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  اري مياز هندوستان تا حر
  األنوار  حج مرحوم صاحب عبقاتة در سفرناميريس

  •ي هندني حامد حسري معلّامه
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 مقدمه
 شمنداني دانشمندان و انديها  سفرنامهعه،ي شيبها  ارزشمند و گراناري بسيها نهي گنجاز

  . کرداديها   از آنعهيش ي فرهنگراثيعنوان م  بهديحق با هاست که ب
 اماکن و آثار پرداخته و با اهداف ةاصل مسافرت و مشاهد  بهي خاصةچي از درنانيا

  .اند  پنهان پرده برداشتهيها و رازها  از ناگفتهيمقدسبلند و 
 المالس هميعلتيب  اهلاتي و رواقرآن است و در دهي و پرفادهي پسندي و سفر، کارريچه سگر

 خي پنهان تاريايزوا  به پرداختنکني، ل١ استدهي گردانيه و آدابش ببدان سفارش شد ـ
 ،يندگي پوده،ي حرکت، عقکي يف معراي و شگاني پانتي مجرمان و خمي جرايو افشا
 است که از ي آن در فالن مقطع از زمان، کاربي و نشاز تحول و فريچگونگ
 تواند يو دانشمند است که م خوب ةسندينو. ديآ ي و کارآمد برمستهي شاسانينو سفرنامه

  . بگذاردشينما  به راقي و توانمندانه حقادي برآي امرني از عهده چنيخوب به
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٣

  

 ها است که  گروه سفرنامهني از ا)ره(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت ةسفرنام
  .بر آن نهاده است» أسفاراالنوار« نگاشته و نام يعرب به

 ي هجر١٢٨٢ گزارش کرده که در سال يز سفرا» أسفاراألنوار« در ني حامد حسريم
آن دو، سفر خود .  انجام داده استي هندنياعجاز حس سيد  برادرش،يهمراه  بهيقمر

 از راه ،يشهر بمبئ  بهدنيرا از وطنشان شهر لکهنو در هندوستان آغاز نموده، پس از رس
 رمه را مکّمکّةه، دمفر و پس از انجام عمره شوند يه م رهسپار جدي کشتةليوس ه و بايدر
 حج از مسجد ةضي سپس جهت انجام فرکنند، ي منوره ترک مةني مدارتيقصد ز به

  سرانجام سفرنامه را با گزارش سفريو. شوند يع محرم ماحرام عمره تمتّ  بهشجره
  .رساند ي مانيپا  بهاتي عتبات عالارتيعراق و ز به

  از آني است که قسمتيبيجقطع   به صفحه٣٨٧ ي سفرنامه داراني اخطّي ةنسخ
 ة از نسخييها  قسمت بوده و تاکنون چاپ نشده و ظاهراًني حامد حسري مخطّ به

 هي ناصرة کتاب از کتابخانني ايفتوکپ.  قرارگرفته استانهيمخطوط، مورد هجوم مور
 يدر جا.  حج قم قرارگرفتقاتيق مرکز تحاري و در اختتهيه هندوستان يشهر لکهنو

 فراوان، مالقات دوستان و يها  رفتنهيحاش  به مطالب،ينامه پراکندگ سفرني ايجا
 نکات ني همدي و شاخورد يچشم م  به…ها و  مالقاتنيل ا و گزارش مفصّانيآشنا

 سفرنامه، از کار ة پس از مالحظه و مطالعسندگانيقان و نو از محقّيسبب شد تا بعض
  . آن سرباز زنندي روبرکردن 
اب و سودمند سفرنامه  از مطالب جالب و جذّيا دهيا گز کوشش شده تنجاي ادر

  .درج شودنيز ،  حجقاتيم ةجهت استفاده همگان آماده گردد و در فصلنام

 ني حامد حسري معلّامه ة درباريسخن
 ي هندي لکهنويشابوري ني موسوي قلمحمد سيد  فرزند عالم بزرگني حامد حسديس

حال و . ١جهان گشود  بهدهيدر شهر لکهنو د. ق ه ١٢٤٦سال   بهه،يمان بزرگ اماماز متکلّ
 را رشي و مذهب، سبب شد تا مستيمعنو  به اوةهمراه عالق  به خانواده،ي مذهبيهوا
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  ١١٤  قند پارسي

  

 علّامه يتالش علم شکوه عشق به
 ابدي ي آنگاه تبلور مني حامد حسريم

که در اثر کثرت نوشتن، دست 
 و ماند يراستش از حرکت بازم

 آخر عمر ي در سالهاريناگز
 .سدينو يدست چپ م  با

 و ي روحانيبرکت پدر وجود با. دي نمامي تنظ)المالس هميعل(نشي کلمه اجداد طاهرياياح در
 او.  گشتي ودنيجب رشد و بال و بزرگوار از تبار عالمان، مويق فاضل و متّي مردکين

دلدار  سيد  فرزندنيحس سيد العلما، سيدعلم کالم را نزد پدر خواند و فقه و اصول را از
 و ادب يمرتٰض سيد  معقول را از،ي نقويعل

  . آموختعباس محمد سيد يرا از مفت
.  و تتبع بودقي مرد تحقني حامد حسريم
 يها نهي در زميا  و گستردهعيات وساطّالع

 کامل و درخور ييمختلف داشت و از آشنا
 و اخبار و فرهنگ ثياحاد  به نسبتنيتحس
  .١ برخوردار بودياسالم
 کتب و يآور جمع  به وافرة عالقيو

 خود داشته که در مقدس اهداف يها در راستا  و استفاده از مطالب آنيمصادر علم
 از رسد ي که مياري و دهر مکان  به. مشهود استيخوب هاش ب  سفرنامهي جايجا

ت ل رنج و مشقّ راه متحمني و آنچنان در ارديگ ي آنجا سراغ ميکتابخانه و کتابفروش
 در ي عالم سنّکي موجود در کتابخانه خطّي نسخه کي  بهيابي دستي براکه شود يم
 ني حامد حسري م علّامهيتالش علم  بهو شکوه عشق. ٣دهد ي او مينوکر  به، تن٢رابغ

 ري و ناگزماند ي که در اثر کثرت نوشتن، دست راستش از حرکت بازمابدي يبلور مآنگاه ت
  .٤سدينو ي آخر عمر با دست چپ ميدر سالها
 کرده ي درازکش مطالعه م،ي و فرسودگي و خستگادي در اثر کوشش زي که ونديگو
 خاطر نيهم  به است؛گذارده ي منهي سي بر رويطور عمود ه را بني سنگيو کتابها

