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  باسمه تعالي
  

حضرت آيت اهللا سيد علي قاضي طباطبايي تبريزي از نگاه حضرت 
  آيت اهللا حاج شيخ حسنعلي نجابت شيرازي*

  
  دكتر قاسم كاكايي                                                            

  استاد دانشگاه شيراز                                                                                                
  

 چكيده

اهللا حاج سيدعلي قاضي طباطبايي (رضـوان   ايم تا سيماي عرفاني حضرت آيت ، كوشيده در اين مقاله

اهللا حـاج شـيخ حسـن علـي نجابـت       اهللا تعالي عليه) را براساس خاطرات و گفتارهـاي مرحـوم آيـت   

اهللا قاضي) تصوير كنـيم. بـراي ايـن كـار، مـواردي را كـه        تمرحوم آيبرجستة شيرازي (از شاگردان 

اند از نوارهاي درسي ايشان اسـتخراج شـده    اهللا قاضي ياد كرده اهللا نجابت از حضرت آيت حضرت آيت

اهللا  الي ايـن سـخنان مـوارد زيـر را از ديـدگاه آيـت       است. سپس نويسنده سعي كرده است تا از البه

  نجابت توصيف و تبيين نمايد:

. چگـونگي وصـول   3اهللا قاضي  ي عرفاني آيت . مقام و مرتبه2اهللا قاضي   و شاگردان  آيت ان. استاد1

در سـلوك   از شـريعت  اهللا قاضـي  . شدت تبعيت حضـرت آيـت  4اهللا قاضي به مقام بلند عرفاني.   آيت

دت بـه  . نحوه فتح باب توحيـد و وحـ  6اهللا قاضي در طريق توحيد   . ثبات و استقامت آيت5عرفاني  

. چگونگي رحلت و عروج ملكـوتي  8. شيوه تربيتي آقاي قاضي در سلوك عرفاني 7روي آقاي قاضي  

  اهللا قاضي. آيت

اهللا نجابـت (رضـوان اهللا تعـالي عليـه) از نحـوه       در ضمن اين نوشتار، خاطرات متعـدد آيـت    

بـه خداونـد،    اهللا قاضـي  اهللا قاضي، ميزان عشـق حضـرت آيـت    آشنايي و تلمذ خويش در محضر آيت

اهللا قاضـي بيـان    ت ايشان، اهميت نماز در ديدگاه آقاي قاضي و سجايا و كرامات آيتاعبادات و رياض

الي سخن براي تاييد مطلب، از آيات قرآني و روايات حضرت ختمي مرتبـت(ص)   شده است. در البه
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كه هـر  (ظ و موالنا و اهل بيت(ع) استفاده شده است و در مواردي، مطلب با اشعاري متناسب از حاف

 .) مزين گشته استاند اهللا قاضي بوده ي حضرت آيت دو بسيار مورد عالقه

  
  مقدمه  .1

كند يا حداقل دو اثر بر آن مترتب اسـت:   هايي دو هدف دنبال مي برگزاري چنين گردهمايي  
دام يـك از  ) و كـ          » (من يعظم شعائر اهللا فهو من تقوي القلـوب «يكي تعظيم شعائر االهي كه 

شعائر االهي و آيات خدايي بيش از انسان كامل جاي تعظيم دارد. دوم اين كه ذكر اولياي االهي كـه  
  ».  عند ذكر االولياء تنزل الرحمه«ي ماست كه:  ي بركت و رحمت براي همه يادآور خدا هستند مايه

، امثـال او در  جا سخن از يك ولي خدا و عارفي است كه به تعبيـر برخـي از بزرگـان    در اين  
نظيـر و   كند، اگر نگوييم كه وي كامالً بي تاريخ عرفان اسالمي از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي

گيرد كه وصـف ايـن عـارف بـزرگ را از      گاه فزوني مي منحصر به فرد است. اهميت و ارزش سخن آن
ر شناسـد قـدر گـوهر    قدر زر زرگـ «زبان عارفي ديگر بشنويم كه وي را شاگردي كرده است چرا كه: 

  ».  گوهري
شـمس الحـق   «آري سخن از حضرت آيت اهللا سيدعلي قاضي طباطبايي است كـه حقيقتـاً     
است كه اين بار آتش نه به جان مولوي در قونيه بلكه به جـان عـارفي از ديـار حـافظ زده     » تبريزي

  است.  » الشرقيه و الغربيه«است هر چند كه وي 
  ي شب فارغي   هاي شمس تبريزي كه تو، از پرد  
  ال شرقي و الغربيي، اكنون سخن كوتاه شد          
  تويي اي شمس تبريزي نه زين مشرق نه زين مغرب   
  نه آن شمسي كه هر باري كسوف آيد، شود مختل           
زد و سپس با آب حيـات   همان شمسي كه از نور خدا منور بود و آتش به جان شيفتگان مي  

  بخشيد.   آرامش مي
  اي دانم اين باري كه الحق جان فزا آورده     اي         يوان از كجا آوردهآتشينا آب ح  
  اي  چون چنين خورشيد از نور خدا آورده       مشرق و مغرب بدرد همچو ابر از يكدگر  
    

  كنيم:   و نسيم آب حيات كه منزلگه يار است را اين بار از شيراز استشمام مي
  صبا بيار نسيمي ز خاك شيرازم       هواي منزل يار آب زندگاني ماست    
    

  آري سخن از سيمرغي است كه آوايش طرب انگيز است و پرّش وراي شرق و غرب: 
  منطق الطير سليماني كجاست      منطق الطيران خاقاني صداست    
  چون نديدستي سليمان را دمي      تو چه داني بانگ مرغان را همي    
    مشرق است و مغرب است  از برون   پرّ آن مرغي كه بانگش مطرب است    
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پس براي فهم آواز اين سيمرغ بايد يا خود سيمرغ بود، يا سليمان و يـا آن كـه سـليمان را      
ي قيود  سپاريم كه از همه به دست كسي مي  شاگردي كرد. اين است كه در اين مقاله سخن را كامالً

ند معنوي آن بزرگ مرد تاريخ شرق و غرب عالم را در نورديده، اهل حرم شده و فرز  و اضافات رسته،
همـان اوايلـي كـه خـدمت     «فرمودنـد كـه    عرفان گشته است. خود حضرت آيت اهللا نجابت نقل مـي 
بنـده بـي هـيچ     "؟شما فرزند كه هسـتيد "مرحوم آقاي قاضي رسيدم ايشان از من سؤال كردند كه 

. آيت اهللا نجابـت بـه   ». مرحوم آيت اهللا قاضي بسيار مسرور شدند"فرزند شما"تأملي پاسخ دادم كه 
ي خودشان در نجف اشرف از هجده سالگي خدمت آيت اهللا قاضي مشرف شده بودند ولي خود  گفته

خـدمت ايشـان رفتـه بـودم ولـي        قـبالً «ديدند كه شاگردي آقـاي قاضـي را كننـد:     را در حدي نمي
و ايـن زمـاني   » نترسيدم بروم. سنم هجده سال بود. بعد كه ديگر ترس نداشتم رفتم محضر ايشا مي

بود كه حضرت آيت اهللا نجابت به اجتهاد رسيده بودند. شايد دليل اين امر همان چيزي بود كه بـين  
 پذيرد كـه در فقـه و احكـام    اهل علم معروف شده بود كه آقاي قاضي تنها كساني را به شاگردي مي

هـاي   ي آن قيل و قـال  هجا بود كه مرحوم آيت اهللا نجابت پس از هم مجتهد شده باشند. اين شريعت
 .»در دفتـر نباشـد  «ي حـافظ   درسي كه بـه گفتـه   ،آمده بود تا درس عشق بياموزدبه ميكده  مدرسه

ي عشق سيراب شود و پير اين ميكده كسي نبود جز آيت الحق سيدعلي قاضي  آمده بود تا از ميكده
ـ  -"جـك أب يزو"-جالب آن كه پدر همسر مرحوم آيت اهللا نجابـت  .طباطبايي ود كـه ايشـان را بـه    ب

  رهنمون شد.   -"أب يعلّمك "-محضر آقاي قاضي
  فرزند مرا عشق بياموز و دگر هيچ     گفت به استاد  روح پدرم شاد كه مي  
    

  ن و شاگردان آيت اهللا قاضي  ا. استاد2
گـاه دربنـد قيـود،     به همان دليلي كه در مقدمه گفته شد هيچ» ره«حضرت آيت اهللا نجابت   

گاه از استادان آيت اهللا قاضـي بـه    زمان، تاريخ و جغرافيا نبودند. اين است كه نه هيچ  ،اضافات، زمين
كسي «فرمودند كه:  از قول خود آقاي قاضي نقل ميگفتند و نه از شاگردان ايشان.  تفصيل سخن مي

 :. گفت"پدرم، سيدحسين قاضي "گفتم: "؟استاد شما در معارف چه كسي بوده است ":از من پرسيد
استاد ميرزاي شيرازي چـه   "گفت: ."مرحوم ميرزاي شيرازي "گفتم "؟ستاد پدرتان كه بوده استا"

كسي كه از صـورت  ». خواهي براي من سلسله درست كني!؟ آيا مي "خدا"گفتم:  "كسي بوده است؟
اي بر آن مترتب باشد. مرحـوم آيـت    رسته است ديگر در پي اين امور جزيي نيست مگر آن كه فايده

گفتند مگر در ضمن حكاياتي كـه نـافع    از شاگردان و مراودان آقاي قاضي سخني نمي نيز نجابتاهللا 
توان از: مرحوم آيت اهللا حاج شـيخ عبـاس قوچـاني، مرحـوم آيـت اهللا       ي اين افراد مي باشد. از جمله

