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  مقدمه چاپ دوم

  
  م يبسم اهللا الرمحن الرح

نان یبن عبداهللا و دوازده نفر جانش محمدمبران ین پیان بر روان پاك بهتریپا یان و درود بش خداوند منّیپس از ستا
ن سفرنامه یارد که دوم د می ان کاروان علم و معرفت عرضهیقت و راهنمایان سالکان راه حقیشوایآنحضرت پبزرگوار 

 يباشد که بامر پدر بزرگوارم حضرت آقا می رین سفر حج فقیمربوط باول يادداشتهایر بنام خاطرات سفر حج که یفق
ل یاب شده است لذا بمیراً نسخ آن کمید و اخیاقع گرده دوستان وباشد مورد توج می ه انجام شدهس سرّشاه قد یصالحعل

 يکه در بعض قسمتها یداً با اضافاتییقاً و تایزاده اهللا توف )یثابتعل( یاهللا جذب ۀبدهیحاج س يو خواهش برادر مکرم آقا
ح یتصحاهللا و مراقبت و  اس و فقهرضا حس يد چاپ آن شد و برادر مکرم آقایآن نمودم شروع بتجد یو علم یخیتار

ح آن یه لوازم چاپ و تصحیشان در تهیز تحت نظر و دستور ایقه نید قدرت اهللا آزاد زاده اهللا توفیس يبرادر سعادتمند آقا
و اجر  یجذبي دات جناب حاج آقاییقات و تایاد توفید از خداوند متعال ازدیدند و بحمداهللا بنحو احسن انجام گردیکوش
ن امر کمک نموده اند یشان در ایکه بایر دوستانید قدرت اهللا آزاد و سایس يآقارضا حساس و  يآقا ير برایخ يو جزا

   خواستارم
  نیعباداهللا الصالح ینا و علیوالسالم عل 

  شاه یرضا عل ين تابنده گنابادیر سلطانحسیفق 
   1357ور یشهر/1398/13د فطر یمورخه ع 
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  اول مقدمه چاپ
  

  انیبزرگ و معبود جهان يخدا يبنام تو ا
  کعبه و بتخانه بهانه ییمقصود تو    تو  ییقصود من ا زکعبه و بتخانه توم

  به خانه ،طلبم خانهیکه ترا م یعنی    رم و گه ساکن مسجد یگه معتکف د
و فرزندان ) ص(بن عبداهللا محمدن آنان یژه بزرگتریندگان او ویش خداوند مهربان و درود بر روان پاك نمایپس از ستا

   .ک نهاد اوین
خاطرات (( :ن تابنده بنامیرزنده سلطانحسیز نین ناچیپراکنده بقلم ا یدر هم و مطالب یرسد اوراق می ادداشتها که بچاپین یا

 :ن آن بنامیرشته نخست .خود نوشته ام ةداست که در اسفار متعد ییادداشتهاین رشته از سلسله یباشد و دوم می ))سفر حج
گردش در افغانستان و (( :ن آنیو چهارم) )از گناباد بژنو(( :ن آن بنامیمو سو) )یسفر به ممالک عرب يادداشتهای((

   .باشد می ))پاکستان
و در هر کدام مطالب متنوعه ام  هاست که نمودهایی  ادداشتها همانطور که از نامشان معلوم است مربوط بمسافرتین یا

 یا حالی یا علمی یارزش قلم یب ییاستعداد و توانا دا نموده فراخوریا مناسبت پیش آمده یکه پ یو علم یخیو تار یمذهب
ز یل بر نقص بلکه ناچین دلیکه در همه آنها موجود است که خود بهتر يادیادداشتها با نقائص زین یا .خود ذکر کرده ام

   .ندا دهیمطبوع آمده و آنرا پسند ))کلیلۀ بین الرضا کل عیو ع((بمذاق بعض دوستان طبق  .کندیسنده آن میبودن نو
از  .که قصد مسافرت آن کشورها دارند بچاپ رسانم یاستفاده کسان ياز آنان خواهش کردند که آنها را برا ياریلذا بس

 یروح يشان بهره هایقاته که از مصاحبت ایادام اهللا توف یاهللا جذب ةهبد یس يز و دانشمند آقایعز یمانیجمله برادر بزرگ ا
ق نمودند و متعهد قبول زحمات یار تشویشان دارم مرا بسینسبت بد یعالقه کاملت و یمیب من شده و صمینص یمانیو ا

   .کردمیم يادداشتها موجود است از قبول آن خودداریکه در  يادینگارنده بواسطه نقائص ز یول .دندیچاپ هم گرد
شان هم اجازه ینمودند ا ز عرض و استجازهیشاه ن یصالحعل يدوستان حضور پدر بزرگوارم جناب آقا یراً بعضیتا آنکه اخ
از آنها فعالً بچاپ برسد و چون رشته دوم آن  یکیم گرفته شد که یز وادار بقبول نمودند و تصمیمرا ن بعداً فرمودند لذا

   .باشد لذا آنرا مقدم داشتمیان میحاج يبرا ییقت راهنمایمربوط بسفر حج و در حق
تقاضا نموده بودند که  سابقاًباشد و یبا صدق و عالقمند م یمانیبرادران اان اهل بابل که از یاثیم غیابراه ين موقع آقایدر

 شانیز درخواست ایرا نمودند نگارنده ن م نگارنده مطلع شده و مجدداً همان تقاضایدار شوند از تصم مخارج چاپ را عهده
ت اقدام و یبا کمال عالقه و جد یبجذ يلذا جناب آقا .ت عالقه مخارج آنرا بعهده گرفتندیشان هم با نهایرفته و ایرا پذ

فضل اهللا  يدند و آقایبچاپ را متحمل گردر امور مربوط یح اوراق و سایلوازم و تصحه یشروع بچاپ نموده و زحمات ته
شان یح اوراق چاپ بایبا کثرت مشاغل در امر تصحباشند یدانشمند و با عالقه م یمانیهم که از برادران ا يدانشور علو
ن باب تشکر دارد و از خداوند متعال خواهانم که یدر یجذب يفوق العاده آقا یاز عالقه و مساع. نمودند ياریکمک بس
ز ین يدانشور علو يان و کوشش آقایاثیغ ياز همت بلند آقا .ات خود قرار دهدیشان را موفق بدارد و مشمول عنایهمواره ا

ر محترم شرکت چاپخانه تابان هم یمد یمیاحمد صم يآقا .هر دو مسئلت دارم يق و وسعت و برکت برایسپاسگزار و توف
شان و یخود را از ا يدانم سپاسگزاریالزم م .و کمک در امر طبع مساعدت وافر نمودند ل مقدمات چاپیدر تسه

   .ان خواستارمشانرا از خداوند منّیت ایموفق .ز عرضه بدارمین یعبداهللا ملک يژه آقایکارمندان چاپخانه و
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کنند پوزش خواسته و یپراکنده م يادداشتهاین یز خوانندگان محترم که وقت خود را صرف مطالعه ادر خاتمه ا
ات دارم بخود نگارنده لطفاً اطالع دهند که اصالح کنم و اگر یکه ح ید تا موقعیکه بنظرشان رس یخواهشمندم نقائص

اد ی یغفرت نموده مرا بسوره فاتحه و اخالصروح آلوده و گناهکار من طلب م يپس از مرگم باشد از آن درگذرند و برا
   .کنند

  ين تابنده گنابادیسلطانحس   
   1337مهر  23 – 1378 یع الثانیغره رب
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  هو
121  
  

  توضیح
  

احت یکعبه مقصود و ساالر کاروان س يسالکان بسو يمبران راهنماین پیبنام خداوند مهربان و دورد بر روان پاك بهتر
ارت یات نموده و بزیبعتبات عال يسفر یشمس 1324در زمستان سال  .ک نهاد اوی و فرزندان نبن عبداهللامحمدعالم وجود 

 ين و مصر مسافرت کرده و برایه و لبنان و فلسطیسور يدم و از آنجا بکشورهایگرد مشرّف )ع(مراقد مطهرة ائمه اطهار 
ه را تبرّکن اماکن میو همچن یو آثار باستانموده دانشمندان مالقات ن یز برده باشم از بعضین یو روح ینکه استفاده علمیا
ن یخ آنها و همچنیخود نگارنده موجب تذکّر باشد مشاهدات خود را با ذکر تار يدن کردم و ضمناً بجهت آنکه براید
 يو براد یان گردیادداشتها مورد عالقه دوستان و آشناین یل نمودم و ایآنرا تکم بعداً ادداشت کردم ویده را یر امور مفیسا

   .د واقع افتادیز بعدها مفیخود نگارنده ن
حرکت کردم دوستان مخصوصاً همسفران مرا  يقمر 1369ز که بقصد تشرّف حج در سال یگر نینرو در مسافرت دیاز

ز یگران نید يسم تا برایبنو ییادداشتهایدارد  یز که جنبه مذهبین سفر نیا يب نمودند و اصرار کردند برایق وترغیتشو
شتر یت آن بیادداشت نمودم و آنچه را اهمیل آنانرا نموده از روز اول حرکت شروع بنوشتن یمن هم اطاعت م .باشد دیمف

نجا تکرار ننمودم یدرام  هقبل نوشت يادداشتهایده و در یذکر نموده و آنچه در سفر سابق د يشتریل بیاست ببحث و تفص
دوارم یدارد و ام يادینرو نواقص زیباشد ازیخود نگارنده م یعلمو  یادداشتها مطابق استعداد قلمین یالبته ا یول

ز آنرا در نظر یناچ يهایند نظر بنواقص آن ننموده و خوبیادداشتها فرماین یکه وقت خود را صرف خواندن ا یدانشمندان
م و یر دهند تا اصالح نماتذکدارند اگر خود نگارنده زنده باشم انتظار دارم آنها را بخودم  یکه انتقاداتیرند و در صورتیگ
   .من طلب آمرزش کنند يند و گرنه برایر فراموش نفرمایخ يدوارم مرا از دعایام

  ين تابنده گنابادیسلطانحس 
   1370رمضان  18برابر  1330ر یاول ت
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  هواملوفق لسلوك الطريق املستقيم
  یادداشتهاي مسافرت حج

  
رف مکه حرکـت  شمسی از بیدخت بقصد تشّ 1329مطابق پنجم شهریور ماه سال  1369ذیقعده صبح روز یکشنبه سیزدهم 

د همراهان عبارت بودند از خالوي مـن آقـاي علـی     .کردیم ه سـلطانپور و   محمـوالـده ایشـان و عبـدالعلی هاشـمی و     ام  جـد
عصـر وارد تربـت حیدریـه     .کردنـد  خانواده نیز بقصد تهـران حرکـت   .باقري محمدباقر صولتی و  محمدیوسفعلی امینی و 

نموده و یکساعت و نـیم بعـد از نصـف شـب از      توقّفشده و چون آقاي سلطان پور کسالت و تب داشتند در آنجا قدري 
مقـدمات تـذکره طبـق    (تربت حرکت و ساعت نه ونیم صبح وارد مشهد شدیم و براي تهیه تذکره مشغول اقدام گردیـدیم  

   :دستور دولت عبارت است از
  .مالی الیحگواهی کمیسیون فرمانداري براي استطاعت  -1
  .گواهی عدم بدهی مالیات -2
  .گواهی عدم بدهی به بانک -3
   ).ورقه تلقیح آبله و ضد وبا -4

   .آمدند می مشهد آقایان دوستان براي مالقات توقّفضمناَ در چند روز 
علمـاي   ج میرزا حسین فقیـه سـبزواري کـه از مجتهـدین و    آقاي حاآیت اهللا براي مالقات  )ذ ق 17 ( 6ر  8 صبح چهارشنبه

باشند رفتیم و نهایت محبت و مالطفت و مهربانی نمودند و مدتی در خدمتشان بـوده و   می درجه اول مشهد و خیلی با نفوذ
ن رام و تعیـی حـ جمعی از طالب نیز براي مالقات ایشان آمده بودند و ضمناَ بعضـی مـذاکرات فقهـی راجـع بحـج و موقـع ا      

   .میقات بمیان آمد سپس از ایشان خداحافظی نموده بیرون آمدیم
قی مشهد میباشند رفتیم و چون ما آقاي حاج سید یونس که از مجتهدین معروف و متّآیت اهللا صبح پنجشنبه براي مالقات 

  .مرخص شدیم بعداً را شناختند خیلی مالطفت و مهربانی نمودند و سپس بعضی مذاکرات ادبی و فقهی به میان آمد و
کـرده شـب از شـاهرود     توقّـف با اتوبوس درجه یک میهن تور از مشهد حرکت و نهار در نیشـابور   11/6ذیقعده  20صبح 

و سـپس حرکـت    توقّـف عبور نموده و بین راه قدري خوابیدیم ساعت ده به سمنان وارد و بواسطه خرابی اتومبیـل قـدري   
و سـاعت پـنج حرکـت     توقّفز ظهر بعداًل قدري خرابی داشت تا ساعت پنج نموده و نهار در سرخه ماندیم و چون اتومبی

کردیم ساعت هفت به حاجی آباد وارد جمعی از دوستان استقبال نمودند جمعی دیگر از آقایان در ایوانکی وعـده دیگـر   
غول پـذیرایی از  شریف آباد اظهار محبت نموده پیشواز کردند ساعت ده و نیم وارد تهران شـدیم از صـبح دوشـنبه مشـ    در 

نمودیم و عصر به آرامگاه برادر ناکام غریبم آقاي هـادي تابنـده    می آقایان دوستان شدیم و ضمنا براي مقدمات سفر اقدام
کـه در تجـریش بـا نهایـت غربـت       )1329برابـر اول تیـر    1369متوفی ششم رمضان  1340متولد سه شنبه هفتم ربیع االول (

   .عت هم جمعی از آقایان دیدن آمدندمدفون گردیده رفتیم و در مراج
  .صبح سه شنبه آقاي سیدالعراقین نائب التولیه مدرسه عالی سپهساالر و جمعی دیگر دیدن نمودند

صبح چهارشنبه براي بازدید ایشان به مدرسه رفته و در آنجا بـا آقـاي صـدیق اسـفندیاري وزیـر مختـار ایـران در عربسـتان         
طبق وعـده قبلـی در سـاعت ده بـا جنـاب آقـاي امیـر مصـطفی          بعداًتی نموده وسوأال سعودي مالقات و راجع به سفر حج



12 

امیرسلیمانی مشیرالسلطنه براي مالقات آقاي حمزه غوث وزیر مختار عربستان در ایران رفتیم و مشارالیه با محبت و گرمـی  
و نگارنـده نیـز آنـرا     و نژادي بـه میـان آمـد   مسلمین و رفع اختالفات مذهبی اتّحاد  مذاکراتی در لزوم بعداً ما را پذیرفتند و

اللهیـه از سـابق پـی بـه اهمیـت رفـع        تتصدیق و شرحی در اهمیت آن بیان نمودم و اظهار داشتم که بزرگـان سلسـله نعمـ   
کردند آنگاه از ما خواهش کردند که در مدینه بمالقات آقاي عبدالقادر غـوث پسـر    می اختالف برده و در آن باب تاکید

  .ن آمدیمویم و هر کاري داشتیم به ایشان مراجعه نمائیم سپس در ساعت ده و نیم از ایشان تودیع نموده بیرایشان برو
عصر یکشنبه ساعت شش و نیم طبق قرار قبلی با جناب آقاي حاج علی خـان رزم آراء نخسـت وزیـر در عمـارت ییالقـی      

سال در ارتش خـدمت نمـوده    32جاه سال دارند و نخست وزیري در نزدیکی تجریش مالقات نمودیم نامبرده در حدود پن
دهم رمضـان  ( 1329و به درجه سپهبدي نائل گردیده و چند سال ریاست ستاد ارتش ایران را داشتند و در تاریخ پنجم تیر 

خلیـق و مهربـان اسـت موقـع مالقـات خیلـی احتـرام و         معظم له بسـیار متواضـع و   .به نخست وزیري منصوب شدند )1369
دند و آقاي مشیرالسلطنه نگارنده را معرفی نموده سپس حقیر از طرف حضرت آقاي والد ابـالغ سـالم نمـوده و    محبت نمو

باشـند و   مـی  اظهار امیدواري کردم که ایشان بتوانند بر مشکالت فائق آمده و گفتم بیشتر مردم ایران خوشبین بدولت شـما 
ی دارند از این ست خواهند داشت و حضرت آقاي والد نیز حسن ظنّاگر بتوانید بر مشکالت فائق آئید البته ملت شما را دو

ق نیست چون ما بهیچوجه معمـول نداشـتیم   کنیم و موفقیت شما را خواهانیم و عرایض من از روي تملّ می رو ما همیشه دعا
کنیم اول براي  می ی که به جناب عالی است سبب شد و دعائی هم کهو زمامداران مالقات کنیم ولی حسن ظنّکه باوزراء 

و ایشـان نیـز اظهـار     .براي جنابعالی که خداوند توفیق خدمت به جامعه به شـما عنایـت کنـد    بعداً مملکت و جامعه است و
  . امتنان نمودند و فورا تلگرافی به بیدخت مبنی بر اظهار تشکر مخابره کردند سپس ما خداحافظی نموده بیرون آمدیم

راف احمد حامد الص  
رئـیس لجنـه تسـویه بغـداد یعنـی      (راف ه اول ذیحجه بنابر خواهش آقاي سید العراقین با آقاي احمد حامد الصصبح پنجشنب

آقـاي   .مالقات کـردیم کنند  می تحقیقاتی تصوفباشند و راجع ب می کتاشیهبکه از دراویش  )رئیس محکمه دعاوي ارضی
مالقاتی نمایند و ایشـان نگارنـده    تصوفعضی مطلعین در احمد حامد از آقاي سید العراقین درخواست کرده بودند که با ب

را معرفی نموده و احمد حامد هم اظهار میل بمالقات نموده ازینرو در دفتر مدرسه عـالی سپهسـاالر مالقـات شـد و آقـاي      
   .تی نمودندسوأالم نگارنده نیز حضور داشتند و آقاي احمد حامد عحاج ابوالقاسم آقا نورنژاد 

   ؟رسیدند شما از چه سلسله هستید و به کجا ارتباط داریداز جمله پ -1
   .پیوندد می ما از پیروان جناب آقاي صالح علیشاه گنابادي و سلسله مابحضرت شاه نعمه اهللا ولی –ج 

   ؟آیا صحت دارد که شما هشت امامی هستید -2س 
محض است و وجه تسـمیه برضـویه هـم از     این انتساب تهمتی است که از طرف دشمنان و مغرضین زده شده و افتراء –ج 

منتشر شد چنانکه امور شریعت و احکـام ظـاهر شـرع    ) ع(جهت این است که امور طریقت از آنحضرت بیش از سایر ائمه 
بیشتر انتشار یافت ازینرو مذهب شیعه را جعفري گویند که این هم دلیل نیست بر اینکـه بعـد از   ) ع(بوسیله حضرت صادق 

   .مورد قبول نیست) ع(حضرت صادق 
  ؟ صال میدهنداتّ) ع(و از او بحضرت رضا  و از او به معروف پس چگونه سلسله را به جنید و از او به سري -3س 
تربیت یافته معروف کرخی  و سري این انتساب تربیتی است نه خالفت و وصایت یعنی جنید تربیت شده دست سري –ج 

وفات یافته اسـت   )ع(ان خود مجاز بوده و معروف هم در زمان خود حضرت رضا است و گرنه هر یک از آنها از امام زم
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اتصال داد نه معروف و باضـافه یکـی از القـاب جنیـد     ) ع(را به حضرت رضا  و اگر این انتساب صحت میداشت باید سري
الجنات و سـفینه البحـار    اول االقطاب فی الغبیه است و جنید هم از کسانی بود که طبق آنچه در رجال ما مقانی و روضات

بوده و بـه او وعـده بهشـت داده انـد کـه دلیـل اسـت برخـوبی او و اینکـه از          ) ع(نوشته شده مورد لطف حضرت عسکري 
ت یـافتن تشـیع اثنـی عشـري در ایـران بواسـطه       نزدیک مورد توجه آنحضرت بوده است بلکه رسـمی ارادتمندان و دوستان 

ه اسمعیل صفوي صوفی بود پس چگونه میتوان تهمـت هشـت امـامی بـودن را     کوشش صوفیان صفوت نشان به ریاست شا
 مشـروحاً آنگاه ایشان صـلوات کبیـره را پرسـیده و     .بدانها بست و باضافه یکی از اوراد صبح و شب ما صلوات کبیره است

   .گفتم و ایشان هم نوشتند
   ؟مختصات این سلسله در دستورات چیست -4س 
امر فرموده و محبت به جمیع خلق خدا ) ص(روان را به تعظیم شعائر الهی و اطاعت آنچه پیغمبر بزرگان این سلسله پی –ج 

دستور میدهند و دستورات قلبی هم که مبتنی بر توجه و تذکر میباشد و براي توجه قلب بسوي حق است بکسانیکه اشتیاق 
   .دهند می داشته باشند زیاد و شوق وافر

   ؟خود را بشما بگویمرات قلبی را براي من بیان کنید که من سرّآیا ممکن است آن دستو – 5س 
کـه فرمـوده انـد از لـوازم     ) ع(این دستورات قلبی از اسرار است و افشاي آن بهیچوجه مطابق احادیث ائمه معصومین  –ج 

و نباید بـر زبـان    ز آن منع نموده اند حتی زبان خود شخص هم بدان محرم نیستا است جایز نیست و مارا ایمان کتمان سرّ
تان را بگوئیـد مـن   را داد هر چند سر را بگیرند ولی شـما البتـه اگـر بخواهیـد سـرّ      راند و بزرگان ما فرموده اند که نباید سرّ

بود گفتند و نگارنده گفـتم  ) ع(گوش میدهم سپس ایشان چند کلمه که اشاره بتوحید خداوند و مدح حضرت مولی علی 
   .محسوب نمیشود است سرّاگر قابل گفتن به دیگران 

   ؟علت گذاشتن شارب چیست در صورتیکه در اخبار استحباب زدن آن رسیده است – 6س 
ه وقـت  یجزئکنید و نباید این امور  می من از شخص دانشمندي مانند شما تعجب میکنم که این قبیل جزئیات را سئوال –ج 

دینـی را بمـوئی نبسـته انـد البتـه اگـر        .لطانعلیشاه فرمـوده اسـت  س محمدسلطانرد و جد بزرگوارم جناب حاج مال یما را بگ
شد خالف آن جائز نبود ولی زدن شارب بفتواي علماي امامیه امري است مسـتحب   می تصریح بوجوب در شریعت مطهره

لت هـم نیسـت چنانکـه بسـیاري از     بعـداً  یا کفر هم نمیشود و حتی مضـرّ و البته ترك مستحب بدعت نیست و موجب فسق 
فقهاء که نماز جمعه را مستحب یا واجب تخییري میدانند مع ذلک ممکن است در تمام مدت عمرولو براي یکمرتبـه آنـرا   

اسالمی را که از نظر اجتماعی نیز میتوان از اصول حیاتی جامعه اسالمی دانسـت بجـا نیاورنـد و مـع      نخوانند و این امر مهم
شما واقع شده خیلـی جزئـی و بـی     سوألواجب نمیدانند و این امر که مورد  ذلک جاي ایراد و اعتراض بر آنها نیست زیرا

اهمیت است ولی چون اغراض شخصی براي بعضی اشخاص نسبت بما در کار است باین قبیـل جزئیـات دربـاره مـا پابنـد      
   .هستند

قع شده و اگر بخواهیم بظاهر ه سنن مورد قبول واضعاف و از باب تسامح درادلّ وباضافه اخباري که درین باب رسیده غالباً
آن اخبار عمل کنیم باید حکم بوجوب نمائیم در صورتیکه کسی قائل بوجوب آن نشده است و از بعض کتب و تواریخ 

کان علیه "و شیعه در قرون اولیه شارب را نمیزدند که در مجمع البحرین است ) ع(شود که ائمه هدي  می اینطور مستفاد
كان ص "و خبر دیگریست " الدم يقطرمن شواربه" در بعض مقاتل است نسبت بحضرت سیدالشهداو  "السالم و افرالسبله
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منیر درباب سید ابوالرضا که نقیب االشراف و مرجع  حمدبن مفلح طرابلسی معروف به ابنا 1و قصیده تتریه "يدهن شاربيه
و وقفت يف (وران ذکر شده که ضمنا گفته شیعه در زمان خود بوده و در مجالس المومنین و روضات الجنات و نامه دانش

فاضل  .وفات یافته است 548متولد و در  473برین امر دلیل است و ابن منیر در سال  )وسط الطريق اقص شارب من عرب
 1939 هجري 1358(جلد او چاپ مطبعه عرفان صیدا  »الكين وااللقاب«محترم مرحوم شیخ عباس قمی هم نیز درکتاب 

ب الدین احمدبن منیر العاملی الطرابلسی شاعر ماهر شیعی قصیده تتریه منسوب به ذّمینویسد مه 415صفحه  )میالدي
را در آن کتاب نیز ذکر کرده اند و ذکر شده که وفات او  "وقفت فی وسط الطریق اقص شارب من عبر"ست و بیت و ااو

خبار وارده درین باب از باب تسامح در ولی مع ذلک ا .و در جبل جوش قریب مشهد السقط دفن شده است 548در سال 
  .ه سنن قبول شده و حمل برندب گردیده استادلّ

  ؟تعقیده شما راجع بحضرت مولی چیس – 7س 
) ع(نیست زیـرا تمـام سالسـل فقـر رشـته طریقتـی خـود را بحضـرت مـولی المـوالی علـی             سوألاین موضوع محتاج ب –ج 

میداننـد و مطـابق فرمـایش خـودش در     ) ص(وصی بالفصل حضرت رسول  میرسانند و او را وارث علوم اولین و آخرین و
  2 .میباشد »انا خالق السماوات و االرض و يا حار مهدان من ميت يرين«تمام ذرات موجودات نفوذ دارد و گوینده 

   :آنگاه این رباعی را که بر درب صحن مقدس نجف نوشته شده گفتم
  معين ذاتك التبس االمر و يف كنه    ايا عله االجياد حارلك الفكر

  كيف لوكشف الستر بانك رب    ولون قوم فيك و الستردوم قي
خیـرات   أاو را سرمایه سلوك و منشـ  ایشان نیز اظهار داشتند که سلسله ما عقیده کاملی نسبت بحضرت مولی داشته و حب

سـرودند  ) ع(شعاري در مدمح حضـرت مـولی   معنوي میدانند و بلکه درباره علی زیادتر از آنچه دیگران میگویند قائلیم و ا
   :از جمله این دو بیت که سیدناصرالدین الحسینی جدشان سروده خواندند

ديين و معراج اسراري والء علي      عليا قلت مبتهجا قالوا حتب  
  و هل ايت هل ايت االحبق علي      و هل ثوت فاطم يف غري قبته

  .سات مذهبی بر ایشان غلبه کرده و بی اختیار اشک ظاهر میشدمیخواندند احسا) ع(و موقعیکه اشعار مدح مولی 
سپس نگارنده از رئیس سلسله بکتاشیه پرسیدم گفتند پیشوا و راهنماي ما امـروز علـی غالـب دده اسـت کـه در قسـتامونی       

علی غالب  ي بابا که در مصر میباشد چه سمت دارند گفت ایشان نیز پیروي ازه زیست میکند پرسیدم آقاي احمد سرّترکی
خـداحافظی کـرده    بعداً ي بابا با ایشان نمودمسپس مذاکراتی راجع بکتاب الرساله االحمدیه تالیف احمد سرّ .کنند می دده

  .از هم جدا شدیم

                                                
مذهب تشیع را اختیار نموده و سپس در موقـع مطالبـه    ابن منیر از کسانی است که بدست سید ابوالرضا نقیب االشراف - ١

  : بیت است و بیت اول آن این است 42غالمش تترکه سید او را نگاهداشته بود قصید تتریه را که 
 انّ الشريف املوسوي ابن امليامني الغرر           لومل يردايل حمبويب و مملوكي تتر

و وقفت يف  :من مجله اگر غالم مرا رد نکنید تمام عالیم تشیع را مخالفت میکنم سروده و نزد سید فرستاده و اظهار داشته - ٢
 وسط الطريق واقص شارب من عرب
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  بسوي عربستان سعودي
با هواپیماي چهار موتوره که گنجـایش صـدویکنفر مسـافر داشـت      1329شهریور  25مطابق  1369عصر شنبه سوم ذیحجه 

آقاي سلطانپور آقاي میرسید  .آقاي سلطانپور ةوالد :همراهان عبارت بودند از .ه و چهل دقیقه بعد از ظهر حرکت کردیمس
آقـاي   ،والقاسم روح االمین تهرانـی بآقایان سید علی آقا و سید ا .آقاي صادق شریفان نیشابوري 3حسن میرعمادي مشهدي

د حـاج  .ایشـان مسـتخدم   مشیرالسلطنه تهرانی و رحمت اهللا خان ملـک  خـان کریمخـان کریمـی همـدانی ، مهـدي آقا      محمـ
بصیري  محمد ،آقا سالکی شیرازي محمد، صادق صالحی شیرزاي محمد، فتح اهللا خان شیرانی اصفهانی ،صالحی اصفهانی
هاشـمی   عبدالعلی ،کربالئی یوسف امینی ،ملکزاده فسائی ششدهی و دو نفر از بستگان ایشان حسنمحمد ،ششدهی فسائی

   .از اهل بیدخت بودند باقري که هر چهار نفر اخیر محمدباقر صولتی و  محمد
قبال صبح آنروز براي رسیدي بامور گمرکی رفتیم و سپس حرکت کردیم و تقریبا نـیم سـاعت بـه غـروب وارد فرودگـاه      

و عشـاء حرکـت کـردیم و     م شـده پـس از خوانـدن نمـاز مغـرب     ه چون نذر کرده بودم از آنجا محربصره شدیم و نگارند
  .شدیم جدهساعت دوازده تهران تقریبا به سالمتی وارد 

   جده
بضم جیم بنـدري اسـت در کنـار دریـاي سـرخ واقـع و از شـهرهاي زیبـاي عربسـتان و داراي سـاختمانهاي جدیـد و             جده

یباشد و بین آنجا و مکه پنجـاه  نمایندگیهاي دول خارجی در دربار سعودي در آنجا واقع شده و داراي اهمیت دریائی نیز م
ابتداي بناي آن در زمان خلیفه سوم عثمـان   .نفر سکنه دارد 4کیلومتر فاصله است و در حدود سی و دو هزار 75و پنج میل 

بفـتح جـیم    جـده بوده و در آنجا قبریست که به نام حوا زوجه آدم مشهور اسـت و بعضـی هـم بهمـین جهـت آن شـهر را       
نجا از چاه است و یا از آب باران استفاده میکنند ولی امروزه بسیاري از محله هاي آن لولـه کشـی   آب مشروب آ .میگویند

و رفقا در آنجا محرم شـده و شـب سـه     توقّفم جدهو تهیه مقدمات حرکت دو روز در ها  ما براي ثبت تذکره 5.شده است
نموده از آنجا به  توقّفاست قدري  جدهفرسخی  لم که تقریبا سهم الست یازده بطرف مکه حرکت کردیم و دراُشنبه ساع

چهار بعد از نصف شب وارد مکه شدیم و غسل نمودیم و نمـاز  در ساعت  بعداً و سپس به شمیسی و جدهبحره و از آنجا ب
  .خواندیم و پس از تهیه منزل براي طواف و سعی رهسپار شدیم

  مکه معظمه 
 280و  گوینـد  القري نیز می وام شد که آنرا بکهعالقه جمیع مسلمین میبا مکه مهمترین شهر مقدس اسالمی و مورد توجه و

المعارف فرید و جدي میباشد از کلمه مکاء که لغت بـابلی   ةائرداع دارد و کلمه مکه مطابق آنچه در فمتر از سطح دریا ارت
بـرد و فخرالـدین رازي در    مـی  ز بینو به معنی خانه است گرفته شده و در قاموس به معنی هالکت گرفته یعنی گناهان را ا

ببعض القري هم نامیده شـده زیـرا بنـا    ه هم همین معنی را دارد وامتفسیر خود آنرا به معنی زمین کم آب گرفته است و بکّ

                                                
 .در مشهد مقدس بدرود زندگی نمودند 1330مرداد  30مطابق  1370ذیقعده  18متاسفانه در روز چهارشنبه  - ٣
شاید چندین برابر باشد و آبادي و وسعت و زیبائی آن نیز این آمار مربوط به همان سال میباشد ولی امروز جمعیت آن  - ٤

خیلی زیاد و از شهرهاي معظم و زیباي ممالک عربی اسـت و سـاختمانهاي بسـیار مجلـل در آن شـده و داراي هتـل هـاي        
 .خیلی بزرگ و مدرن که با بهترین هتل هاي بزرگ جهان رقابت میکند میباشد) فندق(
 .شود شی شده و از همه جهت از مدرن ترین شهرهاي عرب محسوب میولی امروز همه شهر لوله ک - ٥



16 

شده خانه کعبه در مکه بوده و بلدامین هم گفته شده زیرا شهریست کـه   اخبارنخستین خانه اي که براي عبادت درزمین بنا
  . آن ایمن هستند همه در

اهمیت این مکان مقدس موقعی ظهور کرد که حضرت ابراهیم فرزند خود اسمعیل را بدانجا آورده و با مـادرش هـاجر در   
ه شده و هاجر درصدد آب برآمده و در کوه صفا نظر بمروه نمود گمان کرد نآنجا گذاشت در آنموقع هاجر و اسمعیل تش
در آنجا نظر بصفا نمود گمان کرد آب دارد بدانجا رفت تا هفت مرتبه تکرار شد در آنجا آب است و بطرف مروه رفت و

ـ  ر هـم  بعد اسمعیل پا به زمین سائیده چشمه آبی ظاهر شد که زمزم نامیدند و آندو نفر در آنجا ساکن شده وسپس قبائل ج
رگ شد موقعی که ابراهیم بـراي  نمودند چون آب دیدند رحل اقامت افکندند و چون اسمعیل بز می که از آنجا آمد و شد

دیدن پسر بدانجا آمد بامر خداوند خانه کعبه را ساختند و در آنجا بعبادت پرداختند و چون ابراهیم در خواب دید که باید 
بمنی آورد و مطلب را با او در میان نهاد و اسمعیل سر تسلیم فرود آورد و موقعی  اپسر را ذبح کند از خواب بیدار شد او ر

پیش از میالد بوده و خانه  6گوسفندي بجاي او ذبح شد و ظهور ابراهیم در قرن بیستمودا آمدان کند نخواست او را قربکه 
   .قبل از میالد بنا نموده است 1890کعبه را در حدود سال 

سـول  کـه حضـرت ر   )بضم کـاف (این شهر بین دو سلسله از جبال واقع شده که از جمله سلسله شمالی آن کوه کدا است 
کند و سلسله جنـوبی چنـد نـام دارد کـه از جملـه       می در موقع فتح مکه از آنجا عبور فرمود و بکوه حراء ارتباط پیدا) ص(

سـیده زبیـده    بعـداً  باشد آب مشروب این شهر در سابق از چـاه بـود ولـی    می کوه ابی حدیده و کوه ابوقبیس و کوه خندمه
جمعیت شهر بطوریکه مسـموع   .موده به مکه آورد که از عرفات هم میگذردرون الرشید از طائف قناتی احداث نازوجه ه

شد در حدود سیصد هزار نفر میباشد و در کتاب جزیره العرب فی القرن العشرین تالیف حافظ وهبه بدون زنها صـد هـزار   
ه خیلـی کمـی هـم    ان مذهب حنفی هم وجـود دارد عـد  ومسلم و غالب اهالی آنجا شافعی مذهبند پیر عموماًنوشته است و 

ه در مسجد الحرام موقع نمـاز یکنفـر را دیـدم    ددارد ولی شیعه دوازده امامی اگر هم باشد گمنام است و نگارنشیعه زیدي 
خیلـی خوشـوقت شـده و نـزد     ایـم   کرده گفتـه بودنـد شـیعه    سوألکه چون ما را دید از بعضی دوستان و رفقا از مذهب ما 

هار بشاشت نمود و گفت من هم اهل مکـه و شـیعه میباشـم و در مکـه شـیعه نایـاب       نگارنده آمد و خیلی محبت کرد و اظ
  . است

مکه از زمان حضرت ابراهیم در میان عرب محترم شده و مهمترین و مقـدس تـرین مکـان محسـوب و کعبـه مـورد توجـه        
ده و بیت اللحم معبـد  پس از ظهور حضرت موسی و دیانت یهود توجه او معطوف به فلسطین گردی .پیروان ابراهیم گردید

ولی اعراب به طور کلی عالقه  .مسجد اقصی اهمیت یافت و دیانت مسیح نیز همین نظر را پیروي نمود بعداً واقع شد و مهم
دیانت اسالم نیز مانند دین ابراهیم کعبه را قبله آمدند  براي زیارت و حج می عموماً کامل به خانه کعبه داشته و مشرکین نیز

ر داد و براي آنجا شرف بر همه مساجد قائل شد که بر هر فرد مسلمان کـه توانـائی حـالی و مـالی داشـته باشـد       مسلمین قرا
شـود و اعمـال عمـره و حـج را بجـا بیـاورد و توجـه         مشرّفواجب است به زیارت این خانه مقدس طبق شعائر مخصوصه 

بدانجا پناهنـده شـود    هرکه مکه را حرم قرار داده که بصاحب خانه نماید و از همه چیز درمقابل او بگذرد و خداوند متعال
  .از صدمات ایمن باشد و مسلمین احترام آنرا بجا آورند

                                                
قبل از میالد در شهر ادرکلدائیان که در بابل سفلی سـاحل غربـی    1996در قاموس کتاب مقدس تولد ابراهیم در سال  -  6

 .فرات بوده واقع شده است
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  مسجد الحرام 
اهمیت و عظمت مکه بواسطه مسجدیست که خانه کعبه در آن قرار گرفته و طوافگـاه میلیونهـا مسـلمانان جهـان میباشـد و      

و خلیفـه  ) ص(در زمـان پیغمبـر    7این مسجد .اسالمی از حیث فضلیت میباشد مسجدالحرام نامیده شده و بزرگترین مساجد
اول دیواري نداشته و محوطه اي در اطراف خانه کعبه بوده و در زمان خلیفه دوم در سال هفده هجري کـه ازدحـام مـردم    

بعد  .هی دور آن کشیدخریداري نموده و ضمیمه مسجد کرد و دیوار کوتا براي زیارت زیاد شد عمر خانه هائی از اطراف
سـنگ   ولیدبن عبدالملک تزئینات کاملی نمـوده  بعداً در زمان عثمان بر وسعت آن افزوده شد سپس ابن زبیراضافاتی نمود

نیز خلفاي عباسی و خلفاي عثمانی و بزرگـان عـرب در تـزیین و تعمیـر آن کوشـیدند تـا وضـع         بعداً مرمر در آن بکار برد
  8 .کنونی را پیدا کرد

ع جنوبی شرقی که انتهـاي آن بـاب الصـفا    لض .مسجد تقریبا مربع مستطیل ولی اضالع آن با یکدیگر متفاوت میباشدشکل 
متر است و ضلع مقابل آن که در وسط آن بـاب الزیـاده قـرار گرفتـه و      165است و باب علی در آن ضلع واقع شده تقریبا 

متر و ضلع مقابل  108شرقی که باب النبی در آن میباشد متر و ضلع شمال  164صحن و مسجد کوچکی نیز ضمیمه آنست 
آن که باب الوداع در آن قسمت است یکمتر کمتر است و این مساحت داخلـی مسـجد اسـت کـه مجمـوع آن در حـدود       

   .شود می متر مربع 17700
بـر چنـد در   درمیباشـد و درهـاي بزرگتـر مشـتمل      39مسجد داراي درهاي زیادیست که مجموع آنها از کوچک و بزرگ 

باب الصفا که مقابل صفا واقع شده و باب علی در وسط بازار صفا و مروه واقـع    :است و ابواب مهم مسجد از اینقرار است
الم نزدیک محلـی اسـت   الم که در طرف شرقی و شمال شرقی است و باب السلساست و باب العباس و باب النبی و باب ا
جد وسعت پیدا کرده باب بنی شیبه در وسط مسجد قرار گرفته و اکنون نیز محل آن که قبال باب بنی شیبه بوده و چون مس

م در اول ورود از باب بنـی شـیبه وارد شـود زیـرا هبـل کـه       رحمعلوم است و در اخبار شیعه رسیده که مستحب است که م
دیگر بـاب الزیـاده و    .میشود بزرگترین بتهاي مکه بوده در زیر آن مدفون است و دردخول از این باب پا روي آن گذاشته

در چهار طرف تمام مسقف و داراي رواق است که بـا شـکل   اطراف مسجد . 9باب الباسطیه و باب الوداع و غیر آنها است 
زیبائی پوشیده شده و داراي ستونهاي قرمز رنگی است که سقفها به شـکل گنبـد روي ایـن سـتونها زده شـده و در وسـط       

قـرار گرفتـه کـه قبـل از غلبـه      هـا   و قسمت شمالی مقام حنفیهـا و جنـوبی حنبلـی   10م مالکیها مسجد هم در قسمت غربی مقا
وهابیها پیرامون هر مذهب جدا نماز میخواندند و هر کدام در یک طرف بودند و شـافعیها در نزدیـک یـک مقـام ابـراهیم      

علی براي عظمت ظاهري اسـالم بهتـر   خواندند ولی اکنون یک نماز جماعت در مسجد منعقد میشود و البته وضع ف می نماز

                                                
ه و بعضی قسمتهاي تاریخی آن از کتاب جزیـره  مطالب نامبرده قسمتی را خود نگارنده در آنجا تحقیق یا مشاهده نمود - 7

العرب فی القرن العشرین یا تاریخ مکه تالیف آقاي عمادزاده اصفهانی که در سال دوم مجلـه جلـوه چـاپ شـده و بعضـی      
 .تواریخ دیگر اقتباس شده است

زیاد و خیلی مجلـل شـده    ملک فیصل انجام شد بسیار بعداًولی تعمیرات و اضافات اخیر که ابتدا توسط ملک سعود و  - 8
 . است

 . در تعمیرات اخیر که انجام شده درب بسیار مجلل بزرگ دیگري هم براي آن به نام باب السعود ساخته اند - 9
 . در تغییرات اخیرهمه آن قسمتها برداشته شده است - 10
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   .است
الم و دیگر مناره عمره که منصور عباسـی در سـال   مناره باب علی و دیگر مناره باب السمناره هاي مسجد شش است یکی 

ساخته شده و منـاره بـاب الزیـاده توسـط معتضـد       167بنا نموده چهارم مناره ضروره که توسط مهدي عباسی در سال  130
متـر   29127و مساحت مسجد  11ساخته شده است 873بنا شده است و مناره سلطان قایتباي که در سال  284 عباسی درسال

   .میباشد
خانه کعبه در داخل مسجد قرار گرفته و در طرف شمال شرقی آن نزدیک بـاب بنـی شـیبه مقـام ابـراهیم واقـع شـده و در        

   .جا قرار گرفته و روي آن ساختمان کوچکی نموده اندمشرق آن منبر است و نزدیک آن محلی است که چاه زمزم در آن
  چاه زمزم 

چاه زمزم به طوریکه دراخبار و تواریخ اسالمی ذکر شده درزمان حضرت اسمعیل ظاهرشد و آن موقعی بـود کـه تشـنگی    
آب  برهاجر و فرزندش غلبه کرده و هاجر باالي کوه صفا رفت که آبی جستجو کند و نیافت و به نظـرش درطـرف مـروه   

آمد وبدانجا رفت وآبی راندید و کسی را هم ندید که ازاو جستجوي آب کند وباز به همان امید به طـرف صـفا رفـت تـا     
دردفعه هفتم که به طرف صفا آمد و ازآب مایوس شد دراین بین آوازي شنید که گفت اسمعیل پاي برزمین ساید تـا آب  

آب ظاهر شد و بنا به بعضی ذاشته بود پاي برزمین میساید دراین بین پیدا شود و آنگاه اسمعیل درمحلی که مادرش اورا گ
آب ظاهر شد و هاجر ازآن آب آشـامید و   بعداً مالد و می اي را درمحل کنونی زمزم دید که بال برزمیناخبارهاجر فرشته 

ت آب گـوارا و آب  طفل خود را نیز سیراب نمود و شیرداد وچون آب فراوانـی بـود آنـرا زمـزم گفتنـد زیـرا زمـزم درلغـ        
رفـت   مـی  شیرینی را که کمی مزه ي شوري داشته باشد گویند ودربعضی اخبار است که هردفعه که بـاالي صـفا یـا مـروه    

شنید دراین بین جبرئیل براو ظاهرشده پرسـید تـو کیسـتی     نمی شود و جواب نمی زد که آیا دراین بیابان کسی پیدا می فریاد
باشم پرسید ابراهیم دراین بیابان تو را به که سپرد گفت موقعیکه ابراهیم ازما جدا شـد ازاو   می گفت من مادر فرزند ابراهیم

 سپاري گفت به خداوند جبرئیل گفت شما را بـه کسـی سـپرده کـه ازهرجهـت کفایـت امورشـما را        می کهپرسیدم مارا به 
هـاجر بـدانجا رفـت واطـراف آن را خـاك      ناگاه آبی جاري شـد   سائید معیل پاي خود را به زمین میکند دراین بین اس می

   .چشمه راکدي گردید بعداً بود ولی می براي همیشه جاري گذاشت آن را باز می واگرجلوریخت که بماند 
چـون   کردنـد  نمـی  توقّـف سـطه بـی آبـی درآنجـا     موقعیکه آب پیدا شد پرندگان گرد آن جمع شدند و کاروانها که به وا

ازآن  بعـداً  گفتنـد شـاید آبـی باشـد نزدیـک رفتنـد وآب را دیدنـد و سـیراب شـدند و         پرنـدگان را ازدور دیدنـد بـا خـود     
نمودنـد   می آمد به واسطه پیدایش آب درآنجا فرود آمده و بدانها نیز کمک می مادروفرزند مراقبت نمودند و هر کاروانی

تا آنکه یک دسته ازطایفه جزبان عربی را از عیل وقتی بزرگ شد بدانجا آمده و ساکن شدند و اسم ) بضم جیم و هاء(م ره

                                                
بطـورکلی سـاختمان اخیـر چشـم هـر      مناره ها نیز در تعمیرات اخیر با سنگ بسیار زیبا وخیلی با شکوه ساخته شـده و   - 11

بن عبداهللا محمدکند و مساحت آن پس ازتوسعه به طوریکه درکتاب اخبار مکه تالیف ابی الولید  بیننده را بخود جذب  می
ذکرشـده مسـاحتی کـه دراضـافات اخیـر افـزوده شـده مسـاحت طبقـه اول و دوم           337ارزقی جلد اول چاپ دوم صـفحه  

 10172شود و مساحت محل سعی کـه بـرآن افـزوده شـده      متر می 60436با مساحت سابق  متر که 31309درتوسعه جدید 
متراسـت کـه گنجـایش سیصـد هـزار نفـر        160168مترو مجموع مسـاحت مسـجد دوراول و دوم و دوطبقـه بامحـل سـعی      

 . نمازگزار دارد
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م و فرزندان قحطـان را  رهگویند چنانکه قبائل ج12آنها فراگرفت وازمیان آنها زن گرفت و درتاریخ ادبیات عرب مستعربه 
   .عرب عاربه نامند

رهم دو چاه زمزم نزد جرهم و فرزندان اسمعیل احترام کاملی داشت تا آنکه خزاعه برجرهم غالب شـدند درایـن موقـع جـ    
نیفتـد روي آن را بـا سـنگ پوشـانیدند و      مجسمه آهو ازطال و چند شمشیر درچاه انداخت و براي آنکه بـه دسـت خزاعـه   

دانستند برآمد ولی پیدا نکرد تا درزمان  نمی خزاعه غالب شد درجستجوي محل چاه که آنراموقعی که قصی جد هاشم بر 
شد زمزم را حفر کند وجـاي آنـرا نشـان دادنـد اوطبـق همـان خـواب        که امر عبدالمطلب که چند شب متوالی خواب دید 

به آب رسـید بتفصـیلی کـه دراخبـار و      بعداً را دید وها  محلی را که تعیین شده بود حفر کرد و مجسمه هاي آهو و شمشیر
   .تواریخ مذکور است

عمق آن اسـت وروي آن سـقفی زده انـد    مترتا حجر االسود فاصله دارد و اکنون سی وپنج متر جدهاین چاه اکنون تقریبا ه
اسـت بـراي کشـیدن آب کـه شـیر هـم دارد و منصـب        هـایی   کشند ودراطراف محـل  می باشند وآب می که خدمه درآنجا

سقایت حاج درزمان قبل از اسالم واوائل اسالم ازمهمترین و با افتخارترین مناصب بوده و درصدر اسالم این منصب بعهده 
   .ه استعباس بن عبدالمطلب بود

دراخبار وارد شده ازجمله آنکه آشامیدن آب زمزم پس ازطواف باعث شفاي براي آشامیدن آب زمزم نیز فضیلت زیادي 
  .امراض است

  خانه کعبه 
وهمچنـین آیـه مبارکـه     "دخله كان آمنا ١٣ومن"براي خانه کعبه فضیلت زیادي درآیات و اخبار رسیده چنانکه آیـه شـریفه   

نیـزدر حـدیث مفصـلی     )ع(دلیل فضل و شـرف آنسـت واز حضـرت بـاقر     "البيت من استطاع اليه سبيال وهللا علي الناس حج"
  " كرم علي اهللا منها اخلاوال )حنوالكعبهبيده  مي مث او(ا يف االرض احب اليه منه  ما خلق اهللا بقعة  "روایت شده که فرمود 

کعبه خلق ننموده اسـت و نیـز ازحضـرت صـادق رسـیده      یعنی خداوند برروي زمین مکانی دوست تر و گرامی تر ازخانه  
 )ص( حممـد عبادة والنظر ايل وجه العامل عبـادة والنظـر ايل آل     النظر ايل الكعبه عبادة والنظر ايل املصحف من غري قرائة "است 
عـالم عبـادت و   و نظر به قرآن بدون خواندن نیز عبادت ونظر به صورت یعنی نظر کردن به خانه کعبه عبادت است  "عبادة

ك ن و تبـرّ میاخبار دیگر نیزدراین باب خیلی زیاداست و منظور ازذکر این مختصر تـ  .عبادت است  )ص( محمدنظربه آل 
   .است

قبل ازمیالد توسط حضرت ابراهیم و اسمعیل بنا شـده بـه ایـن ترتیـب کـه       1890کعبه همانطوري که اشاره کردیم درسال 
 " السميع العلـيم  ربنا تقبل منا انك انت "خوانـد   مـی  مشغول ساختمان آن بود واین دعا را آورد و ابراهیم می اسمعیل سنگ

                                                
عربی کـه ازبـین رفتـه انـد و نـامی      طبقات اعراب درتاریخ ادبیات عرب سه دسته اصلی شده اند اول عرب بائده یعنی  - 12

ده مانند قوم عاد و ازآنها نیست و تاریخ صحیحی ازآنها نداریم و فقط اشاره مختصري درقرآن یا اخبا ر و تواریخ بدانها ش
د سوم نباش و جد یس وامثال آنها دوم عرب عاربه که فرزندان قحطان از قبیل قوم کهالن و حمیر و جرهم میثمود و طسم 

باشند و طوائفی کـه پـس از اسـالم عـرب      عربه که به واسطه بستگی بدانها عرب شده اند که فرزندان اسمعیل میعرب مست
 . باشند و آنها را عرب مستحدثه نامیده اند شده اند غیر ازاینها می

 .وافی جلد دوم کتاب حج باب فضل کعبه - 13
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خدایا ازما بپذیر که تو شنوا و دانائی تا آنکه به همت این دو بزرگوار ساخته شد وبر حسـب امـر خداونـد مطـاف عالمیـان      
   .گردید

اسـت ازایـن رو بـدین نـام      طوراین خانه همان د چون کعبه درلغت محل مرتفع و مکان مربع را که همان مکعب است گوین
   .نامیده شده است

کعبه تازمان پیغمبر به همان وضع باقی بود ودرموقع سی وپنج سالگی آن حضرت سیل شدیدي ازکوههاي اطراف آمـد و  
نـد تصـمیم   ترسـیدند کـه شـایدخدایان غضـب کن     مـی  داد ازاین رو قریش با آنکه ازتغییـر خانـه   فدیوارهاي کعبه را شکا

کـه  کننـد ابوطالـب   بنا کنند شروع به بنا نمودنـد مـوقعی کـه خواسـتند شـروع       نه را ازنو بسازند و سقف همگرفتند که خا
بـن    ریاست عالیه خدام خانه و اهالی مکه را داشت و بنا به عقیده اهل سنت ابن وهـب یـا ابـو وهـب بـن مخـزوم یـا مغیـرة        

شـود ازکسـب حـالل     مـی  یا و نذوراتی که براي کمک به ساختمان خانه دادهمخزوم خطاب به قریش کردند و گفتند هدا
درایـن بـین یـک     .زنان بدکار و ربا خواران وکسانی که مظلمه به گردن دارند قبول نکنید و همه این را پذیرفتند باشد و از

ذاکره نمودنـد و او را بـراي   شکست و صاحب آن یاقوم نام ازنجاري و بنائی آگاه بود با او مـ  جدهکشتی ازمصر آمد و در
بناي کعبه آوردند چون نوبت به حجر االسود رسید بین قبائل اختالف شد که کدام یـک افتخاربرداشـتن و نصـب     یددتج

او را باشـد  داخل شود قضاوت امر 14ه بن المغیره گفت هرکه ابتدا ازدرب بنی شیبهحجر االسود را داشته باشند سپس ابوامی
ت آن حضرت رضایت دادند و حضرت فرمـود یـک   میوارد شد وهمه متفق القول به حک  )ص ( دمحمدراین بین حضرت 

پارچه بزرگ بیاورید وسپس سنگ را روي آن گذاشته وفرمود هر قبیله یک گوشـه ازپارچـه را بگیرنـد وبلنـد کننـد وبـه       
   .دهمین ترتیب آن را بلند نموده و به جاي اولی آوردند وخود آن حضرت آنرا نصب کردن

بـوده وآن نیـز مطـابق زمـان     ) ص (خانه کعبه وحدود طواف مطابق همان است کـه درزمـان حضـرت رسـول      ةکنون اندازا
 25متر و طرف غربی  10و  25متر و دیوار جنوبی  9و 92ارتفاع خانه پانزده متر وطول دیوار شمالی  .حضرت ابراهیم است

وشه دیوار طرف شرقی واقع شده ودو متراز سـطح مسـجد ارتفـاع    درگمتر ودرب خانه  11و  88متر و قسمت شرقی  12و 
درپایین دیوار کعبه دراطراف براي استحکام بنا پایه محکمی ازسنگ مرمر گذاشته شد ه که آنرا شاذروان گوینـد و   .دارد

رکـن   بنامی موسـوم اسـت ورکنـی را کـه درب خانـه درآن قـرار گرفتـه       هریک ازدیوارهاي خانه که رکنی نامیده میشود 
لـوال  "عراقی و رکن جنوبی را رکن یمانی گویند که قبل از اسالم درآن طرف نیز دري بوده و فرمایش پیغمبر بـه عایشـه   

اشاره بدان است ورکن شـمالی را رکـن شـامی ورکـن دیگـررا        "قومك حديثوا عهد باالسالم هلدمت الكعبه وجعلت هلا با بني
   .ست کشیدن بارکان خصوص رکن عراقی و یمانی خیلی فضیلت داردرکن مغربی گویند ودرموقع طواف استالم ود

وضع کعبه تا زمان عبداهللا زبیر به همان ترتیب بود ودرآن زمان براثر محاصره وآتش زدن به منجنیق خرابی بدان وارد آمد 
له خود عایه شـنیده  وعبداهللا زبیر آن را خراب کرد ومطابق صحن مسجد مانند بناي حضرت ابراهیم کرد همانطور که ازخا

بن مروان به همان وضـع   بود ودرب شرقی و غربی براي آن قرار داد ولی پس ازآنکه ابن زبیر کشته شد مجددا عبدالملک
ساخت و هرون الرشید خواست به وضع زمان ابراهیم مطابق بناي عبداهللا زبیربسـازد و ازمالـک    )ص(حضرت رسول زمان 

ازاین رو هـرون منصـرف شـد ودرزمـان خلفـاي عباسـی       پادشاهان قرار مده  را بازیچه استفتاء نمود او گفت کعبه خداوند

                                                
 . باب صفا گفته است)  ص(زندگانی رسول حسین هیکل درشرح  محمددراخبار باب بنی شیبه ولی دکتر  - 14
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   .شد 15وممالیک مصروخلفاي عثمانی چندین مرتبه ترمیم
فضاي داخلی خانه مربع و سه ستون چوبی بسیارقطورازچوب عود دارد و سقف و دیوارها و سـتونها ازپارچـه هـاي حریـر     

درطـرف   .وشیده شـده و قنـدیلهاي بسـیارازطرف سـالطین ازسـقف آویختـه اسـت       زربفت و مکلل به جواهرونقوش زیبا پ
باشد و ناودان خانه درباالي آن قرار گرفته و اینجا محلی اسـت   می است که متصل به دیوار خانهشمالی خانه حجراسمعیل 

طوریکـه اگرازطـواف    که گهواره اسمعیل درآنجا قرار داشته ودرموقع طواف باید آنجـا را نیـز داخـل طـواف قـرارداد بـه      
  . ولی باید درطواف قرارداد .ر جزء خانه محسوب نیستجخارج قراردهد صحیح نیست ولی دراخبار تصریح شده که ح

در طرف رکن عراقی بین رکن و باب بنی شیبه مقام ابراهیم قرارگرفته و به طوریکه بعضی گفته اند درابتداي اسـالم مقـام   
ازسـابق و زمـان    گوینـد  ل فعلـی آورده شـده و بعضـی مـی    ودرزمان خالفت عمـر بـه محـ    ابراهیم متصل به دیوارکعبه بوده
ن جبیر ذکر کرده که پیغمبر آنرا به محل کنونی انتقال داده است و شهید ثانی درمسالک اب جاهلیت به همین ترتیب بوده و

بـرد و اثـر پـاي مبـارکش تـا       می باال اصل درمقام سنگی است که ابراهیم روي آن ایستاده و دیوارهاي خانه را«فرموده که 
کنون باقی است و آن سنگ متصل به خانه دربرابر موضع فعلی بوده سپس مردم به محل کنونی نقل نمودند و چون پیغمبر 
مبعوث شد آن را به جاي اولی خود برگردانید ودراواخر خالفت خلیفه دوم به محلی که فعـال معـروف اسـت برگردانـده     

به هرحـال مقـام کنـونی نیـز بـه همـین نـام موسـوم و          .ل به فرمایش حضرت صادق استشهاد نموده استوبراي این قو »شد
مقـام دو رکعـت   محترم است وحدود طواف نباید ازمحل کنونی مقام تجاوز کند وبعد ازطواف نیـز بایـد درمحـل کنـونی     

   ل طواف محسوب استکه مکمنماز طواف به جا آورد 
شـود وموجـب دور    مـی  و مقام قرار گرفته حطیم گویند به واسطه ازدحام زیادي که درآنجا محلی را که بین رکن و زمزم

در آنجا باعث از بین رفتن گناهان اسـت زیـرا حطـم بـه معنـی دور       توقّفگردد ونیز  می شدن و صدمه رسیدن به اشخاص
ودرب خانه اسـت  یم بین حجراالسود رسیده که حط )ع(باشد ودراخبار ائمه معصومین  می شدن و برباد رفتن و ازبین رفتن

   .ودر بعضی اخبار هم مقابل در ذکر شده است
ازعجـین کـه بـه معنـی     (درنزدیکی درب خانه پهلوي رکن عراقی نزدیک شاذروان گودالی است که آن را معجنه گوینـد  

حـراب نمـاز   م  )ص(رسـول   درزمـان حضـرت   بعـداً  سـاخت و  مـی  گویند حضرت ابراهیم درآنجا گل می که ).خمیر است
ودراواخر خلفاي عباسی تعمیر شده است و اکنون نیز همان جا محراب است  گردید و درحدود سی سانتی مترعمق آنست

خواند و قبل ازظهور وهابیان همانطور که ذکر کردیم هریک ازمذاهب اربعه دریک طرف مسجد  می که امام درآنجا نماز
  . 16خواند  می داراي مذهب حنفی است نمازخواندند ولی اکنون فقط یک امام که  می نماز

و اکنـون نیـز   درآنجا متولد شده  )ع(درداخل خانه محلی است به نام مولد علی که حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب 
به همان نام مشهور است و زیارتگاه شیعه و سنی است و اهل سنت نیزغالبا بدان معتقدند چنانکـه نورالـدین صـباغ مـالکی     

ومل يولد يف البيت ااحلرام قبله احد سواه وهي "   :گوید می االئمه معرفه یفرگان مالکیه در کتاب خود به نام الفصول المهمۀازبز
یعنی درخانه کعبه پـیش ازعلـی هـیچکس متولـد نشـد و ایـن       "ه اهللا تعايل ا اجال ال له و اعالء ملرتبته واظهارالتكرمية خص  فضيلة

قرار داد که مرتبه و مقام او را بلند گردانیـده وبـه مـردم نمایانـد ودربسـیاري       )ع (مخصوص علی فضیلتی است که خداوند 

                                                
 . نیز توسط  اعلیحضرت ملک سعود بن عبدالعزیزترمیم شده است "! اخیر - 15
 . اینجا را هم پرکرده اند واثري ازآن نیست "ولی اخیرا  - 16
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ازکتب اهل سنت نیز ذکر شده و جاي تعجب است که ابن ابی الحدید معتزلی با نهایت خلوصی که نسبت به آن حضرت 
بسیاري ازشیعه معتقدند که علی درخانه  "داشت که ازشرح نهج البالغه معلوم است ودرمقدمه به این مضمون مینویسد که 

حکیم بن خرام بن خویلد بـن اسـدبن    ولی اهل حدیث قبول ندارندومیگویند آنکه در خانه کعبه متولد شد کعبه متولد شد
   .مردود استولی این قول نزد ماو بیشتر اهل سنت نیز "عبدالعزي بن قصی بود 

  دروجود آمد علی ابن ابیطالب که آنجا  طواف خانه کعبه ازآن شد برهمه واجب 
شود متصدي آن هم کلید داراست که ازطایفـه بنـی    می داخل خانه درهرسالی دومرتبه درماه رجب و ذیحجه شست و شو

دهنـد حـاکم و    مـی  باشد واکنون متصدي آن عبداهللا ابن عبدالقادرالشیبی است و موقعی که خانـه را شسـت و شـو    می شیبه
جویند و شیخ شیبی آن آب را درشیشه هائی  می كن تبرّ آب آگان حاج حضور دارند و بی بزربسیاري ازاعیان مکه و بعض

که مسـجد   )نهم ذیحجه( دهد ودرسالی یک مرتبه پرده خانه کعبه درروزعرفه می هدیه حجاجنموده براي اعیان و بزرگان 
رچه پرده درمصـر بافتـه شـده و بـاطرز     شود واکنون از سالها پیش هرساله پا می درعرفات هستند عوض حجاجخلوتست و 

ك بـین خـدام تقسـیم و قسـمتی ازآن نیـز تقـدیم دربـار        شود و پرده سابق بـراي تمـین وتبـرّ    می به مکه بردهخیلی با شکوه 
   .بافند می ولی اخیرا پارچه را درخود عربستان .شود می سعودي

   حجراالسود
شده که جبرئیل آن را ازهند آورد و ابتدا حضرت آدم بـا خـود   ذکر  .در تاریخ حجر االسود که به معنی سنگ سیاه است

و بنا بر بعضـی اخبـار ایـن    آنرا ازبهشت آورده بود و موقعیکه حضرت ابراهیم درجستجوي سنگ بود جبرئیل آن را آورد 
قبـل    )ص(همانطور که ذکر کـردیم درزمـان پیغمبـر    این سنگ  .سنگ دراول سفید و بعد براثر دست گناهکاران سیاه شد

ازبعثت که مشرکین خانه را تعمیر نمودند مجددا توسط آن حضرت درجاي خود نصب گردید و چون پیغمبر فرموده بود 
حجراالسود ازخانه کعبه است و باید درداخل خانه باشد ازاین رو عبداهللا زبیر آنرا به داخل خانه برد ولی بعد ازاو درزمـان  

خرابی وارد شد و آنرا تعمیر نمودند و حجر االسود به توسط حضرت علی بـن  در خانه  73بن یوسف ثقفی درسال  حجاج
   .الحسین درجاي نخستین کار گذاشته شد

هجري ابو سعید جبائی قرمطی درزمان مقتدر عباسی به مکه آمـد و جنـگ سـختی نمـود و جمـع زیـادي را       17 310درسال 
  ود را کنده همراه خود زمزم انداخت که چاه پرشد و ابو سعید حجر االس کشته در چاه

به کوفه برد و بیست سال تمام درنهایت خفت وخواري درآنجا بود تا آنکه المطیع هللا عباسی سی هزار دینـار داد و سـنگ   
ابو طاهر سلیمان پسر ابو سعید قرمطـی بـه مکـه رفـت و      317را گرفته به جاي اول برگردانید و بنا به بعضی تواریخ درسال 

   :ویه دربین طواف به قتل رسید و این شعر را درآن حال سرودبازجمله علی بن با کشتار فراوانی نمود
  كفتية الكهف اليدرون كم لبثوا                    تري احملبني صرعي يف ديارهم 

تـاد و  ن قضیه قرامطه پرده خانه را دریدند و خواستند ناودان را ببرند کسی که ماموربرداشتن آن شده بود دراین بـین اف آدر
سال با آنها درکوفه بود درآن مدت امراض مسریه بسـیاري درآنجـا ظهـور کـرد تـا آنکـه        22سنگ را بردند و  بعداً مرد و

                                                
تسلط آنهـا   بن متوکل ملقب به معتضد باهللا دربحرین خروج کرد درزمان احمد بن طلحۀ 286طی درسال ابو سعید قرم  -17

چندین سال طول کشید و مسلمین صدمات زیادي ازآنها دیدند و آنها یک دسته ازخوارج بودند و بعضی هم آنها را ازمال 
 . حده و پیروان ابوعبید اهللا مهدي اول خلیفه اسماعیلی  مغرب گفته اند
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   .آنرا به جاي خود نصب کردند 339الراضی باهللا عباسی پنجاه هزار دینار داد و آنرا به مکه برگرداند ودرذیقعده 
هجري قمري روپوشی ازنقره  1290درسال  بعداً شکسته و چند قطعه شده واین سنگ به طوریکه شنیده شده دراین اواخر 

  . خالص براي آن ساختند که قسمت خارجی سنگ را که پیداست پوشاندند تا ازصدمه مصون ماند
بوسیدند و اهمیـت زیـادي بـراي آن قائـل بودنـد و ایـن        می این سنگ مورد تعظیم و احترام همه بزرگان دین بوده و آن را

و بدانجا ختم نمود و درموقع شروع به طـواف و پـس ازخـتم    نی طواف را باید ازآنجا شروع باشد یع می مبدا طوافسنگ 
   .ط مستحب است آنرا ببوسندوهرش

 مـن تـورا   بوسـد  گر نمیدیدم که پیغمبـر تـورامی  می نویسند که عمر درموقع طواف پیش آن ایستاده و آنرا بوسید و گفت ا
   .بیش نیستی و نه زیان داري ونه سود بوسیدم زیرا توسنگی نمی

  ورود به مکه 
همانطور که مذکورشد ما دراول طلوع فجر وارد این شهر مقدس که کعبه و قبله اسالمیان است شدیم و تا دردروازه غسل 
 کردیم وارد شهر شدیم هوا روشن بود و میسرنشد که خـود را بـه مسـجدالحرام برسـانیم ازایـن رو نمـاز صـبح را دریکـی        

   .ف رهسپارشدیمبراي تهیه منزل و پیدا کردن مطو بعداً ازمساجد نزدیک خوانده
باشـند   می ف شیعهف خود را درمکه تعیین نمایند ازجمله چند نفر هستند که مطوباید مطو حجاجدرحجازمعمول است که 

اج و ما طبق مذاکره بعض رفقا حسن حمـزه را تعیـین نمـودیم ولـی      ازاخـالق و   عمومـاً نمودنـد  ی کـه بایشـان رجـوع    حجـ
رفتارشان ناراضی بودند و با آنکه ما چندین سفارش هم داشتیم مع ذلک رضـایت کامـل نداشـتیم چـون وسـایل آسـایش       

د شـان  رعیـین نمـودیم ولـی براد   تهمان حسن حمزه را  جدهرا به هیچ وجه فراهم نکردند ولی ما نیز در حجاج حمـزه   محمـ
   .کند وبا مانهایت محبت نمودند می ک برادر خود همو کمبسیار خلیق و مهربان است 

ع طواف نمودیم و نماز خوانـدیم  ت مسجد خوانده آنگاه به نیت عمره تمتّپس ازورود به مسجد الحرام دورکعت نماز تحی
سـمت بلنـدي واقـع شـده و     صفا و مروه همانطور که گفتیم دو محل است که درق .سپس براي سعی بین صفا و مروه رفتیم

وبایـد ابتـدا   درنزدیک قعیقعان واقع شده ودرعمره وحج سعی بین صفا و مروه واجب اسـت  ابو قبیس و مروه  نهدامفا درص
اکنون بین صفا و  .ازصفا عبور نمود و موقعیکه بمحاذي منار مسجد رسید تامحاذات منار دیگر مستحب است هروله نمایند

شـدیم وایـن روز کـه     حـلّ نمودیم و م 19پس ازسعی درهمانجا تقصیرباشد وما  می است که متصل به مسجد 18مروه بازاري
اج سه شنبه بود درایران روز ششم ذیحجه محسوب ولی درعربستان هفتم بود ازاین رو مقدمات حرکت  را بـراي روز   حجـ

  .نمودند می بعد تهیه
  رویت هالل 

مبـانی   از هست و بعضی ازعوام شیعه کـه  هاسال آید درغالب می این اختالف که براثر اختالف افق ایران و عربستان بوجود
عمـال غـرض شـده    ایـن اخـتالف ا   دجـا گمـان برنـد کـه درای   آن بی اطالع وبه اصول علم هیئت ونجوم آگاه نیستند  علمی

                                                
رسیده وبین صـفا و مـروه هـم جـزء مسـجد      اکنون وضع به کلی تغییر کرده و بازارازبین رفته ساختمان مسجد تا اینجا  - 18

قرار داده اند وبلکه آنرا دوطبقه نموده اند که اگر جمعیت زیاد باشد درهر دو طبقه سعی نمایند واین محل هم بسیار خوب 
 . ساخته شده است

 . مراد ازتقصیر کوتاه کردن مو یا ناخن وامثال اینهاست - 19
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اضـی عربسـتان مخـالف بـوده و     یت یا شهادت عدلین یا شیاع باشد دقت نشده ازاین رو بـا حکـم ق  ؤیادرمقدمات آن که ر
رفتـارنموده وروز یـازدهم را کـه درایـران     دانند و یک دسته دراعمال حج برخالف دیگران  می ن را مناطیت ایراهمان رؤ

گیرند درصورتیکه به نظر نگارنده این امر خوب نیست وهم ازنظر دینـی و اجتمـاعی و ازجهـات علمـی      می دهم بوده عید
ادت عدلین است ودراینجا حداقل شیاع حاصل است شه یت یا شیاع یامناط دراول ماه شرعا یا رؤ :مورد اشکال است زیرا

منظـور ازحـج    کبند والبته دراین امر دقت دارند وعالوه براین یـ و متعصوبه اضافه اهل سنت درظواهر مذهب خیلی مقید 
 دترو دشـمنی زیـا  واتفاق بین ملل مختلفه اسالمی است وبا تقید آنهـا برویـت هـالل مخالفـت موجـب نفـاق       اتّحاد  حصول

به اینکه دراعتقاد آنها خلل است درصورتیکه اگر به نظر انصاف بنگریم خالف این است  شود د و درواقع اشاره میشو می
   .پس باید حتی االمکان اختالف را کمتر کرد نه آنکه اختالف و نفاق را دامن زد

یعنـی نصـف النهـار بـالد      رنـد ثانیا ازنظر علمی چون افق ایران وعربستان درحدود یک ساعت و نیم با یکدیگر اختالف دا
 )کنـد  مـی  هرچند تفاوت طلوع و غروب فـرق  (شرقی ایران تقریبا یک ساعت و نیم زودتر ازنصف النهار بالد حجاز است 

   مثال ممکن است درظرف این مدت درمکه اول غروب خروج الشـعاع شـده باشـد و ب  عبـارت ازدوري مـاه   کـه   عـد سـوي
یت باشددرصـورتیکه دراول  ابل رؤقزیادترازده درجه باشد و دراینحال ماه  وج استالبرازخورشید به حسب اجزاي منطقه 

غروب مشهد یا طهران خروج الشعاع نشده و قابل رویت نبوده و البته درجائیکه ماه دیده شود حکم آن بـا جائیکـه ازنظـر    
دیـده نشـده تفـاوت نـدارد ولـی بـا        و افق آنها یکی است ولی به واسطه ابرو کوه و امثـال آن خروج الشعاع تفاوت نداشته 

جاهائیکه افق آنها بکلی متفاوت واصال قابل رویت نیستند فرق دارد و به طور کلی ممکن است دربالد غربـی مـاه رویـت    
بالد شرقی براي بالد غربـی مـدرك اسـت ولـی عکـس آن درسـت       شود ولی دربالد شرقی آنها رویت نشود و رویت در 

که شـیعه ایـن اخـتالف را هـم دور      فق آنها به یکدیگر نزدیک است ازاینرو بهتر این استنیست مگر براي شهرهایی که ا
   .و علمی رفتار کنند تا مورد ایراد دیگران نباشندانداخته وطبق اصول دینی 

 :گـوییم  می دراینجا بی مناسبت نیست که مطالب باال که مربوط به اختالف افقها است مختصري توضیح داده شود بنابراین
شود تغییر پذیر نیست زیرا آن عبارتست ازاختالفی که بین دو دایـره نصـف    می اختالفی که درافق دو محل براثر طول پیدا

باشد والبته فواصل داوئر نصف النهار نسبت به یکدیگر به هیچ وجه قابل تغیر نیسـت ازایـن رو اخـتالف     می النهار دو محل
یکسان است وبنابراین درروزهاي اول فـروردین واول مهـر کـه خورشـید      بین دونصف النهار وظهر حقیقی دومحل همیشه

درنقطه اعتدال واقع ودرهمه جا شب وروز مساوي اسـت اخـتالف بـین طلـوع و غـروب دو محـل نیـز درآن دوروز بقـدر         
 30و دقیقـه   37درجـه و   59درجه و پنجاه دقیقه و طـول شهرمشـهد    3920اختالف نصف النهارآند ومیباشد مثال طول مکه 

درجه از حیـث   15است و چون هر  ثانیه 30دقیقه و  47درجه و 19ثانیه است بنابراین فاصله بین نصف النهار مشهد و مکه 
مکان مساوي با یکساعت حرکت از حیث زمان میباشد و هر درجه با چهار دقیقه برابر است پس اختالف بین ظهر حقیقی 

میشود که قابل تغییر نیست و اختالف طلـوع و غـروب ایـن دو محـل هـم در       دقیقه و ده ثانیه 19مکه با مشهد یکساعت و 
کنـد زیـرا    مـی  روزهاي اول فروردین و مهر بهمین اندازه است ولی در سایر ایام سال بر حسب اخـتالف عـرض بلـد تغییـر    

س ر مـدار رأ  اخـتالف روز و شـب مکـه د   هرچه عرض بلد بیشتر باشد تفاوت روزها و شبها با یکـدیگر بیشـتر اسـت مـثال    

                                                
سرتیپ مهندس عبدالرزاق بغایري در کتاب معرفـه القبلـه نوشـته شـده      طول و عرض مذکور از روي استخراج جناب - 20

 . است
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زیـرا عـرض    .س الجدي بمراتب از اختالف آند و در مشهد که در باال براي مثال نام بردیم کمتـر اسـت  رطان و مدار رأالس
درجه  36طول ایام ولیالی آن در حدود سیزده ساعت و هفده دقیقه میباشد ولی عرض مشهد 1دقیقه و  25درجه و  21مکه 

دقیقه یعنی اختالف آن در حدود یکساعت و  40ساعت و  14وزها یا شبهاي آن تقریبا ثانیه و درازترین ر 30دقیقه و  17و 
 19نیم از اختالف مکه بیشتر است بنابراین اختالف طلوع و غروب بین مکه و مشهد کـه در دو نقطـه اعتـدال یکسـاعت و     

ه انقـالب صـیفی اسـت چـون روز     س السـرطان کـه نقطـ   طه انقالب فرق میکند و در مدار رأدقیقه و ده ثانیه است در دو نق
نیم روز آن تقریبا سه ربع ساعت بیش از یـک نیمـروز مکـه اسـت پـس غـروب آن سـه ربـع بـا مـدت            ومشهد طوالنی تر

دقیقه میشود یعنی تفاوت غروب مشـهد و مکـه    35یابد و در حدود  می اختالف بین دو نصف النهار تفاوت میکند و تقلیل
   .است 21دقیقه 35د در اول چله تابستان فقط در حدو

دقیقـه   23یکسـاعت و  س الجدي بر عکس نیم روز مشهد قریب سه ربع از نیمروز مکه کمتـر و تمـام روز   ولی در مدار رأ
تقریبا کمتر میشود ازینرو عالوه بر مدت اختالف بین دو نصف النهار سه ربع بر تقدم غـروب آن اضـافه میشـود و غـروب     

نج دقیقه قبل از غروب آن در مکه است و این موضوع در طلوع برعکس میشـود  شمس در مشهد در حدود دو ساعت و پ
دقیقـه اسـت بنـابراین     35و پـنج دقیقـه و در چلـه زمسـتان      یعنی تفاوت طلوع در مشهد و مکه در چلـه تابسـتان دو سـاعت   

اختالف وقت رویت  اختالف طلوع و غروب بین مکه و محلی که مورد لزوم ما است در فصول مختلفه سال تغییر میکند و
و دور بـودن از دریـا یـا کنـار دریـا       البته بارندگی و رطوبت هوا یا خشکی آن .هم در ایام مختلفه سال بتبع آن فرق میکند

بودن طبق قانون انکسار نور در رویت بالعرض تاثیر دارد و مانند آنکه اگر سکه اي را در ته ظرفـی بگـذاریم و بقـدري از    
نه بینیم اگر در همان موقع ظرف را پر آب کنیم گوئیا سکه باال آمده جلو نظر مـا میایـد کـه دلیـل      خود دور کنیم که آنرا

   .یت میباشدنکسارنور و تاثیر خشکی وتري در رؤا
  اعمال حج 

عمل حج قبـل از اسـالم هـم     .حرم شدیمع مظهر روز چهارشنبه هشتم پس از اداي فرضیه در مسجد الحرام به نیت حج تمتّ
عرب احترام زیادي براي خانه کعبه قائل بودند و هر سال جمع زیـادي از اطـراف بـراي انجـام عمـل حـج در مکـه         بوده و

حاضر میشدند ولی موعد معینی نداشت و بزرگان قوم در هر سال با مشورت یکدیگر موقع حج سال بعـد را تعیـین نمـوده    
ی در اسالم وقت معینی بـراي آن دسـتورداده شـده کـه هـیچ      اعالم میکردند که همه مسبوق باشند و آنرا نسیئی میگفتند ول

  . نازل گردید " فی الکفر انماالنسیئی زیادة "گاه تغییر نکند و نسیئی باطل شد و آیه شریفه
عمل حج بنا ببعض اقوال در سال پنجم هجرت و بنا بقول محقق حلی در کتاب معتبر در سال ششم هجرت تعیین گردید و 

در سال نهم واجب شد زیرا پیغمبر در سال هشتم مکه را فتح نمود و اگر در آنموقع حج واجب گشـته  بعضی هم گفته اند 
ایـن دلیـل   بود حضرت اعمال حج را انجام میدادند در صورتیکه در هیچ تاریخی این قسمت ذکـر نشـده اسـت ولـی البتـه      

طرف مکـه حرکـت فرمـود و در همـان     کافی نیست چون فتح مکه در موقع حج نبود زیرا حضرت در رمضان سال هشتم ب
ماه مکه را گشود و در اوائل شوال براي جنگ حنین و هوازن که جمعی از قبائل براي جنگ با حضـرت هـم پیمـان شـده     
بودند حرکت فرمود پس از ختم آن جنگ براي انجام عمره مفرده بمکه بازگشت و چون هنوز موقـع حـج نزدیـک نبـود     

   .دیبیه موید این است که حج در سال ششم یا قبل از آن فرض شدبمدینه مراجعت فرمود و قضیه ح

                                                
 . تعیین ساعات و اختالف اوقات تقریبی است نه تحقیقی - 21
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اعمال مناسک حج نیز در جاهلیت با اسالم فرق داشت و بسیاري از اعمالی که مخالف رسوم انسانیت یا اجتماع بود ماننـد  
   .نسخ گردید و جواز برهنه حج نمودن که قبل از اسالم بود حرام

میـل بیشـتر تـا مکـه      48حج تمتع و حج قران و حج افراد و بـراي کسـانیکه     :ه قسم استالبته خوانندگان میدانند که حج س
دورند باید حج تمتع بجا آورند و در حج تمتع عمره مقدم است و احرام آن باید از یکی از میقاتهاي معینه باشد یعنی براي 

بـراي یمـن یلملـم و بـراي اهـل طـائف قـرن        کسانیکه از مدینه میایند میقات مسجد شجره و براي راه شام و مصر جحفـه و  
المنازل و براي مردم عراق وادي عقیق و براي کسانیکه از راههاي دیگر میایند محلی که محاذي یکی از این میقاتهـا باشـد   
محل احرام محسوب میشود ولی محل احرام حج خود مکـه اسـت و بهتـر آنسـت کـه از خـود مسـجد از مقـام ابـراهیم یـا           

   .احرام کنندحجراسمعیل نیت 
و در حج تمتع بعقیده شیعه واجب است که پس از اعمال عمره تقصیر کنند و از احرام خارج شوند ولی اهـل سـنت طبـق    

کنم  می حالل بود ومن آندورا حرام نموده و برعمل آن مواخذه )ص(دومعته درزمان پیغمبر "دستور خلیفه دوم که گفت 
مجري نمیدارند و ما صبح روز هفـتم تقصـیر کـردیم و بعـد ازظهرهشـتم مجـددا        آنرا "متعه حج و دیگري متعه زنها  یکی
آنجـا بـه روزآورده و نمـاز صـبح را      حرم شدیم و شب بمنی که تقریبا دو فرسخ به مکه فاصـله دارد رفتـیم و شـب را در   م

م و قبـل ازطلـوع   درمسجد خیف که ازبزرگترین مساجد اسالمی است و فضیلت زیاد براي آن رسیده است بـه جـا آوردیـ   
آفتاب به عرفات رفتیم که بیابانی است درحدود چهار فرسخ تا مکه فاصـله دراد و اطـراف آنـرا کوههـایی احاطـه نمـوده       

درآنجا به رازو نیاز و دعـا وتوسـل اشـتغال     حجاجگویند که   ازجمله درطرف شرقی آن کوهی است که آنرا جبل الرحمۀ
بایستی درآن بیابان بمانند و به توجه و تذکر حق مشغول باشند و مخصوصا ازظهر  اجحجدرآنروز که روز عرفه بود  .دارند

کـرده و عصـر مهیـاي حرکـت      توقّفدرآن روزدرآنجا 22تا غروب باید درآنجا باشند و قبل از غروب نباید حرکت کنند 
تگرگ بسیار شدید  بعداً ده کرد ورا پراکن حجاجشدیم دراین بین باد شدیدي وزیدن نموده و چادرها را انداخت و اثاثیه 

دقیقه طول کشید و چون همه لباس احرام درتن داشتند و چادرها هـم ازجـا کنـده     20و بزرگی باریدن گرفت و درحدود 
شده بود ازتگرگ خیلی صدمه خورده و ازبدن بعضی خون آمده و بعضی هم بدنشان کبود و قرمزشد و آن شب ازدرد و 

                                                
شــدم  مشـرّف بـراي حــج    )غیرازســفرعمره(کــه بـراي دومــین بـار    1342قمـري مطــابق اردیبهشـت    1382در ذیحجـه   - 22

وچادر دیگري هم براي زنها نصب کـرده  ) براي مردها( حجاجسیار براي ودرکاروان شربت اوغلی بودم درعرفات چادر ب
بودند ودرآنروز سخنرانان و وعاظ کاروان مشغول سخنرانی شدند و گاهی وعظ گاه احکام حج به دعا مشغول بودند و با 

باشـند درآن   عه میشد چادري هم متصل به چادرما زده شده بود که سادات نخاوله مدینه که شی بلند گو درچادر پخش می
بودند نزدیک ظهر دربلند گوي چادر اعالم کردند که ازبرادران نخاوله خواهش کردیم که درمجلس ما شـرکت کننـد و   

کند سپس یکی ازآنان دربلند گو به زبـان عربـی نطقـی ایـراد      آنها هم پذیرفته و اکنون یکی ازآنان دربلندگو سخنرانی می
ایرانی نموده و سپس قدري راجع به اهمیت حج و احکام  حج سخن گفـت و   حجاجات کرد و ابتدا اظهار مسرت از مالق

دراینجا خالی است و بنی امیه نگذاشـتند کـه او   ) ع(ضمنا درنطق خود گفت ولی متاستفانه جاي موالي ما حسین بی علی  
و سایر کسائیکه به زبـان عربـی   این بیان براي من . حج را انجام دهد و مجبور شد دیروزعصر به طرف کربال حرکت نماید

آشنایی داشتند به قدري موثر و سوزناك بود که بی اختیار شروع به گریه کردیم ودرخودش هم خیلی اثـر نمـود و گریـه    
 . میکرد وحال او نیز خیلی در ما اثر کرد
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باریـدن داشـت تمـام     بود ولی درآن موقـع کـه تگـرگ بـه شـدت     تگرگ تا چند روزي باقی  سوزش ناراحت بودند و اثر
عرفات به گفتن لبیک لبیک و خواندن دعا مشغول بودند و مشاهده آن حالت کیفیت خوشی داشـت پـس ازتمـام     حجاج

کوهی و بـین   نهمداکه بیابانی است درشدن تگرگ مهیاي حرکت شده و شب را مطابق دستورشارع مقدس بمشعر الحرام 
دیم وبـراي رمـی جمـره    زمین گل بود روي همان زمین خوابیعرفات و منی واقع شده ماندیم و با آنکه براثر بارندگی زیاد 

واقع شود ریگ جمع کردیم چون مستحب است که ریگ آن را از مشـعرالحرام جمـع کننـد و صـبح قبـل       که باید درمنی
موقعی ازمشعر حرکت کن که شترت  :د حرکت کردیم چون دراخبار رسیدهازطلوع آفتاب موقعی که هوا روشن شده بو

گیرنـد   مـی  مشعر الحرام را مزدلفه نیز گویند زیرا مردم دررفتن بدانجا ازعرفات بریکدیگر پیشی .جلوي پاي خود را نه بیند
 مردم درآنجـا مجتمـع  شوند و معنی دیگر ازدالف اجتماع است چون  می یا درعبادت خداوند کوشش نموده به او نزدیک

به این نام موسوم شده چون براي ازدالف چند معنـی در  رسند  می روند یا آنکه درشب بدانجا می شوند و ازآنجا به منی می
   .لغت مذکور است

جمـره   .رفتـیم  )انداختن ریـگ برسـتون   (اول آفتاب وارد منی شدیم و چادر خود را مرتب نمودیم سپس براي رمی جمره 
ه جمره است که در فقـه  ی هفت ریگ بر آن بیاندازد و آن سکه بصورت میل ساخته شده و باید هر حاج برآمدگی است

بجمره اولی و وسطی و عقبه نامبرده شده و در روز اول که روز عید است باید بجمره عقبـه ریـگ انـداخت و در سـه روز     
خورد و ما بـراي انـداختن ریـگ بطـرف جمـره      دیگر بترتیب به سه جمره باید ریگ انداخت و باید بهرکدام هفت ریگ ب

تقصیر کردیم سپس بـراي   بعداً عقبه رفتیم و پس از انجام آن براي قربانی بقربانگاه شتافتیم و گوسفند تهیه و قربان نمودیم
و طواف حـج و نمـاز    مشرّفشدیم و عصر به مسجد الحرام  مشرّفمختصر به مکه  توقّفاستراحت بچادر آمده و پس از 

بـه منـی مراجعـت نمـودیم چـون بـراي        بعداً سعی بین صفا و مروه نمودیم و پس از آن نماز خوانده بعداً بجا آورده و آنرا
حاجی الزم است که شب یازدهم و دوازدهم را در منی خوابیده و روز یازدهم و دوازدهم رمی جمرات نماید و اگر بعـد  

نکرده باید شب سیزدهم را نیز درمنـی بمانـد و روز سـیزدهم رمـی      از تقصیري که در روز عید نموده از زن و شکار پرهیز
جمرات نماید زیرا محرم پس از تقصیر عید از احرام خارج و همه چیز بر او حالل میشود جز بوي خوش و شـکار و زن و  

