
 
Á‚Á‚<<

MNMMNM<<
 
 

Ÿ]Áu]<|ÜçŸ]Áu]<|Üç<<<%^¬<%^¬Ífi^�eÖÍfi^�eÖ<<]<ÕÖ^¬<Ê]<ÕÖ^¬<ÊÍ7Í7<<€√fi<‰◊ä◊â<ÿÈ◊q<�Èç€√fi<‰◊ä◊â<ÿÈ◊q<�ÈçÌÌ<<Í„�◊÷]Í„�◊÷]<<Í‚^éÈ◊√fi^�◊âÍ‚^éÈ◊√fi^�◊â<<�“�“ÎÅ^e^flÎÅ^e^fl<<<<h^flqh^flq<<

<<

<<

<t^u<t^u‡Ë�Ç÷]Å^€¬<�Èç‡Ë�Ç÷]Å^€¬<�Èç<<

Í7]<‹È”u‰e<g�œ◊⁄‰e<g�œ◊⁄<<]Ç‚]Ç‚Í◊√jËÍ◊√jË<<Â]Üm<h^õÂ]Üm<h^õ  
<ÎÖ]Êàfâ<ÎÖ]Êàfâ<<

<

Öàe<ÕÁä◊È <ÿÈ◊â<ÿ®گ<<ÎÖ]Êàfâ<ÎÅ^‚<^�◊⁄<t^u<h^flq<—ÜçÂ]Üm<h^õ 



 

<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¬<%^Ífi^�eÖ<<]<ÕÖ^¬<ÊÍ7<k€√fi<‰◊ä◊â<ÿÈ◊q<�Èç<Í‚^éÈ◊√fi^�◊â<Í„�◊÷]<�“ÎÅ^e^fl<<<<<<<<<<<<<<

<t^u<Î^Œa<h^flq<t^u<Î^Œa<h^flq‡Ë�Ç÷]Å^€¬<�Èç‡Ë�Ç÷]Å^€¬<�Èç<<Í7]<‹È”uÍ7]<‹È”u<<ÎÖ]ÊàfâÎÖ]Êàfâ<<<‰e<g�œ◊⁄<‰e<g�œ◊⁄Í◊√jË]Ç‚Í◊√jË]Ç‚<<Â]Üm<h^õÂ]Üm<h^õ<<



 
Bidabad. Bijan                                                                      1338  - باد، بیژنبیدآ  

 ر ص. مصو 86، هشت، 1384تهران:......،  -1ویرایش  - بیژن بیدآباد/  حکیم الهی

ISBN                                         ..................... :                                     ریال ......... 
 )از انتشار فهرست نویسی بر اساس اطالعات فیپا (فهرست نویسی پیش  
 کتابنامه  

 . ب عنوان.نویسندهعرفان. الف  -2 عمادالدین، حکیم الهی -1 
  .........................                            .................................... 

1384                                                                                      .................. 

 
 

 حکیم الهی
 دکتر بیژن بیدآباد: گردآوري و تدوین

 : ..............ناشر
 : .................................................................آدرس

 : .........................تلفن
 1384: اول نوبت چاپ

 : ...... جلدتعداد
 .....: ......چاپ و صحافی

 : ......... ریالبهاء
 باشد. میدر حسینیۀ امیرسلیمانی : کلّیۀ حقوق محفوظ و متعلّق به کتابخانۀ صالح حقوق
 : .................شابک
ISBN :............... 

 



 ه                                                 سبزواري حکیم الهی

 

 
 فهرست مطالب

 
 

 صفحه                                                                                      گفتار
 ز  ................................................................................................................... مقدمۀ چاپ اول

 1 ............................................................................................................................... سرآغاز
 1 .................................................................................................................................. شجره

 11 ............................................................................................................................... تشرّف
 13 ....................................................................................................................... ساده زیستی

 15 ............................................................................................................................. اجازات
 24 ................................................................................................................................حدت

 30 ...................................................................................................................... ایذاء و اذیت
 40 .............................................................................................................................. هدایت
 47 ................................................................................................................................ تربیت

 51 ............................................................................................................................. عطوفت
 60 .................................................................................................................................. تنبیه

 62 ........................................................................................................................ دل شدگان
 65 .............................................................................................................................. ارتحال
 73 .............................................................................................................................. خاندان
 76 .............................................................................................................................. کلمات

 80 ............................................................................................................................ مکاتبات

<

<

<



 شرح احوال جناب حاج شیخ عمادالدین            و 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
 
<

<



 ز                                                 سبزواري حکیم الهی

 

<

e{{{Í�eÜ<<e<Ê{{i]<‰È◊¬<Ê<∞√jâ]<‰{�“Á{ÿ<

<

<

 مقدمۀ چاپ اول
الوثقاي والیـت علـی بـن ابیطالـب و      ةپروردگاري که دست ما بر عروراستین پایان  سپاس بی

الم    ک نمـود.   الهـی   ايحکمـ از یازده نفر فرزندان و جانشینان آن بزرگواران علـیهم السـ در متمسـ
د خـان راسـتین    آقاي ی در شرح احوال جناب تدوین کتابحاشیۀ  حـاالت   ازخـاطراتی  حاج محمـ

این  .دوش مید عرضه لَّآوري گردید که در این مج جناب حاج شیخ عمادالدین سبزواري نیز جمع
 آن جنـاب انـد. رحلـت    نقـل کـرده   شـان ای که برخی از ارادتمنداناست  یخاطرات ۀمجموع کتاب

 ،را کرده باشند ایشان راد معدودي مالقات شدند که درك حضورافبود، لذا حدود نیم قرن پیش 
آوري  به تدوین خاطرات جمعبدین سبب و  مکاتباتشان دسترسی پیدا نشدمکتوبات و از طرفی به 

 . اکتفا گردیدشده 
 است:  شدهنکات زیر توجه به در نگارش متن، 

ادت مرید به مـراد و همچنـین   بسیاري از مصاحبه شوندگان به دالیل متعدد از جمله شدت ار
بـه بیـان حـاالت و     ،به دلیل لزوم اختفاي اسرار روحی و مکاشفات قلبی و مشاهدات درونی مایل

. از طرفـی بسـیاري از وقـایع    بودنـد خاطرات و ارائۀ توضیحات مبسـوط از مکنونـات قلبـی خـود ن    
از دریافـت نکـرده   را شوند و بیان آن براي کسی که این حـاالت   کرامت و خرق عادت تلقی می

 لحاظ روحی تحمیل است. لذا مطالب بسیاري در این ارتباط مکتوم ماند و یا درج نگردید.
المقدور سعی شد از خاطراتی استفاده شود که ناقل آن خود در ماجرا حضور داشته و از  حتّی

ه قابـل رعایـت نبـود زیـر      درج شنیده ا نـاقلین  ها خودداري شود. گرچه در برخی از وقایع این رویـ
 از قید حیات رسته بودند. هاي پیشتر،  زمانوقایع تاریخی 

کنـد و بـه انحـاء     تاریخی از دیدگاه افراد مختلف تغییـر مـی   رخدادهايماهیت  ،در طی زمان
به تطور زمانی ماهیت وقایع تاریخی مشهور  ،گیرد. این پدیده متفاوتی در اذهان مختلف شکل می
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چند نفر نقل شده است  الاقـل بـا پرسـش از    قول وقایع تاریخی از در مواردي که برخی است لذا 
 . کمتر شود تطوراتدیگران سعی شد تا اینگونه 

برخی از تواریخ ذکر شده دقیق نیسـتند، زیـرا بعضـی از گوینـدگان و نویسـندگان خـاطرات       
تقریبـی سـال    وقوع را به دقّت به خاطر نداشته و از باب ایجاد ذهنیتی براي خواننـده حـدود   تاریخ

 اند.  وقوع را ذکر کرده
غمـاض نمـوده و   ا ،در خاتمه از خوانندگان درخواست دارد لغزشهاي موجود را با بخشندگی

از کسانی که بـه   و و اشتباهات را گوشزد نمایند هدواز پیشنهاد براي تکمیل و اصالح آن دریغ ننم
ارسال نمایند تا در آنها را شود که  یاي از ایشان دارند درخواست م نحوي خاطره، مطلب یا نوشته

درج کامل اسامی و تاریخ و محل وقوع خاطره بـه تنظـیم    چاپهاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد.
 بهتر آن کمک خواهد کرد. 

 .باشدبه امید آن که مورد قبول درگاهش 
                       

 1بیژن بیدآباد                                                                                                     
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 سرآغاز
ارواحنـا لتـراب   بندگان حضرت آقاي حاج دکتـر نـورعلی تابنـده مجذوبعلیشـاه     اي  در جلسه

اً سرآغاز این فرمایشاتی کردند که تیمنّاً و تبرکّجناب حاج شیخ عمادالدین با یادي از  مقدمه فداه
حـدود پـانزده سـال داشـتم کـه آقـاي حـاج شـیخ را اغلـب در راه           :فرمودند. شد قرار دادهاب کت

و محـو   شدتگاه از که گوئی در این عالم نیستند. اي بود  کردم. حالت ایشان به گونه مالقات می
شـنیدند پاسـخ مختصـري     اگـر هـم مـی    وشدند  متوجه سالم کردن من نمیعدم توجه به این عالم 

ت  بسیار متواضعانه  هنگام برخوردگاه طوري بودند که د و دادن می کردنـد   و احوالپرسـی مـی  تحیـ
گفتنـد   مـی کردند و  قبول نمیداشتم این کار شما باعث شرمندگی من است ولی  میی ابراز که حتّ

سنّ و سال حضـرت نورعلیشـاه و    از لحاظ سنّی همما هرچه داریم از خاندان شما داریم. همینطور 
صالحعلیشـاه  بارها مشـاهده کـردم کـه وقتـی خـدمت حضـرت       خ آن حضرت بودند ولی از مشای

 لرزیدند. میرفت که  شدند و عنان اختیار از دست می چنان محو میا دیدار ایشان برسیدند  می

 شجره
و فرزنـد آقـا    2جناب حاج شیخ عمادالدین سبزواري نوادة پسري حاج مـالّ هـادي سـبزواري   

و از طـرف  متولّـد  قمري و شش ماه پیش از فوت حاج مـالّ هـادي    1289محمد اسماعیل در سال 
الـدین علـی نامیـده شـده      جد خود عمادالدین احمد نامیده شدند. چنانکه برادر مهتر ایشان شهاب

 . 3بود

 

 -براي شرح حاالت حاج مالّ هادي و شـجرة خـانوادگی وي نگـاه کنیـد بـه: حکـیم سـبزواري، زنـدگی         )2
، تهران. حسن امـین نیـز بـه همـین     1371فلسفه، تألیف غالمحسین رضانژاد (نوشین)، انتشارات سنائی،  -آثار

دیوان اسرار، کلیات اشعار فارسی حاج مـال هـادي سـبزواري،     70به: صفحۀ موضوع اشعار دارد. نگاه کنید 
 .  1380، 70انتشارات بعثت، صفحۀ 

 ،چـاپ دوم  ،نابغه علم و عرفـان در قـرن چهـاردهم هجـري نگـارش حضـرت حـاج سلطانحسـین تابنـده          )3
 شمسی. 1350، 359 -360صفحات 
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خـود در سـلوك وارد بـود و    مشهور است حاج مالّ هادي سبزواري فیلسـوف بـزرگ شـرق    
شــده کــه حضــرت  4از جنــاب حــاج شــیخ عمادالــدین نقــل کننــد. کرامــاتی نیــز از وي نقــل مــی

فرمود: از ترس آنکه مبادا حسدورزان به من دست یافته و به تهمت بابی بودن مـرا   سلطانعلیشاه می
مدرسه را باز گذاشته و نه پـول و نـه   بکشند در رفتن از تهران تعجیل کردم بطوریکه درب حجره 

ه سبزوار که رسیدم هیچ چیز نداشتم و مایحتاج را به نسیه کتاب و نه چیز دیگر با خود برنداشتم. ب
خریدم. قرض زیاد شده بود. وقتی براي خرید نان به نانوائی مراجعه کردم چون مقروض بـودم   می

نان نفروخت و چند روزي با تخم هندوانه بسر بردم و هرچند که اعیان سبزوار با اظهار لطفـی کـه   
تا درخواستی کنم ولی گرسنگی را بـر ذلّـت درخواسـت تـرجیح     کردند  به من داشتند استقبال می

. در همـین اوقـات   دادم و این موضوع را به هیچکس حتّی مرحوم حاج ملّا هادي ابراز نداشـتم  می
قران پـول از طـرف حـاج مـالّ      28اهللا نوکر مرحوم حاج مالّ هادي به حجرة من آمد و  مالّ رحمت

دهیـد؟ عطـاي حـاجی را     را اینقدر به خـود سـختی مـی   اند که چ هادي آورد و گفت حاجی گفته
قران مقروض بودم و این را بر کرامـت حـاجی    28ام را رسیدم تماماً  پذیرفته و چون حساب بدهی

 کردند. حمل می
همگان  وکادومعجزه، کرامت، خرق عادت و نظائر آن از جملۀ موضوعات مورد بحث و کن

گیـرد. اگـر    اهل سلوك مورد شک و تردیـد قـرار مـی    است و گاه انتساب این اعمال به صوفیه و
ۀ    ق نمائیم خواهیم دید که وجود خود مـا و کلیـکمی به خود و حول و حوش خود بنگریم و تعم

همه اعجاز و معجزه هستند. معجزه یا اعجـاز چیـزي اسـت کـه     هاي اطراف ما  موجودات و پدیده
اي را ببینیـد کـه علّـت آن را     عملـی یـا پدیـده   انسان را به عجز و ناتوانی خود واقف نمایـد. یعنـی   

اي  رساند زیرا بـه علّـت العلـل هـیچ پدیـده      درنیابد. تعمق در کلیۀ موجودات، انسان را به عجز می
تواند وقوف یابد. داستان مشهور افتادن سیب از درخت و تعمق نیوتن در آن و کشف قـوانین   نمی

. تفکّر عرفـا بعـد از   و نه علّت جاذبه بودیعنی جاذبه  جاذبه هنوز مبین کشف نیوتن از علّت سقوط
کنـد. یعنـی در ذات    شود که علّت العلل سقوط را جسـتجو مـی   این و باالتر از این مرحله آغاز می

حرکت و متحرّك مخلوق محرّکند و محـرّك کیسـت و   نماید که  کنکاش میتفکّر و قوة جاذبه 
رت و عجز غیرقابل وصفی در خـود احسـاس کنـد.    گردد تا فرد حقا این تفکّر باعث می چیست؟

 

 .23-24صفحات  ،نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري )4
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قرار گرفتن در این وادي به اصطالح عرفانی استقرار در مقام فقـر اسـت کـه معـرّب درویشـی در      
باشد. یعنی انسان خود را در برابر او که غنی و حمید اسـت درویـش و ظلـوم و جهـول      فارسی می

ه اسـت و مگـر از سـرّ و حکمـت بـروز      . پس اگر نیک بنگریم تمام عالم اعجـاز و معجـز  5بیند می
اي آگـاه شـدیم کـه بـاقی وقـایع را بـا عقـل خـود مطـابق           اي یا علّت وجود یـا عـدم پدیـده    واقعه
، اي واقف نخواهنـد شـد   بوعلی سیناها هم به کمال ذره 6تا نور علم در دل تابیده نشود ؟!یابیم نمی

هسـتی بـه    در صحراي سینايِ 8وار وسیم ،. هرآینه چون فرد7گرچه هزاران علّت را آزموده باشند
شنود؛ همانگونه که حاج مالّ هادي در  نیستی رسید آواز انا الحق را از درخت و آتش می اضطرارِ

 دهد: غزل معروفش همین آواز را سر می
 شورش عشق تو در هیچ سري نیست که نیست

 ستـست که نیـظري نیـب نـو زیـظر روي تــمن
 ه قفسـفکندي بی کش نـرغ دلـک مـنیست ی

 ستـت که نیـري نیسـه پـر بـا پـو تـد تادـر بیـتی
 غانـــه فــت بــراق رخ و زلفـــم ز فـغانـــز ف

 

ُتُم لنّٰ ٱ اَيـَُّها �ٰ  )5 . اي مـردم شـما درویـش بـه خـدا      15سـورة فـاطر، آیـۀ    . َو ُهَو اَْلَغينُّ اْحلَميد هللِ ٱاُء ِاَيل ْلُفَقرٰ ٱاُس اَنـْ
 .و اوست دارا و ستوده هستید

ع يف قلــب مــن لــيس العلــم ابلــتعلم إمنــا هــو نــور يقــ: آداب طلــب العلــم و أحكامــه... -٧ابب  ،٢٢٤ ،١، حبـاراألنوار )6

يريد هللا تبارك و تعـاىل أن يهديـه فـإن أردت العلـم فاطلـب أوال يف نفسـك حقيقـة العبوديـة و اطلـب العلـم ابسـتعماله و 
لـيس العلـم بكثـرة الـتعلم إمنـا هـو : اليقني و الصرب على الشـدائد -٥٢ابب  ،١٣٩ ،٦٧ ،حباراألنوار .استفهم هللا يفهمك

 .نور يقذفه هللا يف قلب من يريد
 هاي ابوعلی سینا در اواخر عمر اوست: از سروده )7

 اي راه نیافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت           اما به کمال ذره
 �ٰ فرمایـد:   مـی  υسوره طه در قرآن کریم آمده که درخت و آتش بـه حضـرت موسـی    11-14در آیات  )8

هللُ ال ِالـَه ِاالّ َاَ� ٱا يـُوحي ِانـَّين َاَ� َو َاَ� َاْخَرتُتَك فَاْسـَتِمْع ِلٰمـ نََّك اِبْلواِد اْلُمَقدَِّس طُويًٰ ِاّين َاَ� رَبَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك اِ  مُوسيٰ 
اي موسی همانا منم پروردگار تو پس در آور کفشهاي خویش را که همانا تـو   َة ِلذِْكري.فَاْعُبْدين َو اَِقِم الّصلوٰ 

شـود. همانـا مـنم خـدا،      ترا برگزیدم. پس گوش فراده به آنچـه وحـی مـی    در درة مقدس طوي هستی و من
 نیست خدایی جز من پرستش کن مرا و بپادار نماز را براي یاد من.
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 سگ کویت همه شب تا سحري نیست که نیست
 اك استـد چـا صـینۀ مـم او سـه همین از غـن

 ستـست که نیـگري نیـر جـفت بـه صـداغ او الل
 نودـــحق شــا الــه آواز أنــست کــوسئی نیـم

 ستـست که نیـه این زمزمه در هر شجري نیـورن
 راـــه تــود ورنـــفّاش بــدة خــا دیــشم مــچ

 ستـست که نیـوار و دري نیـه دیـپرتوي حسن ب
 »رارـاس«ه ـرنــت وگــنو نیسـرار شـوش اســگ

 ستـست که نیـري نیـنی خبـم معـالــرش از عــب
الم متفـاوت اسـت و بسـته بـه حـاالت خـود آن          مراتب اعجـاز در انبیـ   اء و اولیـاء علـیهم السـ

ین حاالت در مؤمنین و حتّی افرادي که صدقی اباشد و نمود خاصی دارد.  در تغییر میبزرگواران 
الم وجـود خـود آن     نیز داشته باشند  بروز و ظهور دارد. بزرگترین اعجاز انبیاء و اولیاء علـیهم السـ

گـان را   ه هدایت خلق مبعوثند. خداوند صـورت آن واالمرتبـه  ا ظهور خود بببزرگواران است که 
آینۀ تمام نماي خویش قرار داده و دلهائی که با صیقل تذکّر و تفکّر اعـم از تکـوینی یـا تکلیفـی     

 ۹اهللَِّ  اْلُمـْؤِمِن فَِإنـَُّه يـَْنظُـُر بِنُـورِ نگرنـد و بـه مصـداق     اهللا را می جال یافته باشند با دیدن آن صورت وجه

است کـه بـا دیـدن     10اممهگردند. اشتداد این تماشا در یکی چون  غرق در تماشاي انوار الهی می
 ؛ و در غایـت دیگـر مصـداق   نماید بازد و قفس تن رها می جان می υامیرالمؤمنینصورت مبارك 

 :فرمایـد  اسـت کـه مـی    است که خطاب به رسـول اکـرم ص   ۱۱ونَ رُ ِصـبْ اليُـ  مْ ُهـ وَ  كَ يْ لَ اِ َن و تـَٰرُهْم يـَْنظُرُ 
  بینند. نگرند ولی (مرا) نمی که در تو میبینی  می

 

ُر بُِنوِر اهللَِّ قَاَل ُهُم اْألَِئمَُّة ع قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص اتـَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن فَِإنَُّه يـَْنظُ «ابب أن املتومسني  ،٢١٨، ١ ،الكايف )9
 نگرد. همانا مؤمن به نور خدا می». َعزَّ َو َجلَّ ِيف قـَْوِل اهللَِّ تـََعاَىل 

، خطبـۀ  1378البالغه، ترجمۀ جعفر شهیدي، شرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی، چـاپ پـانزدهم،       ) نهج10
 .224-227، صفحات 193

 ، سورة اعراف.198) آیۀ 11
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فراست مؤمنین و کشف و خرق عادت اهل سلوك نیز از مراتب مختلف کرامت است و این 
و چـون   .۱۲مَ دَ آ ِين ا بَـنَـمْ رَّ كَ   دْ َقـلَ و فرمـود:  نمـوده  کرامت را خداوند سـبحان بـه فرزنـدان آدم عطـاء     

شود و چون به کمال منظور نائل گـردد   تجلّی این کرامت آشکارتر می رددگمراتب ایمان کاملتر 
ش اگویم بـ  مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود نمایم، من می ،بندة من« رسد که فرمود: به مقامی می

بلکـه میـل و ارادة   شود  فعل او فعل حق مینه تنها . و 13»دشش پس خواهد او تو بگوئی ب شدپس 
اي محمد تو تیر و در این باره خطاب به رسول اکرم ص است که گردد  حق میاو نیز میل و ارادة 

و دست تو دست خداست که آنـان کـه بـا (دسـت) تـو       14اندازد اندازي بلکه خداست که می نمی
آثار در انبیاء که مأمور بروز این   .15کنند کنند جز این نیست که با (دست) خدا بیعت می بیعت می

و در اولیاء که مأمور ارشادند کرامت نامیدنـد. غالبـاً بـروزات ارادي از آن     تشریع هستند را اعجاز
بزرگواران نادر است و قلّت آن به این دلیل است که که این بروزات را قوت نفس دانند و حیض 

 الرجال خوانند.
به هرحال استبعادي نیست که کرامات یا خرق عادتی از حاج مالّ هادي یا دیگران بروز داده 

 رویۀ اشراق داشت و پیرو صدرالمتألهین شیرازي بود و خـود نیـز   ،حاج مالّ هادي در فلسفهود. نش
تحقیقـات و   ،و ربط حادث بـه قـدیم و معـاد    ،و در باب حدوث عالم نیز بودآراء زیادي صاحب 

دعاي  ،شرح جوشن ،تألیفات بسیاري نموده و از جمله تألیفات وي شرح منظومه منطق و حکمت
باشـد. کلمـات وي    نبراس و غیرآنها مـی شرح حواشی اسفار و  ،شرح مثنوي ،رارالحکماس ،صباح

ي وارادت . از ه اسـت ارادت کامل داشـت  یهغالباً متّخذ از کالم عرفا است و نسبت به بزرگان صوف

 

 زندان آدم را گرامی داشتیم.، سورة اسرا. همانا فر70) آیۀ 12
و روي أن هللا تعاىل يقول يف بعض كتبه � ابن آدم أ� حي ال أمـوت أطعـين فيمـا أمرتـك أجعلـك حيـا ال متـوت � « )13

،  ٧٥، ١، إرشـادالقلوب. »ء كـن فيكـون ء كـن فيكـون أطعـين فيمـا أمرتـك أجعلـك تقـول للشـي ابن آدم أ� أقول للشي
 .حكم بليغة الباب الثامن عشر وصا� و

 َو ماَرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َو َالِكنَّ هللاَ َرَميٰ ، سورة انفال. 17) آیۀ 14
َا يـَُباِيُعوَن هللا. ، سورة فتح.10) آیۀ 15  ِانًّ الَِّذيَن يُباِيعُوَنَك ِإمنَّ
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کنند.  زیاد ذکر میاللّهی  یۀ نعمتاز اقطاب سلسلۀ علّ 16اصفهانینسبت به حضرت سعادتعلیشاه نیز 
 17ج شـیخ عمادالـدین از مـالّ عبـدالعلی سـبزواري پسـر مرحـوم حـاج عبـدالجواد نقـل          جناب حـا 

اند که در سفر حضرت سعادتعلیشاه به سبزوار حاج مالّ هـادي مـدت نصـف روز بـا ایشـان       نموده
خلوت داشت. ولی همچنین نقل شده که مالّ اسماعیل استاد حاج مالّ هادي از مشایخ ذهبیه بـوده  

 ت وي به ذهبیه نزدیکتر است. و از این رو نسب
 دارد: به هر تقدیر خودش در دیوانش ابراز می

 سراید: و در غزلی دیگر در دیوان خود می
ــهی ــرا   شهنشــ ــاکر فقــ ــاش چــ ــی بــ  طلبــ

ــیض جــام جــم   ــرا ف ــردن گــر آرزوســت ت  ب
ــد دوار    ــیار گنبــ ــت و ســ ــم ثابــ ــه نجــ  بــ
ــب     ــس قل ــان م ــل عیارش ــر کام ــه منظ ــر ب  بب
 همـــی دهنـــد و ســـتانند خســـروان را تـــاج 

 گـــداي خـــاك نشـــینی شـــو از در فقـــرا 
ــرا    ــاغر فق ــده دردي ز س ــه میک ــش ب  بک
ــرا    ــر فقـ ــده اختـ ــروغ ز فرخنـ ــد فـ  رسـ

ــره شــود زر ز م  ــراکــه خــاك تی  نظــر فق
 بـــود دو کـــون عطـــاي محقـــر فقـــرا    

 

حـاج   اهللا آقـاي  العارفین و مرشدالواصـلین المقـرب الـی    نوراالولیا و بدراالصفیاء زینشرح حال حضرت  )16
 ،حاج میرزا  محمدباقر سـلطانی گنابـادي   تألیفرهبران طریقت و عرفان کتاب در  محمدکاظم سعادتعلیشاه

 درج است. 230-234صفحات انتشارات حقیقت، ، 1379م، چهارچاپ 
 .28ۀ صفح ،نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري )17

 جام جم مظهـر اعظـم دل درویشـان اسـت    
 حاصـلی اسـت   طاعت و زهد ریایی همه بی

 نقد عالم همه قلب است ولـی نقـد صـحیح   
 انـد  آتش آن نیست که در وادي ایمـن زده 

ــی ــود    ب ــد ش ــدة جاوی ــان زن ــاز از دو جه  نی
 بــه فنــا در آل اســت رجعــت آل چــو قــائم

ــالک    ــا اي س ــب و ری ــۀ ری ــذر از مرحل  بگ
 آن مغاکی که بـود کـوي خموشـان نـامش    

 ـارـهر نثـــفت و در بـگهر سـ »رارـاس«ید اب

 نخبــۀ جملــۀ عــالم دل درویشــان اســت     
 که او حاصل درویشان اسـت  بجز از عشق

 کیمیـــاي نظـــر کامـــل درویشـــان اســـت
 آتش آنست که اندر دل درویشـان اسـت  

 از فقر و فنا بسـمل درویشـان اسـت   هر که 
 درویشـان اسـت   جذب این سلسله برکاهل

 آرکه سرمنزل درویشـان اسـت   روبه صدق
 ه کـه او محفـل درویشـان اسـت    دانی البّتـ 

 درویشان است  لبقا لیگو هرسنگ نه  که
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ــالف    ــگ خ ــته زن ــۀ دل نشس ــر آین ــرت ب  گ
 مبین مرقـع خـاکی چـودر وي اخگرهاسـت    
ــیم در قلمروشــان     ــود اقل ــن ب ــک ت ــو مل  چ
 بــر اهــل فقــر مکــن فخــر خوانــدي ار ورقــی

ــاو ز    ــو گ ــک رام همچ ــیر فل ــد ش ــینکنن  م
 ظلمـت چیسـت  ةالحیـو  عـین  که هواست گرت

 مــرا بــه دولــت فقــر آن دلیــل روشــن و بــس
 بـــود فقـــر ســـیه کـــردن خـــودي ز وجـــود

 ـونـــر فـراز دو کــب »اسرار«ـا نـهد ـز فخر پ

ــرا   ــور فقــ ــا روي انــ ــه بــ ــن مقابلــ  بکــ
 انــــد بــــه خاکســــتر آذر فقــــرا  نهفتــــه

ــرا      ــر فق ــد افس ــد باش ــاج نم ــه ت ــر چ  اگ
ــت دفتــر فقــرا      ــه ســینه لوحــۀ دل هس  ب
ــرا   ــل هــالل اســت پیکــر فق  اگــر چــه مث
 ســواد دیــده در آن خــاك معبــر فقــرا    

ــی  ــر م ــرا  کــه فخ ــرور فق ــر س ــد از فق  کن
ــو چوخــال ــه ب ــرا گون ــور فق ــب و زی  د زی

 راــگ در فقـــــر او را ســــام گـند نـنه
توان به سوي  دارد که از طریق انسان کامل و مربی است که می و همچنین به صراحت اظهار می

 خدا راهی پیدا کرد:
عـد مســافت اگــر چــه در ره او نیســت ب 

 ی به فلک پويننی زملک جو نشان و 
ــد      ــه باش ــزار مرحل ــویش ه ــر ک ــا س  ت

 دـاشــله بـامـوس کـــوي او نفـــره بس
نـام بـرده شـده اسـت     » عشـق خوبـان  «و عشق به این مربی که در کالم حاج مـالّ هـادي از آن بـه    

 ید:اسر راهگشا و دین است.  در دیوانش می
 ام شیرین سخن یاري فصـیح  جسته

 پــیش آن بــاال بلنــد شمشــاد پســت
 لعــل میگــونش بـــه گفتــار بلیـــغ   

 ج ـه باشم نغمه سنردـتا به کی در پ

 شور شهري خسروي شوخی ملیح 
 نزد آن وجـه حسـن خوبـان قبـیح    
 زنده سازد مرده را همچون مسیح

 ان دین من باشد صـریحوبعشق خ
 و به قول خود او این تربیت و کسب حقیقت فقط در طریقت منضم به شریعت است که:

ت    به چارسوق طریقت بجـز متـاع محبـ 
 ز حقیقتچشم اهل حقیقت شود مجا هب

 بکار نیست قماشی به نزد اهـل حقیقـت   
 ریعـتـت شتسطریقت طریق تشریعتس

علیرغم مراتب باالي سلوك عرفانی و درجات عالیه علوم ظاهري حاج مالّ هـادي در جـائی   
دیده نشد که اذن یا فرمانی داشته باشد و در تصوف و عرفان داراي منصب هدایت و ارشاد نبـود.  

سلطانعلیشـاه آمـده اسـت: در اوان تحصـیل حکمـت جنـاب حـاج مـالّ         در شرح حاالت حضرت 
بیند که بر االغـی سـوار و از کـوه بـاال      سلطانمحمد نزد حاج مالّ هادي در سبزوار شبی خوابی می
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رسـاند   روند. پس از چندین مرتبه لغزیدن پاي مرکوب و عدم توانائی به طی راه هاتفی ندا مـی  می
بپیمائی با حکمـت خـدا را خـواهی شـناخت. چـون از خـواب بیـدار         که اگر با االغ توانستی کوه

شدند از حکمت دلسرد و نزد حاج مالّ هادي رفتند و اظهار داشتند براي طلب خدا نزد شما آمدم 
؟! مرحوم حاج مالّ هادي پاسـخ داده بودنـد   اید ولی مرا فقط به همین صورت ظاهر سرگرم نموده

و در سـفر حضـرت سعادتعلیشـاه بـه سـبزوار آن جنـاب را        خواهی نزد من نیسـت  که آنچه تو می
در مجلـس درس خـود بـه طلّـاب     همراه با سایر طلّاب ترغیب بـه مالقـات آن حضـرت کردنـد و     

دستور داده بودند براي کسب فیض حضور ایشان شرفیاب شوند و تأکید نموده بودنـد تـا نهایـت    
ه در آن زمان از شاگردان حاج ملّـا هـادي   نیز کمالّ سلطانمحمد جناب حاج ادب را مرعی دارند. 

این مالقـات   و در 18روند بودند به دستور ایشان براي اولین بار به مالقات حضرت سعادتعلیشاه می
 ربودة حضرتش گردید و سپس به جانشینی ایشان تعیین شدند. 

و وار غزل زیر از دیوان اشعار حاج مالّ هادي منسوب به تودیع حضـرت سعادتعلیشـاه از سـبز   
 :ستوانشانۀ ارادت 

 دل بشد از دسـت یـاران فکـر درمـانش کنیـد     
 رود اي اشــک راهــش را ببنــد شهســوارم مــی

 گر رود از اشک سیل انگیـز و آه شـعله خیـز   
 خسرو چابک سوارم عزم جوالن کرده اسـت 

 سـتیزد فـارِس ردگـون بـه مـا اي همـدمان       می
ــاد و داد  ــت فریـ ــدارد طاقـ ــازك نـ  آن دل نـ

 ش جانی یا دلی استوادي غم هرکف خاکی
 کامـش تلخـاز فـراق »اسرار«ی گویاي ــوطـط

 مرهم زخمش عجـین از آب پیکـانش کنیـد    
ــد    ــدانش کنی ــگ می ــه زود آهن ــپاه نال  اي س

 شـود یـاران پشـیمانش کنیـد     شور محشر مـی 
 معشــر عشــاق ســرها گــوي چوگــانش کنیــد
ــد   ــارانش کنیـ ــر بـ ــا تیـ ــدنگ آه دلهـ  از خـ

 کنید دادخواهان دست خود کوته ز دامانش
 رهروان تـرك دل و جـان در بیابـانش کنیـد    

 کر شکن در شـکرسـتانـش کنیدـزان لب ش
نویسند: جناب حاج شیخ عمادالـدین در   خانم نصیري خانوادة آقاي دکتر محسن صالحی می

وقتـی   :کـه  گفتنـد  مجلسی در مشهد از فضایل حاج مالّ هادي و تشرّف به فقر خودشان سخن مـی 
دم کـه  مشـاهده کـر  حاج مالّ هادي را در رؤیا  ،حکم در همان شب دریافت شدم ارشادمأذون به 

 ». امشب استخوانهاي من طال شد« :ندبا خوشحالی تمام به من گفت
 

 آمده است.   45 -48صفحات ن چهاردهم هجري نابغۀ علم و عرفان در قردر و مالقات سفر این شرح  )18



 9  سبزواري حکیم الهی

 

صدق حاج مالّ هادي باعث شده بود تا بسیاري از شاگردان وي مجـذوبش شـوند. از جنـاب    
جذوب حاج مالّ هادي بوده که اي بطوري م است که درویش پابرهنهمنقول حاج شیخ عمادالدین 

گذاشـته و بـه    آمده و سـر بـر زانـوي حـاج مـالّ هـادي مـی        روزها هنگام درس حاج مالّ هادي می
ان خواسـته بودنـد او   دهرچه شاگر». یا دوست با ما باش«گفته:  شده و مرتباً می چشمانش خیره می

دان حاج مالّ هادي دسـتور داد تـا   داد. باالخره یکی از فرزن حاج مالّ هادي اجازه نمی درا منع کنن
موقع درس درب را ببندند و از ورود او ممانعت بعمل آورند. و او چون چنین دیده بود بـه پشـت   

مـوارد   .19و خـود را بـه زیـر انـداخت    » یا هادي المضـلّین «بام مدرسه رفت و با صداي بلند گفت: 
 ،کننـد. یکـی از شـاگردانش    مـی متعدد دیگري از این احوال براي شاگردان حاج مالّ هادي ذکـر  

شـاعر  که رساند. شاگرد دیگرش نیز  خود را با تیغ به قتل می ،در تبریز» محوي«شاعري با تخلّص 
آقـا سـید عبـدالغفور     ،سـازد. دیگـر   بوده خود را در دریاي مازنـدران غـرق مـی   » هما«و با تخلّص 

لهـاي مازنـدران زد و   خودسوزي کرد و دیگري میرزا محسـن قزوینـی بـه کوههـا و جنگ    جهرمی 
 .20بازنگشت

د            ل خود از قریۀ ایـزي از توابـع سـبزوار یـک پسـر بـه نـام مـالّ محمـحاج مالّ هادي از زن او
ومش که کرمـانی االصـل بـود دو پسـر بـه      دداشت. پس از فوت وي مجدد ازدواج نمود و از زن 

د اسـماعیل دو     نامهاي آقا محمد اسماعیل و آقا عبدالقیوم و چهار دختر به وجود آ مـد. آقـا محمـ
الدین علی و عمادالدین احمد داشت که این کتاب در شـرح احـوال جنـاب     پسر به نامهاي شهاب

  عمادالدین احمد است. 
آقا محمد اسماعیل تحصیالت خود را نـزد اسـاتید مختلـف در سـبزوار و بـاالخص حکمـت        

ستادي رسید. احاطۀ علمی و فضائل اخالقی او متعالیه را نزد پدر خود به کمال رسانید و به درجۀ ا
باعث گردید که به عنوان فیلسوف جوان دستیار تدریس به دانشمندان و طلّابی که بعضاً از غالـب  
بالد ایران و هندوستان و ممالک غربی و عثمانی براي درك محضر حـاج مـالّ هـادي بـه سـبزوار      

 یاري پدر نماید.  آمدند می
 

 -آثـار  -اتّفاق افتاده است. نگاه کنید به: حکیم سبزواري، زنـدگی  1289ذیقعده  25این واقعه در تاریخ  )19
 .101فلسفه، صفحۀ 

 .130 -131و  99 -102فلسفه، صفحات  -آثار -نگاه کنید به: حکیم سبزواري، زندگی )20
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لیرغم تمکّن علمی از نظر مالی نیز متمکّن بود و به دلیل حسـن شـهرت   آقا محمد اسماعیل ع 
دار داوري و دادگري و قضاوت در دارالخالفه سبزوار بود و در سبزوار به  عالوه بر تدریس عهده

ۀ پـدر او نیـز در         ر و نیکوکار مورد اعتماد عموم اهـالی قـرار داشـت. هماننـد رویـعنوان فردي خی
جهد بلیغی داشت. هر دو فرزنـدان وي در فراگیـري علـوم از نبـوغ ذاتـی       و آموزش فرزندان جد

یکی از دانشمندان و علماء معروف سبزوار گردید.  الدین برخوردار بودند. فرزند ارشد وي شهاب
ام تـوجهی بـه         ر بـود و بـا اینکـه در آن ایـ در ریاضیات و علوم قدیمه و جدیده در آن زمان متبحـ

هاي عربی و فرانسه مسلّط بود. با ایـن وجـود    شد وي به زبان (اروپائی) نمیفراگیري زبان خارجی 
کتابخانـۀ مقبـرة   کنـد. قـرآن دسـتخط وي در     طبع شعر و خط زیباي او نشان از طبع لطیف او مـی 

 حاج مالّ هادي موجود است.
تر آقا محمد اسماعیل علیرغم اینکه خود استاد مسلّمی در فلسفه بـود در ابتـدا فرزنـد کـوچک    

خود عمادالدین را نزد اساتید محلّی فرستاد تا به جد تحصیل دانش صوري نماید. هر روز کـه بـر   
شد و اسـتعدادهاي   العادة وي بیشتر ظاهر می گشت آثار نبوغ فوق سنّ عمادالدین جوان افزوده می

درخشــید و در  اش مــی اندیشــی در پیشــانی نگــري و عمیــق گردیــد. ژرف اش آشــکارتر مــی نهفتــه
آقـا   شـد.  اي حاضـر مـی   جلسات درس اساتید مختلف براي کسب معارف اسالمی با تشنگی ویژه

عمادالدین از همان کودکی همراه پدر در اجتماعات و جلسات درس و بحثـی کـه پـدر شـرکت     
شد و در روبرو شدن با اساتید توانا و زبردست با طرح اشـکاالت و سـؤاالت    کردند حاضر می می

بطوریکه نظر فضال و دانشمندان آن زمان را بـه خـود    پرداختند آنها به گفتگو میدقیق و منطقی با 
انگیز آقـا عمادالـدین    جلب کرده بودند. اغلب ضمن تبریک به آقا محمد اسماعیل قریحۀ شگفت

دانسـتند و ذکـر ذکـاوت آقـا عمادالـدین در اغلـب        نظیـر مـی   را ستوده و هوش سرشار وي را بـی 
آورد. پـس از   ماعیل همـواره از آینـدة روشـن فرزنـدش سـخن بـه میـان مـی        مجالس بود و آقا اس

ات اساتید محلّی آقا عمادالدین به سایر مراکز علمـی آن زمـان بـراي کسـب علـم      تعلیمفراگیري 
الـدین   مسافرت نمود. منجمله براي تکمیل تحصیالت خود چندین سفر به اتّفاق برادر خود شهاب

ۀ مشـهوري     رهائی که در آن زمـان از اسـاتید و حـوزه   به نجف مسافرت نمود و در شه هـاي علمیـ
قـرآن را   اي بسیار قوي داشـت بطوریکـه کـلّ    حافظهآقا عمادالدین برخوردار بودند اقامت گزید. 

