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مقدمةچاپدوم

شمسي) 137ë Ç قمري 1ê17 رمضان (ششم روزي چنين در قبل سال پنج
جلسه تنظيمكننده سمت كه محبوبعليشاه تابنده علي حاج آقاي حضرت شادروان
سال آغاز در ا كنون كردند/ رحلت داشتند, عهده به را صالح يادنامه كتاب و يادبود
تجديد افتخار از قسمتي و ميشود اقدام كتاب اين دوم چاپ به ايشان رحلت ششم
او درگاه به الهي توفيق اين از كه است افكنده سايه كمترين بنده اين سر بر چاپ
و مطالب تنظيم در و شده اضافه جديد نكات مختصري چاپ اين در شكرگزارم/
شود/ داده تغييري متن در اينكه بدون است, آمده عمل به اصالحاتي فصلبندي

درخÇواست Gد جدÇم بÇود شÇده درخواست اثر اين تهيه بدو در كه همانطور
حÇضرت از ي اصÇخ گÇفتار و پÇند يÇا و خÇاطره Hشخص كه سروراني كليه ميشود

گردد/ درج عنداالقتضا¾ سوم چاپ در تا دارند مرقوم دارند, صالحعليشاه
ساير و حقيقت انتشارات مسÆول مدير پازوكي شهرام دكتر آقاي از خاتمه در
همچنين و دارم را تشكر كمال نمودهاند, اقدام آن چاپ به كه انتشارات يان متصد
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حسننيت و عالقمندي كمال با كه خواجه چاپخانه مدير خواجه آقاي زحمات از
حاصل امتنان نهايت چاپخانه كاركنان كليه و كردند نظارت چاپ مراحل تمام در

است/
مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج
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مقدمةحضرتآقايحاجعليتابنده

Ôلاتوك عليه و Ôاستع� به حoو الر aن الر ب«Ëاهللا
اهللا آل آله ع� و رسولاهللا ع� Ôالم والس لو¸ والص ا¡مدهللا

نعمت و ساخت ر منو ايمان نور به را ما دلهاي كه ميگويم سپاس را خداوندي
الم عليهمالس بزرگوار آن جانشينان و فرزندان نفر يازده و ابيطالب بن علي واليت

داشت/ ارزاني ما بر را
حسينيه كتابخانة تحريرية هيأت طرف از تابنده علي ناچيز حقير اين بعد, و
يكÇصدمين بÇهمناسبت كه يادنامهاي بر مهاي مقد تا يافتم مأموريت سليماني امير
پدر اجازه با كه ثراه طاب صالحعليشاه آقاي حضرت معظم جد و مولي× ميالد سال
سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حضرت بزرگوارم, مقتداي و مولي× معنوي, و صوري
ليÇن او يادنامه اين چون و بنويسم/ ميگردد, منتشر فداه روحي رضاعليشاه تابنده
ابÇتدا¾ كÇه است مÇناسب لذا است, كÇتابخانه ايÇن جÇانب از منتشر مستقل  كتاب

دارم: معروض Âذي آن كتابخانة و حسينيه تاريخچة از مختصري
مÇجالس بÇراي عÇضدالمÇلك مÇرحÇوم بÇههمت ابÇتدا امÇيرسليماني حسÇينيه
مصطفي امير مرحوم ط توس Gبعد شد/ داده اختصاص مذهبي اجتماعات و سوگواري
رسيدگي تحت ايشان وصيت طبق و وقف عليه رحم¹اهللا لطنه مشيرالس اميرسليماني
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ف تأس كمال با اما گرديد/ واقع رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت
مÇجالس از HمومÇع و بÇود تÇهران اهÇالي هÇمه ه وردتوجÇم كه متبر ك مكان اين
قمري 1ê00 سال عاشوراي شب در ميشدند, مستفيض آن در منعقده سوگواري
عبا¾, آل خامس عزاداري مجلس خاتمة از پس شمسي) 13ë8 آذر نهم (مطابق
مخالفين و مغرضين طرف از و عمدي ميگويند Hغالب كه شد شديدي حريق دچار
آن در گرديد/ آن به مربوط وسايل و ساختمان رفتن بين از باعث و است بوده
خارج در معالجه براي فداه روحي رضاعليشاه آقاي جناب بزرگوارم پدر كه هنگام
ولي گرديدند متأثر فوقالعاده مÆلم, خبر اين شنيدن از ميبردند, بهسر كشور از
در و نشÇود تÇعطيل وجه بههيچ مذهبي جلسات و سوگواري مراسم دادند دستور
بنا تجديد بهتري وضع با را آنجا كه گرفتند تصميم و يابد/ ادامه بدان وصل منزل

شود/ جديد ساختمان پيريزي به شروع كه دادند دستور همانجا از لذا  كنند,
نيز آن مخارج و شد شروع ايشان دستور از پس بالفاصله حسينيه جديد بناي
كÇمك وسÇع بهقدر نيز دوستان ديگر و ميگرديد پرداخت معظمله توسط ̧ عمد
و تابنده شكراهللا مهندس آقاي محترم عموي نيز را آن ساختمان مهندسي  كردند/
ايراني نعيم د محم آقاي و گرديدند عهدهدار جذبي عليرضا مهندس آقاي همچنين
معمار هاشمي د محم حاج و نمودند سرپرستي را تعميرات به رسيدگي نيز  كاشمري

شدند/ ساختماني امور ي متصد
تغييراتي با و شروع سابق نقشة همان با حسينيه جديد ساختمان ترتيب بدين
كه بود آن گرفت صورت ساختمان جديد نقشة در كه تغييراتي از يكي يافت/ ادامه
راست بهطرف نيز حسينيه قبلة جمله از و دارد تيامن قدري تهران منازل قبلة چون
براي متوالي روز چند Hشخص سفر از مراجعت از پس والد آقاي حضرت بود,  كج
تعيين را آن خط و فرمودند دقت معرف¹القبل¹ كتب و قطبنما روي از قبله تعيين

ميباشد/ راست به Öانحراف بدون قبله ا كنون كه  كردند
و ايشان حضرت مستقيم نظارت با سال دو طي از پس حسينيه بناي باالخره
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قÇمري هÇجري 1ê02 ال وÇش ل او پنجشنبه روز در و يافت اختتام برادران همت
با مذهبي جشن و مراسم طي بود, فطر عيد روز كه شمسي 13ì1 تيرماه 21 مطابق

گرديد/ افتتاح معظم پدر حضور
بخش آنكه فوقاني طبقة كه است آن حسينيه جديد ساختمان مزاياي جمله از
مساحت به مطالعه تاالر يك شامل و است/ شده منظور كتابخانه براي است وسيعي
انÇبار اطÇاقهاي و مÇترمربع ê0 حÇدود وسعت با جدا گانه دفتري و متر 1ì*10
ماه آبان 1ì (مطابق قمري 1ê03 سال م محر 20 تاريخ در كتابخانه اين ميباشد/
لين او Hشخص ايشان حضرت و شد افتتاح رضاعليشاه آقاي جناب ط توس (13ì1
آن از پس فÇرمودند/ اهدا¾ بود, ديگر كتاب چند و مجيد قرآن شامل كه را  كتب
كÇتابهاي كÇردند/ اهÇدا¾ نÇيز ديگÇري كتابهاي ر, خي دوستان و برادران از هاي عد
ا كنون كه شد خريداري كتابخانه براي كتاب خريد مخصوص بودجه از نيز ديگري
كتب جلد هزار 12 حدود داراي آن, تأسيس تاريخ از سال ë از بيش گذشت از پس
و انگليسي عربي, فارسي, زبانهاي به علمي و اجتماعي و ادبي و عرفاني و ديني

ايÇن در است/ شÇده اخÇذ (1931 Ç 1851) ديÇويي ملويل آن مبتكر نام از كه كتابداري در روشي :Dewey /1
شÇماره گÇذاري 9 ,/// ,2 و 1 نه گÇانة: ارقام با كه ميشود تقسيم اصلي طبقة 9 به انساني اطالعات همة روش
اين به ميگيرد; قرار است همه بر م مقد كه صفر شمارة با طبقهاي در داير¸المعارفها مانند مواردي و ميشوند

گويند/ نيز اعشاري" "روش كتابداري روش

ط توس كه است ديويي1 روش به كتابها ترتيب و تنظيم سيستم ميباشد/ فرانسه
صبح روزه همه همگاني مطالعة و مراجعه براي و است گرفته صورت  كارشناسان

است/ آماده عصر و
كÇه مÇيباشد تحريريه هيأت يك و امنا¾ هيأت يك داراي مذكور  كتابخانة
دو ماه هر مورد برحسب مذكور هيأتهاي ميباشند/ دانشگاهيان و فضال¾ از Gا كثر
و توسعه جهت الزم برنامههاي و رسيدگي كتابخانه امور به و داده جلسه تشكيل بار
د يÇس آقÇاي مÇحترم برادر نيز را كتابخانه مديريت مينمايند/ بررسي را آن بهبود
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هستند عهدهدار ميباشند, فضال¾ از و دانشمند برادران از كه علوي دانشور فضلاهللا
هÇم امÇنا¾ هيأت در و ميباشند آن نظم و حفظ و كتابخانه امور مراقب Âكام  كه

دارند/ شركت
و نشر بود, شده منظور كتابخانه برنامههاي جز¾ ابتدا¾ از كه وظايفي از يكي
با است مقارن قمري 1ê08 سال چون و است/ عرفاني Hخصوص ديني كتب ترويج
طي لذا ثراه, طاب صالحعليشاه آقاي حضرت بزرگوارم جد ميالد سال يكصدمين
تحت كه را كتابي لين او كه شد آن بر كتابخانه تحريريه هيأت ل, مفص مذا كرات
ايشان جناب براي يادنامهاي Hك تبر و Hن تيم ميشود, منتشر مذكور هيأت نظارت
بزرگوارم والد مولي حضرت س مقد پيشگاه از استجازه با نيت اين اجراي در باشد/

شد/ اقدام مقاالت و مطالب تهية به ايشان, حضرت تشويق و تأييد با و
شريف عمر از زيادي ت مد كه سلطانپور آقا حاج جناب م مكر دايي از ابتدا
شايستگي حيث اين از و بودهاند صالحعليشاه آقاي حضرت خدمت در را خويش
و گرامي عموي از سپس فرمايند/ تقبل را حال شرح بخش كه شد تقاضا داشتند, تام
پيشنهاد بار لين او ايشان خود كه حفظهاهللا تابنده نورعلي دكتر آقاي جناب دانشمند
نيز را مقاالت ساير مقالهاي نوشتن ضمن كه شد تقاضا دادند, را يادنامه اين چاپ
دو ايÇن موافقت با الحمدهللا كه دارند اظهار را خويش اصالحي نظرات و خوانده
خويش عزيز عموي و دايي از شمرده, مغتنم را فرصت اينجا در شد/ انجام بزرگوار
بÇرادر از بÇايد هÇمچنين ميكنم/ قدرداني و تشكر مذكوره, زحمات قبول بهدليل
مطالب اين تنظيم و تهيه در كه كنم ر تشك علوي دانشور فضلاهللا سيد آقاي دانشمند

داشتند/ مبذول كافي سعي
آقÇاي جÇناب مÇحضر درك كÇه اخوانÇي آقايان از نيز خاطرات بخش براي
ارسÇال را خÇود مسموعات و خاطرات كه شد تقاضا بودند, كرده را صالحعليشاه
ارسال خود وسع حد در مطالبي هريك شده, مواجه آقايان ا كثر اجابت با كه دارند
برخي مطالب, تطويل از اجتناب براي و شد تنظيم و جمعآوري همگي كه داشتند
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و فرستادند مطالبي كه برادراني همة از گرديد/ مندرج يادنامه در و انتخاب آنها از
ميكنم/ تشكر كردند, ياري را ما مهم امر اين در

آقايان م مكر برادران ط توس كه صوتياي نوارهاي از ايشان بيانات بخش در
و تحرير واالنيا كريم آقاي و شده ضبط حضرتي علينقي و قانعي اشرف علي د سي
البته شد; استفاده آنها تنظيم و د مجد وارسي و مطابقت از پس بودند, كرده استنساخ
فقط و حفظ ايشان حضرت كالم لحن است ر ميس كه آنجا تا كه بود اين بر سعي
از هÇم مÇطالب تكرار گردد/ منظم مطالب ر تأخ و م تقد و حذف رات مكر برخي
قصد بدون سخنرانيها و نبودند آن از مطلع و كردن ضبط آماده ايشان كه بود آنرو
مربوط تكرارها حذف لذا بودند/ متفاوت هم حاضرين است, بوده معمول بهطور و
و شد ا مهي ترتيب بههمين نيز ديگر بخشهاي مطالب/ نه است كلمات و لغات به
مÇدير خواجه حسن آقاي گرديد/ چاپ آمادة يافته, اختتام Hتقريب يادنامه مطالب
آراستند طبع حلية به را كتاب تمام, محبت و استقبال با نيز خواجه چاپخانة محترم
است الزم باشد/ مشكور نيز چاپخانه اين كاركنان ساير و ايشان زحمات انشا¾اهللا  كه
قÇدردانÇي نمودهانÇد, زحمت قبول انحا¾ از بهنحوي هريك كه برادراني ديگر از
سÇالمتي و خÇدمت تÇوفيق درخÇواست آنÇان بÇراي متعال قادر پيشگاه از  كرده,
دارنÇد يÇادنامه در درج قابل خاطراتي يا مطالب كه هم برادراني ساير از مينمايم/
آنها درج توفيق كه مطالبي ساير با تا داشته ارسال را خود مطالب كه ميشود تقاضا
در است, شÇده حÇفظ مÇخصوصي آرشÇيو در و نÇيافتهايÇم يادنامه چاپ اين در را
حضرت كه بدارم عرضه Gرتذك ميدانم الزم اينجا در گردد/ مندرج بعدي چاپهاي
لين او كه من خواهر سه و تابنده د محم كوچكم برادر و من به صالحعليشاه آقاي
از ميفرمودند, نوازش و داشتند محبت و لطف كمال بوديم ايشان نوههاي رديف
عزيزم برادر از Hضمن بوديم/ حضورشان در ايشان منزل در اوقات غالب اينرو
جÇمعآوري در بÇزرگوارمÇان پÇدر دسÇتور اجراي در كه تابنده د محم حاج آقاي
و كرده تشكر نمودهاند, كمك امور ديگر و چاپ مات مقد نمودن فراهم و مقاالت
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فداه ارواحنا بزرگوارم موالي و پدر اوامر اجراي در را وي توفيق منان خداوند از
باشند/ بزرگوار آن لطف مورد ابق فيالس كما اميدوارم و خواستارم

تحريريه هيأت كه هستم مستدعي بزرگوارم موالي و پدر پيشگاه از خاتمه در
خوانندگان تقديم ارزندهتر هديهاي تا فرمايند ارشاد و هدايت بعدي چاپهاي در را
بر را يادنامه در موجود لغزشهاي كه دارم تقاضا نيز خوانندگان همة از گردد/ محترم
نواقص رفع براي كه بررسي و نقد Áاحتما يا و پيشنهادي يا مطلب هر و ببخشند ما

گردد/ منظور بعدي چاپهاي در تا كنند ارسال دارند, آن اصالح و تكميل و

طرفهيأتتحريريه از

تابنده علي

با (مطابق قمري 1ê08 انيسال الث ربيع 11 تاريخ به

صÇدور سÇالروز با مصادف شمسي) 13ìì آذر 12

آقÇاي حÇضرت مÇعظم جد و مولي جانشيني فرمان

العزيز ه سسر قد صالحعليشاه



نوشتةحضرتآقايحاجسلطانحسينتابندهرضاعليشاه

Ò�¡ا الص Øو�تي هو و وليي هو حoو الر ن ×a الر ب«Ëاهللا

اهرينÇالط هÇآل و ÇTمد Çبينا ن و Çيدنا س �Çع Ôالم والسَّ Ô̧ لو والصَّ Ò� ÒXالعا ب ر هللا Ôا¡مد
H ß¡ا ص× لم Öعا Öنا و يَّ دال و× ×� ع و Ú Ò� ع تÖم ع ÖÇن ا â� الَّ كت م Öع ن رÔك Öشا Öنا� Öع ز Öوا ب ر , Òعصوم� ÒXا

مÇادرم و پÇدر و مÇن بÇر كÇه را تÇو نÇعمت شكر كه وادار مرا پروردگارا الم: عليهالس سليمان قول حكايت /1
صالح بندگان جزو خود رحمت به مرا و شوي راضي تو تا كنم درست كارهاي و آورم بهجاي داشتي ارزاني

/(19 آية نمل, (سورة درآور خود

/1 Ò â� ß¡ا ×الص ك ب×اد ع â| كتÇ Ò Öa رب â� Öل خ Öدا و Ôضي×ه Öرت
و صوري والد االعظم, نا مولي× تولد سال يكصدمين قمري 1ê08 سال بعد, و
بيدختي بيچاره حسن د محم شيخ حاج آقاي حضرت بي, سن برادران و فقير معنوي
بÇهياد شÇد گÇرفته تÇصميم ايÇنرو از مÇيباشد; العÇزيز ه رÇس س دÇÔق صÇالحعليشاه
حاوي يادنامه اين گردد/ منتشر و تدوين صالح يادنامه بهنام مجموعهاي آنحضرت
بعض يا حضرت آن به مربوط مطالب بعض و بزرگوار آن از مختصري تاريخچة
در هم خودم كه كردند خواهش برادران از جمعي و ميباشد/ بزرگوار آن نطقهاي
ديگÇران را حÇضرت آن حÇال شÇرح نÇوشتن البÇته بنويسم, يادداشتهايي اينباره

ميكنم/ ذ كر اختصار به اينجا در من و هستند عهدهدار
حÇاج جÇناب نوة و نورعليشاه علي مال حاج آقاي مرحوم فرزند بزرگوار آن
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و عÇلم نÇابغة در را ايشان حال شرح كه بود بيدختي سلطانعليشاه د محم سلطان مال
جماعت امام و جليل عالم صالح مال حاج مرحوم صبية ايشان مادر نوشتهام/ عرفان

بود/ بيدخت
هشÇتم ظÇهر نÇزديك چÇهارشنبه روز در صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب تÇولد
1890 ژوÄيه 1ë و شمسي 1270 تير 2ê مطابق قمري 1308 سال ¹الحرام ذيالحج
زمان آن معمولي مكاتب در را ابتدايي تحصيالت گرديد/ واقع بيدخت در ميالدي
د حمÇم الÇم آقÇاي خÇود خÇالوي و بÇزرگوار پÇدر نÇزد را ماتي قدÇم عÇلوم Gبعد و
ادبيت و عربيت علوم فرا گرفتن به نيز بزرگوار پدر و جد نزد سپس و صدرالعلما¾
پÇدر بÇهدستور بÇزرگوار دÇج درگÇذشت از پس و ورزيد/ اشتغال اصول و فقه و
كاشي د محم مال آخوند نزد و رفت اصفهان به تحصيالت تكميل براي عاليمقدار
قسÇمت سÇاير و آنÇها شÇرح و نمود ذ تلم اساتيد ساير و قشقايي جهانگيرخان و

است/ شده نوشته ديگران و فقير ديگر يادداشتهاي در ايشان حاالت
مأذون بÇزرگوار پÇدر طرف از فقرا جماعت اقامه براي 1328 شعبان 20 در
و تÇعيين ايشÇان بهجانشيني جليل والد طرف از 1330 سال رمضان در و  گرديد
مأمور حج مناسك انجام و عتبات بهزيارت و گرديدند ملقب "صالحعليشاه" بهلقب

شدند/
جناب خود, خالوي ه صبي با بزرگوار پدر امر به 1329 سال شعبان ماه 2ì در
و نمود ازدواج يافت, تولد 1317 سال اني ربيعالث سوم در كه صدرالعلما¾ د محم مال
ذيحجه 28 سهشنبه روز در تابنده سلطانحسين حقير فقير ايشان فرزند نخستين

شدم/ متولد 1293 آبان 2ë مطابق 1332
ربÇيعالثÇاني 17 در ثÇاني نورعليشاه علي مال حاج جناب ايشان بزرگوار پدر
جناب بزرگوارش پدر كه 1327 سال ل االو ربيع 2ì در و شد متولد قمري 128ê
صÇريح صÇن طÇبق رسيد, شهادت به Hمخنوق سلطانعليشاه د سلطانمحم مال حاج
در آنكه تا شد ل متحم زيادي زحمات و صدمات و گرديد مستقر پدر بهجانشيني
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هÇنگام كÇاشان در شÇدن مسÇموم بÇهواسÇطه 1337 سال ل ربيعاالو پانزدهم سحر
آقاي جناب و نمود پرواز قدس بهعالم پا كش روح كهريزك, در بهتهران مراجعت

گرديد/ ايشان جانشين جليلالقدر والد دستور به صالحعليشاه
اصÇالح و قÇنوات احداث و محل آباداني و خيريه امور انجام در جناب آن
و حÇدود آن آبادانÇيهاي و داشت بليغ د ج بزرگوار جد مزار ساختمان و قناتها
آن زحمات رهين قنوات بعض احداث و مزار تكميل و بيدخت آباداني Hمخصوص
اثر بر گناباد ساير بلكه بيدخت آباداني و شهرت و ترقي درحقيقت و بود بزرگوار

بود/ بزرگوار آن فوقالعاده زحمات
فرزندان تربيت و امور رعايت و آباداني و خيريه امور در مراقبت ضمن در و
هÇم گÇاهي و مÇيورزيد اشÇتغال نÇيز تÇفسير و فÇقه تدريس به فقرا¾, و فاميل و
و عمره و حج و معصومين ه مÄا مشاهد متبر كه اما كن زيارت براي مسافرتهايي
در و شÇده فÇارغالتÇحصيل فÇقير كه موقعي از و ميفرمود فقرا¾ حال به رسيدگي
فÇيض كسب و بÇوده خÇدمتشان در را سÇفرها غÇالب بÇودم, بزرگوار آن خدمت

ميكردم/
ابÇتدا و شÇده پيدا ايشان در پروستات عوارض شمسي 1332 سال اسفند در
از كÇه مÇجيدي عبدالمÇجيد دكتر آقاي نزد حيدريه تربت به ابتدايي معالجة براي
علي حاج آقاي منزل در معالجه براي روزي چند براي آنجا در و رفته بودند, فقرا¾
چÇون و بودم مالزمت در هم فقير فرمودند/ توقف ايماني, برادران از حسنزاده
و كامل معالجة Hعموم بودند, آمده عيادت براي كه اطبا¾ ساير و مجيدي دكتر آقاي
سهشنبه روز عصر حركت, گناباد به آنجا از لذا ميدانستند, الزم را تهران مسافرت
منزل در و فرموده حركت تهران به 1333 فروردين سوم مطابق 1373 رجب 17
كه داشتند اصرار همه و شده وارد لطنه, مشيرالس اميرسليماني, مصطفي امير آقاي
با لذا بود, بهتر ژنو و سوÄيس براي استخاره و كنند مسافرت خارج به معالجه براي
جÇهاني بهداشت سازمان در ژنو در كه فقرا¾ از حافظي حسين د محم دكتر آقاي
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را آنها ذبيحه ميشوند, بستري كه بيمارستاني در كه شد مذا كره و مشورت بودند,
غيرگوشت خورا ك فقط و نيست, روا ما براي Hشرع غيرمسلم ذبيحه چون نخورند,
يÇادداشتهÇاي در را آن شÇرح كه بياورند حافظي دكتر آقاي منزل از يا بياورند

نوشتهام/ بهژنو گناباد از بهنام خودم
آنجا در كرديم/ حركت ژنو بهطرف فروردين 2ì مطابق 1373 شعبان يازدهم

1. Clinique de la Colline.

حتي و شدند بستري بود, كليسا به وابسته كه بيمارستاني دوال كلين1, كلينيك در
و آزاده اهللا محب دكتر آقاي كوچكتر برادر و فقير از عبارت كه هم مالزمين خود
صÇالحي ملك آقا مهدي حاج و مصداقي خان ابوالحسن و حسينعليخان آقايان
بهاتاق متصل هم اتاق دو و كنيم اقامت كلينيك همان در كه كرديم خواهش بوديم,
روز و شد انجام آنها غير و قلب و خون از الزم آزمايشهاي و دادند ما به ايشان
دو ساعت ,19ëê آوريل 20 و 1333 فروردين 31 مطابق 1373 شعبان 1ì سهشنبه

2. Dr. Charles Perrier.

خليقي و خوب بسيار پزشك كه پريه2 شارل دكتر آقاي توسط بعدازظهر نيم و
يافت/ انجام جراحي عمل بود,

غير و كيف و جيب اوراق همة كنند, بيهوش را ايشان خواستند كه موقعي
كه جيب پا كتهاي جمله از باشد, خودم نزد كه دادند دستور و سپرده فقير به را آنها
سلطانحسين حاج م مكر چشم "نور بود: نوشته يكي پشت دادند, من به فردفرد
نÇداده خوانÇدن دستور را جيب اوراق از هيچكدام چون ولي عليشاه"/ رضا تابنده
بود/ همان امانت الزمة چون بدهم خدمتشان Gبعد كه كردم ضبط را Hتمام لذا بودند,
ÂثÇم مÇيدادم انÇجام من ايشان, بهدستور را مذهبي بازديدهاي ت مد آن در

3. Van Notton.

ÇÇ عنايتخان طرف از و بود چشتيه رÅساي از كه هلند كنسول واننوتن3 مالقات
و سÆال و بود, آمده ايشان عيادت براي و شده مأمور ÇÇ اروپا در آنها بزرگ رÄيس
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نيز و دادم/ انجام بودند, نموده نوشتهام, بهژنو گناباد از يادداشتهاي در كه جوابهايي
نموده ايشان بهمالقات عالقه اظهار كه پاريس در شاذليه رÄيس مصطفي شيخ آقاي
كه دادند دستور هم فقير به و فرمودند ارجاع فقير به بود, كرده هم طلب اظهار و
و كنم عمل دانم, مقتضي هرطور آن عدم و پذيرفتن از پيروانشان و ايشان به راجع

ندانستم/ مقتضي من ولي داشتند پذيرش در اصرار خيلي ايشان
دعÇوت و مÇالقات بÇراي اخالقي تسليحات جمعيت از نفر چند چون نيز و
را فقير داشتند, كه كسالت بهواسطه ايشان بودند, آمده تسليحات جمعيت در ايشان
مهدي حاج و مصداقي حسينعليخان حاج آقايان با من و فرمودند بازديد مأمور

1. Montreux.

هÇمه آنÇجا در و رفÇتيم مÇونترو1 كÇوه باالي در آنها محل به ملكصالحي آقاي
عÇيادت بÇراي كه كساني جمله از نموديم/ گردش و دادند نشان بهما را قسمتها
خود هلندي پيروان از يكي با ژنو صوفيه رÄيس دعليخان محم آقاي آمدند ايشان

چشتيه/ رÅساي از يكي و هلند كنسول واننوتن مسيو همچنين و بود
مالقات براي مسيحيان از نفر چندين بودند بيمارستان در ايشان كه تي مد در و
واننÇوتن جÇمله از مÇيفرمودند/ جÇواب ايشÇان و كردند سÆاالتي و آمده ايشان

2. Francis Bain.

ماساژ براي پريه دكتر بهمعرفي كه فرانسيسبن2 و برديم نام Âقب كه هلند  كنسول
بود كرده دانشگاهي تحصيالت قسمت آن در و بود دانشمند بسيار و ميآمد طبي

3. Dr. Della Santa.

معاينات براي پريه دكتر كه خون دوران جهاز در متخصص پزشك سانتا3 دال و
و مÇيكردند عÇرفاني و مÇذهبي سÆÇاالت HمامÇت كه آنها غير و بود آورده ايشان
نوشتهام/ بهژنو گناباد از سفرنامه در اختصار به كه ميدادند كافي جواب حضرتشان

4. Mme. Fridi Lehner Morf.

از و داشت سال پنج و هفتاد حدود كه لهنرمÔرف4 فريدي مادام بهنام هم خانمي
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كÇرد, سÆاالتÇي و آمد مالقات براي بود چشتيه سلسلة از خان محمدعلي پيروان
اظهار بعد مالقات در Gبعد و شد مجذوب كه فرمودند جواب Hمشروح هم ايشان
و بÇياورند اسÇالم ابÇتدا¾ بايد چشتيه برخالف ما سلسله در گفتم: من و كرد طلب
دستور زباني ذ كر ايشان امر به و داده اسالم دستور سپس و حاضرند گفت ايشان
گفت: رسيد, خدمتشان كه اواخر در كه بهطوري داشت مداومت آن بر او و دادم
عالم در كه شده مÆثر من در بهقدري و ميدهم ادامه دادهايد بهمن كه <دستوري
و عالم اين از من عالقه و مشاهده را او اثر جا همه و نميبينم حق ذات جز مÆثري
زبان چون كنم تشكر شما از زبان چه به نميدانم و است شده گسسته به كلي مردم
نامه چندين فرمودند, مراجعت ايران به كه هم Gبعد و است/> عاجز تشكر از من

است/ شده ذ كر بهژنو گناباد از كتاب در كه نوشت نيازمندي با خدمتشان
و كشيد طول خيلي فلبيت عارضة بهواسطه بيمارستان در ايشان توقف ت مد
دراز بايد را پا كه داد دستور پريه دكتر ولي گرفتند حركت تصميم بهبودي از پس
و تشكÇر بÇراي حÇركت از قبل روز دو كنند/ استراحت و دهند قرار باال به رو و
چند دفترش در كه كرد خواهش نيز او بردند/ تشريف پريه دكتر منزل به توديع

فرمودند: مرقوم را عبارات اين هم ايشان دارند/ مرقوم يادبود براي  كلمه
الرحيم الرحمن بسماهللا

مÇيدار نيز شفقت خلق بر دل به آر بÇجا حÇق امÇر تÇعظيم جÇان به
راه در بسÇيار چÇنين ايÇن افتد راه كه در مگÇذار فÇÇرو را ضÇÇعيفان
مÇÇنت زودار مÇÇنه مÇÇنت او بÇÇر نÇعمت احسÇان كسي با كردي چو
جراح پريه شارل دكتر جناب نزد كه ژنو توقف يادگار به كلمه چند اين
كÇامل مÇراقÇبت معظمله نيز Gبعد و شد انجام جراحي عمل مشهور, دانشمند

شده/ نوشته تشكر بهعنوان نمودند,
ل او و قÇمري 1373 ال وÇش 29 خورشيدي, 1333 تيرماه 11 تاريخ به

ميالدي 19ëê ژوÄيه
صالحعليشاه بيدختي بيچاره حسن محمد فقير
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زيارت هرروز كه بود كتابانجيل ايشان اتاق در آمدند/ بيرون تشكر با سپس
بهفرانسه كه را آنها سپس دارم/ هم را وگلستان كتابحافظ من گفت: سپس ميكرد/
نموديم/ تمجيد امور اين به ايشان ه توج از و ديديم ما و درآورد بود شده ترجمه

تكميل براي كه گرفتند اجازه ايشان جناب از آزاده دكتر آقاي سفر اين در
از بعد روز شد قرار و نمود موافقت هم بهداري وزارت و بمانند اروپا در مطالعات
از كÇه پÇوفيك پÇرفسور نزد ليون به هم ايشان تهران, به ايشان حضرت حركت

بروند/ بودند, نموده مكاتبه Âقب و بود معروف چشمپزشكان
حركت ژنو از اس اسآ هواپيماي با ژنو ساعت به 12 ساعت يكشنبه شب
يك و بوديم ايشان مالزمت در ملكصالحي آقا حاجمهدي و من فقط و  كرديم
تهران ساعت به دقيقه ëë و 3 مطابق ژنو ساعت به بعدازظهر دقيقه 2ë و ساعت
و شديم تهران وارد ژوÄيه ê و تير 13 مطابق 1373 ذيقعده ماه سوم يكشنبه روز
تÇهران در اسÇتراحت بÇراي مÇاهي چند و يافت پايان بهخوبي غمانگيز سفر اين
از شاياني استقبال و كردند مراجعت گناباد به 137ê صفر آخر در و نموده توقف
عÇتبات زيÇارت مشÇتاق و عالقهمند چون و آمد بهعمل گناباد اهالي همة طرف
گناباد از عاليات عتبات زيارت براي Gد مجد توقف ماه چند از پس بودند عاليات
كÇه تÇابنده نورعلي دكتر آقاي كوچكتر برادر و فقير سفر درين و كردند حركت
و بوديم خدمتشان در بود, گرفته فرانسه مسافرت اجازه تحصيالت تكميل براي
زينب حضرت مطهر قبر زيارت براي عاليات عتبات زيارت از پس حضرت آن
كردند حركت بيروت به Gبعد و شده ف مشر سوريه به بيت اهل ساير و الم عليهاالس
بقيه و گرديد پاريس و اروپا عازم كشتي با تابنده نورعلي دكتر آقاي آنجا در و
بردند تشريف هم صور بهشهر سفر آن در و كردند/ مراجت خدمتشان در مالزمين
پذيرايي و احترام نهايت ايشان و كرده مالقات الدين شرف سيد مه عال آي¹اهللا با و
طÇخ بÇا نÇيز را آن پشت و نÇموده اهدا¾ والد حضرت به را خود كتب و نمودند

نوشتند/ ارادتمندانه بهعبارت خودشان
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تصميم مفرده عمره انجام براي حضرتشان 1339 مطابق قمري 1380 سال در
است مولي× حضرت تولد روز كه (1339 بهمن 11) 1380 رجب 13 روز و  گرفته
آقاي آنجا در و بودند ف مشر روزي چند و انجام را مفرده عمره و مشرف مكه در
عÇبداهللا مÇيرزا حاج آقاي از و نمودند مالقات را مهم علما¾ از بيات شيخالعراقين
حضرت مبعث رجب, 27 در و كردند/ ديدن تهران مهم علماي از طهراني سعيد
را نوري بها¾الدين شيخ حاج آقاي آنجا در و ف مشر ره منو مدينه در رسول(ص),
چهلم با مصادف كه هم رجب 2ì شب نمودند/ ديدن بودند, تهران مهم علماي از  كه
جماديالثانيه 1ì در كه بود (نورالحكما¾) نور علي دكتر آقاي مرحوم درگذشت
مÇجلس فÇرمودند دسÇتور ايشان گذشته, در تهران در 1339.9.1ë مطابق 1380
از و تهران وعاظ از كه علما¾ آقاي و منعقد داشتند, سكونت كه هتلي در تذكري
نمودند/ يادي بودند, بها¾الدين شيخ حاج آقاي با و (حملهدار) حج سركاروانهاي
آنجا از و حركت اردن به هواپيما با آنجا از و مراجعت ه جد به ره منو مدينه از
مربوط االخوان, فندق در كاظمين در و شدند ف مشر عاليات عتبات به اتومبيل با
آي¹اهللا بودند مايل و وارد سه, مقد آستانه خدمه سر از اخوان جواد سيد حاج آقاي به
چÇون كÇه بÇودند داده پيغام ايشان ولي كنند مالقات را خالصي د محم شيخ آقاي
قريب با نماز از پس شب و ميآييم ديدن براي ابتدا¾ ما هستند, ما مهمان ايشان
و بيپيرايگي از و كردند محبت بسيار و آمدند مالقات براي پيروان از نفر چهل
با كه كساني از مقابل در و نموده كامل تمجيد والد آقاي حضرت تواضع و محبت
گÇفتند: و كÇردند انÇتقاد بسÇيار ميآيند, زيارت بهقصد زياد جمعيت و سروصدا
والد آقÇاي حÇضرت هÇم بعد روز بيايند/ آنها نكردم موافقت من جهت بههمين
در گرفتند/ قرار ايشان نزديكان و خالصي آقاي احترام مورد خيلي و رفتند بهديدن
مالقات خوÄي ابوالقاسم د سي حاج آي¹اهللا و حكيم محسن سيد آي¹اهللا با هم نجف

شدند/ واقع احترام مورد نموده,
سة مقد اعتاب زيارت قصد به 13êê ارديبهشت مطابق 138ë سال م محر در
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سعادتي حسينعلي حاج و عمو سلطاني باقر د محم حاج آقايان و كرده حركت عراق
سيزدهم و عاشورا و شديم ف مشر خدمتشان در برادران از نفر چند و فقير و برادر
اجساد دفن بهنام بنياسد دسته كه م محر 13 عصر در و بوديم زيارت به موفق م محر
يك و آمدند هم بنياسد سران از نفر چند و نشسته كليددار اتاق در ميآيند, شهدا¾
في معر آنها به ميپيوندند, بنياسد طايفة به كه را ايشان ام, خد و همراهان از نفر
بنياسد طايفة به اينكه از نيز ايشان و نمودند احترام و ادب خيلي نيز آنها  كرده;
و ت مسر اظهار داشتند, شهدا¾ اجساد دفن در شركت افتخار اجدادشان و ميرسند
روز و شÇود معين مالقات براي وقتي كردند تقاضا آنها Gبعد و نموده خوشوقتي

نمودند/ احترام و ادب خيلي و آمدند ديدن براي چهاردهم
از پس و شدند ف مشر سامره به مراجعت در و اشرف نجف به كربال از سپس
تÇوقف از پس و نمودند مراجعت ايران به كرمانشاه راه از سه مقد عتبات زيارت
كسالت روز چند مشهد در كردند/ حركت گناباد و مشهد بهطرف تهران در مختصر

نمودند/ حركت گناباد بهطرف بهبودي از پس و كرده پيدا
ضعف بهواسطه شريفش وجود 138ì سال با مصادف 13êë سال تابستان در
حالشان Gد مجد و داشته استراحت منزل در روز چند و داشتند كسالت Hغالب زياد,
و امور به رسيدگي به بيروني در و ميآمدند بيرون منزل از Hغالب ولي ميشد بهتر
ميفرمود: حتي و ميكردند پيادهروي كمتر ولي بودند مشغول واردين از پذيرايي

است/ رفته آنها از حس گويا و ندارد حركت ه قو پاهايم
قبل روز دوازده ,13êë تير 2ì مطابق 138ì ل االو ربيع 28 يكشنبه روز در
خلوت ايشان با مرتبه سومين براي بيروني بزرگ اتاق در فقير ايشان, رحلت از
براي من فرمودند: ايشان سپس فرمودند/ مرحمت جواب نموده, سÆاالتي و  كردم
زانوي سپس كردم گريه و شده منقلب فقير دادند/ دستوراتي و نوشتهام; وصيت تو
بخوانيد/ نماز من بر شما كه خواستهام خدا از من كردم: عرض بوسيده, را ايشان
الهÇي قÇضاي و خÇدايÇي ر مقد ولي است همينطور كه ميدانم ترا حال فرمودند:
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ساعت يك از بيش جلسه اين و فرمودند مطالبي د مجد سپس است/ اين برخالف
و رسيد بهپايان فقير حال انقالب با و ايشان عنايت و لطف حال با و كشيد طول

بودم/ ناراحت و منقلب بينهايت
و ضعف و كسالت به مبتال Hغالب جمعه روز از آن از بعد هفته و هفته آن در
مزار در دوشنبه شب و بيروني در جمعه روز حتي كه بودند استفراغ و  گرمازدگي
اينكه براي بود بهتر حالشان كه هرروز ولي بنمايم/ جماعت اقامة من كه فرمودند
خيلي ت مد هم عصر و ميآوردند تشريف بيروني به صبحها نشوند, ناراحت فقرا¾
ل او چهارشنبه صبح ميكردند/ زيارتشان فقرا¾ و آورده تشريف بيروني به  كمي
از كه "وفاعلي" به ملقب سليماني مجتهد آقا مهدي آقاي كه دادند اطالع ربيعالثاني
خيلي حضرت آن درگذشتند/ تهران در سالگي 88 در بودند, ايشان بزرگ مأذونين
گمان ما ميرويم/> هم ما و <رفتند فرمودند: روز آن در مرتبه چند و شدند متأثر
ميدهند/ را خود رفتن خبر كه شد معلوم Gبعد ولي دارد ف تأس جنبة فقط ميكرديم
و يازده ساعت تا و بود بهتر قدري حالشان اني ربيعالث هشتم چهارشنبه روز
يازده ساعت بودند/ خدمتشان در ادارات رÅساي از نفر چند و بودند بيروني در نيم
مÇنزل به هم من بردند/ تشريف منزل به هم ايشان رفتند, و كردند حركت نيم و
درين شديم/ نهار خوردن مشغول نماز خواندن از پس ظهر اذان و رفتم خودمان
و آمÇد فÇريادزنان و دواندوان برهنه پاي با ايشان حضرت منزل مستخدمه بين
دويده, بيرون نيز خانواده و من است/ خورده بههم آقا حضرت حال بياييد  گفت:
وسط در و شده پيدا ايشان براي سستي و ضعف حال ديديم رفتيم, ايشان منزل به
تأثÇر حÇال بÇا ايشان سر باالي نيز والده بيبي حاجيه و كردهاند استراحت اطاق
ميفرمودند/ تكلم سستي و ضعف با و باز ايشان چشم رسيديم, كه ما و نشستهاند
كه نشويد ناراحت گفتند: ما دلخوشي براي و ت مسر اظهار با والده بيبي حاجيه
بسÇتر و رخÇتخواب بÇهطرف را ايشÇان ناراحت, خيلي هم ما است/ بهتر حالشان
نرفتيم/ بيرون و بوديم همانجا در ناراحتي از ما بود/ بهبود به رو حالشان و برديم
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مÇوقع آن در ولي آمÇدند والدهشÇان بÇيبي حÇاجيه و سلطانپور آقاي حاج عصر
جلوس خانمها و فاميل پذيرايي و مالقات اتاق در كرده, حركت و خوب حالشان
معلوم آنكه بدون خوشرويي با بودند آمده عيادت براي كه كساني با و فرمودند
فÇرمودند دسÇتور Gبعد مينمودند/ م تبس و ميفرمودند مذا كره بوده, كسالتي شود
تبديل و شستوشو از پس و بفرمايند شستوشويي كه كنند گرم را منزل حمام
عصرها كه تابستاني ايوان در بود, گرم هوا چون و آورده تشريف بيرون لباس,
خدمت مشغول خانواده با و بوديم خدمتشان در ما و فرمودند جلوس مينشستند,
بÇراي غÇذا تÇهيه هم والده بيبي حاجيه ميكرديم/ آماده را الزم دواهاي و بوديم

مينمودند/ ايشان
ما فاميلي و ايشان پزشك كه حايري روحاني د محم سيد دكتر آقاي ظهر ل او
و دادند دستوراتي و آمده عيادت براي من پيغام طبق است, خوبي پزشك بسيار و
معينپور دكتر آقاي د مجد هم شب ل او شد/ بهتر حالشان قدري كه زدند آمپولي
ما بود, نÔه گرفتند, كه را فشارخون آمدند/ عيادت براي بيدخت درمانگاه پزشك
و دادنÇد فشارخون باالآمدن براي دستوراتي و دواها ايشان شديم/ ناراحت خيلي
كنند/ تهيه نبود, موجود منزل در را آنچه تا فرستاديم دواخانه براي را نسخه Gفور

بÇهتر مÇن حال چون فرمودند: و بروند همه كه فرمودند دستور نماز از پس
والدهشان بيبي حاجيه و سلطانپور آقاي حاج حتي و نيست ماندن به محتاج است,
با هم شب براي مانديم/ خانواده و من و والده بيبي حاجيه فقط و رفتند من) ه جد)
آن در بيدخت برق چون و فرمودند/ ميل لقمه چند ما اصرار به نداشتند, ميل آنكه
احÇتمال چÇون شب آن در مÇيشد, خاموش Gبعد و روشن يازده ساعت تا موقع
شب تÇمام چراغها دادم دستور باشد, الزم پزشك آمدن هم شب بين كه ميدادم

بود/ شده مردم ب تعج باعث كه باشد روشن
انÇقالب ايشÇان ولي كÇنند استراحت كه كرديم درخواست ايشان حضرت از
بÇهدستور مÇيكشيدند/ نÇفس زحÇمت به و ميكرد تنگي خيلي هم سينه و داشتند
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را سينه روي فرمودند: ضمن در و ميكشيد دست را پا كف من خانواده خودشان
ميگذاشتند, سينه روي نموده, گرم حوله مرتب اتو با خانواده و بگذاريد/ گرم حوله
و من و بودند دوا تهيه مشغول هم والده بيبي حاجيه نميشد/ بهتر نفس تنگي ولي
به كلي پا كف بوديم/ دستورات انجام مراقب بوده, ايشان سر باالي مرتب خانواده
هم سينه روي نميشد/ ايجاد حرارتي ميكشيد, دست هرچه خانواده و شده سرد
حÇدود و رفÇته هÇم سينه از حرارت اواخر در ولي ميگذاشتند/ گرم حوله مرتب
شده سرد Hتقريب بدن تمام بود, صبح اذان به ساعت نيم كه شب نيم از بعد سه ساعت
حÇال بÇا نÇماز از پس شده, نماز مشغول عجله به من بوديم/ پريشان ما سه هر و
شده سرد هم سينه روي و بودند هم خانواده و والده آمده, ايشان سر باالي انقالب,

بود/
ربيعالثÇاني نهم پنجشنبه شب نصف از پس نيم و سه ساعت كه موقع درين
قبله به رو ايشان كه درحالي بود, 19ìì ژوÄيه 28 و 13êë مرداد ì مطابق 138ì
و نمود پرواز قدس عالم به سشان مقد روح كشيده, عميقي نفس بودند, خوابيده
نزديك نميكردم, باور كه عالقه نهايت از من كرد/ عزادار و يتيم را فقرا¾ و ما همه
گفتند: والده نشنيدم/ جواب ولي آقاجان, پدرجان, زدم: صدا بار چند ايشان  گوش

نمود/ عزادار را ما و رفت پدرت ميگويي? چه
فرستادم سه ساعت بودند, بيدخت در روحاني دكتر آقاي شب آن در چون و
كشيده, آهي و كردند دقت و آمدند ايشان نيم و سه ساعت همان و بيايند ايشان  كه
آقاي حاج و شده بلند ما از شيون و ناله صداي فرمودند/ رحلت حضرتشان  گفتند:
بلندگوي در كه فرستادم فوري طرفي از شدند/ وارد شنيده, والدهشان و سلطانپور
صالحعليشاه رفت/ دنيا از ما موالي كه شد بلند بلندگو فرياد نا گاه كنند/ اعالم مزار
مجتمع بيروني در و منزل درب دم مردم شديم/ عزادار و يتيم همه فرمود; رحلت
بيرون به مرا باالخره نميرفتم/ ببرند, بيرون منزل از مرا ميخواستند هرچه و شده
و والده كÇه آفÇتاب ل او بÇود/ جمعيت از انبوه منزل درب و بيروني تمام بردند/
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خواستند شد/ حاضر جنازه ميكردند, بيقراري و زاري و شيون سايرين و خانواده
آخرين براي هم بيروني كه بياوريد بيروني از نه, گفتم: ببرند/ بيرون منزل درب از

نمايد/ وداع و كند زيارت را ايشان بار
پاي و سر با هم من و بود فرياد و ناله بيدخت تمام عاشورا¾ روز مانند روز آن
حوض در را متبر كه جنازة كه دادم دستور و رفتم جنازه با چا ك پيرهن و برهنه
و نداشتم را جنازه به نزديكشدن توان و يارا خودم ولي دهند غسل كوثر صحن
و كاشاني عارف عليا كبر شيخ و كرماني آموزگار جواد د محم حاج آقايان  گفتم
هÇمة و مÇن و بشÇوند غسÇل ي تصدÇم مÇزار خطيب كاظمي درضا محم شيخ حاج
آقاي از و نشستيم س ر Öدم اطاق ايوان در و حاضر كوثر صحن در تشييعكنندگان
همان كردم خواهش فاميل بزرگ و آقا حضرت محترم عم سلطاني دباقر محم حاج
برادران و (ثابتعلي) جذبي هب¹اهللا سيد حاج آقاي به فوري تلگراف چند موقع
و تابنده علي حاج فرزندي و تابنده نورعلي دكتر و آزاده اهللا محب دكتر آقايان من
و دهÇند اطالع را فقرا¾ شدن بهسر خا ك و شدن يتيم و بكنند مأذونين و مشايخ
دهÇند; اطÇالع را ديگران و بشود هم تلفن كه دهند دستور شود, ر ميس بههركدام
فوري آنها و دهند اطالع تابنده نعمتاهللا دكتر آقاي من ديگر برادر به هم بهمشهد
صÇحن به و شد حاضر نماز براي شريفه جنازه و آمدند مشهد از زيادي جمع با
آقاي را نماز گفتم داشتم, شديدي انقالب حال چون من و آوردند سر باالي وسط
منقلب خيلي چون و بخوانم را نماز خودم كه كردند اصرار همه ولي بخوانند/ عارف
قبر سر پشت و خواندم نماز و پذيرفتم عموم اصرار به باالخره نميپذيرفتم, بودم,
داده را آن نقشه و فرموده مرحمت خودشان كه سلطانعليشاه آقاي مرحوم متبر ك
مبارك سر پشت مطابق سينه محل كه بهطوري بودند نموده تهيه هم را آن جاي و
قÇدري گفتيم و برداشتيم را آن سنگ بود, آماده هم قبر و گيرد قرار آقا مرحوم
آنكه با ظهر نزديك باالخره و برسند هم مشهد از ديگران و اخوي كه كنند صبر

گرديد/ انجام دفن مراسم داشتيم, را آنها انتظار تي مد
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آقاي و علي فرزندي و فقير برادران رسيد, خبر اينكه بهمحض هم تهران از
اخÇوان, از زيÇادي جÇمع و مÇا) (خÇواهÇر خانوادهشÇان با سلطاني ابراهيم سلطان
از زيÇادي ه عد با هم مشهد از و حركت فوري و نموده كرايه دربست هواپيماي
كرده, سياهپوش و نموده كرايه اتوبوس چندين ديگر, شهرهاي و مشهدي برادران

شدند/ وارد عزاداري در شركت براي بيدخت به
و مÇنقلب حÇالم من هم باز بود, ايشان رحلت شب اولين كه بعد جمعة شب
فقرا¾ ولي بخوانند جماعت نماز عارف آقاي گفتم و نبودم جماعت نماز مهياي
سايرين و سلطانپور حاج و سعادتي حاج و سلطاني حاج آقايان فاميل, Hمخصوص
و پذيرفتم باالخره بخوانم/ نماز خودم كه داشتند اصرار و نشده راضي بههيچوجه
تا صبح از بود جمعه كه هم بعد روز شد/ مصيبت ذ كر و روضهخواني نماز, از پس
مجلس و عزاداري مرتب روز سه و شد خوانده هم خطبه و بود ترحيم مجلس ظهر
از HرعÇش چÇون و منعقد ايشان فرزندان يا خود طرف از متبر ك مزار در يادبود
در يادبود مجلس بهنام اينرو از باشد, نبايد روز سه از بيش مصيبتزدگان طرف
ه دÇع يك جÇز گÇناباد اهÇالي همة Hتقريب روزه سه درين و كرديم ختم سوم روز

آمدند/ تسليت ابراز و مصيبت در شركت براي بقيه عنود, مغرض
روز از اينرو از نكنند عزاداري در شركت كه نشدند راضي فقرا¾ و فاميل ولي
فرد يك طرف از دفعه هر عصر و صبح سوگواري و عزاداري مجالس هم چهارم
كه بودند زياد بهقدري تقاضا كنندگان حتي و ميشد منعقد مسجد و مزار در بيشتر يا
مجلس مغرب, نماز از پس خود منازل در ه عد يك و نبود مسجد و مزار در وقت
از من Gبعد و داشت ادامه عصر و صبح Hمرتب روز چهل تا امر اين و ميكردند منعقد
چهل چون كه كردم خواهش و كردم تشكر چهلم روز در برادران و آقايان همه
س مقد روح پرداختند, عزاداري به و كرده صرفنظر Hعموم خود كارهاي از روز
مشغول عزاداري به اين از بيش نيستند مايل ولي هستند راضي همه از هم ايشان
و است كافي مجالس تشكيل ولي است سوزنا ك و سوگوار همه دل البته و شوند,
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روز هÇمه خÇودمان ولي نشد برگزار سوگواري مجالس بهبعد آن از و كنند ترك
كه من برادران بين درين و ا مهي ميآمدند تسليت براي كه واردين پذيرايي براي
مÇهندس دكÇتر و شكÇراهللا مهندس و نصراهللا مهندس دكتر بودند, ايران خارج در
مÇنعقد سÇوگواري مÇجالس شÇدند, وارد كدام هر و آمدند بهتدريج تابنده محمود

نموديم/
اسفند, آخر روز و نگرفتيم عيد را نوروز ملي عيد بوديم, عزادار ما چون و
روضه در و شد بيروني در عمومي اطعام و نموديم منعقد مزار در روضه مجلس
نداريم عيد ما است, فروردين ل او كه فردا هستيم, عزادار ما چون كه شد گفته مزار
مذهبي و ديني اعياد ولي كرديم عمل ترتيب بههمين و است بسته بيروني درب و
گرفتيم/ عيد دارد, مذهبي و ديني جنبة كه غدير عيد و اضحي× و فطر عيدين مانند را
مذهبي و ديني اعياد و ميكردند ترويج مذهب و دين براي همه ما بزرگان چون
حÇضرت تÇولد رجب, سيزدهم روز حتي نميكند/ تغيير بزرگان ولو فرد بهرفتن
كه شد عمومي اطعام بيروني در و كرده منعقد يادبود مجلس مزار, در را (ع) مولي×

گرديد/ انجام ايشان حضرت ياد هم و مولي× حضرت به ل توس هم
آقاي عصر روز يك گذشت, ايشان رحلت از ماه هفت قريب آنكه از پس
فÇقيه حسÇين مÇيرزا حÇاج آي¹Çاهللا فÇرزند سÇبزواري فقيه صادق محمد سيد حاج
به لطف و من با كامل آشنايي سابقه و بودند مشهد مهم تقليد مراجع از كه سبزواري
خيلي نمودند, معرفي را خود كه Gبعد نشناختم, ابتدا¾ فقير شدند/ وارد داشتند, فقير
والد تسÇليت و سÇالم هم ايشان و پرسيدم را آي¹اهللا حضرت حال و كردم احترام
هم ايشان و رفتم منزل به نماز براي مغرب نزديك و نمودند ابالغ را محترمشان
خواستم را سلطانپور آقاي فقط و آمده بيروني به د مجد نماز, از پس خواندند/ نماز
با آنكه از پس بيايند/ گفتم, هم را واعظ ذوقي علي شيخ حاج و باشند ايشان با  كه
كه كردند اظهار و آورده بيرون گز جعبه سه خود كيف از ايشان نشستيم, همديگر
ايÇن فÇرمودند: و دادنÇد مسÇتخدم بÇه را جعبهها اين پريشب والد آقاي حضرت
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كه فرمودند من به سپس برگردان; و بده طواف و زيارت و ببر حرم به را جعبهها
اين و فرموده شما به سالم ابالغ ايشان و بيايم بيدخت در شما خدمت و كنم حركت
مÇن كنم/ هديه كه فرستادند شما آوردن بيرون عزا از و شيريني براي را جعبهها
الزمÇه گÇفتم: نÇموده, تشكر خيلي ايشان محبت و لطف از و كردم زيادي  گريه
مÇا منزل در كه است ماه هفت ا كنون و فرمودهاند ايشان كه است همين بزرگي
شيريني لين او اين و ميباشد و بوده بزرگوارمان پدر عزاي و نداشته وجود شيريني
ايشان سپس داديم/ حاضرين به همانجا در كرده, باز را جعبه يك سپس است/
گريه خيلي رسيد, والد آقاي به صالحعليشاه آقاي رحلت خبر كه موقعي فرمودند:
گريان و متأثر اينقدر رفت, دنيا از عمويمان كه پارسال شما پرسيدم: من  كردند/
ولي آمÇد خÇواهÇند و آمÇدند خÇيليها تÇو عÇموي و من امثال فرمودند: نبوديد?

دارد! گريه ايشان رفتن و آمد نخواهد بهدنيا صالحعليشاه
فرمود/ جماعت نماز اقامه اجازه فقير به 13ì9 شعبان پانزدهم در حضرت آن
"رضÇاعلي" لقب به و داشته مرقوم دستگيري اجازه سال, همان ذيقعده 11 در و
فÇرموده, صÇادر جÇانشيني فÇرمان 1379 سÇال ذيÇقعده مÇاه در و فÇرمود مÇÇلقب

دادند/ لقب "رضاعليشاه"
اعزام حج براي مرا دستگيري, اجازه صدور روز سومين ,13ì9 ذيقعده 13 در
يÇا مÇانعي ا گÇر كÇه فرمود دستور جمله از فرمود; سفر براي دستوراتي و فرموده
را ايشان دستور هم من كنم/ اعتكاف مسجدالحرام در روز سه نشد, پيدا  كسالتي

دهم/ انجام حتياالمكان گرفتم تصميم داده, قرار نظر وجهة
آن, شرايط از يكي و عبادت براي مسجد در توقف از: است عبارت اعتكاف
بعضي و است بصره مسجد يا كوفه مسجد يا مدينه مسجد يا مسجدالحرام در توقف
روزه آن ديگÇر شرط و دادهاند/ اجازه هم را بلد جامع مسجد در توقف علما¾ از
دوم روز رسانيد, اتمام به روزه با را ل او روز ا گر و است بيشتر يا روز سه  گرفتن
در و مÇيشود/ واجب سÇوم روز بÇرسد, آخر به دوم روزه ا گر و است مستحب
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يا و تطهير يا خورا ك تهيه براي مگر برود بيرون دنيوي امور براي نبايد اعتكاف
و خريد متبر كه/ اما كن زيارت يا مÆمن جنازه تشييع يا عيادت Âمث عبادي امور
و ضروري شرب و ا كل براي آنچه مگر بكند نبايد روزه چند آن در هم فروش
استمتاع و ندارد اشكالي خودش براي باشد, الزم كه آن امثال و خياطي و باشد الزم
مسايل شرح كه بشود نبايد روز و شب چند آن در خوش بوي بوييدن و نسوان به

است/ مذكور فقهي كتب در اعتكاف
آن دستور به بود, مني× از مراجعت روز لين او كه ه ذيحج سيزدهم روز در فقير
سÇه آن در و خوابيدم مسجدالحرام در هم را شب و كردم اعتكاف نيت حضرت
يÇا مÇيآوردند مÇن بÇراي و ميكردند طبخ غذا منزل, در ه جد بيبي حاجيه روز
با نباشم, تنها اينكه براي حج همسفران از نفر يك ساعت هرچند و ميفرستادند

ميخوابيدند/ من با نفر دو هم شبها و بودند مسجدالحرام در من
حسÇن سÇيد مير حاج آقاي كردم, افطار ل او روز روزه از كه دوم شب ل او
ناراحت خيلي تو دوري از رفقا كه كردند اظهار و آمدند همسفران از ميرعمادي
همداني كريمي دخان محم حاج آقاي و سلطانپور آقاي حاجي طرفي از و هستند
از شدهاند, مبتال ذاتالريه به هم روحاالمين علي سيد حاج آقاي و دارند  كسالت
خÇوب لذا است, مستحب فقط دوم روز و نشده اعتكاف بيشتر روز يك طرفي
از و ميسپارم بهخدا را همه گفتم: نكرده, قبول من ولي كنم/ اعتكاف ترك است
گفتند: د تشد با و شده تند ميرعمادي آقاي باالخره ميخواهم/ را آنها شفاي خداوند
وضع اين با حال و كنيد اعتكاف نيايد, پيش مانعي ا گر فرمودهاند هم آقا حضرت
شدهاند, مبتال ذاتالريه به كه روحاالمين علي سيد حاج آقاي و آقايان كسالت و ما
نيت شما گفتم: كردند/ قبول ميكنم/ استخاره گفتم: بياييد/ بايد آنها دلخوشي براي
ا × ß[ ثÖتÔمÔوه×ا ورÔا â� الَّ Ô¹ َّÇن Ò Öا� كÖل ت آمد: شريفه آيه اين نمودند, را ادامه نيت ابتدا  كنيد/
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/72 آية /1

ميبريد ارث به عملتان بهواسطة شما كه بهشتي آن است اين يعني, ;1 ونÔل م Öعت Ö ÔrÖنÔك 
آن ترك براي گفتند: كرده, سكوت ثانيه چند ايشان است/ زخرف سورة در  كه
GوÖ ÒG ذ تَّخ ن Öنا ن×ا Öد را Öول آمد: است, انبيا¾ سوره در كه آيه اين كردم, قبول كنيد/ استخاره

/17 آية /2

را زمين و آسمان خلقت ميخواستيم ما ا گر يعني, ;2 Ò âل� فاع كÔن×ا Öنا ن×ا Ôدل Öن م Ôن×اه Öذ Ò ÚH ال
را آن يÇعني, مÇيداديÇم; قÇرار خودمان نزد بهتر بهوضعي را آن بگيريم, بازيچه
ترك را اعتكاف نبايد اينكه به است تصريح آيه دو اين كه نداديم/ قرار بازيچه
دعÇا مريضها همه براي درينجا هم من گفتم: من و شده سا كت هم ايشان  كرد/
بÇه كÇه روحاالمÇين آقاي حتي آنها همه Hفاق ات و دادم ادامه را اعتكاف و ميكنم
مÇالقات براي خودشان بعد روز و كرده زيادي عرق بودند, شده مبتال ذاتالريه

آمدند/
خداونÇد از كنم/ يادداشت كه رسيد من نظر به الزمه نكات از آنچه بود اين
باشد شاد فقرا¾ همه و فقير از عليين اعلي در بزرگوار آن روح كه خواستارم مهربان

گردد/ حال شامل ايشان عنايت و ه توج و
موقع كه سÆاالتي بعض جواب تبر ك, و ن تيم براي ميدانم مناسب پايان, در

بنويسم: نمودهام, عرض خدمتشان اصفهان در تحصيل
شمسي) 131ì تا 1310 قمري, 13ëì تا 13ë1 سال (از اصفهان در كه موقعي
جواب و نموده زيادي سÆاالت ميشد, عرض كه عريضهها در ميكردم, تحصيل
را موضوع چند فقط لذا است, تفصيل باعث آنها همه ذ كر كه فرمودهاند مرقوم
امثال و اقوام رساندن سالم مانند خصوصي مطالب مرقومات, در ميكنم/ ذ كر Hن تيم

ميشود: ا كتفا¾ سÆاالت جواب ذ كر به فقط و نميشود ذ كر آن
كÇه الواليÇه" "خÇاتم عبارت و ين محييالد شيخ دربارة تحصيل اوايل در Ç 1
مثل ÔلهثÇ Ò Òf Æال للس Ôه رك ذ Öنم عليه: رحم¹اهللا باباطاهر عبارت همچنين و گفتهاند ايشان
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وصال براي كه كس آن و است برزگر كه است كسي مثل او مثل بكند, او ياد درخواستي براي كه كسي آن /1
است/ سوار اسب مثل او مثل كند, او ياد

راهنما صورت گرفتن درنظر معني و 1 س الفار مثل Çثله Ò Òf صال لول Ôه رك ذ Öنم و ث ا¡ار
:(ë0 ال شو ê تاريخ (در فرمودند مرقوم جواب است? چگونه

رفتار خود دنيوي و ديني وظيفة موافق شا¾اهللا ان سلطانحسين/// چشمي <نور
كه فرموده كلماتي و بوده عرفا از الدين محيي شيخ باشيد/ مشغول تحصيالت به و
واليت و خود استعداديه مراتب به نسبت خاتمالواليه و بوده درست حال آن در
و فÇهميد را بÇزرگان كلمات بايد /Hمطلق نه است كرده داعيه خود, وجود مكمونه
و نيستم خطوط درين هنوز من بگو كند, سÆال اينمذا كرات از كسي ا گر كرد/ دقت
براي عبادتي هر مانند ذ كر كه ا») للسÆال Ôرهك ذ Öنم) بابا كلمة معني تحصيلم/ مشغول
هم آن دارد, بذر حكم اخرويه, نعم تحصيل و زاÄد قصد به يا باشد موجوده نعمت
است سواري البته نخواهد, محبوب جز ا گر و نباشد نفس انتفاع قصد كه درصورتي

رسيد/> خواهد منزل به  كه
هم بعضي ولي فرمودهاند بيان سوار" "اسب يعني "فارس" كلمه عبارت اين در
مانند ميكند او ياد وصال براي كه كس آن يعني گفتهاند, غين) (با غارس  كلمة

ميشود/ بهرهمند آن ميوة از باالخره و مينشاند درختي كه است  كسي
تذكر فقط نيست روا ل تعم به بلكه نشده امر صورت, گرفتن درنظر <موضوع

است/> رسيده اخبار در بكشد, تمثل به بياختيار  كه
نكÇرد, اثÇري و بÇودند شده مانع كه اصفهان در عاشورا¾ زدن تيغ قضية Ç 2

:(13ë1 م محر 27) فرمودند مرقوم شده/ عرض
ما ناطقين ا گر ولي است هيجان و محبت اثر البته بوديد نوشته زدن تيغ <قضية
عÇلي بÇن حسÇين حÇضرت مانند بايد كه ميدادند ه توج را مردم منبرند, اهل  كه
اجÇرا¾ و تبليغ و ترويج و دين احيا¾ راه در حضرت آن پيروان و الم عليهماالس

بود/> بهتر البته شد, كشته تا كشت ظلم جلوگيري و مقصد
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و اسرار ذ كر به ه توج و ميشد ا كتفا منابر در مصيبت ذ كر به Hغالب زمان آن در
پيدا قسمت اين به ه توج بحمداهللا ا كنون ولي نداشتند, حسيني نهضت حكمتهاي

ميشود/ عنوان منابر در مطالبي و شده
فرمودهانÇد مرقوم شده/ عرض است, عرفا مصطلح كه سياه نور معني در Ç 3

:(ë1.ê.29)
ل او در و رنگيم, عالم در كه است ما استعداد حسب به انوار براي رنگ <الفاظ
و مÇيكند, فÇرق نمايش رياضات, و حاالت و مزاج برحسب مكاشفه, و نمايش
و نمايش بر هم گاه ميشود, اطالق جمع" "مقام است, بصر نور قابض چون سياه

كه: ميشود مشهود طور اين امكان مراتب بر تجلي
اعÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇرگز جÇÇدا عالم دو در زممكن رويي سيه

بÇه نÇميشود سÇياه نÇور, و مسÇطور عÇرفا¾ كتب در اصطالحات هرحال, به
مينماياند/> را سياهي عام اصطالح

/204 ص سنگي, چاپ سبزواري, هادي مال حاج تأليف الحسني), (شرحاالسما¾ كبير دعاجوشن شرح /1

است, مذكور جوشن1 شرح در كه كلمات اين گردم مباركت حضور قربان Ç ê
چيست: آن معني

مÔقيموا كÔلهÔم رجال ¹ست و Òس� Ò̀ و ̧أ ß\الث من ض| قاتبط ت س ¾الوليال انَّ Ô¾العرفا ذ كر

نÇ م ̧ عو الدَّ مستجابÔوا و ¹الكرام Ôاصحاب Öم ÔهلÔك و ته ÒÍ ÖÉ ح بوا رقÔم و ÔهÔÄÊºا Öت س تقد اهللا باب
ÔديÇ س و ÔبÖطÇÔالق وÇÔه Ôالواحد ذلك و أ¸ ß\الوالث Òربع� واال بع¹ والسَّ مس¹ Òòوا ¹الثوالث د الواح

/ لÔالك
آدم قلب ×� ع م Ôwقلو ¹Äا ß\الث ه|االرضلل ميكنند: ذ كر را حديث اين آن, از پس
م Ôwقلو س¹ Ò̀ Ôهل و oابراه لبق � ع م Ôwقلو بÖع¹ س له و ×Ïºمو قلب Ò� ع قلوwم اربعون له و
فÇاذا اÌºافيل/ لبق � ع Õواحد له و ميكاÄيل قلب ع� قلوwم ل×ث¹ ث له و ج�Äيل قلب � ع
اذا و ¹ س Öم Òòا ن م Ôهمكان Ôاهللا ل دÖب ا ¹الثَّالث ن م مات اذا و ¹الثالث ن م مكانه Ôاهللا ل دÖب ا Ôالواحد مات
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االربع� ن م مكانه Ôاهللا ل دÖب ا بع¹ السَّ ن م مات اذا و بع¹ السَّ ن م Ôهمكان Ôاهللا ل دÖب ا مÖس¹ Òòا ن م مات

نÇ م Ôهمكان Ôاهللا ل دÖب ا ̧ أ ß Ö\الث Öن م مات اذا و ̧ال\أث Öن م Ôهمكان Ôاهللا Ôل دÖب ع�ارب اال ن م مات اذا و

نÇ م انَّ كÇنند: نقل عرفا از ديگر بعض از نيز و م¹َّ/ Ôاال ه×ذه عن البال¾ يرفع م ßw ,¹العام
و ÔيارÇخ اال ÔمÇÔه سبع¹ و Ô¾ال دÔالب ÔمÔه Òربع�ا و Ô¾با جÔالن ÔمÔه Òع�Öب س و Ô¾باقÔالن ÔمÔه ̧أ ß\الث االوليا¾

هوالغوث/ Gواحد و مÔد Ôالع هم Ô¹اربع
:(ë1.1 ج ì) داشتهاند مرقوم كه جواب

هم بعضي و است صغير عالم در و خود وجود به راجع بعضي بزرگان < كلمات
هÇم گÇويندگان حÇاالت و داشته, اختصاص خودشان زمان به بعضي و است رمز
اربعين هم بعد و كامل عدد هفت, و است زوج از اشرف وتر اعداد است/ متفاوت
نورانيت, ظهور و ل او آسمان در دخول و ترقي مرتبه ل او است/ كامل زوج, در
و است كثرت جامع و آدم از ا كمل اخبار موجب به موسي و است آدميت مرتبه

/(142 آيه اعراف, (سورة شد تمام شب چهل از پس پروردگارش وعده پس /1

و 1/ ¹لÖيÇ ل Ò âع�ب Öرا هب ر Ôق×اتâمي Ú Òrف بود: چهل نيز او كمال ميقات و احمدي, ميم داراي
و بشر مربي است النوع رب كه جبرÄيل و / موسي× از ا كمل و هفتم آسمان در ابراهيم
و د جرÇت ثالثه مراتب وجهة است, رزق نماينده كه ميكاÄيل و طيبه خمسة خادم
مختصري است/ خليف¹اهللا است, محيي كه اسرافيل و شده منظور واسطه و يت ماد
مرتبة در كه آنها Hمخصوص را مطالب قبيل اين است ممكن نوشتم/ رمز به هم باز

بنويسي/> هم باز شد, محتاج ا گر كني, سÆال اسداهللا شيخ از است, علم
و فضل كه است ناصرعلي, درويش ايزدگشسب, اسداهللا شيخ آقاي مقصود
شرحفصوص ايشان, نزد فقير و بود اصفهان دانشمندان همة موردقبول ايشان  كمال
رموز از هم سÆال مورد مطالب مينمودم/ تحصيل عرفاني و فلسفي ديگر كتب و

فرمودهاند/ جواب اختصار به كه است عرفاني
قÇاÄم حÇضرت طÇوالني حيات و عقليه مبادي با تطبيق و رجعت دربارة Ç ë
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:(ë3 الثانيه جمادي 10 تاريخ (به فرمودند مرقوم شد/ عرض فرجه لاهللا عج
تصديق بايد معنوي جهات به و صغير عالم در را آن امثال و رجعت <موضوع
گذاشت سنبله | ذروه و تصديق Gدتعب بايد نكند, قبول ناقص عقل را هرچه داشت/
تÇجافي/ عÇدم با است تجلي نيست, استعداد به فعليت از رجوع بزرگان رجعت و
است/> مسطور بستانالسياحه در Hمشروح معمول, حد از زاÄد طبيعي حيات موضوع
بدن با ه ماد عالم اين به بگوييم ا گر كه است اين رجعت به راجع بيان از منظور
منظور ولي است استعداد عالم به فعليت عالم از برگشت ميكنند, رجعت معمولي
آنها قدرت و ميكنند تجلي هم عالم برين باال عالم همان در كه است اين از باالتر
همة در شوند, محو موانع و ابرها ا گر كه آفتاب مانند ميكند/ ظهور هم عالم درين
آنها تجلي عين بلكه است خيال شود گمان آنكه نه ميكند نور افاضه ه ماد عالم
درباره ميكنند/ مشاهده را آنها عظمت و قدرت و ظهور همه كه است عالم درين
شده ذ كر Hمشروح حضرت آن حاالت ذ كر در بستانالسياحه در هم قاÄم حضرت
حضرت آن حيات و دارد هم شواهد و نيست برخالف Âاص طويل عمر كه است
انكار هم سالم عقل و نيست هم طبيعت خالف و صحيح اسالم, مليين نظر طبق

شود/ مراجعه شريف كتاب آن به نميكند/
از شوم/ مباركت پاي خا ك قربان شد: عرض 13ëë ذيقعده شانزدهم در Ç ì
كلي مطلق وجود همان تعالي حق ميگويند كه ميشود استفاده عرفا بعض  كلمات
درضمن كنند/ ايراد حكما¾ و هستند كلي آن افراد عالم, اين موجودات كه است
موجب خيلي مسأله اين و كردم رد حقير و شده مرتبهمذا كره چند درينجا هم درس
و است وارد اشكال بگيريم, را آن ظاهر ا گر و كنم حل نميتوانم و شده حقير فكر
هرحال به است, صحيح كه اقسامي نه است باطل كه است وجودي وحدت همان

است/ شده مشكل حقير بر مسأله اين
13ëë ه حجÇذي 11 مورخه مرقومه جوف در فقير خود سÆال ذيل جواب در

داشتهاند: مرقوم
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هسÇتي بÇايد نÇيابد, راه عÇدم آنÇÇچه و نÇÇيابد راه او بÇÇر عÇÇدم تعالي, قÇÇح>
وجود و ذات اتمقامفعلحقيقت رسم,تجلي ال و عنه اسم ال صرفباشد,مقامذاتكه
و است ما به مردود و ما مخلوق ميشود, ر تصو كه مفهومي وجود است, موجودات

است/> مراتب بين اشتباه در اشتباه
شرح باب درين فالسفه كه را مطالبي مختصر, عبارت همين با ايشان حضرت
در ايشÇان بÇيانات كÇلي بÇهطور و ميشود اشكال رفع كه فرمودهاند بيان دادهاند,

است/ ممل اطناب نه و مخل ايجاز نه علمي بهاصطالح و موجز خيلي مرقومات
يÇادداشتهÇا ايÇن كÇه است زياد نمودهام, تحصيل موقع در كه هم سÆاالتي
آنها جواب كه شد ا كتفا¾ تا چند همين به فقط و ندارد را آنها همه ذ كر  گنجايش
پندصالح شريفة رساله چنانكه است اختصار همين با آنها همه كه گرديد ذ كر Hن تيم
و عرفاني و شريعتي دستورات همه جامع حال عين در و دارد را ايجاز همين نيز
Ôالم والس كنند/ استفاده آن از ميتوانند فقرا¾ غير و فقرا¾ از كس همه و است اخالقي

/ Ò�¡الصا اهللا باد ع� ع و لينا ع

گنابادي فقيرسلطانحسينتابنده

13ìì مهر 27 مطابق 1ê08 صفر 2ë مورخه





فرامين و وصايا





وصاياوفرامين

لين او داشتهاند/ مرقوم معنوي, و مالي و صوري زيادي, وصاياي حضرت آن
و تركه تقسيم درباره 13ë1 رجب 13 تاريخ در ايشان را مالي و صوري وصيت
ورثه براي شخصي جنبة چون وصايا اين ولي داشتهاند مرقوم امال ك و فرزندان
و اخالقي عمومي دستورات ابتدا در نيز آنها در البته ندارد, لزومي آنها ذ كر دارد

است/ شده داده ديگران و فرزندان به اجتماعي و ديني
كه شده مرقوم 13ì8 رجب 27 تاريخ در ورثه براي صوري ديگر وصيتنامة
مذكور اينجا در وصيت از قسمت آن و شده مرقوم كلي دستورات نيز آن ابتداي در

ميگردد:
و والبقا¾ بالعز د توح الذي ا¡مدهللا الوكيل نعم حس�و هو الرحoو الرaن ب«Ëاهللا

أنَّ ا¾Îد بيFyو ما و Fzف ما واالرض�و موات الس م�اث له و والفنا¾ باXوت عباده قهر
ع� ولد االث�ع¿Ìمن سايراال_¹ و Hعلي أنَّ و باذنه عنده والشفيع رسوله و عبده GدمT
ارزقنا و شيعxم من واجعلنا مرtم Ôز | اح¿Ìنا اللهم عباده | مناÄه Ôا و خلقه | خلفاÄه

شفاعxم/
و مÇرغوب خلق و خدا نزد و مندوب است امري وصيت چون بعد و
در ترغيب احاديث و اخبار در و نموده تمجيد طاهرين ه مÄا و دين بزرگان
تÇرك كÇه مÇرگ يÇاد به و ميسازد آخرت متذكر را انسان و فرمودهاند آن
گناه هر سرمايه كه را دنيا دوستي مرگ ياد و مياندازد Gاجبار است عاليق



يادنامهصالح 46

خطاب و رفتن مهياي و آماده آن هر بايد مÆمن و مينمايد زايل دل از است
نÇيز خÇود دنÇيوي امÇور داشتن مرتب آن الزمه و باشد گفتن لبيك را حق
نÇعم¹اللÇهي فÇقرا¾ خÇادم تÇقصير و قÇصور سÇÇراپÇا فÇÇقير ايÇÇن لذا هست,
عÇلي الÇم حÇاج مÇغفور مرحÇوم خلف بيچاره حسن محمد سلطانعليشاهي
هÇفتم و بيست پنجشنبه كه تاريخ اين در العالي ه سر قدس ثاني نورعليشاه
و هزار سال فداه ارواحنا پناهي رسالت حضرت مبعث يوم المرجب رجب
سيصد و هزار ماه خرداد پنجم مطابق قمري هجري هشت و شصت و سيصد
تÇرتيب و تÇجديد را خÇود سابق وصيتنامه است شمسي هفت و بيست و
آن, امÇضا¾ و وصيتنامه اين اتمام از پس و مينمايم تعيين را خود دنباله
و مراقبت من دنباله اميدوارم بود/ خواهد ساقط اعتبار از سابق وصيتنامه
و� واهللا نشÇود واقÇع اخÇتالفي انشا¾اهللا كه داشته گذشت حال و نموده عمل

التوفيق/
مينويسم عليحده ورقه در ديانتي امور و فقرا¾ تكليف فقري: جهات اما

امÇور بÇراي وصÇيتنامه ايÇن و بÇود خواهÇد همراه مختصري ورقه Hغالب و
بازماندگان/ براي است مالي و ظاهري

و را خÇود اوالد HخصوصÇم اقÇوام و فÇاميل تÇمام مÇيكنم وصيت Á او
فالح و نجاح به كه نمايند رفتار و نموده اثر آنها در خدا بهتوفيق اميدوارم
و ع يÇتش طÇريقه و اسالم ه حق ديانت بر اينكه به گردند ناÄل آخرت و دنيا
فانيه اغراض و اعراض و قه متفر خياالت و باشند ثابت فقر مستقيم صراط
هست بÇزرگوارم دÇج و پÇدر و فقير ميل و رضا چنانچه و ندارد باز را آنها
با و برندارند عليه سلسلة منصوصه خليفه و منصوص قطب متابعت از دست
درباره و نمايند كمك يكديگر امور در و باشند اتفاق و اتحاد به يكديگر
هÇم از خÇالف تÇوقع يÇا توقع خالف اندك به مبادا داشته گذشت يكديگر
يكديگر با مرتبه يك هفته كه مايلم را خود اوالد Hمخصوص و گردند رنجيده
دستور كه همانطور البته و دهند انجام مشاوره به را خود كارهاي و بنشينند
مگر دارند نگاه را بزرگتران احترام ني س كوچكتران است بزرگوار جد و پدر
بÇر را او بÇزرگترها خود كه باشد معنوي و خدايي وجهه كوچكتر در آنكه
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حاضرند كه آنها و دارند نگاه را والدهشان احترام من اوالد و دارند م مقد خود
و نمايند انجام و مجري را امرشان و نموده حال استفسار بار يك هفته  اقال
مÇحتاج والدهشÇان البته و كنند احوالپرسي مكاتبه به نيستند حاضر كه آنها
سليقه وضع زندگاني امور كليه در و است كافي مادري مهر نيست, بهسفارش
خشÇنود مرا روح بايد بوده من حيات در كه همانطور ميداند مرا رضا¾ و
كه شوند تريا ك عظيم بال¾ به مبتال Hمخصوص من اوالد و فاميل مبادا دارد/
كÇوتاهي نÇصيحت و جÇلوگيري در ديگران و بود خواهد ناراضي من روح
ندارند حق من مال از نميگويم شوند تريا كي نكرده خدا ا گر و نمود نخواهند

بود/ خواهم ناراضي درحقيقت ولي
صغار ولي و قيم و من اوالد و اموال و تجهيزم امور در ظاهري وصي اما
و سلمهاهللا تابنده سلطانحسين ميرزا من ارشد ا كبر فرزند برسند رشد بهسن تا
و قيام شخصه به باشد گناباد در كه درصورتي كه بود خواهد وفقه و حفظه
جد نظارت با آنها ا كبر بودند حاضر كه فرزندان از نبود حاضر ا گر و كند اقدام
و بخواهند تكليف و دهند اطالع وصي به و انجام را فوتي امور خود اعمام و
بÇا صدرالعلما¾ آقاي نبود حاضر غيرصغيري يا نبودند حاضر هيچكدام ا گر
نا كرده خدا وا گر نمايند اقدام سعادتي آقاي حاج و سلطاني آقاي حاج مشاوره
ساير مشاوره و خود از بعد ا كبر بهنظارت او از بعد ني س ا كبر نبود فوق وصي
اجÇل گÇناباد در ا گÇر من, دفن اما دهند/ انجام را وصايت امور خود اخوان
شهيد سلطانعليشاه حضرت مزار در پيوست جانان به جان و رسيد موعود
به ايشان سر كه بهطوري نمايند دفن شده درست هم جا قبر كه سر پشت در
قبر جاي چند آن در و برود غربي شمال گوشه بهطرف رو و باشد من سينه
بيدخت به فرسخ هفت تا و شوند دفن سلسله غيراقطاب نبايد است حاضر  كه
فه شرÔم درمشاهد ا گر و نمايند حمل بيدخت به ميتوانند رسيد الهي قضا¾ ا گر
بود ديگر جاي ا گر و نمايند دفن و اقدام باشد خرج با ولو مقتضي بهنحو بود
بشود تا ولي بنمايند محترمانه تعزيه مخارج و نمايند دفن رسيد اجل جا هر

دهند/ مستحقين و مستمندان اختصاص را خرج
ورثه و تركه و مالي امور به مربوط بقيه و است ل مفص خيلي وصيتنامه اين
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مرقوم نيز آن در و شد صرفنظر آن ذ كر از ندارد عمومي جنبه چون كه ميباشد
خودم عمل و طابثراه آقا مرحوم دستورات مطابق سوگواري <احترام داشتهاند:
غيره////> و عروسي و عقد در نباشند مقيد ديگر روز چهل از پس ندارند نگاه زياد
داشتهاند مرقوم اختصار بهطور معنوي و صوري امور در هم ديگري وصاياي
جانشيني به وصيت و اجازهنامه مقارن و فقري امور به مربوط كه آنها از يكي  كه

ميشود: آورده Âذي است رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت
هو

121

الوكيل نعم و حسبي هو و الرحيم الرحمن اهللا بسم

رسالت به شهادت و ميعاد روز به اقرار و خدا يگانگي شهادت از پس
بÇه ك مسÇت و عÇنايت ذيل به ل توس و آله و عليه اهللا صلي مصطفي محمد
از است تي وصي عاليمقدارش, دختر و بزرگوار اوصيا¾ نفر دوازده واليت
وصي و معنوي و صوري ا كبر فرزند به مطلع هول از خاÄف گنهكار گمنام اين

كه رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج قر¸العين خود باطني خليفه و ظاهري
به Á او است, او عهده به تربيت و هدايت زحمات من درگذشت از پس چون
من روح براي نمايند, شاد و ياد فاتحهاي بهخواندن مرا بوده فقير روح ياد
دعÇا و ه وجÇت و هÇمت فÇقرا¾ نمايد/ سبز من متروكات از نياز مجلس يك
عÇلي بÇن حسÇن بÇهفرزندش المÇوالي مÇÇولي حÇÇضرت وصÇÇيت نÇÇمايند,
نمايد/ عمل بود زمان مقتضيات موافق آنچه و بخواند زياد را الم عليهماالس
وسيله و نمايد فقرا¾ عهد تجديد مأمور عهد تجديد از پس را مأذونين مشايخ
خير دعا¾ بوده با گذشت و مهربان فقرا¾ تمام با و سازد فراهم تجديد تسهيل
سÇاير و جسÇماني بÇرادران باشد/ مينموده همه دنياي و آخرت امور براي
انتظار عموم از كند/ رفتار احسان به مادر با شمارد مغتنم و محترم را اقربا¾
ميسپارم, خدا به را همه دارند/ منظور فقيراست رضا¾ كه را او رضا¾ كه دارم

و�التوفيق/ انه
1373 المرجب رجب شهر هفتم و بيست در شد تحرير

مبارك مهر و امضا
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فرامين

نوشتهاند متفاوتي فرامين مختلف دورانهاي در صالحعليشاه آقاي حضرت
ميشود: ذ كر نمونهاي هريك از  كه

شيخالمشايخ سمت نورعليشاه, حضرت خود پير و پدر حيات زمان در ايشان
حاÄري حبيباهللا ميرزا حاج آقاي براي جماعت اقامه اجازه اعتبار اين به و يافتند

شرح: اين به فرمودند صادر نورعليشاه حضرت حيات زمان در فرهنگ

واب للص الموفق هو و حيم الر حمن الر اهللا بسم
عÇاليه عÇليه سÇلسله فÇقرا¾ رباني ميثاق گرويدگان و ايماني برادران بر
حسÇن مÇحمد الياهللا فÇقير حÇقير ايÇن كه نماند مخفي و پوشيده نعم¹اللهي
والد و روحاني پير مستطاب حضرت جانب از بهصالحعليشاه ملقب  گنابادي
موالنا باهللا العالم االلباب لب و االقطاب قطب حضرت خود ايماني و جسماني
مأذون حÇضرت آن بÇاطني اجÇازه و امر برحسب نورعليشاه علي مال الحاج
حÇاجي آقÇاي نÇصاب حقايق و معارف مستطاب جناب م مكر برادر نمودم
عرب عراق در و نموده روشن چراغي جمعه شبهاي كه را حبيباهللا ميرزا
ا گر نيز و نمايند, ايشان به اقتدا¾ جماعت نماز در و باشند فقرا¾ اجتماع مرجع
قÇلمي سÇنديت براي ورقه اين رسانند/ به گناباد ايشان بهتوسط بود حقوقي
و سي و سيصد و هزار شهور من ل ربيعاالو هفتم و بيست تاريخ به  گرديد

علي/ بن حسن محمد االقل ره حر قمري/ يك
اجÇازه قÇطبيت منصب به جلوس و نورعليشاه حضرت رحلت از بعد ايشان
عبداهللا شيخ حاج آقاي اجازه تأييد Âذي كه فرمودند تأييد را قبلي مشايخ دستگيري

ميشود: درج رحمتعليشاه حاÄري
هو

121
حيم الر حمن الر بسماهللا

آله و عليه اهللا Øب�ص�Xا ين ا�الد اGادي رسوله ع� والصلو¸ �Xالعا رب ا¡مدهللا
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رشته توأمان صالحيت اوان اين در چون كه نماند پوشيده بعد و الطاهرين;
عاليه عليه سرسلسله از بنفس Hنفس و يدGبيد هدايت و ارشاد اجازه و واليت
حسÇن مÇحمد اله بÇندگان كمترين اين به منتهي سلطانعليشاهيه نعم¹اللهيه
بهاتصال منحصر طريقت شاهراه به اتصال و گرديده صالحعليشاه به مفتخر
عبداهللا شيخ حاجي آقاي زينالعارفين مستطاب جناب و است, فقير اين به
و جسماني والد مبرور مرحوم قرينالشرف طرف از افاضاته دامت حاÄري
ه رÇس س قد ثاني نورعليشاه دنا سي و موالنا الهي فيوضات واسطه و روحاني
ثراه طاب سلطانعليشاه موالنااالعظم مجرد روح و امجد جد مرحوم و العلي
لهذا بودهاند, رحمتعليشاه لقب به مفتخر و عباد هدايت و ارشاد به مأمور
و نموده سالكان بيعت تجديد و طالبان هدايت در مجاز را ايشان نيز فقير اين
يد طالبين و فقرا¾ عموم نمودم/ امضا¾ و برقرار كمافيالسابق را سابقه مراتب
به اميدوارم دانند/ فقير به اتصال واسطه و فقير لسان و يد را ايشان لسان و
خدمت و بكوشند افسرده و مرده قلوب احيا¾ در پيشتر از بيشتر اهللا توفيق
سÇوم بÇهتاريخ اÇGدي/ اتÇبع مÇن �Çع Çالم والس شمرند/ عبادات اعظم را فقرا¾
حسنبنعلي/ رهاالقل حر قمري; هزاروسيصدوسيوهفت سنه جمادياالولي×

بر م مقد رحمتعليشاه آقاي تاريخ آن در چون كه ميشود يادآور Hتوضيح
تأييديه در واال است نشده مشايخ ساير از ذ كري ايشان اجازهنامه در بودند همه
ارشادعلي, حاÄري يوسف ميرزا آقا منصورعلي, عباسعلي شيخ (حاج مشايخ ساير
را خود بر سابق مشايخ كه است شده تأ كيد محبوبعلي) سمناني ابوطالب ميرزا آقا

دارند/ م مقد و نموده احترام
اسÇداهللا شÇيخ آقÇاي بÇراي 1337 ال شو 12 در را جماعت اقامه اجازه لين او

ميشود: ذ كر Âذي كه فرمودند صادر (ايزدگشسب)  گلپايگاني
هو

121
حيم الر حمن الر اهللا بسم

م رÇمك برادر كه باشند دانسته اصفهان روحاني برادران و ديني اخوان
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از Hتوفيق و Âعم و Hعلم زادهاهللا گلپايگاني اسداهللا شيخ آقاي مستطاب جناب
و مجاز نيز الغني ربه غفران الي المحتاج گنابادي حسن محمد فقير اين طرف
نمودن روشن و آنجا در آنها مرجعيت و فقرا¾ جماعت امامت در مأذونند
غياب در لسانيه اذ كار و اوراد تعليم در مأذونند نيز و جمعه ليالي در چراغ
را ايشÇان مÇراتب و نÇموده اقÇتدا¾ صÇفحه آن فÇقرا¾ البته مأذونين/ مشايخ
حÇتيالمÇقدور فقرا¾ خدمات در ايشان اهللا بهتوفيق انشا¾اهللا و دارند ملحوظ
به ره حر قد و يرضي/ و يحب لما اياي و وفقكماهللا نمود/ نخواهند  كوتاهي
بÇن حسن هفت/ و سي و سيصد و هزار م المكر ال شو شهر دوازدهم تاريخ

علي/
"درويش لقب بÇا دسÇتگيري اجÇازه 13ë0 Çاني يعالثÇرب 17 تÇاريخ در GعدÇب

شد/ صادر ايشان براي ناصرعلي"
هو

121
حيم الر حمن الر اهللا بسم

و االمÇان¹ باعطا¾ اختصنا و يعلم n ما علمنا و العدم rك من خلقنا الذي هللا ا¡مد
ان ال لو لyتدي كنا ما و الوالي¹ بيت اهل بذيل سك Ø¦ا�ا هدانا و اGداي¹ سبيل لنا اوضح
عبداهللا بن Tمد االنبيا¾ kخا kاال واXظهر االعظم Ëºاال ع� الم والس لو¸ والص اهللا هدانا

حgته/ معادن و وحيه منابع و خلفاÄه و امنا¾اهللا بيته ع�اهل و آله و عليه اهللا Øص�
شامل غيبيه شامله عنايت و الهيه واسعه رحمت كه نماناد پوشيده بعد و
بشريه نفوس نجات و بيداري براي و است درماندگان دستگير و بندگان حال
را انسانيه لطيفه و فرورفته جهل گرداب در و گشته طبيعت وادي گرفتار  كه
بشريت لباس و برانگيخته را مرسلين و انبيا¾ نموده, كثرات عاليق مغمور
عÇاليه عÇوالم بÇه و سÇاخته مÇتنبه را آنÇها جÇنسيت بÇهصورت كه پوشانيده
از بعد و بخشيده نجات و رهانيده كثرات عاليق دوزخ از و فرموده رهنمودي
داده اتصال آنها اوصيا¾ در را واليت و هدايت رشته آنها بشريت دوره زمان
مفتوح باب يگانه كه نص و سپرده الحق به سابق بنفس Hنفس را الهي امانت و
مطلقه واليت نور نيز غيبت زمان در و فرموده الحق بر است قاطعه ت حج و
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خلق ميان در آنها مأذونين و مشايخ و بوده دستگير غيبت پرده پس از  كليه
در و مضبوط دم اين والي اليالخاتم آدم از اجازه رشته و فرمودهاند هدايت
گÇنابادي حسÇن مÇحمد درويش ايÇن حÇال شÇامل الهÇÇي فÇÇضل دور ايÇÇن
دل و گرفته را تقصير و قصور سراسر فقير اين دست و گشته صالحعليشاه
طريق از اوراد و اذ كار و توبه تلقين و ارشاد و هدايت اجازه و بخشيده صافي
خÇدمات ل متكف و رسيده فقير اين به يدGبيد عظام مشايخ و اثنيعشر ه مÄا
Çالم عليهمالس معصومين ه مÄا اسرار رساندن در بايد و گردانيده الياهللا فقرا¾
اليقي فقير ا گر و گردانم نزديك را طالبين وصول راه و كوشيده ين بهمستحق
مستطاب جناب م مكر برادر موقع اين در لذا نمايم/ هدايت در مأذون ديدم
احكام به و محلي عمل و علم زيور به كه را سلمهاهللا گلپايگاني اسداهللا شيخ آقا
الياهللا سÇلوك و سÇير بÇه تها دÇم و دانا سه مقد طريقت و ره مطه شريعت
ه رÇس س دÇق بزرگوار پير حضرت نظر منظور و ه موردتوج و داشته اشتغال
و نمايد جويندگان هدايت كه نمودم مجاز و مأذون غيبي االشاره حسب بوده,
تÇربيت و كÇند طريق آداب و فكر و ذ كر تلقين بيابد صادقي طالب هرجا
طريقت و دالمرسلين سي حضرت شريعت وفق بر را آنها و نمايد راهيافتگان
سرگرم سلوك و سير و محبت و فكر و ذ كر ادامه به و تربيت سيدالوصيين
مفتخر و ملقب ناصرعلي درويش لقب به را برادر آن طريقت در و بدارد
مايه و انجام راسخ عزم و قدم ثبات با را مرجوعه خدمت اين كه اميد ساختم
برادران البته شمارد/ برتر مافيها و دنيا از را نفسي هدايت دانسته خود قرب
در ايشان و باشند بهرهمند شمرده مغتنم را ايشان خدمت و صحبت هم ديني
وفقهاهللا دارند/ م مقد خود بر را اجازه در سابقين مأذونين, مشايخ اجتماع موقع
و اÇGدي اتÇبع من ع� الم والس ا¤ب¹ بلذاÄذ علzم انعم و للطاع¹ االخوان [ام و اياي و
انÇا و پÇنجاه و سيصد و هزار ربيعالثاني هفدهم تاريخ به والردي/ الغي اجتنب

حسن/ محمد االقل
علي بن حسن مبارك مهر

لقب با اصطهباناتي جمعه امام د محم شيخ آقاي براي دستگيري اجازه لين او
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ميشود: نقل Âذي كه شد صادر "فيضعلي"
هو

121
نستع� به و توكلت عليه و اGادي هو حoو الر aن الر ب«Ëاهللا

لنا اوضح عمي و |ضالل¹ يدعنا n و سدي ي�كنا n و Hعبث Oلقنا nذيال ا¡مدهللا
العليا صفاته ا¡س�و اÄÊºه مظاهر ع� الم والس لو¸ والص السفرا¾ بارسال اGدي السبيل
اعالم و الدجي مصابيح اصحابه و آله و بريته ا¾Ìف و سفراÄه ا كمل و انبياÄه افضل ØDس
حيرت تيه گمگشتگان و ضاللت وادي گرفتاران كه نماند پوشيده بعد و اGدي;
اهللا من حبل هماره طريق مهالك از نجات براي و دستگير ايزدي عنايت را
دوره انقضا¾ از بعد و آشكار بشريت لباس در و ممدود الناس من حبل و
الهÇي خÇليفة تÇعيين طريق كه سابق نص موجب به الحق هريك, بشريت
(ص) خÇاتم الي آدم(ع) از هÇدايت داشÇته, قÇيام هدايت وظايف به است
كه مرتبت(ص) ختمي حضرت در رسالت و ت نبو زمان ختم از بعد و متصل
مطلقه واليت صاحبان صافيه مرايي در بود تمام محيط و الكل في الكل د سي
غيبت زمان و ظهور دوره انقضا¾ از بعد و ظاهر و متجلي اثنيعشرند ه مÄا  كه
اذ كار و توبه تلقين و دستگيري و اجازه سلسله و مفتوح تلقين و توبه باب نيز
و بينام درويش اين زمان جزو اين در و جاري, زماننا الي اثنيعشر ه مÄا از
و روحÇاني و جسÇماني والد از بÇعد صالحعليشاه گنابادي حسن محمد نشان
در طÇابثراه ثÇاني نورعليشاه علي مال الحاج موالنا معنوي فيوضات واسطه
و مÇتمكن ارشÇاد مÇنصب بÇر سÇلطانعليشاهي نعم¹اللهي عاليه عليه سلسله
و طÇالبان هÇدايت در حتيالمقدور كه ميداند اين در را خود ديني تكليف
آثÇار كÇه نمايد مشاهده را فقيري ا گر و نمايد جهدي و جد سالكان تربيت
اين در و گرداند/ مجاز و دعوت به مأمور شود مشاهده او از تكميل و  كمال
جمعه امام د محم شيخ آقا زينالسالكين مستطاب جناب م مكر برادر كه اوان
و پيراسته رذايل از و آراسته صالح زيور به كه وفقه و سلمهاهللا اصطهباناتي
صÇابرعلي آقÇاي اجل شيخ صحبت در و كوشيده فقرا¾ خدمت در تها مد
به هستند, ضعيف اين خود و بزرگوار پير هات توج مورد و بوده طابثراه
لسانيه و ه قلبي اوراد و اذ كار تلقين در مجاز و سرافراز و مفتخر ارشاد منصب
دست بÇر بÇاشند نÇنموده تÇجديد كه فقرايي البته نمودم/ دينيه امور ساير و
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راهيابي و ايشان به ل توس راهند طلب در كه آنهايي و نمايند, تجديد ايشان
مÇراتب و شÇمارند فÇقير به اتصال و فقير اين يد بهحكم را ايشان دست بر
كه است آن صادق اميد شمارند/ مغتنم را ايشان صحبت و منظور را ايشان
بÇه هÇماره و اهÇتمام الوسع حتي فقرا¾ خدمات و جمعآوري در نيز ايشان
مشايخ اجتماع موقع در و دارند, گرم را آنها اذ كار و طاعات و عبادات اشتغال
نÇورعليشاه مÇرحÇوم دوره مأذونÇين كÇه را اجÇÇازه در پÇÇيشقدم مأذونÇÇين
مÇلقب و دارنÇد م قدÇم خÇود بÇر السÇابقه مÇراتÇبهم ترتيب علي طابثراهاند
و ايشÇان به كه خواستارم خداوند از و فيضعلي لقب به را ايشان  گردانيدم
و انكسÇار و عجز بر و فرمايد عنايت خدمت و طاعت توفيق اخوان ساير
قÇد و والردي/ الغÇي اجÇتنب و الهدي اتبع من علي الم والس بيفزايد/ نيستي
انا و هفت و سي و سيصد و هزار ذيقعد¸الحرام شهر بيستم تاريخ به ره حر

حسن/ محمد االقل
علي بن حسن مبارك مهر

كه بود "ثابتعلي" جذبي هب¹اهللا د سي حاج آقاي براي صادره اجازه آخرين
ميشود: ذ كر Âذي

هو
121

حيم الر حمن الر اهللا بسم
اوصÇياÄه �Çع و عÇبداهللا(ص) بن Tمد اهللا رسول ع� الم والس لو¸ والص ا¡مدهللا
ايشان خادم و درويشان كمترين اين بعد و اوليا¾اهللا; Ì¿للب االث�ع¿ÌاGادين
والد مبرور مرحوم از پس زمان اين در كه صالحعليشاه بيدختي حسن محمد
رضÇويه عÇلويه عÇليه سÇلسله در العالي ه سر س قد ثاني نورعليشاه حضرت
يدGبيد اذ كار و اوراد تلقين و تعليم اجازه و متمكن ارشاد مسند بر نعم¹اللهيه
و رسيده فقير به اثنيعشر(ع) ه مÄا و رسالت(ص) حضرت از بصدر Gصدر و
امر در بدانم تبليغ به اليق را هركس بلكه برسد بهمستحقين بايد حتيالمقدور
كÇه اصÇفهاني جذبي هب¹اهللا سيد آقاي م مكر برادر و گردانم معاضد هدايت
قدم فقر در صدق به تها مد و پيراسته نفساني هواجس از و آراسته فقيري
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هفتاد و سيصد و هزار محرم بيستم از و گشته بينا و دانا و نموده خدمت و زده
كه نمودم مأذون بوده فقرا جماعت امامت در مأذون فقير طرف از شش و
اوراد و اذ كار تعليم و فكر و ذ كر تلقين و دستگيري بيابند كه صادقي طالب
شÇفاهي/ دسÇتور بهموجب نمايند لياقت و استعداد برحسب جناني و لساني
و سالكان تربيت در و بدانند خود تربيت و عبادت را خدمت اين اميدوارم
فكÇر و ذ كÇر بÇه و اجتماع دوشنبه و جمعه ليالي و بكوشند طالبان هدايت
در و نمايند, امر طريقت و شريعت و باطن و ظاهر جمع بر و باشند مشغول
را ايشان و دارند م مقد خود بر را اجازه در پيشقدمان مشايخ اجتماع موقع
رضاي و باشند مÆيد اميدوارم و نمودم ملقب ثابتعلي لقب به طريقت در

باشند/ داشته خود وجهه را حق
من علي الم والس نمايند/ استفاده و شمارند مغتنم را ايشان وجود فقرا¾
قÇمري سÇه و هشÇتاد و سÇيصد و هÇزار عرفه تاريخ به Gتحرير الهدي; اتبع
محمد االقل انا و شمسي/ سه و چهل و سيصد و هزار ارديبهشت دوم هجري

حسن/
علي بن حسن مبارك مهر

تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقاي جناب فرزندشان براي كه فرماني نخستين
اجازه چندي از پس و است جماعت نماز اقامه اجازه شده, مرقوم الفدا¾ له ارواحنا
خالفت فرمان هم ديگر اجازه و شده داده طالبين به فكر و ذ كر تلقين و دستگيري

است: قرار ازين ترتيب به كه است

جماعت اقامه اجازة
هو

121
حيم الر حمن الر اهللا بسم

اهللا آل هآل و عبداهللا بن مد ÔT بيبه ح� ع Ôالم والسَّ لو¸ والص ا¡مدلله
ميرزا م مكر فرزند تاريخ اين از كه باشند دانسته طريق برادران بعد و
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اذ كار و اوراد تعليم و فقرا¾ جماعت امامت در سلمهاهللا تابنده سلطانحسين
بجا نمايند اقتدا نماز در اخوان است مجاز فقير طرف از راه طالبان به لساني
في ره حر الهدي; اتبع من علي الم والس است/ روا گيرند تعليم طالبان و است

/13ì9 شعبان 1ë
مبارك مهر و امضا¾ محل

دستگيري اجازة
هو

121
حيم الر حمن الر اهللا بسم

و ع�عبده الم والس لو¸ والص اهللا هدانا ان لوال لyتدي كنا ما و هدانا الذي ا¡مدهللا
خلفا¾اهللا/ خلفاÄه و اوصياÄه ع� و عبداهللا بن Tمد ا�سبله واGادي رسوله

و انÇفاق واليت و ايمان نعمت سپاسگزاري از كه نماند پوشيده بعد و
كÇه تÇاريخ ايÇن در موهبت اين شكرانه به لذا است هدايت نعمت تحديث
بيت حج سفر عازم حفظه و سلمهاهللا تابنده سلطانحسين ميرزا ارجمند فرزند
راه در است تي دÇم و است Çالم عليهمالس انام ه مÄا قبور زيارت و الحرام اهللا
فقير رضايت مورد و كوشيده خدمت در و زده قدم فقير امر به الياهللا سلوك
بÇه دسÇترس و بÇيابد صÇادقي طالب چنانچه كه نمودم مأذون را او  گرديده
ازدياد درصورت و بدهد لسانيه اوراد و اذ كار دستور نباشد مأذونين مشايخ
عهد تجديد سابق فقرا¾ از ا گر و نمايد فكر و خفي ذ كر تلقين طلب شوق
ساير در و دانند فقير دست حكم در و نمايند تجديد او دست بر باشند ننموده
را او طريقت در و شمارند فقير به اقتدا حكم در را او به اقتدا¾ طريقت امور
از و بكÇوشد اخÇالص و بÇندگي در دارم امÇيد نÇمودم/ رضÇاعلي بÇه ملقب
را قÇح رضÇا¾ كÇردار و گفتار در و بخواهد توفيق و شوق ازدياد تعالي حق
نمايند/ رجوع طالبان و بدارند منظور را خدمت اين فقرا¾ البته و دارد منظور
هجري نه و شصت و سيصد و هزار الحرام ذيقعده شهر يازدهم في ره حر

صالحعليشاه/ لقب به مفتخر بيدختي بيچاره حسن محمد االقل انا و قمري
مبارك مهر
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خالفت فرمان
هو

121
اXع� و هواXوفق حoو الر aن الر ب«Ëاهللا

هر در الهي لطف كه بود نخواهد پوشيده هدي راه راهروان ضماير بر
وصÇول و بندگي راه و تمام خلق بر ت حج و بوده بندگان حال شامل زمان
داشته صافي دل كه را اوليا¾ و انبيا¾ شفاعت و هدايت براي و فرموده مفتوح
بÇدن چÇون و نموده/ دعوت مأمور داده قرار شفيع و هادي و نجات وسيله
بصدر Gصدر و يدGبيد رشته انقطاع عدم براي است فنا¾ معرض در جسماني
او اوصÇيا¾ در خÇاتم از و خاتم(ص) تا آدم از و سپرده الحق به سابق هر
و روايت مÇجازين نÇيز الم عليهالس امام غيبت زمان در و است بوده جاري
ايÇن در و بوده مشغول خلق هدايت به طريقت و شريعت امور در درايت
محمد فقير اين به نعم¹اللهيه رضويه علويه عليه سلسله در فقر رشته كه زمان
و طÇريق برادران عموم بهاطالع گرديده منتهي غفرهاهللا صالحعليشاه حسن
عباد هدايت و ارشاد امر كه باشند دانسته كه ميرسانم تحقيق راه جويندگان
و الفقرا¾ عين قر¸ محترم چشم نور و م مكر فرزند به است فقيروا گذار از پس
رسÇيدن از پس و ايدهاهللا عليشاه رضا تابنده سلطانحسين حاج زينالعرفا¾
و تجديد فقرا¾ عموم نمايند, اطاعت نموده عهد تجديد مشايخ موعود اجل
فقير قبول و رد را او قبول و رد و نمايند او به مراجعه راه طالبان كنند پيروي

/1379 ذق تاريخ به شمارند
حسن محمد اقل مبارك مهر و امضا¾ محل

شادي مهربان خداوند از و ميشود ا كتفا تا چند همين به فرامين و وصايا از
كنيم/ جلب را ايشان رضايت بتوانيم اميدواريم و خواستار را ايشان س مقد روح





حÇال شÇرح

سلطانپور عليمحمد حاج آقاي نوشتة
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حيم حم×نالر بسماهللالر

وفيق ومنÖهÔالت Ôستعينأ وبه

, االنسان ßع� الع�و انسان� ع Ôالم والسَّ Ô̧ ل×و والصَّ البيان لَّمه ع , االنسان قل خ الذي مدهللا Ò¡ا

العذابÇ ب Òاص�Çالع ÇنÖذر Ôم و والغÇÔفران ¹a طيع�بالرَّ ÔXاÌ Ø¿ بÔم عبداهللا بن مد ÔT نبينا و سيدنا
ال و نسوا�Çان اال Ò� ع aان الرَّ Ôج ج Ôح هÔم Ìالذين Ò¿ ع ×� Öث اال اال_ه لفاÄه Ôخ� ع و ان� والن

اXلكاXنان/ لو¸ الص ع�اXرتÏÉعلzم بالفصل, تهخليف و �وصيه ع ØDس

حÇضرت آن زنÇدگي جÇريان دربÇارة شÇرحÇي داشتم توفيق اينكه از بعد, و
در ايÇنكه و حضرت آن به نزديك خانوادگي انتساب بهدليل خرسندم/ بنويسم,
سال 82 از سال ì0 كه گفت ميتوانم و بودم خدمتشان در Hغالب خود زندگي طول
كÇه دانسÇتم خÇود وظيفه لذا بودهام, بزرگوار آن تربيت تحت را خود فعلي عمر
مÇتعال خÇداونÇد از را امÇر اين توفيق و كنم تقبل را يادنامه از قسمت اين نوشتن

ميطلبم/ كمك به را شادروان آن پرفتوح روح و خواستار
سÇلطانمحمد الÇم حÇاج مÇرحÇوم امÇجدش, دÇج طÇرف از بÇزرگوار آن نÇام
اخÇذ آنكÇه از پس و گÇرديد انتخاب حسن" د محم" مقامه, اعلياهللا سلطانعليشاه
گÇرديد/ صÇادر شÇناسنامه بÇيدختي" "بيچاره خانوادگي بهنام شد, الزامي شناسنامه
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سلطانمحمد مال حاج مرحوم ابن ثاني نورعليشاه علي مال حاج مرحوم فرزند ايشان
مال ابن سلطانمحمد مال بن د محم حيدر مال مرحوم ابن ثراهما طاب سلطانعليشاه

گنابادي شورابي قاسمعلي حاج ابن د محم حاج ابن د نورمحم مال ابن د محم دوست
ميباشند/ اسرارهم ساهللا قد

بيچاره طايفه
زبÇان از كلمه اين كه است اين "بيچاره" به جناب آن فاميل نام تسميه وجه
والثÇنا¾ ه حيÇالت آالف عليه موسيالرضا بن علي حضرت مقتدانا و موالنا  گهربار
تÇمام افتخار موجب و يافته صدور شرف طايفه اين بزرگان از نفر دو به نسبت

است/ فاميل
در كÇه رجÇومالشÇياطين كÇتاب در نورعليشاه علي مال حاج مرحوم باب اين در
ذ كر اينطور نوشتهاند, سلطانعليشاه د سلطانمحم مال حاج جناب خود پدر حاالت
حضرت عهدي واليت زمان در و ميرسند زاعه Ôخ قبيله به طايفه اين كه ميكنند
خود پسرعموي و اميراحمد و د اميرمحم به موسوم طايفه اين از نفر سه رضا(ع)
آن دامان به ل توس دست بودند, زاعي Ôخ اميرسليمان اوالد از همه كه سلطانقلي امير
و فرموده "بيچاره" به خطاب را اميراحمد و د اميرمحم حضرت آن و زده حضرت

رضÇاعليشاه, تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي جÇناب تأليف عرفان, و علم نابغة مستطاب كتاب از نقل به /1
مÇاليات, پÇرداخت از طايفه اين بودن معاف و خزاعي اميرسليمان دربارة كتاب همين در /9 ص دوم, چاپ
حÇضرت شÇهادت از پس كÇه است خÇزاعÇه طÇايفه از خÇزاعÇي, امÇيرسليمان مÇيافÇزايÇند: مÇحترم مÆÇلف
فرموده الحسين بن علي حضرت و شده حاضر كربال در شهدا¾ دفن براي بنياسد طايفه با سيدالشهدا¾(ع)
و اميرسليمان اوالد لهذا كنند, مطالبه عوارض ساير و بگي چوپان مردم, از كه رسيد خواهد روزگاري بود:
چنانكه نيز رضا حضرت زمان در كرديم/ معاف عوارض ساير و بگي چوپان از بنياسد طايفة با را او طايفة
و اد سج حضرت فرمان و امر طبق هم صفويه زمان در بودند/ معاف عوارض پرداخت از طايفه اين شد ذ كر
از نÇيز Gبعد و شد صادر عوارض و ماليات دادن از طايفه اين بودن معاف مبنيبر فرماني رضا(ع), حضرت
حÇاج آقÇاي جÇناب نÇزد و مÇوجود آن اصÇل ا كÇنون كÇه شÇد صÇادر د جدÇم فرماني ثاني سليمان شاه طرف

/(10 و 9 صص ميباشد(همان, مضبوط رضاعليشاه, تابنده سلطانحسين

ماند1/ باقي Gافتخار نيز حضرت آن از پس اسم اين



ì3 شرححال

قسمت ولي هستند عربستان و ايران واليات از بسياري در طايفه اين چون و
لذا مÇيباشند, گÇناباد و بيرجÇند و قاين و نيشابور در Hخصوص خراسان در عمده
گناباد, بيدخت يعني ايشان, زادگاه محل تا گرديد اضافه نيز "بيدختي" مضافاليه

است/ زيÇاد اخÇتالف گناباد تسمية وجة در ميباشد/ گناباد بخش مركز Âفع و گناباد را¾ Ôق از يكي بيدخت /1
و نون فتح و جيم ضم نابد(به Ôج و است خورشيد معني به تركي لفظ به كه" گون" دانند " گونآباد" را آن بعضي
االدب, است(ريحان¹ گوناباد معرب كه خوانند با¾) كسر و جيم ضم نابد(به Ôج هم بعضي و است آن معرب با¾)

/(430 ص ,1 ج
بخش دو هم آن كه برا كوه و بيدخت و بجستان و جويمند نام به است بخشهايي شامل گاف) ضم  گÔناباد(به
و است افغانستان و زابل و وپا كستان زاهدان به بيرجند به مشهد راه سر بر گناباد زيبد/ و كاخك بخش است:

ميكند/ عبور گناباد از هم كرمان و يزد و طبس و فردوس به مشهد راه طرفي از
دربÇارة (17 ص تÇابنده, سلطانحسين حاج آقاي جناب گناباد(تأليف جغرافياي و كتابتاريخ در كه بهطوري
پÇيدايش و قÇنوات احÇداث كÇه مÇيشود مÇعلوم امارات و قراÄن از است, مذكور آن قدمت و گناباد پيدايش
وجود اسالم از قبل كه ميشود معلوم آنجا باستاني آثار و آن نامهاي اثر بر كه است قديمي خيلي آن عمارات
گناباد در االÐن آن محلهاي و نامها اين كه پشن قلعة ويسه, پيران قبر دختر, قلعه فرود, قلعة Âمث است, داشته

است/ موجود و مشهور
كوير, حاشية در شدن واقع و آب كمي اثر بر و دارند اشتغال زراعت به آن اهالي و خشك و سالم گناباد هواي
Hنسبت محصول درآمد و زراعات زارعين, زياد زحمت و رنج اثر بر ولي نيست زراعت قابل چندان آن اراضي
محل كه است بيدخت آن آباد Hنسبت دهات از يكي ميباشد/ غيره و چغندر و پنبه و غله آن زراعت دارد/ خوبي
مÇطاف و است هÇمانجا در نÇيز آرامگÇاهش و بÇود سÇلطانعليشاه سلطانمحمد مال جناب مرحوم سكونت
و تفصيل كه داشته شعرايي و فضال و علما¾ تاريخ طول در گناباد ميباشد/ آ گاهش دل گرويدگان و مÆمنين
مين نجÇم از گنابادي مظفر مال است: جمله آن از و است مذكور عرفان و علم نابغة مستطاب كتاب در آن شرح
شÇاعر گÇنابادي قÇاسمي هÇمچنين است, ولي نعم¹اهللا شاه فرزندزادگان از كه معروف شاعر انسي معروف,

/(8 و 7 صص عرفان, و علم نابغة كتاب از اختصار به صفوي(نقل طهماسب شاه عصر در معروف

گردد1/ ص مشخ نيز

كودكي ايام و تولد
يك سال ه ذيالحج هشتم شنبه روز ظهر به قريب صالحعليشاه جناب تولد
و هزار يك تيرماه چهارم و بيست مطابق قمري هجري هشت و سيصد و هزار
ميالدي) يك و نود و هشتصد و هزار يك ژوÄيه (پانزده شمسي هفتاد و دويست
جÇامع مسÇجد جÇماعت امÇام و جÇليلالقÇدر عالم صالح مال حاج مرحوم ة صبي از
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بود, اجدادش و آبا¾ داÄمي سكونت محل كه بيدخت در فاطمه, به مسما¸ بيدخت,
گرديد/ واقع

دÇج مÇعنوي و صÇوري تÇربيت و مستقيم نظر تحت تولد بدو از جناب آن
عÇالي پÇدر سÇپس و سلطانعليشاه د محم سلطان مال حاج مرحوم خويش بزرگوار
شهادت زمان تا هات توج و حضانت اين و گرفت قرار نورعليشاه مرحوم مقدارش
بÇود/ بÇرقرار ايشÇان, سÇالگي نÇوزده سن در عليه رضواناهللا سلطانعليشاه جناب
را خود روية كه بود آن ايشان به نورعليشاه جناب شفاهي وصاياي جمله از چنانكه
تعليمات از بود مي تجس ايشان حيات كه الحق و دهند قرار خويش جد روية مانند
پدر و جد حاالت شرح از مختصري ذ كر آيد مناسب اينك كه بزرگوار جد عاليه

شود/ بزرگوارشان

كÇتاب در جÇامعتر و مÇهمتر همه از و است مذكور معاصر تاريخ كتب اغلب در ايشان جناب حال شرح /1
اينجا در كه آنچه است/ كمال و تمام به كه است تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب تأليف عرفان و علم نابغة
حاج مرحوم قلم به سلطانعليشاه, جناب تأليف كتابتوضيح, ابتداي در كه است حالي شرح ميشود آورده

ميشود/ ذ كر تلخيص كمي با جامعيتش و اختصار دليل به كه شده درج جذبي هب¹اهللا سيد

سلطانعليشاه1 جناب
گنابادي د محم حيدر بن د محم سلطان مال حاج صمداني حكيم و رباني عالم
183ë) قÇمري هجري 12ë1 جمادياالولي 28 سهشنبه شب در (سلطانعليشاه)
حجر در سالگي سه سن تا گذاشت/ قدم وجود عرصة به گناباد بيدخت در ميالدي)
دامÇن و بÇزرگتر بÇرادر سرپرستي تحت در پدر فقدان از پس و بود پدر تربيت
هفده سن تا و پرداخت تحصيل به سالگي شش سن از و برد بهسر مادر محبت
و بيان و معاني و صرف و نحو قبيل از را عربيت و فارسي خود محل در سالگي

فرا گرفت/ را آن مطالب تمام و مطالعه استاد بدون روز چهل ظرف در لمغنيرا مفص كتاب ايشان /2

تحصيل براي آن از پس داد2/ خرج به عجيبي استعداد و رسانيد كمال حد به منطق
سين مدر محضر از و نمود مسافرت عاليات عتبات و مقدس مشهد به عاليه علوم
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و نÇمود مراجعت ايران به سپس گرديد/ مسلم مجتهد و كرد كامل استفاده بزرگ
حاج مرحوم الهي حكيم محضر از و رفت سبزوار به حكمت و فلسفه تكميل براي
علوم Hضمن نوشت معتبري حواشي براسفار و گرفت كافي بهره سبزواري هادي مال
و نجوم و هيأت و هندسه و قياس علم و اخالق علم و طبيعي و الهي حكمت مختلفه
و غÇريبه عÇلوم حÇتي و فÇارسي و عÇربي اشعار ضبط و عروض و تاريخ و طب
اصي غو علوم تمام در آنكه از پس باالخره ولي رسانيد كمال حد به را اسطرالب
حÇقيقي كÇمال پژوهش پي در نياورد, بهدست چيزي حقيقي معرفت از و نمود
زيارت به آنكه تا شد مشغول باري حضرت درگاه به زاري و ع تضر به و برآمد
ه سر س قد سعادتعليشاه كاظم د محم آقا حاج حضرت نعم¹اللهيه ليه ع سلسلة قطب
حلقة و كرد مسافرت ايشان الرأس مسقط اصفهان به مألوف وطن از و شد نايل
عبادت و رياضت به ايشان امر به و نمود به گوش را سعادتعليشاه حضرت ارادت
آن طÇرف از و پÇيمود را سÇلوك و سير مراتب تمام اندكي مدت در و پرداخت
سÇال در سÇعادتعليشاه مرحÇوم رحلت از پس و مخلع ارشاد خلعت به حضرت
و گÇرديد حÇضرت آن جانشين بزرگوار آن صريح نص به قمري هجري 1293
نامي عرفاي و بود مزين سش مقد بهوجود خالفت مسند سال چهار و سي مدت
هفتاد سن در قمري هجري 1327 سال ل ربيعاالو 2ì شب در اينكه تا نمود تربيت
معاندين بهدست بود, وضو گرفتن مشغول كه هنگامي سحر موقع در سالگي شش و
تپه در و شهيدگرديد مخنوقو ميدانستند خود مقاصددنيويه مانع را او حضرتشكه
ميباشد/ اهلدل ومطاف زيارتگاهعموم مزارش ا كنون و مدفونشد بيدخت مجاور
راه از معيشتش و بود دهاتي بهطور Hتقريب و ساده خيلي حضرت آن زندگاني
كسÇوت خÇود پÇيروان بÇراي و مÇينمود بÇر در سÇاده لباس و ميگذشت زراعت
شÇريعت احكÇام كامل مراقبت به را پيروان هميشه و نفرموده تعيين مخصوصي
و ظاهريه امور كه حال عين در و ميفرمود/ توصيه قناعت به زندگاني در و ره مطه
خود تأليفات در و داشت اشتغال هم مفيده كتب تأليف به مينمود اداره را باطنيه
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ميتوان كه فرموده بيان ساده و واضح بهطور را سلوك مراتب و عرفاني حقايق

تحصيل كه علوم تمام در مختلف كتابهاي بر حاشيههايي تحصيل اوقات در جناب آن شد گفته چنانكه /1
كه التهذيب تذهيب است جمله آن از كه نمود تأليف مختلفه علوم در نيز د متعد كتابهاي و نوشت مينمود,
ورود از پس اما گذشت/ آن كهذ كر اسفار بر حاشيه يا است تفتازاني سعد مال المنطق تهذيب كتاب بر حواشي
اوليÇن سÇعادتعليشاه جÇناب رحلت از پس نفرمود/ تأليفي هيچ بزرگوار پير حيات زمان تا فقر سلسله در
سه تا كنون و آن شرافت و علم موضوع در است فارسي به كه است سعادتنامه كتاب نمود, تأليف كه  كتابي
است قرآن تفسير ميباشد, تأليفاتش مهمترين و داشته مرقوم جناب آن كه كتابي مين دو است/ شده چاپ بار
است عربي زبان به و قرآن تمام مشتملبر و است علمي و عرفاني نكات داراي تفسير اين عاده/ بيانالس نام به
مÇعروف عÇلماي از يكÇي آن دربÇارة است/ جÇلد 4 در دوم) (چÇاپ آن اخÇير چÇاپ و شÇده چاپ بار دو و
كÇتاب, سÇومين التÇفاسير"/ سÇلطان "تÇفسيرالسÇلطان, گÇفتهانÇد: عÇراقÇي, مÇحسن آقÇا حÇÇاج مÇÇعاصرشان,
بيان در و كافي اصول كتاب ابواب از بعضي عرفاني شرح و شده نوشته فارسي به كه است مجمعالسعادات
بÇهنام مولويوار حضرت آن را كتاب سه اين است/ شده چاپ دوبار تا كنون و است شريعت و قالبي اخبار
كÇتاب چÇهارم, است/ كÇرده نÇامگذاري سÇعادتعليشاه اصÇفهاني, كÇاظم محمد حاج جناب خويش مرشد
رسيده طبع به بار سه تا كنون كه فارسي زبان به واليت به مربوط امور و قلبي احكام بيان در است واليتنامه
از مÆÇمن بشارت براي كه است چيزهايي و مÆمن معني بيان در كه است بشار¸المÆمنين كتاب پنجم, است/
النÇاÄمين تنبيه كتاب ششم, است/ رسيده طبع به بار سه تا كنون و است فارسي زبان به و رسيده دين بزرگان
نام به رسالهاي آن م دو چاپ در روح/ بقاي و د تجر اثبات در طبيعي خواب عرفاني تحليل در فارسي به است
سه تا كنون و شده ضميمه تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب تأليف مغناطيسي) (خواب مصنوعي خواب
شده چاپ بار دو كه عريان, باباطاهر قصار كلمات بر فارسي شرح توضيح; كتاب هفتم, است/ شده چاپ بار
كتاب با آن مطالب البته است, عريان باباطاهر قصار كلمات بر عربي شرح كه است ايضاح كتاب هشتم, است/
و است مÇانده باقي ايشان از كه است يادگاري آخرين كتاب اين دارد/ تنوع و نيست يكي جا هر در توضيح

است/ رسيده طبع به يكبار

نمايد1/ بيان وضوح اين به را حقايق آن است توانسته سابقين از كسي كمتر  گفت
زوجÇة Çه, اولي زوجÇة فوت از پس كه داشتند زوجه دو سلطانعليشاه جناب
فÇرزند دو ه اولي زوجة از داشتند/ فرزنداني يك هر از و فرمودند نكاح را مي دو
جÇانشين ثÇاني نÇورعليشاه علي مال حاج جناب دومي و دختر لي او كه آمد بهدنيا

ميپردازيم/ ايشان احوال مختصر شرح به اينك كه است ايشان

ثاني نورعليشاه جناب
شمسي 12êì مرداد 27 مطابق قمري 128ê سال اني ربيعالث هفدهم در جنابش
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128ì (سال درگذشت وبا مرض به مادرش كوچكي, در گرديد/ متولد بيدخت در
هوش داراي چون و شد نوشتن و خواندن مشغول مراهقت اوايل از ايشان قمري)/
ات ترقي به بهزودي و ميگرفت سبقت همدرسان از خود دروس در بود سرشاري
و كالم و فقه و اصول علوم و شده متبحر منطق و ادبي فنون در و آمد نايل شاياني
و نجوم و هيÃت قبيل از نيز علوم ساير در و آموخت پدر نزد نيز را طب و حكمت
گرديد آ گاه تي مد اندك در آنها همة بر و نموده ذ تلم آنها غير و هندسه و حساب
در آنكه با و بود ماهر علوم اين بيشتر در سالگي هيجده و هفده در بهطوريكه
روحي آرامش و قلبي اطمينان معذلك شد, ف مشر فقر به پدر خدمت بلوغ اوايل
آنÇجا در و شد مشهد عازم پدر اجازه با تحصيل تكميل نام به باالخره و نداشت
شد وي محر ك حق راه طلب و شوق هيجان ولي شد مشغول تحصيل ادامه به تي مد
و تÇركستان بÇهطرف قÇمري 1300 سÇال حدود در پدر اجازة و اطالع بدون  كه
مسافرت عثماني ممالك و يمن و عراق و حجاز و كشمير و هندوستان و افغانستان
و مÇالقات داشÇتند ادعÇايي كÇه آنÇهايي و علما¾ و بزرگان با جا همه در و نمود
رابÇطه قÇطع و نوشت پدر به نامه دو فقط مسافرت ت مد تمام در كرد/ تحقيقات

مشرف تصادف بهطور نيز جنابش بودند, شده مشرف مكه به بزرگوارشان پدر كه قمري 1305 سال در /1
نشده, كامل تحقيقاتش چون ميكنند/ كناره گيري نداده, آشنايي ولي بود شناخته و ديده دور از را پدر و بود

بود/ كرده غلبه قرابتي و صوري احساسات بر ديني عواطف و احساسات

بود1/ نموده
تÇحقيقات عالوهبر كه انفس و آفاق سير سال هفت گذشت از پس خالصه
گÇناباد به قمري 1307 سال در يافت مهارت زمان متداوله علوم تمام در مذهبي
و تسليم سر كه ميشود اين تحقيقاتش نتيجه و شد ف مشر پدر خدمت به و بازگشته

آورد/ فرود بزرگوارش پدر آستان به تعظيم
و مشغول رياضت به پدر امر برحسب تي مد سفر, از مراجعت از پس جنابش
131ë سال رمضان 1ê تاريخ در چندي از پس و ميكند سپري را اربعين چندين
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پدر جانشيني به و شده ارشاد و دستگيري در مجاز بزرگوار, پدر طرف از قمري
تربيت عهدهدار پدر بهجاي سلطانعليشاه جناب شهادت از پس و ميگردد/ تعيين
و نكرد تجاوز سال ده از ايشان ارشاد ت مد ولي ميشوند/ طالبين هدايت و فقرا
هÇيچگاه بÇوده, دشمنان اذيتهاي و صدمات و ناراحتيها گرفتار ت مد اين همة
برآمدند جناب آن قتل بلكه آزار و اذيت درصدد مرتبه چندين و نداشتند آسايش
1337 سال ل ربيعاالو پانزدهم سحر در كرده, مسموم را ايشان كاشان در اينكه تا

فرمودند/ رحلت قمري هجري
ايشان از زيادي علمي آثار و بود ر متبح خود زمان متداوله علوم در جناب آن
آن از Gبعد آنكه يا و گرديده مفقود يا نشده استنساخ هم بعضي كه مانده يادگار به
تقريظ در صالحعليشاه جناب را ايشان كتب ا كثر از فهرستي نمودهاند/ صرفنظر

است: ذيل شرح به ايشان جناب تقريظ از قسمتي /1
اصحاب و هدايت طريق طالبين بر كه الجنابذي حسن محمد خاطي عاصي عبد اين كه ميگويد چنين بعد "و
عارف و رباني عالم حضرت كه نماناد مخفي و پوشيده المقام ذوي عرفا و اعالم علما¾ و ذ كاوت و تحقيق
كÇه است بسيار افاضات و كتب را نابذي الج علي مال الحاج موالنا والمنقول/// المعقول بين الجامع صمداني
اشÇتقاق و تÇصريف و صرف و نحو علم در االحراض رافع كتاب مثل است خود فن مهيمن و مبين يك هر
كتب و فارسي نحو مختصر ادرا ك معين و نمايد سهل و آسان و فضل اهل مرغوب كه مخصوص بهطرزي
هÇيچ و نÇيست مÇعلم به محتاج بهطوريكه شده نوشته مبتدÄين براي فارسي صرف و نحو در آسان و سهل
بديع و بيان و معاني علم در عربي رجز بهبحر است الفيه كه نظيم كتاب و نيست الحق بر موقوف سابق مسÃله
منطقيه مطالب در كامل كتاب و المنطق تهذيب بر مزجي شرح التهذيب تذهيب كتاب و است كامل بيت هزار
كÇتاب و Çول Ôص Ô Öاال ÇلÖم ع في صول Ô Öاال مال مع× ح Öر ش في ول Ôص Ô Öاال معالم لي ا صول ÔوÖال مناهج كتاب و است تصنيف
سÇلطن¹ كÇتاب و عÇرفان و حكÇمت و كÇالم مشتملبر اخص ال×هي در سلطان كتاب و غريبه علوم در حكوما
اختالف در نجدالهداي¹ كتاب و كبير جلد هفت مشتملبر تواريخ و اخبار در قلزم كتاب و مراثي در الحسين
آن ضÇمن در و عالم عجايب بعضي و تواريخ مهمات مشتملبر اقوال و اعمال و عقايد در و ملل و مذاهب
حÇضرت عاده بيانالس تفسير بر تقريظ الشياطين رجوم و جلد دوازده در شده مندرج غريبه و رسميه علوم
حرمت در ذوالفقار كتاب و شده درج ايشان حاالت اجمال ضمن در و حروف راقم جد و ايشان شهيد والد
شد ذ كر كه قدري اين و تريا ك/ كشيدن مقوله از فقهيه مسÃله ده و صد مشتملبر اربعه ادلة به تريا ك  كشيدن
زادالحجاج و نخبه مثل: فرموده آن از صرفنظر يا گرديده مفقود آن نسخة و نشده استنساخ كه كتبي از غير
و صنعت در رمزي نسخه و رمل در نسخة و كالم علويه و اسطرالب رسالة و حساب حسبان و آدم دم و افغان
جميع كند, نظر انصاف ديدة به آنها از يك هر در ناظر ا گرچه و مكاشفات/ صحيفة و سياحت نقشه و اوراق

كردهاند1/ ذ كر خويش بزرگوار پدر كتاب ترين مهم كتابصالحيه بر خود



73 شرححال

مÇÇÇÇÇÇÇÇنافيات از و يÇÇÇÇÇÇÇÇابد اسÇÇÇÇÇÇÇÇلوب احسÇÇÇÇÇÇÇÇن و خÇÇÇÇÇÇÇÇوب بÇÇÇÇÇÇÇÇهطرز را آنÇÇÇÇÇÇÇÇها
Ñ

Ø

اسم به كه صالحيه به موسوم رساله اين لكن بيند عري ممل اطناب و مخل ايجاز از و خالي بالغت و فصاحت
كه است طراÄف جميع اشرف و صحاÄف تمام احسن جهاتي از گرديده مرقوم درويشان آستان خا كروبه اين
و كالميه و حكميه مطالب جميع داراي و است غايت و موضوع اشرف كه مظاهرآ گاه و معرفتاهللا مشتملبر
است; مطلب به معين و مقصد به برنده كه بهطوري غيررسميه علوم اشارت و رسميه علوم جميع مشتملبر
مÇحتوي و مÇيشود گشوده در هزار يك هر از كه معرفت كلمه هزار مشتملبر داراست, را علوم تمام دقايق
و اشارات و عبارات داراي معاد و مبد¾ بر منطوي حقيقت كلمات دقايق و طريقت وظايف و شريعت آداب

است: اخبار و قرآن ترجمه پس لطايف,
دل ذوق دارد كÇÇه كس آن هÇÇÇÇادي مÇÇدل قÇÇرآن چÇÇو شÇÇد صÇÇÇالحيه

طÇور ايÇن بÇه حقيقت و طريقت و شريعت نكات و نشده نوشته عرفان در رسالهاي چنين بهحال تا والحق
دوم, چاپ (صالحيه, است/" مندمج او در مقامات و مراتب و مندرج او در باطن و ظاهر نگرديد, مكشوف

كج)/ الي كا صفحات ,1346 تهران,

كÇه مÇاند يÇادگار بÇه دخÇتر يك و پسÇر چهار رحلتش از پس جناب آن از
ادامة به كه است صالحعليشاه حسن د محم شيخ حاج آقاي جناب ايشان بزرگترين

ميپردازيم/ ايشان احوال شرح

صالحعليشاه جناب تحصيل ايام
خويش بزرگوار جد شهادت از قبل تا صالحعليشاه جناب شد مذكور چنانكه
اساتيد, ساير و امجد جد خدمت ت مد اين در بود/ ايشان ه خاص هات توج تحت
از پس و آموخت اندازهاي تا را حكمت و اصول و فقه و عربي و فارسي ادبيات
از ماه چند هنوز و گرديد ف مشر فقر به بزرگوار پدر ط توس بزرگوارش جد شهادت
و داخÇلي مÇخالفين تÇحريك و اغÇوا اثر بر كه بود نگذشته شهادت مزبور واقعه
اطراف سا كن خراسان مرجطلبان و هرج و ياغيان از كه بلوچ ساالرخان خارجي,
ديگر جمعي و كرد توقيف را ايشان بزرگوار پدر و آمد گناباد به بود تربتحيدريه
اقوام و ايشان منزل كه داد دستور موقع همان در و نمود جلب هم را فقرا آقايان از
حكومتي مركز كه جويمند در تي مد را نورعليشاه جناب و كردند غارت را ايشان
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كنند/ حبس و گرفته نيز را صالحعليشاه جناب برآمدند درصدد و كردند حبس بود,
هÇمراهÇي بÇه يÇترقب HفÄخا شبانه Gبعد و شده مخفي پدر امر برحسب ايشان اما
سعدالدين راه از دلويي جامع مسجد پيشنماز دلوÄگي نوري د محم مال حاج مرحوم
اثر بر تهران در و نمود حركت تهران به آنجا از و رفت سبزوار به بيابان و  كاشمر
مÇرحÇوم اسÇتخالص حكÇم تÇهران, اخÇوان يت جد و كار پشت و ايشان اقدامات
ساالرخان به داشت, حبس را ايشان ساالرخان كه تربت در و شده صادر نورعليشاه
و اموال و اشيا¾ ولي فرمود مراجعت گناباد به تربت از نورعليشاه آقاي و شد ابالغ
برگشت بودند, برده يغما و غارت به ساالرخان مأمورين بلوچهاي كه را اجناسي
نورعليشاه آقاي حضرت و ديد صدمهها و بردند تهران به را ساالرخان بعد ندادند/

يافت/ خالصي تا فرمودند وساطت
كارهايشان كردن مرتب و بيدخت در توقف چندي از پس نورعليشاه جناب
كه گرديد ناÄل بزرگوارش پدر ديدار به تهران در جنابش و فرمود حركت تهران به
باقر د محم ميرزا حاج مرحوم بود/ اخوان همة براي خوشحالي و ت مسر كمال مايه
آمÇدن هÇنگام كÇه نÇيز سÇلطانعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم فÇرزند كوچكترين سلطاني
شود دستگير ا گر اينكه اميد به و بود تعقيب مورد او طرف از بيدخت به ساالرخان
سÇبزوار در و شÇده پÇنهان داد, خÇواهÇد استخالصش براي زيادي پول والدهشان
از آمÇدند/ تÇهران بÇه ايشان همراه و بودند شده ملحق نورعليشاه آقاي بهمرحوم
كرد/ عزيمت اصفهان به صالحعليشاه و نورعليشاه مرحومان خدمت در نيز تهران

اصفهان در تحصيالت ادامه
خود محترم عم با پدر دستور به تحصيالت تكميل براي اصفهان در جنابش
در بÇود, كÇوچكتر سÇن حيث از ايشان از كه سلطاني دباقر محم ميرزا حاج آقاي
و حكÇما¾ از كÇه بÇيلندي د حمÇم شيخ آقا به را ايشان و نمود/ منزل صدر مدرسه
صدر مدرسه همان در و نكرده ازدواج عمر آخر تا و بود اصفهان مشهور سين مدر
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در حضرتش نمود/ مراجعت تهران به نورعليشاه جناب خود و سپرد داشت, اتاقي
آخوند مرحوم فن اساتيد نزد چندي داشت كه سرشاري هوش و استعداد با اصفهان
كمال و فضل و تقوي و زهد در دو هر كه قشقايي جهانگيرخان و كاشاني د محم مال
در زمان آن اساتيد ساير و داشتند كامل شهرت و ر متبح منقول و معقول علوم و
و تزكيه و رياضت به پدر دستورات طبق ضمن در و داشت اشتغال بهتحصيل آنجا
اتÇيان حÇتي آنÇها لوازم از و داشÇته اشÇتغال قÇلب تÇجلية و تحليه و نفس تصفيه
سين مدر همة نزد جنابش سيرت حسن و نيك نام كه نداشت, فروگذار بهمستحبات
نموده مخالفت ف تصو و فقر با كه كساني حتي و گرديد مشهور ديگران و ب طال و
آخÇوند مÇرحÇومين و مينمودند تمجيد ايشان رفتار به نسبت داشتند, عداوت و
محبت كمال اصفهاني نجفي تقي د محم شيخ حاج مرحوم و جهانگيرخان و  كاشاني
نيز گنابادي بيلندي د محم شيخ آقا مرحوم مينمودند/ ابراز ايشان به نسبت عالقه و
حضرت آن تحصيلي امور در كامل رسيدگي و مراقبت نورعليشاه جناب دستور به

ميكرد/

يافتن اجازه
حاج با همراه پدر دستور به اصفهان در يكسال از بيش ت مد توقف از پس
مراجÇعت گناباد به 1328 سال اواخر در ايشان با و آمده تهران به سلطاني آقاي
20 در سالگي بيست در كه بود چنان حضرت آن معنوي لياقت و استعداد  كرد/
لسÇاني اذ كار تلقين و جماعت نماز اقامة در بزرگوار پدر طرف از 1328 شعبان

است: ذيل شرح به فرمان عين گرديد/ مأذون

حيم الر حمن الر اهللا بسم
بÇيستم كÇه تاريخ اين از كه نماند پوشيده هدايت راه طالبين و فقرا بر
جÇناب م رÇمك فÇرزند است, هشت و بÇيست و سÇيصد و هÇزار سنة شعبان
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كÇماالت بÇه كÇه Çالحين الص نÇ م اهللا Ôهل ع ج حسن محمد شيخ حجي مستطاب
اين جانب از مأذونست است پيراسته تقوي و ورع حليه به و آراسته صوري
جماعت نماز فقرا مجالس در آنكه در نورعليشاه به ملقب علي اهللا الي فقير
در را ايشÇان به اقتدا¾ ميدانند, خدا اذن را فقير اين اذن كه فقرايي بخواند/
طالبين به آنكه در مأذونست فرزند آن نيز و شمارند, فقير اين به اقتدا¾ نماز
كه نحو هر به لساني ناظريرا اهللا شريفه كلمه راهند طالب صدق روي از  كه
بÇه غÇيرمعين يÇا مÇعين عدد بر تعقيب يا ورد طريق به نمايند تعليم بدانند
Gم و وله اهللا اسÃل , دي× ÔGا اتبع نع�م الم والس است/ گÇرفته كÇه دسÇÇتورالعÇÇملي

علي/ ره حر قمري هشت و بيست و سيصد و هزار شعبان بيستم التوفيق/
/¹ جن علي مباركحب مهر

ارشاد و دستگيري در مجاز 1329 سال الثاني ربيع يازدهم در بعد, يكسال
بزرگوار پدر حيات زمان در و گرديد ملقب "صالحعليشاه" لقب به شده راه طالبين
است: شرح اين به اخير فرمان شد/ تعيين ايشان جانشين و مقام قاÄم عنوان به خود

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
oستق ÔXا اطÍ Ù½ال و ßhوالق ين الد Ò� ا ي ادGا وÔه و

̧ شكو م ن م ̧ نار اال ب ه سÖف ن ف رع و Òالعارف� قلوب Ò� ع بنورانيته رهظ الذي ا¡مدهللا
بارسال ßق�الي و التَّقوي مراتب و ب� ÔXا الطَّريق � ا دانا ه و Òرسل� ÔXا و ¾نبيا Ñاال دور Ôص

Òعصوم�ÒXا واال_¹ Tمد الكل | الكل kخا و  الكل جامع ذيل ب ل وسلتل قÖنا ف و و ¾فرا Ôالس
و شÇامخين ¾عرفا و واصلين برمشايخ بعد و / Òع�bا zم ل ع المه س و اهللا لوات ص
فقر طالبان و لين مÔك و پيران ذيل به لين متوس و دالمرسلين سي طريقت سال ك
امر كه اقتران سعادت زمان جزو اين در كه نماند پوشيده و مخفي آيين, و
اين وافي قلب و صافي صدر از هدايت و ارشاد قطبيت و خالفت و واليت
علويه مختومه صحيفه برحسب دارد, نمايش نورعليشاه به ملقب علي فقير
مشاهده تكميل و كمال آثار او جان ناصيه از كه را فقيري هر بايد رضويه
نمايم, منصوب و مأمور شاهراه به خلق هدايت و ل×ه ا به دعوت به را او نمايم
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حن الم و لل الز ن م اهللا Ôهصان حسن محمد شيخ حجي معظم چشم نور جناب و
و مÇجاهده و نÇفس تربيت به ضعيف اين تربيت و امر برحسب چنديست
صÇدر گشته, محلي امل و هوا ترك و عمل و علم زيور به و مشغول مراقبه
نÇور آن الريÇبي اشاره و غيبي امر برحسب لهذا يافته, وافي قلب و صافي
و دسÇتگيري از و نÇمودم منصوب عباد هدايت و ارشاد منصب به را چشم
در و رسÇيده ضÇعيف ايÇن به كه امور ساير و ادعيه و اوراد و اذ كار تلقين
و بÇرادران انشÇا¾اهللا نÇمودم/ مأذون غÇيرها و فÇطريه و عشÇريه در ف تصر
دانند ضعيف اين زبان و دست را چشم نور آن زبان و دست ايماني خواهران
و لل/ الز ن م اهللا ÔمÔه م ص ع ننمايند خارج واليت فترا ك از را خود او از د تمر به و
به را آنجناب لهذا گشته مفتخر لقبي به شدهاند منصوب كه مشايخ از يك هر
الثÇاني ربÇيع يازدهم تاريخ به وقع قد و گردانيدم/ ملقب عليشاه صالح لقب

علي/ نه, و بيست و سيصد و هزار
/¹جن علي حب مبارك مهر

مسÇتقلي فرمان قمري هجري 1330 رمضان در ديگر بار نورعليشاه جناب
است: ذيل شرح به كه ميفرمايند تأ كيد مأذونين تمام بر را ايشان م تقد نمود, صادر

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
ال½Íاط ¾سوا� ا ي ادGا هو و

چون كه نماند پوشيده آ گاه مخصوصين و انتباه با طالبين و راه ¾فقرا بر
صالحعليشاه حسن محمد شيخ حجي مĤب هدايت مستطاب جناب فرزندي
و بود خواهند تام مظهر و كل مطاع خود حيو¸ در ضعيف اين رحلت از بعد
جناب آن به منتقل من رحلت در صورت اين در كليه خالفت و واليت امر
تاريخ اين از نيز من حيو¸ در لهذا خارج, فقر از ايشان از د متمر و بود خواهد
خÇود بÇر را آنجناب هدايت, مناصب صاحبان و مأذونين حتي فقرا بعد به

شمارند/ ضعيف اين حكم به را ايشان من نبودن در و شمرند و دانند م مقد
به شد/ مرقوم بعد و حال براي نامه ارشاد و سند سبيل بر كلمه چند اين
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علي/ ره حر سي/ و سيصد و هزار رمضان تاريخ
/¹جن علي حب مبارك مهر

طÇرف از كÇه سلطانعليشاه آقاي حضرت فرمان حاشية در Gد مجد همچنين
فرمودند: مرقوم را زير عبارات بود, يافته صدور سعادتعليشاه آقاي حضرت

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
است راجع من از بعد است فقير اين به راجع آنچه تمام كه باشد واضح
عليحده فرمان موافق صالحعليشاه حسن محمد شيخ حجي معظم چشم نور به

علي/ ه حرر نوشتهام/  كه
/¹جن علي حب مبارك مهر

عاليات عتبات و مكه به مسافرت

از پس بÇود, شده صادر دشان مجد فرمان كه 1330 سال رمضان در جنابش
حج از مراجعت در و شده ف مشر مكه به حج براي پدر امر برحسب فرمان صدور

جمله از تقليد مراجع و علما¾ آقايان از و نموده حاصل ف تشر عاليات عتبات به
آي¹اهللا و اصفهاني الشريعه شيخ و يزدي طباطبايي كاظم د محم سيد آي¹اهللا مرحوم
جد حاالت از حتي و نموده را محبت كمال همه و كرده مالقات غيرهم و مازندراني
عÇلل و قÇضايا هÇم ايشان و نموده سÆال ايشان شدن مقتول علت و بزرگوارشان
و بودند داده شرح شد, واقع حسادت و دنيوي و ي ماد اغراض روي كه را دشمني

بودند/ نموده ايشان از اوراد و دعا دادن درخواست الشريعه شيخ مرحوم
ايÇران بÇه سÇامره و كÇاظمين و كربال و نجف سه مقد عتبات زيارت از پس
و نموده استقبال ميكردند, پيدا اطالع فقرا جا هر راه عرض بالد در و مراجعت
بÇهرهمند آثÇارش فÇيض مÇحضر از و داشÇته اظÇهار پÇرشوري مذهبي احساسات
ماه يازده قريب سفر اين و نمود مراجعت گناباد به 1331 شعبان ماه در و  گرديدند

كشيد/ طول
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تزاري روسهاي ي تعد
پÇدر مسافرتهاي در گرديد, تعيين پدر جانشيني به آنكه از پس جناب آن
پدر, گرفتاريهاي همة در و مينمود رسيدگي را كارها و زندگي امور نيز بزرگوار
جÇنگ كÇه هÇنگامي جÇمله از بود/ شدايد و كدورت و ناراحتي گرفتار نيز ايشان
شÇهرها غÇالب و شÇد آغاز داخلي انقالب هم ايران در شد, شروع ل او بينالملل
در آشÇوب و فÇتنه انÇواع و بÇود ضعف كمال در هم وقت دولت گرديد/ متشنج
آغاز انقالب و فتنه گوشه هر در هم خراسان در بود/ شده ظاهر مملكت همهجاي
اتهامات و تحريك اثر بر و گرديده تاز و تاخت و ي تعد دچار نيز گناباد  گرديد/
گرديدند/ نورعليشاه جناب اذيت و زحمت باعث تزاري روسهاي داخلي, دشمنان
هÇنگام روسÇي سالداتÇهاي قمري 1333 سال رمضان مبارك ماه در كه نحوي به
به خود با و كرده دستگير آلمانها با ارتباط تهمت به را نورعليشاه جناب افطار,
آنچه كه بود برده پي كه موقعي روس كنسول آنجا در ولي بردند حيدريه تربت
گÇناباد بÇه را ايشÇان احÇترام كÇمال با است محض افترا¾ شده داده نسبت بديشان

در جÇمله از فرمودهاند/ مرقوم كامل طور به خود مبارك قلم به صالحعليشاه جناب را روسها قضية شرح /1
ميفرمايند: ميبرد, ايشان بيگناهي به پي روس قنسول آنكه از پس واقعه, شرح ضمن

جÇويمند در قشÇون رÄيس با و بيدخت در قنسول نايب با كه را مذا كراتي ل او جلسة همان در آقا <حضرت
باشد تربت چه بود نخواهد نقصي حال هر و هرجا در ما كار و ما براي كه بودند گفته فرموده, بودند, فرموده
ثامن امام ر مطه حرم به توپ شما ليكن بود/ خواهيم خود كار مشغول ما هم پطروگراد در حتي مشهد, چه و
حال رسانيد/ روز چه به را شما نداشتيد او به اعتنايي چندان كه را آلماني شما, به كرد چه خدا ديديد و بسته
اسÇتخالص, از بÇعد بÇود/ خواهد ما مقصود كنيد قسم هر ما براي باشيد, آن عاقبت منتظر شكستيد, مرا دل
اصÇرار بÇا داشت ارادت و دوسÇتي سÇابق از كه تربتي به مشهور صدرالعلما¾ مرحوم پسر صدرالعلما¾ آقاي
و اعيان و دولتي ادارات رÅساي و حكومت بودند/ آنجا بازديد و ديد عنوان به برده, خود منزل را ايشان زياد,
ضÇيافت اغÇلب و مÇينمودند هÇمدردي اظÇهار آمده, هيجان به و كرده ديدن اغلب علما¾ و ار تج و اشراف
مÇذا كÇرات آمÇده, بÇديدن ر رÇمك قنسول نايب با قنسول خود ميكردند/ طلب اظهار هم جمعي مينمودند/
داريÇد?(بÇه عقيده چه شما هستيد, صوفي ميگويند را شما كه ميدارند اظهار منجمله مينمودند, مذهبي
بÇدون دارنÇد/) افغانها با رابطه شايد و است سني به قريب اينكه يا است عليحده مذهب صوفي اينكه خيال
Ñ

داد1/ مراجعت
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Ø

ركÇاب در عيسي آخرالزمان در و قاÄليد شما كه هستم عيسي پيرو همان من ميفرمايند: خوف و ترس هيچ
كند/ من رويه پيروي بايد كند, عيسي اطاعت بخواهد هركس زمان اين در بود/ خواهد فرجه اهللا عجل قاÄم
مÇا نÇيست, دوÇÄيت انÇبيا¾ ميان در ميفرمايند: ميباشيد? محمد امت و مسلمان شما نه مگر ميكند: عرض
كه عقلي دليل به ميفرمايند بيان طوري و بود/ عيسي جانشين هم سلم و آله و عليه اهللا صلي محمد و دي محم
دست بÇه دست آدم از ميفرمايند: و دوره هر در را ت حج بودن لزوم ميفرمايند ثابت و مينمايد/ قبول او
به اجازه امروز و امام دوازده به بعد سلم, و آله و عليه اهللا صلي محمد به عيسي از و السالم عليه عيسي تا رسيد
چÇطور پس بÇود, عÇيسي از سلما كمل و آله و عليه اهللا صلي محمد كه قاÄليد شما ميكند: عرض رسيده/ ما
مراتب آنها و است واجب كدخدا و وحا كم والي و سلطان اطاعت رعيت, بر ميفرمايند: بود? او جانشين
اينكه مثل دارد مراتب آنها اقتدار هم ظاهري سلطنت در چنانچه اوليا¾, و انبيا¾ مراتب است همانطور دارند,
جÇانشين كه آلمان حاليه سلطان و نداشتيد اعتنايي او به هم شما و نداشته رسمي و اسم آلمان سابق سلطان
مÇرا و انÇداخÇته راه را هÇياهو ايÇن آلمÇاني نÇفر دو بÇراي كه رسانيده جايي به را او اقتدار است سلطان همان
محمد معنوي, سلطنت در همانطور زده, هم به را عالم تمام آلمان سلطان اين و آوردهايد, اينجا تحتالحفظ
را اغÇلب قÇنسول و رسÇيد/ نخواهد او به احدي والحق, سابق كه رسانيد جايي به را كار آله و عليه اهللا صلي
شÇنيد/> قÇانعكننده جÇواب و كÇرد عÇرض اسÇالم شريعت قوانين بر هم ايراداتي بعضي و مينمود تصديق
صص دوم, چÇاپ جذبي, Çدهب¹اهللا سي حاج آقاي مرحÇوم تأليف هدايت, راه و كتÇاببابواليت از (منقÇول

/(218 Ç20

تهران به نورعليشاه جناب حركت

فقر مسند و نرسيد هدف به آنها عداوت تير ديدند كه دشمنان نيز آن از پس
گرفتند تصميم برآمده, آزار و اذيت درصدد Gد مجد پابرجاست, و ثابت عرفان و
ت شد بپردازند/ غارت و قتل Hاحيان و آزار و اذيت به Hعلن آمده بيدخت به Hمجتمع
لذا شÇود, مÇنجر حضرت آن قتل به داشت امكان كه بود قدري به آنان عداوت
تÇهران بÇه بÇيدخت از قÇمري 133ë سال آخر در يترقب HفÄخا شبانه حضرتش
را صالحعليشاه جناب خود فرزند و داشت سكونت آنجا در چندي و نمود حركت
و ي تعد و فشار بر ديدند, دور را ايشان كه معاندين گذاشت/ گناباد در خود نيابت به
به و گرفته يوسفعلي نام به را بيدخت فقرا¾ از يكي كه جايي تا افزودند فقرا زحمت
تهران فقرا¾ از يكي جمله از كشتند, را ديگر نفر چند و آويختند دار به كاذب بهانه
يك در راه بين در و ميرفت تهران به بيدخت از كه د محم مشهدي نام به هم را
تشديد و داشت ادامه اوضاع اين و كشتند چوب ضرب با "اتابك" نام به آبادي
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كرده, حركت گناباد از هم صالحعليشاه جناب كه شد باعث اوضاع اين لذا ميشد/
گناباد حا كم كه ميرزا مصطفي شاهزاده با و آورد تشريف امروز) ( كاشمر ترشيز به
بود, داده قرار كاشمر را حكومت مركز و بود غيره و طبس و فردوس و كاشمر و
عرفان معاندين رفتار و مرج و هرج و گناباد روز آن وضع از را اليه Õمشار و مالقات

برآيد/ آنان ي تعد از جلوگيري و عالج فكر به تا نمودند آ گاه
تهران با تلگرافي آنجا در تا نمود حركت حيدريه تربت به كاشمر از سپس
خدمت را گناباد وضع تلگرافي آنجا از بود/ تلگرافخانه فاقد گناباد زيرا گيرد تماس
اجازه ايشان ولي كند حركت تهران به خواست اجازه و عرض نورعليشاه جناب
كÇه بÇود مÇندرج آن ضمن در كه فرمود مخابره پاسخ در مفصلي تلگراف نداده,
كرده, حركت گناباد از هم صالحعليشاه جناب كه شد باعث اوضاع اين لذا ميشد/
گناباد حا كم كه ميرزا مصطفي شاهزاده با و آورد تشريف امروز) ( كاشمر ترشيز به
بود, داده قرار كاشمر را حكومت مركز و بود غيره و طبس و فردوس و كاشمر و
عرفان معاندين رفتار و مرج و هرج و گناباد روز آن وضع از را اليه Õمشار و مالقات

برآيد/ آنان ي تعد از جلوگيري و عالج فكر به تا نمودند آ گاه
تهران با تلگرافي آنجا در تا نمود حركت حيدريه تربت به كاشمر از سپس
خدمت را گناباد وضع تلگرافي آنجا از بود/ تلگرافخانه فاقد گناباد زيرا گيرد تماس
اجازه ايشان ولي كند حركت تهران به خواست اجازه و عرض نورعليشاه جناب
كÇه بÇود مÇندرج آن ضمن در كه فرمود مخابره پاسخ در مفصلي تلگراف نداده,
شÇما اسم به مختومه صحيفة كنيد/ حركت گناباد طرف به موقوف, شما <حركت
زيÇاد, و كÇم بÇدون است آقا مرحوم مانند Hتمام شما رفتار و رويه و شد  گشوده
اخÇبار بÇه مشÇعر ÂامÇك كه علي/> است, من غيرتكليف طريقت در شما تكليف

بود/ صالحعليشاه جناب به جامعي دستور و رحلت
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نورعليشاه جناب رحلت
فÇقراي خÇواهش برحسب نورعليشاه جناب تهران, در اقامت چندي از پس
فقراي تقاضاي به آنجا از مراجعت از پس و رفت بدانجا كنوني) (ارا ك سلطانآباد

ياغي حسين نايب پسر خان ماشا¾اهللا آنجا در نمود/ عزيمت صوب بدان  كاشان
دنيوي مقاصد و مادي استفادة براي كه او ميكند/ ناهار به دعوت را ايشان معروف,
نهب و نفوس قتل و سركشي و طغيان دليل به مينمود, ارادت اظهار حضورشان
كه ساخت مجبور را ايشان لذا ميداشت, رنجه را ايشان مبارك خاطر مردم, اموال
عاصي و تبه كار را وي فرموده, انزجار و ر تنف اظهار او رفتار از عمومي مجالس در
با ناهار, صرف از پس روز آن در و بود گرفته قتلشان به تصميم رو اين از خوانند/
كرده, درك را موضوع قهوه, نوشيدن محض به ايشان نمود/ مسموم را ايشان قهوه
بÇه كالسكه با و مينمايند تهران به مراجعت به امر ميآيند بيرون كه منزلش از
سحر در تهران به رسيدن از پيش فانه متأس ولي ميفرمايند/ حركت تهران طرف
شريفش روح و نمود اجابت را حق لبيك كهريزك در 1337 االول ربيع پانزدهم
فقراي به آنجا از كرد/ داغدار و مصيبتزده را فقر عالم و كرد پرواز حق جوار به
نموده, تشييع بسيار تجليل با را جنازه شده مجتمع همه فقرا و شد داده اطالع تهران
جناب مقبره جنب در و حمزه امامزاده صحن در آورده, عبدالعظيم(ع) حضرت به
خا ك به بودند, داده را آن تعمير دستور ايشان خود سفر از قبل كه سعادتعليشاه

از قÇبل نÇورعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم كÇه كرد نقل نگارنده خود براي بعدها نورالحكما¾ دكتر آقاي مرحوم /1
آقÇاي مÇرحÇوم سÇرمقبرة عÇبدالعÇظيم حÇضرت بÇه خÇدمتش در كÇه فÇرمود امÇر كÇاشان طÇرف بÇه حركت
و درب و مÇقبره بÇنايي و تÇعميرات بÇه راجع لي مفص ا كيد دستورات آنجا در شويم/ مشرف سعادتعليشاه
وقتي كه كنيد يت جد و شود انجام دستورات تمام من, مراجعت تا فرمود: تأ كيد و داد غيره و راهرو و پنجره
و فرمايشات اين كه فرمود نيز ايشان كوچكتر فرزند سعادتي آقاي (حاج باشد آماده جهت هر از آمدم من
"در جÇمله ايÇن اضÇافه بÇه فÇرمودند هÇم عبدالعظيمي شاه اعتمادالتوليه آقاي مرحوم به خطاب را تأ كيدات
پÇيش سراسيمه و ميكند ر تصو مرگ خبر بافراست, فقرا¾ از يكي كه ميكنم," منزل همينجا من مراجعت,
Ñ

بود/ تمام سال سه و پنجاه موقع آن در حضرت آن سن سپردند1/
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Ø

اعتماد مرحوم دادهاند?! منزلي تهية دستور شما به آيا بود, فرمايشي چه اين ميگويد: و ميرود اعتماد آقاي
نورالحكما¾ دكتر مرحوم نميفهمم/) چيزي و شدم ش متوح هم من ولي نفرمودهاند كه دستوري ميگويد:
تمام وقتي و شدم كار مشغول بيپايان يت جد و فراوان شوق با هم من كه است بديهي افزود: مطلب ادامه در
دسÇتورات طÇبق را كارها تمام تشريففرمايي, موقع كه بودم مشعوف خيلي شد, انجام خوبي به دستورات
خÇبر ل االو ربÇيع پانزدهم صبح در مرتبه يك كه ميدانستم سرافرازي موجب را آن و داده انجام  كماهوحقه

دادند/ را ايشان رحلت اثر دهشت

بود, خودشان اتاق در كه كتابمثنوي وسط در ايشان, رحلت از پس چندي
بعضي و مشايخ آقايان به خطاب شريف مهر و مبارك خط به تلگرافاتي صورت
مÇخابره بÇراي ولي بودند فرموده مرقوم كه شد پيدا مختلف شهرهاي به فقرا¾ از

بÇودند, ارا ك سÇلطانآباد عازم آن از بعد روز كه شبي كه شده نقل مقبره خادمباشي عبدالمولي مرحوم از /1
حÇضرت در خÇانقاه مÇنزل بÇه آنÇجا تÇعميرات دسÇتور و سعادتعليشاه آقاي مرحوم مقبرة زيارت از پس
شÇدم ه توجÇم بÇين ايÇن در بÇرداشÇتند/ تاقچه از مطالعه براي كتابمثنويرا و آورده تشريف عبدالعظيم(ع)
تشÇريف بيرون و گذاشته تاقچه در را مثنوي Gبعد ماندند/ تنها ايشان و رفته بيرون من ميكنند/ يادداشتهايي
در كه فقرا¾ از نفر چند با جناب آن رحلت از پس چندي كردند/ حركت ارا ك سلطانآباد به بعد روز و آوردند
ديديم/ آن در ايشان مبارك خط به ورقه يك شد كه باز Hفاقات بگيريم/ تفألي كه برداشتيم مثنويرا بودند, آنجا
صالحعليشاه آقاي حضرت از اطاعت لزوم براي اطراف به كه بود تلگرافاتي خوانديم وقتي و كرديم زيارت

/(111 ص عرفان, و علم نابغة بودند( داده رحلت خبر Âقب كه بودند نموده
در و شده مرقوم ايشان خود مهر و خط به حركت از قبل قمري 1336 الحرام ذيقعده آخر در تلگرافها اين

شد/ ديده كتابمثنوي جوف در ايشان رحلت از بعد ماه دو Hتقريب يعني 1337 االولي جمادي اواخر

خويش رحلت به اشاره ضمن در تلگرافها اين در بود1/ نشده داده بهتلگرافخانه
مخاطبين توسط كرده, تأ كيد و تأييد را صالحعليشاه حضرت جانشيني ديگر بار
صورت و دادهاند را خويش جانشين از پيروي و اطاعت دستور ارادتمندان بههمة

است: ذيل شرح به آنها
محسن شيخ آقاي جناب الممالك, نقيب آقاي جناب توسط به Ç شيراز
محمدحسن شيخ حجي م مكر فرزند به راجع من از پس دين امر صابرعلي,
كÇه دهÇيد اطÇالع فقرا¾ به نماييد/ او به دعوت و تجديد است/ صالحعليشاه

علي/ الم, والس است, حق از استكبار او از د تمر
بÇلدان/ فÇقرا¾ بÇه شود مخابره السلطان ق مصد جناب توسط به Ç مشهد
حجي م مكر فرزند با خالفت برگزيدم, را پروردگار لقاي و دار اين از حركت
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علي/ الم, والس ني, م Ôهانف Ôبعه ت Öن مف است/ محمدحسن شيخ
نÇمودم ارجعي ¾ندا اجابت منصورعلي, عباسعلي شيخ حاجي جناب ÇÇ
صالحعليشاه محمدحسن شيخ حجي مكرم نورچشم جناب به ض مفو را امر
علي/ دهيد/ اطالع فقرا¾ به نماييد, ايشان به دعوت و ايشان به اطاعت است/
شد منقضي من زمان عليشاه رحمت عبداهللا شيخ حاج مستطاب جناب ÇÇ
مÇحمدحسن شÇيخ حÇاج مسÇتطاب جÇناب بÇه اهللا مÇن است ض فوÇم امر و
دعÇوت و ايشÇان بÇه رجÇوع جناب آن تكليف و عزيز فرزند صالحعليشاه
علي/ الم, والس دهيد/ اطالع فقرا¾ ساير به است/ بهايشان جديدي و تجديدي
دين امر و را فقرا رفتم, من صدرالدين ميرزا آقاي جناب Ç  كاشان,ارادان
صالح محمدحسن شيخ حجي آقاي م مكر فرزند جناب به اهللا من وا گذاشتم را
اطالع فقرا¾ به است/ ايشان از اذن تجديد و ايشان به رجوع تكليف عليشاه

علي/ والسالم, دهيد/
را ديÇن امر خواستند, مرا چون عمادالدين, آقا حاجي جناب Ç سبزوار
ض فوÇم صالحعليشاه محمدحسن شيخ حاجي م مكر فرزند جناب به اهللا ن م
دهيد/ فقرا¾ به اطالع نمايند/ تجديد فرض, فقرا¾ بر ايشان به رجوع نمودم,

علي/ الم, والس بخواهيد/ جديد اذن هم خود
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نورعليشاه جناب رحلت از پس ايام
و HمÇرس فÇقرا¾ امور و فقر و هدايت مسند نورعليشاه, جناب رحلت از پس
براي همهجا از فقرا¾ و گرديد وا گذار و منتقل صالحعليشاه آقاي جناب به Hمستقيم

امÇر تسÇليم بÇلكه نبود حكومت يا جهاد منظور به Hصرف ميگرفت انجام اÄمه و پيغمبر زمان در كه بيعت /1
خداونÇد (همانا Ô¹َّن Ò Öا� Ôم Ô ÒG بانَّ Öم Ô ÒGمواا و Öم ÔÎ Ò»ÔفÖان Ò âن� مÆXا ن م ي× Ò� ÖشI اهللا انَّ آية: مصداق و ميرساند را شدن الهي
زمÇان در بÇيعت لذا است/ (111 آيÇة تÇوبه, سورة است; خريده آنها از بهشت ازاي در را مÆمنين مال و جان
هسÇتند هدايت مأمور حضرت طرف از وساÄط با كه شيعه عرفاي و است باقي خود جاي به نيز امام غيبت
قÇطب هÇر رحÇلت از بÇعد و ميگيرند بيعت ميباشند) فرعيه احكام تبليغ مأمور هم اعالم علماي (چنانكه

مينمايند/ بيعت تجديد وي جانشين با مريدان

منظور به Hتمام هم نورعليشاه آقاي مشايخ و نموده مراجعه ايشان به عهد1 تجديد
فÇرمانشان ابرام و تجديد از پس و شرفياب حضورش به بيدخت به عهد تجديد
شهرها به برسند, حضورش بيدخت در بودند نتوانسته كه فقرايي عهد تجديد براي
اختالف, كوچكترين بدون شهري هر و جا هر در هم فقرا¾ تمام كردند/ مسافرت
عزاداري و سوگ به تي مد تا جنابش و كردند عهد تجديد مشايخ, ط توس يا Hمستقيم
به بود بينظير گناباد در زمان آن در كه سوگواري مراسم انجام از پس و نشسته پدر
مراقبت از دقيقهاي و پرداخته ديني و اجتماعي كارهاي و فقرا¾ امور به رسيدگي
ابراز و داشته مخالفت پدر زمان در كه هم كساني نداشت/ غفلت ره مقر وظاÄف در
تسليم هم هاي عد و برداشته خود ناپسند رفتار و رويه از دست مينمودند عداوت
از داشت كه پسنديدهاي شيمة و ه مرضي ة سجي طبق نيز جنابش و گرديدند او اوامر

يافتند/ آسايش هم فقرا¾ و شده آرام و امن گناباد و فرمود عفو همه
و بزرگوار پدر مرقد زيارت براي گناباد كارهاي دادن تمشيت از پس آنجناب
روز و نمود حركت نزديكان و بستگان از جمعي با عاليات عتبات به ف تشر Gبعد
و گذرانيد بزرگوار آن مرقد جوار در عبدالعظيم(ع) حضرت در را پدر رحلت سال
تحريكات اثر بر آنجا در و گرديد, عرب عراق سة مقد اعتاب زيارت عازم سپس
و اذيت و توهين درصدد اوباش و اراذل از هاي عد اشرف نجف در مغرضين بعض
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بÇه نسبت و كرده جلوگيري تقليد مراجع و علما¾ بعضي ولي برآمده ايشان آزار
و سادگي روي از هم دوستان از هاي عد داشتند/ ابراز مهرباني و محبت كمال ايشان
شيعه افراد بين داشتند ميل اينكه نظر از نيز اختالف, محر كين از بعضي و دلسوزي
وقت حكÇومت به ايشان كه داشتند اصرار شود, زيادتر تفرقه و نفاق و اختالف
ولي بودند داده پيغام هم خودشان حتي كنند, جلوگيري آنها تا نمايند مراجعه عراق
ناراحتي و كنند شكايت بيگانه به ديني برادر و خودي از كه ندانستند صالح ايشان
مراجعت ايران به زيارات انجام از پس و ننمود, شكايتي شده ل متحم را زحمت و
روش نتيجه كشيد/ طول ماه هفت از بيش گناباد مراجعت موقع تا سفر اين و  كرد
از پس كه شد اين ننمود, شكايت و نموده وا گذار خدا به را امر كه ايشان حضرت
آنجا ترك به مجبور كه نمود زحماتي ايجاد محر كين براي خداوند ايشان مراجعت

شدند/ گرفتار و سوختند آنان آتش به هم بيگناهان بعضي بلكه  گرديدند,
كار به و داشته سكونت بيدخت در بزرگوار جد و پدر رويه طبق آنجناب
و فقرا¾ امور به رسيدگي و خيرات انجام و قنوات حفر و فالحتي امور و  كشاورزي
در جمله از مينمود/ مسافرت هم گاهي و داشت اشتغال دين حقايق بيان و تدريس
چون ولي نمود حركت عتبات زيارت قصد به قمري 13ê2 شمسي 1302 زمستان
صÇرفنظر ايÇنرو از است آشفته عرب عراق سياسي اوضاع كه شد معلوم Gبعد

نمود/ مراجعت گناباد به سپس كرده توقف تهران در ماهي چند و فرمود
مراجعت در و شده ف مشر عاليات عتبات زيارت به نيز قمري 13ë1 سال در
و نمود مسافرت نيز شيراز و كرمان و اصفهان به شده ايران وارد خوزستان راه از

فرمود/ مراجعت گناباد به Gبعد كرده توقف تهران در هم يكماه قريب
و پيشواز قبيل از فقرا¾ طرف از مختلفه تظاهرات به مايل كلي طور به جنابش
كه داشت ميل اسفار همة در و نبود, فقري جلسات در جز زياد اجتماعات و بدرقه
زيارتي اسفار در Hمخصوص كند, سفر گمنام و داشته را عادي مسافر نفر يك عنوان
ورود هنگام دوستان يا باشند مالزمتش در زيادي ة عد كه نبود راضي هيچوجه به
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مÇختصري تÇظاهرات اسفار بعض در ا گرهم و نمايند بدرقه و استقبال حركت يا
بود/ فقرا¾ مذهبي عواطف و احساسات شور از ناشي ميشد, ايشان اطالع بدون

بÇراي د جدÇم و نمود تهران به معالجه براي سفري نيز قمري 13ëì سال در
(ارديبهشت 13ë8 اوايل در و آمد تهران به 13ë7 سال اواخر در معالجه تكميل

فرمود/ گناباد به مراجعت (1318
قمري) 1373) شمسي 1333 سال اوايل در و فرموده Gبعد نيز ديگري اسفار
حركت ژنو به Gمجبور پزشكان تأ كيد و احي جر عمل به احتياج و كسالت واسطة به
روز دوازده از بعد فانه متأس ولي شد انجام احي جر عمل روز چهار سه از پس  كرد
در ديگر ماه دو قريب عارضه آن اثر بر و گرديد اورده) م تور) فلبيت به مبتال
بهدرگاه حضرتش بهبودي براي فقرا¾ همة ت مد دراين و فرمود/ توقف بيمارستان
رو حضرتش حال و داشت مراقبت Âكام هم معالج پزشك بودندو ملتجي خداوند
تÇوقفي داد تÇختخواب از حÇركت اجازة پزشك آنكه از پس گذاشت/ بهبود به
چÇندي آنÇجا در آمده تهران به Hمستقيم و نمود حركت ايران طرف به نفرموده
عÇتبات زيارت به بهبودي از پس سفر آن در داشت ميل Âقب فرمود/ استراحت
نميتوانست و نيافته كامل بهبودي فلبيت بيماري چون ولي گردد ف مشر عاليات
زمستان بعد سال و فرمود مراجعت گناباد به لذا بنشيند, راحت يا كند حركت زياد
زيÇادي تÇوقف تÇهران در نÇموده, حÇركت عتبات زيارت قصد به Gد مجد 133ê
مالقات روحانيين و تقليد مراجع و علما¾ آقايان از بسياري با آنجا در و نفرمود,

داشتند/ ابراز محبت كمال Hعموم و نموده
از و اردن به سه مقد اما كن زيارت براي عراق فه مشر مشاهد زيارت از پس
بÇارگاهي كÇه دمشق راويه در الم عليهاالس زينب حضرت حرم زيارت براي آنجا
بÇراي و است آن صÇاحب جÇاللت و عÇظمت مÇظهر و دارد حÇزنانگÇيز بسÇيار
عتبات به هم Gد مجد Gبعد و گرديد/ ف مشر است زنده آن صاحب گوييا صاحبدالن
حÇضرت, آن ديگÇر فرزند و تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب و شد ف مشر



يادنامهصالح 100

بودند/ مالزمت در ايماني برادران از نفر چند و تابنده نورعلي دكتر آقاي
توقف تهران در (137ë (شعبان 133ë نوروز عيد براي عراق از مراجعت در
حركت گناباد طرف به (ذيقعده) خرداد در و داشت توقف ماه دو قريب فرموده,
گناباد در چندي قه معو كارهاي به رسيدگي و كامل بهبودي براي آن از پس  كرد/
اواخÇر در و فÇرمود مشÇهد بÇه زيارت براي مختصري سفر فقط و داشت توقف
شده پيدا پا در كه هاي غد احي جر عمل براي (1339 (آذر 1380 االولي× جمادي
تهران در توقف روز چند از پس و حركت گناباد از ه رجبي عمرة انجام Gبعد و بود
بيمارستان از روزي چند از بعد و شد عمل عارضه ة غد شده, منتقل بيمارستان به

گرديد/ خارج
هÇواپÇيما بÇا عمره عمل انجام و به طي مدينه زيارت براي رجب ماه اوايل و
مرحوم و تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب و نموده حركت سعودي بهعربستان
ابتدا بودند/ مالزمت در ايماني برادران از نفر چند و جذبي سيدهب¹اهللا حاج آقاي
و شÇده ف رÇمش مÇعظمه مكÇه بÇه عمره عمل براي آنجا از و آمده فرود ه جد در
و بÇودند ف رÇمش مكÇه در المÇوالي(ع) مÇولي حضرت تولد روز رجب سيزدهم
ره منو مدينة به توقف روز ده از پس نمودند/ حاصل ف تشر او پا ك مولد بهزيارت
نÇبوي س مقد حرم جوار در مبعث, عيد رجب, هفت و بيست در و شده ف مشر
عمره عمل توفيق د مجد نموده مراجعت ه جد به توقف روز ده از پس بود/ ف مشر
عتبات به آنجا از و عازم اردن به سه مقد اما كن زيارت براي Gبعد نموده, حاصل
هم ماه دو قريب فرمود/ مراجعت تهران به شعبان ماه اواخر شده, ف مشر عاليات
آنÇجا فÇقراي تÇقاضاي بÇه هÇم شÇيراز و اصفهان به ضمن در و توقف تهران در

فرمود/ مراجعت گناباد به ذيقعده اواخر و نمود مسافرت
GعدÇب و شÇده ف رÇمش س قدÇم مشهد به زيارت براي 138ê شعبان در سپس
قÇصد بÇه ه حجÇذي اواخر در و حركت معالجه براي تهران به شوال ماه در Gد مجد
و گÇذرانÇيد مÇعلي كÇربالي در را عÇاشورا ايام و شده عازم عاليات عتبات ف تشر
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138ë م محر اواخر و نمود, حاصل تشرف نيز سامرا¾ و كاظمين و اشرف بهنجف
تÇمام در نمود/ حركت گناباد طرف به و نفرمود تهران در توقفي كرده مراجعت
به روز مزاج ضعف و بود ديگر كسالتهاي و سينه ناراحتي گرفتار سفر اين ت مد
امور به رسيدگي و ديني لة محو وظايف از آني حال عين در ولي بود تزايد در روز
وجود بر كسالت Hغالب و ميشد ضعيفتر روز به روز ولي نداشت, غفلت فقرا¾
و يÇق حالت به مبتال مرتبه چند 13êë تابستان در آنكه تا بود عارض شريفش
روز چند هر در كه بهطوري گرديد ايجاد حضرتش در زيادي ضعف و شده اسهال

ميشد/ حالت اين گرفتار يكمرتبه

حضرت آن رحلت و اخير  كسالت
و بÇود زيÇاد ضÇعف فقط گرديد جنابش رحلت به منجر كه اخير كسالت در
تا مينشست بيروني در روزه همه حال همان با ولي بود/ پايين خيلي فشارخون
ناراحت ايشان كسالت بابت از و گردند برخوردار ديدارش از داخل و خارج فقرا¾
استحمام براي رحلت) از قبل (روز الثاني ربيع هشتم چهارشنبه روز حتي نباشند/
روزه همه مثل مختصري حمام از بعد و برد تشريف منزل بيرون عمومي حمام به
مÇنزل به توقف ساعتي از پس زياد ضعف اثر بر ولي فرمود جلوس بيروني در
و نشسته ضعف حال همان با و نخوابيد رختخواب روي هم منزل در برد/ تشريف
منزل به اجازه كسب با نگارنده شد كه ظهر نزديك بود/ صحبت و مذا كره مشغول
و بود حضورش در دلم ناخودآ گاه ولي استراحت, قدري و نهار صرف براي رفتم

نبودم/ راحت منزل در
پاهايشان به گاهي و بودم نشسته شدم/ ف مشر خدمتش به باز زود خيلي عصر
كÇه مÇعيني د حمÇم دكتر آقاي كه دادند خبر بين اين در ميدادم/ فشاري مختصر
مÇنزل درب بÇه بود, ايشان عالقه مورد و معالج طبيب و بيدخت بهداري رÄيس
ايشان خدمت معيني دكتر دقيقه چند از پس منزل/ به بيايند فرمودند: ايشان آمده/
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دارم ضعف خيلي دكتر آقاي فرمودند: م تبس با گرفت/ را فشارخون و نبض و رسيد
ولي نداشتم خوش چيز دو از من افزودند: سپس ضعف/ از است تار چشمهايم و
در تي مد دكتر عصا/ ديگري و مداوم عينك يكي كنم; قبول بايد حاال اينكه مثل

رفت/ سپس بود, خدمتش
و مادرم بيبي حاجيه مرحومة و تابنده آقاي حاج با غروب نزديك تا هم من
مرخص مسجد قصد به غروب نزديك بوديم/ حضورش در خواهرم بيبي حاجيه
تÇا و رفÇتم حÇضورشان بÇاز مسÇجد, در عشا¾ و مغرب فريضة اداي از بعد شدم/
تÔشكي منزل ايوان در موقع آن در ولي بودند نشسته بودند, اتاق در كه هنگامي
تسبيح نشستم/ ايشان پهلوي كرده, سالم بودند/ كشيده دراز آن روي و كرده پهن
متذكر و بگويند ذ كري اينكه مثل انگشتان با و داشتند دست در دانهريزي يÔسر
انگشتان ولي افتاد ايشان دست از تسبيح بين اين در ميانداختند/ را دانهها باشند,
را تسبيح نبودند/ دست از تسبيح افتادن ه متوج گويا بود, حركت در السابق  كمافي
ه توجÇم دارم, ضÇعف كه بس گفت: و فرمود مي تبس دادم/ دستشان به و برداشته
بÇرو فÇرمود: بÇودم/ حÇضورش گذشته شب از سه ساعت تا نشدم/ تسبيح افتادن
صبح كه بخواب و برو فرمود: باشم/ همانجا فرمايند اجازه نمودم استدعا بخواب/
نÇمودم/ اصرار و تكرار مرتبه سه ميآيي/ مسجد از بعد شوي, بيدار مسجد براي
نÇموده, حÇركت نÇاچار بÇه مÇيماند/ تÇابنده بخواب, و برو تو فرمود: م سو مرتبة
داشته خطري گمان اينكه بدون نداشت/ آرام دلم ولي آمدم منزل كرده, خداحافظي

نميبرد/ خوابم و نداشتم آرام اما نمايم رحلت تصور يا و باشم
ايشان منزل جلو ل او آمدم, بيرون مسجد قصد به منزل از كه صبح اذان از قبل
كسÇي ايستادم, قدري نيست/ آمدي و رفت و است بسته منزل درب ديدم رفتم/
نافله مشغول نبود, آرام دلم بود, آنجا در دلم ولي شدم مسجد روانة نيامد/ بيرون
خواندن بدون زود و آورده بجاي را صبح فريضة گفت/ اذان مسجد ن ذÆم تا شدم
كه مزار صحن جلو ميخواندم/ را اوراد راه بين در نموده, حركت تعقيبات و اوراد
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ميرود/ مزار به و ميدود كه ديدم را حسيني(دال ك) محمدحسين كرباليي رسيدم
شديم! سر به خا ك گفت: گريه با است? خبر چه پرسيدم:

و تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت از بهطوريكه آن از قبل ساعت نيم
شنيده بودند, مجتمع مزار در كه فقرا¾ از نفر چند و بودند سر باالي كه نزديكان
برهنه پاي با و بيخبر منقلب, و پريشان حال با تابنده آقاي حضرت خانواده شد,
اي بÇود: گÇفته بلند صداي با گرديده, متبركه بقعه وارد شده, دوان مزار طرف به
ابتدا¾ كه فقرا¾ بخواهيد/ را ايشان شفاي ازخدا است, منقلب خيلي مولي حال فقرا¾
كÇه بÇودند شÇده ه متوج بودند, شنيده همانجا در زنها بعض از كه Gبعد نشناخته,
منزل در به رو و شده منقلب خيلي ديوانهوار است, تابنده آقاي حضرت خانواده
و نموده زيادي گرية گذاشته, قبر روي را سر گفته, را اين هم ايشان بودند/ آمده
با و بود/ شده خونآلود و رفته فرو پايشان به شيشهاي راه در كه برگشت بهعجله
سهاي فن كه رسيدند ايشان سر باالي و بازگشتند منزل به صبح اذان ل او حال, همان