صبح  .شود می پس از طواف و سعی بوي خوش نیز حالل میشود و پس از آنکه طواف نساء را به جا آورد از احرام خارج
روز بعد رمی جمرات نموده و روز دوازدهم نیز این عمل را انجام دادیم وعصـر روز دوازدهـم از منـی بـه مکـه مراجعـت       
نمودیم و شب طواف نساء و نماز آنرا انجام و عمل حج را بحمداهللا خاتمه دادیم و شکر میکنیم که خداوند ایـن توفیـق را   

  .به ما عنایت فرمود

  اسرار حج 
ایـن  سوب و داراي اسرار و رموز عرفانی و حکمتهاي بـی شماریسـت کـه فهـم     المی محج از بزرگترین عبادات اسعمل ح

بنده و امثال من از ادراك آنها قاصر است ولی چون بعضی از اسرار آن به زبانهاي عرفانی مذکور شده نگارنده نیز به طور 
   .اختصار آنچه بذهن میرسد اشاره میکنم

و اتفاق میان افراد مسلمین و ایجاد شناسائی بین ملل مختلفه اسالمی میباشد و اتّحاد  ج از جهت ظاهر بروزمنظور کلی از ح
البته مسلمین میتوانند استفاده هاي سیاسی وعلمی و اجتماعی و اخالقـی خیلـی بـزرگ از ایـن امـر بنماینـد و ضـمنا ظهـور         

ظور گردیده و براي سالکین الـی اهللا نیـز متوجـه نمـودن بـه      سفر من مشقّاتمساوات عمومی و تقویت روح نظامی و تحمل 
مقصد اصلی و واقعی و نشاندادن کعبه حقیقی بوسیله کعبـه ظـاهري منظـور و هریـک از اعمـال و مناسـک آن نیـز داراي        
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علقه از  ات و قطعمثال مراد از احرام حرام کردن همه چیز است در راه معبود حقیقی بر خود و صرفنظر مادی  :اسراري است
ما سوي اهللا و گذشتن از مشتهیات نفسانی و ظهور موت اختیاري ازینرو لباس آنهم شبیه بلباس مرده دستور داده شـده کـه   
نباید دوخته باشد یا گره داشته باشد تا خود همان خیاطت نیز موجب زینت یا مباهات نباشد و همه افراد در پیشگاه مقدس 

تکبیره االحرام هم در نماز اشاره بحرام کردن همه چیز است بر خـود در مقابـل عظمـت     چنانکه .الهی یکسان لباس پوشند
  .الهی

البته کسیکه بخواهد به کعبه مقصود شتابد و به وصال دلدار نائل گردد باید هر چه غیـر از اوسـت بـر خـود حـرام نمایـد و       
ربـار محبـوب را کـه لبـاس مـرگ اسـت بپوشـد        او برود و لباس رسـمی د  ويدانه بدون هیچ عالقه و دلبستگی بغیر بسمجرّ

   .ازینرو ورود بحرم از خارج حرم بدون احرام حرام است
لبيك الشريك لك لبيك ان احلمد والنعمه لـك و امللـك لـك     اللهم لبيكلبيك پس از آنکه احرام بست باید زبانش بگفـتن  

بـوده جـواب گویـد و دعـوت خداونـد را بـراي       ) ع(ابراهیم خلیل  ءگویا شود و منادي الهی را که ابتدا الشريك لك لبيك 
طواف کعبه مقصود بپذیرد و گوش جانش طوري باشد که آن ندا را بشنود و زبان به لبیـک بگشـاید تـا مـوقعی کـه خانـه       
هاي مکه پیدا شود درین موقع زبان لبیک ببندد و به مشاهده جمال مقصود پردازد یعنی در آنجا باید از زبان و علم گذشته 

   لسانه من عرف كلّمشاهده حقیقت مشغول شود که  به
  من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش    من گنگ خوابدیده و عالم تمام کر 

نماز تحیت مسجد و شکر توفیق تشرف بحرم بجـا آورده آنگـاه شـروع بـه طـواف نمایـد و         و چون وارد مسجد شد ابتداء
که دست بحجراالسود رساند و اگر بتواند ببوسد زیرا این سـنگی   طواف را از حجراالسواد شروع کند ابتدا مستحب است

است که خداوند معین نموده و جبرئیل از بهشت آورده و بر اثر استالم دست گناهکاران سیاه شده و اشاره بقلب است که 
ده و سیاه شود و در مورد توجه حق وخانه معنوي او میباشد و سفید و خالی از آالیش است مگر آنکه بر اثر گناه زیاد آلو

طواف کعبه مقصود باید ابتدا بدل نمود و از آنجا شروع بـرفتن کـرد و او را واسـطه بـین خـود و خـدا قـرار داد کـه قلـب          
هفت شوط دور خانه کعبه طواف کرد که اشاره بمراتب هفتگانـه و مراحـل سـبعه سـلوك و اطـوار       بعداًالمومن بیت اهللا و

واخفی و باعتباري صدر  فیو خ تلفه ذکر شده از جمله نفس و صدر و قلب و روح و سرّسبعه دل است که به تعبیرات مخ
و خفی و اخفی و همانطور که در طواف خانه بایـد از حجراالسـود کـه نماینـده دل اسـت      القلب و سرّ و قلب فؤاد و مهجۀ

ماکذب الفواد ما راي و قلـب  شروع کرد ختم آن نیز درآنجا است که انتهاي سلوك هم در آخرین مراتب قلب است که 
و العارف عرش اهللا درین موقع حال حضور دست داده وعجز و نیازمندي در مقابل کعبه مقصود شـدت یافتـه ابـراهیم وار    

در مقام ابراهیم که جاي پاي آنحضرت ) ع(میگوید ازینرو باید به پیروي ابراهیم  جهت وجهي للذي فطرالسموات و االرض
   .هست قیام کند و نماز بخواند و طواف را باین نماز تکمیل نمایدو محل عبادت او نیز 

ر اسمعیل در آنجا براي فرزندش بجستجوي آب بوده دصفا جائی است که هاجر ما .آنگاه به سعی بین صفا و مروه بپردازد
جسـتجوي آب بـود و   و او را گذاشت و از صفا تا بلندي مروه آمد و برگشت و همین طور تا هفت مرتبه با حال تردید در 

چون مایوس شده برگشت که فرزند را بردارد دید اسمعیل پاي خود را بروي سنگها سائیده آبی از زیر پایش پیدا شده که 
رسالت خود را ابتدا در صفا اعالم نمود و مردم را به توحید دعوت کـرد پـس   ) ص(آب زمزم نامیده شد و نیز پیغمبر خدا 

چشمه فیض جوشیدن نمود و ظهور دیانت نیز از که در نزدیکی آن براي هاجر و اسمعیل صفا مقامی بزرگ و جائی است 
آنجا است یعنی ابتداي شروع به سلوك و ظهور فیض هر دو از آنجا است و چون هاجر این راه را بـا تردیـد هفـت مرتبـه     
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امیدواري بحـق و    خوف و رجاءگذرانید ازینرو سالک راه خدا هم باید مراحل سلوك را که هفت است در حالی که بین 
ناامیدي از خود است به پیماید و حج کننده نیز این راه را سعی کند و چون به محاذات خانه کعبه که تقریبـا بـین دو منـار    
مسجد که در طرف صفا و مروه است میباشد برسد مستحب است هروله نماید یعنی بدن از حرکت آرامشی دست برداشته 

حرکت کند یعنی در اینجا باید انقالب فکري و توجه شدت یابد و اضطراب درونی در ظاهر هـم اثـر    مضطربانه مانند شتر
   .کند و مضطربانه راه پیماید

      حـل شـود و ایـن    پس از آن براي اینکه نفس خسته و ملول نشود و براي اعمال بعـدي مهیـا گـردد بایـد تقصـیر نمـوده و م
   .آخرین اعمال عمره است

حرم شود و در جستجوي محبوب برآمده در طلـب او دیوانـه   ز هشتم پس از نماز فریضه درمسجد الحرام مدر ظهر رو بعداً
وار سر در بیابان گذارد و درعشق او کوه و دشت را به پیماید و از هر خاکی او را جستجو کند ابتدا بمنی بـرود و شـب را   

اجـب نیسـت و ابتـداي اعمـال حـج      و و دمه رفـتن بعرفـات اسـت   مق توقّفدر آنجا بیتوته نموده بعبادت بپردازد و البته این 
وقوف بعرفات میباشد و حاجی پس از بیتوته در منی و رفع خسـتگی رو بـه سـوي عرفـات میـرود و روز نهـم را در آنجـا        

   .میکند توقّف
چهار فرسخ به مکـه   کوهی واقع شده و این کوه تقریبا در شمال کعبه قرار گرفته و قریب نهدامعرفات بیابانی است که در 

بهـم رسـیدند و   ه حضرت آدم قبول شد آدم و حواء پـس از سـالها دوري   بفاصله دارد و بطوریکه مینویسند درین بیابان تو
بیابانی  .نیز در این بیابان شیطان را که قصد وسوسه او داشت شناخت و دور کرد) ع(همدگر را شناختند و حضرت ابراهیم 

 منـد گردیـد   از فیوضـات آن بهـره  ) ع(توبه ابوالبشر در آنجا قبول شـده و حضـرت ابـراهیم    است پرفیض و جائی است که 
نامیدند از اینجهت بایستی هر که قصد طواف خانـه دلـدار را داشـته باشـد ابتـدا بـدین        الرحمۀ وازینرو کوه عرفات را جبل 

ی بنده به خداونـد میباشـد از ایـن رو اعمـال     در عرفات شناسائی بنده خدا را و معرف توقّفوادي قدم نهد و چون منظور از 
در آنجا فقط براي ابراز عواطف عشق و محبت درونی نسبت بذات احدیت است و باید  توقّفبدنی در آنجا معین نشده و 

عبـداهللا الحسـین    به راز ونیاز و سوزو گداز و گفتن لبیک و اجابت دعوت حق بگذارند چنانکه موالنا و مولی الکونین ابـی 
   .دردعاي عرفه آخرین مراحل سوز درونی را بلباس لفظ در آورده و مکنونات قلبی خود را ابراز نموده است )ع(

اینکه تا تجلی حق بربنده است نباید  تا موقعی که آفتاب غروب ننموده نباید حاجی از آنجا حرکت کند که اشاره است به 
ازد تا آنکه آفتاب غروب کند آنگاه بخود آید و تاریکی نفـس خـود   متوجه غیر باشد و باید در پیشگاه او به نیازمندي پرد

را مشاهده نماید رو به خانه نهد شب را در مشعرالحرام که تقریبا یکفرسخی عرفات اسـت بیتوتـه نمـوده و در آنجـا بـراي      
و زدن بجمـرات  جلوگیري از دشمن احتمالی سلوك خود را مهیاي دفاع نماید و سنگریزه براي دور کردن شیطان در راه 

شـب دسـت از بنـدگی نیازمنـدي      ناز آنجا جمع کند چون در مقام بندگی باید آلت دفـاعی شـیطان را مهیـا نمـود و در آ    
منتظـر ظهـور فـیض طلـوع شـمس       "شبان تیره به امیـد صـبح بیـدارم   "برندارد و نماز صبح را در آنجا بخواند و به مصداق 

تا از خود بگذرد مشعرش گویند و از نظر اینکه باید بعبادت پـردازد وتقـرب    حقیقت باشد و چون باید در اینجا بخود آید
خواسـت  ) ع(منی محلی اسـت کـه حضـرت ابـراهیم      .بحق جوید مزدلفه نامند آنگاه بمنی که یکفرسخی مشعر است بیاید

زه او را از خـود دور  را در آنجا ذبح کند اسمعیل در چند جا شیطان را دید و بـه امـر پـدر بـا سـنگری     ) ع(فرزندش اسمعیل 
هب ذکر و فکر دور نموده آنگاه نفس خـود را  سالک راه نیز باید شیطان درونی خود را به شُ .کرد آنگاه بقربانگاه شتافت

در مقابل محبوب قربان نماید حاجی نیز مامور است در منی ابتدا توسط زدن سنگ بر جمـرات معـین کـه نشـانه شـیطان و      
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ست هواحبس و خیاالت رااز خود دور نموده و پس از آن در آنجا قربانی کند آنگاه که نفـس  براي سیر انسان سنگ راه ا
در همانجـا تقصـیر کنـد و آنچـه در      بعـداً  مند شود ازینـرو بایـد   خود را قربان نمود میتواند بامر خدا از نعمتهاي دنیوي بهره

یت در آنها بیشتر است از اینرو باز هـم  ل در ماداحرام بر او حرام شده حالل میگردد جز شکار و بوي خوش و زن که توغّ
یـات  پس از آنکه شیطان را از خود دور نمود و نفس را قربانی کرد و به امر خدا توجه بماد .این سه چیز بر او حالل نیست

معرفت وي ه برگردد و از رمعرفت بصاحب خانه حاصل شده ازینرو باید به مکّ نمود شایستگی طواف خانه را پیدا نموده و
زن کـه   خوش نیز بـر او حـالل میشـود و فقـط    طواف و نماز بجا آورد آنگاه سعی بین صفا و مروه نماید درینصورت بوي 

بواسطه طواف نساء و نماز آن که طواف جداگانه و از واجبات  بعداً یات است بر او حرام است کهنهایت مرتبه توجه بماد
هم بنا بفتواي اکثر علماء پس از طواف نسـاء   شکار .لی بدون آن زن حرام استحج میباشد این حرمت نیز مرتفع میشود و

   :حالل میشود شب یازدهم و دوازدهم را باید در منی بیتوته نماید و روزها رمی جمرات کند زیرا
  »از فراز عرش تا تحت الثري    نفس را هفتصد سراست و هر سري «

شـکار پرهیـز ننمـوده بایـد شـب       ور نمود و کسیکه پس از تقصیر منـی از زن و ازینرو باید بر او سنگ زد و او را از خود د
سیزدهم را نیز در منی بیتوته کند و روز آن رمی جمرات نماید و در تمام این مراحل باید حـاجی بخصـوص کسـانیکه در    

بپردازند و درطواف خانه  راه سلوك واقع شده اند از توجه و تذکر غفلت نکرده و دل را بیاد خدا سرگرم و از ظاهر بباطن
   .لو آله خیراآل محمدرزقنا اهللا هذه الحال ب .دل بکوشند تا صاحب خانه را بیابند و حج اکبر نمایند

رسیده است کـه چـون ذکـر همـه آنهـا      ) ع(پوشیده نماند که اخبار بسیاري هم در علل مشاعر ومناسک حج از ائمه اطهار 
قدري از آن اخبار در جلـد دوم وافـی کتـاب حـج بـاب علـل و مشـاعر و در         موجب تطویل است از آن خود داري شد و

بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ذکر شده و از جمله در  محمدکتاب علل الشرائع تالیف شیخ بزرگوار ابوجعفر 
ست ذکر شـده  آن کتاب از فضل بن شادان مطالب مفصلی در علل بعضی احکام شرع مطهر که چند قسمت مربوط بحج ا

   :که آنچه مربوط به احرام میباشد براي نمونه ذکرمیشود
کند که علت مامور شدن حاج با حرام چیست جواب آنکه براي اینکه پیش از دخول در حرم امن خدا  سوألاگر کسی « 

انـد صـابر بـوده و     ات آن مشغول نشوندو در آنچه قصد آن نمودهحال خشوع براي آنها پیدا شود و بامور دنیا و زینت و لذّ
ت و خـوار داشـتن خودشـان در موقـع رو آوردن     سراسر وجود آنها روي بحق آورد و نیز احرام سبب تعظیم ساحت احدی

بسوي او میباشد که در آن حال با امیدواري بعنایت و ترس از غضب او با نهایت خضـوع و خشـوع و فرومانـدگی رو بـاو     
   .تشریع جزئیات احکام شرع در آنجا ذکر شده استاخبار مفصل دیگري هم در علل » میروند 

   حجاجاشعار ناصر خسروي علوي درباره 
   :گفته ذکر نمائیم حجاجدر اینجا مناسب است اشعاري را که ناصر خسرو علوي راجع ب

  تعظـــــــیم  حاجیـــــــان آمدنـــــــد 
ــات    آمــــده ســــوي مکــــه از عرفــ

  یافتـــه حـــج و عمـــره کـــرده تمـــام 
ــاعتی باســــتقبال     ــدم ســ ــن شــ   مــ

ــر ــر مــ ــود  مــ ــه بــ ــان قافلــ   ا در میــ
  گفـــتم او را بگـــوي چـــون رســـتی 

ــیم      ــداي رحـ ــت خـ ــاکر از رحمـ   شـ
ــیم    ــره از تنعــــ ــک عمــــ   زده لبیــــ

ــته بســــوي خانــــ     ه ســــلیمبازگشــ
ــیم     ــد گلـ ــرون زحـ ــردم بـ ــاي کـ   پـ
  دوســـتی مخلـــص و عزیـــز و کـــریم 
ــیم      ــه ب ــرنج و ب ــردن ب ــفر ک ــن س   زی
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ــج      ــردي ح ــه ک ــتم بدانک ــاد گش   ش
ــته اي   ــه داشــ ــا چگونــ ــازگو تــ   بــ
  چون همی خواسـتی گرفـت احـرام   
ــدي   ــر خــود حــرام کــرده ب ــه ب   جمل

ــ ــت نـ ــک  یگفـ ــتمش زدي لبیـ   گفـ
ــداي حــق و جــواب    ــی شــنیدي ن   م

ــی  درعرفــات  گفــتمش چــو گفــت ن

ــارف حــق شــدي ومنکرخــویش     ع

ــی گفــتمش  رفتــی  چــو مــی گفــت ن

  ایمــــن ازشــــرنفس خــــود بــــودي 
 گفت نی گفـتمش چوسـنگ جمـار    

 ازخـــود انـــداختی بـــرون یکســـر    

ــتمش چــو میکشــتی    ــی گف   گفــت ن
  قــرب خــود دیــدي اول و کــردي    
  گفت نـی گفـتمش چـو گشـتی تـو      
ــین     ــاد و یق ــردي ازصــدق و اعتق  ک

ــی گفــتمش بوقــت طــواف     گفــت ن
  ازطــــــواف همــــــه مالئکیــــــان   
   گفت نی گفتمش چـوکردي سـعی  

ــونین     ــدر صــفاي خــود ک ــدي ان   دی
  گفت نـی گفـتمش چـو گشـتی بـاز      
ــود را    ــور مرخـ ــا بگـ ــردي آنجـ   کـ

  گفت ازایـن بـاب هرچـه گفتـی تـو       
  گفتم اي دوست پـس نکـردي حـج     
ــاز      ــده بـ ــده آمـ ــه دیـ ــه و مکـ   رفتـ
  گرتوخواهی که حج کنی پس ازین 

  

ــیم   ــدرین اقل ــوکس نیســت ان   چــون ت
  حرمـــــت آن بزرگـــــوار حـــــریم  

ــدر آن تحــریم     ــردي ان ــت ک   چــه نی
ــریم؟     ــرد گــار ک ــر ک ــد غی   هرچــه ب
ــرتعظیم   ــرعلم و ازســــــــ   ازســــــــ
ــیم؟    ــه داد کلـــ ــازدادي چنانکـــ   بـــ
ــدیم  ــافتی تقـــــ ــتادي و یـــــ    ایســـــ

ــیم؟     ــید نسـ ــت رسـ ــو ازمعرفـ ــه تـ   بـ
ــف و رقــ    ــل که ــرم همچواه   م یدرح

ــیم؟     ــذاب الـ ــت و عـ ــم حرقـ    وزغـ
  همــــی انــــداختی بــــدیو رجـــــیم    
  همـــه عـــادات و فعلهـــاي دمــــیم؟    

ــیم     ــیر و یتــ ــی اســ ــفند ازپــ   گوســ
ــس دون لئـــیم؟     ــل و قربـــان نفـ    قتـ
ــراهیم    ــام ابــــــ ــع برمقــــــ   مطلــــــ

   خویشــی خــویش را بــه حــق تســلیم؟
ــیم     ــو ظلـ ــه چـ ــدي بهرولـ ــه دویـ   کـ

ــیم؟      ــرش عظ ــرد ع ــردي بگ ــاد ک    ی
ــیم     ــروه برتقســـ ــفا روي مـــ   ازصـــ

ــیم؟    ــارغ از جحــیم و نع ــت ف   شــد دل
ــدونیم     ــه دل بـ ــر کعبـ ــده ازهجـ   مانـ

ــیم؟    ــون کــه گشــته ذم ــانی کن   همچن
  صـــحیح و ســـقیم   ام  همـــن ندانســـت  

ــدي درمقــــام محــــو مقــــیم         نشــ
  محنــــت بادیــــه خریــــده بســــیم     

ــیم     ــت تعل ــین کــن کــه کردم   همچن
  

ین مضمون که هرچند اکنون راوي و کتابی که روایت ذکرشده بخاطر ندارم ولی همان مختصري ازمضمون روایتی نیز بد
فرمود آیا بحج  سوألازیکی ازاصحاب که ازحج برگشته بود ) ع(یکی ازائمه معصومین  :کنم می ذکر آن که درخاطردارم

عـرض   ؟فرمود آیـا نیـت زیـارت نمـودي     .یعرض کرد بل ؟فرمود درمیقات شروع بلبیک نمودي .رفته اي عرض کرد بلی
فرمود آیـا مـوقعی کـه داخـل احـرام شـدي قصـد         .کرد خیرفرمود پس درین صورت داخل میقات نشده ولبیک نگفته اي
فرمود چون به مکه رسیدي وکعبـه   .عرض کرد خیر ؟کردي که غیبت اهل اسالم وبدي کردن با آنها را برخود حرام کنی
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فرمود درین صورت .عرض کرد نه ؟یا بتمام معنی روي بحق آورده وازغیر او اعراض نموديرادیدي که خانه خدا است آ
ومنظور حضرت این است که حج کننده باید توجه بصاحب خانه داشته وازغیـر او قطـع عالئـق     .داخل مکه و حرم نشدي

   .کند ودر اطاعت اووتحصیل رضاي او همواره بکوشد
  ولیعهد حجاز 

میشوند ولی درین سال بواسطه  مشرّفبن السعود پادشاه حجازهرساله براي انجام اعمال حج بمکه 23اعلیحضرت عبدالعزیز 
یازدهم در منـی   روز بودند و مشرّفولیعهد و فرزندشان امیر سعود ایشان نشده و بجاي  مشرّفبواسطه کسالتی که داشتند 

ک عید اضحی باردادند از جمله نگارنـده  و هیئتهاي سرپرستی آنها را براي عرض تبری حجاجدر عمارت سلطنتی معاریف 
قی نماینده مجلس و آقاي صدیق اسفندیاري وزیر مختـار ایـران و رئـیس    ذبا آقایان حاج مشیرالسلطنه و حاج ابوالفضل حا

   .هیئت سرپرستی حاج و آقاي حاج میرعمادي براي تبریک نزد ایشان رفتیم
نمودند و موقع ورود ما آقـاي حـاج حـاذقی همـه را       می ت و مهربانیرو و با همه اظهار محب معظم له خیلی متواضع و خنده

آقاي صدیق اسفندیاري تبریک عید گفته و راجع بـه وضـعیت حـاج و مخصوصـا ایرانیهـا مـذاکراتی        بعداً معرفی نموده و
وب است دسـتور داده  گفتند خ بعداًاند تشکر کردند و نموده و از اینکه در چند سال اخیر تسهیالتی براي ایرانیان قائل شده

رئـیس  (العـام   سپس امیر سعود اظهار تشکر کرده و به رئیس االمـن   .شود مطوفین هم بیشتر رعایت آسایش حاج را بنمایند
که در آنجا ایستاده بود دستور دادنـد کـه بـا آقـاي صـدیق مـذاکره نمـوده و نقـائص را مرتفـع           )ز ونجداکل شهربانی حج

و مسـاعی اعلیحضـرت ابـن    تبریک گفته و اظهـار امیـدواري کردنـد کـه بـر اثـر جـدیت        آنگاه آقاي حاج حاذقی  .سازند
اج آسـایش  بتدریج مرتفع شده و وسائل المسعود و واال حضرت والیتعهد مشکالت حج  از همـه جهـت مهیـا گـردد      حجـ

طـرف اعلیحضـرت    چنانکه تا کنون درین راه قدمهاي مهمی برداشته شده و نسبت بسابق خیلی بهتر شده است و آنگـاه از 
ایرانی و تسهیالتی که درباره آنها شده نمودند سپس خواهش کردند که  حجاجشاهنشاه ایران اظهار تشکر بواسطه رعایت 

فین بهتر در رفع اشکاالت و تهیه وسائل آسایش حاج بکوشـند چـون آنهـا آنطوریکـه بایـد رعایـت ایـن        دستور دهند مطو
تشکر نموده و به رئیس شهربانی دسـتور اکیـد دادنـد کـه      24سن نظر آقاي حاج حاذقیایشان از ح بعداً کنند قسمت را نمی

این قسمت رسیدگی شـود آنگـاه نگارنـده خـود را معرفـی نمـوده و از طـرف خـود و حضـرت آقـاي والـد نیـز از اینکـه              
و اظهار داشـتم کـه    اند تشکر نموده ایرانی تسهیالتی قائل شده حجاجاعلیحضرت و واال حضرت درین چند ساله نسبت به 

حضرت والد نیز انتظار دارند بر اثر مساعی واالحضرت و پدر تاجدارتان اختالفات حاصله بین ملل اسالمی مرتفـع شـود و   
بر اثر آمیزش و نزدیکی آنها در ایام حج محبت و یگانگی ایجاد گردد و همه متوجه شوند که اختالفـی بـین آنهـا از نظـر     

و باید در رفع اختالفات بکوشند و یک منظور واقعی از حج نیز همین آشنائی و ایجاد یگانگی  اسالم نیست و همه برادرند
است ایشان نیز اظهار تشکر کرده و گفتند ما نیز همین عقیده را داریم و امیـدواریم بتـوانیم دریـن راه بـه پیشـرفتهائی نائـل       

خواهانیم کـه اعلیحضـرت و واالحضـرت را در ایجـاد     شویم آنگاه اجازه مرخصی گرفته و مجددا گفتم از خداوند متعال 
   .وحدت و یگانگی بین مسلمین و خدمت باسالم موفق دارد ایشان نیز آمین گفتند خداحافظی نموده بیرون آمدیم

                                                
رفـت و امیرسـعود بسـلطنت    ازدنیا  1953و نهم نوامبر  1332آبان  18مطابق  1373درصبح رو زدوشنبه غره ربیع االول  - 23

 . عربستان سعودي رسید
 .ش در حین خواندن نماز رحلت نمود 1356آبان  14در تاریخ  - 24
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  درون خانه کعبه 
پیـدا   صبح روز سیزدهم درب خانه کعبه را براي زیارت بازکرده بودند نگارنده نیـز توفیـق تشـرف و زیـارت داخـل خانـه      

که در طرف جنوب غربی خانه و سنگ مرمر قرمز رنگـی در آن محـل در کـف خانـه نصـب      ) ع(علی 25کرده و در مولد 
در حجر اسمعیل که روبروي مقامی است که در خارج بدین نام میباشد نماز خوانـدم و آنگـاه بـه     بعداً شده نماز خواندم و

اي کسیکه حال توجه و تذکر نداشته باشد و به درون خانـه حقیقـی راه   پشت بام خانه رفتیم هر چند درون خانه یا بیرون بر
    .نیافته باشد فرقی ندارد چنانکه شیخ فخرالدین عراقی گوید

  که تو در برون چه کردي که درون خانه آئی    بطواف خانه رفتم به حرم رهم ندادند 
شود تا از کعبـه ظـاهري    حقیقی است براي راهرو باز ازاینرو همواره باید در توجه و تذکر کوشید که در خانه دل که کعبه

نیز لذت برد ولی در عین حال کعبه ظاهري نیز براي حاج خیلی موثر و زیارت درون خانـه حـال تـوجهی ایجـاد میکنـد و      
   .حاجی را بیاد صاحب خانه میاندازد

م این افتخار در خانواده آنها بوده و طائفه او کلید دار خانه شخصی است بنام عبداهللا بن عبدالقادر الشیبی که از قبل از اسال
را مامور فرمود که کلیـد را  ) ع(علی ) ص(که از بنی عبدالدار هستند کلیددار خانه بوده اند و در فتح مکه حضرت رسول 

و کـرد  در را بـاز  ) ع(دار موسوم به عثمان بن طلحه بن عبدالدار حجبی بگیرد و او مجبور بدادن کلیـد شـد وعلـی     از کلید
بتها را درهم شکست و چون بیـرون آمـد عبـاس    ) ع(به کمک علی  بعداً داخل شده دو رکعت نماز خواند و) ص(پیغمبر 

حضرت درخواست کرد که کلید داري خانه را به او عنایت کنند تاهم سـقایت و هـم کلیـد داري و خـدمت خانـه را       عم
و به پیغمبر دستور داده شد که مـراد از  » کم ان تودوا االمانات الی اهلها ان اهللا یامر« داشته باشد درین بین آیه نازل شد که 

بـراي او بـرد و او    )ع(امانت کلید خانه کعبه است که باید به صاحبش برگردد و حضرت کلید را به او مسترد داشت وعلی 
ده ایمـان آورد و حضـرت امـر    خـدمت پیغمبـر رسـی    )ع(بوسیله علی  بعداً علت را پرسید حضرت نزول آیه را فرمود او نیز

بن عثمان بن ابی طلحـه داد و تـا کنـون     ۀبه پسرعم خود شیب بعداً فرمودند که کلید خانه در فرزندان او باید باقی باشد و او
مالقات نمودم باین امـر افتخـار نمـوده و گفـت فامیـل مـا ایـن         بعداً نیز خانواده او این افتخار را دارند و خود عبداهللا نیز که

شد که آیا در زمان حضرت رسول  سوألسپس از ایشان از وضع خانه کعبه  .فتخار را دارند و بلکه بزرگترین افتخار استا
بلند شده است گفت در زمان آنحضرت نیز همین طـور بـوده و آنحضـرت     بعداً هم همین طور کف آن بلند بوده یا) ص(

لوالقومـک حـدیثوا عهـد باالسـالم     « ادنـد چنانکـه بعایشـه فرمودنـد     میخواستند آنرا تغییر دهند ولی به مالحظاتی تغییـر ند 
بودنـد و ایمانشـان کامـل میبـود کعبـه را خـراب        نمی یعنی اگر مردم تازه وارد در اسالم» لهدمت الکعبه و جعلت لها بابین 

                                                
که بعیقده ما اختصاص به آن حضرت داشت آن بود که در خانـه کعبـه متولـد    ) ع(یکی از افتخارات امیرالمومنین لی  - 25

کر کردیم که ابن ابـی الحدیـد در مقدمـه شـرح نهـج البالغـه در       شد ولی بعضی اهل سنت آنرا قبول ندارند چنانکه قبال ذ
  : حاالت آنحضرت مینویسد

بسیاري از شیعه معتقدند که علی در خانه کعبه متولد شد ولی اهل حدیث قبـول ندارنـد و میگوینـد آنکـه در خانـه کعبـه       «
ل حدیث محدثین اهل سنت اسـت ولـی   مراد از اه» متولد شد حکیم بن حزام بن خویلد بن اسدبن عبدالعزي بن قصی بود 

دانیم و حتی اهل سنت غالبا همان اعتقاد را دارند چنانکه از عبارات کتاب الفصـول المهمـه    ما آنرا از اختصاصات علی می
 .  تالیف ابن صباغ مالکی که قبال ذکر کردیم معلوم شد
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   .نمودم و براي آن دو در نیز قرار میدادم می کرده و مجددا مطابق آنچه ابراهیم ساخته بنا
روش کردن آن از سنگهاي مرمر در زمـان خلفـاي   فته تزیینات در ساختمان آن از قبیل نصب سنگ مرمر در اطراف و مالب

  .اسالمی و غیر آنها چنانکه در پیش ذکرشد بعمل آمده ولی دراصل خانه تغییراتی داده نشده است
  غار حراء 

ست که در یکفرسخی شـمال شـرقی مکـه تقریبـا واقـع      این غار در قله کوهی ا .روز چهاردهم براي زیارت غارحراء رفتیم
شده وجبل النور موسوم است و ارتفاع آن نیز خیلی زیاد است و حراء بکسر حاء و تخفیف راء نام همان کوه بـوده اسـت   

غار حـراء محلـی اسـت کـه      .کوه نور نامیده شد زیرا نور اسالم از غاري که در آن کوه است شروع بتابش نمود بعداً ولی
و در آن غـار  امدتها در آنجا ریاضت کشیده و بعبادت پروردگار مشغول بـود و اولـین تجلـی بـراي     ) ص(رت رسول حض

حاصل شد و نخستین مرتبه که جبرئیل بر او نازل شد و سوره مبارکه اقراء را بر او خواند در آنجـا بـود کـه حضـرت ابتـدا      
   .یل حضرت را گرفت و نگذاشتمتوحش شده و خواست خود را از کوه پائین اندازد و جبرئ

این غار از بزرگترین اماکن مقدسه اسالمی است و با آنکه راه آن خیلی سخت و ارتفاع قله آن زیاد و راه پیمـائی مشـکل   
   :م بودیمباین بیت بمناسبت مترنّ است ولی ما با نهایت شور و شوق آن راه را پیموده

  یدمیآ ري مغیالن حریکه خارها    جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط 
در قله کوه خانه وقبه اي ساخته شده که اکنون سقف ندارد و فقط دیوارهاي آن باقی است و چند پلـه درخـود سـنگهاي    
کوه براي رفتن بدانجا تهیه شده و در جنوب غربی آنجا غارحراء است که در حـدود چهـار متـر طـول و یـک متـر و نـیم        

واقع شده که قدري جلوي غار را گرفته و براي دخـول بغـار بایـد از    سنگ بزرگ  عرض آن میباشد و در نزدیکی غار دو
 اسـت و قـدرت    هـت و عظمـت آن خیلـی زیـاد    آنها گذشت و مشاهده آن محل تاثیر عجیبی براي شخص مسـلم دارد و اب

خدیجـه و   مبري را که در این مکان دور از شهر بریاضت مشغول بـود میرسـاند و عشـق و محبـت    مقاومت و قوت نفس پی
   .نسبت بآن حضرت که هر روز این راه را طی نموده و خوراك و آب براي آن حضرت میبردند مشهود میگردد) ع(علی 

  سایر امکنه مقدسه 
که مکه غار ثور است که در حدود دو فرسخ فاصله با مکه دارد و در باالي کوه واقع شده و قریب یک دیگر از امکنه متبرّ

در شبی که از مکه بطـرف مدینـه مهـاجرت فرمـود و     ) ص(این غار محلی است که حضرت رسول میل هم ارتفاع آنست 
مشرکین قریش اثر پاي آن حضرت را تا درب غار شناختند ولـی پـی نبردنـد     بعداً زم بود بدان غار پناه برد وابوبکر نیز مال

   .و را دلداري داده وسکینه نازل گردیدکه بدان غار تشریف برده و ابوبکر آواز مشرکین را شنیده متوحش شد حضرت ا
چـون   بعـداً  کوهی که این غار در آن واقع شده در شمال مکه سر راه مدینه قرار گرفته و نام اصـلی آن کـوه اطحـل بـوده    

ا او کوه ثور نامیدند و غار را هم غار ثور گفتند نگارنده توفیق زیارت آنجـا ر  ناه بدان کوه فرود آمد آنرا بنامثوربن عبد م
   .نیافتم

قبر عبدالمطلب و ابوطالب و خدیجه نیز در مکه مکرمه در شعب ابیطالب واقع و باید زیارت نمـود ولـی ماننـد سـایر قبـور      
از اماکن متبرکه خانه اي است کـه پیغمبـر    26از بین برده اند و نیز یکیها  متبرکه آنجا آثار ساختمان ندارد و همه را وهابی

بن یوسـف آنـرا    حجاجبن یوسف برادر  محمدپس از هجرت آنحضرت عقیل آنرا گرفت و در آنجا متولد شد که ) ص(

                                                
 . گرفته شده است 198از کتاب اخبار مکه جزء دوم ص   - 26
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خانه خود قرا رداد تا آنکه خیزران ما در موسی الهادي وهرون الرشید دو خلیفه عباسی آنرا   از فرزندان عقیل خرید و جزء
   .ر داده شده استبنام کوچه مولد شهرت داشت و امروز کتابخانه قرا آن مسجدي قرار داد و کوچه

در آن سکونت گزید و آنرا نیز پس از هجرت آنحضرت عقیل تصرف نمود و ) ص(و دیگر خانه خدیجه است که پیغمبر 
   .باشد می مساجد زیادي هم در مکه وجود دارد که از اماکن متبرکه ،معاویه آنرا خرید و مسجد قرار داد

 جـده حرکت کردیم فاصله بین مکـه و   جدهظهر با اتوبوس بطرف ذج درصدد حرکت از مکه برآمده و  16روز پنجشنبه 
شـده و در هتـل کنـدره کـه نزدیـک فرودگـاه        جـده کیلومتر و جاده آن اسفالت است یکساعت و نیم بعد ازظهر وارد  75

نـه بـودیم   میباشد منزل کردیم و در روز پنجشنبه و جمعه درصدد تهیه بلیط هواپیما بـراي تشـرف بـه مدی   ) مطار(هواپیمائی 
وآقاي حاج ابوالفضل حاذقی نماینده مجلس شوراي ملی ایـران هـم کـه از     بودچون عده مسافرین خیلی زیاد و وسیله کم 

شـده   مشـرّف رفقا و دوستان و شخص بسیار با اخالق و دانشمند میباشند و پس از مراجعت از اروپا براي بـار دوم بـه حـج    
صبح شنبه بلیط هواپیما تهیه شد و صـبح   ند و بکوشش و کمک ایشان برايبودند درین موقع خیلی کمک وهمراهی نمود

شنبه ساعت نه ونیم حرکت و ساعت ده و پنجاه دقیقه وارد فرودگاه مدینه منوره شدیم و از آنجا با اتومبیل بطـرف مدینـه   
دینه بوده و در آن موقـع  کیلومتر فاصله دارد رهسپار شدیم و توسط سید مصطفی عطار که قبال شهردار م 14که در حدود 

در منزل سامی حفظی معروف بباغ سلطانیه منزل کردیم و ایـن منـزل در آنموقـع از    دلیل و راهنماي حاج و زوار شیعه بود 
   .بهترین ساختمانهاي مدینه در آنزمان بود
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  مدینه طیبه
  27مدینه منوره 

عـرض   .واي آن قدري سردتر و بهتر از مکه استاین شهر دومین شهر مقدس اسالمی است و در شمال مکه واقع شده و ه
 425(میل  305دقیقه است فاصله این شهر تا مکه در حدود  59درجه و  39دقیقه و طول آن  57درجه و  24جغرافیائی آن 

   .میل میباشد 130و تا ینبع  )کیلومتر
چـون ایـن کلمـه ازمـاده تثریـب کـه بمعنـی        نام اصلی آن یثرب بوده که نام یکی از عمالقه که آنجا را بنا نموده میباشـد و  

النبی گفتند که مدینـه   به معین نمود و مسلمین آنرا مدینۀآنرا خوش نداشت و نام آنراطی )ص(سرزنش است میباشد پیغمبر 
   .بمعنی شهر است و در کتب عربی المدینه نیز که الف و الم عهد است نامبرده شده

نرا باغات ومزارع احاطه نموده و ازاین جهت هـواي آن خیلـی بهتـر ازمکـه     مدینه اکنون شهر کوچکی است که اطراف آ
و صحابه را درآغـوش خـود جـاي داده و      قبرستان بقیع که درکنار مدینه واقع شده اجساد بسیاري ازبزرگان و اولیاء .است

هجري قمري  1344که سال  باشد ولی طایفه وهابی درسال اول فتح حجاز می این قبرستان ازمقدس ترین قبرستانها اسالمی
میالدي باشد تمام قبور را باخـاك یکسـان نمودنـد و مـردم را اززیـارت آنجـا منـع کردنـد وهرچـه ازطـرف            1926مطابق 

دولتهاي اسالمی اعتراضاتی شد منتج نگردید و حتی تصمیم داشتند حرم مقدس نبوي را نیز خراب کننـد ولـی احساسـات    
شان ازاین عمل فجیع مانع گردید ازینرو فعال فقط مانع دست مالیدن بضریح مقـدس  شدید عموم مسلمین حتی پیروان خود

  و بوسیدن میباشند ولی ازخواندن زیارت ممانعت ندارند 
این شهر مقدس محل هجرت پیغمبر بزرگواراسالم و مرکز حکومت اسالمی بوده و همانطور که مکه حرم است مدینه نیز 

 )ع (معین شده و اخبارزیادي درین باب رسیده ازجمله ابن عمارازحضرت صـادق   حرم است و براي حرم حدودي درشرع
آنـرا حـرم قـرارداد و مدینـه حـرم مـن اسـت و بـین         ) ع( نقل کند که فرمود پیغمبرفرموده مکه حرم خداسـت کـه ابـراهیم   

عایر و عیر است ولی  دو کوه نهدامو کوهستان آن حرم است که نباید درختان آنرا قطع کرد وآن بین دوقسمت سنگستان 
شکار آن مانند شکار مکه نیست زیرا شکاردرحرم مکه خوردن آن جایز نیست ودرحرم مدینه جائز است وآن بقدر چهار 
فرسخ است منظور آن است که صید درآنجا حرام است و اگر شـکار کـرد مرتکـب حـرام شـده ولـی خـوردن آن حـرام         

کیلو متر فاصله دارد که خارج ازحرم باشد کـه اگـر کارکنـان     14شده و ته ازینرو فرودگاه هواپیما دورازشهر ساخ .نیست
هـزار و جمعیـت مکـه     35گفـت   مـی  جمعیت مدینه بطوریکه سـید مصـطفی   .هواپیما غیر مسلم باشند اشکالی نداشته باشد

                                                
ه بمنوره از نظر عرفان و حقیقت معلوم است زیرا بواسطه وجود پیغمبر اسـالم و ظهـور و نشـر اسـالم از آن     وجه تسمی - 27

برادرم آقـاي  . شهر بزرگ و اینکه مدفن مقد س آن حضرت و ائمه و صحابه بزرگوار است نورانی  وروشن گردیده است
توفیق تشرف حاصل نمـود اظهـار داشـت کـه     سمت پزشک کاروان حج ب 1372حاج دکتر محب اهللا آزاده که درذیحجه 

این شهر مقدس با آنکه بعد ازنیمه چراغ برق درآن روشن نیست مع ذلک ازخارج شهر وازهفت کیلومتري کـه مـا دربـاغ    
آقاي سید مصطفی میخوابیدیم مشاهده کردیم که فضاي آن درتمام شب روشن و مانند این بود که داراي نـورافکن هـاي   

داشتند کـه   هاي شهردرتمام شب روشن باشد بآن ندازه تلؤلؤ ندارد واظهار می برفرض هم تمام چراغخیلی قوي است  که 
آقاي سید مصطفی گفته اند این شهر مقد س درتمام شبها ازسابق هم همینطور بوده و همین امر وجه تسـمیه بکلمـه منـوره    

 . ر کرده استشود نورانیت حقیقت آن حضرت درظاهرشهرنیز اث که معلوم می. باشد می
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العـرب فـی القـرن      هزار نفر بوده و شاید اکنون زیادتر باشد ولی درکتـاب جزیـرة   350بطوریکه او میگفت دردو سال قبل 
هـزار نفـر    80قبل ازجنگ بین الملـل اول عـده نفـوس آن بـه     هزار ذکر نموده و مینویسد که  20العشرین جمعیت مدینه را 

شصت هزار نفر ذکر شده والبته هرکدام ازینها مربوط بزمانی  526صفحه  8المعارف فرید وجدي جلد   میرسید ه ودردایرة
   .است همه آنها هرچند تقریبی است صحت داشته باشد غیر اززمان دیگري بوده و ممکن

ل شهر خیلی خراب و مردم آن وضعیت آبادي مدینه آنطوري که شایسته است مورد توجه حکومت سعودي نیست و داخ
دولت موتورهائی براي حفـره چـاه و کشـیدن آب از    و گدا خیلی زیاد است ولی اخیراًزیاد نیست  ناداروکار هم نسبتاً غالباً
فروشد و اکنون عده زیادي از این موتورهـا در اطـراف مدینـه     می مریکا خریداري نموده و باقیمتی که وارد شده با قساطآ

بکار گذاشته و باغهاي زیادي که داراي میوه جات خرما و انگور و انار میباشد احداث گردیـده چنانکـه آقـاي عبـدالقادر     
که در مدینه بـراي دیـدن مـا آمدنـد و ببـاز دیـد ایشـان         ،ي در تهرانغوث پسر آقاي حمزه غوث وزیر مختار دولت سعود

رفتیم باغی داشتند که بوسیله همین موتور آبیاري میشد و خرما و انگور و انـار فراوانـی داشـت و لیمـو و مـوز و غیـره نیـز        
چ بود و گفتند در تمـام  داشت و موتوري که ایشان داشتند در شبانه روز شانزده ساعت کار میکرد و لوله آب آن چهار این

مدت شبانه روز هم میتواند کار کند و بطوري که اظهار میداشتند اکنون چهار صدو پنجـاه موتـور در اطـراف مدینـه کـار      
   .متر به آب میرسد 14تا  12کند و چاهها هم از  می

  مسجد نبوي 
ـ    شدیم ایـن م  مشرّفمدینه و مرتب نمودن منزل بحرم مقدس نبوي  پس از ورود به  ت و سـجد و حـرم داراي عظمـت و ابه

ت زیادي است و شخص عالقمند را به خود جلب میکند و مجذوب میسازد و در اسـالم از حیـث فضـیلت دومـین     روحانی
مسجد محسوب میشود و هر رکعت نماز در آنجا مطابق اخبار برابر با ده هزار رکعت است چنانکه در مسجد الحـرام برابـر   

   .جد کوفه و مسجد اقصی برابر با هزار رکعت استباصدهزار رکعت و در مس
 همانطور که در تواریخ مذکور است در خانه خود که درب آن به مسجد باز میشده مدفون گردید و) ص(حضرت رسول 

ـ        بعداً ت و عظمـت  نیز ابوبکر و عمر درهمانجا مدفون شدند و اکنون آن محل بنـام حجـره شـریفه موسـوم و بـا نهایـت ابه
نیز که متصل به خانه پیغمبر بـوده ضـمیمه آن شـده و درب آن بسـته و بـراي      ) ع(خیلی مجللی دارد و خانه علی ساختمان 

) ع(هیچکس باز نمیکنند و میگویند دخول بحجره مقدسه خالف ادب و توهین است و در قسمتی که میگویند خانه علـی  
داخل آنجا مکعـب کـوچکی اسـت کـه میگوینـد قبـر       و فاطمه بوده خبري است که فاطمه مدفون میباشد و اکنون هم در 

است وعقیده اهل سنت نیز غالبا بر همین است و بنابراین عقیده قبر فاطمه نیـز داخـل در حجـره مقدسـه     ) ع(حضرت زهرا 
از قبر فاطمـه پرسـیدم فرمـود در خانـه خـود      ) ع(است چنانکه در تهذیب از بزنطی روایت شده که گفت از حضرت رضا 

اي از قسمت مسقف  این حجره درگوشه .و چون بنی امیه مسجد را وسعت دادند این خانه داخل مسجد شد .مدفون گردید
مسجد واقع شده و خود ساختمان قسمت مسقف نیز از بزرگترین شـاهکارهاي معماریهـاي اسـالمی اسـت کـه بترتیـب در       

  . ددوره سالطین متعدد صورت گرفته و زیبائی آن هر بیننده را بخود جذب میکن
ري سنگی مجلل گذاشته شـده و  بنیز بطور جالبی تعمیر و زینت شده و در جاي منبر حضرت من) ص(محل محراب پیغمبر 

ع از ایـن  بین بیتی و منبري روضه من ریاض الجنه در یک قسمت از آن محل نوشته شـده و بعضـی از علمـاي تشـی     :حدیث
   .اقع شده باشددر آنجا و) ع(حدیث احتمال میدهند که قبر حضرت زهرا 

اسالم ساخته شده و ابتداي بناي این مسجد در سال اول هجرت بود دیست که درمسجن نخستیامسجد قباین مسجد پس از
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روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول وارد قبا شد و در باالي شهر در قبیله بنی عمر و بن عوف وارد بر ) ص(و حضرت رسول 
ي ساخت و تا روز جمعه نزد آنها ماند سپس روز جمعه بداخل شهر مدینه حرکت کلثوم بن هرم گردید و در آنجا مسجد

نمود حضرت پیاده شده و بر حسب امر  توقّففرمود و شتر حضرت در میان بنی النجار نزدیک خانه ابی ایوب انصاري 
غول ساختمان مسجد الهی در آنجا نیز مسجدي ساخت و خانه خود و زنان را در اطراف آن قرار داد و در مدتی که مش

مربع قرار  بود خود در منزل ابوایوب سکونت داشت و اصحاب در ساختمان مسجد کمک میکردند و پیغمبر آنرا تقریباً
و پایه هاي  )متر تقریبا 46متر در  53( ذراع بود 60ذراع در  28داد و وسعت آن در آنزمان خیلی کم بود و در حدود هفتاد

   .سقف آنرا از شاخه خرما پوشانیدند بعداً وابتدا سقف نداشت درخت خرما آن از خشت خام و ستونها تنه
و زنهاي پیغمبر و بعضی اصحاب نیز در اطراف مسجد بود و درب آنها بمسجد بـاز میشـد ولـی بعـدها     ) ع(خانه هاي علی 

مورد اتفـاق شـیعه و    تقریبا29َو این مسئله ) ع(حضرت تمام درها را که بطرف مسجد بود بست جز درب خانه خود و علی 
  .میباشد) ع(ات علی سنی و از افتخار

و در اول قبله مسجد پیغمبر به بیت المقدس بود و سه در براي آن قرار داد و چون قبله بطرف مکه شد دري را کـه در اول  
اسالم وبعدها حضرت فرمود من هرچه  .دیگري در مقابل آن در طرف دیگر باز کرد بود بست ودرب پشت سر واقع شده

عمر جمعیـت   ابوبکر نیز تغییري نداد ولی در زمان .وسعت پیدا کند و نمازگزاران زیاد شوند مسجد را وسعت نخواهم داد
مسلمین خیلی زیاد شد و مسجد بهیچوجه گنجایش نداشت ازینرو عمر مقداري بر آن افزود ولـی بهمـان طـرز بنـاي زمـان      

دیوارها را از سنگهاي الوان بـاال آورد و گـچ کـاري نمـود و سـتونها را نیـز از       پیغمبر بود عثمان نیز مسجد را توسعه داد و 
سنگ قرار داد و سقف آنرا نیز مزین کرد و خانه هاي زنهاي پیغمبر را جزء مسجد نمود از جملـه خانـه عایشـه کـه مـدفن      

  پیغمبر بود داخل مسجد شد و دور آن دیوار بلندي قرار دادند 
ک که در زمان پدرش والی مدینه بـود برحسـب امـر پـدرش مسـجد را بیشـتر وسـعت داد و خانـه         عبدالمل 30ولیدبن بعداً و

   .است جزء مسجد نمود) ص(را که اکنون جزء حرم حضرت رسول ) ع(فاطمه 
دستور داد کـه   31و در زمان خالفت خود ولید نیز عمربن عبدالعزیز والی مدینه بامر ولید اضافات و تعمیراتی نمود از جمله

ت قبر پیغمبر را از قبله قدري منحرف کنند تا مردم روبدان نماز نخوانند و بعدها بر اثـر عالقـه شـدید مسـلمین مـورد      صور
   .بیان گردیداد و همین نظر جزء اصول عقاید وهعبادت نباشد و شبهه شرك در آن ایجاد نشو

در زمـان   .بناي مسـجد را تجدیـد نمـود    655در مسجد حریقی واقع شد و مستعصم عباسی در سال  654نیز در سال  بعداً و
ممالیک مصر و خلفاي عثمانی نیز اضافاتی بر آن شد تا آنکه بوضع فعلی درآمد و بناي کنونی توسط سـلطان عبدالمجیـد   

                                                
 56الرسول ص و اخبار مدینۀ 17القرن العشرین ص رجوع شود بکتاب جزیره العرب فی  - 28
فقط بعضی اهل سنت از ابوهریره نقل کرده اند که پیغمبر امر کرد تمام درهائی را که بمسجد باز میشود به بندنـد جـز    - 29

ولی این حدیث نـزد علمـاي خـود اهـل سـنت نیـز مجعـول و        . مخانه ابی بکر که فرمود ابوبکر از من و من از ابوبکر میباش
در کتـب صـحاح سـته اهـل     ) ع(نموده برعکس خبر بازگذاشتن درب خانـه علـی    ریحصالحدید ت کذب است که ابن ابی 

 .سنت و سایر کتب حدیث آنها مذکور و نزد خودشان نیز از احادیث صحیحه است
 . قمري 91تا  88درسنه  - 30
 239ه و الشریعه فی االسالم ص کتاب العقید - 31
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و نقشـه اضـافات مسـجد بترتیبـی کـه ذکـر شـد بچـاب رسـیده و در           32خاتمه یافـت  1277شروع و در سال  1265در سال 
   .د بود و یک نسخه از آنرا نیز نگارنده گرفتمکتابخانه نبوي موجو

متر اضافات در زمان خلیفـه   2475) ص(مساحت آن در زمان حیوه پیغمبر  ،مساحت مسجد در ادوار مختلفه ازینقرار است
 2369هجـري   88متر و در زمان ولیدبن عبـدالملک در سـال    396هجري  29متر و در زمان خلیفه سوم در سال  1100دوم 

توسـط   1265متـر و در سـال    1200توسط سلطان قایتبـاي   879متر و در سال  2450زمان مهدي عباسی  161در سال متر و 
   .متر میشود 11265متر میباشد که جمعا  1293سلطان عبدالمجید 

کتیبـه  در باالي دیوار مسجد اسامی خدا و پیغمبر و علی و صحابه و ائمه بزرگوار شیعه در وسط داوئري نوشـته شـده و در   
نیز آیات و سوره قرآنی نوشته شده است و احـادیثی هـم از حضـرت بمناسـبت در     ها  ف و اطراف سقفهاي قسمت مسقّ

  .بعض موارد ذکر شده است
ه کسـانی بودنـد   صفّ به است و اصحاف محلی است که میگویند محل اصحاب صفّدر قسمت شمالی حرم در داخل مسقّ

قه مادي نداشتند و در مسجد در آن محل همواره بیاد خـدا و بنـدگی او مشـغول بودنـد و     که انقطاع تام از دنیا داشته و عال
ه گفته اند در حجره نبـوي  را از همین ماده مشتق گرفته اند و اولین دسته صوفیه اسالم را اصحاب صفّ تصوفبعضی عرفاء 

والی مدینـه فخـري پاشـا آنـرا نقـل       بعداً جواهرات زیادي بوده که امروز در حدود سه میلیون جینه مصري تقویم میکنند و
نمود که بتصرف ملک حسین نیاید متصل به ضریح مطهر در قسمت پشت سـر کـه خانـه فاطمـه اسـت محـراب کـوچکی        

نمازهـاي نافلـه را در آنجـا    ) ع(علـی   بعـداً  و) ص(نزدیک یکی از ستونها است این محـراب در محلـی اسـت کـه پیغمبـر      
   .رم استمیخواندند وخیلی مقدس و محت

ابتدا روي تنه درخت خرمائی تکیـه داده و سـخن میفرمـود    ) ص(پیغمبر  .در طرف قبلی مسجد مقدس منبر واقع شده است
ولی این وضع موجب خستگی آن حضرت بود تا آنکه در سال هشتم هجري توسط صباح غالم عباس بن عبـدالمطلب یـا   

بـر  (ار بود و به حبشه و شـامات مسـافرت نمـوده بـود     مسلمین که نجبود یا فرزند یکی از زنان تمیم داري که اهل فلسطین 
منبر ساخته شد و آنرا دو پله و یک جاي نشیمن که مجموع سه پله میشـود قـرار دادنـد و پـس از      )حسب اختالف تواریخ

 بعـداً و آنکه منبر ساخته شد اولین بار که حضرت روي آن نشست و سخن فرمود ناله اي از تنـه درخـت خرمـا شـنیده شـد     
انه گفتند و آنرا بر حسب امر حضرت دفـن کردنـد و بـراي منبـر حضـرت فضـائل زیـادي        بزمین افتاد ازینرو آنرا ستون حنّ

  .رسیده ولی منبر کنونی غیر آنست و هر یک از خلفاء و سالطین تغییراتی در آن دادند
کی از ستونهاي مسجد در طـرف راسـت   ستون میباشد ی 327حرم شریف با آنچه بدیوارها وصل است  33مجموع ستونهاي

سـمیه آنسـت کـه    حجره پیغمبر استوانه توبه نامیده شده و آن دومین ستون از نخستین ردیف طرف روضه میباشد و وجـه ت 
ه را محاصره نمودند آنها خدمت حضـرت پیغـام داده و خـواهش کردنـد اجـازه دهـد آنهـا نیـز بـا          چون مسلمین بنی قریظ

                                                
اخیرا هم از طرف ملک سعود پادشاه عربستان سعودي بر وسعت مسجد مساحت زیادي افزوده شـده و خیلـی زیبـا و     - 32

متر بـر مسـاحت مسـجد افـزوده شـده اسـت و مجمـوع         6024مجلل ساخته شده است و بطوریکه شنیدم در تعمیرات اخیر 
  .زمان ملک فیصل و پس از ایشان ملک خالد نیز تعمیرات ادامه داشته و داردمتر است و در  16227مساحت فعلی 

این تعداد مربوط به قبل از توسعه اخیر است که توسط ملک سعود و ملک فیصل انجـام شـده و سـتونهاي آن خیلـی      - 33
 . زیادتر شده و زیبائی و عظمت کنونی آن بطوري است که نظر هر بیننده را به خود جلب میکند
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رت کنند حضـرت قبـول نکردنـد فرمـود هـر چـه سـعدبن معـاذ میگویـد طـرفین بپذیرنـد آنهـا             ذرعات واریحاء شام مهاج
بن عبدالمنذر را براي مشورت نزد آنها فرستد آنها در قبول قول سعد با او مشـورت   ۀدرخواست کردند که حضرت ابولباب

وید ابولبا به گوید هنوز از آنجا کردند او اشاره بحلق و گلوي خود کرد یعنی حکم سعد درباره شما این است که کشته ش
لذا از آنجا مستقیما به مسجد آمده و خود را بریکی از ستونهاي  .حرکت نکرده بودم که فهمیدم بحضرت خیانت کرده ام

مسجد بست و تصمیم گرفت نخورد و نیاشامد تا بمیرد یا توبه او قبول شود خبر به حضرت دادنـد فرمـود اگـر نـزد خـودم      
استغفار میکردم ولی اکنون نمیتوانم کاري بکنم مگر از خداوند دستوري برسد و هفت شبانه روز نخـورد و  مد براي او آمی

يا ايها الذين آمنواال ختونوا اهللا والرسول و ختونوا اماناتكم و انـتم    « .نیاشامید که بیهوش بر زمین افتاد تا آنکه این آیه نازل شـد 
سلمه بشارت براي او آورد مردم خواستند ا و را رهـا کننـد گفـت راضـی نیسـتم مگـر        توبه او قبول شد ام بعداً و »تعلمون 

تشریف آورده او را رها فرمود از این رو آن سـتون رااسـطوانه توبـه گوینـد و      )ص(پیغمبر مرا رها کند و پیغمبر آنکه خود 
هـاي دیگـر هـم بنامهـاي      اسـطوانه  .توبه خود حضرت اعتکاف میفرمود و بـر اسـطوانه توبـه تکیـه میکـرد      34پهلوي اسطوانه

نی معطر میباشد زیـرا  معق و آن از تخلیق است که بمختلف در بین اسطوانه هاي مسجد موجود است از جمله اسطوانه مخلّ
خلوق عطري است که مخلوط از عطرهاي مختلف با زعفران میباشد که در عرب معمول بود و خود حضـرت هـم گـاهی    

در آنجـا اقامـه نوافـل     ه بـود حضـرت غالبـاً   انه نزدیک آنجـا واقـع شـد   لی است که ستون حنّاستعمال میفرمود و آن در مح
و از عایشه براي نماز میفرمود دیگر اسطوانه قرعه که باسطوانه عائشه معروف است و اکنون نیز بهمان نام نوشته شده است 

طرف راست تا منبـر دو اسـطوانه و بـین     از در آنجا فضیلت زیاد نقل شده است و آن بین قبر مطهر و منبر شریف است که
آن باقبر نیز دو اسطوانه و تا سطح مسجد هم دو اسطوانه است و به طرف قبله هم دو اسطوانه دیگر است که در وسط همه 

  .واقع شده است و اسطوانه مهاجرین هم نامیده شده است چون مهاجرین در آنجا اجتماع میکردند
در موقع اعتکـاف در آنجـا میخوابیـد و سـریر     ) ص(ک اسطوانه توبه است و حضرت رسول که نزدی ودیگر اسطوانه سریر

خود را از برگ خرما تهیه شده بود در آنجا قرار میداد و گاهی هم در موقع اعتکاف رختخواب خود را نزد اسطوانه توبـه  
شـده اسـت و اسـطوانه    دیگـر اسـتوانه محـرس کـه اسـم مکـان از حـرس اسـت و اسـطوانه حـرس هـم گفتـه              .پهن میکرد

 امیرالمومنین علی هم نامیده شده است که علی علیه السالم براي حراست و محافظت پیغمبر صلی اهللا علیـه و آلـه در آنجـا   
نشسـت بـدانجا تکیـه     مـی  نیز مورد احترام مسلمین بود و امیر مدینه هم موقعی کـه در مسـجد   بعداً نشست و این اسطوانه می

  .د را در آنجا میخواندمیداد و نماز نوافل خو
دیگر اسطوانه وفود که پشت اسطوانه محرس است و موقعی که اعراب از خارج براي زیارت پیغمبر میامدنـد حضـرت در   

نشست که وافدین زیارت آنحضرت بنمایند و بین ایـن اسـطوانه و اسـطوانه     می آنجا جلوس میفرمود و رو به صحن مسجد
نشسـتند و دیگـر    نیز بواسطه شـرافتی اشـراف و بنـی هاشـم غالبـا در آنجـا مـی        بعداً ست وتوبه جاي نماز علی علیه السالم ا

اسطوانه مربعه متبرکه اسطوانه مقام جبرئیل نیز گفته میشود که در جلو چهار گوش قبر واقع شـده و درب خانـه فاطمـه در    
ذکر کـرده کـه چهـل روز دیـدم       لحمراءآنجا بود و در ردیف اسطوانه وفود است و فضیلت بسیاري براي آن رسیده و ابوا

السالم عليكم اهل چوب دو طرف درب خانه علی و فاطمه و حسن و حسین میگرفت و میفرمود  که پیغمبر از آنجا دست به

                                                
ها از کتاب وفا الوفاء باخباردار المصطفی تالیف نورالدین علـی بـن احمـد بصـري سـمهودي متـوفی در        شرح اسطوانه - 34
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هـر روز از  ) ص(و نیز میگوید که هفت ماه دیدم که پیغمبر  البيت امنايريداهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهريا
   .امنا يريد اهللا اخل وةالصل الصلواةمیاید و سه مرتبه میفرمود  آنجا

هـر شـب   ) ص(پیغمبـر    :ن ستونی است که پیغمبر در آنجا نماز شب میخوانـد کـه راوي میگویـد   آو دیگر اسطوانه تهجدو
میخوانـد  شد حصیري را نزدیک خانه علـی پهـن کـرده و نمـاز      موقعی که مردم از مسجد بمنازل خود میرفتند وخلوت می

زیادي شدند چون حضرت نماز را پایان دیگري دید و اقتداء کرد و جمعیت  بعداً شبی یکنفر حضرت را دید و اقتداء کرد
خدمت حضرت عرض کردند فرمود ترسـیدم کـه نمـاز     بعداً داد و آنها را دید حصیر را برداشت و بداخل خانه خود رفت

اسطوانه بطوریکه ذکر شده در پشت خانه فاطمه علیهـا السـالم واقـع شـده      شب بر شما هم واجب شود و شما نتوانید و این
  .است

 در طرف غربی و باب جبرئیل و باب النساء ،باب الرحمه  ،باب السالم :اکنون چهار درب اصلی دارد از اینقرار 35این مسجد
ت و درهـا از زمـان خلیفـه    در طرف شرقی و در طرف شمال هم دري است بنام باب المجیدي که سلطان عبدالمجید ساخ

  .دوم تاکنون پس از نماز عشاء بسته میشود
  بقیع 

بقیـع در   .پس از زیارت حرم نبوي از باب جبرئیل خارج و از کوچه معروف بکوچه بنی هاشم به بقیع براي زیـارت رفتـیم  
خـاردار معـروف بـه    لغت زمین وسیعی را گویند که داراي درخت یا ریشه آن باشد و این مکان چون مشـتمل بـر درخـت    

بقیع از سـابق قبرسـتان مدینـه و مـورد عالقـه و توجـه عمـوم مسـلمین بـوده و           .میگفتند36غرقد بوده ازینرو آنرا بقیع الغرقد 
روایت شده که فرمود در روز قیامت از قبرسـتان  ) ص(میباشد و فضایل زیادي براي آن رسیده از جمله از حضرت رسول 

ته میشوند و صورت آنها مانند ماه شب چهـارده درخشـان اسـت و بـدون حسـاب وارد بهشـت       بقیع هفتاد هزار نفر برانگیخ
دختـر رسـول خـدا بنـا بقـولی دریـن       ) ع(میشوند و قبور بسیار از اولیا و بزرگان در آنجا است از جمله حضرت فاطمه زهرا

واریخ شـیعه مـذکور اسـت    قبرستان مقدس مدفون است و هر چند درباره قبر آنحضرت اخـتالف اسـت و بطوریکـه در تـ    
جسد آن مخدره را در شب دفن نمود و چند صورت قبر ساخت که کسی از محـل قبـر آگـاه نشـود از     ) ع(حضرت مولی 

اینرو قبر آنحضرت بطور صحیح معلوم نیست ولی محلی هم که فعال در بقیع معروف است چون درجلو قبور ائمه طاهرین 
مخدره داشتند اینطور بنظر میرسد که محل فعلی نیز بواسطه انتساب محترم باشـد هـر   واقع شده با عالقه کاملی که آنها بآن 
حرم و بین حجره و منبر نیز قولی درین باب هست بلکه بسیاري از محققین معتقدنـد  چند که درپشت سر حضرت در خود 

یـز روایتـی دریـن بـاب رسـیده      در خانه خودش بوده که اکنون جزء حجره مقدسه است و از امام هفتم ن) ع(که قبر فاطمه 
 طـه نیز قبال روایتی نقل کردیم و این دسته معتقدند کـه قبـري کـه بنـام فاطمـه در محو     ) ع(حضرت رضا  از )رهنماي حج(

   .قبور ائمه معصومین بقیع واقع است قبر فاطمه بنت اسد میباشد و از جهاتی اقرب بنظر میرسد
و امام ) ع(امام حسن مجتبی  .ل واقع شده که قبر چهار نفر از ائمه طاهرینچهار قبر در یک مح) ع(در پشت سر قبر فاطمه 

                                                
 پس از سال سفرو تشرف نگارنده تعمیرات و تغییرات زیادي توسط پادشاه سعودي در مسجد مقدس نبوي انجام شده - 35

است و بر وسعت آن خیلی افزوده شده و بطرز بسیار جالبی ساختمان شده و اکنون بهترین مساجد زیباي جهان اسالم پس 
 . از مسجد الحرام میباشد درهاي زیادي هم بر آن افزوده شده از جمله درب بزرگی بنام باب السعود میباشد

 . آنبر وزن جعفر باغین معجمه و راء مهمله و دال در آخر  - 36
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میباشد و باالي سر آن بزرگواران قبر عباس بن عبدالمطلب ) ع(و امام جعفر صادق ) ع(باقر  محمدوامام ) ع(زین العابدین 
الشـیعه آخـر ذکـر حـاالت     دةشده اسـت و بطوریکـه در کتـاب عقی   میباشد و تمام این قبور در یک محوطه کوچکی واقع 

بسم  :مینویسد در روي قبور آن بزرگواران سنگی نصب شده و این عبارات روي آن نوشته شده است) ع(حضرت صادق 
العاملني و قـرب    اهللا الرمحن الرحيم احلمدهللا مبيداالمم و حميي الرمم هذا قرب فاطمه بنت رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم سيده نساء

ولی موقعی کـه   رضي اهللا عنهم حممدبن علي و جعفربن حممدعلي بن ابيطالب وعلي بن احلسني بن علي بن ابيطالب و احلسن بن 
شدیم سنگی نبود و چون وهابیها آنرارا برداشته و همه ساختمان را خراب کرده اند و هـیچ اثـري    مشرّفما به زیارت بقیع 

   .یباشداز بنا نیست فقط روي هر قبر چند سنگ معمولی م
کـه  ) ص(زینب و رقیه و ام کلثوم میباشد و در محل دیگر قبور زوجـات پیغمبـر   ) ص(در قسمت دیگر قبر دختران پیغمبر 

عالمت قبور در آنجا نه است در صورتیکه قبر خدیجه در مکه و قبر عایشه هم بنا بقولی در مدینه نیست ولی سایر زوجات 
   .دمیباشن 37درهمان محل مدفونه) ص(پیغمبر 

قرار گرفته و جاي دیگـر قبـر ابـراهیم    ) ع(محل دیگر قبر عقیل بن ابی طالب و عبداهللا بن جعفر طیار شوهر حضرت زینب 
   .است) ص(پسر پیغمبر 

میباشد کـه در یـک   ) ع(و قبر ام البنین مادر ابی الفضل العباس ) ص(و در قسمت دیگر قبر عاتکه و صفیه عمه هاي پیغمبر 
واقـع  ) ع(در انتهاي قبرستان نیز در گوشه مجزي بنا بقولی قبر فاطمه بنت اسـد مـادر امیرالمـومنین علـی      محل قرار گرفته و

  .شده است
  .و درانتهاي یک قسمت قبرستان قبر خلیفه سوم عثمان را نشان میدهند

و عرفـاء نیـز بسـیاري در      ولیـاء هم قبور تابعین در آنجا واقع شده و از ا بعداًقبور بسیاري از صحابه نیز در آنجا قرار گرفته و
 1235آنجا مدفون هستند از جمله مرحوم حاج زین العابدین شیروانی مستعلی شاه صاحب کتاب بستان السیاحه متـوفی در  

هیه بوده در قبرستان بقیع مدفون است ولی بعضی میگویند که اللّ ه نعمۀقمري که از عرفاي بزرگ و از اقطاب سلسله صوفی
حمـل نمـوده و در قبرسـتان معـروف بقبرسـتان امنـا        جـده ه حج مریض شده و رحلت نموده و جسد ایشانرا بآنجناب در را

  .حواء دفن کردند
  روش حکومت سعودي 

تاثر شدید مسلمین است و هرکه به زیارت  ه ائمه کرام و اولیا ء عظام موجبمشرّفت بار بقیع و مشاهد ت رقّمشاهده وضعی
کلی آثار عمـارت و بنـا را   ودي بدهد زیرا حکومت سع می تیارحالت تاثر و گریه براي او دستشود بی اخ می مشرّفآنان 

بـت    درآنجا منهدم نموده و با خاك یکسان کرده فقط اثر قبري باقی گذاشته وچون بوسیدن سنگ و خاك قبـور را جـزء  
درهـاي مسـجد و ضـریح را درحـرم نبـوي و       ند ازینـرو بوسـیدن  استدالل میک " اهليكم التكاثر" داند وبآیه شریفه  پرستی می

بـراي مراقبـت ایـن کـار      )نظامی(بوسیدن سنگ قبر را دربقیع به طورکلی ممنوع نموده ودرهریک ازامکنه یک نفرجندي 
نگذارند کسی ضریح  ندنیز عده ي زیادي هستند که پارابلوم هم دارند و مامور) ص (مأمورکرده و دراطراف ضریح پیغمبر

ودرعقیده خود خیلی متعصـبند وایـن   شود که خودشان هم مذهب وهابی دارند  وازطرز رفتارشان معلوم می مطهر را ببوسد
امر در بقیع با نهایت سختی جریان دارد وحتی نمیگذارند زائرنمازبخوانـد و اسـتدالل کننـد کـه نمـاز درایـن جـا یـا بـراي          

                                                
 . در آنجا مدفون هستند) ص(و بعضی برانند که فقط چهار نفر از زنان پیغمبر  - 37
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ا صدق نمیکند پس نمیتوان درآنجا نماز خواندت مسجد ولی زیارت قبورحرام و مسجد هم بدینجزیارت است یا تحی.   
رو خیلی غریب وهمه مسـلمین خـواه شـیعه وخـواه سـنی ازایـن عمـل         ازین نیز) ع(و حضرت زهرا   )ع (قبور ائمه طاهرین 

  . 38ثرند أناراضی و مت
گان مقرب خدا میباشند نمایندگان وبند عموماًظر صحیح است زیرا انبیاء و اولیاء ش استدالل سعودیان هر چند از یک نرو

و  س نباید از خود آنها خواستطه میباشند و از خود فانی هستند پاسخداوند دعوت میکنند و فقط ورا به بندگی  که مردم
ولی چون بشر همواره نیازمند واسطه و شفیع میباشد و باید روح را بوسائط و وسائل   توجه و توسل بخود آنها شرك است

چنانکه در اخبار رسـیده کـه نظـر     از اینرو آنچه ممد و کمک کار سلوك و توجه باشد ممدوح استمتوجه خداوند نمود
دین ماننـد درود  کردن بروي عالم عبادت است براي اینکه توجه باوسبب یاد خدا میشود و بهمین نظر توسل بروح بزرگان 

نظر است که زیارت و احترام آرامگاه بزرگان  ازهمینو استو فرزندان پاك اوممدوح ) ص(غمبر خدافرستادن بر روان پی
و سـبب تـذکر خداونـد میشـود صـحیح      دین که مدفن ابدان پاك آنان میباشد چون انسان را متوجه روح پاك آنها میکند 

باالستقالل منشأ اثر و مفیض خیرات بدانیم شرك اسـت وبوسـیدن    است ولی اگر باالصاله بدانها توجه داشته و خود آنانرا
  .روي شدت عالقه و محبت ایمانی باشد خوب است و ابنیه و در و دیوار آن چون بستگی بابدان آنان دارد اگر ازقبور 

  بر زمینی که نشان کف پاي تو بود
  صاحب نظران خواهد بود جدهسالها س

مافوق واحساسات اخري منطق وهابی منطق عقل است وبه جاي خود صحیح میباشد ولی منطق عشق و محبت   وبعبارة 
  . آنست وکسیکه مصداق اشد حبا هللا باشد به تمام موجودات که مظهر و مصنوع او میباشند به نظرحب و عالقه مینگرد

  به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست
  عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوست

واست واین عالقه درواقع نه بآن وآنچه مظهریت او نسبت به حق تامتر ونزدیکی او بیشتر باشد زیادترمورد عالقه ا
   .بلکه او را واسطه میداند وعالقه بما فوق اواست مظهراست

امرل ذا اجلداروذا اجلداراعلي الديار ديار ليلي             اقب  
وماحب راالديا من سكن الديار شغفن قليب           ولكن حب  

حفظت شیئا وغابت  :با بسیاري ازحقایق مذهبی نیست وآنها مصداقابی موافق ما میتوانیم بگوئیم روش ومنطق وه ازینرو
   .عنک اشیاء واقع شده اند

داشت میداشتند که موقعی که   )ع(بلی اگرآنها درمشی زندگانی خود نیز همان روش راکه حضرت مولی علی بن ابیطالب 
اظهارفداکاري نمود وفدوي براي تحریص جهاد سخن میگفت یکی ازفرماندهان قشون حرکت کرد ودرجواب حضرت 

نسبت به اسالم نمودي خوشوقتم ولی تعجب بودن خود را نسبت به ساحت علوي اظهارکرد فرمود ازاینکه اظهار فداکاري 
کند زیرا کسی که الحمداهللا گوید تمام نیکیها راباومنحصر  می میکنم کسیکه الحمداهللا میگوید چگونه دیگري را ستایش

                                                
خبرداده شد دولـت سـعودي بـاتعمیر بقـاع متبرکـه       1331به طوریکه دراطالعات روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه  - 38

  . رین باب نشده استمعلوم شد که موافقتی د بعداًبقیع موافقت نموده و شروع به کار نموده اند ولی 
 . گیرند یکه مذهبشان وهابی است مانند گذشته خیلی سخت میها سخت گیري زیاد ندارند ولی کساناخیرا بعضی جندی
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را ستایش کند پس شما چرا مرا میستائید البته اگر اولیاي حکومت سعودي نسبت به خود نیزاین میکند پس نباید دیگري 
روش را دراحکام اسالمی میداشتند ومردم را مجبورباطاعت کورکورانه ازخود وستایشها نمیکردند وهمه 

تیار آنهاست پس میتوانستیم چیزرادراختیارخود نمیگذاشتند صحیح بود ولی متاستفانه امروز ثروت مملکت عربستان دراخ
   .بگوییم گفته هاي آنها ازروي عقیده واقعی است وزیادترازین دراین باب گفتگو را مناسب نمیدانیم

  پیدایش مذهب وهابی ورواج آن 
اوخر قرن هفتم واوایل قرن هشتم درمصرو شام میزیسته  که در 40این مذهب ازعقاید تقی الدین ابن تیمیه 39اساس

   :واصول عقاید او چهاراست سرچشمه گرفته
زشـت   امـور  تـرك بـدعتها و   -2ه تصحیح عقائد وترك رویه فالسفه ومتکلمین وصوفی رجوع به متن کتاب وسنت در -1

 بازشـدن بـاب اجتهـاد و    -4 )ص(ي پیغمبـر  دربـاره  ترك غلووعقائد غلوآمیز -3 .ویژه آنچه باعث شرك به خداوند باشد
   .ابتدا مذهب حنبلی داشت ولی خودش در .ي ائمه چهارگانه اهل سنتفتواها مقید نبودن به تقلید از

واقع درشمال ریاض پایتخت فعلی ابن  41میالدي درعیینه 1073هجري موافق  1115بن عبدالوهاب که درسال  محمدسپس 
باعـث  ورویه ابن تیمیه راپیش گرفت ومردم را ازتوسل بـه قبـور ودرخـت و چیزهـاي دیگـر کـه        ابن السعود متولد گردید

د شرك است منع کرد وآنها رادردیانت بدعت شمرد وامیرعیینه سـلیمان آل   رئـیس بنـی خالـد بـا او مخالفـت کـرد        محمـ
وابـن سـعود   بن سعود بود تبعید نمود  محمداورا بدرعیه مقرآل سعود که رئیس آن  )میالدي 1744(هجري  1157ودرسال 

راف بااومخالفت کردند اودست باسلحه برد که دربعضی ازآنها فـاتح  وشیوخ اط  اورا پذیرفته با او کمک کرد وچون امراء
جـاي او را گرفـت وبـا     42هجري بـدرود زنـدگانی نمـود وپسـرش عبـدالعزیز      1179بن سعود درسال محمدگردید تا آنکه 

 1205درسال بن عبدالوهاب محمدکمک کرد و بیشتر امارت نشینهاي عرب را تصرف کرد تا آنکه بن عبدالوهاب  محمد
   .ازدنیا رفت

بن عبدالوهاب این مذهب را ترویج نمود ومتصرفات خودرا توسعه داد ودرسـال   محمدولی عبدالعزیزبه پیروي ازجانشینان 
بـه   1216مکه شد وبعراق عرب هـم تاخـت و درعیـد غـدیر سـال       پس ازقرارداد صلح باشریف مکه براي حج وارد 1214

ار واهالی آنجا راازجمله آخونـد مـال عبدالصـمد همـدانی     ماء وعرفاء وسادات وزوکربال تاختن نمود وچندین هزارنفرازعل
که ازعلماء و عرفاء بزرگ بود بقتل رسانید وذخائرحرم حسینی را که میلیونها قیمت داشت غارت کرد وصندوق مطهـررا  

بیعـت کردنـد   بدسـت یکـی ازنزدیکـان خـود مقتـول گردیـد وپـس ازاو باپسـرش سـعود           1218سوزانید ودررجـب سـال   
وعایشـه مخالفـت کـرد    ) ص(شامی ومصري درباره آوردن محمل بنام محمل پیغمبر  حجاجنمود وباواونیزفتوحات زیادي 

سعود جنگ کـرد  علی پاشا والی مصر امر نمود که این فتنه را دفع کند واو با  محمدسلطان سلیم عثمانی به  1222ودرسال 
ازدنیا رفت و پسـرش   )ربیع الثانی( 1229و بازگرفت وسعود دربین جنگ درسال مکه ومدینه و طائف راازا 1228ودرسال 

                                                
وکتاب العقیدة والشریعۀ فی االسـالم چـاپ    290ازتاریخ مذهب وهابی درکتاب جزیرة العرب فی القرن العشرین ص  - 39

 .ستاستفاده شده ا 237ص  1946مصر سال 
 .میالدي 1328مطابق  728متوفی سنه  - 40
 . مصغرعین - 41
 . 1132متولد  - 42
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عبداهللا جانشین او گردید ولی اومواجه با اختالفات داخلی ومخالفت عم  خـود غلبـه کـرد     خود عبداهللا گردید لیکن بـرعم
د وچندي شد مقتول گردید ودولت سعودي منقرض  بعداًدرجنگ با مصریان شکست خورد و 1230ولی در سال  بن محمـ

ولی پس ازمراجعت مصریان وابراهیم پاشا فرمانده قشون آنها به مصـر   .امارت نموده وازعیینه بدرعیه رفتمعمرمشاري بن 
آل سعود مجددا بجنب و جوش آمـده وبعضـی مـردم گـرد آنهـا مجتمـع شـدند وازعیینـه بدرعیـه رفتنـد ومشـاربن سـعود             

قیـام کـرده ومشـاري را گرفـت وتسـلیم دولـت عثمـانی نمـود وپـس           مجدداً معمرگرفت ولی ابن  معمرحکومت را ازابن 
مشـاري بـن عبـدالرحمن     1249را گرفت وکشت ودرسـال   معمربن سعود قیام کرد وابن  محمدبن عبداهللا بن  –ازاوترکی 

طیـف بـود بخـون    یکی ازنزدیکان ترکی اوراکشت وخود را امیر نجد اعالن نمود ولی فیصل بن ترکی کـه درآنموقـع درق  
 نـه دامخواهی پدر حرکت کرد ومشـاري وپیـروان اورا کشـت وریـاض را گرفـت و خـودرا پیشـواي نجـد معرفـی کـرد و          

فیصل را اسیرکرده  1254مصریان ترسیدند وبه جنگ با آنها برخاستند ودرسال  فتوحات او توسعه یافت به طوریکه مجدداً
سال فرارکرد وبه نجد آمد ومردم مطیع او شدند واو هم به ظاهر اطاعت  درمصربود ودرآن 1259واو تا سال به مصر بردند 

پس  .وفات یافت 1282خلفاي عثمانی نمود ازینرو اورا آزاد گذاشتند واو متصرفات خود را وسعت داد تا آنکه درسال از 
اطاعت ازاو نداشـت وایـن   اختالف ایجاد شد عبداهللا پسربزرگترولیعهد بود وسعود عبداهللا وسعود  شازمرگ او بین دوپسر

آنهـا  وشـیوخ قبایـل مخالفـت نمودنـد وازحکـم        داخلی سبب شد که نفوذ آل سعود خیلی کم شدوبعضی امراء اتاختالف
سرپیچی کردند وسعود درقبایل اطراف یارانی براي خود تهیه دید وریاض را تصرف نمود وعبداهللا فرار کرد وبه فکرتهیـه  

وب نبود عبداهللا بن ترکی عموي او قیام کرد و سعود را ازریاض بیرون کرد وعبداهللا بـن  قشون برآمد وچون رفتار سعود خ
سعود بریاض حمله کرد وبرادر را بیرون نمود لیکن بـازهم گرفتـار انقالبـات ودشـمنیها      فیصل وارد ریاض شد ولی مجدداً

 و پـس ازاو بـرادرش  یافـت   وفـات  )مـیالدي  1874(هجـري   1291بود تا آنکـه دریکـی ازجنگهـا زخمـی شـده ودرسـال       
هـا   عبدالرحمن بن فیصل حکومت یافت ولی باز برادرش عبداهللا بریاض حمله کرد وعبدالرحمن ازاو اطاعت نمود تـا فتنـه  

بن رشید امیر آل رشید که ازعمال آل سعود بـود بـه    محمد بعداًبخوابد لیکن فرزندان سعود عبداهللا راگرفته حبس کردند و
نمود ولی حکومت رادر حقیقت خودش دردست گرفت و عبداهللا درریاض ازضـعف   دواو را آزا کمک عبداهللا برخاست

بن رشید بااو ازدرجنـگ   محمدو کدورت وفات یافت وعبدالرحمن هم عامل آل رشید را گرفت وخود حکومت یافت و
گران آمد که ازطرف پیش آمد وباالخره صلح کرد وعبدالرحمن راازجانب خود حکومت ریاض داد ولی بر عبدالرحمن 

وشکسـت خـوردن   ه رفـت وپـس ازحملـه دیگـر بریـاض      آل رشید حکومت داشته باشد وبا خانواده خود به طرف آل مـرّ 
به کویت رفت وتحت حمایت شیخ مبارك بن صـباح شـیخ    1300مایوس شده با حساء وازآنجا به قطیف وازآنجا درسال 

آنموقع درحدود سی سـال داشـت بـا چهـل نفـر      عبدالعزیزکه در پسرش  )1901( 1319کویت قرار گرفت تا آنکه درسال 
به باغات پشت ریـاض رسـید وشـبانه بـه     تا آنکه  قبایل بین راه را مطیع مینمودکردوبه هرجاي میرسید حرکت ازآل سعود 

ه وریاض را بـ خانه اي که پهلوي عمارت حاکم ریاض موسوم به امیرعجالن بود رفت وبا تردستی کامل عجالن را کشت 
تصرف درآورد به طوریکه ظهرهمان روزموذن اعالم کرد که حکومت دردست عبدالعزیزاست وازآن به بعـد مشـغول زد   

مکـه را فـتح    )1924دسامبر  5 ( 1343کرد تا آنکه درهشتم جمادي االولی سال  آل رشید شد ودرهمه جا فتح میوخورد با 
رافتح نمود واهل مدینه خیلی مقاومت کردنـد ازینـرو ملـک    خارج شد ودرسال بعد هم مدینه کرد وشریف حسین ازآنجا 

وهمـه یـک   عبدالعزیز نسبت به آنها کینه داشت واکنون تمام ممالک حجاز ونجدواطراف آنها تحـت تصـرف عبـدالعزیز    
 میباشد وروش عبدالعزیز دیکتاتوري است نه مشـروطیت وبـه ظـاهردراجراي احکـام      السعودیۀ  مملکت بنام المملکۀ العربیۀ



46 

   .اسالم تقید کامل دارد
  اصول تعلیمات مذهب وهابی 

د ه بنا شده و اصول تعلیماتتعلیمات مذهب وهابی همانطور که ذکر شد بر اساس مذهب ابن تیمیبن عبدالوهاب کـه  محم
   :است 43خود را مصلح دینی معرفی نموده ازینقرار

پس توسل به غیـر حـق حتـی بـه      .یزغیر ازذات حقتوحید یعنی ترك هرمعبودي جزخداوند وسلب توجه از همه چ –اول 
شرك وگفتن یا رسول اهللا ویا علی ویا عبدالقادروامثال آنها خروج ازتوحید است وکسیکه داراي این حاالت   انبیاء واولیاء

   .باشد خون او هدرومال او مباح است
کنند ولی باید  می وهرکه خدا اذن دهد شفاعتشفاعت به این معنی که پیغمبر ما درروزقیامت ومالئکه وسایر انبیاء  –دوم 

ازخداوند خواست که اجازه دهد آنها درباره ي ما شفاعت کنند نه آنکه ازخود آنها بخواهد مثال بگویـد خـدایا پیغمبرمـا    
   .را درروز قیامت شفیع ما قرارده نه آنکه بگوید یا رسول اهللا یا ولی اهللا درروزقیامت ازما شفاعت کن محمد
زیارت قبورمستحب است فقط براي عبرت گرفتن وپند پذیرفتن ویاد آخرت نمـودن ودعـا بـرا     -قیده راجع به قبورسوم ع
نوشـتن   و کردن وبوسیدن قبور ومتوسل شدن به آنها شـرك و حـرام اسـت وگـچ کـاري      جدهاما نذروقربانی وس .ي مرده

وهمچنـین مسـافرت کـردن    ن نهـی شـده اسـت    روي قبور وساختمان روي آنها بدعت است ودرشریعت مقدسه اسالم ازآ
   .وحرکت کردن به قصد زیارت قبور حرام وبدعت است

اضافه شده  بعداًوصدراول اسالم درشرع مقدس وجود نداشته و )ص(مبارزه با بدعتها واموري که درزمان پیغمبر  –چهارم 
وامثـال   44مخصوص مانند مجالس مولویـه مانند اضافاتی که دراذان پیدا شده ویا اجتماع دراوقات مخصوص براي مجالس 

 ذکرسالسـل رفتن درروزتولـد بزرگـان دیـن ومجـالس     آنها که درمیان بعض فرق ومذاهب موجود است یا مانند جشـن گـ  
   .صوفیه ومجالس سماع آنها وهمچنین رفتن زنها به دنبال جنازه که برخالف دستورشرع انوراست

