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كتاب مه مقد

هو
121

مÇحبوبعليشاه تÇابنده عÇلي حاج آقاي جناب شادروان
تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حضرت جانشين و فرزند
"خوش بودند: حافظ شعر مصراع اين بارز مصداق رضاعليشاه
عÇرفاني رهÇبري دوران بÇود"/ مستعجل دولت ولي درخشيد
در كوتاه دوران همين در ولي بود ماه چند و چهارسال ايشان
مشكÇل كÇه است گÇرفته جÇاي "آنÇچنان ارادتÇمندان دلهاي
آن از كه را يادگاري و خاطره ايشان ارادتمندان همه برود"/
عالقمندند و داشته گرامي و ز معز دارند دسترس در بزرگوار
سÇعادتي تا (بنمايند) بنما "ارادتي بتوانند صورت هر به  كه

(ببرند)"/ ببري
و بامحبت بسيار فقراي از كه نصيري جمشيد دكتر آقاي
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سلطانحسين حاج حضرت دامادي نسبت و بوده خدمتگزار
بÇهعنوان كÇه عÇالقمندند و شايق دارند, را رضاعليشاه تابنده
مشورت مقام در دهند/ انجام خدمتي فقيد آن به ارادت اظهار
تجديد ايشان از آثاري كه شد گرفته تصميم باالخره بامخلص
سÇحر سال هر ارشاد سال چند اين در جناب آن شود/ چاپ
س قدÇم آسÇتان بÇه ل وسÇت بÇا صÇبح نماز از بعد عاشورا روز
سخنراني دو كه ميكردند سخنراني الحسين اباعبداهللا حضرت
جديد چاپ چون و بود رسيده چاپ به Âمستق يك هر ايشان
تصميم بود, شده انجام Gاخير ÇÇ تابنده خورشيد ÇÇ ديگرشان اثر
اين به و شد اتخاذ جلد يك در سخنراني دو آن چاپ بهتجديد
و نÇصيري دكÇتر آقÇاي درخواست به بنا حاضر كتاب جهت
بهعنوان سخنراني دو اين ميشود/ چاپ تجديد ايشان بههزينه

است/ االعلي العشق ظهور عهدالهيو

Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا Ò âن� م ÖÆÔمÇÖال ن م ي× Ò� Öاش اهللا انَّ آية به اشاره "عهدالهي"

تÇا خÇريد, را مÇالهايشان و جÇانها مÆÇمنان از خÇدا بÇراÄت: سÇورة ,111 آية -1
باشد/ آنان از بهشت

ما ه مÄا و پيمبران است/ براÄت سوره در 1 ¹ َّÇن Ò Öا� Ôم Ô ÒG بانَّ Öم Ô ÒGا امÖو× و
اخذ با هم و بستند خداوند با را عهد اين خود هم الم عليهمالس
آيÇة بنابر زيرا ميگرفتند عهد مÆمنين و ارادتمندان از بيعت

نâالَّذي انَّ ميفرمايد: پيغمبر به خطاب خداوند مجيد, قرآن شريفه

/10 آية فتح, سورة -1

بيعت تو با كه آنان ;1 Öم ß âvدÖيا ق Öوف اهللا Ôدي اهللا ونÔعب×ايÔي ا × Ú̂ ا كون Ôع اي يÔب×
آنان دست باالي خدا دست كردهاند; بيعت خداوند با ميكنند

است/
در كÇه است عÇبارتي بÇه اشÇاره االعÇلي" "ظÇهورالعشÇق
است/ شÇده ذ كر اباعبداهللا حضرت القاب جزو خطب¹االوليا¾
و هدف علو بهمناسبت كه است الهي عشق به اشاره اعلي عشق
اعلي عشق اين است/ گرفته "اعلي" صفت معشوق بودن اعال¾
خÇداونÇد منتها داشت وجود (ع) هدي× ه مÄا و پيامبر(ص) در
همه نزد كه است نكرده عطا را معنوي ديد آن مردم بهعامه
زندگي وقايع ببينند/ را عشق اين نور جلوه و تجلي بزرگان اين
وجود ايشان, شهادت به منتهي وقايع بهخصوص و اباعبداهللا
بÇبينند/ نÇيز كÇمنور ديÇدههاي تÇا سÇاخت ظاهر را عشق اين
در داشت را آنچه خالصه و عزيزانش و خود جان حضرت
تقديم خداوند پيشگاه به جهاد راه در و گذاشت اخالص طبق
شد عطا حضرت آن به خداوند طرف از موقعيتي چنين نمود/
و وظيفه بهعنوان را فدا كاري اين روز آن اجتماع مقتضيات و

دانست/ ر مقر حضرت آن براي عهدالهي
فرمايد/ قبول نصيري دكتر آقاي از را خدمت اين خداوند
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را آثار اينگونه چاپ كه پازوكي شهرام دكتر آقاي از دارد جا
و حÇقيقت انÇتشارات كÇاركنان سÇاير و مÇينمايند مÇÇراقÇبت
آن كاركنان و خواجه چاپخانه مدير خواجه آقاي از همچنين

نماييم/ قدرداني و تشكر چاپخانه

مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج

1380 خرداد ل او Ç 1ê22 صفر 28

العشقاالعلي ظهور



مÆلف مه مقد

الم عليهالس ا¡س� سيدنا ]صاب اجوركم و اجورنا اهللا عظم
بن د محم بر درود و يكتا خداوند ستايش و حمد از پس
مرتضي علي و پيامبران خاتم سلم و آله و عليه اهللا صلي عبداهللا
بÇزرگوار آن جÇانشينان و فÇرزندان نÇفر يÇازده و الم عليهالس
الحسÇن بÇن حÇج¹ حضرت آنها دوازدهمين كه الم عليهمالس
علي گنهكار فقير اين ميباشد, فرجه تعالي اهللا ل عج العسكري

ميدارد: معروض محبوبعليشاه به ملقب تابنده
تÇاريخ مهم وقايع از يكي هدا¾ دالشسي حضرت مصيبت
حسÇين امÇام اقÇدام و كربال فاجعه ميباشد/ اسالم بلكه شيعه

اعم ديني جهات تمام جامع درحقيقت او ياران و الم عليهالس
نحوه و دين ميزان گفت ميتوان و است طريقت و شريعت از
و گذشت مال و جان از خدا راه در بايد كه است الياهللا سلوك



13 االعلي× العشق ظهور االعلي× العشق ظهور 12

هستند? من ياران خدا راه در كساني چه : 52 آية عمران, آل سورة -1

فÇعل و قÇول بÇه را ديÇن بÇزرگان 1 اهللا Ò� ا âاري انÖÇص× Öنم دعوت
ه مÇÄا نÇزد لذا و است هÇميشگي دعوت اين و بود/ پاسخگو
است/ داشته را اهميت كمال دين بزرگان و الم عليهمالس اطهار
مÇجالس داد, رخ فÇاجعه اين كه وقت همان از دليل بههمين
ذ كÇر كÇه كسÇاني لين او گرديد/ برگزار مصيبت ذ كر و تذكر
نÇمودند قÇضيه حÇقيقت ه توجÇم را مسلمين و كردند مصيبت
عÇليها اهللا سÇالم زينب حضرت و الم عليهالس سجاد حضرت
مطلع را غافل مردم د متعد نطقهاي با اسارت ايام در كه بودند
سÇوگواري مÇجالس نÇيز Çالم عليهالس صادق حضرت  كردند/
است مروي نيز الم عليهالس رضا حضرت از ميكردند/ منعقد
ا گر س�; Ô¡ا ي جد� ع فابك ¾Ï¾ ×� ع Hبا كي تÖنÔك Öنا و فرمود:  كه
كÇن/ گÇريه حسين من جد بر كني گريه چيزي بر ميخواهي
است رسÇيده Çالم ليهمالسÇع مÇعصومين اخبار در آنچه Áاصو
و است الم عليهالس حسين امام براي سوگواري مجلس انعقاد
نرسيده دستوري الم عليهمالس اطهار ه مÄا ساير شهادت درباره
در هÇيچكدام Çالم ليهمالسÇع اطÇهار ه مÇÄا شÇهادت فاجعه زيرا
ايÇنرو از و نÇيست Çالم ليهالسÇع حسÇÇين شÇÇهادت رديÇÇف
و نÇيست/ تو روز مثل روزي هيچ كيومك; يوم ال فرمودهاند:
آن شهادت ايام كه يافت رواج شيعيان ميان در Gبعد امر اين

كنند/ عزاداري نيز را بزرگواران
فÇاجعه تÇذكر مجالس نيز الم عليهمالس اطهار ه مÄا از بعد
ه صفوي دوره در Hخصوص ميشد برگزار شيعيان ميان در  كربال
بسيار رواج امر اين شد, ايران رسمي مذهب تشيع مذهب  كه

كÇÇتاب تأليÇÇف از پس دهÇÇم قÇÇرن حÇÇدود از روضÇÇهخوانÇÇي اصÇÇÇÇطالح -1
قÇمري) 910 (متوفي سبزواري كاشفي واعظ حسين مال ط روض¹الشهدا¾توس
كتابي بود, جامي منسوب و معاشر و نقشبنديه سلسله بزرگان از كه وي شد/ رايج
مشÇتمل كÇتاب ايÇن البيت/ اهل فيمقاتل روض¹الشهدا¾ بÇهنام كرد تأليف
HصوصÇخ Çالم, ليهمالسÇع شÇيعه اÇÄمه و انÇبيا بر وارده مصيبتهاي ذ كر بر است
بÇهتدريج دهÇم قرن از كربال/ واقعه شرح و الم عليهالس حسين حضرت مصيبت
ايÇن روي از صÇفر و مÇحرم مÇاههاي در الم عليهالس حسين امام مصيبت خواندن
و "روضÇهخوانÇي" اصÇطالح كÇه بÇدانÇجا تÇا يÇافت, رواج ايرانيان ميان در  كتاب

شد/ شايع "روضهخوان"

آن از ولي گرفت/ رونق روضهخواني1 و مرثيهسرايي و يافت
جوانب و قضيه حقيقت كه شد بسته آن بر پيرايههايي بهبعد
مسÇتور را الم عليهالس حسين امام اصلي انگيزه و آن مختلف
و يÇاد از سÇوگواري مÇجلس اقÇامه از اصلي منظور و ساخت
جانب از اقداماتي اخير دهة چند در اينكه تا رفت, خاطرهها
آن زواÄد زدودن و فاجعه اين حقيقت احياي در شيعه بزرگان

پدر تأليف كربال فاجعه اسرار تجليحقيقتدر كتاب كتب, اين جمله از -2
سÇال در كه است رضاعليشاه تابنده حسين سلطان حاج آقاي حضرت بزرگوارم
كÇتاب ايÇن گرفت/ قرار حقيقت طالبان استقبال مورد و شد منتشر شمسي 1316

رسيد/ چهارم چاپ به شمسي 1372 سال در ارزشمند

حÇال در كÇه بهنحوي گرديد2, تأليف كتبي و گرفت صورت
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كشÇورهاي در بÇزرگوار آن عÇزاداري سÇنت بحمداهللا حاضر
بÇرگزار شÇايستهتر بÇهنحوي ايÇران HصوصÇخ مÇذهب شÇÇيعه
ي دÇح تÇا شÇيعيان كÇه است آن نشانگر خود اين و ميشود/
متذكرشدهاند و برده پي الم عليهالس حسين بهحقيقتفدا كاري
تازه خوني واقعه, اين با باوفايش ياران تن دو و هفتاد و او  كه
ايÇن ا گÇر و انÇداخÇتند جÇريان به شيعه و اسالم رگهاي در
چÇه بÇه شÇيعه سرنوشت ا كنون كه نبود معلوم نبود فدا كاري

ميبود/ ترتيب
عليه سلسلة مختصات از هستند مطلع همه كه همانطوري
آداب بÇه د قيÇت سÇلطانعليشاهي نÇعمتاللÇهي رضوية علويه
بÇرگزاري جÇمله از آن شÇعاÄر حفظ و اسالم س مقد شريعت
خÇود كÇه مÇيباشد مذهبي و ديني عزاداري و جشن مجالس
دسÇتور نيز پيروان به و بوده مهم اين به د مقي سلسله بزرگان
سÇلسله اين در همواره پسنديده ة روي اين بحمداهللا و دادهاند
عÇزاداري مÇجلس انÇعقاد جمله از دارد/ ادامه و داشته وجود
اسالم تاريخ در ديني فاجعه بزرگترين كه هدا¾ دالشحضرتسي
پÇدر و دÇج حÇضور در گÇناباد بÇيدخت در سÇاله همه است,
آقÇاي حÇضرت و عÇليشاه صÇالح آقÇاي حÇضرت بÇزرگوارم
در و ميگرديد برگزار الشريف مقامهما اهللا اعلي رضاعليشاه
ميرسيد, خود اوج به عزاداري كه عاشورا و تاسوعا روزهاي

كÇه مÇيداد قÇرار تأثÇير تحت را همه مجلس عظمت آنچنان
ترك را مجلس ناالن و گريان كلي بهطور مجلس در حاضرين
آقÇاي حÇضرت ÁعموÇم هÇم عÇÇاشورا سÇÇحر در مÇÇيكردند/
ماتي قدÇم ذ كÇر از پس و رفÇته مÇنبر به Hشخص صالحعليشاه
را امر اين تي مد از بعد كه ميفرمودند ذ كر را كربال مصاÄب
باشند; فقير اين بزرگوار والد كه برومندشان خليفة و بهفرزند
الشÇريف مÇضجعه راهللا وÇن رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت يعني,
1399) شÇمسي 13ë7 سÇال تÇا نÇيز ايشان فرمودند/ وا گذار
كه بود معمولشان داشتند گناباد در مستمر اقامت كه قمري)
و سلطاني, متبر ك مزار در عاشورا سحر بار يك دوبار: سالي
مسجد در رمضان مبارك ماه يكم و بيست شب هم بار يك
ده كÇه ميفرمودند, سخنراني و برده تشريف بهمنبر بيدخت
سال در سخنراني ده عنوان تحت و انتخاب ايشان منابر از منبر
شÇيعيان تÇمام استفادة مورد كه رسيد چاپ به شمسي 13ì1
را مÇطالب داشÇتند سÇعي بÇزرگواران آن البÇته گÇرفت/ قÇرار
مÇخدوش آن تÇاريخي حÇقايق كÇه فÇرمايند بÇيان به گونهاي
يكي Âمث نشود/ آورده نيز غلوآميز مطالب Hضمن و نگرديده
تأ كÇيد آن بÇر GرارÇك بÇزرگوارم پÇدر و دÇج كÇÇه مÇÇطالبي از
مقاتل كتب تمام ا گر عاشورا واقعة در كه بود اين ميفرمودند

نداريم/ قبول را آن ما بنويسند را ساربان قضيه
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آقÇاي حÇضرت عÇزيزم پÇدر جÇÇانسوز رحÇÇلت از پس
1ê13 ربÇيعاالول 11 در الشريف مقامه اهللا اعلي رضاعليشاه
و فÇقير دل در التيامناپذير جراحتي كه (1371 شهريور 18)
مÇاههاي در حسÇيني عزاداري مجالس نهاد, ارادتمندان ساير
از هاي دÇع ايÇام ايÇن در شد/ برگزار سابق مثل صفر و م محر
كه ميكردند اشتياق و عالقه اظهار ايماني برادران و دوستان
عÇاشورا بÇهمناسبت عÇاليمقدار دÇج و پدر مانند نيز نگارنده
برايم داشتم كه اندوهي و غم حال با كه شوم متذكر را مطالبي
عالقهمندم, فاجعه اين شرح به هم خودم چون ولي نبود/ ر ميس
بهاختصار 1ê1ë سال عاشوراي سحر در گرفتم تصميم باالخره
و عÇاشورا اسÇحار يÇادآوري البÇته كÇه كÇنم عÇرض مÇÇطالبي
حزنانگيز بسيار حاضرين و فقير براي معظمله سخنرانيهاي

برگرفت/ در را ما همه فراوان اندوه و گريه و بود
بÇا سابق رويه همان به نيز اخير سال عاشوراي سحر در
سÇخناني دين در احسان مقام درباره علمي مزجات بضاعت
بزرگوارم پدر از يادي انتها در و مصيبت ذ كر سپس و  گفتم
تÇقاضاهاي و گÇرفت قرار مستمعين استقبال مورد كه نمودم
اين انجام در ابتدا كردند/ سحر آن مطالب چاپ براي ر مكر
حضرت رحلت سالگرد ايام ديدم چون ولي داشتم, ترديد  كار
را دوسÇتان درخÇواست است, نÇزديك نيز رضاعليشاه آقاي

چÇاپ مÇناسبت هÇمين به مختصر رساله اين تا كردم اجابت

طابيÇخ و سÇاده لحن حفظ با سخنراني, تحرير از پس شود/
نكات گاه البته نمودم; آن در مختصري تعديل و جرح مطلب,

كردم/ اضافه پاورقي در Hعمدت هم را ديگري الزم
عÇبداهللا حÇاج آقÇاي ايÇماني م رÇمك بÇرادر از خÇاتمه در
را چÇاپ مخارج خود خواهش به كه اهللا) (حفظه صادقينژاد
سÇاير و تÇحرير زحÇمت كÇه كساني ديگر از و نمودند تقبل
را آنها توفيق مزيد و متشكرم داشتند برعهده را چاپ مراحل
انصار � ع �ا¡س�و ع Ôالم الس و دارم/ مسألت متعال خداوند از

فناÄه/ ب Öتل ح� ال رواحع�اال ا¡س�و

شمسي 137ê تير 28 مطابق قمري 1ê1ì حسيني اربعين تاريخ به

له غفراهللا عليشاه محبوب تابنده علي فقير



oح الرَّ ن ×a الر «Ëاهللا ب

Tمد(ص) سيدنا ×� ع Ôالم والس Ô̧ ال والص ,�Xالعا رب لله Ôوا¡مد
و االوليا¾ اب و االع�× العشق ع�ظهور ØDس ال اXعصوم�(ع) ¹ Ø_ا و
اهللا عظم ا¡س�(ع) عبداهللا èا موالنا Îدا¾ Ø¿دالسي ¾العبا آل خامس

ا¡س�(ع)/ بسيدنا ]صابنا اجوركم و اجورنا

Ö Òn Öنا و تري×ه َّكÇناك اهللا دÔب Öع ت Öنا Ôحسانالا اهللا(ص): رسول قال

شده نقل عمر دوم خليفه از عامه طريق از Áمعمو كه را حديث اين كامل متن -1
ديگÇري حديث ولي يافت/ (57 ص ايمان, مسلم( كتاب درصحيح ميتوان است
كÇه وصÇايايي جÇز¾ رسÇول(ص) حÇضرت از ه اصÇخ طريق از مضمون بههمين
Ôراهت ال نتÔك ن اف Ôراهت َّكÇناك اهللا دÔعبÔا أباذر يا كه است شده نقل نمودهاند, غفاري بهابوذر
كÇتاب بÇحاراالنÇوار, هÇمچنين ; 539 ص طÇبرسي, االخÇالق, (مكÇارم يÇري×ك ÔَّهÇن أف

/(74 ص ج74, الروض¹,

در خدا رسول است/ نبوي حديث حديث, يرا ك/1 Ôنَّه اف تراه ÖنÔكت
كÇه كن عبادت به گونهاي را <خداوند ميفرمايد: حديث اين
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ميبيند/> را تو او نميبيني, را او تو ا گر و ميبيني را او  گويي
در صÇحابه از هاي دÇع كÇه درحÇالي خÇدا پÇÇيامبر روزي
و شد باز در نا گهان بودند/ نشسته بودند, شرفياب حضورشان
در و زانÇو دو و شÇد وارد سياه گيسواني با جامه سفيد مردي
يÇا كÇرد: عرض و نشست خدا رسول حضور در ادب  كمال
انجام شهادتين, به اقرار فرمود: پيغمبر چيست? اسالم د, محم
است/ صحيح كرد: عرض مرد آن زكات/ و حج روزه, نماز,
چÇيست? ايÇمان كÇرد: سÆÇال Gد جدÇم كردند/ ب تعج صحابه
و كÇتابها و مÇالÄكه و خÇداونÇد بÇه اعÇتقاد فÇرمود: پيغمبر
سÇوم بÇار است/ صحيح كرد: عرض او آخرت/ و رسوالنش
آن احسان فرمود: جواب در حضرت چيست? احسان پرسيد:
او ( ( كأنَّ " گويي" كه كني عبادت به گونهاي را خداوند كه است
مÇرد مÇيبيند/ را تÇو او نÇميبيني را او تÇو ا گÇر و ميبيني را
شدند ر متحي و ب متعج جلسه در حاضرين رفت/ و برخاست
و كÇرد را سÆاالت اين و آمد كه بود كه شخص اين اينكه از
ايÇن در آنÇها كÇرد/ تÇرك را مجلس و گرفت را خود جواب
را شخص اين آيا كردند: سÆال پيامبر كه بودند ب تعج حالت
و مÇيدانÇند/ بÇهتر رسÇولش و خÇدا كردند: عرض شناختيد?
آمÇده بود, جبرÄيل شخص اين داند: ادامه خودشان بالفاصله

شما/ اعتقادات تكميل براي بود

اشاره دين مقامات از مقام سه به جواب و سÆال اين در
احسان/ و ايمان اسالم, مقام به است: شده

اقوا� Ô¹يعÌ Ø¿ال ميفرمايند: ديگري حديث در پيامبر(ص)
است, من اقوال شريعت يعني, احوا�; Ô¹ا¡قيق افعا�و Ô¹ريقوالط
مÇن كÇردههاي است, من فعلهاي طريقت است; من  گفتار
ايÇنجا در است/ مÇن احوال است, من حاالت حقيقت است;
و كنند رفتار پيامبر همانند ميكنند سعي شريعت در كه  كساني
و هستند/ شريعت اهل مينمايند, پيامبر از پيروي شريعت با
طريقت اهل ميكنند, پيامبر از پيروي طريقت در كه آنهايي
مÇيباشند/ حÇقيقت اهÇل حÇقيقت, در كÇه آنÇهايي و هستند
شريعت اهل كرد, قبول را پيامبر اقوال كه هر ديگر بهعبارت
طÇريقت اهÇل داد, انÇجام نيز را پيامبر افعال هركس و است
شد پيامبر(ص) حاالت داراي خود حد در كه كس آن و است
اهل از شد, وي مشهود استعدادش حد در ديد پيامبر آنچه و

است/ حقيقت
هسÇتند راههÇايي طÇريقت و شÇريعت است مسلم آنچه
هر نيز لغت در چنانكه نيست/ هم ترديدي و حقيقت بهسوي
و راه شÇريعت كÇه تÇفاوت ايÇن با ميباشند, راه بهمعناي دو
و الزم دو اين است/ خصوصي راه طريقت و عمومي آبشخور
باشند/ بايد دو هر حقيقت به رسيدن براي و يكديگرند ملزوم
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حقيقتي آن به هرگز ميكنند طي را راه دو اين كه آنهايي البته
پس نميرسند/ رسيدند, (ع) هدي× ه مÄا و پيامبرا كرم(ص)  كه
هستند راههايي كردم عرض كه همانطور طريقت و شريعت
از حÇقيقت چÇيست? حقيقت ولي حقيقت, به رسيدن براي
عÇرض ل او حÇديث در كÇه است احسÇان مÇقام همان جهتي

كÇميل كه حقيقت دربارة علي(ع) حضرت و كميل مشهور جواب و سÆال در -1
نÇاظر درحÇقيقت ميفرمايند حضرت كه پاسخهايي چيست? حقيقت ميپرسد:
صÇبح طÇلوع و كÇامل شÇهود مÇقام آن نÇهايت كÇه است احسان مختلف بهمراتب

است/ حجاب ظلمت رفتن كنار از پس حقيقت

 كردم/1
از است افÇعال بÇاب مÇصدر احسان چيست? احسان اما
از هÇمه مÇحسن, حسÇين, حسن, نظير كلماتي و حسن ريشة
قول و فعل كه دارد وجود كسي در احسان هستند/ آن مشتقات
و بÇهترين بÇه يÇعني, است; احسÇن و پسÇنديده بÇهطريق او

سنوا Öحأف Ö ÔrM ذ ذا فا , ¾ÏÒ¾ لÔك ×� ع االحسان بتك اهللا انَّ است: آمده نبوي حديث در -2
كÇرده فرض چيز همه بر را احسان خداوند يعني, تل¹; الق سنÔوا Öحأف Ö Ôr Öلت ق اذا و , ¹M الذ
بهترين به ميكشيد ا گر و كنيد ذبح وجه نيكوترين به ميكنيد ذبح ا گر پس است,

بكشيد/ وجه

است محسن كسي, چنين ميشود/2 انجام طريق شايستهترين

(سÇورة Ò âن�Ç س Ö Ô¤ا ب ß ÔJ Ôاهللا و اسÇالن نÇع Ò âع×اف�ÇÖال و ظÖي غÇÖال Ò âم� اظÇ×كÖال و شÇريفه: آية در -3
مرتبه از بدي با مقابله در كه ميشود اطالق كسي به مÔحسن ;(134 آية آلعمران,
Ñ

محسنين من سن�3; Ô¤ا ب ß ÔJ Ôواهللا ميفرمايد: قرآن در خداوند و

Ø

مرتبه از همچنين و است مرتبه پايينترين كه خشم فروخوردن يعني, غيظ  كظم
يÇعني, دو ايÇن از عÇاليتر درجÇة به و بگذرد است وسط مرتبة كه گذشت و عفو
مÇقام بÇههمين اشÇاره در و است بدي مقابل در نيكي انجام مقام كه برسد احسان
دارد/ دوست را مÇحسن شخص ميفرمايد: شريفه آيه در خداوند كه است اخير
شÇخص كÇه سوÄي اعمال ازاي در رسولا كرم(ص) حضرت احسن عكسالعمل
رفÇتند, نÇيز وي عÇيادت بÇه مريضياش هنگام به آخر در و ميداد انجام يهودي
كالم بتوان شايد است/ ايشان س مقد وجود در كامل احسان مقام تحقق از حا كي
نيز را خود عباي گرفت, را تو قباي كسي ا گر كه را عيسي(ع) حضرت به منسوب
مÇقام ايÇن كÇه بود ه متوج بايد البته دانست/ احسان مقام همين به اشاره بده, او به
اينرو از نيست/ اجرا قابل عوامالناس و اجتماع حد در و است خواص و  كاملين
مÇختلف مÇراتب و احÇوال بÇه ناظر اسالم دين دستورات و احكام كه معتقديم ما
دستورات ولي است, اجرا قابل لذا و ميباشد جامع و خواص تا عامه از مسلمين
را اجتماع حد در اجرايي قابليت است خواص مخصوص كه عيسي(ع) حضرت

ندارد/

دارم/ دوست را
و قول ميكنند سعي كردم, عرض كه همانطور محسنين,
مرتبة از مرتبهاي به اينها باشد/ نيكو و احسن طريق به فعلشان
داراي احسÇان ولي مÇيرسند نيكوكاري مرتبه يعني, احسان

است/ پايين و باال و گونا گون مراحل و مراتب
ولي بود, عمل و ظاهر مقام در گفتيم كه احسان مرتبة اين
داشÇتن يعني, احوال و باطن در احسان احسان, ديگر مرتبة

(112 آيÇة بÇقره, (سÇورة هب ر دÖن ع Ôه ر Öجا Ôهلف Õن س ÔT وÔه و هلل Ôهه Öج و مل Öسا Öنم ×�ب آيÇات -1
Ñ

دربارهاش رسول(ص) حضرت كه همان است;1 نيكو احوال



2ë االعلي× العشق ظهور االعلي× العشق ظهور 2ê

Ø

Öنم و همچنين: و (125 آية نسا¾, (سورة Õن س Ö ÔT وÔه و هلل Ôهه Öج و مل Öأس ن ØW Hدين ن س Öحا Öنم و
هÇمه (22 آية لقمان, (سورة ×�Öث ÔوÖال ̧ و ÖرÔعÖال ب ك سÖمت ÖسI دقف Õن س Ö ÔT وÔه و اهللا Ò� ا Ôهه Öج و Öمل ÖسÔي
تسÇليم يÇا آوردن او" سوي به "رو با كه است اخير معناي به احسان مقام به اشاره