گرچه بسیار کم سخن شـده بودنـد ولـی هنگـام      .حفظ بودند و در تفسیر آن تبحر خاصی داشتند
را با اشاره به نام سوره و شمارة آیـه شـرح    قرآنآیات  کلیۀ بدون مراجعه به کتابلزوم به پاسخ، 
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البالغه و مثنوي مولوي و سایر متون عرفانی نظیر کتب عطّـار و   اي که بر نهج کردند و با احاطه می
 نمودنـد.  مـی و مسـتند بـه شـواهد     لدسـت سایرین داشتند، با ذکـر شـاهد از آنهـا تفاسـیر خـود را م     

و احاطـۀ خاصـی بـر شـرح لمعـه داشـت و لـذا او را شـریعتمدار          نویسند که مطالعـات مفصـل   می
تا آخرین روزهاي زنـدگی نیـز کـوچکترین خللـی در حافظـه ایشـان پیـدا نشـد و         . 21خواندند می

کرد کامالً بجا  مطالب و خاطرات گذشته را به خوبی به یاد داشتند و هر وقت شخصی مالقات می
  نمودند. ا نیز به یاد آورده عنوان میآوردند و حتّی نام پدر و پدربزرگ او ر می

 تشرّف
حصول علوم ظاهري و کماالت صوري تشنگی عمادالدین جوان را برطرف ننمـود و مظـاهر   
زندگی مادي که از تمکّن پدري ناشی بود او را فریفته و آرام نسـاخت و دل نـاآرام همچنـان در    

رونـد. ایـن سـفر تشـکیک      ه و کربال میسالگی با والدین خود به مکّ 18پی دآلرام بود. سفري در 
و کسب کماالت  شوند گشتۀ خود مأیوس می نماید که از یافتن گم زیادي در درون وي ایجاد می

کشانید تـا بلکـه    22. کثرت درد درون حتّی وي را به ابتالء تریاكبینند ظاهري را سرابی بیش نمی
 

ش نجفی قوچانی در سیاحتنامۀ شرق به این موضوع اشاره دارد. نگاه کنید بـه:  ) حسن امین به نقل از گزار21
   .1380، 70حسن امین، دیوان اسرار، کلیات اشعار فارسی حاج مال هادي سبزواري، انتشارات بعثت، صفحۀ 

 در آن زمان کشیدن تریاك از لحاظ عموم علماء و عامۀ مردم مباح بود و مخالفت عمومی با آن وجـود  )22
نگاه کنیـد   -هاي پرعائد خراسان تریاك و سبزوار از مراکز کشت خشخاش بود نداشت بلکه یکی از کشت

. اولین کسی که فتوا به حرمت تریاك داد حضـرت  255فلسفه، صفحۀ  -آثار -به: حکیم سبزواري، زندگی
ابتالئات جامعـه را مـد نظـر     سلطانعلیشاه گنابادي بود. تعداد فتاواي ایشان بسیار معدود است و غالباً مسائل و

ـاِس َو ِاْمثُُهٰمـا اَْكبَــُر  اند. این فتوا در شرح آیۀ قرار داده َيْسئَـُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل فيِهٰمـا ِاْمثٌ َكبـٌري َو َمٰنـاِفُع لِْلنّٰ
ات العبـاده کـه جـامعترین تفسـیر     نظیر بیـان السـعاده فـی مقامـ     ) در تفسیر بی219(سورة بقره، آیۀ  ِمْن نـَْفِعِهٰما

عرفانی در اسالم است آمده است. اصرار ایشان بر حرمت تریاك و اعلمیت آن جناب در فقه اسـالم باعـث   
شد که برخی علماء نیز تبعیت نموده و استعمال تریاك را حـرام نماینـد. خلیفـۀ ایشـان حضـرت نورعلیشـاه       

را » ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاك و افیـون «ن باب کتاب ثانی نیز کشیدن تریاك را حرام اعالم و در ای
اللّهـی   مرقوم فرمودند. پس از آن همواره حرمت اسـتعمال تریـاك توسـط اقطـاب و بزرگـان سلسـلۀ نعمـت       

 نمایند. سلطانعلیشاهی گنابادي مؤکداً اعالم گردید تا جائی که مبتالیان به تریاك را دستگیري نمی
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به واسطۀ معاشرت بـا  ذشت تا اینکه گ حاصلی می حال به افسردگی و عمر به بی تسکین درد باشد.
به فکر تحقیق و جستجوي مذهب افتادنـد و مـوقعی کـه    مجدداً ناامیدانه چند نفر از فقراي سبزوار 

از مشـایخ حضـرت سلطانعلیشـاه از    (ملقـب بـه محبـوبعلی)    جناب حاج مالّ محمد جعفـر برزکـی   
نویسـند:   اي عباس صالحیار میآق - شدند هشیفترسیده و  ایشان کردند به خدمت سبزوار عبور می

از من سؤال کردند با مرحوم حاج ملّا محمد جعفر برزکی (ملقّب بـه  عمادالدین جناب حاج شیخ 
محبوبعلی از مشایخ حضرت سلطانعلیشاه) چه نسبتی دارید؟ عـرض کـردم عمـوي مـادرم بودنـد.      

و مـدتی در آنجـا در خـدمت    به گناباد رفتنـد  مکرّر سپس  - د: من اول بار ربودة ایشان شدمگفتن
نمودند و مورد قبول حضرت  طلب تشرّف به فقر می به تواترحضرت سلطانعلیشاه اقامت نمودند و 

 شدند. سلطانعلیشاه واقع نمی
 گفتنـد:  اند کـه مـی   جناب نقل کردهآن یادداشت خود از دفتر االمین در  آقاي سید علی روح

سحرگاهان قبـل از  ا ت چند روز اوقات مالقات ردر همین سفر حضرت سلطانعلیشاه پس از گذش
اذان صبح معین فرمودند. من که به سحرخیزي عادت نداشتم فرداي آن روز سـاعتی قبـل از اذان   

 شبی نبوده که همان اوقات بیدار نباشم. -)در اواخر عمر( -بیدار شدم و تا االن هم
ند: هر بار کـه  گفت کنند که می می صبیۀ کوچکتر ایشان خانوادة آقاي نبوي از خود ایشان نقل

گشـتم. روزهـا حضـور مبـارکش      تر مـی  شدم مجذوب به حضور حضرت سلطانعلیشاه شرفیاب می
نشستم، ولی مورد قبـول   کردم و شبها تا صبح پشت دیوار منزلش بیدار می زدم و طلب می زانو می

در این اسفار نه گرما و سـرما  این حال هفت بار با پاي پیاده عازم بیدخت شدم و با شدم.  واقع نمی
با یک عصـا و  کردم.  و نه بیابان کویر و نه تشنگی و گرسنگی و نه خوف از درندگان را باور نمی

شـدند   رفتم. پاها زخـم مـی   یک دستمالی با مختصري نان و پنیر در آن ساعتها بدون توقّف راه می
رسـیدم حـال    نزدیک بیدخت که می در هر سفردادم.  ولی با جراحت پا همچنان به راهم ادامه می

شتافتم. هنـوز زخـم پاهـا     زیارتش میشد و با چشمان گریان به  قراري بیشتر و بیشتر می جذبه و بی
کردم. آنچنان مهـر   فرمودند و لنگان لنگان به سبزوار مراجعت می خوب نشده بود که مرخص می

کردنـد. چیـزي از    دایم مـی حضرتش در دلم جاي گرفته بود که هنگام وداع گوئی به مقراض جـ 
گشـت و دوبـاره پیـاده عـزم بیـدخت       قـرار زیـارتش مـی    گذشت که دل بـی  اقامتم در سبزوار نمی

کردم تا اینکه (شـاید) در سـفر چهـارم بـود کـه بـه قبـول اخـذ بیعـت و           کردم. هربار طلب می می
 دستگیري من راضی شدند.
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دوست نداشتن معتادین بـه آن را از  روزي مذمت کشیدن تریاك و ماجرا از این قرار بود که 
دانند و از مبتالیان به آن دستگیري  شنیدند و فهمیدند که تریاك را حرام می حضرت سلطانعلیشاه

نمایند. لذا یک مرتبه به کلّی ترك استعمال تریـاك نمودنـد و پـس از آن دسـتگیري و وارد      نمی
 سلوك شدند.

تریـاك بـه    بارةحضرت سلطانعلیشاه در ند:گفت کنند که می آقاي رحمان کاوه صفت نقل می
از بین به تریاك خودم را در اطاق زندانی کردم تا اعتیاد ». داریم اینطور دوست نمی«من فرمودند: 

  ».داریم ایشان است عمرم حاصل کلمۀ دوست نمی«د: گفتن رفت. همینطور بارها می
خوردم و چون دیدم  یر تریاك می: نیم سگفتند دارند که می آقاي آقا محمد دانشگر ابراز می

   ترك کردم.به کلّی مرا از پیر جدا ساخته یکباره 
: گفتنـد  کننـد کـه مـی    صبیۀ کوچکتر ایشان خانوادة آقاي نبوي از پدر بزرگوارشان نقـل مـی  

وقتی بیعت کردم و مشرّف به فقر شدم آدمی دیگر شده بودم. پیوسته تشنۀ دیدار حضرتش بودم. 
دیدم و مانند کودکی بودم که تازه از مـادر   طانعلیشاه خود را ذرة ناچیزي میدر مقابل حضرت سل

از خـود   ،افتـاد  لرزیـد و بـر انـدامم رعشـه مـی      حضور ایشان تمام وجودم مـی در متولّد شده است. 
رفتم کـه دیگـران مـرا از     افتادم و از هوش می شدم و عاجزانه روي زانوي مبارکش می خود می بی

کننــد کــه ارادت پــدرم بــه حضــرت  کردنــد. صــبیۀ ایشــان اضــافه مــی لنــد مــیروي پــاي ایشــان ب
سلطانعلیشاه به حدي بوده که پس از رحلت حضرتش، پدر تا مدتها از خـواب و خـوراك افتـاده    

 کردند.  بودند و با کسی مراوده و صحبت نیز نمی

 ساده زیستی
آالیـش بـود و بـا     سـاده و بـی   که زندگی آن جناب بسـیار  دارند میابراز آقاي عباس الهیاري 

و  کردند میتن  ردند. لباس ساده بنمو همگان به افتادگی سلوك و شخصاً از میهمانان پذیرایی می
غالباً  جنابشزیستی  گذاشتند. ساده عباي ارزان قیمت و ساده و عمامۀ سفیدي از کرباس بر سر می

 قبـاي واصلی که عبـا و عمامـه و    حسینسید آقاي کنند:  اضافه می راي افراد غریبه قابل باور نبود.ب
 23کرد براي دیدن ایشان آمـده بـود. او را در بـاالي اتـاق جـاي داده و  بقبنـدي       مفخرّي به تن می

 

 .کردند که در ملحفه بزرگی بسته و به جاي پشتی استفاده میرختخوابی است  :بقبند )23



 شرح احوال جناب حاج شیخ عمادالدین 14

. در کردنـد  و پـذیرائی مـی   ریختند پشت او گذاشته بودند و خود در پائین اتاق از سماور چاي می
و  صلی را جناب حاج شیخ عمادالـدین گرفتـه بـود   و به اشتباه آقاي واشد اي وارد  این موقع غریبه

 .شد که خود جناب حاج شیخ مشغول پذیرائی از میهمان هستند باورش نمی
کنند که جنـاب حـاج شـیخ بـه دنیـا و مادیـات تـوجهی         آقاي حاج حسین درویش اظهار می

قبـول   ،کردند کـه برایشـان درشـکه یـا تاکسـی کرایـه کننـد        درخواست می اخواننداشتند. اغلب 
دادنـد و   رفتنـد. در امـور معـامالت دنیـوي دسـتور گذشـت بـه طـرفین مـی          کردند و پیاده می نمی
شود محکم کـاري   شود فقرا با هم معامله نکنند بهتر است ولی اگر ناچار بودند تا میبتا  گفتند می

 ند.کرد نمایند تا اختالفی پیش نیاید. ولی وصلت و خویشاوندي فقرا با یکدیگر را توصیه می
شـد و رنـگ و روي آن    دارنـد وقتـی قبایشـان کهنـه مـی      آقاي رحمان کاوه صفت ابـراز مـی  

گذاشتند تا رنگ گیـرد. روزي بـراي مصـافحه خدمتشـان رسـیدم       رفت خودشان در جوهر می می
کنـی،   نـد: اشـتباه مـی   گفتدستهایشان کبود بود. گمان کردم بیمار شدند و شروع به گریـه کـردم.   

 قبایم را در نیل گذاشتم و رنگ دستم اثر نیل است.  عارضۀ کسالت نیست،
کنند که جناب حاج شـیخ عمادالـدین در سـالهاي حـدود      می اظهاراللّهی  آقاي عباس نعمت

ل مجــالس فقــري در یــک جــا اوان محـ شمسـی در تهــران اقامــت داشــتند و در آن   1328-1320
درخواسـت   غالبـاً و رفتنـد   مـی اده براي شرکت در مجالس اکثراً پی جناب حاج شیخمتمرکز نبود. 

 کردند.  اتومبیل قبول نمیتهیۀ براي را اخوان 
 1315کنند که حدود سال  یاري از پدرشان حسینقلی و اخوان نیشابور نقل میهال آقاي عباس

چند نفر از اخوان متمول و اعیان در نیشابور خدمت جناب حاج شـیخ عمادالـدین عرضـه داشـتند     
کنید این همـه از اعیـان و اشـراف و متمـولین طلـب       سروپا دستگیري می ظاهراً بی که چرا از افراد

کنیـد؟ جنـاب حـاج شـیخ پاسـخی ندادنـد. هنگـام         ولی آنها را قبول نمـی  یندنما تشرّف به فقر می
حاضـر   24د فردا پیش از نماز صـبح در مـزار حضـرت سـعید بـن سـالم      گفتنبه حاضرین مراجعت 

ی حتّی چوب دستی مجهز کنید. فردا صبح همـان افـراد بـه اصـطالح     شوید و خود را با هر سالح
شوند و همگی در خدمت جناب حاج شیخ پس از اقامۀ نماز به منزل شخصـی   سروپا حاضر می بی

 

شرح حال حضرت مشرق االنوار و مشرق االسرار و زین االبرار و شرف االخیـار سـعید بـن سـالم شـیخ       )24
 درج است. 149-152، صفحات »رهبران طریقت و عرفان«ابوعمران المغربی طاب ثراه از اقطاب سلسله در 
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روند. همـان اعیـان و متمـولینی کـه روز قبـل سـؤال کـرده         که براي صبحانه دعوت کرده بود می
نـد.  بود رفتهکه همه رسند  ر حضرت سعید بن سالم مییک ساعت بعد از نماز صبح به مزا ،بودند

کنند افرادي که نـزد ایشـان هسـتند     روند و مالحظه می کنان به منزل دعوت کننده می پرس و جو
 د. نماین بضاعتند و اظهار شرمندگی و طلب عفو از عرایض دیروز خود می همان اخوان بی

 اجازات
 :نـد گفت مـی  کنند که ج شیخ عمادالدین نقل میآقاي حاج عبدالصالح جواهریان از جناب حا

در بیدخت مجـذوب   سفري در زمان حضرت سلطانعلیشاه به بیدخت مشرّف شدم فقیري ترشیزي
صدا بلنـد  بود و به دیوانگی معروف. پس از تشرّف به فقر مرا حضور حضرت آقا دید. یک مرتبه 

مـن  کـه سـاکت شـود.     شـود. حضـرت آقـا بـه او پرخـاش کردنـد       این شخص شـیخ مـی   کرد که
به کسـی کـه اجـازة هـدایت و ارشـاد       -:دانستم شیخی چیست از دیگران سؤال کردم. گفتند نمی

 توجهی به حرفهایش نکن. ،او مجذوب است و دیوانه -داشته باشد شیخ گویند
پس از رحلت حضرت سلطانعلیشاه با خلیفه و جانشین ایشان حضرت نورعلیشاه ثانی تجدیـد  

قمري اجازة اقامۀ نماز جماعت یافتند و سپس در غرّة ربیع  1327در ماه رجب سال عهد نمودند و 
 .شدندهدایتعلی با لقب دستگیري ارشاد و قمري مأذون در  1331الثّانی 

نویسند: در سـفري   می(صالحیار) پدرشان آقاي مرتضی صالحی قول آقاي عباس صالحیار از 
اه با سایر اخـوان کاشـان پـاي پیـاده بـه سـمت بیـدخت        کاشانی همر اهللا حبیبملّا به بیدخت آقاي 

اهللا دچار سـرمازدگی   بین راه هوا خیلی سرد و یخبندان و ملّا حبیب ،کنند. در مراجعت می حرکت
رسـند و جنـاب حـاج     شوند. همراهان به سبزوار مـی  حس و ناتوان می ش کامالً بینشود و دستا می

اهللا را با حال نزار به منزل خـود   ملّا حبیب ندر فقر نداشتاي د که در آن زمان اجازهعمادالدین شیخ 
توانست خودش غذا بخورد و ایشان  اهللا نمی پردازند. ملّا حبیب برند و به پذیرائی و درمان او می می

. یـک  دادنـد  مـی اعانـت  گذاشتند و او را براي قضاي حاجت و تطهیـر   با دست غذا به دهان او می
حضرت نورعلیشاه  بعدبهتر شد و توانست به کاشان بازگردد. مدتی گذشت تا حال میهمان ماهی 

کثـرت   :گفـت  اهللا به مزاح همیشه مـی  فرمایند. ملّا حبیب حاج شیخ صادر میجناب اي براي  هاجاز
   سرمازدگی به ایشان دادم باعث شد به این مقام برسند. عارضۀریاضتی که در دوران نقاهت 

 : ثانی حضرت نورعلیشاهبه دستخط حاج شیخ عمادالدین  نماز جماعت جناب ۀاجازة اقام •
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 ن الّرحيم و هو اهلاديبسم هللا الّرمحٰ 
بر فقراء طریق و طالبان صدیق مخفی و پوشیده نماناد که برادر مکرّم جنـاب مسـتطاب آقـاي    

م حاجی عمادالدین سبزواري از جانب این فقیر علی ملقّب به نورعلیشاه مأذون و مجازنـد در تعلـی  
اوراد مقرّره طریق که در دست دارند و فرستاده خواهد شد چه تمام را تعلیم دهنـد و چـه قـدري    
در این امر مختارند نماز جماعت و نشستن شب جمعه هم مأذونند. بتاریخ شهر رجب سنۀ هـزار و  

 مهر مبارك حرره علی                                                           سیصد و بیست و هفت

 :ثانی حضرت نورعلیشاه قلمبه و هدایت جناب حاج شیخ عمادالدین  ارشاداجازة  •
 ن الّرحيمبسم هللا الّرمحٰ 

و بعد بـر فقـراء آگـاه و طـالبین      ة و سالم علي حمّمد و آله امجعنيالعاملني و الّصلوٰ  و احلمدهلل ربّ 
ارف مـآب سـعادت ایـاب حـاجی آقـا      راه و محبین با انتباه پوشیده نماند که جنـاب مسـتطاب معـ   

عمادالدین را این ضعیف علی که بستن بر فتراك والیت راه آن منصوص است مـن اهللا و خلفائـه   
بقبول شدن بر دست مأذونین از این ضعیف در این زمان ایشان را مـأذون نمـودم در دسـتگیري و    

ایشان ایـن امـر هـدایت را خـدمت      قبول توبه و ایمان و تلقین ذکر و فکر و اوراد کما اُمر شفاهاً و
لّاك و طـالبین کوشـیده مایـۀ تربیـت خـود خواهنـد شـمرد و مشـایخ            بزرگ دانسته در تربیـت سـ

ــ   م خواهنــد شـمرد علـی ترتیــب       پیشـقدمترهاي خـود را در مأذونیت احتـرام نمـوده بــر خـود مقـد
 حرّره علی   1331 ۀول سناال بتاریخ غرّة ربیع. مأذونیتهم و آنجناب را بلقب هدایتعلی مفتخر نمودم

 : 25اند حضرت صالحعلیشاه این فرمان را مجدداً تنفیذ و در حاشیۀ آن مرقوم فرموده •
 ن الّرحيمبسم هللا الّرمحٰ 

و بعد چون بعد از صعود روح مطهر والد جسمانی و احلمدهلل ابلّصـلوة علـي رسـول هللا و آلـه آل هللا 
ه بر حسب نص و وصایت این فقیر محمد س سرّنی قدروحانی حضرت مولی الموالی نورعلیشاه ثا

کینه نمایش دارد و بجز اتصال  حسن صالحعلیشاه بر مسند ارشاد متمکّن و تابش والیت بر سینۀ بی
جنـاب مسـتطاب حـاج شـیخ      و لقـد وصـلنا هلـم القـول بفقیر راهی بشاهراه والیت نـه لـذا بمضـمون   

 

رضـاخانی،   آقات زیارت خانـۀ خـدا و عتبـات عالیـات در خـدمت راهنمـا، محمـد       این فرمان در خاطرا )25
اي از مکاتبـات توسـط آقایـان حمیـد و      این فرامین همراه با مجموعه ه است.گراور شد ،1366 ،324صفحۀ 

 شود. زاده صوفی نگهداري می زاده صوفی استنساخ و در کتابخانۀ آقاي یعقوب نجفی محمود نجفی
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ق از طرف فقیـر نیـز مجـاز در هـدایت و اخـذ بیعتنـد       عمادالدین هدایتعلی سبزواري کما فی الساب
مؤمنین و طالبین دست ایشانرا دست فقیر دانسته و تجدید و بیعـت بدسـت ایشـانرا اتّصـال معنـوي      
بفقیر شمارند. امید است که ایشان دامن همت بکمر زده در تربیت سالکان و هدایت طالبان جهـد  

و داشتند ملحوظ دارنـد   ی السابق مراتبی که ملحوظ میبلیغ نمایند و در موقع اجتماع مشایخ کما ف
هفـت هجـري    بتاریخ شانزدهم شهر ربیع الثّانی هزار و سیصد و سـی و اسئل هللا الّتوفيق لـه و االطاعـة 

 مهر مبارك حسن بن علی                حرّره اقل عباداهللا محمدحسن بیدختی   1337قمري 
کننـد کـه در عـالم رؤیـا      مۀ خود خانم صالحی نقـل مـی  آقاي حسینعلی کاشانی بیدختی از ع

کنند و جناب حاج شیخ عمادالدین بر زمین  حضرت نورعلیشاه را مشاهده کردم که راهپیمایی می
انـد. ایـن رؤیـا را خـدمت حضـرت نورعلیشـاه        خوابیده و با دست پاهاي ایشان را از پشـت گرفتـه  

نـد تـا هـر کجـا بـرویم آقـاي حـاج شـیخ         عرض کردم. ایشان صحت آن را تصدیق کـرده فرمود 
 عمادالدین را هم با خود خواهیم برد. 

در اراك خـدمت جنـاب حـاج     1316دارند که در سـال   آقاي محمد هادي غفاري اظهار می
شیخ عمادالدین رسیدم آنقدر ایشان بر من بزرگ جلوه کردند که دیدم عالم در دسـتهاي ایشـان   

 فقر نشده بودم. است. در آن موقع هنوز مشرّف به
 گفتنـد:  دارند که جناب حاج شیخ عمادالـدین مـی   آقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی ابراز می

در تجدیـد عهـد بـا    حائري پس از رحلت حضرت سلطانعلیشاه و درنگ جناب حاج شیخ عبداهللا 
ر ایشـان را د  ،رفتم و ضمن نصیحت اغلب به مالقات حاج شیخ عبداهللا میثانی حضرت نورعلیشاه 

 . 26کردم. تا باالخره این درنگ و تردید رفع گردید رفع تردید تشویق و ترغیب می

 

اللّهــی از پدرشــان آقــاي  فــاري از حــاج آقــاي راســتین و همچنــین آقــاي عبــاس نعمــتآقــاي هــادي غ )26
اللّهی خادمباشی مقبرة حضرت سعادتعلیشاه (در جنب حرم عبـدالعظیم در شـهر ري) نقـل     عبدالمولی نعمت

اي را به جناب حاج شیخ عبـداهللا حـائري    نامه کنند که حضرت سلطانعلیشاه در زمان خالفت خود کرسی می
نامـه   ده و فرموده بودند بعد از نام من نام حاج مالّعلی را اضافه کنید و آقاي حائري نیز با خطّ خود کرسیدا

هاشمی سـاکن شـهریار    نامه را به آقا سید جواد جوقینی بنی نمایند. حضرت سلطانعلیشاه کرسی را تکمیل می
گـذرد و موضـوع    د. مدتها از این ماجرا مـی نمایفرمایند این امانت را داشته باش تا صاحبش مطالبه  می، داده

به فراموشی سپرده شده بود. پس از رحلـت حضـرت سلطانعلیشـاه، جنـاب حـاج شـیخ عبـداهللا در جانشـینی         
  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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کـه بـه دسـتور حضـرت صالحعلیشـاه اکثـر        کنند ضافه میآقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی ا
شدند مدتی در التزام رکاب جناب حاج شیخ عمادالدین باشند و غالباً در برخـی   مشایخ مأمور می

نیـز   ملقّب به وفاعلی شدند. جناب میرزا محمد مهدي مجتهد سلیمانی ایشان می از مسافرتها همراه
که از مشایخ حضرت صالحعلیشاه بودند حدود دو ماه موظّف شدند در خدمت جناب حاج شـیخ  

 عمادالدین به سمت غرب ایران مسافرت کنند.

  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
اختالفـاتی نیـز مـابین اخـوان تهـران ایجـاد       . کننـد  نمایند و مـدتی تمکـین نمـی    حضرت نورعلیشاه تردید می

هاشـمی   آقاي سید جالل جـوقینی بنـی  و آورند  هران تشریف میشود تا در سفري حضرت نورعلیشاه به ت می
قبول دعوت حضرت نورعلیشاه نماید.  پسر آقا سید جواد حضرت نورعلیشاه را به جوقین شهریار دعوت می

کنند. آقـا سـید جـالل خـدمت جنـاب حـاج شـیخ عبـداهللا          را منوط به دعوت از جناب حاج شیخ عبداهللا می
آمیـز سـید    کـه بـا اصـرار تهدیـد     پذیرنـد  بتدا نمـی کند. حاج شیخ عبداهللا ا عوت میرسد و براي جوقین د می

آیند. در جـوقین حضـرت نورعلیشـاه از آقـا سـید       جالل مواجه شده و به هرحال قبول نموده و به جوقین می
داریم و کنند که امانتی نزد آقا سید جواد (پدر سید جالل که در آن هنگام فوت کرده بود)  جالل سؤال می
خبر بود به مادرش مراجعه و از امـانتی کـه نـزد پـدرش      نمایند. آقا سید جالل از موضوع بی آن را مطالبه می

دارد پدرت مدتها قبل لولۀ کاغـذي را در داخـل    شود. مادر آقا سید جالل ابراز می سپرده شده بود جویا می
قوطی را از زیر سـقف   ،جالل در انظار جمع را در زیر سقف پنهان کرد. آقا سید یک قوطی گذاشت و آن

کنـد. ایشـان    حضـور حضـرت نورعلیشـاه تقـدیم مـی     مملو از گرد و خاك و با همان وضعیت  هبیرون آورد
فرمایند قوطی را به جناب حاج شیخ عبداهللا بدهید تا باز کنند و بخوانند. جناب حاج شیخ عبـداهللا قـوطی    می

نورعلیشاه را با القاب کامل نوشـته بودنـد مالحظـه و خـاطرة زمـان       را باز و دستخط خود را که نام حضرت
افتنـد و طلـب عفـو و تجدیـد عهـد       تحریر آن تداعی و دگرگون شده و به زانـوي حضـرت نورعلیشـاه مـی    

نمایند. حضرت نورعلیشاه اجابت فرموده و همـان روز در جـوقین بـا حضـرت نورعلیشـاه تجدیـد بیعـت         می
فرماینـد   اي که حضرت نورعلیشاه به حاج شیخ عبداهللا حائري مرقوم مـی  جرا در نامهنمایند. پس از این ما می

نمایند. در سفر آخر حضـرت نورعلیشـاه بـه کاشـان      به جاي لقب رحمتعلی خطاب رحمتعلیشاه به ایشان می
ن جنـاب  جسد پیر بزرگوار را به همراه آوردند، چـه آ  ،مالزم بودند ولی متأسفانه در مراجعت با گریه و ناله

ربیع االول  15و در کهریزك در  نددر کاشان توسط ماشاءاهللا خان پسر نایب حسین کاشانی مسموم گردید
جناب حاج شیخ عبداهللا به گناباد رفته و خدمت حضرت صالحعلیشاه عهـد  سپس قمري وفات یافتند.  1337

 .  ي قبلی ابقا فرمودندها و حضرت صالحعلیشاه حاج شیخ عبداهللا را در سمت بیعت را تازه نمودند
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جنــــاب حــــاج شــــیخ همچنــــین 
ــاي   ــدین آق ــان  عمادال ــد خ ــاج محم ح

در نظر خـود گرفتنـد و   راستین را تحت 
تا به  مراقبت فراوان داشتندتربیت ایشان 

حــاج  . مقــام ارشــاد و هــدایت رســیدند
داشـتند کــه در   ابـراز مــی آقـاي راســتین  

جناب حـاج شـیخ   تربیت من نزد  ،اوائل
ــدین ــادي   عمادال ــد ه ــاي محم ــود. آق ب

کنند که آقاي حاج شیخ  غفّاري نقل می
م ند کـه خـواب دیـد   گفت عمادالدین می

ام و  حاج آقاي راستین را بر پشت گرفته
بــا چهــار دســت و پــا خــدمت حضــرت 

بـرم. در آن موقـع حـاج     صالحعلیشاه می
اي در  آقاي راسـتین هنـوز داراي اجـازه   

 فقر نبودند.

اي که جناب حاج شیخ عبداهللا  نامه •
حـائري بـه حـاج آقـاي راسـتین مرقـوم       

 اداره پسـت و مهـر  قید شده  1348رجب  10خ . پشت پاکت تاریباشد در این ارتباط می اند هنمود
 : دهد را نشان می 12/9/1308

110 
شود مرقومۀ شریفه رسیده از مالزمت خدمت آقاي حاج شیخ عماد دامت برکاته و  عرض می

 استفاضه از محضر مبارکشان خوشوقت شدم خداوند همه را قدردان فرماید.
 پیش آید که این دولت به      دــایـب یـرن مــزاران قـه

 گریزمــار بــن بــر ایـــاگ      ارش ــر بـــکجا یابم دگ
اند صفاي محبتانه نموده عرض اخالص برسانید. ماها هم  حال هم که آن صفحات را مزین فرموده

منتظر تشریف آوردنشان هستیم خدمت فقراء آن صفحات عرض سالم برسانید مخصوصـاً آقـاي   

جناب حاج شیخ   -اب آقاي راستینجن
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بقاً مرقومۀ مسـتغنیانه بـه میـرزا سـید علیخـان نوشـته بودنـد و بـه         مشایخی در باب کارشان چون سا
زادكـم حائري نشان داده حال مقتضی است که خودشان به حائري چیزي بنویسند تـا اقـدام بنمایـد.    