را بپذیرد مسلم حقیقی است واگرآنرا نپذیرفت ومخالفـت کـرد خـون و    یعنی هرکس عقائد وهابیه  -  )جهاد(پنجم جنگ 
مال اوحالل است ازینرو به جنگهائی که به طور مختصر ذکر کردیم مبادرت نمودند وطبق عقیده آنها هرجا را فـتح کننـد   

رسول اهللا موجـب   محمد االاهللاباشد وآنها معتقدند که تنها گفتن الاله  می مانند بالد شرك و کفراست که براي آنها حالل
ایـاك نعبـد وایـاك نسـتعین وبـدیگري       :پس کسـیکه میگویـد  شود بلکه باید با عمل توام باشد نمی مصون بودن جان ومال

 شود مسلم نیست ومشرك است وخون و مال اوحالل وهرموقـع امـام صـالح دیـد بـه ایـن دسـته اعـالن جنـگ          می متوسل
   .دهد می

ي ائمـه چهارگانـه اهـل     ن اهل سنت درحقیقت مسدود است ومقیدند که براسـاس فتواهـا  باب اجتهاد درمیا –ششم اجتهاد 
گوید همانطورکه آنها میتوانستند اجتهاد کنند براي دیگـران نیزبـاب اجتهـاد     می بن عبدالوهابمحمدعمل کنند ولی سنت 

   .مفتوح است ومیتوانند دراحکام شرع مطهر عمل به اجتهاد شخصی خود کنند

                                                
 . 296العرب فی القرن العشرین ص   جزیرة - 43
د شـریف معمـول اسـت    ه مولویه به نام اجتماع باسم مولنظرگوینده به اجتماعی است که دربعض مذاهب مانند سلسل -  44

همـین مجـالس     توانیم مجالس روضه خوانی شیعه را نیز به عقیـده او جـزء  کنند ومی  می  )ص(که درآن ذکرمناقب رسول 
 . بگیریم
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ایل اسالم معمول نبوده حرام است ونباید استعمال نمود مانند کشـیدن دود کـه درزمانهـاي سـابق معمـول نبـوده       آنچه دراو
  .است

    کننـد ماننـد ایـن کـه     مـی  اینها اصول تعالیم وهابیه است وبعض چیزهاي دیگر که به آنهـا نسـبت داده شـده وخودشـان رد 
نمیکرد و مرتبه آنحضـرت را تنـزل   اظهارمحبت و ارادت  )ص( بن عبدالوهاب نسبت به مقام مقدس نبوي محمدگویند  می

و دعا خواندن و دست مالیدن بضریح و قبر را منع میکنند همچـون منـع   ) ص(میداد یا آنکه وهابیان ایستادن رو بقبر پیغمبر 
لـی در حـرم حضـرت    میکنند و تهمت میداننـد و  و بوسیدن و مانند مخالفت آنها با اوقات که همه اینها را رد جدهکردن س

مشهود است که همه را از دست زدن بضریح ممانعت میکنند ولی کشیدن دود که از محرمات قطعی نزد آنهـا  )ص(رسول 
کردم که با آنکه کشـیدن دود را حـرام میداننـد چگونـه      سوألهرهاي حجاز معمول است از بعضی است امروز در تمام ش

   .اض ممنوع استاینقدر در اینجا شایع است گفتند فقط در ری
ه مبارزه علمی و عملی با بدعتهائی است کـه مخـالف سـنت اسـت یـا      بطور خالصه اساس عقائد وهابیان به پیروي ابن تیمی

م توحیـد میباشـد وآنهـا    آنچه تازه ایجاد شده یا میشود و درصدر اول اسالم نبوده و بـا اعتقاداتیکـه بـر خـالف اصـل مسـلّ      
بحالت اولیه زمان پیغمبر برگردانند و از بدعتها وخرافات و اموریکه مخالف با توحید است معتقدند که میخواهند اسالم را 

پاك کنند ولی آنچه حرام میدانند در سایر مذاهب اسالمی یا مباح و یا آنکه مستحب است ازاینـرو بعضـی از اهـل سـنت     
  .آنها را نزدیک بخوارج میدانند

  اوضاع عربستان سعودي 
   :م که مختصري راجع بوضع مذهبی و اقتصادي کنونی عربستان سعودي گفتگو کنمدرینجا مناسب میدان

ضه حج عالقه کاملی نشـان میدهنـد و همـه افـراد تـا      یاوضاع مذهبی عربستان از جهاتی خوبست مثال درنماز جماعت و فر
وقـت غفلـت ندارنـد و     بتوانند در نماز جماعت حاضر میشوند و اگر هم نتوانستند در جماعـت شـرکت کننـد از نمـاز اول    

همچنین در فرضیه حج بیشتر اعراب چه از مکه و چه از غیر آن تا بتوانند شرکت میکننـد در روزه هـم بطوریکـه مسـموع     
  .شده نهایت مراقبت دارند و اهل سنت بطور کلی در مذهب خود تعصب کامل دارند

بطوریکه هم نشـینی بـا آنهـا بـراي ایرانیـان کـه        کثیف میباشند عموماًولی در قسمت نظافت و شست و شو خیلی بی قید و 
نسـبت بشـیعه خیلـی     اخالق اجتماعی هم ندارند مخصوصـاً  .د بنظافت و شست و شوي کامل هستند خیلی مشکل استمقی

کنند و ایـن عقائـد بـر     می ي و تا بتوانند نسبت به آنها توهین میکنند و بلکه بعضی از آنها شیعه را خارج از دین گمانمتعد
 ه انجـام  اثر القائات سوئی است که روحانیین آنها نموده اند همانطور که بعض مغرضین شیعه نیز همین امر را نسبت بصـوفی

از مردم ساده لوح را نسبت به  يمیدهند و نسبت بخوب و بد به طور کلی غرض ورزي نموده تهمت میزنند بطوریکه بسیار
ت کنـونی مسـلمین را بـر    د شوند تا بتوانند ذلّن برادرند و باید با یکدیگر متحدر صورتیکه همه مسلمی،اند آنان بدبین نموده

  .است که موجب ضعف وانحطاط ما شده است اتطرف نمایند و همین اختالف
ي میکنند مثال در ایام حج اجناس خیلی گرانتر میشود بلکه نسـبت باشـخاص   در امور مالی هم تا بتوانند نسبت بواردین تعد

   .فاوت معامله میکنند و اگر بتوانند چندین برابر قیمت را میگیرندهم خیلی بت
حالت رحم و شفقت و انصاف هم در آنها کمتر است و بطور کلی میتوان گفت اخالق اجتماعی آنها چندان خوب نیست 

  .ترند و از سایر ملل عقب
متر میشود ولی نه آنکه اصال وجود نداشـته  منظم است مثال امنیت برقرار و دزدي ک اوضاع اجتماعی داخلی خودشان نسبتاً
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در سایر کارها نیز نظم و ترتیب برقرار است مـثال قسـمتهاي حمـل و     .باشد بلکه در همین سفر چند قسمت دزدي واقع شد
هرچند براي مسافرین خارجی اشکال فراوان دارد بطوریکه خودشان به هیچوجه نمیتوانند (نقل براي خودشان مرتب است 

ولی بطور کلی حکومت در امورشان دخالت کامل دارد مثال تمام امور حمل و  )اي حرکت بشهر دیگر تهیه کنندوسیله بر
کـه آن نیـز    تحت نظر یک شرکت است بنام الشرکۀ العربیـه  تحت نظر شرکت است و تمام اتومبیل رانی داخله ظاهراًنقل 

باید بهیچوجه دولت دخالت نکند در آن دخالـت دارد  که  45وفین در مکه و مدینهتحت نظر دولت میباشد حتی قسمت مطّ
دوامـی نـدارد و اشـخاص     طبعـاًّ و میتوان گفت دولت در تمام شوؤن اجتماعی و اقتصادي آنها دخیل است و البته این امـر  

  .ون مخالف با آزادي استچناراضی هم پیدا میشوند 
ورند مثال سیب آنها اي زندگانی خود را از خارج میآیهاوضاع اقتصادي عربستان هم چندان خوب نیست زیرا بیشتر نیازمند

طـائف هـم انـار     .ورند و اطراف مدینه فقـط مختصـري زراعـت و باغـات دارد    وانگور از شام و پیاز از مصر میآ از فلسطین
گـران   خوبی دارد و فقط در انار و خرما بخارج احتیاج ندارد ولی در سایر چیزها نیازمند خارج است ازینرو اجناس خیلـی 

چندین برابر قیمت میکنند و هر چند مواد اولیه و خوارو بار از خودشان ندارند لیکن  حجاج يو در عین حال موقع حج برا
  .کنند می همه چیز بحد وفور موجود است و از خارج وارد

دود سـی  منبع درآمد عربستان یکی قسمت نفت و دیگري حج است و میگویند معدن طالئی هـم در نزدیکـی مکـه در حـ    
  .فرسخی دارند و این سه قسمت این مملکت راثروتمند نموده است

  وفین مطّ
اج وف کسانی را گویند کـه عهـده دار راهنمـائی    وفین هم تحت نظر دولت است و مطّهمانطور که گفتیم قسمت مطّ حجـ 

و البته یکنفر نمیتواند عهده دار بانجام اعمال وادعیه و زیارت خانه و سعی بین صفا و مروه و سایر مناسک و اعمال میباشند 
نهـا وامیگـذارد و تهیـه جـا و خیمـه و حمـل و نقـل        طوف کارمندانی دارد که امور را بآامور عده بسیاري شود ازینرو هر م

ومنی و مشعر و مراجعت بمکه تحت نظر آنها است و حرکت دادن حاج بطرف مکـه و همچنـین حرکـت     بعرفات حجاج
و باشد و او بلیط از شرکت عربی تهیه میکند و پروانه میگیرد بطوري که هیچ حاجی بدون مراجعه آنها از مکه باید توسط ا

 سوألاو  وفوف خود نمیتواند وسائل حرکت تهیه کند از این رو موقع ورود به مملکت سعودي از هر حاجی از مطّطّمبه 
یکنفر باشند خیلی مشـکل اسـت و سـبب سـوء      کنند که کیست و البته مقید بودن باینکه در حرکت تحت نظر و دستور می

هـم یـک اداره   وفین گویند و دولـت  وفین تحت نظر یکنفر دیگر هستند که او را شیخ المطّاستفاده او هم میشود و تمام مطّ
اهـل سـنت چـون عـده آنهـا زیـاد اسـت         .رسیدگی میکنـد  حجاجامورالحج تاسیس نموده که بکارهاي عمومی  ةبنام ادار

د  مهـدي مغـازل   –حسـن حمـزه     :وف دارند از اینقراري دارند ولی اکنون شیعه در مکه پنج نفر مطّوفین زیادمطّ علـی   محمـ
د حسن جمال و یوسف جمال و  –غنام و برادر او عباس غنام  ولـی چـون منحصـر بـاین عـده میباشـند        .علـی سـحره   محمـ

ند و البته شایسته اسـت  نمیک بشکایت حاجیان هیچیک از آنها رفتار خوشی با حاجیان ندارند و دولت سعودي هم توجهی
که دولت سعودي مراقبت بیشتري در این امور بکند وتسهیالتی براي حاجیان قائل شود تا بیشتر بتوانند از زیارت خانه خدا 

  .46مند گردند و وضعیت فعلی موجب خستگی و دلتنگی زائرین است بهره

                                                
 . ر میگویند یعنی زیارت دهندوف مزودر مدینه بجاي مطّ - 45
نسبت بنگارنده کمال محبـت نمـوده    عموماًوفین آقایان مطّ. شدم مشرّفولی در سفرهاي عمره و سایر اسفار حج که  - 46
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ر گوینـد یعنـی زیـارت دهنـده و ایـن امـر اکنـون بعهـده سـید          او را مـزو  در مدینه هم یکنفر عهده دار امور شیعه است که
اند و خودش چندي  دار بوده مصطفی عطار است که خود او شیعه و از سادات حسنی است و اجداد او نیز این امر را عهده

ا وارد شـدیم بـراي اسـتقبال    دار است و مـوقعی کـه مـ    ار شیعه را عهدهاستعفا داده و فعال امور زو بعداًشهردار مدینه بوده و
  .بفرودگاه آمد و ما را به منزل سامی حفظی راهنمائی نمود

  مسجد قبا 
   .صبح روز دوشنبه براي زیارت مسجد قبا که در حدود چهار کیلومتر تا شهر فاصله دارد رفتیم

یـه  آنـرا بنـاکرد و آ   موقـع نـزول بـدانجا نمـاز خوانـد و     ) ص(این مسجد از مقدس ترین مساجد اسالمی اسـت کـه پیغمبـر    
این مسجد در مقابل مسجد ضرار نـازل شـده اسـت و ایـن      ةالتقوي من اول یوم احق ان تقوم فیه دربار –داسس علی لمسج

قبل از ورود به داخل مدینـه در  ) ص(مسجد داراي روحانیت خاصی است و اولین مسجدیست که ساخته شده زیرا پیغمبر 
کـرد و در آنجـا کـه     توقّـف در خانه کلثوم بن هرم نزول اجالل فرمود و چنـد روزي   قبا در میان طایفه بنی عمروبن عوف

نیـز اصـحاب    بعـداً  برد و نمـاز میخوانـد و   ملک کلثوم بود مسجد را ساخت و پس از آن گاهی از مدینه بدانجا تشریف می
که مسجد نبوي را تعمیر نمود مسـجد  مدند و عثمان مقداري بر مسجد قبا افزود و عمر بن عبدالعزیز براي زیارت میآبدانجا 

 36×36حکومت سعودي نیز بر آن افزوده شد مساحت مسجد قبـا قبـل از زیـادت سـعودي     قبا را نیز تعمیر کرد و در زمان 
متـر میباشـد و مسـاحت کنـونی مسـجد       144متر از شمال بجنوب شد کـه   4متر مربع میشود و زیاد شدن  1296متر بود که 

   .متر است 1440
  القبلتین  مسجد

در آنجا بطـرف بیـت المقـدس    ) ص(این مسجد محلی است که موقعیکه پیغمبر .عصر براي زیارت مسجد ذوالقبلتین رفتیم
که قبله بود نماز میخواند در بین نماز آیه نازل شد و دستور داده شد کـه بطـرف کعبـه نمـاز بخوانـد و لـذا در همـان نمـاز         

کیلـومتر   5/3این مسجد در طرف شمال غربی مدینه واقع شـده و   .راي دو قبله شدمنحرف شد و روبه کعبه نمود ازینرو دا
را سرزنش کردند که قبله او تابع قبله آنها است حضرت ) ص(تا شهر فاصله دارد و حکایت آن این است که یهود پیغمبر 

بشـر کـه در خـارج مدینـه نزدیـک       اصحاب بدیدار زنی از بنی سلمه بنام اممتاثر گردید و در همان اوقات روزي با بعضی 
برد تشریف برد او براي ظهر نهاري ترتیب داد و چون ظهر شد حضرت در همانجا نماز خواند و پـس از   می چاه رومه بسر

قدنري تقلب و جهک فی السماء فلنولینـک قبلـه ترضـیها فـول و     "آنکه دو رکعت از نماز ظهر را خواند این آیه نازل شد 
و حضرت در بین نمـاز رو را از طـرف بیـت المقـدس     "م و حیث ماکنتم فولوا و جوهکم شطره جهک شطرالمسجد الحرا

بطرف مکه گردانید بطوري که آنهائیکه در صف جلو بودند در عقب واقـع شـدند و بـرعکس و بـاین ترتیـب دو رکعـت       
ه فرمود و این قضیه در سـال دوم  دیگر از نماز را رو بمکه خواند و از آن ببعد در همه جا محراب و قبله مساجد را رو بمک

 16ماه در مدینه به بیت المقدس نماز خوانـد و پـس از    16هجرت تقریبا دو ماه پیش از جنگ بدر اتفاق افتاد و آنحضرت 
   .ماه قبله بمسجد الحرام شد

هجـري توسـط سـلطان عثمـانی      950اکنون آن مسجد محل کوچکی است که صحن مختصري دارد و بنـاي آن در سـال   

                                                                                                                                                   
دار امـور شـیعه شـده و فرزنـدانش خیلـی محبـت و        رادر حسن حمزه که پس از فـوت او عهـده  حمزه ب محمد مخصوصاًو 

 .پذیرائی نموده و حتی با اتومبیل خودشان ما را براي عرفات و منی و گردش میبردند و مرا ممنون نمودند
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  .عمیر شده و اکنون نیز بهمان حالت باقی و زیارتگاه عموم و از مساجد متبرکه اسالمی استت
  کوه احد 

که در جنگ احد شـهید  ) ص(عم بزرگوار پیغمبر ) ع(از آنجا براي زیارت قبور شهداي احد و حضرت حمزه سیدالشهدا 
   .فرسخ تا مدینه فاصله دارد در شمال مدینه واقع شده و در حدود یک این کوه تقریباً .شدند رفتیم

ت برده میشـود و یکـی   براي این کوه شرافت و فضیلت زیادي در اخبار رسیده نام این کوه در تاریخ اسالم با عظمت و ابه
  .این کوه بوده ازین روبجنگ احد نامبرده شده است نهداماز جنگهاي تاریخی اسالم که در سال سوم واقع شده در 

که در حدود هفتصد نفر بودند با سه هزار نفر مشرکین روبرو شدند و وضع آنها طـوري بـوده کـه     در این جنگ مسلمانان
عبداهللا جبیر را دستور داد که فرمانـدهی پنجـاه تـن را بعهـده     ) ص(کوه در پشت سرشان قرار گرفته بود و حضرت رسول 

و تا موقعیکه خود حضرت دستور ندهنـد   گرفته و محافظت دهانه شکاف کوه را بنماید که دشمن از پشت سر حمله نکند
بهیچوجه از جاي خود حرکت نکنند ولی پس از آنکه مسلمین فتح کردند و مشغول جمع آوري غنیمت شـدند همراهـان   
عبداهللا که این حال را دیدند تصمیم گرفتند که جاي خود را ترك نموده بقشون اسالم در جمع غنیمت ملحق شوند هرچه 

در اینجا لزومی نـدارد و بـدون اجـازه او جـاي      توقّفانعت کرد گفتند فعال فتح شده و کفار فرار میکنند عبداهللا آنها را مم
خود را ترك کردند در این بین خالدبن ولید با جمعی از مشرکین از شکاف کوه حمله نموده و عبداهللا را با چند نفري که 

شغول جمع غنائم بودند حمله نمود و آنها را متفرق کرد بقیـه  همراه او مانده بودند کشت و از پشت سر بقشون اسالم که م
بن مطعم کمین کرد که یکـی از   مشرکین هم از جلو برگشته رو بمسلمین نموده حمله کردند در این بین وحشی غالم جبیر

هیگاهش رسـید  بنی هاشم را بکشد و حمزه راغافل یافته از کمین در آمده حمله نمود و زوبین خود را بدوانداخت که به ت
مصعب بن عمیر پرچمدار اسالم نیز شهید  .هندزن ابی سفیان آن حضرت را مثله نمود بعداً و از اسب در افتاد و شهید شد و

جنـگ خاتمـه یافـت حضـرت از     شد و در این جنگ هفتاد نفر از اصحاب بدرجه رفیعه شهادت رسـیدند و پـس از آنکـه    
  در هر جا اورا ببیند واجب کرد  دید و قتل وحشی را بر هر مسلمیشهادت حمزه آگاه شده و خیلی اندوهگین گر

ما در  .همان کوه دفن نمودند و مسلمین همواره براي زیارت در هر عصر و زمانی میرفتند ۀدامنحمزه و سایر شهداء را در
   .خلیفه الناصر لدین اهللا براي قبر حمزه بارگاهی ساخت

تاثرآور است زیرا اکنون بهیچوجه آثاري از قبور نگذاشته اند و چنـد نفـر نظـامی    زیارت این محل نیز براي مسلمین خیلی 
   .نیز در آنجا مامور مراقبت هستند که کسی روي قبر را نبوسد و نماز نخواند

  سایر امکنه مقدسه 
ر که در یکـی از  پدر بزرگوار پیغمب 47امکنه متبرکه دیگر نیز در اطراف مدینه خیلی زیاد است از جمله قبر حضرت عبداهللا

انـد کـه از خـود     اي بخـارج گذاشـته   ها جلو آنرابسته و پنجره کوچه هاي شهر در مغرب مسجد نبوي واقع شده ولی وهابی
در خارج بقیع طرف مغرب آن واقع شده است و قبـر  ) ع(کوچه آنجا را زیارت میکنند و نیز قبر اسمعیل بن جعفر الصادق 

نیز در خارج مدینه واقع شده و محل متبرکی است ولی مانند سایر قبور آنجا اثري  )ع(علی بن جعفر برادر حضرت کاظم 
از آن نیست مساجد دیگري نیز در اطراف مدینه واقع شده که هر کدام نام مخصوصی دارد و زیـارت و نمـاز خوانـدن در    

                                                
ر مطهر حضـرت عبدالـه را نیـز    متاسفانه اخیراً بلدیه آنجا همه آن قسمتها را خراب کرده که میدان وسیعی بسازند و قب - 47

 . بکلی از بین برده و آنجا را جزء میدان نموده اند
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متري شـهر واقـع شـده کـه     ها براي زائر پسندیده است از جمله مسجد فتح اسـت کـه در بلنـدي روي کـوه در سـه کیلـو      نآ
حضرت در جنگ خندق روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه درآنجا نماز خواند و دعا کرد و شکست احزاب را که براي 
جنگ با حضرت مجتمع شده بودند از خدا خواست و دعاي او به اجابت رسید و آنرا مسجد احزاب هم گفته اند چون در 

   .احزاب مجتمع شده بودند دعا کردآنجا براي شکست احزابی که در جنگ 
اند مسجد اجابت اسـت کـه در نـیم کیلـومتري شـرقی مسـجد نبـی بـوده و          و نیز یکی ازمساجد که در تواریخ مدینه نوشته

روزي از آنجا عبور میکرد تا به مسجد بنی معاویه بن مالک بن عوف از قبیله اوس رسید و داخل ) ص(مینویسند که پیغمبر
من از خدا سه درخواست کردم دو تا را اجابـت کـرد    :فرمود بعداً از خواند سپس دعا کرد و طول کشیدشده دو رکعت نم

و یکی را نپذیرفت یکی آنکه امت مرا بقحطی هالك نکند و اجابت فرمود دیگر آنکه بغرق هالك نکند پـذیرفت سـوم   
ابت گفتند دیگر مسجد جمعه است که بین قبا و آنکه بین آنها شمشیر و دشمنی ایجاد نشود نپذیرفت ازینرو آنرا مسجد اج

مدینه واقع شده که موقعیکه از قباء حرکت کرد در بین راه در قبیله بنی سالم بن عـوف ظهـر شـد و در همانجـا در وسـط      
 مسجد سـاخته  بعداً بیابان نماز جمعه خواند و خطبه جمعه ادا کرد که اولین خطبه جمعه در آنجا بیان فرمود و در آن محل

شد و در قسمت غربی راه مسجد قبا قرار گرفته است و اثري از آن باقی است و نیز یکی از مساجد نزدیـک مسـجمد فـتح    
 ان در آنو دیگري مسجد سلمان و دیگري مسجد ابی بکر است که در ایام جنـگ خنـدق هریـک از آنـ    ) ع(مسجد علی 

گردید و نیز مسجد رایت در آنجا است کـه پـرچم اسـالم    مشغول بودند ازینرو بنام آنان معروف  یل به عبادت و بندگمح
   .در جنگ خندق در آنجا برافراشته بود

ومتر فاصـله  لـ ذکر شده که بیت االحزان آنحضرت بود و آن در طرف مشرق بقیع قریـب یـک کی   ،)ع(و نیز مسجد فاطمه 
رد ایـن محـل   نجا میرفـت و گریـه میکـ   اي از سنگ بنا نمود که حضرت روزها بـدا  خانه) ع(براي فاطمه ) ع(دارد که علی 

هاي کوتاه سنگی بیشتر نیست ولی براي کسانیکه محبت اهل بیـت دارنـد    سفانه فقط مختصري از آن باقی مانده و دیوارمتأ
   .بسیار سوزناك است

اسـت  و نیز مسجد دیگري بنام مسجد علی در راه قبا میباشد و مسـجد غمامـه و مسـجد سـقیا نیـز از مسـاجد معروفـه آنجـا         
  .مساجد دیگري هم هست که ذکر آنها لزومی ندارد

بوده که درب ) ص(منازل اهل بیت واصحاب در اطراف مسجد بود خانه علی و فاطمه متصل بحجره خود حضرت رسول 
جـزء   بعـداً  هم) ص(گردید خانه زوجات پیغمبر  )حجره مقدسه(جزء حرم مطهر  بعداً آن تا آخر هم به مسجد بازمیشده و

در طرف جنوب شرقی مسجد واقـع بـود کـه قبـر حضـرت      ) ع(ردید خانه حضرت علی بن الحسین زین العابدین مسجد گ
قـرار گرفتـه خانـه ابـو      مسجدخانه حضرت صادق نیز در جنوب شرقی در جنوب آن واقع گردید و  بعداً اسمعیل بن جعفر

اي که مکتبه حـرم نبـوي    جود است در کوچهبوده و اکنون نیز محلی مو ایوب انصاري و عثمان نیز در طرف شرقی مسجد
در آن قرار گرفته که میگویند مقتل عثمان بوده است و منازل آل عمر در جنـوب مسـجد و نزدیـک آن در طـرف مغـرب      
خانه عباس و وصل به آن هم خانه مروان بن حکم بوده و خانه ابوبکر هم در طرف غربی و پهلوي آن در طرف شمال آن 

دسـتور داد کـه   ) ص(پیغمبـر   بعـداً  عوف واقع بوده که در ابتدا درب همه آنها به مسجد بـاز میشـده و   خانه عبدالرحمن بن
از بیرون باز کنند جز خانه خود حضـرت و خانـه علـی کـه درب آن دو بـه مسـجد بـاز بـوده اسـت و           درب همه را ببندند

فقـط درب خانـه خـود و ابـوبکر را     ) ص(یغمبرمتاسفانه بعض اهل سنت درینجا نیز از انصاف خارج شده و نوشته اند که پ
المعارف خود در ذکر حرم مدنی این را نوشته در صورتیکه اکثریت  ةبازگذاشت چنانکه فرید و جدي در جلد هشتم دائر
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المـوده   چنانکـه در کتـاب ینـابیع    بازمانـد  ) ع(و علـی  ) ص(اند که فقط درب خانه پیغمبر قریب به اتفاق آنها نیز ذکر کرده
سـته اهـل سـنت     حباره از کتب صـحا  ف شیخ سلیمان بن ابراهیم معروف بخواجه کالن باب هفدهم اخبار زیادي درینلیتأ

   .ذکر شده است
متبرکه خارج مدینه بدراست که بین مکه و مدینه واقـع شـده و از مدینـه تـا آنجـا بـا اتومبیـل در حـدود دو          دیگر از امکنه

بود در آن مکان واقع شده و وجه تسمیه آنست کـه در   )ص(زوه حضرت رسول ساعت راه میباشد غزوه بدر که نخستین غ
آنجا چاهی است که شخصی بنام بدر از قبیله جمینه آنرا حفر کرد و بنام او مشهور گردید جمعی از اصحاب حضرت کـه  

 پیغمبـر در آنجـا   در محلی که48در آن غزوه شهید شدند در آنجا مدفون میباشند و اکنون آن محل آبادي دارد و مسجدي 
   .خیمه زده بود ساخته شده است

که ده ) ص(عموي حضرت رسول  بن الحارث بن عبدالمطلب پسر راء که قبر عبیدةدر بین بدر و مدینه قریه ایست بنام صف
 از یاران بزرگ حضرت بوده و مورد لطف و عنایت بود و در جنـگ  است و عبیدةسال از آنحضرت بزرگتر بود در آنجا 

بن ربیعه مجروح گردید و علی و حمزه بکمک او رسـیده عتبـه را کشـتند و عبیـده در      داکاریها کرد و از دست عتبۀبدر ف
   .مراجعت از بدر در قریه صفراء وفات یافت و در همانجا مدفون گردید در آن هنگام شصت و سه سال عمر داشت

  کتابخانه حرم نبوي
مقدس حـرم نبـوي کـه در پشـت حـرم مطهـر واقـع اسـت بـا آقـاي حـاج             49نهشنبه براي زیارت کتابخا بعد از ظهر روز سه

  .ابوالفضل حاذقی و چند نفر دیگر از رفقا رفتیم
متصدي این کتابخانه پیرمردي بود بنام شیخ ابراهیم السالم که از فقهاء و مدرسین بود ابتدا خـود را معرفـی نمـودیم کـه از     

ایشان بدون مقدمه ابتـدا اظهـار داشـت کـه مـن از       .ایم نه و مالقات شما آمدهزائرین ایرانی هستیم و به قصد زیارت کتابخا
هستند و آنها را دوست ندارند بقدري منزجرم که از آنها بیشتر از کفـار تنفـر و    »ابوبکر وعمر «کسانی که مخالف باشیخین 

و دوستداران او را و کسانیکه ) ص(رسول نگارنده گفتم البته ما تمام اصحاب .انزجار دارم و البته شما این حالت را ندارید
اند دوست داریم و این اختالفات که بین مسـلمین بواسـطه ایـن قبیـل امـور ایجـاد شـده باعـث          بدیانت اسالم خدمت کرده

ضعف و انحطاط مسلمین است و باید مرتفع گردد سپس آقاي حـاج حـاذقی رشـته سـخن را در دسـت گرفتـه گفتنـد مـا         
انـد و عقـالء و دانشـمندان مـا      سالم خدمت کـرده و تـرویج دیانـت نمـوده    او معتقدیم که آنها به  مجید میکنیمشیخین را ت

توهین نمیکنند و اجازه نمیدهند و ایـن قبیـل امـور ممکـن اسـت از نادانـان سـرزند و        ) ص(بهیچوجه نسبت بصحابه رسول 
از اختالفات ما استفاده کنند و آنها ذلت ما را  بیگانگان و دشمنان هم که اغراض دیگر دارند آنرا دامن میزنند و میخواهند

   50.میخواهند ازینرو این قبیل تهمتها را بما میزنند تا قلوب برادران اسالمی سنی ما را نسبت بمامنزجر کنند

                                                
شدیم از مکـه بـه مدینـه از     مشرّفکه در مالزمت پدر بزرگوارم براي عمره ) 1385رجب ( 1339نگارنده در زمستان  - 48

م توفقی نمـوده و مـدفن شـهدا را کـه     کیلومتر است و آسفالت شده بود با اتومبیل رفتیم و در قریه بدر ه 425که  جدهراه 
 متر تا جاده فاصله دارد زیارت کردیم و بطوریکه راهنما میگفت سیزده نفر از شهداء باین اسامی  1500حدود 

  .کتابخانه را در آنجا کتبخانه گویند -  49
ذر، ه مبشـربن عبدالمنـ  بـن سـراق   صفوان بن وهب، حارثـۀ   دبن مخیثمه،در آنجا مدفون میباشد عمربن ابی و قاص، سع - 50

  بـن الحـارث،   عمربن الهمام یزیدبن الحارث، عـوف  بن صالح، عاقل بن بکر، رافع بن معلی، مهجعۀ ذوالشمالین بن عبدعمر،
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محل فعلی کتابخانـه محلـی اسـت کـه فاطمـه       :پس از شنیدن این جواب بما خوش آمد گفت و شروع بسخن کرده گفت
کـه متصـل   ) ع(اش فاطمـه زهـرا    جـده در آن اقامت گزیده بود چون فاطمه ابتدا در خانـه  ) ع(ا الحسین صغري دختر سیدن

در زمان عبدالملک پسرش ولید از طرف او والی مدینـه بـود عبـدالملک بـاو      بعداًبوده سکونت داشت و) ص(بخانه پیغمبر
لید موضوع را باطالع فاطمه صغري رسانید او در نوشت که مسجد را وسیع کند و خانه فاطمه را ضمیمه مسجد قرار دهد و

خود را از دست نمیدهم و فعال در اختیار من است و راضی نیستم کـه جـزء مسـجد     جدهجواب اظهار داشت که من خانه 
فرمـوده کـه قبـور    ) ص(شوم مجدد گفت که امر عبدالملک است فاطمه گفت بر فرض من راضی شوم جدم رسـول خـدا  

ام میباشد نمیتوان جزء مسجد قرار داد ولیـد موضـوع را بـه عبـدالملک      جدهندهید و این خانه چون قبر خود را مسجد قرار 
اطالع داد عبدالملک نوشت که اگر فاطمه خانه را تخلیه نکرد خانه را روي سر او خراب کنید موضوع به اطالع او رسـید  

ن فرستاد و آنها شروع بخرابی کردند ولی فاطمه بیرون گفت بهیچوجه بیرون نمیروم ولید چند نفر را براي خراب کردن آ
نرفت تا آنکه ابوایوب انصاري از اصحاب که تا آن موقع زنده بود با جابربن عبداهللا باصرار زیاد فاطمه را راضی بـه بیـرون   

د که فاطمه از نکشیآمدن نموده و فاطمه بیرن آمد و درین محل که فعال کتابخانه است منزل گزید ولی هنوز یکسال طول 
ثر نتوانست در مدینه بماند و به مصر مسافرت نمود و در آنجا بر اثر کدورت زیاد وفات یافت سپس با شدت کدروت و تأ

د  دست بطرف پنجره اطاق اشاره نموده منزلی را که روبروي آن بود نشان داد و گفت ایـن خانـه جعفـربن    اسـت  ) ع( محمـ
فات یافت و خانه پهلوي آن خانه ابوایوب انصاري و متصل بدان خانه عثمان بن عفان که در آنجا متولد شده و درهمانجا و

ن هم درباالي سر در آن همین قسمت نوشته شده اسـت خانـه سـایر اصـحاب نیـز      واند و اکن بوده که او را در همانجا کشته
  .متصل بآنها در اطراف مسجد بوده است

شخصـی احمـد عـارف حکمـۀ اهللا بـن      موقوفات آن گفت که این کتابخانـه  آنگاه راجع به پیدایش کتابخانه و مصارف و 
آستانه مقدسه نبوي علـی صـاحبها    قمري آنرا وقف 1266بوده و در سال اهللا الحسینی بوده که تمام کتب آن خطی  عصمۀ

اشد و تمام آنها نه طال در آمد آن میبمبول دارد که سالی چندین هزار جیالف تحیه نموده است و موقوفات زیادي در اسال
خودم بمصرف خدام کتابخانه و خرید کتـاب میرسـید ولـی دوازده سـال تمـام اسـت کـه بهیچوجـه          بعداً توسط پدر من و

نمودیم مفید  سابقاًرا بخارج ممنوع نموده و اقداماتی که  هدولت ترکیه اجازه پرداخت آنها را نداده و ارسال این قبیل وجو
ی خود را فروختم و حقوق خدام را پرداختم تا آنکه دولت سعودي موافقت نمود که خود از نیفتاد و من مجبور شدم دارائ

اوقاف عربستان مقدار مختصري ماهیانه بپردازد تا کتابخانه تعطیل نشود پس از آنکه دولت ترکیه تغییر کرد و جالل با یـار  
شد ازینرو من شرحی به رئیس جمهور ترکیه  ور شد دولت ترکیه به امور دیانتی نزدیکترلیدر حزب دموکرات رئیس جمه

اي بمن رسید که بآن سـفارت   نامه جدهدرین باب نوشتم و ایشان جواب موافق دادند و پس از چندي از سفارت ترکیه در 
امیرمدینـه از موضـوع مطلـع شـد و      بعـداً  .رفته و مبلغی در حدود پنج شش میلیون لیره بابت درآمد چند ساله دریافت دارم

ه کـ ض امیر فیضل فرزند ابن السعود و زیر خارجه رسانید ایشان مرا احضار کرده و گفتند تو نباید به سفارتخانه بروي بلبعر
وقه را توسط وزارت خارجه سعودي بفرستند چون منظورهاي سیاسی هـم دارنـد مـن بهمـین ترتیـب      بنویس که حقوق مع

دولـت هـم بهیچوجـه     .را بخود شـما تسـلیم میکنـیم نـه بـدولت     شرحی بسفارت ترکیه نوشتم ولی جواب دادند که ما پول 
   .موافقت نکرد که من این پول را بگیرم لذا فعال باز معوق مانده است

                                                                                                                                                   
 . ام بعض آنها در کتب رجال ما ذکر نشده استمعود بن حارث، ولی ن
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آنگـاه راجـع بـه     .از رفتار دولت سعودي خیلی شکایت کرده و عملیات آنهـا را نکـوهش نمـود و مـا سـاکت بـودیم       بعداً
یاد است وخودم ددارد که روبازجلد کتاب خطی دارد و کتب چاپی هم زیاد  11223کتابخانه گفت که این کتابخانه فعال 
کنند وغیرازاین اوقات که موقع حج وازدحام است  می اب ازکتب اینجا استفاده کاملنیزدرینجا درس حدیث میگویم وطلّ

 .نظـم و ترتیـب هسـتم   آینـد وخـودم مراقـب     می درسایر اوقات تا سه ساعت ازشب مرتبا طالب براي استفاده ازکتب اینجا
شود ولی به تمـام زبانهـاي اسـالمی موجـود      نمی غیراسالمی مثال انگلیسی یا فرانسه یافتدرتمام کتابخانه کتابی به زبانهاي 

است وهرقسمتی وهرعلمی جاي معینی دارد که پیدا کردن کتاب خیلی آسـان اسـت آنگـاه ازکتـب خطـی خیلـی نفـیس        
ه کتاب احیاء العلوم غزالی بود که خیلی نفـیس وداراي خطـی بسـیار زیبـا وتـذهیب      مجلداتی براي مشاهده آوردند ازجمل

مون عباسـی  جمله قرآنی بود که گفت درخزانه مـأ زیارت کردیم از بود چندین قرآن خیلی اعلی نیزعالی وکاغذ مرغوب 
زین ومذهب شده وخـط خیلـی   بوده وقرآن دیگري که ازسلطان سلیم عثمانی بوده وتمام این قرآنها با وضع بسیار جالبی م

   .کتب دیگري نیز ارائه دادند .ساخت زیبائی داشت که بیننده را فریفته ومجذوب می
شیخین خیلی نارواست زیرا اینها خدمت باسالم کرده و آیاتی  شیخین را بیان نموده وگفت سب مجددا موضوع سب بعداً

نگارنده گفتم ما به هیچ وجه بـد   .نداشته اند و نباید ازآنها بد گفتت ازمال و جان دریغ ندرباره آنها نازل شده ودرراه دیا
و باتحاد مسلمین است وازجهالـت عـوام سـنی     نمیگوئیم وبلکه روا نمیدانیم ومعتقدیم که امروز با ید چیزهائی را که مضرّ

خارج از دین میدانند از  ه راکه ایجاد اختالف نموده یا مانند عقیده جهال اهل سنت که شیع مانند سبشود  شیعه ناشی می
را جـائز نمیداننـد و وظیفـه شـما      و یگانگی را ایجاد نمایند والبته دانشمندان و بزرگان شـیعه سـب  اتّحاد  بین برود و وسائل

دانشمندان اهل سنت نیز آنست که پیروان خود را ازتعصـبهاي جاهالنـه بیـرون آورده و بآنهـا بفهمانیـد کـه شـیعه و سـنی         
مخصوصا پدر بزرگوار من جناب آقاي صالحعلی شاه پیشواي درویشان نعمه اللهیه درین قسـمت تاکیـد زیـادي    برادرند و 

سپس آقاي حاج حاذقی شرحی دریـن   .دارند و راضی نیستند که این قبیل امور که موجب دشمنی است وجود داشته باشد
خاوله در مدینه که به تشیع معروفند رفتار خوبی ندارنـد و  گفتند این فرقه ن بعداً باب بیان نمودند که رفع شبهه از ایشان شد

شیخین میکنند و ما را نسبت به شیعه بدبین مینمایند و خوبست طوري کنید که رفتار اینها تغییر کنـد تـا رفـع شـبهه از      سب
   .ون آمدیمما نیز موضوع را تصدیق نموده و از اظهار محبت ایشان متشکر شده و تودیع نموده بیر .اهل سنت بشود

  حرکت از مدینه 
نموده در جمعه نیز براي نماز جمعه که در حرم نبوي خوانـده شـد حاضـر     توقّفروز چهارشنبه و پنجشنبه را نیز در مدینه 

شدیم و امام ابتدا دو خطبه خواند و گفت اسالم بر پنج رکن بنا شـده یکـی شـهادتین دیگـر نمـاز و زکـوه و روزه و حـج        
ایـد جـدیت کنیـد کـه معصـیت خداونـد ننمائیـد بـه          ان کرد و گفت شما که اکنون براي حج آمدهسپس اهمیت حج را بی

خصوص در این امکنه مقدسه بیشتر مراقب باشید و از صمیم قلـب توبـه کنیـد کـه خداونـد دربـاره توبـه کننـدگان بقلـب          
باشید و در خطبه  بر معاصی داشتهصرار فرموده اولئک یبدل اهللا سیاتهم حسنات نه آن که فقط توبه زبانی باشد و در عمل ا

را بیان نموده سپس کالم خود را به آیه شریفه ان اهللا یامر بالعدل و االحسـان الـخ خـتم    ) ص(بر رسول  دوم فضیلت صلواة
بعد از ظهر یکساعت بغروب بفرودگاه آمدیم و چون جمعیت مسافرین زیاد و هواپیمـاي زیـاد هـم موجـود نبـود مـا        .کرد

نمودیم و روز بعد نیز بهمین جهت تا ظهر نوبت بما نرسید و معطل شدیم و در این مدت با چند نفر از  توقّفار شب را ناچ
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رئـیس   51ار مصري و ترکی و مراکشی آشنائی پیدا کرده و مذاکراتی نمودیم از جمله با یکنفر بنـام المکـی بـن مسـعود    زو
کـه جـوان مطلـع و     )الشـریفه بالقصـرالملکی   53المحکمـه  سـکریتر (52دفتر محکمه عالیـه قصـر سـلطنتی مـراکش در ربـاط      

تی کردند از جمله نظریه مردم را راجع به حکومـت  سوأالایران از ما  و ایشان از اوضاع .دانشمندي بود آشنائی پیدا کردیم
دولـت رزم آراء  رزم آراء پرسیدند نگارنده گفتم مردم بطور کلی از دولتها انتظار اصالحات را دارند و همین انتظـار را از  

نیز دارند ایشان گفتند رزم آراء خیلی دیکتاتور است و مقید نیست رعایت تمایالت ملت را بنماید نگارنده گفتم اکنون ما 
ن نمیکنم امروزه در دنیاي آزاد دیکتـاتوري محـض پیشـرفت داشـته     امدتی است که از ایران دور و اطالع نداریم ولی گم

  .نیستم نمیتوانم در این موضوع بیان جازم و قطعی در تصدیق یا تکذیب شما نمایم باشد و من چون وارد در سیاست
خـوب و مـردم بـه امـور      ۀًسپس نگارنده از اوضاع مذهبی مراکش پرسیدم جواب داد که اوضاع مـذهبی در مـراکش نسـب   

آنجا زیادنـد ولـی چـون     صوفیه در سالسل :گفت ؟پرسیدم آیا در آنجا سالسل صوفیه وجود دارند .مذهبی عالقمند هستند
مشایخ آنها بوظائف خود کامال عمل نمیکنند و مقید بکسب و کار نیستند و تنبلی را پیشه خـود میکننـد و انتظارکمـک از    

اند نگارنـده گفـتم البتـه ایـن اموریکـه شـما اظهـار         دار نموده و مردم را بدبین کرده را لکه تصوفازینرو نام دیگران دارند 
توجه دل است بخداوند و حفـظ نـوامیس مقدسـه شـریعت والبتـه       تصوفاست زیرا اساس  تصوفصول میدارید مخالف ا

افتخار میکـنم و سلسـله مـا سلسـله      تصوفالزمه آن این است که دست از کار دنیوي هم برندارند و خود من نیز بانتساب ب
است که سالک راه خدا نبایـد تـرك کسـب و     اللهیه از سالسل صوفیه شیعه میباشد و یکی از مختصات سلسله ما این نعمه

و توجه به حق با کار دنیا منافـات نـدارد و چـون     "دست بکار و دل با یار"کار دنیوي کند و مثل معروفی است نزد ما که 
درین دنیا انسان احتیاج به پوشاك و خوراك و سکنی دارد باید درصددتهیه آنها برآید و اعاشه کنـد و ایـن امـر یـا از راه     

او ایـن بیـان    .سب است یا دزدي یا گدائی شق دوم و سوم در شرع مقدس اسالم حرام است پس شق اول را باید گرفتک
را پسندید و مذاکرات دیگري نیز به میان آمد سپس از خط سیر ما پرسید گفـتم قصـد داریـم گردشـی در ممالـک عربـی       

یشان وارد شویم نگارنده اظهار تشکر کرده گفتم اگـر از  بکنیم خواهش کرد که به مراکش هم برویم و در رباط به منزل ا
  .آن حدود آمدیم البته شما را مالقات خواهیم کرد

در فرودگاه ناراحت بودیم و در آنجا خوش نگذشت چون وضعیت جا و خوراك و آب آن مرتب نبـود   توقّفدر مدت 
ه بـود خیلـی بـدو گـران و آب هـم از      و جمعیت مسافرین هـم خیلـی زیـاد و هـوا گـرم بـود خواروبـار مختصـري هـم کـ          

   .آوردند ازینرو مجبور بودیم قناعت کنیم شهرمی
شـدیم و چـون در انتظـار حرکـت      جـده زظهر وارد فرودگـاه  بعـداً یکساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر حرکت کرده و سه 

به شهر نرفته و درهمانجا چـادري   هواپیما بودیم و بایستی روز بعد که روز شانزدهم مهر بود با هواپیما حرکت کنیم ازینرو
کردیم ولی بواسطه زیادي جمعیت مسافرین و نبودن هواپیماي کافی از طرف شرکت هواپیمائی ایران و  توقّفتهیه نموده 

عدم توجه و مراقبت دولت ایران و شرکت هواپیمائی براي تهیه وسـایل آسـایش مسـافرین مـا نیـز موفـق نشـدیم کـه روز         
از وضعیت خود و مراقب نبودن دولت ایران شاکی و ناراضی بودنـد و البتـه ایـن     عموماًو مسافرین شانزدهم حرکت کنیم 

                                                
 .لمه مکی را معمول دارندمراکشیها به جاي کلمه حاج و حاجی که سایر مسلمین استعمال میکنند ک - 51
 .رباط پایتخت مراکش است -  52
 . کلمه سکریتر که بعضی ممالک عربی استعمال میکنند وبعضی رئیس دفتر و منشی و دبیر کل است - 53
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عدم مراقبت براي ایرانیان موجب توهین وعقب افتادگی از سایر مسلمین بود چون سایر ممالک در تهیه وسائل آسـایش و  
ایـن امـر سـبب شـد کـه       نمودیم توقّف جدهرودگاه سه روز در ف رفاه تبعه خود در آنجا بیشتر کوشش داشتند و ما مجبوراً

نه و حاج ابوالفضل حاذقی و حاج سید ذبیح طچند نفر از همراهان از جمله آقایان امیر مصطفی خان امیر سلیمانی مشیرالسل
 اهللا ملکپورو حاج سلطان حسین رخشانی و آقاي دکتر صائبی از پزشکان اعزامی دولت ایران تصمیم گرفتنـد در مراجعـت  

اقدام کنند که براي ترتیب امور حج اقدام کننده اداره اي در وزارت امور خارجه تشکیل شود که تمام سـال دائـر بـوده و    
  .54ایرانی اشکاالت فراهم نشود و پس از مراجعت موفق هم شدند  حجاجرسیدگی کنند که براي  اامور حج ر

   حجاجاطالعات مربوط به 
دي را وداع میکنیم بـی مناسـبت نیسـت اطالعـاتی کـه راجـع بـه حاجیـان کسـب شـده           در اینجا که مملکت عربستان سعو

  .بنویسیم
نموده بدین مضمون است عده حاج واقـف در   جدهتلگرافی که وزارت امور خارجه عربستان سعودي به سفارت ایران در

نفر با اتومبیل از راه مدینه و چهـار  1247 نفر با هواپیما و 13659نفر از اینها از راه دریاو  83936عرفات پانصد هزار نفر که 
 108429نفر از راه صحرا از راه عراق و کویت آمده بودند که جمعا  5587هزار نفر با اتومبیل از راه صحرا از راه ریاض و 

همه  نفر که 99نفر میشوند و بقیه از خود عربستان سعودي و نواحی آن بودند عده متوفیات در عرفات بیست نفر و در منی 
ایرانی هم بطوریکه از  حجاجنه بر اثر امراض مسریه راجع به . اند آنها از ضربت آفتاب و ضعف عمومی و پیري از دنیا رفته

بطـور کلـی دریـن    هـا   یکنفر مطلع شنیدم عده آنها در حدود سه هزار و هفتصد نفر بوده و شش نفر تلفات داشتند و ایرانی
رفتند یا از دمشق با هواپیمـا رفتنـد    جدهاتومبیل به بیروت رفته و از آنجا باکشتی یا هواپیما به سال یا از راه هوا آمده و یا با 

  چون در سال قبل که از راه صحرا آمده بودند 
  .خیلی بزحمت و مشقت افتاده اتومبیل در ریگ مانده بود ازینرو دولت ایران حرکت را از راه صحرا ممنوع کرده بود

مصـر   :راسـت ذکـر شـده از اینقرا   1329آبـان   26 تـاریخ  484بطوریکه در اطالعات هفتگی شماره  خارجی حجاجو آمار 
 .3193یمـن  . 3549سـودان  . 3873آفریقـاي شـمالی    .3877ماالیا  .7241ترکیه  14091هندوستان  .14882پاکستان  24459
نفـر بـا هواپیمـا و     3308فرو از ایرانیهـا هـم   ن .181چین  .661فیلیپین  .991اندونزي  .1075لبنان  .1073عراق . 1861سوریه 

  .بقیه با کشتی مسافرت کرده بودند

                                                
از وزارت خارجـه بـه وزارت کشـور منتقـل      بعداًاین اداره که بهمت آن آقایان تشکیل شد بتدریج توسعه پیدا کرد و - 54

س جزء اداره کل اوقاف گردید و مرتب بر اهمیت آن افزوده شد واکنون از مهمترین ادارات سازمان اوقـاف  گردید و سپ
ایرانی خیلی مرتـب و در آسـایش هسـتند و مـورد      حجاجبطوریکه امروز وضع . میباشد و در امور حج کامال مراقبت دارد

 .یر ممالک میباشدتمجید و ستایش دولت عربستان سعودي و سایر هیئت هاي اعزامی سا
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  سوریه و لبنان
  بسوي دمشق  جدهحرکت از 

حرکت نموده ومقدارزیادي  جدهزظهر با هواپیما ازبعداًساعت دو ونیم  1329مهرماه  18مطابق  1369ذج  28روز سه شنبه 
پیموده آنگاه ازباالي کوههاي خشک و گرم عربستان وهاشمی اردن عبور کرده و روي دریا راه  بعداًازکناردریاي سرخ و

باشد به پایان رسانیده ووارد فرودگاه دمشق  زظهر این مسافت را که درحدود هزارو چهارصد کیلومتر میبعداًساعت هفت 
ه شهر آمده ودرفندق قصـرالفردوس  شدیم وازآنجا ما را به قرنطینه براي استحمام بهداشتی بردند وپس ازاستحمام ازآنجا ب

الکبیر که درشارع سنجقدار شارع ناصري واقع است رفتیم ولی رفقـا چـون خیلـی دیرشـده بـود شـب را درقرنطینـه مانـده         
   .علی نوري منزل نمودند محمدوروزبعد به شهر آمدند ودرمحله خرابه شارع االمین منزل سید 

ومـدفن سرحضـرت   ) ع(ومقـام زیـن العابـدین      55)ع(س الحسـین  جا مقـام رأ ن جامع اموي رفته ودرآنصبح آنروزبراي دید
درجامع اموي چهارمحراب بزرگ وجود دارد کـه هرکـدام مربـوط بـه یکـی ازمـذاهب اهـل         .رازیارت کردیم )ع(یحیی 

وامـام   ر شافعیان شروع نمـوده ن ومکبذّحیث مکان پیدا نشود اول وقت موسنت است وبراي اینکه مزاحمتی درموقع نمازاز
مومین متفرق شده وامام حنفی شروع میکند وپـس ازاو مـالکی وپـس ازاو    خواند به محض سالم گفتن اومأ می شافعی نماز

   .کنند می حنبلی نمازمیخواند ولی نمازجمعه راامام حنفی میخواند وهمه به او اقتدا
ا که وزیـر مختـار ایـران در کشـور سـوریه      رباشد رفته وآقاي مشفق کاظمی  می 56روزبعد به سفارت ایران که درشارع ردا

ایرانی  حجاجسئوال کردند و بطور اختصار مذاکره نمودیم که وضعیت  حجاجباشد مالقات نموده و ایشان از وضعیت  می
دهنـد و متوجـه دیانـت میکننـد      می بهیچوجه خوب نبود و دولت ایران درین دوره که همه جا مردم را بسوي مذهب سوق

   .با آسایش و آبرومندي بتوانند این فرضیه بزرگ مذهبی را انجام دهند حجاجباشد که  باید مراقب امور حجبیشتر از این 
این مقام مقدس همانطور کـه در   .بقریه راویه رفتیم) ع(پس از بیرون آمدن از آنجا براي زیارت حرم مطهر حضرت زینب 

و براي دوستداران آن حضـرت خیلـی حـزن انگیزاسـت و آثـار       خیلی با عظمت و ابهتام  هنوشت مشروحاًیاداشتهاي سابق 
دهد که بـدن پـاك وگـوهر تابنـاکی      شجاعت وشهامت و صبر و استقامت از در و دیوار آن نمایان و بصاحبدالن نشان می

  .آورد دردل این خاك پنهان است و هر دل آگاهی در مقابل آنمقام بزرگ سرتعظیم فرو می
  صاحب نظران خواهد بود جدهسالها س    تو بود بر زمینی که نشان کف پاي 

پس از زیارت آن مقام منیع مراجعت نموده و بقبرستانی که در باب الصغیر واقع اسـت رفتـیم و بزیـارت قبوراهـل بیـت ام      
 بعـداً  شـدیم و  مشرّفکلثوم و سکینه و فاطمه صغري و عبداهللا بن زین العابدین و عبداهللا بن جعفر الصادق و روس شهداء 

عصـر هـم بـه زیـارت قبـر شـیخ محیـی         .که مطعم بسیار خوبی است مانند هر روزه صرف نمودیم 57نهار را در مطعم ادلبی
  .الدین العربی رفتیم

   آرامگاه شیخ محیی الدین
   .کوه قاسیون معرف به صالحیه واقع شده است نهدامآرامگاه شیخ در قسمتهاي مرتفع شهر در

                                                
 .ام دراینجا ازشرح و تفصیل خودداري شد چون موضوعات باال رادریادداشتهاي سفرگذشته مفصل شرح داده - 55
 ردا بضم راء مهمله و بعد از آن دال مهمله - 56
 .اي از توابع حلب است ادلب قصبه - 57
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حـاتمی طـائی مشـهور بـابن العربـی از بزرگـان عرفـاي اسـالم و داراي          محمدبن علی بن محمدابوبکر  58شیخ محیی الدین
در شـهر مرسـیه متولـد شـده و چـون اعـراب بـه تمـام          560اصال اهل اسپانیا و در رمضان  .تالیفات زیادي در عرفان میباشد

ی مـدین کـه از بزرگـان    شـیخ ابـ  در طریقت خـدمت   .خاك اسپانیا اندلس میگفتند ازینرو به اندلسی مشهور گردیده است
کوه قاسیون معروف بصالحیه که  نهدامدر دمشق از دنیا رفت و در  638شیخ در ربیع الثانی سال  .ارادت داشتهاقطاب بوده 

امروز درداخل شهر دمشق میباشد مدفون گردید و آرامگاه او از زیارتگاههـاي معـروف آنجـا میباشـد کـه شـرح آنـرا در        
   .ام الک عربی مفصال نوشتهیادداشتهاي سفر بمم

وفات یافته مـدفون گردیـده    663شیخ سعدالدین که در سال و 653در پشت سر او قبر دو فرزندش شیخ عمادالدین متوفی 
دیگر عارف بزرگوار ایرانی شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار جوالقی همدانی معروف به شیخ عراقـی نیـز   

الدین بنا بـه آنچـه    تولد شیخ فخر .اند در جوار شیخ محیی الدین مدفون گردیده التش مذکور داشتهطبق آنچه در تاریخ حا
در دمشق از دنیا رفت و در صالحیه مدفون  688بوده و در ذیقعده سال  610یا  606از بیشتر تواریخ استنباط میشود در سال 

در همانجا مدفون گردیده است ولی در مزار شیخ محیـی   گردید و فرزندش شیخ کبیرالدین اسمعیل نیز بطوریکه مینویسند
الدین و اطراف آن نامی از شیخ عراقی و فرزندش نیست و اثري از قبر آنها دیـده نمیشـود و محتمـل اسـت پـس از تعمیـر       

فخرالدین  آنجا که در زمان سلطان سلیم عثمانی واقع شده از بین رفته باشد در صورتیکه این نیز بعید بنظر میرسد زیرا شیخ
   .از مشاهیر عرفاء و مورد توجه اهالی آنجا نیز بوده است

   :مزار شیخ محیی الدین مورد توجه و عالقه کامل مولوي نیز بوده و در دیوان خود درین باب میفرماید
  جان داده و دلبسته و شیداي دمشقیم    ما عاشق و سرگشته سوداي دمشقیم 
  در طلبش غرقه دریاي دمشقیمکان    اندر جبل صالحه کانی است زگوهر

  ) ع(سیده رقیه دختر حسین 
بـا اهـل     )ع(رفتیم رقیه دختر کوچـک حضـرت حسـین    ) ع(صبح روز جمعه براي زیارت مرقد حضرت رقیه دختر حسین 

را بیت به شام آمده و پس از خواب دیدن پدر و فرستادن یزید سر پدر را براي او و گریه زیادي که نمود از دنیا رفت و او 
آور اسـت و سـنی و شـیعه بـه زیـارت       ند مزار آن طفل مظلوم خیلی حزنبداشتند دفن نمود توقّفدر همان محل که اسراء 

تیسیر مخزومی که مذهب شافعی دارد و خطیب  محمدمتصدي آنجا شخصی است به نام شیخ  .آمده و بدان تبرك جویند
هم میکند پس از احوال پرسی از ایشان شرح حال رقیه و  و خادم آنجا است و بطوریکه خودش گفت تدریس علوم دینی

آنگاه نگارنده از محل دروازه ساعات که در همان نزدیـک واقـع شـده اسـت      .براي ما بیان نمود مشروحاًطرز وفات او را 
ردنـد و  پرسیدم ایشان گفتند این دروازه قبل از اسالم باب الفرادیس نامیده میشـد پـس از آنکـه مسـلمین دمشـق را فـتح ک      

درینجا شـهید شـده و اجسـاد آنهـا را     ) ص(خالدبن ولیدازاین دروازه وارد شده و عده زیادي از مسلمین و اصحاب رسول 
هـا   ها از کشـته  اي که پشته مشقیان آنجا را باب الکرادیس یعنی دروازهددر همانجا در زیر دروازه و اطراف آن دفن کردند 

الشهداء نامیدند بعدها که اهل بیت نیز از آن دروازده وارد شدند باب السعداء گفتنـد  گفتند ولی مسلمین آنرا باب  دارد می
   .و کلمه سعداء بتدریج بر اثر کثرت استعمال تبدیل بساعات شده است

  حجربن عدي کندي 
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ضم حـاء  ب(حجربن عدي  .کیلومتري شام واقع است رفتیم 25براي زیارت قبر حجربن عدي که در قریه عذراء که در  بعداً
و از بزرگترین صحابه امیرالمومنین و حسن  )بکسرکاف بنابر مشهور و بفتح بنا بر قولی( هاز قبیله کند )مهمله و سکون جیم

را درك کرده و با برادر خـود هـانی نـزد آنحضـرت بـه شـرف اسـالم        ) ص(بود اواخر زمان حضرت رسول ) ع(و حسین 
ه و شام شرکت داشت و قریه عذراء توسط او فـتح شـد کـه خـودش در     گردید و در زمان عمر در جنگهاي قادسی مشرّف

   .تکبیر گفته استسفر آخر خود در آنجا گفته بود من اول کسی از مسلمین هستم که در این نواحی 
وبـا   درزمـان معاویـه مـوقعی کـه زیـاد والـی کوفـه شـد        . حاضر بود  )ع(درجنگ جمل وصفین ونهروان نیزدررکاب مولی 

سختگیري داشت وجمع زیادي را کشت حجر بااو بنـاي مخالفـت را گذاشـت ودرهمـه جـا ازاوبـدگوئی         )ع(پیروان علی 
کرد زیاد شکایت اورا به معاویه نوشت معاویه امرکرد که اورابه شام بفرستند زیاد اورا با وائل بن حجرحضرمی به شـام   می

) ع(معاویه گفت آنها را به تبري از علـی  به معاویه دادند فرستاد وبیست نفرهمراه او بودند موقعی که به عذرا رسیدند خبر 
وادار کنند هر کدام قبول کرد آزاد شود و هر کدام نپذیرفت او را بکشند و حجـر و ده نفـر از پیـروان نپذیرفتنـد و ده نفـر      

آنها تبري جستند اند که نصف  بعضی هم همراهان او را چهارده و بعضی هم یازده گفته .دیگر که تبري جستند آزاد شدند
گفـت مـن بـا     بعداً موقعی که خواستند او را بکشند اجازه خواست که دو رکعت نماز بخواند و نماز را خیلی مختصر کرد

آنکه عالقه زیادي به نماز دارم و خوشترین اوقات من موقعی است که به نماز مشـغول هسـتم نمـاز را مختصـر کـردم کـه       
حجـر خـواهش کـرد اول     .همراهان حجر که تبري نجست فرزندش بـود  59از جمله .گمان نکنید من از کشته شدن میترسم

اي چنـد  خود عاشق است که بـر  تعجب و استهزاء گفتند چقدر بحیوة پسرش را بکشند بعد او را فرستادگان معاویه با حال
م اگـر فرزنـدم   چنین نیست بلکه علت آنست که میترس :گفت .خیر حاضر است فرزندش را جلوي چشمش بکشنددقیقه تأ

ر من نزد خداوند بیشتر میشود سـپس چـون قاتـل    جبعد از من زنده بماند از شما بترسد و تبري جوید و باضافه باین ترتیب ا
و را بکشد گفت پس از قتل من اسلحه مرا بیرون نیاورید و خون مرا نشوئید که با همین حـال جلـو معاویـه را در    خواست ا

ت شهامت گردن را جلوبرد و قاتل او را بدرجه رفیعه شهادت رسانید و کسانیرا هم که تبري عالم جزاء بگیرم سپس با نهای
  .اتفاق افتاد 50و بنا بقولی در سال  53و بقولی در  51لمه در شعبان سال ؤنجستند با او کشتند و این قضیه م

نفرت آنها را از معاویه چنـدین   یدو همه بزرگان صحابه و تابعین اثر عمیق بخش) ع(شهادت حجر در حضرت سیدالشهداء 
در جواب نامـه معاویـه کـه حضـرت را تهدیـد      ) ع(برابر کرد که همه در همه جا از او بدگوئی میکردند و حسین بن علی 

   .کرده بود نامه خیلی تندي به معاویه نوشته و از جمله خطاهاي بزرگ او قتل حجر و یارانش را ذکر فرمود
 حضرت بطور تمسخر گفت آیا شنیدي که با حجربن عدي و یارانش چه کردند فرمود بلکه تـو معاویه در موقع مالقات آن

ه کردي عرض کرد ما آنها را کشتیم و کفن کردیم و نماز خواندیم حضرت بطور تمسخر فرمود ولی ما اگر شیعیان ترا چ
خود معاویـه تـا    .ر شد و بدگوئی کردلی متغیبکشیم نه آنانرا کفن میکنیم و نه نماز میخوانیم و نه دفن میکنیم عایشه نیز خی

آخر میگفت مرا چکار بود با حجر و گفت من هر که را کشتم براي او گناهی در نظر میگرفتم جز حجر که نمیـدانم بچـه   
   .گناه او را کشتم

بغـداد واقـع   ما براي زیارت حجر از دمشق حرکت کردیم ابتدا بقریه دوما که در ده کیلومتري طرف شـمال دمشـق در راه   
کیلـومتري و قریـب دو کیلـومتراز جـاده بغـداد منحـرف اسـت         25کـه در   است رسیدیم و از آنجا عبور کرده بقریه عذراء
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قبر حجر در مسجدي در پشت آبادي واقع شده و اخیرا توسط حاج مهدي بهبهانی کـه از مـردان خیرخـواه میباشـد      .رفتیم
بسم اهللا الـرمحن الـرحيم   " :شده و این عبارات روي آن نوشته شده استتعمیر و سنگ قدیمی آن نیز در روي قبر نصب 

رسول اهللا و صـيفي بـن فسـيل     مل رايةكان هذا الضريح اصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم حجربن عدي حام
ن عبـارت معلـوم   کـه ازیـ  " بن ضبيعه و كرم بن حيان و حمرزبن شهاب السعدي و شريك بن شداد احلضـرمي  لشيباين و قبصةا

   .اند میشود که مقتولین شش نفر بوده
موقعیکه وارد مسجد شدیم متولی مسجد که امام جماعت و جمعه نیز بود از منزل خود آمد و ما را راهنمائی کرد از وضـع  

اطـراف  ها بـراي زیـارت از    جمعه عالقه زیادي بقبر حجر دارند و عموماًگفت مردم شام کردیم  سوأله آنجا مردم نسبت ب
رود ولی باطل فانی شدنی  در اینجا معلوم میشود که حق هیچوقت از بین نمی .یند و استشفاء میکنند و حاجت میخواهندمیآ

شقاوت و بیرحمی توسط پیروان معاویه کشته شد اینطور مـورد توجـه اسـت ولـی خـود معاویـه و       است حجر که با نهایت 
اي که هم اکنون شامیان بـه آنهـا دارنـد گمنـام هسـتند و قبـر معاویـه         عالقه خاندانش با آن جبروت که در شام داشتند و با

   .خرابه و در حقیقت محل زباله شهر است
  مولویه 

شـیخ مولویـه اکنـون شـیخ شـمس الـدین        .شب شنبه پس از نماز مغرب به تکیه مولویه رفته وشیخ ایشانرا مالقات نمـودیم 
فائق سعید نیابت از ایشان داشت و در آن شب  محمددند و برادر ایشان شیخ افندي میباشد که در آنموقع در خارج شهر بو

فائز رئیس سلسله شیبانیه نیز با ایشان نشسته بودنـد و نگارنـده بـا چنـد نفـر از رفقـا وارد        محمدایشان در تکیه بودند و شیخ 
وش آمـد گفتـه وخیلـی اظهـار محبـت      شده و خود را معرفی کردم که از درویشان سلسله نعمه اللهیـه میباشـم و ایشـان خـ    

نمودند سپس خودشان و آقاي شیخ فائز را معرفی نموده و هر کدام با اظهار خوشوقتی از مالقات مـا کـارت خـود را کـه     
کـردم آقـاي شـیخ     سـوأل سپس نگارنده از وضع کنونی سلسـله مولویـه    .داراي عکس نیز بود براي معرفی بنگارنده دادند

 سـوأل از رئـیس و شـیخ سلسـله     .وضعیت کنونی مانند سابق نیست و عالقه مذهبی کم شده است فائق جواب دادند محمد
باشند که فعال در خارج شام در مسافرت هسـتند و   نمودم گفتند شیخ طریقت مولویه اکنون شیخ شمس الدین برادر من می

شـت و از ترکیـه آمـده بـود و اقطـاب      من از ایشان نیابت دارم و شیخ ایشان شیخ سعید حلبی بود که در حلب سـکونت دا 
در ترکیه سکونت داشتند و از موقعی که حکومت جدید ترکیه بوجود آمد و اظهار مخالفت با مـذهب نمـود    سابقاًسلسله 

مجبور به ترك ترکیه شدند و به حلب آمدند و اکنون در ترکیه از بزرگان مولویه کسی نیسـت پیشـواي سلسـله در حلـب     
اشد که بستگی و اتصال با جناب شـیخ شـمس الـدین دارد پرسـیدم عـده درویشـان مولویـه اکنـون         شیخ مرتضی شامور میب

چقدر میباشند گفتند عده درویشان بواسطه اینکه عالقه مردم کم شده و در ترکیه هم جلوگیري شد فعال خیلـی کـم و در   
   .نفر بیش نیستند 300دمشق هفتاد و پنج نفر و مجموع آنها در همه جا در حدود 

پرسیدم از مولفات موالنا غیر از مولفات فارسی ایشان تالیف دیگري بزبان عربی یا ترکی نزد شما موجود هست یا نـه   بعداً
از مولوي اثري نزد ما نیست گفتم ولی نزد ما و بغیر از زبان فارسی هم موجود  جواب دادند که نزد ما فقط مثنوي و دیوان

ب فیه ما فیه که شیخ بهاءالدین ولد تقریرات موالنا را تحریر نموده و باین اسم نامیده بیش از این موجود است از جمله کتا
ایشان اظهار بی اطالعـی نمـوده و    .است و مجالس سبعه موالنا بفارسی که درترکیه به چاپ رسیده است و مکاتیب موالنا

سـی را بدانـد و از کتـب موالنـا اسـتفاده کنـد       اشتیاق به تهیه آنها داشتند پرسیدم آیا درمیان شما کسی هست کـه زبـان فار  
گفتند خیلی کم و بلکه نایاب است گفتم جاي تعجب است که شما بزبان فارسی آشنائی ندارید در صورتیکه زبان فارسی 
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م نمـوده و آثـار او بـدان زبـان بـاقی مانـده و       بدان تکلّ ادر حقیقت پس از زبان عربی زبان مذهبی ثانوي شماست که موالن
بزرگان شـما ایـن زبـان را تحصـیل      اقالًموالنا در دیوانش خود را اهل خراسان معرفی نموده است و حق این بود که خود 

میکردند تا بتوانند از فرمایشات موالنا استفاده نموده و به دیگران نیز بفهمانند و بنابراین ما خیلی بیشتر از شما از فرمایشـات  
مند میشویم و  ر در معانی آنها بهرهقه داریم زیرا بیشتر مجالس خود از خواندن آنها و تدبموالنا استفاده نموده بلکه بهتر عال

کتاب مثنوي پر ازحقایق و لطائف عرفانی و اسرار سلوك و دستورات اخالقی میباشد که سالک هر چه بیشتر در آن دقت 
 اقـالً رر معانی و جواهر اسـرار اسـت و   ون از دکند بهتر استفاده میکند و همچنین دیوان و تقریرات آنجناب هر کدام مشح

ه دنیا ترجمه شده است ایشـان  آنها را به زبان عربی یا ترکی ترجمه مینمودند چنانکه ببعض دیگر از زبانهاي حیخوب بود 
ت شما ام گفتم خوب اس ام مثنوي موالنا در مصر به زبان عربی ترجمه شده ولی من آنرا ندیده تصدیق نمودند گفتند شنیده

یت کنید و زودتر درصدد ترجمه ونشر آن باشیددرین قسمت جد.   
سپس نگارنده از مجالس ذکر آنها پرسیدم گفتند مجالس ذکر ما شبهاي جمعه و دوشنبه و مجالس مهم ما در ماه مبـارك  

بک فی نفسک اذکر ر  «پرسیدم ذکر شما جلی است یا خفی گفتند ذکر ما جلی است گفتم آیه قرآن است  .رمضان است
   :مولوي هم میفرماید» تضرعا و خیفه ودون الجهرمن القول 

  میرسد تا عرش و تخت یارشان   خامشند ونعره تکرارشان 
آنگـاه از نگارنـده پرسـیدند کـه ذکـر شـما        ،گفتند ذکري که بما رسیده و در مجالس بدان عمل میکنیم ذکر جلـی اسـت  

ست که باید سالک در همه حال و همه جا از آن غفلت نداشته و متوجه چطور است گفتم در سلسله ما دستور ذکر خفی ا
   .باشد

  نهفته چشم دل جانب یارمیدار    ا با همه کس در همه کار اندر همه ج
و این ذکر است که با کارهاي دنیوي مخالف نیست و درهر کاري میتوان بدان مشغول بود و از یاد خدا غفلـت نداشـت و   

ه است البته ذکر جلی هم پسندیده است ولی مشروط آنکه ارتباط با قلب داشته باشد نـه آنکـه تنهـا    موالنا این ذکر راستود
  .بزبان باشد و خود ذکر هم که به فارسی یاد میگویند در اصل بقلب است که گاهی بزبان هم سرایت میکند

مجلس ذکري داریـم میـل داریـم     در منزل یکی ازاخوان طریقت ما )شب یکشنبه(سپس ایشان اظهار داشتند که فردا شب 
که شما هم با اخوان خود در آنجا حاضر شوید نگارنده خواهش ایشان را پذیرفته و بنا شد فـردا شـب بعـد از نمـاز عشـاء      

فـائز خـواهش کردنـد کـه فـردا بمنـزل ایشـان بـرویم          محمدخادم تکیه ما را به آنجا راهنمائی کند آنگاه شیخ  محمدشیخ 
بمنـزل مـا وارد شـوید نگارنـده اظهـار       گفتند در سفر آینده باید مستقیماً بعداً رداي آنروز قبول کردم ونگارنده براي پس ف

   .تشکر کردم آنگاه از هر دو خداحافظی نموده بیرن آمدیم و تکیه مولویه رابا ایشان گردش کردیم
      .شته شدهدر انتهاي محل نماز قبر موسس اولی تکیه قرار دارد که باالي آن این عبارت نو

قوتال دده املوسس االول لتكيه املولويه بدمشق  حممدهذا مرقد العارف باهللا تعايل مريب السالكني علي ج الساده املولويه الشيخ "
    " هجريه تغمده اهللا برمحته و رضوانه و اسكنه فسيح فردوسه و جنانه آمني ۱۰۳۳و املنتقل ايل جوار ربه الكرمي سنه  ۹۹۳سنه 
  س ذکر و سماع مولویه مجل

حلی که مجلـس ذکـر منعقـد بـود     م  خادم تکیه به محمدشب یکشنبه ساعت هفت و نیم با جمعی از رفقا به راهنمائی شیخ 
  .رفتیم

شـناخت تـا دم    نمی صاحب خانه شخصی بود بنام هاشم العیطه اهل مدینه که از سلسله مولویه بود و چون ما را دید با آنکه
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کرد و چون شناخت کـه از درویشـان هسـتیم خیلـی      سوألاز محل ما  بعداً مد و پذیرائی و احوالپرسی نموددر به استقبال آ
نگارنده پرسیدم که مجالس رسمی شما شبهاي جمعه و دوشنبه است و امشب شب یکشنبه است  .پذیرائی و مالطفت نمود

ا منعقد میشود و آن موقعی است که کسـی  علت انعقاد این مجلس چیست گفت مجالس ذکرما گاهی هم در غیر این شبه
نذري داشته باشد براي شفاي مریض یا رفع هم و یا گشایش یا کسی ازسفر حج برگردد اگر تقاضا کند این مجلـس   و غم

فائز وارد شدند و چـون   محمدفائق سعید با آقاي شیخ  محمدکنیم و این را مولود مینامیم درین بین آقاي شیخ  می را منعقد
ارنده را دیدند رو بنگارنده آمده و خیلی محبت نمودند و پهلوي یکدیگر نشستیم پس از تعارفات معموله دستور شروع نگ

مجلس و آوردند دف را دادند و هاشم العیطه شروع بزدن دف نمود و دوسه نفر دیگر هم کمک میکردند و این چند نفـر  
و در بین از هر جا با وجد و شوق صدائی بلند ) ص(حضرت رسول با چند نفر دیگر شروع کردند بخواندن اشعار در مدح 

و امثال اینها و جمعیت زیادي هم از طوائف و فرق مختلفـه صـوفیه اهـل    » اعد« یا  محمدشد که صلوا علیه یا صل علی  می
یکنفر شروع بخواندن  پس از چندي دف را گذاشتند و .ه مجتمع بودندیو رفاع  ،شاذلیه ،سعدیه ،سنت از قبیل مولویه شیبانیه

بـاز دف زدن و تغنـی    بعـداً  نمود و سپس شرح حال حضرت را بیان کرد) ص(قصیده خیلی عالی در مدح حضرت رسول 
اجتماعی شروع شد و گاه عده خوانندگان زیادتر و گاهی کمتر میشد و اشعاري که میخواندند خیلی عالی و پر معنی بـود  

ه نفرات تقسـیم  بعد 60هاي شیرینی ام داشت و در آخر قبل از اتمام چائی آوردند و بستهو این ترتیب تا ساعات ده تقریبا دو
  .نمودند سپس همه قیام کرده و با نهایت شدت شروع بزدن دف و خواندن مدایح نمودند

   .بیشتر جمعیت متفرق شدند و تقریبا ثلث جمعیت که دسته مولوي و شیبانی بودند باقی ماندند بعداً
معمول نیست بلکه جایز هم نمیدانند و حتی براي مجـذوبین هـم   گارنده بدونفر نامبرده گفتم در سلسله ما سماع درین بین ن

د حفظ کنند و همواره بذکر قلبی وتوجه تذکر مشغول باشـند و  جدستور میدهند که حتی االمکان خود را از اظهار حال و 
داشتن حال توجه وتذکر بر احکام شریعت نیز مواظبت کند ممدوح  ظواهر شرع را مراقبت نمایند و البته کسی که بتواند با

  .است
  عبارات شریعت را نگهدار    اال تا با خودي زنهار زنهار 

حالت جذبست گفتم باید حـال جـذب    ایشان نیز تصدیق نموده ولی گفتند این ترتیب از سابقین به ما رسیده و آن نیز ممد
ر خارجی درین بین جمعی دور صـحن منـزل را احاطـه نمـوده ایسـتادند و در یـک       بر اثر توجه حاصل شود نه بواسطه امو

سرودند و دسـته دیگـر کـه روبـروي آنهـا       طرف صاحب خانه با جمعی مشغول دف زدن شده و غزلیات عارفانه عربی می
و  ب شدت پیدا میکـرد و این حالت مرت بر زبان میراندند )اهللا(بودند سر را مرتب مانند حال رکوع خم نموده و ذکر جالله 

و دربـین کسـانی کـه دف     کـرد  درین بین رئیس مولویه که پهلوي نگارنـده نشسـته بـود حرکـت     .حرکات آنها زیاد میشد
میزدند با نهایت ادب ایستاد و دو نفر دیگر از مولویه که عباي سیاه و کاله بلنـدي داشـتند پهلـوي ایشـان ایسـتاده و عبـاي       

چند نفر دیگر از مولویه وارد صحنه شده عباي سیاه خود را انداختند و با لبـاس   بعداً ختندسیاهی هم روي دوش ایشان اندا
سفید خیلی بلندي که بزمین کشیده میشد یکی یکی نزد شیخ آمده و دسـت او ر بوسـیده بـه عقـب برگشـتند و شـروع بـه        

یدا کـرد و آنهـا نیـز ماننـد فرفـره      چرخیدن نمودند درین موقع گفتن ذکرجالله ودف زدن و آواز خواندن دیگران شدت پ
بدون توجه باطراف با حال انکسار و نیازمندي و سکوت کامل دور خود میگردیدند ولی با آن شـدت اصـال صـداي پـاي     

                                                
 .هاي مختلف که درکاغذهاي زرورق الوان پیچیده شده بود هر بسته عبارت بود از مقدار نقل - 60
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  .آنها شنیده نمیشد
پس از چندي که این حالت دوام داشت بجاي خود باز آمده و بدون آنکه در سر آنها دواري پیدا شود ایستادند و اشعاري 

   .عارفانه خوانده میشد پس از چندي مجدد این امر با شدت بیشتري شروع شد و باز بجاي خود بازگشتند
در مرتبه سوم خود شیخ نیز با آندو نفر که عباي مشکی داشتند شروع به حرکت دورانی گرد خود با نهایت متانت نمودند 

 .عبا را بدست گرفته به آرامی گرد خود میگردیدو وجد و سماع دیگران و ذکر گفتن خیلی شدید شد و شیخ یک طرف 
  .پس از چندي بجاي خود بازگشت و وجد مولویه پایان یافت

پس از آن شیخ شیبانیه حرکت کرد و در میان جمعیت ذکر گویان ایستاد و شروع به همراهی با آنها در ذکر نمود و دست 
و طرز وجد آنها با مولویه  .میکردند و بتدریج شدت پیدا میکرد میگفت و دیگران نیز پیروي او)اهللا(میزد و پاي میکوبید و 

گفتنـد وکـف میزدنـد و     مـی  فرق داشت آنها دور خود میگردیدند و ساکت بودند ولی اینها در سرجاي خود ایستاده ذکر
  .پاي میکوبیدند و مدتی اینحالت دوام داشت

با شیخ شیبانیه تودیع میکردیم خواهش کردند که وقتی بـراي  ساعت یازده نگارنده با شیخ مولویه بیرون آمدیم و موقعیکه 
د رفتن منزل ایشان معین کنیم لذا براي فردا ساعت ده صبح قرار گذاشتیم که براهنمائی شـیخ   یخ مولویـه  بـرویم و شـ   محمـ

   .یماظهار داشتند من هم میآ
  شیبانیه 

نمودند و پس از تعارفات معمولـه از سلسـله طریقتـی    صبح روز بعد ساعت ده بمنزل ایشان رفتیم و خیلی اظهار خوشوقتی 
میرسد و سلسله نسب خود را بنگارنده نشـان  ) ع(بن علی الجواد محمدایشان پرسیدم گفتند نسبت جسمانی من با مام همام 

نی بطوریکـه  عبید بوده و این سلسله را شیبانیه سفر جالنیه نیز میگویند و وجه تسمیه بسفر جال محمدپدر ایشان سید  .دادند
بوده براي تکمیل و تربیت نفس مدتی ) ع(هاي حضرت جواد  ایشان اظهار داشتند این است که جد اعالي ایشان که از نوه

یعنـی مسـافرت   » السـفر جالنـی    «بسیاحت در شهرها پرداخت و موقعیکه مراجعت نمود و از او شرح حال پرسیدند گفـت  
ی کـه از  نسلسله طریقتی خـود را هـم بـه هـا     .سفر جالنی موسوم شدند به اوفرزندان  بعداً موجب کشف و روشنی من شد

 :میدادنـد گفـتم   لاتصـا ) ص(و از بنی شیبان بوده میرساندند و از هانی به حضـرت رسـالت   ) ص(اصحاب حضرت رسول 
ز ذکر آنها پرسیدم کـه  از طر .میرسد گفتند سلسله ما مستقیما بخود پیغمبر اتصال مییابد) ع(بموالنا علی  عموماًسالسل فقر 

 .جلی است یا خفی گفتند ذکر ما جلی است و دستور ذکر خفی بما نرسیده و در واقع ذکر به کلمه جالله متذکر میشـویم 
از مجالس ذکرشان پرسیدم گفتند مجالس رسمی ما شبهاي جمعه و دوشنبه در ماههاي رجب و شعبان و رمضان میباشد و 

  .نداریم در غیر این سه ماه مجالس رسمی
کردم گفتند در خود دمشق در حدود هـزارو پانصـد نفـر و مجمـوع آنهـا در همـه بـالد تقریبـا          سوألاز عده پیروان ایشان 
نمودم که آیا سلسله شما لباس مخصوصی هم دارند گفتند تاج مخصوصی داریم  سوألسپس از ایشان  .دوهزار نفر میباشد

آنهـا سـبز و کـاله     61سل را بـاین ترتیـب بیـان نمودنـد سلسـله مولویـه تـاج       که تاج فقري ما است سپس اقسام تاجهاي سال
بلندشتري رنگ دارند و از شیبانیه کاله و تاج هر دو سفید و از بدویه تاج سبز وکاله قرمـز و از سـعیده تـاج سـبز و کـاله      

نامند و تاج قادریه زیر آن سـبز و  رس میسفید و کاله بدویه و سعیده بلند و دراز نیست و شکل سپر را دارد و از ینرو آنرا تُ

                                                
 .پیچند اي است که روي کاله می مراد از تاج عمامه - 61
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  .باالي آن قرمز و وسط آن باسماء حقه منقوش میباشد
ان اکـرمکم عنـداهللا    «نگارنده گفتم ولی در سلسله ما تقید بلباس مخصوصی نیست ولباس حقیقـی لبـاس تقـوي اسـت کـه      

کدیگر فرق داشتند و باختالف لبـاس  درویش صف باش و کاله تتري دار ازینرو بزرگان ما نیز از حیث لباس با ی» اتقیکم 
  .مذاکرات دیگري نیز شد ولی بطور کلی معنویت و روحانیتی در آنها مشاهده نشد .میپوشیدند

  آقا سید محسن امین 
و از توابـع زبـدانی    اي کوهسـتانی  که قریـه  )بضم باء وتشدید و فتح قاف(ین قّروز دوشنبه ساعت هشت صبح بطرف قریه ب

کیلومتر است و زبدان نیـز کوهسـتانی و خیلـی بـا      48ی از شهرستانهاي دمشق و فاصله بین دمشق و آنجا زبدان .است رفتیم
صفا است و بطوریکه از آقاي سید محسن شنیده شد این کلمه و همچنین کلمه بقین از زبان سریانی است که قبل از اسالم 

و اسامی بیشتر دهات سوریه و لبنان سریانی است و زبدان  نام این محلها بوده واکنون هم اغلب اهالی آنجا مسیحی میباشند
به معنی محل سیب میباشد چون درخت سیب در آنجا خیلی زیاد است و از بعضـی ایرانیـان شـنیدم کـه کلمـه      در سریانی 

ر زبدانی در اصل سیبدانی بوده یعنی محل سیب چون این قسمتها در تصرف ایران بوده است ولـی ایـن نظریـه بعیـد بـه نظـ      
   .میرسد

ین تقریبا دو کیلومتر است و آقاي سید محسن امین پیشواي شیعه شام بواسـطه کسـالتی کـه داشـتند تابسـتان      قّاز زبدانی تا ب
موقـع ورود چـون قـبال     .بودند لذا نگارنده با چند نفر از رفقـا بـراي مالقـات ایشـان بـه بقـین رفتـیم        براي ییالق بدانجا رفته

 1283معظـم لـه در سـال     .نائی داشتند خیلی اظهار محبت نمودند و کسالتشان هم بهتر شده بودخدمتشان رسیده بودم و آش
به نجف آمده وتکمیل نموده اجـازه اجتهـاد گرفتنـد و در     بعداً قمري در جبل عامل متولد و تحصیالت اولیه را در وطن و

  .شام سکونت گزیدند
آزادي آنان در اعمال مذهبی پرسیدم ایشـان گفتنـد عـده شـیعه در     موقع مالقات ایشان نگارنده از وضع شیعه شام وحدود 

شام خیلی کم و در حدود چهار تا پنج هزار نفر بیشتر نیسـتند و در حـدود پنجـاه سـال قبـل پـیش از آمـدن مـن خیلـی در          
اشـند  زحمت و مشقت بودنـد و در همـه چیـز مجبـور بودنـد تقیـه کننـد حتـی در نمـاز نیـز غالبـا نمیتوانسـتند دسـت بـاز ب              

جـري قمـري مـن بشـام آمـدم و      ه 1319وسختگیریهاي دیگر نسبت بایشان در امور مادي و مذهبی میشد تا آنکه در سـال  
سف آور شیعه را دیدم و نزد اولیاي امور اقداماتی کردم و تذکر دادم که شیعه نیز از مسـلمین و بـا سـنی بـرادر     وضعیت تأ

ت کردم که بین شیعه وسنی نزدیکی حاصل شود و رفـع شـبهه اهـل سـنت     میباشند و باید آزادي عمل داشته باشند و جدی
نسبت بشیعه گردد ازینرو آنچه را مخالف صریح عقیده آنها است و ترك آن بااساس تشیع منافات ندارد جلوگیري کردم 

شـیعه   بعداً ا دادند وو بعضی حقایق را گوشزد آنها نمودم و بتدریج اولیاي امور نظر موافق پیدا نموده و آزادي عمل به آنه
مسجدي براي خود ساخته و پس از چندي خودم براي شیعه مدرسه جداگانه تاسیس نمودم کـه اکنـون محسـنیه نـام دارد     

بضـم  (مدرسه دیگـر در محلـه جـوراء     بعداً واصول دیانت و مذهب و کلیات فقه شیعه نیز براي محصلین تدریس میشود و
تاسیس شد و چندي است روضه خوانی هم معمول شده و مخصوصـا در ایـام محـرم     بنام مدرسه هاشمیه براي اطفال )جیم

روضه خوانی زیادي میشود وحتی بعض اهل سنت هم در مجالس روضـه حاضـر میشـوند و چـون چیزهـائی کـه مخـالف        
ذان از وضـع اذان پرسـیدم گفتنـد در ا    .مذهب آنها است گفته نمیشود این امر موجب نزدیکی و تحبیـب آنهـا شـده اسـت    

اعالمی از باب تقیه حی علی خیر العمل بلند گفته نمیشود بلکه گاهی ناچار کلمه الصلوه خیر من النوم میگـوئیم ولـی اذان   
انـد جـواب دادم کـه مطـابق      کـرده  سـوأل خلی مسجد مطابق رویه شیعه و دستور پیغمبر اسالم میگـویئم گـاهی هـم کـه     اد
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و کلمه الصلوه خیرمن النوم دستور خلیفـه دوم اسـت و مـا    ) ص(پیغمبر  منقوالت خودتان کلمه حی علی خیرالعمل دستور
  .را مقدم میدانیم) ص(دستور پیغمبر 