است/ قرين وجه

كÇه كÇني عبادت آنچنان را خدا كه است آن احسان فرمود:
ميبيند/ را تو او نميبيني, را او تو ا گر و ميبيني را او  گويي
گرفت نتيجه ميتوان گفتيم تا كنون كه مطالبي به ه توج با
مقام با مطابق طريقت و است اسالم مقام با مطابق شريعت  كه
حديث در كه بهمعنايي احسان مقام با مطابق حقيقت و ايمان
احسان بگوييم ديگر بهعبارتي ميتوانيم و است آمده نبوي
است/ تÇعالي حق به قرب مقام كه است واليت مرتبه همان
مÇربوط ايÇمان و طÇريقت قالب, به مربوط اسالم و شريعت

ظاهري ر ون اللهÔمَّ ميفرمايد: كه علي(ع) حضرت به منسوب مشهور دعاي در -1
صالÇتا استقاللÇب ي ÙÌº و تك داهÇش Ô ß[ روحÇي و عرفتك Ò ß[ قل� و Òحبتك ß[ ß� باط و كت طاعب
جÇزييات و تÇفصيل با روح و باطن و ظاهر مراتب به واال كرام ذا�Iالل يا تك ÒÍ ÖÉ ح

است/ شده اشاره بيشتري

است/ روح1 به مربوط احسان و حقيقت و بهقلب
براي ميبيني? را او تو ( كأن ) گويي كه ميفرمايد چرا اما
و مÇاديات پÇردههاي حÇجابها, انانيتها, زمانيكه تا اينكه
كامل ه توج از را ما دنيا در آنچه كلي بهطور و دنيوي عاليق
او نميتواند انسان دارد, وجود ميكند, دور معبود و بهمحبوب

ايÇن كÇه كÇند سÇعي انسÇان ا گÇر ولي كند, مشاهده بهعيان را
ميتواند بزند, كنار را پردهها بگذارد, پشتسر را خوديتها
دسÇتور ابÇتدا اهللا الي سÇلوك در لذا بÇرسد/ مشÇاهده بهمرحلة
تا ميبيني را او " گويي" كه ميشود داده فكر و ذ كر و بهمراقبه

برسد/ مشاهده به انشا¾اهللا مراقبه همين
است/ داشته وجود هم دين بزرگان براي گاه پردهها اين
مÇوسي(ع) داشت/ وجÇود مÇوسي(ع) بÇراي كÇه همانطوري
أنÇÖظÔر æ را ب ر كÇرد: عÇرض ميرفت طور كوه به كه يكبار

حÇضرت خÇود رين فسÇم بÇعضي نÇظر بÇنابر البÇته /143 آيÇة اعÇراف, سÇورة -1
بنياسراÇÄيل بزرگان از نفر هفتاد جانب از بلكه نكرد, را خواهش اين موسي(ع)

كرد/ عرض داشتند, را تمنا اين و بودند او همراه  كه

اينجا در ببينم/ را تو تا بده نشان من به را خودت خدايا ليك1; ا
دليل اين بده, نشان من به را خودت ميگويد: موسي كه وقتي
وجود او در مني هنوز كه است اين بر دليل اوست, انانيت بر
هيچچيز خودش از معشوق مقابل در عاشق كه درحالي دارد,

باشد/ داشته وجود نبايد مني باشد, داشته نبايد

/39 س ,312 ص خاور, كالله 2-مثنويمعنوي,

من كيست ليلي و ليلي كيم من
بÇدن2 دو اندر روحيم يكي ما

است, گرفتار انانيت در هنوز موسي ميبيند خداوند كه زماني
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را خدا كه است نرسيده مرتبه آن به هنوز كه ميدهد تشخيص
نÇرسيده احسÇان كÇامل مرحلة به هنوز ديگر بهعبارت ببيند,
ميفرمايد: جواب در برسد, حقتعالي شهود مرحلة به تا است

/143 آية اعراف, سورة - 2 ,1

تو يعني, ;æرات Öنل است/ ابد نفي عرب لغت در Öنل /1æرات Öنل

ن اÇف بل Òا� Ò� ا ÖرÔظÖنI ولكن ديÇد/ نخواهي مرا چشم اين با هرگز
نميتواني كه بداني اينكه براي ولي ;2� تري× وف سف مكانه Iستقرَّ
تو يافت, قرار خود برجاي كوه ا گر كن, نگاه كوه به ببيني مرا
ميبيند ميكند نگاه كوه به كه زماني موسي ديد/ خواهي مرا نيز
و شده, شعلهور شده, متالشي و مندك خدا تجلي اثر بر  كوه
براي حالتي اينجا در شدهاند/ سرازير كوه از بزرگ صخرههاي
شهود و كشف حالت اين كه معتقدند عرفا كه آمد پيش موسي
پيش موسي براي كه حالتي اين در و مرحله اين در حال است/
تا ولي داند خدا رسيد, احسان مراتب از مرتبهاي چه به آمد,
مشاهده مستعد نرسيد, فنا به و نشد متالشي موسي انانيت  كوه

نشد/

Öنل ميفرمايد: كه خداوند فرمايش با است مسلم آنچه ولي

مÇقام بÇه بÇود, جسÇماني ما اعتقاد به كه معراج در ا كرم(ص) رسول حضرت -3
Ñ

خدا(ص)3 رسÇول كه نرسيد مرتبهاي به موسي حضرت ,æراتØ

ايشان مختص مقام اين و شدند ناÄل بصر ديدة و جسم به ه توج با حقتعالي شهود
ميفرمايد: كه است شده بهرÅيت ديگري اشارة (13 Ç 5 نجم(آيات سورة در بود/
ديد, ديگر بار را او يعني, ; الÇÖمأوي× Ô¹َّن ج ها دÖن ع , ي× Òx ÖÇن ÔمÇÖال ̧ ر Öد س دÖن ع , اÔخÖري× ¹ل Öزن Ôأه ر ÖدقÇل و

است/ آن نزد جن¹المأوي كه سدر¸المنتهي در

در مÇعصومين(ع) حÇضرات رسÇيدند/ مÇÇرتضي(ع) عÇÇلي و
متحد كه بودند كمال مرتبه آخرين در احسان, مرتبه آخرين
و علي علويت و محمديه حقيقت مقام و است مشيت مقام با
مقام به خود طريق به يك هر منتهي است/ ه الهي مطلقة واليت
نÇورعليشاه حÇضرت كÇه هÇمانطور و رسÇيدند كامل احسان
د حمÇم امام حضرت و كظم به كاظم(ع) حضرت ميفرمايند:
به رسيدن از پس افعال و صفات همه نتيجه تقوا/ به تقي(ع)

/204 ص دوم, چاپ ,235 حقيق¹ گنابادي, نورعليشاه علي مال حاج 1-صالحيه,

است/1 بقا و احسان مقام فنا,
اين ابيطالب(ع) بن علي و موسي(ع) حضرت ميان فرق
ا گر ;Hقين ي Ôت Öد د Öزا م×ا Ô¾ط×ا غÖال ف شÔك لو ميفرمايد: علي(ع) كه است
به را پرده پشت و بزنند باال من براي را حجابها و پردهها
چÇرا? شÇد/ نخواهÇد افزوده يقينم بر چيزي بدهند, نشان من
او هست, هÇرچÇه نÇدارد/ وجود پردهاي او براي اينكه براي
يقينم بر بزنند, كنار را پردهها ا گر ميگويد: كه وقتي ميبيند/
كامل احسان حالت حاالت تمام در يعني, شد; نخواهد افزوده
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را او " كانَّ يا ميبيني" را او " گويي عبارت دارد/ وجود او براي
حالتي هر در علي(ع) چون ندارد/ مفهومي او براي ميبيني",
را او نباشد, پردهها ميبيند; را او باشد, پردهها ميبيند, را او
جمع حبار ا) احبار از يكي است? چگونه ديدن اين اما ميبيند/
علي(ع) حضور به ميگويند) يهود علماي به حبر است, بر ح
را خدايي شما آيا علي, يا ميكند: عرض و ميشود شرفياب
مسلم بله, ميفرمايند: حضرت ديدهاي? ميكني, عبادت  كه
نÇميكنم/ عبادت را ناديده خداي هرگز من ميبينم, كه است
سر? چشم همين با آيا ديدهاي? چگونه ميكند: سÆال Gد مجد
ديÇده سÇر چشÇم بÇا خداونÇد تو, بر واي نه, ميفرمايد: علي

از (6 حÇديث الرÅي¹, ابطال في باب توحيد, كافي( كتاب دراصول حديث اين -1
Òمن�ÆXا Òام� يا : قالف �ام�اÆXمن�(ع), ا Õ	 ح ¾جا كه: شده نقل چنين حضرتصادق(ع)
قال: /¹ت Öي أ ر يفك و قال: ه/ را Ö Òn Hب ر ÔدÔعبا ÔنتÔك ما كيل و : قالف قال/ ته/ Öدبع Òح� بَّك ر أيت ر Öله

Zان/ اال قاÄق ßM ÔلوبÔالق ÔهÖتأ ر لكن و بصاراال ̧ دشاهÔم| ÔيونÔالع كÔه درÔت ال , يلك و

ميبينم/1 دل چشم با ميبينم, ايمان چشم با را او من نميشود,
هستند/ قاÄل آن به عرفا كه است چشمي همان اين

بيني جان كه كن باز دل چشم
بÇيني آن است نÇاديدني آنچه

شيعه Áاصو ميديد/ را خداوند دل چشم با علي(ع) پس
كافي اصول در و ميكند رد سر چشم با را تعالي خداوند رÅيت

"باب نام به است بابي است شيعه معتبر كتاب چهار از يكي  كه
رد سر چشم با را خداوند رÅيت كلي بهطور كه الرÅي¹" ابطال

است/ ممكن دل, چشم يعني ايماني چشم با ولي ميكند/
خداوند كه رسيد احسان از مرتبه آن به شخص كه زماني
و كشÇف مÇرحÇلة به ديگر عبارت به يا و ديد دل چشم با را
زيبايي و جمال و حسن داراي نيز خودش رسيد, كامل شهود
را كسي آن چون ميشود? جمال و حÔسن داراي چرا ميشود/

بJ و Õيلb اهللا نا است/ مطلق جمال و حÔسن داراي كه ميبيند
جمال و حسن دارد/ دوست را زيبايي و زيباست خدا ا�Fل;
ديگر در و علي(ع) در او زيبايي آثار ميكند/ اثر بيننده در او
نÇيز آنÇها و ميشود واقع مÆثر اهللا اوليا¾ در و هاطهار(ع) مÄا
كÇردم عÇرض كه همانطور و ميشوند/ زيبا خودشان بهنوبة
تÇرتيب هÇمين بÇه است, مختلفي مراتب داراي احسان چون
داراي مÇيآيد, بÇهدست احسÇان اين اثر بر كه هم زيبايياي
را آن مÇرتبة بÇاالترين كÇه است مÇختلفي مÇراتب و مراحÇل
مÇيكند نگÇاه وقت هÇر سÇلمان كÇه داشÇتند رسÇÇولاهللا(ص)
چÇه ; د مÇT وجÇه احسÇن مÇا ميگويد: پيامبر(ص), بهصورت
مÇيبيند, سÇلمان كÇه را زيÇبايي اين د/ محم صورت زيباست
و زيÇبا كÇه نÇيست حÇضرت بÇيني و ابÇرو و چشÇم به اشاره
و زيÇبايي ايÇن ولي بودند, مليح پيامبر البته است/ هماهنگ
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ميشود/ پيدا احسان مقام حصول اثر در كه است باطني حسن
سلمان كه جمالي و صورت همان به كه است اين هم آن دليل
همان به هستي!> زيبا چقدر تو <بهبه, ميگويد: و ميكند نگاه
و ميكند نگاه پيامبر عموي ابوجهل جمال, همان به و صورت
درحالي است/ كريهالمنظر و زشت چقدر د محم اين ميگويد:
صورت ابوجهل كه است آينهاي د محم صورت نميداند  كه
كÇه را زيÇبايي همان د محم اال و ميبيند آينه آن در را خود
خÇود بهنوبه هريك اوليا و انبيا بود/ دارا كرد, عرض سلمان
ايÇن داراي هسÇتند احسان از مرتبهاي چه در اينكه برحسب
صحبت و است معنوي زيبايي اينها تمام كه ميباشند, زيبايي
ميگويند يوسف مورد در منتهي است/ نبوده ظاهر زيبايي از
كه است مشهور كه بود هم ظاهري جمال و حÔسن داراي  كه

است/ داشته را چهرهها زيباترين يوسف
است/ حÔسن و زيبايي طالب بشر كه است طبيعي امر اين
را عشق ميآورد? بهدنبال را چيز چه جمال و زيبايي اين ولي
زيبايي است, زيبايي طالب كلي بهطور بشر ميآورد/ بهدنبال
كÇه است جÇانبه دو هم عشق اين ميشود/ عشق به منجر هم

بدارند/ دوستش و بدارد دوستشان : 54 آية ماÄده, سورة -1

حسÇن كÇه احسÇان حÇال بÇروز اثÇر بر انسان بونه1/ ß ÔJ و Öم Ô Û{ ß ÔJ

عاشق نيز محبوب اما ميشود/ عاشقش ميبيند, را حقتعالي
آيÇات در چÇنانكه ميگردد, خويش محب و مÔحسن شخص
انسÇان دارد/ دوست را مÇحسنين خداوند ميفرمايد: متفاوت

ميشود/ عاشق ببيند را زيبايي اين شد موفق وقتي
لقب او بÇه �Çاالع العشÇق ظهور كه علي(ع) بن حسين
مرتبه داراي بود, عشق اعالي ظهور كه كسي يعني, دادهاند;
داراي هم شد/ عاشق و ديد را زيبايي اين و بود; احسان  كمال
هم و بود رسيده احسان عالي مرتبه به چون بود سن Ôح  كمال
نÇيز را هاي عد كه بود حÔسن همين با شد/ عشق اعالي ظهور
اين در و برد عشق معركة به خودش با و كرد خويش عاشق

رسيدند/ بهشهادت معركه

دفÇتر ,1378 تهران, روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق اهتمام به 1-مثنويمعنوي,
اختالف)/ كمي 4752(با بيت سوم,

بود خوني و سركش ل او از عشق
بÇود1 بÇيروني آنكÇه گÇÇريزد تÇÇا
و دارد خونريزي خود دنبال به جمال حب و عشق آري
خÇوشا نÇميهراسÇد/ خÇونريزي از مÇيشود عÇاشق كÇه  كسي
محبوب و معبود عاشق ميشوند, او عاشق كه كساني بهسعادت
و شÇدند او ياران و علي بن حسين كه همانطوري ميشوند,
در خداوند كه است صورت اين در كه رسيدند, مطلق به كمال
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�و ف ر عæ د ج و من دæو ج و� بلط Öنم ميفرمايد: قدسي حديث
لÖتÔه ت ق Öنم و تÔه Öل ت ق تÔه Öق ش ع Öنم و تÔه Öق ش ع � ق شع Öنم �و ق شع� ف ر ع Öنم
مÇرا كÇند, طÇلب مÇرا كÇه كسÇي مÇيفرمايد: خÇداونÇد ديتÔه/ انا
كÇه كسÇي ميشناسد, را من مرا, دريافت كه كسي درمييابد,
من شد, من عاشق كه هم كسي ميشود, من عاشق مرا, شناخت
را خودم عاشق شدم, او عاشق كه وقتي ميشوم, او عاشق هم
آن هستم/ قاÄل خونبهايي و ديه خودم كشتة براي و ميكشم

هستم/ من خود چيست? خونبها و ديه
خود متعال خداوند كه است مقامي چه عاشق مقام ببينيد
در كÇه است هÇمين بÇراي مÇيدهد/ قرار آن دية و خونبها را
سالمهايي از يكي ميخوانيم, عاشورا روز در كه زيارتنامهاي
است: اين ميكنيم, عرض الحسين(ع) ابيعبداهللا به خطاب  كه
كه كسي اي تو, بر سالم يعني, ه; ثار Iبن و اهللا ثار يا ليك ع Ôالسالم
چÇون يÇافت "ثÇاراهللا" لقب حسين(ع) خداست/ تو خونبهاي

بود/ هدا¾ دالشسي لذا و دالعاشقين سي
برپا كربال و عاشورا معركة آنكه از قبل علي بن حسين
بÇراي يÇزيد ر رÇمك درخÇواست و معاويه مرگ از پس شود,
حضرت فرمود/ حركت مكه سمت به و خارج مدينه از بيعت,
امÇان در مÇدينه در يزيد مأموران تقاضاي شر از ميخواست
و شد مكه عازم هجري ì0 سال رجب ماه اواخر در پس باشد,

را اعÇمال و شوند م حرÔم كه كردند نيت ايشان كرد/ حج قصد
در دشÇمن كÇه آوردند خبر حسين(ع) براي اما بدهند/ انجام
كÇار كÇه دارد قÇصد و است سالح به مسلح احرام, لباس زير
را او ديگر, بهعبارتي يا و كند تمام مسجدالحرام در را حسين
يزيد كه همانطور چون نمايد/ شهيد و برساند بهقتل آنجا در
آنها به را حسين(ع) اخبار كه داشتند جاسوسهايي ابنزياد و
از كÇه داشتند را كساني Âمتقاب هم حسين(ع) امام ميدادند,
مسأله ايÇن بÇه هي وجÇت آنÇها مÇيآوردند/ خبر برايشان آنها
علي(ع) بن حسين بكشند; ميخواهند را كسي چه كه نداشتند
زهÇرا(س)/ فÇاطمه و مÇرتضي(ع) علي پسر خدا, رسول نوة
گرفتند تصميم خانه حرمت حفظ براي حضرت دليل, بههمين
بشوند منصرف آن ادامة انجام از و كنند تعطيل را مناسك  كه
كÇه دارد وجÇود اعÇمالي زيرا كنند, حركت عراق طرف به و
ايشان خون/ ريختن مثل است, حرام خانه حريم در انجامش
خدايا, ; را كا Øæكا أخشا ك� Öل ع Öواج ميفرمايند: عرفه دعاي در

نÇقل حسÇين(ع) امام حضرت از عرفه دعاي ابتداي در كه مطلب اين به شبيه -1
از نيز (2 حديث رجا, و خوف باب كفر, و ايمان كافي( كتاب دراصول است, شده
يا فرمود: وي به خطاب صادق(ع) حضرت كه است شده روايت ار عم بن اسحاق
و ت Öرفك فقد را كي ال ÔَّهÇنا تري× نتÔك Öن اف , را كي Ôنَّه اف Ôراهت ال نتÔك Öنا و Ôراهت كانك اهللا فخ Ôاسحاق
Ñ

ميترسم1 تو از و ميبينم را تو گويي كه ده قرار حالتي من در
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Ø

اي يعني, عليك; ريناظالن ن هوا Öن م ÔهتÖل ع ج فقد ¹عصي ÒXاب Ôهل ت Öز رب Ú Ôj را كي ÔَّهÇنا Ôمل Öع ت تÖن Ôك Öنا
را تو او نميبيني, را او تو ا گر و ميبيني را او گويي كه بترس چنان خدا از اسحاق,
كه ميداني ا گر و ورزيدهاي كفر پس نميبيند, را تو او ميپنداري تو ا گر و ميبيند
خÇود بÇينندگان پستتÇرين را او شود, ديده گناهي تو از سپس و ميبيند را تو او

 كردهاي/

ا كرم(ص)/ رسول حضرت حديث به شبيه است فرمايشي  كه
چÇنين چرا بودند رسيده احسان كامل مقام به كه حضرت اما
همراه كه كساني خودشان, ياران اينكه براي كردند? فرمايشي
مÇقتل عÇازم را آنÇها كÇنند, تربيت را آنها بودند, عازم ايشان
نيست/ بازي كار بازي, عشق كه بياموزند آنها به كنند, عشق

بالست و كرب وادي عشق ميدان ل او
وفاست و عهد سر بر نهد پا او در هركه
مراتب Gظاهر كه كربال به رسيدن مراتب كه اينجاست از
مقامات Hباطن و خدا دين راه در فدا كاري و جان ايثار و صبر
در بÇايد حسÇين اصحاب ميشود/ آغاز است, اهللا الي سلوك
اين كنند/ عبادت بايد چگونه را خدا كه بياموزند سلوك ابتداي
اصÇطالح در كÇه است احÇوال در احسÇان مÇرتبه پايينترين
راه انتهاي در مراقبه همين ولي گويند, "مراقبه" آن به عرفاني
پÇيدا كسÇاني بÇراي مشÇاهده البته رسيد/ خواهد "مشاهده" به
چنانكه كنند, ل تحم را آن مصاÄب و باشند راه اهل كه ميشود

و نداشتند را توفيق و لياقت اين همگي هم حسين همراهان
شب در سÇپس و كÇربال بÇه مكÇه راه طي در بهتدريج Gا كثر
ترك را ايشان كردند, كامل ت حج اتمام حضرت كه عاشورا

نمودند/
هاي عد شدند: گروه چند حضرت اطرافيان دليل همين به
مشغول و شدند جدا حضرت از بكنند, اظهارنظر اينكه بدون
هشÇتم روز در درست چÇون گÇرديدند, جÇح مÇناسك انÇجام
بود, مراسم شروع روز و گويند التروي¹" "يوم آن به كه ذيحجه
ديگÇر گÇروهي ولي گÇرفتند/ حÇركت بÇه تÇصميم حÇÇضرت

كردند/ همراهي را حضرت
خبر سفر آغاز در عراق/ سمت به كردند حركت حضرت
بهداليلي ايشان كه آنجا از ولي آوردند, را هاني و مسلم مرگ
و ياران بيوفايي , حج مناسك ترك يعني, كردم; عرض  كه
حالت ديگر مسايل و احرام لباس زير در دشمن شدن مسلح
ايشان به را مسلم مرگ خبر آنجا در نداشتند, مناسبي روحي
كÇه مÇنزل لين او يا بعدي منزل به رسيدند تا نكردند, عرض
حضرت بودند, آمده كوفه از كه كساني از ثعلبيه در بود/ ثعلبيه
اوضاع گفتند: آنها ميبينيد? چگونه را كوفه اوضاع پرسيدند:
بÇه دارالعماره باالي از را مسلم كه بهطوري بود آشفته بسيار
كوچهها در و بستند طنابي به را او جنازه و كردند پرت پايين
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تأسÇف كÇمال بÇا حÇضرت كشÇتند/ نÇيز را هÇاني ميكشيدند;
چون و كردند زيادي گرية و عون, راج اليه انا و لله نا ا فرمودند:
آمدهاند, ايشان همراه مكه از كه كساني از جماعتي ميدانستند
حقيقي محبوب لقا¾ به رسيدن و الهي رضايت جلب قصدشان
راه ايÇن پÇايان فÇرمودند: و كرده احضار را همراهان نيست,
گروه رفتند, گروهي برود/ ميخواهد كه هر است, شدن  كشته
كه جا هر از دادند/ ادامه سفر به ايشان ولي رفتند/ دنياپرستان
دعÇوت و ت جÇح اتÇمام و كÇرده مÇعرفي را خود ميگذشتند
كÇه آورنÇد كسÇاني خيل در هم گرد را مÆمنين تا مينمودند,

ميرسند/ وصال به حسيني بهارشاد
از يكÇي نÇا گÇاه آنÇجا در رسÇيدند/ م سÔذيح سرزمين به
دليل كه كردند سÆال برگشتند, حضرت ا كبر/ اهللا گفت: صحابه
كه كرد عرض شخص آن چيست? نابههنگام تكبير اين  گفتن
از كردم, طي را مسير اين بارها و بارها من اهللا رسول ابن يا
نخلستاني و نديدهام را نخلستان اين هرگز ولي عراق, تا مكه
ديÇدند كÇردند, نگÇاه حÇضرت است/ نداشÇته وجود اينجا در
نÇديده را نÇخلستاني هÇمچنين ايشÇان خÇود ميگويد/ درست
نخلستاني چگونه ببينيد آن, طرف به برويد فرمودند: بودند/
سر اينها نيست, نخلستاني ديدند شدند نزديك كه وقتي است?
كÇه است بÇيوفايي مردم سرنيزههاي است, دشمن نيزههاي

حضرت, اينجا در آمدهاند/ عزيزي مهمان چنين استقبال براي
ورود مÇانع بÇود, آمده انبوهي لشكريان با كه ميبينند را حر
كÇوفه مÇردم كÇه فÇرمود چÇه هر حسين شود/ كوفه به ايشان
مÇن گÇفت: و نÇپذيرفت رÇح كÇردهانÇد, دعوت مرا خودشان
مÇمانعت, وجÇود با حر ولي شوم/ شما ورود مانع كه مأمورم
نميگردد, او تسليم اما ميشود, حسيني معنوي جاذبه مجذوب
زياد بن عبيداهللا اطاعت كه ميداشت وا را او نفسش كه چرا

نمايد/
عÇذيبالهÇجانات بÇه ديگÇري, مÇنزل بÇه راه مسÇÇير در
ميكرد/ تعقيب را حضرت همچنان حر كه درحالي رسيدند,

گوارا/ آب كوچك چشمه يعني است عذب ر مصغ عÔذيب كلمه -1

حÇضرت گÇوارا1/ آب داراي بÇود چشÇمهاي سرزمين اين در
از دارند ظرف كه هرچقدر همراهيان تمام كه فرمودند دستور
همراه فراوان و كافي بهاندازة آب و بردارند آب چشمه اين
آب كنار به ما كه كردند اصرار همراهيان هرچه باشند/ داشته
بهآب نيازي ميرويم, نهر كنار ميرسيم, شط كنار به ميرسيم,
از پÇر را ظÇرفها گفتم, كه همين فرمودند: حضرت نيست,
حÇركت شدند, سوار كردند, آب از پر را ظرفها كنيد/ آب

 كردند/
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بني قصر بعدي منزل رسيد, بعدي منزل به عشق  كاروان
برخورد عرب شيوخ از يكي به مقاتل بني قصر در بود/ مقاتل
و ياري كه كردند دعوت او از شدند, مذا كره وارد او با  كردند,
جنگ در كه خواستند او از ديگر بهعبارتي يا و كند همراهي
او ولي گيرد, قرار يزيديان مقابل در و باشد حضرت با  كربال
داد حضرت به رد جواب بود, گرفتار دنيوي حجابهاي در  كه
چون گفت: و خواست عذر حضرت همراهي از درحقيقت و
بÇا حÇضرت كÇن/ معاف مرا نديدم, ياوري تو براي كوفه در
دادند/ ادامه خودشان سفر به و كردند, حركت صحابه همان
جان لطافت و دشمنان قلب قساوت بر ميرفتند جلوتر هرچه
ميشدند آماده اينها ميشد/ افزودهتر حسين واقعي همراهان
كÇنند/ زيÇارت " كأن " حÇجاب بÇدون را مÇحبوب جÇمال تÇÇا
حÇركت ايشان كنار در نيز حر لشكر ميرفتند كه همينطور
بÇن مالك نام به زياد ابن طرف از قاصدي نا گاه كه ميكرد
جÇلوي از مÇلعون ايÇن آورد/ رÇح بÇراي پÇيامي كÇندي نصير
پيام نكرد/ حضرت به سالم ولي شد رد حسين(ع) ابيعبداهللا
بÇن حسÇين كÇه بÇود اين زياد ابن پيام داد/ حر به و آورد را
آبÇادي و بÇيآب زمÇيني در هسÇتي, كÇجا هر در را علي(ع)
دسÇترسي او بÇه كسÇي كه كن سعي و كن محاصره و نگهدار

مÇيربود, را مÇردم حسÇين جÇاذبة چÇون چÇرا? باشد/ نداشته

حر ربود, نيز را حر بعد روز چند حسيني جاذبة كه همانطور
فرمودند ايشان كرد/ عرض حضرت حضور را زياد ابن پيام
كاروان اين نيست, جنگي كاروان كاروان, اين ميداني تو  كه
هست, پÇيرزن هست, خÇردسال طÇفل هست, بÇيمار آن در
را تشنگي و گرما توان و تاب كه هستند كساني هست, پيرمرد
پياده و بزنيم خيمه شط كنار در الاقل كه كن موافقت ندارند,
اين بر مأمور من معذور, المأمور نه, كه كرد عرض حر بشويم/
حÇضرت چÇه هر كنم/ متوقف جا همين در را شما كه هستم
محل همين در كه بايستي گفت: و كرد انكار او كردند, اصرار
كه برو فرمودند: كردند/ نفرين را او حضرت بفرماييد/ توقف
كÇه كÇنم چÇه كÇه كÇرد عÇرض حر بنشيند/ عزايت به مادرت

