آب را به من دادند و فرمودند حضرت داد آقا با آن آب وضو گرفتند و بقيه

سپس با آن حضرت    . اين آب وضو بگير، من هم اطاعت كردم و با آن آب وضو گرفتم             
  .داخل مسجد شديم

كنيـد؟   شما چه وقت ظهور مـى     :  روحى فداه عرض كردم    اللّه ةبقيضمنا به حضرت    
رسد كه از اين سؤالها بكنى تو را نمى: ير به من فرمودندآن حضرت با تغي.  

رسد كه   هستى ولى تو را نمى    : خواهم از ياران شما باشم، فرمودند      آقا من مى  : گفتم
  .از اين گونه مطالب سؤال كنى

 روحى فداه در مـسجد تـشريف   اللّهةبقيپس از اين دو سؤال ناگهان ديدم حضرت       
اهل : فرمودند شنيدم كه مى  ولى صداى آن حضرت را مىندارند و از نظرم غايب شدند،

  .باشند زود برو و عيالت منتظرت مى
  .زن من علويه است: گفت  او مىضمناً
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  مالقات هفتادم
در احاديث بـسيارى وارد شـده كـه آيـات قـرآن بـراى               

  .امراض جسمى و روحى بسيار مفيد است
در كتـاب   » ىمحمد تقى نجفـى اصـفهان     «اللّه   ةيمنجمله آ 

  .نويسد مى» هاى قرآن خواص آيات و سوره«
هر كه چهل روز، روزى يك مرتبه       : نقل شده كه فرمود   ) عليه السالم (از امام صادق    

ى حشر را بخواند و اگر يك روز از او فوت شد چهله را از سـر بگيـرد، خـداى                      سوره
ته باشد پروردگار متعال يعنى اگر مهمى يا حاجتى داش. كند تعالى مهماتش را كفايت مى

  .نمايد آن را برآورده مى
به حضرت اميرالمؤمنين ) صلى اللّه عليه و آله(و نيز نقل كرده است كه رسول اكرم 

ى حشر را بخوان تا خداى تعالى شرّ دنيا و           كه هر شب سوره   : اند فرموده) عليه السالم (
  .آخرت را از تو بردارد

ى حـشر     قرائت سوره  و باألخره روايات و خواصى براى     
ى آخر آن سوره نقـل شـده كـه در اينجـا              باالخص چهار آيه  

  .مقتضى نقل آنها نيست
گردد كه   شود استفاده مى   ولى از جريانى كه ذيالً نقل مى      

اين آيات براى شفاى جميع دردها مفيد است زيرا عمل امام           
  .مانند كالمش حجت است) عليه السالم(معصوم 
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ــاب  ــر«در كت ــسجد جمك ــه » انم ــده ك ــل ش ــاى : نق آق
  :گفت مى» آقاى شوفر حسين«

در زمان طفوليت مادرم فوت شده بود و پدرم زن ديگرى گرفته بود، من ناراحـت                
كم شغل ميكانيكى    بودم و از اراك وطن اصليم فرار كردم و مشغول رانندگى شدم و كم             

شدم، در ايـن بـين      اى كه مال يهوديها بود مشغول ميكانيكى         را ياد گرفتم و در كارخانه     
براى معالجه بـه    . مبتال به كمردرد شديدى گرديدم كه فوق العاده مرا ناراحت كرده بود           

يعنى اطبـاء بـه     . اى از آن همه معالجات حاصلم نشد       اطباء زيادى مراجعه كردم و نتيجه     
  .كه عصب موضع درد، ضعيف شده و عالجى ندارد: من گفتند

 روحى فداه متوسـل شـدم و        اللّه ةبقيه حضرت   لذا من به مسجد جمكران رفتم و ب       
. اى نگرفتم و بـه قـم برگـشتم         خانه مسجد جمكران ماندم ولى نتيجه      چند روز در قهوه   

اى  خانـه كـه انـسان نتيجـه        از ماندن در قهـوه    : گويند شبى در خواب ديدم كه به من مى       
من مجـددا   . شود، بلكه بايد در خود مسجد بيتوته كنى تا به مقصد برسى            حاصلش نمى 

به مسجد جمكران برگشتم و قصد داشتم در ايام البيض ماه رجب عمل ام داود را بجـا           
داده  بياورم، شبى در مسجد تنها بودم، هيچ كس در آنجا نبود، اعمال مـسجد را انجـام                
اى آن  بودم، ناگهان ديدم سيد جليل القدرى كه تمام لباسهايش سبز بود و نور غير زننده

احاطه كرده بود در كنار من در ميان مسجد نشسته، مـن هـم در آن موقـع در                   سبزى را   
  .كرد نهايت ناراحتى بودم كمرم در آن لحظه به شدت درد مى

  چه دردى دارى؟: آن آقا رو به من كرد و فرمود
  .كند مدتى است كه كمرم سخت درد مى: گفتم

يـك از    ند و يـك   هاى پشت من كـشيد     آن آقا نزديك من آمدند و دست روى مهره        
كرد رسيد، موضـع     اى كه درد مى    ها را زير دست گذاردند تا آنكه دستشان به مهره          مهره

. خواندنـد  ى حشر را مى    ى اواخر سوره   ى شريفه  درد را با كف دست مالش دادند و آيه        
عا منْ خَشْيةِ اللّه و تلْك      لَو اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْانَ على جبلٍ لَرَأَيتَه خاشعا متَصد        «: فرمايد كه مى 

                  ـوةِ هالـشَّهاد بِ والْغَي معال والّ ها لهالَّذى الا اللّه وتَفَكَّرُونَ هي ملَّهلنّاسِ لَعها لثالُ نَضْرِباالَْم
م الْمـؤْمنُ الْمهـيمنُ الْعزيـزُ       الرَّحمنُ الرَّحيم هو اللّه الَّذى الاله االّ هو الْملك الْقُدوس السال          
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الْجبار الْمتَكَبرُ سبحانَ اللّه عما يشْرِكُونَ هو اللّه الْخالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه االَْسماء الْحسنى              
كيمزيزُ الْحالْع وه ضِ واالَْر و مواتى السما ف لَه حبس1.»ي  

كند، سپس  خوب شدى، من حركتى به خود دادم ديدم كمرم درد نمى   : مودو بعد فر  
بدن خـود را بـه طـرف راسـت و چـپ حركـت دادم، احـساس دردى نكـردم از جـا                  

چند . توانستم حركت كنم   قبالً نمى  توانم برخيزم و حال آنكه     برخاستم، ديدم راحت مى   
م اثـرى از درد در بـدنم      قدمى راه رفتم و در ايوان مسجد جمكران مقدارى دويدم، ديد          

  .وجود ندارد
سنگ سنگينى بيرون مسجد افتـاده بـود، روى دسـت بلنـد كـردم، ديـدم نـاراحتم                   

و باألخره هر چه توانستم خودم را امتحان نمودم ديدم به هيچ وجـه اثـرى از                 . كند نمى
 روحى فداه تـشكّر كـنم،       اللّه ة بقي كسالتم وجود ندارد، برگشتم به مسجد كه از حضرت        

آن حضرت در مسجد نبودنـد و بلكـه در هـيچ كجـاى مـسجد جمكـران و بيابانهـاى                     
  .اطرافش كسى غير از من وجود نداشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .25 تا 22ى حشر آيات  سوره -1
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  مالقات هفتاد و يكم
ى منـوره     هجرى شمـسى كـه بـه مدينـه         1353در سال   

ى شبى كه شهر مدينه كـامالً خلـوت          مشرّف شده بودم، نيمه   
لسالم را خراب كرده بودنـد      ا بود و ساختمانهاى قسمت باب    

  .و هنوز سايبانهاى فعلى آن قسمت را نساخته بودند
ميدان وسيعى، كه از ديوارهاى حرم تا خيابان مقابل مـسجد غمامـه امتـداد داشـت         
وجود پيدا كرده بود، چون در آن آخر شب هنوز درهاى حرم را باز نكرده بودند من و                  

نشسته بوديم و از هر درى      ) ى اللّه عليه و آله    صل(» مسجد النّبى «رفيقم پشت ديوارهاى    
سـخن بـه ميـان آمـده بـود و           ) عليه السالم ( بن الحسن    حجةى حاالت حضرت     درباره

  از شما سؤالى دارم؟: نموديم ضمنا رفيقم گفت اظهار عالقه به آن حضرت مى
  .بپرسيد: گفتم
ى  لفـداء در مدينـه     ارواحنا لتـراب مقدمـه ا      اللّه بقيةآيا ممكن است حضرت     : گفتند

  منوره منزلى نداشته باشند؟
اى داشـته    چرا ممكن نباشد، الزم نيست كه آن حضرت در هر شـهرى خانـه             : گفتم

  .ى دوستانشان متعلّق به ايشان است باشند، بخصوص با توجه به اينكه خانه
  .اى دارند ى منوره خانه نه من معتقدم كه آن حضرت در مدينه: رفيقم گفت

  ن خانه كجا است؟آ: گفتم
  نشستم؟ دانستم كه اينجا نمى ى آن حضرت را مى اگر من خانه: فرمود
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دانستم كه وقتى ايـن حـاالت بـراى محبـين آن             من مى (
تــوان  گيــرى مــى آيــد، بــا مختــصر پــى حــضرت پــيش مــى

  :)هاى زيادى نمود لذا گفتم استفاده
 ارواحنا فـداه    اللّه بقيةداشتم، يعنى معتقد بودم كه حضرت        من اگر اين اعتقاد را مى     

ى منـوره بـودم تمـام        اى دارند، در اين چند روزى كه در مدينـه          ى منوره خانه   در مدينه 
ى آن   كردم تـا خانـه     زدم و از اسم صاحب منزل سؤال مى        هاى مدينه را مى    درهاى خانه 

حضرت را پيدا كنم و اضافه كردم، كه اگر اين عمل بـا جـديت و پـشت كـار داشـتن                      
كـشد، تـا آنكـه انـسان      ى انجام بشود، نهايت پنج الى شش روز بيشتر طول نمى       صحيح
كند، مگر مدينه چقدر خانه دارد و اين مـدت زحمـت و              ى آن حضرت را پيدا مى      خانه

حتّى خجالت كشيدن و احتماالً از مردم فحش و ناسزا شنيدن، بـراى رسـيدن بـه ايـن                   
  .ارزش دارد هدف مقدس

ـ ، غيرت و لطف و محبت حضرت        و حال آنكه من معتقدم     ارواحنـا فـداه     اللّـه  ةبقي 
دهد، كه دوستش براى رسيدن به او تا اين حد زحمت و خجالـت بكـشد و                  اجازه نمى 
گذارند، پس از يكى دو در خانه زدن بيشتر معطّل شويد و خانـه خـود را بـه                    طبعا نمى 

  .دهند شما نشان مى
 كـه آن حـضرت در مدينـه منـوره           ولى چون من معتقد نيستم، يعنـى يقـين نـدارم          

  .ام اى داشته باشند، اين عمل را انجام نداده خانه
ى  و خالصه به قدرى در اين باره با معظّم له حرف زدم، كه ايشان در همـان نيمـه                  

شب از جا برخاست و ايستاد من هم ايستادم و متحير بود كه از كجا و از كدام طـرف                    
، من در هر لحظه منتظـر لطفـى از طـرف حـضرت              كرد شروع كند و به اطراف نگاه مى      

اى پـر    ناگهان در صورتى كه سراسر اين ميدان وسـيع پرنـده          .  ارواحنا فداه بودم   اللّه ةبقي
ها بخواب بودند، سكوت عجيبى همه جـا را گرفتـه بـود،              ى مردم در خانه    زد همه  نمى

 بـه زبـان     رسيد، كـه شخـصى     صدائى از طرف خيابان مقابل مسجد غمامه به گوش مى         
آمـد نگـاه     ما به طرفـى كـه صـدا مـى         » از اين طرف، از اين طرف     «زند   فارسى صدا مى  

توانستيم خـصوصيات قيافـه و لباسـش را تـشخيص            كرديم، از دور شخصى را كه نمى      
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ى اول فكـر كـردم كـه         من با خودم در مرحله    . زند دهيم ديديم، كه ظاهرا ما را صدا مى       
زنـد و اشـگ از       صدا مى ) عليه السالم (ضرت ولى عصر    شايد او ما را به طرف خانه ح       

  .ديدگانمان جارى شد و بدون معطّلى به آن طرف حركت كرديم
حتما يكى  : ى دوم خيلى دير باورم، با خود گفتم        من كه در اين جريانات در مرحله      

 طـرف   او ما را به آن     ايم، از ايرانيها خيال كرده كه ما رفقاى او هستيم و راه را گم كرده             
كند ولى آن شخص پس از آنكه مـا را صـدا زد بـه طـرف                  زند و راهنمائى مى    صدا مى 
  .هائى كه در آن حدود بود رفت و ما ديگر او را نديديم كوچه

باألخره پس از ده دقيقه به آن محل رسيديم، ولى باز در آن محل كه سر سه راهـى                   
  .بود متحير بوديم، كه بايد از كدام طرف برويم

اى قـويى آرامـش      ديد چند لحظه بيشتر طول نكشيد كه صداى موتـور دنـده           اين تر 
خيابان را بهم زد و موتور سوارى از انتهاى خيابانى كه مقابل مسجد غمامه است، پيـدا                 
شد وقتى كه به ما رسيد از سرعتش كاهيد و توقّف كوتاهى نـزد مـا كـرد و اشـاره بـه                       

... از اين طـرف     «:  با زبان قارسى گفت    الحرم است نمود و    خيابان فرعى كه پشت فندق    
  .و با سرعت از ما دور شد» ...از اين طرف 

  .ها طبيعى نيست خواستم كم كم احتمال بدهم كه اين راهنمائى در اينجا من هم مى
زيرا اگر فرد اول به حسب تصادف آن صدا را زده بود، ديگـر ايـن موتـورى، كـه                    

شوند، عادى نبوده بخصوص كه اين موتور        ار نمى ها در مدينه موتور، سو     معموالً ايرانى 
سوار نزديك ما توقّف كرد و ما را ديد و ممكن نيست كه ما را با رفقاى خودش اشتباه                   

  .كرده باشد
به طرف آن خيابان ) عليه السالم(به هر حال با اشك ريزان و ذكر يا صاحب الزّمان   

يابان نرفته بوديم كه ديـديم، جمعـى   فرعى به راه افتاديم، هنوز ده قدمى بيشتر در آن خ   
حدود ده نفر جوان اطراف مرد با شخصيتى را كه لباس عربى در برداشت گرفته بودند                

انـد و    اى خارج شده   روشن بود كه تازه از خانه      دادند و خوب   و سخنان او را گوش مى     
دند آن  آمدند وقتى به ما رسـي      خواهند به جائى بروند و آهسته آهسته به طرف ما مى           مى
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مـا جـواب داديـم      ) سالم عليكم : (مرد بزرگوار و با شخصيت نگاهى به ما كرد و گفت          
  .ولى اين سالم و آن نگاه به قدرى دلربا و جذّاب بود كه ما را مبهوت كرده بود

اند وقتى به پشت سر نگاه كـردم،         من به فكر افتادم كه ببينم آنها از كجا بيرون آمده          
 است و كامالً مشخّص است كـه آنهـا از ايـن منـزل بيـرون                 اى روشن  ديدم چراغ خانه  

ى سـه   اند، در منزل چوبى بود و به جاى شيشه روى در ميل گردهـائى بـه فاصـله           آمده
. خانه كامالً قديمى و بدون تشريفات ظـاهرى بـود         . انگشت از هم جدا نصب شده بود      

نه بود زير آن     خادم آن خا   داخل منزل پشت در چراغى روشن بود و شخصى كه ظاهراً          
باالى در خانه تابلوئى نصب بود و چـراغ نـسبتا پـر نـورى روى آن         . چراغ ايستاده بود  

روى . تابلو روشن شده بود، كه كامالً تابلو و مقدارى از سطح خيابان را منور كرده بود               
 البتّه ترتيـب    »منزل المهدى الغوث  «: اى نوشته شده بود    اين تابلو با خطّ طالئى برجسته     

باالى تابلو قرار گرفته و در سطر دوم كلمات         » منزل«ى   ته به اين نحوه بود كه كلمه      نوش
               : به همين نحوه كه اينجا نوشته شده»المهدى ـ الغوث«

 
 

  

  منزل
  

  ـ الغوث المهدى
  

قرار داشت وقتى اين را ديديم يقين كرديم، كه با سهولت به مقصد و هـدف خـود                  
ايـم مـن كـه هنـوز          ارواحنا فداه را پيدا كرده     »بقية اللّه « نور حضرت    رسيده و خانه پر   

خواستم از موضوع بيشتر تحقيق كـنم خـود را پـشت ميـل گردهـاى آن در چـوبى                     مى
: رساندم و از مردى كه زير چراغ در داخل منزل ايستاده بـود بـه زبـان عربـى پرسـيدم                   

 با كمـال محبـت بــا لبهـاى         او. صاحب خانه در خانه است    : يعنى» صاحب البيت فيه  «
  .يعنى همين اآلن تشريف برد» اآلن راح«: متبسم به من جواب داد و گفت