ولی اهللا چون فقط براي تیمن است و بقصد جزء بودن نبایـد گفـت و بـدعت اسـت ازینـرو مقیـد بـه         علیاً اما گفتن اشهدانَّ
بشـنوند میگوینـد بـدعت اسـت در     چـون اگـر اهـل سـنت     گفتن آن علنا در اذان جماعت نیسـتیم و گـاهی تـرك میکنـیم     

  .ی خیرالعمل نیمتوانند بگویندلصورتیکه راجع به حی ع
 .ولی با آنکه من خیلی اقدام درباره شیعه کردم مع ذلک خیلی ضعیف و دراقلیت هستند و در بسیاري از موارد تقیه میکنند

در شام نیستید مانند حاال که در خارج شام هستید کسـی را بـراي   یکی از رفقا پرسید که آیا براي مواقعی که خودتان  بعداً
اید یا نه گفتنـد دریـن قبیـل امـور شـرط       اقامه نماز جماعت و رسیدگی بامور شیعه و مراقبت از احکام مذهبی تربیت نموده

از مـن کسـی    ام و میـدانم پـس   اول اخالص در عمل است و من تاکنون کسی را که اخالص کامل داشته باشد پیدا نکرده
ات شیعه شام را بنماید و وضعیت شیعه شام پس از رفتن من مختـل خواهـد شـد مگـر آنکـه خداونـد       نیست که حفظ حیثی

ام لیکن براي مراقبت کامـل شـیعه کسـی الزم اسـت      عنایتی کندولی براي اقامه جماعت وامور جزئی کسی را تعیین نموده
ت زمان بطوري که مخالف با اصول مذهبی هم نباشد رابط بین شیعه و سـنی  که فداکاري داشته باشد و بتواند طبق مقتضیا

  .62باشد
با آنکه اصرار در مانـدن کردنـد    بعداً سپس از ایشان اجازه گرفتم که برویم ولی اصرار کردند که بمانیم لذا قدري مانده و

بـودیم مراجعـت کـردیم و مسـتقیما در     چون براي نهار در سفارت ایران نزد آقاي مشفق کاظمی وزیر مختار ایران موعـود  
  .زظهر بمنزل برگشتیمبعداًدمشق بسفارت ایران که در شارع ردا واقع شده رفتیم و سه 

  بیروت 
آقاي حاج سلطانپور دائی نگارنده با محترمه والده خود و جمعـی   1329مهر  26مطابق  1370محرم  6صبح روز چهارشنبه 

هاي شرکت نرن حرکت کردند و آقایـان حـاج میرعمـادي وحـاج سـیدعلی آقـا        لاز همراهان بطرف عراق عرب با اتومبی
د روح االمین و حاج سیدابوالقاسم روح االمین و حاج مهدي اقا ملـک صـالحی و حـاج کریمخـان کریمـی و حـاج        محمـ 

دیم و و ساعت یازده از دمش به طرف بیروت حرکـت کـر   .ه ماندنددصادق صالحی با نگارن محمدصادق شریفان و حاج 
که اسمی سـریانی اسـت و غالـب اهـالی آنجـا مسـیحی        )بکسر اول و سکون شین و فتح تا وسکون واو (نهار را در اشتوره 

کیلومتر است پس از صرف نهار به طرف بیروت آمـده و از جبـال لبنـان کـه      47از اشتوره تا بیروت  .کردیم توقّفهستند 
ا اسـت عبـور کـرده و در الجمهوریـه کـه از ییالقـات بسـیار خـوب در ده         ح و زیبـ خیلی با صفا وداراي منـاظر بسـیار مفـرّ   

مختصري نموده وسـاعت سـه    توقّفجبال اطراف است هاي  نه دامبر شهر و دریا و  مشرّفکیلومتري بیروت قرار گرفته و 
) یعنـی میـدان بـرج   (که عربها سافوا گویند ودر کنار ساحه البرج ) Savoy(بعد از ظهر وارد بیروت شدیم و در هتل ساووا 

  .واقع است منزل نمودیم
از توابع حکومت عثمانی بوده و عبارت از یک قسمت زمـین و یکرشـته    سابقاًشهر بیروت پایتخت مملکت لبنان است که 

کیلومتر مربع اسـت و جمعیـت آن در    10600جبالی است که در ساحل شرقی مدیترانه واقع شده و مجموع مساحت لبنان 
میباشد وکلمه لبنان ازلغات سامی قدیم گرفته شده وعبرانیها آنرا لبنون وآشوریان لبنـانو ویونانیـان   ن و نیم حدود یک میلیو

                                                
 .بدرود زندگانی نمودند 1331بق فروردین مطا 1371آقاي سید محسن در جمادي الثانیه سال  - 62
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گفتند که معنی سفید وبخوررا دارد چون قله هاي جبال آن غالبا ازبرف سفید و کوههـاي آن نیـز    ورومان آنرا لیبانوس می
   .همیشه به واسطه درختهاي مختلف زیاد بوي خوش دارد

باشد وتمدن شرقی وغربی رابا یکدیگرآمیخته دارد وجمعیـت آن درحـدود    شهربیروت اززیبا ترین شهرهاي خاورمیانه می
   .پانصد هزار نفراست ومردم آن بسیار خلیق ومهربانند

اهالی لبنان اکثرمسیحی مذهب ودرحدود ثلث جمعیت آن شیعه اند که غالبـا درجبـل عامـل ودرحـدود بعلبـک سـکونت       
کنند واهل سـنت   هستند وجمع آنرا متاوله ذکرمی) ع(گویند زیرا شیعه معتقدند به والیت علی  ی نیز مید وشیعه رامتولّدارن

باشند وچون اکثریـت بـا مسـیحیان اسـت ازینـرو رئـیس جمهورازمیـان آنهـا          درآنجا کمترازشیعه اند عده قلیلی نیزیهود می
   .گردد تا تعادل محفوظ باشد دولت ازمیان اهل سنت تعیین میشود ورئیس مجلس شورا ازشیعه ورئیس  می انتخاب

درجـه   33القبلـه نوشـته انـد      عبدالرزاق بغایري دررساله معرفۀ 63عرض جغرافیایی بیروت به طوریکه جناب سرتیپ مهندس
وت داراي ثانیـه اسـت بیـر    33ودقیقه  8درجه و 18دقیقه وانحراف قبله ازجنوب به مشرق  30درجه و 35دقیقه وطول  54و

   .هتل هاي مجللی هم درکناردریا دارد زیبا و مناظر بسیار
  غارجعیتا 

هـد وازمعجـزات طبیعـت اسـت غـاري      د اقع عظمت وقدرت خالق رانشان مییکی ازجاهاي دیدنی اطراف بیروت که درو
سـاکنه ازلغـات     گوینـد بـه فـتح جـیم وکسـرعین ویـاء       جعیتا می که آنرا غارها  است درچند کیلومتري بیروت دروسط کوه

واقع شده وباید ازگردنه هائی عبورکرد تا به آنجا رسید داخـل غاربسـیار زیبـا وبـرق     ها  سریانی است این غار دروسط کوه
شود ونزدیک آن هـم رسـتورانی اسـت     هم دارد وآب زیادي ازآنجا جاري است که درآبادیهاي بین راه ازآن استفاده می

نیز جنگل وپرازاشجار وبسیارباصفا وغالب اشجار آن زیتون اسـت  ها  ند وهمه آن کوهکن که مسافرین درآنجا استراحت می
   .خیلی زیاد وپرتقال آنجا درخوبی مشهوراست )مرطبات(درداخل شهرهم اشجارمرکبات 
  آیت اهللا سید شرف الدین 

مرجع تقلیـد   ي بزرگ وعلما که از64صبح روزجمعه هشتم محرم با رفقا به قصد دیدن آقاي سید عبدالحسین شرف الدین 
   .باشند به شهر صور حرکت کردیم شیعه لبنان می

ازمعمـورترین شـهرهاي آنهـا بـوده ولـی اکنـون بـه آن        هـا   باشد ودرزمان فنیقـی  شهر صورازقدیمی ترین شهرهاي لبنان می
تـا بیـروت    باشند وفاصله آن اهمیت نیست ودرحدود ده هزارنفرجمعیت دارد که نصف آن شیعه ونصف دیگر مسیحی می

که وارد شدیم ما را به کلیه جعفریه هدایت نمودند ودرآنجا خدمت آقاي موقعی .کناردریا واقع شدهکیلومتراست ودر 91
شـد   ما تکیـه نامیـده مـی    سید شرف الدین رسیدیم ودرآن موقع درمحل وسیعی که موسوم به نادي جعفري بود وباصطالح

) ع(سته بودند وآخرمجلس روضه وذکرمصائب حضرت سیدالشهدا ومخصوص مجالس سخنرانی وروضه خوانی است نش
   .بود

پس ازمالقات وعرض سالم خود وهمراهان را معرفی نمودم ایشان خیلی احترام نموده واحوالپرسی کردند وپـس ازآنکـه   
جعلنا اهللا مـن  "  :اللهیه به عرض رساندم تحسین نموده این عبارت راگفتنـد   اتصال وبستگی خود را به سلسله درویشان نعمۀ

                                                
 .به رحمت ایزدي پیوست رحمۀ اهللا علیه 1332اردیبهشت  19برابربا  1372شعبان المعظم  25درتاریخ  - 63
 . بدرود زندگانی نمودند 1336مطابق نهم دي ماه سال  1377درتاریخ دوشنبه هشتم جمادي الثانیه  - 64
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سپس نگارنده ازوضع شیعه آنجا پرسیدم گفتند وضـعیت شـیعه دراینجـا بهترازسـوریه اسـت         " جندك وان جندك هلم الغالبون
چون درجبل عامل شیعه بیشترازاهل سنت است ولی غالبا فقیروبی بضاعتند وچون مردم ایران غالبا شـیعه انـد ازینـرو شـیعه     

آزادي ن وایرانیان دارند بلکه برحال آنها رشک میبرند چون ازهمـه جهـت درانجـام امورمـذهبی     اینجا عالقه زیادي به ایرا
   .باشد دارند وحکومت آنها هم حکومت شیعه می

ازوضع روضه خوانی پرسیدم گفتند مادرین قسمت آزادي کامل داریم وحاال هم مشغول روضه خوانی بودیم وایـن محـل   
دانسـت ونـام ایشـان سـید      س است ودرآن موقع یک نفر اهل عراق نیزکه فارسی هـم مـی  براي این قبیل مجالایم  که نشسته
وآقـاي  و غالباً بسوریه و لبنان مسافرت مینمودند در آنجـا بودنـد   هم بودند ن الدی رتضی وازبستگان آقاي سیدشرفرشید م

خواننـد وخیلـی خـوب     ه مـی کننـد وهـم روضـ    ایشان هم نطق ووعـظ مـی   فرمودندسید شرف الدین ایشان را معرفی نموده 
   .کنند سخنرانی می

ن مدرسـه را در  یـ دم گفتنـد ا یکرده اند پرسـ  که ایشان درهمانجا متصل به همان محل تاسیس 65آنگاه ازوضع کلیه جعفریه
دهم وشـیعه هـم ازاطـراف کمـک      دهد بلکه خودم می وخرج آنرا هم دولت نمیام  هنمود سیحدود ده سال است که تاس

شود ودوره  ه ازمحصلین هم که بی بضاعتند شبانه روزي هستند ودرهمین جابراي آنها شام ونهارتهیه میکنند ویک عد می
آن دوازده سال است که شش سال آن مانند سایر مدارس لبنان ابتدائی وشش سال دیگرمتوسطه که درسـال سـوم وششـم    

رد آنسـت کـه درکالسـهاي آن فقـه جعفـري      شود وگواهی نامه میدهند ومزیتی که برسـایر مـدارس دا   متوسطه امتحان می
شود       ویک دوره روس مسائل الزمه فقه درین مدت به آنها تعلیم داده میکنند  مطابق استعداد اطفال درکالسها تدریس می

باشد بـراي تـدریس فقـه مفصـل      وس قدیمه دارم اگروسائل آن مرتب شود دوره عالی هم که مطابق دوره هاي در رودرنظ
جعفري تدریس کنم وچون این عمارت کوچک است به همین نظـر متصـل بـدان مشـغول سـاختمان عمـارت        واستداللی

مفصلی هستم سپس بآقاي سید رشید مرتضـی دسـتوردادند کـه مـا را درآنجـا گـردش دهنـد وایشـان بـه راهنمـائی یکـی            
لبنـانی   66هزارلیـره  500درحدود  نازآقازادگان آقاي سید شرف الدین ساختمانها رانشان دادند وگفتند مخارج این ساختما

   .شده است وساختمان آن خیلی مفصل وطبقه اول آن قریب باتمام بود
مجدد خدمت ایشان برگشته واززحمات زیاد ایشان درین باب تقـدیر نمـودیم واجـازه مرخصـی گـرفتیم ولـی ایشـان         بعداً

کردیم که اجازه حرکت دهند قبول ننمودنـد لـذا   اجازه ندادند وامرکردند که نهاررا درخدمت ایشان باشیم وهرچه اصرار 
خدمت ایشان ماندیم وچون روزجمعه بود نگارنده به مناسبت جمعه راجع به نمازجمعه پرسیدم کـه فتـواي ایشـان چیسـت     

میدانم ولی اگرخوانده شود به جـاي نمـاز ظهـر مجـزي وبلکـه خوانـدن نمازجمعـه را         67فرمودند من نمازجمعه را مستحب
خوانم نگارنده عرض کـردم حـق ایـن اسـت کـه ایـن عبـادت بـزرگ هرچنـد           می لیکن خودم غالبا نمازظهر افضل میدانم

مستحب هم باشد ترك نشود زیرا ابهت و شوکت آن خیلی زیاد است ودرشریعت مقدسه هـم اهمیـت زیـادي بـدان داده     
  . شده است

                                                
مقصود ازجامه دانشگاه است ولـی مـراد دریـن مـورد مجمـوع مدرسـه ابتـدائی ومتوسـطه         مراد ازکلیه غالباً دانشکده و - 65

 .گویند خواهند دانشکده نیز تاسیس کنند کلیه می درآنجا می  بعداًوعالی است که به اعتبارآنکه 
 .ریال ایرانی بود 16هرلیره لبنانی درآن موقع درحدود  - 66
 .ت نماز جمعه موافق استیلبیان ایشان به عقیده وجوب تخییري وافض - 67
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 :سـید رشـید مرتضـی بـدین طریـق جـواب دادنـد       آقـاي   ،کـردم  سـوأل تالیفات ایشان که فقط بعضی را میدانستم  آنگاه از
   :لفات ایشان ازاین قرار استؤم
   .تی است که شیخ سلیم البشري ازایشان نموده وجواب داده اندسوأالمراجعات که درجواب  -1
 از که درجواب بیست ایراد یست که موسی جاراهللا دانشمند متعصب سنی ناصبی برشـیعه گرفتـه و   موسی جاراهللا  اجوبۀ -2

   .عقاید الشیعه نام گذاشته است فی رد  تی کرده است وکتاب خود را الوشیعۀسوأال علماء
   .کند می که درمسائل خالفی بین سنی وشیعه گفتگو ۀفی تالیف االم  الفصول المهمۀ -3
آن بـه آیـه    ی است که آقاي واعظ چرندابی ازتبریزنمـوده وچـون ابتـداي   سوألکه درپاسخ چهار هالمیثاق والوالی ۀفلسف -4

   .الیوم اکلمت لکم دینکم است ازینرو بدین نام نامیده شده است  شریفۀ
   .است) ع(که درحاالت حضرت زهرا  "يف تفضيل الزهرا  الغراء  هاحلكم "کتاب  -5
   .است  )ع(ت حضرت سیدالشهدا المجالس الفاخره که دراسرارشهاد  ۀمقدم -6
   .له او مفصل نوشته شده استابوهریره که درشرح حال واحادیث مجعو -7
   .عمر که ازنظر فلسفه تاریخ نوشته است ةحیو -8
کتب دیگـري هـم نوشـته انـد کـه غالبـا        .الراغبین که درشرح حال بستگان وعلماي منسوب به خانواده ایشان است ۀبغی -9

   .درفقه وکالم بوده ودریکی ازانقالبات سوخته شده یا ازبین رفته است
ده وما درخدمت ایشان نماز خواندیم پس ازنمازبراي صرف نهـار رفتـیم وپـس ازصـرف نهـار وقـدري       درین موقع ظهر ش

اجازه گرفتیم مرخص شویم ایشان اصرارداشتند که شب را بمانیم لیکن ما قبول نکرده با اظهار تشکر ساعت دو بعد  توقّف
  .ازظهرمراجعت کردیم

قمـري متولـد شـده انـد      1290د یوسف بن سید اسـمعیل ودرسـال   ضمنا تذکر میدهم که جناب سید شرف الدین فرزند سی
بدیشـان وثـوق کامـل دارنـد مخصوصـا شـیعه عالقـه         عمومـاً نان بازاهل علم و کمال بوده اند ومردم ل عموماًونیاکان ایشان 

   .بهره مند شدیم وعقیده ثابتی نسبت بدیشان دارند مانیزازاخالق حمیده وفضایل ایشان
  بنان ل شام و عاشوراء در

ه ودرایران شـنبه را اول گرفتنـد   بین افق شام وایران اختالف واقع شد ودرشام روزجمعه را غرّ 1370روزاول محرم  درباب
ت داشت ازینرو رویه اهل شام را عمل نمودیم بنابراین روزشنبه تاسـوعا  ولی ما چون درشام بودیم وافق آنجا براي ما سندی

اتومبیـل دیـده    رو صـبح زود تهیـه  نـ شـویم ازی  مشرّفعاشورا به زینبیه اي شب وروز شد وما تصمیم گرفتیم بر می محسوب
نماز وگردش درشـهر حرکـت     وابتدا براي دیدن شهر وقلعه بعلبک بدانجا رفته وگردش نمودیم ونهار خوردیم پس ازاداء

عت ازشب درآنجـا بـراي   وتا سه سا مشرّف  )ع(کردیم ونیمساعت به غروب وارد ومستقیما به زیارت حرم حضرت زینب 
وتـا ظهـر    مشـرّف صـبح مجـدد بـه زینبیـه      نموده وشب به شهرمراجعت کردیم توقّفاداي نماز واستماع مصائب اهل بیت 

مراجعت نمودیم وعصر براي استماع وشرکت درمجلس مصیبت درباب الصغیر بحرم ام کلثوم وسکینه  بعداًدرآنجا بوده و
رفتـیم وچـون سـابقه ي آشـنایی     اهل بیت منعقد بود وقبال هم دعوت کـرده بـود    متولی قبورکه ازطرف سید رضا مرتضی 

   .داشت خیلی احترام کرد وتا اول غروب درآنجا بودیم
وپس اززیارت مراجعـت وسـاعت وده نـیم ازشـام بـه طـرف بیـروت         مشرّف) ع(صبح روزبعد هم به حرم حضرت زینب 

الس متعدد از طرف شیعه در منازل یا مساجد براي ذکـر مصـیبت   و بیروت بودیم مجدرین دهه که درشام  .حرکت کردیم
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منعقد بود و ما در بسیاري از آن مجالس شرکت کردیم و بطور کلی شیعه آنجا درین قسمت ابراز عالقـه میکننـد و چـون    
دارنـد از   آزادي کامل ندارند مجالس آنها از ریا دورتر است لیکن در لبنان چون اهل سنت در اقلیت و مسیحیان اکثریـت 

آزادي کامـل دارنـد ازینـرو مجـالس روضـه خـوانی آنهـا هـم          ري دارند مثال در صور و صیدا نسـبۀً اینرو شیعه آزادي بیشت
که در قسمت جنوبی لبنان است چـون شـیعه اکثریـت کامـل دارنـد مجـالس        )بتقدیم نون برباء (تر است و در نباطیه  مفصل

هاي سینه زن و غیر آنها تشکیل میشـود و از قـرار مسـموع تیـغ      عاشورا دستهمصیبت خیلی مفصل و حتی در روز تاسوعا و 
هم تشکیل میدهند و بعضی دوستان به ما گفتند که ایام تاسوعا و عاشورا بدانجا برویم  )شبیه در آوردن(هم میزنند و تعزیه 

) ع(م و بزیارت حـرم حضـرت زینـب    تا اوضاع آنجا را هم به بینیم ولی نگارنده حیف دانستم که عاشورا در آنحدود باشی
بـودیم شـیعیانی کـه بـراي زیـارت از اطـراف        مشـرّف در زینبیه هم که شب و روز عاشورا  .نشویم لذا به شام رفتیم مشرّف

آمده بودند داراي احساسات سرشاري بوده و همه با نهایت عالقـه مشـغول عـزاداري وگریـه و زاري بودنـد و در اطـراف       
داده سینه میزدند و نوحه خـوان هـم بـا دل بریـان و اشـگ ریـزان بخوانـدن اشـعار سـوزناك در           هایی تشکیل ضریح دسته

مشغول بود و حالـت اخـالص در آنهـا ظـاهر بـود و آن وضـعیت حـزن انگیـز در اطـراف حرمـی کـه            ) ع(مصیبت حسین 
زن بـزرگ را در روز   خودداري جالل آمیخته بحزن و تأثر اسـت در مـا خیلـی تـأثیر کـرد و حلـم و بردبـاري و وقـار آن        

عاشورا بخاطر آورد ولی متأسفانه اهالی غیر شیعه اصال تـوجهی بـاین موضـوع نداشـته و در روز عاشـورا یـک مغـازه هـم         
ـ       ه تعطیل نبود و معمول ندارند تعطیل کنند و حتی اگر شیعیان هم تعطیل کنند اسباب زحمـت آنهـا میشـود لـذا از بـاب تقی

علی بغدادي که  محمدها را بازکنند و حتی بطوریکه بسیاري از آنها از جمله حاج  ي مغازهمجبورند که در آنروز هم درها
 ك در روز ن و تبـرّ مرد بسیار نیکی است و بعض رفقا در منزل او منزل داشتند اظهار میکرد بسیاري از اهالی شام براي تـیم

میگوینـد   بلکـه بعضـی عـوام دور از همـه چیـز     عاشورا لباس واسباب زینب میخرند و آنرا موجب برکت میداننـد و گفـت   
که بوده وبـراي چـه کشـته شـده و حـاالت همـان       ) ع(نین یزید است و اصال نمیدانند که حسین عاشورا روز فتح امیرالمؤم

ـ      شامیان زمان یزید را دارند و گفت ازینرو ما هم مجبوریم مغازه د هسـتیم کـه در آنـروز خریـد و     هـا را بـاز کنـیم ولـی مقی
شـنیدیم بـی اختیـار     ها که از رادیوها بلنـد بـود مـی    نکنیم و موقعیکه در بازار شام میرفتیم و صداي طرب را از مغازهفروش 

تنفر و انزجار شـدیدي در مـا از شـامیان ایجـاد شـد کـه رغبـت         امیه را لعنت میکردیم و یکنوع حس افسوس خورده و بنی
که هنوز نام بنی امیه در آنجا بلند و دوسـتان اهـل بیـت در اقلیـت هسـتند      نداشتیم با آنها سخن گوئیم و از در و دیوار شام 

ولی این نکته نیز باید تذکر داده شود که در تمام ممالک عربی غره  لعن اهللا بنی امیۀ قاطبۀ :گریزان بودیم و مرتب میگفتیم
ات تبریـک مخـابره میکننـد و    سـاي ممالـک تلگرافـ   تعطیل میکننـد و حتـی رؤ   محرم را اول سال گرفته و جشن میگیرند و

نطقهائی میکنند و مردم نیز این روزها را غالبا جشن گرفته و حتی تا روز عاشور ا جـزء ایـام عیـد محسـوب میکننـد و نـزد       
بعض آنها روز عاشورا مانند روز سیزده فروردین ایران میباشد و جشن و تعطیلی که دارند از نظر ایـن اسـت کـه اول سـال     

توهین بقضیه جانسوز طف بلکه بیشتر آنها اصال توجه بدین موضوع ندارند چنانکه ما نیـز بتـاریخ رحلـت     میباشد نه از نظر
توجه نداریم بلکه گـاه هسـت فرامـوش نمـوده و در آنـروز جشـن میگـریم و چـون از روي         ) ع(بسیاري از ائمه معصومین 

ـ ري نیست مذموم نمیشود ولی در میان اهالی شام بسیاري هستند که تتج ت نمیدهنـد و ایـن   وجه بموضوع هم دارند و اهمی
ري استتج.  

  جبال لبنان و طرابلس 
 )اضـراب (شنیدیم اهالی آنجا سـه روز اسـت اعتصـاب     بعداً محرم تصمیم گرفتیم به طرابلس برویم 12صبح روز سه شنبه 
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طـرابلس ماننـد پرتقـال و زیتـون      اند چون محصـوالت  نموده و از دولت لبنان تقاضاي عقد قرار داد تجارتی با سوریه کرده
وردند و چون چندي بود که روابط تجـارتی سـوریه   میشده و در مقابل اجناس سوري میآ وغیر آنها سابق در سوریه فروش

سختگیریهائی میکردند موجب زیان لبنانیها مخصوصا اهالی طرابلس شـده بـود ازینـرو اهـالی      شده و در مرزهاو لبنان تیره 
  .صور و صیدا هم اعتصاب کردند بعداً تصاب کرده وطرابلس سه روز اع

 .بعض رفقا بر اثر این اعتصاب معتقد برفتن طرابلس نبودند و باالخره پس از استخاره با قرآن مجید و مساعد بودن حرکـت 
در ساعت دو بعد از ظهر بطرابلس حرکت کرده و ساعت سه و سه ربـع وارد طـرابلس شـدیم و اتفاقـا همـان موقـع یعنـی        

ها را که سه روز بود بسته بودند یکساعت و نیم بغروب بـاز کردنـد موقـع     بود و مغازهاعت چهار آخرین ساعت اضراب س
بـه گـردش    بعـداً  ورود به هتل طرابلس پاالس که مهمانخانه خوبی است و سفر سابق نیز بدانجا رفتـه بـودیم وارد شـدیم و   

  .ات نمودیممرعوش تاجر فروش را مالق نپرداخته و شب آقاي دوال
صبح ساعت هفت و نیم به مقصد گردش درجبال ییالقی طرابلس با اتومبیل حرکـت کـرده و منـاظري زیبـاي فـرح انگیـز       

جا پر از سبزه واشجار و هـیچ   هاي خطرناك بود ولی همه آنجا را مشاهده کردیم تمام خط سیر ما در کوهستان و از گردنه
اصال نبود و حداکثر استفاده را از آنهـا میبردنـد ازینـرو تمـام کوههـا عـالوه بـر         جائی خالی از آن دیده نمیشد و زمین بایر

اشجار طبیعی داراي زراعت و سبزه زارهائی است که توسط اهالی آنجـا ایجـاد شـده وخیلـی بـا صـفا میباشـد و عمـارات         
ساخته شده بر زیبائی منظـره   کند و تمام به سبک معماري جدید ها خودنمائی می کوهها در وسط سبزه نهدامزیبائی که در 

آبشارهاي زیاد نیـز در   .میافزاید جاده هم وسیع و تمام آسفالت شده است ازینرو وسایل نقلیه با نهایت راحتی عبور میکنند
کشی تمام آبادیها و مهیا بودن وسایل راحت براي اهالی آنجـا هـر بیننـده را بخـود      عرض راه موجود و فراوانی آب و لوله

  .جلب میکند
بیشـتر ایـن آبادیهـا و     سابقاًیکی از آبادیهاي مهمی که در بین راه دیدیم قریه اهدن بود که اکنون مسیحی نشین است ولی 

حتی اهدن در دست شیعه بوده و خلفاي عثمانی چون با شیعه روابط خوبی نداشتند مسیحیان آنحدود را تحریک نمـوده و  
قریـه اهـدن در حـدود هـزار و      .آنجا اکثریت قریـب بـه تمـام مسـیحی هسـتند     آن دهات را از شیعه گرفتند و اکنون اهالی 

چهارصد متر از سطح دریا ارتفاع دارد و البته با توجه به اینکه کوههاي لبنان غالبا متصل به دریاسـت و شـهر طـرابلس نیـز     
هـاي مرتفـع    ن قریـه در قسـمت  هاي مرتفع کوه و روي تپه قرار دارد معلوم است که ایـ نه داممانند بیروت قسمتی از آن در 

  .رشته جبال شرقی و شمالی لبنان قرار گرفته است
کرم را کـه سـوار اسـب اسـت      کلیسیاي اهدن در باالي بلندي واقع شده و در میدان جلو درب کلیسیا مجسمه یوسف بیک

در  .اده اسـت کرم شخصی است که آنجا را از دست شیعه گرفته و بـه تصـرف مسـیحیان د    بیک 68اند ویوسف نصب کرده
انـد بطوریکـه هـوا     داخل کلیسیا نیز محلی است که جنازه او را بـا لبـاس در آن جـا خوابانیـده و روي آنـرا شیشـه گذاشـته       

  .بهیچوجه داخل آن نفوذ نمیکند و جنازه را از روي آن میتوان دید و بطوریکه گفتند حتی مومیائی هم نشده است
  غار قادیشا 

کیلـومتر از   51هاي جبال رو به باال ادامه دادیم تا آنکـه   حرکت کرده به سیر خود در گردنه پس از گردش کلیسیا از آنجا
طرابلس دور شدیم در آنجا در وسط یک گردنه خطرناك پیاده شده و از راه خیلی باریکی که براي پیاده رو ساخته شده 

                                                
 1889و متوفی  1825متولد  - 68



71 

  .که میتوان گفت از عجایب خلقت است نهادیمرو به طرف غار قادیشا 
ا لفظی است سریانی به معنی مقدس که بواسطه نزدیکی لغات سریانی و عربی و عبرانی به یکدیگر این کلمـه نیـز از   قادیش

حیث الفاظ در عربی و سریانی به یکدیگر نزدیک است و چون ساکنین قدیم لبنـان خداونـد را در آن غـار و اطـراف آن     
چـون طوائـف ازمنـه قدیمـه      .رو بدین نام موسـوم گردیـده اسـت   مکنه مقدسه میشمردند ازیناعبادت میکردند و آنجا را از 

  .پرداختند آنچه را که از عجائب خلقت است محترم و مقدس شمرد و در آنجا بعبادت می
این غار سرچشمه آب خیلی زیادیست که با نهایت شدت از آنجا بیرون آمده و نهر بزرگی را به همین نام تشـکیل میدهـد   

پیمایی طرابلس و دهات مجاور آنرا سیراب نموده و زیادي آن به دریـا میریـزد و بـرق طـرابلس و      کیلومتر راه 38و پس از 
  .دهات عرض راه و اطراف آن نیز بوسیله همین آب با توربین ایجاد میشود

ون این غار خیلی زیاد و بطوریکه راهنما میگفت در حدود هشت کیلومتر بلکه بیشتر است ولی دولت لبنان فقط تا کن لطو
اند و  ه متر براي رفت و آمد تماشاکنندگان مهیا کند و آن قسمت را سیم کشی نمود 250توانسته مقداري از آنرا در حدود 

درین غار از زیر همان راه این آب بزرگ در جریان و بسوي خارج سرازیر میشود وحتی در داخل غار نزدیـک   .برق دارد
ت که خیلی زیبا و خوش منظره میباشد از سقف این غار هم قطـرات آب  دري که بخارج دارد دو حوضچه نیز موجود اس

متر آبهائی که از باال میریزد گاهی بواسطه سردي یا جهات دیگر پائین نیامده و در همانجا منجمد  250میریزد و در انتهاي 
یان است کـه بـه سـنگ مرمـر     میشود و اکنون با مرور چند هزار سال اشکال عجیبه و صور زیبائی بر اثر تحجر این آب نما

شباهت دارد و از باالي غار آویزان است مثال یکی از آنها را راهنما نشان داد که صورت مـریم را دارد و حضـرت مسـیح    
را در بغل گرفته و بخیال خود از معجزات میشمرد اشکال و صور دیگري هم نشان میـداد مـثال یکـی از قسـمتهاي آن     ) ع(

این اشکال که صورت سنگ مرمر است از سردي زیاد حکم  .ر و خرطوم فیل را پیدا کرده بودق بود که حکم سبطور معلّ
  .یخ را پیدا کرده و شفافی عجیبی درمقابل نور چراغ داشت

  درخت ارز 
مختصري در جلو آن براي رفع خستگی مجدد سوار شده و بـاالي کـوه رفتـه و در حـدود      توقّفپس از گردش در غار و 

متـر بـود و آنجـا را ارز میگفتنـد بواسـطه اینکـه        1900راه پیمودیم بمحلی رسیدیم که ارتفـاع آن از دریـا    پنج کیلومتر که
داراي درختهاي زیاد صنوبر از خانواده کاج بود که عرب آنرا ارز میگویند و یک نوع کاج مخصوص زیبائی است که در 

هاي خیلی  که داراي تنه خیلی قطور و شاخهاز آنها  جاهاي دیگر خیلی کم است و این درختها خیلی کهنسال و حتی یکی
بزرگ و کلفت است میگفتند چند هزار سال عمر آنست و یکی از آنها را هم میگفتند نشانده شده دست حضـرت مسـیح   

 است ازینرو آن درختها نزد مسیحیان خیلی محترم و آن محل را هم خیلی مقدس میدانند و نام آنجا را هم بنام درختها) ع(
ارز میگویند و حتی دولت لبنان عکس آنرا روي اسکناس و تمبرها چاپ کرده است و درختهاي بسیاري از آن جنس بود 
که در حدود یکمتر قد آنها بود میگفتند همینها در حدود صد سال عمر دارند زیرا اوال این درخت خیلی دیر رشد میکنـد  

ر برف است و در تابستان هم آب نمیخورد ازینرو دیر رشـد میکنـد   ثانیا چون در کوچکی تمام آن در فصل زمستان در زی
حتی میگفتند و رشد آن زیادتر میشود و چوب این درخت هم براي ساختمان و درب خیلی محکم وبادوام است  بعداً ولی

درختها در  محلی که این .اند از چوب این درخت استفاده کرده) معبد(نیز براي ساختن هیکل ) ع(حضرت داود و سلیمان 
فاصـله ارز تـا    .ولی قله کوه خیلی بلندتر از آنجا و در حدود سه هـزار متـر ارتفـاع دارد    آنجا واقع شده خیلی مرتفع و سرد

هاي دیگر به آن طرف کوه سـرازیر شـده بـه بعلبـک میـرود و فاصـله ارز تـا         کیلومتر است و این راه از گردنه 56طرابلس 
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ل و در نزدیکی آن آبادي کوچکی است که در تابستان مردم بـدانجا  داراي مهمانخانه مجلّارز  .کیلومتر میباشد 51بعلبک 
در یکـی از احادیـث کـه از حضـرت      .زیاد رفت و آمد میکنند ازینرو مشغول ساختمان چند مهمان خانه دیگـر نیـز بودنـد   

ج و ماجوج میفرمایـد کـه   روایت شده نام درخت ارز مذکور است و آن خبري است که راجع بطوائف یاجو) ص(رسول 
درخـت خیلـی بلنـدي     :فرمـود  ؟اند یکدسته از آنها مانند درخت ارز هستند عرض کردند درخت ارز چیست آنها سه دسته

  .69است در شام تا آخر
  انطوان عریضه 

ده دارد و سـفالت شـ  آبقریه دیمان که راه جداگانـه   بعداً پس از مشاهده آنجا مراجعت نموده و در بین راه نهار خوردیم و
پیشـواي مـذهبی مسـیحیان مـارونی      70 تریـرك انطـوان عریضـه   ب ز ایـن راه جـدا میشـود بـراي دیـدن      کیلومتر ا 5در حدود 

  .کاتولیک لبنان رفتیم
ابتدا به کلیسیاي آنجا رفتیم این کلیسیا خیلی زیبا و توسط برادر انتوان عریضه ساختمان آن تمام شده و ایـن عبـارات روي   

س هذا املعبد بايام السعيد الذكر البطريرك انطوان عريضه و بعنايته علي نفقه اخيه ستأ ":رب ورودي نوشته استدیوار پهلوي د
پـس از   " ۱۹۳۸ع به السيد رشيد و كان النجاز من هذا العمـل سـنه   السيد رشيد عريضه خارجا و داخال و بلغ جمموع ماترب

امروز بزرگتـرین روحـانی کلیسـیاهاي کاتولیـک لبنـان میباشـد و        این شخص .گردش آنجا به منزل بتریرك عریضه رفتیم
سلطه و نفوذ تامی در آنها دارد و ریاست تمام روحانیین آنها را در لبنان دارد و محل اصلی او جائی است بنـام کرکـی در   

سال بود و باروي  85ساحل دریا وقریه دیمان محل ییالقی او بود و سن او در موقع مالقات ما بطوریکه میگفتند در حدود 
  .گشاده و به مهربانی ما را پذیرفت

تی بکنم و پس از اجازه پرسیدم عقیده صحیح شما راجع به تثلیـت  سوأالپس از تعارفات معموله نگارنده اجازه گرفتم که 
ب و اَا ولیکن بسه لباس ظهور کرده که آنهـا ر  جواب داد ما معتقدیم که خداي تعالی یگانه است و شریک ندارد .چیست

و مصائبی که ابن و روح القدس مینامیم واین عبارت از مسیح است که خداوند بلباس بشریت او ظهور کرده تا بر اثر آالم 
سـپس   .دنو آنهـا را بـه سـعادت ابدیـه برسـا      دبه آن صورت جسمانی میرسد گناهان آدم و حوا و نسل آندو را جبران نمای

له واحد بثالثه اقالیم بـا یـک جلـد    آحرکت کرد یک جلد آنرا بنام مقاله فی وجودام و  گفت من کتابی در این باب نوشته
شـروع بسـخن کـرده و دنبالـه آن      آورد و بنگارنده اهداء نمود و سـپس » مقاله فی الدین الحق « دیگر از مولفات خود بنام 

ء و اجداد خود موجود بـوده و در  رسیده که داللت میکند بر اینکه او قبل از آبا) ع(اخباري از حضرت یسوع مسیح  گفت
کلمات دیگر اشاره دارد که آنچه براي پدر است در من موجود و هر که مرا به بیند پدر را دیده و اینها دلیل این است که 

ید آن این است که پس از آنکه او را کشتند در روز سوم زنده شد و بـه آسـمان   ع رب و پرورش دهنده ما است و مؤیسو
   .د که روح خدائی در او حلول نموده بودوششر ظاهري ساخته نیست پس معلوم میینکار از بباال رفت و ا

ـ    و  .ز نـدارد نگارنده گفتم مظهریت غیر از حلول است و حلول در چیزي است که محل داشته باشد و خداونـد محـل و حی
م منکر کشته شدن یسـوع اسـت کـه    قرآن مجید ه .میکند و آن شرك است باضافه حلول داللت بر اثنینیت و حال و محلّ
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گفت البته روحانیـت یسـوع همـین اسـت و هـیچکس را دسترسـی بـه آن         "و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه هلم" :میفرماید
نیست ولی جسد مسیح را بدار زدند و دفن کردند گفتم پس آنچه کشته شده دوباره زنده نشده زیـرا شـما میگوئیـد جسـد     

چه از بین رفته و مرده است زنده شدن آن درین دنیا محال است گفت عقیده مـا ایـن اسـت کـه     ظاهري او کشته شده و آن
وج کرد و این از اصول معتقدات مـذهب مـا اسـت سـپس ایـرادي بـر قـرآن مجیـد         رهمان جسد او زنده شد و به آسمان ع

و  »٧١كم ـاالنبيون يها هدي و نورحيو انا انزلنا التوريه ف« .گرفته گفت قرآن دریکجا تصدیق بصحت توراه و انجیل میکنـد 
و «الخ میگوید ولـی خـود در آیـه     »و ما اويت موسي و عيسي«و در جاي دیگر  »٧٢مصدق ملا معكم«در جاي دیگر میگوید 

مخالف بانص صریح انجیل نموده است گفتم مخالفت نیست زیرا اناجیل موجوده از حواریین اسـت و   »ما قتلوه و ماصلبوه
نازل شده نیست و هر چنـد ایـن اناجیـل هـم مقـدس و گفـتن حـواریین و        ) ع(از طرف خداوند بر مسیح انجیل حقیقی که 

ومتضمن دسـتورات اخالقـی آنحضـرت میباشـد ولـی غیـر از آن انجیلـی اسـت کـه کتـاب خداسـت            ) ع(جانشینان مسیح 
مل بر تـاریخ وشـرح حـال عیسـی     است زیرا اینها مشت) ع(وخودتان هم نمیتوانید بگوئید این اناجیل از خود حضرت عیسی 

نـازل کـرده قبـل ازیـن قضـایا بـوده       ) ع(قضیه مصلوبیت او به قول شما میباشد در صورتیکه انجیلی که خدا بر مسیح و) ع(
آنچه را بر او نازل میشده دسـتور میـداده کـه    ) ع(است گفت انجیل عبارت از همین چهار کتاب است که حضرت عیسی 

اینها انجیلی نیست و قدیمترین نسخه انجیل نیز که در حدود صد سال بعد از مـیالد نوشـته شـده     حواریین بنویسند و غیر از
یـک نسـخه از آن در تمـام عـالم وجـود میداشـت        اقالًموجود است که عین همین اناجیل است واگر انجیل دیگري میبود 

علی عدم الوجود باضافه خیلـی از کتـب   گفتم این امر دلیل عدم وجود نمیشود که مثل معروف است عدم الوجدان الیدل 
م است و ایـن نیـز همـان طـور اسـت      و آثار بکلی محو شده ولی در کتب دیگر مکتوب و نزد اهلش وجود سابقی آن مسلّ

چنانکه راجع بتوریه نیز مینویسند که نسخه اصلی آن از بین رفت و نسخه فعلی آنست که عزیر فرموده است پرسیدم راجع 
آن نیز مدرك صحیحی ندارد و در کتب قدیمه انجیـل اصـال نـامی از آن بـرده نشـده و       :گفت  ؟چه میگویئدبا نجیل برنابا 

بگوئیم مجعول است گفتم در آن باب نیز در مقدمه چاپ آن مدارکی ذکرکرده و آنرا مستند بچند کتـاب خطـی   میتوانیم 
ابتدا از زبان ایتالیائی   :بی در مقدمه آن مینویسدمترجم آن به عر 73لیل سعادتکتر خخیلی قدیمی نموده است و بطوریکه د

ه و مدارکی در آنجا ذکـر نمـوده   از انگلیسی بعربی توسط او ترجمه شده و براي صحت و قدمت آن ادلّ بعداًبه انگلیسی و
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هجـري قمـري بفارسـی ترجمـه و در آذر      1341خـان کـابلی در سـال     محمدحیدر قلی بن نور  بوسیله بعداًعربی ترجمه و 
دکتر خلیل سعادت . میکند) ص( محمددر کرمانشاه بطبع رسید و درین انجیل درموارد زیادي تصریح بنام حضرت  1311

ترجم آن به فارسی هر کـدام مقدمـه   رشید رضا الحسینی منشی مجله المنار ناشر آن به عربی و حیدر قلی م محمدمترجم و 
تاریخ سوم دیمـاه   4276اند و بطوریکه در روزنامه ایران شماره  ه و مدارکی بر صحت آن آوردهمبسوطی ذکر نموده و ادلّ

در اخبار خارجه درج شده بود یک نسخه خطی آن که مربوط به قبل از اسالم و با سـایر کتـب    2ستون دوم در ص  1312
لیـره از دولـت شـوروي خریـداري     ) 100000(ناجیل اربعه در یک جلد قرار داشته دولت انگلیس به مبلـغ  مقدسه توراه و ا

 .نمود
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   .آن مدارك نیز قدیمی نیست و مورد قبول ما نمیباشد :گفت .است
  .چند است) ع(مذهب مسیح  سپس پرسیدم درجه شما چیست و مراتب روحانیین

من ریاست روحانی بر تمام مسیحیان مارونی لبنان و سوریه که اکثریـت کامـل دارنـد و از کاتولیکهـا میباشـند       :جواب داد
آیا مقام کار دینـالی هـم مـافوق بتریرکـی اسـت        :دارم و رتبه من بطریرکی است و فقط پاپ نسبت بمن برتري دارد گفتم

محسوب میشود و اولین مرتبه روحـانیین را در مـذهب    74فقط تشریفاتی است و جزء درجه بتریرکیمقام کاردینالی  :گفت
ـ     )بفتح شین(اس ل گویند که از رطل است پس از آن شمما مرطّ یس که لفظی است سریانی بعمنـی خـادم و بعـد از آن قس

انی و پس از خـوري اسـقف اسـت و    که دو درجه دارد اول بنام انجیلی و پس از آن خوري که لفظی است سری )کشیش(
هـا از   پس از مطران رتبـه بتریرکـی اسـت و کاردینـال     .ها نیز میگویند مطران میباشد که او را رئیس اسقف 75پس از اسقف

   76است) بابا(میان بتریرکها انتخاب میشوند و آخرین درجه مقام پایی 
اي  هل نمیکردم تا آنکه در پاریس دوشیزعجزات را قبوپس از آن گفت من خود در ابتدا عالقه کامل به مذهب نداشتم و م

سـپس   .را دیدم که گفتند چشم او نابینا بوده و فالن کشیش او را شفا داده و آنرا بتواتر شنیدم آنگاه عقیده من کامـل شـد  
ت او نگارنده گفتم ما هم منکـر اهمیـت و بزرگـی فرمایشـا     .ت آنها نمودواهمی) ع(دستورات حضرت مسیح شروع بذکر 

دستوري را کـه بـراي آخـرین درجـه     ) ع(نیستم ولی معتقدیم که اسالم دستورات جامعتري داده است مثال حضرت مسیح 
دستور میدهد که اگرکسی سیلی بصورت تو زد طرف دیگر را پیش بیاورد و اگـر رداي تـو را    اخالق است بیان فرموده و

تمـام  ) ص(مراحل و بـراي همـه افـراد عملـی نیسـت ولـی پیغمبـر اسـالم         بردند قباي خود را بده و البته این دستور در تمام 
و » الکاظمین الغـیظ و العـافین عـن النـاس واهللا یحـب المحسـنین        «مراتب آنرا در نظر گرفته و دستور جامعی داده میفرماید 

  .معلوم است که این دستور خیلی جامعتر و تمام درجات اخالقی آنرا دارا میباشد
بر اساس محبت و دوستی با یکدیگر بنـا شـده اسـت نگارنـده گفـتم اسـالم دریـن مـورد از         ) ع(نت مسیح آنگاه گفت دیا

دستور فرموده و در این قسـمت هـم   ) ع(پیروي نموده ولی نه به آن شدت که موسی ) ع(و دستور حضرت موسی  تتورا
آتش جنگ  عموماًخالف آن هستند واسالم حد وسط دیانت موسی و عیسی را گرفته است ولی اکنون مسیحیان بکلی بر 

را دامن میزنند واسلحه خانمان برانداز بشري و بمب اتمی میسازند گفت تصدیق دارم کـه مسـیحیان امـروز اینطورنـد ولـی      
رفتار میکنند و دستورات آنحضرت غیر از این است درین موقع چون غروب نزدیـک  ) ع(آنها بر خالف دستورات مسیح 

  .رفقا مائل به حرکت بودند ازینرو تودیع نموده حرکت کردیم و بیرون آمدیم و راه طرابلس دور بود
   :درینجا مناسب میدانم این موضوع را که بی ارتباط به مطلب ما نیست و مربوط به همان چند روز است بنویسم

ذاکراتی بین بزرگـان  هاي مصر نوشتند که در آنروزها م دو سه روز پس از نوشتن این سطور و مالقات مذکور در روزنامه
مذهب کاتولیک راجع بصعود مریم به آسمان واقع شده و اختالف نموده بودند که آیا صعود مـریم عـذراء بـه آسـمان بـا      

                                                
 .که در فرانسه گفته میشود و اصل آن از سریانی گرفته شده Patriarcatبطریرك و بتریرك معرب پاتریارك  - 74
 Episcopasاسقف معرب است از لفظ یونانی اپیس کوپوس   - ٧٥
مهتر ترسـایان در بـالد اسـالم اول بـه طریـق      « غت نامه دهخدا نقل از منتهی االرب و مهذب االسماء ذکر کند که در ل - 76

و با تطبیق با درجه بندي باالمعلوم میشود ترتیب آن از عـالی  » پس جاثلیق پس مطران پس اسقف پس قسیس پس شماس 
 .به دانی است بطریق درجه عالیه آن است
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بوده یا با جسد و این اختالف بمرکز کاتولیک و پاپ و اطرافیان او نیز رسید و پاپ اعظم براي مذاکره درین باب از روح 
ک جلسه طوالنی با حضور سی و پنج کاردینال و پانصد بطریرك درین باب تشکیل داد و بزرگان مذهب دعوت کرد و ی

مذاکرات مفصلی براي حل این مسئله بعمل آمد و باالخره پس از آن جلسه طوالنی اعالمیه رسمی پاپ درین بـاب صـادر   
وهر کس خـالف آن بگویـد   شد که عقیده صعود مریم به آسمان از ضروریات دیانت مسیح بنا به مذهب کاتولیک است 

  .ملحد و کافر است
نمودند که دلیل آنها بر ایـن عقیـده    سوألپس از صدور این اعالمیه روساي مذهب پرتستان از انگلستن درین باب از پاپ 

   .از انجیل چیست و اگر آیه و دلیلی دارند بگویند تا آنها نیز پیروي کنند
نمـود و   سـوأل عالمه شیخ محمود شلتوت که از بزرگترین علماي مصر است نماینده روزنامه المصري قاهره موضوع را از 

میگفتنـد کـه بـا جسـد بـه آسـمان رفتـه در        ) ع(ایشان اعتراض سختی درین باب کرده و گفتند تاکنون فقط راجـع بعیسـی   
بـه پـدر و مـادر و     اند و بنـابراین بتـدریج   صورتیکه آن نیز مورد اختالف است اکنون این موضوع را بمریم نیز سرایت داده

   .اجداد او هم سرایت خواهد کرد
پرتستانهاي جنوب افریقا نیز تلگرافـی مبنـی بـر اعتـراض دریـن بـاب بپـاپ نمودنـد و درخواسـت دلیـل کردنـد مسـیحیان             

داد کـه   ریکی از مسیحیان مصر جوابی نوشـت و در آنجـا تـذک    بعداً ارتودکس نیز در این موضوع سخت اعتراض کردند
هر چند در انجیل نیست و دلیل صریحی از کتاب مقدس براي آن نداریم ولی بسیاري از مسائل دینی دیگـر نیـز    این مسئله

   .در خود انجیل ذکر نشده و از روایتهاي شفاهی سابقین براي الحقین بوده وعقیده صعود جسد مریم نیز چنین است
 4643و  4642هاي بعـد از آن   و شماره 1370محرم  19سه شنبه  4641ه المصري چاپ قاهره شماره ماین موضوع در روزنا

مذکور گردیده است ولی قول نویسنده اخیـر کـه گفتـه بسـیاري از مسـائل در انجیـل نیسـت و از روایـات         مفصال  4644و 
شفاهی سابقین براي الحقین میباشد اگر درین موضوع صدق میکرد احتیاج بدعوت پـاپ از بزرگـان کاتولیـک و تشـکیل     

ن باب نداشت بلکه بایستی خود پاپ اگر در این باب از سـابقین چیـزي شـنیده جـواب میـداد و اعالمیـه صـادر        جلسه دری
میکرد باضافه حق این بود که این جواب نیز از طرف پاپ یا یکی از بزرگان آنها بطور رسمی داده میشد نـه آنکـه یکنفـر    

  .معمولی که سمت مذهبی نداشته باشد از طرف آنها جواب گوید
اند مورث تعجـب عمـوم مسـلمین و مـورد اعتـراض       بهرحال این مسئله همانطور که عالمه شیخ محمود شلتوت ذکر نموده

ما صلبوه ولکن شبه لهم یعنی دست آلوده بشـر  و میگویند و ما قتلوه ) ع(همه آنها میباشد زیرا مسلمین فقط راجع به عیسی 
دارد و او به مقام قرب پروردگار صـعود کـرد و ایـن نیـز موضـوع و بحـث       بروح خداوند نمیرسد و نمیتواند او را از بین بر

  .مفصلی است که ورود در آن براي ما موجب طول کالم میگردد
  کالم ابن خلدون 

   :نقل کنیم در اینجا بی مناسبت وخالی از فائده نیست که کالم ابن خلدون را نیز اختصاراً
ز بزرگترین دانشمندان تاریخ و علم االجتماع اسالمی متولد در تونس غـره  عبدالرحمن بن خلدون اندلسی مشهور بمغربی ا

در مصر در کتاب خـود مشـهور بـه مقدمـه      )میالدي 1405( 808و متوفی در سال  )میالدي 1332مه  27( 732رمضان سال 
ار امـور دیـن   د عهده  :ابن خلدون درباره بزرگان نصاري در فصل مخصوص بدان شرحی نوشته که خالصه آن این است77

                                                
العرب و ديوان املبتداء واخلرب يف ايام العرب  و العجم و الرببر و من عاصر هـم مـن ذوي   «بی نوشـته بنـام   ابن خلدون کتا - 77
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مینامیدند که رئـیس مـذهب    )همان پاتریارك و معرب آن بطریق است(و آنکه مراسم آنرا انجام میداد پطرك ) ع(عیسی 
مسیح بود و نمایندگان و خلفاي خود را که به نقاط دور براي تعلیم نصاري میفرستاد اسقف میگفتند و امـامی کـه نمـاز را    

میخواندند و کسی را که از خلق جدا میشـد و از مـردم خلـوت گزیـده      )کشیش(س قسیاقامه میکرد و در دین فتوي میداد 
   .ها منزوي میشدند منزوي میگردید راهب میگفتند که بیشتر در صومعه

اي از پطرکهـا و   در روم بود و نـرون او را بـا عـده   ) ع(آنگاه مینویسد که پطرس رئیس حواریین و بزرگتر شاگردان مسیح 
در مصر و مغرب  )س بودومرقوس که اصل آن مارک(مرقاص هم  .سانید و پس از او آربوس جانشین او شدسها بقتل رقسی

انیا خلیفه او شـد کـه نخسـتین پطـرك در آن نـواحی بـود و بـا وي دوازده        هفت سال مردم را دعوت کرد و پس از او حنّ
ردد و به جاي او یکنفـر دیگـر از   شین او گتعیین شد که اگر پطرك در گذرد یکی از آن دوازده تن جان )کشیش(س قسی
در میـان آنـان در قواعـد وعقائـد دینـی اخـتالف پیـدا شـد در زمـان           بعـداً  چون :سپس مینویسد که .منین برگزیده شودمؤ

نیسه (ه کنستانتین در شهر نیقیNicee (318  ي در تحریـر حقـوق و قواعـد دیـن وبریـک رأ      تن از اسقفها مجتمع شده بـراي
دار امور  بود که پطرك عهدهاتفاق کردند و آنرا نوشتند و راهنما قرار دادند از جمله دستورهائی که نوشتند این امور دینی 

منین و روساي ایشانرا مقدم بدارد و از ایشان استفاده کنـد و  زیدگان ائمه مؤدین در تعیین جانشین خود باید گروهی از برگ
عه در سایر اصول وقواعد دین اختالف کردند ولی در این قاعده اختالفی روي از آنزمان باقی مانده است و پس از این واق

 نیـز  )باَ(نداد و آن شیوه همچنان باقی بود و نیابت اسقفها از پطرکها درمیان ایشان دوام یافـت و اسـقفها پطرکهـا را پـدر     
خطاب میکردند و بدین سبب در طـول   باب وسها در غیاب پطرکها اسقف را نیز براي احترام پدرخواندند و ازینرو قسی می

شده مقام پطرکی هـر قـل    می هاباعصار مختلفه نام آنها بهم اشتباه میشد که میگویند آخرین پطرکی که نام او با اسقفها اشت
ازینرو در آن هنگام تصمیم گرفتند براي کیفیت تجلیـل و احتـرام مقـام پطـرك بـین او واسـقفها        .در اسکندریه بوده است

است و این نـام بگمـان جـرجیس     )ابواالباء(خواندند که به معنی پدر پدران  )پاپ(قائل شوند ازینرو پطرك را بابا تفاوتی 
سپس آنرا برصـاحب کرسـی اعظـم کـه بعقیـده       .بن عمید که در تاریخ خود آورده نخستین بار در مصر معمول شده است

  .آنان کرسی پطرس رسول بود اطالق میکردند
اسـت   )پـاپ (ملکیه و یعقوبیه و نسطوریه و پطرك روم که موسوم به بابا  :اند هاي اصلی نصاري سه فرقه رقهمینویسد ف بعداً

تااین روزگار بپطرك روم اختصاص داده شده اسـت و  ) پاپ (متعلق بفرقه ملکیه است وپس از چند جمله گوید کلمه بابا 
  .خوانند نمی یعقوبیان پطرك خود را بدین نام

همه آنرا خیلی باختصار نقل کردیم و همانطور که ازینجا لدون درین باب نوشته مفصل است که مطالب مشرحی که ابن خ
نیز بطور اختصار فهمیده میشود در اجتماعی که زمان کنستانتین در قرن چهارم مـیالد بـین بزرگـان مـذهب مسـیح رخ داد      

از جملـه چیزهـائی    .ن روش انتخابی معمـول اسـت  ترتیب انتخاب پاپ پیشواي بزرگ مذهب تعیین شد که تاکنون نیز هما
   ت در آن اخـتالف بـود و   که در آن اجتماع تصویب شد موضوع تعیین عید پاك بود که قبال بین مـذاهب مختلفـه مسـیحی

ت است روز نیمه نخستین پس از مصلوبی) ع(هاي سوریه و یونان عید پاك را که بعقیده آنها روز زنده شدن مسیح  78کلیسا

                                                                                                                                                   
که مشتمل بر یک مقدمه و سه کتاب است و کتاب معروف بـه مقدمـه ابـن خلـدون در حقیقـت مقدمـه و       » السلطان االكرب

 . و خود کتاب مهمی استکتاب اول از کتاب العبر است باین جهت باین نام مشهور شده است 
  »از گناباد بژنو   «: این موضوع چون درینجا استطرادا ذکر شده باجمال برگزار شده و در یادداشتهاي سفر بعدي به نام - 78
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اي کـه   ري که در بهار اتفاق افتد میگرفتند و کلیسیاهاي مغـرب اولـین روز هفتـه را کـه روز یکشـنبه اسـت از هفتـه       ماه قم
در روز یکشـنبه نیمـه مـاه    ) ع(نزدیکتر ببدر کامل اولین ماه قمري بهار باشد عید پاك محسوب میداشتند زیـرا قیـام مسـیح    

م یکشنبه بودن آنرا مناط میگرفتند و در اجتماع زمان کنسـتانتین باتفـاق   قمري بوده و دسته اول مناط را نیمه ماه و دسته دو
   .آراء تصویب شد که روز یکشنبه باشد

  مراجعت 
از آنجا حرکت کرده سه ربع از شب وارد طرابلس شدیم صبح نیز براي گردش در داخله شهر بیرون آمدیم و بـا اتومبیـل   

  .به مسجد بدوي رفتیم
ساي سالسل صـوفیه اهـل سـنت اسـت از     ؤس احمد بن علی بن ابراهیم الفاسی البدوي که یکی از راین مسجد بنام ابوالعبا

هجري در طنطا بوده و اکنون پیروان زیادي در  675هجري و وفاتش  596طرف پیروان او ساخته شده تولد بدوي در سال 
هر میشود و ماهیهاي بزرگ زیادي مصر و سوریه ولبنان دارد و درین مسجد حوض بزرگی است که چشمه آبی در آن ظا

دارد که مردم عقیده دارند نباید آنها را صید کرد بلکه تمام واردین براي آنها خوراکی در آب میریزنـد ازینـرو جثـه آنهـا     
سـایر قسـمتهاي الزم را دیـدن کـردیم      بعداً .خیلی بزرگتر از اندازه ماهیهاي آبهاي کوچک است و خیلی هم زیاد میباشند

االرانب که در حدود هفت هشت کیلومتر از ساحل فاصـله دارد و   مده در موتور آبی براي دیدن جزیرةنار دریا آآنگاه بک
این جزیره داراي مهمانخانـه و   .اند درین جزیره چون خرگوش زیاد است آنرا بدین نام نامیده .در وسط آبست سوار شدیم

   .اي تفریح بدانجا میروندگلکاري است که در ایام تابستان و تعطیل از طرابلس بر
و یکساعت ونیم بعد ازظهر وارد بیـروت شـدیم و شـب بـراي اسـتماع       سپس اول ظهر از طرابلس به طرف بیروت حرکت

بائی نماینده فرهنگی ایـران در  طبا آقاي مصطفی طبا )جمعه(صبح روز بعد  .ذکر مصیبت به منزل آقاي حسن مکتبی رفتیم
دانشمند و خلیقی میباشند و در آن اوقات در بیروت بودند و خیلـی بـا مـا اظهـار محبـت      عراق و سوریه و لبنان که شخص 

کیلـومتر و در راه صـور    49فاصله بیروت تـا صـیدا    .مینمودند براي دیدن آقاي عارف الزین مدیر مجله عرفان بصیدا رفتیم
ون در حدود ده هزار نفـر جمعیـت دارد و   واقع است و از شهرهاي بسیار قدیمی است و در زمان فنیقیان معمور بوده و اکن

  .اند اکثر آنها شیعه
غی دارد یبل آقاي عارف الزین شخصی دانشمند و خلیق است و در عقیده تشیع با استقامت و در نشر کتب مذهبی شیعه جد

مـا موفـق بمالقـات     و در مجله خود نیز غالبا مقاالتی از علماء شیعه منتشر میکند ولی متاسـفانه در آن روز در شـهر نبـود و   
نشدیم و مراجعت کردیم ودر بیروت به مکتبه العرفان آمدیم و صاحب آنرا که شیعه و حاج ابراهیم زین عاصـی نـام دارد   

  .ی اظهار محبت کرد و از مالقات ما خوشوقت شدلمالقات کردیم و چون ما هم شیعه بودیم خی
لـک  ان در بیـروت کـه بـرادر زاده مرحـوم رضـاقلیخان سـراج الم      صبح روز یکشنبه به منزل آقاي پور والی وزیر مختار ایر

خیلـی محبـت    و در حـدود دو سـاعت در آنجـا بـوده    آشنائی مختصري هم داشتند رفتیم اصفهانی میباشند و از این جهت 
 که از بزرگتـرین کلیسـیاهاي بیـروت اسـت بـراي مشـاهده       )مارگریوس (بیرون آمدیم و بکلیسیاي مارجریس  بعداً .نمودند

در نماز و عبادت که در آنجا دیدیم روحانیین آنها یک قسم اعمالی کـه ظـاهر سـازي محـض اسـت       .نماز مسیحیان رفتیم
دارند ولی در میان پیروان کسانی یافت میشدند که با نهایت ادب حاضر شده و حال عجـز و نیازمنـدي داشـته بلکـه بعـض      

                                                                                                                                                   
 ام  که عید پاك در ژنو بودم شرح آنرا با تفصیل نوشته
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ري میشد و این حال درما موثر بود زیرا بندگی خداوند و عجـز و  آنها حال تاثر و حزنی هم داشتند و گاهی اشک آنها جا
  " .هر کس بزبانی صفت حمد تو گوید"نیازمندي از هر که باشد پسندیده است 

  شیخ عبداهللا العالئلی 
   .عصرروزیکشنبه با آقاي طباطبائی براي دیدن شیخ عبداهللا العالئلی رفتیم

است که دربیروت درمحله معروف به خندق الغمیق منـزل دارد ودرمعاهـد    شیخ عبداهللا ازدانشمندان مذهبی معروف عرب
کند وعالقه شدیدي به مذهب وامورمربوط بدان دارد مخصوصا راجع به حـاالت حضـرت    می وکلیه هاي مذهبی تدریس

خیلی کنجکاو ودقیق و اظهارارادت وخلوص زیادي نسبت بـه مقـام مقـدس آن حضـرت      )ع(حسین بن علی  ءسیدالشهدا
که به فارسی به قلم  "سموالمعنی فی سموالذات   "کند ودرشرح حال آن حضرت سه جلد کتاب نوشته جلد اول به نام  می

ترجمه وهمت بلند نامیده شده ودرین جلد راجع به تولد حضرت و تربیـت اولیـه ازنظرروانشناسـی     باقرخمینی محمدآقاي 
قرآن واسالم نیزمطالب قابل توجهی نوشته است جلد دوم بـه نـام    بحث دقیقی نموده که جالب توجه است وضمنا راجع به

باقرکمره اي بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت وآن درتـاریخ        محمداست آن نیزازطرف آقاي حاج شیخ  )ع(تاریخ الحسین 
بیان باشد که با زندگانی حضرت وپیدایش احزاب مختلفه دراسالم وظهور حزب بنی امیه وعلل واقعی این قضیه بزرگ می

باشد که قطعات مختلفی به فصول مختلف ازقضـیه   می )ع(جلد سوم به نام ایام الحسین  .شیوا وقلم شیرین نوشته شده است
کنـد وازبهتـرین    با بیانی جذاب نوشته وهرسه جلد خیلی تحقیقی وجالب است که خواننده را به خود جلب می )ع(حسین 

وعصرعاشـوراي آن سـال نیزنطـق جـالبی      .یه کربال نوشته شده استکتبی است که اخیرا درشرح حال حضرت واسرارقض
   .منتشر شد "الیوم بیروت وروزنامه بیروت  "درکلیه عاملیه بیروت دراسرار شهادت ایراد نمود که درروزنامه 

جـوان اسـت   نامبرده خیلی  .موقعی که رفتیم آقاي طباطبائی نگارنده را معرفی نموده ایشان ازمالقات ما اظهاربشاشت نمود
نگارنـده یـک جلـد کتـاب تجلـی       .ولی فضل و دانش او زیادترازعمر اوست ودرمالقاتها بسیار گشاده رو وبا محبت است

حقیقت ازتالیفات خودرا شب پیش که بنا بود تعیین وقت شود براي ایشان فرستاده بودم ازینروایشان درآن موقع راجـع بـه   
دانیم ولی قسمتهائی ازآنرا مطالعه کردم وخیلی میـل دارم کـه    نمی ه طور صحیحآن مذاکره نموده وگفتند با آنکه فارسی ب

سپس یک قطعه عکـس خـود را    .اگررضایت داشته باشید آنرا به عربی ترجمه کنند نگارنده ازحسن ظن اظهارتشکرکردم
   .مذاکرات دیگر خداحافظی نموده بیرون آمدیمنمودند وپس ازیکرشته   به نگارنده اهداء
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  مصر کشور
  از بیروت بسوي قاهره 

ساعت نه و سه ربع از بیروت با اتومبیل شرکت هواپیمائی مصـر   1329مطابق هشتم آبان  1370محرم  18صبح روز دوشنبه 
ها را ثبت نمودند و پـس از رسـیدگی سـاعت یـازده و نـیم بـا هواپیمـا         به طرف فرودگاه حرکت کردیم و در آنجا تذکره

از بـاالي کانـال    بعداً سوي قاهره رهسپار شدیم تا پنجاه دقیقه بعد از ظهر هواپیما برفراز دریا میرفتبرفراز دریاي مدیترانه ب
سوئز عبور کرد و یک ساعت و بیست دقیقه بعد ازظهر در فرودگاه قاهره روي زمین نشست و پس از ثبت اسم و تفتـیش  

شارع ابراهیم پاشـا واقـع و جـاي نظیـف خـوبی اسـت       گمرکی بشهر آمدیم و در هتل لونابارك که در میدان قنطره الدکه 
همراهان از بیروت عبارت بودند از اقایان حاج میرسید حسن میر عمادي و حاج کریمخـان کریمـی و حـاج     .منزل نمودیم

  .سید ابوالقاسم روح االمین بقیه رفقا از شام و بیروت برگشتند
میباشد و دو میلیون و نیم جمعیت دارد پایتخت کشور فراعنـه و   شهر قاهره تقریبا بزرگترین شهرهاي خاور نزدیک و میانه

نیز آثار باستانی زیادي از آنها در آنجـا موجـود میباشـد آثـار اسـالمی نیـز در آنجـا زیـاد اسـت و همـین آثـار مختلـف و             
  . آورند مییادگارهاي زیاد پیشینیان اهمیت زیادي به این کشور داده که امروز سیاحان از همه جا بدان کشور روي 

ثانیـه   36درجـه و   43دقیقه و انحراف قبله از جنوب بـه مشـرق    18درجه و  31دقیقه و طول آن  14درجه و  30عرض آن 
   .است

 مشـرّف ) ع(رفتیم و صبح روز بعد هم بزیارت حـرم حضـرت زینـب    ) ع(پس از مرتب نمودن منزل بزیارت راس الحسین 
زار متبـرك و دو  مـ یادداشتهاي سفر بمالک عربی نوشته شده اسـت و ایـن دو    شدیم که شرح هر دو در سفرنامه سابق بنام

کبـري دختـر    زینـب  حرم مقدس مورد احترام همه مسلمین مخصوصا اهل مصر میباشد و درباره زینب بعضی مینویسند که
بـود در   کـوچکتر ) ع(که در شعبان سال ششم هجرت تولد یافت و دو سال از بـرادر بزرگـوارش حسـین    ) ع(بزرگ علی 

اتفاق افتاد و آنکه در روایه شام دفن شده زینب صغري  62رجب  14مصر وفات یافت و وفات آنحضرت در شب یکشنبه 
ه که یزید قشون به مدینه فرستاد و آن شهر مقدس را قتل عـام کـرد آنحضـرت    کلثوم میباشد که در وقعه حرّام  همشهوره ب

ک دمشق از دنیا رفت و در همانجا دفن شد و حتی در کتاب وقـایع االیـام   ویه نزدیبطرف شام حرکت نموده و در قریه را
نقل کننـد   384فی تتمه محرم الحرام تالیف آقاي حاج مالعلی واعظ تبریزي از انتشارات کتابفروشی مصطفوي قم صفحه 

قبل کـه بـراي تعمیـر    که مرحوم فخرالحکماء تبریزي از قول متولی آنحرم متبرك نقل کردند که ایشان گفته بودند چندي 
ولی شاید مـراد از   )ع(هذا قرب زينب الصغري بنت امرياملومنني  :نوشته بودن آمزار محتاج بحفر شدند سنگی پیدا شد که روي 

میباشد که نسبت بخاله خودش زینب دختر پیغمبر کوچکتر بود و ) ع(زینب صغري همان زینب دختر بزرگ امیرالمومنین 
   .میباشد) ع(برستان شام در باب الصغیر با قبر سکینه بنت الحسین قبر ام کلثوم در داخل ق

معروف بحمراء القصوي بوده مـدفن آنحضـرت معـروف و مـورد احتـرام میباشـد        سابقاًبهرحال در قاهره نیز در محلی که 
  والبته هر جا که بنام آن بزرگواران باشد محترم است
  صاحب نظران خواهد بود هجدسالها س    بر زمینی که نشان کف پاي تو بود 

ن جـا  یـ لـذا در ا ام  هشرح مربوط براس الحسین و حضرت زینب علیهاالسالم در یادداشتهاي سـفر بـه ممالـک عربـی نوشـت      
تقی قمـی کـه از جوانـان دانشـمند و از      محمدایرانی را مالقات کردیم از جمله آقاي  بعض دوستان بعداً کنم و نمی تکرار

وایشان مدتی اسـت در   ن میباشد و سابقه دوستی ممتدي با ایشان دارم براي مالقات به هتل آمدندروحانیین روشن فکر ایرا
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التقریب بین المذاهب االسالمیه که براي نزدیک کردن مذاهب اسالمی است تشـکیل   اهره میباشند و جمعیتی بنام جمعیۀق
   .ذکر خواهد شد بعداً اند که شرح آن انشاءاهللا داده

در ) ع(و حـرم زینـب    )ع(شـدیم و چـون راجـع بقـاهره و راس الحسـین       مشـرّف ) ع(س الحسـین  رت رأعصر هم بـه زیـا  
شرح داده  سابقاًام لذا در اینجا از شرح خودداري میکنم و همچنین قسمتهاي دیگري که  یادداشتهاي قبل مفصل شرح داده

غالمعلـی صمصـامی دبیـر اول سـفارت کـه از      روز بعد به سـفارت ایـران رفتـه و آقایـان دکتـر       .شده درینجا مکرر نمیکنم
 رمی کارمندان سفارت را مالقات و آقایان نامبرده پذیرائی گرم و صـمیمانه نمودنـد و  زدوستان میباشند و عباس صیقل و آ

از جناب آقاي علی دشتی سفیر کبیر ایـران در مصـر مالقـات نمـودیم وایشـان نیـز خیلـی اظهـار محبـت نمودنـد و از            بعداً
اج کردند شرحی از اوضاع عربستان و ناراحتی  سوأل اجحجوضعیت  و بـی ترتیبـی کـار آنهـا بواسـطه عـدم مراقبـت         حجـ

دولت ایران وعدم توجه مامورین سعودي بیان کردم و مذاکرات دیگري نیز به میان آمـد و سـاعت ده خـداحافظی نمـوده     
  .بیرون آمدیم

رفته و حیوانات مختلف که در آنجا موجـود اسـت از درنـده و     )تحدیقه الحیوانا(بباغ وحش  15از آنجا با ترامواي خط 
ها و کوههاي مصنوعی که ایجاد نموده بودنـد و مـوزه حیـوان     پرنده و چرنده وسایر اقسام مختلف جانداران و همچنین تپه

دیدیم و ظهـر  ام  شناسی را که جسد جانوران مختلف در آنجا موجود است و شرح آنرا مفصال در یادداشتهاي سابق نوشته
ن مهمانخانه در محل باصفائی که تمام اطراف آنـرا حـوض و نهـر آب کـه     یهم همانجا در مهمانخانه باغ نهار خوردیم و ا

و  )شـاي معـرب چـاي   (لشـاي میگوینـد   ا اند قرارگرفته و آنـرا جزیـرة   داده اند فرا گرفته و صورت جزیره به آن حفر نموده
منزل برگشتیم شب آقاي صمصامی دبیر اول سفارت بدیدن آمدنـد و روز بعـد بـراي     ز ظهر بیرون آمده بهبعداًساعت پنج 

مـی  رشب آن آقاي دشـتی سـفیر و آقـاي دکتـر صمصـامی و آقـاي آز       .دیدن موزه صحی فواد و موزه زراعتی فواد رفتیم
   .دیدن نمودند

ته و نزدیک ظهـر بـه شـهر حلـوان     ي دکتر صمصامی با اتومبیل ایشان بگردش در شهر پرداخصبح روز بعد به خواهش آقا
  .کیلومتر تا قاهره فاصله دارد رفتیم 27که 

ي آب معدنی است که براي بسیاري از امراض مانند رماتیسم و خارشهاي بدن و جوشهائی کـه در بـدن پیـدا    ادار این شهر
آن سـاخته و از خـود    میشود و سایر امراض جلدي و عصبی وعرق النساء مفید است و دولـت حمامهـائی بـراي اسـتفاده از    

هـاي   در داخل شهر نیز باغ بزرگ با صفائی است که مجسـمه  .چشمه نیز که لوله کشی شده میتوان استفاده نمود و آشامید
هاي خیلی زیاد ردیف هم سـاخته شـده    مختلف دارد از جمله حوض بزرگی بشکل استخر دارد که در اطراف آن مجسمه

هاي خدایان ژاپن را  ها شکل مجسمه کار را نموده وبطوریکه میگفتند این مجسمه که صاحب آن باغ براي تفریح خود این
  .دارد

  اسکندریه 
کیلـومتر اسـت و در هـر     208فاصله ایـن دوشـهر    .صبح روز شنبه ساعت نه و نیم ا زقاهره بقصد اسکندریه حرکت کردیم

ظهـر وارد اسـکندریه شـدیم و چـون     روز شش مرتبه قطار خط آهن از دو طرف حرکت میکنـد سـه ربـع سـاعت بعـد از      
اسکندریه خیلی بزرگ و طول آن خیلی زیاد است ازینرو خود شهر نیز دو ایستگاه دارد یکی در اول شهر که آنرا سـیدي  

ـ          ه جابر گویند به مناسبت اینکه نزدیک بقبر یکی از بزرگان آنهـا شـیخ جـابر اسـت و دیگـري در اواسـط شـهر کـه بمحطّ
  .و ما در محطه دوم که بمرکز نزدیکتر است پیاده شدیم اسکندریه معروف میباشد
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مصـر در کنـار   ) ءمینـا (اسکندریه شهر بسیار زیبائی است و در حدود یک میلیون جمعیـت دارد ایـن شـهر مهمتـرین بنـدر      
کندر قبل از مـیالد توسـط اسـ    332دریاي مدیترانه واقع و صفا و زیبائی آن میتوان گفت از خود قاهره بیشتر است در سال 

در زمان بطالسه و رومانها بنهایت عظمت رسـید و مرکـز تجـارت وعلـم و صـنعت گردیـد در        بعداًکبیر مقدونی بنا شده و
زمانهاي بعد نیز بواسطه اینکه در ساحل مدیترانه واقع و بندر رابط شرق و غرب میباشد اهمیـت خـود را از دسـت نـداده و     

یونـانی و  (نیز خیلی بـزرگ و زیبـا و جمـع زیـادي از اهـالی آنجـا اروپـائی        بتدریج بر اهمیت آن افزوده شده است اکنون 
میباشند و چون بیشـتر ثروتمنـدان و تجـار مسـیحی هسـتند در روز یکشـنبه تعطیـل میکننـد          )ایتالیائی و فرانسوي و غیر آنها
  .یانتر از تعطیل جمعه استنماازینرو تعطیل یکشنبه در آنجا 

 47درجـه و   44دقیقه و انحراف قبله از جنوب به مشـرق   51درجه و  29قیقه و طول آن د 11درجه و  31عرض اسکندریه 
  .ثانیه است 57دقیقه و 

موقع ورود به هتل کارلتون که هتل بسیار زیبـائی در کنـار دریـا میباشـد رفتـیم و بعـد از صـرف نهـار و نمـاز بگـردش در           
امود سواري که معنی ستون مرتفع را دارد رفتیم این محـل روي  صبح روز بعد ابتدا براي دیدن ع .خیابانهاي شهر پرداختیم

متـر ارتفـاع آن و از سـنگ     27هاي دوره رومان و قبل از آنها را نشان میدهد و این ستون نیـز کـه    اي واقع شده و خرابه تپه
ن داالن تاریکی است کـه  باشد و در زیر آ می هائی بزرگ از خدایان آنها نیز در آنجا میباشد در آنجا قرار گرفته و مجسمه

هـائی قـرار گرفتـه و گفتنـد اینجـا کتابخانـه        هائی دارد و خیلی پایین میرود و طول آن نیز زیاد و در اطـراف آن طاقچـه   پله
   .هم محل گذاشتن کتابها بوده استها  بوده که درصدر اسالم پس ازفتح مصرآنها راسوزانیدند وطاقچهمعروف اسکندریه 

  رومان  مقابر
گوینـد کـه بعضـی تـل سـفالی       این محل را کوم الشقافه می .راي دیدن مقابررومان که درآخر شهر واقع است رفتیمسپس ب

بـه محلـی رفتـیم کـه شـکل چـاه وسـیعی را داشـت دولـت           بعـداً  شـد  باشد درسطح زمین چند تابوت سنگی دیـده مـی   می
پلـه داشـت    99کرد و ه ودرب آن اتصال پیدا میمصردراطراف این چاه وسیع پله هائی درست کرده بود که درپائین به چا

چند متربه پایین چاه مانـده   .عمق چاه هفده متربود .نرده آهنی گذاشته شده که به آسانی بتوان پایین رفتها  وبین چاه وپله
رفـت مـوقعی کـه وارد شـدیم ازداالنـی       چاه پیداشد ودرب دیگري درزیر کوه بود که بـه داخـل کـوه مـی    دري به داخل 

ي سنگی بـود کـه اجسـاد سـالطین وخـانواده هـاي        تیم به محوطه وسیع تري رسیدیم که اطراف آن تماما پر ازتابوتهاگذش
کردند وازآنجا به چند محل دیگر درهمان طبقه که بدانجا راه داشت رفتیم وتمام آنها داالنهـائی   رومان را درآنجا دفن می

وراهنمـا  جاي وسیعتري رسیدیم که دو تخته سنگی بزرگ نهاده بودنـد  به  بعداًبود که اطراف آن تابوت هاي سنگی بود و
نشسـتند ودیگـران    مـی  زدفن صاحبان عزادرینجابعداًآورند و ت بجا میگفت اینجا محلی بوده که وظائف مذهبی رابراي می

بود که آنهـم داراي   طبقه دیگري هم پایین ترازآن و این طبقه راهرو باریکی زیرچاه داشت .آمدند می براي تسلیت بدانجا
آوردند وازته چاه ازآن راهرو بـه محـل دفـن     گفت جنازه راازباالي چاه پائین می تابوتها ومحل دفن اجساد بود وراهنما می

   .سه طبقه بوده است کردند وداراي می منتقل
نجـا گذاشـته بودنـد    جاي دیگر محلی بود که مقداري ازاستخوانهاي اجساد که پس ازکشف نتوانستند به خارج ببرنـد درآ 

ـ   ت را وجاي دیگرمقداري استخوان نیم سوخته بود که راهنما گفت بعضی ازآنها معمول داشتند که مانند هندوان جسـد می
یکـی ازایـن محلهـا وسـط سـقف آن آجـري وجدیـد بـود          .کردند بسوزانند وخاکسترواستخوان سوخته را درینجا دفن می

اینجا شروع شد چون درب چاه واطراف آن به کلـی مسـدود    میالدي از 1900راهنما گفت ابتداي کشف این مقابردرسال 
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زد وکـار   مـوقعی کـه درینجـا کـارمی کردنـد یـک نفرعملـه کلنـک مـی          1900بود وکسی ازآن اطالعی نداشت ودرسال 
ه حـاکم  سوراخی به پایین بازشد وچون عمله نگاه کرد دید زیرآن گل والي دارد وبقیه خالی است فوري بـ کرد ناگاه  می

 اًمقابر خانواده هاي رومان بود کشـف کردنـد وبعـد   که وبلدیه اطالع داد وآنها شروع به کنجکاوي کردند تا این محلها را 
رادرآن هـا   به موزه انتقال دادند واسـتخوان دیگري که پیدا کردند   اجسادي که باقی مانده بود باجواهروآالت زینت واشیاء

   .ینجا مدفون بوده استمحل معین گذاشتند وسیصد جسد در
ت وسعی کامل داشـتند زیـرا   کند براین که درحفظ مردگان جدی این محل خیلی شگفت انگیزوتماشائی بود که داللت می

ساختند که ازدسـتبرد دشـمنان    کردند وطوري آنجا رامی معتقد بعود روح به اجساد بودند ازینروجواهر راهم باآنها دفن می
ساختند واین قسمت درتمـام مقابرسـالطین سـابق مصـرمعمول      آنرا هم مسدود می هد وحتی راوصدمه بیگانگان مصون باش
  .مصر میباشد عبارت از همان مقابر مختلفه سالطین آنجا استمهمی که امروزدر بودوآثارباستانی وخرابه هاي

  دنباله گردش در اسکندریه 
ت موزه قاهره نیست ولی بـاز هـم مهـم اسـت و داراي     باهمیاین موزه  .پس از دیدن آنجا براي دیدن موزه اسکندریه رفتیم

هـاي آنهـا در آنجـا موجـود      هاي مختلـف زیـادي از دوره   آثار زیادي از دوره رومانی و قبل از آنها میباشد مخصوصا سکه
  .ام درینجا تکرار نمیکنم میباشد و چون شرح آنرا در یادداشتهاي پیش نوشته

میرزا ساالر الدوله پسر مظفرالدین شاه که بعد از دوره استبداد صـغیر مـدتی ادعـاي سـلطنت      به منزل شاهزاده ابوالفتح بعداً
داشت و قصد تسخیر ایران را نموده و موفق نشده و از مجلس شوراي ملی ایشان را به خارج تبعیـد نمودنـد بـراي مالقـات     

ایـن بـاغ خیلـی کـوچکتر از      .دن باغ وحش رفتیمرفتیم ولی نبودند کارت داده منزل خود را نشان دادیم و از آنجا براي دی
وحش قاهره است ولی بازهم حیوانات زیادي از قبیل شیرو پلنگ و خرس و ببر و امثال آنها دارد از آنجا بـه بـاغی کـه     باغ

عصر ساعت سه و نیم  .متصل بدان میباشد و خیلی بزرگ و گلکاریهاي بسیار زیبا دارد و براي گردش عمومی است رفتیم
راي دیـدن عمـارات   اي گردش کنار دریا و دیدن جامع ابی العباس ومحل عمارت قایتباي در کنار دریا رفتیم و از آنجا ببر

علی پاشا ساخته شده و در طرف غربی شـهر در سـاحل دریـا میباشـد      محمدس التین که ابتدا در زمان سلطنتی معروف برأ
ز ظهر آقاي ساالر الدولـه بـراي مالقـات آمدنـد و خیلـی اظهـار       عداًبرفتیم و از آنجا بمنزل مراجعت نموده و ساعت شش 

 بعـداً  محبت کردند و چون نگارنده از سفر سابق نیز با ایشان آشنائی داشتم از یاد آوري این سفر خیلی خوشوقت شـدند و 
وکاغذ به من ننوشتند و این از زمانه و ابناء آن شکوه نموده و اظهار داشتند که فامیل من درین مدت اصال بیاد من نیفتادند 

ناراحتیها و گرفتاریها و دوري از وطن سبب شده که من به خدا آشنائی پیـدا نمـوده و اگـر اینهـا نمیبـود مـن خـدا شـناس         
  .نمیشدم و مادي صرف بودم

زظهر باقطار آهن بطرف قاهره حرکت کـردیم  بعداًصبح روز بعد هم بگردش در داخل شهر پرداخته و عصر ساعت چهار 
و در بین راه با رئیس اداره تفقیش دانشگاه از هر موسوم به شیخ حسین یوسف که در یک کوپه واقع شده بـودیم آشـنائی   

 سـوأل شـغل ایشـان   ونموده و نگارنده هم از نام  سوألما و اینکه اهل چه مملکت هستیم و از مذهب پیدا کرده و ایشان از 
نموده آنگـاه از بعـض چیزهـائی     سوألهر میباشند گفتند سپس ایشان استجازه کردم و نام خود را و اینکه استاد دانشگاه از

را نیز پیغمبـر میداننـد گفـتم    ) ع(کردند از جمله گفتند مشهور است که شیعه علی  سوأل دنهدیت مسبکه در مصربه شیعه ن
غمبـران اسـت   یخاتم پ) ص( حمدمم که یدهند و ما معتقدیبما نسبت م سنّتال اهل است که جه ینها تهمت هائینعوذ باهللا ا

ده جز نبوت که مخصوص یغمبر رسین است که تمام مراتب که پیم ایگوئیم) ع( یو نبوت باو ختم شده و آنچه درباره عل
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ز معتقدنـد آنگـاه   ین را دانشمندان اهل سنت نیافضل صحابه بود و ا) ع( یافت و علیانتقال ) ع( یاو بود از آنحضرت به عل
د نازل شود اشتباه کرد و بر ) ع( یبود بر عل) بنا(ل یند جبرئیگو می عهیصحت دارد که شا یدند که آیپرس نـازل  ) ص( محمـ
از زمره دانشمندان دینـی میدانیـد جـاي تعجـب      خندیده گفتم از شما که خودتان را از اساتید دانشگاه ازهر ونگارنده  .شد

ت عامیانـه کـه   سـوأال ه را نخوانده و نمیخوانید که اینطـور  ی میکنید مگرشما کتب شیعسوألآور است که چنین  بلکه خنده
ت چه جـاي گلـه اسـت خوبسـت شـما      را میکنید از عوام اهل سنّ سوألاین  که اساس آن ناشی از غرض است میکنید شما

ا انـ  :منقول است کـه فرمـود  ) ع(از خود علی  .کتب ما را بخوانید تا بعقائد ما آگاه شوید و کذب این موضوع واضح است
گفـتم   .عذر خواهی نموده گفتند البته آنهم شـهرت عوامانـه اسـت   اظهار انفعال کرده  بعداً ایشان) ص( محمدعبدمن عبید 

  .امثال شماها باید از این عقاید سخیفه که باعث دوري شیعه و سنی از یکدیگر است جلوگیري کنید
انشمندان طرفین در موضوعات کلی اختالفـی  سپس پرسید پس اختالف اساسی چیست گفتم اگر خوب دقت کنیم میان د

وصی بالفصل پیغمبر و افضل صحابه است و هر چند خالفـت صـوري در   ) ع(نیست و اساس مذهب تشیع آنست که علی 
منتقل گردیـد و دیگـران از آن بهـره نداشـتند و مـا در فـروع مـذهب        ) ع(دست دیگران بود ولی حقیقت وصایت به علی 

) ع( محمداز یکی از ائمه چهارگانه خود پیروي میکنید ما نیز از فرمایشات و دستورات جعفربن  میگوئیم همانطور که شما
دیگـري   .ه رسول و هم از ائمه دین بود و هم از ائمه شما اعلم و افضل بود پیروي میکنـیم و جعفـري هسـتیم   که هم از ذری

