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  ري کشمبا عالماِن
  )ره(د عبدالکريم کشميرييعالم بزرگوار سآشنايي با 

ق در يک خانواده کامالً ه ١٣٤٣ يت اهللا کشميري در تاريخآدالعارفين جناب سي 
  بزرگوارش طرف پدر و جدازجهان گشود،   بهچشمروحاني و سيادت در نجف اشرف 

اهللا يةآ بزرگفقيه   بهو از طرف مادر حسن کشميري سيداهللا يةآعلم و عرفان  ةاعجوب به
دد سيمنتسب بوديالوثٰقة عرواحب کتاب کاظم يزدي صمحم .  

دنيا آمد و پس از   به علي کشميري بود که در کربالمحمدد  استاد سيپدِر وي
ت د و روحانيزهد و تعب  به کاظم يزدي شد ومحمدد اهللا سييةآمراحل تحصيل، داماد 

  .معروف بودند
 تعبير آن ،دست من است و پاره شد  بهشبي در خواب ديدم تسبيح: اد فرمودنداست

د حسن افتد و سي  ميرود و بين اقوام فاصله  ميبزرگ قوم شما از دنيا: را پرسيدم گفتند
فرمودند  مييشانا پدري استاد بود و استاد در مورد کشميري جد :ما خيلي جد 

يي که شيخ عبدالکريم حائري وقتي در درسش االمنظر و زيبا روي بودند تا ج وجيه
  . بنشينمي جمالشاتماش  بهه کنم يادرسش توج  بهدانم  نمي:گفت  ميکرد  ميشرکت

  کاظم يزدي بود ومحمدد اهللا سييةآه  صبي.منه بودؤمادر استاد زني پاکدامن و م
رت حض  بهريشه سيادت ما: فرمودند  مي سيادت خودةحضرت استاد در مورد شجر

 قمي ما اصالً. رسد که در قم مدفون است  مي)ع(ي مبرقع فرزند بالفصل امام جوادموٰس
نام   بههند رفتند که يکي از آنان بسيار ممتاز و فرزانه بود  بههستيم لکن اجداد پيشين ما

کنند   ميي او نذراد حسين قمي کشميري که االن قبرش در کشمير هند است و برآقا سي
  .کنند  ميرتو قبرش را زيا
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ت مادر و پدر رمحبدوران کودکي را در دامان پ عبدالکريم کشميري سيداهللا  آيت
ماتي حوزوي در  خانوادگي تحصيالت مقدةسپري کردند و مطابق کشش دروني و سير

مات فارسي و عربي را بدو ابتدا والدش دروس مقد. ي سنين خردسالي آغاز شداابتد
 نجف همچون ةحوز زعالي سطح را از اساتيد مبرط و  پس متون متوس.آموخت

 محمد، شيخ )مکاسبدرس (ي لنکراني و شيخ راضي تبريزي  شيخ مجتٰبآياتحضرات 
آخوند  ةذ حسين تهراني از افاضل تالممحمدشيخ ) رسائلدرس ( يمٰنؤتقي بهجت م

 يشيخ صدرا بادکوب) سبزواري ةمنظوم( حاج فيض خراساني) االصوليةاکف( خراساني
  . فراگرفت را)اسفار( و شيخ عبدالحسين رشتي) فلسفي متون(

 کهن نجف ة حوزاساتيددر اوان جواني در دروس عالي خارج فقه و اصول 
 محمدد عبداالعلي سبزواري، شيخ علي د ابوالقاسم خويي، سييات عظام سيآهمچون 

تحصيل   بهت و تالش شگرفبروجردي و ميرزا حسن بروجردي حاضر شد و با جدي
اهللا خويي يةآت گمارد و در اندک زماني اجازه اجتهاد از معارف اسالمي هم علوم و

  .دريافت نمود
ةحجالسي کشميري فرموده بوداآق  بهاهللا خويييةآ: ي نقل کردالم مرو:  
  »حرم عليک التقليد«

ز شائق بود و در يتحصيل علوم ظاهري در فراگيري علوم غريبه ن همزمان با
جفر، علم اعداد، : ي علوم غريبه چوناه ها و اوقات مقتضي بسياري از رشته فرصت

ءعات و اسماتکسير، حروف، زبر، منبيات و مرباهللا را از افراد متعدر د فراگرفت و تبح
  .خاصي در آنها پيدا کرد