رفتند، صاحب خانه است، نامش      من دانستم كه آن آقائى كه با جمعى در خيابان مى          
ـ  است ولى آيا حقيقتا او حضرت        »الغوث«است، لقبش   » مهدى« االعظـم امـام     اللّـه  ةبقي 
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آيا من لياقت آنكه يك نظر به صورت مباركش چشمم افتاده           ! بوده؟) المعليه الس (زمان  
  !ام؟ باشد داشته
چارگان است، اشك و آه ما را امان   چيست؟ يعنى تنها او پناهگاه بى»الغوث«معنى 

داد، كم كم مستخدم آن خانه چراغ داخل منزل را خاموش كرد، مثل آن كـه رفـت                   نمى
  .بخوابد

ان دچار طوفان فكرى عجيبى شده بودم، كـه نزديـك بـود             ولى من در باطن آن چن     
شود مثل منى به اين فيض عظمى لياقـت پيـدا            مگر مى : گفتم قالب تهى كنم، با خود مى     

  .كند
از طرف ديگر با توجه به اينكه آن موتور سوار به فارسى با مـا حـرف زد و مـا را                      

گذارنـد و     روى خود نمـى    را» مهدى«راهنمائى كرد و ديگر آنكه معموالً اهل سنت نام          
حتى شيعيان مدينه هم از باب تقيه كمتر اين نـام مقـدس را دارا هـستند، مـرا اميـدوار                     

  .نمود كه شايد اين لياقت نصيبم شده باشد مى
به هر حال حدود يك ساعت پشت آن در نشستيم و سـپس حركـت كـرديم و بـه                    

 و من در آن سفر نتوانـستم        محل اقامتمان رفتيم، صبح آن شب كاروان ما عازم مكّه بود          
دو مرتبه به در آن خانه بروم ولى در سفرهاى بعد كه موفق به زيارت مدينه منوره شده         
بودم، به آنجا رفتم چند خانه شبيه يكديگر در آنجا بود ولى آن تابلو روى هيچ يـك از                   

  .آن درها نبود
فرمائيد كه آن حضرت حتى راضـى نـشدند          مالحظه مى 

 خانه را بزنيم و يك صاحب خانـه مـا را            كه ما حتى در يك    
ببيند و ما از او خجالت بكشيم، جان و مال و پدر و مادرمان              

  .فداى اين چنين آقاى مهربانى باد
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  مالقات هفتاد و دوم
االسالم والمسلمين جناب آقاى حـاج       ةحجمرحوم شهيد   

استادى داشت به نام آقاى شيخ      » نژاد سيد عبدالكريم هاشمى  «
كـه من مختصر شـرح حـالى از        » االسالم كاشانى  على فريده «

  .ام نوشته» پرواز روح«او در كتاب 
  :كرد كه نقل مى» نژاد هاشمى«شهيد 

شبـى مـرحوم استـادم در ايـوان اطـاق فـوقانـى كـه در قـم بـراى زنـدگى اجـاره 
 ارواحنـا فـداه   »اللّه ةبقي«كـرده بـوديـم، رو بـه حيـاط منزل ايستـاده بـود و حضـرت           

  .نمود كرد و با آن حضرت مناجات مى زيارت مى» آل يس«رابـا زيارت 
كـردم، يعنـى آتـش را بـاد          من هم در كنار او منقل آتش را براى كُرسى درست مى           

  .زدم تا براى زير كرسى آماده شود مى
اش  اش، بيـشتر شـد و گريـه        ناگهان ديدم مرحوم استاد تكانى خورد و حال توجـه         

حـضرت  : شدت كرد من سرم را باال كردم تا ببينم چه خبر است، با كمال تعجب ديدم               
الم  (اللّه ةبقيم مى            ) عليه السكند  در ميان زمين و آسمان مقابل استادم ايستاده و به او تبس

و من در آن تاريكى شب تمام خصوصيات قيافه و حتـى رنـگ لبـاس آن حـضرت را                    
  .ديدم مى

ئين انداختم باز دو مرتبه وقتى سرم را باال كردم آن حـضرت را بـا                سپس سرم را پا   
  .همان قيافه و همان خصوصيات ديدم
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باألخره چند بار اين عمل تكرار شد و در هر مرتبه جمـال مقـدس آن حـضرت را                
كردم، تا آنكه در مرتبه آخر كه سرم را پائين انداختم متوجه شدم كه اسـتادم                 مشاهد مى 

تى سرم را باال كردم و به طرف آن حضرت نگاه نمودم ديگـر آن آقـا را                  آرام گرفت وق  
  .نديدم معلوم شد كه مناجات استادم با رفتن آن حضرت تمام شده است

وقتى من و استادم پس از اين جريان در ميـان اطـاق زيـر كرسـى نشـسته بـوديم،                     
  .مان كنندخواست موضوع را از من كت ام مى استادم به گمان آنكه من چيزى نديده

ديديد؟ او با تعجب از مـن        استاد شما آقا را به چه لباسى مى       : من ابتـداء به او گفتم    
  !مگر تو آن حضرت را ديدى؟: سؤال كرد و گفت

اى جـذّاب كـه خـالى در كنـار           اى سـبز و قيافـه      بلى با لباس راه راه و عمامه      : گفتم
بودم به او گفـتم و       صورت داشت و خالصه آنچه از خصوصيات در آن حضرت ديده          

او مرا تصديق كرد و تشويق نمود و خوشحال شد كه من لياقـت مالقـات بـا آن امـام                     
  .ام را پيدا كرده) عليه السالم(معصوم 

 شمسى هجرى كه بـا مرحـوم شـهيد          1333من در سال    
نژاد به نجف اشرف براى تحصيل رفته بودم، در شب           هاشمى
ـ         جمعه وديم، مـن در حـرم      اى به كربالء براى زيارت رفتـه ب

تقاضا كردم كه يقـين     ) عليه السالم (حضرت ابالفضل العباس    
 ارواحنـا فـداه     »اللّه ةبقي«ى وجود مقدس حضرت      مرا درباره 
  .زياد كنند

براى ) عليه السالم (سپس به صحن حضرت سيدالشّهداء      
زيارت آمدم، معظّم له با من بود با آنكه هيچ اطّالعى از نيتم             

  .قصه را براى من نقل كردنداشت اين 
و آنچنان قلبم آرام شد و يقين كردم حـضرت ابالفـضل            

اند حاجت مرا بدهنـد و       به اين وسيله خواسته   ) عليه السالم (
قلب مرا مطمئن فرماينـد كـه ديگـر هيچگـاه نـسبت بـه آن                

  .حضرت ترديد پيدا نكردم
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  مالقات هفتاد و سوم
سيد «قى جناب آقاى     االسالم عالم عارف متّ    حجةمرحوم  
كه داراى كماالت نفسانى و علـوم غريبـه مثـل         » محمد مشير 

جفر و رمل و كيميا بود و در مشهد مقدس سكونت داشـت             
  :كرد كه  برايم نقل مى1332در سال 

 ارواحنـا فـداه     اللّه ةبقيى علم جفر متوجه شدم، كه اآلن حضرت          يك روز به وسيله   
فورا حركت كردم و به حـرم       . تشريف دارند )  السالم عليه(در حرم مطهر حضرت رضا      

اى كه بود، دانستم يكـى از آن سـه           رفتم به هر وسيله   ) عليه السالم (مطهر حضرت رضا    
  .است) عليه السالم(اند حضرت ولى عصر  نفرى كه در پيش روى ضريح مبارك نشسته

  .ادت كنمار منتظر بودم كه آنها زيارتشان را بخوانند سپس به آنها عرض
كردم كه آيا كدام يك از آنها امـام          در اين مدت كه آنها با هم بودند با خود فكر مى           

است، در اين موقع يكى از آنهـا بيـشتر جلـب تـوجهم را نمـود و                  ) عليه السالم (زمان  
  .باشد) عليه السالم(تقريبا يقين كردم، كه بايد او حضرت ولى عصر 

كردند و به طرف باالى سـر مطهـر حـضرت رضـا      آن دو نفر ديگر حركت       تصادفاً
  .رفتند) عليه السالم(

ـ كردم كـه او حـضرت        ولى آن يك نفرى كه مورد نظر من بود و خيال مى            اللّـه  ةبقي 
نشسته بود و   ) عليه السالم (ارواحنا فداه است همچنان پيش روى مبارك حضرت رضا          

بيـنم امـا چنـد     نها مـى حال خوشى داشت و من هم خوشحال بودم كه آن حضرت را ت          
اى بيشتر طول نكشيد، كه يكى از آن دو نفر كه به طرف باالى سـر مقـدس رفتـه                  دقيقه

) عليـه الـسالم   (كردم كه او امام زمان       بودند با عجله آمد و به آن كسى كه من گمان مى           
رفت، او هم بـا عجلـه از جـا          ) عليه السالم (حضرت مهدى   : است به زبان عربى گفت    
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عليـه  (من تازه متوجه شده بودم كه امام زمـان          . و پشت سر آن شخص رفت     برخاست  
ام، لذا با عجله من هم پشت سر آنهـا رفـتم             را در ميان اين سه نفر اشتباه گرفته       ) السالم

دويدم از من دور شدند تا آنكه        آسا بدون آنكه تند حركت كنند و من مى         اما آنها معجزه  
  .ديگر آنها را نديدم

چطور شـد كـه همـه جـا شـما           : اى مشير گفتم  من به آق  
درست رفته بوديد ولى در جاى حساس يعنى در تـشخيص           

 ارواحنا فداه در ميـان آن سـه         اللّه ةبقيوجود مقدس حضرت    
  !نفر اشتباه كرديد؟

همه جا كه اختيار در دست ما نيست، در آن قسمت تصرّف واليتى فرمودند : فرمود
 ارواحنـا فـداه رمـل و        اللّـه  ة بقي ه رسيدن به محضر حضرت    تا من اشتباه كنم و بدانم را      

ى نفس كرد و خود را ساخت تا        جفر و ساير چيزها از اين قبيل نيست، بلكه بايد تزكيه          
  .لياقت محضر مقدس آن حضرت را پيدا كرد

مرحوم آقاى مشير به قدرى در مكاشفه قوى بود، كه در           
نداشت هر زمان   آن زمانها كه برق نبود و خود او ساعت هم           

كرديم  هاى شب او را بيدار مى      كه دوستان و خود من در نيمه      
اش  نموديم ساعت را بـا تعيـين دقيقـه         و از ساعت سؤال مى    

  .خوابيد گفت و مى بدون آنكه به ساعت نگاه كند مى
او در يكى از باغهاى اطراف مشهد كه چند نفر از اولياء            

ان زنجـانى كـه     و مرحوم حاج مـالّ آقاجـ      . خدا دعوت بودند  
ــاب   ــالش را در كت ــرح ح ــرواز روح«ش ــته» پ ــاز  نوش ام نم

ناگهان از جا حركت كرد و به مرحـوم حـاج مـالّ             . خواند مى
چـه شـد    : آقاجان اقتداء نمود، بعد از نماز از او پرسيديم كه         

  با اين عجله به ايشان اقتداء كردى؟
 من هم بـه او اقتـداء        اقتداء كرد ) عليه السالم (ديدم او به حضرت ولى عصر       : گفت

  .اقتداء كرده بودم) عليه السالم(نمودم كه در حقيقت به امام زمان 
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  مالقات هفتاد و چهارم
مشهد نمـاز   » صاحب الزّمان «معموالً وقتى من در مسجد      

رفتم و چند جمله از      خواندم به منبر مى    مغرب و عشاء را مى    
ى مـردم   اعتقادات و يـا اخالقيـات از قـرآن و احاديـث بـرا             

  .گفتم مى
 از مسائل معنوى و روحى سخن به ميان آمده بود و من گـرم حـرف   آن شب اتفاقاً  

زدن بودم، كه ناگاه شخصى كه راضى نيست اسمش را در كتاب ببرم پاى منبرم فريادى 
زد و گفت آقا كجا رفتند؟ منكـه روى منبـر نشـسته بـودم و بهتـر از ديگـران متوجـه                       

كسى از مسجد بيـرون نرفتـه       : رفت گفتم   جمعيت بيرون مى   شدم، اگر كسى از ميان     مى
  گوئيد كه كجا رفته است؟ شما چه كسى را مى

بودند ولـى حـاال      )اى بود نشان داد    پهلويش كه جاى خالى   (همين اآلن اينجا    : گفت
  .نيستند

  ممكن است جريان را بگوئيد؟: گفتم
عليـه  (»  الزّمـان  صاحب«هاى مشهد نسبت به مسجد       من اهل دورترين محّله   : گفت
هستم و تا به حال به اين مسجد نيامده بودم و سه سـال اسـت                ) كوى رضائيه ) (السالم

  .شوم كه مبتال به دل درد كهنه هستم و به هيچ وجه عالج نمى
ام وقتـى كـارم تمـام شـد اذان نمـاز         امشب كه براى انجام كارى به اين محل آمـده         

خوب است از نماز اول وقت غفلـت نكـنم          : مگفتند، با خودم گفت    مغرب و عشاء را مى    
شـناختم از جهـت جماعـت        در همين مسجد بروم و نماز را بخوانم و چون شما را مى            

  .خواندن مانعى نداشتم
ولى وقتى نماز عشاء را سالم دادم و نگاه به طرف راستم كردم ديدم آقائى پهلـوى                 

درد دلـت خـوب   : رمـود من نشسته و او اول به من سالم كرد من جواب دادم به مـن ف       
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ى ما است و بـه همـين جهـت از            شده يا نه من اول خيال كردم كه او از ساكنين محلّه           
  .شناسم درد شكم من خبر دارد، ولى من او را نمى

نه آقا هنوز مبتال هستم، دستش را به روى شكم من گذاشت و فشار داد مثل                : گفتم
  !آبى كه روى آتش بريزند دلم فورا خوب شد

ادبـى باشـد،     ترسيدم كه پاى منبر شما اگر حـرف بـزنم بـى             طرف ديگر مى   ولى از 
  كنيد؟ كردم زير لب از او سؤال كردم شما اينجا چه كار مى همانطور كه به شما نگاه مى

  نيست؟» صاحب الزّمان«مگر اينجا مسجد : گفت
  .چرا: گفتم
  .پس اينجا متعلق به من است: گفت

كردم ولى يك دفعه به فكر        به شما نگاه مى    من متوجه نشدم كه منظورش چيست و      
افتادم و با خودم گفتم شايد او ) پس متعلق به من است(درد شكمم و سخنى كه فرمود    

 ارواحنا فداه باشد لذا به طرف راستم نگاه كردم ديدم جايش خـالى              »اللّه ةبقي«حضرت  
  .است و او نيست

 اين مرد بعدها با مـا آشـنا شـد و سـالها بـر او گذشـت                 
  .الحمدللّه از آن شب ديگر اثرى از شكم دردش نديده است
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  مالقات هفتاد و پنجم
صبح روز سه شنبه اولى كه با مرحوم حـاج مـالّّ آقاجـان در نجـف اشـرف بـراى                     

نمـاز و نهـار را كـه        : زيارت عتبات عاليات بوديم، مرحوم حاج مالّّ آقاجان به ما فرمود          
ه براى زيارت حضرت مسلم و حضرت هـانى و حضرت زكريـا            خورديم، با يد به كوف    

و مسجد كوفه و مسجد زيد و مسجد صعصعه و بيتوته امـشب در مـسجد سـهله كـه                     
اللّـه   ة بقي انشاءاللّه بركات زيادى نصيبمان خواهد شد، برويم و شايد به خدمت حضرت           

كه تنها مـن    صلوات اللّه عليه هم مشرّف بشويم و ضمنا آهسته با خودش چيزى گفت              
  .»اگر من عصبانى نشوم«: فرمود آن را شنيدم، مى

داد چرا عـصبانى بـشوم، نـه، عـصبانى           و سرش را تكان مى    : گفت اين جمله را مى   
و ما اُبـرِّء    «: كرد تالوت مى  شوم، مگر خدا مرا به حال خودم وابگذارد و اين آيه را            نمى

    وءةٌ بِالسارالََم نَّ النَّفْسى    نَفْسى ابر محالّ ما رى نفـس خـودم      دارنـده  مـن نگـه   : يعنـى 1» ا
  .كند، مگر آنكه خدايم به من رحم كند نفس، انسان را زياد به بدى امر مى! نيستم

به هر حال، ظهر پس از نماز و نهار، با ماشين به كوفه رفتـيم و در راه بـه زيـارت                      
شديم، سـاعت سـه بعـد از        حضرت كميل بن زياد و ميثم تمار و مسجد حنّانه مشرّف            

ظهر بود كه وارد مسجد كوفه گرديـديم، وقتـى در مقامهـاى مـسجد كوفـه بـه اعمـال           
مشغول شديم، جوانى كه در كربالء كفاشى داشت و چند روزى بود در مسجد كوفه به              
رياضتى مشغول شده بود از اطاق و خلوت خود بيرون آمد و به ما ملحق شد من از او                   

                                                 
  .53سوره يوسف، آيه  -1
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بـه رياضـتى اشـتغال داشـتم كـه جـزء            : كرديد؟ گفت  اينجا چه مى  سؤال كردم شما در     
  .شرايطش اين بود كه بيست و يك روز با كسى حرف نزنم و روزه باشم

  آيا رياضتت تمام شد؟: گفتم
نه، ولى در اين ساعت كه در اطاق نشسته بـودم و مـشغول خوانـدن سـوره                  : گفت

