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   کشميرعالماِن با
  ي كشميريآيت اهللا سيد مرتٰض با ييآشنا

د اني مرحوم سي نجف، عالم ربةهاي بستان علم و اخالق و عرفان نحل يكي از گل
ق براي فّؤاو كه مردانه در اين مسير كوشش كرد، الگوي بسيار م. ي كشميري استمرتٰض

اي كه بعضي مكاتب  در زمانه. رود شمار مي  بهكامان شراب زالل وصل مشتاقان و تشنه
تر  تر و مضطرب ها را سرگشته الگوهاي ساختگي و بدلي انسان بادروغين عرفان 

هايي خوشبو تربيت يافتند كه  ساختند، از ميان پرورش يافتگان اين نحلة عرفاني گل مي
 ةممعبود بودند؛ آنان كه ه  بهدنبال قرب  به بلكه،خود  بهدنبال فراخواندن ديگران  بهنه

ها و  ها و خوشي از همه آسايش. كردند محبوب مي بابازي  عالم را فداي يك شب عشق
د علي مرحوم سي. گذشتند تا يك شب در ملكوت سير كنند هاي عالم ملك مي سختي

ي  مرتٰضسيدقاضي، عارف نامي و استاد بزرِگ اخالِق حوزة علمية نجف در وصف 
  :فرمايد كشميري مي

پس از فراغت از نماز واجب و تناول . ا زير نظر گرفتمدر مسجد سهله او ر”
آن شب، . فرجه رهسپار شد اهللا لعج طرف مقام حضرت مهدي  بهاندكي غذا،

او را از نزديك مشاهده كردم . وزيد شبي سرد و زمستاني بود و بادهاي تندي مي
. صي دوخته بود مشخّةطرف نقط  بهسوي قبله نشسته و نگاه خود را  بهكه

چكيد، چندين بار از مقابل او  هايش بر روي محاسنش قطره قطره مي اشك
آنگاه . شدم؛ حالت نشستن و عبادات او تا نزديك سپيده دم تغييري نكرد رد

  .١“براي نماز شفع و وتر و سپس نماز واجب از جاي خود برخاست
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  والدت
 كشمير ق در ايالت ١٢٦٨، علم و سيادت در سال يدامني، تقٰو در خانوادة پاك

پدر . ي نهادندد مرتٰضجهان مادي گشود كه نام او را سي  بههندوستان فرزندي ديده
يد مهدي شاه، از علماايشان سيامر   بهفاق همسر فاضلة خوداتّ  بهاني بود كه زاهد و رب

و مشغول بودندنع در شهر لكهترويج و تبليغ مكتب تشي .هفتم آن بزرگوار مرحوم جد 
به شاه است كه از قم براي امر ترويج احكامد ابوالحسنسي  س رضوي و مشهد مقد
كشمير هندوستان هجرت كرد و خدمات شاياني انجام داد و در نزد مردم آنجا   بهآنجا از

ي در محيط د مرتٰضسي. هاي معروف است بسيار محترم بود و قبر ايشان از زيارتگاه
 هتوج بادين رشد كرد و   بهري عالمهاي ديني پدر و ماد بسيار مناسب، تحت مراقبت

 خوبي در مسير رشد و كمال قرارگرفت و خيلي زود  بهاصالت و سيادت و استعداد، به
العالمين  حضرت رب  بهت و انست گمارد و از همان ابتدا، محبتحصيل علوم هم به

  .سراسر وجودش را فراگرفت

  هجرت
هي و اسالمي مشغول شد و  و معارف اٰلكسب علوم  به زيادةعشق و عالق باي د مرتٰضسي

. اكثر كتب متداول را در علوم مختلف در محضر پدر بزرگوار و بعضي ديگر آموخت
دنبال   بهكسب علم آن قدر براي او شيرين و دلپذير بود كه او را همچون عاشقي

او براي كسب كماالت علمي و معنوي، شهر و كاشانه خود را در . كرد معشوق روانه
 بيت سرچشمة علوم اهل  بهقصد عتبات عاليات رها ساخت و  بهده سالگيشانز
 ة نجف اشرف بود، هجرت كرد تا از پيمانةالسالم كه در آن زمان حوزة علمي عليهم

تالش شبانه روزي   بهت، او راشيفتگي و عطش محب. ساقي كوثر، شراب وصل بنوشد
او خيلي زود مدارج عالي . اشتهي وادخدا و تحصيل علوم و معارف اٰل  بهبراي قرب

 مرحوم ةحضور عالم سترگ حوز  بهسالگي، ٢٤در جواني، حدود . كرد علوم را طي
  .ميرزاي بزرگ شيرازي رسيد و از دانش او بهره گرفت

ص يافت، تا آنجا كه از جايگاه هاي مختلف احاطه و تخصّ ي بر دانشد مرتٰضسي
 علوم حديث، فقه، اصول، فلسفه، ميان علما برخوردار گشت و در علمي خاص در