بود/ واپسين
خواب به تشك روي حضرتش ديدم رفتم/ منزل به و آمدم عجله با هم من
داغدار را همه دل و است بسته فرو مافيها و دنيا از را چشمها ديگر و فرورفته ابدي

است/ بلند زنها شيون و گريه صداي و نشانيده خود سوگ در را همه و
,138ì سال الثاني ربيع نهم پنجشنبه روز صادق فجر طلوع در ترتيب بدين
نيم و سه ساعت صبح, اذان ل او ميالدي) 19ìì) شمسي 13êë مرداد ششم مطابق
جنابش كرد, اذان به شروع ن ذÆم كه هنگامي محلي, وقت به شب نصف از پس
نÇداي سالگي هفت و هفتاد سن در هدايت و ارشاد سال پنجاه به قريب از پس
عÇموم Hتقريب و نمود پرواز قدس عالم به مقدسش روح و گفت لبيك را ارجعي

نمود/ اندوهگين و عزادار را دوستان و فقرا¾ جميع و بيدخت اهالي
آن در كه نحوي به شد تشييع منزل از شريفش جنازة همانروز آفتاب ل او
آباديهاي و گناباد اهالي و شد زاري و شيون پارچه يك بيدخت قريه همة روز
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شÇركت جنازه تشييع در بودند, آمده ديگر شهرهاي از كه فقرايي و آن اطراف
در عصر, و صبح تمام, روز چهل ت مد تا نيز Gبعد بود/ بينظير گناباد در كه  كردند
منعقد د متعد سوگواري مجالس مختلف, منازل و مسجد در و پا كش آرامگاه جوار
يادبود و تذكر مجالس نيز ايران شهرهاي بيشتر و گناباد دهات همه در و ميشد

شد/ برگزار تمام باشكوه

جانشيني فرمان
حÇاج آقÇاي جناب جانشيني فرمان ايشان رحلت شب دومين شنبه شب در
خوانده مجلس در آزاده دكتر آقاي توسط رضاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين
و سÇعادتي حÇاج آقاي و اسداهللا كرباليي و سلطاني آقاي حاج شب آن در و شد
هم سحر و نموديم عهد تجديد نوبت به ايشان حضرت با برادران همة و نگارنده
محارم ساير و ه جد بيبي حاجيه و خانوادهشان و ايشان مه مكر والده بيبي حاجيه
ساير Gبعد و مأذونين و مشايخ هم بعد به آن از و نمودند تجديد ايشان جناب با

كردند/ پيمان تجديد خارج و بيدخت از فقرا¾
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رفتار و اخالق
ميشد/ هويدا ظاهرش از عصبانيت كمتر بوده حليم و بÔردبار بسيار جنابش
بÇا مÇينمود/ شÇرمنده را طÇرف شÇيريني م تبس با كه ميافتاد فاق ات اوقات بعضي
خÇوش و شÇاد را هÇمه دل م تبس با و مينمود رفتار مهرباني به دشمن و دوست
مينمودهاند, بدگويي و غيبت يا و داشته بدرفتاري ايشان با كه اشخاصي ميفرمود/
طÇوري مÇيگرفت, قرار مقابلش ليه او گويندة وقتي ميرسيد, هم سمعش به ا گر
كÇه مÇحبتي و خÇوشرويي با و است شنيده را گفتههايش كند ر تصو كه نمينمود
اثر بر شخصي ا گر ميكرد/ گفتارش از شرمسار و خجل را طرف مينمود, مبذول
فرا گوش گفتههايش به Âكام مينمود, سعايت ديگري از ايشان پيش غرضورزي
حÇاصل يقين گوينده كه طوري مينمود استماع را او گفتههاي و كلمات و داشته
داده قرار گفتههايش تأثير تحت Âكام را ايشان و خورده هدف به تيرش ميكرد
از ولي كÇرد/ خواهد ظهور و بروز ايشان از عكسالعملي كه بود مطمÃن و است
در بÔردباري و صبر با و تدريج به و نميشد انجام عملي كوچكترين ايشان طرف
گÇفتههاي سقم و صحت تا ميفرمود تحقيقات غيرمستقيم طور به مسأله اطراف

نميشد/ مشاهده هم افسردگي آثار ظاهر در حتي شود, روشن  گوينده
از مينمود/ دورويي و نفاق بر حمل بلكه نداشت خوش را چاپلوسي و تملق
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نميشد/ ر مكد اشخاص بيمهري و بياعتنايي
واقÇع اشÇخاص دست آلت آنكه خالصه نميداشت/ روا عجله قضاوت در
دلسوزي لباس به ظاهر به و كند خودشيريني بخواهد هرجا از كسي هر كه نميشد
شÇايد كه برساند عرضش به راست يا دروغ خبري و نمايد محبت ابراز و درآيد
را اخبار و قضايا بÔردباري و حلم و صبر كمال با بلكه ببيند/ فوري عكسالعملي
دست آلت را خود و نمينمود قضاوت در عجله و مينمود روشن خود بهخودي
تÇصميم وقÇتي ولي نميداد, قرار باشد اشخاص نزديكترين ولو اشخاص اغراض

بود/ ي جد خود تصميم در و مينمود عمل ميگرفت
بÇود/ تسليم Âكام و محض رضاي الهي قدر و قضا و خدا خواست مقابل در
ايشÇان از انÇدوه و حÇزن آثار كم خيلي سالهاش, هجده دختر تنها فوت در حتي
و ميشود دامانش به دست مادرش مرحومه محترمه ره مخد كه نحوي به بود نمايان
فرمايد قبول كه بخواه خداوند از شوم فدا حاضرم من ميگويد: و نموده زيادي  گرية
مرگ نمودهام, كفاف به عمري من زيرا دريابد, را خود شفاي و سالمتي دخترت و
و دوست از اعم مردم تمام دل نا كام, دختر اين ولي نيست تأثر قابل چندان من
فرمايد/ قبول قرباني به مرا بخواه خداوند از مينمايد, عزادار و غصهدار را دشمن
مÇادر گÇريههاي و گÇفتهها مÇقابل در ايشان زياد, تكرار و اصرار و گريه از پس
تسÇليم و راضي بكند و بخواهد هرچه ميباشم, خداوند امر تسليم من ميفرمايد:
سالهاش نه و بيست پسر فوت در نيز و ميداند/ خود فرموده, عنايت امانتي هستم,
و كسالت از كه بود جهت اين از ميشد, ظاهر تأثري ا گر تابنده هادي آقاي مرحوم
و داده جÇان بÇود نÇموده اجاره كه خانهاي در غريبانه و نشده مطلع كسي مرگش
خÇبر تÇازه روز چÇند از بعد و بود شده دفن و كفن و برداشته غريبانه جنازهاش
دور, و نزديك مردم, عموم بر قسمت اين كه است بديهي بود/ رسيده بهبيدخت
اشك البته داشت/ را آرامش نهايت جنابش معذلك بود ل تحم غيرقابل و نا گوار
صلياهللا مرتبت ختمي حضرت كه معتبر خبر مضمون به و ميشد جاري چشمان از
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را همه كه رسانند عرض به ميفرمود, گريه ابراهيم فرزندش فوت در آله و عليه
نÇارضايتي نÇيست, بÇيصبري فرمود: مينمايي/ گريه خود و ميكني صبر به امر
راضÇيم و نÇدارم بÇيصبري ميشود, جاري بياختيار اشك و ميسوزد دل ندارم,

/ حق بهرضاي
و ضÇعفا¾ دلجÇويي و فÇقرا دستگيري در و الطبع منيع و النفس سليم بسيار
دل درد بÇه مÇهرباني و گشÇادهرويي بÇا و بود بياختيار مصيبتزدگان و بيماران
عدم و مزاج ضعف تا و بود مهماندوست و غريبنواز ميفرمود/ ه توج  گرفتاران
خÇود كÇارمندان حÇتي رعÇايا و زارعÇين هÇمه بازديد به بود, نكرده غلبه توانايي
به كس هر و بود مساوي ضعيف و قوي و فقير و غني ايشان نزد ميبرد/ تشريف
محبت و تواضع با بود, اسالم مذهب از خارج و بيگانه ولو ميآمد, ايشان زيارت
و جلب را وي ايشان, گفتار مالحت با توأم باوقار و متين رفتار و ميكرد رفتار

ميشد/ خارج ايشان محضر از خاطر ت مسر و انبساط با و ميكرد جذب
و خواب از ميشد, وارد مهماني ا گر هم خواب حتي و استراحت موقع در Hغالب
مÇبارك مÇاه در مÇيفرمود: فÇقط مÇينمود/ پÇذيرايÇي كرده, صرفنظر استراحت
به و شويم پذيرايي به ناچار كه گردد وارد ما بر مهماني روز, در ندارم ميل رمضان
در ا گر دارند, مالقات براي بيدخت قصد كه كساني كه ميفرمود دستور هم فقرا¾
كنند, قصد نخواهند ا گر و بگيرند روزه بتوانند كه كنند قصد بايد باشد رمضان ماه
اصرار و مزاج ضعف با خود و نكنند روزه ترك بيدخت در كه نيايند رمضان ماه

نميفرمود/ افطار ز مجو اين به روزه ترك در اطبا¾

يوميه برنامة
سحرخيزي

بود د مقي را صبح و مغرب فريضة , وسطي× نماز فيض درك منظور به جنابش
مشغول عبادت به و بيدار سال ايام تمام در را شب آخر ثلث بخواند/ وقت ل او  كه
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و نافله نمازهاي به و بود بيدار صبح اذان از قبل تي مد حضر و سفر در را شبها بود/
Hغالب كه مسافرتها در ميپرداخت/ عبادت به آفتاب طلوع تا و داشت اشتغال د تهج
و شود گفته صبح اذان كه نشد شبي ميداشتم, را مالزمت و خدمت افتخار نگارنده

شوم بيدار ايشان از زودتر سحرها بودم مراقب همواره آنكه با كه ميكرد نقل ايشان مستخدمين از يكي /1
گردم/ بيدار ايشان از قبل بتوانم كه نيفتاد اتفاق وقت هيچ ولي دهم انجام خدمتي و

خود ارادتمندان و پيروان تمام بخوابند1/ دير ولواينكه باشند رختخواب در ايشان
فريضة اداي از بعد سحرها گاهي و مينمود ترغيب د تهج و سحرخيزي به نيز را
در HصوصÇخ مÇيرفت, خÇود پÇيروان از بÇعضي مÇنزل بÇه قبلي خبر بدون صبح
هÇمه كه بود مايل ميشدند/ حاضر نماز براي برادران غالب سحرها كه مسافرتها

و روشÇن روح و آسÇايش در تÇن و صافي هوا كه سحرها <و ميفرمايند: صالح كتابپند در سحر درباره /2
چشم پيش را خود گناهان كه است ساعات بهترين شبانهروز در نپرداخته دنيا كار به هنوز و است بيآاليش
بر اخروي و دنيوي كارهاي در بهرهبري و جسمي و روحي فوايد و نمايد بينياز بخشندة با نياز و راز آورده,

/(76 Ç 7 صص است/>(پندصالح, مترتب فراوان الطلوعين بين بيداري

Gظاهر زيرا بدهند2/ نشان خود از عالقه و داشته ه توج سحرخيزي به بيشتر برادران
بÇندگي و عبادت براي است آماده و آسوده قوا, تمام و كرده استراحت هم بدن
حÇفظ بÇراي آزاد و صÇاف هواي از استفاده و استنشاق آن, بر Hمضاف و خداوند
ساير همچون صبح, نماز تعقيب اوراد و ادعيه از پس و است/ مفيد هم بدن صحت
صÇحبت قدري آن اطراف در و تفسير را آيه چند و قرآن تالوت لف س بزرگان

ميفرمود/
شÇنيدن دلربÇا زتو قرآن استصوت خوش چه

شÇنيدن خÇدا سÇÇخن كÇÇردن نÇÇظاره رخت بÇÇه

نزديك باغات به سركشي و رفتن راه به ساعت نيم قدر به آفتاب طلوع از پس
نÇيم و ساعت يك حدود فرموده ميل مختصري صبحانة سپس ميشدند, مشغول
و نÇامهها پÇاسخ و امال ك حساب به آمده, بيروني حياط به آفتاب طلوع از پس
سÆاالت Hغالب كه را نامهها جواب كه بود د مقي چون و بود/ مشغول واردين پذيرايي



111 حاالتوصفاتآنجناب

دستورالعمل يا عرفاني پرسشهاي و سÆاالت حاوي بعضيها دانست: نوع دو ميتوان را واصله نامههاي /1
مرجع چون اول گروه مورد در دعا/ التماس و ارادت اظهار براي Hصرف هم بعضي و بود آنها امثال و زندگي
كلمه يك از بيطرف چه و دشمن چه دوست, چه مخاطب طرفي از و باشد ايشان شخص ميبايد پاسخدهنده
بÇه ايشÇان نيز را نامهها دوم گروه بدهند/ پاسخ Hشخص ميبايد ميكرد, بهره گيري و استفاده نامه در مندرج
فرستاد درود شما به (هركس وها د Ôر Öوا ا Öy م سن Öحاب يوا حف ¹َّي حت ب Ö Ôr âيي Ôح اذا مصداق: به گرفته تحيت و سالم منزله
مالحظه شرح بدين و دهد/ پاسخ Hشخص كه بود مقيد (86 آية نسا¾, سورة بدهيد; آن برابر الاقل يا بهتر پاسخ

بود/ ايشان فكر و وقت عظيم اشتغال موجب خود واصله نامههاي پاسخ كه ميشود

وقت بود, زياد بسيار نامهها تعداد و بنويسد1 Hشخص بود, مسلكي مطالب و ديني

در ابÇتدا مÇيفرمود بÇود عموم حال به مفيد و مذهبي مهم مطالب داراي كه را مرقومات از بعضي جنابش /2
اخÇير نÇامههاي مÇينمود/ ارسال پست وسيله به سپس گردد, ثبت بود, شده تهيه منظور همين به كه دفتري
مÇيباشد نÇامه دويست حÇدود در HجموعÇم و بÇود اشÇخاص دردست كÇه ديگÇر نÇامههاي تعدادي با همراه
(1358 تهران, دوم, صالح(چاپ عنواننامههاي تحت ايشان رحلت سال لين او مناسبت به و شده جمعآوري
ديÇده كمتر و است بسياري دقيقه مطالب داراي و مهم بسيار مرقومات و مكاتيب اين است/ رسيده چاپ به
و اجتماعي و فردي اخالقي دستورات و طريقت و شريعت اسرار و معرفت نكات از اثري آن در كه ميشود

نباشد/ طريقتي و شريعتي وظايف

ميشد2/ كار اين مصروف اندازه از بيش شريفش
اسÇتراحت سÇاعت دو ظهرانه صرف از پس و رفته اندرون به ظهر نزديك
تدريس براي مزار صحن به يا آمده بيرون بعدازظهر نيم و ساعت سه و ميفرمود

داشت/ اشتغال واردين از پذيرايي به بيروني در يا و ميبرد تشريف تفسير و
به آن بعداز نيم و ساعت دو حدود تا و آورده بجا را فرايض مغرب, ل او در
و كÇرده مÇيل شÇام رفÇته مÇنزل بÇه سÇپس و ميگذرانÇيد فقري مجالس برگزاري

ميفرمود/ استراحت

شرعي سلوك و آداب
ساير و بزرگوار پدر و جد مانند و داشت تمام اهتمام شرعيه اعمال ظاهر به
مستحبات به عمل در االمكان حتي و بوده د مقي Âكام ديني آداب در خود اسالف
امÇر را خÇود پÇيروان معذلك داشت, اجتهاد مقام اينكه با و داشت/ مراقبت هم
شÇريعت آداب ظÇاهر تا نمايند پيروي تقليد مراجع از يكي از بايد كه ميفرمود
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شريعت ظاهر ا گر ميفرمود: زيرا نمايند/ حفظ و مراعات بتوانند Âكام را ره مطه

سÇنگلجي حسÇن مÇيرزا حاج اهللا آي¹ مرحوم بازديد براي تهران در ميفرمود: كه شنيدم ر مكر جنابش از /1
داده سوق بيديني به و شده متزلزل عقايدشان در عموم بطور مردم كه اينجا به كشيد مذا كرات رفتم/ بزرگ
از ايÇنكه يÇا و گÇذارد اثÇر مÇردم اخÇالق و وضÇع در كÇه نÇيست اثÇر كÇالمشان در يا هم گويندگان ميشوند,
از كوتاهي گفتند: من به سنگلجي آقاي نمينمايند/ عمل خود وظيفة به خالصه و است خارج حوصلهشان
در است/ ر ثÆÇم شما كالم و هستيد مردم معنوي مربي عرفا¾, شما زيرا گفت: دليل? چه به گفتم: است/ شما
را عÇالي كالس حكم عرفان مكتب نموديد/ تحميل من به را خود مسÆوليت و كرديد بيلطفي گفتم: جواب
آمÇادگي و شدند داده كه ما تحويل وقت آن نماييد, معتقد و متدين و كرده تربيت را آنها ل او بايد شما دارد/
آن روي نÇميشود نباشد, محكم و درست زيربنا ا گر و نمايند, طي را سلوك مراتب و شده هدايت داشتند,
بلكه نيست مفيد شريعت بدون هم طريقت و عرفان است/ بيفايده و موقتي بشود ا گر و ساخت ساختمان
داشت/ نخواهد فاÄدهاي واال است ديانت ظاهر و شريعت تكميل ابتدا¾ در كمال, به وصول وسيلة و الزمه

داريم/ قبول را خود قصور فرمود: جواب در سنگلجي مرحوم

نÇتيجه يكÇديگر <بÇدون و بÇود1 نخواهد درست سلوك و طريقت نباشد درست
بر رفتار در بايد داند نزديكتر را خود كه آنكس و داشت مراقبت بايد و نبخشد///

/64 ص پندصالح, /2

بكوشد/>2 بهتر است مÆمنين به خطاب و قرآنمجيد در كه احكامي

قراÄتقرآن

اسÇتفاده آن ترجمة از كه ميكرد تأ كيد و داشت زياد اصرار قرآن قراÄت در
صÇبح هÇر بÇايد و است مسÇلمانان عÇمومي دستور قرآن قراÄت ميفرمود: و شود
حÇتي نÇمود, قراÄت صفحه يك كم دست يا حزب يك حداقل قرآن, از مقداري
تÇبر ك و ن يمÇت براي كرده باز را مجيد قرآن صبح هر ندارند سواد كه هم  كساني

و خÇدايÇي فÇرماني كÇه خواندنقرآن <پس ميفرمايند: قراÄت دربارة (65 صالح(ص پند شريفه رسالة در /3
بهياد كه بخوانيم باشد كم ولو روز هر بشود تا كه است عمومي امر خداونداست و بندگان بين پيمان صورت
با شروع ل او در و نمود آن در ر تدب و دانست را آن ترجمة بايد بشود تا و يادآريم پيمان از و افتيم خود بندگي
آنها براي و دهد جلوه برخالف گيرد جا دل در مبادا كه برد شيطان وسوسه شر از خدا به پناه پا كيزگي و پا كي

است////> شده امر و نيك خدايي پيمان و خدا به ه توج و قرآن خواندن بازهم ندانند ترجمه  كه

ببوسند/3 كرده, زيارت
و دهند تعليم اطفالقرآن به Hحتم كه بود مراقب هم محل مكاتب و مدارس در
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كالس سر در دانشآموزان تشويق منظور به برده, تشريف مدارس به گاهي خود
ميداد/ جايزه خوبقرآنميخواند, كه دانشآموز آن به و ميفرمود سÆال قرآن از
هم زنها از هاي عد Áمعمو كه قراÄتقرآن موقع در دوشنبه و جمعه روزهاي در
بيان آنها براي هم را قرآني دستورات قراÄت حين ميشدند, حاضر استماع براي

ميفرمودند/
جÇناب مÇزار بÇه مÇغرب بÇه مÇانده نÇيم و سÇاعت يك ÁعموÇم هÇم عصرها
تأليف عاد¸ الس تفسيربيان و ميآورد تشريف سلطاني, متبر ك صحن سلطانعليشاه,
بهطوري را سلوك دقايق و عرفاني مطالب و كرده تدريس و شرح را امجدشان جد
ميكرد استفاده آن از عالم هم و بيسواد عامي هم كه ميفرمود بيان بيپيرايه و ساده
درس گاهي و مينمود/ ذ كر هم را اجتماعي و اخالقي دستورات آن خالل در و

ميفرمود/ تفسير بر اضافه منطق يا فقه از هم ديگري

صالح رسالةپند

را السعاد¸ بيان تفسير سلطاني مزار در عصرها جنابش شد, مذكور Âقب چنانكه
را صÇالحيه شÇريف كÇتاب Áمعمو هم جمعه شبهاي ميفرمود/ تدريس و شرح

جÇلسه شش و پÇنجاه بÇه منحصر كه است گرديده ضبط كتابصالحيه بر ايشان اخير تفسيرهاي از برخي /1
ذ كر همينيادنامه در ايشان بيانات قسمت در كه است شده تنظيم و تحرير نوار, از آنها از تعدادي و ميشود

است/  گرديده

در حتي و فرمايد مرقوم آن بر شرحي كه داشت نظر در و مينمود1 شرح و تفسير
كسÇالتهاي بÇواسÇطة فانه تأسÇم ولي كÇرده اشاره بدان نيز صالح پند كتاب مه مقد
جواب Hشخص بودند د مقي كه زياد مكاتبات Hخصوص زياد گرفتاريهاي و متمادي
مكÇتوبات خÇود امÇا بپردازند/ مهم اين به كه نداد دست فرصت بدهند, را نامهها
كÇاملة مراتب بر عالوه عقلي و ديني علوم در ر تبح بر داللت ايشان, از بازمانده
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است/ شده منتشر عنواننامههايصالح تحت مكاتيب اين از تعدادي شد, مذكور Âقب چنانكه /1

اما است/ صالح پند كتاب به منحصر ايشان كتابي تأليف لذا دارد1, ايشان عرفاني
بÇا چÇه ميدهد; نشان را آن نويسنده مقام عظمت و بزرگي كتاب, همين تأليف
ديني الزمة دستورات جميع حاوي است, كوچك بسيار ظاهر حجم حيث از آنكه
و اخÇتصار عÇين در و است اهللا لي ا سÇالكين براي اجتماعي و اخالقي مذهبي, و

بÇه كÇه داشÇتند تÇقاضا هÇم فضال¾ از نفر چند و شده چاپ هفتبار (1367 (سال صالحتا كنون پند رسالة /2
مهندس آقاي و شده منتشر انگليسي زبان به آن از ترجمهاي Gاخير شود/ ترجمه نيز اروپايي و عربي زبانهاي

ساختهاند/ منتشر عنوانصالحنامه تحت و درآورده نظم به را آن هم اربابي اهللا نصرت

است2/ نگرديده فروگذار سالك مÆمن براي الزمه دستورات از هيچيك از ايجاز,
كÇتاب دارد ولي پيغمبر هست عاليجناب آن كه نميگويم من

برگزارياعيادوايامسوگواري

جشÇن و چÇراغÇاني را شبهÇا و مÇيداشت گرامي را اعياد روزهاي جنابش
داخل و خارج مهمانان و واردين از و مينشست صبح از هم را روزها ميگرفت/
و فطر اعياد در ميفرمود/ پذيرايي ميآمدند, حضورش تبريك عرض براي  كه
مسجد جماعت امام به و ميشد حاضر جامع مسجد در عيد نماز اقامة براي اضحي×
امÇام خÇود يÇا و مÇنبر اهÇل آقايان از يكنفر نماز, اداي از پس و ميكرد اقتدا¾
را مربوطه خطبة عربي عبارات ل او اديه سج صحيفة از و مينمود حركت جماعت
كه بطوري حال عين در و عارفانه عباراتي با آن فارسي ترجمة سپس كرده, قراÄت
دسÇتورات و مÇيشد خوانÇده مستمعين براي جمله به جمله بود, عموم فهم مورد

ميدادند/ شرح مختصري نيز را شرعيه
و اهللا صÇلوات هÇÔدي× راه هÇاديان و اطهار اÄمه سوگواري و فيات و روزهاي
و سÇوگواري مÇجالس و داشت مÇراقÇبت ÂامÇك نÇيز را اجÇمعين عÇÇليهم سÇÇالمه
ل او از زود صÇبح خÇود و مÇيداد تشكÇيل سلطاني مزار حسينية در روضهخواني
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شروع اجازه حضور از پس و ميشد حاضر روضهخواني به شروع از قبل مجلس
و ميرسيدند فيض به همه نوحهخوانها و روضهخوان و منبريها پاي و ميشد داده
ميكشيد, طول ظهر تا آنكه ولو مجلس آخر تا جنابش و ميكردند فيضرساني

ميبود/ نشسته

م اممحراي

نماز براي را محرم سيزدهم شب تا كه بود مقيد ساله همه محرم ل او دهة در
جماعت نماز اقامة Hشخص جنابش عاشورا شب تا و شود حاضر مسجد در جماعت
زمان از سيره اين مينمود/ اقتدا¾ مسجد جماعت امام به يازدهم شب از و ميكرد
آقاي مرحوم دوران در هم بعد و سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج آقاي مرحوم
از پس مينمودند/ اقتدا¾ مرد و زن از اهالي تمام و هست و بوده جاري نورعليشاه
به شروع منبريها پاي و روضهخوانها و مينشست هم عشا¾ و مغرب فريضة اداي
ميكشيد/ طول گذشته شب از نيم و دو ساعت تا و مينمودند روضهخواني و نوحه

ميرفت/ منزل به و ميشد ختم مجلس سپس
شÇركت عÇزاداري در زنÇجيرزن و سÇينهزن دستههاي محرم ششم شب از و
ده و نه شبهاي در Hمخصوص داشت زيادي گريه شبها اين در حضرتش و ميكردند
هم خورا ك در حتي و ميبود منقلب بسيار قدر, شبهاي و م محر دوازده و يازده و
و مينمود جلوس سلطاني متبر ك مزار حسينية در صبح هم روزها ميكرد/ امسا ك
براي هم گناباد خارج از سالها بعضي بلكه بيدخت خارج دهات از منبر اهل آقايان
گÇاهي و ميرفتند منبر بالاستثنا همه و ميآمدند محرم دهة اين در روضهخواني
مسÇتفيض و مسÇتفيد هÇمه و مÇيكشيد طÇول ظهر به قريب تا مجلس كه ميشد

ميشدند/
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ايامرمضان

حسينية يا و مسجد در جماعت نماز اقامة براي افطار از بعد هم قدر شبهاي
مجلس نماز از بعد و مينمود عشا¾ و مغرب نماز اقامة و رسانيده هم به حضور مزار
بÇهسر قÇرآن آخÇر در روضÇهخوانÇي خÇاتمه از پس و مÇيشد مÇÇنعقد عÇÇزاداري
بهاذان نيم و ساعت دو شريفه, ايام همين در ميشد/ ختم مجلس سپس ميگذاشتند;
بÇاز گذاردن سر به قرآن و دعا خواندن براي را خودشان منزل در ميفرمود صبح
قرآن و دعا مجلس در و رسانيده, هم به حضور غالب بهطور خواهران و ميكردند
يكساعت چايي صرف از پس ميشدند/ مستفيض نموده, شركت بهسرگذاردن

ميرفتند/ خود منازل به مستمعات يافته, خاتمه مجلس صبح, اذان از قبل
و سرد هواي تابستان, و زمستان در روزه همه رمضان مبارك ماه روزهاي
Hشخص و ميشد حاضر بيدخت جامع مسجد در مانده غروب به ساعت سه  گرم,
يكساعت تا و ميرفتند منبر وعاظ سپس و مينمود عصر و ظهر فريضه اقامة
ديني مسايل بود موظف وعاظ از يكي و داشت ادامه وعظ مجلس مانده بهغروب
و موعظه سپس بگويد, مستمعين براي ه عملي رساله از را غيره و روزه و نماز از
و مينشستند مرتبه دو طرف, سه زيارت و مجلس ختم از بعد ميخواندند/ مصيبت
مختصري كه كوچك و بزرگ از مجلس ار حض تمام و ميشد شروع قرآن قراÄت
ميپرداختند/ قرآن تالوت به راست طرف از ترتيب به بودند, بلد خواندن قرآن
تÇمام و مÇيرسيد حÇضار همة گوش به صدا كه مينمود قراÄت آيه چند هركسي
طول غروب تا و ميداد تذكر را اشتباهات و غلطها هم نفر يك و ميشدند بهرهمند

ميكشيد/
حديث به Âكام و داشت تمام اهتمام رمضان مبارك ماه ايام روزة گرفتن در

يابيد/ سالمتي تا بگيريد روزه /1

عارضش كسالت رمضان ماه در هيچوقت و ميداد اهميت حوا1 صت ومÔوا Ôص شريف
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موقع كه است بدخورا كي و پرخوري اثر بر روزه ضرر و كسالت ميفرمود: و نشد
ميشود; خورده هم داخل زياد آب و غذا و چايي تشنگي, و گرسنگي اثر بر افطار
از بعد و افطار در زياد تداخل و پرخوري همان و غذا موقع تغيير اثر بر هم سحر در
كه ميشود خورده زياد غذا نيست, غذا به ميل كه هم هنگامي و است, ل مفص افطار
خورا ك در ا گر واال مينمايد تخمه يا و تÔرش توليد امزجه و اشخاص بعض در
ضرر روزه شود, خورده غذا اشتها و ميل اندازة به و نشود زيادهروي سحور و افطار
مفيد كس همه براي روزه و است صحيح و درست بسيار شريف حديث و ندارد
زياد ضعف يا و سن كبر و پيري اثر بر يا و باشند مريض كه اشخاصي مگر است
و مزاج ضعف با شريفشان عمر اواخر در ايشان خود ولي باشند/ نداشته استطاعت

نميفرمود/ افطار ز مجو اين به روزه, ترك در اطبا¾ اصرار
رمضان مبارك ماه بين فرقي و داشت امسا ك بسيار سحور و افطار در جنابش
سر از گرسنه كه بود د مقي حال هر در و نبود برايش غذا كميت حيث از سال بقيه و
داشت/ پربركتي و سالم مزاج Hنسبت كه بود هم جهت همين به فرمايد/ حركت سفره
و شكسته خيلي فلبيت عارضه و عمل و پرستات كسالت اثر بر اواخر اين در فقط
يا و غيرعادي حركت يا و هوا تغيير مختصري به بهطوريكه بود گرديده ضعيف
تبخال بيني و دهان اطراف و ميگرديد عارض تب كسالت ناسازگاري, خورا ك
برنامة همه اين با ولي داشت زياد ناراحتي و اذيت و ميشد طوالني Hنسبت و ميزد
و نگراني موجب مبادا كه نميفرمود كسالت اظهار Gابد و نكرد ترك را خود ه يومي

گردد/ واردين و فقرا¾ ناراحتي يا

مسلمين اتحاد
Âفع و Áقو همواره و داشته فراوان اشتياق مسلمين وحدت و اتحاد به جنابش
خودشان قول به اينكه بدون اختالفات قبول با و ميكردند تشويق و ترغيب را آن
با منافي را قلبي عقيده اختالف نمايند, شيعه را سني يا كرده سني را شيعه بخواهند
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; ÖمÔكن Öي ب و نن×ا Öي ب ¾ا و× س ¹م ل ك ×� ا ا Öوع×الت ت×اب كÖال لÖها ي×ا ÖلÔق شريفة آيه به ¾اتكا با را كلمه وحدت و اتحاد اين بلكه /1
آية64) عمران, آل (سورة كنيم پيروي است, يكسان شما و ما ميان كه حق كلمه آن از بياييد كتاب اهل اي بگو:

بودند/ خواستار كتاب اهل و موحدين همة دربارة

نميدانستند/1 اسالمي ت اخو و دوستي
سني و شيعه از اسالم ق رف تمام به <نسبت پندصالحميفرمايند: در باره اين در
يك و پيغمبر يك و دين يك داراي و كلمه يك لوا¾ تحت در همه كه غيره و
مÇنظور را ديني يگانگي بوده, اسالمي برادر بايد قبلهايم, يك اهل همه و  كتاب

/98 Ç 9 صص پندصالح, /2

برگزيد/2> خدمت به را طريق برادران و ت اخو در را مÆمنين و داشت
اهÇل اعلم مجتهد كه بود چنان ا كرم رسول سنت از پيروي به ايشان سلوك

مجلس همان در و گذاشت فاتحهاي مجلس سنت اهل مسجد در ايشان رحلت مناسبت به مشاراليه خود /3
آن چÇون كÇه بÇود گÇفته و كÇرده نصب را صالحعليشاه جناب كوچكتر عكس و علي(ع) مولي× بزرگ عكس

ميكنم/ نصب را حضرت آن عكس ميورزيد, عشق حضرتعلي(ع) به صحابه ميان در مرحوم

در مÇنعقده سÇوگواري مÇجالس از يكÇي در روزي نÇيز خراسان ناحيه در سنت3
و كردند شركت قادريه طريقت شيخ با همراه ايشان, رحلت مناسبت به بيدخت
اخالق مكارم در و رفت منبر به عزا صاحبان از استجازه با اعلم مجتهد آن خود
وقت هر <من گفت: چنين خود بيانات ضمن در و سخنراني صالحعليشاه حضرت
همين به آنگاه مينگريستم/> صالحعليشاه سيماي به ببينم, را علي نور ميخواستم

برد/ اسم نيز صحابه ساير از صورت

سÇال در قÇمي مÇحمدتقي آقاي سعي و پيشنهاد به كه بود جمعيتي المسلمين" بين "دارالتقريب جمعيت /4
وساÄل تمام با كه بود اين جمعيت تأسيس از مقصود شد/ تأسيس مصر محل در شمسي) قمري(1326 1366
حÇنفي, شافعي, زيدي, (جعفري, شده ذ كر مذهب شش جمعيت, اين در كه را اسالمي مذاهب كه بكوشند
و شÇناخته رسÇميت بÇه را مÇذكور مÇذهب شش هÇر جمعيت اين كنند/ نزديك يكديگر به حنبلي) و مالكي
از بودند/ عضو تشيع و تسنن اهل بزرگ علماي از بسياري جمعيت اين در ميداند/ اسالمي رسمي مذاهب
اهÇل اعÇظم مفتي و االزهر دانشگاه رÄيس قمري) 1383 سال به في متو) شلتوت محمود شيخ اعضا¾ جمله
اسÇالمي كشÇورهاي بÇه تاريخي فتوايي قمري 1378 سال در جمعيت, اين نيات از پيروي به كه بود تسنن

آن/ شناختن رسميت به و اماميه شيعة مذهب از پيروي جواز بر مبتني كرد صادر

و المسلمين4" بين "دارالتقريب تأسيس جريان در كه بود اساس همين بر و
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مذهب شناختن رسميت به خصوص در شلتوت محمود شيخ تاريخي فتواي صدور
را آن همه نزد و جا همه در و كرده زيادي استقبال ايشان جناب اثناعشري, شيعه
عمل اين شيعه علماي طرف از بايد كه داشتند اعتقاد حتي و كردند تشويق و تأييد
و جواز عدم بر داÄر ميشد صادر فتوايي Âمتقاب و ميشد روبرو بيشتري استقبال با

يكبÇار مÇيكند: نÇقل چÇنين خÇصوص اين در عبدالحسين كرباليي فرزند دلوÄگي سميعي حسن آقاي /1
آنجا به ايشان ديدن براي بهبهاني آي¹اهللا مرحوم روزي بودند, آمده تهران به صالحعليشاه جناب كه هنگامي
آن در HفاقÇات ميكردم/ واردين از پذيرايي داشته, خدمت افتخار من وقت آن در اتفاق سن Ôح آورد/ تشريف
و بود شناخته رسميت به را عشري) اثني (شيعه جعفري مذهب شلتوت, محمود شيخ آقاي مرحوم روزها
نÇمايد/ اقÇتدا¾ شÇيعه جÇماعت امام به است جاÄز جماعت نماز در ني Ôس نفر يك اينكه بر بود داده فتوا حتي×
بÇزرگ مÇرد ايÇن را مسÇلمانها بÇه تÇقريب وسÇيلة و راه اينكه از خبر اين بيان ضمن بهبهاني آي¹اهللا حضرت
فرمود: صالحعليشاه جناب سپس بود/ اميدوار داشت, مسلمانان اتحاد كه خوبي آينده به و مسرور بازنموده,
در گفتند: پاسخ در داديد? نشان عكسالعملي چه بزرگ اقدام اين و فتوا اين مقابل در عظام آيات ساير و شما
برايشان زيادتري توفيق و نموده دعا و داشته اظهار ايشان به را خود تشكرات مراتب ازدياد ل مفص تلگراف
كافي ر تشك تنها و ننموديد ادا¾ را بزرگ عمل اين حق شما فرمود: صالحعليشاه مرحوم كرديم/ درخواست
سب كه ميداديد فتوا مقابل, در بايد من عقيدة به فرمود: ميداديم? انجام بايد عملي چه گفتند: آي¹اهللا نيست/

فتوا اين و نمايد لعن و سب راشدين خلفا¾ به ندارد حق احدي و نيست جاÄز هيچوجه به زمان درين خلفا¾
تشكر اين ميرسانيدند/ شلتوت شيخ نظر به هم مصر در ميداديد دستور فرموده, منعكس روزنامهها در را
را مطلبي چنين گفتند: بهبهاني مرحوم ميشد/ مسلمين تقريب براي دوم زيربناي واقع در و بجا بسيار عملي
راوي داد/ خÇواهÇد بÇالعكس نتيجة بلكه و نميروند زيربار عوام زيرا داد, فتوايي چنين و نوشت نميتوان
شÇيخ HلمÇمس فÇرمودند: اضافه اينجا در كه ميگفت بود, شنيده بزرگوار آن خود از را جريان اين كه ديگري
و بند شيعيان با كه كنند متهم را او بسا چه و ميشود واقع سنت اهل فقهاي اعتراض مورد فتوا اين با شلتوت
او فÇتوايÇي, چÇنين صÇدور بÇا آنكه حال ميدهد, مخالفين دست به سند تبريك, تلگراف است/ كرده بست
دست زشت كÇار يك از و شÇده هÇدايت مسلمين از زيادي ه عد او عمل اثر در كه ميكند مجاب را مخالفين

برداشتهاند/

خلفا¾1/ لعن و سب ممنوعيت
من ميكردند: نقل جمعيت رÄيس و س سÆم قمي دتقي محم شيخ مه عال خود و
بÇزرگواري كه ميشدم آ گاه مختلف محافل در ايران به خود مسافرتهاي طي در
و تÇعريف من از باشد, سابقهاي و آشنايي ما بين اينكه بدون صالحعليشاه بهنام
بشناسم/ را ايشان ميخواستم و ميكند, تأييد را دارالتقريب جمعيت كرده, تجليل
بهعظمت ل او جلسات همان از و داد دست ايشان حضوري آشنايي توفيق اينكه تا
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مورد بيشتر من تشخيص اين آشنايي طول در و بردم پي ايشان اخالص و روحي
گرفت/ قرار تأييدم
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داشت اشتغال فالحت و كشاورزي به مقدارش عالي پدر و جد مانند نيز ايشان
و داده كار و كسب دستور مرتب نيز فقرا¾ به و مينمود معاش امرار طريق آن از و

به كمك محتاجند, يكديگر به و شده آفريده مدني بالطبع كه انسان بايد <و ميفرمايد: صالح پند رسالة در /1
ا گرچه <و ميفرمايد: همچنين نباشد/> جامعه بر بار و بيهوده پيكر كه دهد انجام كاري هركسي و نمايند هم
خود دارايي آباداني و رسيدگي به ولو نمايد جامعه كمك بايد كند, زندگاني بتواند خود دارايي از كه باشد دارا
سخت نهي اسالم در و است كسب مقابل نقطة دو كه دزدي و گدايي از و است مردم آسايش آن سرانجام  كه

/(92Ç3 كرد/>(صص بايد دوري است, شده

و بوده بااطالع Âكام نيز دامداري و قنوات حفر در ميفرمود1/ مذمت را بيكاري
ميكرد/ رسيدگي بدانها خود

داشت, تمام يت جد ديني ه مقرر وظاÄف انجام در آنكه عين در حضرت آن
نداشت كوتاهي المنفعه عام اقدامات و اجتماعي امور و ديگران امور در مراقبت از
و حÇوض از حÇضرت آن نÇيك يÇادگارهاي گÇناباد اطÇراف همة در بهطوريكه
جÇناب آن خÇود يا كه ميخورد چشم به بيمارستان و مسجد و ام حم و آبانبار
در حضرت آن نيك آثار و است نموده آن تعمير يا ساختمان در كمك يا ساخته

است/ احصا¾ حد از بيش بيدخت خود
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كشاورزي امور
و زراعت امÇور بÇه سلطانعليشاه آقاي بزرگوارش جد از پيروي به جنابش
فرمايش بنابه داشت/ بسيار عالقه اشجار غرس و باغ و قنات احداث و  كشاورزي
داشÇته محصول گندم من صد گنجايش كه زميني از زارعي <ا گر كه بزرگوار جد
كسري من ده به نسبت نمايد, برداشت گندم من نود زارع هي بيتوج اثر بر باشد,
آباداني در بينهايت داشت زراعت كجا هر در است> مسÆول خداوند پيش آن
بود/ نمونه و ميشد برداشت محصول بهترين Áمعمو كه ميكوشيد زراعتي اراضي
و مÇينمودند خÇرج باغات و اراضي آباداني براي آنچه زارعين زراعت امور در
درآمÇد از زيادتر خرج كه ميافتاد اتفاق وقتي يك ولو ميدادند هزينه صورت
جبران بود معتقد زيرا ميفرمود; پرداخت گشاده روي با و نميشد نگران بود, شده

نمود/ خواهد آينده محصول را هزينه اين
و داشت فوقالعادهاي عالقه نيز غيره و ميوه اشجار غرس و باغات احداث در
آنها آثار كه مينمود غرس داشت تناسب محل هواي و آب با كه ميوه اشجار انواع

ايشان/ همت از است بارزي نشانه و هست آنها عين بلكه و
آنÇجا, جÇغرافÇيايي وضع دليل به Hغالب كه گناباد اهالي به درآمد كمك براي
و جويها زراعي اراضي كنار در كه بود داده دستور بودند, درآمد كم و زحمتكش
هر توت فصل در كه بزنند توت پيوند و نمايند غرس توت اشجار خيابانها,  كنار
استفاده توت اشجار آن از ندارند زراعتي يا نداشته باغي خودشان از كه خانواده
نگÇهبان بلكه مينمودند عالمتگذاري خود نام به را درختها اشخاص لذا نمايند/
استفاده آنها توت از شام و صبح و كرده نگاهداري را آنها توت كه ميگماشتند

بود/ آنان معاش امرار براي بزرگي كمك و ميكردند
دليل به و ميرسيد اشجار پيوند اصالح و باغات امور به Hشخص خود جنابش
مÇينمود/ رسيدگي و ميداد را الزم دستورات باره اين در خود داشت كه تبحري
از يكÇي كÇه بÇرهمند غالمشاه آقاي قول از سلطانپور, محمدصالح آقاي فرزندي
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سÇال در گÇويد: برهمند آقاي كه ميكند نقل بود, كشور وزارت منصبان صاحب
كه گناباد به نمودم/ حركت خود مأموريت صوب به شدم طبس فرماندار كه 1318
بÇه لذا بÇبينم/ را ايشان نزديك از بودم مايل بودم, شنيده را آقا اسم چون رسيدم
و بردهاند/ تشريف باغ به آقا گفتند: رسيدم, آقا منزل در به وقتي رفتم/ بيدخت
آمد من با نفر يك است/ راه سر شد معلوم پرسيدم/ را باغ محل داشتم, عجله چون
عبا خودشان و ميروند راه باغ وسط در جمعي با آقا جناب ديدم باغ/ داخل رفتم و
نÇزديك بÇاغبانان از نفر يك و دارند دست در هاي ار چاقوي و گذاشته زمين را
با خودشان را نازك شاخههاي و ميدادند اشجار س ره دستور او به كه است ايشان
و جلب مرا اشجار و باغ به ايشان رسيدگي و ساده وضع آنقدر و ميبريدند چاقو

بودم/ شده ر متحي كه نمود جذب

قنوات تأسيس و موات احيا¾
همواره آب مشكل لذا است, كوير حاشيه در كه است خشك سرزميني  گناباد
و داشت وافري عالقة قنات احداث به ايشان جهت اين از دارد/ وجود آنجا در
مÇيداد, نشÇان خود از باره اين در خستگيناپذيري پشتكار و فوقالعاده يت جد
خوانÇندگان نظر به Hمشروح Gبعد كه صالحآباد قنات احداث به نسبت Hمخصوص

ميرسد/
كه نمود احداث "سلطانيه" نام به گناباد پسكلوت در بزرگي قنات رشته جمله از
اثر بر ولي بود كويري آنجا اراضي و شور آبش و جديداالحداث قناتي اينكه با
آماده چنان غيره و تسطيح از اراضي نمودن آماده براي زياد خرج و رنج و زحمت
نحوي به بود/ بيسابقه محل در صيفي Hمخصوص آن محصول كه بود شده زراعت
در و بودم خدمتشان در هم نگارنده كه سلطانيه محصول دادن موقع سال يك  كه
تا كه بود شده بلند اندازهاي به بومي پنبة بوتههاي ميزديم, قدم پنبه زراعت ميان
هر كه ميدادند نشان را پنبهاي بوتههاي زارعين و ميرسيد متوسط مرد يك  كمر
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باغ چنانكه محصوالت/ ساير هكذا و بود/ پنبه قوزه از پر و بلند Hتمام پنبه بوته
پستة درخت هزار چهار حدود كه نموده اشجار غرس و احداث آنجا در پستهاي
رفسنجان از حتي و شده زده پيوند پسته درختهاي تمام و دارد آمده بار به بزرگ
در جÇنابش ÁوÇاص بود/ خندان و باز دهان آن پستة تمام كه بودند آورده پيوند
احداث پستهزار و انگور باغات داشت, ملكي هركجا دهات ساير و كوثر مزرعة

است/ خندان و باز دهان و خورده پيوند پستهها تمام كه بود  كرده

صالحآباد قنات

از كÇه سÇال آن در بود/ قمري 13ê2 سال در صالحآباد قنات شروع ابتداي
كه نمايد احداث بيدخت در قناتي كه افتاد فكر به نمود, مراجعت تهران مسافرت
و كرد كار به شروع تمام يت جد با لذا شود/ واقع سلطاني متبرك مزار در آن مظهر
تراز آب به شروع Hشخص است, قنات مظهر االÐن كه (قبله) مزار جنوبي در جلو از

ميرفت/ جلو به و كرده كانال كندن و چاه حفر و
عمله و جو چاه دسته سه نوبت, سه در كه بود نحوي به پشتكارشان و يت جد
كلوت بلنديهاي و پستي قنات, مسير در چون و ميكردند/ كار شبانهروزي بهطور
در آب كه بود آن هم قنات احداث از اصلي منظور و بود بيدخت جنوبي طرف در
بودند معتقد هم اهالي از هاي عد كشيد/ زيادي زحمت شود, ظاهر مزار صحن روي
كه خودشان ولي نشست نخواهد مزار به آب و است بلندتر قنات از مزار سطح  كه
كÇار بÇه خسÇتگيناپذيري يت دÇج با و كامل اطمينان با بودند, تراز آب ي متصد
اهالي از بعضي بلكه نداشت هي توج تنقيدات و گفتهها به گوششان Gابد و مشغول
آب قنات, مسير و ممر اين كه داشتند عقيده ميدانستند مطلع و خبره را خود  كه
و حرارت و شور با نشده, دلسرد معذلك است/ خشك كلوت و ندارد زيرزميني
روزهÇاي در نشÇد/ كÇاسته چÇيزي جÇديتش از Gابد و بود مشغول كار به اطمينان
مشغول Hشخص بيدخت طاقتفرساي گرمي با تابستان در و هوا سردي با زمستان
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از كه گرداني آفتاب نزند صورت به كه آفتاب از جلوگيري براي و بود تراز آب
در نسوزد/ آفتاب حرارت ت شد از صورت كه مينمود نصب پيشاني در بود چرم
عمامه روي هم گوش دور و بود كÔركي ژا كتهاي و گرم لباسهاي با هم زمستان
معين را زمين فراز و شيب ترازي آب وسيله به و ميبست قميص يا و كÔركي شال
پÇيش وقÇتي طÇريق هÇمين بÇه مÇينمود/ يادداشت كاغذ ورقة روي و ميفرمود
چاه حفر به كار بيشتر يت جد با مينشيند مزار به آب كه شد معين و روشن خودشان

نمود/ اقدام زدن كانال و سو و
را تراز آب طناب طرف يك و بوده خدمتش در روزها غالب نگارنده خود
غالب عقيده برخالف ايشان پشتكار و يت جد و عمل اين و ميداشتم دست در
بÇا گÇناباد حكÇومت موقع آن در بود/ ميكردند, ر تصو خبره را خود كه اشخاص
اهل بود/ شافعي و تسنن برادران از و كردستان اهل از اردالن اسعدالملك مرحوم
از سلسلهاي در Hغالب بلكه و دوست درويش كلي طور به شافعيها Hمخصوص تسنن
دراويش به نشدهاند سلسله داخل و نيستند درويش كه آنهايي و هستند دراويش
دوستي, درويش وجهة بر عالوه هم اردالن آقاي ميگذارند/ احترام و دارند عالقه
احترام كردارشان و گفتار و اعمال به و داشت مخصوص ارادت ايشان جناب به
مÇرحÇوم ميشمرد/ محترم و بود معتقد حضرتش معنويت به Âكام و ميگذاشت
جÇنابش از روزي بÇود, شÇده مطلع مردم تنقيدهاي و قنات جريان از نيز اردالن
را آن نزديك از و نمايد ديدن قنات رشته اين از است مايل كه نمود درخواست
كه فعلي) ( گناباد جويمند از اردالن آقاي و فرمود ن معي را روزي جنابش ببيند/
كلوت بلنديهاي و پست در شيريني و چاي صرف از پس آمد/ بود, حكومتي مركز
هم نگارنده كه آقايان از عدهاي با همراه هم عليشاه صالح آقاي خود و رفتند راه
دادند/ بودند, نموده عمل كه ترازهايي آب از شرحي تفصيل طور به داشتم, حضور
هستيد مطمÃن دادهايد, انجام كه كارها اين با خودتان شما كرد: عرض اردالن آقاي
بلي, فرمود: نشست? خواهد مزار به ترازها آب اين يا و دارد مسيرآب اين  كه
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من بنابراين كرد: عرض نشست/ خواهد مزار به كه مطمÃنم و دارد آب من بهنظر
قÇول دارنÇد عÇقيده ايÇن, خالف به و دارند ايراد كه آنهايي با و شدم مطمÃن هم
را شÇما جناب زيرا نشست, خواهد مزار به و بود خواهد پرآبي قنات كه ميدهم
رو اين از هستيد, مشغول خستگيناپذير يت جد و خيرخواهانه نيت با كه ميبينم

دهم ر تذك و بنويسم جنابش به نسبت اردالن آقاي عالقة و عقيده به راجع ديدم مناسب هم را قسمت اين /1
آقاي روزي شد/ طوالني Hنسبت مرض و شدند مريض صالحعليشاه مرحوم اردالن آقاي حكومت زمان در  كه
عيادت و اندرون به آمدن اجازه و موقع كه بود نشسته بيروني در و آمد بيدخت به ايشان عيادت براي اردالن
كÇيست? ايشÇان مÇعالج طبيب نمود: سÆال بودم/ خدمتش در بيروني در ميزبان عنوان به نگارنده شود/ داده
مردم از مراجعاتي شد: عرض نشنيدهام/ طبيبي چنين به راجع چيزي من گفت: جعفر/ محمد مال آقاي  گفتم:
ادويÇة و قÇديمي طب بÇر بنا Hتمام مداواشان و معالجات ندارند/ طبابت وجهة از شهرتي چندان ولي دارند
طÇبيب كه دارم يقين من است فرموده انتخاب را او آقا كه حال گفت: من جواب در است/ گياهي تمام ايشان
طÇبي شÇامة و شد مشهور گناباد در جعفر محمد مال مرحوم شد, هم همينطور و شد خواهد گناباد مشهور
به چادرنشين بلوچهاي و بيابانيها تا گرفته شهر اهالي از گناباد اطراف از كه كرد پيدا درستي و خوب بسيار

گرديد/ واقع عموم طبي مرجع و ميگرفتند هم نتيجه و مينمودند رجوع ايشان

شد1/ خواهد حاصل مطلوبه نتيجة HنÃمطم
چند كه داشت قنات شدن ظاهر درباره كامل اطمينان طوري به آنجناب خود
االÐن كه Ç مزار جنوبي در جلو از خياباني شود جاري قنات آب اينكه از قبل سال
هÇمچنين و زاهدان به مشهد شوسة جاده امتداد در Ç است صالحآباد قنات مظهر
آن در و داد امتداد بيروني منزل جلوي تا نيز را خيابان بود/ نموده احداث فلكهاي
< گÇياه آن در و بÇود زراعت غÇيرقابل و س Ôر خا ك تمام آن اراضي كه خيابانها
متر دو عمق به و متر دو در متر دو را زمين داد دستور نميروييد>, هم نااميدي
سرو و توت درخت و آوردند خارج از (آسوده) آيش خا ك و نموده خا كبرداري
كارگر هاي عد ميبود ايشان خود به متعلق آب كه روزي در و نمودند غرس كاج و
تÇا ميدادنÇد آب را خيابانها اشجار و ميكشيدند آب دلو با بيدخت قنات چاه از
قÇابل و شÇده بزرگ اشجار و درختها و شد جاري صالحآباد قنات آب كه وقتي
پيشبينيهاي و زحمات نشانه موجود اشجار هم االÐن و گرديد ميوهدار و استفاده

است/ جناب آن
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صالحآباد قنات در آب آنجناب, بيوقفه زحمات پنجسال از پس بحمداهللا
وارد آب و واقع مزار جنوبي در جلو قنات مظهر ايشان, نظرية و ميل طبق و جاري
بعد و ميباشد مزار كوثر صحن همان قنات مظهر واقع در كه ميشود كوثر صحن
آب بر هم روز به روز ميرود, زراعت به و شده وارد خيابانها مجراي به صحن از
مÇبارك بهنام سهم چهارده بر را صالحآباد قنات مدار ايشان ميشود/ افزوده آن
مزار وقف است, ساعت 108 كه آن نيم و سهم چهار كه دادند قرار معصوم چهارده
اين مسير در هم آسيابي دارد/ د متعد مالكين و ملكي بقيه و است سلطاني متبر ك

ميكند/ كار آن آب با كه ساخت قنات
كه نمود بنا بيدخت مختلفه نقاط در انبار آب چندين ده متعد قنوات بر عالوه

گرديد/ گناباد آباداني و عمران باعث همگي

تأسيسبيمارستانصالحيه

در مÇجهزي بÇيمارستان تأسÇيس مÇنظور بÇه هيأتي شمسي 13ê0 تاريخ در
حÇضرتش خÇود و شÇد تشكÇيل جÇنسي و مÇالي كمكهاي جمعآوري و بيدخت
به يك هر هم مدعوين و ار حض و پرداختند Gنقد هي توج قابل مبلغ شده پيشقدم
GعدÇب چÇون و گردد تأسيس بيمارستاني تا پرداخت مبلغي خود ميل و وسع قدر
اين در كه كردند عالقه اظهار شهرستانها تمام در حضرتش ارادتمندان و دوستان
تا داد تشكيل شهرستانها غالب در شعباتي مذكور هيأت نمايند شركت خير امر
بود/ ه توج قابل كمكها اين H حق كه دارند ارسال بيدخت به و جمعآوري را  كمكها
متر دوازدههزار قريب مساحت به زميني قطعه حضرتش كار شروع بدو در
زاهدان به مشهد شوسه جادة شمال در صالحآباد باغ غربي جنوب قسمت در مربع
و زدند زمين به Hشخص را اوليه كلنگ و نمود اهدا¾ داده, اختصاص بيمارستان به
صÇالحيه "بÇيمارستان نÇام به و شد ساخته بهداري وزارت نقشه مطابق بيمارستان
ميبايستي بيمارستانها وقت, جاريه مقررات طبق چون گرديد/ نامگذاري بيدخت"
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تكÇميل از پس مÇوجود وسايل با بيمارستان لذا باشد بهداري وزارت نظر تحت
وسايل هم بهداري وزارت گرديد/ تحويل و وا گذار بهداري وزارت به ساختمان
بسيار اطباي و داد تشكيل مرتبي و مفصل كادر و داشت ارسال غيره و جراحي
و فردوس و گناباد در كه 13ê7 سال در كه نحوي به داشت گÔسيل حاذق و خوب
مجروحين و زياد تلفات و داد رخ شديدي بسيار زلزلة قاينات و طبس و بجستان
مÇحلهاي اهÇالي بÇه شÇاياني خÇدمت صÇالحيه بيمارستان گذاشت, برجا بسياري
و اتÇاقها تÇمام در بÇهطوريكه گرديد مجروحين معالجة مركز و نمود زلزلهزده
و مريض و گذارده چوبي تخت بيمارستان, سالن در حتي× بيمارستان, تختهاي
وسيلة به داشتند, بيشتر درمان به احتياج كه هم مجروحيني بود/ خوابيده مجروح
قرار معالجه تحت مشهد بيمارستانهاي در و ميشدند حمل مشهد به آمبوالنس
شير به كشور همه بيمارستانهاي وقت, دولت دستور به آنكه از بعد و ميگرفتند/
و شير جمعيت به هم صالحيه بيمارستان شد, وا گذار وقت آن سرخ خورشيد و
مرتبتر و بهتر كارمندان و بودجه حيث از و گرديد وا گذار بيدخت سرخ خورشيد

شد/

كالسا كابر بهسوادآموزيوتأسيس تشويق

در نÇبود, ا كابر كالس تشكيل فكر هنوز ايران در كه شمسي 1307 سال در
و زراعÇتي كار دنبال Gاجبار روزها و دامدارند و زارع Hتمام آن اهالي كه بيدخت
كه نمود داÄر ا كابري كالس شبها در خود هزينة به حضرتش ميروند, دامداري
ه عد اقدام اين با و ميشدند حاضر نوشتن و خواندن و قرآن تعليم براي مرد اهالي
هم اينك كه شدند قرآنخوان پيرمردها و بزرگساالن Hمخصوص اهالي از زيادي
ميفرمود: اهالي تحذير همچنين و تشويق براي ايشان مينويسند/ هم و ميخوانند
گرفت/ نخواهم كار به باشند, نداشته سواد كه را كشاورزاني و كارگران بعد به اين از
سÇن در كه بيدخت اهالي درصد هفتاد الاقل شايد كه گفت ميتوان امروز لذا و
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بÇلند شبهÇا كه زمستان بخصوص كالس اين هستند/ باسواد دارند, قرار مناسب
Hشخص هم را خادم و معلم حقوق ميداشت/ بهتري و بيشتر جريان و دوران است

ميپرداخت/
بÇازرسيهاي در فÇرهنگ وقت وزيÇر حكÇمت اصÇغر عÇلي آقÇاي مرحÇوم
كل براي شمرده, مغتنم را ابتكار اين گناباد, بازديد هنگام كشور, در خود فرهنگي

رات قرÇم اجÇراي از پس و كÇرد/ صادر را سالمندان كالس تشكيل دستور  كشور
فرهنگ وزارت به را كالسها اين سالمندان, كالسهاي تشكيل و اجباري تعليمات

نمود/ وا گذار

تأسيسكتابخانه

تأسÇيس مÇزار در كÇتابخانهاي شÇمسي 1303 با مطابق قمري 13ê2 سال در
مقداري و كرد تعيين اتاقي وسط, صحن غربي طرف در كه ترتيب اين به فرمود/
گماشت/ آن براي خود خرج به خادمي و مدير و كرد اهدا شخصي كتابهاي از
هركس ايشان نظريه از پيروي به هم بيدخت خارج اخوان و دوستان و اقوام سپس
ايÇن كÇه است بديهي نمود/ وقف و اهدا¾ بود, مايل و داشت كه كتابي تعداد هر
شمسي 1313 سال در اينكه تا نبود رسمي وقت دولت و فرهنگ نظر از  كتابخانه
آن از كÇرده, بازديد كتابخانه از مذكور سفر در حكمت اصغر علي آقاي مرحوم
طÇرف از و شد شناخته رسميت به فرهنگ وزارت طرف از لذا و نمود استقبال
138ë سÇال در آن دايÇمي حلÇم براي و گرديد/ اهدا¾ كتبي هم وزارتخانه همان
را خود شخصي امال ك از مربع متر ê79 مساحت به زميني شمسي) 13êê) قمري
ولي نÇمودند طÇبقه دو در ساختماني احداث به شروع باال صحن در كرده, وقف
جÇناب تÇوسط ايشان از پس ساختمان امر فرمودند/ رحلت كار بين در فانه متأس
شÇمسي 13ê7 سال در و يافت ادامه رضاعليشاه تابنده حسين سلطان حاج آقاي

شد/ افتتاح Hرسم
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و خطي كتاب و قرآن جلد هزار شش حدود و است داير ا كنون كتابخانه اين
طبقه مينمايند/ استفاده و نموده ديدن Hغالب هم مسافرين و واردين و دارد چاپي
بÇراي اتÇاق سه داراي باال طبقه و است كتاب مخزن و موزه براي كتابخانه پايين

است/ مطالعه براي بزرگ سالن يك و كتاب قفسههاي

تكميلساختمانمزارمتبر كهسلطاني

دنÇبال را ايشÇان كارهاي بزرگوار پدر رحلت و شدن مسموم از پس جنابش
شÇد مشÇغول سÇلطانعليشاه مرحوم مزار ساختماني امور به تمام يت جد با  كرده,
با و بود حضرت آن زمان در Hتمام فعلي وضع به آن تكميل و اتمام كه بهنحوي
شÇده, مÇزار ي متصد Hشخص داشت خويش امجد جد مرحوم به كه فراواني عالقه

ميفرمود/ عنوان مزار" "خادم را خود بارها

تكميلبقعهمتبر كه

و برداشت بود, شده ساخته قبر روي Âقب كه كوچكي اتاق بقعه, تكميل در
و ساخت بقعه چهارضلع در اتاقهايي را اطرافش و كرد تأسيس بزرگي ساختمان
آÄينه كÇاري و زيبÇا گچبريهاي با را بقعه داخل نمود/ بنÇا قبر روي لي مفص  گنبد
فÇقرا كÇه در چÇهار گرفت, صورتي و سر بقعه داخل آنكه از پس و كرد تزيين
قÇبر سنگ گرديد/ نصب ميشد, باز ايوان چهار به و بودند كرده تقديم بهتدريج
قرار قبلي سنگ جاي به شده, نوشته برآن نستعليق و نسخ خطوط با كه هم مناسبي

داد/

صحنكوثر

قبله طرف در و است معروف كوثر" "صحن به كه را مزار صحنهاي از يكي
آن ساختمان به شروع داده, توسعه نبود, بيش خرابهاي Hسابق و شده واقع مقبره
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خود جنابش و نمود بنا وافدين براي آن اطراف در بزرگ و زياد حجرات و  كرد
آن وسط در هم وسيعي زيباي حوض نمود/ آن براي فرش و اثاثيه تهية به اقدام

شد/ ساخته

تكميلحسينيه

مÇغرب سمت در حسينيهاي بناي نورعليشاه آقاي حضرت مرحوم زمان در
هÇزينة به صالحعليشاه جناب و شد ايجاد سلطانعليشاه جناب مزار باالي صحن
حسينية Gبعد كه ساختند نقشه همان به ل او ة حسيني غرب در بزرگتري ة حسيني خود
فÇقري مÇجالس و نÇماز و روضهخواني مجالس براي كه گرديد صحن جز¾ لي او

سابق حسينية به وصل ديگري ساختمان رضاعليشاه, آقاي جناب ايشان خليفه و ارجمند فرزند زمان در /1
ا كنون و شد افزوده برآن سبز فضاي و اشجار و وسيع فضاي و صحن و شد تكميل لي او نواقص كه گرديد بنا

ميشود/ اقامه عزاداري مجلس آنجا در عصر و صبح و ميشود آماده و تزيين م محر ل او دهة ايام در

ميگرفت/1 قرار استفاده مورد جمعه و دوشنبه شبهاي

نصبموتوربرق

عاليات عتبات به صالحعليشاه جناب كه شمسي) 1312) قمري 13ë2 سال در
مÇزار بÇراي بÇرقي مÇوتور تÇهران در عÇتبات از مÇراجÇعت در گÇرديدند, ف مشر
و گرديد/ نصب ميشود, باز پايين صحن به كه اتاقي در و نمودند اهدا و خريداري
كÇه جÇمعه و دوشÇنبه شبهÇاي فقط نبود, ا مهي الزم امكانات موقع آن در چون
گناباد شهرستان بلكه و بيدخت ترتيب بدين و ميشد/ روشن است, فقري اجتماع

گرديد/ برق صاحب بار لين او براي

برجساعت

بÇرجÇي مÇيدان, جÇلوي پÇايين, صحن به ورودي شمالي, در سر باالي در و
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در ميباشد, صفحه دو داراي كه بزرگي ساعت كه ساختند متر 1ê تقريبي بهارتفاع
گرديد/ نصب آن







فرزندانومشايخومأذونين

صالحعليشاه جناب فرزندان
محمد الÇم مÇرحÇوم خÇود خÇالوي دخÇتر بÇا هÇجري 1329 سÇال در جنابش
و كرد ازدواج بود, نيز ايشان ه عم دختر حال عين در كه نگارنده) (پدر صدرالعلما¾
در آنها نفر هفت كه گرديد اناث و ذ كور اوالد پانزده صاحب عيال يك همان از
هÇفت ايشان از و كردند فوت ساله) نه و بيست تا ششماهه (از مختلف سنهاي

ميباشند/ حيات قيد در بحمداهللا كه ماند باقي اناث فرزند يك و ذ كور فرزند

جنابآقايحاجسلطانحسينتابندهرضاعليشاه

مÇلقب سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حÇضرت جناب, آن فرزندان اجل و ارشد
ه ذيحج 28 در كه است رضاعليشاه طريقتي لقب با تابنده فاميلي نام با و اهللا بهفضل
پس و يافت تولد ميالدي) 191ê) شمسي 1293 آبان 2ë مطابق قمري 1332 سال
1310 سال در سين, مدر ساير و بزرگوار پدر نزد بيدخت در مقدماتي تحصيالت از
اجازة اخذ به موفق و كرده مسافرت اصفهان به صالحعليشاه جناب امر به شمسي
دانشكده وارد و آمد تهران به اصفهان در توقف سال پنج از پس و گرديد روايت
سال در و گرديد تحصيل مشغول عالي دانشسراي در Hضمن و شده منقول و معقول
بÇزرگوار پÇدر دستور به سپس شد/ ليسانس گواهينامه اخذ به موفق قمري 13ë8
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و پرداخت روح تصفية و رياضت به ايشان تربيت ظل در و برد تشريف به گناباد
ناÄل لساني اذ كار و اوراد تلقين و جماعت امامت اجازة به 13ì9 سال شعبان 1ë در
لقب با دستگيري و طالبين ارشاد به سال همان ذيقعد¸الحرام يازدهم در و  گرديد
پدر جانشيني به قمري 1379 سال ذيقعد¸الحرام در اينكه تا شد/ مفتخر "رضاعلي"

گرديد/ معين "رضاعليشاه" لقب با مقدار عالي
عÇربي, ممالك هند, پا كستان, افغانستان, به مختلفي مسافرتهاي حضرتش
بÇراي كه بزرگوار پدر مالزمت در قمري 1373 سال در و نمود فلسطين و مصر
و الحÇرام اهللا بيت زيارت به هم سفر چند بودند/ بردند, تشريف اروپا به معالجه
هر در و گرديد مشرف كرام(ع) اÄمه قبور و خيراالنام(ص) حضرت رة منو روضة
در سÇفر يك در و مÇيكرد اقÇدام تÇقليد مراجع و اعالم علما¾ با مالقات به سفر
مذا كÇرات از پس الغطا¾ كاشف آل محمدحسين شيخ حاج اهللا آي¹ نجفاشرف,

داد/ اجتهاد اجازة ايشان به فقهي غامض مسايل در له مفص
عهدهدار ايشان وصيت و فرمان موجب به مقدارشان عالي پدر رحلت از پس
وجÇود بÇه ارشاد مسند ا كنون و شد سلطانعليشاهي اللهي نعم¹ فقراي سرپرستي

حÇضرت ارشÇدشان ذ كور فرزند ايشان جانشين فرمود/ رحلت شمسي 1371 شهريور 18 در جناب آن /1
قالب ترك نيم و چهارسال به نزديك كوتاهي فاصله در متأسفانه نيز عليشاه محبوب تابنده علي حاج آقاي
مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت وجود به سلسله ارشاد مسند اينك و كرد جسماني

است/ مزين

است1/ يافته زينت و زيب ايشان
درآمÇده طبع حيله به بار چندين آنها ا كثر كه دارد بسياري تأليفات جنابش

است: قرار بدين ايشان تأليفي كتب اسامي /2
انصاري عبداهللا خواجه حال شرح Ç 3 مغناطيسي; خواب رساله Ç 2 ; كربال فاجعة اسرار در حقيقت تجلي Ç 1
Ç 6 فلوطين; فلسفة Ç 5 وي; حال شرح و ثمالي ابوحمزه دعا¾ ترجمه تجلي: نياز Ç 4 وي; رساÄل انضمام به
Ç 9 عربي; ممالك به سفر يادداشتهاي Ç 8 گناباد; جغرافياي و تاريخ Ç 7 چهاردهم; قرن در عرفان و علم نابغة
شبهات; رفع رساله Ç 12 ژنو; به گناباد از سفرنامه Ç 11 وپا كستان; افغانستان گردش Ç 10 حج; سفر خاطرات
مÇÇÇÇÇÇÇÇذهبي نÇÇÇÇÇÇÇÇظر Ç 14 سÇÇÇÇÇÇÇÇعادت; رهÇÇÇÇÇÇÇÇنماي Ç 13

آقÇاي مرحÇوم ة صبي تهران در نيز قمري) 13ëì) شمسي 131ì سال در است2/
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Ñ

Ø

Ç 17 سÇخنرانÇي; ده Ç 16 عÇرفاني; اسÇرارآمÇيز داسÇتان سه و مجيد قرآن Ç 15 بشر; حقوق جهاني بهاعالميه
كالمالهي; پرفيض درياي از گوهرتابنا ك سه Ç 18 عشر(ع); االربع¹ المعصومين احوال في المختصر التاريخ
مÇناهج عن الكشف كتاب ترجمة و ابنرشد فلسفة Ç 20 نشده); (چاپ جوهريه حركت و سيرتكاملي Ç 19

نشده)/ المل¹(چاپ عقايد في ¹دل اال

ذ كÇور فÇرزند دو داراي ا كنون و درآورده ازدواج و عقد به را نورالحكما¾ دكتر

سلطانعليشاهي اللهي نعمت سلسله قطبيت سمت به معظم پدر جانشيني به Gبعد ايشان شد ذ كر چنانكه /1
شد/ منصوص

انÇاث فÇرزند سÇه و تÇابنده د حمÇم حاج آقاي و تابنده1 علي حاج آقاي بهنامهاي
ميباشند/

كÇه است آزاده اهللا حبÇم دكÇتر آقÇاي صÇÇالحعليشاه, جÇÇناب دوم فÇÇرزند
از و حÇقوق در دكÇتر كÇه تابنده نورعلي دكتر آقاي سوم, ميباشند/ چشمپزشك

مÇنصوص جانشين ,1375 سال ماه دي 27 در محبوبعليشاه آقاي حضرت رحلت از پس Gبعد معظمله /2
گرديد/ ايشان

چÇهارم, ميباشند2/ دادگستري فعلي وكيل و دادگستري وزارت بازنشسته قضات
آقاي پنجم, هستند/ مشهد مقيم و عمومي پزشك كه تابنده اهللا نعمت دكتر آقاي
آقاي ششم, هستند/ تهران دانشگاه استاد و مكانيك در دكتر كه تابنده نصراهللا دكتر
محمود دكتر آقاي هفتم, هستند/ ساختمان و راه مهندس كه تابنده شكراهللا مهندس
هستند/ تهران در شريف صنعتي دانشگاه استاد و الكترونيك در دكتر كه تابنده

كردهاند/ ازدواج سلطاني ابراهيم سلطان آقاي با كه دختر يك هشتم,
بر آنان ارشد كه هستند صالحات باقيات همه جناب آن فرزندان خوشبختانه
ليÇاقت كÇه دادند نشان جامعه و كار محيط در نيز سايرين و زده تكيه پدر مسند
آنÇها رفÇتار و روش Hغالب و دارند را حضرت آن به روحاني و جسماني انتساب

ميكند/ بزرگوارشان مربي تربيت و خانواده معنويت ه متوج را ديگران

جناب آن مأذونين و مشايخ
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جانب از بود, سال پنجاه به قريب كه خود ارشاد ايام در صالحعليشاه جناب

اوليÇا¾ است/ سÇفر چهار كلي بطور كه كردهاند ذ كر مختلفي اسفار و مقامات اهللا لي ا سالكين براي عرفا¾ /1
و ميپيمايند را سفرها اين شخصي استعداد برحسب ميشوند اشخاص هدايت و دعوت مأمور كه نيز جز¾
عرفا¾ لذا ميكنند/ سير آنان هدايت ظل در بلكه باشند مساوي كليه واليت صاحبان با مقام در كه نيست الزم
به را مراتب اين و نرسد ذات و صفات و افعال در فنا¾ مقام به و نكند تكميل را سوم سفر سالك تا ميگويند
خودش هم را مقام اين به رسيدن و ندارد را ديگران هدايت در شدن مأذون لياقت نپيمايد, خود استعداد قدر
كÇوشش بزرگان رو اين از راهنماست/ و مربي عهده به آن تشخيص بلكه كند درك نتواند ديگري مأذون يا
باشند داشته آنان به دسترسي مردم تا نمايند تعيين خود براي مختلف جاهاي در ابي نو و نمايندگان كه داشتند
دعÇوت بÇه مأمÇور رضا(ع) حضرت طرف از كرخي معروف شيخ چنانكه شوند, راهنمايي آنها توسط به و
را نمايندگان اين بود/ دعوت به مأمور ونقي(ع) جواد(ع) حضرت جانب از سقطي سري شيخ يا بود واليتي
رحÇلت از بعد هستند/ هدايت و دستگيري به مأمور قطب جانب از كه ميگويند "شيخ" عرفاني اصطالح به
كÇه است آن به موكول مشايخ اجازه و ميكنند بيعت تجديد متوفي قطب جانشين با مشايخ و مريدان قطب
از هاي دÇع الف) هسÇتند: گÇروه دو قÇطب هÇر مشÇايخ بنابرايÇن نمايد/ مأمور را آنان Gد مجد نيز جديد قطب
مأذون قÇطب, طÇرف از ¹ÇدايÇب و Hمستقيم كه هاي عد ب) ميشود/ تجديد و تنفيذ آنها اجازة كه قبلي مشايخ

ميگردند/

ه عد اين از بودند1/ هدايت و دستگيري به مأمور كه كرده تعيين را مشايخي خود
بود: گرفته قرار تنفيذ مورد آنها اجازة كه بودند قبلي مشايخ از ذيل شرح به نفر پنج

شيخعبداهللاحاÄري Ç1حاج

شيخ حاج اهللا آي¹ مرحوم فرزندان كوچكترين قمري) 128ê (متولد آنجناب
داشت سكونت اشرف نجف در كه بود بزرگ مجتهدين از مازندراني العابدين زين
تكÇميل از پس عÇبداهللا شÇيخ حاج جناب بودند/ ايشان مقلد ايران اهالي غالب و
جÇناب مÇريدان سÇلك در و رسÇيد اجÇتهاد درجه به عالي و ماتي مقد تحصيالت
لقب بÇه يÇافته دسÇتگيري اجÇازه قÇمري 1311 سÇال در و درآمد/ سلطانعليشاه
جÇناب خÇدمت سلطانعليشاه جناب شهادت از پس گرديد/ ملقب "رحمتعلي"
يÇافت/ لقب "رحمتعليشاه" يافته, اجازه Gمجدد و نموده عهد تجديد نورعليشاه
تازه را بيعت عهد صالحعليشاه جناب خدمت نيز نورعليشاه جناب رحلت از پس
حÇيات بÇدرود تهران در شمسي) 131ì) قمري 13ëì سال در جناب آن نمود/
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گرديد/ مدفون سعادتعليشاه آقاي مرحوم مقبره كنار در و  گفت
عباسعليكيوانقزويني شيخ Ç2حاج

به ف مشر سلطانعليشاه جناب خدمت بيدخت در كه تهران معروف وعاظ از
دستگيري در مأذون نورعليشاه جناب طرف از جناب آن رحلت از پس و شد فقر
جناب خدمت نورعليشاه جناب رحلت از پس گرديد/ ملقب "منصورعلي" به و شد
پس آنكه تا بود باقي چندسالي خود مأذونيت بر و نمود عهد تجديد صالحعليشاه
بÇزرگان مÇيل برخÇالف و مينمود ابراز دنيوي مقاصد خود دعوت در چندي از
مÇعاف خود منصب و خدمت از قمري 13êë تاريخ در لذا ميكرد/ رفتار سلسله

بÇا و داشÇته مÇحفوظ خÇود بÇراي را عÇلي" "مÇنصور لقب گرديد, معزول خود مقام از آنكه از پس ايشان /1
روش پس آن از مÇيناميد/ "مÇنصورعليشاه" را خÇود است, اقطاب مخصوص Hعموم كه "شاه" كلمه افزودن
سلسله بزرگان به دروغ و ناروا تهمتهاي نوشته, ف تصو و صوفيه رد در كتابهايي و گرفته پيش مخالفت
و بÇرآيÇد حق احقاق و پاسخگويي مقام در كسي نميدادند اجازه هرگز صالحعليشاه جناب همه اين با داد/
پنجم تاريخ به كه مرقومهاي پايان در حتي بودند/ كرده منع ايشان به تندي و انزجار هرگونه اظهار از را فقرا
خÇداونÇد از االمكÇان <حÇتي مÇيفرمايند: داشÇتهانÇد, مÇرقوم نورالحكÇما¾ دكترعلي آقاي به 43 ربيعالثاني

شود/> ايشان ايمان فداي جانش من صلبي اوالد از يكي راضيم و نرود بين از ايشان ايمان كه خواستهام

در قمري 13ë8 سال در و نمود مسافرت تنكابن و گيالن به عمر پايان در  گرديد1/
گفت/ زندگاني بدرود آنجا

Ç3حاجشيخعمادالدينسبزواري

اخير, بزرگ فالسفه و حكما¾ از سبزواري هادي مال حاج مرحوم پسري نوادة
از پس و گرديد سلوك رشتة وارد سلطانعليشاه جناب خدمت قمري; 1289 متولد
1331 سÇال بÇه و نÇمود عهد تجديد نورعليشاه جناب خدمت جناب آن شهادت
جناب رحلت از پس يافت/ لقب "هدايتعلي" و شد دستگيري در مأذون قمري
تهران در عمر اواخر در نمود/ عهد تجديد صالحعليشاه جناب خدمت نورعليشاه
آرامگاه در گفته, زندگاني بدرود شمسي) 133ë) قمري 137ì سال در و بود مقيم
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گرديد/ مدفون سعادتعليشاه جناب
Çêميرزاابوطالبسمناني

سÇال در و شد فقر به ف مشر سلطانعليشاه جناب خدمت سمنان; علماي از
"مÇحبوبعلي" به يافته دستگيري اجازه نورعليشاه جناب طرف از قمري 1332
اجÇازه Gد مجد صالحعليشاه جناب طرف از نيز جناب آن از پس و گرديد ملقب
نزديك در و شتافت جاودان سراي به شمسي) قمري(1302 13ê1 سال در يافت/

گرديد/ مدفون سمنان شهر شمالي قبرستان

ÇëحاجميرزايوسفحاÄري

جناب به ارادت دست بودند/ كربال سا كن و شيرازي Âاص قمري; 1281 متولد
جناب خدمت ايشان, جناب رحلت از بعد شد/ وارد فقر در و داده سلطانعليشاه
تاريخ در آنكه تا شد زيادي زحمات ل متحم و كشيد رياضتها و رسيد نورعليشاه
مأمÇور و گÇرديد مÇلقب "ارشادعلي" لقب به يافته دستگيري اجازه قمري 133ì
مأذون نورعليشاه جناب طرف از كه بود كسي آخرين ايشان شد/ كرمان در توقف
13ê7 سال در و شد تجديد اجازهاش صالحعليشاه جناب طرف از نيز Gبعد  گرديد;

گرديد/ مدفون مشتاق مزار جنب كرمان در و گفت زندگاني بدرود قمري
دعوت و دستگيري اجازه ديگر نفر نه به ايشان جناب مذكور, مشايخ جز به

ميباشند: ذيل شرح به اجازهشان تاريخ م تقد حسب بر كه داد

جمعهاصطهباناتي امام Çì

تحصيل به عاليات عتبات و اصفهان در مدتها قمري; 1282 سال حدود متولد
رشته در وارد حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب خدمت داشت/ اشتغال ديني علوم
ارشاد در مأذون قمري 1337 سال در صالحعليشاه جناب زمان در و گرديد سلوك
13ì8 سÇال در و بÇود شÇيراز و اصطهبانات سا كن يافت/ لقب "فيضعلي" شده,
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مÇرحÇوم مÇقبره در و گÇفت وداع را فÇاني دار تÇهران در شمسي) 1327) قمري
گرديد/ مدفون سعادتعليشاه

گشسب Ç7شيخاسداهللاگلپايگانيايزد

فلسفه و ديني علوم تحصيل به عتبات و اصفهان در شمسي; 12ì2 سال متولد
زيارت براي شد/ كامل منقول و معقول علوم در تي مد اندك در و گرديد مشغول
ايشÇان ارادتمندان سلك در و شد گناباد عازم پياده نجف از سلطانعليشاه جناب
در و گرديد جماعت نماز اقامه در مجاز نورعليشاه جناب طرف از بعدها درآمد/
در مأذون صالحعليشاه جناب طرف از قمري 13ë0 سال در شد/ متوطن اصفهان
و بزرگ دانشمندان و اساتيد از ايشان يافت/ لقب ناصرعلي" "درويش شد, ارشاد
نيز شاعري در است/ رسيده نيز طبع به Hغالب كه ميباشد عديدهاي تأليفات داراي
132ì) قÇمري 13ìì سÇال بÇه مÇيفرمود/ تÇخلص "شمس" و داشت تام مهارتي
بهنام مخصوصي مقبره در فوالد تخت در گفته, زندگاني بدرود اصفهان در شمسي)

گرديد/ مدفون درويش" "تكيه

دفانيسمناني شيخمحمÇ8

نيز اشعاري ديوان كه ادبا و حكما و علما اجلة از شمسي; 12ê7 سال متولد
وارد سلطانعليشاه جناب خدمت مينمود/ تخلص "فاني" و رسيده طبع به و دارد
قمري 13ë7 سال در صالحعليشاه جناب طرف از بعدها و گرديد سلوك رشته در
و بود متوطن سمنان در گرفت/ لقب ظفرعلي" "درويش و يافت دستگيري اجازه
جوار در و نمود زندگاني بدرود همانجا در شمسي) 1321) قمري 13ì1 سال به

گرديد/ مدفون سمناني ابوطالب ميرزا مزار

مهديمجتهدسليماني Ç9آقاميرزا
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در قمري 1279 سال در تنكابني; مجتهد د محم ميرزا آقا اهللا آي¹ مرحوم نجل
نجف, و تهران در تحصيالت تكميل از پس يافت/ تولد تنكابن نواحي از يكي
تدريس و شرعيه امور به آنجا در و بازگشت خود موطن به و رسيد اجتهاد بهمقام
وارد رسيده, حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب خدمت چندي از پس ورزيد/ اشتغال
از راهÇنمايي و دسÇتگيري اجÇازه قمري 13ìë سال در گرديد/ اهللا الي طريق در
در جÇنابش گÇرديد/ مÇلقب "وفاعلي" لقب به و يافت صالحعليشاه جناب طرف
در و فرمود اجابت را حق نداي قمري 138ì سال در اينكه تا داشت اقامت تهران

شد/ سپرده خا ك به سعادتعليشاه آقاي مرحوم متبر كة بقعة

Ç10جنابآقايحاجسلطانحسينتابنده

در مأذون بزرگوار پدر طرف از 13ì9 شعبان 1ë در كه ايشان بزرگ فرزند
عزم به حركت موقع سال, همان ذيقعده يازدهم در و گرديدند جماعت نماز اقامه
سال ذيقعده در و يافتند لقب "رضاعلي" به شده, دستگيري در مأذون , حج سفر
گرديدند ملقب "رضاعليشاه" به و شد صادر مشان مكر پدر جانشيني فرمان 1379

شد/ ذ كر تفصيل به Âقب آن شرح  كه

Ç11حاجمحمدخانراستينارا كي

كه ارا ك سا كن عراقي; مجتهد عليخان د محم ميرزا حاج مرحوم الصدق خلف
ارشاد در مجاز قمري 137ê شعبان 1ë تاريخ در و داشته جماعت امامت اجازه Âقب
Âفع و حيات قيد در بحمداهللا اينك گرديد/ رونقعلي" "درويش به ملقب  گرديده,

گرديد/ مدفون ارا ك در و فروبست جهان از ديده (1369 بهمن 30)1411 شعبان چهارم در ايشان /1

دارند/1 سكونت تهران در

املشي شيخعبداهللاصوفي Ç12حاج



1ê3 مأذونين مشايخو فرزندانو

مجتهدين و علما¾ از صوفي نجفي د محم شيخ آقاي ارشد فرزند املش متولد
قم در ه ديني تحصيالت تكميل از پس خراساني/ آخوند مرحوم شا گرد و ل او طراز
تحصيل ادامة براي پدر دستور به سپس گرديد/ وارد سلسله اين در اشرف نجف و
حاج آي¹اهللا مرحوم از اجتهاد درجة اخذ به موفق نيز آنجا در و كرد عزيمت قم به
درجات طي از پس ميكند/ مراجعت گيالن به و ميشود حاÄري عبدالكريم شيخ
"درويش به ملقب و شده دستگيري و ارشاد در مجاز قمري 137ê تاريخ در سلوك

سÇلطاني مÇزار در و تÇرك را فÇاني عÇالم تÇهران در (1372 مهر ل او) 1414 الثاني ربيع ششم در آنجناب /1
شد/ سپرده بهخا ك بيدخت

ميباشند1/ رشت سا كن و حيات قيد در بحمداهللا گرديد/ تعلي" عز

Ç13حاجسيدمحمدشريعتقمي

فيضيه مدرسه در قديمه تحصيالت طي از پس قمري/ 131ê سال در قم متولد
شيخ حاج مرحوم خدمت نورعليشاه, جناب زمان در تهران در پدرشان, نزد و قم
ل او) قمري 1383 تاريخ در سلوك سالها از پس شد/ فقر به مشرف حاÄري عبداهللا
و ارشÇاد بÇه مأذون صÇالحعليشاه جÇناب طÇرف از شÇمسي) 13ê3 ارديÇÇبهشت
حيات قيد در بحمداهللا اينك گرديد/ علي" همت "درويش به ملقب شده, دستگيري

در معصومه حضرت ر مطه صحن در و كرد رحلت (1369 ارديبهشت 29)1409 ال شو سيزده در ايشان /2
شد/ مدفون قم

ميباشند/2 قم سا كن و

Ç1êحاجسيدهب¹اهللاجذبي

مÇتداوله عÇلوم تÇحصيالت طي از پس قمري/ 131ê سال در اصفهان متولد
جÇناب خÇدمت در سÇالها سÇپس شد/ وارد طريقت در نورعليشاه جناب خدمت
1383 تاريخ در اينكه تا ميكوشيد معنوي سلوك در بوده بيدخت در صالحعليشاه
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به ملقب شده, ارشاد و دستگيري در مجاز شمسي) 13ê3 ارديبهشت (دوم قمري
29جمادي فانهبهتاريخ متأس اينكه تا سا كنبود تهران در گرديد/جنابش "ثابتعلي"
و نمود ترك را فاني عالم اين شريفش روح (13ìê فروردين م دو) 1ê0ë الثانيه

عليه/ رحم¹اهللا شد, سپرده خا ك به سعادتعليشاه آقاي مرحوم متبر كة بقعة در

لساني اذ كار و اوراد تعليم و جماعت امامت در مجازين
در مجاز هم هاي عد فوق مشايخ بر عالوه صالحعليشاه, جناب حيات زمان در
كساني آنها از برخي البته كه گرديدند لساني اذ كار و اوراد تعليم و جماعت امامت
مÇجازين شÇد/ مذكور كه شدند دستگيري و ارشاد اجازه يافتن به موفق كه بودند
13ê2 تÇاريخ در نÇيشابوري, العÇلما¾ اعÇتضاد آقÇاي از: عبارتند جماعت امامت
تÇاريخ در (فÇردوس), تÇون در حكيمالهÇي, توني د دمحمسي ميرزا آقاي قمري;
13ê7 تاريخ در هندوستان, در هندوستاني, اهللا سيدحبيب دكتر آقاي قمري; 13êê
حاج آقاي قمري; 13ê9 تايخ در ذوالشرفتين, قمي د دمحمسي حاج آقاي قمري;
شÇريفي هÇادي شÇيخ آقÇاي قÇمري; 13ë0 تÇاريخ در اصفهاني, اصغر علي شيخ
شÇيراز, اهÇل مÇصباحي, سÇيدمجدالديÇن آقÇاي قÇمري; 13ìë تاريخ در سمناني,
قمري 1380 تاريخ در كاشاني, عارف عليا كبر شيخ آقاي قمري; 137ë درتاريخ
حاج قمري; 1382 تاريخ در كرماني, آموزگار جواد د محم آقاي شفاهي); (اجازه
حاج آقاي همچنين شد)/ داده كتبي (اجازة قمري 138ê تاريخ در سلطانپور, آقاي
در ايشان غيبت در جماعت اقامه اجازه شمسي 1312 تاريخ در نورنژاد ابوالقاسم
كلي بهطور و تهران در جماعت اقامه اجازه شمسي 1328 سال در سپس بيدخت,

تهران/ در شمسي 1324 سال به متوفي /1

آقاي جناب زمان در كه نيز ( كاتوزيان)1 تهراني د عليمحم شيخ حاج آقاي  گرفتند/
اجازهشان نيز صالحعليشاه جناب دوران در يافت, جماعت اقامة اجازة نورعليشاه

Baba
Text Box
تجديد شد







مقاالت
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صالحالمÆمنين

خاطراتيازوالدجسمانيوروحاني

گنابادي آزاده اهللا محب دكتر آقاي نوشتة

شÇيخ حÇاج آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم بÇزرگوارمÇان پÇدر حال شرح اينكه با
است قرار چون شده, چاپ كتاب چند در Âقب ه سر س قد صالحعليشاه دحسن محم
فين مشر خاطرات با همراه بيشتري تفصيل با ايشان اقوال و احوال يادنامه اين در
اين تا هي كمتوج و كودكي زمان از كه نيز اينجانب لذا يابد, انتشار Gد مجد خدمتشان
و سÇاعات تÇمامي و مÇيشدم آشنا ايشان شخصيت عمق با داشتم تازه كه اواخر
مÇوارد كÇه شÇدم برآن است, خاطره از پر بودهام, خدمتشان در كه زيادي دقايق
ديگر يادداشتهاي باشد توفيقي ا گر و كنم نقل است آموزندهتر كه را آنها تر مهم
اميد كرد/ خواهم منتشر جزوهاي بهصورت جدا گانه كرده, جمعآوري هم را خود
نÇويسنده خÇطاهاي از و گÇيرد قÇرار عالقهمندان ه توج مورد يادداشتها اين است

فرمايند/ امتنانم قرين خود تذكرات با و درگذرند
ايÇن است, "آزاده" ايÇنجانب فاميل نام اينكه علت كه است توضيح به الزم
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كه بيدختي" "بيچارة از رضاعليشاه آقاي جناب معظم برادر فاميل نام ابتدا كه است
يافت, تغيير "تابنده" به والد حضرت اجازة برحسب بوديم, آن به موسوم ما همة
و كنم; انتخاب آزاده يا تابان فرمودند Hكتب و Hشفاه من به بزرگوارمان پدر سپس
گناباد آمار ادارة وقت رÄيس مخالفت علت به و روز آن رات مقر طبق تابان چون
كÇه ديÇدند مÇصلحت ايشÇان GعدÇب بÇرگزينم/ را "آزاده" كÇه فÇرمودند نشد, ممكن
"تابنده" همه كه شد اين بر امر و باشند داشته فاميل نام يك همه ديگر, اخويهاي
بودم, شده شناخته طبابت محيط در اسم همين به كه بود سال چندين چون و بگيرند

نفرمودند/ موضوع اين در دستوري من به تنها

گنابادي آزادة اهللا محب دكتر

قمري) 1ê08ل االو (ربيع شمسي 13ìì ماه آبان

ديگران در معنوي نفوذ و كالم تأثير
زيارت عنوان به كه خانمشان و فرانسوي مشهور حقوقدان پياتيه پرفسور Ç 1
كمردرد و پهلو از صحبت ضمن بودند, رفته گناباد به بزرگوار درويش مرد يك
گÇياهي داروهاي با دنيا, معروف اطباي معالجات تأثير عدم و خود سالة چندين
و مÇييابند بÇهبود بودند, فرستاده برايشان بزرگوارمان پدر مرحوم كه مختصري
خودشان فرمايش به داروها اين ميشوند/ درويشي و تشيع و اسالم دين به ف مشر
است/ نمانده يادم به اسمشان كه بوده ديگر گياهان بعضي و سولنجان و قولنجان

فاميل به مرا ولي بود درويشي عوالم از دور كه پزشك دوستان از يكي Ç 2
يÇزدي حايريزاده آقاي مرحوم با كه دوستانه جلسهاي در ميگفت: ميشناخت,
مÇيان بÇه صالحعليشاه آقاي از صحبت داشتيم, پهلوي زمان معروف سياستمدار
از صÇحبت مÇن داشÇتم, صالحعليشاه آقاي با كه مالقاتي در گفتند: ايشان آمده,
كه اينها گفتند: ايشان كردم/ خارجي كشورهاي قديمي بناهاي و ساختمانها عظمت
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آن از هستند/ كماهميت و كوچك خيلي چيزهاي انساني نظر از و نيست عظمت
مÇردان بÇزرگ, بÇناهاي حÇتي ميديدم, كوچك ميكردم, نگاه را هرچه من پس

مينمود/ كوچك و حقير من درنظر چيز همه و باال مقامات قويهيكل,
ما داشتند, تشريف تهران در ايشان كه 13êê تابستان شبهاي از يكي در Ç 2
شÇام رفÇته شب از ساعت 2.ë الي 2 Áمعمو (ايشان بوديم خدمتشان در شام هم
صÇحبتهاي و شÇام از بÇعد مÇيكردند)/ استراحت 3 الي 2.ë حدود و ميخوردند
مÇرحÇوم مÇيگيرد, قÇرار ÁعموÇم غÇذا شيرين بسيار دسر كه خانوادگي خصوصي
آمادة ما و شد خاموش چراغها و رفتند خودشان اتاق به استراحت براي پدرمان
موقع مالحظة به ولي درآمد صدا به منزل در زنگ نا گهان شديم/ منزل به رفتن
ايشان هنگام اين در كشيد/ طول دقيقه چند و نكرد اعتنايي كسي ايشان, استراحت
را در و رفت كسي كيست? ببينيد نميدهيد, جواب چرا گفتند: آمده, بيرون اتاق از
فرمودند: هستم/ يكرنگي من ميگويد كرد: عرض خدمتشان مراجعت در كرده, باز
پا از پشتبام از افتادن علت به بود سال دوازده كه را يكرنگي آقاي كنيد/ باز را در
پايين پلهها از گرفته بهدوش را عبا ايشان آوردند/ برانكار با كشيده دراز بود, فلج
همه و كرد عجيبي گريه هم او كردند/ صفا يكرنگي آقاي با راهرو داخل و آمدند
و سربرهنه با سرهنگي يكي بودند: او همراه درويش غير نفر دو نمود/ متأثر را
سرهنگ جناب پهلواني/ وضع و باز سينه مخملي, كاله با مردي ديگري و باز يخة
دست مخملي كاله رشيد بلندقد مرد و برنميداشت ايشان از چشم مبهوت و مات
آقÇا مÇيكرد: تكÇرار و مÇيرفت طÇرف آن بÇه برانكار طرف اين از زده كمر به
وضع اين مشاهدة از دارم! دوستت خيلي دارم, دوستت خيلي من چيه, ميدوني

بودند/ شده منقلب همه

فقرا به عالقه
جنب كه خودشان شخصي اتاق در و مسكوني منزل در تهران, در روزي Ç 1
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حالت در شديد تب علت به و داده تكيه داشت, در آن به و بود فقرا اجتماع سالن
نفر چند و بوديم خدمتشان در بستگان و اخويها از نفر چند و من بودند/ استراحت
طبيب, عنوان به من بودند/ زيارتشان انتظار به مجاور اتاق در هم ايماني اخوان از
سÇالن بÇه و بÇفرماييد اسÇتراحت اتاق همين در است خوب امروز كردم: عرض
به فقرا¾ و ميشود بهتر حالتان انشا¾اهللا فردا كنيد, ميل هم را دواها نبريد, تشريف
بروم/ اتاق آن به ميتوانم ندارم مهمي كسالت نه فرمودند: ميشوند/ نايل زيارتتان
اصÇرار و گÇرفتند مÇرا حÇرف دنÇباله نÇبودند طبيب كه بستگان از ديگر نفر چند
و زده تكيه خود جاي در دقيقه چند سكوت از پس ايشان نا گاه كردند/ بيشتري
بروم كه آمدهام تهران من ميكنيد خيال شما فرمودند: تندي به كرده, راست را  كمر
من فرمودند: ميكردند, مجاور اتاق به اشاره كه حالي در و تفريح?! و گردش به
را عمامهشان و عبا كه فرمودند Gبعد ندارم/ ديگري كار اال و ببينم را اينها كه آمدهام
اخوان با روزه همه معمول طبق و رفتند مجاور سالن به تب حال همان با و آوردند
و سن كبر علت به و بود سال هفت و هفتاد سنشان موقع اين در كردند/ مالقات

بودند/ شده ضعيف بسيار فلبيت بيماري و عمل سابقه
خÇيابان بÇه مÇتصل فÇرهنگ خيابان در تهران, در ايشان مسكوني منزل Ç 2
دارند و داشتند سكونت نواحي آن در فقرا ا كثر چون و بود شهر جنوب در و اميريه
رحلت از قبل سال چند داشتند/ همانجا در توقف به عالقه بودند, ايشان نزديك و
آمدشان و رفت و سكونت براي مناسبي منزل شمسي) 13ê0 سال (حدود ايشان
نداشته مشرف اينكه براي حتي و شده خريداري شهر شمال در ملك خيابان در
بÇراي آمÇاده و كشيده عادي ديوارهاي روي و اطراف در آجري تيغههاي باشد,
ديگر بستگان و دراويش بعضي و جوان فرزندان ما و بود/ شده خانواده و ايشان
مكÇان نÇقل بÇدانÇجا كه داشتيم اصرار بود, هوا و آب خوبي فكرمان تنها كه نيز
فÇقراي اين بيايم شهر شمال به من ا گر فرمودند: ما خواهش پاسخ در بفرمايند/
كه شهريها شمال ببينند, مرا بيايند توانست خواهند چطور شهر جنوب بيبضاعت
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بيايند/ ميتوانند جا همه

نكتهسنجي و لطيفه گويي
در ميكرد نيز طبابت عاي اد كه زمان آن معروف سياستمداران از يكي Ç 1
از اينكه از بعد من ميگفت: صحبت ضمن آمده, ايشان ديدن به 132ê سال حدود
بÇودم بÇيكار چÇون بÇيروت در و رفÇتم لبÇنان بÇه شÇدم, تبعيد سپه سردار طرف
درمحلة كمكم و بودم كرده طي را كالسي چند چون و پرداختم پزشكي بهتحصيل
من ميآمدند; من پيش معالجه عنوان به مردم بودم, كرده پيدا معروفيتي خودمان
مÆثر معالجات بحمداهللا و ميكردم درمان و مينوشتم نسخه خود دانش قدر به هم
پاسخ در ايشان داشتم/ زيادي مراجعات و بودند راضي هم مردم و ميشد واقع هم
كه گرفت خندهشان طوري به ار حض همه كرد! سÆال هم قبرستان از بايد فرمودند:
مÇيفرماييد صÇحيح گÇفت: و خنديد خيلي آقا خود و بكنند نتوانستند خودداري

قربان/
آقاي مرحوم فاق ات به فرهنگ وقت وزير مهران دكتر آقاي وقتي يك Ç 2
ايشÇان خÇوشآمد بÇراي صحبت ضمن و آمدند ايشان مالقات به حايري هادي
اين بر خوبي معلمين و داريم مدارس در اسالمي تعليمات به زيادي ه توج ما  گفتند:
در روز يك كÇه داريÇم اطالع هم ما بلي فرمودند: والد حضرت ميگماريم/  كار
مهران دكتر آقاي فرستادهايد! شرعيات درس كالس به را ارمني معلم يك نيشابور
اين نيشابور در چرا فرمودند: ايشان كردهاند/ عرض خالف قربان, خير نه  گفت:
پارسال مرتبه يك بلي دادند: جواب و كرده فكر اندكي مهران دكتر كردهايد/ را  كار
هÇم مÇدرسه مÇدير كردهانÇد, شلوغ بچهها نشده, حاضر كالس سر شرعيات معلم
درست است, صÇحيح قÇربان بÇلي بÇرود; ديگÇر آمÇوزگار نÇفر يك داده دستور

است/ بوده افتاده فاقي ات چنين هم ورامين در گويا ميفرماييد/
قضات انتظامي دادگاه رÄيس عبده محمد شيخ آقاي مرحوم كه سفري در Ç 3
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آقاي حضرت مرحوم ايشان, روحاني و علمي مقام احترام به و بودند آمده به گناباد
و آمد صبحانه براي و زود صبح عبده آقاي بازديد جهت بودند, رفته ديدنشان والد
كه هستيد شاهد و ميفرماييد مالحظه خودتان شما گفت: كرده ايشان به خطاب
اداره شروع از قبل زياد كار و كم وقت با كه شد باعث شما به من ارادت و عالقه
آقاي رسولÔه/ و Ôه Ôعبد GدمT انَّ ÔدÎ¾أ بله, فرمودند: پاسخ در ايشان برسيم/ خدمتتان

كردند/ تشكر و شده شاد خيلي بجا بسيار گفته اين از عبده

رحلت به اخبار
شمسي) 13ë9 سال فروردين در ا¸ متوف) مادرمان بيبي حاجيه مرحومة Ç 1
در كÇه ديÇدم خÇواب ايشان, حضرت رحلت از قبل روز پانزده حدود ميگفتند:
نÇقل را خÇواب اين برايشان ه بيتوج وقتي / عون راج ليه ا است: شده نوشته آسمان

راجعون/ ليه ا انا و لله نا ا فرمودند: كشيده آهي  كردم,

آية اسرا¾, نما(سورة رحمت آنها حق در تو دادند, پرورش كودكي از مرا مادر) و (پدر چنانكه پروردگارا /1
/(24

1/G âغ� ص âæبَّي×ا ر ×F ك ×F Ôه Ö Òa ÖرI ب ر باد, بزرگوار دو هر پا ك روان به خداوند رحمت
همسرآقاي Âفع و اينجانب (دختر مريم ايشان, رحلت از قبل روز پانزده Ç 2
از و گرفته آتش آقا حضرت مرحوم منزل بود ديده خواب مروستي) فرخ دكتر
دلهÇاي آتش ا گÇر آري, مÇيكشد/ زبانه آتش شعلههاي بام پشت و حياط داخل
در و مÆمنين همه قلوب از كه ميديديم ميشد, ديده شعلهور, جانهاي و سوخته

است/ نمايان سيمايشان از و فروزان شعلهها اين جا همه
اتÇاق در تحويل سال موقع ساله همه كه بود اين ايشان حضرت معمول Ç 3
و ميشدند مشغول خواندن قرآن و دعا به و مينشستند تنها خودشان مخصوص
را رسم اين سال دو در فقط ميرفتند/ تبريكشان و زيارت به خودشان خانواده Gبعد
منزل تحويل سال ما فرمودند: من به سفرها از يكي در كه تهران در يكي شكستند;
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زمÇان در تÇحويل سÇال آخÇرين ديگÇر دهÇيد/ اطالع اقوام همة به ميآييم, شما
به آنها زيارت براي ما امسال دهيد اطالع فقرا به فرمودند: كه بيدخت در حياتشان

آمدند/ آنجا اخوان, خداحافظي جهت واقع در و آمد, خواهيم مزار حسينية
عÇيال Ç بزرگ بيبي مرحومه خواهرزادة ريابي, كاظم ميرزا آقا كه وقتي Ç ê
درويش كÇه Ç سÇلطاني آقÇاي حÇاج مÇادر و طابثراه سلطانعليشاه آقاي مرحوم
جنازه آوردن منتظر مزار صحن در ايشان مينمايد, فوت بود, بزرگواري و وارسته
آغوشش در تا آي من نزد گو است مرد ا گر <مرگ ميفرمودهاند: Gر مكر و ايستاده
هم ما و <رفتند ميفرمايند: ميآوردند را جنازه كه موقعي و تنگ> تنگ بگيرم

است/ بوده ايشان رحلت از قبل روز پانزده جريان اين و ميرويم/>

آخر وداع
گناباد از 13êë عيد ايام در توقف روز پنج از پس كه دردنا ك وداع آخرين در
آمدنتان بود خوب خيلي آزاده, <دكتر فرمودند: خداحافظي از بعد كرديم, حركت

بود/> كم خيلي ولي
برخÇالف :Áاو ميديدم: ايشان از معمول و غيرعادي چيز دو روزها آن در
همه از داشتند سعي و ميكردند تعارف هها بچ و ما به بهخصوص و همه به هميشه
وسط در :Hثاني ميكردند/ نيز شوخي سرخورا كيها گاهي بخوريم; كافي قدر به چيز
يكايك به مبهوت كمي و سكوت حال به بازداشته, جويدن از را دهان غذا خوردن
هم وقت همان در ميانداختند; نظر دايرهوار نگراني و ر تحس حال با اينكه مثل ما
ميداد, دست حال همين ايشان به نسبت نيز خودم به بياختيار و بودم ه متوج من
اين ه متوج كه ميكردم مشغول را خودم ميافتاد من به نظرشان كه هنگامي منتهي×
زيرا ميداد, دست من به عميق تأثر و ميفهميدم را انديشهشان نشوند/ من حالت
وقت چÇه باز و كرد خواهند چه من از بعد اينها كه ميداد را معني اين نگاهشان
از خداحافظي وقت Áمعمو بزرگوارمان پدر ببينم/ را خود فرزندان توانست خواهم
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كرديم, خداحافظي و بوسيديم را دستشان وقتي مرتبه اين در ولي نميشدند بلند جا
را پÇايشان بÇيفتم ميخواستم دادند/ تكيه ايستاده و آمدند در آستانة دم شده بلند
لب GعدÇب كردم/ خودداري خيلي نميآمد, خوششان كار اين از چون ولي ببوسم
فرمودند: حال آن در ببينند/ منزل در دم و حياط طرف آن تا را ما كه آمدند ايوان

/1327 سال اسفند متولد نويسنده, فرزند لين او /1

بÇه نگÇاهي برگشته گاهي كه هم من برسانيد/ سحرمان رفيق منصور1 به مرا سالم
دم نزديك و آوردم فشار خودم به اينجا در باز نميكندم, دل ولي ميكردم ايشان
چيز <فالن گفتن بهانة به ايشان بود; حاضر در دم ما ماشين نكردم/ نگاه ديگر در
در و آمدند سركوچه ايوان جلو و در دم تا رديف اين در مطالبي و نرفته?> يادتان

كرديم/ خداحافظي ابد براي آنجا

باد راضي ما از و شاد روحشان ال×هي رحمت و مغفرت پناه در



اÔسوةحسنه
 گوشهايازشÆوناخالقيواجتماعيحضرتآقايصالحعليشاه

تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي نوشتة

الرحيم الرحمن بسماهللا
ضميرم از شد گم خويش نقش دوست كه از سينه فضاي شد پر چنان

به بدانم, خطا هر از مصون و كل عقل بهاصطالح را خود اينكه بدون مخلص
كه عقالني استدالل طريق همان به كه مادام و معتقدم خود فكري نتيجه گيريهاي
پÇايبند بدان نشود, ثابت برايم فكر آن خالف است كرده القا من بر را  كلمهاي
و نÇفس ضÇعف يÇا بيني دهان بين اعتدال حد رويه اين ميكنم ر تصو و ميباشم

باشد/ خودكامگي يا لجاجت
اذعÇان اشÇتباهم هÇزار بÇÇه بÇÇاشد آن هÇر هسÇتم اشÇتباه معرض در

دادگستري/ وكيل مجيدي آقاي از شعر /1

پيمان1 دارم خويش فكر حاصل با نÇبود دليÇلي تÇا كÇه كÇنم چÇه امÇÇا
تسليم هم آن و داشتم رويه اين بر استثنا¾ يك فقط خود زندگي طول در اما
بود/ صالحعليشاه حضرت بزرگوارم پدر دستورات و اوامر برابر در كامل و مطلق
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عÇيناليÇقين بÇه علماليقين از كردم, احساس سپس و دريافتم تجربه به Gبدو زيرا
كه ميدانم آنجا از را شيريني اين و بود> شيرين كند خسرو آن <هرچه كه رسيدم,

/(96 آيه يوسف, (سورة ندانيد شما كه دانم آن خداي از من /1

شنيدم/ را 1 ونÔمل Öعت ال× م×ا اهللا ن م Ôمل Öعا â Øæ ا وي دل زبان از جان گوش با
فÇرمودند: مÇن به كردند, مراجعت تهران به عمره سفر از كه 13ê3 سال در
مÇا ديدن به بار چندين و بوديم شده همسفر يكديگر با سفر اين در كه آي¹اهللا///
در كÇه مÇراجÇعاتي از هÇمچنين مÇيكرد تÇعريف سلوكت حسن و تو كار از آمد,
از هÇم ايشÇان كÇه ايÇنك بود, راضي آن نتيجه از و است داشته بهتو دادگستري

بروي/ ديدنشان به است بهتر است, برگشته مسافرت
و هستم دوست دبيرستان از ايشان فرزند با من رساندم: عرض به پاسخ در
منزلشان به وي پدر ديدن بهعنوان هرگز و ميگذرد ما دوستي از سال بيست قريب
نميپسندم/ باشد, داشته رفتوآمد سلطان و دربار با كه را روحانياي زيرا نرفتهام
بÇا ايÇنجانب پÇاسخ از بÇعد مÇعهذا مÇيدادنÇد, صريح دستور كمتر اينكه باوجود

برو/ ديدن به Hحتم نه, فرمودند: من به صراحت
بار چند و كردند بازديد هم ايشان و رفتم ديدن به و كردم اطاعت را امرشان
آن قÇبال در كه كردم درك برخوردها اين درضمن نمودم/ مالقاتهايي هم ديگر
اعتقاد در Hتدريج شد باعث كه دارد حسنهاي معنوي ات خصوصي مشاراليه عيب,
تهران مشهور علماي از كه من <پدر ميگفتند: ايشان آيد/ بهوجود تعديلي من قبلي
بودم تحصيل مشغول نجف در من بود/ شده فراموشي دچار خود عمر اواخر در بود
وي سÇن كÇهولت و پÇدر نسÇيان از بÇزرگترم بÇرادر نÇوشتند من به تهران از  كه
بودند خواسته من از و ميزند منسوخ و ناسخ اسناد به را او مÔهر كرده, سو¾استفاده
كنم/ رسيدگي وي امور به و برگردم عالقهمندم وي حيثيت و پدر آبروي به ا گر  كه
مÇن بÇه كÇه پدر بهدستور و بازگشتم تهران به كرده, رها نيمه كاره را تحصيل من
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و بÇارها لذا آوردم/ راه بÇه كرده اداره را او امور داشت, اعتماد و بوده عالقهمند
مÇن از پÇدر چون دارم يقين من ميكرد/ من از كامل رضايت اظهار پدرم Gر مكر

كرد/> نخواهد ذليل مرا خدا و زيست خواهم محترم عمر آخر تا بود راضي
اطاعتم كه شد ثابت من بر هم Âعم و گرفتم معاشرتها اين از درسي چنين من
مزبور آي¹اهللا داد/ من به باارزشي درسهاي آي¹اهللا/// با مراوده باب فتح و پدر امر از
نيز او مرگ از بعد و زيست محترمانه عمر آخر تا بود گفته خود كه همانگونه نيز
درواقع توصيه اين آوردند/ بهعمل او از شايستهاي تجليل دوستانش و فرزندان
را كسي ا گر و نكنم مطلقانديشي اشخاص درباره كه بود اينجانب پندگيري بهمنظور
اهميت نيز و بدهم احتمال او براي نيز مثبتي جهات ميكنم, محكوم جهت يك از

نمايم/ درك رأيالعين به و تجربه به را پدر به خدمت
ولي ميفرمود, مبادرت كمتر مستقيم دستور صدور به بزرگوار آن اينكه  گو
كÇه بÇود شÇده مÇنطبق حÇضرت آن افكÇار معنوي امواج با چنان دلم گيرنده من,
ايشÇان عÇميق ارادتمندان همة Hغالب ميبردم; پي "فرحزاد" به "ف" از بهاصطالح

مينمودند/ درك را ميلشان صريح كالم بدون كه بودند چنين

/1739 بيت ل, او دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به مثنويمعنوي, /1

زنÇم1 دم تÇو بÇا سÇه هر اين بي كه تا زنم هم بر را گفت و صوت و حرف
درك ظاهر بهصورت نيز را ايشان نظر و هدف كه دادند من به دستوري يكبار
ديگر شخصي كه را اتومبيلي و برسم آي¹اهللا/// حضرت خدمت بودند فرموده  كردم/
نظر نميكردم, تأييد را عملي چنان Hشخص چون بدهم/ ايشان به بود, كرده تقديم
كردم: اضافه سپس داشتم/ بيان نيز را خود ادله و كردم عرض خدمتشان را خود
دستور چون بفرماييد, امر ا گر معهذا نيستم كار اين انجام به معتقد اينكه <باوجود
اطاعت آن از ميدانم خود بهنفس اولي× را شما و دانسته خود ارادة مافوق را شما
است مخالف امر اين با من شخصي نظر چون كه است آن نگرانيم فقط كرد, خواهم
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انجام نحو بهبهترين شما امرية مايلم آنكه حال و دهم انجام بهخوبي را آن نتوانم
كردند/ معاف كار آن از مرا ايشان و  گردد/>

آقÇاي (جناب متوفي وصي طرف از اينجانب كه نيز وصيت يك مورد در
قÇدم ايشÇان بÇهامÇر بÇنا مÇوكل و وكÇيل و بÇودم وكÇيل تابنده) سلطانحسين حاج
كÇردم: عÇرض خÇدمتشان بار چند وظيفه اين انجام سختي بهواسطة برميداشتيم,
پيدا تو بهجاي را كسي تا باشد ميدادند: جواب بار هر دهم/ استعفا فرمايند اجازه
پيشنهاد و كرده پيدا را كسي خودت فرمودند: پاسخ چهارم يا سوم دفعة در  كنم/
ا گر دهم, استعفا من كه نيستيد راضي ميرسد بهنظر كردم: عرض ايشان به  كن/
خود به كار كما كان و ميدهم ترجيح خود ميل و آسايش بر را شما ميل است, چنين
بيان در مرا چون و گرفت بهخود بشاشتي چهرهشان من گفتة اين از ميدهم/ ادامه
به كار شده, منصرف استعفا از هم من دادند/ مثبت پاسخ ميدانستند, صادق مطلب

دادم/ ادامه مذكور سخت و شاق
شخصيتم و وجود نقش Hواقع ايشان برابر در كه شوم عي مد ميتوانم بديننحو
ت لذ كمال در و كرده احساس خود بر را معنوي سلطة اين و بود شده گم ضميرم از

بودم/ تسليم بدان معنوي
دارم ايشÇان از كÇه عÇرفاني و مÇعنوي خÇاطرات تÇمام بÇهجاي را مه مقد اين
ايشان معنوي مقامات از ندارم قصد مختلف بهداليل يادداشتها اين در و مينگارم

زيرا: بنگارم سطوري

/130 بيت ل, او دفتر همان, /1

نÇيست1 يÇار را او كه ياري آن شرح نÇيست هشيار رگم يك گويم چه من
و بود كرده پر مرا سينة فضاي و گرفته من از مرا كه ميكنم ا كتفا بههمين و
به معنوي و عرفاني مسايل :Á او اينكه به Hمضاف است/ كافي من براي آيت همين
از من نارساي قلم و بيان در عاليه معاني آن كردن زنداني و درنميآيد قلم و بيان
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بيافزايد: آن بر آنكه نه ميكاهد آن ارزش و قدر

اختالف)/ كمي 112(با بيت ل, او دفتر همان, /1

آن1 از گردم خجل آيم عشق به چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم هرچÇه
بزرگوار آن مكارم از دارم, قرار معرفت از پاييني سطح در خود چون :Hثاني
سطح خواننده براي نه آن بيان و نكردهام درك است, سطح اين شايستة آنچه جز
شأن از لذا و باشد من معرفت از باالتر سطوح ف معر ميتواند نه و است مفيد باال

ميكاهد/ مطلب

حÇضرت فÇرمايشات بÇخش در حÇديث ايÇن شرح است/ خاليق فسهاي ن تعداد به خدا بهسوي راههاي /2
است/ آمده صالحعليشاه آقاي

ميباشد الÄق2 Ò Öòا انÖÇفاس د د ع ب اهللا Ò� ا Ôق Ôرألط روشن: مصداق معنوي مسايل :Hثالث
بكنم ي خاص باور القا¾ ديگري در خويش معرفت سطح بيان با نميخواهم من لذا و

دارم/ با ا باشم ديگران به باوري القاي مسÆول اينكه از و
روش جÇهان, ايÇن زنÇدگي به مربوط كه را يادداشتهايي و خاطرات بنابراين
در دقت از خواننده و نوشت خواهم است, امور ظواهر خالصه و اخالق زندگي,
احساس خويش درك بهاندازة را بزرگوار آن معنويت و عظمت خاطرات, همين

نمود/ خواهد

فرانسوي مستشرق كربن هانري
دكتراي رشته در تحصيل ادامة براي چه ÇÇ كردم اروپا به كه سفري چند طي
بÇورس از استفاده چه يافتم, توفيق آن انجام به شمسي 133ì سال در كه حقوق
و مسÇتشرق كÇربن هانري با ÇÇ گردشي سفر چه و فرانسه دولت نيمة و يكسال
گنابادي سلطانمحمد مال حاج آقاي مرحوم كتب و بودم تماس در فرانسوي محقق
و بود نموده را او جلبنظر كه دادم وي به را ايشان جانشينان و (سلطانعليشاه)
او اصرار حتي و توصيه اثر در ميداد/ نشان عالقه عاد¸ الس بيان تفسير به بهخصوص



يادنامهصالح 162

و گÇرفته وي زيرنظر عاليه تحقيقات انستيتوي در تفسير مÆلف دربارة رسالهاي
مشكالت كه مخلص پاسخ در كه بود حد بدان تا امر اين به او عالقة رساندم/ بهثبت
آمدن امكان و مشغولم قضاوت بهسمت كه داشتم شعار ا و گفتم را فرانسه به سفر
امكان ايران در كه رساله متن ة تهي اما داشت: اظهار ميدهد, دست كمتر بهفرانسه
رسÇاله, تÇهية از بعد داد/ خواهي انجام آنجا در ميباشد; نيز مناسبتر بلكه و دارد
است عملي پست با اوست) خود (منظور راهنما استاد و تهيه كننده بين نظر مبادلة
بعد رفته, اداري تشريفات دنبال Hشخص رساله تايپ و تكميل از بعد كه داد قول و
دعÇوتنامة و داده اطÇالع اينجانب به را مناسب موقع تز از دفاع جلسة تعيين از
مÇن بÇراي را فرانسه) دولت مربوطه سات سÆم ساير (يا انستيتو طرف از رسمي
بÇراي فÇرانسÇه دولت هزينة به و گردد فراهم مأموريت اعطاي امكان كه بفرستد
سلب امكانات اين و نگرديد آماده رساله فانه متأس بروم/ اروپا به رساله  گذراندن
آن از قسÇمتهايي خÇالصة ايÇنك و دارم/ را آن قة تفرÇم يÇادداشÇتهاي ولي شÇÇد
آن تدوين و جمعآوري توفيق خداوند اينكه اميد به ميدارم تقديم را يادداشتها

نمايم/ عالقهمندان تقديم مستقل كتابي بهصورت كه فرمايد اعطا را يادداشتها
يك و گÇنابادي سلطانمحمد مال حاج روش و مكتب "شرح رساله موضوع

1. Hagiographie de Hadj Molla Soltan Mohammad, Soltan Ali Shah et une Siècle de Son Ecole.

ارشÇاد مÇنصب بÇين فاصلة او" مكتب قرن "يك از منظور بود/ او"1 مكتب قرن
سال صد كه است صالحعليشاه آقاي مرحوم وفات و سلطانعليشاه آقاي مرحوم

ميشود/ شمسي
نورعليشاه مالعلي حاج آقاي خود روحاني و صلبي فرزند سلطانعليشاه آقاي
و صÇلبي فÇرزند نÇيز ايشان كه كردند منصوب خود جانشيني و ارشاد مسند به را
سلطانعليشاه آقاي كردند/ منصوب سمت بدين را صالحعليشاه آقاي خود روحاني
بÇر تكيهزدن آماده خويش معنوي تربيت تحت Hمستقيم را خويش نوة و فرزند
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نمود/ ارشاد منصب
تÇربيت و زيÇرنظر صÇالحعليشاه آقاي فوت زمان تا را حياتم دوران كه من
دÇج كÇتب در كÇه بÇود هÇمان ايشÇان روش كÇه بگويم ميتوانم گذراندهام, ايشان
بنابر و بود/ شده بيان عرفاني مشرب و اسالمي عالية تعاليم برمبناي بزرگوارشان
حÇضرت و بوده بزرگوارشان جد روش Hعين قديم پيرمردهاي و مسنترها  گفتة
حتي Hعمدت را سلوك مراحل گفت ميتوان بودند/ الهي مكتب اين م تجس ايشان
رحÇلتشان از بÇعد كه بهنحوي بودند, گذرانده بزرگوار جد زمان در ف تشر از قبل
سنة در و كرده طي را ارشاد تدريجي درجات و مختلف مناصب كوتاهي بهفاصلة
شده اعالم ايشان جانشيني پدر, حيات زمان و سالگي 22 سن يعني قمري 1330
مÇيكردند جانشيني بهعنوان دخالت و فات تصر پدر حيات زمان در ايشان بود/
(فرهنگ) قزويني حايري حبيباهللا ميرزا حاج آقاي به پدر از نيابت به  كمااينكه

/375 ص دوم, چاپ تابنده, سلطانحسين حاج عرفان, و علم نابغة /1

نمودند/1 منصبي اعطاي كربال مقيم
مسÇافرت كÇاشان و تÇهران به نورعليشاه آقاي مرحوم كه سفري آخرين در
نبودند خدمتشان در صالحعليشاه آقاي مرحوم گرديدند, مسموم كاشان در و  كردند
گناباد محيط ناماليمات همچنين پير و پدر ديدار اشتياق بودند/ مانده گناباد در و
ملحق ايشان به كاشان يا تهران در تا بخواهند اجازه تلگرافي طي گرديد, موجب
گناباد طرف به موقوف, شما <حركت دادند: پاسخ چنين نورعليشاه آقاي  گردند/
سلطانعليشاه) (حضرت آقا مرحوم مانند Hتمام شما رفتار و رويه كنيد/// حركت

زياد////> و كم بدون است
همسنگ و مشابه را صالحعليشاه آقاي رفتار كه بود دستورالعمل آخرين و
دسÇتورات ساير مانند دستورالعمل اين الحق و بود داده قرار سلطانعليشاه آقاي

گرديد/ اجرا Hدقيق
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شود) تكرار همين هم باز بهناچار شايد (و زدم حرف زياد خود از اينكه از
دارم كه خاطرههايي در ناچار كه است جهت اين از من معذوريت ميخواهم/ عذر
گÇل بهدنبال كه هر ميكنم/ بيان را خويش شخصي برداشت ÇÇ شنيدهام و ديده ÇÇ
را نوشته اين كه هر و باشد داشته نيز را خار Hاحيان و برگ و شاخ ل تحم بايد است,
دور يا را خارها و داد خواهد جاي سينه و دل در است, گل به مربوط آنچه بخواند

كرد/ خواهد ل تحم يا و انداخته

تربيت انتقال سلسله Ç تربيت و سلوك
نقش بشري جامعه و انسان سرنوشت در تربيت و است تربيتپذير بشري هر

دارد/ عمدهاي نقش نيز فطرت كه همانطور دارد, اساسي
بÇه آن از عÇرفان روحاني و معنوي عوالم در اخص بهمعناي كه تربيت اين
نقش آن, مقابل در است/ معنوي تكامل ضروري شرط ميگردد, تعبير <سلوك>
فطرت كه توضيح بدين ميشود, جلوه گر <جذبه> بهصورت الياهللا سير در فطرت
ميكشاند مقصد بهسوي را او الهي عشق و معنوي عوالم با تجانس لحاظ از شخص
جÇذب كه آهن همانند باشد, شاعر طريق طي به Âكام او خود حتي اينكه بدون
مÇقصد بÇه هÇواپÇيما با كه ميكنند تشبيه مسافري به را مجذوب ميشود/ آهنربا
رو پÇياده, پاي كه كسي به را سالك و باشد آ گاه راه رنج از اينكه بدون ميرسد

است/ افتاده راه به بهمقصد
سÇلوك اندكي الاقل همواره هم مجذوب (ا گرچه صرف سالك يا مجذوب
راهنماي نميتواند نميافتد) راه به باشد نداشته جذبه اندكي تا نيز سالك و دارد
وصÇول درصÇورت كÇه است سÇالك جذوبÇم يا مجذوب سالك باشد/ ديگران
طÇي در را ديگÇران كمال اين درجه برحسب ميتواند خويش استعدادي به كمال
روانشÇناسي عÇلماي كÇه است همان نكته اين كند/ راهنمايي و نموده مدد طريق
استعداد به كمال را شخص باشند, هماهنگ فطرت و تربيت ا گر كه ميگويند تربيتي
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ميرسانند/ خويش
ضÇرورت شخص هر مشاهدات و تربيتها زندگي, محيط به توجه عليهذا
خانواده) محيط در (بهخصوص مشاهدهها و تربيتها اين اينكه به اعتقاد و دارد
آنها شأن از است, مÆثر معنوي شخص واالترين حتي بعدي روشهاي و افكار در
از مي سو و بيادبان از يكي و ميآموزد باادبان از را ادب يكي منتهي× نميكند/  كم
سلوك و تربيت آب با را الهي فطرتهاي معصومين, حتي و بزرگان گروه/ دو هر

رسيدند/ خويش به كمال و ساختند بارور
قريش, ستم و ظلم ه, مك مشركين رفتار مشاهدة از آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
داد دستور او به فرمود عجين را او خمير كه الهي دست و آموخت ادب بيادبان از

(سÇورة است يگÇانه خÇدايÇي شÇما خداي كه ميشود وحي من به اينكه اال هستم شما همانند بشري من /1
/(110 آية  كهف,

را وي جهت بههمين و 1/ Õد اح و× Õل×ه ا ÖمÔك Ô ×G ا ×F َّÇن أ Ú Ò� ا يÔوحي× ÖمÔكÔلÖث م ÕÌ Ò¿ ب ا Çنا دارد: اعالم  كه
و ت بوÇن بÇه سÇالگي ê0 سن در خويش, الهي تكامل و بشري عادي سير از بعد

فرمود/ مبعوث رسالت
نÇيز ادب بÇيادبÇان از يÇافت پرورش پيغمبر مكتب در كه الم عليهالس علي
واليت و ت نبو مكتب از الم عليهماالس نين س ح و الم عليهاالس زهرا فاطمة آموخت/

گرفتند/ تعليم
زيرا نميكاهد, اوصيا¾ و اوليا¾ و انبيا¾ شأن از چيزي گرفتن تعليم به بشر نياز

/(31 آية بقره, (سورة داد تعليم آدم به را اسما¾ خداوند /2

دارد اعالم كه ميشود مأمور پيغمبر ,2 ¾ ×Ê Öº  Öاال م آد لَّم ع و ميفرمايد: خداوند جاييكه
بشÇري فÇطرت الزمة آنچه لذا ديگر; نمونة هزاران و است ديگران مانند بشري
هست/ صادق نيز آنها مورد در فطرت مقتضيات تمام و داشته وجود آنها در است

دارد/ تكامل به تمايل كه است بشر فطرت جز¾ گرفتن تعليم به نياز
تÇحت Hمستقيم را خويش جواني دوران اعظم قسمت صالحعليشاه حضرت
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سلطانعليشاه مرحوم بودند/ پدرشان نيز و بزرگوارشان جد مرحوم ارشاد و تربيت
مرحوم محضر از عرفان سلك در ورود از بعد بهخصوص و جواني اوايل از نيز
ثاني) نورعليشاه مالعلي حاج مرحوم مادري جد) خويش همسر پدر علي, مال حاج
مينمودند, فيض كسب ايشان از تربيتي مراتب و سلوك در و ميكردند استفاده
مشاهده وحدتهايي و تشابهات اجتماعي برداشتهاي و امور از بسياري در عليهذا
سه نمونه بهطور ميشود, مقال تطويل موجب آنها همة به اشاره چون كه ميشود
در مÇالعلي حاج مرحوم و سلطانعليشاه حضرت صالحعليشاه, حضرت برخورد

ميشود: ذ كر Âذي اقتصادي اجتماعي, مساÄل قلمرو

زندگي در تكلف عدم و سادگي
جÇماعت امÇامت سمت بود, زهاد و فقها بزرگان از كه مالعلي حاج مرحوم
داشت عرفاني مسلك و شده وارد عرفان عالم در ايشان داشتند/ را بيدخت مسجد
مÇورد ايشان مقبرة هم هنوز بهطوريكه بود, اهالي همة احترام و اعتماد مورد و
مÇنقول در آنكه از بعد سلطانعليشاه آقاي ميگيرد/ قرار اهالي زيارت و تبر ك
و شÇده وارد عÇرفان عÇالم در گشتند, ر متبح معقول در و رسيده, اجتهاد بهدرجة
منسوب اين كه مالعلي حاج مرحوم ايام اين در كردند/ آغاز را خود معنوي سلوك
و مينهاد ارج عرفان عالم در را او ورود همچنين و ديده قابل و مستعد را خويش
و بÇرگزيد خويش بهدامادي را وي مينمود, احساس را فيمابين معنوي تجانس
هÇم تا داد قرار خويش تربيت تحت و آورده بيدخت به گناباد نوده از را ايشان
دهد/ قرار موردنظر را ايشان سلوك Hمعن هم و بشناساند جامعه به را ايشان Gظاهر
بيان از پس نگارنده مادري ة جد و سلطانعليشاه حضرت فرزند بيگم زهرا مرحومه

ميكردند: نقل زير بهشرح را داستاني مطلب اين
از نبود متداول چاي كه زمان آن مردم عامة عرف طبق مالعلي حاج <مرحوم
از ميكرد/ پذيرايي كشمش با قند بهجاي و سبز) (زيرة ه كرابي جوشانده با مهمانها
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ساخت كاشي پيالههاي در را ه كرابي ميجوشيد ايشان خود اتاق در كه قهوهريزي
جوان ايام, آن در كه هم سلطانعليشاه آقاي ميداد/ مهمانها به Hشخص ريخته, محل

ميكردند/> كمك پذيرايي در بودند داماد تازه و
مالعلي حاج حضور خدمت بدو در نايبالحكومهها و (فرماندار) <حكومت
حÇاج مÇرحÇوم ديÇدن به واليت وارد تازه حا كم كه بار يك و ميشدند شرفياب
خطاب سلطانعليشاه آقاي حا كم, رفتن و مالقات خاتمة از بعد بود, آمده علي مال
تا باشيد داشته استكان و سماور شما است بهتر "خالو, گفتند: كرده, علي مال حاج به
آن و شود دم چاي ديگري اتاق در ميرسند كه او امثال و حا كم قبيل از مهمانهايي
خوب همينطور من از خالو! "نه فرمودند: پاسخ ايشان بياورند/" قند و استكان با را

است////">
خÇواهÇر (هÇمسر مÇعيناالشÇراف سÇعيدي صÇادق محمد حاج آقاي مرحوم
ايشÇان ارشاد دوران در سلطانعليشاه حضرت از داستاني صالحعليشاه) حضرت

ميكردند: نقل شرح بدين
سلطانعليشاه حضرت زيارت به شهرستانها از يكي يا تهران فقراي از <يكي
خويش شغل حدود در ميخواست بود ايي بن وي شغل چون بود/ آمده بيدخت به
پذيرايي محل كه را بيروني اتاقهاي كرد خواهش ايشان از لذا باشد, كرده خدمتي
نÇفرمودند/ اجÇازه ايشÇان كÇند/ سفيد و گچكاري بودند كاه گلي همه و بود مردانه
از امتنان اظهار با هم (شايد ايشان كرده تكرار بار چند را خود درخواست مشاراليه
خارج در كه زراعاتي از سركشي بهقصد ايشان روزي نفرمودند/ اجازه او) محبت
دوري از مطلع كه مذكور شخص فرمودند/ عزيمت داشتند بيدخت, خود, موطن از
مراجعت آفتاب غروب از زودتر ايشان بود متوقع معموله عادت طبق و بوده راه
كه عصر بود اميدوار و كرد سفيدكاري به شروع و كرده تهيه گچ مقداري نفرمايند,
تمام را اتاق يك هنوز شوند/ شادمان او كار از كرده مي تبس او به فرمودند مراجعت
بودند) كرده عزيمت فسخ راه بين در (شايد فرمودند مراجعت ايشان كه بود نكرده
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تندي با است اتمام به نزديك اتاق يك گچكاري ديدند و شدند بيروني وارد وقتي
ل او حÇال بÇه كÇردهاي را آنÇچه االÐن هÇمين داد? اجازه تو به كسي چه فرمودند:
بÇا هÇمچنين و فÇراوان نÇدامت و تأثر با درويش آن بتراش/ را گچها و برگردان
از بÇعد كÇرد! گÇچها تÇراشÇيدن بÇه شروع انتظارش خالف برخورد اين از ب تعج
آقاي حضرت روز) آن فرداي هم شايد يا (و اوليه حال به اتاق وضع برگرداندن
قصد ا گر فرمودند: او به و ستودند را او محبت مالطفت, و م تبس با سلطانعليشاه
و اعياني عمل ايام آن در اتاق سفيدكردن كه شود ه توج) كنيم گچكاري باشيم داشته
كنم, گچكاري را اتاق يك امروز من ا گر اما داريم را آن توان ميشد) تلقي لوكس
ارشاد منصب به بعدها كه است ايشان فرزند منظور مالعلي حاجي (يا مالعلي فردا
محمد الÇم آقÇاي (مÇنظور پيشنماز و اتاق دو گرديد) منصوب ايشان جانشيني و
و كرد خواهند گچكاري را اتاق سه اينجانب) مادري جد و ايشان داماد صدرالعلما¾
در چهبسا و گناباد و بيدخت اهالي سپس و خانواده بين در حيث اين از رقابتي

باشد/> كاه گلي كه بهتر همان ما منزل افتاد, خواهد دراويش همة ميان
و رفت بيدخت در كنم/ بيان بايد مهاي مقد ديگري خاطرة شرح براي اينك و
از بعضي كه رعايا از كساني Hغالب و بود زياد صالحعليشاه) (حضرت ما منزل آمد
باشد, آنها به كار مبرمي نياز اينكه بدون و ميآمدند ما منزل بودند, هم نيازمند آنها
غيره و در زنگ جوابگويي يا لباس, ظرف, شستن در منزل, كار در ميل و عالقه با

بودند/ قبيل اين از عدهاي همواره و ميكردند/  كمك
بودم/ پدر خدمت در گناباد در منزلمان ايوان در تابستاني تعطيالت در روزي
بÇزرگ رختشويي ماشين يك كردم پيشنهاد من بود/ ميان در قي متفر صحبتهاي
(مانند رختشويي <ماشين فرمودند: پاسخ شود/ خريده احتياجمان ميزان با مناسب
نÇياز, درصÇورت ولي است خÇوبي و مÇفيد چيز بسيار اخير) اختراعات بسياري
نداريم نيازي لباسشويي ماشين به ن Ðاال نزند/ لطمه ديگري به درصورتيكه همچنين
بود) لباس شستن مشغول كه روستاييان از بهيكي (اشاره او بخريم, ماشين ا گر و
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اجتماع كلي وضع <االÐن دادند: توضيح چنين پاسخ, اين بهدنبال و ميبيند/> لطمه
زياد تعداد بهواسطه ما منزل در كه ميداند او است/ بيكار زن اين كه است چنان
او اما نباشد, نيازي او كار به گرچه است/ موجود كار همواره زياد رفتوآمد و عاÄله
كار و ميآيد اينجا شأن كسر و شرمندگي بدون ميداند خود منزل را منزل اين  كه
و ميكند مصرف ميخوريم خودمان كه غذايي همان از ناهار موقع حتي و ميكند
وفÇور و شرايطي چنين در لذا و ميكند تلقي مزد بهعنوان ميگيرد هم پولي ا گر
و لوكس نÇداشÇته, نياز جنبه من براي رختشويي ماشين از استفاده بيكار,  كارگر

ميشود/> تلقي تجملي
طرز مورد در ايشان روش و نظريه يكي ميشود: استنتاج دو خاطره اين از
خاطره باذ كرچند و جدا گانه را مبحث اين نيازمندان( كه به ومساعدتمالي  كمك
از ضروري كاالي تشخيص مورد در ديگري و داشت) خواهم بيان Âمفص ديگر

مصرف/ اقتصاد از احتراز و لوكس
و اجتماعي برداشت نوعي از سلسلهاي بگذاريد هم بهدنبال كه را ه قضي سه اين
ميگردد/ مشهود اخالق و عقايد تربيت, انتقال نحوة نيز و ميآيد بدست اقتصادي
بيشتر رفاه پي در بشر است/ شده مصرف اقتصاد و ي ماد دنياي امروز دنياي
بÇهصورت دارد زايÇد و لي جمÇت جنبة امروز كه را چيزي بهتدريج و ميرود جلو
بشريت كه آنگاه و ميافزايد خويش نيازهاي بر روزبهروز ميآورد/ در ضروري
فراهÇم را نياز رفع وسايل مردم همة براي نيازها اين ازدياد با همزمان نميتواند
ظلم آمده, پيش بشري جوامع اخالقي سقوط انقالبات, اجتماعي, تشنجات آورد,
مÇضمون مÇيگردد/ اجتماعي طبقات فراوان فاصلة باعث ي ماد اقتصاد يا ستم و

نبوي)/ (حديث بينجامد كفر به فقر كه است نزديك /1

Ôآه ر Öنا يطÖغي× ل ان نÖس×  Öاال انَّ شريفة: آية و 1GفرÔك كوني Öنا Ôقرالف كاد ا كرم: رسول فرمايش

/(7 و 6 آيات لق, ع (سورة ميكند طغيان ببيند بينياز را خود ا گر انسان همانا /2

ميداند اجتماعي اعتدال از انحراف را آن و خطرنا ك را ه قضي انتهاي دو ,2 ×� Öغت Öاس
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ميشود: زاييده هيجانات و انقالبات ي, ماد مكاتب  كه
كند پربال جهان كه نياورد غيرت گداي تا باده بده عدل جام به ساقي

ي ماد نيازهاي از بهاينكه دهند عادت را مردم كه است قوم رهبران عهدة بر
زندگي بهوضعي خود همچنين و باشند, نمونه و الگو نيز خود و بكاهند تشريفاتي
خويش ي ماد ضعف از Hاحيان آنان و گردد ضعفا¾ خاطر آرامش باعث كه نمايند
عÇبداهللا به الم عليهالس علي است مشهور كه همانگونه ننمايند/ شرمندگي احساس
بهروية و شمرده ح مرج را زهد او وقتي و بخوران/ و بخور داري كه تو فرمود: عمر
هسÇتم اميرالمÆÇمنين كه من فرمودند: جوابش در نمود, استناد حضرت آن خود
جÇلوي نمك و نان ي, ماد فقر بهلحاظ زني بيوه ا گر است, دوخته بهمن چشمها

است/ همين غذايش نيز خليفه كه بخوريد ميگويد: آنان به بگذارد, فرزندانش
جهان در بهمصرف تشويق و جديد, نياز ايجاد براي تبليغ مصرف, در مسابقه
خود نيازهاي رفع براي بايد كه ما كشور مانند كشورهايي در بهخصوص و امروز
وابستگي و استعمار به بزند, خارجي دامن به دست مصرفي) و خورا كي مواد (حتي
و است خÇارج مÇختصر ايÇن حÇوصلة از آن نتايج و آثار در بحث كه ميانجامد

ببيند/ بهچشم را آن آثار از بسياري كرده, انديشه خود ميتواند خواننده
عادات و اخالق تمام و ميكند حكومت مصرف اقتصاد كه جامعهاي چنين در
چنين تبليغ و است ضروري ل تجم از احتراز ميدهد, قرار سيطره تحت را عرف و
پÇيشبيني بهخصوص و ميباشد اجتماعي رهبران اجتماعي وظايف از احترازي
و شأن در شد, خواهد واجبات از احتراز اين كه آمد خواهد روزگاري كه امر اين
نيز مالعلي حاج مرحوم مانند واالمقامي عرفاي و است راهنمايان و رهبران وظيفة
را آن تقبل و داشته ه توج رهبري وظيفه اين به جهت اين از بودند بالبنان Õمشار  كه

كردهاند/ منتقل آيندگان به
137ë ربÇيعالثÇاني 10 تÇاريخ به دستورالعملي در صالحعليشاه آقاي مرحوم
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عÇنوان را مÇطالبي اهللا> سلمه تابنده سلطانحسين حاج عزيز چشم <نور به خطاب
در HخصوصÇم لنما تجم اسباب> فرمودهاند: دستور آن خاتمه در سپس و  كرده

نكني/> اقدام اوايل

نيازمندان به مساعدت

ي خاص ه توج و عالقه نيازمندان به مساعدت و كمك در صالحعليشاه حضرت
ايشان نزد كه شرعيهاي وجوه يا مستحبات و واجبات از اعم آن انجام در و داشته
از دور و مخفيانه بهصورت :Áاو كه داشتند دقت نيز و كرده ابراز خاص اهتمام بود
او بÇه كÇجا از كه نميگرديد ه متوج نيز شخص خود گاهي حتي و شود داده انظار
گÇيرنده خÇود Hاحيان كه ميشد داده مختلفي بهبهانههاي :Hثاني و است شده  كمك
مÇحفوظ Âكام شخص حيثيت كه ميشد كوشش :Hثالث و نبود آن ماهيت ه متوج

نگردد/ وارد لطمه شخصيتش به و ننمايد حقارت احساس و مانده

درگذشت/ 1371 سال در و داشت سال 81 قريب وي شمسي) 1367 كتاب(سال ل او چاپ هنگام به /1

تÇعريف بÇود, ايشÇان مÇورداعÇتماد و امÇين كارگر كه سلماني1 دحسين محم
و من گذشته شب از ساعاتي درآمدم ايشان خدمت به كه جواني اوايل در ميكرد:
قÇريب كÇه خان به (مشهور مرده ده د محم كرباليي بهنام كارگران از ديگر يكي
بزرگ ظرف يك و فرمودند احضار را است) شده مرحوم است سال چند و چهل
شخص فالن منزل ببريد فرمودند: و دادند بهما روغن ديگري بزرگ ظرف و شيره
آنجا از داد را شما درزدن جواب همينكه بزنيد, در و بگذاريد در جلو را ظرفها
ببيند در جلو را روغن و شيره ظرف و نبيند را شما در بازكردن موقع كه شويد دور
زود خيلي مردم كه محل عرف برحسب و تاريك شب افتاديم راه به ما بردارد/ و
ظرفها رسيديم كه مقصد به ميديديم/ عابر از خالي و خلوت را كوچهها ميخوابند
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حا كي كه شد بلند صاحبخانه صداي همينكه كرديم/ الباب دق و گذاشته در جلو را
گفتيم هم با نفري دو اما شديم/ دور آنجا از ما بود, در بازكردن براي او عزيمت از
چه ظروف مشاهده برابر در او وا كنش ببينيم شده, مخفي گوشهاي در است خوب
كرد نگاه را طرف آن و اينطرف هرچه و كرد باز را در صاحبخانه بود/ خواهد
سر آوردهاند/ او براي فهميد كه ديد خود جلو دربستهاي ظروف بعد نديد/ را  كسي
الهÇي ميگفت: خود با بلند صداي با ديد را آنها محتوي وقتي و برداشت را آنها
خواستم شيره و روغن تو از ندارم بساط در آه كه زمستان شب اين در خدايا شكر,

ميكنند/ تهيه شيره و روغن از كه گناباد در مرسوم محلي غذاي نوعي /1

رساندي/ برايم كه شكر كنم, درست چنگالي1  كه
كه است قبل سال 38 به مربوط دارم Hشخص ديگر مشابه مورد در كه خاطرهاي
آقاي/// از تومان صد ماه <هر فرمودند: من به لذا كنند, كمك كسي به بود ر مقر
هر كه داد خواهم دستور ايشان به بده/ رسيد و بگير تهران) در ايشان مالي (نماينده
حقوق به كه باشد اين مثل و بدهند بهتو خودت ماهيانه بر اضافه را مبلغ اين ماه
نÇامبرده شÇخص بÇه مÇاه هÇر را مبلغ اين تو آنگاه كردهام/ اضافه خودت ماهيانه
ميدانست نيز و ميشد مواجه من با شخص آن اخير مورد در است بديهي برسان/>
اين كه بود طوري وضع و نبود مطلع كسي نفر سه اين جز اما كجاست از مبلغ اين  كه
من بين محبت و دوستي از و نبود گيرنده شخصيت بر تحميلي بودن آشكار ميزان
داشت/ را كامل خفاي آثار همان بنابراين ميافزود بلكه نميكاست نهتنها نيز او و
نيازمندانيكهقدرتهيچكارينداشتند,بهصورتمستقيم,آشكاريامخفيمورد
آن مزد كه كاري قدرت يا كه بودند نيز ديگري نيازمندان اما ميگرفتند قرار  كمك
با بيكاري اجتماعي بحرانهاي اثر در يا نداشتند بنمايد, را معاششان كفاف  كار
و برخورد طرز كه بودند, كمك به محتاج و بيكار داشتند, كار قدرت اينكه وجود

ميشد/ عملي ديگري بهنحو آنان نيازهاي رفع
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كار و مينمود يا بود بيشتر سالي چند ايشان سن از سنش كه بود پيرمردي
را ريگي تل و است نشسته آب جوي دم كه ميديدم را او برنميآمد, او از مÆثري
قÇرار ايي نÇب كارگران مورداستفاده كه ميسازد توده را شسته ريگهاي و ميشويد
آنكه حال و ميگرفت را كارگران) وقت متداول (مزد ريال 3 روز آخر در و  گيرد
موقع در صالحعليشاه حضرت كه ديدم بارها نبود/ ريال نيم بهاندازه او كار مجموعه
از بقا, عالم به رفتگان از دور, گذشتههاي از كرده, توقف او نزد كارها از بازديد
او ميكردند/ صحبت او با بودند, گذرانده هم با كه گذشته ايام و جواني خاطرات
هÇمبازي هم با آقا حضرت و من كه ميكرد شخصيت احساس و ميشد سرحال

هستيم/ باهم نيز اينك و بودهايم
و كÇمك بÇلكه نÇبود او مÇزد مÇيگرفت, كÇه ريÇالي سه واقع در شخص اين
ميكند كار كه ميكرد احساس بدينطريق وي منتهي× ميشد; او به كه بود مساعدتي
از اعم بهديگران و او بهخود همچنين و باشد كسي سربار اينكه نه ميگيرد مزد و
كه ميشد داده درس Âعم بودند هميشه كه اري زو و مسافران يا بيدخت اهالي تمام
اهل امور اولياي ا گر همچنين و كرد/ كار بايد هست قدرت تا و نشست بيكار نبايد
"همه بايد جامعه در كه ميآموخت درس نيز آنها به باشند يا بودند گرفتن درس
بهطوري دارند" دريافت جامعه از خود نياز بهاندازه و كنند كار خود قدرت بهاندازه

نباشد/ نيازمند و بيكار هيچكس  كه
تا ميفرمود اقدام آنها اشتغال و بيكاران براي كار ايجاد براي موارد بعضي در
اينكه ولو بدهد كار مزد آنها به كردنشان, بدعادت و آنها به صدقه اعطاي بهجاي
از كÇوچكي ايÇراد فÇيالمÇثل كÇه مÇيافÇتاد اتفاق بسيار Âمث نباشد/ ر ثÆم  كارشان
دو و بÇرداشÇته را سنگفرش تمام آنگاه و ميگرفتند منزل يا كوچه سنگفرش
دسÇتور ÂثÇم يÇا وامÇيداشÇتند/ به كÇار را هاي عد بدينطريق و ميگذاشتند مرتبه

ميكردند/ بنا را ديوار همان دومرتبه و كنند خراب را ديواري ميدادند
ا گر و نميشد ديده به كف سايل بيدخت كوچك محيط در ديگر بدينطريق
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كه بود مهاجري يا مسافر بلكه نبود بيدخت اهل ميشد, ديده سايلي گاهي Hاحيان
ميكرد/  گدايي

پرورش و آموزش و فرهنگ به توجه
وا د عا و آية بود معتقد داشته, اعتقادي و عالقه نوباوگان تعليم به حضرت آن

مقابله مهياي را خود خدا) دشمنان ترساندن بهمنظور نيروها همه به شدن ز مجه ميتوانيد(با كه آنجا تا و /1
/(60 آية انفال, (سورة كنيد آنها با

دربرميگيرد, را معنوي و ي ماد نيروي همه گونه و است عام 1 ̧ قÔوَّ Öن م Ö Ôr Öعطت Öاس ما Öم Ô ÒG
عالقهمند حتي بود پيشرو سوادآموزي تشويق و جديد مدارس تأسيس در عليهذا
الاقل و جديده علوم بايد مختصري بهحد هم قديمه علوم مدارس در بود معتقد و

نمايد/ تكميل را آن توانست هركس Gبعد تا داد تعليم را اروپايي زبانهاي
را بروشورها و گرفته ياد را آنها مختصر خواندن و التين الفباي ايشان خود
علمي هر زيرا گرفت, ياد بايد را جديد فنون و علوم همه بودند معتقد و ميخواندند
تÃÇوري بÇهطور اتÇومبيلرانÇي از <مÇن ميگفتند: مثال بهطور است, جهل از بهتر
و داشت نگÇه را اتومبيل راننده گردنه سر بار يك بودم/ بلد را گاز ترمز, فرمان,
در ماشين كه نميكرد كار يا و نشده كشيده خوب يا آن ترمزدستي گويا شد/ پياده
همينقدر كشيدم/ را ترمز و گذاشتم ترمز روي را پا من افتاد/ بهحركت سرازيري

شد/> سرنشينان جان نجات موجب بودم بلد كه رانندگي از
سÇپس و دبسÇتان ايشÇان خÇود و بÇوده پÇيشقدم جديد مدارس تأسيس در
تشÇويق بÇراي و كÇردند تأسÇيس Hج متدر بيدخت در دخترانه و پسرانه دبيرستان
دسÇتگاه بÇا عÇناد روي از يÇا و قشÇريگري ب تعص روي از يا Hاحيان كه ديگران
پÇيشقدم خود نمايند, اقبال جديد پرورش و آموزش به نميخواستند حكومتي

ميشدند/
دفÇتر بÇه نÇزديكان نÇفر چند با Hشخص مدرسه به خود فرزندان سپردن براي
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در جشÇني تحصيلي سال هر آخر در ميكردند/ ثبت را فرزند نام و رفته مدرسه
كÇرده تÇهيه شخصي هزينه به كه را جواÄزي Hشخص و نموده برگزار مدرسه محل

مينمودند/ تقسيم كالسها ممتاز دانشآموزان بين بودند
كرده, طي را تحصيلي عاليه درجات ايشان فرزندان تمام كه است همينگونه
در ديني, معنوي و اخالقي تربيت از نقشپذيري و ايشان اخالق به تخلق ضمن
ارث يا مال به اتكاي و ه توج بدون كدام هر و كوشيدهاند يك هر نيز جديد علوم
استقالل و بهنفس اعتماد اين و ميكنند معاش امرار خود عمل و فكر از پدر مالي
چه باشد وراثتي چه آنان زندگي خصوصيات اين است/ آنان ة ارثي بهترين فكري

است/ حضرت آن از تربيتي
و داشته زايدالوصفي ه توج دختران تعليم و تربيت به بهخصوص اينباره در
مجاور سالن در هم بانوان و ميفرمودند بياناتي كه مذهبي جلسات از گذشته حتي
داشتند/ بانوان مختص غيره و تفسيرقرآن در ي خاص جلسات داشتند استفاده امكان
و مÇملكت آتية به را آنجناب ه توج كه ميكنم نقل را داستاني زمينه اين در

ميدهد: نشان فردا نسل پرورش و آموزش
و تهران فرهنگ خيابان در عليه رحم¹اهللا زنجاني درضا سي حاج آي¹اهللا مرحوم
مرحوم با بود سالها من داشتند/ منزل صالحعليشاه آقاي حضرت منزل همسايگي
سفري در گرديد موجب انس اين بوديم/ مأنوس و داشتم مراوده و آشنايي آي¹اهللا
من توسط زنجاني آقاي آوردند, تشريف تهران به صالحعليشاه آقاي حضرت  كه
خÇود كÇه بود مالقاتي اولين خودشان بهقول و كنند ديدن كه كردند عالقه اظهار
پس آن از و شد هم بازديد كه كردند ديدن و شد ر مقر معيني وقت بودند/ خواسته
ذ كÇر داسÇتاني آي¹اهللا حضرت مناسبت بههمين بود/ برقرار بازديد و ديد روابط

گفتند: است/ آموزنده و جالب كه  كردند
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شمسي/ 1318 سال به متوفي قم, مقيم اعلم, و تقليد مرجع /1

درواقÇع و يزدي1 عبدالكريم شيخ حاج آي¹اهللا مرحوم خدمت كه امي اي <در
مÇنظورشان و بهمن (خطابشان پدرت بودم, ايشان امور ي متصد و مشار و مشير
شيخ حاج مرحوم و ميكردند مراجعت عتبات از بود) صالحعليشاه آقاي حضرت
قم به عبداهللا شيخ حاج آقاي هروقت بودند/ آمده استقبال به قم تا هم حاÄري عبداهللا
پÇيغام نÇرفتم/ بهديدن سفر آن در ولي ميكردم ديدن ايشان از ميشدند, ف مشر
آقا آن خدمت در حاال چون كه گفتم پاسخ در نكردي? ديدن من از چرا كه دادند
بعدازظهر روزي نميكنم/ ديدن هستيد است) صالحعليشاه آقاي حضرت (منظور
رفتم/ ايشان بهديدن من بياييد/ ديدن ميتوانيد نيستند, آقا آن حاال كه دادند پيغام
من و شدند منزل وارد كرده مراجعت آقا و كشيد طول بسيار ما مجلس و صحبت
قÇدري نÇاچاري روي از و كÇنم حركت Gفور كه ديدم اسالمي ادب خالف ديگر
شيخ حاج آقاي كاره همه گفتند: و كرده معرفي مرا عبداهللا شيخ حاج آقاي نشستم/
حاج آقاي خدمت را سالمشان Gبدو كه خواستند من از ايشان هستند/ عبدالكريم
اينها كه بود اين پيغامشان برسانم/ را پيغامشان سپس و كنم عرض عبدالكريم شيخ
مÇدارس مÇيخواهÇند شمسي) هجري 1312 سال در بود وقت حكومت (منظور
را اقدامي چنين نيز ايراني و بشري جامعه و جهان مقتضيات كنند, ايجاد دخترانه
تربيتكنندگان و فردا مادران امروز دختران طرفي از دارد/ اقتضا¾ و نموده تسهيل
فساد يا بداخالقي و بدبيني با نكرده خداي ا گر ميباشند, ايران ملت و آينده نسل
دولت نخواهيم چه بخواهيم چه ما شد/ خواهد منحط ما آينده جامعه شوند تربيت
خود ما كه آنست بهتر پس گرفت را آن جلو نميتوان و كرد خواهد را كار اين
و كنيم تأسيس اخالقي و شرعي اصول با منطبق دخترانه مدارس شده بكار دست
مرجع و اعلم بهعنوان ايشان طريق اين در بگيريم/ دولت دست از را فردا مادران
هÇمه ميگويم و كرده اطاعت Hشخص هم من كنند حكم هرچه اسالم شريعت تام
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شود/> انجام ايشان بهدست امر اين تا كنند كمك و اطاعت
هÇم Áاصو كه ايشان كردم عرض عبدالكريم شيخ حاج آقاي به كه را <پيام
خود در كار قدرت و شده پير من "يا گفتند: زده لبخندي بودند, كار مالحظه قدري
مÇيكنند, پÇيشنهاداتÇي چÇنين كه هستند احساساتي و جوان خيلي آقا يا نميبينم
مÇادران كÇرده, ايجاد دخترانه مدارس ميخواهند اينها كه دليلي و انگيزه بههمان

شد/"> خواهند امر اين در ما دخالت مانع بگيرند ما از را فردا
آن داشت, اسÇالمي ايرانÇي فرهنگ به كه عميقي و خاص عالقة به ه باتوج
فÇرهنگي سÇابقه از را شا گردان جديد مدارس دروس Hج متدر اينكه از حضرت

بود/ متأثر ميدارد, نگه بيخبر الاقل و دور خويش ملي و اسالمي
شود مبذول ي خاص ه توج تفسير درس به ه علمي حوزههاي در كه بود عالقهمند
اين مبناي كه آسماني كتاب اين و گردد اقدام احيايقرآن و تدريس به همهجا و
زبان و جديده علوم به بايد حوزهها در كه بود معتقد گردد/ احيا ميباشد فرهنگ
و كرده ه توج باستاني فرهنگ به Hعميق نيز جديد مدارس و شود ه توج نيز خارجي

دهند/ قرار ه توج و تدريس مورد علم تاريخ بهعنوان ولو را گذشته علوم
در فرزندانشان كه سنواتي يا تابستان تعطيالت ايام در كه بود زمينه اين در
كه قديمهاي علوم فرا گرفتن به تشويق را آنان بودند, ايشان مستقيم زيرنظر  گناباد
سينا بوعلي طب Hشخص فيالمثل ميكردند/ داشت درسشان و فكر و باذوق تناسب
از تÇابنده نÇعمتاهللا دكÇتر آقÇاي و آزاده مÇحباهللا دكÇتر آقÇاي بÇه را قÇانونچه يا
تÇدريس نÇويسنده بÇه HخصÇش را نÇجوم و هÇيأت يا نمودند/ تدريس فرزندانشان
ديگÇر اساتيد قديمة دروس جلسات از Hغالب ايشان تشويق با همچنين فرمودند;

كردند/ بهره گيري فرزندانشان بعضي
بودند معتقد و داشتند كامل ه توج نيز بومي هنرهاي و صنايعدستي حفظ به
ايران ملت ف معر منطقه, اقتصاد الاقل توسعة و اقتصادي جنبة از گذشته هنرها اين
گناباد در Âقب زيبايي چيني ظروف ميباشد/ اسالم و ايران ن تمد نمايانگر و است
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اساتيد آخرين اينكه از قبل فرمودند: ايشان گرديد/ متروك Hج متدر كه بود مرسوم
ي ماد كمك با لذا كرد; احيا¾ را هنر اين بايد گردد, نابود هنرشان و كنند رحلت فن
اخذ با مدتها از بعد و انداختند بهراه را كورهها دوباره صين متخص ايشان معنوي و
توانستند خود پاي روي كارگاهها اين محصوالت, اين صدور و دولت از  كمك

بايستند/

خلق حسن و  كرامت
را طÇرف خÇوشرويي بÇا مÇهمانان و مراجعين تمام با برخورد در حضرتش
ميگرفت/ قرار او احترام و محبت مورد بود كه هر مهمان ميساخت/ خود فريفتة
به را الم عليهالس خليلاهللا حضرت داستان بارها و نداشت كار او مذهب و دين به
با مهمان و بگويد بسماهللا كرد تكليف خويش مهمان به كه ميفرمود يادآوري ماها
از نمود/ ترك را ابراهيم حضرت منزل و برخاسته سفره سر از امر اين از امتناع
تو نخواستيم چيزي او از و داديم نان او به عمر تمام ما كه آمد ندا پروردگار جانب
و اصÇرار با و دويد مهمان بهدنبال حضرت رنجاندي? را او غذا وعده يك براي
خليلاهللا به نسبت الهي عتاب از وقتي مهمان برگرداند/ سفره سر به را او التماس

گرديد/ حضرت شيفتة نموده, اقرار را خويش عبوديت خاطر طيب به شد آ گاه
ميكنم: نقل را شنيدههايي زمينه اين در

(مردادماه ترحيمي مجلس در ميگفت: روحاالمين آقا دعلي سي حاج مرحوم
امÇيرسليماني حسÇينيه در صÇالحعليشاه آقاي حضرت درگذشت براي كه (13êë
ارمني كه ايران نفت ملي شركت سران از يكي ديدم بود, شده برگزار مشيرالسلطنه
يك شÇركت است/ كرده شركت مجلس در ميشناختم, دورادور را او من و بود
يا مجلس همان (يا موقعيتي در و شد من ب تعج موجب مجلس اين در غيرمسلمان
ساير يا و مرحوم آن فرزندان از كداميك با تو پرسيدم: او از ندارم) بهخاطر ,Gبعد
آن خÇود خاطر براي فقط من هيچكدام, با داد: پاسخ داشتي? آشنايي بازماندگان
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سپس كردم/ شركت مجلس در وي, براي مغفرت طلب و او از تجليل و مرحوم
كرد: تعريف من براي زير بهنحو را خود ارادت و آشنايي داستان

مديرعامل طرف از روزي كه بودم نفت شركت عاليرتبه كارمندان از <من
با شخصي ديدم بخوانم/ كه داد من به نامهاي رفتم, او نزد وقتي شدم/ احضار وقت

ميكردند/ مكاتبات ذيل در صالحعليشاه حضرت كه است امضايي /1

شركت دفتر و بنزين پمپ محل كه است كرده اعالم حسن"1, د محم "اقل امضاي
اجÇاره به ماه در تومان 2ë Âمث بهمبلغ و بوده نويسنده ملك كه بيدخت در واقع
اجاره روز عادله بهقيمت بايد شده منقضي اجاره مدت چون است, شده وا گذار
است تقريبي 32 و 2ë (ارقام است تومان 32 (فيالمثل) عادله قيمت Âفع كه شود
نامه Gظاهر است)/ حدود همين در ارقام تناسب اما ندارم بهخاطر را آنها Hدقيق و
علت من لذا بود, ناچيز اختالف مورد مبلغ و پاافتاده پيش مطلب, و ساده خيلي
تو گفت: من به مديرعامل شدم/ مديرعامل توضيح منتظر و نفهميدم را خود احضار
كامل احترامات رعايت با و بروي بيدخت به كه داري مأموريت Hشخص خودت
هÇم را اجÇاره مÇبلغ كÇني/ امÇضا¾ و تÇنظيم را اجارهنامه سند شخص اين به نسبت
مأمور فقط تو شد, نوشته سند و گفتند كه مبلغ هر بگذاري/ ايشان خود بهاختيار

كني/> امضا¾ را سند بايد كه هستي امضا¾
روحÇاني يك بÇاز گفتم دل در و شدم ناراحت قدري مأموريت اين از <من
تسليم دستور كند, مقاومت اينكه بهجاي هم مديرعامل و ميكند نفوذ اعمال متنفذ,
به ا كراه با و بودم مأموريت انجام و قبول از ناچار جهت هر به اما ميدهد/ مطلق

رفتم/> مأموريت
كه گرفتم را مهمانخانهاي و هتل سراغ رسيدم, بيدخت به وقتي شب <اوايل
بهنظر سكونت قابل دادند, نشان كه قهوهخانهاي اتاقهاي و نبود هتلي اما كنم/ اقامت
ا كراه اينكه باوجود بروم/ آقا" "حضرت منزل كه كردند توصيه من به نميرسيد/
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ه متوج ضرري ديدم مديرعامل, توصية به ه توج با معهذا بروم, طرف منزل داشتم
نÇوشتند, و گÇفتند آقÇا هÇرچÇه بÇودم موظف من جهت بههر زيرا نيست/ اينكار
ر تصو شدم/ وارد بيروني به و رفتم قلبي ا كراه عليرغم لذا كنم/ امضا¾ و تصديق
مÇن پÇذيرايÇي بÇراي آقا پيشكار كنند, احترام من به خيلي بخواهند ا گر ميكردم
به را خود سمت و نام شد/ خواهم موفق آقا ديدار به صبح فردا من و آمد خواهد
و روشن قيافه با مي معم آقاي ديدم كه بود نگذشته دقيقهاي چند گفتم/ مستخدم
به شروع بيتكلف و صميمانه خيلي هم با نشست/ و آمد من نزد محبتآميزي
كمكم زيادي بالنسبه ت مد از بعد كردم/ تلقي آقا پيشكار را او من و كرديم صحبت
پاسخ كنم/ تنظيم سند آمدهام كه گفتم است/ آقا حضرت خود شخص اين كه فهميدم
و كنيد استراحت خورديد كه شام شما Âفع ميگذاريم فردا براي را مذا كره دادند:
و روستايي عرف طبق و ميشويم بيدار صبح اذان از قبل مذهبي بهدستور ما چون
شما رفاه براي ميشود, شروع آمدها و رفت و فعاليتها صبح نماز از بعد  كشاورزي
هÇروقت تا كه ميدهند قرار ديگري اتاق در و اينجا از دورتر را خوابتان محل
روحاني مرجع يك از دوستانه برخورد و خلق حسن اين كنيد/ استراحت خواستيد
مÇرا مÇيكنند, اجتناب غيرمسلمان با صحبت و شدن نزديك از Hغالب كه مسلمان
اعالم ضمن و گذاشتند احترام من مذهبي عقايد به اينكه بهخصوص و كرد فريفته
من براي ناراحتي كوچكترين روش اين كه نميخواستند خويش مذهبي روش

بخشيد/> فوقالعاده اثري من در كند, ايجاد
شدن, آماده از بعد من و آوردند صبحانه و چاي بالفاصله شدم بيدار كه <صبح
انÇجام مشغول ايشان و بودند نشسته هاي عد رفتم/ آقا مجلس به و پوشيدم لباس
چند تا گفتند: ايشان بخير, صبح و متداول بش و خوش از بعد بودند/ محاسبات
سادگي و صفا مجذوب كه من ببينيد/ هم شما خود كه ميرويم محل به ديگر دقيقه
نÇيازي گÇفتم و دارم نگÇه مخفي نتوانستم نيز را مديرعامل توصية بودم, شده آقا
گفتند: ايشان بنويسند/ را سند ميخواهيد كه مبلغ هر بفرماييد نيست, محل بهديدن
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تÇومان 32 كÇه ميخواهÇم خود حق معادل نميخواهم/ زور و زيادي پول كه من
ببينيد/> هم شما خود ميخواهم معهذا است,

رقم (اين بنويسند تومان 200 را اجاره بدهيد دستور شما كه كردم توصيه <من
و رفت خواهد باال اجارهها هم باز زيرا ندارم) بهياد را صحيح اعداد است, تقريبي
اما است/ بهتر بنويسند زيادتري مبلغ دهيد دستور ا گر دوباره كاري از احتراز براي
دو ايشان و رفتيم محل به دقايقي از بعد نپذيرفتند/ مرا اصرار و نكردند قبول ايشان
من حضور در تا دادند دستور زده صدا هستند, خبره و بنا ميگفتند كه نفري سه
و شد انجام عمل اين كه كنند حساب را آنجا عادالنه اجاره و كرده احي مس را محل
اين كردم/ امضا¾ من و شد نوشته مبلغ همين به سند بود/ تومان 32 همان نتيجهاش
با و نمود شيفته مرا بيشتر استفاده ¾سو از احتراز و امانتداري و حساب در دقت
كه اينك نمودم/ مراجعت بودم كرده پيدا آقا به كه ي خاص ارادت و خوش خاطره
مغفرت طلب براي ف تأس و تأثر كمال با خواندم, روزنامه در را ايشان فوت خبر

آمدم/> اينجا به مرحوم آن خود براي
ميشود: آورده زمينه اين در ديگري شرح Âذي

عÇلماالبÇدان در مÇحقق و دانشÇمندان از كه مستشفي پزشكپور دكتر آقاي
مرتاضين خارقالعاده اعمال به نسبت كه مطالبي مورد در سخنراني يك در هستند
باور بودم نديده خود چشم با هرگاه كه نمود اضافه و كرده صحبت ميشود,  گفته
ما علم و نيست معلوم آن علت ميگويم: دارم باور و ديدهام كه نيز ا كنون نميكردم/
پرسيدم: مشاراليه از سخنراني خاتمه در است/ نشده موفق امور اينگونه كشف به
چÇه مÇورد آن در شÇنيدهايÇد, مÇيگويند عÇرفا از كÇه قصصي و داستانها شما آيا
خودت پدر با كه برخوردي و است عاجز آن درك از ما فهم و علم گفت: ميدانيد?