خواهى نزد اين مرد اسـت       ه مى آنچ: گفت حمد بودم، ناگاه صدائى شنيدم كه به من مى        
  .دارم تا به حاجتم برسم لذا دست از او برنمى) يعنى حاج مالّآقاجان(

حاجت تو چيست؟ چيزى نگفت و سكوت كرد، بعدها معلوم شد حـاجتش             : گفتم
  .بوده است) عليه السالم(» ولى عصر«تشرف به خدمت حضرت 

زيارت حـضرت    م و بعد به   به هر حال دستجمعى اعمال مسجد كوفه را انجام دادي         
اى هـم    فاتحـه : مسلم رفتيم در كنار حرم حضرت مسلم قبرى بود كه ايـشان فرمودنـد             

  .براى مختار بخوانيم، ما دانستيم كه آن قبر مختار ثقفى است
  كه مختار چطور آدمى بود؟: من از ايشان پرسيدم

) الـسالم عليها(» فاطمه زهرا «چون در دل محبت بعضى از دشمنان حضرت         : فرمود
برنـد ولـى حـضرت سيدالـشّهداء         را داشت طبق امر الهى روز قيامت او را به جهنم مى           

  .كند به منظور قدردانى از خدماتش او را شفاعت مى) عليه السالم(
پس از آن به زيارت حضرت هـانـى بـن عـروه رفتـيم حـاج مالّآقاجـان مـا را در                 

اين حال  : خوبى شد، سپس به ما فرمود     اى نشاند و براى ما روضه خواند، توسل          گوشه
  .و توجه از حقيقت و معنويت حضرت هانى به ما رسيد، از ايشان تشكر كنيد

پس از آن به طرف مسجد سهله حركت كرديم، آن جوان در راه آنى مرحوم حـاج                 
گذاشـت و يكـسره از او سـؤاالتى دربـاره كمـاالت معنـوى                مالّآقاجان را راحت نمـى    

  .نمود مى
سجد سهله، مسجد صعصعه و مسجد زيد است و چون هنوز بـه غـروب               نزديك م 

مقدارى مانده بود، اعمال اين دو مسجد را انجام داديم، ولى در مسجد زيد، وقتى حاج                
خواند،  العاده عجيبى است مى    مالّآقاجان با صداى بلند دعاء بعد از نماز را كه دعاء فوق           

  .نزديك بود قالب تهى كند
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اى از حـال ايـن مـرد         گـذرد، منظـره     و دو سال كه از آن روز مى        االن بعد از بيست   
  :خواند مى كشيد و اين جمالت دعاء را آيد، كه فرياد مى بزرگ به نظرم مى

الهى قد مد اليك الخاطئى المذنب يديه بحسن ظنّه بك الهى قد جلـس المـسى بـين                  
  .يديك مقرّاً لك بسوء عمله و راجيا منك الصفح عن ذهللا

  . رفع اليك الظّالم كفّيه راجيا لما لديك فال تخيبه برحمتك من فضلكالهى قد
الهى قد جثّا العائد الى المعاصى بين يديك خائفا مـن يـومٍ تجثـوا فيـه الخالئـق بـين                     

  .يديك
الهى جائك العبد الخاطى فزعا مشفقا و رفع اليك طرفه حذرا راجيا و فاضت عبرتـه                

  ).يشتر شد و گفتدر اينجا فريادش ب (.مستغفرا نادما
و عزّتك و جاللك ما اردت بمعصيتى مخالفتك و ما عصيتك اذ عصيتك و انا بك                
جاهد و اللعقوبتك متعرّض و اللنظرك مستخف ولكن سولت لى نفـسى و اعاشـى علـى                 

      واين جمله را با خضوع عجيبى، زياد تكـرار          (.ذلك شقوتى و غرّنى شرك المرخى على
من عذابك من يستنقذنى و بحبل مـن اعـصتم ان قطعـت حبلـك               فمن االن   ...) كرد كه  مى
از اينجا به بعد آن چنان تغيير حال پيدا كرد و فرياد كشيد كه ما ترسيديم، قالـب                  (.عنّى

  :)تهى كند و گفت
فيا سواتاه غدا من الوقوف بين يديك اذا قيل للمخفّين جوزوا وللمثقلـين حطّـوا اقمـع                 

سپس دست به محاسن گرفت و اشـك از ديـدگانش           (حطّالمخفّين اجوزام مع المثقلين ا    
  :)گفت و مى ريخت مانند ناودان مى

ويلى كلّما كبر سنّى كثرت ذنوبى ويلى كلّما طال عمرى كثرت معاصى فكم اتـوب و                
زد، مثـل آنكـه خـود را         كرد و به صورت خود مـى       سپس به خود خطاب مى     (.كم اعود 

  :)گفت تنبيه كند و مى
  .تحيى من ربىاما آن لى ان اس

  :)در اينجا دستها را بلند كرد و با اشك جارى و ناله و فرياد گفت(
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  .اللّهم بحق محمد و آل محمد اغفرلى وارحمنى يا ارحم الرّاحمين و خير الغافرين
سپس صورتش را به خاك گذاشت و آنچنان گريه و ناله و خوف از خـدا، بـر او                   (

  :)گفت خورد و مى ىهايش تكان م مستولى شده بود كه شانه
  بان كنت بئس العبد فانت نعم الرّ

در اينجا من زمين را ديدم كه از اشك چشمش گل شده است و بعد طـرف چـپ                   
  :زد گريست و صدا مى صورت را به خاك گذارد و مانند زن بچه مرده مى

  .عظم الذّنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم
ى اَلْعفو را، صـد مرتبـه تكـرار كـرد و             رد و كلمه  در اينجا دوباره سر به سجده گذا      

آنقدر گريه كرد، تا به حال غشوه افتاد، كه ما با زحمات زيـاد توانـستيم او را بـه حـال            
  .بيارويم

  .شديم» مسجد سهله«پس از آن او را حركت داديم، اول مغرب تقريبا وارد 
  .است) عليه السالم(» امام زمان«اينجا خانه 
  .است) عليه السالم(»  بن الحسنحجة« حضرت اينجا پايگاه

اينجا ميعادگاه عشاق آن حضرت است، براى ما كه در اولـين مرتبـه قـدم در يـك                   
ى  آن هـم بـا آن برنامـه       . العادگى عجيبـى داشـت     گذاشتيم، فوق  چنين مكان مقدسى مى   

  .مخصوصى كه مرحوم حاج مالّ آقا جان داشت
مندان بـه حـضرت       اعمال مسجد سهله عالقه    پس از خواندن نماز مغرب و عشاء و       

اللّه االعظم اروحنا فداه متوجه شدند كه امشب آقا مهمان دارند، لذا همه در اطـاقى                 بقيه
كه از مسجد متعلق به مرحوم آقاى حاج شيخ جواد سهالوى كه يكى از برزگـان اهـل                  

 جمع شدند و    معنى و ساكن منزلى در كنار مسجد سهله و متصدى امور آن مسجد بود،             
از حاج مالّ آقاجان دعوت كردند كه در آنجا بيتوته كند، تا از محضرش استفاده كننـد،                  

اى دور هـم   العاده ديدنى بود افراد نخبه ايشان هم پذيرفت شب عجيبى بود، مجمع فوق    
  .جمع شده بودند
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ه يكى از آنها سيد بزرگوارى بود، از اهل مشهد كه چهل شب چهارشنبه از كربالء ب               
الـسالم برسـد و آن شـب         مسجد سهله مشرف شده بود، شايد خدمت امام عصر عليـه          

  .چهارشنبه، آخرش بود
ديگرى هم همان جوانى بود كه محلق شده بود، مـدتها رياضـت كـشيده بـود كـه                   

  .رسد كرد امشب به مقصد مى برسد و گمان مى) عليه السالم (اللّه ةبقيخدمت حضرت 
پاك بود كه هيچ ترديدى نداشت كه امشب خدمت امـام           فرد ديگرى بود كه آنقدر      

  .رسد مى) عليه السالم(زمان 
داشـت كـه     آقا حاج شيخ جواد سهالوى كه خودش ميزبان ما بود، به قدرى حـال             

  .آمدند به حال مى) عليه السالم(همه از توجه او به مقام مقدس حضرت ولى عصر 
 بود كه مجلس را يكپارچه به سـوى         سوز و گداز از حاج مالّآقاجان آنچنان عجيب       

  .داد بزرگترين حقيقت و معنويت سوق مى
اى نشـسته و نـاظر جريانـات         من هم كه در آن موقع جوان نورسى بودم، در گوشه          

يـس و دعـاى توسـل        زيـارت آل  . ريختنـد  بودم، همه افراد در فراق مواليشان اشك مى       
مـاز صـبح را در مقـام حـضرت          خوانده شد، خالصه اين برنامه تا صبح ادامه داشت، ن         

كه وسط مسجد است خوانـديم، امـا دوسـتى كـه شـب      ) عليه السالم( بن الحسن    حجة
العاده ناراحت بود، زيرا حدود ده ماه از         چهارشنبه چهلمش را به پايان رسانده بود فوق       
روحى له الفداه در غربت بـه       » مـهـدى«وطن و خانه دور شده بود و به عشق حضرت           

 اللّه ة بقي دانستم كه محال است حضرت     د، من بيشتر از همه با او بودم، زيرا مى         بر سر مى 
نتيجه بگذارد حتّى از او سؤال كردم        اين زحمت را بى   ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف    (

  اى؟ كه در اين مدت خدمت حضرت رسيده
ايـن  ام، امـا   ام ولـى در آن موقـع نـشناخته      چند دفعه خدمتشان مشرف شـده     : گفت

رياضت به خاطر اين است كه انشاءاللّه وقتى خدمتشان رسيدم، در همان موقـع آقـا را                 
  .بشناسم، لذا من همه جا با او بودم
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خواندم ديدم،   صبح آن شب وقتى در مقام حضرت ولى عصر ارواحنا فداه نماز مى            
چـرا  كند، از او سـؤال كـردم كـه           خواند دعوا مى   او با يك سنى كه دست بسته نماز مى        

  .اى؟ عصبانى شده
خواند، ولى فـورا     مى چرا او در مقام مواليم برخالف دستور اسالم نماز        : اول گفت 

نزديك است ديوانه شوم، چهل شب چهارشنبه، در مملكت غربت،          : اضافه كرد و گفت   
  !.اى آيا ممكن است؟ دور از وطن، بدون هيچ فايده

  .كرديد؟ چه مى! شما جاى من بوديد
ام، حـق دارى،     طاقت شده  ام بى  نيستم و فقط يك شب انتظار كشيده      جاى تو   : گفتم

اشكش جارى شد و سر به ديوار گذاشت و با صداى بلند مشغول گريه شد زير بغلش                 
را گرفتم و به اطاق شيخ جواد سهالوى كه رفقا همه در آنجا براى صبحانه جمع بودند                 

  .بردم
كـشد    مثل آنكه انتظار كسى را مـى       حاج مالّآقا جان پشت به ديوار رو به در اطاق،         

  .مأدب نشسته بود، ما هم گوشه اطاق نشستيم
چهره و الغراندام بود     اى كه لباس روحانيت دربرداشت سياه      در اين بين جوان طلبه    

ديدم، سيد بزرگوارى هم كه ردائى به دوش چپ انداخته بـود             وارد اطاق شد و من مى     
  . اطاق ايستاده استكند، در خارج و به داخل اطاق نگاه مى

وقتى آن شيخ طلبه كه بعدها معلوم شد هندى است وارد اطاق گرديـد، حـاج مـالّ                  
  !.آقاجان به او اعتراض كرد كه چرا وارد اطاق شدى؟

منـد بـه امـام زمـان         ى هندى جواب داد كه من عالقه       فارسى به لهجه   او با زبان نيمه   
ام شـايد    ام و حاال آمـده     د بيدار بوده  هستم و ديشب تا صبح در اين مسج       ) عليه السالم (

  .اينجا استراحت كنم
را دوست نـدارى،    ) عج(، امام زمان    !گويى تو دروغ مى  : حاج مالّآقاجان به او گفت    

كـرد و   از اين سنخ كلمات را تكرار مى       شناسى، مدتى آن شيخ با تذلّل عجيبى       او را نمى  
نمـود، مـا همـه از ايـن طـرز            حاج مالّآقاجان با عصبانيت بيـشترى او را تكـذيب مـى           

دانـستم سـابقه او را حـاج مالّآقاجـان نـدارد، تعجـب               برخورد، آن هم با كسى كه مـى       



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            272  

چرا به اين شيخ بيچـاره     : كرديم، حتّى بعضى از دوستان به او تعرض كردند و گفتند           مى
كنى باألخره حاج مالّآقاجان از جا برخاست و به زور شيخ را از طاق               اينقدر توهين مى  

نمود، مثل  كرد و گاهى تبسم مى يرون كرد در اين مدت آن سيد به داخل اطاق نگاه مى           ب
شود و يا اگر نزاعـى نبـود، وارد اطـاق            كسى كه منتظر بود ببيند دعوا به كجا منتهى مى         

  .شود
بـه  . كردم، آن سيد رفيق اين شيخ است كه با رفتن شيخ او هـم رفـت                من گمان مى  

ر چه شما به آن شيخ گفتيد، رفيقش هم بيرون اطـاق ايـستاده              ه: حاج مالّآقا جان گفتم   
  .بود شنيد، خوب شد او به دفاع برنخواست

  مگر رفيق هم داشت؟: حاج مالّآقاجان گفت
بله سيد با شخصيتى با اين خصوصيات بيرون اطاق ايستاده بود و به دعـواى               : گفتم

ما هم او را ديديم ولى دو سـه   : كرد، چند نفر از اهل مجلس گفتند       شما با شيخ نگاه مى    
نفر كه يكى از آنها خود حاج مالّآقاجان بوده او را نديده بودند، امـا طـورى نبـود كـه                     

زيرا آن سيد نزديك در دولده اطاق ايستاده بود، آن سيدى كـه چهـل               ! كسى او را نبيند   
د را  به او گفـتم تـو هـم آن سـي          . كرد شب چهارشنبه به مسجد سهله آمده بود گريه مى        

  ديدى؟
عجل اللّـه تعـالى فرجـه    (كنـم كـه آن آقـا امام زمان    ديـدم ولـى فكـر مـى   : گفـت
بـه  ) عليه السالم (كنى زيرا امام زمان      خوب فكر مى  : مالّآقاجان گفت  بود حاج ) الشّريف

  .من وعده داده بودند كه اين ساعت به ديدن ما بيايند
مسجد آمده بود پرسيدم، شـما از كجـا         من از آن آقائى كه چهل شب چهارشنبه به          

  بوده است؟) عليه السالم(اللّه  ة بقيگوئيد كه او حضرت مى
اول ملهم شدم كه آن حضرت است ولى وقتى خواسـتم حركـت كـنم و بـه      : گفت

خدمتش بروم تصرفى در نيروى بدنى من شد كه حتّى زبانم باز نشد سالم كنم، بعـدها                 
ا ملحق شده بود، گفته بـود كـه مـن هـم او را در آن                 آن جوان كه در مسجد كوفه به م       

اى نـشده بـود، همـه حركـت          موقع شناخته بودم، ما با شنيدن اين مطالب چون فاصـله          
  .كرديم و به جستجوى آن دو نفر رفتيم
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توانم ادعاء كنم كه جز ما چند نفر، كس ديگـرى            مسجد سهله خلوت بود، حتّى مى     
شـد، آن    بيابان بود و تا يكى دو كيلومتر ديده مـى         در آنجا نبود اطراف مسجد سهله هم        

: شيخ هندى را در بيرون در مسجد ديدم، از او پرسيدم، سيد رفيقت كجا رفت؟ گفـت                
  .من رفيقى نداشتم و چون ما سراسيمه به طرف او دويده بوديم ترسيد و از ما دور شد

جـاى مـا   هرچه نگاه كرديم، كسى را جز همان شيخ نديـديم و مـسلّم اگـر كـسى           
بود جز اينكه بگويد آن آقا يا طى االرض كرده و يك مرتبـه ناپديـد شـده و يـا در                       مى

هائى كه   كرد ولى پس از آنكه يك يك اطاق        جايى مخفى شده، چيزى ديگرى فكر نمى      
درش باز بود نگاه كرديم و همه جا را گشتيم، احتمال دومى بـه كلـى از بـين رفـت و                      

  .فقط احتمال اول باقى ماند
در اينجا حاج مالّآقاجان و سيدى كه چهل شب چهارشنبه به مـسجد سـهله آمـده                 

است بقيه يا آن آقا را نديده بودن و يـا           ) عليه السالم (بود، يقين داشتند كه او امام زمان        
قضيه شيخ و حاج مالّآقاجان آنها را به خود مشغول كرده بود و درسـت توجـه نكـرده       

  .شد با او صحبت كنيم بود كه نمى الّآقاجان ناراحتبودند از طرفى آنقدر حاج م
مالّآقاجان رسيده بودند از ايشان      آن جلسه به هم خورد، چند نفرى كه تازه به حاج          

بدشان آمد و از اخالق او خوششان نيĤمد ولـى مـا كـه از اخـالق او اطـالع داشـتيم و                       
رد، صـبر كـرديم     اى دا  دانستيم كه مظهر خلق حسن است و حتما اين عملش فلسفه           مى