صـحت صـدور ایـن خبـر مـورد قبـول نیسـت و        است که ائمه چهارند گفـتم  ) ص(که در آنجا بود گفت خبري از رسول 
نیز رسیده ولی درباره ائمه شما این امر ادعا هم نشده است شیخ حسنین نیـز  ) ص(باضافه تمسک بعترت از حضرت رسول 

از نگارنده طرفداري نموده و رد خبري رسیده و چرا ندانسته سـخن   در کجا اینطور :د نموده گفتقول او نمود و با او تشد
ولی  جواب دادم البته اختالف در اصل مذهب نیز هست ؟پرسید پس اکنون اختالف فقط در جزئیات است بعداً ؟میگوئی

م میدانند ولی در اینکه در جریـان  ق شویم دانشمندان منصف شما نیز عقیده شیعه را قبول دارند وعلی را مقدیاگر کامال دق
لی درمرتبه چهارم بود شکی نیست ولی ما میگوئیم آن نیـز حـق   تاریخ و خالفت صوري پس از پیغمبر با بی بکر رسید وع

علی بود و اختالف ما این است که ما معتقدیم علی بدین امر راضی نبود و بزرگان اهل سنت میگوینـد ایـن امـر بـا اجـازه      
اخـتالف   بود سپس گفتم همانطور که اختالفاتی بین مذاهب اربعه در احکـام فـروع موجـود میباشـد و ایـن     ) ع(خود علی 

باعث تفرقه آنها نمیشود اختالفاتی هم بین ما در فروع موجود است مثال در وضو گرفتن ما میگـوئیم بایـد شسـتن از مرفـق     
شروع شود و شما میگوئید باید بمرفق ختم گردد و امثال اینها سپس ایشان از مالقـات و آشـنائی اظهـار خوشـوقتی نمـوده      

شوم نگارنده سپاسگزاري نمودم آنگاه خواهش کردند کـه بـاز هـم در اداره ازهـر از      اظهار داشتند که به منزل ایشان وارد
  .ایشان مالقات کنم نگارنده نیز اظهار امتنان نمودم

  التقريب بني املذاهب االسالميه  ةمجعي
هـر سـاعت   براي بازدید جناب آقاي دشتی رفتیم وبعـد از ظ  )1370محرم  26مطابق  1329آبان  16سه شنبه (صبح روز بعد 

واقع اسـت  ک شارع حشمت پاشا لماکه در الزّتقی قمی بدار التقریب بین المذاهب االسالمیه  محمدپنج براي بازدید آقاي 
   .میرفت
نرو به پاس سـپاس از طـرف   یشان شده از ایت توسط این جمعیس اید و تاسنباش می بیت التقریجمع یر دائمیدب یقم يآقا
   .باشند می ت برقرار شدند و فعال قابل توجه دانشمندان مصریه جمعر خانیدب یاست دائمیبرت یجمع

رض آنهـا از سـابق نمـوده بودنـد     غـ که بعض علماء م یالقائاتبواسطه ن بود که عوام اهل سنت یت این جمعیس ایعلت تاس
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را از عـوام آنهـا    ن موضـوع یـ مـوارد ا  ياریز در بسـ یباشند چنانکه خود ما ن می نیعه کافر و خارج از دیش .کردند می گمان
بعـض   یسـتند و از طرفـ  ینگر مـی  انیـ رانیبا نظر بغض و عناد به ا یر ممالک اسالمیسا نین نظر مسلمیم و بهمیاحساس نمود

ن ین لجاج و عناد طرفیزدند و ا می ناروا بآنها يبلکه بعض عوام تهمت هابردند  می بد به اهل سنت يز گمانهایعه نیعوام ش
ن دوره که ین اختالف است و درین همیمسلماز علل ضعف و انحطاط  یکین شده و البته یسلمن میب یموجب اختالف کل

اصـالح و   يد بـرا یـ مهم کـه با  ياز قدم ها یکیهستند  یقه و سختیده و از همه جهت در مضیت ضعف رسین به نهایمسلم
را از مضرات و مفاسـد  ن یده عوام طرفله شید بهر وسیاست که بااتّحاد  جاد حسن تفاهم و روحیآنها برداشت همانا ا یترق

اد یزن آنها هست آنها را یهم ب یرا کم کنند و اگر اختالف ياالمکان دور یق آشنا کرد که حتیاختالف آگاه نمود و بحقا
  . دانندی نو اخوت اسالم یبا دوست یرا مناف یده قلبیننموده بلکه اختالف عق

مـذاکره نمودنـد و   ن منظوریبا دانشمندان بزرگ مصر نسبت بـد ) یشمس 1326( يقمر 1366در سال  یقم ين نظر آقایبهم
از  یدعـوت  یقمـ  يکردنـد آقـا   قیبـرده و تصـد   ین نظـر پـ  یبوده و بمحسنات ا یاز روشنفکران اسالم عموماًز یچون آنها ن

 ه رسـماً یسـالم ن المـذاهب اال یب بـ یقرتّالۀیـ ت را بنـام جمع یکردند و جمع ین باب مذاکراتیمصر نموده و در ا ینید يعلما
اعظـم معـروف    یمفتـ  ینین الحسـ یکبارالعلماء مصر از جمله حاج امت یبزرگ و از جمع ياز علما ياریل دادند و بسیتشک
ت یـ ن جمعیر آنها در ایشلتوت دانشمند معروف مصر و غخ محمود یخ جامع ازهر و شیم شید سلیخ عبد المجین و شیفلسط
ر خانـه  یـ دب یاسـت دائمـ  یشـان را بر یتـراوش نمـوده ا   یقمـ  يده از طـرف آقـا  یدن فکر پسنینکه ایافتند و بپاس ایت یعضو
نـده  ینما و ز عضوین یدارد در تمام ممالک اسالموسته که در خود مصر یپ يت عالوه بر اعضاین جمعیا .رفتندیت پذیجمع

د و در نجـف  یـ جـع تقل ن آل کاشـف الغطـاء کـه از مرا   یحس محمدخ یج شاح يه اهللا آقایده شد آیکه شن يدارد مثال بطور
ز یـ و دکتـر در حقـوق ن   ینـ ین دیامـام جمعـه طهـران کـه از مجتهـد      ید حسن امامیدکتر س ين آقایباشند و همچنیاشرف م

   .دارند ییز عضوهایر آنها نیحجاز و غ منیت را دارند در ین جمعیت ایباشند عضویم
هب ذکر شده ت شش مذیرا که در جمع یاسالمم که با تمام وسائل بکوشند مذاهب یت همانست که گفتین جمعیمنظور ا

ت هـر شـش مـذهب مـذکور را     یـ ن جمعیـ ک کننـد و ا یـ گر نزدیکـد یب )یو حنبلـ  ی، مالکی، حنفی، شافعيدی، زيجعفر(
رسـاله  (ک مجلـه هـم بنـام    یـ ان بردارنـد و  یـ را از م يدانند و اختالفات ظـاهر یم یاسالم یت شناخته و مذاهب رسمیبرسم

هاي دینی است کـه تـاکنون تاسـیس     نگارنده از بهترین جمعیتت بنظر ین جمعیا. شودیمنتشر مت یاز طرف جمع )االسالم
  .امیدوارم در منظور خود موفقیت کامل حاصل کنند .شده است

نامه آنرا براي نگارنده نیز فرستادند و نگارنده هم مراسالتی به جمعیت نوشته  آقاي قمی در ابتداي تاسیس یک نسخه آئین
  .د را در موضوعات ابراز میداشتم و اکنون نیز ارتباط با جعیت برقرار استو عقائد خو

  اهرام 
ي بابا رئـیس سلسـله بکتاشـیه کـه از سـفر سـابق بـا        روز پنجشنبه براي دیدن موزه مصر رفتیم و عصر هم از آقاي احمد سرّ

التفسـیریۀ   له اخیر خود موسوم به المـذکرة رسا ایشان از بعداً و مذاکرات زیاد نمودیم .ایشان آشنائی داشتیم مالقات کردیم
  .خداحافظی نموده بیرون آمدیم بعداً بنگارنده و برقفا دادند و مدتی نشستیم» کتاشیه بال لشرح الطریقه العلیۀ

اهرام همانطوري که در یادداشتهاي سابق راجع باهرام جیزه نوشته بـودم دو قسـمت    .صبح روز بعد براي دیدن اهرام رفتیم
کـه از اهـرام جیـزه قـدیمتر اسـت و اولـین        )Saccara (ام و دیگري اهرام سـقاره   یکی اهرام جیزه که قبال شرح داده  :است

سال قبل ازمیالد بنـا شـده کـه شـکل      4350ج است که توسط پادشاه زوسر در حدود هرمی که در سقاره بناشده هرم مدر
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ج مینامنـد و  آن میگـردد تـا ببـاال میرسـد ازینـرو آنـرا مـدر        هـائی سـاخته شـده و دور    مخروطی میباشد و در اطراف آن پله
باسنگهاي کوچکی ساخته شده و در داخل آن هم راهها و داالنهاي تودر توي زیادي است که اگر انسان راهنمائی نداشته 

ر و میـدوم  پس از آن اهرام دهشو .باشد راهرا گم میکند و در داخل آن مقابریست و قسمت پائین آن از همه بزرگتر است
د و چون در یادداشتهاي سابق ناست که توسط سنفرو ساخته شده و اهرام جیزه پس از اینها است ولی بزرگتر از اینها میباش

هاي سقاره عالوه بر اهرام مقابر زیادي نیز از سابق کشف شـده کـه تمـام اینهـا در زیـر       م تکرار نمیکنم و در تپها شرح داده
خته شده از جمله محلی است بنام سرابیوم که اصل آن سـیري بـیس اسـت و ایـن محـل داراي      زمین با چندین متر عمق سا

عمق زیادي در حدود بیست متر میباشد و در آنجا داالنهاي خیلی وسیع ازسنگ ساخته شـده و در اطـراف داالنهـا داخـل     
و هریک از سالطین که میمردند  اند کوه را کنده و شکل اطاقی درست کرده و در آنجا تابوتهاي خیلی بزرگی جاي داده

جـا میدادنـد و یکـی از ایـن      او را با تمام جواهر و زینت آالت او در آنجا دفن کرده و سنگ خیلی قطور بـزرگ روي آن 
دریـن داالنهـا در هـر طـرف دوازده      .تـن وزن آنسـت   25سنگها که درب داالن گذاشته شده بود بطوریکه راهنما میگفت 

اسـت و بطوریکـه راهنمـا     24ک تابوت بزرگ مهیب میباشد موجود است که مجمـوع تابوتهـا   محل که هر کدام داراي ی
میگفت اینجا محل سالطینی بوده که عبادت گوساله اپیس میکردند و خود را مظهر او میدانستند ازینرو صورت گـاواپیس  

از گرانیـت   بوتهـا هـم تمامـاً   در اطراف این تابوتها مخصوصـا یکـی از آنهـا خیلـی زیـاد حجـاري شـده و سـنگهاي ایـن تا         
   .اند خاکستري رنگ و بعض آنها سیاه است و بطوري درخشندگی و لمعان دارد که گوئیا تازه ساخته

و آنجـا را   پیش از میالد به مصـر حملـه نمـود    525راهنما میگفت این دوره در زمان حمله کامبیز پادشاه ایران که در سال 
  .را از بین برد منقرض شد و دوره این قبور بنهایت رسیدآنها گوساله اپیس فتح کرد و معبود 

ذ قدیم بوده و اطاقهاي زیادي داخل یکـدیگر دارد و در انتهـاي یـک    محل دیگر بنام میرا است که محل یکی از وزرا متنفّ
بـه پـائین   هاي آهنین زیبائی در وسـط چـاه از بـاال     قسمت چاهی است که مدفن او در ته چاه بوده و اکنون دولت مصر پله

   .درست کرده که دور میزند و بعمق چاه میرسد
محلهاي دیگري نیز در سقاره موجود است که در بعض آنها خطوطی هم نوشته شده و نقاشی شده است و در بعض آنهـا  

توسـط   هاي سنگی است که سر ندارد و بعضی سر بی مجسمه است و بطوریکه راهنما میگفت این ساختمانها تماماً مجسمه
رائی که از خارج میگرفتند بنا شده و چون نمیخواستند که کسـی بـر اسـرار آنهـا مطلـع شـود پـس از اتمـام بنـا آنهـا را           اس

که مجددا آنها زنده شوند و محلها را ابراز کننـد پـس از آنکـه    میکشتند و چون معتقد بعود ارواج بودند و احتمال میدادند 
آنها را میکشتند سر آنها را به جاي دیگر میبردند که پس از زنده شدن آنها تن وسر از هم جدا بوده و نتواننـد بهـم وصـل    

ضـی از سـالطین   نیز بداننـد کـه سـرآنها جـاي دیگـر اسـت و بع       بعداً نصب میکردند که سر شوند و مجسمه آنها را هم بی
اي از خدمه آنها را نیز با آنها در آن قبور میبردنـد کـه مـوقعی کـه آنهـا زنـده شـوند محتـاج          موقعی که از دنیا میرفتند عده

   .بخدمه دیگري نباشند
اونـاس و    ،تـب حتبـاح   ،نفرشسـمري  ،میرا، کـاجمینی   ،تیم سرابیو .شود باین اسامی میباشند قسمتهائیکه در سقاره دیده می

  .دافن فرس که مدفن بعضی فارسیان پس از تسلط کامبیز میباشدم
روز بعد به متحف حدیث که صنایع جدیده مصر و نقاشیهاي مختلف از بزرگترین نقاشان دنیا در آنجا دیده میشـود رفتـیم   

م گفتنـد موجـود   لی داشت دیده نشد نگارنده پرسـید لالم ت بین ولی از نقاشیهاي کمال الملک نقاش هنرمند ایران که اهمی
  .ایم داریم ولی چون ساختمان تمام نشده خیلی از آنها را به معرض نمایش نگذاشته
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هاي زیادي براي تقسیم آب رود نیل در آنجا ساخته شده رفتیم و اینجا نیـز از   الخیریه که پل روز یکشنبه براي دیدن القناطر
  .دجاهاي دیدنی مصر است و یکی از گردشگاههاي مهم مصر میباش

بود تمام ادارات مصر تعطیل بود و روز عید استقالل و جهاد وطنی  1950نوامبر  13و  1370روز دوشنبه که روز سوم صفر 
در مثل این روز مبارزات استقالل خواهان مصر شروع شده و ابتدا سعدي زغلول پاشا با دو نفر  1919آنها بود زیرا در سال 

  .تقاضاي استقالل نمودند عالی انگلیس در مصر رفته و جداً از لیدرهاي احزاب نزد سرونیکت کمیسر
  دارالکتب المصریه 

  .روز سه شنبه براي دیدن کتابخانه ملی مصر معروف بدارالکتب المصریه که دارالکتب الخدیویه نیز میگویند رفتیم
هـار میداشـت مجمـوع کتـب آن     ي دفتـر کتابخانـه اظ  و بطوریکه متصـد  .هاي مصر میباشد این کتابخانه بزرگترین کتابخانه

نزدیک به یک میلیون میباشد که بین شصت تا هفتاد هزار آن کتب خطی و در حدود سیصـد و پنجـاه تـا چهارصـد هـزار      
کتب چاپی به زبانهاي شرقی در آن موجود و در حدود چهارصد هزار جلد کتاب به زبانهاي اروپائی دارد و هر روز عـده  

   .ا مراجعه میکنند و سالنهاي متعدد براي مطالعه داردزیادي براي مطالعه کتب بدانج
این کتابخانه داراي قرآنها و کتب نفیسه خطی زیاد است و خطوط بسـیاري از قـدیم دارد کـه کـم نظیـر و بسـیار گرانبهـا        

 باشند قرآنهاي خطی آن بسیار زیاد است از جمله قرآنی است بخط کوفی که روي پوست نوشته شـده و بطوریکـه در   می
د اند در آخر این قرآن بخط کوفی نوشته شده که این قرآن خط حضرت جعفـربن   آنجا نوشته اسـت و  ) ع(الصـادق   محمـ

باشـد  ) ع(ولی با این وضع گمان نمیرود خط حضرت صادق  .اوائل سور این قرآن و بعض آیات آن طال کاري شده است
باشد اوراقی هم از قرآنها بخط کوفی از قرن سوم هجري  تذهیب شده بعداً چون در آنزمان تذهیب معمول نبود مگر آنکه

 328هب موجـود اسـت بخـط جـانم سـیفی جـانی بیـک در        در آنجا موجود میباشد که ناتمام است و نیز قرآن بزرگی مـذّ 
نوشته شده است و نیز دو جلد قرآن  79صفحه که بزرگترین قرآن دارالکتب میباشد و در زمان سلطنت ملک اشرف قایتباي

میباشد با چندین قرآن کـوچکتر از آن کـه    801که یکی خط عبدالرحمن بن صائغ در تاریخ 80گ سلطان برقوق قرآن بزر
وقرآنهائی بزرگ و کوچک از سـلطان   81ب کاري است دیده میشود و قرآن سلطان فرج بن برقوقهمه خیلی عالی و مذه

و قرآنهـاي   83ايرغـون و قـرآن امیـر برسـب    مصـحف امیـر ا  وقف شده و  776و یکی از امیر صرغتمش که در سال  82شعبان
بزرگ و کوچک خیلی عالی و خوش خط دیگري از سالطین و ممالیک و امراء نظـر بیننـده را جلـب میکنـد و در جـاي      
دیگر چند قرآن بخط کوفی از قرن اول هجري که از جـامع عمـر و عـاص آورده بودنـد و تصـویر یـک صـفحه از قـرآن         

رآنهائی از بالدغرب و اندلس که با خط مغربی که بین کوفی وثلث و نسـخ میباشـد از   عثمان و در یک قسمت دیگر آن ق
مـیالدي  1729(هجـري   1142ب با کاغذ اعلی و خط خیلی زیبا بـه خـط مغربـی کـه در سـال      جمله یک جلد قرآن مذه( 
  .نوشته شده موجود میباشد

                                                
 )1479-1469(هجري  873-884 - 79
 .هجري 784-801 - 80
 ).میالدي 1412-1399(هجري  801-815 - 81
82 - 764-778. 
83 - 825-841. 
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ه دیده میشود از جمله خطوط مسلم بـن کثیـر کـه    درین غرفه اوراق قدیمی و کهنه چندي که غالبا روي پوست نوشته شد
بـن شـریک حـاکم مصـر در      ةقـرّ  خـطّ  و )م706 (هجـري   87و خط عبداهللا جریر در تـاریخ   )م 710(هجري  91تاریخ آن 

هجري و خطوط دیگر از همان اوائل وجود دارد و نیز خطوطی روي سفال و استخوان از خطوط قدیمـه   96تا  90سالهاي 
  84.ودکوفی دیده میش

ب در آنجـا هسـت از جملـه کتـاب اغـانی      هب و غیـر مـذه  کتب خطی زیادي با کاغذهاي مرغوب و خطوط مختلفـه مـذّ  
و کتاب دیگري در بیطره تالیف احمدبن حسین بـن   614بن ابیطالب بدري سنه محمدخط  )356متوفی (ابوالفرج اصفهانی 

ي نوشته شده است و کتاب جامع در حـدیث تـالیف ابـی    هجر 605نقشه که درتاریخ  39احنف با خط و کاغذ معمولی و 
بنظر میرسـد تـاریخ کتـاب      :اند که هجري که در زیر آن نوشته 125یا  124عبداهللا بن وهب فهري قرشی متولد سال  محمد

هاي زیـادي نیـز بخطـوط مختلـف روي دیوارهـا نصـب میباشـد و درگوشـه غرفـه اشـیائی بنـام             کتیبه .اوائل قرن سوم باشد
و کیـف  فات مرحوم احمد تیمور پاشا که اثاثیه مختلف از قبیل کیف و قلم و جا قلمی و تسـبیح وهمیـان طـال کـاري     لّمخ
هاي دیگر موجود است براي کاغذ و چیز بمذه.   

در غرفه دیگر متصل بدان اشیاء زیادي از کتب و خطوط فارسی از قدیم وجود دارد از جمله چندین قرآن خیلـی اعلـی و   
نوشـته   690و دیگـري در سـال    689اط معروف در سـال  ب نفیس که دو تا از آنها بخط یاقوت خطّا جلدهاي مذهقیمتی ب

ب بسیار زیبا میباشدشده و قرآن دیگري با خط نستعلیق و کاغذ مرغوب و مذه.   
کـه در تاریخهـاي   ر کتب فارسی زیادي نیز از قدیم بتاریخهاي مختلف وجود دارد از جمله چندین شاهنامه فردوسی مصو

 )779متوفی (و دیوان خورشید و جمشید سلمان ساوجی  893نوشته شده و بوستان سعدي سنه  1066و  905و  844و  796
و  1043ب در سـال  شریف عبـدالرّ  محمدو ترجمه صورالکواکب عبدالرحمن بن عمرصوفی بخط عبداهللا بن  841در سال 

85یوخمسه نظام 1091ب در سال دیوان حافظ مذه و  874و مثنوي مولوي به خط میرك شیرازي سـنه   1042ب سال مذه
االحرار جامی  و تحفۀ 774خط فضل اهللا صوفی سال  االسالم غزالی و کیمیاي سعادت تالیف حجۀ 858سال ات عطار کلی

و  1073ل سـا  86و دیـوان عرفـی   893با ترجمه فارسی بشـعر در سـال   ) ع (و صد کلمه حضرت امیر  911سال  )898متوفی (
کلیله و دمنه و کتب بسیار دیگري که نوشتن تمام آنها خیلی مشکل و موجب تفصیل غیر مفید میباشـد دیـده میشـود و در    

   .اند موجود است هاي زیادي بخطوط مختلفه فارسی و نقاشیهاي زیادي که در قدیم در کتب مینموده دیوارها کتیبه
ي و کتابی هم بلغت حبشی و تعویـذاتی  برقدیمی روي پوست بخط عخیلی  مت دیگریک جلد کتاب مقدس توراةدر قس

امیـه تـا    هـاي مختلـف از زمـان بنـی     بلغت عبري و ادعیه بخط عربی و چینی چاپ چین دیده میشود در یک محل نیز سـکه 
وغیـر  دولت اتراك باقسام مختلف جلب توجه بیننده را میکند و سنگهاي مختلف نیز از مرمر از روي قبور بخطوط کـوفی  

   .آن از قدیم دیده میشود
هـامبورگ در سـال     در یک قسمت هم کتب مختلفه شرقی که در قدیم در اروپا چاپ شـده از جملـه قـرآن مجیـد چـاپ     

  .موجود است 1793و کتاب قانون شیخ ابوعلی سینا چاپ رم سال  1694

                                                
 .750متوفی  - 84
 .596یوسف بن موید گنجوي متوفی  - 85
 هجري 998متوفی سال  - 86
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اشیهاي مختلفه ترکی از قرن دهم تـا  و نیز جلدهاي عالی و نفیس بزرگ و کوچک از قرآنهاي خطی از عهد ممالیک و نق
نیزدرآنجا درروي دیوارنصـب شـده   پاشا و سـایر خـدیوان مصـر    88عباس پاشا و 87علی محمدسیزدهم دیده میشود صورت 

   .است
   .درداالن کتابخانه نیزچند کره جغرافیایی خیلی مهم قدیمی ازچند قرن پیش کارممالک مختلفه گذاشته شده است

   .دن موزه آثارعربی که شرح آن دریادداشت هاي قبل نوشته شده رفتیمروزچهارشنبه براي دی
  پرت سعید  و کانال سوئز

   .پرت سعید حرکت کردیم و براي دیدن کانال سوئز 1370صفر  6مطابق  1329آبان  25صبح روزپنج شنبه 
ه خـدمت زیـادي بنزدیکـی    ایجاد کانال سوئزازبزرگترین کارهاي تاریخ بشریت اسـت کـه تـاکنون انجـام شـده وازایـن را      

گشایش این کانـال تـاثیربزرگی درکشـتیرانی بـین اروپاوآسـیا       .ممالک ونزدیک شدن طرق مواصالتی به عمل آمده است
را طـی کـرده وازاقیـانوس    مجبوربودند کـه سـواحل اروپـا    زیرا قبال براي رفتن آسیا  .نموده راه آنها را خیلی نزدیک کرده
ته وازدماغه امید نیک که درجنوب آفریقا است عبورکنند ودرواقع تمام آبهاي اطـراف  اطلس وسواحل غربی آفریقا گذش

آفریقا را گردش نمایند ووارد اقیانوس هند شده به سواحل آسیا بیایند ولی پس ازحفرکانال ازجبل الطـارق وارد مدیترانـه   
 7000آینـد ودرحـدود    هند وبحرعمان میشوند وازراه خلیج عدن به اقیانوس  شده وازکانال سوئزگذشته وارد بحراحمرمی

مخارج حفـراین کانـال پانصـد میلیـون فرانـک       .است راه آنها نزدیکترگردیدهکیلومتر 12000کیلومتر ودربعضی قسمتها تا 
ودریـاي   )مدیترانـه (است که بین دریاي سفید  وقنات است ومراد درینجا نهربزرگی کانال به معنی مجراي آب .شده است

کیلومتروعرض آن صـدمتر وعمـق آن    168واین دودریا را به هم دیگر وصل نموده است طول این کانال سرخ کنده شده 
کـار  متراست ولی اخیرا به طوریکه شنیده شد شش متربرعمـق آن افـزوده انـد وچنـد کشـتی مرتبـا بـراي الیروبـی آن          12
ریـزد وآن کشـتی آنهـا را بـه      یگري مـی رسوبات راازعمق آن بوسائل موتوري خارج نموده ودرکشتی د و ها کند وگل می

ل اهمیـت  حفـراین کانـا   .کردیم آنها رامشاهده نمـودیم  کند و موقعی هم که ما ازکنارآن عبورمی کنارکانال برده خالی می
   .شود واسطه بین خاوروباخترقرارداده است وثروت سرشاري ازاین راه عائد آن مملکت می زیادي به مصرداده آنرا 

شـود کـه داریـوش     رزمانهاي پـیش موردتوجـه سـالطین ودانشـمندان بـوده وازتـواریخ اینطوراسـتفاده مـی        حفراین کانال د
کبیربزرگترین پادشاهان هخامنشی که پس ازکامبیز برگوماتا که طغیان کـرده بـود غالـب شـد ومجـدد مصـررا فـتح نمـود         

قـرن پـیش    25ا نـوردي ماهربودنـد در  کـه دردریـ  هـا   ودستورحفرترعه اي بین دریاي احمرورود نیل داد وبه کمـک فنیقـی  
میکردند وطول این ترعه باندازه درین مدت براي آن کار را حفرنمود ودویست هزارکارگر89درظرف شش سال این ترعه 

                                                
 1265رمضان  13متوفی  - 87
 1270شوال  18متوفی در بنها  - 88
میـان امـوال شـرکت     در اخبار خارجه گفته شد ودر جرائد نوشتند کـه در  1335در تاریخ اواخر شهریور و اوائل مهر  - 89

کانال سوئز که دولت مصر پس از اعالم ملی شدن آن آنها را ضبط نمود الواح و اسـنادي پیـدا شـده کـه داللـت دارد بـر       
اینکه حفرترعه در ابتدا به وسیله داریوش کبیر بوده است و این الواح در چند سال قبل درضمن حفریات در نود کیلومتري 

اهورمزدا خداوند بزرگ اسـت خداونـدي کـه ایـن زمـین را      ": لوحه تاریخی آن این است جمله ترعه فعلی کشف شده از
آفرید وآن آسمان را در باال آفرید و سعادت را براي مردم خلق نمود خداوندي که داریوش را پادشاه ساخته و مملکتی را 



89 

اثـرآن بـه تـدریج     زمـان ازگـل والي وسـنگ ریـزه پرشـده و      مـرور  اثـر  چهار روز مسافرت باکشتی بوده وترعه مزبور بـر 
نویسند نخـاو پادشـاه مصرپسرپسـماتیک نیزتصـمیم گرفـت ایـن کانـال را حفرکنـد ومشـغول           محوگردیده وبه طوریکه می

باو گفتند که حفراین کانال به نفع بیگانگـان   بعداً هزارکارگردراین کاربه هالکت رسیدند 12نویسند که  می کارشد وحتی 
ودورمـورخ یونـانی نوشـته بـه پادشـاه      شود لذا صرف نظرکرد ولی به طوریکـه تئ  است وراه تاخت و تاز آنان به مصربازمی

ــال ممکــن اســت ســبب غــرق دلتــاي مصرشــود  گفتنــد کــه دریــاي ســرخ ازدریــاي ســفید مرتفــع تراســت   وحفــراین کان
پـی بردنـد کـه سـطح آب هـم ماننـد سـطح زمـین          بعداً ازینرومنصرف شد واین راي تا قرن نوزدهم حکمفرما بود تا آنکه

 Ferdinand (د دولسـپ  نـ شود ازینرو یک نفرفرانسوي به نام فردینا ق دلتا نمیکروي است واتصال این دو دریا موجب غر

delessep ( ازخدیومصراجازه گرفته مشغول حفرشـد ومـدتها زحمـت کشـید وسـرمایه خـودرا صـرف کـرد          1859درسال
اح گردیـد ازینـرو   افتتـ  یعنی ده سال بعد کـارآن تمـام شـد ه ورسـماً     1869به او کمکهائی نمودند تا باالخره درسال  بعداًو

حاکم مصردرآن زمان که سـعید پاشـا   مجسمه اورا درمحل تالقی کانال به مدیترانه نصب کردند وبندرمهمی درآنجا به نام 
گوینـد نامیدنـد وایـن بنـدرامروز مهمتـرین بنـدرتجاري        بوده تاسیس نمودند وآن را پـرت سـعید کـه عربهـا بورسـعید مـی      

باتراست ولی پرت سعید ازجهت اینکه درکنارکانال واقـع شـده اهمیـت بنـدري     تروزی مصراست وهرچند اسکندریه بزرگ
د آن زیادتراست ودرنقطه مقابل آن درمحل تالقی کانال با دریاي سرخ بندري است به نـام پـرت توفیـق کـه بـه نـام        محمـ 

   .توفیق پاشا خدیومصرموسوم شده است
ال ازطرف شرقی درناحیه معـروف بـه دریاچـه منزلـه نزدیـک      درساحل این کانال شهر دیگري است به نام قنظره واین کان

شـود   نزدیـک اسـماعیلیه مـی    )تمسـاح   بحیـرة (وارد دریاچـه نهنـگ    بعـداً گـذرد و  پرت سعید عبورنموده وازکنارقنطره می
  عـرب قنـاة  (شـود   درپـرت توفیـق بـه خلـیج سوئزوصـل مـی       بعداًوازآنجا به دریاچه هاي تلخ کوچک دیگري وارد شده و

  .)گویند یاقنال سویس میسویس 
کنـد وایـن خـط     وخط آهنی هم ازقاهره به پرت سعید کشـیده شـده کـه درروز سـه چهارمرتبـه ازدو طـرف حرکـت مـی        

رود وپرت سـعید درطـرف    سفالته اتومبیل به پرت سعید میبه بعد درکنارکانال مقابل جاده آ ازاسماعیلیه عبورنموده وازآن
رانه واقع شده ودرمقابل آن درطرف شرقی نیز اخیرا بندري ساخته شـده وبـه نـام ملـک     غربی کانال درملتقاي کانال ومدیت

نامندودرحقیقت با پرت سعید یکی است وهمان عرض کانال فاصله اسـت کـه آنـرا بـا کشـتیهاي مخصـوص طـی         می ادفؤ
ید را بـه پـرت فـواد    کنند ومسافرین ووسـایل نقلیـه پـرت سـع     می درهرپنج دقیقه ازدوطرف حرکتها  کنند واین کشتی  می

   .کنند می حملوبرعکس 
ما ازقاهره با اتومبیل حرکت کرده ودرتمام طول جاده ازراههاي سبزوخرم ووسط مزراع عبورنمودیم ونهاررا دراسماعیلیه 

   .کرده وقدري گردش نمودیم توقّف
به پرت سعید ودیگري به پرت  شود یکی باشد وازآنجا خط آهن قاهره سه شعبه می این شهرنیزبسیارزیبا وخوش منظره می

                                                                                                                                                   
کـردم و فرمـان دادم تـا ایـن ترعـه را از       به او داد که داراي دالوران و پارسایان نیز بود من ایرانی هسـتم مـن مصـر را فـتح    

ایـن ترعـه همانطورکـه مـن فرمـان داده بـودم تمـام شـد وکشـتیها از آن          .رودخانه نیل تا دریا که از ایران میاید حفـر کننـد  
روزنامـه اطالعـات شـماره    (آید بحـر احمـر اسـت     مقصود از دریایی که از ایران می  ". عبورکردند و از مصربه ایران رفتند

 ).11ص  1335اول مهر 9123
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رود ولی امروزچون روابـط دول عربـی بـا یهـود تیـره اسـت ازینـروخط         ودیگري براي فلسطین می توفیق کناردریاي سرخ
   .کارنمی کند فلسطین موقتاً

راه ماعیلیه حرکت کردیم وازجاده زیباي کنارکانال روبه پرت سعید رفتیم ودربـین  سزظهرازابعداًدرحدود دوساعت ونیم 
علی که  محمدوارد پرت سعید شده ودرهتل   )ساعت پنج(مختصري نمودیم واول غروب  توقّفدرجاهائی که دیدنی بود 

قـدري درکناردریـا بـه گـردش پرداختـه وکشـتیهاي مسـافري وبـاربري          بعداًمهمانخانه جدید وزیبایی است منزل نمودیم و
ی کـه دریـن   ت آن کانال وکوششـ یکنند تماشا کردیم وبه اهم میبزرگی راکه ازاطراف دنیا وممالک مختلف ازآنجا عبور

   .سس آن آفرین گفتیمباره شده پی برده وبرمؤ
بـه گـردش    بعـداً د دولسپ راکه درآنجا بافتخاراونصب شـده دیـدیم و  به کناردریا آمده ومجسمه فردینان صبح روزبعد هم

د را مشـاهده  ر شد بـه سـاحل شـرقی رفتـه پـرت فـوأ      کودرکناردریا پرداخته آنگاه با کشتیهاي مخصوصی که شرح آن مذ
گـردش  آن مراجعـت کـرده ودرداخـل شـهر پـرت سـعید بـه         نمودیم وپس ازیک ساعت گردش واستفاده ازمناظر زیباي

   .پرداختیم وساعت یک وربع بعد ازظهربا خط آهن به طرف قاهره حرکت نموده ساعت پنج وارد قاهره شدیم
  موزه زراعتی فواد 

کـه درمیـدان متصـل بـه شـارع نـوال        )د اول الزراعـی متحف فـوأ (د أزراعتی فو ةآبان براي دیدن موز 28نبه روزیکشصبح 
   .واقع است رفتیم )شود ازشارع فاروق االول جدا می(

توسط ملـک فـاروق افتتـاح شـده ومشـتمل برسـه قسـمت         1356ذق  14میالدي روز 1938 این موزه نیزمهم است ودرسال
فراعنـه موجـود    ةواجساد مومیایی حیوانـات ازدور ها  مشتمل برچندین اطاق که دریکی ازآنها اسکلتقسمت اول   :باشد می

وجـود دارد مـثال نمونـه هـاي گنـدم وجـو ولوبیـا        ها  ودرچند اتاق دیگر نمونه هاي مختلف ازمحصوالت زراعتی آن دوره
شـود   یـدا شـده دیـده مـی    کـه درمقـابر آنهـا پ   وامثال آنها ازعهد فراعنه وبطالسـه ورومـان   ها  وشاخهها  وذرت وبعض خوشه

وآالت  میوه جات کـه ازآن زمـان بـاقی مانـده ماننـد اناروامثـال بـادام وجـود دارد ودرمحـل دیگروسـائل           وهمچنین بعض
ــدیم با  ــی دوره هــاي ق ــی هرمحــل     زراعت ــف موجــود اســت ودرقســمت دیگرمحصــوالت زراعت وشهرســتان قســام مختل

صـنایع مسـتظرفه   مخصوصی درنظر گرفته شده وچنـدین غرفـه هـم بـراي      فهتان غره براي هرشهرسوازشهرستانهاي مصر ک
ومنـازل وباغسـتانها وامثـال آنهـا ونمونـه هـاي متعـدد ازکارخانجـات مختلـف          ها  ازقبیل مجسمه سازي مانند نمونه هاي پل

م تـا بافتـه شـدن آن    رات آنها وپیدایش ابریشـ وتطوهمچون کارخانه هاي قند وشکرودرغرفه دیگرطرزتربیت کرم ابریشم 
ودرغرفـه هـاي طبقـه دوم آن اقسـام مختلفـه       نینهـاي حیوانـات وماننـد آن موجـود    رات مختلفـه ج ودرچند جاي دیگرتطو

که بعض آنها دررودنیل وبعضی هم دردریاچه هـاي داخلـی   ماهیها اقسام مختلفه حیوانات خشکی وآبی مثال درچند غرفه 
وشماره آنها خیلی زیاد وهرکدام را درشیشه مخصوصی داخل الکل نموده  کنند خاك مصروبعضی هم دردریا زندگی می

که جسد آنها محفوظ باشد واسامی آنها رانیزتعیین نموده اند ونیزنمونه هاي مختلف ازشکل دریا ووجود ماهیهاي مختلف 
اند ومخصوصاً اصی وامثال آنها درست کرده ودرمعرض تماشاي بینندگان گذاشتهدروسط آن وپیدایش صدف وطرز غو 

این قسمت که مربوط به ماهیهاي مختلف ومربوط به حیوانات دریایی است خیلی جالب توجـه اسـت وماهیهـاي مختلـف     
زنده نیزدرمحلهاي مخصوصی داخل آب قرار داده ودروسط آب چیزهـایی تعبیـه کـرده انـد کـه بـه وضـع طبیعـی محـل          

کنـد اسـکلت یـک مـاهی خیلـی       طبقـه دوم جلـب توجـه مـی    زندگی آن ماهی شباهت پیدا کند وچیزدیگري که درسالن 
درنزدیکی پرت سعید به ساحل افتاده وبه طوریکه درآنجا نوشته انـد ایـن    1934بزرگی است که ازدریاي مدیترانه درسال 
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فـک   متـر وعـرض   70/2متروعرض فک بـاال   25/3متر عرض بوده ودنباله آن  25/3مترطول  14تن وزن و 15ی داري ماه
را   )ع(تواننـد ببلعنـد چنانکـه حضـرت یـونس       متربوده است واین قبیل ماهیها هستند که چندین انسان را هم می 90/2پایین 
   .بلعید

که همـه را درالکـل نگاهداشـته انـد واشـکال و اقسـام مختلفـه        اجساد حیوانات دیگرنیزمانند ماروامثال آن درآنجا موجود 
ودرنـدگان ماننـد    ووحشی نیزازقبیل اسب واالغ وگاوواستروآهو وبزکوهی پرندگان نیزدرآنجا خیلی زیاد وحیوانات اهلی

گیرنـد   درغرفـه دیگرمحصـوالت مختلفـی کـه ازشـیروگاو وگوسـفند مـی       .آنها درآنجا جـاي داده انـد   گرگ وروباه وغیر
   .وطرزتهیه آنها واشیاء مختلفه زیاد مربوط به محصوالت زراعتی وصنعتی درین قسمت وجود دارد

اقسام مختلفه محصوالت زراعتی مصروسایر ممالک درغرفه هاي مختلف جمـع آوري ومرتـب شـده مـثال     م درقسمت سو
ومقدار نموهریک وآفاتی کـه  ها  هاي آنها وساقه یک غرفه خیلی بزرگ براي نشان دادن اقسام مختلفه گندم وجوو خوشه

عمـل میآیـد    وجوکه درمصروسایر کشورها شود با دستورعالج تهیه شده ودرین غرفه تعداد مختلف گندم عارض آنها می
   .گذاشته شده است

غرفه دیگرمخصوص اقسام مختلفه ذرت وطرزبروزونموگیـاه آن ومقداررشـد واقسـام مختلفـه آن دردنیـا ودرمحـل دیگـر        
نمونه هاي مختلف برنج دردنیا وترتیب کشت و زراعت آن ودرمحل دیگر بقوالت مانند سـیرو پیازوجـاي دیگرحبوبـات    

   .مختلف زیاد تهیه شده است شود که ازهرکدام نمونه هاي آنها دیده می ونخود وعدس وغیر اقالًلوبیا وب مانند
باشد که چـون ایـن محصـول درمصـراهمیت شـایانی دارد       سه غرفه دیگرهم مخصوص محصول پنبه واقسام مختلفه آن می

سام مختلفه پنبـه وبـذرآن را بـا خـود گیـاه آن نشـان       وبیشترازسایر زراعتها مورد استفاده است محل بیشتري را فراگرفته واق
شـود   د به ترتیـب دیـده مـی   د ومحصوالت صنعتی آن به دست میآیشو طرزاستفاده ازآن تا موقعی که نخ می بعداًدهد و می

ن نشـان  کنند مانند کتان وطـرز اسـتفاده ازآ   درجاي دیگراقسام الیاف ونباتاتی که ازالیاف آنها براي پارچه بافی استفاده می
اند به طوریکـه بااصـل آن فرقـی    موده میوه هاي مختلف زیاد که شکل آن را تهیه نها  درقسمت دیگرازغرفه .شود می داده

باشـد وسـایل وآالت مختلفـه زراعتـی نیزکـه       یـد موجـود مـی   فـه هرکـدام را کـه درمصـر بـه عمـل میآ      ندارد واقسـام مختل 
   .شود می درمصرمعمول بوده یااکنون معمول است درآنجا دیده

شـد   رح جزئیـات آن بـه تفصـیل زیـاد منجرمـی     شـ واین موزه بـه طـورکلی ازلحـاظ کشـاورزي خیلـی مهـم اسـت وچـون         
   .باختصاربکوشیم

  معادي ومصرجدید
 .عصرروز دوشنبه طبق قرار قبلی که باآقاي صـیقل کارمنـد سـفارت ایـران گذاشـته بـودیم بـه معـادي منـزل ایشـان رفتـیم           

رفته وازآنجا باخط آهنی که هرپانزده دقیقه یک مرتبـه بـراي حلـوان     )گویند وك هم میلباب ال(ق ابتدادرقاهره بباب اللو
معـادي محلـی اسـت کـه      .باشد پیاده شـدیم  کیلومتري قاهره می 12کند حرکت کردیم ودرایستگاه معادي که  حرکت می

وشـروع بـه سـاختمانهاي زیبـا بـه       ازبیست تا بیست وپنج سال قبل یک شرکت انگلیسـی زمینهـاي آن راخریـداري نمـوده    
خریداران شرط کرده  شروع به فروش زمین به دیگران کرد لیکن با بعداًوطرزجدید با خیابان بندیهاي مرتب ومنظم نموده 

کند که ساختمان عمارات راطبق نقشـه شـرکت بنماینـد وچـون نقشـه معمـاري جدیـدي دارد ازینـرو خیابانهـاي زیبـا            ومی
باشـد ودیوارهـا عبـارت ازانبـوه شـاخه هـاي گـل ودرختهـاي          دیـوارمی بـدون   د ومنازل آن نیزتمامـاً وباغهاي باصفایی دار

کنـد وعمـارت چهارطبقـه خیلـی      کوتـاه وازسـه طبقـه تجـاوزنمی     کوچک مانند شمشاد وامثال آنست وعمارات آن تمامـاً 
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ازگـل   رهائی دراطراف ندارد بلکه تماماًنادراست وتمام منازل دروسط باغها وانبوه گلها واقع شده وخیابانهاي آن هم دیوا
باشـد   و سبزه داراي دیوارشده است ازینرو امروزمعادي بسیارجاي زیبا وبا صفایی شده وهواي آن نیزخیلی بهترازقاهره مـی 

 12حـدود  در  وبا آنکه مدت زیادي ازشروع ساختمان آن نگذشـته اسـت امـروز   وطراوت ونشاط آن هم خیلی بیشتراست 
باشـد ومـدارس زیـادي نیردرآنجـا موجـود       ارد ومنازل بیشترنمایندگان سیاسی واعیان خارجی درآنجـا مـی  هزار جمعیت د

ـ باشـد درآنجـا قـرار گرفتـه      وحتی مدرسه ویکتوریا کالج انگلیسها که بزرگترین مدارس آنها درخاورنزدیک مـی  ت واهمی
ختمان آن گذشـته وآنـرا هلپوپـولیس    سـا شـروع   زیادي دارد چنانکه مصرجدید نیزکـه درحـدود سـی الـی چهـل سـال از      

زمینهـایی بـه    بعـداً  گویند خیلی زیباست وآنجا توسط یک شرکت بلژیکـی ایجـاد وابتـدا شـروع بـه سـاختمان کـرد        نیزمی
قـاهره واقـع وتقریبـا بـدان اتصـال یافتـه       باشـد کـه درقسـمت شـرقی      مـی  فروخت واکنون شهربسیار زیباي بزرگیدیگران 

باروح است وآنجا هم اشجاروگل وریاحین زیادي دارد ولـی بـه روح وصـفاي معـادي نیسـت      ووخیابانهاي آن خیلی زیبا 
شود ازنزدیک شارع عمادالدین جنـب میـدان    وبراي آنجا درهرده دقیقه یک ترامواي برقی خیلی سریع که مترو نامیده می

انجا رفتیم وآنجارا دیدن نمودیم وجمعیت رود ومایکروزهم بد کند وترامواي دیگري نیزبدانجا می      ابراهیم پاشا حرکت می
  .جدید بطوریکه شنیده شد بین سیصدو چهارصد هزار نفر استمصر 

موقع ورود بمعادي آقاي صیقل در ایستگاه منتظر ما بودنـد و مـا بـا اتومبیـل ایشـان بگـردش در خیابانهـاي زیبـاي معـادي          
منظم و مرتب است رفته همـه قسـمتهاي آنـرا دیـدن نمـودیم و       بباشگاه ورزشی آنجا که بسیار زیبا و خیلی بعداً پرداخته و

آنچـه در آنجـا جلـب توجـه کـرد و بسـیار        .کـردیم  توقّـف پس از یکساعت گردش به منزل آقاي صیقل آمـده و قـدري   
ان ساله ایشـ  9پسندیده بود آن بود که آقاي صیقل نسبت بتعلیم فرزندان خود خیلی مراقبت داشته و دو فرزند یازده ساله و 

ت کرده بودند که بر اثـر معاشـرت   چهار زبان فارسی وعربی و انگلیسی و عبري را بخوبی میدانستند زیرا آقاي صیقل جدی
با اهالی آنجا زبان عربی را یاد گرفته و چون بمدرسه انگلیسها میرفتند زبان انگلیسی میدانستند و چون سال قبل نماینـدگی  

فرزندان ایشان به مدرسه عبري رفته و زبان عبري را نیز یاد گرفته بودند زبـان فارسـی   دولت ایران در فلسطین یهود داشتند 
نمودنـد از جملـه آنکـه در آنجـا کـه       هم زبان مادري آنها بود خود آقاي صیقل هم در تکمیل این زبانها کمک فراوان می

زیرا در مدرسـه بـه انگلیسـی درس میدادنـد و      م کنند که آنرا فراموش ننمایندبودند مقید بودند در منزل با آنها فارسی تکلّ
ـ        تکلّ م م میکردند و در خارج مدرسه هم که با اطفال بودند عربی سخن میگفتنـد لـذا ایشـان در منـزل بـا آنهـا بفارسـی تکلّ

 م میکنیم که آنهـا را فرامـوش نکننـد چـون در    میکردند وگفتند در تهران که هستیم در منزل به انگلیسی وعربی با آنها تکلّ
  .خارج منزل بفارسی سخن میگویند سپس در ساعت شش و نیم بطرف شهر مراجعت کردیم

  متحف قبطی 
نزدیک دیر مارجرجیس و جامع عمر و عـاص واقـع    )فسطاط(ی که در مصر قدیم بطصبح روز سه شنبه براي دیدن موزه ق

   .است رفتیم
بـوده و مجسـمه   ) م1864 –1944(سمیکه پاشا   )مرقس(سس آن مارکوس میالدي و مؤ 1910یس این موزه سال تاریخ تاس

هاي آنهـا   و کلیسیاهاي قدیمه و نقاشیدر اینموزه بطور کلی آثاري از ابنیه  موزه نصب شده است او در جلو درب ورودي
و مقداري از اشیاء قدیمه دیده میشود مثال در اطاق ورودي یک نقاشی که روي گچ شده و خوب هم نقاشی نشـده دیـده   

که در آنجا نوشته دو صورت آدم و حوا است که یکی قبل از خوردن از درخت ممنوع که توجـه ببرهنگـی خـود    میشود 
چند محراب کلیسیا نیز در  .ندارند و دیگري پس از خوردن آن است و این نقاشی از قرن یازدهم میالدي باقی مانده است
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انـد و چنـدین حـوض موزائیـک از      چوبی قـدیم قـرار داده  هاي آن دیده میشود و سقف این غرفات را نیز از سقفهاي  غرفه
قبـول دیانـت   زمان ممالیک و قبل از آنها و ستونها و محرابهائی از کلیسیاهاي سقاره پس از آنکـه سـالطین و اهـالی مصـر     

مسیح کردند از قرن ششم میالدي مشاهده میشود و همچنـین محـراب و نقاشـیهاي مختلـف از کلیسـیاهاي بـاویط از توابـع        
اسیوط که در ده کیلومتري دشلوط واقع شده از قرن سوم و چهارم آثـاري هـم از دیرهـاي بنـی سـویف از زمـان رومانهـا        

   .موجود است
سال پیش و  800قه از هاي باال درها و صندوقها و قندیلهاي قدیمی و بالکنهاي چوبی از قدیم و درب کلیسیاي معلّ در غرفه

از کنیسه معلقه از قرن پنجم و درب کلیسیاي قدیسه بر باره از قرن چهارم مـیالد   یک قطعه چوب داراي خطوط و صورتها
  .مشاهده میشود

در چند غرفه دیگر اثاثیه و اشیاء مختلف از قدیم مانند شانه و جا براي بخور و آالت موسیقی و اثاث قدیم و آالت جنگ 
بـه و سـینی و شیشـه و غیـر آن از قـرن یـازدهم و       ازحبشه و ظروف سفالی از قرن دوازدهـم مـیالدي و ظـروف شیشـه آفتا    

چراغهاي دستی از قرن دوازدهم و منبرهاي مختلف که درکلیسیاهاي قدیم بـوده و مـذبح از چـوب صـنوبر از کنیسـه ابـو       
قه از قرن یازدهم و اشیاء مختلـف دیگـر   ر از کنیسه معلّگیک مذبح دی ۀسرجه با صورتهاي مختلف قرن پنجم و ششم و قب

   .شوددیده می
نجا میباشد و از محل موزه دري بدانجا دروازه قدیم شهر است که متصل بآ چیز دیگري که مهم و جلب توجه میکند محل

هـائی در حـدود پـنج متـر      جزو جاهاي دیدنی موزه نیز محسوب میشود ما از یک قسمت محل مـوزه از پلـه   دارد که ضمناً
ساخته بودند ولی خود محل از قدیم بوده گفتند ایـن   ه درب آنرا جدیداًب بزرگی بود کپائین رفتیم در آنجا دروازه و در

   .جا دروازه قدیم شهر است که عمر و بن عاص پس از فتح مصر ازین دروازه وارد شهر شد
این محل خیلی گود و قسمتهاي متصل بدان نیز گود است که معلوم میشود شهر در قـدیم گـودتر بـوده و خـود سـاختمان      

بـانی موجـود و    مانهاي قبل از اسالم و در دو طرف دروازه محلهائی براي مدافعیت شهر و جاهـائی بـراي دیـده   دروازه از ز
سقف داالنها بعضی از سنگهاي قطور خیلی بزرگ که در حدود دو سه متر طول آنست و بعض قسـمتها نیـز از آجرهـائی    

ه روازبـر روي د  .ا مقـارن بـا قـرن اول مـیالد بـوده اسـت      که پنجاه سانتیم در پنجاه سانتیم میباشد پوشیده شـده و بنـاي آنهـ   
   .قه که روي چهار ستون قرار داشته ساخته بودندکلیسیائی بنام کنیسه معلّ

جـامع عمـروبن العـاص کـه اولـین مسـجد شـهر فسـطاط اسـت و           بعداً پس از تماشاي آنجا براي دیدن دیر مارجرجیس و
حابه مجتمع شده معین نمودند و یک ستون هم خلیفه دوم از مدینه براي آنجـا  میگویند براي تعیین قبله آن هشتاد نفر از ص

   .درینجا تکرار نکردمام  هفرستاده رفتیم و چون در یادداشتهاي قبل شرح این دو جا را مفصل نوشت
  مفتی فلسطین 

ت حاج امین الحسـینی مفتـی   تقی قمی براي مالقا محمدعصر روز چارشنبه ساعت پنج و نیم بر طبق قرار داد قبلی با آقاي 
د اعظم فلسطین که اکنون در مصـر میباشـند و در مصـر جدیـد در شـارع       ایشـان امـروز از    .علـی منـزل دارنـد رفتـیم     محمـ

فلسطین  لت دارند از قبل از جنگ براي استقالشخصیتهاي بزرگ و برجسته عالم عربی میباشند و بلکه درتمام دنیا معروفی
داري نموده و با سرسختی کامل در منظور خـود پافشـاري داشـتند و در موقـع جنـگ       ۀدامنزات و بیرون کردن یهود مبار

متواري بودند باالخره بعد از جنگ بمملکت مصر پناهنده شده و دولت مصر نیز ایشانرا با آغوش باز  )بین الملل دوم(اخیر 
ممالـک  اتّحـاد   نیز بر عقیده خود پابرجا و برايپذیرفت و ایشان براي نجات فلسطین مجدد شروع بمبارزه نمودند و اکنون 
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     .ملل اسالمی نیز کوشش زیادي میکننداتّحاد  عربی بلکه
تمر ؤي آن محسوب میشوند و در جمعیت دیگر نیز که بنام مـ سسین بزرگ و با عقیده و جدؤالتقریب هم از م و در جمعیۀ

   .یار خوب و خیلی گشاده رو و مهربان میباشندعالم اسالمی است عضویت دارند و معاشرت ایشان با مردم بس
رفتیم آقاي قمی نگارنده و همراهان را معرفی نموده و ایشان خیلی اظهار خوشـوقتی کردنـد و شـرح مسـافرت      موقعیکه ما

ت یابت تولیت مرحوم اسدي بیان نمودند آنگاه آقاي قمی اشتیاق مـا را بـه مالقـا   نخود را به ایران و زیارت مشهد در زمان 
درتمـام    )میگوینـد  ر عربستان بـراي احتـرام زیـاد سـماحۀ    د(مفتی  سماحۀنگارنده گفتم شخصیت  بعداً ایشان اظهار کردند

ممالک اسالمی مشهور و ازینرو همه افراد اشتیاق مالقات داشته و ما نیز که پس از تشرف بحج براي سیاحت بدین حـدود  
و اکنون بحمداهللا موفق شدیم و سپس همراهان را که عبارت بودنـد از آقـاي   ایم اشتیاق کامل به مالقات شما داشتیم  آمده

امتنـان کردنـد آنگـاه آقـاي      حاج میر عمادي و آقاي حاج کریمی معرفی نمودم ایشان از محبت و عالقه ما اظهار تشکر و
یکـی از دهـات    قمی به مناسبت همدان مسکن آقاي حاج کریمی اظهار داشتند کـه سـید جمـال الـدین معـروف نیـز اهـل       

د در مصر شرحی بیان کردند سپس علت این را که همدان معروف به اسدآباد بوده و آقاي مفتی از شخصیت و اهمیت سی
به افغانی معروف شده پرسیدند آقاي قمی گفتند در آنزمان بین ایران و ممالک عثمانی هم از حیث مذهب و هم ازجهات 

ین چـون شـور   الـد  د جمالنگریستند و سی ک عثمانی بنظر خوب به ایران و شیعه نمیسیاسی روابط نیکی برقرار نبود و ممال
ثر بود تصمیم داشت مسافرتی به ممالـک اسـالمی بنمایـد    اختالفات و ضعف مسلمین متأانقالب مذهبی در سر داشت و از 

طرفـی چنـد سـالی هـم در     ولی چون اهل ایران بود ومذهب تشیع داشت ممکن بود نتوانـد نظـر خـود را عملـی کنـد و از      
کـه از مراکـز اهـل سـنت      90افغانستان زندگانی کرده بود ازینرو پس از شروع به گردش در ممالک اسالمی خود را افغانی

یت مـذهبی از افتخـارات ایـران    صـ است معرفی نمود تا بتواند مقاصد خود را در ممالک عثمانی بیان کنـد وگرنـه ایـن شخ   
همین اختالفات سبب ضعف و انحطاط ما شده و اگر این اختالفات نمیبـود مـا اینطـور     آنگاه مفتی اظهار داشت که .است

رنـگ مـذهب گرفتـه اسـت مـثال همـان        بعـداً  ضعیف نمیشدیم و تمام این اختالفات هم بر اثر اغراض سیاسی پیدا شـده و 
ي بـود کـه میـل داشـتند     مخالفت و عداوت خلفاي عثمانی با ایران در حقیقت روي اغراض سیاسی و از نظر مملکت گیـر 

ایران هم جزو حوزه فرمانروائی آنان باشد و لی از جهتی نمیتوانستند جنگ کنند چون افکار ملت و جامعه طبق دستورات 
اسالمی که کشتن مسلم جایز نیست حاضر نبود از آنان پیروي کند ازینرو پاي مذهب را جلو آورده و گفتند شیعه رافضی 

گارنده گفتم امروز باید سماحت مفتی و سایر پیشوایان بزرگ اسـالمی بکوشـید و مبـارزه کنیـد     ن بعداً خارج از دین است
اب که مورد توجه عموم تااین اختالفات را مرتفع نمائید و حقایق اسالم را گوشزد کنید البته اقدامات اشخاصی مانند آنجن

انتظار داریـم کـه در ایـن راه دسـت از فـداکاري      مفتی  د بسیار موثر است و از سماحتیباش ساي اسالمی میمسلمین و رؤ
   .مانند سابق بر نداشته و مبارزات خود را در راه ترقی و تعالی اسالم و مسلمین تعقیب کنید

سپس ایشان نیز همین آرزو را اظهار داشتند و گفتند امروز علماي دیانت و رجال سیاست در ممالک اسـالمی بایـد دسـت    
ا تعقیب کنند ولی متاسفانه هیچکدام به وظائف خود آشنا نیستند مثال قضیه فلسطین در حقیقت بدست هم داده و این امر ر

                                                
90 - د را افغانی و از خـود دانسـته و حتـی اسـتخوانهاي او را     همین موضوع سبب شده که اخیرا دولت افغانستان مرحوم سی

اند در صورتیکه شکی نیست در اینکه او اسدآبادي همدانی بوده و به  نقل نموده در کابل دفن و آرامگاهی براي او ساخته
 .از فامیل او در آنجا وجود دارندقرار مسموع هم اکنون 
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بر اثر اختالفات روساي ممالک اسالمی بوضع فعلی در آمد وعمل نکردن آنان بوظائف خویش سـبب ایـن امـر گردیـد و     
ت یهود منجر نمیشـد چنانکـه دربـین دو    ثرآور فعلی و تشکیل دولن ممالک عربی پیدا نمیکرد بوضع تأاگر جنبه عمومی بی

جنگ گذشته هر چه خارجیان خواستند این امر را انجام دهند ملت شجاع و غیور فلسطین نگذاشتند و مبارزه کردند ولـی  
بعد از جنگ اخیر چون ملت فلسطین نویدهاي ممالک عربی را براي مبارزه شنیدند بآنها اطمینان پیدا کردند و آنها نیز بـر  

سپس درین  .ء سیاست بلکه خیانت بعضی ازفرماندهان و سران ملت فلسطین را بدین روز تیره و خاك سیاه نشاندنداثر سو
ر کرده و سـبب بـروز   اعربی رفتاتّحاد  ساء برخالفد و گفتند ایشان بیشتر از سایر رؤباب از ملک عبداهللا خیلی گله نمودن

ري براي پیشرفت یهود داشت و همه اعراب حتی در فلسطین و مـاوراء  نفاق بین ممالک عربی شدند و همین امر نتایج بسیا
هسـتند اگـر کسـی صـلوات بفرسـتد مـردم بـاو        ) ص(اردن از ایشان گله دارند وچون ایشان از شـریفها و از سـالله رسـول    

تـه را بطـور   ولـی البتـه ایـن نک   (نگو چون ملک عبداهللا را شـامل میشـود    محمدولی آل  محمدمیگویند بگو اللهم صل علی 
نحضـرت داشـته و اهـل خانـه وحـی و      امل میشود که بستگی معنوي کامل بآفقط کسانیرا ش محمدمبالغه گفتند و گرنه آل 

   .)رسالت باشد نه آنکه فقط بستگی ظاهري داشته باشد
سابق را بروز  وسیاسی الیقی داشته باشند میتوانند همان خصائل و صفات روحی مسلمین ملل اسالمی اگر پیشوایان مذهبی

دهند مثال در همین جنگ فلسطین بسیاري از مسلمانان غیر عرب نیز مانند ایران داوطلب جهاد درین راه شـدند ولـی سـوء    
سیاست قائدین عرب نگذاشت من موقعی که به ایران آمدم از جمله براي دیدن کاخ گلستان و موزه ایران باستان رفـتم از  

دارم مقداري اسلحه دیدم که نوشته بودند از اسلحه زمـان جنگهـاي صـلیبی اسـت کـه       جمله چیزهائی که اکنون در خاطر
ایرانیان آنها را در آن جنگها استعمال میکردند یعنی ملت غیور و اسـالم دوسـت ایـران در آن زمـان کـه وسـائل مسـافرت        

دریـن زمـان نیـز کـه وسـائل      البتـه  خیلی سخت بود این راه دور را براي یک آرمان مقدس طی کردند و بفلسـطین آمدنـد   
آنگاه نگارنده گفتم یکی از اقدامات و کارهاي مهمی  .آسانتر است اگر جنگ ادامه پیدا میکرد براي کمک حاضر بودند

التقریب است که از طرف سـماحت مفتـی و اسـتاد قمـی و سـایر       کار کمک شایان میکند تاسیس جمعیۀ وبه این که شده
فکـر عـوام و    ذت میتواند خدمات شایانی به دیانـت اسـالم بکنـد و در تشـحی    ین جمعیسسین بزرگ آن بوجود آمده و اؤم

نزدیک کردن طرفین بیکدیگر مقام موثري دارد و از حضرت عالمه انتظار داریـم کـه در توسـعه ایـن سـازمان بکوشـند و       
اکنون از اغـراض  نگذارند که دستخوش ضعف و ذبول یا اغراض و تمـایالت سیاسـی وغیـر آن گـردد و همـانطور کـه تـ       

جمعیت ایمان کامـل دارم و امیـدوارم قـدمهاي    ایشان گفتند من نیز به این  .نیز اینحالت را حفظ کند بعداً سیاسی دور بوده
بزرگی در راه اسالم بردارد و اگر پیشوایان روحـانی و سیاسـی مملکـت بخواهنـد میتواننـد افکـار مسـلمین را بـه یکـدیگر          

ان مذاهب نیز با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند و اگر روح محبـت در میـان آنهـا ایجـاد     نزدیک کنند و باید دانشمند
شود مسلمین نیز در این راه وارد میشوند چنانکه در کنگره اسالمی که چند سال قبل از جنگ دوم در فلسطین تشکیل شـد  

د حـاج شـیخ   آیـت اهللا  لـه  و از همه مذاهب و ممالک و ملل اسالمی نماینده در آنجا وجود داشت از جم حسـین آل   محمـ
بـائی وجـود داشـتند    طاز نمایندگان شیعه بودند چند نماینده دیگر نیز از شیعه مانند آقـاي سیدضـیاءالدین طبا   کاشف الغطاء

ولی عده آنها کم و بیشتر نمایندگان اهل سنت بودند مع ذلک علماي مذاهب مختلفه اهـل سـنت در روز جمعـه از آقـاي     
 عموماًحسین خواهش کردند که اقامه نماز جمعه نمایند و ایشان نماز جمعه خواندند و علماي اهل سنت  مدمححاج شیخ 

اقتداء کردند و همین روح محبت سبب شد که در حدود صدو پنجاه هزار نفر که فقط چند نفـر شـیعه و بقیـه تمامـا سـنی      
  .بودند بایشان اقتداء نمودند
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و بسط مودت بین مسـلمین کوشـا بودنـد و    اتّحاد  ما و مشایخ طریقت همواره در ایجاد سپس نگارنده گفتم بزرگان سلسله
ت داشتند که حتی االمکان نگذارند اختالفات زیاد شود مخصوصاًجدی ما جد و پـدربزرگوارم دریـن موضـوع خیلـی      جد

و راجع بسلسـله نعمـه    تصوفبعقیده راجع  مشروحاًآنگاه آقاي قمی دنباله همین موضوع را گرفته و  .اصرار داشته و دارند
سـپس مفتـی و    .السالسل است و در ایران از همه سالسل مهمتر و معروفتر است بیاناتی نمودند ام هاللهیه و رشته گنابادي ک

کردند نگارنده راجع بمقام حضرت شاه نعمـه اهللا ولـی و انتسـاب ایـن سلسـله       سوألاللهیه را از نگارنده  جه تسمیه به نعمۀ
اسالمی دارم و حتـی االمکـان سـعی میکـنم     اتّحاد  سپس ایشان گفتند من نیز عالقه کامل به ایجاد .یشان مختصري گفتمبد

که از طرف من آنچه مخالف این مقصد است عمل نشود مثال چند سال قبل از جنگ اخیر سفري به بغـداد نمـودم در مـاه    
نمود موقع مغرب رسید من براي نماز حرکت کـردم و چنـد    مبارك رمضان و زیر فرهنگ عراق از من براي افطار دعوت

و در آنجا شروع بخواندن  واقتداء ننمودند و بعضی باطاق دیگر رفتندنمودند م که در آنجا بودند بعضی اقتداء نفر دیگر ه
یـک نمـاز جماعـت     اند من بدان اطاق رفته اقتدا نمودم که فقط نکردند فهمیدم شیعه نماز کردند من وقتی دیدم آنها اقتداء

ـ        سپس راجع باهمی .منعقد شود ت آن ت نماز جماعت و جمعه مذاکره شـد آقـاي قمـی شـرحی دربـاره نمـاز جمعـه واهمی
واقوالی که درین باب در شیعه ذکر شده گفتند و بیان کردند که در شیعه در هـر شـهري بـیش از یـک نمـاز جمعـه نبایـد        

نفر اطالق میکنند گفتم البته الزمه اهتمام به نمـاز جمعـه کـه در شـرع مقـدس      خوانده شود از اینجهت امام جمعه نیز بر یک
فین در یکجا مجتمع شوند وتفرقـه  رسیده این است که در هر شهري بیش ازیک نماز جمعه خوانده نشود تا همه افراد مکلّ

ایجاد نشود و از اهمیواتّ ر چه اجتماعپی ببریم زیرا هاتّحاد  ت اجتماع وت نماز جمعه میتوانیم باهمی هـت  حاد بیشتر باشـد اب
   .وعظمت جامعه اسالمی بیشتر نمایان است

مختلف است مثال شافعیان درهر شهري فقط یک نمـاز جمعـه را   باب  نیا آقاي مفتی اظهار داشتند عقائد اهل سنت نیز در
ن نماز جمعه براي احتیاط نماز ظهـر  که جلوتر خوانده شود صحیح میدانند و زیاده را صحیح نمیدانند ازینرو پس از خواند

هم میخوانند و جمع میکنند از نظر اینکه شاید یک نماز جمعه دیگر جلوتر از آنها خوانده شده باشـد و در بیـت المقـدس    
   .نیز فقط یک نماز جمعه در مسجد اقصی خوانده میشود

   .ده بیرون آمدیمسپس با اظهار خوشوقتی از مالقات ایشان و تعارفات متداوله خداحافظی نمو
   موزه پستی مصر

درین موزه اثاثیه مختلف مربوط به پسـت   .رفتیم )اد االول للبریدؤمتحف ف(صبح روز پنجشنبه براي دیدن موزه پستی مصر 
هاي مختلف پستی و وسائل مختلفه نقلیه مانند شتر و ارابه و اتومبیـل   پممانند لباسهاي مختلف کارمندان پستی مصر و استا

اي از کشتیها و اتومبیلهاي مختلفی که در زمانهاي پیش تـاکنون بتـدریج بـراي حمـل      آهن و طیاره و کشتی و نمونهو خط 
هـائی نیـز از    اي از ابنیه وعمارات پستی شهرهاي مختلف مصر موجود است و نمونه پست بکار برده میشده و میشود و نمونه

رومان دیـده میشـود و همیچنـین بعضـی مراسـالت تـاریخی در آنجـا        طرز حمل مراسالت و اثاثیه پستی در زمان فراعنه و 
به اسکندریه فرستاده  1918غطس  17و اول پاکتی هم که با پست هوائی به مصر رسیده که از لندن در تاریخ  .وجود دارد

   .اند ساعت بین راه بوده براي یادگار در آنجا گذاشته 37شده و 
که نزدیک شهر رشید پیدا شده و بـر آن سـه خـط هیروکلیفـی و یونـانی و       یقسمت دیگر صورت و شکلی است از سنگ

فرانسـوي از تطبیـق سـه     )Champollion(و فرانسوا شامپلیون  1799دموتیکی نوشته شده و کاپیتن پوشار فرانسوي در سال 
بـه خوانـدن خـط     خط با یکدیگر آنرا خواندند و چون بخط یونانی آشنائی داشتند بـر اثـر تطبیـق خـط هیروکلیفـی بـا آن      
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   .هیروکلیفی آشنائی پیدا کرده و بر موز خطوط فراعنه مصر آگاه شدند
اي از طـرز حمـل پسـت ام بجمـی اسـت چـون بطوریکـه در آنجـا          که در آنجا دیده میشود نمونـه و نشـانه  قسمت دیگري 

تر از ابـو زنیمـه دور   کیلـوم  80تقاضاي تاسیس پسـت بـراي ام بجمـی کـه      1927در سینا در سال  91مینویسد شرکت تعدین
است نمود و چون راه آنجا کوهستانی و جـاده شوسـه نـدارد لـذا پسـت را در آنجـا تاسـیس نمـود و بـدین ترتیـب حمـل            

ی بوسیله سیم هـوائی  با چهار پایان و بقیه تاام بجممیکردند که از پرت توفیق تا ابو زنیمه با کشتی و از آنجا تا مقداري راه 
کلیـد بـرق را بـاز کـرده      بعداً ته پستی را در ظرف مخصوصی گذاشته و بدان سیم وصل میکردندبرقی بدین ترتیب که بس

این بسته از روي آن سیم حرکت کرده بام بجمی میرسید و بـه همـین ترتیـب هـم پسـت را از ام بجمـی بـابو زنیمـه حمـل          
   .نمونه آن که با برق هم کار میکند در موزه موجود استو  کردند می

گر تمبرهاي مختلف مصر و جهان دیده میشود از جمله تمبرهاي پستی مصـر از سـال اولـی کـه تمبـر پسـتی در       در اطاق دی
میالدي باشد تاکنون باقسام مختلف و همچنین تمبرهاي مختلف غیر پستی که بـراي اوراق   1866آنجا منتشر شده که سال 

بوده و تمبرهاي سایر ممالک پنج قاره  1897ل آن که او اي ازتمبرهاي سودان موجود و نمونه مختلفه به چاپ رسیده تماماً
میباشند جز تمبر پسـتی   )کوچک و بزرگ(اي موجود است و تمام اینها داراي شکل مستطیل  روي زمین از هر کدام نمونه
   .لیتوانی که مثلث شکل است

  رصد خانه حلوان 
گفـت از   رصـد خانـه بطوریکـه متصـدي آن مـی     ایـن   .براي دیـدن رصـد خانـه حلـوان رفتـیم      1370صفر  16شب یکشنبه 

علـی   محمدتاریخ رصدخانه مصر بطوریکه در کتابچه چاپی آن ذکر شده از زمان  .هاي خوب و دقیق دنیا است خانه رصد
دسـتور داد   1859و بعـد در سـال   (اي در بوالق تاسیس کننـد   دستور داد رصد خانه 1839پاشا شروع میشود که او در سال 

سعید پاشا شـروع بـه تکمیـل آن کردنـد سـپس       محمدبه دستور  1859و بعد در سال  )در بوالق تاسیس کننداي  رصدخانه
چـون دیدنـد کـه عباسـیه از      بعداً دستور داد محل آنرا تغییر داده و در عباسیه ساختند و 1865خدیو اسماعیل پاشا در سال 
هم دارا باشد و این قسمت بایـد از محـل تقـاطع خطـوط     خانه باید قسمت مغناطیس زمینی را  جهاتی مناسب نیست و رصد

عملی شـد و   1903آهن و حوزه عمل آنها دور باشد محل مرتفعی را در حلوان براي آن معین کردند و این امر در سال  راه
ان در زمـ  بعـداً  سانتیمتر است به آنجـا هدیـه نمـود و    75مستررینولدز انگلیسی تلسکوپ بزرگی که قطر آن  1905در سال 

تهیه شد که قطر آن در حدود دو متر اسـت و از بزرگتـرین تلسـکوپهاي کنـونی دنیـا       92تلسکوپی 1944ملک فاروق سال 
  .میباشد

اد اول ؤضـمیمه دانشـگاه فـ    1947هاي دنیا است و در سـال   این رصدخانه بطوریکه در آنجا مینوسید از دقیقترین رصدخانه
  .نیز استفاده کنندبتوانند عمال  فلکی شد تا دانشجویان شعبه

قسمت زمینی آن براي تعیـین   .کیلقسمت هوائی و قسمت ف ،قسمت زمینی  :این رصد خانه فعال مشتمل بر سه قسمت است
محل وقوع زلزله و شدت و ضعف آنست بلکه انفجارات دیگر حتی اصطکاك دو خط آهن به یکـدیگر را نشـان میدهـد    

                                                
 .تعدین مصدر باب تفعیل یعنی شرکت استخراج معدن - 91
بزرگترین تلسکوپ در دنیا در رصدخانه امریکا است که قطر آن در حدود پنج متـر میباشـد و در کـوه پالومـار واقـع       - 92

 .میلیون بار بزرگتر نشان میدهد ها را چهار شده ازینرو برصدخانه مونت پالومار معروف است و این عدسی ستاره
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که در زیر زمین در عمق چهارمتر نصب شده و در موقع زلزله یـا انفجـار   هاي مخصوص و وسائل آن  باین طریق که عقربه
ورد و دوري و نزدیکی آن هم در همان ورقه ضبط میشود یعنـی  و همان ارتعاشات را روي کاغذ میآ ارتعاشاتی پیدا نموده

شود ولی تعیین وقوع زلزله دوري و نزدیکی انفجار تاثیر متفاوت در عقربه نموده بدین ترتیب روي ورقه نیز تفاوت پیدا می
   .قبل از وقوع آن بهیچوجه تاکنون بطور دقیق کشف نشده و میسر نیست

قسمت دیگر مربوط به هوا است و آن مرکب از بارومترهـاي مختلـف اسـت کـه میـزان حـرارت و بـرودت یـا رطوبـت و          
کند  ي حرکت هواپیما موثر است تعیین مییبوست هوا را تعیین میکند و سرعت و بطوء بادها را نیز در طبقات عالیه که برا

   .و مقیاس باران را نیز دارا است
و نجوم و خورشید و ماه را تعیـین میکنـد و در صـورتی     93مربوط به فلکیات است که حاالت مختلفه کواکبقسمت سوم 

ا سـتارگان را  ایـن قسـمت اسـت و ایـن تلسـکوپه      يبـرا  که الزم باشد عکس برمیدارد و دو تلسکوپ بزرگ که نام بردیم
خیلی روشن و خوب نشان میدهند و حتی ماههائی که گرد سیارات در حرکتند باآنها دیده میشـوند و تعیـین اول ماههـاي    
قمري نیز بوسیله این قسمت بطور دقیق عملی میشود و هر گاه محکمه شرعیه دریـن موضـوع شـکی داشـت از رصـدخانه      

   .تحقیق میکند
ق نیز براي تعیین زمان هست که یک ثانیه هم اختالف پیدا نمیکند و تمام آنها با برق کار در جزو این قسمت ساعتهاي دقی

ي رصدخانه با تعیین مواضع شمس و نجـوم آنـرا اصـالح میکنـد و     میکنند و اگر گاهی یکی اختالف پیدا کرد فورا متصد
یگـر باشـند و ایـن سـاعتها بعضـی      بهمین جهت چندین ساعت در آنجا نصب است که هر کدام عیب پیدا کند ساعتهاي د

ساعت تمام میشود و بعضی براي تعیین مدت سیر ثوابت از مـوقعی کـه از خـط     24براي تعیین شبانه روز شمسی است که 
دقیقـه و   56سـاعت و   23النهار برگردند و آن  النهار عبور میکند تا موقعی که دایره را کامل کرده مجدد بخط نصف نصف

است واین ساعت خط سیر آنهـا را نشـان میدهـد و بـا سـاعتهاي معمـولی فـرق دارد و چـون سـاعتهاي           ثالثه 56ثانیه و  56
معمولی هر چه هم دقیق باشد گاهی مختصر اختالفی پیدا میکند زیرا عوامل جوي از قبیل تغییر درجه حرارت و فشار هـوا  

با رصد از روي عبور ستارگان از خط نصف  تاثیر دارد و موجب سرعت و بطوء میشود ازینرو ساعت نجومی را که همیشه
النهار درست میشود مالك قرار داده و سایر ساعات را از روي آن درست میکنند و این امر هر روزه انجام میشود و ازینرو 

   .این ساعتها خیلی دقیق هستند واگر اختالفی هم پیدا شود از خمس ثانیه تجاوز نمیکند
عتها را به ایستگاههاي رادیوي شـهرهاي مصـر بوسـیله عقربـه برقـی و تموجـات آن اطـالع        روزي نیز مرتبا سا ساعت شبانه

میدهد وعقربه برقی مخصوصی دارد که بر اثر ارتعاش آن در سر ساعت و نصف ساعت تموجی ایجاد شده در ساعت آن 
ادیو نیز مـرتعش میشـود و اگـر    محل تاثیر میکند و زنگ میزند و پس از زنگ زدن این عقربه بوسیله امواج بی سیم مانند ر

د سـاعت بـزرگ قلعـه     .مرتعش نشود معلوم میشود ساعت آنجا زنگ نزده و مرتب نیسـت  علـی در قـاهره و سـاعت     محمـ
  .بزرگ شهر نیز مرتب بوسیله اتصال باین محل تصحیح میشود

ي آن تمام سه قسمت را با تلسکوپ کوچک دیدیم ولـی تلسـکوپ بـزرگ را ندیـد    ما بوسیله متصد ي گفـت  یم و متصـد
   .یندبراي تحقیقات و اکتشافات علمی میآمخصوص دانشمندان این علم است که بدانجا 

  سفیر افغانستان 

                                                
 .کواکب ستارگان سیار را گویند ونجوم ستارگان ثوابت میباشند - 93
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ابتداء آقاي صیقل را که جوان خیلی نیک و مهربـانی   .ه مقدمات حرکت به سفارت ایران رفتیمصبح روز یکشنبه براي تهی
رمی را دیدن نموده آنگاه براي مالقات آقاي دشتی سـفیر کبیـر   زآقاي آ اًبعد است مالقات و مذاکراتی درین باب نمودیم

دي وزیر مختار افغانستان در قاهره نزد ایشان بودند و گفتند صادق مجدمحمدو خداحافظی از ایشان رفتیم در آن موقع آقا 
   .چون آمدن شما را شنیدم مایل بمالقات شدم نگارنده نیز اظهار امتنان نمودم

س الـف ثـانی بـوده و    که از مشایخ بزرگ نقشبندیه در رأ است يسرهند محمددي از احفاد شیخ صادق مجد حمدمآقاي 
دي هستند و نقشبندیه براي ایشان مقام بلنـدي قائـل   جدماو را مجدد الف ثانی گویند ازینرو بسیاري از احفاد او معروف به 

لسله مجاز بوده و در سلسله قادریه و چشتیه و سهروردیه که هر سه را در چهار س محمدشیخ میباشند و امام ربانی میگویند 
الباقی باهللا در طریقـه نقشـبندیه رسـیده و در آن طریقـه نیـز       محمدنزد خواجه  بعداً از پدرش خواجه عبدالحق اخذ کرده و

  .مجاز گردید
ـ     فرزندانش در هند و پاکستان وافغانستان خیلی زیاد مورد احترام هستند یکی ا وم معـروف  ز احفـاد ایشـان خواجـه غـالم قی

درابع عشر بوده و ایشان سه پسر داشته بنام فضل  د مأةبمجددوفضل عمر و  محممحم ـ صادق مجد وم بعـد از  دي و غالم قی
و فضل عمر اجازه ارشاد داده و آن دو نفر در جنـگ بـا انگلیسـها در زمـان امـان اهللا خـان        محمدخود بدو فرزندش فضل 

از طرف امان اهللا خان به لقب شمس المشـایخ و فضـل عمـر نورالمشـایخ ملقـب       محمدزیادي کردند ازینرو فضل  کوشش
د  .پیشـوائی سلسـله را دارا شـد   94شمس المشایخ قبال از دنیـا رفـت و نورالمشـایخ     .گردیدند محمـ   دي نیـز در  صـادق مجـد

  .در مصر بودندان کارهاي اداري و سیاسی وارد گردید و در آن موقع سفیر افغانست
سال اسـت درینجـا ماموریـت دارم ولـی مرتبـا بـه        جدهحدود هی کردم گفتند من در سوألاز اوضاع مذهبی افغانستان  بعداً

گفتم اوضاع  .افغانستان میروم و از اوضاع آنجا هم اطالع دارم و وضع مذهبی و عالقه مردم به امور مذهب خیلی خوبست
نستان گفتند این دو بهیچوجه قابله مقایسه نیستند زیرا در مصر در حقیقت فقط نامی از اسـالم  مذهبی مصر بهتر است یا افغا

عالقمنـد بـامور دیانـت میباشـند و حتـی خـود        عمومـاً باقی است و مردم بـی عالقـه بـه مـذهب هسـتند ولـی در افغانسـتان        
صوصی دارنـد کـه اول ظهـر در اطـاق متصـل      اعلیحضرت پادشاه افغانستان عالقه کامل دارند و براي نماز خواندن امام مخ

بـراي   بعـداً  باطاق دفتر ایشان جانماز پهن میکنند وایشان بدانجا آمده و امام حاضر است بدو اقتداء نموده نماز را میخواننـد 
ز نهار میروند و چون عصرها قدري گردش میکنند نماز مغرب را هم در هر مسجدي که رسـیدند اقتـداء میکننـد ولـی نمـا     

ـ    محمدرا خودشان فرادي میخوانند و مرحوم پدرشان  صبح د نادرشاه نیز تمام نمازها را عالقمند و خیلی دریـن قسـمت مقی
در سایر امور مذهبی نیز این عالقه موجود است و بطور کلی عالقه اهالی افغانستان بدیانت بیشتر از سایر ملل اسـالمی   .بود

اج سـپس پرسـیدم عـده     .سایر ممالک رعایت میشود است واحکام دیانت مقدسه در آنجا بیشتر از افغانسـتان در سـال    حجـ

                                                
بهمراهی آقایان سیدهبه اهللا جذبی وصادق تفضلی و رضا صالحی سـفري  ) 1377ربیع االول ( 1336نگارنده در مهرماه  - 94

د آقـاي  دي فرزند هاشم مجد محمدبه افغانستان نموده و در آنجا آقاي  محمـ   دي دیـدن نمـوده و از ایشـان از    صـادق مجـد
نیز از آقاي شیخ ابراهیم جان فرزند نورالمشـایخ کـه    بعداًره مجاور هستند حاالت پدرشان پرسیدم گفتند فعال در مدینه منو

خیلی محبت  سالگی اتفاق افتاده جانشین ایشان شده بودند مالقات نموده و 74در  1376محرم  25پس از فوت پدر که در 
ام و در موقع مالقات با ایشان بسیاري از فامیل و بستگان ایشانرا نیـز   کردند و گله کردند که چرا به خانقاه ایشان وارد نشده
 .مالقات نمودم و مذاکراتی درباره طریقه نقشبندیه گردید
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ایشـان خـداحافظی    بعـداً  95شـدند  مشـرّف چقدر بوده گفتند بین هفتصد و هشتصد نفـر بـراي حـج     )1369ذیحجه (گذشته 
) ع(ت زینـب  شب دوشنبه براي نماز و زیـارت بحـرم حضـر    .نموده رفتند و ما نیز با آقاي دشتی تودیع نموده بیرون آمدیم

   .شدیم مشرّف
  شیخ ازهر 

خـدیوان مصـر اسـت بـا     روز دوشنبه قبل از ظهر براي دیدن قبر شافعی که از ابنیه قـدیمی مهـم میباشـد و مـدفن ممالیـک      
در  بعـداً  رفتـه و نمـاز ظهـر را در آنجـا خوانـدیم و     ) ع(س الحسـین  فتیم پس از دیدن آنجا به زیارت رأر 23ترامواي خط 

کـه در   )رئـیس دانشـگاه روحـانی   ( قات شیخ عبدالمجید سلیم شـیخ ازهـر  نیم طبق قرار داد قبلی براي مال ساعت دوازده و
   .حقیقت سمت ریاست روحانی مملکت مصر را دارد رفتیم

ضاي موثر نامبرده پیر مردیست بسیار دانشمند و عالقمند بامور اسالمی و جزو جمعیت کبار العلماء مصر نیز میباشند و از اع
اسالمی و رفع اختالفات مـذاهب  اتّحاد  التقریب و از موسسین اولیه آن محسوب میشود و عالقه زیادي به ا عالقه جمعیۀو ب

 1369مون الشناوي که شیخ ازهـر بـود و در بیسـتم مـاه ذیقعـده      مأ محمداسالمی دارد و حنفی مذهب است و پس از شیخ 
التقریب این انتخاب  دانشمندان روشنفکر و اعضاي جمعیۀ گردید و و فات یافت بریاست ازهرانتخاب )1329شهریور  12 (

اسـالمی دانسـتند زیـرا شـیخ سـلیم از طرفـداران       اتّحـاد   را بانظر موافق و خوشوقتی تلقی کرده و سبب نفوذ و تقویت فکـر 
صـر و مجمـع   ي این نظریه است و میتواند نظریات خود را در ازهر عملی کند و چـون جـامع ازهـر مرکـز روحانیـت م     جد

اب مذاهب چهارگانه اهل سنت است اگر در آنجا این فکر نفوذ کند و تقویت شود بسـرعت در میـان مـذاهب    و طلّ علماء
   .مختلفه نفوذ میکند و منتشر میشود

نموده گفتم فرزند جناب آقـاي صـالح علیشـاه کـه از مشـایخ      شیخ ازهر خیلی اظهار محبت کرد و نگارنده خود را معرفی 
اللهیه که از بزرگترین سالسـل   طریقه هستند گفتم شیخ طریقه نعمۀ پرسیدند شیخ کدام .فیه ایران میباشند هستمبزرگ صو

نگارنده آقاي حاج میرعمادي  بعداً .فقر است میباشند خواهش کردند که سالم ایشان را خدمت والد بزرگوارم عرض کنم
زم دانسـتم کـه خـدمت سـماحۀ     در اینجـا ال  ین حـدود آمـده  را معرفی نموده گفتم ما پس از تشرف حج براي سیاحت بـد 

استاد اکبر نیز شرفیاب شوم و کرسی ریاست ازهر را بجلوس استاد بزرگ تبریک گـویم نـه آنکـه بـه اسـتاد اکبـر        العالمه
یمایـد  ت استاد مـدارج بزرگـی را بپ  تبریک گویم بلکه بکارمندان ازهر تبریک میگویم و امیدوارم این دانشگاه در پرتو هم

   .اظهار امتنان کردند و گفتند خودم هم خیلی میل دارم که بتوانم خدماتی به ازهر بنمایم ایشان آمین گفتند و
پرسیدم آیا در دانشگاه ازهر فقط فقه مذاهب چهارگانه تدریس میشود گفتند بلـی فقـه چهـار مـذهب تـدرس میشـود        بعداً

ارید و ابراز عالقـه  حضرت عالی که عالقه کامل به رفع سوء تفاهمات دگفتم آیا فقه شیعه تدریس نمیشود گفتند نه گفتم 
التفریب نیز مینمائید و در راه رفع اختالفات میکوشید مناسب است که دستور دهیـد فقـه شـیعه هـم درینجـا       وافر به جمعیۀ

بـاطالب سـایر مـذاهب    اب شیعه نیز از اطراف بورود درین دانشگاه رغبت کنند و در محیطی صـمیمانه  تدریس شود تا طلّ
ی در نظـر  مشغول تحصیل باشند و گفتند خودم نیز این نظریه را دارم و درصدد هستم کـه وسـائل آنـرا فـراهم کـنم و حتـ      

شرح دهـد و امیـد اسـت موفـق بانجـام ایـن       بین مذاهب نماید و احکام مذاهب مختلفه را  همقارنداریم فقهی تهیه کنیم که 
ب دارید از بهترین طرق و التقری و براي منظور و مقصدي که در جمعیۀمتسحسن و به جا  عمل بشوم گفتم این نظریه بسیار