  .٥دهد ي شکل و رنگ مريي بسته و چونان شانه بارکشان تغنهي پاش نهيس
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٥

  

 ي گذاشته که حاوادگاري  به از خوديسي بزرگ و نفاري در شهر لکهنو کتابخانه بساو
 ن،يناصر حس سيد  پدرش وي کتابهاالبتّه . استي و چاپخطّي هزار جلد کتاب يس

  .١ کتابخانه موجود استني در ازي نيفرزند و

 اتفيتأل
  . تاکنون چاپ نشده است؛)سفرنامه (اسفاراألنوار .١
 منزلت ثي کتاب، حدني جلد اکي جلد بزرگ، تنها ١٣؛ در )يفارس (األنوار عبقات .٢

  .باشد ي صفحه م٩٧٣ ياست که دارا
 زي عبدالعزهي اثناعشرة کتاب تحفد را در راألنوار عبقات ن،ي حامد حسري ممرحوم
  پرداخته،)هي علاهللا صلوات(نيرالمؤمنيت حقّه حضرت ام امامينف  به که ظالمانه،يدهلو

  . پاسخ گفته استيشبهات و  بهنگارش درآورده و عالمانه به
 )فيالشر  فرجهي تعالاهللا عجل(ت جلد؛ در اثبات حضرت حج١٠ در ؛)يفارس(استقصاءاألفحام  .٣

  .هللا  کتابفي تحردو ر
  .اتيهارت تا آخر د فقه، از اول طي؛ در مسائل اجماعالغراءعةيالشر .٤
  . دشمنان و مهاجمانلهيوس ه بي کتب اسالمي آتش سوزاني؛ جرالجوالهلشعلةا .٥
 امام  حضرتيرثا  دريفارس و يعرب ديقصا يحاو؛ )شعر( المجالس شمع .٦

  .)ع(نيحس
  .يسبک مثنو  به؛)شعر (شمع و دمع .٧
  .)فقه( اإلرتماس يصفحة الماس ف .٨
  .)معما و لغز(الطارف  .٩

  .ملةالکاةالعشر .١٠
  .لظلّ الممدودا .١١
  .٢ چند مجلّدن؛يالغلة رد ازاي فنيافحام اهل الم .١٢

                                                   
 .١٣٦ صن،ي حسحامد ري م،يميمحمد رضا حک  .1

 .٣٨١، ص٤  جروت،ي چاپ ب،ي قطع رحل،عهيالش انياع  .2



  ١١٦  قند پارسي

  

 و نيدست مسلم  به را با قلم و کاغذ ساخته شدهشيها  نوشتهي بزرگوار تمامعلّامه
 ي دورگانگاني چاِپ ساخت بيها  خطّاطان مسلمان نگاشته و از دستگاهلهيبوس

  .١م است آن مرحوياسي سي از ورع و تقواي حاکني است و اجسته يم
 روز از ماه صفر سال نيجدهميه  به،ي پس از سالها تالش پرثمر علمسرانجام

خزان   به عالم فرزانه و بزرگ،ني مزرع شاداب عمر ايدر شصت سالگ. ق ه ١٣٠٦
مجلس اُنس   بهانينينشست و روح پاکش از مجمع زم

 غفران هينيش در حسمطهر راه گشود و جسم انيملکوت
  .٢ شدهخاک سپرد  بهمآب شهر لکهنو

  . رحمت حضرت حق بادقي غرروانش

 األنواراسفار
 عصر روز )ره(ي هندني حامد حسري معلّامه:  سفرآغاز

اعجاز  سيد  برادرشيهمراه  بهشهر لکهنو را. ق ه ١٢٨٢ سال ياالُول ي جماد٢٢جمعه 
هر  و بندرگاِه آن شي بمبئيسو  بهي پستيها  و کالسکهجانيدل  ترک نموده و بانيحس
 با ارسال نامه، ارتباط خود با يو. ٣ جده شودي راهاي تا از راه درکند ي مقي طريط

  .٤دهند ي نامه پاسخش را ملهيوس  بهزيخانواده و دوستان را حفظ کرده و آنان ن
 مسافران بوده، مسکن گاهي که جايا هيني در حسيشهر بمبئ  بهدني از رسپس

 شانيا  بهت،يخاطر تعفّن و ازدحام جمع هنبوده و ب يزي تمي آن محل جاالبتّه. نديگز يم
 )ره(العلما  از حضرت سلطانيا  نامه،يهنگام اقامت در شهر بمبئ  به.٥خوش نگذشته است

  .٦کند ي مافتي دريزبان فارس به
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٧

  

 زند ي که در آن زمان رونق داشته، م،ي شهر بمبئيها يکتابفروش  به دو مرحله، سردر
 انيم  به سخنزي کتاب ني و از گرانکند ي مدني دارين د چاپ شده آيو از کتابها

 .١آورد يم

   جدهيسو  بهحرکت
 يالدي م١٨٦٦ سال هي ژانو٢٥موافق با . ق ه ١٢٨٢ شعبان سال ٢٧ دوشنبه امروز
 و هي اثاثم،ي شد٢ي دخاني دو ساعت از ظهر گذشته است که سوار کشتيکي، …است
 اعجاز ديس( خود و برادرم يبرا. ميرد منتقل کيقي سفر را با قاحتاجي مايتمام
. مي را انتخاب نموده، آن را فرش کرديي جايشت در قسمت درجه سه ک))هظلّ دام(نيحس
 بزرگ و از لحاظ ي تا حديکشت .٣ شدهي روپکصدي تا بندر جده ي هر نفر از بمبئهيکرا
 درجه آن، از نيتر نيي پاباشد، ي شده است؛ درجه چهار، که عرشه ميبند  درجهت،يفيک

 ي کمترهي کراو دهي درجه را گزني اياري بستيجمع.  استمتي و قتيفيلحاظ ک
  .اند داده) هيهشتاد روپ(

 شط کي نزدي کشتم،يديبندر عدن رس  به روز پنجم ماه مبارک رمضان،صبحگاه
 از همسفران با يهمراه بعض.  دارديي و با صفاباي زاري بسيلنگر انداخت؛ عدن ساحل

شهر عدن از ساحل فاصله . مي شهر حرکت کرديسو  بهادهي و پميساحل آمد  بهقيقا
  . گرم استشي دارد و هواياديز