بياورم/ جواب در را شما مادر نام نميتوانم
اينجا در شدند/ كربال وارد همراهان و علي(ع) بن حسين
است نقل چيست? سرزمين اين نام كه كردند سÆال حضرت
كربال زمان, آن در چون گفتند, ايشان به را مختلفي نامهاي  كه
مشهور اطراف آباديهاي و اراضي اسامي به و نداشته آبادي
نÇامي يك هÇر نÇينوا/ گÇفت: ديگري طف/ گفت: يكي بود/
كسÇي اينكه تا ندارد? ديگري نام پرسيدند: حضرت  گفتند/
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را آنÇها مشÇهورترين كÇه است اخÇتالف خين ورÇم بÇين كربال تسميه وجه در -1
(120 ص چÇهارم, تجليحقيقت(چÇاپ كتاب در رضاعليشاه آقاي حضرت
كÇربال سÇرزمين, ايÇن در كÇربال فÇاجعه وقÇوع از پس تقدير هر به كردهاند/ ذ كر

كرد/ پيدا مناسبت "بال" و اندوه يعني " كرب" از مركب بهمعنايي

شÇنيدند, را كربال نام اينكه محض به حضرت كربال1/  گفت:
حلÇم ايÇنجا ميبرم/ پناه تو به بال و كرب از خدايا فرمودند:

كه است محلي اينجا ماست, عروج محل اينجا ماست, شهادت
كنيد, برپا را خيمهها ميپيونديم/ خود معشوق و بهمحبوب ما
و شÇدند ا هيÇم نيز خودشان بدهيد/ جاي خيمهها در را اطفال
مشخصي جاي در خيمهها كه بهطوري فرمودند خاذ ات ترتيبي
مÇردهاي و افÇراد از دور حÇضرت حرمسراي كه بگيرد قرار
جماعت اقامه براي دادند قرار هم بزرگي خيمه باشد/ نامحرم

تبادلنظر/ و جنگي سخنرانيهاي و
در حسÇين(ع) امÇام م حرÇم دوم روز در تÇرتيب بÇÇدين

حر كرد/ منزل آبادي و آب از دور محلي در كربال سرزمين
ابنزياد رساند/ ابنزياد به را خبر و كرد محاصره را امام نيز
كربال وارد كه لشكري دومين كرد/ كربال عازم را دوم لشكر
قشون به زيادي ة عد م, محر هشتم تا بود/ سعد ابن قشون شد,
ابÇتدا در كه حسين ياران كه درحالي ميشدند/ افزوده دشمن
الياهللا سلوك راه كردن طي مستعد همه چون ولي بودند, زياد

قÇليل بÇه ل مبد اينك بود, فريفته را آنها دنيا جيفه و نبودند
ت دÇم ايÇن در بودند/ مانده باقي حضرت با كه شدند  كساني
دسترسي پيرزن و پيرمرد و زن و كودك از حسين همراهان
ولي بÇود, كرده پيدا غلبه همگي بر تشنگي نداشتند, آب به
آنÇها كÇنند/ اظÇهار كه ميشد اين از مانع حسيني عشق جذبه
ظÇاهري تشÇنگي و بÇودند حسيني زالل سرچشمة از سيراب
دشمن لشكر آخرين تاسوعا عصر در نداشت/ ايشان بر اثري
زمÇين وارد قÇرمز پرچÇم با ذيالجوشن بن شمر لشكر يعني
را قرمز پرچم و شمر كه وقتي حسين(ع) ابيعبداهللا شد/  كربال
شÇمر آمÇد/ مÇن قاتل فرمود: و كرد استرجاع نمود, مالحظه
كه بود اين پيام و زياد ابن طرف از بود پيامي حامل درضمن
حÇضور هدا¾ دالشسي مقابل در كه لشكرياني فرماندهان براي
ندارد/ مفهومي و معني حسين(ع) به دادن مهلت ديگر دارند,
ميكرد بيعت بايستي يا پيام, اين رسيدن محض به حسين
وهلة در حضرت, حضور به ميرود شمر كه وقتي جنگ/ يا و
دست كÇه مÇيفرمايند مÇيكند, نÇصيحت را او حÇضرت ل او
پسÇر مÇرتضي, عÇلي پسÇر رسÇولاهللا, نوة خون به را خودت
نÇميتوانÇم ميگويد: شمر ولي نكن/ آلوده زهرا(س) فاطمه
را خودم نبرم, يزيد براي را شما سر ا گر چون كنم, كاري چنين
دنيوي حجابهاي و بود ماديات در غرق شمر كشت/ خواهد
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مÇقام و جÇاه نÇميشناخت/ را حسين و بود كرده احاطه را او
يا ميگويد: ابنزياد كه داد تذكر و بود گرفته را او چشم جلوي
شÇما كه كرد نصيحت را حضرت او بار اين جنگ/ يا بيعت
شود/ جلوگيري خونريزي اين از كه كنيد بيعت يزيد با و بياييد
هÇمچو بÇا مني, <همچو بودند: فرموده Âقب كه حضرت ولي
بÇا بÇيعت پس هست?> ايÇن امكÇان آيا كند? بيعت يزيدي
انداخت بهزير را سرش شمر نكردند/ قبول را يزيدي همچون
خواستند, مهلت حضرت شود/ شروع بايد جنگ پس گفت: و
براي و روز/ يك فرمودند: نميشود/ گفت روز, دو روز, سه
شود/ مذا كره وارد لشكر سران ديگر با كه كرد قبول روز يك
روز يك بÇا آنÇها از بÇعضي كÇرد/ مÇذا كÇره آنÇها با برگشت
اخÇتالف و كردند مخالفت هم خدا رسول نوة به مهلتدادن
حيا كه ميگفتند آنها بين كساني چون بود/ آنها بين در نظري
نوة حال هر به باشد, شده خارج هم ش جد دين از او ا گر  كنيد,
پسÇر هست, كه مرتضي(ع) علي پسر هست, كه خدا رسول
مهلت اين نيست, زماني روز يك هست/ كه زهرا(س) فاطمه
فرصتي ت مد اين در ميخواست حضرت بدهيم/ او به بايد را
بكند/ نيز را الزم وصاياي Hضمن و بروند بايد كه كساني به دهد
فردا و شده داده مهلت فردا تا كه دادند خبر حسين(ع) به ولي
روز روزي, چنين مثل يعني, فردا شد/ خواهد شروع جنگ

عاشورا/
بÇايستي كه كردند مشاهده كه زماني علي(ع) بن حسين
ايÇنكه بÇه ه باتوج كنند, جنگ م, محر دهم روز عاشورا, روز
بÇراي بÇود سÇلوكي و سÇير حقيقت, در كربال تا ه مك از سفر
در كه گرفتند تصميم بودند, عشق شهر هفت سالك كه  كساني

طي را عشق شهر هفت كساني چه كه كنند مشخص شب آن
كه دارند را اين لياقت و پيمودهاند را واديها اين و  كردهاند
احسان مقام در ديگر بهعبارت يا و برسند فياهللا فنا¾ بهمقام
چÇه و شود, برداشته ايشان از " نَّ أك " و " گويي" پردة  كامل,
نÇماز اقامة از بعد دليل بههمين ندارند/ را اين قابليت  كساني
خÇوانÇدن از پس و كÇرده جÇمع را اصÇحاب عشÇا¾ و مغرب
نيافتم/ خود اصحاب از باوفاتر اصحابي من فرمودند: خطبهاي
من با اينها شد, خواهد آغاز جنگ فردا كه دادهاند خبر من به
است, كÇم و قÇليل بسÇيار آنها مقابل در ما تعداد دارند,  كار
ثروت و منال و مال بود, نخواهد كار در پيروزي فردا درنتيجه
كشÇته مÇن همچو همه هستند, من با كه آنهايي بود/ نخواهد
هÇمه آمÇدهانÇد جÇنگي غناÄم براي كه آنهايي و شد, خواهند
نÇداشÇته مÇحذوري و برگردند راحت آنكه براي و برگردند,

برداشتم/ شما همة گردن از را بيعتم من باشند,
مسÇلمين گÇردن از بÇيعت جÇا دو در اسÇالم, تÇاريخ در
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وقÇتي كÇه انÇفرادي, بهطور احد جنگ در يكي شد/ برداشته
مÇاندند: نÇفر سÇه خÇوردند, شكست پيامبرا كÇرم(ص) لشكر
از را او و محاصره را زبير دشمنان زبير/ و ابودجانه و علي(ع)
را ابÇودجانه و عÇلي(ع) پÇيامبر(ص) كÇردند/ دور حÇÇضرت
برداشتم تو از را بيعتم من ابودجانه كه فرمودند و كردند احضار
علي باش, آنها كنار در و خانوادهات بهپيش و بهخانه برو تو و
دست رسولاهللا يا كرد: عرض ابودجانه است/ كافي من براي
فÇرزندم, هÇمسرم, پÇيش بروم, خانه به و بردارم تو دامن از
حال هر به همسرم ميشود, خراب خانه حال هر به خانهام?
تÇو مÇيماند مÇن بÇراي آنچه ميرود/ هم فرزندم و ميميرد,
حشر, روز در بود خواهي من شفيع كه هستي تو اين هستي,
بردارم? تو دامن از دست چگونه من باد/ تو فداي اينها همة
حضرت بشوم/ شهيد تو راه در و بروم بهميدان كه بده اجازه
تعداد و جنگيد شجاعانه و رفت ميدان به او فرمودند/ اجازه
از و شد خسته آنكه تا رساند, بههال كت را دشمنان از زيادي
زمÇين بÇه اسب از كه آورد وارد او بر ضربتي ظالمي پشت
بر شيري همچون ابيطالب(ع) بن علي مينويسند: كه افتاد,
سپس برد/ پيامبر نزد به و كشيد آغوش در را او و آمد او بالين
يÇا نمود: عرض و كرد پيامبر(ص) نوراني سيماي به نگاهي
تو از من بله فرمودند: پيامبر راضيشدي? من از آيا اهللا رسول

درحالي داد, جان ابودجانه است/ راضي تو از هم خدا راضيم,
داد/ جانان به جان رسولخدا بيعت با  كه

كÇه بÇود عاشورا شب در شد, برداشته بيعت كه دوم بار
شÇد/ بÇرداشÇته مسÇلمين گÇردن از دسÇتهجمعي بهطور بيعت
بÇاقي كه كساني تمام ميدانست چون الحسين(ع) ابيعبداهللا
نÇيستند, عشق قتلگاه آمادة نيستند, او واقعي ياران ماندهاند,
نÇيستند, مÇعشوق بÇهخاطر خÇونريزي و خÇون مÇعركه آماده
شÇما هÇمة گÇردن از را بÇيعتم مÇن كه فرمودند دليل بههمين
راحت اينكه براي و برود برود, ميخواهد كه هر كه برداشتم
كه كنند خاموش هم را خيمه چراغهاي كه داد دستور باشند,
سر و ايستاده خيمه در جلو حضرت, خود بروند/ تاريكي در
مÇيگويد: كÇه است سكينه روايتكننده بود/ افكنده پايين به
آن انÇداخÇته, پايين به را سر كه درحالي بزرگوارم پدر ديدم
خÇارج خÇيمه از گÇروه گÇروه كه ميكرد نظاره را بيوفاهايي
خداحافظي هاي عد ميگذاشتند/ تنها را غريبم پدر و ميشدند
دستشان هم هاي عد ميرفتند/ خداحافظي بدون هاي عد و  كرده
ماندنيها و رفتند رفتنيها اينكه تا ميرفتند, و ميبوسيدند را

ماندند/ بودند, ايمان زبده و خالصه كه آنهايي ماندند,
از هÇم نÇفر دو و سÇي يÇا سÇي شب, آن در مÇينويسند
پيوستند/ حضرت لشكريان به حر جمله از دشمن لشكريان
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كه را سلوكي راه شبه يك كه داشتند را مجذوباني حالت اينها
حسين ياران اينك كردند/ طي بود, شده طي كربال به ه مك از
واقÇعي اصÇحاب كÇه زمÇاني بÇودند/ شÇده تÇÇن دو و هÇÇفتاد
حÇقيقت در ديگÇر و مÇاندند, او واقÇعي Çاق عش حسÇين(ع),
روشن را چراغها فرمودند: حضرت نداشت, وجود نامحرمي
چهرة در را ايمان نور حضرت كردند, روشن را چراغها  كنيد/
آنها و ديد صحابه يكايك چهرة در ديد, خود ياران يكايك
مرتبهاي در را آنها شهادت/ و عشق مقتل براي ديد اليق را

اهللا دÔعب ت Öنا Ôحسانالا نبوي: حديث در " " كأنَّ و " گويي" از كه ديد
انگشت دو بين در حضرت دليل, بههمين تري×هبگذرند/ َّكÇناك 
را آنها مقامات وسطي, و سبابه انگشت دو بين خويش ولوي
ميان مÆمن قلب aان; الرَّ بعي Öص ب�ا ن مÆXا Ôقلب كه دادند نشان
دو بÇين در صÇحابه و است/ رحÇÇمان حÇÇضرت انگشت دو
ديÇدند/ بÇهشت در را خÇودشان مÇقامات حÇÇضرت, انگشت
اين كه آنگاه و بود/ جن¹اللقا¾ بود, بهشت آنها قلب حقيقت

درآمدند/ سرور و وجد به ديدند, را مقامات
بÇاختن نشاط از رقصان رقص

پÇرداخÇتن را كÇيسه از منبسط
آن بود, تندخو و عبوس بسيار شخصي كه بÔرير جمله از
نميخوابيد و ميكرد خنده ميكرد, شوخي و آمده بهوجد شب

بخوابند/ هم ديگران نميگذاشت و
پÇهلوانÇي و صÇالبت بÇه كÇه بود شجاعي پيرمرد عابس
خÇيز و جست نÇوجوانÇي همچون شب آن ولي بود, مشهور
شب قÇدر, شب بÇود/ قÇدر شب آنÇها براي شب آن ميكرد/
بÇه آنكه از بعد و گذاشتند تنها را آنها حضرت است/ وصال
همه به زدند, سر اد سج به زدند, سر اطفال به زدند, سر خيمهها
مشغول خودشان خداي با و رفتند به گوشهاي كردند, سركشي
او در " نَّ أك " و " گÇويي" كه نيازي و راز آن گشته, نياز و راز

شد/ عاشورا صبح اينكه تا نداشت, وجود
اصحابش با را صبح نماز علي(ع) بن حسين عاشورا صبح
را هÇمگي شÇهادت وعÇده و كÇردند ايراد خطبهاي و خوانده
اهللا; � ا انÇصاري مÇن فÇرمودند: كÇردند/ استنصار سپس دادند,
مÇقام داراي چÇون و بÇاشد? مÇن ياور خدا راه در كه  كيست
را ايشان دعوت Hتكوين موجودات همه بودند تكويني واليت
مقام به كه قليلي تعداد فقط انسانها ميان از ولي گفتند, لبيك
يك هر كه نمودند, اعالم را خود آمادگي بودند, رسيده شهود
اينها از يكي ميجست/ سبقت ديگري بر ميدان به رفتن براي
جنگ در پسرش آوردند خبر كه بود حضرمي بشير بن د محم
او بÇه و احÇضار را بشÇير حضرت است/ شده اسير طبرستان
از من كردي, ثابت من به را خودت وفاداري تو كه فرمودند
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هدايÇا, اين شده, اسير طبرستان جنگ در پسرت راضيم, تو
چشمان از اشك كن/ آزاد را پسرت و برو و بردار را پول اين
كÇرد: عرض لرزان لبي و گريان چشمي با شد, سرازير بشير
در و كنم آزاد را او و بروم پسرم آزادي براي من جان حسين
پÇيدا كÇجا در را تو بگيرم? كاروانها از را تو سراغ مراجعت
بود? خواهي كجا تو بگردم? كجا در معشوقم دنبال به  كنم?
نزد از كه باد بريده پايم بردارم? تو دامن از دست چگونه من
را فرزند نزنم, شمشير تو راه در كه باد بريده دستم و بروم تو

ميخواهم/ را تو نميخواهم,
اجÇازه و بÇرود, فÇرزندش آزادي بÇراي نشÇد حÇاضر او
مÇيرود/ مÇيدان بÇه كÇه بÇاشد كسÇي ليÇن او جزو كه خواست
بعد شد/ شهيد و رفت ميدان به فرمودند, اجازه او به حضرت

ميشدند/ شهيد رفته, ميدان به ديگري از بعد يكي آن از
است كÇور تÇو ديÇدة كÇه  گفتا

است حضور در حسين رخسار
يÇارم روي بÇه نÇظر هست تÇÇا

دارم تÇيغ و زتÇير بÇا ك  كÇÇي
كسي چه اينكه و ميدان به رفتن براي غالمش و عابس
ميدان به عابس باالخره داشتند/ مباحثه هم با برود, ل او بايد
بود يار جمال طالب چون ولي كشت/ جنگيد چه هر و رفت,

تن از را زره و ود Ôكالهخ بهناچار ببيند, بيپرده ميخواست و
سÇپاه به دفاع آالت بدون هدا¾ دالشسي حمزه مانند و كرد باز
جانش به كه دي متعد تيرهاي و تيغ اصابت اثر بر و زد دشمن
مÇقام بÇه و افتاد زمين روي به گوشت قطعهاي مثل انداختند

رسيد/ شهادت رفيع
بن مسلم پسر داشتند/ شهادت و عشق سوداي نيز اطفال
بÇودند خÇردسال كÇه را جÇعفر عÇبداهللا پسÇÇر دو و عÇÇوسجه
بهميدان رفتن اجازة و حضرت حضور به آوردند مادرانشان
اثر در ولي نميفرمودند موافقت ابتدا در حضرت خواستند/
رسÇيدن بÇهمحض ولي فÇرمودند, موافÇقت مادرانشان اصرار
تازه كه وهب كرد/ جدا تن از را آنها سرهاي دشمن بهميدان,
در كه هستي راضي من از آيا گفت: و آمد مادر نزد بود, داماد
راضي نشوي كشته تا گفت: مادرش جنگيدم? حسين خدمت
پرتاب و آورد را او سر دشمن شد/ كشته و رفت او نميشوم,
و بوسيد و كشيد آغوش در را سر او مادر/ خيمة جلوي  كرد
مÇا گÇفت: و كÇرد پÇرتاب بهميدان را آن نا گهان ولي بوييد,

نميگيريم/ پس داديم, خدا راه در كه را چيزي
بهميدان شجاعت درنهايت ديگري از پس يكي اصحاب
حÇضرت كه عاشورا ظهر تا شدند/ شهيد و جنگيدند و رفتند
ياور و يار بدون تنها و يكه بعدازظهر در ولي خواندند, را نماز
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آنها جمع به نگاهي ميزدند, قدم شهدا اجساد بين در و مانده
قÇاسمجان مÇيگفتند: و ميگريستند آنها فراق از و ميكردند
و كرده نگاه عباس بهجسد تنهاست/ حسين ببيني كه  كجايي
مقابل در و تنهاست و يكه حسين, برادرت عباس, ميگفتند:
مÇيخواهÇد كردهاند محاصره را او ريسمانوار كه قشون اين
ميكردند دل درد او با ميرسيدند كه يك هر جنازه بر بجنگد/

ميطلبيدند/ مبارز كه شد, بلند لشكر همهمة اينكه تا
در كه نياورد توان و تاب آمد, جوش به حسيني غيرت
نگيرند/ جوابي آنها و كند صبر كند, ل تحم بيحياها اين مقابل
قلب به شجاعانه حملة سه آمد/ اسب بر سوار سالح, به مسلح
درك بÇه را زيÇادي تÇعداد و كÇرد يسار به و يمين به لشكر,
حÇضور در جÇبرÄيل ديÇد/ را جÇبرÄيل نÇا گÇاه كÇه كرد واصل
ايÇن ا گر اهللا رسول ابن يا كرد: عرض و شد حاضر حضرت
واصÇل درك بÇه را خÇدانشÇناسان اين تمام دهيد ادامه چنين
مÇا كÇه درحÇالي شÇد خواهد اينها از پر جهنم و كرد خواهيد
هستيم, شما قدوم منتظر و بستهايم آذين شما براي را بهشت
مÇلكوتي سÇيماي بÇعد لحÇظهاي دارند/ جشن بهشتيان امشب
جÇمله يك بÇا كÇه ديÇد را مÇرتضي(ع) عÇلي و پÇيامبر(ص)
ايÇنجا در بÇيا/ زودتÇر هستيم تو منتظر جان حسين فرمودند:
كرد, بهدر تن از لباس برگشت, نديد, جايز را جنگ حسين

افتخار عمري كه بود مجللهاي خادمه فضه كرد; احضار را فضه
فرمود: فضه به داشت/ را طهارت و عصمت خاندان خدمت
در هست, صندوق سه خيمه, آن در خيمه, فالن به ميروي
پيراهÇن سه وسط بقچة در و هست, بقچه سه وسط صندوق
ولي ميآوري, من براي و برميداري را وسط پيراهن هست,
مورد در شود/ خبر پيراهن از زينب مبادا بفهمد, زينب مبادا
ايÇن مÇيگويند گÇروهي است/ مÇختلفي روايات پيراهن, اين
آن بÇا و پÇوشيد ابراهÇيم(ع) كه است پيراهني همان پيراهن
حسين به تا رسيد اوليا و انبيا بقية به بعد و شد آتش در داخل
روايت برسد/ زمان امام بهدست باالخره بايستي و علي(ع) بن
دست بÇا زهرا(س) فاطمه را پيراهن اين كه است اين ديگر

بودند/ دوخته روزي چنين يك براي خودشان
در نمود, حركت خيمه آن سوي به كرد, امر اطاعت فضه
بÇهسوي حÇيران و سرگشته زينب كرد/ برخورد زينب به راه
بد اد سج حال ميزد, سر اد سج به ميگشت/ و ميرفت خيمهها
مÇجبور بÇار چÇهل از بÇيش روز آن در كÇه مÇينويسند بود,
پرسيد: فضه از كند/ چه نميدانست بود/ شده وضو بهتجديد
د مرد فضه خواست? چه تو از حسين برادرم ميروي? به كجا
زينب به كه فرمود حسين آيا گفت: زينب بگويد/ چه كه بود
كه ميدانيد خودتان كه كرد عرض ميخواهد/ چه كه نگويي
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سÆÇال چÇرا پس نگÇويم, شÇما بÇه كه داده دستور حسين(ع)
مÇÇادرم روح بÇÇه را تÇÇو مÇÇÇيفرمايد: زيÇÇÇÇنب مÇÇÇÇيكنيد?
فÇضه ميخواست? چه تو از حسين كه بگو فاطمهزهرا(س)
عرض را قضيه شد مجبور شنيد, را زهرا فاطمه نام كه زماني
نÇام ايÇنكه بهمحض زينب كرد/ عرض را پيراهن قضيه  كند/
كÇربال گÇرم زمÇين روي به و رفت هوش از شنيد, را پيراهن
زيÇنب بÇه بÇبرد, را پÇيراهÇن كند, چه نميدانست فضه افتاد/
حسين(ع) گرفت تصميم باالخره بدهد/ خبر حسين به برسد,
و رفت حسÇين(ع) سÇوي بÇه دهÇد/ قÇرار امÇر جÇريان در را
از زيÇنب كÇرد: عÇرض گÇرفت/ را پيراهÇن سراغ حسين(ع)
گÇفت/ را پÇيراهÇن قÇضية فÇضه چرا? فرمودند: رفت/ هوش
گفت: نگويي/ چيزي او به كه نگفتم تو به من مگر فرمودند:
او نÇام مقابل در من و آورد را زهرا(س) فاطمه مادرتان نام
بÇبر/ او نÇزد بÇه مرا فرمودند: حضرت نياوردم/ توان و تاب
خÇود زانÇوي روي بÇر را او سÇر رفتند, زينب بالين به وقتي
آبي ولي بياورند/ هوش به را او كه كردند آب طلب و  گذاشتند
از حÇضرت نÇداشت/ وجود آبي خشكيده, همه لبها نبود,
زيÇنب بÇهصورت حÇضرت اشكهاي گريستند/ تأثر شدت
جان زينب فرمود: حسين(ع) آمد/ بههوش زينب و ريخت
مÇن كÇرد: عرض آمد? پيش تو براي كه است حالي چه اين

مسألهاي كه اين گفت بخواهي? پاره پيراهن تو و باشم زنده
هستند/ بيشرم و بيحيا چقدر قوم اين كه ميداني تو نيست/
برهنه مرا آنها كه بپوشم لباس زير را پيراهن اين خواستم من
ايÇن قÇضيه نÇه كÇرد: عرض زينب نباشم/ برهنه من و نكنند
گفت: ميداني? را چيز چه گفت: حسين ميدانم/ من نيست,
طلب حسين كه زماني فرمود, من به زهرا(س) فاطمه مادرم
نخواهÇي را او ديگر كه چرا كن وداع او با كرد, پاره پيراهن

نبينم? را تو و باشم زنده من ديد/
واليÇتي قÇوة از كÇه شÇدند مجبور موقع اين در حضرت
را واليت دست كنند/ استفاده خويش, لوي و قوة از خويش,
زينب فرمودند/ صبر به امر را او و گذاشتند زينب سينة بهروي
عÇاجز من دست از صبر كه بكنم صبري برادر, كرد: عرض
نجواي رفت, قاسم خيمة كنار به وقتي كه زينبي همان بشود/
تÇو قÇاسم گفت: او به عروسش كه شنيد را عروسش و قاسم
تÇرا حشÇر روز در مÇن مÇيشوي, شÇهيد و ميروي بهميدان
و مÇيكند پÇاره را پÇيراهÇنش آسÇتين قاسم بشناسم? چگونه
تÇا سÇالك البÇته كه بشناس/ پاره آستين اين به مرا ميگويد:
زينب حال اين در نميرسد/ كمال به نكند پاره را تعلق آستين
هÇمين بشÇود/ پارهات آستين فداي به عمهات ميزند: فرياد
چنان رسيد, او سينه به حضرت ولوي دست كه وقتي زينب
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علي(ع) بن حسين ر مطه جنازة سر به وقتي كه كرد پيدا قدرتي
دست دو روي و كرد بلند را جنازه خارقالعاده نيروي با رسيد
رسولاهللا(ص), يا كرد: عرض و ايستاد ره منو مدينة به رو و
قÇدرت چÇنين ايÇن بÇپذير/ ابراهيم آل از را قرباني قليل اين

كرد/ اثر واليت
اسب بر سوار كردند, آرام را زينب آنكه از پس حضرت
الهي ودايع بردند/ تشريف اد(ع) سج حضرت خيمة به و شدند
و فرمودند تعيين امامت و جانشيني به را او و سپردند او به را
نا گهان حال اين در شدند/ ميدان عازم و آمدند بيرون خيمه از
خردسال سكينه ديدند كردند/ سنگيني احساس خود پاي در
پÇدرجÇان كÇرد: عÇرض سكÇينه است/ چسبيده پدرش بهپاي
چكÇار اينجا تو فرمودند: حضرت دارم/ مطلبي دارم, عرضي
خيمه به نكنم عرض را مطلبم تا گفت: خيمه/ به برو ميكني,
نشÇويد, پياده اسب از تا گفت: بگو/ فرمودند: رفت/ نخواهم
را او و شÇدند پÇياده اسب از حÇضرت كÇرد/ نخواهÇم عرض
آيÇا پÇدرجÇان كÇرد: عÇرض نشاندند/ خودشان زانوي بهروي
چه نشوم ا گر فرمود: جواب در حسين(ع) شدي? مرگ تسليم
هستم/ تنها كه ميبيني ندارم, ياوري ندارم, ياري كه من  كنم?
ما سر بر يتيمنوازي دست كسي چه شوي شهيد تو ا گر  گفت:
مسÇلم طÇفالن سÇر بÇر يÇتيمنوازي دست تÇو كشÇيد? خواهد