 عبداهللا الحائري                                                                       هللا شرفاً و الّسالم
کننـد کـه    نواده آقاي مهندس حاج محمد جواد اخـوان از حـاج آقـاي راسـتین نقـل مـی      خا  

علیـرغم جـوانی   ند در سفري جناب حاج شیخ عمادالدین اراك تشریف داشتند و من هـم  گفت می
ند شخصـاً بـه   گفتپول خرد به من دادند و کمی اي با  افتخار میزبانی داشتم. جناب حاج شیخ بادیه

مراجعه و بـه میـزان پـول داده شـده انگـور خریـداري و بیاوریـد. حـاج آقـاي           دکّان میوه فروشی
و رسم بر این نبود کـه اعیـان شخصـاً     ندند در آن زمان خدمتکاران منزل بسیار بودگفت راستین می

براي خرید به مغازه مراجعه نمایند از طرفی در منزل ما به دلیل اینکه باغات متعدد انگـور داشـتیم   
فراوان موجود بود ولی جناب حاج شیخ عمادالدین براي تغییر طرز فکر من بـه ایـن    همیشه انگور

رفـتم   یکردند که من هم علیرغم اینکه با تعجب همۀ افراد محل مواجه شده بودم به دکّانامر کار 
 .27اي از انگور خریده و حضورشان تقدیم کردم و بادیه

حاج آقاي راستین زیاد بـود   سیاسیفعالیتهاي که اي  دورهدر  :گفتند آقاي احمد خالونژاد می
ام  جنـاب حــاج شـیخ عمادالــدین    بــه اراك وارد شــدند و مـن بــا آقـاي حســن عظیمــی   در آن ایـ

عرضـه   .حـاج آقـاي راسـتین سـؤال کردنـد     علّـت غیبـت   خدمتشان رسیدیم. جناب حاج شیخ از 
اعتنـائی بـه    ج شیخ با بیاجتماعی هستند. جناب حا -سیاسیداشتیم که سرگرم کارها و فعالیتهاي 

ه آمـدن و رفـتن جنـاب حـاج        سمت مالیر حرکت کردند. ساعاتی بعد حاج آقاي راسـتین متوجـ

 

داشتند که در اوائل فقر حاج آقاي راسـتین ارادت بسـیار زیـادي بـه      آقاي حاج براتعلی رابطی اظهار می )27
جناب حاج شیخ عمادالدین داشتند. این ارادت به حالت جذب شدیدي رسـیده بـود بطوریکـه در مجـالس     

دوزانـو بـه بـاال     -بـوتر بـر روي زمـین دوزانـو    گـاه هماننـد پریـدن ک    بـی نشستند و گـاه و   روبروي ایشان می
غلتیدند کـه چنـد نفـر بـه      افتادند، یا آن چنان در مجلس می پریدند تا بر روي زانوي جناب حاج شیخ می می

توانستند جلوي ایشان را بگیرند. خود ایشان نیز از ایـن ارادت نسـبت بـه جنـاب حـاج شـیخ گـاه         سختی می
سالها باید بگذرد تا شیخی به بزرگواري جناب حاج شـیخ   :ندگفت و می کردند میتجلیل صحبت و از ایشان 

 عمادالدین پیدا شود.
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شیخ عمادالدین شدند. با عجلۀ تمام به مالیر رفتند. بعد از ایـن واقعـه عمـالً از فعالیتهـاي سیاسـی      
 گیري کردند. کناره

یخ علی اصغر متقیان مجاز در اقامۀ نمـاز  نویسند: آقاي ش آقاي حاج عبدالصالح جواهریان می
جماعت در تهران بودند. در سابق رسم بر این بود که اگر شـیخی یـا مجـازي در شـهر یـا محلـی       

ایـن   .»روشـن کـردن چـراغ داشـت    «به اصـطالح اجـازة    وکرد  ار میگزبررا ساکن بود او مجلس 
 فقهـی منجملـه رسـالۀ محمدیـه     شناسند. در کتـب  می 28موضوع را علماء ظاهر به مسئلۀ امام راتب

هست که اگر کمی نماز اول وقت بـراي بـه جماعـت خوانـدن بـه تـأخیر        حضرت نورعلیشاه ثانی
بیفتد مجزي است. آقاي حاج شیخ عمادالدین ساکن تهران بودند. شبی براي اقامۀ نماز و مجلـس  

با اصرار آنها نماز را شروع قیان درخواست کردند نماز را شروع کنید. دیر آمدند. فقرا از آقاي متّ
کردند. جناب حاج شیخ رسیدند و به او اقتدا نمودند. بعد از نماز براي تشکیل مجلـس جلـوس و   

ند چرا نماز را شروع کردید؟ آقاي متقیان بـا عـذرخواهی و نیازمنـدي عـرض     گفتقیان به آقاي متّ
ت آن بزرگـوار    کرد فقرا مرا وادار کردند و رو به فقرا کرد و گفت چرا چیزي نمی گوئید. از اُبهـ

انـد و   ند فرمان کتبی خود را ببین که در آن چه نوشـته گفتهمه در سکوت بودند. چند مرتبه به او 
به آن رفتار کن (در فرمان قید شده بود در جائی کـه شـیخ مجـاز نباشـد). داسـتان بـه اینجـا خـتم         

ود. مرحوم سید محمد نقّاش که ش شود و مرحوم شیخ علی اصغر به مشهد و بیدخت عازم می نمی
اقامت داشتیم و آقاي  اي گفت: در مشهد، مدت یک هفته در مسافرخانه در خدمت ایشان بود، می

دمـل دچـار شـد و پـس از بهبـود نسـبی بـه بیـدخت عـازم و حضـور حضـرت             عارضـۀ قیان بـه  متّ
رت آقـا فرمودنـد   قیان خواست ماوقع را عرض کند، حضـ صالحعلیشاه رسیدیم. همین که آقاي متّ

قیـان بـه تهـران مراجعـت     زودتر بروید و از آقاي حاج شیخ عمادالدین عذرخواهی کنید. آقاي متّ
کردند. شبی پس از ختم مجلس فقري در حسینیۀ امیرسلیمانی جناب حـاج شـیخ همـراه بـا آقـاي      

 

پیشـنهاد  مسجدي اند که اگر دو نفر براي امامت جماعت  در امامت جماعت در کتب فقهی توضیح داده )28
ه علمـش بیشـتر   گویند آنکـ  ؟ میندکدام یک مقدم. به عبارتی در سؤال به اینکه امام راتب مقدم استند شد

گویند آنکه سنّ  ند. میا گویند هر دو متقی گویند آنکه با تقواتر است. می ند. میا گویند هر دو فقیه د. میاشب
دو  گویند اتفاقـاً هـر   گویند آنکه سید است مقدم است. می د. میستنسن ه هم دو گویند هر بیشتري دارد. می

 م است. زیرنویس از آقاي حاج عبدالصالح جواهریان.تر است مقد گویند آنکه خوشگل از ساداتند. می
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یم آقـاي  گفت تـا دق البـاب کـرد    روند. آقاي کریمی می قیان میعلینقی کریمی به منزل آقاي متّ
قیان درب را باز کرد و با دیدن جناب حاج شیخ به پاي ایشان افتاد و بناي عذرخواهی گذاشت متّ

گفت اآلن رسیدم و آمدم وسیلۀ سفر را در منزل بگذارم و خدمت شما برسـم. جنـاب حـاج     و می
ـ       ات شیخ وارد شده جلوس نمودند و گفتند اعتراض به شما از بـاب تربیـت بـود و بـراي شـما ترقّی

قیـان بـا همـان اجـازة نمـاز      بیشتري در نظر داشتیم که خودتان خراب کردید. شیخ علـی اصـغر متّ  
 رحلت کردند.

نمود خدمت جناب حـاج شـیخ عمادالـدین     محققی اروپایی که در ادیان بررسی و تحقیق می
جویـا شـد. بـه زبـان      υایشان درباره حضـرت عیسـی   ازرسید. پس از مذاکرات و سؤاالت مفصل 

خود مائیم. فرد محقق از شنیدن این جمله به فکـر فـرو   که  υند عیسیگفتلّی و سادة خودشان مح
رفت. بعد از لحظاتی یکی از حضّار برداشت خود از این فرمایش را به وي توضیح داد که منظـور  

هستند بلکه نظرشان بر این است که از لحاظ سلسـلۀ   υایشان نه این است که خود حضرت عیسی
غالب بود  υاز طرفی حالت جذب بر عیسی ما نیز هست. نزدبود  υعیسی نزدچیزي که  اذن همان

 که از این بابت نیز شباهت بسیار وجود دارد.
کننـد کـه جنـاب حـاج      آقاي عبدالکریم مرتضوي از آقاي غالمحسین خان توسلی ذکر مـی 

 ازکلیسـیاي آنجـا    بـا کشیشـی از   هشیخ عمادالدین به اصفهان آمدند. گروهـی از مسـیحیان همـرا   
. پس از چندي جناب حاج شیخ نیز براي بازدید آنها به کلیسیا رفتند. کشـیش  دیدن کردندایشان 

شـما چـه    ،مشـاهده نمـودم   υاز ایشان سؤال کرد که من شما را به شکل و شمایلی همانند عیسـی 
همـان   هـم نـد مـا   گفتکنید که این چنین تأثیري بر من هویدا شـده؟ جنـاب حـاج شـیخ      کاري می

 کرد. می  υکنیم که عیسی کاري را می
نویسند: جناب حاج شـیخ عمادالـدین خسـته بـه مالیـر تشـریف        آقاي محمدرضا فراهانی می

علّـت  از آوردند. با چند نفر از اخوان در منزل آقاي مشهدي شیرزاد شایگان خدمتشـان رسـیدیم.   
ت از اصـفهان بـه اراك و    خستگی جویا شدیم. کاشف به عمل آمـد کـه از بابـت ازدحـام جمع     یـ

اند. ماجرا به این شـکل بـود کـه     اند و در بین راه نیز استراحت ننموده سپس به مالیر حرکت کرده
سه نفر محقق اروپائی مسیر طوالنی را از اروپا به عراق و سـپس بـه ایـران طـی کـرده بودنـد و در       

پرداختنـد. در قـم اتّفـاقی بـه      میدیدند با او به مذاکره  میدر مذهب اي را  هرجا که صاحب آوازه
کنند تا مایحتاجی خریداري کنند. در ضمن از هـدف   شریعت مراجعه می مغازة آقاي سید محمد 
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دارنـد در اصـفهان خـدمت جنـاب      آید. آقاي شریعت ابراز می سفر آنان نیز گفتگوئی به عمل می
ار خـ       .برسـید  حاج شیخ عمادالـدین  دمت جنـاب حـاج شـیخ    اصـفهان در منـزل آقـاي قـوام التجـ

عمادالدین رسیدند و سؤاالتی طرح کردند. از پاسخ سؤاالت متعجب شدند و دریافتند که جنـاب  
حاج شیخ عمادالدین با دیگران متفاوت است. عرض کردند اگر دین شما بر حق باشد باید گفتـۀ  

. بـراي اثبـات   ۲۹اَنْبيـاِء بَـين ِاْسـرائيل ُعَلمـاِء اُمَّـيت اَْفَضـُل ِمـنْ  پیامبر شما نیز بر حق باشد و او فرموده که
این موضوع لزوماً بایستی بتوانید از عهدة کارهائی برآئید که پیامبران بنی اسـرائیل در انجـام آنهـا    
ناتوان بودند. مثالً بایست بتوانید مرده زنده کنید. اصرار مستشرقین خیلـی زیـاد شـد و بـه هرحـال      

نـد: بسـیار خـوب    گفتینکه آنها دست خالی از آنجـا نرونـد   جناب حاج شیخ عمادالدین نیز براي ا
اي را  اي را بیآورید. سه نفر واردین حرکت کردند و به غسالخانه رفتند تا جنـازه  بروید جنازة مرده

با خود به همراه بیآورند. تشریفات زیاد بود و موفّق نشدند. براي اخذ اجازه به سمت ادارة دولتـی  
در بـازار اصـفهان بـه شخصـی برخـورد       هن بود حرکت کردند. در بـین را که غسالخانه زیر نظر آ

رفت و مردم دور او  کنند که مشاعیر خود را از دست داده بود و برهنه از این سو به آن سو می می
برنـد و عـرض    جمع شده بودند. دیوانه را گرفته و با خود نـزد جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین مـی      

گرفتن جنازه خیلی سخت و پردردسر بود اگر شما همـین دیوانـه را   کنند که تشریفات تحویل  می
کنیم و دیگر احتیاجی به مرده زنده کردن نیست.  کند و قبول می شفا دهید از لحاظ ما کفایت می

مردم نیز دنبال دیوانه و مستشرقین جلوي درب منزل آقاي قوام التجار ازدحام کرده بودند تا نتیجه 
به فرمـایش   -شیخ عمادالدین دست دیوانه را در دست خود گرفتند و دیوانه  را ببینند. آقاي حاج

شفا یافت و به خود آمد و نگاهی به سر تا پایش انداخت  -»من جانب اهللا«خود جناب حاج شیخ: 
و خود را برهنه یافت و از طرفی خیلی متعجب و از طرفـی بسـیار خجـل شـد. جنـاب حـاج شـیخ        

را به او دادند تـا خـود را بپوشـاند. مستشـرقین و فـرد شـفا یافتـه در بـین          عمادالدین نیز عباي خود
رفتند تا بیماران خود  مردم که این واقعه را دیدند دوان دوان می ازدحام جمعیت حرکت کردند و

را بیآورند. جناب حاج شیخ که هجوم مردم را دیدند از اصفهان حرکت کردند و بـراي اینکـه از   
  بند یکسره بدون توقّف به مالیر آمدند.دست عوام خالصی یا

 

 .اسرائیل برترند دانشمندان امت من از پیامبران بنی )29
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 حدت
شـود.   بنـدي مـی   حاالت سلّاك بسته به شدت سلوك یا جذبۀ آنها به چهار گروه عمده طبقه

گیرنـد و سـالک    قـرار مـی  در غایـت جـذب   مجـذوب صـرف   و سالک صرف در نهایت سلوك 
بهـره اسـت و    شوند. سالک صرف از ذوق بـی  مجذوب و مجذوب سالک در بین این دو واقع می

چربد و  اش می اش بر جذبه کثرات ندارد. سالک مجذوب اندیشه ومجذوب صرف حال معاشرت 
عشق بر اندیشه غلبه دارد. هرچه توجه بـه وحـدت بیشـتر شـود جذبـه فزونـی        مجذوب سالکدر 
شود. غالباً سالکین حاالت مجـذوبین   یابد و هرچه توجه به کثرت افزون گردد سلوك زیاد می می
دانند. رفتـار سـالکین    کنند و رفتار آنان را غیرعادي و غیرطبیعی و حتّی کفرآمیز می درك نمی را

 نماید. البتّه: نیز نزد مجذوبین تمسخرآمیز می
 که هرچیزي به جاي خویش نیکوست.            جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

و در جـذب  وحـدت  مسـتغرق   جناب حاج شیخ عمادالدین مجذوب سالکی بودند که گـاه   
توانـد مـورد قبـول     گرفتند. مسلّم و طبیعی اسـت کـه رفتـار چنـین شخصـیتی نمـی       صرف قرار می

دیگران. که فرمود اگر ابوذر از آنچه کـه در دل سـلمان   بسیاري از سلّاك قرار گیرد چه برسد به 
 .30کرد کشت یا تکفیر می شد او را می بود آگاه می

ین به کلّی مطیع محض مرشد و مراد خـود بودنـد. صـبیۀ کـوچکتر     جناب حاج شیخ عمادالد
هـاي طـوالنی کـه پـدرم مـأمور بـه        مسافرته از کثرت دارند ک ایشان خانوادة آقاي نبوي ابراز می

گفتند ما بسیاري از اوقات خانه به دوش بـودیم. بـه همـین سـبب مـن و       شدند، مادرم می انجام می
شاه و اصفهان و سمنان به دنیا آمدیم. زیرا وقتی به پـدرم امـر   خواهرم و برادرم در شهرهاي کرمان

دنـد و  کر شـد بالدرنـگ حرکـت مـی     به مسافرت و سرکشی به حال اخوان شهرهاي مختلف مـی 
ها خاکی  جاده -بردند بردند. در یکی از سفرها که به همدان تشریف می خانواده را هم با خود می

وخامـت گرائیـد و در سـفر دیگـري کـه خـود بـه یـاد دارم         بر اثر تکان ماشین حال مادر بـه   -بود

 

بْـِن َصـَدَقَة َعـْن َأِيب َعْبـِد اهللَِّ ع قَـاَل ذُِكـَرِت التَِّقيَّـُة . ابب فيما جـاء أن حـديثهم صـعب مستصـعب ،٤٠١، ١، الكايف )30
نَـُهَمـا َسْنيِ ع فـََقاَل َواهللَِّ لَـْو َعِلـَم أَبُـو َذرٍّ َمـا ِيف قـَْلـِب َسـْلَماَن َلَقتَـلَـُه َو َلَقـْد آَخـى َرُسـوُل اهللَِّ ص بـَيْـ يـَْوماً ِعْنَد َعِليِّ ْبِن احلُْ 

ــِيبٌّ ُمْرَســلٌ  ــُه ِإالَّ َن ــاِء َصــْعٌب ُمْسَتْصــَعٌب َال َحيَْتِمُل ــَم اْلُعَلَم ــِق ِإنَّ ِعْل ــائِِر اْخلَْل ــا َظــنُُّكْم ِبَس ــْؤِمٌن  َفَم ــٌد ُم ــرٌَّب َأْو َعْب ــٌك ُمَق َأْو َمَل
َا َصاَر َسْلَماُن ِمَن اْلُعَلَماِء ِألَنَُّه اْمُرٌؤ ِمنَّا َأْهلَ  ُ قـَْلَبُه ِلْإلِميَاِن فـََقاَل َو ِإمنَّ ُتُه ِإَىل اْلُعَلَماءِ  اْمَتَحَن اهللَّ  .اْلبَـْيِت فَِلَذِلَك َنَسبـْ
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اتومبیل خراب شد و هرچه هنـدل زدنـد روشـن    حیدریه کودك خردسالی بودم که در راه تربت 
 زیـاد کردیم ولی ایشان علیرغم سرماي  ها همه ساعتها زیر عباي پدر خود را گرم می نشد و ما بچه

آنقـدر غـرق در انجـام     شوند. متوجه مشکالت نمیآوردند که گویا  و مصائب راه خم به ابرو نمی
کردنـد.   وظایف محوله بودند که حصر نداشت و زندگی خود را نیز فداي ایـن انجـام وظیفـه مـی    

اي از راه برسد تا الَـم   نشستند و منتظر بودند شاید خسته غالباً تا دیري از شب در مجالس فقري می
از طبقۀ کم درآمد و ضـعیف   که غالباً سته محشور بودنداو را مرحم باشند. بیشتر با اخوان دل شک

زدنـد. در عـوض    داشت عاشقانه دور شمع وجودش حلقه می ریا و بدون چشم که بی جامعه بودند
گشودند. کلیۀ  به نحوي گره از کار آنها می ،توانستند حتّی با توصیه به متمولین از هر طریق که می

بضـاعت و مسـتمند    جداگانـه نگهـداري و صـرف افـراد بـی      کردنـد  نذوراتی که تقدیم ایشان مـی 
کردند و ارجحیتـی قائـل نبودنـد.     نمودند. با فقیرترین اخوان همانند ثروتمندترین آنها رفتار می می

مند بودند با کسانی که از لحـاظ مـادي ضـعیف هسـتند معاشـرت و از آنـان دلجـوئی         بیشتر عالقه
شـد خـدمت جنـاب     داشتند که هرگاه مشکلی پیدا می براز میبسیاري از اخوان بودند که ا نمایند.

دنـد و  کر رسیدیم و بدون اینکه به زبان درخواستی کنیم در بیاناتشان رفع اشکال می حاج شیخ می
آوري مشـکالت برطـرف    پس از خروج از حضور ایشان حلّ مشکل ملموس بود و بطور اعجـاب 

را ایشان وقف راه خدا بود. بعضی از امـالك خـود    شد. وقت، دارائی، نیرو و توان و هم و غم می
شـش و اعانتهـاي مختلـف ایشـان بـه نیازمنـدان       در جوین سبزوار نیز وقف سلسله کرده بودند. بخ

بردند و اضـافه   کرد شخصاً براي او غذا می زد عموم بود. اگر سائلی به درب منزل مراجعه می زبان
ز ادادند. پس از رحلتشان بسیاري  کردند و به آنها می بر این اغلب قند و شکر و برنج در کیسه می

کردند و زندگی  آمدند و از فرقت ایشان ابراز تأسف می سائلین براي ابراز همدردي به منزل ما می
       دانستند.  خود و خانوادة خود را مدیون یاري و مددکاري جناب حاج شیخ عمادالدین می

تمام اصناف و همه کس را نداشتند و غالباً مایل بودند با آن جناب حال معاشرت و مراوده با 
دراویش معاشر باشند و به مجالس فقري عالقۀ زیادي داشتند. این موضوع بـه حـدي بـود کـه در     
اواخر عمر اغلب در منزل خود نیز در بستر بیماري بودند مگر هنگامی که اخوان به زیارت ایشـان  

گویی بیماري به کلّی مرتفع شده است. پس از رفتن آنهـا بـاز   شدند و  آمدند از بستر خارج می می
 بردند. کرد و مجدداً در بستر بسر می مجدداً بیماري ایشان بروز می
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در مجالسی کـه حضـرت   کنند که  ذکر میحال جذبه بر جناب حاج شیخ عمادالدین از غلبۀ 
بطوریکـه   ندشـد  یشان منقلب میبنشینند و با دیدن ا صالحعلیشاه تشریف داشتند قادر نبودند روبرو

کنند که حضرت صالحعلیشاه غالباً  همینطور ذکر میشد.  عبا و عمامه هرکدام به طرفی پرتاب می
نشسـتند   می شدادند تا از نیمرخ بنگرند و چنانچه در مقابل حضرت ایشان را در کنار خود جاي می

رفت و صفهاي حضّار مجلس را به  یشدند و اختیار از دست م تاب می نگریستند بی و از روبرو می
دارند که شدت حالـت جـذب طـوري بـود کـه بـا        آقاي عزیزاهللا معروفی ابراز میریختند.  هم می
نمودند. در یکی از مجالس فقـري حضـرت صالحعلیشـاه     همه چیز را فراموش می حضرتشدیدن 

ج شـیخ عمادالـدین   حضور داشتند و مجلس انبوه از جمعیت و راه عبوري نمانده بود. جنـاب حـا  
اختیـار از  دند کـه  لقـاي دوسـت شـ   وارد و با دیدن حضرت صالحعلیشاه چنان مجـذوب و شـیفتۀ   

ت بـه سـمت ایشـان          ازدحام حضّار را نمیدست رفت و  دیدند و بـا حـال انقـالب از وسـط جمعیـ
فتادند تا گذارند و چندین بار در البالي جمعیت ا آمدند و متوجه نبودند که پایشان را کجا می می

  به حضور رسیدند و نشستند ولی همچنان منقلب و باالخره پس از مدتی آرام شدند.
شـان  کننـد کـه چنـان انقـالب حـال بـر ای       و ذکر می همجالس فقري ایشان پرشور و مهیج بود

حالت ایشان را به حـوض  افتاد.  می کناریدند و عبا و عمامه به تلق شد که در مجلس می مستولی می
بود حتّی تبسمشان و اشکبار غالباً چشمانشان د. نک سرریز می اختیار یکه بکنند  تشبیه میز آبی پر ا

. اگر کسی در درخواسـت  کردند و دهانشان از دعا بسته بود هیچ وقت دعا نمی اشک نبود. هم بی
  کردند. و یا گریه می» خدایا رحم کن«ند: گفت کرد فقط مکرّر می دعا سماجت می

حتّـی در  گاه  گاه و بیکنند که جناب حاج شیخ عمادالدین  اللّهی ذکر می س نعمتآقاي عبا
شدند و به دفعـات   منقلب مینشسته بودند چهار زانو  طور کهخلوت خود یا در مجالس فقري همان

جهیدند. مجالسشان غالباً طوري بود که اغلب اخوان حاضر در جلسـه در   به همان حالت به باال می
تاب بودند. شبیه مجالس ایشان را فقـط در بعضـی از جلسـاتی     حال عارضه منقلب و بیاثر انقالب 

ملقّب به درویـش صـدقعلی از مشـایخ حضـرت رضاعلیشـاه      مردانی حاج یوسف که جناب آقاي 
 ام.  در مجلس حضور داشتند مشاهده کردهثانی 

میزبان کوچک بـود   دارند در سفري ملتزم بودم در نیشابور منزل آقاي جواد درویش ابراز می
. بـه بسـتر رفـتم   مـن هـم   و خوابیدنـد.  در اتاق ایشان بخوابم. پس از اینکه به بسـتر رفتنـد    گفتندو 

 به مراقبه نشستند. د اینکه چراغی روشن کنن یبدقایقی نگذشت بلند شدند و تا سحر در بستر خود 
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دین علیـرغم  نویسـند: جنـاب حـاج شـیخ عمادالـ      صبیۀ کوچکترشان خانوادة آقاي نبـوي مـی  
افتادند  دیدند عصا را بر زمین گذاشته به زانو می کهولت سن هربار که حضرت صالحعلیشاه را می

گرفتنـد کـه بـه شـدت      بوسیدند و آنقدر تحت تأثیر مالقات ایشـان قـرار مـی    و پاي مبارك را می
گفـتن  نمـاز بخصـوص هنگـام     حـین شدند. این حالـت را اغلـب    خود می لرزیدند و از خود بی می
کردیم که با نیـازي   و وقتی که در سجده بودند هم از ایشان مشاهده می در دعاي قنوت »رَبـَّٰنا...«

ها برروي سجاده رو بـه   ند. پس از نماز ساعتکرد ریزان کلمات را بیان می اشک ،خاص و تضرّع
بودنـد و بـه راز و   پرداختند. سحرها ساعاتی قبل از طلوع فجر بیـدار   نشستند و به مراقبه می قبله می

خوابیدند و قسمت اعظـم شـب را بیـدار     نیاز مشغول؛ بلکه غالباً مدت بسیار کوتاهی از شب را می
هاي رمضان با کهولت سن و گرماي زیاد و بـدون امکانـات کـافی تـا اواخـر دوران       بودند. در ماه

 گرفتند.  سالخوردگی که اطبا روزه را بر ایشان منع کردند روزه می
کنند که جناب حـاج شـیخ عمادالـدین بـه نیشـابور       جواهریان از آقاي اعتمادي نقل میآقاي 

اخـوان هـم جمـع شـده بودنـد و      داشتم. سحر به محل اقامت ایشان رفـتم.   قبضآمده بودند. حال 
ند کسی کتاب شمس را باز کند و بخوانـد. کتـاب   گفتبعد از نماز و صبحانه مجلسی برگزار شد. 
. این احوال سـاعاتی بـه درازا   افتادندگریه  به حضّار. همه رفته رفته تغییر کردخوانده شده حاالت 

نیز به دنبال ایشـان حرکـت کـردیم. بـه کوچـه       هکشید و با حال گریه ایشان حرکت کردند و هم
کنان کـف کوچـه    نیز همانطور گریه اخوانکنان بر روي زمین نشستند و همۀ  رسیدیم ایشان گریه

ي رفت و آمد دیگران نبود. اهل محل از این حالت به تعجب افتاده بودنـد و بـه   نشستند. محلّی برا
 یکی از نزدیکان این قوم فوت کرده است که این چنین حالتی دارند. حتماً گفتند  یکدیگر می

کننـد واقعـاً خـداجوئی     آقاي جواهریان با اشاره به لقب طریقتی ایشان (هدایتعلی) اضـافه مـی  
حـال بحـث و    :ندگفت میندازد و از حال عادي خارج نشود. ام آن بزرگوار بینبود که چشم به چش

مقابل بنشیند تا فریادش بلنـد شـود    دقایقیحقّانیت ما را بیازماید خواهد  هر کسی می ؛جدال ندارم
زاده  بـه آقـاي کـاظم    :گفـت  دکتر کنگرلو مـی  آقاينویسند:  حق اینجاست. در این ارتباط می که

برخـورد   یخشـک همه به تم ولی او خیلی به آداب معاشرت مقید بود و همیشه با عالقۀ زیادي داش
حاج شیخ عمادالدین در بیدخت عـرض کـردم لطفـی بفرمائیـد و حالـت       جنابکرد. خدمت  می

آن روز آقـاي  : از او دعـوت کـن تـا نهـار بـا هـم بخـوریم.        نـد گفتگرمـی بـه او عنایـت فرمائیـد.     
کشـید  نطول زیادي مدت اق جناب حاج شیخ عمادالدین رفت. زاده براي صرف تهار به اط کاظم
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از آن به بعـد بـا   و زد  کرد و فریاد می هاي گریه می هايبه صحن آمد و زنان  زاده نعره کاظمآقاي 
 کرد.  حال محبت و خدمت با تمام فقرا رفتار می

نداشتم. در سـال  گفتند: که در اوائل جوانی به هیچ کس اعتقاد  آقاي حاج براتعلی رابطی می
خـان پیـران    علـی حـاج  جناب آقاي حاج شـیخ عمادالـدین بـه همـدان منـزل آقـاي       شمسی  1318

تشریف آوردند. آقاي پیران که از دوستان من بود مرا به منزل خود برد و در مجلس فقري که در 
ر حیاط منزل ایشان تشکیل شده بود روبروي جناب حاج شیخ عمادالدین نشستم. حوض پرآبی د

اختیار منقلـب و بـه    بیو  کردم نگاهشان به من افتاد وسط حیاط بود. همینطور که ایشان را نگاه می
خشکش کنید و در همین حال که  :ندگفت جناب حاج شیخ عمادالدینداخل حوض پرتاب شدم. 

 عازم منزل حاج کریم خان بودند به دیگر اخوان گفتند مرا با خود به آنجـا ببرنـد. در آنجـا طلـب    
داشتند کـه مـن تـا مـدتها بـاور       ابراز می رابطیکردم و مشرّف به فقر شدم. پس از این واقعه خانم 

کند زیرا قبل از ایـن واقعـه    خواند یا به دستورات شرع عمل می کردم که آقاي رابطی نماز می نمی
تجوي علّت مراعی آداب نبود. تغییر رفتار ایشان به سبب تشرّف به فقر باعث شد تا من نیز در جس

 برآمدم و مشرّف به فقر شدم.
دارنـد: جنـاب آقـاي حـاج شـیخ عمادالـدین بـه اراك تشـریف          آقاي عباس سرشار ابراز می

آورده بودند و هنگام عبور از جلوي درب مغازة کتاب فروشی که متعلّـق بـه مـن بـود خدمتشـان      
ده رفتنـد. آقایـان حـاج    سالمی عرض کردم. توقّفی کردند و پس از مختصر تعارفاتی تودیـع نمـو  

محمدخان راستین و غالمحسین خلیلی نیز در خدمتشان بودند. از همراهان پرسیدم ایشان کیستند؟ 
. به مجلس فقري کـه منـزل حـاج آقـاي راسـتین بـود       دیدن کنم اًمعرفی کردند. شائق شدم مجدد

تّی از خـوردن چـاي   رفتم. علیرغم اینکه از بروز حاالت فقراء حاضر در مجلس متعجب بودم و ح
حـالم دگرگـون شـد و خـدمت جنـاب حـاج شـیخ         ،با این حال ؛آنها هراس داشتم و امتناع کردم

 29دسـتور دادنـد و در    ،قبـول نمـوده   ،عمادالدین رفتم و باالخره پس از چنـدین بـار درخواسـت   
پیـدا  اي که در همـین مـدت کوتـاه بـه ایشـان       مشرّف به فقر شدم. از کثرت عالقه 1308شهریور 

کرده بودم در روزهاي اول بعد از تشرّف حال حضور برایم پیـدا شـد و در دل بـا ایشـان گفتگـو      
کردم و هنگامی که قصد ترك اراك را به مقصد عتبات داشـتند از کثـرت دلتنگـی ناشـی از      می

بـا  جناب حـاج شـیخ   چند روز دیگر توقّف داشته باشید و تا فراق ایشان حضورشان استدعا کردم 
 ه و مسافرت را دو روز تعویق انداختند.کردل وظۀ حال من قبمالح
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گفتنـد کـه روزي جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین را در        اخوان می آقاي رحمان نوباوه از غیر
همدان هنگام عبور در خیابان دیدم. آنچنان شیفتۀ ایشان شدم که کارهایم از یادم برفت و ساعتی 

ام  ام بازمانـده  جدا شوم. ناگهان یادم افتاد که از وظایف شـغلی  رفتم و قادر نبودم به دنبال ایشان می
نـد بـه   گفتشوم. جناب حاج شیخ عمادالدین رو به مـن کـرده،    تأخیر کنم مؤاخذه میبیشتر و اگر 

 توانستم از ایشان جدا شوم و به محل کارم رفتم.گوئی آزاد شدم و کارهایتان برسید. 
دارند که شـبی پـدر بزرگـوارم     وادة آقاي قانع ابراز میصبیۀ جناب حاج شیخ عمادالدین خان 

. مجلس بـیش از معمـول طـول کشـید و     شرکت کرده بودند که دور از شهر بود در مجلس فقري
همه جا تاریک بـود.  شبها و بود کشی نشده  سبزوار برق ایاماي نبود. در آن  هنگام مراجعت وسیله

وقّف کرد و راننده عرضه داشت که شما را به منزل پس از مدت مدیدي اتومبیلی با سه سرنشین ت
جلوي درب منزل هنگامی که از اتومبیل پیاده شدند هر سه نفر نیز پیاده و یکی از آنها  .رسانیم می

کبریتی را روشن کرد و گفت اي پدر بزرگوار به صورت ما سه نفـر خـوب نگـاه کنیـد کـه روز      
 سپس وداع گفته سوار شدند و رفتند.  قیامت ما را بشناسید و از ما شفاعت کنید و

حــاجی صــدر در بیــدخت بیمــار بــود و حضــرت  :نویســند آقــاي عبدالصــالح جواهریــان مــی
روم.  گفت تا حضرت آقا را زیارت نکنم از دنیا نمی صالحعلیشاه در تهران بودند. حاجی صدر می

در عیـادت کننـد.   دستور دادند از حاجی صـ عمادالدین حاج شیخ جناب حضرت صالحعلیشاه به 
جناب حاج شیخ هم براي عیادت وي به بیـدخت رفتنـد. حـاجی صـدر ابـراز خوشـحالی کـرد و        

 روم. استکان آب قندي نوشید و جان تسلیم کرد.  گفت حاال درست شد و می
چنـان حالـت اسـتغراق بـه ایشـان       :نویسند میاز قول حاج میرزا حبیب حبیبی آقاي جواهریان 

آبـاد دیـدم کـه پیـاده      روزي ایشان را در میدان حسن کردند. موش میافر خود راداد که  دست می
ند: از منزل که گفترفتند. خدمتشان رسیدم و سالم کردم دیدم عبا به دوش ندارند. جویا شدم.  می

کنند که  دانم کجا افتاده. در این ارتباط آقاي رحمان کاوه صفت ابراز می بیرون آمدم داشتم، نمی
شیخ عمادالدین آنچنان در حال استغراق بودند که حتّی امـور ظـاهري سـاده را    اغلب جناب حاج 

کردند. براي مثال بر سر سفرة غذا به یکـی از اخـوان کـه غالبـاً در خدمتشـان بـود        نیز فراموش می
ند هر وقت مالحظه کردي که خوردن غذا برایم کافی است یادآوري کنید. اغلب وي نیز گفت می

 کشیدند. کرد و دست از غذا می میاز چند لقمه به ایشان یادآوري  نمود و پس دقّت می
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شـد کـه    بسیار ساکت بودند و کمتـر دیـده مـی   مجالس در دارند:  آقاي علی صالحی ابراز می
زد و گویـاي خـاموش بودنـد. گـاهی در      کالمی به زبان آورند ولی چهرة ایشان با همه حرف می

دادنـد و چنـد قـدمی جلـو      لقاءاهللا اختیار از دسـت مـی   هنگام قیام در نماز جماعت از شدت شوق
 گشتند. آمدند فوراً به جاي قبل باز می رفتند و وقتی به خود می می

مـن  نویسند: جناب حاج شیخ عمادالدین در سمنان تشریف داشـتند و   آقاي ناصر فوالدي می
چند بار مشاهده کردم بودم. حالت ایشان هنگام نماز دگرگون و منقلب بود و نماز جماعت مکبر 

گرفـت و   در کنارشان عبایشـان را مـی   کنند و فرد که هنگام قرائت سورة حمد به جلو حرکت می
در رکعـت دوم   .به عنوان مکبر جلو سجادة ایشـان ایسـتاده بـودم   ی دیگر همچنان شبشد.  مانع می

  فرار کردم. نانکهنگام قنوت متوجه شدم که پاهاي ایشان روي زمین نیست. ترسیدم و فریاد 
دارند در یکی از روزهاي ایام مـاه رمضـان جنـاب     آقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی ابراز می

نماز ظهر و عصر نمودند. حالت استغراق  ۀحاج شیخ عمادالدین در حسینیۀ امیرسلیمانی تهران اقام
شـت رکعـت بجـا    در ایشان به حدي بود که متوجه تعداد رکعـت نمـاز نبودنـد و نمـاز عصـر را ه     

 آوردند و بعد از یادآوري اطرافیان مجدداً اعاده کردند. 