شهيد سيد عبدالحسين دستغيب، مرحوم آيت اهللا حاج شيخ علي محمد بروجردي، مرحوم آيـت اهللا  
يدجمال گلپايگاني، مرحوم آيت اهللا بهجت و مرحوم آيت اهللا عالمه سيد محمدحسـين طباطبـايي   س

ها مراوده داشتند. ايشـان   آيت اهللا نجابت با آن مي اين بزرگان از كساني بودند كه مرحو نام برد. همه
عالمـه  كرد كه ما با چند تن از افاضل دوستان از محضـر مبـارك اسـتاد     شخصي نقل مي«فرمودند: 

ي يكي از جلسات درس، سخن از استاد ايشان مرحوم آقاي  كرديم. در حاشيه  طباطبايي استفاده مي
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آن مرحوم اسـاتيد بسـيار    " :قاضي و اساتيد و شاگردان ايشان به ميان آمد. از آن جمله فرمودند كه
در مرحـوم آقـاي   و چند نفر را نام بردند تا رسيدند به مرحوم حاج ميرزا حسين قاضي پ "ديده است

ي انعام نوشته اسـت و   آقاي ميرزا حسين قاضي تفسير فاتحه و سوره ": سيدعلي قاضي. فرمودند كه
دانم چه كسـي آن تفسـير را    ايم] ولي اكنون نمي ام [چون از يك خانواده بوده من اين تفسير را ديده
رحوم ميـرزاي شـيرازي   حاج حسين قاضي از شاگردان م ": فرمودند و نيز ."دارد و در دست كيست

حـاال كـه    :بود و چون براي خداحافظي نزد ميرزا رفت تا به تبريز كوچ كند، مرحوم ميرزا به او گفت
روي شب و روزي يك ساعت به خود بپرداز. بعد از چندي كـه مرحـوم ميـرزا از برخـي از اهـالي       مي

يك ساعت تبديل به بيست و  آن !در جواب گفتند: آقا ،پرسيد راحاج ميرزا حسين قاضي  حالِتبريز 
  چهار ساعت شده است. يعني وي همواره در مراقبت و حضور و عزلت است. اما عزلتي كه: 

  »من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است    اي   هرگز وجود حاضر غائب شنيده  
ِ مرحوم عالمه طباطبايي و افسوسي كه ايشان از جدا افتـادن از محضـر آقـاي     ي خود درباره  

بنـده [در قـم] مشـرف شـدم خـدمت صـاحب       «فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت مي  داشتند، قاضي
من غيـر از مراقبـه هـيچ چيـز بلـد      "خدا رحمت كند ايشان را، خودش فرمود:   الميزان در منزلشان،

جاها [كه آقاي قاضي رفته بود] نرفتم. در خدمت آقاي قاضي نيز فقط مراقبه داشـتم.   نيستم. من آن
. غرضم اين است كه با وجود آن كه تمام كمال نـزد  "ديگر هيچ مز آقاي قاضي كه به ايران آمدبعد ا
مراقبه بود ولي رحمت خدا بر ايشان، خيلي منور بود يعني مراقبه ايشان را  (عالمه طباطبايي)ايشان

  .  »تجاس جا رفته است خيلي خوشتر از اين تبديل كرده بود به يك دسته گل. حاال هم كه از اين
  
  ي آقاي قاضي . مقام و مرتبه3
كردند هيبت و حرمت عجيبـي   هرگاه كه از آقاي قاضي ياد مي» ره«مرحوم آيت اهللا نجابت    

كـرد   كرد و بيننده احساس مي ي ايشان به كلي تغيير مي شد، خطوط چهره در چشم ايشان ظاهر مي
رضـوان اهللا  «ي  گـاه كلمـه   كنند. هيچ يبينند و احترام م كه ايشان هم اكنون دارند آقاي قاضي را مي

پس از ذكر نام آقاي قاضي از زبان مرحـوم آيـت اهللا نجابـت    » رضوان خدا بر ايشان«يا » تعالي عليه
از ادبيات و صرف و نحـو    ي علوم متضلغ بودند، فرمودند كه مرحوم آقاي قاضي در همه افتاد. مي نمي

حكـيم  «ته تا كالم و حكمت. حتي گاهي از ايشـان بـه   يد و تفسيرگرفوگرفته تا فقه و اصول و از تج
  كردند.   ياد مي» الهي متوغل في التأله و البحث

و بـه گفتـة  حضـرت آيـت اهللا      آقاي قاضي حتي در شعر و شاعري نيز چيره دسـت بودنـد    
هـا را ضـبط كنـيم.     ي يك بودند. اما چنان نبود كه آن گفتند. در شاعريت نمره زياد شعر مي« نجابت

شـدند بـا زغـال روي ديـوار      موقعي كه كسي محضر ايشـان نبـود و خودشـان الهـام مـي       ي اخيراًحت
گذاشتند براي حضار مالل پيدا شـود. بـراي اهـل بيـت(ع)      نمي  نوشتند. خدا رحمتشان كند اصالً مي

هـا يـادم    گفتنـد. يكـي از آن   گفتند. براي حضرت ولي عصر سالم اهللا عليه هر سال شعر مـي  شعر مي
  :  هست

  بشري ذهاب همنا و الحزن      بمولد الحجه و ابن الحسن    
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  »  گفتند كه يادم رفته است براي موسي بن جعفر عليهما السالم هم شعر مي  
فرمودند كه مرحوم آقاي قاضي حتي در علوم غريبـه هـم چيـره     مرحوم آيت اهللا نجابت مي  

چـه   داشت همه طريقيت داشتند. آنكدام از اين علوم براي ايشان موضوعيت ن دست بودند. ولي هيچ
و همين علم بود كه ساير علوم ايشان  ،موضوعيت داشت علم توحيد بود و خدا را به يكتايي شناختن

رود؟ آن گـاه كـه    شود و شرك كي از بين مي را تحت الشعاع قرار داده بود. اما توحيد كي درست مي
  تو از ميان برخيزي 

  ات بگويم خود را مبين كه رستي يك نكته  ني معرفت نشي تا فضل و عقل بيني بي  
مرحـوم آيـت اهللا   ». عشـق «شود مگـر بـا    و ميسر نمي ،»فنا«و اين از ميان برخاستن يعني   

آقـاي قاضـي جـانش را    «فرمودنـد كـه:    نجابت از قول مرحوم آيت اهللا سيدجمال گلپايگاني نقل مـي 
ي مـا   اه ايشـان ديگـر در مخيلـه   يعنـي جايگـ  ». گذاشت روي خداپرستي. او ديگر فوق حساب است

غرض اين است كه انسان بايـد  «فرمودند:  گنجد. مرحوم آيت اهللا نجابت در تفسير اين سخن مي نمي
اين جان چه ارزشـي دارد كـه انسـان در راه      براي دوست حقيقي جان بدهد. واهللا بايد بگويم كه اوالً

شود؟ به اتفـاق قطعـي    دانيد چه نصيب مي يستاند م دوست بدهد؟ و ثانياً، دوست اين جان را كه مي
(آن چيـزي اسـت    "العين رأت و ال اذن سمعت و الخطر علي قلب بشر"روايات آن چيزي است كه 

  ».  )كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده است و به قلب هيچ بشري خطور نكرده است
در مورد بهشـت و  » هاالجنه و نعيم«تحت باب  92بحاراالنوار ص  8مرحوم مجلسي در جلد   

ان اهللا يقـول اعـددت لعبـادي    «  كنـد كـه:   هاي آن روايت صحيحي را از پيامبر(ص) نقـل مـي   نعمت
، يعنـي چنـين نعمتـي خـاص     »الصالحين ما ال عين رأت و ال اذن سمعت و الخطر علـي قلـب بشـر   

  عـي خـود،  قبـل از مـرگ طبي  » موتوا قبل ان تموتوا«صالحان در بهشت است. اما اگر كسي به حكم 
كنـد كـه    شهيد عشق شده باشد، بهشتش هم اكنون برپاست و همـين اآلن چيـزي را دريافـت مـي    

و مرحوم آيت اهللا قاضي از كسـاني اسـت كـه    » العين رأت و ال اذن سمعت و ال خطرعلي قلب بشر«
 بلكه بهشتي كه كنار» تجري من تحتها االنهار«بهشت را همين جا ديده است آن هم نه بهشتي كه 

ها با جان دادن در راه دوست فـراهم   ي اين و همه» في مقعد صدق عند مليك مقتدر«خود خداست 
  شود:   مي

  در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد    بميريد بميريد در اين عشق بميريد    
  كز اين خاك برآييد سماوات بگيريد   بميريد بميريد وزين مرگ نترسيد   
  كه اين نفس چو بند است و شما همچو اسيريد      يد بميريد بميريد وزين نفس ببر  
و آقاي قاضي از كساني است كه جان عاريت را در طبق اخالص نهاده و تسليم دوست كرده   

  است.  
  روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم    اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست    
ي شاعرانه. مرحـوم آيـت اهللا   ها معناي وصال و وصول عارفانه نيز همين است نه خيالپردازي  

ايشـان خيلـي گـرم      اول مجلسي كه بنده مفصل محضر آقـاي قاضـي رسـيدم،   «فرمودند:  نجابت مي
از ناداني بنده زبانمان بـاز شـد،     گرفتند و آقايي فرمودند و ما خوش بوديم. در اثر التفات زياد ايشان،
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وصـل اسـت؟     يا به حقيقت؟ آيـا واقعـاً   آقا! اين وصلي كه اهل معرفت دارند به خيال است ": گفتيم
تا اين سؤال را كردم ايشان با وجودي كه خيلي با مـا خـوش بودنـد،     "رفتن از اين نشئه است؟  واقعاً

هـا   ديگـر از ايـن حـرف   "فرمودنـد:    هايشان درشت شد، خدا رحمتشان كند، اوقاتشان تلخ شد، چشم
انـد، خيـال قيمتـي نـدارد كـه آدم       عقول كليي اهل معرفت صاحبان  نزني! نوع اهل معرفت يا همه

ي خود خيال است. تا شـخص يگـانگي پروردگـار     عمرش را بگذارد روي خيال. ارزش خيال به اندازه
به صرف نفس، به صرف نور خدا، به صرف خود خدا و به صرف وجود حقيقـي    عالم را به صرف روح،

گذارند؛ روي فوق خيال  ا روي اين امر مينشناسد، ارزشي ندارد. اين است كه اهل معرفت عمرشان ر
شود برزخشـان   افتند]. سيرشان كه تمام مي شود [در سير مي يعني خود خدا. سلوكشان كه تمام مي

. خدا رحمت كند ايشان را. قبـل از وفـاتش خـودش    "بينند جا مي كنند و معادشان را همين را رد مي
يعنـي مرحـوم   ». "جرد از صورت برايم بشـود مقـام  آرزويي در دلم نمانده مگر اين كه ت ": فرمود كه

آقاي قاضي نه تنها تجرد از ماده نصيبشان شده و براي ايشان ملكـه گشـته بـود بلكـه بـه تجـرد از       
صورت يعني تجرد محض نيز نائل آمده بودند و در اواخر عمر، اين تجرد براي ايشان مقام گشته بود. 