چه بكشد/ تو طفالن سر بر دست كه نيست كسي ولي  كشيدي,
خواهد سرپرستي ما از كسي چه داد? خواهد غذا ما به  كسي
بÇقيه هست, زيÇنب هست, اد جÇس فرمودند: حضرت  كرد?
مÇختلف عناوين به بشود/ جدا پدر از نبود حاضر او هستند/
بÇهخواب پدر زانوي بهروي نا گهان كه ميداشت نگه را پدر
و ميكردند هلهله مرتب, جنگ ميدان در طرف آن از رفت/
بيجواب را آنها كه نبودند مايل هم حضرت ميطلبيدند/ مبارز
رفته بهخواب مبارك زانوي روي بر سكينه طرفي از بگذارند/
كن, عجله پدرجان كرد: عرض و پريد خواب از نا گهان بود/
چنين يك كه كردند ب تعج حضرت نمان/ برو, كن, حركت
سÆÇال او از دارد/ امكÇان چگونه لحظه يك در حالتي تغيير
مÇيدان بÇه چÇنين ايÇن مÇرا كÇه شÇده چÇه جان سكينه  كردند
كÇه ديÇدم خواب در را زهرا فاطمه هام جد گفت: ميفرستي?
هسÇتيم/ او منتظر ما بگذار آزاد را حسين جان سكينه فرمود

كردم/ اطاعت را او امر من
ميدان طرف به تنها و يكه شد, اسب بر سوار حسين(ع)
ملعوني همان كندي, نصير بن مالك را ضربت لين او تاخت/
وارد مبارك فرق بر بود, آورده ابنزياد طرف از را نامه  كه
و انÇداخÇتند زمين بر و برداشته را بÔرنÔس كه بهطوري آورد,
كمتر خونريزي كه پيچيدند عمامه و گذاشتند سر بر عرقچين
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لذا است, جÇعفي حÇمن عبدالر بن زياد دختر اسم حنوق يا حتوف يا جنوب -1
بود/ مذكور اسامي به مكني پدرش

تÇيري ابÇوالحÇÔتÔوف1 يÇا Çنوب والجÇاب هÇنگام, ايÇن در بÇاشد/
ميريخت/ هماهنگ پيشاني و سر خون زد/ مبارك بهپيشاني
زنخ به تيري خولي كه بودند نكرده پا ك را پيشاني خون هنوز
آميخت/ بههم زنخ و پيشاني و سر از خون كرد/ وارد حضرت
نÇبودند حÇاضر ولي بÇود, گÇرفته خÇون را حÇضرت چشمان
خون و گرفتند زنخ زير به دست شود, ريخته زمين بر خونشان
شÇديدتر لحÇظه هÇر خÇونريزي كÇردند, پرتاب آسمان بر را
خÇون كÇه گرفتند باال را عربي پيراهن هنگام اين در ميشد/
حرمله كه زد فرياد سعد ابن نا گهان كه كنند پا ك را سر و چشم
درخشش خÇورشيد مÇقابل در امكان عالم قلب ميبيني? چه
مبارك قلب در را زهرآلود شعبة سه تير حرمله بود/ كرده پيدا
حضرت پشت از كه بود شديد تير ضربت آنچنان داد/ جاي
بÇياورند, بيرون جلو از را تير خواستند حضرت آمد/ بيرون

آوردند/ بيرون عقب از را تير زحمت به پس نميشد, ولي
خودشان خداي با خلسه و شهود و كشف حالت يك در
گÇروه ايÇن آيÇا خÇدايÇا مÇيفرمودند: و مÇيكردند نياز و راز
گروه اين آيا ميكنند? عمل اينگونه من با و مرا ميشناسند
من كه ميدانند گروه اين آيا هستم? تو ت حج من كه ميدانند

روز در اينها هستم? زهرا(س) فاطمه و مرتضي(ع) علي پسر
بÇن سنان هنگام اين در داد? خواهند چه را تو جواب حشر
بÇيتاب حÇضرت كÇه كÇرد وارد حضرت ران بر تيري انس
شده مايل حضرت بود/ شده سلب حضرت قدرت تمام شدند/
كه نداشتند ميل طرفي از ولي بخوابند, زمين روي به كه بودند
و خفت خودشان براي را اين بيافتند, زمين روي به اسب از
و دردهÇا كردند, ل تحم را سختيها تمام ميدانستند/ خواري
را اسب بود, ايستاده استوار هم اسب كردند, ل تحم را ضربات
خوار دشمن مقابل در مشو راضي گفتند: و دادند قرار مخاطب
ابن يا كرد: عرض معني زبان به اسب بگذار/ زمين به مرا شوم,
جواب بگذارم گرم زمين اين روي در را شما ا گر من رسولاهللا
وقت حاال فرمودند: حضرت بدهم? چه را مادرت و پدر و جد
من از توان و تاب شدهام, بيطاقت من نيست, حرفها اين
گÇفت: بگÇو/ فÇرمودند: شرط/ يك به گفت: كن/ عجله رفته,
بهاو حضرت باشم, من شما مركب حشر روز در اينكه بهشرط
نشست/ و آمد زمين به آرام اسب هنگام اين در دادند, قول
«Ëاهللا ب فرمودند: و گرفتند قرار كربال گرم زمين روي حضرت

رسيدند/ شهادت به بعد كمي و اهللا رسول ¹مل ع�× و باهللا و
حسين يا حسين يا حسين يا
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مه مقد

هو
121

oالرح الرaن ب«Ëاهللا
محبوبعليشاه حضرت رحلت جانگداز فاجعة از يكسال
تمام بلكه و زيادي لحظات ما همة يكسال اين در ميگذرد/
قطبيت كوتاه ت مد در ايشان بودهايم/ ايشان ياد به را لحظات
كردند, پيدا ي خاص محبوبيت ¾Ê Ø»ال ن م Ôل� Ôت Ô¾Êºاال مصداق به
كرد/ فراموشنخواهيم هرگز را جانگداز فاجعة اين بهطوريكه

زنÇدهايÇم و گÇذرانÇديم را هÇÇجر شÇÇبهاي
نبود گمان اين خود جاني سخت به را ما
ديماه تا 1371 شهريور از كه كوتاه مدت اين در بزرگوار آن
تÇمام گذاشÇتند/ بهجا خود از ماندني آثار كشيد, طول 137ë
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آن بÇا مÇطالب, نيÇغ محتواي از گذشته ايشان سخنرانيهاي
و ميكرد اثر دلها بر ميشد, اظهار كه دلنشين و گرم صداي
دارند خوشي خاطرات سخنرانيها آن از و جلسات آن از همه
را جلسات آن شيريني خاطرات, آن ياد به ل تخي عالم در و
بÇيت يك در ايشÇان زنÇدگي كÇوتاه دوران مÇيكنند/ مÇزمزه

بود"/ مستعجل دولت ولي درخشيد "خوش ميشود: خالصه
معنوي و صوري اسالف و قدما روية برطبق بزرگوار آن
يك ت دÇم بÇه صÇبح نماز از بعد عاشورا روز سحر در خود,
ميكردند مصيبت ذ كر و سخنراني نيم و ساعت يك تا ساعت
را كÇربال واقÇعه اجÇتماعي و شÇريعتي عÇرفاني, جÇنبههاي و
سÇال به مربوط كه سخنرانيها اين از يكي ميدادند/ توضيح
االعلي العشق ظهور نام به شمسي 137ê سال در است قمري 1ê1ì
در است/ سلسل¹االوليا¾ خطبة از مأخوذ عنوان اين شد/ منتشر
"ظÇهور Çالم ليهالسÇع هدا دالشسي حضرت القاب از يكي آنجا
عشÇق مÇراتب عÇاليترين يÇعني شÇده, ذ كÇر "�Çاالع العشق
حسين(ع) امام شخص در Hخصوص و فاجعه اين در بهخداوند
شÇرح Âكام را مطلب اين سخنراني آن در ايشان بود/ متجلي

نشست/ دل به بود, برخاسته دل از چون كه دادند
الهي عهد عنوان تحت ا كنون كه ايشان ديگر سخنراني دو

و 1ê1ê سالهاي به متعلق ميگيرد, قرار خوانندگان اختيار در
عاشورا سخنرانيهاي آخرين و لين او كه است قمري 1ê17
در و داده تغيير را آن از مختصري Âقب نيز ايشان خود و است
همه كه است عهدي الهي, عهد بودند/ كرده اصالح و حك آن

آري/ گفتند: نيستم? پروردگارتان من آيا :172 آية اعراف, سورة -1

1
×�Çب ق×ÇالÔوا , ÖمÔكب رب Ôت Öسل ا عهد آن و بستهاند خداوند با انسانها

حÇضرت آن مÇتعهد كÇه است عÇهدي مورد, اين در و است
را عهد اين وجه عاليترين به كه است الم عليهالس هدا¾ دالشسي
دكتر آقاي را سخنراني دو اين كرد/ وفا آن به و آورده بهجا
سلوك در و بوده فاضل و دانشمند فقراي از كه پازوكي شهرام
براي هم حالي شرح و كرده جمعآوري ميزنند قدم حق راه
و مÇختصر حÇال, شÇرح ايÇن البÇته است/ نوشته بزرگوار آن
انشا¾اهللا ايشان كامل حال شرح اال و است كتاب اين با متناسب

شد/ خواهد نوشته Gبعد
نÇزديك بÇزرگوار آن رحÇلت سÇالگرد ليÇن او كه اينك
آقÇاي هÇمت بÇه سÇخنرانÇي دو ايÇن مناسبت بههمين است,
است باارزش Hواقع ايشان خدمت اين ميشود/ چاپ پازوكي
جÇهت ايÇن از مÇيانÇدازد/ بزرگوار آن ياد به هميشه را ما و
ايشÇان از حÇضرت آن ارادتÇمندان هÇمة طرف از و Hشخص



الهي عهد ìê

خدمتشان اين از نيز بزرگوار آن روح كه اميدوارم و متشكرم
/ دي× ÔGا اتبع ع�من والسالم باشد/ خشنود و راضي

مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر
1ê18 رمضان ل او

137ì ماه دي 10
oالرح الرaن «Ëاهللا ب

و (ص) Tمد سيدنا ع� Ôالم والسَّ Ô̧ ال والص�Xالعا رب وا¡مدهللا
موالنا سيدال¿Îدا¾ االع�, العشق ظهور ع� ØDس ال اXعصوم� ا_¹
بسÇيدنا ]Çصابنا اجور كم و نا اجور اهللا عظم ا¡س�(ع) عبداهللا èا

ا¡س�(ع)/
و Öم ÔÎ Ò» ÔفÇ ÖÇنا Ò âن� م ÖÆÔمÇÇÖال نÇ م ي× Ò� Öشا اهللا انَّ : تعا�× اهللا قال بعد و

/111 آية توبة, سورة -1

1/ ¹َّنÇ Ò Öا� Ôم Ô ÒG بانَّ Öم Ô ÒGا امÖو×
در و مÇيخرد را مÆمنين مال و جان خداوند ميفرمايد:
آيه, نزول شأن ميكند/ عنايت آنها به را خود بهشت آن قبال
خم و پرپيچ راه بهمعني لغت در عقبه است/ ثاني عقبة بيعت
عبارت به يا و دشوار و صعب و سخت گذرگاه ميشود,  گفته
و سخت امر از كنايه لذا و ميشود گفته عقبه " گردنه", به ديگر

خÇداونÇد و است شÇده ذ كر عقبه لفظ (10 Ç 2 آيات بلد, (سورة كريم درقرآن -2
Ñ

چÇه تو يعني, ; Ô¹ب ق ع Öاال م ري×ك Öدا م×ا ميفرمايد: كه است2, عظيم
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Ø

راه دو و ; Ô¹ب ق ع Öال ما ري×ك Öدا م×ا و ¹ب ق ع Öال م حتÖقI الف نÖي د النَّج Ôن×اهÖي ده و ميفرمايد: انسان درباره
مراد چيست? عقبه كه داني چه تو و نشد داخل عقبه در او و ننهاديم? پايش پيش
ايÇنرو از و نÇيست آنها از سختتر گذرگاهي هيچ كه است نفس عقبات عقبه, از
حÇتي بودنش دشوار جهت به و دانستهاند صراط از منزلي را عقبه رينقرآن مفس
حق جنت به نشود پيموده منازل اين تا كه است صراط پل از منزل هفتاد  گفتهاند:

رسيد/ نتوان

چيست? عقبه كه ميداني
گÇردنهاي دارد, وجÇود عÇقبهاي مني, و مكه راه بين در
آن در كÇه دارد وجÇود مسجدي گردنه آن محل در كه است
جÇمره رمÇي مÇيدهند انجام را حج مناسك كه كساني مسجد

ميكنند/ عقبه
73) نفر پنج و هفتاد العقبه ليل¹ در بعثت سيزدهم سال در
( كه يثرب اهالي از خزرج و اوس طوايف از زن) 2 و مرد
خÇالصه بÇهطور باالخره و شد معروف "مدين¹النبي" به Gبعد
مÇيشود), گÇفته مدينه هم حاضر حال در و شد ناميده مدينه
و هفتاد همين از چند تني Âقب آمدند/ حج مناسك انجام براي
ميكردند/ ايمان قبول اينك و بودند كرده اسالم قبول نفر پنج
و اسÇالم بÇه دعÇوت شرايÇطي قبول با را آنها پيامبر آنجا در
بÇهطور كÇه بÇود همان شرايط, بود? چه شرايط كردند/ ايمان
مÇال و جÇان آنÇها كÇه خواندم عرايضم آغاز آية در مبسوط

آن, قÇبال در نÇيز خداوند و ميدهند خدا راه در را خودشان
ميكند/ عرضه آنها به را خودش جن¹اللقاي را, خودش بهشت
از حضرت كه بود خاصه بيعت بود, ايماني بيعت بيعت, اين
سال در را پيامبر هجرت اسباب بيعت همين و گرفتنÇد آنها
و نگÇرفتند پÇيامبر خÇود را بÇيعت ايÇن البته كرد/ فراهم بعد
از را بيعت اين كه عباس خودشان عموي به دادند مأموريت

بگيرد/ آنها
پيامبر ابوطالب, عب ش واقعه از پس بيعت اين از قبل در
ابÇوطالب شÇعب مÇاجراي گرفتند/ بيعت انصار از تعدادي از
خديجه جمله از پيامبر ياران از تن چند كفار كه بود قرار بدين
و بودند كرده محصور درهاي در را آنها و گرفته را ابوطالب و
جÇلوگيري طÇريقي بÇهر زندگي, مايحتاج و آذوقه رسيدن از
هÇمراهÇان و پÇيامبر بÇر شعب قضيه در كه ي بهحد ميكردند
و بÇود ار تج از كه خديجه مينويسند كه گذشت سخت خيلي
دست از كلي بهطور را خويش ثروت داشت بسياري ثروت
هÇمه پÇيامبر(ص) براي و نياورد خود ابروي به خم ولي داد

داد/ را خودش چيز
كÇه زيادي سختي و مرارت علت به شعب اتمام از پس
از نÇفر دو كÇه را ابÇوطالب و خÇديجه پÇيامبر بÇودند,  كشيده
يعني دادند دست از روز 3ë يا 3 فاصله به بودند وي عزيزان
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و سÇخت بسيار پيامبر براي قضيه اين و كردند فوت دو هر
افسرده و غمگين مدتها پيامبر چهره كه بهطوري بود نا گوار
تا شد/ مشهور ا¡زن عام به سال آن اينرو از بود, ناراحت و
به شد معروف كه ل او بيعت كردم عرض كه همانطور اينكه
بÇعثت يازدهم سال در شعب اتمام از پس , اولي× عقبة بيعت
اهÇالي از تÇن چÇند بÇه حال بهاقتضاي بنا حضرت شد/ انجام
ميان از و كردند عرضه را اسالم خزرج و اوس قبايل از يثرب
قÇبول را اسÇالم نÇفر دوازده بÇودند آمده يثرب از كه افرادي
نفر دوازده اين اسالم قبول در و بيعت اين در حضرت  كردند/
تفاوت ثاني عقبه بيعت شرايط با كه كردند عنوان را شرايطي
گÇرفتند بÇيعت آنÇها از حضرت اولي عقبه بيعت در داشت/

شرط: بهشش
نشÇدن قاÄل شريك و خدا وحدانيت به اقرار ل او شرط
نكنند, زنا نكنند, دزدي كه بود اين شروط ديگر بود/ او براي
شوهرشان به مربوط كه را فرزندي و نكشند را خود فرزندان
سركشي پيامبر بر نيك كارهاي در و ندهند نسبت او به نيست
را آنها گناهان آمرزش خداوند از هم پيامبر عوض در نكنند/

است: آمده ممتحنه سورة 12 آية در آن در مأخوذ شروط و بيعت اين شرح -1
Ñ

ميداد/1 رحمت و آمرزش وعده خداوند و ميخواست
Ø

و Ò âن� Öزي ال و نÖق ßÌ Ö» ي ال× و HÃÖي ش اهللاب نÖك ßÌ Ö¿ Ôي ال Öنا ×� ع كÇن Öع اي يÔب× Ôن×ات م ÖÆÔمÇÖال ك ¾ا ج× ا اذ× Û ß� النَّ ا Ò Ûv ا ي×ا
وف ÔرÖعÇم â| كÇن âصي ÖعÇ ي ال× و نَّ هل Ôج Öرا و نَّ ß âvيدا Ò Ö� ب Ôهن âي Ò
Öفي ت×ان Ô{ ب Ò âت�Öأي ال× و هÔنَّ ال×د Öوا نÖلÔت Öقي ال×

/ Õ âoح ر ÕورÔفغ اهللا انَّ اهللا نَّ Ô ÒG ÖرفÖغت ÖسI و عÖهÔنَّ ب×ايف

در بود شده داده آنها به بهشت وعده ثاني عقبه بيعت در
در ولي بدهند/ را خودشان مال و جان هم آنها اينكه عوض
هÇم پÇيامبر Âمتقاب و نبود مال و جان از صحبت بيعت, اين
بيعتي مقابل در من فرمودند: فقط ندادند/ آنها به بهشت وعده
بÇخشش تÇقاضاي خÇداونÇد از شÇما براي ميگيرم شما از  كه
خداوند كه دارم آن اميد و شما گناهان آمرزش براي ميكنم

ببخشد/ را شما گناهان و بفرمايد قبول را استغفار اين
هÇم نسÇا¾" "بÇيعت بÇه كÇه بود اسالمي بيعت بيعت, اين
بÇيعت شÇرايÇط هÇمين بÇه زنÇان بÇا پيامبر زيرا شد, معروف
اين در و نشده تكليف زنان بر جهاد اسالم در زيرا ميگرفتند/
بÇر جÇهاد هÇنوز هم تاريخي نظر از نبود/ جهاد شرط بيعت,
بيعت ترتيب اين به زنان از پيامبر بود/ نشده واجب مسلمانان
دو اتصال شرط بيعت در و بودند نامحرم چون كه ميگرفتند
ميپيچيدند پارچهاي در را دستشان است, واجب دستراست
نباشد پيدا ايشان دست از نقطهاي هيچ وجه بههيچ كه بهطوري
خودش دست ميكرد بيعت حضرت با بايستي كه زني آنگاه و
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هم و ميشد برقرار ارتباط هم كه ميگذاشت پارچه آن روي را
طÇريق نÇميكرد/ لمس را يكديگر و نميخورد هم به دستها
حضرت و ميگذاشتند آبي طشت كه بود اين زنان بيعت ديگر
بÇود آب از پÇر كÇه طشÇتي آن كÇنار در را خÇÇودشان دست
بيعت و ميگذاشت را خودش دست هم زن آن و ميگذاشتند
هÇادي است, هÇادي آب مÇيدانÇيد كÇه هÇمانطور و مÇيكرد
قرار را برق سيم دو آبي طشت در شما ا گر است, الكتريسيته
پيدا جريان آب در برق ميشود, برقرار برق ارتباط بدهيد,
گوشهاي در حضرت كه زماني هم معني نظر از و Hروح ميكند/
زن آن ديگÇر گÇوشه در و ميگذاشتند طشت در را دستشان
و ميشد برقرار ارتباط آب, طريق از ميداد, قرار را دستش

ميگرفتند/ بيعت حضرت
در و نيست واجب زنان بر جهاد چون گفتيم كه همانطور
بÇه لذا نÇبود, كشÇتن و شÇدن كشته جنگ; شرايط بيعت, اين
بين در هم عرفانياي تفاوت اما شد/ معروف نسوان" "بيعت
ثÇاني عÇقبه و اولي عÇقبه بÇيعت بÇين در يعني بيعت دو اين

هست/
(ص) پيامبر است, اسالمي بيعت كه اولي, عقبه بيعت در
قرار شروط جز¾ را مال و جان مسأله كردم عرض كه همانطور
قÇرار مسÇتقيم بÇهطور هم را بهشت مسأله مقابل در و ندادند

و خدا راه در شدن كشته مسأله ثاني, عقبه بيعت در ولي ندادند
و بود مطرح بهخداوند, مال و جان فروختن ديگر عبارت به يا
از خدا راه در انسان كه ميكرد مطرح را قضيه عرفاني صورت
چÇيز همه و مال از و جان از بگذرد, بايد خودش چيز همه
ايÇماني بيعت ثاني عقبه بيعت اينرو از بگذرد, بايد خودش

بود/
مÇÇرا او خÇÇدايست, مÇÇن تريÇÇÇÇمش

ÇÇتري× ÖشI Ôاهللا كÇÇÇÇه بÇÇÇÇاال د شيكÇÇÇÇم

/2443 Ç 4 ابيات دوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 1-مثنويمعنوي,

ذوالجÇÇالل جÇÇمال مÇÇن خÇÇÇونبهاي
حÇالل1 كسب خÇودخورم خÇÇونبهاي
پيمان و عهد واسطه به دين به ورود اديان تمام در Áاصو
بوده متفاوتي و خاص آداب و شرايط قبول و (بيعت) بستن
مÇيان مÇعنوي اتÇصال تÇا ميدادنÇد انجام را آن بايد كه است
حÇضرت ديÇن در ÂثÇم شÇود/ پيدا دين آن بزرگ و شخص
ا گر حتي و است شدن مسيحي شرط تعميد غسل مسيح(ع),
تا يابد تعميد غسل بايد او باشند, مسيحي فرزندي, پدرومادر

شود/ مسيحي Hرسم
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مسيح زانفاس حامله نشود دل مريم
نÇرسد نÇهاني بÇه زنÇهاني امÇانت تÇا
بÇهحضور هÇم (ع) عÇيسي حÇضرت خود حتي اينرو از
چشمش اينكه بهمحض و يابد تعميد غسل تا آمد, يحيي(ع)
و كرد تواضع عيسي(ع) حضرت مقابل در افتاد, بهعيسي(ع)
عيسي(ع) ولي بدهي/ غسل مرا بايد كه هستي تو اين  گفت:
و بدهي تعميد غسل مرا بايد تو و توست دوره حاال فرمود:
كرد خواهش و است نرسيده بدهم تعميد غسل من آنكه زمان

سÇوم, بÇاب مÇقدسه, كÇتب پخش انجمن فارسي, قديم (ترجمه متي انجيل در -1
او از تÇا آمÇد يÇحيي نÇزد اردن به جليل از عيسي "آنگاه است: آمده چنين (4 ص
و يابم تعميد تو از كه دارم احتياج من گفت: نموده, منع را او يحيي اما يابد/ تعميد
همچنين را ما كه زيرا بگذار االن گفت: وي جواب در عيسي ميآيي? من نزد تو
عÇيسي امÇا وا گÇذاشت/ را او پس رسانيم/ كمال به را عدالت تمام تا است مناسب

يافت///"/ تعميد چون

هر به ورود شرايط كه آنست منظور بدهد/1 تعميد غسل را او

مرسوم پيمان و عهد بستن سنتي قبايل حتي و اديان تمام در شد گفته چنانكه -2
بدون و است بوده قبيله يا دين آن مقتضيات مطابق كه مختلف آدابي با منتهي بوده,
در حتي ميشناختند/ قبيله آن اهل نه و دين آن به متدين را وارد تازه معاهده اين
شÇناخته يÇهودي يÇهودي, پÇدرومادر داشتن بهصرف فرزند ا كنون كه يهود دين
بر تأ كيد با مسيح(ع) عيسي كه باشد بوده معاهدهاي بايد اصل در Hحتم نيز ميشود

كرد/ احيا را آن تعميد غسل

شده2 تعيين خودش به مربوط و مشخص و مجزا بهطور ديني
هÇم خÇداونÇد است/ شÇده بيعت به تعبير آن از اسالم در  كه

بÇهشت, مÇقابل در مÇال و جÇان خÇريد آيÇة هÇمان بÇهدنبال
به كه كسي و قرآنآمده و انجيل و درتورات وعده اين ميفرمايد:
و ميدهد بيعت اين به بشارت كند وفا خداوند با خويش عهد

ونÔلت ÖقÇÔي و ونÔلÔت ÖقيÇ ف اهللا لâبيÇ س â| ونÔل ق×اتÇÔي ميفرمايد: توبه سورة 111 آية ادامه در -1
âذيال ÔمÔك عÖي ب ب وا ÔÌ ß¿ Öبت ÖسIف اهللا ن م âه دÖهعب ×| Öوا Öنم و ا×ن ÖرÔقÖال و لâي ÖS  Öاال و ات ر× Öالتَّو ß| Hق ح هÖيل ع GدÖع و

/ Ô âoظعÖال Ôز ÖوفÖال وÔه كل ذ× و âهب Ö Ôrعب×اي

ميداند/1 عظيم فوز را آن
در بيع شده/ گرفته بيع ريشه از بيعت واژه لغوي نظر از
سپس و است كلي بهطور فروش و خريد بهمعني كلمه اصل
راست دست نÇهادن بÇا كÇه است بستن پيمان و عهد بهمعني
تÇحقق (مÇصافحه) گيرنده بيعت راست دست در بيعتكننده
رايÇج اعراب ميان در اسالم ظهور از پيش رسم اين مييابد/
سÇه پيامبر علني بيعت لين او اسالم ظهور از پس است/ بوده

ده/ بيم را نزديكت خويشاوندان :214 آية شعرا, سورة -2

2
Ò âب� رÖق  Öاال كت Ò â	شع Öر ذ ÖÇن ا و آية: نزول از پس بعثت از پس سال

فÇرزندان از تن چهل به نزديك كه گروهي از ايشان كه بود
تكرار بار سه و كردند بيعت به دعوت مجلسي در عبدالمطلب
مناسبت بههمين و فرمود اجابت (ع) علي بار هر و فرمودند
ديگر علني بيعت و شد/ مشهور عشيره" "بيعت به بيعت اين

بود/ ثاني عقبه سپس و اولي عقبه بيعت همان
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كه مشتري دارد: وجود ركن سه فروش و خريد هر در

ثÇمن, و مÇال و جÇان مÇبيع, اينجا در و است ثمن و مبيع از اعم كاال از منظور -1
است/ بهشت

بÇيعت در فÇروشنده/ بÇاالخره و كاال1, و متاع است, خريدار
است/ خÇداونÇد كÇه خÇريدار از: عبارتند ركن سه اين ايماني
پيامبر (توسط شده اسالم دين وارد كه است شخصي فروشنده:
مÇعامله كÇه هÇم مÇتاعي ايشÇان); جÇانب از مأذون شخص يا

است/ مال و جان ميشود
عÇام بÇيعت بÇه را مردم ا كرم(ص) رسول ترتيب اين به
دعÇوت قبول Hصرف اين ولي ميكردند اسالم در داخل نبويه
مربوط پيامبر(ص) نبوي جنبه به اينجهت از و بود ظاهري
عقبات كردن طي و ايمان مستعد كه هم را مسلماناني و ميشد
ايÇمان شÇرف بÇه ف رÇمش ولويÇه خÇاصه بيعت به بودند آن
مÇقاتله داشت/ ارتÇباط پÇيامبر ولوي بهجنبه اين و ميكردند
با و اصغر جهاد در خارجي دشمنان با مقاتله هم آيه در مذكور
الياهللا سلوك الزم شرط كه است ا كبر جهاد در نفس دشمن