  گويد؟ تا ببينيم خودش چه مى
: وقتى به نجف برگشتيم، در اطاق مسافرخانه نشسته بـوديم، آهـى كـشيد و گفـت                

  .چه ضررى كردم، به من گفته بودند، عصبانى نشوم! ديديد
چرا عصبانى شديد؟ كه هم مورد اعتـراض دوسـتان واقـع شـويد و هـم از                  : گفتيم

  محروم شويد؟) ليه السالمع(زيارت مواليتان صاحب االمر 
شـود ولـى    درك مـى : يعنـى ( اسـت  يدرك واليوصـف چيزى اتفاق افتاد كه   : فرمود

توانم وصف انتظار خود را در آن ساعت بكـنم و چگونـه              چگونه مى ) شود وصف نمى 
توانم بگويم، كه وقتى اين شيخ وارد اطاق شد چه ظلمتى اطاق را گرفت و اينكه آقا  مى

فهميـدم    نشدند مانعش وجود اين شيخ بود، من اگر چه آقا را نديدم ولى مى              وارد اطاق 
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كه وجود او مانع از آمدن آقا است و لذا اصرار داشتم كه او برود، تا حضرت بيايند بعد 
  .ايم اند و ما مشغول دعوا و نزاع با او بوده معلوم شد كه آمده

آينـد   دانستيد مـى   نتظار داشتيد و مى   با اينكه ا  ! فلسفه اينكه شما آقا را نديديد     : گفتم
  چه بود؟
بود، بيشتر او را  ديدم و اين شيخ مانع از ورود آقا مى اگر من آقا را دم در مى: فرمود
كردم و اذيت او بيشتر از اين بلكه همين مقدار هم مصلحت نبود سپس اضافه                اذيت مى 

 او را بايد كشت ولى شماها اذيت كرد بلكه فكر نكنيد كه آن شيخ را نبايد: كرد و گفت
  .دانستيد، از اين جهت مصلحت نبود اش را نمى شديد، چون فلسفه ناراحت مى
آيـد و چـرا بعـد از         دهند و از طرفى اين شيخ مـى        چرا از آن طرف وعده مى     : گفتم

  رفتن آن شيخ نيĤمدند؟
حضرت موسى وقتى از كوه طور برگـشت و ديـد تمـام پيـروانش گوسـاله                 : گفت

اين نيست مگر آزمايش تو كـه جمعـى   (1»انْ هى االّ فتْنَتُك  «اند عرض كرد     هپرست شد 
  ).كنى كنى و جمعى را گمراه مى را هدايت مى

حاال هم مصلحت همين بود آنهائى كه لياقت داشتند ديدند جمعى كه راهشان از ما 
  .مدجهت عقب ما افتاده بودند رفتند و از اخالق ما خوششان نيا جدا بود و بى

آن آقا سيديكه چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله رفتـه بـود، اگرچـه نتوانـست                 
تظاهر كند و حركت نمايد ولى ارتباط روحى را برقرار كرده بود و در همان موقع آقـا                  

آمدند همين بود بـاز      را شناخت و حوائج خود را گرفت، اگر آقا به داخل اطاق هم مى             
ط اين بود كه چشم مـن بـه جمـالش در آن موقـع               شناختى، فرقش فق   هم تو او را نمى    

مرا متوجه كنند   . خواستند مرا آزمايش كنند    روشن نشد، اين هم براى من تنبيهى بود مى        
كردم، بـراى رفـع      كه تا چه حد مطيعم به من گفته بودند، عصبانى نشوى ولى فكر نمى             

چنان در راه اطاعـت     مانع هم نبايد عصبانى شد و بلكه به كلى غافل شدم، بايد انسان آن             

                                                 
  .155ى  ى اعراف آيه سوره -1
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دستور اسالم خود    خدا خود را بسازد كه خودكار اخالقياتش تنظيم شود، اعمالش طبق          
  .به خود مرتب گردد و مسلمان واقعى شود

؟ كه شيخ هندى چرا اين طور تاريكى وارد اطاق كرده !خالصه ما آن روز نفهميديم
ديدم  م و آن شيخ را مى     ولى چون سال بعد به نجف براى تحصيل مشرّف شده بود          ! بود

من قبالً سنى وهـابى بـودم و        : كم با او آشنائى پيدا كردم، خودش به من گفت كه           و كم 
كردم، ولى حـاال بـه       خود را به عنوان شيعه در بين طالب جا زده بودم و جاسوسى مى             

اه ام، اما پس از چند م      ام و از آن اعمال و عقائد توبه كرده         حقائق مذهب تشيع آگاه شده    
باز هم معلوم شد، كه دست از عقائد و كارهايش برنداشته تـا او را از نجـف و عـراق                     
بيرون كردند و آنچه به من گفته بود، يكى براى اين بود كه مرا بفريبـد و ديگـر چـون                     

  .خواست خود را تائب معرفى كند اى از عقائد او اطالع پيدا كرده بودند مى عده
حساب سـخنى را نگفتـه و آن         يم، كه آن مرحوم بى    اينجا بود كه باز هم مطمئن شد      

  )نقل از كتاب پرواز روح. (اعمالش صحيح بوده است
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  مالقات هفتاد و ششم

روزى در سنين جوانى من به مرحوم حاج مالّآقاجان عرض كردم چرا امـام زمـان                
  .بينم فرمودند هنوز سن تو كم است را نمى) عليه السالم(

ه لياقت ما باشد هيچكس حتّى سلمان هم لياقت تشرف بـه خـدمت آن       اگر ب : گفتم
توانند بـه سـنگى هـم ايـن ارزش را            حضرت را ندارد و اگر به لطف او باشد حتّى مى          

  .عنايت بفرمايند
درست است، شما فردا شب در حـرم    : از اين جمله من خيلى خوشش آمد و گفت        

  . باش فرجى برايت خواهد شدموقع مغرب آماده) عليه السالم(مطهر حضرت رضا 
كردم كه شايد    من آن شب را در حرم بودم، حال خوشى داشتم ولى چون گمان مى             

بودم تا آنكه بـراى خـوردن        برسم و موفّق نشدم، متأثر    ) عليه السالم (خدمت امام زمان    
رفتم در بين راه از كوچـه تـاريكى مـى گذشـتم، سـيدى را كـه در آن                     غذا به منزل مى   

ديـدم كـه     اش ظاهر بود از دور مـى       مام مشخصات لباس و حتّى سبزى عمامه      تاريكى ت 
آيد وقتى نزديك من آمد او ابتداء به من سالم كرد من جواب دادم و از اين برخورد                  مى
العاده در فكر فرو رفتم، كه آيا اين آقا با اين خصوصيات كه بود؟ با همين شـك و       فوق

دى كه مرحوم حاج مالّآقاجـان چـشمش بـه مـن            ترديد به مسافرخانه برگشتم، به مجر     
  :خواند افتاد و من هنوز ننشسته بودم و سخن نگفته بودم، ديدم اين اشعار را مى

     گوهر مخزن اسرار همان است كه بود
  حقه مهربدان مهر نشان است كه بود                                        

  ... .تـا آخـر غـزل
ستم كه اين مرد بزرگ عالوه بر آنكـه از حـال و نيـتّم اطـالع                 حالم متغير شد و دان    

دانـد كـه آن آقـا        دارد و مـى   ) الـسالم  عليهم(دارد ارتباط خاصى هم با خاندان عصمت        
  .بوده است) عليه السالم(حضرت ولى عصر 
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  مالقات هفتاد و هفتم
انده بودم،  مشهد نماز ظهر و عصر را خو      ) عج(» صاحب الزّمان «يك روز در مسجد     

حاج آقا منزل : ديدم شخصى كه در پاكى و تقوى حرف ندارد، كنار من نشست و گفت
ما در خارج شهر است، يك اطاق بيشتر نداريم و من پـنج نفـر بچـه دارم، عيـالم هـم                      

كنيم و در چـوبى بـدون شيـشه          هست، برق نداريم، شبها كه چراغ نفتى را خاموش مى         
  .بيند ا نمىبنديم، چشم چشم ر دولده را مى

ديشب كه هوا بسيار سرد بود و ما زير كرسى گرمى خوابيده بوديم و در اطاق را از 
ام هر چه فكر     تو بسته بوديم، نصفهاى شب از خواب بيدار شدم ديدم فوق العاده تشنه            

كـنم   ها را لگد مـى     كردم كه اگر از جا برخيزم و بخواهم آب بخورم عالوه بر آنكه بچه             
  .پيدا كنم  آن تاريكى آب رامعلوم نيست در

در ) عليـه الـسالم   (» امام زمـان  « حاج آقا من معتقدم كه هر مشكلى را بايد با            ضمناً
: ميان گذاشت، لذا همانجا اول سالمى خدمت حضرتش عـرض كـردم و سـپس گفـتم             

گذاشـتم، اطـاق     داشتيم، فورا انگشت را روى دكمه برق مـى         آقاجان اگر ما هم برق مى     
خوردم تـشنگيم رفـع      كردم و مى   كردم، آب را پيدا مى     ها را لگد نمى    بچهشد   روشن مى 

  !شد، چقدر خوب بود مى
: اند بـه مـن فرمودنـد        ارواحنا فداه كنار من ايستاده     »اللّه ةبقي«ناگهان ديدم حضرت    

برو و ايـن پـول      » سيد حسن ابطحى  «نزد  » صاحب الزّمان «اين پول را بگير و به مسجد        
  . بگو برايت برق بكشدرا به او بده و
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ديد كه آقا به     اى داشتم، او هم بيدار شده بود و چون مى          در اين بين پسر هفت ساله     
عجـل  (» اللّـه  ةبقي«من پول دادند با نگاهش منتظر بود كه به او هم پول بدهند حضرت              

  .به او هم سى و پنج تومان عنايت فرمودند) اللّه تعالى فرجه الشّريف
كرد، كه من حتى يك در       ى باصفا و با حقيقت اين مطلب را اداء مى         اين مرد به قدر   

  .دادم هزارم در گفتارش احتمال خالف نمى
دهى كه ده  فعالً اين پولها متعلّق به تو است آيا اجازه مى: به هر حال من به او گفتم      

تومان از آنها را براى بركت جيبم بردارم و بيست تومان بجايش بگذارم و برق منزلـت                 
  را هم بكشم؟

  .حاج آقا شما اختيار داريد: گفت
من ده تومان از پولهايش را برداشتم و بيست تومـان روى آن گذاشـتم و بـا آنكـه                    

مشكل بود ولى با كمال      كرد بسيار  كشيدن برق در محيطى كه او در آن زمان زندگى مى          
ق بكشند  سهولت توانستم، براى او تقاضاى برق كنم و در ظرف چند روزى براى او بر              

و وقتى مخارج آنها را حساب كرديم ده تومان زياد آمده بود معلوم شد ايـن ده تومـان                   
  !ام همان پولى است كه من روى پولها اضافه كرده
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  مالقات هفتاد و هشتم
اين قضيه را كه مربوط به مرحوم ابوى اسـت در كتـاب             

ين كتـاب هـم     ام ولى بخاطر آنكه در ا      نقل كرده » پرواز روح «
كنم اميد اسـت   يادى از آن مرحوم بشود دوباره آن را نقل مى     

خوانندگان محترم براى ايشان طلب رحمت از خداى تعـالى          
  .بنمايند

اين قضيه را مكرّر    » سيد رضا ابطحى  «پدرم مرحوم آقاى    
كرد و من و دوستانش مكرّر از او اين قضيه را شنيده             نقل مى 

  :گفت بوديم او مى
 شانزده ساله بودم، پدرم فوت كرده بود، خواهر بزرگترى داشتم كـه شـوهر               جوانى

رفته بود، هواى مـشهد     » مايون باال «كرده بود و به يكى از ييالقات اطراف مشهد، به نام            
گرم شده بود و ما هم مايل شديم به مايون باال برويم، آن زمـان وسـائل ماشـين بـراى                     

يكى را مادرم و ديگرى را خواهرم كـه از مـن             ، كه آنجا نبود سه عدد االغ كرايه كرديم      
كوچكتر بود سوار شدند و يكى ديگر براى اثاثيه و گاهى اگر من خسته شـدم اسـتفاده                  

آمد تقريبا حدود  ادبى بود همراه ما پياده مى كنم بود، صاحب اين االغها هم كه جوان بى
ك نفر مشغول صحبت شـد و  سه كيلومترى به رودخانه مايون باقى مانده بود كه او با ي       

رفتيم او از دور فرياد زد كه به طرف مايون پـائين برويـد مـا                 ما به طرف مايون باال مى     
مقصد ما مايون باال    : اعتنائى نكرديم و به راه خود ادامه داديم، زيرا به او گفته بوديم كه             

ـ  »مايون بـاال  «ى مايون كه هنوز سه كيلومتر به         است وقتى اول رودخانه    ر درختهـاى   ، زي
انبوه در رودخانه راه بود رسيديم، خودش را بازحمت بما رساند و جلو االغها راگرفت           
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شد االغها را بكنارى بـست و گفـت بايـد از             و ما را پياده كرد و با آنكه هوا تاريك مى          
  !همين جا بقيه كرايه را بدهيد و پياده برويد

رسان هر مقدار اضافه هـم بخـواهى        هر چه مادرم تقاضا كرد كه مارا به مايون باال ب          
دهيم قبول نكرد و احتماالً مى خواست هوا تاريك شود و چون يك زن و دختر                 بتو مى 

      جوانى همراهمان بود دست به جنـايتى بزنـد ،مـادرم ايـن معنـى را فهميـده بـود لـذا                      
  !فوق العاده مضطرب شده بود

ى ديـد اضـطراب مـادرم       هواتاريك شدآنهم زير درختان انبوه ،چشم چـشم را نمـ          
شما مگـر سـيد نيـستيد    : گفت بحدى شد كه من و خواهرم رابشدت كتك مى زد و مى         

زديـم يـا جـداه ، كـه          چرا جدتان را صدا نمى زنيد؟ ما هم گريه مى كرديم و فرياد مى             
آمد كه در آن تاريكى ما تمام خـصوصيات          ناگهان از پائين رودخانه سيد بلند قامتى مى       

كنم كه عمامه سبزى به سر و قباى راه          ديديم و حتى فراموش نمى     اسش را مى  و رنگ لب  
  .به تن داشت راهى

: بدون آنكه ازما سؤالى بكند، و جريـان را بپرسـد رو بـه آن جـوان كـرد و گفـت                     
اى؟ با آنكـه     را در ميان رودخانه مضطرب و سر گردان كرده        ) ص(نانجيب ذريه پيغمبر    

  !شناخت و هيچ عالمت سيادت هم در ما وجود نداشت نمىآن آقا بصورت ظاهر ما را 
كند و نـسبت بـه       آن جوان بى ادبيكه بعد ها معلوم شد در مايون كسى را اعتنا نمى             

همه اذيت وآزار وارد كرده بود بدون آنكه سخنى بگويد برخواست و فرار كرد آقا هـم              
ها را بياور و آنها را سوار كـن  برو االغ: به تعقيب او رفتند و او را گرفتند و باو فرمودند        

  .زد  كرد ولى حرف نمى و بمقصد برسان او اطاعت مى
  .كند آقا باز شما كه برويد او ما را اذيت مى: مادرم گفت

من تا مقصد با شما هستم آقا در راه همه جـا بامـا بـود و مـا كامالًغافـل                     : فرمودند
منزل خواهرم در محلّى بـود كـه        . بينيم بوديم كه شب است و مانند روز راه خود را مى          

اطرافش از درخت و ساختمان خالى بود وقتى ما را آقا به در منزل رسـاندند فرمودنـد                  
  رسيديد؟
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ـ «بله آقا متشكّريم، مادرم يقـين كـرده بـود كـه آن آقـا حـضرت                  : گفتيم اللّـه  ةبقي«     
  ).است) عليه السالم(

آقا نيستند  : تراحت كنند من گفتم   آقا را به منزل دعوت كن تا اس       : مادرم به من گفت   
و هوا تاريك است هر چه فرياد زدم آقا، كسى جواب نداد بعد به يادمـان آمـد كـه در                     

ديديم، چگونه او از سـيادت مـا         رودخانه با آن تاريكى چگونه ما خصوصيات او را مى         
 خبر داشت و چرا يك مرتبه ما را تـرك كـرد و             اطّالع داشت؟ چگونه از جريان كار ما      

  !اثرى از او نيست؟
 اين بود كه سيادت ما را اثبات كند زيرا آن آقا به منظور پدرم از نقل اين قضيه غالباً

را در رودخانه ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «ى   آن جوان فرموده بود نانجيب ذريه     
  اى؟ مضطرب و نگران كرده

  . ارواحنا فداه است»اللّه ةقيب«ابوى و مادرش يقين كرده بودند كه آن آقا حضرت 
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  ؟نويسم چرا اين مالقاتها را مى
چـرا  : پرسـند كـه    گاهى دوسـتانى دوسـتانه از مـن مـى         

عليـه  (سرگذشتهاى متشرّفين به محضر حضرت ولى عـصر         
  كنى؟ نويسى و پخش مى را مى) السالم

كنم اين عمل بهتـرين وسـيله        من عالوه بر آنكه فكر مى     
ى مبارزه با منكرين آن حضرت و بهترين دليل بـر اثبـات             برا