 ایذاء و اذیت
نمایان نسـبت بـه اولیـاء الهـی در همـۀ ازمنـه وجـود         ایذاء و اذیت مردم کوته فکر و روحانی

مطالـب و  داشته و جناب حاج شیخ عمادالدین نیز از این رفتـار نابخردانـه ایمـن نبودنـد برخـی از      
 ذیل حاکی از این موضوع است.خاطرات 

الطمی داشته ولی با همـۀ افـت و خیزهـاي تـاریخ     تسبزوار یا بیهق در طی تاریخ سرنوشت پر
ء که هرکدام سـرآمد دورة خـود   خود و علیرغم اینکه بسیاري از دانشمندان، فالسفه، فقها و علما

این خشـکی   .31ستبودند در آن خطّه ظهور نمودند معذالک به تعصب و تقدس خشک مشهور ا
هـاي   هـاي ناآگـاه بـوده و همـواره قـدرت      و تعصب همواره محملی براي سؤاستفاده از جهل توده

 

 الرّحمه فرماید: مولوي علیه. 28-33فلسفه، صفحات  -آثار -دگینگاه کنید به: حکیم سبزواري، زن )31
 اندر اینجا ضایعست و ممتحق               سبزوار است این جهان و مرد حق

 ممتحق به معنی ضایع و ناچیز شده، فرهنگ لغات مثنوي، دکتر سید عبدالرّضا علوي.
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 کردنـد  استعماري با استفاده از این ابزار با ایجاد اختالف و تفرقه بین مسلمین بر آنها حکومت مـی 
ران داخلـی و  هـاي مناسـبی بـراي حصـول اهـداف اسـتعمارگ       نمایان طعمه و در این راستا روحانی

گیري اهالی سبزوار نسبت به تصـوف و عرفـان اسـالمی حتّـی      تعصب و سخت .32اند خارجی بوده
باعث شده بود که شخص حاج مالّ هادي سبزواري نیز که از اجلّـۀ علمـا و فالسـفۀ مشـرق زمـین      

ک شد در ارادت و اقتداي خود به عرفان اسالمی تقیه نماید و اآلن بـا گذشـت نزدیـ    محسوب می
هـ ق) هنوز مورخان شرح حاالت عرفـانی و کرامـات    1289به یک و نیم قرن از فوت او (در سنۀ 

بــا ذکــر  -هماننــد انتحــار برخــی شــاگردانش –وي و اثــر کــالم حــاج مــالّ هــادي را بــر دیگــران
همـان  خـداي ناخواسـته   رود کـه   نماینـد. چـه بـیم آن مـی     ها و رعایت احتیاط بیان مـی  مقدمه پیش

ایـن   یا مجسمۀ او را از میـدان اسـرار سـبزوار بـه پـائین کشـند.       ه مزار وي اهانت نمایندمتعصبین ب
شده بود که مردم به فرزندان حاج مالّ هادي به چشم دیگري بنگرنـد. حـاج    تعصبات حتّی باعث

مالّ هادي در زمان حیات خود شهرتش فراگیر بود و ناصرالدین شاه قاجار براي او احترام خاصی 
بود و حتّی از او درخواست تحریر کتابی براي خود نمـود و حـاج مـالّ هـادي کتـاب اسـرار       قائل 

 بدین درخواست به رشـتۀ تحریـر درآورد. کتـاب   در مبدأ و معاد الحکم فی المفتتح و المختتم را 
 

هـاي اسـتعماري    هاي قدرت یل به عوامل و دستنمایان تبد بحث در علّت این موضوع که چرا غالباً عالم )32
قابـل پیگیـري    υشوند بسیار مفصل است. ریشۀ تاریخی این موضـوع از زمـان حضـرت آدم    و استثماري می

نمایان در همۀ ادیان افرادي هستند که بدون اجازه از طرف خدا یا مأذونین الهی اقدام  است. بطور کلی عالم
به دلیل اینکه براي حصول منافع مـادي و جلـب نظـر خلـق، خـود را نماینـدة       نمایند.  به طرح مسائل دینی می

کننـد اولـین اقـدام آنهـا دروغ و افتـرا بسـتن بـر خداسـت. بسـیاري نیـز ناخواسـته در مهلکـۀ              خدا معرفی می
افتند. به هر حال هرکس که استعداد دروغ بستن بر خدا را داشته باشـد بـراي کسـب منفعـت،      نمائی می عالم
هاي بزرگ و صاحبان ثروت در همۀ عالم از ایـن ویژگـی    د انجام سایر اقدامات نیز خواهد بود. قدرتمستع

خرند. تورات و انجیل و قرآن و سایر کتب آسمانی مملـو از   نمایان را می کنند و عالم به نفع خود استفاده می
کان دهندة همفـر جاسـوس   شود. اعترافات ت هاي این موضوع است که از تطویل کالم خودداري می ویژگی

اي)  صـفحه  3200اي از دو کتاب سرّي (مجموعاً  سال پیش که خالصه 300انگلیسی در ممالک اسالمی در 
هاي خـود فـاش    ها و مأموریت وزارت مستعمرات بریتانیا براي از بین بردن اسالم را همراه با جزئیات فعالیت

همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی، انتشـارات  خاطرات سازد مؤید این نظر است. نگاه کنید به:  می
 تهران.  ،1373 ،امیرکبیر
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هدایت الطالبین در نبوت و امامت و شـرح مثنـوي مولـوي بـه نـام شـرح اسـرار مثنـوي را نیـز بـه           
هزاده حسام السلطنه سلطان مراد میرزا تحریر نمود. ناصرالدین شاه شخصـاً از حـاج   درخواست شا

دستور داد تا از حاج باشی مخصوص خود  به عکّاسمالّ هادي در منزلش در سبزوار دیدن نمود و 
و برخــی  هایــن احتــرام و تعظــیم از ســوي شــخص ناصــرالدین شــا  .33مــالّ هــادي عکــس بگیــرد

نمایان دهان به تحقیر حاج مـالّ هـادي و مخالفـت بـا تصـوف و       د که عالمشاهزادگان مانع شده بو
فرزندان اسرار (حـاج مـالّ هـادي) نیـز در سـبزوار بـه        .۳٤الّناس علي دين ملـوكهم عرفان گشایند که

دلیل مراعات قاجـار غالبـاً مقـام و منزلـت اجتمـاعی، علمـی و سیاسـی داشـتند و نتیجتـاً همچنـان           
ذاء و اذیت مردم جاهل قرار گیرند. رفته رفته با کـم شـدن منزلـت اجتمـاعی     توانستند مورد ای نمی

نمایان از آستین جهلۀ جامعه بیرون آمد و شروع به ایـذاء   فرزندان اسرار هجمۀ اعتراضات روحانی
گام  عقیده و هم و اذیت کسانی از شجرة اسرار نمود که به نحوي در تصوف با حاج مالّ هادي هم

که نمـاد اعظـم   هاي خصم به سمت جناب حاج شیخ عمادالدین  ین میان بیشترین نیزهو در ا بودند
هـا بـه    موج سرزنش .نشانه رفتدلباختگی و شور و شیدائی صوفیانه و شاخص بارز تصوف بودند 

سمت جناب حاج شیخ عمادالدین سرازیر شد. وقتی کوتـه فکـران بسـتگی  و بنـدگی جنـابش را      
بنـاي مخالفـت را آغـاز     اللّهی و شخص حضرت سلطانعلیشاه دریافتنـد  عمتنسبت به سلسلۀ علیۀ ن

نمودنـد   ري از اقوام و خویشاوندان با پند و اندرز جنابش را از ادامۀ راهش تحذیر مـی اکردند. بسی
غالـب دوسـتان و    نمودنـد.  کردند و معاشـرت نمـی   دیدند قطع رحم می و چون گوش استماع نمی

درس ایشان بودند و به مقام مدرسی و یا قضا رسیده بودنـد روي   ل همکسانی که در دوران تحصی
هاي کوچه و بازار  گفتند آن جناب از دین برگشته است. بچه برگرداندند و حتّی با تسخر زدن می

ر و روحـانی      نمایـان معانـد بـا رؤیـت آن جنـاب سـنگ        به تحریک والـدین خـود و طلّـاب متحجـ
رسیدند سر مبارکشان از سـنگ طفـالن گلعـذاري خـونین      منزل میپراندند و مکرّر هنگامی به  می

شـد.   اي قصد جان ایشان را کرده بودند و هر مدت یکبار سؤقصدي به جـان ایشـان مـی    بوده. عده
گفتند جنابش نجس است و حتّی میزبانان ظروف و اسـتکان فرزنـدان ایشـان را     نمایان می روحانی

 

 .259-263فلسفه، صفحات -آثار -نگاه کنید به: حکیم سبزواري، زندگی )33
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نمـود. غالبـاً    کشـیدند کـه بسـیار واضـح و زشـت مـی       ب مـی کردنـد و آ  ها جدا مـی  نیز در مهمانی
  دادند.  کاشتند و هنگام درو کارگر نمی کشاورزان زمینهاي زراعی ایشان را نمی

مآبان براي  کنند که در سبزوار آخوندنمایان و مقدس ینقل ماز پدرشان  الهیاريعباس آقاي 
نمودنـد تـا    میو تحریک فرادي را تطمیع ا . غالباًکردند جناب حاج شیخ خیلی مزاحمت ایجاد می

رفتند تا شـاید   به نحوي به ایشان صدمه برسانند. در برخی از روزها ایشان به خیابان گاراژدارها می
یـک روز مـن و آقـاي     1310برخی از فقرا که عازم مشهد بودند را مالقات کنند. حدوداً در سال 

در بین راه مرد هیکلمندي بـه نـام اکبـر کـه      .محمدکاظم جمشیدي نیشابوري در خدمتشان بودیم
چابـک  قصاب بود با چاقو به ایشان حمله کرد و وقتی دست را براي زدن ضربت باال بـرد افسـري   

آنجا حضور داشت دسـت او  با توقّف اتوبوس براي رفع خستگی پیاده شده بود و که مسافر بود و 
نتري تحویل داد. روز بعد اقوام اکبـر بـه   را گرفت و شروع به زدن او کرده توقیفش نمود و به کال

نـد مـا از اکبـر شـکایتی نـداریم و      گفتجناب حاج شـیخ مراجعـه و تقاضـاي عفـو کردنـد. ایشـان       
او را آزاد کنند. پس از آزادي اکبر گریان خدمت حـاج شـیخ آمـد و عرضـه      تایادداشتی نوشتند 

برسانم ولـی از عمـل خـود شـرمنده و     داشت که فالن آخوند به من پول داده بود تا شما را به قتل 
 خجل هستم و طلب کرد و مشرّف به فقر شد.

کنند که سبزواریها به عناوین مختلف سبب اذیت و آزار جناب حاج  اضافه می الهیاريآقاي 
کردند که پشت سر ایشان بدوند و مسخره کنند.  ها را وادار می کردند. حتّی بچه شیخ را فراهم می
هاي کوچه و خیابان دنبال ایشـان راه افتـاده و دسـت     که در خدمتشان بودم بچه در یکی از روزها

ند خدایا من کـه لیاقـت   گفتزدند که صوفی آمد. جناب حاج شیخ دستهایشان را باال کردند و  می
 صوفی بودن را ندارم خودت شهادت اینها را قبول فرما. 

ۀ  کنند که ج آقاي احمد مردانی از اخوان سبزوار نقل می ین طبق رویـناب حاج شیخ عمادالد
کردند. در یکی از روزها  زیستی خود براي خرید مایحتاج زندگی شخصًا به بازار مراجعه می ساده

زمینی بودند. فروشنده کـه   زمینی به دکّانی مراجعه و مشغول جدا کردن سیب که براي خرید سیب
زمینـی بـود    ان را کـه پـر از سـیب   فردي قلدر و معروف به محمدعلی پلنگ بود پاکت دست ایشـ 

هـا دسـت زدي آنهـا را     زمینـی  گرفت و خالی کرد و با دادن فحش و ناسزا گفت صوفی بـه سـیب  
کننـد. اتّفاقـاً یکـی از اخـوان بنـام       بدون پاسخی محل را ترك میجناب حاج شیخ نجس کردي. 

بینـد و خـود را بـه     مـی  سیدعلی بیداد که پاسبان و مأمور سر همان گذر بـود از دور ایـن واقعـه را   
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رود. ایشـان   زمینی فروش رسانده و پس از جدال و تنبیه وي خدمت جنـاب حـاج شـیخ مـی     سیب
دعلی پلنـگ معـروف      زمینی فروش چیست؟ معروض مـی  فرمایند نام سیب سؤال می دارد بـه محمـ

 ین نام نهاده. اعلی شیر خدا را ندیده بود که بر خود  :ندگفتاست. تبسمی کرده، 
اي  کنند که در یکی از روزها جناب حاج شیخ براي اسـتحمام بـه گرمابـه    نطور اضافه میهمی

  ه نداشـت. دلّـاکی را   عمومی در سبزوار رفتند. صاحب گرمابه نظر خوشی نسبت به عرفـا و صـوفی
کند که هنگام شستشو و کشیدن کیسه آن جناب را بیآزارد تا دیگر به این  صدا زده و سفارش می

کشـد   ند. دلّاك نیز به قصد کیسۀ زبري با خود برده و محکم بـدن ایشـان را کیسـه مـی    گرمابه نیای
افتـد. علیـرغم ایـن عمـل دلّـاك، آن جنـاب        بطوریکه پوست بدن آسیب دیده و به خونریزي می

دهد. عصر همان روز اخوان حاضر در مجلـس   نیز ادامه میوقیح دهند و دلّاك  واکنشی نشان نمی
دادند متوجه نـاراحتی آن جنـاب شـده،     گاه به بدن خود می شی که گاه و بیفقري از تکان و خار

کنند. چند تن از اخوان که از ایـن وضـعیت مطّلـع و ناراحـت شـده       معالجه میپانسمان و اقدام به 
 سازند. بودند به گرمابه رفته و صاحب حمام و دلّاك را متنبه می

که پدر بزرگوارم به قم تشریف  دکنن ذکر میصبیۀ ایشان خانوادة آقاي دکتر حسین همدانی 
اي از اهالی قـم بـه محـلّ مجلـس فقـري کـه        نمایان با عده برده بودند و طلّاب به تحریک روحانی

ها را بیـرون کـردیم    گفتند ما بهائی جناب حاج شیخ عمادالدین تشریف داشتند حمله کردند و می
تل برسانند. اخـوان بـه شـدت بـا آنهـا برخـورد و       خواستند پدرم را به ق اند. می حال دراویش آمده

ت     غبام فراري دادند. پس از چند ساعت  مقابله کردند و پدر را از پشت ائلـه سـاکت شـد و جمعیـ
اند ولی روز بعد جناب حـاج   کردند که ایشان را از قم بیرون کرده متفرّق شد. مهاجمین گمان می

ود ایشـان بـود بـه مجلـس فقـري آمدنـد و       شیخ عمادالدین با شـهامت و شـجاعتی کـه خـاص خـ     
کوچکترین خلل و تغییري در رفتارشان مالحظه نشد بلکـه عزمشـان راسـختر نیـز شـده بـود و بـه        

 دادند که اگر نگران هستید با ما نیائید. نمودند به تندي پاسخ می کسانی که توصیه به احتیاط می
جناب حاج شیخ عمادالدین  1303-1304دارند که حدود سالهاي  آقاي قوام غزنوي ابراز می

ور شـدند و   نمایان بـه قصـد کشـتن ایشـان حملـه      به کاشان تشریف آوردند. عوام به تحریک عالم
درگیري شدیدي نیز بین اخوان کاشان و مهاجمین روي داد. منجمله میـرزا غالمحسـین عرفـان و    
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جنـاب حـاج    ینسـایر ایسـتادند و   مهـاجمین سخت جلوي از اخوان کاشان  میرزا علی اکبر عارف
 .35شیخ عمادالدین را با لباس مبدل از معرکه خارج ساختند

کنند که جناب حاج شیخ عمادالدین به کاشان تشـریف   زاده ذکر می اهللا ماشاءاهللا آقاي نعمت
آورده بودند. فردي به نام سید علینقی مجد از ایشـان دعـوت کـرد و چـاي مسـمومی نـزد ایشـان        

چاي را برداشتند و نزد فردي به نام الهی که در کسوة روحانیت بـود و   گذاشت. جناب حاج شیخ
در آن مجلس نشسته بود گذاشتند. داماد سید علینقی مجد سریعاً چاي را از جلـوي او برداشـت و   

کنـد و التهـاب فـوت او     گذارد که داماد سید علینقی مجد فوت مـی  برد. دو روز از این ماجرا نمی
 ان این عمل فجیع شرمنده و عذرخواه شوند و ماجرا برمال گردد. شود که داعی سبب می

 

35( ند که در سالهاي جلوتر از کثـرت فشـار معانـدین فقـر و     کن مینقل رین کاشان آقاي قوام غزنوي از معم
دادند و در ایـن   کردند و حتّی مجالس فقري را در کورة قنات تشکیل می درویشی فقراء مخفیانه اجتماع می

ن) بیـدگل (در دروازة فخّـارخوا   کردنـد کـه قبـر وي در    ارتباط به یکی از اخوان به نام ملّا محقق اشـاره مـی  
کـرد. سـابقه    زیرزمینی عمیق با چندین ده پله بود که قنات (جوب یا سیپک به لفظ محلّی) از آنجا عبور مـی 

 1312نمایان خود شرح مفصلی دارد به شورش سـال   فشار متحجرین بر فقراي کاشان در اثر تحریکات عالم
فخرالدین کاشانی و ملّـا محمـدعلی    اهل کاشان بر مخالفت فقراء قیام نمودند. حاجی میرزا وقمري انجامید 

آباد بیرون کنند. حتّی در پاسخ به اسـتفتاء   فقراء را از آران و بیدگل و نوش عوام مردم تاآرانی دستور دادند 
استفاده از حمام مورد استفادة دراویش  نامبرده در حکم شـرعی   بارةدرآرانی عوام از آخوند ملّا محمدعلی 

کنـد   خواند و همچنین مسلم را نجس معرفی می ط نموده و غسل در آن را باطل میپاك بودن آب کر احتیا
ام یکـی از     خواند.  که به تبع آن حمام مورد استفادة وي را نیز نجس می در این استفتاء سؤال شـده کـه: حمـ

 :متن فتواي وي در ذیل آمده استاند چه حکم دارد؟  ها که بیشتر مشتریان آن دراویش و متصوفه کوي
 بسم هللا خري االمساء

آن که به تدریج به حد کر رسیده بنـابر مشـهور اگرچـه     ۀاین حمام مذکور نجس است حتّی آب خزین
کنم لکن کمال احتیاط را دارد، و اما رفـتن   بلوغ به حد کریت نمی زبه نجاست خزینه بعد احکم این جانب 

انت بر اثم باشـد نیـز معصـیت دارد و بنـا بـر مشـهور       مسلم به حمام مذکور در صورتی که توهین اسالم و اع
 محمدعلی                                                                                          غسل او هم باطل است. 

 آمده است. 421-431و  272-275و  111-117صفحات  ،شرح وقایع آن زمان در نابغۀ علم و عرفان
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جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین در بیـدگل       1325دارنـد در سـال    آقاي قوام غزنوي اظهار می
بـراي  به نامهاي حسین مقـدم و حسـین حمـامی    کاشان تشریف داشتند. دو نفر از قشریون مذهبی 

انع نشدند. جناب حاج شـیخ  طول انجامید ولی واردین ق مدتی به مجادله نزد ایشان آمدند. گفتگو
گـویم فـردا بـاالي گلدسـتۀ مقبـرة شـاهزاده        گفتند براي اثبات حقّانیت خود به یکـی از فقـرا مـی   

برود و خود را به پائین پرتاب کند. شما هم فـردي را بفرسـتید کـه همزمـان ایـن کـار را        36هادي
آنها ظاهراً قبول کرده رفتند. جناب حاج شیخ آقـاي   .انجام دهد. هر که آسیب ندید حق با اوست

نمایند و وي صبح روز بعد به محلّ موعود رفته و ساعتها انتظـار   یداهللا اربابی را مأمور به مباهله می
 کشد ولی کسی از مخالفین به آنجا نیامد.  می

اي در مجلـس فقـري جنـاب حـاج شـیخ       کنند شب جمعـه  الدین نصیري ذکر می آقاي حسام
کـرد و علیـرغم پاسـخ     عمادالدین حضور داشتند. فردي خدمتشان رسید و سـؤاالت نابجـایی مـی   

نمـود بطوریکـه    ورزید و با تندي و پرخاش صـحبت مـی   مالیم جناب حاج شیخ همچنان عناد می
همۀ حضّار از رفتار وي خسته و ملول شده بودند. باالخره حرکت کرد تا از مجلس خـارج شـود.   

فش، عقربی در کفش وي رفته بود و او را گزیـد و فریـادش بلنـد شـد. پـس از      هنگام پوشیدن ک
لحظاتی مجدداً با خجلت و شرمندگی به داخل مجلـس برگشـت و از جنـاب حـاج شـیخ پـوزش       

 خواست.
جنـاب حـاج    1307کننـد کـه در حـدود سـال      از قول پدرشان اضافه می الهیاريعباس آقاي 

کردند و چند نفري در خدمتشان بودند و من بـراي   ن عبور میشیخ عمادالدین در سبزوار در خیابا
کـرد از او پرسـیدم ایـن شـخص      ی از آنجا عبور مینمائدیدم. آخوند اولین بار بود که ایشان را می

(جناب حاج شیخ عمادالدین) کیست؟ گفت اینها حاج مالّسلطانی هستند و المذهب، نباتی دارند 
بینند و بسـیاري از تهمتهـاي جـور بـه      یزهاي عجیب غریب میشوند و چ خورند سحر می وقتی می

و مهمالت به ایشان نسبت داد. من هم که جوان بودم با خود فکر کردم اینهـا  و خالف شرع جور 
دهند. الزم دانستم کـه   باید افراد عجیبی باشند که این همه کار خالف را در روز روشن انجام می

انـد و یکـی بـا     م در مجلس آنـان همـه بـا نهایـت ادب نشسـته     به مجلس آنها بروم. وقتی رفتم دید
 

کننـد کـه    رة شاهزاده هادي در بیدگل کاشان قرار دارد و از جناب حـاج شـیخ عمادالـدین نقـل مـی     مقب )36
 صاحب مزار از مأذونین بوده است.
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مردانه از زنانـه جداسـت و همـه     اتاقاند و  خواند و دیگران در خود فرورفته صداي بلند کتاب می
مراعی آداب شرع هستند. متوجه شدم تمام صحبتهاي آن آخوندنما تهمت بوده ولی به هـر حـال   

منـد   د از چاي و شیرینی آنها نخوردم. به مجلس آنها عالقـه از بابت شکّی که او در دلم انداخته بو
به سوي خـدا از ایـن طریـق    مستقیم نیز شرکت کردم تا باالخره دانستم که راه  بعدشدم و شبهاي 

 م.شداست و مشرّف به فقر 
حضـرت صالحعلیشـاه بـه     1314دارند که در فـروردین سـال    آقاي سید علی ساکت ابراز می

 عـوام شـود و   ند. هنگام وداع فرمودند که بعد از رفتن ما بروجرد شلوغ مـی بروجرد تشریف آورد
فقـرا را تحـت فشـار خواهنـد گذاشـت ولـی آقـاي حـاج شـیخ          به تبعیِت از معاندین فهمند و  نمی

. همینطور هـم شـد بعـد از حرکـت ایشـان از      برقرار خواهد شدخواهند آمد و آرامش  الدینعماد
هـاي زنجیـرزن بـه جـاي      رابر شد و کار به آنجا رسیده بود که دسـته بروجرد فشار بر فقرا چندین ب

هـائی تمسـخرآمیز سـاخته     کردنـد و نوحـه   خواندن نوحه در مدح ساالر شهیدان سب دراویش می
هاي عزادار مسخره کردن  بودند که مملو از اهانت به دراویش بود. براي مثال نوحۀ برخی از دسته

زنـی و   علَـم و عالمـت و کُتَـل و بیـرق و چهلچـراغ بـه سـینه        هـا بـا   شارب دراویش بود کـه دسـته  
البتّـه ایـن تحریکـات از جانـب     ...“.  سبیالشونُ ببینیـد ”گرفتند که  پرداختند و دم می زنجیرزنی می

ت مـی     برخی آخوندنمایان آنجا صادر می ر تبعیـکردنـد و موجبـات آزار و    شد و عوام بـدون تـدب
آوردند. بـراي مثـال گروهـی بـه تـک تـک        و عرفان را فراهم می اذیت منتسبین به فقر و درویشی

بریدند که در برخی از این حمـالت   کردند و آنها را گرفته و شارب آنها را می دراویش حمله می
هاي عمومی را نداشتند زیرا  شارب را با لب باال با هم بریده بودند. دراویش حق استفاده از گرمابه

یج کرده بودند که صوفی نجس است و تماس وي با حمـام و رفـتن   این شبهۀ خالف شرع را ترو
شــود. غــذا خــوردن دراویــش در محلهــاي   او در خزینــه حمــام باعــث نجــس شــدن حمــام مــی  

ها خالی از اشکال نبود و غالباً آنها را به تهمت اینکه خارج  خانه خوري عمومی نظیر قهوه خوراك
. به هرحال با تشریف فرمائی جناب حاج شیخ 38دکردن بیرون میو  37تکفیراز دین و نجس هستند 

 

بلکه در هیچیک از ادیان الهی تکفیر نداریم و این عمل فقط دسیسۀ سیاسی است کـه    نه تنها در اسالم )37
انـد.   یاء و اوصیاي الهی و منتسبین به آنها از آن استفاده کردهنمایان همۀ ادیان براي سرکوب انبیاء و اول عالم

قتل تمام انبیاء و اولیاء الهی که در کتب آسمانی از آنان ذکري شده و شهادت همۀ ائمـۀ معصـومین علـیهم    
  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
هاي تابعین فراعنه بر علیـه انبیـاء حقّـۀ     السالم و کشتار عرفاي سلف همه شقّی از این توطئه است. تمام جنگ

هاي بـین مسـلمین از صـدر     هاي صلیبی در قرون وسطی و بین مسیحیان، تمام جنگ اسرائیل، تمام جنگ نیب
اند. آیا دستورات انبیاء سلف کشتن پیامبران و تابعین آنها بوده اسـت؟   اسالم تا کنون همه از این قماش بوده

و تبعیـد و ایـذا و اذیـت و در    پاسخ مسلّماً منفی است، ولی چگونه اسـت کـه تـاریخ ادیـان مملـو از کشـتن       
مضایقه گذاشتن راهنمایان حقیقی دین و پیروان ایشان است؟ بررسی و تدبر در تاریخ ادیـان همـواره مبـین    

انـد و از نـام دیـن دکّـانی بـراي اسـتحمار و        اي نداشـته  نمایان ادیان که از دین بهـره  این پدیده است که عالم
 اند. واره مسبب این همه خرابی در ادیان و جوامع بودهاند هم استعمار و استثمار خلق ساخته

فرمود هرکه عباي تو را کشید قبـاي خـود را نیـز بـه او هبـه کـن و هرکـه سـیلی بـر صـورتت            υعیسی
نواخت روي دیگر صورتت را بر او عرضه دار تا اگر خواست با سیلی دیگري بنـوازد. آیـا براسـاس همـین     

هـاي صـلیبی بـه راه     ها به تکفیر و قتل یکدیگر پرداختند و جنـگ  ن قرندستورات و تعلیمات بود که مسیحیا
انداختند؟ آیا براساس دستورات و تعلیمات مکارم اخالق رسول اکـرم (ص) بـود کـه مسـلمانان بـه دسـتور       

و  υعبـداهللا الحسـین   سعد و حاکم شرع شریح قاضی مـولی الکـونین ابـی    امیرالمؤمنین یزید و زاهد اعظم ابن
به جـرم خـروج بـر علیـه امـام زمـان یزیـد تکـه تکـه کردنـد و بـر جنـازة آنـان اسـب دواندنـد و                 یارانش را

هایشان را به اسارت بردند؟ و هزاران هزار فاجعۀ دیگر از این دست  هایشان به آتش کشیدند و خانواده خیمه
لکـه خـود آن   از تعلیمات الهی انبیاء علیهم السالم بـود؟ هـر کـودك خردسـالی دانـد کـه پاسـخ چیسـت؛ ب        

هـا راه   دسـته انـد. چـه بسـا همـان کسـانی کـه        نمایـان دینـی بـوده    گـران و عـالم   بزرگواران نیز مقصود توطئه
زنـی و زنجیرزنـی و عـزاداري خـامس آل      چراغ به سـینه  اندازند و با علَم و عالمت و کُتَل و بیرق و چهل می
دواندنـد و همـان کسـانی کـه      ر شهیدان اسب نمیپردازند اگر در واقعۀ عاشورا بودند بر جنازة ساال می υعبا

نمائی به  بدون تدبر و آزمایش حقّانیت یزید، از او متابعت نمودند و خلیفۀاهللا را کشتند اآلن هم با اشارة عالم
ا َصـْرباً ٰنـا اَْفرِْغ َعَليْـ رَبـَّنٰ اولیاي الهی و پیروان ایشان یورش نبرند و در مضایقه نگذارند و نبندند و نزنند و نکشند! 

 .اِفرينَ ْلكٰ ٱْلَقْوِم ٱ َعَلي ا َو اَْنُصْر�ٰ اَمنٰ َو ثـَبِّْت اَْقدٰ 
استین در مورد ایـذاء  حاج محمد خان ر در یادداشت کوچکی جناب حاج شیخ عبداهللا حائري به آقاي )38

 اند: و اذیت فقراء بروجرد چنین نوشته
 جناب آقاي راستین دامت برکاته

  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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عمادالدین آرامش نسبی برقرار شد. جناب حاج شـیخ دو مـاه در بروجـرد سـاکن شـدند و جمـع       
کثیري که در اثر تبلیغات سؤ آخوندنمایان حس کنجکاوي آنها تحریک شده بود بـراي آگـاهی   

ت دیدنـد و صـوفیه را     هاي خـود را خـالف   چون شنیدهو از تصوف خدمت ایشان رسیدند  واقعیـ
نه تنها آنها را خارج از دین بلکه اصل دین دیدند مشـرّف   وبري از اتهامات واهی مغرضین یافتند 

ی خـویش منقلـب و        ت از مربـ ت فقرا فزونی گرفت و حاالت آنها نیـز بـه تبعیـبه فقر شدند. جمعی
همان ایام اقامت جنـاب حـاج   نمایان کم گردید. گرچه در  عالم یک جهت شد و جرأت اعتراضِ

در بروجرد بارها و بارها از سر پشت بامها بر ایشان و همراهانشان خاك ریختند و عمادالدین شیخ 
پرانی کردند. کثرت این وقایع آنقدر زیاد بود که آقا سید احمد سمسار که میزبانی یکی از  سنگ

جناب حاج شیخ عمادالدین اسـتدعا   دو مجلس نیازي که در بروجرد سبز کرده بودند را داشت از
پرانی معاندین مجلس را در شبستان برگزار کنیم نه در طبقۀ بـاال؛ کـه    از سنگ مانکرد که براي ا

اي وقاحـت   در واقعـه ». ترسد گرد مـا نیایـد   هرکس می«ند: گفتجناب حاج شیخ تند شدند و به او 
ال به آن درجه رسید که به سرکردگی فردي به نام سید احمد آردفروش و معاونـت بـرادرش   جه

محـرّکین از   .را جهت مضروب ساختن جناب حاج شیخ عمادالدین تحریک کرده بودنـد اي  عده
وعدة بهشت به ضاربین داده بودند که اگر جناب حاج شیخ را به قتل برسـانند  و نمایان محلّی  عالم

الـدین در حـال اقامـۀ نمـاز     بهشت بر آنها واجب خواهد بود. هنگامی که جناب حـاج شـیخ عماد  
و بـا پرتـاب سـنگهاي    نمـوده  جماعت در منزل مشهدي ابوالقاسم هوشمند بودنـد ضـاربین حملـه    

  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
قاي کیوانی دام مجده عـازم بودنـد بـاین مختصـر یـادآور شـدم خـدمت همـۀ         چون جناب جاللتماب آ

رسـانند. زادکـم اهللا شـرفاً و السـالم. بـه بروجـرد بنویسـید: اي         دوستان سالم برسانید دوستان اینجا سالم مـی 
 عبداهللا                                                                         گدایان خرابات خدا یار شماست. والسالم

شمسـی بـه    1310شود این یادداشت مربـوط بـه سـالهاي     معلوم می »راستین«با توجه به خطاب ایشان به 
شمسـی جنـاب حـاج     1316و در سال  ،تغییر یافت »راستین«به  »امین«بعد است زیرا در آن سال نام ایشان از 

اطراتی از عالم ربانی و عارف الهـی شـیخ جلیـل    نقل از کتاب شرح حاالت و خ شیخ عبداهللا رحلت نمودند.
سلسلۀ نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادي جناب آقاي حاج محمد خان راستین اراکـی درویـش رونقعلـی،    

 .1382نگارنده، 
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هـاي کـاري و    قبل از اینکه نزدیکتر شوند تا با دشنه ضـربه  لیسنگین قصد جان ایشان را کردند و
ولـی جنـاب حـاج شـیخ      برخـورد کردنـد  به شدت نماز را شکسته و با آنها  خوانبزنند، ارا  نهائی

عمادالدین همچنان به نماز ادامه دادند. ضاربین دستگیر شدند و قرار شد که به تهران اعزام تا تنبیه 
ند. آقاي میرزا عبدالحسین دانشی واسطه شد و خواهش کرد که آنها را عفو نماینـد تـا دامنـۀ    گرد

 اد شدند.قبول واقع و نامبردگان آز دخصومت در محل تشدید نگردد که مور
کـه حضـرت    گفتنـد  مـی جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین     کننـد کـه    آقاي سـاکت اضـافه مـی   

و اضـافه  صالحعلیشاه دستور فرمودند به سمت لرستان و خوزستان برو شاید مسـتحقّی پیـدا شـود.    
امیدوارم که آن یک نفر در میان ایشـان   ،نفر مشرّف به فقر شدند 1001 در این سفرکردند که  می

  د.باشبوده 

 هدایت
حـاج شـیخ عمادالـدین در اراك تشـریف      جنـاب کردنـد کـه    آقاي احمد خالونژاد ابراز مـی 

ف بـه فقـر نبـودم. هنگـام عبـور از کوچـۀ راسـتین یکـی از علمـاء در کسـوت           داشتند و من مشـرّ 
د خـان   روحانیت (پدر خانم آقاي خدا رحم رسائی) به من برخورد و محل منزل آقاي  حاج محمـ

ؤال کرد. پرسیدم با ایشان چکار داري؟ جواب داد بزرگـی از دراویـش منـزل ایشـان     راستین را س
آیـم تـا    گفتم من هم می ،وارد شده و قصد دارم با وي مباحثه کنم. از این موضوع خوشحال شدم

از مباحثۀ شما با ایشان صحت و یا سقم راه درویشی بر من معلوم شود. هر دو خدمت جناب حاج 
رسیدیم. پس از مدتی گفتگو فرد روحانی تسلیم شد و طلب تشرّف به فقر نمود. شیخ عمادالدین 

نـد مـا از کسـانی کـه کـار نکننـد       گفتند. خیلی اصرار کرد. جنـاب حـاج شـیخ    کردوي را قبول ن
کنم و معیشت خود را از آن  کنیم. وي عرض کرد که من زمینی دارم و زراعت می دستگیري نمی

ند که نباید براي روضه خوانی و منبر رفتن مزد بگیري و یا از وجوه گفتي نمایم. به و راه تأمین می
شرعی استفاده کنی. وي قبول کرد و با ایـن شـرایط او را پذیرفتنـد و مشـرّف بـه فقـر شـد. بـرایم         

 اطمینان حاصل شد که راه ایشان صحیح است و طلب کردم و مشرّف به فقر شدم.
صالحعلیشـاه جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین را بـه       کننـد کـه حضـرت     بیان می الهیاريآقاي 

بیدخت احضار کردند. در بیدخت به ایشان فرمودند به تبریز بروید تا خبر دهیم. جناب حاج شیخ 
اي سـاکن شـدند. شـبی خیلـی سـرد مسـافري بـه         به تبریز رفتند و پنج مـاه و انـدي در مسـافرخانه   
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اصالً جا نداریم حتّی راهروها  :نه گفتمسافرخانه مراجعه و درخواست جا کرد. صاحب مسافرخا
امشـب  شـاید   سؤال کنم،ساکن است  یفردي که تنها در اتاق ازاجازه بده تا  ؛مملو از مسافر است

به تو جا دهد. صاحب مسافرخانه خدمت جناب حاج شیخ رسید و موضوع را عرض کرد و ایشان 
ذراند. در همان شـب مسـافر تـازه وارد    نیز قبول کردند که فرد تازه وارد شب را در اتاق ایشان بگ

مبنـی  از بیدخت خدمت جناب حاج شیخ طلب کرد و مشرّف به فقر شد. فرداي آن روز تلگرافی 
 د و جناب حاج شیخ تبریز را ترك گفتند. یرسبر دستور حرکت 

در عراق ساکن بودم و جناب حاج شیخ  1325نویسند حدود سال  آقاي غالمرضا مرادیان می
ن به کاظمین تشریف آوردند. روزي به آقاي سید عبـود حکـیم معـروف بـه سـید عبـود       عمادالدی

کـه از   υو سـرخدمۀ خـدام حـرم حضـرت علـی     ) اهللا سید محسن حکـیم  پسرعموي آیت( صوفی
ند براي فردا صبح ساعت هفت اتومبیلی کرایه کند. وي این کار را کـرد  گفتبا محبت بود  اخوان

یل حاضر و ایشان عازم قبرستان بغداد کهنـه شـدند. در آنجـا پـایین تپـۀ      و روز بعد سر موعد اتومب
بزرگی پیاده و همگی به سختی به باالي تپه رفتیم. در باالي تپه اطاقی از خشت و گل بود و مقبرة 

. ایشان وارد اطاق شدند و عبایشـان را پهـن کـرده بـه     39یکی از اقطاب سلسله در آنجا قرار داشت
هم بیرون درب بودم. در این بین مرد و زنی مصري که از لباس آنها پیدا بـود از   . منایستادندنماز 

اطاق شدند و پهلـوي جنـاب حـاج شـیخ نشسـتند. بعـد از       آمدند و وارد اهل تسنّن و جاف هستند 
نـد فـردا   گفتساعتی مذاکره همگی محل را ترك کرده و به منزل بازگشـتیم. جنـاب حـاج شـیخ     

دو نفر باز کنید. فردا صبح هر دوي آنهـا بـراي تشـرّف بـه فقـر       آنصبح ساعت هفت درب را بر 
آمدند. بعد از قبول مذهب تشیع جعفري و تشرّف بـه فقـر وداع گفتـه و حرکـت کردنـد. هنگـام       

 

مقابر حضرت صاحب العلم الوفی و الزّاهد الصفی ابی الحسن شیخ سرّي سقطی طـاب ثـراه و حضـرت     )39
بۀ و باب ابواب الطّریقۀ و مظهر الحقیقۀ سید الطّائفۀ و رأس علماء الشّریعۀ العالم الهـادي  اول االقطاب فی الغی

شیخ جنید بغدادي طاب ثراه در جوار هم و مقبرة حضرت اول السلسله و باب الطّریقۀ کنز المعـارف و قلیـل   
طـور جداگانـه در    المعارف شیخ المشایخ شیخ معروف کرخی طاب ثراه سرسلسلۀ اکثر سالسـل صـوفیه بـه   