  نار خدا نشستن.  يعني خدا را ديدن و ك  و اين يعني وصال،
  ديدن هر چيز را شرط است اين     رو مجرد شو مجرد را ببين   
اين علمي است كه فوق خيال است. موضوعيت دارد نه طريقيت. علمي اسـت كـه بـه قـول       

  توحيد محض است. وحدت است. خدا را به يگانگي شناختن است.   .حافظ در دفتر نباشد
    

  ي تربيتي مرحوم آقاي قاضي . شيوه4
را تجربه كـرده بودنـد و بـراي    » بقاي باهللا«و » فناي في اهللا«گفتيم كه مرحوم آقاي قاضي   

زد و رشـد   اين تجربه به تدريج در جان شاگردان ايشـان نيـز جوانـه مـي      ايشان ملكه شده بود. طبعاً
بود كه  در نجف معروف«نشست. به تعبير مرحوم آيت اهللا نجابت:  كرد و اگر قابليتي بود به بار مي مي

  رفتند مي گويند ما خدا هستيم. كمي باالتر كه مي خوانند مي آقايان طالب هنگامي كه صرف مير مي
گفتند نايب خـاص امـام زمـان     رفتند مي پيغمبر هستيم. كمي باالتر كه مي  گفتند ما اشتباه كرديم،

چه داشتيم هيچ اسـت.   گفتند هر نشستند كنار آقاي قاضي، مي آمدند باالتر و مي هستيم. بعد كه مي
از صـرف    اين را بنده خودم ديدم [يعني تجربه كردم، در كنار آقاي قاضي] هـر چـه خوانـده بـوديم،    

 خواندن و معالم خواندن گرفته تا باالتر، هرچه براي خدا بوده مانده و هر چه نبوده هيچ. يعني ابتداء
د كـه سـلطان خداسـت جـل     فهمـ  دانست، در اثر مراقبت مـي  شخص خودش را صاحب سلطنت مي

كرديم مرده است،  اين نشئه زنده است ما خيال مي  فهمد كه عجب، آيد باالتر مي جالله، كمي كه مي
ي  گفتـيم همـه   ها نادان هستند. خودمان نافهم بوديم مـي  ي اين  گفتيم همه خودمان نادان بوديم مي

كه زنده هستيم و زنده هسـتند و ايـن را   فهميم  ها نافهم هستند. كمي كه بياييم باالتر اين را مي اين
جـا   كند. فرمايش حضرت ابا عبداهللا الحسين(ع) ايـن  ها را اداره مي ي اين خدا دارد همه كه فهميم مي

. يعنـي هركـه معـرفتش رسـيد بـه      "حقايق من دعاوي اسـت  ": فرمايند شود كه مي بسيار واضح مي
  ».  شود نزدش جهل مي ،تمامش ،چه را از علم دارد ي آن ي عليا همه مرتبه
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و اين يعني هيچ بودن، هيچ نخواستن و هيچ ندانستن به جز خدا. و اين فنا و ايـن جهـل را     
شـناخت خـود    و در محضر امثال آقاي قاضي بايد آموخت. فرا رفتن به سوي خدا فرو رفتن در نفس

  بفهميم كه خود هيچيم.  تااست 
  ات بگويم خود را مبين كه رستي  هيك نكت  معرفت نشيني  تا عقل و فضل بيني بي  
التوحيـد اسـقاط   «نفي تعينـات كـه    و جا توحيد عبارت است از نفي زوايد، نفي قيود در اين  
اسـت. بلكـه بـاالتر،    يعني بفهميم كه هيچ چيز به ما منسوب نيست و همه به او منسوب » االضافات

  ».  همه اوست«بهفميم كه 
  ل آب و گل در ره بهانه خيا    نديم و ساقي و مطرب همه اوست    
رود و سراب بـودن عـالم    كسي كه به اين مرحله گام گذاشت، پرده از جلو چشمش كنار مي  

من كه حقيقتم دعـاوي اسـت، چگونـه دعـاويم     «بيند. به تعبير امام حسين(ع) در دعاي عرفه:  را مي
عنـك   ناهـذا فكشـف  لقد كنت في غفله عـن  «اند كه:  در قيامت همه مخاطب اين آيه». دعاوي نباشد

بيننـد كـه    رود و واقعيت را مـي  پرده از جلو چشم و گوششان كنار مي» غطاءك فبصرك اليوم حديد
حال كسي كـه  » لمن الملك اليوم هللا الواحد القهار«جز واحد قهار هيچ چيز وجود حقيقي ندارد كه: 

ته باشـد، قيـامتش   قبل از مـرگ طبيعـي از ايـن سـراي فـاني رسـ        ،»موتوا قبل ان تموتوا«به حكم 
لـو  «شـود كـه فرمـود:     رود و مانند علي(ع) مـي  جا برايش كنار مي شود، پرده همين جا برپا مي همين

بـه    افزايد). چرا كه قـبالً  (اگر پرده برايم كنار رود چيزي به يقينم نمي» كشف الغطاء ما ازددت يقيناً
و » ن الملك اليوم هللا الواحد القهـار لم«عين اليقين و حق اليقين رسيده است و يقين كرده است كه 

حضرت آيت اهللا قاضي يكي از همين افراد است كه صبح قيامت در همين عالم بـراي ايشـان طلـوع    
  در نظرشان خراب گشته است:  » دنيا و مافيها«كرده است و 

  دور فلك درنگ ندارد شتاب كن     صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن   
  ي گلگون خراب كن  ما را ز جام باده    شود خراب يشتر كه عالم فاني پزان   
آيت اهللا قاضي كوهي از يقـين بـود و ايـن     .شود سراب و خيال كه خراب شد، يقين پيدا مي  

ليكن راهـش   .كرد به آنان كه قابليت داشتند نيز سرايت مي  يقين در اثر مجالست شاگردان با ايشان،
اين است كه ايشان سير انفسي را بر سـير آفـاقي    فرو رفتن در نفس و شناخت و معرفت نفس است.

كردند. حضرت آيت  ي سعدي و حافظ چنين امري را لحاظ مي دادند. چنان كه در مقايسه ترجيح مي
بزرگـوار خواجـه(حافظ) هـر چـه قـدرت      "فرمودنـد:   مرحوم آقاي قاضي مي«فرمودند:  اهللا نجابت مي

وار (سعدي) نوعاً آفاقي است يعني بيـرون از افـق   داشته خرج معرفت انفسي كرده است. اما آن بزرگ
  فرمايد:   نفس. توجهش به عظمت سماء، عظمت ابر، عظمت درخت و عظمت ميوه است. سعدي مي

  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار     برگ درختان سبز در نظر هوشيار   
  گويد:   ع جان سخن ميشعاي ادراك و از  اما خواجه حافظ از حجاب چهره  
  خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم    شود غبار تنم   ي جان مي اب چهرهحج  

  "»ببينيد اين دو شعر چقدر با هم فرق دارد    
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  ؟. قاضي چگونه قاضي شد5
آن چه موجب شد تا مرحوم آقاي قاضي به اين حد از معرفت و به اين مرتبه از عرفـان برسـند         

تبعيـت از حضـرت ختمـي     -2حصـار آن بـراي خداونـد،    خالص كردن طلـب و ان  -1سه چيز است: 
  استقامت در طريق.  -3مرتبت(ص) و 

  
  خلوص طلب و انحصار آن در خداوند -5-1

ي گوش  مرحوم آقاي قاضي از اول طلبگي غيرخدا هيچ نخواست و همواره سخن قرآن آويزه  
دون اهللا مـا ال ينفعـك و ال   و ال تـدع مـن   » «ال تدع مع اهللا الهـا آخـر ال الـه اال هـو    «ايشان بود كه 

گفت به اين آيـه كـه    مشهور است كه آقاي قاضي يك دوره تفسير مي .»قل اهللا ثم ذرهم«، »يضرك
رسيدند درس تفسير ايشان تعطيل شد. ايشان از آن دسـت عرفـايي نبودنـد كـه قلمشـان بـيش از       

  قدمشان باشد.  
  حضوري گر همي خواهي از او غافل مشو حافظ   
  تلق من تهوي دع الدنيا و اهملها  متي ما          

  
  تبعيت مطلق از حضرت ختمي مرتبت(ص)  - 2- 5

ي وجود مرحوم آقاي قاضـي را پـر كـرده بـود شـكي       در اين كه محبت خدا و طلب او همه  
اما راه رسيدن به خدا كدام است. طريقي كه مرحوم آقاي قاضي پيمودند طابق النعل بالنعـل    نيست،