وجود مقدس آن حـضرت و بهتـرين چيـزى اسـت كـه بـه                
ــه بــه مقــام مقــدس آن حــضرت  وســيله ى آن انــسان متوج

ى ايـن گونـه    بسيار ديده شده كه افرادى بـا مطالعـه    . شود مى
اند، كه من خودم بـسيارى       اى رسيده  كتابها، به فيوضات عاليه   

ام كه با خوانـدن ايـن        ام و من خودم ديده      را ناظر بوده   از آنها 
اند و   العالج بوده  كتابها مريضهائى كه مبتالء به امراض صعب      

ى اطباء آنها را مأيوس كرده بودنـد، دسـت توسـل             بلكه همه 
  .اند اند و شفا يافته زده) عليه السالم(به دامن امام زمان 

جلـب   ضـوع  به قدرى ايـن مو     1351ـ  1355در سالهاى   
اى  توجه مرا كرده بود كه هر هفته با به دست گـرفتن جـزوه             

كه در آن يك مقدمه كوتاه و يك معجـزه          (» پيك اميد «به نام   
با جمعى از دوستان  ) و چند سطر به عنوان نتيجه نوشته بودم       

رفـتم   به بيمارستانها مى  » كانون بحث و انتقاد دينى    «و اعضاء   
 هدفم از اين عمل اين بود كه بـا          .دادم و آن را به بيمارها مى     
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كردم كه اين بيمارها با خوانـدن ايـن حكايـات            خود فكر مى  
اگر مصلحت در خوب شدنشان باشد طبعا از نيروى معنـوى      

شوند، و اگر    گيرند و زودتر خوب مى     و روحى هم كمك مى    
مصلحتشان در مردن باشـد بـاز بـا يـاد خانـدان عـصمت و                

تقـاد محكـم بـه آنهـا از دنيـا           و اع ) علـيهم الـسالم   (طهارت  
روند و باألخره براى من و دوستانم اجر و ثواب فراوانـى             مى

  .خواهد داشت
نوشتم  مى» پيك اميد «لذا چند سال مرتّب جزواتى به نام        

پس از مـدت كوتـاهى بـه        . كردم و در بيمارستانها پخش مى    
چشم خودم ديدم دهها نفر كه مبـتالء بـه امـراض مختلفـى              

جزوات را در بيمارستانها مطالعـه كـرده بودنـد،          بودند و آن    
: گفتنـد  شفا يافتند و نزد من آمدند و بـه قـول خودشـان مـى       

شفاى ما نه مربوط به دارو و نه دكتر و نه بيمارسـتان بـوده،               
بلكه مرهون خواندن آن جزوه كه شـما بـه مـا داديـد بـوده                

  .است
يك روز در بيمارسـتان مـسلولين در مـشهد جـوانى را             

العاده وضعش بد بـود وقتـى كـه كنـار             كردم كه فوق   عيادت
آقا براى مـن    : بسترش رفتم، چشمش را باز كرد به من گفت        

تـو  «: گوينـد  اند آنهـا مـى     دعاء كنيد، مرا دكترها مأيوس كرده     
عمـر بـسوزى و      شوى بايد با اين مرض تـا آخـر         خوب نمى 

  .»بسازى
 گويند، روى جريانـات    دكترها هر چه مى   : من به او گفتم   
» پيـك اميـد   «گويند ولـى مـن بـراى تـو           طبيعى و علمى مى   

ام، از اين به بعـد نبايـد مـأيوس باشـى ايـن جـزوه را                  آورده
  .شوى بخوان انشاءاللّه خوب مى

ــى از    ــوان را در يك ــك روز آن ج ــاه ي ــد م ــس از چن پ
ــن اول او را    ــدم، م ــالم دي ــحيح و س ــشهد ص ــاى م خيابانه
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واست دست و پاى    خ نشناختم او جلو آمد و سالم كرد و مى        
آقا شما وسيله شديد كـه      : گفت مرا ببوسد و با حال گريه مى      

  .مرا شفا دادند
من اجماالً متوجه شدم كه آن جوان جزء كـسانى اسـت            
كه در بيمارستان آن جزوات را خوانده و به وسـيله آن شـفا              

  .يافته است
برادر ممكن است بفرمائيد كـه مـن شـما را كجـا             : گفتم

  ام؟ ديده
در بيمارستان مسلولين آن روز كه بـه مـن گفتيـد            : گفت

ام مـن فـورا آن       آورده» پيك اميـد  «مأيوس نباش من براى تو      
عيادت و آن منظره را به ياد آوردم، زيرا اين جوان بيمـار بـه               
قدرى آن روز حـالش بـد بـود كـه مـن تـا چنـد روز او را                    

  .كردم فراموش نمى
نـت را   ممكن اسـت جريـان شـفا يافت       : به هر حال گفتم   
  براى من نقل كنى؟

اى بـود كـه شـما بـه      اگر فراموش نكرده باشـيد بعـد از ظهـر روز پنجـشنبه        : گفت
را به مـن داديـد، مـن همـان          » پيك اميد «ى   بيمارستان به عيادت من آمديد و آن جزوه       

است كه آن را حاال بخـوانم        لحظه آن را باز كردم و مقدارى مطالعه نمودم، ديدم حيف          
گذارند حالم دوام داشته باشد، لـذا در آخـر شـب آن را                است و نمى   چون رفت و آمد   

آقا من با آن كسى كـه در      : اللّه ارواحنا فداه شدم گفتم     خواندم و متوسل به حضرت بقيه     
اين جزوه از او نامى برده شده و شفا يافته چه فرقى دارم، و باألخره آن قدر گريه كردم 

ام ولى  ديدم كه فراموش كرده ده بودم و خوابهائى هم مىحال افتا تا يا خوابم برد و يا بى
صبح با آن كسالت عجيبى كه شما ديده بوديد كه من مبتال بودم متوجه شـدم كـه ابـدا                    

روح تو با نيـروى ايمـانى       : ام، دكتر بيمارستان به من گفت      ناراحتى ندارم و خوب شده    
ولى من خـودم    . جه كرده است  اى تو را معال    كه در اثر خواندن آن كتاب به دست آورده        
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است مـرا   ) عليهم السالم (معتقدم كه نيروى ديگرى كه طبعا مربوط به خاندان عصمت           
  .معالجه كرده است

به هر حال از اين قـضايا بـه خـصوص بعـد از نوشـتن                
عليـه  (» مالقـات بـا امـام زمـان       «و كتاب   » پرواز روح «كتاب  
 آنهـا را نقـل كـنم        بسيار اتّفاق افتاده، كه اگر بخواهم     ) السالم

خودش كتاب مستقلّى خواهد شد، لذا من بـا ايـن تجربـه و              
تـوانم   بدست آوردن اين فوائد به فكرم رسيده كه هر چه مى          

ـ اين قضايا را كـه بخـصوص مربـوط بـه حـضرت               اللّـه  ةبقي 
ارواحنا فداه اسـت بيـشتر نقـل كـنم، تـا الاقـل دوسـتان آن                 

أيوس حضرت در فشارهاى زنـدگى شكـست نخورنـد و مـ           
  .نگردند

در اين ارتباط اين اواخر حكايتى در قم از جناب آقـاى            
معروف بود كه چون دوسـتان آن       » محمد تقى همدانى  «شيخ  

» داسـتانهاى شـگفت   «كردند، من از كتاب      را مختلف نقل مى   
هاى خـود ايـشان را نقـل كـرده بـا مختـصر               كه اصل نوشته  

  .آورم عبارات مى تغييرى در بعضى از
 هجرى قمرى همسرم بـه    1397در روز دوشنبه هجدهم ماه صفر       : رمودندله ف  معظّم

هاى شميران سقوط كـرده بودنـد و از دنيـا رفتـه              خاطر آنكه دو جوانش ناگهان از كوه      
ى ناقصى شد و سخت بيمار گرديد كه ما هر چه مراجعه به اطبـاء                بودند مبتال به سكته   

  .اى نداشت كرديم فايده
تقريبـا  ) يعنى چهار روز بعـد از كـسالت همـسرم         ( صفر   22تا آنكه در شب جمعه      

ساعت يازده شب در اطاق خود رفته بودم تا استراحت كنم كه بـه نظـرم آمـد قبـل از                     
استراحت چند آيه از قرآن را تالوت كنم و دعاهاى شب جمعه را بخوانم و متوسل به                 

تا شايد خداى تعـالى  براى شفاى كسالت همسرم بشوم، ) عليه السالم (اللّه   ة بقي حضرت
  .به آن حضرت اذن دهد و او به داد ما برسد
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ضمناً اينكه من به آن حضرت متوسل شدم و مستقيماً از خدا نخواستم، علّتش اين               
) فاطمـه (دختر كوچكم   ) يعنى كسالت همسرم  (بود كه تقريباً يك ماه قبل از اين حادثه          

 كسانى كه مورد عنايـت حـضرت        ها و داستانهاى   از من خواهش كرده بود كه من قصه       
روحى و ارواح العالمين له الفداء قرار گرفته و مـشمول عواطـف و احـسان آن         اللّه ةبقي 

اند، براى او بخوانم من هم خـواهش ايـن دختــرك ده ســاله را پـذيرفتم و                  موال شده 
  .خواندم حاجـى نـورى را بـراى او گـاهى مى» الثّاقـب نجـم«كتاب 

 فكرم افتاد كه چرا مانند صدها نفر كه به خدمت آن حضرت رسيده              لذا آن شب به   
اند من هم متوسل نشوم و حاجتم را نگيرم، لـذا همـان طـور كـه                  و حاجتشان را گرفته   

حضرت شـدم و بـا دلـى پـر از انـدوه و               حدود ساعت يازده شب متوسل به آن      : گفتم
عه طبق معمول بيـدار     چشمى گريان به خواب رفتم، ساعت چهار بعد از نيمه شب جم           

شدم، كه ناگهان متوجه شدم از اطاق پائين كـه مريـضه در آنجـا بـود صـداى همهمـه                     
كم سروصدا بيشتر شد من پائين آمدم ديدم دختر بزرگم كـه معمـوالً در آن                 آيد، كم  مى

موقع به خواب بود بيدار شده و غرق در نشاط و سرور است وقتـى چـشمش بـه مـن            
  !!دهم به شما زيرا مادرم را شفا دادند مىآقا مژده : افتاد گفت
  كى شفا داد؟: گفتم
مادرم چند دقيقه قبل با صداى بلند و شتاب و اضطراب سـه نفـر را كـه در                   : گفت

برخيزيد آقا را بدرقه كنيد، برخيزيد آقـا را بدرقـه           : گفت اطاق او بوديم بيدار كرد و مى      
انـد، خـودش كـه چهـار روز بـود            بيند كه تـا مـا برخيـزيم آقـا رفتـه            كنيد، و چون مى   

مـن كـه    . رود خيزد و دنبال آقـا تـا در حيـاط مـى            توانست از جا حركت كند برمى      نمى
مراقب او بودم و با سروصداى او بيدار شده بودم دنبال مادرم رفتم وقتى به او رسـيدم                  
هم او و هم من تعجب كرديم، كه چگونه او توانسته تا آنجا بدود در اين موقـع مـادرم       

  كه آيا من خوابم يا بيدار؟: از من پرسيد
گفتى آقا را بدرقه كنيد، پس       مادرجان تو را شفا دادند، آقا كجا بود كه مى         : من گفتم 

  چرا ما او را نديديم؟
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توانستم تكان بخـورم ديـدم آقـاى         همان گونه كه خوابيده بودم و نمى      : مادرم گفت 
وان نبود و خيلى هم پير نبـود بـه          بزرگوار و عالى قدرى در لباس اهل علم كه خيلى ج          

  !برخيز خدا تو را شفا داد: بالين من آمد و فرمود
  .شفا يافتيد برخيزيد: توانم برخيزم با لحن تندترى فرمود نمى: گفتم

) بـوده ) عليـه الـسالم   ( حضرت صـاحب الزّمـان       كه يقيناً (من از هيبت آن بزرگوار      
وقتى خواست از اطاق    . ريه هم نكن  ديگر دوا نخور و گ    : برخواستم، آن حضرت فرمود   

بيرون برود من شما را بيدار كردم كه او را بدرقه كنيد ولـى ديـدم شـما ديـر حركـت                      
  .كرديد خودم از جا برخواستم و دنبال آقا تا دم در حياط رفتم

توانـست حركـت كنـد صـحيح و          عجيب اين است كه از آن لحظه مريضى كه نمى         
  .كند سالم حركت مى

  . خوب شداثر سكته چشم راستش غبار گرفته بود فوراًمريضى كه در 
ام  مـن گرسـنه  : مريضى كه چهار روز ابدا ميل به غذا نداشت در همان لحظه گفـت   

  .برايم غذا بياوريد
و بـاألخره   . مريضى كه رنگ و رو نداشت از همان لحظه رنگ و رويش به جا آمد              

ـ        مريضى كه دائما گريه مى     ه مكـن از آن لحظـه غـم و          كرد با فرمان آن حضرت كه گري
اندوهش به كلّى از دلش بيرون رفت و حتّى اين مريضه پنج سال بود كه به روماتيـسم                  

         اللّــه ةبقيــمبــتال بــود و اطبــاء نتوانــسته بودنــد او را معالجــه كننــد از لطــف حــضرت 
  .شفا يافت) عليه السالم(

ز دكترهاى معـالج او بـود       وقتى شرح حال مريضه را به آقاى دكتر دانشى كه يكى ا           
آن مرض سكته كه من ديدم قطعا از راه عادى قابل عالج نبـود و او را                 : او گفت . گفتيم

  .اند از طريق غيرعادى شفا داده
ى اين نعمت عظمى مجلس ذكر مصيبتى به مناسبت ايام فاطميه برقرار  ما به شكرانه

  .كرديم
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 نماز حاجت كه    ى كتاب چند زيارت و دعاء و       در خاتمه 
عـصمت و   «ى اهل بيـت      در كتب ادعيه ذكر شده و از ناحيه       

رسيده و گـاهى بـه تجربـه از آنهـا           ) عليهم السالم (» طهارت
  .شود هاى كاملى شده در اينجا درج مى استفاده

وقتـى  ) عليـه الـسالم   (» امام عـصر  «به اميد آنكه دوستان     
ام مقدس  موفّق به زيارت آن حضرت گرديدند و يا به آن مق          

توجه نمودند مرا از دعاء خير فراموش نكنند و سالم مرا بـه             
  .پيشگاه مقدس آن حضرت برسانند

  :يك
ـ «روزهاى جمعه بنا به آنچه در روايات گفته شـده متعلّـق بـه حـضرت                  اللّـه  ةبقي «

رسـد از    ارواحنا فداه است و لو آنكه هر كس در هر كجا و هر زمان هر چه بـه او مـى                    
  .مقدس آن حضرت استبركت وجود 

  :گويد مى» سيد بن طاووس«
     نزيلك حيث ما اتّجهت ركابى                                    

  وضيفك حيث كنت من البالدى                                                   
ام بـرود و     حلّـه شوم هر كجا را     من بر تو وارد مى     :يعنى(

  ). شهرهاى دنيا كه باشمميهمان توام هر كجا از
ولى به خاطر اينكه مردم از آباء گرامش فراموش نكنند، روزهاى ديگر را به نام آنها 
قرار داده و مردم را ميهمان آن وجودات مقدسات تصور فرمـوده، ولـى روز جمعـه از                  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         289  

ولى اللّه االعظم صاحب االمـر والعـصر و         «جهت واقعى و تشريفاتى متعلّق به حضرت        
  . است»انالزّم

  :لذا در آن روز چند عمل عالمت محبت و ابراز عالقه به آن حضرت است
  :اول دعاء ندبه

اين دعاء شريف كه مضامينش يا با آيات قرآن و يا با روايات متواتره مطابق اسـت،    
ى كوتاهى كه    از صحيحترين دعاءهائى است كه در كتب ادعيه ذكر شده و لذا با مقدمه             

 روزهاى جمعه و بلكه هيچ مانعى ندارد كه در تمام ايام به قصد اينكه               نويسم در  من مى 
صـادر  ) علـيهم الـسالم   (» عصمت و طهارت  «آنها كلماتى است كه از دو لب اهل بيت          

شده و چه بهتر كه با آن جمالتى كـه يقينـا رعايـت ادب مناجـات بـا آن حـضرت را                       
ائيم و در فراقش با همـان شـور و          اظهار عشق و عالقه نم     اند با او حرف بزنيم و      نموده

  .محبت عرض ادب كنيم و در دوريش ندبه و ناله نمائيم
  :شود خواند، بايد بداند كه اين دعاء به سه بخش تقسيم مى كسى كه دعاء ندبه مى

اول مناجات با خدا و سر سخن باز كردن و گله و شكايت از مردم روزگار نمودن                 
  .ى اسالمى كردن است و در ضمن اقرار به معارف حقّه

خواهد محبوب و    شود ناگهان مثل كسى كه مى      تا آنكه محبتش شديد و شديدتر مى      
معشوق عزيزش را در يكى از گوشه و كنار دنيا پيدا كند و با سفر روحى به همه جاى                   