  اهللا سيد مرتٰضي کشميري با عالماِن کشمير آشنايي با آيت  ٧٠٥

  

 كرد؛ ط شگرفي پيداهاي فارسي، عربي و هندي، تسلّ رجال و ساير علوم و زبان
يك از فقيهان و فيلسوفان، عالمان اخالق،  هيچ با: اند طوري كه در وصف او گفته به

 كامل ةص و احاطنشست، مگر آنكه آنها بر تخصّ شناسان و ديگر دانشمندان نمي روايت
هاي اسالمي اعتراف  بر همة دانشاو 
  .كردند مي

  تحصيل و اساتيد
اهللا كشميري  ترين استادان آيت مهم

  :اند از عبارت
♦ د مهدي كه پدر بزرگوارش سي

مربق خاص ايشاني و مشو 
  آيد؛ شمار مي به

♦ سيد كشميري دايي ايشان؛د محم  
اهللا ميرزا حسن شيرازي  آيت ♦

  ؛)ميرزاي بزرگ(
  قلي همداني؛ ا حسيناهللا مرحوم ملّ الق آيتاستاد عرفان و اخ ♦
  .ميرزا حسين خليلي تهراني ♦

او در كنار انجام واجبات و تعداد . ربار بودبرنامة مطالعاتي و علمي ايشان بسيار پ
معيگاهي هنگام شام غذايي را . اندرگذ كسب علم مي  بهات، باقي وقت راني از مستحب

ه مشغول مطالعه و غرق در فكر بود كه ناگهان متوجا او چنان گذاشتند، ام براي او مي
 الكتب؛ةلعمطا ه شديدالولع ب…كان”اند كه  دربارة ايشان گفته. شد صبح دميده است مي
در محفل استادالعارفين آخوند همداني حضور . ١“ كتاب بسيار حريص بودةمطالع به
رد و در اخالق و ب يافت و براي كسب دانش فقه و اصول از شيخ انصاري بهره مي مي

د علي شوشتري بودعرفان از شاگردان مرحوم سي.  
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اهللا سيد مرتٰضي  شاگرداِن آيتاز جمله 
د علي مرحوم سي توان به کشميري مي

قاضي طباطبايي، سيد جمال گلپايگاني، 
شيخ حسن علي نخودكي، شيخ علي 

اهللا سيد محمود مرعشي پدر  قمي، آيت
 الدين مرعشي اهللا سيد شهاب آيت

 … وي طالقانياهللا، شيخ مرتٰض رحمه
 .شاره کردا
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ق كه براي تحصيل وارد حوزة نجف شد تا زمان  ١٢٨٤مرحوم كشميري از سال 
هاي  شود، استفاده  سال مي٢٧كه حدود ق  ١٣١١قلي در سال  ا حسينرحلت مرحوم ملّ

سب مقامات عرفان وافر علمي و معنوي از محضر و محفل نوراني ايشان برد و در ك
عملي جديت وااليي گماشت؛ چنانكه در عرفان و سلوك الي اهللا و زهد از ت و هم

اهللا  آيت. او در احياي حيات روحاني حوزه تالش بسيار كرد. ن زمان خود گرديدالماك
خاطر حضور   بهشود و آن د علي قاضي ده سال دلباخته و مالزم مجلس ايشان ميسي

ي دد مرتٰضذهن سيعليهم  اطهارةر احاديث و روايات وارد از ائم گويي . الم بودالس
  .١كرد شنيد، هرگز فراموش نمي خواند يا مي هرچه را مي

  :فرمايند مرحوم قاضي مي
”زيارت عتبات عاليات و مساجد   بهسوي خداوند،  بهه و انقطاعايشان توج

ال دنيا را از ايشان اندك از م  بهمه رفتن و نيز بردباري و قانع بودنمعظّ
هاي زياده طلبي و گشايش در امور زندگي  اند و اين در حالي بود كه راه آموخته

 او مردي آرام …دست آوردن منزلت و مقام مناسب، هميشه براي او باز بود  بهو
هرگز از ذكر . گفت صداي آرام و در نهايت متانت سخن مي بار بود كه قّؤو م

 و درود فرستادن قرآنئم در حال ستايش از او و قرائت ايستاد و دا خدا باز نمي
  .٢“بر پيامبر و خاندان پاكش بود

. اشتالعاده د اي بود و در تشخيص امور توانايي فوق انديشة او داراي افق تازه”
اي در پرهيزگاري و اندوه و ترس از خدا و  او در عمل هم نمونه بود؛ نمونه

ت حق و خلوص ني  بهل شدنخلوقات و متوسخدا، بريدن از م  بهلل و توستوكّ
كاربردن نهايت سعي   بههاي بسيار در تربيت خود و و صفاي باطن، و مجاهدت