اداره پست عدن زدم، پس از ارسال   بهيهندوستان، سر  بهمنظور فرستادن نامه به
 ه،ي مذهب شافعي عرفاري روس، از مشاهدي بن عيعلو سيد نامه، جهت مالقات با

 تا عصر دنيچون انتظار کش. بعد از ظهر وقت مالقات دارد: تند گف,اش رفتم خانه به
 که در ياز مرد.  منصرف شدمي وداري دز سخت بود و همسفران منتظرم بودند اميبرا
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  ١١٨  قند پارسي

  

 يا محمد باقر شوشتر ملّيآقا
 )ثراه طاب(ي انصارخيشاگرد مرحوم ش

 ارتي بلند زيصدا  که بادميرا د
 زي من نخواند؛ ي را مرهيجامعه کب

 ارتي زارت،يپس از فراغ از نماز ز
 . را خواندمرهيجامعه کب

ه  بعد متوجدم،ي را نفهملشي کرد و من دلي تبسمدم،ي طلبيدنيبود، آب آشام سيد ةخان
  !ردي روزه بگديباشدم که ماه رمضان است و در مذهب آنان مسافر هم 

 يعلو سيد ي از سويعل سيد نام  بهي آن روز، فردي بازگشتم؛ فردايکشت به
 ماهانه يعلو سيد :گفت ياو م. سراغم آمد و از انجام نشدن مالقات پوزش خواست به

اطاعت از آنان   به تا مردم آن سامان رارديگ ي از حاکمان فرنگ حقوق مهي روپ١٢٠٠
ش و مخالفت بر ضد بخواند و از اغتشا

  .)١٧٣ص! ( بازشان داردانيفرنگ
 ي در کشتي هنگام جلسه اُنسشب

 از همسفران روضه ي شد، بعضليتشک
  .مي کردهيخواندند و ما گر

بندر   بهي دهم رمضان کشتکشنبهي روز
 روم دهيحد  به استخاره کردمد،ي رسدهيحد
 کنم، استخاره داي پدي خري براي کتابديشا

 را جهت ي علري وزرزايام م بنيفرد. بد آمد
  .دي خرمي را برايذهب» الِعبر«او کتاب .  کتاب فرستادمديخر

 و مي عظي بندر را ترک کرد، ناگهان امواجي دوازدهم ماه رمضان، آنگاه که کشتشب
 رهي چنانينش  عرشهةژيو ه بر مسافران؛ ببي غري آغاز کرد و اضطرابدنيپر تالطم خروش

خواب   به آرام گرفت، بازايعا و ذکر و استغفار پرداختم تا درد  بهدم،ياز خواب پر. شد
 يکي و اضطراب مردم، ايهنگام تالطم در: گفتند يدم که ميرفتم، صبح روز دوازدهم شن

 ايدر  به رايني حسي از تربت پاک کربالي مقدار،ي علمحمد ياز مسافران بنام مولو
  ! آرام گرفتاي و درختير

 بود تا دي شداري بسي کشتي تکانهاد،يوز يشدت م به  بادزي شب چهاردهم ندر
 پرداختم هي و ادعقرآنقرائت   به کرد،مهي مسافران را سراسا،ي که وحشت طوفاِن درييجا

  .رديلطف خداوند آرام گ  بهاي درديتا شا
 دي رسلَملَميمحاذات کوه   بهي شب خوابم نبرد، اواخر شب بود که کشتيها مهي نتا
  .ت محرم شدندسنّ ئران اهل از زاياريو بس



  از هندوستان تا حريم يار  ١١٩

  

 بندر جده  بهورود
 گمرک بندر يکي در نزديمکان. ميديبندر جده رس  به پانزدهم ماه مبارک رمضانجمعه

  ).١٨٣ص (مي کردهي قروش کراکي هر نفر در روز يجده برا

  ه قبل از حجمفرد عمره انجام
سزاوار است هر فرد . شدمه محرم مفرداحرام عمره   به،مکّه مقدسشهر   بهقصد ورود به

بپردازد، عمره ) عع و حج تمتّ تمتّةعمر(اعمال مخصوص   بهکه  قبل از آنعيمستط
هنگام انجام   به واجبات آشنا گردد وري و ساي طواف و سعةنحو  به بگزارد تايا همفرد

 انيپا  به و درک کامل،رتي واجب حج را با بصاعمالآنها، با مشکل مواجه نشود و 
 از نقص رتي اعمال حج و ترس و حي صورت است که وحشت از سختني در ارساند،
  .سازد ي را از خود دور ميني دفهي در وظيو کاست
  با اعمال، ممکن استيي عدم آشناليدل  بهد،يآ ي ماري دنيا  بهر بانيل اوي که برايکس

 در نيه و تمرمفرد با انجام عمره کني که قابل جبران نباشد؛ لازدي دست ييکار ناروا به
  . نخواهد آمدي سراغ وي مشکلفه،ي مشاعر شردنيطواف و خبره شدن در اعمال و د

 تي نه،يبي حدقاتيهنگام مرور از م. ميدي رسهيبي حدةيناح  بهمه مکرمکّة ري مسدر
 .يسياند بنام مسجد شُم  ساختهي مسجدهيبي در حدم؛ي تکرار کردگري را بار دهياحرام و تلب
  .)١٩٢ص (اندينما ي را مهي ناحنيو عالمت نصب شده که آغاز حدود حرم در ادر آنجا د
 مکّه  به تامي نمودري مسي شب را، بدون استراحت، طي و تماممي راه اتراق نکرددر

  .ميديرس

   مکرمهمکّة  بهورود
ه را در مفرد ة اعمال عمر…ميدي رسمکّه  به.ق ه ١٢٨٢ه رمضان سال  ما٢٢ خيتار به

 ادهي برادرم طواف اول را پم؛يالمبارک انجام داد  و چهارم رمضانستيب کشنبهيشب 
  .آورد  بجا١ي شبرلهيوس هرا ب) طواف نساء( طواف آخر ،يضيخاطر مر ه بکنيانجام داد، ل

                                                   
ل را با آن  معلواي و ضي و زائر مرشود يط چند نفر حمل م است که توسي همان تخت روان چوبيشبر  .1

 .دهند يطواف م



  ١٢٠  قند پارسي

  