  .پردازد زند و به گفتن اين كلمات مى عالم سرى مى
 و همـين طـور ادامـه        »اللّـه  ةاين بقي  «:گويد  تا آنكه مى   »اين الحسن و اين الحسين    «
اى يافته و او     پردازد ناگهان مثل كسى كه محبوبش را در گوشه         دهد و به تجسس مى     مى

  :كند كه را ديده به او خطاب مى
به فدايت پدر و مادر و جـانم  : يعنى (»بابى انت و امى و نفسى لك الوقاء والحمى      «

  ).براى تو نگهدار و حامى باد
سـازى كـرده     رسد آنچنان زمينه   خواند بايد وقتى به اينجا مى      ء ندبه مى  كسى كه دعا  

باشد و حال توجه داشته باشد كه عبث اين خطابـات را نگويـد بلكـه بـا آن حـضرت                     
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 ارواحنا  »اللّه ةبقي«مالقات كرده باشد و تا پايان اين خطابها خود را در محضر حضرت              
آن چنانكـه در دعـاء گفتـه       : ( مكـرّر بگويـد    اى العـاده  فداه ببيند و با شور و عشق فـوق        

را به   واالّ دعاء ندبه نخوانده بلكه خودش     ) جانم بفدايت : يعنى (»بنفسى انت «) شود مى
  .دعاء ندبه خوانها شبيه كرده است

 بايـد منظـورش   »اللّهم انت كشّاف الكرب والبلوى«: گويد و در پايان دعاء وقتى مى 
  .مقدس باشدطلب دوام مالقات و ظهور آن وجود 

ى دعاء ندبه انسان نتواند وقت مالقات از آن حضرت بگيرد  و باالخره اگر به وسيله
  .و با او مالقات نكند به حقيقت دعاء ندبه نرسيده و از دعاء استفاده كامل نكرده است

روزهاى جمعه وقتى به خواندن دعـاء       » حاج مالّ آقاجان  «كنم مرحوم    فراموش نمى 
اوائل دعاء بـا گريـه و نالـه و ندبـه و جـزع و فـزع ايـن دعـاء را                       شد   ندبه مشغول مى  

پريـد و    رسـيد رنگـش مـى      مـى » بابى انت و امى و نفسى     «ى   خواند و وقتى به كلمه     مى
ى محترم ناگهان چـشمتان      افتاد و عينا آنچنانكه اگر شما خواننده       صدايش از جوهره مى   

پرد و از كثرت شـوق       چطور رنگتان مى   ارواحنا فداه بيافتد     »اللّه ةبقي«به جمال حضرت    
افتاد و مـن در آن       شايد زبانتان بند بيايد او هم در اين قسمت از دعاء به همان حال مى              

كند و يا به زيـارت       لحظه مطمئن بودم كه او يا روح مقدس آن حضرت را مشاهده مى            
  .بدن آن حضرت هم موفّق شده است

  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ   مالقات با امام زمان ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         291  

  
  
  

  »دعاى ندبه«
لّهلدماَلْح لَك مليما اَللّهتَس لَّمس و هالو هنَبِي دمحنا مديلى سع لَّى اللّهص الْعالَمينَ و بر 

               اخْتَـرْت ذا كدين و كنَفْسل متَهتَخْلَصالَّذينَ اس كيائلفى اَو قَضائُك رى بِهلى ماجع دمالْح
   كنْدزيلَ ما عج منَ لَهم               هِملَيع اَنْ شَرَطْت دعاللَ بحالَ اضْم و والَ لَهقيمِ الَّذى ال زالنَّعيمِ الْم

                 مـنْهم تملع و كذل رِجِها فَشَرَطُوا لَكزِب ها وخْرُفز ةِ وينا الدنْيالد ههذ جاترفى د دالزُّه
رَّبتَهم و قَدمت لَهـم الـذِّكْرَ الْعلـى و الثَّنـاء الْجلـى و اهبطْـت علَـيهِم                   الوفاء بِه فَقَبِلْتَهم و قَ    

مالئكَتَك و كَرَّمتَهم بِوحيِك و رفَدتَهم بِعلْمك و جعلْتَهم الذَّريعةَ الَيـك و الْوسـيلَةَ الـى                 
ه جنَّتَك الى اَنْ اَخْرَجتَه منْها و بعض حملْتَه فى فُلْكك و نَجيتَـه و               رِضْوانك فَبعض اَسكَنْتَ  

منْ امنَ معه منَ الْهلَكَةِ بِرَحمتك و بعض اتَّخَذْتَه لنَفْسك خَليالً و سئَلَك لسانَ صدقٍ فـى                 
      كذل لْتعج و تَهباالْخَرينَ فَاَج               ـنْ اَخيـهم لَـه لْتعج رَةٍ تَكْليماً ونْ شَجم تَهكَلَّي ضعب اً ويلع

رِدءا و وزيراً و بعض اَولَدتَه منْ غَيرِ اَبٍ و اتَيتَـه الْبينـات و اَيدتَـه بِـرُوحِ الْقُـدسِ و كُـلٌّ                        
اجا و تَخَيرْت لَه اَوصياء مستَحفظاً بعد مستَحفظ منْ مـدةٍ           شَرَعت لَه شَريعةً و نَهجت لَه منْه      

الى مدةٍ اقامةً لَدينك و حجةً على عبادك و لئَالّ يزُولُ الْحقُّ عنْ مقَرِّه و يغْلب الْباطلُ على                  
      لْتسال اَر لَو دقُولَ اَحالي و هلـنْ             اَهم كايات ا فَنَتَّبِعيا هادلَملَنا ع تاَقَم ا ورنْذوالً مسنا رلَيا 

                   و ـهلَيع لَّى اللّـهص دمحم نَجيبِك و بيبِكلى حرِ ابِاالَْم تيلى اَنِ انْتَهنَخْزى ا لَّ ولِ اَنْ نَذقَب
     م ديس تَهبا انْتَجفَكانَ كَم هـنِ              الم اَكْرَم و تَهيتَبنِ اجاَفْضَلَ م و تَهطَفَينِ اصةَ مفْوص و نْ خَلَقْتَه

 كغارِبم و شارِقَكم طَاْتَهاَو و كبادنْ عنِ ملَى الثَّقَلَيا ثْتَهعب و كلى اَنْبِيائع تَهمقَد تَهدتَماع
    راقَ والْب لَه خَّرْتس و                ـضاءلَى انْقكُونُ اما ي ما كانَ و لْمع تَهعداَو و كمائلى سبِه ا ترَجع 

               تَهدعو و ككَتالئنْ ممينَ موسالْم ميكائيلَ و رَئيلَ وببِج فَفْتَهح بِ وبِالرُّع رْتَهنَص ثُم كخَلْق
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ه و لَو كَرِه الْمشْرِكُونَ و ذلك بعد اَنْ بوئْتَه مبـوء صـدقٍ مـنْ                اَنْ تُظْهِرَ دينَه علَى الدينِ كُلِّ     
                   ايـات لْعالَمينَ فيهى لده بارِكا وكَّةَ ملنّاسِ لَلَّذى بِبل عضو تيلَ باَو ملَه و لَه لْتعج و هلاَه

ه كانَ امنًا و قُلْت انَّما يريداللّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرِّجس اهـلَ                بينات مقام ابرهيم و منْ دخَلَ     
               فَقُلْت تابِكفى ك متَهدوم هالو هلَيع لَواتُكص دمحرَ ماَج لْتعج تَطْهيرًا ثُم رَكُمطَهي و تيالْب

 الْمودةَ فى الْقُرْبى و قُلْت ما سئَلْتُكُم منْ اَجرٍ فَهو لَكُم و قُلْت ما               قُلْ ال اَسئَلُكُم علَيه اَجرا االَّ     
                     و ـكلَيبيلَ االـس ـمـبيالً فَكـانُوا هس ـهبلـى رـذَ اتَّخاَنْ ي ءĤنْ شالّ مرٍ انْ اَجم هلَيع ئَلُكُماَس

قَضَت اَيامه اَقام وليه على ابنَ اَبيطالبٍ صـلَواتُك علَيهِمـا و            الْمسلَك الى رِضْوانك فَلَما انْ    
                   الهوم ىلفَع الهوم نْ كُنْتم هماملَأُ االْم فَقالَ و مٍ هادكُلِّ قَول و رنْذالْم وذْ كانَ ها ايهِما هادال

      م عاد و نْ واالهوالِ م ماَنَـا               اَللّه نْ كُنْـتقالَ م و نْ خَذَلَهاخْذُلُ مو رَهنْ نَصرْ مانْصو نْ عاداه
                       لَّـهاَح رٍ شَـتّى وـنْ شَـجسايِرُ النّاسِ م ةٍ ودرَةٍ واحنْ شَجم ىلع قالَ اَنَا و و اَميرُه ىلفَع هنَبِي

      اَنْت وسى فَقالَ لَهنْ مونَ ملَّ هارحم             ـدى وعب ال نَبِـى الّ اَنَّهوسى انْ مونَ منْزِلَةِ هارنّى بِمم  
                     ثُـم ـهالّ بابا وابالْأَب دس و لَّ لَهما ح هجِدسنْ مم لَّ لَهاَح الْعالَمينَ و ساءةَ نديس نَتَهاب هجوز

مدينَةُ الْعلْمِ و على بابها فَمنْ اَراد الْمدينَةَ و الْحكْمةَ فَلْياْتهـا            اَودعه علْمه و حكْمتَه فَقالَ اَنَا       
                   كلْمس مى ونْ دم كمد مى ونْ لَحم كموارِثى لَح ى ويصو اَخى و قالَ اَنْت نْ بابِها ثُمم

  كمطٌ لَحخالالْأيمانُ م رْبى وح كرْبح لْمى وس    اَنْـت مـى ود مـى وكَما خالَطَ لَح كمد و 
غَدا علَى الْحوضِ خَليفَتى و اَنْت تَقْضى دينى و تُنْجِزُ عداتى و شيعتُك على منابِرَ منْ نُـورٍ                  

              عي لَم ىليا ع ال اَنْتلَو جيرانى و مه نَّةِ وى الْجلى فوح مهوهجضَةً ويبدى   معنُونَ بؤْمالْم رَف
و كانَ بعده هدى منْ الضَّاللِ و نُورا منَ الْعمى و حبلَ اللّه الْمتـينَ و صـراطُه الْمـستَقيم ال                     

               ذْوذُو ححي بِهناقنْ مةٍ منْقَبقُ فى ملْحالي البِسابِقَةٍ فى دينٍ و مٍ وحةٍ فى رقُ بِقَراببسولِ  يالرَّس 
                      تَـرَ فيـهو ـمٍ قَـدةُ الئملَو ى اللّهف التَاْخُذُه لَى التَّاْويلِ ولُ عقاتي هِما وال هِما ولَيع لَّى اللّهص

                بخَي ـةً ورِيدا بقـاداَح مهقُلُـوب عدفَاَو مذُؤْبانَه شناو و مطالَهقَتَلَ اَب رَبِ والْع ناديدص   ـةً ورِي
حنَينيةً و غَيرَهنَّ فَاَضَبت على عداوته و اَكَبت على منابذَته حتّى قَتَلَ النّاكثينَ و الْقاسـطينَ                

مـرُ رسـولِ    و الْمارِقينَ و لَما قَضى نَحبه و قَتَلَه اَشْقَى الْأخرينَ يتْبع اَشْقَى الْأَولينَ لَم يمتَثَلْ اَ               
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اللّه صلَّى اللّه علَيه و اله فى الْهادينَ بعد الْهادينَ و الْأُمةُ مصرَّةٌ علـى مقْتـه مجتَمعـةِ علـى                     
 همحةِ رلَ             قَطيعنْ قُتلَ مفَقُت قِّ فيهِمةِ الْحرِعايفى لنْ ومالَّ الْقَليلَ ما هلَدو قْصاءا ـنْ     وم بِىس و 

                  لّهل ضالْأَر ذْ كانَتةِ اثُوبنُ الْمسح رْجى لَهبِما ي ملَه رَى الْقَضاءج و ىنْ اُقْصم ىاُقْص و بِىس
عوالً و لَـنْ    يورِثُها منْ يشاء منْ عباده و الْعاقبةُ للْمتَّقينَ و سبحانَ ربنا انْ كانَ وعد ربنا لَمفْ               

                   ـلَّى اللّـهص ىلع و دمحم تيلِ بنْ اَهلَى الْأَطايِبِ مفَع كيمزيزُ الْحالْع وه و هدعو اللّه فخْلي
لدموع و لْيصرُخِ  علَيهِما و الهِما فَلْيبك الْباكُونَ و اياهم فَلْينْدبِ النّادبونَ و لمثْلهِم فَلْتُذْرِف ا            

اَينَ اَبناءالْحسينِ صالح    الصارِخُونَ و يضج الضّاجونَ و يعج الْعاجونَ اَينَ الْحسنُ اَينَ الْحسينُ          
             الْخ دعرَةُ بينَ الْخبيلِ اَيالس دعبيلُ بنَ السقٍ اَيصاد دعٌق بصاد حٍ وصال دعب    وسنَ الـشُّمرَةِ اَيي

               ـهيقنَ بلْمِ اَيالْع دقَواع ينِ والد المنَ اَعرَةُ اَيالزّاه منَ الْأَنْجنيرَةُ اَيالْم نَ االَْقْمارةُ اَيعالطّال   اللّـه
مـةِ اَيـنَ الْمنْتَظَـرُ الِقامـةِ االَْمـت و           الَّتى التَخْلُو منَ الْعتْرَةِ الْهاديةِ اَينَ الْمعد لقَطْعِ دابِرِ الظَّلَ         

الْعوجِ اَينَ الْمرْتَجى لأزالَِة الْجورِ و الْعدوانِ اَينَ الْمـدخَرُ لتَجديـد الْفَـرائضِ و الـسنَنِ اَيـنَ                   
       ِحلُ الؤَمنَ الْمةِ اَيالشَّريع لَّةِ وةِ الْمِعادرُ التَخَيينِ        الْممِ الدعاليى محنَ ماَي هوددح تابِ والْك ياء

                   وقِ وـلِ الْفُـساَه بيدنَ مالنِّفاقِ اَي و ةِ الشِّرْكيناَب منَ هادتَدينَ اَيعكَةِ الْمشَو منَ قاصاَي هلاَه و
 قاقِ اَينَ طامس اثـارِ الزَّيـغِ و الْـأَهواء اَيـنَ           الْعصيانِ و الطُّغْيانِ اَينَ حاصد فُرُوعِ الْغَى و الشِّ        

                التَّضْليلِ و و نادلِ الْعلُ اَهتَاْصسنَ مةِ اَيرَدالْمتاةِ والْع بيدنَ ماَي راءاالِْفْت ذْبِ ولِ الْكبائح عقاط
     داءذِّلُ االَْعم و ياءلزُّ االَْوعنَ ماَي الَّـذى    االِْلْحاد اللّـه نَ بـابلَى التَّقْوى اَيةِ عمالْكَل عنَ جاماَي 

منْه يؤْتى اَينَ وجه اللّه الَّذى الَيه يتَوجه الْأَولياء اَينَ السبب الْمتَّصلُ الْأَرضِ و الـسماء اَيـنَ       
اَينَ مؤَلِّف شَملِ الصالحِ و الرِّضا اَينَ الطّالب بِـذُحولِ          صاحب يوم الْفَتْحِ و ناشرُ رايةِ الْهدى        

                و ـهلَيتَـدى عنِ اعلى مع ورنْصنَ الْمال اَيقْتُولِ بِكَرْبمِ الْمبِد بنَ الطّالاَي االَْنْبياءناءاَب والْأَنْبِياء
      ذا دا جابضْطَرُّ الَّذى ينَ الْمافْتَرى اَي            ـنُ النَّبِـىنَ ابالتَّقْوى اَي قِ ذُوالْبِرِّ والْخَالئ ردنَ صعى اَي

                 ـى واُم و رى بِاَبى اَنْـتةَ الْكُبمنُ فاطابو ةَ الْغَرّاءنُ خَديجابرْتَضى والْم ىلنُ عابطَفى وصالْم
رَّبينَ يابنَ النُّجباء الْأَكْرَمينَ يابنَ الْهداةِ الْمهديينَ       نَفْسى لَك الْوِقاء و الْحمى يابنَ السادةِ الْمقَ       

يابنَ الْخيرَةِ الْمهذَّبينَ يابنَ الْغَطارِفَةِ الْـأَنْجبينَ يـابنَ الْأَطايِـبِ الْمطَهـرينَ يـابنَ الْخَـضارِمةِ                 
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يابنَ الْبدورِ الْمنيرَةِ يابنَ الـسرُجِ الْمـضيئَةِ يـابنَ الـشُّهبِ            الْمنْتَجبينَ يابنَ الْقَماقمةِ الْأَكْرَمينَ     
الثّاقبةِ يابنَ الْأَنْجمِ الزّاهرَةِ يابنَ السبلِ الْواضحةِ يابنَ الْأَعالمِ الالّئحةِ يـابنَ الْعلُـومِ الْكاملَـةِ                

 الْمعـالمِ الْمـاْثُورةِ يـابنَ الْمعجِـزات الْموجـودةِ يـابنَ الـدالئلِ               يابنَ السنَنِ الْمشْهورةِ يـابنَ    
         ونْ هنَ مابظيمِ يالْع أنَ النَّبابتَقيمِ يسالْم راطنَ الصابةِ يودشْهالْم       ىلع ى اللّهتابِ لَدالْك فى اُم