ميدهم: شرح برايت داشتم, صالحعليشاه) آقاي (حضرت
عÇيدفطر روز در مÇيگذرانÇدم/ را دكÇترا دورة ژنÇو در شÇمسي 1333 <سÇال
بيمارستان همين در ايراني روحانيون از يكي گفتند: ايراني دانشجويان و دوستان
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او تبريك به است مناسب لذا دارد هم روحاني جنبة و است هموطن است/ بستري
با همه ورود موقع در رفتيم/ بودند, بستري ايشان كه اتاقي به نفر چند ما برويم/
ايشان بيانات از تبريك عرض از بعد و كرديم معرفي را خود داده دست ايشان
شديم/ خارج داده دست Gد مجد خداحافظي بهعنوان يك يك سپس كرده, استفاده
و داشÇتند نگÇه لحÇظهاي مÇرا دست ايشان بودم/ من خروج موقع در نفر آخرين
فÇرمودند: ايشÇان گÇفتم/ را خÇود نÇام من چيست?" اسمتان گفتيد "شما پرسيدند:
مÇعني چÇه "بيدخت" كلمة كه كردم فكر تي مد من ديد/" خواهيم را شما "بيدخت
بهطور است, شهري) (يا روستا نام بيدخت كه نميدانستم روز آن چون و ميدهد

كردم/> فراموش را آن لذا و نفهميدم را جمله معني  كامل
بÇهطرف مأموريتي بودم, شده كار مشغول و برگشته ايران به كه بعد تها مد>
بيست افتاديم/ راه به اتومبيل با شد, ارجاع من به زاهدان حدود و خراسان جنوب
راننده و شد خراب آبادي يك در شب ل او اتومبيلمان حيدريه, تربت از بعد فرسخ

بيدخت/> گفتند: پرسيدم, را آبادي نام بمانيم/ اينجا در را شب ناچاريم  گفت:
تÇميزي اتÇاقهاي آنجÇا قÇهوهخانه تÇنها و نبود مهمانسرايي يا هتل <چون
ديگري جاي ا گر كه كرديم پرسوجو كنيم/ چه كه نگران و بوديم ناراحت نداشت,
آقا) (حضرت بيروني به كه كردند راهنمايي ما به بگذرانيم/ را شب و برويم باشد
و نÇاچاري روي از ولي بشويم كسي مزاحم ناشناخته كه داشتيم با ا ما ل او برويم/
و رفتيم است/ باز همه روي به آقا) (حضرت خانه در كه دادند اطمينان ما به اينكه

زديم/> آقاست حضرت بيروني ميگفتند كه را منزلي در
چند دادند/ اطالع آقا حضرت به را مهمان ورود و پذيرفتند را ما <مستخدمين
بيمارستان در كه است آقايي همان ديدم من و آمدند بيرون آقا خود كه نشد دقيقه
را همديگر بيدخت در كه گفتيم شما به گفتند: من با دادن دست موقع ديدهام/ ژنو
فرامÇوشش معنايش درك عدم بهواسطه كه را جمله آن نا گهان من ديد/ خواهيم

آوردم/> بهخاطر بودم,  كرده
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مسيحي كشيش با مذا كره
مÇزار در جÇمعه صÇبح هÇر كÇه روضهخواني و يادبود مجلس از بعد Áمعمو
مÇيكشيد, طÇول ساعت دو الي يك بين و ميشد تشكيل سلطانعليشاه حضرت
منزل در ساعت يك الي نيم حدود كرده مراجعت بهمنزل صالحعليشاه حضرت
خÇدمتشان بÇودند آمÇده بÇهزيارت كÇه بانواني فاصله اين در ميكردند/ استراحت
Hمخصوص مهمانان, و ارادتمندان از هاي عد و ميرفتند بيروني به آنگاه ميرسيدند/
بودند, آمده شهرستانها ساير از كه ارادتمنداني يا آمده دهات ساير از كه  گناباديها

ميشد/ ايراد ايشان ناحيه از بياناتي يا ميشد خوانده كتابي و بودند خدمتشان در
از چÇهارنفري سÇه مÇيسيون يك بÇودم, بيدخت در كه جمعهها اين از يكي
مÇالقات اجÇازة كرده, توقف آنجا در بيدخت از عبور و سفر ضمن در  كشيشها
از بÇعد آمÇدند/ عÇمومي مÇجلس هÇمان بÇه آنÇان و دادنÇد اجازه ايشان خواستند/

Õ¾ا و× س ¹ م لك ×� ا ا Öوال تع× ت×اب كÖال لÖها ي×ا ÖلÔق آية ايشان تشريفات, مبادلة و عادي صحبتهاي

شويم) (متفق شماست و ما بين مشترك كه كلمهاي در بياييد كتاب اهل اي پيغمبر): به الهي (خطاب بگو /1
/(64 آية عمران, آل (سورة ندهيم قرار شريك را چيز هيچ و واحد خداي جز نپرستيم  كه

و راه اين در گفتند: و فرموده تالوت را 1HÃÖي ش به ك ßÌ Ö¿ Ôن ال× و اهللا االَّ دÔب Öع ن ×الا نكÔم Öي ب و نن×ا Öي ب
را عÇيسي(ع) حÇضرت به مربوط آيات آنگاه مشتركيم/ هم با خداوند به دعوت
كرده بحث پيغمبران عصمت به شيعه اعتقاد و آنحضرت مورد در نموده, تالوت
بهما كهقرآن آنگونه عيسي(ع) و ميشناسيم شما از بهتر را عيسي(ع) ما فرمودند: و
مÇا مÇيگوييد, شÇما كÇه است آن از بيشتر خيلي مقامش عظمت است, شناسانده
ما است/ شناسانده ما به و كرده معرفي قرآن كه داريم قبول پيغمبري به را عيسايي
با را الهي اديان خداوند ميگوييم و ميدانيم عيسي م متم و مكمل را د(ص) محم
الهي وحي و محمد(ص) گفته از را عيسي(ع) ما رساند/ كمال به محمد(ص) ارسال

ميشناسيم/
هم ما گفت: بود, ميسيون رÄيس و داشت سايرين بر م تقد مت س كه  كشيشي
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بÇا كÇه ميدانÇيم پيامبران ا كمل را عيسي منتهي× ميدانيم پيامبر و بزرگ را د محم
مييابد/ نجات بشريت او پيروي

پÇيغمبر دو بÇين مÇقايسه بÇحث نميخواستم فرمودند: صالحعليشاه حضرت
دو در و مÇختصر خيلي كرديد, عنوان را مطلبي چنين شما چون ولي آيد بهميان
برجاي قدم پيروانش ا گر كه است كسي تام پيشواي و رهبران ا كمل ميگويم:  كلمه
تو صورت طرف يك به ا گر فرمود: عيسي(ع) كنند, پيدا نجات بگذارند, او پاي
را خود رداي بردند را تو قباي ا گر و بزنند كه آور پيش را ديگر طرف زدند سيلي
روز تا خداوند اينكه به باتوجه همچنين و ميبينيم امروز كه دنيايي در آيا بده/ نيز
چÇنين مÇيتوان آيÇا كند, اغوا را بنيآدم كه است داده مهلت شيطان به بازپسين
و ظÇلمه تÇجري مÇوجب آيÇا امر اين و كرد? اجرا جا همه و هميشه را قاعدهاي

ÖمÇÔكل و فÇرمود: مÇا پÇيغمبر امÇا نÇميشود? مÇظلومان بÇر آنÇها تسلط و ستمكاران

/(179 آية بقره, (سورة است شده داده قرار حيات قصاص حكم) (تشريع در شما براي /1

براي حيات قصاص اجراي در خرد صاحبان اي :1 ب×ابÖل  Öاال ßو�Ôا ي×ا Õ̧ ي×و ح اص الÖقص× ß|

از ظÇÇلمه كÇه اجÇتماع نÇظم بÇراي اجÇتماعي است قاعدهاي اين دارد/ وجود شما

نع Ò âع×اف�Öال و ظÖيغÖال Ò âم� ك×اظÖال و دارد: مسلمين به ديگري خطاب اما بترسند/ مجازات

عمران, آل (سورة ميدارد دوست را نيكوكاران خداوند و مردم بر عفوكنندگان و خشم فروخورندگان و /2
/(134 آية

نمايد كظم و برد فرو را خود غيظ ميدهد دستور مÆمن به /2 Ò âن� س Ô Ö¤ا ب ß ÔJ Ôاهللا و اس×الن
سينه از را غيظ بلكه نمايد غيظ كظم نهتنها داشت بيشتري روحي قدرت هرگاه و
كسيكه همان به يافت بيشتري روحي قدرت هرگاه و ببخشد را مجرم و نمايد محو
كÇه را روحÇي ÇلÔو Ôع مÇرحÇلة آخÇرين اين هرگاه كند/ احسان است, كرده بد او به
چÇون كنيم تحميل همه بر بخواهيم است, عيسي(ع) حضرت فرمايش منطبقبر
بÇرخÇالف كرده, سرپيچي اطاعت از ندارند را قاعدهاي چنين تحمل طاقت Hغالب
يا مينمايند/ عادت الهي اوامر برابر در طغيان به Hتدريج و ميكنند رفتار دستور
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مفيد جامعه براي كنند ي تأس او به پيروان همه ا گر نكرد ازدواج عيسي(ع) اينكه
نه?! يا است

مناجات كه خواست اجازه كشيش و يافت خاتمه مجلس صحبت اين خاتمة با
خود و نمود قراÄت را انجيل از آياتي او و فرمودند اجازه ايشان بخواند/ دعايي و

كردند/ شركت او دعاي در محل در حاضرين و ايشان

طبع استغناي و  كرامت
عÇضدالمÇلك عÇليرضا فÇرزند مشÇيرالسÇلطنه امÇيرسليماني مÇصطفي مرحوم
اسماعيل شيخ حاج مرحوم به عالقه و انس جهت به جواني در كه بود نايبالسلطنه

و عقلي علوم در و دانشمندان از المشايخ" "شيخ به معروف دزفولي اميرمعزي اسماعيل شيخ حاج آقاي /1
و ميگفت نيك و نغز اشعار و بود يگانه نستعليق و نسخ خط در و استاد افي صح و نقاشي در و اطالع با نقلي
دوم, چاپ وعرفان, نابغةعلم رفت( دنيا از خورشيدي 1319 بهمن نهم مطابق قمري 1360 سال محرم ل او در

/(412 ص

آقاي ارادتمندان از كه قاجار دوران سلطنتي كتابخانه رÄيس المشايخ1 شيخ دزفولي
و بÇالواسÇطه نÇقل زيÇر وقايع درآمد/ ايشان مريدان سلك به بود, سلطانعليشاه

است: آنان گفتار باواسطه
را او همواره و شده ناراحت فرزندش شدن درويش از عضدالملك <مرحوم
و عÇالقه بÇا مÇيكرد/ زنÇدگي پÇدر مÇطرود حالت به Hتقريب او و ميكرد سرزنش
و بود نگران و ناراحت بسيار وضعيت اين از داشت, پدر به نسبت وي كه احترامي
بÇهمصداق و شÇده پيدا خدشه دلش در بود/ شده حرام او بر خور و خواب مدتها

/(260 آية بقره, (سورة گيرد آرام قلبم تا /2

پدرش و بخشيده اطمينان او قلب بر بهنحوي كه ميخواست خداوند از 2 â� Öلق Ú ß� مÖطيل
دستور او به كه ميبيند بهخواب را سلطانعليشاه حضرت شبي سازد/ ه متوج هم را
شاه ديگر شب چهل كه است اين تو راه صحت عالمت بگو پدرت به برو ميدهند:
كه كني وساطت و بروي دربار به بايد ميخواهند/ را تو سحر و ميكند غضب بر///
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و مÇيشود بيدار خواب اين از بعد رفت/ خواهد دست از او جان بروي دير ا گر
است, سحرخيز عضدالملك است ميدانسته چون است/ صبح اذان ميكند مشاهده
از او پذيرفتن از بعد عضدالملك ميخواهد/ ورود اجازه رفته پدر خدمت بالفاصله
روز آن از مÇيگويد/ را خود خواب مشيرالسلطنه ميكند/ ب تعج بيموقع مراجعه
نÇيز فÇرزندش با وي سلوك و برده بهسر انتظارآميز درحالتي عضدالملك بهبعد

است/> بوده حالتي چنين با منطبق
بدون ميبرد, بهسر نگراني و انتظار حالت با مشيرالسلطنه مرحوم چهلم <شب
صداي سحر, ميگذراند/ باريتعالي درگاه به نياز و دعا به بخوابد, لحظهاي اينكه
بÇهسرعت كÇنند, بÇاز را در خدمه كه نميماند منتظر ميشنود/ شديدي الباب ق د
نزد را او دارم/ عضدالملك براي فوري پيام ميگويد: كسي ميكند/ باز را در دويده
ميماند/ پدر اختصاصي اتاق در دم انتظار بهحال خود و ميكند هدايت عضدالملك
اتاق از شتابان است, پوشيده لباس عجله با بود معلوم كه عضدالملك لحظاتي از بعد
نزديك ميشود/ خارج كرده مشيرالسلطنه به عميقي نگاه در دم آمده, بيرون خود
مشÇيرالسÇلطنه بÇهدنبال مÇيكند, مراجÇعت بيرون از عضدالملك كه آفتاب طلوع
ميگويد: نموده, احترامآميزي و محبتآميز برخورد هميشه, بهعكس ميفرستد/

است مÇمكن مÇختصر تÇفاوتهاي ايÇن چÇون كÇه شÇنيدهام نيز متن اين با تفاوتي مختصر با را داستان اين /1
نقل فوق شرح مطابق را آن نيست, ر ثÆم مطلب اصل در ديگر طرف از و باشد داشته ات رو حافظه به بستگي

نمودم/

يافت/>1 وقوع Hعين تو خواب همان
در را سÇلطنتي كÇالسكه حتي كرده ارادت اظهار نيز عضدالملك پس آن از
و حÇاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم معيت در كه ميگذارد فرزندش اختيار

شود/ ف مشر پير زيارت و ديدار به المشايخ شيخ حاج
طÇي را امÇوال تÇمام كÇه رسÇيد ي هحدÇب مشÇيرالسÇلطنه به عضدالملك عالقه
نوشته Âذي كه است ديگري واقعة اصلي ماية خود كه ميبخشد وي به صلحنامهاي
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ميشود:
نÇفوذ بÇا ورثÇه سÇاير مÇذكور, صلحنامه شدن رو و عضدالملك فوت از بعد
درآورده خÇود ف تصر تحت را اموال تمام منافع, اشترا ك و داشتند كه بيشتري
مشيرالسلطنه به مالي نيز ارث بهعنوان حتي بلكه ننمودند اجرا را صلحنامه نهتنها
عي دÇم كه كساني مقابل در ميگذشت/ بهسختي او معاش و مالي وضع كه ندادند
مÇيگفتند: و داده حÇواله مشيرالسÇلطنه به را آنها بودند, پدرشان مرحوم از طلبي

است/ شده صلح او به اموال
عÇزلتنشين و پژمرده اندوهگين, ناراحت, بسيار وضع اين از مشيرالسلطنه
1327 در سلطانعليشاه حضرت شهادت از (بعد ايام اين در كه بهطوري ميگردد
آمÇده تÇهران بÇه سÇلطانعليشاه حÇضرت جانشين نورعليشاه حضرت كه قمري)
يك بود/ نيافته خود در برود ايشان زيارت و بهديدار كه حوصلهاي و حالت بودند,
تنها و تك نورعليشاه حضرت ميبيند ميرود, در دم ميشنود/ الباب دق سحر روز
و ديÇد سحرخيزي, به مريدان دادن عادت براي نورعليشاه آقاي (مرحوم هستند
هر در بدينطريق و ميدادند انجام سحر در قبلي وقت تعيين بدون را خود بازديد
را ايشÇان آمÇدن احÇتمال بÇوده, بÇيدار سÇحرها شÇهر آن فقراي بودند كه شهري
احÇوالپÇرسيها و نشسÇتن از بÇعد مÇيكند/ هÇدايÇتشان مÇنزل داخل به ميدادند)/
نيامدهايد/ ما ديدن كه داريد گرفتاري چه ببينم و بپرسم را حالتان آمدم ميفرمايند:
او بÇه مÇيدهد/ شرح را جريان شرفيابي در قصور از شرمندگي اظهار با مشاراليه
را آن و منصرفم صلحنامه اين از به كلي من بگو: و برو ورثه پيش ميدهند دستور
خود هرچه كنيد, جدا شما هم مرا سهم كنيم/ تقسيم را ماترك ميگيرم, يكن لم  كان
نگران ميفرمايند: اضافه سپس و بدهيد من به سهماالرث بهعنوان ميدانيد صالح

آمد/ خواهد تو بهدست هم باالخره و است تو مال اموال اين تمام نباش
دسÇتورالعÇمل ايÇن داشت كÇه كÇاملي اعÇتقاد و ايمان با مشيرالسلطنه مرحوم
قرار او سهماالرث در را اموال پستترين نيز ورثه ميكند/ اجرا موبهمو را سنگين
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<چÇون او: خÇود قÇول به زمان گذشت با ميپذيرد/ اعتراض بدون او و ميدهند
ميخواست كه ورثه از هريك آمد خواهد من بهدست همه اموال اين بودم مطمÃن
نقدي قسط بهعنوان داشتم موجودي هرچه و ميشدم خريدار من بفروشد را ملكي
مÇيرساند و مÇيكرد سÇببسازي خداوند جوري چه نميدانم را مابقي و ميدادم

خريدم/> را اموال همه كه شد ر ميس چگونه نفهميدم هم باالخره كه بهطوري
در رضاشاه داد: رخ شرح اين به مشاراليه براي ديگري حادثه مورد همين در
قديمي منزل و كنند خراب را سنگلج محله تمام بود داده دستور خود سلطنت زمان
رضاشاه طرفي از داشت/ قرار خرابي اين برنامه در نيز مشيرالسلطنه خانوادگي و
غصب مردم از خريداري" "معامله ظاهر صورت به شمال در را زيادي امال ك  كه
او امال ك به چشم و شده همسايه مشيرالسلطنه با امال كش توسعه در بود,  كرده
بÇخشيدن سÇند درواقع و انتقال معامله سند كه بود فرستاده بار چند و بود دوخته
زيارت بهعزم نگران و ترسنا ك مشيرالسلطنه مرحوم كند/ امضا¾ را خود امال ك
مسÇافرت بÇه اقدام محرمانه نورعليشاه) حضرت (جانشين صالحعليشاه حضرت
كه ميشود سوار كاميون بار باالي گناباد تا مشهد از خودش بهقول حتي و  كرده
را او ميرفت كه مشكلي اين از را خود نگراني گناباد در برود/ محرمانه و ناشناس
و بÇرگرد نÇباش نگÇران مÇيفرمايند: او بÇه مÇيدهد/ شÇرح كÇند سÇاقط هستي از
را سند دهيد دستور هستم, انتقال سند امضاي آماده بگو و برو دربار به يكراست

نمايم/ امضا¾ تا دهند اطالع شد آماده هروقت كنند, تنظيم
را خود آمادگي نموده مراجعه دربار به بالفاصله كرده, مراجعت تهران به وي
بيا/ ديگر هفته يك هستند, مسافرت اعليحضرت كه Âفع ميگويند: ميدارد/ اعالم
به و ميكنند موكول بعد به را كار و ميآورند دليلي باز ميكند مراجعه بعد هفتة يك
ميرود/ مملكت از داده, استعفا رضاشاه كه ميافتد تعويق به كار آنقدر نحو اين
مشيرالسلطنه منزل جوار در هم سابق) سنگلج محله (تخريب شهر پارك توسعة

مييابد/ نجات مرحوم آن امال ك هم و منزل هم بدينطريق و ميماند متوقف
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خود از كه قراري به و بود پا كباخته حاالت اين مشاهده با مشيرالسلطنه مرحوم
مايملك كه بود كرده تقاضا و عرض ايشان به بارها شنيدم, صالحعليشاه حضرت
ايشان ولي كند/ تقديم ايشان به داشت, بسيار ارزش كه (بابل) دونهسر در را خود
خانواده, معمولي زندگي در ما روزي بهقدر خداوند و نداريم نيازي بودند: فرموده

نرسيد/ بهجايي مرحوم آن اصرارهاي لذا است/ داده من به
بدون و روستايي ساده زندگي به قناعت همچنين بينيازي و طبع استغناي اين
لحاظ از ميبخشد, قدرت كه قضيه الهي و معنوي جنبه از گذشته لي, تجم هيچگونه
نيست شخصي نياز رفع براي آنها خدمات كه ميفهماند ارادتمندان به نيز اجتماعي
مأجور خداوند نزد لذا و است محبت و لطف روي از شود, قبول خدمات اين ا گر و

بود/ خواهند
خريده آلمان از بزرگي ساعت فرمايند اجازه بود كرده تقاضا الف/ ع/ مرحوم
را سÇاعت اين سلطانعليشاه حضرت مزار صحن در مخصوص برج ساختن با و

شد/ انجام امر اين و فرمودند اجازه كند/ نصب
نميدانم پرسيد: من از استفسار و ب تعج بهعنوان مرحوم آن بستگان از يكي
خرج از اينكه باوجود او كه كردهاند چه كار الف Ç ع آقاي با شما آقاي حضرت اين
اينكه از ندارد, نظر وسعت و بوده ممسك Áاصو و ميكند امسا ك بستگانش براي
هÇم ايÇنك و نÇداشت حد كه بود خوشحال چنان دادند ساعت خريد اجازه او به
Hشخص تومان هزار 20 قيمت به كه را ساعتي اينكه از شمسي) 13ê0 سنه (حدود
استنباط من ميكند/ شادي و افتخار احساس است, نموده نصب و خريده آلمان از

بيابد: را خود پاسخ شايد كردم, تعريف اينگونه او براي را خود
در الاقل را شخص هر عشق, و دارد كه عشق حد در ارادت از گذشته مشاراليه

شÇÇد كÇÇليپÇÇا ك عÇÇيب و زنÇÇÇقص او شÇد چÇا ك زعشÇقي جÇامه را كÇه هر /1
اختالف) كمي با ,22 بيت ل, او دفتر (مثنويمعنوي,

بÇا چÇون مÇيكند1, پÇا ك امسÇا ك,/// بخل, چون معايبي از خويش عشق قلمرو
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بوده شاهد Hبعض را او زندگي جريان و است معاشر زياد اميرسليماني مشيرالسلطنه
مÇيپذيرد/ نÇقش او از HطعÇق نيز موضوع اين در است, شنيده او خود از Hبعض و
بار سه هر در كه بار كرامت داستان سه تعريف و مشاهده با اميرسليماني مرحوم
سلطانعليشاه آقاي مرحوم حيات دوران در لي او و شد او مال و جان نجات موجب
آقÇاي حضرت زمان سومي و نورعليشاه آقاي مرحوم حيات دوران در دومي و
بÇتوانÇد هÇرچÇه و است پا كÇباخته بزرگواران اين برابر در شد, واقع صالحعليشاه
نيز الف Ç ع آقاي Hقطع و ميداند خود افتخار موجب بكند غيرمالي يا مالي خدمت

دارد/ را روحيه همين دراينباره
حضرت مزار داخل فرمايند اجازه بود كرده درخواست مشيرالسلطنه مرحوم
خود و داشته مزار به كه تامي عالقه وجود با ايشان كند/ آينه كاري را سلطانعليشاه
نداريم/ Âفع را آن نگهداري بودجه فرمودند: و نداده اجازه ميدانستند, آن خادم را
و فرمودند اجازه وي, ر مكر درخواستهاي با و مشكل اين رفع و سال چند از بعد

افتاد/ فاق ات نيز بيدخت مزار گنبد كاشيكاري مورد در جريان همين عين
( كه خويش جد مزار براي حتي هدايا قبول از استنكاف و طبع استغناي اين
خÇلوص از اطÇمينان باوجود ميخواندند) مزار" "خادم را خود بارها حضرت آن
ميكرد تحكيم را ايشان معنوي تسلط و ميبخشيد روحي قدرت متقاضيان, نيت
پÇا از سÇر هديهدهنده ميفرمود, قبول مزار براي هديهاي Âمث هرگاه كه بهنحوي

ميكرد/ افتخار تقديمي هدية قبول به و نميشناخت

عواطف بر تسلط قدرت و ناماليمات تحمل
مختلف مناسبتهاي به و بوده رقيق عواطف داراي اينكه عين در حضرت آن

اصÇخ وظÇيفة مناسبت به اما بود, نيز ديگران مشهود احساسات و عواطف اين
احساسات غليان بر خود موقع در كه بود قادر Âكام اجتماعي موقعيت و رهبري
بÇر حÇمل عواطف اين يا آيد وارد خللي رهبري وظيفه اساس به مبادا كند غلبه
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زمينه اين در روايت دو نمونه بهعنوان سازد/ قوي يا شاد را دشمن و گذاشته ضعف
ميشود: نقل

عÇموي و سلطانعليشاه حضرت مرحوم (فرزند سلطاني آقاي حاج <مرحوم
خدمت در قمري 1337 سال در كه ميكردند نقل صالحعليشاه) حضرت مرحوم
ة بيÇص) خÇواهÇرم مÇنزل به خانواده اعضاي از ديگر بعضي و صالحعليشاه آقاي
قوام حاجي عيال كه صالحعليشاه) آقاي جناب عمه و سلطانعليشاه آقاي مرحوم
شب و باشيم آنجا نهار بود قرار و رفتيم بيدخت كيلومتري دوازده در رياب به بود
نÇهار اواخÇر در بÇرويم/ نÇاصري حÇاجي عÇيال ديگرم خواهر منزل به شام براي
نزديكترين ام اي آن در داد/ ايشان جناب دست به و آورد تلگرافي پيشخدمت
تلگرافخانه مأمور و بود آنجا فرسخي بيست در واقع تربتحيدريه در تلگرافخانه
هÇميشه هÇذا عÇلي و بÇرساند را تÇلگراف تÇا ميپيمود اسب با را فاصله اين بايد
چيزي تلگراف خواندن با ايشان اما ميشد/ تلقي فوقالعاده امري از حا كي تلگراف
جمع و نهار خاتمة از بعد نشد/ مشاهده محسوسي تغيير هم چهرهشان در و نگفتند
شÇام گÇفت: ديگÇرم خواهÇر برميگرديم/ بيدخت به االن فرمودند: سفره,  كردن
خير, نه فرمودند: علتي هيچ ذ كر بدون ايشان اما ديدهايم/ ه تهي و هستيد ما مهمان
و دادند عزيمت دستور ما همة حيرت و ناراحتي ميان در حتي و برگرديم/ بايد
اما رفت خود منزل به همراهان از يك هر بيدخت به ورود در كرديم/ مراجعت
شÇما مÇنزل بÇه هم من فرمودند: بروم, منزل به و كنم خداحافظي خواستم كه من
خواندند/ ما منزل به نيز را ديگر محارم بعضي و فرستادند را كسي آنگاه ميآيم/
سرزنان بر آنگاه ببندند/ را منزل در دادند دستور شدند, حاضر همه آنكه از بعد
و آوردنÇد/ ريÇاب در كه بود آقا مرحوم رحلت تلگراف شديم! بيپدر فرمودند:
كه من فرمودند: افاقه از بعد گرديدند/ بيهوش و رفته حال از كه كردند گريه آنقدر
چون فرمودند: سپس بدهيد/ ترتيب را سوگواري مجالس شما ندارم, درستي حال
رياب در كه بود مصلحت لذا فرصت, منتظر محلي دشمنان و است متشنج اوضاع
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خÇود خيال به و ميشدند خبر گناباد همة در مخالفين بالفاصله زيرا نشود,  گفته
مصلحت لذا ميكردند, حمله ما به راه بين در عرفان و فقر كردن ريشه كن براي

نگردد/> مطلع كس هيچ بيدخت به ورود تا كه دانستم
نÇقل صÇالحعليشاه) حÇضرت (پسÇرخÇاله تابان يداهللا آقاي كه ديگر روايت

ميشود: ذ كر Âذي ميكردند
نÇس در صÇالحعليشاه حÇضرت انÇاث فÇرزند تÇنها قÇمري 13ë3 سÇÇال <در
مسأله اين كه نكشيد طول ساعت 2ê از بيش وي كسالت درگذشت/ هجدهسالگي
در بيتابي اظهار بدون صالحعليشاه حضرت ميافزود/ بستگان تألم ت حد بر نيز
مجالس اين از يكي در ميشد/ ديده تأثر حالت و ميكردند گريه ترحيم مجالس
قرمز كراوات و عزا مجلس نامناسب لباس با عناد روي از سبكسر جوان نفر چند
صÇالحعليشاه حÇضرت جÇنب HقريبÇت و نÇزديك عزا مجلس در و يافتند حضور
كÇرده, صÇحبت يكÇديگر بÇا GمدÇع بÇود معلوم نيز عزا مجلس ت مد در نشستند/
و زيرچشمي ايشان بار سه دو دارند/ شركت عروسي مجلس در گويي ميخنديدند/
را اشكها ايشان نشد/ داده آنان روش در تغييري اما كردند نگاه آنان به آشكار يا
شÇروع نÇفر سÇه دو آن با برگردانده را سر و نشستند صاف و راست كرده پا ك
كوتاهي زمان از بعد و داشت ادامه دقايقي عادي صحبت اين و نمودند بهصحبت
را عÇزا انگÇار و داشÇتند شÇركت آنان شاد صحبتهاي و لبخند در نيز خود ايشان
ايشان قيافة و صحبت از كس هيچ آنها رفتن موقع در كه بهطوري نمودند فراموش
نفر چند آن رفتن از بعد عروسي/ يا هستند عزا مجلس در كه بفهمد نميتوانست
بر تسلط قدرت اين كه شد پيدا ايشان در مجلس قبلي طبيعي حالت همان مرتبه دو

است/> بينظير Hواقع خويشتن
درس خÇويش مÇوالي از خÇوب بنده و استاد از خوب شا گرد است بديهي
هÇمان در ميكرد/ گريه ابراهيم خردسالش فرزند مرگ در پيامبر(ص) ميگيرد/
و ندهند ربط هم به را واقعه دو اين اينكه براي پيغمبر و شد واقع كسوفي لحظات
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صالحعليشاه حضرت خواند/ نماز و كرد پا ك را اشكها نيفتند, اشتباه به مسلمانان
را بشر خداوند و است الهي امانتي كه پدري عواطف و احساسات اينكه براي نيز
ايشÇان ضÇعف بÇر حمل و نشده اشتباه موجب است كرده آن رعايت به موظف
تسÇلط ايÇن نشÇود, باعث مكتب دشمنان برابر در را ارادتمندان ضعف و نگردد

ساختند/ ظاهر را عجيب

اجتماعي مضيقههاي با مواجهه
عÇرفان مÇخالفين جÇانب از هÇمواره كÇه اجتماعي مضيقههاي با برخورد در
از عÇرفان و دين مصلحت به بنا داشته, ماليم بسيار روش است, ميشده تحميل
چÇنين نÇميخواست حÇضرت آن داشت/ امÇتناع انÇÇتقامگيري و پÇÇرخÇÇاشجويي
تشديد و انداختن تفرقه با تا بدهد ملت و دين دشمنان بهدست وسيله اختالفاتي

شنيدهام: ايشان شخص از را ذيل داستان اينباره در شوند/ مسلط تشتتها,
عاليات عتبات زيارت به صالحعليشاه حضرت قمري هجري 1338 سال در
وقت علماي از يكي عوام, تحريكات بعضي برحسب كربال در ميشوند/ ف مشر
ام خد كه بود نموده فراهم موجباتي و ندانسته جايز ر مطه حرم به را ايشان ف تشر
دستور, اين از بعد كه روزي اولين آورند/ بهعمل ممانعت ايشان ورود از آستانه
آن مÇيكنند; مÇمانعت ورودشÇان از خÇدام ميشوند, ف مشر زيارت براي ايشان
مÇراجÇعت و داده سÇالم دعÇاهايي خÇوانÇدن بÇا و ايسÇتاده در دم هÇمان حضرت
ا كتفا ر مطه حرم در دم از سالم عرض به بعد دفعات در طريق بههمين و ميفرمايند
تÇرتيبي مÇن مايلند ا گر كه ميدهد پيغام انگليس كنسول شب همان ميفرمايند/
مÇمانعت ايشÇان ورود از حÇرم خÇدام مÇجتهد, آن دستور عليرغم كه كنم فراهم
است داده رأيي شريعت عالم و مجتهد چون ميفرمايند: پاسخ در ايشان ننمايند/
داشته درگاه در قبول توفيق ما زيارت ا گر نميدانم/ جايز را آن از اطاعت عدم من

ندارد/ فرقي در دم يا ضريح محاذي باشد
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مشابهي داستان ايشان كه بود جدا گانه بهصورت يا واقعه همين ذ كر دنباله به يا
شرح: بدين فرمودند, بيان برايم عليه رحم¹اهللا شيرازي ميرزاي مرحوم مورد در را
مÇرحÇوم بÇه نسبت سنت اهل مسلمانان از هاي عد جاهالنه, تعصبات اثر در
شب هÇمان مÇيكنند/ غÇارت را ايشان منزل گويا و كرده توهين شيرازي ميرزاي
خواهي معذرت و تأسف اظهار ضمن و داده پيغام ميرزا مرحوم به انگليس  كنسول
جبران كه ميدهد قول بود) انگلستان سيطره تحت عتبات ايام (آن واقعه اين از
كÇه ميدهند پاسخ ميرزا مرحوم نمود/ خواهد مجازات را مرتكبين و كرد خواهد
و هستند قضيه حل به اولي× آنان خود است درگرفته نزاعي و اختالف برادر دو بين
كنسول دخالت به نيازي لذا كنند, دخالت برادر دو اختالف در كه نيست اغيار بر

نيست/
به را آنان ميشد, واقع ارادتمندان براي كه اجتماعي مضيقههاي در همچنين
بازميداشت/ انتقامجويي و معارضه از و ميفرمود توصيه اخالقي تدبير و صبر

است: نكته اين نمايانگر ذيل خاطره
ا كتفا ارادت اظهار به Hصرف يا بوده سÆاالتي حاوي چه را نامه ارسال ايشان

Öوا ا × ÖyÇ م ن س ÖحاÇب يوا حف ¹َّي حت ب Ö Ôr âيي Ôح ا اذ× بهدستور و كرده تلقي تحيت نوعي بود شده

دهÇيد پÇاسخ را آن عÇين (الاقÇل) يÇا دهÇيد پاسخ آن از بهتر درودي شما فرستادند, شما به درودي وقتي /1
/(86 آيه نسا¾, (سوره

مÇخاطب چÇون و دهند پاسخ خود خط به و Hشخص Hحتم كه بودند د مقي وها1, د Ôر
عناد و انتقاد نظر يا ارادت نظر با و ميكرد حساب نامه كلمه هر روي Hمسلم ايشان

ميشود/ روشن كار اين مشكلبودن مينمود, دقت
بنويسند را پا كتها كه بود اين برميآمد ديگران از مورد اين در كه كمكي تنها
در مÇا نماز, از بعد شب اوايل Hغالب بردارند/ ايشان از را پا كت نوشتن زحمت و
ايشان خدمت در شبي ميداديم/ انجام را مختصر كمك اين ايشان حضور و منزل
و بردار را نامهاش فرمودند: و دادند من به پا كتي بودم, مشغول خدمت همين به
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از يكÇي بÇود/ شÇهر) كÇدام نÇيست (يÇادم يÇا/// بÇروجرد يا مالير از نامه بخوان/
همش تمام و ميرود منبر Gاخير شهر آن در واعظي كه بود نوشته چنين ارادتمندان
درويشها عليه را مردم افكار و است عرفان و ف تصو از انتقاد و حمله مصروف
و نميدهند راه حمام به حتي را آنان او دستور به كه بهنحوي است نموده تهييج
وضع اين از نامه خاتمه در ميشوند/ آنان با معامله به حاضر بهزحمت هم  كسبه
نموده احضار را واعظ آن مركز از كه شود اقدامي بود كرده تقاضا و ناليده روزگار

نمايند/ تبعيد شهر آن از و
چه و چيست تو نظر پرسيدند: من از كردم, مسترد را آن كه نامه خواندن از بعد
از تاريخ طي در درويشي و عرفان مكتب من بهنظر كردم: عرض بدهم? جواب
تÇمسك بهاتكاي گاهي دوستان زيرا دشمنان, تا است ديده لطمه بيشتر دوستان
شده جسور طريقت و شريعت آداب به توجه عدم در علي(ع) واليت دامان بهذيل

/(6 آيه انفطار, (سوره كرد? مغرور كريم پروردگار به( كرم) را تو چيز چه انسان اي /1

و افكÇار يÇا مÇينمايند فÇرامÇوش را 1

ß âhرÇكÖال كب رب رَّ كغ م×ا Ôان نÖس×  Öاال ا Ûv ا ي×ا خطاب:
ميكنند بيان است///" اعتقاد چنين درويشي "در اينكه بهعنوان را خود استنباطات
از چÇه باشد علت هر (به دشمنان و ميشود زيادي عده اشتباه موجب امر اين و
قرار انتقاد و قضاوت مال ك را اعمال و عقايد همان عناد) روي از چه و جهل روي
در شده, توجه انحراف يا ضعف نقطه به آنها, حمله اثر در ميكنند/ حمله و داده
دوست عمل نتيجه چهبسا بديننحو و ميشود, كوشش سال ك تربيت و آن رفع
مرقوم پاسخ در معتقدم مقدمه اين با لذا بود/ خواهد سود دشمن عمل نتيجه و زيان
و ميكند كه انتقاداتي ا گر بكوشيد/ خود اصالح به شهر آن در <شما كه فرماييد
و فهميد خواهند مردم Hتدريج باشد, نادرست ميگيرد شما اعمال بر كه ايراداتي
و شده منزجر واعظ اين از عامه بلكه شد خواهد منتفي او تبليغات ¾سو آثار نهتنها
را او انتقاد ا گر اما بود/ خواهد شما مورد در پيش از بيش محبت عكسالعملشان
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سلوك و تربيتي بهدستورات شما از نفر چند يا يك نكرده خداي و ميبينيد وارد
شده, خويش در نقص وجود ه متوج او ايراد از نميكنيد, رفتار است شده ر مقر  كه
راهحل شويد/ منتفع هم دشمنان از بدينطريق و كنيد استفاده خود نقيصه رفع براي
¾سو واعظي چنين مجازات يا تبعيد زيرا واعظ اين مجازات يا تبعيد نه است, همين
وجيهالملهاي محبوب مرد او از و كرده گريزان بيشتر شما از را مردم و دارد اثر

ميسازد/>
مذكور نامة به نوبت پا كتميگذاشتند, داخل را نامهها و شد نوشته پا كتها وقتي

نوشتم/ جواب گفتي تو كه همانطور گفتند: و فرموده تأييد مرا نظر رسيد  كه

معاش ممر و محاسبات در دقت
را امÇر هر كه دشمني منتقدين كه بهطوري بودند نمونه معاشي فعاليتهاي در
مÇعرفي دنÇيا ه توجÇم دÇح از زايÇد را ايشÇان ميكردند, تعبير خويش نظر برطبق
نيت كه ميشد مشاهده محسوس بهطور فعاليت اين عين در آنكه حال و ميكردند
عبادت بهنوعي را ايشان ات عملي خويش مولد به بهوطن, بهجامعه, خدمت و پا ك

/(23 آية معارج, (سورة هستند نماز در داÄم كه آنان /1

بادآورده پول از ميداد/ قرار 1 ون Ô ß_ا د× Öم ß ßt ال× ص ×� ع Öم ÔهÇلَّذين ا مصداق و مينمود تبديل
دوري بود, شان حق اينكه ولو مشكوك پول از و داشتند احتراز زحمت بدون و
در ايشÇان دقت روحاالمÇين مرحÇوم از منقول قبلي خاطرة ضمن در مينمودند/
و بودم آن شاهد خود كه خاطرهاي ا كنون و شد بيان خويش حق دقيق دريافت

ميآورم/ ميدهد, نشان كشيدن منت و آلودگي احتمال از را حضرت آن احتراز
كردند پيدا پÔرستات كسالت صالحعليشاه حضرت شمسي, 1333 سال بهار در
براي است بهتر كه دادند تشخيص اطبا¾ مشورت با تهران در آمدند/ تهران به و
نمايندة حافظي دكتر آقاي كه را ژنو ايشان و ببرند تشريف اروپا به احي جر عمل
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به دالر ايام آن در دادند/ ترجيح بودند, مقيم آنجا جهاني بهداشت سازمان در ايران
ارز و شÇد فراهم كار مقدمات بود/ تومان 11 آزاد نرخ به و تومان 3 دولتي نرخ
شد داده تشخيص ضروري كشور درماني مراجع طرف از كه بهاندازهاي هم دولتي
بسÇتري ت دÇم اطبا¾ احي, جر به اقدام و ورود بدو در گرديد/ پرداخت ايشان به
بÇيمارستان, از شÇدن ص مرخ از قبل اما كردند/ پيشبيني روز 10 حدود را بودن
اين بهواسطه داشت/ ناراحت را ايشان بعد سالها تا كه شدند فلبيت بيماري دچار
حدود شدند ناچار رسيد, هم خطرنا كي مراحل به درماني مسير طي در كه  كسالت
در ايام آن كه وقت بهداري وزير فلبيت, شروع اوايل بمانند/ بيمارستان در ماه سه
كÇه فرمودند بهنظرم اما ندارم بهخاطر (درست بود رفته ايشان بهعيادت بود, ژنو
يا بود كرده سÆال او يا مالقات اين در بود)/ آمده عيادت و فطر عيد تبريك براي
روز پÇانزده ده بÇراي اعطايي دولتي ارز كه بودند كرده مطرح HÄابتدا ايشان خود
هÇزينه بÇراي بايد كرده, آمد پيش ديگري كسالت چون و است بوده بيمارستان
صÇدور هÇمانوقت مÇطلب, تأييد با بهداري وزير شود/ اعطا¾ ارز Gمجدد درمان
تأخير تها مد با هم دولت هيأت و كرده پيشنهاد دولت هيأت به را الزم ارز اجازه
بÇيمارستان از ايشÇان كÇه وقÇتي مÇنتهي× بود نموده تصويب را آن اداري متداول
تهران در گرديد/ اعالم به مصو اين بودند, كرده مراجعت بهتهران و شده مرخص
پيشنهاد تصويب و آمد ديدن براي وقت دارايي وزير كه بودم خدمتشان در روزي

نمود/ اعالم را
بÇايد را ديگÇري مطلب مالقات, اين جريان ذ كر و مطلب اين ادامه از قبل
دورة در تحصيل ادامه براي بودم شايق و داشته ميل من بود تها مد شوم: يادآور
و سفر هزينه و وسايل تهية و مالي كمك ايشان از و بروم فرانسه به حقوق دكتراي
Gبعد ( كمااينكه موافقم مطلب اصل با ميفرمودند: ايشان ولي ميخواستم/ اقامت
بهعزم بيروت از ايشان اجازه با و كردم خدمتشان در اردن و شام و بهعتبات سفري
از اما آمديم بهزيارت دمشق تا فرمودند: ايشان سفر آن در نشستم/ كشتي به فرانسه
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ما نظر از بيروت واال آمديم او بدرقه و نورعلي خاطر محض را بيروت تا دمشق
بهيك را فرزندان همه بايد كه معتقدم و مقيد چون اما نيست), ديدني جاي چندان
به بايد بدهم سفر هزينه تو به ا گر بكنم, را عدالت و تساوي رعايت نگريسته چشم
نÇدارم مالي قدرت و بدهم آن معادل نيز خواهرت و نفر) (شش برادرانت ساير

ميسازد/ كر و كور را انسان امر, يك به ميل /1

,1 ØË ß½Ôي و مي× ÖعÔي ¾Ï Ò¿ال ب Ôح ضربالمثل مصداق به و جواني روي از كه كنم اقرار (بايد
فراهم قل� Ú ß� مÖطيل موجبات بعدها اما كردم قبول ترديد با را ايشان گفته اين روز آن
يعني, مبادله اين كردم)/ درك را مطلب نوشت خواهم آخر در كه بهشرحي و شد
ذ كر كه ارز مسأله و جريان اين تا داشت جريان ات به كر ايشان رد و من تقاضاي
آمده ايشان بهديدن كه وقت دارايي وزير كردند/ تالقي هم با نقطه يك در  كردم
شما دولتي ارز دالر هزار چون كه كرد عرض ايشان به (1333 مهر يا (شهريور بود

بگيرد/ خزانه از را آن كه داريد اعزام را كسي است, شده تصويب
نيست/ نيازي ارز به ديگر و نداريم مسافرت خيال كه ما فرمودند:

كÇه است شÇده تÇصويب و شÇماست مÇال ارز اين جهت هر به گفت: وزير
بگيرند/ كه بفرستيد شود, داده بهجنابعالي

آن مصÇرف محل و بود موردنيÇاز پيشنهÇادي تÇاريخ آن در ارز دادنÇد: پاسخ
ارز باالخره بود زحمتي بههر ما نرسيد بهموقع چون بود/ درماني هزينه پرداخت
آن مصرف مورد چون لذا كرديم, پرداخت بيمارستان به و كرده ه تهي را موردنياز
مÇا مÇال ديگÇر ارز آن كه گفت ميتوان و نيست نيازي ديگر است, شده منتفي

نيست/
شود, خارج خزانه از مبلغ اين كه است كرده تصويب دولت چون گفت: وزير

بگيرد/ را آن بهنحوي و كند استفاده ¾سو ديگري كه هستم نگران من
ديگري استفاده ¾سو احتمال از احتراز براي است صحيح آيا فرمودند: ايشان
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Hصريح ايشان كه شد ختم آنجا به مذا كرات جهت هر به كنم/ استفاده ¾سو خودم من
نميگيرم/ و نداريم نيازي ارز به فرمودند:

ميگوييد كه شما گفتم: ناراحت لحني با منزل در من ميهمان, آن رفتن از بعد
ا گÇر را تومان) هزار (هشت ارز همين تفاوت بفرستم خارج به را تو ندارم پول
اين قيمت تفاوت و خدمت انتظار حقوق با كرده خدمت منتظر را خود بدهيد بهمن
تأمÇين تÇحصيل مÇدت هÇزينه و بÇروم خارج به تحصيل ادامه براي ميتوانم ارز
ممكن فراوان و است فراوان پولها اين از فرمودند: پرخاشآميز لحني با ميگردد/
توقع هزار انسان از Gبعد اينكه آن اقل و دارد وبال و زر و ولي آيد بهدست است
شÇما خÇرج را پÇولهايي چÇنين بÇزنيد, پرپر چشمم جلو شما همه ا گر من دارند/

نميكنم/
يك براي كردم درك شدم, فرزند درخواستهاي با مواجه خود من كه بعدها
آنگÇاه و بÇرآورد را فÇرزندش صÇحيح خواسÇته نتواند كه است سخت چقدر پدر
كÇمال با كه كردم درك را صالحعليشاه حضرت اراده الهي قدرت و مقام عظمت
مشكوك حتي وجوه با تماس از دارد, فرزند صحيح خواسته تأمين به كه اشتياقي

ناروا/ به رسد چه ميكنند, پرهيز
ا Ò Ûv ا ي×ا آية در مرقوم اوامر از Hتقريب و بوده دقيق بسيار محاسبات در ايشان

آيÇة بÇقره, (سورة بنويسيد را آن داديد, معين ت مد تا وامي يكديگر به ا گر آوردهايد, ايمان كه كساني اي /1
/(282

جÇلوه گÇر را وجÇوب ÂمÇع 1 ÔوهÔبÔتÇ Öا كÇ ف يمÇ سÔم لÇ جا ×� ا نÖي دب Ö ÔrÖناي تد× ا اذ× آمنÔوا نâالَّذي
تÇلقي ت جÇح و سÇند هÇمه براي ايشان محاسباتي دفاتر كه بهطوري ميساختند,
تا كردند تجديد نو از را محاسبات ساعت يك قريب بار يك دارم بهياد ميگرديد/
نميارزد/ خستگي اين به قران يك گفتم: من آورند/ بهدست را اختالف قران يك
بود/ خواهد نيز اشتباه ميليونها امكام باشد, اشتباه قران يك امكان ا گر فرمودند:
وقفي محاسبات من كه بهخصوص است, مهم اشتباه رفع بلكه نيست مهم قران يك
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هم و محاسبات در دقت هم كه بشود, ملك قاطي وقف از ديناري نبايد و دارم نيز
ميرساند/ دقت در را احتياط كمال رعايت

كÇه پدرم مرحوم سفرهاي از <يكي ميكرد: نقل حاÄري هادي آقاي مرحوم
زراعات ديدن براي روزي بوديم, سلطانعليشاه حضرت خدمت گناباد در ماه چند
دو هÇر موقع آن ( كه صالحعليشاه آقاي مرحوم و من بردند/ تشريف كشتزار به
كرت يك از وقتي راه وسط ميرفتيم/ خدمتشان در بوديم) تميز سن در و  كودك
لي او كرت همان در ابتدا درآورده, را خود كفش رفتند, ديگري كرت به زراعت
به خطاب آنگاه پوشيدند/ رفتن راه ادامة براي سپس و ريخت آن خا ك كه تكاندند
نداشتم جوابي من چون تكاندم? را خود كفش چرا ميداني هادي گفتند: كرده, من
ملكي/ دوم زمين و بود وقف ل او زمين اينكه براي فرمودند: داده ادامه بدهم,  كه
از را بركت زيرا بشود ملكي زمين قاطي من كفش با وقف خا ك از هاي ذر نخواستم

ميآورد/> من براي وبال و وزر و ميگيرد مالك
بنا وقتي 1331 سال در كه بود مانده حاÄري مرحوم ذهن در چنان گفته اين
سÇرپرستي ي هتصدÇب حÇاضر وقت, نخستوزير ق مصد دكتر مرحوم بهخواهش
و نخوردند اداره در چاي يك خودشان بهقول ي تصد ت مد تمام در گرديد, اوقاف
بازنشستگي حقوق بههمان و نگرفتند ذلك امثال و كار اضافه و حقوق دينار يك

كردند/ ا كتفا فرهنگ وزارت
مربي بعد حضرتش خود و بوده ر ثÆم نيز صالحعليشاه حضرت در تربيت اين
امر در دقت و داشت امور اين به نسبت وسواس, حد در دقت و بود خصلت همين
حÇضرت كÇارهاي و فÇعاليت تÇمام در آن مÇحاسبات داشÇتن جÇدا و مÇÇوقوفات

بود/ مشهود صالحعليشاه
بÇيزحÇمت كÇه مÇالي به بياعتنايي دقيق, حسابرسي احتياط, و دقت اين با
و دارد انسان فرد هر كه اشتباهي و خطا از صرفنظر اينها, امثال و آيد بهدست
شÇيعه نÇظر در معصومين عدد اينكه به باتوجه و نبودند مصون Hمسلم نيز ايشان
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عمل و رأي در حرام و حالل چنان Áاصو الغير, و است نفر چهارده در منحصر
حرام و حالل مال ك ميتواند ايشان عمل من, نظر در كه ميشد داده نشان ايشان

گردد/ تلقي امري بودن

فرزندان تربيت
ميداشتند/ مبذول كافي ه توج فرزندان پرورش در نظارت و تربيت و تعليم به
در عليالظاهر فرزندان شود, اجباري احساس اينكه بدون و ايشان عاليه نظارت با
و نظر تحت موارد تمام در را آنان حضرت آن ولي بودند, آزاد Âكام زندگي روش
عبادات ساير و روزه و نماز ديني, امور انجام به نسبت بهخصوص و داشتند ارشاد

اجبار/ با نه منتهي ميكردند ابراز كاملي عالقة
نÇماز مÇيپرسيدند: مÇا از Gر مكر عالقه همين داشتن با مادرمان مرحوم Âمث
اين پدرمان حضور در دارم بهخاطر يكبار بخوان! را نمازت شو بلند خواندي?
نماز ا گر نكرده خداي ميكنيد? سÆاالت اينگونه چرا دادم: پاسخ كردند/ را سÆال
نÇاراحت را شÇما كÇه گÇفت خواهم راستي يا گفت, خواهم دروغ يا باشم نخوانده
بيشتر ايشان شد/ مواجه بزرگوارم پدر تأييدآميز لبخند با من پاسخ اين كرد/ خواهد
با و آن امثال و عبادت مزاياي گاهبه گاه بيان وقت, ل او نماز يعني, خود عمل با

/(132 آية , ط×ه× (سوره كن مداومت كار اين بر و بده نمازخواندن دستور را خود خانواده /1

و اطÇاعت را ا1 × Özل ع Ö ß� ط Öاص و ̧ ل×و بالصَّ كل Öها ÖرÔمÖأ و دستورالعمل غيرمستقيم, روشهاي
بلكه بگوييد بسماهللا غذا از قبل نگفتند بهما هرگز سفره سر Âمث ميكردند/ پيروي
را لقÇمه ليÇن او و گÇفته بسÇماهللا بÇلند صÇداي بÇا خÇود مÇينشستيم, كÇه سفره سر
رفتار باشد, حا كم محبت و مهر وقتي بهخصوص خانواده در چون برميداشتند/
طريق اين از مستقيم امر بهجاي ايشان ميگيرد, قرار نمونه فرزندان براي والدين

ميكردند/ تربيت و فكر القاي
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"آقازادگÇي" بهاعتبار است ممكن كه خودبينياي و ر تكب Hاحيان داشتند سعي
نيايد, بهوجود ما در بدانند, ديگران از غير را خود و شود آنها دامنگير فرزندانشان
سايرين فرزندان مانند و دهاتي لباس همان ما لباس دبستان در Âمث كه بهطوري
Hصرف مدير و معلم نميدادند اجازه هرگز بوديم/ مشابه همكالسها ساير با و بوده
مÇدرسه در هÇمه خÇوشبختانه ولي بكنند/ بيشتري ه توج بهما "آقازادگي" بهاعتبار
تÇمام در بÇحمداهللا و نÇداشÇتيم آقازادگي بر تكيه به نياز كه بهطوري بوديم ممتاز
اشخاص فرزندانش, از بزرگوار آن تربيت و نداشتهايم را نياز اين زندگيمان دوران
اتكÇاي خÇويش شÇغل در هÇريك كÇه بÇهطوري آورده بار فعال و مÆمن معتقد,

دارند/ بهنفس اعتماد و بهخداوند
(ابراز ميكردند ابراز و داشته فوقالعاده محبت و احترام بهمادر, نسبت خود
و اطاعت در توصيه ما به Hخصوص و همگان به و بود) فرزندان تربيت براي آن
يادآور است, مانده باقي ايشان از كه وصايايي در و ميفرمودند والدين به مهرباني

شدهاند/
اوالد مينمايم ه توصي> داشتهاند: مرقوم 137ë ربيعاالول دهم وصيتنامه در
و الم عليهمالس معصوم چهارده پا ك دامان به ل توس و يگانه خداي بندگي به را خود
و يكديگر محبت و مهرباني و عليهم رضواناهللا اسالمي عرفاي ة حق طريقة پيروي
وصيت در او///>/ امور د تعه و او حال مالحظة و رعايت و مادر با احسان Hخصوص
تابنده سلطانحسين حاج عزيز ارجمند چشم "نور به خطاب تاريخ بههمين ديگري
مهرباني بيشتر مادر <با است: جمله آن از فرمودهاند, مرقوم دستوراتي سلمهاهللا"
به خواهر و برادران با وا گذار, خود اختيار به او امال ك كن, رفتار اطاعت به و نما

باش///>/ محبت و گذشت و مهرباني

خانوادگي روابط تحكيم
تÇمام بÇه و داشÇته ي اصÇخ ه وجÇت رحÇم صلة و خانوادگي روابط استحكام به



203 حسنه اÔسوة

هجري 13ì8 رجب 27 وصيتنامه در ميفرمود/ توصيه را مسأله اين ارادتمندان

/46 ص فرامين, و وصايا مبحث /1

توصيه زمينه اين در مطالبي است, شده درج يادنامه1 در آن از قسمتي كه قمري
تكرار يادآوري صرف و مختصر بهصورت نيز بعدي وصيتهاي تمام در كه شده

است/  گرديده
است: آمده آن شروع و وصيتنامه قسمت لين او در

يكديگر با را/// خود اوالد Hمخصوص اقوام و فاميل تمام ميكنم وصيت :Á او>
گذشت يكديگر دربارة و نمايند كمك يكديگر امور در و باشند اتفاق و اتحاد به
Hمخصوص و گردند رنجيده هم از خالف توقع يا توقع خالف اندك به مبادا داشته
را خÇود كÇارهاي و بنشينند يكديگر با مرتبه يك هفتهاي كه مايلم را خود اوالد
است بÇزرگوار دÇج و پÇدر دسÇتور كÇه هÇمانطور البÇته و دهÇند انجام بهمشاوره
وجÇهة كÇوچكتر در آنكÇه مگÇر دارنÇد نگه را بزرگتران احترام سني  كوچكتران

دارند////> م مقد خود بر را او بزرگترها خود كه باشد معنوي و خدايي
و عميق روانشناسي اثر كه جزÄي ظواهر به ه توج و خويش روش با Hشخص
و نبوده معمول زوجات د تعد ما خانواده در Âمث ميفرمود/ ه توج دارد تي درازمد
از بعد مرداني بهندرت اما است; نگرفته قرار عمل مورد شرعي جواز اين و نيست
بهوجود فرزندان تيرة دو بديننحو و كرده اختيار ديگري زوجة خود همسر فوت
و ميشد منجر خطرنا كي آثار به چهبسا آنان عناد و بوده معاند هم با Hغالب كه ميآمد
كه نادري مورد ما خانواده در اما مييافت/ ادامه نيز آنان اوالد در دستگي دو اين
فرزند دو خود ل او همسر از سلطانعليشاه حضرت مرحوم بود: عكس به آمد پيش
همسر از نورعليشاه علي مال حاج حضرت مرحوم داشتند/ پسر يك و دختر يك
حضرت سال چند از بعد دادند/ دست از را خود مادر سالگي دو در كه بودند ل او
ديگÇري هÇمسر سعادتعليشاه حضرت خود مراد و پير دستور به سلطانعليشاه
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چند و سلطاني) دباقر محم حاج (مرحوم ذ كور فرزند يك نيز ايشان از كه  گرفتند
بÇلكه و نبود مشهود خانوادگي روابط در Âاص تيرگي دو اين اما ماند/ باقي اناث
مرحوم مينمود/ حفظ آنها همة بين را خانوادگي وحدت جزÄي Gظاهر هات توج
سعادتي حسينعلي آقاي حاج مرحوم خود برادرزاده از كه سلطاني دباقر محم حاج
بر ر خÆم ميبايستي اجدادمان شفاهي وصاياي متن و رسوم طبق بودند  كوچكتر

بي ا (برادر نورعليشاه آقاي مرحوم صريح دستور به اما باشند سعادتي آقاي حاج
شمرده م مقد خود سني× ا برادرزاده بر سعادتي) آقاي حاج پدر و سلطاني آقاي حاج
(عÇموي بÇود ابÇي صÇالحعليشاه حÇضرت به سلطاني آقاي حاج نسبت ميشدند/
و (خÇالو) ابÇويني صÇالحعليشاه حÇضرت هÇمسر مÇادرمان بÇه نسبت اما پدري)
تلقي ما مادر ابويني خاله و ما پدر ابي عمه دوم تيره اناث فرزندان ساير همچنين
ابويني و ابي تفاوت مسأله Âاص فاميل ساير و ما اذهان در اينكه براي ولي ميشد
و ميگفتيم/ خاله) و خالو (بهجاي عمه و عمو آنان به بچگي از ما نخورد چشم به
چيست/ ابويني و ابي نسبت تفاوت نميدانستيم Âاص باالتر خيلي سنين تا حتي

ندارند/ ه توج را تفاوتها اين خانواده جوانترهاي بسياري شايد هم هنوز
دقت با و آيد بهوجود بزرگترها بين است ممكن خانواده هر در كه اختالفاتي
نقش آنها سينه بر گردد, منتقل كوچكترها به ا گر شود, حل فكر سالمت و تعقل و
بدين ميسازد/ ممكن و محتمل بعدي نسلهاي در را آن ادامة و ميبندد محكمتري
شخصي روابط در كه اختالفنظرهايي چنين از كوچكي در هرگز ما كه بود لحاظ
از كه مدارس تابستاني تعطيالت نميشديم/ خبر ميآمد بهوجود معمولي زندگي در
بستگان, همه منزل بوديم موظف صبح فردا ميرفتيم بيدخت به مشهد يا تهران
و بÇرويم/ سالم عرض براي خالهها و خالو عمه, و عمو مادربزرگها, پدربزرگ,
را مهرباني و اش بش خانوادگي محيط نويد ما به آنان گشاده چهرة و خوش برخورد
محاسباتي اختالفات ديروز همان چهبسا كه درحالي ميداد/ تابستاني تعطيالت در

بود/ شده ظاهر Gشديد غيره و
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اظهار بهعنوان كه نميفرمود مجال خانواده از خارج شخصي هيچ به همچنين
ه وجÇت جلب Hاحيان و تملق براي بتواند شخصي يا و كند دخالت جاهالنه, ارادت

نمايد/ دخالت خانوادگي روابط در و نمايد سخنچيني ايشان

/171 ص /1

ميكرد: اظهار بردهام1, نام او از نيز Âقب كه سلماني حسين د محم زمينه اين در
صالحعليشاه حضرت به Hوراثت كه مشاعي زمين قطعه فراز ا و تقسيم براي <روزي
مÇوقع در رفÇتيم/ زمÇين سر به داشت تعلق برادرشان نوري آقاي حاج مرحوم و
جهت هر به ولي ميگرديد اختالف بر حمل كه شد پيدا عادي بگومگوي تقسيم
در زراعتي كارهاي براي معمول طبق من فردا نموديم/ مراجعت كرده تمام را  كار
كرديم/ صحبت مقداري و آمدند هم نوري آقاي حاج بودم, كار مشغول زمين همان
جÇلسه در كÇه رسÇيدم صÇالحعليشاه حÇضرت خدمت زراعتي كار از مراجعت در
كÇه كÇردم عرض گزارش بهعنوان بودند/ كارهايشان به رسيدگي مشغول عمومي
تندي Hنسبت و قاطع لحن با ايشان آمدند//// نوري آقاي حاج فالنجا زمين در امروز
ا گر برادر دو ما باشي? زده نامربوطي حرف مبادا گفتند: بلند و كرده قطع مرا  گفتة
من نكنيد/ دخالت و فضولي شماها ميكنيم, حل هم با كنيم پيدا اختالف هم با هم

نميكنم/> و نكرده جسارتي هرگز كردم: عرض
در حتي بود/ ايشان كامل مورداعتماد كه است كسي سلماني حسين د محم اين
بÇراي را وي كه خواست اجازه ژاندارمري رÄيس بود شده منزلشان از كه سرقتي
ايÇن تكرار با نفرمودند/ اجازه ايشان نمود/ او به سو¾ظن اظهار و ببرد بازجويي
و هستيم مطمÃن Âكام دحسين محم به <ما بودند: فرموده شده ناراحت ايشان تقاضا
موكول ا گر ميآوريد/ را بهانهها اين خود تحقيقات ضعف كردن پنهان براي شما
اجازه او به اعتماد اين با معهذا منصرفيم/> قضيه تعقيب از Âاص باشد, او احضار به
حرفش خاتمه از قبل را او صحبت Gعمد و نميدادند برادر دو روابط در دخالت
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هÇمه تÇا كÇردند عتاب وي با او طرف از ناروايي گفتة اثبات بدون و كرده قطع
بدانند/ را خود تكليف

ارادتÇمندان از ايشÇان بÇيروني مÇقيم و انÇباردار كÇاشاني د محم آقاي مرحوم

ايÇن خÇودش, بÇرخÇورد دنباله به كه است الذ كر سابق سلماني دحسين محم آقاي از نقل نيز روايت اين /1
كرد/ بيان نيز را روايت

بÇا محاسبات ضمن در روزي بود/ كاملشان احترام و اعتماد مورد بوده1, مخلص
بÇه مÇحاسبه در بÇايد كÇه مÇيشود مطرح گندم قيمت مسأله برادرهايشان از يكي
پول سي من يك ديروز را گندم ميفرمايند: عليشاه صالح حضرت آيد/ حساب
دست كه هم را شما گندم و فروختهايم ميباشد) پول چهل معادل ريال يا قران (هر
برادر ببريد/ را گندم عين نخواستيد ا گر و ميكنيم حساب قيمت بههمين است ما
يك مني قيمت اما كنيد حساب را آن قيمت ندارم الزم من را گندم ميگويد: ايشان
وارد د امحمÇآق مÇرحÇوم كÇه مÇييابد ادامÇه مكالمات قيمت مورد در است/ قران
حاج خير, <نه ميگويد: عليشاه صالح حضرت نظريه از دفاع مقام در شده صحبت
با شده برافروخته ايشان نا گهان فروختهام/> پول سي به را گندم ديروز همين آقا///
دخÇالت چÇرا چÇه/// تÇو <بÇه ميگويند: و ميكنند د آقامحم به رو عصبانيت حال
مربوط چه شماها به بزنيم چانه هم با شوخي شوخي ميخواهيم برادر دو ما ميكني/

ميكنيد///!> دخالت  كه
به درواقع بودند خدمتشان در كه افرادي مطمÃنترين از نفر دو با برخورد اين

بخشند/ استحكام را خانوادگي دژ كه بود آن منظور

تشريفات از پرهيز
و مÇيدادنÇد پÇرهيز نÇيز را مÇا و داشÇته پرهيز زايد تقييدات و تشريفات از

ميشود/ نيز خسارتها بروز موجب تقيد محدوديت, از گذشته ميفرمودند:
مشÇهد از و بودند تهران عازم اتومبيل با صالحعليشاه حضرت كه سفري در
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جÇلوههاي و بدرقه و استقبال از ايشان Áاصو چون بودند, داده را حركتشان خبر
ايÇنكه بÇراي ديگÇري سفر حتي و ÇÇ نميآمد خوششان تجليلها اينگونه ظاهري
نوشته وفاعلي آقاي به لذا ÇÇ شدند تهران عازم مشهد از اتوبوس با نشود استقبال
اشتياق جهت هر از كه ايشان فرزندان نفر چند ما نيايند/ بهاستقبال آقايان كه بودند
وقÇتي رفÇتيم/ اسÇتقبال به وفاعلي آقاي خدمت در داشتيم را زودتر هرچه ديدار
به خطاب رفتيم/ خدمتشان دستبوسي براي و شديم پياده ما رسيدند, بههم ماشينها
نيايند? استقبال به آقايان گفتيم كه ما آمدهايد, استقبال چرا فرمودند: وفاعلي آقاي

هستم/ بندگان از من نيامدهاند, استقبال آقايان كردند: عرض پاسخ در ايشان
دنيا زيور و زر به بياعتنايي نمايانگر هم حضرت, آن بيپيراية و ساده زندگي
مÇعنويت ايشÇان, اعÇمال و حÇاالت كÇه درحÇالي ديگران, براي درسي هم و بود
در و ميدانست مردم ارشاد و خلق خدمت وقف را خود ميداد/ نشان را زندگيشان
نÇبود حÇاضر تÇعب و تب ل حمÇت و زياد زحمت و رنج بهقيمت حتي مسير اين
كسالتي تهران در سفرها از يكي در گردند/ محروم وي ديدار از زيارتش مشتاقان
بياناتي و بوده ارادتمندان پذيرايي آماده Áمعمو كه صبح نماز از بعد و كرده پيدا
بود/ خدمتشان در نيز پزشك بودند/ كشيده دراز اختصاصي اتاق در ميفرمودند,
ايشÇان آمدهاند/ زيارت براي ديگري) شهر (يا كاشان از عدهاي كه آوردند خبر
بÇه كÇرد خÇواهش مÇعالج پÇزشك شÇدند/ آنÇان نزد رفتن آماده و برخاسته Gفور
اصÇرار خÇود تقاضاي قبولي به وي نفرمودند قبول چون و دهند ادامه استراحت
با اينان آمدهام, تهران به فقرا¾ ديدار براي و هستم اينها براي <من فرمودند:  كرد/
بÇراي قدم دو من است شايسته آيا آمدهاند, من بهديدن دور راه از زياد زحمات
بÇا Hغالب سفرها در همچنين نروم?> اتاق آن به اتاق اين از و برندارم آنها ديدن
اظهار فقرا¾ ديدار از و ميكردند توقف همهجا راه بين و نموده مسافرت اتومبيل
يÇا (و مشÇهد بÇه تÇهران از ايشان مشايخ از يكي يكبار حتي مينمودند/ بشاشت
نÇوشته, تÇوبيخآميز ي دÇح تا نامهاي ايشان بود, نموده سفر هواپيما با بالعكس)
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و ببينيد را مردم جا همه كه برويد پياده پاي بايد بتوانيد ا گر شما بودند: فرموده
ببينند/ را شما بهخصوص مردم,

اين به خداوند ميفرمودند: داشته, خاصي ه توج فقرا¾ دل معنوي خواستة به
قÇاÄل اثر شود خارج درويشي دهان از كه گفتهاي بر ميفرمايد/ ه توج خواستهها
بهحضرت و ديده زنداني دو كه را خوابي داستان تشبيه) نه (و مثال بهطور و بودند
نموده, يادآوري كردند, بيان حضرت آن كه تفسيري و كرده عرض يوسف(ع)
ÂÇاص و گÇفتم دروغ من گفت: تعبير شنيدن از بعد زندانيان از يكي ميفرمودند:
كالمي در بلكه نيست تو خواب در اثر فرمودند: حضرت نديدهام/ خوابي چنين

/(41 آية يوسف, (سورة شد كرده حكم چنين كرديد, سÆال كه امري به الهي قضاي در /1

بعضي در همچنين /1 ي×ان ت Öف ت Öس ت هâفي ي âالَّذ ÔرÖم  Öاال ÒÏ ßÉÔق شد: خارج من دهان از كه است
كه يكبار Âمث قضيه/ اصل در نه ميدانستند خالص گوينده گفتة در را اثر رات, تطي
هيچكس داريم, مسافرت قصد ما فرمودند: عمومي جلسة در داشتند مسافرت قصد
وقتي (دو كرد خواهيم حركت صفر 13 از قبل و دوشنبه روز زيرا نگويد, چيزي
گويا كه فرمودند بيان را داستاني آنگاه نيست)/ مناسب سفر براي عامه اذهان در  كه
ايشان كه بودند كرده زياد اصرار راه بين شهرهاي از يكي فقراي سفرها از يكي در
راه بين نكردهاند, قبول ولي بمانند, و شده منصرف ديگر روز چند تا سفر ادامه از
ميفرمودند: و بود, كرده معطلشان تها مد و كرده پيدا غيرمنتظره خرابي اتومبيل

كرد/ جلوه كالمشان در كه بود آنها دل خواستة اين
و بود ايماني شخصيت به قاÄل ارادتمندان براي معنوي تربيت در بديننحو
احترام قابل همه براي را خدا با مرتبط صاف دل و ايمان آن طريق اين به درواقع
دانسته احترام مورد بايد نيز خويش در حتي را آن وجود شخصي هر كه ميدانستند

ميشود/ خدا خواسته او, دل خواسته زيرا نگيرد, كم دست را آن و
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صالح پند
صÇالح پÇند شÇده د متعد چاپهاي كتاب, بهصورت كه ايشان ن مدو نوشتة تنها
طوري Gظاهر و است تن و دل دستورات جمع كوچك, جزوه و كتاب اين است/
و بهداشت براي كه دانست ماهري پزشك نسخة بهمنزلة را آن ميتوان كه است
از كند عمل نسخه آن به كسي ا گر كه بهنحوي است, شده نوشته ارگانها تمام بهبود
فÇقط و مÇيشود اسÇتدالل كÇمتر نسÇخه در گÇرچÇه مÇيگردد, مÇصون بيماري هر
درك را آن نويسنده واالي مقام ببيند, را آن پزشكي هر ولي است دستورالعمل
درسي بهمنزله ببيند را آن كه متخصص طبيب ميگردد: بهرهمند آن از خود و  كرده
را عÇافيت نسخه بدان كردن عمل با نيز غيرمتخصص ميكند, تلقي خويش براي
مÇيباشد/ مفيد طبقات تمام براي نسخهاي چنين كه است نحو بدين دربرميگيرد
ا گر است, آياتقرآن به مستند تمام كه درمييابد بخواند ري مفس ا گر را پندصالح
ث, حدÇم و فÇقيه مÇيدانÇد, اخÇالقي كÇتاب بهترين را آن بخواند اخالق علم عالم
يعني, عرفاني مقام باالترين عارف, و ميبيند, آن در را فقهي احكام و روايات

/ 51 ص پنجم, چاپ پندصالح, /1

يÇار>1 بÇا دل و كÇار بÇه <دست مÇختصر عÇبارت اين در را سلوك و جذبه جمع
است/ كوتاه كلمات در عالي معاني كردن جمع شاهكار كتاب اين درمييابد/

محلي قدرتهاي تمام رضاشاه بود: چنين تأليفپندصالح زماني جو و موقعيت
مقابله ممكن بهطرق مذهبي نفوذهاي با بهخصوص و كرده سركوب را مردمي و
گÇفته و تÇرسانده دراويش كÇيفي و ي كم نفوذ از را وي مبحث, خلط با مينمود,
اضÇافه را شÇاه كلمة خود لقب دنباله در و ميدانند شاه را خود Âاص اينها بودند:
انتشار ميشورند/ تو بر بتوانند ا گر و ميدانند شاه را "صالحعليشاه" نيز ن Ðاال ميكنند,
و بÇرگشته درويشي از كه قزويني كيوان عباسعلي شيخ حاج مرحوم كتب بعضي
با شمسي 131ì سال در عليهذا بود/ كرده مشوب را او ذهن نيز مينوشت, يه رد
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بهوي را تريا ك قاچاق اتهام ايشان, ارادتمندان از يكي براي خاصي پروندهسازي
يك وجود تا يافت ادامه پروندهسازي سپس و كردند بازداشت را او داده, نسبت
دادگاه در قضيه, قاضي خوشبختانه نمايند/ ثابت گناباد بيدخت در را قاچاق باند
بهدستور شد/ رضاشاه عصبانيت موجب قضيه اين كه داد را متهم تبرÄه حكم جنحه
سپس كردند, رشوه اخذ به متهم را او نموده معلق را قاضي دادگستري وزارت وي,
تبريز, از را هاي عد حتي و نموده تعقيب رشوه دادن بهعنوان را قبلي نيت همان
حÇضرت جÇريانات ايÇن در كردند/ احضار دادگاه به اتهام اين به گناباد و تهران
ديگري و 131ì سال زمستان در يكي كردند: مسافرت بهتهران دوبار صالحعليشاه
ايام همين مقارن و شد توهم رفع رضاشاه از م دو سفر در /1317 سال زمستان در
تأليف را پندصالح صالحعليشاه حضرت 1317 بهار در كلي دستورالعمل بيان براي
شده خود استنباط خطاي متوجه آن مضمون از اطالع با نيز رضاشاه گويا كه  كردند

بود/
نميشدند غافل نيز عادي زندگي و صورت از هرگز معنوي مقام اين با ايشان
بهرفتارست نهي و امر بهترين البته <و بودند: عبارتپندصالح اين مصداق خود و

/ 86 ص پندصالح, /1

مÆثرست/>1  كه

/1394 بيت سوم, دفتر مثنويمعنوي, /2

شگÇرف2 زسÇلطاني جز نيايد مي ژرف معني چنين با صورت جمع

كشاورزي در مهارت و فعاليت
گÇفت مÇيتوان و بÇود نمونه كشاورزي مختلف رشتههاي در ايشان فعاليت
كه كودكي ام اي در دارم بهخاطر ارادتمندان/ و منطقه اهالي تمام براي بود اÔسوهاي
بÇهنام خودشان احداثي قنات چاه) (مادر ليه او چاههاي تا خدمتشان در بار يك
را كÇار طÇرز و قÇنات حفر ادامه نحوه دستور Hشخص ايشان ميرفتيم "صالحآباد"
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در را ايشان برتري و مهارت بود, ص متخص خود كه او و ميدادند خبره بهمÔقني
رگÇههاي وضعيت از و ميآمدند يها قنÔم Hغالب نيز بعدها داشت/ قبول قسمت اين
كÇار ادامÇه نÇحوة مورد در و ميدادند گزارش آن امثال و آب جهش مسير آب,
اسÇتان در يكبÇار كÇه كشÇاورزي مÇحصوالت نÇمايشگاه در ميكردند/ مشورت
آورد دست نÇدارم) بهخاطر كه ديگر محصول يك (و انار شد, تشكيل خراسان

گرديد/ نمايشگاه جايزه برندة ايشان,
پسÇته نÇيز و بÇود ايشÇان تشÇويق به گناباد در زعفران كشت رواج همچنين
و يزد از خبرگاني ايشان شد/ متداول ايشان تشويق با صادراتي محصول بهصورت
فقط (و نبود معمول ناحيه آن در زمان آن تا كه را پسته كاري و آوردند  كرمان
به هي توج ولي داشتند پسته درخت دو يا يك عادت و عرف روي از باغها بعضي
HالبÇغ و كÇرده غرس پسته درخت هزار چند خود و نمودند رايج نميكردند) آن

ميدادند/ انجام Hشخص بود, مشكلي امر كه را آن پيوند
قنوات امور و كشاورزي رشتههاي تمام در ايشان مهارت و كشاورزي فعاليت
گيالن, و مازندران قبيل از كشاورزي مساعد محيطهاي در ا گر كه بود درجهاي در
ولي ميآوردند/ بهدست داشتند دارايي و درآمد آنچه برابر هزارها ميشد عملي
سلطانعليشاه آقاي مرحوم مزار كه داشتند گناباد و بيدخت آباداني بر نظر ايشان
و هستم/" مزار اين خادم "من ميگفتند: بارها و بود آنجا در مربيشان اولين و جد
گناباد, قانع و زحمتكش اهالي به ميخواستند ايشان شدند/ دفن همانجا در هم Gبعد

كنند/ اراÄه فعاليت نمونه
مÇهمان و بÇود) شمسي 1327 سال (بهنظرم كردند مازندران به كه سفري در
اقÇامت بÇابل دونهسر در واقع وي ملكي باغ در بودند, اميرسليماني مشيرالسلطنه
اقÇدام كشاورزي دستورات و باغ در گردش به عادت طبق صبح هرروز داشتند,
مÇرحÇوم امÇر بدو از باغ, خيابان در رفتن راه ضمن صبح روز يك ميفرمودند/
ناله و گفته چاهها شدن خشك و آب نبودن و سال آن خشكسالي از مشيرالسلطنه
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و بودند ايستاده يكباره دادن, گوش ضمن ايشان ميداد/ توضيح بيآبي از را مردم
با آرتزين چاه و كردند عمل دستور همان طبق بزنيد/ چاه همينجا دادند دستور
سه هر و زدند ديگر چاه دو راستا همان در گرديد/ نتيجه زياد فشار و فراوان آب

ديدم/ را آنها Hشخص خود 13êê يا 13ê3 سال در بعدها كه بود آرتزين
بود كرده اصرار و تقاضا ايشان از مشيرالسلطنه مرحوم بعدها شد ذ كر چنانكه
تقديم ايشان به بود وي امال ك رقم مهمترين كه دونهسر در را خود مايملك  كه
مشÇيرالسÇلطنه مÇرحÇوم بودند/ نپذيرفته را وي ر مكر اصرارهاي ايشان ولي  كند,
هم كه شود ديده نيز مازندران در شما فراوان فعاليت است خوب بود: كرده عرض
پÇند هستند, فعاليت كم كه اينجا اهالي هم و شده بركت و محل آباداني موجب
كرده اعطا مازندران اهالي به را طبيعي نعمات خداوند بودند: فرموده ايشان بگيرند/
بÇيشتر آنجÇا زحÇمتكش مÇردم و است كÇويري و خشك گÇناباد مÇÇنطقه است;

دارند/ نياز من بهفعاليتهاي

سياسي و اجتماعي امور در قضاوت
را آن ايشÇان آمÇد, پÇيش كه شمسي 13ê1 سال در ارضي اصالحات مسألة
ايشان از كه امال كي نشدند/ آن به تسليم و راضي عليهذا و ميدانستند شرع خالف
تÇحميل خÇريداران بر گفت ميتوان حتي (و نوشتند سند ديگران بهنام و  گرفته
عملي اعالم چنين كه نگرفتند نيز را آن اقساط و نفرمودند امضا¾ را آن سند  كردند)
خÇالف را عÇمل <چون ميفرمودند: كرد/ جلوه مختلف بهصور افراد در نظرشان
اما نميگيرم, نيز را اصطالحي بهاي اقساط و نميكنم امضا¾ را سند ميدانم, شرع
همان امر اين و بايستم/> Hشخص دولت نيروي مقابل در كه ندارم قدرتي و زوري
از احتراز و ميباشد ممكن آن انجام كه است منكر از نهي و امربهمعروف از ي حد
مطالعه داشتند/ نيز سياسي اجتماعي مسايل در را روش همين ميگردد/ تلقي انظالم
تÇاحدي را مÇطلب آن تأليف انگيزه و زماني موقعيت به توجه و صالح پند دقيق
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ميسازد/ روشن

/ 84 ص /1

و ///> ميفرمايد: داشته, بيان روشني و صريح خيلي دستورالعمل پندصالح1 در
انتظار كه شيعه Hمخصوص و Hعموم مسلمين براي زمان هر در جنگ آداب آموختن
و صراحت اين و است/> الزم دارند را بزرگوار آن ركاب در جهاد و امام ظهور
شرايط چنان در اما نداشتهاند/ بيان زمان آن در مبارزه عيان مد از هيچكس را دستور
است ممكن كه هيجاني از داشتن برحذر و دستور اين نرمش براي ي جو چنان و
پÇندصالح از ديگÇر جÇاي در شÇود, ايÇجاد افÇراد در شÇخصي عÇواطÇف بر مÔبتني
وظيفه از بتوانيد تا و بود بايد مطيع دانسته, محترم را مملكتي <قوانين ميفرمايند:
كه ننماييد دخالت سياست در پرداخته خود به كار بلكه ننماييد تجاوز خود شخصي

/105 ص /2

گرديد/>2 ديگران مقاصد اجراي بهانه و دست آلت مبادا
بÇيان شÇدن دست آلت از دوري بÇراي را سÇياست در دخÇالت عدم درواقع
بودهانÇد/ دراويش از سياسي مختلف گروههاي در دورانها همه در اال و داشتهاند
كه داشتند حضور اعتمادالتوليه و معتمدالتوليه مرحوم مشروطيت انقالب در Âمث
و مكÇاتبات بÇود/ مشÇروطيت مخالف ديگري و موافق يكي كه بودند برادر دو
طÇرف از سÇپس و سÇلطانعليشاه حضرت طرف از انقالب اوايل در كه مطالبي
شده ايراد آنان به خطاب زمينه اين در صالحعليشاه حضرت و نورعليشاه حضرت
و مÇيفرمودند تÇوصيه خÇلق خدمت و برادري و نيت خلوص به را آنان Âك بود
شده حاصل اشتباه) به (ولو نيت خلوص با كه اعتقادي به كردن عمل از را هيچكدام
Ôاختالف فرمود: كه بود پيغمبر(ص) فرمايش به ايشان نظر Hقطع نكردند/ نهي بود,

آزاد خÇود شÇخصي بهاعÇتبار دراويش اينكه ديگر نكته /¹aر ام�) ¾Fعل �(يا اÔمَّ
اما باشند داشته اجتماعي فعاليتهاي مردم به خدمت قصد و نيت خلوص با كه بودند
ممنوع كنند, بهدرويشي منتسب را خود عقيده يا را خود اينكه و درويشي بهعنوان
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و نÇميكردند بيان دستور بهعنوان را مساÄل اينگونه هرگز نيز ايشان خود بودند/
ندارد/ درويشي به ربطي ميفرمودند:

خلوص و عواطف و دل جاي عرفان مكتب كه بود اين از حا كي بياناتشان
ذخيره هيچ كه اباذر باشد/ مختلف است ممكن آن خارجي جلوههاي كه است نيت
مدتي ذخيرة كه سلمان و دارم توكل خداوند به ميگفت: و نميگذاشت منزل در
متوجه حواسش نماز ضمن مبادا تا ميداشت نگه Hاحتياط را سال) يك (بهنظرم

بودند/ عرفان اعالي حد در دو هر گردد, معاش
و دنÇيا انقالبات بايد <البته داشتهاند: بيان چنين را مطلب همين صالح پند در
موقع از و شويم بيدار و نمايد اثر نيز ما در است مشهود موردي هر در كه جنبش
در دنيوي كارهاي در دخالت و دستهبندي و حزب عنوان ا گرچه و كنيم استفاده
را آسايش قدر و بوده انجامبين و زيرك بايد مÆمن ولي نيست بندگي و درويشي
در و بكوشد عمل و توجه در بود كمتر موانع هرموقع و باشد شكرگزار و دانسته

/5 ص /1

مÇوقع" از "اسÇتفاده ايÇن و نÇنمايد/>1 فÇروگذار مÇذهبي اختالفات و شبهات رفع
توأم شدن دست آلت از احتراز و قوانين از اطاعت با شد ذ كر Âقب كه همانطور

بود/ خواهد
اين به نميفرمودند اظهارنظر سياسي Hصرف و حاد مساÄل در ايشان خود اما
و تفكر راه كه بود جهت اين به Hمعن و نداريم" خبري و هستيم ده گوشه "ما كه بهانه
د متعه و مقيد را خود مخلص, پيروان زيرا نبندند, پيروان و ارادتمندان بر را تأمل

ميدانستند/ ايشان اعمال و افكار از بهاطاعت
منسوب خبر به پاسخ, در Hغالب پرسشها بعضي درباره زندگي مساÄل مورد در

/ Ø� م Ôمل Öعا نيا كÔم Ôد بامور ÔrÇÖان /2

هستيد/>2 ما از آ گاهتر دنياتان به كار <شما فرمودهاند: كه ميكردند استناد معصوم به
اين از بعضي, نيز سياسي و مساÄلاجتماعي ميكردند/ امور در ر بهتفك تشويق لذا و
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در نيز بعضي, و ميگرفت قرار شخصي تصميم و تفكر قلمرو در كه بودند قبيل
خÇود تÇقليد مرجع از شريعت قلمرو در ميفرمودند: كه بود شريعت امور قلمرو

كنيد/ پيروي

بهبعد ê1 سال ارضي اصالحات
عمل نحوه اين كه بودند معتقد ايشان اينباره در شد گفته Âقب كه همانطور
ندارد, وجود مصلحتي شرعي خالف هيچ در آنكه از گذشته و است شرع خالف
اين كه ديديم هم Âعم و است ثابت آن بودن مصلحت برخالف بهنفسه امر اين
سقوط زمين, تقسيم و ارضي اصالحات چنين اين نتيجه و رسيد اثبات به نظريه
را وابستگي و گرديد مملكت در خورا كي مواد و كشاورزي فرآوردههاي ميزان

نمود/ زيادتر
گناباد كشاورزان از بسياري كه بهنحوي بود مÆثر مردم افكار در برداشت اين
خاطر بهطيب داشتند, انتفاع امكان يا شده منتفع ارضي اصالحات از عليالظاهر  كه
حرام اين به عمل از كوشيدند مختلف بهانحا¾ و زده پا پشت ظاهري سود اين به
بسياري قنوات ارضي اصالحات انجام بهدنباله كه بودند معتقد ايشان كنند/ اجتناب
و كوشيده استعماري سياست و خارجي تجاري شركتهاي نيز و شد خواهد خشك
در را آب عÇميق چاه صنعتي, فرآوردههاي فروش براي Gبدو تا كوشيد خواهند
و ارتجاعي افكار بهعنوان را آن با مخالفت و گردانند متداول و رايج مناطق تمام
خشك كÇويري كه ايران مناطق غالب در آنكه حال و نمايند قلمداد عقبمانده
خشك موجب عميق چاههاي و است الزم G جد قنات گناباد, در بهخصوص و است
بسياري در ا كنون اينكه ( كما ميگردد ساله هزار چند حتي و قديمي قنوات شدن
مÇواد بÇه آب پÇمپ نÇياز بÇهعالوه است)/ شÇده مشهود نظريه اين صحت موارد
تشديد خارج به را ما وابستگي تكنسين, يك الاقل وجود و يدكي لوازم و سوختني
قÇنوات احياي و احداث ق مشو بايد خود دولت كه بودند معتقد ايشان مينمايد/
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به نياز بدون و الروبي مختصري با و ندارد خرجي ديگر ليه او خرج جز كه باشد
بود/ خواهد جاري سال هزاران تكنسين, و ص متخص

اطالعشان با و ايشان نظريات از الهام با حتي× و بودند مخالف آن با لحاظ بدين
امÇا نÇمودم/ پيشنهاداتي و نوشته وقت ارضي اصالحات به نامه چندين اينجانب
لذا دارد, بينالمللي استاندارد و شده تهيه قبل, از برنامه اين ميرسيد بهنظر چون

است/ بياثر آنها در بحث و نيست تغيير قابل
ذ كر دارم گناباد ارضي اصالحات اجراي از كه خاطره و داستان چند اينجا در

ميكنم:
از مكتبخانه) معلم خداداد مال مرحوم (فرزند نعمتاللهي يحيي× مال مرحوم
داشتند, سراغ او در كه محبتي و نيت خلوص بهواسطة و ايشان زراعتي مباشرين
مكتبخانه در را اوليه دروس كه بهخصوص بود ايشان خاص عالقه و ه توج مورد
بÇهبعد 13ê1 سÇنوات ارضي اصالحات جريان در بودند/ ديده خداداد مال مرحوم
چهبسا (و Gقهر بوده چپ احزاب به وابسته گناباد ارضي اصالحات مأمور لين او

يحيي× الÇم از مشÇاراليÇه مÇيكرد/ اجرا خشونت به را خود مأموريت عمد) بهطور
به را كوثر) (بهنام ايشان ملك از قسمتي تا بياورد را خود شناسنامه كه بود خواسته
حتي و كرد بازداشت را يحيي× مال او نكرد/ اطاعت يحيي× مال ولي نمايد منتقل او
و است حرام بگيريد مالك رضايت بدون كه را ملكي بود: گفته وي ولي زد; شالق

نميخواهم/ ملكي چنين من
حسينآباد قنات دانگ, شش بر زايد زمان بهاصطالح امال ك از ديگر يكي
به متعلق كه قنات اين است/ واقع بيلند نزديك و گناباد شمالي قسمت در كه بود
بÇود/ شده بيآب چاه چند به تبديل و شده باير به كلي بود, بيلند اهالي از دونفر
آن مالكين داشتند, فراواني عالقة كشاورزي و آباداني به كه صالحعليشاه حضرت
مالي امكانات فقدان به ر متعذ آنان اما بكوشند/ آن احياي در كه كردند تشويق را
بÇهلحاظ ايشÇان كÇنند/ آبÇاد و بÇخرند را آن كÇه كÇردند خواهش ايشان از و شده
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از نÇيز ليه او مالكين اينكه بهقصد همچنين و باير زمين يك احياي و آبادكردن
اينكه مشروطبر بخرند را ملك دانگ سه شدند حاضر گردند, متمتع آن احياي
خويش كار با هزينه از را خود سهم آنان كنند, كار قنات در ديگر دانگ سه مالكين
را زراعت و بپردازند پول خريداري دانگ سه به نسبت نيز ايشان و نمايند جبران
قÇنات و شد اقدام طريق بههمين دهند/ انجام شرايط همين با و نحو بههمين نيز
تكميل قنات آباداني آنكه از قبل فانه متأس شد, جاري مختصر آبي و گرديد احيا¾
به را ايشان به متعلق دانگ سه Hالزام و رسيد سر ب مخر ارضي اصالحات  گردد
زمين و آب بودند, شريعت آداب به ع متشر كه نفر دو اين فروختند/ قبل مالكين
كه داشتند اجتناب خواندن نماز و گرفتن وضو از آنجا در و كرده ي تلق غصبي را
از صالحعليشاه حضرت اينكه تا بود/ آنها زياد زحمت و مشقت موجب امر اين
و هستيم راضي شما نماز و وضو به كه دادند پيغام آنان به و شدند مطلع جريان اين
و نمودند مراجعه كرد, فروكش ارضي اصالحات هذيان و تب كه Gبعد آقايان آن

كردند/ خريداري را ايشان سهم شرعي بهصورت
سابقالذ كر حسينآباد مانند هم آن كه حسنآباد بنام بود ملكي ديگر مورد
كه بود زماني اسماعيل مرحوم آنجا مباشر بود/ آباد و دانگ شش بهصورت منتهي×
ميداد/ انجام ايشان براي نيز ديگري محاسباتي كارهاي حسنآباد مباشرت از غير
او بÇهنام را سÇهدانگ انتقال سند و گرفته را او شناسنامة ارضي اصالحات مأمور
بود/ گرفته او از انتقال سند هزينه بابت تومان چند و سي مبلغ و كرد امضا¾ و تنظيم
حÇضرت مÇحاسبات در را مÇرقوم مÇبلغ حسابها صورت تقديم موقع در مشاراليه
را مÇا ملك گفتم او به خنده با فرمودند: حضرتش خود بود/ آورده صالحعليشاه
داد: جواب مينويسي? ما پاي هم را محضر خرج تو و كردهاند منتقل و داده بهتو
اين من از كه است دولت زور منتهي شماست خود مال هم باز ندارم ملكي كه من
بنابراين افتاد, گردنم به خرج اين هستم شما كار صاحب من چون و گرفتند را پول

كرديم/ قبول را هزينه همة فرمودند: ايشان نوشتم/ شما محاسبات پاي
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ايشÇان بÇهدست كÇه گÇناباد پسكلوت در بود قناتي مورد در نيز ديگر مورد
ارضي اصالحات و شده زراعتي ملك مختصر به تبديل گرديده, زياد آن آباداني
طÇبق كÇه انتقال اين از بعد م محر لين او بود/ كرده منتقل آنجا زارعين به را آن
نÇه و واعÇظ نه بودند, كرده برقرار سوگواري مجالس زارعين, ساله, همه معمول
را علت نگراني و تعجب با آنان نشدند/ حاضر مجالسشان به دهات ساير از مستمع
آب چون كه دادند جواب گرفتند قرار پرسش مورد كه كساني همه بودند/ پرسيده
نميشويم/ حاضر شما مجالس به است حرام شما چاي و است غصبي شما زمين و
مÇيكرديم ر صوÇت ما كردند: عرض رسيده, صالحعليشاه حضرت خدمت زارعين
و است صحيح و شرعي آن اجراي بنمايد امري مملكت رهبر و رÄيس همينكه
خودمان بايد كه فهميديم ا كنون اما بينديشيم آن بودن شرعي در خود ما نيست الزم
كÇه فÇرماييد قÇبول شÇما نيست, حالل مال اين كه ميفهميديم و ميكرديم ل تعق
اين بعدها و فرمودند قبول ايشان كنيم/ تقديم ساله هر مبلغي ملك اجاره بهعنوان

نمودند/ اقدام ملك همان شرعي خريد به نيز زارعين
براي كه دادند اطالع ايشان به اسناد, تنظيم و ارضي اصالحات انجام از بعد
شرع خالف را عمل چون فرمودند: ايشان كه نمايند اقدام ملك انتقال اسناد امضاي
در مقاومتي كه ندارم قدرت اما مخالفم دولت عمل با و نميكنم امضا¾ Hرأس ميدانم
نيز اصطالحي بهاي اخذ از ميدانم نامشروع را عمل چون و دهم انجام آن برابر
اث ور ايشان نظر از بهتبعيت كه نگرفتند را اقساط وجه بههيچ نيز Gبعد دارم/ امتناع

ننمودند/ اقدام اقساط اخذ به نيز

سلطاني مزار به عالقه
سلطانعليشاه حضرت بزرگوارشان جد مدفن كه سلطاني مزار به نسبت ايشان
لذا و كشيدند زيادي زحمت آن تكميل و تأسيس در و داشتند ي خاص عالقة بود
همانطور و ميگرديد آن امور به رسيدگي صرف ايشان شريف اوقات از بخشي
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اتÇاق ابÇتدا در مÇزار اين ميخواندند/ مزار" "خادم را خود بارها شد ذ كر Âقب  كه
درنظر ابتدا همان از نورعليشاه حضرت گورستان/ مجاور تپهاي در بود  كوچكي
موضوع اين در ي خاص يت جد و كنند درست مزار آن براي وسيعي صحن داشتند
و زده بÇاال را آسÇتينها بÇنا تأسÇيس هنگام به ايشان خود چنانكه ميدادند نشان
و نÇداد كفاف ايشان عمر اما ميكردند/ بنايي (سمبوليك) نمادي بهطور هرروز
بÇنا احÇداث در HخصÇش نيز ايشان دادند/ ادامه را روش آن صالحعليشاه حضرت
حÇضرت مÇرحÇوم نÇوه كÇه سÇلطاني سÇلطانعلي آقÇاي چÇنانكه مÇيكردند شركت
وقÇتي كÇودكي هÇنگام بÇه دارنÇد خÇاطر بÇه كÇه ميكنند نقل هستند سلطانعليشاه
كنار را عبا آورده تشريف صالحعليشاه حضرت بزنند گنبد مزار براي ميخواستند
كردند/ ايي بن خودشان را گنبد آجرهاي آخر رديفهاي ا بن استاد يك مانند و  گذاشته
اين بهدست دست و بسته صف بام پشت تا پايين از هم خويشاوندان و اقوام همة
خود را آجرها آخر رديف و ميدادند بام پشت تا را آجر و گل يكي آن به يكي
كه هم ارادتمندان ديگر ايشان تبع به ميگذاشتند/ هم روي صالحعليشاه حضرت
از جويند/ شركت بنا اين تأسيس در كه ميكردند عالقه اظهار ميآمدند بهبيدخت
ت دÇم گاه كه ميآمدند بيدخت هروقت هم حاÄري عبداهللا شيخ آقا مرحوم جمله
ميكردند/ بنايي و گذاشته كنار را عبا ايشان مانند ميكشيد طول ماه شش اقامتشان
شوكت مرحوم جمله از بود/ منوال همين به وضع ميآمدند كه هم غريبه مهمانهاي
و نÇورعليشاه حضرت خدمت ارادت اظهار و بود فهميدهاي مرد كه اعلم الملك
نورعليشاه آقاي حضرت سراغ كه سفرها از يكي در ميكرد, صالحعليشاه حضرت
سالم از پس آمد خدمتشان آنكه از پس ميگيرد را صالحعليشاه آقاي حضرت يا
و زده باال را آستينها نيز وي هستند بنايي مشغول ايشان ميبيند وقتي احوالپرسي و
ساختمان در كه داشتند شوق ارادتمندان همة ترتيب بدين ميكند/ شركت بنايي در
همه نيز ايشان و كنند شركت بود دل ساختمان و نبود گل ساختمان واقع در كه مزار

ميكردند/ سهيم ساختمان اين بناي در را آنان
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ديدار آخرين
نوشتم كه همانطور ميكنم/ اشاره نيز ديدار آخرين به سطور آخرين اين در
مأنÇوس ايشÇان بÇا و داشتند خاص مهري و عالقه حاÄري هادي آقاي مرحوم به
به هم با كه كرد پيشنهاد من به حاÄري مرحوم شمسي 13êë سال اوايل در بودند/
كوتاهي ت مد از بعد كنم/ قبول نتوانستم داشتم كار چون برويم/ ايشان خدمت  گناباد
سÇال عÇاشوراي و تÇاسوعا تعطيل از كه رسيد بهخاطرم فكر اين چگونه نميدانم
بليت حاÄري, آقاي با تماس از بعد لذا بروم/ گناباد به و كنم استفاده قمري 138ì
از بعد بالفاصله هم مشهد از گرفتم/ نفر دو براي مشهد تا هواپيما برگشت و رفت
بÇودند/ روضÇه مجلس در حضرت آن شديم, وارد وقتي رفتيم/ گناباد به زيارت
وسيلهاي چه به كه بود اين كردند كه سÆالي لين او احوالپرسي, از بعد آمديم كه منزل
هÇواپÇيما بÇليت دو مÇن كردم: عرض است/ داده كسي چه را بليت پول و آمديم
مÇن را بÇليت دو هÇر پÇول نگيري, حاÄري آقاي از را آن پول فرمودند: خريدم/
رحلت از بعد خورد/ تكان من دل روز دو آن در كردهام//// احضارتان من ميدهم,
مذهبي محاسبات در را بليتها پول ديديم ربيعالثاني) (ماه بود بعد ماه دو كه ايشان
دفن از بعد روز ما كه بود نا گهاني چنان ايشان رحلت متأسفانه كردهاند/ حساب

شديم/ گناباد وارد



ل اثردعاوتوس

مÇجموعه عÇليشاه صÇالح آقÇاي حÇضرت دانشÇمند فÇرزندان از يكÇي تÇÇابنده اهللا نÇÇعمت دكÇÇتر آقÇÇاي /1
ايشان خاطرات دفتر از Hعين كه نوشتهاند را فوق ه توج جالب خاطره دو آنها ميان از كه دارند يادداشتهايي

بيفزايد/ توفيقشان بر خداوند ميشود, نقل

تابنده1 اهللا نعمت دكتر آقاي خاطرات

قÇوام دكÇتر آقÇاي و شÇهرستاني دكتر آقاي و شهيدي دكتر آقاي كه ديروز
باالخره آمدند, ما منزل به تابنده آقاي حاج د مجد معاينة و مشورت براي نصيري
ايشان يرقان كه دارد زيادي احتمال گفتند: مطالعه و دقت روز پانزده حدود از بعد
با را ديشب و شدم شكسته دل و ناراحت بسيار باشد/ لوزالمعده ضايعات به مربوط
زيادي ه عد و هستم آقا حضرت حضور در كه ديدم خواب خوابيدم/ زياد نگراني
درمان فرمودند: بودم, شده ل متوس ايشان به كه من به نشستهاند/ محضرشان در هم
از پريدم, خواب از التهاب و ناراحتي ت شد از دعاست/ فقط تابنده حاج  كسالت
بيتاب و منقلب ديدم, ديشب كه خوابي و معالج پزشكان ديروز مشورتي جلسه
و رفتم تابنده آقاي حاج اتاق به سحر روزه, همه معمول مطابق حالت اين با و بودم
كردم گريه به شروع بلند صداي با بياختيار و مقدمه بدون صحبت لحظه چند از بعد
هم ايشان ببينم/ حال اين در را شما كه ندارم طاقت و نميخواهم من ميگفتم: و
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حدود شد/ خوب حالم ديگر هستم, ممنون و متشكر خيلي گفتند: و شدند منقلب
آقÇاي حÇاج از زيÇارت از بعد و آمدند ديدن براي لي تفض آقاي بعد يكساعت
تÇابنده دكÇتر مÇرا حÇال امروز كه دادند جواب ايشان پرسيدند/ را حالشان تابنده,

است/ خوب حالم ديگر الحمدهللا و كرد خوب
و آمÇد بÇيدخت از مسÇافري جÇريانات ايÇن از بÇعد ساعت چند فقط امروز
به جمعه <سحر فرمودهاند: مرقوم آن در كه آورد برايم آقا حضرت از مرقومهاي
خوب چه و بخواهي آنجا از ميكني طلب كه را آنچه و شوي ف مشر ر مطه حرم
چÇيزي او جÇز و شÇوي ف رÇمش بÇتوانÇي جÇمعه سحر هر بعد به اين از كه است
و ديشب حاالت و افكار ظاهركننده و بيانگر كه را صريح مرقومه اين نخواهي/>
نميتوان ديگري چيز بر قلوب بر آ گاهي و كرامت بر جز است, من خواب نيز
بهبودي بر تأ كيدي همه فرمودند, تابنده آقاي حاج سحر كه بياناتي و كرد حمل
به و انشا¾اهللا دارم اطمينان و شده كاسته خيلي ناراحتيم و نگراني لذا و است ايشان

شد/ خواهد مرتفع Âكام و زودي به ايشان كسالت ال×هي لطف

قلوب ارتباط
از كه كردهاند تعيين مبلغي آن در كه داشتم مرقومهاي آقا حضرت از ديروز
تÇنگدستي بÇا كه دانشمندان و محترمين از ديگر يكي به و بگيرم ممتحني آقاي
امروز و گرفتم ممتحني آقاي از را مزبور مبلغ ديشب كنم/ تقديم ميكرد زندگي
داشتند, سادهاي بسيار زندگي كه ايشان اتاق وارد رفتم/ وي منزل به عجله با صبح
حÇضرتشان, از و كÇردند لطÇف اظÇهار خيلي هم ايشان كردم/ ادب اظهار و شدم
حÇضورشان و آوردم را پول پا كت گذشت كه لحظهاي چند كردند/ احوالپرسي
را خانه اهل از يكي Gفور ايشان آقاست/ حضرت مرحمتي كه گفتم و كردم تقديم
خÇودداري بردنش از Âفع ببرند, بود قرار كه را قاليچهاي آن گفتند: و زدند صدا
كه دادند دستور بردهاند, را قاليچه قبل لحظه چند كه گفتند ايشان به وقتي و  كنند/



223 ل دعاوتوس اثر

مجبور امروز كه گفتند بنده به بعد برگردانند/ را قاليچه كه بگويد و برود كسي Gفور
كه است آقا حضرت بندگان كرامات از اين و بفرستم فروش براي را قاليچهاي شدم

ميشتابند/ افراد كمك به لحظات شديدترين در
گرفتاريهايشان از هيچگاه و هستند كمنظير طبع مناعت در بزرگوار سيد اين
فقرا از كه وجودي با و نميجويند استمداد هيچكس از و نميكنند اظهار بهاحدي
در كه تي مد از بعد هستند/ وارسته و درويش Âعم و عالقهمندند Hقلب ولي نيستند
كÇه كسÇي ميشدم خارج منزل در از كه وقتي كردم/ خداحافظي بودم, خدمتشان
مÇنزل بÇه بÇود, بÇرده كÇه را قÇاليچهاي و شد خانه وارد داشت بغل زير قاليچهاي

بازگرداند/
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بيدختي سعيدي حسين آقاي نوشتة

و ديÇني امÇور تÇغييرناپذير و شديد رعايت بزرگوار آن مشخصه صفات از
مÆثر را مانعي هيچ واجبات از اعم شرعي تقيدات انجام در كه نحوي به بود شرعي
هرچقدر (مهمان بخوانند وقت ل او در را مغرب نماز بودند د مقي Âمث نميدانستند/
فضيلت درك مانع بود, شده وارد دقيقه همان ولو مغرب ل او در ا گر عزيز و محترم
ل او نماز به خويش وتقيد عالقه و مطلب بيان با ايشان و نميشد نماز وقت ل او
هÇمه آن با و ميبردند/ تشريف نماز براي و كرده ترك دقايقي را مهمان وقت,
تأخÇير ديÇني امÇور و وظÇايف دقÇيقهاي مÇهماننوازي و اخالقي نزا كت و ادب
صفات از ديگر داشتند/ باورنكردني و عجيب ل تحم و حوصله و حلم نميشد)/
خÇويش, مÇعتقدات و خÇود به راسخ اعتماد و اراده قدرت از: بود عبارت ايشان
خودداري دشمنان, و مخالفين با مدارا فقرا, به عميق محبت و دوستي در استقامت

و شريفه: آية بر بنا ايشان خود كه اعمال و افكار شگرف حافظة و نگهداري راز و

(سورة كن توكل خداوند بر كاركردي آن قصد كه هنگامي و كن مشورت آيد, پيش كه كاري در ايشان با و /1
/(159 آيه عمران, آل

كÇرد, مشÇاوره ل او بايد ميفرمودند: ,1/// اهللا Ò� ع Öوكَّلت ف تÖم زع ا ذ× اف رÖم  Öاال ß| ÖمÔه Öر او ش×
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محال ميشد, اتخاذ تصميمي يا ميفرمودند مطلبي ا گر گرفت/ تصميم Hشخص سپس
كرده فكري القاي خاصي منظور به بتواند كسي و كند تغيير ديگران دلخواه به بود
كÇند/ عÇوض شÇخصي يÇا مÇوضوع بÇه نسÇبت را ايشÇان سنجيده و پخته عقايد و
زحمتكشي و پركاري اجتماعي, اوضاع و آينده صحيح تشخيص و دورانديشي
نامههاي پاسخ بر اضافه بهطوريكه بود ل تحم غيرقابل عادي فردي براي Hواقع  كه
و فقرا و اقوام امور به رسيدگي و بود ايشان خود خط به همه كه مختلف افراد د متعد
دقÇيق سÇركشي غÇيرهم و ساختماني و عمراني كار چندين به روزانه  كشاورزان,
و مردم به دلسوزي و محبت از حا كي بزرگوار آن رفتار و گفتار تمام ميفرمودند/

بود/ آخرت و دنيا سعادت دستور و معنوي امور و زندگي راهنمايي
همگان بر تسلط اين مجامع در همواره و داشتند حاضرين بر معنوي تسلط
و كÇرده ل متحو را حاضرين حاالت و روحيه كلمه يك با گاهي و بود محسوس
ايÇن يكÇايك نشÇاندهنده كÇه وقÇايعي و خÇاطرات مÇيفرمودند/ ايجاد معنويتي
ذ كر به لذا و ميانجامد كالم تطويل به آنها ذ كر كه دارم نظر در است, مشخصات

ميكنم: بسنده زير خاطرة
جÇماعت نماز فيض درك منظور به پنجشنبهاي روز 1330 سال تابستان در
از يكÇي اتÇفاق به ايشان, نماز از بعد گهربار سخنان استماع و جمعه روز و شب
بÇه مشهد, وقت شهردار اقبال, عبدالوهاب مرحوم با همراه بزرگوار آن فرزندان
فÇقر به ف تشر مشتاق و دستگيري طالب بود تها مد ايشان فرزند رفتيم/ بيدخت
خواستار و نمود طلب اظهار سفر آن در هم اقبال, آقاي راننده محمود, و بودند
سلطانعليشاه آقاي مرحوم مقبرة سر در پنجشنبه عصر شد/ دستگيري و راهنمايي
عÇجيبي عÇالقة ثÇراه طÇاب صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت مرحÇوم كه ه, سر س قد
حÇضرت روضة جلسه در شركت از بعد داشتند, آن عظمت و شكوه و بهعمران
صÇبح فÇردا فÇرمودند: مÇنزل بÇه مراجÇعت هنگام الكونين(ع) مولي سيدالشهدا¾

نمايد/ آماده فقر به ف تشر براي را خود نورعلي(فرزندشان)
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به آفتاب اول تا و بيدار شب نيمه از بعد 3 يا 2.ë ساعت عمر تمام در ايشان
و قلبي ارادت و اخالص كه فقير داشتند/ اشتغال قراÄتقرآنمجيد و نماز و عبادت
مÇعروض مÇطالبي تÇلويحي اجÇازة بÇا گاهي و دارم و داشته بزرگوار بدان عميقي
Gفور ايشان گفتم/ سخني خود با نشنوند ايشان بهطوريكه آهسته آهسته ميداشتم,
هÇم معنوي دستگاه اين در مبادا كردم: عرض گفتيد? چه شما فرمودند: برگشته,
گرفتند قرار لطف مورد و فردا به اميدوار آقازادهتان نباشد; بياثر ظاهري بستگي
جلب منظورم نداشتم, عقيدهاي چنين (خود شكست دلش راننده آقا محمود اين و
تغيير چنان روحاني شخصيت آن حالت بود)/ محمود به نسبت حضرتشان ه توج
ي خاص عنايت و خود ظاهري قرابت وجود با كه شدند برافروخته گونهاي به و  كرد
ممتاز و خاص معنويت همان با سپس شدم/ نگران بسيار داشتند, بنده به ايشان  كه
با و ميگرديم/ شكسته دل دنبال ما فرمودند: كرده, جمعيت به رو نوراني قيافه و
كه زيادي جمعيت فرمودند/ فارغ و خارج نگراني از هم را بنده بار مالطفت نگاهي
و برخÇاسته دل از كه مطلبي شنيدن و ملكوتي چهرة آن زيارت از بودند حاضر
و افتادند گريه به همه نيست/ گفتني كه كردند پيدا حالتي بود, نشسته دلها بر الجرم
رفت/ متر صدها تا پا كش(ع) آل و ا كرم(ص) رسول بر صلوات و گريه صداي
افتاد/ متقي بزرگوار آن پاي به كرده, پيدا معنوي و خالص حال نيز راننده محمود

بيا! فردا هم شما شدي, آماده حاال فرمودند: كرده, بدو مهربار و عميق نگاهي
و موفق بزرگوار آن مستقيم صراط از پيروي در را ما تبارك و تعالي خداوند

تعالي/ انشا¾اهللا بفرمايد, مÆيد



خاطراتيازاسفارحضرتآقايصالحعليشاه

شد/ تلخيص كمي كتاب تناسب به كه بود اين از لتر مفص راد شفيعيان دكتر آقاي خاطرات /1

راد1 شفيعيان حسن دكتر آقاي نوشتة

ايشان حضرت اسفار از برخي به است مربوط ميشود, ذ كر Âذي كه خاطراتي
داشتم: حضور شرف نيز بنده  كه

حضرتش شمسي) 1332.12.21) قمري 1373 رجب ششم جمعه روز Ç 1
اطÇبا¾ فÇرمود/ حركت حيدريه تربت سمت به ناچار و گشته ادرار احتباس دچار
شÇد, داده تشÇخيص پÇرستات ظم ع بيماري علت چون ولي انجام, را الزم درمان

دانستند/ عمل در را قطعي عالج و دانسته موقتي را درمان Hفق مت اطبا¾ آقايان
Gبعد كه شد قرار و بود بهتر حالشان و فرموده مراجعت بيدخت به آن از پس
نوروز عيد ايام در كه بود معمول چون و فرمايند اجالل نزول تهران به عمل براي
از تلگرافÇي ميشدند, حضور شرفياب همشيرهها و اخوان آقايان از زيادي ة عد

16 چÇهارشنبه شب در الحكما¾ معين آقاي مرحوم ارشد ذ كور فرزند نور(نورالحكما¾) علي دكتر آقاي /2
كرد/ ترك را فاني سراي (1380 الثانيه جمادي 17)1339 آذر

كه رسيد نور2 علي دكتر آقاي مرحوم براي تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب
بÇيدخت بÇه مسÇافرت از عÇيد بÇراي آقايان است خوب بود, شده توصيه آن در
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از و كرده عرض تلگرافي نور دكتر آقاي هم دليل همين به و فرمايند صرفنظر
تهران به درمان براي آيا كه بودند كرده استعالم و استفسار مبارك حال سالمتي
شد داده بهبودي مژده بعدي تلگراف در ميروند/ خارج به يا ميشوند تشريففرما
بيدخت از 1333 ماه فروردين سوم سهشنبه روز عصر و عود بيماري Gد مجد اما
نسبت ادرار, احتباس شديد كسالت وجود با و شدند تهران وارد قطار با حركت,
پر قبل ساعتها از را راهآهن ايستگاه سالن و سكوها تمام كه مستقبلين به كليه

فرمودند/ عنايت اظهار بودند,  كرده
تÇابنده آقÇاي جناب خدمت در علينور دكتر آقاي جناب فاق ات به بعد روز

بÇيدخت بÇه هÇم را نÇوروز عÇيد كÇه خÇود ساله هر معمول طبق سليماني امير مشيرالسلطنه آقاي مرحوم /1
راه بين در ايشان حامل اتومبيل به بيدخت فرسخي پنج در و حركت بيدخت سوي به قبل روز سه از ميرفتند
و مÇيكنند مراجÇعت همانجا از ايشان ركاب التزام در نموده, عمره به بدل را حج Hاصطالح و كرده برخورد
آمÇد و رفت شÇهر ايÇن تÇا مÇوقع آن در كه قطار با همراهان و آقا حضرت بندگان شاهرود در گفتيم چنانچه

ميرسند/ زودتر ساعت چند كه ميآيند سواري با مشيرالسلطنه آقاي و حركت تهران به ميكرد

بيمارستان تا مشيرالسلطنه1 آقاي مرحوم منزل از را مباركشان ركاب التزام افتخار

آقاي مرحوم خدمت در قمري 1314 سال در و متولد قمري 1301 سال در فريدوني احمد آقاي مرحوم /2
ديماه 26 جمعه شب تاريخ در و قدم ثابت لحظه آخرين تا و شده فقر به مشرف حاÄري عبداهللا شيخ حاج

عليه/ رحم¹اهللا نمودند, رحلت قمري 1389 سال القعده ذي هشتم با برابر شمسي هجري 1348

دعوت عيادت براي الملك لقمان دكتر از نيز فريدوني2 آقاي مرحوم داشتيم/ مهر
بودند/  كرده

لقمان دكتر آقاي مرحوم برخورد طرز از مختصري شرح حقير راه, بين در
ايشان ظاهري اطالع براي بود پزشكي سÆاالت در خشكي Hنسبت مرد كه را الملك
در حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حاج آقاي مرحوم كسالت در اينكه آن و كردم عرض
ايشÇان از المÇلك لقÇمان دكÇتر آقÇاي مرحوم شد, ايشان از كه پزشكي سÆاالت

بزرگي!): شخص چه از و بيجايي سÆال (چه پرسيدند
ميخوريد? عرق شما Ç

حلم همان با بروند در كوره از اصطالح به اينكه بدون شيخ حاج آقاي مرحوم
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فرمودند: خود, ذاتي متانت و
ميكنيم/ عرق نه, Ç

كرد: سÆال د مجد Gبعد
ديابت بيماري دچار شما كه بود اين دكتر آقاي مقصود (و داريد? قند شما Ç

هستيد?)
فرمودند: قبلي, ذهن از خالي Hواقع و حوصله همان با ايشان باز

باشد/ منزل در كيلو دو يكي شايد Ç
كرد: عرض دررفته, كوره از الملك لقمان دكتر آقاي مرحوم جا اين در

نميكنم/ شوخي شما با من Ç
فرمودند: هم ايشان

گفتيم/ ي جد هم ما Ç
كه بود اين براي رساندم مباركشان عرض به راه طول در كه را رفتار نحوة اين
هم چقدر كه ديدم بعد و باشند مسبوق را مرد اين با برخورد نحوه ايشان نيز Gظاهر

بود/ بجا
كرده معين ايشان معاينات براي را اتاقي رسيديم, كه بيمارستان به حال هر در
اين در شوند/ بستري باشد الزم چنانچه و آمده عمل به معاينه آنجا در كه بودند
آقايان گرديد/ شرفياب مبارك حضور و رسيده هم الملك لقمان دكتر آقاي موقع
در مÇدتها ( كه بنده به را رويش دكتر بعد بودند/ شرفياب و ايستاده اتاق در نيز
گفت: كرده, داشتم) آمد و رفت ايشان سرويس در و انترني سمت سينا بيمارستان

دارند? كار چه بودند) ايستاده اتاق دور تا دور Hتمام ( كه آقايان
شدهاند/ جمع آقا حضرت مبارك حال از اطالع كسب براي كردم: عرض

حالي شرح نوشتن مشغول حقير و رفتند بيرون همه بيرون/ بروند گفت: وي
شدم/ كردند, سÆال دكتر آقاي  كه

ضمن در الملك لقمان دكتر سÆاالت به پاسخ در روز آن كه مساÄلي جمله از
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دوره <در كÇه بÇود ايÇن فÇرمودند حÇقير بÇه خطاب خود بيماريهاي سوابق ذ كر
ما كه كردند فكر تمام كه قسمي به افتاديم مرگ حال به گرفتيم, وبا كه شيرخوارگي
و بÇودند درس مشÇغول كه شهيد آقاي حضرت مبارك حضور ميروند مردهايم/
مÇنزل به شده بلند و كرده تمام را درس ايشان كرد/ فوت ه بچ كه ميكنند عرض
نگاهي كرده بلند و برداشته را ما قنداق بودند, زاري و گريه مشغول همه كه آمدند
بÇعد هم ما و است خوب حالش و نمرده كه ه بچ اين بودند: فرموده بعد و  كرده

شديم/> خوب
كÇه فÇرمودند دسÇتور شدم, شرفياب حضورشان كه 33.1.1ë يكشنبه روز
كه شدم ه متوج Gفور بنده كنم/ تقديم نوشته فرانسه به را ايشان پزشكي حال شرح
رفته تهران بيمارستان به ايشان امر برحسب بعد و دارند را خارج به مسافرت قصد
جذبي آقاي حاج جناب جراحي عمل در وثوقي دكتر آقاي جناب خدمت در و
بÇود, رضÇايتبخش كه عمل خاتمه از پس Gفور را نتيجه و شركت علي) (ثابت
حÇاج جناب قبل, روز صبح كه كنم عرض بايد Hتوضيح رساندم/ ايشان بهعرض
استدعا دل ته از و اخالص نهايت با و شده مبارك حضور شرفياب جذبي آقاي
وعÇدة لبخند با ايشان ولي بكنند مبارك حال سالمتي قرباني را ايشان كه  كردند

فرمودند/ عنايت ايشان به سالمتي
از قمري) 1373 ذيالقعده م سو با (برابر شمسي 1333 تير 13 تاريخ در - 2
نزول تهران به هواپيما با سالمتي به بودند, كرده خارج به معالجه براي كه سفري
بود غصه و رنج با توأم كه ايشان روزه 80 سفر ترتيب اين به و فرمودند/ اجالل

يافت/ پايان
در تهران در توقف ايام در ژنو از مراجعت از پس كه گهرباري فرمايشات از

بود: اين فرمودند, (33.ë.22 جمعه (روز فقري مجالس از يكي
ولي دارد وجود مردم همه وجود در انساني حيواني, نباتي, مختلف <مراحل
اشÇخاص ÂثÇم مÇيكند; تÇظاهر بÇيشتر حيوانÇي صفات از يكي در Âمث كسي هر
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نÇحو هÇمين به و ميباشند قاطر صورت به حيواني صفت در چموش بهاصطالح
مختلف حيوانات صورت به را اشخاص كه رفته راه سالكين و صفات/ ساير است
هÇر در البته ميبينند; آنها در را حيواني صفات كه است همين مقصود ميبينند,
سÇاير از بÇهتر او دنÇبه گوسفند در Âمث دارد, وجود هم خوب صفت نيز حيواني
و بود دارا را خوب صفات تمام ا كرم(ص) رسول حضرت چون و اوست جاهاي
پس است, صÇفت آن داراي كه است سوار مركبي بر كسي هر چون حقيقت در
يا و گوسفند دنبه شبيه او دنبه Âمث كه بود سوار مركبي بر ا كرم(ص) رسول حضرت
صفات ساير همينطور و ميباشد اسب خوب صفت كه اسب يال به شبيه او يال

مختلف حيوانات خوب صفات تمام جامع كه بودند سوار مركبي بر آن در كه است پيامبر معراج به اشاره /1
بود/

ميگويند اسداهللا را امير(ع) حضرت ا گر يا و است1 بوده دارا را حيوانات خوب
تÇمام از شÇير در شجاعت اين و بوده ايشان وجود در كه است شجاعتي بهعلت

است/> بيشتر حيوانات
فرمودند: نيز ازدواج امر به راجع

و زن دو براي كردن عدالت زيرا گرفت, زن يك از بيش حتياالمكان <نبايد
جايز را زوجات د تعد س مقد شرع كه مواردي در فقط و است مشكل خيلي بيشتر
آنهايي و كرد تجاوز نبايد هم زن چهار از البته ندارد; مانعي زن دو گرفتن دانسته,
و ميدانند جايز را زن نه تا و كرده استناد (ص) رسول حضرت زوجات تعدد به  كه

آن پس ; اعÇ×ب Ôر و ل×ثÇÔث و ×� Öثم ¾ا النس× ن م ÖمÔكل ط×اب م×ا وا ÔحكÖانف كه: نسا¾ شريفة سورة در 3 آية به است اشاره /2
تا/ چهار و تا سه و تا دو است, وپا ك نيكو را شما كه درآوريد خود ازدواج به را زنان از  كس

و سه و دو و كرده تلقي جمع به را 2 ب×اع Ôر و ل×ثÔث و ×� Öثم ميفرمايد: كه را شريفه آيه
زيرا: ميكنند/ اشتباه گرفت, ميتوان زن نه ميگويند: و نموده جمع هم با را چهار
در زوجÇات د عدÇت ÁوÇاص داشتند زن نه (ص) رسول حضرت كه زماني در Áاو
ايÇن بÇه و داشتند زن هم بيشتر حتي و چهل تا سي گاهي و نبود محدود اعراب
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شريفه آيه كه موقعي كه گفت بايد هم بعد بود/ هم كم موقع آن در زن نه ترتيب
البÇته و گÇرفتند Gبعد اينكه نه داشتند را زن نه ايشان شد, نازل زنها عدة به راجع
هÇم آنها طالق و نميشود ماسبق به عطف قانون كه گفت بايد امروزيها بهقول
شوهر اينكه نه بودند آنها سرپرست حضرت حقيقت در و نبود/ جاÄز دليل بدون
د دÇتش آنÇها بÇا هÇم گÇاهي مÇيكردند/ فراهم را تمام خاطر رضايت معهذا باشند,
ماه يك مدت عمر دختر و ابوبكر) (دختر عايشه با يكمرتبه حتي و ميكردند
رفته, خود دختر ديدن به عمر روزي اينكه تا نميرفتند آنها منزل به و كرده قهر
مÇا مÇنزل بÇه است تي دÇم حضرت كه گفت پرسيد/ را علت و است كسل كه ديد
قول عمر چيست? ما تكليف نميدانم گفتهاند, طالق را ما نه و نميآورند تشريف
عÇرض را قضيه شده, شرفياب حضرت خدمت به و كند معلوم را حقيقت كه داد
تا نرويم آنها پيش يكماه مدت كه گرفتيم تصميم ما كه فرمودند حضرت  كرد/
رفت/ خواهيم آنها منزل به فردا از و گذشته روز نه و بيست حاال و شوند تربيت
را زنها وقت هيچ حضرت ولي داد, زنها به را خبر اين آمد و شده خوشحال عمر

است/> بوده تربيت براي ميكردند هم قهر ا گر بلكه نميزدند  كتك
از پس (137ê الحÇرام مÇحرم نÇهم بÇا (برابر 33.ì.17 چهارشنبه روز در و

فرمودند: دولتسرايشان در روضه خاتمه
طف <واقعه فرمودند: بعد و شد/> شروع عثمان قتل زمان از نزاع ة ماد Gظاهر>
لحاظ هر از و ندارد نظير هم ابد تا و داد رخ دنيا در كه بود واقعه بزرگترين و تنها
شفقت رحم, مظلوميت, بردباري, صبر, اطاعت, صداقت, بود/ ممتاز خود نوع در
جور, ظلم, ايمان, نداشتن بيديني, شقاوت, طرف; يك در حسنه خصال تمام و
در و گÇرفتند قرار هم مقابل در ديگر, طرف در نفساني رذاÄل تمام و بيرحمي
پيدا خوبي آنچه تمام و نشده پيدا قرينهاي حال به تا باال صفات از يكي هر مقابل
و عالم بعدي انقالبات تمام حتي دارد/ وجود حسيني سياست در اصلش ميشود,
حسÇيني سÇياست در را آن دسÇتور و اصلي عامل ميتوان نيز را بعدها و امروزه
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نمود/> جستجو
رسيدن با شدن محصور اين و شدند محصور روز اين در علي(ع) <حسينبن
را مهلت اين و خواستند مهلت شبانهروز يك ايشان Gبعد گرديد/ انجام شمر قشون
كÇه ايشان ياران از نفر دو و سي الهي عدل دفتر در ديدند كه خواستند اين براي
در آنكه حال و خواستند را مهلت اين كه بود اين نرسيدهاند/ بودند, درگاه مخلص
كÇه دسÇتهدسته شÇبي چÇنين يك در كÇه بود بيشتر هم نفر هزار Gظاهر اطرافشان
در كمااينكه آمدند; نفر دو و سي آن و رفته ندارند, راهي كشتهشدن جز فهميدند
و نيامدهاند ما ياران از نفر دو امروز فرمودند: امير(ع) حضرت هم ل م ج جنگ
دور از سياهي دو عصر كه ديدند و كردند صبر عصر تا بودند كنجكاو كه آنهايي
شهادت براي كه هستند ايشان مخلص ياران از عرب نفر دو كه ديدند بعد شد, پيدا

شدند/> حاضر
تقسيم دو به دو را آنها ايشان بعد شد, كامل حقيقي ياران ه عد صورت هر <در
حÇضرت بÇا نÇيز خÇود و نÇمودند بÇرادرخÇوانÇده, ديگÇري با را كدام هر و  كرده
اطÇراف در خندق كندن ترتيب بعد, و شدند خوانده برادر نيز Hمعن ابوالفضل(ع)
جنگي طرق برحسب را خندق كه نبود دسترس در آب (چون بوته گذاشتن و خيام
حسينبن كار برنامه اما فرمودند/ دستور را خيام دادن قرار طرز و كنند) آب از پر
آن بودكه نوع يك هميشه و نشد عوض مرگ آخر تا زندگي ل او روز از علي(ع)
هم دليل همين به و قرآن/ و پيغمبر خدا, كرد: خالصه جمله يك در ميتوان را
هÇر سÇياست آنكه حال و ماند خواهد باقي االبد الي و حال به تا ايشان سياست
حÇيات دوره در بÇاشد خوب خيلي ا گر يا و خودش زمامداري دوره در شخصي
باقي علي(ع) حسينبن سياست ولي ميرود بين از او مرگ با و است باقي خودش
بود/ كالم سه اين در ثابتبودن همين نيز آن علت و ماند خواهد هم باقي و ماند
له الا بود: اين شد شنيده مباركشان زبان از شهادت موقع در كه كلمهاي آخرين حتي

اهللا ك�/> اهللا, الا
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خاتمة از پس نيز (137ê سال عاشوراي با (برابر 33.ì.18 پنجشنبه روز در
فرمودند: روضهخواني جلسة

حÇضرت شÇهادت مÇوقع در اد جÇس حÇضرت چÇرا كه ميگيرند ايراد <برخي
ا گر كه است اين جواب, است/ نشده حاضر ايشان بالين سر در علي(ع) حسينبن
شرفياب ايشان حضور حقيقت در نيامدند, شديد بيماري علت به ظاهر برحسب
نگرفتهاند تحويل تا زيرا بود الزم نيز امر اين و بودهاند/ حاضر آخر دم در و شده
بايد حسين(ع) امام حضرت هم آخر لحظة در و باشد ولي از خالي دنيا نميشود  كه
براي اد(ع) سج حضرت Hمعن كه بوده الزم پس بدهند/ تحويل دارند كه را امانتي
البÇته ديدهانÇد/ را موضوع اين هم حقبين چشمهاي البته و بيايند گرفتن تحويل
موقعي اينكه كما ببينند, را امر اين نميتوانستند نداشتهاند, حقبين چشم كه آنهايي
و نميبينند ديگران كه ميبيند را چيزهايي تبدار آدم چشم هست, تب Âمث  كه
كه را چيزهايي همان ديگر هم خودش بشود, خوب تبدار آدم حال كه هم بعد
سÇبب و بÇود مÇرض بÇرخÇالف ميشدند, حاضر هم ظاهر به ا گر نميبيند/ ديده
بر نيز جهاد حكم كه ميبود مريض بايستي پس ميشد هم حضرت آن  كشتهشدن

نباشد/> حضرت آن
فرمودند: سپس

حسينبن سفر اين از مجموعهاي خالصه طور به يكنفر كه داريم ميل <خيلي
فرمودهاند, مختلف مواقع برحسب و راه طول در كه را ايشان فرمايشات و علي(ع)
بعد و ترجمه آلماني فرانسه, انگليسي, مثل دنيا زنده زبانهاي به را آن و كرده ه تهي
و مÇردم اخÇتيار در م حرÇم مÇاه در HجانÇم و كÇرده چÇاپ زيادي بسيار نسخههاي
اطالع اسالمي اسفنا ك ضايعه اين از هم آنها اينكه تا بگذارد خارجيها Hمخصوص

دريابند/> را حقايق و كنند پيدا
فرمودند: فرمايشاتشان ادامه در

آنكه از پس بود, عاشورا روز كه دهم جمعه عصر و محرم ماه 11 شب <در
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ميدان به دشمن قشون كه وقتي شدند فاتح ظاهر در اعدا¾ لشكر و شد تمام جنگ
كÇه فÇهميدند همانجا ديدند, را عمل نحوة و كشتهشدگان وضع و كردند مراجعت
خود دامان به ابد تا پا كنشدني لكة و شده همه سر بر خا ك و كرده بزرگي اشتباه

كردهاند/> سياه هم را همه روزگار و  گذاشتهاند
در و شدند/ وارد تهران به قطار با 1339 سال آذرماه ل او سهشنبه تاريخ در Ç 3
وا كسيناسيون از پس سرگيجه از ايشان مبارك حضور شرفيابي در پنجشنبه روز
لين او براي و داشتند شكايت ميشد, ديده زياد ايران شرق در روزها آن كه التور
به Hسابق كه شده پيدا ايشان چپ ران داخلي قدامي سطح در هاي غد كه فرمودند بار
نكردهاند/ اظهار بهحال تا هم كسي به و شده بزرگ حاال و بود فندق يك اندازه
پايهدار و گالبي يك اندازه به كه را تومر اين ايشان عمومي معاينه حين در حقير
راجي دكتر آقاي با كه فرمودند اجازه عمومي معاينات از پس و نموده معاينه بود,
ايشان شنبه صبح يا جمعه عصر كه شد قرار كرده, هم را كار همين و كنم مشورت
بنمايند/ عمل را تومر اين و شده بستري راجي دكتر آقاي خصوصي بيمارستان در
در و شرفياب مبارك حضور خصوصي بهطور ماه همان پنجم شنبه روز در
سÇاعت در و رفتيم راجي دكتر آقاي خصوصي بيمارستان به ايشان ركاب التزام
مÇورد كÇه داديÇم را آن و شد برداشته تومر و انجام بهخوبي جراحي عمل نÔهونيم
GعدÇب ولي نيامد نظر به بدخيمي عالمت مستقيم امتحان در و گرفت قرار امتحان
ساعت بودند/ شده ه متوج Âقب هم ايشان خود حتي و است بوده بدخيم شد معلوم

فرمودند/ استراحت و برده خودشان اتاق به را مبارك ذات يازده
بزرگي اين به تومر وجود كه است اين شوم متذكر اينجا در بايد كه مسألهاي
خودشان ( كه نزديكان حتي احدي به آن ندادن بروز و ماه نÔه به قريب ت مد در
جÇزو نÇدارد) اطÇالعي نÇاراحÇتي ايÇن از هيچكس امي, حم جز فرمودند: بهحقير
و فغان صداي جزيي سردرد يك از كه آنهايي و ميباشد بزرگ مرد اين  كرامات
نÔهماه مدت در بزرگ درد اين ل تحم كه ميدانند خوب ميرسد, عرش به آنها فرياد



يادنامهصالح 236

دارد/ عظمت چقدر
از پس مباركشان حضور در جماعت نماز لين او 39.9.18 جمعه روز ظهر در
در 39.9.20 يكشÇنبه روز كÇه گÇهرباري بيانات از گرديد/ منعقد جراحي عمل

ميشود: عرض شمهاي فرمودند, خدمتشان, مسيحي يكنفر شرفيابي
جنس از و مردم بين بايد هميشه زيرا باشد, داشته وجود واليت سلسلة <بايد
و سر الوهيت مقام با و بوده مÆمنتر و صالحتر مردم تمام از كه باشد يكنفر مردم
از خداست/ نماينده و خليفه شخص اين و نمايد آ گاه را مردم بتواند و داشته  كار
زبÇان او تÇنها زيÇرا مÇردم, نÇه كند تعيين خودش بايد را او جانشين ديگر طرف
بايد هم او خود بنابراين ديگران; نه دارد خبر پرده پشت از و ميداند را الهوتي
عيسي حضرت و داشته ادامه حال تا ل او از امر اين و نمايد تعيين را خود جانشين
او حواريون آنكه نه كرد, معرفي خود جانشين را س Ôپطر خودش هم, الم عليهالسَّ
در پطرس و رفت آسمان به او ساعت همان كه داريم عقيده ما و كنند تعيين را
زيرا رفت/ آسمان به بعد روز چهل او عيسويها قول به اينكه نه نشست او جاي
دشمنان و شد دفن شدن مصلوب از پس عيسي(ع) حضرت كه معتقدند عيسويها
خÇارج قÇبر از روز سÇه از پس عÇيسي(ع) حÇضرت كه بودند شنيده چون ايشان
را بزرگي بسيار سنگ يك و رفتند كنند جلوگيري او خروج از اينكه براي ميشود,
روز سه از پس و شود خارج قبر از نتواند حضرت كه گذاشتند قبر روي در و آورده
است) موجود سنگ همان هم ا كنون (و كرده حركت خود جاي از سنگ كه ديدند
مدت تا و گويند پا ك" "عيد را روز آن كه شدند خارج حضرت و شده خراب قبر و
ما ولي است/ رفته آسمان به هم چهلم روز و كرده راهنمايي اصحاب به چهلروز
از نيز عيسي(ع) حضرت است/ رفته آسمان به ل او ساعت روز, همان كه معتقديم
حضرت رفت, يحيي× حضرت خدمت وقتي و گرفت تعميد غسل يحيي× حضرت
من و ميخواهي تعميد غسل من از چطور شد, خواهي پيغمبر تو كه فرمودند يحيي×
تو به من حاال كه فرمودند عيسي حضرت ببندم? را تو نعلين بند كه نيستم آن قابل
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كوه به كه دادند دستور يحيي× حضرت و كني راهنمايي مرا بايد تو و هستم محتاج
شيطان بعد كشيد/ رياضت و رفته كوه به هم عيسي حضرت بكشد/ رياضت و برود
كرد/> فرار است, شده قبول امتحان در كه ديد چون و كرد امتحان را ايشان آمده

شÇيطان كÇه بÇود غذا امتحان Áاو بود: قرار اين از كرد شيطان كه <امتحاناتي
غÇذا بÇجاي فكر و ذ كر گفت: كرد, فكر عيسي(ع) حضرت و كرد غذا پيشنهاد
بÇه شÇيطان دوم: نÇمود/ خÇودداري گÇرسنگي وجÇود با غذا خوردن از و ميباشد
كÇوه ايÇن بÇاالي از را خÇود پذيرفته, را تو رياضتهاي خدا ا گر كه گفت حضرت
امتحان را خود بنده بايد خدا فرمودند: حضرت بگيرد/ ترا خدا تا بينداز, بهپايين

فرمايد: (380 و 374 ,367 ابيات چهارم, (دفتر درمثنوي مولوي /1
را غÇير گÇه آن كÇن را خÇود امÇتحان را خÇÇير و رÇÇش تÇÇو نÇÇدانسÇÇته اي
است خر او كرد امتحان مريدي است گر رهÇبر و پÇÇيشوا كÇÇه را شÇÇيخ
مÇجو شÇاهي چÇنان در تÇصرف تÇو او در دان تÇصرف چون هم امتحان

اين كه بخواه خدا از حاال كه گفت شيطان باالخره كند1/ امتحان را خدا بنده نه  كند
كÇند, قÇبول بÇندگي بÇه را مÇن خدا ا گر فرمود: حضرت كند/ طال تو براي را  كوه
آمد پايين كوه از حضرت بعد ندارم/ را دنيا تمام بلكه كوه اين طالشدن به احتياجي

شد/> تمام تو امتحان فرمود: يحيي× حضرت و
در فرمودند/ عيسوي مرد آن با روز آن در كه فرمايشاتي از هاي شم بود اين
بسيار بودند, شده شرفياب صبح نماز براي كه فقرا جمعيت 39.10.2 جمعه سحر
در نتوانستند و ايستاده نماز محوطه از خارج و داالن در زيادي عده حتي و زياد
انَّ مباركة آيه تفسير درباره قراÄتقرآن و نماز از پس كنند/ شركت جماعت نماز

/(90 آية نحل, (سورة ميدهد فرمان احسان و عدل به خداوند /2

فرمودند: 2 ان س× Öح  Öاال و ل Öد عÖال ب ÔرÔأمي اهللا
ديÇن خدايÇا كه بودند كرده دعا خود بيانات در بارها رسول(ص) <حضرت
ل او خود دعاي در چون و گردان/ محكم ابوالحكم يا عمر آوردن اسالم با را اسالم
حضرت با مخالفت اثر در Gبعد را او كه Ç را ابوالحكم اسم بعد و برده را عمر اسم
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آورد/ اسالم ل او عمر Ç بود دانشمندي مرد آنكه حال و گفتند ابوجهل رسول(ص)
داشت, حÇضرت بÇا كÇه عÇداوتÇي و كينه با عمر روزي كه است اين آن شرح و
مسلمين با تو ا گر كه گفت او به و رسيد يكي ببرد/ بين از را مسلمين ميخواست
حالت با عمر ببر/ بين از شده مسلمان كه را خواهرت و برو ل او هستي مخالف
Hفاق ات شد/ خانه وارد حال همين با و كرد حركت خود خواهر منزل سمت به غضب
عمر كرد/ مخفي را آن رسيد, عمر وقتي و بود قرآن خواندن مشغول عمر خواهر
راست بÇايد هÇم مسلمان و بود مسلمان كه خواهرش ميخواندي? چه كه پرسيد
غضب حالت با عمر ميخوانم/ قرآن و شده مسلمان من كه گفت راستي به بگويد,
اسÇالم بÇراي پÇيغمبر ميدانست كه خواهرش ولي بكشد را خود خواهر خواست
چÇرا تÇو گÇفت: عÇمر نÇزديكشدن و امÇتحان براي است كرده دعا عمر آوردن
د(ص) محم خود و كن قطع را ريشه برو داري زوري ا گر بكشي را من ميخواهي
خواهرش كجاست? نميدانم من و كرده مخفي را خود او گفت: عمر ببر/ بين از را
در حضرت كه ابيطالب شعب روانه را او و ميدهم تو به را او نشاني من  گفت:
كه بودند آنجا در اصحاب از هاي عد با رسول(ص) حضرت كرد/ بودند, آنجا
پيغمبر به آمد است/ عمر ديد كرد, نگاه دور از يكي ميآيد/ دور از عمر ديدند
ميدهيد اجازه كرد: عرض يكي بگذاريد/ آزاد را او فرمودند: ايشان و كرد عرض
اجازه ايشان شود? كم شما دشمنان از يكي ترتيب اين به و ببريم بين از را او  كه
حÇضرت و شد وارد عمر و كردند باز را راه نميآيد/ اسلحه با فرمودند: و ندادند
و آورد اسالم Gفور و شد منقلب عمر بودند/ فوق آيه خواندن مشغول رسول(ص)
مÇردم كÇه فÇرمودند حÇضرت شÇدهايÇد? خÇانهنشين چÇرا شÇما كÇرد: عرض Gبعد
عرض و درآورده را خود شمشير عمر برويم/ مسجد به نماز براي ما كه نميگذارند
از هاي دÇع و حÇضرت بÇعد هسÇتم/ شما خدمت در من كنيد; حركت قربان  كرد:
تا عمر و آوردند رو مسجد سمت به كرده حركت بودند, خدمت در كه اصحاب
كÇه را خÇود پدر حتي و ميكرد محافظت ايشان از برهنه شمشير با مسجدالحرام



239 ايشان خاطراتيازاسفار

خواندند/> نماز حضرت تا ايستاد هم بعد كشت/ شمشير با بكند, جسارتي خواست
بÇا خوانÇدند نماز ديگران تا كرد محافظت و ايستاد كه عمر عمل بين <حال
صورت هر در دارد? بيشتري اجر كدام و است بهتر كدام خواندند, نماز كه آنهايي
در را اذان كÇه است معمول والدت تازه شيرخوار كودكان پيش در كه همانطور
دربÇاره رسÇول حÇضرت ÂثÇم و ميگويند چپ گوش در را اقامه و راست  گوش
بÇه و خوانÇد عمر گوش به اذان مثل را فوق آيه پيغمبر داد, انجام چنين نين س ح
و گشت زمين روي فرماندهان عادلترين صوري اجتماع در عمر هم دليل همين
را عدالت همهجا در بود, حضرت حق گرفتن و علي دشمني كه يكمورد در جز
و قرآن و پيغمبر خدا, عنوان, تحت در را عمر برنامه پيامبر ترتيب بدين داد/ انجام
تا نوزاد گوش در را اقامه و اذان كه همانطور فرمود, عمر گوش به عدل Hخصوص

ميگويند/> تولد از پس هفتروز
ذيل مطالب فرمودند, فرمايشاتشان جزو در روز دراين كه قصاري كلمات از

است:
گفت/ نبايد هم دوست به را واقعي اسرار Ç 1>

نيست/ تمامشدني واال ميشد تمام وا گذاريد كجا هر را دنيا Ç 2
است/ وبال زيادش دنيا دارايي Ç 3

دارد/ نظر در را بزرگي بناي خدا Ç ê
الا الاله به كه هر و است كافر باشد, داشته عقيده اهللا الا الاله از غير به كه هر Ç ë

ميدانيم/> وجود وحدت را اين ما و است كافر باز باشد نداشته عقيده نيز اهللا
(13êê ارديبهشت 12 با (برابر 138ê سال ه ذيحج 29 يكشنبه تاريخ در Ç ê
هÇم مÇنزلي گÇرديدند/ مشÇرف كاظمين به ل او و فرموده حركت عتبات بهسمت
راحتي به كه بود شده اجاره و گرفته نظر در همراهان و ايشان براي حرم نزديك
به ايشان اجازه و اشاره برحسب كه نيز حقير گردند/ ف مشر حرم به ميتوانستند
شدم/ شرفياب مباركشان حضور مطهر حرم در سحر بودم, شده ف مشر معظمه مكه
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پنجم با برابر êê.2.17 جمعه روز در گذشت, ايشان ورود از كه روز دو از پس
امام و موسيكاظم(ع) امام حضرت مطهر حرم زيارت از پس 138ë محرمالحرام
بÇراي صبحانه صرف از پس و فرموده مراجعت منزل به سحر در محمدتقي(ع)
سقطي,  ري س حضرت بغدادي, جنيد جناب كرخي, معروف حضرت مزار زيارت
عمري سعيد عثمانبن دبن محم ابيجعفر و بهلول پيغمبر, يوشع اص, خو ابراهيم
و فرموده حركت كسري تاق سمت به بعد و بغداد شهر كنار قبرستان به ثاني, نايب
حسÇين طÇاهربنعليبن و عÇبداهللا جÇابربن يماني, حذيفه فارسي, سلمان مزار از

فرمودند: حذيفه مورد در و فرموده ديدن علي(ع)
خÇرابÇي باعث رودخانه آب بود ممكن چون ل او بينالملل جنگ از <پس
مÇوضوع ايÇن به راجع الغطا¾ كاشف آقاي مرحوم از شود, حذيفه حضرت مرقد
و ندارد/ مانعي قبر نقل ولي است حرام قبر نبش فرمودند: ايشان و كردند استفتا¾
و گذاشÇته بزرگ تختههاي و خالي را ايشان مطهر مرقد دور كرده, را كار همين
مÇحتوي كه را خا ك بزرگ توده اين جرثقيل با و كرده سيمپيچي محكم را تمام
نمودند/> منتقل فارسي سلمان مرقد كنار به دجله كنار از و برداشته بود, ر مطه جسد

فرمودند: هم كسري طاق مورد در
ارتفاع متر ê0 و طول متر ê0 عرض, متر 2ë است, طبقه هفت ساختمان <اين
خدا ا گر كنند, خراب دارند ميل اعراب را ساختمان اين كه فرمودند اشاره و دارد

بدهد/> مهلت بهآنها
اهللا صلي Ç ا كرم رسول حضرت تولد روز در كه نيز را ساختمان شكاف سپس
فرمودند/ مراجعت كاظمين به بعد و داده نشان است شده پيدا Ç سلم و آله و عليه

و ارواحنافداه آقا حضرت بندگان 13êê.2.18 شنبه روز صبح هفت ساعت
سÇمت بÇه نيز نگارنده فرمودند/ حركت راي) من رَّ Ôس) سامره سمت به همراهان
مبارك حضور كربال در Gد مجد عاشورا ايام براي بعد كه كردم حركت اشرف نجف
سيدعبود آقاي با كه فرمودند دستور تابنده آقاي حاج جناب Hضمن و شوم شرفياب
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را منزلي كه گرفته تماس هستند, علي(ع) حضرت ر مطه حرم ام د Ôخ از كه حكيم
كنند/ تهيه نجف به عزيمت هنگام ايشان براي

كليددار اتاق (138ë سال عاشوراي با (برابر 13êê.2.22 چهارشنبه روز در
ايشان براي بود, ر مطه حرم مقابل ر مطه صحن در كه را سيدالشهدا¾ حضرت باشي
فوقالعاده كه را عزادار دستجات عبور آنجا از كه بودند گرفته نظر در همراهان و
ديگر در از و وارد صحن در يك از و بودند زنجيرزن يا و قمهزن اغلب و زياد

ميفرمودند/ مالحظه ميشدند, خارج
برنده چاقوي تيغههاي زنجير حلقههاي آخرين انتهاي در زنجيرزنها عراق در
از مÇيزدند, خÇود صورت و سر و پشت به آنها با وقتي كه بودند نموده وصل
پهنا از قبل روزهاي در نيز قمهزنها ميشد/ خارج خون بدن با چاقو تيز لبه برخورد
استفاده آن تيز لبة از عاشورا روز در اما ميزدند, خود به شمشيرها پشت از يا و
مرگ, حال به و داده انجام را كار اين ت شد با كه ديدم را نفر دو حتي ميكردند/
بÇندگان بÇراي مÇنظرهها ايÇن ديÇدن بÇردند/ خارج به دست روي را آنها ديگران
داÄم كه بنده و بود مÆثر خيلي مهربان و رÄوف قلب آن با ارواحنافداه آقا حضرت
از عرق و شده زرد كهربا مثل كلي به مبارك رنگ كه ديدم بودم, ايشان حال ه متوج
و فرمودند/ جلوس مبل يك روي آمده عقبعقب و شد سرازير مباركشان محاسن
ايشان وجنات در بدن قند كمبود عالÄم بودند, نفرموده ميل چيزي هم صبح چون
اسÇتكان يك بشود, ا گر كه كردم عرض مهدي آقا حاجي آقاي به شد/ مشاهده
آن و هÇياهو آن در ولي كÇنيم, حضورشان تقديم Gفور نبات يا قند با آبجوش
اينكه به رسد چه بود, غيرممكن باشي كليددار غرفه از شدن خارج حتي وضعيت
نÇميدانسÇتم خÇواسÇتم, مÇدد خودشان باطن از و شدم پريشان شود/ تهيه قندداغ
گÇردوي و فندق اندازه به عراق (نقلهاي نقل دانه يك ديدم يكمرتبه چه كنم/
كه قسمي به ميپاشند عزاداران هيأت روي و سر به Hمرتب و ميشود تهيه  كوچك
عبا روي مباركشان دامن در باال از بود) نقل از پر زيرپا صحن از ما خروج موقع
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گذاشتند/ مبارك دهان در را آن و فرموده مي تبس افتاد/
از بعد و گرديده ف مشر اشرف نجف به معلي كربالي از عاشورا ايام از پس
يكم شنبه روز در فرمودند/ حركت ايران سمت به بعد و كاظمين به Gمجدد آنجا
پس و فرموده اجالل نزول تهران به (138ë سال محرم بيستم با (برابر êê خرداد
و فرمودند حركت سمنان طريق از مشهد سمت به تهران از توقف, روز هشت از
سهشنبه روز و حركت مشهد از 138ë سال صفر 7 با برابر êê.3.17 دوشنبه روز

بود/ ايشان مبارك ذات سفر آخرين اين و گرديدند/ بيدخت وارد سالمتي به
شÇيخ حÇاج آقÇاي حÇضرت بÇندگان اسÇفار از خاطرات برخي شرح بود اين
يك اما شد/ تقديم خالصه بهطور كه العزيز ه سر س قد صالحعليشاه محمدحسن
را سفر اين وگرچه ميشود مربوط ايشان مبارك ذات به كه هست هم ديگر سفر
در كه نباشد بيمناسبت شايد است ايشان به مربوط چون ولي ندادهاند انجام ايشان

است: فقرا شدن داغدار و سياهپوش روز آن, و گردد/ ذ كر اينجا
28 و قمري 138ì الثاني ربيع نهم با برابر 13êë مرداد ششم پنجشنبه, روز در
را دلم غصه و غم غبار بدانم را آن علت اينكه بدون صبح از ميالدي, 19ìì ژوÄيه
حال آمدم/ منزل به بيمارستان از معمول از زودتر هم دليل همين به و فرا گرفته
اشك كÇه مÇيداد نشÇان چشمهايشان قرمزي و بود ديگري نوع منزل افراد همه
بپرسم را علت اينكه جرأت اما شدم مضطربتر ميكنند/ خودداري ولي ريختهاند
خبري كردم: عرض داري? خبر چه گناباد از مادر كه پرسيد مادرم اينكه تا نداشتم
شÇدهانÇد, شديدي كسالت دچار آقا حضرت بندگان Gظاهر فرمود: چطور? ندارم,
و اثÇر وحشت خÇبر و كÇرده تÇلفن جÇا چÇند بÇه Gفور كنيد/ تلفن كه است خوب
ميخواستم نه, و ميتوانستم نه, Áاصو زيرا نميكردم/ باور شنيدم/ را مبهوتكننده
ايشان كه است ممكن چطور آخر نداشتم/ قبول Âاص بكنم/ را ايشان رحلت فكر
مÇرحÇمت را صÇالحيه تÇفسير وعدة صالح كتابپند در اينكه نه مگر كنند/ رحلت
با ولي كنند? رحلت نداده انجام را وعده اين كه است ممكن چطور پس فرمودهاند,
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ميكردند, من به خارج از يا و ميكردم ديگر جاهاي به خودم يا كه ر مكر تلفنهاي
منزل از كه كردم آماده را خود باالخره ميلرزيدم, كه حالي در شدم/ قبول از ناچار
ولي بود آمده بهنظرم بارها كه فكري كنم/ اطالع كسب جذبي آقاي حاج جناب
كردم تلفن حال هر در باشد/ درست باورنكردني و تلخ حقيقت اين كه ميترسيدم
جÇمع ايشÇان مÇنزل در هاي عد كه فهميدم Hضمن و برده پي خبر آن صحت به و
من جلوي در غصه و غم از دريايي رساندم/ آنجا به را خود Gفور نيز بنده هستند/
آقÇاي جÇناب مÇبارك حÇضور بÇه شرفيابي به تصميم و ناالن و گريان همه بود/
رفÇته, قطار چگونه? اما داشتند, را مصيبت در شركت و ارواحنافداه رضاعليشاه
كÇارسازي هÇم اتÇومبيل از و كرده حركت نيز بود پرواز تنها كه صبح هواپيماي
باالخره بعد/ روزهاي نه باشند بيدخت در لحظه همان ميخواستند زيرا نميشد,
جذبي آقاي حاج جناب التزام در و بگيريم دربست هواپيماي يك كه كرديم فكر
تلفن با كرده كار تسهيل بودند حاضر كه سلطاني مجتبي× مهندس آقاي كنيم/ حركت
و دونفره دستههاي كمكم گرفتند/ را دربست پرواز يك اجازه مسÆول, مقامات به
سÇفر بÇراي نÇيز جذبي آقاي حاج جناب و آمدند فرودگاه به سفر براي چندنفره
آقÇاي حÇضرت بÇندگان طÇرف از تلگرافي موقع همين در ولي آوردند تشريف
جناب بودند: فرموده دستور آن در كه رسيد ممتحني آقاي حاج توسط رضاعليشاه
فرمودند/ مراجعت منزل به Gفور ايشان لذا كنند/ توقف تهران در جذبي آقاي حاج
فÇرودگاه در اتوبوس دو كه بود شده مذا كره مشهد در فقرا از يكي با Hضمن

كنيم/ حركت بيدخت سمت به و شده سوار بالفاصله كه باشد حاضر
رسيد مشهد به هواپيما شب دوازده ساعت و حركت تهران از شب ده ساعت
گناباد, سمت به حركت از قبل كه كرديم تقاضا رانندهها از و شده سوار بالفاصله و
و بكنيم را االÄمه(ع) ثامن حضرت س مقد حرم طواف سواره همينطور دور يك
راه, بين در مختصري توقف از پس و شد هم همينكار و برويم گناباد سمت به بعد
كه ديدند اين در صالح سلطاني مهندس آقاي رسيديم/ بيدخت نزديك سحر قريب
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آن در ميرفت احتمال زيرا بخوانيم, همانجا در را نماز و نشويم وارد موقع آن در
را همينكار زنيم/ هم به را بيدخت نسبي آرامش ما و كرده استراحت هاي عد موقع
وارد صبح نيم و شش ساعت در و حركت بيدخت سمت به نماز از پس و  كرده
ارواحناله رضاعليشاه آقاي جناب كه مبارك مزار به يكسر و گرديديم بيدخت
پايشان خا ك شرفياب, ايشان حضور رفته بودند, عزاداري مشغول آنجا در الفدا¾
هر براي حالتي چه و شد پيدا عالمي چه حاال گرديد/ تسليت عرض و بوسيده را

زد/ حدس ميتوان و داشته جدا گانه داستاني خود آمد, پيش  كدام
بيخود خود از گاه و برهنه سر با گريهوزاري جز رضاعليشاه آقاي جناب از
انقالب حال با مرتبه يك فقط نميفرمودند/ صحبتي و نميشد ديده چيزي شدن
رحم¹اهللا وفاعلي آقاي مرحوم داماد شريف آقاي كه جهتي و سمت به رو عظيمي
را گÔل اين وفاعلي <آقاي فرمودند: و كرده بودند) نموده فوت قبل روز (نÔه عليه

برد/>
نيز سبزواري كمالي آقاي و داشت ادامه ظهر نزديك تا عزاداري جلسه اين
بÇندگان دولتسراي به ر مطه مرقد زيارت از پس ايشان التزام در بعد رفتند/ منبر
حÇضور در هÇمه نÇهار شد/ برپا عزاداري مراسم نيز آنجا در و رفته آقا حضرت
مبارك مزار سر به خدمتشان در بعدازظهر نيم و سه ساعت و بودند شرفياب مبارك
نÇماز دستورشان برحسب شب و بود برقرار عزاداري مجلس باز عصر تا و رفته
خوانده بودند, شرفياب آنجا كه آموزگار آقاي جناب خدمت در را عشا¾ و مغرب
شÇرفياب مباركشان حضور و آمده دولتسرا به بود, سرمزار در كه نماز از پس و
از و شÇهرها تمامي از كمكم فقرا از زيادي ه عد كه نيم و هشت ساعت در شديم/
و دسته هر رسيدن با و بودند شرفياب و كرده حركت اتومبيل و قطار با نيز تهران
و شÇرفياب انÇدرون در آزاده دكÇتر آقÇاي مÇيشد, بÇرپا Gمجدد عاشورا جمعيتي
در را ايشان فرمان گريان, و شديد انقالب حال با و بوسيده را مبارك خا كپاي

نمود/ قراÄت مباركشان حضور
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كردند/ خا كبوسي و شرفياب مباركشان حضور به فقرا فرمان, قراÄت از پس
و 1308 سÇال ه جÇذيالح هشتم در ايشان تولد چون كه شد متذكر بايد اينجا در
138ì ربÇيعالثÇاني نهم پنجشنبه نيمهشب از بعد چهار ساعت در رحلتشان تاريخ
و است بوده تمام ماه چهار و سال هفت و هفتاد مباركشان سن بنابراين ميباشد,
شده صادر قمري 1329 ربيعالثاني 11 در ايشان ارشاد اجازه و معنوي تولد چون

بودهاند/ مشغول خلق هدايت و ارشاد به سال پنجاه از متجاوز لذا بود,
تا و بود برقرار حضورشان در مزار در عصر و صبح مراسم همين نيز بعد روز
جÇمعيت لحظه هر و ميشدند شرفياب ايران نقاط تمام از مسافرين Hمرتب عصر
(درويش شÇريعت د دمحميÇس حÇاج آقÇاي جÇناب مÇوقع ايÇن در مÇيشد/ بيشتر
و گÇريان و مÇتأثر نÇهايت بÇه ايشÇان صورت حاليكه در و شرفياب همتعلي)
تجديد, براي كردند: عرض و بوسيده را ادب زمين بود, اندوه و غم از برافروخته
عرض مختلف افراد طرف از بارها نيز روز چند اين در كه (مطلبي شدهام شرفياب
قضيه در كه فرمودند گريان و شد تازه داغشان Gد مجد ايشان حضرت بود/) شده
را مÇطلب هÇمين اد(ع) جÇس حÇضرت حضور عهد تجديد براي برخي نيز عاشورا
خود حال به و داريم را پدر عزاي ما حاال كه بودند فرموده ايشان و كرده عرض

بمانيد/ باقي
ل او بايد فرمودند: بودند, گريان همه كه حالي در ايشان حضرت نيز اينجا در
حاج آقاي جناب به را مبارك روي بعد ديگران/ بعد و كنند تجديد فاميل افراد همه
نÇيمهشب بÇراي شÇما فرمودند: و كرده پدرشان محترم عموي سلطاني دباقر محم
فرمودند دستور را خود اخويهاي و فاميل افراد ساير نحو همين به و باشيد حاضر
فاميل از ديگر بعضي و اسداهللا مال كرباليي Gبعد و شوند شرفياب ايشان از پس  كه

كردند/ تجديد
تÇهران به تابنده آقا علي حاج خدمت در حقير ايشان امر برحسب بعد روز
بÇرقرار اميرسليماني حسينيه در كه آقا مرحوم ختم مراسم در كه كرديم مراجعت
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1ê بÇا برابÇر êë.ë.11 سهشنبه روز در نحو همين به و باشيم داشته شركت بود,
روزنامههاي در نيز قبل روز چند از كه ي مهم بسيار ختم مجلس 138ì ربيعالثاني
طÇبقات و بÇرقرار بعدازظÇهر چهار ساعت از بود شده آ گهي وقت  كثيراالنتشار
تشكÇيل را كÇثيري بسيار عده كه غيره و جرايد مديران و علما آقايان از مختلف
زده تخمين نفر دههزار حدود در و ايستاده پاركشهر جنوبي خيابان تا كه ميدادند
از پس بعدازظهر نيم و هفت ساعت در مجلس بودند/ نموده شركت ختم در شد,
بود, رسانده كمال بهمرحله منبر دراين را بالغت كه سبزواري كمالي آقاي بيانات
در نÇفر هÇزار از روحاالمÇين سÇيدابÇوالقÇاسم حاج آقاي نيز شب پذيرفت/ پايان

كردند/ اطعام حسينيه
جÇذبي سÇيدهب¹اهللا حÇاج آقÇاي جÇناب ركÇاب التÇزام در حÇقير نيز بعد روز

گرديديم/ حضور شرفياب بيدخت به Gمجدد (ثابتعلي)
بودند شرفياب بيدخت در زيادي فوقالعاده جمعيت êë.ë.1ê جمعه شب در
تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت هدايت و ارشاد دوران در بار اولين براي و
ايÇن در و شد خوانده حضورشان در عشا¾ و مغرب نماز ارواحنافداه رضاعليشاه
وصف كه آمد پيش فقرا براي چه و ايشان خود براي چه احوالي انقالب Hواقع نماز
محمدباقر حاج آقاي عمومي انقالب حالت ميان در نماز از پس نيست/  كردني
اين در عزيزي مهماندار ( كه العزيز ه سر س قد شهيد آقاي مرحوم فرزند سلطاني
كه كردند استدعا مباركشان حضور از و شرفياب مبارك حضور به بودند) شب چند
از خÇود بÇزرگوار والد رحÇلت از پس مÇدت درايÇن كÇه را خÇود عÇمامه GجددÇم
ناالن و گريان همه كه حالي در ايشان بگذارند/ بهسر بودند سربرهنه و سربرداشته
و كرده راهم كار همين و بياورند را ايشان عمامه كه فرمودند اجازه و قبول بودند
مسافر فقراي بعد روز از و گذاشتند مبارك بهسر را عمامه Gد مجد جمعه شب آن در
كÇدام هÇر مسÇافرين تÇرتيب ايÇن بÇه و فرموده مرخص بودند كرده تجديد كه را

كردند/ مراجعت خود بهشهرهاي



ماجرايدونامه

شهيدي جعفر سيد دكتر استاد نوشتة

حيم الر حمن الر اهللا بسم
و فقراست حلقة در رضاخاني حاج آقاي پرمحبت همساية و شفقت با دوست
گÇاه گÇاه است/ داده ارادت دست گÇنابادي سÇلسلة طريقت پيران به كه سالهاست
مرحوم به ايشان ارادت از چون و كردهايم/ گفتگوها و داشته بنده اين با ديداري
حÇاج بÇرومندشان فÇرزند و عÇليشاه) (صÇالح بÇيدختي حسÇن مÇحمد شÇيخ حاج
مرحوم به را خود نامهنگاري داستان شدم, آ گاه (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين

گفتم/ ايشان براي بيدختي حسن د محم شيخ حاج
مÇناسبت بÇه مÇيخواهÇند ايشÇان طÇريقتي رفقاي گفتند: من به پيش چندي
اين از و كنند/ منتشر يادنامهاي عليشاه صالح حاج مرحوم تولد سال يكصدمين
كنم/ منعكس اينيادنامه در را نامهنگاري موجبات و نامه آن تصوير خواستند بنده
ديگر سوي از و بود گذشته دوران خاطرة تجديد سو يك از ايشان تكليف چون
ايÇنست و پÇذيرفتم روزگÇار, آن در فكÇري برخوردهاي از گوشهاي نشاندهندة
باز و گرفت كسي چه نميدانم را دو آن از يكي فانه متأس كه نامه دو آن ماجراي

نداد: پس
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جوان, نه و بودم كودك نه من شمسي, هجري پانزده و سيصد و هزار سال در
شÇهر در گÇرفته قرار جواني دورة مدخل در و گذارده سر پشت را كودكي دوران
فيض كسب چند عالماني محضر از و ميخواندم درس ديني علوم مدرسة در خود
خود بود/ عالقمند كتاب خريدن به بيامرزاد خدايش داشتم پسرعمويي ميكردم/
آن نتيجة از اندكي اما نميدانم درست نه, يا ميخواند ميخريد, كه را كتابهايي همة
از و ميخواندم, و ميگرفتم امانت به او از را كتابها برخي چنانكه ميرسيد; بهمن
بسÇتان شيرازي, ابوطالب ميرزا اسرارالعقاÄد, با كه بود امانتي كتابهاي همان بركت
دست اين از ديگر كتاب چند دبستانمذاهبو شيرواني, زينالعابدين حاج السياحه,
هم خودم بر اندك اندك و ميافزود اطالعم ميزان بر كتابها اين خواندن شدم/ آشنا
در بيشتر را گمراهان تا نهادهاند عهدهام بر وظيفهاي ميپنداشتم و بود شده مشتبه
ما شهر روز آن دورافتادة محدودة در آرم! هدايت راه به را آنان و نگذارم  گمراهي

حس ارضÇاي روي بÇه كه دريچهاي تنها شهر, محدودة از محدودتر محيط در و
طرز يا و اعتقاد در كسي ببريم بو كه بود اين بود, باز من مانند و من خودبزرگبيني
"هل وقت آن ميكند, فكر ما مخالف كه كنيم ر تصو يا دارد ما مخالف روشي تفكر
چÇه مÇا بÇدانÇيم درست بÇيآنكه بيفتيم/ بيچاره آن جان به و بگوييم مبارز" من
و بود مغلوب درماند پاسخ در كه هر سرانجام و ميدهد پاسخ چه او و ميگوييم
هÇم ا گÇر و نÇميپرداخت, بÇدان كسÇي نÇه, يÇا بÇود درست پرسشها اما محكوم/

ميداند/ خدا نه, يا ميشد دستگيرش چيزي ميپرداخت
بÇودند, گÇناباديان طريقت پيرو گروهي ما شهر در امروز) (مانند سالها آن
درگذر كه حزين به ملقب حسين مشهدي بهنام بود وارستهاي جوان آنان از يكي
پيري به كه ا كنون و پرداخت ايي بن به (بعدها داشت پينهدوزي دكان خشتي حمام

است)/ كرده حفظ را خود وارستگي و سادگي همچنان است افتاده
شاعران از تذكرهاي نوشتن سرگرم را خود و ميگفت هم شعر حسين مشهدي
بهنامدورنÇماييازشÇهرستانبÇروجرد را تذكره آن بعد سالها ( كه ميداشت بروجرد
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ميكرد درد مجادله براي سرش خود بهنوبة هم حسين مشهدي اين رساند)/ بهچاپ
درميگرفت/ مناظره وي فكري مخالفان و او ميان گاه گاه و

آقاي بهنام بود ما هممكتب نزديك گذشتة در كه داشتم دوستي روزگار آن در
هÇم, است) افكنده اقامت رخت س مقد مشهد در ا كنون ( كه صباحي رحيم سيد
براي جنگي خروس مانند كه نميآمد بدش و ميرفت منبر هم و ميخواند درس
حاج مرحوم با ميگفت خودش چنانكه و بشود/ شاخ به شاخ آن و اين با مباحثه

بود/ درافتاده مجلسي در عليشاه صالح حاج مرحوم برگماردة شيخ عماد
خÇود راه بÇه را او و كÇنيم! ارشÇاد را گمراهي تا آمد دست به فرصتي خوب
شود/ آماده مباحثه براي بايد كرديم اعالم حزين آقاي به بهتر?! چه اين از بياوريم!
شده واقع سرد بسيار زمستاني فصل در كه را رمضان مبارك ماه شبهاي از شبي
مÇهدي د يÇس آقÇاي حÇجرة در افÇطار از پس و كÇرديم ن عيÇم مÇناظره بÇراي بود,
چه ما شديم/ حاضر داشت, قرار بروجرد سرپوشيده بازار ابتداي در كه شريعتمدار
پاسخ چه دانست او و ميگوييم چه فهميديم ما و داد پاسخ چه حزين آقاي و  گفتيم
حدس ميتوانيد خودتان و ندارم بهخاطر را چيزي گفتگوها آن از ا كنون ميدهد,

است/ بوده قماشي چه از پاسخها و پرسش كه بزنيد
براي و برخاستم كردهام), (فراموش گذشت شب از ساعت چهار يا سه باري
نداشت چندان فاصلهاي شريعتمدار آقاي دكان با كه آخوند حمام به وضو تجديد
دنبالة پرسيدم: ديدم/ خاموش را صباحي آقاي و حزين آقاي بازگشتم چون و رفتم
از كه را سÆالهايي ميگويند حزين آقاي گفت: صباحي آقاي كشيد? كجا به مطلب
پاسخ ايشان و بفرستيد عليشاه) صالح حاج (مرحوم آقا خود براي بايد ميكنيد ما
آن پاسخ رسيدن و نامه رفتن ميبرند/ سر به گناباد "جومند" در ايشان داد/ خواهند

شد)/ چنين (و ميكشد طول روز يك و سي
امÇام نÇاÄب را خÇود شما ميگويند: بعضي كه بود اين من نخستين نامة باري
دست به اورادي و اذ كار نوشتهاند: ايشان است? درست نسبتي چنين آيا ميدانيد;
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نداريم/ نيابت عاي اد Gابد و ميگوييم طالبانش به را آن كه ماست
يÇادم بÇه درست آن مضمون و دارم دست در را آن پاسخ كه دوم نامه متن
عام ناÄبان از يكي را خود شما طريق بدين كه است پيش سÆال همان دنبال نمانده,

داشتهاند/ مرقوم را پاسخي چنين ايشان و ميدانيد (ع) امام
صÇالح حÇاج مÇرحÇوم مرحÇوم/ آن محضر به من نامهنگاري جريان بود اين
مÇن بÇراي بودند/ كرده بروجرد از ديداري مناظره اين از پيش سال چند عليشاه
و پرسيدم كه آنجا تا ولي ببينم را عارف مرد آن سيماي نزديك از كه نشد ر ميس
بÇه لطÇيف/ خÇويي و خÇلق و است داشÇته شريف محضري گفتند: شنيدم, پاسخ
بار دو هستند سلسله اين طريقتي پيشواي ا كنون كه مرحوم آن جانشين با مناسبتي
بهنامتجليحقيقتدر ايشان از كتابي پيش سال پنج و سي Hتقريب و داشتهايم/ ديدار
رساله دو يك بعدها و خواندم است, الم عليهالس هدا دالشسي دربارة كه كربال اسرار
به خدمت و حق عبادت توفيق را همگان خداوند رسيد/ دستم به ايشان از نيز ديگر

آمين/ فرمايند/ عطا خلق

هو
121

ëë ذق 21
كتب به نگنجد, پستي ورقة در مشروح جواب رسيد/ مرقومه ميشود: عرض
در اربÇعه اب وÇن كÇه است ايÇن جواب خالصة اختصار بهطور شود/ مراجعه عرفا
در مجازين ولي بودند بهتناوب وكال حقوق, و عرايض رسانيدن و خدمت رسيدن
تهذيب و طريقت آداب تعليم در مجاز هكذا بودند, زياد احاديث ات رو و روايت
منتهي وكال غير به Hغالب امثالهم راهللا كث علما¾ روايتي اجازة سلسلة چنانچه باطن,
و نÇنموده مداخÇله حوادث در عرفا ولي است ات رو به راجع هم حديث و است
را سري و بود رضا(ع) حضرت خادم معروف, و ميفرمودند امر را باطن به ه توج
نمود/ تربيت را جنيد و شد واجد خود زمان امام طرف از را او مقام كه نمود تربيت
حسن Tمد اقل الم والس



مكتوب

پاريزي باستاني ابراهيم دكتر استاد نوشتة

تحريريه هيأت اعضاي محترم حضور
را صالحعليشاه آقاي حضرت العارفين قطب يادواره بحمداهللا ميشود: عرض
گلهاي از آن دالويز عطر بوي كه آوردهايد فراهم دلپذيري مجموعه داده, سرانجام
ميزد مهميز و ميداد بشارت نيز مخلص مغفولة وجدان است/ جانبخشتر بهاري
بهخاطرم را روستايي حكايت شما تأ كيد ببري/ سعادتي بياري چو ارادتي نيز تو  كه
نهاده ميان در زيبايي گل دسته حاضران شد: وارد حال و ذوق مجلس در كه آورد
لب آن تناسب و طراوت و عطر و رنگ و ظرافت و لطف و زيبايي در كدام هر
نيز او كه خواست روستايي آن از يكي كالم, پايان در و ميدادند معني داد  گشوده,
را مÇجلس اهÇل كÇالم قÇدرت كÇه دهÇاتي تازهوارد بگويد/ سخني خود خورد در
را آن ريحان روح و برگرفت گلدان از را دي محم گل شاخة و بÔرد دست نداشت,
آل و دمTع� Øص� اللهم نمود: ا كتفا كالم اين به تنها و كرد آسمان به سر و بوييد

Tمد////
مقالتي آورد/ نتواند زبان به دعا اين جز حال, و ذوق محفل درين نيز مخلص
كه كوير اطراف لنگرهاي و خانقاهها و مزارات از ه خاص يك باب در نوشت هم
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و مزار باب در آن از فصلي و شد خواهد چاپ شا¾اهللا ان جدا گانه و است ل مفص
بزرگوار صالح پير آن صالحات باقيات و است بيدخت و گناباد خير آثار و خانقاه
و تابنا ك همچنان تابنده حسين سلطان آقاي حضرت وجود بركت به آن چراغ  كه

است/ روشن
سال چند و سي كه است بزرگوار پير آن روان به احترام باب من سطر چند اين
را ايشان فقري فخر و دستگيري دست و ف تشر محضر نيز مخلص بنده اين پيش

هم هنوز و دريافت
درگÇاهت نÇزديكان بÇه دارم نسÇبتي نگÇويم

اقي زر و سالوسي به ميبندم تو بر را خود  كه
در هست, خا كي تن در حشاشهاي تا راه, اين اولياي ت هم به آنكه اميد به

كرمه/ و بمنه مستقيم, بيت اهل والي جادة در و باشد مقيم حق عارفان  كوي
پاريزي باستاني ,13ìì اسفندماه



بيÇانÇات
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علم

كه هست احاديث از بعضي كه است اين عجب و است درمعالماالصول حديثي
هÇمين هÇم يكي است, مهم خيلي ولي ندارد اصول علم و اصول با مناسبت هيچ
چÇيست? علم ? Ôماالعلم رسول(ص): حضرت از ميكنند سÆال است/ علم موضوع
فÇقر تÇرقيات هÇمه مÇاية ميگوييم اينكه خوب "خاموشي"/ ميفرمايند: حضرت
ه متوج تا انسان است/ ترقي باعث كه است فقر به التفات ندارد, ترقي كه فقر است,
مردم به خدا كه است اين برنميآيد/ آن رفع درصدد دارد, احتياج چه كه نشود

/(15 آية فاطر, (سورة Ôدâمي Ò Ö¡ا Û ß� الغ وÔه Ôاهللا و اهللا Ò� ا Ô¾ا قر× Ôف Öال Ô Ôr ÖÇنا Ôاس×الن ايÇها ي×ا /1

آن است1/ غني خداوند و فقراييد همهتان ميفرمايد: هم صريح بهلفظ ميفرمايد,
شد, پيدا احتياج كه وقتي است/ همين هم فقر عنوان حاال اوست/ داراست, دارد,  كه
كÇه كسÇي باشد/ خاموش كه است اين الزمهاش هم اين و برميآيد درصدد البته
بعضي مجالس, بعضي در خوب نميفهمد; و نميدهد گوش ندارد, رهبري خودش
بشÇنوند, خÇوب نÇميتوانÇند مÇيكنند صحبت هم با كه دونفري كه هست اوقات

نميفهمند/ بشنوند هم ا گر و نميشنوند
يعني, استماع; "استماع"/ ميفرمايد: چيست? بعد ميكند: عرض ساÄل سپس
گÇوش مÇيگوييم: فهميديم, بگوييم: ميخواهيم كه وقتي فارسي در دادن/  گوش
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يÇا مÇيزنيم حرف ما كوچه, در اينكه مثل را, معمولي دادن گوش عرب, داديم/
قابل گفتگوست, چه يا ميگويد چه كه نميدهيم دل اما ميشنويم ميكنيم,  كاري
يكÇي بÇا يكÇي كÇه وقتي ولي "سماع"/ ميگويند: را اين كنيم, فكر كه نيست آن
را ايÇن است, فÇهميدن بÇهقصد و بÇفهمد كÇه مÇيدهد فرا گوش ميدارد, صحبت
بÇعد است انÇصات Öل او پس, است/ سÇماع بÇهقولي هÇم ايÇن "استماع"/ ميگويند:
ولي مذا كرات به مباحثات, به مينشينند Hغالب ندارد, نتيجه سماع سماع; نه استماع,

نميكنند/ حقيقت درك
خÇوانÇدن كÇه واجب نÇماز در حتي هست, اثبات و نفي اين Öمراتب همة در
از بÇعد و دارد هÇم بË»Çاهللا و سÇوره و حÇمد است; واجÇبات جÇز¾ آن ورتÇÇص
;oالرج الشيطان ن م باهللا Ôاعوذ بگويد: هم باهللا اعوذ كه است مستحب Öتكبير¸االحرام
فرار هنگام و دشمن از است فرار چون اين, شيطان/ شر از بهخدا ميبرم پناه يعني,
كÇه باشد آشكار بايد كه است پناهبردن ب«Ëاهللا ولي باشد, محرمانه و آهسته بايد
آهسÇته را اعÇوذباهللا كÇه است تحبÇمس كه است اين بردهايم/ پناه كجا به بفهميم
است/ انصات و استماع معني همان هم دو اين ولي بگويند/ بلند را ب«Ëاهللا و بخوانند
اين ل او يعني, است/ خودش مرتبة در همين نمونة هم ي تبر و تولي همينطور
نÇه باشد دل به هم, دوري اين كند; دوري حق, دشمنان از حق, غير از كه است
لعن است/ مذهب الزمه سب و لعن عنوان ميكنيم خيال Hغالب شيعه, ما ولي بهخيال
بله, است/ بد بسيار سب و لعن زمان درين ميكند/ فرق زمانها به نسبت هم سب و
را مسلمانها ما , سب و لعن است/ بد بسيار اما است, حرام نميگوييم شرعي بهلفظ
هÇمين بÇهواسÇطة بÇيشتر ايÇن ديگÇر; دسÇتة از را دسÇتهاي هÇر كرده, دور هم از
ما ميان در Hخصوص نيست; مناسب هيچكس به نسبت بدگفتن Âاص بدگفتنهاست/
ه وجÇت بÇايد فÇقط مÇا است/ كÇردن دوري و است بÇد بسÇيار هم با نزاع مسلمين,
حال بر واقف كه دين بزرگان از يا رسيده آن لعن درقرآن آنچه و داشته بهقرآنمجيد
Ò�Çع اهللا Ô¹ن Öع ل اال× فرموده: Âمث بگوييم/ همانطور شده, وارد هستند, اشخاص آخر
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/(18 آية هود, (سورة است ستمكاران بر خدا لعنت كه باشيد 1/آ گاه

داشته را رويه همان نيز ما و , ¹قاطب ¹ي م Ôا � ب ÖنلعI للهم ا است: اخبار در يا 1/ Ò â� ßXا×الظ
باشيم/

دوري حق اهل و حق دشمنان از بخواهيم ا گر هم اينجا در باز كه است اين
بÇايد آنكÇه ولي بÇاشد/ محرمانه بشنويم, خودمان و باشد آهسته بايد اين  كنيم,
قرآن جز¾ كه ب«Ëاهللا همان در كه است اين است/ پيروي و بستگي باشد, آشكار
در كه اشخاصي شده ديده Hغالب چون باشد/ بلند و آشكار Hتقريب بايد اينجا ميباشد,
دشمنان شياطين اينكه براي ميشوند/ اذيت بيشتر ميكنند, مالحظه بستگي جهت
مراتب همة در باشد/ بايد آشكار كه است اين ميكنند/ اذيت را آنها بيشتر و راهند
كدام هر Hغالب دارد/ را حكم همين هم, ي تبر و تولي زكات, و صالت هست: اين

است/ نفي و اثبات خودش مرتبة در
فهميدن وقت آن شنيدن, از بعد فرمود: چيست? آن از بعد ميكند: عرض باز
گوش اين از اينكه نه است/ حفظ ميفرمايند: چه? بعدش دانستن/ و فهميدن است/
هم بعد و بفهمد, ميشنود, كه چيزي برود/ بيرون گوش آن از و بيايد ماها بهقول
كند/ عمل ميفرمايند: چيست? بعدش ميكند: عرض باز كند/ نگاهداري و حفظ
و شد مشغول كه چيزي ميرود/ بين از ميشود, فراموش البته نشد عمل كه چيزي
آنوقت چيست? آن از بعد كند/ عمل بله ميماند/ البته اين, كرد; عمل و فهميد
اينكه يعني نشر; بدهد/ ميتواند هم نشر كند, عمل خودش اينكه از بعد ميفرمايد:
كÇه وقÇتي برساند/ بفهماند, بگويد, آنها استعداد بهقدر ديگران به ميتواند را آن
بفهماند, ميتواند بعد بود, لش او بود, مهاش مقد Öشرايط اين همة كه شد دارا خودش
كردن عمل و دانستن و فهميدن از بعد اين ولي بگويد/ و بدهد هم نشر ميتواند
دقت اينها در Hغالب كه است اين نميتواند/ شرايط اين بدون و عمل بدون و است
نميفهمند, ميكنند, اشتباه بعضي ميشنوند; چيزي يك لفظ, به اسم, به نميشود/
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نشدند/ ه متوج ولي شنيدند كه امري ميماند باقي و نميكنند عمل
كه بود قبلمذا كره جلسة چندين كه جمعه موضوع در نيست بيمناسبت ا كنون
البÇته شÇود/ مÇذا كÇره است, بÇزرگي نعمت و است مسلمين براي بزرگي عبادت
اثر و است وضع بهحسب بلكه دارد, امتيازي Hطبع جمعه خود كه نيست اينطور
مسÇلمين ما نزد جمعه روز كه همينطور كه است مسلم خود, اين, دارد/ وضعي
شنبه, بود/ شنبه روز الم, والس عليهالصلو¸ , موسي× حضرت مذهب در دارد, احترام
تورات ماداميكه و بود مترتب آن بر هم عبادي آثار اين و بود معين Öسبت روز
و نبينا علي عيسي, حضرت ديانت در آنكه از بعد بود/ شنبه روز بود, نشده نسخ
البته يكشنبه شد/ يكشنبه شنبه, و كرد تغيير اين, شد, نسخ الم, عليهالس و آله
و مÇيشود گفته كه است عبارتي (اين بود حق بر او ديانت ماداميكه بود محترم

نÇâي الد انَّ خداست: مال دين خير, است, موسي حضرت مال دين كه نشود اشتباه

/19 آية عمران, آل سورة /1

ديني پس خداست)/ امر به شدن تسليم است/ اسالم خدا نزد دين ;1 Ôم ال× Öس  Öاال اهللا دÖن ع
كه دستوري با فرستاد; عيسي توسط كه را دستوري فرستاد, موسي توسط خدا كه را
نسخ فرستاد, آله, و عليه صلياهللا د, محم پيغمبرش آخرين و سفير آخرين توسط

مÇحك كÇه فرمود بله است/ مجري Öحكم اين و كرد نسخ را يكشنبه و شنبه شد/
است امري نيست; آله, و عليه صلياهللا د, محم امر به ميخوانيم نماز كه ما خداست/
كرده تبليغ رسانيده, و كرده ابالغ آله, و عليه صلياهللا د, محم كه خدا جانب از  كه

است/
بود, مذا كره كه ديگري شب هم تفصيلش است/ جمعه Öاسالم در كه است اين
آنكه از بعد ميگفتند/ وبه" عر" بهعربي و است "آدينه" فارسي به اسمش كه شد
نام اين به عه) Öم Ôج نه است درست عه Ôم Ôج) شد ر مقر نمازجمعه و شد معين اجتماع
و اخبار است/ مهم خيلي كه است جمعه به راجع قرآن در هم سورهاي شد/ خوانده
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نعمت جمعه كه گفتهاند بزرگان و است زياد خيلي جمعه فضيلت در هم احاديث
درواقÇع و دارد زيÇادي فÇضيلت نÇمازجÇمعه نمازجÇمعه/ Hمخصوص است, بزرگي
غÇفلت مÇا كÇه هÇرچÇند است/ مسÇلمين براي آخرت و دنيا خير و بركت اسباب
است/ شده فراموش مسلمانها, ما در و رفته بين از ما چيز همه درحقيقت و  كردهايم
در آيÇا كه است اختالف علما¾ ميان است? شده چه و است كجا از غفلتش حاال
امÇام چون نهخير, ميگويند: بعضي است? واجب هم باز نمازجمعه غيبت, زمان
زمان در كه است, مستحب ميگويند: هم بعضي است/ حرام پس بخواند, كه نيست

مستحب را آن زادالمعاد در مجلسي حتي ميشد/ خوانده استحباب بهطور ه صفوي
تÇخييري واجب بروجردي آقاي مرحوم بعد, است/ ميدانسته مستحبش نوشته,
خوانÇدن بين است ر مخي و است واجب نماز يعني, تخييري; (واجب ميدانستند
خÇوانÇده آن وضÇع نمازظهر, است, تخييري واجب چون و جمعه) و نمازظهر
اين وجوب دليل يعني, شود/ خوانده نيست اشكال و است واجب پس ميشود/
زمان در كه ميخوانند استحباب بهطور هم بعضي شد ذ كر كه همانطور و است
صÇفويه, كÇه بÇود ايÇن هÇم, جÇهتش عمدة و ميشد خوانده عموم بهطور صفويه
ÖنÇاي ولي مÇيكرد/ تÇعيين امÇامجمعه سÇلطان, شÇخص ميكردند/ معين امامجمعه
رياست و درويشي و فقر داعية عالوهبر صفويه چون داشت, صفويه به اختصاص
و ميدانستند ه شرعي نيابت مقام داراي را خود آنها داشتند/ ديگري داعيه طريقت,
و ميخواند نبايد او از غير هم ديگري و ميكردند معين جا هر در را امامجمعه لذا
قÇوانÇين مطابق نميرفت, نماز براي اينكه يا ميخواند او از غير كه هم هركسي

ميكردند/ هم تنبيهش شرعي
از كل در كه ما دورة در اينكه تا شد كم بهتدريج بعد به زمان آن از هرحال به

ميشود/ تعيين انقالب رهبر طرف از شهري هر براي امامجمعه انقالب, رژيم در Gاخير ولي /1

چنانكه هست, جاها بعضي در مختصر خيلي نيست/1 كه ميبينيم و است رفته بين



يادنامهصالح 260

شيخ ميگويند: هم مشهد در ميخواندند/ خوانساري آقاي مرحوم قم در ميگفتند:
مÇهم اين ولي هست كنار و گوشه در حال بههر ميخواند/ كه هست غالمحسيني
بÇهجز بÇروند بايد همه نيست, مستثني هيچكس نمازجمعه در اينكه براي نيست
هÇمچنين معافند/ كه زنها يا مريض و عاجز و كور اشخاص مثل معين, ه عد يك
نفر صد نفر, سي نفر, بيست و بخواند پيشنمازي بخواند, جا يك يكي, كه نيست

بروند/ بايد شهر اهل تمام خير, نه كنند; اقتدا¾ او به نفر پانصد يا
تش ميÇاه در چÇون دارد, دنيا براي زيادي شكوه و است اينطور نمازجمعه
بشتابيد كنيد, شتاب شد, بلند كه جمعه نداي ميفرمايند: مباركه آية در هم بعدش

/(9 آية جمعه, (سورة عÖي ب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ ع Ôم Ô Öا� م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ ي ودÔن ا ذ× ا آمنÔوا نâذيال ايÇها ي×ا /1

شÇد تÇمام كÇه وقÇتي ميفرمايد: بعد وا گذاريد/1 را فروش و خريد و خدا بهذ كر

/(10 آية جمعه, (سورة اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔÇوا و ض Öر Öاال ß| وا ÔÌ ß¿تÖان ف Ô̧ ل×و الصَّ تي ضÔق ا ذ× اف /2

HالبÇغ كÇه است ايÇن خÇدا/2 فÇضل از كÇنيد روزي طلب و شويد ق متفر آنوقت
نماز كه وقتي تا جمعه ظهر تا جمعه صبح از كه است اينطور ما براي Hمخصوص
داشت, نفع هم درصد صد و كرد معامله ا گر ندارد/ بركت معاملهاش شود, خوانده
خدا چون كرد كه معاملهاي نماز, از بعد ظهرش, از بعد ولي است/ بيبركت معذلك
هÇم مÇعاملهاش, كÇه است ايÇن , اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔوا و فرموده: و است فرموده اجازه

است/ برعكس بعد به ظهر از يعني, دارد; هم خير و است بابركت
مشغول ظهر تا كه بود اينطور Hسابق ولي كرده تفاوت كمي كه هم حاال خوب
بÇراي ميبستند/ ظهر از بعد آنوقت بود باز همه, دكانها, درهاي بودند, معامله
گردش/ فالن به و فالنجا به خيابان فالن به بروند اينكه براي تفريح, براي چه?
طوري Âفع ما وضع است/ عبادت بلكه نيست تفريح و تعطيل شارع منظور خوب,
الحسÇين, بÇن عÇلي حضرت فرمايش و شده زيرورو Âكام اسالم احكام كه شده
الم, عليهماالس الحسين, بن علي وقتي كه است صادق Öمسلمين ما دربارة الم, عليهالس
بزرگوارش عموي جمله از آمدند/ بهاستقبال مدينه مردم همة برگشت, شام سفر از



261 علم

مÇركب از را خÇودش ديÇد, كه دور از آمد/ بيرون بهاستقبال نيز فيه ن دبنالح محم
آن از هÇم حÇضرت رساند/ الحسين بن علي به را خودش دويد و انداخت بهزير
زيادي گرية و معانقه و رسيدند بهيكديگر بههرحال و كردند را كار همين طرف
و شد پيدا برايشان غشي حالت Hتقريب دو هر ميگويند: بعضي كه بهطوري  كردند/
بله است, معمول Öعبارت اين كردي? چه را برادرم برادرزاده, گفت: او بعد افتادند/
كردند, چكار آنها كه بگويد جواب ميخواست الحسين بن علي كه بعد كردي? چه
در هم پيغمبر و قرآن در خدا كه سفارشاتي كه بدان همينقدر عمو اي كه فرمود
و مردم تمام ا گر كرده, بيت اهل ما به نسبت محبت و ت مود براي خودش زمان
و زنند صدمه و كنند اذيت ميتوانند هرچه من بيت اهل به كه ميداد دستور را امت
خود كه تاريخي شد, كربال قضية خالصة اين نميكردند/ اين از بيشتر كنند, بدي

ميفرمايد/ ذ كر الم, عليهالس عليبنالحسين,
خدايي احكام براي غيرقرآن و قرآن در كه را سفارشاتي اين كه ميبينيم ما حال
مخالفت آنها با ميتوانيد كه اندازه هر به كه ميكردند سفارش بهما ا گر  كردهاند,
نÇه نگÇذاشÇتيم! جÇايش سÇر را هÇيچچيز مسلمانها ما نميشد/ اين از بيشتر  كنيد,
بÇا دوسÇتي و ت ودÇم نÇه زكÇاتي, نه خمسي, نه نمازي, نه جمعهاي, نه جماعتي,
بهعكس را همهاش مساعدت, و كردن كمك نه مهرباني, و برادري نه يكديگر,
ننگ جاي دنيا درنظر است, خجلت جاي خيلي ما براي Hواقع كه است اين ميكنيم/
خود بهوظيفه آيا ميكنيم, چه و كيستيم ما كه ميكند تماشا دور از كه دنيا است/
يÇا داريÇم پيغمبر اوصياي و پيغمبر از اطاعت ما آيا نميكنيم? يا ميكنيم رفتار
است/ خجلت جاي و دارد ننگ خيلي ميكنيم/ برعكس موارد همة در كه نداريم?