 نياز ا.  از ما گرفتالي ر٢٢ م،ي کردهي اقامت کراي برامکّه که در ي مکانصاحب
  !مي کردتعجب ي و گراني خواهادهيز

  ني از مطوفتيشکا
 در جهت آشنا ي تالش و کوششگونه چي هني است که مطوفيف و نگران تأسي بسيجا

لذا باشند، يامور زائران کم التفات م  بهاعمال و مشاعر ندارند و نسبت  بهاجنمودن حج 
 شود؛ گرچه در آغاز اعمال، زائر ناچار است ي خوددارنيفمطو  به از اعتماد نمودنديبا

  .)١٩٤ص! (ان گرفتار باشددر دام آن
 ٢٥ ماه رمضان را، که در کتاب زادالمعاد ذکر شده، در صبح روز ي از دعاهايبعض

 شد که انتظارش را نداشتم؛ دايع در وجودم پ و تضرهيماه رمضان قرائت کردم، حال گر
 يها  بزرگ دربي خدادوارميام. فه است مشرة کعبارتي از برکت زقي توفنيدانستم ا
 را شگاهشي تقرب، خشوع، خضوع و تضرع در پو دي بگشاميرو  به رايکيو نسعادت 

  .)١٩٤ص (انديبنما
 طواف را ي انجام دادم و دعاهايف شدم، طواف مستحبحرم مشر  به هنگامصبح

  .)١٩٦ص(حفظ خواندم  از
 ريالمن سراج و کتاب ي افتاد، شرح موطّأ زرقانيکتابفروش  بهالم، گذرمالس  بابکينزد

 از انتشارات شتري کتابها بنيا. دمي در آنجا د،ريالصغ جامع است بر کتاب يا، که شرحر
  .هللاشاءا  دو کتاب را بخرم، انني اديشا. کشور مصر است

  نظرم رايگري دي ماه رمضان، از حرم خارج شده بودم که کتابفروش٢٨ روز در
 دم،يـ در آنجا د را ـ در شش جلد بزرگ ي فخر رازري کبريخود جلب کرد، تفس به

  !اليپنجاه و دو ر:  گفتدم،ي پرسمتشيچاپ مصر بود، از ق
 ي در آن کتابفروشزي را ن،ي سمرقندثي ابولهي فقفاتي از تأل،نيالغافل هيتنب کتاب

 تيط عثمان بن عفان را رواربذه توس  به اباذردي کتاب را، که تبعني از ايا کلمه. دميد
  . که نزد من بود غلط داشتيا خهکرده است، اقتباس نمودم، چون نس

 ةالراکب را، که دربار لةکتاب عجا. کتابخانه حرم زدم  بهي روز سرني از ظهر همبعد
 صاحب کتاب نيالد يحال تق شرح.  نگاشته شده، خواستمي مذهب مالکيطبقات علما



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢١

  

 و ابن ي و ثعلبي بودم، و ترجمه سمهودافتنشيشدت مشتاق  ه که ب،هيالشافع طبقات
  .نمودم را اقتباس … وي شارح سنن ترمذيبعر

 يراني با دو زائر امالقات
 يبعض.  فطر گرفتنددي روز عمکّه روز را اهل نيالمبارک روز جمعه است، ا  رمضان٢٩

  حالي نه؟ و ما برحسب مقتضااي ديامروز روزه هست: دنديپرس يت از ما مسنّ از اهل
  !ميداد يآنان پاسخ م به

  :مالقات ما آمدند  بهيراني ا روز دو زائرني ادر
 شيماي از سماني نور اکو،ي است با اخالق ني مردي و،ي اصفهاننيا حسملّ .١

 و کي نيپاسخها.  چند گفتگو نمودمي مسائلراموني پشانيبا ا. ديدرخش يم
 داشت، از او اي و دنني در امور دي وي که داللت بر فضل و خوش فهميجالب
  ).١٩٧ص (افتميدر

 خي است و در حوزه درس شيراني از طالب اي و،يقر شوشتر بامحمدا ملّ .٢
 .)ق ه ١٢٨١(نامبرده سال گذشته .  استکرده ي شرکت م)ثراه طاب(ي انصاريمرتٰض
است   نتوانستهيتنگدست خاطر  بهکنياست، ل حج مشرف شده  بهادهي پيبا پا
  ).١٩٨ص(کند  وطنش مراجعت به
العقود ديتنض« بنام مکّه اَشراف خي در تاري کتاب،ي هادمحمد رزاي دوستم مشوال سوم

 کتاب را انتخاب کردم، کتاب ني از اي آورد، مطالبمي برا»ةي الدولة احلَسندي بتهدةيالسن
 از دانشمندان مثل صاحب کتاب نسخ يحال و تراجم بعض  شرحة است، درباريخوب

  . داردي نکات…المثال و

  قبرستان ابوطالبارتيز
 ي از دوستان برايهمراه بعض  به مصادف است با روز پنجشنبه،شوال روز از ماه نيپنجم

 قبر ارتيز  بهابتدا. مي واقع است، رفتمکّه که در خارج از شهر ١هاشم ي قبور بنارتيز

                                                   
 معروف است که در آن زمان خارج از شهر ةاالمعلّجنة اي ةامان قبرستان حجون و مقبرة المعلّ قبرستان هنيا  .1

 . قرار داشتمکّه



  ١٢٢  قند پارسي

  

 يحي آن ضريدارد و بر رو  قراري که در وسط اتاق) عنهااهللا يرض(ي کبٰرةجيحضرت خد
پس از , ازدحام کرده بودندجهي خد حضرتحي گرداگرد ضرزنان. ميف شداست، مشر 

 قبر حضرت ارتي زيسپس راه. مي با عجله از آنجا خارج شدهي و دعا و گرارتيز
 ني ام؛ي شدباشد، ي و بارگاه محي ضري داراجهي که بسان قبر حضرت خد) عنهااهللا يرض(١آمنه

  . قرار داردجهيحجره در مقابل حجره حضرت خد
لب و  که در آن قبر عبدمناف و عبدالمطّمي رفتيمسجد  به قبر آمنه،ارتي از زپس

 ارتي قرار دارد، قبور را ز)ماهللا عنه يرض(طالب ياب
  .ميالکتاب قرائت نمود حتةکرده، سوره فا

 از حي فصرزاي مذکور را مرحوم ممسجد
 بنا ي هنديناصر عل سيد  مرحوم مغفورةيسرما

 سه ني است که اي کسحي فصرزايم. نموده است
 نيا  بهي از آن کسشيپ.  کرداي و احريمقبر را تع