حضـرت رضاعلیشـاه، چـاپ اول،     گـارش آنجا قرار دارد. رجوع شود به یادداشتهاي سفر به ممالک عربی ن
شرح حاالت ایـن بزرگـواران در کتـاب رهبـران طریقـت و عرفـان در صـفحات         .24 -26، صفحات 1353

 درج است. 129 -132و  138 -142، 133 -135
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خروج از آنها پرسیدم که چطور شد به قبرستان بغداد کهنه آمدید؟ مرد مصري جواب داد: چنـد  
گوید به سر مـزار در قبرسـتان بغـداد کهنـه بیـا.       ه من میدیدم که ب شبی بود خواب شخصی را می

لذا به آنجـا آمـدیم و وقتـی     ؟یاها صادق بودند یا نهؤآیا ر ؟خواستم ببینم تعبیر خواب من چیست
کننـد   آنجا هستند! آقاي مرادیان اضافه مـی  ام دیده رؤیاوارد شدیم دیدم که همان شخص که در 

 40ق تشریف آوردند به مزار حضرت حسینعلیشاه اصفهانیدو سال بعد که جناب حاج شیخ به عرا
رفتند. در آنجا مجدداً آن دو نفر به زیارت جناب حاج شیخ آمدند. آن دو نفر حاج عمـر شـریف   

 و عایشه نام داشتند که پس از قبول مذهب تشیع نامهاي خود را به عبداهللا و خدیجه تغییر دادند. 
بـه اتّفـاق آقـاي حـاج     رند جناب حاج شـیخ عمادالـدین   دا آقاي محمدآقا رضاخانی ابراز می

 ن بودنـد و آقـاي  اعـازم اراد محمد میبدي یزدي (معروف به بوبو) و آقاي دکتر ابـراهیم فرهنگـی   
ن جنـب حلقـۀ چـاه قنـاتی دسـتور      اابوالحسن مصداقی با اتومبیل در خدمتشان بود. نرسیده بـه اراد 

بلند مشهدي علی مقنّی را صـدا  با صداي در چاه کردند و  سرتوقّف دادند و به باالي چاه رفتند و 
. فردي از داخل چاه بیرون آمد و با جناب حـاج شـیخ بـه مـذاکره پرداخـت. طـولی نکشـید        زدند

دستوراتی به او دادند و مجدداً به داخل چاه رفت و پس از مدت کوتاهی برگشت. همـان جـا در   
شد. جناب حاج شیخ به ارادان حرکت کردند. شـب   اي از او بیعت گرفتند و مشرّف به فقر گوشه

گفـت مـن جنـاب حـاج      .در مجلس فقري همان فرد نیز شرکت کرده بود. ماجرا از او سؤال شـد 
شیخ عمادالدین را در خواب زیارت کرده بودم و در بیداري خدمتشان نرسیده بودم تا امروز کـه  

 به درب چاه آمدند.
د که در همین سفر به آقاي دکتر فرهنگی دستور دادنـد بـه   کنن آقاي نصراهللا رنجبر اضافه می

هـاي دارو و درمـان را    مداوا بپردازد و عدة زیادي از اخوان مراجعه کردند و مداوا شدند و هزینـه 
آمدنـد   نیز آقاي مصداقی شخصاً متقبل شد. در مراجعت که مجدداً از سمنان به سـمت ارادان مـی  

ند که نظر مبارك حضرت صالحعلیشاه بـر ایـن اسـت کـه     فتگجناب حاج شیخ به آقاي مصداقی 
مشایخ در طی سفرهایشان در شهرهائی که اخـوان سـاکن هسـتند توقّـف و مالقـات نماینـد؛ لـذا        
مناسب است در ارادان توقّفی بنمائیم. آقاي مصداقی استدعا کردند که چون امشب اخوان تهـران  

 

ائل و االواخر و مجمع اصول المناقب و المفـاخر موالنـا حسینعلیشـاه    حضرت جامع علوم االوشرح حال  )40
 درج است. 215 -218، صفحات »رهبران طریقت و عرفان«در  اصفهانی طاب ثراه از اقطاب سلسله
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تقیماً به تهران برویم. جناب حـاج شـیخ نظـر آقـاي     اند و منتظرند مس اجتماع کرده براي دیدار شما
ي درگرفـت و  تنـد مصداقی را رد نکردند و به سمت تهـران رفتنـد. پـس از چنـد کیلـومتر بـاران       

آباد اتومبیل به گل فرورفت . ناچار بـه مراجعـت بـه ارادان شـدند و چنـد روزي هـم        نزدیک علی
فرمـائی   و در تشـریف ه فقـر مشـرّف نبـود    توقّف کردند. در همین ایام برادرم ملـک رنجبـر کـه بـ    

هائی هم داشت به اصرار کربالئی محمدرضـا بیگلـري بـراي     نمود و مخالفت بزرگان مالقات نمی
مالقات جناب حاج شیخ آمد ولی جلوي درب نشست تا زود مراجعت کند. چیزي نگذشـته بـود   

راي اینکه نظم مجلـس حفـظ   قلتید. ب پرید و بر زمین می که مشهدي ملک یاعلی گویان به هوا می
نـد  گفتکه جناب حاج شـیخ   بردم شود او را مهار کردم و با خود کشان کشان به بیرون مجلس می

اینجا بیاوریدش. رهایش کردم، با عجله خـدمت ایشـان رفـت و عـرض کـرد همـانطور کـه نظـر         
باقی بمانـد.   ردید و قلبم روشن شد و همه چیز را دیدم توجهی فرمائید این حالت همیشه در منک

مانـد و مشـرّف بـه فقـر شـد. آقـاي        دهـیم اگـر عمـل کنیـد بـاقی مـی       ند دستوراتی به شما میگفت
کنند که وقتی وي به صف حضّار برگشت و نشست همچنان از دیگران  محمدعلی تابان اضافه می

 کرد آیا شما هم دیدید؟  سؤال می

در بیرجند کنار نهر آبـی وضـو    1331دارند که حدود سال  آقاي محمدحسین مجرم ابراز می
گرفتم. جناب حاج شیخ عمادالدین همراه با تنـی چنـد از اخـوان در حـال عبـور از کنـار نهـر         می

بودند. وقتی به من رسیدند جناب حاج شیخ توقّف نموده و مدتی به مـن خیـره شـدند و لبخنـدي     
فتارش با آخونـدهاي دیگـر   ر !زدند و رفتند. خیلی تعجب کردم که این فرد چگونه آخوندي بود

آمدند. حدود هشت سـال بعـد مشـرّف بـه      فرق داشت، همراهانش نیز متفاوت از دیگران بنظر می
 فقر شدم و دانستم که ایشان از مشایخ عرفا هستند.

 1333دارنـد در سـال    ابراز میمأذون در اقامۀ نماز جماعت در شاهرود خانی  آقاي امراهللا ولی
نشسـته  در بازار ین در شاهرود تشریف داشتند و در مغازة یکی از اخوان جناب حاج شیخ عمادالد

بودند. من هم براي خرید پارچه به مغازة روبرو رفتم و ایشان را در یک نگاه دیـدم کـه بـا دسـت     
گویند. پارچه را خریدم و به منزل آقاي کاشانی رفتم تـا   دهند و مطلبی به دیگران می مرا نشان می

ست. جناب حاج شیخ به آنجا رفته بودند. با دیدن ایشان علیـرغم اینکـه گرایشـات    ببینم چه خبر ا
اختیار حالم دگرگون شـد و بـه پـاي ایشـان افتـادم و طلـب کـردم.         غیرمذهبی و سیاسی داشتم بی
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اي که ایشان آنجا بودند برایم گفت که امروز جناب حاج شیخ در بـازار   همان روز صاحب مغازه
 گفتند این جوان از ماست. تو را نشان دادند و

برخـورد  » م خ«دارند در عبور از سـبزوار بـا فـردي بـه نـام       آقاي رحمان کاوه صفت ابراز می
کردم که خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین مشرّف به فقـر شـده بـود و در اطـراف سـبزوار بـه       

تهـران خـدمت    درکشت و زرع وسیعی اشتغال و سرمایۀ قابل توجهی نیز در اختیار داشت. وقتـی  
وي در ابتـدا راهـزن بـود و جلـوي راه      :نـد گفتبرده شـد.  » م خ«جناب حاج شیخ رسیدم نام آقاي 

کرد. بـراي اینکـه مسـافران خراسـان از شـرّ وي در امـان        گرفت و آنها را لخت می مسافرین را می
از دزدي  چندي بعد مراجعه کرد و گفت شـما مـرا   باشند دست او را گرفتم تا مزاحم مردم نباشد.

فـالن قلعـه را حفـر     به او گفتیم برو محراب اید پس چگونه امرار معاش کنم؟ و راهزنی منع کرده
اي است بردار و دستمایۀ خود قرار بده. همین کار را کرد و آن را در زراعت  کن در زیر آن دفینه

ت کـرد اگـر     و خشـک بودنـد.   به کار بست. دو قنات نیز حفر کـرد کـه آب نداشـتند    بـه آب  نیـ
را  انقناتها به آب رسیدند ولـی گفـت اگـر سـهم منـذورت      .را نذر من کند هاآن رسیدند دو دانگ

 .و این کار میسر نبود خواهید بیائید و از آب قنات استفاده و کشاورزي کنید می
از فـردي بـه نـام آقـاي کربالئـی      دارند که  آقاي مهدي سنبل کار متخلّص به عرشی ابراز می

ر مسجد امین الدوله که ادعاهائی داشت دستوراتی اخذ و مشـغول ریاضـت کشـیدن    سید محمد د
زدم. روزي یـک قـرص شـیرینی غـذایم بـود و از همـۀ مواهـب         بودم. خیلی به خودم صـدمه مـی  

 ،زندگی چشم پوشیده بودم. آقـاي مشـهدي بـاقر صـالحی کرمانشـاهی از اخـوان حـال مـرا دیـد         
اولـین بـار کـه خـدمت جنـاب شـیخ عبـداهللا        قبول کردم. . پیشنهاد کرد سري هم به مجلس ما بزن
در صورتی که هیچ سابقۀ قبلی  !مهديسالم علیکم ند گفتحائري رسیدم، مرا به نام صدا کردند و 

هـم  رسیدم و طلـب   خدمت جناب حاج شیخ عبداهللا میپس از این واقعه اغلب . 41با ایشان نداشتم

 

این مجموعـه متعلّـق بـه کتابخانـۀ شخصـی آقـاي       خود ( آقاي سید علی روح االمین در دفتر یادداشتهاي )41
دربارة تشرّف جناب آقاي میرزا ابوطالـب سـمنانی ملقّـب بـه محبـوبعلی از       )باشد ن میسید هادي روح االمی

الـدین سـمنانی از    انـد: از آقـاي حـاج ضـیاء     نوشـته واقعـۀ مشـابهی را   مشایخ حضرت نورعلیشاه ثانی بـه فقـر   
ال بـه تریـاك   : آقا میرزا ابوطالـب قبـل از فقـر ابـت    گفت اعمام ایشان (جناب میرزا ابوطالب) شنیدم که می بنی

کـرد. جنـاب    اش بر علیه فقر استفاده مـی  داشت و با فقرا در نفاق و بدگوئی بود و از نفوذ روحانی و سیاسی
  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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بیمارستان سینا بسـتري بودنـد خدمتشـان    تهران در در  دند. هنگامی کهکر قبول نمی لیکردم و می
رسیدم و از میان انبوه جمعیت در دل حضورشان عرض کردم که الاقل دستوراتی بـه مـن دهیـد.    

ند شما به همـان ذکـر و فکـري کـه اخـذ کردیـد مشـغول        گفتایشان سرشان را بلند کرده و به من 
ز رحلـت ایشـان دلتنـگ بـودم. حضـرت      باشید. پس از رحلت جناب حـاج شـیخ عبـداهللا خیلـی ا    

صالحعلیشاه جناب حاج شیخ عمادالدین را براي مدتی مـأمور بـه اقامـت در تهـران کـرده بودنـد.       
گرفتم که چرا جناب حائري  خدمت ایشان رسیدم ولی باطناً خیلی ناراحت بودم و در دل ایراد می

  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
الممالـک   حاج شیخ عبداهللا حائري از گناباد مراجعت و عازم تهـران بودنـد و در سـمنان منـزل آقـاي عمیـد      

ه بعداً مأذون به ارشـاد و دسـتگیري بـا لقـب     ک((نصیري) اقامت کردند. روزي به من و آقا شیخ محمد فانی 
ند بروید و به میرزا ابوطالب بگوئید بیاید اینجا، با او کاري داریـم. اوضـاع روز   گفتدرویش ظفرعلی شدند) 

گفتیم چطـور ممکـن اسـت     نمود و پیش خود می طوري بود که نتیجۀ این مأموریت در نظر ما غیرممکن می
ی که از لحاظ روحانیت و مرجعیت در این شهر دارد بـه صـرف احضـار جنـاب     آقا میرزا ابوطالب با موقعیت

تـر   الممالک در میان گذاشتیم. او کـه مجـرّب   حاج شیخ عبداهللا خدمت ایشان برسد و تردید خود را با عمید
بود گفت وظیفۀ شما اطاعت امر است، به نتیجه چکار دارید. وقتی خدمت آقا میرزا ابوطالب رسیدیم و امـر  
جناب حاج شیخ عبداهللا را ابالغ کردیم نگاه عجیبی به مـا دو نفـر کـرده مـا را مـرخص نمـود ولـی سـاعتی         
نگذشت که خدمت حاج شیخ عبداهللا رسید و بدون این که ترحیب و تهنیـت متعـارف انجـام دهـد سـالمی      

نـد حضـرت   گفتکرده و در پائین اطاق نگاهش را بر زمین انداخته نشست. جناب حـاج شـیخ عبـداهللا بـه او     
اند از شما دسـتگیري شـود و او را بـه جلـو خواندنـد و دسـتور غسـل و تهیـۀ          آقاي نورعلیشاه دستور فرموده

دادند و او بی ال و نعم رفت و با انجام تدارکات آمد و مشرّف بـه فقـر شـد. چنـد مـاهی      را مقدمات تشرّف 
کـه ایشـان بـه درجـۀ ارشـاد بـا لقـب        نگذشت که به گناباد احضار شد و پـس از دو سـه مـاهی خبـر رسـید      

محبوبعلی مفتخر شدند. وقتی خبر مراجعت ایشان به سمنان رسید، من و جمعی از اخوان بـه اسـتقبال رفتـیم.    
پسر خردسال من نیز همراه آمد و مرکوب ما عموماً چهارپایان بود و شنیده بودیم که آقا میـرزا ابوطالـب بـا    

در این باره بود که ما از شیخی که تا سال قبل از جملۀ مخالفین فقـر   کالسکه خواهند آمد. صحبت ما در راه
به تریاك بوده است چه خواهیم دید. در این ضمن پسر من گفـت اگـر مـرا صـدا      و آزار دهندة فقرا و مبتال

کرد و در کالسکۀ خود نشاند معلوم است مکرّم است. وقتی کالسکۀ ایشان رسید در پنجاه قدمی از کالسکه 
اختیـار بـه پـاي ایشـان      ه شدند و گوئی عظمت و هیبت ایشان تمام بیابان را فرا گرفته بـود و مـا همـه بـی    پیاد

 افتادیم و بالتأمل با اشاره به فرزند من او را به کالسکه دعوت کردند.
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افکـار و احـوال   کـردم. در ایـن    نمی اند و قلباً از جناب حاج شیخ عمادالدین تمکین رحلت نموده
دیدم چهرة جناب حاج شیخ عمادالدین عوض شد و به چهره جناب حـاج شـیخ عبـداهللا    بودم که 

تغییر کرد و مدتی به این شکل بودند و براي من تغییر حال پیدا شد و پس از مدتی مجـدداً چهـره   
که تمکین نمایم و حضور ایشان  ایشان به چهرة اولیه خودشان برگشت. این مشاهده سبب گردید

 طلب کرده و مشرّف به فقر شدم.
آمـد و احتـراز    نویسـند: از افـراد بـا شـارب بلنـد خوشـم نمـی        آقاي محمدرضا فراهـانی مـی  

گرداندم. در اجتماع اقوام نیز نسبت بـه ایشـان بـدگوئی و     کردم و یا حداقل از آنان روي برمی می
جنـاب حـاج شـیخ     1308نمـودم. در سـال    زرده خاطر میکردم و اغلب دراویش را آ مخالفت می

کردم به مـن گفـت ایـرادي     عمادالدین به مالیر آمدند. یکی از افرادي که خیلی به او اعتراض می
اي از  که به من داري به آقاي حاج شیخ عمادالدین بگو. قبول کردم و بـه منزلـی رفتـیم کـه عـده     

د. من براي اولـین بـار بـود کـه ایشـان را مالقـات       دراویش در آنجا خدمت جناب حاج شیخ بودن
بـا احتـرام    اخـوان رفتنـد و   ها باال مـی  کردم. وقتی به حیاط منزل رسیدم جناب حاج شیخ از پلّه می

اي مـرا   بـه مـن کردنـد و بـا اشـاره     در حیـاط  زیاد دنبال ایشان بودند. وسط پلّه توقّف و رویشان را 
خدمتشـان شـتافتم. حـالم بـه شـدت دگرگـون شـد و طلـب          خواستند. سریع از البالي جمعیت به
ند و مشرّف به فقر شدم و منبعد نه تنها از شارب دراویش کردتشرّف به فقر کردم. ایشان نیز قبول 

ایراد نگرفتم بلکه خودم هم شاربم را کوتاه نکردم و اآلن پس از گذشـت هفتـاد و انـدي سـال از     
 ام. آن ماجرا موئی از شارب خود جدا نکرده

دارند آقاي سید تقی قائی مرتبۀ اجتهاد داشت ولی از منبـر و   آقاي محمد چاووشان اظهار می
با آمدن جناب حـاج   .کرد و به زراعت مشغول و در بیابان عزلت داشت محراب مسجد دوري می

دیـدن  جنـاب حـاج شـیخ    از شیخ عمادالدین به جوپار کرمان در منـزل آقـاي غالمرضـا دباغیـان     
که آقاي قائی فرد مزکّائی است و کـرم نمـوده    دارد شان معروض میآقاي دباغیان خدمت .کند می

فرمایند براي وي خیلی مشکل است چون سـالهاي سـال آخونـد بـوده ولـی       دستش را بگیرید. می
کند. چند روز بعد جناب حاج شیخ بـه بازدیـد    فرزندي به دنیا خواهد آورد که به فقر خدمت می

اي  فرماینـد: سـید دانـه    کنـد خیـر. مـی    کنند فرزندي داري؟ عرض می او سؤال میروند. از  وي می
 υفرمایند اشکالی نـدارد حضـرت زکریـا    کند من پیرم و همسرم هم پیر است. می بکار. عرض می

د شد. سال بعد خداوند فرزندي متولّ υهم پیر بود که این دستور به وي داده شد و فرزندش یحیی
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خدمت حاج آقـاي راسـتین بـه فقـر     سالها بعد همین فرزند ه وي عطاء نمود که به نام سید محمد ب
 .استنماز جماعت  مامتمأذون به ادر حال حاضر مشرّف شد و 

 تربیت
یکی از مهمترین وظایف انبیاء و اولیاء و اوصیاي الهی تربیت سلّاك است. آیات بسیاري در 

کشد و فقط به این  که ذکر آن به تفصیل میقرآن کریم در ارتباط با این موضوع نازل شده است 
دانـد.   شود که خداوند سبحان گمراهی و هدایت را مختص به یافتن ولی و مرشد می آیه اشاره می

ــدَ  فَـَلــنْ  َتــِد َو َمــْن ُيْضــِللْ هْ ٱْلمُ فَـُهــَو  هللُ ٱ يَمــْن يَهــدِ : فرمایــد مــی ــ جتَِ و  υداســتان خضــر .٤۲اً ُمْرِشــداً َلــُه َولّي
رزي از این تربیت است و الّا و البد فرد باید تحت تربیت رب یا مربی قرار گیـرد  نمونۀ با υموسی

تا از کفر به شرك و سپس به توحید حرکت نماید. در ابتدا استعانت به اسم باید جسـت و سـپس   
ی یـا رب یـا     به معرفت اسم رسید و پس از آن به سوي معرفت ذات حرکت نمود. اسم همان مربـ

َواْعبُـْد رَبـََّك َحـّيتٰ : ز کثرت صیقل وجود داللت تام بـر مسـمی دارد و فرمـود   اکه  انسان کامل است
احاطۀ مربی بـر  ارتباط قلبی و تربیت سالک به عهدة رب است و الزمۀ این تربیت  .٤۳�َْتَِيَك اَْلَيِقـنيُ 

 مربا است.
ر ما با برخـی از  کردیم که پدر بزرگوا نویسند: به وضوح مشاهده می صبیۀ کوچکتر ایشان می

قصد دیدن  یاً متّصل بودند بطوریکه هربار که اتّفاققلببه ایشان داشتند  زیاديدراویش که ارادت 
دادنـد و اشـاره    خبـر مـی  بـه نـام   آمدن آنها را پدر بزرگوارم ساعاتی قبل،  ،کردند میاز جنابش را 

     کردند تا براي پذیرائی آماده باشیم.  می

نیـز بـروز داشـت. آقـاي      ایشـان حالت جذب آن جنـاب در مریـدان    شدتکنند که  کر میذ
دارند: وقتی براي تشرّف به فقر خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین  رحمان کاوه صفت اظهار می

رسیدم با دیدار ایشان از شدت انقالب حال قادر به انجام تشریفات مرسوم نشدم و حاالت عجیبی 
 

. کسی که خدا هدایتش کند پس هدایت شد و کسی کـه گمـراه شـد پـس هرگـز      17سورة کهف، آیۀ  )42
 ت.ولی مرشد نیاف

و رب خودت را بندگی کن تا یقـین آیـدت. در ایـن آیـه ضـمیر ملکـی مخاطـب        . 99، آیۀ حجرسورة  )43
 تأکید بر رب مضاف دارد و نه رب مطلق. »كَ «
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از بیرون آمدن از اتاق آقاي سـروان یحیـی خـان شـیبانی      بر من گذشت که شرح نتوانم کرد. پس
اي!؟ علّت این سـؤال   که حالتاً مجذوب بود با تعجب رو به من کرد و سؤال کرد که تو هنوز زنده

را از او پرسیدم. پاسخ داد که من احواالتی که بر شما گذشت شاهد بودم و دیدم که ایشان تـو را  
بر حاالت مـن نـاظر بـوده. در     اتاق  که داد معلوم شد که از بیرون به کجا فرستادند و با نشانیهایی

پاسخ اظهار داشتم ولی آن دستی که مرا مجددًا از آن عوالم رجعت داد را دیدید؟ حالش منقلب 
 شد و اظهار عدم اطالع کرد.

کنند: مدتی حالتی برایم پیش آمـده بـود کـه از شـدت اسـتغراق       آقاي کاوه صفت اضافه می
م به کثرات بسیار کم شده بود و در منزل یکی از دوستانم بنام آقاي خواجه نصیر از اخـوان  توجه

نام آقـاي  ه بردم. بعد از حدود چهل روز وي با یکی دیگر از اخوان ب بیهوش بسر می به حالت نیمه
نـد و  ام نگران هستند مرا به منزلم ببرند و دست مـرا گرفت  امیر معزي تدبیر کردند که چون خانواده

ام سفارش کرده بودند که به مـن رسـیدگی و تکلّـم و     قدم زنان به منزل بردند. قبالً هم به خانواده
مالعبه نماید بلکه توجه به کثرت در من بـازگردد و بـه زنـدگی عـادي ادامـه دهـم. در آن شـب        

اگهان هنگامی که خانواده مشغول سرگرم کردن من بود تا توجه مرا به حالت عادي جلب نماید ن
فرماینـد بیـا. بلنـد     دیدم سقف اتاق باز شد و جناب حاج شیخ عمادالدین باالي سقف هستند و می

دیـدم ولـی از راهـی کـه      شدم و دنبال ایشان رفتم. ولی سرعتشان بسیار زیاد بـود و ایشـان را نمـی   
آنجـا بـود    ی رسیدیم که یک مبل و خیمۀ غیرقابل وصفی دررفتم، تا به محلّ رفتند دنبالشان می می

و ایشان بر روي آن مبل نشستند. سؤال کردم این خیمۀ کیست؟ ناگهان دامن خیمـه بـدون اینکـه    
کسی آنرا بلند کند باال رفت و از داخل خیمه صدا آمد: حسن. مـدتی توقـف کـردیم و عـوالمی     

ي ند برگرد. از دنبال ایشان برگشتم ولی در مراجعت ایشان را باالگفتگذشت و جناب حاج شیخ 
نـد قربـانی آسـمانی.    گفتدیدم که گوسفندي در بغل دارند. سؤال کردم این چیست؟  سر خود می

عرض کردم آسمانی با زمینی چه فرق دارد؟ گوسفند را کج کردند دیدم پیشانی گوسـفند یـک   
کنـد. سـؤال کـردم چـرا گریـه       ماه است. وقتی از آن حال خارج شـدم دیـدم خـانواده گریـه مـی     

دادم اثـري از حیـات در تـو     د دیدم که تو مرده بودي و هر جایت را تکـان مـی  کنی؟ پاسخ دا می
تـوانی   نبود. فرداي آن روز عید قربان بود. خدمت جنـاب حـاج شـیخ رسـیدم. سـؤال کردنـد مـی       

کـنم کـه ایـن کـار را      روم کسی را پیدا مـی  گوسفند قربانی کنی؟ عرض کردم خیر، ولی اآلن می
و سر نزدیـک گـوش مـن آوردنـد و      انجام دهندتوانند این کار را  یند فقط فقرا مگفتانجام دهد. 
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ند این قربانی آسمانی است. این ماجرا گذشت، سی سـال بعـد در بیـدخت خـدمت حضـرت      گفت
خـدمت ایشـان   بـه نـام قریـب    صالحعلیشاه شرفیاب بودم. فردي از بازرسین محمدرضا شاه پهلوي 

علماء مکاتبه کردم و یـا حضـوراً سـؤال نمـودم کـه      آمد و مطرح کرد که من با بسیاري از فقها و 
اي به من دهنـد.   معراج حضرت رسول (ص) روحانی بود یا جسمانی؟ نتوانستند جواب قانع کننده

حال همین سؤال را از شما دارم. حضرت صالحعلیشاه فرمودنـد اگـر مـا شـما را امشـب در اتـاقی       
ه و تشک و بالشت آن همه سـبز باشـد و   منزل دهیم که رختخوابی در آن باشد که لحاف و ملحف

اید کـه همـه چیـز آن سـبز اسـت و       شما در آن بخوابید و رؤیایی ببینید که در رختخوابی خوابیده
کنید که آیـا   هاي ظاهري را ببینید، وقتی بیدار شدید چگونه براي دیگران تعریف می همان صحنه

رسـول (ص) همیشـه در حـالتی مشـابه     اید یا در بیداري؟ حضرت  رختخواب سبز را در رؤیا دیده
 اند.  اند. سپس روي به من کردند و فرمودند خیلی از برادران ما هم به معراج رفته این مثال بوده

دهند که در مجلس فقري حضور جناب حاج شیخ بـودم و ایشـان    آقاي کاوه صفت ادامه می
شـما فقـط از آن شـهرها     خاطرم گذشت که ازدادند. خیالی  شهرها و عوالم آن طرف را شرح می

کنید ولی کجا و چگونه هستند؟ رویشان را بـه طـرف مخـالف مـن کردنـد. دیـدم در        صحبت می
روم و شهرها و عوالم عجیبی را پشت سـر گذاشـتم و بـه شـهر زیبـایی رسـیدم. سـؤال         آسمان می

همـه از   هـا  ها، خانه ند اینجا شهر گل است. در این شهر دیوارها، کوچهگفت ؟کردم اینجا کجاست
گل بود ولی بطوریکه قابل تشخیص بود که آن دیوار یا کوچه یا خانه است. درب منزلـی را کـه   
گل بود با کلیدي که آن هم از گل بود باز کردم و در حیاط آن که از گل بود استخري دیـدم از  
گل که در آن آب بود که آب هم از گل بود ولـی همـه قابـل تشـخیص بودنـد. مـدتی در آنجـا        

هـا بـوي گـل در مشـام      ند هفتهگفتتم. وقتی به حالت اول برگشتم، جناب حاج شیخ رو به من گش
ها بوي گلی کـه از آن شـهر استشـمام کـرده بـودم در       ماند و همینطور هم شد و هفته درویش می
 مشامم بود. 

همینطور شب دیگري در جلسۀ فقري در حسینیۀ امیرسلیمانی در تهران حضور جنـاب حـاج   
ادالدین بودم. دیدم سوراخی باالي سرم بـاز شـد و مثـل یـک نهـر آب از آن ذکـر خـدا        شیخ عم

نشیند. وقتـی از نزدیـک خـدمت ایشـان رسـیدم       آید و به درون جناب حاج شیخ فرو می بیرون می
 ند این جلوة ذکري بود که مشغول آن هستی.گفت
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فقـر و درویشـی شـک    دارند به مجلـس رفـتم و بـه     آقاي حاج محمد صادق صالحی ابراز می
کرده بودم. جناب حاج شیخ تشریف داشتند دیدم ایشان با پتـوئی کـه رویـش نشسـته بودنـد بـاال       

ند صالحی شیرازي بیاید مصافحه کنـد.  گفتکردم. وقتی پائین آمدند  رفتند و من همینطور نگاه می
  گریان خدمتشان رفتم.

خـدمت جنـاب حـاج شـیخ      1320ال دارند که حدوداً در سـ  آقاي عباسعلی برهانی اظهار می
عمادالدین مشرّف به فقر شدم. از اتاق تشرّف که بیرون آمدم تا شش سال جلوة جناب حاج شیخ 

دیـدیم و بـه    شب و روز با من بود. حالتاً طوري شده بودم که افراد را به شـکل حقیقـی خـود مـی    
کـردم.   لـف مشـاهده مـی   که شکل خود را داشتند مابقی را به شـکل حیوانـات مخت   برخیاستثناي 

 بسـیار خیلی درخواست کردم که این حال از من گرفته شـود چـون انجـام امـور اجتمـاعی بـرایم       
 مشکل شده بود. 

کنند که در اوائل تشرّف به فقر  االمین نقل می اللّهی از آقاي سید علی روح آقاي عباس نعمت
مـدتی چنـدین سـحر در خـواب     بـردم. پـس از    ماندم و از این موضوع رنج مـی  سحرها خواب می

ند بیدار شو که سحر است و وقتـی بیـدار   گفت جناب حاج شیخ عمادالدین را زیارت کردم که می
م. همچنـین در  و. پس از این واقعه عادت کـردم کـه سـحرها بیـدار شـ     بودشدم اثري از ایشان ن می

د بـه تـو   نـد صـبر کـن تـا چهـل روز بعـ      گفتمورد شغلی خدمت جناب حاج شیخ مشورت کردم. 
هـا و   دهند. پس از گذشت این مدت حالتی برایم پیدا شـده بـود کـه حتّـی مـتن نامـه       روشنایی می

 دانستم. شد را قبل از ارسال می تلگرافهایی که از تهران برایم به همدان ارسال می
با آقاي متضرّع شب را تا صبح بیتوتـه کـردیم و آن    :دارند آقاي رحمان کاوه صفت ابراز می

ند: شب را بیـدار  گفتعاري نیز سرودم. صبح خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین رسیدیم. شب اش
رفتـیم،   ، دیگر نه شعر بگو و نه کتاب بخوان. در همان اوان با آقاي متضرّع در خدمتشان میدبودی

نامبرده نماز ظهـر و عصـر را اقامـه نکـرده بـود و از ایـن بابـت نگـران بـود. جلـوي کاروانسـرائی            
ند در اینجا آب و تلمبه و حـوض و جـا   گفتجناب حاج شیخ برگشتند و به آقاي متضرّع  رسیدیم.

  شویم نمازت را بخوان و برگرد. براي نماز هست. منتظر می
دارنـد کـه مشـاهداتی بـرایم پـیش آمـده بـود و تعجیـل          آقاي سرهنگ حسن انوري ابراز می

داشتم خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین عرض کنم. خدمتشان رسیدم ولی هنوز عرضی نکرده 
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و گفتند بابا آمدي، چیزهایی دیدي! اینها نـور وضـوي مـؤمن اسـت، چیـز       زدندخندي لببودم که 
 مهمی نیست.

جـوانی بـیش    1334دارنـد در اوائـل تشـرّف بـه فقـر در سـال         ولی خانی ابراز میآقاي امراهللا
در دلـم خیـالی پـیش آمـد کـه هرگـز        .سبزوار خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین رسیدم .نبودم

نـد اگـر انسـان بتوانـد مجـرّد      گفتازدواج نخواهم کرد. جناب حاج شیخ سرشـان را بلنـد کـرده و    
د. مـن  ررفتـار کـ   هم مجرّد زیست ولی باید به روش بزرگان υیسیاست، ع تر راحتزندگی کند 

 ل که پیدا شده بود خجل شدم.از این خیا
جنـاب حـاج    کنند کـه  فاري سرّاج نقل میآقاي محمد چاووشان از قول آقاي میرزا محمد غ

شـان را  کنند من االغی تهیه کـردم و ای  شیخ عمادالدین به شدت از تریاك بیزار بودند و اضافه می
پـس از مراجعـت   شبی در منزلـی دعـوت داشـتند    بردم.  به مجالس یا منازلی که دعوت داشتند می

اي در طاقچۀ آن منزل بود که مـرا   وسیله :ندگفت .خیلی گرفته بودند. علّت گرفتگی را سؤال کردم
قچـه  در طادیدم وافـور تریـاکش را در پشـت قـاب عکسـی       ،متأثّر کرد. فردا به منزل میزبان رفتم
بـرایم   یمراجعـت خیـال   هنگـام روزها همین کنند که یکی از  گذاشته بود. آقاي غفاري اضافه می

پیش آمد که تو با این وضعیتی که در بازار داري و سرّاج محترمـی هسـتی از حیـث مـردم خیلـی      
 ،خوشنما نیست که جلوي االغ درویشی را بگیري و او را هرروز و هر شب به اینجا و آنجـا ببـري  

ها خواهند گفت. در همین اثنا االغ رم  کنند و چه می هاال مردم کوچه و بازار دربارة تو چه فکرحا
کرد و مرا محکم به زمین کوبید. خیلی متأثّر شدم. فردا که خدمت جناب حـاج شـیخ رسـیدم بـا     

 لبخندي واقعۀ دیروز را به خاطرم آوردند و من هم از خجلت سر به پائین افکندم.

 عطوفت
اس     هایی ذیالً آورده مـی  کنند، نمونه امت ایشان بسیار ذکر میاز کر الهیـاري شـود. آقـاي عبـ 

دارند که حضرت صالحعلیشاه به جناب حاج شیخ عمادالدین دستور سفري به دور ایـران   ابراز می
دادند و فرموده بودند فقرا هر چـه خواسـتند بدهیـد. پـس از انجـام سـفر و مراجعـت بـه بیـدخت          

یشاه از جریانات سفر سؤال کردند و جناب حـاج شـیخ شـرح مسـافرت خـود را      حضرت صالحعل
عرضه داشتند. حضرت صالحعلیشاه سؤال فرمودند که به فقرا چه دادید؟ جناب حاج شیخ عرض 
کردند فقط در لرستان زن و مردي از فقرا مراجعـه و اظهـار داشـتند مـا فرزنـد نـداریم و تقاضـاي        
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زیاد بوده!  انحضرت صالحعلیشاه تبسمی نموده، فرمودند: سخاوتتفرزندي کردند و من هم دادم. 
فرموده بودیـد هـر چـه خواسـتند بـده ولـی غیـر از آن زن و مـرد          :جناب حاج شیخ عرض کردند

 دیگري درخواست چیزي نکرد. 
در خدمت جناب حـاج شـیخ    1311کنند که در سال  از قول پدرشان اضافه می الهیاريآقاي 

مغان منزل یکی از اخوان بودیم. در این بین ناگهان از اتاق دیگر صـداي فریـاد و   عمادالدین در دا
تـان   نـد بـه خـانواده   گفتشیونی آمد و قطع شد. حدود ساعتی بعد جناب حاج شـیخ رو بـه میزبـان    

بگوئید به این اتاق بیاید. وي که از حال خانوادة خود خبـر داشـت عـرض کـرد اجـازه دهیـد در       
چـرا   پرسـیدند أکید بر آمدن او کردند و باالخره آمد. جنـاب حـاج شـیخ از او    همان اتاق بماند. ت

آشفته و پریشانی؟ عرض کرد ساعتی پیش فرزندم حالش بهم خورد و فوت کـرد و جسـدش در   
ند او که نمرده است فقـط نفسـش بنـد    گفترفتند و ه آن اتاق است. جناب حاج شیخ به بالین جناز

بچه گذاشته و فشاري دادند. نفس بچه برگشـت و دقـایقی بعـد بـه     آمده و دستانشان را روي سینۀ 
 جنب و جوش مشغول شد. 