رفته! بين از همينطور هم نمازجمعه است/ رفته بين از كه اين بههرحال
حاال گفتيم: ميشدند/ جمع جمعه شبهاي فقرا كه بود معمول اينطور سابق از
يكوقت بخوانند/ نماز بايد بمانند, ميخواستند هم ا گر و شوند جمع هم جمعه روز
حضرت از را عبارت اين عين ميخوانيد? نمازجمعه فردا آيا كه پرسيد ما از يكي
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فرمودند: شويم? حاضر نمازجمعه براي آيا كه كردند سÆال هم الم, عليهالس صادق,
پس گفت: ميخوانيم/ نمازظهر نميخوانيم, نمازجمعه ما خير, نه گفتيم: هم ما خير/
بÇعضي مÇقابل در نمازجÇمعه كه حاال گفتيم: بود? چه كرديد, كه تمجيد همه اين
نسبت اين, از بيش بخوانيم, هم نمازجمعهاي ميخواستيم ا گر كافريم! نميخوانيم,
آنها بخوانند/ نمازجمعه بايد كه است علما¾ آقايان به مربوط اين ميگفتند/ بد بهما

ميكنيم/ اقتدا¾ و ميرويم Hواقع هم ما روند جلو
از كه موقعي بود, بزرگواري مرد مقامه, اعلياهللا سمناني, علي مال حاج مرحوم
سÇمنان در ابوطالب ميرزا آقا مرحوم بود, كرده مراجعت حج سفر از ه, مك سفر
بÇرويم مÇيخواهÇيم گÇفتيم: بÇوديم/ آنجÇا در هم ما كه بود جمعهاي روز بودند/
مÇيداشت صحبتهايي گفتند, ف تصو از تمجيد در چيزهايي Gبعد بهنمازجمعه/
تا دو كه ما آورد/ هم را اسمش نبايد نيست صالح نه, گفتيم: كه ف بهتصو راجع
ديگÇري حÇرف ندارند/ دل آنها ولي داريم, هم دلي ميگوييم: ما منتهي نيستيم/
هم تسنن اهل ميگوييم: ما بله است, يكي پيغمبرشان مسلمانها همة واال نيست/
نمازجÇمعه/ به رفتيم خالصه شيعه, به رسد چه ديگر اسالميند, برادر و مسلمانند
كه Gبعد بوديم/ رفته نماز خطبه از قبل هم ما آمدهايم/ ما كه بودند شده مسبوق ايشان
كÇردند هم اصرار و بخوانم نماز من اينكه به كردند اظهار ايشان شد, نماز به بنا
ساله سه و بيست Hتقريب بود; كم سنم بودم/ هاي بچ ايشان به نسبت من درصورتيكه
بايست جلو تو كه كردند اصرار و تعارف ايشان كه كشيدم هم خجالت نبودم/ بيشتر
كÇه كسÇي كÇرد/ اقÇتدا¾ مÇيتوان HعÇواق يي مال جور اين به خوب, بخوان/ نماز و
دارد درويشي نام كه شخصي براي معذلك است, معين و مسلم و مسلمان مجتهدي
نÇماز بÇيا تو كه كنند اصرار ميكنند, ر تصو موهون را درويشي كه مردم درنظر و
مÇرد كه ميشود معلوم بگذارد/ ميتواند نفس روي پا كه است كسي اين بخوان/
آمدند هم فقرا¾ كرديم, اقتدا¾ و ننموده قبول من البته كه است اين بود/ بزرگواري

كردند/ اقتدا¾ را نمازجمعه
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هم نميشود يعني, نتوانستيم, ما ولي است خوب البته نمازجمعه كه است اين
را جÇمعه شب نميشود, روز كه حاال گفتهام هميشه هم, فقرا¾ به كنيم/ عملي  كه
آقاي مرحوم زمان در كه بود اين باشند/ مشغول خدا ذ كر به و بنشينند هم بهدور
بعد و ميخواندند نماز بيروني يا مسجد در و داشتند هم را جمعه شب ايشان شهيد,
قلبي ه توج و خدا بهذ كر لذا نبود هم چنداني كتاب مينشستند/ خدا بهذ كر هم نماز از
كÇه بÇودند آمÇده خÇارج دهÇات از كÇه نÇفري چÇند هم بعد ميگذشت/ ظاهري و
خانهشان به برگشتن ديدند هم اينها است, فرسخ دو تا فرسخ نيم آنها نزديكترين
نÇفري ده هشت, هÇفت, بÇود; حاضر مختصري آنها براي هم شام دارد, زحمت
كه شد قحطي سالي يك اينكه تا ميكردند تهيه برايشان هم شامي كه نبودند بيشتر
و كÇردند قÇطع هÇم را آن ميدادنÇد خودشان حيوانات به كه را جوي حتي ايشان
هÇم را انÇبارشان گÇندم هÇمه هÇمينطور كÇنيد; قسمت فقرا ميان را آن فرمودند:
بودم كوچك (من هم جمعهاي شب دادند/ بيگانه و خودي از نداشتند كه بهآنهايي
و ها تحقÇمس ايÇن از تي معيÇج آمدند, بيرون شام از بعد هست) يادم خوب ولي
مÇيشدند نÇفر بÇيست ده, حدود كه بودند نشسته ايشان منتظر بيروني در ساÄلين
بÇعد و مÇيكردند قسمت آنها ميان ناني اول و ميآوردند تشريف گاهي (ايشان
بÇرميگشتند, مÇجلس از كÇه آخر در اينكه يا فقرا¾/ مجلس به ميبردند تشريف
پختني غذاي اينجا در غذا, ما كه ماست نا گوار اين كه فرمودند ميكردند) چنين
كرباليي آخوند مرحوم كردند/ موقوف منبعد و باشند نداشته نان آنها و بخوريم
و عÇيسي حضرت حكايت مزاح, بهطور منبر باالي بود منبر اهل كه هم علي مال
چهارم آسمان در كه عيسي حضرت مانند كه گفت و كرد ذ كر را آسمان به رفتن
بÇهواسÇطه هم جمعه شب چهارم/ آسمان به رفت كه داشتيم جمعهاي شب رفت,

رفت/ چهارم آسمان به آنها توضعي
ولي داشÇتند را رويه همان Öل او در ايشان نورعليشاه, آقاي مرحوم زمان در
مÇيخوردند/ سÇرما بÇيايند, نميتوانستند را جمعه شبهاي زمستان, شبهاي بعضي
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لذا بود/ دور كه هم راه نبود هم وسيله نبود, آنقدر هم خوابيدن جاي و رختخواب
روز به را جمعه شب ميكنيم/ روز به ل مبد را شب كه فرمودند دهات اهالي براي
نÇه را, عÇصر و نÇمازظهر البته ميخواندند; نماز جمعه روز و كردند ل مبد جمعه
در كÇه اشخاصي براي هم ناهار بود/ ا مهي آنها براي ناهاري هم بعد و نمازجمعه,

نبود/ بودند, آبادي اين در اينجا,
و مÇيآمدند خÇارج از كÇه اشÇخاصي بÇراي و داشÇتيم را رويÇه همان هم, ما
بود, سرد هم هوا و نداشتند و نبود هم وسيلهاي برگردند منزلشان به نميتوانستند
كمك كم حاال ميكردند/ ه تهي جا همين برايشان غذايي و ميماندند نفري چند اينها
را فقرا از يكي ميمانند/ كه آنهايي هم شده بيشتر ماندنشان ت مد هم شده, بيشتر
فقر با مخالف Hغالب كه است خانوادهاي از كه ( كسي ميآمد جمعه روزهاي كه هم
و كرده مالمت بود) خانوادهشان از فقير آن و هستند هم هنوز بعضيشان و بودند
او كه شد وعده چند خوردن! آبگوشت به ميروي باز گرفتهاي ياد كه بودند  گفته
حاال گفتيم: كرديم, اصرار هرچه كرد/ حركت هم بعد و خواند نماز و نشست و آمد
ميروي كه گرفتهاند ايراد او بر كه شد معلوم بعد خير/ نه گفت: بمان/ است, ظهر
ميآمد راه فرسخ سه حدود پياده دور, راه از نميماند/ و خوردن آبگوشت براي
او درباره حرفي همچنين اينكه براي ميرفت و ميخواند را نمازش نميماند, و
مطلب اصل و ميگوييم حاال هم را اينها خوب, نگويند/ برادرانش دربارة نگويند,

ميشود/ معلوم
هستيم خودمان كه آبادياي بيدخت, در را ه روي همين هم حاال بود, ه روي اين
تا نفر هشت نفر, هفت از تفاوت به چندنفري كه داديم قرار يكبار هفتهاي داريم;
نوبتي و دارند هم ترتيبي ميكنيم/ دعوت نفر ده Hتقريب متوسط بهطور نفر, پانزده
دهات, از كه اشخاصي ولي هستند/ آبادي اين مال كه آنهايي از ميكنند دعوت  كه
ا گر چون باشند/ كه تعداد هر هستند ناهار براي اينها ميآيند, غيرپياده, يا پياده پاي
براي هم بكنيم/ ميتوانيم ه تهي نه و داريم جا نه خوب, كه باشند همه كه باشد بنا
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و زحمت وقتي است/ زحمت هم تهيهاش براي ما/ براي هم و است زحمت آنها
تهيه جور چه كه ميباشد اين فكر به ميشود; كم محبت حال آن شد پيدا هم تكلف
براي كه است اين نخورند/ گرما نخورند, سرما كه بنشينند كجا به كند, كار چه  كند,
گوييم رسيد, اينجا به سخن كه حاال داريم/ معمول چنين ميآيند خارج از كه آنهايي
ا گر را هها بچ خوب بياورند, را هها بچ Hخصوص بيايند, اينجا به همه باشد بنا ا گر  كه
يك است بهتر شوند, بهرهمند و بخورند جمعهاي سفرة از اينكه براي ميآوريم
كجا) كه نميبريم (اسم آقا مرحوم زمان يكي, ببرند/ و بردارند برايشان نان تكه
را آب ظرف فقرا¾ از يكي بكشند/ غذا برايش ايشان پيش از كه بود آورده ظرفي
از را آب ظرف باشد, ايشان پيش از كه است اين مقصود ا گر بود: گفته و آورده
حاال نميخوري? آب اين از چرا همينجاست/ از هم آب ظرف ببر, ايشان پيش
است/ خوب خيلي ببينند, بشنوند, را جمعه اسم كه بهاندازهاي بياورند هم را هها بچ
از غير هها بچ آوردن از ولي كردهايم, اظهار و گفته جمعه سه دو, را موضوع اين
سÇود خودشان, براي بدگذشتن و بيترتيبي و قال و قيل و حرف و حواسپرتي
كه نيست حرفها بعضي گفتن به محتاج ديگر كه اين مقصود نيست/ حاصل ديگري
ايÇن و آقÇا مÇرحÇوم و بÇيدخت وضع و جمعه موضوع و اينجا به رسيد حكايت

آمد/ پيش مذا كرات



تحي¹اسالمي

است خاموشي علم, ل او ميفرمايند: حضرت كه حديثي دربارة قبل شب چند
در كه است اين آن و بگوييم مسألهاي شرعي بهقول ميخواستيم كردهايم/ مذا كره
نباشند, چه باشند, آشنا چه ميرسند كه بههمديگر دنيا, ملل همة در مذاهب,  كلية
يÇا گÇفتني كÇالمي يÇا مÇصافحه بÇهشكل يا حاال, دارند/ تعارفي گونه يك Áمعمو
پيش عرب در هست/ هم حاال ملتها همة در كه مينويسند و است ديگر بهاشكال
از آشÇنايي اظهار براي ميرسيدند كه يكديگر به كه بود اين معمولشان اسالم از
شب ; ¾سام Öم عÖن ا را بهبعد ظهر از و بهخير صبحت يعني, ;Hباح ص ÖمعÖن ا را ظهر تا صبح

ميگفتند/ بهخير
مÇيرسند, بÇهيكديگر كÇه بÇهشت اهل كه هست هم قرآن آيه فرمود, اسالم
فÇرق مÇيگويند, ايÇنها امÇثال و Çالم" الس" بعضيها ميبينم حاال, "سالم"/ ميگويند:
و برادري اظهار است, سالمتي سالم, ميكنند/ سالم و ميگويند سالم آنها نميكند/
ميخوانديم, كه كتابش در خارجي, احان سي از يكي است/ يگانگي است, ت اخو
و ميكردند سالم ما بر اينها و رسيديم قبيله بهفالن آفريقا در است نوشته ديديم
به آنها از صدمهاي هيچ كردند سالم اظهار وقتي كه داده دستور آنها به آنها پيغمبر
كÇه است اروپÇايي نÇفر يك اين خوب, برسد/ نبايد مقابل طرف آن به ديگري

كردند/ اذيت را ما آنها معذلك, گفت: و ميفهمد را اسالمي حكم اينطور
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ليك ع بايد باشد, مرد به ا گر تو, بر سالم گفتن هنگام خوب, هم سالم در حاال,
آنها به باشند مردان جمعيت ا گر و (به كسره) يكل ع زنان به و بگويند كاف) (بهفتح
تÇقدير در عÇبارتش ديگر آن ولي بگويند/ بايد عليكÔنَّ را زنها جمعيت و ÖمÔيكل ع
و ميشود همه شامل هم و است تقدير در عبارتش گفتيم, كه سالم لفظ ولي است
عليكم Õسالم كه زيادتر يا و عليك Õسالم باشد چه معنيش كه, بنابراين نفر/ يك هم
سالم هم قرآن در كه است اين است/ همان معنيش هم, آن گفتيم كه سالم باشد,

او و گÇفتند سÇالم پس شدند, وارد او بر آنها كه هنگامي : ون ÔركÖن Ôم Õم Öوق Õم ال× س ق×ال Hم ال× س فق×الÔوا يهل ع لÔوا خ د Öذا /1
/(25 آية ذاريات, (سورة ناشناختهايد كه مردمي شما بر سالم گفت: (ابراهيم)

ليكم ع Õسالم دارد, Hسالم است/ ابراهيم حضرت قضية در 1 ون ÔركÖنÔم Õم Öوق Õم ال× س دارد;
بشنويد سالم ا گر (ولي دارد/ سالم جور همه بهشت اهل در اينكه مقصود دارد/ هم
هر جمعيت آن ميشويم, وارد تي جمعي بر وقتي اما كه///) وگرنه دهيد جواب بايد
هÇمه بر سالم گفتيم, كه سالم لفظ تا, پنج چه باشند تا هزار چه هستند, كه تعداد
كÇه دقÇيقه هÇر رسيدند, كدام هر كه بعد بگويند/ جواب ميتوانند هم همه است/
بÇايد چÇون بÇاشد, زدن حÇرف براي فرصت كه بكنند سالم نيست الزم رسيدند,
است/ واجب جوابش است, مستحب سالم ا گر دارد/ هم جواب سالم بگويد/ جواب
هر و است همه بر سالم ميگوييم, سالم و ميشويم وارد كه ل او همان كه است اين
است اين مقصود است/ ابتدايي سالم اينكه نه ماست جواب بگويند, جواب  كدام
برادري و سالمتي كه گرفت بايد را سالم حقيقت نميشود/ هم سالم سالم, به  كه

باشد/
تÇعطيل شب Öمذاهب همة در است/ بزرگي شب كه است جمعه شب امشب
از است/ بوده زمان چه از و كÇي, از "هفته" كه نيست معلوم است/ بزرگ مذهبي,
و شنبه همين دارند, را هفته دارند, را آن هم ملتها همة و داشته وجود پيشين زمان
اين از يكي بين در را تعطيلي اين خودشان براي هم كدام هر را/ جمعه تا يكشنبه
بگذاريم, را اسمش هرچه بگوييم, عيد بگوييم, جشن تعطيلي كه دارند روز هفت
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است/ اشخاص حاالت اختالف به بسته ديگر
در بود/ دوشنبه روز دارد, اخبار بعضي كه آنطور ابراهيم حضرت مذهب در
شÇنبه هم حاال و بود شنبه الم, عليهالس و آله و نبينا علي موسي, حضرت مذهب
يكشنبه نصاري× مذهب در است/ مذهبي عيد Öتعطيل اين و دارند/ تعطيل كه است
مين منج كه را مناسباتي آن حاال, دادند/ قرار را جمعه هم اسالم ديانت در دارند/ را
كه است آنها به ه متوج است, ستاره كدام به منسوب هركدام كه گفتهاند بعضي هم
مÇطالب ايÇنجور هست, درتورات ظاهر بهصورت كه آنطوري بعد/ براي باشد
منسوب كه هست هم اشعاري چنانكه است, شده تأييد هم اسالم در آنها از بعضي
ام اي در كه كارهايي و هفته ايام به راجع است الم, عليهالس علي, مولي حضرت به

ميفرمايد: كه است اين كرد/ بايد هفته

حضرتعلي(ع)/ به منسوب شعر /1

1 ¾Ê Ú»ال لقÇÇÇخ | Ôاهللا ي ÇÇÇÇبدَّ ت فÇÇيه نَّ ال Ô¾ناÇÇ الب دÇÇÇ ح اال | و
ابتدا¾ يكشنبه, در خدا چون كنيد, ساختمان و بنا¾ به شروع يكشنبه روز در

كرده/ زمين و آسمان بهخلقت
آسماني چيست, ابتدايش كه هست گفتگو قابل گفتگوهاست, هم اين در حاال
ايÇنطور حÇضرت ولي بÇاشد/ دوشÇنبهاش و يكشÇنبه كه بود كجا روزش نبود,
روز آن ا گر است/ رموزي و اسرار داراي مطلب اين و است دستور و ميفرمايد
و آسمان بهخلق ابتدا¾ يكشنبه, روز در كه است اين است/ يكشنبه حاال نبود,
گرفت درنظر هم مناسبتي ميتوان گرفتهاند/ عيد را يكشنبه مسيحيها و كرد زمين
گرفتهانÇد/ را يكشنبه لذا است, مبدأ و باطن به شريعت بهامور آنها ه توج چون
همين مطابق Öاخبار بعض مطابق كه است روزي آن كه شد معين شنبه يهود, براي
و آسمانها گرفت, قرار عرشش بر خدا شنبه روز ميفرمايند, حضرت كه اشعاري
زمÇين و آسÇمان زرگÇب سÇاختمان و عمارت اين شد, درست همهاش و زمينها
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/ 5 آية , ط×ه× سورة /1

را كار آخر كه ,1 توي× ÖسI ش ÖرعÖال Ò� ع Ôن × Öa الرَّ گرفت: قرار تختش بر خدا و شد/ موجود
خسÇته خدا درصورتيكه گرفتند را آن ظاهر و كرده اشتباه هم آنها ولي  گرفتند

(آي¹الكرسي)/ 255 آية بقره, سورة /2

را بشر خداوند كه است خلقت روز هم جمعه روز /2 Õم Öون ال× و Õ¹ن س Ôه Ôذ ÔخÖأت ال× نميشود:
كرد/ خلق

ايÇراد بÇعضي كÇه بÇاشد تاريخي ظاهر صورت اينكه نه است مناسبات اينها
را ديگÇري مÇطالب باز كه است اين براي اينها نبوده; اينطور بگويند يا بگيرند
كامل Öخلقت كه را روزي موسي حضرت كه گفت ميتوان كه فهميد بتوان ضمنش
حÇضرت بÇاشد/ شÇنبه كÇه داده قرار عيد كنند, خدا بندگي Öآسايش به بايد و شده
چون داده, قرار عيد را, كار به شروع ل او روز خلقت, ل او روز الم, عليهالس عيسي,
را يكشنبه لذا ميشود تمام بعد ديگر شد كه شروع است; شروع اصل, درواقع,
در يعني, داده, قرار را جمعه روز آله, و عليه صلياهللا ما, پيغمبر است/ داده قرار
ميتوانÇيم كه است بشر خلقت است, آدم خلقت روز كه است جمعه روز اسالم
شده گرفته اينجا از ميگيرند, جشن را تولدشان روز كه اروپاييها شايد كه بگوييم
ميگيريم جشن عموم بهطور را بشر خلقت روز را, بشر تولد روز ما منتهي است/

دادهاند/ قرار جشن روز را آن و كرد بشر خلقت جمعه روز در خدا  كه
عرب چون گفتند جمعه را آن Gبعد و ميكردند ذ كر به" Ôو رع" عرب در را جمعه
هÇجرت و حÇركت مكÇه از حÇضرت آنكÇه از بعد نبودند/ اجتماعي روز آن در

شد/ داده اجتماع ترتيب آمدند, مدينه به فرموده,
يق صد ابوبكر كه غار يار با بودند ثور غار در روز سه دو حضرت سفر, اين در
عرض ابوبكر بخر/ من براي شتر كه بودند فرموده ابوبكر به Âقب بزرگوار آن باشد/
را پÇولش كÇه است ايÇن خير/ فرمودند: ميكنم/ تقديم دارم, خودم شتر دو  كرد:
پول اين مرتبه دو بعد بود, امر برحسب كه گرفت را پول ابوبكر و دادند بهابوبكر
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گÇفت: هÇم غÇالمش بÇه و خÇريد شتر دو كرد, حضرت تقديم دوباره و آورد را
را اول روز سه دو آوردند/ آنوقت در كه است اين بياور; روز فالن در بهفالنجا
كرده درست دوباره د محم كه است فتنهاي اين گفتند: قريش ار كف بودند, مشغول  كه
رفتار ترتيب بههمين برود, هرجا به بكند, فرار ا گر و شده همه زحمت اسباب  كه
را حضرت كشتن تصميم لذا برداريم; ميان از را او كه است اين بهتر كرد, خواهد
كردند/ خدمت نفر چند اينجا در خوب, داد/ خبر حضرت به هم جبرÄيل كه  گرفتند
كجا گفتند: گرفت/ پشتش به جوالي توي كرد, پشتش به را حضرت ابوذر, كه دارد
د محم گفت: چيست? پشتت در كار? چه به گفتند: بيرون/ ميروم گفت: ميروي?
چوپاني نافهم خرفت مرد تو مثل كه رسيده بهجايي ما كار ديگر گفتند: اينها است/
بههرحال رسيده/ اينجا به كار كه كرده درست فتنهاي د محم ميكند?! مسخره را ما
دو درواقع بردند/ تشريف حضرت طريق اين به و برد بيرون اينجور را حضرت
دهسالهاش دختر كه بود ابوبكر يكي مطمÃن, دوستاني و واقعي نفر دو داشتند, نفر
الم, عليهالس علي, هم ديگري و بودند كرده عقد خودشان براي روزها همان هم را
درواقÇع و خانوادگي حمايت تحت و پسرعمو نبود, حضرت داماد هنوز كه بود
بود/ حضرت عالقة مورد همه, از بيشتر و فدا كارتر همه از كه بود ايشان فداي جان
خÇدمت در و بلي/ كرد: عرض بيايي? حاضري فرمودند: ابوبكر به كه است اين
قÇدري رسÇيدند غار دم به مشركين وقتي آنجا در منتهي رفت; غار به حضرت
ال× ميفرمايد: قرآن در خداوند كه دادند دلداري را او پيغمبر كرد/ وحشت و ترسيد

/40 آية توبه, سورة /1

دلش هÇم بÇاز بÇاش/ آسÇوده نÇباش, مÇحزون فÇرمودند: پيغمبر ن×ا1, عم اهللا انَّ Öن ز Ö ÒI
درياي ديد كرد, نگاه كن/ نگاه فرمودند: و دادند نشانش حضرت بود/ مضطرب
نزديك به اينها هروقت كه فرمودند آماده, و حاضر آنجا كشتياي و است آبي
مÇيكنيم, فرار و مينشينيم كشتي توي فوري شوند, غار وارد خواستند و رسيدند
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Ôهت ن âيÇك س Ôاهللا ل زÖÇنا آيه: در كه دادند او به آرامش كه بود اين مقصود باش/ آسوده

فوق)/ آية فرستاد(دنباله او بر را خود سكينه خداوند /1

پيش از كه پيغمبر ولي ابوبكر/ به بعضي و گرفتهاند پيغمبر به را "عليه" بعضي 1 هÖي ل ع
بود/ ه قلبي سكينه داراي

مرا بيايند ميخواهند فرمود: الم, عليهالس علي, به پيغمبر بود/ علي هم ديگري
آيÇا بÇريزند من خانة به ميخواهند بخوابي? من رختخواب در حاضري بكشند,
ايÇن بÇه ميخواست (يعني, كرد عرض بشوي? من فداي و شوي كشته حاضري
زنده تو آيا بخوابم تو جاي من ا گر كه كند) ن معي و بفهمد را حضرت آن قصد بهانه
تÇو بÇله تÇو/ موي يك فداي من هزارجان پس كرد: عرض بله/ فرمود: ميماني?
جÇاي در كÇه است ايÇن هسÇتي/ ÖالمÇع جان كه بمان باقي تو نباشد/ عالمي باشي,

خوابيد/ حضرت
رسيدند, غار نزديك ار كف وقتي كه است اين به داشتند نفر دو اين كه فرقي
او به پيغمبر ولي بكشند را دو هر و برسند آنها كه ترسيد و شد محزون ابوبكر
كه است آيةقرآن صريح فرموده, قرآن در خدا ندارند/ دسترسي آنها كه داد اطمينان
چيزي چنين علي دربارة اما شد/ محزون ابوبكر ولي مباش, محزون فرمود: پيغمبر
طلب خدا, راه در را خودش جان كه كسي كه دارد آيه علي دربارة است/ نرسيده

/(207 آية بقره, (سورة فروشد خدا خشنودي بهطلب را خود جان كه است كسي مردم, جملة از /2

يقين با علي پس /2 اهللا ات ض× Öرم ¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن âيÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م و كند: فدا خدا, رضاي
ولي خÇوابÇيد خاطر آرامش عين در ميكند, فدا را خود و ميشود كشته بهاينكه
ثÇابت كÇه بÇود ترسان و نگران معذلك داد, او به پيغمبر كه اطميناني با ابوبكر
Gبعد حضرت نبود/ ابوبكر با مقايسه قابل و بود باالتر بهمراتب علي ايمان ميكند
دست كه همانهايي Gبعد كه وا گذاشتند, علي به را امانتها و كردند سفارش علي به
دختر فاطمه فاطمه: سه با كند حركت بعد و بهصاحبانش بدهند بود, امانت حضرت
اين بود/ زبير مادر كه عمهشان فاطمه و الم, عليهالس علي, خود مادر فاطمه پيغمبر,
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جلوي و آمدند همه راه, بين بياورد/ را اينها بودند, نزديك اقوام از كه را فاطمه سه
نÇخواهÇم من نهخير, كه گفتند الم, عليهالس علي, برگردانندشان/ كه گرفتند را اينها
در خÇداونÇد ترسيدند/ و است جنگ مسألة نه, ديدند و بكشيد مرا مگر  گذاشت
رسÇيدند Çالم, ليهالسÇع عÇلي, حÇضرت بÇرگشتند/ و تÇرسيدند كÇه انداخت دلشان
ده يك HقريبÇت بÇود; مÇحلهاي كÇه قÇÔبا در آله, و عليه صلياهللا رسول, بهحضرت
مسافرين بقية تا منتظريم و هستيم ما فرمودند: و رسيدند آنجا به بله, بود/  كوچكي
را فاطمه نفر سه اين الم, عليهالس علي, وقتيكه تا بودند و برسند ما, همسفرهاي ما,

آورد/ آنجا به
كÇردند شروع يعني, ساختند; هم مسجد بودند, قÔبا در كه روزي چند اين در
و دارد فÇضيلت خÇيلي هÇم مسÇجد آن هست/ هÇم حÇاال كÇه قبا مسجد بهساختن
نمازجمعه شد, معين هم جماعت نماز شد/ معين آنجا در بهقولي بنا هم نمازجمعه
بÇود, شÇده واقÇع آنروز در اجتماعي آنكه بهواسطه بود, وبه ر ع آن نام Âقب  كه
و گذاشتند قرار بله, ه/ ع Öم Ôج نه است عه Ôم Ôج اسمش هم قرآن آيه شد, جمعه اسمش
شده گذارده Öروز آن بر اسالم از قبل جمعه نام البته و است/ ترتيب اين به مطلب

كرد/ پيدا رفيت Ôع درحقيقت, و است
زمان در و است اسالمي بزرگ عبادات از يكي و دارد احكامي هم نمازجمعه
چÇهار كÇه نمازظهر عوض جمعه روز در نشد/ ترك هيچوقت هم حضرت خود
دارد قبلش هم خطبه دو و است ركعت دو نمازجمعه است, ركعت دو است, ركعت
مردم است الزم كه را احكامي سخنرانيش يك در است/ سخنراني دو Hتقريب  كه
بÇايد ميآيد دشمن اينكه و جنگ احكام يا بكنند بايد كه را كارهايي و بفهمند
ذ كÇر خطبهاش يك در باشد الزم كه هرچه بله, اينهاست/ امثال و باشند مواظب

ميكنند/ دعا مÆمنات و مÆمنين براي دعاست, بيشتر ديگر, خطبه در ميكنند/
و جÇمعيت بÇه دعا وقتي البته و است عبادات از يكي خودش نيز جماعت
و اخÇالص روي از ا گر مÆمن چهل فرمودهاند: نميكند/ رد خداوند بود, اجتماع
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بÇايد مÇنتهي مÇيكند/ اجابت خداوند بخواهند, هرچه كنند, خدا به ه توج حقيقت
غرض نباشد/ ي ماد اغراض و دنيا براي باشد, پا كيزه و پا ك تشان ني و باشند يكدل
ظاهر بهحسب مسلمانها ما ميكند/ اجابت البته بخواهند, خدا از و نباشد شخصي
در عÇيب ايÇن ديÇد بايد نميشود! اجابت و ميكنيم دعا Âمث هم نفر هزار  گاهي
بهجهت شده, وعده جماعت به درواقع هم نماز دارد/ وجود عيبها خيلي  كجاست?
دارد; فاتحه همه نمازها باقي ندارد, فاتحه كه ميت نماز از غير نمازي هر در اينكه
نيست نمازي فرمودهاند: كه است نماز اساس فا¹Iالكتاب و دارد حمد سورة يعني,

الكتاب/ ¹Iفاب الا ̧ ال ص ال /1

ميگوييم: چنانكه شده ادا جمع بهلفظ تمامش هم فاتحه سورة فا¹Iالكتاب/1 به مگر

/(5 ميجوييم(آية ياري تو از و ميكنيم عبادت را تو /2

بايد چهجور مهاش مقد و ل او كه است عبادت در خوب 2/ Ô âع�ت Öسن ا ك×ي ا و ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا
بايست او مقابل در چنان كه فرمودند باشد/ خدا به هاش توج چگونه كند, چه باشد,
مخاطبه او با و ميبيني را او اينكه مثل كه باش بهطوري و بگو سخن بهطوري و

ترا ك/ نه ا Ôراهت Ö Òn Öن ا و Ôراهت كان ك بَّك ر ÖدÔواعب /3

اينطور ميبيند, را تو و است تو همراه او ميبيند,3 او نميبيني, تو ا گر كه ميكني
سخن او با و باشد داشته درنظر را خدا كند, ه توج وجهه آن به و بخواني/ نماز بايد
غلط و اشتباه با كه نيست خواندن براي فقط فرمودهاند, كه دعاهايي حتي كه بگويد
شب در كميل دعاي اينكه مثل بخوانيم را دعا عبارت باشد/ بهمعني ه توج بدون و
همين كه است ممكن هم گرامافون است, ممكن هم راديو نفهميم/ و بخوانيم جمعه
هم و راديو هم ميكند اجابت خدا كه ميشود مÆمن خيلي هم او پس بخواند, را دعا
و بخواند را خدا بگويد/ را عبارت اينكه نه بخواند را خدا بخواند, نه, را?!  گرامافون
است اين دعايش يك خوب دارد/ دعا هم بعدش هست, دعا لش او هم آنجا در
كند/ عفو بدكار از نيكي, و نيكوكاري هر كه كردهاي امر تو پروردگارا, خداوندا,  كه
تو درگاه به و آمدهام تو عفو بهاميد بديها همه با من تو/ بهدرگاه بدكاريم خدايا,
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مÇرا خÇدايÇا, نÇيست/ بدكارتر هم من از و نيست تو از نيكوكارتر خدايا, آمدهام/
اي : Ô¾Ï»ÇÔXا ا كÇتا Öدق Ôن س ÔT يا است/ لتر فصÇم ال ا و است اين خالصهاش ببخش/
باقي هكذا و آمده/// تو بهدرگاه بدكردار و مÔسي¾ بدكار, شخصي نيكوكار, و محسن
حÇمد ميكنيم, ذ كر را او صفات كه ل او ميايستيم, او حضور در وقتي دعايش/
به اما لله, Ôمد Ò Ö¡ ا خداست: به منحصر همهاش ميگوييم پسنديدگي, نيكي, ميكنيم,
شيخ صورت اينها كه عرفا¾ بعضي به دادهاند و ميدهند نسبت حاال ميگوييم?  كي
بپرسيم ديگران از كنيم, نگاه خوب نيست/ چيزي اينچنين نه, ميگيرند/ درنظر را
امر چيزي چنين كداميك به هستند, جمعيت همه اين هست? چيزي همچون آيا
اشتباه هم همينها از بعضي كه است اين عجيب ميگويند, كه آنهايي است? شده

هست? چيزي چنين آيا كه ميكنند
كي امر به بداني فرمودهاند: كه است اين هست, بابت اين در كه را آنچه البته,

ميكني/

امامهشتم(ع))/ از منقول (حديث ده قرار خود چشم جلو در را هÔدي× اÄمة از يكي /1

بÇدانÇي تÇا ينيك1 ع صبن ¹ Ú_ Ñاال ن م Gد واح عل Öاج و تكبير¸االحÇرام: موقع در بله,
كÇه خودت موالي بهامر بهآمرالهي, داشتي هي توج همچو ا گر ميكني/ كي بهامر
اشكÇال كÇه آن شد حاضر تو پيش در تمثيل نه تمثل بهعنوان خيالش بياختيار
تراشيدن صورتي و ه كردن توج بهاختيار اما نيست/ گناه را تو و نكردهاي تو ندارد,
هيچ ا گر است, شرك بفهمد, كسي ا گر يعني, است/ كفر يا است, شرك البته هم اين
و ناداني كه نباشد ه متوج نباشد, بهخيالش هيچچيز ا گر اما است/ كفر نفهمد, چيز

است/ سفاهت
چÇه مÇيكنيم? چÇه مÇيكنيم? كÇي امÇر بÇه بفهميم او مقابل در كه است اين
غÇالب كه را تسبيح و حمد بين فرق خوبي/ ستايش, يعني حمد :Á او ميگوييم?
و هسÇتي هÇرچÇه يÇعني, حÇمد; كÇه فÇرمودهانÇد ايÇنطور است, يكديگر با جاها
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در كه است اين خداست/ از هست هرچه خداست, حمد اين خداست/ از خوبيست
از يكي از هاي عد ميبرد, تشريف جنگ براي امامحسين(ع) حضرت كه سفر آن
تشويق حضرت كه وقتي در بودند/ آمده بزرگوار آن خدمت در راه اطراف دهات
از يكي ميكردند, ترغيب جهاد به بهرفتن را آنها و ميفرمودند جنگ به تشجيع و
در چطور كرد: عرض و كرد حركت حقيقي, مÆمن اشخاص آن از يكي مÆمنين,
شروع و نكنيم? جنگ هستي, خدا نماينده و پيغمبر جانشين كه تويي مثل ركاب
GعدÇب حÇضرت كÇرد/ ايشان از تعريف و آنحضرت حميده صفات بهذ كر  كرد
مÇيگويد: كسÇيكه ولي پسÇنديدم كÇردي, بÇهجهاد عÇالقه اظهار اينكه فرمودند:
ا¡Çمدهللا قول كه مينمايد ستايش را غيرخدا و ميكند مرا تعريف چطور ا¡مدهللا,
گاهي اينكه مثل است/ حق مخصوص خوبيها همة يعني, اوست, تعريف همهاش
عÇلي, مÇدح در گÇفتهانÇد, پÇيغمبر مÇدح در ر رÇمك كÇه اشعاري ميگوييم, ما خود
فرموده: خودش كه نيست اين از علي براي باالتر مدحي ولي گفتهاند الم, عليهالس
بÇندگان از هسÇتم بÇندهاي مÇن ميفرمايد: الم, عليهالس علي, Tمد/ بيد ع Öن م Õبد ع انا
است تعريف باالتر و مقام آخرين و درجه آخرين كه آله, و عليه صلياهللا د, محم
; Ôه ÔدÖب ع Gدم ÔT انَّ Ôد ÒÎ Ö¾ ا ميخوانيم: مرتبه چند روزي هميشه كه است همين او/ براي
ايÇنكه بÇراي چÇه? يÇعني خÇداست بندة خداست/ بندة د محم كه ميدهم شهادت
نكنيم خدايي بهعنوان ظاهر بهصورت او, به ه توج اينكه براي خداست/ نگوييم
ببرد/ را ما ميخواهد او و گفته ما به او دهيم/ قرار شفيع دهيم, قرار واسطه را او ولي
او عقب بايد باشد/ رو جلو ميخواهد او هم بعد و كرده راهنمودي را ما او ل او از

است/ حمد اين, برسيم/ بهجايي تا برويم
يعني, آاليش, جور همه از آاليش, از خدا است ه منز و پا ك يعني, تسبيح;
آاليش يك خودش آن هست, كه انسان خود حتي كه نيست او در نقصي هيچ
كÇه من گفتم: من ; ÕبÖÇن ذ به ÔقاسÔي ال ÕبÖÇن ذ ودك Ôج Ôو : ¹َّب ÒT قالت ? ÔتÖبذنI ما ÔتÖلÔقف است:
آن محبت, روي از نيست/ الجمع مانع¹ دوش هر كردم? گناه چه يا نكردم,  گناه
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Âاص نيست/ باالتر آن از گناهي و است گناه تو هستي " جودك Ôو" كه فرمود معشوق
خدايم بندة من بگويد: كه كيست من ميشود/ تا دو خدا و من ميگويي كه تو هستي
گÇناهش ل او از شÇيطان است/ نپسنديده خدا را من لفظ ميكنم/ را خدا عبادت يا
بزرگيست/ بسيار خطاي "من" اين بله, كردند/ بيرونش لذا گفت, "من" كه بود همين
مÇنحصر هسÇتي و را ديگÇر هسÇتيهاي بÇردارد بÇين از كÇه است ايÇن تسÇبيح, و
هÇمهمان مÇيگوييم: كه است اين بفهميم ميتوانيم ظاهر در كه مثالي بهخداست/
هÇمة مÇيبينيم, را فÇرش و ديÇوار و در مÇيبينيم, را رنگÇها ميبينيم/ را يكديگر
تÇاريكند/ خودشان از همه اينها چيست? اينها ميشناسيم/ و ميبينيم را اشخاص
امÇا نميبيند, را هيچكس تاريكند, همه كرديم, خاموش را چراغها تا اينكه براي
پس است/ چراغ از دارند هرچه كه است چراغ تابش اثر بر ميشود, ديده هرچه
ايÇن, خداست/ از دارند عالم موجودات همة آنچه است/ روشني و چراغ از همه

اهللا/ سبحان ميشود: اين ندارند, چيزي هيچ خودشان از است/ مدلله Ö¡ ا معني
ايÇنطور Çالم, ليهالسÇع عÇلي, بن حسين حضرت را حمد معني كه است اين
دارد هرچه و دارند او از دارند همه ديگران آنچه يعني, حمد; كه ميفرمايد تفسير
هرچه ديگران ندارد/ غير به احتياج است, خودش از دارد او آنچه دارد/ خودش از
خداست براي حمد كه است اين است/ حمد و تسبيح معني اين كه دارند او از دارند
از خوبيها همه چون يعني, ميشود/ تسبيح معني همان باز انحصارش اين بس/ و
از نÇيست و هست هرچه كه اوست مخصوص ستايش ندارد, نقصي پس اوست
باقي چه و دارند عقل كه آنهايي چه موجودات, همة جهانيان, عالم, همة و اوست
از نÇيست/ غافل عالم از آني اويند/ تربيت تحت Öعوالم همة در همه موجودات,
اصلش ميكند, تغيير شكلش ميكند, تغيير فردا تا امروز كه بگيريد كوچكي غورة
هست, هم آن به آن ميكند, تغيير وزنش ميكند, تغيير وجودش ميكند, تغيير
در Áصاات نميشود! انگور كه كرد هسته تا غوره باشد فوري كه نيست چيزي يك
Áصاات هي همهاش خاصيتش, و مزهاش شكلش, وزنش, رنگش, از چيزش همه
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تÇحت جÇهانيان هÇمة پس ميآيد/ ديگري چيز و ميرود بين از و ميكند تغيير
آن به آن جهانيانيم, ¾جز در اوييم تربيت تحت كه هم ما آنوقت اويند/ تربيت
قلب جوارح, ديگر, ¾اعضا گوش, شنوايي چشم, بينايي چشم, نور از داريم آنچه
در اينها همة گلبولها, حتي جوارح, و اعضا¾ ميكند, كار كه كبد ميكند, كار آنچه
صوري, جهات همة و معنوي جهات همة هستند/ العالمين رب آن تربيت تحت
نسÇبت رحمان است/ رحمان دارد, نظر همه به او اوست/ از اينها آخرت, و دنيا
بÇه نسÇبت تÇنها رحÇيم, است/ عÇمومي هربانيÇم رحماني, رحمت است, بهعموم
او هست, هم عالم همة براي آنچه و دارد او است مÆمنين براي آنچه است/ مÆمنين

/(3 آية ملك, (سورة نميبيني تفاوتي رحمان خداي خلقت در /1

هÇم نظري 1/ ت Ôف×اوت Öن م ن × Öa الرَّ قÖل خ â| تري× م×ا موجودات: همة به دارد نظري دارد/
هÇم را مÇوجودات بÇاقي مÇيرساند/ كÇمالشان بÇه را مÆÇمنين مÆÇمنين, براي دارد
هم موجودي هر ميبخشد/ باز Öاستعدادشان بهاندازه ظاهريشان كمال در همينطور
بعد و بيايد باال ا گر انسان س فن آنهاست, از يكي انسان س فن اوست/ از هست  كه
باز چه? نيايد, باال باز و برگردد ا گر است/ هيچ است, مرگ ميشود, چه برنگردد,
و است مÇرگي مÇرتب زندگي/ و است مرگ در Áصاات انسان كه است, مرگ هم
چه رفت كه س فن اين كجاست? رفت كه اين حاال آمد, ديگري رفت, اين زندگي,
زكام ميشنود, عطري بوي ا گر انسان كه است چطور ديگر! رفت اين ميشود?
ميكشند كه نفسي يك به بوييدني يك به كه اينطورند اشخاص خيلي ميشود?
آنچه پس است/ باقي و ميماند او وجود در او اثر پس ميماند/ وجودش در اثر اين
نÇميرود, بين از و ميآيد و ميرود هست هرچه عالم در ميشود? چه دارد  كه
آن پيش در كجا? در ميگذارند/ امانت و ميشود ضبط آنجا در ميشود, خزانه
است, عÇوالم همة حقيقت كه روزي جزا, روز دين, روز پس هست/ كه خدايي
معلوم آنجا داريم, چشم كه ميكنيم ر تصو ما اينجا در است/ او مالك, آنروز,
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كم×ل داده: او آن, به آن كرده, عنايت او داده, او نبوده, ما از چشممان كه ميشود
خدا هروقت حاال, اوست/ دست در ميكنيم هرچه و هست هرچه پس, / نâي الد م Öوي
باشيم او ه متوج بايد كرديم, درك را آن حقيقت شمرديم, كه صفاتي اينطور به را
كÇه تويي بهغير گفت: بايد نيست/ چاره اين از غير , ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا گفت? بايد چه و
ا كÇ× اي و بÔد ÖعÇ ن ا ك×ي ا پس: نيست/ مÆثري تو غير نيست, موجودي تو غير نيست,

Áصاات و ظاهر بهصورت باشيم, خوب ميخواهيم كه ما كرد? بايد چه حال / Ô âع�ت Öسن
بÇلكه ديگر دقيقة پنج ديگر, آن يك ميدانيم مگر نيست/ كه خودمان بهاختيار
يÇا است بÇندگي بÇد? يÇا است خÇوب داشت, خواهيم حال چه ديگر دقيقة يك
را دادش ميدهي, تو كه را توفيقش خوب كه ميخواهيم او از آنوقت معصيت?
بÇهسوي رو كÇه راسÇتي راه به خدايا : Ò âoقت Öس ÔمÇÖال اط ×Í ßØ½االن دÖها پس ميدهي, تو  كه

كن/ هدايت را ما ميباشد, خودت
و هست همه نزد در كه است فاتحه سورة معني ظاهر, بهصورت اين خوب
است نمازجمعه اين حاال, است/ عبادت است, جمعه روز سورة در كه هم بقيهاش
پيغمبر زمان در كنند/ شركت روز آن در كه بود واجب و الزم همه بر سابق در  كه
در خواند/ ابوبكر هم, بزرگوار آن از بعد خواندند, جمعهها همة خواندند, همه  كه
آنها وظيفة ميخواندند, حكام همان بود, حا كمي ابوبكر جانب از كه هم جايي هر
سال, ده نزديك بود, خليفه كه خطاب بن عمر زمان ميدادند/ دستور آنها به و بود
در عÇثمان كÇه دارد حÇتي مÇيخوانÇدند/ هم عثمان زمان ميخواندند/ سال, يازده
و بود شده زياد پيهش چون خواند را نمازظهر ه, مك تا است فرسخ چهار كه عرفات
بهتمام را نماز و خواند نماز كه است اين ميكرد/ اشتباهاتي بهعالوه و بود سنگين
خوانÇدند/ ركعت دو آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ولي خواند ركعت چهار خواند/
چÇادرش, به آمد كه بعد خواند/ تمام عثمان ولي خواندند قصر آنجا در را نماز
يك و نÇبود خÇوبي كار اين و شدي رسوا كردي, بدكاري گفتند: ش خواص بعض
و بÇفرستند را ديگÇري عÇصر, نماز براي گفت: و كرد خيال هم او بردار/ فكري
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بخوانÇند/ نماز مردم براي و بروند الم, عليهالس علي, كه علي پيش فرستاد عثمان
واال ميخوانم من خوانده, پيغمبر كه باشد بهطوري ا گر كه فرستاد پيغام حضرت

نÇهخير, كÇه فÇرستاد پÇيغام عثمان نميخوانم/ من خواندي, تو امروز كه بهطوري
نخواندند/ و نميخوانم فرمود: حضرت بخوان/ ميدهم, دستور من كه همانطور
هÇنوز است, مÇانده هم حاال تا اين و خواند تمام نماز همانطور و رفت ديگري

ميخوانند/ آنطور تمام نماز, ما, سني برادران بيشتر چون هست/ كه هست
جمعه امام يك باشد, يكي بايد نيست/ جايز نمازجمعه, دو شهر يك در و
مگر دارد, كم خيلي مستثني× كنند, شركت بايد هم همه و نيست جايز تا دو باشد,
ال× و Õج ر ح ج رÖع  Öاال Ò� ع ال× و Õج ر ح مي× Öع  Öاال Ò� ع سÖيل باشد/ مريض باشد, ناخوش كه  كسي

سورة ;61 آية نور, (سورة هست بيماربا كي براي نه و هست لنگبا كي براي نه و هست كوربا كي براي نه /1
/(17 آية فتح,

كم معاف معافند/ اينها كه دارد اشاره هم قرآن در كه همانهايي /1 Õج ر ح ضâريمÇÖال Ò� ع
مكروه جمعه ظهر از پيش كردنش حركت مسافر, حتي بخوانند/ بايد Gا كثر و دارد
هÇم بÇنيعباس مÇيخوانÇدند, هÇم ه يÇنيامÇب خÇلفاي حتي بود, رويه اين و است/

ميخواندند/
غÇايب انظار از كه فرجه, لاهللا عج دوازدهم, امام قاÄم, حضرت غيبت از بعد
يÇا اسÇتحباب يÇا تخييري يا عيني وجوب در كردند اختالف شيعه علماي است,
نمازجمعه و ميخوانند سابق همان مطابق هم االÐن سنت, اهل نمازجمعه/ حرمت
ل او همان مثل هم حاال كه گفتهاند علما از بعضي داريم: اختالف شيعه ما ولي دارند/
امام بايد چون است مستحب نيست, واجب حاال نه, ميگويند: بعضي است/ واجب
از يك هيچ كه بنيعباس زمان همان از نميخوانده/ كه امام درصورتيكه بخواند
حضرت و خالفت, چهارسال آن در الم, عليهالسَّ علي, از غير بلكه نخواندند ما ة مÄا
آنكه مگر نخوانده نمازجمعه ما ه مÄا از ديگري خالفت, ششماه در حسن, امام
خوانده نماز بوده جمعه ا گر عاشورا در الم, عليهماالس علي, بن حسين ميگويند:
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و بÇاشد امام كه است شرط گفتهاند: معذلك ولي نميشد/ خوانده نمازجمعه واال
شدند/ قاÄل استحباب به ناچار حاال نيست چون

بÇهجهت است/ حÇرام ÖدنÇوانÇخ نمازجÇمعه است; حرام Âاص گفتهاند: بعضي
نمازجمعه حال هر در ميشود/ حرام نيست كه او است, امام بودن Öشرطش اينكه
كردند/ ترك هم مردم بخوانند, كه نيفتادند جلو علما¾ شد, ترك ظاهر درصورت  كه
ما گفتيم: ميكنيد? تمجيد نمازجمعه از اينقدر چرا شما ميگفت: يكبار يكي
گفتيم: نميخوانيد? چرا گفت: ميكردند/ تمجيد ما ة مÄا و پيغمبر نميكنيم, تمجيد
اقÇتدا¾ مÇا بخوانند آنها ا گر و است علما¾ وظيفة اينكه براي نميخوانيم ما حاال

نيست/ خوب نميخوانند آنها چون بخوانيم, بخواهيم مقابل در ا گر كه ميكنيم
ه توج و عبادت آن نيست نمازجمعه چون كه فرمودهاند عرفا, بزرگانمان, ولي
جا, هر در اينكه براي كردند معين را جمعه شبهاي كنند/ جمعه شبهاي در را بهخدا
افسانه بنشينند اينكه نه باشند خدا بهياد اما بنشينند, هم با هستند درويش نفر دو
سياست صحبت :Âمث و بداريم زمين و آسمان صحبت و بنشينيم اينكه نه بخوانند/
خدا بهياد بله, كنيم/ غيبت Âمث يا كنيم معامله آنكه يا كنيم, درست خودمان براي
نفر چهل ا گر گفتيم: كه همانطور كه باشند ه متوج را دلشان خدا, ذ كر به بنشينند,
و زمين به را آسمان ميتوانند فرمودهاند: باشند, جهت يك و دل يك خدا بهياد
روي از و ه وجÇت و راست و صÇاف نÇيت رطÇش با ولي ببرند آسمان به را زمين
باشند كرده بندگي كنند, رفتار كنند, عمل كه دارد هم ديگري شرايط البته حقيقت/
تا را جمعه شبهاي Hغالب فقرا از بعضيها همينطور هست/ جزأش هم آنها بكنند/ و
مشغولند, خدا بهذ كر بيدارند, صبح تا كه بعضي هستند, هم حاال بودهاند, بيدار سحر
نÇماز خداست, ذ كر كه هم خواندن قرآن ظاهر, درصورت خدا ذ كر دارند/ ه توج
بهتر چه باشند هم با ا گر كه خداست ذ كر هم قلبي ذ كر خداست, ذ كر هم خواندن
دربارة كه باشند هم دور و كنند ه توج و باشند مشغول خدا ذ كر به كه است اين است/
بسÇتانهاي مÇيكند: عرض بهشت/ بستانهاي به باد شما بر فرمودند: ذ كر مجلس
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الذ كر/ Ôقل ح قال: ? ¹َّن Òا� رياض ما قال: / ¹َّن Òا� برياض ليكÔم ع /1

بهياد و جمع هم دور مÆمنين كه جا هر الذ كر/1 Ôقل ح ميفرمايند: چيست? بهشت
است بهشت در است, بهشت ه, توج حال حال, آن است/ بهشت جا آن باشند, خدا

نيستيم/ ملتفت و نميدانيم را قدرش و
شÇبها بÇاقي از بÇيشتر و بدانيم را قدرش بايد كه گفتيم جمعه بهمناسبت حاال
بÇخواهÇيم/ خداوند از البته و كنيم ه توج بهتر و بيشتر جهتي هر از باشيم, ه متوج
را او ديÇدن ايÇنكه عوض و پادشاه پيش برويم و بنشينيم كه خواستني نه منتهي
افÇتاده نعلش ميخ االغمان كه بگوييم و بياييم آنوقت بدانيم, چيز همه از باالتر
بÇله است/ پستتÇر هÇم ايÇن از بÇلكه است اينطور او نزد در ما دعاهاي است/
همينطور همهاش ظاهري, جهات و دنيوي جهات از ميكنيم, ما كه را دعاهايي
فÇرمودهانÇد: درصÇورتيكه ميخواهÇيم, را ديگري و ميرويم خدا بهدرگاه است/

را/ ديگري نه بخواهيم را خودش

/773 بيت پنجم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

كÇاستن2 كÇلي افÇزونيست ظن خÇواسÇتن را خÇدا غÇير خدا از
چه و باشد دل بر چه خداست, نام اصل, بخواهيم/ را خودش خدا از بايد بله,
و بÇهدنيا بÇلكه است/ آخÇرت و دنÇيا همة قيمتش خودش خدا, نام باشد/ بهزبان
ما و باشد اينطور ا گر و است/ آخرت و دنيا از باالتر داد, نميتوان هم آخرت
اسم ميشود/ اعظم اسم بزرگ, اسم آنوقت بدانيم قدر Öاينقدر كنيم, احترام اينطور
است, فكر به يا زبان بهعبارت و هستيم ياد در و ميكنيم ه توج ما ماداميكه اعظم
بهياد و كنيم فراموش خودمان از ما كه است وقتي خدا اعظم اسم نيست/ اعظم اسم
خدا ياد ما دل در و باشد ذا كر از اعظم او نام و شود غالب ما بر او ياد و باشيم خدا
هم خداوند البته را اعظم اسم و اعظم/ اسم ميشود اسم آن آنوقت, بس/ و بماند

ميكند/ اجابت
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كه است مرتبه چندين است/ كردن عمل و يادگرفتن و فهميدن براي شنيدن
عليه صلياهللا رسول, حضرت از حديث اين شد/ مذا كره اينباره در هم سابق شبهاي
با Gظاهر كه است كتابمعالماالصول در Hاتفاق كه است مهمي حديث Hواقع آله, و
كتاب در حسن د محم شيخ مرحوم ندارد/ مناسبت شده, ذ كر كه مطلبي و حديث اين
به راجع ميكند: ذ كر كتاب ل او در را خبر اين است اصول علم در كه معالماالصول
هم ر مكر باشد, هم تكرار ا گرچه حاال چيست? كه شد سÆال پيغمبر(ص) از علم
براي قرآنمجيد ,Âمث مطلوبست/ هم تكرار معذلك, نيست, تكرار اينكه با باشد,
در يÇا بخوانÇد خوابيده آدم را عبارات اين اينكه براي نيست, قبرها سر خواندن
و فهميدنش و شنيدنش ندارد/ را قرآن اثر آن اينها, كدام هر نيست/ بشنود, راديو
و بÇاشد داشته حفظ Hاتفاق خوابيده, آدم اينكه يا دارد/ را حكم همان باشد, اينها
بشÇر بÇراي خداوند كه است احكامي قرآن ندارد/ را خواندن قرآن اثر آن بخواند,
پيغام است/ آورده را پيغام يعني, ميگوييم, "پيغمبر" وقتي ما آخر است/ فرستاده
ما به آنوقت خوب, هست/ ما دست در كه است مجيد قرآن همان چيست? خدا
است, ننگ خيلي Hواقع اين نخواندهايم! نميدانيم, بگوييم: ما و چيست? كه بگويند
نخواندم قرآن بگويد: مسلمان! كند فكر انسان, دهد انصاف است/ زشت خيلي خيلي
درويشÇي ايÇن, از بدتر و باالتر يا آخر? چيست اسالم معني پس نميخوانم? و
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ميگويند: بعضيها كه همانطوري بخوانم, قرآن كه نكردهاند امر كه من به بگويد:
اسالم, خود در گفتهاند/ شده, مسلمان كه ل او بخوانم/ قرآن كه نكردهاند امر بهمن
آورده, پيغام رسول است/ اساسي قانون است/ قرآن Öاساس شده, معين خواندنقرآن
پÇيغام همين, در است, اينقرآن در هست هرچه پس است/ قرآن چيست? پيغام
اين براي خواندنش نيز پسقرآن دادهاند/ دستور كه است همين در و است خدايي
عÇلم ? ÔلمÇ االعÇ م مÇيكند: عÇرض يكي كه است اين كنيم/ عمل و بفهميم كه است
بÇله, است/ خÇاموشي يعني, انصات; لش او ميفرمايند: چيست? دانايي چيست?
به اختصاص كه است آن نه خاموشي اينجا شمردهاند/ علم جز¾ هم را خاموشي
خودش نكند, دخالت خودش از انسان يعني, خاموشي; باشد/ داشته ظاهر خاموشي
تا بداند, نادان را خودش انسان كه است همين علم مرتبة ل او و باشد نداشته ارادهاي
از اين كه بداند نادان را خودش بايد بله, برنميآيد/ دانايي درصدد كه نداند نادان

است/ چيز همه مة مقد است, باالتر مراتب همة
اطالق بتوان مقام هر در كه نيست كوچكي لفظ فقر اما احتياج/ يعني, فقر;
كه آنهايي ميكنند خيال كساني است/ بلندي بسيار مرتبة در فقر و فقير لفظ  كرد/
و زد حÇرفي نÇميتوان مÇقام اين در البته فقير/ ميگويند: را آنها نانند, به محتاج
شÇما هÇمة مÇردم اي مÇيفرمايد: هÇم مÇجيد قÇرآن در كÇه فÇقر ولي گفت, چيزي

/(15 آية فاطر, (سورة Ôدâمي Ò Ö¡ا Û ß� غÖال وÔه Ôاهللا و اهللا Ò� ا Ô¾ا قر× Ôف Öال Ô Ôr ÖÇنا Ôاس×الن ايÇها ي×ا /1

آن خÇداست1, دارا و است نيÇغ كÇه خداست فقط فقيريد, شما همة نيازمندانيد,
كه است همان فقر بداند/ محتاج را خودش انسان كه است اين چيست? فقر نيست/
كه است قرآن در الم, عليهالس و آله و نبينا علي موسي, حضرت فرمايش قول نقل

/24 آية قصص, سورة /2

در و هست هم مستحب كه 2

Õ âق�ف à Ö� خ Öن م Ú Ò� ا تÖل ز ÖÇنا ا × ßX â Øæ ا ب ر كرد: عرض موسي
ركعت در كه مينويسند آنجا در است, فارسي فقه كه  كتابجامععباسيشيخبهايي
آيه اين, بخواند/ را آيه اين Öاستغفار از بعد است مستحب سجده دو بين نماز آخر
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خÇوبيها, از مÇن به كردهاي نازل آنچه به من پروردگارا, يعني, است/ ذ كر است,
ندادهاي/ كه آنچه و دادهاي آنچه محتاجم,

است نداده كه نداريم خبر كه نعمي نميدانيم/ نميفهميم, ما كه را چيز همه بله,
كه ندادهاي كه را آنچه است/ زياد فوقالعاده كه است نعمي اين بدهد/ اميدواريم و
چشم نور دادهاند, چشم Âمث خوب, محتاجم/ آن به من دادهاي, كه هم را آنچه هيچ,
گاهي ميشود?! چه نداد را آن آن, يك ا گر نيستم? محتاج چشم نور به آيا دادهاند,
ديگÇر انسÇان و ميكند اثر فوري چشم, توي ميافتد درختي از پشهاي كه هست
پس نميبيند, انسان ديگر كرد, ورم چشم وقتي خوب, ميكند/ ورم چشم نميبيند,
حيات كه ميكنيم خيال و ميكنيم ر تصو ما كه اينطوري يعني دارد/ احتياج او به
اين با ما وقتي تا هست, آن باشد, كوك اين وقتي تا و است كرده كوك ساعتي مثل
در هم بينايي هست, هم ما چشم اين ميكشيم, نفس و هستيم و ميباشيم هيكل
كارخانه كه آني هر است, برق كارخانه مثل Öاين نيست/ اينطور نه هست; ما چشم
است, چراغ يك Öچشم دارد/ كه هرجايي ميشود, خاموش جا همه بشود, خاموش
كÇه خÇون گلبولهاي آن حتي جوارح همة اعضا¾ همة و است ديگر چراغ Öگوش 
كار از هم اينها همة است; بيرون خيلي ميگويند حساب از و است زياد آنقدر
چراغ ديگر: مثال نميكنند/ كار ديگر نرسد, كمك آنها به ا گر اينكه براي ميافتند/
بود/ پر نفت, از كرديم, روشنش كه ل او ميدهد/ روشنايي آن به آن نفتش, نفتي,
سوختن اثر در و ميسوزد اينها ميشود, خرج نفتها اين بله شد? چي نفتها پس
از اينكه به است محتاج آن به آن پس گرمي/ هم و ميشود پيدا روشني هم آنها,
شÇيخ بÇهقول كÇه نÇفسي هر آيا انسان, س فن بله انسان, خود برسد/ كمك مركز,
ح مفر برميآيد چون و است حيات د مÔم ميرود فرو چون عليه, رحم¹اهللا سعدي,
باال ولي اندرون به كشيد نفس ا گر بيايد, بعد اينكه به نيست محتاج نفس اين ذات,
هم باز چيست? برنگشت, بعد ولي آمد باال ا گر است/ مرگ ميشود? چه نيامد,
خودش اختيار به آيا بدهند/ كمك او به كه دارد احتياج آن به آن پس است/ مرگ
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و ميداند اينقدر فقط نميداند/ ميرود? كجا به نميداند/ ميآيد? كجا از نه/ است?
باشد, داشته عبادت نباشد/ معصيت آن در كه باشد عملي و قول مراقب كه ميتواند
احتياج چيز همه به انسان پس است/ عبادت همان كه باشد خدا ياد به و كند عبادت
خدا چند <هر كه بگويد نميتواند هركسي را عبارت اين است/ صرف محتاج دارد,
اين بتواند آله, و عليه صلياهللا عبداهللا, بن د محم فقط شايد محتاجم>/ من است غني
است غني خدا هرچند بله, است/ بزرگي خيلي حرف حرف, اين بفرمايد/ را  كالم
او مÇقابل نÇقطة است, نيÇغ خدا هرچند اما محتاجيم, خيلي او به ما محتاجم/ من

است/ بزرگي خيلي حرف اين  گفتن,
را اين يعني, احتياج, به التفات يعني, است; احتياج ترقيات, تمام مبدأ پس,
نه? يا بگوييم "فقير" را خودمان ميتوانيم آيا ببينيم, كنيم, فكر اينكه براي  گفته

و نفسه عن فراقه و هذات Öنع ÔهÔÄناف ßالفق� Ô¾فا گويد: استحسان به شاعر كه است اين
در فنايش و دنيا امور تمام از شدن دور به است اشاره "فا¾"اش فاته; ص و ه سÖفن Öنع يا
; هلوات خ| اهللاب ه قيام و بيبه Ò ßM بهÖل ق ̧ قÔوَّ ÔقافÖال و شانه, تعالي حق, افعال و صفات و ذات
بÇه باشد داشته ت قو دلش كه باشد بايد اينطور كه است اين به اشاره هم "قاف"
به ارتباط و بزند دم او از و محبوبش و حبيب به باشد بسته دل باشد, قوي حبيبش,
; هقاتÔت ق ح |تقواه Ôقومي و Ôافه ÒO و Ôبَّه ر جو Öري Ô¾ياÖال و باشد/ او به اتكايش باشد, داشته او
و دارد خدا از ترس خدا, به است اميدوار يعني, بَّه; ور Ôج Öري به است اشاره فقير "يا¾"
يÇعني, ; تÇقوي× ميكند/ تقوايش به قيام ميتواند, كه آنچه تقوايش, و خدا راه در
معني اين نميپسندد, خدا كه آنچه از كند دوري نكند, بايد آنچه از پرهيزكردن
مÇيگويد: هÇم "را¾"اش لواتÇه; خ | اهللاب ه وع Ôج Ôر و بيبه Ò ßM هب Öل ق Ô¹َّق ر Ô¾ا الر و است/ تقوي×
رجوعش و قيامش و بهخدا است برگشت و رجوع به اشاره Ö¾را خدا/ به است رجوع
ميگويد/ اينطور هم, بزرگان از يكي و عرب شاعر اين بله, تنهاييش/ در خدا به
همين مطلبش است/ درست مطلب ولي كيست مال شعر اين كه نيست نظرم حاال
تا است/ احتياج فقر و است فقير لفظ اين پس, است عرفان خالصة Hتقريب كه است
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Ñي رÔق ا اذ× دارد: هم ديگر آية در كه است اين بشنود/ نميتواند نباشد سا كت انسان

/204 آية اعراف, سورة /1

ظاهر صورت اينكه نه قرآن ميشود, خوانده كه قرآن تÔوا/1 ص ÖÇن ا و Ôهل عÔوا مت Öاسف Ôا×ن ÖرÔقÖال
او بايد خداست, طرف از و خدا قول از است حق حرف آنچه بلكه نفهميم, كه قرآن
سماع از غير استماع دهد/ گوش و باشد خاموش انسان ميشود, گفته كه وقتي را
اينجا ما ميكند صدا ابر كنيم فرض است/ شنيدن بهمعني, ماع س عربي كلمة است,
صحبت ديگري با كسي اينكه يا و است, سماع اين ميشنويم/ صحبتيم, مشغول
ايÇن است, چÇطور و چيست كيست, او كه نميفهميم اما ميشنويم ما و ميدارد
مÇيگويند: را ايÇن كÇنيم ه وجÇت بÇدهيم, دل بشÇنويم, كه را حرفي اما است/ سماع
ميشود, خوانده كه قرآن يعني, ميفرمايد; استماع اينجا در خداوند حاال "استماع"/
عÇمل كÇه بدهيد جاي دلتان در بفهميد, را مطلب بدهيد, گوش خوب بدهيد, دل
درجة اين پس نميشنود, كه نباشد خاموش كسي ا گر خوب, باشيد/ خاموش و  كنيد,
نه است, خاموشي است, انصات مرتبة همان كه ميفرمايند حضرت كه است ل او
بعد باشد/ ملتفت را ناداريش را, احتياجش بايد ه كلي در بلكه تنها, زبان خاموشي
چيست? خاموشي از بعد استماع/ ميفرمايند: چيست? آن از بعد كه ميكند عرض
كÇند, نگÇاهداري و بÇدهد دل مÇيشنود, كÇه حÇرفي است/ استماع كه ميفرمايند
از انسان كه را حرفي كه است اين دادن/ گوش و دادن دل بفهمد, و شود نگاهداري

ميماند/ باقي و مينشيند دل در دهد, گوش جديت و شوق روي
بود مشغول شيرين, معشوقهاش, عشق به فرهاد كه ميگويند كه است حكايتي
و او كÇار تÇماشاي بÇه آمد شيرين وقت, يك كند/ را بيستون كوه ميكند/ كوه و
و كرده اري حج را او شكل Öآن در كه سنگ در است مهاي مجس ديد كرد/ نگاهي
بله, اينجاست/ كه اوست مة مجس اين كه ميكند, را كوه آنوقت و ميكند او به نگاه
بين در كه را كوههايي را, هستي و انانيت كوههاي درخواست, و ه توج همت, به
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هÇمت معني كه خواست او از يعني, برداشت/ ميتوان بين از را اينها هست, راه
ل او كه است مستحب دعاها, همة در كه است همين هم خواستن, او از خواستن,
كجاست از بفهمد يعني, چه? يعني بفرستد/ صلوات هم آخر در و بفرستد صلوات
او به ه توج بكند, او به رجوع بايد كه كيست پيشوايش و بكند رجوع بايد كجا به و
بزرگوار/ اين به دارم بستگي من بله كه خدا پيش و خدا براي بگيرد شاهد و بكند
شيرين بفهمد/ را آن كه بدهد دل كه است استماع نصات, ا دنبالة كه است اين
مÇرا اري حج اين در ولي نديدهاي مرا بيشتر مرتبه يك كه تو كه گفت فرهاد به
Âاق تها, مد و آمدهام صبح از من كه كرد خواهد خيال بيايد كه هر كردهاي! رسوا
كÇني! اري جÇح مرا نقشة و كني تماشا تو كه ايستادهام اينجا ساعت يك روزي
ديدهام/ دل به نديدهام چشم به را مرتبه يك آن اما ديدهام, مرتبه يك من  گفت:
قلبي, ه توج حال در كه است اين ميماند/ ميكند, اثر دل به بشنويم دقت با ا گر
و ميفهمد بهتر هم, بخواند, يا بشنود كه را چيزي خداست, ياد به مÆمن كه درحالي
بÇهتر حÇال, آن در و نميرود بين از زود و ميماند باقي بهتر وجودش, در هم,
باشد/ دل كه باالتر سنگ از يعني, سنگ, بر ميشود نقشي مثل كند, عمل ميتواند
است/ فÇهميدن بÇعد, كÇه مÇيفرمايند چيست? آن از بعد ميكند: عرض باز
و بيايد گوش اين از اينكه نه كند, نگاهداري و بگيرد ياد يعني, است; حفظ كردن

بفهمد/ كند, حفظ بلكه برود, بيرون گوش آن از
از بعد كند/ عمل كه است آن آن, از بعد كند/ عمل ميفرمايد: چيست? بعدش
ايÇن كÇه بفهماند/ باشند, داشته ميل كه هم ديگران به كه دارد حق آنوقت Öعمل
از ديÇن بزرگان دستورات در همينطور و شريعت در مختلف عبارات به مسأله
دستور آنها همة و پيروانشان و اوليا¾ است/ شده ذ كر بعد تا گرفته طاهرين ة مÄا
عمومي كه اندازهاي آن منكر, از نهي و معروف به امر حاال, كند/ عمل كه دادهاند
و امر اين براي زمانه باشد, مطابق بايد زمان Á او اما گفت/ اينجا در ميتوان است,
و كند عمل هم خودش آنكه بعد, و باشد مقتضي نكن, و بكن نگفتن, و گفتن نهي,
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هم اجازه ما عقيدة به هم بعد و كند نهي و امر كه دارد حق آنوقت باشد, كرده عمل
يكي كه را خبري حتي الم, عليهمالس ه, مÄا زمان در بله, بگويد/ بتواند كه باشد داشته
اين آيا كه ميگرفت اجازه ل او ميخواند, حضرت فرمايش به را روايتي يا ميشنيد
اجازه بدون كه نه/ يا بگويم مÆمنين باقي براي دوستان, براي دارم حق را حرف
آنها اجازة كه فالن, Öنع فالن, Öنع مينويسند: كه هست هم اجازهها در نبود/ معمول
آن از قسمتي ولي بكند, معروف به امر بايد اجازه با كه است اين بود/ معمول هم
ذ كر دين فروع جز¾ را آن هم فقها¾ و هست هم آياتقرآن در كه است عمومي
فروع جز¾ منكر از نهي و بهمعروف امر كه است تأمل قابل هم, اين حاال,  كردهاند/
موضوع اين حاال, بله, كرد/ استنباط منكر و معروف از بايد هم را اين است/ دين
زمان اين در بخواهيم ما وقتي خالصه بهطور دارد/ ديگري معني كه است ديگري
چيزي يا و است بد كه ميفهمد كه را چيزي كسي هر كه است اين سادهتر بگوييم,
همة كه باشد داشته ميل بعد و كند عمل آن به خودش است, خوب ميفهمد, كه را
گفته مطلبي ا گر مجلسي همچنين در خوب, باشند/ خوب خواهرانش, و برادران
هÇمه ا گÇر خÇوب, نكنيد, را كاري چنين و بكنيد را كار اين بگوييد: Âمث و شود
گفته آنها به يا فهميدند كه را آنچه نفر ده اين باشند نفر ده ا گر و نباشند يا نفهمند
ده ميشود اين بگويند, را حرفي كدام هر بگويند, ديگري آن به شنيدهاند يا شد
كÇه چÇيزهاست خÇيلي خÇوب, آنÇهاست/ فهماندن براي اين, و شده گفته مطلب
يÇادآوري بÇهطور امÇا بفهمانند/ كنند, حاليشان بايد كه نيستند ه متوج و نميدانند
بايد بلكه بگويد امر بهعنوان نميتواند ندارد, امر حق كه او امر/ بهعنوان نه بگويد,
كÇه دارد مÇيل هم برادرش آن اينكه بهعنوان بگويد; خير بر مساعدت بهعنوان
يكي آن سفرند/ در هم با نفر سه دو, كنيم فرض Âمث كند/ امر اطاعت باشد, خوب
ما كه دادهاند دستور ما به آخر كه بگويد او به يكي اين ميشود, بيدار دير خيلي
اين بخوانيم, وقت ل او بايد را صبحمان نماز باشيم, بيدار Hحتم بايد را صبح اذان
ذ كر را حكايتي لطنه الس مقبل حاج مرحوم منكر/ از نهي و بهمعروف امر ميشود
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سحر شو بيدار گفت: يكي شد, اذان به نزديك بودند, هم با نفر دو كه ميكردند
فكر و ذ كر وقت خداست, به ه توج و مناجات وقت است, استغفار وقت است,
و نكشÇيد طولي نيست/ حالش درويش, گفت: كن/ حركت شو, بيدار بله, است,
ميگويند, اذان ميشنوي, شنيدي, ميگويند, اذان گفت: و زد صدا شد, اذان وقت
حالش درويش, گفت: بخوان/ را نمازت Öوقت ل او است, نماز وقت كن, حركت
بشود, روز كه است نزديك است, صبح آفتاب نزديك كمكم, همينطور نيست/
نيست/ حالش درويش, گفت: نشود/ قضا نمازت كه شو بيدار كند, طلوع خورشيد
درويش, گفت: و سرش باالي آورد را چاي بود, كرده درست چاي بين اين در
است/ حق نفس درويش, گفت: و كرد حركت آوردهام/ چاي استكان شو, بيدار

نباشد/ اينطور حاال بله,
كه است عمل آن, از بعد است/ اين مقام, اين در منكر از نهي و بهمعروف امر
كه مينويسند منكر/ از نهي و كرد معروف به امر كرد, كار ميتوان عمل به Hغالب
كÇه ديدند را مسلمانان از يكي بودند, ه بچ بودند, كوچك الم, عليهماالس سنين, ح
نازل تازه كه حكمي آخر بود/ هم همينطور خوب, و نيست بلد و ميگيرد وضو
طي در بودند, هميشه كه آنهايي نبودند/ ملتفت هنوز خوب بودند, كه آنهايي شده,
سالي يازده نبود, وضو¾ حكم و وضو¾ آنوقت اما بعثت, ل او از سال سه و بيست
كÇه مÇيگوييم كÇه داريÇم مÇرافÇعه هنوز ما و گرفتند وضو¾ بودند, مدينه در كه را
اظي/ لف سر چيست? سر ريخت, اينطور بايد دست/ به ريخت آب بايد اينجور

/(6 آية ماÄده, (سورة قاف ر× Ò ÖXا Ò� ا ÖمÔكي دÖي ا و ÖمÔك وه Ôج Ôو لÔوا سÖغIف /1

تÇا مرفق1, تا را خودتان دستهاي بشوييد, فرموده خدا لفظ, در كه را عباراتي بله
از يÇعني آرنج; تا كه ميگويند سنيمان برادران بشوييد, آرنج تا بشوييد, اينجا,
نكردند فكر صدر, حاجي مرحوم بهقول كه بشوييد اينطور آرنج, تا انگشتان نوك
ه توجÇم اينقدر خدا آيا انسان, بدن و لباس توي ميريزد آب باشد, كه اينطور
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نيست?!
مو كه جايي تا موي, رستنگاه تا بشوييد را صورتتان شده, ذ كر آنجا در  كه
سÇرباال كÇه آب ريÇخت, سÇرباال را آب ايÇنطور بÇايد هÇم اينجا پس, ميرويد/
بشوييم? سرباال بايد آيا پس ميريزد/ بريزيم, مو رستنگاه تا زنخ از ا گر نميرود/
به كه نيست اين مقصود شود, شسته بايد آنچه نه است شستن است, قصد مهم نه/

باشد/ اعتبار اين
چه بودند, پيغمبر خدمت در ميديدند, خوب اينها همة با مسلمانان خالصه
مÇرد, و زن هÇمه, بيرون, يا بودند منزل در حضر, در چه بودند سفر در پيغمبر
باقي ميگرفتند? وضو¾ چهجور كه داريم را مرافعه اين ما هنوز هم آخر و ميديدند
كه است جهت آن از اين هست/ اختالفات اين است/ همينطور Hتقريب هم مطالب
عمل, مقام در بله, نبودند/ خطوط آن در چندان يا و ميكردند پيدا عالقه كمتر يا

ميشود/ رفع البته
درست ولي مÇيگرفت وضو¾ كه ديدند را مردي الم, عليهماالس سنين, ح بله
كه ديدند كردند, نگاه حسنين بود/ نگرفته ياد بود, هرچه يا بود لش او يا نميداند/
تا دو ما از عمو گفتند: و آمدند نيست/ رسيده, شان جد از كه دستوراتي مطابق اين
كدام كه ببين كن, تماشا شما من/ ميگويد او دارم, ياد وضو¾ بهتر من ميگويم من
بÇه كÇرد شروع حسن(ع) بزرگتر, برادر نيستيم? بلد كداميك و بلديم ما از يكي
نه? يا شد پسندت بود? چطور من وضو¾ كه گفت بعد گرفت/ وضو¾ گرفتن, وضو¾
بود/ درست گفت: پرسيد/ و گرفت وضو¾ حسين(ع) بعد بود/ درست بله,  گفت:
نگرفتم/ وضو¾ درست من ولي گرفتيد وضو¾ درست دو هر شما كه گفت او بعد
بÇه انسÇان را مÇطلب ايÇن ديگÇران/ به ياددادن براي است سرمشق اين, مقصود,
زود يÇا دير كردي, اقتدا دير Âمث چون است باطل نمازت تو كه بگويد برادرش
و ميآيد نا گوارش اين البته اينها/ امثال و گفتي تكبير Âمث امام از جلوتر  گفتي,
اينطور بهنظرم كن, نگاه اخوي بگويد: ا گر اما چه! تو به بگويد: است ممكن حتي
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بÇه يÇعني, است/ بÇرداشÇته خÇودش گÇردن از ديگر اين, بپرسيم; برويم بيا بود,
ميشود/ تسليم هم او نداشت, آمريت برايش يعني, كنيم, رجوع برويم آنطرف
به نسبت البته آن بعد و كردن عمل با ابتدا بتواند, كه قسمي هر به كه است اين

باشد/ داشته مراقبت بايد هم ديگران
چيزي كه است اين منظور بله, كرديم? ذ كر را حديث موضوع اين كه بود چه
با و اينجا در نشستيم كه است حرفي اين كه كند ر تصو نبايد ميشنود, انسان كه را
حÇضرت حكÇايت كنيم فرض گفتيم/ حكايت گفتيم, افسانه داشتيم, صحبت هم
قصه فقط يا بگويد برايش الاليي بخواباند, را پيغمبرش ميخواسته خدا را, يوسف
اشاره آن آية به آيه نيست/ اينطور گفته/ را يوسف حضرت حكايت كه بفرمايد
نكته يك است/ اينطور يوسف حضرت سوره Hخصوص است/ ي مهم مطالب به

/3 آية يوسف, سورة /1

فÇرمود, ه, قص بهترين القصص"1, "احسن خداوند را يوسف حضرت قصه اينكه
از آخرش, تا ل او از دارد بزرگي مهم مطالب به اشاره آيهاي هر در كه است اين
سالك, Hمخصوص انسان, كه است اين جمله, از است/ دستورات همهجور لش او
ا گر كند/ بد تعبير و بشنود او و بگويد يكي به كه بگويد كس هر به را خوابش نبايد

ن م وي× Öالنَّج ا Ò Ú̂ ا آية و كند استغفار باز ديده, بدي خواب و بود ناراحت و شد بيدار هم

/(10 آية مجادله, (سورة است شيطان از (رازگويي) نجوي× /2

هركس به هم را خواب شود/ رفع ديده, خواب در كه بدي آن كه بخواند را 2 ط×انÖي الشَّ
بدارد, پنهان ديگران از هم بعد كند, صحيح تعبير و بفهمد كه بگويد به كسي نگويد,
اين بعد دستور شد/ گرفتار يوسف حضرت خوابش, نداشتن پنهان همين بهواسطة

دار/ پوشيده را خود مذهب و سفر و مال /3

حقيقتش و اصل بله بك/3 ه Öذم و هابك ذ و كب ه ذ Ö Ô� ÖسÔا كه باشد مراقب انسان كه است
دل در كه را آنچه ميدانست ا گر ابوذر كه دارد حتي كه بدارد پنهان سايرين از را
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/ Ôهلتق ل او Ôه رف ك ل نFل س لبق| ما Ôر بوذا مل ع Öول /1

را/1 او ميكشت يا ميكرد تكفيرش است, سلمان
مغرور نبايد ولي ميكند درك حقايق و وقايع بعض در مطلبي كه هست گاه و
نكتهاي مصري, دانشمند هيكل, دكتر چنانكه اوست/ مخصوص Öمطلب اين كه شود
به احدي حاال تا كه گفته و آمده خوشش خيلي بعد و نوشته حضرت معراج دربارة
است/ شده القا¾ من, ذهن بر فقط مطلب اين و نفهميده و نشده ه متوج مطلب اين
است افتاده پا پيش درويشي, هر پيش مطلب اين كه ديديم كرديم دقت كه ما ولي
خيال كه مقصود كردهاند/ ذ كر Âمث اينطور ايشان و ميكنند درك را آن همه و
هست/ خيلي او از باالتر بلكه بس, و است او نظر نكند, ر تصو و نكند اشتباه نكند,
را خصوصي مطالب كه باشد مراقب ظاهر در هم بعد هست/ كاري هر در باالتر بله,
بايد بيشتر زنها كه خصوص نكند, فاش هم را ديگران محرمانة و نگويد به كسي
آنكه جمله از است/ بيشتر آنها در ايرادها و اشكال اين و باشند كار اين در مراقب
شÇده گرفته گناهان از يكي هم اين و ميدهند, گوش در پشت كه آنها از بعضي
بعضي باز ميدهد/ گوش در پشت اين ميزنند, حرف اتاق در هم با نفر دو است/
صÇحبت چÇه هم با كه ميدهند بروز بعد و ميكنند, شديدتر را گناه اين, از بدتر
اتÇاق Öدر و نÇميبوده پÇنهان خÇوب كه بفهمي تو كه ميخواستند ا گر ميداشتند/
در كه همانطور بيفتد/ عقب كار قضيه, همين به كه باشد كاري شايد نميگفتند/
زوجة به بروزدادن اين بهواسطة و داد بروز حضرت شد/ يوسف حضرت قضية

گفت/ خودش ههاي بچ به هم او رسيد/ يعقوب حضرت
همه هم, اينها و كنيز دو و داشتند زن دو يعني داشتند, زن تا چهار حضرت
حسد اسباب و گفتند فرزندانشان به هم آنها رسيد, آنها به آنوقت و داشتند اوالد
خودش از را ديگري نتواند انسان يعني, حسد; است/ بزرگي عيب چه حسد شد/
بÇرادرش صÇورت بÇه سرخ رنگ ميگويند: كه است معروف مثل يا بداند, بهتر
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بÇاشد, خÇوب بÇاشد, بÇهتر كسÇي اينكه از است/ حسد معني اين ببيند, نميتواند
و بود افتخار آنها براي اين درصورتيكه فهميدند نيز آنها پس, نميآيد/ خوشش
حضرت جانشيني و وصايت يعني, ميكردند خيال و ميگفتند كه را مقامي آن ا گر
فهميدند/ آخرش كه همانطور باشد, بايد آنها افتخار برسد, هم يوسف به يعقوب,
زحمت به سال چهل سال, سي و زحمات همه آن از بعد آخر, در كه همانطوري
پÇدر بÇزرگوارشÇان, پÇدر دادن كدورت و انداختن بهزحمت و برادرشان انداختن
شد, سفيد گريه از چشمهايش كه بهاندازهاي فهميدند/ آنوقت باطنشان, و ظاهر
كه بردند پي هم و فهميدند تها مد از بعد آنوقت شد, نابينا Öظاهر صورت شد,  كور
افتخار آنها براي كه بود همين و نداد اينها به و بود داده او به خدا كه بود چه جهتش
و شÇد آزاد يوسف كه آنجا ÇÇ شد آزاد حضرت كه آخري در كه است اين بود/
است چطور و چيست موضوع كه شناساند و فهماند اينها به و داشت سلطنت قدرت
در كردند/ وحشت بيشتر اينها رفت, دنيا از يعقوب حضرت اينكه از بعد كه دارد ÇÇ

/92 آية يوسف, سورة /1

نداشته با كي هيچ ;1 م ÖويÖال ÔمÔكÖي ل ع يب â Ö� ت ال× فرمود: حضرت كه كردند وحشت هم ل او
هستيم, بودهايم كه برادري همان ما و شما و نيست شما بر هم ايرادي هيچ باشيد,
به نه مياندازد شيطان گردن به را كار اين بدهد/ فريبي ميخواست ما بين شيطان
و فرمود رحلت دنيا از كه الم, عليهالس يعقوب, حضرت آنوقت و آنها خود  گردن
طÇرف از سÇلطنتي لوازم و سÇلطنتي تعظيم بهترتيب Hتقريب و اجتماع با را جنازه
به آنجا در هم حاال كه كردند دفن آنجا در و بردند كنعان به خودشان و پادشاه
باالخره و كردند مشورت و نشستند هم با رفتند آن از بعد ميرويم, قبرشان زيارت
خÇدمت و خÇواسÇتند وقت يÇوسف حضرت برادرشان از و آمدند جمع دسته به
گناه به خودمان, تقصير به كه ما كردهايم, چه ميدانيم كه ما كردند: عرض حضرت
يك فرزند همهمان معذلك, نيستيم, هم ببخشي تو اينكه قابل و قاÄليم خودمان
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من است, اينطور فرمود: هم حضرت كه است اين داريم/ انتظار اينطور و پدريم
شما براي من باشيد/ نداشته با ك هيچ كه ميگويم شما به باز هم حاال گفتم, ل او روز
و بگذرد شما از و ببخشد را شما كه كردم درخواست هم خدا از و كردم استغفار
خÇدا را او ايÇنكه عÇلت كÇه فهميدند آنوقت باشيد/ آسوده و نيست نظري هيچ
او به و كنند احترام كه است اين قابل مقام اين و شخص اين چيست/ كرده, انتخاب

برسد/
پس فهميدند/ بعدها برگزيد, را او خدا چرا شدند ه متوج كه است اين منظور
و بخوانند را عربيش عبارات خوب كه نيست اين يوسف, سورة خواندن از مقصود
نكنيم, هم اشاراتش به هي توج و نفهميم هم را حكايتش نفهمند/ هم را فارسياش
عÇمل هÇميشه بÇايد انسان كه شد ذ كر كه بفهميم را آخري نكتة همين Âمث بلكه
خود از را تقصير موردي هر در بداند, گناهكار را خودش باشد, نظرش در خودش
بر كرده ظلم كه كسي آن ا گر باشند, افسرده يكديگر با كه مÆمن دو دارد حتي بداند/
اين وظيفهاش اينكه براي چه? براي است/ ظالم هم مظلوم است, ظالم ديگري,
تو به و نفهميدم من نفهميدم, برادر, بگويد: و برادرش پيش برود بايد كه است
آن يÇا است من با حق نهخير بگويد: كه اين ولي است/ تو با حق و كردم ي تعد
اين, است, ايمان خالف اين, است/ خالف اين, است, من با حق بگويد ديگري
گÇذشت باالترين نفهميدم, و رم مقص من كه بگويد ا گر ولي است/ اسالم خالف
و عليه صلياهللا رسول, حضرت است/ قصور و تقصير به اقرار اولش يعني, است,
نفسمان و خودمان عيوب بر را ما خدايا, ميكند: عرض كه دعاست چندين در آله,
و استغفار حال نميشود, ه متوج انسان نشود, بينا تا كه كن بينا بله كن/ بينا كن, آ گاه
بÇخواهÇند كه نيست درگاهي آنها درگاه كه بدانيم هم بعد و نميآيد/ برايش توبه

â Øæا ي ب×اد ع ÖÑ ßØ� ن ميفرمايد: خداوند است/ عفو آنجا, بكشند, انتقام كنند, سختگيري
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/49 آية حجر, سورة /1

از من كه كن آ گاه را اينها ده, خبر من بندگان همه به پيغمبر اي ;1 Ô âoح الرَّ ÔورÔفغÖال ا Çنا
چيز همه از اين, عالوهبر ميبخشم, من بخشندهترم/ بكنيد, ر تصو شما كه هرچه
خطاب كه دارد حتي كرديد/ چه شما كه نميگويم هيچ كه مهربانم رحيمم, باالتر,
خودش چشم از را ما بندة اين عمل كند, توبه كه گناهكاري بندة مالÄكه: به ميرسد
بندهاي اينكه از ميكشم خجالت من نيفتد; يادش به هم خودش كه بپوشانيد هم
ميگويد: خوب كه گناه, اين از باشد شرمنده او بعد و ببخشم را گناه آن و كند  گناهي

شرمسار او و است كرده بنده خÇداونÇدگار گنه لطÇف و بÇÇين  كÇÇرم
و باشيم ملتفت را نكاتش اين كه است اين من? يا است شرمسار او حاال بله,
ماه, طلوع از بگيريم: موعظه بگيريم, عبرت ديوار و در از بلكه بشنويم كجا هر در
غروب و طلوع اين كه باشيم ه متوج خورشيد/ غروب خورشيد, طلوع ماه, غروب
ببينيم آنوقت نميماند/ هم انسان نميماند, باقي حال يك در هم هيچچيز و هست
كرد? خواهيم چه ميبرند? كجا به ميرويم? كجا به ميشود? چه نميمانيم كه ما آيا

كنيم/ تعقيب و نماييم آنوقت را خودمان فكر



امتيازشيعه

Hغالب بشويم/ ه متوج بايد كه است اين دليل هم, اين و است شيعه امتياز دربارة
خلفاست/ به نسبت كردن اعتراض سني از شيعه امتياز اينكه به ميكنند ر تصو عوام
الم, عليهالسَّ علي, با مخالفت از غير ظاهري خالف هيچوقت خلفا¾ درصورتيكه
آن از گذشته و شدند مسلمان ما محلهاي اينجور آنها بهدست اينكه ل او نكردند/
مسلمان جمعيت ميليون پنجاه و چهارصد حدود از بياييم ما حال, كردهاند/ خدماتي

داشتهاند/ اظهار را فوق مطالب ايشان كه است 1343 سال اسفند به مربوط ارقام اين /1

جÇمعيت ميليون چهارصد يعني, بقيه باشد1, شيعه يكش ده به قريب شايد كه را
از باالتر بلكه كنيم?! جدا خودمان از باشند تسنن اهل كه را خودمان ديني برادران
سÇال سيصد و هزار در اينكه براي چه? براي كنيم?! خودمان دشمن جدا كردن,
از غير كنيم هرچه امروز كه آمده كار روي كسي اشتباه غير به يا اشتباه به پيش
و شيعه بين جنگ از بعد ديديم ندارد/ ديگري نتيجة مسلمانها ما خود بين  كشتار

شد/ كشتارهايي چه فلسطين, تا گرفته هندوستان از جا, همه در سني
(آنها آمده آنها علماي از يكي كه ميداشتيم را صحبت همين پيش, شب چند
كه است اين كردهايم, منع را كردن لعن و سب ما ميدانند چون ميآيند, بيدخت به
اطÇمينان ما به آنها , مال غير و مال از ميآيند; اينجا و دارند هم ميل سنت اهل
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در بÇبينم نگÇفت) را حÇرف اين ما پيش (البته آمدهام من كه بود گفته و دارند)
در شÇما مÇيكنند/ بدگويي پيغمبر اصحاب به نسبت كجا در دهات, در اينجاها,
شما از آنجا در ما كنيد, توهين و سب پيغمبر صحابه به نسبت منبر باالي اينجا,
مÇن كÇه بود گفته و خواف) (طرف بود سرحدات مال او ميكÔشيم/ بتوانيم هرچه
خيال به اينجا در شما كشتهام/ آنجا در را شيعه از نفر ده خودم بهدست خودم
ميكشيم, را شما آنجا در ما ميكنيد, سب ميكنيد, لعن ميكنيد, بدگويي خودتان
اشتباه و نيست سب و لعن اين است/ اين نتيجهاش حاال ميكشيم, را شما برادران
غير از شيعه امتياز و است مذهب ¾جز سب و لعن ميكنيم خيال كه اينجاست در هم

است/ اين به شيعه
در حاال است/ عقيده دو اين, بلكه و دارد وجود فرقي بله نيست/ اينطور نه,
كه مسلمانها ما از بزرگي دستة يك نداريم/ كار هم ملل باقي به ما بگيريم, مسلمانها
و علما¾ و عقال¾ دستة جلوترند, اقليت دسته هميشه (چون نيستند هم بزرگتر البته
كÇه زمÇاني هر در ميگويند: اقليتاند/) در هميشه ند برحق كه آنهايي دانشمندان,
آن بÇه كÇه داد دستوراتÇي و فرستاد احكامي فرستاد, پيغمبري خواست, خداوند
و مسلمان ميشود اين كند عمل دستورات آن به هركس و كنند رفتار دستورات
چÇيز بÇه احÇتياج نÇيست/ الزم بÇعدي ديگر و نه نكند, عمل هركه و بهشت اهل
آنÇها, براي را رياستي البته پيغمبر آن, از بعد نيست; ديگري شخص يا ديگري
فرق ديگري يا كند معين خودش چه حال ميكند/ معين احكام, آن اجراي براي
يك كه است موضوعي اين شود/ اجرا احكام آن كه است اين براي فقط نميكند,
آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ميگويند: آنها ميگويند/ باشند, سنت اهل كه ما از ه عد
و رساند مردم به خداست پيغام و خداست حكم كه قرآن رساند, را خدا احكام آمد,
كرد هم معين يا و نكرد معين خودش جانشيني براي را كسي رفت, دنيا از كه بعد
ما ميان در گفتند و شدند جمع هم دور او از بعد خودشان اصحاب, نميكند; فرق
مÇورد بÇوده, پÇيامبر همراه هميشه است, پيغمبر پدرزن است, پيرمردتر ابوبكر
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بÇوده, حÇضرت خÇدمت در او هÇجرت, شب در فÇرار, شب آن در بوده, احترام
حضرت كه بعد و داد را مهرش خودش شدند, خواستگار حضرت كه را دخترش
چيزها; قبيل اين از و خريد شتر حضرت, خدمت داد پس او دومرتبه باز دادند

است/ شده نازل ابوبكر دربارة ميگويند: كه هست هم آياتي
خيلي است/ اختالف هم اينجا در كه كرد معين را عمر رفت دنيا از كه ابوبكر
بههوش گاهي باز ميشد, بيهوش مرگش موقع در ابوبكر مينويسند: سنت اهل از
بن علي منجمله اصحاب همه ميگويند: بود, بيهوش كه وقتي باالخره ميآمد/
قبليها اختالف مثل اختالفي ما كه است اين بهتر گفتند و بودند نشسته ابيطالب,
خليفه را يكي كه است اين بهتر نباشد/ بشود, گفتگو ما بين كه اختالفي نكنيم, پيدا
ن معي خليفه كه كرد تصديق هم خودش و كردند خواهش ابوبكر از و كنيد/ معين
اسم است بنا كه آنجايي به چون شدند, كه نوشتن مشغول بنويسيد: گفت او  كند/
بنويسيد زود گفتند: و شدند پا و بيدست اينجا در شد/ بيهوش باز رسيد, باشد,

مبادا///?!  كه
نويسنده كه ميگويند آنها دارد/ اختالف سني و شيعه روايات اينجا در حاال
باشد, بايد اسم كه رسيد آنجايي به وقتي بوده) چه اسمش كه نيست يادم حاال ( كه
چه بنويسيم, را كي بودند حاضر كه صحابه باقي از باقيها, از بنويسيم? چه  گفت:
باشد, كي كه گفت يكي باشد/ عمر است چطور كه گفت و برگشت يكي بنويسيم?
كه داشت اظهار ابيطالب بن علي كه ميگويد نوشتهاند, بعضيها كه آنطور باالخره,
بÇنويسيد, را عÇمر نÇيست, كار اين براي بهتري امروز عمر از داريد, معطلي چه
گفتگويي اينجا حال هر در نوشتند, را عمر اسم خوب, خطاب! بن عمر بنويسيد:
خالفت سال يازده ده, او شد/ خليفه و معين ترتيب اين بهموجب عمر ولي هست
هزار كه است مشهور كرد/ كار مردم براي و كرد رفتار عدالت به هم Hواقع و  كرد

شوري× ترتيب Öعمر گرويدند/ اسالم به كفر از و شدند مسلمان اينها كرد, فتح را شهر
پيغمبر, اصحاب از نفر شش مجلس اين در كه داد قرار شورايي مجلس داد, قرار را
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نفر شش هر ا گر بنشينند/ بود, راضي آنها از فرمود رحلت پيغمبر وقتي كه اصحابي
ا گر كنيد/ تمكين همه و دهيد رأي او به همه و بهتر چه كه دادند رأي نفر يك بر
را نفري چهار طرف آن طرف, يك به نفر چهار و بودند طرف يك به نفر دو
و طرف يك نفر, سه ا گر و بكشيدشان نكردند, تمكين ديگر نفر دو ا گر بگيريد/
سه آن و بگيريد را او طرف رفت, طرف هر به حمن عبدالر ديگر, طرف نفر, سه
علماي از يكي عبده, اينجا در حاال بكشيد/ را آنها نكردند تمكين ا گر ديگر نفر
Çالم, والس لو¸ الص عليه طالب, ابي بن علي نهجالبالغه كتاب حاشية در سنت, اهل
بهقرض و داشت پول عثمان هميشه ميدانستند كه ميگويد مينويسد; چيزهايي
خÇوش را او دل اينكه براي بود, مقروض او به هميشه هم حمن عبدالر و ميداد
اين به رأيش او يعني, داد; عثمان به رأي باالخره كند, خوش را عثمان دل  كند,
بÇيعت تو با من گفت: و گرفت را علي دست علي, دست به داد دست بود/ جور
كÇه (شÇيخين شيخين رويه و پيغمبر سنت و خدا كتاب به اينكه بهشرط ميكنم,
عÇلي, كÇني/ رفÇتار است) ابÇوبكر و عÇمر يÇعني, پÇيرمرد دو مÇقصود ميگويند;
كه آنچه به و پيغمبر سنت خدا, كتاب به كه ميكنم قبول من فرمود: الم, عليهالس
قÇبول را شÇيخين حÇضرت نبرد/ را شيخين اسم ولي كنم/ عمل بود, پيغمبر رفتار
گرفت را او دست و عثمان بهدست داد دست و برگشت رأيش كه است اين نكرد/

كرد/ قبول هم عثمان و گفت ل او كه شرايطي همان با كرد بيعت و
به منحصر نيست, ديگري گفتند: و علي خدمت ريختند عثمان از پس بعدها
كه فشار به جور چه به ترتيب, چه به كردند/ بيعت علي با و است ابيطالب عليبن
انگشت كه بهاندازهاي آمدند, زور به نميكردند, قبول حضرت بود/ زور به درواقع
خورد/ صدمه بههرحال گرديد, مجروح يا شكست حاال خورد/ صدمه مباركش پاي
خÇليفة و كردند عمل خدا احكام به هم نفر چهار اين و بودند نفر چهار اين
اجÇرا هÇم را پÇيغمبر احكÇام و نشستند پيغمبر جاي كه ميشوند محسوب پيغمبر
و قرآن احكام به خودشان هم اينها كه كردند, تقسيم ويه بالس كردند, عدالت  كردند/
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خليفه چهار كه خليفه, شدند اينها كردند/ وادار را ديگران هم و كردند رفتار اسالم
ندادند قرار خلفا ¾جز ديگر را معاويه كه كرد را خدا شكر بايد خيلي و نيست بيشتر

نيست/ خليفه معاويه و
است/ گÇفتن, خود زبان به س, فن ر اث اين, عالوهبر كه ميگويند ديگر دسته
نخور, را غذا فالن Âمث كه ميدهد دستور دكتري و است مريض نفر يك چنانكه
هم Âقب او نخور/ را آن دارد, ضرر ديگر چيز فالن يا دارد, ضرر برايت ماست
طÇبيب گÇفتة ايÇن كÇند/ ترك نميتوانست ولي دارد ضرر كه ميدانست خودش
حاال كند/ ترك طبيب به گفته كند, ترك HكمÔح ميتواند آنوقت كه ميشود  كمك
اين به رسد چه تا است مÆثر مافوق, آن دستور و س نف ر اث امور, از امري هر در
دارد/ خالقيت او, نفس اثر دارد, خالقيت و تأثير مادون در اينجا در كه موضوع
مÇنع آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه هست چيزها خيلي ميبينيم كه همانطوري
رسيده منعش به اشاره كردهاند, منع و دارد كراهت قصابي كاسبي Âمث است,  كرده
دارد; كراهت بله, ندارند/) خوش خوب ولي نكنيد بفرمايند قطعي بهطور اينكه (نه
قصابي قصابي, كه نشنيدهايم ما پيداست/ هم بيبركتياش اثر ميبينيم كه است اين
قÇرار هي وجÇت مورد يا شود دارا و است) غيرقصاب آن فروش, گوشت (نه  كند

است/ مÆثر او س فن هكذا, و بگيرد,
بÇن عÇلي كه نوشتهاند هم سنت اهل را خبر اين است/ نمونه براي اين حاال,

/12 آية حاقه, سورة /1

گوشهاي را قرآن ميكند نگهداري :1 Õ¹َّي اع و× Õن ÔذÔا ا × Òz عت و آية وقتي كه فرمود ابيطالب
Õن ÔذÔا كند دعا كه كردم خواهش من كه ميفرمايد شد, نازل نگاهدار گوشهاي شنوا,
ايÇنكه يا خوب/ خيلي كه فرمود و دهد قرار من در را نگاهدار گوش اين ي¹َّ, اع و×
آن از و باشي تو Õ¹َّي اع و× اÔذÔن كه خواستم خدا از من كه فرمود رسول حضرت خود
شنيدم, چه هر و ديدم هرچه شدم, عوض من كرد را فرمايش اين پيغمبر كه روز
اثري اين چيست? از اثر اين خوب شد/ شنوا گوشم نكردهام, فراموش را چيز هيچ
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و ميشود پيدا آنجا در ميشود, پيدا خارج در كه او فرمايش از او, وجود از است
عمل آن از اثرها همة كه ميگويند كه نيست مثال تا سه و تا دو يكي اين هكذا;
و است مÆثر ميكند, امر كه كسي آن ه توج او, همت ما بهقول او, س فن نيست/
او گفتة كه باشد گرفته را پيغمبر جاي كسي پيغمبر از بعد بايد پس است/ او اصل
ديگري كس هم را او و باشد/ ر ثÆم باشد, داشته اثر نفوس در و باشد پيغمبر  گفتة
كه است اين بر اعتقاد آنكه از گذشته كند/ معين بايد او خود كند, معين نميتواند
از باالتر يكي البد مÆمن دو اين از باشد, مÆمن دو باشند, زمين روي بر نفر دو ا گر
آن و است ديگÇري آن بÇر ت جÇح است بÇاالتر كه يكي آن است, ديگري آن
چه كه كند معين بايد كي و است/ عقلي است, طبيعي اين باشد; او مطيع بايد ديگري
دارد? خودش در و نفوس در ف تصر است, مافوق است, بهتر است, باالتر  كسي
بياورد? بهدست را خدا رضاي و كند رفتار خدا امر مطابق است توانسته كسي چه

نميتواند/ كه خودش مافوق از غير
آيا كند/ معين بايد اعلم را اعلم كه مينويسند هم فقهي كتب در حتي خوب,
كÇه ايÇن نÇه, اعÇلمند?! يك كدام مجتهد, نفر دو از كه كنند ن معي ميتوانند عوام
براي نميتواند هيچكس كند/ ن معي بايد خودش را اين است, آن از باالتر مرتبهاي
كه دارد هم خبر كه اينجاست در حاال, پيغمبر/ خود مگر كند ن معي خليفه پيغمبر
ن معي خليفه چطور شد? چطور نشد? ه متوج كرد? كوتاهي نرساند? پيغمبر آيا پس
و گفت هم, و فهميد و بود ه متوج هم پيغمبر, ميگويند: شيعه كه آنطوري نكرد?
است/ پÇيغمبر فÇرمايش آن در اثÇر ايÇن و كÇرد/ مÇعين هÇم خليفه خودش براي
را اسÇمش كÇه بÇود خلفا دست امر ظاهر ميشود/ قول تا دو Hتقريب كه اينجاست

رسيد/ الم, عليهالسَّ علي, به باشد طريقت كه باطن و ميگذارند شريعت
در دراويش تمام طريقت, عيان مد يعني طريقت اهل فاق ات به قريب ا كثريت
نÇام دنÇيا مسÇلمين تÇمام يك پنج Âاق كه كردهاند تخمين همرفته روي كه اسالم
نÇام جÇا هÇمه جÇاها بÇاقي در ولي است, ايÇران كمتر جا همه (از دارند درويشي
اجÇازهشان رشÇته ايÇنها, تمام هست/) هم سالسلي و دارد وجود فقر و درويشي
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ميرسد هم علي از و وجهه, اهللا م كر علي, مرتضي موالنا به خودشان بهقول ميرسد
او از سلسله بعد و گرفت پيغمبر از الم, عليهالسَّ علي, كه ميگويند آنها پيغمبر/ به
سه گÇانه خلفاي از نامي طريقت, و درويشي ذ كر عرفا¾, ذ كر در كه شد/ جاري

ميگويند/ همينطور هم سنت اهل خود ميگوييم, ما فقط اينكه نه نيست,
را كتبشان يا ميكنيم گفتگو و ميآيند آنها علماي از بعضي كه گفتيم خوب,
كن كار بود, احوال بر واقف پيغمبر از بعد كه كسي كه قاÄلند تمام اينها ميبينيم/
بود, خدا قول او قول بود, خدايي ب مقر ميدانست, را آخرت و دنيا يعني, بود,
همه و بود ابيطالب بن علي فقط خدا, راه در داشت شنوا گوش داشت, بينا چشم
را اسالم تاريخ ا گر پيداست/ هم تاريخي آثار از داشتند, تمكين موضوع اين در هم
نشسته خطاب, بن عمر دوم, خليفة منبر پاي در الم, عليهالسَّ علي, ميبينيم بخوانيم
ميكند سربلند يكمرتبه قلندري, و درويشي نشستن است, نشسته چمباتمه است,
كه حضرت خورد/ شكست نهاوند در كجا, در اسالم قشون كه ميگويد خليفه به و
است, تكليف است, تمكين كه پيداست (ديگر معطلي بدون فوري, عمر فرمودند,
چÇيست? عÇالج ميگويد: نميگويد/) دروغ الم, عليهالسَّ علي, كه ميداند يقين و
ايÇن مÇيكني? خÇيال يÇا ميبيني خواب تو آيا بگويد: ميتوانست خليفه خوب,
كÇه را حÇرفهايي هÇمان مÇيكني/ گÇمراه را مÇردم مÇيزني, تÇو كه چيست حرفها
گÇفت: فوري نگفت/ را اينها ولي ميگويند/ ميكنند, مشاهداتي چون بهدرويشها
اينكه هم و داشت موضوع اصل به تصديق كه ميشود معلوم هم چيست? عالج
كه است اين كند/ عالج نميتواند ديگري وگرنه شود علي بهدست عالج كه ميداند
بين از اسالم قشون بقية كه كوه به برويد بزن, صدا كه فرمودند الم, عليهالسَّ علي,

بگيريد/ را كوه هستيد, حركت در كه قشوني اي /1

كه كوه به كرد اشاره بله, گفت/ بل1 Ò Ö	 ا بل, Ò Ö	 ا ¹ي ياسار همانجا در كه است اين نرود/
كه صدايي شنيدند/ همه كوه, اطراف در شده, ق متفر خورده شكست قشون تمام
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و رسانيدند كوه به را خودشان فوري و است خليفه صداي كه فهميدند هم همه بود
يافتند/ نجات شدن كشته از

الم, عليهالسَّ علي, چرا خوب كه ميگوييم شيعه ما از بعضي هم اينجا خوب,
بر نظرش ا گر بكند, خودش ميخواست ا گر علي Á او اما ميزد/ صدا خودش نكرد,
از گذشته ميكرد/ را كار اين بود, اينطور موارد خيلي كه بكند خودش كه بود اين
مسÇجد در كÇه ايÇنهايي ولي شÇنيدند را خليفه صداي بودند آنجا كه آنهايي آن,
پس بÇود/ كÇي كاركÔن ديدند, اينها كرد, كي و گفت كي كه ديدند كه اينها بودند,
بعضيها كه است گفتگويي هم اينجا حاال و داشتند قبول را علي(ع) معنوي مراتب
و هست, هÇم ديگري عالم آيا است/ قلندرها هات ر Ôت حرفها اين Âاص ميگويند:
درويشهاست, پوچ حرفهاي اينها رسيد? آنجا به و فهميد ميتوان و ديد ميتوان
حÇرفها ايÇن خÇوب, كÇه نÇيست خÇبري كه است اينطور يا خوب, قلندرهاست!

نبود/ درازي اين به سخن بيهوده چيست?!
ذ كر كراماتي هم خلفا پيروان براي خودشان حتي اصحاب, همه دربارة بله,
ا گÇر است, دروغ حÇرفها ايÇن ا گÇر پس چه? يعني كرامات اين خوب, ميكنند/
دروغ ايÇنقدر است? دروغ چÇيست? حÇرفها ايÇن نÇيست, حÇرفهايي هÇمچنين

 گفتهاند?!
آله, و عÇليه صÇلياهللا پÇيغمبر, نÇه, كه ميگويند دسته اين اينها, حال هر در
مراتب اين در كه بود معنوياي مراتب داراي بلكه نداشت تنها رياست و سلطنت
مÇقام بÇه نÇزديكتر و بÇلندتر بÇزرگتر, شا گردانش, از و داشت شا گرداني معنوي
را Çالم, عليهالس علي, هم او بنابراين بود; الم, عليهالس ابيطالب, بن علي خودش,
داريم دليلهايي ما است! عجيب خيلي نكرد/ معين او ميگويند: آنها حاال كرد/ معين
در هم آنها از اشخاص خيلي كه است غديرخم قضية يكي كرد: هم معين اينكه به
است بس پÇيداست/ هÇم قرآني آيات در آن از غير نوشتهاند/ را آن جاها خيلي
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/55 آية ماÄده, سورة /1

اخÇتيار, صاحب يعني, ; ولي چه? يعني ولي) شما ولي ;1 Ôاهللا ÔمÔكي Çل و ا × Ú̂ ا آية همان
چطور خدا حال هر به خداست/ جهت) هر در اختيار صاحب وجود, در ف متصر
او است? معني چه به است كرده معين ولي را خود كه خدا است? اختيار صاحب

(آي¹الكرسي)/ 257 آية بقره, سورة /2

(بÇراي آمÇنÔوا2 نâذيÇَّال Û ß� و Ôهللاا ميفرمايد: است? اي ولي چطور خدا است, كاره چه
آن است, كافي فهميدن براي و دارد عموم براي بسياري آي¹الكرÏºمطالب اينكه

ولي چيست? كارش است/ مÆمنين ولي خدا, دادهاند/) قرار عمومي اوراد جز¾ را

آيÇة (دنÇبالة ت ×F ÔلÇالظ Ò� ا ورÇالن ن م Öم Ô Òuو Ôج ر Ö ÔO ÔوتÔاغ×الط ÔمÔهÔÄي×ا Çل Öوا وا Ôرف ك نâالَّذي و ورالن Ò� ا ت ×F Ôلالظ ن م ÖمÔه Ôج ر Ö ÔO /3
فوق)/

تاريكي, حاال روشنايي3/ به ميآورد بيرون تاريكي از را آنها هميشه ميكند? چه
عÇلم بÇه و است جÇهل تاريكي ميكند; ه متوج آخرت به و دنياست تاريكي هم
تÇاريكي هكذا و ميكشاند معرفت به كه است غفلت و ناداني تاريكي ميآورد;
اين بفهمد, و بشود پيدا هم مرتبه يك و نميداند را چيزي انسان كه وقتي است/
را كÇار ايÇن خÇدا كÇه است اين است/ نور به ظلمات از آوردن بيرون همان فهم

ميكند/
از (مÇقصود بÇاشد بÇزرگ اغيÇي باشد, شيطان باشد, طاغوت كه مقابلش اما
يكÇي دارد, ولي يك مÆÇمن ندارند, ولي يك آنها است) بزرگ ياغي طاغوت,
ار كف ولي خداست/ حقيقت و خدا هم باطن در و است علي ظاهر, در بس, و است
اوليا¾ آنها پس هستند/ موهومي خياالت خيالي, يك اختيار تحت در آني هر نه,
كÇه است طÇاغوت آنÇها اوليÇاي كافرند, كه آنهايي بله, / ÔوتÔاغ×الط Ôم ÔهÔÄي×ا Çل Öوا دارند:
بيرون ظلمات به نور از را آنها هميشه و است شيطان مظاهر و شيطان هم طاغوت

ميآورد/
در خودش بعد معني, اين به حاال است/ فرموده خدا كه است ولي معني اين
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و است پيغمبر بعد و خداست بس/ و اينهايند خود شما  ولي ميفرمايد: ديگر آية
حÇال در مÇيدهند زكÇات ميگزارنÇد, نماز آوردهاند, خدا به ايمان كه كساني بعد

/(55 آية ماÄده, (سورة ون Ôع ا ك ر× ÖمÔه و ̧ الزَّ ك×و ونÔت ÖÆÔي و ̧ لو× الصَّ ون Ôم âقي Ôي نâالَّذي آمنÔوا نâالَّذي و ÔهÔول Ôس ر و Ôاهللا ÔمÔكي Çل و ×ا Ú̂ ا /1

اختالفي سني و شيعه بين ندارد/ گفتگويي هيچ ديگر است مسلم اين كه ركوع1,
جاهاي است, ×çا Öله سورة حاال است; ابيطالب بن علي دربارة آيه اين كه نيست

Ôهللاا آية در خودش كه هم ولي معني و دارد هم ولي لفظ آيه, اين ولي هست/ ديگر
و است هÇمان كÇه هÇم اخÇتيار صÇاحب اوست/ , ولي پس فرمود, آمنÔوا نâالَّذي Û ß� و

ولي خدا كه معني همان به و ميكند ن معي حضرت خوب است/ همين هم مقصود
او پيروي بايد و كرده هم معين پس است/ ولي هم علي است, ولي پيغمبر است,
زبÇان بÇه او, س فÇن ÂÇاص او, به ه توج او, طاعت به او, از خواستن بههمت  كرد
اثÇر او س فن البته ميگويد, كه او است/ مÆثر خودش درويشي, بهزبان خودمان,

/12 آية حاقه, سورة /2

تو در را 2 Õ¹َّي اع و× Õن ÔذÔا خواستم خدا از من كه فرمود كه را موضوع همان Âمث ميكند/
را چÇيز هÇيچ مÇيفرمايد: Çالم, عÇليهالسَّ علي, شد/ هم همانطور خوب دهد, قرار
يكي كدام كه آن را, آياتقرآن تمام باشم, كرده فراموش كه نديدهام و نشنيدهام
مÇحكم يكي كدام است, متشابه يكي كدام است, ل مفص يكي كدام است, مجمل
اينكه همينطور و است منسوخ يكي كدام است, ناسخ آيات, از يك كدام است,
عÇلي, است/ شÇده نÇازل جÇور چÇه شÇده, نÇازل كسÇي چÇه دربارة شده, نازل  كي
ايÇن هÇم سÇنت اهÇل عÇلماي تمام و ميدانم را اينها همة ميفرمايد: الم, عليهالسَّ
را چيزش همه ميدانست, را آياتقرآن همة كه كسي كه دارند تصديق را موضوع
هÇمه كسÇي كÇه ديگر, است كافي اين خوب, بود/ ابيطالب بن علي ميدانست,
علي از و رسيد الم, عليهالسَّ علي, به پيغمبر معنوي مراتب آن پس, بداند/ را چيزش

ميشود/ باطل باز همه حرفها آن كه بشود قطع ا گر خوب, هم
در كه باشد بايد نماينده باشد, بايد هم خدايي مظهر باشد, خدايي تا ميگوييم ما
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/30 آية بقره, سورة /1

من ;1 ¹ف âلي خ ض ÖرÑ Öاال ß| Õل اع ج× â Øæ ا ميفرمايد: مالÄكه به آدم خلقت وقت در هم قرآن
زمÇين روي در كÇه بكÇنم را كÇار ايÇن ميخواهم هميشه يعني, هستم, قراردهنده
پÇيغمبر, شÇد مÇعين كÇه آنوقت است/ صريح بهطور اينجا باشم/ داشته نماينده
ميشود? چه علي از بعد بگوييم: بايد است, پيغمبر نمايندة هم علي اوست, نمايندة
حسن حسن, گفتيم: وقتي نيست, تنها علي شيعهها, ما عقيدة به علي, بگوييم: ا گر
علي همان هم, الحسين بن علي و است علي همان هم, حسين و است علي همان هم
علي همهشان است, علي همهاش درويش, آن بهقول است/ علي علي, پس است/
ارتباط اين كه قيامت برود تا همينطور هست/ آنجا در اثر اين پس بله, است/

نميتواند/ كند, عا اد هم خودش هركسي و هستند آنها و باشد بايد
در آنها دربارة اجازه اين آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, اوصياي نفر دوازده تا
دوازدهم در بعد بود/ پيدا آنها از هم آثاري و بودند خودشان است, ضبط هم  كتب
باز هم غيبت زمان در حاال نيست/ دسترس در ظاهر برحسب كه شد پيدا غيبت
نه/ يا است كافي خدا كتاب و پيغمبر قول همان ببينيم آيا كه ميآيد حرف همين
نÇزديك كÇه كساني گشت, بايد هم غيبت از بعد كه ميگويند درويشها نيز اينجا
آنها و دادند اجازه باز آنها و شده جاري آنها از رشته ببينيم داشتند, اجازه و بودند
رشتة و هست جاري هم رشته اين همينطور و نه يا دادهاند اجازه داشتند اجازه  كه
و دارند ه كلي مطلقه واليت ميگوييم: را امام نفر دوازده آن منتهي بود/ خواهد اجازه
آب خودش بهاندازة ظرفي هر است/ خودشان بهاندازه اينها جزÄيه, واليت اينها
بÇهانÇدازه هÇم ايÇنها مÇيشد, جÇا آن, در آب همة كه بودند ظرفي آنها ميگيرد/

(آي¹الكرسي)/ 255 آية بقره, سورة /2

آنكه كيست نه2; Öذ اب ×الا Ôه دÖن ع Ôعف Öشي االذي ذ Öنم ميفرمايد: هم قرآن آية در و خودشان
به كه كسي شدن, واسطه يعني, شفاعت بله, ذنش/ ا به مگر خدا نزد در كند شفاعت
شود, برداشته پرده وقتي دهد, تعليم قرآن دهد, تعليم آيهاي دهد, تعليم  كسيذ كري
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االذي ذ Öنم است/ بوده او شفيع خدا نزد در اين شده, واسطه اين حقيقت, عالم در
فهميد ميتوان آيه اين از پس, خدا/ اذن به مگر كند شفاعت نميتواند كسي ; Ôعف Öشي
از را مقامي است/ اجازه دستوردادن, اوراد فكر, و ذ كر دادن در ه, توج در مناط  كه
اوايل در كه است لي مفص موضوع هم اين كه نميشود, اجازه بدون كردن نقل آنها
تÇا كه بود ه مÄا از بعد ه, مÄا ظهور ه, مÄا زمان در شيعه مرسوم بود/ همينطور هم
اجÇازه تÇا اما ميفرمودند, حضرت مجلس در نميگفتند/ نداشتند اجازه را چيزي
نÇقل را مÇطلب هÇمان كنند, نقل بگويند, ديگر جاي در نميتوانستند نميگرفتند
ذ كر را چيزي آنوقت و ميگرفتند اجازه و دارد "اجاز¸" جا همه كه است اين  كنند/

ميكردند/
در بايد انسان يعني است, جلو شيعه كه ديد ل او بايد دستهاند: دو اينها حاال,
بايد هرزمان ميگويد: يكي است/ مختلف عقيده, دو اين كند, فكر موضوع دو اين
بزرگترش آن قطع الا و نميشود كل در قطع نميشود, قطع هم هيچوقت و باشد
زحمت كه هركسي هم بعد بود, پيغمبر زمان در خير, نه ميگويد: سني و ميشود
اينهايي ÇÇ بهجاييميرسد او بندگيكند, كند, كند,كار خدمت و كشد رياضت يا  كشد
اجازه به محتاج بود, عبادت و بندگي و زحمت از همهاش رسيدهاند بهجايي  كه
را ايÇن هÇم سنت اهل دراويش ولي ميگويند/ چنين عموم بهطور آنها ÇÇ نيست
رشتة اين و هست شريعت ظاهر ظاهرش, و نميشود اجازه بدون كه دارند تصديق
است/ الزم اجازه هم آنجا در باشد, بايد هم اين نميشود/ اجازه بدون هم طريقت
علما¾ اجازة باز فرجه, لاهللا عج زمان, امام غيبت غيبت, زمان در بعدش حاال,
است اين علما¾ اجازة علما¾/ اجازة عرفا¾, اجازة ميشود: تا دو سلسله كه هست هم
كنند استنباط را خداي حكم آيات, از اخبار, از بتوانند بفهمند, بخوانند, درس  كه
بگÇويند, مÇردم بÇراي و مÇيگويند) ايÇنطور خودشان, بهظن خودشان, (بهخيال
اجÇازه باشد, مقام اين داراي خودش بهخيال كه را كسي ميدهند/ اجازه آنوقت
اين ميگيرند/ خواندند, درس كه مدرسه در كه است گواهينامه مثل اين و ميدهند/
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است, خوانده را كالس اين خوانده, درس آن براي است شهادت مينويسند,  كه
است/ گواهينامه بهجاي اين خوانده, را كالس شش

است/ فرمان بهجاي اين ميگويند, دراويش ميگويند, عرفا كه را اجازهاي اما
اسÇتاندار را, عÇزيزي امÇير را, كس فÇالن Âمث ما كه مينويسد حكم كه پادشاهي
مÇا است, قÇابل او كه ميدهيم شهادت ما كه نمينويسد اين, داديم, قرار خراسان
ندارد حق كسي ديگر و داديم ما نه, كند/ استانداري ميتواند او كه ميدهيم شهادت
با اختيار اوست, با اختيار نميتواند/ يا ميتواند او نيست, يا هست قابل او بگويد
شÇد, فÇرمان وقتي پس است/ فرمان بهجاي سررشته اين مينويسد/ كه است آن
اسÇتاندار او فÇرمان ايÇن بÇه نÇدارد, گفتگو ديگر است, نوشته كه فرمان بههمين

ميشود/
(پÇيشتر مÇارگيرها ميشود/ چنين ميگويد, او كه همان به ميگويند: عرفا و
مÇار كÇه هسÇتند هÇم حÇاال هند در ولي است كم تعدادشان حاال بودند, مارگيرها
به كسي وقتي ميگرفت/) مار حمزه استاد مرحوم Âمث ديديم, خودمان و ميگيرند
را مار او داديم, م د تو به ما ميگويند: كه بههمين داديم, م د تو به ما بابا ميگويند:
مرحوم خدمت در روزي ندارد/ اثر بزند, هم ا گر و نميزند مار آنكه يا ميگيرد/
مرحوم ميخزيد, ماري بيابان/ ميان در جايي به بيرون ميرفتيم نورعليشاه آقاي
و ميگرفت (او كرد جيبش توي و گرفت را آن رفت شد, پياده فوري حمزه, استاد
حمزه استاد كشيدهاي? را نيشش آيا بود? چه اين گفتند: ايشان ميكرد) جيبش در
هم بعد است/ نيشش اين گفت: كرده, باز و گرفت را لبهايش و آورد بيرون را مار
كه داد نشان است/ زهرش هم اين گفت: و گذاشت مار دهان از چيزي كاغذي روي
و مÇيكنند تÇزريق كÇه سوزن مثل كه باشد دندانش توي از كه است زهرش اين
از دهÇانش, همان از ولي انداختش! بعد و دارد, سوراخ هم او نيش دارد, سوراخ
اثر هيچ و كشيد آنجا هم چاقويي و كشيد دست خودش بعد و ريخت زهر همان

نكرد!
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رد مار از يت سم اثر داديم", دم را تو ما "بابا ميگويد: مارگير كه اين به حاال,
در كه ميگويم شما به كه بفرمايد كه آله, و عليه اهللا صلي د, محم آنوقت ميشود,
ميكند/ بهتر را او عبارت همين نبود بهتر ا گر است, علي شما بهترين شما ميان
بلند را خشكي چوب ا گر ميكند/ برتر را او عبارت همين است, علي شما باتقواتر
كس فالن كه بگوييم آنوقت ميشود/ داناتر است, داناتر شما از اين بگويد: و  كند
اشارة است, اين خدا امر نميخورد! خدا درد به اينها بود?! پيرمرد آنكه يا بود دانا
او موالي من كه هر بود/ اينطور Hحتم پس بود, اينطور او ميفرمايد خداست/
ميگويند) سنت اهل چنانچه بگيريم هم دوست بهمعني را مولي ا گر (حاال هستم

مواله/ Þع� فهذا مواله ÔنتÔك Öنم /1

ديگÇر ايÇن بخواهد1/ علي از خالصه بخواهد, او از بايد ميخواهد, من از كه هر
ميكند/ ايجاد او در اثر خودش اين اوست/ از باالتر

پيراهن ه قص آن حاال ÇÇ كه وقتي عاشورا روز در آخر, سفر در علي بن حسين
دور كه اينهايي تمام بود, نكرده معين جانشين چون آمد, خيمه به ÇÇ بعد براي باشد
نشود معين امام, تا كه ميدانستند و بودند ت نبو خانواده اهل همة بودند, حضرت
معين الم, عليهالس حسين, بايد را امام كند, ن معي نميتواند امام آن خود كه را (امام
بجنبد/ عالم تمام ا گر حتي برود, دنيا از نيست ممكن نكند, معين را امام تا  كند)

خÇداي نÇخواهÇد تÇا رگÇÇي د ر ÔبÇÇن جÇاي ز بÇجنبد عÇÇالم تÇÇيغ ا گÇÇر
كه نميدانستند و بودند نكرده معين حضرت و كند معين را او ل او بايد پس,
زينالعابدين امام خيمة به آخر سفر در كه وقتي كيست/ جانشين Öحضرت از بعد
داد و او وصايت براي نوشت هم نامهاي و سپرد را وصايا و خواست را علي و آمد
از بعد و ميداند كه هرجور لباسش ميان در كند پنهان را اين كه دخترش, سكينه به
كار كه فهميدند اينجا الحسين/ بن علي برادرش به بدهد برگشتند, مدينه به آنكه
بود هرجور شايد بود پيش ا گر حاال, شد/ همه بهسر عالم خا ك ديگر گذشته, كار از
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مثل شد, كشتار همه اين و كدورت همه اين كه آنوقت تا زينب ولي ميكردند/
كÇرد, را كÇار اين و كرد اينطور او كه ديد تا اينجا در ولي بود, ايستاده  كوهي
و سرش باالي آمدند الم, عليهالس علي, بن حسين كرد/ غش افتاد, و كرد ضعف
چه ميداني تو فرمودند: بعد و آمد بههوش زينب گريهشان, آب از و كردند  گريه
علي دختر تو زهرايي, دختر تو چيست? تو وظيفه بكني, بايد چه و هستي  كسي
كن صبر كن, صبر ي"; ß
 Öص ا" فرمودند: و گذاشتند سينهاش روي دست و مرتضايي,
دل روي دست كه حسين شدم/ عوض اينكه مثل كه ميگويد زينب هرا/ بنتالز يا
ميكند عرض هم او آنوقت شدم, ديگري شكل شدم, عوض كل در گذاشت, من
از صبر كه كنم صبري كردي, اينطور و ميگويي اينطور تو كه حاال كه مقام اين به
شنيدهايم, و گفتهاند آقايان بس از حاال نميتواند/ بشر Hواقع و بماند/ عاجز صبرم
صÇدمات, هÇمه آن بÇا بÇله نÇيست/ بشر كار كرد, او كه كاري اال و شده  كوچك
در هياهويشان, و آنها هرزگي آن و دشمنها را اطرافش گرفتن و غصه  كدورات,
را قرباني اين خدايا بگويد: و كند بلند را بيسر بدن آن وقار كمال با بيايد حال عين
از چيست? از اثر اين نيست/ شوخي حرف نيست, شوخي كار, اين كن/ قبول ما از
عنايت و او دست از و اوست قول از آنجاست, در اثر پس, است/ حسين دست

ميگويد/ اينطور شيعه شيعه, به دارد اختصاص اين و او/
كه كنيم تحقيق مذهب دو اين در ل او از بايد است/ مذهب دو اين دنيا در پس
شيعه فقط است, جان ه توج و س فن در اثر كه است اين به قاÄل كه اين دنيا در آيا
به شديم قاÄل كه وقتي است/ شيعه عقيدة و ميگويد اينطور كه است شيعه است;

باشيم/ شيعه مجبوريم ديگر اين,



درطريقتورشتهوسلسلةاوليا¾وتعيينخليفهوخاتماوليا¾

بزرگتر و متر مقد مطالب همة از كه است اوليا¾ خاتم و اوليا¾ سلسلة در مطلب
نبود/ بيشتر كس يك كنيم, دقت خوب ا گر و ميدانيم/ ترش مهم و

خانة در علي كه معني اين به داشت, امتيازي او تولد ه البت شد, متولد كه علي
تي مد تا و بود زمان آن مردم ه موردتوج كه شد متولد كعبه خانة در شد, متولد خدا
خانة به آن از پس باشد/ سالگي هشت هفت, تا كه بود بزرگوارش پدر خانة در
و قحطي بود, سختي سال موقع, آن شد/ منتقل آله, و عليه صلياهللا د, محم حضرت
عÇنوان عÇرب, مÇيان در كه هم ايشان بزرگوار عم ابوطالب حضرت بود/ سختي
بÇهعقيدة و عابد زاهد, بود مردي و داشتند او به كاملي عقيدة و داشت روحانيت
بود پيغمبر معلم و مربي ظاهر درصورت اينكه در (بههرحال پيغمبر معلم بعضي
آن مÆيد Ô̧ د رب Ø Ò� ا ا ه عف د و حديث كه ميگويند هم باطن دربارة بعضي نيست, شكي
كاري و نبودند جدا هم او فرزندان نداشت, خوبي ي ماد وضع سال, آن در است),
پيغمبر هنوز وقت آن كه آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, بودند/ پدر با و نداشتند هم
كه عموها به آله, و عليه اهللا صلي عبداهللا, بن د محم يتيم, د محم بله, د, محم نبود,
مÇن عÇموي كÇه گفت بود) دارا و بود تاجر كه عباس Hمخصوص) بودند دارا همه
ا گر و ماست قبيله بزرگ اوست, بهواسطه ما آبروي و است زحمت در اينطور
فكري است بهتر و است بد ما همة براي البته اين, باشد, اينطور او ي ماد وضع
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چيزي يك گفتند: و كردند تصديق همه نباشد/ زحمت در چنين اين او كه  كنيم
او, براي است نقص اين نه, فرمودند: حضرت مخارجش/ براي بدهيم و كنيم جمع
و دخÇل به كمك كردن, كم را خرج چون كنيم, كم را خرجش كه است اين بهتر
است همين هست, هم دوره اين در امروز كه عيبهايي همة (بله, ميكند او درآمد
ديگر حال, ميكنيم/ خرج زيادتر لزوم اندازة از است, اندازه از زيادتر خرج,  كه
كÇم خÇرج از بايد چگونه اما دارد/) گفتگو خيلي و دارد وسيعي دامنة مطلب اين
از يكÇي خÇرج ل تحمÇم كÇدام هÇر و كÇنيم قسÇمت را اوالدش گفتند: پس  كنيم?
كÇه هÇم مÇلكي نÇبود, بÇاشد, كافي همه براي كه تجارتي چون بشويم/ فرزندانش
از كÇوچكتر من فرمود: (ص) حضرت پسنديدند/ همه كنند, زراعتي كه نداشتند
مال علي من, مال Öكوچك فرزند پس او, برادر شما و هستم برادرزاده من همهام,
بÇهعنوان تÇا خÇودم خانة به ميبرم را او من من, مال است كوچكتر كه علي من,
به آمدند, ابوطالب خدمت چون و گفتند را همين هم ديگران باشد/ آنجا فرزندي
را اين اوست, با من كار و ميخورد من درد به عقيل كه فرمود كردند/ عرض ايشان

كردند/ را كار همين داريد/ اختيار را باقيها و بگذاريد
مطلوبش كه آنچه را, مقصودش حضرت ترتيب اين به و بهانه اين به خالصه
دلش كÇه طÇور هÇر و بÇرد خود خانة به را او و آورد بهدست باشد, علي كه بود
اين اما معني/ صورت هم و ظاهر صورت تربيت هم ميكرد, تربيت ميخواست

پيش/ سال هشت هفت علي آن از غير بود ديگري علي
دعوت را اقوامت كه پيغمبر به شد داده دستور و شد نازل وحي چندي از پس

/214 آية شعرا, سورة /1

به قريب كرد, مهمان و دعوت را اقوام همة ايشان ,1 Ò âب� رÖق  Öاال كت Ò âش�ع Öر ذ ÖÇن ا و  كن:
حضرت" كÔلÔوا گفتن و غذا خوردن از پس كرد/ دعوت را كمتر يا بيشتر نفر, چهل
و توحيد به را آنها و كرد ظاهر را خود دعوت كالم, اين از آنها ب تعج و ب«Ëاهللا"
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و كÇند اقÇرار نشد حاضر هيچكس آنها ميان در نمود/ دعوت خود ت نبو به اقرار
و خليفه و وزير او بياورد, ايمان ل او من به كه كسي هر فرمود: بپذيرد/ را دعوت
سÇربلند هÇيچكس بود/ خواهد اينطور آورد ايمان كه هر بود, خواهد من وصي
يا دهساله و نشده بالغ هنوز و بود ه بچ Hنسبت موقع آن در كه الم, عليهالس علي, نكرد/
بنشين/ فرمود: بياورم/ ايمان تو به حاضرم من گفت: و آمد جلو بود, ساله سيزده
پيدا يكي باز فرمود, مرتبه دو مينشيند/ است, كوچك است, ه بچ خوب, نشست/
آمد جلو الم, عليهالس علي, هم باز فرمود/ مرتبه سه بنشين/ فرمود: آمد/ علي و نشد
و گÇرفت را حضرت دست كردند, قبول هم حضرت حاضرم/ من كرد: عرض و
از غير علي اين آورد, اسالم و آمد كه علي اين آورد/ اسالم و گفت شهادتين علي
كند, فكر خودش زندگاني در كه هركسي است, واضح (خيلي است ديروز علي آن
ميكند فرق چيز همه و عقيده و وضع و اخالق و حاالت است, همينطور ميبيند
و خنديدند همه علي, اسالم از پس هست/) نيز آخر علي آن از غير علي اين و
تو پسر ديگر حاال كه ميگوييم تبريك تو به گفتند: ابوطالب به و كردند تمسخر
كني! اطاعت او از بايد هم تو و بشود ميخواهد مغرب و مشرق مالك است, خليفه

ميگويد/ دشمن است, معلوم كه حرفهايي همانطور و
كرد تغيير شد, عوض قضيه Öباز كرد/ رحلت الم, عليهالس ابوطالب, بعد, تها مد

كرد/ هجرت مدينه به ه مك از بزرگوار آن كه اين تا
و عليه صلياهللا پيغمبر, اطمينان مورد ديگران از بيشتر نفر دو موقع, آن در
حاضر او بردند, همراه را ابوبكر ابوبكر/ ديگري و بود علي(ع) يكي كه بودند آله,
فرمودند: هم علي(ع) به بود/ خطرنا كي كار هم آن كه باشد حضرت همراه كه شد
من و بكشند مرا ميخواهند امشب چون بخوابي? من جاي در كه هستي راضي آيا
شما جاي در من ا گر كه بزرگوار آن به كرد عرض كنم/ هجرت مدينه به كه مأمورم
در تو/ فداي من جان هزار كرد: عرض بلي/ فرمود: ميمانيد? زنده شما آيا بخوابم
نياورد/ ابرو به خم و نكرد وحشت هيچ او و رفتند حضرت و خوابيد پيغمبر جاي
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حضرت آن بهوجود خداوند كه است علي(ع) معنويت جهات بروز اولين اين
ميشود, كشته كه داشت يقين خودش كه آن با او چون ميكند/ افتخار مالÄكه به
Çبيت" ل¹المÇلي" را شب آن و خÇوابÇيد پيغمبر جاي در رضايت نهايت با معذلك
ماه ل او) است بزرگي شب كه خوابيد پيغمبر بهجاي علي كه شبي يعني,  گفتهاند;
در و اÔحÇÔد جÇنگ در بدر, جنگ در كرد, ديگري خدمتهاي هم بعد ربيعاالول)/
اين خوب, جنگها/ غير در همچنين و نين Ôح خيبر, خندق, مانند ديگري جنگهاي
حضرت كه فرمايشاتي آن و آمد پيش غديرخم قضية تا بود/ ديگري طور Öوقت
و ازهد و اعلم علي گفت: وقتي يعني, شد; ديگري علي باز علي كرد, علي دربارة
شماست; موالي او هستم, او موالي من كه هر و شماست بهتر و اشجع و افضل
آن را خشكي چوب ا گر بلكه ميكند, ا كمل را او و دارد خالقيت او فرمايش همين
عقل بشر به كه خدايي آن ميشد/ اعلم آن شماست, اعلم اين ميگفت: بزرگوار
فرموده كه را هرچه بله, ميكند/ عوض را او ميدهد, عقل هم چوب آن به داده,
پيدا او در اثر و ميآيد, پيش كار آن دارد, خالقيت بزرگان فرمايش چون است,
است, بÇاتقواتÇر شÇما هÇمة از عÇلي گÇفت: كه بزرگوار آن كه است اين ميشود/
نبود, هم ا گر شد; آنها همة است, بهتر قضاوتش يا است داناتر است, پرهيزكارتر
و نبود بالفعل او استعداد هنوز منتهي شد, همه از باالتر شد, باال علي باز پس شد/
شد/ ظاهر رفت, دنيا از آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه وقتي بزرگوار آن  كمال
رفت, كÇه او , اÔخÇري× بÇهعبارت شد; علي(ع) ل او نفس پيغمبر(ص), آخر نفس
وصÇل را ديگÇري المپ فÇاصله, بÇدون فÇوري, ,Hعين و برداشتند را المپ همان
شد/ د محم عين علي آنوقت و كرد پيدا اتصال ديگري المپ دادند/ اتصال  كردند,
داشت/ مÇراتب هÇم عÇلي پس بÇود/ ديگري علي نبود, بود, پيش از كه علي آن
واليت مقام ابتدا¾, از بزرگواران آن هرچند بزرگان/ ساير دربارة است همينطور
صوري مراتب طي از پس آن رسيدن بهفعليت و ظهور ولي بودند دارا را امامت و
بÇعد كه است رضايي امام از غير است ه بچ و ميشود متولد كه رضايي امام بود/
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وجÇودش در كه استعدادي آن يعني, ميرسد; شهادت مقام به و ميشود مسموم
آخر درجة به كه آنوقت تا برسد كمال به شود, ظاهر خدا بندگي به بايد هست
كÇمال Çالم, عÇليهالسَّ كÇاظم, موسي امام از بعد كه است اين برسد/ خودش مراتب

شد/ ظاهر حضرت آن معنوي
كاظم, موسي امام از هارون وقت يك داشتند/ اوالد خيلي هم كاظم حضرت
شÇماره خÇودشان پÇيش و كÇردند تأملي داري? اوالد تا چند پرسيد: الم, عليهالسَّ
عÇروس و دامÇاد را ايÇنها كه كرد عرض است/ چقدر فرمودند, آنوقت  كردند,
نداشتم, اينكه براي فرمود: چه? براي كرد: عرض نه/ را همه فرمودند:  كردهايد?
براي بيتالمال از هارون فوري نداشتم/ و دارد خرج عروسي و دامادي دارد, خرج
را آنÇها شÇمارة بÇزرگوار آن داد/ حÇواله پسÇرها, دامÇادكردن و دخترها عروسي
غيرفاميلشان, از بعضي و بود فاميلشان از ايشان محترمات زنهاي از بعضي نداشتند/
را او الم, عليهالسَّ كاظم, حضرت كه بود كنيز از الم, عليهالسَّ موسي, بن علي ولي

است/ سودان جز¾ بخشي و مصر كشور جز¾ آن از بخشي ا كنون كه نيل رود كنار در سرزميني /1

بود نوبه1 اهل حبشي, و بود كنيز نمودند/ ازدواج او با سپس كردند آزاد و خريده
بود مشهور كه بودند چهره سياه Hتقريب هم رضا(ع) حضرت بود/ سياه هم خيلي  كه
راست, دست سياه غالم دو و ميپوشيدند سياه لباس ميشدند قاطر سوار كه وقتي
مÇيگفتند, چيزهايي هم مردم بود/ جلو تا دو سر, پشت تا دو چپ, دست تا دو
سياه همه است/ سياه در سياه ميگفتند: ديگر/ جوري دوستها و جوري يك دشمنها
حاال آمد/ بهوجود هم كنيزي از كه گفتيم و بود اينطور بزرگوار آن ميگفتند/ سياه
شÇد, پÇيدا فÇرزند ايÇن او از و كردند خريداري كه كنيزي كه هست هم حكايتي
بههرحال بله, زدند/ تهمت او به اينكه يا كردند شك يا او دربارة حضرت برادران
كه همينطوري كه بودند عرب در (اشخاصي آوردند قياف و دادند او به نسبتي
به پا, ساق پا, به ميفهميدند/ شخص شمايل و شكل از آنها ميفهمند, خون از حاال
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كدام از ه بچ اين كه ميدادند تشخيص آنوقت, ميكردند, نگاه پيشاني و پا رگهاي
و كرد معين اينكه تا آوردند, قياف هم آنها است)/ شخص كدام از يا و است فاميل
ن عيÇم ي يÇوص عموم براي بهظاهر هم بزرگوار آن و است/ اين پسر اين,  گفت:
كه بود نشده ر ميس بود حبس در تي مد الم, عليهالسَّ كاظم, حضرت چون بود/ نكرده
مÆÇمنين و بابصيرت افراد به ولي فرمايد معرفي همه به بهظاهر را خود جانشين
شيعه نزد ت حج وجود چون فرمود/ ظاهر را رضا حضرت جانشيني و كرد معرفي
است اين غيرشيعه, از شيعه امتياز و سني و شيعه امتياز و است الزم ازمنه همة در
از زمين زماني, هيچ كه معتقدند آنها غير و طريقت اهل از كلي بهطور شيعه  كه
واقعي نمايندة دربارة هم غيبت زمان در واقعي طريقت اهل و نيست خالي ت حج
نمايندة زماني هر در ميگويد: شيعه كه است اين دارند/ را عقيده همين غاÄب, امام

â Øæ ا مÇيفرمايد: بهوضوح قرآن در كه همانطوري كه معني اين به است, الزم خدا

/30 آية بقره, سورة /1

روي در من فرمود: آدم خلقت از پيش مالÄكه به خدا و 1 ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß| Õل اع ج×
و است ه اسمي جملة جمله, ( كه خودم براي نمايندهاي و جانشين دهندهام قرار زمين

Ôم Ô ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و فرموده: كه هست نماينده هميشه پس, ميرساند)/ را ثبوت و دوام

/(51 آية قصص, (سورة گردند پندپذير كه باشد پيوستيم, سخن در را سخن برايشان /2

بدون زماني هيچ كه است اين ق, رف همة از شيعه مسلم عقيدة و 2 ون Ôكَّر ذت ي Öم Ôلَّه عل ل ÖوقÖال
كÇه است ايÇن است, سÇني و شÇيعه بين كه هم گفتگويي و نميشود/ الهي خليفه
مÇقام در را پÇيغمبر جÇانشين يعني, ميكنند; معين خود را خليفه ما, سني برادران
نمايندة را خليفه ما ولي ميدانند شرع ترويج و امور ترويج و خالفت و رياست
و ميكند معين جور چه خدا كند/ معين بايد خدا را خدا نمايندة و ميكنيم معني خدا
پÇيغمبر, وقÇتي بÇدانÇيم/ و بشÇناسيم را او كه نمايندهاي توسط به خدا بكند? بايد
قرآن, بگويد او ا گر شد, معين پيغمبريش و كرديم تصديق را آله, و عليه صلياهللا

خداست/ كالم ميگوييم: خداست/  كالم
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اختالف)/ كمي 2122(با بيت چهارم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 كافر نگفته حق گويد كه هر است پÇيغمبر لب از قرآن  گرچه
كتاب اينقرآن, ميفرمايد: كه همان و است پيغمبر زبان ميفرمايد/ را اين بله,
ما كه كند معين بايد شخص همان خداست, كتاب و كالم و فرموده خدا و خداست
او و است جانشين همان كرد, معين پيغمبر كه را كسي هر پس كنيم/ پيدا اطمينان

خداست/ نماينده
و بÇاشد گÇرفته و بگÇيرد را پÇيغمبر جÇاي كه هر خير, ميگويند: تسنن اهل
پÇيغمبر خÇليفة اين, كند, وادار هم را ديگران و شرع احكام به كند عمل خودش
و ميشناختند ديگران از بهتر را خودشان بهترين خودشان پيغمبر اصحاب است/
معين را عمر نيز ابوبكر كردند/ بيعت او با و دانستند ابوبكر را خودشان بهترين
كرد معين را عثمان هم شورا مجلس و كرد وا گذار شورا مجلس به هم عمر بعد  كرد,
خودشان ترتيب اين به بود/ علي(ع) كه هم بعد و خالفت, مقام ميگويند را اين و
چهار اين و كردند ترويج اينطور كردند, وادار عمل به را مردم و كردند عمل هم
خالفت اميد به هميشه مسلمانان و شد تمام خالفت علي(ع) از بعد ولي بودند/ نفر
اينها همانهايند, از سنت اهل همان Hغالب و عموم بهطور دنيا مسلمانان حاال ماندند/
داراي و شÇود پÇيدا خÇدا نÇمايندة شود, پيدا خدايي خليفة اينكه آرزوي هميشه
ولي است شÇريعت امÇر در ميگويند آنها كه خليفهاي اما هستند/ باشد, طريقت
هÇمان مÇيگويد, عÇموم بÇهطور شيعه ميگويد, شيعه و ميگوييم ما كه نمايندهاي
كه همان اوست/ اختيار در طريقت و شريعت از دين امور همة كه خداست نمايندة
هم خدا و كند معين خدا بايد را او ميگويند: باشد, طريقت داراي باشد, طريقت در
عÇلي, نÇميرود/ بÇين از امÇر ايÇن و كÇرد مÇعين را عÇلي(ع) پيغمبرش, بهتوسط
و حسÇن كÇه فرمودند كه همانطور كرد/ معين را الم, عليهالس حسن, الم, عليهالس
هدايت, امور و خلق امور به چه يعني, كنند/ قيام چه بنشينند چه امامند, دو حسين
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از بعد و دا/ عاوق قاما وا¡س�امامان ا¡سن امامند; آنها باشند, خانهنشين يا كنند قيام
بÇاشد, Çالم, عÇليهالسَّ الحسÇين, ابÇن عÇلي كه دوم علي دوم, علي هم, بزرگوار آن
در عمر ت مد در هم بزرگوار آن كه بود الم, عليهالسَّ زينالعابدين, امام حضرت
از را دعوت و بيعت امر يعني باشد گرفته بيعت Hعلن كه نميشود معلوم اخبار  كتب
عÇلني خودش و فرمود دستور Öه حنفي بن د محم بزرگوارش, عموي به ل او همان
بعضي دانستند, امام را د محم و شده شبهه بعضي بر كه نميگرفت,بهاندازهاي بيعت
بÇزرگوار آن دربارة گفتگوها اين و كرده, عا اد Öبرخالف او كه كردهاند ر تصو هم
هم شايد فرمودند, دستور او به الم, عليهالسَّ اد, سج حضرت ما نظر به ولي هست/
هم شايد نيست/ حقيقت يا است اخبار در بگوييم اينكه نه باشد, حدس و خيال اين
و دهد راه خودش به كمتر را مردم كه دانسته صالح بوده, هرجور به بزرگوار آن

نگيرد/ بيعت يا ننمايد معاشرت
كردند معين را الم, عليهالسَّ زينالعابدين, امام الم, عليهالسَّ سيدالشهدا, حضرت
حضرت هها, بچ و زنها كردن وداع از بعد و آمدند حضرت آخر, وداع آن در  كه
ديگر حاال ولي بود بيمار روز آن در كه فرزندشان, علي, چادر به برد, تشريف
آنكÇه نه بودند/ مريض موقع آن در چون بيمار, زينالعابدين امام شده اسمشان
كرد زندگاني سال چهار و سي حدود بزرگوار آن بعدها بلكه بود مريض هميشه
كÇردند, رسيدگي رفتند, بيمارشان سر باالي حضرت بود/ بيمار Öروز آن در ولي
بود ميگويند كبري زينب كه زنها از تا دو يكي حضور در و كردند خلوت را چادر
است/ اختالف هم آن كه صغري يا بود كبري فاطمه حسن, بن حسن زن فاطمه, و
الحسÇين, ابÇن عÇلي خÇودشان خÇالفت بÇراي كÇردند مÇعين آنÇها حضور در بله,
دخÇترشان فاطمه به فرماني و نامه بعضي بهقول حتي شد/ معين و را الم, عليهالسَّ
كند/ تقديم اد, سج حضرت برادرش, به بيايند, مدينه به اينكه از بعد را آن كه دادند
مÇوضوع آنكÇه از بÇعد تÇا نÇداد بروز و بود كرده پنهان موهايش ميان در هم او
زيÇنالعÇابدين, امÇام بÇين بشÇود مÇيخواست كÇه اخÇتالفي امÇامت, در اخÇتالف
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را آن و كÇرد پÇيدا خاتمه Öموضوع و داد نشان را آن ه, حنفي د محم و الم, عليهالسَّ
و بÇرد تشÇريف اد جÇس خÇيمة به حضرت كه لحظه اين در داد/ حضرت خدمت
شدند مأيوس حضرت آن حيات از ديگر فهميدند, ديگران فرمود, تعيين Öجانشين
امÇام غيبت در كه ماها پيش شيعه, همة پيش بود, مسلمي امر يك اين, چون و
خانوادة پيغمبر, فاميل البته ديگر است/ مسلمي امر سال 1300 از بعد و ميباشيم
داشÇتند, بينايي و فهميدگي و داشتند بستگي Hباطن و Gظاهر كه اشخاصي پيغمبر,
فرمود, معين جانشين وقتي ولي نيست خالي ت حج از زمين كه ميدانستند يقين
بود, سايرين بزرگتر بود, بزرگتر و بابصيرتتر آنها بين فاميل در كه كبري زينب
به و آمدند سرش باالي حضرت و افتاد, Hتقريب كرد, غش و خورد بههم حالش
هنوز كه كن صبر پيغمبري, نوة تو فاطمهاي, دختر تو كه فرمودند آوردند/ هوشش
البته گذاشتند, سينهاش روي به را دست كه است اين دارد/ دنباله قضيه دارد, دنباله
بÇاشد, هÇم دريا به جاري, آب هر به شده, گذاشته او سينة روي به كه دستي آن
عرض و شد عوض حالش هم او بعد, كه است اين ميكند/ تغيير ميشود, عوض
اين بله, كرد/ چنين هم Hواقع بماند, عاجز صبرم از صبر كه كنم صبري چنان  كرد:
است حرفي Öاين افتاد/ فاق ات قضايا همه اين نخورد, تكان گرفتاريها همه آن با زن
خيلي شنيديم, خيلي كارمان Ôذ آقايان از ما چون است, بهتآور و بزرگ خيلي  كه
و شكل آن با شدند كشته فاميلش همه آنكه از بعد ولي ميآيد ما بهنظر  كوچك
اسير ميشوند, اسير فردا اينها هستند/ زنها از بيشتر يا كمتر نفر هفتاد Âمث وضع/
اسير بودند, بد و بودند طرف اينها با هم اسالم از پيش سابق, از كه ه بنيامي  كي?
براي قضايا اين از كدام هر ميشود? چه ميبرند? كجا به شد? خواهد چه ميشوند/
سر ميآيد آخر در بزرگوار اين ولي است/ كافي كند گم را خودش انسان اينكه
و ميكند بلند دست روي را كشته جنازة و ميبرد برادرش شانة زير دست و جنازه
نيست, شوخي Öكار اين كن/ قبول خليل اوالد از را كم قرباني اين خدايا ميگويد:
اين است/ بزرگتر آن از كنيم ر تصو هرچه بله, است, بزرگ خيلي نيست/ حرف
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امام بعد تا شدند معين Öحضرت Hتقريب شد, معين هم اينجا شد, اينطور كه است
كاظم, موسي× امام بعد و الم, عليهالسَّ صادق, جعفر امام بعد و الم, عليهالسَّ دباقر, محم
نÇزد و فرمودند تعيين خصوصي بهطور ولي نفرمودند معين Hعلن باز الم, عليهالسَّ
كÇه تهايي رفيÇط بÇهواسÇطه شد, كه گرفتاريهايي بهواسطة بود/ قطعي Hتقريب شيعه
داشت, تصديق Öموارد همة در خود, هارون, نفرمود/ تعيين علني بهطور ميكردند,

داشت/ هم سلطنت اينكه با
جايزه ميداد, خلعت و انعام و آمد مدينه به هارون نوشتهاند, كه دارد حكايتي
كه آوردند خبر برايش اينكه تا آمدند مدينه رÅساي همه, به ميداد بيتالمال از
خودش ميآيد/ الم, عليهالسَّ جعفر, بن موسي ميآيد, الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام
جاي روي در خودش, پهلوي در بعد و كرد استقبال اتاق وسط تا و كرد حركت
و نمود/ زياد احترامات و نشاند را حضرت بودند, كرده درست برايش كه سلطنتي
مأمون, عبداهللا پسرش, قول نقل به هم سنت اهل كتب در كه روايتي بنابر بعدش
حواله هم حضرت براي بود بنا كه وقتي شد صحبت و نشست كه آنوقت هست,
تا پانصد كمتر, خيلي حضرت براي و ميداد هزار ده تا پنجهزار از سايرين به دهد,
حركت آن و احترامات آن كردم/ تعجب من ميگويد, مأمون اينجا در كرد/ حواله
خÇدمت در بÇرو گفت: و زد صدا را مأمون فرمود, حركت كه هم بعد او!  كردن
را او و بÇرو پياده ركابش در و كن سوار را او حضرت, خدمت در پسرعمويت,
هÇارون كÇه كÇاري هر شد/ بش تعج ماية بيشتر امر, اين برگرد/ و برسان بهمنزل
را تو امروز كارهاي اين گفت: و شد شب اينكه تا ميشد/ زيادتر او ب تعج ميكرد,
و نشستهام من كه را مقامي اين كه ميگويد مأمون به هارون بود? چه نفهميدم من
ميل البته و كردهايم غصب ما و آنهاست مال و آنهاست حق Öمقام اين ميكنم, عا اد
نان بايد اينها دادي, كم پول كه گفتي اينكه اما باشيم/ داشته راضي هم را آنها داريم
بÇا كÇه هÇم حق ميشوند, جمع دورشان مردم باشند داشته نان ا گر باشند/ نداشته
خيالش به مأمون Hتقريب كه بار اولين بله, كنيم/ مقاومت نميتوانيم ما و اينهاست



321 اوليا¾/// سلسلة رشتهو طريقتو در

خÇدمت كÇه هÇم راه بÇين در كه گفتهاند هم بعضي بود, اينجا ع, تشي دربارة افتاد
است ممكن اخبار, ضمن خالفت/ به دادند بشارت را او بود, پياده پاي حضرت
خÇواهÇد تو به كه باشد داده هم بشارت شايد بكنيم, خودمان استفادهاي همچون
داشت/ اطمينان او و شد قضايا آن هم بعد و داشت اطمينان كه است اين بله, رسيد/
آن جهت اين از گرديد; مأمون ت حج باعث بود كه هم جهت اين در حاال,
امامت و الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام حضرت از بعد كرد/ پيدا عنوان هم بزرگوار
در (حضرت بود ه مك در هارون كه يكبار الم, عليهالسَّ ضا, الر موسي بن علي امام
خيلي بيعت تجديد و بيعت نميدادند, راه را كسي ميآمدند, بيرون كمتر دوره اين
كه ديد كنند/) رجوع كجا به نميدانستند هم مردم و نداشت عنواني يعني بود,  كم
بÇود رفÇته خÇودش هارون آمد/ جور چه شكل, چه به بااليي, بلند و سياه جوان
و د مجر استالم براي دادند راهش نه كرد هرچه و كرد گردش هرچه كند, طواف
رسÇيدند حÇجراالسÇود برابÇر به كه است مستحب (چون ببوسد را آن نه,توانست
كه ديد آخر در بكشند/) دست و ببوسند بتوانند ا گر البته بكشند, دست كنند, استالم
Hتقريب و اش فر نفر چندين جلويش اينكه مثل رفت/ يكسره و آمد جوان اين
آنجا و ميرفت او برود/ او كه كنند دنبال جلو و عقب را مردم كه باشند مستخدم
كيست? اين كه كرد ب تعج هارون ميگرديد/ دوره باز و ميبوسيد و ميكرد استالم
در كيست? اين پرسيد نشست, كه بعد كه است اين بههرحال ميكرد, تجاهل يا
شد/ هم سخن و حرف اسباب Gبعد كه اشعاري ميگويد/ اشعاري شاعر كه آنجاست
اين كردند/ حبسش ,Hباطن نيامد خوشش هارون و بود كرده تعريف خيلي چون بله,

رضÇا(ع) امÇام مÇدح در كÇه بÇيت اهÇل اح دÇوم ق/) ه 246 Ç عرب(148 مشهور شعراي از زاعي: Ôخ بل Öع د /1
گرفت/ له ص امام از آن جهت به و سروده ا¾ غر قصيدهاي

در او برخورد داستان و داشت تام ارادتي بيت اهل به نسبت كه ق/) ه 110 Ç عرب(38 مشهور شعراي از /2
معروف قصايد از سروده, چهارم(ع) امام دربارة مناسبت همان به كه مديحي و عبدالملك بن هشام با  كعبه

است/

زدق2 رÇف به راجع هم الم, عليهماالسَّ الحسين, بن علي قضية و است بل1 Öع د شاعر
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هم اين كه گفت ديگري يا برامكه از هارون وزرا¾ از يكي است/ همينطور Hتقريب
هارون برسانيم/ پدرش به هم را اين بدهيد اجازه آورده, سرها توي سري  كمكم
شÇما و شÇماييد ما هامان ميشويد, ما هامان هميشه, شما گفت: و شد غضبنا ك
به نسبت كه كاري همين نيستيد/ دوست را ما و باشيم راست راه به ما نميگذاريد
كاظم, موسي امام شهادت (يعني ندارد سود ديگر پشيماني و پشيمانم كردم پدرش

الم,)/ عليهالسَّ
يعني الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام يعني بزرگوار آن رحلت از پس بنابراين,
و نÇيامد بيرون حضرت الم/ عليهالسَّ رضا, امام به رسيد نوبت ايشان, مسموميت
كردند جستجو شيعه كمكم اينكه تا ايشان زيارت به ميرفتند گاه گاهي مردم بعضي
كه فهميدند ميدانستند, و بود كه عالÄمي با كيست? كه كنند پيدا را مواليشان تا
شدند جمع حضرت دور پس است/ الم, عليهالسَّ موسي, بن علي حضرت, جانشين

كرد/ وليعهد را ايشان و خواست خراسان به را حضرت مأمون اينكه تا
تشبث, قدرداني, اظهار براي نمازي, هر از بعد ابتدا درواقع هم ما كه است اين
ميگويند است شده ما معمول كه (آنطوري ميكنيم زيارت ل او ل, توس و التجا¾
بÇله چسباندهاند, خودشان به آنوقت دادهاند, مردم ياد كه است صفويه مال اين
است نماز خود در هست, نماز خود در كه پيغمبر زيارت است)/ همين دنيا قانون
هرجا هم پيغمبر البته بركاته"/ و ر¹aاهللا �و الن اvا عليك الم الس" ميكنيم: سالم  كه
ميگويد, هم جواب ميشنود هم پيغمبر پيغمبر, بر كند سالم كه مسلماني هر باشد,
سالم از بعد ميگويد/ جواب او واال بشنود را او گفتن جواب كه ميخواهد كسي اما
جز¾ هم علي(ع) و است نماز جز¾ هم آن كه الصا¡�است عباداهللا بر سالم پيغمبر,
بندگان همة و جبرÄيل و علي(ع) كه ميفرمايد "صالحين" آيه در چون آنهاست,

و جبرÄيل نيز و اوست ياور خدا : Õ âه�ظ كل ذ× دÖعب Ô¹ك Ã Çل× مÇ Öال و Ò âن� م ÖÆÇÔمÇÖال Ô ß¬ا ص× و Ôلâي Ö� ج و Ôلي×ه Öوم وÔه اهللا نَّ اف /// /1
/(4 آية تحريم, (سورة بود خواهند او ياور پس آن از فرشتگان و شايسته مÆمنان

بÇراي آنوقت آنÇهايند/ جÇز¾ كÇه هÇم فÇرزندانش و عÇلي(ع) خÇدايÇند1/ ب مقر
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كه فاقاتي ات آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, از بعد اينكه براي ميكنيم سالم حسين(ع)
علي(ع) كه رسيد معاويه به نوبت بله, است/ ل مفص خيلي Öتاريخ كه شد, آنچه افتاد,
كه رساندهاند كجا به مرا كه ببينيد است روزگار ميفرمايد: ميكند, دل درد Hواقع
جÇلو مÇرا اسÇم كه معاويه و علي نميگويند Âاق كه علي و معاويه ميگويند: مردم
خيلي اين را, علي اسم بعد و ميبرند را معاويه اسم اول كه رسيده بهجايي كار ببرند/
ا گÇر بÇود نÇزديك كÇه كÇرد كÇاري HقريبÇت مÇعاويه است/ تماشايي و فآور تأس
بود; رفته بين از بلكه شود خشك و برود بين از اسالم درخت اين نبود, حسين(ع)
باد يك با و بماند باقي ريشه يك و بزند را درخت ريشههاي كه موشي مثل يعني,
احكام, كه بود رسيده وضع اين به اسالم و بود اينطور معاويه بيفتد/ بوزد, كه تندي
مÇعاويه دورة تاريخ نوشتهاند, هم سنت اهل را اينها بيشتر بود/ كرده تغيير تمام
و نÇوشته خÇوب خÇيلي مÇعاويه يتولي الكافيهلمن صايح كتابالن است/ عجيب خيلي
را همه كرد, كه عجيبي كارهاي گذاشت, كه بدعتهايي كرد, معاويه كه را  كارهايي
سني, تسنن, اهل نفر يك ما كنيم, فرض حاال كند, فكر بايد انسان است/ داده شرح
بÇود/ مÇجتهد مÇعاويه ميگويند: چون بدانيم, هم مجتهدش و خوب هم را معاويه
خÇطا يك را خطايي نداشت/ عيب بود, مجتهد اما كرد گناهاني معاويه ميگويند:
در كه آن و دارد اجر يك كند خطا كه آن دارد/ اجر يك آن, و مينويسند برايش
كÇارهاي معاويه نيست/ ميگويند, كه اينطور اما دارد/ اجر دو برود, صواب راه
از بعد امروز كه اخباري آن با ببينيم آيا بود/ علي(ع) لعن يكياش كه كرد زشتي
آن به دارند اقرار تمامشان و هست علي(ع) دربارة سنت اهل كتب در سال 1300
ديگران گفتند, علي(ع) درباره خليفه, سه همان راشدين, خلفاي خود كه حرفهايي
هÇمچونين آيÇا گÇفتند, عÇلي(ع) دربÇارة دشمن و دوست گفتند, علي(ع) درباره
بدگفتن كردن, لعن بله, دارد? صورت چه لعنش دارد?! اجر يك گناهانش شخصي

دارد? صورت چه
همين جز¾ و است رديف همين در Hتقريب آن باز كه او كارهاي از ديگر يكي
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بود جور چه كه ميشناخت كه را يزيد او بود/ خالفت براي يزيد كردن معين است,
بههرحال بود/ زمينهاي چه با كه است معلوم ديگر Öاين كرد/ معين بهخالفت ولي
ل مبد Öاسالم احكام شد/ متزلزل افتاد, خطر در اسالم اساس كه چيد را زمينهاي اين
عÇلي, داد/ انÇجام كÇند, پÇيدا سÇلطنت ايÇنكه بÇراي كÇنيم فÇرض را ايÇنكار و شد
هيچيك نشد, و داشت خالفت Öظاهر صورت داشت, سلطنت خودش الم, عليهالسَّ
و نشد و شد پايه گذاري الم, عليهالسَّ علي, دورة در همه, بازيها همان نشد/ آنها از
امكÇان شÇود, جور چه بود ممكن كه كنيم فكر هم حاال كه عالجي راه قسم هيچ
بگذرد چيزش همه از كه باشد مردانهاي مرد اينكه بهجز كنند/ حفظ بتوانند نداشت
مردانه مرد اين كند, بلند را اسالم بيرق را, اسالم دين كه باشد اين منظورش فقط و
نظر از نبايد هيچوقت ما را شخصي همچنين كه است اين بود/ الم, عليهالسَّ حسين,
نماز هر از بعد ما كه است اين نكنيم/ قدرداني را او نبايد هيچوقت و داريم دور
اينكه براي است/) بلندي مقام مقامش, كه خودش اال (و عملش از قدرداني براي
امÇام حÇضرت زيÇارت و ميكنيم, سالم بشود, قدرداني اين هم ظاهر درصورت

است/ مناسبت اين به الم, عليهالسَّ حسين,
بلند الم, عليهالسَّ حسين, را اسالم ظاهر شد/ ديگر طورهاي كمكم باز هم بعد
ميخواستند و باشند ه بنيامي كه بودند مخالف كه همانهايي كرد/ بلند را بيرق  كرد,
اظÇهار شÇدند مÇجبور كÇنند, تÇظاهر اسÇالم به شدند مجبور ببرند, بين از را اسالم
ولو بله, آمدند/ پيش همهشان راه, آن از و كنند ترويج را اسالم و كنند اسالميت
احكÇام ظÇاهر آنÇها زمÇان در ولي نÇميكردند, عمل را چيز هيچ خودشان اينكه
جÇانشينش و مÇعاويه هÇرچÇه كÇرد/ پيدا اهميت و شيوع بلكه ماند باقي شريعت
شريعت احكام ظاهر و شد بيشتر هياهويش و صدا باشد, كمتر خيلي ميخواست
براي هم ما ة مÄا و باشد نداشته وجود اختالف اينكه براي كرد/ پيدا رواج بيشتر
ه تقي به و نشستند سا كت Hتقريب آنجا در هم آنها كنند, معين را موضوع اصل اينكه
الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام رحلت از بعد كه رسيد بهجايي كار تا ميكردند رفتار
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كردند خيال بعضي و است ظاهر محض و ندارد باطني Öشرع كه كردند ر تصو بعضي
فرمودند آنكه يا يعني, ميشود; متزلزل اينكه يا ميرود بين از طريقت و باطن  كه
موسي امام در امامت و نيست ديگر او باشد, خدايي نمايندة بايد زمان هر در  كه
كÇاظم, مÇوسي امÇام مÇيگفتند: آنÇها كÇه شÇد تمام و شد آخر الم, عليهالسَّ  كاظم,
هفت هفته, و هفت زمين, و هفت آسمان, و است/ آخر و هفتم امام الم, عليهالسَّ
هفت در يعني, شدند; واقفي بعضي شد/ تمام هفت در هم امامت اينكه تا است/
مشÇايخ از بÇعضي طÇرف/ آن نÇه ايÇنطرف نÇه گفتند: ايستادند, و كردند توقف
بÇودند منتظر بعضي كردند/ دعوت خودشان به و افتادند خياالتي به هم حضرت
مÇوسي, بÇن علي كرد, لم ع قد كه مردي باز بههرحال ميشود/ چه خدا كار ببينند

است/ الم, عليهالسَّ رضا, امام حضرت كه م, سو علي بود, الم, عليهالسَّ
نمود, خالفت وا گذاري تكليف ابتدا¾, و كرد دعوت را حضرت آن مأمون
مأمون نپذيرفت/ هم باز نمود حضرت آن واليتعهدي به اصرار Gبعد نفرمود قبول
كه كردند شرط حضرت و نمود وادار واليتعهدي قبول به را حضرت آن تهديد با
خÇوب كÇرد/ قÇبول او و نكÇنند دخÇالت حكÇام نصب و عزل و سياسي امور در
ميگفت/ و ميدانست هم ظاهر صورت بهحسب نميشود/ كار اين كه ميدانست
چيزي بخواهد, كه هر نميگويند/ را مطلبي هر زود به زود اوليا¾, بيشتر گاهي ولي
است ممكن ديگرشان فرمايشات ضمن در ديگر, مطالب ضمن در بفهمد بايد  كه
چÇيزي چنين شد, نخواهد يا شد خواهد اينكار بفرمايند اينكه نه بفهمد, چيزي

است/ معمول كم خيلي
بغداد در ديگري قضاياي برد, تشريف خراسان به حضرت كه قضيه اين در
مسلمين تمام Hواقع كردند/ مردم كه هجومي آن از شد, نيشابور در كه قضايايي شد,
آرزو كه بود تها مد ميكردند/ خوشحالي بياختيار شنيدند, را قضيه اين كه حاضر
از ظÇاهر پÇنجم خليفة نه, هم معنويت جهت آن از (حاال پنجم خليفة كه داشتند
و داد استعفا الم, عليهالسَّ حسن, چون ميگفتند, چهارم را علي كه راشدين, خلفاي
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كنند/ پيدا نظيري خليفه, چهار و شود پيدا نميگفتند/) پنجم خليفة را حضرت آن
ظÇهور رضÇا كÇه پيغمبر خبر بودند, شنيده هم اخبار در ميكردند, خيال اينطور
ازين هم آنها ازينرو داشتند سنت اهل را عقيده اين و بودند منتظر كرد/ خواهد
بيشتر خيلي وليعهدي, به شد معين بزرگوار آن كه وقتي و بودند/ خوشحال موضوع
چهارصد نوشتهاند كه چيد لي مفص خيلي عقد مجلس مأمون بله, كردند/ پيدا عالقه
و بودند مجلس در دولتي, درباري, رجال مملكت, رجال از اعم كمتر, يا بيشتر تا
بÇيعت ل او مجلس, همان در ميگويند: بعضي و داد حاضرين به لي مفص هداياي
واليت با وليعهدي بهعنوان الم, عليهالسَّ موسي, بن علي براي دوستانش از  گرفت
او پسر كند, بيعت گفت, را او كه بود عباس پسرش كرد, بيعت كه كسي ل او عهد/
كه بهطوري كردند/ بيعت آمدند هم ديگر مردم كرد/ بيعت حضرت خدمت و آمد
خنديدند/ بعد كرد, بيعت Öحضرت خدمت آمد جوان صوفي نفر يك مينويسند:
بيعت, بهفسخ و كشيدن بهدست آمدند همه فرمودند: پرسيد? را خنده جهت مأمون
عÇقد بÇعد البيع¹ فسخ كرد: عرض بيعت/ عقد به اين و دادند دست كردند, بيعت

كوچك/ انگشت /1

ابهام/ به ر صÖن خ از و ر1 صÖن خ به شصت) (انگشت ابهام از فرمودند: چيست? البيع¹
كÇه است مشكÇل خÇيلي فÇهميدنش عÇبارت ايÇن چÇون نفهميد, هم باز مأمون و
كه خليفه نفهميد, او شد/ جا همين مهاش مقد شهادت, اسباب از يكي كه ميگويند
البÇيعه عÇقد چÇيست? البÇيعه فسخ چيست? بيعت كه نفهميد گرفته, بيعت سالها
كرد عقد مجلس همان در دختر يك هم طرف آن از كردند, بيعت آمدند چيست?
كرد عقد جواد حضرت براي هم ديگري دختر يك بود/ حبيبه م Ôا كه حضرت براي
آن فÇرزند بÇه را دخÇتر مجلس, همان در ميگويند: بعضي حتي و مالفضل Ôا بهنام
اينجاست از داد/ است, الم, عليهالس جواد), (امام دتقي محم امام كه د محم حضرت,
كÇوچك هÇنوز كه هاي بچ براي واال بود بيشتر حضرت سن ميگويند: جمعي  كه



327 اوليا¾/// سلسلة رشتهو طريقتو در

كرد/ عقد آنها براي و داد را دخترها بله, كرد/ نميشود عقد است,
در دم بود, آمده بزرگوار آن خدمت در مدينه از كه حضرت پيروان از يكي
خوشحالي از Hتقريب ميخواست اينكه مثل بود, خوشحال بياندازه و بود ايستاده
كه فرمودند چيزي گوشش دم آمد, بيا/ فرمودند: و كرد اشاره حضرت كند/ سكته
گÇفت خÇودش ايÇنكه يا و پرسيدند كه او از و شد منقلب حالش مرتبه يك بعد
نيست/ شدني ندارد, آخر كار اين كه نكن خوشحالي كه فرمودند گفت: بههرحال,
نكشيد/ طول بيشتر Hتقريب نيم و سال يك و فرمودند راحه بالص اينطور مقصود,
را يكي نكردند, والي را يكي قرارداد بهموجب حضرت نيم, و سال يك اين در
دخالت كه بودند كرده شرط و نكردند نصب نكردند, عزل را يكي نكردند, حا كم
اصرار مأمون چون دهند انجام ميخواستند Gمجبور را عيدي نماز يك بلكه نكنند/
راضي التماس به آخر نميشدند, راضي حضرت و بخوانند بروند حضرت كه  كرد
خÇود كÇنند, شروع ميخواستند كه وقتي رفتند, حضرت بله, نشد/ هم آن و  كرد
نماز آمدم خودم من نبوديم راضي بود, شما زحمت پسرعمو, كه گفت آمد مأمون
بود قضايا اين نشد/ هم آن كه بخواند, نماز كه فرستاد را ديگري اينكه يا و بخوانم,
افراد بين اختالف كه بود اين شد كه كاري ولي نشد/ ظاهر صورت ي مهم كار و
ر صوÇت كÇه آنÇهايي و شÇد مرتفع بودند, منكر را حضرت امامت بعضي كه شيعه
جÇعفر, بÇن مÇوسي بÇه امÇامت يÇا و ميرود و رفت بين از طريقت كه ميكردند
هÇمه و نÇيست صÇحيح كÇه شÇد مÇعلوم ندارد, جانشيني و شد ختم الم, عليهماالس
بن علي هم جانشين و دارد جانشيني الم, عليهماالس جعفر, بن موسي كه فهميدند
كه كارهايي شد, بزرگوار آن از كه بروزاتي و كرامات هم عمل به و است/ موسي
بن علي است, نشسته پيغمبر مقام در آنكه و است اليق آنكه كه شد معلوم  كرد
واليÇتعهدي, بÇهقبول هÇم بÇزرگوار آن كه است اين است/ الم, عليهماالس موسي,
حÇاال كÇرد/ احيا¾ هم را طريقت و فرمود بيان را حقايق و كرد پيدا ظاهر قدرت
است اشتباهي اين نه, شد; جدا هم از يعني, كرد احيا¾ را طريقت ميگويند: بعضي
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و است باطن نيست, تا دو بله, نيست, تا دو Á او طريقت و شريعت ميكنند/  كه
روشنايي و چراغ بگوييم: اينكه مثل است/ وجهه دو بله, معني/ و است لفظ ظاهر,
دو هر و است طور اين بهعنوان, منتهي× است يكي بله نيست/ تا دو كه اين چراغ/
هر صاحب آنها و بود جمع الم, عليهمالس هدي, ة مÄا در طريقت) و (شريعت جنبه
را اجازه نسبت دراويش بعضي كه كردهاند ر تصو اشتباه به جمعي ولي بودند/ دو
حÇتي و Çالم, ليهالسÇع رضا, حضرت از پس ة مÄا نه كرخي, معروف تا ميرسانند
ميدانÇند الم, عليهالس رضا, امام جانشين را كرخي معروف دراويش, كه نوشتهاند
فشار بهواسطة حضرت خود زمان در كرخي معروف كردهاند/ اشتباه درصورتيكه
بÇراي حÇضرت, زيÇارت بÇراي مÇيآوردند هÇجوم كÇه بÇغداد در مردم ازدحام و
بÇه نرسد/ آسيبي بهحضرت كه بود كرده سپر را خودش او حضرت, دستبوسي
فرمودند: حضرت شد/ مريض بعد رفت, فرو Hتقريب و آمد فشار سينهاش استخوان
در و نشد رفع مرضش ولي برسان/ ما به را خودت بيا, شدي كه خوب بمان, تو
سÇني را او بÇعضي كÇه اينجاست ب تعج و هست/ مزارش كه رفت دنيا از بغداد
بÇاشد/ خÇودش با دليلش باشد, واضح اشتباهات بعض بايد كه جايي از ميدانند,
در همهجا و بود حضرت خادم آمد, حضرت خدمت است معين كه كرخي معروف
ميخواستيم ما را معروف همين بيا/ Gبعد و بمان فرمودند: حضرت و بود خدمت
براي چه?! براي نرويد/ اينجا ميگفتند: برويم, قبرش زيارت به اول سفر آن در
با بله, ميشود?! او مال رفت كه سني مگر خوب, ميروند/ تسنن اهل اينجا اينكه
بهتر پيشتر, از ولي ميروند كمتر شيعه هم االÐن چيست/ و كيست ميدانيم اينكه

ميروند/ زيارتش به كمتر هم باز ولي است; شده
ايÇنها كÇه بÇود گÇفته مÇنبر در كÇه شنيديم حتي و گفته يكي كه ديديم باز يا
مÇعروف بÇه جهت, اين به و بود كوچك الم, عليهالس تقي, د محم امام ميگويند:
رضÇا, حÇضرت رحÇلت از پÇيش گÇفتيم كÇه را مÇعروف ولي بÇود/ كÇرده وا گذار
هÇم تÇقي(ع) د حمÇم امÇام حضرت تولد تاريخ در است/ رفته دنيا از الم, عليهالس
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كÇه مÇجلسي در نÇوشتهانÇد كÇتب بعض و گفتيم االÐن كه را آنچه و است اختالف
را ديگرش دختر و داد حضرت به دختر يك مأمون دادند, قرار وليعهد را حضرت
سÇاله هشت هفت كوچك ة بچ به كه را دختر الم/ عليهالس تقي, د محم امام به داد
هشت قول هم ا گر ميگويند: ه عد يك كه بود كوچك Hنسبت البته خوب نميدهند,
و ظاهري تولد سال نه سني, سال نه است ايماني سال باشد, رسيده بزرگي از ساله
بÇزرگوار آن امÇر چÇون نÇدارد, اشكÇالي هÇيچ مÇا نزد باشد ظاهري سال هم ا گر
و آورد اسÇالم سÇالگي پÇانزده از قبل الم, عليهالس علي, چنانكه است, فوقالعاده
فرمود: گهواره در كه است قرآن در الم, عليهالس عيسي, دربارة يا پذيرفت پيغمبر

/(30 آية مريم, (سورة است داده كتاب من به كه هستم خدا بندة من همانا /1

ت بوÇن سÇالگي هشت در الم, عليهالس يوسف, حضرت يا 1 ت×اب كÖال Ò ß� تي× ا× اهللا ÔدÖب ع â Øæ ا
هادي حضرت و رسيد امامت مقام به سالگي هشت در هم جواد حضرت و يافت
امامت مقام به سالگي پنج در نيز فرجه, لاهللا عج حج¹, حضرت و بود كوچك نيز

رسيد/
روي بعد و ميكنند اشتباهي يك ميكنند, بعضي اشتباهاتي اينجور حال هر در
ايÇن كه ميدهند نسبت و ميكنند اينها امثال يا بدگفتن يا گرفتن ايراد به بنا آن,
هسÇتند Çالم, ليهالسÇع رضÇا, حÇضرت از بÇعد ه مÄا امامت منكر دراويش از دسته
حضرت از بزرگوار, آن از كه است اين است/ تهمت و دروغ اين درصورتيكه
آن دست شدة تربيت ل او از هم معروف و يافت انتشار طريقت الم, عليهالس رضا,
را سÇقطي ري س خودش خواهرزادة او و داشت اجازه او جانب از و بود بزرگوار
امÇام او, از بعد را معروف مقام كه رسيد مقامي به كه بود هم اليق و كرد تربيت
بود, امام پيروان جز¾ هم سقطي ري س و سقطي ري س به دادند جواد حضرت Öوقت
كه كردهاند خيال بعضيها حاال ولي داشت/ اجازه آنها جانب از و بود امام خدمت
نه, باهللا! العياذ نبوده, امام الم, عليهالس دتقي, محم امام اينكه به دارند عقيده اينها
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بدون دورهاي هيچ كه است اين به قاÄل است شيعه كه هركسي ميگويند: اينها بلكه
جهت همين به قاÄليم و ميگوييم كه هم را دوازدهم امام كه هم اين نميشود/ امام
غاÄب دوازدهم امام كه است اين نكرده/ عا اد ديگري و ندارد عي مد چون است,
ميگويند! خوب, ولي نيست/ و نبوده حرف و گفتگويي هيچ آنجا تا واال است/
و مخالفت بهانة براي و بگويند چيزي و بدهند نسبتي بايد آخر! بگويند چه بله
دوازده كه ميكنند افتخار شيعه دراويش درصورتيكه كنند; جعل دروغي دشمني,

ميباشند/ فرجه, لاهللا عج غاÄب, امام الحسن بن حج¹ حضرت پيرو و امامي



وعرفهودعايآن حج

بÇهمعني, ه رويÇت است/ تÇÇرويه شب امشب است, يÇÇومالتÇÇرويه كÇÇه فÇÇردا
ا گر ميكردند/ تقسيم آب روز, آن كه بود اين آنها معمول چون است, شادابكردن
فراهم اج حج براي همه, براي آسايش اسباب خيلي حاال ميبينيم بكنيم, نگاه Hواقع
حاجيها هشتم, روز فردا, است/ رفته پيش خوب Öجهات اين از دنيا وضع  كردهاند/
آبگيري را شترها و ميآيند يومالترويه ببندند/ احرام حج براي آن عصر در بايد
اينكه براي ميبرند, همراه زيادي خيلي آب مشكهاي و برميدارند آب ميكنند,
زوجÇة بÇه بÇدهد خÇير مÇيدانÇد خÇودش هÇرجÇور خÇداونÇد نÇÇبود/ آب روز آن
ميگويند, تخفيف در عربها كه است ده سي مخفف ست) زبيده ست شيد, هارونالر
جاري را قنات آن كه رقيه/) ده سي زينب, سيده يعني, رقيه; ست زينب, ست مثل
كرد/ زن اين كه است بزرگ و مهم بسيار خيرات از كه است كاري Hواقع كه  كرد
تا برد ايران از كارگر و مقني و استاد و عمله مكه, فرسخي دوازده از زبيده ده سي
اويند مهمان واقع در حاجيها تمام كه است راه فرسخ دوازده ده, كرد/ جاري قناتي
چاهها ديگر كه حاال است/ كشيده زحمت او كه آبي از ميخورند, آنجا از آب و
كه نميشد پيدا آبي Âقب است/ لوله آب جا, همه بله, است, زياد قنات است, زياد
اما زمان/ آن حاجيهاي از ميخريديم مشكي بايد قمري 1330 سال در حج سفر در
آب جا, همه پنجم چهارم, سوم, طبقة در كنيم نگاه هرجا در است/ لوله آب حاال
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بÇحمداهللا آب حيث از و است شده فراوان لوله آب ه جد در مكه, در است/ لوله
ه جد و مكه به آن آب و شده احداث نيز عزيزيه قنات و نيست نگراني بههيچوجه

است/ شده لوله كشي
نكÇات ميبينيم كنيم, دقت خوب و آياتقرآن جزييات به كنيم نگاه وقتي
خلق خدا كه روزي از خدا نزد در ماهها شماره ميفرمايد: جمله از دارد, بزرگي

تÇوبه, (سورة Õم Ôر Ôح Õ¹عب Öرا ا × Öy م ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ قل خ م Öوي اهللا تاب ك | GرÎ Ò¾ ÒÌ Ò¿ ع ×� Öث ا اهللا ند ع ور ÔÎ Ô¿ال ̧ دَّ ع انَّ /1
/(36 آية

مÇعلوم عبارت اين از است1/ تا دوازده كرده, خلق را زمين و آسمان خدا  كرده,
اوضاع كه است اين از عبارت سال كه مقصود است, طبيعي تا دوازده كه ميشود
تÇا مÇيشوند سÇبز درختهÇا وقÇتي كه معني اين به برگردد/ ل او ترتيب بههمان
و بيايد خزاني بگذرد, تابستاني بگذرد, بهارش كه برگردد دوره مرتبه دو وقتيكه
سال يك ميشود اين روز, همان به برگشت كه د مجد شود, تمام زمستانش برود,
عÇلمي اطÇالعات ÖرابÇاع چون منتهي× است, شمسي طبيعياش است/ شمسي  كه
ميگرفتند مناط ماه, ل او براي را هالل ديدن بودند, بياباني و بدوي Hغالب و نداشتند
ر مقر بهطوري Hغالب اسالم احكام چون نمود/ امضا¾ و تصويب را همان نيز اسالم و
كه اشخاصي به احتياج دينياش احكام باشد, نداشته علمي تنظيم به احتياج كه شده
آن بلكه است سال اول كÇي كه دهند فتوي Âمث كه ندارد, دهند فتوي امور اين در
آداب كه است اين بفهمد/ ميتواند ندارد, هم سواد هست, هم بيابان در كه  كسي
ماه و ميگيرند روزه ديدند كه را ماه است, ماه ديدن به و است, همينطور هم روزه
و دانشمند و كرده تحصيل چه چوپان, چه بياباني, چه ميخورند/ روزه ديدند, كه را