ت آن سه تن را سنّ و اهل. داد يقبور بها نم
  ٢!دانند يمسلمان نم
  . و دعا فراموشم نشوندارتيهنگام ز  به نمودم تاادداشتي شاني دوستان و خوياسام

 از ابتين  بهيکيحرم مشرف شدم؛ دو طواف   به است،شوالشنبه دهم ماه   سهامروز
دعا   بهميپشت مقام حضرت ابراه.  از مادرم انجام دادمابتين  به رايگري و دمرحوم پدرم

  . پرداختمکانيدر حق دوستان و نزد
هنگام دعا   بهام تا  کردهادداشتي شي و وابستگان و دوستان را از پشاني خوينامها

  .)٢٠٥ص(فراموششان نکنم 
اشته و چاپ مصر  نگاي را که در قصص انبيثعلب» العرائس« روز کتاب ني همدر
 يکي. دمي را هشت قروش خر»ني األماهللا فضائل بلدي فنيالعقدالثم« و اليدو ر  بهاست،

                                                   
 .باشد ي ابواء مة در منطق)ص(اهللا  رسولي مادر گرام)هاياهللا عل سالم( قبر حضرت آمنهح،يبراساس نظر صح  .1

 . شده استبي و آل سعود تخروني وهابتيدر زمان حاکممسجد مذکور   .2

 نه،ي مدة کتابخانانيمتولّ
 اخالق يخوش برخورد و دارا

 هستند، تنگ دهيخوب و پسند
نظر نبوده، با مالطفت رفتار 

 انيعکس متولّ ه بکنند، يم
 ! مسجدالحرامةکتابخان



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٣

  

 مي برا،يخي است تاري، که کتاب» الحراماهللاإلعالم بأعالم بلد« با نام ياز دوستان کتاب
  . کردمنشي از آن را گزيمطالب. آورد

  تسنّ  در نماز جماعت اهلشرکت
 ي از خواهر بزرگترم راهابتين  به جهت انجام طوافوالش دوازدهم پنجشنبه

در مسجدالحرام ماندم و در . دي طواف، ظهر فرا رسافتني انيبا پا. مسجدالحرام شدم
  ).٢٠٧ص(نماز جماعت ظهر شرکت کردم 

 مکّه يها ي حرم و کتابفروشة با کتابخانعلّامه تنگاتنگ حضرت ارتباط
اکثر استفاده  مسافرت از وقت خود حدنيدر ا )هر(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت

 رفته و في حرم شرةکتابخان  به همه روزهل،ي تعطي بجز روزهايو. را برده است
  ).٢٠٨ص( گرانسنگ کسب کرده است ةني فراوان از آن گنجيها بهره
 سرگرم يطور ه بکرد، ي کتابها، مطالب الزم را استنساخ مة پس از مطالعشانيا

  .گردد ي بر او عارض ميديمطالعه، سردرد شد  بهاديسبب اشتغال ز  به کهشود يم
 دني دخطّي و ي و از کتب چاپرود ي مها يکتابفروش  به،مکّه طول اقامتش در در
  .کند ي ميداري از آنها را خريکرده، بعض

 از يادي رفتن تعداد زنيمسجدالحرام و از ب  بهلي از حادثه هجوم سيمناسبت ه بشانيا
  .آورد ي مانيم هکتابها سخن ب

  )ص(سولالرنةي مديسو به
 کرده، هي کراالي ر٢٤  به کهي با شترشوال ٢٩ در روز شنبه )ره(ني حامد حسري معلّامه

، » فاطمهيواد« قافله پس از گذر از شود؛ ي منوره مةني از زائران، عازم مديا همراه قافله
که گفته شده » تفله بئر«نام  ه برسد ي ميچاه به قعده يل ماه ذصبحگاه روز دوشنبه، او

 ياصحاب از شور. نديآ ي چاه فرود مني با اصحاب خود درکنار ا)ص( خداامبريپ
کنار چاه آمده، آب   به)ص(امبريپ. کنند ي متيحضرت شکا  بهناگوارا بودن آب چاه، و

 شود يدل م مبنيري گوارا و شيآب  به آب شور چاهاندازند، يچاه م  بهدهان مبارک
  ).٢١٧ ص(



  ١٢٤  قند پارسي

  

 )ع( فرزند امام جعفر صادقليع قبر اسٰم…
.  بزرگ دارديا قبه.  کردمارتيرا ز

 آن حضرت ة مقبره، خانيسمت شرق در
 خانه همان نيا: شود يگفته م. قرار دارد

 اريبس.  است)ع(نيالعابد ني امام زةخان
 از آن شيمسرور و شادمان شدم؛ چون پ

نکرده داي حضرت را پةص نموده، خانتفح 
 کردم ارتي را ز)ع(اد امام سجةبودم؛ خان

 …و دعا خواندم

 شترداران يرتي و زشت سي از بد خُلقاسفاراألنوار ي جاي در جا)ره(علّامه حضرت
  .ديگو ي سخن منهي ـ مدمکّهراه 

الزائر حفظ  حتفة کتاب يه را از رومقدس اذن دخول مشاهد ي راه دعاني در بشانيا
ت فاطمه  و حضر)ص( حضرت رسولةارتنامي زرديگ ي ممي تصمني همچنکند؛ يم

 )المالس هميعل(عي بقة و ائم)هاي علاهللا سالم(زهرا
  .)٢٢٢ص(ذهن بسپارد   بهرا

 ازدهي پس از گذشت سرانجام
 ةنيشهر مد  بهروز از آغاز سفر، قافله

  .شود يمنوره وارد م

  ادامه سفرتيحکا
 نه،ي مديها  از برکهي در برکه آب…

.  کردمري را تطهميغسل نموده، لباسها
 نمودم که شيال را ستا متعيخدا
گونه که   شدن را آنزهي پاکقيتوف
 مقدس شدم، قبر )ص(ي نبومطهر حرم ارتيسپس عازم ز.  کردتيمن عنا  بهخواستم يم
 في را در حجره شر)المهاالسيعل( کردم و پس از آن قبر حضرت فاطمه زهراارتي را زامبريپ

  ١! نمودمارتيو مبارکش ز
 از آب يمقدار.  آغاز کرددني باردي شدي بودم باران مشغولارتيز  به کهيهنگام
 و صورتم را شستشو دميقصد شفا نوش  بهخت،ير ي ممطهرصحن   به کهفه،يروضه شر