    ناتيالْب و نَ الْأياتابي كيمنَ         حابي راتالْباه حاتراهينَ الْواضنَ الْبابي راتلِ الظّاهالئنَ الدابي 
الْحججِ الْبالغات يابنَ النِّعمِ السابِغات يابنَ طه و الْمحكَمـات يـابنَ يـس و الـذّارِيات يـابنَ                   

نَ قاب قَوسينِ اَو اَدنى دنُوا و اقْترابا مـنَ الْعلـى            الطُّورِ و الْعاديات يابنَ منْ دنى فَتَدلّى فَكا       
الْأَعلى لَيت شعرى اَينَ استَقَرَّت بِك النَّوى بلْ اَى اَرضٍ تُقلُّك اَو ثَرى اَبِرَضْوى اَو غَيرِهـا                 

سمع لَك حسيسا و ال نَجـوى عزيـزٌ         اَم ذى طُوى عزيزٌ علَى اَنْ اَرى الْخَلْقَ و التَرى و ال اَ            
علَى اَنْ تُحيطَ بِك دونَىِ الْبلْوى و الينالَك منّى ضَجيج و الشَكْوى بِنَفْسى اَنْت منْ مغَيـبٍ                 

               تَمةُ شـايِقٍ ييناُم نّا بِنَفْسى اَنْتع نْ نازِحٍ ما نَزَحم نّا بِنَفْسى اَنْتخْلُ مي لَم       نٍ وـؤْمـنْ منّـى م
مؤْمنَةٍ ذَكَرا فَحنّا بِنَفْسى اَنْت منْ عقيد عزٍّ اليسامى بِنَفْسى اَنْت مـنْ اَثيـلِ مجـد اليجـارى                   
                  تـى اَحـارلـى مساوى االي شَرَف نْ نَصيفم مٍ التُضاهى بِنَفْسى اَنْتعن الدنْ تم بِنَفْسى اَنْت

  الىويا م فيك                  اَنْ اُجـاب لَـىزيـزٌ عـوى عنَج اَى و فيـك ـفطابٍ اَصخ اَى تى ولى ما و 
                مونَهد كلَيع رِىجاَنْ ي لَىزيزٌ عرى عالْو خْذُلَكي و كيكاَنْ اَب لَىزيزٌ عاُناغى ع و ونَكد

       ويلَ والْع هععينٍ فَاُطيلَ منْ ملْ مرى هـلْ         ماجذا خَـال ها هزَعج دزُوعٍ فَاُساعنْ جلْ مه كاءالْب 
 قَذيت عينٌ فَساعدتْها عينى علَى الْقَذى هلْ الَيك يابنَ اَحمد سبيلٌ فَتُلْقى هلْ يتَّـصلُ يومنـا                

متى نَنْتَقع منْ عذْبِ مائك فَقَـد طـالَ         منْك بِعدةٍ فَنَحظى متى نَرِد منا هلَك الرَّوِيةَ فَنَرْوى          
الصدى متى نُغاديك و نُراوِحك فَنُقرَّ عينًا متى تَرانا و نَريك و قَد نَشَرْت لواء النَّصرِ تُرى                 

قْت اَعدائَك هوانًا و عقابا و اَتَرانا نَحف بِك و اَنْت تَاُمرُ الْملَأَ و قَد ملَأْت الْأَرض عدالً و اَذَ
اَبرْت الْعتاةَ و جحدةَ الْحقِّ و قَطَعت دابِرَ الْمتَكَبرينَ واجتَثَثْت اُصولَ الظّالمينَ و نَحـنُ نَقُـولُ                 

يك اَستَعدى فَعنْدك الْعدوى    الْحمدللّه رب الْعالَمينَ اَللّهم اَنْت كَشّاف الْكَرُب و الْبلْوى و الَ          
                  يا شَـديد هديس اَرِه تَلى وبالْم كديبتَغيثينَ عسياثَ الْمثْ يا غنْيا فَاَغالد رَةِ والْأخ بر اَنْت و
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 اسـتَوى و مـنْ الَيـه        الْقُوى و اَزِلْ عنْه بِه الْأَسى و الْجوى و برِّد غَليلَه يا منْ علَـى الْعـرْشِ                
الرُّجعى و الْمنْتَهى اَللّهم و نَحنُ عبيدك التّائقُونَ الى وليك الْمذَكِّرِ بِك و بِنَبِيك خَلَقْتَه لَنـا         

ما فَبلِّغْه منّا تَحيةً و سالما عصمةً و مالذًا و اَقَمتَه لَنا قواما و معاذًا و جعلْتَه للْمؤْمنينَ منّا اما
                   كبِتَقْـديم تَـكمعن ـماَتْم قاما وم تَقَرّا وسلَنا م تَقَرَّهسلْ معاجكْراما وا بيا ر كنا بِذلزِد و

          ماَللّه كنْ خُلَصائم داءرافَقَةَ الشُّهم و نا جِنانَكتّى تُورِدنا حاَمام اهيالِ       ا و ـدمحلى ملِّ عص 
                   ـهتدج ـغَرِ والْأَص ديالس لى اَبيهع رِ والْأَكْب ديالس كولسر و هدج دمحلى ملِّ عص و دمحم

            ـرَرالْب هنْ ابائم تطَفَينِ اصلى مع و دمحم ةَ بِنْتمرى فاطيقَةِ الْكُبدالص       اَفْـضَلَ و ـهلَيع ةِ و
     و مواَد و اَتَم لَ واَكْم  و كنْ خَلْقم كرَتيخ و كيائفنْ اَصم دلى اَحع تلَّيفَرَما صاَو اَكْثَرَ و

              ها اَللّهدأَمل ال نَفاد ها وددمةَ لهايال ن ها وددعةَ للوةً ال غايص هلَيلِّ عص        ـقَّ والْح بِـه ماَق و م
اَدحض بِه الْباطلَ و اَدلْ بِه اَوليائَك و اَذْللْ بِه اَعدائَك وصـلِ اللّهـم بينَنـا و بينَـه وصـلَةً                      

هِم و اَعنّا علـى تَاْديـةِ       تُؤَدى الى مرافَقَةِ سلَفه واجعلْنا ممنْ ياْخُذُ بِحجزَتهِم و يمكُثُ فى ظلِّ           
                   و اْفَتَـهلَنـا ر ـبهو نا بِرِضاهلَينُنْ عامو هتيصعنابِ متاج و هتفى طاع هادتجالْأ و هلَيا هقُوقح

جعـلْ صـلوتَنا بِـه      رحمتَه و دعائَه و خَيرَه ما نَنالُ بِه سعةً منْ رحمتـك و فَـوزا عنْـدك وا                 
                    نـا بِـهوممه وطَةً وـسبم زاقَنا بِـهلْ اَرعاجتَجابا وسم عائَنا بِهد ةً وغْفُورم نا بِهذُنُوب ولَةً وقْبم

            نا الْ تَقَرُّباقْبالْكَريمِ و هِكجنا بِولَياَقْبِلْ ا ةً ويقْضم نا بِهجوائح ةً ويكْفنا نَظْرَةً    ملَيانْظُرْ او كلَي
رحيمةً نَستَكْملُ بِها الْكَرامةَ عنْدك ثُم التَصرِفْها عنّا بِجودك واسقنا منْ حوضِ جده صـلَّى               

  .رحم الرّاحمينَاللّه علَيه و اله بِكَأْسه و بِيده ريا روِيا هنيئًا سائغا الظَماَ بعده يا اَ
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  :دوم
  .را بخواند) عليه السالم(» امام زمان«در ساعت آخر روز جمعه نماز 

اللّه عليه مقيد بود كه ساعت آخـر       رحمه» مالّ آقاجان زنجانى  «استاد ما مرحوم حاج     
نماز آن حـضرت را بخوانـد و          ارواحنا فداه است،   »اللّه ةبقي «روز كه متعلّق به حضرت    

 را با ياد آن حضرت به پايان برساند و از اين راه در ارتبـاط بـا آن وجـود مقـدس          روز
  .استفاده زيادى كرده بود

خواهند به اين عمـل مبـادرت داشـته           توجه به نكات زير براى كسانى كه مى        ضمناً
  :باشند الزم است

دامـه دهـد    اگر كسى بخواهد از اين نماز استفاده كاملى كند بايد مدتى آن را ا             : اول
  .يعنى هر روز در همان ساعت آن را بخواند

 بايـد نمازگـذار مثـل       »اياك نَعبد و اياك نَستَعينْ    «ى گفتن صد مرتبه      به وسيله : دوم
زنند معنى منحصر كردن عبادت را براى خدا و          ميخى كه صد مرتبه با پتك روى آن مى        

د كه شيطان نتواند آن را به هـيچ         طلب كمك نمودن از او را در قلب خود ميخكوب كن          
  .ى اخالص و بلكه خلوص برسد وجه از دل او بيرون بياورد و از اين طريق به مرحله
ى حمـد را     خواند در هر ركعت سوره     دو ركعت نماز مى   

 رسـيد آن را صـد        اياك نعبد و اياك نـستعين      بخواند وقتى به  
 را  اللّـه قل هو ى   مرتبه بگويد و حمد را تمام كند و بعد سوره         

بخواند و پس از آنكه از نماز فارغ شد اين دعـاء را بخوانـد               
  .شود كه انشاءاللّه حاجتش برآورده مى

                و ماءالـس تعسبِما و ضالْأَر ضاقَت و طاءالْغ انْكَشَفو الْخَفاء رِحب و الءالْب ظُمع ماَللّه
     لَيع شْتَكى والْم بيا ر كلَيالِ               ا و ـدمحلـى مـلِّ عص ـماَللّه الرَّخاء ةِ وى الشِّدلُ فوعالْم ك

محمد الَّذينَ اَمرْتَنا بِطاعتهِم و عجلِ اللّهم فَرَجهم بِقائمهِم و اَظْهِرْ اعزازه يا محمد يا على يا                 
    يانى فَاكْفا دمحيا م ىلنَّكُمـا                عرانى فَااُنْـص ـدمحيـا م ىليا ع ىليا ع دمحيا م ياىنَّكُما كاف

                    بيـا صـاح الىـويـا م ظاىنَّكُما حاففَظانى فَاحا دمحيا م ىليا ع ىليا ع دمحيا م راىناص
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 صاحب الزَّمانِ الْغَوثَ الْغَوثَ الْغَوثَ اَدرِكْنى       الزَّمانِ يا موالى يا صاحب الزَّمانِ يا موالى يا        
  .اَدرِكْنى اَدرِكْنى الْأَمانَ الْأَمانَ الْأَمانَ

  :سوم
  . اللّهم صلّ على محمد و ال محمد و عجل فرجهمگفتن

ترديدى نيست كه يكى از بهترين اعمال در زمان غيبت كبرى و يا حتّـى در ظهـور           
  .است) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف (»اللّه ةبقي«حضرت صغرى انتظار فرج 

و ترديدى نيـست    ) ام مفصالً شرح داده  » مصلح غيبى «من اين موضوع را در كتاب       (
يعنـى  ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» آل محمد «كه تا آن حضرت ظهور نكند فرجى براى         

  .اند نخواهد بود ى زمين يهكه مالكان اول) سالم اللّه عليها(» زهراء«سادات و ذرارى 
 ارواحنا فداه ظـاهر نـشود سـرور و فرجـى نخواهنـد              »اللّهةبقي«و آنها تا حضرت     

چنانكه (داشت و لذا بر دوستانشان الزم است براى آنكه سرور و فرج را در آنها ببينند                 
اسـئل اللّـه ان يرينـا فـيكم         خـوانيم    مى) سالم اللّه عليها  (» معصومه«در زيارت حضرت    

:  الاقل روزهاى جمعه چنانكه در روايات وارد شده صد مرتبه بگوينـد            )سرور و الفرج  ال
  .اللّهم صلّ على محمد و ال محمد و عجل فرجهم

  :چهارم
آن چنانكه قبالً گفته شد روز جمعه روزى است كه بايد           

را ) عليـه الـسالم  (» ولـى عـصر  «در آن انتظار ظهور حضرت  
 و روزى است كـه مـا از هـر           بيشتر از روزهاى ديگر داشت    

 بـن   حجـة «جهت ميهمان آن حضرتيم و لـذا بايـد حـضرت            
در اين روز به زيارتى كه از سـيد بـن    ) عليه السالم (» الحسن

  .طاووس نقل شده زيارت گردد
   هجيا ح كلَيع المنَ       اَلسييا ع كلَيع الماَلس هضفى اَر اللّه    اَلس هفى خَلْق اللّه   ـكلَيع الم

              ـذَّبهـا الْمهاَي ـكلَيع المنينَ اَلسؤْمنِ الْمع بِه فَرَّجي ونَ وتَدهالْم تَدى بِههالَّذى ي اللّهيا نُور
م علَيـك يـا     الْخائف اَلسالم علَيك اَيها الْولى النّاصح اَلسالم علَيك يا سفينَةَ النَّجاةِ اَلـسال            
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                   المرينَ اَلـسبـينَ الطّـاهالطَّي ـكتيلـى الِ بع و كلَيع لَّى اللّهص كلَيع الميوةِ اَلسنَ الْحيع
اللّه لَك ما وعدك منَ النَّصرِ و ظُهورِ االَْمـرِ اَلـسالم علَيـك يـا مـوالى اَنَـا                     علَيك عجلَ 

  الكوم  كـوررُ ظُهاَنْتَظ و كتيبِالِ ب و تَعالى بِك لَى اللّها اَتَقَرَّب اُخْريك و بِاُوليك عارِف
و ظُهور الْحقِّ على يديك و اَسئَلُ اللّه اَنْ يصلِّى على محمد و الِ محمد و اَنْ يجعلَنـى مـنَ          

    و رينَ لَكنْتَظفـى              الْم كيـدنَ يـيدينَ بتَشْهسالْم و كدائلى اَعع رينَ لَكالنّاص التّابِعينَ و
        اللّه لَواتالزَّمانِ ص بيا صاح الىويا م كيائللَةِ اَومج           مـوهـذا ي ـكتيلى الِ بع و كلَيع

   كـورظُه فيـه قَّعتَوالْم كموي وه ةِ وعمقَتْـلُ       الْج و كيـدلـى ينينَ عـؤْملْمل فيـه الْفَـرَج و 
                     الدـنْ اَوم كَـريم الىـويـا م اَنْت و كجار و فُكضَي فيه الىواَنَا يا م و كفيرينَ بِسالْكاف

لّه علَيك و على اَهلِ بيتك      الْكرامِ و مأْمور بِالضِّيافَةِ و الْأجارةِ فَاَضفْنى و اَجِرْنى صلَوات ال          
  .الطّاهرينَ
  :پنجم

فرموده هر جا كـه باشـى دو ركعـت نمـاز زيـر              » كلم طيب «سيد عليخان در كتاب     
آسمان رو به قبله بخوان و بعد از نماز بايست و اين زيارت را بخوان كه خداى تعـالى                   

  .انشاءاللّه حاجتت را برآورده خواهد كرد
 اللّه المس            هجلى حةُ عمالْقائ رَكاتُهب ةُ ومائالد لَواتُهص و لُ الْعامالشّام لُ التّامالْكام    و اللّه

وليه فى اَرضه و بِالده و خَليفَته على خَلْقه و عباده و ساللَةِ النُّبوةِ و بقيةِ الْعتْـرَةِ و الـصفْوةِ                  
ـى                    صاحلِ فـدـرِ الْعناش ضِ ورِ الْـأَرطَهم كامِ الْقُرْانِ ولَقِّنِ اَحم ظْهِرِ الْأيمانِ وم بِ الزَّمانِ و

الطُّولِ و الْعرْضِ و الْحجةِ الْقائمِ الْمهدى االِْمامِ الْمنْتَظَـرِ الْمرْضـى وابـنِ االَْئمـةِ الطّـاهرينَ                  
  ىصالْو                المومينَ اَلـسـصعـداةِ الْمـةِ الْهمـنِ االَْئومِ ابـصعى الْمينَ الْهاديرْضالْم ياءصنِ االَْوب

علَيك يا معزَّ الْمؤْمنينَ الْمستَضْعفينَ اَلسالم علَيك يا مذلَّ الْكـافرينَ الْمتَكَبـرينَ الظّـالمينَ               
صاحب الزَّمانِ اَلسالم علَيك يابنَ رسولِ اللّـه اَلـسالم علَيـك             ا موالى يا  اَلسالم علَيك ي  

                ـكلَيع المالْعـالَمينَ اَلـس ـساءةِ نديس راءةَ الزَّهمنَ فاطابي كلَيع المنينَ اَلسؤْمنَ اَميرَالْمابي
   جِ الْمجةِ الْحمنَ الْأَئابي            ـالمس الىويا م كلَيع المعينَ اَلسملَى الْخَلْقِ اَجاالِْمامِ ع ومينَ وصع
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                  ضاالَْر ـالَءالَّـذى تَم اَنْت الً وعف الً وقَو ىدهالْم االَْمام اَنَّك دةِ اَشْهى الْوِاليف صٍ لَكخْلم
ما و جورا فَعجـلَ اللّـه فَرَجـك و سـهلَ مخْرَجـك و قَـرَّب                 قسطًا و عدالً بعد ما ملئَت ظُلْ      