ايشان در سير به ». قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحبكم اهللا«بود كه:  استوار ي شريفه بر اين آيه
سوي محبوب حقيقي خويش، اقتدا به حضرت ختمي مرتبت و تبعيـت كامـل از شـريعت ايشـان را     
نصب العين خود قرار داده بودند، به نحوي كه حتي مخالفان ايشان نيز معترف بودنـد كـه در نجـف    

بند شريعت و ملزم به رعايت كردن حتـي   ي آقاي قاضي پاي يابند كه به اندازه مين را كس اشرف هيچ
مستحبات و مكروهات باشد. مراعات حدود شرعي آن چنان با جان ايشان عجين شـده بـود كـه بـه     

رضوان خدا به مرحـوم آقـاي   «فرمودند:  جسم ايشان نيز سرايت كرده بود. مرحوم آيت اهللا نجابت مي
من بيست سال تمام طوري كنترل چشم را از خدا مطالبه كرده بودم كـه   :فرمودند قاضي، ايشان مي

خواست وارد شود خود چشم روي  ديگر چشم من ترس از خدا بر او غالب آمده بود. هر وقت زني مي
آمـد.   اختيار بر روي هم مـي  آمد. خدا بيست سال چنين بر من منت گذاشت كه چشم من بي هم مي

ي چشـم   ت بيرون آمده بود، انس پيدا كرده بود. خودش قبل از آن كه مـن اراده ديگر از حالت مشق
 براي ايشان ديگر تكليف  "يعني در اثر ممارست». آمد روي هم گذاشتن را داشته باشم، روي هم مي

  از حالت كلفت و سختي بيرون آمده بود و حالت انس و عشق را پيدا كرده بود.  
  

  غيرسوزي
ود شريف آقاي قاضي به صورت انس و عشق در آمده بود و ايـن عشـق   گفتيم تكليف در وج  
اگـر شـخص   «فرمودنـد:   رقت در وجود ايشان شده بود. مرحوم آيـت اهللا نجابـت مـي   ح نوعي موجب
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چرا براي چنين محبـوبي جـانم را    :گويد شود... و مي معرفت و شناخت پيدا كند قهراً متوجه خدا مي
ي  ارزش را نـدهم، چـرا بـراي چنـين محبـوبي ايـن مايـه        جان بيندهم چرا براي چنين منعمي اين 

رقـت يعنـي سـوزش، سـوزش چـه چيـز؟ يعنـي گوشـت را         حپوشالي را در معرض فنا قرار نـدهم؟  
سـوزاند. آنقـدر حـرارت دارد كـه      اش مـي  غير را در سينه ،برد؟ ابداً، نه سوزاند؟ ابداً، گوشت را مي مي

وش آمـده اسـت كـه    جگذارد. يعني به قدري به  ش نيز نميگذارد. حتي جا براي خود جاي غير نمي
  ».  سوزد غير مي

  كه فكر خويش گم شد از ضميرم   چنان پر شد فضاي سينه از دوست    
ي مرحوم آقاي قاضي به قلبشان و جسمشان هم سرايت كـرده بـود.    رقت از سينهحاما اين   

رضـوان خـدا بـه آقـاي قاضـي،      : «فرمودند رقت ميحمرحوم آيت اهللا نجابت ضمن بيان غيرسوزي و 
طـور، بيسـت و چهـار سـاعت      ها هـم همـين   گذاشتند روي قلبشان، تابستان ها يخ مي ايشان زمستان

هميشه يخ بغل دستشان بود. يعني يك حرارتي در نفـس شـريف ايشـان بـود كـه بـي يـخ زنـدگي         
تـا چيـزي بـه دستشـان     نداشتند. پولدار هم نبودند كه هندوانه بخورند. بر فرض هم پولـدار بودنـد،   

رفـت. ولـي    آورد و مي مي بخشيدند] مثل كبوتر بال در رفت [فوراً مي كرد و مي آمد فوري پرواز مي مي
  .  »يخ كامالً ارزان بود

  
  نماز و عبادت

ي  رسيد. همان نمـازي كـه از ريشـه    اين غيرسوزي و حرارت در نماز آقاي قاضي به اوج مي  
ي  ي شـريفه  است. حضرت آيـت اهللا نجابـت در تلميحـي بـه آيـه     صلوه و تصليه به معناي گرم شدن 

اين است آتش زدن «فرمودند:  و در تعريف وضعيت آقاي قاضي در حال نماز، مي» تصلي ناراً حاميه«
  ».  ي عشق فراهم كردن براي خدا شعله  و آتش گرفتن براي خداي اجل عالي،

ر نماز اسـت. چنـان كـه حضـرت     اين غيرسوزي و خالص شدن از هر چه غير خداست از آثا  
». قـم يـا بـالل فارحنـا بالصـاله     «فرمودند:  شد به بالل مي ختمي مرتبت(ص) هر گاه هنگام نماز مي

آقاي قاضي اوالدشان زياد بودند. ثروت و درآمدي هم نداشتند. «فرمودند:  حضرت آيت اهللا نجابت مي
ي پولشـان را   م. طلبكارها هم مطالبهدش د كه خيلي بي پول ميآي گاهي اوقات پيش مي :فرمودند مي
م به نماز، به بركت خود خدا مثل اين كه ادايست م ولي وقتي كه ميشند. در منزل هم هيچ نداردك مي

جا كه حضرت ختمي مرتبت بـه   نه بچه، نه قرض دارم و نه دشمن دارم. مثل اين كه آن  نه زن دارم،
آمد كه  نصب العين، هر وقت فشاري از هر طرف مي براي من شده بود "ارحنا يا بالل "بالل فرمودند

  ».  خواندم شدم، نماز مي ديگر يواش يواش داشتم گداخته مي
قربـان كـل   "و  "معراج مؤمن"اما هدف از نماز و عبادت رسيدن به عبوديت است كه همان   

ت لـذ «فرمودنـد:   آيت اهللا نجابـت مـي   است. باالترين لذت همان لذت عبوديت است. حضرت "تقي
شود. بهشت رفـتن بـدون سـعي ممكـن      شود. بدون طلب ميسر نمي عبوديت بدون سعي حاصل نمي

رود  است. يعني انسان اگر خودش را بچسباند به اهل بيت پيغمبر(ص)، خالف شرع هـم نكنـد، مـي   
 نها ذوق عبوديت است، يعني اين كه انسـا  ي آن بهشت. اما درك اسرار پروردگار عالم كه اعز از همه
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د كه بنده است، بفهمد كه سـاحت قـدس ربـوبي آقـاي اوسـت و معبـود اوسـت، بـدون سـعي          بفهم
ايشان به عنوان مصداق كسي كه درك اين چنين لذتي را كرده است كه باالتر از بهشـت  ». شود نمي
بعضي اوقات در  :فرمودند رضوان خدا به آقاي قاضي، مي«زدند:  مرحوم آقاي قاضي را مثال مي ،است
كشـد،   فهماند كـه نمـازم طـول مـي     اي تبارك و تعالي لذت عبوديت را به قسمي به من ميخد  نماز،
كشيد. نماز را بـا جميـع مسـتحبات انجـام      شود يك ساعت (نماز ايشان نوعاً يك ساعت طول مي مي
گذشت كه خـدايا آيـا ايـن لـذت عبوديـت در       در خيالم مي -ء، نه انتهاءابتدا -دادند). پس از نماز مي

شود. يعني چنـين طراوتـي    وم و در آخرت هم با حفظ شأن عبوديت و ربوبيت نصيب من مينشئه د
با روح و ريحان باشد نه با تكلف و مشقت و زحمت. يعني بهترين اوقـات   ،كه انسان در عين عبوديت

  ».  انسان وقتي است كه ياد خدا باشد
كـه خداونـد فرمـود:     ي عبادات است. چنـان  همين ياد خداست كه غايت اصلي نماز و همه  

واهللا و باهللا و تاهللا، در معارف، ياد خدا موضوعيت «فرمودند:  آيت اهللا نجابت مي». اقم الصلوه لذكري«
[عمده آن  ي امور[طريقيت دارند نه موضوعيت] اگر ميسر شد كه شد، و اگر هم نشد نشد. دارد، بقيه

اگر  اقي امور ميسر شد، شد؛ نشد هم نشد.ي انسان كاسته نشود، ب است كه] ياد خدا از دماغ و سينه
خـوانم.   نشينم، اگر نشد، خوابيـده مـي   اگر نتوانستم، مي خوانم، ميمن توانستم، نماز شبم را ايستاده 

خـوانم.   [عمده آن است كه] روي و فكرم را بكنم به طـرف خـدا. اگـر توانسـتم ايسـتاده قـرآن مـي       
خوابم. مرحوم آقاي قاضـي رضـوان    هم اگر نتوانستم، مي دهم. باز نشسته، نتوانستم، لم مي  نتوانستم،

  خواند.   خوابيد و قرآن مي ها دراز مي بعضي وقت خدا بر او باد، 
  »  نماند نور ناهيد و مه و مهر    چو خورشيد جهان بنمايدت چهر    

  
  قله الكالم، قله الطعام، قله المنام

پـاي بنـد    -ق روايـات هـم هسـت   كه مطاب - ي سلوك مرحوم آقاي قاضي به اين اصل اوليه  
مرحوم آقاي قاضي «فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت مي». كم گويي، كم خوري و كم خوابي« :بودند

گردانيـد، ايشـان    بـرد و آن را برمـي   رضوان خدا بر ايشان، بعضي اوقات لقمه را تا نزديك دهانش مي
گرفتند كـه يـك مقـداري از آن را     اي براي او مي مريض بود و پول هم نداشت. به زحمت يك جوجه

ي اول و دوم را  بخورد. يك بشقاب پلو براي او آوردند با مقداري از  همين مـرغ، ايـن بزرگـوار لقمـه    
ه از باب حالل و حرامي، يعني ايشان كامالً مراقب نفسش بود. چرب و شيرين نخورد و ديگر نخورد، 