  ).٢٣١ص(دادم 
فهرست کتابخانه   بهي رفتم و نظري نبوفيکتابخانه حرم شر  بهارت،ي از زپس
 از ابتين  به. شتافتممطهر حرم يسو  بهارتي زي براگريشب هنگام بار د. انداختم

                                                   
 عهي شي از علماي که بعضباشد ي م)ع(ي حضرت علة همان قبر موجود در وسط خانشاني مقصود اظاهراً  .1

 . همان است)س(معتقدند قبر حضرت زهرا



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٥

  

 هي حال گر)س( قبر حضرت زهراارتي زي خواندم؛ در اثناارتنامهي زشان،يدوستان و خو
 منعم نمود ارتي از مخالفان، از زي بر من عارض شده بود که ناگاه مردکيبي عجيو زار
  .شدت افسرده شدم  به اهل عدواني را قطع کرد؛ از نامباالتام هيو گر

 )المالس هميعل(تيب  خود را با دوستان اهليآنان دشمن. از خدمتشان است شي خادمان بآزار
 راي زنند، زبيج  به پولي آنند که از زائران مقداري و همواره در پکنند ي ابراز موستهيپ

  !باشند ي مايغرق در حرص و طمع دن

 عي بقارتيز
 ة قبور ائمتاريقصد ز  بهقبل از ظهر.  استالحرام ةقعد ي ذازدهمي پنجشنبه امروز

 قبر ني روضه و حرم است، همچنيه داراقبور ائم.  مشرف شدمعيبق  به)المالس هميعل(عيبق
قبر .  بن جعفر واقع استاهللا مستقل دارد و در کنار آن قبر عبدي قبه و بارگاهليعق

  .١ برخوردار از قبه و بارگاه مستقل استزي ن)ص(خدا فرزند رسول ميابراه
. اند  است که درب آن را بستهاألحزان تي بشود ي گفته مع،ي بق است دريساختمان

 کي هرامبري پيها ه عمهي عاتکه و صفي رسول خدا و قبرهاةي داه،ي سعدمهيقبر حل
  . مستقل دارنديبارگاه

 بسته بود؛ در کنار درب )المالس هميعل(درب حرم چهار امام.  کردمارتي قبور را زيتمام
 را ٢»…عقَد املَکاِره  به من تحلُّاي «ي و دعا و استغفار، دعاهير نشستم و پس از گمطهر

  .قرائت کردم
 عي امامان مدفون در بقي که اسامدمي دکردم، ي نظر معي بقةگنبد و بارگاه حرم ائم به
، عباسروضة «: اند  جمله بسنده کردهنيا  بهو تنها! اند  حرم ننوشتهي درب وروديرا باال
الر آنان نسبتتعصّب و يمهر ي از ب»تيالب  و آله ـ و أهلهي علاهللا ي ـ صلّسولعم  

، )٢٣٥ص( فرو رفتم رتي کردم و در حتعجب امبرند،ي پني راستزندان که فريائمه هد به
  .خانه بازگشتم  بهو سپس

                                                   
 .هاي بعد توسط آل سعود تخريب شده اين قبور در دهه  .1

  .ي فارسة با ترجم٢٣٩  ص،يث قم مرحوم محدفي تأللجنانا حي مفاتاتيکل  بهديبنگر  .2



  ١٢٦  قند پارسي

  

 شتران را )اهللا خذلهم( و شتردارانجماالن
 راه خود ددارن يکنار مسجد شجره نگه نم

پس از محرم . کنند ي ميرا همچنان ط
گمان   برهنه راه افتادم و بهيشدن با پا

که شتردار از مسجد شجره دور شده،  نيا
او  با شتاب و عجله حرکت کردم تا به

هنوز پشت يا معلوم شد که وبرسم ام 
 … است و توقف نمودمسر

 !ارتي زي براهيورود
 را عي بقة خبر آورد درب حرم ائماني از آشنايکي ساعت از ظهر گذشته بود که دو
 قروش ٥از هر زائر ! خدام حرم.  روانه شدمعي بقيسو  بهگرياند، بار د کرده زبا
 عباس که قبر دمي دي بزرگحي؛ ضر١پول را دادم و وارد شدم. دادند ي و راه مگرفتند يم

اس آن قرار داشت؛ کنار قبر ي بااليا هدر آن بود و قبعبکه قبر چهار دمي ديگري دة قب 
 الباقر و جعفر بن ي بن علمحمد ن،ي بن الحسي عل،ي حسن بن عليعنيامام معصوم؛ 

 را با حضور قلب مقدس حي را در آغوش خود داشت، ضر)المالس هميعل(  الصادقمحمد
ع  و تضرهي حال گري تعاليلطف خدا  به… را از حفظ خواندمارتنامهي کردم و زارتيز
 لطف شکر ني شد، خدا را بر ااري

 يهنم آمد تا از خداذ  بهگزاردم،
 حال خوش نيبزرگ بخواهم مرا در ا

 …رانديبم
 ي باقر شوشترمحمدا  ملّيآقا

 را )ثراه طاب(ي انصارخيشاگرد مرحوم ش
 جامعه ارتي بلند زيصدا  که بادميد
 پس از زي من نخواند؛ ي را مرهيکب

 جامعه ارتي زارت،يفراغ از نماز ز
 ).٢٣٧ص( را خواندم رهيکب

 از هرگونه )المالس هميعل(عيق بة ائمحرم
 حال خضوع شود ي مطلب باعث مني است و همي تهي ساختمانناتيي و تزآالت وريز

با ي و دشمنتعصّبانسان دست دهد؛ شدت   بهيه بهترو خشوع و توج 
 .داستي پمطهر حرم ني اواري از در و د)المالس هميعل(تيب اهل

                                                   
حرم   بابت ورود بهي پوليستي باشد يف م مشرعي بقة ائمارتي زي برايذکر است که در آن زمان هرکس الزم به  .1

 .پرداخت يخادمان م به



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٧

  

 )ص( رسول خدامطهر حرم ارتيز ه بقعده، ي روز از ماه ذني دوازدهمصبحگاه
رف شدم؛ پس از آن، قبر مشريعل( حضرت زهرامطهکه يهنگام.  کردمارتي را ز)المهاالس 