يكسانند/ و دارند حكم يك موضوع اين در همه باشند پروفسور چه و مجتهد
بهجاي برميگردد ميشود, كه ماه دوازده كنيم, حساب و بگيريم را ماه وقتي
كه است روز يازده Hتقريب سالي تفاوتش دارد, تفاوتي ماه دوازده در منتهي× ل/ او
در است/ فرمايشاتقرآن از باز هم اين ميشود/ عالوه سال يك سال, سه و سي در
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بخواهند حساب كه نجومي و هيأت علم محاسب حجاز, در عربستان در روز آن
و سال سيصد ميفرمايد: كهف اصحاب دربارة قرآن در خداوند ولي نبود بكنند,

/(25 آية كهف, (سورة Hع Öست وا Ôاد د× Öاز و Ò âن� س ¹Äا م ل×ثث Öم هÇ ف Öه ك â| ثÔوا ب ل و /1

سÇال سÇيصد هر كه است قمري و شمسي بين فرق اين كه سال1/ نه داشتند زياد
طÇبيعت بÇه كه گذاشتند قرار اينطور حاال است/ قمري سال نه و سيصد شمسي,
حسÇاب مÇاه يك ايÇن, كÇه است ماه ديدن هم باز و ماه ديدن در طبيعت, باشد/

ميشود/

/36 آية توبه, سورة /2

حÇرام; است"2/ حÇرام "چهارماه ميفرمايد: قرآن در خداوند هم ماهها دربارة
و بÇودند جÇدال و جنگ در هميشه عربها چون ماه, چهار اين در محترم/ يعني,
جان حفظ براي است, مردم همة حفظ براي دولت (چون نداشتند هم دولت عنوان
ميشود مرج و هرج آنوقت نباشد, وقتي است/ مردم چيز همه و ناموس و مال و
بÇرسد هÇركس به زورش كه هر كند, رفتار آنطور دارد ميلي هرطور هركسي و
جÇنگ هم با Hغالب قبايل و بود مرج و هرج و ميكند/) رفتار بخواهد كه هرجور
كه بود قراردادهايي كند, نگاهداري را آنها ميتوانست كه چيزي فقط ميكردند,
حÇمله هÇم بÇه و مÇيكردند جنگ هم با گونا گون دستههاي داشتند/ هم با قبيلهها
چون نبود/ هم شريعتي همينطور و قانوني و قرارداد خودشان پيش و ميكردند
حضرت, ل او بود, بزرگي پيغمبر كه الم, عليهالس و آله و نبينا علي ابراهيم, حضرت
در Çالم, ليهالسÇع اسÇماعيل, ولي داد قرار جانشين را خويش پسربزرگ اسماعيل
بنابراين, شد/ معين الم, عليهالس اسحاق, حضرت بعد و رفت دنيا از حضرت حيات
نبود, پيغمبرياي يا عنواني يا نبود يكي نماند, يكي مكه طرف در و عربستان در
در داشÇتند كه رويهاي بههمان خودشان بودند, بزرگتر خودشان لذا نبود, خطابي
را اسÇمش و مÇيكردند درست خودشان براي چيزهايي ابراهيم و اسماعيل زمان
بÇين قراردادهÇايي ولي نداشتند ني معي شريعت هرگز اينها و ميگذاشتند شريعتي
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جمع آن در حج براي وقتي Hغالب كه داشتند مجلسي بله, ميگذاشتند/ گاهي خودشان
كÇه بÇود اين منجمله كه ميگذاشتند خود بين معاهداتي, قراردادهايي, ميشدند;
خسÇته جÇنگ از قبايل همة چون دادند/ قرار محترم دادند, قرار حرام را چهارماه
چÇهارماه در گÇرفتند تÇصميم ازيÇنرو نداشتند, خود براي امنيت احساس و شده
تÇا باشند آسوده قدري يك باشند, داشته آسايش قدري تا كنند تحريم را جنگ
باشند, داشته آزادي تجارت, در يا دوستانه, معاشرت بخواهند ا گر Âمث وقتي يك
هÇمة تÇصديق به نمودند/ تصويب و تصديق قبايل همة را قرارداد اين و بتوانند
ماه چهار اين نكنند/ جنگ را ماه چهار اين كه گذاشتند قرار قبايل رÅساي قبايل,
بعدش ذيقعده, ديگر جداست/ تنهاست, يعني, فراديالفرد; كه است رجب يكي
كه بزرگانمان در كه است اين به اشاره حرام ماه چهار اين است/ م محر و ه ذيحج
بهنام تا چهار امام, دوازده اين از تاند, نبو ظهور براي خانه دوازده برجاند, دوازده
Gبعد كه است استحساناتي Hتقريب هم اينها است/ حرام چهارماه اين كه است علي
كه شده تثبيت هم اسالم در ميشود/ هم درست و ميكنند مطابقت و كردهاند ذ كر

است/ فرموده تصريح هم قرآنمجيد در
اتÇفاق جÇنگي ا گÇر و نÇميكردند جنگ كه داشتند حرام ماه چهار بنابراين,
تا ميفرستادند را افرادي آنها انصراف براي آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ميافتاد
كÇه (جمادي افتاد فاق ات جمادياالخري ماه آخر در جنگي بگيرند/ را جلويشان
مذكر ربيع اما ميگويند جمادياالخري× كه جمادياالخره بگويند بايد است, مÆنث
اني, ربيعالث اما گويند جماديالثانيه ثانيه/ نه گويند اني ربيعالث و ل ربيعاالو لذا است,
كÇه است) مÇذكر ربÇيع ولي كÇردهانÇد اسÇتعمال مÆنث را جمادي اينكه بهواسطة

قÇبر يك در حمزه با و شد شهيد احد جنگ در گرويدند, اسالم به ابتدا همان از كه كساني از و صحابه از /1
گرديد/ مدفون

نفر هشت بهفرماندهي را حÖش1 ج بن عبداهللا آله, و عليه صلياهللا رسول, حضرت
Hفاق ات باشند/ قريش مراقب و كنند كمين مكه و طاÄف بين نخله در كه كرد مأمور
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كشتند, را نفر چند و كردند حمله آنها رفت, مكه به طاÄف از قريش از  كارواني
كه روزي دربارة درينجا بردند/ غارت به هم را اموال و گرفتند اسير هم را نفر چند
ار كف رجب, ل او يا بود جماديالثانيه آخر آيا كه است اختالف شد, واقع هجوم اين
گرفتهايد ما از كه مالي بردهايد, كه را غنيمتهايي و كردهايد كه جنگي اين ميگفتند:
بايد پس, است, حرام ماههاي جز¾ كه هم رجب و است بوده رجب ماه ل او روز در
آزاد ÖنگÇج در و است بÇوده جÇمادي ماه در خير نه ميگفتند: اينها بدهيد/ پس
خدمت بعد كه است/ ما خود مال هم غنيمت و گرفتهايم غنيمت هم ما و بودهايم
كه همان بود/ پيغمبر قديم داماد آنها از يكي و شدند وارد و رسيدند پيغمبر خود
باز ولي آمد/ بيرون و بود پيغمبر دختر كه كرد فرار هم زنش و كرد بيرون را زنش
فرمودند/ گذشت پيغمبر اينجا در بههرحال و شد/ وارد همان خانة در و آمد هم
بود شده مشهور كه است ديگري موضوع شد, چهجور و چيست تفصيلش اين حاال
و جمادي بين است, عجب خيلي (عجب, جب والر ب�ا	FÒدي ب ج الع Ú Ôjبجع ÖÇل ا  كه
در اخÇتالف رجب/ مÇاه ل او يÇا است جÇمادي مÇاه آخÇر نÇبود مÇعلوم كه رجب)
بÇهظهور است راجÇع مÇذكور, قÇول كÇه مÇيكنند ر صوÇت بعضي هرچند اينجاست,
بين ماه در است, عجيبي امر كه بزرگوار آن ظهور كه فرجه, لاهللا عج قاÄم, حضرت
خدا ارادة ارادهاش, هروقت حاال ميگويند: اما افتاد/ خواهد اتفاق رجب و جمادي
و نÇفرمودهانÇد تعيين را وقت كرد/ خواهد ظهور وقت همان گرفت, تعلق آن به
بود حرام ماه يك رجب ماه كه است اين است/ گفته دروغ كند, معين وقت هركس
مشÇركين كه بود شعبان ل او و رجب آخر بين الشكر" "يوم گفتهاند هم بعضي و
مÇطلب اين بههرحال است/ بوده شعبان ل او گفتند, مسلمين و رجب آخر  گفتند
مسلمين, و شدند ناراحت هم رسول حضرت و گرديد مسلمين بر اعتراض باعث

ام ر× Ò Ö¡ا ر ÖÎ Ú¿ال نع كونÔل Ã Öس ي شد: نازل آيه Gبعد كردند, سرزنش را جحش بن عبداهللا
ÔهÖن م له Öها Ôاج ر× Öخا و ام ر× Ò Ö¡ا د ج Öس ÒXا و هب ÕرÖفÔك و اهللا لâبي س Öنع دٌّ ص و Õ âب�ك هâفي Õت×ال ق قÔل , هâفي ت×ال ق
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بازداشÇتن اما است/ بزرگ گناهي ماه آن در كردن جنگ بگو: ميپرسند/ حرام ماه در كردن جنگ از را تو /1
رانÇدن بÇيرون و مسجدالحÇرام) از مردم بازداشتن (يعني, مسجدالحرام و او به شدن كافر و حق راه از مردم

/(217 آية بقره, (سورة است بزرگتر قتل از شرك و است, بزرگتر گناهي خداوند نزد در جا آن از مردمش

فرمود: ولي فرمودند/ تصويب را ماهها حرمت كه 1 لÖت ق Öال ن م Ô Ò
 Öك ا Ô¹ن Öت ف Öال و اهللا دÖن ع Ô Ò
 Öك ا
كردند, مشركين كه كاري يعني, است; بزرگتر فتنهانگيزي و مكه اهل كردن بيرون

است/ م محر و ه ذيحج و ذيقعده هم حرام ماههاي باقي است/ بزرگتر خيلي
كه آدابي به است اشارهاي و است يادگاري حج اين بود/ اينها ميان در هم حج
عمل خودش اينكه يا فرموده, معين الم, عليهالس آله و نبينا علي ابراهيم, حضرت
حج كه است اين است/ بوده روز آن در پيروانش و اوالدش روية يا و است  كرده

زمان در حضرت آن از آداب, از خيلي و داشته وجود ابراهيم حضرت زمان از
مسلمين چون يا داشتند, هم را ماه چهار اين احترام بود/ جاهليت زمان در عربها,
تغييرش يا و فرمود نسخ پيغمبر بوده, سابق كه را احكامي ا كثر و شدند تي جمعي
تا كه است? چطور جنگ حرام ماه در كه پرسيدند بزرگوار آن از كه است اين داد,
هÇم خÇدا چÇيست? خدا جانب از ميفرمايي تو كه آنطور حاال بوده, حرام حاال
اهللا; بيل س Öنع دٌّ ص و Õ âب�ك هâفي Õت×ال ق ÖلÔق هâفي ت×ال ق ام ر× Ò Ö¡ا ر ÖÎ Ú¿ال نع كونÔل Ã Öس ي ميدهد: جواب
بÇله, بگÇو: حÇرام/ مÇاه در كÇردن جÇنگ و حÇرام مÇاه آن از مÇيكنند سÆال تو از
راه از دوري بله, خداست, راه از اعراض و زشت و قبيح ماهها آن در جنگكردن
همان عين هم اسالم در بود, عربها ميان در كه را احترامي همان يعني, خداست/
كÇردن, جÇنگ شÇد/ حرام Öجنگ ماه چهار اين در و شد معين اسالم براي احترام
هست الم, والس عليهالصال¸ علي, بن حسين قضيه در دفاع, نه است جنگ به ابتداي
خيلي روز ده همان در ميتوانست اينكه با كرد, صبر و نكرد اقدام حضرت  كه
رفته در ميدان از مقابل طرف ميشد, يورشي ا گر اينكه بهواسطة دهد, انجام  كارها
صبر بزرگوار آن بههرحال بودند/ طرف اين حامي مردم همة ميدانست زيرا بود
تيري آنها ل او كردند, اقدام Âقب آنها تا داشت نگاه هم باز قضيه آخر آخر, تا  كرد
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واال كردند دفاع و دادند دفاع اجازة حضرت آنوقت وي, جان قصد به انداختند
عموم بهطور و رسيده قرآن در كه اموري رعايت داشتند, نيز را حرام ماه رعايت

فرمودند/ پيغمبر كه را شريعتي
ترتيباتي هم آن و شد/ محترمتر و بود محترم لذا شد, قرار حرام ماه در هم حج

تÇا ميافكندند, بهتأخير را آن جاهلي اعراب كه است ماهي مقصود و است تأخير بهمعني لغت در نسي¾ /1
شود/ واقع مصادف بود, مهياتر آسايش وسايل و معتدل هوا كه فصلي با ادوار همة در حج موسم

حج در داد, تغيير پيغمبر را چيزهايي حال همان در داشتند, نسيÃي1 Á او داشت/
اين منجمله كه شد اصالحاتي ولي ماند اساسش و اصل البته شد, اصالحاتي خيلي
با و ميكردند مجلسي ه, مك در حج به ميرفتند كه را سالي هر قبايل رÅساي كه بود
بÇاشد, مÇاه فÇالن در ديگÇر ماه در آينده حج آينده, سال كه ميگذاشتند قرار هم
آن و حج اين بين فاصله ماه چند كه ميشد گاهي ه, ذيالحج ميشد ماه اين آنوقت
كÇه را تÇغييري اين ميشد/ ماه پانزده چهارده, Âمث كه ميشد گاهي و ميشد حج

/(37 آية توبه, (سورة است كفر در افزوني حرام, ماههاي افكندن تأخير به /2

وقت گذاشتند قرار لذا ,2 رÖفÔكÖال ß| Õ̧ ي×اد ز ÔÑâÏ» الن ا Ò Ú̂ ا است: بد فرمود, خداوند ميدادند,
ه ذيالحج ماه در و فرمودند معين ه ذيالحج ماه در باشد/ ه ذيالحج ماه و باشد ثابتي
ن عيÇم آله, و عÇليه صلياهللا پيغمبر, كه بعد چه و سابق زمان چه حج و باشد بايد

سابق/ از است يادگاري فرمود,
كه ميشود معلوم احكامش و آيات خود از نكاتي كه است بزرگي امر , حج
كه كساني و خداست براي حج ميفرمايد: كه آنجاست در كرد/ دقت آنها در بايد
حج) خانه حج Öمردم براي و دهند انجام را آن كه آنهاست بر بروند حج به بتوانند

كه هركسي كند, حج بتواند آنكه است واجب است, خانه قصد است), قصد بهمعني

/(97 آية عمران, آل (سورة Ââبي س يهل ا طاعت Öاس نم تÖيب Öال ج ح اس×الن Ò� ع هلل و /3

هرچه بايد بگويند: شايد بعضي چيست? توانايي اين حاال بتواند3/ و كند پيدا راهي
بÇههم نÇبايد زنÇدگانيش برگردد, و برود ا گر بلكه نه, برود/ و بفروشد Âمث دارد
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ميتوانÇند كه هستند اشخاصي و نيست اينطور ايرانيها ما براي آنوقت بخورد/
كرديم نگاه قمري, 1330 سال در حج سفر در بياورند/ هم پول و برگردند و بروند
هÇم را پÇولي بÇعدش و مÇيكنند را شان جÇح ميروند اينها كه ديديم را نفري چند
يك اينها از يكي كه برميگردانند هم پول خرجشان عالوهبر يعني, برميگردانند;
احرام كه موقعي زيرا ميآيد, سلماني Öعيد روز در اينكه بهواسطه بود/ سلماني نفر
را سÇر يÇعني, بÇيايند; بÇيرون احÇرام از تÇا ميكنند تقصير بشكنند, ميخواهند را
به سلماني آن است/ كافي بÔرش يك دربيايند, احرام از اينكه براي كه ميتراشند
كÇمي يك را كÇدام هÇر و آمد بوديم نفر هفت شش, كه ما اتاق Âمث كسي, اتاق
را سÇر آنوقت گÇردد, دنÇبالش GعدÇب تÇا بود كرده نشان را اينها رفت/ و تراشيد
و صد گفت خودش و ميگرفت تومان يك بود, تومان يك يكي, هر مزد بتراشد/
تومان پنجاه و صد با روز آن در و تومان پنجاه و صد ميشود كه تراشيدم سر پنجاه
بÇاقي بÇرايش همه اينها كرده, كار و استفاده هرچه باقي برميگشتند/ و ميرفتند
منبر اهل ميبردند, استفاده و برميگشتند و ميرفتند كه آنهايي از ديگر بود/ مانده
پÇول و مÇيرفتند كÇه مÇيبردند اسÇتفاده هÇمينطور, بÇه هÇم آنÇÇها كÇÇه بÇÇودند/
باشد هم دارا خيلي است ممكن ديگر يكي اما است/ استطاعت اين, برميگرداندند;
ايÇن شود, عوض وضعش كند, تغيير زندگانيش بعد بفروشد, ملك بايد معذلك
بÇتوانÇد بÇايد شخص است/ "توانستن" فارسياش استطاعت ندارد/ استطاعت البته
چيست? تفصيلش حاال است, حج اين نخورد/ بههم او زندگاني و برگردد و برود
كÇه است اشارههايي انبيا¾/ بيشتر از گذشته, بزرگان از دارد يادگارهايي حج
به چه باشد كه قسم هر به بزرگان, ياد Hخصوص كند, انسان هرچه :Á او كه بفهميم
عبادت آنها ياد بله, است/ عبادات جز¾ خودش اين فكر, به چه و بهقول چه عمل,
در آنها به ي تأس است همينطور است/ عبادات جز¾ بدانها ل توس و آنها ذ كر است,
Çي; تأس امÇا است/ بد اين كه دهد انجام انسان را نفهميده چيز يعني, تقليد; عمل/
و كند رفتار او روية به هم اين دهد, انجام بزرگي و كنند بزرگان كه را كاري يعني,
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بزرگان كه است خوب البته او, به جستن ي تأس ي/ تأس ميگويند: را اين كند, اقتدا¾
است/ درست اين بكند, هم او و كنند  كاري

از يكي در ابتدا¾ تمتع حج در كه است هشتم روز از حج است/ حج هم يكي
بÇيرون احرام از بعد, ميدهد, انجام را تمتع عمرة اعمال و ميشود م حرÔم ميقاتها
آنوقت بÇندد/ احرام مسجدالحرام در بايد حج براي ه ذيحج هشتم روز و ميآيد

مÇني× بÇروند/ عÇرفات بÇه را روزش و بÇاشند مني× در را شب و بيرون بروند بايد
يادگار لذا كند, قرباني را اسماعيل ميخواست ابراهيم حضرت كه است آنجايي
ميفرمايند: حضرت كه است پيغمبر جد اسماعيل, است/ اسماعيل يادگار اوست,
باز هم اينجا در عبداهللا/ و اسماعيل يعني, هستم; ذبيح دو پسر من : ß Ö� بيح الذَّ Ôابن انا
اسÇحاق حÇضرت اوالد كÇه يÇهود از تÇبعيت بÇه بÇÇعضي HالبÇÇغ است/ اخÇÇتالف
شÇود, ذبÇح بÇود قرار كه كسي آن بود/ ذبيحاهللا, اسحاق, ميگويند: الماند, عليهالس
و داريÇم شرافت مسلمانها بر جهت اين از يكي ما كه ميگويند آنها بود/ اسحاق
و محترمه بود/ او محترمه و بود ساره ابراهيم, حضرت اصلي زن اينكه هم يكي
بسيار بود كنيزي اين اما بود/ كنيز هاجر و اوست اوالد از اسحاق و بود او خانم
الزم هم كنيز نبود/ كنيز ديگر كردند, آزاد را او كه بعد كه خادمه ة ضف مانند مجلله
وقت يك چون است/ سياه كنيزي و غالم هر كه ميكنيم گمان ما باشد سياه نيست
از باشد/ اينطور بايد ميكنيم خيال ميگرفتند, كنيزي و غالمي بهعنوان را سياهان
ما پيغمبر و باشد هاجر اوالد از كه بود كنيززاده شما پيغمبر كه ميگويند اينجهت
خÇدا, بÇندة نÇدارد/ فÇايدهاي مÇرافÇعهاش و گÇفتگو ايÇنجا خوب, است/ ساره از
خÇدا اطاعت كه كسي و خداست بندة سفيد, چه سياه, چه باشد هرچه فرمودهاند:
جهنم اهل باشد سفيد هرچه نكند, خدا اطاعت كه هم كسي است; بهشت اهل  كند,

است/
اسماعيل حضرت آيا است, يكي كدام ذبيحاهللا كه است اختالف ذبيح دربارة
اهل از بسياري بلكه است, اسحاق كه ميگويند يهود باز اسحاق? حضرت يا است,
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بهموجب عموم بهطور شيعه ما ولي ميگويند/ را اين هم, ما سني برادران تسنن,
بيابان در كه است اسماعيل حضرت كه ميگوييم الم, عليهمالس همان, مÄا فرمايش
موقع ديگر كه دارد هم نشانيهايي حاال اسماعيل, نبود/ آنجا در اسحاق و بود مكه
ايÇن كÇند/ قربان مني در را اسماعيل خواست ابراهيم حضرت نيست/ استداللش
مي ر شامل و است/ عبادات از كه است حج احكام از قسمت يك مني در كه است
نيز عرفات كه ميروند عرفات به هم را نهم روز است/ اينها غير و ذبح و مره ج
و دنÇيا گÇرفتاري هرجور كه بفهمانند آنها به :Áاو اينكه به است يادداشت براي
ميكنيم نگاه كه همانطوري است/ توبه عالجش باشد, سختي هرجور و آخرت

ن م ÔتÖنÔك â Øæ ا كان بÖح× Ôس تÖÇن ا ×الا ل×ه ا ال× الم, عليهالس يونس, حضرت مثل انبيا¾ از هريك

/ 87 آية انبيا¾, سورة /1

بÇر مÇن نÇيست, تÇو از غير معبودي نيست, خدايي پروردگارا, ميگويد/ 1
Ò â� ßXا×الظ

يÇا مÇوسي حضرت مثل نيز سايرين هكذا/ و ظالمينم از يعني, كردم; ظلم خودم

/(118 آية مÆمنون, (سورة آور رحمت و بيامرز من, پروردگار اي /2

ميگويند/ 2 Öم ح Öار و Öرف Öاغ ب ر آله, و عليه صلياهللا خودمان, پيغمبر
معني اين برود/ خدا درگاه به رو و بفهمد را خودش بدي كه است اين اساس,
ميگويند, اينكه بهجهت موضوع اين و كند/ استغفار كه است استغفار است, توبه
و كتابي نه و تاريخي, علم نه و حسابي نه و بوده تاريخي نه سالها آن در مينويسند,
آدم كه است اين بله, ميكند/ فرق چه خوب فرمودهاند, اينطور ولي بله, نوشتني;
پÇرتش جÇور چه آمد/ زمين به هند سرانديب در كردند بيرونش كه بهشت از را
ايÇن بÇه چه را ما ميزنيم حرف خودمان عمر از ما ندارد/ ارتباطي ما به  كردند,
هÇم مÇناسبت بههمين و است ه جد در باشد, مادر كه هم ا¾ حو حضرت خياالت/
بهمعني كه ميگويند جيم ضم به را ه جد بعضي هرچند است/ همه ة جد كه هست
كه سفر آن بود/ قبري پيشتر منتهي× گفتهاند/ ا¾ حو مدفن بعضي ولي است دريا  كنار
نÇاف روي مÇيگفتند كÇه آنجور كه داشت قبري ديديم قبرش, زيارت به رفتيم
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است, ناف اينجا آنكه نشاني به بودند ساخته خانهاي را ناف روي آنجا است/
تپة فقط آنجا در و نبود محل آن سفر اين در ولي است/ حو حضرت ناف محل
همان بروند ميتوانستند كه بود بسته هم درش كه بود افتاده سنگي چند و  كوچكي
كÇرديم/ قÇدم و ميماند همان مثل Hتقريب جايش و كنند/ زيارت او بهنام را درب
با هم اين ولي بود قبر قد Öقدم سي و صد كه شد مذا كره خيلي كه مانده يادم همچنين
بهواسÇطة است, كم خيلي است, كوتاه حوا¾, و آدم قد دربارة دارد شهرت آنچه
سي و صد بين فرسخ پنجاه بود! فرسخ پنجاه قدمش دو هر بين آدم حضرت اينكه
ا حو البته بههرحال مرد/ آن به نسبت است كوچك خيلي اين باشد, قدش كه قدم
تنهايشان نالة كردند, ناله فراق از سال دويست كردند, گريه دو هر و آمد آنجا در
و رسÇيدند بÇههم عرفات بيابان در عرفه روز در Hفاق ات آنكه تا نداشت فايده  كه
تÇنها و فÇهميد را مÇطلب بÇايد دارد, ايÇنطور اخبار مقصود, شناختند/ را همدگر
بÇد كÇه شدند ه متوج اينجا در بله, ميكند/ فرق چه كرد ا كتفا¾ نبايد آن بهظاهر
Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ بَّن×ا ر كه دو هر كردند عرض آوردند, خدا بهدرگاه رو و  كردهاند

/23 آية اعراف, سورة /1

است, هÇمين وظÇيفهشان هÇم فÇرزندانشÇان /1 نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و لن×ا ÖرفÖغت
بÇله, بÇاشيم/ حÇال ايÇن داراي و كنيم عرض همينطور كه است همين وظيفهمان
ما باختهايم, را مايه ما زيانكاريم/ ما نبخشي تو ا گر كرديم ظلم خود بر ما پروردگارا
هÇم مÇناسبت بÇههمين و كÇني مدد خودت بايد باختهايم, را مايه گذشته,  كارمان
باالتر و بيشتر بلكه داد بود, گرفته كه را آنچه د مجد كرد, قبول را آنها توبة خداوند

فرمود/ عنايت باالتر مقام و
حتي كه كنند دعا عرفه روز در اينكه براي فرمودند معين بزرگان را عرفه و
مانع كه كند پيدا ضعف است, مستحب روزه آن, در كه عرفه در حج در كسي ا گر
كه شود سست ا گر ميرود, بين از آن استحباب است, مستحب كه روزه شود, دعا
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كه همانطور است دعا كردن براي هم آنجا و بگيرد/ روزه نبايد كند, دعا نتواند
و عÇجز است, مÇناجات خÇداست, از درخÇواست , دعÇاست شان قÇح مÇيگويند/
انتهاي در و ميگويند جبلالرحم¹ كه كوه پاي از خواست/ بايد آنجا در زاريست,
بÇه نÇزديك كه وقتي در يعني, خواست; خداوند از آنجا در بايد است, عرفات
بÇه بÇيشتر بÇاشد, نÇزديكتر هرچÇه بايد آنجا كه است موقعي برسد, هم معرفت

بپردازد/ نيازمندي
حضرت كه را دعايي ميخواستيم شد/ زياد ماتش مقد شد, تنگ وقت خوب,
است موسوم عرفه, دعاي به و ميكنند دعا آنجا در الم, عليهالس علي, بن حسين
مÇا نÇيست, خÇوانÇدني دعا بخواند, كه است اين نه هم دعا دهيم/ شرح مختصري
نميفهميم, زبانيم, فارسي چون ولي ميخوانيم حتي هم را قرآن ميخوانيم, هميشه
همه اين بخواهد? چه خدا از خدا/ از بخواهد كند, دعا كه است اين دعا نميدانيم/
و بودند فهميده بزرگان كه است اين براي ميگوييم, و رسيده ه مÄا از كه دعاهايي
سالطين پيش سلطان, يك پيش رفتند كه دربار در ميدانستند بودند/ درگاه ب مقر
بزند/ حرف پادشاه با برود نيست بلد كه هركسي آخر بزنند, حرف بايد جور چه
بَّن×ا ر همين يكي برود/ آنجا از بعد و كند جور چه بخواهد, چه بگويد, چهجور بله,
است/ ا¾ حو و آدم دعاي كه نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و لن×ا ÖرفÖغت Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ
را حضرت دعاي ميخواستيم كه است الم, عليهالس علي, بن حسين دعاي ديگري
خÇيلي چÇون نÇميرسيم آنجÇا به ولي است عرفه مناسب كه كنيم ترجمه امشب
آقاي دعاهاست, سيد گفت, بايد داالدعيهاش سي Hواقع و است مهم خيلي و ل مفص

دعاهاست/ همه
چه كه خدايي را; او كارهاي و ميكند خدا ثناي و حمد ل, او در كه است اين
چه هم ما براي و خودش جاي سر بر را چيزي هر كرده, خلق را چيز همه  كرده,
دعا ترتيب كه كنيم ذ كر را كلمهاش چند حاال خوب, بوده/ جور چه است كرده خلق

ميكند: عرض اولش آن در جمله من شود/ معلوم مقصود و
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روي آنكه از پيش كردي خلق مرا آوردي, بهدنيا مرا خودت نعمت به خدايا,
خلق پست خا ك همين از مرا باشد/ اشارهاي قابل يا باشد چيزي يا باشد اسمي من
گÇردش در كÇه پÇدرها پشت ايÇنكه براي دادي قرار پدرها پشت در مرا  كردي,
دادي/ جا اينجا, در پنهاني در مرا پشت به پشت باشم, محفوظ سالها و روزگارها
را يكي يكي آوردي, رحم آن به رحم اين از پشت آن به پشت اين از همينطور
بهدنيا مرا كفر, پيشوايان دولت در كردي, من به كه مهربانياي بهواسطه و آوردي
و بودم جاهليت دورة در زمان, آن در ا گر من كه است بزرگي نعمت اين نياوردي,
شكسÇتند, را تÇو عÇهد كه كفري دورة بودم/ كافر آنها مثل هم من كفر, زمان در
و بله آمدم, بهدنيا آسان دنياي در كه آوردي وقتي مرا كردند/ آزار را تو پيغمبران
بين ثالث, ظلمات در مرا كردهاي, فراوان من بر را نعمت و كردي آسان من براي
از را چيزي مرا/ خلق نكردي آشكار و دادي جا اينها و خون و پوست و  گوشت
دنيا اين به آوردي مرا همينطور بهدست, دست ندادي, قرار ندادي, بروز من امر
فاقات ات همه اين دنيا, گرفتاريهاي همه اين كردي/ حفظ مرا هم مرتبهاي هر در
از مرا و ديگر, غير و است آمده پيش كه آنچه از كردي حفظ مرا اينها همة در دنيا,
توست, مال بزرگي خدايا, هستي, بزرگي خداي پس داشتي/ نگاه نقصان و زياده
طرف هر از من بر را نعمت آمدم, دنيا اين به آنكه توست/ مال مهرباني و رحمت
شÇدم, كÇامل تا بردي زيادتي به رو و سال هر در كردي تربيت مرا كردي, زياد
و واجب من بر را خودت ت حج رسيدم/ خودم رشد بهاندازة و شد كامل من خلقت
الهام من به رفت, بايد آن به رو و هست كه را خودت معرفت اينكه به كردي  كامل
تو بهياد را, تو كنم شكر اينكه براي كردي ا مهي مرا و انداختي من دل در و  كردي
كردي, واجب من بر را عبادتت كردي, واجب من بر را طاعتت كنم/ تو ذ كر باشم,
دادي توفيق تو حال هر در مرا نفهميدم/ و نتوانستم بايد كه آنطوري من معذلك
ده تا, دو يكي, از ندارد, اندازه تو نعمتهاي آورم/ بهجا را تو شكر و كنم اطاعت  كه

است/ خارج تا
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عرض او بهدرگاه را خود دعاي و نياز فرمايشاتش, همينطور اينكه به تا بله,
دواي و غذا كردي, چه نگاهداري در كردي, چه دادن زبان موضوع در كه  كرده
كردي, نگاهداري مرا چطور كردي, چهجور مرا آب كردي, چطور مرا غذاي مرا,
تحت در و توست اختيار در چيزمان همه حاال و بله سختياي/ هر در كردي حفظ
در بايد و من; چيز همه من, بدي من, خوبي من, ركوع من, سجود توست: تربيت
نعمتهاي بشماريد ا گر كه فرمودي خودت و بله كنم/ شكر مراتب از مرتبهاي هر
هم همينطور و است گفته درست تو كتاب كنيد/ احصا¾ توانست نخواهيد را خدا

كرديم/ كوتاهي ما و رساندند ما به فهماندند, تو انبياي هست/
مباركش اشكهاي كه كردند دعا آنقدر حضرت كه ميرسد جايي به اينكه تا
بÇاز آنوقت بÇعد, شÇد/ سست كه كرد گريه بهاندازهاي و شد جاري محاسنش بر

ميكند/ دنبالگيري را دعا همان ديگر طور ديگري, دعاهاي
روي مقابل در تو اينكه مثل بترسم كنم, مالحظه تو از كه ده قرار مرا خداوندا,
نيكي من براي و نكن بدبخت معصيت به مرا و ده ت قو و كن همراهي مرا و مني
را آنچه و بدارم دوست را تو قدر و قضا امر كه تو, قدر و قضا به ده, بركت ده, قرار
تÇو را آنÇچه نخواهÇم, را تعجيلش بكني, تأخير كه را آنچه و بخواهم بخواهي تو
نÇدارم دارايÇي مÇن Öخارج در مرا, ده دارايي خدايا, نكنم/ عجله مياندازي, تأخير
خود بهغير مرا و ده قرار خودم وجود در مرا غناي و باطن راه از را خودم وجود
بستگي و باشد داشته يقين من دل كه ده قرار من دل در يقين خدايا, مفرما/ محتاج
نور ده/ قرار من عمل در اخالصي تو, براي باشد خالص من عمل باشم/ داشته بهتو
خدايا, باشم/ داشته دين در و دل در بصيرت و باطن نور و ده قرار چشمم در ظاهر
چشم مرا, گوش كه ميخواهم تو از خداوندا, جوارح/ و اعضا¾ همه به ده بهره مرا
مرا خدايا كن ياري باشند/ من وارث بمانند من براي دنباله كه دهي قرار طوري مرا
من/ كارهاي در كن كمك و را حقايق بنمايان من به خدايا, كند/ ظلم من بر هركه بر
آن, به و گردان صحيح را خودم مقاصد و را خودم خون و گوشت و را خودم قوه و
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از را گرفتاريها ميآيد, پيش من براي كه زحمتهايي خدايا, كن/ روشن مرا چشم
خداونÇدا بپوشان/ مرا گناه و من پنهاني خطاهاي و بديها خدايا, كن/ برطرف من
كن رد را او باشد شيطان كه مرا دشمن خداوندا, بيامرز/ مرا خطيÃتهاي و  گناهان
در هست كه قيدهايي از مرا گردن خدايا, ميگوييم) "چخ" ما ميرانند كه را (سگي
ساز/ فراهم دنيا و آخرت در خوبيها وسيله من براي خدايا, كن/ آزاد آخرت و دنيا
كه همانطوري توست/ مال خوبي توست, مال حمد همه توست مال خوبيها خدايا,
كه همانطوري توست/ مال خوبي بينا, و شنوا مرا دادي قرار پس كردهاي, خلق
بÇينقصي درسÇتي, و راسÇتي خÇلقت بÇله خوبي, خلق قراردادي مرا, كردي خلق
را/ بدي و خوبي ميداني تو كردهاي تو بله, توست/ مال همه دادي, قرار كه بيعيبي
احÇتياج كÇه تو بودي, غني كه نباشم يا باشم اينكه از و من خلق از قبل بودي و
خÇلقت تندرست مرا و ديدي كه تو پروردگارا, من/ غير يا من خلقت به نداشتي
نيكو مرا خلقت توست/ مال حمد پس, كردي خوب مرا هم سرش پشت  كردي,
عÇافيت مرا من نفس در من/ به كردي احسان اينكه بهواسطة پروردگارا,  كردي

من/ بر دادي نعمت آنچه شكر براي دادي توفيق و كردي حفظ و دادي
مÇرا مÇيترسم هÇرچÇه از خÇدايÇا, مÇيكند: ذ كÇر اينطور دنبالش همينطور
در كن, حفظ نفسم در مرا, كن حفظ دارم ترس را هرچه كن, حفظ كن, نگاهداري
در مرا, كن حفظ حضرم در سفرم, در كن نگاهداري و كن حراست كن, حفظ دينم
آنچه در كن/ نگاهداري و كن حفظ هم را آنها و باش من جانشين تو عيالم در اهلم,
در كن/ داللت را من نفسم در ميدهي, بهمن بركت آنچه در دادهاي, روزي  كه
من گناهان به خدايا, نگاهدار/ سالم مرا انس و جن شر از كن, بزرگ مرا مردم چشم
مكن, رسوا مرا خودم بد باطن به خودم, سليقه به خدايا, مگير/ مرا مكن, رسوا مرا
و مÇن بÇد عÇمل بهواسطه را خودت نعمت و مكن مبتال مرا خودم عمل به و بله
كسÇي چÇه بÇه خÇدايÇا, وامگÇذار/ مÇرا خÇودت غÇير به مگير/ من از من معصيت
بÇد من بر آنوقت كه دوران به يا مرا ميكنند قطع كه نزديكان به واميگذاري?!
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بكÇند? كاري نميتواند كه واميگذاري كسي به ميكنند, غضب من بر و ميكنند
شكÇايت خÇودت به مالكي, مرا امر مني, پروردگار هستي, خودت كه تو خدايا,
حلول را غضب من بر پس پروردگارا, را/ منزلم دوري را, دوريم را, ناداريم ميكنم
جز هيچچيز از ندارم با ك من من, بر نكني غضب من, بر نكردهاي غضب ا گر مده
عÇرض بعد تا هرچيز/ از من براي است بهتر تو عافيت و تو, سخط و غضب از
من دادي نعمت تو خدايا كردي/ خوبيها چه تو كردم, بديها چه من خدايا ميكند:
هÇم وقت و است طوالني خيلي دعا اين نكردم/ من كردي, امر تو كردم/ غفلت

نيست/
دعا بايد چهجور كه هست نيز ما راهنمايي است/ بزرگوار آن دعاي هرحال به
مثل برود, خدا پيش انسان خواست/ بايد جور چه خواست, بايد چه خدا از و  كرد
وقتي و بهحضور برود كه كند واسطه كند, آرزو تها مد برود, پادشاهي پيش اينكه
درست كه بده دستور افتاده, االغم نعل ميخ Âمث كه بگويد پادشاه به آنجا, رفت
را عبارت اين كه نگفتهاند گفتهاند, دعا است/ اينطور Hغالب ما دعاهاي حاال,  كنند!

بخوانيد/
آنها كه بفهميم كه است اين منظور گفتهاند, بزرگان كه دعاهايي كه است اين
ميخورد دردمان به چه خواستهاند, چه كردهاند, عرض چه كردهاند, عرض چهجور

بجوييم/ ي تأس موضوع, آن در ما  كه



توحيدوعبادتوعيدوروزسيزده

هستي <نيست كه است عباراتي ايرانيان, مذهبي كتب و زردشت ديانت در
انبيا¾ همة ذ كر در هم آياتقرآن در است/ اهللا اال اله ال معني اين كه يزدان> جز
كنيد عبادت و است يگانه و يكتا خداوند, اينكه به ميكردند دعوت كه فرمودهاند
است/ اهللا اال اله ال مÇعني هÇمان هÇم ايÇن او, امر مخالفت از كنيد پرهيز و را خدا

است/ اهللا اال اله ال معني همان ميگويند, و معتقدند عرفا كه هم وجودي وحدت
از يكي اين و دادهاند شرح را وجود وحدت موضوع اسالم حكماي و عرفا¾
بÇحثهاي است, آشكÇار و واضÇح خÇيلي اينكه با كه است مشكله و ه مهم مساÄل
دربÇارة شÇما بود نوشته يكي پيرارسال يا پارسال است/ شده باره آن در طوالني
اله ال بهمعناي ا گر وجود وحدت كه نوشتيم جواب در ميگوييد? چه وجود وحدت
اهللا اال اله ال حدود از ا گر و است كافر و نيست مسلمان نباشد قاÄل هركه باشد, اهللا اال
است/ خلل او ديانت و توحيد در و دارد اشكال باشد قاÄل كه هر داشت, تجاوز
وجÇود وحدت همان آن معني ميگويند: عرفا¾ چيست? اهللا اال اله ال معني حال,
است خدا از هستي حقيقت ميگويند: آنها فهم, كس همه سادة بهزبان يعني, است;
(چون معبودي خدايي, اهللا, اال اله ال پس است يكي هم او است, او حقيقي هستي و
كه معني هر به نيست/ خدا از غير است/) مقصود و مسجود معبود, بهمعني ل×ه ا لفظ
هم موجود معني نيست/ اويي از غير بنابراين يكي, به است منحصر بگيريم, را ل×ه ا
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"نيست يا يزدان" جز هستي "نيست نيست او از غير باز باشد, واقعي موجود  كه
حال هر در بگيريم صفت يا و بگيريم مصدري معناي خواه يزدان" جز هستياي
منتسب او به هستيها همة كه است طبيعي امري هم اين چون خداست; به منحصر
او خود از او هستي كه هستي بخشندة و نيست خودشان از ديگران هستي و است

وگرنه: بخشيده وجود آنها به است

اختالف)/ كمي 606(با بيت ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

مÇا1 هسÇتي و مÇطلق وجÇÇود تÇÇو نÇÇما هسÇÇتيها عÇÇÇÇدمهاييم مÇÇÇÇا
عجيبي امر كالم اين و نميگفتند را oالرح ن ×aالر اهللا Ë»ب كه هم مشركين حتي
هÇم رحÇيم لفÇظ مÇيگفتند/ اللهم بسمك ميگفتند, را اهللا لفظ و ميآمد, بهنظرشان
رحمان ولي بود, رحيم عنوان خدا) براي نه ولي بود, معمول رحيم (لفظ ميگفتند
ن ×aالر ب«Ëاهللا بگوييد: فرمودند وقتي ميگفتند/ يمامه خداي را آن و نبود عبارتش
مÇيشناسيم/ را اهللا ولي نÇميشناسيم رحÇيم و رحÇمان كÇه مÇا مÇيگفتند: /oÇÇالرح
را? آنها كرده خلق كي بپرس اينها <از كه ديگري آيات به ميرسيم باز خالصهاش

ÖلÇÔق آيات يا (16 آية رعد, (سورة Ôار×هقÖال Ôد اح الÖو× وÔه و ¾ ÖÏ Ò¾  لÔك Ôقال خ× Ôاهللا لÔق /// ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ ب ر Öنم ÖلÔق /2
شركايتان اين از آيا بگو: ;/// ونÔكف ÖÆÔت ×Øæ اف ه Ôعيد Ôي Ú Ôj قÖل Ò Öòا ا ÔÅ دÖب ي Ôاهللا لÔق ه Ôدâعي Ôي Ú Ôj قÖل Ò Öòا ا ÔÅ دÖب ي Öنم ÖمÔك Ä Ðك×ا ÒÌ Ô¾ Öن م Öله
اعÇاده و كرده خلق خداوند بگو: برميگرداند? را آن نيز سپس و كرده خلقت بار ل او كه هست كسي (بتان)
امر پيغمبر به خداوند كه دارد وجود منوال همين بر نيز ديگري آيات /(35 ,34 آيات يونس, (سورة ميكند///
مÇيفرمايد///>, خودش بگويد, جواب نيست كسي <چون متن به بنا آنگاه بپرسد, مشركين يا كفار از ميكند

/24 آية سبا, سورة نيز و 91 و 64 , 63 ,12 آيات انعام, سورة مثال بهطور

چه او كرده"2/ خلق "خدا ميفرمايد: خودش بگويد, جواب نيست كسي چون بعد
نگاه كه موضوعي هر در خداست/ كيست? دهنده روزي ميدهد/ روزي  كرده?
ميروياند? كي گياهها, رويانيدن روييدن, در است/ كردن خلق و دادن روزي  كنيم
زمان درين چه باشد, امريكا طرف آن در كنيم فرض چه باشد اينجا در چه  گياه
بشÇري كÇه است مسÇلم رويÇيدن ايÇن در بÇاشد, پÇيش سال هزار دو در چه باشد
بشÇر اما ميكند كمك ميكند, خدمت ميكارد, بشر كه است درست نميروياند/
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رسÇد چÇه تÇا بكÇند نميتواند بزرگ و كوچك را برگي انسان بروياند/ نميتواند
مجبور باز آورده? را شما كسي چه خدا/ بگويد: است مجبور پس بهرويانيدنش,

خدا/ بگويد: است

Ôاهللا ÔاهÇ×آت Öنا هب ر â| Ò âoاه بÖر× ا اجَّ ح× âالَّذي Ò� ا رت Ö Ònا كه است ابراهيم حضرت حكايت

نÇ م سÖم Çالشَّ ب âç ÖاÇي اهللا نَّ اÇف Ô âoÇاه بÖر× ا ق×ال , ÔتâميÔا و ي ÖحÔا انÇا ق×ال است: چنين آيه دنباله ,258 آية بقره, سورة /1
/ رف ك âالَّذي ت ß Ô{ ف ب رÖغÇ ÒXا ن م ا × ßw تÖاف ق ßÌ Ö¿Ò ÖXا

âالَّذي ت ß Ô{ ف ميفرمايد: آخر در آنكه تا /1 Ôتâي ÔZ و ي Ö ÔJ âالَّذي Ò ßØè ر Ô âoاه بÖر× ا ق×ال Öذا كÖلÇ ÔÇ ÖXا
ميكند زنده من خداي فرمود: ابراهيم كه است آيةقرآن و كرد ه محاج نمرود كه / رفك 
كشتند را ري مقص داد دستور ميميرانم/ و ميكنم زنده هم من گفت: او ميميراند/ و
من خداي ميفرمايد: حضرت مرده/ اين كردن زنده يعني, كرد; آزاد را ديگري و
حÇاال درآر/ مÇغرب از مÇيتوانÇي ا گÇر تو ميآورد, بيرون مشرق از را خورشيد
تو خداي بگو ميآورم, بيرون مشرق از من بگويد: او بود ممكن ظاهرش صورت
قدرتي كه ميدانست خودش چون نيست اينطور نه ولي آورد, بيرون مغرب از
را آن اينرو از ميكنند, رد همه بكند, هم اظهاري ا گر و ندارد خورشيد به نسبت
بگويد چيزي اينطور او كه ميشود چطور بلكه بگويد, جواب نتوانست و نگفت
ستارهها باقي و خورشيد كه هست كه زمينهاي آن يعني, كنند? تصديق هم آنها  كه
و ميشوند ايجاد آنها گردش برحسب انسان و حيوان گياه, از اعم همه و ميگردند
آنكه بود/ خواهد هم تو از بعد است بوده هم تو از پيش است, آنها از اينها پيدايش
را آن نيست, قطعه دو نيست, كه تا دو بعد, هم و هست حال هم و بوده پيش هم
تÇو ده! تÇغييرش تÇو نÇيست, كÇه تÇا دو هرحال به بگيريم, طبيعت بگيريم, ه قو
اين حاال ده! تغييرش هستي تو هم موجبش و داري ه قو ا گر ده! تغييرش ميتواني
هركه نميدانم بگويد كه است مجبور نيستم/ من نهخير, كه بگويد ندارد چارهاي هم
هستي باشد, نميتواند كه خودش منكر كسي هيچ خدايند منكر كه همانهايي باشد
و خÇدا وحÇدانÇيت هÇمينطور هست/ عÇالم در هستياي پس هست, كه خودش
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Gبعد باشد, گندم يك ا گر كه ميبينيم ما كنيم/ اثبات بايد و ميتوانيم را او صفات
نيست/ ممكن خرمني بگوييم, نميتوانيم و شويم منكر نميتوانيم را گندم حقيقت
و پنج ميشود شد كه تا چهار سه, ميشود شد كه تا دو يكياش گندم, دانة يك و
است مÇمكن ÂثÇم تن هزاران گندم, نها Ôت و خروارها كه بهجايي ميرسد باالخره
استقاللي و هستياي و حقيقت هست, مني عالم در ميگويد كه كسي Âاص باشد/
بزنم, را حرف اين كه دارم اختيار من آمدم, من ميگويد كه كسي و باشد/ بايد هم
بنشينم, كنم, حركت بگذارم, را ظرف اين بردارم, را ظرف اين Âمث كه دارم اختيار
مÇعلوم هÇم اراده ايÇن از كÇردم, اراده من هست/ اختياري حقيقت ميشود معلوم
يك در ميشود جمع تمامش كجاست? حقيقتش هست/ ارادهاي حقيقت ميشود
هستي صفات آنچه ميگويند/ كمال صفات جميع مستجمع معني را اهللا كه نقطه,

آنجاست/ از و آنجاست در است بزرگي صفات است, نيكي صفات است,
يعني, ميكند; الم, عليهماالس علي, بن حسين كه تفسيري هم صمد لفظ دربارة
او نيست, نيستي چون دارد, را هستيها همه دارد, چيز همه او اوست, از چيز همه
اين اوست, از دارد هستي كه موجود هر و دارد هرچه هركه و دارد را هستيها همة
هرچه ديگران و دارد را چيز همه خودش از و باالستقالل اين است/ صمد معني
و است آنجا از باز پس دارند, او از دارند هم هرچه و ندارند را همهاش :Á او دارند

هكذا/
در است/ بشر فطري كردهاند, دعوت بدان انبيا¾ كه را اهللا اال اله ال حقيقت پس
كÇرده, خÇلق را زمÇين و آسÇمانها كسي چه كنند سÆال <ا گر ميفرمايد: هم قرآن

/(38 آية زمر, ;25 آية لقمان, (سورههاي Ôاهللا يقÔولÔنَّ ل ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ قل خ Öنم ÖمÔهÇت Öل أ س Ö ß�ل و /1

و گفتهانÇد كه هم سÆاالت باقي يا كرد1>/ خواهند تصديق و (اهللا) خدا ميگويند:
ركÇعت چÇند را نÇماز ÂثÇم كÇه نيست بشر فطري بگوييم حاال است/ داده جواب
چÇيست, نÇميدانÇد كÇه چÇيزي به كه است بشر فطري خدا به ه توج ولي بخوانند
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كÇه چÇيست? نÇميفهمد, خÇودش كÇه چÇيزي هست, هي وجÇت هست, اميدواري
دريا در كشتياي با هيچوقت فرمود: او به حضرت كه است زنديقي همان حكايت
افÇتاده تÇالطم بÇه تÇو كشتي هيچوقت فرمود: حضرت بله/ كرد: عرض رفتهاي?
نÇجات براي تو براي اميدي هيچ تالطم آن در هيچوقت بلي/ داد: جواب است?
فرمود: هست/ اميد هستيم زنده كه وقتي تا گفت: نااميدشدهاي? به كلي يا مانده باقي
خداست/ به اميد آن اما چيست نميداني خودت خداست, اميد, مرجع آن خوب
را ه توج اين منتهي است, بياختيار كردن ه توج در ه, توج بهطرف دارد اقرار پس
به و اينطور بايد كه ميگويد خدا جانب از الم, والس عليهالصلو¸ موسي, حضرت
صÇلياهللا ما, پيغمبر ميفرمايد/ ديگر بهطوري عيسي حضرت يا باشد شكل اين
پنج شبانهروزي در كه است شكل اين به خدا براي ه توج ميفرمايد: نيز آله, و عليه
چÇه مÇيكنند كÇه درخواسÇتي حتي و باشد قسم اين به هم مرتبه پنج در و مرتبه
خÇالصه و بÇخوانÇند عبارت چه به ميخوانند كه را عبارتي بلكه باشد درخواستي

/6 آية فاتحه, سورة /1

1

Ò âoقت Öس ÔÇ ÖXا اط ×Í ßØ½ال نا دÖها كه است همين كردهاند امر دادهاند, اجازه كه را درخواستي
هدايت است; هÖدنا ا است, حقيقت است, درخواست است, نماز در كه است دعايي
نه بگويد بايد دنا" Öه ا" باز ميخواند, نماز هم تنها كه كسي نيست/ "مرا" را", "ما  كن
يكي مطلب اين دربارة چيست? راست راه راستت/ راه به را ما كن هدايت /"æ دÖها"
ايÇن ولي است?! اسÇالم راه راست, راه كÇه داريÇم شك ما مگر خوب, ميگفت:
خودمان كه طرفي به رو و داريم كه رفتاري و راه داريم, كه زندگانياي در نيست/
اختيار اما داريم اختيار اسم نداريم, كه تامي اختيار ميرويم, كجاست به نميفهميم
موانعي نه/ يا بكنيم بتوانيم است, بد يا است نيك ما براي كار اين كه نداريم را اين
هر در را ما شد, خواهد انجام يا شد خواهد فسخ ما دل در نه يا آمد خواهد پيش
مÇا خÇود طÇرف از هدايتش توفيقش, آمدنش, چون كشيد; خواهد به كجا راهي
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آنطور ميدهيم, انجام ما آنوقت ميكند, ريزش ما دل بر ديگري عالم از و نيست
است/ تÇو بÇهسوي كه است راهي است, راست كه راهي آن بدهيم/ انجام بايد  كه
عدد به خدا بهسوي <راههاي فرمود: حضرت كه خداست و بنده بين كه است راهي

است/ نفÖس كلمه جمع نفوس و نفس كلمه جمع انفاس /1

نÇفوس آنÇها1, نÇفوس نه اليق) Òòا فاسÖان ددع ب اهللا � ا Ôق Ôرلطا) است/> خاليق انفاس
و ميگيرد زندگاني يك سي فن هر بهعدد يعني, است/ انفاس عدد به نميفرمايد,
عالم اين از پس كه عالمي آن به رو ميرود, او به رو آخر ميدهد/ زندگاني يك
كه است اين رفت/ كجا به آمد كجا از نميدانيم خودمان كه ميرود آنجا به است,
كه سي فن هر و است, كجا صحيح راه كه ميشود معلوم كنيم, فكر ا گر نميكنيم, فكر
يا خوبي براي ميآيد, قسم چه به ميآيد, كجا از اين نميدانيم اوست; از ميكشيم
و مÇيشود س فÇن ايÇن جانشين كه ميآيد كه ديگري س فن آن آيا است/ ما بدي
بود, خواهد جور چه هم زندگي اين Gبعد ميماند برقرار انسان زندگاني او بهواسطة
هÇميشه كÇه است اين بود? خواهد چه ما اعمال نتيجة و بدتر يا بود خواهد بهتر
كه راهي آن ميكني, هرچه خودت است, خودت به وا گذار خدايا, ميكنيم: عرض
تو و باشي راضي تو و باشد نزديك بهتو و نباشد كج تو, بهسوي و است راست
دادهاند/ دستور ما به هم را خواستن طرز حتي كه بده; نشان بهما را راه آن بخواهي;
از غير آيا بفهميم, و بدانيم را اينها و رفتن و راه معني و كنيم فكر ا گر خوب,
غير چه و مسلمان چه ميگويند, را همين هم, مردم همة دارد? كسي آرزويي اين
همين هم يكي و است/ طبيعي كه است چيزهايي بعضي ¾جز اين پس مسلمان/
دعاهايي Gبعد ميگوييم/ را) ما كن (هدايت اهدنا كه است بودن جمع است, اجتماع
ما به آنها بعض و خواندهاند عبارات آن به را خدا و گفته دين بزرگان كه هست
صحيفة در كه ه ادعي ساير و اميرالمÆمنين صباح و كميل دعاي مانند: است, رسيده
علي, بن حسين سيدالشهدا¾ حضرت به منسوب عرفه دعاي و است مذكور ه, علوي
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خواندن به شروع حم¹ الر جبل نزديك عرفات در عرفه روز در كه الم, عليهماالس
دعÇا و ايسÇتاده قبله به رو تي مد زاري و گريه و عجز و نيازمندي حال با و  كرد
استماع و بودند حضرت خدمت در هم اصحاب از جمعي ميكرد, گريه و ميخواند
بÇن علي حضرت به كه ثمالي ابوحمزة دعاي يا بود/ منقلب حالشان و ميكردند
او از و بودند داده دستور هم ابوحمزه به كه است منسوب الم, عليهماالس الحسين,
است; مÇذكور سÇجاديه صÇحيفة در كÇه حÇضرت آن ة ادعي ساير و شده, روايت
همة رسيده, الم, عليهمالس معصومين, از كه ادعيهاي ساير و افتتاح دعاي همچنين
ا گر كه ميدهد تعليم هم ما به و ميرساند را آنها گداز و سوز و رازونياز مراتب اينها
طÇبق و بگÇيريم سÇرمشق ÖزرگوارانÇب آن حÇال از بÇايد بخوانيم, را خدا بخواهيم
در طفوليت ابتداي از كه الم, عليهالس علي, بن حسين بخوانيم/ را خدا آنها دعاهاي
شهادت به هم آخر در و داد سرمشق ما همة به بود, سرمشق خود گفتار و رفتار
Hواقع داد, بزرگي سرمشق و برداشت بزرگي قدم يزيد با بيعت ننمودن قبول و خود
كه دارد جا آنكه مقصود است/ بزرگ Öمطلب چقدر كه پيداست دعايش همين از
را دعا اين بزرگوار آن كه عرفه روز همان در بگيريم/ سرمشق او از موارد همة در
روز البته خوب, بخوانيم/ شده, ل متوس نيز ما نمود, خدا از را خواهش اين  كرد,
انجام را خودمان كارهاي يعني, است/ جشن هم عيد و است عيد روز مة مقد عرفه,
عÇيد آنوقت, و كÇرديم تÇمام بÇود, فرموده خدا كه را امري را, مان حج و داديم

ميشود/
از كمي و ميگيريم روزه خدا امر به ماه يك كه است, همينطور هم فطر عيد
بدن, ضعف بهتوسط ميكنيم, ضعيف را نفس قدري يك ميكاهيم, نفس هواي
كردهاند معين كه را جشني حاال ميگيريم/ جشن بعد ميكنيم, ضعيف هم را نفس
وظÇيفة و شدهايÇم موفق را خدايي امر امر, اين به شديم موفق كه است اين براي

دادهايم/ انجام را ماه يك روزة عبادي
هم اين كه ميگيريم مذهبي جنبة حيث از باز خودمان كه هست هم عيدهايي



يادنامهصالح 354

يÇاد بÇه ÂثÇم ميشود, خوشحال انسان رسيد, انسان به نعمتي وقتي است/ طبيعي
و داده نعمتي چه خداوند رجب, سيزدهم روز در Âمث روزي همچنين در اينكه
بهتوسط و ميشود حق مظهر شد, ظاهر لياقتش آنكه از بعد است مظهر كه را  كسي
جشÇن ÂثÇم را او تÇولد است, ابÇيطالب بن علي كه بماند باقي واليت عنوان او
ميگيريم/ خودمان بياختيار, كه است جشنهايي و است چيزهايي اينها ميگيريم/
دارند, ملتي هر كه است ملي است, مردم مال كه هست هم ديگري جشنهاي
مÇنسوب را آن و ميگيرند را نوروز جشن Hغالب ايران, جمله من دارند قومي هر
يا و بوده نفر يك اسم بوده? چه مسلكش كيست? جمشيد حاال ميدانند/ بهجمشيد
او را نÇوروز مÇيگويند: بههرحال است, سلطنت عنوان جمشيد, از مقصود اينكه
است فصل بهترين ملل همة بهتصديق است, خوبي فصل هم Hواقع و داده, قرار
و محبت و همدگر يادآوري و يكديگر با معاشرت و تعطيل و گرفتن جشن براي

هم/ با مÆانست
نÇميدانÇيم را مأخÇذش حÇاال است/ مÇعمول است, فردا كه هم عيد سيزدة و
است, جشن روز آخرين است, جشن آخرين مقصود, بوده/ چه لش او و چيست
آخر روز و داشتند تعطيل و جشن همهاش را روز سيزده اين داشتند, كه جشني
داشÇتند/ تعطيل لذا برسانند, آخر به را شاديشان و را جشنشان كه بوده اين براي
مÇثل بوده, كه قسمش هر به افتاده, ما بهدست كه چيزهايي بيشتر فانه متأس ولي
جشÇن كÇه است ايÇن براي ميزنيم>/ و زدهايم گشادش سر <از كه است معروف
كه است مشهور اينكه مثل كه نيست اين به هم خشنودي باشيم/ خشنود و بگيريم
رسيدي? مقام اين به عمل چه به و راه چه از : تÖل ن م×ا تÖل ن Ò ßi كه پرسيدند بايزيد از
مÆمن/ دل در سرور داخلكردن به اÆXمن; قلب ß| ورÌ Ô»ال ادخالب فرمودند: ايشان
خدا بندگان به خدمت و خدا خلق به شفقت آن الزمة توحيد, بهمقام رسيدن يعني,
بخندانيم, را مÆمني و كنيم مسخرگي كه است اين به ميكنيم خيال را اين حال است/
بايد مÆمن دل مÆمن/ بشرة و ظاهر درصورت نه است, مÆمن دل نيست/ خنداندن
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يا باال عالم به ه توج به فقط عالم درين دلخوشي شود/ خوش جور هر به شود خوش
است/ گرفتاريها يا كدورتها رفع در  كمك

باشد ظاهري تفريح و گردش براي كه تعطيلي نه اما است تعطيل جمعه خوب,
عوض را زندگاني كه است اين براي بلكه برويم است تفريح جاي كه جاهايي به و
نشانياي به ببنديم/ خدا به دل برداريم, دنيا امور از دل كنيم, روحي زندگاني  كنيم,
جمعه, مخصوص عبادت است/ شده معين نمازجمعه شده, معين عيد جمعه, روز  كه

نماز/ ركعت دو Gبعد و است خطبه دو داراي كه هم نمازجمعه است/ نمازجمعه
طبق و عاقالنه تفريحهاي بلكه شويم مشغول شرع خالف بهتفريح آنكه نه
بهنيكي, بله, بهبدي/ نه شويم مشهور بهخوبي كه كنيم كاري باشد/ ر مطه شرع اجازة
بله, است/ خوب عبادت به قيد و خدا به قيد ولي نيست خوب قيد البته بهمواظبت/
بÇاشد/ خÇودسر انسÇان نÇبايد و بÇود بايد شرع آداب به د مقي ولي بود نبايد د مقي

باشد/ بسته افسارش جايي در و آداب به باشد د مقي بايد نيست خوب خودسري
شÇما كÇه نÇفرمودهانÇد مÇا به بيقيد/ خودسر افراد با باشيم داشته فرق بايد و
نكنيد/ شوخي نكنيد, بازي Âمث حتي نكنيد تفريح نكنيد, تعيش نكنيد, زندگاني
نÇه كÇه كÇاري نكÇنيد, لغÇو كار فرمودهاند اما هست اسالم در نمونهاش اينها همة
رسÇد چÇه ديگÇر نكÇنيد را ايÇن بÇدن, بÇراي نتيجهاي نه دارد روح براي نتيجهاي
ديگÇر خÇيلي كÇه ايÇن دارد, ضÇرر بدن براي هم و روح براي هم كه به كارهايي

است! پل آنطرف
تعطيل جا همه در Hغالب مردم همة است, سيزده روز كه مناسبت اين به فردا
مردم و تهران شهر به انحصاري اين و ميكنند تفريح و ميروند گردش به ميكنند,
مÇا معمولي محيط از غير خداوند كه ميكنند, نگاه خوب يعني, ندارد, هم تهران

دارد: چيزها خيلي دارد, نعمتهايي
معرفتكردگار ورقشدفترياست هر هÇوشيار نÇظر در سÇبز درختان برگ
چون و بيايند/ و بروند كنند, حركت كنند, ه توج نيست/ تا دو يكي, او عنايت
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است مناسب بله, كرديم/ تعطيل هم ما است, تعطيل سيزده, روز در جا همه Áمعمو
نماز همان ميخوانيم/ فرادي× ما را نمازظهر ولي باشيم داشته ديني اجتماعي را فردا
با سيزدهبدرشان هم فقرا¾ كه مايليم ميخوانيم, اختصار به بههرحال ولي بله, است
باشد/ نزديكتر ديانت به و معقولتر يعني, باشد/ داشته فرق مردم ساير سيزدهبدر

اهللا/ ¾شا Öن ا باشد, اينطور نزديكتر, محبت به و حقيقت و ديانت به مراقبتر



وجمعه حج

تمام و داد را ميوهاش آنكه از بعد ميدهد ميوه كه درختي است, معين سال
اين ميدهد, ميوه باز و ميكند استراحت قوا تجديد براي طبيعت نظر از قدري شد,
يك كÇه فÇهميدهانÇد و كرده تحقيق كردهاند, كه حسابي به حاال است/ سال يك
مÇناطق در گÇرفتهانÇد/ اندازه نبوده, هم ساعت كه پيشتر كه است درستي حساب
رو مÇيرسد كÇه آخرش به باز و ميرود بلندي به رو روزها Öفروردين از شمالي
"ميزان" كه پاييز ل او و ل) م ح) فروردين ل او در و برميگردد باز پستي بهطرف

است/ مطابق Hتقريب شب و روز نقطه, دو درين است,
آب ميكنند, آبياري كه آنهايي آبيارها, باغبانها, نبوده, يا نباشد ساعت حاال
يك هرجÇا بله, است, فنجان آن نام و تقسيم طرز گناباد در كه ميكنند تقسيم را
را بزرگ سطل (يك ميگويند "فنجان" را آن دهات, همة و گناباد در دارد, اسمي
آب از پر بزرگ سطل آن در را آن دارد سوراخ يك تهش كه طاسي و ميكنند آب
سطل داخل در شد پر وقتي ميشود, داخل سوراخ آن از آب بهتدريج كه ميگذارند
ايÇنطور بÇه را آب و ميگويند)/ فنجان يك را آن افتاد هروقت ميافتد, بزرگ
براي زحمت نكردهاند, بيشتر دقت كه دهات بعضي كه است اين ميكنند/ قسمت
طاس آن افتاده, خورشيد به چشمشان كه طلوع ل او از بوده هرچه و نكشيدهاند آن
هÇمينطور باز كه صبح فردا تا است تا چند ديدند و كردند قسمت و گذاشتند را
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و هفتاد و صد آنجا دهات از خيلي و بيدخت خود در Âمث ديدهاند كرده, طلوع
و هفتاد و صد يك شبانهروزي ميكنند: تقسيم قسمت اين روي است/ افتاده يكي
در و دارد اصطالحي هم دهي هر حاال ناميدهاند/ فنجان را سطل آن فنجان, يك

اينها/ امثال و شعير و شعر ,Âمث دارند; ديگري نامهاي ديگر جاهاي
آن در فنجانها شمارة كه روز و شب را, روز دو سالي كردهاند كه تقسيمي اين
بهآن كه نبوده, كه ساعتي زيرا است/ ممكن مطابقه, كه است اين براي است, مطابق
دو در و كردهاند/ تعيين فنجانها همين از و گرفت اندازه بتوان و باشد ممكن تقسيم
خريف, فصل ل او يكي را روز دو اين كه است اندازه يك به روز و شب وقت
بÇهطرف رو زراعتها و ميشود خشك و ميريزد برگها كه گرفتهاند خزان, فصل
ل او در هÇم يكي و است جديد كاشت موقع طرفي, از و ميرود نيستي و پستي
چون و ميرود, نمو و هستي بهسوي بهعكس باز كه است ل م ح ل او است, نوروز
قÇرار سÇالشان ل او را آن ميكنند, نمو و شده زنده گياهها و درختها فصل اين در
اسمش و دادند قرار حمل ل او هم را سال حساب مبدأ مينشان, منج و بزرگان دادند/
روز و مÇيكشيد, طول جشنشان و داشتند جشن سيزده, تا و گذاشتند "نوروز" را
داخل كه خواستهاند را نيك چيز همه چون و بوده جشنشان آخر روز سيزده, آخر
هÇم را ايÇن شود, حل اسالم درياي در شود, حل است, وسيع درياي كه دين در
دادهاند نسبت معصوم به اخبار بعض در كه درآوردهاند ديني و اسالمي بهصورت
بوده نوروز بهخالفت, كردند نصب را الم, عليهالس علي, كه روزي فرمودهاند:  كه
نوروز باز كردند, قبول را بزرگوار آن ظاهري, بهخالفت د مجد كه روزي و است
اينكه براي درنميآيد, درست ظاهر برحسب شد مذا كره هم ديگري شب كه بوده
ايÇن تÇرتيب ايÇن به و است قمري سال چهار و سي شمسي, سال سه و سي هر
اينكه بابت از نه كه Á او فهميد/ بايد را معنيش و مقصود پس درنميآيد/ درست
هر كه است اين براي بلكه است موقعش زراعتي حساب و شماست براي نوروز
نه! كنيم, نو را ظاهر لباس اين اينكه نه است/ نو روز باشد نو شما براي كه روزي
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هروقت كنيد, عوض را ماديت و بدن لباس اين نيست/ مهم پنبه و پشم لباس اين
كشور از كه وقت هر بگيريد, خود به ديگري پوست و درآييد پوست ازين  كه
خÇانة آن به كنيد, هجرت ايمان دارالملك به و بياييد بيرون نفس لباس و نفس
است, نوروز و نو لباس گفت, ميشود آنوقت شويد, وارد ايمان بهدرون و ايمان

است/ درست اينطور
و بگÇيرند نÇميتوانسÇتند بÇهحساب را خÇرده حسابهاي ماهها, در هم عرب
كه گذاشتند قرار بهطوري اينرو از بكنند, خوب را شمس تحويل و برجها حساب
و خطنويس نادان, و دانا است, شهر در كه كسي آن است, بيابان در كه كسي آن
آسمان در كه ماه به لذا باشند; يكسان آن در همه غيرعالم و عالم خطنويس, غير
هم اين و ببينند/ ميتوانند مردم همة كه پيدا, است چيزي كه گرفتهاند ميشود, ديده
و روز هÇفت و بÇيست دقÇيق حساب برحسب روزي چند هر در كه است مسلم
اندازة ماه, هم حاال و ميگردد زمين دور سابقين بهقول بنا قمر كه است خردهاي
و چهل و ساعت دوازده و روز نه و بيست شود, ديده بخواهد كه مقارنه تا مقارنه
ماهش دو ساعت, دوازده اين مقارنه, آن تا مقارنه اين از Âاص است/ دقيقه چهار
روز نه و بيست هم را ماه يك و روز سي را ماه يك اينرو از ميشود, روز يك
و مÇيكنند حسÇاب هÇمرفته روي هم را دقيقه چهار و چهل آن ميكنند/ حساب
روز يك هÇم را آنجÇا كÇرد, تجاوز باشد ساعت دوازده كه نصفه از كه هروقت
روز سÇي مÇاه, هفت كنند, روز سي را ماه شش اينكه عوض كه ميكنند حساب

ميشود/
قمري حساب و ميكند فرق شمسي با البته خوب كه است قمري حساب اين
و محرم گاه و رمضان در گاهي نوروز Âمث ميكند, فرق هم تطابق حيث از شمسي و
باشد نيست ممكن شمسي يا همديگر با قمري ماه دو ولي ميشود ماهها ساير  گاه
فاق ات وقت يك در رمضان و محرم كه ميآيد يادت كه گفته مزاح بهطور يكي  كه
اينكه مثل شود واقع است ممكن قمري ماههاي از يك هر در نوروز ولي افتاد?!
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ميكند/ تغيير و هست ماهها همة در لذا ميگردد, دوره
را قمري ماه است/ قمري ماه همين مطابق Öاحكام مسلمين براي كه است اين
ديدن بنابر اينكه بهجهت هست هم آسانتر و دادند قرار بود, هم عرب مرسوم  كه
مÇيبينند, را مÇاه هÇروقت و بگيرند, روزه ميبينند, را ماه هروقت خوب, است/
بهاينكه ندارد هم احتياج و ميفهمد هركسي آنوقت كنند/ افطار و بخورند را روزه
فردا ميگويد ديد, را ماه هركسي شهر, در بيابان, در مردم خود بدهند/ فتوي علما¾
شياع آنكه مگر نگويند; چه بگويند علما¾ چه بگيرند, روزه نبايد فردا و است عيد
ا گر كه برسانند شرع حا كم اطالع به موظفند كه باشند ديده افراد بعض و نشود پيدا
موقع آن در شرع حا كم و ميكند پيدا حا كم براي شياع حكم دادند, اطالع هاي عد
ما اينكه براي بلكه بگويند, نبايد Âاص بگوييم نهاينكه ولي ميكند/ رÅيت به حكم
هاي دÇع ÂثÇم شÇنيديم, هÇم بÇعدها ديديم ه مك سفر در بگوييم/ ديدهايم, خودمان
ممكن ,Âمث نفر ده ديگر جاي نفر, پنجاه ديگر جايي از نفر, صد تهران از مسافر,
حكÇم و بÇبينند اينها از يكنفر يا آنها حاجيهاي حتي آبادياي, دهي, در است
تك بوديم, نفر صد ما ده در اينكه براي چه? براي ندهند; را ه ذيالحج ماه رÅيت
اينكه براي و تنهاييم و تك هم ما حاال بله هم, با بودند نفر پنج آنها و جدا و وتنها
يك جايي, يك به ديد را ماه يكي هروقت كه است اين حقش نباشيم, تنها و تك
ازين است; شده ديده ماه كه بداند بعد و بداند او كه دهد اطالع باشد ن معي كه مركزي
مورد كه باشد مركزي بايد مركز آن و دهند اطالع جا يك به كه است خوب جهت
مÇذهبي اطÇالعات اداره ÖردمÇم شيعه, و مذهبي امور در البته باشد/ مردم اطمينان
بههمديگر و بداند آنوقت دهند اطالع علما¾ از يكي به هستند/ علما¾ اما ندارند,
چه و باشد مبارك ماه چه است رÅيت Öمناط پس نشود/ پيدا اختالف كه دهند اطالع

Åي¹/ لرل افÖطر ي¹وÅللر ÖË Ô¼ كه ه ذيالحج ماه چه ال, شو ماه
اختالف اوقات بيشتر ه مك در ميشود/ پيدا اختالف Hغالب هم ه ذيالحج ماه در
اهل همان (يعني, است تسنن اهل با حق Hانصاف كنيم, فكر ما ا گر كه اختالفي است,
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از ديÇرتر آنجÇا غربÇم HليتÔك اينكه براي اينجايند/) در كه تسنني اهل نه آنجا
ولي نشود ديده ماه اينجا در نجومي بهترتيب است ممكن و است اينجا مغرب
با كمتر قدري يا ساعت دو گويا كنند, مطابقت مصر با ا گر و شود/ ديده ه مك در
هÇم مÇثل سÇال هر نيست, طور يك است, بهتفاوت بههرحال دارد/ فرق اينجا
از بودهاند مسبوق كه آنهايي ما علماي بين در كه است اين ميكند/ تفاوت نيست,
مÇرحÇوم يكÇي بودند, رياضيدان يا نجوم اهل كه آنها از يا قديميها آن از اينها,
زمان اين تا سايرين و دادند را فتوي اين ايشان كه است عليه, رحم¹اهللا حلي, مه عال
هر در كردند/ تجديد را فتوي اين بروجردي آقاي مرحوم باالخره تا نشدند ه متوج
حسÇاب ديÇدن, حكم است, ديدن به محكوم مغربش بالد ببينند, را ماه كه جايي
ميشود, حساب ديدن حكم كرمانشاه در Âمث ببينند كه را ماه (تهران) اينجا است/
كراچي يا كابل براي ببينند, اينجا ا گر ا ام بخورند/ بايد هم آنجا ببينند كه اينجا
جا دو آن اما باشد, هم درست كنند, هم عيد ببينند, است ممكن اينجا نيست/ مناط
عÇيد تÇرتيب كÇه پÇيرارسÇال مثل باشد, هم درست نباشد, هم عيد و باشند نديده
همان بهواسطة و فرمودهاند, اينطور آنها هم, بابت درين كه است اين شد/ اينطور
يكساعت وقت اين در و است ديرتر مغربش آنجا كه است غروب ساعت تغيير
و ماه فاصله است ممكن دارند, كه مكاني بهتفاوت ساعت سه ساعت, دو نيم, و
آنها ميشد/ اختالف سال هر كه است اين شوند/ جدا هم از آنها و زياد خورشيد
بدهند/ خبر آنجا به كه دارند مركزي آخر ÇÇ ميدادند خبر و ديدهايم ما كه ميگفتند
از ميديد نفر يك خراسان از Âمث نفر, يك دهي هر از اما بوديم جمعيتي شيعه ما
نفر, ده كه ميديديم ميكرديم, حساب رويهمرفته هكذا, و ميديد نفر دو تهران
نميدادند اطالع همديگر به اينكه براي نكردهاند عيد معذلك ديدهاند, نفر بيست
عيد آنها كه اختالفي اين بهواسطه و دهند اطالع او به همه كه نداشتند مركز يك يا
را, زحمت اين كه بود/ زحمت اسباب خيلي نميكرديم, عيد شيعهها ما و ميكردند
هÇم چون شدند اميرالحاج كه ايشان بله, را, صدر محسن كند رحمت خدا خوب,



يادنامهصالح 362

دست نÇجوم و هÇيأت و ريÇاضي علوم در كه اين هم و مجتهد هم و بودند خبره
ايشان بله, هست/ هم درست و گفتند خودشان فتواي به آنجا در ايشان داشتند,
در است/ همانطور مكه اهل براي است, مجري آنجا حكم آنجا در كه  گفتند
حاجياي آنوقت نيست/ درست Öمخالفت ديگر آنجاست, حكم ديديم ا گر آنجا
است ممكن بلكه است نگرفته عيد اينكه بهواسطة بدهد به كشتن را خودش و بيايد
نÇديده, كسÇي مÇا از كÇه چه? كه بشود; پيدا اختالف و بدهد به كشتن را جمعيتي

است/ ديده كه ميشود معلوم بكنيم تحقيق هم بعد كه درصورتي
روزه گرفتن, روزه احكام, ميان از است/ شده داده قرار رÅيت به كه است اين
و ماه رÅيت به بله, است, ماه رÅيت به همه اينها غدير, عيد , اضحي× عيد خوردن,

است/ نشاني يك خودش هم اين و است ديدن
معين فصل يك در كه بود خوب كه ميگويند بعضي كه است شده شنيده  گاهي
خواسته خدا كه Á او است: اشتباه يك هم اين ولي نيفتند زحمت به حاجيها كه باشد
خوب هواي در درينجا ما Âمث كه است بيانصافي و باشند مساوات بهطور كه است
گÇرما در هميشه Âمث ما حبشي برادران آنوقت شود معين مان حج براي هميشه
بÇا ÂثÇم سودان و نوبه حبشه, مسلمانند/ آنها مايند, برادر آنها كنند/ حج و بروند
ا گÇر ولي است ما تابستان مطابق آنها زمستان بالد, بعض بلكه دارد فرق اينجا
ميشود/ انجام مختلفه سالهاي در تساوي بهطور بالد همة به نسبت باشد, بهقمري
نوبهاش خودش, قسمت به كدام هر و باشد قمري ماه كه داده قرار اينطور خداوند
فرق را, تشنگي و گرسنگي هم و را, سرمايش هم و بخورد را گرمايش هم برسد/

است/ مساوي و جا يك Hتقريب همه شوند, مساوي همه تا باشد داشته
چندان و امور اين به كار ما بوده? چه لش او چيست, مبدأش حج اينكه اما
هÇرچÇه است, اطÇاعت و قÇبول كÇارمان مÇا نداريم, ظاهريش حكمت و بهاسرار
ميشود معلوم بهطريقي هم اخبار از آنچه ولي كنيم/ اطاعت بايد را آن فرمودهاند,
آيةقرآناست بهموجب آن و ماست پدر الم, عليهالس ابراهيم, حضرت كه است اين
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ل او ابراهيم كه است, ابراهيم شما, پدر تمل اين ;1 Ò âoاه بÖر× ا ÖمÔكâبي ا ¹َّل م ميفرمايد:  كه
يا سرياني زبان به حاال گذاشت; بزرگوار آن كه است نامي اسالم ناميد/ مسلم را شما
كه را لفظي اين گذاشت را اسم اين او بود زباني هر به نميكند, فرق بود, عبري
است, پدر هم پدر پدر و است امت پدر پيغمبر هرحال به باشد/ مسلم معني مطابق
بود ما باطني و ظاهري پدر كه بزرگوار آن بههرحال است/ پدر هم اين بنابراين
حكمتهاي و خدا قدرت و شود معلوم بعدي آثار اينكه براي خدايي امر برحسب
يك در ببرد كوچكش شيرخور بچه با را هاجر كه شد مأمور شود, معلوم خدايي
بود كاري اين بگذارد/ آنجا در و جمعيتي نه و آبادي نه و باشد آب نه كه بياباني
خدا پيغمبر كه ميآيد ما بهنظر دور خيلي هم ظاهر برحسب كرد/ بزرگوار آن  كه
ميبينيم حاال ولي كند ظلمي يا ي تعد Ç باهللا Ôياذ لع ا Ç چنين اين بكند, كاري همچنين
دنÇيا مسÇلمين هÇمة كÇه انÇداخÇته راه دنÇيا در بازياي چه كرد او كه كاري همان
حضرت بهياد و اوست بهياد يعني, خدا براي اينها همة آنجاست/ به هشان توج
خÇداست/ امر اطاعت بلكه نيست تقليد اين و الم, عليهماالس اسماعيل, و ابراهيم
كه تشنگي آن پس كردند/ آنها كه را كاري آن ميآيد بهياد عمل اين بهواسطة ولي
كه را جايي همان بايد حاال نرفت/ بين از آن اثر افتادگي, آن و دادند اسماعيل به

رفت/ آنجا به نداشت, آب
سنگ ديد و آنجا رفت است, آب كرد فكر و ديد را سنگ دور از هاجر بله,
آنجÇا و آمÇد نظرش به آب باز كرد, نگاه آنطرف به است/ سنگ برق است,
مÇردم همه اين بايد حاال نكرد/ پيدا و رفت مروه و صفا بين مرتبه هفت رفت,
فكر درواقع و بروند مروه و صفا بين را مرتبه هفت اين آنجا در و بروند, عادي
امر, اين بهواسطة هم خداوند و نبود بيهوده و داشته حكمت كار اين اينكه به  كنند
در هÇمينطور و داشت/ را نتيجه اين او امر اطاعت و او امر گذاشت/ اثر آن در
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يا شد جاري آب بود, ساييده زمين به را پا و بود گذاشته را ه بچ اين كه آنجايي
است/ ماليده زمين به پا تشنگي, از سستي, و ضعف حال در ديد آمد, كه بعد آنكه
آب اينجا شايد كه گفت است, شده پيدا رطوبتي و ماليده زمين به را پايش پاشنة
كمكم آب اين آنوقت شد/ پيدا آبي و كرد پس سنگي با يا و دستش با و باشد
كشيد مرزي يعني, كشيد; پل ما قول به كه برود بيرون ميخواست و كرد جوششي
و بردارد آن از بتواند كه بماند آب اين كه ريخت جلويش خا ك, خودش دست با و
خيال به همينطور كه هاجر و برود, ميخواست آب گفت/ "زمزم" را آن و بخورد
بÇراي حÇاال كÇه زمÇزم چاه شد اين زمزم, گفت: ميزد, حرف خودش با خودش,
جاي اينجا چون ميشود, برده آب اين از دنيا همة به مسلمين طرف از استشفا¾,
اسماعيل حضرت است, شده پيدا بزرگان از نفر يك پاي پاشنة از كه است آبي

آله/ و عليه صلياهللا ما, پيغمبر جد پيغمبر,
است ل فصÇم خيلي كه نيست موقعش حاال كه گرفته قرباني از همينطور و
قÇرباني/ و Çني× م و عرفات رفتن تا منبر) روي است عاظ Ôو آقايان با ديگر (آنها
بÇراي كه رسيدند يكديگر به ا حو و آدم آن در كه است نهم روز در هم عرفات
شناختند را يكديگر و رسيدند هم به آنجا در باشد, نهم روز كه عرفه روز دعاست/
يادبود Hتمام درواقع است/ برگرفته در هم را همانجا و دارد ا حو و آدم به اشاره  كه
عبادت خودش گذشته, بزرگان دين, بزرگان ياد كه گفت ميتوان اينجا از كه است
در كه فرموده هم امر عبادت اين مطابق فرموده, تصديق خداوند اينجا پس است/

كردند/ عبادت و شناختند را يكديگر آنجا
هÇم كسي آنجا در ا گر حتي كه است شده معين دعا ما براي عرفه روز در
وقتي هم, را چيزي هر و است, ه توج يا دعا براي باز نباشد, هم عرفات در نباشد,
كه نداريم كار ما كنيد; دعا جمعه در كنيد, عبادت را جمعه فرمودند: ,Âمث فرمودند;
است, امر باز باشد, نداشته كه هم طبيعي اثر نه/ يا دارد طبيعي اثر آن آيا ببينيم
اثر او س فن داد/ قرار همان در هم اثر داد, قرار عيد را شنبه موسي حضرت چنانكه
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دبار ا ادبارش Öشتر> بفرمايند: ما پيغمبر جانشينان يا ما پيامبر كه وقتي ميدهد/ قرار
دارا شتردار, نفر يك كه ميآيد شتر در دبار ا اثر اين است/> ادبار هم اقبالش است,
فÇرمايش در اثر اين است/ افتاده جلو Hواقع ديگر نفر Öاقبال اثر بر ولي نميشود
آن مÇقصود البÇته نيست/ خوب يعني, است; مكروه است, مكروه قصابي است/
نه و بكشد گوسفند گاهي كه كسي نه باشد قصابي داÄمياش شغل كه است  كسي
پيدا چيزي قصابي از قصابي هيچ ولي ندارد/ اشكال فروشي گوشت فروش,  گوشت
س فن اين اثر چيست? اين باشد/ كرده پيدا دارايياي و باشد مهم كه است نكرده
اين ميكند, توليد اينجا در را اثر اين بزرگ, شخص يك قوي س فن است/ بزرگ
مذا كره درينجا هم مرتبه چند كه قضيهاي همان در خوب, ميكند/ پيدا او در را اثر

/12 آية حاقه, سورة /1

عÇلي, بÇهقولي بÇنا شÇد, وارد 1 Õ¹يÇ اع و× Õن ÔذÔا ا × Òz عÇت و آيÇة كÇه آني از بعد است, شده
بÇعضي دهÇد/ قرار مرا گوش , Õ¹ي اع و× Õن ÔذÔا كه كردم عرض من ميگويد: الم, عليهالس

وشÇگ ) ¹يÇ واع Õن ÔذÔا كÇه خواسÇتم خدا از من ياعلي, كه فرمود پيغمبر كه ميگفتند
اين پيغمبر كه روزي آن از ميفرمايد: الم, عليهالس علي, باشد/ تو گوش نگاهدار)
س فÇن اثÇر چيست? اين كنم/ فراموش كه نشنيدهام را چيزي من كرد, را فرمايش
سÇهل هÇم آن حاال, است/ آله, و عليه صلياهللا د, محم قوي نفس است, محمدي

است/ طبقه به طبقه بهدرجه, درجه همينطور بله باشد,
آني از بعد بود, مذا كرهاش هم ديگري شب كه ديديم هم را حسيني س فن اثر
نكرده معين خودش براي جانشين هنوز و برود ميدان به خواست بزرگوار آن  كه
دنÇيا از جانشين تعيين بدون خدا ت حج كه ميدانستند بيت اهل تمام چون بود,
زمين روي كه ميدانستند و بودند ه متوج بودند, مسبوق بودند, بره Ôخ آنها نميرود,
كÇه مÇيديدند و بود نخواهد خدايي ت حج بدون و نميشود خدا ت حج از خالي
نخواهÇد كشته هم حسين كه بودند مطمÃن ازينرو است, نكرده معين حسين(ع)
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سفر در آخر, وداع تا بمانند حال درين اينها كه خواست هم بزرگوار آن خود شد/
خواست هم را زنها و الم, عليهالس اد, سج حضرت چادر به آمد حضرت كه آخري
برگشتن از بعد كه داد دخترش فاطمه به بهقولي و نوشت چيزي آنها حضور در و
بيمارش فرزند كرد, معين را خودش خليفة آنها پيش در و الحسين بن علي به بدهد
اينها موقع اين در كرد/ معين را او موقع آن در بود, آمده بههوش حال آن در كه را
بÇود, نÇزديكتر كÇه كسÇي آن بÇهخصوص اينها, است/ رفتني Öحسين كه فهميدند
تا حضرت خواهر كبري زينب بله, بود, غيرمعلمه عالمة بود, داناتر بود, فهميدهتر
يعني, شد; بيهوش و افتاد زمين به و زد صيحهاي حال در ديد, را قضيه اين و شنيد
به بود هرجور به حضرت بعد كه است اين رفت/ دستش از برادرش ديگر فهميد
فرمود: خواهر به الم, عليهالس حسين, نشست/ و آمد بههوش او و آوردند حالش
نوة فاطمهاي, دختر علياي, دختر تو هستي? كسي چه كه ميشناسي را خودت تو
مبادا : Ôيطان الشَّ ك مÖل ß ßM Ú Ôé ه Öذي ال كن; صبر باشي, ازين باالتر خيلي بايد تو پيغمبري,
براي آرامشي و كرد تغيير حالش زينب ببرد/ را تو صبر و دهد فريب را تو شيطان
بهقدري يعني, ي; Ö
 ص Öنع Ô
 الصَّ ز جÖعي Ø� ح Ô ß
اص س كرد: عرض برادر به و شد پيدا او
بود, حال اين به كه آدمي همين سپس گردد/ عاجز من صبر از صبر كه كنم صبر
است اين كن/ صبر اص
ي; فرمود: و گذاشت سينهاش روي دست كه شد اينطور
ما بهنظر شنيدهايم بس از كرد/ ر تصو نميتوان Hواقع كه رسيد بهجايي كارش  كه
اين با كه كرد ر تصو نميتوان اال و مينمايد كوچك و است شده آسان قدري يك
ساعت يك اينكه باالتر و بدتر همه از ببيند, زن يك روز يك در كه مصيبت همه
عيبها همه داراي و متقلب قسي, خبيث, بدذات, جنسهاي جور چه اسير بايد ديگر
حفظ و باشد اينها سرپرست بايد كه سپردهاند او به را همه ديگر, طرف از بشود/
گفت: مصايب اين همة وجود با كه است اين كند/ اداره را اينها و باشد او با آنها
حال همين با كه رسيد بهجايي كارش و صبرم, از شود عاجز هم صبر كه كنم صبري
چÇيزي يك و كÇنيم تÇعريف كÇه نيست ما مال و است بزرگ خيلي حرف (اين
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استقامت و ثبات آن نميتواند بشري هر كه است موضوعي كنيم, درست برايش
آنها, روحي اقتدار كه ميكند تعيين اين و است خارج بشر طاقت از باشد, داشته را
بدن بود بههرجور و آمد زينب بود/) درجه چه و حد چه تا مردانشان و زنهايشان
ما از را كم قرباني اين خدايا گفت: و گرفت دست روي به و شناخت را برادر ر مطه
در اين است/ بزرگتر كنيم ر تصو هرچه از است/ بزرگي حرف خيلي اين كن/ قبول
او, س فن حسيني, نفس ت قو گذاشت, سينهاش روي كه حسين دست چيست? اثر
س فن آن در اثر اين اوست, در اثر اين كه است اين كرد/ اثر اينطور كه بود او م د

اوست/ فرمايش و او گفتة و او
او امر اثر داد, قرار جمعه دربارة آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه اثري اين پس
جمعه بهظاهر, دارد? اشكالي چه جمعه اال و دارد را اثر اين او امر است, اينطور

روزهاست/ باقي مثل هم
حمام در ابوعلي شيخ با ابوالخير ابوسعيد سلطان ميگويند: كه است حكايتي
از و جسماني بدن, كه داشت خدشه جسماني معراج دربارة ابوعلي شيخ و بودند
و ميآيد پايين بيندازند را آن ا گر و برد باال نميتوان را خا كي جسم و است خا ك
بÇا بÇاب دريÇن و داشت خدشه خودش خيال به را اين برود/ نميتواند بهباال رو
را آن بÇود, دسÇتشان حمام طاس هم ابوسعيد سلطان كرد/ گفتگو ابوسعيد سلطان
چÇه براي اين شيخنا گفتند: ايستاد, زمين و سقف بين در طاس و انداختند بهباال
س فن ت قو گفت: بيايد?! پايين بايد و است ثقيل جسم كه هم اين است? ايستاده
اين ميتواند ابوسعيد س فن ت قو بيانصاف فرمود: است/ داشته نگاه را اين ابوسعيد
ابوسعيد نفس از كمتر آله, و عليه صلياهللا محمدي, س فن ت قو آيا بكند, را  كار
و دارد اثر او, نفس ت قو پس ميتواند, او البته بكند?! را كار آن نميتواند و است
كاري همه ميتواند او و دارد قيت خال رشتة عالم اين در دارد, قيت خال عالم درين
در و است عيد شنبه كه فرمود موسي× حضرت كه فرمايشي را, اثر اين پس بكند/
فرموده خود ا گر هم مريم بن عيسي حضرت داد/ قرار شنبه در نكنيد, شكار شنبه
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دادند/ قرار را يكشنبه هم, حضرت اوصياي واال باشد
جمعه در اثر آن پس داد, قرار را جمعه روز آله, و عليه صلياهللا ما, پيغمبر
اسمش ابتدا¾ در آن و است/ عه Ôم Ôج سوره بهنام هم سورههايقرآن از سورهاي است/
بهنام شد روز آن در اجتماع كه آن از بعد گويند/ "آدينه" فارسي در كه بود روبه" ع"
حاال, شد/ معين نمازجمعهاي و شد تعطيل نيز روز آن اسالم در و شد معين "جمعه"
و فÇضيلتها و اثÇرها هÇمچنين بÇا روزي هÇمچنين كه كرد بايد چه فانه متأس Hواقع
رفته در شيعه ما دست از كردهاند, معين احاديث و اخبار در آن براي كه ثوابهايي
نمازجمعه ما پيش در ما سني برادران دارند, تسنن اهل Âاق را ظاهرش باز است!
دارند را جمعه ظاهر صورت اندازهاي تا سنت, اهل كنيم! تماشا بايد ما و ميخوانند
هم وعاظ آقايان شما است/ ف تأس جاي خيلي خيلي اين و نداريم هم را آن ما ولي
در آخر خطبة در علي(ع) بن حسين حضرت كه دهيد تذكر مردم به منبريد اهل  كه
يا بگيريم انشا¾ را آن حاال جماعت/ و جمعه به نشويد موفق ميفرمايند: عاشورا¾
و جمعه ديگر ما جماعت, و جمعه به نشويد موفق يا و شد نخواهيد موفق اخبار,

ي ودÇÔن ا اذ× مÇيفرمايد: خÇدا دريÇنجا Á او نداريم, باشد, بايد كه آنطوري جماعتي

/9 آية جمعه, سورة /2 و 1

نه يعني, شد بلند صدا (حاال شد بلند صدا جمعه روز در نماز براي وقتي ;1 ̧ ل×و للصَّ
اين به بروند, جمعه بهسوي رو مردم همة جمعه, براي گفتند وقتي اذان) صداي
خريد و خدا ذ كر به كنيد عجله هم شما ;2 عÖيب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف بروند, عبارت

است/ ثاني نورعليشاه آقاي حضرت ايشان منظور /3

ذ كر نوشتهاند, كه مطلبي نÔه آن در آقا3 مرحوم كه اينجاست وا گذاريد/ را فروش و
بايد فقرا¾ و ظهر تا است تعطيل Hكليت براي بلكه فقرا¾ براي جمعه روز كه  كردهاند
حاال تشريع/ نه است اسالمي دستور بيان كه نماز از بعد تا باشند مشغول عبادت به
كنيد تعطيل شما نشود, خوانده نمازظهر تا هست/ كه نمازظهرش نيست, نمازجمعه
امÇر بÇالمواضÇعه ولي نفرمودهاند حرام نيست/ خوب فروش و خريد و معامله و
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اسالمي حكم بيان چون باشد كه هم بالمواضعه بلكه نگيريد, ايرادي كه فرمودهاند

و شريفه: آية ظاهر استناد به هم معامله حرمت به فتوي× ولي ندارد/ اشكالي است,
جÇاها بيشتر در اينكه با نيست اينطور فانه متأس باز ولي ندارد اشكالي عÖيب Öوال Ôر ذ

شد: صحبت اين هم ديگري شب  گفتيم;
زيÇرا برويد; زودتر گفتيم: پنجشنبهاي روز در سفرها, از يكي در نجف در
موضوع باز هم اين (خوب بخريم كفن براي يماني بÔرد بخريم, كفن ميخواستيم
انسان ميكند, تربيت را انسان و است مستحب كه چيزهايي از يكي است, ديگري
سفر در چه باشد همراهش كفنش هميشه كه است اين مياندازد, مرگ ياد به را
ميخواستيم هرحال به باشد/) حاضر مرگ براي حال هر در و حضر در چه باشد
ببريم/ و بخريم بودند, كرده والدهام كه سفارشي براي و خودمان براي يماني بÔرد
بÇاشد?! بسته چه براي گفتند: است/ بسته دكانها در فردا كه بخريد برويد  گفتيم:
و بÇبندند بخواهند ا گر گفتند: است/ بسته دكانها و است جمعه فردا آخر,  گفتيم:
اندازه اين ولي ميشود/ جمعه همه معاملهها نميشود, معاملهاي كه نكنند معاملهاي
و جمعه موضوع همين مجلس چندين در هم سفر هر در اينكه به خشنوديم باز
تÇفاوت و كÇرده اثر نيست, بياثر كه ميبينيم حاال و شد مذا كره موضوع همين

كند/ تغيير ه روي به كلي اينكه نه ولي كرده مختصري
ديÇدن و عÇبادت براي شود خوانده نماز كه ظهر تا جمعه روز كه است اين
ايشان چون معامالت/ براي نه شده, معين عبادت براي است/ شده معين يكديگر
آيÇه دريÇن هÇم خدا كه است مجيد قرآن استناد به نيز آن و فرمودهاند مرقوم هم
فايده هم همهاش ا گر كند جمعه ظهر از پيش كه معاملهاي هر مÆمن لذا, ميفرمايد,
بعد خداوند چون باشد بعدازظهر ا گر و بود خواهد بيبركت است, بيبركت باشد,
است داده اجازه كنيد, روزي طلب و زمين روي در شويد منتشر ميفرمايد: نماز از



يادنامهصالح 370

/10 آية جمعه, سورة /1

هÇمان در يÇعني, جÇمعه بÇعدازظÇهر كÇه است اين /1 اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔوا و معامله: به
ما ولي باشد/ داشته هم بركت كه كرد معامله روز پنج بهقدر ميتوان يكساعت
آن البÇته كÇه كنيم معامله مردم, ه توج و هياهو و جمعه جمعيت وقت در مقيديم
بگوييم نبايد هم را اين حاال است/ بيبركت معاملهاش ظهر از پيش است, بيبركت
اينطور است, تجربه روي هم باز ولي است, حكم جز¾ نه است, تجربهاي تنها  كه

ميبينيم/
و داده قÇرار مكÇه, كÇارهاي و مكÇه در هÇمينطور را, اثÇر اين خداوند پس
او بر حج كه كسي حج در ;Âمث دارد; اثر و است همينطور هم پيغمبر فرمايش
يكي حاال دارد/ بركت باز برود, ا گر و ميآورد بيبركتي Hغالب نرفت, و شد واجب
آب كه نبود حاال مثل كه وقتها آن اينكه بهواسطة كنند) خيال هرجور (به ميگفت
خيلي كه حاال باشند, عربها آن اسير Hتقريب و ميخريدند مشك آب بايد و باشد
عÇادت بÇخرد مشك آب كه آدمي ميگفت: ولي هست, جا همه و شده, آزادي
يكي ميكند/ پيدا بركتي جهت اين به بعد و ميشود صرفهجو ديگر اين و ميكند,
طباخي به عرب حملهدارهاي كه ميگفت همسفري شهيد آقاي مرحوم سفرهاي از
بيشتر برنج از داد اهللا حاج ميگفتند: داد اهللا حاج مرحوم يعني, داشتند; ايشان  كه
بركت هم آن بدون بله, كند/ بركت كه كن, طبخ بيشتر برنج از كند, بركت كه بريز
ما كه است اين داريم/ هم مثالهايي حاال كه شده ديده چيزي هر در است, شده ديده
ديÇده جورها ازين خيلي هم حاال همين در بگذريم, چه و چي و كي و كتابها از
اوصياي و آله, و عليه صلياهللا است, محمدي س فن اثر چيست? اثر اين ميشود,
آنكÇه بÇا است, پÇيغمبر فرمايش اثر همان د, محم بن جعفر فرمايش اثر د/ محم
واال درآمده دهان آن از و زبان آن از است/ محمدي س فن اين است, صادق جعفر

است, د محم بن جعفر خودش, زمان د محم اينكه براي نميكند/ فرق است يكي
اوست/ آيينة اوست, نماينده همان است/ صادق جعفر امام



تعطيلجمعه

اسالم در فراغتي/ جشني, تعطيلي, روز دارند, تعطيلي روز يك مذاهب همة
بروند و كنند ترك را كار اينكه نه ميكنند/ تعطيل عبادت براي كه است جمعه هم
و سياحت و گردش آنجا و قديم اللهزار خيابان :Âمث كوچه و باغ به شميران, به
بيكاري براي روز يك پس ميشود, خسته روح نيست/ صحيح اين كنند, تفريح
پسنديده بشود, تحصيل طرز در تبديلي و تغيير ا گر فقه در علوم, در حتي است/
يكي فارغترند, ميفهمند, بهتر قدري يك است راحتتر نباشد, نوع يك ميباشد/
ا گر بروند/ باغ به Âمث منزل اين از كه نيست اين هم تغيير است/ تغيير براي هم
آن درست بلكه نيست/ تغيير اين كنيد, عوض را كار شكل كنيد, عوض را شكلش
روز يك اين دهند/ قرار روح مال هم روز يك بدن, مال را روز شش اين كه است
بÇراي روز شش آخÇرت, بÇراي روز يك باشد/ دنيا براي روز شش و خدا براي

دهند/ قرار خدا وجهة براي را روز يك اين و بدن و  گردش
جÇايي در خÇدا اينكه نه است, خدا خانة فرمودند, را مسجد Âمث كه هم اين
خÇانه, آن در كÇه بدهيم تخصيص خودمان كه خانهاي دارد, الزم جايي يا است,
خÇدا خÇانه خÇودمان براي است, شده داده تخصيص خدا براي كنيم, خدا عبادت

ع ض Ôو تÖيب ل وا انَّ ميفرمايد: مكه دربارة كه است مباركه آية معني اين به ميشود/
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/96 آية عمران, آل سورة /1

در كه است همان مردم, براي است شده گذاشته كه خانهاي ل او ;1 ¹َّكب ب ي âلَّذل اس×لنل
آنجا/ در ازدحام و اجتماع معني به است, مكه ¾اسما از اسمي هم بكه است/ بكه
را معني اين ا گر كه اهللا" "وضع نميفرمايد شده, گذاشته كه جايي اولين اين حاال
بÇراي را روز آن يعني, شده; معين خدا براي كه است بشري وضع معني بگيرند

دهيم/ تخصيص عبادت
مÇباركه آية كه همانطور يعني, دادند/ قرار عبادت براي را جمعه روز شبانه
عبادت براي كه است نمازجمعه است/ نمازجمعه جمعه, مخصوص عبادت است,
ما فانه متأس ولي است/ رسيده زياد خيلي فضيلتش Öاخبار در كه شده, داده اختصاص

ميباشد/ قمري 1381 سال به مربوط بيانات اين /2

علما¾ نيست2/ كار در نمازجمعهاي محروميم, زمان اين در دوره, اين در شيعهها
آن در علي(ع) بن حسين حضرت كه است اين نداريم/ را نمازجمعهاش اما داريم,
و مÇيكشيد مرا ميفرمايد: عمرش, آخر لحظات در وداع, آخرين سفر, آخرين
نمازجمعه به نشويد موفق ميكنيد, روز سياه ميكنيد, سياهبخت را خودتان درواقع
اصطالح به است; نفرين باشد, كدامش هر شد, نخواهيد يا نشويد موفق جماعت/ و
خÇطاب نÇمازجÇمعه, دربÇارة بÇاشد, مÇعنيش هÇر بÇاشد, اخبار يا باشد انشا¾ نحو,
فانه تأسÇم هم باز ولي نشوند/ موفق و بشوند نبايد موفق آنها كه بود بهدشمنانش
عاي اد كه خودمان شيعهها, ما دربارة كه است كدورت و حزن و افسوس خيلي جاي
و ميشود, مأيوسي اسباب خيلي و است شده مستجاب اينكه مثل ميكنيم, پيروي

ميشود/ پيدا مأيوسي كنيم, دقت خوب ا گر
است مطالبي يكي دارد: خطبه دو شوند, حاضر آن در همه بايد كه نمازجمعه
هم يكي و ميشود ذ كر اسالميت براي اسالم عالم در و است الزم مردم براي  كه
از مÇا كÇه گÇفتيم بÇيايد, پÇيش كÇه اوضاع اين از پيش وقتي يك كه ميشود دعا
يÇوسف بÇن اج حج نطقهاي اندازة به منبرشان Âاق كه هستيم راضي منبريهايمان
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باشد! داشته فايده ثقفي
كÇه است قÇرآن آيÇة است/ رفÇته بÇين از ايÇنكه مÇثل نمازجمعه حال هر در

/9 آية جمعه, سورة /1

ندا كه وقتي ;1 عÖيب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ ع Ôم Ô Ö	ا م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ ي ودÔن ا اذ× ميفرمايد:
نماز يا شود گفته اذان (نميفرمايد: جمعه روز در نماز براي شود بلند فرياد شود,
خÇدا/ ذ كÇر بÇه بشتابيد كنيد, سعي شد, بلند كه نماز نداي نماز, اعالن شود), بهپا
شÇهر مÇردم Âمث دور, دور حتي دور, جاي از بروند, نماز براي باشد بنا وقتيكه
جاي يك به كنند حركت كنند, ا مهي بايد را خودشان صبح از بروند, بخواهند تهران
جمعيت چون بيابان به يا سمت آن به شهر سمت اين از است, نقطه يك ني, معي
لذا ندارنÇد, جا جمعيت آن براي هم جاها غالب بروند/ همه بايد و ميباشد زياد

بيابان/ به ميرفتند
است اين دارد كه فرقي دارد/ حكم يك احكام, اين در نمازجمعه و عيد نماز
سال چند نماز/ از پيش نمازجمعه در و است نماز از بعد خطبه دو عيد, نماز در  كه
نماز كلكته در افغان پادشاه خان حبيباهللا كه بود نوشته روزنامهحبلالمتين در پيش
جÇاي هÇمه از و خوانÇد خواهم نماز فطر عيد روز در كه كرد اعالن پيش خواند/
بÇه رفتند است/) پا كستان ¾جز بيشترين حاال كه روز آن (هندوستان هندوستان
برادران كه اينها كه است ف تأس اسباب Hواقع حاال عيد/ نماز در شركت براي آنجا
اين Hواقع باشيم! نداشته ما و باشند داشته را جمعهاي ظاهر و باشند موفق هستند ما
كه شما خوب كه ميگفت يكي نميخوانند/ ما علماي كه است ف تأس جاي خيلي
نميكند, فرقي ي, جد يا بهشوخي نميخوانيد? خودتان چرا ميكنيد, تأ كيد اينقدر
آقايان كه را نمازجمعهاي ا گر كافريم, نميخوانيم, را نمازجمعه كه حاال كه  گفتيم

ميشويم! كافرتر خيلي ديگر كه بخوانيم ما آنوقت نميخوانند حاال
كÇنار را مÇعامله شÇد بلند كه نماز صداي ميفرمايد: دارد/ اثر البته نمازجمعه
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است, نماز مقصود كه خدا ذ كر به كنيد شتاب كنيد, عجله و ( عÖيب Öال وا Ôر ذ و) بگذاريد
را خودشان برسانند بيايند, سر اين به بخواهند شهر سر آن از بروند/ بايد نماز براي
نÔه آن در آقا مرحوم كه است اين /Âمث صبح ل او از زمستان, روزهاي Hخصوص
يعني, بالمواضعه; فرمودند ننوشتند, را شرعيش عنوان فرمودند, مرقوم كه مطلبي
صداي ميفرمايد: چون نكنيم/ كار را جمعه روز كه است فقرا¾ و خودمان بين قرار
خوب معامله نماز, از بعد تا صبح ل او از نماز, از بعد تا جمعه روز شد, بلند كه نماز
دارد/ ضرر باشد, داشته هم نفع ا گر Hغالب و آن, از شده نهي است, عنه Õنهيم نيست,
در است/ بÇرعكس و رفتهايم اشتباه به كه است موضوعاتي از يكي هم اين
كÇفن ميخواستيم و كنيم/ حركت شنبهاش ميخواستيم نجف, در سفرها از يكي
بايد هميشه كه است چيزي هم كفن كه بگوييم شد, برده كفن اسم كه حال بخريم,
بÇا كÇفن هÇمينطور, هÇم سÇفر همين رفتم, كه سفر هر خودم, االÐن باشد/ همراه
حاضر مÆمن, انسان بايد هميشه يعني, نيست, معلوم خوب, است/ همراه لوازمش
آنجÇا در ميخواسÇتيم هرحال به باشد/ داشته آماده هرجهت از را خودش باشد,
نÇخواهÇيد فÇردا كÇه بخريد برويد است, پنجشنبه كه امروز گفتيم: و بخريم  كفن
يكي است/ بسته دكانها و است جمعه فردا آخر گفتيم: چه? براي گفتند: توانست/
كه معامله كنند/ معامله كي پس نكنند, معامله جمعه ا گر گفت: نجف اهالي همان از
بÇاشيم? اينطور بايد بگويد, اينطور بايد مسلمان آيا ميشود/ جمعه روز بيشتر
باشد/ تعطيل ظهر تا دنيا كارهاي بايد جمعه بههرحال ولي نيست كه حاال خوب
بعدازظهر نيست/ خوب معامله جمعه, روز كه فرمودند مطلب نÔه آن در آقا مرحوم
آيÇه اين در خدا چون هم Hغالب و ميخواهيد هرچه كنيد, معامله غروب تا جمعه
كنيد/ روزي طلب شد, خوانده نماز شديد, ق متفر كه وقتي ميفرمايد: و داده اجازه

ندارد/ بركت جمعه ظهر از پيش ولي دارد/ هم بركت البته كرده امر خدا چون
از الم, عليهمالس ه, مÄا از زيادي اخبار جمعه دربارة است/ مهم خيلي نمازجمعه
مراقب بايد كه است زياد جمعه تمجيد و رسيده آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, خود
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بÇين از شÇيعهها ما Hتقريب كه نمازجمعه و جمعه روز و جمعه شب دربارة باشيم/
كه داشتهاند معمول اينطور هم سابق از بزرگان امر برحسب فقرا¾ ولي بردهايم/
نفري چند باشند, كه هرجا دادهاند/ خدا بندگي و بهعبادت اختصاص را جمعه شب
ما, مثل فكر كم Hتقريب و باشند تنبل ا گر حاال كنند/ اجتماع بنشينند, هم با باشند,  كه
هرچه و خواستند هرچه بنشينند, ساعت پنج ساعت, سه ساعت, دو به خوب خيلي
بيدار صبح تا سابقين اشخاص از خيلي خوب, كه داشتند تي هم هم ا گر و ميتوانند,

بودند/ مشغول ه توج به بودند, مشغول عبادت به بودند,
حال باشد, داشته توبه حال كند, ه متوج را خودش كه است اين عبادات ل او و
صادق, حضرت خدمت كسي كه دارد استغفار ذ كر دربارة كه باشد داشته استغفار
فÇرمودند: حÇضرت خÇودش/ گÇناهان از كرد سÆال و آمد يكي بود, الم, عليهالس
كن/ زياد استغفار فرمودند: است, نشده باران كه گفت و آمد ديگري كن/ استغفار
كرد, شكايت ضعف از يكي كند/ استغفار فرمودند: ندارد/ اوالدي اينكه از ديگري
ايÇن كÇنيد/ اسÇتغفار فÇرمودند: نÇدارم/ پسر گفت: يكي يا كنيد/ استغفار فرمودند:
شما كرد: عرض حضرت خدمت و چه?! يعني گفت: خود پيش شد, خسته شخص
خدا كه آيهاي خواندند, را آيه حضرت فرموديد? معالجه دوا يك به را دردها همه

/(52 آية هود, (سورة بارد رحمت شما بر آسمان از تا كنيد, توبه او درگاه به و طلبيد آمرزش خدا از /1

آن يا آيه, آخر تا 1Gار ر× Öد م ÖمÔكÖي ل ع ¾ ×Ê Ú»ال ل س ÖرÔي هÖي ل ا تÔوبÔوا Ú Ôj بَّكÔم ر وا ÔرفÖغت Öاس ميفرمايد:

تا است آمرزنده بسيار او كه كنيد توبه خدا درگاه به :Gار ر× Öد م ÖمÔكÖي ل ع ¾ ×Ê Ú»ال ل س ÖرÔي Gار×ف غ كان Ôنَّه ا ÖمÔبَّك ر وا Ôرف Öغ ت Öاس /2
/(11 و 10 آيات نوح, (سورة بارد رحمت شما بر آسمان از

است2/ الم, عليهالس نوح, قصه درباره باز كه ديگري آية
مذا كره پيشتر و شد گفته كه همانطور استغفار, ولي است/ استغفار آثار اينها
ايÇن اسÇتغفار ليه, ا اتوب و Øèر اهللا ÔرفÖغت Öسا بگوييم: كه است اين نه بود) (ديروز شد
بهقول كه است اين نه گناه بياورد/ بهنظر را خودش گناه باشد هرجور انسان كه است
خيلي گناه هم جلبي و دزدي بهغير نه, باشد/ لبي ج و دزدي دهاتي, بهعبارت مردم
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كه است ربا Âمث باالتر اينها از و لبي ج و دزدي مثل ظاهري گناهان همين است/
اعالن نكرديد, ترك ا گر ميفرمايد: كه اندازهاي به است, ربا گناهان, موارد از يكي

/(279 آية بقره, (سورة هÇول Ôس ر و اهللا ن م ب Öر Ò ßM نÔÇوا ذÖاف لÔوا عÖفت Ö Òn Öن اف /1

داراي Âمث كه ميخواهيم ما آنوقت نيست, شوخي بدهيد1/ رسول و خدا با جنگ
اعالن دهد, ريزش ما بر را خود باطن و ظاهر نعمتهاي خداوند كه باشيم مقام اين
خدا از وقتي اينكه اميد و باشيم داشته انتظار و باشيم داده رسول و خدا با جنگ
تا و باشد افسرده انسان از مÆمني ا گر فرمودند: اينكه يا كند? اجابت را ما بخواهيم
آن خوب كه ميگويد يكي فرمودند حتي ( كه نكند رفع طرف اين خود روز سه
ظالمم, من نفهميدم, بگويد مظلوم پيش برود ظالم ميفرمايند: كرده, ظلم شخص
افسرده را مÆمني ما حاال خوب, ميرود/ انسان از ايمان ميشود/) تمام ديگر اين
هÇمة كÇند اجÇابت خداونÇد كه باشيم داشته اميد ميتوانيم و رواست آيا  كردهايم
مÆÇمني بÇه تجاوزي و ي تعد ا گر يا را?! ما خواهشهاي را, ما دعاهاي و عرايض
البته همه اينها برديم, چيزي او از كرديم, اذيتي داديم, فÔحشي نكرده خداي  كرديم,
بايد كه است اخالق البته آن از باالتر است, ظاهري گناهان همه اينها است/  گناه
هر گفتن, من بستن, خود بر يعني, تكبر; انانيت, حال كينه, و حقد حال حسد, حال
اين باالتر كند/ خارج خودش از را اينها خودبيني) يعني, گفتن; (من باشد شكلش
دارد/ ملحوظ را او نهي و امر و بداند/ چيز همه بر م مقد را خدايي نهي و امر كه است
كه بزرگش پيغمبر به خداوند نيست/ بركنار هيچكس گناه اقسام اين از كه است اين
ن×ا Öحت ف ن×ا ا ميفرمايد: است, شده خلق بزرگوار آن وجود طÔفيل به عالم كه قاÄليم ما

/2 آية فتح, سورة /2

كرديم بزرگي فتح تو براي ما ;2 ر تأخَّ م×ا و كب ÖÇن ذ Öن م م تقدَّ م×ا Ôاهللا كل رفÖغيل Hن âبي Ôم HحÖتف كل
فÇتحي چÇه فتح اين حاال ترا/ آيندة و گذشته گناهان بيامرزد خداوند اينكه براي
آن رسيد/ آيه اين بعد كه بود ه مك فتح فتح, اين از مقصود گفتهاند: بعضي است?
مأموريت يعني, شد; تمام كار ديگر مكه فتح از بعد چون دارد اشكالي چه باشد هم
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را ظاهري بتهاي كرد, فتح را مكه كه وقتي بود/ آن از عبارت اينكه مثل حضرت
كرد, معين هم جانشين خودش براي اينكه از بعد بهخصوص اينها و شكست همه
كه وقتي تا برود/ عالم اين از بايد آنوقت شد تمام مأموريتش اينكه مثل يعني,
آن ا گÇر بود/ مأموريت براي فقط بود, هست كه هم وقتي بود, باقي مأموريتش
اين در نميمانند, اينجا در اوليا¾ و انبيا¾ آن عمر يك نباشد, خدايي مأموريت
اين براي بله, است/ مÆمن زندان دنيا, است, مÆمن سجن دنيا, نميمانند/ باقي عالم
كه مأموريتش او دهد/ نجات را اشخاصي دهد, انجام كاري كه است زندان اين در
اهللا ÔÍ Ö½ن ¾ا ج× ا اذ× سورة وقتي كه است اين است/ شده انجام مأموريت ديگر شد انجام
پÇدر عÇباس حÇضرت, آن عموي بههرحال مكه, در يا بود عرفات در شد, نازل
عمو فرمودند: حضرت كرد/ زيادي گرية كرد, گريه بياختيار بنيعباس, خلفاي
عÇرض ميكني? گريه چه براي نگرياند, را چشمت خدا ميكني? گريه چه براي
ميشنوم, فراق بوي من شد, نازل تو بر فرمودي كه آيه اين از كه بهحضرت  كرد
ميكنم/ گريه تو فراق خيال از جهت اين از و رسيده آخر به Âمث كارت اينكه مثل
است خيبر فتح مقصود, يا فرمودند/ تصديق حضرت و شد نازل آيه اين مكه در  كه
بود/ فتح واقع در بهجهاتي هم آن كه باشد ديبيه Ôح صلح يا گفتهاند را آن بعضي  كه
و بيامرزيم ترا آيندة و گذشته گناهان ميفرمايد: خدا كه فتحي ازينها هيچكدام ولي
آن را, حÇقيقتش آن بÇلكه نÇيست/ ايÇن بÇروي, و كÇنيم هدايت راست بهراه ترا
بÇود, بÇرنداشÇته خداوند بود, بزرگوار آن نظر در هنوز كه را, عالم اين پردههاي
دري تو/ براي برداشتيم هم را پرده آخرين كه است اين بكند, بايد كه را  كارهايي
حاال نماند/ آن در غباري هيچ ديگر كه گشوديم طوري بروي, و بيايي بايد كه را
همچنانكه نداشتند, گناه بزرگوار آن وگرنه, است اين ميگوييم كه هم گناهان معني
چيزي كه است اين منظور كرد/ گناه باهللا, العياذ بگوييم, نبايد ما نداشتند/ هم خطايي
خدا كني تو آنچه كه نماند, باقي تو دل در خدا امر و خدا رضاي از غير تو نظر در

ÖنÇ م م تÇقدَّ م×ا Ôاهللا لك رفÖغيل معني اين بكني/ همان تو ميپسندد, خدا آنچه و پسندد
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كÇه ميفرمايد ديگري آية و بود اينطور بزرگوار آن كه است, ر تأخَّ م×ا و كب ÖÇن ذ

/(64 آية نسا¾, (سورة Ôول Ôس الرَّ Ôم Ô ÒG رف Öغ ت Öاس و /1

هÇميشه بزرگوار آن مÆمنات1/ و مÆمنين براي و خودت براي كن مغفرت طلب
ميكرد/ دعا خودش, پيروان مÆمنات, و مÆمنين دربارة

را آن عربي (حاال بخوانيم را علي دعاهاي كه است الم, عليهالس علي, او از بعد
واي ميگفت: چه علي ببينيم هست) كتابها در Hغالب ترجمهاش نميداند, كسي ا گر
امام حضرت داد? خواهم جواب چي كند, سÆال من از خداوند بخواهد كه من بر
جلو در را قبر كه درصورتي نكنم, گريه چگونه كنم, چه ميفرمايد: زينالعابدين
و زقÇوم و جحيم دارم, را منكر و نكير سÆال دارم, پيش در را قبر وحشت دارم,
كه آنها است/ چنين دين بزرگان اعمال باقي آخر, تا هكذا و است پيش در حميم

ديگر: گفتند, اينطور
خÇÇيزد چÇÇه الغÇÇÇري پشÇÇÇÇة از بÇÇريزد پÇÇر عÇÇقاب كÇÇه آنجÇÇا

خودشانند/ نيستي ه متوج كه است اين است/ معلوم تكليفشان ديگر كه پشهها
كه: Hذات هم گناهكاريم, خوب كنيم نگاه كه درجات از درجهاي هر در

اعÇÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇÇرگز جÇÇÇÇدا عÇالم دو در زمÇمكن رويÇي سيه
نماز ببينيم نماز, Âمث است عبادت ميكنيم فرض آنچه ظاهر/ برحسب هم و
كه وقتي شده ذ كر اخبار در كه همانطور هست/ كه ظاهري نماز همين داريم, چه را
نگاه برميداشت, آب ميگرفت, وضو بخواند, نماز ميخواست زينالعابدين امام
و مباركش دست از ميريخت آب اين كه اندازهاي تا ميكرد گريه و ميكرد آب به
ميگفت اقامه و اذان بايستد, نماز به ميخواست كه وقتي همينطور و ميشد تمام
فرو به گودي بزرگوار آن چشمهاي كه مينويسند كه همچنين بايستد, نماز به  كه
در مÇردهاي مجسمهاي, مانند ميشد زرد رنگش ميكشيد, تير دماغش ميرفت,
و كن عبادت بهطوري تو كه فرمود: كه همانطور كه ايستاده بزرگ مقام آن مقابل
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تو ا گر كه تو, برابر در است حاضر ميبيني, را او اينكه مثل كه او مقابل در بايست
آن جهت اين از و نميبيني/ تو است, حاضر و ميبيند او ميبيند, كه او نميبيني,
دعÇا تكبير از قبل الم, عليهالس علي, كه عبادتش در يا بود آنطور البته حضرت
م×ا و Hف âني ح ض ÖرÑ Öاال و ات م×و× السَّ رطف ي âلَّذل ي ه Öج و ÔتÖه جَّ و ميفرمود: جمله از و ميخواند

/79 آية انعام, سورة /1

آسمان آفرينندة كه كسي آن به را دلم روي كردم ه متوج يعني, ;1 Ò âك� ßÌ Ö¿ ÔÇ ÖXا ن م انÇا
اينطور نماز نيستم/ ورزندگان شرك از من و هستم خالص و پا ك و است زمين و
كÇه خدايي به كردم, دل يك و جهت يك آنجا به كردم, آنجا به روي است/
نمانده باقي دلم در غيري بوي هيچ خالص, است/ كرده خلق او را زمينها و آسمانها
از غير نماز در كه را چيزي ندادم/ قرار خدا براي شريك نيستم مشركين از من و
عبادتش و يادش اوست, عبادت آن حال است/ شرك آن بيايد, انسان بهياد خدا
و خÇوردني از مÇيآيد, يÇادمان چيزها همه نماز, در عبادات, در ما حاال هست/
را چÇيز هÇمه خدا از غير خدا, از غير را چيزي هر ديگر, چيزي هر و پوشيدني
ميفرمايد: است/ معنوي شرك اين , معني× در ولي است شرك اين ميآيد/ بهيادمان

/(108 آية يوسف, (سورة نيستم مشركان از من و /2

ب ر هلÇل âçاÇ× ÒW و ي×اي Ö ÒT و ي âك ÔسÔن و âç ال× ص انَّ ديگر: آيه در يا 2 Ò âك� ßÌ Ö¿ ÔÇ ÖXا ن م انÇا م×ا و

/162 آية انعام, سورة /3

مردگي من, زندگاني من, اعمال باقي من, عبادات من, عبادت من, ه توج ;3 Ò â� ÒXع×اÖال
بعد است?! نماز اين داريم, هم ما را حال همين ببينيم خوب اوست/ مال همه من,
است بزرگ او ا گر است/ بزرگ خدا كه ميگوييم تكبير يعني, ميگوييم 
اهللا ك هم
اين كه كنيم فرض چيست? داريم, دل در ذهن, در كه ديگري حرفهاي اين پس
ايÇن بÇله, نيست/ بزرگ اين بود, پيدا كنارش وقتي ولي است بزرگ خيلي قالي
نÇامحدود بÇاشد, نداشÇته طرف چيزي ا گر جدا/ هم طرفش آن جداست, طرفش

است/
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شÇد اشÇيا¾ جÇمله عÇين سبب زان نگÇذاشت جÇهان در غير غيرتش
در وقت آن پس ميكند/ جلوه ذهن در اينها كه ميكنيم خيال كوچك را او بله,

نمودهايم/ ديگران ياد و كرديم محدود را او زيرا نگفتيم راست 
اهللا ك  گفتن
آنوقت كرد/ بايد گناه به اقرار كرد, بايد او از كه درخواستهايي هم آن از بعد
در ,ÂثÇم مقامش; هر در كه ميبينيم ميشود) ل مفص خيلي (حاال كنيم نگاه ا گر
لباس در ا گر كه انسان خورا ك انسان, لباس يا باشد, جور چه آبش كه ماتش مقد
غير مال نخ يك نوشتهاند/ فقها كه آنطوري كنيم, فرض غصبي نخي يك انسان
بÇاز نÇباشد, درست بÇاشد, ديگر بهجاي انسان ه توج ا گر دارد/ اشكال اين باشد,
ايÇنطور نÇمازمان درصورتيكه پس است/ سÆال مورد و دارد اشكال همينطور

است:
مÇÇا زيÇÇباي بÇÇر در آيÇÇÇد زشت مÇا نÇيكيهاي كÇه جÇانا مكÇن بÇÇد

ر صوÇت خÇوبي كه آنها چيست, كه است, چطور كه ميبينيم را خوبيها آنجا
مراتب همة در را تقصيراتمان و قصورات بعد, پس كجاست خوبي الا و ميشود,
كه شبي جمعه, شب مثل كه است اين كنيم/ استغفار و بياوريم بهنظر بياوريم, بهفكر
دري Öاعمال اين اينكه براي گذاشته باز چي? براي گذاشته باز را در است, باز درها
است/ توبه همان عبادات همة ل او كه بهخصوص ميشود, باز طرف آن به كه است

ب ß ÔJ اهللا انَّ ميفرمايد: آيه آن كه است توبه كردن, پا ك گناه از را خود كند, توبه بله

/222 آية بقره, سورة /1

كÇه را/ پÇا كÇيزهها و دارد دوست را كنندهها توبه خدا ;1 نâري هطت ÔمÇÖال ب ß ÔJ و Ò âاب� ×التَّو
اسÇهالي حالت يكي نبود/ معمول آب, به كثافت زدودن مينويسند, كه بهطوري
همان و شد نازل آيه و بشويد, را خودش آب با كه شد مجبور باالخره و داشت
در او براي آيه كرده, كثيف را آب كه است گناهي كرده كه عملي اين كه بهخيالش
پا كيزهها ميفرمايد خداوند فرمودند: و خواستند را او بعد شد/ نازل عمل آن تمجيد
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ابين تو همينطور دارد; دوست ( نâري هطتÔم) كنند پا كيزه را ظاهرشان كه آنهايي را,
بهتوبه, ميشود? پا ك چيز چه به آن و كنند/ پا ك هم را دلشان كه آنهايي يعني, را;
به دل و ميشود/ خدا رحمت موجب و است رحمت آب آن از بعد كه توبه, آب

است/ توبه لش او و ميريزد كثافاتش همة توبه آب به كه ميشويد, توبه آب
كنيم, زاري و عجز خدا نزد در و بياوريم بهنظر را خودمان بديهاي بايد حاال,
دهد; توفيق هم بعد براي خوب, بگذرد/ ما از بگذرد, كه كنيم درخواست آنوقت

است/ اين لش او
را آن بÇاشيم, داشÇته را مÆمني افسردگي دلمان در ا گر كنيم فرض اينكه يا
را ظاهري وظايف اين ا گر و كنيم همراهي همينطور هم طرف آن از كنيم, بيرون
مÇيكند/ بهتر ما براي هم را دنياييش را, دنبالهاش البته خداوند بياوريم, بهجا هم

/147 آية نسا¾, سورة /1

اينكه به دارد كار چه خدا ;1 Ö ÔrÖنآم و Ö Ôk Öرك ش Öنا ÖمÔكاب ذ× ع ب Ôاهللا ÔلعÖفي م×ا ميفرمايد: چنانكه
بهخدا هتان توج بياوريد/ ايمان و كنيد شكر شما ا گر كند, عذاب كند, اذيت را شما
هم شكر كنيد/ عمل شكرانة او دستور مطابق و داشته درنظر را خدا نعمت و باشد
باشيم, آن مراقب كيست, آورندهاش كجاست, از كه باشيم ه متوج كه است همين
كÇه هم بزرگ نعمت است, خوب خيلي هم نعمت شكر و است/ شكر معني اين
شكر بايد هم را نعمت آن كه است ايمان نعمت است, اوليا¾ و انبيا¾ وجود نعمت
دادهاند دستور آنچه به كنيم, آبياري دادهاند, ما به آنچه كنيم, عمل يعني,  كنيم;
اينكه تا عبادت, و فكر و ذ كر به كنيم آبياريش كردهاند, عنايت آنچه و كنيم, عمل

شود/ راضي هم او كه بخواهيم او از شود, راضي هم خداوند
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خوب ولي برويم, بيرون عالم اين از و بنشينيم را سحرها گفتيم, كه همانطور
Çالم, ليهمالسÇع اطهار, ة مÄا ساير و علي(ع) اميرالمÆمنين هستيم/ بيرون هم حاال
ميشود, بهتر آنها محبت از هم مÆمن حال است/ بيرون عالم اين از سشان مقد روح
در شايد و بايد كه آنطور وجهه, آن نيست, نيت خلوص روي از چون Hغالب ولي
كÇار البÇته بÇاشد, سÇالمتي و نباشد كسالتي كه وقتي همينطور نميكند, ظهور ما
راغب روح الهي ميكند: عرض عليه, سالماهللا خدا, پيغمبر روحاهللا, عيسي ميكنيم/
طÇرف آن به اختياري البته دارد, حكمي روح حاال است/ ضعيف تن ولي است

است/ ضعيف تن ولي نيست مÆثر دنيا زحمات دارد,
عرض در حتي كه هست دعاهايي درقرآن گرفت/ ياد قرآن از بايد را چيزي هر
Çالم, عليهالس , موسي× ميكند/ موسي× با فرعون كه هاي محاج :Âمث ميباشد; مكالمه
هست, درقرآن كه مذا كراتي آن از پس بياورد/ خدا به ايمان كه ميفرمايد بهفرعون
اوايÇل در نداد, دست از خيلي را ادب ظاهر, بهصورت ميشود معلوم كه فرعون
كردهاند سحرت و شدهاي ديوانه تو كه ميرسد گمانم من موسي, اي ميكند: عرض
دعوت من آنكه ميفرمايند: هم حضرت كرده/ جادويتان جادوگري و ساحري يا
بÇود/ خÇواهÇد و بوده هم تو از پيش يعني, است; زمين و آسمان خداي ميكنم,
ميروي كه راهي اين كه ميكنم گمان من ميفرمايند: كه است عبارت اين مقصود,
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ر Äا بص× ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ ب ر الا ¾ ال× ÔÆ×ه ل زÖÇن ا م×ا تÖمل ع Öدق ل قال Gور Ôح Öسم ×ÏºوÔم ي×ا كنÔظ  ال â Øæ ا Ôن Öوع Öرف Ôهل ق×الف /1
/(101 و 102 آيات سرا¾, اء (سورة GورÔبÖث م Ôن Öوع Öرف ي×ا كنÔظ  ال â Øæ ا و

فرق او اخالق و حال در اين كردن, صحبت طرز اين ولي ميرود1/ هال كت به
پيغمبر, باشد/ اينطور هركسي با است مناسبتر البته هم سخن طرز در زيرا ميكند/
يا هدايتيم در شما, يا ما ميفرمايد: مشركين و ار كف به خطاب آله, و عليه صلياهللا
دروغ, يا و ميگوييد راست يا شما دروغ, يا ميگوييم راست يا هم ما ضاللت/ در
البد ميكند/ فرق زدن حرف و گفتن سخن طرز چون كنيد/ ق تعم ميدانيد, خودتان

ميكنند/ نظر هم را مقابل طرف
است/ انÇبيا¾ قÇول نÇقل است, مÆمنين قول نقل هست, قرآن در كه دعاهايي
و اسÇتدعاها در هÇيچوقت چÇيست/ ميشود معلوم كردهاند, كه هم درخواستهايي
پÇادشاه پÇيش يكي كه است اين مثل Hعين اين نگفتهاند/ را جزÄي امور تقاضاها,
او به ميفرمايد: است/ افتاده نعلش ميخ من االغ Âمث كه كند عرض و برود مقتدري
ما كه را آنچه حاال, ميارزد? سرش درد به چيزي همچنين Hواقع آيا بدهند/ ميخ
كه هم را همان و است/ قبيل ازين Hغالب خدا, درگاه از ما تقاضاهاي ميكنيم, تقاضا
سÆاالتي بسطامي, بايزيد پيروان كنيم/ عرض بايد داده, دستور و ميداند خودش
ميگويند تو با اينها خداوندا, ميكرد: عرض بايزيد آنوقت كردند/ عرض بهايشان
ميگويند, تو با اينها دارند, دوست آنچه ندارند/ كاري من با و ميخواهند تو از و
از و بگويد و بفهمد ا گر يعني, ميدهند; قرار واسطه را آنها يعني, بندگانند; اينجور
ما كند خيال ا گر است/ كفر ميكنيم ما كند, خيال ا گر كفر/ يا است شرك بخواهد, ما
خدا از است, خدا ميكند, كاري كه آنكس است/ شرك باز آن داريم, دخالت هم
كÇه فÇرمودهانÇد شÇدن/ واسطه يعني, شفاعت; هست, شفاعت البته خواست/ بايد
خدايا بخواهد: خدا از ل او يعني, شود/ فرستاده صلوات دعا, از پيش است مستحب
بده اربابمان به ل او يعني, فرست/ رحمت د محم آل و د محم بر بده, اربابمان به
و ميدهد, ميرساند, نيز كارش و كس به هم ارباب البد بده/ د محم آل و د بهمحم
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از كÇه مÇيكند معرفي آنجا در را خودش اينكه مانند است/ في معر اين بهعالوه
آنجا به ما بپرس, او از بله, توايم/ پيغمبر بستگان از ما توايم/ دوستان بستگان
باشد/ ه توج باشد, اتصال بايد باشد, كه حال هر در باشد, جا هر در لذا داريم/ اتصال
خود از ولي نيست, بيحساب بهجاست, است, خوب البته قراردادن, شفيع را آنها
قرار واسطه را علي بخواهيم, كه هم علي از نيست/ صحيح خواستن واسطه, شخص
بگو/ ميبيني, را ما كه تو ياعلي يعني, ياعلي; اين را/ ما ده نجات علي يا ميدهيم/
و شفاعت مقصود شو/ ما شفيع شو, واسطه تو بي, مقر كه تو ميروي, دربار به كه تو
او بÇه است اخÇتيارات داراي خداوند, طرف از چون آنكه يا است/ بودن واسطه
نÇباشد يا باشد ه توج ا گر ميكند/ فرق البته هم درخواست پس ميشويم/ ل متوس
يÇعني ليÇنشان, او هÇمان از انÇبيا¾ ايÇنكه مÇيشود/ دروغ و راست اندازه بههمان
هستند/ اشتباه در كه فهميدند ا حو و آدم كه است اين كردهاند, درخواست آدم(ع),
موظف ما اما است, فرموده ذ كر معصيت قرآن در آدم براي خداوند ا گرچه حاال
او كرد/ معصيت آدم بگوييم: و دهيم گناه نسبت او به كه نيستيم مكلف نيستيم,
را خÇطا اين نميتوانيم ما اما ميفرمايد/ او به هم خداوند ميكند, عرض خودش
خÇدا كÇه بگÇوييم بايد ما خداست, پيغمبر آدم بدهيم, او به خطا نسبت كه بكنيم

/(121 آية , ط×ه× (سورة كرد سركشي پروردگارش به نسبت آدم /1

خودمان زبان به ا گر اما ندارد/ اشكال اين بَّه"1 ر Ôآدم ×Ï½ ع" كه است فرموده اينطور
يعني, اولي; ترك بود/ قايل اولي× ترك به بايد ميگويند: كه نيست, روا البته بگوييم
از نكنند, را كار اين كه بود بهتر يعني اولي ترك بود/ بهتر نميكرد, را كار اين ا گر
بود گندم خوردن بعدي, مصالح براي خداوند ر مقد حال عين در ولي نخورند/  گندم
كند, پيدا اوالد بخورد, گندم هم آدم بايد آخر بوديم?! كجا از ما نميخورد ا گر  كه
رو را خدا بندگان دهند/ نجات را مردم كه باشند پيغمبراني اوالدش اين ميان در
خÇوب, ولي دارد/ هÇمه بÇه نظر ميكند, خداوند كه كاري اين ببرند/ خدا بهسوي
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ر غيÇت هÇم خداونÇد كرد/ اولي× ترك اينجا در گفتيم كه دارد "معصيت" لفظ اينجا
شÇود, زيÇاد نسل بايد نيست/ اينكار جاي اينجا گفت: كرد/ بيرون را او  كرده,
و كرد بيرونش لذا بيرون/ برو نميشود, بهشت در اين باشد, اوالد شود, جمعيت
است/ همين هم, توبه الزمة كه كرد جدايشان هم از داشتند, انس هم با كه هم آنها
جدا هم آنها پس ميكند, جدايشان دارند, دوست خيلي را او آنكه از Hغالب خداوند
يكي آمد, پايين آنجا شد, پياده هند سرانديب در يكي نوشتهاند كه اينطور شدند/
بهمعني و گفتهاند بعضي كه ه د Ôج يا باشد ه د ج كه (بنابراين باشد ا حو كه ه جد در هم
ه جد در ا, حو همه, ة جد دارد)/ را معني همان هم جيم به كسر چنانكه است, ساحل
كردهاند/ خراب هم را ا حو قبر برنداشتند/ دست هم ه جد در سعوديها آقايان بوده/
مرتب دفعه اين اما داشت, نظمي ميرفتيم, زيارت به ميشديم ف مشر كه پيشتر
حج سفر در نداشت/ دربي ولي كردند ديوار كردند, محوطهاي نداشت, دربي نبود,

كنار تا اينجا اندازة به بود, باريك خيلي ديواربستي يك داشت/ درب رفتيم  كه
كه بود خانهاي وسطش در و قدم 130 ش قد اما نبود/ عرضش اين از بيشتر ديوار,

نبود/ كدامش هيچ ديگر حاال كه است ا حو ناف جاي ميگفتند, را اينجا
كوچك برايش زن اين لذا است, فرسخ پنجاه قدمش دو هر بين در آدم ولي
اينها بيشتر ميشود معلوم كه است كم است, كوچك خيلي قدم 1ë0 يا 130 بود!
سرانديب/ كوه در آدم و شد پياده آنجا در ا حو است/ رمز يا گمان و حدس روي
خود خطاي به اقرار و كرد دعا و كرد گريه آدم كردند/ گريه يكديگر فراق در آنها
كه فهميد بهعالوه و كرد بياندازهاي و زياد گرية اما بخشيد/ او به خداوند كه نمود
بÇوده او تأديب بÇراي و كÇرده خطايي خدا نزد كرده, خطا است/ تأديبي Öكار اين
رسيدند عرفات به اينكه تا مينمود زاري و التجا¾ و ميكرد درخواست او است,
با و رسيدند هم به باالخره آنجا در است)/ واقع مكه فرسخي ê در Hتقريب (عرفات
آنجÇا در كÇه است هÇمين هÇم, "عÇرفات" تسÇميه وجÇه يك شÇدند/ مواجÇه هم
"عرفات" هم را كوه آن را, زمين آن و شناختند را همديگر و رسيدند بهيكديگر
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شيعه ما نيز اينجا در و او شناخت شناختن, براي شناختن, يعني, عرفات;  گفتند/
را عبا آل س مقد تن پنج و داشتند توبه حال چون آنجا, در آنها كه داريم, اخباري
آمد, خواهند Gبعد كه فرزنداني از نفر چند بودند, وسيله آنها كه دادند قرار واسطه
مÇيفهميدند, مÇيديدند, را آيÇنده چÇون خÇداونÇد, نÇزد دادنÇد قرار شفيع را آنها
نفر پنج را, نفر پنج دارد, شيعهها ما اخبار كه را, بشان مقر فرزندان را, فرزندانشان
لن×ا ÖرفÖغت Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ بَّن×ا ر كه كردند دعايي كردند, عرض و دادند قرار شفيع را

/23 آية اعراف, سورة /1

ا گر كرديم, بد كرديم, ظلم خودمان بر ما پروردگارا ;1 نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و
كه نكند ترحم اما كند بخشش كه ميشود (بلكه نكني م ترح هم بعد و نبخشي تو
مÇا /( نâيÌ ßºاÇ × Öòا نÇ م (لنكÔوننَّ باختهايÇم ما نباشد) ل او بهمهرباني اما ببخشد را  گناه
همة وصال, ت لذ عبادت, ت لذ آن معرفت, ايمان, سرماية داشتيم, كه سرمايهاي
آدم توبة و بخشيد آنها بر هم خداوند و كرد عرض مختصر خيلي باختهايم/ را اينها

كردند/ زندگاني همديگر با و رسيدند بهيكديگر آنها و شد قبول ا حو و
ميگيرد قرار غضب مقام در نوح حضرت انبيا¾/ ساير مورد در بود همينطور
كه ميشود حد, چه تا درجه, چه تا كه ميدهد/ تكان را انسان آيه, خواندن Hواقع  كه
ايÇنطور است شده فرستاده رحمت براي كه خدا پيغمبر كه باشند خطا كار مردم
نÇفرين آن كÇه برسد اينجا به كار كه بياورند غضب به آنطور را او شود/ ر متغي

/(26 آية نوح, (سورة مگذار زمين روي را دياري كافران اين از پروردگار /2

همه بدكاران و ار فج به 2Gار×ي د نâريك×افÖال ن م ض Öر Öاال Ò� ع Öر ذت ال× ب ر كه بكند را بزرگ

/10 آية قمر, سورة /3

خدايا ;3 ÖÍ ß½تÖان ف ÕوبÔلÖغم âØæا ميكند: عرض ابتدا¾ كه است اين منظور ميكند/ نفرين
آنها كار بعد, باش/ من ياور و يار تو مغلوبم, ندارم, هيچكس ماندم, تنها و تك من
به ديگر آن از بعد كه شد خطاب نوح به داد/ عذاب اجازة خدا كه رسيد بهجايي
پÇيدا مÆÇمني بخواهد اينكه به اميدي باش, نداشته اميد ماندهاند, باقي كه اينهايي
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كه بود اين ر تصو بود, اين اميد كه وقتي تا نيست/ بشود ايمان به ف مشر يا بشود,
گفت: هم ابراهيم حضرت كند/ عذاب كه نداد اجازه خداوند شد, خواهد پيدا مÆمني
عذاب باشد, هم نفر يك ا گر نه/ گفتند: مالÄكه ميكند? عذاب باشد نفر يك ا گر
عذاب باشد, هم مÆمن نفر يك ا گر كه ميشود اميدوار انسانقدري اينجا نميكنيم/

بكنيم/ التجا¾ بايد ولي ميآيد/ انسان براي خيال اين نشود/
ال× ب ر ميگويد: نوح حضرت و ميشود خطاب دادند, اجازه كه چون وقت آن
جاندار يك اينها از زمين روي در پروردگارا, ;Gار×ي د نâريك×افÖال ن م ض Öر Öاال Ò� ع Öر ذت
كÇجا بÇه كار كرد غضب حليم شخص وقتي oل Ò¡ا ب ضغ Öن م باهللا Ôعوذا مگذار/ باقي
سوخت, را همه و آمد جهنم آتش درواقع كرد! درو مرتبه يك را همه ميرسد,

كشيد/ زبانه آتش
از را ما و نكند غضب وقت هيچ خداوند اهللا, ¾شا Öن اء كه است اين مقصود حاال,
در جÇا از Á او سختي, گرفتاري, همه آن با ايوب حضرت Âمث كند/ حفظ عذاب
و كجاست از كه بود ه متوج و بود خودش مراقب و نمود شكر و كرد صبر و نرفت,
رفت, مÇالش ل او آمÇد, گرفتاريها آمد, باليا برايش اينكه ميكند/ كي و  كيست
همه رفت, امال كش رفت, باغش رفت, شترش رفت, گوسفندش رفت, داراييش
پسرت, نفر دوازده ده پسرهايت آوردند خبر نخورد/ تكان هيچ بردند, بين از را
آنكه گفت: و نخورد تكان هم باز ماندند/ آوار زير همه خانهاي در بودند, هرچه
بÇزرگوار زن ايÇن كÇردند/ حÇضرت زن بÇه توهين باالخره تا برده/ خودش داده
چÇون بود/ پيغمبرزاده و بود او نزديك خويش و قوم و بود حضرت دخترخالة
بيرون به خود منزل از نباشد همسايه مزاحم آنكه براي بود, شده مريض حضرت
پيدا جراحت حضرت تن چون و كرد منزل خرابهاي در آنجا در بود/ رفته شهر
ميكرد, كار ميرفت, زن اين برگردد/ شهر به نميگذاشتند داشت, ن تعف و  كرده
گردش هرچه رفت روز يك اينكه تا ميبرد/ او براي و ميكرد تهيه او براي ناني
مÇقصود, خÇواست/) ايÇنطور خÇدا (يعني, كند تهيه ناني كه نشد پيدا كاري  كرد
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كه بلندي موهاي گفت: و شد پيدا زني اينكه تا كند, پيدا روز آن در كاري نتوانست
موي بهجاي را موها و بود كچل زن آن چون بفروش; من به را موهايت داري,
كار در هميشه كه شيطان خريد/ را موها از زيادي مقدار لذا ميخواست/ مصنوعي
عيالت كه داري, خبر كه برد خبر ايوب براي ميبينيم) كه شيطانهايي (همين است
آن در چÇون بريدهاند? را موهايش و گرفته را او و Ç العياذباهللا Ç كرده بدي عمل
و نكرد قبول حضرت ميبريدند/ را موهايش ميكرد, خالفي كار كه زني هر زمان
چوب صد را او باشد, بريده موهايش و بيايد ا گر فرمودند: كرد/ تكرار Gد مجد او
كند, باور را حرفي زود نبايد انسان كه فرمودند كه است دستوري باز هم اين بزنند/
ا گر ميگفت: و ميفرمود تأمل بايد حضرت ببندد/ عهدي يا بدهد قولي زود نبايد
خالصه ميكنم/ چنين باشند بريده را موهايش ا گر كه اين نه باشد; راست حرف اين
گفت را علت او و شدند ر متغي حضرت, بودند, بريده را مويش و آمد حضرت زن
و دروغ كه گفت آورد, را خبر اين كه شيطاني مقابل در هم جبرÄيل و آورد دليل و
قسÇم چÇرا كÇه شÇد ر تحيÇم Öحضرت گفت/ را قضيه شرح خالصه, و است تهمت
داد يادش داد, اجازه او به خداوند كه است درقرآنمجيد بكنند/ بايد چه و خوردهاند

/(44 آية ص, (سورة Öثن Ö ÒI ال× و هب Öب ßÍÖÈاف HثÖغ ض ك دي ب Öذ Ôخ و /1

را قسمش بدينترتيب بزند1; مرتبه يك بعد و ببندد و بپيچد بههم را چوب صد  كه
اين از بيشتر ديگر, كه گفت و شد بياختيار ديگر حضرت كه نوشتهاند آورد/ بهجا
پيرواني حضرت كه مينويسند اينطور بيشتر ولي شد/ تمام صبرش ندارم/ ل تحم
محل است? كجا ايوب پرسيدند و آمدند خارج از نفر سه داشت/ مريداني داشت,
چون بروند نزديك نتوانستند ولي رفتند/ آنجا به اينها و دادند نشان را حضرت
حضرت ميافتاد, كه كرمي هر و بود شده پيدا ن تعف و افتاده حضرت بدن در  كرم
من و رسيدهاند من براي كه غيبياند مهمان كه ميفرمود و برميداشت را آن د مجد
بÇاز آنجا در و برميداشت بدنش از ميافتاد يكي ا گر نميكنم/ جابهجا را اينها
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اجÇازه و بÇود كرده پيدا ن تعف و بودند خورده را حضرت بدن كرمها ميگذاشت/
كه دور از ديدند/ و آمدند اينها بيايد/ نبود حاضر كسي بيايند/ ديگران كه نميداد
گريه كردند/ گريه و كرد اينها به نگاه اندرون از هم حضرت كردند, حضرت به نگاه
و رفتند نكردند/ عرضي آنها و نگفتند چيزي ولي گرفت را طرف دو هر  گلوي
مريد كه آنها از يكي رفتند/ جلو آمدند, كه فردايش پس همينطور آمدند/ فردا
باليت اين به خداوند كه كردهاي گناهي چه كه كرد عرض حضرت به بود, نزديكتر
گلي برگ ديگر اينجا كرد/ پرتاب حضرت بهطرف گلي برگ و است كرده مبتال
طاقتم ديگر كه كرد عرض حضرت است/ نا گوار البته شود, پرتاب دوست از  كه

/ 83 آية انبيا¾, سورة /1

عÇبارت ايÇن مقصود, /1 Ò â� ßaا ×الر Ôم ح Öرا تÖÇن ا و ÛÍ ÔÉال Ò ß� مسَّ âØæا ب ر گفت: و شده طاق
خدايا ميگويد: كند, دعا ميخواهد كه زحمات صدمات, همه اين از بعد كه است

ديگر/ است بس مهربانتري, همه از تو رسيده, من به سختي
تفاوت به البته هم دعاها بنويسند/ كتاب در را خواندني دعاهاي كه نيست الزم
است/ بزرگ همه رسيده, ه مÄا از كه دعاهايي الم, عليهمالس ه, مÄا مناجاتهاي است/
او گويد/ حال روي از سخن او با كه ميبرد لذت آنكس را نياز و راز حال آن ولي
ÔهتاقÇ Öشت وتكÇص فÇرمود: كه بگويد او به طرف اين كه ميخواهد همينطور هم,
ميفرمايد, خداوند كه بخوانيد, را او نزديكان يا را علي بن حسين مناجات ,� كÄمال
بود اشتياق آن حاال بشنوند/ كه من مالÄكه مشتاقند تو, دعاي تو, صداي گرمي به

بشنوند! را او صداي كه دارد خوش خداوند بشنوند/ اينكه براي
است بس رسيده, سختي من به خدايا, گفت: ; ÛÍ ÔÉال Ò ß� مسَّ âØæا ب ر اينكه يكي
كÇارش HفاقÇات و كÇرد تقاضايي يكي كند/ عرض زيادتر كه نيست محتاج ديگر,
نمازي فرمودند: بخوان/ نماز كاري, چنين براي فرمودند: ه مÄا از يكي بود, سخت
ار طي جعفر نماز حال, بخوان/ ار طي جعفر همچون نمازي كه نگفتند ولي بخوان,
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فرمودند: حضرت رسيد/ حضرت خدمت جعفر خيبر, فتح روز در بود? چه براي
دو اين جعفر/ آمدن به يا خيبر فتح به كنم; خوشحالي چيز چه به كه رم متحي من
بÇه را خÇلعتي مÇيخواهÇد پÇادشاهي كÇردهانÇد/ كاري همچون برادر, دو بزرگوار,
هÇركسي حÇاال بÇخوان/ را نÇمازي چنين فرمودند: حضرت بدهد, صاحبمنصبي
تÇقليد البته كه باشد نداشته را حال آن تا بخواند? حال آن با را نماز اين ميتواند
نÇماز كÇه نكننÇد گمان ولي است تقليدش خوب, نفهمند/ بگوييم اينكه نه است
همين به نيست/ ل مفص هم ديگر دعاهاي نكنند/ را فكر اين نه, است; ار طي جعفر
پÇيغمبر مÇا, پÇيغمبر ودÇخ بÇه و مÇيشنود خÇدا نÇميدانÇد درست كه است اندازه

/118 آية مÆمنون, سورة /1

تÇو ;1 Ò â� ßaا ×الر Ô Ö� خ تÖÇن ا و Öم ح ÖرI و Öرف Öاغ ب ر ÖلÔق و ميدهد: دستور قرآن در آخرالزمان
عنايت مورد كن, مهرباني كن/ رحم و بگذر من بديهاي از بيامرز, خدايا, كه بگو
دعايي اين كن/ رحم و گذر در من عمل از و مكن من اعمال به نگاه بده, قرار هم
آنها كه است مÆمنين قول از هم پيشش چندي دعاي و ميفرمايد/ پيغمبر كه است
بÇزرگترين تÇو كÇه مÇا بÇر كÇن رحÇم و را مÇا بÇيامرز خÇدايÇا, بÇَّنا///; ر مÇيگويند:

/(109 آية مÆمنون, (سورة Ò â� ßaا ×الر Ô Ö� خ تÖان و ن×ا Ö Òa Öار و لن×ا Öرف Öاغف آمن×ا بَّن×ا ر ونÔولÔقÇ ي ي âب×اد ع Öن م Õقâريف ك×ان Ôنَّه ا /2

صÇفت مÇيدهد, دسÇتور آيÇه, در پÇيغمبر به كه همينطوري و رحمكنندههايي2,
ثابت كه است چيزهايي اينها نيست/ تفصيل به محتاج ميكند/ ذ كر هم را مÆمنين

است/
امور در و كرد همه براي دعا و نمود هم را ديگران و طرف رعايت بايد Hضمن
گرفتاريهايي شخصي, كارهاي و زندگاني در Âمث كرد/ مراعات بايد نيز اجتماعي
كاغذنويسي آنها از يكي جمله Öن م نميدهيم/ شرح چندان حاال كه هست فقير براي
آنها به بايد كه رسيده زيادتر يا پا كت سيصد تا دويست به قريب شايد االÐن است,
و زودتر كه دارند انتظار بعضي حاال هستم/ جواب دادن به د مقي چون بدهيم; جواب
كه مينويسند كتابي همچون درواقع و زياد عجله با را نامه دهم/ جواب هم فوري
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مرتبه يك در نميتوانيم را كاغذها بعضي Hواقع يعني, دارد; كار خيلي خواندنش
گÇاه ندارد/ هم آدرس كه هست هم بعضي بخوانيم/ مرتبه سه دو بايد و بخوانيم,
شهر كدام از كيست, از نميشود معلوم ندارد, تاريخ ندارد, آدرس نكردهاند, امضا¾
نام كه بزنند مهر واضح و روشن كه نيست معمول هم ما پستخانه در خوب است!
پولي, همچون بخريم, استامپ نداريم پول كه ميگويند باشد/ معلوم تاريخ و شهر
كاغذها اينطور كه است اين شوخيست/ انشا¾اهللا است, شوخي البد ندارند! Hواقع
نداشته را كدام هيچ كه كاغذهايي اينجور و ميشود/ زحمتي اسباب نوع يك هم
نه كه كاغذي ندارد/ جواب و ميگذريم آنها از است, همينطور هم Hغالب كه باشد,
هم ديگري كاغذهاي ولي ندارد/ جواب البته شهر, نه اسم, نه باشد, داشته تاريخ
مÇطلب اصÇل بÇه بايد مينويسيم/ مختصر ولي بنويسيم/ بايد و مقيديم كه هست
مÇطلب بÇايد ندارد, تأثير زيادش, يا كم ليه, او احترامات وگرنه شود داده جواب
مÇمكن است, صفحه چند كه موضوع اصل هم مطلب همين و شود, داده جواب
را جواب است, ممكن هم مختصر ببينيم ا گر پس بگيريم/ نتيجه سطر دو در است
باشد ر ميس كه نوشت قدري بايد ولي شوند/ ه متوج هم آنها كه مينويسيم مختصر
تا است, گرفتنقرآن نماز, گرفتن وقت يا است شب وقت نيست; فرصتي وگرنه
بÇاشد/ داشÇته مÇراقÇبت هÇم بايد و است مختلف كارها البته هست/ اينها آخرش
دقت بايد هم طرف آن از ولي شود/ رعايت شود, ممكن تا هم ظاهر دستورات

شود/
ما از درخواست اينكه Á او است/ درخواست مطلبشان كه ميكنيم نگاه يعني,
آن از درخÇواست هسÇتيم/ كاره هيچ نداريم, چيز هيچ ما اينكه بهواسطه نيست,
بنويسند, آنكه از پيش بگويند, آنكه از پيش ميداند, و ميبيند را هرچيز كه است
را شما كه ميدانيم ميفرمايد: كه است اين كجاست/ از ميداند را همه و ميفهمد
را خودتان شما اينكه به محتاج را, شما خود را, شما عمل ميدانيم يا كرديم خلق
بÇا يتر دÇج و بÇيشتر هرچÇه اينجا در البته ميداند/ كه او نيست/ كنيد, توصيف



يادنامهصالح 392

محتاج و ميشنود كه او اما كنند; دعا كنند, عرض بخواهند, خلوص روي از حالش
نيست/

نÇويسندگي, وگÇرنه شÇود, مÇعلوم كÇه كÇرد خÇالصه بÇايد هÇم را مطلب اصل
اثر چي خوردم, چي گفته, چه كي كردم, چه رفتم, كجا اينكه نوشتن  كاغذنويسي,
كمتر البته است/ ل مفص كاغذ, براي هست/ زيادي اينها گفتند, را دوايي چه  كرد,
مÇرتبه چÇهار سÇه بÇه را كاغذ يك كه هست گاهي خودم من ميشود/ خوانده هم
كه است اين است/ ل مفص چون برسانم, آخر به نميتوانم مرتبه يك در و ميخوانم
فكر قدري يك باشد/ مختصر بايد كاغذنويسي داريم, هم ديگري كارهاي چون
حال مالحظة مقيديم, كار هر براي ما كه آنطور بكنيد, هم را ما حال مالحظة  كنيد,
اينجا از آمدهايم/ فقرا¾ براي ما نيامدهايم, دنيا براي ما البته بكنيد/ هم را ما ضعف
همين هم دادهاند مÆمنين عموم به كه دستوراتي همهايم/ بهياد هستيم, كه جا هر و
چهل كه فرمودهاند شب, نماز در حتي ميكنند, كار همه هم, نماز در قرآن, در است/
را اشخاصي مينويسند/ را مÆمن چهل سها, مقد بعضي حاال كنيد/ دعا را مÆمن نفر
لزومÇي كÇه آنها براي مينويسند/ مند, مقد سند, مقد خوبند, خودشان خيال به  كه

اولي× بدكنش فرمود: الم, عليهالس علي, كه همانطور كنند, دعا ميخواهند ا گر ندارد/
بÇايد و است خوب است, خوب آنكه اينكه براي كنيد/ دعا دربارهاش كه است
ا گر كرد/ دعا بايد را همه باشد, هرچه باشد, كدام هر ميگوييم: ما كرد/ دعا را اينها
باالترين است/ گناه باالترين اين كند, ر تصو پستتر خودش از را نفر يك  كسي
ديدم خودم من چون هستم باالتر كس فالن از من كه كند خيال يكي كه است  گناه
خدا نزد ا گر را خود معذلك كرد/ خمر شرب العياذباهللا اينكه يا نخواند, نماز او
بÇدانÇد/ پستتÇر كس همه از را خودش بايد و است/ ايمان برخالف بداند, بهتر
هÇمه, طÇفيل بÇه بعد را همه ل, او كند/ دعا همه دربارة يكديگر, دربارة آنوقت

است/ اولي× اينطورش البته را; خودش
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زبان بر دل از كه باشد حالي ا گر البته است; دل به ياد, است; دل به اتصال ذ كر,
هم قرآن است/ ذ كر هم اين شود, جاري زبان بر Gبعد و كند اثر دل در و شود جاري
ذ كر, است/ ذ كر خدا نام است, ذ كر همه دعاها, قرآن, شرط/ همين با ولي است ذ كر
اثر شود, جاري كه هم زبان بر البته باشد, خدا ياد اينكه بهشرط منتهي× خداست ياد
اين براي گفتهاند) اينطور (حاال است بيشتر اثرش جمعه در دعاها اينكه دارد/
است, بزرگان فرمايش بهواسطة دارد جمعه كه امتيازي است/ بيشتر ه توج كه است

دارد/ امتياز رسول و خدا فرمايش
يعني, , حق بر وتورات بود حق الم, عليهالس , موسي× حضرت ديانت كه زماني تا
حضرت كه را شنبه روز داشت, را اثر همان شنبه البته بود, مطاع حكمش تورات

كÇه حكمي در بت س اصحاب كه است اين داشت/ را آثار همان بود, كرده معين
و نمودند ماهي صيد براي حيله شنبه, روز در جمله Öن م كردند; حيله بود, شده وضع
بÇايد نگرفتهاند, ما بر سخت آنقدر كه مسلمانها ما حاال شد/ نازل آنها بر عذاب
شكار و نبود خوب شكاركردن بود, غدغن شكاركردن شنبه روز در باشيم/ قدردان
پيروان البته خوب, كردند/ رفتار برخالف آنها ولي بود ممنوع بود, كرده منع را
حضرت كه بود اين اخالقشان Öل او از بنياسراÄيل يعني الم, عليهالس موسي, حضرت
طرف اين به عالقهشان بودند, بيشتر دنيوي جهات به ه متوج مينمودند, اذيت را
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جمله از كردهاند درست اينباره در هم مضمونهايي بودند/ ي ماد خيلي و بود بيشتر
پرسيدند او از كردند, احضار را قارون روح و شدند جمع آنها از بعضي وقتي اينكه
اين هركه كردهاند, درست خوبي (مضمون كجاست? در كه بگو را گنجهايت  كه
مÇيگوييد? چه داد: جواب قارون كرده)/ درست خوب كرده درست را موضوع
هÇمهشان حÇاال كجاست/ در كه بگويم و دهم جواب تا بدهيد من به چيزي يك
است اشÇاره ايÇنها خÇوب, كÇردند/ شÇرعي حÇيلة آمدند آنها همة بودند/ اينطور
ايÇنكه گÇو دارد فرق البته باشد/ شرعي هرچند است حيله حيله, بفهميم بهاينكه
است; شرعي حكم ربا, حرمت ربا/ مثل خداست, حكم با مخالفت صريح دستور
شÇده, گÇرفته سÇخت بسÇيار و است اسÇالمي بÇزرگ بسيار احكام از يكي يعني,
نكنند, ترك كه آنهايي كه ميفرمايد آخرش قرآني آيات آن در اينكه بهواسطة

/(279 آية بقره, (سورة هÇول Ôس ر و اهللا ن م ب Öر Ò ßM نÔÇوا ذÖÑاف لÔوا عÖفت Ö Òn Öن اف /1

حÇيله البته هم آنها است1/ سخت اينقدر ميدهند, رسول و خدا با جنگ اعالن
ميشود, واسطه كه پيغمبرمان رحمت و كرم اطمينان با مسلمانها ما ولي ميكردند
گÇرفتار مÇا هÇمة مÇيگفت: يكي نميكنيم/ اجرا¾ را دستورات و ميكنيم نافرماني
اعÇتبار يك بÇه يÇعني, بÇود; شديدالغÇضب موسي حضرت ولي هستيم/ نافرماني
خÇوب كÇه مÇيخواست ميداشت, دوست را آنها آنكه نهايت از گفت: ميتوان
لذا مÇيكرد/ غضب ميكردند, مخالفت كه هرچه و كنند خدا امر اطاعت و باشند

است/ سخت خيلي هم او احكام
بÇود, دريا كنار كه مردابي در و كردند حيله ماهيگيري موضوع در جمله Öن م
آنجا از ماهيها اينكه براي كردند درست گذري راه جايي, حوضچهاي, و آمدند
Hغالب را خود بد و خوب دارند كه هوشي همان با حيوانات همة بلكه ماهيها و بيايند/
تا كرده معين آنها براي خدا كه ي حد گفت نميتوان كه اينجاست كه ميشناسند
دارنÇد, HطرتÇف و ميبينيم بياباني حيوانات در و دارند كه هوشي است/ اندازه چه
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ميشناسند/ را دوستشان و دشمن
شكار اينها شنبه روزهاي كه داشتند را حسابش و بودند كرده عادت ماهيها
مرتبه يك شب هنگام ولي ميآمدند/ مرداب اين به آزادانه شنبه روز لذا نميكنند,
داشÇتند, كÇه دامÇهايي داشتند, كه تورهايي و ميبستند را حوضچهها جلوي اينها
روز در اينها كه كردند حيله پس ميكردند/ شكار يكشنبه روز در و ميگذاشتند
و كرد غضب اينها بر هم خداوند كنند/ شكارشان يكشنبه روز و شوند جمع شنبه

/(60 آية ماÄده, (سورة ر âن×ازي Ò Öòا و ̧ د رالق Ôم Ô Öy م لع ج و هÖيل ع ب ضغ و Ôاهللا Ôهن عل Öنم /1

شدند? خوك و ميمون چرا حاال شدند1/ خوك و ميمون آنها قرآن آية بهموجب
طور آن هم ظاهر درصورت اينكه يا شدند آنطور اخالقيشان و روحي بهترتيب
صلياهللا ما, پيغمبر رحمتهاي از يكي كه شدند/ مسخ نفر هزار هشتصد قريب شدند,
در حÇضور مÇقام در كÇه است تقاضاهايي آن ميفرمايد, خودش كه آله, و عليه
را, بالها اين امتش از كه كرد تقاضا معراج در كرد/ داشت, يار با كه خلوتخانهاي
از بنياسراÄيل ولي بود اين بزرگوار آن منظور برداشت/ او و بردارد, را مسخ Âمث
GعدÇب داشÇتند/ دنيا به عالقه خيلي بلكه داشتند رسيدگي دنيا و ظاهر امور به ل او
هست, شÇرعي ايÇنكه بÇا هÇم شÇرعي حÇيلة پس كردند/ شرعي حيلة بنياسراÄيل
بفروشند/ بعد بكنند خريد ظاهر صورت ربا در اينكه مثل است, حيله باز معذلك
آنوقت بعد و تومان پنجاه به خريد است, قيمتش تومان صد كه را لكي م ميتوان
حيلهها اينجور امثال و صد صدي يعني, تومان صد به فروخت شخص آن خود به
كه است اين بله, نارواست/ انصافش و حقيقتش ولي نيست حرام شرع ظاهر در  كه
Áمعمو كه مينويسند اينطور قضيه اين ذ كر در تفسير در هم شهيد آقاي مرحوم
از بيشتر كه اندازهاي به بدهند اجاره به بعد يا بخرند ارزانتر مختصري كه را ملكي
ده اندازة از زيادتر معذلك ظاهرسازي, اين وجود با است; معمولي اجاره اندازة
اشكال خيلي ميفرمايند: را اين كه شرعش ظاهر كردن درست با ندارد, اجازه يك
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است ما براي هم اين البته است/ اولي× كنند, ترك هم را آن حال عين در ولي ندارد/
يك كه نيست طرفي يك معاملة هم آن است/ رفته بين از قرضالحسنه Hيتكل  كه
دو از رشÇوه مÇرتشي/ و راشي قضية مثل رند, مقص طرفي دو باشد, ر مقص طرف
بودند, هم با دو هر كه وقتي ولي دادنش/ هم و است بد گرفتنش هم است, بد طرف
نÇبايد آن, مÇردم و قوانين و دوره, اين وضع با و دوره اين در كه ميگفت يكي
در فانه متأس ولي را/ مرتشي و راشي كند لعنت خدا الرا¾ÏواXرت¿Ïكه Ôاهللا نعل  گفت:
انجام كاري هيچ نباشد رشوه ا گر كه را رشوه كند رحمت خدا گفت: بايد زمان اين
جور چه را خودمان ببينيد شرع! مرجع نه و قانون مرجع در نه كاري هيچ نميشود!
جÇهاني جÇامعههاي نزد و رسول نزد در خدا, نزد در را خودمان ميكنيم; معرفي

ميكنيم! معرفي اينطور
نÇتوانسÇتند ولي را ايÇنها كÇرد نهي الم, عليهالس , موسي× حضرت كه است اين

كردند/ شكار حيله به هم شنبه روز همان در كه بردارند كارشان از دست
بهنام ابتدا¾ كه است شده داده قرار عبادت و اجتماع براي جمعه هم اسالم در
حÇضرت اجÇداد از يكي توسط كه اجتماعي بهواسطة آن نام Gبعد و بود "عروبه"
برقرار روز آن در هم نمازجمعه و شد ناميده جمعه شد, آله, و عليه صلياهللا رسول,
ندا وقتي ميفرمايد: جمعه سورة در است/ جمعه سوره درقرآن, هم سوره يك و شد
بهياد و خدا نام به كنيد عجله بشتابيد, كه جمعه روز در نماز براي زديم فرياد و شد

/(9 آية جمعه, (سورة عÖي ب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ ع Ôم Ô Öا� ومي Öن م ̧ ل×و للصَّ ي ودÔن ا ذ× ا آمنÔوا ين âالَّذ ايÇها ي×ا /1

هÇم حاال بود كه هم اين باز وا گذاريد/1 را فروش و خريد باشيد, خدا بهياد خدا,
خوانده نماز كه ظهرش تا جمعه روز در دنيا كار و دنيوي معاملة كه ميكنيم تكرار
چون كه هست هم بيبركت كه گفت ميتوان و است شده نهي جمعه ظهر تا بشود,
و است بيبركت هم نفعش معذلك كند, نفع ولو است/ بيبركت شده, نهي Hواقع
جمعه شب كه است اين و است جمعه همان حكم هم جمعه شب است/ شده تأ كيد
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مÆمن ديدن خود Âاص بلكه نشستن, هم دور بودن, خدا ياد به و است نشستن براي
باشد, خدا بهياد كه يكي را/ او مياندازد خدا بهياد نخواهي خواهي و دارد فضيلت
درصÇدد و مÇيكند اثÇر هم آنها در ميكند, اثر هم ديگران در باشد ذ كر مشغول
عقبش از هم ديگري رفت جلو كه يكي دارد, مسابقه حالت روح يعني, برميآيند

ميرود/
است, خدايي لطف مورد اجتماع, چون دارد/ بركت هم جمعه خود اجتماع
مشÇورت به بايد كه هم ي مهم كارهاي بعضي ميكند/ زياد را مÆمنين بين محبت
بايد ميرود, ديني اجتماع براي كه مÆمن ولي است بهتر موقع آن در شود انجام
از خÇودش آنكÇه نÇه باشد ديگران به كمك و عبادي امور و خدا ياد براي فقط
نوشته فقرا¾ از يكي برود/ او به ديگران كمك براي و داشته كمك انتظار ديگران
مطرح هم را كارم و نموده احتياج اظهار و فقرا¾ مجلس رفتم مرتبه چند من كه بود
ببين خودت كه نوشتيم جواب است/ نكرده وكمكم نداده گوش هيچكس ولي  كردم
كÇه بÇاش/ داشÇته انÇتظار هÇم همانقدر كردهاي, كار چه آنها براي كه كن فكر و
امور جزÄي, امور براي ولي باشد/ نبايد اينطور اال و بود گله آن جواب مقصود,
هم دور كه ساعتي يك اين در و نيست/ خوب آنها به خود كردن مشغول ي, ماد
كه باشند گفتگو و حرفها اينجور با مشغول اينكه نه باشند خدا بهياد بايد مينشينند
ه وجÇت بايد نيست/ روا البته اين دارد, باز ذ كرشان يادشان, هشان, توج از را آنها
دعا ظاهر نه خواندني دعاي ولي بخوانند, دعا ميگوييم حاال بخوانند/ دعا بكنند,
هر بله, است/ خواستني و كردني است, خواستني دعا نيست, خواندني كه دعا است,
محسوب بزرگ دعاهاي از يكي كه را كميل دعاي كنيم فرض بخوانيم, كه را دعايي
مÇختصر نÇتيجة هم باز چرا ندارد/ چنداني نتيجة نباشيم, ه متوج يا نفهميم و است
الم, عليهالس علي, را دعا اين كه ميآورد آنها بهياد را ما كه همينقدر فقط دارد,

است/ گفته كميل براي و فرموده
نتيجهاي آن اما است خوب هم باز ميافتيم, آنها بهياد كه اندازه همين به البته
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قلب حضور حال باشد, حضور حال با :Á او بايد دعا نيست/ ميخواهيم دعا از  كه
صاف را قلب و كند صاف را نيت كند, فارغ خدا غير از را دل باشد, خدا بهياد باشد,

بله: نخواهد, دنيا  كند,

/773 بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

كÇاستن1 كÇÇلي افÇÇزونيست نÇÇظ خÇواسÇتن را خÇÇدا غÇÇير خÇÇدا از
به و پادشاهي پيش برود يكي ا گر زديم مثال هم شب آن كه همانطور بله,
بگويد و برود بعد و بپذيرد را او و دهد اجازه پادشاه برسد, حضور مقام به زحمت
ا گر ولي است زشت اين كن! درست بيا است, افتاده نعلش ميخ من االغ Âمث  كه
براي نه بخواهد, ديگران براي بخواهد, ديگران براي ا گر خصوص بگويد, باالتر
آنها/ براي هم هست, خودش براي هم باالتر, هم و است زودتر هم اثرش خودش,
دعا وقتي است/ همين كنند, دعا شب نمازهاي در مÆمنين براي فرمودهاند: اينكه
ادا جمع بهلفظ هم دعاها بيشتر كه است اين است, آنها همة براي آنها, براي  كرد
اط ×Í ßØ½ال نا دÇ Öها مÇثل معالغÇير متكلم نحوي, اصطالح به و جمع حالت يعني شده,

/6 آية /2

نماز فاتحة كه است الكتاب فاتح¹ است, بزرگ عبادت كه هم نماز در 2

Ò âoقت Öس ÔمÇÖال
يÇعني, ;æدÇاه نÇيست, æ دÖها نا/ دÖها ميفرمايد: فاتحه سورة در شود, خوانده بايد
خودش ميگويد, هركسي را/ ما كن هدايت ميگوييم: راست/ راه به مرا كن هدايت
كه چيزي مÆمنين, بهتبع كه بداند مÆمنين از يكي را خودش كند, خيال نبايد جدا را
درخواست تو از كه است عيد در كه دعايي اين مثل بدهند/ هم او به دادند, آنها به
چه نميدانيم ما يعني, خواستهاند; تو از خوبت بندگان كه درخواستي بهتر ميكنيم
از بسياري نيست/ ما صالح چه و ماست صالح چه بد, چيز چه و است خوب چيز
خدا را همان دنيوي, امور Hفرض است, خوب ميكند ر تصو انسان كه را چيزهايي
آنكÇه ولي مÇيدهد/ باد به را آخرتش و دنيا ميشود, وبالش اسباب كه ميدهد
و ميداند آخر تا ل او از را حكمتش و صالح كند, چه ميداند او وا گذارد بهخودش
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اجابت و ميكنيم دعا در زياد اصرار وقتي ميدهد/ ميكنيم ر تصو ما آنچه از بهتر
Hغالب حتي نميكند/ اجابت خداوند كه ماست صالح و خير به باز هم آن نميشود,
آنوقت وامÇيگذارد, خÇدا بÇه آنوقت ميكند, ترك و ميشود مأيوس كه وقتي
برايش ديگري راه ميداند خودش خدا كه ديگري راه از ميخواهد كه همانطوري
هÇمه بÇراي كÇرد هÇم درخÇواست وقÇتي پس است/ اينطور Hغالب ميشود, انجام
كÇه هÇم را بÇدي دفÇع بÇخواهÇد, هÇمه براي ميخواهد, كه خوبي كند/ درخواست

بخواهد/ همه براي باز كند, دفع خداوند كه ميخواهد
علي, Âمث گفتهاند/ چه و چيست كه بداند خوب را معنيش بايد هم دعاها در و
يÇا مÇيپيچد/ خÇود به گزيده مار مثل كه ميگويد چه كميل دعاي در الم, عليهالس
و دارد درد و ميپيچد بهخودش همانطور الم, عليهالس زينالعابدين, امام دعاهاي
خداونÇد از و ميداند مردم همه از گناهكارتر را خودش و ميگويد درد روي از
اول همان در الم, عليهالس علي, كند/ مغفرت ببخشد, كند, عفو را او كه ميخواهد
كه ميشود اين اسباب كه را گناهاني مرا, گناهان خدايا, ميكند: عرض كميل دعاي
اوامÇر اطÇاعت تÇرك از خÇدا غضب كه ميشود (معلوم بيامرز ميكني غضب تو
آن مÇيكند, پÇاره را خÇوبي پردههاي را, ما پردههاي كه گناهاني خدايا, اوست)/
است), گناهان همان بهواسطة پردهها شدن پاره ميشود (معلوم بيامرز را  گناهان
را آنÇها مÇيدهد, تغيير دادهاي ما بر كه را نعمتهايي را, نعمت كه گناهاني خدايا,
گناهاني خدايا, بيامرز/ ميكني, نازل بال آنها بهواسطه كه را گناهاني خدايا, بيامرز/
انسÇان از دعÇا و زاري و ع ضرÇت حÇال بندگي, حال كه ميكند حبس را دعا كه را
را گÇناهها آن خدايا, است) گناهان همان اثر در درواقع ميفرمايد: (باز ميرود,
كه است بزرگتر كبيره گناهان بيشتر از كه ميكند نااميد را انسان كه گناهاني بيامرز/
يÇعني, است; قÇنوط همين گفتهاند: كه آنهايي است, كبيره گناهان جز¾ فاق ات به
هم اينكه بهواسطة است بدتر گناهان همة از اين خدا, درگاه از مأيوسي مأيوسي,
درصÇدد هÇم كÇند تÇرك ÂÇاق يÇا كÇند تÇالفي كند, استغفار كه برنميآيد درصدد
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است اين ميگيرد/ او از را زاري و عجز حال آن هم و كند گناه ترك كه برنميآيد
او از هم را بديها بداند, او از را خوبيها بداند, او از را چيز همه بايد حال هر در  كه
به كه است پر جا همه مجيد قرآن در كه داده خودش وجود در كه نعمتهايي بداند,

سعدي: قول
كارند در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر

نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو تا
فÇرمانبردار و سÇرگشته تÇو بÇهر از همه

نÇبري فÇرمان تو كه نباشد انصاف شرط
حÇركت به را ابري باد اين شكل, چه كه ميشود/ چه كه كنيم بادي به ه توج
و بيايد عمل گندم Âمث كه بريزد كجا در باران اين ميشود/ باران ابر اين و ميآورد
را چيزها چه ميبينيم را گندمش يك دوره هر در كه بخوريم ما Âمث را گندم اين

است/ كرده مشخص
كه نعمتهايي است/ كرده عنايت خداوند كه است بسياري نعمتهاي كه ميبينيم
نÇعمتهاي چÇه ميرسد, وسايل با كه نعمتهايي چه ميرسد, انسان به واسطه بدون
ÁعموÇم كه گويند "آال¾" كه باطن نعمتهاي چه و ميگويند "نعمت" كه ظاهرياي
ايمان نعمت باالتر باطني نعمتهاي همة از است/ باطني نعمتهاي به اشاره آال¾, لفظ
ايمان, به كردهاند تفسير فرمودهاند, ذ كر نعمت لفظ كه قرآن جاي هر در كه است
است, ايمان ماية باز هم آن كه الم, عليهماالس علي, و د محم وجود به كردهاند تفسير
آنجا است, شده ذ كر (نعمتها) نعم كه هم هرجا كردهاند/ تفسير ت نبو و واليت به
ما كه را آنچه Hغالب ولي ميشود/ شامل و ميگيرد را همه كه نعمتهاست به تفسير
مÇا بÇراي كه نعمتهايي همان است, خورا ك و خورد از عبارت ميگوييم, نعمت
قبيل از باطني نعمتهاي مثل داريم كه حقيقي نعمتهاي نه ميكنيم/ خيال ما و هست
چطور ميبينيم كنيم, ه توج خوب ا گر كه عقلي همان عقل/ همان يا فكر وجود,
همه اينها هست, ما براي كه وسايلي باقي است/ بزرگي نعمت چه و است نعمتي
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ايÇنها هÇمة بÇله, بÇرادران, وجÇود نÇعمت مادر, و پدر وجود نعمت است/ نعمت
اينكه نه هم شكر كرد/ شكر نعمتهايش به و بود نعمتها مواظب بايد و نعمتاند
اما است/ شكر وظيفه شكرت, الهي رفت, ديگر و شد تمام و شكر, الهي بگويد:
بÇه را بÇنده مÇيدهد, جزا كه است شا كر است, شكور خدا است, دادن جزا Öشكر
خداوند است, خودش براي است, كرده خوبي او جزايي? چه ميدهد; جزا عملش
خÇدا, لطف به بوده, خدا امر به اينكه با كرده او كه همان ميدهد/ خوبي باز هم
باز معذلك فرموده, عنايت خداوند را وسايلش و اسباب همه بوده, خدا بهتوفيق
اين است/ شا كر خدا و ميدهد جزا هم اطاعت ظاهر به خداوند كرده, اطاعت او

ميگويد: سعدي كه است همان هم اين شكر بشود/ بايد شا كر هم شخص
آورد خÇÇدا درگÇÇاه بÇÇÇÇه عÇÇÇÇذر خويش تقصير ز كه به همان بنده

زاري و ع تضر حال كه آنوقت كرد, فكر فهميد, ديد, خواند, كه وقتي البته
ايÇن خالصهاش بگويد/ كه نيست الزم و دعا ميشود آنوقت شود, پيدا برايش
ايÇن بده, را همان ميداني صالح كه را آنچه ميتواني, و ميداني خدايا كه است
مÇيكند, عÇنايت كÇه مÇيشود بسياري اينكه بهواسطة است/ دعاها همة از باالتر
كه است امتحاني اين يعني, است/ استدراج براي ولي ميدهد نعمتي ظاهر صورت
صالح كه را آنچه پس ميگيرد/ او بر بيشتر نكند, تمام ت حج يا كند بد Hفرض ا گر

بخواهيم/ را آن باشد, ما حال
خÇدا, درگاه به زاري و گريه خداست/ به ه كردن توج براي دعا حال, هر در
مغفرت درخواست خدا از و آوردن بهنظر خوب, را خود بديهاي مغفرت, طلب
خدا بهنام خدا, به بردن پناه شيطان, شر از او به بردن پناه او, به بردن پناه و  كردن
خÇدا و است بتر قرÇم و بهتر البته باشد, نزديكتر باشد, بيشتر هرچه كه (ب«Ëاهللا)

دارد/ دوستتر
جمعه را اسمش و باشيم هم دور و بنشينيم Gظاهر كه نيست اين مقصود پس,
هميشه خدايي رحمت خدايي, نعمتهاي بدانيم/ بايد بيشتر را جمعه قدر بگذاريم/
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كه فرمودهاند اندازه اين به حتي مÆمنين/ اجتماع و جمعه در خصوص است شامل
انگشت يÇعني, آن; ابÇهام انگشت بين خداوند كند, مÆمني با مصافحه كه مÆمني
معمولي ظاهري مصافحة اين در (حاال ميكند جمع و عنايت رحمت صد شست,
كÇه است برادري آن براي تايش نه و نود نيست!) ابهامي كه مردم بين متعارف
يكي او قسمت است, كمتر محبتش آنكه براي و باشد بيشتر ديگري به محبتش
اثرش هم را اين و است خدايي رحمت است, خدايي لطف همه اينها خوب, است/
يكديگر با برادر دو وقتي Hخصوص را اين اثر ميبينيم/ را محبت اثر ميبينيم, را
كدورت رفع باشد كدورتي ا گر خصوص كنند, مهرباني يكديگر با كنند, محبت
كه قسمي هر است/ ب مقر او نزد و دارد دوست خيلي خداوند البته را اين كه  كنند
كوشش بايد انسان كردند, رفتار كه هرجور و باشند راضي بزرگان باشد, راضي خدا
است همينطور هم روزها باقي جمعه, روزهاي در Hخصوص كند/ آنطور كه  كند
شده معين عبادت براي است, شده معين كار اين براي بهخصوص جمعه روز ولي
كند/ خدا بندگي باشد, داشته فرصت كه است تعطيل عباداتي هرجور براي است,
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همه از چون باشد, جماعت به است ممكن تا كه شده تأ كيد واجب نماز در
خود حال به فكري بايد حال است/ مÆمنين يگانگي و اتحاد خدا پيش تر مهم چيز