: فرمـود  خورد، مواظب بود و مـي  اين بزرگوار نمي .فرمود نان و دوغ ميل مي  كم، نوعاً داد اال به او نمي
خوف اين دارم كه چون اين نفس به چرب و شيرين خيلي طمع دارد، اگـر بـه او بـدهم، خـوابم را     "

هـا   . خدا رحمتش كند. يك استخوان خالي بود [و بدنش از گوشت كامالً تكيده بود]. شب"زياد كند
ي ما. رضوان خدا بر او. غرضم اين است كه كسي كه بـه   قمهخورد آن هم نه سه ل گاهي سه لقمه مي
فهمـد ايـن حـرف زدن مـانعم      شـود، مـي   فهمد اين خوردن مـانعم مـي   مي ،شود عوارض سرّ آگاه مي

  ».  شود مي
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گذاشتند تا كمتر حـرف بزننـد،    ها ريگ در دهان مي اين حكات كه مرحوم آقاي قاضي سال  
  ين مطلب از خود ايشان نيز نقل شده است.  ي اهل علم نجف مشهور بود. ا بين همه
مرحوم آقاي قاضي نيز حكايت بسيار است. مرحـوم آيـت    در مورد كم خوابي و بيداري شبِ  

دانستند.  مينمرحوم آقاي قاضي رضوان اهللا تعالي عليه خواب را مبطل وضو «فرمودند:  اهللا نجابت مي
خواندند و دوباره چـرت كوتـاهي و بـاز     شدند و نماز مي خوابيد مگر ده دقيقه. [بلند مي خيلي كم مي
ها با طهارت بودم مگر آن كه احتياج به تجديـد وضـو    بيست سال تمام شب ": فرمودند هم نماز]. مي

 :اند كـه  كه ايشان فرموده گفت خواند. آقا سيد احمد فهري مي . نماز را با حضور قلب كامل مي"بشود
  ». "شدم بيشتر محتاج خدا هستم و خداوند بيشتر به من عنايت دارد من در شب كه بيدار مي"
  

  قوت جان 
فهمنـد و حـال آن    فقط طعام جسمشان را مـي » از فلينظر االنسان الي طعامه«بيشتر مردم   

اظبت كامـل داشـتند. غالـب مـردم     كه امثال مرحوم آقاي قاضي به طعام روح و قوت جانشان نيز مو
يابند ليكن امثال آقاي قاضـي معتقدنـد    بينند و قوت را نيز در اين دو مي لذت را در خور و خواب مي

يابنـد كـه وصـف     و در اين امر لذائـذي مـي  ». آن گه رسي به خويش كه بي خواب و خور شوي «كه 
  ناكردني است.  

  هاي راز شد   ي لقمه كو خورنده    اين دهان بستي دهاني باز شد    
  سوي خوان آسماني كن شتاب     لب فروبند از طعام و از شراب    
  پر ز گوهرهاي اجاللي كني     گر تو اين انبان ز نان خالي كني    
  ش با ملك انباز كن نبعد از آ    طفل جان از شير شيطان باز كن   
  امتحان كن چند روزي در صيام   چند خوردي چرب و شيرين از طعام   
  يك شبي بيدار شو دولت بگير     ها خواب را گشتي اسير  د شبچن  

  
و آقاي قاضي هم كم خوري را امتحان كرده بود و هم كم خوابي را و چنان دولتـي از خـدا     

غـذاي آقـاي   «فرمودنـد:   نشين شده بود. حضرت آيـت اهللا نجابـت مـي    گرفته بود كه با فرشتگان هم
ان و دوغ و شب برنج تنها بدون چيز ديگر كه ضـعف آوري  قاضي صبح نان و پنير و چاي بود؛ ظهر ن

رفتند. معذلك براي نماز و دعـا بسـيار    آن بيش از نان خالي است. ايشان دكان خبازي خيلي كم مي
اي در  قوي، محكم و قرص و دائر بود. آقاي قاضي منزلي در نجف داشتند و منزلـي در كوفـه، حجـره   

د سهله مقام امام زمان(ع). در بين اين منـازل خيلـي زيـاد    اي در مسج مسجد كوفه داشتند و حجره
زدند. گاهي يـك نمـاز در    تناي بسيار زيادي به نماز داشتند، موقع نماز عطر ميرفت. اع پياده راه مي

خواندنـد و بـه    خواندند و يك نماز در مسجد سهله. گاهي دو سه سـاعت قـرآن مـي    مسجد كوفه مي
  ».  رفتند سجده مي
  خـوان  «آوردنـد؟ معلـوم بـود كـه بـر سـر        اي عبادت را آقاي قاضي از كجـا مـي  ت براين قو
جـان بـود كـه چنـان       ها و اين قـوت  اند. اين لذت شده  »هاي راز ي لقمه خورنده«نشسته و » آسماني
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تي به ايشان ميقو   ت داد. اين غذاي روح است كه حتي خيالش نيز به آقاي قاضي و امثال ايشـان قـو
  سازد.   را مبتهج مي دهد و ايشان مي

 : فرمودنـد  رضوان خدا به آقاي قاضي. آقاي انصاري مـي «فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت مي  
ام ولي آن خواب چنان در جانم اثر كرده است كه  ها هست كه بيست سال قبل ديده بعضي از خواب"

هـا داشـتند،    خـواب  . آقاي قاضـي هـم از ايـن قبيـل    "شوم افتم مبتهج مي هر وقت ياد آن خواب مي
گيـرد [و سـر پـا نگـه      بعضي از لذائذ عبادت طوري است كـه تـا يـك هفتـه آدم را مـي      ": فرمودند

  .  "»دارد] مي
  

  مردي از جنس نور 
كنـد امـا آن    كم خوري و كم خوابي هر چند جسم امثال آقاي قاضي را ضعيف و نحيف مـي   

سازد.   ر مير و معطّلذائذ روحاني و معرفتي روح و جان ايشان را فربه، منو  
  گوهر جان را نيابي فربهي      دهي   تا تو تن را چرب و شيرين مي  
  مشك چبود نام پاك ذوالجالل      مشك را بر تن مزن بر جان بمال    
ت و لذائذ معنوي همه از جنس نورند كه با روح تناسـب دارنـد و غـذاي روح و يـا بـه      اعباد  

  .  ندا» قوت جان«تعبير موالنا 
  خورم كه استخوان است  نپاچه       نخورم كه سرگران است  من سر   
  من نور خورم كه قوت جان است        بريان نخورم كه هم زيان است    
ها ديگر نه  شوند كه جنس آن مي» نورخواران«بدين ترتيب امثال مرحوم آقاي قاضي جزو   

حوم آيت اهللا مر. شوند شود يعني فرشته صفت مي از جنس گوشت و پوست بلكه از جنس نور مي
آقايي هست به نام حسن مصطفوي كه اآلن زنده است و در تهران كتاب «فرمودند:  نجابت مي

فروشي دارد. ايشان مشرف شده بود در نجف اشرف تا در محضر آقاي قاضي حاضر شود (آقاي 
برود  ترسد شناخت). در اثر برخورد با بعضي از طالب جاهل، ايشان مي قاضي را هم نديده بود و نمي

محضر آقا. صحن شريف آقا اميرالمؤمنين يك در قبله دارد و يك در سلطاني. آقاي مصطفوي 
شد  گشت و از در قبله خارج مي من در بازار بزرگ نشسته بودم و هر كه را از حرم برمي ": گفت مي
ي را شد؟ من آمدم آقاي قاض كردم كه چطور  ديدم. همين طور كه نشسته بودم با خودم فكر مي مي

ترسم. در همين اثنا ديدم يك آقاي سيدي از حرم مطهر آمد توي ايوان و ليكن دور تا  ببينم ولي مي
رود شعاع نورش به نظر من يك متر در يك متر از  دورش را نور احاطه كرده است. اين آقا كه راه مي

سلطاني كه ي او شدم. ولي ديدم از ايوان آمد بيرون رفت براي در  شش جهت بود. من شيفته
ي طول صحن است. ديدم ايشان رفت طرف درِ  اش با دري كه من نشسته بودم به اندازه فاصله

نشست. من نور  -كه خيلي محترم است -سلطاني و كنار قبر آخوند مال فتحعلي سلطان آبادي اراكي
همين شناختم ايشان را و رغبت زيادي هم پيدا شد كه بروم خدمت ايشان.  ديدم ولي نمي را مي

آن آقا سيد   طور كه نشسته بودم آن آقا سيد به يك نفر چيزي گفت و آن فرد آمد پيش من، گفت:
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ات حسن است، شكلت حسن است و شغلت حسن  گويد: اي كسي كه اسمت حسن است، سريره مي
  ». "ترسي بيايي پهلوي ما؟ بيا پهلوي ما و نترس است، چرا مي

غرضم از ذكر اين حكايت اين است كه آن «  دند كه:مرحوم آيت اهللا نجابت سپس ادامه دا
موقع ايامي بود كه آقاي قاضي خودشان به نور خودشان التفات نداشتند يعني التفات نداشتند به آن 

بيند. يعني [گاهي] نور خدا  بيند ولي خودش نمي ي پروردگار عالم كه نورش را يك جواني مي افاضه
محجوب است تا بتواند سعيش را زياد كند، تا بتواند پر و بالي را در خود آدمي كه واجد آن نور است 

  ». كه خدا به او داده است، بيشتر از آن نتيجه بگيرد
  

  مداومت بر عزاداري حضرت سيدالشهدا(ع)
گفتيم كه تبعيت از حضرت ختمي مرتبت(ص) كه در تبعيت از قرآن و عترت طاهرين      

 آيت اهللا قاضي به آن مراتب بلند عرفاني بود. اوج عالقمنديشود، راه گشاي حضرت  ايشان ظاهر مي
به عترت پيامبر(ص) و تبعيت از خاندان عصمت و طهارت(ع) در عزاي امام حسين(ع) ظاهر  ايشان

