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 نويسد:مرحوم محدّث نوري رحمة اهلل عليه مي

باود هه به ممي  ترتيب اي در مقام و فضل  ييار  عاوورا اي  نتهه حاز  اممي  ات  هه اي تخ  احادي  ددتيه مي

و  صّلي اهلل عليهييار  و لع  و تلمم و دعا اي حضر  احديّ  للّ  عممهه  به لررزي  امي  و اي او به اات  الخريي  

در چهل روز یا كمتر در برآورده شدن قضاي حاجات و مداومت به آن رتليد  و به حسلب تبربه   آله و تللّ 

 .نظير استعادي بینيل به مقاصد و دفع اَ

 وود:مواظر  بر آن امري ات  هه در ذي  به آن اوار  مي ليت  احس  فوايدِ

مرحوم حالي ممحس  ي دي هه اي نيتان مباوري  نبف اورف ات  و پيوتهه مشغول عرادا  و ييارا   نق  نمود  

ي امي  حالي محمد علي ي دي هه مرد فاضلل  صللالحي بود در ي د  هه دازماغ مشللغول امر آار ِ اود بود و ثقهاي 

 برد. ي د هه در آن لماعهي اي صلحا مدفونخد و معروف ات  به م ار  به تر مي ي اارجِما در مقرر وب

رفهخد. تا آنته رفيق او ب رگ ود و وغ  ياي بود هه در هودهي با م  ب رگ ولد  و در ن د ي  معل  ماو را ممسلايه

عشاري )مالياتي حتوم ( را پيش گرف  تا آنته اي دنيا رف  و در ممان مقرر   ن دي  محلي هه آن مرد صالح بيهوته 

 هرد  دف  ود.مي

   نمود.ي اود را در اواب ديد و او را در ميأتي نيتو مشللامدهمهر اي ي  ما  نگذولهه بود هه مرد صلالح رفيق آلود 

با  و ولخات ر و باط  هار تو را اوب ميدان  و پايان يندگي تو و ظاممي را پس به ن د او رف  و گف : م  پيرامون تو

 هدام عم  به اي  مقام رتيدي؟! ا؛ پس بگو بف رتوله به اعمال و رفهار و وغ  تو  گمانِ نيتي و تعاد  در تو نمي

ودم و اي پس اي مرگ تا ديروي گرفهار  ليت  ديروي ممسللر اتللهاد اوللرف گف : چخان اتلل  هه گفهي! م  در عذاب ب

 اي او دور بود. 1و اوار  هرد به موضعي هه دريب صد يراعاند  او را در اي  متان دف  هرد  حداد فو  ود و

                                 

 انگشهان ل فرمخگ معي  . مر يراع برابر طول ابهداي تاعد دت  تا تر1ِ



د ي توم امر فرمودنته مرتره او را ييار  هردند و در مرتره السّممعليهفا  او حضر  ابي عرداهلل الحسي  در ولب و

 2تا عذاب اي اي  دررتهان دور وود. پس احوال ما دگرگون ود و در آتايش و نعم  و نيتويي درار گرفهي .

ا  ي او رپس به دنرال مغاي   دانس وخاا  و محله او را م  نميمرد صالح اي اواب براوات . او حداد آمخگر را نمي

 افهاد تا ترانبام او را ياف .

 اي او پرتيد:

 اي بود؟براي تو يوله -

 .(و به ممان متان اوار  نمود)آري. ديروي وفا  هرد و او را در فمن متان دف  هردي   -

 مشرّف ود  بود؟ السّممعليهاو به ييار  امام حسي   -

 نه! -

 نمود؟ذهر مصازب ايشان را مي -

 نه! -

 مبلس تع يه داري داو ؟ -

 !نه -

 لويي؟آنگا  حداد پرتيد: چه مي

   3آن ين بر اواندن ييار  عاوورا مواظر  داو . مرد صالح اواب اود را نق  هرد و لواب اصلي را وخيد:

 

 

                                 

گردد. و در اي  داتهان اي  اير به ولود  اما حسلابرتي آنان به ديام  موهول ميمايي عذابِ براي اي فاتلقان در عال  بري  رف  ميگامي به حتم . 1

تي هه مربوط به وفاع  اي بخدگان در ولام  ام  آن دررتلهان ود  ات   ضم  ايخته اي  دري  نق  ما با آيا  و روايا« السّلممعليه»لطف امام حسلي  

 مراح  مخهلف يندگي ات   داب  توضيح عقلي و نقلي ني  مي باود.

 77. حتاي  7. نب  الثادب. باب 2

 ياي اتامتليدالشلهداع عليه السلمم نام فريندانشلان را  و محر  حضلر  * ثواب بهر  مخدي اي اي  مه  را به ممه ي آناني تقدي  مي هخ  هه به احهرام

   Sm.Kheradmand@gmail.com                          وهدا و اتراي دو  هربم انهخاب نمود  اند و اهخون دتهشان اي اي  دنيا هوتا  ود  ات . 