نيست: ما ميان در امر اين حيث همه از چگونه كه  كنيم
طاق جمله جهان اندر بدخويي به نÇفاق انÇدر هÇم بÇÇا مÇÇتحد هÇÇمه

عمدة دستور اسالم, اساس است/ ممدوح مÆمنين, و خدا نزد اجتماع و اتحاد
است/ پسنديده و منظور جماعت نيز آن در كه است نماز دين, عمود اسالم,

است عبارت و بوده ه حق ديانتهاي همة در دينها, همة در دو هر زكات, و نماز
خدا ه متوج و گذشت انانيت و هستي از بايد پس رسيدن/ خدا به و خود از گذشتن از
Hاب ×وت اهللا وا Ôد ج ول Ôول Ôس الرَّ Ôم Ô ÒG رفÖغت Öاس و اهللا وا ÔرفÖغت Öاسف ك Ñاو ج× Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا ظلمÔوا Öذاء Öم Ô Úu ا Öول و بود/

/64 آية نسا¾, سورة /1

و پيغمبر اي بيايند تو نزد كردند ظلم خودشان بر وقتي آنها ا گر يعني, ;1Hمâحي ر
طلب خود براي و كنند گذشتهها از پشيماني اظهار و تو پيش را خدا كنند استغفار
براي كني استغفار هم تو و بخواهند, توفيق آينده براي و نموده گذشته از بخشايش
خدا كه را آنچه البته است/ مهربان و بخشنده بسيار خداوند كه ميشوند ه متوج آنها,
ه ب×اد ع Öنع ¹ب Öالتَّو Ôلب Öق ي ميفرمايد: هم ديگر جاي در است/ اين قرآن آية در فرموده
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/104 آية توبه, سورة /1

را صدقات و ميكند قبول بندگانش از را توبه كه خداست فقط ;1 ق×ات د الصَّ Ôذ ÔخÖأي و

و ÖمÔه Öر هطÇÔت ¹ق دÇ ص ÖمÇ ßGواÖما Öن م Öذ Ôخ ميفرمايد: خدا ميگيرد, كه هم پيغمبر ميگيرد/

/103 آية توبه, سورة /2

از اينها, از بگير ميفرمايد: پيغمبر به ,2 Öم Ô ÒG Õنك س كل×وت ص انَّ Öم ß Öz ل ع ل ص و ا × ßw Öم ß âz ك زÔت
خلوص و قلب صميم از كه ميشود داده كه است چيزي صدقه صدقه/ اينها, اموال
مالي واجب امور ساير و زكات كه باشد واجب يا صدقه و انفاق آن كه كنند انفاق
واجب كÇه هÇرچÇند بدهد, و بگذرد مال از كه را هرچه كه است مستحب يا باشد
كه كن دعا آنها براي هم بعد و ميكند تصفيه و پا ك را آنها صدقه, اين كه نباشد/
آنÇهاست/ دل آرامش آنÇها دربÇارة دعÇا كÇردن است/ آنها دل آرامش تو دعاي
ميفرمايد/ هم جمع بهطور و ميدهد كه خداست ,Âاص خداست, ولي ميفرمايد:
الا ̧ ل×و ص ال فرمودهاند: بعد و است/ ديانت اساس است, دين عمود نماز, پس,

نماز بر نماز حاال فاتحه/ سورة فاتح¹الكتاب, به مگر نيست هم نماز ; الكتاب ¹ ÒIفاب
هÇم فاتح¹الكتاب و است دعايي حقيقت در ميت نماز ولي شده اطالق هم ميت
آن كه مرده دربارة است دعايي مرده, آن دربارة دعاÄيست اينكه بهواسطة ندارد
مÇا همة است الزم و نيستيم ه متوج مسلمانها ما كه است چيزهايي غالب مثل هم
هم را دفن و نماز و كفن و غسل از ميت تشريفات تمام است الزم حتي بدانيم,
كارش همه خوب, بميرد, يكي آن باشد, بيابان در ما از نفر دو كنيم فرض بدانيم/
چه? يعني نداريم, ياد نداريم/ ياد ما بگوييم: آنوقت حاال است/ واجب ديگري بر
دعاي خوب بگيريم; ياد بايد را آن و چيست اسالم دستور بدانيم بايد است/ دستور

است/ اينطور هم ميت صالت است, ميت
در كه ميشود گفته مختصر بهطور شد, مذا كره Hفاق ات اينجا كه حاال خوب,
علي, اينكه به ميكنند ذ كر بعضي حاال هست, عمومي بهطور تكبير پنج Öتمي نماز
دستهاي هر چون گفت/ تكبير هفتاد پيغمبر, براي پيغمبر جنازة سر در الم, عليهالس
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يا بود نماز آن يا حاال ميخواند/ نماز آنها براي و ميافتاد جلو علي ميآمدند,  كه
صÇلوات آنÇها جÇلوي و مÇيآمد الم, عليهالس علي, گفتهاند: بعضي چنانكه اينكه
اختصاص و نبود هم آلTمد يا / مدTآل و دمT ع�× ل ص للهم ا ميگفت: و ميفرستاد
و هفتاد الم, عليهالس علي, جنازة به بود/ هرجور حال هر به داشت, حضرت بهخود
فرمود: حضرت آن و خواندند حضرت خود وصيت به تكبير هفت كه دارد بعضي
و كند/ ظهور Gبعد كه ما قاÄم مگر گفت نبايد تكبير هفت من از پس هيچكس براي
ميدانستند/ آنها نيست, مربوط ما به ديگر اينها خواندند/ تا هفتاد علي(ع) براي
تكبير پنج دارد, را تكبير پنج همان اسالمي عمومي دستور مطابق ميت, نماز اصل
هÇم مÇردم هÇمة خوب, كه را اين است/ شهادتين اول تكبير از بعد بگويند/ بايد
Hتقريب باقيش, و بيشترش حاال اهللا/ Ôسول ر Gدم ÔT انَّ Ôد ÒÎ Ö¾ ا اهللا, الا ل×ه ا ال Öنا Ôد ÒÎ Ö¾ ا ميدانند:
دعا بعدش و است/ صلوات Hتقريب م, دو تكبير يعني بعدش, است/ توصيف و تنبيه
كه هم صلوات در مرده/ آن براي دعاي هم بعدش مÆمنات, و مÆمنين همه براي
را پيغمبر همانطور كه ميباشد پيغمبر بر رحمت طلب است, م دو تكبير از پس
براي دعا بعدش و شود/ گفته هم ابراهيم آل و ابراهيم و سلف پيامبران و كنند دعا
مÇرده بÇراي دعا هم بعدش , مناتÆ ÔXوا Òن� وم ÔمÖلل فر Öاغ للهÔم ا مÆمنات: و مÆمنين همه

است/
هست, هم زندهها براي كه است دستورالعملي هم مرده دعاي اينكه, مقصود
آن برداشت, ميتوان اينجا از را نمونه بخواهيم, كه هم زنده براي نميكند فرق
اين معنيش است/ اين ميگوييم, خودمان ه مÄا دستور مطابق شيعهها ما كه را دعايي
گذاشته ما روبروي كه جنازهاي همين ماست, روي جلوي كه اين خدايا, كه است
است, تÇو كنيز (يا است تو كنيز پسر است, تو بندة پسر است تو بندة اين شده,
غالم ل, او از يعني, شده; تو بر وارد است)/ تو كنيز دختر و است, تو بندة دختر
كنيزان و بندگان همه, مادرش, و پدرش است, تو بندة خودش است/ تو خانهزاد
تو از بهتر مهمانداري هيچ و است شده تو بر وارد است, تو مهمان هم حاال تواند,
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تÇو از بÇهتر بÇاز مهمانداري شود, پذيرايي مهمان از كردهاي امر چون و نيست/
خÇوبي و خير جز چيزي او از كه ما خدايا, است, شده وارد او كه حاال و نيست
آنوقت بÇاشد, مÆÇمن كÇه است كسي دربارة گفتهاند, باز هم را اين كه نميدانيم
شهادتين كه هركسي اما فرموده/ مÆمن چون نميشود شامل را تسنن اهل ميگويند:
شÇهادتين كلمة است/ جهنم اهل گفت: نميتوان گفت, بد نميتوان را او بگويد,
كه بدانيم ولو ميكند/ برابري اعمال همة با بگذارند, ترازو در ا گر كه است  كلمهاي
ا گر ولي است داشته Ç باهللا ÔعياذÖل ا Ç فجوري و فسق نكرده خداي داشته, هم بد عمل
اين دستور بگوييم/ اينطور بايد معذلك گفت, نبايد را عبارت اين نباشد, مÆمن
خوبي غير ما بگوييم بايد گناهكاريم/ و كرده خطا بگوييم, اين از غير ا گر كه است
مرگ دم از كه ما بوده/ ايمان اسم با و مÆمن اينكه بهواسطة نميدانيم, مرده اين از
ا گر هست وجودش در كه ايماني لطيفة است, مرده حال چه در كه نداريم خبر او
اينكه به ميكند وادار و ميكند نگاهداري را او دارد, نگاه نفس آخرين تا را آن
بگوييم بايد ما كه است اين بفهمد/ بفهمد, بايد كه را آنچه و بگويد بايد كه را آنچه
را خوبيش است خوب ا گر خدايا, داناتري/ تو و نميدانيم خوبي جز چيزي او از  كه
جا همه است, خيلي تو كرم است, خيلي تو عفو هم باز است بد هم ا گر و كن زياد
كسÇي بÇا چون كن/ محشورش هم بزرگان با و بگذر, هم را اين كردهاي  گذشت
بÇيداري در كÇه است كسÇي بÇا و ميشود روحاني, عالم در عالم, آن در محشور
همين در اوست/ با محشور هست, هركسي بهياد زندگي وقت در هست/ بهيادش
كÇه اولياÄت از بندگانت, از كدام هر با كن حشر را او خدايا, كه هست هم دعاها
فرمودهاند: ميشود/ محشور او با بوده, دوست كه هر با بله, است/ داشته دوستش
گÇربه آن با را او خداوند بدارد, دوست گربه عنوان به را گربهاي كسي ا گر حتي
دل در هميشه هم گفتگو و اوست, دل در او دوستي اينكه بهواسطة ميكند/ محشور
بايد باشد او در ايمان جنبة وقتي باشد, هرچه ا گر پس است/ دل با حساب و است
را خوبيش است خوب ا گر داناتري, تو و نميدانيم او از خوبي غير ما خدايا,  گفت:
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كسي/ هر مردن در است اسالم دستور اين بگذر/ او از است, بد ا گر و كن زياد
و داشت عÇقيده چÇه مÆÇمنين به نسبت بايد كه ميشود معلوم اين از خوب,
يا است بد بگويد: كند, اظهار شهادتين كه را مسلماني ندارد حق كسي بود/ چطور
در كه ميدانيم و ميبينيم كه كساني از باشد, رسيده بزرگان از مگر است, جهنم اهل
و مÔرد جور چه كه ميدانند حاضرند, مرگ دم كه بزرگان بله, حاضرند/ مرگ دم
ما اال و است مطاع آنها فرمايش البته فرمودند, ا گر كه هستند آنجا در آنها بلكه
درجه امام, به نسبت يا انبيا¾ به نسبت نداريم حق ما بلكه بگوييم/ بد نداريم حق
حسÇين, امÇام يÇا بود باالتر الم, عليهالس حسن, امام كه بگوييم Âمث و كنيم تعيين
الم, عليهمالس ه, مÄا خود از آنكه مگر داريم خبر چه ما اينكه بهواسطة الم, عليهالس
را اعلم نميتوانيم هم Hصورت بلكه دارد! خبر چه است كمتر كسيكه باشد; رسيده
واال كند معين اعلم بايد را اعلم ميگويند: زينالعابدين شيخ مرحوم كه كنيم, معين

تشخيص را اعلم نميتواند باشد علم پايين درجه در يا نداشته علم خودش كه  كسي
معين بايد اعلم كند/ معين نميتواند كه نباشد او درجة در يا نباشد اعلم ا گر يا و دهد,
نسبت نداريم حق ما پس است? سايرين از جلوتر يكي كدام علما¾ اين ميان در  كند
تعيين است/ باالتر كي است, بهتر كي بگوييم الم, عليهمالس هدي, ه مÄا و انبيا¾ به
فÇرمايش بÇه و كرد درك بزرگان خود فرمايش از بايد هم را افضليت و درجات
در رفتم, كه معراج در ميفرمايد: آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, خود است/ خودشان
از مرتبهاي در كه ديدم آسماني در مراتب, از مرتبهاي در را انبيا¾ از هريك آنجا
پايه, يا درجه بگوييم "پايه" اينجا در هم را آسمان حاال ميباشند/ رسالت مراتب
ادريس Öم دو آسمان در ديدم, را آدم Âمث Öل او آسمان در داشت/ قرار پايه كدام در
حÇضرت ÖمÇشش در را, عÇيسي ÖهارمÇچ در را, يوسف حضرت Öسوم آسمان در را,
است, درجه هفت است, طبقه (هفت است درجه آخر كه هفتم را, كليماهللا موسي
و ظاهر جد كه ديدم را الم, عليهالس ابراهيم, است, هفتم آسمان است) آسمان هفت
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م وÇس آسÇمان در ديÇد, را يÇحيي(ع) و عÇيسي حÇضرت م دو آسÇمان در كه رسيده معراج اخبار بعض در /1
پÇنجم آسÇمان در و فÇرمود مشÇاهده را ادريس(ع) حÇضرت چهارم آسمان در و ديد را يوسف(ع) حضرت

نمود/ شهود را موسي(ع) حضرت ششم آسمان در و موسي(ع) حضرت برادر هارون

پÇيغمبران بÇيشتر و ه مÇÄا همه و مÆمنين همه باطن و ظاهر جد بله, است1/ باطن
چه و طبقهاي چه در ديدم, كجا در را كدام هر فرمود: كه است اين ميباشد/ مبعوث

درجهاي/
نميتوانيم ما اال و ميشود نقل پيامبر(ص) از كه است فرمايشي اين خوب,
نميتوانيم, ما هستند/ درجهاي چه در نميداند كسيكه افضلاند, كداميك بگوييم
كسي آن كه نميداند كسي همينطور كنيم/ ن معي درجه آنها براي كه نداريم هم حق
مرگ دم Öمناط چون است/ مرده جور چه مرگش وقت و مرده حال چه در مرده,  كه
طÇرف بÇا ميشود مواجه كه وقتي چون است عكاسي شيشه مثل مرگ دم است,
حكما¾ و عرفا¾ اصطالح به كه است آن مناط برميدارد/ را روپوشش آن مقابل,
ه چÇب آن بÇاشد روبÇرو هاي بچ ا گر آيينه در Âمث است/ اخيره فعليت همان مناط
است/ شكÇل همان به باشد هرچه و ميآيد مرگ دم عكسش نقشش, همانطور
مرگ دم در مينمايد/ عكس در هم همانطور است, چشمش به دستش كنيم فرض
او باشد, همراهش كه هم هركسي با و ميشود محشور همانطور بميرد, هرجور و
نÇميدانÇيم, كÇه مÇا مÇرده, جور چه دم آن در كه است اين ميشود/ محشور او با
دور و مÇعصيت اهل ظاهر, درصورت كه اشخاصي از بسياري دربارة نميتوانيم
كه است شده بسيار مردهاند/ خوب مرگ دم مرگ, حال در كه فرمودهاند بودند,
د يÇس قÇضيه شÇدهانÇد/ ديگÇر طور مرگ دم ولي بودهاند خوبي اشخاص برعكس
مصطلح بهمعني نه است آقا بهمعني د سي) است حمير قبيلة رÄيس حميري اسماعيل
ايÇن البته ميگوييم/ سادات و د سي را آله, و عليه صلياهللا رسول, اوالد كه امروز

همÇم او خÇود از غير نسبتي درواقع اينكه بهواسطة است, درست معني برحسب
هÇمه كه حاال ميگويند, را آقا Öد سي ولي است/ اينطور هم ظاهر صورت نيست,
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از د سي ميگويند)/ من, آقاي سيدي, ميرسند بههم وقتي عربها آقا/ ميگويند: بههم
صادق, حضرت اصحاب از و بود شاعر او نبود/ قريش از Âاص و بود حمير قبيله,
بخورد نبايد كه چيزهايي بعضي هم گاهي كه مينويسند, ميگويند, ولي الم/ عليهالس
نويسندهها با مينويسند, را (اين ميكرد چنين كه ميافتاد فاق ات گاهي ميخورد/
شد/ سياه رويش و خراب حالش معصيت, همان بهواسطة شد كه مرگ دم است)/
در يا است كريم خدا بله كه نشويم مغرور و بفهميم كه است آن براي باز اينها
باز توبه راه كه شده خوب يا است, بخشيده را او خداوند و كرده بد يكي زماني چه

شد/ سياه رويش حميري شود/ ما ي تجر باعث و است
امÇا بود/ رفته بين از لش توس حال كه گرفت مال ك بايد را حالش اين پس,
چون و كند, كوتاه مواليش دامن از را دستش كه نبود بهطوري معصيت بهواسطة
خÇداونÇد حÇال آن در داشت, ك مسÇت و ل وسÇت و بود مواليش دامن به دستش
آنجا به رو و شد ه متوج كه طور اين به كرد, حشرش معني اين به كرد, حشرش

ميگويد: شاعر كه است اين داشت كه حالي و گفت كه شعري خالصه  كرد
ايÇمون تÇو از دسÇتيم و بÇÇيپا ا گÇÇر ايÇمون تÇو از مسÇÇتيم مسÇÇتان ا گÇÇر
ايÇمون تو از هستيم كه مذهب هر به مسÇلمون ور تÇÇرسا و گÇÇبريم ا گÇÇر
بهنام هستم, شما اح مد من ميدانند/ تو از مرا هستم هرچه من, موالي ميگويد:
ميداني تو شماست, با من نجات هم حاال است, من سر روي شما نام مشهورم, شما
البته شد/ سفيد سياهش روي و شد منقلب حالش كه است اين كرمت/ و فضل و
كÇه شÇود پيدا هم حال اين شود/ پيدا حال اين كه است اين براي هم حرفها همه
كه است شده هم بسيار ولي است, فاقي ات اين البته حاال شود/ ه متوج شود, ل متوس
شده سياه رويش مرگ از پيش يا و مرگ دم كردهاند, كه كوتاهي همان بهواسطة
او كه است ديگري روي رو, از منظور بلكه شد سياه ظاهريش روي اينكه نه است/

شد/ ل متوس و ديد روسياه را خود باطن چشم به موقع آن در
مبارك, ماه گرسنگي و تشنگي به كه ميفرمايد روزه دربارة Âمث دعاها, در
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خÇورا ك همه كه باشيد ه متوج يعني را, قيامت گرسنگي و تشنگي بياوريد بهياد
بخوريد, نبايد روزه در و ميخوريد كه آب و است نان اين شما, بدن خورا ك شما,
تشنگي براي و روح خورا ك براي فكري پس دارد, خورا ك هم شما روح ولي

دارد/ هم معنوي روح ولي است ظاهري روح روح, اين برداريد/ هم روح
عرض و ميريزد بهصورت آب الم, عليهالس علي, وضو¾, در دعاها, در  كه
كه حاال و است مستحبات جز¾ اين الوجوه/ فيه Ôد و سÔت يوم هي Öج و Öضيب م Ôهلل ا ميكند:
چه بگوييم, همانطور هم ما كرد كه علي(ع) است, خوب حاال البته برديم, اسم
خدايا, ميكند: عرض حضرت كه باشيم ه متوج بايد است/ خوب بلكه دارد, اشكال
روزي در مكن سياه را ما روي و باشد, سياه روها كه روزي در كن سفيد مرا روي
دلي, روي Öانسان نيست: تنها رو اين كه است اين به اشاره باشد/ سفيد روهايي  كه
حكمي باطن, روي و دارد حكمي ظاهر, روي ظاهري/ روي و دارد جاني, روي
است/ روسفيد حاال و كرده خوب كار است, روسفيد كس فالن ميگويند: ديگر/
شده سفيد كه رويش بر ماليده ماست Âمث كه است آن بهمعني ظاهر روي اين حاال
پيش كرده, اطاعت آقايش از كرده, اطاعت او بلكه نيست, سفيدي اين نه, است?
روي آن ÖفيدÇس روي مناط اما است/ روسفيدي اين, حاال است/ روسفيد آقايش
و كرد بايد محكم طرف آن به را خودش ه توج داشت, نگاه بايد را روي آن است,
دم شيطان كه دارد اخباري ميبرد/ و ميچاپد آنوقت در شيطان كه داشت نگاه
آب بÇميرد مÇيخواهÇد كه كسي آن بر و ميكند غلبه تشنگي ل او ميآيد, مرگ
آتش مرتبه يك كه نفسي آبهاي همان از آبهاست? كدام از آب اين كه ميدهد
است/ آبنما دارد, شيطان كه آبهايي آن از است, بدتر بنزين از Âمث بلكه ميگيرد,
بايد كه آنجايي ميرود يعني, خورد; و گرفت او دست از ا گر و ميدهد را آب بله,
آب هم او و است حاضر آنجا در ديگري هم, طرف آن از و برود/ شيطان پيرو
اين از نخور/ آب آن از بگير, آب ازين بيا ميگويد: و ميدهد نشان را آن دارد,
بخورد هركه كه است آبي است, حيات آب اين است, كوثر آب اين بخور, آب
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<هرگز است: مولي(ع) آن صاحب و است زنده هميشه و نميشود تمام او زندگاني
عشق>/ به شد زنده دلش آنكه نميرد

به ميدهند را دو هر است, آب دو, هر پس ميشود/ عنايت او به آب اين از
كه: است اين و باشد, مرده جور چه به تا آنها,

امÇيد بÇÇاشد مÇÇردنش مسÇÇلمان مÇنگريد كÇÇه خÇواري بÇه را كÇÇافر هÇÇيچ
بداند/ بد را او انسان كه هرچند گفت بد رفت, كه كسي دربارة نميتوان بله,
اÔذ كروا معني يك گفت/ بد نبايد مرگ از بعد را شهادتين گويندگان كه فرمودهاند
كنيد ياد نيكي به يعني, كنيد; ذ كر خير به را مردههايتان است, اين �òبا موتا كÔم
باالترند, البته باشند, واليت داراي كه آنهايي باشند/ نجات اهل است ممكن چون
گفت بد نميتوان باشد, هم شهادتين باشد, كه هم اسالم مقام Öظاهر صورت ولي
واال گÇفت بد ميتوان آنوقت باشد, رسيده دين بزرگان از آنها بدي آنكه مگر

گفت/ بد نميتوان
جمع لفظ به همهاش گفتيم كه هم حمد سوره همان در اسالم, احكام همة در

/5 آية /1

دعا در فرمودهاند/ ذ كر 1
Ôع�ت Öسن ا ك×ي ا و ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا كه معالغير متكلم قول به است,

مÆمنين كه است اين "مرا"1/ نميفرمايد: را" "ما كن هدايت يعني, نا; دÖها ميفرمايد:
آن خواه كنند, مساعدت كنند, هم كمك زندگاني در باشند/ بايد يكديگر بهفكر
انتظار يا باشيم داشته منت و بكشيم او رخ به آنكه نه ولي نفهمد, يا بفهمد طرف
فÇالن كÇرديم, كمك او براي كه ميگوييم ما اما باشيم/ داشته او از جبران و  كار
خÇدا براي پس خوب, نكرد/ ما براي كار هيچ او برداشتيم, گردنش از را زحمت
يÇا نÇفهمد او كه كني طوري تو كه است وقتي خدا براي گذاشت/ نبايد را اسمش
دارد, اثر آنكه البته و نكند/ فرق تو براي نكند يا بكند نكند, فرق تو براي بفهمد
باشي/ كرده را كارت تو و نفهمد او كه است آن بعد براي هم و دنيا در Gظاهر هم
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مساعدت كند, كمك كند, مهرباني برادرانش به نسبت كه است اين انسان وظيفه
كند/ كمك باشد كه هركسي حق در ميتواند تا  كند,

ا گر كه است مÆمن جنازه تشييع Öعبادات از يكي هم, مرگش از بعد همينطور
از برادري شنيدند كه وقتي بلكه كنند/ جنازه تشييع بايد شدند, خبر و مرد مÆمني

بخوانند/ اخالص و فاتحه برايش از است, مرده آنها از خواهري آنها,
است راهي توشه و زاد كمك, اين كنند/ آنها كمك دارد, نتيجهاي آنها براي
شب نماز در او/ براي كنند رحمت و مغفرت طلب او/ براي است كمكي او, براي
چهل اين كنند/ دعا را مÆمن چهل شب نماز در بله, كنند/ دعا را مÆمنين كه دارد
مناتÆXوا Òمن�ÆمÖلل Öراغف اللهم باشد, كه هم عموم بهطور نباشد, هم اسم به حاال مÆمن

ميشوند/ بيشتر بلكه تا چهل آنوقت است/ مÆمن براي دعا دعاست, همان هم باز
مÇا ولي مÇيكنند/ دعÇا و ميكنند پيدا را خوب آدم نفر چهل بعضي كه است اين
خÇوب را او بÇايد بÇاشد, داشته ايمان كه كسي هر مÆمني, هر هركسي, ميگوييم:
ظاهر صورت كه هركسي از كسي, هر از را خودش انسان ا گر كرد/ دعا و دانست
بدتري نشاني اين, خود كه است معلوم ديگر/ باخته اينجا بداند, بهتر باشد, بد هم
اينطور هميشه او اما نشده, قضا نمازم هرگز من كه بگويد كسي بهتري/ نه است,
گناهي بلكه نيست شايسته نيست/ دستورات مراقب و ميكند, عمل فالن ميكند,
نÇام كÇه را ديگري و بداند بيگناه را خودش كه نيست اين از بزرگتر او براي هم
آنهايي البته بداند/ او از كمتر را خود گناه يا بداند گناهكار را او دارد, اسالم و ايمان
كه ميدانند خودشان كه جوري هر به هم آنها كنند, تربيت بايد كه است شان حق  كه
خوب بداند/ بد را او خود اينكه نه كنند, منكر از نهي و بهمعروف امر باشد, ر ثÆم
كه شد خطاب او به كه نيست عمران, بن موسي كليماهللا, حضرت از باالتر ديگر
را گÇرگيني سگ بÇيار/ مÇا دربÇار بÇه را خلق بدترين آمدي, مناجات به كه وقتي
براي رسيد: خطاب طور كوه در نبرد/ و كرد ولش راه بين در بعد و ببرد خواست
خودم از خدايا كرد: عرض بياور/ را خلق پستترين گفتم: كه من نياوردي? چه
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آوردم/ بهدرگاهت را خودم بودم, پستتر همه از خودم من نديدم, بدتر و پستتر
خÇلع ت بوÇن درجÇه از را تÇو بÇودي, آورده را سگ آن ا گر كه رسيد خطاب بعد

بودي/ افتاده مقامت از و مينمودم
ظاهرش ترجمه Âاق ولي بخوانيم, رسيده دين بزرگان از كه را دعاهايي خوب,
بÇعضي ميخوانند/ جمعه شب جمعه, روز Hغالب كه كميل دعاي ترجمه بدانيم, را
نيست, كه جمعه شب براي اين بخوانيم, جمعه شب چي براي آنوقت ميگويند
بنده بين كه مناجاتي كلمات نه, نيست? رجب ماه كه االÐن است, رجب ماه دعاي
را مÇعنيش بÇاشيم, ه توجÇم بÇايد ولي است ممدوح بخوانيم هروقت خدا, و است
شب فÇالن در يا ماه فالن در را اين فرمودهاند: ا گر اينكه مقصود باشيم/ ه متوج
ولي است خÇوب مÇوقع آن و بÇخوانÇد فرمودهاند كه همانطور بايد البته بخوان,
است بي مقر بندة خدا, بندگان از بندهاي بين مناجاتيست زبان در اين اينكه بهقصد
البته اين ه, توج حال با و بندگي حال با حالش, با بخوانيم وقت هر خودش, خداي با
آن دارد/ او براي فرق چه شنبه, شب يا باشد جمعه شب ميخواهد است, خوب
و بودهاند, چه كه ميفهميم آنجا البته كنيم, نگاه وقتي ميكنند, كه را مناجاتهايي
خÇدايÇا, مÇيكند: عرض كميل دعاي آن در الم, عليهالس علي, خوب كردهاند/ چه
كنم صبر چگونه تو, آتش درد بر كردم صبر تو, عذاب بر كردم صبر كه كنم فرض
گÇرمي بÇر كنم صبر ا گر و كراقف ×� ع Ô ß� Öصا فÖيكف كذاب ع � ع Ôت Ö Ò� ص تو; فراق بر
اينكه از و تو, كرامت به نظركردن از كنم صبر ميتوانم چگونه تو, عذاب آتش
هكذا و كترامك� ا رالنَّظ نع Ô ß� Öصا يفكف ك نار ر ع�ح Ôت Ö Ò� ص� Öب وه كنم: تو به ه توج
بندگي عاي اد كه من و خودت از كني دور مرا ا گر آخرش/ تا دعا جملههاي بقيه
بگذاري مرا زبان ا گر كني, عذاب من بر و ببري گمراهند كه آنهايي ميان در دارم
گريه و نمود خواهم استغاثه و زد خواهم فرياد و كرد خواهم ناله باشد, آزاد  كه
و سر كه تو آخر مÆمنين, اختيار صاحب اي نمود, خواهم روي بهتو و كرد خواهم
اي العارف�; آمال غاي¹ اÆXمن�يا Øو� يا هستي: مÆمنين ولي و توست با مÆمنين  كار
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بندگان كه آخر كجايي همهاي, از مهربانتر كه كسي اي عارفين, آرزوي منتهاي
را مÆمني بنده صداي كه ميشوي راضي چطور ميشوند, گرفتار عذاب به  گناهكار

و Òخ� ßÍ Ö½ ت Öس ÔXا اخÍÔ¼ ليك ا خنَّ ÔÍ Ö¼ Ñ ال و Òل� ماال جيج ض لها Öها Ò Ö�ب يكل ا نَّ جَّ الض Hق ناط � تÖك رت Ö�ل Hق صاد ÔË ß»ÖقÔا /1
/ Òالعارف� آمال غاي¹ يا Òمن�ÆXا Ú� و يا تÖنÔك نÖيا كنادين Ô ال و دينالفاق ¾كاÔب ليك ع Ú� كÖب  ال

نكني1/ رحم او به و بشنوي داشتهاي نگاه و ميكني عذاب  كه
آنÇها از كÇدام هÇر ميدانسÇتند, گناهكارتر همه از را خودشان جور اين آنها
آله, و عÇليه صÇلياهللا پÇيغمبر, خÇود دانسÇتهانÇد/ گÇناهكارتر هÇمه از را خودشان
شب آخر ثلث بيداري Öحضرت آن براي بلكه و داشت د تهج شبها و بود همينطور
در را زاري و عجز و نيازمندي مرتبه آخرين نيز زينالعابدين(ع) امام بود/ واجب
همينطور الم, عليهماالس علي, بن حسين مناجات آن ميكرد, بيان خود دعاهاي
كسي كه درجايي نخلستان, وسط در بيابان در ميرفت شبها ابيطالب بن علي بود/

بÇه مÇتوفي ث, محد و عالمقرآن پيغمبر(ص), اصحاب از است/ انصاري خزرجي مالك بن ويمر ع او نام /2
هجري/ 32 سال

افتاد/ خشكي چوب مثل افتاد, كه ديدم ميگويد: ابودردا¾2 ميكرد/ مناجات نباشد
هر او نه گفت: رفت/ دنيا از علي(ع) كه زهرا(ع) فاطمه براي آورد خبر ابودردا¾
خدا خوف از ميكند مناجات كه وقتي است, اين حالش ميشود, همينطور شب
اينكه براي ميشد حاضر كه لي او از الم, عليهالس زينالعابدين, امام ميكند/ غش
گÇريه ايÇنقدر و بÇرميداشت آب بگÇيرد, وضÇو ميخواست وقتي بخواند, نماز
نماز به ميايستاد وقتي مرتبه/ سه مرتبه, دو ميشد, تمام دستش آب كه ميكرد
ميرفت, فرو گودي به مرده مانند حضرت چشمهاي ميكشيد, تيغ حضرت دماغ
عرض آنها از بعضي چيه? ميگفت: ميديد, هركس بله, ميپريد, حضرت رنگ
اينطوريد! چرا شما و شما شفاعت به داريم, شما به اميدواري ما آخر, كه ميكردند
ميفرمايند: ميفرمود/ است, رسيده باب اين در كه مختلفي جوابهاي آن آنوقت
عبادت اعشار از عÔشري من عبادت هم باز كنم, بندگي جور چه كنم, چه من ا گر
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ميفرمود/ اينطور هم او و شد/ نخواهد بله, بود/ نخواهد ابيطالب, ابن علي م, جد
چه همه, براي بدانيم, بهتر خود از را مÆمنين همة و بخواهيم بايد مرد و زن پس
هÇمه بدش كني نظر نيك چون نيست: بد يعني كنيم, فرض چنين بد چه خوب,

است/ سهل
عÇموم دربÇارة را حرف اين خودمان/ براي بدانيم سهل ما كه است سهل نه,
همه كه باشد اينطور حال ا گر بله, است, سهل بگوييم: خودمان براي نه ميگوييم,
بهياد هم ديگران باشيم, آنها بهياد و بدانيم خوب مرگشان از بعد زندگيشان, در را
است, خÇوب همه براي اين و بود خواهند ما بهياد هم آنها خود بود, خواهند ما
و دعا? چهل يا است بهتر او دربارة دعا يك حاال است/ خوب طرف همه براي
نÇيت با نفر چهل كنند همت باشد, همت ا گر هم ظاهري دعاهاي در همينطور
و دل يك ا گر نميكند/ رد خداوند بخواهند, چيزي خدا از و صافي, دل با درست,
هيچ كه باشد دنيا ولو نميكند رد خداوند البته بخواهند, چيزي خدا از جهت يك

ندارد/ او پيش قربي
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اس×لنÇل ن×ا كÖل س Öرا و ك سÖفن ÖنÇ ß Òf ¹ÃÇ ي س Öن م كاب اص× ما و اهللا ن ß Òf ¹ن س ح Öن م كاب اص× م×ا

/79 آية نسا¾, سورة /1

1/GدâيÎ Ò¾ اهللاب ×� ك و Áو Ôس ر
از بدي, از برسد تو به آنچه و خداست از تو به برسد نيكي آنچه ميفرمايد:
بر و برساني مردم به را ما پيغام كه فرستاديم را تو ما پيمبر, اي و است تو خود
دعوت ل, او در پيغمبر خداست/ از هدايت و است شاهد خدا و كني نيكي مردم
جÇانب از بÇدي و خÇداست جÇانب از نÇيكي كه ميگويد آنها به و را قوم ميكند
بÇاز آنوقت خداست/ جانب از نيكيها و بديهاست خودت جانب از يا خودتان,

(سÇورة اهللا دÖنÇ ع Öن م كÔلٌّ ÖلÔق ك دÖن ع Öن م ه ه×ذ يقÔولÔوا Õ¹ÃÇ ي س Öم Ô Ö{ صÔت Öنا و اهللا دÖن ع Öن م ه ه×ذ يقÔولÔوا Õ¹ن س ح Öم Ô Ö{ صÔت Öنا و /2
/(78 آية نسا¾,

هم مخالف مفهوم و ظاهر بهحسب اينجا خداست/2 جانب از چيز همه ميفرمايد:
است, غÇالب كÇه هÇمانطور كÇنيم, ر صوÇت ظاهر بهصورت هرگاه ميشود/ معلوم
نÇهي ميكند, امر Âمث و است ما از فردي مانند هم خداوند بگوييم: است ممكن
بايد چرخها بگردد, بايد كوكش و ميكند كوك را ساعتي Âمث آنكه يا و ميكند
و اوست از هستي Âاص كه باشيم داشته ه توج بايد ولي اوييم/ مثل هم ما و بگردد

اوست/ اختيار در چيز همه و اوست هستيبخش
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يÇا خÇداست اعمال خالق آيا كه دارند گفتگويي كالم, علم علماي متكلمين,
خداست/ از هستي ميگويند: بعضي بنده? خود يا خداست خالقش بنده, عمل بنده/
كÇه مÇاييم نÇيست, بÇديها خÇالق او نÇميدهد, انجام بدي او نميكند, بدي او ولي
عذاب معصيت, نتيجة هم, بعد ميكنيم عبادت ميكنيم, طاعت ميكنيم, معصيت
خلق كه آن ولي است/ بهشت و طرف آن راحتي و خوشي هم, طاعت نتيجة است,
چنين اوست/ ما, عمل به چه ما, خود به چه ميبخشد, هستي ميدهد, انجام ميكند,
است روشن اين ديگر شد كه روشن و است روشن چراغ اين كه بگوييم كه نيست
اتÇصال و آنجÇاست در كÇه سÇيمي هÇرآنÇي نه, نيست/ روشنكننده به محتاج و
بر است نشاني همين ندارد/ روشنايي ديگر چراغ آن شود قطع ا گر دارد, به كارخانه
هستي است/ خراب Öچراغ اين شد, قطع كه اتصال شد, قطع كه داخلي ارتباط اينكه
از كه داريم او به اتصال ما و دارد خداوند فيض به احتياج آن هر ما گفتار و عمل و
جدا مبدأ از و شود قطع رشته كه هرجايي و هرآني كه فهميد خوب ميتوان اينجا
بÇعض ÂثÇم ايÇنكه فÇرض بÇر بنابراين, پس نيست/ نوري ديگر آنجا در شود,
پيغمبر صحابة دربارة يا و بدانند خوب را تسنن اهل و بدانند بد را شيعه اشخاص,
و است نا گوار گفتنش Âاص شدند, بد بعد و بودند خوب ل او از اينها كه بگوييم
اتصال ا گر و تاريكند شد, برداشته طرف آن از رويشان كه هرآني نيست/ درست
است, چراغ به انسان روي تا نيست/ روشني و ايماني ارتباط آن ديگر شد قطع
طرف آن به را رويش كرد, پشت اينكه بهمحض است, روشن است, چراغ طرف
اتصال شد, قطع تا رشته اين نميخواهد/ دليل مسأله اين و ديگر, است تمام  كرد,
نيست/ خودش از نور اينكه براي چه? براي ميشود/ تمام ديگر شد, قطع بهمبدأ
نور پس ميشود/ خاموش Gفور بزنيم كليد ا گر االÐن ندارد/ نور كه خودش چراغ اين

ميدهد/ نور آن به مبدأ است/ مبدأ از كجاست? از نيست, خودش از
و جان او, خلقت انسان, خود وجود ميكند واضح را مسأله كه مثالها بهترين
كه وقتي تا خودمان/> صورت بر را آدم كرديم خلق <ما ميفرمايد: كه اوست تن
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هيچ انسان نباشد ا گر و ميكنند كار قوا و جوارح و اعضا همة بدن, همة هست, جان
چشم نميكند, كار چشم Âمث ميشود, قطع Gظاهر رشته ميخوابد, وقتي آدم است/
هست/ چشم اين از غير هم ديگري چشم كه ميرساند اين نميكند/ كار ولي دارد
است; جان از است خوب كه را آنچه پس نميكند/ كار نيز جوارح و اعضا¾ باقي
مÇن رفتم, من فهميدم, من گفتم, من شنيدم, من ديدم, من ميگوييم: اينكه براي
من ميگويد: كه ميگويد, سخن كه پاست است? انسان پاي كيست? من اين آمدم/
پاي وقتي كيست? او اما رفتم/ من ميگويد: كه است هماني او نه, آمدم? من يا رفتم
ميكند/ درد پايم ميگوييم: بلكه ميكنم, درد "من" نميگوييم: خورد, صدمهاي ما
ميشود, فاصله ميشود, قطع آن داشت, بهپا روح كه هي توج آن يعني, چه? يعني
پايم ميكند, درد پايم ميگوييم: و ميدهيم بهپا نسبت را اثر آن ميكند, پيدا انقطاع
"من" بگوييم: Âمث ا گر اما است/ درآورده دمل پايم شده, زخم پايم است, مريض
مÇربوط نواقÇص و بديها و است جان از خوبيها پس بيجاست/ اين ميكنم, درد

است/ بهاعضا¾
كه اسالم در است اختالفي چون نه? يا بدهيم خدا به را افعال همة نسبت حاال
كÇه است معلوم هست, آن دربارة كه گفتگوهايي از شد/ پيدا بنيعباس زمان در
را امÇر زمÇام كÇه آنهايي هميشه ميكردند, درست مردم براي مشغولياتي هميشه
را باطل اهل طوري, را حق اهل منتهي ميكردند, مشغول را مردم دارند, دردست
سيدالشهدا¾, حضرت كشتن زشت, عمل آن از بعد Hخصوص بنياميه ديگر/ طوري
و سياه خا ك درواقع كردند/ منزجر خودشان از درواقع را دنيا كه ديديم الم, عليهالس
از را همه و كردند شهيد را علي بن حسين و ريختند مسلمانها همة روي بر تيره
(هÇمهاش هم تسنن اهل كرد, معاويه كه زشتي حركات آن با كردند/ نااميد خود
خود دربارة برادريم) اسالم در ما (بله, هم ما سني برادران ,(Hواقع است جا همين
بهخودش نوبت ولي بود بد كار اين ميگويند/ بد بوده, كرده كه را اعمالي تمام و او
بوده; مجتهد Hتقريب معاويه ميگويند: و ميشود عنه, رضياهللا معاويه, ميرسد,  كه
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كه داشتند اميد مردم ولي بگوييم/ اينطور دربارهاش كه حرفها اين به نداريم  كار
را معني× مقام اما بيايد/ است مقام آن اليق كه كسي آن كه برود زودتر برود, او بلكه
و كند تحصيل را ظاهري علم همين فرض بر ا گر كسي كرد/ غصب نميتوان  كه
غارت را او زندگي يا بگيرد را مالش او از و بيايد شب سارقي ا گر شود, دكتر Âمث
چنين ميتواند بخرد, را او مال بخواهد خواهش به كسي ا گر يا بگيرد; بهزور و  كند
انسان كه را بودن محيط و معنوي مراتب حاال بخرد/ نميتواند كه را او علم ولي  كند
را, عÇلمي مÇراتب هÇيچوقت نÇميشود/ غصب كه است ن معي البته است, دانسته
مال اينكه براي بله, نيست/ شدني غصب Âاص و كنند, غصب نميتوانند را حقش
غصب را عوارضي ميتواند ظاهر درصورت ولي اوست/ وجود حقيقت اوست,
قابل و اوست ذات جز¾ معنوي مراتب ليكن كنند تملÇك را ظاهري مقام يا  كند
غÇصب قÇابل داشت, كه را مراتبي آن نيز الم, عليهالس حسن, نيست/ غصبشدن
گرفتند/ سخت حضرت آن بر دنيا حيث از و ظاهر در و نگذاشت دنيا ولي نبود,
يا داشت, آسايش به عالقه و بود جور چه بزرگوار آن كه ميكنند خيال بعضي حاال
و كÇرد طÇرفيت شÇيطان بÇلكه نÇه, كÇرده سÇو¾اسÇتفاده حÇلمش حالت از معاويه

كردند/ خانهنشين را او شيطانپرستها
و الم, عليهالس علي, روزي در كه ميآورد پيش را حرف آن سخن, اين حاال
علي, به دوره كردند/ فتح و كردند جنگ فرستادند, را قشون آنها بودند, خلفا هم
طرف اينكه براي چه? براي كرد/ حركت خودش حضرت رسيد, كه الم, عليهالس
ا گÇÇر كÇند/ مÇقاومت آنها مقابÇل در نميتوانست ديگري كه بودند اشخاصي او,
مادر ( كه مادرش جنگ به مÆمنين, مادر عايشه, بهجنگ بفرستد را اشتر مالك
قرآن آية خود است/ مÆمنين مادر بگوييم: بايد هم ما نميكند فرق بله, است, همه

/(6 آية احزاب, (سورة Öم Ô Ôtمَّه×اÔا ه Ôاج و× Öزا و /// Û ß� لنَّ ا /1

بگÇوييم: بÇايد هÇم مÇا مÆÇمنينانÇد1, مادرهاي پيغمبر, زنهاي ميفرمايد كه است
اين هم مالك قشون باشد, داشته ا كراه بود ممكن مالك خود عايشه) امالمÆمنين
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Çالم, عليهالس علي, نبود/ ممكن شد, امتحان هم بعد كه همانطور نميكرد را  كار
بود علي ميزد/ زانو ل او قدم در بود, غيرعلي ا گر كه باشد خودش باز كه بود مجبور
عوض بود, ديگري طور دنيا طرز داشت/ هم سياست ديانت, مراتب حفظ با  كه
ميدان در مالي نوع هر فرمود: داد, شكست را آنها علي وقتي كه است اين بود/ شده
مÇال ولي بكÇنند قسÇمت بÇايد و است مسÇلمين هÇمة مال اينها آوردهاند, جنگ
كافر ا گر كه شد حضرت قشون بين هياهو است/ خودشان مال منزلشان در خودشان
و غالمند كه مردانشان و خود و ماست مال آنها مال كه كشتيم, را آنها كه بودند
باالخره شد, گفتگو خيلي كرد/ آزاد را آنها نبايد و كنيزند هم زنهايشان و عبدند
فرمودند: حضرت آمدند/ رÅسا فرمودند/ احضار را آنها شنيدند/ الم, عليهالس علي,
شماست ميل به ا گر خوب فرمودند: حضرت بله/ كردند: عرض گفتهايد? چنين شما
كسي چه سهم كنيم, قسمت را امالمÆمنين ميخواهم ل او را/ آنها ميكنيم قسمت
در كÇه ميخواهيد كداميك ميكنيد? قبول كداميك ميپذيرد? كداميك و باشد
من فرمودند: حضرت و انداختند زير به سر همه خجالت از بيندازيم? او قسمت
هÇم را تكÇليفش داد, خبر من به را اينها همة فرمود, خدا پيغمبر برادرم ميدانم/

داد/ خبر بهمن
ممكن خودش حضور بدون واال كند مقاومت اينجا در توانست علي مقصود,
مجبور خودش حضرت شدند/ تسليم حضرت, آن تدبير و عقل و سياست با نبود/
ميرفت/ خودش جنگها همة به موضوعها قبيل اين بهواسطة برود/ جنگها به بود
اينجور هميشه (چون كرد عرض حضرت به فضولي يا سÆال بهعنوان يكي
براي ميكند عرض را چيزي كسي كه هست يكبار هستند/ مردم ميان در اشخاص
فرق كه است اين ميكند, عرض ايراد بهطور كه هست هم يكي ولي بفهمد اينكه
نرود/ جنگ به خليفه كه ميگفتيد شما خلفا زمان در كه شد چطور آخر كه ميكند/)
هÇمة گÇفت: و شÇد ر تغيÇم عÇمر خوردند, شكست ايران در اسالم قشون وقتيكه
خوب فرمودند: الم, عليهالس علي, كنيم, جبران برويم ما همة كنيم, حركت مسلمانها
را اسÇالم الم, عليهالس علي, اينطور ميشود? چه خورديد, شكست و برويد ا گر
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ا گÇر فÇرمود: Çالم, ليهالسÇع علي, ميداشت/ م مقد را اسالم او چون كرد نگهداري
و آمد اسالم پادشاه ميگويند: نكردهاي, هنري دادي شكست ا گر و بروي خودت
نه و داري را كسي نه آنوقت كه ميداني خوردي, شكست ا گر و خورديم/ شكست
گفت: است/ شكست اسالم براي اين بلكه و است مانده تو براي آبرويي و حرمت
آنÇها بÇهجاي هÇم بÇاز تو شدند, كشته هم هرچه بفرست, قشون فرمود: كنم? چه
ميدادي دستور اينطور آنها به كه تو شد عرض حضرت خدمت حاال, بفرست/
من مثل آنها فرمودند: دل درد از حضرت نميكني? را كار اين ا كنون خودت چرا

دارم?! حق ببينيد شماهاييد! دارم آنچه من, حاال و داشتند راهنمايي و مشاور
حضرت خود ا گر يعني, بود; گرفتار درد همين به نيز الم, عليهالس حسن, امام
نميرفت/ كنند جهاد بايد كه آنهايي از قشون, آن از نفر يك نميكردند حركت
مÇخالفت براي معاويه طرف از محر كي هم, و بودند شده عادت بد اينطور هم,
ولي كند حركت هم بايد و كند حركت خودش ميخواست حسن(ع) امام داشتند/
معاويه Hواقع و بود/ گرفته قرار معاويه, شيطان, استاد آن مقابل در هم حضرت خود
قرار باشد معاويه كه شيطان استاد مقابل در بله, داشت! استادياي چه سياستش در
چÇاپيدن, بÇراي جÇمله ÖنÇ م داشت دسÇتهايي ميكرد, تحريكاتي او و بود  گرفته
نÇفاق انÇداخÇتن, اخÇتالف حضرت اصحاب ميان در و حضرت مال غارتكردن
خنجر حتي و بردند را حضرت اسبهاي همة و ريختند مرتبه يك خوب, انداختن/
يك كه را عصايي و كوري, يك به دادند, پول يكي به حتي و زدند مباركش ران به
ميشود, خوب دير زخمش Öفوالد :Á او (چون دادند آب زهر به داشت, سرنيزه

سم با ا گر :Hثاني دارد/ يتي سم ميشود, خوب دير زخمش كه هست چاقوها بعضي
آمد كور اين ميكند/) اثر زيادتر بدهند آب را اين دارند خودشان كه مخصوصي
صÇداي كÇرد, سÇالم ابÇتدا كند, زيارت و ببوسد را حضرت دست اينكه بهعنوان
عصا كه فهميد وقتيكه تا رفت جلو آرامآرام بعد شد/ مطمÃن و شنيد را حضرت
داد فشار چنان بوسيدن دست اسم به آنوقت است, گرفته قرار حضرت پاي روي
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بيرون پا ته از و رفت پا پشت از كه كشتي/ مرا آخ فرمود: حضرت بياختيار  كه
و زخم اين اثر بر نميتوانستند كه كرد ورم و ماند حضرت بدن در اين اثر و آمد
حركت نميتوانست حضرت كه است اين شوند/ اسب بر سوار خنجر, آن يت سم
دادن مال و پول بهوسيلة روز هر معاويه بود, كرده شروع كه هم جنگ در  كند/
چنين Hتقريب ناچاري از لذا كشاند/ خود بهطرف را آنها حضرت, آن قشون بهسران
امÇيد مسÇلمين و كرد صلح كه بود اين عمدهاش كرد/ صلح او كه بود آمده پيش
ولي بÇرسد Çالم, عليهالس حسن, امام به خالفت و بميرد زودتر معاويه كه داشتند
رحلت لو¸, والص الم عليهالس حسن, امام داد معاويه كه ي سم اثر بر و شد برعكس
شÇهادت بÇا بكند/ كاري باالخره امامحسين(ع) كه داشتند اميد هم Gبعد فرمودند/
به بودند, روز آن در كه مسلمانهايي دنيا, مسلمانهاي از هم اميد اين امامحسين(ع),
رفتار حق به باشد, خوب جامعه اينكه اميد اصالح, اميد خوبي, اميد شد/ بدل يأس
پيش فرمودند, كه همانطور و نشد كه نشد هم بعد ديگر رفت اميدها اين شود;
طرف از خوبي كه بود اين موضوع حاال بود/ اينطور هم ظاهر برحسب بله, نيامد/
دورة در بعد و الم, عليهالس حسين, امام از بعد زمان در ما/ طرف از بدي و خداست
عÇلي, بÇن حسÇين شÇهادت از بعد آمد/ پيش تفويض و جبر موضوع بنيعباس,
را مÇردم شود, منصرف فجيع قضيه آن از مردم ه توج اينكه براي الم, عليهماالس
چند قرآن اينكه در كنند گفتگو Âمث و كنند/ گفتگو قرآن ظاهر در كه كردند وادار
وسط كلمه كدام است? كدام قرآن حزب يا جز¾ نصف دارد? حرف چند و  كلمه
موضوع بيشتر بنيعباس, زمان در البته باشند/ مشغول كه اينها امثال و است? قرآن

ميكردند گفتگو Âمث گفتند/ متكلم را گفتگوكننده بود/ كالم علم در علما¾,  گفتگوي
او خود بهاختيار او كارهاي و دارد اختيار انسان يا است, حق ارادة به كارها آيا  كه
نميشود, كافر كسي كه نخواهد ا گر و ميخواهد خدا تفويض? يا است جبر است?
ا گر كه ميگفت ديگري آن خداست/ امر خداست, طرف از پس نميكند, معصيت
در موضوع اين چه? يعني بدي و خوبي چيست? براي تكليف پس است اين بر بنا
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هم آيه اين در حاال اينجاست/ از هست چه هر كه هست هميشه هم, مردم ذهن
يÇا است نيكي آنچه است/ انسان خود وجود هم مثالش بهترين و است تصريح
خودش كند, بد چه كند خوب چه بخورد, چه بزند انسان چه است/ او خود كار بدي,

ميكند:

اختالف)/ كمي 3025(با بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

صÇنم1 اي است اخÇتيار دليل اين كÇنم آن يÇا كنم اين گويي كه اين
ميكند, خوب ميكند, بد ميآيد, ميرود, انسان خود ميكند, خودش را  كار
كÇه نÇباشد ا گر جان كند, هرچه انسان كه همانطوري خداست/ از آنها هستي اما
كه هم كسي آن و اوست از هستيش آنها كند/ نماز نميتواند بكند, كاري نميتواند

اوست/ خود ارادة به ميكند هم عبادت
است اسالمي فنون در مشكل ة مهم مساÄل از يكي تفويض و جبر كه است اين
آنچه ميفرمايد: خودش خدا كه است همان حقيقتش ولي نه? يا ميكند او آيا  كه
خودت از كني بدي آنچه اما ميكند/ او اوست, از اوست, طرف از ميكني نيكي
شد تاريك ا گر اما ميتابد كه است خورشيد از نور توست/ خود از نقص و ميباشد
شد, تاريك و زديم را كليد ا گر اما است چراغ ازين نور نيست/ خورشيد از تاريكي
است/ طÇرف ازيÇن ولي است چراغ نتابيدن كه است درست نه, است?! چراغ از
ما وجود ولي است ما از ذاتي بدي و ذاتي تاريكي هستيم, تاريك خودمان خوب,

كه: اوست, از
اعÇÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇÇرگز جÇÇÇÇدا عÇالم دو در زمÇمكن رويÇي سيه

هÇر در كه است اين ميدهد/ او داد هرچه است, صرف دوري طرف, ازين
نگيريم فيض ما ا گر ولي ميكند/ نظر ما بهسوي و ميكند رفتار بخواهد او ا گر مقامي
خوب باشد, خودش لطف به كه است اين بهتر است/ ما خود نقص كنيم, بدي يا
نÇهتنها بÇدانÇد, ر قصÇم بÇايد را خÇودش حÇال هر در بنده اوست/ از هست هرچه
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عمر مدت تمام در هدي ة مÄا نداشتند, انبيا¾ ميگوييم البته كه ظاهري تقصيرهاي
كه دعاهايي ميخوانيم, كه دعاهايي معذلك ولي نداشتند اوليا¾ بزرگان نداشتند,
ابÇيطالب, بن علي ميرساند/ را آنها گداز و سوز و نيازمندي همه, است, رسيده
اوست, پÇيغمبر از بÇعد بÇله, است, بزرگان همة سرحلقه و سرسلسله الم, عليهالس
كه مراحلي آن با علي ميشود/ آب كند, دقت انسان ا گر Hواقع اوست, سرسلسله,
جا همه شده, مضبوط او از آنچه است; قاÄل نيز سني بلكه است قاÄل او براي شيعه
عذاب مرا بخواهي ا گر قبيل: از دارند, حضرت كه را دعاهايي است/ گداز و سوز
دعاي هست, Áمعمو كه دعاهايي همين ميداند, ر مقص را خود كه من, بر واي  كني
است/ نÇيازمندي و زاري و عجز همهاش دادهاند بزرگوار آن به نسبت كه  كميل
كه ميشود اين اسباب كه را گناهاني من براي بيامرز <خدايا كه است لش او همان
گناهاني من براي بيامرز خدايا, را/ عصمت ميكند پاره شود, پاره من خوبي پردة
براي بيامرز خدايا, تو/ نقمت و ميشود نازل تو غضب كه ميشود اين اسباب كه را
از مÇيگوييم, كه را نعمت تغيير (همين را نعمت ميدهد تغيير كه را گناهاني من
كه را گناهاني مرا, گناهان خدايا, ميدهد)/ او كه ماست خود سزاي ماست, طرف
بيامرز/ را آنها خدايا, ميبرد, من از را زاري و دعا و حال كه ميشود اين موجب
ميرود كه بندگي حال آن آنوقت يعني, است ما به فهماندن براي هم آنها (يعني,
نزول اسباب كه را گناهاني آن خدايا, ماست)/ خود كوتاهي ماست, خود عمل از
قطع را اميد كه را گناهاني آن خداوندا, ببخش/ و بگردان ما از خدايا, ميشود, بال
انسÇان كه است خدا رحمت از قنوط و يأس Öبزرگ گناهان از يكي ( كه ميكنند
نبايد هيچگاه خدا از ولي است مأيوس هميشه خودش از كه انساني شود; مأيوس
كه را گناهي هر من براي بيامرز خدايا, بيامرز/ را گناهان آن خدايا, باشد/) مأيوس
جز ندارم تو براي واسطهاي و وسيله من خدايا, كردهاي)/ نهي تو كه (هرچه  كردهام
جميع از تو ذ كر به ميشوم ل متوس من, براي است وسيله تو ذ كر و تو ياد تو, ذ كر
ميكنم درخواست تو از و " ك فسن ×� ا كب Ôعف Öشت Öاس و ك ذكرب يكل ا Ôل سَّ وتا" نافرمانيها;
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خودت به كني نزديك مرا دهي, قرار خود به نزديك مرا كه تو كرم به و تو بهجود
الهام كني/ من نصيب را خودت شكرگزاري حال و نيست ساخته كاري من از  كه
تو و ;" ك كر ذ� Ôم هÖلÔت" باشم/ تو بيانتهاي رحمت و تو نعمتهاي ه متوج من كه  كني
كنم/ پرواز نميتوانم سنگينم, دورم, من كه بينداز من دل به را خود ياد خودت ل او
Çالم, ليهالسÇع علي, حاال /" ك سÖفن ×� ا كب Ôعف Öشت Öسا" ميدهم; قرار شفيع را خودت و

بودند/ اينطور بزرگواران آن از هركدام و بود آنطور
از يكي كه اصمعي كه بود مكه در كه زينالعابدين(ع) امام حضرت حكايت
طواف براي مسجدالحرام به بود, شبي نصف مكه در كه ميگويد است, اصحاب
زارزار و تاريكي در است آويخته كعبه پردة در يكي ديدم باشد, خلوت كه رفتم
قطع صدا ديدم مرتبه يك بود/ كي نميدانم ميگويد: ميكند, گريه گزيده مار مثل
كه ديدم شد? چه و بود كي ببينم رفتم شد/ قطع صدا ولي ميشد ديده سياهي شد/
روشÇني در كÇردم, دقت خوب ندارد/ نفس هيچ افتاده, آنجا, است افتاده يكي
و نشسÇتم سÇرش بÇاالي خÇوب, است/ الحسين بن علي من, موالي ديدم ستاره,
كÇرد بÇاز چشÇم افتاد, مباركش صورت روي چشمم اشك كردم/ گريه بياختيار

كردي? دور محبوبم و خدايم از مرا كه كيستي  گفت:
حسن مال آنجا ولي دارد علي(ع) بن حسين به راجع قضيهاي هم همينطور
گوش و بينا چشم هم او كه ميشود معلوم كه دادهاند نسبت او به كه است بصري

كه: گفتند را اشعار اين حضرت ميگفت كه داشت, شنوا
مÇÇواله تكÇÇون عبدÇÇ ل èوÇÇÇط مÇعتمدي عÇليك اÇXعا� ذا يÇÇا
بÇÇلواه ذيا�ÇÇالل ا� يشكÇÇو ارقÇا نÇادما بÇÇات ÇÇXن èوÇÇط
لبÇÇÇÇاه و ربÇÇÇÇه ا كÇÇÇÇÇÇÇرمه مÇÇبxال الظÇÇالم | �ÇÇÇÇخ اذا

از هم خوشي البته و توست به هم تكيه گاه و توست از خوبيها همة كه كسي اي
مÇن مÇيگويد آخÇر GعدÇب الخ/ باشي, مواليش تو كه كسي حال به خوشا توست,

گفت: كه شنيدم را صدايي
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ÇÇdعناه قÇÇد قÇÇÇلت FلÇÇÇÇك و كÇÇن� | انت لبÇÇيك لبÇÇÇÇيك
قÇÇبلناه قÇÇد اللÇÇيل عÇÇذرك و مÇÇالÄك	 تشÇÇتاقه صÇÇÇÇوتك
اهللا انÇÇÇÇا �ÇÇÇÇان ÇÇÇÇHف ال و وجل ال و خوف بال تشا¾ ما سل

بعضي اينكه با اوست/ خوبي نشاني اين و است كمال او براي شنيدن اين  كه
شنيدم صدايي آنوقت ميگويد: است! بوده بد يا و نبوده مرضي حسن كه نوشتهاند
مني/ امان و عنايت دامان در تو كه او به دوبار ميدهد جواب خدا لبيك/ لبيك  كه
كÇه بگÇو شÇنيديم, گفتي هرچه شنيد, گفتي هرچه بله, مني/ بهدامان دست تو بله,
و گÇريه اينطور كه است اين مقصود ميآيد/ خوششان تو صداي از من مالÄكة

اينكه: براي ميكردند و ميكنند زاري
اعÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇرگز جÇÇدا عالم دو در ممكن ز رويي سيه

و اعضا¾ همة كه است روشن مثال همين ميدانستند/ طرف آن از را وجهه آن
روشنايي, و چراغ در يا است/ بهجان هاش قو بله, است, بهجان زنده انسان جوارح
چراغ/ به اما ميبينيم را چيز همه همه, است/ روشن االÐن اتاق همة كنيم فرض Âمث
هÇيچچيز است تÇاريك جا همه شد خاموش چراغ تا نيست ما از روشنايي پس
شد هرچه است, اينطور هم خوبي نداريم/ چيز هيچ خودمان از آنوقت, نداريم
ذاتيست/ است, خودمان از بدي ولي خداست توفيق و خدا از بدانيم و بگوييم بايد
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نÇزديك امÇا بخوريد ميخواهيد هرچه كه ميفرمايد ا¾ حو و آدم به خداوند
درخÇتي چÇه درخت ايÇن حاال كرد/ خواهيد ظلم خود بر كه نشويد درخت بهاين
عناب چون است كنايات همه اينها اما است/ عناب درخت كه است معروف است,
اين هم شايد كه گفتهاند جهت آن از شد/ نزديك آن به بتوان مشكل و دارد خار
شÇويم نزديك كدام هر به است, خاردار درخت داريم, ما هرچه كه باشد درخت
هÇم كشمش و شيره آنجا در ا گرچه ,Âمث انگور درخت يا دارد/ همراهش خار

باشند/ گرفته انگور از كه است شراب مقصود, /1

و ميبرد بين از را آن و ميبازيم1 را مايه آن به كه هست هم ديگري چيز اما هست
دارد/ را اينها امثال

باطل تورات گفت: نميتوان البته است/ عبارت اين به است, تورات در آنچه
تا صبح Âمث كه گفتهاند و كردهاند امروز كه حكمي است/ منسوخ بلكهتورات, است
درست بكنيم, فردا ا گر ولي است درست امروزش كار اين كنيد, كاري چنين شب
كه شده امر روز آن در خداست, حكم خداست, كتاب اصلي, حاالتورات نيست/
نÇجس مÇردهاش است, حÇرام شتر گوشت كه دارد تورات در Âمث بكنيم/ اينطور
از پس (يعني, مردهاش شيرش, هم و است حالل گوشتش هم اسالم, در اما است,
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بهطور بشر, عقل ما, عقل اينكه با هم, ظاهر برحسب اين كه نيست نجس هم نحر)
فكر ا گر معذلك ببرد, حكمتها و بهحقايق پي نميتواند و است ناقص خيلي عموم
البتهتورات ببريم/ پي خودمان ناقص عقل به ميتوانيم را چيزهايش بعضي  كنيم,
قضيه مانند ندارد واقعيت كه هم چيزهايي و باشد داشته هم تحريفهايي شايد  كنوني
كÇه اصلي وليتورات باشد, شده ذ كر آن در آن امثال و دختران و لوط حضرت

است/ اسالم احترام مورد و اين از غير است الم, عليهالس , موسي× حضرت  كتاب
اينكه و خودشان شهر از رفتن بيرون به بودند مأمور كه بنياسراÄيل جمعيت
كÇنند, پÇيدا جÇايي خÇودشان بÇراي بگÇردند, جÇايي عقب بروند, بيرون مصر از
داشت/ قشوني هزار سي و ششصد حدود در بهنظرم است درتورات كه آنطوري
نيز را زنها باشند/ جلو يا عقب يا آنها هيچ, پيرمردها كرد, ن معي دستجاتي حضرت
وظيفه, نظام خدمت براي پنج, و بيست تا بيست سن از هركدام هم مردها كرد/ جدا
پنج و بيست تا بيست مردان شد, آغاز آنجا از ل او وظيفه, نظام فرمود/ تعيين
ششصد Hتقريب مسلح اشخاص اين ه, عد و داد قرار مسلح الم, عليهالس موسي, را ساله
مÇيليون هÇفت شش Âاق ميشود! جمعيت چقدر ببينيد حاال شد/ نفر هزار سي و
داشتند اثاثي و اسباب آنها است/ نفر هزار ششصد مسلحشان كه باشند بايد جمعيت
كاميون با كه نبود هم كاميون نبود, آساني كار هم نقلشان و حمل و ميبردند بايد  كه
در كÇه االغ, بÇا هÇم جاها بعضي و بود شتر با نقلها و حمل اين تمام كنند/ حمل
آنها كه دارد درتورات داد, برادران به يوسف حضرت كه را گندمهايي كه قضيهاي
مجيد قرآن در كردند/ بار شترها بر كه هست قرآن در ولي كردند بار االغهايي بر را

است/ شتر معناي به عير ب /1

يا باشد شتر Öحال كردند, حمل االغ با آمده آنجا در ولي كردند بار كه است "بعير"1
نميكند/ فرق االغ

را ايÇنها بÇيابان, مÇيان در جÇمعيت مÇيليون هفت شش, بگوييم ا گر را اينها
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لذا نÇداشÇتند, نان نداشتند, آذوقه نميشدند, شهري وارد نميدادند, راه بهشهري
نميتوانسÇتند ديگر بودند, رسيده جا هر به همانجور بعد ميخوردند, را شترها
Öعبارت و لغت اين تفسير نخورند/ شتر ديگر شد داده دستور كه است اين بروند/

ميفرمايد كه را آنچه قرآن حاال خوب است, موقتي Öكردن حرام اين است/ موقتي
است/ آن از غير

خداوند كه دارد قضيه همين در حتي Âمث است, ديگر طورهاي درتورات حاال
قÇدرت/ درخت يكÇي و بÇد و نيك معرفت درخت يكي كرد: منع درخت دو از
و شÇناخت خÇواهÇند را بد و خوب اينها گفت: بد و نيك معرفت درخت دربارة
ايÇنطور تورات شود, گفته آنها به كه بود نخواهند محتاج ديگر و فهميد خواهند
آنها به زورمان بعد كنند پيدا قدرت ا گر گفت: قدرت درخت دربارة و ميگويد/
كه توراتي اين حاال است/ اين عبارات ظاهر كنيم! بيرونشان بهشت از كه نميرسد
به گردن هم را تقصير از قدري آنها و است/ تورات اصل گفت نميتوان هست, Âفع
كه بعد كردند اسير را اينها كردند, كه جنگهايي در چون آخر مياندازند/ ايرانيها
تÇورات در آنÇها بÇزرگان دهÇند پس را ايÇنها كÇه ايران پادشاه طرف از شد حكم
هم آنها كه هم را خودتورات و دادند بعد و كردند زيادهايي و كم كردند, دخالتهايي
معبد در و بود بزرگان و نه هك نزد تورات زيرا نداشتند بدهند آنها به اينكه از پيش
من گفت: ير ز Ôع حضرت اينكه تا نبود دسترس بدان را كس همه و داشت جاي
او گفتند: اينرو از نوشت; را كتابتورات حفظ از كه بود جهت اين به و دارم حفظ

/(30 آية توبه, (سورة اهللا ÔنÖاب ÔرÖي زÔع Ôود Ô Òzال تق×ال و /1

او باشد, داشته حفظ را همهتورات كسيكه گفتند: و 1/" اهللا Ôابن Õير زÔع" خداست; پسر
هم خودشان كتابهاي در و خداست/ پسر پس, نيست, كه خدا ميشود/ خدا پسر
بگÇوييم بتوانÇيم ما كه نيست مأخذ است, شده كه دستبردهايي بهواسطة و هست
تورات و موسي كردهاندتورات ترجمه ما براي و دارند دست در كه توراتي همين
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اين بههرحال كه هوش, اصحاب پيش ما, پيش كه است چيزهايي حاال است/ ليه او
از اينها/ امثال و داوود قضيه مثل و دختران و لوط قضيه مثل نيست, او حكم حكم,
تÇورات ظÇاهر بÇههرحÇال ولي است خورده دست تورات كه پيداست قضيهها اين
آنÇها بÇر شÇيطان مÇيگويد: نميرفتند/ درخت نزديك ا, حو و آدم دارد: اينطور
خوردن از را شما چه براي و چيست درخت اين ميدانيد آيا كه گفت و شد م مجس
نفهميد را بد و خوب شما كه است همين براي اين گفت: شيطان كردهاند? نهي آن
ميخواست كه شيطان بهاصرار و باشيد/ نداشته قدرت كه است اين براي هم آن و
فوري خوردند/ آن از و رفتند بد و نيك معرفت درخت نزديك اينها بخورند, آنها
را خودشان ميخواستند و لختند/ ديدند خوردند, بد و نيك معرفت درخت از تا
صدا هرچه و آمدند باغشان رسيدگي براي مالÄكه و خداوند بين, اين در بپوشانند,
ايÇن از آنÇها كه ميشود معلوم گفتند: باالخره نديدند/ را آنها و نشدند پيدا زدند,
پÇوشاندند/ بÇهخودشان گÇرفته, برگ انجير درخت از اينكه تا خوردهاند/ درخت
و خوردهاند بد و نيك معرفت درخت از كه كنيد بيرون را اينها كه گفت خداوند
(درخت بÇخورند هم ديگر درخت آن از كه باشد بنا ا گر و كردهاند پيدا معرفت

كردند/ بيرون را آنها پس ميشود, مشكل كار قدرت)
ولي شده, پيدا تغييراتي موضوع در كه پيداست كه است نكات اين از خيلي
آنها بر كند ظاهر اينكه براي شيطان كرد وسوسه چون دارد/ شرح حاال هم اينها
است نكرده نهي خداوند گفت: و است/ پوشيده بديهايشان, از آنها, از كه را آنچه
از اينكه يا بود خواهيد ملÇك دو آنوقت بخوريد ا گر كه درخت اين از را شما
براي من كه خورد قسم و بود خواهيد مخلد و ماندگار هميشه بود, خواهيد خالدين

خورد/ قسم ا حو و آدم براي ناصحينم/ از شما
ا وÇح گÇردن بÇه آدم فÇرمود, اعÇتراض آدم بر خداوند كه وقتي كه است اين
هÇم او از نÇميخوردم/ را شÇيطان فÇريب اال و داد فريب مرا زن اين كه انداخت
و آدم حاال خورد/ سوگند تو بهنام چون تو, نام داد, فريبم تو نام كه گفت پرسيدند,
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را تو نام كسي چون ما, براي خورد قسم او خورديم, را تو نام فريب ما گفتند: ا حو
ن×ا ÖملÇظ بَّن×ا ر گفتند: هم بعد و آوردند را عذر اين اينها ببرد/ نميتواند جهت بدون

/23 آية اعراف, سورة /1

بÇهخطايشان اقÇرار كÇردند, خÇطا كردند, اشتباه فهميدند كه آنوقت بله, ن×ا1/ سÔف ÖÇن ا
و نبخشي تو ا گر باختيم, را مايه كرديم, ظلم كه ما پروردگارا كردند: عرض و  كردند
از و بÇاختهايÇم مÇا ديگÇر نÇدهي بÇعدي سÇرماية ديگÇري مÇايه از و نكني م ترح

زيانكارانيم/
انÇا ق×ال كÔت Öرما Öذا د Ôج Öست ×الأ كعن م م×ا چه? براي كه رسيد خطاب شيطان به ولي

/12 آية اعراف, سورة /2

جواب او نكردي? اطاعت كه كرد وادار را تو چيز چه كردم, امر را تو من ;2 ÔهÖن م Õ Ö� خ
بله, (العياذباهللا)! كردهاي اشتباه ميشود معلوم بودم/ او از بهتر من اينكه براي داد:
است/ خا ك از بهتر خيلي آتش خا ك, از او و آتشم از من اويم; از بهتر من يعني,
و تقصير ل او از آدم آورد/ را عذر اين و كند تصحيح را خودش كار ميخواست او
و بهتر و برگردانيد, باز Gد مجد را او خداوند و رفت و كرد قبول را خودش قصور

كرد/ عنايت او به بيشتر
كلي, و جزÄي موضوعي, هر در انسان اينكه براي است, اشاراتي همه, اينها
هÇيچ بÇچينند, بÇرگ رفÇتند ا حو و آدم اينكه به دارد اخبار بعضي كند/ فكر بايد
براي بچينند, برگ نتوانند اينكه تا شدند بلند مرتب شاخهها سر نداد, اجازه درختي
انجير ولي نكردند/ اطاعت و دانستند خداوند نزد ر مقص را آنها بودند/ ر مقص اينكه
اخبار بعض در ولي نداد او به گل هم خداوند كرد, اينطور انجير چون و پذيرفت,
كه قرارداد طوري را ميوهاش شد, ايجاد او در پناهنده بر ترحم حس چون كه است
بÇاقي كÇه دارد ديگر اخبار كه شود/ خورده همهاش و باشد نداشته پوست ديگر
سختي و گرفتاري حال در كه كسي بر درصورتيكه نكردند/ م ترح هيچيك درختها
پÇياده كÇجا اينكه در هم بعد و كرد/ ترحم انجير ولي كنند م ترح او بر بايد است
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آنجاست/ در او قدم نقش و آمد فرود آنجا به بهشت از صفي آدم كه سيالن جزيره در مشهور كوهي نام /1

ه/ جد در را ديگري و كردند پياده سرانديب1 در را يكي شدند,
سال پنج و پنجاه حدود است نمانده درست يادم رفتيم, حج به كه لي او سفر در
ديوار دو آن طرف دو در كه بودند ساخته قبر به شبيه چيزي آنجا در بود, پيش
يا اتاق همين بهقدر عرضش بهنظرم ولي بودند; ساخته را آنها باريك خيلي كه بود
قدم سي و صد و كنيم, فرض اين قدر دو Âمث بود/ بيشتر اتاق اين عرض از قدري
خÇوب, گÇفتيم: است/ نÇافش جÇاي ايÇنجا كه ميگفتند هم را وسطش بود, قدش
بÇاريكي اين به بلندي اين :Á او ولي بوده بلند اينقدر كه مادر درست, اينهايش
كÇه پÇدري مÇردي, ايÇن, از گذشته و ميشود باريك خيلي اينكه براي نميشود
قÇدم سÇي و صد زنش قد همة آنوقت باشد, فرسخ پنجاه بينالقدمينش بخواهد
و (آدم ايÇنها خالصه ساختهاند! را اين حاال نيست/ متناسب خيلي اين ميشود?!
فهميدند و گفتند ظلمنا" بنا ر" و شدند ملتفت را خود تقصير و قصور و رفتند ا) حو

Õ Ö� خ "انÇا گفت: و ديد را خودش و داشت غرور و نفهميد شيطان كردند/ ظلم  كه
گريه ميپسندد, خدا آنچه ميپسندد, را اين خداوند و گفتند ن×ا" Öملظ بَّن×ا ر" اينها ," ÔهÖن م
انÇانيت و خودخواهي و عÔجب نه خدا/ درگاه در زاري و گريه بله, است/ زاري و

شيطان/ مانند
را پدرش امر كه بود درصدد همواره پيغمبر, دختر عليها, سالماهللا زهرا, فاطمة
خوب, بود/ اينطور و ميكرد درك را او ميل نبود, هم امر كه فرض بر كند, اطاعت
كسي اينكه به نبود محتاج است/ همين درجهاش باال است/ اطاعت درجة ل او اين
و بزرگوارش پدر ميل به و اوست ميل كه ميفهميد نكن, را كار اين كه بگويد او به
پيغمبر, روزي بود/ اطاعت مقام در ل او كه است اين ميكرد/ رفتار شوهرش Gبعد
كاري شايد برگشتند/ فوري و كردند نگاهي آمدند, خانهاش به آله, و عليه صلياهللا
زن ايÇن ولي است; مÇمكن جÇور همه بود, منتظر آنجا يكي بود, عجلهاي بود,
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برگشت, و آمد پدرم كه كرد خيال باشد/ چيزها چنين است ممكن Âمث كه نگفت
با فرقي هيچ ديد كرد, فكر ننشست?! و برگشت زود چنين اين كه بود چه علتش
فالن امروز است/ كرده آويزان پردهاي يك خانهاش در اينكه بهجز نداشته سابق
كÇه كÇرده, آويÇزان خانه در و رسيده پردهاي كجا از و آورده پردهاي يك  كس
كه پيغمبر خدمت فرستاد و پيچيد و كرد باز را پرده فوري است/ نبوده ديروزش
گريه هم و شدند خوشحال هم حضرت, كه است اين بده/ ميخواهي كه هر به را اين
مراقب اينقدر كه دارند فرزندي چنين يك كه خوشحالي از كردند گريه  كردند/
هÇمة بÇا مÇيخورد, دردش بÇه چيز چه كه ميداند اين باوجود است/ امر اطاعت
را فÇرزندانش ايÇن و شÇوهرش آن خوب, اينكه با عباداتش, همة با زندگانيش,
نميخورد او درد به چيزي هيچ كه ميفهمد معذلك ميبيند, را پدرش آن ميبيند,
عÇلي, بÇه است/ كÇرده خÇوف و شوق روي از شب, نصفه در كه گريههايي مگر
را گريهها آن دارم, امانتي كه ميكند عرض دارد/) نكتهاي باز هم (اين الم, عليهالس
گÇير ايÇنجا GاهرÇظ حÇاال كÇن/ دفن من با را شيشه آن كردهام, جمع شيشهاي در
باشند/ كرده دفن او با را شيشهاي كه ندارد روايتي حديثي, خبري, هيچ كه  كردهاند
هÇم سÇنت اهÇل شÇيعهها, ما نهتنها داريم, مسلم ما را اين نميگويد, دروغ هم او
اين نكرد, خطايي جور هيچ نگفت, دروغي عمرش مدت در هرگز او ميگويند:
نيست/ شكي هم اين ميكرد دفن هم علي و ميمرد و ميگفت او ا گر است/ مسلم
آن ميديد/ نظرش در بود كرده هرچه كه است آخر حال آن منظور شد? چه پس
را گريهها آن او پس را/ ظاهرش اين نه ميديد را آن باطن ميديد, كه را  گريههايي
اين خودش وگرنه كردهاند ضبط دلش شيشة در او براي را آنها مالÄكه كه ميديد
عÇبارتي روضهخوانÇي يك است/ خودبيني و خودخواهي اين زيرا نكرد را  كار
فشار را آن و ميگرفت چشمش به دستمالي ميكرد گريه هروقت بله, كه ميگفت
خندهآور بلكه و تعجب باعث هم آن شنيدن ميكرد! شيشه توي را آبش و ميداد
شÇور كÇه هست هÇم گناباد شور كال آب نميخورد, بهدرد اشك اينطور است,
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نÇدامت يÇا زاري و عÇجز روي از و نÇفهمد آنكÇه نÇميخورد/ بÇهدرد اين است,
نيست محتاج و است محفوظ خدا نزد خودش آن كند, گريه خدا پيش شرمساري
در و ميكنند ضبط مالÄكه بلكه كند ضبط شيشه در يا باشد داشته دستمالي آن  كه
در كه هم را شيشههايش دارند, را جورش همه مالÄكه ميبيند/ را آنها Öمرگ موقع
علي رضايت تا اينكه به است اشاره نيز و ميآورند/ است, مرتب و منظم آنجا

است/ ه كلي واليت صاحب او چون نيست مÆثر نباشد,
بÇا ا وÇح و آدم اينها, باوجود كه ميخورد بهدرد كه است حالت آن مقصود
تÇا جدا, اين و جدا آن دوشان, هر كردند, گريه كردند, گردش همدگر از دوري
دوري رنج و دوري از وقتي گفتند/ نا Öملظ بَّنا ر كه رسيدند بههم وقتي رسيدند/ بههم
هرچه كه فهميدند يعني, خواستند خدا از و كردند ظلمشان به اقرار كه شدند فارغ
هيچ نداشتيم/ چيز هيچ ما نميدادي ما به چيزي ا گر كه است خودش مال هست
را هÇمديگر و گÇفتند آنوقت دادهاي/ خÇودت كه هماني مگر نداريم سرمايهاي

شناختند/
عرفات تا ه جد (از طرف اين از هم اين و آمد طرف آن از او كه دارد اخبار در
فÇرسخ البته آنجا, تا فرسخ ê و مكه تا است فرسخ 12 است; فرسخ 1ì Hتقريب
معين هنوز را سالش گفتند/ جوري اين تي مد چند كه است/) كوچك كه است عربي
نشÇان كÇه است انÇدازهاي ايÇن اينقدر! آمد/ هند سرانديب از آدم ولي نكردهاند

چقدر/ زن, كوشش و باشد بايد چقدر مرد كوشش ميدهد
و فÇهميدند درست ديگÇر وقÇتي كÇه گÇفتند نا Öملظ بَّنا ر و كردند گريه اينقدر
و رسÇيدند بÇههم ايÇنجا در HتعاقبÇم خÇودشان, تÇقصير به كردند اقرار و دانستند
"عرفات" هم بيابان اين و ميگويند (شناختن) عرفه" "روز را روز آن و شناختند
, حج در مكه, به ميروند وقتي كه مÆمنين وظيفة آنجا در كه است اين شد/ ناميده
آن پاي بله, دعاست/ براي فقط عرفات به وقوف كنند/ دعا كه است اين عرفات در
آنجÇا در نÇهم روز در روزه كه بخواهند, خدا از و كنند دعا (جبلالرحم¹)  كوه



435 حضرتآدم خلقت دربارة

روز, آن در كه كند دعا نتواند كه كند پيدا ضعف آنكه براي مگر است مستحب
كه ميشود حرام روزه اين نتواند, هيچ كه بشود طوري ا گر و است مكروه روزه
مناسبت روز اين بايد و است/ دعا آنجا در منظور كه است اينطور عرفات روزة

است/ دعا حال Öمناط گفتيم كه همانطور كه باشد داشته دعا حال با
كÇه است Çالم, ليهماالسÇع عÇلي, بÇن حسÇين از كÇه دعايي كذايي, دعاي اين
آقا, يعني د سي) است سيد معنويش, لقب بزرگوار, آن خود لقب كه همانطوري
است خدايي لقب كه آن مطلق, آقاي نيست, او در نقصي هيچ يعني چه? يعني آقا
علي بن حسين عرفة دعاي در دعاهاست/ سيد هم دعايش همينطور است/) د سي
غسل و رفت آمد بيرون كه كرد چه و كرد چه چادرش در بزرگوار آن كه هست
كرد/ مناجات و ايستاد عرفات كوه پاي رفت برگشت, كه هم كردن غسل از  كرد/
خيال كه نعمتي نه است/ داده خداوند كه را نعمتهايي و كرد ذ كر را حق سپاس ل او
داده گوش اينكه يا داده گوشت داده, برنج داده, آب داده, نان داده, پول Âمث  كنيم
كه ميفهمند حال كه را (ساختمانش شكل چه به و خواصي چه به و جور چه به
به داده چشم گفتهاند), يونان اطبا¾ كه را آنچه نه است درست آن فرمود, او را آنچه
كه داده قرار Âمث شور آب توي را آن كه پيداست خوب بله جور, چه شكل, چه
چÇه چشÇم در هÇمهاش مÇيخوريم, مÇا كÇه غذايÇي همين است/ متناسب اينقدر
در ميكند? پيدا خاصيت چه آبش آنجا در ميشود? جور چه كجا در ميشود?
ميكند, پيدا اثري چه ميشود, خورده كه است آب همين ميشود? جور چه  گوش
نعمتها آن از يكي كه را وجودي نعمتهاي دارد همينطور و ميكند پيدا رنگي چه
نفرستادي, بهدنيا جاهليت زمان در مرا كه كنم شكر چطور ميفرمايد: كه است اين
در روز آن در ا گر بودند, مشرك همه بود, گرفته فرا كفر را جا همه كه زماني در
است نكتهاي همين خوب, هم, Hواقع بودم/ آنها مثل هم من ميشدم پيدا آنها ميان
آنطرف يا تركيه در همسايگانمان ميان در ا گر Âمث خودمان, ما ميفرمايد/  كه
در بÇله, بÇوديم, سÇني و تسÇنن اهÇل ميان در هم ما بوديم شده متولد افغانستان,
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مسÇيحي آنÇها مÇثل هÇم ما ميكرد خلق را ما طرفتر آن Öقدم يك ا گر آنطرف,
و مÇفت پس نداشÇتيم/ خدا به اقرار هم ما كنيم, نگاه را ديگرش طرف ميشديم/

است/ داده ما به مسلم
داده خدا كه را نعمتهايي كنم/ نعمت اين شكر من چطور ميكند: عرض اينجا
چه من و كردهاي چه تو خدايا, بله, را, واقعي نعمتهاي آنوقت ميفرمايد, ذ كر
و او نعمتهاي همة و است سوزنا ك هم Hواقع كه دعا آخر تا بخشيدي, تو و  كردهام

ميشود/ ل متوس و ملتجي خداوند بهدرگاه و ميشمارد را خود وجودي خطاهاي



توبه

بهخدا رو و كند ترك و شود روگردان نافرمانيها از كه هر كه است توبه دربارة
نه البته مييابد/ مهربان و بخشنده را خدا كند, استغفار بعد و برود, او به رو  كند,
فقط هم مورد يك اين در نيست; مناط Öاستغفار لفظ زيرا استغفار, ظاهر بهصورت
و است مقصود نيت الني×ات/ ب ل ×Fع Öالا است: مناط Öحال است, مناط Öعمل Âك نيست,
چه نيتش تا است, نيت با عمل يعني, است; نيت اثر بر آن نتيجة باشد, چه قصد

ليه/ ا Ôتوبا و Øè ر تغفراهللا Öسا بگويد: ظاهر صورت كه است اين نه استغفار باشد/
رعÇيت و پÇادشاه مÇينشستند, هÇم دور مسلمانها الم, عليهالسَّ علي, زمان در
را پاها اينها, امثال يا ميكردند تكيه ميگذاشتند, زيرگوش را دستها بله, نداشت,
حركت او بهطرف حضرت ليه, ا Ôتوبا و Øèر تغفراهللا Öسا گفت: يكي ميكردند, دراز
كÇردي? استغفار گفتي? چه فرمودند: مضمون اين به رانه متغي و نشستند و  كرده

بدي ملتفت شود, ه متوج انسان Á او كه است اين استغفار چيست? استغفار ميداني
حÇضرت كÇه است/ هÇمينجا خÇيرات, همة مبدأ كه برود بهخدا رو و باشد خود
كن/ واقف نفسم عيوب بر مرا خدايا, ميكند: عرض آله, و عليه اهللا صلي رسول,
بدانÇد, بيگناه را خودش اين, از بدتر و باالتر يا نداند مقصر را خودش كه  كسي
اين كردهام, بندگي يا جلوترم يا فهميدهترم ديگران از من بگويد: و بداند فهميده
ايÇن و نÇميباشد/ تÇوبه درصدد و نميداند بخشش و عفو محتاج را خود شخص
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لش او لذا ندارد/ رفتن جلو اميد اينكه بهجهت است, باالتر گناهان همة از حالت
است اين عقيدهمان ما كه نيست اين از باالتر بداند/ گناهكار را خودش كه است اين
قاÄل برايشان گناهي و معصومند اينكه با هÔدي× اÄمة معصومند, اوليا¾ و انبيا¾  كه
مقابل در البته ما, جانب از است بيادبي هم اولي× ترك لفظ همان (بلكه نيستيم
اين اولي ترك معني نكنند, كه بود بهتر يعني بگوييم, اولي× ترك همين ديگران
ميبينيم آنوقت بخوانيم ا گر ميكردند/ زاري و گريه همه اين اين, وجود با است/)
خÇوب, كه كميل دعاي همين در است/ خبر چه و ميگويد چه الم, عليهالسَّ علي,
كه مارگزيده شخص مثل الم, عليهالسَّ علي, ميخوانند, جمعه شبهاي سين مقد Hغالب
و ميداند/ گناهكار را خودش و ميكند ع تضر اظهار و دعا اينطور بپيچد, بهخود
چه اينها دين/ بزرگان بقيه تا گرفته آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر, از سايرين, هكذا
رفتنش جلو نشاني كسي هر دانستهاند/ مقصرتر همه از را خودشان اينها  گفتهاند?
بيايد/ بهنظرش خودش اينكه نه بداند, مردم همه از بدتر را خودش كه است اين
را خÇلق پستترين كه رسيد خطاب عليهالسالم, موسي, حضرت به كه است اين
يعني, گرگين; است, غضب مظهر سگ ببرد/ ميخواست را گرگيني سگ بياور/
چÇه و بÇاشد انسان كه بود پا دو چه حاال نتوانست/ حضرت نداشت/ سني Ôح هيچ
كه رسيد خطاب بعد كرد/ رهايش راه بين ولي ببرد خواست حال هر به چهارپا,
نديدم/ را هيچكس پستتر خودم از آوردهام, را خودم كرد: عرض نياوردي? چرا
از ترا و بودي معزول ت نبو مقام از ميآوردي, را سگ آن ا گر كه رسيد خطاب
آنها, دعاهاي ميكنيم كه نگاه حاال ميفرمايد/ اينطور اينجا ميكردم/ خلع ت نبو

ميكنند/ استغفار اينطور و است همينطور همه,
چÇيست? استغفار ميداني ميفرمايند: و ميشوند ر متغي حضرت حال هر به
ÖدامتÇن نÇمايي, تÇوبه و شوي نادم بداني, پست كردهاي, كه نيكي عمل كه Á او

شده خوار مردم پيش در و شد خراب كارش ديد كه وقتي هم يزيد است/ پشيماني
بر و ندارد او به توجه ديگر احدي و آمده فراهم مملكت در انقالب وسايل و است



439 توبه

اهلش درصدد و نيستند ميخواهيم ما كه دستهاي هم, دسته اين كه شده واضح مردم
كه هست يكبار ولي است/ پشيماني اين شد, پشيمان خود عمل نتيجة از برآمدند,
ببرد ديگري عالم بهسوي رو ميخواهد و است گناهكار كه است ه متوج خودش
مرگ از پس ليكن ميپذيرد خداوند كند, توبه و شود ه متوج ا گر عالم اين در ولي
بÇيرون جهنم از خواستند وقت هر جهنم اهل كه ميفرمايد خدا نيست, پذيرفته
مÇيبينند مÇيكنند, نگÇاه پايين از برميگردند, مرتبه دو غم, و كدورت از بيايند,
بÇد و مÇيدانسÇتند بÇد را آنÇها كÇه كساني بلكه ميگذرند, سرشان باالي از نيكان
را خود كه ميگويند كدورت روي از هم اينها رفتند, شدند رد راه روي از ميگفتند
پÇايشان بÇاز مÇرتبه يك ولي مÇيرسند, نÇزديك تا باال ميآيند برسانيم/ آنها به
مÇثل HالبÇغ كنيم, نگاه آشكار بخواهيم را دنيا اهل ا گر ميروند/ پايين و ميلغزد
وقتي در كه هست/) هم بدتر تريا ك از ميگويند كه (حاال هستند تريا كي اشخاص
يا ميشوند ه متوج خودشان ميبينند, كه وقتي در ميشوند, گرفتار كه بهخصوص
ميكنيم/ ترك ميگويند: تلخي اوقات روي از برسد, ديرتر آنها به تريا ك اندكي
كه بيامرزدش, خدا داشت, را حالت اين كه را طايفه اين از يكي كند رحمت خدا
اسباب تمام و ميكند حركت كدورت روي از انسان آنوقت در ميگفت: خودش
بÇاز بÇعد ولي كشÇيد نÇخواهÇم ديگÇر كه ميكند خراب و ميشكند را اثاثيهاش و

است/ كدورت روي از اين پس برميگردد/ مرتبه دو شد, كه موقعش دومرتبه

/22 آية حج, سورة /1

شوق از ا گر يعني, ا1; × âzف وا Ôدâعي Ôا  م غ Öن م ميفرمايد: خدا كه "  م غ Öن م" معني اما
غم از هستند عذاب در چون كه است جهنم اهل به مربوط ميدود/ يكمرتبه باشد,
شوق از ا گر ليكن ميگردانند, بر را آنها د مجد ولي كنند فرار ميخواهند ه غص و
شيخ حاج آقاي مرحوم مثالش, ميدود/ كند, گناه ترك دنيا اين در بخواهد كه باشد
تÇريا ك مÇثقال دوازده مÇيداشÇتند, اظÇهار كÇه بهطوري ايشان است/ عمادالدين
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مÇرحÇوم بÇودند/ آمÇده گÇناباد بÇه د محم الÇم مرحوم با حال اين در و ميكشيدند!
راهنماي و بلد راه كه گفت ميتوان واقع در كه بود عجيبي مرد Hواقع هم د محم مال
كÇرباليي بÇود, بسÇتري مشÇهد آمÇريكايي بÇيمارستان در وقÇتي بود/ شده ايشان
بÇيمارستان بÇه مÇيگفت: بÇود, سÇبزواري قديمي خيلي پيرمرد يك كه عباسعلي
بابت از ميگذرد, من به بد خيلي كه گفت پرسيدم/ را احوالش و رفتم بهعيادتش
عÇلي" "يÇا مÇن كÇه ميآيد بدشان همهشان هستند, من اتاق در كه اينهايي اينكه
فرشي يك افزود كرباليي بگويم/ "ياعلي" آزادي با كه ببر مرا جايي يك ميگويم/
ايÇنكه با و كرد نگاهي همچنين كه ديديم بعد و آورديم بيرون را او و انداختيم
كن درست چاي زود كه گفت و نشست و كرد حركت بكند, نميتوانست حركت
تكان يكمرتبه بعد آوردند/ تشريف آمدند, گناباد از آوردند/ تشريف آمدند,  كه
رفت/ كه رفت ديگر خوابيد, و كنيد/ زيارت ميبينيد? گفت: و كرد سالمي و خورد
بود, آمده به گناباد Âقب د محم مال حاال, رفت/ و گفت را شهادتين و علي" "يا بله,
هÇم سÇبزواري, هادي الÇم حÇاج مرحÇوم نوه عمادالدين, شيخ حاج آقاي مرحوم
شده منقلب حالشان آنجا در و آمدند گناباد به او با و داشتند او با آشنايي و دوستي
تريا كي با ما كه بودند فرموده شهيد آقاي مرحوم بودند/ كرده طلب اظهار و بود
ايÇنكه بÇا همانجا برساند/از منزل به را بارش نميتواند تريا كي نداريم, ميانهاي
بكشند, اينكه بدون بخورند, اينكه بدون ميكشيدند, تريا ك مثقال دوازده روزي
اين بله, كردند/ ترك عمر آخر تا و كردند ترك بخورند, دوا بهتدريج اينكه بدون

/  م غ Öن م نه است شوق Öن م
محبوبش از را او اينكه و خود عمل بدي ه متوج كه است اين استغفار حاال
بعد و بفهمد را بديش كه ميفرمايند لش او كند/ استغفار بعد و شود ميكند, دور
در كه را آنچه بعد ميفرمايند/ مرتبه شش مرتبه, دو را اين و بيايد تركش درصدد
را آنچه كند, تدارك را خلقي حقوق كند, تدارك باشد, اهللا حق و خدايي حقوق راه
را گÇوشت آن است رويÇيده معصيت در كه را گوشتي دهد, انجام فرمودهاند, امر
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اهللا تغÖفر Öسا بگويد: ميتواند آنوقت بروياند, عبادت به گوشتي عوضش در و بريزد
كند, اينطور كه هر باشد/ حقيقي گذشت باشد, واقعي استغفار كه اليه ÔوبÔÇتا و Øèر

است/ استغفار اين ميفرمايند:
خداوند ميفرمايد: كه است اين ميرساند, را موضوع همين كه هم ديگري آية

/(116 و 48 آيات نسا¾, (سورة Ô¾Ĥشي ÖنÒ ßX كل ذ× ون Ôم×اد Ôرف Öغ ي و به ك ÒÌ Ö¿Ôي Öنا Ôرف Öغ ي ال× اهللا انَّ /1

مÇعني ايÇن است/ يكÇي خÇدا مÇظهر است, يكي خدا بگو: نميآمرزد1/ را شرك
زباني/ اهللا اال اله ال نه است, اهللا الالهاال

بÇود پيرزني كه لهنرمÔرف خانم آمد: يادم به سوÄيسي خانم آن باز حاال بله,
ژنو/ در ساله نود هشتاد,

هر به زن, اين بيايد/ ما بهعيادت كسي كه نميدادند اجازه بيمارستان در آنجا
پÇيروان از خÇود و ميكرد زيادي عالقمندي اظهار و بود رسانده را خودش حال
چÇيزي يك بگÇويم/ او بÇه ذ كري كه داشت اصرار بله بود/ هندي عليخان مرشد
را عÇبارت هÇمان فرانسه, خط به را همان و تابنده به داديم بعد و نوشتيم برايش
داد/ او بÇه را ترجمهاش و معني نوشت, هم را ترجمهاش و نوشت, فرانسه بهخط
پس من گفت: و زد زمين به زانو تواضع نهايت با آمد د مجد كه روزي چند از پس
غير به هي توج و بريده دل دنيا از Âاص كه شده طوري حالم ذ كر اين مداومت از

ميبينم/ را او جا همه در و ندارم خدا
ميگفت مصداقي ابوالحسن آقاي ميكرد, مذا كراتي Hغالب كه زن اين مقصود,
ÖالÇح چÇه? بÇراي گفتيم: زن/ اين حالت مگر نبردهام رشك كس هيچ بر من  كه

يا مرتبه دو آمده, نيست مسلمان Âاص كه زني ميگفت: ي, جد يا ميكرد شوخي
بيشتر نموده, مداومت بدان و گرفته مختصري ذ كر يك و كرده مالقات مرتبه سه
رويÇمان ايÇمان اسم هم بعد و زدهايم قدم اسالم در سال سالهاي كه فهميده ما از
و آمد روزي چند بعدش است/ افتاده جلو و داريم, يت جد هم عمل در و  گذاشتهاند
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شده, منقلب حالم كه روزي از فهميدهام اينقدر ميكنم, نگاه هرچه من كه  گفت
عالقهاي هيچ اينها, و شوهر و غيراوالد و اوالد به ندارم/ چيز هيچ به دلبستگي Áاو
درجه مترجم داشتيم/ مترجم چند ميكردند, ترجمه حاال ندارم/ آنها به اينكه مثل
استادند/ فرانسه ترجمه در خيلي مصداقي آقاي ولي آزاده, دكتر و بود تابنده لش او
و آمد روزي چند از بعد كه است اين ميكرد/ ترجمه بهتر و مينوشت ايشان بله,
اينقدر و هستم, شما ياد به هميشه كه ه توج اين اثر از فهميدم همينقدر فقط  گفت:

است/ حق آن و بس و است يكي عالم همه در كن كار كه فهميدهام
او يا و ميدانستيم زبان هم ما ا گر و ميفهميد بود, عربي Hواقع ا گر او خوب,
شدن مسلمان و گفتن اهللا اال الاله معني همان اين كه ميفهميد ميدانست, را ما زبان
را شرك خداوند حاال است/ مقدمهاش يعني, است; اهللا اال الاله حقيقت بله, است/
بÇههمان بايد نظر است, معلوم كه باالترش تا دو حاال نگوييم, تا دو نميآمرزد/
گناهان باقي نميآمرزد, را شرك او باشيم/ ه متوج و بگوييم اهللا اال الاله باشد/ يكي
يعني كند, ه توج كه هر به يعني بخواهد, را كه هر ميآمرزد/ بخواهد كه هر براي را
آنوقت باشد, باطن عنايت نظر و دهد قرار شفيع را آنها و ه مÄا از بخواهد را كه هر
گÇمراه بÇخواهÇد را كه هر و ميكند استغفار و بكند ميتواند را حقيقي استغفار او

است/ نمايان هم گمراهي و ميكند



خوابومرگ

هر كنيد, فكر كنيد, ه توج ميفرمايد: مختلفه آيات در مجيد قرآن در خداوند
فكر بگيريد/ نظر در را نتيجهاش را, بعدش و پيش نبينيد, تنها را ظاهرش چيزي
در كÇه مÇيزند مÇثالهايي و است بÇوده جÇور چه بعدش پيداييش, كه او در  كنيد
خداست همين ميفرمايد: است/ قبيل همين از Hتقريب همهاش شد/ خوانده همينجا
بعد ميگيرد را آنها شب در كه را آنچه و ميگيرد را شما ظاهره قواي شب در  كه
بيدار بعد و آنجا, در ميبينيد ميكنيد, هم روز در كه را آنچه و ميفرستد/ پس
او بÇه بÇرگشت بÇعد ني, معي ت مد يك تا برميانگيزاند و روز, در را شما ميكند
كه آنجاست در آنوقت اينجا در كردهايم هرچه كه برميگرداند آنوقت داريد/

ÖمÔكÔÃ ب ن Ôي Ú Ôj ÖمÔك Ôع ج Öرم هÖيل ا Ú Ôjيم سÔم Õل جا ×ÏÉ ÖقÔي ل هâفي ÖمÔكÔث ع Öب ي Ú Ôj ار × Úyالب Ö Ôr Öح ر ج م×ا Ôمل Öعي و لÖي الَّ ب ÖمÇÔيك×ف وتي الَّذي وÔه و /1
/(60 آية انعام, (سورة ونÔل م Öعت Ö ÔrÖنÔك ×ا ß[

برميگردد1/
كÇه خÇلق بر است خدايي آيات جملة از كه است آيه چندين خواب دربارة
حكÇما¾ و فÇالسفه چÇيست? خÇواب حاال ميخوابند/ Âاق يكمرتبه شبانهروزي
كم كجا در خون Öخواب در Âمث گفتهاند/ و كرده اظهار اينباره در مختلفي عقايد
جÇوارح و اعÇضا¾ ايÇنكه يÇا مÇيشود كÇم دورانش مÇيشود, زياد كجا و ميشود
بÇهانÇدرون ه توج روح و جان خواب در كه است اين ميافتند/ كار از يكقدري
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ميكند/ اصالح و جارو را خودش خانة داخل و ميكند خود باطن به ه توج ميكند,
در ولي ميشود راحت كند, كار بتواند كه ميشود قوي معده Öخواب در كه است اين
مÇيشود هÇضم ديÇرتر مÇيگردد, حل كمتر غذا اما ميشود تقويت خودش واقع
اندازهاي تا هم اين و خارج, به بعد ميپردازد خودش داخل به ل او اينكه بهواسطة
و برود بايد كه آنجايي به ميرود خودش زيرا ميكنند كار مستخدمينش كه است
زندگاني زندگاني, اين وراي كه ميشود معلوم هم خواب اين از خوب ميبرند/ را او
كسي ا گر است, خودش خواب در ميبيند, خواب كس همه خوب هست/ ديگري
كÇه تÇو نÇرفتي, كه تو ميگويند: هيچوقت رفتم, فالنجا ديدم خواب من بگويد:
نيست شكي و ميرود او معذلك بوده, اينجا تن كه است درست بودهاي! اينجا
در كه دارد بدن اين از غير بدني دارد, زندگانياي روح, آن پس ميرود/ خودش  كه

كند/ زندگاني ميتواند هم بدن آن
من Õنتقال ا است; منزلي به منزلي از انتقال مرگ ميفرمايد: الم, عليهالس علي,
مÇيكنيم حركت منزلي از برويم/ بين از آن با كه نيست چيزي مرگ / دار ا� دار
كÇه است خÇواب دربÇارة است/ چÇنين خÇواب در كه همانطوري ديگر, بهمنزل
مÇيخوابÇيد كÇه طÇوري آن بÇهعكسش يÇا ميخوابÇيد ميميريد, كه همانطوري
هميشه مرگ پس ميشويد/ زنده باز ميشويد بيدار كه طوري همان به و ميميريد
چيست? ميگيرد, شب در او كه را آنچه دارد/ تدريج است, هم بهتدريج و هست/
در نيست/ كه است مسلم است?! يكي بيداري و خواب بگويد: كه هست كسي آيا
و باشد بايد مرگ كه نيست ا گر ميشود? چطور پس نيست, چيزها خيلي خواب
ميكنيد, روز در هم هرچه آخر? ميماند چه و ميرود چه كجاست? هست, هم ا گر
آيه اينجا در يا ميدهد/ خبر را آنها و ميداند را بعدش هم ميداند خواب در هم
در كردم/ شما بر مسلط كردم, شما همراه كه را هماني كه شد خوانده كه بود ديگري
و است بندگان همة از باالتر كه است خداوند ميبرد, را شما او كه است بعدي آية
گماشته, سپرده, خا ك و آب شما بر اويند/ قدرت قبضة در و او اختيار در بندگان
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از نفر يك كه وقتي تا شمايند وجود در بيداري و خواب در و اويند گماشتههاي  كه
را آن هÇمانها مÇا, مأمÇورين ما, فرستادههاي همان آنوقت بميرد, بخواهد شما

(سورة ونÔط رف Ôي ال× ÖمÔه و لÔن×ا Ôس Ôر ÔهÖفَّت وت Ôت ÖومÇÖال ÔمÔك د حا ¾ا ج× ا اذ× ×Ø� ح ¹ظف ح ÖمÔكÖي ل ع Ôل س ÖرÔي و ه ب×اد ع ق Öوف Ôر ق×اهÖال وÔه و /1
/(61 آية انعام,

هÇمراهش مÇيگيرند تÇحويل هميشه كه همانهايي ميگيرند/1 تحويلش ميگيرند,
اندرون به كه نفسي ا گر ميكشد/ نفس انسان Áصاات خوب, هستند/ حافظش هستند,
و بيايد باال ا گر است/ مرگ ميشود? چه نيايد, باال ولي رود فرو ميشود,  كشيده
نعمت دو سعدي, شيخ قول به هم نفسي هر در پس است/ مرگ بازهم برنگردد,
توسط شما Áصاات و Hب مرت كه است اين واجب/ شكري نعمتي هر بر و است موجود
همراه هستند همانها ميشويد, زنده و ميميريد طرف, آن به ميكنيد رجوع آنها
در كÇه هÇم آن برنگردد, ديگر كه باشد امر و باشد مرگ وقت كه آنوقتي شما/
برگردد يا برنگردد, نفس بعد بكشيد نفس اختيار به ميتوانيد نيست/ شما اختيار
هيچ آنها همراهند, كه ما مأمورين آن نيست/ شما اختيار به كه آن بازنگردد?! ولي
شده معين كه تكليفي است, شده معين آنها بر كه درجهاي همان نميكنند,  كوتاهي
ل او از كه است خدايي همان به باز برگشتتان هم آن از بعد ميكنند/ اجابت است,
دست هÇم حسÇاب و او مال حكم است/ ثابت و حق شماست, موالي ميآورد/

/(62 آية انعام, (سورة Ò âب� اس × Ö¡ا Ôع ÒÌ Öº ا وÔه و ÔمÖك Ô Ö¡ا Ôهل اال× ق Ò Ö¡ا Ôم Ôz ل× Öوم اهللا Ò� ا وا د Ôر Ú Ôj /2

اوست/2
ذ كر و آورده تنبيهالناÄمين در شهيد آقاي مرحوم را بيداري يا خواب موضوع
معلومات اينجور در ميكنيم نگاه كه Hغالب است/ مشكل بسيار شرحش كه  كردهاند
مÇيكند; فرق اسمش ندارد, فرقي سابقين گفتههاي با ميگويند حاال كه را چيزي
و داشته بنايي و داشته استادي شده, بنا خانه اين كه ميگفتند آنها اخري, بهعبارت
واال ميبينند را ظاهرش روي كرده/ ترقي شده, خلق ميگويند: حاال كرده; چه Âمث

است/ مختلف عبارات است, يكي آنها با اينها مطلب
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گÇير ظÇلماتي در دريا, چه خشكي در چه ميشويد گرفتار كه وقتي در بگو:
نجات كي ميشود, تاريك شما بر دنيا يا شما خود درون ميشود, تاريك ميكنيد,
و باشد افتاده سختي فاق ات سختي, گرفتاري برايش كسي كه است نشده ميدهد?
مÇيكند? كÇه را ايÇن بÇرود/ بÇين از ظاهر جهت بدون مرتبه يك كه باشد نديده
يك و ميشود وقت يك كه شد طور چه نبود? ل او از چرا ميشود?! خودبهخود
در آخر?! ميكند كي نميشود?! نفر ده براي و ميشود يكي براي نميشود?! وقت
بÇياخÇتيار نÇه, ? لÇك در مأيÇوسيد آيا ميگوييد? چه ميدهد, نجات كه آنوقتي
خدا ا گر كه ميكنيد گفتگو او با و ترس و ع تضر به ميخوانيد را او و نداريد مأيوسي

(سÇورة نâري ا ك ×الش ن م نكÔوننَّ ل ه ه×ذ Öن م يÖن×ا Ò ÖS ا Ö ß�ل ¹ي Öف Ôخ و Hع ÛÍ ÒÉ ت Ôهون Ôع Öدت ر Öحب Öال و Ù Ò� Öال ت ×F ÔلÔظ Öن م ÖمÔك âي جن Ôي Öنم ÖلÔق /1
/(63 آية انعام,

چندين بهشرح كرد1, خواهيم شكرش ما داد نجات گرفتاري اين و اينجا از را ما
است/ فراموشكار انسان اما هست/ موضوع اين در كه آيهاي

معني به است نسيان از ناسوت گفتهاند/ ناسوت" "عالم اصطالح به را عالم اين
از انسÇان است/ غÇفلت عالم عالم, اين است; فراموشي عالم عالم, اين فراموشي/
كسي هر Âاص دارد/ فراموش را همه بعدش از و پيش از خودش, كار از خودش,
نميكند, نگاه است, كرده فراموش بودم, همين و هستم كه همينم من ميكند خيال
رد را منزلهايي چه كرده طي را مراتبي چه بعد بوده, نطفه آخر كه نيست يادش به
همان من آيا كه را گي بچ حال همان ميكند فكر يكي حاال, شده/ جنين تا  كرده
همانم? من نداشت, چه و نداشت عقلي و ميكرد كثيف را خودش كه هستم هاي بچ

است/ فراموشي عالم هم عالم حاال ميكند/ فراموش آخر تا همانطور نه,
ايÇن كÇه دارد خدا با نيازي و راز خيلي دارد, گرفتارياي انسان كه وقتي در
و فÇرياد دارد, گرفتاري كه وقتي است/ فرموده اشاره هم آيه چند در را موضوع
ميگويند: است/ رفته بين از ديگر شد تمام تا ميكند, نياز و نذر ميكند, استغاثه
بعد و ببرد چراغ روغن دومن Öچراغ شاه براي كرد نذر داشت, گرفتارياي نفر يك
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شهر به برود كه كرد حركت سالي تها, مد از بعد بدهد/ نخواست يا و كرد فراموش
كرده نذري همچنين كه آمد يادش رسيد كه شهر به داشت/ كه ديگري كار براي
كمر و ببيند را او چراغ شاه مبادا كه ميرفت كوچهها پس كوچه از همهجا در است/
به نگاه چون بيفتد/ چراغ شاه گنبد به چشمش مبادا كه ميرفت كنار از م خ كمر م, خ
بهديوار سرش برسد, مقصودش به كه شود رد ميخواست تند و نميكرد جلويش
شاه اي گفت: و كرد چراغ شاه طرف به رو شد/ جاري خون و شكست و خورد

ميكني?! اذيت چرا ميشكني, را مردم سر چرا روغن من دو براي چراغ,
داد? نجات را شما كسي چه گرفتاري وقت در ماست/ عمومي رسم اين حاال
شÇا كÇر ما داد, نجات را ما خدا ا گر كه ميكنيد زاري ميكنيد, ع تضر كه آنوقت
ميگفتيد كه قضيه آن از ميدهد نجات را شما كه خداست همان بگو: بود/ خواهيم
شÇرك شÇما هÇم بÇعد مÇيدهد, نÇجات را شÇما خÇدا سختياي هر از داده, نجات

/(64 آية انعام, (سورة ونÔك ßÌ Ö¿Ôت Ö Ôr ÖÇنا Ú Ôj ب Öرك لÔك Öن م و ا × Öy م ÖمÔك âي جن Ôي Ôه×الل لÔق /1

بÇاالخره نÇميفهمد آنكÇه و ميفهمد ميفهمد, و ميداند آنكه حاال ميورزيد/1
Hتقريب كم, سن تا بچهاي هر كنيم, دقت آنها در كنيم, نگاه بهبچهها ميشود/ ه متوج
نباشد, خدايي حفظ ا گر ميشود/ رد او از خطر تا چند روزي دوازدهسالگي, ده تا
لب يÇا آبÇي لب كه نيستند كه هم اين ملتفت ميكنند, بازي هميشه هم با بچهها
وقÇتي تا ميخورد طفل صدماتي چه ميافتند/ و ميزنند هم به سنگي يا حوضي
آن ميدارد, نگاه آنكه پس اينها/ امثال و مرض در يا و غذا در يا ميشود/ بزرگ
ايجاد شما در اينكه بر دارد قدرت او خداست/ او و دهد نجات ميتواند كه است
نشان كمي هم گاهي و هست هميشه كه خدايي همان نمايد/ رفع يا كند ناراحتي
از بÇرانگÇيزد را عذابي كند, وارد عذابي گيرد, عذاب شما بر ميتواند كه ميدهد
بعضي اذيت بعد و بپوشاند تفرقه به و كند دسته دسته را شما پا, زير از و سر باالي
ميشود/ اينها امثال و داخلي اختالفات جنگها, در كه همانطوري برسد; بعضي به
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بفهمند/ شايد كه ميكنيم رو و زير جور چه را آيات ما كه كن فكر كن, نظر اينها در
اما بفهمند/ شايد كه كردهايم ذ كر ميكنيم, ذ كر آنها براي ما بخواهند كه در هر از
نيز شما حافظ و موكل نيستم, شما ضامن من كه بگو را حق و نميفهمند تو قوم

ضÖعب سÖأب ÖمÔك ضÖعب قâذيÔي و Hعي ش ÖمÔك سب Öل ي Öوا ÖمÔك ل Ôج Öرا ت Ö ÒI Öن م Öوا ÖمÔك ق Öوف Öن م Hاب عذ× ÖمÔكÖي ل ع ثعÖبي Öنا Ôر ق×ادÖال وÔه ÖلÔق /1
66 آيات انعام, (سورة لâكي وب ÖمÔكÖي ل ع Ôت Öسل ÖلÔق ق Ò Ö¡ا وÔه و كÔم Öوق هب ب كذَّ و ون Ôهق Öف ي ÖمÔلَّه عل ي×ات × Öاال Ôف ÙÍ Ò½ Ôن فÖي ك ÖرÔظ ÖÇن Ôا

/(65 و

نيستم/1
قضية مثل است باره همين در كه بود ديگري موضوع چند كه همانطوري

پÇدر مÇرگ از پس آذر چÇون و بÇود تÇارخ پدرش و بود حضرت عموي رسيده دراخبار كه طوري به آذر /2
پدر مجاز طور به معمول طبق را آذر رو ازين بود كوچك هم ابراهيم و كرد ازدواج حضرت مادر با ابراهيم

است/ مجازي اطالق شريفه, آية عبارت و  گفته

آيÇات ترجÇمة عين شد گفته كه مطالبي و پدرش/2 با مذا كره و ابراهيم حضرت
تغييري مختصر ا گر لذا است, باره آن در شرحي و آنها مضمون بلكه نيست شريفه

نيست/ خالف اهللا شا¾ ان باشد, لفظي ترجمة يا تفسير در



ذ كرخدا

ذ كÇر ÂبÇق كÇه همانطور است/ صالحيه كتاب بر ايشان تفسيرهاي از مأخوذ فصل, آخر تا قسمت اين از /1
ه سر س قد ثاني نورعليشاه مالعلي حاج حضرت تأليفات از (1346 تهران, دوم, (چاپ صالحيه كتاب شد,
و حÇقايق هÇمة و فرمودهاند مرقوم ه سر س قد صالحعليشاه آقاي جناب بزرگوارشان فرزند نام به كه است
فÇصل هÇر مطالب كه است چنين كتاب تأليف سبك است/ مندرج آن در بارمز طريقت و شريعت و توحيد

است/ آمده "توحيد" يا "حقيقت" قبيل از عناويني با بهتناسب,

ذ كر بنده ذ كر يا را بنده ذ كر است مÔستعقب خدا ذ كر آيا :1(ê8ì) حقيق¹

اهللا وا Ôسن و ÖمÔك ÖرÔذ كا âæو ÔرÔك Öاذف ا گرچه مانند/ مات بينندگان تمييز مقام در را? خدا
نيابد/ راه ر تأخ و م تقد لكن است, م مقد توفيق و zم لع Ôاهللا تاب Ú Ôj تابÔوا و م Ô Òz سنف
قÇح پس است, عبد در حق كمال ظهور است/ عبد ذ كر در حق ذ كر ظهور

است/ بينÇهÔم رقف ال است, عبد حبÔم است, عبد عاشق

(ê8ì) حقيقي¹ شرح

او ياد به بنده كه كند بنده ياد بايد خدا آيا كه كردهاند مطرح كه است موضوعي
و هست گفتگو اين بله, كند/ او ياد خدا اينكه تا بيفتد او ياد به بايد بنده يا بيفتد,
خÇلق از مÇنعزل و جسمي مانند را خدا است/ دوÇÄيت در اينجا در اشتباه بيشتر
پشتبام باالي كه است كسي همچون او ميكنند تصور كه همانطوري كه ميكنند
وجهة نيست, اينطور ميشود! خبر اينطور و ميگوييم چه ما كه ميدهد  گوش

است/ اين در او ظهور و كمال ظهور نيست/ بين در تي يÄدو
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هÇمة مÇيخوانÇد او وقÇتي كÇه عÇرش, در است خروسي كه فرمودهاند قولي
در ÂثÇم ايÇنجا در كÇه خÇروسي كÇه است مسلم حاال ميخوانند/ دنيا خروسهاي
فرق تهران با اينجا صبح اذان به (يكساعت ميخواند صبح اذان به يكساعت
در خÇروسي فرض به كه نيست همانوقتي در دارد/) فرق مكه يا عراق با دارد,
از پيش يا و اينجاست عصر سحرش, آمريكا جاهاي بعضي در ميخواند/ آمريكا
و خÇودشان محل غروب و طلوع و خودشان محيط مطابق آنها اينجاست/ ظهر
مÇيآيد/ در ايÇنها گلوي از صدا آن ظهور و ميخوانند, خودشان مطابق هم اينها
ا گر و بله, اينهاست/ گلوي در كه است همان خواندنش ميخواند, كه عرش خروس
مثالي همان در بايد بفهميم و شويم ه متوج بخواهيم را, ديني مطالب را, چيز همه

كه: كنيم, تدبر باشد, بدن و جان كه فرمودهاند  كه
تÇÇن ايÇÇن قÇÇواي مÇÇالÄكه اصÇÇÇناف بدن جمله جهان و جانجهاناست حق
فÇن همه دگرها و است همين توحيد اعÇضا مÇواليÇد, و عÇناصر و افÇÇال ك
ف رÇع Öنم فرمودهاند: كه همانطور و نيست دوÄيت كه شديم ه متوج وقتيكه

جان كه داده قرار نماينده و نمونه خداوند خودمان وجود در بَّه, ر ف رع فقد Ôه سÖفن
هم و روحي هم نيز, (قوي× كنيم نگاه بدن با بدن, قواي با را جان ا گر باشد/ انسان
مÇعلوم مطلب آنوقت كنيم, مالحظه و دقت خوب كه اينها در و است/) جسمي

ميشود/
خÇبر جÇان بÇعد و مÇيبيند چشÇم اول يا و چشم بعد و ميبيند ل او Öجان آيا
چشم در كه است جان ارادة همان ظهور Âاص ندارد? تي يÇÄدو اينكه يا ميشود?

ندارد/ دوÇÄيت پس ميشود/ آشكار چشم راه از ميشود, پيدا
است اختالف همين به كه دارد هم قرآن آيات دارد, هم اخبار در خدا ياد حاال,

است/ درست خودش مرتبه در دو هر بله, آن/ يا است م مقد اين آيا  كه
تا هفت را ارات سي و تا نه را آسمان پيشترها كه هيأت علم در است همچنين
و شمس و زهره و د طارÔع بعد است ماه ل او آسمان ميگفتند: بعضي و ميشمردند
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آنطرف از ولي ميشود/ هفتم آسمان Öزحل ترتيب بدين زحل; و مشتري و مريخ
آخر در را ماه يعني, ماه; بعد زحل اول كه ميگويند كنيم, نگاه و بياييم پايين  كه
سÇر ايÇن از يÇا بگÇيريم سر آن از است, درست هم آنها دو هر ميكنند/ حساب
را چيزي نديدم كه فرمودند بگيريم/ را طرف آن يا بگيريم را بنده طرف بگيريم,
ديدم, او از پيش را خدا اينكه مگر را چيزي نديدم ديدم, او با را خدا اينكه مگر

ه/ دÖعب او قبÖله او فيه اهللا ايت ر و الا ¾Ï¾ Ôرايت ما /1

كدام حاال ديدم1/ او با را خدا يا ديدم او از بعد را خدا اينكه مگر را چيزي نديدم
براي البته ميشود? ديده بعد يا ميشود ديده پيش خدا است? درست اينها از يك
اين ولي نميبينيم) هيچ و دوريم ما اينكه به نداريم كاري ما (حاال ميبيند كه آن
كه بزرگان بينا, مÆمنين رسيده, منينÆم است/ اشخاص حاالت به نسبت بعد و پيش
ميبينند او در يا ميبينند را او چيز هر در اينها كردهاند, پيدا شنوا گوش و بينا چشم

است/ درست همه اينها ميبينند, او از بعد يا
را آن كÇه جسÇمي مÇثال به بايد را چيزي هر (چون ميگوييم مثال براي باز
و ببينيم نميتوانيم ما كه نباشد چراغ نور يا خورشيد, نور ا گر شود/) گفته بفهميم
براي ميشود? ديده نور ل او كه بگوييم بايد بخوانيم, ميتوانيم اينكه حاال بخوانيم,
كÇه است نÇور ل او پس نميشود? ديده كرديم خاموش را چراغ تا چرا پس چه?
ميآيد چشم به كه چيزي ل او و ميافتد اجسام روي چراغ نور شعاع ميشود/ ديده
منتهي است/ درست هم اين ميشود, ديده نور او, از بعد نه, بگوييم: ا گر است/ نور
باال به نظرش ل او از است, عميق نظرش ميبيند ميكند, نگاه طرف اين نظر به او
اويي جز اهللا/ الا له× ا ال اهللا, الا الوجود ß| رثÆÔم ال ميگويد: و ميبيند را خدا اول است,
هستياي خدا, هستي جز خدا, جز نيست, هستياي هستي, عالم در او جز نيست,
يÇا مÇيبيند/ را مÇوجود ايÇن بÇهتبع, بÇعد مÇيبيند را او اول بنابراين, پس نيست/
آنكه يا ميگويد سخن زبان ميگوييم: جان تبع به ولي ميگويد, جان كه همانطور
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اوست/ بهتبع همه اينها ميبيند; چشم ميگوييم: ولي ميبيند جان
انسان, هيكل فقط او است/ اينطرف به فقط نظرش كه است كسي اينكه يا
كه است زبان ميبيند, كه است چشم ميگويد: و ميبيند را او ديدن و انسان  گفتن
رديف در كه ميكنيم حساب كه تي يÇÄدو نيست, تا دو واقع در پس ميگويد/ سخن
مÇقام در مÇا, فكÇر مقام در است تي يÇÄدو نيست/ باشند, هم عرض در باشند, هم
خدا ياد را, خدا بنده ياد ميگوييم: كه است عقلي تحليل مقام در بله, عقلي/ تحليل

است! هيچ اينطرف كه نكند نظر خدا ا گر اال و را/ بنده
نرسد جايي به بيچاره عاشق كششÇي كوشش نباشد معشوق جانب از كه تا

بنده تا كه است اينطرف از بگوييم: يا و است/ طرف آن از هست هرچه پس
كرد/ كار كه برادر جان گرفت آن مزد نميشود: كه نكند بندگي

درست خودش مرتبه در دواش هر بود/ طلبكار نميتوان كه نكرده كار بله,
كÇداميك بÇه هش توج باشد, درجه چه در باشد, طبقه چه در طرف اين تا است,

باشد!
را? خدا بنده ذ كر يا است مسبوق را بنده خدا ذ كر آيا هم مقام اين در حاال
و آنطور/ ديگري و ميگويد طور اين يكي كه است موضوعي يك اين خوب,
جÇلو را طÇرف ايÇن يÇا و مÇيكنيم خيال دوÄيت كه همينجاست در اشكال تمام
بهواسطة ميمانيم, مات دادن تميز مقام در كه است اين را/ آنطرف يا مياندازيم
رفتم و آمدم ميگويد: نيست, خط اين در كه كسي آن دهيم/ تميز نميتوانيم اينكه
كÇه هست چشمي و هست بدني هست, جاني اينكه ملتفت Âاص اينها, ديدم/ و
مÇيكند, ادرا ك و مÇيفهمد كÇه هست جÇاني ميشنود, كه هست گوشي ميبيند,
اين ميبيند/ رسيد, كدام هر به كرد, ه توج تا هست متوجه كه هم كسي آن نيستند/
يكÇي مÇينويسند مÇيكند: حكايت عليهالرحمه, مولوي, كه است حكايتي همان
ديگري آن است, جاري آبي ميگويد: ميشود, جاري كاغذ روي مركب كه ميبيند
است قلمي است, قلمي سر از مركب اين ميبيند ميكند نگاه ميشود, بيشتر دقتش
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راه ميكند, كار قلم ميگويد: ميشود, نوشته اينجا در قلم سر از و ميرود راه  كه
دست اين پس است دست در قلم ميبيند ميكند بيشتري دقت ديگري ميرود;
آن هست, هرچه ميبيند بكند, نگاه عميقتر و بيشتر كسي ا گر ميكند, كار كه است
هÇمة حÇاال مينويسد/ نامه و ميكند كار كه اوست جان هست, كه هر مال دست

است/ همينطور Hتقريب موضوعات
از البته است/ خيلي اين خوب, ميكند, او ياد خدا كه ميكند خدا ياد بنده حال,

كه: است اينطور بندگي مقام براي و دستور در و ما طرف
است جبر و فقر در بندگي وليكن است قÇهر و لطف خدايي سزاوار

كÇه كرد, عبادت كرد, بندگي نكرد, كوتاهي بايد كنيم, نگاه كه اينطرف از
اÔخري, بعبار¸ بفهميم; كه بردارد را موانع اين يعني كند, نظر خدا آنوقت كه چه?

چيست/ پرده زير شود معلوم كه شود برداشته پرده, مانع,
باشد?! يادش كه چيست خودش بنده خوب, كنيم, نگاه كه طرف آن از اما

برخيز/ ميان از حافظ خودي حجاب خود تو است: پرده در خودش
پÇرده او بÇخواهÇد كÇه هست چÇه آنوقت پس است, خÇود حجاب خودش
كثرت عالم گرفتار كه بندهاي حال, مقام در اما است/ درست دو هر اين و بردارد?
او بÇه نÇدارد, طرف آن به روي و دارد طرف اين به ه توج دنياست, عالم است,
ظاهر, حسب به است, بنده ياد اينجا كند/ ه توج خدا كه كن ه توج تو كه ميگويند
چيز هيچ او ياد نه, كه ديد رفت باالتر وقتي اما است, جلو بنده ياد مرتبه اين در

رفت/ طرف آن بايد آنوقت است, هيچ هم خودش هيچ, نبود,

/152 آية بقره, سورة /1

ميفرمايد: خودش بندگان به خطاب ,1 ÖمÔك ÖرÔك Öذا âæو ÔرÔك Öاذف ميفرمايد: جايي يك
شما ياد من كه است اين نشاني آن, كه كنيد من ياد كنم/ شما ياد من كه كنيد من ياد
بÇرداشÇته كÇه است پÇردهاي افتادم, شما ياد به من است, زياد او نشاني  كردهام/
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/19 آية حشر, سورة /1

در كه اينهايي مخالفين, اينها, /1 Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا Öم Ô ×zسÖÇناف واهللا Ôسن دارد: ديگر آية ميشود/
يا است/ كرده فراموش را آنها هم خدا كردهاند, فراموش را خدا نيستند, بندگي خط
Ôه ÔÌ Ô¿ Ö ÒL و HكÖن ض ¹ شâعي م Ôهل نَّ اف ي âرÖك ذ Öنع ض رÖعا Öنم و ميفرمايد: ديگري, آية در اينكه
اي×ÇاتÔن×ا كÖتÇ ت ا كل كÇذ× الÇق ,Gص�ب ÔتÖنÔك Öدق و م×ي Öعا â� ت ÖÌ Ò¿ ح Ò ßn ب ر ق×ال مي, Öعا ¹ ي×م ق Öال م Öوي

/124-6 آيات , ط×ه× سورة /2

ذ كر از من, ياد از كند, پشت كند, اعراض كه كسي هر ;2 ×Ï» ÖنÔت م ÖويÖال كل كذ× و ا × Òx âسين ف
آن, از مقصود يا است/ ياد همين ذ كر از مقصود حاال دارد, معاني هم (ذ كر من
عÇلي, و د حمÇم كÇه كسÇي هÇر يÇعني باشند, اوليا¾ و انبيا¾ كه است ذ كر حقيقت
مÇن يÇاد از كه كسي هر آنهايند,) Öذ كر حقيقت كه كند فراموش را الم, عليهماالس
مÇثل هÇم ايÇنجا بÇاز است/ تÇنگي زندگاني و معيشت او براي پس كند فراموش
تنگي هستيم, واقعي حيوانيت مقام در هستيم, واقعي كثرت عالم در چون همهجا,
نيست/ اينطور نه دارد? كم پول يعني, است تنگ ميكنيم/ خيال حيواني تنگي را,
روزي كÇنيم فرض ميگردد/ زحمت به زندگانيشان Âمث كه هستند االÐن آدمهايي
قران يك مثل حاال تومان سه يا تومان دو يا تومان يك اين (و دارند تومان يك

ميباشد/ شمسي) 1345 از ايشان(قبل زندگاني سالهاي به مربوط نرخبندي اين /3

و راحت خيلي معذلك ولي دارند/ هم تومان سه و تومان دو بله, ( نيست,3 پيش
ميكنند زندگي هم صبح و ميخوابند راحت و خوشي به كمال ميروند شب آسوده
خيلي كه اشخاصي ولي است/ كمتر هم زحمتشان است, راحتتر هم فكرشان و
است عÇبارتي كÇه گÇفتهانÇد هÇم (مÇيلياردر ميلياردر بلكه و ميليونرند دارند, زياد
كه نيست معنا اين به HكÖن ض ¹ شâعي م اين پس ميگذرانند/ سختي كمال در كه مشهور)
ده ميخواهم ا گر Âمث و ميكنم كم را روزيش من كند, فراموش من ياد از كسي هر
جان وسعت است, دل وسعت وجودش, Âاص نه, ميدهم/ خروار نÔه بدهم خروار
زندگانيش بود, طور آن كسي هر صوري/ گشايش نه معنويست گشايش بله, است/
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هم ا گر داشت, فشار كه وقتي ولي باشد/ او مال دنيا همة ولو ميدهم قرار سخت را
است?! راحت او آيا پس است, دست درد است, دردسر ولي باشد داشته را دارايي
خÇياالت ا گÇر نه/ بدهد? ميتواند را او جواب ميخورد? او بدرد دارايي اين آيا
پس ميرود/ باالتر همينطور هم اين دارد روحي سختيهاي و گرفتاريها ديگري,
فشار در است قفس در ميدهم, قرار تنگ را او زندگاني باشد, اينطور كه كسي هر
را او كه وقتي همينطور است)/ غالف معناي به (قبر است روح قبر Öبدن اين است/
و ميدهد فشار را او بدن قبر اين ميشود/ بدن غالف و قبر هم, قبر آن كردند دفن
زندگاني معيشت پس صوري/ فشار نه دارد معنوي فشار دارد, فشار هم بدن قبر در

ميدهيم/ قرار تنگ را او
روز بÇاشد, قÇيامت روز كÇه هم بعدش زندگاني زندگاني, اين از بعد هم, بعد
و داريم صغري× قيامت / كبري× قيامت به تا ميشود شروع آخر, نفس دم از قيامت
قÇيامت فÇارسي)/ زبÇان (به بزرگ قيامت و داريم كوچك قيامت , كبري× قيامت
دنيا اين از و ميميرد و ميشود پيدا نفر, يك آن براي كه است همين  كوچك

كبري× قيامت ميرود/ اصليش) (وطن برود بايد كه محلي طرف به رو و ميرود
شود, عوض و كند تغيير عالم همه و يكجاست و مردم همه براي كه است وقتي
بÇعد, به باشد مرگ از كه قيامتي , صغري× قيامت در حاال است/ كبري× قيامت اين
نسÇيه حسÇاب خÇدا حسÇاب است/ راحت هÇم آنجا در است راحت كه آنكسي
معين تكليفش شد, نوشته كه قلمي هر يعني, است; دوبل امروز, قول به نيست;
و بكشد خدا بهياد نفسي ا گر است/ معين تكليفش بكشد انسان كه نفسي هر است,
نباشد خدا ياد به ا گر است/ جهنم اهل وگرنه, است بهشت اهل بميرد, نفس آن در
ل او از لش, او از آنجا در پس نيست/ نجات اهل آنوقت نباشد, خدا بر نظرش و
طÇرفي? آن يا است طرفي اين است: طرفي كدام كه است ن معي تكليفش مرگ,
تكليف ديگر برسد كبري قيامت به تا و است بين در كه است حسابي اين منتهي×
تبديل و تغيير برزخ عالم در است ممكن نرسد آنوقت به تا نميشود/ زياد و  كم
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تÇمام و مÇيشود مÇعين هÇمه تكليف برسد كه آنجا به ديگر بعد ولي شود پيدا
ميشود/

(معني ميكنيم محشور كور را او كبري× قيامت و صغري× قيامت آن در حاال
بينا كه من عادلي, كه تو خدايا ميكند: عرض ميشود)/ معلوم اينجا بينايي و  كور

/125 آية طه, سورة /1

خطاب /1G âص�ب ÔتÖنÔك Öدق و مي× Öعا â� ت ÖÌ Ò¿ ح Ò ßn ب ر ق×ال كردي? حشر كور مرا چرا بودم
و حكمت و بصيرت و قدرت خدايي, عالÄم ما, ظهور عالÄم ما, آيات كه ميرسد
بايد هم امروز كردي, فراموش تو و تو براي آمد و شد معلوم تو به ما بصر و سمع
از كه كسي هر خدا/ ياد از كوري چيست: كوري ميشود معلوم حاال شوي/ فراموش
كور حال آن در باشد غافل خدا ياد از انسان كه حالي هر در و باشد غافل خدا ياد
از فرامÇوشي پس است/ اين هم بيناييش و است اين آنطرف كوري پس است,
آنÇها از هÇم خÇدا كÇردند, فرامÇوش را خدا كه ميفرمايد هم آيه اين در اوست/
خدا ل او جا همه در كه كنيم, غفلت خدا ياد از يعني, فراموشكردن; كرد/ فراموش

Öم ß Öz لÇ ع ت×اب Ú Ôj ميفرمايد: ديگر آيه و بنده/ طرف اين از و ميباشد طرف آن از

/119 آية توبه, سورة /2

هم كردند,خداوند توبه آنها ميفرمايد: توبه ذ كر در كه است توبه سورة در تÔوبÔوا2/ ي ل
استغفار است/ شده گفته ليه ا Ôتوبا و Ùè ر اهللا ÔرفÖغت Öسا كه است اين آنها/ بر فرستاد توبه
بÇعضي در اما او/ بهسوي ميكنم بازگشت و ميكنم مغفرت طلب خدا از ميكنم,
او از و ميكنم استغفار را خدا ;¹التوب Ôه Çل ا Öأس و راهللاغفت Öسا فرمودهاند: كه دارد هم جاها
من به توبه حال يا كند بازگشت او كه ميخواهم او از كند/ بازگشت كه ميخواهم
خيلي يعني, است; اب تو خدا و است كننده توبه است, تاÄب بنده چون كند/ عنايت
از بنده ولي است بازگشتكننده خيلي خدا و بازگشت يعني, توبه; است/ توبه كننده
آنوقت خدا/ سوي به كجا? به برميگردد, دنيا از عالم اين به ه توج از خودش عمل
او, كردن عذاب حال از غضب, و سخط حال از چه? به ميكند, بازگشت هم خدا
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ÔهÇل أ Öسأ و اهللا ÔرفÖغت Öسأ پس: ميكند, بازگشت رحمت به او بله, رحمت/ به برميگردد
يÇا دهد توبه توفيق يعني, دهد; توفيق بازگشت به مرا كه ميخواهم او از ;¹وبالت
اين و كند, من به رو هم او كردم او به رو كه من كند, من به رو هم او كه ميخواهم
به رو وقتي است, تاريك رويش بود خورشيد به پشت انسان وقتي نميكند, فرقي
خورشيد يا كرد خورشيد به روي اين ميگوييم: آيا ميشود/ روشن كرد, خورشيد
اين ل او است? م مقد اين دوتاست? دو? هر يا يكي? يا تاست دو كرد? او به روي

هست/ اختالف اين پس او? بعد خورشيد ل او يا خورشيد بعد ميكند رو
ميكند, عملي ميكند, را كار اين كه هم كسي است/ م مقد توفيق حال هر به
پس خÇداست/ توفيق از كجاست? از خدا ياد آن ميكند, خدا ياد ميكند, بندگي
بهالي الي همينطور پس است, بعدش بر م مقد باز او عمل است, م مقد خدا توفيق
تÇوفيقي بÇاز بندگي هر و ميآورد بندگي توفيق تأييدي, توفيقي, هر بله, است/
آنها كه است اين اين/ از بعد يكي آن و آن از بعد يكي اين همينطور ميآورد,

است/ م مقد توفيق پس فرستاد/ آنها بر توبه هم خداوند و كردند توبه
بود مردي ايوب است/ عليهالسالم, آله و نا نبي علي ايوب, حضرت حكايت
انÇبيا¾, انÇبيا; يÇعني خÇدا خÇوب (بÇندگان انÇبيا¾ از يعني, خدا; بندگان از و صابر
ايÇوب حÇضرت نÇوشتهانÇد, بعضيها كه طوري آن بودند)/ اينطور الم, عليهمالس
را بÇاعورا بÇلعم و Çالم, الس عليه , موسي× و ايوب داشت/ بستگي شعيب بهحضرت
زمان در بودند/ مجاز او جانب از Hتقريب و بودند آنحضرت بستگان از ميگويند
كه طور آن شد/ فاسد باعور بلعم و رفت دنيا از ايوب شعيب, حضرت زندگاني خود
و نوشتهاند ديگري طورهاي كه نداريم كاري حاال است/ چنين هست ما اخبار در
شيعه غالب عقيده به ولي مينويسد را باعورا بلعم ديگري شكل يك درتورات Âمث
, مÇوسي× كÇرد/ ل تنز مقامش آن از و برگشت هش توج برگشت, يعني, شد; فاسد
از بعد كه دارد كه سپرد او به را امور شعيب و ماند زنده شعيب از بعد الم, عليهالس
را بنياسراÄيل و كردند فرار و شد خالص و كرد غرق را فرعون حضرت, كه آني
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شعيب, حضرت آنجا در سرگردان) و بيابان ميان (در شدند گرفتار تيه در آورد,
سال چندين از بعد شعيب (حضرت رسيد كه حضرت محل نزديك الم, الس عليه
هر به شا گردش, مجازش, بله دامادش, ديدن به آمد بود) كمتر يا سال چهل حاال
بÇا هÇمراه آورد را , مÇوسي× حضرت عيال صفورا¾, و آمد او كنيم/ ادا كه عبارتي
گفت: و داد او به بود مانده او از كه هم گوسفنداني و داد تحويل داشت كه هاي بچ
كه ديد داد/ دستوراتي آنجا در كه دارد بعد داد/ تحويل را همه و توست مال همه
مÇيخواهÇد كÇه وقÇتي تÇا و مينشيند الم, الس عليه , موسي× حضرت ميشود صبح
ا گر كه است (معلوم مرافعه و گرفتاري و زياد كار ندارد, راحت آن يك بخوابد,
ايÇن مÇيشود/) چه كنند مراجعه نفر يك به بخواهند جمعيت ميليون هفت شش
قÇبيله دوازده تÇو چون كه است اين بهتر كه داد دستور شعيب حضرت كه است
قبيله هر در را, آنها از نفري ده هر قبيله دوازده اين در داري, سبط دوازده داري,
وقت هر تا داد قرار برايشان عبري) زبان (به باشي" "ده بده/ قرار رÄيس يك جدا,
صÇد يك بÇاشيها, ده آن از تا ده هر كنند/ رجوع مافوقشان به داشتند  گفتگويي
داشت اختالف اينها با يكي يا بود اختالفي آنها بين ا گر تا ده اين باز كه باشياي
نقيب دوازده و سبط دوازده اينكه تا آخر, تا مافوقشان به كنند رجوع باز هم اينها
رجوع موسي به هم تا دوازده اين و نقبا از بودند تا دوازده مطلق رÅساي داشتند,
و بود ميليون هفت با كارش و سر اول شد, كم خيلي حضرت كار ترتيب بدين  كنند/

/Hتقريب نفر دوازده با حاال
كÇرد/ ر قرÇم شÇعيب دستور به موسي حضرت كه است وظيفه نظام هم يكي
( كه زنها بهجز كس هر كه فرمود موسي خود اينكه يا و فرمود شعيب حضرت
بشود, مسلح رسيد, سالگي بيست به كه مردي هر كنند/) حفظ را آنها بايد مردها
بيست بين باشند, سايرين حفظ براي اينها كه بپوشد جنگ لباس و بردارد اسلحه
را چÇيزها قÇبيل ازين كرد/ معين او را سال پنج اين كه سال پنج و بيست تا سال
بود, امانت شعيب دست كه انبيا¾ امانتهاي ودايع, وصايا, از هم بعد و داد دستور
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حضرت به را همه بود, انبيا¾ از امانت هرچه بود, ديگري چيزهاي بود عصا البته
و شÇعيب, شÇد موسي شد? چه موسي آنوقت رفت/ دنيا از شعيب و داد موسي×
او از موسي× , موسي× بر بود مÔطاع بود, زنده شعيب وقتيكه تا يعني, بود; همينطور
خدا از نمايندگي كسي چه حاال رفت, كه وقتي ولي بود جزÄش مينمود, اطاعت

داشت/ واسطه بدون ارتباط بود, اوليالعزم پيغامبر بهعالوه , موسي× داشت?
در بÇود, چÇه هÇر ايÇوب بود/ آنها از ايوب و نداشت ر تأخ و تقدم مقصود,
برد, را داراييش اول آمد/ پيش امتحان پاي و آمد پيش برايش ري تصو آنوقت
خراب منزلهايش رفت, گاوش رفت, گوسفندش رفت, شترش شد: تلف داراييش
كه داشت) اوالد (دوازده اوالدش كه آوردند خبر رسيد/ وي خود به نوبت تا شد,
و كرد شكر بازهم مردند/ سقف زير همه آمد, پايين خانه بودند, بيابان ميان در
شيطان Hواقع) شيطان كه آمد پيش قضيه آن آمد/ پيش ناموسش قضية تا كرد صبر
غفلت خدا بندگان از هيچوقت است مواظب او است, عجيب است, استاد خيلي
ميرفت كه بود پيغمبري دختر او ميكرد, كار حضرت (زن آمد شيطان بله ندارد/)
و نÇيامد گÇيرش چيزي روزي ميآورد/ ايوب حضرت براي نان و ميكرد كار و
ديد بود, كچل منزل صاحب شوهرش/ براي خواست خوردني و نان و جايي رفت
شده ناچار ميدهم/ بفروشي ا گر را موهايت گفت: دارد/ خوبي موهاي حضرت زن
طور اين بگيرد/ حضرت براي غذايي و بفروشد و كند مقراض را مويش كه بود
قدرش چه تا يا و نيست يا است درست تاريخ اينكه به كاري ما ديگر نوشتهاند,
آورد خبر موذي شيطان است)/ مطلب اصل فهميدن مقصود, نداريم/ است, راست
تا پيشتر (چون بريدند را موهايش گرفتند را او و كرد بدي كار زنت كه ايوب به
و ميبريدند را موهايش ميكرد, بد عمل كه زني هر بود رسم پيش سال چند همين
خورد قسم و شد ناراحت خيلي ايوب حضرت است)/ بد زن آن كه بود نشاني اين
هر در كه فرمودهاند كه اينجاست بزند/ چوبش صد باشد, بريده مويش ا گر  كه
كند, مالحظه را خودش حال بايد بدود, كار روي به نبايد زود باشد, كه هر موردي,
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داشته هم را احتياطش باشد, كه هر باشد هرچه ولو باشد دروغ شايد كه كند احتياط
باشد/

و شد ر متغي هم حضرت است/ بريده موهايش كه ديد ايوب و آمد زن اينكه تا
از ديگر, وجهة از گفت/ را ماجرا Öزن آنوقت چه? براي گفت: و كرد يقين ديگر
كه شخصي همان يعني, گفته; شخص آن كه حرفي اين كه فهميد هم باطن, وجهة
است/ دروغ مÇيگويد) را حÇرفها جÇور ايÇن شÇيطان ( كه گفته زبانش بر شيطان
است قرآن آية و داد يادش خداوند است! خورده قسم كند? چه كه درماند آنوقت
درست قسمش نحو بدين بزن/ مرتبه يك و ببند بههم چوب صدتايي دسته يك  كه
ÛÍ ÛÉال Ò ß� مسَّ â Øæا گفت: حضرت آن كه بود اينجا است, زده چوبش صد كه ميآيد در

/(83 آية انبيا¾, (سورة مهرباناني مهربانترين تو و است رسيده رنج و بيماري من به /1

/1 Ò â� ßaا ×الر Ôم ح Öرا تÖÇن ا و
و عاجز را او آنچه ميگويند: كه شكل اين به نوشتهاند ديگر طور اينكه, يا
آورده ايمان و را آنها بود كرده دعوت كه داشت پيرواني كه بود اين كرد بيطاقت
حÇضرت ديÇدند آمدند, آنها نوشتهاند/ هم را اسمهايشان كه بودند نفر سه بودند/
مÇيگفتند: كه داشت هم مرضي او است/ بيرون در گفتند: نيست, شهر در ايوب
مگس بÇود, افÇتاده كÇرم هم بعد و بود شده زخم حضرت بدن تمام است/ مسري
ميگفت: ميافتاد, بدنش از كرمي كه گاهي حضرت بود/ افتاده كرم و بود نشسته
كرمها است, فرستاده مهمان خدا كنند تغذيه من بدن از بايد كه خدايند, مهمان اينها
نگÇهداري هÇم را كÇرمها نشÇوند, اذيت كه ميگذاشت سرجايش و برميداشت را
ن تعفÇم مÇيشود, فÇاسد است, زخÇم است, گÇوشت هم, حضرت بدن اما ميكرد/
شهر بيرون در كه بود اين برود/ نميتوانست حضرت نزديك كسي ولي ميشود

ميكرد/ شكر و داشت صبر حال عين در ولي بود/ گرفته جاي خرابه يك در
افÇتاد, بÇزرگوار آن وضÇع ايÇن بÇه آنÇها چشم تا و آنجا آمدند نفر سه اين
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ديگÇر و گÇرفت را گÇلويشان بÇغض كÇه اندازهاي به كردند زيادي گريه بياختيار
سÇه تÇا است)/ دوسÇتي الزمÇة (ايÇن بگÇويند چيزي و بزنند حرف نميتوانستند
هم ايوب و كردند گريه آنها بودند/ آنجا روز آخر تا روز ل او از آنها شبانهروز
باالخره تا خدايش/ و ميداند خودش او كرد, گريه چه براي ايوب حاال كرد,  گريه
مÇبتال درد ايÇن به كه كردهاي گناهي چه كن فكر كه گفت ايوب به آنها از يكي
و كÇند شÇفاعت را آنÇها گÇناهان او كه او از است اميد كه كسي آن حاال شدهاي/
نقص نشانة اين گويند, چنين كه او به نسبت كند, پا كيزه و پا ك را آنها بيامرزد,
برگ اين آمد/ نا گوار خيلي حضرت بر اين آنهاست, دوري و نفهمي آنهاست,
كه است اين است/ بدتر بزند دشمن كه سنگي از كه بخورد دوست از كه است  گلي

Ò ß�Ç مسَّ â Øæا آنكÇه يÇا Ò â�Ç ßaا ×الر ÔمÇ ح Öرا تÖÇن ا و ÛÍ ÛÉال Ò ß� مسَّ â Øæا كرد: عرض بزگوار آن

/41 آية ص, سورة /1

در حسابي حرف بنشاني, عدل محكمه در ا گر مرا خداوندا گفت: ل او ;1 Ôط×انÖي الشَّ
حساب حرف به هميشه ما حاضريم, ما كه رسيد خطاب نداري! من حرف مقابل
مالم بردي, را اوالدم كردم, صبر كردي, همچنين تو خدايا, گفت: بگو/ راضيايم,
ميگويي/ راست رسيد: خطاب كردم/ صبر همهاش كردي, چه كردي, چه بردي, را
خÇوب, كÇه رسيد خطاب حرفها همه جواب آخر در و كرد تصديق را همه اينها
بÇه و بÇرداشت خا ك فوري ايوب كه اينجاست توداد? به كسي چه را توفيقش
داد/ فÇريبم شÇيطان ايÇن خدايÇا, ; Ôط×انÖي الشَّ Ò ß� مسَّ â Øæا كرد: عرض و ريخت دهانش
توست/ از چيز همه و دادي توفيق تو هميشه توست, از توفيق زد/ را راهم شيطان,
توفيق ا گر است, توفيق م مقد اوست/ از توفيق كه است توفيق مقصود, حاال
دو كنيم, نگاه را چيزي هر وقتي پس بكند/ نميتواند عمل هم بعد ديگر كه نباشد
يكي عمل خود با توفيق خود اال و دوتاست فكرشان دوتاست, آنها اسم نيست, تا

است/
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راه ر تأخ و م تقد است/ يكي و رديفند يك در را خدا بنده ياد يا را بنده خدا ياد
است همين اوست, ياد به خدا اينكه نشاني است/ عبد ذ كر در حق ذ كر ظهور نيابد/
خداست/ ياد همان خداست, ياد به او خود كه همان يعني, خداست; ياد به او  كه
بله, است/ عبد در حق كمال ظهور است/ يكي نيست, مرتبه دو در نيست, دوتا
كÇمال اين كند او به ه توج وقتي كند, او به ه توج او بندة كه است وقتي او  كمال

اوست/
پيغمبر: براي ميكنيم, رحمت طلب ميفرستيم, رحمت ما كه است اين بله,
بÇنده در عبد; در است كمالي او ظهور اينكه براي مد, ÔT آل و مد ÔT ×� ع ل ص للهÔمَّ ا
كه دارد اينجا بيyم/ الفرق است, عبد محب بله است, عبد عاشق حق پس پيداست/

كتابصالحيه/ از 485 شمارة حقيقت /1

بيناي چشم او, شنواي گوش گذشت1, سابق حقيقت در شد, نزديك كه آني از بعد
Ò�Çب و Öم Ô ÒyيÇب رقÇف ال ميفرمايد: كه ميرسد جايي به آنوقت بله ميشود, خدا او,

قدسي/ حديث /2

كه صورتي آن است, آيينه خوب, نيست/ حبيبشان بين و آنها بين فرقي ;2 Öم ß ß{بي ح
است/ يكي نيست, كه تا دو نيست/ كه خارج اين از غير آن هست هم آيينه در
بشكنند! را يكيش كه ميزنند سنگ ميكنند خيال تا دو كه بعضي كه است آنوقت
آن بياور/ و بردار را چراغ برو كه اتاق به فرستاد را احولي كسي, كه است نقل
يك نه گفت: ميخواهي? را يكي كدام است, چراغ دو است, تا دو كه گفت احول
و بردار را يكي بشكن, را يكياش برو گفت: باالخره مينمايد/ تا دو است, چراغ
ديÇد شكست, را يكي نيست, چيز هيچ ديد بعد شكست را يكياش رفت بياور/

است/ احولي از است, اينطرف از تا دو نيست, تا دو حاال, نيست/ چيز هيچ



جلوةالهي

و لباسي به قضاوت در و لباسي به جنگ در شخص يك :(ê87) حقيق¹
در را او كÇه كس آن چه ا گر باشد, يك همه اما درآيد, لباسي به زراعت در
مگر نشناسد, آن غير در شايد و دارد نظر در لباس همان در را او ديد, لباسي
و مÇنما مÇحصور را او ديÇدي مÇظهري در را جلوهاي ا گر پس اد/ نق شخصي

اòاليق: نفاسأ د دعب اهللا Ò� ا ق Ôرالط Ôد دع مشمار/ بيگانه را ديگران
شÇÇÇÇد جÇÇÇÇوان و پÇÇÇÇير برآمÇد گÇÇÇÇÇه ار بتعي هرلحظهبهشكلآن
شÇÇÇÇد نÇÇÇÇÇÇÇهان و بÇÇÇÇÇÇÇÇرد دل برآمÇد يار آن دگر لباسي به هردم

(ê87) حقيق¹ شرح

همة يعني, دارد; او به عالقه انسان كه را آنچه و بود خدا ذ كر به ه توج خوب,
است, اليÇه ÕنظورÇم است, مÇعبود است, مقصود آنكه است/ يكي همان به عالقه
پس است/ درست هست, آيه براي كه معانياي همة به اهللا الا له× الا بس/ و خداست
كÇه طÇور آن ميخواهد, را او حقيقت در ميخواهد هرچه هركه, اوست, منظور
است محدود است, جسماني عالم اين در انسان چون كه هست گاهي ولي  گذشت/
كسÇي خواب در حتي كه است اين ميآيد/ نظرش به نات متعي است, تعين در و
ديگري لباسهاي به Hغالب و نيست ظاهر صورت كه خواب در ميبيند; را چيزي
هم اشقيا¾ Âمث ديگران بلكه ميكند/ جلوه درنده حيوان شكل به ي عدو Âمث و است
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ميكنند, ظهور ميباشند, درنده كه آنها باطني و معنوي صورت به خواب در  گاهي
سگي ديدم خواب ميفرمايد: السالم, و الصلو¸ عليه علي, حسينبن كنيم فرض Âمث
فÇرمودند: را, او ديدند كه ل او دارد, پستان هفت چون سگ و من بر كرد حمله
در چÇه حÇاال اهللا/ رسول ي د ج ق د ص فÇرمودند: كرد, باز را سينه بازكن/ را سينهات
Âاص دارد, پستان هفت تو قاتل كه بود فرموده پيغمبر بيداري, در چه و بود خواب
لباس به كه است حاالت و اخالق معنوي, وجهة وجهه, آن مقصود است/ سگ او
خداخواه باشد, بندگي حال در كه كسي حاال ميكند/ جلوه جسم صورت و جسماني
ولي ميخواهد; او كه است همان جلوه آن شد, جلوهاي او براي حالي در ا گر باشد,
ا گر است, مختلف آينهها است/ منحصر يكي همان به خدا جلوه كه كند تصور نبايد
يكي است آينه در كه شخصي است مختلف آينهها باشد, آينه هزار ا گر آينه, صد
شÇده, باز او براي كه دري آن از شده, گشوده او براي راهي ا گر بايد پس است/

نشود/ منحرف

ميگفت/ خدا را حضرت آن كه حضرتعلي(ع) فداÄيان از يكي صير, Ôن به منسوب /1

عليبن جسمانيت صورت لباس در ديده چه هر نÔصيري1 Âمث ديده, چه هر او
اينكه عين در ميداند/ چيز همه را علي و ميبيند علي در را همه ديده, ابيطالب
همه و همه معذلك تنهاست/ او ظاهر به ه توج در اشتباه ولي ميداند درست را اين
ميرود كه است راهي همان او براي نزديكتر راه علياند/ مراتب همه بله, علياند/
نه, كند/ ر تصو هيچ به هم را ديگران نبايد ولي شد, جلوه راه آن از كه است راهي و
� ا ق ÔرÔالط Ôد د ع است: خود راه به است, حديث و فرمودهاند كه طوري همان كسي هر
بÇه راهÇهاي شÇمارة عدد, اòالÄق/ وسÔفÔن د د ع ب نفرمودهاند: الÄق, Òòا فاسÖÇنا د د ع ب اهللا
است راهي افراد از فردي هر سي, فن هر است/ خالÄق سهاي فن شمارة به خدا سوي
عالم آن سوي به رفتن و زدن قدم كنيم, نگاه كه هم معني حسب به بهعالوه بهخدا/
ميرويم كه طريقي در كه بكوشيم بايد ولي است س فن به ظاهر صورت برحسب
تبديل حق كه نكنيم وارد آن در را نفساني حاالت و هوس و هوي× و نيفتيم بهاشتباه
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حق راه از و شده پيدا جهت همين به ضاله و منحرفه طرق غالب و ميشود باطل به
است/ نموده پيدا انحراف

و بÇيست Hتقريب هم شبانهروزي هر شبانهروزهاست; از مركب سال خوب,
HقريبÇت هÇم دقÇيقهاي هر در است دقيقه شصت ساعتي هر و است ساعت چهار
ميرود/ جلوتر قدم يك ميكشد كه نفسي هر ميكشد/ نفس بيست تا هفده شانزده
هÇمان بÇه سي فن هر عدد به پس نيست/ جسماني و ظاهري قدم عالم آن قدم اما
بÇه هم كسي هر است, همانطور هم فردي هر و خدا سوي به است راهي اندازه

دارد/ راه عدد همان
نزديكتر راه, باشد? راه كدام از تا است مختلف راههاي خدا سوي به راه پس,
رويهمرفته ولي دارد, نميپسندد و ميپسندد طرف آن كه را راهي دارد, دورتر و
تكÇويني; است راهي يا راه, نيست/ بيراهه نه, است/ بيراه همهاش كه گفت نبايد
اختيار? حسب به يا ميرود عالم آن سوي به رو طبيعت و فطرت حسب بر يعني,
يكي همان گفت نبايد جلوه اين با كرد, جلوه جايي در ديد, كه را آنچه پس,
در است مÇمكن نفر يك كه است اين ميزنند كه مثالي شمرد/ منحصر كه است
لباس اين ,Âمث باشد داشته پا گون باشد, داشته جنگ لباس باشد: مختلف لباسهاي
مثل معمولي لباس بپوشد, سويل لباس لباس, آن غير در آدم همين است, جنگي
هÇم منبر است ممكن آنوقت ميگذارد سر بر عمامه شخصي همان مردم, ساير
كنيم فرض يا است سرهنگ اينكه عين در و باشد داشته هم عبا و عمامه برود,
آن اما كند/ زراعت بردارد است ممكن هم بيل شخص, همان بله است/ سرتيپ
آن ديد, را جلوهاي كه هر كه است اين ميشود/ مختلف لباسها است, يكي شخص
در يكي ميبيند عيسي× در يكي ميبيند موسي× در يكي منتهي× هست; همه در جلوه
مرتبة در است, درست هم همهاش علي(ع)/ در يكي و آله, و عليه اهللا صلي د, محم
است/ هيچ اين غير و است بهاين منحصر گفت: و كرد منحصر نبايد است, خودش

هست/ هم او غير اما اوست Öاصل آنجا در كه است درست



هبهحق توج

كه شو بند دل مظهر بههمان ديدي, تجلي مظهري در ا گر :(ê88) حقيق¹
پابندي اين و نمايد موحد را تو شرك اين و رساند نامحدود به ترا محدود اين

اختالف)/ كمي 74(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بتشكن/1 او معني بت ظاهرش فرمايد: خالصت عاليق از
جاز ولو بياورد زن من سر بر ميخواهد شوهرم كه آمد بايزيد نزد زني
�ي, غ ج وَّ Ò Òð ي Öنا �Öث م Ôهل كوني ÖنÒ ßX ينÖبغي ال Ôانَّه تري× Ø� ح قابالن ÔتÖف شكل � Ôف Öشالك
نا Ôاسالن ف رعل نيا الد | � Ôف Öشالك جاز لو ß� قال اهللا انَّ لو : قالف عليه/ ×Ï¿ غ و صاحف

نيا?! الد هبÖلق | كوني Öنا ينÖبغي يفك �Öث م Õل×ه ا Ôهل Öنم

(ê88) حقيقي¹ شرح

بخواهند آشكار كه اندازه هر را, باطن و حقيقت مطالب Hخصوص را, چيزي هر
مثال بدون جسماني/ مثالهاي به مگر نيست ممكن هيچ آن كردن ادا Áاو  كنند,
پÇردهاي جسÇماني مÇثال بÇه هم طرفي از و نميشود/ شناخته و نميشود فهميده
و ميشود بيشتر پردهاي يك باز داشت كه پردهاي آن از ميشود, كشيده رويش
گفتهاند كه مراتب از مرتبهاي هر در را هرچه نميشود/ فهميده و ميشود مشكلتر
است/ بهتر شود, برداشته كه اندازهاي هر پردهها اين كه حالي در است, همينطور
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مÇلكوت, ديÇدن كشف, از مقصود است/ مشكل خيلي عبارت يك هم اين

Öنم ميگويند: كه است اين آنها خالصة خالصه, برسي خودت به يعني چه? يعني
را, خÇودش شناخت/ را خدايش شناخت, را خود كه هر بَّه; ر ف رع Öدقف Ôه سÖفن ف رع

چهام? من كند فكر چيست, كه را خودش حقيقت
من كه ميكند صحبت او با سقراط شا گردان از يكي كتابحكمتسقراط, در
و گوشت و پوست و استخوان همين دارد, مبسوطي شرح چيستم? من  كيستم?
من اين "من", ميگوييم: وقتي اينهايم? و هوش و گوش و چشم همين من اينهايم?
همچون چيست? من اين است, شده گنجانده آن در اينها همة كه مني آن چيست?
من ميگويي, دروغ تو كه بگوييم كسي به ا گر آيا نيست? يا هست آيا مني اين
درست هÇمينطور آيÇا چÇيست? كÇجاست? نيست! كه مني است? درست ديدم

چيست! نميداند چيست? هست, "من" اينكه عين در نه, است?
داخل اينكه يا دارد/ عجيبي اثر حال هر به ملكوت, يا بگوييم را من وجهة
عÇليهالسÇالم, اهللا, روح عيسي حضرت كه است مشكلي خيلي كار شدن, ملكوت
ملكوت داخل باشد, نشده زاييده مرتبه دو كه كسي كه نيست ممكن كه ميفرمايد
موجودي هر چيست? شدن ملكوت داخل اين و چيست? تولد اين شود/ آسمان
در هست, دعا در كه است اين دارد, ملكوتي كنيم, نگاه كه را ذرات از هاي ذر هر

/(88 آية مÆمنون, (سورة چيز هر ملكوت /1

دارد/ ملكوتي چيزي, هر شيÃي, هر ميشود معلوم 1/ ¾ ÖÏ Ò¾  لÔك ÔوتÔكلم هست: هم آيه
او از كه آثاري آن كنيم, فرض را فلفلي Âمث ميشود, ظاهر چيزي از كه آثاري
حرارت (معني ميكند ايجاد بدن در حرارتي بخورد انسان وقتي كه است مترتب
هÇيجان بÇه را خÇون مÇيكند, ايÇجاد بÇدن در حرارت است/) همين ميگفتند  كه
را آن مÇيتوان آيÇا است? فلفل كجاي در حركت اين ميكند, سريعتر ميآورد,
اين كه مادهاي آن كه ميشود معلوم تجزيه به ميشود? معلوم تجزيه به آيا ديد?