سزايي   بههمزمان با تحصيل، در تدريس علوم مرسوم حوزوي نيز مهارتوي 
 يازده مورد در روز  بهدر متون فقهي، اصولي و فلسفيوي تدريسي  چنانکه دروس ،داشت

ر رايف علمي اين کتاب تبحظ و هضم دقايق و االصول و فهميةدر تدريس کفا. رسيد مي
 ةمطلب عميق و پيچيد: (هاي علمي گفته بود  چنانکه يکي از استوانه،اي داشت ويژه

  .)ن شده استرده و با آنها عجيکفايه در گوشت و پوست و خون آقاي کشميري نفوذ ک
 چنانکه ،ت باطني وي نيز در دروس ظاهري معروف بودثير معنويت و نورانيأت

صورت   بهميان شاگردان و دوستداران وي مشهور بود که در محضر ايشان نبايد در
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دو مرجع بزرگوار   بهانتسابش از دو جهت. شوند  مي چرا که ايشان آگاه،جنُب ظاهر شد
تي از سال طوري که مد  به عصر، وي را بسيار محبوب و مقبول ساخته بودو معروف

شتابستان را در حرم حسيني در جايگاه جد 
ام اعياد نيز ايستاد، در اي  مي جماعتةاقام به

چنانکه در . کرد  ميشکوهي اقامه نمازهاي با
ت کثرت فطر از شد يکي از نمازهاي عيد

نفر ٣٠ي  مصلّةت و وسعت منطقجمعي 
  .پرداختند  ميتکبير گويي نماز وي  بههمزمان

  با اجازه اساتيد خوديدر مسائل معرفتي و سلوکي نيز همزمان با سير مراتب عرفان
اد برخي د هاشم حد چنانکه مرحوم سي،ت گماردخي سالکان همرتربيت و راهنمايي ب به
  .داد  ميآنها دستور ذکر  بهسراغ وي فرستاده و ايشان  بهرا

 کربال  بهايشان ايام تعطيلي حوزه: کرد  مياهللا کشميري نقل يکي از نزديکان آيت
شان کرديم ولي   مختصري گرفته در کربال تقديمةرفتند و يکي از سالها ما شهري مي

شهريه را برگردانيد : اش متغير شد و فرمودند ايشان وقتي فهميد شهريه است چهره
تحقيق   بهشما! آقا: عرض کرديم! حث نداريمام تعطيل است و ما درس و بون ايچ

توانم   نميبرگردانيد من: فرمودند. مشغوليد و اشکالي ندارد از شهريه استفاده کنيد
  .استفاده کنم

ام ةام حسين، روزي از مرحوم کشميري درباردر اوائل زمامداري صدالؤ سصد 
  . است او سگ گزنده يعني»ِانه کلب عقور«: فرمايد  مي وي،شود مي

دهد که نام وي در ليست سياه دستگير   ميالعچند روز بعد يکي از نزديکانش اطّ
سراغ وي خواهند آمد، بدين سبب ايشان تمام خانه و   بهزودي  بهشوندگان داخل شده و

  ولي از،کند  ميايران مهاجرت  بههمراه خانواده مخفيانه  بهاش را رها ساخته و زندگي
 عراق در پاسگاه بازرسي، تمام نوشته جات و دفاتر وي که بخت بد در مرز ايران و

شود و   ميبود ضبط) ي طالقانيتقريرات درس اخالق شيخ مرتٰض( ترين آنها دفتر مهم
کند، از آن سوي در نجف   ميدست خالي وارد ايران شده و در شهر قم اقامت ايشان با

  .سازند  مياناشرف هم مزدوران بعثي منزل وي را غارت کرده و سپس وير

 ةحضرت استاد در مورد شجر
ريشه : فرمودند سيادت خود مي

ي مبرقع حضرت موٰس سيادت ما به
رسد   مي)ع(فرزند بالفصل امام جواد
 .که در قم مدفون است
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گيري را انتخاب کرد، طوري  قم شيوه انزوا و گوشه  بهمرحوم کشميري پس از ورود
ت مديدکه در اين مد شناخت  نمياي، کسي وي را هجز عد.  