ت و مراقبت در عبادات عمل، و دقّ باخود در جهت كماالت معنوي و علم توأم 
بهل شدنو طاعات و نماز و دعا و وردها و متوس  ه اطهارحضرات ائم 

بديهي است كه . وضات از ناحية خداوند هستنداسطة كسب فيالم كه والس عليهم
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اينكه   بهدارا بودن هريك از صفات نامبرده، امري بسيار دشوار است، چه رسد
  .١“ة صفات كمال مذكور بوده باشدتنهايي داراي كلي  بهيك فرد

  تربيت شاگردان
ي در علوم مختلف د مرتٰضت سيدليل جامعي به

رت نفس و كماالت و برخورداري از طها
 راه يافتند شحضور  بهروحي، شاگردان زيادي

وار، از شمع وجودش طلب  و مشتاقانه و پروانه
فيض كردند و او نيز عاشقانه، از همه دستگيري 

سوز در تعليم دادن علوم  كرد و راهنمايي دل مي
ه او توانست از آنها عالمان و سالكاني تربيت كند ك. و چگونگي سير و سلوك بود

حق الگوهاي بس وزين و عالي براي طالبان هدايت در عصر  هيافتگان او نيز ب پرورش
مرحوم  توان به ي کشميري مياهللا سيد مرتٰض شاگرداِن آيتآيند از جمله  شمار مي  بهغيبت
دد علي قاضي طباطبايي، سيجمال گلپايگاني، شيخ حسن علي نخودكي، شيخ علي سي 

اهللا،  رحمه الدين مرعشي  شهابسيداهللا  د مرعشي پدر آيت محموسيداهللا  قمي، آيت
  . اشاره کرد… وي طالقانيشيخ مرتٰض

  تأليفات
تدريس و تحقيق و تأليف   بهايشان در تعليم علوم دقيق و كوشا بود و همزمان،

تأليفات او در . بعضي حواشي و تعليقات ايشان در پانزده سالگي است. پرداخت مي
  ٢…ات، فلسفه وز جمله فقه، رجال، هندسه، رياضي، ادبيعلوم مختلف است؛ ا

  كرامات
يكي از   بهاني سراسر لطف و كرامت است و ما در اينجازندگي عرفا و علماي رب

  :كني مشهور مرحوم كشميري اشاره ميكرامات 
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جدد  هفتم آن بزرگوار مرحوم سي
ابوالحسن شاه است كه از قم 

مشهد  براي امر ترويج احكام به
كشمير  آنجا به س رضوي و ازمقد

ت هندوستان هجرت كرد و خدما
 .شاياني انجام داد
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. كرد مهماني دعوت  بهي كشميري راد مرتٰضاهللا عارف سي اب، آيتيكي از طلّ”
در   بها وقتيام. اش راهي شد سوي حجره  بهاهللا كشميري يتآن طلبه همراه آ

اي او در را قفل  حجره رسيدند، ديدند در حجره بسته است؛ چرا كه هم حجره
آن طلبه از اين واقعه بسيار ناراحت شد و . خود برده بود باكرده و كليد را 

. كنماهللا كشميري عذرخواهي كرد و گفت اگر اجازه دهيد قفل را بش آيت از
قفل   بهي رامشهور است كه اگر نام مادر حضرت موٰس: اهللا كشميري فرمود آيت

 قطعاً نام و مقام مادر ما حضرت زهرا. شود و در بسته بخوانند، باز مي
او پس از گفتن . الم باالتر استالس عليه يعليها از نام و مقام مادر موٰس اهللا سالم

در اين » !فاطمه يا«: ه گذارد و گفتاين جمله، دستش را بر روي قفل در حجر
  .١“هنگام قفل فوراً باز شد

  غروب غمگين
اني، پس از نيم قرن مجاهده  ربةي كشميري عارف ملكوتي و دلدادد مرتٰضاهللا سي آيت

ت و معرفت و قرب اٰلو تالش در مسير كسب محبدر هجري  ١٣٢٣ال هي، در ماه شو
حضور اوليا و اجداد طاهرينش   بهگفت و مشتاقانه فاني را وداع س كاظمين داِرشهر مقد
 ةر او را در حجرپيكر مطه. سوگ نشست  بهرحلت او حوزه علميه نجف با. شتافت
. خاك سپردند  بهالسالم عليه دالشهداه در حرم حضرت سيها نزديك باب زينبي هندي

 رضوي كشميري دد محماز جمله فرزندان وي سي. يادگار ماند  بهايشان چند فرزند از
د د محماز سي. كرامت است  بهاني و معروف ربيكه او نيز از زمره عرفا و علما. است

 لوي براي توس. كشميري دستورالعمل معروفي براي برآوردن حاجات نقل شده است
 را »أِغثْين يا صاحب الزمان أدِركين يا صاحب الزمان«الم، ذكر شريف الس عليه امام عصر به
  .دانستند كردند و آن را اسم اعظم مي رش ميسفا
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