صالح يادنامه 468

در Âاص آيا اما ميگذارند, برايش هم اسمي و است هاي ماد چيست? ميكند را  كار
اين نميشود, ديده نه, ميشود? شناخته ميشود? فهميده ميشود? ديده او وجود

اوست/ ملكوت
نگذرد, خودش از انسان تا دارد/ راههايي هم عالم آن در شدن داخل حاال,
بايد حال نميشود/ ملكوت داخل نكند, گم را خودش هستي نكند, فراموش را خود
است اين ميشود/ مشكلتر باز ميشود, عبارت همان مثل هم اين كند? گم كجا در
خدا به رو ميگويند كه آنهايي متدين, دستجات از دستهاي هر ميگويند, عرفا  كه
د د عÇ ب اهللا � ا رقالط Ôد د ع همان باز كه دارند ترتيبي دارند, راهي برويم, ميخواهيم

ميشود/ الÄق Òòا انفاس
العالم بگوييم, ه حق عرفاي بگوييم, اسالم عرفاي بگوييم, صوفيه حال عرفا,
باهللا عالم ميدانند, خدا احكام را, خدا امر كه علمايند بامراهللا عالم (چون بگوييم باهللا
ميگويند: اينها بشماريم, درويش كرده), پيدا راه خودش به كه است كسي آن هم
كند/ پيدا راه طرف آن به بتواند انسان كه است اين براي همهاش كه دارد دستوراتي
كه آنجايي هست, آنجا از خودش كه آنجايي به خودش, باطن به خودش, به
بعدياش منزل كرد, حركت و رفت كه اينجا از آنجا/ به برود برود, خودش بايد

ميكند/ پيدا او به راه آنجاست,
Ö Òn Öنا Õ¹ل اغÇش ÔفسÇَّالن كه هست ذهنش در خيالي هميشه انسان ميگويند: آنها
مشÇغول را او تÇو ا گÇر بÇاشد داشته مشغولياتي بايد هميشه نفس شغلتك; غلÔها Öشت
داشته ه توج بايد و نميماند بيكار نفس حال هر به ميكند/ مشغول را تو او نكردي,
نميشود هم بيخيال نميشود, تا دو كه هست خيالي هميشه انسان دل در باشد/

باشد/ خواب در ولو
گوشتي دل در صنوبري, دل در جسمانيت صورت حسب بر كه همانطوري
يك ا گر و هست خون قطره يك هميشه دارد, هم انسان و دارند هم حيوانات  كه
اندازهاش از است/ مرگ باز بود, هم قطره دو ا گر ميآيد مرگ نبود خون قطره
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ا گر و مرگ تا است مرض از تفاوت به شد زيادتر اندكي ا گر كه نميشود زيادتر
باد كه است همين مرگها اقسام از يكي كه است مرگ باز هم اين شود, هم  كمتر
كه قلب وارد است جريان در كه خون عوض هوا شد, داخل كه باد ميكنند, داخل
هم معني در همينطور است; شدن تمام Hتقريب و است سكته فوري ديگر آن شد
اصلي مقصود خيال آن خودت, خياالت ميان از كه ميگويند آنها است/ خيال يك
مگذار و بگير, را فكر نگاهدار, را خيال آن اوست, از و اوست به نتيجه باالخره  كه
دل در نيست, راه ميبيند وقتي آمد هرچه خيالها, باقي نگاهدار, را او بله شود/ رد

كه: شود قوي خيال آن اينكه تا ميرود و ميشود رد نيست, راه نيست جا
آهستهآهسته رفتمن آمدخردهخرده تو من سر پايتا گشتم تو تو خيال زبسبستم
در پس ميشود/ او كاركن انسان, وجود بر شد مسلط كه خيال آن و وجهه آن
او دل بر آنكه بلكه , رضاال و موات السَّ Ôقخال انÇا نميگويد: الم, عليهالس علي, واقع
همان يعني, است; وجود در كارفرما است, بزرگتر و دارد, آنجا در و است, مسلط
نميگويد/ علي زمينم, و آسمان خالق من ميگويد: كه اوست بزرگ خداي كه اصلي
زمينم و آسمان خالق من بگويد كسي ا گر كه ميفرمايد خودش علي كه صورتي در
به است/ واجب هم قتلش و است كافر اين بدهد خودش به خدايي كارهاي نسبت و
هر به نگفته علي هم آن بگويد ا گر علي و بگويد, نبايد علي خود, دستور موجب
گÇفته خدا البته كنيم, درست كه را علياش علي, حقيقت يعني, بگويد; ا گر حال
بايزيد, مثل در گرفتهاند را ايراداتي هست, آنجا در ايراد هرچه بنابراين, است/
است, مÇختلف انÇبيا¾ و مÇردم هÇمه انسان, حاالت است/ مختلف حاالت خوب
در نيستند/ حال يك به روزي دو هيچ است/ مختلف هم مÆمنين و اوليا حاالت

مÆمن: حالي در و كافرند حالي

اختالف)/ كمي 1315(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

را1 زنديق مÆمنكند ساعتي را يق دÇص كند كافر ساعتي
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بهشتي كرده: پيدا حال چندين ساعت يك در ميبيند كند, فكر انسان خود ا گر
حÇاالت اختالف اين پس هكذا; و است شده بد شده, خوب شده, جهنمي شده,
حاالت اختالف اين همه, دين بزرگان براي اوليا¾, انبيا¾, براي هست: همه براي
ا مهي كه شرابي آن از يعني, ميشود; پيدا ديگري طور حالي, در حاال است/ بوده
ميخورند, زيادتر معنوي شراب آن از ولياÄه, ال HابÌ¾ لله انَّ كه مÆمنين براي  كرده
انَّ ميدهيم: داديم, ما ميفرمايد قرآن در خداوند كه شرابي آن از ميخورند,  كمتر
ميآشامند, نيكان ميفرمايد: كه دارد نيكان, يا ابرار براي كه شرابي , ونÔب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال

ÖنÇ م ونÔب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال انَّ ميآشامند/ نه, آشاميدند, يا آشاميد خواهند كه نميفرمايد

/ 5 آية , تي× ا هل سورة /1

است/ كافور با مخلوط كه جامهايي آن از ميخورند نيكان :1GورÔك×اف ا ه× Ôاج ز× م ك×ان سÖأك 
اشخاصي و ميخوردند همه كه بود ما امروز چاي مثل شراب عرب, ميان در چون
كه اشخاصي ميكردند/ داخلش كافور بودند, جوان داشتند, قوي و گرم مزاجهاي  كه
ميكردند/ آن داخل زنجبيل بودند, قوي× كم بودند, پير بودند, مزاج سرد برعكس

بود/ ساده شراب نبودند, اينطور كه هم اشخاصي
يÇعني ميشمارد/ پا ككننده, طهور, شراب خداوند را يكي اين اينجا, حاال
گÇم خÇدا هسÇتي جنب در آنها هستي ميكند, پا ك بالكل هستي, از يعني, چه?
Öله" سوره در كه است آياتي اين كه ميشود/ گم او عظمت او, مقابل در ميشود;

است/ " تي× ا
بود ابيطالب عليبن دربارة است مسلم سني و شيعه فاق ات به كه تي× ا هل سورة
دربÇارة و ايÇنهاست دربÇارة سÇوره ه/ ضÇف كنيزشان و حسين و حسن و فاطمه و
و يتيم و مسكين به را غذايشان و آب با كردن افطار و شبانهروز سه روزه گرفتن
از او خوردن, واسطه به كه است شرابي است/ شراب اين Öشراب است/ دادن اسير
ميدهد/ ترجيح خود بر را ديگران و نميشود ملتفت را گرسنگي ميگذرد, هستي
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خودش كه كسي ميبرد) را عقل كه است آن (شراب باشد عقل مقام اين ا گر آخر
را او كه وقتي بزرگ, ه, بچ اين ميخورد/ نان بياختيار خودش ل او است,  گرسنه
جÇهت مÇيدهد او به و ميگذارد دستش از را غذاي و خودش بر ميدهد ترجيح
ميشود/ آن موجب كه خودش گرسنگي جهت از باالتر اوست وجود در ديگري
داد, نÇفر چÇند آن و عÇلي بÇه خÇدا كÇه را شرابÇي آن شراب, آن از كه است اين
وفا و ميفرمايد: ترتيب به جور? چه ولي شراب, اين از ميآشامند آنها ميفرمايد:
اين مقصود را/ اسير و يتيم و مسكين ميكنند اختيار خودشان بر و نذر به ميكنند
آن بÇه را رويشÇان مÇيكنند, تغيير ميكند, عوض را حالشان Öشراب است/ شراب

ميكند/ گم او جنب در را خودش ميكند, خارج هستي از و ميدهد قرار طرف
او غلبة شد, غالب كه وقتي و ميشود, غالب اين بر وجهه آن شد, حال اين ا گر
و چشÇم بÇه ظاهر برحسب كه هست گاهي اتصال و ارتباط است/ ملكوت همان

نميكند/ سرايت كه هست گاهي ميكند, سرايت هم ظاهري  گوش
شده; قاÄل علي(ع) براي قرآن در خداوند كه را امتيازاتي از يكي است اين بله,
كه است اين هم يكي شده نازل ابيطالب عليبن درباره است مسلم كه آياتي يعني,

/207 آية بقره, سورة /1

بيت ليل¹الم /1 اهللا ات ض Öرم ¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن âيÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م كه است بيت ليل¹الم دربارة
اول كه است شبي ليل¹المبيت و خوابيدن يعني مبيت است, ل االو ربيع ل او شب
اما بود علي(ع) عالم, و آدم از پيش علي(ع) بود/ علي(ع) ترقي بروز اول ترقي,
شود سبز تا اما است گندم هم كندو در گندم كه همانطور ظاهر حسب به علي(ع),
كار خورد, و كرد دستاس بتوان را گندمش و شود قوي خوشهاش و كند خوشه و
اول صدمات/ به زحمات, به رياضتها, به است محتاج است/ مشكل خيلي و دارد
اين ظاهر به باطنش شدن ظاهر يعني, بزرگوار; آن ترقي وجهة ل او بود, اين مرتبه
خدمت هم سايرين بودند, اصلي كمككار كه داشت مرد نفر دو Hتقريب پيامبر بود/
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حÇضرت با Hتقريب سنش كه ابوبكر يكي بود: نفر دو اصلي كمككار اما  كردند
هم وحي از پيش مينشستند, Hغالب بودند, يكديگر با Hغالب هم ل او از و بود, مطابق
تمجيد يا و را مردم كارهاي ميكردند نگاه و مسجدالحرام در مينشستند همينطور
البته بود/ ابوبكر آورد, ايمان كه مردي دوم هم بعد ميكردند/ تنقيد يا ميكردند
بوده/ ابوبكر نآم Öنم Ôل او ميگويد: سني است/ اختالف سني و شيعه بين در اينجا
وحÇي كÇردند, دعوت حضرت كه وقتي زيرا بود علي آمن Öنم Ôل او ميگويد: شيعه
و بÇهخدا دعÇوت را آنÇها كÇه را جمعي كردند مهمان و كردند دعوت و شد نازل
بياورد ايمان من به ل او كه هم كسي هر فرمود: كردند, گفتن اهللا الا له الا و خداپرستي
عليهالسÇالم, علي, و است من وزير است, من خليفة بود/ خواهد من جانشين او
پسر ظاهر, صورت بود, حضرت كاركن ميكرد, كار بود, حضرت منزل در خوب
فرمود: كرد/ ايمان اظهار و جلو آمد و كرد حركت عليهاسالم, علي, بله بود; عمو
كرد, حركت علي و نكرد حركت ديگري باز فرمود, مرتبه دو باز نشست بنشين/
شهادتين و گرفت را دستش هم پيغمبر گرفت/ را پيغمبر دست و آمد مرتبه سوم
حال اين در آورد/ اسالم آورد, ايمان Hتقريب حضرت, با كرد بيعت و كردند جاري
تو تكليف گفتند: و الم, عليهالس ابوطالب, با كردن شوخي به كردند شروع سايرين
كÇوچكت پسر باشي, كوچكت پسر اين مطيع بايد تو بعد به امروز از شد, معين
خÇودشان با را حضرت كه ميخواستند و باشي مطيع بايد تو و است تو بر م مقد

كيست/ و چيست ابوطالب كه نداشتند خبر كه صورتي در كنند همعقيده
دو از بعد نيست/ سني و شيعه بين گفتگويي اينجا تا است, مسلم هم اينجا
آورد, ايمان ابوبكر كه وقتي حضرت/ به آورد ايمان ابوبكر كمترك يا Hتقريب سال
ميگويند: سنت اهل بود/ سيزدهساله آورد, ايمان علي(ع) كه وقتي ولي بود مردي
و نيست محسوب آنوقت در او ايمان پس بود نرسيده پانزده سن به هنوز چون
بÇود, نشده سالش پانزده علي(ع) هنوز بود آورده ايمان ابوبكر كه حالي آن در
خدا و كرد قبول پيغمبر آورد ايمان كه علي صورتيكه در است/ ل او ابوبكر پس,
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خلفاي از يكي كه مأمون دارد/ لي مفص ه محاج مأمون اينجا در كه كرد قبول هم
در كÇه عي يÇتش از (مقصود تشيع مقام در خيلي پدرش هارون و است بنيعباس
همه افضل مردم, افضل پيغمبر از بعد بودند معتقد اينكه يعني ميشود گفته اينجا
را ايÇن بÇود, سÇايرين از بÇاالتر و خالفت اليق علي(ع) و بود علي(ع) صحابه,
كردند, خدمتها مأمون هم و هارون هم كار اين در و داشتند يت جد شيعه) ميگويند
اين آن آخر و خالصهاش كه سنت اهل علماي با دارد لي مفص ه محاج مأمون  كه
عÇلي و كÇرد دعÇوت كÇرد/ دعÇوت بÇله, نÇه? يا كرد دعوت پيغمبر آيا كه است
حضرت و حضرت دست بر آورد اسالم و آمد علي پذيرفت/ علي بله, پذيرفت?
پيغمبر و كرد امر خدا پس خوب, كرد/ قبول پيغمبر بله, را? اسالمش كردند قبول
چه ما ديگر كرد, قبول را او اسالم هم پيغمبر و كرد قبول هم علي و كرد دعوت هم
شد/ پيدا بعد هم بلوغ حكم نبود?! بالغ خير نه كه ميگوييم كه داريم حساب حرف
حÇاال بÇهقول بÇماسبق عÇطف قÇانون شÇد/ مÇعين بعد اينها و بلوغ سن عنوان اين
اول را علي و بگويد برخالف را كه هر مأمون و بود ل او علي بنابراين نميشود/
نفر دو اين پيغمبر حال هر به بود/ ل او ابوبكر ميگويند: آنها و كرد/ تهديد نگويد
را ابÇوبكر داشت/ نÇفر دو ايÇن بÇه اطمينان و داشت فقط باشد كه معني هر به را
تÇو حÇاضري كنيم, هجرت كنيم, فرار امشب ميخواهيم ما كه فرمود و خواست
عرض بخر/ من براي شتر دو برو خوب فرمودند: بله/ كرد: عرض بيايي? ما همراه
بله, بخري, و باشد خودم از بايد خير نه فرمودند: ميكنم/ تقديم دارم شتر دو  كرد:
فرمودند: و او به دادند و آوردند بيرون حضرت فوري را پولش بهنظرم كن/ قيمت
را پول اين آمد هم بعد و داد تحويل را شترها و گرفت را شتر پول شترها/ پول اين
خدمت در كه كرد, بزرگوار آن تقديم كرد, تقديم كرد, نياز حضرت خدمت آورد

برساند/ معين شب در را شترها معين جاي به هم غالمش آن بزرگوار آن
حضرت آمدند وقتي كه بود حضرت همراه هم غار در و رفت حضرت همراه
ميآيندو االÐن كه ترسيد و شد پرت ابوبكر حواس رسيدند كه غار دم تا كنند پيدا را
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كرد, نگاه كن/ طرف اين به نگاه فرمودند: هم حضرت ميگيرند/ و ميبينند را ما
از ا گر فرمودند: گذاشتهاند/ راهم نردبانش و ايستاده و حاضر كشتي و درياست ديد
آسوده ميشويم, د ر و ميشويم كشتي وارد اينطرف از ما شوند داخل طرف اين
ديگÇر آنوقت داشت, اطÇمينان خÇوب, است, حÇاضر پÇيغمبر ديÇد وقتي باش/

ترسيد! بود, حضرت خدمت در آنكه با ولي شد زيادتر اطمينانش
ات ض× ÖرÇم ¾غ×اتÇÖبI Ôه سÖفن ي âÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م ميفرمايد: الم, عليهالس علي, درباره

/207 آية بقره, سورة /1

براي فقط ميفروشند خدا به را خودشان جان كه بعضيهايي هستند مردم از ;1 اهللا
آخÇرت, نÇه و ميخواهند دنيا نه نميخواهند, ديگر چيز هيچ خدا/ رضاي طلب

است/ اين او رضاي

¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن ي âÌ Ö¿ ي Öنم علي(ع) نه/ علي(ع) اما بود, ابوبكر اينجا كه است اين

/40 آية توبه, سورة /2

است اين است/ ابوبكر درباره قرآن آية نيست, او دربارة 2 Öن ز Ö ÒI ال× و بود/ اهللا ات ض× Öرم
بود محزون كه است اين نشاني مباش", "محزون شد/ محزون ديد, آنطور وقتي  كه
به خم ميشود, كشته بخوابد آنجا در ا گر كه بود كرده پيدا يقين آنكه با علي ولي

خوابيد/ آسايش نهايت با و نيامد ابرويش
مÇن جÇاي در حÇاضري بÇروم, ميخواهم من كه فرمود الم, عليهالس علي, به
عرض شد/ خواهد چه يا نه, يا ماند خواهم سالم من آيا نكرد عرض علي بخوابي?
بود, خواهد سالمت شما جان آيا بكنيد حركت شما و بخوابم من ا گر اينكه به  كرد
خيال خوابيد/ و تو فداي من جان هزار كرد عرض بلي/ فرمود: ماند? خواهيد سالم
راحتي كمال با نه, باشد/ داشته وحشت يا كند فكر يا باشد خواب بيدار كه نكرد هم
كردند محاصره و گرفتند را حضرت منزل دور آمدند (چون آمدند كه سحر خوابيد/
و كرد جوالي توي را حضرت ابوذر كه مينويسند و ميگويند كند/) فرار مبادا  كه
د محم كه گفت پيرمرد? ميروي كجا كه گفتند بود/ هم جمعيت برد/ و كرد پشتش
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در فÇرمود: حÇضرت كÇه بود اينجا بود/ راستگو ابوذر بيرون/ ببرم ميخواهم را
كار ديگر كه گفتند بله, ابوذر/ از راستگوتر برنداشته زمين و نينداخته سايه آسمان
و بÇهانه هÇمين به رفت, كند? مسخره را ما خرفتي تو مثل كه رسيده جايي به ما
رساند/ را پيغمبر و شد راحت و رفت اينجاست/ دق الص ß| Ô̧ النَّجا كه راستي بههمين

بودند/ آنجا در و غار به رفتند بود; حضرت خدمت و رسيد بعد كه هم ابوبكر
گرفتند را منزل دور آمدند آنها خدشهاي/ و خيالي هيچ بدون خوابيد, علي(ع)

منزل/ به بريزند ميخواستند و
با ما است, ه بچ است, زن خانه اين در آخر گفت: بود, پيامبر عم كه ابولهب
كÇه مÇيگويد حÇرفهايي او كه است اين واسطة به كمكم كه هم من طرفيم د محم
خانه به شدن داخل شب و ه بچ و زن با اما حاضرم, و شده ما بين اختالف اسباب
به شدند راضي اينها نيستم/ حاضر من و باشد آنها براي زحمت اسباب است ممكن

بريزند/ آنوقت شد, روشن كمي كه هوا اينكه
زير از الم, الس عليه علي, شدند منزل داخل تا ريختند و شد روشن هوا كه وقتي
چيست? شما حساب حرف ميگوييد? چه كيست? گفت: و سردرآورد رختخواب
شده? چه د محم گفتند: است! علي كه اين نيست د محم كه ديدند كردند نگاه اينها
تو از گفتند: نسپردهايد/ من به كه را او نبودم مستحفظش كه من گفت: رفته?  كجا
رد حال هر به كجاست, ندارم هم خبر و نبودم مستحفظ من كه گفت ميخواهيم/
به و نشد دهد, بروز بگويد, كه داشتند حبس را حضرت آن هم شبانهروز سه  كرد,

نشدند/ ناÄل مقصودشان به آنها حال, هر
بÇروز كÇه مÇرتبهاي ل او بÇود/ آنطور هم او بود, اينطور الم, عليهالس علي,
كÇه است خÇوابÇيدن قÇضية هÇمين ميرساند را مقام لياقت و بزرگواري و بزرگي
محترم شيعه نزد كه است بزرگ شبهاي از يكي خوابيدن" "شب باشد/ بيت" ليل¹الم"

شد/ ظاهر همه بر ابيطالب(ع) عليبن لياقت آنوقت در اينكه واسطة به است
آيه اين / ×çا Öله آية يعني, بود مذا كره ضمن در كه است ديگري آية هم يكي
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خود خواهش از نگذرند, خود از تا حال هر به است/ الم, عليهالس علي, براي مسلم
كرد/ كار كه برادر جان گرفت آن مزد بله, نميرسند/ جايي به نگذرند

پا گذشتن, نفس از است/ هستي و انانيت از گذشتن هم اينجا در  كاركردن
عÇقل و حقيقت وجهة آن ميكند/ بروز عقل آنوقت است, گذاشتن نفس روي
بگÇوييم حÇاال ميشود/ آشكار ملكوتش ميشود, ظاهر ملكوتش و ميكند بروز
عÇقل را عÇقل حÇقيقت آيا است, عقل حقيقت است, عقل وجهة همان ملكوت
عاقلتر من ميگويد: حتي نيست, عقلي نميگويد ندارد, عقل كه هم كسي هر دارد?
پس نيست/ گفت نميتوان و هست عقل پس خوب, هركس; از عاقلتر همهام, از
ملكوت عالم در بله, باشد/ آنجا بايد هم ملكوت هست, عقل جا هر  كجاست?
يعني رسيد, كه خودش باطن به خودش, حقيقت به رسيد, كه آنجا به حاال است/
ميكند, خيال جدا گانه را او و ميگويد خدا هنوز ل او در او رسيد, كه ملكوت عالم به
و اقتدارات همه داراي مقام آن در و ديده او كه را علياي ميكند, خيال هم را علي
بÇا اوست/ هست هرچه ميكند خيال كه است اين ميبيند/ معلومات و اختيارات
به كه است شركي اين منتهي است, شرك ديدن را خدا غير است, شرك اين اينكه
عالÄق از را تو پابندي, اين ميكند, موحد را تو كه است شركي ميكشاند/ توحيد

كه: است اين ميكند/ خالص

اختالف)/ كمي 74(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بتشكن1 بتمعنياو ظاهرش مÇن يار خيال آمد خليل چون
كه ميدهند بايزيد به نسبت كه ميكنند ذ كر موضوع اين در هم را مثال اين و
بگيرد زني ميخواهد كه شوهرش از داشت شكايت و آمد زني بود, نشسته بايزيد
حجاب كنم, آشكار و كنم باز صورت من كه ميبود جاÄز Hشرع ا گر كه صورتي در
را ديگري كه ندارد حق او دارد, زني من مثل كه كسي كه ميشد معلومت بردارم,
زمين/ روي افتاد و كرد غش و بايزيد زد صيحهاي بگيرد/ ديگري زن كند, اختيار
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من كه فرمود تو? حال با و تو با داشت مناسبت چه اين چه? براي كه پرسيدند بعد
كه بگويد من به ا گر من خداي بله, من, خداي من, معشوق من, محبوب كه ديدم هم
و بردارم كار روي از پرده من كه ميبود جاÄز ا گر دارد, خدايي من مانند كه  كسي
مردم همة ميفهميدي, آنوقت ميشد آشكار تو بر حقيقت ميشد, برداشته پرده
بله, باشد/ دنيا دلش در كه ندارد ديگرجا دارد مني مانند كه كسي ميفهميدند هم
همراه و بيايد بيرون او حكم و امر ربقه زير از نميتواند و دارد مني مانند كه  كسي
چÇه كÇند, هرچÇه باشد, بيدار چه بخوابد چه كند, خوب چه كند بد چه هست, او
جهت هر از نگاهدار هست, او نگاهدار و هست او مستحفظ نكند, چه كند, اطاعت
دل در را خÇدا آن غÇير نÇدارد جÇا دارد, خدايي همچنين كه كسي خوب, هست,

دهد/ راه دهد, جا خويش



احاطةحق

دشمن جايي به و است محصور حق كه ميكند گمان نابينا :(ê89) حقيق¹
و انسانشبيند در حنيف و داند كوكبش در صابÃي اوست, از همه آنكه با است
حجاب: نه است نمايش و هيكل بت است, بت همه شناسد, بهنارش زردشتي

يقينكرديكهديندربتپرستياست چيست بت كه بدانستي مÆمن ا گر
خبر و كشيد دست او از را جايي كس هر و آوردند كوران شهر به را فيلي

چنانست/ /1

گفتيد درست همه گويد: و بخندد همه بر بينا كذاست1, فيل كه داد خود محل از
ندانستيد/ را فيل و خود فهم درخور اما

يكÇي انسÇان, يكÇي پرستد, ر ج ح يكي است, چنين آثار به حقشناسي

/29 آية انسان, سورة ;19 آية مزمل, سورة /2

كÔلع Öجا كه جويد خود از جويد را آنچه موحد 2/Ââبي س هب ر ×� ا ذ Ò ÚHا ¾ا ش× ÖنÒ Òfكوكب 

قدسي/ حديث /3
/30 آية انسان, 4/سورة

كعبه به ه جد راه بر دريا بر هند از يكي ,4 Ôاهللا ¾ا يش× Öنا ×الا ن ÔÅا تش× م×ا و باشد 3�ثم
به همه ملتقا در خم, غدير بر مدينه از يكي العتيق, وادي بر شام از يكي و رود
بنياسراÄيل اسباط چون كردي گم راه و باطلي بر تو كه داشتند نزاع رسند, هم
بر يكي پس بوده, يكي مقصد ديدند شدند, كه بينا رفتند, شقه دوازده در  كه
¹ل×ثث وي× Ö ÒS Öن م ÔونÔكي م×ا است يكي حق همه در باطلند بر فرقه دو و هفتاد و حق

/7 آية مجادله, سورة /5

5/ ÖمÔهÔعاب ر× وÔه ×الا
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(ê89) حقيقي¹ شرح

را چÇيزي كسÇي ا گر اينكه Á او است/ مهم مطلب چهار سه حقيقت اين در
كÇه را حقي موضوع هر است/ باطل بگويد, نفهميده و است حق بگويد, فهميده
خودمان كه را حرفهايي بيشتر مثل است/ باطل آن بگويد, نفهميده و ندانسته انسان
ميگوييم: اينكه مثل ميگوييم; الم, عليهالس علي, درباره Âمث دين بزرگان درباره
كافريم; شويم, قاÄل دست خدا براي و بگوييم نفهميده ا گر كه خداست دست علي
بÇاشد, مÇعنيش بÇه ا گÇر كه است اين است/ كفر پايي, يا بوديم قاÄل چشمي ا گر
بÇاشد, مظهر و ظهور عنوان به ا گر است/ درست باشد, فهميده و باشد حقيقتش
به او از نقص و ميكنيم ثابت نقص او براي باشد, آن از غير ا گر اما است صحيح
نبيند كه كسي نفهميدن/ و فهميدن نديدن, و است ديدن در بيشتر, پس است/ دور
است, معين جاي يك ودر است محصور تعالي, حق, كه ميكند گمان باشد نابينا و
تÇصور بÇرايش محيطي اينها/ امثال و است مسجد در است, مكه در خداوند Âمث
هم و مكه هم هست هرچه اوست; از همه آنكه با ميداند, محدود را او و ميكند
بايد آنجا در كه نيست محصور او اما اوست/ از همه كنشت, هم و دير هم بتكده,

محصورند/ امكنه اين از كدام هر كه است اين كرد/ پيدا را او

همزه/ بر با¾ تقديم به /1

در خدا كه صابÃين اينكه در هست ( گفتگويي باشند ستارهپرست كه صابÃين1
كه بودند عدهاي گفتهاند: و كردهاند تعبير "ستارهپرست" Hغالب كيستند/ فرموده قرآن

باشد برج چه در كه بنابراين ستارهها, از يماني/) شعراي Âمث ميپرستيدند را ستاره
را چÇيزي سÇتارهها از كÇدام هر از ميخواستند/ بارندگي است, بارندگي نشانة  كه
ميگويند: هست/ هم االÐن مردم بين خوب, ميكردند/ او از درخواستي ميخواستند,
كه نيمدايره, گردي شكل به تايي چند هستند ستارههايي خليل, خوان ستارههاي
بدانند, خالق را او كه نيست اينطور ميخواهند/ چيزي او از و ميكنند او به نگاه
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الم, الس عليهم هدي, اÄمه درباره ما كه است شفاعتي همان اين باشند/ خلقتكننده
بخواهد; خدا از كه ميخواهيم او از اما ميخواهيم, الم, عليهالس علي, از ما ميگوييم,
در و ميخواهيم او از مدد اينكه يا ميگوييم, كه ياعلي ميكنيم/ واسطه را او يعني,
قÇرار شÇفيع خÇدا نزد را او حقيقت در ميشويم, او به ملتجي و ل متوس كاري هر
كه آنكس آبروي به نداريم, آبرويي رويي, ما كه ميدهيم قرار واسطه ميدهيم,

بده/ ما به او آبروي به بله, زدهايم, او دامن به دست
كه هم (آن باشد معنيش به ا گر البته ميپرستند, را ستاره معني اين به آنها حاال

نه/ باشد; ديگرش معني به ا گر ولي بوده/) درست اعتقاد با شايد لش او در
انسÇانش در ميباشند) ابراهيم حضرت پيروان معروف طور به ( كه حنيف

/2534 بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

سختگير1/ را نفسكش آن دامن بيند:
مÇا كÇه حرفند اين منكر زرتشتيها همة ا گرچه است, نار به نظرش زرتشتي
آتشپرست آنها از يكدسته كه ميگويند نيستند/ هم آتشپرست آتشپرستيم,
مادرند/ چهار جاي به عنصر چهار ميگويند: اينها نيست/ معلوم آنهم ولي بودند
را آنها بايد و محترمند و موجوداتند مادر چهار جاي به آتش, و هوا و خا ك و آب
ميگويند آنها چون كردند روشن آتش آتشكده در داشت/ محترم و پا كيزه و پا ك
عجم پيغمبر كه است/) حضرت معني به Hتقريب (شت زردشت شت زردشت,  كه
(نÇه ماند روشن آتش همان بعد و كرد روشن فارس آتشكدة در آتشي او بوده
قÇول بÇه بÇعدها نميشد/ خاموش نشد, خاموش و كردند/) عوض را آتش اينكه
امرش اطاعت چون شد/ خاموش آتش آن و رسيد او به گناهكاران دست خودشان
دارد خادمي آتشكده يعني, ميكنند; دستي آتش آن, از بعد شد/ خاموش نكردند,
بين از و بشود خا كستر پيشي آتش آن آنكه از پيش و ميكند روشن آتش  كه
آتش احترام به آنوقت باشد/ روشن هميشه آتش كه ميرساند كمك او به برود
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روشÇن كÇه جايي هر در Áاو كه است آتش عنصر, چهار اين از يكي ميگويند:
آن به بياختيار انسان توجه كه ميشود معلوم ميكند, جلبنظر بياختيار ميشود
طبخ پختگي هست, آن به احتياج باشد زمستان در چه و باشد تابستان در چه است
از را آتش و ميكنند آتش براي تعريفهايي خالصه است/ آتش توسط چيزها همه
مÇحترم مادرهاست, از يكي كه هم را آب ميشمرند/ محترمتر ديگر سهتاي آن
باشد پا كيزه و پا ك بايد آب آبنميريزند/ توي قسم هيچ به هم كثافت ميشمرند/
كÇه نÇميريزند هÇم اطÇراف و كÇوچهها در را كثافات خورد/ را همهاش بتوان  كه
ن معي كه هم آتش ميشود/ خراب هوا اينها به و باشد صاف بايد هم هوا ميگويند:
شكل به را چيز همه و ميكند پا ك و است پا ك همهاش آتش ميگويند: است,
غيرهستي يعني, ميكند; پا ك هميشه و ميبرد بين از را هيأتش ميكند, خودش

ميبرد/ بين از را خودش
همهاش كنيم; اينها بهخود نظر ما ا گر كه ميدانند/ آتش در را خدا آنها حاال
بÇعد كÇه است تله همان فارسي به هم طلسم طلسم/ هيكل, يعني, بت; است/ بت
موجود اين در واقع در و مياندازد دام به كه است تله طلسم/ شد كردند, كه ب معر
را ايÇن و مÇيآورد دست به ميخواهد كه راه آن از و ميخواهد كه را مقصودي
او هيكل در و او توسط به البته او, از كه چيزي يعني, بت ميگويند/ بت و طلسم
كه كسي براي و است نمايش است, هيكل Öبت معني, اين به پس ميخواهند/ را خدا
نيست/ حجاب و است نمايش باشد, نداشته آنها خود به نظر و باشد خدا جوياي
و است واسطه بلكه باشد, خدا حجاب كه نيست كردهاند خيال كه اينطوري بت
شيخ كه معني اين به جست, بايد را خدا هيكل, اين در بت, اين در است/ نمايش

ميگويد: شبستري
است بتپرستي ديندر يقينكرديكه چÇيست بت كÇه بدانسÇتي مÆمن ا گر
درك خداست, مخلوق و مظاهر از يكي و چيست بت معني كه ميدانست ا گر
نه ولي باشد, بيجان خواه و جاندار خواه باشد بايد هم ظاهري دوستي كه ميكرد
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خدا مخلوق به ما ا گر چون بودن, مخلوق عنوان به بلكه پرستش و استقالل بهعنوان
نظر چه هر در كه: نمودهايم خالق به اعتراض كنيم, توهين بودن مخلوق نظر از هم

ميبينم/ تو سيماي  كردم
آقÇاي مÇرحÇوم كÇه است حكÇايتي است/ ايÇن شعر, در بتپرستي معني  كه
حركت وقت و بودم كاروانسرايي در نيشابور در ميگويند: ميكنند/ ذ كر شيرواني
"در كه رسيد شعر اين به تا ميخواندم شعر و ميزدم قدم و داشتم خوشي حال بود/
تÇو سÇيماي مÇيگفتم: ر رÇمك هÇمينطور و ميبينم"/ تو سيماي كردم نظر چه هر
در كه مسافريني ميان در كه ديدم يكمرتبه اينكه تا ميبينم تو سيماي ميبينم,
از يكÇي كÇه شد معلوم بعد نشدم, ملتفت كه اول درگرفت/ خنده بود,  كاروانسرا
همان هم من بيني? االغي هرچند بود: گفته تمسخر با آنها ميان در نفهم سين متقد
گفته بيني", االغي "ا گرچه بود: گفته كه او جواب در جمله از ميكردم, تكرار را

ميبينم/ تو سيماي بودم:

اهللا ÔتÖيا ر و الا ¾Ï¾ Ôرأيت ما ببيند/ را او ببيند هرچه در كه باشد اين حالش حال,
يا او از پيش را خدا كه اين مگر را چيزي نديدم كه است حديث ه, د Öعب او فيه او بÖله ق

است/ صحيح همهاش ديدم, او با يا او در
دانست/ ميتوان بهتر مثال با بفهمد را چيزها بعضي بتواند انسان اينكه براي
آيÇا نÇباشد, چÇراغ ايÇن ا گر ولي ميبينيم را كاغذ ما هست چراغ كه االÐن خوب,
بايد نه/ ببينيم? را يكديگر ميتوانيم ببينيم? را خط ميتوانيم بخوانيم? ميتوانيم
را او و يكي به ميكند نگاه انسان كه ل او حاال, باشد/ Âمث خورشيد يا ماه يا چراغ
را كÇتاب خÇطوط روي چÇراغ روشني اول ميكند, نگاه را كتاب آنكه يا ميبيند
رويش كه را چراغي آن تبع به و ميبيند را خطوط ل او يا را, خطوط بعد و ميبيند

را? كداميك ميبيند? هم با را دو هر يا دارد, شعاع
دانست حق جمال حق, مظهر را موجودات همه كه بود درحالي كه وقتي حاال,
جلوه همه و است كس همه با جا, همه در چيز, همه در چيز, همه با خداوند  كه
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و او بله, اوست/ قدم كنيم نگاه را هرجا اويند, قدم اثر مثل اويند, آثار همه اوست,
هست/ او اثر موجودات, همة در پس خوب, اويند/ آثار همه و پيداست او آثار
آوردند/ كوران شهر به كه ميزنند مثال را فيلي برخوردار/ او به و اويند از همه پس
كه محلي از و كشيد جاييش به دست كسي هر كنند/ تماشا تاريكي در تا رفتند همه
او از كÇه بÇعد كشÇيد, خرطومش به دست يكي ميگفت/ بود, كرده نگاه خودش
ايÇنطور شكÇلش و است خÇالي ميانش كه است برجي مثل اين گفت: پرسيدند,
است/ روان تخت است, تخت مثل گفت: كشيد, پشتش به دست يكي آن است/
است/ راسته ستوني است, ستوني مثل گفت: و كشيد دستهايش به دست ديگري

گفت/ همانجا از كرد, نگاه و رساند دست كه جايي هر به را كسي هر
اندازة به خودش, فهم اندازة به كسي هر عموم بهطور هم ديني مراتب در پس
داده خبر او از ديده و فهميده كه را همانچه فهمش اندازة به است/ گفته هوشش,
است اين گفتهاند/ راست هم همه كه صورتي در گفتهاند دروغ همه ظاهر به است/
درست همه ميگويد: و ميخندد او است, ديده حقيقي طور به و Hواقع آنكه  كه
به تو ميگويد: مولوي است/ نفهميده را فيل هيچكدام اما خود, فهم درخور اما  گفتيد
را فيل او ببيند, را همهاش و روشن روز در را فيل آنكه ديدهاي/ را علي تاريكي

است/ ديده
او وضع از او, كار از او, آثار از يعني, شناخت; ميتوان او آثار به هم را خدا
اهللاÇب اهللا فوا رÇاع كÇه هست وقت يك هÇم ايÇنطرف از حÇال شÇناخت/ مÇيتوان
را امÇر صاحب پيغامش, به را پيغمبر و خدا به را خدا بشناسيد يعني, فرمودهاند;
از شناخت, بايد طرف آن از حاال منكر/ از نهي و معروف به امر كردنش, بهامر
از ميگيريم, اينطرف از وقت يك بياييم/ پايين به طرف اين به و بگيريم خدايي
از و هست خبري كه است اين نشاني اويند, نشاني كه آثار اين از و ميگيريم آثار
يك نÇميرسد, هÇمهاش بÇه بÇاالخره بÇردن آثÇار به پي پس ميبينيم, اينطرف
خÇودش عÇقل به ميتواند گوشه همان از وقت آن ميشود, داده نشان  گوشهاش
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هم حقشناسي نميشود/ فهميده تمامش و چيز همه آثارش, به پس بفهمد/ چيزي
پيدا ميخواهند ظاهري آثار به چون كه است اين يكي است/ همينطور آثار به

كه: ميشود پيدا هم جنگ آنوقت بله, بهتفاوتند/  كنند,
زدنÇد افسانه ره نديدندحقيقت, چون بنه عذر را همه ملت دو و جنگهفتاد
در كÇه ژاپن يا قديمه قرون در مصر مملكت مانند ميپرستد را انسان يكي
فرعون كه بودند سلطانپرست ميپرستيدند, را پادشاه ميپرستيدند, را انسان آنجا
خوب! ولي نميگفتند, مطلق خداي چون نبود پرستش آنهم ولي ميپرستيدند را
را تÇرتيبستاره بÇهچه كÇه است بÇهتفاوت هÇمباز آن مÇيپرستد, را سÇتاره يكي
ذ Ò ÚHا ¾Ĥ ش× ÖنÒ Òf بپرستند: Hواقع اينكه يا كنند درخواستشفاعت او بهتوسط بپرستند/

/29 آية انسان, سورة ;19 آية مزمل, سورة /1

بهسوي رو دارد ميل هركه برود, خدا بهسوي راهي خواست هركه ;1Ââبي س هب ر ×� ا
آنراه از و كÇرد پيدا خدا بهسوي راه كرد, پيدا برايخودش واسطهاي برود, خدا

رفت/
است خÇداپÇرست كÇه كسÇي مÇيگيرد/ خÇودش از مÇيگيرد را چه هر موحد
برسيم, بايد خودمان راه از ميرويم; او به رو و ميگوييم درست كه ماييم ميگويد:

تويي/ كه خواهي آنچه هر بطلب خود در برسيم, بايد خودمان از
بÇه جان از خودش, جان به خودش دل از بفهمد, ميتواند خودش وجود از

قدسي/ حديث /2

كن; من اطاعت من بندة ;2� ثم يا ث� م كÔل ع Öاج Ø	 طع�حا بÖدي ع فرمود: كه جانان,
از و خودت ارادة از شو خالي و بيا, بيرون خودت اراده خودت, هستي از يعني,
خÇودم نمونه خودم, مثل دهم, قرار خودم نمونه را تو اينكه تا هستيت و انانيت
مÇيگويم: كÇنم, اراده ميخواهÇم كه را چيزي من كه همانطور چطور? دهم/ قرار
تÇو اراده كه ميرسي مقامي به آنوقت هم تو اوست, شدن همان من اراده باش/

اوست/ شدن همان
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پÇيش كÇرامÇات, نÇوشتهانÇد, كÇه را معجزاتÇي از بعضي اينها, نمونههاي حاال
كÇه بهاندازهاي هميشه نمونههايي ندارد/ اشكالي مÆمنين پيش حقيقت, صاحبان

/30 آية انسان, سورة /1

نميخواهيد فرمود: ,1 Ôاهللا ¾ا يش× Öنا ×الا ون Ô¾ا تش× م×ا و ميشود/ پيدا كرد انكار كل در نتوان
حاال: بخواهد, خدا اينكه مگر

/6 بيت چهارم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

مÇÇتقين2 حÇÇÇقآرزوي مÇÇÇÇيدهد چونچنينخواهي,خداخواهدچنين
مكه به همه است, مكه حاجيها همة مقصد ميرود, مكه به راهي از كسي هر
و برود ه جد به بايد آنوقت و برود بايد دريا بر ميآيد هند راه از كه يكي ميروند/
در ناچار به نشد ا گر هم آنجا در حال هر به ببندد/ احرام محاذات در ه جد بيرون
است/ العتيق وادي آنجا در ميرود, شام از يكي ببندد/ احرام ميتواند ه جد خود
قÇرار هست) دو هÇر مكÇان و زمان اسم (ميقات كه محلي آن يعني, ميقات; در
هر كه است شده معين در دم ببندند, احرام بايد رسيدند كه آنجا در كه  گذاشتهاند,
طوري است, جايي ميرود دريا راه از كه كسي هر بكند/ را كفشهايش بايد رسيد  كه
است يكي راه كه غديرخم نزديك حفه, Ôج برود, مصر و شام از كه كسي هر و است
وادي عÇراق, مÇردم براي و المنازل" "قرن طاÄف مردم براي و يمن اهل براي و
در ميرود مدينه از كه يكي ببندد/ احرام بايد آنجا در است جايي اسم كه العتيق
يكي همه مقصد ولي ببندد احرام بايد است نزديك كه ذوالحليفه يا شجره مسجد
و ميرود اينطرف از يكي رسيدند وقتي ميرسند/ هم به همه هم آخر در است;
و ميروند همه چپ, دست يا راست دست طرف از اين روبرو, طرف از ديگري
رسÇيدند/ هم به آخر نميدويدند كه آنها و ميدويدند كه آنها ميبينند يكمرتبه

بود/ يكي همه مقصد كه ميبينند و هم به ميرسند آخر
بÇر تÇو ميگفت: يكي اين انگور/ يكي و زوم Ôا يكي ميخواست عنب يكي
اسÇباط مÇثل هسÇتي/ بÇاطل بÇر تÇو مÇيگفت: يكÇي آن كÇردهاي/ گم راه و باطلي
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رود از را آنها خواست السالم, عليه موسي, حضرت آنكه از بعد كه بنياسراÄيل
دجÇله و فÇرات رود از نيل رود نيست, (شوخي ببرد طرف آن به و كند رد نيل
رد كÇه زميني از نيل رود است/ سفيد نيل و سياه نيل هم نيل خود است) بزرگتر
ميگويند, سياه را آن است سياه خا كش چون ميرسد سودان خا ك به و ميشود
از كه آن ديگر طرف است/ سياه ميشود, داخل كه خا كي ولي نيست سياه آبش
كه نيل رود از حال هر به است/ سفيد خا كش ميآيد, مصر به و ميشود رد سودان
كرد, اشاره عصا به خداوند امر به كند, رد را بنياسراÄيل ميخواست بزرگوار آن
آن تبعيت به كردند هرچه كدام هر هم باقي بود/ عصا آن با ميكرد هرچه چون
بود, عصا با هم آن كرد, شق را ماه كه آله, و عليه اهللا صلي ما, پيغمبر كردند/ عصا
او و ميرفت فرعون پيش عصا با موسي داشت/ كه عصايي با منتهي بود انگشتش
نÇميآورد, كÇه بÇعد و بÇياورد ايÇمان كه ميكرد وعده فرعون ميكرد/ دعوت را
مÇيآيد قÇورباغه فÇردا نكÇردي ا گÇر مÇرتبه اين ميگفتند: ميرفتند باز حضرت
ميباشد; دع" Öف ض" عربيش و است غوك فارسياش و است تركي زبان به (قورباغه
نه و صحيح فارسي ونه است تركي نه است غلط حال هر به وزغ ميگوييم ما كه اين
او از رودهاي, ثل م رودهاي, كه وقتي است/ عجيبي حيوان قورباغه است)/ عربي
از كدام هر كمتر, ماشي قدر به كدام هر و است ذرع چهار تا يك حدود ميشود جدا
در وزغ يك است ممكن بخواهد خدا ا گر كه ميشود ه بچ يك يا وزغ يك آنها
را او حضرت كه است اين كند, تصرف و بگيرد را زمين روي همة روز يك ظرف
شÇدند, بÇيدار بنياسراÄيل, مخالفين قبطيها, كه صبح فردا ضفدع/ به كردند تهديد
بخصوص را جا همه لشتي پ و كثيف حيوان اينهايند/ از رختخوابشان توي ديدند
سفره ميشد, وارد غذايشان توي ميخورند, غذا وقتي است/ گرفته را رختخوابشان
عجب ميگفتند: بازهم كه است اين بود/ اينها همهاش سفرهشان توي ميانداختند
ايÇن حÇاال كÇه كÇردند خواهش بعد ميكند/ مجبور را ما كه است عجيبي جادوگر
و كرد/ تغيير و كردند دعا حضرت باز بده/ تغيير را آن كن, همعوض را جادويت
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بگÇذرانÇد, آب از را آنÇها كÇه بود بنا كه هم وقتي ديگر/ چيز و ديگري چيز باز
بود آب آن طرف دو كه راهي كوچه مثل كه كرد نيل رود به اشاره عصا با حضرت
پيدا شاخه دوازده حال, هر در مينويسند/ اينطور شد, خشك و خالي وسطش و
زياد و بيكم يكيشان از قبيلهاي, هر سبطي, هر آنها, كه شد پيدا كوچه دوازده شد,
و بود آب طرف دو بود, آب هم ديوارش دسته, آن و دسته اين بين چون شد/ رد
بÇرادران آن كÇه مÇيكردند خÇيال كÇدام هÇر مÇيشدند, رد خشكÇي وسط از اينها
هÇمه آمدند بيرون كه آخر و رفتهاند بين از و شده غرق ديگر, سبط ديگرشان,
را آنÇها كÇه است مÇوسي× است, يكي همه برندهشان سالمند/ همه نخير كه ديدند
است/ يكي آخرش همان هم, مقصدشان هم, راهشان و است رساننده او ميرساند/
بينا وقتي ولي شد اينطور نميديدند, اينها چون بود/ اينجا در اختالف اصل پس
را آنها آنكه ديدند ميرفتند/ راه يك در همه كه ديدند رسيدند, مقصد به و شدند
راه يك و مÇيرفتند راه يك در هÇمه و داده دسÇتور درست است, داده دسÇتور

داشتند/
چÇه? يعني باطل/ بر فرقه دو و هفتاد و است حق بر يكي معلوم به بنا پس
او به رو همه كه را وجههاي آن است, حق بر يكي است, يكي حق همه, در يعني,
آن است/ حÇق اينها قول يا است, حق دسته اين اينكه نه حقست/ آن ميروند,
حÇق و مÇيروند خÇدا بÇه رو هÇمه است/ حق آن ميروند, او به رو كه وجههاي
است اين است/ باطل آنها ميشود, پيدا عوارضي كه هرچه ديگران و ميخواهند

/7 آية مجادله, سورة /1

نÇجوايÇي, هÇيچوقت يÇعني, ;1 Öم Ôه ÔعÇ اب ر× وÇÔه ×الا ¹ث ل× ث وي× Ö ÒS Öن م ÔونÔكي م×ا ميفرمايد:  كه

نÇجوي× را داشÇتن صÇحبت آهسÇته حÇرفزدن, هÇم بÇا (مÇحرمانه سÇÇرگوشياي
باشد/ چهارمياش خدا اينكه مگر بكنند نفر سه كه نيست نجوايي بله, ميگويند/)
چهارمين خداست/ چهارميش باالخره بدارند صحبت محرمانه هرچه هم با نفر سه

كنند/ پنهان نميتوانند او از خداست/ همه از آ گاه و است آ گاه كه خداست
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شوي/ بهرهمند آن از گرفتي آسان آن بر ا گر /1

سالي در wا1, تÖعتÔم ا ×zلع تÖت هوَّ Öنا است چپ ضلع از نفس :(ê90) حقيق¹
راحت, براي دنيا كار از آزادي و عيد دفعه چند و عبادت بيش و كم يا ماه يك
ن تمد در و ضرور خدا حب در اجتماع براي دنيا كار از آزادي يكبار هفته در
پيدا هم دنيا كار از خستگي و گردد دنيا غرق و شود تيره نفس اال و است, الزم
نظر هميشه لكن آفتابست از ا گرچه همه روشني و آورد, مالل و كالل و نمايد
و يكديگر به مردم اشتغال و ببرد را ديد و نمايد خيره را چشم آن به  كردن

نماند/ مÆمنين زيارت و دين امور تعهد
و شب و دارد; عبادت را وسط باشد, عبادت به كه روز آخر و روز ل او و
هفته و نمايد, تمام را ه توج و نگذارد كثافت ه, توج و شستوشو بار پنج روز
ماية Öنفس ترويح و عبادت به راحت و اخيار ديدن و يار جمال به نظر يكبار

است/ نشاط و سرور
نفس از اشتها¾ و است مشتهيات از بلكه است تن مشتهيات از نه صوم
و تخليه به اشتغال با تن كاهاندن و هواست و خوديت از منع صوم پس است,
عداوت بلكه نكند دشمني رفع دشمن ضعف واال تصفيه و است رياضت تحليه
زيادي مورث آن آثار بروز به و نكند بروز عداوت آثار كه دهد نمايش كم را

است/ نفع ضرر كمي و است تمكن
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(ê90) حقيق¹ شرح

زن ميفرمايند: اشاره كه شده ذ كر نيز گذشته جمعه و هفته در موضوع اين
از چپ, ضلع از را ا حو كرد خلق خداوند اوست/ به اشاره نفس, است/ نفس مظهر
تمكين و نبود راضي اقوال و حكايات بعض طبق آدم آدم/ سينه روي استخوانهاي
انس به ميل چون كرد خلق ايي حو برايش و گرفت, خواب در را او ولي نميكرد
ميخواست ا گر هم خداوند خواست/ خداوند از و او با باشد مأنوس يكي كه داشت
كج, استخوان ميدهيم, قرار خودت نديم را خودت استخوان همان بگويد: ل او از
آدم و گرفت خواب در را او لذا نميكرد/ قبول و نبود حاضر آدم چپ, بهقولي يا
اظهار آشناست, Hتقريب و ايستاده آنجا در هم زني يك ديد شد, بيدار يكوقت
از و خÇودت جÇنس از اين است, خودت از اين گفتند: آنوقت ميكند/ آشنايي

است/ شده خلق خودت
ا گر و است چپ ضلع از نفس دارد/ را حكم همين عقل به نسبت هم نفس
ميشود/ بدتر او كرديم, سختگيري ا گر و او از ميبري بهره او, بر گرفتي آسان
لجÇاجتش مÇيشود, زيÇادتر او سختگيري او, بر بگيرند سخت كه اندازهاي هر
اما نكرد سختگيري زياد بايد هم نفس بر پس, ميشود/ سختتر و ميشود بيشتر
و لجام بايد بلكه باشد سركش و سرخود كه گذاشت نبايد هم آزاد را او يكوقت
مÇثل كÇنيم سÇختگيري زيÇاد ا گÇر چÇون بÇاشد/ اختيار در كه گرفت را او افسار
ضÇعف بÇاعث شÇرعيه, ذات تلذ از كردن محروم يا فوقالعاده و شاقه رياضتهاي
بايد او تربيت براي ولي شود روگردان بندگي از است ممكن كه ميگردد او شديد
رياضتي كند/ جلوگيري هم مكروهات از بتواند ا گر Gبعد و جلوگيري مات محر از
مÇاه كه ماه يك سالي او تربيت براي Âمث باشد شرع دستور طبق ميدهد كه هم

باشد/ ن معي اندازه به خوردن كم يا نخوردن باشد, رمضان مبارك
هفته روزهاي است/ راحت براي دنياست كار از آزادي براي كه عيدي چند
ايÇنكه بÇراي بÇيكاري, براي است, تعطيل براي باشد جمعه روز كه يكروز هم

ميشود/ خسته باشد گرفتار دنيا كار به هميشه ا گر كه باشد راحت
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در است, كÇار از آزادي روز شÇنبه Çالم, ليهالسÇع موسي, حضرت ديانت در
است/ جمعه اسالم, سه مقد ديانت در اما است يكشنبه الم, الس عليه , عيسي× ديانت

است/ بوده ابراهيم حضرت از هم دوشنبه ميگويند: البته
حب در اجÇتماع كنند, اجتماع و نمايند تعطيل را دنيا كار كه است اين براي

و شنيدن و نشستن براي فقط جمعه, روز چه و جمعه شب چه جمعه, اجتماع خدا/
كه است اين است/ بودن خدا ياد به و خدا به كردن توجه براي بلكه نيست  گفتن
Ôقل ح ميفرمايد: كه است بهشت نمونه مجلس آن باشند خدا ياد به و بنشينند وقتي

, ¹َّن Òا� رياض� ا روا باد × كه است مروي پيامبر(ص) از الفقيه يحضره ال ومن امالي و شيخ ابن كتبمجالس در /1
مراد فرمودند: شد, پرسيده آن درباره پس آوريد/ رو بهشت باغهاي به ; كر الذ لق ح : قال ? ¹ا�ن رياض ما : لÃ Ôسف

است/ ذ كر حلقههاي

خدا ياد به و بنشينند هم دور مÆمنين كه هرجا ذ كر/ حلقههاي به باد شما بر الذ كر1;
هم دنيوي امور در و است ضروري خدا حب براي اين است/ بهشت آنجا باشند,
خÇيلي وقÇتي ميشود, تيره نفس باشد اين از غير ا گر اينكه جهت به است الزم
كÇار گÇرفتار خÇيلي كه اشخاصي بسيار ميشود/ تيره ميشود, خسته بود,  گرفتار
يكمÇرتبه هÇفتهاي حÇاال نÇميفهمند/ خودشان كه ميشوند گيج طوري ميباشند
نشود/ دنيا غرق كند, پيدا نجات نشود, تيره نفس كه است اين براي كردن تعطيل
را چشم آن به كردن نظر هميشه لكن است آفتاب از ا گرچه همه, روشني, و
چراغ روشنايي واقع در هم شب در است, آفتاب از روز در روشني ميكند/ خيره
را چشÇم آن بÇه كردن نگاه زياد ولي است, آفتاب شعاع است, آفتاب اثر از باز
و بشوند امورديني به مشغول اجتماع در لذا ميبرد بين از هم را ديد و ميكند خيره
كÇند, د تعه را خويش ديني امور يعني, نمايند; مÆمنين زيارت و دين امور تعهد

كند/ محبت كند, استفاده آنها از كند, مÆمنين زيارت بگيرد, ياد باشد, ه متوج
همان هم روز وسط Öآنوقت بود عبادت به مشغول ا گر روز آخر و روز ل او و
ا كيد دستور بيداري ل او در يكي Hغالب هم مÆمنين در كه است اين دارد/ را حكم
كه بيداري ل او و خواب ل او خوابيدن/ موقع در هم بعد و باشند خدا ياد به كه دادهاند
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ذا كر خدا نزد در و مشغولند ذ كر به هم دروسط كه است اين مثل باشند خدا ياد به
صورت بهحسب نگذارد/ كثافت ه, توج و شو شستو پنجبار روز و شب محسوبند/
خوب, است/ نماز وعده پنج كه شده معين كه مرتبه, پنج شبانهروز هر در هم ظاهر
هم به را اينها شيعه ما حاال ميشود/ پنجبار بگيرد وضو بخواهد هم نماز هر براي
دادهاند, اجازه را وضو يك ميخوانيم, نماز چند وضو يك براي و ميكنيم وصل
در هرچÇند بگيرد/ وضو عبادت چند براي ميتواند كه است مستثني اين خوب,
ه توج بدان بيشتر بحمداهللا فقرا¾ كه است مÆكد مستحب طهارت دوام شيعه مذهب
شست مرتبه پنج روزي و باشد منزلش در جاري آب كه كسي وضو دربارة دارند/
بÇاقي ديگر بدنش در چركي و كثافتي جاري, آب آن در را خودش بدهد شو و
بگيرد وضو مرتبه پنج كه كسي آن و است همين ظاهرش صورت وضو نميماند/
و نميماند همينطور هم دستش در بلكه نميماند باقي صورتش در خا ك و  گرد
نÇماز ركÇعت هÇر در بÇاشد/ نبايد ديگري چيز هيچ هم درنمازش ميشود/ شسته
از كه كسي و خدا, به انابه و توبه خدا, از مغفرت طلب دارد, سجده دو بين استغفار
كسي پس را/ او ميآمرزد اهللا حق در خداوند كند, استغفار كند, توبه حقيقت روي
البته كند, بخشش طلب او از و كند عهد خودش خداي با نماز در و كند نماز  كه
آخر به را او ه, توج حال آن و نميماند باقي كثافتي و ميبخشد و ميگذرد خداوند

ميكند/ تمام و ميرساند
تربيت و عبادت و راحت و اخيار ديدن و يار جمال به نظر يكبار هفتهاي

ديÇدن بÇاشد, جÇمعه روز كÇه هم يكبار هفتهاي است/ نشاط و سرور مايه نفس
است/ بهتر آنها ديدن البته باشند كاملتر هرچه است, مÆمنين ديدن است, دوست
و مÇيشود راحت عÇبادت بÇه دنÇيا, كÇار خستگي هفته, خستگي آن از آنوقت
را جمعه كه است همين جمعه از منظور است/ اين منظور پس ميشود/ تازه روحش

كند/ خدا به توجه و كند بيرون را دنيا خستگي و باشد عبادت به
است/ رديف همان در هم غسل و وضو¾, و نماز به Hتقريب بود اشارهاي اين



جهادوهجرت

ربÇاط, است, ا كبر جهاد كه است نفس با كوشش جهاد, :(ê91)¹حقيق
در حتي است مخفي سرهاي را او كه نفس سركوبي براي است داشتن  كمين

ب: تقر
الثÇري تÇحت تÇا عÇÇرش فÇÇراز از هرسري و است سر هفتصد نفسرا
نÇباشد: مسÇلَّم و مÔسلم اال و است الزم اماره نفس دار از جان هجرت و
ظاهري هجرت آن مظهر و است نفس اطاعت Ãه سي / اتÃي السَّ ر جه Öنم Ôر هاج ÖXأ
جÇح به يكبار عمري در ا گرچه نيز تن حركت و سفر و موردش, در است

است: دل هجرت نمونه و است جان منبه و ل مكم باشد,
دÄواف Ôس Ò̀ سفارÑاال ß� ف Öرساف و الÖع� بلط | طان ÖوÑاال نع Öب تغرَّ
دÇ ماج Ô¹ب Öصح و Õآداب و ÕمÇÖل ع و ¹Ç شÇعيم ÔابÇسا كت و  مه Ôج رفت

ظاهري سفر امر, ل او در كه فرمودهاند لهذا باشد, العÔلي طلب في ا گر لكن,
به كه كار آخر در و فرمايد روحاني سفر و دارد جمع را دل و نمايد ترك را
و مدد تا برود ظاهري سفر شد, پيدا ذ كر در و نفس در تي قو يا رسيد مقصود

بيابد/ خود سفر مÆيد

(ê91) حقيق¹ شرح

فÇهم بهانÇدازة فهممان, اندازة به ظاهري است قسمتهايي احكام به اشاره در
و نماز موضوع گذشته هفتة است/ شريعتي احكام كه اسالم ظاهري احكام به راجع
را اين است دين فروع از يكي جهاد است/ جهاد دربارة اينجا شد, خوانده روزه
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است/ شده پيدا كجا از دين) (فروع عبارت اين كه گفت نميتوان حاال البته هم
كدام دين فرع چيست? دين اصل شاخه/ معناي به فرع و است ريشه معناي به اصل
سه را اصل سنت اهل ميبينيم كه معنا اين به شده پيدا اختالفاتي اينجا در است?
تا دو دين در شيعه و سني كه صورتي در ميدانيم/ چيز پنج ما ولي ميدانند چيز
براي است بيگانگان است, ديگران تلقين كه است بزرگي اشتباه يك اين نيست/
اينها بودند, هم با نفر دو جا هر در كنند/ جدا يكديگر از را ما اينكه براي و تفتين
برخالف اختالف و اصل اتفاق, و اتحاد كه صورتي در كنند/ جدا هم از خواستند را
حاال باشند/ بايد اينطور مسلمين بله, است/ ديگران پيشرفت باعث Hتقريب و است
مسلمان نيستند/ تا دو سني و شيعه اال و انداختهاند خالف و اختالف موقع اين در
ميگويند/ هم آنها ميگوييم, هم ما اهللا/ Ôرسول ÕدمT اهللا, الا له ا ال بگويد: كه است  كسي
داريم, را عقايد همان هم ما دارد, را عقايد همان هم سني كه دارد عقايدي مسلمان
از هم اينجا باز اينكه براي منتهي× است/ همينطور Hتقريب هم فروع و اصول در
مÇعتقد هم آنها, ميگويند/ تسنن اهل آنها به شوند, حساب دوتا و شوند جدا هم
كÇه آنÇهاست از يكÇي هÇم عÇدل قاÄلند; را خداوند صفات هم و هستند بهتوحيد
جدا گانه اينكه به نميدانند محتاج را آن چون نبردهاند اسم و ننوشته آنها ميگويند
معتقد را خدا صفات همة خدا, گفت كه هر اينكه جهت به باشد/ دين اصول جز¾
از هÇمه اينها هست; هم بصر و سمع و كالم هست/ جزÄش هم علم پس است,
آن بردن اسم به محتاج پس خداست, صفات از يكي هم عدل خداست/ صفات
براي كه را استداللي است/ آن جز¾ هم عدل است, يكي خدا گفتيم: وقتي و نيستيم
خدا ميگويند: و عدلند منكر آنها اينكه نه هست/ جزÄش هم عدل ميكنيم, معاد
هÇم مÇا است, عÇادل مÇيگويند: آنÇها بدانÇند/ ظالم را او العياذباهللا و نيست عادل
را بدكار و ميدهد خوب جزاي نيكوكار به ميگويند: آنها است/ عادل ميگوييم:
هÇم عÇدل در واقÇع در پس داريÇم/ را عÇقيده هÇمين هم ما ميدهد, بد سزاي هم
باشد/ جدا گانهاي اصل آنكه نه ميدانند توحيد اصل جز¾ را آن و نيست  گفتگويي
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هÇم تسÇنن اهÇل مÇيگوييم, كÇه شÇيعه مÇا است, ه خاص و عامه كه هم ت نبو
كÇه مÇعني ايÇن بÇه معنايي/ به هم آن است, امامت در هست كه فرقي ميگويند/
لزوم دربارة است/ الزم ظاهري پيشواي كه ميكنند, ر تصو همه ظاهر بهصورت
را امامت آنها را/ ما امامت نه ولي ميگويند هم آنها است امامت كه پيشوا وجود
جلو را كسي هر امت است/ امت اختيار در كه ميگويند ظاهري خالفت و رياست
طÇور امامت ميگوييم: ما ولي ميشود/ امام او داد, قرار پيش را كه هر انداخت,
فرق آخر نيست/ الزم جدا گانهاي اصل باز ميگوييم ما كه بهمعنايي است; ديگري
شÇيعه نÇيست/ ايÇن ميگويند و ميكنند ر تصو كه همانطوري Hغالب سني و شيعه
Õل اع ج× â Øæ ا" ميفرمايد مالÄكه به ميكرد خلق را آدم كه روزي در خداوند ميگويد:

/30 آية بقره, سورة /1

من را, نمايندهاي و خليفه زمين روي در هستم دهنده قرار من ;1" ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß|

اسميه جمله ( Õل اع ج× â Øæ ا) جمله اين باشم; داشته نمايندهاي زمين روي در ميخواهم
كه هست هم عقل دليل و پيداست هم اخبار از ميرساند/ را ثبوت و دوام و است
در خدا جانب از نمايندهاي قيامت, قيام تا گرفته آدم از زمانها, همة در هميشه,
هم اخبار كه آنطور آيات, اين موجب به كه است شيعه عقيدة اين باشد/ بايد خلق
ميگويند: تسنن اهل هستيم/ هم شيعه مسلمانيم, اينكه بر عالوه همه ما ميگويد,
و شد مندرس مردم بين در آن احكام و دين اينكه مناسبت به زماني, تي, مد هر نه,
آنها بر ديگران تسلط يا و كرد غلبه آنها بر دنيا و شدند دور پيغمبرشان زمان از
نازل مردم براي احكامي و ميفرستد پيغمبري خداوند شد, ضعيف دين و شد پيدا
دوزخ/ اهل كنيد, كار چه و بهشتيد اهل كنيد, كار چه ا گر, كه ميكند ن معي و ميكند
ميگويد: شيعه كه است اين خالصهاش و همينجاست هم سني و شيعه بين فرق
باشد, بايد دارد, هم اخبار كتب در كه علما¾ اصطالح به نص است/ شرط اجازه :Áاو
اين نمايد/ تعيين را كسي و كند تصريح خود از پس براي سابق اينكه يعني, نص
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و كند دخالت خدا كار در نميتواند كسي هر بنابراين است/ الزم اين و است نص
ميكند? معين چطور خدا كند/ معين بايد خدا را خدا كار دهد/ انجام بخواهد كس هر

است: كرده معين قرآن كه اينطور

اختالف)/ كمي 2122(با بيت چهارم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 كافر نگفته, حق گويد هركه پÇيغمبراست لب از قÇرآن  گرچÇه
بايد هم را پيغمبر جانشين پس فرمود/ پيغمبر زبان بر وخدا كالمخداست قرآن,

خدا نمايندگي يعني, معنوي; خالفت احدي براي و بفرمايد/ پيغمبر زبان به خدا
بهزمانهاي ندايم كار ما حاال سنت, اهل دراويش ميان در Hخصوص است, نشده عا اد
رياست و پيغمبرند خليفة خليفه, چهار كه مينويسند سنت اهل كتب در كه ديگري
Õل اع ج× â Øæ ا است: فرموده خدا باشد, خدا خليفة بايد خليفه ميگوييم: ما دارند/ ظاهر
نكرده عا اد سنت اهل از هيچكس Âاص خداست/ نماينده خليفه, , ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß|

نماينده آنها كه نگفته كسي خدايند, نماينده م سو و م دو و ل او خليفه نفر سه  كه
كه ميگويند دو هر شيعه و سني و است مسلم عليهالسالم, علي, درباره اما خدايند,
وصÇايت, و نÇمايندگي است/ حÇقيقي او نمايندگي پس خداست/ گفتة علي  گفتة

است/ الم, عليهالس علي, مخصوص
اسالم ديانت ريشة ريشه/ يعني اصل دين? فروع يا است ثابت دين اصول
اينكه به هم بعد مبدÄي, به خدايي, به باشيم داشته عقيده ل او كه است اين چيست?
شود تمام نفر يك براي چه حال دارد/ آخري شد, تمام كه دنيا اين هست/ آخري
تمام كه نفر يك براي يعني نوعي, صغراي قيامت است, صغري قيامت اسمش  كه
تا دنيا/ در آخر نفس از ميشود, شروع صغري قيامت مرگ, ل او از و است شده
/ صغري× قيامت يعني, او; قيامت شد, برپا او قيامت ميگويند: كشيد, را آخر نفس
قيامت شد, معلوم مردم همه تكليف كه رسيد كار آخر رسيد, آخرش به كه هم بعد

است/ الزم هم نماينده است/  كبري
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بگوييم, تا پنج را دين اصول كه نيست الزم كنيم مختصرش بخواهيم ا گر حال,
همة اال و اينهاست شكل به ظاهر, به يعني, هست; هم تسنن اهل در كه باشد تا سه
جانشين يا و پيغمبر يا مقصود باشد, بايد خدا نمايندة ميگوييم: وقتي نيست/ اينها
ما ولي است الزم باشد, بايد پيغمبر اينكه يعني ت نبو ميگويند: آنها است/ پيغمبر
زمين روي در بايد خدا نمايندة ميگوييم: كه وقتي هست/ هم امامت ميگوييم: بعد
سÇهتاي همان اين پس پيغمبر(ص) نماينده يا است پيغمبر يا نماينده آن باشد,
عÇادل را خÇداونÇد هÇم آنÇها نÇيست/ اخÇتالفي و گفتگو كه هم عدل در شد/ آنها
عادل هم ما ميدانند عادل آنها كه معنياي همان به ميگوييم, عادل هم ما ميگويند,

ميدانيم/
و ل او را, عقيده سه اين باشند, داشته بايد مسلمين همة را ريشهها يا اصول اين
چيزي باشد, عالمي باشد, دنيايي و باشيم ما اينكه از پيش كه ل او وسط/ و آخر
جايي در اينجا, به خودمان آمدن از پيش نداريم/ كاري دنيا امور درباره حال بوده/
تÇمام ديگÇر مرديم, وقتي كه هم آخر است/ مبدأ اين داريم; آورندهاي بودهايم,
ميتواند كسي هر كه است چيزي اين كه ميبينيم كنيم, فكر ا گر حال نميشويم/
ميبيند بكند كه فكر بعدي, به نيستم قاÄل من ميگويد: كه هم كسي آن كند/ درك
كه را آدمي همان بهعالوه كند/ حساب فاني را خود اينكه به نيست قادر Âاص  كه
چÇند ميديد, وحشتنا ك خواب وقتي استالين مثل شخصي است, منكر ميبينيم
خواب هم او زيرا چي? براي جهت, چه به ميشد/ بلند ميپريد, جايش از دفعه
كه نيست بنا Hحتم نميكند فرق دارند, آنها االن كه را هميني ميبيند, را سابقيني
مردهاند پيش صدسال كه ميبيند را اشخاصي درخواب, ببيند/ خواب به را مسلمانها
به كردهاند, زندگي چطور كه ميبرد سر به آنها با و ميشناسد را آنها اينكه مثل و

است/ شده صادر آنها از Hواقع اعمالي چه و مردهاند شكل چه
و دوستان از يكي دست در امانتي كه ديد خواب كسي اسالمي, جنگهاي در
كه ميبيند خواب در ديگري و ميبرد بين از را آنها او و ميافتد اسالميش برادران
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يÇا ميكند غارت و ميكشد را مسلمين او خود كه ديد خواب آنكه از غير يكي
ميبيند خواب در را بزرگان از ديگري يا را/ پيغمبر(ص) ميبيند خواب در آنكه
پس آنها روح كه است معلوم پس ميكند/ همنشيني ميكند, مكالمه آنها با حتي و
هم زنده شخص روح و نشدهاند فاني و زندهاند بازهم رفتند, جهان اين از آنكه از
پس است/ يافته اتصال عالم آن به كه است اين براي ميكند پيدا ارتباط آنها با  كه

ميباشد/ عالم اين از غير نيز ديگري عالم ميشود معلوم
و تا سه است? اخبار آيا نميكند/ فرقي باشد, تا سه يا تا پنج دين اصول حاال
و نباشند هم با و شوند دسته دو كه بيندازند, اختالف كه كردهاند درست را تا پنج
امامت كه بود پيغمبر زمان در كه همانگونه است, يكي وگرنه باشند/ نداشته حرفي
ما كه است همين فرقش ميگويند, آنها كه معنايي آن با ميگوييم كه معني آن به
ميگويند: آنها ولي بود, نخواهد و نبوده خدايي ت حج بدون زماني هيچ ميگوييم:
امام غيبت اينكه دليل است/ غايب خدايي ت حج حاال و نيست الزم زمان هر در
هرچه فرمودهاند: كه است همين است زنده ايشان و حق فرجه, اهللا ل عج دوازدهم,
منكر هم كسي و است ت حج امام ميگوييم: ما و كنند/ قبول Gتعبد بايد نفهميدند, را
عسكري(ع) حسن امام از بعد است, خدايي نمايندگي كه مقام اين مدعي و نيست
در آنچه كه است باقي دنيا او وجود واسطة به كه است حضرت آن فرزند بر فقط
ميگويند, چه آنها كه كنيم معين پس آنهاست/ دست در و اختيار در است زمين

ميشود/ حضرت آن به منحصر پس نيست, كه هم ديگري عي مد
دين فروع كه كردهاند تعيين حاال كنند, عمل بدان بايد كه است زياد هم فروع
فروع دستورات, و اعمال از است قرآن در هرچه كلي طور به ولي است! تا هشت
خÇود يا شده امر مجيد قرآن در چه هر كه ميفرمايد را همين هم امام است/ دين
و روزه و نماز كه است دين فروع جز¾ است كرده امر آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر,
به امر دربارة است/ منكر از نهي و معروف به امر و جهاد و زكات و خمس و حج
معروف به امر معروف/ به امر تنها نه دهيم انجام معروف به عمل بايد هم معروف
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معروف, به عمل ميشود/ حاصل وقفهاي آنوقت نميكنند, يا نميتوانند ا گر را
است/ نكردن را بد كار و كردن را خوب كار 

شÇمارش ايÇن و است ديÇن فÇروع جز¾ همه, ظاهري, احكام اين از غير و
تÇا هشت به را دين فروع آسودگي و راحتي براي است/ سادگي براي (هشتتا)
فروع جز¾ است, اصل آنچه از غير دستورات و احكام همه وگرنه كردهاند محدود

ميگردد/ محسوب دين
جنگ معني به جهاد البته است/ مسلم كه است جهاد دين, فروع از ديگر يكي
ميخواهد كه قسمي هر به خدا راه در كوشش است, كوشش آن معني بلكه نيست
خدا, و حق راه در خدا, امر پيشرفت راه در خدا, راه در كند جهاد كه قسم هر باشد/
و است/ جهاد كوشيدن, است/ جهاد اينها مÆمنين, مال و جان حفظ مÆمنين, راه در
جÇهاد اال و گÇفتند جÇهاد هÇم را آن بÇود, هÇم جÇنگ اجازه اسالم, ل او در چون
كÇتك هÇرچÇه مسÇلمين و نÇبود اسÇالم ل او جÇنگ, نداشت/ جنگ به اختصاص
و دفÇاع اجازه Gبعد ميكردند/ صبر ميديدند, صدمه ميشدند, اذيت ميخوردند,
بÇود/ وقاص سعد دست به شد, ريخته ميگويند كه را خوني ل او شد/ داده جنگ
جز نبود دستش در ديگري چيز ميشد, رد او و ميزد حرف و ميداد فحش يكي
شد/ ريخته اسالم راه در كه بود خوني لين او اين او/ به زد آن با مردهاي, استخوان
مكه از اينها كه دفعه ل او شد/ داده اجازه و كردند سÆال و آمدند حال هر در
كÇه درآوردند مسلمين و مÆمنين سر بالهايي بودند? كرده بد مگر آمدند بيرون
ميخواهد كه چيزي و رود بازار به و كند حركت كه نداشت جرأت آنها از احدي
همه, اينها ميبريم/ اسم اينجا در راحت ما حاال ببرد/ را محمد(ص) اسم يا بخرد

ميبريم/ ما را راحتيش حاال و كشيدهاند آنها كه است زحماتي
اينكه تا كشيدند تها اذي و زدند صدمه خيلي را آنها شكل اين به كه است اين
حضرت كردند/ ل تحم مسلمين كردند, اذيت چه هر آنها فرمود/ مهاجرت حضرت
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/4 آية نجم, سورة /1

آن /1 يÇÔوحي× ÕيÇ Öح و ×الا وÇÔه Öنا كه خدايي امر به البته دهند/ آنها نشان خواستند هم
ا گر كه دهد نشان كه بود خدايي اجازة و وحي نميكرد, خودش طرف از بزرگوار
باشد, زدن حرف به بنا ا گر كنيم/ تالفي ميتوانيم شما مثل هم ما باشد, ي بهتعد بنا
ما دست خداوند است ممكن بلكه نيست, بسته دستمان هم ما باشد, كه جوري هر
فرمودند: حضرت ميآمد/ مالالتجارهاي قافلة آنها از كه است اين كند/ باز هم را
آمد بود, پليدي مرد Hواقع كه ابوسفيان مشركين, از طرف, آن از آنها/ جلوي بروند
او از بايد و است كرده فرار ما از او و زدهايم صدمه محمد به ما گفت: راه بين در و
تالفي هم ما ميكنند, اذيت را ما كسانش گفتند: اينجا در هم مسلمين بود/ برحذر
ما كه ميفرمايد قرآن در خداوند رفتند/ حضرت ميگيريم/ را قافله جلوي و ميكنيم
كÇه ديگÇر دسÇتهاي و جÇنگكنان دسته يك البته گفتيم, را دسته دو اين از يكي
مÇالالتÇجاره كه باشد دستهاش همان ميخواستيد مسلمانها شما است, مالالتجاره

هت ×F لكب قَّ Ò Ö¡ا قَّ ß ÔJ Öنا Ôاهللا Ôدâري Ôي و ÖمÔكل ÔونÔكت ¹ك Öو الشَّ ات ذ× Ò Ö	 غ انَّ ون د وت و ÖمÔكل ا × Úu ا ß Ö�تف Äا ×الط ي د Öحا Ôاهللا دÔ كÔم عي Öذ ا و /2
/(7 آية انفال, (سورة نâري اف الÖك× راب د× عطÖق ي و

راه بين شتري ديد و آمد ابوسفيان لذا شود2/ ظاهر همهاش خواستيم ما اما است,
هسته وسطش از كه كرد تا دو و گرفت را شتر (پشكل) فضله و كرد نگاه خوابيده,
از غير بخورد, را آن شتر, بخواهد كه خرمايي خرما! هستة گفت: درآمد/ خرمايي
اينجا او است/ كرده عبور اينجا از د محم و است مدينه اهل شتر كه نميشود اين
و كرد ترك را آنجا بنابراين بگيرد/ را ما قافله جلوي بوده درصدد و كرده بيتوته
ا گر كه كرد بيداد و داد و هياهو به شروع و رفت مكه بهطرف و برگرداند را راهش
كنيم كار بايد مالالتجاره از ما كنيم/ زندگي نميتوانيم ديگر شويم, مغلوب دفعه اين
وادار را اينها از نفر سي تا نÔه لذا ميگردد/ سخت كار و ميشود غالب ما بر محمد و
خاشا ك و خار از غير كه "بدر" نام به است زميني آمدند/ بيرون ه مك از كه  كرد
زمين حال, هر به ميگوييم/ " ق د" ما را آنجا ندارد, هم سنگ حتي ندارد, چيزي
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سفيد چشم, دور, از كه را زميني طرف دو از كنند, بتوانندكاري كه كردند پيدا دقي
بود گردياي صورت به موقع آن چهارده, شب ماه يعني بدر گفتند/ "بدر" ميبيند,
نام به شخصي كه بود آن تسميه, وجه گفتهاند هم (بعضي نيست/ قابلي چيز حال و
و سÇيصد حÇضرت بهدور آنجا در نام/) همين به كرد حفر چاهي آنجا در بدر

شد/ پيدا زمين آن در بدر جنگ و بود كم خيلي كه شدند جمع نفر سيزده
بود شن يا بود خراب آنها پاي زير زمين نداشتند, آب مسلمانها بدر جنگ در
دشمنان و بودند هم خورشيد به رو بردارند/ قدم سواره يا پياده نميتوانستند  كه
خÇداونÇد بÇود/ فÇراهÇم ار فÇك فÇتح وسيله جهت هر از خالصه خورشيد/ به پشت
ار كف پاي زير و درگرفت شديدي باران شب لذا, كند, ظاهر را حق كه ميخواست
و شÇد تÇلف اسÇبهايشان شÇد, آب زيÇر اسبابشان شد, ليز زمين و گرفت آب را
خوردند/ شكست و كنند ترك را جنگ نتوانستند و شد صبح شدند/ پا و بيدست
نفر هفتاد باشند داشته وسيلهاي اينكه بدون و آوردند هجوم مرتبه يك مسلمانها
جنگ ديگر و شد تمام آنها مأموريت شدند/ اسير هم نفر هفتاد و كشتند را آنها از
چÇون نداشتند, جنگ قصد اينكه نه نميتوانستند, را اندازه اين بكنند/ نتوانستند

نتوانستند/ ديگر شد, اينطور
مÇقصد از غÇفلت واسطة به Gبعد دادند, شكست مسلمين ابتدا د ÔحÔا جنگ در
بعدي جنگهاي در ولي خوردند شكست غنيمت جمع به عالقة برعكس, و اصلي

شد/ جبران
و نÇيامدند ديگÇر Âاص برنگشتند, ديگر و رفتند دشمنان احزاب, جنگ در
آنÇها مÇثل مÇا كه مردم اين كه است خوب گفتند آنها دادند/ شكستشان مسلمين

رفتند/ جلوتر آنها نيستيم,
قشون سران بين اختالفات كه مادامي است/ جهاد جنگ, ابتداي ميفرمايند:
بÇا جهاد كوشش, از اصلي مقصود ولي گويند/ جهاد را اين است, جهاد اين بود,
قشون با بود بنا كه تبوك جنگ از پس حضرت است/ ا كبر جهاد كه است نفس
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روم دولتي ارتش و تربيتشده و منظم قشوني روم, (قشون شود جنگ روم دولتي
عرض بزرگ/ جهاد به برگشتيم كوچك جهاد از فرمودند: مراجعت از پس بود/)

است/ نفس با جهاد بزرگ, جهاد فرمود: چيست بزرگ جهاد  كردند:
نÇميشوند/ جنگ وارد كه قشون همة است/ حفظ براي دارند, كه هم رباطي
كÇمين و رباط بايد هم نفس با جهاد در باشند داشته سر پشت از كمينگاهي بايد
مÇراقب بايد انسان هميشه كه باشد بايد نفس سركوبي براي داشتن كمين داشت/

فرمودهاند: كه ميآيد, ديگري راه از نشد, كه راه اين از نفس كه باشد
الثÇÇري تÇÇحت تÇÇا عÇÇرش فÇÇراز از سري هر و است سر هفتصد را نفس
راه از نفس ميدهد, فريب خوبي راه از شيطان كه ميشود گاهي كه است اين
خوبي نماز چه ميگويد: ميخواند, نماز كه ميبينيم را يكي ميدهد/ فريب خوبي
راحÇتي بÇه مÇيگويد: ÂثÇم مÇيرود, زيارتي ميكند/ خيال را خوبي نماز خواندم!
هست, هرچه كبريت, يك با قول) اين با و ) كردم/ خوبي زيارت كردم, زيارت
هيچچيز! دارد? چه آنوقت ميبرد/ بين از و ميزند آتش را خرواري هزار خرمن

است/ آن جاي به سوختهاي خرمن
از آنكه از بعد حضرت كه است اين كنند هجرت فرمودهاند كه هم هجرت
ميخواستيد? چيزي چه كرديد حركت شما كه حاال فرمودند: كردند, حركت مكه
ل او در بلكه آمدند/ رفتهرفته كردند, حركت حضرت زيارت هواي به هم مÆمنين
عليه اهللا صلي حضرت, بروند/ حبشه به كه فرستادند را دستهاي و كردند امر ه مك در
بزرگوار آن فرستاد/ حبشه به جمعي با را السالم, و لو¸ الص عليه ار, طي جعفر آله, و
تجارت براي كه بود اين معمولشان چون رفتند/ حبشه به گروهي با و كرد حركت
بار آنها به حبشه پادشاه ميرفتند, حبشه به ه مك اهل هم وقت هر بروند/ حبشه به

ميكرد/ هم سÆاالتي و بيايند حضور به كه ميداد, اجازه ميداد,
گفتند: آنها فرستاد/ حبشه به را جعفر پيغمبر كه شنيدند قريش طرف, اين از
كار اين در Hحتم مياندازد! نفاق تخم ميرود هرجا كنند, فاسد هم را آنها كه مبادا
را حبشه پادشاه تا كرد حركت Gفور جمعي با همراه ابوسفيان لذا است! حيلهاي هم
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تÇازه چÇه پÇرسيد: پادشاه كردند/ مالقات پادشاه با و رفته آنجا به كنند/ مالقات
چنان و چنين و انداخته اختالف ما بين و شده پيدا ما ميان در جواني گفتند: داريد?
باعث جهت اين به و آورده تازهاي دين او است/ نمانده ما براي چيز هيچ و  كرده
او پرسيد, هرچه و كرد احضار را جعفر حبشه پادشاه است/ شده ما ميان اختالف
حال هر به شد, مسلمان نيز Hباطن پادشاه مينويسند بعضيها كه جايي تا داد جواب

كردند/ مهاجرت هم جعفر حضرت خالصه شد/ معتقد
نÇمونة هÇم جÇح هست/ مهاجرت براي زيادي فضيلت اخبار در كلي بهطور

است/ آخرت به عالقه و دنيا از دل كردن ترك كه است دل هجرت
آن كÇه است (ع) مÇوليعلي حÇضرت بÇه منسوب شد, ذ كر كه هم اشعاري
حضرت از گفتهاند حاال است/ ايشان به منسوب كه دارد اشعاري ديوان بزرگوار
كه آنهاست از يكي هم اشعار اين حال هر به است/ حضرت خود زبان از است,

ميفرمايد:
دÇÄواÇف Ôس Ö Ò̀ فارÇساال ß�Çف سÇافر و ×�ÇÔالع بلÇط | انÇط Öواال نع Öب تغرَّ
اجدÇÇم Ô¹حبÇÇ Ôص و Õآداب و ÕمÖلÇÇ ع و ¹ عيشÇÇ م ÔسابتÇÇÖا ك و  مÇÇ ه Ôج رفÇÇت

و بلندتر اينكه براي خوبي, و بلندي درصدد كنيد, دوري وطنها از ميفرمايد:
سفر در كه كن مسافرت است/ آسانتر مسافرت در كه كنيد مسافرت شويد/ بهتر
و است همينطور هم Hواقع كه هم ج تفر يكي دارد): هم رنج (ولي است فايده پنج

ميشود/ راحت انسان خيال ميشود, گشايش ميشود, يكي انسان هم
برود جا هر در كه است زندگي معيشت كسب است, معيشت ا كتساب ديگر,
ميرود, مشهد به كنيد فرض Âمث است/ خوب تجارتي چه آنجا در كه ميكند نگاه
اينجا در كه است چيزهايي آنجا در بهعالوه دارد خريدار چيز چه مشهد در ببيند
و مÇيبيند را آنجÇا كشÇاورزي يÇا اقÇتصادي مÇحيط و مÇيرود هند به يا نيست/
ديگر و ميبيند/ خربزه درخت جمله از ميكند, مشاهده آنجاست در كه ميوههايي
را معاشرت آداب نيز و ميگردد/ افزوده نيز او فعلي دانش بر و ميكند پيدا دانش
ميگردد/ بهرهمند نيكان با همنشيني از همچنين و ميگيرد فرا مختلف محلهاي در



اليÇحه

عÇليشاه صÇالح آقايحاجشيخمحمدحسن كهفالواصلين و قطبالعارفين حضرت كه است اليحهاي
صلواتاهللا باسعادتحضرتاماممجتبي× قمريبهمناسبتوالدت 1332 رمضان شب15 در العزيز ه قدسسر

فرمودهاند/ ايراد ثراه طاب ثاني نورعليشاه مالعلي حاج آقاي موالنا نصبواليتحضرت و عليه

حيم الر ن الرحم× اهللا بسم
را معبودي و است, ا مبر كثرت و نقايص آاليش از كه سزد را ايزدي ستايش
ذاتش جمال حسن است, پيدا او از و او به همه همه, از بينيازي كمال در كه زيبد

فرمود: ظهور غيبت پردة از و نمود نمايش ¾اقتضا
شÇد پÇيدا حÇباب هÇزاران صد عشÇق قÇلزم بÇحر كرد جنبشي

آدم نوع بني و آفريد را موجوديت صنعش كارخانة و پوشيد در اسما¾ لباس

/(72 آية ص, سورة ;29 آية حجر, (سورة دميديم او در خود روح از و /1

قوة گردانيده, 1 âوحي Ôر Öن م هâفي Ôت Öخفن و تشريف به مشرف و برگزيد جمله آن از را
تمام بر را عاليه مقامات عروج استعداد و انسانيه ارة سي لطيفة يعني, ملكوتيه ارة طي
پس قÇدم تÇمام, و نÇديدند خÇود در بار اين ل تحم قوة داشت, عرضه موجودات
امانت بار اين ل متحم بود بيبا ك عاشق چون بود جهول و ظلوم كه انسان  كشيدند,
و جهل جنود از است عبارت كه سارقين و راهزنان مقصد, راه در چون و  گرديد
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حÇفظ بÇراي كÇه درخÇواست واهباالسÇتعداد از اسÇتعداد لسÇان بÇه ديد شياطين,
بÇماند/ محفوظ اعدا¾ شر از تا بگمارد اس حر و حافظ فرموده عطا كه  گنجينهاي
م×ا  لÔك Öن م ÖمÔت×يك ا× و" حكم به مهربان بخشندة گرديد, مقرون اجابت به او درخواست

/(34 آية ابراهيم, (سورة داد شما به خواستيد او از هرچه و /1

راه از آنها دستياري به تا بخشيد او به ملكوتي جنود و عقالني قواي 1" ÔوهÔمÔت ÖÇل أ س
بهاغواي چون نمايد, تسليم صاحب به و برساند مقصد به تا را گنج و برود راست
در و دور ملكوت عالم و د تجر مقام از و شنيد بطوا Öها نداي نمود امر ترك شيطان
آن بر كه مواثيق و عهود تمام گزيد, منزل ناسوت و طبيعت عالم محبس تنگناي
لطف فرمود/ غفلت به كلي امانت و مقصد راه از و نمود فراموش Âعم بود منظور
ناسوت عالم نسيان سكر از و بيدار غفلت خواب از را آنها كه نمود تقاضا ايزدي
مÇظاهر الجرم برساند; مقصد مراتب علي× بها طبيعت عالم سجن از و سازد هشيار
اوليÇا¾, و انÇبيا¾ مÇباركة سة قدÇم وجÇودات كÇه صÇفات و اسÇما¾ مÇÇجالي و ذات

ÒÏ ßÉÔقل Hكلم لÖن×ا ز ÖÇنا Öول و پوشانيد, بشريت لباس و فرستاد عالم به است, الم, عليهمالس

/(8 آية انعام, (سورة شود تمام كار بفرستيم, فرشتهاي ا گر و /2

آنها دست بر بيعت به را ازل عالم مواثيق و عهود و درآيند آنها لباس به تا ,2 ÔرÖم  Öاال
آنها همت همراه به خود داشته وا امانت حراست به را عقل جنود و نمايند تجديد
نÇداي و شÇده خÇود مأمÇوريت بÇه مشغول قوم زبان به هم آنها گذارند/ راه به رو

/(3 آية نوح, (سورة كنيد اطاعت من از و باشيد پرهيزكار و بپرستيد را خداوند /3

ن×ا ا و ¹َّمÔا ×� ع ن×ا ¾ا×ب×ا ن×ا Öد ج و ن×ا ا مدعوين انداختند/ در عالم در 3 ونÔعâطيا و ÔوهÔتَّقI و واهللا ÔدÔب Öاع

/(23 آية زخرف, (سورة كرد خواهيم پيروي البته آنها از و يافتيم عقايدي و آيين بر را خود پدران ما /4

هادي مكلفند, خلق افراد كه مادام كه ندانستند و دادند جواب 4 ون Ôدت Öق Ôم Öم ه ا×ث×ار ×� ع
او مظاهر و جنود و شيطان تا چون نمايد/ هدايت راست راه به را آنها كه دارند الزم
باخبر راه خطرات مواقع از را آنها كه خواهند منذر راهزنند, و انسان ¾اغوا درصدد
ت جÇح و انام ميان در معروف و ظاهر الهي داعي زمان, هر در بايد پس سازد,
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امكان عالم جان و منان حضرت فيض واسطة چون بلكه باشد تمام مردم بر خدايي
بÇر ت جÇح يكÇي نماند نفر دو جز به دنيا از ا گر و نگيرند, وجود او بدون است

حديث)/ از (بخشي ميرفتند فرو آن سا كنين با زمين همانا /1

مركب كه جسمانيات و جسم چون و باهÖلها1/ Ôاالرض ف س Ò Òò واال بود خواهد ديگري
, ر دون ذَّ ش ما الا عنصري بدن و بشري تن و است زوال و فنا معرض در اضدادند از
كه بايد هم خدايي متين حبل و كشد جاويداني عالم به رخت فاني دار اين از بايد
كلمات نموده سمع استراق يا نمايد ادعا خود جانب از كه هركس و نشود منقطع
رييس را خود وسايل بعضي به يا پندارد, وقت بزرگ را خود و آرد زبان بر را آنها
نديده را جايي خود كه كوري نشايد, را بزرگي امر چنين اين نمايد صوري مطاع و
نشود حاصل عدم جز نمايند جمع كه لوفرض را اعدام و شود ديگران راهبر چگونه

باشد: موجد كه رسد چه تا
هستيبخش شود كه تواند هسÇÇتيبخش كي از نÇÇايافته ذات

را عي دÇم هÇر نÇه و نمايند معين راهبر نتوانند خود براي هم مردم خود پس
عنداهللا من و مسÆول Öممسل كه خلق مربي و وقت ا كمل بايد پس كنند توانند پيروي
و دهد بروز را او مكنونة كماالت و فرمايد تربيت را ي مستعد است, تمام بر محيط
از بعد زمان براي و گرداند خود باطن اخراي لباس و رساند فعليت تمام به ه قو از
شك راه و باشد تمام خلق بر ت حج تا نمايد همراه همت و فرمايد معين را او خود

نماند: احدي بر ريب و

اختالف)/ كمي 815(با بيت دوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

است2 داÇÄم قÇيامت تÇا آزمÇايش است قاÄم ي ولي دوري هر به پس
العالم انقراض الي و خاتم الي آدم زمان از واليت حبل و هدايت رشتة اين و
هر و بود خواهد و بوده سليمه عقول شهادت و معتبره صحيحة اخبار موجب به

/(51 آية قصص, (سورة پيوستيم سخن در سخن ايشان براي و /3

تÇا مÇيفرمود مÇعين 3 ل ÖوقÖال ÔمÇÔ ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و موجب به خود براي را الحقي سابقي
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الكل kخا قÔل, اهل افضل و اشرف و ل Ôس Ôر و انبيا¾ نتيجة و بÔل Ôس هادي به شد منتهي
مجالي كه االبد و |االزل آله و عليه اهللا Øص� اèالقاTËºمد االaد اع�ا¤مود الكل|
و ملكوت عوالم محيط و ناسوت عالم لوازم داراي و قدم نماي سراپا آيينة و اتم
در شايد و بايد آنچه نمود, مطلع تجديد و فرمود ظهور بود جبروت مراتب سيار
داللت هÇدايت, راست راه بÇه را مردمان و نمود كوشش ه اسالمي ه حق كلمة ¾اعال
به عيوب و نقايص از نفس تصفية و غيبالغيوب حضرت عبادت از بعد و فرمود
و فطرت سباع بيادبان از و ميفرمود امر مواسات, و مساوات و اخالق تهذيب
و انگاشتند خارجي دزد را مهربان و مشفق پدر ديد, لگدها و تها اذي خصلت ستور
آن عÇداوت رايت و مÇيپنداشÇتند دشÇمن بÇلكه نكÇرده اطاعت را حاذق طبيب
آن بÇه نسÇبت تÇوانسÇتند آنچه قولي و فعلي اذيت بناي و برافراشتند را حضرت
دست كرده, گوارا خود بر ديد, آنها از زحمت و اذيت قدر هر و گذاشتند بزرگوار
نÇدا حق جانب از گرديد نزديك حضرت رحلت چون و نكشيد/ آنها هدايت از
خود براي است, باقي است, خليفه كردن نصب كه ايمان كمال و دين اصل كه رسيد
كه بود اين فرما/ اعالم را مسلمين تمام و نما نصب خالفت به را الم, علي,عليهالس
مطلب اين حضرت آن بودند حاضر مسلمين اغلب كه ¹الوداع حج از مراجعت در
در و ساختند منبري شتر جهاز از غديرخم در بيابان ميان در و نداشتند روا تأخير را
مظهر و انوار بحار سرچشمة االوليا¾ اشرف و خاتماالوصيا¾ حضرت تمام, حضور
دين وحXمو�ا ام�اÆXمن�و اèطالب ع�بن الكل | الكل مو� كردگار حضرت انوار
حÇضرت آن صهر و عم پسر كه ين, الد ا�يوم عليه سالمه و صلوا¸اهللا اXتق�, امام و
كه برسانند غايبان به حاضران فرمود: و فرمود Õموروث ا�وارث و نمود نصب بود,
و Ôه ÒÍ Ò½Çن ÖنÇمÍ Ô½نI و Ôعاداه Öنم عاد و Ôوااله Öنم ال و للهÔم ا مÔواله, Õع� فه×ذا مواله ÔتÖنÔك Öنم

داشت, دوست را او كÇه كسÇي هÇر خÇداونÇدا, اوست/ موالي علي پس هستم, او موالي من كه كسي هر /1
ياري از دست كه هر و كن ياري كرد, ياري را او كه هر و بدار دشمن داشت, دشمن را او كه هر و بدار دوست

نبوي)/ (حديث بردار او ياري از دست نيز تو برداشت, او

له1: ذ خ Öنم Öل Ôذ ÖخI
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نÇهاد مÇولي× عÇلي وان خÇود نÇÇام اجÇتهاد بÇا پÇيغمبر سÇÇبب زيÇÇن
اوست مÇوالي عÇلي مÇن مÇع ابن دوست و موال منم را هركس  گفت
بÇÇركند زپÇÇايت رقÇÇÇÇيت بÇÇÇÇند كÇند آزادت آنكÇه مÇوال  كيست

/4551 Ç 4 ابيات ششم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 آزادي زانÇÇبيا را مÆÇÇÇمنان است هÇادي ت نبو بهآزادي چون
كه فرمود خود اطاعت را او اطاعت و خود نهي را او نهي و خود امر را او امر
وصياي بزرگي هر براي و خواهد هادي زماني هر بلكه نيست شخصي امر اين
كÇه بÇود روز آن در و مÆÇمنينند/ مÇطاع و مسلمين ه مÄا اوصيا¾, او از بعد و بايد
حالل شما بر را خوشيها و كردم تمام را نعمت شما بر امروز كه فرمود حق حضرت
فÇرض شÇخصي را دين امر كه ار كف و پسنديدم, شما براي را اسالم دين و نمودم
و وصايت امر اين و شدند مأيوس ميپنداشتند, منقرض حضرت بهرحلت نموده,
آن مشايخ و ¹اصال اثنيعشر اÄمة ميان در حضرت آن از بعد هدايت رشتة اتصال
را مطلب اين خداوند چون بود, خواهد باد Ðابداال تا و بوده مجمل ¹نياب بزرگواران
به نعمت ايام ساير و غدير عيد در كه زيبد و شايد را مÆمنين فرموده بزرگ نعمت
و دانند خدايي بزرگ ماÄدة و خوان و شمارند عيد و گيرند جشن موهبت شكرانة
در مÆمنين و ايمان وقر تا ننمايند كوتاهي جد و مال بذل از برآيد ازدست آنچه

گردد/ كساد منكرين انكار و منافقين نفاق بازار و زياد دين دشمنان نظر
رمضان مبارك ماه اعني رضوان و بركت و رحمت شهر پانزدهم كه اليوم و
ديده نور مرتبت واليت حضرت سعادت سراسر والدت با است مطابق كه است
م دو امام بتول, و مرتضي× قلب سرور و سلم, و آله و عليه اهللا صلي رسول, حضرت
است مطابق و الم, عليهالس علي, حسنبن اعني هادي مسموم مظلوم م, سو حجت و
المستغرق ايقان فلك محور و ايمان مدار قطب مبرور, مرحوم حضرت كه يومي با
عليشاه, سلطان د محم مالسلطان الحاج موالنا اهللا, سبيل في الشهيد اهللا, انوار بحار في
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حضرت خود روحاني و صلبي ولد الريبي, اشارة و غيبي امر موجب به ثراه, طاب
مولي االلباب لب و االقطاب قطب السالكين, و الفقرا¾ غوث و المسلمين  كهف
بقاÄه اهللا ادام بنورعليشاه الملقب و اهللا سبيل الي الهادي مالعلي الحاج موالنا الموالي
تÇفويض را فقرا امور و داده طريقت شاهراه به هدايت اجازة و فرموده نصب را
موهبت و كبري نعمت اين به نعم¹اللهي فقرا¾ تمام كه دارد جا نموده; جناب بهآن

دانند: مذهبي عيد گرفته جشن عÔظمي
كÇنيد آزادي سÇوسن و سرو همچو كÇÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي

اختالف)/ كمي 4555(با Ç 6 ابيات ششم, دفتر همان, /1

خطاب1 خوش چونگلستان بيزبان آب شكÇر دم هÇر بÇÇرگوييد ليك
آيينة و كنند دين بزرگان امر ¾احيا و نمايند مجمع صافيه قلوب با شكرانه به و
و نمايند صفا يكديگر با صفا تمام با بزدايند, يكديگر با كدورت زنگ از را قلوب
اèطÇالب, ع�Çبن بÇوالي¹ Òك� سمتÇÔXا نÇ م لÖنا عÇ ج الÇذي ا¡مدهللا قÇال و حال زبان به
دل از تمام و دانند حاضر نموده ياد را غاÄبين Öحاضرين و رانند زبان بر الم, عليهالس
ظليل لظ كه باشند خواستار منان واهب درگاه از ساخته شفيع را حضرت آن جان و
معرفت را ما و گرداند نزديك را ما موالي ظهور و بدارد مستدام را حضرت آن
عيوب بر را ما و فرمايد اصالح را باطن و ظاهر عيوب و فرمايد روزي بهنورانيت
صفاي و بدارد م خر و خوش را دوستان و هدايت را ما دشمنان و گرداند بينا خود

فرمايد/ عنايت باطني و ظاهر جمعيت و معنوي و صوري



مصاحبهباحضرتآقايصالحعليشاه

حÇضرت با گناباد بيدخت در شمسي 1329.8.7 تاريخ در خارجي روزنامهاي مخبر را مصاحبه اين
است/ شده ترجمه زمان همان در ايماني برادران از يكي ط توس و داده انجام ايشان

نام بفرماييد كه نمايم استدعا عالي اعالي اقدس آستان از است ممكن Ç س
چيست? هستند, پيروان و ميفرماييد راهنمايي كه را اتباعي و آنحضرت طريقة
بعد, به عليه, سالمه و اهللا صلوات مسلمين, پيغمبر رسول, حضرت زمان از Ç ج
"فÇقير" خودمان و ميخوانند "درويش" فارسي به و مينامند "صوفي" را ما مردم

(هÇيأت است مÇاللهند كÇتابتÇحقيق در بÇيروني ابÇوريحان هسÇتند مÇعتقد رأي ايÇن به كه كساني جمله از /1
تحريريه)/

خداست/1 طرف از ما چيز همه و خدا به محتاجيم ما كه معتقديم و ميگوييم
چيست? صوفي معني Ç س

كلمة آخر قسمت مانند است يوناني صوفي كلمه Áاصو هاي عد اعتقاد به Ç ج
دانشمند/ و حكيم يعني, فيلوزوف; و تÃوزوف

دارند? پيرو نفر چند حضرت آن كنم سÆال بفرماييد اجازه است ممكن Ç س
خداي طرف به ما نداريم, جمعيت و دستهبندي و نيستيم سياسي حزب ما Ç ج
ة عد ميروند, خدا راه به و ميكنند قبول را ما دعوت كه كساني و ميكنيم دعوت
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نميكنيم/ شماره را آنها
داريد? قبول را شيعه آي¹اهللاهاي و علما¾ ساير شما Ç س

ما و ميدهند مسلمانان به را ديني ظاهري احكام و آداب دستور علما¾ Ç ج
به را خدا و آسمان ملكوت و جان راه در را باطن اصالح و دل پا كيزگي دستور
و بگيرد ديگري از را خود دستور بايست كدام هر كه ميگوييم و ميدهيم پيروان
اصÇالح دسÇتور بايد آنها و ميگيريم آنها از را اسالم ظاهري قوانين و دستور ما

بگيرند/ ما از را معني و باطن
چيست? شيعيان ساير با شما تفاوت Ç س

و دستور با جز را خود پيغمبر معنوي جانشين و است شيعه سلسلة ما سلسلة Ç ج
دوازده نÇميداريÇم/ روا ميشناسد, بهتر را خود بزرگوار شا گرد كه پيغمبر اجازة
غÇيبت از بÇعد ميگويند: ديگران منتهي× قاÄليم, شيعه ساير مانند او براي جانشين
بشÇر مادامÇيكه تا عالم اول از ميگوييم: ما نيست/ بزرگان به دسترسي دوازدهم
دست به دست بايستي كه است اجازه معلم برهان و است الزم ديني معلم ميباشد,
راه و رسيد ميتوان رسيدهاند, سايرين كه مقاماتي همان به ميگوييم: ما و برسد
داخل راه ديني, معلم اطاعت و تربيت تحت در و نشده بسته خلق روي به نجات

است/ باز بشر روي ملكوت به شدن
كيست? حاضر حال در زمان امام جانشين Ç س

آنها ولي رسيده ما به ديگران از سابقين دستور كه معتقدند سالسل همة Ç ج

هستيم/ سابق از كتبي اجازه داراي كه ماييم و نيستند كتبي اجازه داراي
است? چگونه اجازه آن كيفيت Ç س

و برسد روحي مقام به و كنند تربيت شا گردي كه است آن اجازه حقيقت Ç ج

روز چهل از بعد الم, الس عليه , يحيي× حضرت كه همانطور شود, ملكوت در داخل
شÇفاهي و كÇتبي اجازة همينطور بده; توبه را مردم برو گفت: عيسي× بهحضرت

ميدهند/
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هست? پيروان دست در اجازهنامه Ç س
هست/ زمان اين در Ç ج

است? فلز يا پوست يا طومار روي در اجازهنامه Ç س
است/ زمان معمول تابع Ç ج

است? شده متداول زمان چه از رويه اين Ç س
است/ بالانقطاع زنجير دانههاي مانند و داشته ادامه آدم زمان از اجازه اين Ç ج

ميشود? في معر چگونه جانشين Ç س

رسيده/ جد و پدر از من اجازة Hفاق ت ا ولي نيست ارثي قسمت اين Ç ج
ميشود? انتخاب چطور شما جانشين Ç س

خدايي الهام با بلكه نيست خود ميل محض انتخاب و خداست با تعيين Ç ج
است/

آمد? الهام چطور كرد, انتخاب را شما جنابعالي پدر Ç س
شد, الهام نيز ايشان به بياييد, بدينجا كه آمد الهام شما دل به كه همانطور Ç ج

است/ بسيار فرق است, غيرصافي و صافي دل منتهي×
را خود تشكرات قلب صميم از هستيد, فيضبخش خيلي جنابعالي Ç تقدير

مينمايم/ تقديم
بÇا مÇا فÇرق متشكرم/ هستيد, سايرين به فهماندن فكر به كه هم شما از Ç ج

فهميد/ و كرد تحقيق بايد را چيز هر ميگوييم: ما كه است همين سايرين
داريد? اوالد چند جنابعالي Ç س

كه است آن بزرگتر و پسر هفت و دختر يك است: موجود حاال آنچه Ç ج
رفته/ بهمكه

چيست? شما بزرگ پسر و حضرتعالي خود اسم Ç س
تابنده/ سلطانحسين حاج بزرگ پسر و صالحعليشاه حسن د محم حاج Ç ج
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در شد ذ كر Âقب چنانكه آنها از تعدادي كه است زياد بسيار ايشان مكاتيب

/1358 تهران, دوم, چاپ /1

ميشود ذ كر جا اين در آنچه است/ شده چاپ صالح1 نامههاي عنوان تحت  كتابي
است/ جديد Hغالب

13ë3بهجنابآقايحاجسلطانحسينتابندهدستوراتكلياجتماعيوفقريمرقوم درتاريخ21صفر

فرمودهاند:

هو
121

زحÇمت كه ميكنم تكرار تذكر براي هم باز ولي دادهام دستور ر مكر  گرچه
حيث از البته داد/ هدر نبايد ميگذرد كه عمر و كرده ل تحم كه را دوري و غربت
نيست هم تذكار به محتاج است معلوم كه اخالق و نفس تربيت و روحي جهات

است/ خلقت نتيجه
از بعد بلكه باش ميخوانده را عرفا تذكرههاي بودن مسبوق و تشويق براي
هم Hصورت بماند, انسان ياد در مواقعي براي كه بگذار بهخاطر هم حفظ از خواندن
بÇايد آنÇهاست رفÇتار وضÇع و اÇÄمه اصحاب حاالت كه رجال كتب است/ خوب
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ميكند تأييد را عرفا مشكله مطالب كه موارد بعضي و گذاشت خاطر در و خوانده
است مشكÇل هم Hصورت كه آنها Hمخصوص عرفاني كتب كرد/ يادداشت درجايي
زود و شÇود خÇوانÇده زياد كه تذكر بهنحو درسي بهطور الدين محي كلمات امثال
حكيم س مدر ا گر حتي است/ خوب بخواني اسداهللا شيخ آقا خدمت رسد, بهآخر
بÇودند سÇابق نÇدارد; اشكÇالي دهÇد درس را عÇرفا كتب دارد مرسوم هم ديگري
خير و علوم مايه عرفان, و حكمت منبع آنها اصطالحات و عرفا¾ كلمات سين/ مدر
دقت و تدبر با ولي نشود, ترك بايد است مجيد قرآن و رسول و خدا يادگار دارين,
تأمل و خواندن را تفسيري هر بلكه و شود مطالعه تفسير در دقت با Hمخصوص و
بسيار باشد نظر در آن آيه موردي هر در كه آيات داشتن خاطر در و دارد نتيجه

است/ خوب هم باشد درنظر آن محل و سوره ا گر حتي است/ مفيد
مورد در تا بخواند و بداند انسان بايد اخالق Hمخصوص قسم هر از اخبار  كتب
تÇنها درس بهعنوان نميتوان هم را حكمت لة مفص كتب بدارد/ اظهار بتواند آن
درضمن كرد/ مطالعه طه متوس كتب ضمن در و موارد در بهمطالعه بايد كرد تمام
دولت طرف از اينكه ولو Hغالب است الزم مختصري طب كرد/ نظر هم ه كالمي  كتب
را آن نبضشناسي است, غيرمفيد و خود براي علم خود باشد/ ممنوع ديپلومه غير

شود/ مداقه و دهد تعليم باشد نبضشناس طبيب ا گر Âعم بايد
خبر با انسان كه خواند بايد ايران و اسالم تاريخ Hمخصوص معتبره تاريخهاي
قبيل از رياضيات است/ مدخل ذي و دارد را خود اثر علمي هر در تاريخ و باشد
انسان بايد جديد و قديم حساب جديد, و قديم هيأت جديد, يا قديم هندسه جغرافي
تركي ولو بداند هم ديگر زباني ا گر حتي است/ نافع شد ر ميس اندازه هر به بداند,
كه خارجه اخبار و جراÄد خواندن بود موقعي در فرصتي و وقت ا گر است, نافع

است/ خوب دنيا وضع بر اطالع و است حاضره دوره تاريخ
دقت/ و مطالعه با ولي است خواندن درس از مفيدتر علمي هر در دادن درس
ترك بايد تعليم و بهدقت ريز و درشت سطري چند روز هر ولو خط مشق نوشتن
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و بÇود مÇراقب بÇايد است, زنÇدگاني كÇمك و تمام مايه البته ه الصح حفظ نشود/
در امسÇا ك و صÇافي هÇواي و مÇلبوس و مأ كÇول در ط وسÇت حيث از Hمخصوص
زود عÇربيت مÇقدمات نكرد/ غفلت غيره و خواب و ورزش و بدني استفراغات
شد/ تارك نبايد ميشود, الزم علوم تمام و عربيه كتب تمام در و ميشود فراموش
دانسÇتن و است عÇربي و فÇارسي اشعار حفظ به انظار در امروزه معمولي ادبيت

عرفا/ مشكله اشعار Hمخصوص بود آن به بياعتنا¾ نبايد البته و شعرا¾ حاالت
انسÇان كه خواند بايد نيز اديان ساير كتب و قبيل هر از اسالم متفرقه  كتب
رفع و مواقعي براي و شود قدرشناس و بصيرت با بالنسبه خود ديانت در سالك
ضرر اهلش از پرسيدن نشود ملتفت كه كلماتي حتي است الزم اطالع هم شبهاتي
نزد اتهام عدم يكي خودشان, طرف از ايراد عدم يكي نكته: دو رعايت با ندارد,
و كفايي يا ه عيني واجبات چه است شخص اليه محتاج آنچه ه فقهي مسايل سايرين/
كه هم حفظ مطالب ساير ولي داشت حفظ بايد مكروهات و مات محر و مستحبات
احتمال صرف به پرسيد كسي ا گر و هست هميشه كتاب به مراجعه امكان نباشد

باشد/ قطع مگر داد جوابي نبايد
يدي كسب داراي انسان نشود, تحصيالت مانع كه شود فراهم خوب وسيله و
يÇا مÇتفرقه علوم نيست/ بد انسان زندگاني در نحوه و عكاسي امثال ولو باشد هم
و فكÇر ت دÇح موجب بستان و مخالط و كشكول امثال متفرقه كتب و تمرينات
و تشÇويق هÇم حÇاال و هست سابق كتب در چون هم فارسي لغات است/ خوب
لغت متشابهه الفاظ هكذا نمود/ مراجعه را الفاظ بعض و گاهي بايد ميشود ترغيب
اسÇتماع بهصرف كه نمود مراجعه بايد است يكديگر از ممتاز واقع در هم عرب
صدور شرح كه ه ادعي له مفص كتب است/ الزم الفاظ در حتي تحقيق و دقت نباشد/
صدور از كاشف باسليقه شخص براي كه مضامين دقت با ميكند تعيين را روات و
خÇوانÇدن را بÇعضي بود مقتضي حال گاهي هم ا گر و است آن عدم و معصوم از
نوشته فرنگيها كتب از ترجمه دوره اين در كه كتبي است/ خوب مناجات بهعنوان
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ا گر معرف¹النفس قيافه و ارواح مخابره و مصنوعي خواب قبيل از روحيات در شده
بخوانيد/ و گرفته است ممكن شد ديده

شود كار مانع كه رفت زياده نبايد دوستان ساير و اخوان به مراسالت ارسال در
در و كرد/ كوتاهي آن امثال و الزم تبريك يا جواب مثل لزوم اندازه از نبايد و
يÇا بÇاشد ه حاجÇم عÇنوان يÇا نÇباشد تو شخص به مربوط كه مطالب بعضي جواب
مراجعه شود ايراد مورد است ممكن كلمه يك حذف و ر تأخ و م تقد درصورت
و عا اد كه طوري نه هم فقرا¾ مراسالت در است/ تحصيل من وظيفة كه ده بهاهلش
بÇرخÇورد/ مÇوضوع اصل به كه ي بهحد فروتني نه مطالب, در باشد دارايي اظهار
باش مينوشته رفته راه اخوان به گاهي هكذا و بنويس عريضه Hغالب مشايخ خدمت

بنويس/ گاهي اقوام ساير و پسرعموها به و
بايد اشتغال همه به زمان و مورد يك در كه است اين نه است تذكر مقصود
را خود وقت بايد كه است اين براي بلكه نباشد ممكن شايد شود ر تصو كه داشت
بيهوده كه مجامع و مالقات اوقات و تفريحات وقت و تحصيلي ايام در كرد تقسيم
انشا¾اهللا و شده يادآوري ر مكر ديانتي آداب و اخالق و معاشرت و رفتار نگذرد/
و خودي ه توج محل كه شود رفتار طوري انشا¾اهللا بود/ نخواهد تأ كيد به احتياج
فقط دولت تحصيلي پروگرام به د تقي بود/ خواهد آن در دارين خير كه باشد بيگانه

بود/ جامع بايد واال است امتحان براي



بهجنابآقايحاجسلطانحسينتابندهمرقومفرمودهاند:

در كÇه حÇضرت آن فÇرمان بÇرحسب تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب
13 روز و شده دستگيري در مجاز گرديد, صادر 13ì9 الحرام ذيقعد¸ 11 تاريخ
حاج آقاي محترمشان دايي با حج زيارت براي آن از پس روز دو يعني, ذيقعده;
از نفر چند و تابنده آقاي جناب محترمه ه جد ايشان والدة و سلطانپور د محم علي
حÇركت جÇح عÇزم به ديگر شهرهاي و تهران و نيشابور و مشهد و گناباد فقراي
مكه در شمسي) 1329 سال مهرماه ل او (مطابق 13ì9 قربان عيد روز و  كردند

گرديدند/ حج انجام به موفق
اوامر و حج اعمال انجام براي لي مفص دستورات ايشان حضرت سفر آن در
چون كه فرمودند مرقوم همراهان به اجتماعي و صوري و معنوي امور به مربوط
آن ذ كر از دارد, آن غير يا فاميلي يا مالي جنبة بعضي و شخصي جنبة آنها بعض
استفاضه و استفاده آن از هم ديگران كه مختصر دستور چند فقط و شد خودداري

ميشود: ذ كر اينجا در ميكنند
حيم الر حمن الر بسماهللا

در انشا¾اهللا مهربان/ نگهبان نگهدار خداوند به را سايرين و خودت ميسپارم
بوده, امور مراقب بايد حال عين در و باشد بهخدا توكل و اتكا¾ بايد حضر و سفر
حين در و بود ه متوج Hغالب و خالص نيت با بايد عبادت سفر نمود/ حفظ را مراتب
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سير طريق و روحي مراتب با بوده, نواهي و اوامر نكات در تدبر عبادت و عمل
آداب در داشÇته, هÇمراه جÇح مÇناسك كÇتاب نمود/ درك را آن مطابقت الياهللا
چÇون نداشت/ عبارات به تقيد ه ادعي در نباشد/ معلم محتاج زياد كه شود مراجعه
جا هر در رفت, شرع در معين ميقات به بتوان كه نيست اختيار در وسيله و حركت
در بست/ احÇرام ÂبÇق نÇذر بÇهعنوان يا كرد همرنگي ميبندند احرام اج ج Ôح ساير
Hصورت اقتدا¾ افتاد, فاق ات جماعت نماز موقع ره منو مدينة مسجد و مسجدالحرام
قبيل از ميكنند منع هرچه از و بود بايد حجاز امور اوليا¾ دستورات مراقب شود/

داشت/ ه عالني در مالحظه ذلك امثال و دست و ضريح بوسيدن و دود
بÇا مÇينماييد/ سÇالم مÇدينه در و مÇن يÇاد بÇه طوافي كعبه حول در انشا¾اهللا
ابي وه االسالم شيخ و قاضي ديدن بشود ا گر باشد, محبت و آمد و رفت اميرالحاج
كه شود گرفته آنها مذهبي كتب از و است خوب دستورات دانستن و ديدن بهعنوان
نيست بد آنها كتب گرفتن و تحقيق و مالقات هم مذاهب ساير بلكه شود دقت
ع يÇتش نÇام آنجÇا شÇيعيان موذيند/ و ب متعص Hغالب مدينه مردم دارد/ نتيجه بلكه
هÇرجÇا در شÇيعهانÇد/ ظÇاهر هÇم آنجا شيعه و متعصبند كه سامره مانند شنيدهاند
قÇبور زيارت مكه در داد/ انعام بايد حرم ام خد به ميشويد شناخته كه Hمخصوص
قÇبر زيÇارت اÔحÇÔد بÇه مÇدينه در و ابÇوطالب و عبدالمطلب حضرت مانند قريش
خوب فقر سالسل رÅسا¾ مالقات و عرفا¾ قبور زيارت جا هر در و سيدالشهدا¾(ع)
و شود اعاده بدون اقتدا¾ شيعه ظاهرالصالح جماعت امام به نمازجمعه در است/
مانعي و بود موقع ا گر شود/ ذبح من بهنام گوسفند يك مني در اعاده/ با بهسايرين
باشد مختصر ولو قرآن روزها هر بشود/ اعتكافي مسجدالحرام در نكرد, آمد پيش

نشود/ ترك صيام گاهي السحاري, بيداري شود/ خوانده تدبر با



بهجنابآقايحاجسلطانحسينتابنده ع70.2 ازگرفتاريهايدنيويدرتاريخ20 دربارةشكايتفقرا¾

مرقومفرمودهاند:

هو
121

ورود از رسÇيد/ 29.10.30 نÇامه تÇابنده/ سلطانحسين حاج م مكر چشم نور
و دارم عÇرض سالم را دوستان ساير و همراهان شدم/ خوشنود سالمتي و تهران
درخÇواست و اخوان غالب شكايت از خواهانم/ خدمت و بندگي و توفيق ازدياد
Hنسبت كه گرفتاريها البته و شدم متأثر بسيار بوديد, نوشته گرفتاريها رفع و  گشايش
بر تعالي حق رحمت اينكه با كه است ما تقصيرات و قصور بهواسطه است عمومي
ما تنبيه و تنبه براي و نميگيرد زود خطاها به را بندگان و دارد سبقت او غضب
بÇيدار كه غفلتيم در غرق هم باز گرديم, ه متوج درآمده غفلت از قدري كه است
ايمان و بستگي بايد مÆمنين كه Hمخصوص نميدهيم, اعمال و حال تغيير و نشده
وظÇيفة كÇه همانطور و باشيم, عمل بعد و تعلم فكر در و آورد تأسي و تبعيت
و بهتر سايرين از دارند انتظار ما از هم مردم و است پيمان و عهد الزمه و ما خدايي
شرع ظاهر آداب كه راتي تصو به بسياري معذلك بكوشيم, عمل و علم در بيشتر
آن به عمل و تعلم و دانستن در تسامح داده قرار نفس بهانة است پوست بهجاي
هم طريقت آداب و امور در و نشود, كامل پوست بدون مغز اينكه با مينمايند
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پنداريم سرسري نداده دستورات به اهميت نموده اتكا¾ بستگي و محبت بهصرف
اطاعت در و است تبعيت و اطاعت آن الزمه محبت اينكه با ميورزيم, قصور و
امور در گذشت است/ الزم محبوب رضاي براي خود ميل از گذشتن و همت امر
و است ايمان الزمه آنها ناماليمات ل تحم و ديني برادران براي غيرمالي و مالي
يكديگر از مÆمنين افسردگي اينكه يا است/ كم ما در هم گذشت و ل تحم اين Hغالب
بيداري و ه توج و دعا در همت است/ بزرگ مانعي آخرت و دنيا امور پيشرفت در
اسÇترضاي و خÇدا بÇهياد بÇودن ه توجÇم و موظفيم كه سحرها بيداري Âاق يا شبها
و وظايف ساير داريم/ ا كتفا¾ هم دعا در قلم و زبان به بعضي مانند نداريم, برادران
تكاهل دستورات و كتب خواندن در حتي است نحوه همين به هم اعمال و حاالت
وانگذارد خود به را ما و باشد حال شامل اميدواريم كه هم خدايي لطف ميورزيم,

/(147 آية نسا¾, (سورة است كار چه شما عذاب به را خداوند باشيد, مÆمن و بوده شكرگزار ا گر /1

/1 Ö ÔrÖنآم و Ö Ôk Öرك ش Öنا ÖمÔكاب ذ× ع ب Ôاهللا ÔلعÖفي م×ا است, تنبه براي گرفتاريها پس
حال و نماييم استغفار و آييم خود به قدري كه گردد شامل توفيق اميدواريم
دامان به دست حالي چنين با و بخواهيم همت و كرده پيدا توبه و زاري و ع تضر
هر در البته و ميفرمايد/ عنايت گشايش و ميبخشد البته زنيم خدايي برگزيدگان
و اÆÇXمن�/ Çbيع و اهللا وفÇقنا بÇاشيم; شكرگزار و ديده بايد را موجوده نعمت حال

است/ الزم همه بر برادران خاطر استرضاي
مختصري پاورقي داشتند قصد سليماني آقاي قبل چندي كه صالح پند نسخه
كمياب نسخه و نشد خبري شود طبع د مجد امضا¾ از پس كه بفرستند و بنويسند
حسÇام آقاي پسر عاليي آقا ناصر قبل روز چهار اينكه جز نيست تازهاي شده/
اقوام و دوستان نيست/ معلوم قاتل هنوز يافتهاند, كوهپايه در و كشته را  كاخكي

اهللا/ وفقك عليك الم والس ميرسانند/ سالم و سالم همه



از ديگÇري ة دÇع و مÇعيناالشÇراف آقÇاي مرحÇوم كه شمسي) 1306 قمري(مطابق 1345 سال حدود در /1
جÇزÄيات فÇرموده, مÇرقوم معيناالشراف آقاي مرحوم به خطاب را فوق نامة بودند, حج سفر عازم بستگان
ذ كÇر از حÇال عÇين در و شÇده يÇادآور غÇيره و الزم داروهÇاي و حلÇم تÇهيه تÇا پول تهية و خريد از را سفر
آن نويسندة كه است آن بر دال نامه اين نكردهاند/ فروگذار حج سفر از معنوي استفادة براي دستورالعملهايي
هÇمان ايÇن و كÇند فرامÇوش را حج معنويت از ذرهاي اينكه بدون دارد درنظر را زندگاني امور جزÄيترين
حسين آقاي طرف از فوق نامه بود/ متجلي كامل بهنحو ايشان وجود در كه است باطن و ظاهر ميان جامعيت

شد/ گذاشته تحريريه هيأت دراختيار مرحوم آن فرزند بيدختي سعيدي

سعيديمرقومفرمودهاند:1 معيناالشراف بهمرحومآقايحاج

هو
121

حيم الر حمن الر اهللا بسم
و جهت هر از را شما ميسپارم او, به امر تفويض و حقتعالي بر توكل از پس
و باشد/ ناصرتان و حافظ كار و حال هر در اميدوارم و او حضرت به حال هر در
غالب ا گرچه و نماييد مواظبت و مطالعه گاهي كه نوشته را كلمه چند اين تذكر براي
در چون ولي است سفر حال به غيرمختص و عمومي ميشود توصيه كه مطالب
و بوده ه متوج بهتر است الزم است, مطيعتر نفس و بيشتر شنوايي حال مسافرت

داد/ عادت را نفس
در و ليد متحم كه را سفر ات مشق و زحمات كه باشند نكته اين ه متوج بايد البته
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پس نيست; زحمت بدون هم باز باشد, راحت در چند هر مسافر هر مسافرتي هر
بيشتر و بهتر است الهي امر امتثال و عبادت عنوان كه سفر اين در Hمخصوص بايد
كÇه حج اعمال در Hمخصوص ننموده قناعت ظاهر بهصرف و بوده اوامر مواظب
و خضوع حال با است قلبي طواف صورت صوري طواف و باطني اعمال صورت
در چون و باشيد معني با صورت تطابق و نكات ملتفت و بوده خدا بهياد و خشوع
انسالخ و انقطاع حال پناهي رسالت حضرت كالم اثر و الهي امر اثر در سفر اين
نموده بس, و حقتعالي بر ه توج و توكل هم اختيار و تكليف برحسب است هويدا
كرده, پيدا بازگشت و توبه حال آورده, نظر مد را خود اعمالي و وجودي نقايص و
وفق بر رفتار و اوامر معناي و صورت مواظبت بر حاضر را خود عمر, آينده براي
دانسته خود ميل بر م مقد را امر وجهة امور ه كلي در و نمود/ خدا اوليا¾ و خدا رضاي
تÇزلزل حÇال در البته دانست/ امر اطاعت در منحصر هم را خود آسايش بلكه و

نمود/ بايد نذري و ل متوس اوليا¾ باطن به كدورت, و خاطر
يك و نموده مالقات را فقرا جا هر در نيست/ خوب خوابيدن را بينالطلوعين
اجتماع با مصادف كه جا هر در و بشماريد اخوان زيارت را مسافرت مهم نتيجة
ترويج و تشويق هم آتيه براي و شده حاضر بشود تا است دوشنبه و جمعه ليالي
و مذا كرات در شمايند, ناظر و ه, متوج ديگري نظر به جا هر در چون و نماييد/
يگÇانگي و مÇحبت كÇمال به يكديگر با ه البت و نشود; ي تجر يا ايراد مورد رفتار
مراتب, حفظ بايد ا گرچه و ميماند/ باقي Hغالب مسافر كدورت و دوستي كه نموده
همه بود, د مقي نبايد هم اغيار نزد بلكه و خود بين ولي بشود شهرها, در Hمخصوص
باشد/ متقبل است ساخته او از هرچه كدام هر و مشغول به كاري دست يك مانند

و دستگاه يك راه بين در يكديگر با خودتان ولي را شما نمينمايم د مقي من
رأي بر را ديگري رأي و داشته را ديگري حال مالحظة هريك و باشيد خرج هم
باخبر بهتر هم از طرف آن به عتبات از Hمخصوص كند, دوام تا داريد م مقد خود

باشيد/
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صرفه و امنيت و آنها دوري و نزديك و راهها تحقيقات خودتان جا هر در
باشد كرده حج سفر كه مطمÃني شخص ا گر باشيد/ بصيرت بر Âقب كه نموده را آن
و رفت بلكه نشويد همراه ناشناخته با هيچوقت ولي است مفيد خيلي شد همراه

نكنيد/ هم زياد آمد
نÇيست مÇعتنابه كه گرفت سخت خود بر نبايد غيره و خرج و مركوب براي
است ممكن بيرويگي اندك به كه شد خارج صرفهجويي از هم نبايد و آن, تفاوت
يا داد نمايش نبايد را خود پول و اسباب اوسطها/ خ�االمور شود, پيدا تفاوت خيلي
از كرد/ دور نبايد خود از را پول هيچوقت و شود مطلع ديگري كه نمود طوري
خفيه در نه و نمود ه محاج و داشت ب تعص و اظهار زياد نه مسلك و مذهب حيث
Ô
 ÖسÔا ننمود: تعيين بود ممكن ا گر ه مهم مواقع در هم را خود حركت بود; خوف و

دار/ پنهان را خود روش و راه و مال /1

هبك/1 Öذم و كهاب ذ و كب ه ذ
كÇتاب فÇراغت اوقات در نماييد, تالوت باشد مختصري ولو روزها را قرآن

وضع Âقب كه ميكرده مذا كره Âقب هم را حج مناسك است/ نيكي اشتغال هم مثنوي

براي غيره و تجارتي توصية تهران و مشهد از باشيد/ بصيرت بر و ملتفت را اعمال
طرف و خود بين نشاني عليحده كدام هر جا هر در و گرفته هند و مصر و شام
نÇزديك شهرهاي از باشد/ بايد عالمت نشد, الزم ا گر تلگرافي برات كه  گذاشته
كاغذ چون و نباشند متوحش دنباله كه باشد همه خط است ممكن تا و بنويسيد  كاغذ
كاري و مطلبي ا گر و باشد عمومي رسمي كاغذ بخوانند, ميخواهند همه را مسافر

است/ شمسي) 1319 سال به (متوفي السلطان ق مصد لي تفض غالمرضاخان آقاي ايشان حضرت مقصود /2

لي2/ تفض بهعنوان كنيد تلگراف دور شهرهاي از و شود/ نوشته عليحده ورقه بود,
و انگليسي به هند از كرد, تلگراف بايد عربي به شامات و حجاز و عرب عراق از
نموديد امضا¾ د محم Âمث بگذاريد, رمز را امضا¾ صرفه و آساني براي است ممكن
هم من براي و داشته هريك را رمز صورت و هكذا/ و باشد شما نفر پنج از عبارت
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و شود برداشته عكس تهران در ا گر و بدهيد/ هم السلطان ق مصد آقاي به بفرستيد,
در بايستي ا گر و گرفت تذكره بايد تهران در و نيست/ بد داريد, ارسال ورقه چند
ديگران و اقوامشان براي توصيه علي د محم سيد حاج از شود, گرفته  كرمانشاهان
خا ك شدن داخل در كه مراجعت در حتي باشد بايد جا همه تذكره و شود,  گرفته
بÇهدرد است مÇمكن هم باز بعدها براي ميدهند, مسافر به را ورقه نصف ايران,

بخورد/
از و نيست/ بد شناختن با نماييد, مالقات را تقليد مرجع نفر چند عتبات در
انسب كدام هر تحقيق از بعد دريا راه از يا شام راه از مدينه بهطرف عرب عراق
بÇاشد, آن قÇلت بÇا يا سواري شتر بدون كه راهي هر بينالحرمين ميرويد/ بود,
بعد كه است بهتر باشد, حج اعمال از قبل مدينه زيارت هرحال به است/ آسودهتر
اهÇالي ولي بÇاذوقند قدري مكه مردمان شويد; وطن عازم يكسره حج فراغت از

لجوج/ و متعصبند خيلي مدينه

باشد/ شام و مدينه اهل ميقات كه ره منو مدينة ميلي شش بر موضعي /1

شام, راه ميقات و ذوالحليفه1 مدينه, راه از ميقات , حج عمرة بستن احرام براي

است/ شام اهل ميقات كه مدينه و مكه ميان است جايي /2
/ حج در است يمن اهل ميقات آن و معظمه مكه از منزل دو بر است كوهي /3

است/ طايف و يمن مردم ميقات كه عرفات بر مشرف است كوهي /4

عÇراق, راه از و المÇنازلانÇد4 قرن طايف, راه از و ,3 Öمل Öمل ي يمن, راه از و حفه2, Ôج
عمره براي است/ مكه خود ه, ذيحج هشتم در حج خود ميقات و است عقيق وادي
قول بر چون واال ميبنديد احرام ميقات در رفتيد, راهها اين از ا گر ه مك به ورود و

بندند/ احرام نذر به Âقب نيست; اعتماد نيستند, مسلمان Hغالب كه سفاين كاپيتان 
آفتاب از سر نخوردن صدمه براي و مستحب ذيقعده ل او از سر موي  گذاشتن
ا گر است/ مطمÃنتر و ارزانتر شود, حركت هند يا شام حمل با ا گر است/ نافع هم
با كرده تحقيقات ل او ببنديد, كنترات حملدار با بوديد مجبور كه بود طوري وضع
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طرف از كه قافله رÄيس مÔهر به نوشته بسته, كنترات رفتارترند خوش Hنسبت كدام هر
بهطرف كه فرمودهاند تعيين طواف حال در برسانيد/ ميشود, معين حجاز سلطان
بعضي نباشد, برعكس يعني, افتد, چپ دست در خانه در كه بگردند راست دست
دست مÇحاذي خانه كه رفت راه كج بايد اسمعيل حجر برابر در كه كردهاند دقت

است/ حواسپرتي بلكه نيست الزم دقت اين و باشد چپ
آنها نماز صورت مبادا كه ميگيرند نايب سين مقد بعضي نسا¾ طواف نماز در
ه كلي تصحيح بلكه نيست روا هيچكدام و ميخوانند جماعت به Âاق يا نباشد صحيح
امر/ و آمر عظمت به نظر و قلب حضور و ه توج حال و است الزم خود نمازهاي
كه: باشند ملتفت ولي است خوب نماز ركعت چند خواندن و خانه درون به رفتن
آلوده خÇراب دير اين زتو نگردد تا شستوشوييدهوانگهبهخرابÇاتخرام

باشد معلوم بايد ف مطو و كيست شما ف مطو ميپرسند ه جد به ورود در ل او و
سه نفر هر Hاسم اج حج از و مينمايد/ منزل ه تهي و ميدهند اطالع آنها كارگزاران و
مختار سيد ا گر ف مطو ميگيرند/ دخل چقدر نيست معلوم رسمي ولي قران چهار
فقرا¾ از كه صفا فوق ابوقبيس جبل سا كن كابلي حيدر د سي حاج كه نماييد معين
كه ميگرفتند چيزي مطوفي نام به هم مدينه در است/ اولي× اوست, كسان از است
است, مرسوم هم حاال ا گر كرد تحقيق بايد است/ نموده برقرار شاه ناصرالدين  گويا

نكشد/ افتضاح به اج حج بعضي مانند كه پرداخت مطالبه موقع در گفتگو بدون
مدينه در و ابوطالب زيارت و پيغمبر خانه به ه مك در و ا حو زيارت به ه جد در
بÇهنام ولو حÇمزه زيÇارت بÇه د ÔحÔا و سيدالشهدا¾ حضرت خانه و بقيع زيارت به
دل در و آهسته بهطور است ممكن را سالم نباشند مانع ا گر رفت/ بايد سياحت
خيلي ميگويند, مسكين و فقير كه درويش نام Hسابق نمود/ همت استمداد و  گفت
شود تحقيق موضوع اين به نسبت ابيها وه وضع از Âفع صفحات/ آن در بود محترم

نيست/ بد شد, مالقاتي آنها بزرگان بعض با بودند نزديك ا گر و
بينالنهرين و تهران در باشد/ داشته تفاوت بايد سابق با حاال آنجا رواج پول
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ندارد, حسني كاغذي پول ه, كلي در و ببريد/ است, رايج كه پولي هر و شود تحقيق
است/ مطمÃنتر و راحتتر طال

و خود حة الص حفظ ولي نماييد مراجعت و رفته سالمتي به اميدوارم ا گرچه و
يا است غذا ناسازگاري و معده امراض, غالب ماية داشت; منظور بايد را ديگران

معده/ در غذا فساد هضم, سو¾ /1

ا گÇر و بÇايد; نكÇردن تخمه1 مواظبت و غذا ترتيب در زكام/ و خارج از هوا اثر

غÇذا كردن ر معط بهمنظور دانههايش از ميباشد/ موسوم سبز زيرة نام به كه زيره گونهاي كراويا يا كراويه /2
ميشود/ استفاده

هÇرگونه و كرد/ امسا كي و خورد مختصري كرابيه2 يا شيرين جوش شد احساس
و احÇتراز ات نيÇلب و تÇرشي از بÇود هم زكامي اثر نيست/ مناسب سفر در غذايي
شد, Âمث گز شب احساس درجايي Hاحيان ا گر خورد/ بايد كمتر هم چربي و شيريني

است/ سم ضد كه است معجوني نام /3

يك روزي مثروديسطوس3 روز چند و نخورند شيريني و ماليده ر مكر آمونيا ك
تنقيه ا گر Hخصوص است/ نافع ي سم هر براي مثرود كه خورد نخود نيم الي نخود
و مÇينمايد خنثي را سم اثر هم او كه كلسنه منيزي با بود, حار مزاج ا گر و شود

است/ مثقال دو تا نخود شش از خورا كش
Hمخصوص نيست خوب سفر در زياد گوشت خورد, غذا نبايد هم جايي هر در
آب تغيير براي ميشود/ پيدا اسهال حال كه مكه در Hخصوص است بد گرم هواي در
آب ا گر و شود خورده غذا ل او آن, از هم كمي و باشد سفره در پياز Hغالب بايد هوا و
نان و آب است/ مفيد بخورند آن غير يا چاي در و باشد بعد منزل در منزلي هر
نÇبايد سفره ميخورد, بهدرد آخر ولي است سنگيني بار ولو داشت بايد هميشه
هر روي خا كشير ه كف يك خوردن بهتر غذا, ترش براي بيآب/ كوزه و باشد خالي
عرق موقع و فرصت ا گر سوم روز و پرهيز دوم و ل او روز در زكام اما است; غذا
و كÇرد قسÇمت چÇهار را نخود دو نبود موقع ا گر و خورد آسپرين نخود دو بود
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ذيل دواهاي مسافر Hاحتياط پس خورد/ Hمتدرج ساعت دو به ساعت دو بهفاصلة
آسÇپرين, مÇيوه, نمك شيرين, جوش خا كشير, ه, كرابي است: خوب باشد داشته
ا گر و است/ مضر خوردن دوا شخص, نشود ناچار تا ولي منيزي/ مثرود, امانيا ك,
و گوشت ندارد/ عيب تبريد و تليين ل او در بود, هوا ن تعف آثار محلي در Hاحيان
نافع كنده پوست عدس Hخصوص بÔقÔول و سبزيجات غذا در و است مضر شيريني

ميرود/ به كار طب در و تلخ طعمش ميخوابد, زمين روي كه ف مجو ساقة داراي است گياهي /1

و پياز و سپند و نارنج بوي و مرجان و د زمر و عقربي رونج1 د داشتن همراه است/
استشفا و ل توس بود كسالتي Hاحيان ا گر و است/ خوب شد يك هر سيب و نعناع

/(82 آية سرا, اء (سورة ميكنيم نازل را قرآن اين و /2

بنماييد/ 2 آن ÖرÔقÖال ن م Ôل Ù Ò� Ôن و آية و حمد سورة Âمث قرآن بهآيات
نخواهد پيدا لزوم هم بعضي و مسبوقيد خودتان را مطالب اين بعض ا گرچه و

نمودم/ اشاره باشد, مختصري زادالمسافر Hنسبت خواستم ولي  كرد
در Hتقريب دنيا اجناس تمام ولي ندارد چيزي آنجا خود از مكه در ا گرچه و

بÇرده عÇفونيبÇه كÇار امÇراض و عÇصبي دردهÇاي تÇداوي در سنتي طب در كه آبي) (سگ بيدستر بيضة /3
ميشود/

و ستر3 بيد دÖن Ôج و ساييده سنگ سرمه قدري كدام هر ا گر آنجا در هست/ آنجا

طÇبي اسÇتفادة كه ميباشند صمغي مادة محتوي گياه اين اعضاي كوچك سفيد گلهاي داراي است گياهي /4
دارد/

موميايي قوطي چند ميشود/ الزم نيست, بد بگيريد بلسان4 روغن و زرد موميايي
سياه ا گرچه و ميطلبند خيلي اينجا در كه شود گرفته من براي هم بلسان قدري و
عÇوض سÇاله هÇر كÇعبه خانه پوش ميسازند/ مصنوعي Hغالب ولي است اصل آن
از قبل بخريد داشتيد بنا ا گر تسبيح ميخرند/ است مرسوم ميفروشند, و ميكنند

خريد/ است ممكن ارزانتر ه جد در اعمال
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والمعين الموفق هو و حيم الر حمن الر اهللا بسم
مبرور مرحوم كه دستوريهاي ورقة از آن مطالب اغلب كه است دستوري اين
شده اقتباس بودند, داشته مرقوم اصفهان توقف اوقات در فقير براي طابثراه آقا
موفق خداوند كه اميد شده, مزيد است چشم نور آن شخص تكاليف كه را آنچه و

بدارد/
خطابياتش تا كرده تأمل و خوانده دقت با مرتبه يك هفتهاي را ورقه اين :Á او
را سحر باشد اين زندگاني ترتيب ننمايي/ فراموش آن نكات و نصايح از و مفهوم
فكر و ذ كر چه ده قرار عبادت براي نماز از بعد تا و بيدار صادق صبح طلوع از Âاق
و افتتاح و صباح و كميل دعا¾ و اديه سج كامله صحيفة ادعية بهتر و دعا با يا فقط
شد, مقتضي حالت ا گر موقع در هم عرفه ¾دعا و عاشورا¾ زيارت و ابوحمزه دعا¾
اال و شود انسان حال آن معاني انشا¾اهللا كه نمود اجتهاد بايد لكن بخواني, مأذوني

بخوان/ باشد حزب يك ولو روزه هر قرآن نما/ مالمت را نفس Âاق
نما منظور را حق رضاي و باش بودن خوب ملتفت اقوال و افعال در تواني تا
سن و جواني گرچه حال/ كل عند است حق نهي و امر تذكر ذ كر, مراتب اعلي×  كه
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جواني مرگ كه كرد تفكر بايد داري كمتر بحمداهللا جواني حال ولي دارد اقتضاÄاتي
را چيزي نيست ثبات عمر بر برسد, اجل دارد امكان آني هر و نميشناسد پيري و
آسايش شاهراه و عبادات اعظم از خلق با تحبب بهتر/ ل او از انداخت بايد آخر  كه
را او بدي و بگوي را او حسن جهت شود كه هركس ذ كر است/ خلق با زيست و
هركس نگو, بد تو باشد, باطل مدعي و دين دشمن ولو باشد, دشمن ولو كن  كتمان
تواضع و برادري و محبت به برادران با معاشرت باب در ميفهمد/ خود باشد فهيم
كه بود ملتفت و نمود باور نبايد نفس پيش نمودند كه احترام مالحظه آنها باش/
از افÇزود/ است وجÇهه آن بÇروز مÇزيد كÇه تواضع بر و است ديگر وجهة براي
د تقي د/ تقي نه و باشد مدامي كه كوچكي نه سايرين با نما, كوچكي Hعموم مأذونين
و HلبÇق بدار حرمت را جهت يك تمحب با سابق فقرا¾ است/ بد طرف دو هر به
و حسÇابي درست و رفÇتاري درست بÇه مÇردم نÇوع بÇا و داشتن محترم را اعيان
و گÇرمتر صوري نزديكان سلوك از اخوان بايد و نما/ رفتار نيازردن و بيطرفي
و ايراد و فقرا¾ در ريب و عمل خرابي اسباب آنكه نه شوند, عقيدهتر خوش اغيار
را عموم حال اصالح و اميدوارم نورچشم آن به انشا¾اهللا و شود/ نادرويشها عناد

خواهانم/
و دارد خودت بدن به ضرر بلكه نيستم راضي من آنكه نه نكن, استعمال دود
را بÇنيه و دانست را جواني قدر بايد و ميگذرد كار از كار ضرر به التفات از بعد
و بدن ورزش و حركت و ا كل ط توس و قلت و دود به ابتال¾ عدم و چايي بهتقليل
كه داشت قضا به راضي را خود بهتأمل و نمود حفظ بدن ليه او مواد استفراغ تقليل
نÇه كÇني, متعه هرگز مبادا و هست/ نيز بدن صحت موجب كه باشد راحت خيال
است, بÇاعث را امÇراض اغلب لكن ندارم شرعي منع و نيست حالل Hشرع آنكه
ا گر و ميشود عنوان نفس بد شخص و دارد وهن و بنما/ باب اين در را ظ تحف  كمال
افعال و اقوال كلية در است/ فاميلي اختالف و داÄمي گرفتاري اسباب شود هم اوالد
و چنين فالنجا در او بگويد: نتواند بعد كسي باشد; بعد اعتبار كه كن برداشت چنان
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بود/ چنان
حاجي آقاي از گاهي هم اوقات ساير و اعياد باش/ داشته تمجيد علما¾ نوع از

از خراساني مال كاظم آخوند مرحوم فرزند به مطلق بهطور خراسان در زمان آن در "آقازاده" عنوان گرچه /1
شÇده نÇوشته سÇبزوار به نامه زيرا نيست وي مراد, اينجا در Hممسل ولي ميشد اطالق خراسان مهم مراجع
چÇنين نÇيز سÇني تناسب است/ سبزواري حسن ميرزا حاج مرحوم آقازادة منظور كه ميرسد بهنظر و است

ميكند/ اقتضا

بگÇو: نÇزني, مذهبي حرف بنما/ خصوصيت آقازاده1 با و بنما ديدن حسن ميرزا
Hرسم هم شارب نيست, هم مخالفتي ميدانيم, خوب و مجاز علماي را خود بزرگان
نشوي مجادله و سخن طرف ب طال با و است/ مستحب نيست تشريعي نميگذاريم
تغالب هم آن خودت, درس در مگر كن سكوت است, بحث بنا¾ ديدي كه همان
باشد/ اعيان و آقازادهها با رفاقتت باشد/ جمعه روزهاي فقرا¾ به آمد و رفت نباشد/
بروي آنها اتاق به ا گر بدار, حرمت آمدند, اتاقت به آنها خود ا گر هم ب طال ساير
احترام كه كمكم خودشان نكني بزرگي طلبهاي بر تو باشد طوري محترم و عبوري
ا گر باشد, محبت صرف خود خادم با نمود/ خواهند احترام ديدند تو از را مردم
تا كن سكوت و مياور چيزي زبان به سايرين يا خادم با چه شدي ر متغي وقتي يك
زودتر رفيق كه برو باش نميگفته و بگو ماليمت به وقت آن نشيند, فرو غضب
و ميمانند عمر همه در باشند محبت به هم با ا گر سفر هم و معاشر و ميشود دشمن
خود روي به و اغماض دنيا, و دين براي زندگانيها همه آسانتر آن/ عكس هكذا

است/ نمودن ملتفت Âعم و نياوردن
درس از است بهتر دادن درس كه بده هم درس و كن پيدا شا گرد حتياالمكان
باش, داشته اصول از يكي فقه, از درس يك باشد/ شا گرد با رعايت به ولو خواندن
و نجوم و هيأت تعطيل ايام در حكمت, و كالم از شد كه تمام و منطق از هم يكي
بيت ده كن, كتابت بيت شصت پنجاه هم روزي هر بخوان/ را آنها امثال و هندسه
هر براي و سعي/ با ريز كتابت بيت سي مشق, بيت بيست كتيبهداري, درشت قلم
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فÇخر كÇه باش تفهيم پي در ميدادي درس ا گر و باش داشته معين وقت  كارت
روضه مجلس مدرسه, در ا گر باش/ ميكرده مطالعه Hحكم را درس و است مدرس
و نÇنشين لوده و هÇرزه اشخاص با و نباشي آنها از خارج كه شو حاضر شد برپا
بهقلم هرزه و بدنام كه مكن باشد خلوت در ولو لودگي شوخيهاي و زشت حرفهاي
تÇقيد عدم عين در و جنسها همان نزد در حتي ميشوي سنگ سبك و ميروي
و غيرحرمت تكبر, و داشت بايد را خود حرمت خود, و داشت سبك نبايد را خود
سÇخن GدÇاب و لودگÇي نÇه و اظهاردار خشكي نه است, فطرت غيرپستي تواضع,
هر دخيل باش/ نداشته خارجي قضاياي و آن و اين به كار نزن, دين و غيردرس
را حرف به/ خاموشي است خوش سخن هرچند نشوي, نباشد تو به راجع كه سخن
دوست, ا گر كه نوشت و گفت بايد چنان و بگو و كن مالحظه را آن پس و پيش
و كÇن فÇرض دشÇمن هم را معاشر بلكه نباشد آن در خطري باشد يا شود دشمن
و دوست جاي چه كن رفتار دوستوار هم دشمن با ظاهر در ا گرچه نما محكمكاري
دخÇيل نشود تمام تا كسي سخن بين در مجلس در و مده/ دست از را احتياط اما

باشد/ الزم خيلي مگر مشو سخن
و كن مهرباني آمد كه هر گناباد از بخواب/ ساعت هشت الي هفت شبانهروزي
را هÇركس بگÇير, وعÇده و بطلب واال نما ديدن همراهان با است ديدن اهل ا گر
كسبه با كن/ دعوت آنها ديدن به را ب طال از بعضي بهمناسبت بلكه خود بهدرجة
باش سنگين بازار در و اتاق/ به آوردن و قبض به مگر نشو بستانه حساب طرف
باشد دلها در عاقليت و بيآزاري و تدين و سنگيني و وقار عنوان كه جا همه يعني
نداشته احدي به كار كار و آقازادگي/ جواني و پستفطرتي و هرزگي و بچگي نه
كن قناعت بشود هرچه مخارج باب در اما باشد/ بحث و درس كارت صرف باش
خرج لكن كن قناعت نميبيند كسي كه را خودتان خرج آيد, بد نظرها به چنانچه نه
Âمث عيد روز يا رفيقانه آمد و رفت يا آنجا, بيايد غريبي كه گاهي مثل مردم ميان
امÇور ايÇنگونه در و دارنÇد لÃامت يا ميگذرانند چگونه بگويند: كه نباشد طوري
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مرتب سفره و سروصورتي بيايد خواهد شما غذاي در كسي وقتي و باش/ آقازاده
بشود آنها به كه محبتي اندك به و ندارند كالشي به عادت كه را ب طال بعضي و  كن
گاهي درست شا گرد به و بنما خوردن تعارف گاهي ميدارند دوستي و آمد و رفت

باش/ ميداده دستي غيرمستقيم چيزي گاهي بلكه نما خوردن تعارف
شود افسردگي اسباب كه شود طوري مگر مرو حتياالمكان اغيار مهماني در
مالحظه با خيلي رفتي كه وقتي و باشند/ رفقا¾ و ب طال آقازادگان يا باشد اضطرار و
از و نيست خوشنما كه نرو بيشتر بار دو يكي هفتهاي هم فقرا¾ بهمهماني و باش
حواله شا گردان به بدهند, خواهند مدرسه از ي حق وقتي ا گر و ميماني/ باز هم درس
را خود كن, خرجها هم با ايثار و گذشت و اغماض نكن/ نظرتنگي رفيقها با ده,
داشته رسيدگي خودت را مخارجت و حسابت نباشد/ تجاوز قسمت از نخواهي تنها
خودت مÔهر و قبض به چيز همه شوي/ طرف و آيد بد را كسي بهطوريكه نه باش

باش/ كار محكم اتكال, عين در و باشد
ملتفت خود و نيست اليه محتاج چشم نور آن براي مطالب اين از بعضي  گرچه
است نما تكرار هم مطالب بعضي و شد نوشته تذكار محض هم باز ولي متصفي, و

نيست/ مضر هم تكرار اهتمام ت شد مواقع در ولي
اطÇالع مÇن بÇه بÇاشد تÇازهاي و باش مينوشته كاغذ Âاق مرتبه يك هفتهاي
ايÇن از صورتي بخواهد, ا گر هم د عليمحم ميرزا حجي نورچشمي باش/ ميداده
نبودي ملتفت كه شد مذا كرهاي يا بود مشكل مطلبي ا گر بردارد/ خود براي ورقه
اسÃل و مهربان; خداوند به را شما سپردم نيست/ مطلبي زياده كن/ سÆال و بنويس

انشا¾اهللا/ االمور, |bيع لكم التوفيق�و اهللا



بهآقايحاجميرزايوسفحاÄري(ارشادعلي)مرقومفرمودهاند: 13êì سال ه ششمذيالحج درتاريخ

هو
121

ايدك و قلبك ر نو و اهللا وفقك عليك سالم
رضا و تسليم حال خداوند كه اميد رسيد, ال شو سلخ مرقومة ميشود: عرض
نÇعيم بÇه دنÇيا در و حÇاصل خالصي طبيعت سجن گرفتاري از كه فرمايد عنايت
همهجا در زمانه وضع و يكديگر به نزديك Hغالب دنيا مردم شويم/ واصل آخرت
همة خداوند بزرگيست, رياضت و مشكل خلق ميان در ايمان حفظ و نموده تغيير
خÇواهÇانم/ تÇوفيق و عÇرض سالم آنجا اخوان خدمت بدارد/ محفوظ را مÆمنين
زياد باران سال ل او گناباد برسانيد/ فقرا¾ مصارف به است جوف در فطريه صورت
ترقي به رو غله و قطع باران نوروز, به ماه يك از نمودهاند, زياد ديم بذر مردم شد,
آب صبحي ذق نوزدهم در متوحشند/ و نگران آينده باب از هم مردم و  گذاشت
عصر ولي شد جاري باال صحن روي بر سيل آب كمك و توسط صالحآباد قنات
مشÇغول كه نمود خرابي مسدود افتاده, آن مادرة نزديك در باال در زيادي سيل
مينمودهاند/ مالطفت اظهار ولي نيستند اخوان از كرمان والي نصيراهللا آقاي  كارند/
هم طبسي حسن سيد آقاي داريد/ ابالغ مرا سالم نوشتيد, كاغذي ا گر يا مالقات در
خÇان رحÇمتاهللا دارنÇد/ دوسÇتي اظهار هم ايشان برسانيد/ سالم عدليهاند, در  كه
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عالي قاليباف بنويسيد/ رسيد نوشتم, حساب در فرستاد, شما نذر تومان ده شيباني
ل تنز زياد است ماه سه دو خراسان در فرستاد/ خواهيد شد ا گر ط متوس نيست الزم

است/  كرده
صبية باالخره عيال, فوت و كوچك طفل بهواسطة عمادالدين شيخ حاج آقاي
شيخ حاج آقاي گرفتند/ است, ماليه در مشهد در حاال كه جويني, خان حبيباهللا
بشود ا گر اوقات اين نوشتهام نمودهاند/ مراجعت رفته, رشت به روزه سه دو عبداهللا
خدمت نمودهاند/ آنجا از طلب اظهار جمعي نمايند توقف رفته, رشت به د مجد

الم/ والس نيست, مطلبي زياده رسانند/ سالم اخوان آقايان آنجا اخوان عموم



بيدگليكاشانيمرقومفرمودهاند: بهمرحوماربابعلي

هو
121

13ê3 . 2 ع 2
البته بوديد, نموده روزگار از شكايت رسيد/ برادر آن مكتوب ميشود: عرض
و تسليم حال ا گر ننمايد/ اعتنا و دردهد واردات تمام به تن سالك بايد فقر راه در
دعÇا مÇنافي تسÇليم حÇال ولي ميفرمايد اصالح هم را ظاهر Hغالب آيد پيش رضا
اهللا وفقك عليك الم والس خواست/ هم دارين عافيت بايد تعالي حق از هماره نيست/

قلبك/ ر نو و

هو
121

ìì محرم 21
منتقم بوديد/ نوشته اشرار هرزگي از رسيد/ 8 . 29 و 2ê نامه ميشود: عرض
نشÇود, پيدا استحقاق تا البته است/ آنها فكر به فقرا¾ كارساز و كمين در حقيقي
البته ميخواهد/ تشخيص را نادان بد بچههاي ولي نياورد فراهم ما تأديب وسيله
نشود پيدا دوÄيت عنوان كه نمايند رفتار متانت و صبر و صحت و تدبر با بايد فقرا¾
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و رسانم سالم را اخوان رسيد, حساب صورت ميرسند/ خود مجازات به هرزهها و
اهللا/ وفقك عليك الم والس خواهانم/ طاعت و محب ازدياد

هو
121

ì7 محرم 27
با باشيد موفق اميدوارم قلبك, ر نو و اهللا وفقك رسيد/ 8.2ë نامه ميشود: عرض
بÇاشيد/ مشÇغول است خÇيرات تÇمام سÇرچشÇمة كÇه خدا ياد به نيازمندي و شوق
نÇزديك بسÇتگان را خود كه ما رسانم/ سالم را اخوان ساير و Hتمام را آقازادگان
داشته خدايي نواهي و اوامر مراقبت بايد سايرين از بيشتر و بهتر ميدانيم مولي

الم/ والس رسيد, خواهد مشهد حوالة باشيم/

هو
121

و فضل به ما همه بر خداوند اميدوارم رسيد/ برادر آن مرقومة ميشود: عرض
باشد, ديني خطري نكرده خداي ا گر و وانگذارد خود به و فرمايد معامله خود  كرم
جوف در فطريه صورت دارد/ محفوظ مرگ دم را ايمان و ايمان نه خورد جان به
بÇه سÇرسپارد هÇرجÇا به است/ سرسپردن و ايمان فطرت يادداشت فطريه است/
حاضر بلد در چه بلد, به راجع مستحقين به بايد شخص يك برساند/ بايد همانجا
براي است جوف در ورقه برساند/ داند, مستحق هر به يا باشد بلد خارج در يا باشد
بÇرسانيد, هست, الحكÇما ضÇيا¾ بÇراي كÇاغذي بÇرسانيد/ زود شÇيخ حÇاج آقÇاي

الم/ والس



539 مكاتيب

صالحيمرقومفرمودهاند: بهآقاي

هو
121

ëë رجب 17
با فكر و ذ كر و ه توج حال خداوند رسيد/ برادر آن مكتوب ميشود: عرض
شيطان با جهاد ذ كر, و خدا ياد دهد/ انس خود ياد به و فرمايد كرم محبت و شوق
خوب خواب, حال ه توج بين در نمود/ دفع حربه همان به و كوشيد بايد البته است

رسانند/ سالم برادران دارد/ ذا كر حكم هم خواب در خدا ياد به خواب و است
اهللا وفقك و عليك الم والس

درگÇذشت مÇناسبت بÇه مÇمتحني آقÇاي كÇه تسليتي به پاسخ در ايشان حضرت كه است جوابي فوق نامة /1
فرمودهاند/ مرقوم بودند, نوشته تابنده هادي آقاي مرحوم ايشان فرزند

بهحاجآقايممتحنيمرقومفرمودهاند:1

هو
121

ì9 ال شو 18
هر از مÆلمه قضية قلبك/ ر نو و اهللا وفقك رسيد, ال شو ì نامة ميشود: عرض
جسمي و فكري لطمة و دارد افسرده و خسته نيز را فقير و است حزنآور جهت
پسندم بود; رضا و شكيبا بايد قضا¾ و خدايي خواست وجهة از ولي آورده وارد
اين مورد در البته رسانم/ سالم را اخوان راجعون/ اليه انا و هللا انا پسندد, جانان را آنچه
تÇدارك آنÇها مÇحبت ازديÇاد و ه توج اميدوارم دارند/ مغفرت طلب و دعا جوان

الم/ والس بنمايد, دل شكستگي
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بهآقايعبدالصالحجواهريانمرقومفرمودهاند:

هو
121

137ê محرم 3
نÇظر ايÇنكه بÇا قÇلبك/ ر وÇن و اهللا وفقك رسيد, برادر آن نامه ميشود: عرض
تÇابش مÇانع كه بكوشند بايد ولي هست مÆمنين تمام حال شامل خداوند رحمت
كÇه ننمايند ر تصو خود قابليت از هم را عنايت و نظر آن و شود برطرف آفتاب

آوردهايÇد ايÇمان كÇه كسÇاني اي ن×ا: ÖرÔظÖان قÔولÔوا و ن×ا اع ر× تقÔولÔوا ال× ا×منÔوا نâالَّذي ايÇها ي×ا شÇريفة آيه به است اشاره /1
/(104 آية بقره, (سورة باش) ما (ناظر انظرنا بگوييد: بلكه كن) رعايت را راعنا(ما مگوييد:

است/ نÇيازمندي "انظرنا"1 ولي دارد خودبيني كه باشند گفته "راعنا" حال برحسب
ت دÇش بÇا نÇابغه كتاب قبوض و پرداختي وجه و درويش آقا احمد نامه موضوع
عÇدم بÇراي جÇواب ولي نÇوشتهام, رسيد ميكنم ر تصو و هست يادم  كمحافظگي

عليك/ الم والس شده, ا كتفا شفاهي مذا كره به شايد فرصت

دهاشمموسويانسا كنقوچانمرقومفرمودهاند: سي بهآقاي

هو
121

8ë . ع1 . 18
هم قبض نميماند, باقي حال يك بر مÆمن رسيد/ ê.20 نامه ميشود: عرض
را خÇود شÇدة گÇم بÇوده سابق حال ه متوج بايد است/ بسط حال از قدرداني براي

/(87 آية انبيا¾, (سورة هستم ستمكاران از من و هستي منزه تو نيست, تو جز خدايي هيچ /2

و بÇود 2 Ò â� ßXا×الظ ن م ÔتÖنÔك â Øæ ا كان بÖح× Ôس تÖÇن ا ×الا ل×ه ا ال× متذكر زبان و دل به و خواست
اهللا/ وفقك عليك الم والس دارم, عرض سالم اخوان خدمت نمود, استغفار



قÇصار  كلمÇات
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 كلماتقصار

كيمند ابراهيم حاج آقاي نوشتة

با چوپان افتد, جدا رمه از گوسفندي <ا گر فرمودند: چنين مطلبي بيان در Ç 1
ميكند سعي سنگ و چوبدستي پرتاب با بازنگشت, ا گر ميخواند/ گله به را او صدا
بيفايده او كوشش ا گر ميدود, او پي در و ميكند دنبال را او سپس بازگرداند/ را او
و كوه در را گله گوسفندي خاطر براي چوپان بازنگشت, و نرسيد جايي به و ماند

وانميگذارد/> خود به و نميكند رها نگهبان بدون بيابان
و روحÇي علو و پيامبران اصحاب و مشايخ بعض ندرت به ارتداد از سپس

فرمودند/ سخن انبيا¾ دعوت و اوليا¾ سعي و ارتداد چگونگي و گمراهي علت
كه فرمودند فرمايشاتي بود, شده صحبتي اجازه به راجع حضورشان گويا Ç 2
آماده اجازه گيرنده Âقب يا ميشود داده اجازهاي هر كس هر <به بود: اين مفهومش
گفته ميآيد نويسنده نظر به ميگردد/> عطا او به اجازه صدور موقع يا و  گرديده

مولوي:
اوست داد قÇابليت شرط بلكه نيست شرط قابليت را حق داد

مÇرقوم شÇدم, نگÇار عÇريضه ديگÇر سÇالسل و قÇح اهل با مراوده براي Ç 3
بگزاريد/> نماز ركعت دو و بپاشيد آب برويد, هم كليسا <در فرمودند:

تكÇرار و اسÇتناد سÇعدي مÇعروف شÇعر به شخصي حضورشان در وقتي Ç ê
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ميكرد:
بÇاز دهÇد بÇيابانت در ايÇزد انداز كه دجله در و ميكن نيكي تو

همين/ انداز" دجله در و ميكن نيكي "تو فرمودند: ايشان
تكرارها آن مقابل در شعر بيت نيم تكرار يكبار و سادگي اين به كه ميبينيم
بÇا شايد كه ميكند ايجاد نيكي كيفيت به توجه براي طوفاني چه شنونده روح در
داد انجام پاداش منظور به نبايد را نيكي كه نگردد ر ميس تعلم و تعليم و مطالعه سالها

خواستن/> او از چيزي يا و خواستن را او بين است <فرق فرمودند: و
<نهايت فرمودند: سجده دربارة ميفرمودند, ذ كر را نماز اركان مجلس, در Ç ë

است/> ديدن يكسان خا ك با را خود و خشوع و خضوع
تشÇريف روحاالمين آقا دعلي سي مرحوم منزل در كه 1337 زمستان در Ç ì
صحبت بچهها با هميشه و داشت برنامه راديو در كه صبحي مرحوم شبي داشتند,
فقط كه آهسته خيلي حضرتش ميكرد/ فضل اظهار لحظاتي و شرفياب مينمود,
چه كرد: عرض ميشناسند/ خوب هها بچ را شما فرمودند: شنيدند, نزديك اشخاص

ميفرمايد: سوم, دفتر مثنوي, در مولوي /1
زد بÇÇرگرد نÇÇزد را آن نÇÇÇمد بÇÇÇÇر زد مÇرد آن ا گÇر چÇÇوبي نÇÇمد بÇÇر

مÇيتكانند/>1 چÇوب رابÇا نÇمد < گرد فرمودند: بشناسند/ نيز بزرگان است خوب
<آنوقت فرمودند: كنند, كاري چنين لطف با دارد مانعي چه كرد: عرض Gد مجد

داشت/> نخواهد لطفي
روزي چÇند شده, ف مشر مشهد به بيدخت به شرفيابي از قبل سفر يك Ç 7
مÇوقع نÇروم/ مشÇهد زيÇارت بÇه ديگÇر مراجعت در داشتم تصميم بودم/ متوقف
بيادبي و ناداني روي برويد/> مشهد به زيارت براي <شما فرمودند: خداحافظي
كه هزارسالهاي خا ك <زيارت فرمودند: بروم?> كار چه به <مشهد كردم: عرض

بوده/> خدا محضر
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پژويان حسن محمد آقاي نوشتة

آقÇاي حضرت قطبالعارفين خدمت در برادران از جمعي با دارم ياد به Ç 1
بريده باغبان كه را درختي شاخه باغ در بوديم/ رفته صالحآباد باغ به صالحعليشاه
آن به دقت با و برداشتند را شاخه رفته نزديك نمود/ را حضرتش ه توج جلب بود,
باغ اطراف به نفر چند نداشت حضور چون خواندند/ اسم به را باغبان و نگريستند

نمودند/ حاضر را او رفته
ايÇنكه از قÇبل است, گÇرديده گناهي چه مرتكب ميدانست خود كه باغبان
نمود بخشش و عفو طلب و گشود عذرخواهي به زبان بفرمايند, سخني حضرتش
<قطع فرمودند: جنابش سپس است/ بريده خورده, پيوند كه را شاخه اين Hاشتباه  كه
كشيده زحمتي ليكن نيست, پرسش و استيضاح اينگونه موجب درخت شاخه يك
مفيدتر و مرغوبتر آن ميوه و بهتر آن ثمر تا شده زده پيوندي شاخه اين به و شده
هدر به ا كنون فانه متأس كه باشد خود زحمت نتيجه شاهد ميخواهد انسان و  گردد
شجره و طيبه شجره به و است واليت پيوند كه بيعت به راجع سپس است/> رفته
كه <همانگونه فرمودند: است, شده تعبير لويه و و ال×هيه و زيتونيه شجره و ملكوتيه
بيعت مينمايد, مرغوب و شيرين را درخت نامرغوب و تلخ ثمره و ميوه پيوند,
خوي و شيرين را وجود تلخ ثمره تا ميشود زده انسان به است واليت پيوند كه هم
را Ãات يÇس و نÇمايد تبديل ملكوتيه روح و فاضله نات س ح و ملكات به را بهيميه
و واليت نÇور به درگرفته را انسان پيوند و اتصال اين و گرداند ل مبد بهحسنات
و نمود خواهد انساني ملكات و رفتار و اخالق و رباني اوليا¾ اوصاف به متصف
ايمان و شناخت و معرفت كه نيكو نتيجه و نخشكد پيوند اين كه است اين بر سعي

گردد/> حاصل است,
قبلهنما بهوسيلة قبله <جهت ميفرمودند: چنين قبله جهت و قبله از روزي Ç 2
نماز و نموده ه توج جهت بدان دور راه از نمازگزاران تا ميگردد مشخص و تعيين
قرار خدا خانه در و شده نزديكتر و نزديك نمازگزاري ا گر حال آورند/ بهجاي
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خانه داخل در نمازگزاري ا گر و آورد/ بهجاي نماز ميتواند چهارطرف از  گيرد
خانه كند ه توج سو هر به و طرف هر به و ميشود برداشته ميان از جهت گيرد, قرار
از فاصلهها كه است اين نماز در غاÄي نظر و آب/ در ماهي چون بود, خواهد خدا
ه توج صاحبخانه به خانه از و خانه درون به خانه برون از و شود برداشته ميان
مÆمن معراج كه نماز و گردد خدا خانة دل, و آيد حاصل حضور كه آن اميد به  گردد
ا گÇر را چÇيز هÇمه اوصيا¾ و اوليا¾ و <انبيا¾ ميفرمودند: و پذيرد/> تحقق است
تا را خود ديد مسير نمايند, ه توج جهات از جهتي به ا گر Âمث ميدانند, بخواهند

دانست/> خواهند بخواهند را آنچه و ديد خواهند بخواهند كه آنجا

جواهريان عبدالرحمن حاج آقاي نوشتة

يك فÇقرا¾ از يكÇي بÇودند, فرموده جلوس فقري مجلس در كه يكبار Ç 1
عبارت: اين به خواند رباعي

نكنند خويشتنپرستي و خودبيني نكÇنند هسÇتي به ميل خدا مردان
نكÇنند مستي و كنند تهي خمخانه نÇوشند مي, حق بان مقر كه آنجا

هÇيچ خمخانه نيست, شدني تهي <خمخانه فرمودند: آقا حضرت يكمرتبه
مسÇرور ايشÇان بÇيانات از شده, منقلب همه مجلس فقراي نميشود/> تهي وقت

 گشتند/
صحن در ايشان حضرت روزي بودم, شده ف مشر بيدخت به كه سفر يك Ç 2
شد/ موالنا صحبت فرمايشاتشان بين در ميفرمودند/ تفسير و كرده جلوس  كوثر
همه اين مولوي مثل مشايخي شده چطور قربان كه آمد فكرم در بنده يكمرتبه
نشده ديده چيزها اينجور اغلب اقطاب از ولي مينويسند, معنوي مطالب و  كتاب
حكم <مشايخ فرمودند: ايشان بالفاصله آمد, بنده براي فكر اين اينكه از بعد است/
دريا حكم بزرگان اما شود, سرازير شود, ظرفيتش از زيادتر ا گر كه دارند را ظرفي

نميشود/> ديده شود, ريخته او در هرچه كه دارند
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پا كگوهر حبيباهللا آقاي نوشتة

آنÇها آيÇا كنيم سالم دور از بزرگان به ا گر كه داد دست فكر اين زماني Ç 1
ميشنوند?

خÇاطرم بÇه فوق مطلب شدم مشرف ايشان حضور بيدخت در مدتي از پس
گوش منتهي× ميشود, داده جواب ميكند سالم كه < كسي فرمودند: ايشان  گذشت/

بشنود/> كه ميخواهد شنوايي
اين به ا گر ا كبر" "اهللا كه ميداشت مشغول خود به مرا فكر مطلب اين زماني Ç 2
بÇراي حقيقت در است, بزرگتر كنيم ر تصو ما كه هرچه از خداوند كه باشد معني
باشد بزرگ هم هرقدر ما رات تصو زيرا شدهايم قاÄل محدوديت باهللا نعوذ خداوند
بسÇيار بÇاز خداوندي عظمت مقابل در كند درك نميتواند را محيط محاط, چون

بود/ خواهد محدود و  كوچك
فرمودند: من فكر جواب در خود جمعة شب فرمايشات و تفسير ضمن ايشان

هست/> هم مشبهه صفت <ا كبر,
شده تشكيل ايشان حضور با فقري مجلس اميرسليماني حسينيه در روزي Ç 3
اينكه مثل رسيد من فكر به بودند, جمع زيادي مÆمنين كه جماعت نماز از بعد بود/
تعالي اهللا ل عج زمان امام برسد نفر 313 به مÆمنين تعداد ا گر است رسيده اخبار در
مÆÇمن نÇفر 313 مÆمنين از همه اين بين يعني, چطور?! ميفرمايد, ظهور فرجه
همان از ايشان يكمرتبه فرمايد/ ظهور حضرت كه نميشود پيدا واقعي و خالص
ايستاده ورودي در روبروي باال تختگاه در من و بودند فرموده جلوس كه محلي

است!> نرسيده هم نفر 13 به آنها تعداد <هنوز فرمودند: جواب بودم,
بودم/ داشته عرضه سÆاالتي و تقديم حضورشان نامهاي شهرستان از زماني Ç ê
زيارت و بيدخت به مسافرت به موفق برسد دستم به جواب اينكه از قبل منتهي×
تشÇريف قÇرآن تÇفسير بÇراي كÇوثر صÇحن به كه روز آن بعدازظهر شدم/ ايشان
مشÇغول [و بÇيدار سÇحرها ا گر <مÆمن فرمودند: خود فرمايشات ضمن آوردند,
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ندارد>! كردن سياه نامه به احتياج و ميفهمد بفهمد, بايد كه را آنچه باشد عبادت]
خطاب مفرد لفظ با را بزرگان زيارتنامهها در كه گذشت خاطرم به وقتي Ç ë
فÇارسي زبÇان در كه صورتي در اهللا بد ع ابا يا يكل ع Ôالم الس ميگوييم: Âمث ميكنيم,
بيشتر احترام براي را جمع لفظ بزرگان براي ا گر, ميآوريم/ جمع لفظ احترام براي

دارد? اشكال بياوريم,
هم خداوند خير, فرمودند: جواب در بودند, خوانده مرا فكر گويي كه ايشان
سل"/ الر ها اي "يا فرموده: و كرده خطاب جمع لفظ به قرآنكريم در را پيغمبر(ص)

عÇظمت و اهميت در تفسير ضمن بيدخت در جمعهاي شب مجلس در Ç ì
موسي, حضرت زمان <در فرمودند: ديگر اديان به نسبت آن برتري و اسالم دين
عÇيسي, حÇضرت ولي نكÇنيد/ زنÇا فÇرمود: حضرت بود, زياد زنا كه الم, عليهالس
آله, و عليه اهللا صلي د, محم حضرت ما پيغمبر و نكنيد, زنا نگاه فرمود: الم, عليهالس

نكنيد/> زنا فكر فرمود:

سا كت سيدعلي آقاي نوشتة

بيدخت به معنوي و صوري امور گشايش جهت عريضهاي سال, سه از پس
دعا <حال بودند: فرموده مرقوم مضمون اين به را جواب داشتم/ عرضه حضورشان

است/> دين بزرگان به ل توس و دل راه از خواست و
خÇدمت انÇجام جهت بودم, عاÄله ل متكف اينكه با شمسي 1317 سال در Ç 2
شده امنيه به منتقل كه بود بنابراين هشتماه از پس شدم/ اهواز به اعزام سربازي
هي توج> داشتم: معروض عبارت اين به نامهاي كنم/ سپري را خدمت بقيه آنجا در
باشد/> ر ميس فقرا زيارت به دسترسي كه باشد محلي در خدمت مدت اين بفرماييد
خدمت و بود خدا ياد به ميتوان كار هر و جا هر <در فرمودند: مرقوم جواب در

نمود/> او بندگان
تÖل ز ÖÇنا ا × ßX â Øæ ا ب ر مباركة آيه از كه بود شرحي ايشان گوهربار فرمايشات از Ç 3
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/(24 آية قصص, (سورة محتاجم فرستي فرو من بر خير از آنچه به من پروردگارا /1

همواره ميشود, و شده نازل حق از آنچه به اينكه به فرمودند, 1 Õ âق�ف à Ö� خ Öن م Ú Ò� ا
حال/ و آينده و گذشته زمان در ناداريم, و فقير

از چÇندنفر بÇا حÇضرتشان خÇلوتي اتÇاق سÇراچÇه در بÇيدخت در روزي Ç ê
بنده به داشتم; حضور شرف هم حقير اين چطور نميدانم بودند/ غيرفقير محترمين
ايشÇان كÇردم/ شÇروع بÇنده االمÇر ب س ح بخوانيد/ كلياتشمس كتاب از فرمودند:
اشعار <همة فرمودند: تفسير ضمن در ميكردند, تفسير ميشد خوانده كه اشعاري
قرآن آيات از يكي بر دارد داللت و است مÔشير يك هر وديوانشمس موالنا مثنوي

معتبره/> روايات و صحيحه احاديث از يكي يا و

(عرشي) سنبلكار مهدي آقاي نوشتة

اطمينان و خوشحالي باعث و كرد نخواهم فراموش هرگز كه خاطراتي از يكي
شÇيخ حÇاج آقÇاي حÇضرت بÇزرگوارم مÇوالي خدمت در كه بود روزي  گرديد,
فقري برادران از يكي بودم/ نشسته العزيز ه سر اهللا س قد صالحعليشاه محمدحسن
آن گÇفت/ ناروا كالمي و آورد ميان به سخن كيوان عباسعلي شيخ حاج آقاي از
فقير ولي نيست, شيخ ديگر <ايشان فرمودند: شدند, ناراحت اينكه ضمن حضرت
از را او بيفتد خطر به فقيري ايمان اينكه از قبل خداوند كنيد/ دعا را او هست,  كه

ميبرد/> دنيا
عÇنايت مÇورد كÇه كسÇي آن كه نمودم حاصل كامل اطمينان روز آن از من
واليت نور و ميشود دستگيري مأذون شيخ ط توس و ميگيرد قرار متعال خداوند
روح و فرشتگان توسط و است كامل انسان ملكوتي صورت و قرآن حقيقت  كه
ماه) ê و سال 83) ماه هزار از كه را قدر شب ميخورد, پيوند او دل به شده, نازل
كÇه صبح طلوع تا پروردگارش اذن به او ايمان و كرده درك است, بهتر عبادت
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ماند/ خواهد سالمت به امري هر از ميشود, شروع قيامتش روز صبح و عمر آخر
<درست فرمودند: گنهكاران و خطا كاران درباره حضرت آن كه نماند نا گفته ولي
ولي ميبخشد را گنهكار مÆمن ستارالعيوبي و فضل راه از متعال خداوند كه است
گÇرفت, قرار سلطان عفو مورد و كرد دزدي و خيانت سلطان خدمه از يكي ا گر

سپرد/> نخواهد او به را خزانه كليد هرگز

ه توج رحيم آقاي نوشتة

را ذيÇل ربÇاعي مÇناجاتي, خÇوانÇدن ضمن شخصي فقري, مجلس در روزي
خواند:

بود خواهد كجا در كه عجبم در من فرمود خواهم عذاب را تو كه  گفتي
بود خواهد كجا نيستي تو كه آنجا آنجا نبود عذاب تويي كه آنجا

تويي"/ كه "آنجا فرمودند: ايشان بالفاصله

صالحيار عباس آقاي نوشتة

شما شغل فرمودند: رسيد/ خدمتشان كاشان اهل پيرمرد درويشي روزي Ç 1
فÇرمودند: ندارم/ سرشاري درآمد و هستم كفاش كرد: عرض جواب در چيست?

است/> بودن كمخرج سرشار <درآمد
است, ميمون نسل از انسان داشته عقيده كه داروين نظرية درباره روزي Ç 2

است!> داشته نظر در را خودش اعالي جد <داروين ميفرمودند:
و كوشش خدا ياد و ذ كر در كه ميفرمودند فقرا¾ به همواره ايشان حضرت Ç 3
دل در ا گر شود, پيدا ظهوري و نمايش <ا گر ميفرمودند: و باشند داشته اهتمام
خواهد پيدا انقالب صورت اين غير در نميشود, پيدا فقير براي انقالب بريزد,

شد/>
شده, شمرده حرام و فرمودهاند منع Gشديد كه تريا كي و تريا ك به راجع Ç ê
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پÇير هÇيچگاه تريا كي آدم ميگويند: مردم كه هست المثلي <ضرب ميفرمودند:
مÇيكند/ فÇرار و مÇيترسد او از سگ و نÇميرود خانهاش به دزد شبها نميشود,
و مÇيكند سÇرفه Hغالب چون :Hثاني ميميرد/ نشده, پير تريا كي :Áاو اينكه بهدليل
ساير و كمردرد علت به چون :Hثالث نميرود/ او خانة به دزد ندارد درستي خواب
فرار او از سگ لذا دارد دست در عصا يا چوب هميشه تريا ك از ناشي دردهاي

ميكند/
در چون صبح نماز و عشا نماز و مغرب <نماز ميفرمودند: نمازها مورد در Ç ë
و بÇزند فرياد تاريكي در و بخواند بلند شخص بايد ميشود آورده بهجا تاريكي

بخواند/> آهسته بايد ميشود, خوانده روشنايي در چون عصر و ظهر نماز
ميفرمودند: دارد, خير و اجر چقدر كه مÆمن قلب در سرور ادخال درباره Ç ì
حركات يا خندهدار حرفهاي و سخنها با كه نيست اين مÆمن قلب در سرور <ادخال
از مÆمن قلب كه كنيد كاري كه است اين از عبارت بلكه بخندانيد, را مÆمني عجيب,

گردد/> خشنود و راضي شما
نبايد ميرود كريمي و مقتدر پادشاه نزد انسان <وقتي ميفرمودند: Gكرار Ç 7
دستور يا بدوزند را كفشم پاره كن امر پادشاها كه باشد قبيل اين از او درخواست

باشد/> باارزش او درخواست بايد بلكه كنند نعل را خرم بفرما
كه است تخت معني به < كرسي ميفرمودند: آي¹الكرسي تفسير در روزي Ç 8
كرسي منجمله كردهايم وارونه را چيزها خيلي ايرانيها ما ولي, مينشينند, آن روي

مينشينيم/> آن زير كرده وارونه را
داروهاي با را بيماران از بسياري و بودند حاذق بسيار طبابت در ايشان Ç 9
و شستن براي دارو <بهترين ميفرمودند: Hغالب ميكردند/ معالجه گياهي ساده بسيار
سفيد و تميز را دندانها كه است بيد چوب زغال با ساييده نمك دندانها ماندن سالم

ميدارد/> نگاه سالم و
تشيع اهل <ما ميفرمودند: و داشتند تأ كيد بسيار سه گانه خلفاي به راجع Ç 10
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رنÇجش بÇاعث كه نگوييم چيزي هيچگاه و كنيم احترام Âكام آنها به نسبت بايد
بشود/> سنت اهل برادران

است بÇزرگي اسلحه ذوالفقار اال يف الس ع� اال الف	× < كلمة ميفرمودند: Ç 11
روز <يك ميفرمودند: دكني عليرضا شاه حضرت زمان دربارة و مÆمن)/> (براي
خÇانقاه كÇه فÇرستاد مسلح لشكري بود دشمن ايشان با كه هند راجههاي از يكي
درويشÇان بÇه دكني عليرضا شاه ببرند/ بين از را حضرت خود و خراب را ايشان
فقط و آمد بيرون تنها حضرت آن خود و نيست/ شما دخالت به نيازي فرمود:
اال ع�السيف الا الف	× ذ كر و داشت دست در آن شبيه چيزي يا چوبدستي يك

دچار انبوه لشكر آن آنوقت بود, حملهور لشكر طرف به و ميخواند را ذوالفقار
كردند/> فرار نهاده, گريز به پا و شدند هراس و ترس

نÇقل وايشÇان داشت اخÇالقي و عÇرفاني جÇنبة كÇه داستانهايي جمله از Ç 12
ميكنم: عرض را آنها مضمون كه است ذيل داستانهاي ميكردند,

و عÇروس ديÇدند مÇيگذشتند, حواريون با عيسي(ع) حضرت روزي Ç الف
حÇجله به ا كنون نفر دو اين گفت: عيسي(ع) حضرت ميروند/ حجله به دامادي
آورد/ خواهÇند بيرون حجله از را دو هر جنازه صبح فردا ولي ميروند عروسي
سالم دو هر و نيفتاده فاقي ات ديدند آمدند كه صبح و شدند ناراحت البته همراهان
را آنها حجله اتاق فرمود: عيسي حضرت دادند/ خبر عيسي(ع) حضرت به هستند/
و است خوابيده خطرنا كي مار آنها تخت زير ديدند كردند جستجو كنيد/ جستجو
و عÇروس كرديد? چه ديشب شما پرسيدند: است/ شده رفع گويا كه بود خطري
گفت: و آمد خانه در به بينوايي فقير آوردند, ل مفص شام ما براي وقتي گفتند: داماد
كرد/ دعا و شد شاد خيلي داديم/ او به را خود غذاي ما هستيم, گرسنه همه عاÄلهام با
است مÇعروف ( كÇه است بوده همين بال شدن رفع تعل فرمود: عيسي حضرت

ميكند)/ بال رفع صدقه
نÇزد ميخواست وقتي اياز كه ميفرمودند اياز و محمود سلطان دربارة Ç ب
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كه ميدادند اياز به بودند نوشته شاه به كه را خود حواÄج و نامهها مردم برود, سلطان
از ميرسيد كه سلطان نزد و ميگرفت را نامهها اياز بياورد/ جواب و ببرد حضور به
او جÇيب از را نامهها سلطان حال آن در ميافتاد/ و ميشد بيهوش عشق شدت
كÇه ايÇاز مÇيگذاشت/ او جÇيب در بÇاز و ميداد جواب را يكايك آورده بيرون
معذورم, من ميگفت: اياز ميكردند/ مطالبه را آن جواب و نامهها مردم برميگشت
همه كه ميديدند ميآورد بيرون را نامهها وقتي ولي بدهم شاه به را نامهها نتوانستم
فقرا كه بود اين ايشان حضرت مقصود است/ داده جواب و كرده رسيدگي شاه را
چÇاره هÇم را گÇرفتاريها سÇاير خÇداونÇد آنوقت بÇاشد خدا به فقط نظرشان بايد

ميفرمايد/
بود, شيرين عاشق كه فرهاد ميفرمودند: فرهاد, و شيرين داستان دربارة Ç ج
آÇÄينه مÇانند كÇه بود كشيده طرف هر در خود محل و كوه اطراف در را او نقش
كوچكترين كه ديد را نقشها آمد او نزد Hفاق ات روزي شيرين بود/ كامل و تمامنما
رسوا مرا كلي به ديدهاي يكمرتبه مرا اينكه با تو گفت: فرهاد به ندارد/ اشتباهي
ل د در را تو يكمرتبه آن ولي ديدم يكمرتبه را تو بلي داد: جواب فرهاد  كردي/

ديدهام/
سر ليلي عشق از كه مجنون ميفرمودند: مجنون, و ليلي داستان مورد در Ç د
حال شايد كه بردند او نزد را ليلي روزي ميكرد, زندگي صحرا در و گذارده بهبيابان
كه زدند صدا را او بود/ زانويش روي سرش رسيدند كه او نزد يابد/ بهبود او جنون
من ليالي داد: جواب و نكرد بلند را سرش Âاص او است/ آمده تو ليالي برخيز

است/ من با هميشه
مÇضمون ايÇن بÇه داسÇتاني , ولي اهللا نÇعمت شاه حضرت دوران به راجع Ç ه
و باشكوه دستگاه آن چون و آمد ايشان خدمت به درويشي روزي ميفرمودند:
ل تجم و دارايي اين گفت: و كرد اعتراض حضرت به ديد را ايشان شاهانه و جالل
درويشÇي ادعÇاي چگÇونه شÇاهانه زنÇدگي ايÇن با شما و است درويشي برخالف
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ميگويم من گفت: است? چگونه درويشي ميگويي تو فرمود: حضرت ميكنيد?
شاه رفت/ حقيقت و خدا دنبال و كرد رها بايد را اينها همه كه است آن درويشي
با حضرت بعد و حقيقت/ و خدا دنبال به برويم كه حاضرم من فرمود: اهللا نعمت
فاق ات به بردارد, خود همراه چيزي اينكه بدون خالي دست با و تنها لباس همان
گفت: حضرت به درويش آن نا گهان رفتند, كه قدري افتادند/ راه به درويش آن
و گÇذارده فÇالنجا در داشتم آن در مايحتاجي و لوازم كه بقچه يا بسته يك من
شهر به من تا باشيد داشته تشريف درخت اين زير اينجا شما كردهام, فراموش
شاه حضرت برگردد/ شهر به كه افتاد راه و نرود بين از كه بياورم را آن و برگردم
او به حضرت برو/ بعد و بگويم تو به چيزي تا بيا فرمود: زده, صدا را او اهللا نعمت
و گÇذشتيم دارايي و ثروت همه آن و جالل و پرشكوه دستگاه آن از ما فرمود:
نگذشتي ناقابل بقچه و بسته يك از تو ولي آمديم تو همراه و كرديم رها همانطور
است اين درويشي داري, تو كه نيست اين درويشي پس برميگردي/ آن دنبال و

داديم/ نشان تو به و داريم ما  كه
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صدقعلي) نوشتةآقايحاجيوسفمرداني(درويش

بÇهفيض يكبÇار هرچند داشتم, اشتغال بهتحصيل س مقد مشهد در كه ايامي
Âك را فقرا پرسشهاي و مشكالت ايشان ميشدم/ ناÄل درگاه آن غالمان عتبهبوسي

واضح بهطور آيد قلم يا بهزبان آنكه بدون ديگر موارد يا درسصالحيه هنگام در
ميفرمودند/ بيان روشن و

آستان شرفياب زمستان فصل در مشهد فقراي از نفر دو خدمت در يكبار
داشتيم, گفتگويي Âقب بودند/ فرموده جلوس غربي كوچك اتاق در شديم/ اقدس
درويشي از ولي شدم ف مشر است سالي چند كه ميداشت اظهار همراهان از يكي
داشت بيماري خانواده ديگري برسانم/ ايشان بهعرض ميخواهم نفهميدم, چيزي
عطا حالتي نيز حقير به كند/ اجازه كسب خواست كه بود د مجد ازدواج انديشه در و
برايم سور و سوگ و شيرين و تلخ و نيش و نوش و زندگي و مرگ كه بود شده
كوه ش خود گرفتاري از فقيري برميگشتيم مجلس از كه شبي بود/ گوارا و يكسان
رنجيد/ فقير آن خنديدم, مباهات بهحالت شايد قديمي فقير شكايت اين از داشت/
از پس شÇد/ چÇطور و بÇود چگÇونه كÇه مÇاندم ر تحي در رفت, حالتم اين فردا از
بهدست رالعقول محي بهنحو را سخن رشته و فرمودند تفقد و عنايت آستانبوسي
بÇهشرط زوجات د تعد فرمودند: و كردند همراهان از بهيكي رو آنكه تا  گرفتند
انسجام بهنحوي را كالم ادامه نيست/ عدالت به قادر كسي ولي ندارد مانعي عدالت
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بهفقر ف مشر آنكه فرمودند: و نميشد حاصل ديگران براي گماني كه بخشيدند
نميداند شير كه همانگونه ميآيد, بهوجود او در تغييراتي چه كه نميداند ميشود,
ا گر هم فقيري هر ميداند, مايه ولي ميگذارند اثري چه او در ماست يا پنير ماية
تغييراتي ميشود معلوم بسنجد, ف تشر از قبل يا ل او با را خود ه حالي اخالقي وضع
آن تسÇليم حالت و فرمودند بيان را ايوب(ع) حضرت داستان سپس شده/ ايجاد
از ايوب حضرت و بريدند نان قرص ازا¾ در را زنش گيسوي آنكه تا را حضرت
طاقت ديگر الهي كردند: عرض و شده ناراحت سخت زنش گيسوي بريدن شنيدن
رو كÇه درحالي بوديم; ما بود, كرده عطا صبر تو به تا كنون آنكه آمد ندا ندارم!