آقاي قاضي در نجف اشرف نوعاً ظهرها به حرم مشرف «فرمودند:  آيت اهللا نجابت مي  شد. مرحوم مي
هم نبود. ولي در كربال تشرفشان به حرم مرتب بود،  صبح و عصر  شدند. در اين اواخر هر روز مي

شدند. در ايام زيارات كربال، اهتمام داشتندكه حتماً پياده از نجف به كربال بروند. اهتمام  مشرف مي
كردند و به  ايشان طوري بود كه همسر ايشان از پول عرقچين دوزي و فروش آن، دو قران تهيه مي

شويد، اين دو قران، اين چهل فلس را بگيريد و برويد  قت زيارت شما ديوانه ميگفتند: و ايشان مي
گشتند. اين مقدار پول هم براي خوراك ايشان بود. چون  رفتند و پياده برمي كربال. البته پياده مي

گذاشتند كه  ي ايشان نمي شدند، خانواده رفتند پريشان مي درايام زيارتي كربال اگر به كربال نمي
». ان در نجف بمانند. رضوان خدا بر ايشان، در حرم كربال از كثرت ادب مثل چوب خشك بودندايش

رحمت خدا بر آقاي قاضي، جلسات داشتند اما نه «فرمودند:  در جاي ديگر مي» ره«آيت اهللا نجابت
] همه  به نحو نه به نحو  لكني اهل نجف بيايند. وفيات داشتند  اين كه اجتماع باشد و [مثالً

  ». خواندند اجتماع، فقط دوستان نزديك، خودشان هم روضه مي
  

  احترام سادات
ي به عترت پيامبر(ص) و احترام سادات در ميان شاگردان آقاي قاضي فوق العاده زياد  عالقه  

گذاشتند شگفت زده  بود به نحوي كه انسان از احترامي كه مرحوم آيت اهللا نجابت به سادات مي
كه اين را در مكتب استاد خويش، آيت اهللا قاضي، آموخته بودند. حضرت آيت شد و معلوم بود  مي

روزي پول  : آقاي حاج شيخ علي محمد بروجردي خودش فرمود، فرمود«فرمودند:  اهللا نجابت مي
ام نشسته بودم. خوشحال بودم. همه چيز مرتب  حالل زيادي به من رسيده و در جيبم بود، با خانواده

ك دفعه ديدم دلم تنگ و بي تاب است. با پسرم شروع ي .پول مرتب، درس مرتب  بود. غذاي مرتب،
به حرف زدن كردم دلم باز نشد، با دخترم حرف زدم دلم باز نشد، با زنم حرف زدم دلم باز نشد، 

تابي قلبم به من فشار  شود! به قدري اين دل تنگي و بي هايم را شمردم ديدم نه! دلم باز نمي پول
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ا خود گفتم از خانه بيرون بروم و به صحن آقا اميرالمؤمنين(ع) بروم چرا كه هر كسي كه آورد كه ب
كند، قلبش مقداري  جا مي آيد و گردشي در آن قلبش يك خرده كم و زياد شود، وقتي به صحن مي

آمدم در صحن آقا اميرالمؤمنين(ع) چرخي خوردم قلبم باز نشد. حاال ديگر چهار ساعت  .شود باز مي
يعني ديگر نزديك بود درِ حرم را و درِ صحن را ببندند. آمدم پيرامون صحن  .غروب گذشته بود از

دلم باز  ،گشتي زدم ولي مي ديدم قدرت ندارم از صحن به حرم بروم. دو دور و سه دور زدم ديدم نه
كوفه است شود. يك دفعه ديدم از طرف بازار بزرگ كه پايين پاي آقا اميرالمؤمنين(ع) و رو به  نمي

شود. چابك رفتم به طرف  تابي قلبم بهتر مي تنگي و بي ،ن درآدري است كه احساس كردم رو به 
م آقاي قاضي دنگاه كردم، دي .آيد آن در. ديدم ته بازار، تازه يك نفر از كوفه وارد شده عصا زنان مي

كسالتي برايم  رود به طرف مادرش پريدم طرف آقاي قاضي. ديگر نه اي كه مي است. مثل جوجه
مانده بود و نه اوقات تلخي. دستشان را بوسيدم، گفتم: آقا! اين وقت شب به چه منظور از خانه 

خداوند علي اعلي حق سادات را بر ما واجب كرده است. علويه (همسر "ايد؟ گفت:  تشريف آورده
خدا انگور ايشان كه از سادات علوي است) از من انگور خواست. من هم هيچ پول ندارم، از 

ها را  ي پو ام، من دست كردم در جيبم همه . تا ايشان فرمود كه من از خدا انگور خواسته"ام خواسته
آن  ": ها را). شيخ علي محمد بروجردي فرمود كه نآ(خدا رحمت كند هر دوي  "يشانادادم به 

بع دينار برداشت و پول، شايد مثالً بيست دينار بود ولي آقاي قاضي مختصري از آن، يعني مثالً ر
گفت كافي است برو دست خدا. تا به من گفت برو دست خدا، من كامالً راحت شدم و قلبم باز 

  ». "شد
  

  رعايت حقوق 
خواهد به حق  فرمودند كسي كه طالب خداست و مي مي» ره«مرحوم آيت اهللا نجابت  

رعايت كند. محال است  تكويني برسد بايد حتماً حق تشريعي و حقوقي را كه خدا واجب كرده است
ب حق باشد و در عين حال حق را زير پا بگذارد. وصال خدا بدون تبعيت از حضرت لكه كسي طا

ي اين تبعيت نيز رعايت حقوقي است كه در شريعت ايشان  ختمي مرتبت(ص) ممكن نيست و الزمه
ي به يادگار قاي قاضآواجب شده است. اين امر را حضرت آيت اهللا نجابت از استادشان مرحوم 

ي آقاي قاضي، رضوان خدا به آقاي قاضي، بنده مشرف شدم  رمودهفحسب «  فرمودند: داشتند. مي
ي  . من يادم آمد كه زماني عده"هر حقي هر كه گردن تو دارد بايد ادا كني"خدمتشان، فرمودند: 

ها  ي آن جملهخواندند [حدود چهل و دو سال قبل از اين نقل قول]. از  زيادي نزد من سيوطي مي
خواند و درس درست بلد  سيدي نوجوان بود كه پدرش او را دست من سپرده بود ولي درس نمي

كردم. به آقاي قاضي گفتم آقا ما چنين  نبود. براي رضاي خدا گاهي او را تنبيه مختصري مي
من سپرده  ايم. فرمودند: بايد خاطرش را راضي كني، گفتم: آقا! شاگردم بود. پدرش او را دست كرده

شود حتماً بايد راضيش كني،  بود. يعني اذن از ولي هم داشتم ولي اذن در زدن نداشتم. گفتند نمي
گفتم آقا! او اكنون اين جا نيست كه راضيش كنم، گفتند: بايد پيدايش كني. گفتم: آدرسش را 

واند. آقاي قاضي ندارم. گفتند: بايد پيدا كني. [خوشبختانه پيدا شد] و بعد آمد نزد من مكاسب خ
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هر كه حقي گردنت دارد تا ادا نكني باب روحانيت و باب قرب و باب معرفت باز  ": فرمودند مي
شدني نيست، چون هر سه مال حضرت احديت است و حضرت احديت اين جور قرار داده كه الهام از 

  ». "ي موافقت با حق است ناحيه
  
  
  
  استقامت در طلب  -3- 5

حديث «ي  نام آيت الحق آقاي قاضي را با نام برنامه -ه جز اهل علمب –وم مردم مشايد ع  
شنيده باشند. اين مجموعه برنامه كه از صدا و سيما پخش شد اول بار به همت جمعي از » سرو

در مورد آقاي قاضي و شاگرد ايشان مرحوم عالمه » ره«ارادتمندان مرحوم آيت اهللا نجابت شيرازي
هاي ديگر حكمي و عرفاني  ي شخصيت بعدها با همين نام در باره طباطبايي تهيه و پخش شد و

از شرحي بود كه حضرت آيت اهللا نجابت بر اين بيت حافظ  سادامه يافت. نام اين مجموعه مقتب
  نگاشته بودند كه: 

  رود  ي غساله مي اين بحث با ثالثه    رود  ساقي حديث سرو و گل و الله مي  
اهللا نجابت در شرح اين بيت به عنوان مصداق، حضرت آيت بنده مطمئنم كه مرحوم آيت   

سرو در لسان حافظ و در لسان : «. مي فرمودنداهللا قاضي و مكتب تربيتي ايشان را در نظر داشتند
بعض آقايان ديگر، نوعاً نشانه و كنايه از استقامت است... ساقي آرزو دارم در راه خداپرستي مستقيم 

آرزو دارم در راه خداپرستي   اوالًج و معوج و خودپرست بشوم. كرده بمانم نه اين كه خداي ناك
مانم. به حالت غنچگي ندر اثر استقامت و عنايت پروردگار به حالت اول باقي  ثانياًمستقيم بمانم، 

باقي نمانم، روحم از جمود و از جهل، مقداري بيرون بيايد، از حالت غنچگي تبديل شود به گل 
آيد  ي دوم سالك است كه از آن بساط و از فشار جهل و فشار تقليد مي تبه. سرو و گل مرنبود

شود. تقليد  . يعني قيد و تقيد و تقليد خيلي از او كم مي. يك انبساطي در روحش پيدا ميشودبيرون
نه در احكام و نه در معارف. آرزوي استقامت دارم. آرزوي انشراح از حالت غنچگي به حالت گل 