زمانَك و كَثَّرَ اَنْصارك و اَعوانَك و اَنْجزَ لَك ما وعدك فَهو اَصـدقُ الْقـائلينَ و نُريـد اَنْ          
       لَهعنَج ضِ وى االَْرفُوا فتُضْعلَى الَّذينَ اسنَّ عيـا              نَم الىـوالْـوارِثينَ يـا م ـملَهعنَج ـةً وماَئ م

و به جاى كذا و كـذا حاجـات خـود را           (صاحب الزَّمانِ يابنَ رسولِ اللّه حاجتى كَذا و كَذا          
ـ              ) ذكر كند  فاعةً فَاشْفَع لى فى نَجاحها فَقَد تَوجهت الَيك بِحاجتى لعلْمى اَنَّ لَك عنْد اللّه شَ

                   بِالـشَّأْنِ الَّـذى لَكُـم و رِّهـسل تَضاكُمار و رِهبِاَم كُمنِ اخْتَصقِّ ما فَبِحودمحا مقامم ولَةً وقْبم
  .عنْداللّه بينَكُم و بينَه سلِ اللّه تَعالى فى نُجحِ طَلبتى و اجابةِ دعوتى و كَشْف كُرْبتى

  :ششم
ارتبـاط  ) عليه السالم (» ولى عصر «اند كه ما چگونه با حضرت        رّر از من خواسته   مك

افـرادى ارتبـاط     ى ايـن زيـارت و صـلوات        ام كه به وسيله    پيدا كنيم و من مكرّر شنيده     
اند ولى آنچه بيشتر مفيد فائده است اين است كـه            روحى با آن وجود مقدس پيدا كرده      

ا الاقل در هفته يك روز كه معين باشد آن را با توجه             به آن مداومت شود و هر روز و ي        
به مضامينش بخوانند و دست راست را به عنوان دست آن حضرت در دست چـپ بـه                  
عنوان دست خودش درهم بگذارد و نيت بيعت با آن حضرت را بنمايد و ملزم به ايـن                  

  .بيعت باشد تا قرب روحى و جسمى براى او حاصل شود
غْ موالى صاحب الزَّمانِ صلَوات اللّه علَيه عنْ جميعِ الْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات فـى              اَللّهم بلِّ 

                    و ىـدنْ والع و هِمتيم و هِميها حلبج ها ولهس رِها وحب رِّها وب غارِبِها وم ضِ وشارِقِ االَْرم
ت و التَّحيات زِنَةَ عْرشِ اللّه و مداد كَلماته و منْتَهى رِضاه و عدد              ولَدى و عنّى منَ الصلَوا    

                        ا وـدهمٍ عـوفـى كُـلِّ ي مِ ووفى هذَا الْي لَه ددنّى اُجا ماَللّه هلْمع اَحاطَ بِه و هتابك صاهما اَح
      ـمتى اَللّهقَبةً فى رعيب ا وقْدع                 الْفَـضيلَةِ و هفَـضَّلْتَنى بِهـذ و كَمـا شَـرَّفْتَنى بِهـذَا التَّـشْريف 

                 و ـنْ اَنْـصارِهلْنـى معاجالزَّمانِ و بدى صاحيس و الىولى ملِّ عةِ فَصمالنِّع هتَنى بِهذصخَص
       دينَ بتَشْهسنَ الْملْنى معاجو نْهينَ عالذّاب و هالَّـذى       اَشْياع فى الصف كْرَهرَ ما غَيعطائ هيدنَ يي
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               هالو كولسةِ رطاع و كتلى طاعع وصرْصنْيانٌ مب ما كَاَنَّهفص فَقُلْت تابِكفى ك لَهاَه تنَع
مِ الْقولى ينُقى افى ع ةٌ لَهعيب ههذ ماَللّه المالس هِملَيةِعيم.  

  :هفتم
ى اين زيارت با حـضرت       كه مكرّر افرادى از اولياء خدا به وسيله       » آل يس «زيارت  

»تـى كـه ايـن                 ارواحنا فداه مالقات كرده    »اللّه ةبقياند و شـبهائى در جلـسات پـر جمعي
گرديـد كـه حـاكى از حـضور آن جنـاب در              شد انوارى مشاهده مى    زيارت خوانده مى  

  .مجلس بود
اگر كسى با قـرب حقيقـى ايـن زيـارت را بخوانـد و               : گفت ء خدا مى  يكى از اوليا  

  .جواب سالم خود را نگيرد مرا مالمت كند
  كه قرب حقيقى چيست؟: از او سؤال شد

حيات و صفات انـسانى را تقويـت كـردن و اخالقيـات و غرائـز                : در جواب گفت  
يارش را به دسـت     حيوانى را تضعيف و يا از بين بردن و آنچه از آنها تضعيف شده اخت              

شـود   روحيات و صفات انسانى دادن و به هيچ وجه گناه نكردن سبب قرب حقيقى مى              
  . گردد و انسان از مقرّبين درگاه آن حضرت مى

بطور مثال وقتـى شخـصى كـه دسـت بـه دسـت زن نـامحرم زده و توبـه نكـرده                       
دسـتى كـه    : گويد مصافحه كند آن حضرت مى    ) عليه السالم (» امام صادق «خواهد با    مى

  .تواند با دست امام زمانش مصافحه نمايد گناهكار است نمى
بنابراين چگونه ممكن است چشمى كه گناه كرده، دستى كه گناه كـرده، بـدنى كـه                 

  !مالقات نمايد؟) عليه السالم(» امام زمان«سر تا پا گناه است بتواند با 
او داده  ى كـه بـه  پس اولين شرط مالقات با آن حضرت و شـنيدن پاسـخ سـالمهائ            

است اين است كه با پاكى روح و خلوص و اخالص با آن وجود مقدس روبرو گـردد                  
  .و لذا اگر آن حضرت را با چشم دل ديدى در مقابلش بايست و بگو
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ـ                  ه سالم على الِ يس اَلسالم علَيك يا داعى اللّه و ربانى اياته اَلسالم علَيك يا باب اللّ
                ـهجيـا ح كلَيع الماَلس قِّهرَ حناص و يا خَليفَةَ اللّه كلَيع الماَلس هانَ دينيد ليـلَ      ود و اللّـه

     اَطْـراف و ـكللَي َك فى اناءلَيع الماَلس همانتَرْج و تابِ اللّهك ىيا تال كلَيع الماَلس هترادا
  نَهارِك   هيقيا ب كلَيع الميا ميثاقَ    اَلس كلَيع الماَلس هضفى اَر اللّه    هكَّـدو و الَّذى اَخَـذَه اللّه

              وببصالْم لْمالْع و وبنْصالْم لَما الْعهاَي كلَيع الماَلس نَهالَّذى ضَم اللّهدعيا و كلَيع الماَلس
وثُ و الرَّحمةُ الْواسعةُ وعدا غَيرَ مكْذُوبٍ اَلسالم علَيك حينَ تَقُوم اَلسالم علَيك حينَ           و الْغَ 

تَقْعد اَلسالم علَيك حينَ تَقْرَء و تُبينُ اَلسالم علَيك حينَ تُصلّى و تَقْنُت اَلسالم علَيك حينَ               
  تَس و تَرْكَع          المرُ اَلستَغْفتَس و دمحينَ تَح كلَيع المرُ اَلستُكَب لِّلُ وحينَ تُه كلَيع الماَلس دج

                  الملّـى اَلـسذا تَجالنَّهـارِ ا غْـشى وذا يلِ اى اللَّيف كلَيع المسى اَلستُم و بِححينَ تُص كلَيع
  ا االِْمامهاَي كلَيالمِ           ععِ السوامبِج كلَيع المولُ اَلسأْمالْم مقَدا الْمهاَي كلَيع المونُ اَلسأْمالْم 

                 ـولُهسر و هدبدا عمحاَنَّ م و لَه الشَريك هدحو الَّاللّها لهاَنْ الا داَنّى اَشْه الىويا م كاُشْهِد 
  الّ ها بيبالح                 و تُـهجنَ حـسالْح و تُهجنينَ حؤْما اَميرَالْملياَنَّ ع الىويا م كاُشْهِد و لُهاَه و و

                   و تُـهجح دمحنَ مفَرَ بعج و تُهجح ىلنَ عب دمحم و تُهجنِ حيسنَ الْحب ىلع و تُهجنَ حيسالْح
 جعفَرٍ حجتُه و على بنَ موسى حجتُه و محمد بنَ على حجتُه و علـى بـنَ محمـد                    موسى بنَ 

         هجح اَنَّك داَشْه و تُهجح ىلنَ عنَ بسالْح و تُهجقٌّ          حح تَكُمعجاَنَّ ر رُ واالْخ لُ واالَْو اَنْتُم اللّه
الريب فيها يوم ال ينْفَع نَفْسا ايمانُها لَم تَكُنْ امنَت منْ قَبلُ اَو كَسبت فى ايمانها خَيـرا و اَنَّ                    
                      ـقٌّ وراطَ حاَنَّ الص قٌّ وثَ حعالْب قٌّ واَنَّ النَّشْرَ ح داَشْه قٌّ ونَكيرا ح را واَنَّ ناك قٌّ وح توالْم

الْم                      و ـدعالْو ـقٌّ وح النّـار نَّةَ والْج قٌّ وح سابالْح قٌّ وشْرَ حالْح قٌّ والْميزانَ ح قٌّ وح رْصاد
                 و هلَيع تُكدما اَشْه دفَاشْه كُمنْ اَطاعم دعس و نْ خالَفَكُمم ىشَق الىوقٌّ يا مبِهِما ح عيدالْو

ك برئٌ منْ عدوك فَالْحقُّ ما رضيتُموه و الْباطلُ مـا اَسـخَطْتُموه و الْمعـرُوف مـا                  اَنَا ولى لَ  
                        و هـولبِرَس و لَـه ال شَـريك هـدحو نَـةٌ بِاللّـهؤْمفَنَفْـسى م نْهع تُمينْكَرُ ما نَهالْم و بِه رْتُماَم

    بِكُم نينَ وؤْمبِاَميرِالْم     ةٌ لَكُـمـصتى خالدوم و ةٌ لَكُمدعرَتى منُص و رِكُماخ و كُملاَو الىويا م
اَللّهم انّى اَسئَلُك اَنْ تُصلِّى على محمـد نَبِـى          . و بعد از آن اين دعا خوانده شود       . امينَ امينَ 
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لْبى نُور الْيقينِ و صدرى نُور االْيمـانِ و فكْـرى نُـور             رحمتك و كَلمةِ نُورِك و اَنْ تَمالَء قَ       
       تى نُورقُو لْمِ والْع زْمى نُورع و اتـنْ           النِّيرِ مصائالْب دينى نُور قِ ودالصسانى نُورل لِ ومالْع

دوم ةِ وكْمالْح عى نُورمس و الضِّياء رى نُورصب و كنْدع هِملَيع هال و دمحمواالةِ لالْم تى نُور
                 ـماَللّه ميديا ح ىليا و تُكمحفَتُغَشّينى ر كميثاق و كدهبِع تفَيو قَد و تّى اَلْقاكح المالس

            اعى االد و كفى بِالد كخَليفَت و كضفى اَر كتجح دمحلى ملِّ عمِ     صالْقـائ و كبيللى س
                    ـقِّ ونيـرِ الْحم ـةِ ولِّـى الظَّلَمجم رينَ ووارِ الْكافب نينَ وؤْمالْم ىلو رِكرِ بِاَمالثّائ و كطسبِق

             الْـو و فبِ الْخائرْتَقالْم كضةِ فى اَرالتّام كتمكَل قِ ودالص ةِ وكْمقِ بِالْحـحِ   النّاطالنّاص ىل
سفينَةِ النَّجاةِ و علَمِ الْهدى و نُورِ اَبصارِ الْورى و خَيرِ منْ تَقَمص و ارتَدى و مجلِّى الْعمـى                   

              لى كُلِّ شَىع نَّكا اروج ا وظُلْم ئَتلطًا كَما مسق الً ودع ضاالَْر الَءمـ     اَلَّذى ي قَـديرٌ اَللّه ء م
                    مـنْهع ـتباَذْه و ـمقَّهح ـتبجاَو و متَهطـاع الَّذينَ فَرَضْت كيائلنِ اَواب و كيللى ولِّ عص
                  و يائَـهلاَو و يائَكلاَو رْ بِهانْص و كدينل رْ بِهانْتَص و رْهانْص متَطْهيرًا اَللّه مرْتَهطَه و سالرِّج
                 و ـكميعِ خَلْقنْ شَرِّ جم طاغٍ و نْ شَرِّ كُلِّ باغٍ وم ذْهاَع ماَللّه منْهلْنا معاج و هاَنْصار و تَهشيع
احفَظْه منْ بينِ يديه و منْ خَلْفه و عنْ يمينه و عنْ شماله و احرُسه و امنَعه مـنْ اَنْ يوصـلَ                      

رْ                  اانْـص رِ وبِالنَّـص هـداَي لَ وـدالْع اَظْهِرْ بِـه و كولسالِ ر و ولَكسر فَظْ فيهاح و وءبِس هلَي
الْكُفّار اقْتُلْ بِه بابِرَةَ الْكُفْرِ وج بِه ماقْصو ميهقاص ماقْصو ليهاخْذُلْ خاذ و ريهقينَ  ناصنافالْم و

ع الْملْحدينَ حيثُ كانُوا منْ مـشارِقِ االَْرضِ و مغارِبِهـا برِّهـا و بحرِهـا وامـالَء بِـه                    و جمي 
                  و ـنْ اَنْـصارِهم ـمـى اللّهلْنعاجو ـهال و ـهلَيع لَّى اللّهص كدينَ نَبِي اَظْهِرْ بِه الً ودع ضاالَْر

   و هاَتْباع و هوانمـا                  اَع مهوـدفـى ع لُونَ وـأْمماي المالس هِملَيع دمحاَرِنى فى الِ م و هتشيع 
  .يحذَرونَ اله الْحقِّ امينَ يا ذَالْجاللِ و االِْكْرامِ يا اَرحم الرّاحمينَ
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  :هشتم
  »اى براى آن حضرت نامه«

         هايش را هم براى مـن نقـل         هشخصى كه راضى نيست نامش برده شود و حتّى قص
 ارواحنـا فـداه مكـرّر بـه         »بقية اللّـه  «نكرده ولى در اثر نوشتن نامه استغاثه به حضرت          

محضر آن حضرت رسـيده و حـوائجش را گرفتـه و مـن يقـين بـه آن موفّقيتهـا دارم                      
  :گفت مى

جى اى است كه مرحوم حا      نامه »اللّه ةبقي«هاى استغاثه به حضرت      كه مؤثّرترين نامه  
 در كتاب نجم الثّاقب در حكايت ششم از حكايات كسانى كه در غيبت              اللّه ةرحمنورى  

باشد و آن اين     اند مى  رسيده) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف    (» امام زمان «كبرى خدمت   
  :است

حسنِ بنِ على بن محمد     بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ تَوسلْت الَيك يا اَباالْقاسمِ محمد بنَ الْ          
بن على بن موسى بن جعفَر بن محمد بن على بن الْحسين بن على بن اَبيطالب النَّباء الْعظيم                  
                 رينَ والطّـاه ـكبابائ الْعـالَمينَ و ـساءةِ نديس كةِ الالّجين بِاُممصع تَقيم وسراط الْمالص و 

اُمهاتك الطّاهرات بِيس و الْقُرْانِ الْحكيم والْجبرُوت الْعظيمِ و حقيقَةِ االْيِمانِ و نُورِ النُّورِ و               بِ
  .كتابٍ مسطُور اَنْ تَكُونَ سفيرى الَى اللّه تَعالى فى الْحاجةِ بِفُالنِ بنِ فُالنَ

ن بن فالن نام او و پـدرش ذكـر          در اينجا اگر دفع دشمنى منظور است به جاى فال         
  :شود مثالً آخر نامه اينطور نوشته شود

  .اَنْ تَكُونَ سفيرى الَى اللّه تَعالى فى الْحاجةِ لهالك يزيد بن معاوية
و اگر دعائى براى كس ديگرى منظور است يعنى حـاجتى بـراى ديگـرى از خـدا                  

 و  يرى الَى اللّه فى الْحاجةِ لحسن بن رضـا        اَنْ تَكُونَ سف  : نويسد خواهد در آخر نامه مى     مى
به جاى اسامى فوق اسم شخص مورد نظر و پدرش نوشته شود و سپس آن نامه را در                  
گل پاكى بگذارد و در آب جارى و يا چاه آبى بياندازد و در حال انـداختن نامـه ميـان                     

   :آب بگويد
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ى صاحب الزّمان صلوات اللّـه      يا عثمان بن سعيد و يا محمد بن عثمان اوصال رقعتى ال           
  .عليه

  .اش اين است و اگر بخواهد ترجمه اين جمله را هم بگويد مانعى ندارد و ترجمه
اينهـا دو نايـب خـاص آن حـضرت          (اى عثمان بن سعيد و اى محمد بـن عثمـان            

  .برسانيد) عليه السالم(» صاحب الزّمان«نامه مرا به محضر مقدس حضرت ) اند بوده
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