                                                
 .ودندب مشرّفآقاي رحیم اهللا خان سفیر افعانستان در ایران نیز درین سال در مکه   - 95
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ت مطلع و نه طالب سنی از شیعه و طالب شیعه درین دانشگاه نیستند و نه آنها از فقه اهل سنّ ثره است چون فعالًوسائل مؤ
 96فین ایجـاد خواهـد شـد و دانشـگاه روحـانی     فقه آنها آگاهی دارند ولی اگر این شعبه تاسیس شود تماس بیشتري بین طر

   .سیس نمایدت تأتهران نیز در نظر دارد یک شعبه براي فقه اهل سنّ
ت بعضی از سالسل هسـتند کـه تـرك کـار     مذاکره شد و ایشان اظهار نمودند که در میان اهل سنّ تصوفراجع برویه  بعداً

ه همه اینطور نیستند بلکه بعضـی سالسـل اینطورنـد و ایـن رویـه نـزد       دنیا نموده و میگویند ما بعبادت اشتغال میورزیم و البت
   .صاحبان مذهب حنفی پسندیده نیست و بلکه میگویند خالف دستور اسالم است

ـ    و  نیسـت  تنگارنده گفتم نظریه شما بسیار صحیح و به مورد و ما نیز همین نظریه را داریم و معتقدیم کـه در اسـالم رهبانی
ـ  توکّ کار بوده و در طلب روزي بکوشد و در عین حال معناًانسان باید مشغول  ل بـر  ل بر خدا داشته باشد نه آنکه بنـام توکّ

بر جامعه باشد چه این امر بر خالف دستور شارع مقدس اسالم است و آن حضرت امر به کسب  خدا ترك کار کند و کلّ
ه بکسب و کار ماموریم چنانکه والد بزرگوار و خود مـن  و در سلسله ما نیز هم» و کار نموده و فرموده الکاسب حبیب اهللا 

ـ    ل داشـته  نیز بفالحت اشتغال داریم و شخص متدین باید جامع صورت و معنی باشد و بظاهر کار کند و در بـاطن هـم توکّ
گفتنـد نظریـه    .باشد و بیاد خدا باشد و بین احکام شریعت و طریقت جمع کند نـه آنکـه تـرك دسـتورات شـریعتی نمایـد      

رستی است و باطنی که مخالف ظاهر شرع باشد پسندیده نیست بلکه باید باطن هم با دستورات ظاهر شرع تطبیـق کنـد و   د
   .بر خالف احکام شریعت مقدسه نباشد نگارنده نیز تصدیق نمودم

و ارسال مکاتبـات  ت زیاد داشتند ما با اظهار امتنان از لطف ایشان و امیدواري به تجدید مالقات او چون گرفتاري و مراجع
  . 97اجازه گرفته و ایشان نیز اظهار خوشوقتی از مالقات نمودند آنگاه تودیع نموده بیرون آمدیم 

  اوضاع فرهنگی مصر 
   .مناسبت نیست که مختصري راجع به اوضاع فرهنگی مصر و مدارس آن بنگاریم درینجا بی

تـر اسـت و بعـد از مصـر      و امور مدارس آن نیـز مرتـب    ی نسبت بسایر کشورهاي اسالمی بهتراوضاع علمی مصر بطور کلّ
ـ   .بیروت هم خیلی مرتب است هـاي   ر و کنجکـاو و در رشـته  دانشمندان و استادان مصر در هر رشته که هستند خیلـی متبح

   .تخصصی خود کاملند
یـده و بزرگـان اروپـا هـم     دانشمندان دینی مصر هم چون با علوم جدیده نیز ارتباط دارند و از طرفی با دانشمندان علوم جد

اند ازینرو کتبـی کـه امـروز در مصـر      عات و تحقیقات عمیق نمودهدر تماس میباشند خیلی روشن فکر هستند و در علوم تتب
میشود یا در شرح حال بزرگان دین نوشته میشود خیلی علمی و روي تجزیـه و تحلیـل علمـی اسـت و     راجع بدیانت چاپ 

   .کنند موشکافی نموده با دقت پیش میروند و مطالب دینی را با اسلوب جدید تنقیح میدرموضوعات مختلفه کنجکاوي و 
تصنیف و تالیف و چاپ کتاب نیز امروز در مصر خیلی زیاد و در دانشگاهها انجمنهاي مختلف مرکب از اسـتادان بـزرگ   

کتب جدیـده از دانشـمندان غربـی را    لیف کتب تشکیل و مرتب بتالیف کتب و چاپ آنها اشتغال دارند یا ر براي تأحو متب
ترجمه میکنند و امروز در مصر دانشمندان زیادي هستند که مورد تعظیم و تکریم تمام ملل میباشـند و هـر چنـد ایـران هـم      

آنهـا در مصـر هـم زیـاد اسـت مـثال شـیخ ازهـر یـا شـیخ محمـود شـلتوت از              ةدانشمندانی داشته و دارد ولی عد این چنین

                                                
 .سیس شده و تدریس میشودنفی نیز تأاخیرا در دانشکده الهیات تهران کرسی فقه شافعی و ح - 96
 .وفات یافت) 1954هفتم اکتبر ( 1374صفر  9شیخ عبدالمجید سلیم ازهر در تاریخ پنجشنبه  - 97
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دترین دانشمندان دینی و دکتر طه حسین و دکتر ربزرگترین و متبححسین هیکل از بزرگتـرین رجـال ادب محسـوب     محم
   .میشوند

 .منـد هسـتند   مدارس مصر هم خیلی زیاد و مرتب و مدارس ابتدائی و متوسطه بسیاز زیاد و همه دهات نیز از مـدارس بهـره  
دانشـگاه   ،ه فـاروق اول ادانشـگ  ،دانشـگاه ابـراهیم   ،اد اولؤدانشـگاه فـ   ،دانشـگاه ازهـر   :چندین دانشـگاه هـم دارد ازینقـرار   

   .علی که قرار است از سال آینده شروع بکار کند محمدسیس جدیدالتأ
دانشـگاه ازهـر سـه شـعبه      :ام ولی بطور اختصار تجدید میکـنم  ذکر کرده مشروحاًراجع به جامع ازهر در یادداشتهاي پیش 

حصـیل شـدن   که دوره هر کدام چهار سال است و بعد از فارغ التّ ه و کلیۀ اللغۀ العربیهلیۀ الشریعک ،یناصول الد کلیۀ :دارد
ـ  :ها قسمتهائی بنام تخصص دارند که معادل با دکتراي دانشـگاه اسـت و آنهـم سـه قسـمت اسـت       از این دانشکده ص تخص

ـ  الشرعی براي تهیه قضـات    ص القضاءالوعظ و االرشاد مخصوص تهیه وعاظ و ناطقین تخص ص التـدریس  شـرعی و تخص
   .براي تهیه معلمین دبستانها و دبیرستانهاي ازهر

   :هاي زیر میباشند اد اول و دانشگاه ابراهیم در قاهره است و هر کدام داراي دانشکدهؤدانشگاه ف
و شـش سـال و نـیم دوره آنسـت کـه پـنج سـال آن تحصـیل در          )اعـدادي (دانشکده طب که یکسال کالس مقدماتی  -1

مدرسه عالی داروسازي نیز که مدت آن پنج سال اسـت و مدرسـه عـالی     .ده و یکسال و نیم آزمایش و تمرین استدانشک
   .آن نیز پنج سال میباشد جزء دانشکده طب است ةدندانسازي که دور

   .که دوره آن چهار سال است )ب البیطريالطّ کلیۀ(دانشکده دامپزشکی  -2
   .چهار سال است دانشکده مهندسی که دوره آن نیز -3
خـارج از   )بضم میم و تاء وهاء و سـکون شـین وراء  (هر ناي در مشت دانشکده کشاورزي دوره آن نیز چهار سال و شعبه -4

   .قاهره دارد که بیشتر قسمتهاي علمی دانشکده در آنجا است
   .تابع آن است  )معهدالعلوم السیاسیۀ( ی بنامکه دوره آن نیز چهار سال و بنگاه خاص) العلیا استجارة (دانشکده بازرگانی  -5
زمین شناسـی و معـدن شناسـی و غیـر آن میباشـد و دوره آن      که راجع بفیزیک و شیمی و  )العلوم کلیۀ(دانشکده فنون  -6

   .چهار سال است
ــام        -7 ــرا بن ــیش از دکت ــراي دیپلمهــاي پ ــدت آن چهــار ســال و داراي قســمتهاي مخصوصــی ب ــوق کــه م دانشــکده حق
مخصوص قوانین خصوصی مانند قوانین بین المللی خـاص   )معهدالقانون الخاص(مخصوص علوم شرعیه و  )یعهمعهدالشر(

   .الملل تدریس میشود میباشند که قوانین بین )معهد القانون العام(و غیره و 
   :هاي زیر میباشد که دوره آن نیز چهار سال و داراي اقسام و شعبه  )االداب کلیۀ(دانشکده ادبیات  -8
قسـم   -2و سـایر زبانهـاي شـرقی    العربیه و اللغات الشرقیه براي تحصیل لغات عربی و فارسی و ترکی و اردو  قسم اللغۀ -1

 -5قسم الدراسات القدیمه بـراي تـدریس زبانهـاي التینـی و یونـانی و عبـري        -4قسم اللغه االفرنسیه  -3 – اللغۀ االنجلیزیۀ
   .قسم االجتماع -8الفلسفه  قسم -7قسم الجغرافیا  -6قسم التاریخ 

لیسانس است و مدت هر یک از آنها چهار سال میباشد ممکن اسـت دانشـجویان بعـد از     هعالوه برین قسمتها که جزء دور
 :گـرفتن لیسـانس بــه آموزشـگاههاي عــالی دیگـري کــه بنـام معاهــد معـروف اســت وارد شـوند معاهــد مزبـور عبارتنــداز        

معهـد االثـار    -3معهداللغات الشرقیه  -2ه یعنی مدرسه نامه نگاري و نویسندگی و ترجمه و التحریر و الترجم معهدالصحافۀ
و مدت تحصیل در هریک از معاهد سه سال است و محصـلین در آن   )آثار باستانی مصر(معهداالثارالقدیمه  -4االسالمیه 
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آن باید رساله دکترا تهیه نمـوده و پـس از    معاهد خود را براي گرفتن شهادتنامه دکترا آماده میکنند و پس از تکمیل دوره
  دریافت گواهی دکترا نائل میشوند رسیدگی اساتید و بحث درباره آن به 

معهداللغات الشرقیه داراي دو شعبه است یکی معهداللغات االسالمیه که زبانهـاي عربـی و فارسـی و ترکـی و اردو در آن     
اي از آن راجـع بـه    ي عبري و سریانی و عربی در آن تدریس و در شعبهتدریس میشود دیگر معهداللغات السامیه که زبانها

   .هاي مختلف زبان عربی و زبانهاي سامی نیز بحث و تدریس میشود لهجه
معهـدالعلوم  (هـا را دارد و در دانشـکده ادبیـات شـعبه ایسـت بنـام        دانشگاه فـاروق در اسـکندریه اسـت و همـین دانشـکده     

   .)االجتماعیه
اي دارد موجـود   ه هاي نامبرده معاهد و آموزشگاههاي مستقل دیگري نیز کـه هـر کـدام حکـم دانشـکد      کدهعالوه بر دانش

  :تابع وزارت فرهنگ میباشند از اینقرار یدانشگاهها و بعض که بعضی از آنها تابع بعضیاست 
    )مخصوص مطالعات راجع به کشور سودان(معهدالسودان  -1
مخصـوص زبـان    (دار العلـوم العلیـا    کلیـۀ  -3ها  ریخی و تنظیم کتابخانهصوص مدارك تامخ(معهد الوثائق و المکتبات  -2

معهـد التربیـه    -4اد میباشـند  ؤکه مدت تحصیل در هر یک از اینها سـه سـال و تـابع دانشـگاه فـ      )عربی و مطالعات اسالمی
معهد العالی للفنـون الجمیلـه کـه     -6یباشند که تابع دانشگاه ابراهیم م )دانشسراي عالی(معهد التربیه للمعلمات  -5للمعلمین 

معهد المعلمین االبتدائی کـه دانشسـراي مقـدماتی اسـت بـراي       -7براي فن نقاشی و مجسمه سازي و صنایع مستظرفه است 
   .98تهیه آموزگاران مدارس ابتدائی

قاالت علمی و سیاسی برابري میکنـد  هاي دنیا از حیث اخبار و م جرائد مصر نیز خیلی زیاد و بیشتر آنها با مهمترین روزنامه
نگاري نیز خیلی اهمیت دارد و مردم هم عالقه زیادي بخوانـدن و   و همانطور که مدارس خیلی مرتب و زیاد است روزنامه

و جهد زیادي دارند و بعـض آنهـا در    هاي خود جد نگاران نیز در تکمیل روزنامه مطالعه جرائد دارند و از اینجهت روزنامه
یا خبرنگاران مراقبی دارند که اخبار را در اسرع وقت اطالع میدهند و خبر گزاري عرب هم درین قسـمت مراقبـت   تمام دن
و جدیر و کاملی دارند که هـر کـدام   ت وافري دارد و همچنین نویسندگان مذهبی و علمی و سیاسی و تاریخی خیلی متبح

و جراید آنجا جامع و مورد استفاه عموم اسـت و پـس از سـاعت    در رشته و فن خود با نهایت دقت مقاالتی مینویسند ازینر
انتشار در اسرع وقت به تمام کشور و به خارجه میفرستند مثال روزنامه صبح قاهره تا قبل از ظهر همانروز در بیروت منتشـر  

ه بهمـان نـام و همـان    هاي دیگر مانند اسکندریه نیز محل اداره دارد که جداگان ها در بعض شهر میشود بلکه بعضی روزنامه
عدد انتشار آن خیلـی   هاي قاهره و ترتیب چاپ میشود مثال روزنامه االهرام و المصري و النداء و الزمان از مهمترین روزنامه

   .زیاد و اهمیت جهانی دارد
بهتـرین طـرز   با  )دینی و علمی و سیاسی و فالحتی و غیره(ع است و همه نوع مجالت مصر نیز بسیار و متنو ةمجالت منتشر

   .منتشر میشود و خوانندگان آنها از هر دسته بسیارند )دوهفتگی و هفتگی  ،ماهیانه ،سه ماه(ها مختلف  و روش در مدت
لفین و نویسندگان مصر نیز همانطور که گفتیم زیاد و در هر علمی کتب بسیار منتشر میشود و هـر یـک از آنهـا در    ؤم ةعد

مطالب خواندنی و مفید در رشته خود میباشند و بیشتر کتب نیـز زود چـاپ شـده بلکـه     قسمت خود مورد استفاده و داراي 

                                                
شد و البته بتدریج خیلـی  قمري و حدود آن سال میبا 1370شرحی که درباره مدارس مصر ذکر شد مربوط به سالهاي  - 98

 . ها و نامهاي آنها پیدا شده است زیادتر شده و تغییراتی هم در برنامه
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بعضی از آنها در مدت کمی چندین مرتبه چاپ میگردد و بعضی کتب آنها به زبانهاي دیگـر نیـز ترجمـه میشـود و بیشـتر      
   .مورد استفاده قرار میگیرد شود بزودي از طرف دانشمندان مصري ترجمه و کتب علمی هم که در اروپا و امریکا چاپ می

قیمت جرائد و مجالت و کتب منتشره در مصر هم از ایران و سایر ممالک عربی ارزانتر است از ایـن جهـت مـردم زیـادتر     
   .استفاده میکنند
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  در راه کشور هاشمی اردن
   پرواز بسوي بیروت

راهی آقاي حاج میر عمـادي و آقـاي حـاج    ساعت یازده به هم 1329مطابق هشتم آذر  1370صفر  19صبح روز چهارشنبه 
االمین از فرودگاه قاهره بطرف بیـروت پـرواز کـردیم آقـاي حـاج کریمـی روز قبـل از حرکـت مـا بـا            سید ابوالقاسم روح

   .هواپیما بطرف فرانسه حرکت کردند
ها بواسـطه انبـوهی زیـاد از    هاي ابر غلیظ و ضخیمی فضا را پوشانیده بود و منظره بعضی از آن در روي دریاي مدیترانه توده

دور نمایش کوههاي بزرگی را میداد ازینرو هواپیما مجبور بود زیاد اوج بگیرد تا از طبقات ابـر برکنـار باشـد و در بعضـی     
طوفان و باد زیادي هم برفراز دریا وجـود دشـت کـه بعـض اوقـات هواپیمـا را        .جاهابه کلی دریا بواسطه ابرها دیده نمیشد

ت شـدیم و در هتـل سـاووا کـه در     لی بحمداهللا بسالمتی در سه ربع ساعت بعد از ظهر وارد فرودگـاه بیـرو  ج میکرد ومتشنّ
  .نیز بدانجاورود نموده بودیم رفتیم سابقاًالبرج واقع است و  ساحۀ

دکتـر   بهمراهـی ایشـان نـزد    بعداً بائی نماینده فرهنگی ایران براي دیدن آمده وطصبح روز پنج شنبه آقاي سید مصطفی طبا
انند براي ت که از اطباي حاذق و اهل جبل عامل و شیعه است و مدتها هم در ایران اقامت داشته و فارسی هم میدرضا مرو

ز ظهـر نـزد طبیـب    بعـداً ایشـان خیلـی مهربـانی کـرده و معاینـات الزمـه را نمودنـد و قـرار شـد           کسالتی کـه داشـتم رفـتم    
فته عکسی از پهلو بردارد ما با اظهـار تشـکر از ایشـان خـداحافظی نمـوده      برداري از داخل بدن دکتر ژوزف اسمر ر عکس

  .بیرون آمدیم
  نصر لعمر ابوا

نامبرده از نویسـندگان   .به راهنمائی ایشان نزد استاد عمرابوالنصر که از فضال و دانشمندان معروف بیروت میباشد رفتیم بعداً
لیف نموده که صد جلد آن تاکنون چاپ شـده و بعـض   تأ بیست جلد کتاببزرگ کنونی بیروت است و در حدود صدو 

بعضی از آنها به فرانسه نیز ترجمه شده و بعضی هم بفارسـی ترجمـه شـده اسـت از جملـه       .آنها هم چند مرتبه بطبع رسیده
د نگارنـده آقـاي حـاج     نیز توسط عـم » یزیدبن معاویه  «ترجمه و چاپ شده و کتاب » علی بن البیطالب   «کتاب  بـاقر   محمـ

  . 99سلطانی به نام انتقام جاهلیت از اسالم ترجمه شده ولی به چاپ نرسیده است 
ایـران  ه گفتم شـما در  دموقعیکه به مالقات ایشان رفتیم پس از شناسائی نگارنده از مالقات اظهار خوشوقتی نموده و نگارن

دارید گفتند من عالقه زیادي بتـاریخ  بسزائی  یت و محبوبیتاید معروف ات اسالمی نمودهلیفاتی که درباره شخصیبواسطه تأ
اسالمی دارم و بیست سال تمام در تواریخ مختلفه اسالمی از کتب قدیمه و کتب مورخین اروپائی مطالعـه نمـوده و کمتـر    

دویست سال ازصدر ام مقدار کتابی است درین باب که من ندیده باشم ولی مع ذلک در ظرف این بیست سال فقط توانسته
به طوردقیق پی ببرم ونکاتی سیاسی واجتماعی ازآن بفهمم چون تاریخ اسالم خیلـی مهـم ودرعـین حـال پیچیـده      را  اسالم

است وحتی مورخین اروپایی نیزهمین موضوع را اظهار میدارند سپس گفتند من با بسیاري ازکشیشـان ومـورخین مسـیحی    
چیزهایی نو )ص(ب وغرض راجع باسالم و حضرت رسول که روي تعص ام  هقـول آنهـا کـرد    شته اند مباحثاتی نمـوده ورد

بوده درصـورتیکه مـا اگـر درتـواریخ خودمـان       )شکم پرست(مند به خوراك خیلی عالق محمدازجمله ایراد کرده اند که 
به غـذاي خیلـی سـاده ومختصـر قناعـت میکـرده        "دقت کنیم برعکس بوده ونهایت بی عالقگی به خوراك داشته وغالبا 

                                                
 .بچاپ رسیده است 1352در خرداد ماه  - 99
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براي این عقیده سخیف به هیچ وجه مدرکی ندارند زیـرا مـدارك تـاریخی آنهـا نیـزهمین کتـب اسـالمی کـه         است وآنها 
هـام سـخیف کنـد موجـود نیسـت وفقـط       باشد والبته درهیچکدام ازآنها مطلبی کـه داللـت بـراین اتّ    دراوائل نوشته شده می

   .ازروي غرض ورزي است که این تهمت را زده اند
شخصی بود که همه چیزخود   )ع(مذاکره شد وایشان گفتند علی   )ع(منین رت مولی امیرالمؤبه شخصیت حضسپس راجع 

خواست وهمه زحماتیکه درمدت عمر خود کشید براي توسعه وترقی اسالم بـود ولـی درزمـان خالفـت      را براي اسالم می
وانست ازتصمیم خود درباره معاویـه  ت داد ازینرو نمی به هیچ وجه کارهاي معاویه با دستورات اسالم وفق نمیخودش چون 

را به شـرکت درقتـل    )ع (صرف نظرکند ومجبوربه جنگ شد معاویه هم راهی برا ي تصحیح عمل خود نداشت ناچارعلی 
تـوانیم بگـوئیم کـه     او اصال دخالت نداشته وراضی نبوده بلکه مـی  )ع(هم کرد درصورتیکه به فرمایش خود علی عثمان متّ

باسالم واتحاد مسلمین داشت به هیچ وجه راضی به این اخـتالف مهـم نبـود     او  یرا با عالقه وافریکهدخالت او محال بود ز
وجري شدن مردم نسبت به خلیفـه    ست که کشته شدن موجب تشتت آراءندا می )ع( ق نموده گفتم علیینگارنده نیز تصد

ین امرازطرف دشمنان روي دشـمنی وغـرض   بد و نسبتشود ازینرو به هیچ وجه راضی نبود وعقیده برضایت ا هاي بعد می
بوده واگر ازدوستان او نیز کسی این خیال را بکند که ازروي جهالت وعدم تدب    منین ؤالمـ  ر اسـت نگارنـده گفـتم حتـی ام

کرد ازجمله بعد ازواقعه جمل ازاو راجع بـه علـی    را بیان می  )ع(کدورت داشت فضایل علی  )ع(عایشه نیز با آنکه با علی 
   :سیدند این رباعی را درجواب گفتپر

اذا ما التربحك علي حمك                    تبين غشه ١٠٠من غري شك  
وفينا الغش والذهب املصفي            علي بيننا شبه احملك  

میـد کـه دیگـران    وفهداشت قبل از واقعه جمل بود وبعد ازآن مرتفـع شـد     )ع(ایشان گفتند کدورتی هم که عایشه با علی 
منین خالـه او  ؤالمـ ام  هسس اصلی وقعه جمل عبداهللا بن زبیر بـود کـ  ؤروي اغراض شخصی او را به این کار وادارکردند وم

کرد ومنظورش آن بود که خود به خالفـت برسـد آنگـاه نگارنـده      منین وپدر خود را بدین کارتحریص میؤبود واو ام الم
حضرت بـا  بود که نگذاشتند   )ع(تالفات مسلمین دردوره خالفت امیرالمومنین علی گفتم خرابی اسالم درحقیقت براثر اخ

راحتی وآسایش حکومت و خالفت کند واسالم را بسط وتوسعه دهد وریشه فساد هم بنی امیه ورئیس آنها معاویه بود که 
دراین ام  هعاویه را هم نوشتایشان گفتند من تاریخ م .چون خودش هواي تسلط وسلطنت داشت آن اختالفات را ایجاد کرد

درحقیقت هردو  هیو معاو ورود ما نشسته بود ومعلوم شد ناصبی است گفت یزید موقع یکنفر ازاهل شام که درآنجا از اول
ر شده گفتم هرظالمی درحقیقت مظلوم است زیرا به واسطه ظلمی که دارد درحقیقت برخـود  مظلوم بوده اند نگارنده متغی

ظلـم کـرده و آن را   هم برحقیقت وجان خود که باید درطریق دیانت وتوحید وحق وعدالت واقع باشد  کند وآنها ظلم می
کنند گفـتم آنهـا بودنـد کـه ایجـاد       بدرکات نیران بردند گفت منظور من این نیست ومسلمین بدون جهت به آنها حمله می

کردند وتجاهر بـه   حکام خالف شرع صادر میاختالف دردین ومیان مسلمین نموده وآنها را ازراه راست منحرف کرده وا
نمودند گفت این طور نیست بلکه اختالفات سیاسی بود گفتم البتـه سیاسـی بـود ولـی سیاسـت درآن       فسق بلکه به کفر می

دین وتابع قوانین شرعی ودردست خلفاي پیغمبـر بـود گفـت علـی وحسـین ومعاویـه ویزیـد هـم روي اغـراض            زمان جزء

                                                
شود ودر میـان مـا نیـز خـالص ومغشـوش وجـود        ن معلوم میآ یعنی طال هرگاه به محک زده شود خالص وغش دار - 100

 . دارد وعلی محک است
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الفت داشتند گفتم ولی باهمان توضیح که من دادم یعنی علی وحسین سیاست را تابع دین و مادیـات  سیاسی با یکدیگر مخ
رافداي روحیات ومعنویات نمودند ولی معاویه ویزید دین را بازیچه سیاست خـود قـرار داده بودنـد وعـالی رافـداي دانـی       

ات بود گفتم اگر علی وحسین مکردند گفت نه چنین نیست همه براي مادیي داشتند پیشرفت براي آنها به مراتب نظور ماد
 )ع (ممکن بود ولی آنها راضی نبودند به هیچ وجه قدمی برخالف حـق وحقیقـت بردارنـد کـه علـی      بیشتر ازمعاویه ویزید 

ي بـود  فقط پیشرفت مـاد علی  منظور اگر" با دهي مين لكنه يغدر ويفجر ولوال التقي لكنت ادهي العرب واهللا ما معاوية"فرمود 
هیچ مورد برخالف  وعالقه ایکه به دیانت داشت سبب شد که در )ع(ر بود ولی بزرگواري علی همه جهت میس براي او از

دانست ابن ملجم قاتل اوست راضی به قتـل بلکـه حـبس یـا تبعیـد او هـم نشـد         حق وحقیقت رفتار نکند وحتی با آنکه می
زد  درآنهـا حـدس مـی    را )ع(برد یا دوستی علی  فت با خود درآنها میبرخالف سیاست معاویه که هرکه را که گمان مخال

برد وسیاست واعمال جابرانه بلکه وحشیانه وسبعانه معاویه وسایر بنـی امیـه عـالوه برآنکـه      آنها را به هروسیله بود ازبین می
بـاز کـالم خـود را     بعـداً او ،ن کردندت نیزبود وآنها درواقع وحقیقت مقام انسانیت راننگیانسانی داد مخالف نمی سالم وفقابا

تکرارکرده وگفت علی وحسین هم طالب سلطنت وریاست بودند وحتی موسی بن جعفر نیز عاشق ریاست بـود وبـاهرون   
داشـتیدا ایـن بیانـات     رصحیح میمن گفتم اگرشما انصاف وتدب ،کرد ازینرو هرون مجبور شد اورا توقیف کند مخالفت می

دین نداشته واصـال  کند که آنها قصدي جزنشر  م میدهد بلکه مسلّ روش آنها نشان می درحاالت و تکردید زیرا دقّ رانمی
درجواب ابومسلم خراسـانی وقبـول نکـردن خالفـت      )ع(به دنیا وریاست بی اعتنا بودند چنانکه ازفرمایش حضرت صادق 

   .شود معلوم می
سـخن مـا قطـع    دتر شود سخن دیگري به میان آورد کـه  عمرابوالنصر دید که ممکن است سخن بدرازا کشد ومشاجره زیا

خود شروع به سخن کرد ضمنا راجع بهرون الرشـید و وضـع زمـان او مـذاکره کـرد بـاز آن       لیفات شود ازجمله راجع به تأ
شخص مجدد گفت هرون هم شخص عادل و نیکی بود و از اینکه مورد ایراد شیعه است مظلوم واقـع شـده مجـدد گفـتم     

ه براي مظلوم گفتم درست است البته بمراتب از بنی امیه بهتر بود و عالقمنـدي باسـالم داشـت ولـی فسـق و      بهمان معنی ک
ابوالنصـر مطلـب دیگـري     او فسق و فجور او را منکر شد درین بین مجدد آقاي عمـر  .فجور و مخالفت با علویین نیز داشت

میدم که ناصبی بود چون ناصبی در شام هنوز وجـود  بمیان آورد که کالم ما طول نکشد و از طرز مکالمات آن شخص فه
دارد ولی پس از آن تا موقع حرکت ناراحت و برافروخته بودم حتی در آخر هم اصال اظهـار احتـرام و تودیـع نسـبت بـاو      

  .ننمودم
هـداء  ایشان چند جلد از کتب خـود را بحقیـر ا   بعداً سپس مذاکرات دیگري از اوضاع مذهبی ممالک اسالمی بمیان آمد و

   .نمودند و پس از آن تودیع نموده بیرون آمدیم
د البحـث عـن اهللا کـه ترجمـه اسـت       :درینجا بی مناسب نیست اسامی بعضی مولفات مذهبی ایشان را ذکر کنیم ص( محمـ (

   .نکته و الجزایر العربیه .و االسالم) ص( محمدبی العربی ماذایجب ان تعرف عن النّ
د فاطمـه بنـت    .)ع(علی بن ابیطالب  .)ص( محمدمواقف مؤثره فی تاریخ  .فی رسالته و اقوال المستشرقین) ص(محمد محمـ 

السیاسـه و الخالفـه    .وعایشـه ) ع(عثمـان بـن عفـان علـی      .عمـربن الخطـاب   .ابـوبکر الصـدیق   .)ع(الحسین بـن علـی    .)ص(
اج لـد بـن ولیـد    خا .یزیدبن معاویـه  .بن ابی سفیان معاویۀ .الشیعه االولی فی االسالم .عندالشیعه المـذاهب   .بـن یوسـف   حجـ

 ،السیاسه عندالعرب العرب فی سوریۀ .فی االسالم االشتراکیۀ الشیوعیۀ .ریه فی االسالمات السالجمعی .االجتماعیه عندالعرب
   .اند که بیشتر آنها تاریخی و بعضی اجتماعی یا سیاسی است کتب دیگر هم زیاد نوشته
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 .ت ایران رفته آقاي پوروالی وزیر مختار را مالقات نمودیم و خیلـی اظهـار محبـت نمودنـد    از آنجا که بیرون آمدیم بسفار
عصر هم براي تعقیب کارهاي معالجاتی خود نزد دکتر ژوزف اسمري براي عکس برداري از پهلو رفتم روز بعد نتیجـه را  

دکتر عبوشی رفتم  )آزمایشگاه (ن به مختبر براي تجزیه خو بعداً گرفته نزد آقاي دکتر مروت رفتم و پهلو را برق گذاشتم و
ت بـراي بـرق رفـتم روز شـنبه و     بائی که موعود بودیم رفتیم وعصر هم نـزد دکتـر مـرو   طو نهار به منزل آقاي مصطفی طبا

یکشنبه نیز صبح و عصر براي برق نزد دکتر رفتیم و روز شنبه براي نهار به منزل آقاي پوروالی وزیر مختار که قبال دعـوت  
رده بودند رفتیم و شب یکشنبه آقاي حاج سید رضا اسکوئی که اهل تبریز و پیرمرد بسیار با محبتی اسـت دعـوت کـرده    ک

   .بودند روز یکشنبه هم براي نهار نزد سید حسین هندي موعود بودیم و به منزل ایشان رفتیم
  سلسله تجانیه 

د محل ایشان در بیروت فی از بزرگان سلسله تجانیه بودنیکی از کسانی که در بیروت مالقات شدند آقاي حاج خالد مناص
و از بزرگـان سلسـله تجانیـه در بیـروت      تصـوف ی فقـر و  عایشان مد .باشد التجانیه می خوض الوالیۀ زقاق المناصفی زاویۀ

   .پیرمردي است با محبت و داراي تواضع و فروتنی و خانقاهی در بیروت دارند .میباشد
بن عبداهللا بن الحسن المثنـی بـن الحسـن     محمدیه به نفس زکّحمد تجانی بوده که سلسله نسب او سس این سلسله شیخ اؤم

وفـات یافتـه    1230متولد شده و در شهر فاس مراکش در سـال   1150 المجتبی علیه السالم میرسد و در عین ماضی در سال
  .است

پرسیدم گفتند من از طرف دو نفر اجـازه دارم یکـی    از رشته سلسله آنها در موقع مالقات ایشان خیلی اظهار محبت کردند
کبیر و او از شیخ احمد تجانی و سید ابراهیم اکنون زنده اسـت   محمدسید ابراهیم سودانی و او از سید محمود و او از سید 

  .ام ه وهمه ایام روزه دارو شبها را هم بیدار است و من شانزده سال خدمت او را نمود
  ز شیخ احمد تجانی مجاز بوده است کبیر و او ا محمدز عبدالمالک مغربی فاسی و اواز سید و از طریق دیگر من ا

میرسـد و  ) ص(انتساب شیخ احمد تجانی را پرسیدم گفتند انتساب ظاهري ایشان بحضرت حسن مجتبی سـبط پیغمبـر    بعداً
ت دیـد و از طـرف آن   را به نورانی) ص(پیغمبر  بطریقه نقشبندیه گرائید ولی بعد از آن بعداً رشته طریقت او ابتدا بکري بود

گفتم عده پیروان شما چقدر است گفتند پیروان ما در ممالک مختلفه اسـالمی خیلـی    .مور دعوت و تربیت شدحضرت مأ
میلیون نفر میباشد خیلی تعجب کردم که ایـن عـده خیلـی زیـاد اسـت گفتنـد مـا در تمـام ممالـک           28زیاد و جمعا قریب 

   .داریم مخصوصا در ترکیه و مصر و ممالک مغرب پیروان زیادي داریم اسالمی پیرو
لیف تلمیذ شیخ تجانی است که در شده گفتند کتاب جواهر المعانی تأ گفتم درباره سلسله و نظریات شما کتاب هم نوشته

و او  101)1(ب احزاب کتا .لیف امیر شکیب ارسالن هم شرح حال نوشته استان نوشته شده و در کتاب البیان تأحقائق عرف
  .اند راجع بموارد و حاالت مختلفه نوشته هرا دهم تالیف حضرت شیخ احمد است که راجع بذکر خداوند و اذکار مربوط

  بسوي عمان 
و  تحرکـت کـردیم فاصـله بـین بیـرو      روز دوشنبه ساعت یازده صبح از بیروت بقصد عمان پایتخت کشور هاشـمی اردن 

                                                
که در مالزمـت حضـرت والـد     1375جمادي الثانیه ( 1334هجري چاپ شده و در زمستان  1372در سال  این کتاب - 101

بزرگوار از زیارت عتبات عالیات و اماکن مقدسه فلسطین و شام به بیروت رفتیم آقاي حاج مناصفی براي مالقات حضرت 
 .د و یک جلد هم به نگارنده اهداء نمودندوالد آمدند و در هنگام بازدید از کتاب نامبرده یک جلد خدمت حضرت وال
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کیلـومتر و از دمشـق    110د بدین طریق که فاصله از بیروت تا دمشـق  دمشق میگذراز ت و راه کیلومتر اس 325عمان تقریبا 
نخسـتین   )مثلثـه  بـه فـتح راء و ثـاء   (کیلـومتر و از آنجـا تارمثـا     100شهر کوچک سرحدي سوریه تقریبا  )بکسردال(تا درعا 

یلومتر و تا قدس به خط مسـتقیم کـه ازعمـان    ک 110آبادي مرزي هاشمی اردن در حدود سه کیلومتر و از رمثا تا عمان نیز 
ز ظهر وارد شام شدیم و پس از صرف نهار و خواندن نماز در ساعت سه از شام بعداًساعت دو  .کیلومتر است 188نگذرد 

 80هاي کوچک زیاد بود و آبادي مهمتر شـیخ مسـکین نـام دارد کـه از آنجـا تـا دمشـق         حرکت کردیم در بین راه آبادي
هـا تمامـا آسـفالت و در فواصـل مختصـر کـه        ولـی جـاده   )تثنیه صـنم (مین است صنآبادي دیگري نیز به نام  کیلومتر است

رفتیم راههاي فرعی آسفالت شده جدا میشد و به آبادیها و شهرهاي دیگر سوریه میرفت و روي تـابلو نـام آنهـا نوشـته      می
  .شده بود

نمـاز خوانـده و    بعـداً  کـردیم  توقّـف هـا و رسـیدگی گمـرك     مـه ساعت پنج بعد ازظهر وارد درعا شده و براي ثبت گذرنا
 توقّـف هـا   ساعت پنج و سه ربع از آنجا حرکت و ساعت شش وارد الرمثا شدیم و در آنجا نیز مدتی بـراي ثبـت گذرنامـه   

   ز ظهر وارد عمان شدیمبعداًحرکت کردیم و ساعت هشت و نیم  بعداً نموده و
  پایتخت کشور هاشمی اردن 

این کشور قبال جزء خاك عثمانی بوده و چون  .پایتخت کشور هاشمی اردن و مقر سلطنت ملک عبداهللا میباشد شهر عمان
پـس از تجزیـه    .نسبت بفلسطین بعد از نهر اردن و در شرق آن واقع شده از اینرو قبال ماوراء اردن و شرق االردن مینامیدند

آبادي است و اهالی آن غالبا اعراب بیابانی و چادرنشـین   آن بیابان بی ممالک عثمانی و تقسیم آن ماوراء اردن نیز که بیشتر
بودند داراي امارت نیمه مستقلی شده و امیر عبداهللا فرزند شریف حسین از طرف انگلیس به امـارت آن تعیـین شـد و امیـر     

قالل داده و امیـر عبـداهللا   عبداهللا عمان را مقر حکومت خود قرار داد و پس از جنگ جهانی دوم دولت انگلیس بدانجا اسـت 
کـه جنـگ بـین     بعداً بسلطنت آنجا شناخته شد و خود را ملک عبداهللا نامید و عمان پایتخت کشور هاشمی اردن گردید و

یهود واعراب واقع شد وانگلیس فلسطین را تخلیه نمود مقداري از خاك فلسـطین از جملـه شـهر قـدیم بیـت المقـدس بـه        
شور اردن نزدیک بیک میلیون و نیم بالغ شده کجمعیت  102)1(ضمیمه خاك اردن گردید تصرف ملک عبداهللا در آمد و 
بالحاق سوریه و عراق بکشور اردن و تشکیل سوریه بـزرگ میباشـد ولـی دریـن امـر بـا        مایل و مدتها است که ملک عبداله

   .مخالفت شدید سایر ممالک عربی مواجه گردیده است
جبـل   ،جبل القلعـه  ،اججبل التّ ،جبل حین ،نام کوههاي آن اینست جبل عمان شده و عمان در بین چندکوه وسط دره واقع

 .سرد است و موقعیکه امیر عبداهللا بـه امـارت آنجـا تعیـین گردیـد     ی وهواي آن در زمستان ضّجبل دثار و جبل وف ،المسطار
ر جمعیت بیشتر نداشـت ولـی امیـر    آبادي خیلی کوچک و بی نام و نشان و اهالی آن چادرنشین بودند و در حدود سه هزا

عبداهللا در آبادي آنجا خیلـی کوشـید و اکنـون بطوریکـه میگوینـد در حـدود صـد هـزار جمعیـت دارد و مرتـب مشـغول            
کوه در پست و بلندي واقع شده و این  نهدامو در  ساختمانهاي جدید و زیبا و لوکس هستند و تمام این ساختمانها از سنگ

                                                
میالدي در جنگ پنجروزه که بین اسرائیل و اعراب اتفاق افتاد اسـرائیل در مصـر و اردن    1967ولی متاسفانه در سال  - 102

و سوریه پیشرفتهائی نمود و مقدار زیادي از خاك این سه کشور ضمیمه خـود نمـود از جملـه قسـمت غربـی رود اردن را      
انـد از او   د و بیت المقدس هم که نصف آن در تصرف اردن بود بکلی بتصرف اسرائیل آمد و تاکنون نتوانسـته تصرف کر

 بگیرند
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هاي زیبا نیز ساخته شده و  ده است وسائل برق و تلفون و لوله کشی آب شهر نیز مرتب و مهمانخانهخود بر زیبائی آن افزو
اگر بدین ترتیب پیشرفت کند بزودي ازشهرهاي زیباي عربستان خواهد شد و اکنون وسائل نقلیه مرتب بـین آنجـا و بیـت    

  .المقدس و شام و بیروت و بغداد موجود است
  .دقیقه است 51درجه و  19دقیقه وانحراف قبله از جنوب به مشرق  56درجه و  35قه و طول دقی 57درجه و  31عرض آن 

 محمدخیلی خوبی است رفتیم و صبح آقاي موقعیکه وارد شدیم به هتل پاالس که روبروي گاراژ کنار میدان و مهمانخانه 
ر معرفی کرده بودند مالقـات نمـودیم واز   تجار خلیق و مهربان آنجاست و آقاي عباس صیقل در مص از  سعید جعفر را که

   .محبتهاي ایشان ممنون شدیم
دیـدن کـردیم    تصبح سه شنبه اول وقت مسجد معروف به مسجد حسینی را که در نزدیکی میدان مرکزي شهر واقـع اسـ  

پـدر خـود مسـجد     که ملک عبداهللا آنجا را تعمیـر نمـود بـه نـام     بعداً این مسجد از مساجد زیبا و قبال مسجد عمر نام داشته
  .حسینی نامید

  در راه قدس 
کیلـومتر و جـاده آن تمامـا     110فاصـله بـین ایـن دوشـهر      .سپس ساعت هشت صبح به طرف بیت المقدس حرکت کردیم

   .آسفالت است
اي رسیدیم که در  هاي عمیق و سراشیبی زیادي میگذشتیم تا به جلگه موقعیکه از عمان حرکت کردیم مرتب از کناره دره

ر بحرالمیت قرار گرفته و سطح آن با سطح بحرالمیت تفاوت زیادي ندارد ولی سـطح بحرالمیـت در حـدود چهارصـد     کنا
تـر از سـطح دریـا     متر با سطح دریاي آزاد تفاوت دارد و گودتر است و این یگانه دریاچه ایست که سطح آن خیلی پسـت 

و با ارتفاعیکه عمان دارد معلـوم اسـت کـه راه آن تـا ایـن       تر از سطح دریا است میباشد بنابراین جلگه اطراف آن نیز پست
باسـین  (آن یکـی سـلط اسـت     در بین راه آبادیهاي کوچک وجود دارد و آبادیهـاي بزرگتـر   .جلگه مرتب سراشیب است

جـا کـه   کیلومتر تا عمـان فاصـله دارد از آن   28کوه واقع شده و عمارات آن تقریبا تا فراز کوه میرود و  نۀدامکه در  )مهمله
بگذریم وارد دره ژرفی میشویم که میگویند قبر شعیب پیغمبر در آنجـا اسـت و آنـرا وادي شـعیب میگوینـد و ارد جلگـه       

میگویند ملک عبداهللا بواسطه پستی آنجا غالب فصل زمستان را به  )بضم شین(است که آنرا شونه  مسطح که شدیم آبادئی
  .تی هم در آنجا ساخته استعلت نقرسی که دارد در آنجا میگذراند و عمار

حد فاصل بین شرق اردن و فلسـطین نهـر اردن اسـت کـه نهـر شـریعت نیـز گوینـد و جسـري از روي آن میگـذرد و آنـرا            
کیلـومتر   46مینامنـد و از آنجـا تـا قـدس      )بضم همزه والم و سکون نون و باء مکسوره بنام فاتح بیـت المقـدس  (جسرالنبی 

هـاي مرتفـع عبـور     هاي پـرپیچ و خـم و از جـاده    قسمت کوهستانی شده و مرتب از گردنه از آنجا که میگذریم وارد .است
میکنیم تا بقدس برسیم در اول ارتفاعات راهی است که بطرف بیت المقدس میرود و آنرا وادي نبی موسی میگویند و قبـر  

ت و مـا بـراي زیـارت بـدانجا     در آنجاست که دو کیلومتر تا جاده فاصله دارد و در دست مسلمین اسـ ) ع(حضرت موسی 
زریه گوینـد کـه قبـر عزیـر پیغمبـر      نه آن آبادئی است که آنرا عدامدر نزدیکی قدس در یکی از قلل کوه و  .شدیم مشرّف

  .در آنجا میباشد) ع(
  قدس یا اورشلیم 

بلنـدیهاي زیـادي   این شهر در قله کوه واقع شده پست و .ساعت ده و نیم وارد شهر مقدس اسالم و مسیحیت و یهود شدیم
ام و آنچـه   تاریخ مفصل و وضع آنرا در یادداشـتهاي سـابق نوشـته   . را فراگرفته و از مهمترین شهرهاي روحانی عالم میباشد
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  .مربوط بدین سفر است درینجا یادداشت میکنم
 18دقیقه و  47درجه و  22و انحراف قبله از جنوب به مشرق دقیقه  13درجه و  35دقیقه و طول  47درجه و  31عرض آن 
  .ثانیه است

توسـط   بعـداً  مدتها مرکز سلطنت یهود بوده و .این شهر از شهرهاي پرحادثه و داراي حوادث و وقایع تاریخی مهم میباشد
سپس پادشاهان ایران بر آن غلبه یافته و بر خـالف کلـده نسـبت باهـالی آن      .مفتوح وزیر ورو شد )103نسر نبوخد(کلدانیها 

  .مهربانی نمودند
جنگهاي صلیبی پیش آمد و مـدتی در   بعداً .مدتی هم در دست رومان بود تا دولت اسالم غلبه کرده آنجا را تصرف نمود

وآنجا را پس گرفت و مجدد بـه تصـرف مسـلمین     ت به کمر زدهتصرف مسحیان بود تا آنکه صالح الدین ایوبی دامن هم
جنگ بین الملل اول ژنرال النبی فرمانده انگلیسی آنجا را فتح نمود در آمد از آن به بعد در تصرف مسلمین بود تا آنکه در 

  104.و از تصرف عثمانیها خارج کرد و پرچم انگلیسی را برافراشته گفت حاال جنگ صلیبی خاتمه یافت
از آن به بعد فلسطین در تصرف دولت انگلیس بود ولی بواسطه طرفداري آن دولـت از یهـود مرتبـا بـین مسـلمین و یهـود       

گ بود و آرامش نبود تا آنکه پس از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا و بعضی دول سازمان ملل متفق تصمیم گرفتنـد  جن
یهود کنند این امر بـه مخالفـت شـدید همـه دول اسـالمی       دولتی بنام دولت اسرائیل در فلسطین تشکیل دهند وآنجا را مقرّ

س شروع به تخلیه آنجا نمـود جنـگ بـین ممالـک عربـی و یهـود       انگلی ویژه ممالک عربی را مواجه شد و ازینرو موقعیکه
شروع و مدتی ادامه داشت تا بر اثر دستورات شدید و اکید شوراي امنیت سازمان ملـل متارکـه شـد و در حـدود سـه ربـع       
فلسطین بتصرف یهود در آمد و بقیه هم موقتا مقداري در تصرف مصر و شـهر قـدیم بیـت المقـدس و قسـمتهاي شـرقی و       

ممالـک عربـی غالبـا مائـل      بعـداً  .وب شرقی آن از جمله بیت اللحم و خلیل الرحمن بتصرف قشون ماوراء اردن در آمدجن
بودند دولتی مستقل در فلسطین که مرکز آن موقتا شهر غزه باشد تاسیس کنند و خـاك فلسـطین کـه بـه تصـرف ممالـک       

موافق نشان نداد و متصرفات فلسطین را رسما ضمیمه عربی درآمده بتصرف آندولت بدهند ولی دولت هاشمی اردن روي 
کشور خود نمود این امر با اعتراضات شدید بیشتر ممالک عربی مواجه شـد ولـی دولـت اردن بـدانها ترتیـب اثـر نـداده و        

زء کشـور  جـ منظور خود را عملی نمود و شهر مقدس اورشلیم که اماکن متبرکه در آنجاست و شـهر قـدیم میباشـد رسـما     
گردید ولی قسمتهاي جدید آن به تصرف یهود در آمد و امروز قـدس دو قسـمت شـده قسـمتی در تصـرف اردن و      اردن 

قسمتی در تصرف یهود میباشد و بین آندو حدودي است که هیچیک از اهالی طرفین حق ورود بقسمت دیگر را ندارند و 
   .مانند دو کشور مجزي میباشد

  اماکن مقدسه قدس 
ن مسجد یم ایشد مشرّف یارت بمسجد اقصیز يبرا  بعداً م ویاست رفت یهتل خلف که مهمانخانه خوبموقع ورود بدانجا ب

ت یـ آنرا تمام کرد و پس از ب) ع(مان یکل ساخته شد و بعد سلیه يبرا) ع(مبر غیاست که ابتدا از طرف داود پ یهمان محل
ام  هش نوشتیپ يادداشتهایبود و همانطور که در  هودین عبادتگاه یساخته شد بزرگتر) ع( یاللحم که بدستور حضرت موس

                                                
 .نام او در زبان عرب بخت النصر است و در نام اصلی نون بر باء مقدم است - 103
ه اسـت االسـالم یعلـو و    ولی در کالم خود که از روي نهایت بغض نسبت باسالم و مسـلمین بیـان کـرده اشـتباه نمـود      -104

 .الیعلی علیه
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اسـت درآمـد و خلفـا و    ) ع( یانت موسید یقیکه وارث حقشد تا آنکه بتصرف اسالم  یگرفتار حوادث و صدمات فراوان
را مسـجد   یکـ یبـزرگ   یلـ یدر آنجا نمودنـد و اکنـون از دو مسـجد خ    یناتییرات و تزیو تعمها  ساختمان ین اسالمیسالط
واقـع شـده اسـت     یشود و در قله کـوه  می لیر آن تشکیگر آن از غرفات و غیند و توابع دیگو می صخره يگریو د یاقص
نامنـد چـون عمـر در    یکنند و دو مسجد را مسجد صخره عمر م می تمام اطالقم داده و بر یرا تعم یکلمه مسجد اقص یبعض

  . آن محل نماز خواند
  . بدان وارد آمده است یدا نمود و خساراتیپ یائهیهود خرابیمتاسفانه پس از جنگ  یمسجد اقص

 اسـت کـه   آن موسـوم ببـاب الجنـۀ    ياز درها یکیباشد و ین میقبله مسلمن یو نخست ین مساجد اسالمین مسجد از مهمتریا
پـس ا   .دنـد ینام و بـاب الجنـۀ   نرو آنرا جنـۀ النعـیم  یدر شب معراج از آن در ورود فرمود از) ص(ند حضرت رسول یگو می
ز ینسـه قامـۀ  یکن(امـت  یق يایسـ یدن کلیـ د يم و بعد از صرف نهـار بـرا  یرون آمدینماز ظهر و عصر از آنجا ب يت و ادااریز

 325النـه در سـال   یآن در زمـان سـن ه   يبنـا  يباشد و ابتدا می انیحین امکنه مسیز مقدس تراز یا نیسین کلیا .میرفت )دنیگو
 .دفن کردنـد در آنجـا اسـت    بعداً ان او را مصلوب نموده ویحیده مسیکه به عق) ع( یسیواقع شده و قبر حضرت ع يالدیم

 یاز آنها را نشان دادند که محل یکیده اند و یره در کف آن کشیست که شکل دو دایا معبدیسیگر درهمان کلید يدر جا
ن ییه حـوار ه ظاهر شده فرمود بشـارت د یم بجدلیت خود از آنجا بر مریسه روز پس از مصلوب) ع( یسیاست که حضرت ع
آنست گفتنـد کـه حضـرت     يگر که پهلوینقطه دگر بآسمان عروج خواهم کرد و یچند روز د یولام  هرا که من زنده شد

ر آن کـه  یـ اسـت وز ت حضـرت  یاست که گفتنـد محـل مصـلوب    يگر آنجا معبدیدر قسمت د .و غائب شد یدر آنجا مخف
ن لـرزه شـد و آن کـوه    یرا مصلوب نمودند زم) ع( یسیعشود که گفتند چون یده مید یان است شکافیکوه نما يسنگ ها

مسئول امور . دفن کرده اند بعداً است گفتند حضرت را در آنجا حنوط نموده و یا هم سنگیسیشکاف خورد و در جلو کل
از دارنـد کـه عبارتنـد     ین خاصییو روحانان هستند که در آنجا هر کدام معبد جداگانه یحیامت پنج دسته از مسیق يایسیکل

کـه  یگفـت موقع یکه راهنما مین است و بطوریا در دست مسلمیسید کلیکل یو اقباط ول .ارمن یانیسر – یونانی –ک یکاتول
د را به عمر داد و خواهش کرد در آنجا نماز بخواند و عمر یان کلیحیرك مسیت المقدس آمد در آنجا بطریفه دوم به بیخل

معـروف اسـت و   105ز بنام مسـجد عمـر   یساختند که اکنون ن يدر آنجا مسجد بعداً نماز خواند و یک آنجا در محلیدر نزد
کند و از همان  می د در دست اوست در را بازیکه کل یاست و هر روز آن مسلم ین باقید هم از آنزمان در دست مسلمیکل

 مجـدداً بـاز   )ظهـر سـاعت بعـد از   م ینـ (م یبندند و ساعت دوازده و نـ  می م صبحیازده و نیزمان هم معمول شده که ساعت 
  . کنند می
دریـن کلیسـیا چنـد     .کوه است رفتـیم  نۀدامکه در  )الکنیسه الجمثمانیه( 106با اتومبیل براي دیدن کلیسیاي جتسیمانی بعداً

درخت زیتون کهن تنومند دیده میشود که راهنما گفت این درختهاي زیتون در حدود دو هزار سال عمر دارد و در زمـان  
وجود داشته و ازینرو خیلی مورد احترام مسیحیان است و یکی از آنها درخت کهنی است کـه تنـه   هم ) ع(حضرت عیسی 

در شـب آخـر   ) ع(هاي دیگري سـبز شـده و میگفتنـد حضـرت عیسـی       آن خیلی کهنه شده و از اطراف و باالي آن شاخه

                                                
 .غیر از مسجدي است که ضمیمه مسجد اقصی است - 105
جتسیمانی بضم جیم و سکون تاء و کسرسین و پس از آن یاء میم و الف به معنی فشردن کـاه زیتـون اسـت کـه بـاغ       - 106

 .بدانجا میرفتند بزرگی مشتمل بر درختان زیتون کهن بوده و در محل مرتفعی واقع که مردم براي تفریح



113 

وم وعبـادت خـود را انجـام دهـم     اي که مخفی بودند گذاشت و فرمود شما صبر کنید تا مـن بـر   هحواریین خود را در مغار
سپس بیرون آمده و پطرس و یعقوب و یوحنا او را همراهی کرده و بباغ زیتون رفتند این باغ داراي هشت درخـت زیتـون   

مانـده اسـت ولـی بطوریکـه در     ) ع(کهن است که آنها را زیتون مقدس گویند مشهور آنست که از زمان حضـرت مسـیح   
ت است زیرا تمام درختان اطراف اورشـلیم توسـط تـیطس    این مطلب عاري از صح کتاب قاموس کتاب مقدس ذکر شده

ولی اکنون اینطور معروف است کـه آن درختـان مربـوط بـه      .واعظ مسیحی یونانی که از شاگردان پولس بود قطع گردید
و .ده باشـد است و ممکن است آن چند درخت از نظر احترام و تقدیس از قطع شـدن مصـون مانـ   ) ع(زمان حضرت مسیح 

د را وعـظ و نصـیحت   حرکت کرده و بدان درخت تکیه داده سه نفر همراهان خو ،پس از انجام عبادت روي سنگ معین
این درخت زیتون خیلی مقدس و کشیش آنجابکسانیکه بخواهندیک بـرگ کـه روي    .ه مراجعت نمودفرمود سپس بمغار

ه هدیه میدهد که این هدیه خیلی بزرگی نزد مسیحیان است و ورقه چسبانده شده و در آن دعاهائی به زبان عربی چاپ شد
   .بنگارنده و همراهان نیز داده شد

اند و چنـد نفـر کشـیش     در وسط این کلیسیا محلی است که سنگ آن بوضع اصلی باقی مانده و دور آن حریمی قرار داده
) ع(سنگ محلـی اسـت کـه حضـرت عیسـی       در اطراف آن بخواندن دعا و انجام اعمال مذهبی مشغول بودند و گفتند این

درین محل نیز از طرف سن هیالنه در قـرن سـوم مـیالدي کلیسـیائی      .آخرین نماز خود را در شب آخر در آنجا بجا آورد
پـس از   .میالدي که ایرانیان بر روم غالب شدند آنرا خراب کردند 614در سال 107) 1(ساخته شد و بطوریکه راهنما گفت 

از  1925رو بـه خرابـی نهـاد و در سـال      بعـداً  ولـی  .که آنجا را از مسلمین گرفتند مجددا تعمیر نمودند چندین قرن صلیبیان
طرف دول مسیحی مجتمعا کمکهائی شد و مجددا آنرا ساختند و اکنون این بنا جدید و خیلـی زیبـا اسـت و داراي دوازده    

   .خته شده استسقف گنبدي است که هر کدام از آنها از طرف یکی از دول مسیحی سا
مـیالدي سـاخته    330ن کلیسیا نیزتوسط سن هیالنـه در یرفتیم ا )کنیسه سید تنا مریم(پس ازآن براي زیارت کلیسیاي مریم 

پلـه   43ازخیابان که وارد راهرو آن میشـویم   .بنا شده است )میالدي 1099(شده ودرب ورودي بزرگ آن توسط صلیبیان 
پله اسـت وراهـرو آن خیلـی وسـیع اسـت       45درمیرسیم ازدرهم که وارد شدیم تا پایین به صحن جلو   بعداً رویم پایین می

است کـه درطـرف چـپ     در آنجا رویم محلی است که قبر پدرو مادر مریم درطرف راست دروسط راه که روبه پایین می
ت درپـایین کلیسـیا   شوهرمریم درآنجا است که هردو قسمت زیارتگاه مسیحیان اس  )سن ژوزف(مقابل آن قبر یوسف نجار

شـود   درگوشه صحن اطاق کوچک دیگري است که قبر حضرت مریم درآنجاست ونقاشیهائی ازصورت مریم دیـده مـی  
ایـن کلیسـیا نیـز از امـاکن متبرکـه       .سـوزد  مـی  )روغـن زیتـون  (که روپوش آن ازطال است وچراغهاي آن با روغن مقدس 

  . ست چون نام بزرگان دین برآن گذاشته شده استمسیحیان است والبته نزد مسلمین نیز مقدس ومحترم ا
وداالن درازباریکی دارد وداخـل آن غـار   است  ه جهاد که درداخل کوهمتصل بدان مغاره اي است به نام جتسیمانی ومغار

بزرگی است که داخل کوه قرارگرفته ومحل وسیعی است وچراغ برق کشیده اند ویک نفـر کشـیش خـادم آنسـت آنجـا      
وشب آخرکه گذراندند  کردند درآنجا می ویاران او شبها درموقعی که ازمردم فرار می )ع(حضرت مسیح محلی است که 

بـدانجا مراجعـت نمـود      بعـداً شب جمعه بوده همه درآنجا جمع بوده وحضرت ازآنجا براي عبادت به بـاغ زیتـون رفـت و   
ی کرد وحضرت را تسلیم آنها نمود واکنـون  را به آن حضرت راهنمائودرآنجا بود که یهوداي اسخر یوطی خائن دشمنان 
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   .باشد آن غاریکی ازاماکن مقدسه محسوب می
نامند ووجه تسمیه آنست که روزیکه  کلیسیاي مقدس دیگري نیز درداخل شهر وجود دارد که آنرا کنیسه وجه المسیح می

جاري شد  ازصورت مبارکش خونلباس خار پوشانیده سوارکرده که به محل دار ببرند بدان محل که رسیدند حضرت را 
را به دستمال خود پاك کرد وآنرا براي تیمن وتبرك نگاهداشـت وبـه طوریکـه شـنیده      ازآن یکی ازحواریین خون بعداًو

   .شد آن دستمال اکنون دررم موجود است
کسـاندر امپراطـور   به کلیسیاي مریم بجدلیه رفتیم واین کلیسیا خیلی جدید است ودرحدود پنجاه سـال قبـل توسـط ال     بعداً

هـا   بـود موسـوم گردیـده واکنـون محـل راهبـه        )ع(مریم بجدلیه که ازمومنین به حضرت عیسـی  روسیه ساخته شده وبه نام 
   .باشد می

ازآنجا به جبل زیتون رفتیم درقله این کوه محلی است که ضمیمه مسجد یست وآنمحل زیارتگاه مسیحیان ومسلمین است 
   .درنزدیکی آن کلیسیاي ساخته شده است.ازآنجا بآسمان عروج فرمود )ع(حضرت عیسی   :گویند ومی

  خلیل الرحمن وبیت اللحم 
 .به خلیل الرحمن رفتیم   )ع(وفرزندان بزرگوارش اسحق ویعقوب  )ع(صبح روزبعد براي زیارت قبر حضرت ابراهیم خلیل 

باشد زیرا راه سـابق در   روسط است غیر راه سابق میبین قدس وخلیل الرحمن واقع شده تا بیت اللحم که د  راهی که اخیراً
فاصـله بـین   داراي گردنه هاي خطرناك وصعب العبور اسـت و   و تصرف یهود است وراه فعلی هم دورتروهم پرپیچ وخم

ساختمان بنـاي مـزار حضـرت     .کیلومتر است 27الرحمن نیز  کیلومتر و از آنجا تا خلیل 27قدس و بیت اللحم از راه جدید 
بـوده اسـت زیـر حـرم خـالی اسـت و       ) ع(ود تداي بناي کنونی آن توسـط حضـرت دا  خیلی قدیم و میگویند اب) ع(اهیم ابر

 12میخورد و پله  72ذرع عرض دارد و  33ذرع طول و  55زیر بطوریکه گفتند  ۀمغار .محلی براي درب آن موجود است
و کسـی   .درب آن از چندین قرن پیش بسته شـده اسـت   ذرع عمق آنست و اجساد بسیاري از انبیاء در آنجا مدفون است و

   .حق ورود بدانجا که محل اجساد انبیاء عظام است ندارد
و جـاي گهـواره او و در قسـمت    ) ع(از آنجا به بیت اللحم آمده و کلیسیاي مقدس آنجا را که محل تولد حضـرت مسـیح   

 کرده بودند میباشد زیارت نمودیم نودند در آنجا پنهادیگر زیرزمینی که حضرت را در موقعی که تصمیم بقتل او گرفته ب
   .هاي آنرا دیدیم سپس به شهر مراجعت کردیم و تمام قسمت
  عمان ه مراجعت ب

 .و در آنجا نماز خوانده و دو ساعت و نیم بعد از ظهر از بیت المقـدس حرکـت کـردیم    مشرّفزظهر به مسجد اقصی بعداً
کیلومتري از راه عمان جدا میشود رفتیم  32تر تا بیت المقدس فاصله دارد و راه آن در کیلوم 40ابتداء بکنار بحرالمیت که 

کیلـومتر و   95کیلومتر و طول آن  16این دریاچه بین چهارصد تا پانصد متر از سطح دریاي آزاد گودتر است و عرض آن 
وجود ندارد ازینـرو آنـرا بحرالمیـت     شورترین و سنگین ترین دریاهاي جهان است که به همین واسطه هیچ حیوانی در آن

گویند و بطوریکه در بعضی تواریخ مینویسند شهر قوم لوط در ساحل آندریا واقع بوده و مورد غضب خداوند واقـع شـده   
یهودیان قبل از جنگ فلسطین بنگاههائی در آنجا براي تهیه نمک و پتـاس و موسسـات دیگـري تاسـیس      .زیر ورو گردید

مدنـد ولـی در   در زمستان براي تفـریح بـدانجا میآ   ی نیز در ساحل آن ساخته بودند که بعضی اعیانمجللّنموده و مهمانخانه 
آن موسسات خراب و ویران گردیده و اکنون کسی در آنجا نیست و یهـود هـم حـق آمـدن      جنگ بین عرب و یهود تمام 

   .بدانجا را ندارند
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بـا صـفائی    خیلـی  کیلـومتري قـدس و جـاي    40در راه عمـان و  که  108پس از دیدن بحرالمیت حرکت کرده در قریه اریحا
کـوه از زیـر سـنگ میجوشـد و آب شـهر از       نـه داممنبع آب آنرا کـه چشـمه ایسـت و از     بعداًاست قدري گردش کرده و

  .جا لوله کشی شده و عین السلطان نامیده میشود دیدیم همان
است که آنرا کـورن   350تا  340فاع یکی از آنها تقریبا کوهی است داراي تلهاي سنگ آهک که ارت نهداماین آبادي در 

روز در آنجا ریاضت کشیده و به مقامات رسیده و اکنون از کوههـاي   40  )ع(تنه مینامند که معروف است حضرت عیسی 
   .باشند اند و جمعی از رهبانان وکشیشان در آنجا می مقدس مسیحیان است و در آنجا نیز دیري ساخته

    .شدیم و به هتل پاالس رفتیمآنجا حرکت کرده ساعت پنج و نیم وارد عمان پس از دیدن 
موقعیکه ما نزد ایشان بودیم آقاي عبدالرحمن پاشا خلیفه بـدانجا آمدنـد    .سعید جعفر را مالقات نمودیم محمدصبح آقاي  

د نشا از رجال محترم کشور اردن میباشـ آقاي عبدالرحمن پا. سعید ما را بدیشان و ایشان را به ما معرفی نمود محمدو آقاي 
که هیئت دولت استعفا داد ایشان وزیر دربار شدند و  بعداً و تا چند روز قبل از نوشتن این یادداشتها وزیر کشور بودند ولی

خوبسـت شـما    ایشان از اعلیحضرت ملک عبـداهللا تمجیـد کردنـد و گفتنـد     بعداً .بودند )وزیر دربار(در آنموقع وزیر بالط 
بمملکـت شـود ایشـان مجـدد اظهـار       ت ذیقیمت و باید صرف خـدمت نگارنده گفتم وقت اعلیحضر یشانرا مالقات کنید ا

کردند که خود اعلیحضرت هم اگر بشنوند مائل بمالقات خواهند بود لذا نگارنده قبول کردم ایشان نیز فوري از دربـار بـه   
نـد تلفـون نمـوده و از آنجـا جـواب داده بودنـد کـه ظهـر بعمـان          بود  )بین راه قدس و عمان(ملک که در آنموقع در شونه 

   .زظهر ساعت دو نیم مالقات نمایندبعداًمراجعت میکنند و 
آقاي عبدالرحمن پاشا فوري بوسیله تلفون بمااطالع دادند و با آنکه ما تصمیمی نداشتیم ولی چون تعیین شـده بـود لـذا در    

   .ساعت مزبور مهیاي رفتن بحضور ملک شدیم
  ملک عبداهللا 
ملک عبداهللا از سادات و اشراف حسـنی و   .زظهر آقاي وزیر دربار ما را بحضور ایشان راهنمائی نمودندبعداًساعت دو ربع 

 ،ملـک علـی ملـک عبـداهللا     :زیرا شریف حسین چهار پسر داشت ازینقرار .دومین فرزند شریف حسین شریف مکه میباشند
   .ملک فیصل و امیر زید

اکنون در حدود هفتاد سال دارد پس از آنکه از مکه بیرون آمد و ابن السعود آنجـا را تصـرف نمـود امـارت      ملک عبداهللا
آنجـا را   بعـداً  نام پادشاه بر خود نهاده و استقالل ماواء اردن را اعالم و نی دوم رسماًماوراء اردن یافت و بعد از جنگ جها

  .عرب گردید و پس از جنگ فلسطین بر متصرفات خود افزودکشور هاشمی اردن نامید و یکی از ممالک اتحادیه 
موقعیکه ما وارد شدیم ایشان قبال ایستاده و انتظار ورود ما را داشتند و با گشاده روئی تمام و اظهار خوشوقتی جلو آمـده و  

اي حاج میرعمادي و آقـاي  نگارنده خود و همراهانرا که آق بعداً .با ما معانقه نمودند و جا تعیین کرده دستور نشستن دادند
حاج سیدابوالقاسم روح االمین بودند معرفی نموده گفتم چون اعلیحضرت از خاندان رسالت هستید و در ترویج دین مبین 

ما نیز عالقـه بـه زیـارت اعلیحضـرت داشـتیم ایشـان اظهـار خوشـوقتی         ت کامل دارید و دوستدار علم و ادب میباشید جدی
و جهـت جامعـه ماسـت کـه مـا را بـه       اتّحـاد   نها برادري ایمانی و محبت و دوستی اهل بیت و جههنموده گفتند باالتر از ای
در شـکنجه و   دائمـاً  )ع(از شهادت حسین بن علی  سفانه اهل بیت رسالت از بعدگفتند ولی متأ بعداً یکدیگر نزدیک میکند
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اهري و سـعودیها و گـاه از دسـت یهـود در     عذاب از دست دشمنان بوده و حال نیز همینطور است گاه از دست مسلمین ظ
مقصود ایشان خودشان و پدر و خانواده ایشان بود که دچار مشقتها و زحماتی در زندگانی خود  .زحمت و مشقت میباشند

ام  شـده  مشـرّف شده ایدیا نه گفتم این بار دوم است کـه   مشرّفسپس پرسیدند که آیا به زیارت بیت المقدس  .شده بودند
نشده بود ازقیافه وطرزسئوال وبیانات ایشان معلوم بود کـه ازتصـرف    ل درپنج سال قبل بود که این شهر دوقسمتومرتبه او

ت کامل دارند وبلکه خیلی خوشحال وازاینکه این شهر تاریخی مذهبی را ضمیمه کشور خود نموده اند مسرّ بیت المقدس
ـ  ود زحمتهـا ومشـقّتها  درجنگ با یهـ  اظهار داشتند که من  بعداً .کنند مباهات می ل شـده وفـداکاري زیـادي    ي بسـیار متحم

اظهـار داشـتند    بعداً .نمودم وهمچنین آرتش من که سربازان ماوراء اردن هستند از بذل هیچگونه فداکاري مضایقه ننمودند
بایـد  یاب باشیم نگارنده عرض کردم که ماچون مسافریم وتصمیم حرکت داریـم و ه شب را براي شام حضور ایشان شرفک

وسایل حرکت را فراهم کنیم اجازه فرمایید مجدد مزاحم اوقات شریف نشویم ایشان بازاظهار میل کرده ونگارنده عـرض  
کردم البته امر اعلیحضرت براي ما مطاع است ولی اگراجازه فرماییـد شـرفیاب نشـوم جـواب گفتنـد ایـن بـراي مـا نهایـت          

بـه حضـور   ویک شام یا نهار با ما نباشید عرض کردم خود شرفیابی مـا  خجلت وشرمساري دارد که شما به کشور ما بیائید 
ـ     اعلیحضرت براي ما موجب بسی خوشوقتی ومسرت است وازطرفی اعلیحضرت بمهام ت مملکت ورسـیدگی بـه امـور ملّ

بگـذرانم   اشتغال دارند وزیاده براین موجب اتـالف وقـت اعلیحضـرت اسـت فرمودنـد مـن خیلـی خوشـوقتم کـه بـا شـما           
ازجهت انتسابی که به مقام علم وعرفان وطریقت دارید ولی نگارنده با اظهار تشکر وامتنان تقاضا کردم عذر مـا   صاًمخصو

   .پذیرفتند  بعداً را بپذیرند ایشان نیز
خیال دارند به کشور مـا بیاینـد ومـن حـاال      )فروردین 18( 109نیسانفرمودند اعلیحضرت پادشاه ایران براي هشتم ماه  " بعداً
غول یاد گرفتن زبان فارسی هستم تا بتوانم با ایشان به فارسی سخن گویم عرض کردم البتـه تعلـیم گـرفتن زبـان خیلـی      مش

داننـد ایشـان فرمودنـد     خوبست ولی ممکن است زبان انگلیسی تکلم کنید چون شاهنشاه ایران هم انگلیسی وهم فرانسه می
آنگـاه   .دانـم ازینـرو مشـغول فراگـرفتن زبـان فارسـی هسـتم        نمـی  متاستفانه من جز زبان عربی وزبان ترکـی زبـان دیگـري   

داننـد آنگـاه    دانم ولی آقـاي حـاج میـر عمـادي مـی      دانید عرض کردم حقیر نمی ازنگارنده پرسیدند که آیا زبان ترکی می
ردیم وایشـان تـا   حرکـت کـ   ازه گرفتهما اج  بعداً وازوضع ایران سئواالتی کردندم نموده ن ترکی تکلّاي با ایشان به زب چند

   .درب اطاق بدرقه نمودند
ازآقاي وزیر دربار سئوال نمودم که روزهاي جمعه خود اعلیحضـرت نمـاز جمعـه     بعداً ما با آقاي وزیر دربار بیرون آمدیم

شـوند وبـراي ایشـان جـاي      خوانند ولی هرروز جمعه براي نماز حاضر مـی  کنند گفتند خودشان نمی می  خوانند یا اقتداء می
 )مسـجد اقصـی  (کنند ودرهردو سه جمعه یک مرتبـه بـراي نمـاز بـه بیـت المقـدس         صوصی است که درآنجا اقتداء میمخ

آنگاه ایشان گفتند اعلیحضرت دستور فرمودند که شما درمهمانخانـه مهمـان مـا باشـید وبـه هتـل دسـتور         .شوند می مشرّف
خجلت کرده جدا خواهش کردم که این دستور را به هتـل  بدهیم که حساب آن را با ما بکنند نگارنده خیلی اظهار تشکرو

خـواهش کـردم کـه تقاضـاي مـا را       ایشان گفتند امـر اعلیحضـرت اسـت مجـدداً    پردازیم  ندهند وما خودمان حساب را می
 به عرض برسانند وتشکرات ما را نیز عرضه دارند باالخره به واسطه اصرار ما ایشان قبول کردند کـه حسـاب   بعداًبپذیرند و

                                                
 .ه تاخیر افتادمسافرت اعلیحضرت پادشاه ایران براثر کسالت آپاندیس که دوسه روز قبل ازموعد مذکور واقع شد ب - 109
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  110 .با اظهار تشکر ازایشان تودیع نموده بیرون آمدیم بعداً .را خودمان بپردازیم وایشان دستوري به هتل ندهند

                                                
موقعیکه دربیت المقدس بـراي اداي   1951ژوئیه  20و 1330تیر  28مطابق  1370شوال  15ملک عبداهللا در روزجمعه  -110

  .نماز جمعه به مسجد عمر میرفتند به ضرب گلوله جوانی مصطفی شاکر نام به قتل رسیدند
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  عراق عرب
  عمان  حرکت از

زنصف شب ازعمان با اتومبیل به طرف بغـداد حرکـت   بعداًساعت پنج ونیم   )1370صفر  28( 17/9/1329سحر روزجمعه 
جـاده آن اسـفالت وخیلـی خوبسـت      یکـم ولـ   کیلـومتر وآبـادي در بـین راه خیلـی     901فاصله بین عمان و بغـداد   .کردیم

برخالف جاده شام وبغداد که باآنکه بی آبادیست جاده آن هم درقسمت شام بیشتر اسفالت نشده وکویر وپرگرد وخـاك  
   .است

ند آبادیسـت کـه مهمتـرین آنهـا     دربین عمان ومفرق چ.شود کیلومتر وجاده شام وبغداد ازآنجا جدا می 73ازعمان تا مفرق 
کیلومتر تا عمان فاصله دارد وشهر زیبایی است ولی از مفرق به بعـد آبادیهـا خیلـی کـم وبیـا بانهـا خشـک وبـی          26زرقا و

بکسـر همـزه   (کیلومتر وازآنجـا تـا اچفـور     90 )بکسراول وسکون دوم وسکون سه حرف آخر(آبست ازمفرق تا اچفایف 
رسیم که فقط توسط یک  گذریم بمرز اردن وعراق می کیلومتر که ازاچفور می 71لومتروکی 110 )وسکون دوم وضم سوم

   .کیلومتر است 344شود وگرنه آبادي پاسگاهی درآنجا نیست وتاعمان تابلو درکنار جاده شناخته می
وایـن چنـد کلمـه     کیلومتر تا اچفور فاصـله دارد  152شود که  نامیده می )بکسراول وسوم(اولین آبادي مرزي عراق اچتري 

انگلیسی است واچ به معنی ایستگاه واچتري به معنی ایستگاه سوم واچفور به معنی چهـارمین ایسـتگاه واچفـایف بـه معنـی      
آیـد بـراي    محلهائی است که در کنار لوله نفتی که از عربستان سـعودي بحیفـا و لبنـان مـی    پنجمین ایستگاه است زیرا اینها 
  . تري که در خاك عراق است سومین ایستگاه و اچفور و اچفایف چهارم و پنجم استمحافظت آنها ایجاد شده و اچ

کیلـومتر کـه بهیچوجـه آبـادي      305از الرطبه تا الرمادي  .کیلومتر تا آنجا فاصله دارد 60که  )بضم راء(و پس از آن الرطبه 
ی در اطـراف مشـاهده میشـود و از آنجـا بـه      پس از آن آبادیهـائ  .خوبی است دربین آنها دیده نمیشود و الرمادي شهر نسبتاً

  .زظهر عمان که مطابق ده و نیم بغداد است وارد بغداد شدیمبعداًما ساعت نه و نیم  .کیلومتر است 111بغداد 
  بغداد و کاظمین 

صـفر بـود ولـی در عمـان و سـایر ممالـک عربـی همـانطور کـه           28روز شنبه در عراق عرب و ایران و ممالک شرقی آنها 
صفر محسوب میشد و علت ایـن اخـتالف همـان اخـتالف افـق       29ون مینوشتیم یکروز جلوتر اول ماه بود و روز شنبه تاکن

   .ام نوشته مشروحاًاشتهاي راجع به ماه ذیحجه است که در ابتداي یادد
گر پیدا کـرده  هاي دنیا محسوب میشد و زمانی دو رقیب دی  شهر بغداد که زمانی پایتخت ممالک اسالمی و بزرگترین شهر

و قاهره پایتخت فاطمیین و اندلس مرکز امویین با آن کوس برابري میزدنـد اکنـون نیـز از شـهرهاي زیبـاي ممالـک عربـی        
میباشد ولی به زیبائی و بزرگی قاهره و اسکندریه و بنظافت و پاکیزگی شام و بیـروت نیسـت و همـانطور کـه در قـاهره و      

ثروت و تجارت در اکثریت میباشند در بغداد نیز یهود همین حالت را دارند بازار و بیروت مسیحیان خیلی زیاد و از حیث 
 آنها است بیشتر بازار بسته و تجار مسلمین نیز غالبـاً تجارت در حقیقت به اختیار آنها است ازینرو روز شنبه که روز تعطیل 

   .تعطیل دارند
نمیتوانند کار کنند و این امر براي شهرهاي بـزرگ اسـالمی ماننـد    با یهود است و ازینرو در آنروز  و کارشان غالباًچون سر

د در تعطیل هفته پیروي از نصاري و یهود کنند و بـرعکس روز  نقاهره و بغداد خیلی ننگ آورست که مسلمین مجبور باش
   .جمعه بازار باز داشته باشند و مشغول کار باشند

ند زیرا روز ز تعطیل نموده و تقریبا اکثریت قریب باتفاق تعطیل کرده بودولی در این شنبه که روز اول ورود ما بود شیعه نی
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است و در همه جا تعطیل عمومی دارند لیکن دولت عـراق تعطیـل   ) ص(شیعه رحلت پیغمبر اکرم  ۀصفر به عقید 28شنبه 
دو  اقـالً دولتـی بایـد    نمیکند زیرا اکثریت در حکومت با اهل سنت است و در قانون اساسی عراق فقط قید شده که در هر

نفر از وزراء شیعه و یکنفر کرد باشد و رئیس یکی از دو مجلس نیز باید شیعه باشد ولی حق این بود که در این قبیل مواقع 
   .صفر را تعطیل قرار میدادند 28حفظ شعائر تشیع را نیز مینمودند و رعایت شیعه را میکردند و مانند روز 

درجـه و   19ثانیه و انحراف قبله از جنوب بـه مغـرب    30دقیقه و  24درجه و  44قه و طول دقی 20درجه و  33عرض بغداد 
  .ثانیه است 24دقیقه و  55

شده و عصر آقاي فرهنگ  مشرّف) ع(و حضرت جواد ) ع(روز شنبه قبل از ظهر در کاظمین به حرم مطهر حضرت کاظم 
صبح روز بعد به سفارت ایران بـراي   .پاسی از شب با ما بودند کارمند سفارت ایران که از دوستان هستند دیدن آمدند و تا

سـالها هـم در وزارت   آقاي صالحی شخص با اخـالق و پـاك و متـدینی اسـت و      .مالقات آقاي صالحی سفیر کبیر رفتیم
ور امور خارجه مشغول کار بوده و در این قسمت ورزیده و داراي اطالعات کامـل هسـتند و از افسـران شایسـته وزارت امـ     

سئواالتی نمودند و نگارنده به ترتیبـی کـه قـبال     حجاجآقاي صالحی خیلی محبت نموده و راجع به وضع  .خارجه میباشند
به خواهش و همراهی خود ایشان در  بعداً تی کردند و پاسخ دادمسوأالام جواب دادم از سایر قسمتهاي مسافرت نیز  نوشته

و نمـاز ظهـر    مشرّفنیم خداحافظی نموده بیرون آمدیم و عصر بحرم مطهر  باغ سفارت به گردش پرداختیم و ساعت ده و
   .وعصر و مغرب و عشاء را در آنجا خواندیم

  اهمیت مذهبی ربیع االول 
ي سـقطی و  حضرت یوشع و شـیخ معـروف کرخـی و سـرّ     :االول بود به زیارت قبور اولیاء صبح روز بعد که روز اول ربیع
و پس از زیارت آنها براي نماز ظهر بـه حـرم   شدیم  مشرّف ون مصري و شیخ ابراهیم خواصجنیدبغدادي و بهلول و ذوالن

زظهر نیز به مدائن براي زیارت سلمان و حذیقه الیمان و دیدن طاق کسري رفتـیم و روز اول  بعداًکاظمین تشرف حاصل و 
این ماه همانطور که گفتـیم در   .ان گذارندیمو بزرگ) ع(این ماه که مهمترین ماههاي مذهبی ما میباشد به زیارت قبور ائمه 

تاریخ اسالمی خیلی با اهمیت و در حقیقت مبدا تحوالت دینی و اجتماعی جهان میباشد زیرا بستگی و ارتباط شدیدي بـه  
دارد و ماه تولد و معراج و هجرت و رحلت آنحضـرت اسـت کـه    ) ص(بن عبداهللا  محمدذات مقدس بزرگترین پیغمبران 

  .شاید در آینده ذکر کنیمشرح آنرا 
از وقایع دیگري که بنا بقول بعضی در این ماه اتفاق افتاده و موجب مزید اهمیت آن نزد شـیعه گردیـده رحلـت حضـرت     

واقع شده است ولی اقوال دیگـري هـم    117یا  116یا  114است که بنا بقولی در هفتم این ماه در سال ) ع(باقر  محمدامام 
د دیگر از وقایعی که سبب فزونی شرافت این ماه شده تولد حضرت جعفربن  .تدر این باب رسیده اس ع(الصـادق   محمـ (

ع به بستگی و انتساب بانحضـرت و داشـتن نـام مـذهب     واقع شده و مذهب تشی 86یا  83یا  80این ماه سال  17است که در 
   .جعفري مفتخر است و رحلت آنحضرت هم به قول ضعیفی در همین ماه بوده است

   ربیع االول اتفاق افتاده است 11است که بنا بقول ابن شهر آشوب در ) ع(دیگر تولد حضرت علی بن موسی الرضا 
است که بنابر مشهور هشتم این ماه و بنا ببعض اقوال در اول بـوده و از  ) ع(دیگر از وقایع این ماه رحلت حضرت عسگري 

ابتـداي   .ه میباشد و ماه یتیم شدن امـام زمـان و عـزاي شـیعیان اسـت     ت مخصوص براي شیعاینجهت نیز این ماه داراي اهمی
خالفت و امامت حضرت قائم عجل اهللا فرجه نیز بنا بر این در همین ماه میباشـد و روز نهـم اولـین روز امامـت آنحضـرت      

ا خواستار شـوند و  است که ازینرو شیعه باید جشن گرفته شکرگزاري کند و از خداوند متعال ظهور او و لیاقت پیروي او ر
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ل به بزرگان چون در دیانت اسالم منظور اصلی از جشن و سوگواري بنام بزرگان دین زینت دادن مجالس بنام خدا و توس
دین و فرا گرفتن تعلیمات و دستورات دینی میباشد و مقصود از هر دو یکی است و ظواهر یکـه بـر جشـن یـا عـزا داللـت       

ل منظور مدخلیت ندارند و فقط ناشی از احساسات محبـت آمیـز میباشـند ازینـرو بـین      دارند اضافات زوائدیست که در اص
وگ مذهبی بهیچوجه منافاتی نیست و مـانعی نـدارد کـه هفـتم و هشـتم و دوازدهـم را مـثال عـزاداري و نهـم و          جشن و س

  .یازدهم و هفدهم را جشن بگیریم
  الدین شهرستانی  ةھبآقاي سید 

نماز مغـرب و عشـاء را در حـرم خوانـدیم و      بعداً و نماز ظهر و عصر و مشرّفین ه حرم کاظمعصر روز بعد براي زیارت ب
ر الدین شهرستانی که از بزرگتـرین علمـاء و روحـانیین منـو    علی معروف به هبۀ محمدپس از نماز براي مالقات آقاي سید 

ادین که خود ایشـان در حـرم مطهـر    الجو در مکتبۀاي شنبه ایشان هر شب بعد از نماز غیر از شبه .رفتیمالفکر شیعه میباشند 
نشینند و دوستان براي مالقات ایشان میروند و نگارنده سالها بود کـه خـدمت ایشـان آشـنائی داشـته و       اند می سیس کردهتأ

ند آنشب موقعیکه رفتم خیلی اظهار مالطفت نمودنـد و از تـاریخ ورود سـئوال کردنـد     دنمو نهایت لطف و محبت ابراز می
گارنده عرض کردم که براي تشرف به حج از ایران حرکت کرده و از آنجا به شامات و مصر و اکنـون مراجعـت نمـوده    ن
اج پرسیدند عرض کردم که وضع  حجاجاز وضع  .ام شده مشرّفو بـدتر از پارسـال بـوده و رعایـت آسـایش آنهـا از        حجـ

   .طرف دولت ایران چندان نشده است و شرحی درین باب مذاکره شد
از رفتار دولت سعودي پرسیدند گفتم امسال نسبت به چند سال پیش بطوریکه میگویند بهتر بوده ولی مـع ذلـک آنهـا     بعداً

سـپس راجـع بوضـع     .نمایند هم آنطوریکه شایسته است رعایت راحتی حاج رانمیکنند و وسائل آسایش آنها را فراهم نمی
ان شهر مقدس و آبادي آن شرحی عرض نمودم و گفتم دولت سعودي تاثر آور مدینه طیبه و عدم توجه دولت سعودي بد

نسـبت بحـرم   و سایر بزرگان رویه خشن و سختی در پیش گرفته ) ع(عالوه بر آنکه نسبت بقبور ائمه بقیع و حضرت زهرا 
ی ام حتی در اوائل میخواسـتند ضـریح حضـرت را هـم خـراب کننـد ولـ        خود حضرت هم مراقبتی ندارد و بطوریکه شنیده

انـد در آنجـاخللی وارد آورنـد ایشـان تصـدیق نمـوده و گفتنـد مـن بطـور           احساسات وعواطف مردم مانع شـده و نتوانسـته  
شـد درب ضـریح را بـاز     مشـرّف خصوصی از شخص موثقی شنیدم موقعیکه ابن السعود مدینه را فتح کرد به مسجد نبـوي  

 111شده و از دنبال او ابن بلهیـد  مشرّفو او بداخل ضریح  شد درب ضریح را باز نمودند مشرّفنمودند و او بداخل ضریح 
اختیـار بـزمین    ابن السعود بی  .قاضی وهابیها نیز داخل شد )بکسرباء موحده و فتح الم و سکون یا ء کسرهاء و سکون دال(

نفـوذ تـامی در   میکنی و چون قاضی  جدهافتاده و قبر مطهر را بوسید قاضی باتغییر باوخطاب کرد اي مشرك غیر خدا را س
السـعود فـوري حرکـت     السعود ایجاد خطر شود لـذا ابـن   وهابیها داشت و اگر بلندتر و شدیدتر میگفت ممکن بود براي ابن

که بـر شـدت تعصـب     .کرده شمشیر را کشید و به قاضی گفت اگر سخن درین باب گفتی باهمین شمشیر گردن ترا میزنم
ز درین باب شد و نگارنده اجازه خواستم که حرکت کـنم ایشـان اجـازه نـداده     مذاکرات دیگري نی بعداً .آنها داللت دارد

د فرمودند چندي خدمتشان بنشینم درین بین یکنفر از علماء و سادات محترم بنام آقاي سـید   مهـدي اصـفهانی کـه از     محمـ

                                                
قمـري   1344موقعیکه عبدالعزیز بن السعود در ماه شـوال  بیان که ت وهاشیخ عبداهللا بن سلیمان بن بلهید قاضی القضا - 111