طفولیت مدرسـه نـرفتم و سـواد نداشـتم و فقـط حـروف        ردارند د آقاي قوام غزنوي ابراز می
در  1324توانستم کلمات را هجی کنم. سال  فارسی را از دیگران سؤال کرده بودم و به مشقّت می

رگی پشت شیشۀ کتابفروشی دیدم و به سختی و با هجی کردن حروف دانستم که مشهد کتاب بز
الـدین رومـی اسـت. آن را خریـدم. در زمسـتان آن سـال جنـاب حـاج شـیخ           مثنوي موالنا جـالل 

عمادالدین به کاشان آمدند. من هم از مشهد حرکت و کتاب در زیر بغل خدمت ایشان رسـیدم و  
 :نـد گفتدر مجلس فقري به مـن   .ي آن روز ایشان نیز به بیدگل آمدنداز آنجا به بیدگل رفتم. فردا

کتاب را باز کن و بخوان. من از خوانـدن نثـر فارسـی     :ندگفتکتابت را بیاور. سریعاً آن را آوردم. 
ام. مجدداً  عاجز بودم تا چه رسد به نظم. خدمتشان عرضه داشتم سواد ندارم و خواندن را نیاموخته

ب کـرده   مرا امر به خوان لی را خواندم و خودم تعجـدن کردند. کتاب را باز کردم و حکایت مفص
توانستم کتب نظم و نثر را مطالعه کـنم و   بدون اشکال میخوانم! از آن به بعد  بودم که چگونه می

 بخوانم.
جناب حاج شیخ عمادالـدین بـه همـدان تشـریف      :دارند آقاي استاد مهدي سبوحیان ابراز می

د. پس از اختتام مجلس امیرزاده خانم به دنبال ایشـان بـه کوچـه دویـد و عـرض کـرد       آورده بودن
روید من مریضی دارم. بیمار ایشان از خویشاوندان وي بنام سرهنگ پیران بـود کـه اطبـاء     کجا می
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و را جواب کرده بودند. جناب حاج شیخ با حالتی دگرگون به بالین وي تشـریف بردنـد و حـال    ا
 وب شد بطوریکه فردا در مجلس فقري شرکت نمود. بیمار همان شب خ

کنند که در سفر جناب حـاج شـیخ عمادالـدین بـه همـدان در سـال        آقاي سبوحیان اضافه می
یک روز در منزل آقاي حاج براتعلی رابطی میهمان بودند. فرزند میزبان به نـام حسـین کـه     1324

حوض افتاد و خفه شد و بدن وي  کنان به سمت حوض آب رفت و در بسیار خردسال بود گوگله
روي آب افتاده بود. فریاد شیون خانم رابطی بلند شد که بچه مرد. جناب حـاج شـیخ عمادالـدین    

. ندداندبرگرنیست و به مادرش  شند چیزیگفتند بچه را بیاورند. جسد وي را به دست گرفته، گفت
 ده است.گویی اصالً اتفاقی نیفتا طفل شروع به دست و پا زدن کرد و

کنند که  آقاي عبدالکریم مرتضوي از مادرشان خانوادة آقاي سید مصطفی مرتضوي نقل می
ام خـانوادة آقـاي       1320سال  ین تهران منزل ما اقامـت داشـتند. در آن ایـجناب حاج شیخ عمادالد

مرتضی عبدالرسولی خیلی مضطرب به منزل ما آمدنـد و بـه مـن گفتنـد شـوهرم قصـد متارکـه و        
آیـد   هم محق است و کاري از دست من برنمـی و شوم و ا دار نمی ج مجدد دارد زیرا من بچهازدوا

را خـدمت جنـاب حـاج    او توانم راضی به ایـن کـار باشـم.     و علیرغم اینکه حق با اوست ولی نمی
شیخ عمادالدین بردم و ماجرا را شرح دادم. جناب حاج شیخ آقاي عبدالرسولی را خواسـتند. وي  

ند خداوند تنها فرزند پسري به شـما عطـا خواهـد    گفت. سیبی به او مرحمت کردند و خدمت رسید
کرد. مدتی نگذشت که خداوند فرزندي به آقا و خـانم عبدالرسـولی عطـا کـرد کـه سـلیمان نـام        

 نهادند و تنها فرزند این خانواده است.
ي شـد و از آن  ادحخواهرم مبتال به کسالت  1322در سال کنند که  ضافه میآقاي مرتضوي ا 

پس تا چند سال همواره لینت مزاج بر وي عـارض و بسـیار نحیـف شـده بـود و هـرآن بـیم تلـف         
نـد چیـزي   گفترفت. مادرم او را نزد جناب حاج شیخ عمادالدین برد و استشفاء نمـود.   شدنش می

حال  شود. مادرم همین کار را کرد و به سرعت نیست شربت تخم ریحان به او بخورانید خوب می
 خواهر بهبود یافت.

کنند که جناب حاج شیخ عمادالدین در سفري با چند نفـر   الدین نصیري ذکر می آقاي حسام
رفتند. در راه از کثـرت بارنـدگی سـیل جـاري و راه ناپدیـد گردیـد.        از اخوان بطرف بیدخت می

ایشـان را بـر دوش   باالجبار یکی از اخوان که جوان و قویتر و در عین حال مقروض و گرفتار بود 
گرفت تا از مسیل بگذراند. در وسط مسیل خدمتشان عرض کرد که خیلی مقروض و گرفتـارم و  
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ند هر چه خدا بخواهد. جوان مقروض در همـان محـل در وسـط    گفتتقاضاي کمک دارم. ایشان 
دنـد و آن جـوان   داآب ایستاد و حرکت نکرد. بعد از لحظاتی جناب حاج شیخ وعـدة مسـاعدت   

گفت بعد از دو هفته کلیه بدهیهایم  رده ایشان را به آن طرف آب رسانید. آن جوان میحرکت ک
 را پرداختم و مشکلم برطرف شد.

دارند کـه آقـاي سـرهنگ صـحیفی در بیـدخت خـدمت        آقاي حاج حسین درویش ابراز می
را مرخص و فرمودند سبزوار خدمت جناب حـاج   حضرت صالحعلیشاه رسید. پس از یک روز او

عمادالدین برسد. او هم همین کار را کرد. یکی از روزها که جناب حاج شیخ عمادالدین به  شیخ
به جناب حاج شیخ عمادالـدین دسـت داد و عمامـه از     یسکوت خود بودند انقالب حالدر مراقبه 

آقـاي صـحیفی علّـت را پرسـید. پاسـخی ندادنـد.        .پس از چندي به حال قبل بازگشتند و سر افتاد
ر دنـد در شـهري دو نفـر از اخـوان بـا هـم       گفته با اصرار زیاد بر سؤال خود سماجت کـرد.  نامبرد
 طاقت نیاوردم. ،دیگري زد راي اختالف داشتند و یکی از آنها سیلی ب معامله

ام از پشت بام به کف حیاط افتـاد و بیهـوش    گفت: دختر بچه آقاي حاج سید جعفر رادنیا می
روزآبادي بستري کردم و خدمت جناب حاج شـیخ عمادالـدین رفـتم و    شد. او را در بیمارستان فی

دند و وقتی که به بیمارستان رفتم بچه به هـوش آمـده بـود و او را بـدون     نمومتوسل شدم. توجهی 
اجازة اطباء به منزل بردم. دکتر معالج که براي عیادت بچه آمده بود او را نیافت و سراغ مریض را 

گوید این بچه خوب شدنی نبـود،   وب شد و پدرش او را به منزل برد. میگرفت. گفتند مریض خ
ه شـد. گفـتم خـوب      بگوئید پدر او با من صحبت کند. به بیمارستان رفتم و دکتر جویاي حال بچـ

ل شـدم و او شـفا     است و بازي می کند. علّت را پرسید. گفتم نزد یکی از اولیاء الهی رفتم و متوسـ
د که او را هم نزد ایشان ببرم. پس از کسب اجازه از جناب حاج شیخ بـا  داد. دکتر درخواست کر

او قرار گذاشتم که صبحی در خیابان ري ایسـتگاه بـاغ آصـف الدولـه او را مالقـات کـنم و نـزد        
د هـادي روح     د محمـاالمـین بودنـد.    جناب حاج شیخ ببرم. جناب حاج شیخ منزل آقاي حـاج سـی

دیم، گفت اینجا منزل صوفیهاست و من وارد منـزل شـدم. جنـاب    وقتی با دکتر به درب منزل رسی
شوند. این جمله را چند بار  توانند ببینند و کور می ند: آقا اینها ما را نمیگفتحاج شیخ تا مرا دیدند 

تکرار کردند. آمدم بیرون دکتر را با خود ببرم دیدم رفته. دکتر خیلی متعصب بود و مدتی بعد بـا  
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حجـاب بیـرون بـرود و     کند. خانمش میل داشـت کـه بـی    ضوع حجاب دعوا میخانمش بر سر مو
 .  44دکتر مخالف بود. کار به مشاجره کشید و خانمش بر روي او اسید پاشید و دکتر کور شد

کنند: جناب حاج شیخ عمادالدین در منـزل آقـاي    آقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی ذکر می
بـه داخـل قسـمت آقایـان     به عجله انمی از قسمت زنانه خ. بودند نشستهفریدونی در مجلس فقري 

خواهم، ایشان لحظـاتی   برادرم را از شما می :آمد و تلگرافی را خدمت ایشان تقدیم و عرض کرد
ند. شـد  به مراقبه فرو رفتند و منقلب شدند و سه بار نعرة زدند بطوریکـه هربـار از زمـین کنـده مـی     

اي نیسـت. بـرادر    شود چیز نگـران کننـده   رتان خوب میند بروید تلگراف بزنید که برادگفتسپس 
آن خانم فردي به نام افشار از اخوان بود که براي تحصیل بـه انگلسـتان رفتـه و در آنجـا تصـادف      

برد و اطبـاء از معالجـۀ وي قطـع امیـد کـرده بودنـد و ایـن         نموده و چند روز بود در اغماء بسر می
ران اطالع داده شـده بـود. پـس از فرمـایش جنـاب      موضوع توسط دوستان وي به خواهرش در ته

اي  العاده حاج شیخ خانم افشار با بیمارستان تماس گرفت که به وي اطالع دادند که به طور خارق
 اند. بهبود یافته بطوریکه پزشکان متحیر شده مصدومحال 

بیمـاري   ادر کوچکترم جعفر در تابستان گرمی دچـار بر نویسند: آقاي محمد رضا فراهانی می
چشم شد. چندین ماه مبتال بود و با انـواع داروهـاي گیـاهی کـه در آن زمـان مرسـوم بـود مـداوا         

شـد. جنـاب حـاج     تر می کرد ولی اثربخش نبود و هر روز بیماري حادتر و وضع چشمها وخیم می
شیخ عمادالدین به مالیر آمدند. جعفر خدمت ایشان رسید و بیماري را عرض کرد. جنـاب حـاج   

کـرده؟ عـرض کـردم از داروهـاي گیـاهی کـه عطّـاري         خ پرسیدند تا به حال چگونه مداوا میشی
نـد همـان داروهـا را ادامـه دهـد و دسـت       گفتتجویز کرده استفاده نموده ولی اثري نداشته اسـت.  

جعفر را گرفتند و دعا کردند. معالجه را با همان داروها ادامـه دادیـم پـس از یـک هفتـه بیمـاري       
  اي نداشت خوب شد. فع و چشمان جعفر که تا نابینائی فاصلهکامالً مرت

در خانوادة ما  1329کنند که: در سال  آقاي فرهاد شویز از پدرشان آقاي یونس شویز نقل می
دختري به دنیا آمد. پدرم در آن زمان نسبت به جناب حاج شیخ عمادالدین حال جذب داشتند، و 

شدند. بـه اصـرار مـادرم بـراي نامگـذاري نـزد        خود می ود بیرفتند از خ هنگامی که نزد ایشان می
روند. پدرم نزد ایشان رسـیدند و سـاعتی هـم حضـور داشـتند ولـی بـه کلّـی          جناب حاج شیخ می

 

 این ماجرا در روزنامۀ اطالعات آن روزها نیز درج شده است. )44
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، مـادرم بـا سـؤال     اند. در مراجعت به منزل کنند که براي چه موضوعی خدمت رسیده فراموش می
افتـد. پـدرم بـا اظهـار تأسـف از       به یاد پـدرم مـی   نام بچه، تازه موضوع رفتن نزد جناب حاج شیخ

دست در جیب خود کرد و کاغذي به دستخط جناب حاج شـیخ پیـدا نمـود کـه      اتّفاقیفراموشی 
 نام دختري بر روي آن نوشته شده بود. 

دارند که در سفري به بیدخت در یک زمستان پر برف از  کاوه صفت اظهار میرحمان آقاي 
پیچ و خم در خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین بودم که سه نفر سرنشـین   هاي پر راهی با گردنه

گرفت که چرخها غـرق   دیگر نیز حضور داشتند. اتومبیل از کثرت برف طوري در برفها جاي می
کرد. هنگامی کـه عمـق بـرف بسـیار زیـاد بـود بـاز هنـوز          در برف بودند ولی اتومبیل حرکت می

وقتی به بیدخت رسیدیم یکی از همراهان موضوع عبور از روي  نمود. اتومبیل روي برفها عبور می
برف را حضور حضرت صالحعلیشـاه عـرض کـرد. حضـرت صالحعلیشـاه بـه جنـاب حـاج شـیخ          
اعتراض فرمودند. جنـاب حـاج شـیخ بـا دسـتپاچگی حضـور ایشـان بـه انحـاء مختلـف اسـتدالل            

 کردند که جان چهار نفر از فقرا در خطر بود.  می
کنند که مبتال به سیاه زخم حاد بودم بطوریکه زخم بـه شـاهرگ    فت اضافه میآقاي کاوه ص

گردن رسیده بود و در بیمارستان فیروزآبادي بستري بودم. طبیب فرانسوي بیمارسـتان بـه دوسـت    
من گفت که این فرد امشب خواهد مرد. رفیقم به من مراجعه کرد و نظـر دکتـر را گفـت وسـؤال     

کند چون جناب حاج شیخ عمادالـدین   ي بگویم. گفتم دکتر اشتباه میکرد اگر وصیتی دارم به و
رود. آن شـب   اند تا وقتی جاي فقیر را در آن عالم به وي نشان ندهند و او نپسندد نمـی  هگفتبه من 

حالم خیلی وخیم شد بطوریکه از شدت درد چند بار از تخت به زمین افتادم در همان شب دیـدم  
ند حـاال وقـت مـردن شـما نیسـت و بایـد       گفتین بر بالینم حاضر شدند و جناب حاج شیخ عمادالد

خود را براي ازدواج آماده کنید. صبح زود طبیـب فرانسـوي بـه بـالینم آمـد و از عـدم فـوت مـن         
د. پاسـخ دادم کـه حضـرت    کر تعجب کرده از من علّت تغییر حال را پرسید و دوستم  ترجمه می

ب فرانسوي گفت فقط براي زنده ماندن تو همین یک راه بـاقی  عیسی آمدند و مرا شفا دادند. طبی
مانده بود. همان صبح از بیمارستان خارج شدم و خدمت جناب حاج شـیخ رسـیدم. جنـاب حـاج     

 ه بودند تکرار کردند.گفتشیخ عین جمالتی که دیشب در آن حالت به من 
هنگام رفـتن بـه    عصرها دهند که محلّ مجالس فقري را بلد نبودم. آقاي کاوه صفت ادامه می

را مشـاهده  رفـتم. جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین       و جلـو درب منـزل مـی    شـدم  آماده مـی مجلس 
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وارد  رسـیدم.  رفتم تا به مجلس می ند. دنبال ایشان میکن به سمت مجلس حرکت میکردم که  می
ند: گفت میاند و با دیدن من بشّاش  ایشان مدتی است در مجلس نشسته دیدم میشدم  مجلس که می

 آمدي!؟
سـاختم. کـارگري روي بـام طبقـۀ      کنند که ساختمان می همینطور آقاي کاوه صفت ذکر می

دوم بود که سقف خراب شد و بر طبقۀ اول فروریخت و آوار، سقف طبقۀ اول را هم خراب کرد 
ن را از زیـر آوار بیـرو   مصـدوم و همه به زیرزمین فروریختند. من حتّـی صـبر نکـردم کـه کـارگر      

. دوان دوان به منزل جناب حاج شیخ رفتم. تا مرا دیدند هنوز چیزي عرض نکرده بـودم کـه   مآور
اي کرایـه کـردم و    خیلی خوب حاال که نمرده! عرض کردم بایست شما را ببـرم. درشـکه   :ندگفت

ند: که آن کارگر چیـزیش  گفترفتیم. در بین راه  ساختمانیاه گایشان را سوار نموده به سمت کار
ریـال دارم   15ه و فقط خودش را به موش مردگی زده تا چیزي از تو بگیرد. تو فقط بگو مـن  نشد

دهم. وقتی بـه کارگـاه سـاختمانی رسـیدیم دیـدم همینطـور کـه         و اگر خواستی همین را به تو می
تـوانم بـدهم و    ریال دارم و می 15کند. به او گفتم  نقش مصدوم را بازي میکارگر مزبور  :ندگفت

  رفت.زنان  فراموش کنی. قبول کرد و پول را گرفت و بدون اینکه آسیبی دیده باشد قدمتو هم 
حضـرت صالحعلیشـاه پـس از مراجعـت از      1333دارند در سـال   آقاي کاوه صفت اظهار می

ژنو تشریف برده بودند عازم خراسان شدند و قـرار بـود تـوقّفی هـم در     ي که براي معالجه به سفر
دمت جناب حاج شیخ عمادالدین با اتومبیل آقاي فرسـایی و همراهـی حـاج    . در خنمایندسبزوار 

آقا مهدي ملک صالحی به سمت سبزوار حرکت کردیم. جناب حاج شیخ از شدت اسـتغراق در  
گذاشـتم ولـی جویـدن را فرامـوش      اي پرتقـال بـه دهـان ایشـان مـی      گاهی تکـه  .حال خود نبودند

آوردم. اتومبیل چندان وضعیت خوبی نداشـت در بـین    می کردند و آن را از دهان ایشان بیرون می
کامالً از کار افتـاد. جنـاب حـاج شـیخ      وبرخورد کردیم هم راه از روبرو با یک دستگاه اتوبوس 

رود. آقاي عبدالرّحمن جواهریان با اتومبیل  ند این اتومبیل که راه نمیگفتنگاهی به اتومبیل کرده 
جناب حاج شیخ عرضه داشتند که باقی راه را بـا اتومبیـل وي   از پشت سر به ما رسیدند و خدمت 

بروند. آقاي فرسایی دلتنگ شد و به آقاي جواهري اعتراض نمـود. جنـاب حـاج شـیخ بـا دیـدن       
آسـیب  اتومبیل هیچ عیب نکرده است سوار شوید حرکت کنـیم. بـا همـان اتومبیـل      :ندگفتماجرا 
اي تعمیر اتومبیـل بـه تعمیرگـاه مراجعـه کـردیم.      حرکت و به سبزوار رسیدیم. در سبزوار بردیده 

 !پس از بازدید اتومبیل، تعمیرکار گفت من در تعجبم که چگونه این وسیله حرکت کـرده اسـت  
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از طرفـی رادیـاتور    ،اوالً در اثر تصادف محفظۀ روغن سوراخ شده و در همان ابتدا روغنش رفتـه 
ده و همـان جـا آبـی در درون آن بـاقی نمانـده      نیز در اثر ضربۀ اتوبوس کامالً مچاله و سوراخ شـ 

است! به هر حال بعد از ظهر خـدمت جنـاب حـاج شـیخ برگشـتیم دیـدیم حضـرت صالحعلیشـاه         
نـد بـه اتـاق دیگـر برویـد کـه بعضـی بـراي دیـدن شـما           گفتتشریف دارند و به جناب حاج شـیخ  

مرغهـا را تکـه تکـه     اند. جناب حاج شیخ به اتاق مـا آمدنـد و شـروع بـه پـذیرایی کردنـد و       آمده
ند میل کنید آشـپزخانه تـا سـقف پـر از مـرغ اسـت و       گفت گذاشتند و می کردند و جلوي ما می می
ند بروید نگاه کنید. با حاج عبدالرّحمن به آشپزخانه رفتیم دیدیم واقعاً مرغ آنقدر زیاد و انبوه گفت

 است که تا سقف رسیده!
عمادالدین به محالت ثالث سمنان تشـریف   نویسند: جناب حاج شیخ آقاي ناصر فوالدي می

آورده و جمعیت زیادي نیز براي زیارت ایشان از دور و نزدیک به آنجا آمده بودند. پس از نمـاز  
چـرا در انـداختن سـفره تعلّـل      نـد جمعیت حرکت نکرد. جناب حـاج شـیخ از میزبـان سـؤال کرد    

ه ن غـذا  مـان  هم عـده کـه بـراي ایـن     نزد ایشان رفت و عرض کردکند؟ وي  می و  شـده اسـت  تهیـ
با ایـن   :ندگفت. کردند که شما و چند نفر همراهانتان شام تشریف خواهید داشت خانواده گمان می

حال سفره بیاندازید. میزبان سفره را پهن کرد و جناب حاج شیخ نیز از دور بر کشـیدن غـذا نـاظر    
 .45بودند. همه خوراك خوردند و غذا به نیمه هم نرسید

از بیـدخت عـازم تهـران بـودم. اتوبـوس در       1327دارند: در سال  لی صالحی ابراز میآقاي ع
نیشابور توقّف داشت. از فرصت استفاده کردم و به دیـدن جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین کـه در       

. خـارج شـوم  منزل آقاي حاج خالو همدانی مهمان بودند رفتم. پس از مالقات اجازه خواسـتم تـا   
. بـاز  و اتوبـوس در گـاراژ منتظـر اسـت     ض کردم قرار است به تهران برگـردم بابا باش. عر :ندگفت

لـی  اجازه ندادند. براي بار سوم عرض کردم که خـانواده منتظـر و نگـران هسـتند. قبـول کردنـد و      
حالت ایشان تغییـر کـرد و    نحرکت کردند و مرا تا درب اتوبوس بدرقه نمودند. هنگام سوار شد

بـه سـالمت.    :نـد گفتو  رگرفـت د خفیـف را تکانهـائی تنـد و    شـان ار سراختیـ  بی ،اي پس از مراقبه
اتوبوس حرکت کرد و هنوز  فرسخی راه طی نکرده بود که آتش گرفت ولی مسافران جان سالم 

 .ندبه در برد
 

 ی میزبان بودند.هاشم کنند که آقاي بنی صبیۀ کوچکتر جناب حاج شیخ عمادالدین ذکر می )45



 59  سبزواري حکیم الهی

 

حـاج شـیخ    کنند که هنگام تیراندازي به محمد رضاشاه، جنـاب  آقاي علی صالحی اضافه می
بودند که این خبـر را رادیـو پخـش کـرد. ایشـان سـر از جیـب بلنـد          عمادالدین در منزل ما مهمان

 ند چیزي نشد و دو بار این کالم را تکرار کردند و مجدداً به مراقبه پرداختند.گفتکردند و 
دارند که قوام السلطنه کار مهمی داشـت و بـراي تضـمین     آقاي رحمان کاوه صفت ابراز می 
ه نمود و باخود پیر تموفقیین تقدیم  ه خانوادههنی تهیاش داد تا خدمت جناب حاج شیخ عمادالد

. ایشـان نیـز قبـول کـرده لبـاس را      دنـ به تـن کن حتماً تا آن را  کرده بودکند و در این مورد اصرار 
اش را فرسـتاد و توسـط وي    هـا بـاز خـانواده    پوشیدند. هنگام سفر به روسیه براي مذاکره بـا روس 

دنـد و قـوام   کراست موفق نشـوم نـروم. جنـاب حـاج شـیخ دعـا       عرض کرد اگر در این سفر قرار 
هـایش   بـه وعـده  بازگشـت. در تهـران   تهـران  هائی موفق به  السلطنه به روسیه رفت و با دادن وعده

از خود رفع تکلیف نمود. این یکـی از  و  -زیرا در حدود اختیارات مجلس شورا بود -عمل نکرد
  آمیز بود. ایران موفقیت نادر مذاکرات ایران و روسیه بود که براي

نویسند: زمستان سردي بود که جناب حاج شـیخ عمادالـدین بـه     آقاي محمدرضا فراهانی می
اي بـدون   مالیر تشریف آوردند و میزبان ایشان آقاي امام جمعه از اخوان مالیر بـود. سـحر جمعـه   

م و بـه درب منـزل   بسیار زودتر از موقع براي شرکت در نماز صبح حرکت کـرد  ،توجه به ساعت
در آن  -هوا بسیار تاریک و خیلی سرد و سرما آزاردهنده بـود   ،آقاي امام جمعه رفتم. درب بسته

شد. آهسته و  و روشنائی با نفت و گرما با بخاري هیزمی تأمین می داشتیمایام در مالیر چراغ برق ن
تاریکی باز شد و صداي  اي نشستم. دقایقی بیش نگذشته بود که درب حیاط در صدا در گوشه بی

بیائید تـو و برویـد    !ند: آقا رضا شمائیدگفتجناب حاج شیخ عمادالدین را از الي درب شنیدم که 
 بیایند. اخوانباال بخاري را روشن کنید تا 
سال داشتم کـه جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین در       10نویسند: حدوداً  آقاي ناصر فوالدي می

دم. از تشرّف به فقر نمـو خدمتشان رسیدم و طلب  .شریف داشتندسمنان منزل آقاي مهدي نجفی ت
اق دیگري بردند تـا موجـب پراکنـدگی    تکردم و اخوان مرا به ا کثرت انقالب حال مدام گریه می

پس از اختتام مجلـس فقـري همـه بـه سـفره دعـوت شـدند. مـن در خیـالم           حواس دیگران نشوم.
همـان لحظـه از پـدرم     ی به حـال مـن نـدارد. در   نیز توجه الدینگذشت که آقاي حاج شیخ عماد

سؤال کردند که کوچولو کجاست؟ پدرم ماجرا را عرض کرد. از پاي سفره بلند شدند و به اطاق 
من آمدند و دلجوئی کرده دستم را گرفته و به کنـار سـفرة شـام بردنـد و نـزد خـود نشـاندند و از        
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کنند که نیمه شبی پشت درب اتـاق   میآقاي فوالدي اضافه  غذاي خودشان در ظرف من ریختند.
و نمـوده  بـه مـن تعلـیم    از درب اتاق بیرون آمدنـد. دو کلمـه   . ایشان نشسته و به فکر فرورفته بودم

 .و به اتاق خود بازگشتند ند به این دو اسم متذکّر باشتفگ
ر از قـول درویـش حسـن رهـرو همـدانی نقـل مـی         کننـد کـه جنـاب حـاج شـیخ       اخوان معمـ

به همدان آمده بودند و منـزل امیـرزاده خـانم مجلـس فقـري منعقـد بـود. آقـاي حـاج          عمادالدین 
علیخان پیران فرزند صاحبخانه سمت راست جناب حاج شیخ عمادالـدین در صـف ایسـتاده بـود.     
هنگام قنوت بود که جناب حاج شیخ دست آقاي پیران را گرفتند و او در طرف چپ خـود قـرار   

 د خشت از سقف جدا شد و در مکان قبلی آقاي پیران افتاد. دادند. لحظاتی نگذشت که چن
نویسـند: نسـبت بـه کودکـان      صبیۀ کوچکتر جناب حاج شیخ خانوادة آقاي هادي نبـوي مـی  

هرگـاه  ریختند و  م و پسته در جیب خود میابسیار نرم و مالیم بودند و اغلب انواع تنقالت مثل باد
  دادند. میآنها به رسیدند مشتی  ها می بچهدر معابر به 

دارند که در سفري که جناب حـاج شـیخ عمادالـدین بـه      آقاي حاج حسین درویش ابراز می
شاهرود تشریف برده بودند آقاي رضا خان کاشـانی بـا اشـاره بـه فرزنـد خردسـال خـود خـدمت         
جناب حاج شیخ مزاحی نمود. جناب حاج شیخ دستی به سر آقاي حسـینعلی کاشـانی کشـیدند و    

رزین مرتضی علی خواهد بود. آقاي حسینعلی کاشانی سالها بعد مفتخر به دریافت اجـازة  ند تبگفت
     اقامۀ نماز جماعت و صحبت گردید و خطیبی بارز شد.

 تنبیه
جناب آقاي حاج شیخ عمادالدین علیرغم عطوفت زیـاد در صـورت تخلّـف اخـوان سـخت      

الحعلیشاه به مـن فرمودنـد: کـه آقـاي     گفتند که حضرت ص کردند. حاج آقاي راستین می تنبیه می
حاج شیخ عمادالدین از فقرا انتظار رعایت دستورات را به نحـو احسـن داشـتند و چنانچـه فقیـري      

کردنـد. ولـی شـما ایـن خصوصـیت را نداشـته باشـید و بـا          سخت تنبیه مـی او را نمود  کوتاهی می
 رفتار نمائید. آنها نسبت به و اغماض گذشت 

اي در قسمت دیگر  در اوائل فقر در منزلی ساکن بودم که خانم بیوه :گفتند می یکی از اخوان
کـردم.   کرد تا جلب نظر نماید ولی به وي نگاه نمی حیاط ساکن بود و اغلب هنگام عبور سعی می

مدتها وي این رفتار را داشت و من همچنان توجهی نداشتم. یک روز این خیال خطـور کـرد کـه    
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مـدتها  باطنـاً   .نم چگونه فردي است. هنگام عبور به وي نـیم نگـاهی انـداختم   یک بار نگاه کنم ببی
 مورد تنبیه جناب حاج شیخ عمادالدین واقع شدم.

جناب حـاج شـیخ عمادالـدین بـه منـزل       1319نویسند حدوداً در سال  آقاي فیروز نصیري می
غ فرزنـدش را گرفتنـد و   سرا نصیريعمویم آقاي ابوالقاسم نصیري در تهران وارد شدند. از آقاي 

اهللا چرا به دیدن نیامده است. آقاي ابوالقاسم نصیري از کوتـاهی فرزنـدش    سؤال کردند که حبیب
ند کاري نکند که وي را با پـاي  گفتکمی خجل شد و پاسخی نداد. جناب حاج شیخ  ،در حضور

صا زیـر بغلـش بـود    اهللا با پاي شکسته و در حالی که دو ع شکسته بیاوریم. یکی دو روز بعد حبیب
 وارد شد و خدمت جناب حاج شیخ رسید. 

جناب حاج شیخ عمادالـدین   1320دارند که حدود سال  آقاي استاد مهدي سبوحیان ابراز می
ایشان براي بازدید به مالقات آمد و به همدان تشریف آوردند. آقاي نیکنژاد از دراویش اهل حق 

ي خوشآمدگویی زغالهاي برافروخته از آتش را در دامن به منزل وي رفتند. پسر آقاي نیکنژاد برا
پیرآهن سفید خود ریخت ولی زغالها همه بر روي فرش ریختند. جنـاب حـاج شـیخ بـه مشـهدي      

ند آتشها را جمع کند. او با دسـت لخـت زغالهـاي    گفتچی که از مریدان ایشان بود  سمیع درشکه
خت. دوباره آقاي نیکـو (پسـر میزبـان)    گداخته را جمع کرد و در دست گرفت و به جاي خود ری

مشهدي سـمیع بلنـد    ،همین کار را تکرار نمود و مجدداً آتش بر زمین ریخت. این بار بدون اجازه
شد و آنها را برداشت. ایشان نگاه تندي به او کردند. همان لحظه حالت تشنّجی به وي دسـت داد  

 که تا آخر عمر نیز همان حالت با وي بود. 
گفتند: در مجلسی جناب حاج شیخ عمادالدین تشریف داشتند.  راتعلی رابطی میآقاي حاج ب

فقر به مجلـس ایشـان آمدنـد. زمسـتان بـود و بخـاري        منسوب به سایر سالسلسه نفر از دراویش 
. در بـین خوانـدن کتـاب آن سـه نفـر بـه       سرخهیزمی در وسط مجلس از فرط حرارت گداخته و 

تکرار ذکر خـود جلـو رفتنـد و بخـاري را در بغـل گرفتنـد ولـی        وجد آمدند و با چرخاندن سر و 
ند این مجلس گفتشدت حرارت بخاري در آنها اثري نکرد. جناب حاج شیخ آنها را منع کرده و 

جاي اینگونه اعمال نیست و آنها نیز به جاي خود برگشـتند. پـس از دقـایقی مجـدداً برخاسـتند و      
شیخ این بار با تغیر همان عبارت را تکرار کردند و آنها همان عمل را تکرار کردند و جناب حاج 

نیز بر جاي خود نشستند. در مرتبۀ سوم که آن سه نفر حرکت کردند و بخاري را در بغل گرفتنـد  
حرارت بخاري در آنها اثر کرد و از هر سه نفر آنها دود ناشی از سـوختگی بلنـد شـد و دسـت و     
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 حاج شیخها به سرعت بخاري را رها کردند و بر زانوي صورت و لباسهایشان سوخت و هر سۀ آن
 افتاده، عذر خواهی نمودند. 

جناب حاج شیخ عمادالدین  1330کنند که حدود سال  اهللا ماشاءاهللا زاده ابراز می آقاي نعمت
ریخـت و مـن هـم     در جوشقان کاشان در مجلس فقري حضور داشـتنند. آقـاي نظـري چـاي مـی     

ند به هـر کـس فقـط دو اسـتکان چـاي بدهیـد و مـن نیـز         گفتحاج شیخ کردم. جناب  پذیرایی می
کردم. دقایقی نگذشته بود که آقاي نظري گفتند بـراي یکـی از اخـوان کـه در      همینطور رفتار می

مجلس بود چاي سوم را ببرم. تمرّد کردم و گفتم این کار بر خالف دستور ایشان اسـت. خـودش   
ي گرفت بطوریکه قـرار نداشـت و   حادتی نگذشت دل درد چاي را برداشت و براي او برد. لحظا

کرد. بعـد از یـک سـاعت     همچنان از اینکه از دستور جناب حاج شیخ تمرّد کرده بود استغفار می
نـد اسـتکان آب گرمـی بـه او     گفتکه از کشیدن درد طاقت فرساي وي گذشت جناب حاج شیخ 

 بکلی قطع شد.بدهید. من این کار را کردم و مانند آبی بر آتش درد 
به واسطۀ عارضۀ بیماري پا کـه دچـار    1320دارند حدود سال  کار ابراز می آقاي مهدي سنبل

نـد خیـار نخـور و جـاي مرطـوب هـم       گفتشده بودم خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین رسیدم. 
نخواب. همین کار را کردم و حدت بیماري رفع شد. بار دیگـر خدمتشـان رسـیدم عـرض کـردم      

سـیگار  « :نـد گفتتـا نکشـم.    »سیگار نکش« :نخوردم. استدعا دارم امر فرمائید ،»یار نخورخ«ید گفت
کشـیدم، تـرك شـد. یـک بـار       بسته سـیگار مـی   2لحظه با اینکه روزي بیش از آن . بعد از »نکش

هوس کشیدن سیگار به سرم افتاد و یک نخ سیگار روشن کردم و چند پکی به آن نزده بودم کـه  
بر زمین افتادم و دست و پا منقبض و کشیده ماند و کم مانده بود که تلف شوم.  حالم وخیم شد و

 ام. سال نه به خیار و نه به سیگار لب نزده 60اآلن نیز پس از گذشت 

 دل شدگان
معمـول  بـیش از   دارنـد کـه ملنـگ    ابراز مـی اهللا احمدي شیرازي از منسوبین ملنگ  آقاي امان

آقـاي کربالیـی رمضـان پارسـا مشـهور بـه       ارادت داشت. ین به جناب حاج شیخ عمادالد دیگران
تغذیـه   خـودرو کـرد و اغلـب از گیاهـان     در بیابانهاي اطراف بیدخت زندگی مـی  اخوانملنگ از 

عظیمــی غالمعلــی آقــاي ســرهنگ منجملــه انــد.  اي از او ذکــر کــرده کرامــات عدیــده .نمــود مــی
رد. پس از مدتی راهپیمـایی در بـاد و بـوران    به منزل بب شاز ملنگ خواستم، مرا با خود :گفتند می
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بـه مـن    .وار بر زمین کشیده شده بود در بیابانهاي اطراف بیدخت به محلی رسیدیم که خطی دایره
گفت وارد خانه شو و منظورش ایـن بـود کـه پایـت را درون خـط بگـذار. کمـی موضـوع بـرایم          

سرما خبري نبود باور نکردم دوبـاره   دار آمد ولی پایم را که آن طرف خط گذاشتم از باد و خنده
وجود دارد و به داخل دایـره بازگشـتم. بـا تکـه نـان      و سرما از خط بیرون آمدم دیدم همان بوران 

خشکی از من پذیرایی کرد. نگاهی به نان خشک انداختم و نپذیرفتم وي اصرار نمـود و بـاالخره   
تم ولی امتناع کرد. در آن مدت که در خواس بازقبول کرده خوردم. آنقدر به دهانم لذیذ آمد که 

آمدند وارد  دیدم حیوانات گزنده نظیر مار و عقرب که نزدیک خط دایره شکل می آنجا بودم می
گشتند. اخـوان دیگـر    کردند و برمی گفت بروید و اطاعت می شدند و ملنگ گاهی به آنها می نمی

نمـود و   کرد بدن خاکی را رها مـی  یکردند که هر آن اراده م نیز از حاالت عجیب ملنگ نقل می
گشـت. شـبی بـه حـدود منـزل یکـی از معانـدین فقـرا در          پس از مدتی مجدداً به بدن خود باز می

ه مـی  ضربت زنند. هنگام  جویمند گناباد رفته بود و آنها کتک سختی به او می شـوند کـه از    متوجـ
کنند. خودش  بان برده و رها میشدت ضرب و شتم مضروب مرده است. جسد او را با االغی به بیا

که هنگام کتک خـوردن از بـدن خـارج شـدم و ضـرب و شـتم آنـان را نظـاره          هاینطور نقل کرد
کردند. پـس از رفـتن آنهـا بـه درون بـدن خـود        میم حمله رحمی تمام به جسد کردم که با بی می

 رفتم، دیدم چقدر دردناك است و به سختی حرکت کردم تا به بیدخت رسیدم. 
 اخـوان در بیـدخت تشـریف داشـتند و    منـزل  کنند حضـرت صالحعلیشـاه در بیرونـی     قل مین

. : چه رقصیایشان فرمودند به چه سازت برقصم؟حضورشان بودند. ملنگ وارد شد و عرض کرد 
از اخـوان حاضـر در    آقـاي کـاردان  اي شروع بـه رقـص کـرد.     در این حال ملنگ با حالت مستانه

 سراید: عر را میلحظه این ش  مجلس در همان
 ی ننگ استـام و پـی نـی پـو کـۀ تـوانــدی           این دل که تو داري همه از آهن و سنگ است

 عالم همه از ساز تو در رقص و ملنگ است          دــو رقصــاز تــه از سـت کـگ اسنه ملـها نـتن
لیشاه نشده بود. نیمه کنند که ملنگ مدتی موفق به زیارت حضرت صالحع همین طور نقل می

اي که در کنار منزل ایشان انبار کـرده بودنـد را بـه     شود و پشتۀ بزرگ هیمه شبی وارد بیدخت می
هاي آتش  کشد تا بلکه حضرت صالحعلیشاه بیرون بیایند و وي دیداري تازه نماید. شعله آتش می

. حضــرت کــه بــاال گرفــت اهــالی بیــدخت بــراي خــاموش کــردن آن هراســان بــه محــل آمدنــد 
کردند. همۀ اهالی دوان دوان به دنبـال آب بودنـد و    صالحعلیشاه نیز بر بام منزل آمدند و نظاره می
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گفـت   کرد و بـه اهـالی مـی    ملنگ همانجا ایستاده بود و با دست اشاره به حضرت صالحعلیشاه می
همــه بیائیــد مــاه بیــرون آمــد. گفتــار و حــاالت وي عجیــب بــود. از فــرط ارادتــش بــه حضــرت   

گفت ایشان خدا هستند و جناب حـاج شـیخ قطـب     صالحعلیشاه و جناب حاج شیخ عمادالدین می
 خـوان اي از اعتراضات و اختالفاتی را نیـز در بـین ا   وقت است. اصرار وي بر این عقیده حتّی دامنه

شمسـی دار فـانی را وداع و مـزار او در     29/12/1329ایجاد کـرده بـود. جنـاب ملنـگ در تـاریخ      
 .46باشد ین مزار سلطانی در بیدخت میصحن پائ

حضرت صالحعلیشاه در مجلس فقري منعقد در منزل آقـاي   :دارند آقاي کاوه صفت ابراز می
فریدونی حضور داشتند و جناب حاج شیخ نیز در خدمتشان بودند. براي مصافحه خـدمت جنـاب   

علیشـاه بـه   حاج شیخ رفتم. اشاره کردند که خدمت حضـرت صالحعلیشـاه برسـم. حضـرت صالح    
کننـد   مصافحه کنید حال او اینطور است. آقاي کاوه صفت اضـافه مـی   :جناب حاج شیخ فرمودند

 باشید تا بیایم و شما را ببرم.  :ندگفتکه پس از رحلت جناب حاج شیخ ایشان را زیارت کردم 
بـا  کننـد کـه شـبی زمسـتانی      آقاي داریوش (محمد رضا) راستین از پدر بزرگوارشان نقل می

و منتظر ورود جنـاب  کرده منزل آقاي مشهدي شیرزاد شایگان در مالیر اجتماع  اي از اخوان دهع
الع دادند که تشریف آوردند. آقاي جعفر فراهانی از بـاالي نـردة   حاج شیخ عمادالدین بودیم. اطّ

مهتابی (بالکن) پرید توي حیاط و بلند شد و دوید به سمت درب ورودي و من صداي اصـابت او  
ا با آب شنیدم ولی تعجب کردم که چطور در ایـن هـواي سـرد داخـل آب پریـد. وقتـی چـراغ        ر

 آوردند هر چقدر نگاه کردم اثري از حوض یا آب در حیاط نبود. 