 ي از من تقاضاي و پستمي بودم، خادم لئازي مشغول راز و نده،ي چسبانحيضر  بهصورتم را
 دور ساخت و مطهر حياو بدهم، او مرا از ضر  بهافتم تاي نبمي داخل جيزيپول کرد، چ

  ).٢٣٩ ص (… بمانمحينگذاشت کنار ضر

  منورهةني مدةکتابخان
 ي کتابخانه داراني است، اباتري بهتر و زمکّه ةمراتب از کتابخان هره ب منوةني مدةکتابخان

 است در ي فراواني کتابهاي است و حاويا زهي پاکطي و محسي نفي فرشهاع،ي وسيفضا
 شود ي مافتي کتابخانه ني در اي گرانسنگ و پرمنفعتب،اي کمي مختلف؛ کتابهايها نهيزم
 هستند، تنگ دهي اخالق خوب و پسندي خوش برخورد و دارانه،ي مدة کتابخانانيمتولّ

  ! مسجدالحرامة کتابخانانيعکس متولّ ه بکنند، ينظر نبوده، با مالطفت رفتار م

 نهي از اماکن و آثار مدي بعضارتيز
مسجد قُبا رفتم و در آن مکان نماز گزاردم، مسجد   بهامالحر ةقعدي ذ١٤ کشنبهي روز
مقام نزول «: اند  نوشتهني آن چني مسجد است که باالکي نزدي مقام… استيميعظ
  »…هي أحق أن تقوم فومي من اول ي التقويلَمسجد أُسس عل: ةيآ

 عبادت حضرت را ف شدم، محلّ مشر)ع(طالب ي بن ابي حضرت علةخان  بهسپس
 در خانه حضرت يگاهي کردم و در آن مکان نماز گزاردم، جاارتياش ز انهدر خ
 محلّ. کرد ي متهيه آرد ي دستابي در آن جا با آس)س( حضرت زهرانديدارد که گو قرار

 در نيهمچن.  نمودم و در آن مکان نماز گزاردمارتي ززي را ن)س(عبادت حضرت زهرا
  ).٢٤٣ص( نماز خواندم ميابراه ماُة غرف

 بزرگ مملو از يا در مقابل خانه حضرت برکه.  کردمارتي را ز)ع( امام صادقةانخ
 است که انگشتر رسول ي چاه همان چاهني انديگو. دمي دزي را نسيچاه أر. آب بود

 حصار و ي داراي شدم، عوالي عوالةداخل منطق.  از دست عثمان در آن افتاد)ص(خدا
  .باشد ي آن مري و خرما و غرا درخت انگور و انلي از قبوهيدرختان م



  ١٢٨  قند پارسي

  

  فدکراي اشتباه است زني همان فدک است و اي که عوالپندارند ي از مردم ميبعض
  . فاصله داردنهيمسافت دو منزل از مد به

خادمان را .  مشرف شدم)ص(امبري پمطهرحرم   بهالحرام ةقعد ي ذ١٦شنبه   سهروز
 شدند )ص(امبري پحيشده بود، داخل ضر تهيه بلند خرما ي که از برگهاييجاروها  بادميد

  . کردندمي مردم تقسني تبرک شده را بي را جارو کردند سپس جاروهامقدس حيو ضر
مالقات من   به استاألصل يني که بحرنهي نفر از سادات مدکي مغرب است، کينزد

 مؤمن و از اهل علم است، که يا عهي است، او شي بحراناهللانامش حسن بن عبد. آمد
از : من گفت  بهاو. کند ي مي در خارج از قلعه شهر زندگنهي سادات مدگريه با دهمرا
 ،ي حسن نجفمحمد خي حج مرحوم شناسک و معي، شراشرح لمعه ي فقهيکتابها

  ).٢٤٧ص( دارم اريصاحب جواهر را در اخت
 رو نياند، از ا  پس دادهنهيسادات مد  به بودم که فدک رادهي در هندوستان شنشتريپ

  اند؟ شما واگذار کرده  به فدک راايآ: دمي پرسيواز 
  !فدک همچنان در دست حکومت است و دولت آن را در تصرف خود دارد. ريخ: گفت
.  بزرگ دارديا قبه.  کردمارتي را ز)ع( فرزند امام جعفر صادقليع قبر اسٰم…

 ة خان خانه هماننيا: شود يگفته م.  آن حضرت قرار داردة مقبره، خانيسمت شرق در
ص نموده،  از آن تفحشي مسرور و شادمان شدم؛ چون پاريبس.  است)ع(نيالعابد نيامام ز

 ١… کردم و دعا خواندمارتي را ز)ع(اد امام سجة نکرده بودم؛ خانداي حضرت را پةخان
  .)٢٦١ص(

   انجام اعمال حجي برامکّه يسو  به و حرکتنهي با مدوداع
 دهشتناک سراسر وجودم را احاطه ي اضطرابنه،ي شدن زمان خروج از شهر مدکينزد با

 و دعا و ارتي زکه حق ي کوچ کنم درحالمقدس اماکن ني از اترسم ينموده است، م
تش لطف و محب  به بر حال من، چنانچه خداوند منّانيوا. استغفار را ادا نکرده باشم

 ژهيو ه بند؛ک ي ميني مناسک، بر قلبم سنگيختدلهره از اعمال حج و س. کمکم نکند

                                                   
  .ها را نيز دولت آل سعود تخريب کرده است اين خانه  .1



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٩

  

 لطف بر من بنگرد تا اعمال سخت و ةديد ه بخواهم ياز خدا م. ام يضي و مريناتوان
  ).٢٥١ص( انجام دهم يخوب هبار حج را ب تمشقّ

 را زمزمه کردم، )ص( وداع حضرت رسولارتي زالحرام ةقعد ي ذ٢٠ روز شنبه صبح
  . خواندمزي را ن)ع(عي بقة وداع ائمارتي رفتم و زعيقبرستان بق  بهسپس

  .فه ترک کردم مشرمکّه يسو  بهره را منوةني روز مدني از ظهر همبعد

  قه ١٢٨٢ شجره در سال مسجد
 است، سقف ندارد و تنها تي از مواقيکي و تي با اهماري بسي مسجدة شجرمسجد

 هست، زيت نسنّ  اهلقاتي که مي است، مسجدتعجب يجا.  داردواريسه جهت د از
  ! داشته باشد؟يضع وني چنديچرا با

 کنم و داي مرد آشنا توانستم مسجد شجره را پکيط  که توسميگو ي را سپاس مخدا
  .حرم شومجا م از آن