شهر مقدس مدینه طیبه را فتح کرد ابن بلهید که با او همراه بود از علماي مدینه بجبر و اکراه فتـواي هـدم قبـور متبرکـه را     
 . گرفت
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از علمـاء و غیـر آنهـا     ائمه جماعت هم بودند وارد شدند و پهلوي نگارنده و آقاي شهرستانی نشستند و جمـع دیگـري نیـز   
کاظم طباطبائی در مجلس حضـور   محمدسید اهللا  آیترضا طباطبائی فرزند مرحوم  محمدحاضر بودند از جمله آقاي سید 

داشتند و آقاي شهرستانی پس از احوالپرسی از واردین به مذاکره و سئوال از نگارنده ادامه داده از اوضاع فرهنگی و دینی 
نده مشاهدات خود را جواب دادم وعـرض کـردم وضـع دیانـت آنطـور کـه از دور نسـبت بـه مصـر          مصر پرسیدند و نگار

اي نیست ایشان فرمودنـد در قرائـت    قضاوت میشود نیست فقط در نماز جماعت عالقه دارند ولی در سایر امور دینی عالقه
راست چـون جـامع از هـر مؤسسـه     وجود از ه قرآن و حفظ قرآن نیز عالقمند هستند و همین مختصر هم که هست بواسطه

نگارنده عرض کردم این مطلب درست است ولی علماي آنجا بطور کلی بانـدازه علمـاي    .مراقبت دارد دینی است و نسبۀً
شیعه سعه فکر ندارند و در علوم دینی سطحی هستند زیرا علماي هر مذهب مجبورند فقط احکام دیانت را طبق فتواي امام 

ع و اجتهاد کنند برخالف علماي شیعه که داراي سعه فکر دیگران بگویند ولی خودشان نمیتوانند تتبآن مذهب بدانند و به 
فع میباشند ایشان تصدیق نموده فرمودند حتی بزرگان صوفیه آنها نیز در علوم فلسفه وو قوه تتبتصو ع ندارنـد و کتبـی   تتب

   .که درین باب نوشته و مینویسند خیلی سطحی است
د ایشـان فرمودنـد   نام داراي اطالعات کافی نبود آنان نیز چند نفري را که من مالقات نموده تصوفگفتم بزرگان نگارنده 

   .بزرگان مذهب تشیع چه علماء و چه صوفیه وعرفاء بهیچوجه قابل مقایسه با آنان نیستند
اطالعـی از علـوم نداشـتند مـثال محیـی       مهدي روبه نگارنده نموده گفتند بزرگان سابق صوفیه نیز محمددرین بین آقا سید 

بهره از علوم شریعت بوده و چیزهائی هم که نوشته است هیچ فایده نـدارد بلکـه خـودش هـم چیـزي از آن       بی الدین اصالً
ما به بزرگان سابق کاري نداریم و مذاکره ما راجع به اوضـاع علمـی مصـر اسـت      نفهمیده است نگارنده عرض کردم فعالً

ر بوده و کتبی هم که درعرفـان نوشـته از مهمتـرین کتـب عرفـانی اسـت       ین در تمام علوم دینی متبحیی الدباضافه شیخ مح
آقـاي   بعداً والبته هر کسی نمیتواند آنها را بفهمد و ذوق سلیم و فکر صحیح الزم دارد آقاي شهرستانی نیز تصدیق نمودند

ه و آنچه از شرع رسیده ماروي سر میگذاریم و آنچـه نرسـیده   امر زائدیست و در شرع نرسید تصوف اصفهانی گفتند اصالً
آقاي شهرستانی قبـل از آنکـه    .دور میاندازیم و علمیکه در شرع رسیده فقط علم ادیان و دیگر علم ابدانست که طب باشد

شرع نرسیده از  تصوفنگارنده جوابی بدهم بایشان پرخاش نموده فرمودند این چه سخن است که میگوئید اوال بچه دلیل 
و ثانیا بر فرض که نرسیده باشد بسیاري ازعلوم در شرع نامبرده نشده و بسیار مفید است مانند علم فیزیک و شـیمی و غیـر   

آقـاي شهرسـتانی مجـددا پرخـاش نمـوده       .نه بدرد دنیا میخورد نه بدرد آخرت تصوفانها ایشان گفتند نه اینطور نیست و 
به سخن نموده گفتم اینکه فرمودید از شرع نرسیده مـورد قبـول نیسـت و مـا     ارنده شروع نگن یبگفتند اینطور نیست درین 

هـم کـه بـراي علـم      ر علیهم السالم گرفتـه شـده وتفسـیري   ازاخبارمرویه ازائمه اثنی عش تصوفداریم که تمام اصول دلیل 
اینکـه   اله آقاي شهرسـتانی وبـراي   به قصد مالقات حضرت آیت مورد اشکال است ولی من فعالً یدنمودلم ادیان عبدان وا

لیکن اکنون که شـما ایـن مـذاکره را فرمودیـد اگـر      ام  هنوس وازمحضرشان استفاده کنم آمدچند دقیقه درخدمت ایشان مأ
خواهید بفرمائید من سـاکتم واسـتماع میکـنم واگرقصـد فهمیـدن       ازروي غرض و عناد است حقیرجوابی ندارم وهرچه می

آقـاي شهرسـتانی بـه    عرض کنم  مشروحاًآقاي آیت اهللا اجازه فرمائید جواب فرمایش شما را  ومطلب داریددرصورتی که
مباحثه نیست ازاین قبیل مذاکرات نکنید وبه نگارنده هم فرمودنـد جـواب    ایشان فرمودند اینجا مجلس انس است ومجلس

وچه دلیل براي گذاشتن آن موجود  همین شارب درکجاي فقه جعفري رسیده مثالً گفتند ندهم ولی آقاي اصفهانی مجدد
 ا حاضـریم شـارب را بـزنیم و ثانیـاً    شود مـ  نگارنده عرض کردم اوال اگر غرض ولجاج شما به زدن شارب مرتفع می .است
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زنیم چون اخباریکه درایـن   اگر شما دلیلی بروجوب زدن آن ازشرع مطهر اقامه نمودید بازهم ما قبول نموده وشارب را می
موجب ایـن ایـرادات   زراه تسامح درادله سنن مورد قبول واقع شده وعمل براستجاب است وترك مستحب باب وارد شده ا

شـارع مقـدس بـراي     .دینی را بموئی نبسـته انـد    :فرمودند مرحوم جد اعالي من می شود ثالثاً ر باشد نمیغالظ که منجر بکف
پردازیـد درصـورتی کـه چـه      وبه این جزئیات می شتهاین امور جزئی اهمیت زیادي قائل نشده است وشما امور مهم را گذا

ارشاد صاحبان آن نیستند چه بسـیار مسـتحبات اسـت کـه ازخودتـان      شود واصال درصدد  بسیار واجبات است که ترك می
داننـد یـا کسـانیکه         شود وهیچ مورد ایراد نیست مثال نماز جمعه به عقیده کسانیکه آن را مستحب مـی  واقران شما ترك می

حتی یک مرتبه هم به نیت استجاب یا وجوب تخییري آنرا به جب تخییري گویند درمیان این دودسته کسانی هستند که وا
وثیابـک    "آورند درصورتیکه برفرض مستحب باشد چرا آنرا همیشه تـرك میکننـد ودرقـرآن مجیـد کـه فرمـوده        جا نمی
طوري بلند میکنند که برزمین کشیده میشود مانند لباس خودتان خود را به  لباسهاي چرا بسیاري از علماء  "اي فقصر  "فطهر

یا عمامه مستحب است کوچک ودور آن کم باشد علت اینکه بعضی مانند خودتان در بزرگ کـردن اصـرار دارنـد وایـن     
ت رسـیده اسـ    "ایشان گفتند این استجاب که گفتید بـراي عمامـه نرسـیده گفـتم اتفاقـا       .خالف استجاب را مقیدند چیست

آقاي شهرستانی هم تایید قول نگارنده نموده سپس گفتم بنابراین مانعی ندارد بفرمایید یک قیچی بیاورنـد ولبـاس وعمامـه    
   .سرکار وشارب نگارنده را کوتاه کنند تا دریک مجلس عمل به چند مستحب شده باشد وامر به معروف به عمل آید

مجلس ما جاي این قبیل مذاکرات نیست وفالنی مدتی اسـت بـا مـا    دند ن آقاي شهرستانی خندیده وبه ایشان فرمودراین بی
آید واصال دراینجا این قبیل مذاکرات نشده وامر مستحب این اهمیت را ندارد که شما درمجلس  مانوس وهرسفر نزد ما می

ند که اعتراض کرده بودرضا طباطبایئ به آقاي اصفهانی  محمدآنگاه آقاي سید  .ما این مطلب را بحث کنید وایراد بگیرید
پرخاش نموده و گفتند شما بچه مناسـبت در حضـور آقـاي شهرسـتانی بـافالنی کـه بـا نهایـت محبـت بـراي دیـدن آقـاي             
شهرستانی آمده و اکنون مهمان ما است ایراد و اعتراض میکنید در صورتیکه اوال اگـر صـوفیه مخـالف مـا میبودنـد اصـال       

نی ابراز نمیکرد ثانیا امر شارب و زدن آن همانطور است که فالنی گفت کـه اصـال در   فالنی این عالقه را به آقاي شهرستا
اهمیت دارد که شما ایـراد کنیـد و همـین امـور اسـت کـه        دیانت مهم نیست و دین به آن بستگی ندارد و این جزئیات چه

الف است عالقمند نموده اسـت و  مردم را از حقایق اسالمی دور کرده و به امور جزئی که قابل اهمیت نیست و باعث اخت
سبب ضعف و انحطاط مسلمین و تفرقه و نفاق گردیده و این اختالفات باید از میان رخت بربندد و حقایق دیانت به مـردم  

دانستم که از اطـراف   سپس چند نفر دیگر از اطراف همین اعتراض را به ایشان نموده و ایشان گفتند من نمی ،گوشزد شود
قصد من ارشاد بود آقاي طباطبائی گفتند اصال نظـر   تراض واقع میشوم و گرنه وارد این موضوع نمیشدمهدف مالمت و اع

  .شما ارشاد نبوده و بی مناسبت وارد این موضوع شدید
اید خصوصی و با وضع دوسـتانه و   نگارنده گفتم متاسفانه اگر قصد ارشاد میبود حق این بود شما که پهلوي من نشسته بعداً

ودید تا آنکه من یا فرمایشات شما را قبول کنم یا جواب فرمایش شما را بدهم و رفع شـبهه از شـما   ی نمان مطلب مادب بی
   .بنمایم ولی این ترتیب که شما گفتید بغرض ورزي نزدیکتر است

وضوع اظهار تـاثر  ایشان بیرون رفتند و آقاي شهرستانی از نگارنده خیلی عذرخواهی نمودند و آقاي طباطبائی از این م بعداً
تی ندارد چون براي ما خیلی واقع شده تاثر براي ایشـان اسـت کـه اغـراض شخصـی را      کردند نگارنده گفتم این امور اهمی

آقاي  بعداً بلباس دیانت ظاهر میکنند در صورتیکه اصال قصد دین در بین نیست چون لیس اول قاروره کسرت فی االسالم
و پزشک دانشمند شیرازي که نگارنده سالها بـا ایشـان در اصـفهان آشـنائی داشـتم وارد      حاج میرزاعلی آقا واعظ روحانی 
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شدند و اظهار محبت نمودند و مذاکرات دیگري بمیان آمد پس از نیم ساعت نگارنده خداحافظی نمـوده بیـرون آمـدم و    
  .آقاي شهرستانی خیلی اظهار محبت کرده و بدرقه نمودند و مجددا عذرخواهی کردند

روز چهارشنبه براي نهار بر حسب وعده قبلی و اصراري که آقاي شهرستانی در شـب پـیش فرمـوده بودنـد بـه منـزل       ظهر 
  .شدیم مشرّفایشان رفتیم و آقاي حاج میرزاعلی آقا و آقاي طباطبائی نیز حاضر بودند و عصر براي زیارت به حرم مطهر 

  سامراه 
بطرف شهر  بعداً ساعت دوازده و ده دقیقه وارد ایستگاه آنجا شدیم صبح روز پنجشنبه با خط آهن بطرف سامرا حرکت و

وارد شدیم و پسرش سید جعفر نیز جوان مهربانی بود و  )محرف قاسم(رفته و در منزل سید عباس خادم فرزند سید جاسم 
  .خیلی محبت نمود

دقیقـه و انحـراف قبلـه از     53ه و درجـ  43دقیقه و طول  12درجه و  34بناي سامره توسط معتصم عباسی بوده و عرض آن 
  .ثانیه است 46دقیقه و  44درجه و  16جنوب بمغرب 

الشیعه کـه اصـل آن تـالیف دونلـدس اسـت و       کتاب عقیدة ي میباشد ولی درآمن رکلمه سامراء بعقیده بعضی مخفف سرّ
ري بود که قبال در همـان  که کلمه سامراء لغت آرامی است و نام شه )244چاپ مصر صفحه (بعربی ترجمه شده مینویسد 

  .نزدیک وجود داشته و همان نام روي آن شهر جدید گذاشته شده است
و خوانـدن نمـاز ظهـر و    ) ع(و حضرت عسکري ) ع(و پس از زیارت قبر مطهر حضرت هادي  مشرّفآنگاه به حرم مطهر 

به منزل مراجعـت   بعداً ته وف یافعصر به زیارت سرداب حضرت قائم عجل اهللا فرجه که محل غیبت آنحضرت است تشرّ
  . شدیم مشرّفو پس از رفع خستگی مجدد براي زیارت و نماز مغرب و عشاء 

سنی هستند و عقیده واقعی  عموماًام خوب نیست زیرا  ام حرم سامره همانطور که در یادداشتهاي پیش هم نوشتهاوضاع خد
ي دربه حرم مطهر و سرداب متبرك ندارند و فقط به منظور ماد   ار آنجا هستند ازینجهت بهر وسیله که ممکـن شـود از زو

ف بحرم یاد خول سرداب مانع میشوند و مثـل معـروف   مطالبه پول میکنند و حتی جلو بعضی اشخاص را میگیرند و از تشرّ
ط زیـادي در آنجـا نمیکننـد و غالبـا فقـ      توقّـف ام داخلی حرم صدق میکند ازینـرو زوار هـم   گداي سامره هنوز هم در خد

ام از طرفی خود حرم هم موقوفات زیادي ندارد که تکافوي مخارج و حقـوق خـد   .زیارت میمانند یکشب یا دو شب براي
ار بگیرند و این خیلی موهن است و حق این اسـت کـه دولـت عـراق     را بکند ازینرو آنها هم مجبورند بهروسیله شده از زو

تی بدهد که آبرومند شودام را سرو صورتوجهی بدین موضوع نموده و امور خد.  
 م باسید جعفر از وضع سامره سئواالتی مینمودم از جمله از جمعیت آنجا پرسیدم گفـت در حـدود  یشب که به منزل برگشت
از مذهب اهالی و وجود شیعه پرسیدم گفت عده شیعه خیلی کم و شاید بصد نفر نرسد و اکثر اهالی . پانزده هزار نفر است

گفت مذهب ما شافعی است گفتم چگونه خدمت در این آستانه  تد گفتم مذهب خود شما چیسو خدام سنی حنفی هستن
و ائمه روحانی دیـن و بزرگـان طریـق میـدانیم و از ایـن نظـر       ) ص(مقدس را میکنید گفت ما آنها را اوالد حضرت رسول 

حرکت کردیم  محمدیل بطرف سید عالقه وعقیده به آنها داریم صبح روز بعد ساعت نه پس از زیارت حرم مطهر با اتومب
بطوریکه میگویند در حدود هشت فرسخ اسـت ولـی راه آن خیلـی بـد و عـالوه بـر آنکـه         محمدفاصله بین سامراء و سید 

هاي زیادي دارد و در موقع باران بر اثر گل و آب زیاد رفـتن از آنجـا مشـکل و اگـر بـاران       اسفالت نشده و پست و بلندي
د اسباب زحمت است و دولت عراق هم با این احتیاج مبـرم و رفـت و آمـد زیـادي کـه در آن راه      نباشد گرد و خاك زیا
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د و ما فاصله بین سامره و سید  112هست اصال به فکر اصالح آن نیست را ظـرف دوسـاعت پیمـودیم و سـاعت یـازده       محمـ
   .شدیم محمدوارد سید 

و بـرادر حضـرت امـام حسـن     ) ع(حضـرت امـام علـی النقـی      ام فرزنـد  همانطور که در یادداشتهاي پیش نوشته محمدسید 
ـ   ت زیـادي  عسکري بود که موقعیکه بمدینه میرفت در این محل مریض شده و از دنیا رفت و اکنون مزار او نزد شـیعه اهمی

  .دارد و ساختمانهائی در اطراف آن شده است
یکفرسـخ فاصـله دارد و نـام آن     اه کـه تقریبـاً  ما پس از زیارت و صرف نهار و زیارت مجدد و خواندن نماز بطرف ایسـتگ 

ترن بدانجا رسیده ساعت دو و سه ربع از آنجا حرکت کـردیم و سـاعت    ز ظهربعداًالمقهی است رفتیم و ساعت دو و نیم 
  .پنج و نیم وارد کاظمین شدیم

  کربالي معلی 
اي  لوب شیعه اثـري سـوزناك و خـاطره   کربال نامی است براي ق .حرکت کردیم ربیع االول بطرف کربال 6صبح روز شنبه 
بینـیم زمـانی زمینـی     وآب فراوانـی مـی   این زمینی که اکنون پـر از نخلسـتان و داراي آبـادي زیـاد و مـزارع      .دردناك دارد

گفتنـد   آبادي و بدون گیاه بوده و چون نزدیک شهر قدیم بابل قرار داشته آن بیابان و دهات اطراف آنرا کـور بابـل مـی    بی
توجیهات دیگـري هـم بـراي ایـن نـام ذکـر شـده کـه در          .بر اثر کثرت استعمال کربال شده است بعداً و )حیه بابلیعنی نا (

  .ام یادداشتهاي سابق تذکر داده
. هاي دلخراش دارد و شاهد مناظر خونین جانگدازي بوده و افتخار آن مرهون آن وقـایع جانسـوز میباشـد    این زمین خاطره

گردیـده و هـر چنـد     سال قبل میدان مبـارزه نیـروي یـزدان و اهـریمن     1310هجري یعنی  60ل این زمین محنت خیز در سا
کربال از خـون جـوانمردان و سـربازان رشـید فـداکار کـه در راه        بظاهر امر فتح نصیب نیروي اهرمن شد و سطح زمین ك

در آغوش فتح و ظفـر شـده و    ت و دیانت جنگیدند گلگون گردید لیکن در حقیقت و معنی همین جوانمردان دستانسانی
  .زندگی جاوید یافتند

  آنکه بمیرد بسر کوي یار    زنده که باشد ببر هوشیار
ملل زنده امروز بوجود سرباز گمنامی افتخار نموده و محلی را بنام قبر سرباز گمنام که جامع جمیع اخالق حمیده از عشـق  

پسندیده باشد معرفـی میکننـد و آنـرا احتـرام میگذارنـد       به میهن و شجاعت و فداکاري و از جان گذشتگی و سایر صفات
زیرا در میان آنها شخص معروفی که تمام صفات پسندیده فردي و اجتماعی را دارا باشد وجود ندارد چـه بشـر از عیـب و    

  .نقص خالی نیست ازینرو به نام سرباز گمنام احترام میکنند
صفات پسندیده انسانیت در او جمع و هیچگونه ایـراد و اعتـراض بـر     از فداکار نامداریست که جمیعولی اسالم داراي سرب

وباعث افتخار مسلمین میباشد و او حسین بن علی علیهماالسالم است که نـام او زنـده جاویـد     رفتار و کردار او وارد نیست
اشـد کـه از تمـام    اك میبنظـر سـلّ   د و مدفن او کربال کعبه عشـاق و وجهـه  و هیچگاه از صفحه عالم محو نخواهد ش. است

ذرات آن زمین بوي عشق و محبت بلند و شور شهادت و فداکاري هویداست و افتخاري که نصیب آن زمین شده بواسطه 
   بـا  ) ع(حسـین بـن علـی     .ت قـرار داد همین سرباز فداکار است که آنجا را صحنه نمایش فداکاري و میـدان جـوالن انسـانی

ت را یر بار ظلـم نرفـت و بکشـته شـدن خـود و پیـروان گلسـتان پژمـرده اسـالمی         سربازان رشید خود در اینجا کشته شد و ز

                                                
 .اند ار راحت شدهها آسفالت شده و از این جهت زو ولی اکنون همه این جاده - 112
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  . آبیاري نمود و خرم و شاداب کرد و تا ابد سر سبز و با طراوت است
کربال در آنزمان داراي آبادي نبود و کسی از نام آن آگاهی نداشت و فقط قبائل مختلفه بنی اسـد و غاضـره در اطـراف و    

ت زیادي پیدا کرده نام آن زبـانزد همـه کـس گردیـد و     د ولی پس از وقوع این قضیه خونین اهمینواحی آن مسکن داشتن
و ) ع(نگرنـد و پـس از شـهادت حسـین      شیعه با احترام زیادي آمیخته بحـزن و انـدوه بـدان زمـین و نـام آن مـی       مخصوصاً

ارگاه سـاختند تـا آنکـه بوضـع کنـونی      گذشتن مدتی بتدریج در آنجا سکونت نمودند و براي قبر مطهر آنحضرت بقعه و ب
ـ    ت بسـیار و نخلسـتانهاي زیـاد و آب فراوانـی     خود در آمد و امروز شهرهاي بزرگ عراق عـرب محسـوب و داراي جمعی

  .میباشد
 44دقیقـه و طـول    40درجـه و  32عرض آن بطوریکه جناب سرتیپ عبدالرازق مهندس بغـایري در رسـاله خـود مینویسـد     

  .ثانیه است 55دقیقه و 31درجه و  19ف قبله از جنوب به مغرب دقیقه و انحرا 4درجه و
  کربالء  توقّف

سـعید سرکشـیک    محمدما صبح ساعت ده از بغداد حرکت کرده و اول ظهر وارد کربال شدیم و به منزل آقاي حاج سید 
  .حسن که از نیکان زمان خود بوده رفتیم محمدفرزند مرحوم حاج سید 
محترمین کربالء و شخص شریف و متدین و با اخالقی است و نگارنده در مسافرتهاي خود بمنزل آقاي حاج سید سعید از 

ایشان ورود مینمودم ازینرو در این سفر نیز به منزل ایشان وارد شدیم و آقاي رکن الملک صدري که از رجال دادگسـتري  
پس از صرف نهار و رفع خستگی بـراي زیـارت بـه     .ایران هستند و آقاي صدراالسالم از معروفین شیراز نیز در آنجا بودند

فطـون را کـه از   قو نماز ظهر و عصر را در آنجـا خوانـدیم و آقـا سـید کـاظم       مشرّف) ع(حرم مطهر حضرت سیدالشهداء 
جوانمرد فداکار و وفادار برادر غیـور  ) ع(الفضل  حضرت ابیبراي اوائل غروب به حرم  بعداً .دوستان است مالقات کردیم

  .شدیم و نماز مغرب و عشاء را در آنجا خواندیم مشرّف) ع(حسین  و رشید
ثر است زیرا آرامگاه جسد پـاکی  ؤاین مقام نیز داراي ابهت و عظمت روحی خاصی است که در وهله اول در هر زائري م

چـون عواطـف   ت و نمونه کامل همه نیکیها بوده و است که زمانی آشیانه روح بزرگ و جانی بود که مجمع صفات انسانی
ار داد از اینـرو بـراي زو  ) ع(عشق و محبت بر او غلبه داشته و همه چیز خود را در راه عشـق بـرادر و مـوالي خـود حسـین      

جذابیات همانروح مقدس از در و دیوار این بارگاه که کوس برابري با عرش میزنـد  ت خاص و تاثیربسزائی دارد زیرا تجلی
  .هویداست

  صد جهان شور نهان است اینجا    جا مهبط عشق جهان است این
که در خود صحن دفتري دارنـد و  ) ع(الفضل  پس از زیارت حرم مطهر براي مالقات آقاي آقا حسن کلیددار حضرت ابی

قـرار شـد کـه صـبح روز      بعداً نگارنده از سابق هم با ایشان آشنائی داشتم رفتیم و ایشان خیلی مهربانی و پذیرائی نمودند و
شـویم وایشـان از وضـعیت مسـافرت و ممالـک عربـی        مشرّف) ع(الفضل  ده براي زیارت سرداب حرم ابی دوشنبه ساعت

  .خداحافظی نموده بیرون آمدیم بعداً تی نمودند و جواب دادمسوأال
ار ایرانـی و گنابـادي بدیـدن آمدنـد و نمازهـا را مطـابق       وزاي از  روز یکشنبه صبح وعصر جمعی از دوستان کربالء و عده

  .مول در حرم مطهر خواندیممع
  )ع( يعسگر رحلت حضرت

مجـالس عـزاداري و   ) ع(امـام حسـن عسـگري    ) ع(االول بـه مناسـبت رحلـت حضـرت عسـگري       روز دوشنبه هشتم ربیـع  
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روز اول ربیع االول هم که بنا به بعض روایات رحلت آن . سوگواري منعقد بود و چند دسته عزاداري هم تشکیل شده بود
  .فتاده مجالس عزا منعقد بوده استحضرت اتفاق ا

بنا باختالف تواریخ در زمان خالفت  232یا  231یا  230الثانی سال  به در چهارم یاهشتم یا دهم ربیعآنحضرت در مدینه طی
ـ  ،هارون بن معتصم ملقب بالواثق باهللا متولد گردید ی بـود چنانکـه پـدر بزرگـوارش     لقب امامتی و والیتی آن حضرت زکّ

داشت و سایر ائمه هدي و همه انبیاء و اولیاء هم داراي لقب الهی بودند و براي بیشتربزرگان القاب دیگري هم  هادي لقب
ذکر شده ولی لقب الهی یکی است که االسماء تنزل من السماء نسبت بدان صدق دارد و به طور کلی القابی کـه بـراي آن   

ه حـاالت و اخـالق و اعمـاق ظـاهري دارد کـه عمـوم مـردم یـا         بزرگواران ذکر شده سه قسم است یک قسم از آنها نظر ب
اطـالق میکردنـد یـا    ) ع(پیروان به مالحظه آن حاالت آن نام را اطالق مینمودند مانند کلمه الصالح که بر حضـرت کـاظم   

معـین   ل براي فرزند خـود دیگر لقبی که پدري به طور تفأ. شدکلمه حجت یا صاحب االمر که نسبت به همه ائمه اطالق می
مون به حضرت علـی  ند مانند رضا که بنا ببعض اقوال لقبی بود که مأمیکرد یا یکی از سالطین و خلفا بر آنها اطالق میکرد

تعیین فرمودند مرتضی بود هر چند بعضی هـر دو را لقـب آن حضـرت از    ) ع(داد ولقبی که حضرت کاظم ) ع(بن موسی 
قسـم سـوم لقـب خـدائی کـه       .کلمه رضـا را بـراي حضـرت تعیـین نمـود      مون نیز همانأطرف پدر بزرگوارش میدانند و م

بمناسبت بروز حاالت روحی و ترقیـات معنـوي از طـرف خداونـد توسـط مسـتخلف عنـه تعیـین میشـد و ایـن قسـم بـراي             
 )ع(اند و لقب حضرت امام حسن عسکري  نیز طبق همان رویه لقب الهی داشته) ع(نمایندگان الهی بوده است و ائمه هدي 

  :ی بود و یکی از القاب آن حضرت و پدر بزرگوارش عسکري است و در وجه تسمیه بـاین نـام چنـد وجـه ذکـر شـده      زکّ
ي سـکونت داشـتند عسـکر    أمن راي که آندو بزرگوار در سرّ یکی آنچه در بحار نقل از علل الشرایع منقول است که محله

دو بزرگوار عسکري معـروف گردیدنـد و صـاحب العسـکر هـم      نام داشت زیرا غالب ساکنین آنجا قشونی بودند ازینرو آن
دیگر آنچه در بحار نقل از خرائج ذکر شده که متوکل یا واثق نود هزار آرتش تـرك را کـه مقـیم مرکـز     . ذکر شده است

خالفت بودند امر کرد هر کدام خورجین اسب خود را پر از خاك قرمز کرده و در نقطه معینی در خارج از شهر روي هم 
یختند و بقدري بلند شد که شکل کوهی را پیـدا کـرد و تمـام قشـون را در اطـراف آن بـا بهتـرین سـالح مجهـز نمـود و           ر

را نیـز امـر کـرد کـه بـاال رود وقشـون او را       ) ع(ساخت سپس خود باالي تپه رفته و حضـرت هـادي    توقّفگرداگرد آن م
آیا تو هـم میـل داري کـه قشـون مـرا ببینـی عـرض کـرد بلـی          مشاهده نماید تا از مخالفت با او بپرهیزد حضرت باو فرمود 

آنحضرت توجهی به مقام غیب نموده سپس به او فرمود نظر کن ناگاه خلیفه همـه جـا را بـین زمـین و آسـمان و مشـرق و       
خلیفـه از تـرس بیهـوش شـد چـون بهـوش آمـد         و مغرب پر از فرشتگانی دید که تحت اطاعت و امر آنحضـرت میباشـند  

را آلـوده دنیـاي فـانی و ناپایـدار     رد حضرت فرمود ولی بدان که ما براي دنیا با شما گفتگو نمیکنیم و خـود  عذرخواهی ک
نیـز بـه همـان نـام     ) ع(فرزند ارجمندش امام حسن  بعداً نمینمائیم پس از این موضوع آنحضرت بعسکري معروف گردید و

  .اشتهار یافت
ر خلیفه مجبور بودند که در قشون مالزم خلیفـه و جـزء نظامیـان باشـند     اند چون آندو بزرگوار بر حسب ام بعضی هم گفته

  .ازینرو باین نام معروف گردیدند
ی المعتزباهللا خلیفه عباسی شهید شد حضرت زکّ بسم 254الثانیه یا سوم رجب سال  جمادي 25در ) ع(چون حضرت هادي 

یدنـد و  ئسی بود و با آنکـه هیچیـک از آنهـا دیـري نپا    جانشین پدر گردید و همواره گرفتار زجر و شکنجه خلفاي عبا) ع(
تحت امر قشون واطرافیان ترك خود بودند و مرتبا گرفتار کشمکشهاي داخلی بوده و بدوام سلطنت خود هیچگاه اعتمـاد  
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باهللا داشتند و معتزباهللا و پس از او مهتدي  بودند بر نمی) ع(نداشتند مع ذلک دست از ائمه بزرگوار که پس از حضرت رضا
کوشیدند و معتمد چند مرتبه آن حضرت را حبس نمود ) ع(و پس از او معتمد علی اهللا در اذیت و آزار حضرت عسکري 

  .و باز پشیمان شده عذرخواهی کرد و از حبس بیرون آورد
ریض شده و ولی باالخره خبث طینت او کار خود را کرد و به امر و دستور او آن حضرت را زهر دادند و بر اثر آن زهر م

چند روزي مریض بود و معتمد بظاهر براي عیادت حضرت هم آمد ولی سم کار خود را کرد و وجود مقدسش در هشتم 
  .رحلت فرمود و در جوار پدر بزرگوارش مدفون گردید )سامره(ي أمن ردر سرّ 260االول سال  ربیع

معنوي بوجود مقدس او داشـتند و همـه اهـالی بـراي     در آنروز غوغاي عظیمی در سامره بر پا شد چون مردم عقیده قلبی و 
  .تشییع جنازه بیرون آمده و بازار را بستند و حال عزا در آنها نمایان بود

و به هر حال قول مشهور و قریب باتفـاق آنسـت کـه در     .اند االول دانسته بعضی هم رحلت آن حضرت را در روز اول ربیع
اه عزاي شـیعیان میباشـد و چـون روز    من عجل اهللا تعالی فرجه و ال ماه یتیم شدن امام زماالو این ماه بوده و بنابراین ماه ربیع

عج میباشد سزاوار است کـه   رت وعزاي فرزند بزرگوارش حضرت حجۀح و اشهر اقوال روز رحلت آنحضصهشتم بنابر ا
ینرو میتـوانیم  زا .ئم عجل استشیعه در همه جا عزاداري کنندو به همین نظر روز نهم روز اول خالفت و امامت حضرت قا

  .آنرا عید بزرگ شیعه قرار دهیم
البته سوك و جشن مذهبی باهم مخالفتی ندارند زیرا مقصود از سوگواري و جشن مذهبی توجه به خداوند و توسل باولیاء 

وز نهم دل را به یـاد  و مقربین درگاه است بنابراین شایسته است که هم روز هشتم را بنام عزا متوجه و متوسل باشیم و هم ر
حق روشن و متوسل به امام زمان عجل اهللا فرجه خرم داشته باشیم و در اطاعت آن بزرگوار بکوشیم تا لیاقت نصرت او را 

  .پیدا کنیم و شاید علت اصلی جشن گرفتن شیعه درین روز در اوائل غیبت به همین نظر بوده است
نابر روایات مشهوره پنج سال بود کـه بـه قـدرت کاملـه الهـی بـه مقـام        سن آن بزرگوار هنگام رحلت پدر عالی مقدارش ب
پس از رحلت آن بزرگوار ) ع(زیاد شده و حتی خانه حضرت عسکري والیت کلیه رسید ولی چون ظلم بنی عباس خیلی 

ر نماینـد  ن حضرت فرزند ذکوري به بیننـد دسـتگی   تفتیش کنند واگرازآ هرا فرستاده کتحت نظر واقع شده و خلیفه جمعی 
طاغیـۀ زمانـه     ت شیعه دراقامه احکام ویاري امام زمان عج ولئال یکون فی عنقه بیعـۀ ازاین جهت به واسطه عدم لیاقت وهم

آن حضرت مجبور به غیبت گردید وعثمان بن سعد عمروي کـه ازبزرگـان شـیعه بـود عـرایض ومطالـب شـیعه وهـدایا را         
واسطه رسانیدن عرائض بود وچون او  محمدازاو پسرش ابو جعفر  گرفت وپس رسانید وجواب می خدمت آن حضرت می

 326عج اهللا فرجه ابوالقاسم حسین بـن روح را جانشـین خـود نمـود واو درسـال        مریض شد بامرحضرت حجۀ 305درسال 
مـریض شـد شـیعه ازجانشـین او پرسـیدند       329وفات یافت وابوالحسن علی بن سمري جانشین اوگردید وچون او درسـال  

عج رسید که ازآن به بعد کسی حق تشرف به حضور آن حضرت نـدارد درظـاهر وازآنـروز غیبـت      توقعی ازحضرت قائم
   .کبري شروع وهمه شیعه تا کنون انتظار ظهور ودرك زیارت حضرتش را دارند

  اي زتو فریاد بفریا درس                   منتظران رابلب آمد نفس
شیعه بودند کسانی هم بودند کـه داراي مقامـات روحـی    واسطه رساندن عرائض ومطالب این چهارنفر همانطور که گفتیم 

آن حضرت آنرا تنفیذ نمود ازجملـه   بعداًومعنوي بوده وازطرف پدر بزرگوارش ماذون درتربیت وتکمیل نفوس بودند و و
سلسله فقر وطریقت بـه  بودند ابوالقاسم جنید بغدادي است که  )ع (مورد توجه ولطف خاص حضرت عسگري  که کسانی

وبه طوریکه دررجـال حـاج شـیخ عبـداهللا مـا مقـانی        .انتساب به آن بزرگوار افتخار دارند وحضرت باو وعده بهشت دادند
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ودررجـال ابـوعلی بـه طـور      مشـروحاً فارس بـن حـاتم   ذکر   درحرف جیم ذکرجنید وحرفه فاء "تنقیح المقال  "موسوم به 
الت وبـدعتگزاران بـود درمجلسـی فرمـود     راجع به فارس بن حاتم قزوینی که ازغٌ  )ع(اختصار ذکرشده حضرت عسگري 

جنیـد گفـت مـن تـا      .موضـوع آگـاه کـرد    یکی ازشیعیان جنید را ازاین .دهم که هرکه او را بکشد من باو وعده بهشت می
ارس نمـود وپـولی   کنم سپس حضرت او را احضـار فرمـود وامـر بـه قتـل فـ       خودم ازآن حضرت نشنوم اقدام به قتل او نمی

از نمـاز مغـرب ازمسـجد بیـرون      مرحمت کرد که سالحی بخرد واو ساطوري خرید وخودش گفت موقعیکه فـارس پـس  
د ساطور را به سراو کوبیدم واو صیحه اي زد وافتـاد ومـرد وچـون کسـی درآنجـا نبـود سـاطور را انـداختم وقـدري          آم می

ت نشدند که قاتل که بود سپس خدمت حضـرت آمـد وقضـیه را بـه     ومردم که ازفریاد او مجتمع شده بودند ملتفدورشدم 
نویسد که امتناع او ازاقدام دراول که خودش نشنیده بـود و اقـدام او پـس ازشـنیدن      سپس خود ما مقانی می .عرض رسانید

بـوده   امرامام وخود را به خطر انداختن براي اطاعت امر مولی بربزرگی وجاللت قدر او واینکه ازخواص ونـواب حضـرت  
   .کند داللت می

کنـد براینکـه او بـیش ازدیگـران مـورد اعتمـاد        انتخاب او ازطرف حضرت براي این امر داللـت مـی   ونیز به عقیده نگارنده
   .حضرت بوده وبیشتر دراطاعت امر جدیت وکوشش داشته است

فتخار او وپیروان او بـه ایـن اسـت    باشد والبته ا ونخستین مرجع اهل طریقت وعرفان درزمان غیبت می  جنیدازبزرگان عرفاء
  .وحضرت حجت عج بوده است  )ع (که ازدوستان بلکه بندگان خاندان رسالت ونبوت واز خواص حضرت عسگري 

   )ع(ابی الفضل العباس 
ومرقـد مطهـر آن حضـرت را زیـارت      مشـرّف   )ع(صبح دوشنبه ساعت ده طبق قرار قبلی به زیـارت سـرداب ابـی الفضـل     

زیارت این مکان مقدس تاثیر عجیبی آمیخته بـا هیبـت وعظمـت در زائـر     .ك آنجا را سرمه چشم کردیمنمودیم وخاك پا
جیبـی اسـت کـه ایـن دو امـر متضـاد       کنـد وایـن نکتـه ع    ت صاحب آنرا درنظر مجسم میومظلومیدارد وازطرفی شجاعت 

ال رسـانیده وازطرفـی بـا نهایـت     م واکمل درشهداي کربال موجود بود وهرکدام ازآنهـا شـجاعت را بـه درجـه کمـ     واتّبنح
مظلومیت شـهید شـد   ت شهید شدند ازجمله همین سربازنامدار با شجاعت زائد الوصفی که داشت درآخر با نهایت مظلومی

زیرا نه دست براي او مانده بود که ازخود دفاع کند ونه چشم براي او گذاشته بودند که دشمن را دراطراف مشاهده نماید 
آب داده ومشک سوراخ شده وآب ریخته بود ازرفتن بـه خیـام هـم گـوئی      آوردن کودکان خیام وعدهوازطرفی چون به 

درخـالل   ،خجلت داشت وحالت انسالخ تام ازما سوي اهللا براي او پیدا شده روي دل به سوي محبوب حقیقـی بـود وبـس   
قضـایاي جـان گـداز شـهادت او منقلـب      البته هرشخص با عاطفه ازشـنیدن   .این حاالت او را ازپا درآوردند وشهید نمودند

 "یادداشـتهاي سـفر بممالـک عربـی       "شود وزیارت قبر مطهرش درزائر تاثیر عمیقی دارد شرح سرداب را درسـفرنامه   می
   .نوشته ام
  کربال  توقّفدنباله 

د کاظم قبر مرحوم حسینعلی شاه که دردروازه طویریج درمسجد معروف به مسجد سی پس اززیارت آنجا براي زیارت
درسفر سابق ما مقداري وجه براي مشیرالسلطنه  حاج باآنکه آقايواقع است رفتیم مقبره آنجناب ها  رشتی ومسجد اردبیلی

به واسطه مرطوب بودن زمین وسست بودن پایه هاي آن به جاي اول  تعمیرات آنجا پرداختند وبه مصرف رسید مع ذلک
مرحوم صدرالممالک اردبیلی نیز معروف به نصرت علیشاه درآن مسجد قبر  .برگشته ومحتاج به تعمیرات اساسی است

واقع ازاین رو درآن مسجد از طرف یکی از احفاد ایشان مشغول تعمیر بودند ونگارنده مذاکره کردم که مزار حسینعلی 
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  . 113شاه را هم تعمیر کنند وایشان قول دادندکه سال آینده آنجا را تعمیر واصالح نمایند
جمال الدین  ،ی رفتیمار گنابادي براي دیدن آمده یک ساعت به غروب براي زیارت قبر ابن فهد حلّمعی اززوبعد ازظهرج

ی داشته ومورد وثوق وعالقه مـردم  شهرت تام تصوفابوالعباس احمد بن فهد الحلی االسدي از بزرگان علماء وعرفاء وبه 
   .بوده است 841ووفاتش در  757ال دهند تولد او درس هم بوده وحتی کراماتی به او نسبت می

صبح روز بعد به طویریج که درکنار شط هندیه وسه فرسخ ونیمی مشرق کربال واقع است رفتیم این شط به طوریکه 
 شده وازطویریج باحداث شده ونهر آن ازشط فرات منشعگفتند ابتدا توسط یک نفر زن هندي  بعضی ازمطلعین آنجا می

الحسین جلد دوم  ه درکتاب مدینۀن رو آن را هندیه وطویریج را نیز هندیه گویند ولی به طوریکازایرود  به طرف کوفه می
شاه هندي دراوائل سال  محمدآصف الدوله وزیرحسن مصطفی آل کلیدارذکر شده به خرج یحیی محمدلیف سید تأ

به نجف بوده که ازبی آبی خیلی گفتند ومنظور ازآن رساندن آب  قمري ایجاد شده که آنرا نهر آصفی هندیه می 1217
   .درعسرت بودند

عطار معروف به صوفی فرزند مرحوم حاج علی صوفی که ازدوستان وبرادران طریقت  114مهدي محمددرطویریج ازآقاي 
کـرده وشـب هـم     توقّـف منـزل ایشـان   را در باشند وپدرش نیز بستگی داشته دیدن نمودیم وبه اصرار ایشـان آن روز   ما می

صالح وجمال ورئوف ونوه او عبدالهادي نیـز خیلـی محبـت کردنـد وازمالقـات مـا        محمدوفرزندانش  .برگردیمنگذاشتند 
   .درآنجا خیلی خوشوقت بودند وما نیز ازمالقات آنها خوش بودیم توقّفو

باشد صبح روزبعـد مراجعـت    است که مصغرطریق وبه معنی راه کوچک می قرف طویریحکلمه طویریج بلهجه محلی وم
بـرا   بعـداً ه کربال نموده وساعت نه به کنسولگري رفته وازآقاي مژدهی کنسول که سابقه آشنائی داشتیم مالقات نمودیم وب

شـدیم وپـس ازمراجعـت     مشـرّف که دریک فرسـخی واقـع اسـت      )ع(بن یزید ریاحی یار فداکار حسین ي زیارت قبرحرّ
براي نهـار بـه منـزل آقـاي طالـب دالل مـدیر        بعداًر خواندیم وونمازظهر را درحرم مطه مشرّفازآنجا به زیارت خیمه گاه 

دواخانه کربال که جوان خیلی با محبتی است وروزاول به دیدن آمده بود اصرار درقبول دعوت داشت رفتیم وبرادر ایشان 
مـدیر   داشـتیم وسـید کـاظم کمونـه    دالل نیزکه جوان دانشمند وخلیقی اسـت وباایشـان نیـز سـابقه آشـنائی       115آقاي حسین

نوس بـودیم ومـذاکرات علمـی    درمجلس حضـور داشـتند ومـدتی بـاهم مـأ     دخانیات کربال ء که ازسفر سابق آشنا بودیم و
  . وتاریخی نیز به میان آمد

آیت اهللا زاده خلف مرحوم آقـا شـیخ    116آقاي آقا احمد معصر آقاي مژدهی کنسول براي دیدن آمدند وصبح پنج شنبه ه
   .باشند براي دیدن آمدند می بزرگ کربال  زین العابدین مازندرانی که ازعلماءحسین فرزند مرحوم حاج شیخ 

                                                
ي اخیر خودم به تعمیر اینجا اقدام ومخارج آن را متقبل شدم وازآقاي حاج سید عبدالرسول آل طعمـه کـه   درسفرها  - 113

باشند خواهش کردم که مباشرت ایـن امـر را بنماینـد واکنـون بحمـداهللا تعمیـر مختصـري         ازاعیان آنجا ومعاریف خدام می
 .انجام شده است

مرحوم ودرنجف اشرف مجاور حرم مطهـر مـدفون    1341دوم آبان  مطابق 1382جمادي االول  24درروز چهارشنبه  - 114
 .گردید

 .متاسفانه هردوي آنها بدرود زندگانی نمودند  - 115
 . بدرود زندگانی نمودند 1335قمري مطابق دي ماه  1375جمادي االولی  29درتاریخ  - 116



130 

  قبرعون 
دربـاره صـاحب ایـن قبـر      .کیلومتري شمال شـرقی کـربالء واقـع اسـت رفتـیم      15آنگاه براي زیارت قبر عون که درحدود 

نجـا شـهرت دارد آنسـت کـه     آنچـه درخودآ  .اختالف است وازمدارك معتبره نظریه قطعی وصریح دراین باب ذکر نشده
باشد ولی مدرك ودلیلـی ازتـواریخ درآن بـاب     آنجا مدفون میعون بن عبداهللا بن جعفر الطیارفرزند زینب علیها السالم در

جد امجد مرحوم حاج مـال علـی نـور علیشـاه درکتـاب سـلطنت الحسـین حکایـت دوم ازقصـه یـازدهم            .دیده نشده است
بن علی سه فرسخ دوراسـت  قبر حر یکفرسخ دوراست درمغرب شهر وقبرعون "  :سندنوی درضمن مطالب این عبارت را می

باشد ولی درجـاي دیگـر نـامی ازآن بـرده نشـده       نظر ایشان آنست که عون بن علی درآنجا مدفون میشود  که معلوم می "
   .است

ه اند که صاحب این قبر به طور خود به نگارنده مرقوم داشت الدین شهرستانی در یکی ازمکاتیب آقاي سید هبۀآیت اهللا 
نمودند که صبح روز عاشورا عون  می ازپدرانشان سینه به سینه وزبان اززبان روایت  تحقیق معلوم نیست ولی پیران کربالء

نامی ازاصحاب حضرت به اذن آن حضرت به سوي قبیله اي درچند فرسخی شمال کربال براي استمداد رفت ودشمنان 
قب نموده وشهید کردند سپس همان قبیله او را درآنجا مدفون ساختند ودرکربالپنج نفر به نام عون که فهمیدند او را تعا

بنت عمیس خثعمی بود  یکی عون بن علی بن ابی طالب که مادرش اسماء .شهید شدند )ع(ذکر شده که دررکاب امام 
او را به عقد   )ع(ابوبکر حضرت امیر  زوجه ابوبکر وپس ازوفاتکه قبال زوجه جعفر طیار وپس ازشهادت آن بزرگوار 

بود که به شهادت رسید وشرح آن درتنقیح المقال شیخ عبداهللا ما مقانی   )ع(خود درآورد او نخستین کس از فرزندان علی 
  . مذکور است

رت بنت عمیس بوده واودرحبشه متولد شد ومورد لطف وعنایت حضـ  جعفربن ابی طالب که مادراو نیز اسماء بن دوم عون
ازشهداي طف  محمدلیف ابن عنبه داودي او وبرادرش بود ودرکتاب عمدة الطالب تأ )ع(وحسین  )ع(وعلی ) ص(رسول 

   .ذکر شده اند
بط ابن الجوزي در کتاب تذکرة االئمۀاورا از شهداي کربال شـمرده ولـی در جـاي    بن ابی طالب که س سوم عون بن عقیل

  .دیگر از او نام برده نشده است
که جدا مجد درکتاب سلطنت الحسین حکایت نخستین ازقصه ششم نقـل ازکتـاب شـهاب     مسلم بن عقیل عون بن چهارم

رسد چون مسلم خیلی جوان بود ومعلوم  میولی این قسمت خیلی بعیدتر به نظر .ین او را ازشهداي کربال ذکر نموده اندالد
   .نیست که درکربال این طورشخصی حضور داشته است

بن عبداهللا درکربال شـهید شـدند    محمدبود وبا برادرش  )ع(ن عبداهللا بن جعفرالطیارکه مادرش حضرت زینب پنجم عون ب
درذکراسمعیل بن عبداهللا جعفر ازابوالفرج علی بن الحسین الکاتب اصـفهانی مولـف   ولی به طوریکه درکتاب تنقیح المقال 

د کتاب اغانی کبیر ومقاتل الطالبین نقل شده مـادر   د نبـود بلکـه    )ع(نـب خـواهر حسـین    زی محمـ واسـمعیل دوفرزنـد    محمـ
وعون درکربال شهید شدند ولـی اسـمعیل تـا زمـان     محمددیگرعبداهللا مادرآنها خصوصا بنت حفصه بن ثقیف بن ربیعه بود 

   .کشته شد 145بود ودرسال   )ع(داشت ومورد عنایت حضرت باقروصادق  حیوة  )ع(حضرت صادق 
شود که آیا ازایـن چنـد نفـر کـه عـون نـام داشـتند کـدام یـک           مشهوره به طور وضوح معلوم نمی وازتواریخ وکتب مقاتل

   .درخارج کربالمدفون شده وسبب دوري او ازسایر شهدا چیست مگرهمان مجملی که درابتداء ذکرکردیم
دیگـر درآنجـا   گریست ولی دراطراف خود قبر آبادي نیست وفقط خادم آن چنـد نفـر عـرب    یرعون درنزدیکی آبادي دبق
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   .شدند دیده می
آیـت اهللا  صبح جمعه براي بازدید آقاي آقا احمد  .به منزل آقاي عبداالمیر ترجمان رفتیم  شب جمعه اول با جمعی از رفقاء

   .زاده رفتیم ومدتی با ایشان مانوس بودیم
   )ص(تولد ورحلت حضرت رسول 

وحتـی تولـد آن    )ص(حضـرت رسـول   رحلـت  ازشـیعه روز  ربیع االول به عقیده اهل سنت وعقیـده کلینـی    12روزجمعه 
گیرند وبه طـور کلـی ایـن مـاه      حضرت هم به عقیده اهل سنت درین روز بوده ازینرو جمیع اهل سنت درین روزجشن می

   .بستگی کاملی با وجود مقدس آن حضرت دارد وبسیاري ازوقایع مهمه مربوط به آن حضرت درین ماه اتفاق افتاده است
ضرت بین شیعه وسنی قریب به اتفاق است که درین ماه اتفاق افتاده نهایت ایـن کـه درروز آن اخـتالف اسـت     تولد آن ح

که درزمان غیبـت صـغري بـوده ودرکتـاب      117بن یعقوب کلینی شیخ المحدثین محمدوبیشتر اهل سنت ودرمیان شیعه نیز 
  " :رسیده ودرباه آن فرمـود ) ع(مبارك امام زمان باشد وپس ازاتمام به نظر  خود کافی که داراي اصول وفروع وروضه می

وبزرگان شیعه هفدهم این مـاه    تولد آن حضرت را دوازدهم ربیع االول گفته اند ولی سایر علماء  "الکافی کاف الصحابنا 
   .دانند را عید والدت می

مکه حرکت فرمود وروز دوشنبه هجرت آن حضرت هم تقریبا بین فریقین اتفاق است که دراین ماه بوده وشب اول ماه از
   .دوازدهم ماه وارد مدینه شد

معراج آن حضرت هم بنا به قول مشهور اهل سنت وبسیاري ازشیعه دراین ماه واقع شده است رحلت آن بزرگوار نیـز نـزد   
   :میفرماید اهل سنت به اتفاق درربیع االول بوده ومولوي معنوي به همین نظر درمثنوي خود

  درربیع اول آمد بی جدال             را انتقالاحمد آخر زمان 
 .ولی درتاریخ آن اختالف است بعضـی اول وجمعـی دوم وبعضـی هشـتم وگروهـی دهـم وبیشـتر دردوازدهـم گفتـه انـد          

توان گفت قریـب بـه اتفـاق     م هم گفته شده است ولی قول مشهور میان آنها که میجدهسیزدهم وچهاردهم وپانزدهم وهی
کنند دوازدهم ربیع االول است بین محدثین ومـورخین شـیعه نیـز درایـن بـاب اخـتالف        بدان عمل می ماًعمواست وامروز 

صفر رحلت فرمود ولی چند نفر ازبزرگان شیعه رحلت را  28باشد آنست که در است قول مشهور که امروز مورد توجه می
وایتی نقل شده که درربیع االول بـوده وازعلمـاي   ر )ع (دردوازدهم ربیع االول گفته اند ودرکشف الغمه هم ازحضرت باقر 

شیعه مقدم برهمه کلینی درکافی روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول را روز رحلت آن حضـرت ذکرکـرده دربحـار ازامـالی     
عـارف  بن علی بن شهر آشـوب مازنـدرانی نیزکـه ازبزرگتـرین فقهـاي       محمدشیخ طوسی نیز نقل شده که دردوازده بوده 

د ن هفتم بود درکتاب مناقب خود این قول را ذکرکرده است مرحوم مـال  شیعه درقر نیـز کـه    محسـن فـیض کاشـانی    محمـ
سه گانه است درکتاب وافی  118ین متاخرینمحمدو عرفاي معروف شیعه ودرزمان صفویه باصالح محدثین یکی از ازعلماء

                                                
 .که سال اول غیبت کبري است 329متونی درسال  - 117
بودند که ضمنا درین اصطالح معنی وصفی هم درنظرگرفته  محمدرت ازسه نفر محدثین به نام ن متقدمین عبامحمدی - 118

د   بن علی بن بابویه معروف بـه صـدوق  محمدبن یعقوب کلینی ودیگري  محمدشده یکی به نام  بـن الحسـن    و دیگـر محمـ
د الطوسی که درمیان شیعه به شیخ معروف است و د مین متـاخرین نیـز سـه نفربودنـد     محمـ د تقـی مجلسـی و   حمـ بـاقر   محمـ

 .فیض کاشانی محمد محسن مجلسی وسومی
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آنسـت کـه والدت آن   فرماید ولـی مشـهور    یکند م نقل می 12پس ازآنکه قول کلینی را راجع به تولد ووفات حضرت در
شـود ولـی دربـاره تـاریخ رحلـت اظهـاري        حضرت درهفدهم ربیع االول بوده که ضمنا راي خودش درین باب معلوم مـی 

   .رسد قول کافی را پسندیده است کند که این طور به نظر می نمی
فرماید کـه   سیاحه وحدائق السیاحه نیز دربستان میمرحوم حاج میرزا زین العابدین شیروانی مولف بستان السیاحه وریاض ال

بیان السعاده بـه همـین قـول    گنابادي نیز درتفسیر  محمددرماه ربیع االول به عالم جاوید درگذشت مرحوم حاج مال سلطان 
   :اشاره فرموده اند

ـ بخـروج الصـفر ب  رنی من بشّ  "کند  روایت می )ص (حدیثی هم که مولوي درمثنوي ازحضرت رسول  مویـد    "بالجنـه   هرتُشّ
دهـم ومـوقعی کـه هـالل ربیـع       این قول است یعنی هرکه مرا به بیرون رفتن ماه صفر بشارت دهداو را به بهشت بشارت می

االول نمایان شد عکاشه بن محصن اسدي که ازصـحابه بـود خبرآنـرا بـه حضـرت داد وحضـرت بـه او وعـده داد بهشـت          
دانست این ماه، مـاه رحلـت    رساند والبته این عالقه براي این بود که می بیع االول میفرمودکه عالقه آن حضرت را به ماه ر

باشد وهرچند این حدیث درکتـب شـیعه دیـده نشـده ولـی چـون        ن درجوارپروردگار میداو ازین جهان ناپایدار وجایگزی
شـکالی نـدارد وازطرفـی هـم     باشـد قبـول آن ا   همانطور که ذکرکردیم قرائن دیگري که موید این تاریخ است موجود مـی 

ـ  خبري ازمعصوم به طور  د آن نـداریم ودرتفسـیرگازر تـالیف    د والزامـی بـرّ  صریح درباره روزدیگري ذکرنشده ازینـرو تقی
بـراي    )ع (درذکر مامور شدن علی  رگ شیعه جلد چهارم اول سوره برائۀابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی ازعلماي بز

 )ص(وبـه مدینـه آمدورسـول    وحج بگـزارد  سوره رابه تمامی اداکـرد   )ع (منین المؤامیر":نویسد به مکه می ۀبردن سوره برائ
به حج رفت وحج وداع کرد وبه مدینه آمـد وبقیـه ذوالحجـه ومحـرم وصـفر       ال وآن سال سنه عشر بود من الهجرةدیگر س

   .وروزي چندازربیع االول ببود وبه جواررحمت ایزدي پیوست
ند شاید کلینی یا بعض دیگرازعلماي شیعه که این قول را پسندیده اند تقیه نمـوده انـد صـحیح نیسـت     واینکه بعضی گفته ا

زیرا امرتاریخ قابل تقیه نیست وتقیه دراحکام دین است ولی قضایاي تاریخی چـون درهرفرقـه زیـاد مـورد اخـتالف واقـع       
کنـد   ازینـرو تقیـه درآنهـا وقـوع پیـدا نمـی      شود وازطرفی الزمه تاریخ نوشتن رعایت بـی طرفـی درذکـر حقـایق اسـت       می

نیزکـه اهـل سـنت درنـوزدهم      )ع(واگرمنظور کلینی ودیگران تقیه بـوده بایسـتی درشـهادت حضـرت امیرالمـومنین علـی       
   .کرد دانند تقیه مینمود ومطابق اهل سنت ذکرمی وضربت خوردن رادرهفدهم رمضان می

بـود بایسـتی    راسـت درکـافی بسـیارذکر شـده واگـر منظورتقیـه مـی       باضافه مطالب مهم دیگري که تقیـه درآنهـا مناسـب ت   
او بیـان احکـام    بعالوه کلینی این کتاب رابراي شیعه نوشته ونقل اخبار واحادیث اهل بیت نمـوده ومنظـور  .شد آنهاذکرنمی

تقیـه   پـس  .چاپ هم نبوده که به زودي منتشر شود ودوسـت ودشـمن ازآن آگـاه کردنـد    دین براي شیعه بوده ودرآنزمان 
   .استشود که عقیده واقعی کلینی وپیروان او ازشیعه همین قول بوده  مناسب نیست ومعلوم می

باشد ودرحقیقت یک ارتبـاط   می دوازدهم ربیع االول نزد بیشتر مسلمین به نام آن حضرت بهرحال چون این ماه مخصوصاً
ـ   با وجود مقدس دارد و برادران سنی ما آنـرا روز رحلـت   فنا ناپذیري  ـ میداننـد و متوجـه و متوس ت آن بزرگـوار  ل بروحانی

میباشند و نام اور را زیب و زین مجالس خود قرار میدهند و در شیعه نیز در همه جا با احترام نام نامی آن حضرت این روز 
الس خـود  بر بستگی و توسل خود نسبت به مقام مقدس آن حضرت بیفزایند و مج و معناً را روز توسل قرار دهند و صورتاً

  .را بذکر او و صلوات بر او زینت دهند و این خود یکنوع هم آهنگی و نزدیکی هم بین شیعه و سنی ایجاد میکند
ربیع االول به این طریق جمع نمود که شـدت مـرض آنحضـرت و حاضـر نشـدن بـه        12صفر و  28و ممکن است بین قول 
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و در حقیقت همانروزیکه مسجد را ترك فرمود مانند این بود کـه   بوده 28مسجد براي نماز و بیرون نیامدن از خانه از روز 
ربیـع االول دوشـنبه بـوده و بـا هـر دو قـول وفـق         12هـم   و صـفر  28رحلت فرمود و اگر ماه صفر سی روز کامل بوده هم 

  .میدهد
ال آزاد شـدند و  در آنروز بوده و به شـهادت آنحضـرت بنـی امیـه کـام      )ع(یا آنکه چون بنا به قولی شهادت حسن بن علی 

  .محسوب شد) ص(صدماتشان به اسالم بیشتر گردید در حقیقت روز رحلت پیغمبر 
خیلی در زحمت بودند  )ع(در آنروزها بوده و بعد از شهادت آنحضرت ابناء الرضا ) ع(یا آنکه چون رحلت حضرت رضا 

قیقـت مقـدمات غیبـت را آن موقـع     نمودنـد و در ح  مـی  و حضرت جواد و هادي و عسکري علیهم السالم در خفا هـدایت 
از دنیـا رفـت و در رحلـت ایـن دو بزرگـوار امیـدي کـه        ) ص(پیغمبـر  ) ع(شروع شد پس در واقع برحلت حضـرت رضـا   

) ع(مسلمین براي برقراري خالفت حقه یا خلیفه پنجم داشتند مبدل به یاس گردید و نظر بهمین موضوع اسـت کـه بزینـب    
ا هه آنها زنده بودند حال کـه او  یبود گوئ) ع(و پدر و برادرم از دنیا رفتند یعنی تا حسین نسبت میدهند که فرمود حاال جد 

  .را کشتند همه آنها در حقیقت کشته شدند
  .بنابراین شایسته است که ما روز دوازدهم ربیع االول را نیز بیاد آنحضرت مشغول باشیم و متوسل شویم

در ملـک فیصـل   صلی به مناسبت فوت ملکه عالیه مامجلس ترحیم مف) ع(روز جمعه در صحن مطهر حضرت سیدالشهداء 
پادشاه عراق که در روز پنجشنبه قبل در بغداد واقع شده بود منعقـد بـود و ایـن مجلـس سـه روز صـبح وعصـر در صـحن         

منعقد و در نجف اشرف و کاظمین و سایر شهرهاي ) ع(الفضل  و سه شب در صحن حضرت ابی) ع(حضرت سیدالشهداء 
  .در مملکت عراق برپا نشد) ص(راق نیز منعقد شد از اینرو جشن تولد حضرت رسول ع

  نجف اشرف 
اشـرف  نجـف  . زظهر از کربال با اتومبیل سواري حرکت و ساعت سه ونیم وارد نجف اشـرف شـدیم  بعداًدو ساعت و ربع 

اط آور است بـر خـالف کـربالي معلـی     تی خاص و نشداراي روحانی) ع(بن ابیطالب  منین علیمدفن موالي متقیان امیرالمؤ
  .که براي شیعه در موقع ورود حزن انگیز است

اي واقع شده و تا شهر کوفه که کنار شط میباشد یک فرسخ فاصله دارد و آب داخل شهر از کنار شـط   نجف در روي تپه
این  ر زحمت بودند ولی فعالًاز چاه استفاده میکردند و در موقع ازدحام از حیث کمی آب د سابقاًلوله کشی شده است و 

  .ل مرتفع شده و مضیقه آب کمتر نمایان استاشکا
ثانیـه شـرقی و انحـراف قبلـه از      36دقیقـه و   16درجـه و   44ثانیه شمالی و طول آن  19دقیقه و  3درجه و  32عرض نجف 

مهنـدس بغـایري تعیـین    و بطوریکه جناب سـرتیپ عبـدالرزاق    .ثانیه است 47دقیقه و  29درجه و  21جنوب بطرف مغرب 
  .ثانیه است 45دقیقه و  44درجه و  21اند  نموده

است و به همین جهت قلوب شیعه از شنیدن نام آن بـه نشـاط   ) ع(ت اینجا بواسطه مرقد مطهر حضرت امیر پیدایش و اهمی
مرکـزي عـالم    آید و احساسات مذهبی و عواطف محبت دینی در آنها تحریک میشود زیرا این زمینی اسـت کـه هسـته    می

را در آغوش گرفته و کعبه عارفان و مقصـد سـالکان   » انا خالق السموات واالرض «  هامکان را در خود جاي داده و گویند
   .در آنجا مدفون است

  ما اتی بالصلوه من اخطاها    العارفین وجه علی  کعبۀ
ت آن مکـان مقـدس را انتخـاب میکردنـد تـا از      و به همین نظر از ابتدا بسیاري از روحانیین شـیعه از فقهـاء و عرفـا مجـاور    
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مند شوند و عرفاي بزرگ هم عالقه معنوي زیادي بدانجا داشته و درك فیوضات معنوي  فیوضات معنوي صاحب قبر بهره
  .نمودند و به آستان بوسی آنجا افتخار داشتند می

خانه ایـران بـراي مالقـات آقـاي علـی      صبح شنبه بکنسـول  .و تا یکساعت از شب در حرم بودیم مشرّفعصر به حرم مطهر 
کنسـول را کـه از سـفرهاي سـابق آشـنائی       پـور  باشند رفتیم و ضمنا اقاي ظلی خاموش که از دوستان وبرادران طریقتی می

  .عصر هم آقاي خاموش و پسرشان آمدند و مدتی با هم مانوس بودیم .داشتیم مالقات نمودیم
  عبدالکریم زنجانی آقاي حاج شیخ

حاج شیخ عبدالکریم زنجانی رسیده و چـون از سـفر سـابق میشـناختند      آیت اهللابودیم خدمت  مشرّفدر حرم  موقعی که 
اظهار محبت و احوالپرسی نمودند و قرار شد براي فردا صبح ساعت نه خدمت ایشان برسیم لذا روز بعد در ساعت معین به 

سـپس از   .در بزرگوارم احوالپرسی کرده و ابالغ سالم نمودنـد از پ بعداً منزل ایشان رفتیم و اظهار مالطفت کامل نمودند و
ایشان نظر اهالی  بعداً اوضاع مصر سئوال نموده و وضع مذهب را در آنجا پرسیدند نگارنده شرحی در جواب عرض کردم

 اص که با جمیعـۀ تند ولی بعضی از خوآنها راجع به تشیع نیک بین نیسآنجا را راجع به تشیع سئوال نمودند گفتم البته عوام 
را شـیعه معرفـی نمـوده و بـدان     خـود  التقریب نیز ارتباط دارند آن تعصب را ندارند و حقیر در هر جا مذاکره مذهب شـد  

ایشان فرمودند اوضاع مردم مصر اکنون با سابق خیلی فرق کرده و پانزده سال قبل کـه مـن در مصـر بـودم      .افتخار میکردم
د اگر از مذهب شما سئوال کنند شما تقیه نموده و نام تشیع نبرید بلکه فقط خود را به نـام  بعضی دوستان ایرانی به من گفتن

اسالم معرفی کنید علت را پرسیدم در جواب گفتند مردم اینجا از عوام و دانشمندان بطور کلی نظر خوشی با شیعه ندارنـد  
 آن از دین زردشت و یهود ریشه گرفته و لباسو دانشمندان آنها معتقدند که تشیع مذهب و حزبی است سیاسی که اساس 

  .119بدان پوشانده شده و منظور از این مذهب تفرقه و تشتت در میان مسلمین و خراب کردن اسالم است اسالم
عوام آنها هم که اصال شیعه را موجودي غیر از خود دانسته و گمان کنند که شیعه با آنها از حیـث خلقـت هـم فـرق دارد     

اند که شیعه بدتر از کفار بلکه موجود دیگري هستند ولـی امـروز اوضـاع بهتـر      ا طوري بدانها وانمود کردهزیرا علماي آنه
نگارنده عرض کردم امروز بسیاري از دانشمندان مصر مانند شیخ از هـر   .شده و این نظر در میان دانشمندان روبزوال میرود

 اشند از اینرو با نهایـت میـل در تأسـیس جمعیـۀ    هم بین مذاهب میبمسلمین و رفع اختالفات و ایجاد حسن تفااتّحاد  طرفدار
  .اند التقریب اقدام و کمک کرده

زیـادي ماننـد    توقّـف ما پرسیدند که چقدر خواهد بود عرض کردم چون مدت طوالنی شـده خیـال    توقّفسپس از مدت 
ایشـان تصـدیق نمـوده گفتنـد      ،ست نه کمیـت میکنم و البته تاثیر زیارت هم بسته به کیفیت آن توقّفپارسال ندارم و کمتر 

طور است و زیارت حقیقی آنست که با بندگی و نیازمندي و حضور قلـب و توسـل معنـوي باشـد و اگـر چنـین        البته همین
یـن  راند کفایت میکند و موجب افتخار دزیارتی باشد یکمرتبه آن هم کافی است واگر بزرگان یک سالم ما را جواب ده

  .است
هاي علمیه در نجف بسیار و طالب مانند سابق بـه   وضاع حوزه علمیه نجف مذاکره شد ایشان فرمودند حوزهسپس راجع با

سیدابوالحسـن اصـفهانی ایرانیـان     آقاياهللا  آیتت سابق نیست زیرا در زمان مرحوم تحصیل ادامه میدهند ولی برونق واهمی

                                                
که اصل و حقیقت اسالم است اظهار داشـته و   تصوفچنانکه همین تهمتها را مغروضین و متشبهین بروحانیین نسبت ب - 119

 .پذیرند نمی ت آنها خیر نیست استدالل در جواب رداند و چون نی بین عوام شهرت داده
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رسـید ولـی امـروز از ایـران وجـوهی       هاي علمیه مـی  حوزهوجوه خدائی را به نجف رسانده و در اینجا به مصرف طالب و 
اهللا  آیـت حقـوق خـدائی را در قـم خـدمت      عمومـاً نمیرسد و فقط مختصري از اعراب و جزائر از شـیعه میرسـد و ایرانیـان    

بروجردي میبرند و هر چند معظم له هم ماهی پنجاه هزار تومان براي طالب نجف میرسـانند ولـی البتـه کفایـت نمیکنـد و      
روز را بنـان تنهـا    همان هم گاهی از طرف وکیل ایشان در غیر مورد مصرف میشود و بسـیاري از طـالب هسـتند کـه شـبانه     

سرت میگذرانند در صورتیکه عده طالب قـم روز بـه روز در تزایـد اسـت و اکنـون      عبدون خورش بسر میبرند و خیلی به 
ی بیشتر آنها تحصیل مقدمات نموده و محصـلین علـوم دینـی و    میگویند در حدود سه چهار هزار نفر طلبه در قم موجود ول

مرتـب و تحقیقـی نیسـت البتـه      هاي علمیه مقدماتی و سطحی آنجا هم غالبـاً  فقه و اصول عده کمتري میباشند بعالوه حوزه
هاي درس خارج خوبست ولی باید مقدمات هـم مرتـب باشـد در صـورتیکه نجـف اشـرف چنـدین قـرن اسـت کـه            حوزه
ـ      تمرکزی عمومـاً ت دارنـد  علمی دارد و علماي بزرگ شیعه از آنجا ظهور نموده بلکه علمـاي فعلـی نیـز آنهائیکـه مرجعی 

ت پیدا کند نمیتوانـد بـه مقـام نجـف     هاي علمیه نجف میباشند وقم بر فرض هم که اهمی تربیت شده و دست پرورده حوزه
ت روحانی نجـف خیلـی زیـاد و    خواهد بود باضافه اهمی هاي علمیه زههم سبب حدوث فترت و سستی در حو بعداً برسد و

   .بودهاي علمیه نجف از هم پاشیده شود تجدید آن خیلی مشکل خواهد  با قم قابل مقایسه نیست و اگر حوزه
هـاي نجـف را حفـظ     بچند نفر ایرانی که در آنجا حاضر بودند رو نموده فرمودند بنابراین الزم است که ایرانیان حوزه بعداً

هاي علمیه مبلغین دیانت و روحانیین تربیت نموده  موده و مقداري از وجوه را هم مستقیما به نجف برسانند تا بتوانند حوزهن
   .پس از مذاکرات خصوصی دیگر با اظهار تشکر از محبتهاي ایشان خداحافظی نموده بیرون آمدیم .به جامعه تحویل دهند

  ل کاشف الغطاء آاهللا  آیت
حسین آل کاشف الغطاء که از احفاد مرحوم شیخ جعفر کاشـف الغطـاء و    محمدآقاي حاج شیخ آیت اهللا  از آنجا خدمت

از مهمترین علماء و مراجع تقلید میباشند رفتیم معظـم لـه چـون سـابقه آشـنائی داشـتند بـا آنکـه جمـع زیـادي از علمـاء و            
مالطفت نموده و پهلوي خود جاي دادنـد پـس از   روحانیین خدمتشان بودند به محض شناختن حقیر خیلی اظهار محبت و 

از سـالمتی حـال پـدر     بعـداً  احوالپرسی اظهار تاثر به مناسبت فوت بـرادر ناکـامم هـادي تابنـده نمـوده و تسـلیت فرمودنـد       
بزرگوارم سئوال کرده و تبلیغ سالم نمودند آنگاه از مسافرت و بین راه پرسیدند سپس راجع باستفتائی کـه از ایشـان شـده    
بود باعلماي دیگر و طالب وارد بحث شدند و آن استفتاء این بود که یکنفر دارائی خود را از خانـه و ملـک و قـف اوالد    

ویه از در آمد آن قسمت ببرند و اگر پدري از دنیا رفت فرزندان ذکور او از آن سهم دارند و الس ذکور خود نموده که علی
و هم تکلیـف سـکونت   درزاده در منزل سکونت نموده و بعمم میباشند و برااکنون یک عم و یک برادر زاده موقوف علیه

کرده است پس از مدتی عمو مطالبه مال االجاره نصف منـزل کـه حـق او میشـود نمـوده و بـرادر زاده اسـتنکاف کـرده و         
ه اجـرت  ام در اینصـورت آیـا عمـو حـق مطالبـ      ه جواب داده که هر دو حق سکونت داشته و من تکلیف سکونت هم نمود

   ؟نصف خانه را دارد یا نه
الل کـه در صـورت اول حـق مطالبـه اجـرت نـدارد و در       غاسکان است یا است فدرینجا بین آقایان اختالف بود که آیا وق

خـود   لذات براي سکونت اسـت و وقـف اسـکان میشـود و او هـم بعـم      اجمعی گفتند منزل اوال و ب .صورت دوم حق دارد
رت حق مطالبه اجرت ندارد و یکعده گفتند چون حق آندو در منزل مشاع اسـت و مفـروز   تکلیف سکونت نموده درینصو

نیست برادر زاده تصرف در حق عمو هم نموده و باید اجرت بدهد از آقاي آل کاشف الغطاء پرسیدند ایشان فرمودند مـن  
متبادراز خانه براي اوالد وقف اسکان د هستم و باید فکر کنم نگارنده از ایشان اجازه گرفته عرض کردم هر چند فعال مرد
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هـر چنـد بـاو تکلیـف     (است زیرا در حقیقت منظور او این بوده که بدست دیگران نیفتد ولی چون عمـو سـکونت ننمـوده    
اگر برادرزاده در زیادتر از حق خود که نصف مشاع است تصرف نموده عمـو حـق مطالبـه اجـرت را دارد     ) سکونت شده

و در زیـادتر  نمـوده  صف تصرفی نکرده حق مطالبه ندارد زیرا برادرزاده قبال به او تکلیف سـکونت  ولی اگر در زیادتر از ن
  .از حق خود هم تصرفی نکرده است
کرده و گفتند چون حق هر دو مشاع است نه مفروز از اینرو بطـور کلـی حـق مطالبـه      چند نفر از حاضرین این نظریه را رد
اظهـار محبـت کـرده و نگارنـده را      بعـداً  نموده و نظریه نگارنـده را پسـندیدند و   ا رددارد ولی آقاي آل کاشف الغطاء آنر

تی فرمودند و نگارنده جوابهـاي مقتضـی دادم و چـون    سوأالاز شرح مسافرت  بدیگران معرفی نمودند و پس از آن مجدداً
هـم  ل کردند کـه وقـت مفصـل تـر     مردم مراجعات داشتند و وقت ایشان مشغول بود اجازه مرخصی گرفتیم ایشان اظهار می

  .سپس خداحافظی نموده بیرون آمدیم .خدمتشان برسیم
  حاج مالعلی نور علیشاه 

االول بمناسبت تصادف با شب رحلت جد بزرگوارم مرحوم آقاي حـاج مالعلـی نورعلیشـاه ثـانی در      ربیع 15شب دوشنبه 
در اینجـا مناسـب    .د نموده و روضه خوانـده شـد  با حضور رفقا مجلس تذکري منعق) ع(حرم مطهر حضرت موالي متقیان 

  .میدانم مختصري راجع به حاالت آنجناب بنویسم
اللهـی در هفـدهم    گنابادي پیشواي سلسله فقراي نعمۀ سلطانعلیشاه بیدختی محمدحاج مالعلی فرزند جناب حاج مالسلطان

ی ایشـان مرحـوم حـاج    امو در همان اوقـات جـد  قمري متولد گردیده در دوسالگی از مادر یتیم شد  1284ربیع الثانی سال 
مالعلی بیدختی نیز که از مجتهدین وعلماي بزرگ و زاهد گناباد و مورد احترام همه علماي گناباد بلکه علماي مشهد بود 

  .از دنیا رفت
و اصـول و سـایر   نزد پدر بزرگوار و سایر اساتید بفراگرفتن ادبیات عرب و فقه  بعداً از هفت سالگی به تحصیل پرداخت و

از طرف پدر براي تکمیل تحصـیالت عـازم مشـهد گردیـد و چـون نسـبت بـامر         1300علوم متداوله مشغول شد و در سال 
د بود پس از چند ماهی که مشغول تحصیل بود بدون اطالع پدر براي تحقیـق مـذهب و بطـور ناشـناس بطـرف      مذهب مرد

سـتان و کشـمیر و حجـاز وعـراق و یمـن و مصـر و شـامات و ممالـک         ترکستان حرکت نمود و از آنجا بافغانسـتان و هندو 
عثمانی و دیگر کشورهاي اسالمی سفر کرد و در هر جا بزرگان مذاهب و کسـانیکه ادعـائی داشـتند معاشـرت و مـذاکره      

شت نمود و برادعاي آنها واقف گردید و این سفر خیلی طول کشید و در تمام مدت بکسب کماالت و علوم نیز اشتغال دا
ید و شـور  دبحج شده و از دور پدر را  مشرّفشد او نیز بطور تصادف  مشرّفکه پدر بزرگوارش به مکه  1305و در سال 

و احساسات فرزندي در ایشان تهییج شده چند مرتبه تصمیم گرفت به زیارت پدر نائل گردد و خود را معرفـی کنـد ولـی    
ننمود و سیاحت خود را تعقیب کرد و پـس از تکمیـل تحقیقـات و     چون تحقیقات خود را کامل نکرده بود اظهار آشنائی

بوطن مراجعت نمود 1307ت رویه پدر عازم گناباد شد و در سال پی بردن به صحت و حقانی.  
حسـن صـالح علیشـاه     محمدپس از چندي باصبیه خالوي خود ازدواج نمود و نخستین فرزند ایشان جناب آقاي حاج شیخ 

  .قمري متولد گردید 1308سال 120ه در هشتم ذیحجهپدر بزرگوار نگارند

                                                
هنگام اذان صبح روح مقدسش بعالم قـدس   1345مرداد  6مطابق  1386الثانی  انه در سحرگاه پنجشنبه نهم ربیعمتاسف - 120

 . پرواز نمود و فقرا را یتیم کرد
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س و تخلیه و تحلیه و تجلیه قلب گردیـد و مـدتها بریاضـت مشـغول بـود تـا آنکـه در        فمور تهذیب نضمنا از طرف پدر مأ
هجري از طرف پـدر بزرگـوار مـاذون در دسـتگیري و ارشـاد شـده بـه نـور علیشـاه ملقـب            1314پانزدهم ماه رمضان سال 

  .گردید
  .شد و این سفر در حدود یکسال طول کشید مشرّفبه امر پدر مجدد به مکه معظمه  1318ل در سا

قمـري پـدر بزرگـوارش مخنـوق و شـهید گردیـد و پـس از پـدر پیشـوائی سلسـله            1327االول سـال   ربیع 26در شب شنبه 
از جملـه سـاالر خـان بلـوچ      .ان بودرا عهده دار گردید ولی غالب اوقات گرفتار اذیت و آزار دشمن اللهیه و راهنمائی  نعمه

با خود برد و منازل ایشان و بستگان را غارت کرد و چنـدي از ایـن بابـت در زحمـت و      بعداً ایشان را مدتی توقیف نمود و
  .مشقت بودند

الملل اول که قشون روس تزاري  نیز تحریکات و دشمنیهاي دشمنان داخلی اسباب زحمت واذیت بود و در جنگ بین بعداً
وارد آوردنـد و روسـها ایشـانرا    سمتی از خاك ایران را اشغال داشت دشمنان تحریکاتی نمودند و اتهامات سیاسی بایشان ق

که برائت ایشان معلوم شد ایشانرا آزاد نموده با نهایت احترام بهمراهی چند نفـر   بعداً بعنوان اسارت بتربت حیدریه بردند و
  .به گناباد مراجعت نمودند

یز دشمنان درصدد تحریکات بودند تا آنکه مجبور به حرکت از گناباد شده و به تهران مسافرت نمود از آنجـا  ن آن پس از
و در یکی از  .بر حسب خواهش دوستان کاشان بدانجا مسافرت کرد بعداً نمود )اراك کنونی(سفري به سلطان آباد عراق 

خود جنابش پی برد فوري بطرف تهـران حرکـت تـا آنکـه در     دعوتها که از ایشان شده بود ایشانرا مسموم نمودند و چون 
قمري در کهریزك بدرود زندگانی فرمود و جنازه ایشانرا با تجلیـل تمـام بطـرف حضـرت      1337االول  سحر پانزدهم ربیع

  .عليهاهللا  ةرمححرکت داده و در صحن امام زاده حمزه در مقبره مرحوم آقاي سعادتعلیشاه به خاك سپردند ) ع(عبدالعظیم 
ر شده اتهاماتی به بزرگان ایـن  در خاتمه این نکته را الزم میدانم ذکر کنم که دشمنان این سلسله در هر موقع از هر راه میس

اند از جمله گاهی اتهامات مذهبی و گاهی اتهامات سیاسی نسبت داده شـده در صـورتیکه تمـام آنهـا خـالی از       سلسله زده
 بر خالف معتقدات مـذهب مقـدس تشـیع    یرا بزرگان این سلسله بهیچوجه عقائديحقیقت و ناشی از محض غرض بوده ز

نداشته و اعمال آنها هم همیشه مطابق با دستورات شرع مطهر بوده و در امور سیاسی نیـز هیچگـاه دخالـت نداشـته و فقـط      
اسـی بلکـه مـذاکره دربـاره     نمودند و همیشه از مشاجرات سی بدستورات مذهبی و اخالقی و راهنمائیهاي طریقتی اکتفاء می

  .کنند سیاست مملکتی بر کنار بوده و دخالت نکرده و نمی
  کوفه 

کوفه در زمـان خلیفـه دوم ایجـاد شـد و مرکـز پادگـان اسـالم گردیـد و چـون           .صبح روز بعد براي زیارت به کوفه رفتیم
 وخیمه بود الب مساکن آن چادرموقعیت سوق الجیشی مهمی داشت بزودي آباد شد و از شهرهاي معروف گردید ابتدا غ

با خشت هم ساختمانهائی کردند و در زمان زیـادبن ابیـه سـاختمانهائی آجـري و اشـرافی هـم شـروع شـد از طبقـات           بعداً
مختلف عرب و قبائل متفرقه در آنجا سکونت داشتند از ایرانیان هم عده زیادي ساکن بودند و قبل از زمـان خالفـت علـی    

که به کوفه آمد فرقی بین عرب و ایرانیان  )ع(جه اعراب نبوده و در زحمت وعسرت بودند ولی علی این طبقه مورد تو) ع(
نگذاشته و هر کدام بیشتر ابراز لیاقت در جنگ و امور دینی میکردند از آنها قـدردانی نمـوده و مـورد عنایـت قـرار میـداد       

  .ازینرو ایرانیان هم ارج و قرب پیدا کردند
» تکوفـوافی هـذا الموضـع      «ر بود ازینرو آنرا کوفه گفتند که سعد وقاض بقشون خـود گفـت   تدا مدواي کوفه ابنو چون ب
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  .جمع شوید و بعضی هم گویند چون داراي شن زیاد قرمز رنگ بود باین نام نامیده شدیعنی درینجا 
داراي پنجاه هزار خانه براي میل طول آن بود و  16بطوریکه بعض مورخین مینویسند بیش از ) ع(شهر کوفه در زمان علی 

هزار خانه براي سایر قبایل عرب وشش هزار خانه براي عرب یمن داشت ایرانیان هم در آنجا منزل  24قبیله ربیعه و مضرو 
  .داشتند و آنها قریب چهار هزار نفر بودند که همه سپاهی بودند

غتشاشات داخلـی پـیش آمـد حضـرت از مدینـه      خالفت و سلطنت صوري نیز جاي گرفت و قضایاي ا که بر مقرّ) ع(علی 
براي سرکوبی شورشیان حرکت نمود و براي خاتمه دادن بقضیه معاویه کوفه را مقر ستاد فرماندهی خود قرار داد و چـون  

ت اسالم شد ولی کار معاویه خاتمه نیافت و دشمنان بیشتر گردید و کوفه پایتخت موقّ توقّفنشد مجبور ب قضیه معاویه حلّ
  .را از پاي در آوردند در دامن محراب فرق مبارکش را ضربت زدند) ع(علی دین 

) ع(اهل کوفه متاسفانه نسبت به اهل بیت بیوفائی کردند و دل آن بزرگواران را از خود رنجیـده داشـتند هـم نسـبت بعلـی      
عهد نمودند پس از آن نیـز بـا   خلف ) ع(هم با حسین بن علی  بعداً ها گذاشتندنرا ت) ع(بیوفائی کردند و هم حسن بن علی 

بسیاري از اهل بیت از جمله یزید بن علی بن الحسین خالف محبت و پیمان رفتار کردند ازینرو شـهر کوفـه در نظـر شـیعه     
  .ی الیوفی در بین عرب مشهور استیت خوشرفتاري نکردند و مثل الکوفخوش آیند نیست چون اهل آن با اهل ب

عه و یکی از چهار مسجدیست که مسافر در آنجا در نماز بین قصر و اتمـام مخیـر اسـت و    مسجد کوفه از اماکن متبرکه شی
  .سه مسجد دیگر مسجد الحرام و مسجد مدینه و حائر حسینی است

براي مسجد کوفه اعمال و نمازهاي مستحبی بسیاري رسیده که در هر مقامی مستحب است اعمال آنرا بجا آورد متصل بـه  
قیل قرار گرفته و در قسمتی از آن مکان مقدس قبر مختار بن ابی عبیده ثقفی که انتقام خون حسـین  مسجد مزار مسلم بن ع

و ) ع(شیعه فداکار میباشد که بواسطه تشیع و دوستی حسـین   در طرف مقابل آن قبر هانی بن عروةاز قتله گرفت میباشد و 
مقتول گردید و در واقع و حقیقـت زبـان حـالش بـدین     مورد غضب عبیداهللا بن زیاد شد و ) ع(طرفداري از مسلم بن عقیل 

   .بیت خطاب بموالیش مترنم بود
  تو نیز بر سربارم آکه خوش تماشائی است                                است  یکشند و غوغائیبجرم عشق توام م

روحانیت و معنویـت بسـیاري   است که داراي ) ع(در پشت مسجد نیز با قدري فاصله خانه ایست که معروف به خانه علی  
میدانند و بعضـی  ) ع(است که بعضی مدفن حضرت یونس ) ع(است در داخل کوفه هم در کنار شط مزار حضرت یونس 

ی در اینجا مقام کـرد و قبـر آنحضـرت را در نینـوي     تهم بعنوان مقام یونس میگویند که چون از شکم ماهی بیرون آمد مد
  .متصل به شهر موصل میدانند

. است به جرم تشیع او را شهید نمودند) ع(با فاصله یک کیلومتر قبر میثم تمار دوستدار خالص علی ) ع(خانه علی  و پشت
بن اعین  مسلم و زرارةبن محمدبسیاري دیگر از بزرگان نیز در آنجا مدفون میباشند مانند اصبغ بن نباته و ابوحمزه ثمالی و 

یسی و صفوان بن مهران از آنجا ظهور نموده و غالبا در آنجا مدفون هسـتند و از  ادبن عو حم )بن علی محمد(من طاق ؤو م
  .اقطاب سلسله معروفیه نیز شیخ کمال الدین اهل کوفه بودند

پس از زیارت این اماکن مقدسه عصر مراجعت نموده و در طریق مراجعت به مسـجد سـهله کـه از مسـاجد متبرکـه شـیعه       
مخصوصـین و   رت قبر کمیل بن زیاد و احنـف بـن قـیس و رشـید هجـري کـه هـر سـه از        است رفتیم و پس از آنجا به زیا

بـراي زیـارت مسـجد حنانـه      بعـداً  شدیم و مشرّفبودند و در یکجا مدفون هستند ) ع(منین علی حواریین حضرت امیرالمؤ
و  .شـد و نالـه کـرد رفتـیم    را از آنجا عبور دادند دیوار مسجد باحترام خم ) ع(که در اخبار رسیده چون جنازه حضرت امیر
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وردند یک شب در آن مسجد را از کربال بکوفه میآ) ع(لشهداء در بعضی اخبار نیز رسیده که موقعی که سر حضرت سیدا
پـس از زیـارت ایـن امـاکن متبرکـه بـه نجـف         .در آنجا دفـن نمودنـد   بعداً گذاشتند و بلکه بعضی میگویند خود سر را هم

سالم شـیرازي و آقـاي شـیخ    صبح آقاي صدراال .ود رفتیمو از آنجا به منزل سید عب رّفمشمراجعت کردیم و شب به حرم 
بـه نجـف شـده بودنـد بـراي دیـدن        مشرّفتقی مجدالواعظین شیرازي و چند نفر از رفقاء و دوستان ایرانی که تازه  محمد
  .آمدند