 

اند کـه مـورد    برخی از سلّاك که حالت جذب آنها بر سلوکشان فزونی دارد رفتار و سخنانی ابراز داشته )46
 اند: باشد که فرموده قبول دیگران که هم حال آنان نیستند نمی

 ایم خلق پندارند ما دیوانه       با خالیق چون نداریم الفتی
الدین آرتیمانی، انتشارات دار الفکر، چاپ اول، قـم،   معروفش (دیوان رضیآرتیمانی در سرآغاز ساقی نامۀ 

 دهد که: خواند و خداوند را بدیشان سوگند می ) این دیوانگان را خالق عقل می1، صفحۀ 1372
 ات. به عقل آفرینان دیوانه       ات الهی به مستان میخانه
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حاج شیخ عمادالدین در حرم عبدالعظیم بودند  جنابکنند  اللّهی اظهار می آقاي عباس نعمت
اي مـردم  «کـرد:   و با صداي بلند فریاد مـی  آمدراهانی و صحن مملو از جمعیت بود. آقاي جعفر ف

 ». آقاي حاج شیخ عماد امام زمانِ
یکی از همان روزها در محلّ  اشتغال داشتم.کسب به در بازار  :گفتند آقاي جعفر فراهانی می

تجلّی جناب حاج شـیخ عمادالـدین   کسبم در بازار به خود مشغول و در افکار خود غرق بودم که 
. بـه اطـراف نگریسـتم و    »امام زمان اینجاسـت « :اعالم کن :فرمایند ده کردم که از دور میرا مشاه

سکوت کردم. مدتها باطناً جناب حاج شیخ مـرا تنبیـه و رخ از    و ندارند کالمدیدم خلق حلق این 
بعـد از چنـد سـال     .و صدمات زیادي کشیدم هم به وخامت گرائیداوضاع مادي  .پوشیدند من می
این بار حاج آقاي راسـتین   واز ته بازار تجلّی ایشان را مشاهده کردم به حال خود بودم که مجدداً 

اعالم کن خدا اینجاست. از ترس تنبیه علیـرغم اینکـه دیـدم کسـی      :فرمایند نیز همراه بودند و می
تحمل شنیدن این حرف را ندارد معهذا با صداي بلند فریاد کـردم کـه اي مـردم خـدا اینجاسـت.      

دم ریختند و شروع به زدن من کردند. از قضا حاج آقاي راستین نیز در همـان موقـع رسـیدند و    مر
نـد  گفتگوید. حاج آقاي راسـتین   ند چکارش دارید؟ ضاربین گفتند وي کفریات میگفتبه مردم 

 او دیوانه است رهایش کنید و مردم دست از من برداشتند.

 ارتحال
جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین     شمسـی   1326د سـال  دارند حـدو  آقاي علی صالحی ابراز می

تهران در منزل بستري بودند. حضرت صالحعلیشاه براي عیادت ایشان تشریف بردنـد  در و  مریض
کردنـد.   و من در خدمتشان بودم. جناب حاج شیخ سخت بیمـار و در زیـر کرسـی اسـتراحت مـی     

حـاال  حعلیشاه فرمودند اجازه دهید بروم. حضرت صال :خدمت حضرت صالحعلیشاه عرض کردند
و بهبـود  . حال جناب حاج شیخ همـان روز بـه کلّـی تغییـر کـرد      و قبول ننمودند با شما کار داریم

 بطوریکه همان شب در مجلس عمومی فقري شرکت کردند.یافتند 
حضــرت  1329نویســند: در ســال  صــبیۀ کــوچکتر ایشــان خــانوادة آقــاي هــادي نبــوي مــی  

علیرغم اینکـه از   -دند و ایشانکرد در سبزوار ا مأمور به اقامت مجدپدر بزرگوارم ر ،صالحعلیشاه
آقـاي مصـداقی در    بالدرنگ از تهران به سبزوار نقل مکـان کردنـد.   -سبزوار دل خوشی نداشتند

تهران منزلی براي سکونت در اختیار ایشان گذاشته بود و بارها استدعا داشت کـه مالکیـت آن را   
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دنـد و  کرین منتقل نماید ولی علیـرغم اصـرار آقـاي مصـداقی قبـول ن     به جناب حاج شیخ عمادالد
 هنگام مراجعت به سبزوار منزل را تخلیه و تحویل نامبرده دادند.

زندگی در سبزوار ریاضتی براي ایشان بود، اقوامشان در سبزوار پدرم را طرد کـرده بودنـد و   
یز بسیار کم بود و از افراد بسیاري مآبان شده بودند. تعداد اخوان سبزوار ن همرنگ جماعت مقدس

که به دست ایشان مشرّف به فقر شده بودند برخی به سمت مقدسین اهل ظاهر گرایش پیدا کرده 
ت      بودند و برخی هم به علّت آزار مخالفین معاشرت نمی کردند. مجالس فقـري بسـیار کـم جمعیـ

مجالسـی کـه در شـهرهاي     شد به طوري که در مجلس کتابخوان نداشـتند و بـرخالف   تشکیل می
 نشسـتند، مجـالس کوتـاه بـود.     کردنـد و تـا دیروقـت در مجلـس مـی      دیگر نظیر تهران برگزار می

نمایان و معاندین تصوف در سبزوار زیاد بود. اگر فردي براي تحقیـق بـه    مخالفت و فشار روحانی
خواست تـا شـرکت آنـان     کرد و از اطرافیان می آمد غالباً پنهانی رفت و آمد می مالقات ایشان می

شد. برخی از جهال و اوباش بـه   در مجالس فقري را براي کسی ذکر نکنند که اسباب زحمت می
گشـودند و بـه مزاحمـت     بستند و سخن به اعتـراض مـی   نمایان راه را بر ایشان می تحریک روحانی

 زنیم را بر هم میکنیم و مجلس  کردند که به مجالس فقري حمله می پرداختند. غالباً تهدید می می
ها زیاد بود. مـادرم از نگرانـی خـدمتکار     کثرت مزاحمت رسانیم. به قتل میرا تان  شما و خانواده و

فرستادند تا مراقبت نماید. در سال اول مراجعت به سبزوار بود کـه یکـی از    منزل را همراه پدر می
زایمان فوت نمود. گرچـه  سالگی حین  23فرزندانشان خانوادة آقاي دکتر محسن صالحی در سنّ 

مادر ما از کثرت ناگواري این مصیبت پدر بزرگوار ما با روح بزرگی که داشت تحمل نمود ولی 
مبتال گردید. همۀ این عوامل سبب شده بود منزل ما در سـبزوار تبـدیل بـه     ختلفیم يها به بیماري

لـی واضـح بـود کـه سـبزوار      نمود و اي از غم شود و گرچه آن بزرگوار با بردباري تحمل می خانه
داشـتند ایـن بـود کـه      تر گشته است. تنها چیزي کـه بـه آن دل خـوش مـی     براي جنابش نامطلوب

کشـیدند و بـه مراقبـه     نشستند و سر را بین دو زانو قرار داده عبا بـه سـر مـی    ها رو به قبله می ساعت
 کردند.  پرداختند یا مطالعه می می

هائی عازم خراسان یـا در مراجعـت    شدند تا اتوبوس تظر میرفتند و من گاهی به گاراژ شهر می
گذشـتند در گـاراژ تـوقّفی نماینـد و برخـی زوار از اخـوان را        از آن خطّه بودنـد و از سـبزوار مـی   

رفتند و یکی از اخوان به نام حسن انوري که افسر نیروي  مالقات نمایند. گاهی نیز به پشت بام می
چرخیـد و آنقـدر    وریت مشهد با هواپیما چند دور بر باالي بام ما میهوائی و خلبان بود هنگام مأم
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دادند. عجیـب ایـن    آمد که صورت وي قابل مشاهده بود و پدرم براي او دست تکان می پائین می
رسـند یـا قبـل از رسـیدن هواپیمـا گـوئی        دانستند که چه موقع میهمانـان مـی   بود که پدر اغلب می

 رفتند. شنیدند و به بام می می صداي آن را از فرسنگها دورتر
داشتند که اتومبیل در نزدیکی سبزوار نقـص   دهند که ابراز می از قول آقاي معتمدي ادامه می

فنّی پیدا کرد و با مشکل زیاد خودم را به سبزوار رساندم. ظهر گذشته بود قصد داشتم اول محلـی  
دود محلّۀ سـکونت ایشـان   براي خوراك خوردن بیابم و سپس خدمت جناب حاج شیخ برسم. ح

رسیدم. جناب حاج شیخ نهار نخورده سر کوچه ایستاده بودند. جلـو رفـتم و عـرض ادب کـردم.     
 ند مدتی است منتظر شما هستم و مرا براي صرف نهار به منزل خود بردند. گفت

آمدنـد و   گاهی اخوان از سایر شهرها با یک یا چند دستگاه اتوبوس براي مالقات ایشـان مـی  
ماندنـد.   بزرگ بود و جاي کافی داشت میکه بقدر کافی درخواست پدر چند روز در منزل ما  به

دادنـد.   قبل از آمدن آنها، غالباً مثل این بود که به پدر الهام شده و خبر ورود میهمانان را به ما مـی 
شدند. در  می شدیم. هنوز ساعتی نگذشته بود که میهمانان وارد ما نیز به امر پدر آمادة پذیرائی می

وار بـه   پروانـه  کـردیم. مریـدانش   چنین روزهائی شادي و شعف را در سیماي منورش مشاهده مـی 
خواندنـد و حـال پـدر دوبـاره      هـائی مـی   زدند و از کتـب عرفـا غـزل    گرد شمع وجودش حلقه می

هـا نـزد آنهـا     با کهولـت سـن سـاعت    .زد و اشک در چشمان پرفروزش حلقه می شد دگرگون می
خاسـتند. وقتـی    بردند و بدون کمترین عارضه یا خستگی برمی تند و از دیدار آنان لذّت مینشس می

کردنـد و از کثـرت درد در    هـا مجـدداً عـود مـی     شدند و بیماري ر تنها میدرفتند باز پ میهمانان می
روحـی ناشـی از    -اطبا علّت بیماري ایشـان را نـوعی عارضـۀ عصـبی     .شدند رختخواب بستري می

 دانستند. شرکت در مجالس فقري دواي دردشان بود.  دم تعلّق به محیط اطرافشان میاحساس ع
اي  ) که پس از اجازه از محضر حضرت صالحعلیشاه به دعوت عـده 1335در سال آخر عمر (

دند. کر میشرکت لس فقري امج در) گیسال 86علیرغم کهولت سن (و از اخوان به تهران آمدند 
که در مجلس فقري بودند اثري از بیمـاري در   تا هنگامیر اشد خود بود در آن ایام که کسالت د

و به قرائت کتب عرفانی گوش  نشستند و در مجلس میها دوزان شد. ساعت مشاهده نمی انوجودش
هنگـام بازگشـت از    رفتنـد.  پرداختند و گوئی به عالم دیگـري مـی   دادند و به تذکّر و تفکّر می می

روز در شاهرود توقّـف نمودنـد. در شـاهرود     13روز در سمنان و  17تهران حسب دعوت اخوان 
روند ولی سردي هـوا و تکـان اتومبیـل و کهولـت سـن باعـث        به دعوت اخوان خرقان به آنجا می
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تشدید بیماري شد و به تجویز اطباء اجباراً به تهران منتقل و در بیمارستان مهر بستري شـدند. ایـن   
 86اي دیگر بود. در یک ماهی که در سمنان و شاهرود بودند از آخرین مأموریت ایشان به شهره

آمدند و گروه گروه از اخوان  میدسته دسته از ارادتمندانشان عاشقانه به عیادت نفر بیعت گرفتند. 
شتافتند. جنابش از پشت شیشۀ پنجـره بـا    شهرهاي مختلف با قلبی آکنده از بیم فراق به بالینش می

کثرت عیادت کنندگان باعث شد کـه  کردند.   احوالپرسی و تودیع میتک عیادت کنندگان  تک
درب دیگـر بیمارسـتان را اختصـاص بـه عیـادت      رئیس بیمارستان آقاي دکتر صدر دستور داد تـا  

 کنندگان جناب حاج شیخ عمادالدین دهند. 
ناب دارند که چند سال قبل از رحلت ج آقاي استاد مهدي سبوحیان از اخوان همدان ابراز می

ند ایـن سـفر آخـري اسـت کـه بـه همـدان        گفتحاج شیخ عمادالدین به همدان تشریف آوردند و 
کنند کـه جنـاب آقـاي     آئیم و بعد از آن به همدان تشریف نیاوردند. آقاي سبوحیان اضافه می می

محمد علی ناسوتی شـیرازي هـم کـه بـا جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین هـم لقـب و هـردوي آن            
دند و کرب به هدایتعلی بودند نیز در سفر آخر خود به همدان همین جمله را اظهار بزرگواران ملقّ

 این خاطره تداعی شد و پس از آن رحلت نمودند. 
گـاه بـه   هـر از چنـد   در اواخر عمر جناب حاج شیخ عمادالدین غالباً در بستر و بیمار بودند و 

بـا شـیون و    یافتنـد  بودن ایشان اطالع میاز بستري . اخوان که شدند بستري میبیمارستان در  یدلیل
جاي نگرانـی نیسـت    گفت عدم رضایت آنها می مشاهدةبا  جنابشآمدند و  زاري به بیمارستان می

عـوارض درد دسـت و پـا، تنگـی نفـس، تـورم کیسـۀ         نمودند. و همان روز بیمارستان را ترك می
پربـارش همـواره ایشـان را متـألّم      صفرا و سنگ کلیه و مثانه و انسداد مجاري ادرار در اواخر عمر

 نمود. می
جنـاب حـاج شـیخ    دارنـد در ماههـاي آخـر حیـات صـوري،       آقاي امراهللا ولی خانی ابراز می

در بیمارسـتان مهـر بسـتري بودنـد و توفیـق پرسـتاري ایشـان را داشـتم. شـب در بسـتر            عمادالدین
گاه دستها را همانند واندند و خ خوابیدند و من در کنار تخت ایشان نشستم. در خواب اشعاري می

گفتند نشدم. چشـم بـاز    زدند. هرچه دقّت کردم متوجه مطالبی که زیر لب می میزدن به هم کف 
شـعر  گویـد کـه مـن در خـواب      نـد دختـرم مـی   گفتکردند و مرا دیدند که بـر بالینشـان حاضـرم.    

 زنم؛ همینطور است؟ کف میخوانم و  می
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ام چنـد نفـر در راهـروي بیمارسـتان مـذاکره         کنند که آقاي ولی خانی اضافه می در همـین ایـ
بیننـد.   کردند که در این اتاق شیخ دراویش بستري اسـت و دراویـش قطـب خـود را علـی مـی       می

در مقـام   :نـد گفتگویند؟ موضوع را عـرض کـردم.    جناب حاج شیخ سؤال کردند که آنها چه می
 تجلّی همینطور است.

بـه   جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین    نویسند: براي عیـادت   میآقاي حاج عبدالصالح جواهریان 
نـد شـاگردان   گفتبیمارستان رفتم. اخوان ایستاده و نشسـته در اطـاق ایشـان اجتمـاع کـرده بودنـد.       

عیـادت بیمـار    دررفته بودند و درخواست نصیحتی کردند. افالطون گفت  شافالطون براي عیادت
نویسـند: هـر وقـت بـه عیـادت ایشـان        محمـودي مـی   اقامت را طول ندهید. و به نقل از آقاي حاج

ند غزلی بخوانم و میلشان بیشتر به غزلیـات حـافظ بـود بـاالخص غزلـی کـه ایـن        گفت رفتم، می می
آخـر   دفعـۀ کنند که آقاي راسـتی   و اضافه می». یا رب از ابر هدایت برسان بارانی: «را داردمصرع 

بیمارسـتان جلـوي درب اطـاق ایشـان نشسـته       گفت در راهرو در بیمارستان خدمت ایشان بود. می
که در میهمانیهـا اسـتفاده    -بودم. دیدم دو نفر از خانمهاي پرستار با لباس تمام سفید آفتابه و لگن 

شـدند. مـدتی طـول کشـید و بیـرون       جناب حاج شـیخ عمادالـدین  در دست وارد اطاق  -شود می
طاق نیست. ایشان در همان اوقات رحلت نیآمدند. داخل شدم ببینم علّت چیست، دیدم کسی در ا

 ردند.ک
انـد: آخـرین بـار کـه در بیمارسـتان       االمین در یادداشتهاي خـود نوشـته   آقاي سید هادي روح

خدمت جناب حاج شیخ عمادالدین رسـیدم شـعر زیـر را قرائـت کردنـد و دانسـتم منظـور ایشـان         
 تودیع است و گویا با این فرمایش قصد توصیه به صبر دارند:

 خالدین ابدا شد رقم منشورم            نیم آن شاه که از تخت به تابوت روم
اهللا دانشـور علـوي مـتخلّص بـه      پیش از رحلت جناب حاج شیخ عمادالدین آقاي سـید فضـل  

 :47فضل بعد از عیادت ایشان در بیمارستان این چکامه را به نظم آوردند
 اي شــــــیخ منــــــور الهــــــی
 اي از تــو گرفتـــه فقــر رونـــق  

 اي رهبر دل به سـوي شـاهی   
 عشق تـو ز مهـر تـا بـه مـاهی     

 

چاپ  82، صفحۀ 1373لوي، چاپ آبنوس پاریس، این مرثیه در گلچین گلزار شعر و ادب، دانشور ع )47
 شده است.
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ــزه ــرغ ارواح  اي ری ــو م  خــور ت
 مـــأنوس دلـــی شـــبان و روزان
ــلیلی   ــاللۀ ســـ ــل ســـ  از نســـ

 یافـت  مرده زدمت دوباره جان
 آوازة عشــق و شــور و ســوزت
 طـــالع شـــده مهـــر از جبینـــت
 در نعت تو ناطقـه اسـت الکـن   
 منظــور نظــر چــو روح قدســی 
 در خیمـۀ عشـق چـون عمــادي   
 مـا را بـه وجــود تـو نیـاز اســت    
ــن ز شـــانۀ روح   ــه مفکـ  خرقـ
ــاروان عشــقیم    ــس مانــدة ک  پ
ــه مقصــد جــان   ــا را برســان ب  م

 وـــرِ تــه در بــر فضل نشستـگ

 جانهــا ز تــو رســت از تبــاهی
 بــر دل تــو نســیم صــبحگاهی
 هـــادي همـــه بـــه شـــاهراهی
ــاهی  ــد از منــ ــره برَهیــ  گمــ
 بــر خــطِّ هــدایتت گــواهی   
ــیاهی   ــر س ــزدوده ه ــورت ب  ن

 وصیف تو کی توان کماهیت
 موسی صفت و فرشته جـاهی 

ـــ ۀ غــــم گریزگــــاهیدر قُبـ 
ــاهی  ــرا کــه شــفیع هــر گن  زی
ــاهی   ــزم خانق ــاقی ب ــون س  چ
ــپاهی   تـــو پیشـــرو چنـــین سـ
ــی  ــیم اله ــونس دل حک  اي م

 یـت گل گیاهـاي درخـدر پ
خـواب   جناب حـاج شـیخ عمادالـدین   : چندي قبل از رحلت کنند آقاي کاوه صفت ابراز می

ند نفـري آمدنـد تـا ایشـان را ببرنـد بـه هـر ترتیبـی بـود نگذاشـتم. بعـد از آنهـا حضـرت              دیدم چ
صالحعلیشاه براي بردن ایشان تشریف آوردند. به پاي ایشان افتادم و التماس کـردم قبـول کـرده و    

ند اگر برویم آن طرف بهتـر بـه درد فقـرا    گفترفتند. فردا صبح که به دیدن جناب حاج شیخ رفتم 
مانع نشوید. دفعۀ آخر وقتی بـه بیمارسـتان رفتنـد، اخـوان و دوسـتداران ایشـان مطلـع         خوریم، می

د که کـار از کـار گذشـته    تنشگنشدند و ایشان قالب جسمانی را تهی نمودند و وقتی همه خبردار 
 5برابـر   1376صـفر   21شـنبه   در روز پـنج حکیم الهی سبزواري  جناب حاج شیخ عمادالدینبود. 
در  48رحلت نمودند. مزار آن بزرگوار در جوار آرامگاه حضـرت سعادتعلیشـاه   شمسی 1335مهر 

 باشد. حرم عبدالعظیم در شهرري می
 

تا این اواخر این مقبره همچنان مطاف اهل دل بود و جسم بسیاري از بزرگان عرفا در آنجا مدفون ولـی   )48
متأسفانه به بهانۀ طرح توسعۀ حرم عبدالعظیم مقابر اطـراف آن را تخریـب نمودنـد. قـدر و منزلـت امـامزاده       

  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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دارند که در بیدخت در صحن سلطانی خـدمت حضـرت    آقاي حاج حسین درویش ابراز می
صالحعلیشاه بودم و ایشان مشغول شرح متون عرفانی بودنـد کـه خبـر رحلـت جنـاب حـاج شـیخ        

 دهد. دند. کتاب را بستند و فرمودند دنیا دیگر شیخ عمادي نشان نمیآورن را عمادالدی
اهللا دانشور علوي متخلّص به فضل در رثاء جناب حاج شیخ عمادالـدین مـاده    آقاي سید فضل

 :49اند تاریخی براي رحلت ایشان سروده
 تـــا چنـــد دال بـــه شـــادمانی   
ــرگ  ــم مـ ــغ از غـ  دردا و دریـ
 هر گـل کـه ز تخـم سـربرآرد    

ــه و ســبزه  ــی هــر الل  اي کــه بین

 غافــــل ز حــــوادث زمــــانی    
ــانی   ــان ف ــن جه ــر ای ــوس ب  افس

ــی   ــت ب ــاك بریخ ــر خ ــانی ب  ام
ــوانی  ــورِ نوجــ ــته ز گــ  بررســ

  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
ودن اذن روایت ایشان بود ولی مدفونین آن مقبره غالباً عالوه بـر اذن روایـت اذن خالفـت    حمزه بعلّت دارا ب

 مذهبی ارجح بودند. هالسالم داشتند و از لحاظ جایگاه و مرتب واذن درایت و وصایت از معصومین علیهم
زادگـان بـه واسـطۀ     ائمـه  اوصیاء و اولیاء و الزم به ذکر است که گرچه سادات و فرزندان صوري انبیاء و     

باشند ولـی سـیادت    محترم میمندان به آن بزرگواران  و عالقهانتساب صوري به آن بزرگواران براي مسلمین 
اتصـال معنـوي و هـدایت آنهـا نیسـت چـه رسـد بـه ایـن کـه            و قرابت ظاهري به بزرگان دین حتّی دلیل بـر 

ذنی در کار نباشد همانند سایرین هستند. بررسـی  دار مسند ارشاد و هدایت باشند و از این بعد چنانچه ا عهده
که چه بسا پیامبرزادگان یا امامزادگانی کـه   دهد نشان میاین موضوع ادي را در مورد یتاریخ شواهد بسیار ز

 د. شومراجعه  کتب تذکره. براي بررسی بیشتر به اند دشمن پیامبران و امامان علیهم السالم بوده
ولـی ایشـان بـه تنـدي      کردنـد  خمینی چنـدین بـار اقـدام بـه تخریـب ایـن مقبـره        اهللا در زمان حیات آیت     

در اطـراف مـزار مواجـه شـدند      ءمحرّکین را مورد عتاب قرار دادند. تخریب کنندگان نیز که با ازدحام فقرا
 مجـدداً  1370نتوانستند ماشینهاي سنگین تخریب را به آنجا نزدیک کنند. ولی بعد از فوت ایشـان، در سـال   

اقدام و مقبره تخریب و سنگهاي مزارها نیـز برچیـده شـد. مـزار بسـیاري از بزرگـان دیـن منجملـه حضـرت          
سعادتعلیشـاه اصـفهانی، حضـرت نورعلیشـاه ثــانی، جنـاب حـاج شـیخ عبــداهللا حـائري، جنـاب حـاج شــیخ           

مانی، عمادالدین سبزواري، جناب شیخ محمد امـام جمعـه اصـطهباناتی، جنـاب محمـد مهـدي مجتهـد سـلی        
 باشد. اهللا جذبی در آنجا می هبةجناب حاج سید 
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 ایــن گــرد و غبــار خشــم آلــود
 هرجا که نهـیم پـاي بـر خـاك    
 آهســــته قــــدم گــــذار زیــــرا

ــا بگــذار و عشــق ــاش دنی  جــو ب
ــن   ــر کـ ــا نظـ ــت اولیـ ــر تربـ  بـ
 چون شـیخ مهـین حکـیم الهـی    
 کز سوز و گداز سوخت تن را

 اش به بندگی خوانـد  سلطانعلی
 از نــــورعلی هــــدایتی یافــــت

 در فقـر بوده اسـت عمادالـدین   
ــد  ــین سیصـ ــک روز ز اربعـ  یـ
 بگذشته کـه او گذشـت از تـن   
 تاریخ وفـات و رحلـتش فضـل   

 »دــــبگسست عماد خیمه و بن«

 چشم است و رخ و لب و زبانی
ــی  ــان بـ ــه زبـ ــد بـ ــانی گویـ  زبـ

 مردمــانیمــا هــم چــو تــو بــوده 
ــدگانی   ــدر زنـ ــو قـ ــناس تـ  بشـ
 تــازه کــن از ایــن گــذر روانــی 

ــی ــق بـ ــانی آن عاشـ ــرار و فـ  قـ
ــی  ــانی دوســت ب ــانی شــد ف  گم

 شـــد خـــادم شـــاه المکـــانی   
ــاقی    ــت ب ــب گرف ــاه لق  زآن ش
 از نســــل حکــــیم آســــمانی  
 هفتاد و شش ار ز الـف خـوانی  
ــانی    ــود نه ــار خ ــه ی ــت ب  پیوس
ــانی  ــین گهرفشــ ــوده چنــ  بنمــ

 یـناوداـت جـی اسـورعلـــا نـب
الـدین داوودي نیشـابوري بـه     قطعۀ ذیل را آقاي شایق نیشابوري بنا به درخواست آقاي جالل

 اند: عنوان مادة تاریخ رحلت جناب حاج شیخ عمادالدین سروده
ــا    ــک بقـ ــوي ملـ ــا سـ  ز دار فنـ
ــی    ــه آزادگ ــري ب ــرد عم ــر ب  بس
رد     شد او زنـده مـردم بگوینـد مـ 
 دل خلق گر شد ز فوتش غمـین 

 ه مهـر از جهـان  سفر کـرد در مـا  
 بـه تـاریخ خورشیدي سال فوت

 سـفر کـرد آقـاي حـاجی عمــاد     
 ز روزي که از مادر خویش زاد
ــاد  ــل رشـ ــد اهـ ــرد و نمیرنـ نمـ 
 برحمت خدایش روان شاد کرد
ــاد    ــر زاد مع ــود ب ــراه خ ــه هم  ب

 » دریغ از عماد«دو بردار و برگو 
د    جنـاب ه دور پس از رحلت جناب حاج شیخ عمادالدین ارادتمندانشـان غالبـاً بـ    حـاج محمـ

حلقـه زدنـد و از وجـود    ملقّب به درویش رونقعلـی از مشـایخ حضـرت صالحعلیشـاه     راستین خان 
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دارنـد کـه پـس از رحلـت      . خانوادة آقاي حاج براتعلی رابطی ابراز می50شدند میبدري نو مستنیر 
بـودیم   جناب حـاج شـیخ عمادالـدین، آقـاي رابطـی و مـن مـدتها شـب و روز افسـرده و گریـان          

رفت آقاي رابطی از فرط تأثّر خرقه تهی کنـد. روزي افسـرده نشسـته بـودیم،      بطوریکه بیم آن می
که جناب حاج شیخ آمدند و در درگاهی ایستادند و مدتی ایشان را تماشا کردیم  مشاهده کردیم

ن و بعد دستهایشان را بـه صـورت خـداحافظی تکـان داده و رفتنـد. از آن تـاریخ غـم فـراق ایشـا         
 حدودي کم شد تا خدمت حاج آقاي راستین رسیدیم و گمشدة خود را در هیکل دیگري یافتیم. 

 خاندان
ۀ خـود     ین در جوانی با دخـت عمـبـی آغـا طـوبی نـوة دختـري       بـی جناب حاج شیخ عمادالد

نمایند و دو فرزند به نامهاي صالحه خاتون خانوادة آقاي دکتـر   صفیه) حاج مالّهادي ازدواج می(
آیـد.   اهیم فرهنگی و رابعه سلطان خانوادة آقاي دکتر حسین همدانی از نـامبرده بـه وجـود مـی    ابر

پـس از   نمایـد.  جهان فانی را وداع می 1305خانوادة اول ایشان هنگام زایمان رابعه سلطان در سال 
 آورنـد. از ایشـان   فوت او خانم شمس الملوك رازقی صبیۀ حبیب اهللا رازقی را به عقد خود درمی

دختر به ترتیب سن حمیده خانوادة آقاي دکتر محسن صالحی، زکیه سلطان خـانواده آقـاي    4نیز 
دة آقاي محمد سبط آشتیانی و سعیده بانو خانوادة آقاي هادي نبوي و ایداهللا قانع، سلیم اندام خانو

 23در سـنّ  آید. دختر اول از خانم دوم نیز هنگام زایمـان   یک پسر به نام دکتر هادي به وجود می
 کنند. فوت می 1330سالگی در سال 

اند. هنگـام   همگی در امور فرهنگی و علمی پیشتاز بودهفرزندان جناب حاج شیخ عمادالدین 
سـبزوار مـدارس متوسـطه      1330نقل مکان مجدد جناب حاج شیخ عمادالدین به سبزوار در سال 

دانسـتند.   ا مناسـب شـأن بـانوان نمـی    نداشت. مردم نیز درس خواندن و کارکردن بیرون از منـزل ر 
جناب حاج شیخ عمادالدین بر این عقیده بودند که باید فرزنـدان را مطـابق زمـان تربیـت نمـود و      

 

 نگاه کنید به:ها تحت تربیت جناب حاج شیخ عمادالدین بودند. مدتجناب حاج محمد خان راستین  )50
 ناباديگ اللّهی سلطانعلیشاهی یخ جلیل سلسله نعمتش لهیو عارف ا ربانیعالم شرح حاالت و خاطراتی از «

اهللا میرزا  ند زکی آیتزفر درویش رونقعلی طاب ثراه اراکی استینر جناب آقاي حاج محمدخان
 ».محمدعلیخان مجتهدعراقی
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براي آموزش صبایاي خود معلّـم سـرخانه اسـتخدام کـرده      گذاشتند. هاي مردم نمی وقعی به گفته
فـر از صـبایاي ایشـان زمـانی کـه زنـان       فرستادند. سه ن بودند و هنگام امتحان صبایا را به مشهد می

ل تربیـت دختـران و زنـان جـوان     ئوتحصیل کرده در سبزوار نبودند با مدارج تحصـیلی عالیـه مسـ   
سالگی پدر را از دست  12شان دکتر هادي حکیم الهی که در کوچکترین فرزندسبزواري شدند. 