و دارم روحم تحقيقاً آثار ربوبي را به نحو ايجاب جزيي بيابد. از حالت تقليدي بيرون بودن دارم. آرز
ي عشق مرا جذب بكند. از حالت  بيايم. به عالوه آرزو دارم در حالت گل بودن نيز نمانم بلكه شعله
ست شود و قرمز ا ها نوعاً پيدا مي گل تبديل بشوم به الله. الله آن گل شقايق است كه ميان گندم

شود. آرزويم اين است كه  شود. در فصل خاصي پيدا مي (رنگ خون و شهادت) و دائماً هم پيدا نمي
عالوه بر استقامت و عالوه بر انشراح، از حالت گل بودن مجذوب منعم خودم بشوم. مجذوب ارباب 

ساقي ي منعم كه  خودم بشوم. يعني عالوه بر انشراح، عاشقش بشوم. عاشق منعم حقيقي يا واسطه
  ». است

  اين استقامت در طريق را قرآن بدان ناطق است:   
  »و اَن لو استقاموا علي الطريقه ال سقيناهم ماء غدقاً«  
  » ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكه اال تخافوا و ال تحزنوا«  
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  » م يحزنونان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا فال خوف عليهم و ال ه«   
هم  اال ان اولياء اهللا ال خوف عليهم و ال «همان اولياي خدا هستند كه  استقامت ورزانو   
  ». يحزنون

علي قاضي  سيدحاج «فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت در مورد استقامت در طلب مي  
است كه: هاي دهر بود، يكي از كلمات دل نشين مرحوم سيد علي قاضي اين  طباطبايي از اعجوبه

معلوم است كه نصف ديگر در » اگر انسان نصف عمر خود را در پيدا كردن كمال صرف كند جا دارد
و به تبع گذرد و اين اجتناب ناپذير است. آقاي قاضي،  خوابيدن، خوردن و كسب معاش و ... مي

و مستقيم دانستند و در اين طلب، پايدار  مرحوم آيت اهللا نجابت، طلبه را طالب خدا مي ايشان،
فرمود: در كنار هر كسي  رضوان خدا به آقاي قاضي، مي«فرمودند:  بودند. مرحوم آيت اهللا نجابت مي

فهميدم، كه خدا نعمت داده بود و اگر  نشستم. اگر مي دادم چيزي بفهمم مي كه احتمال مي
  ». رفتم فهميدم ديگر نمي نمي

مت را طي شعري به صورت يك آيت اهللا قاضي حديث سرو و پايداري و استقا  مرحوم  
اند. سه بيت از اين شعر را مرحوم آيت اهللا نجابت از  سروده ،به عربي ،دستوالعمل براي سالك

   كردند: ي خويش چنين بيان مي حافظه
  فلج نمنزل من كا    ج جمنزل تلقين الح

  ان فتح الباب خرج    و ال تكن كمثل من 
  فتح الباب ولج ان    والزم وكن كمثل من 

س مرحوم آيت اهللا نجابت در شرح اين سه بيت از قول آيت اهللا قاضي چنين سپ  
خواهد آيات االهي را بفهمد و اسرار ربوبي را بيابد، بايد  منزل و فرودگاه كسي كه مي«فرمودند:  مي

طور كه اگر آدم فلج را در جايي بيندازند ديگر تكان  مانند فرودگاه آدم فلج باشد. يعني همان
ي و اسرار محبت هستند، آنان كه از خدا طلب ربوبآقاياني هم كه طلبكار معارف و اسرار  خورد، نمي

ها نيز بايد فرودگاهشان چنين  نان كه طلبكار از حضرت ولي عصر(ع) هستند، يعني طلبهآدارند، 
  ». باشد، بايد از اين هم و از فكر خويش تكان نخورند و در اين طريق مردانه باشند

  طلب  غيژ و او را مي سوي او مي    و خفته شكل و بي ادب لنگ و لوك   
تو مثل كسي نباش كه  " و ال تكن كمثل من" «فرمودند:  در شرح بيت دوم و سوم مي  

مثل گنجشك نباش كه براي غذا   فرمودند: كند. آقاي قاضي مي شود فرار مي هنگامي كه در باز مي
كند و يا اگر غذايي هم به او  به او غذا بدهند، فرار ميكنند كه  آيد پشت يك در، تا در را باز مي مي

تو چنين مباش. مثل آقاياني مباش كه تا مختصر  ،تواند توقف كند. نه دادند، ربع دقيقه هم نمي
چيزي فهميدند در بروند. مختصري فكر خداپرستي در سرت آمد، صبر كن، عجله نكن، طلب خود 

اي پروردگار  ، مثل آقاياني باش كه اگر مختصر روزنه "ل منو الزم و كن كمث"را با عزت نگه دارد 
دهند. نه اين كه بگذارند و  كنند، لجاجت و پايداري به خرج مي عالم براي آنان باز فرمود، رها نمي

بروند. تو نيز اگر دري برايت باز شد، بيشتر استقامت به خرج بده، بگو خدايا بيشترش كن. خدايا 
ي خودت مرا اداره  نهاظاهر كن! خدايا تو فعال مطلق و عالم مطلقي از خز منشتر بر يجهلم را ب
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تر بشود. جهتش همين است كه چون خود عبوديت  بفرما! يعني انسان بايد در طلب خويش قوي
 درعبوديت استقامت ورزيد، يعني اگر صبور شد، ديگر اگر بخواهند انسان جوهرش ربوبيت است، اگر

ش بكنم، اگر نانش ندادند يا آ كشيد مرا، من از خداپرستي صرف نظر نمياو را بكشند مي گويد ب
گويد  كنم. اگر دنيا جمع بشوند بگويند بيا صرف نظر كن، مي ندادند، بگويد من صرف نظر نمي

  ». كنم نمي
  كه:  سخن مي گويدلسان حافظ عليه الرحمه  گويا مرحوم آقاي قاضي ازو   
  كه به جور  از ثبات خودم اين نكته خوش آمد  
  در سر كوي تو از پاي طلب ننشستم             
  گردن نهاديم، الحكم هللا     گر تيغ بارد در كوي آن ماه   
  خون بايدت خورد در گاه و بي گاه    حافظ چه نالي گر وصل خواهي   

  
  فتح باب 
بود كه در  چيزي همانتجلي حكايت باز شدن در براي حضرت آقاي سيدعلي قاضي دقيقاً   

رضوان خدا به آقاي قاضي، رضوان خدا به «فرمودند:  ياد شده آمد. حضرت آيت اهللا نجابت مياشعار 
چهل سال دم از وحدت پروردگار عالم زدم، چند  :آقاي قاضي، سالم خدابه آقاي قاضي فرمودند

لحسن اصفهاني نگذاشت. خدا هم به من كمك كرد. چهل اابوا مرتبه خواستند مرا بكشند، آقاي سيد
درد  اي داشتم، نه رفيق، نه هم زدم نه يك خواب خوبي ديدم، نه يك مكاشفه دم از وحدت ميسال 

شد. ولي بركات خدا چنان  ي نميخبركوبيدم ولي هيچ  نه مكاشفه. چهل سال هم بود كه در را مي
  مرا محكم قرار داده بود و خداي اجلّ چنان به من ثبات داده بود كه هيچ تكان نخوردم. 

از اين مسأله گذشت. سنم پنجاه و هشت سال بود. چهل سال بود كه دم از خدا  چهل سال  
بستند و حرم حضرت امام  زدم. در كربال بودم. حرم اباالفضل(ع) را دو ساعت بعد از غروب مي مي

بستند. لذا من نماز مغرب را در حرم حضرت اباالفضل  حسين(ع) را چهار ساعت بعد از غروب مي
م و نماز عشا را در حرم حضرت اباعبداهللا(ع). هيچ از عالم معنا برايم ظهور نكرده خواند العباس مي

ي حضرت  بهترفتم ع ،بود. هر چه داشتم بركت خدا بود و ثبات. يك روز، قبل از غروب آفتاب
اباالفضل(ع) را ببوسم. سيدي بود، ترك بود معروف بود به سيد ديوانه. از ته صحن دوان دوان آمد 

امروز مرجع اوليا درتمام دنيا حضرت  "دانستم ديوانه است) گفت: علي! سيدعلي! (من مي گفت: سيد
ي خدا  . از بس من در خودم فرو رفته بودم متوجه نشدم كه فرمايش اين بنده"اباالفضل(ع) هستند

  يعني چه!
رفتم در حرم اباالفضل(ع) اذن ذخول خواندم. زيارت آقا را هم خواندم. نماز حضرت   

خواستم مشغول نماز مغرب بشوم. تا تكبيره االحرام  لفضل(ع) را خواندم. حاال مغرب شده بود. مياباا
را گفتم ديديم از طرف حضرت اباالفضل(ع) وضع به تمام معنا عوض شد. وضع طوري شد كه نه 

  . همان فرمايش روايت كهمي من عبور كرده بود و نه حتي قدرت درك آن را داشت هرگز از مخيله
به سراغم آمد. [نتوانستم قرائت را  "نه چشمي ديده نه گوشي شنيده و نه به قلبي خطور كرده"
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بخوانم] قرائتم را نگه داشتم. اين وضع قريب يك دقيقه و نيم تداوم داشت. پس از آن ديدم كه 
لذا مشغول به قرائتم شدم. مستحبات را كم كردم و نمازم را تمام كردم. از حرم  آن كم شد تشد

نباشد. ديدم حرم امام حسين(ع) شلوغ  مبا خودم گفتم به جايي بروم كه كسي مزاحم ،بيرون آمدم
نرفتم. مستقيم به خانه رفتم. به پشت بام رفتم. به پشت خوابيدم و دست و پايم را دراز كردم.  ،است

همين  يك مرتبه ديدم كه باز هم همان حال به سراغم آمد و اين دفعه دو دقيقه طول كشيد. در
و خلوتم به  هنگام همسرم چاي درست كرده بود و با سيني چاي باالي سرم آمد كه اگر نيامده بود