م له در ايران نيز مطابق روال پيشين معظّ
ه پرداخته و در اين دتربيت نفوس متعد  بهخود

ن راه اب فاضل را در ايت تعدادي از طلّمد
حمداهللا از ذخاير معنوي   بهراهنمايي نموده که

 در عين حال .روند  ميشمار  بهه علميةحوز
روي عموم سالکان و   بهدرب منزل وي هميشه

ويژه اواخر   بهطالبان حق باز بود و وي گاهي با بيان مطالب معنوي و بيشتر اوقات
  .پرداخت  ميدوستارشاد و راهنمايي پويندگان راه   بهسکوت دائمي خود با

به نجفة عمومي حوزاگرچه در آن زمان جو  عرفان و تهذيب ةت بر عليه مقولشد 
هام صوفي گري رايج اس و بازار تکفير و اتّمعناي خاص خود ملتهب و حس  بهنفس
هام ار مازندراني و مرحوم آقاي ميرزا علي قاضي اتّ عبدالغفّسيدمرحوم   به چنانکه،بود

جهت کشش عميق دروني و   بهاين حال مرحوم کشميري گري زده بودند با صوفي
خاطر   بهه داشت واين امر بسيار توج  بهاوان خردسالي  باطني و استعداد شايان ازةجاذب

چنانکه خود. داد  ميي بسياري بدو رويطهارت باطن و سيرت پاکيزه الهامات غيرعاد 
  :فرمودند مي

جايي برويم ولي من اصرار   بهسوار ماشيني شويم وبار با پدرم خواستيم  يک”
 کردم  نميمن قبول: گفت  مي هرچه پدرم،شوم  نميسواررا کردم که من اين ماشين 

  .“ما رسيد  بهکه آن ماشين رفت و اندکي بعد خبر تصادف آن ماشين تا اين
ش صاحب  جدةمدرس) (دسي(  سال نداشت و در مدرسه٨ يا ٧امي که ي در ايحتّ

ه پيري روشن ضمير و بازي باهم سن و سالهاي خود اشتغال داشت مورد توج  به)عروه
  :وي فرمود  به طوري که روزي خطاب،ي طالقاني واقع شده بودنام شيخ مرتٰض  بهدل پاک
  .“ات پر از نور است هخوري، تو کلّ  نميدرد بازي  بهتو! آي پسرک”

  :رمودف  مي استادش آقاي قاضيةمرحوم کشميري دربار

آقا سيد افضل حسين 
هندي يکي ديگر از استادان 
معنوي ايشان بود که در 

ي براي زيارت اوقات خاصّ
 .آمد در نجف اشرف مي
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 شان که روضه بود  گاهي در منزل، بودندفرز  به پدرةمن مثل عالق  به ايشانةعالق”
خواندم،   ميماندم و موقع نماز پشت سرش نماز  ميرفتم و پس از رفتن همه مي

  .“آقاي قاضي مرد الهي و ملکوتي بود
تصريح خود حق بزرگي از لحاظ معنوي و عرفاني بر گردن   بهاستاد ديگري که

  . بودي طالقانياهللا شيخ مرتٰض شان داشت مرحوم آيتاي
ي طالقاني را که حاصل سالها مرحوم کشميري تقريرات دروس اخالق شيخ مرتٰض

فانه در جريان سأرشته تحرير درآورده بود که مت  بهتدريس مسائل اخالقي و معنوي بود
  .دمورين بعثي مصادره گرديأط مايران در مرز عراق توس  بههجرتش

 ةذاد بود که خود از تالم هاشم حدسيدز ديگر استادان عرفاني وي مرحوم آقا ا
امر تربيت   به علي قاضي بود و پس از وفات استادسيدبرجسته و کامل مرحوم آقا 

هعد ت گمارده بوداي از سوخته دالن و سالکان هم.  
ن اموردششان در ياهللا شيخ علي اکبر اراکي بود که ا استاد ديگر ايشان، آيت

آقاي اراکي مردي فاضل، عارف، قوي و صاحب رياضت ولي در عين حال : فرمودند
 .شناختند  مي اصوالً علما وي را کمتر،بر وي بود کتوم بود و احتمال علم بر اسم اعظم الهي

  .ماند ميان حوزه و مردم باقي وي گمنام و ناشناخته در
 معنوي ايشان بود که در اوقات  افضل حسين هندي يکي ديگر از استادانسيدآقا 

  .آمد  ميي براي زيارت در نجف اشرفخاصّ
استاد ديگر مرحوم کشميري از مرحوم آقا شيخ علي زاهد قمي دستور خاص 

ار مازندراني دستور ذکر يونسيه و از مرحوم شيخ  عبدالغفّسيد و از آقا قرآنتالوت 
اهللا قوچاني  قدر و از شيخ ذبيح ة حسين کمپاني اصفهاني دستور قرائت زياد سورمحمد

ذکر مخصوص آنجا را اخذ کرده بودالم و دستور زيارت قبرستان وادي الس.  