ميباشد/
در اينكه از قبل يعني هم, اين از قبل را ايماني بيعت اما
گرفته خود بندگان از خداوند باشد, ديگر اديان يا و اسالم دين
بندگان كه روزي در ازل, روز در الست, روز در كي? است/

/172 آية اعراف, سورة -1

;1 ÖمÔكب رب Ôت Öس Çل ا خطاب: به مخاطب را آنها و آفريد را خودش
انسÇانها جÇواب, در و داد قÇرار نÇيستم? شÇما خÇداي من آيا
بÇهايÇن و هسÇتي/ مÇا خÇداي تو بله, كه كردند عرض Hتكوين
را او كه شد بسته خداوند و آنها بين ازلي پيمان و عهد ترتيب
ايÇن با انسانها و كنند قبول عبوديت به را خود و ربوبيت به
"بÇيعت بÇيعت, اين به ميگذارند/ پا عالم بهاين پيمان و عهد
همين تجديد درحقيقت ايماني بيعت و ميشود گفته تكويني"
وفادار الست روز بلة آن به انسانها ا گر البته و است/ بيعت
عهد در و كنند تكويني عهد تجديد تشريعي بيعت به و بمانند
وفÔا âديÖه عÇ ب فÇÔوا Öوا شÇريفة: بÇرآيÇه بÇنا بÇاشند, راسخ خويش

كنم/ وفا شما عهد به هم من تا كنيد وفا من عهد به :40 آية بقره, سورة -2

يافت/ خواهند خويش محبوب جانب از را امان مژده ,2 ÖمÔك هد ع ب
مÇژدهامÇان بÇرسد ايÇنغمان ا كÇÇز قÇÇح

كÇند وفÇا امÇانت عÇهد بÇه سÇالكي  گÇر

شرط Áاصو و بوده اديان همه در گفتيم چنانكه بيعت اين
بÇهزمان اخÇÇتصاص نÇÇيز اسÇÇالم در است/ ديÇÇن بÇÇه ورود
ايÇماني بÇيعت نيز اطهار(ع) ه مÄا و است نداشته پيامبر(ص)
كه كنند ر تصو خلفا كه بود شده باعث امر همين و ميگرفتند
و اسالمي بيعت اسالم صدر در البته ميگيرند/ قيام براي بيعت
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و نميشد تفكيك هم از اوقات بسياري و بود هردو ايماني
كÇه پÇيامبر(ص) رحÇلت از پس ولي ميگرفتند/ بيعت يكجا
بيعت شد, اجدادي و آبا¾ دين بهتدريج و يافت رسميت اسالم
مÇوارد بÇجز اسÇالمي بيعت و يافت امتياز كلي بهطور ايماني
نÇميشد/ اخذ اسالم دين به شخصي ورود مثل ي خاص بسيار
يÇا شÇده نسخ بيعت اين كه ندارد وجود هم شاهدي و دليلي
نيز آن اهل با غيبت زمان در بيعت و باشد ظهور زمان مختص
شده نقل عهد دعاي در اينكه جمله از است/ الزم Âنق و Âعق
فرجه تعالي اهللا ل عج امام با كه را بيعتي و عهد هرروز من  كه

الجÇنان, �(مفاتيح بق ر | ¹بيع و Gعقد و Gهدع يوم كل | و اليوم |ه×ذا له Ôد د جÔا Øæ ا اللهم  -1
عهد)/ دعاي

ميكنم/1 تجديد دارم گردن بر
نÇوعي بنيعباس يا بنياميه خلفاي كه نماند نا گفته البته
داشتند زياد اصرار امر اين بر و ميگرفتند مسلمين از بيعت
البته كه گيرد بيعت حسين(ع) از داشت اصرار يزيد چنانكه
ربطي بيعت اين و بود انقياد و حكومت قبول براي بيعت اين
را كاري چنين انجام حق Áاصو آنها و ندارد ايماني بيعت به
در ميگرفت, بيعت شخصي از كه زماني پيامبر(ص) نداشتند/
او بÇه را بÇيعت شرايÇط و ميبست پيمان و عهد كه لحظهاي
بÇيعت كÇه نÇبود خÇودش پيامبر, زمان آن در ميكرد, اعالم

اخذ لحظه در ميگرفت/ بيعت كه بود خداوند اين ميگرفت,
بود/ شده فاني خداوند در پيامبر مال, و جان اشتراي و بيعت
خداوند يعني, ; ي× Ò� Öاش اهللا انَّ ميفرمايد: شريفه آيه در ازاينرو
بيعت پيامبر(ص) ظاهر درصورت كه درحالي است مشتري
ونÔعب×ايÔي ا × Ø̂ ا كون Ôع اي يÔب× ين âالَّذ انَّ و مينمود مصافحه و ميگرفت

بÇيعت خÇدا بÇا درحÇقيقت مÇيكنند بيعت تو با كه كساني :10 آية فتح, سورة - 1
ميكنند/

خدا دست پيامبر, دست درحقيقت و رسيد پيامبر حق در اهللا1

/10 آية فتح, سورة -2

آنÇهاست/ دست بÇاالي خدا دست ;2 Öم ßv âدÖي ا ق Öوف اهللا Ôدي كه بود
رضوان" "بيعت به الهي, رضايت بهدليل كه هم شجره بيعت

كÇه شÇد نÇازل فÇتح سÇورة 18 آيÇة الهÇي, خشنودي ابالغ و بيعت اين درباره -3
ل زÖÇناف Öم ß ßwوÔلÔق â| م×ا مل ع ف ̧ ر ج الشَّ ت Ö ÒI كÇون Ôع اي يÔب× Öذا Ò âن� م ÖÆÔمÇÖال نع Ôاهللا ÒÏßÈ ر Öدقل ميفرمايد:
درخت زير در تو با كه هنگامي مÆمنين از خداوند ;Hبâريق HحÖتف Öم Ô Òwث×ا ا و Öم ß Özل ع ¹ن âكي السَّ
آنها بر سكينه پس ميگذرد چه دلشان در كه دانست و گشت خشنود كردند, بيعت

داد/ پاداش عظيم فتحي و كرد نازل

ايÇماني بÇيعت تأ كيد و تقويت درحقيقت شد,3 معروف نيز
است/ بوده ايمان ازدياد براي

ا گر و نشود فراموش ايماني بيعت اينكه براي ا كرم رسول
Hخصوص گاهي گردد, زاÄل شده ايجاد مسلمين ايمان در خللي
بÇيعت تÇقويت يÇعني مÇيكردند را كÇار اين جنگ هنگام به
مÆÇمنين دلهاي بر سكينه قرآن فرموده به تا ميكردند مأخوذ
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بيافزايد/ ايمانشان بر تا :4 آية فتح, سورة -1

اين و /1 Öم ß ßuا × âZا عم Hان × âZا وا Ôاد د× Ö Òñ ل يابد: ازدياد ايمان و شود نازل
هجرت ششم سال در چنانكه بود/ الخاص خاص بيعت بيعت,
بعضي در را ايمان ضعف عالÄم وقتي حديبيه صلح جريان در
نمودند جمع درختي دور را مÆمنين از عدهاي ديدند, اصحاب
دور به كه فرمودند آنها به و نشستند ميان در هم خودشان و
بÇيعت و مصافحه يكديگر با و بنشينند دايرهوار درخت اين
شخص به تا دهد انجام ديگري با هريك را بيعت اين و  كنند

برسد/ ايشان
در عÇثمان چون كه داشت اهميت چنان بيعت موضوع
بÇود, رفÇته مكÇه بÇه پيامبر جانب از و بود غايب حادثه اين
كرده محسوب عثمان دست را خود مبارك دست يك ايشان
دست از بهنيابت دست اين فرمودند: و دادند ديگر دست به و
در هريك ميكردند ايماني بيعت كه هم آنهايي و بود/ عثمان
هÇمين در عÇمر براي چنانكه داشتند قرار ايمان از مرحلهاي
گفتيد شما كرد: عرض پيامبر به حتي و شد پيدا شك جريان
چÇرا, فÇرمود: پيامبر ميشويم/ بيتالحرام داخل زودي به ما
مÇورد در ولي شد? خواهد چنين امسال همين گفتم آيا ولي
و هÇمهجا در پÇيامبر بÇا ايÇماني بÇيعت از پس وي علي(ع),

داد/ مÇوفقيت با را خود امتحان جنگها در به كرات Hخصوص
در جمله از بود/ خدا راه در مال و جان دادن كامل نمونه علي
قÇصد گÇونا گÇون قبايل از عرب ار كف كه شبي در ليل¹المبيت
بيعت جريان در كه مقدماتي با برسانند, بهقتل را پيامبر داشتند
هجرت به دعوت را پيامبر يثرب اهالي و شده فراهم عقبه دو
فرمود: علي(ع) به پيامبر(ص) هجرت شب در بودند,  كرده
عÇرض (ع) عÇلي بخوابي? من بستر در امشب حاضري آيا
مكه از سالمت به و زنده شما بخوابم شما بستر در ا گر من  كرد:
پÇيامبر بÇود? خÇواهÇد سÇالمت به شما جان و رفت خواهيد
مÇني هÇمچون صÇد جÇان كÇرد: عرض علي(ع) بلي/ فرمود:
بسÇتر در كÇند, چرايي و چون اينكه بدون و باد شما بهفداي
هنگام به اول روز در را خودش جان او چون خوابيد? پيامبر
داده قÇرار خداوند راه در اخالص طبق در ايماني بستن عهد

اس×الن ن م و كريمه: آية و رفتند بهسالمتي شب آن پيامبر بود/

يÇافتن بÇراي را خÇويش جÇان كÇه هست كسÇي مردم از :207 آية بقره, سورة -1
ميفروشد/ الهي رضايت

و شد نازل (ع) علي شأن در 1 اهللا ات ض× Öرم ¾غ×اتÖاب Ôه سÖفن ي âÌ Ö¿ ي Öنم
ابوبكر ولي برآمد/ ايماني امتحان عهده از ديگر بار (ع) علي
نÇيز او نÇداشت/ را علي حالت اين بود ايشان خدمت در  كه
حÇيات زمÇان در زيÇادي خÇدمات و نÇموده ايÇÇماني بÇÇيعت
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دغدغه اينحال با بود كرده اسالم استقرار راه در پيامبر(ص)
داخل در ميترسيد/ خود جان از و بود ناراحت و داشت خاطر
را پيامبر و او و كنند حمله دشمنان كه داشت بيم ابوبكر غار
همان در ولي كردند درك را او حالت حضرت برسانند/ بهقتل
تÇاري غار جلوي در عنكبوت كه فرمود ر مقر خداوند لحظه
و ماهها كه كند تصور بشود رد آنها جلوي از هركس كه بتند
هم غار داخل در است/ نشده غار آن وارد كسي كه سالهاست
كÇن, نگÇاه را خÇودت راست سÇمت كه فرمودند او به پيامبر
قÇايقي است, شÇطي ديÇد كÇرد, نگاه را خودش راست سمت
كن/ نگاه را خودت چپ سمت فرمودند: حركت/ براي آماده
آمÇاده راهوار اسب دو كه ديد كرد, نگاه را خود چپ سمت
و دهÇد/ نÇجات مÇهلكه از را او و حÇضرت اينكه براي است

به اح لص× ÔولÔقي Öذا غ×ارÖال ß| ا × ÔY Öذا ß Ö� نÖاث Ò ßæث×ا وا Ôرفك ين âذال Ôه ج ر Öخا Öذا Ôاهللا Ôه ÒÍ Ò½ن Öدقف Ôوه ÔÍ Ô½Öنت ×الا -1
نكÇنيد, يÇاري را او ا گر ه×ا: Öو رت Ö Òn ودÔن Ô ßP Ôه َّدÇيا و هÖيل ع نته âكي س Ôاهللا ل زÖÇناف ن×ا عم اهللا انَّ Öن ز Ö ÒI ال×
در كه وقتي دو آن از يكي كردند/ بيرون را او كافران كه هنگام آن كرد, ياريش خدا
سكينة خدا پس است/ ما با خدا مباش اندوهگين ميگفت: همراهش به بودند غار

كرد/ نيرومند نميديديد شما كه لشكرهايي با و فرستاد او بر را خود

توبه1 سورة چهلم آيه نزول شأن قرآن رين مفس از برخي بهنظر
با خدا كه مباش اندوهگين فرمود: او به پيامبر كه است ابوبكر
شد/ آرام و نازل او براي قلبيه سكينه هنگام اين در و است ما
پÇيامبر اصحاب ميان ايماني مراتب تفاوت تقدير بههر

اين نيز اوليا و انبيا بين داشت/ وجود ابوبكر و علي بين Âمث
چگÇونه? است/ داشÇته وجÇود مÇÇقامات و احÇÇوال تÇÇفاوت
خÇواست كÇه زماني (ع) موسي حضرت Âمث كه بدينترتيب
نÇعلين ديگÇر بÇهعبارت يÇا و كÇفشها بشود ايمن وادي وارد
ثÇروت و مال به اشاره يكي نعلين درنياورد/ پا از را خودش
و غÇيره و هÇمسر و زن بÇÇه اشÇÇاره ديگÇÇري و است دنÇÇيا
حشم و فرزند و زن داراي موسي(ع) ميدانيد كه همانطوري
او داشت/ آنها به هم زيادي عالقه و بود زيادي گوسفندان و
درنياورد/ پا از را خودش نعلين شد ايمن وادي وارد كه وقتي
نعلين ميآيي ما حضور به كه زماني موسي, اي كه رسيد ندا
كÖيل Öع ن Öعل Öاخف بيا: بهحضور نعلين بدون و درآور پا از را خودت

Çوي Ôط س قدÇم وادي در ايÇنك كÇه درآور پÇاي از را كفشت :12 آية , ط×ه× سورة -1
هستي/

پÇا از را خÇودش نÇعلين بÇايستي 1/ ويÇÔط س ÇÔقدَّ ÖXا اد ÇالÖو× ب نَّك ا
دنÇيايي تعلقات كامل ترك ديگر عبارت به يا و درميآورد
بعد و درآورد پا از خداوند دستور طبق را نعلين پس ميكرد/
عÇبداهللا بن محمد رسولخدا, مقابل, در ولي رسيد/ بهحضور
نعلين برسد حضور به خواست كه زماني معراج, شب در (ص)

اينحال در شد/ وارد برهنه پاي با و درآورد پا از را خودش
نعلين گرد كه كن پا به را خودت نعلين محمد اي كه رسيد ندا
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ماست/ عرش افتخار تو,
جÇنبه بÇه ه وجÇت بدون بايد كه بود مقامي در (ع) موسي
(ع) پيامبر ولي رسد بهحضور كامل تعلق قطع و دنيا و ظاهر
Hقلب ظاهر به پرداختن عين در است, باطن و ظاهر جامع چون
و بود جسماني هم ما پيامبر معراج دليل اين به اوست/ ه متوج
روحÇي و بÇاطني سÇير جسÇم, به ه توج عين در روحاني/ هم

وي س ما و تÖن ا و انا د مT يا فرمود: خداوند مقام, آن در فرمود/
آنچه و دنيا من, تو/ و هستم من د محم اي ; كل Öج Ñ ال ÔهÔت Öق ل خ ذلك
عرض جواب در پيامبر كردهام/ خلق تو براي هست آن در  كه
پروردگارا Ñجلك/ ال ÔهÔت Öك رت ذلك وي س ما و انا و تÖن ا رب يا ميكند:
ميكند) عرض را خدا نام اول ميكند, (ادب من و هستي تو
خلق تو براي فرمودي كه است آن در كه آنچه و دنيا از من

تو/ ديدار و تو لقا¾ براي گذشتم  كردهام
بين در داشت/ وجود انبيا¾ بين كه بود حاالتي تفاوت اين
و حاالت اين همواره هم عبادتكنندگان و مسلمين و مÆمنين
نهجالبالغه در علي(ع) كه همانطوري دارد/ وجود تفاوتها اين
هÇمين مÇطابق هÇم بÇهشت كÇرد/ تÇقسيم گروه سه به را آنها
گروهي ميفرمايد: (ع) علي است/ مراتب داراي تقسيمبندي,
عÇبادت بÇهشت بÇه مÇيل و رغÇبت بÇه را خداونÇد كه هستند
سودا گÇران عبادت است, ار تج عبادت اينها عبادت ميكنند/

ببرند/ اخروي نفع تا ميكنند را كاري كه است
بÇين شÇعورش ميخواهد حور تو از زاهد الهي

بين قصورش يارب درت از ميگريزد جنت به
عذاب و جهنم ترس از را خداوند كه هستند هم  گروهي
است/ بÇردگان عÇبادت عÇبادتشان, اينها ميپرستند/ آخرت
ا گÇر و مÇيكنند عÇبادت تÇرس روي از كه هستند مزدوراني

نداشتند/ او بهبندگي شوقي نبود الهي عقاب
خاطر به فقط را خداوند كه هستند گروهي آخر گروه اما
لقÇا¾ بÇهخاطر مÇيكنند, عبادت نعمتهايش شكر و خودش
بهشت به چشمداشت بدون و خودش وصال بخاطر و خودش
آزادگي سر از عبادتشان كه آزادگانند اينها غلمان, و حور و او
و نيستند بهشت به ميل و جهنم از ترس بند در كه چرا است/

عبدوا Hقوم نا و التجار Ô̧ عباد لكفت ¹رغب اهللا عبدوا Hقوم نا الم: عليهالس علي(ع) قال -1
باب االحرار(نهجالبالغه, Ô̧ عباد فتلك Gكر Ôش اهللا وا Ôدبع Hقوم انَّ و العبيد عباد¸ لكت ف ¹رهب اهللا

/(237 شماره حكمت علي(ع), اميرالمÆمنين حكم من المختار

هستند حافظ شعر مصداق آزادهاند1/ هستند, حق بند در چون
آزادم/" توام بند در كه روز آن از "من  كه

ميكنند كه عبادتي شا كلهاش, بنابر يك هر گروه سه اين
لياقت گروهي دارند/ را بهشت مراتب از يكي لياقت كدام هر
بÇهشت بهشت, مرتبه پايينترين دارند/ را مرتبه پايينترين
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پاداش ل او گروه دو آن است/ غلمان و حور و عسل و شير
¹جن مراتب, باالترين ولي مييابند مرتبه اين در را خود عمل
حÇق ش خاص بندگان فقط كه اوست خود جنت است, اللقا¾

ÔفسÇَّالن ا ÔxÇَّاي يÇا ميفرمايد: دربارهشان خداوند و دارند ورود
� Ôخ ÖدI و عبادي ß|� Ôخ Öادف ¹ضي Öرم ¹راضي ربك � ا عي ج Öرا Ô¹نÃم Öط ÔX ا

/30 Ç 26 آيات فجر, سورة -1

و بهاطمينان و است مطمÃنه نفس تو, نفس كه كسي اي 1:� نَّ ج
كه حالي در گرد, باز پروردگارت سوي به رسيده قلبي آرامش
شو من بندگان جز¾ و است خشنود تو از او و خشنود او از تو

شو/ داخل من بهشت به و

/30 آية فجر, سورة -2

مÇن جÇنت به يعني, ;2 â� نَّ ج â� Ôخ Öاد و ميفرمايد: كه وقتي
وارد مÇيتوانÇد كسي اللقا¾; ¹ جن كدامست? من جنت درآي/

بگذرد/ آخرت و دنيا از چيز, همه از كه بشود اللقا¾ ن¹ ج
تÇرك سÇه مÇيبايد فÇقر كÇاله در

ترك ترك عقبي, ترك دنيا, ترك
آخرت و دنيا قيد در كه برسد او لقا¾ به ميتواند  كسي
اين برسد/ ترك ترك مقام به كه باشد وارسته آنچنان و نباشد
و هاطÇهار مÇÄا و انÇبيا صحابه و ياران تمام ميان در گروه سه
صحابه ميان در كه همانطوري داشتهاند/ وجود دين بزرگان

كÇه بÇود مقامي در (ع) علي خود داشتند/ وجود هم علي(ع)
ال و نارك ن م Hخوف كÔبدت ع ما ميكرد: عرض خويش بهمحبوب
مÇيگفت: او بدتÔك; عÇ ف ̧ باد لعل Âاه كÔدت ج و بل نتك ج | Hطمع
بهشت طمع به نه و دوزخ آتش ترس از نه ترا من پروردگارا
عÇبادت و بÇندگي شايسته فقط ترا چون بلكه ميكنم عبادت
علي ياران اما ميكنم/ تو بندگي هستي, تو من معبود و ميدانم
علي(ع) با دل و جان با كه آنها همه نبودند/ مقام يك در همه
هÇريك بÇقيه ولي مÇيكردند عÇبادت ايÇنسان را خÇدا بودند
عÇلي(ع) گÇرديدند/ گÇمراه بلكه و شدند جدا علي از بهنحوي
عÇلي تÇرازوي بÇه همه عبادات و بود بندگي و طاعت ميزان
قبولي شرط علي(ع) واليت دليل بههمين و ميشود سنجيده

است/ طاعات
است كافر نيست علي دوستي را كه آن

بÇاش راه شÇيخ گÇو و زمÇانه زاهد  گو
سه به شدند منحرف علي(ع) مستقيم صراط از كه  كساني
ايÇنها مÇارقين/ و قÇاسطين و نÇا كÇثين شÇدند: معروف عنوان
حقيقت به ه توج عدم يا و دنيا به ميل يا كه بودند مسلماناني
آن از مانع ÇÇ تاجر عابدان نوع از ÇÇ خشك زهد يا و واليت
بر و شكستند را خود بيعت نا كثين, باشند/ ابرار زمره در كه شد
زبير و طلحه و عايشه علي(ع) حضرت كشيدند/ شمشير علي
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و شكستند عهد كه بودند حضرت پيروان اينها خواند/ نا كث را

كÇرد, همراهي غيرهما و زبير و طلحه با چون منتهي نكرد/ بيعت عايشه البته -1
آوردهاند/ نا كثين جز¾ هم را او

از قاسط بودند/ قاسطين ديگر, شدند1/ پيمانشكن يعني نا كث
ظالم بهمعناي قاسط ولي است داد و عدل بهمعناي قسط ريشه
ناميدند/ قاسطين را پيروانش و معاويه علي(ع) حضرت است/
معروف حيله و مكر به كه عمروعاص صفين جنگ در
حال در علي(ع) عليه معاويه جنگ كرد مشاهده كه زماني بود,
را قرآنها كه داد دستور لشكريان به است, خوردن شكست
ميدانست و ديد را مطلب اين كه علي(ع) و كنند نيزه سر بر
بÇدهد, فÇريب را آنها كه اينست براي و نيست بيش حيلهاي
و نكنند نيزه برروي قرآنها باالبردن به توجهي كه داد دستور
بين در هنگام اين در بدهند/ ادامه حمله به كامل, پيروزي تا
جÇنگ قÇرآن, حÇرمت بÇه كه افتاد همهمه علي(ع) لشكريان
بÇه ه توج فقط كه هم علي لشكريان گروه آن گردد/ متوقف
و است صÇامت قÇÇرآن, كه نبودند ه متوج و داشتند دين ظاهر
نصايح به گوش است, علي(ع) ناطق قرآن و ميخواهد مبين
كشيد حكميت به كار و ندادند ادامه جنگ به لذا و ندادند علي
بÇود/ عÇلي نÇاطق قÇرآن بÇود/ عÇلي قرآن, حقيقت درحاليكه
سوره و است جمع حمد سوره در قرآن تمام كه: است روايت

با¾ در حoهم الر الرaن ب«Ëاهللا حoو الر الرaن ب«Ëاهللا در حمد
فرمود: علي و است جمع با¾ زير نقطه در ب«Ëاهللا با¾ و ب«Ëاهللا

عÇربي حروف علي(ع) حضرت زمان در تاريخي گزارشهاي بر بنا و Gظاهر -1
است/ ضعيف حديث, اين اينرو از و بود نشده نقطه گذاري مرسوم كوفي خط در
نباشد, علي(ع) حضرت از هم ا گر و دارد كنايه و رمز جنبه اقوال قبيل اين Áاصو
كÇه ديگÇر احÇاديثي بÇنابر كردهانÇد, نقل نيز ششم(ع) امام از را آن برخي چنانكه

است/ صادق ايشان مورد در دارد, معني همين از حكايت

از عدهاي قرار بدين هستم1/ با¾ زير نقطه من البا¾; Iت نقطه انا
از هاي عد دانستند/ واجب را قتلشان و كردند سرپيچي ايشان
در بودند, كرده ايشان با ايماني بيعت كه علي خاص اصحاب
حضرت لعن و سب به و شدند جدا ايشان از حكميت جريان
كسي يعني خواند مارق را ايشان علي(ع) حضرت و پرداختند
جÇزو خوارج است/ برگشته دين از كرده, خروج دين از  كه
شب زاهد, بودند مردمي اينها بودند/ حضرت خاص پيروان
ولي بودند صاmالyار و قاmالليل ع/ متشر و قرآن قاري زندهدار,
خÇارج ديÇن از نداشتند, علي(ع) واليت مقام به ه توج چون
چون ولي بودند/ زاهد و عابد مسلماناني Gظاهر هرچند  گشتند
حضرت با هم ايماني بيعت و نبودند ظلم دنبال به ابتدا از اينها
فÇريب از پس حضرت شدند, منحرف Gبعد ولي بودند بسته
زيÇرا نكشيد را خوارج من از بعد فرمود: دربارهشان خوردن
بÇهسبب ولي بÇودند حÇقيقت بÇهدنبال معاويه برخالف اينها
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دنبال ل او از عمروعاص و معاويه ولي شدند گمراه ظاهربيني
رسيدند/ خود مقصود به و بودند باطل

اين نيز (ع) علي بن حسين جمله از ه مÄا ساير مورد در
اين نيز ايشان همراهان و ياران ميان در داشت/ مصداق حكم
نيات و مختلف سليقههاي و عقايد با داشتند, وجود گروه سه
فكÇر به گÇونهاي هريك كه عبادت و دينداري در متفاوت
فعل و قول در و است امام ميزان كه نداشتند ه توج و ميكردند
كه حسن(ع) امام حضرت كه زماني كنند/ تبعيت ايشان از بايد
معاويه با مصالحي بنابر بود, خودداري و صبر و حلم به متخلق
مÇصالحه اين از لحظه همان از حسين(ع) امام كرد, مصالحه
و مÇقتدا و امÇام حسÇن امÇام كÇه آنجايي از ولي بود ناراحت
كرد اطاعت و ميدانست واجب را امام تبعيت بود او پيشواي
او, جنگاوري او, شهامت و غيرت روحيه ولي فرمود قبول و
يزيد با مصالحهاي چنين نميشد حاضر Áاصو كه بود آنچنان
از و مÇيشناخت را (ع) عÇلي بن حسين كه هم معاويه بكند/
يزيد به داشت, اطالع او روحيات از او, شهامت از او, غيرت
اين البته نخواهد/ بيعت علي بن حسين از كه بود كرده توصيه
عÇلي(ع) بن حسن به ايرادي باهللا, العياذ ميكنم عرض كه را
خصوصيات داراي دين اولياي بلكه و ه مÄا از يك هر نيست/
آن داراي حسÇن خÇودش/ به مربوط است خاصي حاالت و

ه, مÄا همه خصوصيات/ اين داراي حسين و بود خصوصيات
ديگÇري با الهياش تكليف هريك ولي هستند واحدي نور
ديگر امام ظهور مقدمات و زمينه عينحال در و است متفاوت
صالحيه در نورعليشاه آقاي مرحوم اينرو از ميآورد/ فراهم را
بÇروز حسÇيني شÇجاعت نÇبودي حسÇني حلم <ا گر فرمايند:

/195 ص ,209 حقيقه 1-صالحيه,

يÇزيد بÇه وصÇيت بÇهعنوان مÇعاويه تقدير هر به ننمودي/>1
معاويه وقتي ولي نخواهد/ بيعت حسين از كه كرد أ كيد توصيه
يÇزيد قضيه, اين از بعد يكسال مرد, هجري شصت سال در
از مÇدينه والي تÇوسط خÇودش پÇدر, بÇهوصيت توجه بدون
نزد به كه داد پيغام مدينه والي به و كرد بيعت تقاضاي حسين
را او سر اينكه يا ميكني بيعت تقاضاي او از و ميروي حسين
و رسÇيد حÇضرت بÇهحضور مدينه والي ميآوري/ من براي
جÇواب در عÇلي بÇن حسÇين داد/ ايشان به هم را يزيد پيغام
هم درست و هرگز/" اويي همچو و مني همچو "بيعت فرمود:
علي فرزند ا كرم(ص), پيامبر نوه علي, بن حسين بيعت بود,
عالم قلب وقت, امام (ع), علي بن حسن برادر ابيطالب, بن
امكÇان چگÇونه يÇزيد همچون فاجري و فاسق مرد با امكان
حسين به را من پيغام و برو كه داد پيغام يزيد Gمجدد داشت?
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جنگ/ يا و بيعت يا بگو حسين به برسان,
بر روز شبانه سه و خواست مهلت روز سه حسين بار, اين
و گريست و نشست خدا رسول بزرگوارش جد متبر ك مزار
يكي در كه گريست سخت و گذاشت مبارك مزار سنگ به سر
دÇج رÅيÇا عÇالم در شد/ مستولي او بر خواب لحظات اين از
طرف به جان حسين فرمود: كه ديد را خدا رسول بزرگوارش,
حسين ببيند/ ميخواهد كشته ترا خداوند كه كن حركت عراق
گرديد/ معلوم وضعيت شد روشن تكليف برخاست, خواب از
داد را يزيد و مدينه والي جواب بكند/ بايد چه كه شد مشخص
بكÇنيد, ميخواهÇيد كه هركاري و است غيرممكن بيعت  كه
حضرت افتاد/ اتفاق مدينه در رجب, ماه در قضيه اين بكنيد/
كÇه بÇهطوري و عÇراق سÇوي بÇه كÇردند حÇÇركت بÇÇالفاصله
وارد بÇاشد شÇعبان سوم كه خودشان تولد روز در مينويسند
مكÇه در را حÇج مÇناسك شروع تا شوال ماه از و شدند مكه
پÇيام حÇضرت بÇراي كوفه از Hمرتب ت مد اين در ولي بودند/
حÇركت چÇرا و ماندي مكه در چرا كه ميآمد پيك ميآمد,
مÇا بÇر بÇايستي شÇما هسÇتند/ شÇما مÇنتظر كÇوفيان نميكني/
از HرتبÇم و هسÇتيد كÇوفه حÇقيقي والي شÇما كنيد/ حكومت
گÇرفتن دردست براي حضرت كه ميكردند دعوت حضرت
ميكردند/ ل تحم حضرت ولي كند/ حركت آنجا به امور زمام

عÇمل و كÇوفيان سÇابقه و مÇيشناختند را كوفيان چون چرا?
باالخره نميرفت/ خاطر از هرگز بزرگوارشان پدر با  كوفيان
حج مراسم كه گرفتند تصميم حضرت شد نزديك حج مراسم
دÇج و ديÇدند كÇه خÇوابÇي بÇرطبق سÇپس و بÇدهند انÇجام را
عراق سمت به بود كرده امر ايشان به خواب در بزرگوارشان
محرم حضرت, شد, شروع مناسك نمايند/ عمل كنند, حركت
يÇعني دشÇمنان طرفي از برسانند/ بهانجام را مناسك تا شدند
در كÇه احرامي احرامي? چه ولي شدند/ محرم هم يزيد قواي
بن حسين خون كه بودند شده بهسالح مسلح احرام, لباس زير
ايÇماني و عÇقيده يزيد چون بريزند/ مسجدالحرام در را علي
كجا در علي بن حسين خون كه نميكرد فرق او براي نداشت/
جاي در يا مسجدالحرام در كه نبود مهم او براي شود/ ريخته
اسÇمش از كه همانطور مسجدالحرام, در چون باشد, ديگري
آنÇجا محدوده در ي خاص اعمال به ارتكاب ميشود, مستفاد
حسين طرفي از انسان/ كشتن و نفس قتل جمله از است حرام
ميآوردند/ برايشان را خبرها كه داشتند جاسوسهايي علي بن
احرام لباس زير در يزيد ياران از عدهاي كه رسيد خبر جمله از
حÇرم در را شÇما خون كه دارند قصد و هستند بهسالح مسلح

بريزند/
و بشود حفظ خانه حرمت كه داد ترجيح علي بن حسين
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ه جÇذيالح هشÇتم روز در كÇه بÇود اين نشود ريخته او خون
كار, اين ولي فرمود/ اعالم مناسك ترك به را خويش تصميم
بÇهدليل چÇرا? مÇيترسيد/ كشÇتهشدن از كه نبود اين بر دليل
در حÇضرت ياران كرد/ ثابت را مسأله اين عاشورا در اينكه
و بگÇذارنÇد نÇيمه كÇاره را مÇناسك كÇه ايشÇان تصميم مقابل
خويش ديني و نفساني شا كله بنابر كنند حركت عراق بهطرف
عÇلي(ع) حÇضرت كه را گروهي سه كردند/ پيدا اختالفنظر
تفكيك هم از را آنها هم علي بن حسين بودند, كرده مشخص
تقسيم Âعم حضرت تصميم مقابل در خودشان آنها فرمود/
طمعي به هريك كه كردم عرض Âقب كه ياراني همان شدند/
ظاهرپرست, و زاهد عدهاي كرد/ دنبال را طريقي بودند, آمده
عÇمل پÇيامبر بهروش ما گفتند, و دادند ادامه را حج مناسك
يÇا بهشت بهطمع آنها ميكنيم/ تمام را حج مناسك ميكنيم/
طومار هاي عد كه نوشتهاند حتي كردند/ چنين جهنم از خوف
طومار علي(ع) براي كه همانطور كردند امضا¾ حسين عليه بر
سÇر بÇر را قرآن معاويه اصحاب كه زمان همان كردند/ امضا¾
شÇده خارج خدا رسول دين از علي كه گفتند و كردند نيزهها
حسين كه كردند امضا طومار حسين(ع) براي هم هاي عد است/
جد عبداهللا محمدبن كه را مناسكي و شده خارج ش جد دين از
انÇجام, موقع در و است نداده انجام ميداد, انجام بزرگوارش

كردند/ همراهي را او هم هاي عد البته است/ كرده ترك را آن
و داد انÇجام حسين(ع) كه بود حجي واقعي, حج كه درحالي
در كÇه بÇودند او اصحاب گروه آن و حسين واقعي, حاجيان
دعوت كه را حسين دعوت كه كساني شدند/ كشته عاشورا روز
دشÇمنان از دوري يÇعني, جÇمره; رمÇي گفتند/ تلبيه بود حق
دادند/ خدا راه در اسماعيلوار را خويش جان و كردند حسين

الرضا/ اخبار ازعيون نقل به ;279 ص ,4 ج 1-تفسيرصافي,

(ع) ابÇراهÇيم مÇيفرمايد كه است1 نقل رضا(ع) امام از
كÇند قÇرباني را اسماعيل خداوند بهدستور خواست كه زماني
ايÇن ابÇراهÇيم اي كÇه رسيد ندا و رسيد/ بهشت از  گوسفندي
دل بÇه لحظه آن در كن/ قرباني فرزندت جاي به را  گوسفند
و نميفرستاد خداوند را گوسفند آن ايكاش كه گذشت ابراهيم
در و بيايد بهدرد دلم تا ميكردم قرباني را اسماعيل فرزندم من
مÇقام خÇداونÇد مÇيكنم, كه صبري و خاطر آزردگي اين اثر
كه داد ندا خداوند هنگام, اين در ميداد/ قرار من براي رفيعي
كÇيست? تÇو نÇزد ما بنده محبوبترين و بهترين ابراهيم اي
تÇو بÇنده مÇحبوبترين و بÇهترين كÇرد: عÇÇرض ابÇÇراهÇÇيم
تو فرزند كه كرد سÆال او از خداوند Gمجدد است/ محمد(ص)
فرزند كرد: عرض ابراهيم من? حبيب فرزند يا است عزيزتر
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هاي عد بهدست من حبيب فرزند ا گر فرمود: خداوند تو/ حبيب
سر وضعي فجيعترين با ميدانند او دين پيرو را خودشان  كه
با تو اينكه يا ميآيد درد به تو دل بيشتر كنند, جدا تنش از
كÇني? جÇدا تÇن از را اسÇماعيل فÇرزندت سÇر خودت دست
جدا تن از چنين را تو حبيب فرزند سر ا گر كرد: عرض ابراهيم
اي كه ميفرمايد خداوند ميآيد/ درد به بيشتر من دل  كنند,
حبيب پيرو را خود كه گروهي كه آمد خواهد روزي ابراهيم,
و مÇيكنند جدا تن از را او فرزند سر ميدانند محمد(ص) ما
هÇيچگونه و ميريزند بهزمين را او خون بيرحمي درنهايت
مÇن عÇذاب مستوجب كار اين با كه نميكنند اين به توجهي
اشك و آمÇد بÇهدرد دلش ابÇراهÇيم هÇنگام اين در ميشوند/
خÇداونÇد كÇه است رسيده هنگام اين در كرد گريه و ريخت
نشست تو دل در كه دردي و تو آزردهخاطري اين ما فرمود:
بÇراي اجÇرت با ريختي ما حبيب فرزند بهخاطر كه اشكي و
مقام و ميكنيم معاوضه بودي, كشته را او ا گر خودت, فرزند

ميدهيم/ قرار تو براي رفيعي
بود/ حسين فرمود خداوند كه همانطور عظيم قرباني اين
لبيك را او دعوت و كردند حركت مكه از حسين با كه  كساني
كÇردند, هÇمراهÇي را او كÇربال زمين تا تكبيرگويان و  گفتند
اينكه بهدليل چرا? دادند/ انجام آنها را واقعي حج درحقيقت

با كه آنهايي ولي كردند طواف را گل خانه ماندند كه آنهايي
خÇانه طواف شدند, شهيد عاشورا در و رفتند كربال به حسين
بود خدا خانه علي بن حسين دل هنگام آن در چون كردند/ دل
مÇحل علي بن حسين قلب اهللا/ بيت اÆXمن قلب ميفرمايد:  كه
و بود او قلب در خدا و بود وقت ولي حسين چون بود خدا
آنÇها پس كÇردند را حسين قلب يعني خدا خانه طواف اينها

كردند/ را خدا خانه طواف Hواقع
دل در اهللا لقا¾ شوق كه حسين حقيقي ياران بدينترتيب
كه بهجايي رسيدند اينكه تا دادند ادامه خودشان راه به داشتند
در سايه به سايه , حر لشكر رسيد/ آنها نزديك هم حر لشكر
در را ادب نÇهايت رÇح ميكرد/ حركت علي بن حسين  كنار
نÇا گÇاه ولي مÇيكرد ابÇراز علي بن حسين به نسبت راه طول
جÇلوي از كÇه كÇندي نÇصير بÇن مÇالك بÇهنام آمÇد قÇاصدي

حر به را خودش و نكرد سالم ايشان به ولي شد رد حسين(ع)
كه ديد خواند/ و كرد باز را كاغذ او داد/ حر به را پيام و رساند
كه كجا هر در كن سعي را علي بن حسين كه آمده او براي پيام
باشد زميني در حتيالمقدور كه كن سعي و كني متوقف هست
مÇحاصره را او آب/ به دسترسي امكان بدون و آبادي بدون

حر كن/ جلوگيري شده كه طريقي هر به حركتش از و  كرده
كÇه كÇرد عÇرض تواضÇع درنهايت و حضرت بهحضور آمد
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را شما كه كردهاند امر و آورده پيغام من براي معذور, المأمور
آبÇادي بÇه دسÇترسي بدون و آباداني و بيآب سرزميني در
من ميداني كه تو فرمودند: حضرت كنم/ محاصره و متوقف
من ميكردم/ تحمل را همهچيز بودم خودم ا گر من نيستم, تنها
هست, هÇمراهÇم زن هسÇتم, خÇانوادهام با هستم, بيتم اهل با
دارنÇد/ بÇهخورا ك نياز اينها هستند/ همراهم خردسال اطفال
يا قادسيه مانند ديگر آباديهاي از يكي به الاقل ما كه بگذاريد
اجÇازه هيچوجه به نه, گفت: حر كنيم/ حركت ديگري جاي

برداريد/ قدم از قدمي شما بگذارم ندارم
كÇه بÇرو فرمودند: و شدند ر متغي هنگام اين در حضرت
نميتوانم كه كنم چه كرد: عرض حر بنشيند/ بهعزايت مادرت
فÇاطمه عÇلي بÇن حسÇين مÇادر چÇون بÇياورم; را مادرتان نام
شدند ه متوج و كردند سÆال را زمين نام حضرت بود/ زهرا(ع)
است, كربوبال محل اينجا كه فرمودند كربالست/ آن نام  كه
مÇحلي اينجا ماست, شهادت محل اينجا ماست, عروج محل
كÇه فÇرمودند دسÇتور پس ميپيونديم/ بهمحبوب ما كه است
قبل كه فرمودند البته بزنند/ را خيمه و بگذارند بهزمين را بارها
بشود كنده خندق خيمهها, پشت در شود زده خيمهها اينكه از
آنكÇه بهدليل چرا? شود/ ريخته خاشا ك و خار آن داخل و
غÇيرتي بسÇيار عÇلي بن حسين كردم عرض كه همانطوري

نÇاهنگام يÇا و شب مبادا كه ميكردند را احتياط اين و بودند
كنار در شود/ بيت اهل خيام وارد و كند حمله پشت از دشمن
اجÇتماعات زدنÇد/ اجÇتماعات بÇراي را بÇزرگي چادر هم آن
اين طول در لشكر/ شدن جمع و جماعت نماز اقامه و جنگي
هاي دÇع بÇود/ زيÇاد هÇم حسÇين يÇاران ذهÇاب و ايÇاب مدت
تÇرك را حسÇين هاي دÇع مÇيآمدند/ هÇم هاي دÇع و ميرفتند
را ايÇن يÇعني مÇيشدند/ اضÇافه حسين به هاي عد و ميكردند
حÇضرت مÇدت ايÇن درضÇمن كÇه كÇنم عÇرض مÇÇيخواهÇم
بÇراي فÇرمودند/ صÇادر كÇارها تÇمام بÇراي را الزم دستورات
ل محو او به و كردند تعيين را خودش خاص مأموريت هركس
لشكÇريان روز چÇند ايÇن طول در تاسوعا/ عصر تا فرمودند
اطراف آباديهاي در و ميشدند اضافه بهدشمن Hب مرت مختلف
كÇه لشكÇري آخرين تاسوعا روز عصر در مييافتند/ اسكان
حسين كه زماني قرمز/ پرچم با بود شمر شد, كربال زمين وارد
من قاتل فرمود: فرمود/ استرجاع ديد, را قرمز پرچم علي بن
حÇامل ,HمنÇض بÇود, لشكريان از يكي فرمانده كه شمر آمد/
اين شهامت و نيستي قادر ا گر كه عمرسعد براي بود هم پيامي
وا گذار ديگري به را قوا كل فرماندهي كني, جنگ كه نداري را
كمانش تير خواست/ كمان و تير و زد صدا را غالمش او  كن/
شاهد شما كه گفت و خود لشكريان به كرد رو و آوردند را
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كÇه كسÇي اوليÇن كÇه بدهيد شهادت يزيد حضور در و باشيد
حضرت خيام بهطرف تيري و بودم/ من كرد شروع را جنگ
حسين/ امام حضور برد را پيام هم شمر طرفي از كرد/ پرتاب
جنگ كه دارم دستور و آمدهام من كه گفت و شد شرفياب او
هنوز من كه فرمودند حضرت كنم/ شروع فرصت لين او در را
كÇارهاي هÇنوز نÇدادهام, خودم بيت اهل براي كاملي ترتيب
كني موافقت كه ا گر و بدهم انجام را آنها بايد كه دارم الزمي
شÇما ا گر نه, گفت: شمر شود/ شروع جنگ ديگر روز چند
شروع را جنگ شبانه نكنيد, را امر اين قبول صبح فردا براي
و سخت بسيار شرايط و حالت يك در حضرت كرد/ خواهيم
قبول كه اين جز نداشتند چارهاي كه بودند گرفته قرار نا گواري

خوب/ بسيار فرمودند: لذا  كنند/
اقامه از پس كردند/ اقامه را عشا و مغرب نماز حضرت
كردند/ ايراد بودند خيمه در كه يارانشان براي خطابهاي نماز
بÇراي هÇمه شدهاند, جمع سرزمين اين در كه اينها كه  گفتند
را خودتان شما و ندارند كاري شما با و منآمدهاند جان  گرفتن
و نÇيفكنيد بÇهخطر را خÇودتان جÇان و نÇيندازيÇد بهزحÇمت
از را خÇود بÇيعت مÇن فرمود: (ع) حسين برويد/ و برخيزيد
همانطور برود/ ميخواهد كه هركس برداشتم/ شما همة  گردن
آنها, از هريك رفتن هنگام البته كه رفتند/ هاي عد ميدانيد  كه

آنها تا بودند انداخته پايين را سرشان و ايستاده در دم حضرت
و كردند خداحافظي هاي عد بكشد/ خجالت كسي كه نبينند را
دست هاي دÇع رفÇتند/ و نكÇردند خÇداحÇافظي هاي عد رفتند/
رفÇتند/ نÇبوسيده, دست هاي عد رفتند/ و بوسيدند را حضرت
مÇيرفتند كÇه آنÇها از هÇريك ولي نÇفرمودند/ هيچ حضرت
آنها چون ميشد, وارد مبارك قلب به كه داشت تيري حالت
بهخاطر آنها ميرفتند/ و ميگذاشتند تنها را امكان عالم قلب
دادن كه خويش ايماني بيعت به آنها ميرفتند, دنيايي جيفه
دو رفÇتند, كÇه همه نكردند/ وفا بود, خدا راه در مال و جان
حضرت ماندند/ باقي بيت اهل ديگري و صحابه يكي  گروه
كنيد حفظ را خودتان جان هم شما كه كردند توصيه هم بهآنها
بÇا فÇردا دارند/ كار من با ندارد/ كاري شما با كسي برويد/ و
خÇانواده و خانه نزد هم شما ميشود, تمام معركه من  كشتن
و رشÇيد برادر علي بن عباس هنگام اين در برويد/ خودتان
زيادي دقايق افتاد/ ايشان پاي به (ع) علي بن حسين بزرگوار
حضرت برنخاست/ زمين از گريست/ حسين پاهاي روي در
عباس فرمودند: و كردند بلند زمين از و گرفتند را او شانههاي
و برداشتم تو گردن از را بيعتم كه من ميكني? گريه چرا جان
او بÇرو/ ميخواهÇي كه كجا بههر كه گفتم و كردم آزاد را تو
كÇه مÇيسوزد هÇمين از جگرم و است همين من درد  گفت:
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بيعتتان شما ا گر بردارد/ من گردن از را بيعتش مواليم, برادرم,
در بياورم? رو كي به بروم? كجا به من برداريد من گردن از را
بدهم? چه را مرتضي علي جواب خدا رسول جواب حشر روز
بدن قطعات و كنند قطعهقطعه مرا بار هزار ا گر كه قسم خدا به
بيايم بهدنيا Gمجدد و بدهند بهباد را آن خا ك و بسوزانند را من
ميجنگم/ تو ركاب در باز و برنميدارم تو دامن از دست باز
حسÇين بÇه نسÇبت را خودشان وفاداري بيت اهل چنين اين

كردند/ اعالم
از حÇضرمي بشير بن محمد بودند/ هم صحابه مقابل در
جÇنگ در فÇرزندت كÇه آوردنÇد پÇيام او بÇراي بÇود صحابه
چÇيزي و نÇروي او آزادي بÇراي ا گÇر و شده اسير طبرستان
وقعي نداد, جوابي او كشت/ خواهند ترا فرزند نكني پرداخت
كه كردند عرض و حضرت حضور رفتند مسأله/ اين بر ننهاد
بÇهحضور كÇردند, احÇضار را او حضرت است/ مطلبي چنين
او به پول مقداري و هدايا زيادي مقدار حضرت آمد/ حضرت
تÇو گÇردن از را بÇيعتم مÇن بشير فرمودند: و كردند مرحمت
و كÇن آزاد را فÇرزندت راحت خÇيال بÇا و بÇرو تو برداشتم/
بهچهره نگاهي بشير برس/ فرزندت و زن و خودت بهزندگي
و زن جÇان, حسÇين گÇفت: و كرد حسين آسماني سيماي و
و فرزندم بهخاطر بگذارم, تنها را تو من تو, فداي به فرزندم

حسين كه بپرسم كاروانها از بگيرم, كاروانها از را تو سراغ بعد
هرگز بگذارم/ تنها را تو لحظهاي كه كال و حاشا كجاست? من
كه زماني تا باشم, داشته نفس كه زماني تا شد نخواهم جدا تو از
اين در فرمودند/ دعا او به حضرت باشد/ من رگهاي در خون
ماندند ماندنيها ماندند/ بودند, ايمان خالصه كه آنهايي هنگام
خÇويش ايÇماني بيعت به د متعه كه آنهايي رفتند/ رفتنيها و
مÇيكردند, او لقÇا¾ بÇهدليل را خÇدا عبادت كه آنهايي بودند,
دو بين در حضرت هنگام اين در ماندند/ آزادگان و عاشقان
اÆXمن Ôلبق كه دادند نشان را آنها مقامات خود لوي و انگشت

است/ رحمان خداوند انگشت دو بين مÆمن قلب -1

مقامات حضرت انگشت دو بين در اينها الرaن1/ صبعي ا �ب
بÇود, حÇق لقÇاي جÇنت كÇه بهشت مرتبه آن در را خودشان
كردند/ پيدا جنگ براي ديگري وجد و شوق و شور لذا ديدند/
بيت اهل آمد/ پيش بيت اهل و اصحاب بين بحث اينجا در
ميكردند ادب صحابه برويم/ بهميدان بايد ما ل او كه ميگفتند
شÇما از بÇايد داريÇم, بÇدن در جان ما تا خير, كه ميگفتند و
عÇاشورا صÇبح اينكه تا داشت ادامه بحث اين كنيم/ حفاظت
ل او كÇه شÇد گرفته اين بر تصميم باالخره عاشورا صبح شد/

بروند/ صحابه
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م دو نفر بلكه و دشمن لشكر امرا¾ از كه حر طرف آن از
نميدانست بود گرفته قرار روحي سخت بسيار شرايط در بود,
او يÇاران و فرزندان و حسين بهروي نميتوانست بكند, چه

ÖمÔديكÖي اب تÔلÖقÔوا ال× امر كه ميكرد حكم او به عقل بكشد/ شمشير

نياندازيد/ بههال كت خويش دست به را خودتان :195 آية بقره, سورة -1

جيفة برو/ و كن شتاب ميگفت عشق ولي بشنو را 1 ¹كÔل Ö ÒØxال Ò� ا
را خÇود تصميم پس بود/ خلجاني دلش در كن/ ترك را دنيا
و باشهامت بسيار چون آمد, جلو شد, جدا لشكرش از  گرفت/
بÇه بهتنهايي دارد قصد كه كردند فكر لشكريانش بود/ غيور
قدم چند هر ولي بكشد/ را حسين لشكريان و كند اقدام جنگ
در نا گهان ميرفت/ لرزانتر و آهستهتر ميرفت, جلوتر  كه
از پÇر را آنها درآورد/ پاي از را چكمهها شد, متوقف محلي
بÇهزمين, را دسÇتها انÇداخت/ به گردن و كرد سنگ و خا ك
و آمÇد حسين خيمه در به تا كرد حركت زمين, به را زانوها
العÇفو/ العÇفو, العÇفو, كÇرد: عÇرض اشكريزان خواست/ امان
دارم شرم من كه كرد عرض كيستي? تو فرمود: علي بن حسين
ديدند آمدند; خيمه بهجلو حضرت آورم/ بهزبان را خود نام
داري? چكار ما با بيا/ خيمه داخل به كه فرمودند است/ حر  كه
عÇرض همينجا دهيد اجازه نميآيم/ خيمه بهداخل نه  گفت:

خيمه بهداخل كه نگرانم من گفت: چرا? فرمود: حضرت  كنم/
بودم كسي اولين من ببيند/ مرا شما طفالن از يكي و بيايم شما
طفالن چشمان در كه دارم شرم بستم/ شما بهروي را آب  كه
توبه فقط بيايم خيمه داخل به نيستم حاضر من كنم/ نگاه شما
لين او من كه بفرماييد اجازه بپذيريد/ مرا بيعت بپذيريد/ را من
حÇضرت مÇيدهم/ شÇما راه در را جانم و مالم كه باشم  كسي
حÇقش در و كردند ايماني بيعت او با و پذيرفتند را توبهاش
اجÇازه او بÇه حÇضرت خÇواست, جنگيدن اذن فرمودند/ دعا
جنگيد چنان آن جنگيد, شجاعانه Hانصاف و كرد حركت دادند/
ولي كرد/ واصل ر ك د به را نفر چندين اول حمله همان در  كه
او, قدرت كنند/ مقابله او با نميتوانند كه ديدند لشكريان نا گاه
هم بدني زاÄد نيروي او به ايمان نيروي است/ ديگري قدرت
اعضا¾ تمام در تير كه بهطوري كردند تيرباران را او بود/ داده
اسب از نا گاه به و دهان و گوش و سر و چشم از نشست, بدنش
از هريك عاشورا روز در چون شتافتند/ او بالين به امام افتاد/
او بهبالين Hشخص حضرت ميافتاد, بهزمين اسب از كه صحابه

حر گرفتند/ دامن در را او سر و رفتند هم حر بالين به ميرفتند/
برايش جذبهاي حالت بود, آمده حسيني خيمه در به كه زماني
عÇلي بÇن حسÇين چشم از چشم نبود قادر كه بود آمده پيش
اشك و مÇيكرد عÇلي بÇن حسÇين چشÇمان بÇه نگاه بردارد/
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داشت, حسين زانوي بروي سر كه هم زمان آن در ميريخت/
و مÇيريخت اشك نÇميداشت/ بÇر حسÇين چشÇم از چشÇÇم
او بÇه نگاهي حضرت ميكرد/ نگاه حسين مبارك بهپيشاني
الحق كه فرمودند و كردند پا ك چشمانش از را اشكها و  كردند

در هستي آزاده تو الحق گذاشت/ تو بر ايي بامسم اسم تو مادر
آخرت/ و دنيا

و شدند شهيد و رفتند اصحاب يك به يك نحو, بههمين
بÇيت اهÇل كÇه نÇداد اجازه اصحاب از يك هيچ موقع آن تا
ليÇن او رسÇيد/ بيت اهل به نوبت باالخره ولي روند/ بهميدان
عÇليا كÇبر خÇواست ميدان اذن بيت اهل جوانان از كه نفري
به عجيبي شباهت عليا كبر بود/ علي بن حسين نوجوان فرزند
هروقت كه ميفرمودند علي بن حسين كه داشت ا كرم رسول
ميكنم/ زيارت را خدا رسول گويي ميافتد عليا كبر به چشمم
ميخواهم/ ميدان رفتن اذن پدرجان كه كرد عرض عليا كبر
عÇليا كÇبر ريÇختند/ اشك و نگريستند او به اندكي حضرت
از زيادي تعداد و جنگيد شجاعت با كرد/ حمله لشكر به سريع
زيÇادي عÇطش كÇرد/ غÇلبه او بÇر تشنگي ولي كشت را آنها
پدرجان كرد: عرض و آمد پدر نزد به و نياورد طاقت داشت/
حÇضرت كشت/ مÇرا تشÇنگي پÇدرجÇان العÇÇطش/ العÇÇطش,
طÇفالن مÇيدانÇي كه تو نيست, آبي ميداني كه تو فرمودند:

دست از كÇه اميدوارم كه فرمودند و ندارند, آب ما خردسال
فرمايش بازگشت/ عليا كبر شوي/ سيراب خدا رسول ت جد
به اينكه بهمحض ولي بود, داده او به تازهاي نيروي حضرت
پÇهلوي بÇه مÇحكمي نيزه با نانجيبي رسيد, دشمن لشكريان
فرياد و افتاد اسب بهروي رو به كه بهطوري زد ضربه عليا كبر
نÇباش نگÇران كÇرد/ سÇيراب مÇرا م دÇج پدرجان پدرجان زد:
و شÇد سÇيراب ش دÇج دست از نÇيست, عÇÇطشان فÇÇرزندت
اهل جوانان رسيد/ شهادت رفيع مقام به عليا كبر بدينترتيب
ماند/ حضور در حسين پرچمدار عباس تنها و رفتند همه بيت
موالي كرد: عرض و آمد حسين بهحضور نيز علي بن عباس
بن حسين زندگي طول در عباس هرگز چون من/ آقاي من,
به رفتن اذن بود/ نداده قرار مخاطب اخي, برادرجان, را علي
تو هستي, من پرچمدار تو فرمودند: حضرت خواست/ ميدان
از مÇن مÇوالي كرد: عرض بگذاري? تنها مرا ميخواهي هم
شÇدهام/ خسÇته ناجوانمرديشان از شدهام/ خسته آنها شقاوت
نÇدارم/ وقت ولي مÇقابل در را ناجوانÇمردي همه اين ل تحم
از قبل پس فرمودند: حضرت شوم/ راحت زودتر بدهيد اجازه
بتواني شايد شريعه, طرف به برو كني, جنگ و بروي آنكه
كرد/ امر اطاعت بياوري/ تشنه بچههاي براي آب مختصري
در رفت/ فرات شريعه كنار به خود اسب با و برداشت مشكي
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نا گÇاه بنوشد/ آب خواست شد, پياده اسب از كه وقتي آنجا
خدايا گفت و آمد بهيادش بيت اهل و حسين خشكيده لبهاي

ببخش/ مرا
را ا قÇس كرد مست چنان عشق شراب

را دريا سپرد دشمن به و آب نخورد
را مشكي عباس نخورد/ آب نيز او اسب مينويسند حتي
دشÇمن لشكÇريان انداخت/ راست بهدوش و كرد آب از پر
برسد عباس و حسين به ا گر آب مشك اين كه گفتند و ديدند
و كردند حمله پس ميگيرند/ تازه نيروي شوند سيراب آنها و
بالفاصله عباس كرد/ قطع را عباس راست دست تيغ با ظالمي
قطع را چپش دست ديگري ظالم داد/ چپ بردوش را مشك
از آورد/ بهدهان را مشك مبارك دندان با Gفور عباس  كرد/
هدف هم با را او سينه و مشك و دهان ديگري شخص دور
از عباس و ريخت آب مشك شد/ بيطاقت عباس داد/ قرار
زد: فرياد عباس كه بود جايي تنها اينجا افتاد/ زمين به اسب
دويÇد/ وي بÇالين بÇه سراسÇيمه حسين درياب/ مرا برادرجان
بهعهد آيا برادرجان كرد: عرض عباس بود/ دلخراشي صحنه
فرمودند حضرت هستي? راضي من از آيا كردم? وفا پيمانم و
اين در است/ راضي تو از هم خدا هستم راضي تو از من  كه
جان مرضيه ¹راضي حالت به و پارهپاره تني با عباس هنگام

داد/
هزاران هزاران ميان در تنها و يكه حسين لحظه اين در
بÇار هÇفت مÇينويسند كه گرفت قرار سعد ابن لشكريان نفر
آرامشي خيام اهل اينكه براي برميگشت بار هر و كرد حمله
تكبير برميگردم, و ميروم كه هربار من فرمود: و كنند/ پيدا
اينكه تا كشت را زيادي تعداد حمله هر در حسين ميگويم/
جان حسين فرمودند: كه كرد زيارت را بزرگوارش پدر و جد
مÇا كشت/ خواهي را اينها همه كه كني جنگ چنين اين ا گر
تو قدوم منتظر ما بستهايم/ آذين تو بهخاطر را بهشت امشب
وجود با و گرفتند را خود تصميم و برگشتند حضرت هستيم/
نÇموده معرفي را خودشان و كرده ت حج اتمام ر مكر كه اين
نا گاه كه رفتند بهجلو و كردند في معر را خودشان Gمجدد بودند
و آورده حر براي پيام ابتدا در كه كندي نصير بن مالك همان
مبارك فرق بر شمشيري پشت از بود نكرده سالم حسين به
را حÇضرت بÇرنس كÇه بود شديد ضربت آنچنان كرد/ وارد
حÇضرت سÇر از خون كرد/ اصابت مبارك سر به و شكافت
بÇر سنگي ابوالحتوف يا ابوالجنوب هنگام دراين شد/ جاري
و آمÇيخته بÇههم سÇر و پÇيشاني خÇون زد/ حÇضرت پيشاني
پا ك چشمان از را خون حضرت گرفت/ را حضرت چشمان
پس مÇيكرد/ پÇيدا افÇزايش خونريزي Hمرتب ولي ميكردند
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را چشم و سر خون خواستند و زدند باال را عربي پيراهن دامن
مÇقابل در امكÇان, عÇالم قÇلب مباركشان, قلب كه كنند پا ك
چه حرمله زد: فرياد سعد ابن نا گاه گرفت, درخشيدن خورشيد
مبارك قلب در و كرد رها را زهرآلودي تير حرمله ميبيني?
را تÇيغ كÇه كÇردند سÇعي حÇضرت گÇرفت/ جÇÇاي حÇÇضرت
تيغي ظالمي هنگام اين در شد/ بيشتر خونريزي دربياورند/
از حضرت كه بود شديد ضربت آنچنان زد/ مبارك پهلوي بر
بهحالت كربال خا ك بر سر افتاد/ زمين به سجده حالت به اسب
و وحدت حال در نهادند/ است, انساني حاالت كمال كه سجده
بÇا شان جد و پدر درحضور داشتند/ جان هنوز بودند/  كثرت
فÇرموده هÇم طÇرفي از و بÇودند رازونياز مشغول خود خداي

نيايد/ جلو كسي خيام اهل از كه بودند
در بودند/ سجده حالت در حضرت كه كشيد طول مدتي
كه بودند حيران هم سعد ابن لشكريان بود افتاده ولولهاي خيام
به و باشد زنده ا گر و است غيور بسيار حسين گفت: ملعوني
نشان عكسالعمل و كرد نخواهد ل تحم او كنيم, حمله او خيام
به وقتي كنند/ حمله خيام به كه گرفتند تصميم پس داد/ خواهد
حضرت اسبان سم و اسبان پاي سروصداي كردند, حمله خيام
بÇا حÇضرت بÇرگردانÇد/ كثرت حالت به وحدت حالت از را
پا ك بود, مباركشان چشم روي كه را خا كي و خون زحمت

و دادنÇد تكÇيه داشÇتند كÇه نÇيزهاي بر و شدند بلند و  كردند
حÇمله خÇيام بÇه دشÇمن قواي كه ديدند كردند نگاه ايستادند/
ا گÇر مÇردم بيحيا اي كه زدند فرياد ضعف حالت با ميكند/
بعد و كنيد تمام مرا كار ل او باشيد/ آزاده الاقل نيستيد مسلمان
منقلب هوا رسيد/ شمر هنگام اين در كنيد/ حمله من خيام به
حضرت سينه بهروي شمر گرفت/ وزيدن مخالف بادهاي شد,
دور به ميچرخيد/ حضرت دنبال به سراسيمه زينب نشست,
ميگشت/ عزيزش بهدنبال برادرش, بهدنبال ميگشت/ بچهها
گردن به خنجر و نشسته حضرت سينه بروي شمر ديد نا گاه
طÇاقت او شو/ دور برو, فرمودند: حضرت گذاشته/ حضرت
از چگونه ميكرد/ برادر مبارك چشمان به نگاه و نميآورد
اين در ميكند/ طي را زندگي آخر لحظات كه شود جدا برادري
كرد/ جدا تن از را مبارك سر بيرحمي درنهايت شمر هنگام
آمÇد/ سÇر بÇدون جÇنازه سÇر به دوان دوان سراسيمه, زينب
را جنازه كه داد او به نيرويي او ايمان قدرت و ولوي قدرت
اهللا رسول يا كرد: عرض و نمود رو منوره مدينه به و كرد بلند
قÇرباني هÇمان بپذير/ خليل ابراهيم آل از را قرباني قليل اين

بود/ شده داده وعده خليل ابراهيم به كه عظيمي
حسين يا حسين يا حسين يا



oالرح الرaن «Ëاهللا ب
¾االنبيا kخا ×� ع Ôالم والس Ô̧ لو والص لالZان هدانا الذي مدهللا Ò¡ا
آله ×�Çوع ÇTمد(ص) 
اèالقÇاËºاÇXصط نبينا و سيدنا ل� س Öر ÔXوا
¹مGاÇب ه توجXوا االع�× ظهورالعشق ع�× ØDس ال والطاهرين الطيب�

ا¡س�/ اèعبداهللا Îدا Ø¿دالسي و ¾الكسا اصحاب خامس ليا Ôالع

/195 آية -1

ÖمÔيك âدÖياب تÔلÖقÔوا ال× و ميفرمايد: بقره1 سورة در مجيد قرآن در
نابودي و بههال كت خود بهدست را خودتان يعني, ; ¹كÔل Ö Úxال Ò� ا
اقدام انسان كه شده نهي اسالم دين در آيه, بنابراين نيفكنيد/
حديث در شود/ خودكشي يا نفس قتل موجب كه كند امري به
اسالم در يعني, الم; Öس اال| ارÍßÈال و رÍÒÈال كه آمده هم نبوي
ديگري يا خود به زيان متضمن كه ندارد وجود حكمي هيچ
ايÇن است)/ ديگري به رساندن زيان معناي به (ضرار  گردد

است/ درآمده نيز فقهي قاعده يك بهصورت حديث
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خلدون ابن مثل خين مور بعضي فوق حديث و آيه بنابر
حسين(ع) اقدام بر مستشرقين بعضي و مشهور تاريخ صاحب
حديث و آيه و سليم عقل مخالف وي قيام كه كردهاند ايراد
كشÇته بÇيترديد قÇوا و انÇصار قلت با وي زيرا است, مذكور
Hباطن دارند, غيب بر علم كه امام خود شيعيان ما بهنظر ميشد/
(ص) پيامبر هم و خودشان هم و ميشوند كشته كه ميدانستند
حسين(ع) تولد از پس چنانكه بودند/ داده خبر را مطلب اين
ايشÇان نÇزد را نوزاد كه فرستاد را كسي رسول(ص) حضرت
و بوسيد و گفت اقامه و اذان و گرفت را او پيامبر(ص) برد/
خود است/ پيش در عظيم مصيبتي را تو كه فرمود و كرد  گريه
در ÂثÇم بود/ فرموده را مسأله اين بار چندين نيز حسين(ع)
مÇن بÇه كه هر ميفرمايند: حنفيه د محم خود برادر به نامهاي
خود شهادت خبر نيز مدينه راه ميان در ميشود/ شهيد پيوست
مÇيبينم مÇقتول را خود من فرمودند: كه دادند اصحاب به را
و GاهرÇظ مÇيگزند/ دندان به مرا سگاني كه ديدم خواب زيرا
بودند كم يارانشان چون ميشوند كشته كه ميدانستند هم Âعق
اين به اقدام چرا ميدانستند ا گر پس نداشتند/ ظاهري قدرت و
باطني پاسخ يك و ظاهري پاسخ يك سÆال اين كردند? عمل

نيستند/ جدا هم از كه دارد
قيام در Áاصو حسين كه است اين مسأله ظاهري پاسخ

و قوا اين با آيا ببيند بخواهد كه نداشت حكومت قصد خويش
راه ل او همان از دليل بههمين نه/ يا ميشود موفق تجهيزات
و فرمود استرجاع وهاني مسلم قتل خبر شنيدن از پس  كربال
اميد به كه هر گفت: و داد مراجعت اذن نيز را خود همراهان

نيست/ ميان در فتحي آمده من با پيروزي و فتح
مظلوميت و مغلوبيت اين كه ميدانست واقع در او ولي
كÇه ايÇنترتيب بÇه است/ اسالم پيروزي و فتح عين ظاهري
و مÇعاويه مÇيورزيدند/ دشÇمني اسالم دين اساس با بنياميه
به را كار و بود دين خالف كه ميكردند اجتهادي دين در يزيد
و ميشد فراموش حقيقي اسالم كمكم كه بودند رسانده جايي
با مييافت/ تحقق رفتند او منبر بر ميمونها كه پيغمبر خواب
HانيÇث و نميكرد بهمخالفت تظاهر يزيد مثل معاويه همه اين
هÇمين و كÇند بÇيعت او بÇا كه نخواست امامحسين از معاويه
نكند تقاضايي چنين حسين از كه كرد نيز يزيد به را وصيت
امÇا مÇيخواست بÇيعت حسÇين از يزيد معاويه, از پس ولي
هيچگاه حسيني همچون فرمود, خود حسين(ع) كه همانطور
كÇه بÇود ايÇن بكÇند/ نÇميتوانست بÇيعت يÇزيدي همچون با
حقيقي اسالم دوباره خويش شهادت با تا كرد قيام حسين(ع)
اسالم كه شوند ه متوج مردم و شود زنده بوده حسيني اسالم  كه
چنگال از را اسالم خويش شهادت با او ميباشد/ باطل يزيدي
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بنياميه حكومت Áاصو دليل همين به آورد; بيرون بنياميه
نبود عقل خالف حسين قيام پس نكشيد/ طول بيش سال نود
محمدي دين و گرديد مبين دين احيا¾ باعث وي شهادت و
Ö Òn د م ÔT Ôدين كان ان فرمود: كه گرفت قرار خود مسير در دوباره
كشتهشدن به جز د محم دين ا گر ذي�; Ôخ يوف Ôس قت�يا ب الا Öمقت Öسي
خÇود بÇه مÇرا شÇمشيرها اي پس نÇميافÇتد راست راه به من

بگيريد/
صحيفه وقتي كه است قرار بدين ه قضي باطني نظر از اما
امÇام بÇرخÇالف شÇد, گشÇوده امÇامحسين(ع) نÇام به مختومه
شÇهادت و قÇيام به مأمور او بود, حلم به مأمور كه حسن(ع)
وقتي اوليا و انبيا¾ از هريك براي كه رسيده اخبار در  گرديد/
آن مطابق بايد كه است طوماري شد, تفويض آنها به الهي امر
وظايف آن در كه ه(ع) صحيفةفاطمي از مراد عملكنند/ طومار
ايÇن عÇرفاني, لحÇاظ از البÇته است/ همين بود, مكتوب ه مÄا
بزرگواران آن قلب در كه است ولوي حقيقت همان طومار,
اين ميكند/ پيدا نمايش و ميشود ظاهر امر تفويض از پس
و Çيف بيالسÇن رسÇيد كÇه پÇيامبر(ص) بÇه مÇختومه صÇÇحيفه
جاي در و يف الس Û� ن انا فرمود: جايي در كه گرديد حم¹ نبيالر
ن×ا كÖل س Öرا م×ا و فرمود: وي حق در خداوند و /¹a الر Û� ن انا ديگر:

مÇردم بÇراي رحÇمتي آنكÇه براي جز را تو نفرستاديم و :107 آية انبيا¾, سورة -1
باشي/ جهان

و مÇيزد شمشير نبوي جنبه به محمد(ص) 1/ Ò â� ÒXع×اÖلل ¹ Ò Öa ر × الا
للعالمين رحم¹ ولوي, جنبه به ولي كرد مسلمان را زياد عدهاي
رشÇادت و شÇجاعت بÇه كÇه بود علي(ع) پيامبر شمشير بود/
شÇمشير بÇزرگوار آن ا گÇر البته بود/ شده عرب قبايل شهرة
هرز علفهاي و شاخهها يعني ميكرد وجين بهاصطالح ميزد,
تا ميبرد بين از بود, ثمردادن و گياه رشد مخل كه را بيفايده

دهد/ ايماني محصول و شود اصالح اسالم شجره
سيف شد/ جدا هم از رحمت و سيف رسيد كه علي(ع) به
صورت بسياري فتوحات آنان زمان در لذا برداشتند/ خلفا را
آنÇان كÇه داشت ه وجÇت و بÇود مواظب علي(ع) ولي  گرفت
كÇه بÇود كÇوهي هÇمان عÇلي(ع) ايام اين در نشوند/ منحرف

ايÇران لشكÇريان و مسÇلمين مÇيان عÇمر خالفت زمان در كه نهاوند جنگ در -2
حÇضرت وقت آن در بÇودند/ خوردن شكست حال در مسلمين گرفت, صورت
بÇود, حاضر منبر باالي بر نيز عمر و داشتند حضور مدينه مسجد در كه علي(ع)
بÇايد چه كه پرسيد عمر ساختند/ مطلع را عمر و شدند قضيه از واقف دل بهديدة
ساريها�Çبل روند(يا كوه بهسمت لشكريان كه كن فرياد فرمودند: حضرت  كرد,
اسÇالم لشكÇر بÇه را صÇدا ايÇن مÇلكوتي بÇهقوه وعلي(ع) كرد فرياد عمر ا�بل)/
نسبتميدهند/ بهعمر را اينكرامت اهلتسنن شدند/البته پيروز مسلمين رساندو

كرد/2 طنينانداز و منعكس فتحايران بههنگام را عمر صداي
و اهللا اهل و شد كل رحمت مجالي علي(ع) پيامبر, از پس اما
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همين مشمول را كميل و ابوذر و سلمان مثل كساني مÆمنين,
گرديد/ سلوك اهل سالسل سرچشمه و ربود و كرد رحمت

آن ظهور شد, باز امامحسن بهنام وقتي مختومه صحيفه
حسن(ع) گرديد/ صبر و حلم حسن(ع) امام در كليه, رحمت
بÇاشد/ كÇامل صلح اينكه به بود مأمور گشود, را طومار وقتي
حق در معاويه از را ناسزايي هرگونه و نشست خانه در پس

ولي نگشود/ لب و كرد سكوت و شنيد خود و بزرگوار پدر
است نقل بود/ تلختر دفعي كشتن هزاران از تدريجي صبر اين
رياضت براي رسيد/ ارث دينار دويست بسطامي بايزيد به  كه
او از نفسش روزي ميانداخت/ دريا به دينار يك روزي نفس
او بÇه بÇايزيد شوم/ راحت كه بريز يكجا را همه كه خواست

بار/ يك نه بكÔشم, را تو بار دويست ميخواهم كه  گفت
طرف به ميفرمايد كه ديد درخواب را پيامبر حسين(ع)

/Âقتي يرا ك Öنا ¾شا اهللا نَّ اف �العراق ا ج ÔخرÔا -1

از پس او بÇبيند1/ كشÇته تÇرا ميخواهÇد خداوند كه رو عراق
بهنهايت عشقش و شد محبوب مجذوب Âكام رÅيا اين ديدن
كشيد/ بهدوش را امانت بار پس شد/ عشق اعالي ظهور رسيد/
و عشÇق بÇه حسÇين و كشÇيد را بار اين خويش بهحلم حسن
طÇاقت زمÇين و آسمانها كه است امانتي همان اين ضشهادت/ Öر Öاال و ات Çم×و× السَّ Ò�Çع ¹انÇ×م  Öاال نا Öض رÇع نا ا آمده: احزاب شريفة سورة 72 آية در -1

را امانت اين ما ; ÁوÔه ج HومÔلظ ك×ان نَّه ا Ôان نÖس×  Öاال له×ا Ò Òa و ا × Öy م نÖقف Öشا و ا × ÒyÖل م Ö ÒJ Öنا Ò Ö� باف ب×ال ß Öا� و
ترسيدند و زدند سرباز آن حمل از آنها كرديم; عرضه كوهها و زمين و آسمانها بر

بود/ نادان و ستمكار بسيار او كه كرد قبول را آن انسان و

البÇته كÇرد/1 انسÇان ولي نكÇردند قبول و نداشتند آنرا ل تحم
حسين/ مثل كسي كامل, انسان

بيت3/ ,184 غزل غني, قاسم و قزويني مة عال تصحيح به 2-ديوانغزلياتحافظ,

كشÇيد نتوانست امانت بار آسمان
زدنÇد2 ديوانه من نام به فال قرعه
وديعه بهصورت انسان به كه است چيزي امانت از مراد
سالم و صحيح بخواهد, را آن صاحبش هرگاه تا شده سپرده
بسپارد وديعه به را آن ميخواست خداوند كه امانتي برگرداند/
كه مينمود مشكل نگهداريش و حفظ و بود گرانبها بهقدري
و كنند قبول را آن نشدند حاضر فرشتگان حتي موجودي هيچ
انسان ولي بدارد معذورشان كه كردند زاري الهي بهدرگاه همه
نظر از آنها لين او ولي زماني نظر از الهي مخلوق آخرين  كه
اين پذيرفت/ بود, همو آفرينش همه غايت و بود مقام و شأن
بÇاشد, واليت كÇه است انسانيت حقيقت لطيفه همان امانت
لذا داشت, را لطÇيفهاي چنين قبول اهليت انسان باشد/ عشق
او حقيقت و انسان انسانيت سپرد/ او به را گوهر آن خداوند
ديگÇر چÇون HمÇجس نيز او وگرنه است امانت قبول بههمين
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انسÇان, است/ آنها از ضعيفتر جهات بعضي از و حيوانات
رسÇيده عشق مقام به كه انساني البته است/ الهي امانت امين
ميآورد? عاشق سر بر باليي چنين كه چيست عشق اما باشد/
آن به فارسي در كه است عشقه ريشة از لغت در عشق

آيÇه در كÇه آنجا است/ شده استفاده حب كلمه ولي نيامده عشق كلمة درقرآن -1
ايمان كه كساني يعني, بقره,165) (سوره هلل Hب Ôح د شا آمنÔوا نâذيال و ميفرمايد: شريفه

است/ عشق شديد حب از مراد دارند, خدا به نسبت شديدي حب آوردهاند

و گÇياه دور ÁعموÇم كÇه است گÇياهي عشقه1 گويند/ پيچك
و مÇيرود بÇاال آن از و مÇيپيچد ديگÇر درخÇتي HصوصÇÇخ
ميگيرد را شيرهاش گياه, ريشه از و ميشود آن جز¾ بهتدريج
عÇمل عشقه مانند آدمي جان در عشق كند/ خشك را آن تا
خويش, مجازي وجود از را او بهتدريج كه نحو اين به ميكند/
زنÇده خÇود بÇه و مÇيكند خالي ارادهاش, و اختيار و عقل از
كÇه نÇدارد اخÇتياري و عÇقل خÇود از عÇاشق پس ميگرداند/

كند/ مصلحتجويي و دورانديشي
دوست افكÇنده گÇÇردنم در رشÇÇتهاي

اوست خÇاطرخÇواه كه هرجا ميكشد
ولي است عÇقل مÇقام در , ¹كÔلÇ Ö ÒØxال Ò� ا ÖمÔكâديÖي اب تÔلÖقÔوا ال× و حكم
ر تصو سابق حكماي اينكه الهي/ جنون به است مجنون Öعاشق
آنها اما نبود بيجهت است جنون مقوله از عشق كه ميكردند

جسÇماني عشÇقي هÇر كه بود اين نبودند ه متوج كه را چيزي
نميباشد/ مزاج در فساد يا دماغ در اختالل حاصل لذا و نيست
از تر همÇم چÇيز هÇيچ عÇاشق براي است/ الهي حقيقي, عشق

ميآيد/ بدست مرگ به كه وصالي نيست/ وصال

/3945 بيت ل, او دفتر 1-مثنويمعنوي,

هواست و عشق اجل سوي مرا چون
مÇÇراست1 بÇÇايديكم تÇÇÔلÖقوا ال نÇÇهي
ايÇنرو از مÇيدانÇد, مÇحبوب از بÇÔعد در را حÇقيقي تهلكه او
گرديد, كامل وصال مهياي كه خوردن ضربت از پس علي(ع)
شدم/ رستگار كه كعبه خداي به قسم ; ¹ب Öع الك رب و Ôت ÖزÔف فرمود:

تهلÇÔكهست چشمش پيش آنكهمردن
دست بÇÇه او بگÇÇيرد وا ÔقÖلÇÇÔت ال امÇÇر

ا ÒÎÔÈ ÖرÇع ¹َّن ج و ÖمÔكب ر Öن م ̧ رفÖغم ×� ا عÔوا ار س× و ميفرمايد: (133 عمران, درقرآن(آل -2
رسيدن و خويش پروردگار آمرزش براي بشتابيد ; Ò âتَّق� ÔمÖلل Öت اÔعدَّ Ôض Öر Öاال و Ôات م×و× السَّ
آمÇاده پÇرهيزگاران بÇراي و است زمÇين و آسÇمانها همة پهنايش كه بهشت آن به

 كردهاند/
03435 Ç 6 ابيات سوم, دفتر 3-همان,

بÇاب فÇتح شد او پيش مردن آنكه و
خÇطاب3 در را مÇرو آيÇÇد عوا2 ارÇÇس
عÇقل نÇيست, كÇارگر كه عقلي هم, عشق جنون در البته
عقل و جزÄي عقل است: دوگونه عقل Áاصو است/ دورانديش
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است, مÇعاش عقل است, دورانديش عقل جزÄي, عقل  كلي/
و معاش تنظيم و ترتيب براي كه است مصلحتانديشي عقل
وجÇود در آن مصلحت و ميافتد كار به دنيوي زندگي تدبير
مقهور و كند نفس همراهي عقل اين ا گر اما است/ همين انسان
مييابد را اماره نفس شيطنت و ارگي ام حالت همان گردد, آن

كه است ريسماني معناي به كه است قال ع يا عقيله ريشه از لغت در عقل كلمه -1
بندند/ بدان را شتر

او دنياي در گرفتاري مايه و انسان (عقيله)1 بند پاي آنگاه و
ميشود/

/1552 بيت دوم, دفتر 2-همان,

شÇد نÇفس او نÇفس, مغلوب كو عقل
شÇد2 نÇحس شÇد, حل Ôز مات مشتري
تعبير ششم(ع) امام از مروي حديث در نفس مغلوب عقل از
شÇبيه آن فرمودهاند و شده نيرنگ و شيطنت يعني به"نكرا"
كÇه عÇقلي و آن مÇيان و است مÇعاويه عÇÇقل است, بÇÇهعقل

نان/ ßا� به ب سÔتÖنوا ك ×a الر به دبÔع ما ÔقلعÖل ا :3 حديث جهل, و عقل كتاب كافي, 3-اصول

فÇرق آيÇد3 بهدست بهشت و شود پرستش خدا بهواسطهاش
كه است رحماني عقل است, معاد عقل كلي, عقل اما نهادهاند/
عقل نيست, راهي آن به را اماره نفس است/ يزدان بخشش

معاويه/ عقل نه است ولوي

/1965 بيت چهارم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 1-مثنويمعنوي,

بÇود يÇزدان بÇÇخشش ديگÇÇر عÇÇقل
بÇÇود1 جÇÇان مÇÇيان در آن چشÇÇÇمه
همان هم دين حكم كند, حكم هرچه به كه است عقل همين
ديÇن و آن ميان و Ìع) Ú¿ال به مك ح ÔلÖق الع به مك ح ما كل ) است
Ôف رÖعÔي لبالق | Õنور Ôقل ع ÖÇل ا فرمودهاند: دربارهاش و است مالزمه

حق آن با كه است قلب در نوري عقل يعني, والباطل; ق Ò¡ا به
ميشود/ شناخته باطل و

بÇود, جÇهول الهÇي امÇانت پÇذيرفتن در انسان ا گر پس
عÇقل نÇه است مصلحتنگر و معاش عقل به مربوط جهلش
ايÇن از الهي عشق راه در كسي ا گر و آخرتانديش/ و معاد

است/ مذموم ديوانة او نشود جاهل عقل,

/2333 بيت دوم, دفتر 2-همان,

شÇدن بÇايد هÇمي جÇاهل خÇرد زيÇن
زدن2 بÇÇايد ديÇÇÇÇوانگÇÇÇي در دست
و حسÇن خداوند كه كرد قبول را امانت آن وقتي انسان
الهي امين و شد عاشق انسان و داد نشان او به را خويش جمال
"عÇاشقان گويد: حافظ كه هستند الهي امناي عاشقان  گرديد/

/2 بيت ,213 غزل 3-ديوانغزلياتحافظ,

را خويش جمال و حسن او ا گر باشند3/" امانت ارباب زمرة
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تدبير و عقل خالف و نميشد عاشق انسان كه بود نداده نشان
مشكلي اين به امانتي قبول و نميكرد رفتار مصلحتانديشي و