آن حال  و به هم خوردن خلوتم، كشيد ولي با آمدن او آن حال بيشتر طول مي هم نخورده بود،
م برطرف شد. چاي خوردم. بلند شدم. تجديد وضو كردم و نماز عشا را خواندم. همسرم رفت شا

اي از اين  دوباره آن حالت آمد و اين بار پنج دقيقه طول كشيد. من تا آن زمان، ذره ،بياورد، تا رفت
توانستم در بروم و نه  مي توانستم در بدنم بمانم و نه مي چيزها را نديده بودم، حاال كه ديده بودم نه

[با اين  وردم. همسرم گفت:دانستم چكار كنم. غذا خيلي كم خ توانستم به همسرم حرف بزنم. نمي مي
ميري. گفتم: بله، مي ميرم. خوابيدم. نصف شب همان حالت دوباره آمد و ربع ساعت  وضعيت] مي

  ». طول كشيد و [سرانجام] آن رندي كه از خدا خواسته بودم رسيد. از خدا خواسته بودم رند باشم...
   ي رندي كه اين نشان  فرصت شمر طريقه -

  س آشكاره نيستچون راه گنج بر همه ك
 زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است  -

 عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد 

 زاهد غرور داشت، سالمت نبرد راه  -

 نياز به دارالسالم رفت  رهرند از 

  
  فقط خدا، فقط توحيد 

در عالم رندي هر نوع سخني غير از خدا و غير از توحيد لغو است، تضييع عمر است. لذا   
توانستند هم سخن شوند  توانستند بنشينند و با هر كسي نمي آقاي قاضي در هر مجلسي نميامثال 

با چه كسي نشست و » من نجالس«و هم نشين باشند. حواريان عيسي(ع) از وي سؤال كردندكه 
كسي كه ديدار او شما را به ياد خدا اندازد. » من يذكر كم اهللا رؤيته«برخاست كنيم؟ پاسخ داد: 

ين افراد كم است. حال اگر در پي كسي باشيم كه خدا را به وحدانيت شناخته باشد و به تعداد ا
  فناي كامل رسيده باشد، در جست و جوي كبريت احمر خواهيم بود. 

      دال نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد   
  هاي تر دارد به زير آن درختي رو كه او گل

اي تنها خدمت آقاي قاضي، رضوان خدا بر  در جلسه«فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت مي  
 جوادمحمد سخن از حضرت آيت اهللا حاج آقا  بنده بودم و آقاي قاضي.  ايشان، مشرف شده بودم.

كه چنين  "كه اين بزرگوار خدا را به وحدانيت شناخته است ": انصاري همداني شد. ايشان فرمودند
ضر آقاي قاضي انس تام داشتم بدون غش و از روي شود. بنده چون مح چيزي نصيب كمتر كسي مي
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آقا! آيا آقاي انصاري خدمت شما مشرف شدند؟ آقاي قاضي فرمودند:  صرف دوستي عرض كردم كه:
بنا بود بيايند. برخي آمدند و براي ايشان وقت گرفتند. گفتم عصر سه شنبه بيايند. صبح سه شنبه 

مرحوم آيت اهللا نجابت » . رود فالن آقا جايي نميكه شد ديدم و فهميدم كه اين بزرگوار بدون 
و همه جا همراه آقاي انصاري   داشتندآن آقايي كه مرحوم آقاي قاضي به او اشاره «فرمودند كه  مي

بود، سي سال با اقاي انصاري رفيق بود و بيست سال با آقاي قاضي رفيق بود. چون سيد هم بود هر 
آقاي قاضي فرمودند: من «يت اهللا نجابت چنين ادامه دادند: سپس مرحوم آ» كردند دو احترامش مي

آيد و اين شخض زير بار توحيد  شنبه بيايد با اين شخص مي ديدم آقاي انصاري اگر بخواهد عصر سه
داند [نه خدا را]. مؤمن است، متقي است، اوالد پيامبر است  نرفته است و خودش را همه كاره مي

تواند بنشيند]. من  ت[و به تعبير حافظ رند نيست و درمجلس رندان نميولي زير بار توحيد نرفته اس
خواهد  خواهد فقط مي خواهد، نه استغفراهللا تحذير مي تأملي كردم ديدم آقاي انصاري نه قصه مي

خواهد. فقط فهم  موضوع سخن راجع به معرفت خدا به وحدانيت باشد. يعني غير از توحيد هيچ نمي
توان از معارف بلند  ديدم با بودن آن سيد كه زير بار توحيد نرفته است نمي مي خواهد و يا تذكر.

جا لغو  سخن گفت و وقت اين مرد محترم (آقاي انصاري) ضايع خواهد شد. پس آمدن ايشان به اين
كنند و اگر سخن توحيد نباشد  خواهد بود. چرا كه اگر سخن  توحيد باشد، ايشان استفاده مي

مرحوم آيت ». الزم نيست بيايي :رود لذا [در عالم معني] گفتم وقتش هدر مي كند و استفاده نمي
 -ايشان ز. امدتي پس از وفات آقاي قاضي، محضر آقاي انصاري محظوظ بوديم«  اهللا نجابت فرمودند:

سؤال كردم كه: آيا  - گيري خاص خاص و نه به خاطر سر سوزن نتيجه نه از روي سر سوزن غرض
من در كوفه " ضي مشرف شديد؟ ايشان آهي كشيدند و با نهايت تأثر فرمودند: شما محضر آقاي قا

شنبه ساعت سه و نيم بعد از ظهر  بودم. رفتند برايم از آقاي قاضي وقت گرفتند قرار شد عصر سه
ساعت دو بعد از ظهر از كوفه راه افتاديم  ،شنبه با فالن سيد خدمت ايشان مشرف بشوم. آن روز سه

اشرف و از آن جا به جديده رفتيم كه منزل آقاي قاضي آن جا بود. ساعت سه و نيم به طرف نجف 
الزم نيست بيايي،  :ي آقاي قاضي تا رسيديم سر كوچه ديدم قلبم بلند مي گويد رسيديم سركوچه

  ». "جا برگشتم و به منزل ايشان نرفتم گويد از همان الزم نيست بيايي. من هم ديدم قلبم دروغ نمي
  هاي شيران خداست  جان متحد    گرگان و سگان هر يك جداست  جان  

  
  رحلت           -6

ي رحلت آقاي قاضي حكايت فراوان است. از حاالت خاص ايشان در آخرين روزهاي  درباره  
توانيم در  حيات، از فراوان قرآن خواندن و حتي مثنوي خواندن ايشان و ساير حاالت ايشان، مي

موتوا قبل ان «ها بود كه به حكم  يشان نشان بگيريم. هر چند آقاي قاضي سالهاي فرزند ا يادداشت
ولي  ،پرواز تا بر دوست را آموخته بودند و در راه دوست جان داده و شهيد عشق شده بودند» تموتوا

؛ همان »و منهم من ينتظر«كشيدند  مانند جدشان اميرالمؤمنين(ع) مرگ طبيعي را نيز انتظار مي
  ».واهللا البن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه«يني كه فرمود: اميرالمؤمن
  با آن خجسته طالع فرخنده پي كنم     هاي شب فراق  كو پيك صبح تا گله  
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  روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم   اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست   
را. يك حال خوبي براي  خدا رحمت كند آقاي قاضي«فرمودند:  مرحوم آيت اهللا نجابت مي  

ها  كنند. اين قدر گريه مي اي به خود كه آمد، گفت: مردم چرا اين ايشان پيدا شده بود چند دقيقه
فهمند كه من چقدر سعه پيدا كردم، چقدر من خوش شدم، دست و پايم باز شده است، ديگر  نمي

  ». ضعم عوض شده استگويم... هيچ التفات ندارند كه چقدر من و خواهم، راست مي عينك نمي
موقع وفات «فرمودند:  ي شب آخر حيات آقاي قاضي، مرحوم آيت اهللا نجابت مي و درباره  

  ايشان بنده نبودم، شب، آخر شب، آقازاده رفته بود، اول شب حال ايشان خوب بود، سالم سالم
ن خويشاوند بوده بودند. دوستانشان همراه با سيد قرشي كه مؤلف تفسير قاموس قرآن است و با ايشا

خواهم بخوابم. همه را بيرون كرده  اند. آقا فرموده بودند: همه بلند شويد و برويد مي جا بوده است آن
بودند. يكي دوساعت بيشتر نگذشته بود كه صداي نَفَس نَفَس زدن شريف ايشان بلند شده بود. 

د: هيچ. گفته بود: پس چرا نَفَس پسرشان آمده بود و گفته بود: آقا چه ناراحتي داريد؟ فرموده بودن
  ». خوب! مي خواهم جان بدهم«زند. فرموده بودند:  شما تند تند مي

  ترك من خراب شبگرد مبتال كن       به بالين تنها مرا رها كن  هرو سر بن  
  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن       دردي است غيرمردن كان را دوا نباشد   
  در كوي عشق ديدم       با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن در خواب دوش پيري   
  گر اژدهاست بر در، عشق است چون زمرد       از برق اين زمرد هين دفع اژدها كن   
  بس كن كه بي خودم من ور تو هنر فزايي        تاريخ بوعلي گو، تنبيه بوالعال كن   

  
   ها: پي نوشت

مقاله از حضرت آيت اهللا نجابت رضوان اهللا تعالي عليه شده است، هايي كه در اين  ي نقل قول *همه
ي  هاي مختلف ايشان در حوزه اي پياده شده است كه از درس بي كم و كاست از نوارهاي پراكنده

ي  كوچكي است از انبوه  ها گوشه شود. اين شيراز نگهداري مي در شهيد محمدحسين نجابت ةميعل
ي اين  ها از قدرت نگارنده و از حوصله اي كامل آنصي قاضي كه استقي آقا سخنان ايشان در باره
  مقاله خارج است.    

     