 محرم شدند و نهيت از مدسنّ  از اهليکه مشاهده کردم گروه نيآور ا  شگفتمطلب
  !گذشتند تا در رابغ محرم شوند» مسجد شجره «قاتي بدون احرام از ميگروه

 راه خود را دارند ي شتران را کنار مسجد شجره نگه نم)اهللاخذلهم (و شترداران جماالن
که شتردار  نيگمان ا  به برهنه راه افتادم ويپس از محرم شدن با پا. کنند ي ميهمچنان ط

ا معلوم شد که او برسم ام  بهاز مسجد شجره دور شده، با شتاب و عجله حرکت کردم تا
  …ف نمودم است و توقسر هنوز پشت يو

مال و امکانات؛   به و همسفر دل ببندد و نهقيرف  به است شخص مسافر نهسزاوار
 ي واقعي و حاماوري.  ساخته نباشدي کارکي چي که از هدي آشي پيا  چه بسا حادثهرايز

ها و مشکالت انسان حلّ  اوست که تمام گره  بهبا توکّل. تنها خداوند متعال است و بس
  .گردد ي مرتفع مها ي وگرفتارشود يم

 که هالل ماه مي بودقي طريهنگام مغرب، در حال ط  بهالحرامةقعد ي ذ٢٩ شنبه روز
  . وجود نخواهد داشتي که اختالفمي نمودشي و خدا را ستاميدي را دالحرام ةحج يذ

 ١٢٨٢ سال الحرام ةحج ي خدا، صبحگاه روز پنجشنبه سوم ذداتيي و تأياري با
  ).٢٧٤ص (ميديفه رس مشرمکّه به



  ١٣٠  قند پارسي

  

 مقدس مشاعر يسو  بهحرکت
 محرم هي در روز تروميتوان يفانه نم روز اختالف است، متأسکيت سنّ  ما و اهلنيب

 مکّه را هشتم اعالم کردند و از هحج يروز هفتم ذ) تسنّ اهل( چرا که عامه م؛يشو
ز عشا  ما هم پس از خواندن نمام،ي بمانمکّه ما ممکن نشد در يلذا برا. خارج شدند
 اني از حاجي بعضم؛يدي رسيمٰن  به شباوائل. مي کوچ نموديطرف مٰن  بهمحرم شده،

 از طلوع شي پم؛يراه خود ادامه داد  به ماندند و ماي که با ما همراه بودند در مٰنيرانيا
  ).٢٧٦ ص (ميجا نماز صبح را خواند  و در آنميدي عرفات رسنيسرزم  بهآفتاب

ت عرفات سنّ اهل.  لحظات امروزني در آخر… استالحرام ةحلجا ي هشتم ذشنبه سه
 ي و هنديرانياج ا حجکنيل)  نمودندي تلقّهحج ي روز را نهم ذني ارايز(را ترک کردند 

  . ماندندي در مٰنهي مذهب امامروانيو تمام پ
جا   و تا غروب آفتاب در آنمي وقوف در عرفات کردتي روز چهارشنبه نظهر

اوائل . مي مشعرالحرام شديوب آفتاب از عرفات خارج شده، راه و پس از غرميماند
  .مي و نماز مغرب و عشا را در آن جا گزاردميديمشعرالحرام رس  بهشب

 وقوف در مشعرالحرام کرده، پس از طلوع آفتاب از تي طلوع فجر، نهنگام
  ).٢٧٧ص  (ميمشعرالحرام خارج شد

 م،ي برپا نمودفي مسجد خکي را نزدمهي خده،ي رسي مٰننيسرزم  به پنجشنبهمروزين
  جمره عقبهي پس از رمان،ي از آشنايکي. مي جمره عقبه حرکت نمودي رميسپس برا

  . نمودي از من قربانابتين به
 هي انجام بقي آنگاه برام،ي از احرام خارج شدده،ي از صرف نهار سر را تراشپس

 م،ياعمال را تمام کرد …مي رهسپار شدمکّه يسو  به کردههي کراياعمال حج، االغ
  .مي بازگشتيمٰن  به غروب آفتابکينزد

 م،ي کردتوتهيجا ب  شب دوازدهم را هم در آنم،ي ماندي در مٰنحجه ي ذازدهمي روز
  .مي خارج شديبعد از ظهر روز دوازدهم از مٰن

مانده که وارد يوقت مغرب باق  به است، دو ساعتهحج ي دوازدهم ذکشنبهي روز
  .مي شدمکّهشهر 



  از هندوستان تا حريم يار  ١٣١

  

 ي در مٰني قربانيها  الشهمشکل
 مشمئز ي و تنگ بودن مکان، بوتي و ازدحام جمعي مٰنني در سرزمي اثر کثرت قرباندر

که  نيبا ا. شدت آلوده کرده است  به راي مٰني ذبح شده، هواواناتي حيها کننده الشه
 يز مٰن را اها ي که در نظافت قربانگاه کوشا است و قربانکرد ي مدي و تأکغيدولت تبل
 در کني کوه ذبح کنند، لي خود را باالي قرباناني حاجود و دستور داده بکند يخارج م

 در مکّه  به شدم و پس از بازگشتتي اذاري بد و ناراحت کننده آن، بسي حال از بونيع
  . افتادميضيبستر مر

  ).٢٧٩ص( شدند ضي مرزياج ن از حجيگري دتعداد

   جدهيسو  بهحرکت
  بار گرفتار جماالن و شتردارانگري و دمي خارج شدمکّه از هحج ي ذ٢٥ روز جمعه عصر
 عراق از يسو  به سفري و خود را برامي وارد جده شدهحج ي ذ٢٧ کشنبهيروز . ميگشت

  .مي و بندر بوشهر و بصره آماده نمودعباسراه بندر 

   سفرنامهانيپا
 زيل و مشکالت سفر و نکه مسائ  پس از آن)ره(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت

 تيه و بصره را حکا جدني بيياي درري موجود در مسي بندرها و شهرهاي اهالتيوضع
 ارتي و سامرا و کربال و نجف اشرف را زني و کاظمرسد يکشور عراق م  بهکند، يم
 و رديگ ي مي خود را پي علمي فرهنگيکارها نموده، داري با دوستان خود دکند، يم

 ي قمري هجر١٢٨٣ ششم ماه رجب سال خيتار  بهاش را در شهر کربال مهسرانجام سفرنا
  .رساند ي مانيپا به
  