  آقاي سید محمود شاهرودي آیت اهللا 
خـود را   مراجع تقلیـد میباشـند رفتـیم بـدواً     که از 121آقاي سید محمودشاهرودي  آیت اهللاصبح روز سه شنبه براي مالقات 

معرفی نموده و ایشان اظهار داشتند که ما از مالقات برادران دینی خیلی خوشوقت میشـویم و اظهـار محبـت نمودنـد چنـد      
نگارنده نیـز نظریـه    .ها مورد بحث بودار هم در آنجا بودند و چند استفتاء از ایشان شده بود و یکی از آننفر از طالب و زو

  .هاي دیگران دانستند سپس خداحافظی نموده بیرون آمدیم آنرا بهتر از نظریه خود را در آن باب اظهار داشتم و ایشان
  ) ص(جشن تولد حضرت رسول 

ز جشـنهاي  است ازینـرو در آنشـب و رو  ) ص(شب چهارشنبه هفدهم ربیع االول بنا بعقیده شیعه شب تولد حضرت رسول 
کـه زیـارت   ) ع(مفصل در همه شـهرهاي شـیعه گرفتـه میشـود مخصوصـا در نجـف اشـرف و حـرم مطهـر حضـرت امیـر            

مخصوصه هم براي این شب رسیده است بهمین جهت زوت دارند که براي درك اعمال مخصوصه ایـن  ار از اطراف جدی
ین روز بوده و این روز براي شیعه از دو جهت عیـد  نیز در ا) ع(د حضرت صادق تولّ .روز خود را به نجف اشرف برسانند

د و هم رحلت میدانند و آنروز را هم روز تولّ است ولی اهل سنت همانطور که پیش گفتیم روز دوازدهم را جشن میگیرند
 ولی تولد را مهمتر دانند زیرا ظهور آنحضرت موجب پیدایش دین مبین اسالم شد ولی برحلت آن بزرگوار اسـالم از بـین  

   :نرفت چنانکه مولوي فرماید
  که بمیري تو نمیرد این سبق   مصطفی را وعده داد الطاف حق 

  بیش و کم کن راز قرآن دافعم    را رافعم  تمن کتاب و معجز
کلینی هم از اجله علماء متقدمین شیعه همین تاریخ را نوشته ولی سایر علماء شیعه هفـدهم را روز تولـد گوینـد و جشـن و     

و بزرگان دین است و هـر یـک   ) ع(طهار امذهبی فرقی ندارد زیرا منظور از هر دو توجه و توسل بذیل ائمه سوگ از نظر 
از این دو که به نظر توسل به آن بزرگواران باشد ممدوح و پسندیده است وبلکه هر روز و هر مکانی که این حالـت بـروز   

ـ  البته روزهاي مخصو .کند داراي فضیلت است و اثر معنوي دارد د پیغمبـر  ص که تعیین شده فضیلت آن زیـادتر و روز تولّ
ت صوري و معنوي دارد ازینرو روز هفدهم بسیار مهم و داراي فضیلتهاي زیادي نیز هست و به همین جهت در اهمی) ص(

آینـد و   نجف اشرف اجتماع زیادي از شیعه در آنشب و روز میشـود و از اطـراف بـراي درك زیـارت مخصوصـه آن مـی      
لی مفصل گرفته میشود ولی در این سال به مناسبت فوت ملکه عالیه ما در ملک فیصل دستور داده شـده بـود کـه    جشن خی

  .جشن نگیرند از اینرو جشن رسمی گرفته نشد لیکن اجتماع خیلی زیاد بود
  میرزا عبدالهادي شیرازي آیت اهللا 

                                                
 .بدرود زندگانی نمودند 1394رمضان  14مطابق  1353در یازدهم شهریور  - 121
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شیرازي که از 122آقاي میرزا عبدالهادي آیت اهللا خدمت   ،شب چهارشنبه پس از اداي فریضه مغرب و عشاء در حرم مطهر
حـاج  اهللا  آیـت معظم له از بنی اعمام مرحوم  .اي که قبال شده بود در منزل ایشان رفتیم مراجع تقلید شیعه میباشند طبق وعده

 .حسن شـیرازي و در حـدود هفتـاد سـال دارنـد و خیلـی خلیـق و مهربـان و داراي روحـانیتی خـاص میباشـند            محمدمیرزا 
چندیست چشم ایشان کم نور شده و سال گذشته براي معالجه به تهران رفتند و اکنون قـدري بهتـر شـده ولـی بکلـی رفـع       

ت ما را پذیرفتند و پس از احوالپرسی فرمودند مـن از  فطتشان رسیدیم با نهایت محبت و مالموقعی که ما خدم .نشده است
نگارنده عرض کردم مـا نیـز    .ه حرم مطهر ما را از دعا فراموش نکنیدشما التماس دعا دارم و خواهش میکنم موقع تشرف ب

منین دربـاره  بـراي یکـدیگر دعـا کنـیم چـون دعـاي مـؤ       در خواست دعا داریم گفتند البتـه همـه بایـد    آیت اهللا از حضرت 
و  دهـد  یکدیگر مستجاب میشود و خبري رسیده که خداوند دربـاره دعـاي مـومنین نسـبت بـه یکـدیگر جـواب قبـول مـی         

تـر   من که نسبت به یکدیگر اینطور مهربان باشند و از من درخواستی کنند البته مـن از آنهـا لئـیم   پذیرد و میفرماید دو مؤ می
در این موقع حـال ایشـان منقلـب شـده و حالـت گریـه در ایشـان ظـاهر گردیـد و اینحالـت کـه از روي             .نیستم و کریمترم

  .ت معنوي بود در ما موثر واقع شداحساسا
راجع به مسافرت خود در سال گذشته سخن گفتند و اظهار داشتند که من بـه خراسـان مسـافرت نکـرده بـودم و ایـن        عداًب

ام کـه اگـر    وتصـمیم گرفتـه   خیلی در من موثر واقع شـد ) ع(شدم و به زیارت حضرت رضا  مشرّفنخستین سفري بود که 
آنگـاه مـذاکرات خصوصـی     .آنحضـرت شـرفیاب شـوم    انشاءاهللا چشم من بهبودي کامل یافت مجدد بـراي آسـتان بوسـی   

دیگري نیز بمیان آمد و از حاالت و روحیات ایشان ما را خوش آمد و استفاده روحی بردیم و پس از مدتی که خدمتشـان  
  .اجازه گرفته بیرون آمدیمبودیم 

مت ایشـان رفتـیم و   صبح روز چهارشنبه طبق دعوت قبلی کـه آقـاي آل کاشـف الغطـاء نمـوده بودنـد بـراي صـبحانه خـد         
پس از آن جمعی  .مذاکرات علمی و تاریخی به میان آمد پس از یک ساعت با اظهار امتنان از خدمت ایشان بیرون آمدیم

   .از رفقاء صبح و عصر براي دیدن آمدند
اهل قبـور   ت زیادي براي آن رسیده است رفتیم و بیادلیکه قبرستان نجف اشرف میباشد و فضالم صبح پنجشنبه بوادي الس

به زیارت مقـام   بعداً میباشد براي زیارت رفتیم و )ع(بودیم و در آنجا به محلی که معروف است قبر حضرت هود و صالح 
د العابدین که آنها را مرحوم سید  حضرت صاحب االمرع که در آنجا واقع شده و مقام زین مهـدي بحرالعلـوم تعیـین     محمـ

شدیم مشرّفف شده ت برایشان مکشوفرموده شاید بنورانی.   
  مراجعت 

ز ظهر بطرف کربال مراجعت کردیم و سـاعت پـنج وارد شـدیم و بـه حـرم مطهـر       بعداًعصر روز پنجشنبه ساعت سه و نیم 
شـدیم سـحر هـم طبـق      مشـرّف ) ع(الفضـل   بحرم حضرت ابـی  بعداً عشاء را در آنجا خواندیم و شده نماز مغرب و مشرّف

و صبح را به مالقات دوستان گذراندیم عصـر دو بعـد از ظهـر بـه طـرف بغـداد روانـه         مشرّفمعمول براي زیارت حرمین 
دابراهیم و ) ع(ب قبر دو طفل مسلم شدیم و در بین راه در مسیرا زیارت کردیم و این دو طفل طبق بعض تـواریخ بـا    محم

پس از آتش زدن خیام فـرار کردنـد و    گرفتار شدند و بعضی گویند با ما در خود کربال بودند و بعداً خود مسلم بودند که

                                                
دگان نمودند و جنازه ایشان با تجلیـل تمـام بنجـف    در کوفه بدرود زن) 1341تیر  22( 1382در روز جمعه دهم صفر  - 122
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و دو پسر از مسلم را نیافتند و پس از جستجوي زیـاد دو دختـر در   ) ع(پس از آنکه مجدد مجتمع شدند دو دختر از حسین 
کنار بوته خاري دست بگردن هم نموده و در آنجا از دنیا رفتند و دو پسر مسلم فرار نموده در اطراف کوفه گرفتار حارث 

  .د و باوضع دردناکی شهید گردیدندنامی شدن
منـزل کـرده بفنـدق    م لذا در بغـداد  یکرد می با خط آهن از بغداد حرکت یستیم و چون بایشدزظهر وارد بغداد بعداًچهار 

 مشـرّف در کـاظمین بحـرم مطهـر     بعـداً  العاصمه الحدیث که در شارع الرشید قسمت معروف بجیدرخانه واقع است رفتـیم 
مـذاکراتی بـه    آقاي شهرستانی رفتیم و ضمناًشب مراجعت کردیم شب یکشنبه براي مالقات و تودیع شده و دو ساعت از 

گفتند دو روز قبل یکنفر نزد من آمد و اظهار کرد که من از طرف روحانیین و کشیشـان مسـیحی   میان آمد از جمله ایشان 
و تالوت میشود ما گوش میدهیم و بسیاري از شبهات و اند که از مواقعی که قرآن مجید در رادی ام و آنان اظهار داشته آمده

ایراداتی که بر مسلمین داشتیم مرتفع شده یا کمتر گردیده و اگر آقاي شهرستانی اجازه دهند مائل هستیم با ایشان مالقـات  
گفتنـد جـواب   نموده و مذاکراتی کنیم که رفع بعضی شبهات ما را بنمایند و حسن تفاهم بیشتري بین ما ایجاد شود ایشـان  

دادم که به هر نوع آنها براي مذاکره بخواهند چه آنها به منزل من بیایند یا جاي دیگر معین کنند من حاضرم سپس گفتنـد  
امروز باید از این قبیل طرق و از راه رفع شبهه از اینها باسالم خدمت کرد نه آنکه تنها تمام عمـر را در مدرسـه و تحصـیل    

معتقد بخـدا هسـتند دوسـتی    دنیاي خارج اسالم رابطه پیدا کرد و آنها را تبلیغ نمود بلکه با کسانیکه امروز باید با  .گذارنید
کرد که بتوانیم در رفع شبهات منکرین خدا بکوشیم نه آنکه اغراض شخصی و مادي را بکار انداخته و اختالفات داخلـی  

ایـن   صـی خـود را بـر مصـالح اجتمـاعی مقـدم دانسـته و       را دامن زنیم متاسفانه بسیاري از روحانیین و طالب مـا منـافع شخ  
د و اگر یکی از امور اجتماعی بـا منـافع شخصـی آنهـا مبانیـت داشـته باشـد بـا تمـام قـوا           نکن اختالفات داخلی را ایجاد می

وجـود  میکوشند که آنرا از بین ببرند تا لطمه بنفع شخصی آنها وارد نیاید و در میان علماي اهل سنت ایـن اغـراض بیشـتر م   
است و مخالفت بیشتر آنها با شیعه نیز از روي غرض شخصی است و از روي تحقیق و تعصب مذهبی نیست در سایر امور 

نگارنده عرض کردم سبب اولی پیدایش اختالفات مذهبی همین اغراض شخصـی بـوده و اگـر     .نیز همین اغراض را دارند
بودند و یک مرام و آرمان میداشتند ایـن   متوجه یک مقصد می) ص(بود و همه مسلمین مانند زمان پیغمبر  این اغراض نمی

ایشان تصدیق نمودنـد و پـس از قـدري مـذاکرات      .پیدا نشده و اسالم در همه جا نفوذ پیدا نموده عالمگیر میشد اتاختالف
  .خصوصی خداحافظی کرده بیرون آمدیم
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  بسوي ایران
  حرکت از بغداد 

ش بعد از ظهر با قطار سریع السیر که داراي وسایل تهویه و گرم کردن نیز بود با آقاي ربیع االول ساعت ش 21روز یکشنبه 
االمین حرکت کردیم و شب در بین راه بوده صبح ساعت نـه وارد معقـل    حاج میرعمادي و آقاي حاج سید ابوالقاسم روح

العرب مقابـل آبـادان واقـع و مـرز عـراق                                                              بسیبه که در ساحل شط ایستگاه بصره شدیم و از آنجا با اتومبیل سواري مستقیماً
میباشد رفتیم جاده بین بصره و سیبه خیلی با صفا و بیشتر آن از وسط باغـات و نخلسـتانها میگـذرد و تمـام آنهـم آسـفالت       

و بـه منـزل    .ها با قـایق بـه آبـادان رفتـیم     ز ثبت گذرنامهدر حدود یکساعت و سه ربع بین راه بودیم و در آنجا پس ا .است
براي دیدن بدانجا   باشند وارد شدیم و رفقاء آقاي علی اصغر پارسازاد معاون فرمانداري که از دوستان و برادران ایمانی می

سابق میباشند بـا  آمدند روز بعد قدري در شهر گردش نموده وعصر آقاي رامتین رئیس اداره کار خوزستان که از دوستان 
علی تمدن دوست کارمند اداره کار کـه از اخـوان ایمـانی     محمددیگر از دوستان دیدن نمودند و شب به منزل آقاي جمع 

پاالیشـگاه نفـت آبـادان از مهمتـرین و جـامعترین       .روز بعد براي دیدن کارخانه نفت و تاسیسـات آن رفتـیم   .میباشند رفتیم
هـاي سرشـاري هـم بـرده اسـت ولـی        رکت نفت زحمات زیادي در آن کشیده و اسـتفاده پاالیشگاههاي دنیا محسوب و ش

  .رعایت حقوق دولت ایران را نکرده و نمیکند
بعد از تماشاي آنجا ظهر طبق وعده قبلی به خرمشهر منزل آقاي رضائی زاده رفتیم و در آنجا که بودیم آقـاي آقـا مهـدي    

بزرگ و از بزرگان سلسـله عرفـان و ملقـب بوفـا علـی هسـتند بـا چنـد نفـر از           مجتهد سلیمانی تنکابنی که از علماء 123آقا 
  .دوستان که از تهران حرکت کرده بودند تشریف آورده و خدمتشان رسیدیم

شب به آبادان مراجعت کرده عصر پنجشنبه براي بازدید آقاي خوشـنویس رئـیس اداره عمـومی و سیاسـی شـرکت نفـت       
اهللا  هاي دختري حضـرت شـاه نعمـت    آمده و خیلی اظهار محبت نمودند و از احفاد و نوه انگلیس و ایران که براي مالقات

 محمدبزرگـوارم آقـاي حـاج مالسـلطان     االول کـه مصـادف بـا شـب شـهادت جـد       ربیع 26شب جمعه  .ولی میباشند رفتیم
  .صیبت نمودندسلطانعلیشاه بود در منزل آقاي دکتر حرباء به خواهش ایشان مجتمع بوده و چند نفر ذکر م

  سلطانعلیشاه  محمدحاج مالسلطان
د بن مـال دوسـت    محمدبن مالسطان محمداز اهالی گناباد و فرزند مال حیدر  محمدجناب حاج مالسلطان بـن مالنـور    محمـ

ر و طائفه آنها بطائفه بیچاره شهرت داشته و وجه تسمیه آنسـت کـه دو نفـر از اجـداد آنهـا د     بن حاج قاسمعلی بوده  محمد
از مالزمین حضرت و مورد لطف بوده و در یکی از مواقع از طرف قرین الشرف آنحضـرت از راه  ) ع(زمان حضرت رضا 

بـراي خـود نگاهداشـتند و در زمـان صـفویه از طـرف        مالطفت بخطاب بیچاره مخاطب گردیدند و آنها این نام را افتخـاراً 
   .هم در این باب صادر شده که اکنون موجود استسالطین صفویه از پرداخت مالیات معاف بودند و فرمانی 

پدر ایشان در سال  محمدقمري متولد شده و مالحیدر  1251االولی سال  جمادي 28در شب سه شنبه  محمدحاج مالسلطان
 بعـداً  قمري در هفتاد سالگی بعزم سفر کربالء از گناباد بیرون آمده و از آنجا بـه قصـد هندوسـتان حرکـت کـرده و      1254

در شش سالگی به مکتب رفت و بواسطه هوش سرشاري که داشت در مـدت   محمدحاج مالسلطان  .فقود االثر شده بودم
بواسطه پریشانی ونا داري مجبور به ترك تحصیل گردیـد و از طـرف    بعداً ط نویس و قرآن خوان شده ولیخیلی کمی خ
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ند که یکـی از دهـات   مدرسه بیلُدر  درهفده سالگی مجدداًعلی به گوسفند چرانی اشتغال ورزید و  محمدبرادر بزرگتر مال
ت و علوم دینی نمود و سپس از آنجا بـه مشـهد رفتـه چنـد سـالی در آنجـا بـه تحصـیل         گناباد است شروع به تحصیل عربی

 پرداخت آنگاه مدتی در عتبات عالیات و سبزوار به تحصیل علوم اشتغال داشت و نزد مرحوم حاج مالهادي سـبزواري بـه  
بی خود بـود وعلـوم معنـوي را جویـا بـود تـا آنکـه        لاستفاده پرداخت ولی منظور باالتري داشت و در جستجوي گمشده ق

 محمدکاظم سعادتعلشاه اصفهانی به قصد تشرف به مشهد مقدس وارد سبزوار شد و حاج مالسـلطان  محمدجناب حاج آقا 
مالهادي براي دیدن ایشان رفتـه و در آنجـا مجـذوب شـدند و      با چند نفر دیگر از طالب بدستور و راهنمایی مرحوم حاج

کاظم بدنبال ایشان روان و به گنابـاد آمـده از آنجـا از راه یـزد      محمدپس از حرکت جناب حاج آقا  محمدحاج مالسلطان
عازم اصفهان شد و در آنجا خدمت ایشـان رسـیده تلقـین ذکـر و فکـر یافـت و در مرحلـه سـلوك وارد گردیـد و سـپس           
برحسب امر پیر مراجعت به گناباد کرد و باصبیه مرحوم حاج مال علی بیدختی ازدواج نمود آنگاه مجدد به اصفهان رفـت  

قمري اجازه راهنمائی و دستگیري یافته و  1284شوال  18و پس از چندي ریاضت و مجاهدت در سیر و سلوك در تاریخ 
ن و سلطانعلیشاه لقب یافت و پس از آنهم چند بـار بـراي زیـارت    کاظم براي جانشینی تعیی محمداز طرف جناب حاج آقا 

جاودانی رحلـت   قمري ازین جهان فانی بعالم 1293م محر 22پیر مسافرت نمود پس از آنکه جناب سعادتعلیشاه در تاریخ 
اصـلی   و در مقـرّ  دار شده شیخ سـجاده گردیـد   اللهیه عهده وائی و راهنمائی را در سلسله نعمۀپیشفرمود جناب سلطانعلیشاه 

خود بیدخت که از دهات گناباد است سکونت گزید و با آنکه عده بسیاري خواهش کردند که در یکی از شهرهاي مهـم  
سکونت گزیند تا همه کس بتوانند خدمت ایشان برسند ولی ایشان قبول نکرده و گمنامی و سـکونت در ده را تـرجیح داد   

د و با آنکه گناباد در نهایت گمنامی بود از آن به بعد بواسطه شهرت نام ایشـان  و فقراء از اطراف و اکناف خدمتش میرسن
   .در همه جا مشهور گردید

علماء و اعیان گناباد در ابتداي امر که نام ایشان موجب شهرت گناباد شده و ضمنا موجـب شـهرت آنـان نیـز میگردیـد از      
دیدند نام آنان تحت الشعاع واقع شده و وجـود ایشـان مخـالف     اینرو محبت و موافقت با ایشان داشتند ولی به تدریج چون

منافع مادي آنان است شروع به مخالفت و دشمنی با ایشان نمودند ولی ایشان با همه نهایت محبت را داشتند و بدیهاي آنها 
  .را بنیکی جبران میکردند

با آقایـان علمـاء و مراجـع تقلیـد مالقـات       شد و در مراجعت در عتبات عالیات مشرّفقمري به مکه معظمه  1305در سال 
نموده مورد محبت و احترام معظم لهم واقع گردید و در سایر شهرها هم مورد احترام علماء و رجال واقع شده و نام ایشان 

بعضی شده وعداوت آنها بیشتر گردیـد لـیکن آنجنـاب بـا همـه بـه       حسد در بالد شهرت یافت ولی این امر موجب هیجان 
کـرد ولـی غـرض و     نمودند احترام و محبت مـی  اظهار دشمنی می نمود حتی کسانی را که علناً و مدارات رفتار میمهربانی 

ي کـه بـا بعـض فقـراء پیـدا شـده بـود سـبب گردیـد          بعضی اختالفات ماد در ازدیاد بود مخصوصاً حسادت مغرضین دائماً
رفت پیروان ایشـان بواسـطه بسـتگی بـا ایشـان اسـت       دشمنی آنها نسبت به آنجناب شدت یافت و گمان میکردند علت پیش

هائی دیدند تا باالخره چند نفر را براي قتل ایشان حاضر کـرده   و تهیهها  ازینرو در صدد از بین بردن ایشان بر آمده و وسیله
ی قمري یک ساعت به اذان صبح که ایشان براي وضو بـه لـب آب در باغچـه کـوچک     1327االول  ربیع 26و در شب شنبه 

که متصل به منزل ایشان بود آمده هنگام اشتغال به وضو از اطراف حمله کرده و گلـوي ایشـانرا فشـرده مخنـوق نمودنـد و      
مقدسش به فضاي عالم قدس طیران نمود و جسد بی جان ایشان را در جوي آب انداختند و چون مدتی طول کشـید  روح 

گمان کرده بودند حالت بیهوشی یا سکته پیش آمده ولی پس از و خبري از ایشان نشد اهل منزل به لب جوي آب آمده و 
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یه آگـاه گردیدنـد و جنـازه را بـا     اند و فریاد و ناله آنها بلند شد و همه مردم از قضـ  ساعتی متوجه شدند ایشانرا شهید نموده
نجنـاب مطـاف   اي دفـن نمودنـد و اکنـون مـزار آ     بیدخت روي تپـه  )جنوب غربی(لیل تمام حرکت داده در طرف قبلی تج

فرزند و جانشـین ایشـان جنـاب آقـاي      بعداً ناب حاج مالعلی نورعلیشاه وفرزند و جانشین ایشان ج .اللهی است فقراي نعمه
حسن صالح علیشاه روحی فداه پدر بزرگوار نگارنده در تعمیـرات آن مکـان متبـرك کوشـیده و اکنـون       محمدحاج شیخ 

   .و متفرعات زیادي است 124صحن و حسینیه مزار ایشان داراي گنبد و بارگاه و چند 
  دنباله سفر 

کردیم و روز شنبه و یکشنبه در اهواز بمالقات دوستان  توقّفروز جمعه بعد ازظهر بطرف اهواز حرکت و شب در اهواز 
خط آهن از اهواز حرکـت و شـب در    اساعت هفت و چهل دقیقه بماه دی 18ربیع االول مطابق  29مشغول و صبح دوشنبه 

د خلـف الصـدق مرحـوم حـاج میـرزا       125خان راستین محمداعت ده و نیم وارد اراك شدیم و به منزل آقاي حاج س محمـ 
 .علیخـان مجتهــد عراقــی کـه از اعیــان و معــروفین عــراق و از فقـراء بزرگــوار مــاذون در امامـت جماعــت میباشــند رفتــیم    

گی زیاد شده بود ولی از ایستگاه دورود تبدیل به برف شد آمد و بین راه هم بارند يدوروزیکه در اهواز بودیم باران زیاد
و در اراك برف مفصلی باریده و هوا به شدت سرد بود و براي ما که در تمام مسافرت گرفتار سرماي شدید نشـده بـودیم   

   .خیلی موثر بود
و اطـراف نیـز جمعـی بـراي     زنـد   نموده و دوستان را مالقات و از دوستان بروجـرد و مالیـر وشـاه    توقّفدر اراك سه روز 

خط آهن حرکت نموده صـبح سـاعت هفتـه و چهـل و پـنج دقیقـه وارد تهـران         قات آمدند شب جمعه ساعت یازده بامال
  .شدیم

  تهران 
موقع ورود به تهران رفقاء و دوستان اظهار محبت نموده و استقبال کردند و مانند هر سفر بـه منـزل آقـاي دکتـر علـی نـور       

ز مردان بزرگوار نیک و از فقراي با صدق و ثابت قدم وبا معرفت میباشند و صـبیه ایشـان خـانواده فقیـر     که ا )نورالحکماء(
نمودنـد در   بانهایت عشق و عالقه پذیرائی خیلی مفصل می توقّفهستند ورود نموده و ایشان در تمام سفرها در تمام مدت 

  .نگارنده همیشه رهین محبتهاي ایشان میباشماین سفر بیش از سفرهاي گذشته اشتیاق وعالقه ابراز داشتند 
تهران مرتب مشغول مالقات و پذیرائی دوستان و محترمین که اظهار لطف نمودند بودم از جملـه آقـاي    توقّفدر روزهاي 

از سـابق هـم اظهـار     .باشند مالقـات نمـودم   دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران را که دانشمندي فرزانه و روشنفکر می
با نگارنده داشتند ایشان مدتها در نجف اشرف تحصیل نمـوده و بـه درك اجـازه اجتهـاد نائـل گردیدنـد سـپس بـه          لطف

د خـود آقـاي سـید     پس از فوت عم .سوئیس رفته و دوره حقوق را گذرانده دانشنامه دکتراي حقوق را گرفتند امـام   محمـ
ي خـود  امـام جمعـه تعیـین و در زمـان تصـد      شمسـی از طـرف اعلحضـرت همـایونی بسـمت      1324جمعه در اواخـر سـال   

جه عمـوم  اصالحاتی در وضع مسجد سلطانی و موقوفات آن به عمل آورده و به وضع آنجا سر و صورتی دادند و مورد تو
مورد حمله یک نفر واقع  1329التقریب نیز ارتباط دارند و منظور آنها را ترویج میکنند در مرداد  باشند و با جمعیۀ واقع می

                                                
ی از قبیـل  پس از رحلت پدر بزرگوار نیز نگارنـده بنـا بـه میـل آنحضـرت تعمیـرات را تعقیـب نمـوده و سـاختمانهائ          - 124

 .باشم هائی و صل بصحن و غیر آنها انجام داده و اکنون نیز مشغول می کتابخانه و حسینیه و مهمانسرا و سراچه
 .قمري مجاز در تلقین ذکر و فکر گردیده درویش رونقعلی لقب یافتند 1374شعبان سال  15در تاریخ  - 125
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در بیمارسـتان  چند ضربت چاقو در اطراف گردن ایشان کارگر شد و اعصاب طرف راست را قطـع کـرد و چنـد روزي    و 
موثر واقع شده و عـوارض قـدري مرتفـع گردیـد      تاًمعالجه بسوئیس عزیمت نمودند و هر چند معالجات نسببراي  بعداً بوده

تنفس ایشان هم در موقـع  راست به زحمت هستند و  ولی متاسفانه بر اثر قطع اعصاب طرف راست در حرکت دادن دست
نگارنـده از طـرف    .باشـند  بشـاش مـی   عین حال شاکر و همیشه گشـاده رو و شود ولی ایشان در  چار زحمت میخوابیدن د

جناب آقاي والد ابالغ سالم نموده و تاثرات خود را نیز عرضه داشـتم و ایشـان شـرح کارهـاي خـود و علـت مخالفتهـاي        
  .مورد آنها گله کردند را ذکر نمودند و از مخالفتهاي بی بعضی اشخاص
د آقاي حـاج میرسـید   اهللا  آیتشنبه خدمت  عصر روز سه بهبهـانی فرزنـد مرحـوم آقـاي سـید عبـداهللا بهبهـانی کـه از          محمـ

خودشـان  معظم له از علماي بزرگ و مورد وثوق اهالی تهران میباشـند و بطوریکـه    .ت ایران بودند رفتیمسین مشروطیؤسم
با نگارنده از سابق اظهار لطف داشـتند ازینـرو دریـن موقـع نیـز خیلـی ابـراز         .اند قمري متولد شده 1291میفرمودند در سال 

وعربستان سعودي پرسیدند و نگارنده جواب دادم و پس از مذاکرات خصوصی دیگري  حجاجمالطفت نموده و از وضع 
شریعت سنگلجی کـه   محمداالسالم آقاي  صبح روز جمعه حضرت حجه .که شد نگارنده خداحافظی نموده بیرون آمدیم

بعد از برادر خود مرحوم شریعت جاي ایشانرا گرفته و به تـرویج مـرام ایشـان اشـتغال دارنـد بـراي دیـدن آمـدن ایشـان از          
موهومـاتی کـه    دانشمندان بزرگ دینی و معروف تهران و در امور دینی عقائد مخصوصی دارند و معتقدند باید خرافات و

در دین رخنه کرده و اسباب خرابی اجتماعی واخالقی مسلمین شده برطرف گردد و توحید کامل در همـه مراتـب ظهـور    
  .کند

اختالفات مسلمین نیز باعث ضعف و زبونی آنها است باید آنها را بـه یکـدیگر نزدیـک نمـود و تالیفـاتی هـم دریـن بـاب         
ایشان سالها است کـه بـا نگارنـده لطـف دارنـد و در هـر سـفر مالقـات          .اشتغال دارند اند و در منبر هم بوعظ و تبلیغ نموده
ام نسبت به مولوي عقیده کاملی داشته و بیشتر اشعار مثنوي را هم از حفظ دارند و در موارد لزوم به اشعار و کلمات  ه نمود

ار که از دانشمندان بزرگ تهران و از اسـاتید  روز بعد عالمه جلیل آقاي سید کاظم عص .او و سایر بزرگان استشهاد میکنند
نگارنده مدتها در خدمت ایشان تلمذ نموده و مقداري از شفاي شیخ ابـوعلی را نـزد ایشـان     .معروف میباشند دیدن نمودند

ام ایشان پس از اخذ اجاره اجتهاد در نجف اشرف براي تحصیالت جدیده به پاریس رفته و مدتی در آنجا اشـتغال   خوانده
  .باشند اند و اکنون مورد توجه عموم طبقات تهران می داشته

درین چند روزه با عده دیگري از علماء و روحانیین و طالب نیز مالقات دست داد و آشنائی حاصل شد و از مـذاکرات و  
لـی چـون   هاي علمی نمودم و با بسیاري از رجال سیاست نیـز آشـنائی پیـدا شـده و دیـدن نمودنـد و       مجالست آنان استفاده

  .نمودیم نگارنده وارد در سیاست نیستم به مذاکرات علمی و تاریخی اکتفا می
  ؟دهم ربیع الثانی آیا لفظ عاشوراي ثانی و یا عاشوراي رضوي صحیح است

الثانی واقع شده و بـراي شـیعه بـه خصـوص ایرانیـان       مناسبت نیست از موضوع مهم تاریخی که در روز دهم ربیع درینجا بی
   :لی خراسان اهمیت کامل دارد یاد نمایمویژه اها
از طرف سربازان تـزاري بـه تـوپ بسـته شـد و جمعـی از       ) ع(الثانی گنبد مطهر رضوي  قمري روز دهم ربیع 1330در سال 

هـا و ضـریح مطهـر خـونین شـد و گنبـد متبـرك بـر اثـر           ائرین در حرم مطهر مقتول گردیدند و در و دیوار حرم و فـرش ز
  .راخ گردیدهاي توپ سو گلوله

واقع شد مانند آب بسـتن متوکـل خلیفـه عباسـی بـه      ) ع(این قضیه مهم و هتک حرمتی که نسبت به آستان مقدس رضوي 
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و نظـائر آنهـا کـه در    ) ع(حائر حسینی و حمله قرامطه به حرم خدا و هجوم وهابیان به حرم متبـرك حضـرت سیدالشـهداء    
به موده و همه را سوگوار و عزادار کرد زیرا خاکی هم که بستگی بابدان طیتاثیر عمیقی در روحیه شیعه ن ،اسالم واقع شده

و پیشوایان دین داشته باشد بواسطه همان اضافه تشریفیه مقدس و متبرك و مورد احتـرام و عالقـه پیـروان و    ) ع(ائمه هدي 
   .دوستداران آن بزرگواران است

دي مهبط ارواح ملکوتی صفات و جانهاي پاکی بوده دارد آثاري و البته چون این خاك بستگی به آن ابدان مطهره که چن
الـدعا یعنـی اگـر     اجابـۀ  تربته الشفاء و فی تحت قبتهرسیده و فی ) ع(ن مترتب است که درباره بارگاه حسینی آهم بالتبع بر 

شـود از بیمـاري    کسی در آن مقام مقدس با توسل قلبی و التجاي حقیقی به خاکی که بستگی به آن تن پاك دارد متوسـل 
   .رها شده و شفا داده میشود و اگر از روي خلوص و توجه کامل خدا را بخواند اجابت میشود

  در آن در حاجت خود از خدا خواه    خدا را چون نظر بر آن مقام است 
ین امور باشد از این رو کسانیکه مرتکب ا پس توهین به قبور مطهره آن بزرگواران در حقیقت هتک حرمت خود آنان می

شدند به کیفر کردار زشت خود رسیدند چنانکه بعد از قضیه توپ بستن نیز مسببین نتیجه عمل شوم و کـردار زشـت خـود    
  .را دیده و دولت مقتدر تزاري نیز سقوط کرده به کلی از هم پاشید
و اذیت و آزار و کشتن خود ت آن به قدر صدمه زدن البته این قبیل قضایا از نظر مذهبی خیلی مهم و موثر است ولی اهمی

که بـه فرمـایش ائمـه هـدي بزرگتـرین وقـایع جانسـوز        ) ع(آن بزرگواران نیست مخصوصا قضیه کربالء و شهادت حسین 
تاریخ بشریت است از اینرو نباید قضیه توپ بستن را در ردیف قضیه کـربالء قـرار داد و اطـالق کلمـه عاشـوراء خـواه بـا        

با افزودن لفظ ثانی به نظر نگارنده درین باب خالف ادب بلکه توهین به قضیه عاشـورا   ضمیمه نمودن کلمه رضوي وخواه
انـد زیـرا    ر قضیه عاشـورا داشـته  و بزرگان دین مبین اسالم و تشیع از ترویج و تذکّ) ع(و مخالف منظوریست که ائمه هدي 

د اصابت گلوله توپ واقع گردید با بدن مقایسه بین خاك وگل با جان و دل یعنی تشبیه نمودن گنبد مطهر رضوي که مور
باشد زیرا اهمیت عاشوراء به واسطه ایـن اسـت کـه     الفارق می که جان همه عالم است قیاس مع) ع(و قلب مبارك حسینی 

جان نثار خود از همه چیز گذشته و در مقابل ظلم و جـور دولـت امـوي و    با جمعی از یاران فداکار و اصحاب ) ع(حسین 
ـ     ه آنها سر تسلیم فرود نیاوردند و در راه احیاي صفات انسانیخالفت غاصبان ت و ت و احکـام دیانـت مقدسـه اسـالم و حری

و شمشیر دشمن قرار دادنـد و مقصـود اصـلی و هـدف حقیقـی       همساوات فداکاري کامل نمودند و خود را هدف تیر و نیز
فرو ت شنایع و اعمال خالف دیانت بلکه انسانی آنها فقط حق وحقیقت بود و طرف مقابل بر عکس از هیچیک از فجایع و

فـداکاري آن   و گزار نکرد و بطور خالصه این قضیه نمونه کامل براي شناختن حق و باطل در جمیـع مراتـب بـود و رفتـار    
امیه نیز باطل محض را نشان داد ت و توحش بنیبزرگوار و یارانش ظهور حق و حقیقت را روشن کرد و سبعی.  

و یـاران او سـر   ) ع(دادند تا شیعه از رفتار وگفتار حضرت حسین  ت زیاد میبه تذکر این واقعه اهمی) ع(ه هدي از اینرو ائم
» الیـوم کیومـک   « مشق گیرند و راه فداکاري و از خود گذشتگی را بیاموزند و باطل محض را نیز بشناسند و دریـن بـاب   

د بود و اخبار دیگري نیز در این باب رسیده کـه داللـت دارد بـر    رسیده یعنی روزي مانند روز تو اي حسین نبوده و نخواه
اینکه قضیه عاشوراء مهمترین واقعه جانگداز تاریخی و دینی است که در عالم واقع شده و منظـور آن بـوده کـه بفهماننـد     

حضرت  صوصاًاست و مخ) ع(و علی ) ص( محمداین قضیه در عالم منحصر بفرد و بزرگترین سر مشق کامل براي پیروان 
ت بیشتري میدادندرضا به تذکر آن اهمی.  

براي شیعه از جهت اینکه توهین و هتک  ت زیادي که دارد و مخصوصاًولی قضیه توپ بستن به گنبد مطهر رضوي با اهمی
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 هر چند که خودمـان نیـز  (بود  یحرمت نسبت به بارگاه ومرقد پاك یکی از پیشوایان بزرگ تشیع بود مصیبت خیلی بزرگ
مع ذلـک نمیتـوانیم آنـرا     )تقصیر نبوده و در انجام وظیفه کوتاهی کردیم در آن قضیه مانند سایر مصائب وارده بر اسالم بی

در ردیف قضیه عاشوراء قرار دهیم زیرا اهمیتی راکه قضیه عاشوراء از همه جهات دارد بهیچوجه نه در این قضیه و نـه در  
 مرتکبین قضیه عاشوراء ادعاي اسالم نموده و به نام پیـروي از دیانـت اسـالم و جـد     چه اوال .وجود نداردسایر قضایا اصال 
هدف و منظور آنها از بین بردن جـان عـالم و مظهـر کامـل حـق و       این امر فجیع را مرتکب شدند ثانیاً) ع(بزرگوار حسین 

هدف تیر خـود قـرار دادنـد ولـی در      ه و بزرگترین پیشواي جامعه بشریت بود و قلب مبارك او رامجموعه محسنات انسانی
گنبد مطهر  ظاهراًاقدام نکردند ثالثا منظور آنها  مرتکبین از دیانت اسالم خارج بوده و به نام دیانت اصالً ،قضیه توپ بستن

بود نه قلب امام و کسانی هم که در حرم مطهر کشته شدند هر چند در حقیقت سعادت شـهادت را دریافتنـد ولـی آنهـا را     
  .مقایسه نمود) ع(وان با یاران حسین ت نمی

البته فرق بین این دو قضیه یکی دو تا نیسـت و بهیچوجـه قابـل     )میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است(
  .بقصیده دعبل اضافه فرمودند) ع(بیتی هم که حضرت رضا  .مقایسه با یکدیگر نیستند

  االحشاء من حرقات تو قدت     و قبر بطوس یا لها من مصیبۀ
باشد و چون اشعار او اشاره به قبور ائمـه قبـل و اهـل بیـت      در آنجا واقع شده می بعداً منظور اشاره به شهادت خودشان که

بوده آنحضرت نیز در آن بیت قبر خود را اشاره فرمود و بر فرض هم اشاره بمصائب قبر مطهر باشد اشاره به آن نیست که 
  .باشد می  در ردیف عاشوراء

ثـانی    هم نسبت به پیشوایان دیـن و قبـور آنـان گردیـده و هیچکـدام از آنهـا را عاشـوراء        بلکه مصائب و توهینهاي بیشتري
اند مثال قضیه قتل و غارت و هتاکیهاي و هابیان نسبت به عتبات عالیات و قبور ائمه بقیع و همچنین حملـه قرامطـه بـه     نگفته

و همچنین قضیه آب بستن به حـائر حسـینی کـه در زمـان متوکـل واقـع شـد و امثـال ایـن          االسواد  خانه کعبه و بردن حجر 
قضایاي مهمت بیشتر از قضیه توپ بستن نباشد کمتـر نیسـت مـع ذلـک     ه که نسبت به اماکن متبرکه واقع شده اگر در اهمی

ه از خود یزید در سـال دوم و  بلکه دو کار شنیع و دو عمل خالف بزرگ دیگري ک .این نام روي آنها گذاشته نشده است
گردیـد و در  ) ع(سوم سلطنتش سر زد به این نام مشهور نگردید زیرا یزید در سال اول سلطنت خود مرتکـب قتـل حسـین    

سال دوم حمله به مدینه منوره نمود و در آنجا قتل عام کرد و اسب در مسجد مقدس نبوي بست و چند صد نفر از صـحابه  
ر حضرت به قتل رسانید و سه روز تمام به قشـون نانجیـب وحشـی و درنـده خـود در مدینـه آزادي       را پهلوي قب) ع(پیغمبر 

نهـی  ) ص(جامعـه مسـلمین اسـت در صـورتیکه حضـرت رسـول       کامل داد که فجایعی را که مرتکب شدند موجب ننگ 
کـه در مکـه دعـوي خالفـت      در سال سوم هم بـا عبـداهللا بـن زبیـر     .صریح از اذیت و آزار مردم مدینه و انصار فرموده بود

داشت جنگ کرد و منجنیق گذاشت و سنگ و آتش به مسجد الحرام ریخت در صورتیکه طبـق صـریح آیـه قـرآن مکـه      
محل امن و امان است و هیچیک از این دو قضیه بزرگ که هر مسلمی از شـنیدن جزئیـات آن برخـود میلـرزد بـه اهمیـت       

را عاشـوراي رضـوي نگفتنـد در    ) ع(د بلکه قضیه شهادت خـود حضـرت رضـا    عاشوراء نیستند و این نام را به خود نگرفتن
بود براي شهادت خود آنحضرت مناسب تر از قضیه توپ بستن بود و شهادت و رحلت  صورتیکه اگر این اسم صحیح می

رحلـت   نیز چه ائمه قبل از آنحضرت و چه ائمه بعد هیچیک به اهمیـت عاشـوراء نبـود و حتـی قضـیه     ) ع(سایر ائمه هدي 
را دارا نبودنـد  ) ع(ت قضیه حسین ت اجتماعی و جامعیآن اهمی) ع(منین و شهادت حضرت امیر المؤ) ص(رسول  حضرت

قرار ندادند و ان ) ع(نیز شهادت هیچیک از ائمه را در ردیف شهادت حسین ) ع(و ائمه هدي ) ع(بلکه خود حضرت رضا 



148 

ا شرح فوق و نظر به اینکه منظور پیشـوایان دیـن ایـن بـوده کـه مـردم از       ب .فرمودند» فابک علی جدي الحسین  «کنت باکیا 
اسرار و رموز قضیه کربالء متوجه اسرار سلوك و احکام دیانت و صفات انسانیت شوند و تعلیم گیرند نه آنکه بـه روضـه   

یـا رضـوي موجـب    برد کـه نـام عاشـورا ثـاي      هر شخص منصفی اگر دقت کند پی می ،خوانی و گریه و زاري اکتفاء کنند
باشد و خالف منظور آن بزرگواران  که هیچیک این نام را نداشتند می) ع(توهین به قضیه عاشورا و شهادت حضرت رضا 
انـد یـا    ر گفتـه و متوجـه معایـب آن نشـده    ق و تفکّاند یا از روي عدم تعم است و کسانیکه در ابتداء این کلمه را ذکر کرده

و عبارت الیوم کیومک هم تصریح است به اینکه هیچ روزي در ردیـف روز عاشـوراء   اغراض دیگري در بین بوده است 
  .نیست

  قم 
باشـند و   ساعت نه با آقاي حاج میر عمادي و آقاي سید علی اشرف قانعی کـه از نیکـان مـی    2/1370) ع( 12صبح یکشنبه 

ه بظهـر وارد قـم شـدیم و مسـتقیما     کاظم دهقانی که از اهالی بیدخت است بطرف قم حرکت کردیم و یکربع مانـد  محمد
ت کاملی دارنـد  شریعت که از دوستان و برادران و بدرستی و صحت عمل و دیانت معروفی محمدبراي مالقات آقاي سید 

  .و مورد قبول عموم میبباشند رفتیم
میـان اهـالی آنجـا بـیش از      ت داشته در اوائل اسالم نیز شیعه درشهر قم از شهرهاي قدیمی ایران و قبل از اسالم نیز معروفی

بـن بابویـه و    126اند که به قمیین معـروف میباشـند ماننـد علـی      سایر بالد بوده و علماي بسیاري از شیعه در آنجا ظهور کرده
  .بن علی معروف به شیخ صدوق که از بزرگان معروف شیعه میباشند 127محمد

ی نسبت به آن حضـرت  برد اهالی آنجا بندگی تام به خراسان تشریف می) ع(موقعی هم که حضرت علی بن موسی الرضا 
ابراز داشتند و پس از چندي که خواهر بزرگوارش فاطمه براي زیارت آنحضرت به خراسان میرفت مـورد اسـتقبال شـایان    
اهالی واقع شد ولی متاسفانه در این موقع خبر رحلت حضرت به گوش او رسید و در همانجا از غصه و اندوه تـب کـرد و   

و احترام زیادي بر داشته دفـن کردنـد و امـروز مرقـد آن محترمـه       چندي از دنیا رحلت نمود و جنازه او را با تجلیل پس از
  .زیارتگاه عموم شیعه است

باشد و مجالس متعدده مباحثـه و   محل شیعه بوده امروز نیز مورد عالقه و از مراکز روحاینت می سابقاًشهر قم همانطور که 
ج شیخ عبدالکریم حائري یزدي که در آنجا سکونت ادر آن موجود میباشد و در زمان مرحوم آقاي حمذاکره علوم دینی 

آقاي بروجردي و چند نفر دیگر از مراجع تقلید در آنجا بافـاده مشـغول   آیت اهللا که  داشتند مورد توجه طالب بود و اخیراً
سه هـزار نفـر طـالب علـوم دینیـه در آنجـا بـه تحصـیل         ت زیادي پیدا کرده به طوریکه شنیده شد در حدود باشند اهمی می

  .اشتغال دارند
ولی افسوس که بیشتر اهالی آنجا فقط به همین ظواهر پرداخته و بوئی از حقیقـت بـه مشامشـان نرسـیده وگمـان کننـد کـه        

طـور نبـوده و   دارنـد در صـورتیکه شـیعه سـابق این     باشد و در مخالفت اهل دل جد دیانت فقط دانستن چند کلمه احکام می
عصـر   رابطه معنوي باحجۀ اند و فقهاي متقدمین قم با عرفان ارتباط داشته و غالباً جامع ظاهر و باطن و صورت و معنی بوده

                                                
 .وفات یافت 349ي شیعه در سال علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی از بزرگان فقها - 126
متولّـد گردیـد   ) ع(االمر  بن علی مشهور به صدوق از بزرگترین علماي شیعه و بدعاي حضرت صاحبمحمدابوجعفر  - 127

 .وفات یافت 318و در سال 
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منین و محل شیعه بوده اکتفاء کرده و گمان نیز این شهردار المؤ سابقاًعجل اهللا فرجه نیز داشتند و اهالی قم به افتخار اینکه 
  .اند ظاهر است و بس و از حقیقت دور افتاده برند تشیع همین

آقـاي   بعـداً  .شده و پس از زیارت و نماز به منزل آقاي شـریعت رفتـیم   مشرّفبه حرم مطهر نگارنده و همراهان اول ورود 
ایشان از علماي معروف قم و به تدریس فقـه و اصـول    .الدین مرعشی معروف به آقاي نجفی براي دیدن آمدند سید شهاب

در زهـد   .در علم انساب نیز متبحر و از علوم هیئت واسطرالب و ریاضیات هم مطلعنـد  .ال و امامت جماعت هم دارنداشتغ
مـوقعی کـه ورود نگارنـده را شـنیده      .کننـد  وتقوي معروف و مورد وثوق اهالی قم میباشند و باعرفاء نیز اظهار محبـت مـی  

رنده از آشنایی و مجالست با ایشـان خوشـوقت شـده مـانوس بـودم      بودند به دیدن آمده و خیلی اظهار محبت کردند و نگا
التقریب و کتب عرفانی مصر سئواالتی نموده و نگارنده نیـز جـواب دادم سـپس نگارنـده از      ایشان از اوضاع مصر و جمعیه

ند و هـزار نفـر میباشـ    128وعده طالب پرسیدم ایشان اظهار رضایت نموده گفتنـد در حـدود سـه    هاي علمی قم  وضع حوزه
  .مذاکرات دیگري نیز شد سپس ایشان خداحافظی نموده رفتند

عده دیگري از محترمین قم و روساي ادارات نیز از جمله آقاي حسین شیبانی رئیس کارخانه ریسباف قـم و آقـاي وثـوقی    
   .رئیس دارائی آقاي دولتشاهی رئیس فرهنگ دیدن نموده و اظهار محبت کردند

  .مند شدم لید شیعه سکونت دارند که نگارنده خدمت بیشتر آنها رسیدم و از محضر اشان بهرهدر قم چند نفر از مراجع تق
  بروجردي آیت اهللا 

اصـفهانی مـورد   اهللا  آیـت آقاي حاج آقا حسین بروجردي امروز مرجع تقلید بیشتر شیعه میباشند و پس از مرحـوم  آیت اهللا 
انـد قـبال در بروجـرد سـاکن بـوده و اخیـرا بـر حسـب          کونت گزیدهت اکثر شیعه را دارند و در قم ستوجه عموم و مرجعی

تقاضاي اهالی قم به آنجا آمدند پس از مرحوم آقاي اصفهانی از نجف اشرف و جاهاي دیگر از ایشان تقاضـا شـد کـه در    
ـ  نجف اقامت فرمایند ولی ایشان به واسطه کسالت مزاج نپذیرفتند ازینرو حوزه روحانی دا کـرده و  ت زیـادي پیـ  ت قـم اهمی

زنجـانی اظهـار میداشـتند مـاهی پنجـاه      آیت اهللا آقاي بروجردي اداره حوزه علمیه نجف را نیز به عهده گرفتند و بطوریکه 
قمـري و سـن ایشـان     1292تولد ایشان در سال  .کنند هزار تومان براي نجف میفرستند و امروز اکثر شیعه از ایشان تقلید می

  .129و در همه علوم قدیمه از معقول و منقول تبحر کامل دارند اکنون در حدود هشتاد سال است 
  اهللا فیض  تآی

د آقـاي حـاج میـرزا    آیـت اهللا  روز دوشنبه ساعت ده ونیم طبق وقتیکه قبال تعیین شـده بـود خـدمت     کـه از   130فـیض  محمـ
  .باشند رفتیم هاي مرحوم مالمحسن فیض می نواده

خود را در قم و عتبـات عالیـات بـه پایـان رسـانیده و امـروز از مراجـع         قمري متولد شده و تحصیالت 1293ایشان در سال 
موقعی که خدمتشان رسیدیم معظم له بـا روي گشـاده و مهربـانی کامـل مـا را پذیرفتنـد و احوالپرسـی         .شیعه میباشندتقلید 

رض نمـودم و ایشـان   از طرف آقاي والد سـالم عـ   بعداً نموده از کیفیت راه و سفر پرسیدند و نگارنده جواب عرض کردم
  .اظهار تشکر کرده سالم رساندند

                                                
 .البته این عدد تحقیقی نیست و تقریبی است - 128
 .دندرحلت نمو 1340دهم فروردین  مطابق 1380شوال  13در تاریخ  - 129
 .قمري وفات یافتند 1370االولی  جمادي 26شمسی مطابق  1329در روز چهاردهم اسفند  - 130
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بـه   آنگاه نگارنده نظریه ایشان را راجع به کشیدن تریاك پرسیدم ایشان فرمودند البته کشیدن تریاك بوضع فعلی هم مضـرّ 
تـرك آن  بدن و هم موجب اتالف مال است و حرام میبباشد و اعتیاد به آن جایز نیست ولی کسانیکه اعتیاد کامل دارند و 

براي آنان مقدور نیست و ممکن است موجب صدمه بسالمت مزاج باشد یا در موقعی که طبیب براي مرضـی اجـازه دهـد    
کنـد و درینصـورت    نگارنده درباره قسمت اول عرض کردم اگر حرام باشد حکم مشروبات الکلی را پیدا می .مانعی ندارد

ج بطوریکه ایجاد خطر نکند درصدد ترك بـر آیـد ایشـان تصـدیق     براي شخص معتاد هم حرام است لیکن بایستی به تدری
و اگر بهبودي در بعضـی امـراض ماننـد     در قسمت دوم عرض کردم کشیدن تریاك براي هیچ مرضی مفید نیست ،نمودند

فاء ماجعل اهللا فی الحرام ش« ر است ولی اثر قطعی ندارد و در خبر هم رسیده درد دندان پیدا شود موقتی است چون مخد«  
و ت آن در موقعی است که طبیب مفید بودن آنرا تشخیص دهـد  بنابراین نبایستی براي مرض مفید باشد ایشان فرمودند حلی

  تعیین موضوع به عهده پزشک است 
نقـدین مسـکوك باشـد در     کـه بایـد از   دم فرمودنـد مطـابق ظـاهر شـرایط زکـوة     اسکناس را نیز سئوال کـر  موضوع زکوة
ت نگارنده عرض کردم هر چند نقدین نیست چون پشتوانه آن نقدین است و اعتبـار آن بواسـطه همـان    نیس اسکناس زکوة

باشد حکم طال و نقره دارد و در واقع ما هر مقدار اسکناس داشته باشیم مانند این است که همـان مقـدار طـال و     پشتوانه می
مسکوك نیست بلکه  ایم فرمودند پشتوانه آن تماماً تهاسکناس را به جاي قبض طلب گرف نقره در بانک به امانت گذاشته و

شمس یا سایر جواهرات میباشد از اینرو باز هم نمیتوان قول به وجوب داد گفتم البتـه از نظـر ظـاهر احکـام همـانطور       غالباً
خالقـی و  ا قائـل شـویم و نظـر    تر آن باشد که در اسکناس هم بزکوةاست که میفرمائید ولی از نظر احتیاط گمان میکنم به

  .ید این میباشداجتماعی نیز مؤ
التقریب در مصر پرسیدم فرمودند البته تاسـیس آن خیلـی خـوب و اگـر مطـابق مـرام        سپس نظریه ایشان را راجع به جمعیۀ

اصلی جمعیت رفتار شود و اغراض سیاسی و شخصی در آن دخالت نکند میتواند خدمات بزرگی به جامعه اسالمی بنماید 
سسین آن بطوري کـه  مؤ نگارنده عرض کردم اتفاقاً .ت شیعه خیلی مفید است و باید بدان کمک نموداقلی مخصوصا براي

سیس این انجمن پرداختـه و  أاشخاص بی غرض و فقط به منظور نزدیک کردن مذاهب مختلفه اسالمی به ت عموماًام  شنیده
   .زحمات ایشان درین باب قابل تقدیر استتقی قمی هم درین باب خیلی زحمت کشیده و میکوشند و  محمدآقاي 

از نظریه دانشمندان مصر راجع به آقاي قمی پرسیدند عرض کردم رفتار ایشان مـورد تمجیـد و سـتایش عمـوم دانشـمندان      
التقریب  مات و مساعی ایشان در تأسیس جمعیۀاظهار عالقه به ایشان نموده و نسبت به اقد عموماًمصر است و روشنفکران 

  .پس از مذاکرات دیگري که در اطراف همین موضوعات به میان آمد خداحافظی نموده بیرون آمدیم .هستندخوشبین 
  صدر آیت اهللا 

 131ین صدر اصفهانیآقاي حاج سید صدرالدآیت اهللا عصر دو ساعت به غروب بر حسب تعیین وقت که شده بود خدمت 
  .رفتیم

ین عـاملی اصـفهانی بودنـد    ی که از اعقاب مرحوم حاج سید صدرالدایشان فرزند مرحوم آقاي سید اسماعیل صدر اصفهان
اند و عالوه بر دارا بودن علوم منقول ذوق حکمـت و عرفـان نیـز دارنـد از ینـرو       قمري متولد شده 1299میباشند و در سال 

                                                
در قـم بـه    1332قمـري مطـابق پـنجم دیمـاه      1373ربیـع الثـانی    19معظم له پس از کسالت ممتد در صبح روز شـنبه   - 131

 .مدفون گردیدند) ع(رحمت حق پیوستند و در جوار خواهر حضرت رضا 
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بـراي  ) ع(رت رضا موقع مالقات خیلی صمیمانه پذیرائی نمودند از جمله به نگارنده فرمودند موقعی که به حرم مطهر حض
شدید از طرف من هم آستان مبارك را ببوسید و عرض کنید هر چند از آستان مبارك دورم ولی بـه   مشرّفآستانه بوسی 

میباشم توجه خود را از من دریغ مفرما و شـفاي ظـاهر   ) ع(آن درگاه افتخار داشته و در جوار مرقد مطهر خواهرت بندگی 
از  بعـداً  .نموقع مبتلی بسینه تنگی شدیدي بودند کـه نمیتوانسـتند از منـزل بیـرون رونـد     و باطن عطا و عنایت کن چون در آ

نگارنده عرض کردم در ابتداء  ؟یت هالل اختالفی روي داد یا نهکرده پرسیدند که امسال هم در رؤ سوألاوضاع عربستان 
اه بود ولی پس از یکی دو روز از طرف حاکم ورود اختالفی نبود و همان پنجشنبه که در ایران غره بود در آنجا نیز اول م

ایرانی از من  حجاجشرع اعالمیه مبنی بر رویت هالل در شب چهارشنبه صادر شد و روز جمعه را عید گرفتند و بعضی از 
هـا هـم در    شخص میباشـد و افـق   توقّفی است که مورد پرسیدند جواب میدادم که چون مناط در رویت هالل همان محلّ

یت در همان محل سکونت است ازینرو من مطابق حکم آنها عمـل میکـنم ولـی    ؤف دارند و مناط در حکم ررویت اختال
  .ایرانی احتیاط کرده و روز شنبه را عید گرفتند حجاجبعض از 

 وت را تهییجاایشان فرمودند متابعت آنها درین مورد الزم است زیرا خود اختالف براي شیعه نتایج و اثرات بدي دارد وعد
فاوت دارد و ممکن است در آنجـا رویـت   تهاي مختلف قمیکند باضافه همانطور که تقریر نمودید حکم رویت نسبت به اف

یت وعدم آن بسته بـه  ؤشده باشد ولی در ایران قابل رویت نباشد عرض کردم اصول علمی نیز همین را حکم میکند زیرا ر
ه تفاوت افق در بعضی بالد مشرق خروج الشعاع نشـود ولـی در   خروج الشعاع و تحت الشعاع میباشد و ممکن است بواسط

یت باشد و مکه هم نسبت بـبالد  ؤبالد غربی بواسطه آنکه دیرتر غروب میشود تا موقع غروب خروج الشعاع بشود و قابل ر
  .طور است ایران همین

موافقت آنها الزم است چنانکه  یت نکند مع ذلکؤایشان فرمودندباضافه برفرض که اصول علمی هم حکم با مکان ر بعداً
ضحوا یوم یضحوا  "که اصال این طور اختالفی بین شیعه وسایرین پیدا نشده بلکه تصریح شده است  )ع (درزمان ائمه هدي 

کنند باید قربانی کرد وازنظر تقیه هم درست است والزم است  واین صریح است دراینکه همان روزي که آنها قربانی می  "
همه گناهان قابل آمرزش است مگر تـرك تقیـه وتضـییع     "رسیده است که فرموده  )ع(ي ازحضرت صادق چنان که خبر
وامروز الزم است که اختالفات موجوده بین شیعه وسنی حتی االمکان کم شود وحس خوشبینی درطرفین  "حقوق اخوان 

ـ   .کنند ر مینسبت به یکدیگر ایجاد گردد ولی متاستفانه بعض عوام شیعه برخالف این رفتا ه اختصـاص بـه زمـان    والبتـه تقی
   .معینی نداشته بلکه درهرزمان به تفاوت احوال واشخاص مجري است

  آیت اهللا خونساري 
د سپس ازخدمت ایشان مرخص شده وخدمت آیت اهللا حاج سـید   رسـیدیم ایشـان نیـز اول ورود     132تقـی خونسـاري   محمـ

   .معانقه نموده وخیلی اظهار محبت ومال طفت کردند
نمودنـد   سـوأل ازوضـع مـردم مصـرونظر آنهـا راجـع بـه شـیعه        وازاوضاع راه وخط سیرومشاهدات بین راه پرسیدند سـپس  

التقریب این بدبینی کمتر شـده معـذالک    پس ازتشکیل جمیعۀ خیلی بدبین بودند ولی اخیراً سابقاًنگارنده عرض کردم که 
بـه شـیعه بـدبین هسـتند چنانکـه روزي کـه درقنـاطر خیریـه بـودیم          عوام آنها که ازعقاید تشیع به کلی بی اطالعنـد خیلـی   

                                                
سـالگی بـدرود    65درهمـدان درسـن    1331شـهریور   17مطـابق   1371ه درروزجمعـه هفـتم ذیحجـه الحـرام     معظم لـ  - 132

 .  به خاك سپردند) ع (زندگانی نمودند وجنازه ایشان با تجلیل کامل به قم حمل ودرجوار مرقد مطهر خواهر حضرت رضا 
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 بعـداً  مسـجد بـاغ را نشـان داد ومادرآنجـا نمـاز خوانـدیم       وخواستیم درباغ آنجا نماز بخـوانیم یکـی ازباغهـاي آنجـا فـوراً     
ایرانیـان کافرنـد   ایـم   ازراهنماي ما ازمیهن ما پرسیده بود او گفته بود ایرانی هستند باغبان تعجب نموده گفته بـود مـا شـنیده   

دانشـمندان   .دیانـت هسـتند  آداب است وایرانیان خیلی عالقه منـد بـه     خوانند راهنما گفته بود اینها تهمت وافتراء نمی ونماز
ب کنند ولی اشخاص متعص آنها هم یک عده که منصف ترند وتعصب وغرض ندارند اظهار خوش بینی نسبت به شیعه می

نها زیاد است که گویی عداوت ذاتی با شـیعه دارنـد وتهمتهـا وافتـراء هـائی بـه شـیعه نسـبت         ولجوج ومغرض نیزدرمیان آ
   .شود می دهند که هرشخص منصف بیغرض ازشنیدن آنها مشمئزّ می

ـ    به حج شدم شیخ حسـن البنـاء   مشرّفکه من  1367ایشان فرمودند درذیحجه  مسـلمین مصـر نیـز    الت اخـوان  رئـیس جمعی
شـیعه    :وبـا انصـاف اسـت زیـرا گفـت     درمدینه منبر رفت وازبیانات او پی بردم که خیلی روشنفکر  بود ویک مرتبه مشرّف

گوینـد زیـرا علـی بـن      اظهار میکرد مـی   )ع (عقیده تازه مخصوصی ندارد بلکه همان عقیده اي را که خود علی بن ابیطالب 
 موده وحق اورا گرفته اند وشیعه هم همـین را حق اوست ودیگران بدون مجوز دخالت ن تمعتقد بودکه خالف  )ع(ابیطالب 

گویند بنابراین نمیتوان گفت این عقیده تازه ایجاد شده ومذهبی اختراعـی اسـت وایـن بهتـرین دلیـل برانصـاف داشـتن         می
   .اوست

ن ملل اسـالمی ورفـع اختالفـات بـین آنـا     اتّحاد  نگارنده عرض کردم شخص نامبرده همانطورکه فرمودید ازعالقه مندان به
  . مقتول گردید التقریب بود که متاستفانه اخیراً سسین اولی جمعیۀؤوازم

خـوانم   سپس نظریه ایشان راراجع به نمازجمعه پرسیدم گفتند من معتقدم که نمازجمعه واجب اسـت ومـن خـودم هـم مـی     
ـ کنـد کـه موضـوعی بـاین      ید این امر است وعقل هم حکم مـی ه عرض کردم ظاهر آیات واخبارهم مؤنگارند ت کـه  اهمی

دراخبارنیز تاکید زیادي درآن باب رسیده ومصالح اجتماعی بسیاري دارد بروجوب خود باقی باشد ومسلمین دسـت ازآن  
 نیـز شخصـاً   )ع(برندارند مخصوصا با توجه به ایـن کـه اخبـاري درفضـیلت آن رسـیده مـوقعی بـوده کـه خـود معصـومین           

 نمـاز ظهـر   بعـداً  میکردنـد ودراخبـارهم نرسـیده کـه      ی وحکام اقتـداء وبه خلفاي جور اموي وعباسخواندند  میننمازجمعه 
بود درآن زمان نیـز خودشـان    شود همان نماز را صحیح میدانستند واگر امامت خود امام شرط می خواندند که معلوم می می

معظـم لـه    .باشـد  یشود نمازجمعه بذاتها داراي فضائلی است که دراین زمـان نیـز بـاقی مـ     کردند پس معلوم می امامت نمی
ت عامه که دراخباررسـیده ودرقضـاوت وفتـوي مجـري اسـت دریـن مـورد نیـز کفایـت          بتصدیق نمودند وگفتند همان نیا

   .کند می
تی فرمودند ونگارنـده جـواب دادم   سوأالمذاکرات دیگري نیز دراطراف مسافرت وممالکی که گردش شده به میان آمد و

   .دیمگرفته وازخدمت ایشان بیرون آماجازه 
رفتیم وکتابخانه ایشان دند بواول شب نیز براي بازدید آقاي سیدشهاب الدین مرعشی که اظهار محبت نموده ودیدن کرده 
معظم لـه درعلـوم قدیمـه     .وبعضی کتب نفیسه قدیمه و اشیاء دیگر مانند اسطرالب وتلسکوپ وکتب مهمه دیگر را دیدیم

خـداحافظی   بعـداً زمحضرشان استفاده نمـودم ومـذاکرات علمـی بـه میـان آمدو     وار کامل دارند وبسیاري ازعلوم غریبه تبح
   .نموده بیرون آمدیم

  مراجعت به تهران 
وساعت دو بعد ظهر به طرف طهران حرکت کـردیم   مشرّفبراي زیارت به حرم  بعداًروزبعد براي بازدید دوستان رفتیم و

القات دوستان بودیم وروز جمعـه برحسـب دعـوت وخـواهش     تا چند روزي مشغول م بعداً وساعت پنج وارد تهران شدیم
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ـ     لطنه ملکه توران مادرواالحضرت شاهپورغالمرضا که درحجازآشنائی پیدا شده بود به منزل ایشـان رفتـیم وآقـاي مجدالس
اي پدر ایشان را نیزدرآنجا مالقات کردیم وخیلی اظهار محبت نمودند روزیکشنبه به همراهی آقاي حاج مشیرالسلطنه وآقـ 

مهندس علیرضا خان امیر سلیمانی حضور واال حضرت شاهپور غالمرضـا رسـیده ومـذاکراتی راجـع بـه سـفر دربـین آمـد         
 بعداًوایشان نیز مسافرت خود را به عربستان درموقع تشییع جنازه اعلیحضرت پدرشان رضاشاه پهلوي وانجام اعمال عمره و

پـس ازآن   .یاق وعالقه کامل به زیارت مجدد آن دومکان مقـدس دارم تشرف به مدینه منوره شرح داده واظهار داشتند اشت
  .خداحافظی نموده وبیرون آمدیم

  حرکت از تهران 
درین چند روزه بسیاري از آقایان علماء و رجال را مالقات نمودیم و با آنکه تعجیل در حرکت داشتیم چـون آقـاي حـاج    

ر نمودیم که شاید با ایشان حرکت کنـیم ولـی کسـالت ایشـان     خیأمیر عمادي کسالت پیدا کردند چند روزي در حرکت ت
ممتد شد ازینرو نگارنده با آقاي حاج ابوالحسن صالحی رئیس التجار گنابادي که بـراي پیشـواز نگارنـده بـه تهـران آمـده       

تور حرکـت   یهناز تهران با اتوبوس م 1370الثانی  ربیع 24مطابق  1329بهمن  15بودند و چندتن دیگر از رفقا صبح یکشنبه 
نموده و عصر ساعت شش وارد شاهرود شدیم و چون حرکت از تهران اطالع داده بودنـد   توقّفکردیم و نهار در سمنان 

 توقّـف در شاهرود آقاي رضا وفا کاشانی کارمند شهربانی و چند نفر از دوستان انتظار ما را داشتند ازینرو شب در شاهرود 
در آنجـا اسـتراحت نمـوده سـاعت سـه بعـد از نصـف شـب حرکـت و نمـاز صـبح را در            کرده به منزل آقاي وفا رفتـیم و  

ي حاج محمد حسن همدانی و آقـاي  آباد خواندیم و حرکت کرده ساعت نه و نیم وارد سبزوار شدیم درین بین آقا عباس
ز آنجا با اتومبیل آنها به کاظم شریفان از نیشابور براي پیشواز آمده و بخواهش ایشان او آقاي  حاج  محمد صادق شریفیان

نیشابور حرکت کردیم و در بین راه هم جمع بسیاري از دوستان نیشابور پیشواز نموده اول ظهر وارد نیشابور شـدیم و نهـار   
در منزل آقاي حاج همدانی بودیم و عصر جمعی از اعیان و روساي ادارات دیدن نمودند اول شب بـه منـزل آقـاي کـاظم     

پـس از صـرف شـام بـر حسـب اصـرار آقـاي         .نجا نیز دوستان مجتمـع همـه بیـاد خـدا سـرگرم بـودیم      شریفان رفته و در آ
الدین داودي بر اي خواب به منزل ایشان رفته و سحر از یک ساعت به اذان رفقا اجتماع نمـوده و بـه توجـه و تـذکر      جالل

  .حق اشتغال داشتند
که در شهرهاي ایران در عرض راه با رفقا و دوسـتان اجتمـاع    مناسبت نیست این نکته را تذکر دهم که در همه مجالسی بی

د بودیم که جز به مذاکرات دینی و امور مذهبی و یاد خداوند اشـتغال نداشـته و سـخن دیگـر نگـوئیم و      مقی عموماًداشتیم 
اي مـا فائـده   در امور سیاسی و اوضاع جهان بهیچوجه وارد مذاکره نشده و وقت خود را به شنیدن اموري که بـر  مخصوصاً

ي دنیـوي در  ات پردازند و از امور مـاد ت داشتند که اجتماع را مغتنم شمرده بر وحینمودیم و رفقا جدی نداشت صرف نمی
ت به روح است نه به تن و البته روح هم احتیاج به تغذیه و کمک دارد و غذاي او آن اوقات غفلت نمایند زیرا اصل انسانی

ات است ازینرو دوستان مراقب بودند که این قسمت را رعایت کننـد و در همـه جـا موقـع     ادیتوجه بروحیات و غفلت از م
اجتماع بخواندن کتب دینی و یاد خدا و بزرگان دین اشتغال داشته و سحرها هر چند گاهی هوا بسیار سرد بود قبل از اذان 

به جا آورده و تا نزدیک طلوع آفتاب پس از  مجمتع شده و به ذکر خداوند مشغول بودیم آنگاه نماز صبح را عموماًصبح 
البته بیداري سحرها و توجـه   .به صرف صبحانه اشتغال میورزیدیم بعداً قرائت قرآن مجید به خواندن کتب عرفاء مشغول و

م و باالسحاره« من از بهترین صفات است که خداوند متعال در قرآن مجید بدان اشاره فرموده ر در آنموقع براي مؤو تذکّ
واجب قـرار داده اسـت کـه    ) ص(ب ولی براي خود پیغمبر اکرم و بیداري ثلث آخر شب را براي مؤمن مستح» یستغفرون 
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ظهـر آن روز در منـزل آقـاي میـرزا     .وبلکه کارهاي دنیوي هم در آن موقـع بهتـر پیشـرفت میکنـد     ))لهفتهجدبه ناف((فرموده
قصـد مشـهد حرکـت کـردیم و بـا آنکـه در بـین راه بـرف زیـادي          ابراهیم خان سعیدي بودیم و ساعت دو بعد از ظهر بـه  

وزید جمع زیادي از دوستان اظهار محبت نموده براي پیشواز آمدنـد و سـاعت پـنج بعـد از      بارید و باد خیلی سردي می می
 .اهللا آزاده که تا پنج فرسخی آمده بودند وارد شدیم ظهر وارد مشهد شده و در منزل برادرم آقاي دکتر محب

  شهد مقدس رضوي م
) ع(ربیع الثانی به مشهد ورود نموده اول ورود براي آستانه بوسـی حـرم مطهـر رضـوي      29بهمن مطابق  18شب چهارشنبه 

ی آقایان دوسـتان  یهم جمعی از دوستان اظهار محبت نموده و مالقات شدند روز بعد هم مشغول پذیرا بعداً شدم و مشرّف
  .بودیم

  کفائی آیت اهللا 
کـاظم خراسـانی کـه از     محمدآخوند مالآیت اهللا آقاي حاج میرزا احمد کفائی فرزند مرحوم آیت اهللا پنجشنبه صبح روز 
و متنفذ مشهد مقدس میباشند اظهار لطف نموده با چند نفر از مخصوصین خود بـراي دیـدن تشـریف آوردنـد     علماي مهم. 

باشند و در ترویج احکـام شـرع مطهـر     یط مشهد مقدس میمعظم له از مجتهدین سیاستمدار روشنفکر و آشنا به اوضاع مح
باشند و هم دولـت نسـبت بـه ایشـان احترامـات       نمایند از اینرو هم مورد توجه مردم می ات و محیط را نیز میرعایت مقتضی
  .آورد کامله بجا می

ان در رفع آنها کمک مـوثري  درین چند سال اخیر که بنا بود اغتشاشاتی در خراسان ایجاد شود سیاست مذهبی و نفوذ ایش
و خطرنـاك و باعـث ضـعف و انحطـاط      ایشان معتقدند که اختالفات امروزي که میان مسلمین پیدا شده بسـیار مضـرّ   .بود

معظـم لـه دریـن سـفر ماننـد سـابق        .هاي مسلمین را بهم نزدیـک نمـود   مسلمین است و باید در رفع اختالف کوشید و فرقه
بـراي بازدیـد خدمتشـان رفـتم و      )عصر جمعه(ه ابراز نمودند و نگارنده هم روز بعد دگارننهایت لطف و محبت نسبت به ن

  .وس و نشسته بودیمأنمدتی بالطاف ایشان م
  جناب آقاي صدراالشراف 

  .استاندار خراسان رسیدیم )صدراالشراف( 133خدمت آقاي محسن صدر 12روز پنجشنبه ساعت 
رونـد کـه مـدتها وزارت داشـته سـپس چنـدي        یاستمداران مذهبی به شـمار مـی  معظم له از دانشمندان معروف ایران و از س

قمري نیز از طرف دولت بنام امیر الحاج به طرف مکه حرکـت نمودنـد ووجـود ایشـان      1367نخست وزیر بوده و در سال 
ان رسـیده و  نیـز خدمتشـ   سـابقاً پس از آن باستانداري خراسان منصوب شدند و چون  .خیلی مفید بود حجاجبراي آسایش 

آشنائی کامل داشتیم باضافه نسبت بفقراء و سلسله فقر نیز اظهار محبت و رافـت میکننـد لـذا خیلـی مالطفـت نمودنـد و از       
شرح مسـافرت دو سـال قبـل خـود را کـه بـه عنـوان امیـر الحـاج           بعداً وضع سفر و روش اولیاي سعودي سئواالتی نمودند

اج ن السعود و اولیـاي دولـت او نسـبت ب   بآنسال احرکت کرده بودند بیان کرده فرمودند در  هیئـت   ایرانـی مخصوصـاً   حجـ
پذیرفتنـد و مـن    مـی  کردم غالبـاً  نمودند حتی آنچه من تقاضا میاي  ی اظهار محبت کرده و پذیرائی صمیمانهلسرپرستی خی

اجت داشتم که هم جدیاختالف نشـود   دجاورند تا اینیاایرانی آنچه را مخالف عقیده اهل سنت یا وهابیان است به جا  حج
توانسـتند   نگارنده عرض کردم در سال گذشته هیئت سرپرستی ایرانیان کامل نبـوده و نمـی   .و بحمداهللا موفقیت حاصل شد

                                                
 .ران بدرود زندگانی نمودنددر ته 1341مهر  27قمري مطابق  1382االولی  جمادي 19در روز جمعه  - 133
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  .خیلی سختگیري نبود نند ولی از طرف اولیاي سعودي نسبۀًبه امور حج و کارهاي آنان رسیدگی ک کامالً
  فقیه سبزواري اهللا  آیت

آقاي حاج میرزا حسین فقیه سبزواري رفتیم ایشان نیز از علماي با اهللا  آیتمعه طبق وعده که شده بود خدمت صبح روز ج
نیز خدمتشـان رسـیده بـودم آشـنائی      و دولت هستند و چون در سفر سابق باشند و مورد وثوق عامه نفوذ و مقتدر مشهد می

سـپس از   .گارنـده در سـفر پرسـیدند و نگارنـده جـواب دادم     داشتند و بسیار اظهار محبت و لطف نمودند و از خـط سـیر ن  
ت آنجا سئوال فرمودند نگارنده عرض کردم البتـه تشـکیالت مـذهبی آنجـا خیلـی      اوضاع مصر و رویه روحانیین و روحانی

ـ   تر و منظم مرتب ت اسـت و شـهرت جهـانی دریـن بـاب داشـته و سـازمان مـنظم و         تر است و دانشگاه از هر مرکـز روحانی
هاي روحانیت شیعه ایـن نظـم و ترتیـب وجـود نـدارد زیـرا حـق ایـن اسـت کـه وضـع             حی دارد و متاسفانه در جامعهصحی

اصول علمی امروز نیز وفق دهد و روحـانیون   با تحصیالت دینی نیز تغییراتی نموده و طبق برنامه صحیح و منظمی باشد که
نیـز بـه شـغل تبلیـغ بپردازنـد ولـی امـروزه بـر عکـس بـین            هاي این مدارس بتواننـد در کشـورهاي خارجـه    التحصیل و فارغ

الجمع ده بطوریکه بعضـی گمـان برنـد مانعـۀ    علوم امروزي در میان شیعه اختالف و بینونیت کلی پیدا ش تحصیالت دینی و
هـر ایـن قسـمت را رعایـت نمـوده و جـامع       که دانشگاه از میباشند و این یکی از وسائل عقب افتادگی ما است در صورتی

ست لیکن طرز تحصیل فقه در شیعه براي تشحیذ ذهن و روشن کردن فکر بهتر است زیـرا راه اجتهـاد را بـاز گذاشـته در     ا
صورتیکه علماي سنت مقیدند طبق فتواهاي ائمه اربعه خود فتـوي دهنـد و در حقیقـت راه دقـت و امعـان نظـر بـراي آنهـا         

ند و تعمق و کنجکاوي و تحقیقات علمی که در میان روحـانیین  باش تر می مسدود است ازینرو غالب روحانیین آنها سطحی
ایشان تصدیق نموده فرمودند که مـن هـم در    .انحصار اجتهاد مخالفند آنها وجود ندارد فقط و هابیها با شیعه است در میان

اجتهـاد فقهـی در    دیدم چون راه تعمـق و  یت را مالقات نموده و معلومات آنها را نیز سطحبغداد بعضی روحانیین اهل سنّ
  .میان آنها باز نیست

اهللا  آیـت پس از چندي که خدمت ایشان بودیم و مذاکراتی به میان آمد خداحافظی نموده بیرون آمدیم و از آنجا خدمت 
  .آقاي حاج سید یونس اردبیلی رفتیم

  اهللا اردبیلی  تآی
کننـد و   و بسیاري از اهالی مشهد از ایشان تقلید می باشند نیز از مراجع تقلید و از زهاد می 134آقاي حاج سید یونس اردبیلی

خیلـی گشـاده رو و    .کننـد و در حـدود هشـتاد سـال دارنـد        در امور سیاسـی و دولتـی دخالـت نمـی     .اند رساله عملیه نوشته
   .نواز هستند و چون قبال خدمتشان رسیده بودم میشناختند مهمان

   .ردندخیلی مالطفت نمودند و سئواالتی راجع به سفر ک
ـ        ه سپس آقاي حاج ابوالحسن صالحی که به همراهی حقیر آمده بودنـد از ایشـان پرسـیدند کـه در بسـیاري از مسـاجد مهم

ه مـثال  مشـرّف هاي مشاهد  کنند حتی در صحنه خوانند و در هر گوشه جمعی به امامی اقتداء می  چندین امام جماعت نماز می
کنند و به نظر من این وضع نزد بیگانگـان خـوش آینـد نیسـت در ایـن       مت میجا در مسجد گوهرشاد چند نفر اما در همین

ت اسالمی در هر مسجد یک نفر نماز بخواند و همـه بـدو   فرمائید آیا بهتر این نیست که براي حفظ عظمت ابه باب چه می

                                                
در تهران عالم فانی را وداع گفتند و جنازه ایشـان را بـا تجلیـل     1337خرداد  20مطابق  1377ذیقعده  21شنبه  روز سه - 134

 .به خاك سپردند) ع(کامل به مشهد مقدس حمل و در جوار حضرت رضا 
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 ایشان فرمودند البتـه حفـظ  . نماز بخوانند و دیگران اقتداء کنندآیت اهللا  اقتداء کنند مثال در مسجد گوهر شاد خود حضرت
در نماز جماعت که امري عبادي نیز هسـت هـر چـه     و رفع تفرقه در همه موارد براي مسلمین خوب است مخصوصاًاتّحاد 

نگارنده عرض کـردم چـون یکـی از مصـالح تشـریع نمـاز        .تر است اجتماع بیشتر باشد و حفظ وحدت بشود بهتر و مناسب
باشـد از اینـرو گمـان میشـود کـه       و نزدیکـی افـراد بـه یکـدیگر مـی     اتّحـاد   می و حفظت اسالجماعت ظهور عظمت و ابه
در یک مسجد ویژه در یک موقع خالف منظور شارع مقدس اسالم است بلکه تا ممکن شـود   جماعتهاي متعدد مخصوصاً

است و به همین نظر اسـت  مساجد که براي اجتماع و اقامه نماز جماعت تعیین شده هر چه کمتر باشد براي رفع تفرقه بهتر 
سـفانه مـا مسـلمین در    آن دقت و سختگیري شده اسـت ولـی متأ  که در نماز جمعه این قسمت بیشتر مورد توجه واقع و در 

ع هـم مصـداق فرمـایش حضـرت     هیچیک از احکـام اسـالمی رعایـت منظـور شـارع مقـدس را نـداریم و در ایـن موضـو         
و در این مواقع حق ایـن اسـت کـه امثـال      .ایم واقع شده »اعه و اجتمعواعلی الفرقه فافتر قواعن الجم  »  )ع(منین علی المؤ امیر

معظـم لـه نیـز عـرایض نگارنـده را تصـدیق        .در تبلیغ احکام اسالمی بکوشند و مردم را بدان آگاه کننـد آیت اهللا حضرت 
  .فرمودند

  .دیمش مشرّفسپس از آنجا بیرون آمده و مانند هر روز براي زیارت به حرم مطهر 
آقـاي حـاج میـرزا حسـین     آیـت اهللا  سایر اوقات این چند روزه نیز مشغول پذیرائی از دوستان و واردیـن بـودیم واز جملـه    

  .سبزواري با آقازاده خود و چند نفر دیگر براي دیدن تشریف آورده اظهار لطف و محبت نمودند
  حرکت از مشهد 

شب آن بـرف   بنا بود از مشهد حرکت کنیم ولی اتفاقاً 1329بهمن  23مطابق  1370االولی  صبح روز دوشنبه پنجم جمادي
هها مسدود گردید از اینرو رفقا عقیده داشتند که حرکت نکنیم لـذا مـا آنـروز از حرکـت منصـرف      اخیلی زیادي آمد و ر

کربالئـی   الـدین داودي و  شده و روز بعد صبح سه شنبه با آقاي حمید زاده و آقاي حاج ابوالحسن صالحی و آقـاي جـالل  
رفت کـه   کاظم دهقانی به عزم گناباد پس از تشرف به حرم مطهر و زیارت وداع حرکت کردیم و چون احتمال می محمد

شـتند کمـال   راه بر اثر برف مسدود باشد آقاي مهندس مجتبی سلطانی پسرعموي نگارنده که ریاسـت راه اسـتان نهـم را دا   
پـس از   د کـه زود راه را بـاز نماینـد و یـک کـامیون هـم بـا کـارگر احتیاطـاً         مورین راه داده بودنمحبت نموده دستور به مأ

حرکت ما فرستادند که اگر در جائی معطل شدیم راه را باز کنند ولی بحمداهللا راه خیلی خوب بود و قبال باز کرده بودنـد  
  .و به راحت رفتیم و کارگران راه هم از تربت حیدریه به مشهد مراجعت نمودند

اي تربت حیدریه مطلع شده بودند تا چند فرسخی به استقبال آمده و با آنکه تصمیم داشـتم نهـار را در بـین راه    و چون رفق
  .زظهر وارد تربت حیدریه شدیمبعداًبمانیم لیکن آقایان که رسیده بودند نگذاشتند و براي ساعت دو 

و رفقـاء را در آنجـا مالقـات کـردیم و شـب را در      زاده به منزل ایشان رفتـیم   موقع ورود به تربت به اتفاق آقاي علی حسن
نمودیم صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب آقاي حاج سلطانپور خالوي نگارنده و جمع زیادي از اهـالی گنابـاد    توقّفآنجا 

وم آقـاي  نیا فرماندار تربت که از سادات جلیله فردوس و برادرزاده مرح اهللا سعادت قدس آقاي فتح بعداً براي پیشواز آمدند
هم جمع دیگري بـراي دیـدن آمدنـد و     بعداً باشند و سابقه آشنائی و محبت فامیلی دارند دیدن نموده و نجفی فردوسی می

ت کردیم و نهـار در مقبـل دو فرسـخی مهنـه     کحرده و ساعت یازده و نیم از تربت قبل از ظهر از آقاي سعادت بازدید کر
جا آمدند پس از صرف نهار و اداي نماز حرکت و چون به تـدریج در بـین راه   و عده دیگري هم براي استقبال بدان توقّف

زظهر وارد بیـدخت  بعـدا وساعت سه و نـیم  میکردیم قدري در بین راه طول کشید  توقّفرسیدند و  جمعی براي پیشواز می
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فرت شـش مـاه شـش    ت مسـا و تمام مـد  .شده به زیارت پدر بزرگوارم جناب آقاي صالح علیشاه روحی فداه نائل گردیدم
  .و آله الطیبین الطاهرین و الحمدهللا رب العالمین محمدو صلی اهللا علی خیر خلقه  .روز کم طول کشید
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  تشکر تذکر و
ه همت و هزینه برادر سعادتمند آقاي ابـراهیم غیاثیـان اهـل    شمسی ب 1337این رساله شریفه خاطرات سفر حج که در سال 

بعلت اتمام نسخ آن و زیادي طالبین آن در تـاریخ نیمـه دوم شـهریور     ارین به چاپ رسیده است اخیراًبابل اجره اهللا فی الد
  .خاتمه یافت 1357شروع به تجدید چاپ گردید و در تاریخ اواخر اسفند ماه 

ایسـت کـه در    حیح اغالط چاپ اول و تجدید نظر در کلیه مطالب آن داراي مزایا و مطالب تازهدر این چاپ عالوه بر تص
چاپ قبلی فاقد آنها بوده است و از نظر اتقان عبارات و اضافه پاره مطالب و مدارك درمـتن و پـا صـفحه بـر چـاپ سـابق       

تمـام مطالـب آن تجدیـد نظـر فرمـوده و مطالـب        ه بـا گرفتاریهـاي بسـیار در   لف بزرگوار ادام اهللا ظلّؤبرتریهایی دارد که م
  .اند جدیدي بر آن افزوده

امید است عموم مطالعه کنندگان از مطالب مفیده علمی و تاریخی و اخالقـی آن اسـتفاده و استفاضـه کامـل نماینـد بـویژه       
انجام این عبادت بـزرگ کـه    ق بهه کامل موفّاهللا الحرام از اسرار و دقایق عمل حج و حقایق مناسک آن با توج زائرین بیت

خـود را موظـف میـدانم از مسـاعی جملیـه و سـعی و کوشـش بـرادر          نماینده سلوك الی اهللا است گردند در پایان وجداناً
اوقـات   اهللا لما یحب ویرضی کـه  آزاد وفقه رضا حساس زاد اهللا توفیقاته و برادر گرامی آقاي سید قدرت اهللا روحانی آقاي

ـ        انـد تشـکّ   و تصحیح و مقابله نموده کثیره صرف استنساخ ان ر کـرده و پـاداش دنیـوي و اخـروي بـراي آنـان از خداونـد منّ
ي و ت مدیر محترم چاپخانه دیبا و موسسه فارابی و کارکنان جددرخواست نمایم و نیز از لطف و محبت و بذل سعی و دقّ

ند متشکر و سپاسگزار باشم و مزید توفیق و سعادت و ا ت اقدام نمودهکاردان آن که در چاپ این رساله با کمال سعی و دقّ
 .اجرهم علی اهللا .ت آنان را از خداوند متعال مسئلت نمایمت و صحعزّ
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