نداري/ طاقت گرفتيم, را صبر آن ا كنون و فرمودند: كردند, بهحقير
معروض Hقلب بودم, گرفته و خسته سخت كه بود شده عطا حالتي ديگر وقت
بهحقير رو جمع ميان از شدم/ خسته ديگر گردم, مباركت پاي خا ك فداي كه داشتم
حيواني خورا كي در ديگر مرتبهاي است/ تندروي اثر بر خستگي فرمودند:  كردند,
جمع ميان در رسيدم/ حضرتش حضور شرف به س مقد مشهد در ميكردم/ امسا ك
ميكند/ كفايت خورا كي كم نيست, الزم حيواني از امسا ك كه فرمودند بهحقير رو
مÇالÄك بندگان عتبهبوسي به دروني سوز و آشفتگي با كه سفري لين او در
روي آنكÇه از پس داشتم, شديدي سرگرداني و حيرت حالت رسيدم, پاسبانش
و شد افزوده حيرت و دل شكستگي بر نشستم, س مقد محضر در چوبي نيمكت
كÇه آتشي افكندند/ بيسروپا بينواي اين به چشمي گوشه نا گهان آمدن, از نادم
واهللا شد, تعليم توحيد معني و شد نمودار انفس و آفاق در ديد درخت در موسي(ع)
عربده نبود, لقا¾اهللا طاقت و توان كه بهطوري آموخته, سني Ôح اسما¾ و تفهيم الصمد
كرامت بهنظر را سرگرداني و حيرت و ريب و شك غبار عشق آتش با دادم/ سر

سوزاندند:
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اختالف)/ كمي 15(با بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بÇوالفÇضول1 شÇد شÇما شرح در عقل عÇقول درك از بگÇÇذشت تÇÇو قÇÇدر
مقال اين مترنم و بود لذاÄذ لذيذترين برايم حضرتش بيمثال جمال زيارت

كه: ميشدم
ارزانÇي بÇاد تÇو بÇر زاهÇد اي جÇنت و حÇور نميخواهيم مقصدي دوست از غير زدوست ما

پشÇيماني بÇود كÇي جÇان اي عشÇق قمار در خÇرسنديم و باختيم ديدن يك به دل و دين

صدقعلي درويش دعا, ملتمس فقرا, راه خا ك



نوشتةآقايحاجابراهيمكيمند

و ميدانÇند را افراد قلبي مكنونات و منويات باهللا عارفان و دين بزرگان Ç 1
بهدست نيز را خود و نيستند آنها راز افشاي به مجاز ولي ميخوانند را آنان ات ني
ا گÇر حÇال ايÇن با است/ مذهبي مربي يك الزمه اين و ميسپارند الهي رات مقد
در و بخواهد خود خداي از و باشد داشته تي ني طريقت بزرگان محضر در شخصي
اشÇاره بدان و آورد خواهند فرمايشاتشان البالي در را او نيت جويد, ل توس دل

فرمود/ خواهند
امÇري مÇرگ فرمودند: چنين مطلبي بيان ضمن مباركشان محضر در روزي
است بازگشتي و است تن زندان از رهايي و نيست آن از گريزي كه طبيعي است
Çصن ح در داخل كسي ا گر حال فرمودهاند/ عÔون راج ليه ا نا ا و هلل نا ا كه خدا بهسوي
خواهÇد ياري را او خداوند باشد, كرده حفظ را خود ايمان و شده واليت حصين
و ايستاده من كنار در كه برادران از يكي برد/ نخواهند را او نشود راضي تا و فرمود
خود به بياختيار سخن اين شنيدن با بود حضرتش فرمايشات ه متوج نيازمندانه
چگونگي و عمر عاقبت به كه بود او نيت اين گريست/ بهسختي و نشست و پيچيد

ميانديشيد/ خويش مرگ
ميرزا حاج مرحوم فرزند فرهنگ عبدالعلي آقاي مهمان كويت در شبي Ç 2
جماعت نماز اقامة اجازه كه پدرشان مرحوم قول از ايشان بودم/ حاÄري اهللا حبيب
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تا و آمده سامان آن به كرمانشاه فقراي تقاضاي برحسب سپس و داشتند عتبات در
از قبل سال شصت حدود در كه كردند نقل داشتند, سكونت شهر اين در عمر پايان
بهعلت نموديم/ حركت مادر و پدر همراه به بيدخت و مشهد زيارت بهقصد  كربال
داشتيم/ اقامت حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي دولتسراي در تهران در فقر, و قرابت
(ايشÇان ميآيد زيارت به شما با ما صبيه فرمودند: مشهد بهطرف حركت موقع
و وسÇايل نبودن علت به راه بين در بودند)/ من همسال Hتقريب دختر يك داراي
تا ميافزود حالم وخامت به روز هر و شدم بيمار سخت بهداشت نداشتن و سختي
منحصر اوالد چون و بود مرگ احتمال روز هر و مفلوك Âكام كه بيدخت به ورود
رحمتعليشاه آقاي صبيه ميشد/ مشاهده و آغاز مادر بيتابي بودم, خانواده بهفرد
استماع و نماز اداي براي كه اذان از قبل روز هر و ميكرد بيطاقتي مادرم از بيش
مشÇرف صÇالحعليشاه) آقÇاي (حÇضرت آقÇا حÇضرت دولتسراي به قراÄتقرآن
اسÇتجابت امÇيد و ميروم شما فرزند به دعا براي من ميگفت: مرتب ميگرديد,
آن شبي بود/ كرده اميد قطع مادرم كه بودم بدحال و ضعيف بهقدري من ولي دارم/
انÇقالب حÇالت با سحر و مينمود بسيار بيقراري نخوابيده, صبح تا مÆمنه خانم
حركت بايد كه داد اطالع ت مسر حال با مراجعت در كرد/ حركت دولتسرا بهطرف
من حال هرروز و كرديم حركت مشهد بهطرف دادهاند/ اجازه حضرتش چون  كنيم
اما بازيافتم را خود سابق سالمتي Âكام مشهد در كه بهطوري ميگذاشت بهبهبود رو
از را خÇود سالمت بهروز روز رحمتعليشاه) آقاي دختري (نوة همبازيم دختر
بستري مشهد در اسكان روز اولين در كه بهطوري ميشد نحيفتر و ميداد دست
و تألÇم اظهار Gابد او والدة ب, تعج كمال با و رفت دنيا از روز سه دو, از پس و
تسÇلي را او مÇن, مÇادر بيتابي در زيرا بود معمايي خود اين و نميكرد ناراحتي
آن دهد/ توضيح را علت كه گرديد موجب ما كنجكاوي و ب تعج حالت ميداد/

نظامي: بهقول صفت, مرد و همت عالي مادر
بÇاشد بÇيدرد كÇو مÇرديست زن بÇاشد كÇه نÇÇامرد بÇÇود زن كÇÇو هÇÇر نÇÇه
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بهفرد منحصر شما پسر چون ميگويم/ شما به شد, چنين كه حال داشت اظهار
دل و جان با را او شفاي سحر شب هر من نداشتيد, شفايش به اميدي و بود خانواده
ا گر راستي كه گذشت بهخاطرم ل توس و التجا از پس شب يك ميخواستم/ خدا از
مÇن خدايا گفتم: بياختيار يابد/ بهبود تا بدهي را او عوض بايد ميخواهي چنين
شÇدم, شرفياب ايشان خدمت به وقتي شب آن ميدهم/ او بهجاي را خود دختر
بÇودم, داشÇته تقديم خود چون گرديد/ حق مستجاب شما دعاي فرمودند: ايشان

ندارد/ موردي ديگر بيقراري
مرحوم فرمودند/ توقف تهران در ماه چند حضرت آن 1327 سال بهمن از Ç 3
بههمراه حضرتش كرد/ دعوت شهريار جوغين ده به را ايشان تهيدست علي حاج
ايشان كاله شب كه شد معلوم استراحت موقع شب بردند/ تشريف اخوان از هاي عد
كÇالهي داشÇتند سعي رفقا و كردند سÆال را امر چگونگي نياوردهاند/ تهران از را
كÇه را خود كاله اصفهاني فقيري نشد/ ر ميس ده در اما شود تهيه ايشان كاله نظير
نمايند/ استفاده كاله آن از كه بود نموده استدعا و داشته تقديم بود, نظيف بسيار
كÇاله گÇردم قربانت كه بود داشته عرض مزاح بهطور بودند, نفرموده قبول چون
بهسر را كسي كاله ما بودند: فرموده ميباشد/ مبارك سر اندازة Âكام و نظيف Âكام 
بÇه حÇضرتش نÇمودن Çاش بش بÇراي نموده گل اصفهاني طبعي شوخ نميگذاريم/
نميكنيم, در سر ولي ميرود ما سر به شما كاله عمر يك قربان ميرساند: عرض
بودند: فرموده بگذاريد? بهسرتان را ما كاله شده كه بار يك براي دارد اشكال چه

نميرود/> ما سر هم بار يك براي شما < كاله
تشÇريف كرمانشاه راه از عتبات زيارت عزم به كه سفرهايي از يكي در Ç ê
قبلي اطالع با بنده اين شب يك بودند, همراه نيز تابنده آقاي حضرت و ميبردند
داشتيم/ معروض را اجالل نزول محل و رفتيم بهاستقبال فقرا همراه به و انتظار در
انتظار اطالع, ضمن كه شخصي شدند/ تشريففرما و پذيرفتند بزرگواري و كرم با
و آمد بهاستقبال و خارج شهر از مقداري بهتنهايي داشت, را ايشان اجالل نزول
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مÇنتظر زيÇرا مÇيآورديد, تشÇريف بنده منزل به بود حق كه گذاشت كوه ش بناي
كÇه مÇجلس ختم و تشريففرمايي از پس نفرمودند/ چيزي حضرت آن بودهام/
حركت مرتبه يك بودند, نشسته هم بستر كنار در و بردند تشريف استراحت براي
فقير آن خانة به سپس برويم/ او منزل به خواب براي است خوب فرمودند: نموده,

نمودند/ خود از آسايش سلب شخص, آن بهخاطر و بردند تشريف
كه پرچين جبين و سوخته چهرة با ندارم, بهخاطر را نامش كه پيرمردي Ç ë
و كÇماني دوتÇاي پشت و دوستداشÇتني سÇيمايي بÇا بود روزگار رنج از حا كي
مقابل جمعيت ميان در و حاضر فقر مجالس در هميشه زده, خال سرخ چشماني
مÇيكشيد/ خورناس و ميرفت خواب به تي مد از پس و مينشست حضرت آن
اطراف از كه شب يك نمايند/ بيدارش ميكردند سعي دانسته, ادب خالف بعضي
و داريÇد? كÇارش چه فرمودند: و ه متوج حضرتش كنند, بيدار را او ميخواستند
ايشÇان خواب فرمودند: ندارم, بهخاطر را عبارت عين كه مضمون بدين جملهاي
چÇه بودند, ه متوج كه آنها براي فرمايش اين است/ ديگر بعضي بيداري از بهتر

ميفرمايد: كه ميانداخت مولوي بيان بهياد و داشت اثرها

/3228 بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 فÇاطن سراÄر بر دلشان زآنكه است بÇاطن بÇر ادب دل لÇاه پÇيش
بهعلت شد/ فوت دوستانم از يكي كه نمود حكايت آرين عليا كبر مرحوم Ç ì
مÇايملك تمام نداشت, كرمانشاه در را كسي چون و بودم كرده او به كه خدماتي
تÇومان صÇدهزار حدود نمودم تبديل پول به كه را آنها نمود/ هبه من به را خود
بÇه دارم/ تÇقديم را پول اين عشر است خوب كه كردم فكر شد/ وقت آن بهپول
ايشÇان داشÇتم/ تÇقديم را وجه شود عرض جريان اينكه بدون و ف مشر بيدخت
و ميشناختيم را شخص آن كه ما است/> خوب اهلش براي پول <اين فرمودند:

گفتيم/ اهللا سبحان بياختيار بوديم مال آن غش ه متوج
حÇاصل فÇقر به ف تشر بودم مايل بسيار كه را صميمي دوستان از يكي Ç 7
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پس اينك و بوده واقع آنجا در حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم منزل Âقب كه تهران ري خيابان در محلي /1
ميشود/ تشكيل آنجا در گاه نيز فقري مجالس ساختمان تجديد از

بÇوديم, ديدار انتظار به گوشهاي در بردم/ مهندس1 راه دو به زيارت براي نمايد,
تي مد از پس گذاشت/ فرار به پا رفيقم نگاه اولين در ايشان, اجالل نزول بهمحض
و توقف تاب حضرت آن هيبت و ترس فرط از گفت: پرسيدم/ او از را چگونگي
مرد آن كجي و ناراحتي زندگي, جريانات در گذشت, سال چند نياوردم/ ديگر نگاه

شد/ ثابت برايم
اطراف دهات از يكي به را حضرتش و شرفياب 1323 سال تابستان در Ç 8
گرم هوا بود/ چاال كي سفيد االغ مركبشان موقع آن در بودند/ نموده دعوت بيدخت
مÇرحÇوم شÇدند دور كه قدري فرمودند/ حركت شده, مركب بر سوار ايشان بود,
آمÇدهايÇم, عÇزيزش ديÇدار براي كه ما گفت: فقرا ساير به ارا كي حسين درويش
توقف و پياده ايشان بالفاصله كه شد مشاهده بردند/ تشريف ايشان و شديم محروم

رفتيم/ ده آن به پياده ايشان خدمت در و رسيدند همگي تا فرمودند
نÇيز ديگري اتوبوس كه كرديم حركت بيدخت از اتوبوسي با سفري در Ç 9
بودند/ غيرفقرا ديگري و فقرا از Gا كثر اتوبوسها از يكي شد/ عازم آنجا از همزمان
نفر دو بين شدند, پياده مسافران و كردند توقف اتوبوسها كه قهوهخانه لين او در
شÇد/ ل حوÇم ژانÇدارمÇري پاسگاه به و كشيد نزاع به باالخره و درگرفت مشاجره
كرد پيشنهاد ميشناخت, Âكام و داشت منطقه وضع به آشنايي كه پاسگاه ي متصد
كردند/ را كار همين و بداريم عرضه ايشان مبارك بهحضور را ماجرا اين است بهتر
لين او داده, فيصله را قضيه بود ايشان خاص كه بزرگواري و محبت با حضرت آن
البÇته و فÇقرا اتÇوبوس ماند رفتند, و كرده خداحافظي بودند غيرفقير كه اتوبوس
حضرتش است/ بوده آنها با تقصير شود عرض ايشان به كه داشتند اصرار بعضي
كه آنها بوده, آنها با تقصير كه بگوييم فرض <به مضمون: بدين فرمودند جمالتي
چÇرا بÇوديد درويش كÇه شÇما كردند, عمل خود نادرويشي به و نبودند درويش
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نكرديد/> عمل خود بهدرويشي
خÇود خÇيال بÇه حÇالي و شÇور با بيدخت در فقر, به ف تشر ابتداي در Ç 10
ديگÇري, شÇخص بهوسيلة مرحمت ضمن نمودم حضرت آن از عكس تقاضاي

است>/ < كاغذ فرمودند:
ازدواج اوايل در كه مينمود حكايت فرسايي غالمحسين آقاي مرحوم Ç 11
و مÇخابره ايشÇان حÇضور تÇلگرافÇي حمل, آثار و فرزند لين او تولد از قبل خود
دختر يا پسر از شايد بود اين همسرم و خود فكر در و گرديد كودك نام استدعاي
از پس فÇريده"/ خجسته, "فرخنده, بود: اين تلگراف پاسخ اما شويم/ آ گاه بودن
گفتم: همسرم به بياختيار باشد, شده بيدار خواب از كه كسي مانند تلگراف وصول
و شÇد, خواهد نصيبت كه بدان يقين و كن ثبت خودت براي دختر سه اينجا تا

هستند/ زندگي مشغول زنده سه هر ا كنون و شد هم همينطور
GاهرÇظ و قÇادريه سÇلسله دراويش از كه شمسالزمان احمد شيخ آقاي Ç 12
با كرد: حكايت بود, سا كن حوالي آن در و شده آشنا بيدخت با اينجانب بهوسيله
بيدخت از حركت موقع بوديم/ خدمت شرفياب بهارمست سرهنگ آقاي مرحوم
ننموده توقف مشهد در شما وفاعلي, آقاي براي داريم امانتي فرمودند: حضرتش
تÇحويل بÇراي كÇه وقتي نموديم/ توقف قدري مشهد در Hفاق ات برسانيد/ را امانت
كردند باز را امانت بودند فرموده رحلت ايشان رفتيم, وفاعلي آقاي بهمنزل امانت

بود/  كفن
شيخ حاج مرحوم منزل در و بودند شده تشريففرما تهران به حضرتش Ç 13
شيخ آقاي ايشان طرف دو در و فرموده, جلوس (رحمتعليشاه) حاÄري عبداهللا
از هم هاي عد و بودند/ نشسته (وفاعلي) سليماني مجتهد آقاي و (هدايتعلي) عماد
حال فراخور به حضرتشان دستبوسي ضمن كه بودند آمده زيارت به شهرستانها
فرمودند: سÆال جواني از ميشدند/ حالشان جوياي و ميفرمودند سÆاالتي آنها از
شهر/// از فالن/// پسر فالن/// ايشان كرد: عرض عماد شيخ آقاي آمدهايد? كجا از

كرديم/> سÆال خودش از <ميدانيم, فرمودند: آهسته حضرتش آمدهاند/



سولي نوشتةآقاياستادمرتضيعبدالر

خÇدمات در همواره ميگذشت, عمرم از سال دو و سي كه زمان آن تا بنده
نداشته بهرهاي خطاطي و خط كار در الوجوه من هيچوجه به و بوده مشغول دولتي
چند آنكه تا نداشتم/ آماده و نبود دسترسم در كار اين وسايل كوچكترين حتي و
عارف نورالحكما¾ دكتر شادروان روزي 22 و 1321 سالهاي در يعني, بعد سال
و فرموده احضارم داشتم, داÄم معاشرت وي با كه يافته راه سالك و روشنضمير
است ر مقر فداه ارواحنا معظم موالي حضرت بندگان حسباالمر كه داشتند اظهار
در كاشي تهيه از بعد و شود نگاشته و تحرير ثلث بهخط بيدخت س مقد مزار  كتيبة
و كÇرده رجÇوع هÇم شÇهرستانها به حتي تهاست مد ولي گردد نصب س مقد مزار
آقÇاي كÇه شÇده حÇاصل اطÇالع GيرÇاخ آنكه تا نيافتهام ثلث خط در خوشنويسي
تسÇنن اهÇل و است ثÇلث طÇخ بÇهفرد منحصر و ر متبح استاد شرقي تاب Ôاميرالك
بهديدار بايد برادرانمان از جمعي با قبلي وقت تعيين با فردا كه است اين ميباشد,
شما پدر مرحوم با كه شنيدهام چون و دهيم انجام را كتيبه سفارش و برويم ايشان
شما است, داشته نزديك رابطة و دوستي خطاطي و خط كار در اشترا ك بهمناسبت
از تن چند فاق بهات كه بود اين كنيد/ شركت كار اين در تا باشيد آماده و حاضر هم
داشتيم/ بيان را خويش حاجت و رفتيم تاب Ôاميرالك آقاي بهديدار عزيزمان برادران
خط فقره چند حتي و كرده خاص محبت اظهار بهحقير ار, حض في معر موقع در
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بÇرادر بار يك هفتهاي شد قرار Gبعد و كردند/ تجليل و داده اراÄه را پدرم مرحوم
و برسيم استاد خدمت يادآوري, براي حقير و علوي دانشور آقاي جناب م مكر
عدم بهمناسبت سال دو يكي از بعد فانه متأس ولي ميشد رفتار ترتيب بههمين البته
و نشد كتيبه تحرير به موفق اميرالكتاب آقاي گونا گون, بهامراض ابتالي و توانايي
آقاي جناب شمسي 1323 سال ماه اسفند در روزي آنكه تا ماند/ موقوف موضوع
خدمت در روزها همين شنيدهام داشتند: اظهار فرموده, احضارم نورالحكما¾ دكتر
ايÇن بنابرايÇن داريد, را بيدخت به ف تشر قصد هدايتعلي جناب بزرگوار شيخ
برسانيد/ ايشان حضرت بهعرض عل بالن النعل طابق سپرده بهخاطر خوب مرا پيغام
كه بوديد فرموده دستور <چون بود: قرار اين از دارم بهخاطر خوب كه را پيغام متن
شود, كاشي بعد و نوشته ثلث بهخط بيدخت س مقد مزار كتيبة يعني, اوليا سلسلة
بود امر اين بهفرد منحصر و مسلم استاد كه اميرالكتاب آقاي به نشد/ يافت  كسي
حاال و نشده انجام آن تحرير گونا گون امراض و ناتواني بهمناسبت ولي شد مراجعه

خاص عنايتي و ه توج و فرماييد صادر اجازه ميشود مخصوص تمناي و استدعا
الحÇاح و عجز با فقير دهد/> انجام را مهم اين عبدالرسولي خود كه داريد مبذول
ندارم ثلث خط باالخص بهخط آشنايي كوچكترين Hاساس من كه رسانيدم بهعرض

مهم كار اين به مبادرت چگونه پس نميشناسم, و نشنيده تا كنون را نام اين حتي و
كه است <همين فرمودند: Hصريح و GدكÆم ي جد لحني با دكتر جناب ولي نمايم/
بهعرض ه حق هو كما تحريف بدون را عرايضم عين مكلفيد و موظف شما و  گفتيم

برسانيد/>
بهتحويل ساعتي چند فقط كه 1323 اسفندماه 29 در و افتاد راه به سعادت قافلة
محبوب موالي آستانبوسي بهسعادت و شديم وارد بيدخت به بود, مانده نوروز
امÇر كÇه روزي در سشان, مقد حضور به شرفيابي روزي چند از پس گشتيم/ ناÄل
دربارة را عليه رضواناهللا نورالحكما¾ دكتر پيغام خلوت در گرديد, صادر مرخصي
الزمست شما <بسيارخوب, فرمودند: خاص مي تبس با رسانيدم/ بهعرض Hعين  كتيبه
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ف مشر تابنده آقاي حضرت منزل دولت به بالدرنگ باشيد/> گرفته تعليم تابنده از
صفحة يك روي در و رسانيدم بهعرض را معظم موالي بندگان مطاع امريه و  گشته

داشتهام/ محفوظش جواد حرز چون كه گرفتم سرمشقي دار, خط معمولي  كاغذ
چÇا كÇرم اقبال و شد من غالم دولت سÇرم بÇر افÇتاد مÇÇباركش سÇÇاية تÇÇا

كÇتيبه بهتحرير ثلث بهخط شناسايي و مطالعه با و تهران به مراجعت از بعد
زيارت بهقصد العزيز ه سر س قد صالحعليشاه حضرت كه بعد ماه چند و پرداختم
و تÇعريف و مÇالحظه را كÇتيبه نÇمونة آوردند, تشريف تهران به عاليات عتبات

فرمودند/ دستور خويش ملكوتي تعليمات و نظر طبق را آن د مجد اصالح
و ر طهÇم مÇزار داخÇل ثلث كتيبه از غير است شمسي 13ìë سال كه امروزه
تÇحرير بÇهرشتة نسÇتعليقي كÇتيبههاي بÇقعه, داخÇل و گÇنبد براي بيدخت س مقد
حÇضرت Çعاده يانالسÇب تÇفسير از مÇقداري بÇهعالوه شÇÇده, نÇÇصب كÇÇه درآورده
كتاب و صالح پند شريفه رسالة و بقعه تاريخچه و العزيز ه سسر قد سلطانعليشاه
موالي بندگان مبارك حسباالمر نستعليق و نسخ و ثلث خطوط به رياضاالوليا¾

صÇدر از چون كارها آن اتمام از پس Gاخير و شده نگاشته فداه ارواحنا محبوب
Gمنحصر چاپي و خطي قرآنهاي و نشده نوشته ثلث بهخط تا كنونقرآنكريم اسالم
موالي مبارك مطاع حسباالمر كه است اين است, ريحان و محقق يا نسخ بهخط
ثÇلث "قÇرآن بÇهنام هسÇتم ثÇلث خط به قرآني تحرير مشغول فداه ارواحنا معظم
بيپايان سعادت اين روزي عالم بزرگ خاص عنايت و ه باتوج است اميد تابنده"/
را او داد زيÇرا بÇرسد/ بهانجام سالگي 82 سن در شرمنده روسياه فقيري بهدست

نيست/ شرط قابليت

×ÏÈ Öرت و بَّ ß ÔI ا ßX قÖن×ا ف و اللهم



حسنپژويان نوشتةآقايمحمد

مÇوسمي و رحÇمت باران ا گر كه كمآب و خشك است سرزميني گناباد Ç 1
خواهد ساقط هستي از گردد, خشكسالي ا گر و افتاده زحمت در كشاورزان نبارد,

شد/
آقÇاي حضرت قطبالعارفين بزرگوار پير آستانبوسي به كه 132ë سال در
و مÇالكين از جÇمعي بÇوديم, شÇرفياب بÇيدخت بÇه مÇقامه اعÇلياهللا صالحعليشاه
و شÇده مÇبارك حÇضور شÇرفياب گناباد اطراف روستاهاي زارعين و  كشاورزان
استدعاي مباركش حضور از التجا¾ با و نموده باران نيامدن و بيآبي از شكايت
ا گر كه مينمودند عرض ع تضر با و مينمودند رحمت باران طلب و ه توج عطف

كرد/ خواهيم وطن جالي نبارد باران
HرتبÇم بÇود, گÇرديده حÇضرتش خÇاطر شÇديد تأثÇر مÇوجب واسÇتغاثه نÇاله
و مغفرت طلب خداوند از و جوييد ل توس او به و كنيد توكل بهخدا ميفرمودند:
رحÇمت طÇلب مÇلتمسانه و نÇميكردند رهÇا را دامÇانشان ولي بÇنماييد/ آمÇرزش

ميفرمايد: كه مينمود تداعي را مولوي شعر زاري, و ندبه اين مينمودند/

اختالف)/ كمي 444(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بهجوش1 نميآيد بخشايش ديگ حÇلوافÇروش طÇفلك نگÇريد تÇÇا
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كÇرم و لطف به فرمودند: مهرباني و عطوفت و رأفت با حضرتش اينكه تا
حضرتش كه بود شده سا كت Hتقريب مجلس باشيد/ اميدوار عطايش و سخا و خداوند
ولي بودند دوخته بهآسمان چشم ب تعج با حاضرين ميآيد/ باران بوي فرمودند:
بوي ميفرمودند: هوا استشمام با حضرتش اما نميشد/ ديده باران يا ابر از اثري

فرمودند/ حركت دولتسرا بهطرف و برخاستند جاي از و ميآيد/ باران
مينمودند/ بدرقه و مشايعت دولتسرا درب تا را حضرتش حاضرين Áمعمو
ميگرفت/ شدت رفتهرفته و ميداد را بارندگي نويد باران قطره چند راه طول در
كه فرمودند دستور خدمتگزاران از نفر چند به دولتسرا به ورود از قبل حضرتش
تشريف اندرون به سپس نمايند, باز را آب مسير و نموده پا ك را نهرها و جويها

بردند/
حÇضرتش موقع اين در بودند/ شده خدمت آماده همه دقيقه چند ظرف در
فÇرموده خارج عبا آستين از را دست و پيچيده گوشها روي را عمامه كه درحالي

گرديدند/ خارج منزل از م مصم و ملكوتي سيمايي با بودند
بود/ فرا گرفته را خيابان و جويها و برزن و كوي سيل و ميباريد ت بهشد باران
پشت ماهورهاي و تپه ميداد/ انجام خودكاري بهنوبه هركس حضرتش, اشاره با
ميكردند/ هدايت بيابان به را سيل و ميپيوستند بهيكديگر بيلدارها را دولتسرا
خنده دوستان چهره بر آفتاب ايستاد, باران رفتهرفته گذشت/ منوال بدين ساعتي
تازه حياتي درختان و گياهان بر و ساخت عطرآ گين و مرطوب را هوا باران زد/
دست و شد جاري ديدگان از شوق اشك گردانيد/ شاد را كشاورزان قلب و بخشيد
بÇر مÇوهبت ايÇن و نعمت اين بهشكرانة برادران گرديد/ دراز بينياز بهدرگاه نياز
آسوده خاطري با و زدند بوسه خود بيداردل و ضمير روشن پير پرعطوفت دست

خواستند/ مرخصي اجازه اميدوار و
بودم/ نشسته حضرتش نزديكي در قرآن تفسير درس جلسات از يكي در Ç 2
آفتاب تابش از چهرهاي و ورزيده و درشت اندامي با بود كشاورزي ار حض بين در
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محلي عمامهاي و بر در قدك از لباسي بسته, پينه محنت و رنج از دستي و سوخته
بيسواد و بيچاره كشاورز اين خدايا گفتم: دل در داشت/ سر بر گويند, "منديل"  كه
چه تفسير از و ميداند چه درسقرآن از معيشت رنج و هيأت اين و هيبت اين با
عرفاني اشارات از شيرين بياني با حضرتش شد/ آغاز سخن بعد لحظهاي ميفهمد?
طبقات و نفساني ظلمات و رحماني مكاشفات و انساني فضايل و رباني ملكات و
و آفÇرينش اسرار و خلقت راز و سلوك درجات و الوان و اطوار و انوار مختلفه
سعي و اوليا مقامات و انبيا اخالق و معرفت مراتب و واليت حقايق و ت نبو دقايق
كرده كشاورز آن به رو موقع اين در ميفرمودند/ سخن بيعت و ايمان نور و اوصيا
نور قربانت كرد: عرض ساده خيلي و محلي لهجه با او چيست? ايمان نور فرمودند:
ميكند/ روشن را قلب كه بنفش بهرنگ است قالي وسط ترنج اين بهبزرگي ايمان
قطع را او حرف و نگو/ نگفتم, را اين نه, فرمودند: عجله با حضرتش موقع اين در
از سردي عرق ميكردم, نگاه كشاورز مرد مردانة بهچهرة كه همينطور فرمودند/
خÇود نادانÇي و بهناتواني كه بود عبرتي درس فرا گرفت/ را وجودم سراپاي شرم

گفتم: بهخود و فرستادم نفرين خود توخالي و آراسته بهظاهر و گرديدم واقف
كÇوچهايÇم يك خÇم اندر هنوز ما گشت عÇطار را عشÇق شهر هفت

ميگويند: اينكه كردم يقين و بوديم كوچه يك خم در كاش اي و
بÇÇاشد خÇÇفته پÇÇلنگ كÇÇه شÇÇايد خÇاليست كÇه مÇبر گمان بيشه هر

وارسته مردان و رفته راه سالكان و شرزه شيران از واليت بيشه زيرا است, حقيقتي
نيست/ فاخر لباس و ظاهر علم به باطن روشني و دل بينش و نبوده خالي

حضرت قطبالعارفين كه ميكرد حكايت ارا ك در درويشي سالخورده Ç 3
آقاي ميهمان و بودند آورده تشريف ارا ك به مقامه اهللا اعلي صالحعليشاه آقاي
(رحمتعليشاه) حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم مسافرت اين در بودند/ راستين

بودند/ بزرگوار آن معيت در
ارا ك در بارزي شخصيتهاي و ميرفت بهشمار ه علمي حوزة ارا ك موقع آن در
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از بÇيشماري ة دÇع ارا ك بÇه حÇضرت آن تشÇريففرمايي بÇا داشÇتند/ سكونت
چون شخصيتي از مختلفه طبقات و اشراف و اعيان و روحانيون و آيات حضرات
فÇرزند حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم همينطور و صالحعليشاه آقاي حضرت
مÇينمودند/ ديÇدن تقليد مرجع مازندراني حاÄري زينالعابدين شيخ حاج آيتاهللا
باطن در و مالقات بهعنوان بهظاهر داشتند ارا ك در مركزيتي كه هم بهايي هاي عد

بودند/ شده شرفياب مباحثه براي
بÇهطول سÇاعتها كÇه بÇودند كرده عنوان را بحثي بهايي مبلغين ديدار اين در
ر تكد موجب و نشده قانع منطقي و استدالل و برهاني و دليل هيچ با و بود انجاميده
ايÇن از نÇاخشنودي با حضرتش سرانجام بودند/ گرديده حضرتش خاطر مالل و
همه ميگوييم و هستيم معتقد بهقرآن ما فرمودند: چنين خسته كننده و نافرجام بحث
كالم تأثير و شناخت و مبين و ر مفس به حاجت ولي است شده آورده آن در دانشها
(چون بدمد فواره اين به و بخواند كه قرآنميآموزيم از آيهاي نفر يك به ما دارد/
چنين خود فرقان در هم شما ا گر بايستد, حركت و جريان از آب كليماهللا) موسي
بÇرود آتش در كÇه ميآموزيم قرآن از آيهاي يكنفر به ما بياوريد; داريد اثري
هست اثÇري چÇنين شÇما فرقان در ا گر نكند, اثر او به آتش و خليلاهللا) (چون
مÇحتضري مÇريض بالين بر كه ميآموزيم نفر يك به را قرآن از آيهاي بياوريد/
بياوريد; داريد ا گر نيز شما يابد, شفا مريض و روحاهللا) مسيح عيسي (چون بخواند
بام از كه بياموزيد داريد ا گر هم شما ميآموزيم, نفر يك به را قرآن از آيهاي ما
موقع اين در حرا¾)/ كوه از ا كرم رسول (چون بماند سالم و افكند بهزير را خود
مÇنوال اين به دقايقي نميشد/ گفته سخني و بود افكنده سايه مجلس بر سكوتي

نمودند/ ترك را مجلس و برخاسته بهعنواني آنها از يك هر تا  گذشت
از يكي در و شدم شرفياب بيدخت به پايبوسي, بهقصد 1327 سال در Ç ê
گفتند: و آورده قرباني بهعنوان گوشتي قطعه روزي كردم/ بيتوته مزار سر حجرات

فرمودهاند/ قرباني گوسفندي آقا حضرت
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ابÇوالحسÇن آقÇاي كÇه بÇوديم مÇبارك حÇضور شرفياب دولتسرا در بعد روز
دستبوسي و ارادت عرض تقديم از پس مصداقي آقاي رسيدند/ راه از مصداقي
نمود: عرض پاسخ در گرديدند/ وي حال جوياي گرفته قرار حضرتش لطف مورد
بÇا را جÇاده كÇه شÇديم ه متوج راه بين كرديم, عبور كه حيدريه تربت از قت تصد
ماجرايي چه توقف دانستم لحظه يك در نمودهاند/ مسدود و بسته بزرگ سنگهاي
كشته و گرفتار بلوچ راهزنان بهدست بالشك و داشت خواهد پي در عواقبي چه و
با و صالحعليشاه, حضرت يا گفتم: بلند بهصداي و كرده ياد را علي لذا شد, خواهيم
كمي با اتومبيل و متالشي معجزهآسا سنگها كوفتم/ سنگها به را ماشين سپر سرعت
درحالي نموديم فرار سرعت با و گرفت قرار عادي مسير در انتظار از دور لرزش
شÇد/ شليك بهسويمان تفنگ تير چند و نداشتيم خود سالمت به اميدي هيچ  كه

بوديم/ كرده قرباني شما براي گوسفندي هم ما فرمودند: آهسته حضرتش
گفتم: خود با و است بوده چه براي قبل روز قرباني دريافتم و دانستم آنگاه

/232 بيت چهارم, دفتر همان, /1

دنÇبالهام1 از حÇارس نÇÇباشد بÇزغالهام كÇÇه از كÇم ه رÇب از كÇم  كÇÇي
ميگويد: و دارد اشارهاي هم حافظ

بگرداند بال از حال همه در خداش نگهدارد وفا اهل جانب آنكه هر
مزار صحن وارد اصلي در از مبارك حضور خدمت در بيدخت در روزي Ç ë
و بÇود نÇيافته خÇاتمه مÇقبره تÇزيين و سÇاختمان كÇار مÇÇوقع آن در  گÇÇرديديم,
احترام و ادب عرض براي حضرتش ورود با آنان بودند/ كار مشغول سنگتراشها
كار پيشرفت از و گرديده آنها يكايك حال جوياي حضرتش كشيدند/ كار از دست
و نداد, مثبتي پاسخ اصفهاني, بود مردي سالخورده كه ار حج استاد فرمودند/ سÆال
ما فرمودند: ناخشنودي با و گرديد مباركشان خاطر تأثر و ر تكد موجب امر اين
خÇاتمه زودتÇر هرچه ساختمان كار و باشيم خود زحمت نتيجه شاهد ميخواهيم
مقابل از عبور ضمن حال اين در بنمايند/ بيشتري فعاليت فرمودند تأ كيد و پذيرد
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و مÇينماييم اسÇتاد بÇراي طÇوالني عمر طلب خداوند از ما فرمودند: آهسته آنها
براي و كجا از دراز عمر اين كه ندارد ه توج او ولي ميفرمايد اجابت هم خداوند

برساند/ آخر به را كار زودتر و باشد مثمرثمر تا چيست
عÇليه رحم¹اهللا ميرزاپژويان حسين د محم مرحوم پدرم كه 1317 سال در Ç ì
صالحعليشاه آقاي حضرت قطبالعارفين بودند, قم تلگراف و پست اداره معاون
افÇتخار نÇمود تÇقاضا حÇضورشان از پدرم ميفرمودند/ عبور قم از مقامه اعلياهللا
و مادرم فرمودند/ قبول نموده عنايت كه شود داده ايشان به شام صرف و پذيرايي
كÇافي وقت نÇداشÇتن بÇا و نÇموده استقبال را مژده اين خشنودي با خانواده افراد
نÇفر پÇانزده يÇا ده از بيش حضرتش ركاب در اينكه ر بهتصو و افتادند بهتكاپو
بÇرخÇالف ولي بÇودند/ داده شام تهيه دستور نفر سي براي Hاحتياط بود, نخواهند
هاي عد و بدرقه بهمنظور اصفهان از پارهاي و استقبال براي تهران از هاي عد ر تصو

بودند/ آمده زيارت براي ارا ك و كاشان از
از مÇهمان خÇدايÇا ميگفت: كرده بلند دست دعا به مادرم كه دارم ياد به من

كن/ حفظ را ما آبروي و باش خودت هم مهماندار توست
آمÇد/ بÇهعمل پÇذيرايÇي زاÇÄرين و مشÇايعين و مسÇتقبلين از شÇد/ داده شÇام
غذا ظرفي تبر ك و شفا بهعنوان بودند, بيسابقه آمدي و رفت شاهد كه همسايهها
كه آشنايان از نفر چند شد/ فرستاده غذا بيبضاعت هاي عد براي بودند/ كرده طلب
هم باز و بردند همراه مقداري و شدند اطعام بودند آمده خدمت و كمك بهعنوان

ماند/ باقي غذا مقداري
كه آنگاه بردند/ تشريف بودند نهاده ما ديده بر قدم كه ملتزمين و حضرتش
و گÇرديد نÇصيبمان مÇوهبت و سÇعادت ايÇن چگونه كه آمديم بهخود شديم تنها
مقداري و شده اطعام هم نفر صد قريب شد/ برگزار آبرومندي و بهخوبي پذيرايي
ه توج و كرامت و خداوند مرحمت و لطف نظر مگر نبود اين و بود مانده باقي غذا

عاليقدرمان/ ميهمان و بزرگوار پير



منقولازآقايحاجعبدالرحمنجواهريان

مجلس در عماد شيخ حاج آقاي خدمت در شب هر كه سال چند از بعد Ç 1
بود, لطنه مشيرالس آقاي منزل در مجلس كه دوشنبه شبهاي از يكي ميشدم, حاضر
ميكردم/ زيارت بيدخت در هم را بزرگوار پير ميرفتم بود خوب كه آمد فكرم به
استخاره كه عماد شيخ آقاي به داد را قرآن فقرا از يكي بودم, فكر در كه همينجور
نه? يا بيدخت بروم آيا كه بكنم استخاره هم من است خوب گفتم: خود پيش  كنند/
هÇم اسÇتخاره يك ميكنم تقاضا قربان گفتم: عماد شيخ آقاي به اينكه محض به
خÇوب خÇيلي فرمودند: و كردن استخاره به كردند شروع ايشان بكنيد, من براي
مÇمكن قربان كردم: عرض خدمتشان كه ببندند را قرآن ميخواستند ايشان است/
درخت نزديك موسي× كه است آيهاي بله فرمودند: بود? آيهاي چه بفرماييد است
و شÇدم مÇنقلب حÇال هÇمان در ميشود/ بلند اناالحق صداي درخت از و ميشود
راه مÇن الهي ميگفتم: خود با بيدخت راه بين در بروم/ بيدخت به گرفتم تصميم
Ú ß� مÖطيÇل فÇرمود: خÇليلاهللا ابراهيم كه همينجور ميخواهد دلم اما رفتم را درستي

/(260 آية بقره, (سورة گيرد آرام قلبم تا /1

رسيدم, ايشان حضور وقتي كه گفتم خود پيش پس يابد/ آرامش هم من قلب ,1 â� Öلق
بشود/ اشارهاي هم من استخاره اين به كاش اي
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آغاز را تفسيرقرآن تا بودند عازم كه بود موقعي Hفاق ات رسيدم, بيدخت به وقتي
هستي? كي فرمودند: رسيدم/ خدمتشان كوثر صحن در تفسير, شروع از قبل  كنند/
مشغول ايشان و بيدخت صحن به رفتيم خدمتشان در سپس كردم/ معرفي را خودم
حضورشان كه همانطور من بياوريد/ را فالن صفحه فرمودند: و قرآنشدند تفسير
آن از خÇبر كن, آرام مرا قلب ; â� Öلق Ú ß� مÖطيل موال يا گفتم: خود پيش بودم, نشسته
همان درست آمد كه سورهاي شدم ه متوج لحظه همان در بده/ كردم كه استخارهاي
صداي درخت از شده, درخت نزديك موسي حضرت كه بود من استخارة سوره
بود واقعهاي اين نشدم/ ه متوج را خود حال كه شدم منقلب بهقدري شد/ بلند اناالحق

نمودم/ مشاهده بيدخت در فقر, به فم تشر از قبل سال سه  كه
كه بودم شنيده بود, سلطانعليشاه آقاي حضرت زمان فقراي از كه پدرم از Ç 2
عÇازم كÇه جنابش صالحعليشاه, جناب خالفت و نورعليشاه جناب رحلت از بعد
بهاستقبال <آقايان كه بودند فرموده مرقوم حاÄري عبداهللا شيخ آقاي به بودند تهران
را ايشÇان نامه جمعه, شب مجلس در حاÄري عبداهللا شيخ آقاي جناب نيايند>/ ما
خبر اينكه تا نروند/ استقبال به دستور طبق بايد كه فهميدند فقرا فرمودند/ قراÄت
اين از اطالع از پس ايشان رسيد/ عبداهللا شيخ حاج مرحوم به ايشان شدن نزديك
از ه عد يك و استقبال>/ به ميرويم هم <ما فرمودند: شده, منقلب مرتبه يك خبر

استقبال/ به رفتند و برداشتند خودشان با را فقرا
مواجه صالحعليشاه آقاي حضرت با حاÄري عبداهللا شيخ جناب راه وسط در
نيايند آقايان كه گفتيم ما ميفرمايند: حاÄري عبداهللا شيخ آقاي به ايشان و ميشوند
نيايند, آقايان كه بوديد فرموده شما قربان فرمودند: عبداهللا شيخ آقاي استقبال/ به
و ايشان پاي روي ميافتد و آمديم كه بوديم بندگان ما هستند, شميران در آقايان
خاطره در من را داستان اين ميزنند/ لبخندي هم ايشان ميكند/ زيارت را ايشان
تهران به ميخواستند صالحعليشاه آقاي جناب كه زماني تا بودم كرده حفظ خود
كÇه بگÇويند آقايان به بودند: فرموده وفاعلي آقاي مرحوم به و بياورند تشريف
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كه من خواند/ مجلس از قبل جمعه شب را نامه اين هم وفاعلي آقاي نيايند/ استقبال
داستان رفته, وفاعلي آقاي خدمت به روز آن فرداي بودم, رفتن استقبال به مشتاق
امري چه شما حاال كردم: عرض كرده, تعريف را حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي
از ه دÇع يك بهاتفاق و ميآييم هم ما شد اينطور كه حاال فرمودند: ميفرماييد?

استقبال/ به رفتند دستجمعي فقرا
در روزي بودم, شده موفق ايشان زيارت و بيدخت به كه سفرهايي از يكي Ç 3
حضور خدمتشان در فقرا از هاي عد يك و بودند فرموده جلوس ايشان كه بيروني
و مÇيكردند نيازمندي عرض حضورشان كه بودند طالب نفر پنج حدود داشتند,
برده تشريف منزل به و شده بلند هم تابنده آقا حاج جناب بودند/ منقلب خيلي
نشسته صالحعليشاه آقاي حضرت مقابل كه من نداشتند/ تشريف آنجا در و بودند
اين ما اينكه: آن و بود جهالت روي از البته كه آمد نظرم به فكري باره يك بودم,
ولي ميكشيم زحمت همه اين و ميآييم بيدخت به كرده طي تهران از را راه همه
كرده فعاليت اينقدر و بوديم رفته ديگري سلسله هر در ا گر نشديم, چيزي تا كنون

ميشديم/ شيخ شايد بوديم,
آقÇاي حÇضرت مÇرتبه يك كÇه ديÇدم بÇودم, خياالت اين در كه همينطور
شÇما فرمودند: بودند, حضورشان در كه نفر پنج آن به و شدند بلند صالحعليشاه
بÇرويد هÇم يكÇي شÇما و بگيريد دستور تابنده آقا حاجي حضور برويد تا چهار
من بردند/ تشريف اندروني به و شدند بلند كرده, اشاره بنده به و ايشان/ خدمت
آمد, من ذهن در كه بود فكري چه اين كه شدم ناراحت آمده خود به مرتبه يك

كنم? كار چه حاال كردم, غلطي چنين من چرا
تÇابنده/ آقÇاي حاجي خدمت رفتيم ليه او آداب انجام ضمن و برداشتم را او
اينها فرمودند: ايشان و بودند تابنده آقاي حاجي جناب خدمت هم ديگر نفر چهار
آن قربان گفتم: شده? چه يكي آن آمدهاند? آنها از نفر چهار چطور بودند نفر پنج
بسياري خنده هم ايشان بدهم/ او به دستور و بشوم شيخ من فرمودند دستور را يكي
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Hواقع اين درويشيشدند/ و فقر به موفق الحمدهللا و رفتند خدمتشان همگي و  كردند
بيايد, من ذهن در خيال اين بايد چرا كه كرد منقلب خيلي را من كه بود صحنهاي

است/ ايمان تقويت براي اينها تمام ميكنم فكر البته
بيروني در بودم, ف مشر ايشان حضور بيدخت در كه سفرهايي از يكي Ç ê
بÇذر ايشان از و ميآمدند رعيتها و مينشستند قديم ايام در كه بود كوچكي اتاق
كÇارهاي خÇالصه كÇاشتن, بÇراي ميكردند اجاره زمين يا كشت, براي ميگرفتند
ميخواستند را زميني و آمدند خدمتشان پسري و پدر روز آن ميكردند/ فالحتي
ديگÇري و جلو و بود مرغوبتر يكي كه بود قطعه دو كنند/ فالحت تا كنند اجاره
قربان گفت: پسر نوشتند, قرارداد و كردند صحبت اينكه از بعد بود/ آن از عقبتر
ا گر كه كردم فكر من زد/ را حرف همين هم پدر ميخواهم, را جلويي قطعه بنده
پدر بدهند, پسر به ا گر و ميشود ناراحت پسر بدهند, پدر به را جلويي قطعه ايشان
منتهي ميدهم اجاره شما به را زمين اين من كه فرمودند ايشان ميشود/ ناراحت
هÇمان افÇتاد كدامتان هر به ميكشم قرعه من كه است اين شرطش شرط, بهيك
را اسÇمهايشان كاغذ تا دو روي ايشان داريم/ قبول ما گفتند: آنها است/ قسمتش
بنده و بودند راضي دو هر و افتاد يكي كدام هر به و گذاشتند زمين روي و نوشتند

ايشان/ قضاوت از شدم خوشحال خيلي
و داشÇتند تشريف بيروني در حضرتشان كه بيدخت در صبح روز يك Ç ë
رفÇقاي از نÇفر سÇه دو با مشهد از فقيري بودند, خدمتشان در هم فقرا از هاي عد
خدمت ميان آن از يكي شوند/ فقير هم آنها كه ميخواست دلش و آمد خودش
حالش ما برويد, حاال نه فرمودند: ايشان كرد/ نيازمندي اظهار خيلي و رفت ايشان
او بردند/ تشريف منزل طرف به و شدند بلند ايشان و كرد اصرار خيلي نداريم/ را
را حالش كه فرمودند ايشان ميكرد/ اصرار و گرفته را ايشان عباي و در جلو آمد
خون و برداشت شكاف كه طوري كوبيد ديوار به را سرش آقا آن بالفاصله نداريم/
از كه ميشكني را سرت چرا چه? يعني حركات <اين فرمودند: ايشان شد/ جاري
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فÇرمايشات, ايÇن از بÇعد دربÇيايد!> نور آن از كه بشكن را دل دربيايد خون آن
به بردند تشريف بعد و ندارد/ اثر حركات اين چون مشهد برويد شما فرمودند:
باتواضع و ادب با خيلي بار اين آمد/ ديگر سال و مشهد به رفت هم آقا اين منزل/

شد/ فقر به ف مشر و فرمودند دستور ايشان مرتبه, اين و ايشان خدمت رفت
بنويسند ايشان كه آورد كفني كسي بودم حضورشان كه روزهايي از يكي Ç ì
دادنÇد جذبي آقاي به بعد نوشتند, ايشان مينويسند)/ مÆمن چهل كه است (رسم
كرد من به رو سلطاني آقاي ميگشت/ بهدست دست و سلطاني آقاي به بعد نوشتند,
گÇفتم: نÇمينويسي? چÇرا گفتند: نمينويسم/ من گفتم: بنويس/ هم شما فرمود: و
خوب بنويسم ا گر است, آدمي جور چه كه نديدهام من را شخص اين آخر قربان
كردند: عرض كرده, آقا حضرت به رو سلطاني آقاي ندارد/ نتيجه كه است آدمي
اين براي را كفن اين روي كه دارد اثري چه اين ميگويد: رحمان حاجي قربان,
ميگردد بهانهاي دنبال است, بخشنده <خداوند فرمودند: ايشان بعد بنويسيم/ مرده
وقتي ببخشد/> را مÆمن آن خداوند كه است بهانهاي هم اين ببخشد, را بندگانش  كه
هÇمه ديدگان از اشك كه شدند منقلب فقرا بهقدري فرمودند, ايشان را كلمه اين

شد/ جاري
با مالقاتي ميخواستند بودند, آورده تشريف تهران به كه اسفار از يكي در Ç 7
تشريف ايشان منزل به قبلي, وقت تعيين از پس بكنند/ سنگلجي شريعت آقاي
صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت به سنگلجي شريعت آقاي تعارفات, از بعد بردند/
گÇناباد در كÇه بود نعلين نوع يك (ملكي داريد شما قشنگي ملكي عجب  گفتند:
مÇيكنيم/ تÇقديم فÇرمودند: ايشÇان حÇضرت بود)/ زيبا و زردرنگ و ميدوختند
بÇالفاصله نميكنيم/ شما كفش توي پا اينجا ما گفتند: سنگلجي شريعت مرحوم
از مÇيرويم نÇميكنيم, درست شÇما براي پاپوشي اينجا هم <ما فرمودند: ايشان
سنگلجي آقاي خود كه شد شيرين جواب و سÆال اين بهقدري ميفرستيم/>  گناباد

شدند/ ب متعج خيلي ايشان جوابي حاضر از و كردند خنديدن به شروع
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علماي از يكي از بودم, شده ف مشر نجف به ايشان خدمت در سفري در Ç 8
از و مÇيكردند تÇقليد ايشÇان از عÇربها از بسÇياري كه زنجاني آي¹اهللا بهنام آنجا
وقت و فÇرستادند را نÇفر يك ايشÇان بÇودند, نÇجف برجسته مراجع و مجتهدين
از پس ايشان رسيديم, كه آي¹اهللا مرحوم خانه به رفتيم/ ايشان ديدن به و  گرفتند
آن روي خود كه پوستي تخته روي كه ميكردند اصرار آقا حضرت به تعارفات
اما بنشينيد/ بفرماييد خودتان جاي شما كه ميفرمودند ايشان و بنشينند مينشستند,
جÇاي اينجا آقا گفت: كه جايي تا ميافزود خود اصرار بر هم باز آي¹اهللا مرحوم
فÇرمودند: و زدنÇد لبخند ايشان باشيد/ داشته تشريف اينجا بايد شما است, شما

بفرماييد/> آنجا خودتان <نهخير
كرمانشاه در ميرفتيم, كربال به و بودم خدمتشان در كه سفرهايي از يكي Ç 9
آمدند/ ايشان ديدن به علياللهيها از ه عد يك بعد شديم/ وارد كيمند آقاي بهمنزل
سÆاالتي تعارفات از بعد رسيدند, آنجا وقتي رفتند/ آنها بازديد به ايشان بعد روز
در آنها كجاست/ در االÐن شما پيشواي و است نفر چند شما ه عد كه آنها از  كردند
عÇلياللÇهي را شÇما سÇلسله فÇرمودند: بعد است/ بغداد در ما پيشواي گفتند: پاسخ
هم ما بله, فرمودند: ايشان هستيم/ علياللهي همه ما كه دادند جواب آنها ميگويند/
شÇما كÇه است آن فرق اين و دارد جزÄي فرق يك ولي هستيم عالقهمند بهعلي
ه توج مورد كالم اين هست/ اهللا نيست, علي ميگوييم: ما است, اهللا علي, ميگوييد:

شد/ واقع علياللهيها ه عد آن
يكي كليددار چون و بود عاشورا روز بوديم, كربال در كه سفرها از يكي Ç 10
او حجره به كه بگيرد وقت كليددار از تا فرستادند را كسي ايشان بود, آشنايان از
چهار در دو و بزرگ خيلي سالن يك كه داشت صحن در حجرهاي كليددار برويم/
مشاهده را عزادار دستههاي ميشد Âكام و داشت حرم به رو و صحن به رو تخته,
اتاق در رفتيم روز آن بله, ميشود/ برگزار روز آن در بزرگي عزاداري Hواقع و  كرد
كÇليÇددار نÇزد كÇربال رÅسÇاي تمام آوردند تشريف كه ايشان حضرت  كليددار,
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گذاشتند/ احترام و شدند بلند همهشان رسيدند, كه صالحعليشاه آقاي مرحوم بودند/
داشت/ قرار بزرگ و طوالني خيلي سالن در كه نشستند نيمكتي روي بر ايشان و
مÇرحÇوم ديÇد تا و آمد بهداخل ر مطه حاج آقاي سالن ته در از ديدم مرتبه يك
هÇمان رفÇتند و بÇرگردانÇده را رويشÇان بÇاره يك نشستهاند, آنجا صالحعليشاه
اين به هاش توج كه بهنحوي نشست نيمكتي روي در و سالن پايين در روبروي
چرا كه شدم ناراحت قضيه اين از من نمودند/ معمولي تعارف فقط و نباشد طرف
سالن انتهاي به لذا نشست/ آنجا او هستند, اينجا همه قوم زعماي از هاي عد وقتي
بفرماييد دارند, تشريف آنجا صالحعليشاه جناب درويش, جناب گفتم: و رفتم
بايد صالحعليشاه جناب گفتم: ما/ خدمت بيايند بايد ايشان گفت: ايشان/ خدمت
ر مطه حاج آقاي اين قربان كه كردم عرض ايشان به رفتم و شما? خدمت بيايند
بÇيايند بÇايد ايشÇان مÇيگويند: و نشسته آنجا كه ميباشند خا كسار سلسله قطب
خÇدمت در و شÇدند بلند ايشان ميكنم/ چه كه نبودم ه متوج خودم اما ما/ خدمت
شد دستپاچه افتاد, ايشان حضرت به چشمش تا ر مطه حاج و سالن ته رفتيم ايشان
اظهار و كرد احوالپرسي و معانقه ايشان با و باخت را رنگش و ايستاد شد, بلند و
خÇيلي شÇما آقÇاي مرحوم با ولي بودم نرسيده حاال تا شما خدمت من كه داشت

داشتم/ مالقات
جلوس خود جاي در و برگشتند بعد و كردند صحبت قدري ايشان حضرت
از و شد شرمنده ديد, چنين را اوضاع كه وقتي و نشست همانجا او ولي فرمودند/
آمديم كاظمين به كربال از ما و گذشت داستان اين بازگشت/ بود آمده كه در همان
من كه ميرفتيم حرم به و بوديم خدمتشان در سحري كاظمين در بكنيم/ زيارت  كه
بعد است/ ايستاده ميكند سوار مسافر كه ماشينهايي كنار در ر مطه حاج آقاي ديدم
نگاهي ايشان ايران, بروند ميخواهند ر مطه حاج آقاي اينكه مثل قربان كه  گفتم
تا و برگشت ر مطه حاج يكباره ولي بود زياد فاصله البته ماندند/ سا كت و  كردند
كÇرد بنا و بوسيد را ايشان شانه و دست و جلو آمد دويد افتاد ايشان به چشمش
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گÇفت: و كردن نيازمندي عرض و كوچكي اظهار بهاصطالح و گذاشتن بهاحترام
بايد ايشان كه لشان او حرف آن از ماندم ب تعج در من و ايران/ بروم ميخواهم

ميكردند/ نياز اظهار كه اخير كار و من, خدمت بيايند
بÇه مÇيشدم ف رÇمش كÇربال بÇه ايشان خدمت در كه سفرها از يكي در Ç 11
مÇثل آنجÇا رسيديم وقتي رفتيم/ خوÄي ابوالقاسم د سي حاج آقاي آي¹اهللا مالقات
و نشستند آي¹اهللا كنار در احوالپرسي و معانقه از پس باشند, نشناخته را ايشان اينكه
اينكه به نظر فرمودند: ايشان حضرت بودند/ نشسته علما آقايان هم دور تا دور
نجف در كه بود روزي ده (چون برسيم خدمتتان زودتر نتوانستيم داشتيم,  كسالتي
نشسته ايشان خود پهلوي كه علما آقايان از يكي سخن اين فرمودن از بعد بوديم)/
اين اينكه بهمحض داد/ خواهد شفا را شما آقا ه قدسي انفاس شا¾اهللا ان گفت: بود,
كه همينجور آقا? ميگويي چه كه شدم ناراحت خيلي بنده گفت, آقا اين را  كلمه
مÆÇمن دعÇاي البÇته فÇرمودند: و شد تمام ايشان فرمايش بالفاصله بودم ناراحت

ميشود/ مستجاب مÆمن درباره



نوشتةآقايعلينقيحضرتي

شدم/ بيدخت عازم اردبيل از بهفقر ف تشر بهقصد 1319 سال تابستان در Ç 1
اردبيل مثل دورافتادهاي شهر از Hمخصوص و مشكل مسافرت وسايل سالها آن در
فقط خود تحصيل ت مد در بودم توانسته تنها بودم ل محص كه بنده و بود مشكلتر
كÇفايت مسÇافرتم پÇايان تÇا مبلغ اين نميدانستم و نمايم پسانداز تومان دوازده
قÇصد بÇه آنجا از و شده تهران وارد اردبيل از حركت از پس نه/ يا كرد خواهد
تÇوقف, روز سÇه دو از پس س قدÇم مشÇهد در شÇدم/ عازم س مقد مشهد زيارت
جناب كه ديدم خوابي بودم, خوابيده مسافرخانه در كه روزها از يكي بعدازظهر
و دارند تشريف خود دولتسراي در بيدخت در مقامه اعلياهللا صالحعليشاه آقاي

هستم/ بهفقر ف تشر خواهان جواني عوالم و نيازمندي حال با من
گاراژها از بهيكي نميشناختم را مشهد از جايي اينكه با شده, بيدار خواب از
روز آن فرداي شدم/ بيدخت عازم روز همان غروب بيرجند ماشينهاي با و مراجعه
بهنام آقا, جناب خدمتكار كه كساني از يكي همراه رسيده بيدخت به ظهر نزديك
نحوه رفتم/ دولتسرا به بود, ايستاده كاري براي قهوهخانه در دم حسين, محمد استاد
خاطره شرح و نگارش موضوع از خارج حضرت آن با بنده اين زيارت و مالقات
زنده جانم و دل در آن خاطره همواره و نميكنم فراموش هرگز را روز آن است/
(ششÇم 13ë9 سÇال رجب 23 چهارشنبه روز روز, همان فرداي بههرحال است/
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و نÇمودم تÇوقف روز ده اجÇازه كسب بÇا شÇده, ف رÇمش فقر به (1319 شهريور
و فرمودند مرخص بعدازظهر جمعه روز بود/ شده تمام Hتقريب پساندازم موجودي
تÇمام برابر درست كه فرمودند اعطا¾ بنده به تومان دوازده مبلغ پا كت داخل در
در تÇحصيلم دوران تÇمام در كÇه پسانÇداز مبلغ تمام برابر و بود مسافرتم هزينه

شد/ مصرف ف تشر و زيارت و مسافرت اين در و بودم نموده جمع اردبيل
س مقد مشهد زيارت به تابستانها مرخصي, اخذ با عالقه برحسب ساله همه Ç 2
همراه كتبي اجازه كسب با (13êë (سال نيز سال آن ميشدم/ ف مشر بيدخت و
خدمت در روز همان عصر بود/ تيرماه اواسط شديم/ بيدخت و مشهد عازم خانواده
عازم فقرا از تعدادي با صالحآباد باغ بهطرف فداه روحي صالحعليشاه آقاي جناب
اين فرمودند: بگيرم/ فقرا و ايشان از عكسي تا نمودم تقاضا راه ضمن در بوديم/
را دوربين و نشستم فقرا پاي پايين همانجا در من بگيريد/ نيز را عكس آخرين
خوفي دلم در بودم/ ناراحت ايشان فرمايش اين از ولي گرفتم/ عكس كردم تنظيم
صÇبحها مÇعمول بÇرحسب كÇه روز دو از پس ايÇنكه تÇا گرديد ايجاد ناراحتي و
بودند فرموده جلوس بيروني صحن در كه درحالي آقا جناب ميآمديم, بهزيارت
اين در زنيد/ صدا را تابنده حاج فرمودند: ذوقي علي شيخ آقاي با مكالمه ضمن در
اتÇاق بÇه حÇياط از آقÇا جÇناب آوردنÇد/ تشÇريف تÇابنده آقÇاي حÇضرت حÇين
صحبت محرمانه تابنده آقاي حضرت با و انداختند را پردهها و شدند تشريففرما
چشÇمهاي بÇا Hاحيان و مغموم بهحال تابنده آقاي حضرت چندي از پس  كردند/
تشريف دولتسرا بهطرف انداخته پايين را سر و آمدند بيرون اتاق از اشكآلود
ذوقي آقاي به كرد/ متأثر مرا خيلي ايشان حضرت كدورت و غمزده حالت بردند/
شديم روانه تابنده آقاي حضرت دنبال است? كار در موضوعي گفتم: كرده, اشاره
ايشÇان ما سÆال و اصرار جواب در باشيم/ جويا ناراحتي و خاطر ر تكد اين از تا
اين ما دل در ولي نباشيد/ نگران فقرا طرف از و است من خود به مربوط فرمودند:
آقÇاي حÇضرت م, وÇس شب در آقÇا, جÇناب رحلت از پس اينكه تا بود موضوع
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احÇضار مÇرا بÇارها آقÇا حÇضرت فÇرمودند: انÇدوه و غم عالم يك با رضاعليشاه
راضÇي مÇن و مÇيگذاشÇتند مÇيان در من با را خود رحلت موضوع و ميفرمودند
بگÇزاريÇد/ نÇماز مÇن جÇنازه بر شما كه خواستهام خدا از من ميگفتم: و نميشدم
شدهام//// خسته ديگر من و باشيد راضي بايد هستند رفتني همه فرمودند: باالخره
افتاد بهمن رضاعليشاه آقاي حضرت اشكآلود چشمهاي مطلب اين بيان موقع در
بودند, مغموم و ر مكد بسيار رضاعليشاه آقاي جناب كه را روز آن خاطره من و

آوردم/ بهياد
ايشان جانشين با عهد تجديد و صالحعليشاه آقاي حضرت رحلت از پس Ç 3
شد: عوض من حال ايشان, هفت شب در شركت از بعد رضاعليشاه, آقاي حضرت
با را خود مراوده و ميپنداشتم ناراحت را عالم و كردم گمان بيسرپرست را خود
را خود پيوسته بكنم/ صحبت كسي با نبودم مايل و كردم قطع فقري مجالس و فقرا
يك اينكه تا ميكردم گمان اندوه و غم از پر را عالم تمام و ميكردم ر تصو تنها
را باال اتاق و آمده منزل به بود) 13êë مردادماه 29 روز عصر ميكنم ر تصو) روز
دو يكÇي از بÇعد نمودم//// آماده مرگ براي را خود و بستم را در و كرده خلوت
و گرفتهام قرار وسيع و ظلماني بسيار جاي در و مردهام من ديدم برد, خوابم ساعت
آنجا ميكردم خيال و ميكرد ناراحتم ر تصو  حد از بيش كشنده گرماي و ازدحام
رانÇده سÇمتي بÇه بياخÇتيار و بياراده است/ زيادي ستونهاي از پر هستم من  كه
كه گذشت من بر طوالني زمان ميروم/ سمت به كدام نميدانستم خود و ميشدم
تاريكي آن در من, پاي زير كه ديدم حال اين در است/ موضوع از خارج آن شرح
نميديد, را جايي چشمم چون كرد/ خواهم سقوط جا آن ته به آن هر و است خالي
وحشت است/ خالي Âكام پايم زير و هستم فضا در من ديدم بردم/ پايين به را دستم
بيهوش عذاب, و گيرودار آن در ميكنم ر تصو گرفت/ را وجودم سراپاي عجيبي
آمدم هوش به وقتي بود/ آشنايي صداي شنيدم/ صدايي بيهوشي آن در و شدم
نيز من صدا, آن با آشنايي با شد/ مشهود نفر يك عبور از تنگتر خروجي روزنة
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نÇدارم! پÇناهي و مÇاندهام بÇيكس مÇن مÇني, پناه و ملجأ تو زدم: فرياد بياختيار
و مطبوع بسيار بسيار سبزرنگ نور و ميشد ديده فوق سمت از عجيبي روشنايي
جناب من آنگاه بود/ سرازير زالل بسيار روان آب مثل بهجتانگيز و آرامبخش
عÇلينقي فرمودند: خطاب بهمن بودند ايستاده كه درحالي كه ديدم را صالحعليشاه

تابنده//// فرزندي پيش برو اردبيلي حضرتي
نگÇران مÇن بÇابت Áاصو روزها آن و شدند نگران من غيبت از كه خانواده
آن از مرا و كردند باز بهزور را در و آمدند باال اتاق به من قبلي فرياد و داد با بودند,
بودم/ مريض روز سه دو نميآوردند! بههوش كاش اي كه آوردند بههوش حال
و ر مطه مزار زيارت از پس ورود بدو در كردم/ حركت بيدخت به بهبودي از پس
و انÇدوه و غÇصه و غÇم هÇمه آن بÇا فداه روحي رضاعليشاه آقاي جناب زيارت
بنده به مخصوصي نگاه با و پذيرفتند را روسياه اين رحمت و رأفت با  كدورت,

است: خويش افتادههاي پا از مواظب حال همه در كار صاحب كه نمودند حالي
شنيدنش از خلق و زگفتن عاجزم من كر تمام عالم و ديده خواب گنگ من



نوشتةآقايحاجابوالفضلممتحني

داشت را معظمه مكه مسافرت قصد بيبيخانم سركار قمري 1377 سال در Ç 1
بÇاشم, خÇدمتشان سÇفر ايÇن در بÇودم نÇيز مÇحرم كه فقير كه بودند مايل خيلي و
همراهانشان به خدمت و زيارت شوق بهواسطه ولي نبودم متمكن كه درصورتي
از بنده لذا و هستند عازم تابنده نورعلي دكتر آقاي كه شدم ه متوج Gبعد شدم/ آماده
آقÇاي حÇضرت مÇبارك حÇضور عÇريضهاي و شÇدم مÇنصرف بÇهزيارت رفÇÇتن
عÇازم مسافرت در خدمت براي حقير كردم: عرض مضمون اين به صالحعليشاه
مÇحرم محترمه بيبي و عازم تابنده نورعلي دكتر آقاي كه شدم ه متوج ولي بودم
مضمون اين به تلگرافي بنده, عريضة جواب در شدم/ منصرف مسافرت از دارد,
هم تلگراف و نامه در شده, داده مكه سفر اجازة گذشته سال در فرمودند: مخابره

بود/ خواهد فرزندي كمك ولي نيست امر شده, اشاره
فÇرمايش اثÇر در گÇرفتم/ مسافرت به تصميم Gد مجد تلگراف اين زيارت با
زمان آن كه ارشدم فرزند براي شدم, شرعي مستطيع كوتاهي خيلي ت مد در ايشان,
هÇم را مÇنزل مÇخارج فÇرستادم, را مÇاهش سÇه مخارج ميكرد تحصيل آلمان در
شد/ فراهم صرفهجويي بدون هم مسافرت مخارج نمودم, تقديم بههمسرم جدا گانه
تÇهران بÇه حÇضرتش كÇه باشد بوده قبل سال پنج و سي حدود در شايد Ç 2
ايشÇان حÇضور شÇرفيات صÇبح اذان از قÇبل فÇقرا اغلب و بودند آورده تشريف
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حضور شرفياب نماز درك براي فقرا از جمعي با فقير نيز سحر روز يك ميشدند/
پرسيدم: شد/ بلند گريهاي و شيون و ناله صداي صبح نماز از بعد بوديم/ مباركش
عرض مبارك حضور ين عمادالد شيخ حاج آقاي صبيههاي گفتند: شده? خبر چه
در فرمودند اجازه صبحانه صرف از پس است/ احتضار حال در پدرمان كه ميكنند
حال مشاهده و رفتيم ين عمادالد شيخ حاج آقاي منزل به عيادت براي خدمتشان
قÇرص آقÇا حÇضرت نÇبودند/ دهÇان بازكردن و حركت به قادر كه كرديم ايشان
را قرص و كنيد باز را دهانشان فرمودند: كرده, مرحمت بنده به سفيدي  كوچك
گذاشتم/ زبانشان زير را قرص و كردم باز را دهانشان فقير بگذاريد/ زبانشان زير
فقرا نيز بعد سالهاي و كردند تكلم به شروع و نمودند پيدا حال تغيير تي مد از پس

بودند/ برخوردار حضورشان فيض از



نوشتةآقايحاجعبدالصالحجواهريان

شده فقر به ف مشر ايشان مبارك بهدست كه بود روزي چند كه 133ì سنة در
بهمبلغ طال حلقه يك و آمد مشترياي بودم/ كسب مشغول دكان در روزي بودم,
كه منافع تومان ê و بود آن طالي قيمت تومان 13 (البته فروختم او به تومان 17
مشتري پول, شدن بدل و رد و معامله از بعد ميشود)/ محسوب آن ساخت آالت
بود)? شده محاسبه 1ê بهقيمت كه (درصورتي است 18 طال اين عيار كه كرد سÆال
نفعي تومان چهار از و ميشود مرفوع جنس نيست, بگويم ا گر كه آمد بهنظرم زود

بله/ گفتم: ميمانم/ باز شده عايدم  كه
حÇاضر حاÄري آقاي مرحوم منزل در مجلس در شركت براي شد كه مغرب
مÇجلس عÇقب قسÇمت در بÇودم, شده ف مشر تازه و جوان چون Áمعمو و شدم

مينشستم/
شده, پيدا خالي جاي ايشان نزديك ديدم مجلس ختم فاتحه خواندن از بعد
و رفتم ميكردند)/ جلوس فقرا محترمين ايشان نزديك در قديم در Áمعمو (چون
واقع اخوان اعتراض مورد Gبعد البته و نشستم بود, ايشان نزديك كه خالي جاي در
از فرمودند فرمايشاتي ايشان كرد/ طلب اظهار و آمد ايشان حضور طالبي شدم/
حÇضرت زمÇان اصÇحاب مÇثل بÇايستي نÇميگوييم, تÇازهاي چيز ما اينكه: جمله
فوري نگويد/ دروغ ميكند, ضرر تومان ê يا 3 معامله در ا گر كه شد رسول(ص)
سعي بهبعد آن از و كردم استغفار زياد شرمندگي با شدم, خود روز معامله ه متوج
طÇلب افÇتاده, اتÇفاق ناخودآ گÇاه گاهي ا گر و نگويم دروغ بود مقدورم تا  كردم

مينمايم/ مغفرت و آمرزش



محمدرضاخاني نوشتةآقايحاج

منقول و معقول دانشكده م دو سال دانشجوي كه وقتي شمسي 1332 سال در
آية تفسير به درس كالس در عليه رحم¹اهللا مشكو¸ د محم سيد استاد روزي بودم,

و ركÖن ÔÇ ÖXا و ¾ا ش× ÖحفÖال نع ي× Öy ت ̧ ل×و الصَّ انَّ ̧ ل×و الصَّ مقا و ت×اب كÖال ن م كÖيل ا ي وحÔا م×ا ÔلÖتÔا شريفة

خدا يادكردن همانا و ميدارد باز بدكاري از نماز كه كن بپا نماز و بخوان ميشود, وحي تو به ازقرآن آنچه /1
/(45 آية عنكبوت, (سورة است بزرگتر

ه لميÇع حÇوزههاي ب الÇط از Hغالب كه كالس دانشجويان پرداختند/ ,1 Ô Ò� Öك ا اهللا ÔرÖك ذل
آياتقرآنكريم برشمردن ضمن استاد نمودند/ سÆال را Ô Ò� Öك ا Ôاهللا Ôكر ذل و تفسير بودند,

خواندند: را عريان باباطاهر دوبيتي اين داÄم, صالت مورد در اخبار و
بي كارشان اهللا هو قل و حمد بÇي كه يÇارشان اهللا كÇه آنÇان خÇÇوشا
بÇي بÇازارشÇان جÇÇاودان بÇÇهشت نÇمازند در داÇÄم كÇه آنÇان خÇوشا

نÔوا م ÖÆÔت Ö Òn ÖلÔق آمن×ا Ôاب عÖر×  Öاال تال ق× شريفة آية بهمدلول بنا عرفا نظر در فرمودند: و

ايÇمان هÇنوز و شÇدهايÇم مسÇلمان گوييد: بلكه نياوردهايد ايمان بگو: آوردهايم; ايمان گويند: باديهنشينان /2
/(14 آية حجرات, (سورة است نشده دلهايتان در داخل

نيز قلبي صالت شامل داÄم صالت ,2 ÖمÔكوبÔل Ôق â| Ôان × âZ Öاال ل Ôخ Öدي ×ØFÇل و ن×ا Öمل Öسا قÔولÔوا Öن ل×ك و
اÄمه از اخباري نيز كافي اصول از ت حج باب در Hمخصوص اخبار كتب در ميشود;
جانشينان و علي(ع) به منحصر طريق اين هدايت و است, شده وارد معصومين(ع)
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داراي بايد عصر هر در بزرگواران آن كه است بزرگوار آن خلفاي و فرزندان از
به واقف اينصورت در باشند, خود قبلي راهنماي از مأذون و مجاز و ه قدسي ه قو
دروس تمام ا گر كه است مهم آنقدر موضوع اين و ميباشند اهللا كبر ذ كر اسرار
در نميرسد/ آن معنوي ارزش به هم باز بدهيد اختصاص آن به را دانشكده دوران
قلبي بهصالت كه فرماييد عنايتي كردم استدعا و رسيدم استاد خدمت كالس پايان
سÆاالت پاسخ در نيست/ من نزد ميخواهيد شما آنچه فرمودند: استاد شوم, آشنا
نماييد/ مراجعه گنابادي صالحعليشاه آقاي به بايد مورد اين در فرمودند: رم, مكر

بÇه كÇار راه اين در را كوشش و سعي تمام عي× س ما اال نسان Öالل ليس بهمصداق
(شهيد سابق سپهساالر مدرسة از روزي /Gواحد H ØY ومنا ÔY Öل ع Öاج همالل بودم:  گرفته
و لطف كمال با او نمودم/ مالقات را موقري و متين مرد ميگذشتم, فعلي) مطهري
نÇمود/ مÇطالبه مÇن از دانشÇجويان از يكي براي را توني فاضل استاد جزوة ادب
مورد در را سÆاالتم جزوه, آن تقديم ضمن روز آن فرداي و داشتم خوشبختانه
مطرح نيز وي براي بود, گذشته درس كالس در آنچه و Ô Ò� Öك ا اهللا ÔرÖك ذل و آية تفسير
بÇزرگوار بÇرادر عÇليه رحÇم¹اهللا نÇورنژاد آقاي حاج بزرگوار آن شد معلوم  كردم/
نÇميگنجيدم/ پوست در خوشحالي از ديگر ميباشد/ صالحعليشاه آقاي حضرت

/(56 آية ذاريات, (سورة كنند عبادتم اينكه براي مگر نيافريدم را انس و جن /1

قÇراÄت را 1 ون ÔدÔب Öع يÇ ل ×الا سÖن  Öاال و Çنَّ ß Öا� ÔتÖقل خ م×ا و مباركه آيه ابتدا¾ پاسخ در ايشان
مÇظاهر و است مطلق غيب متعال خداوند گفتند: تفسير و ترجمه ضمن و نموده
دامن به دست كه نا گزيريم لذا غايبند, ه بشري انظار از هم احديت حضرت ملكوتي
اجازه ه, قدسي ة قو دارابودن ضمن كه بود كساني پيرو بايد بنابراين بزنيم/ صادقين
ابÖتغÔوا و اهللا اتَّقÔوا آمنÔوا ين âالَّذ ا Ò Ûv ا ي×ا شريفة آية بهدليل و باشند داشته هم هدايت و ارشاد

رسÇتگار شايد كنيد, پيكار وي راه در و جوييد تقرب بدو و بترسيد خدا از آوردهايد, ايمان كه كساني اي /2
/(35 آية ماÄده, (سورة شويد

خود خداي و خود بين وسيلة ل او بايد ,2 ون ÔحلÖفÔت ÖمÔلَّك عل هل âبي س â| وا Ôد اه ج× و ¹ل âسي وÖال هÖي ل ا
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و كÇريم قÇرآن آيات به ه باتوج و قاطع همگي بزرگوار آن داليل كرد/ جستجو را
و نماند باقي برايم سÆالي طرح جاي ديگر نيز من بود/ معصومين(ع) اÄمه از اخبار
به بفرماييد دستور داريد, را خدا بندگان راهنمايي اجازه شما ا گر كه نمودم تقاضا
نمودند مكثي بزرگوار آن نمايم/ عمل قلبي صالت به ميدانيد صالح كه نحوي هر
باباطاهر دوبيتي اين بيدرنگ و هستم قافله اين واماندة هم من داشتند: اظهار و

خواندند/ را عريان
هسÇتم دل گÇرفتار مÇنعم مكن مÇايلستم گÇÇر دلبÇÇري بÇÇروي
قÇافلستم ايÇن وامÇنده مÇو مÇيران كÇه آهسÇته سÇاربان را خدا

آنجا در تهران در عليه سالماهللا صالحعليشاه حضرت كه منزلي نشاني آنگاه
رفÇتم/ بÇزرگوار آن زيÇارت به روز آن فرداي كردند/ مرحمت داشتند, سكونت
ورودم با ولي بودند فرموده حركت شدم, وارد صبح نه ساعت حدود در وقتيكه
ضÇمن بودند/ زده حلقه هدي× نور آن حضور در فقرا از هاي عد فرمودند/ جلوس
و عجز كمال با و دادم شرح فهرستوار بود, آمده پيش برايم آنچه ادب عرض

شدم/ قلبي صالت طالب انكسار
مÇلكوتيش جÇمال مÇجذوب را انسÇان هÇر كÇه ي اصÇخ عنايت و مالطفت با
هÇمان جسÇماني قÇلب نÇمودند: آغÇاز را فÇرمايشاتشان مضمون اين به مينمود,
عÇرفاي كÇه دارد قرار انسان چپ طرف در كه است شكل صنوبري  گوشتپارة
قÇلب, صÇدر, كÇه هسÇتند قاÄل آن براي مراتبي معني و روح لحاظ از عاليمقدار
قلبي صالت و ميشود, ناميده مهج¹القلب و قلب سويداي ¹القلب, حب فÆاد, شغاف,

/(22 آية مجادله, (سورة است زده رقم دلهاشان در را ايمان خدا آنها, /1

يا و ,1 Ôان × âZ Öاال Ôم ß ßwوÔلÔق â| بتك كÃ×ول Ôا درقرآنكريم كه ميباشد معنوي قلب آن به مربوط
نعمت اين به تا فرماييد عنايتي كردم: عرض است/ آمده ÖمÔكوبÔل Ôق â| Ôان × âZ Öاال ل Ôخ Öدي ×ØFÇل
كه درصورتي علمي مذا كرات فرمودند: گردم/ ناÄل قلبي) (صالت الهي عظماي
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بيشتر شما مينمايد, زنده را دل و دارد بسيار فضيلت گيرد, انجام خدا رضاي براي
كه سÆالي هر و بياييد صبح نه ساعت از قبل بخواهيد كه روزي هر و نماييد تحقيق

بپرسيد/ داريد
و شيعه دانشجويان و اساتيد با روز چند و رفتم دانشكده به روز آن فرداي
حÇاج و كÇردستان, اعظم مفتي مفتي, محمود شيخ حاج آقايان با Hمخصوص سني
مينمودم/ گفتگو بودند, دانشكده در سنت درس دانشجويان استاد كه شيخاالسالم
و اهللا كتاب كه بودند عقيده اين بر دانشجو و استاد و مفتي از اعم سنت اهل آقايان
غيره و شيعه تخصيص ديگر است/ كافي سلم و آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول سنت
عÇايد Hمستقيم آن ضرر درنتيجه شده, اختالف و پرا كندگي باعث و ندارد معني

ميشود/ لي مفص كتاب بنويسم مورد اين در را مباحثاتم ا گر و ميشود مسلمين
آقايان نظريه رسيدم ه سر س دÔق صالحعليشاه آقاي حضرت خدمت كه روزي
و آياتقرآنكريم به ه باتوج حضرت آن كردم/ عرض سنت و اهللا كتاب مورد در را
صالت, پايهها آن و است استوار پايه پنج بر اسالم فرمودند: معصومين از اخبار

بالوالي¹/ ي نود Fك ¾Ï¿ب ي نود ما و Ô¹والوالي وا¡ج Ô̧ والزك×و Ô̧ لو الص مس: Òòع�ا Ôاالسالم ß� Ôب /1

واليت كه پنجم پايه مسلمين ف تأس كمال با است1, واليت و حج روزه, زكات,
واليت اين و نمودهاند ترك است, آمده افضل ديگر پايه چهار از اخبار در و باشد
دين شجرة ثمرة كه است واليت اين و ه خاص ولويه بيعت با مگر نميشود حاصل

/(111 آية توبه, (سورة است آنها از بهشت كه اين) مقابل خريد(در را مالشان و جان مÆمنان از خدا /2

,2 ¹َّنÇ Ò Öا� ÔمÇÔ ÒG بÇانَّ Öم ÒGا امÖو× و Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا Ò âن� م ÖÆÔ ÖXا ن م ي× Ò� Öاش اهللا انَّ مباركه آية نزول و بود
نÇاقص باشد نداشته ثمر و ميوه كه درختي ميسازد/ آشكار را بيعت اين عظمت
ميشود انسان دل داخل كه است بيعت اين بهواسطه خيرات تمام اينكه براي است
ميخورد وجود تلخ شجرة بر كه است قلبي صالت و ه الهي شجرة پيوند همان آن و

ÖمÔكن âدي ÖمÔكل ÔتÖل مÖك ا م Öوي ÖÇل ا مباركة آية نزول و است اسالم فرايض همه از اشرف آن و
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/(3 آية ماÄده, (سورة كردم تمام شما بر خويش نعمت و آوردم كمال به شما براي را دينتان امروز /1

ميسازد/ آشكارتر را معني اين عظمت ,1 â� م Öعن ÖمÔكÖي ل ع ÔتÖم م ÖÇتا و
و اداري كÇار فÇرمودند/ مÇراجÇعت گÇناباد بÇه روز چÇند از پس بزرگوار آن
مراجعت از پس ميشد/ بيدخت به مسافرت از مانع دانشكده و زندگي مشكالت
نÇاÄل حضرت آن زيارت به فراوان شوق با تهران به 133ë سال در بزرگوار آن
از قرار و صبر روزي تا ميرفتم زيارت به گاه گاه بودند فرموده اجازه چون آمدم/
طالب بود, جاري چشمانم از اشك كه درحالي و زدم او دامن به دست و برفت  كفم

گرديدم/ ه الهي شجرة آن پيوند

اختالف)/ كمي 134(با بيت پنجم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

لبن2 نوشد كي طفل, نگريد تا چÇمن رويÇد كÇي ابر, نبارد تا
سÇلطانحسين حÇاج آقاي جناب به گرديد/ حال شامل الهي رحمت و فضل
كÇه فÇرمودند اشÇاره بÇودند, رضÇاعلي بÇه ملقب و مأذون زمان آن در كه تابنده,
موهبت آن به بعد روز صبح بحمداهللا بنمايند/ فم تشر جهت را الزمه راهنماييهاي

/�Xالعا رب ا¡مدهللا گرديدم, مفتخر الهي



نوشتةآقايسيدعليسا كت

نصيبم فقرا از نفر چند با معاشرت توفيق بروجرد در شمسي 1310 سال از Ç 1
در اينكه تا ميگذشت حال انقالب با ام اي گرديد/ طلب حال بروز موجب كه شد
زيÇارت از همراهان از جمعي با ايشان جناب شمسي 1312 فروردين 1ê تاريخ
روز سÇه كه فرمودند اجالل نزول بروجرد به خوزستان طريق از عاليات عتبات
درخÇواست و نÇيازمندي عرض حضورشان در ر مكر ضعيف اين داشتند/ توقف
در ناروا وسوسة بياختيار حال انقالب ضمن اوقات اين در ليكن مينمودم ف تشر
كرد/ دور خود از را وسوسه بايد ميفرمودند: بار هر ايشان و ميكرد خطور خاطرم
را مÇوضوع و برخÇورد فقرا از يكي با اينكه تا نميدانستم و نداشتم چاره راه اما
تبديلش كه داري < كيميا بگو: فرمودند, كه بار اين گفت: او گفتم/ او به سربسته

/696 بيت دوم, دفتر همان, /1

باز مينمودم/ طلب اظهار و نشسته ايشان حضور در بود, مغرب نزديك  كني1/>
آوردم/ زبÇان بÇه را عÇبارت هÇمان هم من كرد/> دور را وسوسه <بايد فرمودند:
طلب عرض هم ديگر نفر چهار وقت همان در دادند!> يادت <خوب فرمودند:
شب هÇمان و دادنÇد را ف تشر مات مقد دستور هم بنده به آنها طفيل به داشتند,
دريافتم: را عليه رحم¹اهللا مولوي اشعار اين معني بعد شديم/ ايمان بهشرف ف مشر
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/3226 بيت دوم, دفتر همان, /1

صÇاحبدالن1 حÇضرت حÇÇضور در بÇÇيحاصالن اي دلنگÇÇÇÇهداريÇÇÇÇد

اختالف)/ كمي 3228(با بيت دوم, دفتر همان, /2

است2 فاطن سراير بر دلشان چونكه است بÇاطن بÇر ادب دل اهÇل پÇيش
در بود/ 132ì سال فروردين در بودم, ف مشر بيدخت به كه سفرها از يكي Ç 2
روزي بÇوديم/ كÇرده مسكÇن غÇرب سÇمت مباركه بقعة اطراف حجرات از يكي
درب در هÇم ما آوردند, تشريف فقرا بعضي ديدار به بعدازظهر ايشان حضرت
مÇا و بÇردند تشÇريف روز آن ولي بÇفرمايند, رنÇجه قدم شايد بوديم منتظر اتاق
اتاق طرف از مراجعت موقع در آوردند, تشريف كه باز بعد روز شديم/ مأيوس
مÇراجÇعت غيرمنتظره بهطور گذشتند كه مقداري ولي فرمودند عبور ما مسكوني
ما خجلت كمال با اتاق در و مينشينيم/ شما ديروز انتظار بهقدر فرمودند:  كرده,
كرد/ قدرداني را انتظار حال ارزش ميتوان اينجا از فرمودند/ جلوس دقيقه چند



نعمتاللهي نوشتةآقايمهندسعبدالصالح

صالحعليشاه آقاي خدمت در كوچه داخل بيدخت در تابستان روز يك Ç 1
را جويها و كوچهها كف كارگر و بنا هاي عد بود/ صبح يازده و ده بين ساعت بودم,
فرمودند/ حركت دولتسرا بهسمت Gبعد ميدادند, كار دستور ايشان و ميساختند
گÇفته بÇنده بÇه فÇالني كÇرد: عÇرض سÇالم, از بعد رسيد, خدمتشان رعايا از يكي
آقÇا حÇضرت خÇود كÇه گفته و كنم دعوت منزلشان به ناهار براي را جنابعالي
او بÇه من گفت: دعوتكننده همان و فرمايند/ دعوت ميدانند, صالح را هركس
تشريفات خيلي بايد را, چغندر برگ نه ميكني دعوت را آقا حضرت تو كه  گفتم
ناراحت او بيان طرز از بنده بود; عاميانه همينطور هم او جمالت بقيه شوي/ قاÄل
صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت افÇتادم/ شÇبان و موسي ة قص بهياد فوري ولي شدم
و ميآييم روز وسط ولي بياييم نميتوانيم ناهار براي <ما فرمودند: عليه رحم¹اهللا
تشÇريفات به احتياج هستند چغندر برگ كه آنها نداريم, بهتشريفات هم احتياج

دارند/>
ايÇن بÇهياد بنده سوÄد به رضاعليشاه آقاي حضرت مسافرت مناسبت به Ç 2
بودند آورده تشريف تهران به صالحعليشاه آقاي حضرت وقتي كه افتادم خاطره
جÇوان يك قرآن, قراÄت و صبح نماز از بعد بود, فرهنگ خيابان در منزلشان و
كÇنند مسÇافرت شÇمال قÇطب به كه كساني كرد: عرض حضورشان كرده تحصيل
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بنده داشت/ نماز اوقات به ايراد جنبه گوينده سخن البته چيست? نمازشان ترتيب
شÇما <مگÇر فÇرمودند: آقÇا حضرت شدم/ سÆال اين جواب د مترص و ه متوج هم
چرا <پس فرمودند: خير/ كرد: عرض كنيد?> مسافرت شمال قطب به ميخواهيد
اوقات ترتيب ما كنيد مسافرت شمال قطب به خواستيد وقت هر ميكنيد, سÆال

ميگوييم/> شما به را نماز



نوشتةآقايعباسصالحيار

گدايي بيدخت در پيشين سالهاي در ميكرد: نقل فقرا از يكي كه بهطوري Ç 1
مزد و بكن كار ميفرمايند: او به ايشان ميكند/ كمك تقاضاي ايشان حضرت از
ميفرمايند: ايشان نميكنم/ پيدا كار ميدهد: جواب او نيست/ خوب گدايي بگير,
يك داراي فقط و ندارم دست من ميگويد: جواب او داريم, ساختماني كارهاي ما
ما خودت, براي هم دستت يك ميفرمايند: ايشان بكنم/ كار چگونه هستم دست
گل پاهايت با تو ميكنند/ درست گل آن براي كه داريم ديواركشي كار اينجا در
با اندازه چه تا ايشان حضرت ميرساند كه ميدهيم/ هم بيشتر مزد تو به كن, لگد
كÇار بÇه تÇرغيب و تشÇويق و بÇوده عالقهمند افراد به كاركردن و مخالف  گدايي

ميفرمودهاند/
بود عمامه و عبا به مÔلبَّس كه شخص هر و روحاني و علم اهل آقايان به Ç 2
بهطور ميشد ايشان مجلس وارد روحاني يك وقتي و ميفرمودند احترام بسيار

ميدادند/ جا را او خودشان نزد در و برميخاستند  كامل
عشا نماز و مغرب نماز بين كه ميشد ديده اوقات بسياري جماعت نماز در Ç 3

ميفرمودند/ رعايت را آن فضيلت و ميدادند زيادي فاصله



سعيدي نوشتةآقايمهندس

كه فراواني كوشش با تهران به معظمله سفرهاي از يكي اقامت طول در Ç 1
عزيمت هنگام اينكه تا نشد, نصيبم دستبوسي توفيق فقرا ازدحام بهعلت نمودم
عÇالوهبر بتوانÇم نيز حقير كه نمودم درخواست متعال خداوند از تهران از ايشان
جÇمعيت بÇهعلت لحÇظه آخرين تا ولي يابم/ توفيق ايشان بهدستبوسي زيارت
حÇتي نÇبود/ ر يسÇم خواسÇته اين انجام وجه بههيچ بدرقه كنندگان زياد فوقالعاده
كÇه بÇهطوري نÇمودم نÇزديك مÇعظمله بÇه را خÇود و زده كÇنار را فقرا ديوانهوار
شÇديد اعتراض مورد و برخورد مقامه اعلياهللا وفاعلي آقاي بهجناب ناخودآ گاه
نÇمودم تÇعديل را خود رفتار Hضمن طلبيدم پوزش بالفاصله كه گرفتم قرار ايشان
ه ليÇك از مÇعظمله ايÇنكه تÇا نشدم; مأيوس نيز خود باطني تقاضاي انجام از ليكن

بودند/ شده دور ار حض از نيز مسافتي حتي و فرموده خداحافظي حاضرين
دست زده, پايين را شيشه نمود; توقف ايشان اتومبيل نمودم مشاهده نا گهان
فÇراوان اشÇتياق و امÇيد هÇنوز كÇه حÇقير بÇهطرف و خÇارج اتومبيل از را مبارك
خدا كند?> صفا من با نميخواهد كسي <آيا فرمودند: اشاره داشتم, بهدستبوسي
عÇرض رسÇانيده, اتÇومبيل بÇه را خود سرعتي چه با نفهميدم كه ميگيرم شاهد را
بÇالفاصله و دارم را جنابعالي دست بوسيدن آرزوي كه است تي مد چرا  كردم:
پÇيش از بÇيش را مÇتعال خÇداونÇد و نمودم خداحافظي و بوسيده را ايشان دست
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گرديدم/ شكرگزار
شÇمسي) 13êê (سÇال آوردنÇد تشريف تهران به كه سفري آخرين در Ç 2
معظم سمنان تا فقرا از يكي خدمت در كه يافتم آن توفيق حقير مراجعت, هنگام

كنم/ مراجعت تهران به شب دوازده ساعت حدود و نمايم مشايعت را له
كه كنم مراجعه دكتر به مديدي ت مد بودم مجبور فرزندم كسالت هنگام حقير
اين و شود; قطع تب و رفع او كسالت بهتدريج تا ميكرد تجاوز هم ماه يك از  گاه
سفر در ميشد/ تكرار Hب مرت ميگذشت او سن از كه سالي چند عرض در عارضه
خردسال طفل اين كسالت كه نمودم درخواست ملتمسانه حضرتشان از Hباطن اخير
اضطراب و ناراحتي طوالني ت مد و هزينه ل تحم بدون بود شده مريض تازه  كه
عنايات اميد به كرده رها را مريض دكتر به مراجعه بدون مرتبه اين لذا شود; رفع
همسرم و مادرم ب تعج موجب خود اين كه نمودم عزيمت سمنان به معظمله باطني
و كÇرده فراموش را بدحالي مريض كه است ممكن چهطور كه گرديد سايرين و

گردد/ خودداري هم طبيب به مراجعه از حتي
و شد حالم شامل بزرگوار پير آن ه خاص عنايات كه نمايم اعتراف صادقانه بايد
و قطع تب ساعت چهار و بيست گذشت از پس يعني, سمنان از مراجعت هنگام

نشد/ تكرار سخت و طوالني كسالت اين ديگر و شد مرتفع به كلي مرض



بيدخت) نوشتةآقاييوسفعليعليا كبري(از

بود داير سلطاني متبر ك مزار پايين صحن در مكتبخانهاي كه 1322 سال در
اهالي فرزندان از هاي عد بودند, تدريسقرآن مشغول آنجا در خداداد مال مرحوم و
در بوديم/ مشغول قرآن بهتحصيل مرحوم اين خدمت در بنده جمله از و بيدخت
و بÇود مÇادرزاد كÇوري كÇه بÇود نÇيز بÇصيري حسÇن بهنام شخصي افراد اين بين
مكتب اين به را او صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج آقاي حضرت بهپيشنهاد
درس از چيز هيچ ل او روز چهار سه در او اما بنمايد تحصيلقرآن كه بودند آورده
سÇه سÇاعت در صÇالحعليشاه آقÇاي جناب كه م سو روز در و نفهميد خداداد مال
مكتبخانه از شدند تشريففرما سلطاني مزار به تفسيرقرآن درس براي بعدازظهر
درس از بÇصيري حسÇن يعني, شخص اين كه شدند ه متوج و كردند سركشي هم
از صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب است/ نÇفهميده چÇيزي هÇيچ خداداد الÇم مÇرحÇوم
عايد چيزي من درس كالس از كه گفت خداداد مال و شدند جويا را علت خداداد مال
نÇاراحت صÇالحعليشاه آقÇاي جناب نميفهمد/ را قرآن درسهاي او و نميشود او
درس از كه هرچه و شود عالمتر خودت از او بايد فرمودند: خداداد مال به و شدند
جايزة دو هر كند, حفظ را بصيريقرآن حسن ا گر و بياموزي هم او به ميداني قرآن
هندسه تدريس از بيشتري اهميت ما براي فهمقرآن و تدريس چون داريد; ي خاص
كور كه شخصي به خداداد مال كه شد باعث قاطع برخورد اين دارد/ غيره و رياضي و
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بÇقية را قÇرآن آمÇوختن ايÇن و بÇياموزد را قÇرآن مÇاه يك عرض در بود مادرزاد
و اسÇتاد بÇه هم Gبعد دادند/ انجام يكسال عرض در بصيري حسن هممكتبيهاي
ا كنون بصيري حسن شيخ حاج اينكهآقاي تر مهم كردند/ مرحمت جايزهاي شا گرد
آية از بخشي موارد, بسياري در ايشان جناب و ميباشد حافظانقرآنكريم از يكي
را آيÇه بÇقية او و مÇيپرسيدند را مÇابقي حسÇن شÇيخ از و فرموده قراÄت را قرآن

ميخواند/



پيوست/ ايزدي رحمت به 1366 سال آبان تاريخ در فانه متأس /1

منقولازآقاياوستاجوادگراميمهر1

آقاي حضرت روزي بودم, شده ف مشر بيدخت به كه شمسي 132ê سال در
با همراه ايشان خدمت در سپس فرموده, احضار امري براي را بنده صالحعليشاه
ايشان حضرت راه بين در كرديم/ حركت صالحآباد باغ طرف به فقرا از تن چند

فرمودند: ايشان كردند/ علي(ع) حضرت دربارة فرمايشاتي به شروع
را پÇرثمر باغ يك سال هر و داشتند باغ عدد چند هميشه علي(ع) حضرت
موقع آن در كه هم بنياسراÄيل از گروهي ميساختند/ ديگري باغ و ميفروختند
كه روزي هر و ميكردند پيروي علي(ع) حضرت روش از ميساختند باغ نيز آنها
و فرموده قبول ايشان و ميكردند درخواست ايشان از نداشتند كاري حضرت خود
نماز اداي براي معمول مطابق حضرت وقتي ظهرها ميكردند/ كار نيز آنها براي
كه كارهايي تا فرمودند تعيين خود بهجاي را ديگري ميبردند, تشريف بهمسجد
و نگيرند اشكال بنياسراÄيل از گروه آن اينكه جهت از ميدادند انجام حضرت
زمان آن در كه طنابي و ميداد انجام او ميكند, فرار كار زير از حضرت كه نگويند
بر حضرت بهجاي او ميانداختند, شانه بر آب دلو كشيدن براي علي(ع) حضرت
ميريخت/ درختان پاي در و ميشد آب كشيدن مشغول و ميانداخت خود شانه
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باغ به تا ميگذشتيم مختلف باغات از بودند, فرمايش مشغول ايشان كه همينطور
فرمودند: و كردند ساالري آقاي به رو و زده در به دست ايشان رسيديم/ صالحآباد
هيچيك كليد كرد: عرض ساالري آقاي است? شما پيش باغ كليد ساالري, آقاي
باز را اين و بروم در يكي آن از ميفرماييد اجازه ا گر نميخورد در اين به باغها از
ايشان/ حضرت خدمت در ماندم بنده و كنند باز را در كه رفتند ساالري آقاي  كنم/
متر دو از بيش ما بين فاصله و بودند ايستاده بنده به رو و در به پشت هم ايشان

نبود/
است, ظاهري در در, اين شوم قربانت كه گذشت بنده دل در هنگام اين در
كسÇي چÇه را مÇا بÇاطني و داخÇلي در كÇني, باز نتواني و باشد بسته كه را در اين
كه ديدم كردم, بلند را سرم كه موقعي كرد? خواهي چه در آن با كند, باز ميخواهد
ميفرمايند: گويي بود, سÆال و بازخواست از حا كي كه نگاههايي با ايشان حضرت
كه دروغ گفتم: خود پيش دوباره و انداختم پايين را سرم ميگويي? چه جواد اوستا
و كردم بلند را سرم دوباره كند? باز ميخواهد كسي چه را تويي در پس نميگويم,
جواد? اوستا ميگويي چه كه ميباشند بنده به كردن نگاه مشغول ايشان كه ديدم
و سنگين در, اين كه است درست گفتم: خود پيش و انداختم پايين را سرم دوباره
و سÇختتر خÇيلي داخÇلي در ولي است ظÇاهري در ولي است سخت آن  كلون
ايشان كردم, بلند كه را سرم ميكني? چه آن با نكني, باز كه را اين است; سنگينتر
دست و برداشتند زمين از ريگ يك بهبهانه و شده دوال و برگشتند بنده جلوي از
دو حداقل كه دري شد, باز تق صداي يك با در كردند/ جا كلوني داخل را مبارك
ميباشم, امور اين به وارد و كار صنعتي بنده كه آنجايي از داشت/ وزن خروار
و رفته كناري به تازه و باز ريگ, يك با سنگيني آن به در كه بود بآور تعج برايم

بود/ اعجاز Hواقع ايستاده, لغزشي هيچ بدون
هم اين بفرما, يعني, كه كردند بنده به نگاهي و برگشتند ايشان هنگام اين در
و جلو ايشان و بود خا كي زمين شدند/ باغ داخل و كنيم, باز ما ميخواستي كه دري
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پÇا جÇا هÇر بÇه حÇاال شÇد, درست حاال ميگفتم: خود پيش و سرشان پشت بنده
بÇهطرف كÇردند شÇروع باغ چپ دست از ميگذارم/ پايت جاي را پايم بگذاري,
نگاهم و ايشان سر پشت نيز بنده نمودند/ بازديد به شروع و رفتن انار درختهاي
بهطرف ايشان ميشد, تمام درخت يك بازرسي اينكه از بعد بود/ ايشان نگاه جاي
كÇه آمÇد بÇرايÇم فكر اين باز حال همان در ولي ميبردند تشريف ديگر درخت
نگÇاه چÇه بÇراي داشت, وجÇود تÇعدادي درخت هÇر در كه را نيمسوخته انارهاي

داشتهاند/
در كÇه چÇاقويي بÇا را سÇوختهاي انÇارهاي و برگشتند موقع همين در ايشان
از بعد و كرده جدا انار از را سوخته قسمت آن و كردند جدا درخت از بود جيبشان
اين جواد, اوستا بفرما كه دادند بنده دست به چشيدند را آن و فرمودند تبر ك اينكه
انÇار كÇه مÇيديدم ب عجÇت با من و است/ سوخته ميكردي فكر كه اناري آن هم
شاهنشين تا رفتيم همينطور خالصه ندارد! عيبي هيچ خودش ولي سوخته پوستش
و رسيديم ما كه بود كرده خبر را باغبانها و بود رسيده باغ به ساالري آقاي تازه باغ/
شديم خوردن مشغول ايشان خدمت در و آوردند ميوه زيادي مقدار و رفته باغبانها

بازگشتيم/ بيدخت به و برخاستند ايشان ميوه, خوردن از بعد و



بÇود, شÇده ذ كر Hغالب و ل مفص بسيار چون داشتهاند, ارسال بيدخت از دهقاني يوسفعلي آقاي كه مطالبي /1
شد/ آورده بهاختصار

نوشتةآقاييوسفعليدهقانيبيدختي1

خدمات به است مربوط Hتمام دارم, ايشان حضرت از بنده اين كه را خاطراتي
HخصÇش بÇنده و شدند ل متحم بيدخت در سال پنجاه طي در ايشان كه زحماتي و

ميكنم: عرض را آنها از گوشهاي و بودم آن ناظر و حاضر
كه ديدم خود بهچشم بنده نبود, چيز هيچ قابل و لميزرع زمين بيدخت  كلوت
راجÇع شÇد/ افتتاح ايشان بهدست و نموده جاري آب با درختكاري را آن تمام
قبول را علي(ع) مرتضي واليت بيدخت زمين بود: گفته مخالف نفر يك به كلوت
واليت كه زميني كه است كسي مرد بودند: فرموده جواب در ايشان است, نكرده

بقبوالند/ او به نكرده قبول
و آتش بته با و ميكردند آب سطل با كه داشت كوچك حمام يك بيدخت
حÇمام لين او ايشان اما ميشدند; كثيفتر نظافت بهجاي اشخاص كه ميشد  گرم
شركت محل مردم از و بود خودشان بهخرج كه نهادند بنا صالحآباد آب با را دوش
اين و است عمومي مورداستفاده و داير ا كنون كه نكردند قبول را خير كار اين در

بود/ اطراف شهرهاي دوش حمام لين او
حÇوض در را بÇاران آب نÇبود, آشÇاميدن بÇراي آب بÇيدخت در وقت, آن
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بÇود; تÇراخÇم و سÇل مÇيكرب از پر و مينوشيدند كثافت هزاران با و ميريختند
فرسخي دو شهر قصبة آب از انبار آب چندين خودشان بهخرج ايشان حضرت
تÇابستان در تا باشد سرد كه مينمودند آب از پر زمستان در كه ساختند بيدخت
يازده كه ميكنند استفاده لوله آب قطع موقع در و هست هم حاال و كنند استفاده

دارد/ آبگيري مترمربع هزار
ميگفتند: مردم ريختند, بيدخت در را خيابان شالوده ايشان حضرت كه روزي
سÇال چÇند بودند: فرموده ايشان ميخواهيد? چه براي را بزرگ كوچههاي چنين
شهرداري براي ايشان نقشه آنكه تر مهم شد/ معلوم حاال و ميشود, معلوم ديگر

است/ شده طرحريزي ايشان نقشه روي خيابانها همه و نداشت خرج ريال يك
صÇالحآباد قÇنات حÇفر يكي كشيدند گناباد مردم براي كه زحماتي ديگر اما
آمد, نخواهد بيرون اينجا از آب بودند: گفته كه مردم به پاسخ در ل او روز كه است
بÇرو گÇفت خواهÇم بلنديها به و باال, برو گفت خواهم پستيها <به بودند: فرموده
اين حاال و بگيرند/> وضو آن در مÆمنين و بشود آب احداث اينجا در تا پايين,
تأمÇين ÂامÇك را بÇيدخت مÇردم احتياجات كه است گناباد نمونه قناتهاي از يكي
با اهالي و رسيد كافي آب به هم آن كه حاجيآباد در نعمتآباد قنات م دو ميكند/
در و است شÇور ولي دارد كافي آب كه سلطانيه قنات سوم ميكنند/ زراعت آب

كاشتند/ پسته درخت هزار حدود آن اطراف بيابانهاي
هواي و آب خوش دهات از حاال كه عليآباد قنات پنجم كوثر, قنات چهارم
دارد كمي آب كه بيمرغ نور علي قنات ششم دارد/ فراواني ميوههاي و شده  گناباد
و ندارد زراعت و دارد كمي آب كه علي كالته قنات هفتم است/ زراعت قابل ولي
كه سيدآباد قنات نهم حسينآباد, قنات هشتم ميباشد/ گوسفندان مراتع براي فقط
يÇا احÇداث ايشان بهدست هست گناباد در قنات هرچه خالصه است/ شور آبش

دارند/ شركت آنها در و شده تعمير
آسÇياب است: آبÇي آسÇياب چÇندين احÇداث ايشÇان ديگر مهم زحمات از
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مÇورد و مÇوجود هÇمه كÇه ديگÇر آسÇياب سه و حاجيآباد آسيابهاي صالحآباد,
مردم مايحتاج كه است حوضهايي و آبانبارها احداث ديگر, است/ بهرهبرداري

ميكند/ تأمين را
ابتدا بيدخت در است/ بيدخت جامع مسجد بناي ايشان ديگر مهم كارهاي از
بزرگ خانه سه ايشان Gبعد دارم ياد به را آن بهخوبي بنده كه بود كوچك مسجدي
بيرون بود شاق كارهاي از يكي كه االغ با را آن خا كهاي و فرموده خريداري را
در فانه متأس ولي شد مسجد بزرگترين كه نمودند مسجد جزو و كردند صاف برده,
ا كنون و كردند نوسازي را آن Gد مجد رضاعليشاه آقاي حضرت و شد, خراب زلزله
سÇاختمان ايشÇان حÇضرت ه وجÇت جÇالب كارهاي از ديگر است/ نمونه مسجدي
در همچنين وسايل, و تجهيزات تمام با مترمربع هزار يك حدود در است حسينيه
نÇميتوانÇند كÇه زنهايي مخصوص نمودند بنا ديگر حسينية بيدخت جامع مسجد

بشوند/ مسجد داخل
مÇحصولي بÇرداشت ÂثÇم است/ نكردني باور ايشان كارهاي زراعت كار در
تÇن هÇزار سÇبز, خÇربوزه تÇن صÇد يك انÇار, تÇن پانصد انگور, تن هزار حدود
وسايل نبودن با زمان آن در كه كمآبي و ديم صورت با هم آن ديگر, خربوزههاي
زحمت ايشان داشت امكان كه آنچه كلي بهطور بود/ سنگين بسيار كاري امروزي,
براي زيرا بود, خودشان دسترنج با ميآوردند بهعمل جا هر در هرچه و ميكشيدند
شÇور خا ك تعويض و خا كبرداري هزينه تومان ده Âاق بيدخت در درخت هر

بيايد/ بهعمل تا ميشد زراعت بهخا ك
بود/ نمونه بيدخت تمام در كه بودند معنا بهتمام دامدار يك ايشان دامداري در
حوالي تا خارج, به را ديگران و خودشان دامهاي تمام بود, خشكسالي كه سال هر
و داشتند گوسفند هزار يك حدود باشند/ درامان كه ميفرستادند نيشابور, و مشهد
بيدخت در تازه گوشت چون و مينمودند, سرپرستي الزم وسايل با كه چوپان پنج
داشتند زيادي مهمانان هميشه چون و ميآوردند اهالي و خود براي را نر ه بر نبود
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ميگرفت/ قرار مورداستفاده
قاليباف زن چند كاشان از كه بود اين ايشان حضرت ديگر كارهاي جمله از
هنرهاي از يكي آن, اينك كه آموختند سايرين و زنها به و زدند دستگاه و آوردند
را نÇفر يك و آوردند پارچهبافي كارخانه سمنان از همچنين است/ بيدخت رايج
ساختمان ديگر است/ داير هم هنوز كه بدهد ياد سايرين به و بگيرد ياد فرستادند
كردند درست طبيعي يخچال ايشان و مينمود مشكل آب كمبود با كه بود يخچال

گذاشتند/ مردم دراختيار و
سÇاختمان كÇار در گÇناباد رجÇال كه آمد دستور دولت طرف از آنكه ديگر
ساختمان و شركت ديگران سهميه از بيش ايشان و جويند, شركت دولتي ادارات
اين تأسيسات اهم و اعظم قسمت رفته رويهم گذاشتند/ دولت اختيار در نموده

است/ گرفته انجام ايشان هزينه و طرحريزيها و نقشه از شهر
آن و آوردند استادكار اصفهان از كه بود كاشيسازي ايشان كارهاي از ديگر
اين در آنوقت تا كه نمودند داير آجرپزي كوره چندين همچنين كردند/ ترويج را

نداشت/ وجود چيزي چنين استان
جÇاده و قÇلبه و تيه مÇه و بÇنداوزبك و سلطانيه و حاجيآباد جادههاي تمام
حضرت مستحدثات از ثموÄي و نوده و خيبري و دلويي جاده و كاخك به بيدخت
كنند شركت آن در باشد, جمعهاي نماز ا گر بتوانند دهات اين فقراي تا است ايشان

Âاق هفته هر هم هنوز و گردند بهرهمند يكديگر آبانبارهاي از ضرورت هنگام و
ميكنند/ شركت جمعه نمازظهر در دهات اين درويشان از نفر هزار يك

و آوردند بنا تهران و يزد از ايشان حضرت و نبود هم ا بن حتي بيدخت در
اشخاصي ديگر, پسنديده كارهاي از است/ شده زياد ماهر و خوب بناهاي امروزه
مÇيگفتند: و مÇيبردند كار سر بودند, عليل و بكنند كار نميتوانستند بهعلتي  كه
پيدا بيدخت در گدا و بيكاره تا ميدادند مزد او به و باش نگهبان و بنشين جا همين
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نشود/
و آوردنÇد نÇفر چÇند كÇاشان از ايشÇان حÇضرت نبود/ مسگر گناباد تمام در
دلوÄي از همچنين برخوردارند/ هم صنعت اين از گناباد اهالي حاال و دادند سكونت
هم ار نج بيدخت در است/ رايج بيدخت در هم صنعت اين ا كنون و آوردند آهنگر
در خوبي ارهاي نج ا كنون كه آوردند نمونه ارهاي نج تهران و اصفهان از و نبود

هستند/ بيدخت
را نÇقاشي تÇا فÇرستادند بÇهتهران را بÇنده خÇود كه ساختمان نقاشي همچنين
چهار كه شيشهبري بهعالوه هست/ بيدخت در نقاش نفر ده Âاق حاال و فرا گرفتم
و آورند بهعمل خرما درخت گناباد در كه افتادند بهفكر حتي ايشان برداريم/ شيشه
عوض در ولي نداد نتيجه ولي كشيدند هم زياد زحمات و آوردند كارگر طبس از
آمد عمل هم خوب و زدند پسته پيوند را همه بود, كوه دامنة در كه را بنه درختهاي
در را هرز آبهاي يعني, كنند; سيلگيري دادند دستور بهعالوه هست/ هم هنوز و
با كردند هندوانه كاري بيدخت و گيسور بين در نمايند/ جمعآوري مناسبي محل
كشاورزي اداره براي كه داشت وزن كيلو چهل يك هر حتي كه نمونه هندوانههاي

داشتند/ ارسال تشويقنامه هم آنها و فرستادند هم مشهد
بيدخت خارج فقراي از هاي عد با ايشان رحلت از قبل هفته چند دوشنبه شب
ايÇنجا فÇرمودند: و آوردنÇد تشريف بود بياباني هنوز كه كوثر صحن در جلوي
شد, خواهد ساخته شهرجديدي بيدخت در و خيابان آنجا و شد خواهد مهدكودك
شد, خراب به كلي شهر و شد زلزله كه نكشيد طولي ايشان رحلت از پس اينكه تا
ÂبÇق كÇه محلي همان در بناها از يك هر و شد ساخته بيدخت جديد شهر سپس

گرديد/ ساختمان بودند كرده اشاره ايشان
براي تهران از كه مشهور واعظ سبزواري كمالي آقاي ايشان رحلت از پس
ضÇمن مÇنبر روي بÇودند, آمÇده بÇيدخت به عزاداري و ترحيم مراسم در شركت
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اين و نميشناخت ايران نقشه روي در هيچكس را گناباد داشتند: اظهار خود بيانات
سر بر جا همه را گناباد كه بود ايشان اقدامات و صالحعليشاه آقاي جناب زحمات

بود/ اينطور بودم, ناظر و شاهد من كه آنطور Hواقع و انداخت/ زبانها



مÇدايح و مÇراثي
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رحلت تاريخ ه ماد و رثا¾ در بسياري اشعار صالحعليشاه جناب رحلت از پس
آنÇها مÇيان از كÇه شÇد, سÇروده غÇيرفقرا¾ هÇم و فقرا¾ جانب از هم حضرت آن

ميشود: ذ كر و انتخاب ذيل سرودههاي

نعمتاهللاتابنده سرودةآقايدكتر

آغÇاز نÇامش بÇا شÇود گÇفتارم سÇاز كه مÇيكنم يÇزدان نÇام بÇا سخن
نÇÇهاني رÇÇس هÇÇمه از آ گÇÇاه تÇÇو مÇÇهرباني و رÇÇÄوف خÇÇÇداونÇÇدا
شÇبانگاه در فÇغانها بس دارد اهللا كÇه نÇÇعمت زقÇÇلب آ گÇÇاهي تÇÇو
ندانم هجران زين كرد خواهم چه جÇÇÇÇانم آرام بÇÇÇÇرم از  گÇÇÇÇرفتي
رفت مÇن فÇرداي رهÇبر و شÇفيع رفت مÇن مÇوالي و سرور و امير
نگÇيرم هÇمدم او يÇاد از غÇير بÇÇه پÇيرم و مÇنظور و مÇقصد و دليÇل
صÇÇالحعليشاه عÇÇÇÇارفان مÇÇÇÇراد آ گÇاه جÇانهاي و دل صÇÇفابخش
بود اثر وي از من جان و جسم به بÇود پÇدر بÇاطن و ظÇاهر در مÇرا
غÇم از پÇر مÇيشد دلم اندوهش ز م رÇخ و شÇادان مÇيشدم زلطÇفش
احÇوال آشÇفته بÇيسبب بودم امسÇÇال كه مÇÇرداد مÇÇÇه آغÇÇÇÇاز در
داد سÇفر دسÇتور يÇار كÇÇوي بÇÇه داد خÇبر هÇاتف مÇÇاتمي از مÇÇرا
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دلدار پÇاي بÇوسم كÇه رفتم سر به ديدار و وصل اميد و ذوق صد به
نÇمايم قÇربان جÇان كÇه شÇÇتابيدم وفايم و اخالص و شوق و زصدق
زسÇحرش پÇر كÇÇالم هÇÇر فÇÇداي پÇÇÇÇرزمهرش نگÇÇÇÇاه آن نÇÇÇÇثار
جÇانان تسÇليم جÇان كرد موال افÇغان كه و آه بÇا شÇد گÇفته چورفتم
دمسÇاز كÇرد نÇÇاامÇÇيدي بÇÇا مÇÇرا پرواز كرد نيكش جان چون زتن
افÇال ك كشيديسويخودآنعارفپا ك دادار اي كه روزي آن از
زرد چهرهام شد خونفشان دوچشمم درد از جÇÇانمخسته و دلممأيÇÇÇÇوس

نعمتاهللاتابنده سرودةآقايدكتر

پÇير فÇقر در عÇلي صالح حضرت ضمير روشن عارف رحلت, وقت
گÇداز و سÇوز از و هجران زآتش نÇÇياز و راز در دلدار بÇÇÇÇا بÇÇÇÇود

و بستان من "جان ميگويد: ميكند, التماس و زاري دلدار وصال براي كه حالي در ليه او مراحل در عارف /1
اما من"/ "جان ميگويد: كه ميداند خود از را جان هم و ميبيند ميان در را خويشتن هم يعني, فراق"; ده پايان
بÇلكه نميداند خود آن از را جان يعني, بستان///"; زمن "جان ميگويد: است, پيشرفتهتر كه بعدي مرحله در
امÇا بسÇتان"/ مÇن از را "جÇان مÇيگويد: نداده, دست از را خوديت هنوز ولي ميپذيرد وديعت طور به را آن
ميگويد: پس ميبيند, بين در خودي نه و ميداند خويشتن به متعلق را جان نه رسيده كمال قله به كه عارفي
(دكتر نيست كار در مني و است تو آن از هم تن و است تو آن از جان من, موالي اي يعني, بستان"; زتن "جان

تابنده)/ نعمتاهللا

فراق ده پايان و بستان1 زتن جان اشÇتياق در سÇوختم رب يا  گفت
بÇيقرار شÇÇد دل بÇÇردار پÇÇردهها انÇÇتظار كشÇÇيدم وصÇÇÇلت ره در
سÇوختم سÇراسÇر تÇن حجاب زان افروختم جان به عشقت از آتش
جان جان اي شدم سرجان تا پاي نشÇان نÇميبينم خÇا كÇي تÇن زين
مÇهربان اي مÇني جÇانان تو چون جان مرغ وصلت شوق در پرزند
پÇÇا ك كايزهجرانكردهايدلچا كچا ك دلدار آن از آمÇÇد نÇÇدا ايÇÇن
مÇمات جÇز نÇباشد بÇيمن زندگي حÇيات آب مÇن تÇو وصلي تشنة
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افÇزودهاي خÇود قÇرب مÇقام بÇÇر بودهاي من با تو شب و روز  گرچه
تÇني از فÇارغ كÇرده د جرÇم جÇان مني از خشنود تو راضي, زتو من
شÇتاب بÇا جÇان اي بÇرگرد من سوي بيحجاب وصالم ميخواهي كه چون
گفت لبيك دل و جان از سرور با شÇنفت قÇح از ارجÇعي نÇداي تÇا
پÇوست و مغز و پود و تار از درگذر دوست وصل خواهي گرتو اهللا نعمت

علياحمديكرماني سرودةآقاي

هÇم عÇالمي فÇÇضاي بگÇÇرفته غÇم سÇر بÇر است غÇم كه اوخ
دمÇÇÇÇادم مÇÇÇÇÇÇا آه پس از آه عمر همه ما واي پس از واي
مÇرهم نÇه عميقكش و زخمي جÇÇانكاه درد عÇÇظيم و دردي
هÇم پÇي از زسÇينه شÇعله صÇد بÇرآرد نÇفس هر به كه سوزي
ادهÇم پÇور و جÇÇنيد بÇÇنشسته آن سÇوگواري بÇه كÇه سÇÇوگي
عÇÇÇالم ران نوÇÇÇÇم ز مÇÇÇÇهري جÇاهي بÇلند مÇÇا سÇÇر از رفت
مÇÇظلم ابÇÇÇÇرهاي پس انÇÇÇÇدر آفÇتابي شÇد نÇÇهان چÇÇونانكه
ابÇÇنمريم شÇÇناسد قÇÇدر قÇدري كش جÇليل نÇفس صÇÇاحب
يÇم او و قÇطرهها هÇمه آنÇÇان بÇينش اهÇل جÇمع مÇرجÇع آن
محرم بود دوست به كه شاهي دهÇر يگÇانة آن عÇلي صÇÇالح
ا كÇÇرم بيÇÇن آن سÇÇيرة هÇÇÇم داشت حسÇن و د حمÇم نام هم
مسÇلم قÇزح رضÇا راست تÇحقيق كÇو بÇه عÇارفان سÇرحÇلقة
آدم راه چÇÇÇÇÇراغ تÇÇÇÇÇÇÇÇابنده روانÇÇها و فكÇÇرت روشÇÇنگر
م اتقدÇÇم پÇÇند هÇÇÇمه از بÇÇÇÇه صÇالح" "پÇند بÇه بÇنگر پندش
مÇÇاتم گÇÇرفته زغÇÇمش مÇÇاتم جÇÇانها عÇÇزيز آن مÇÇÇÇاتم در
مÇÇلهم غÇÇيب زمÇÇقام تاريخ گشÇÇتم بهر اينكه احمدي  گفت
اعÇظم> قطبي و زمان <سلطان شÇد جÇنان در كÇه بگو فرمود
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قاسمسياره(آشفته) سرودةآقاي

گÇذشت سÇاله چند پير آن ميكده زكوي
گÇذشت زنÇاله دل كÇار مÇددي را خÇداي

مÇي قÇرابÇة دل جÇوش از و ساقي برفت
گذشت پياله سر از خون چنانگريستكه

نكÇرد خÇتم الله بÇه را سÇوختگي زمÇانه
گÇÇذشت الله زداغ مÇÇا دل داغ كÇÇه بÇÇيا

عشÇق و مÇحبت گÇÇلبن آن آه و دريÇÇغ
گذشت ژاله لطف چو و نسيم اعتدال چو

صÇبح سÇپيدة اي دريÇاب سÇوخته ستاره
گÇذشت هÇاله ميان از تمام ماه كه  كنون

دونكتهسخن آشفتهزين همخموششو تو
گذشت رساله  كهوصفاهلحقيقتزصد

بدخشان سرودةآقايتقي

اوست سÇراي مÇا دل آنكÇه صالحعليشه
اوست نواي طنين هميشه جان گوش در

خÇا ك زيÇر رفت او اطهر جسم هرچند
اوست لواي عÇالم بÇÇه اهÇÇتزاز در داÇÇÄم

زديÇدنش چشÇمم دو ا گرچه شد محروم
اوست هواي سراندر و عشق ماالمال دل

جاناو گشت حق به زنده آنكه ميرد  كي
اوست والي بÇÇحر قÇÇطرة حÇÇÇيات آب
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خويش ذات ساخت فنا چو كبريا ذات در
اوست كÇبرياي كÇنف در هÇميشه باقي

شÇنيدهايÇم زقÇرآن كÇه رب عÇند احÇÇيا¾
اوست رواي الحق و مناسب وي شأن در

سÇالكين آمÇال قÇÇبلة و طÇÇريق خÇÇضر
اوست پÇاي رد حÇÇق, ره نشÇÇاني بÇÇهتر

زموست باريكتر كه دوست وصل راه در
اوست رهÇنماي عÇلي آنكه نلغزد هرگز

حÇق ذ كÇر و عشÇق سخن جز به كس نشنيد
اوست فÇداي بÇدخشان جان كه لب لعل زان

رضÇا مÇطلع از شÇد چÇو حÇق نور تابنده
اوست رضÇاي سÇوي هÇمه ما اميد چشم

مÇرا انÇÇدازة و بÇÇيحد خÇÇطاي و جÇÇرم
اوست بÇيانÇتهاي رحÇمت شÇفيع, تÇÇنها

بهكوچك) علياصغرپارسازاد(متخلص سرودةآقاي

پديد شد كون در كه چيست اضطراب اين
رميد دلم از سكون و قلب است شد تيره

سÇپهر از ريÇزد فÇرو درد و عÇÇزا  گÇÇرد
دويد ما سوي سو, همه از مصيبت خيل

الم و غÇم زفÇرط زچÇيست سÇالكان اين
بÇيد همچو لرزنده و خزيده گوشهاي در

پÇير و جÇوان زديÇده اشك سÇيل ريزند
دريÇد زهم گريبان و گشت برهنه سرها
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سÇÇيه آسÇÇمان شÇÇÇده جÇÇÇÇانگداز آه از
وزيÇد خÇزان بÇاد زچÇه دل آسÇمان بÇÇر

زديÇدهها خÇون مÇغبچگان كه بس بارند
سفيد ديدهها آن شود خون زجوش ترسم

زغÇم زمين روي چو اشك سيل بگرفته
نويد ميدهد محن و رنج ز آن محصول

راغ و باغ و صحرا ساحت است شد  گلگون
چكÇيد قÇح ابÇرار زديÇدة خÇون كÇه بس از

زغم علي" "ثابت كه هست? كه ماتم در
كشÇيد عÇزا نÇيل بÇه لبÇاس زنÇان سÇر بر

چنين اين كه حبيبش برفته مگر كف از
وزيÇد گÇلش بÇر خÇزان باد كه بود ناالن

زچيست آشفتگي همه كاين پريش بودم
رسÇيد چÇنين بÇاال زعÇالم خÇÇبر نÇÇا گÇÇه

جهان از رحلت مكان و كون بنمودهقطب
نا گÇهان دار اين از رفته و رخت بربسته

شÇده بÇپا قÇيامت شÇور كÇه بÇود زيÇÇنرو
شÇده بÇيخدا دل خÇانة رفÇته چÇو دلبÇÇر

ن ÖوÇزك دل شÇهنشاه بسÇته چÇو سÇفر بÇار
شÇده عÇزا عشÇرت, و رفته بين ز شادي

دل پÇادشاه سÇفر كÇرد كÇÇه سÇÇحر وقت
شÇده بÇÇال بÇÇار هÇÇمه مÆÇÇمنين دلهÇÇاي

بÇÇيفروغ خÇÇورشيد چÇÇÇهرة آه دود از
شÇده بÇيضيا دگÇر مÇاه و است  گÇرديده
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روان ديدهها از شده دل خون كه بس از
شÇده اوليÇا دل غÇÇريق خÇÇون بÇÇحر در

مشÇÇتعل گشÇÇته زنÇÇدهدالن درون آتش
شÇده جÇدا زدلهÇا حÇÇلم و صÇÇبر و آرام

ديÇار هÇر بÇه خÇتمي حÇادثه انعكاس از
شÇده پÇا بÇه كليسا و كنشت و مسجد در

هاديحايري سرودةآقاي

مÆمنان امام و قطب جنان سوي جهان از رفت
آشيان كرد حق خلد در تن دام از پريد بيرون

حسÇن خÇلقش حسÇن نÇامش مÇمتحن ولي جاهش
كÇان و بÇحر اندر گوهر چون ذوالمنن حي محبوب

شان قدرو جاندر چو جانگردد گرددبه چونتنفنا
مكÇان و كÇون از بÇاالتر عÇنان هÇم اقÇدس فÇيض با

احÇد زالهÇوت هÇادي شÇنيد را رحÇلت تÇÇاريخ
جÇهان زيÇن عÇليشه صÇالح آمده جنت به وارد

سرودةآقايصابركرماني

شÇد زمÇا پÇنهان حÇق عشق سپهر مهر عاشقان
شÇد صÇفا و صÇدق عÇالم در بÇپا غوغا و شيون

عÇالم بÇه بÇاشد ابد تا تسلسل و دور اين  گرچه
شÇد بÇيرهنما ديÇن و عÇرفان عÇالم ديگÇر بار

ايÇمان راه رهÇنماي عÇÇليشه صÇÇالح حÇÇضرت
شÇد دارالبÇÇقا وارد تÇÇن قÇÇالب از بÇÇرون شÇÇد
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عÇالم بÇه مÇاند قÇرنها هÇفت و هÇفتاد او عÇÇمر
شد قضا حكم راضياز و كرد حقتسليم به جان

لÇك بÇود او امÇر و يزدانست امر از چون روح
شÇد عÇطا و جانشمنبعفيض و داد جانبهجانان

يÇزدان امÇر از زمÇان و عÇهد ايÇن ساقي او بود
شÇد هÇدي× نÇور و بÇيساقي عÇارفان انس بÇÇزم

جÇانها جÇان و جÇان بÇين حÇايل بÇود تن پردة
شÇد رها جانش تن قيد از برفكند جان از پرده

واصÇل بÇود حÇقيقت دريÇاي مÇقصود  گÇÇوهر
شÇد آشÇنا قÇلبش غÇيب راز بÇه كÇامل عÇÇارف

مÇردان شÇاه مÇيهمان شÇد پÇدر و دÇÇج واصÇÇل
شÇÇد خÇÇدا جليÇÇت مÇÇحو وال خÇÇوان سÇÇر بÇÇر

پÇا كÇان دلهÇاي در بÇخشيد اثÇر غم روي به غم
شد بپا آشوبي و شور شد دل خون جانها قوت

طÇينت پÇا ك صÇÇوفيان بÇÇراي از افÇÇغان و آه
شÇد عزا سال شش و هشتاد و سيصد و يكهزار

فÇاني دنÇياي از رفÇÇتند عÇÇارفان پÇÇير و شÇÇيخ
شÇد مÇبتال مÇصيبت زيÇن عÇزيزان سوزان قلب

مسÇتش چشم نگاه از بود عارفان بسط و قبض
شÇد بÇقا بÇحر غÇÇرقة و نÇÇهاد بÇÇرهم را ديÇÇده

رازداران و زمÇان خÇÇوبان بÇÇه گÇÇويم تسÇÇليت
شد نوا و پرشور سينه سوزان و جانكاه غم زين

قوتصابر شد خوندل هستي و عمر روز ايندو
شÇد بال جام دلش و جان غم, و درد او قسمت



623 مدايح مراثيو

سرودةآقايحسينحزين

زدست است داده هرآنكسكه خويش عزيز
است گÇÇاه آ حÇÇال افسÇÇرده مÇÇن زخÇÇواري

لب گشÇÇايد شÇÇادمان شكÇÇرين خÇÇندة بÇÇÇه
است جÇانكاه زهر ز پر دلش ظرف آنكه نه

شÇÇÇÇود صÇÇÇÇفاپذير دل آيÇÇÇÇنه چگÇÇÇÇÇونه
است آه از تÇيره زار مÇن بÇخت هÇمچو  كÇÇه

دنÇÇيا شÇÇادماني اي خÇÇود كÇÇار بÇÇÇه بÇÇÇÇرو
است بÇيگاه و گÇذشت در مÇا شÇادي گÇاه  كه

وقت صالح چونكه چهجايصلحوصالحاست
است مÇاه از بÇهتر كÇه را رخش نÇمود نÇÇهان

ديÇÇن واليت شÇÇه طÇÇريقت اهÇÇÇÇل امÇÇÇÇام
است جÇاه مÇعرفت و اخÇالق مكÇارم ذي  كه

رفت حÇقيقت شÇه مÇجازي سÇÇراي ايÇÇن از
است اهللا نÇعمت نÇور آن در كÇه خÇانهاي بÇه

صÇفاست مÇصر عÇزيز پا كÇان ديدة پيش به
است چاه در و است يوسف بيخبران نزد به

ايÇÇزد كÇÇند عÇÇطا صÇÇبوري و عÇÇمر بÇÇقاي
است مÇاه هم و سال كه بجاتا وقت, قطب به

تÇÇابنده مÇÇÇاه و فÇÇÇÇروزان مÇÇÇÇهر يگÇÇÇÇانه
است راه قÇÇاÄد بگÇÇذشته كÇÇامل بÇÇعد  كÇÇÇÇه

كÇمال چÇÇرخ آفÇÇتاب عÇÇال و مÇÇجد سÇÇپهر
است عÇÇليشاه رضÇÇا واليت سÇÇÇرير شÇÇÇÇه
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خÇويش دردمÇندي اظÇهار و مÇحبت و مÇÇن
است نÇÇاخواه و خÇÇواه دور ادب و زاخÇÇتيار

تÇنگم دل در هست غÇمي كÇوه چÇه حÇÇزين
است كÇاه از كÇمتر بÇيدرد تÇÇوده نÇÇزد  كÇÇه

سرودةآقايسيدفضلاهللادانشورعلوي

جÇهان يÇعني بÇÇينديش ش رÇÇزس جÇهان بÇر دل خÇردمند اي مÇÇبند
نÇا گÇهان گل به پرپر ريخت فرو صÇبح هنگام بشكفت كه گلها چه
خÇÇزان آنگÇÇه و يÇÇوانÇÇج بÇÇهار خا ك به خفته عزيزان بيحد چه
آسÇÇمان مÇÇرگشان بÇÇر نگÇÇرييد زار مÇردند كÇه شÇاهان بسÇيار چه
جÇاودان جÇÇهان در انÇÇبيا شÇÇدند خÇا ك تيره بÔدي ماندن جاي ا گر
هÇان بÇاقيست كÇه واجب ذات بهجز هست كه كس هر و هرچيز گردد فنا
خسÇان بÇهشت و جÇهان اين بود آخÇرت مÇÇزرع نÇÇبي گÇÇفتا چÇÇو
بÇيامÇان مÇهمانكش كÇاخ اين بر هÇيچ نÇÇبستند دل عÇÇارفان آن از
عÇنان بÇر عنان بودش جبريل پÇا كÇباز كه كÇÇامل عÇÇارف آن چÇÇو
بÇÇدان صÇÇÇالحعليشه داشت لقب حسÇن د حمÇم ديÇÇن شÇÇه ميÇÇس
زمÇان فÇيضبخش چشÇمة تÇÇنش حÇÇق اسÇÇرار رÇÇÇس مÇÇÇÇنبع دلش
خسÇتگان مÇرهم حسÇن خÇلق بÇه جود و لطف مظهر همه وجودش
رايگÇان خÇدا خÇلق وقÇÇف هÇÇمه مÇحض خÇيرات آثÇار سÇاخت بپا
روان قÇÇنات مسÇÇجد و دبسÇÇتان خشت و نگيÇس بيدخت به نبيني
بÇيان صÇدق بÇه شÇاهد بÇاشند آب كه انÇبار و تكÇÇيه و زدرمÇÇانگه
آشÇيان زين انداخت خرقه او پÇديد كه شÇد زمÇا كÇفران چÇه ندانÇم
كÇمان از قÇÇضا تÇÇير كÇÇرد دريÇغ گÇÇذر اي فÇلك قÇدرش نÇدانست
جÇنان از ارجÇعي شÇنيد نÇا گÇه سÇال كه پÇنجاه سÇÇرگرم ارشÇÇاد بÇÇه
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آن سÇÇÇÇÇÇحرگاه در دوم ربÇÇÇÇÇÇÇÇيع شش و هشتاد به سيصد و الف از پس
المكÇان در رفت سجده گه از هÇÇنوز كه نگشÇÇته طÇÇالع روز نÇÇهم
مÇيزبان زهÇÇي و مÇÇيهمان زهÇÇي سÇلطانعلي شÇاه بÇر بÇه  گÇرفتش
بيگمان> شد فردوس به دين شه <صÇÇالحعلي بگÇÇفتند: مÇÇÇاليك
صÇالحان جÇملة از شÇد كÇم يكÇي بÇود آالف هÇمچو واحÇد او چÇو
عÇÇيان بÇÇاشد تÇÇابنده مÇÇÇهر ولي راز پÇوشيد و مÇحزون فÇÇضل دل

سرودةآقايرضاسميعزاده

عÇمر زار حÇال تÇبه روت بÇÇيفروغ اي
عÇمر روزگÇار سÇيه روت بÇيوجود وي

سÇالها بÇه بÇماني زنÇده كÇه مÇيخواسÇتم
عمر اختيار دست به نيست چاره چه اما

مÇÇرا بÇÇود تÇÇمنا اشك سÇÇيل ديÇÇده اي
عÇمر جÇويبار سوي به روان سازمش تا

فÇÇراق در كÇÇه نÇÇنالم روزگÇÇار جÇÇور از
عÇمر تÇار شÇام چون شده من سفيد روز

سÇود چÇه ولي نسرين و الله زباغ رويد
عÇمر بÇهار در نÇبود صÇفا تÇو بÇÇيروي

باش بههوش دستان به عندليب گفت دي
عÇمر كÇنار در اجÇل بÇود نشسÇته ديÇدي

عÇلم و زهÇد و فÇضل از بÔد شاه كه صالحعلي
عÇمر ديÇار از بÇرون بÇÇرد و ربÇÇود ديÇÇدي

تÇو وفÇات روز ز گÇذشت چÇهل  گويند
عمر مدار اندر گيرمش سال به چهل من
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جهان صفحة بر كه سرود چهخوش حافظ
عÇمر يÇادگار قÇلمش از مÇاند نÇقش اين

مدار عجب زين و زندهام <بيتو كه  گفتا
عÇمر> شÇمار در نÇهد كÇه را فÇÇراق روز

پÇÇارسا مÇÇرد اي و يگÇÇانه صÇÇÇÇالح اي
عÇÇمر نÇÇامدار اي و زمÇÇانه زاهÇÇÇÇد وي

صÇالحان جÇاي بÇود كه حق بهشت اندر
عÇمر كÇردگار دهÇدت جÇا آنكÇه دانÇيم

دهÇد خوشآرميدهايبخوابخدايتجزا
عÇمر رهگÇذار درين نهادهايم قدم هم ما

مÇÇاهنوز حÇÇورانو سÇÇفرة تÇÇÇÇوميهمان
طمعريزهخوارعمر و حرصوآز برخوان

است وقتبندگي زندگيو ايخواجهرفت
عمر كار دست از شد كه خويشتن به بازا

كÇم گÇداز و سÇوز و كن كم ناله تو صهبا
عÇمر اللهزار بÇر و الله بÇه فÇÇتد  كĤتش

قانعي سرودةآقايسيداشرف

سÇحرگاه وقت حق خاص بزم به عليشاه صالح جهان اين از برفت
شهنشاه آن بود حسن اندر حسن حسنخو و حسنروي و حسننام
جÇاه كÇمين عرفانش و علم سرير بÇÇود عÇÇارفان قÇÇلوب شÇÇÇهنشاه
راه هÇÇÇÇادي را مÇÇÇÇÇرتضي والي شÇد مÇقتدا او مÇصطفي شÇرع بÇÇه
جاه هم و زيب هم او بÔد طريقترا رونÇق يافت وجودش از شريعت
نÇÇعم¹اهللا طÇÇريق قÇÇطب مÇÇÇهين حاصل گشت سلوكش از حقيقت
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سÇÇلطانعليشاه حÇÇضرت ظÇÇهور مÇنور جÇانش عÇلي نÇÇور از شÇÇد
زاهللا بشÇÇنيد ارجÇÇÇÇعي خÇÇÇÇطاب نا گه عمر هفتش و هفتاد شد چو
مÇÇاه دومÇÇين ربÇÇÇيع روز نÇÇÇÇهم پÇÇنجشنبه صÇÇبح فÇÇجر طÇÇÇÇلوع
پÇيرآ گÇاه آن رحÇÇلت زهÇÇجرت شد شش و وهشتاد سيصد و هزار
صالحعليشاه) قرين شد حق با ( كه شÇمسي سÇال بÇÔد مÇه مرداد شش

13êë
سلطانعليشاه) بر جايش (شد زد كه رقÇم را هÇجري تÇÇاريخ دگÇÇر

138ì

سرودةآقايمحمدحسينفرزين

ايÇام ايÇن در وفÇا طÇريق سÇالكان بÇه
پيام مراست تعزيت و تسليت قصد به

صÇالح مÇرشد مÇرگ از تسÇليت پÇÇيام
مÇقام رفÇيع آن سÇوگ از تعزيت پيام

آنكÇÇهبÔدي ضÇÇمير بÇÇÇÇمردصالحروشن
غÇالم چو حق طريق در و شه بهملكفقر

پÇا كÇدلي دهÇر رنÇدان صف از برفت
گام از گام برنداشت عبث طريق در  كه

او بÇود چنان آزادگي و نفسي نيك به
ايÇام انÇدرين ديÇد نÇتوان او مÇثل  كÇه

نÇميآسود دمÇي تقال و جهد و زسعي
مرام ستوده حق شير روش از داشت  كه

عÇلي والي دلش در عÇلي راه به روان
شام به و بÔديبهصبح عليگو و عليبهنام
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فÇرمانش مÇطيع طÇريقت اهÇل وجÇوه
زمÇام سÇپرده بÇدو طريقت اهل شيوخ

مÇيبود حÇضرتش سÇزاوار مقام چنين
مدام سعي رهايمانخويش در  كهداشت

بود همه سرآمد دانشوتقوي و بهفضل
امام شأن طريق اهل صف در يافت  كه

نميآورد لب به حقيقت غير به سخن
اقÇدام حÇق طريق در جز به نمينمود

نكوداني خواندهاي ا گر صالح" "پند تو
كÇالم قÇÇح پÇÇندنامه آن در نÇÇمود ادا

درويشÇان مÇيان از بÇرفت آنكه دريغ
قÇيام روز بÇÇه را ديÇÇدار وعÇÇدة بÇÇداد

بهخا كتيرهبخفتآنكهداشتدرهمهعمر
تÇمام جÇهد خÇلق ارشÇاد و هÇÇدايت پÇÇي

مÇانند قÇفس خÇا كÇي تÇن قÇيد روح ز
آرام بشد حق لطف كنف در و  گسست

مÇيطلبيد يار وصل جان و دل از كه او بر
ا كÇرام بÇهترين خÇداونÇد كÇرده كÇه يقين

مÇعرفتي وجÇود از بÇر داشت كÇه بÇدو
انÇعام خÇدمتش پÇاداش بÇه داده خداي

خويش هستي بداد او طلبيد حق لقاي
احرام كفن از مقصد اين بر نمود بهتن

علي دوستدار هست جان ز آنكه براي
مرگخوشترينفرجام بود حقكه بهحق
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كÇرده گÇم راه انسÇان بÇر درد و دريÇغ
اوهÇام وادي بÇه جÇز نÇبرد مي راه  كه

امÇاره نÇفس مÇÇريدان حÇÇال بÇÇه بÇÇدا
حÇرام ز را حÇالل نشÇناسد او كه  كسي

غÇم دارد مÇريد صالح" "مرشد مرگ ز
مهام رشيد مرشد آن كف در نيست چو

درويش خونزديدة چكد كه ار اينغم بر
تÇمام خÇويش قطب به ارادت  حق نكرده

او حÇضرت جÇانشين كÇند امÇÇيدآنكه
اسالم خدمت دلخويش و زجان او چو

درويشÇان پÇا ك نÇفس مÇدد از بÇÇيابد
قوام بيش زپيش طريقت و اساسدين

(متنسنگقبر) حسنكاردان سرودةآقايمحمد

صÇÇالحعليشاه اصÇÇÇفيا¾ فيÇÇÇÇص اهللا الي سÇÇير از آمÇÇد مÇÇبدأ بÇÇÇه
ا كÇراه بÇيهيچ تÇن فÇÇرمود رهÇÇا اشارت يك از جان داد جانان به
سÇحرگاه بÇاد بÇرد بÇو گÇل از رفت كÇه بÇدن از لطÇيفش روح چنان
درگÇاه خÇاصان بÇا پÇيوسته او شد صÇÇبحگاهان نÇÇماز هÇÇنگام بÇÇÇه
مÇثواه طÇاب سÇلطانعليشه مÇهين امÇجد دÇج برگرفتش در جان چو
مÇÇاسوياهللا از مÇÇنقطع وجÇÇودش تÇÇÇوحيد انÇÇÇÇوار مÇÇÇÇهبط او دل
كاه چون نظره زان بÇود كه كوهغمشدي مشكلگشا آنچنان نگاهش
جÇانكاه درد هÇر از بÇخشيد شÇÇفا ه وجÇÇت يك بÇÇا را بÇÇيمار بسÇÇÇÇا
جÇاه صÇاحب نÇعم¹اهللا خÇوان بÇه مÇعروف ز اعÇرف خدا عرفان به
سلطانعليشاه چون فضل و علم به نÇور زادة او شÇد حÇال و وجÇد به
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افÇواه و عÇرف در مرجÇعي ه موج كÇامل پÇير و زمÇان قÇطب او هÇم
مÇواله و مÇحبوب عÇÇلي زتÇÇعليم شد المثل ضرب عمل اخالص به
چÇÇاه از راه را سÇÇالكان نÇÇمودي صÇالح" "پÇند هÇدايت و ارشاد به
آ گÇاه مÇرد آن هÇÇمت و زسÇÇعي م رÇخ و سÇبز بÇهشتي شد  كويري
عÇرفناه مÇا بÇايد اقÇرار عÇجز بÇÇه نÇÇتوان شÇÇرح را اوليÇÇا صÇÇÇفات
كÇوتاه قÇصه شÇد طÇلب او رضاي نخواهÇيم او رضاي جز او از پس
هÇمراه قÇطعه ايÇن مÇطلع بÇيت به ارتÇÇحالش سÇÇال تÇÇÇاريخ بÇÇÇÇود
صÇÇÇالحعليشاه اصÇÇÇÇفيا فيÇÇÇÇص اهللا الي سÇÇير از آمÇÇد مÇÇبدأ بÇÇÇه

بهپروين) نعمتاللهي(متخلص سرودةآقايعباس

اعÇÇتبار زنÇÇدگي دگÇÇÇÇر نÇÇÇÇدارد واالتÇÇبار قÇÇطب رحÇÇلت از پس
سر به غم زين بريزيم خا كي چه پÇدر گÇرامÇي مÇا سÇر از رفت چو
شكست بÇيپناهان مÇا پشت دگر زدست شÇد برون جانم جانان چو
مÇعنوي شÇهي ربÇودي مÇا از كÇجروي كÇه و تÇندي ايÇن چند فلك
را سÇوز ايÇنچنين نÇبرد و بÇÇمرد را امÇÇروز نÇÇاديد آنكÇÇه خÇÇوشا
بÇدن نÇدارد ارزش بÇÇيروح زيسÇتن كÇÇه رحÇÇلتش از پس نشÇÇايد
كÇباب مÇصيبت زين دل اهل دل زآب پÇÇÔر وبيان رÇÇك چشÇÇم بÇÇود
رفت پÇير سÇاية زسÇر را مÇا رفت كÇÇه تÇقدير چÇه نÇدانÇم خÇÇدايÇÇا
مÇا سÇردار و سÇÇاالر رفت مÇا كÇÇجا يÇار و يÇاور شÇÇد چÇÇه الهÇÇي
آفÇÇتاب پÇÇرتو مÇÇا بÇÇÇه نÇÇÇÇتابد حÇجاب در مÇا خورشيد رفته چرا
مدار گردون قطب آن رفت چهشد شÇÇاهوار ر Ôد كÇÇف از رفت چÇÇرا
اشÇÇÇÇتياق آتش در بسÇÇÇÇÇÇÇوزيم فÇراق و هÇجر انÇÇدوه ز بÇÇمرديم
روزگÇÇار مÇÇادر ÇÇنو Ôچ نÇÇÇÇزايÇÇÇد پÇÇروردگار لطÇÇف سÇÇاية او بÇÇÔد
مÇردهايÇم دل و بÇيفروغيم هÇÇمه افسÇÇردهايÇم و خسÇÇتگانيم هÇÇمه
كÇم درديست نÇه فÇراقت عÇÇزيزا Çم خ گشÇته پشÇتها شÇها سوگت به
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نÇژند هÇر شÇد شÇاد تÇو رفÇÇتار ز مسÇÇتمند دل امÇÇيد بÇÇودي تÇÇÇÇو
هÇÇم سÇÇماوات اهÇÇل بÇÇيني دژم دژم غم زين است خا كي انسان نه
زارزار مÇÇÇÇاتمش در بگÇÇÇÇÇÇرييم مÇزار آن كÇنيم زيÇÇارت تÇÇا بÇÇيا
خÇÇا كÇÇيان مÇÇÇاتم در غÇÇÇÇمينند افÇال كÇيان و سÇماوات اهÇل  كÇÇه
زده بÇيچون عÇرش در سراپÇرده زده بÇيرون خÇÇيمه مÇÇا شÇÇهنشاه
او دلبÇÇند و پÇÇا ك وارث مÇÇهين او فÇÇرزند نگÇÇÇهدار خÇÇÇÇدايÇÇÇÇا
تÇÇابندهايÇÇم شÇÇاه بÇÇÇندة هÇÇÇÇمه بÇندهايÇم مÇا و است پادشاه او  كه
اقÇتضا ايÇنچنين بÇود حÇق از شÇÇاهرضا كه مÇÇيل بÇÇÇÇر رضÇÇÇÇاÄيم
دهيم جان و دل راهش و فرمان به نÇهيم پÇايش بÇه را سÇر كÇه تÇا بيا

سرودةآقايقربانعليماهوري

هÇÇواهللا البÇÇاقي مÇÇÇغرور مشÇÇÇÇو گÇÇذرگاه فÇÇاني بÇÇÇود دنÇÇÇÇيا دال
آ گÇÇاه شÇÇاه فÇÇراق و زهÇÇÇÇجران اندوه و افسوس و حسرت و دريغ
شÇاه مكÇان كون بر و عبد را خدا االقÇطاب قÇÇطب و االوليÇÇا¾ ولي
مÇاه دومÇÇين ربÇÇيع از شب نÇÇهم بود شش و هشتاد و سيصد و هزار
سÇÇحرگاه در الهÇÇي شÇÇهباز امÇرداد كÇÇه مÇÇاه از بÇÇود شب ششÇÇم
آه و نÇÇÇاله يÇÇÇÇار احÇÇÇÇباب, دل گÇرديد و انÇظار از گÇرديد نÇÇهان
دلخÇواه شÇعر ايÇن بÇر چÇار بÇيفزا هÇاتف بÇرگفت رحÇمتش سال به
عÇÇÇÇليشاه صÇÇÇÇالح كÇÇÇÇبريا ولي دادار بÇÇزم مÇÇÇÇيهمان هÇÇÇÇمايون

سرودةآقايابوالحسنورزي

صÇالحعليشاه جان شهر سوي به عليشاه صالح جهان اين از برفت
عÇليشاه صÇالح جÇاودان حÇÇيات دارد كÇه نÇميميرد تÇن مÇرگ ز
صÇالحعليشاه بÇينشان سÇوي به رفت خود و دلها در نشانشماند
صالحعليشاه خا كدان زين برون بÇرد را خويش حيات شمع ا گر
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صÇÇالحعليشاه پÇÇرتوفشان بÇÇود آسÇمانها فÇراز از خÇورشيد چÇو
صالحعليشاه آسمان هفت اين از پÇرعشق و بÇال بÇا رفت فÇراتÇر
عÇليشاه صÇالح كÇهكشان راه بÇه را رهÇÇبري چÇÇراغ بÇÇرافÇÇروزد
صÇالحعليشاه روان شد جنت به بود زندگي نامش كه دوزخ اين از
صÇÇالحعليشاه روان پÇÇا زسÇÇرتا گÇرديد و افكÇند فÇرو تÇن لباس
صÇالحعليشاه گÇران بÇار ايÇÇن از كÇرد رها را جان و آمد بهپرواز
عÇليشاه صÇالح آن از شÇد برهنه ديÇد نÇارسا را عاريت رخت چو
صالحعليشاه آشيان عرش ديÇد كهشد خÇود پÇرواز مÇانع را زمين
صÇالحعليشاه جÇÇنان گÇÇلزار بÇÇه زنÇÇدگاني خÇÇÇÇارزار از پÇÇÇÇريد
صالحعليشاه روان شد رودي چو وحÇدت اقÇيانوس در تÇا بÇريزد
صÇالحعليشاه مكÇان در نگÇÇنجد گل از ريزد كهبيرون گل عطر چو
صÇالحعليشاه زمÇان طÇومار چÇو نÇيست پÇيچيدني هسÇتيش نÇوار
صÇÇالحعليشاه خÇÇزان زتÇÇÇÇاراج نÇيست غÇمي را جÇاودانش بهار
صÇالحعليشاه جان ملك در ولي داشت سلطنت شكوه درويشي به
صÇالحعليشاه سÇنان و تÇيغ با نه جÇهانگير شÇد مÇحبت نيروي به
صÇالحعليشاه گÇمان و وهم با نه شÇد آشÇنا ايمان چشم با حق به
صÇالحعليشاه شÇبان و روزان بÇه  كجافكريبهغيرازذ كرحقداشت
صÇالحعليشاه اذان بÇانگ هÇر به ناقوس چو سراپايشطنينميشد
صÇالحعليشاه فÇرقدان فÇرق بÇÇه كوفت پا و دست زد علي بهدامان
صالحعليشاه بيان و وصف با نه جان و دل از عليرويوعليگوي
صÇالحعليشاه تÇرجÇمان را عÇÇلي گشت عÇÇلي دوسÇÇتاران بÇÇÇراي
صÇالحعليشاه خÇاندان زين يكي بود خود كه زيرا زد خانه اين ر د
صالحعليشاه امتحان صد از پس واليت سÇزاوار شÇÇد مÇÇوال بÇÇه
صÇالحعليشاه كÇردگان گÇم ره به داد نشÇان را رسÇتگاري طÇÇريق
صÇÇالحعليشاه كÇÇاروان چÇÇÇÇراغ باشد چو بردن توان ره منزل به
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صÇÇالحعليشاه دروازهبÇÇان بÇÇود بÇاشد دروازه ا گر عشق شهر به
صÇالحعليشاه سÇايبان بÇاشد چÇو مÇحشر گÇرم آفتاب از با ك چه
صÇÇالحعليشاه نÇÇهان اسÇÇÇÇرار ز مÇيگفت بÇاز زحÇرفي را  كÇتابي
عÇليشاه صÇالح زبÇان بÇا را دلش دوخت وفا و مهر رشتة زرين به
صÇالحعليشاه شÇبان شد را ما كرديم كه آسوده دل روز آن زگرگ
صÇالحعليشاه بÇيان ا كسÇÇير بÇÇه كÇرد طال را ما مس چون وجود
صÇÇالحعليشاه شÇÇوكران زجÇÇÇام بهمعجونصفايخودشكرساخت
صÇالحعليشاه بÇيچارگان مÇÇا بÇÇه هزارانچارهآموخت دردي بههر
صÇالحعليشاه بÇاغبان بÇاشد بÇاغ كÇه آن در را گÇلچين راه نÇباشد
صÇالحعليشاه جÇوان بÇخت با نه يÇافت جÇوان فكÇر بÇا پÇير مقام
عÇليشاه صالح همچنان باشد بÇود كه مÇا قÇطب و مÇا پير تنها نه
صÇالحعليشاه عÇيان را خود زود كند يÇا دير ما از شد پنهان ا گر
صÇالحعليشاه خÇاوران مÇهر چÇو نيست باختر در شبي درنگشجز
صÇالحعليشاه آن از بÇÇرتر بÇÇود گيرد اوج معني چه هر بهوصفش
صÇالحعليشاه بÇيكران بÇاشد گرديم كه آواره موج چو ايندريا در
صÇالحعليشاه دهÇان بÇÇندد مÇÇرا وليكÇن دارم زبÇان بÇÇر سÇÇخنها

و برگشته بهاييت از بعدها و بوده بهايي Âقب كه آواره به متخلص آيتي عبدالحسين مرحوم را فوق مديحه /1
آقÇاي حÇضرت مÇدح در كÇرده, مÇنتشر را نÇمكدان مÇجلة هÇمچنين و بÇهاييت رد در را الحÇيل  كÇتابكشÇف
حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج آقاي جناب خدمت بهاييت از برگشت از پس وي است/ سروده صالحعليشاه
و مÇيدهند, ارجاع صالحعليشاه آقاي حضرت خدمت به را او ايشان و نموده, طلب اظهار (رحمتعليشاه)
اظÇهار مرتب نيز بعدها وي نفرمودند/ قبول لذا دانسته صالح بهتر را دور راه از داشتن دوست حضرت آن
در تÇفصيلش, دليÇل بÇه كÇه سروده ايشان درباره محبت, روي از هم را قصيده اين و ميكرد محبت و عالقه

كرديم/ درج را آن از قسمتي فقط اينجا

سرودةآقايعبدالحسينآيتي1

زورق شÇده نگÇون مرا صبر قلزم مÇطبق چÇرخ جÇÇفاي از سÇÇاقيكا
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مرفق و زساعد آستين وشكن خيز رونÇق يÇافته وجÇود بÇزم زتÇو اي
ق مرو جام به فكن صافي مي زان

افتد جگر در چنانش سوزان شعلة درافÇتد بحر به گر باده از قطرهاي
افتد شرر اين از نهنگ نهاد به ور بÇرافÇتد آب تÇمام گÇردد  كÇاتش

محرق همه سر به تا پاي از  گردد
كÇÇابل وادي و قÇÇÇندهار بÇÇÇÇادية مÔل اين زصافي جرعهاي بكشد  گر
سÇنبل و قÇرنفل و رويÇد ازو الله گل دهد شوره جاي به نماند شوره

زنبق و بنفشه و خيزد او از سبزه
يزدان درگه به نهد رو خورد ديو سليمان تخت به نهد پا خورد مور
سلمان رتبة به رسد ازآن بوالحكم مسÇلمان زصÇدق شود نوشد  كافر

بق شود فيل و شاهباز شود صعوه
مÇعلم گشت غÇÇيب اسÇÇما¾ بÇÇرهمه آدم كردچو نوش ميكه ميآن ميچه
بÇريم ا رانÇد و جست افÇضال م كشÇتي مكر نوح خورد ميكه ميآن ميچه

مÇوفق قÇوم نÇجات بÇÇراي  گشت
سÇينا سÇينة بÇه زد شÇعله او آتش موسي قطرهايرسيدبه كش زانمي
دنيا ز خيمه كند خا ك اين از خانه مسيحا روح چشيد در كش مي زان

بÇيدق فÇرازد چÇهارمين فÇلك بÇر
اوثÇان هÇارم گشت اصنام سر رسوالن كز چشيدختم در كش زانمي
گÇريزان هÇم و نÇجوم زتيغش دونان گشت آختبه تيروتيغ شمسصفت

نشقÇم هÇمه جاهالن علم قمر شد
شد نهان پرده زير و گشت وال مست شد جوان و چشيد پيرما كش مي زان
شÇد جÇان هÇمه تن نهاد آمد و شد از شÇد عÇيان و بÇركشيد پÇرده دگÇر بار

انÇاالحÇق نداي از منصور همه شد
عذرا نه و است وامق نه ما مي نام مÇينا نÇه هست جام نه ما مي جام



635 مدايح مراثيو

بÇيضا نÇه و است نÇهاسÇود مهما روي اسÇما¾ وز صÇفات از بÇرونند دو هر
ازرق نÇه و است احÇمر نÇÇه مÇÇا مÇÇي رنگ

واليت قÇطب غÇير بÇه نÇباشد يار هÇدايت جÇام غÇير بÇه نÇباشد باده
روايت و زشÇرح بÇود ه نزÇÇم آنكÇÇه حكايت و وصف ز بود س مقد آنكه

بÇيدق برفراخÇته بيدخت به آنكه
گÇلشن جانب به پرم بر شوم روح تن قفس از من كنون برآيم كه به
دامن گوشة دست دو اندر مÇن گيرمش گذر شود ار درگاهش  گلشن

احقÇي تÇÇرانÇة زنÇÇم يÇÇاهو نÇÇغمة
پÇويم تو مهر راه كه داني تو خويش پÇويم تو عشق جام شاه اي  گويمش
بشÇويم دست و كÇون دو از بÇبرم دل نگÇويم هيچ تو از جز نخواهم تو جز

مÇلحق خÇويش نÇعال بÇا كنيم  گر
وصالت خم ز كن آنگونه بيخودم جÇمالت جÇام نÇماز چÇنانم مست
جÇاللت ذيÇل ز كÇنون نÇÇدارم دست زخيالت همي پرشود جان و دل  كين

مÇوفق خÇويش مÇراد بÇر نشوم تا
بÇريدم خÇا ك و آب و راه طلبت در پÇريدم عقاب چون تو هواي به بس
رسيدم غول به بر و بوم هر به كه بس دويدم دشت و كوه و صحرا به كه بس

خورنق كاخ همچو گشت تنم  كهنه
امانم كهف ساز خويش در خا ك نÇرهانم درگÇهت ز امكÇان شه اي
جÇانم و دل هستي هست او بسته آنÇم بÇندة هست كÇه هÇر تو بندة

مÇوثق زتÇوست او كÇه اويم واثق
اقÇامت رحÇل بÇرده آواره دل در كرامت كان و جود جان اي تو بهر
قÇيامت روز بÇه تÇا نÇÇزع دم بÇÇه تÇÇا سالمت به او ماند كه كن خويشچنان

مÇعلق تÇو ارادة بÇر بÇود چÇÇونكه
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ضميمه
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متبر كه/ بقعة مختصر تاريخچة رسالة از نقل /1

لطاني1 Ôكس تاريخچةمختصرساختمانبقعهمزارمتبر

اين شد, سپرده خا ك به سلطانعليشاه آقاي مرحوم مبارك جسد كه موقعي
آقاي مرحوم و ساختمان هرگونه از خالي و قبرستان مجاور مرتفع بود تپهاي محل
بهطور و شد ناميده باال" "بهصحن بعدها كه كرده تسطيح را تپه آن ابتدا نورعليشاه
پايههاي كامل نقشه با آن اطراف در و نمودند بنا قبر سر بر كوچكي اتاق موقت
ايشان حيات دورة چون ولي كردند بنا وسيع راهروهاي و محكم ديوارهاي و قوي
گرفتار و انقالب دورة كه هم ت مد اين در و نينجاميد بهطول بزرگوار پدر از پس

نشدند/ بقعه ساختمان انجام به موفق بودند مخالفين اذيتهاي و صدمات
خليفه و ارشد فرزند صالحعليشاه آقاي جناب نورعليشاه آقاي رحلت از پس
اتÇمام در خسÇتگيناپذير يتي جد با نموده, تعقيب را حضرت آن منظور ايشان,
تكميل از پس و گماشتند همت آن قسمتهاي ساير تكميل و بنا و بقعه ساختمان
در كه شده زده گنبد بهشكل اصلي پايههاي روي مرتفعي بزرگ سقف ديوارها,
خاتمه گنبد ل او پوش هجري پنج و چهل و سيصد و هزار ل ربيعاالو دهم تاريخ
از كه يزدي معمار توكلي ابوالقاسم حاج مرحوم ط توس آن ساختمان بيشتر و يافت

گرديد/ انجام بود بامحبت فقراي
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داخÇلي سقف ارتفاع و است آن وسعت متر 8*8 مربع, بهشكل بقعه داخل
چهار و شده گچبري و سفيدكاري هي توج جالب و زيبا وضع با و است متر 1ê.ë
ه تهي بقعه طرف چهار براي شمشاد و گردو چوب از شده منبت نفيس زيباي در
هالل با و متر 2.88 هالل بدون ارتفاع و متر 2.êë درها از يك هر عرض شده/

است/ متر 3.ì8
و سيصد و هزار در است عمومي ورودي در و بقعه شمال طرف در كه ل او در

گرديد/ نصب قمري هفت و چهل

ق Öد ص ل خ ÖدÔم� Öل خ Öدا ب ر) النÔصر¸ آي¹ و ع	× Öاال Ø	 والعÔه كلمة آن هالل قسمت در

خÇود جانب از مرا و ر, ب بيرون نيكويي و راستي به و كن داخل نيكويي و راستي به مرا من, پروردگار اي /1
/(80 آية اسرا¾, (سورة كن عطا ياري و پيروزي

در و شÇده نÇوشته (1G â
نÇص Hان ÇلÖط× Ôس كÖن ÔدÇل ÖنÇ م â� Öل عÇ Öاج و دقÇ ص ج ر Ö ÔU â� Öج ر Öخا و

تولÇ والب àØ	Çع ×ÏÉرتÔمÇÖال و د م ÔT ×� ط Öص ÔXا Ò	 ع  ل ص مÔهالل) كبيره صلوات در چهارچوب
د مÇ ÔT رب×اقÇÖال و àØ	Çع ادبÇ Ôالع نÇÖي ز ×	Çع  ل ص و ß Ö� س Ô Ö¡وا ن س Ò Ö¡ا ß Ö�م×ام  Öاال ß Ö�بط والس ¹م فاط
كÇري Öسالع يÇالزَّ ك و àØ	Çع ß والنَّ د م Ú ÔT  التَّ و àØ	ع ضا الر و ×ÏºوÔم م ك×اظÖال و رف Öع ج ق اد ×الص و

امÇ×ما و نÇ× Öa الرَّ ¹ليف خ و م×ان الزَّ و ßÍ Ö½ عÖال و رÖم  Öاال ب اح ص× هÖدي مÇÖال د م Ú ÔT ×	 ع  ل ص و ن س Ò¡ا
شده/ حك آي¹الكÔرسي و ع�) Ò Öb ا Öم ß Özل ع و ليه ع اهللا Ôواتل ص ان × Öا� و نس  Öاال

در و به طي خمسه مباركة اسما¾ و جالله كلمة در لنگه دو از يك هر باالي در
بيشتر در ( كه الم عليهالس ضا الرÏºمو ع	بن السلطان عبارت: يك هر وسط باالي
مربع خانة بيست از يك هر در آن زير در و ميباشد) معمول س مقد مشهد صنايع
يا عبارت: يك هر پايين در و شده ذ كر نعم¹اللهيه جليلة سلسلة اقطاب اسامي شكل
	 ع الا ×� ف (ال جبرÄيليه يك هر زير در و / بصار واال لوبÔالق فتÇح Ôم يا االسباب بب سÔم

است/ شده نوشته والفقار) Ôذ اال يÖف س ال
كÇتيبة در و نصر سورة هالل قسمت در است بقعه جنوب سمت كه م دو در
Öلب Hات امÖو× اهللا لâبي س â| قÔتلÔوا ين âالَّذ Ú Òé س Ö ÒI ال× و آية در خود در و نور مباركة آية اطراف,
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داده روزي پÇروردگارشان نÇزد و زنÇدهانÇد بÇلكه مÇپندار, مÇرده شÇدهانÇد كشÇته خÇدا راه در كه را كساني /1
/(169 Ç 170 آيات عمران, آل (سورة نميشوند اندوهگين و ميشوند///

كوچك قابهاي در در, پايين و باال در و 1 ونÔن ز Ö ÒJ ÖمÔه ال× و تا ÖونÔق ز ÖرÔي Öم ß ßØw ر دÖن ع Õ¾ي×ا Öحا
	 جÖنيÇ س  م غ و  مه لÔك النواÄب | لك Hعون Ôه Öد ß ÒQبÄجاالع ر هÖظم Hلي ع ناد) ه فصيليÇت علويه

است/ شده حك ع	) يا واليتكب

/(46 آية حجر, (سورة شويد داخل ايمني و سالمت به /2

خود در و 2
Ò âن� آم م ال× سب لÔوه×ا Ôخ ÖدÔا آية آن هالل در بقعه غربي طرف در م سو در

است: شده نوشته اشعار اين در
آمÇدهايÇم پÇناه بÇه مÇوال رحÇمت در بÇر آمدهايÇم گناه و رم Ôج از خجلتزده كه ما
آمÇدهايÇم شÇاه تÇو درگÇاه به و گداييم ما بÇاز عÇالم هÇمه روي بÇر تو فيض در اي
آمدهايم جاه و حشمت پي نه در اين بر ما اميد راست ما تو زدرگاه فيض و رحمت

شده: نوشته آن هالل در بقعه شرقي سمت در چهارم در
نÇÇدارد راه آسÇÇتانه دريÇÇن كÇÇه هÇÇر شوي جگر خون به آستين و برو  گو

است: شده حك اشعار اين در خود بر و
طاق بهخوبي در فت Ôج يكي هديه بهرسم آفÇÇاق شÇÇه ÇÇلطانعلي Ôس درگÇÇه بÇÇراي
اخÇالص هÇزار بÇا شÇاه ر د زچÇÇا كÇÇران خÇاص بÇندة دو دل صÇدق از كردند نياز
ÇÇلطان الس مكÇÇرم رشÇÇه د غÇÇالم دگÇÇÇر جان از است بنده كه ميرعمادي نخست
نياز اهل روي به رحمت به گشت درباز گشوده بودوششكهاين هزاروسيصدوچل

و الم عليهمالس اطهار ه مÄا مباركة اسامي ثلث بهخط هم بقعه داخل كتيبه  كاشي
استاد بهخط مذكور كتيبة است/ شده نوشته طال با سه مقد اسامي كه است كبار اولياي
است مÇتبر ك مÇزار كÇتيبهنويس و خÇدمتگزار فقراي از كه سولي عبدالر مرتضي

شده/ نوشته
بسيار مرمر سنگ متر 1.20 ارتفاع تا كف از بقعه داخلي اطراف ديوارهاي

است/ افزوده بقعه زيبايي و پايهها استحكام بر كه گرديده نصب زيبايي
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سÇلطانعليشاه آقÇاي مرحوم مختصر حال شرح بقعه جنوبي تاقچة چهار در
حÇضرت حÇال شÇرح پÇنجم تÇاقچة در و است/ شده نوشته كاشي روي طابثراه
صالحعليشاه آقاي حضرت حال شرح ديگر تاقچة سه در و ه سسر قد نورعليشاه
و نÇوشته سولي عبدالر استاد نستعليق بهخط Hتمام كاشي روي هالعزيز سر ساهللا قد

است/ شده نصب
كه شده نصب نفيسي بسيار مرمر سنگ آن روي و بقعه وسط در مبارك قبر
بدون آن طول و متر 1.22 خاقاني با و سانتيمتر 7ì.ë خاقاني بدون آن عرض
در جالبي نازككاري و اري حج و است متر 2.ê8ë خاقاني با و متر 2.03ë خاقاني
2.7ë طول و متر 1.ë بهعرض شيشهاي صندوق آن تمام روي و شده حك آن
قرار است سانتيمتر ì0 بهارتفاع نردهاي آن اطراف كه سانتيمتر ê2 ارتفاع و متر
دÖن ع Õ¾ي×ا Öحا Öلب Hات امÖو× اهللا لâبي س â| قÔتلÔوا ين âالَّذ Ú Òé س Ö ÒI ال× و مباركة آية سنگ باالي در دارد/

/169 آية عمران, آل سورة /1

خط با وت Ô ÒZ ال× ي ذال Ôي Ú¡واÔه آنگاه با{" "يا كلمة سنگ باالي هالل در و 1 ونÔق ز ÖرÔي Öم ß ßØw ر
اسماعيل شيخ حاج مرحوم بهخط نسخ خط با عبارات اين آن زير در و نستعليق

است: شده نوشته شيخالمشايخ به معروف دزفولي ي معز امير
يدÎ Ú¿ال ßnالعا موالنا د س Ò ß� ÕنيفÔم Õجع Öضم و ÕيفÌ¾ Õدرقم هذا هه/ Öج و الا Õكهال ¾Ï¾ لÔك 
¹هيÇالل النÇعم¹ العلي¹ لسل¹ الس قطب عيد السَّ ف العار و Ìيه Ò¿ ع ث�× اال ¹الشيع حكاماال Ø�بÔم
نا ال× Öوم ¹خليف ثراه طاب لطانعليشاه Ôس مد ÔTلطان Ôس اج Ö¡ا ×� ÖوÒ ÖXا مÖر  ال طيع Ô ÖXا و للÖهوي ك التار
ن امÇالث | دل وتÇÔXوا ثÇراه طÇاب (سÇعادتعليشاه) æفهاÇص Öاال كÇاظم مد Ò ÔT اج × Ö¡ ا جل Öاال

Öن م الÖع¿Ìين و ادس الس بÖت السَّ ¹لÖي ل | د ßÎ¿ ست ÔXوا 1251 سن¹ االÔو�× ادي × Òb Öمن ينÌ¿ عÖال و
خط با آن زير در اشعار اين آنگاه لÖف, داالÖعب ̧ ثال\ا و ينÌ¿ عÖال و عÖب الس سن¹ ل بيعاالوَّ ر

شده: نوشته عشقي به معروف بحريني عباس خط به نستعليق
ايÇÇمان هÇÇادي و ديÇÇن رهÇÇÇبر زمÇان قÇطب و روزگÇار عÇارف
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ايÇÇÇقان و حÇÇÇÇقيقت آفÇÇÇÇتاب بÇÇاطن و ظÇÇاهر عÇÇلم جÇÇÇÇامع
سÇÇلطان مÇÇهين را فÇÇقر عÇÇÇÇالم شÇدي آنكÇه د لطانمحمÇس حاج
جÇان كشÇور فÇرمانرواي يافت گشت چون لقب سلطانعلي شاه
عÇÇرفان حÇÇقيقت نشÇÇر بÇÇÇÇهر بست هÇÇÇÇمت نÇÇÇÇÇÇÇعم¹اهللاوار
قÇÇرآن حÇÇÇقايق تÇÇÇÇرجÇÇÇÇمان گÇفتارش و فÇعل و خÇلق بÇا بود
نشÇان جÇوي Çعاده" يانالسÇÇب" از خÇواهÇي روشÇني برهان تو  گر
جÇÇاويدان مÇÇينوسراي بÇÇÇÇه رو فÇاني سÇÇراچÇÇة زيÇÇن كÇÇند تÇÇا
مÇيان بست زشÇوق را حÇق امÇر نخست ربيع از شببيستوشش
جÇÇان جÇÇانان راه ثارÇÇاي بÇود كÇÇÇرد شهادت طالب بهجان چون
نا گÇاهان گذشت زهجرت چون هزار بعد هفت و بيست سيصدو
جÇنان باغ به قدم زد خود و داد نÇÇورعلي بÇÇه را فÇÇÇقر مسÇÇÇÇند

شده اري حج مستطيل ديگري و مربع يكي بهترتيب اشكالي سنگ حاشية در
مستطيلها در و نسخ خط با الم عليهمالس معصوم چهارده مباركة اسامي مربعات در

است: شده نوشته نستعليق خط با اشعار اين
آ گÇاه دل خÇاصان جÇمله مطاف عÇليشاه سÇلطان حÇضرت مÇÇزار
درگÇاه عÇرش و پÇاسبان مالÄك آرامگÇاهيست دل اهÇل نÇزد بÇه
خواه خدا حاجتخوداز دريندر مقامست اين بر نظر چون خدارا
نÇعم¹اهللا بÇÇخش فÇÇيض بÇÇخوان شد ميزبان سعادت وز رحمت ز
كÇوتاه حÇاجتمند دست نكÇردي بهدشمنمهربانيكردچوندوست
اهللا جÇانب مÇن مÇهين فÇرزند به بسپرد داشت حق از كه را امانت
سÇحرگاه هÇنگام يÇافت شهادت جانان بزم قÔرب به شد دعوت چو

صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇتبر ك مÇرقد ايشان ر مطه قبر سر پشت در
نÇصيري آقÇايان ط وسÇت اعلي× بسيار يكپارچة مرمر سنگ و گرفته قرار طابثراه
آماده رحلت از بعد ماه يازده قريب كه سنگ اين است/ شده نصب و ه تهي آن براي
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و 2.ê8 بهطول خود سر حاشيه يكپارچه اف شف سفيد مرمر از است سنگي  گرديد,
"121 "هو كلمة آن باالي سنگ وسط در متر/ 0.20 بهضخامت و 1.90 بهعرض
زير در و شده نوشته زيبايي بهطرز وت ÒZال الذي ي Ò¡واÔه طÔغرا بهشكل سپس ياعلي,
ن� مÆ ÖXا Ô ß¬صا و Òل� الواص ÔفÖهك ف�و العار ÔبÖطÔق مÔطهر ع ج Öضم و مÔنور قد Öرم> جمالت: آن
ه ØÌº اهللا س دÇق صÇا¬عليشاه ن س ح Tمد شيخ اج × Ö¡ ا الÇÖمÆÔ[ن Ò� Öو م ÖÇلض�ا االر ß|آي¹اهللا
نهم پنجشنبه سحرگاه در و گرديده متولد قمري 1308 ¹ ذيالحج هشتم در كه العزيز
قÇدس عÇالم به مطهرش روح شمسي 13êë مرداد ششم مطابق 138ì اني ربيعالث
سÇولي بدالرÇع استاد نستعليق و ثلث خط با به> ]صابنا ورنا ÔجÔا اهللا ظَّم ع نمود پرواز
سرودهاند: شيرازي كاردان حسن د محم آقاي كه اشعار اين آن زير در و شده نوشته

عÇÇليشاه صÇÇالح اصÇÇفيا صÇÇفي اهللا الي سÇير از آمÇÇد مÇÇبدأ بÇÇه
سÇحرگاه بÇاد بÇرد بÇÔو گÔل از رفت كه بدن از شريفش وح Ôر چنان
درگÇاه خÇاصان با پيوسته او شد صÇبحگاهان نÇÇماز هÇÇنگام بÇÇه
مÇثواه طاب عليشه لطان Ôس مهين امجد جد برگرفتش در جان چون
اهللا مÇاسوي از مÇنقطع وجÇودش تÇÇوحيد انÇÇÇÇوار مÇÇÇÇهبط او دل
جÇاه صÇاحب نÇعم¹اهللا وانÇخ به زمÇعروف اعرف خدا عرفان به
لطانعليشاه Ôس چون علم و بهفضل نور زادة او شور و حال و وجد به
چÇاه از راه را سÇÇالكان نÇÇمودي صÇالح" "پÇند هدايت و ارشاد به
ناه ÖرفÇع مÇا بÇايد اقÇرار عÇجز بÇه نÇتوان شÇÇرح را اوليÇÇا صÇÇفات
كÇوتاه ه صÇق شد طلب او رضاي نخواهيم او رضاي جز وي پساز
كÇوتاه قÇطعه ايÇن مÇطلع بيت به ارتÇÇحالش سÇÇال تÇÇاريخ د وÇÇÇب

اهللا الي سÇير از آمÇÇد مÇÇبدأ بÇÇه
عÇÇليشاه صÇÇالح اصÇÇفيا فيÇÇص

<138ì>
است/ شده نوشته سولي عبدالر استاد نستعليق خط با
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مرقد سنگ حاشية

در و "oح الر ن ×a الر" جملة آن مقابل پايين در و اللÔه" ج جل "اهللا جملة باال در
آقاي كه اشعار اين اسامي فواصل در و پا ك معصوم چهارده اسامي سمت چهار

است: شده نوشته خط ين زر حسن استاد بهخط سرودهاند صديقي پرويز
عÇÇلي نÇÇور قÇÇدم بÇÇÇحر از تÇÇÇÇافت منجلي گردد خواست چون حق ذات
ظÇهور در آمÇÇد انÇÇدر گÇÇÔهرها ايÇÇن نور درياي آن شد موجافكن كه چون
مÇيان زان عÇليشه صÇالح عÇÇيان شÇÇد عÇÇÇÇارفان عÇÇÇÇقد البÇÇÇÇÇÇيضاي ¸ در
مÇÇينمود او قÇÇح راه طÇÇÇريقت در بÇود وقت قÇطب سÇال پÇنجه قÇÇÔرب
كشÇيد دريÇا آن سÇÇوي گÇÇوهر بÇÇاز شÇنيد قÇح از ارجÇعي نÇÇداي چÇÇون
پÇذير فÇÇرمان او بÇÇود قÇÇح از امÇÇر بÇصير آن بسÇپرد فÇرزند بÇر خÇÇرقه
داÇÇÄمست قÇÇيامت تÇÇÇا آزمÇÇÇÇايش قÇاÄمست وليÇي دوري هÇر بÇÇه پس

هÇÔدي نÇور شÇد تÇابنده زمÇÇان ويÇÇن
رضÇÇا تÇÇاج از فÇÇÇقر سÇÇÇÇرير بÇÇÇÇر

است/ شده حك اصفهاني" هنرمند غالمحسين "عمل سنگ پايين آخر در و
نوشته كبيره صلوات آن روي كه مهتابي عدد شش سنگ خارجي اطراف در
نصب آن روي شيشه تمام فلزي معجر سنگ حفاظت براي و شده گذاشته است

است/  گرديده

گنبد ساختمان

شد شروع آهني تيرهاي و آرمه بتون با قمري 1370 سال در گÔنبد م دو پوشش
يافت/ خاتمه يكسال ت مد در و

ونÔل م ÖعÇت ×Çا ß[ Ôاهللا ك×ان Öلب" آية تا "Hن âبي Ôم HحÖتف كل ن×ا Öحت ف ن×ا "اء سورة گنبد دور  كتيبة
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اطراف در گنبد كاشي روي در شده/ نوشته سولي عبدالر استاد ثلث بهخط 1"G â
ب خ
توحيد بة طي كلمة مرتبه دوازده آن زير در و نستعليق بهخط "هو" كلمه دوازده نوك
نÇوح الم, عليهالس اهللا Ø�ص (آدم مÇÔرسل نبي شش اسامي ميان در يك آن زير در و
روح ×Ï»عي الم, عليهالس اهللا oكلÏºمو الم, عليهالس اهللا خليل oابراه الم, عليهالس Sياهللا
رة مطه اسامي آن پايين در و سلم) و آله و عليه اهللا Ø	ص اهللا حبيب Tمد الم, عليهالس اهللا
ÕمدÇ Ò ÔT" جÇمله اطÇهار ة مÇÄا از يك هÇر اسامي باالي در و الم عليهمالس اطهار ة مÄا

است/ شده نقش ولاهللا" Ôرس

صحنها

صحن از كه پايين صحن بهنام است ديگري صحن باال, صحن شمال سمت در
جدا آهني نردة بهواسطة كه صحن جنوب سمت در و ميرود پايين پله دوازده باال
بÇهنام الزم اثÇاثيه داراي و مÇفروش دة تعدÇم حجرات با است وسيعي صحن شده
آقاي حضرت ط توس جديدي صحن پايين صحن مغرب سمت در و كوثر صحن
ط توس كه بود بهرباط مشهور كاروانسرا Âقب صحن اين محل شد/ ساخته رضاعليشاه
صدراالشراف عبداهللا مال حاج مرحوم و ايشان ملك و شده ساخته نورعليشاه آقاي
مرحوم از هم را قسمت آن صالحعليشاه آقاي جناب نورعليشاه آقاي از پس و بود
آن تÇمام و نÇموده خريداري عبداهللا مال حاج فرزند ار يسالتجÄر ابوالحسن حاج
درنظر جديد كتابخانه پيريزي براي را آن جنوبي ساختمان كه گرديد ايشان ملك

شد/ ساختمان تكميل رضاعليشاه آقاي حضرت ط توس Gبعد و  گرفتند
مزار بر وقف ه سسر قد صالحعليشاه آقاي مرحوم فرزندان را كاروانسرا ه بقي
متولي اجازه با رضاعليشاه آقاي سپس شد/ داده مزار متولي ف بهتصر و نمودند
شÇرقي قسÇمت در حجراتÇي و نمودند جديد صحن بهنام آنجا بهساختمان اقدام
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در و شد ساخته پايين صحن غربي اتاقهاي به متصل پايين صحن به وصل صحن
تهيه م محر دهه روضهخواني مجالس اثاثيه براي وسيعي محل اتاق, جنوبي قسمت
جديد صحن اين با مزار صحنهاي ه عد كه گرديد خوبي زيباي بسيار صحن و شده

ميشود/ صحن چهار

حسينيه

مغرب سمت در حسينيهاي بناي ثراه طاب نورعليشاه آقاي حضرت زمان در
صالحعليشاه آقاي حضرت مرحوم زمان در و ايجاد تاقي چهار بهطرز باال صحن
كه شد ساختمان نقشه همان به ل او ة حسيني غرب در بزرگتر حسينيهاي ه سسر قد
را جÇمعيت گنجايش اواخر اين در چون و گرديد صحن جز¾ لي او ة حسيني Gبعد
حضرت بندگان بهدستور هفت و هشتاد و سيصد و يكهزار تابستان در لذا نداشت
كه متر 21*17 تقريبي بهمساحت ديگري ساختمان فداه ارواحنا رضاعليشاه آقاي
بÇنا سابق ة حسيني به وصل آجر و تيرآهن با ميباشد مترمربع 3ì0 حدود Hجمع
همان رمضان 21 شب در و يافت پايان قمري 1388 رمضان تاريخ در و  گرديد
مزبور شب فداه روحي رضاعليشاه آقاي حضرت بندگان دفعه لين او و افتتاح سال
مÇنبر بÇود Çالم ليهالسÇع علي ان متقي موالي حضرت شهادت شب با مصادف  كه

گرديدند/ مÔستفيض ايشان فرمايشات از مردم و برده تشريف

هصحنÇب هÇم دري و مÇيشود بÇاز بÇاال صÇحن از آن اصلي در حسينيه اين
بÇا لي فصÇم صÇحن نÇيز حسÇينيه جÇنوبي قسمت در زيرا دارد خودش مخصوص
را آن و ميشود باز صحن آن به حسينيه از در يك كه شد تأسيس زيبا  گلكاريهاي
مزار صحن پنجمين درحقيقت و است حسينيه به مربوط و مينامند تكيه صحن

ميباشد/ متبر ك
صÇفحه دو داراي كÇه بÇزرگي سÇاعت پÇايين صحن ورودي ايوان باالي در
قمري) 1380 (برابر شمسي 1339 سال در ساعت اين است/ شده نصب ميباشد
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در ماه چند از پس و شد ه تهي اروپا از دادگستري وكيل اويسي علي آقاي ط توس
و گÇرديد آن محل بهساختمان شروع (13ê0 خرداد (برابر قمري 1380 ه ذيحج
به كار شروع (13ê0 مرداد ششم (برابر 1381 صفر چهاردهم در و شد نصب Gبعد

پرداختند/ اويسي آقاي نيز را آن ساختمان مخارج و  كرد
معمار هاشمي ابراهيم حاج ط توس (138ì رجب (برابر 13êë آبان در سپس
"ياعلي" چراغ و يافت خاتمه ماه دو از پس و شد ساعت برج به كاشيكاري شروع

گرديد/ نصب آن باالي در هم ار دو نÃون
در هÇم جديدي ساختمان بهعالوه و دارد ادامه صحنها ساختمانهاي تكميل
از كه صالحآباد قنات مزار اين در گردد/ شروع كه است نظر در صحنها اين اطراف

است/ جاري است العزيز ه سر ساهللا قد صالحعليشاه آقاي جناب مستحدثات

 كتابخانه

و موجود آن در مختلفه كتب انواع كه است رسمي كتابخانة داراي متبر ك مزار
غربي شمال طرف در صالحعليشاه آقاي حضرت طرف از و است استفاده مورد
فانه تأسÇم ولي شÇد پÇيريزي كÇتابخانه جÇديد ساختمان براي محلي وسط, صحن
مÇرداد (ششم 138ì ربيعالثاني نهم در حضرت آن و نداد مجال ناپايدار روزگار
سÇاختمان Gبعد نمود; پرواز قدس بهعالم سش مقد روح و فرموده رحلت (13êë
هشتم و بيست در و شد تكميل و تعقيب رضاعليشاه آقاي جناب ط توس  كتابخانه
مرحوم تولد روز با مصادف كه هشت و هشتاد و سيصد و هزار يك جمادياالولي

شد/ افتتاح ايشان ط توس است سلطانعليشاه

متبر كه بقعة آينه كاري تكميل و تعمير

و فرسودگي دچار بقعه داخل آينه كاري ي, جو حوادث و زمان مرور اثر بر
را مÇزار توليت مقام كه رضاعليشاه آقاي حضرت بندگان لذا بود; گرديده خرابي



649 لطاني Ôس متبر ك مزار بقعه ساختمان مختصر تاريخچة ضميمه:

مقارن گردد/ تعمير و ترميم آينه كاري در موجود خرابيهاي كه فرمودند امر دارند,
ثÇامناالÇÄمه حÇضرت ر نوÇم مÇزار زيÇارت بهمنظور معظمله تصميم, اين اتخاذ با
1ê08 المعظم شعبان پانزدهم روز در و شده ف مشر س مقد مشهد به الم عليهالس
و گرديد شروع كار اين Hمتعاقب كه فرمودند منعقد منظور بدين را قراردادي قمري
صالحعليشاه آقاي حضرت ميالد سال يكصدمين با همزمان انشا¾اهللا كه است اميد

رسيد/ اتمام به مذكور ايام همان در آÄينه كاري ترميم /1

رسد/1 اتمام به طابثراه







تنظيم خود پير و پدر مزار مصارف براي ثاني نورعليشاه علي مال حاج آقاي مرحوم كه وقفنامهاي لين او

همين بعدينيزعين موقوفات تمام نمودند/ وقف را امال كي ديگر هاي عد ازطرف Hوكالت اصالتHو فرموده

گرفت/ قرار ثبت و عمل مال ك امال ك, ثبت مورد در وقفنامه همين نيز Gبعد و ميباشد وقف