  مکاشفات
سبب تهذيب و صفاي باطن و رفع حجب، مکاشفت و   به که اهل معرفت رايياز آنجا

وضات  فيةدهد و مشاهدات رحماني از چشم  مياختيار دست اختيار و بي معاينات با
شود، حضرت   ميرسد و معاني و حقايق برايش کشف  ميشهود  بهجمالي و جاللي



  آشنايي با عالم بزرگوار سيد عبدالکريم کشميري با عالماِن کشمير  ٧٠١

  

 چند نمونه اشاره  به.ي که قابل حصر نبودحد  بهاستاد از اين نعمت برخوردار بودند
  :شود مي

کسوت اهل   بهنام شيخ مالک بود که در ظاهر  بهنجف شخصي در: فرمود  ميخود
من در وادي : من گفت  به روزي، ولي داراي بصيرت و معرفت باطني بود،علم نبود

کن، من هم قبول  من اقتدا  بهخوانم تو هم با من بيا و  ميالم زيارت امام حسين راالس
 العين مقابل خود يأر  بهخوانديم من کربال را  ميکردم، وقتي که همزمان زيارت عاشورا

  .ديدم مي
فاق افتاده است و بيشتر احضار ارواح بارها در ايران و عراق برايم اتّ: فرمود  مينيز

  .دهم  ميکنند و من گوش  ميبينم که آنها صحبت  مياوقات آقاي قاضي و پدرم را
را بر اثر رياضت خاص و مراقبت  و ايشان نيز قدرت استخاره خوبي داشتند که آن

اهللا شيخ علي يةاش آ دست آورده بودند و آن از طريق استاد معنوي  بهاي که داشتند ويژه
  .او عطا شده بود  بهاکبر اراکي

  هاي عرفاني نکته
 صالد روح از جسم و اتّ آن تا يک سال سبب تجرةقرائت ذکر يونسيه در سجده و ادام

  .شود  ميشدن چشم برزخي ارواح و باز به
$« ةقرائت سور .١ ¯ΡÎ) $ oΨ óstF sù y7 s9 $ [s÷Gsù $ YΖ�Î7•Β ∩⊇∪«براي رفع حجابها بسيار خوب است١ .  
دعاي ( ولي در دعاها از ،ثوره همه خوب هستندأقرائت ادعيه و اذکار م .٢

  بيشتر استفاده»وم يا قييا حي« شب و در اذکار از ذکر  در صبح و)يستشير
  .کردند مي

امام بسيار   بهت هديهني  به)ع( نور در حرم امام رضاة مرتبه آيچهارصدتالوت  .٣
  .ر استثّؤم

ار يمنين بسؤارواح م  به آنة توحيد و هديةقرائت يک حمد و يازده مرتبه سور .٤
  .ر استثّؤم

                                                   
  .١آيه , )٤٨(فتح   .1
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 )ع(امام جواد ه بت هديهني  بهدر زمان هجوم مشکالت قرائت سوره و يا ذکري .٥
  .ستر اثّؤم

  .ر استثّؤبراي حديث نفس ذکر تهليل بسيار م .٦
  .گيرد  مينفي خواطر صورت) مراقبه( با انجام و مداومت عمل .٧
ر ؤثّم ت حافظه بسيارالکرسي در روز براي تقويية مرتبه آبيست و يکقرائت  .٨

  .است
  . از آنها بودهاي ديگر که اين تعدادي که ذکر شد مقداري نيز نکته

  . سال کسالت داشتند و چند بار هم سکته کرده بودنددهاستاد قريب 
 در قم سکتههجري  ١٤١٩ رمضان ين چراغ هديت در اواخر ماه مبارکاآخراالمر 

 سهدهند و حدود   ميبيمارستان شرکت نفت تهران انتقال  بهيشان رااکنند، دوستان  مي
در خورشيدي  ١٣٧٨ ماه  فروردين١٨ که در روز چهارشنبه يناهوشي بودند تا  ماه در بي

  .اهللا شتافتءلقا  بهسالگي ٧٤سن 
اش نماز  اهللا بهجت بر جنازهةي شريفش، حضرت آةبعد از تغسيل و تکفين جناز

د  جنب قبر ديگر تلميذ آقا سي)س(گزاردند و در قسمت باال سر حرم حضرت معصومه
  .دفن نمودند وي رايي ا حسين طباطبمحمدد امه سيعلي قاضي يعني علّ

 