شـد و یکـی از متخصصـین     داد موفق به اخذ درجۀ دکتراي روانشناسی از دانشگاه سوربن پاریس
ی از احسـان پـدر بزرگـوارش هـر       مبرز در این رشته و ساکن فرانسه می باشند. دکتر هادي به تأسـ

هفته یک روز را به ویزیت و عیادت و درمان رایگان ایرانیان خارج از وطن اختصاص داده است. 
باشـند   هاي مختلف می داراي تحصیالت عالیه در رشته جناب حاج شیخ عمادالدینکلیۀ نوادگان 

 که همگی مرهون توجه آن جناب به اینگونه امور بوده است.
نویسند: خود ایشان شخصاً بـه درس فرزنـدان    صبیۀ کوچکتر جناب حاج شیخ عمادالدین می

کردنــد. بــا کهولــت ســن در اجتماعــات و یــا انجمنهــاي خانــه و مدرســه شــرکت   رســیدگی مــی
آموختنـد. هرگـاه سـؤالی درسـی از ایشـان       بـه فرزنـدان مـی    کردند. بسیاري از دروس را خود می
دادند و به انواع کتابها و منابعی که در آن باب سخنی داشـت اشـاره و    کردیم ساعتها پاسخ می می

کردند. قدري از امالك خود را مشخص و جدا کرده بودند و در وصیت خود مشخصـاً   استناد می
طفل خردسال حسب درخواست  وچکتر ما صرف شود.قید کرده بودند که براي تحصیل برادر ک

 ند:گفت نظمبه زیر را نصایح هادي  خود
 لولدي العزیز هادي حکیم الهی:

ــدم   هــــادي اي نــــور چشــــم دلبنــ
 کــنم بشــنو  ایــن نصــایح کــه مــی   

 میـــل دارم کـــه تـــو شـــوي کامـــل 
ــی     ــن باشـ ــین مـ ــن جانشـ ــد مـ  بعـ

 تـــو بـــه دنبـــال هـــر هـــوس نـــروي
 تـــو بــــه اوتـــاد همنشــــین باشــــی  

 ان را چــو مــن کــنم بــدرودایــن جهــ
ــی    ــد کنــ ــرا بلنــ ــم مــ ــد اســ  بایــ
ــن   ــود کـ ــۀ خـ ــو پیشـ ــتی را تـ  راسـ

 عزیـــــــز فرزنـــــــدم اي یگانـــــــه 
 از بـــــراي قبـــــول حاضـــــر شـــــو
 هــم بــه علــم و ادب شــوي مایـــل    
ــی   ــن باشـ ــرین مـ ــو قـ ــان تـ  در جهـ

 سـوي شــیرینی چـون مگــس نــروي   
 تـــو بـــه ابـــدال حـــق قـــرین باشـــی 
 بعــد مــن ســالها تــو خــواهی بــود     
 تـــــرك افعـــــال ناپســـــند کنـــــی
 هرچــه غیــر از خــدا بــود رد کــن    
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 بــا بــدان کــم نشــین کــه بــد گــردي 
ــم     ــن دلق ــر ای ــه زی ــی ب ــه بین ــن ک  م
ــاهم   ــی شـــ ــالح علـــ ــدة صـــ  بنـــ

 علیشـــــاه اســـــتحپیـــــر مـــــا صال
 اي پســـر تـــرك خودپرســـتی کـــن
ــواهم اي جــان کــنم تــرا دامــاد      خ
 ســـــالها مـــــانی در جهـــــان دراز  

ــ  ــوي آگــ ــان شــ ــوز جهــ  اهاز رمــ
 در جهــان خــراب بــا شــر و شــور    
ــن باشــی   ــل م ــا کــه مث  ســعی کــن ت
 جهــــد کــــن در زمــــان فیــــروزي
ــوي  ــه دور شـــ ــفات رذیلـــ  از صـــ
ــن    ــال مک ــل و ق ــرف قی ــر را ص  عم
 هـــر خیـــالی کـــه آیـــدت رد کـــن 
ــوي   ــت دور ش ــالق زش ــون ز اخ  چ
ــد   ــو بزدایـ ــرك از دل تـ ــگ شـ  زنـ
 اصــل مــذهب اطاعــت پیــر اســت    
 اوالً بایــــدت کــــه دســــت طلــــب

 زمــان صــاحب مــذهب اســت قطــب
ــود     ــر ش ــو را مجی ــش ت ــه لطف ــا ک  ت
ــتی    ــاه پیوس ــه ش ــون ب ــویش را چ  خ
 هرچــه گویــد تــو را بــه جــان بپــذیر 

ــی  ــود مـ ــعار خـ ــتی را شـ ــن نیسـ  کـ
 چون که اندر جهان تو پسـت شـوي  
 کــه بجــز خــاك نیســت مظهــر کــل 
 عــارفی شــعري ایــن چنــین گفتــه    

 تــــو بــــه نــــزد خــــدا رد گــــردي 
 چهـــل و ســـه ســـال هـــادي خلقـــم

ــ ــاهم از رمــــ ــت آگــــ  وز حقیقــــ
ــت   ــاه اسـ ــق آگـ ــه خلـ  از دل جملـ

ــه   ــو ب ــت ــتی  ت هم ــدال هس ــنج  ک
ــاد  ــوم دلشــ ــت شــ ــن ز دامادیــ  مــ
 زنـــدگانی کنـــی بـــه عـــزّت و نـــاز 
 متخلّـــــق شـــــوي بـــــه خلـــــق اهللا
ــهور    ــوي مش ــم و ادب ش ــه عل ــو ب  ت
ــی    ــن باشـ ــمع انجمـ ــا شـ ــه جـ  همـ
ــآموزي    ــر بیـ ــل و هنـ ــه فضـ ــا کـ  تـ
 ســر و تــا پــاي جملــه نــور شــوي     
 زنـــدگی را بـــه خـــود وبـــال نکـــن 
ــن  ــت کــ ــداي بیعــ ــی خــ ــا ولــ  بــ
ــوي  ــور شــ ــل حضــ ــی قابــ  آنگهــ
ــد    ــت زایــ ــور معرفــ ــت نــ  در دلــ
ــت   ــر اس ــت و تزوی ــه اس ــابقی حیل  م
 زد بــــه دامــــان صــــاحب مــــذهب
 هست صالحعلی شه اندر ایـن دوران 
 از ره فضــــــل دســــــتگیر شــــــود
ــتی    ــر رس ــه از خط ــین دان ک ــو یق  ت
ــو را بمیــر بمیــر      ــر کــه گویــد ت  گ
 هســـتی از حـــق بـــود نـــه از انســـان 

ــادة ا  ــت از بــ ــوي مســ ــت شــ  لســ
ــل   ــد گ ــا بروی ــاك ت ــو خ ــاك ش  خ
 در معنــــی بــــدین نمــــط ســــفته   
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 کنـی تـو خـالص کـن     هر عمـل مـی  
 واهــــق خـآره از حــت همـّصدق نی

ــن    ــاقص ک ــرك ن ــال ش ــه ادخ ــه ب  ن
 ن راهـــۀ ایـــوشــت تــتی هســـراس

 کلمات
د چاووشــان ابـراز مـی     دارنــد: در همـان اوان پـس از رحلــت جنـاب حـاج شــیخ      آقـاي محمـ

بنـدگان حضـرت آقـا     اغیان خدمت حاج آقاي راستین عرض کرد:آقاي غالمرضا دب ،عمادالدین
نـد:  گفتشما را به مقام آقاي حاج شیخ عمادالدین رساندند که ایشان را بردند. حاج آقاي راسـتین  

 باید خیلی زمان بگذرد تا حاج شیخ عمادي پیدا شود.
جوانی خدمت جنـاب حـاج شـیخ     1332کنند که در سال  همینطور آقاي چاووشان اضافه می 

ه هسـتی. آقـاي فـانی مشـهدي       گفتکـرد. قبـول نکردنـد و     عمادالدین طلب تشرّف به فقـر  نـد بچـ
شـود. جنـاب حـاج شـیخ منقلـب       خدمتشان واسطه شد و عرض کرد تحت تربیت شما بزرگ می

    بینم.  سال گذشته ولی روشنائی در خودم نمی 70ند گفتشدند و با چشمان گریان 
از  ییاحـرام مـو   دراجی اگـر  : حـ فرمودند که می ندنک از جناب حاج شیخ عمادالدین نقل می

تـر   اش سـنگین  وظیفـه و مؤمن حاجی کعبـۀ دل اسـت    .قربانی کند يبدن جدا نماید باید گوسفند
 !؟کندباید گاو قربانی ناز شارب که احرام مؤمن است جدا نماید  ییاگر مو و است

 ند:گفت کنند که اغلب می آقاي رحمان کاوه صفت از جناب حاج شیخ عمادالدین نقل می
 شاید که نگاهی کند آگاه نباشید             یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید

گفتنـد: از سـفیدي نمکـت تـا      ند یک نفس غافل شدم صد سال راهم دور شد. و به من میگفت می
 ید.آ مییکی مثل من  وکشد  ند: هزار سال طول میگفت و می سیاهی زغالت همه را از من بخواه.

نویسـند کـه    الح جواهریان به نقل از آقاي سرهنگ صـحیفی کرمـانی مـی   آقاي حاج عبدالص
داشتم و به آسودگی به کوههـا   کنم که این مأموریت را نمی ند: آرزو میگفت جناب حاج شیخ می

یکـی  به کنند:  . همچنین آقاي جواهریان اضافه می51کردم رفتم و در آنجا زندگی می و بیابانها می

 

امام جمعه اصطهباناتی بـه شـیخی نائـل آمدنـد      جنابگفت وقتی  دار حرم عبدالعظیم می مالّ محمد کفن )51
شغل مستراح پاك کنـی کـه    ؟د چه تبریکیگفتنا در صحن عبدالعظیم مالقات کرده تبریک گفتم. ایشان ر

 اش پاك کردن کثافات وجود سلّاك است. زیرنویس از آقاي جواهریان. شیخ وظیفه !تبریک ندارد
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و خوش بـود. پـس از مـدتی ایـن حـاالت از وي      عطا حالت جذب  ،فقر از فقراء پس از تشرّف به
گرفته شد. خدمت جناب حاج شیخ رسید و عرض کرد که همۀ آن حاالت رفته است و همـواره  

ند اگر مؤمن معصیتی مرتکب شود نقطۀ سیاهی در قلب او وارد و ادامـۀ  گفتبرم.  در قبض بسر می
دهـد ولـی بـا توبـه و انابـه اصـالح        وري دسـت مـی  کنـد و قـبض و د   معصیت سیاهی را زیـاد مـی  

گردد. مدتی بعد حال وي مجدداً بهبود یافـت. وي در زمـان انقـالب حقـوقش قطـع شـد و از        می
بـراي وي وجـه قابـل تـوجهی ارسـال      ثـانی  لحاظ مالی خیلی در مضیقه بود. حضرت رضاعلیشـاه  

 فرمائید. یباطناً توجه و عنایتخواهم،  کردند ولی نپذیرفت و عرض کرد شما را براي پول نمی
 ند:گفت کنند که اغلب در مجالس می آقاي عباس صالحیار از ایشان نقل می

 گر نستانی به از آنت دهند            هرچه در این ره نشانت دهند  
اي در مجلس فقري خدمت جناب حـاج شـیخ    نویسند: شب جمعه آقاي محمد خرمشاهی می

 ند که:گفتسخنانی در این باب  عمادالدین بودم. ایشان
 در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

 مراه نیستـراط مستقیم اي دل کسی گـدر ص
و بالفاصله نگاهی پرمعنی به من انداختند و به فرمایشاتشان در مورد الخیـر فیمـاوقع ادامـه دادنـد.     

ف کرد که جاي خـالی بـراي   اي بودم. اتومبیلی توقّ فرداي آن روز در خیابان منتظر رسیدن وسیله
یک سرنشین داشت و سیلندر گازي در صندوق عقب اتومبیل گذاشته بود. تا خواستم سوار شوم 

رو به سرعت جلو آمد و سوار اتومبیل شد. از رفتـار وي برآشـفتم و خواسـتم او را     جوانی از پیاده
د خواست خدا این بیرون کشم و خودم سوار شوم که پیرمردي گوشۀ کتم را گرفت و گفت شای

بوده که با این اتومبیل نروي و جملۀ دیشب جنـاب حـاج شـیخ را بـه زبـان آورد و گفـت: الخیـر        
وقع. با شنیدن این جمله یاد فرمایشات جناب حاج شیخ افتـادم و آرام شـدم. اتومبیـل رفـت و     مافی

مسـیر، راه بنـد    مدتی صبر کردم تا وسیلۀ دیگري رسید و همراه آن پیر مرد سوار شـدیم. در نیمـۀ  
ناچار پیاده شدیم تا باقی راه را پیاده برویم. جلوتر که رسیدیم  .آمده بود و اتومبیلها متوقّف بودند

دیدیم سیلندر گاز در عقب همان اتومبیل قبلی ترکیده و چهار نفر از سرنشینان در دم جان سپرده 
 بودند و نفر پنجم نیز پاي خود را از دست داده بود. 

ین نقل میبرهانی اسعلی آقاي عبند: اگـر کسـی   گفت کنند که می از جناب حاج شیخ عمادالد
 کند.  متذکّر باشد مرض دیگري در او سرایت نمی
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یازده سؤال در ذهن داشـتم کـه از جنـاب حـاج شـیخ       :دارند آقاي عزیزاهللا معروفی اظهار می
ؤاالت را در حـین فرمایشاتشـان یـا در    عمادالدین بپرسم ولی آنها را به زبان نیاوردم. ایشان تمام س

از ایـن   ند: مرآت الحـق. گفت ؟رؤیا به من جواب دادند. منجمله یکی این بود که چه کتابی بخوانم
 باشد. فرمایش برداشت کردم که منظور نظر ایشان خواندن کتاب دل است که آینۀ حق می

خر ایـن درسـت اسـت کـه در     ند: که آگفتکنند که  ز ایشان نقل میااللّهی  آقاي عباس نعمت
چهارده قرن پیش براي عربهاي غیرمتمدن پیامبري مبعوث گردد ولی در این زمـان کـه بشـر ایـن     

کنـد هـادي و رهبـر نداشـته      قدر رشد و ترقّی کرده و هر روز اختراعات و ابداعات جدیـدي مـی  
 باشد!

بودنـد مـردم راه    ا نمـی یهئاگر آخوندها و بها :ندگفت دارند که می آقاي ناصر فوالدي ابراز می
 یافتند. خدا را می

اي در خدمتشـان بـودیم ولـی     دارند کـه در مجلـس شـب دوشـنبه     آقاي علی ساطعی ابراز می
ند مثنوي بخواند. وي عرضه داشـت کـه   گفتکتابخوانی نبود. به فردي که در جوارشان نشسته بود 

نید. وي نیز شروع بـه خوانـدن   داریم شما مثنوي بخواشما ند چکار به مذهب گفتمن بهائی هستم. 
داشـتند و همـواره   سـکوت  تأکید بر کنند در مجالس  آقاي ساطعی اضافه می مثنوي با آواز نمود.

رسم بـر ایـن بـود کـه      و خواند فردي هم به دستور از کتب عرفا سطوري میبرقرار بود و سکوت 
 نشستند. همه دوزانو و با خضوع و ادب تمام می

نشسـتند و دسـتها    دارند که جناب حاج شیخ غالباً دوزانو مـی  ظهار میآقاي سید علی ساکت ا
چسـبید و تصـویري    داشتند که نوك انگشتان دستها به هم می را در جلوي خود به حالتی نگاه می

ماند که با خط انگشتان شصت و اشاره شکل گرفته بود.  چون قلب الي دو دست ایشان خالی می
ند ایـن دایـره دل   گفت دهید می را اینگونه در جلوي خود قرار می کردند چرا دستها برخی سؤال می

شدند و  است و توجه باید به دل و از طریق قلب باشد. گاهی نیز در همین حالت نشسته منقلب می
 شدند. همانند پروانه با سرعتی باور نکردنی از این سوي اطاق به آن سوي دیگر پرتاب می

دارند که جناب حاج شیخ عمادالدین اغلب در بازار و خیابان  یآقاي امراهللا ولی خانی ابراز م
آمدیم تا حجت بـر اینهـا تمـام شـود و فـرداي قیامـت نگوینـد کـه          :ندگفت میگاه زدند و  قدم می

عجل اهللا تعالی فرجه الشریف علـی  (ند: وقتی از دنیا برویم در روح بزرگ وقت گفت میو ندیدیم. 
 م.شوی محو می )الرئوس العالمین
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ند: بابا محمود، درویشی فقـط خـدمت   گفتکنند که به من  آقاي حاج محمود جنیدي نقل می
 خوري.  پول بدي آش می هاست، در راه خدا هرچ

نـد: هـرکس یـک ریـال گذشـت دارد،      گفت کنند که می آقاي ناصر فوالدي از ایشان نقل می
 یک و نیم ریال درویش است. 

ه داده    گفت د که میکنن آقاي علی محمد صالحیان نقل می ر است بـه دسـت بچـند: درویشی د
 کند.  داند و گم می شود قدرش را نمی

نـد  گفت دارند که جناب حاج شیخ عمادالدین در مزاح می آقاي حاج حسین درویش ابراز می
بخشد و ته جهنم  حد و حصر است که آخر کار همه را می که گذشت و لطف خداوند آنقدر  بی

 .52دروی ترتیزك می
ند: ترك تریاك سخت نیست و با دو قـرص  گفت کنند که می آقاي آقامحمد دانشگر نقل می

 تعصب. دومتوان ترك کرد، یکی غیرت و  می
دارند که اندوختۀ مالی بسیار کمی (هفت ریال) داشـتیم.   خانوادة آقاي عبداهللا فرجی ابراز می

بـدهم. شـوهرم قبـول نکـرد و عـرض      ند که اگر پول نداري گفتجناب آقاي حاج شیخ به شوهرم 
کرد دارم. تا سه بار این سؤال را کردند و او نیز همـین پاسـخ را عـرض کـرد. جنـاب حـاج شـیخ        

 

ادي فی مقامات العباده تألیف حضرت حاج مالّ سلطانمحمد بیـدختی گنابـ   هدر تفسیر شریف بیان السعاد )52
ضـمن  » بیانی در خلود اهل آتش و عدم خلود آنان«سورة هود و در  107سلطانعلیشاه طاب ثراه در ذیل آیۀ 

نماینـد و   بیان نظرات متشرعین از متکلّمین و فقها و نظر حکماي مشّایین و اشراقیین به نظر صوقیه اشـاره مـی  
اند. و اینان به اصـول ذوقـی و    ئمی نبودن آتشگروهی از صوفیان نیز معتقد به عدم خلود و دا«...فرمایند:  می

گویند: رحمت ذاتی و سـابق بـر غضـب و شـامل همـه اسـت و        شواهد کشفی خودشان استدالل کرده و می
شـود و ذاتـی زایـل     غضب عرضی است که ملحـق بـه مشـمول رحمـت بالـذّات اسـت و عرضـی زایـل مـی         

شـود چنانچـه    شد عذاب براي همه شیرین مـی شود. پس بعد از مقداري عذاب که مناسب حال معذّب با نمی
رویـد   شـوند و در قعـر و تـه جهـنّم گیـاه شـاهی مـی        اند یا اینکه همۀ معذّبها از جهنّم خـارج مـی   برخی گفته

شود به این ترتیب که اشخاص پشت سر هـم   اند یا اینکه عذاب بر نوع ابدي و دائمی می چنانچه بعضی گفته
 »اند... نچه گروهی گفتهروند چنا آیند و می به تدریج می
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ائی که قصد نداریم بـدهیم بـه زور   هکنند ولی به آن خواهیم بدهیم قبول نمی ند: به آنان که میگفت
 خواهند بگیرند. می

ند: وقتـی فقـرا حـالی ندارنـد بـا مـا       گفت که می کنند آقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی نقل می
کـنم اگـر    کننـد. گمـان نمـی    کنند باز مصـافحه مـی   کنند و هر وقت هم حالی پیدا می مصافحه می

 .ندکرد میمصافحه ی انخواستند براي هر مصافحه یک قران بدهند به جز معدود کس می
 ند:گفت می

 باش گشا می ناخنی که توانی گره هب            به هوش باش دلی را به سهو نخراشی

 مکاتبات
 کردند: به علّت کثرت مکاتبات تبریک عید رقیمۀ چاپی زیر را اغلب براي پاسخ ارسال می

 خدمت اخوان طریق دامت توفیقاتهم
، از یـادآوري شـماها از ایـن فقیـر     رقیمجات شما راجـع بـه تبریـک عیـد سـعید زیـارت شـد       

ی توفیق بندگی و اخالص عمل و صحت جسـم و وسـعت   متشکّرم، در این سال جدید براي همگ
 عمادالدین حکیم الهی                                  دل و دست و حسن عاقبت مسئلت دارم. 

 است: ذیالً آورده شده ایشانچند فقره از مراسالت 

اره پست اند. تاریخ مهر اد اي که جناب حاج شیخ عمادالدین به حاج آقاي راستین نوشته نامه •
 باشد.  می 10/7/1309

121 
رساند رقیمه شریفه زیارت شد از استقامت مزاج شریف مسـرور شـدم    بشرف عرض عالی می

هماره توفیق خدمت و گرمی محبت جهت آنجناب مسئلت دارم خدمت فقـرا سـالم عـرض دارم    
منزل سالم براي همگی اصالح امور و توفیق بندگی مسئلت دارم خدمت بانوي اعظم و سایر اهل 

ماجده سالم برسانید آقاي  ةاالسالم آقاي ابوي و علیا مخدره والد  تبرسانید خدمت حضرت حج
رحمتعلیشاه فردا وارد سبزوار خواهند شد از طرف حضرت عالی اظهار نیازمندي خواهـد شـد در   

را ف خواهـد شـد فقـ   باب آمدن شما حقیر ده روز دیگر خیال حرکت دارم در نیشابور یکماه توقّـ 
اند وقت حرکت بشما اطالع خواهم داد که در نیشابور ملحق شـوید فقـراي سـبزوار     دعوت کرده

 سالم عرض دارند اهل خانه خدمت جناب عالی و بانوي اعظم سالم عرض دارند والسالم. 



 81  سبزواري حکیم الهی

 

اند. پشت پاکت  هنمودنامه دیگري جناب حاج شیخ عمادالدین به حاج آقاي راستین مرقوم  •
 دهد.  ارسالی از کاشان را نشان می 8/11/1312اند و مهر اداره پست  شعبان نوشته 28

121 
رساند دو مرقومه از آن برادر مکـرم زیـارت شـد پیوسـته توفیـق خـدمت و        بشرف عرض می

گرمی محبت جهت آن برادر مکرم مسئلت دارم خدمت فقرا سالم عرض دارم خدمت نواب علیه 
عرض دارم نورانیت دل جهت ایشان مسـئلت دارم خـدمت   عالیه بانوي اعظم دامت شوکتها سالم 

آقاي ابوي و والدة ماجده و سایر متعلقان مخصوصاً دایه خانم سـالم عـرض دارم خـدمت جنـاب     
حاجی مهدي سالم عرض دارم در باب روزه گرفتن تا ممکن باشد بگیرند بهتر است در صـورت  

ر امسـاك در خـوردن داشـته باشـد.     ضرر بخورند ولی مخفی باشد باز هم نسبت به ماههـاي دیگـ  
فقراي کاشان گرم هستند بیست و یک روز برحسـب دعـوت فقـراي دهـات بیـرون بـودم دیـروز        

روم تلگرافـی از فقـراي    آمدم شهر ماه صیام را در کاشان هستم بعد را بطرف طهران و رشـت مـی  
الم  اند قبول نکرده اصفهان رسید دعوت کرده جنـاب مهـدي   ام چون مسافرت طول کشیده والسـ .

 خان در آخر ماه رمضان هفت من نیم گندم به گدا تصدق بدهد کفارة خوردن روزه.

اند. پشت  هنموداي که جناب حاج شیخ عمادالدین از کرمان به حاج آقاي راستین مرقوم  نامه •
 دهد.  را نشان می 28/7/1313پاکت تاریخ ششم رجب قید شده و مهر اداره پست اصفهان 

121 
رساند مدتی است از آن برادر مکرم اطالعـی نـدارم امیـدوارم در هـر      رض عالی میبشرف ع

حال موفق و مؤید باشید از قمصر کاشان شرحی نوشتم جواب مرقوم نشده بود جویاي حال حقیر 
ام زمسـتان را تـا عیـد     باشید بحمداهللا با تمام متعلقان سالم مدت شش روز است وارد کرمـان شـده  

بـی اعظـم    سالم عرض دارم خدمت صمصام الحاجیه سالم برسانید خدمت بـی هستم خدمت فقرا 
سالم برسانید اگر بانوي اعظم وارد شده سالم برسانید خدمت آقاي اسداهللا خان سالم برسانید اگر 

اهللا بـه کرمـان تشـریف بیاوریـد      ممکن باشد و فراغت باشد عید را به زیارت حضرت شـاه نعمـت  
ت نشـود نورچشـمان را    عییب ندارد اگر گرفتار شد ید امیدوارم گرفتاریها مانع وجهۀ الهی و محبـ

 رسد. والسالم  دیده بوسم آدرس کرمان بازار وکیل بتوسط ابوسعیدي خیاط می
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لخ     دهنمـو اي که جناب حاج شیخ عمادالدین به حاج آقاي راستین مرقـوم   نامه • انـد. تـاریخ سـ
 اند.  (روز آخر ماه) صفر را قید نموده

121 
رساند امیدوارم انشاءاهللا در همه حال موفق و مؤید باشید جویاي حـال   شرف عرض عالی میب

حقیر باشید بحمداهللا سالم فعالً در آران کاشان هستم در شهر آشوبی شـد حرکـت کـردم بیسـت     
روم قمصر بیستم ربیع االول انشاءاهللا در محضر خواهم بود اگر مانعی نداشـته باشـید    روز دیگر می

د آمد. آقا سید کاظم شاهرودي از اخوان است از تجار محتـرم شـاهرود بـود فعـالً پریشـان      خواهی
رسد اگر خودتان الزم داشته باشید او را نگه دارید اگر نه در جاي دیگـر کـاري    شده خدمت می

براي او معین شود براي رئیس ثبت هم الزم اسـت بـراي سـرایداري انشـاءاهللا مسـاعدت خواهیـد       
بـی اعظـم سـالم     درستی است خدمت اخوان سالم عرض دارم خدمت صمصـام و بـی   فرمود آدم

انـد خـدمت آقـا اسـداهللا      اند یا نشده عرض دارم از بانوي اعظم مرقوم خواهید فرمود که وارد شده
 سالم برسانید والسالم. 

 ند: نوشت 53اي که به داماد خود آقاي دکتر محسن صالحی پس از فوت همسرش بخشی از نامه •
121 

رساند رقیمۀ شریفه زیارت شد از سالمتی مزاج شریف و نور چشمان کمال  بشرف عرض می
خرسندي روي داد امیدوارم موال در عوض این مصیبتی که بر شما وارد آمد خیـر دنیـا و آخـرت    

 

دارنـد: از اینکـه ایـن مصـیبت باعـث رنـج و غـم جنـاب حـاج شـیخ            آقاي رحمان کاوه صفت ابراز می )53
کردم. جنـاب حـاج شـیخ مـرا تسـلّی       عمادالدین شود ناراحت بودم و سه شبانه روز غذا نخوردم و گریه می

 ».کنیم، شما آسوده خاطر باشید ها صحبت میبینیم و با آن هر وقت بخواهیم اموات را می«ند: گفتدادند و 
جنـاب حـاج شـیخ بـه همـدان       1305دارنـد: سـال    اللهی ابراز مـی  خانم رابطی خانوادة آقاي رضا سیف

کرد که سالهاي گذشـته   آمدند و پدرم آقاي براتعلی رابطی افتخار پذیرائی داشت. فرد همراه ایشان بیان می
گشـتیم.   نشسـتند و بـازمی   رفتیم و مدتی آنجـا مـی   قبرستان می هر شب جمعه در خدمت جناب حاج شیخ به

اي مـرا خواسـتند تـا بـا هـم بـه قبرسـتان         درست یک سال قبل از اینکه صبیۀ ایشان فوت کند روز چهارشـنبه 
برند. این بـار بـه داخـل نرفتنـد و در قسـمت دورتـري از        برویم. تعجب کردم که چرا چهارشنبه تشریف می

نمود بازگشتند. یکسال بعد در همان اوان  پس از مدتی تأمل با اینکه چهرة ایشان متأثّر می قبرستان نشستند و
 صبیۀ ایشان فوت کرد و قبرستان وسعت یافته بود و در همان جائی که سال پیش مدتی نشستند مدفون شد.  
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بشما عنایت فرماید. عزّت دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد. دلتان خوش باشد این بالها مفـت  
 نیست. 

 تا که او را ز اولیا نکنیم            ال را به کس عطا نکنیمما ب
چه باید کرد موال همچه خواست ولی عوض دارند هم در دنیا هم در آخرت... به سـایر دوسـتان    

 عمادالدین                                            والسالم سالم برسانید نور چشمان دیده بوسم.

 ند:نمودي که به آقاي دکتر محسن صالحی مرقوم بخشی از نامۀ دیگر •
121 

رساند مرقومۀ شریف زیارت شد از سالمتی مـزاج شـریف خرسـند شـدم...      بشرف عرض می
ام قوا رفته حوصله ندارم سبزوار هم یکّه و تنها هستم یک نفر نیسـت   حقیر هم خیلی ضعیف شده

دلتنگی آقـاي اعتمـادي رئـیس ثبـت      بینم از کثرت احوال پرسی کند ده روز ده روز کسی را نمی
قوچان خواهش کرده بود بروم قوچان یک شبانه روز توقّف شود مراجعت کـنم حرکـت کـردم    
در بین راه برف زیاد بود خیلی بزحمت افتادیم سه ساعت راه را بیست و چهار ساعت رفتـیم وارد  

ر قوچـان حـبس   شدیم یک شب ماندیم روز دیگر برف زیاد آمـد راههـا بسـته شـد بیسـت روز د     
یک ماشـین از راه سـبزوار آمـد     .شد بیرون بروي مجرّد بودم هوا بقدري سرد بود که از خانه نمی

الدین خـان   می شدند از مشهد اخوان خبردار شدند حسامخپرت شده بود یک نفر مرد و سه نفر ز
د مشـهد.  رئیس بیمه که حاال تهران است خبر شد آمد بـا چنـد نفـري ماشـین آورد حقیـر را بردنـ      
شـود وارد   بیست و سه روز مشهد توقّف کردم آمدم نیشـابور ده روز توقّـف شـد یـک هفتـه مـی      

ام به محبس اولی مراجعت کردم از سبزوار خیلی دلتنگ هستم .... یک فقیر با محبت  سبزوار شده
ام بـرفتن تـا    نیست خودم هم خیلی افسرده هستم... قلب زیـاده از حـد ضـعیف شـده راضـی شـده      

 وند چه بخواهد خدا
 شود شب و روز روز و شب می            چه ثمر دارد زندگی دنیا

کند امیدوارم عاقبت خیر باشد. خـدمت آقـاي وفـاعلی     دائم مکررات هست آدم را خسته می
هر وقت مالقات شـود سـالم برسـانید خـدمت سـایر اخـوان در هنگـام مالقـات سـالم برسـانید...           

سوزد خواسـتید   شما رو به اصالح باشد دلم براي شما بیشتر از خودم می امیدوارم انشاءاهللا امورات
سر و سامانی بگیرید بکلی بهم خورد چه باید کرد خـدا همچـه خواسـته کارهـا باختیـار نیسـت...       

 ن عمادالدی                                                                                          والسالم 
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 دند:نموکه به آقاي دکتر محسن صالحی مرقوم  ۀ دیگريبخشی از نام •
121 

رساند تلگراف شما راجع بسالمتی مزاج شریف و نور چشم عزیـزم زیـارت    بشرف عرض می
شد زیاده از حد خرسند شدم امیدوارم خداوند مصیبتهاي وارده بر شما را جبران فرماید و جـزاي  

ما عنایت فرماید چه باید کرد در مقابل خواست خداونـد کارهـا   از حد افزون در دنیا و آخرت بش
 اختیار نیست ه ب

 اي غیر تسلیم و رضا کو چاره             اي در کف شیر نر خونخواره
... امیدوارم خداوند صبر و تحمل به همۀ ما عنایت فرماید واالّ این مصـیبت فرامـوش شـدنی    

روم ... از قرار مسموع حضرت آقا براي معالجـه   راه می ام و به زحمت نیست. حقیر هم ناتوان شده
اند. خدمت آقاي وفاعلی و سایر اخوان هر وقت مالقات شـود سـالم    فرموده 54به سوئیس حرکت
 برسانید... والسالم

 ایضاً:  •
121 

رساند امیدوارم خداوند بشما صبر و اجر عنایت فرمایـد از صـدمات و    بشرف عرض عالی می
مه متأثرند ولی چه باید کرد کارها باختیار ما نیست این صدمات باعـث اجـر در   واردات بر شما ه

آخرت است خداوند عاقبت همۀ ما را ختم به خیر فرماید جویاي حال حقیـر باشـید ضـعف زیـاد     
کنـد نفـس تنـگ شـده زنـدگی سـخت هسـت         دارم قوا رفته دلم تنگ است و دست و پا درد می

د بشما عنایت فرماید و دل شما را خوش کند حقیر که کمتـر  امیدوارم عزّت دنیا و آخرت خداون
شود قلب ضعیف شـده حوصـله    توانم عرض کنم حالم منقلب می کنم نمی بشما عریضه عرض می

 نمانده... نور چشمان دیده بوسم. والسالم 

 ایضاً: •
121 

رساند رقیمۀ شریفه زیارت شد اگـر بخـواهم شـرح حـال خـودم و خـانم را        بشرف عرض می
تر خواهید شد شبانه روز صداي گریه بلند هسـت خصوصـاً وقتیکـه خبـر ایـن طفـل        دهم افسردهب

 

 .1334فروردین  24 )54
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ها چـه فایـده دارد بـا     ها مرا از کار برده ولی این غصه رسید چکنم خودم هم علیل هستم این غصه
 امورات به اختیار ما نیست. ،اي شود پنجه گرفت غیر تسلیم و رضا کو چاره قضا و قدر نمی

 ه قضاستـان نـانیـال جهـحول حر مـاگ
 الف رضاستـچرا مجاري احوال بر خ

 :امیدوارم خداوند حال تسلیم و رضا عنایت فرماید که زبان حال ما این باشد
 اشقم بر لطف و بر قهرش به جدـع

 بوالعجب من عاشق این هر دو ضد
  ،آید خیر و صالح ما هست و بدانیم آنچه پیش می

  لک آید خیر اوستدر طریقت هر چه پیش سا
 مراه نیستـسی گـراط مستقیم اي دل کـص در

ولی این حالها باید از آنطرف بیاید ما قوة تحمل این بارهاي سنگین را نداریم خداونـد رحـم   
اند که در باب حرکت و توقّف مختاریـد   اند تلگراف کرده فرماید. باري حضرت آقا مکرّر نوشته

 مادالدین ع                                                السالمو ..بهرجا میل دارید حرکت کنید.

 اند: اي که به آقاي دکتر محسن صالحی نوشته بخشی از نامه •
121 

خوابم شبها تا صـبح   ام گاهی می ... جویاي حال حقیر باشید در سبزوار تنها یک گوشه نشسته
تر هست یک نفر فقیر نیسـت کـه    ز همه سختاغلب بیدارم با حال ضعف، قوا از بین رفته تنهایی ا

یک ساعت با او بنشینم تابستان یک ماهی مشهد رفتم حالم بد نبود قلب ضعیف شده اهل سبزوار 
 عمادالدین                           والسالم د... همه مخالف خداوند عاقبت را ختم بخیر کن

 اند: نوشته 55سید مصطفی مرتضوياي که به آقاي  بخشی از نامه •
 

سـینی کاشـانی از علمـاي معـروف و     آقاي حاج سید مصطفی مرتضوي آقاي حاج سید مرتضـی ح پدر  )55
نزدیک به اجتهاد کاشان بود و ارتباط تنگاتنگی با آقا سید ابوالحسن اصـفهانی داشـت و نماینـدة ایشـان در     

کنند که وي پس از اتمام علـوم حـوزوي بـه فـروع دیـن قـانع        منطقه کاشان و اطراف و اکناف بود. نقل می
اي از آقا سید ابوالحسن اصفهانی سؤال نمود که راه خـدا   نامه گشت. با ارسال نگردید و در پی اصل دین می

کنید. پس از مدتی پاسخ نامـه آمـد کـه در آن ذکـر      کجاست و چرا شما مردم را به صراحت راهنمائی نمی
  ← ۀ زیرنویس در صفحۀ بعددنبال 
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رساند، امیدوارم در ظلّ عنایت حضرت حق جلّ و اعال همآره مؤید و  بشرف عرض عالی می

ت دل بـه شـما عنایـت      موفّق باشید و عاقبت شما ختم به خیر باشد. خداوند وسعت دست و نورانیـ
 فرماید. جویاي حال فقیر باشید کما فی السابق ضعف و سستی هسـت. یـک مـاه قبـل مجـدد تـب      

مجـدد مـرا برگشـت دادنـد. ایکـاش       سختی کردم که بکلّی همه مأیوس بودند از زنـدگی حقیـر،  
برنگشته بودم به این دنیا. چیزي که بر مرض حقیر افزوده مفارقت شماهاسـت. میـل نداشـتم آخـر     

گـذرد، فقیـري    ... فعالً نیشابور هستم، از همه حیث سخت میعمري به مفارقت دوستان مبتال شوم
 ام. د، عدة قلیلی هستند، واقعاً خسته شدههم ندار

 اي خوش آن روز کزین منزل ویران بروم
 ان برومــانــی جـم از پـان طلبــت جـراح

 ... والسالم عمادالدین 

  دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
َكّلـَم النّـاس َعلـي قَـْدِر  شده بود که گمشدة شما نزد اهل اهللا اسـت و بـه گنابـاد عزیمـت کـن و شـرایط زمـان       

نمایـد. نـامبرده بـا مالقـات حضـرت       (با مردم به اندازة عقول آنها با آنها سخن گوئید) را ایجـاب مـی   مْ ُعُقـوهلُ 
سلطانعلیشاه در تهران مشرّف به فقر گردید و در مراجعت از کلیۀ مساندي که داشت نظیر وعظ و اقامۀ نماز 

و تکفیـرش نمودنـد کـه ناچـار     نمایان قرار گرفت  جماعت در مساجد اعراض کرد و مورد ظلم و آزار عالم
مجبور به ترك کاشان و اقامت در تهران گشت. شرح مختصـري از احـوال نـامبرده در کتـاب نابغـۀ علـم و       

 ، آمده است.424 -425عرفان صفحات 
گفتنی است که آقایان حاج شیخ محمد نجفی صوفی املشی و آقا سید ابوالحسـن اصـفهانی هـر دو در    

د نجفـی صـوفی املشـی      بین مراجع حائز اعلمیت  بودند. هر دو نفر نیز مشرّف به فقر شدند. حاج شـیخ محمـ
گیري کرد ولی آقا سید ابوالحسن اصفهانی همچنـان بـر    مذهبی کنارهظاهري پس از تشرّف به فقر از مساند 

 دوام انجام مدیریت اجتماعی امور ظاهر شرع باقی ماند.
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