نمينمود/

/1 بيت ,152 غزل 1-همان,

زد دم زتÇجلي عشÇقت پÇرتو ازل در
زد1 عالم همه به آتش و شد پيدا عشق
اين قبول از حق حضرت به قربشان همة با نيز فرشتگان حتي
دليل بههمين و نداشتند عشق استعداد چون كردند, ابا امانت
و قرب مراتب در معراج در بود ب مقر ملك اينكه با جبرÄيل
كه شد متوقف درجايي و كند پيامبر همراهي نتوانست حضور
در الرحÇمه عÇليه حافظ اينرو از بود, عشق و عقل ميان مرز

گويد: قبل بيت ادامه

/2 بيت ,152 غزل 2-همان,

نداشت عشق ملك ديد رخش كرد جلوهاي
زد2 آدم بÇر و غيرت اين از شد آتش عين
و ظلوم عشق, مقام يافتن اهليت و امانت اين قبول با انسان
HومÔلÇظ انÇ×ك نَّه ا ميفرمايد: شريفه آيه در چنانكه بود, جهول

/133 آية عمران, آل سورة -3

خود دنيوي عافيت و زندگي بر ظلم چون بود ظلوم /3ÁوÔه ج
اليق تا ميباخت عشق قمار در را چيز همه بايد او اينك  كرد/

است مبالغه صيغة عربي زبان در ظلوم ميگرديد/ عاشق عنوان
ستم شيرين جان بر بايد او ستمكار/ بسيار ظالم, بسيار يعني
نكرد/ رحم خود عزيزان و خود جان بر هم حسين چنانكه  كند
نيز جهول نهاد/ كنار را تدبير و عقل چون بود/ هم جهول اما
و دورانديش عقل چون بود جاهل بسيار او است/ مبالغه صيغة
با بلكه و عقل با را عشق كه چرا نهاد/ يكسو به را محاسبه گر
ديÇوانگÇي دو و هÇفتاد آن انÇدر "و است/ بيگانگي عالم دو
قول به است/ عشق مقام اقتضاي جهل و ظلم اين اما است"/

موالنا:
فÇÇضول را انسÇÇان عشÇÇق فÇÇضل  كÇÇرد

جÇهول و است ظÇلوم جويي فزون زين
شكÇار مشكÇل انÇÇدرين و است جÇÇاهل

كÇÇنار در شÇÇيري خÇÇرگوش, مÇÇÇيكشد
را شÇÇير كشÇÇيدي انÇÇدر كÇÇÇÇنار  كÇÇÇÇي

را شÇÇير ديÇÇدي و بÇÇÇÇدانسÇÇÇتي  گÇÇÇÇر
Çود خ جÇان بÇر و خÇود بر او است ظالم

مÇÇيبرد گÇÇو عÇÇدلها كÇÇز بÇÇين ظÇÇÇلم
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/4673 Ç 7 ابيات سوم, دفتر 1-همان,

اوسÇÇÇÇتاد را مÇÇÇÇÇرعلمها او جÇÇÇÇÇÇÇÇهل
رشÇÇاد1 شÇÇÇد را مÇÇÇÇرعدلها او ظÇÇÇÇلم
مÇانند الهÇي امÇانت قÇبول در كوچك, جثه اين با انسان
پروانه چون و ميكشد كنار در را شيري كه ميماند خرگوشي

شود/ شهيد و كشته ميسوزاندتا را نفس و تن پروبال
و دادن گواهي كردن, مشاهده معاني به لغت در شهادت
خدا راه در كه است كسي شهيد است/ خدا راه در شدن  كشته
به يعني گرديده, حق شاهد مرگ از پس و است شده  كشته
شهيد شهيد, است/ رسيده حق قلبي رÅيت يعني بصيرت مقام
همان ميبيند; را خدا دل چشم به است/ حق شاهد چون است
كه فرمود بر) ح) يهودي عالم به پاسخ در علي(ع) كه رÅيتي

/6 حديث الرÅيه, ابطال في باب توحيد, كتاب كافي, 2-اصول

به هم خدا راه در جهاد نميكنم2/ عبادت را ناديده پروردگار

چÇون فÇرستاد/ جÇنگ بÇه را هاي دÇع پÇيامبر(ص) كÇه است نÇقل عÇÇلي(ع) از -3
آنها بر ا كبر جهاد و دادند انجام را اصغر جهاد كه قومي به مرحبا فرمود: بازگشتند,
ايÇن نÇفس/ جÇهاد فÇرمود: چيست? ا كبر جهاد اهللا رسول يا شد سÆال ماند/ باقي
فÇرمود: پÇيامبر ديگÇري حÇديث در است/ شÇده نقل نيز ديگري طرق به حديث

بجنگد/ خود دوپهلوي بين نفس با كه است كسي جهاد جهاد, باالترين
ابÇيÇات ل, او دفÇتÇر سÇبحÇاني, توفيÇق اهتمام به مولوي(مثنويمعنوي, اينباره در
Ñ

جهاد اصغر, جهاد ا كبر3/ جهاد و اصغر جهاد است: گونه دو

Ø

ميفرمايد: (1378 Ç 9
انÇدرون در بÇتر زو خÇصمي مÇÇاند بÇرون خÇصم مÇا كشÇتيم شÇهان اي
نÇيست خÇرگوش سخره باطن شير نÇيست هوش و عقل كار اين  كشتن

ظÇاهري, جهاد در باطني/ جهاد ا كبر, جهاد و است ظاهري
بهدست را شيرين جان و ميكند مقاتله دين دشمنان با شخص
و ديدن كه شهادت از مقصود و ميدهد خدا راه در دشمنان
باطني جهاد در ولي ميگردد/ حاصل است, دوست مشاهده
قÇوايش و اماره نفس با اهللا الي سالك است, ا كبر جهاد  كه
مÇجاهده ايÇن چÇون و سÇازد خود مغلوب را آن تا ميستيزد
"ا كبر" را آن پيامبر(ص) است لي او جهاد از سختتر بسيار
ا كبر, يا اصغر از اعم سبيلاهللا في جهاد براي خداوند فرمودند/
اجÇر وعده نرسد, فياهللا فنا مقام به و نميرد انسان ا گر حتي

;HمâظيÇع GرÇ Öجا هâتي ÖÆÔن ف Öو سف Öبل Öغ ي Öوا ÖلتÖقÔيف اهللا لâبي س â| ÖلقاتÔي Öنم :74 آية نسا¾, سورة -1
او بÇه بÇزرگ اجÇري گÇردد, پÇيروز چÇه شود كشته چه بجنگد, خدا راه در هركه

ميدهيم/

با قياس در اهللا سبيل في مجاهدين فضل تا است1 داده عظيمي

كسÇاني خداونÇد ;Hمâظيع Gر Öجا نâديق×اعÖال Ò� ع نâدياه × ÔÖ£ا Ôاهللا ل فضَّ :95 آية نسا¾, سورة -2
است/ داده برتري بزرگ اجري به بروانشستگان ميكنند جهاد كه را

گردد/2 معلوم هستند "قاعدين" قرآن تعبير به كه آنان غير
جهاد در است دين دشمن قاتل, اصغر, جهاد در ا گر اما
شهيد را او خود, عشق به كه است انسان محبوب قاتل, ا كبر
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خÇدا راه در قتيل و شهيد اين ديه او خود درعوض و ميكند

ÖنÇم و تÔه Öل تÇ ق تÔه Öق ش ع Öنم و تÔه Öق ش ع � ق شع Öنم فرمود: كه ميگردد
كه است اهللا في فنا¾ مقام به رسيدن همان قتل اين ديته/ انا تÔه Öل ت ق
مÇرگ هÇمان است/ الهÇي طÇريق سÇالكان مÇقصود مÇÇنتهاي
حاصل ميرسند مقام اين به كه كساني براي كه است اختياري
Ô¹قÇ Äا ذ× سÖفÇن لÇÔك است, هÇمه بÇراي اضطراري مرگ ميشود/

/35 آية انبيا¾, سورة -1

مختص اختياري مرگ ولي ميچشد را مرگ نفسي هر ;1 ت ÖوÒ ÖXا
قبل عالم همين در كه فرمود دستور پيامبر كه خداست اولياي

وتوا/ Ò] Öنا لÖب ق مÔوتوا بميريد: مرگ از

/726 بيت از قبل عنوان ششم, دفتر 2-مثنوي,

خواهي زندگي گرمي مرگ از پيش دوست اي بمير
ما2 از پيش گشت بهشتي مردن چنين از  كهادريس
ديگري تولد ميشود/ متولد Gمجدد انسان مرگي چنين از پس

Ö Òn Öنم موات السَّ ملكوت لجي Öنل كه است منقول عيسي(ع) حضرت از باره اين در -3
نÇميگردد/ آسÇمانها مÇلكوت وارد نشÇود زاÄيده دوبار كه كسي يعني, ت�; مرَّ يÔولد
كÇتب انÇجمن فÇارسي تÇرجÇمه سÇوم, بÇاب (ابتداي يوحنا درانجيل مطلب همين
را خÇدا مÇلكوت نشود مولود نو سر از كسي "ا گر آمده: چنين (146 ص مقدسه,

ديد/" نميتواند

مقام در او تولد اين در باشد/3 باهللا بقا¾ مقام همان كه مييابد
در روزي و رزق نعمت از Hمعن و است دوست حضرت قرب

همين در حقيقي حيات كه ميفهمد و ميبرد بهره اهللا ضياف¹

نقل علي(ع) حضرت از همچنين و ا كرم(ص) رسول حضرت از حديث اين -1
است/ شده

مردم وا,1 Ò{تÖان ماتÔوا فاذا Õنيام لناس ا فرمودهاند: كه است ثاني تولد
شÇريفه آية در اينكه ميشوند/ بيدار بميرند هرگاه و خوابند
مپندار مرده ميشوند, كشته خدا راه در كه كساني ميفرمايد:
Ú Òé س Ö ÒI ال× و دارند; روزي پروردگارشان نزد و زندهاند آنها بلكه

رين, فسÇم ا كÇثر قÇول بÇنابر آيÇه ايÇن نÇزول شأن /169 آيÇة عمران, آل سورة -2
هركسي آنهاست/ مختص كه شود ر تصو نبايد ولي است د Ôح Ôا و بدر جنگ شهداي
راه ثÇاني اشÇرف حÇيات بÇه بÇاطني, چه و ظاهري چه برسد, شهادت مقام به  كه
مÇيشوند, كشÇته خدا راه در كه كساني اينكه درباره مجيد درقرآن Áاصو مييابد/
جمله از است/ شده بسيار نيستيمتأ كيد آنها جديد حيات ه متوج ما ولي نمردهاند
ال× ÖنÇ ل×ك و Õ¾ي×اÇ Öحا ÖلÇب Õات مÇÖو× ا اهللا لâبي س | ÔلتÖقÔي Öن Ò ßX تقÔولÔوا ال× و ميفرمايد: ديگري آيه در
كÇه نگÇوÄيد شده كشته خدا راه در كه بهآنان يعني, (154 آية بقره, (سورة ون ÔرÔع Öشت
تولد بر آياتتأ كيد قبيل اين در نميفهميد/ شما ولي است زنده او بلكه است مرده
و روزي و رزق از انسÇان آن در و است حÇقيقي حÇيات كÇه است ثÇاني حيات و
بÇاقي حيات, از منظور رين مفس بعضي نظر برخالف و ميبرد بهره الهي رحمت

نيست/ ابدي نيك نام ماندن

اشاره 2/ ونÔق ز ÖرÔي Öم Ùw ر دÖن ع Õ¾ي×ا Öحا Öلب Hات امÖو× اهللا لâبي س â| قÔتلÔوا نâالَّذي
خÇدا راه در HعÇواق كÇه كسي اينكه براي است, معني بههمين
حÇياتي بÇار ايÇن البته ميشود/ زنده ثاني تولد به شود  كشته
و نيست/ موهوم و سراب دنيا, حيات مانند كه مييابد حقيقي
روزي و رزق و الهÇي نÇعمتهاي بÇه مÇتنعم حÇيات اين در
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Hق Öز ر Ôاهللا Ôم Ô Úyق Ôز Ö Ò�Çل م×ÇاتÔوا Öوا لÔوا تÇ Ôق Ú Ôj اهللا لâبيÇ س â| وا Ôر ه×اج نâالَّذي و :58 آية حج, سورة -1
مردند, خود يا شدند كشته سپس كردند, مهاجرت خدا راه در كه كساني و ;Hن س ح

ميدهد/ روزي نيكو رزقي به خدا

آن از دنيوي نعمتهاي با قياس در قرآن در كه است معنوي1
كه هركس پس است/ شده نيكو) (رزق ن س ح رزق به تعبير
و شهيد و ميگردد دوست راه در كشته برسد, اهللا في فنا بهمقام
اطالق كساني به را شهيد عنوان Áمعمو ما ميشود/ حق شاهد
اوليÇاي اما باشند, رسيده رفيع مقام اين به Gظاهر كه ميكنيم
بÇهشهادت ظÇاهري دشمنان بهدست گرچه شهيدند همه خدا

باشند/ نشده مسموم و مقتول و نرسيده
حديث در كه ميكند شهيد را عاشق الهي عشق كه  گفتيم
عاشق كه كسي ;GيدÎ¾ مات مات و Ò Òrك و عفَّ و ق ش ع Öنم آمده:
مÇرده Öشهيد بميرد, و كند كتمان را آن و ورزد ت عف و شود
شÇهادت مÇقام به را عاشق باالخره الهي, عشق كتمان است/
بكشتن را خود كربال فاجعه در حسين(ع) ا گر پس ميرساند/
به لبيك درحقيقت و بود جذبه و عشق مقام در Hباطن او داد,
ميخواست كشته را او بود گفته كه ميگفت خويش محبوب
وصÇال اليق كه برد معركه اين به خود با هم را كساني ببيند/
ايماني دعوت بودند/ كرده او شهادت دعوت به لبيك و بودند
را هÇركس كه نيست اينطور نميشود, هركس شامل بزرگان
كÇه را اشÇخاصي مÇيچينند/ گÇÔل آنها باشد/ راه الهي بهبارگاه

اذ مع× ميربايند/ مييابند, آنان نزد را خود متاع و دارند لياقت

او نÇزد را خÇويش مÇتاع كÇه كس آن جز كه خدا بر پناه :79 آية يوسف, سورة -1
بگيريم/ يافتهايم,

ه1/ دÖن ع ن×ا ت×اعم ن×ا Öد ج و Öنم الا ذ ÔخÖأن Öنا اهللا

/77 ص ايزدگشسب, اسداهللا شيخ مرحوم 2-اسرارالعشق,

است دزديده دينودل من از خود او
است2 بگÇÇزيده دزديÇÇم بÇÇهانه بÇÇÇر
بÇالجويان كÇاروان قÇافلهساالر و گرفت را آنها دست حسين
از را خÇود عهد و بيعت عاشورا شب در شد/ كرباليي دشت
برداشت نميديد نزدشان را خود معنوي متاع كه كساني  گردن
كه كساني بست/ ايماني عهد حر چون طالباني با عوض در و
پايبند خويش ايماني عهد به كه آنان و رفتند نبودند, عاشق
آيÇه مÇصداق آنان برسند/ شهادت به تا ماندند منتظر بودند,

Öم Ô Öy ß Òf هÖي ل ع اهللا وا Ôداه ع× م×ا قÔوا د ص Õال ج× ر Ò âن� م ÖÆÔ ÖXا ن م كه بودند شريفه

خÇدا بÇا كÇه عهدي به كه هستند مرداني مÆمنان ميان از :23 آية احزاب, سورة -3
بÇعضي و دادنÇد جÇان خÇويش پÇيمان سÇر بÇر آنان از بعضي كردند/ وفا بستهاند

نكردهاند/ دگرگون را خود عهد و منتظرند

/3ÂâديÖب ت لÔوا بدَّ م×ا و Ôر ظتÖن ي Öنم Öم Ô Öy م و به Ö ÒL ×ÏÉ ق Öنم

كÇمي 4752(بÇا بÇيت سÇوم, دفÇتر سÇبحاني, تÇوفيق اهÇتمام بÇه 4-مثنويمعنوي,
اختالف)/

بÇود خÇوني و سÇركش ل او از عشÇق
بÇÇود4 بÇÇيروني آنكÇÇه گÇÇريزد تÇÇÇا
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را امانت بار آنچنان جهولي و ظلومي قدرت به تنه يك او
ديد چشم به را خويش عزيزان و ياران همه شهادت كه  كشيد
G�ص فرمود: و رسيد رضا مقام به و گذشت هم صبر مقام از و
غيث�/ ت Öس ÔX ا غياث �يا Öث غا ك رÖم Ñ ال Hتسليم قضاÄك ب Hض ر بالÄك ×� ع
شÇهادت بÇه و شÇد محبوب حضرت شاهد نيز خود اينكه تا

ساخت/ خويش عزادار را عالمي و رسيد
Öلَّت ح � ال رواحاال Ò� ع و انصارا¡س� ع� و ا¡س� Ò� ع Ôالم والس

فناÄه/ ب

ضميمه





محبوبعليشاه آقاي حضرت شرححال از مختصري

الشريف مقامه اهللا اعلي

محبوب تابنده علي حاج آقاي حضرت محبوب موالي
حÇاج آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم ذ كÇور فÇرزند ليÇن او عليشاه
هÇفتم سÇهشنبه تÇاريخ در عÇليشاه رضÇا تÇابنده سلطانحسين
سÇال آبÇان 22 بÇا مÇطابق قمري 13ìê سال ¹الحرام ذيالحج
را كودكي دوران ايشان گرديد/ متولد تهران در شمسي 132ê
اخير اقطاب حضرات داراالرشاد گناباد, بيدخت و تهران در
عالي جد و بزرگوار پدر عنايات ظل در اللهي, نعمت سلسله
ه سر س قد عليشاه صالح محمدحسن حاج آقاي حضرت مقدار
مدرسه ل او سالهاي و ادبي و ديني علوم مات مقد و برده سر به
سپس فرا گرفتند/ محلي اساتيد و بزرگوار پدر نزد آنجا در را
آمÇدند/ تÇهران بÇه تÇحصيل ادامÇه بÇراي عÇزيز پÇدر بهاشاره
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دارالفÇنون دبيرستان در ادبي رشته در را متوسطه تحصيالت
فÇارغالتÇحصيل شÇمسي 13ê2 ماه خرداد در و برده بهپايان
تحت غيرمستقيم و Hمستقيم تحصيل ت مد تمام در  گرديدند/
ميفرمود/ نظارت ايشان و بوده بزرگوار پدر تربيت و مراقبت
مسÇافرت بÇيدخت خÇود عÇزيز مÇوطن بÇه Gكرار ايام اين در
بÇهطريق راهيÇابي و الهÇي طÇلب درد مÇرور بÇه و مينمودند
يكشنبه روز در اينكه تا ميگشت افزون جانشان در حقيقت
13ê3 سال شهريور ل او برابر قمري 138ê سال ربيعالثاني 1ë
ثÇاني نورعليشاه علي مال حاج حضرت والدت مقارن شمسي
پدر داللت به و عليشاه صالح آقاي حضرت مبارك بهدست
جÇذبي هÇب¹اهللا د يÇس حÇاج آقاي مرحوم م مكر شيخ و  گرامي

شدند/ ايمان و فقر به ف مشر علي) (ثابت
دانشكده و مشهد دانشگاه در را عالي تحصيالت ايشان
13ê8 سÇال تيرماه در و برده بهپايان تهران دانشگاه ادبيات
ادبÇيات و زبان رشته در ليسانس درجه اخذ به موفق شمسي
هÇزينه كÇمك كسب بÇراي نÇيز ايÇام ايÇن در گرديد/ فارسي
از پس مÇيفرمود/ تÇدريس تÇهران دبيرستانهاي در تحصيل
بهدستور شمسي 13ë1 سال در نيز دانشگاه از فارغالتحصيلي
شÇركت وارد خÇود دسÇترنج از معاش امرار براي م مكر والد
له حوÇم وظÇايف قبول براي كه 13ì8 سال تا و گرديده نفت

اشتغال همانجا در شدند, بازنشسته خود درخواست به فقري
داشتند/

عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت از پس بزرگوار آن
آقÇاي حÇضرت جÇانشيني و 13êë سÇÇال مÇÇرداد ششÇÇم در
قÇرار ايشÇان اصÇخ هات وجÇت و عÇنايات مورد رضاعليشاه,
عÇلوم بÇهتحصيل مأمور م مكر پدر بدستور همچنين  گرفت/
مرحوم نزد شرعي رياضات و سلوكي دستورات اخذ و ديني
سÇپس و Hق تفرÇم ابÇتدا و شدند جذبي هب¹اهللا سيد حاج آقاي
آقÇاي جÇناب درگذشت هنگام تا 13ë8 سال از منظم بهطور
تÇوفيق ايÇنكه تÇا يافت/ ادامه مهم اين 13ìê سال در جذبي
پانزدهم تاريخ در ايشان و داد ثمر مجاهدات و گرديد رفيق
به موفق شمسي) 13ì0 خرداد 28) قمري 1ê01 سال شعبان
آقÇاي حÇضرت جÇانب از فÇقرا جÇماعت امÇامت اجازه اخذ
شمسي 13ìë مهر 8 در مكتوب اجازة اين و شدند رضاعليشاه

گرديد/ قراÄت و اعالم Hرسم
چÇهارسال نفس, تهذيب و سلوك مراتب طي از پس و
13ìê خرداد 20) قمري 1ê0ë رمضان 21 قدر شب در بعد
راه جÇويندگان راهنمايي و طالبان دستگيري فرمان شمسي)
پÇدر طÇرف از "مÇحبوبعلي" مÇبارك لقب بÇا ايشÇان بÇراي

شد/ صادر بزرگوار
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آقÇاي حÇضرت كÇÇه شÇÇمسي 13ë8 سÇÇال از جÇÇنابش
فÇيض درك بÇودند, شÇده سÇÇا كÇÇن تÇÇهران در رضÇÇاعليشاه
خÇدمتشان در HالبÇغ حضر و سفر در و ميكردند حضورشان
ايشان ميآموختند/ عشق درس راه خضر از موسيوار و بودند
و خÇدا خانه به ف تشر به موفق شمسي 13êë سال اوايل در
معظم والد خدمت در نيز 13ë1 سال در گرديد/ تمتع حج انجام
خدا خانه زيارت توفيق مه مكر والده با همراه 13ë3 سال در و
بÇه آفÇاق سÇير بÇه سÇفر درهÇمين و يÇافتند مÇفرده عÇمره و
همچنين كردند/ مسافرت نيز لبنان و مصر و سوريه  كشورهاي
عتبات زيارت به بزرگوار پير و پدر خدمت در 13ëë سال در

فرمود/ مالقات شيعه بزرگ مراجع با و شده ف مشر عاليات
مÇرحÇوم مÇحترمه صبيه با شمسي 13ëë سال در ايشان
دو وصلت اين حاصل كه كرد ازدواج شيداني عبدالعلي آقاي

است/ اهللا رحمت و رضا نامهاي به ذ كور فرزند
غÇيبي الهام به كه بود چندي عليشاه رضا آقاي حضرت
فÇرزند براي را طريقت در جانشيني فرمان كه بودند د مترص
جناب به نامهاي ضمن در حتي و نمايند مرقوم خود برومند
در بهداليلي ولي بودند, كرده اشاره مسأله اين به جذبي آقاي
حÇضرت رÅيÇا چÇند در اينكه تا ميفرمودند درنگ كار اين
باالخره و كردند كار اين به مأمور را ايشان عليشاه صالح آقاي

13ìë شهريور (دوم قمري 1ê0ì سال غدير عيد در معظمله
و فÇرمودند مÇرقوم را م رÇمك فÇرزند خالفت فرمان شمسي)
اين بر Hكتب مختلف زمانهاي در ديگر بار چند اوضاع بهتناسب

كردند/ تأ كيد فرمان
يÇازدهم چهارشنبه در عليشاه رضا آقاي حضرت وقتي
سش مقد روح شمسي) 1371 شهريور 18) 1ê13 ل ربيعاالو

نص بنابر ايشان پيوست, جانان به و كرده فاني عالم اين ترك
ارشÇاد مسÇند بÇر خونبار چشمي و اندوهگين قلبي با صريح
فقري معهود تكليف به و نشستند گنابادي اللهي نعمت طريقة

نمودند/ اقدام خود
بÇانهايت فقرا با بود/ مهربان و خليق بسيار بزرگوار آن
بÇا و ادب و مÇهر بÇه خÇويشاوندان بÇا و خدمت و مالطفت
با ميفرمود/ رفتار سلوك حسن به عموم با و مدارا به دشمنان
چÇهارسال از بيش اندكي و كوتاه بسيار ارشادشان ايام اينكه
,¾Ê Ø»ال من ت�ل ¾Êºاال بهمصداق: قليل ت مد همين در ولي بود
دل آنچنان بود/ شده بيگانه و دوست از همه دلهاي محبوب
ايشان ملكوتي روح ل تحم خا كي بدن كه داشت دلدار گرو در
GرارÇك بÇرسد/ بÇهوصال كه بود منتظر بيصبرانه و نميكرد را
جهت اين از و است, كوتاه من ايام كه بود فرموده بهنزديكان
تشبيه ثاني نورعليشاه حضرت خويش اعالي جد به را خود
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را رفت" خÇواجÇه برآمد, بانگي "نا گهان عبارت و ميفرمود
قÇلب در عÇميقي جراحت بزرگوار پدر رحلت ميشد/ متذكر
نميشد/ درمان مرهمي هيچ با كه بود كرده وارد ايشان مهربان
حÇالت غلبة و محبوب حضرت به محبت حال ت شد همه با
رسيدگي و مطهره شريعت آداب به ه توج از سلوك, بر جذبه
بÇزرگوار پÇدر وصÇيت بÇه و نميكردند غفلت فقرا احوال به
فقري مجالس در بودند/ طالب Gظاهر و Hقلب را فقر لوا¾ اعتال¾
را همگان و شده طريقتي و شريعتي دستورات متذكر Hعموم
و ميفرمود طريقت آداب و شريعت احكام جمع به دعوت
به كم وقت باوجود فرمود/ منتشر تذكاريه چندين بدينمنظور
تÇدوين و تأليف نيز آثاري و داشته عالقه تحقيق و مطالعه
شÇرح در تÇابنده; خورشيد از: عبارتند آنان اهم كه بودند نموده
قÇلب, حÇضور رساله عليشاه, رضا آقاي حضرت آثار و احوال
ايشان از نيز مكتوباتي وتفويض/ جبر در رساله و االعلي العشق ظهور

است/ جناب آن علمي احاطه از حا كي كه مانده باقي
كÇوتاه را خÇود ظÇاهري حÇيات دوران كÇه حÇضرت آن
خويش معظم عم باطني و ظاهري مراتب علو بر و ميديدند
مشÇاورت سمت كه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت
در بÇودند, واقÇف داشÇتند, نيز را ايشان خود و بزرگوار پدر
18 در يÇعني عÇليشاه رضÇا آقاي حضرت رحلت روز همان

مÇجالس در نمازجÇماعت اقامه اجازه شمسي 1371 شهريور
(پÇانزده قمري 1ê13 سال ربيعالثاني نهم در سپس و فقري
حضرت رحلت سالگرد با مصادف شمسي) 1371 سال مهر
را فكÇر و ذ كر تلقين و دستگيري اجازه عليشاه صالح آقاي
به و فرمود/ مرقوم علي" "مجذوب مبارك لقب با ايشان براي
قمري 1ê13 سال ربيعالثاني 22 سهشنبه تاريخ در الهيه اشاره
روز چÇهلمين بÇا مÇصادف شÇمسي) 1371 سال مهرماه 28)
و مÇعنوي وصÇايت بÇه را مÇعظمله عليشاه, رضا آقاي رحلت
مÇتذكر مÇربوطه فÇرمان در و كردند تعيين خويش جانشيني
و صافي صدر و كرده طي را فنا و فقر مراتب ايشان كه شدند

يافتهاند/ وافي قلب
شÇوق و فÇراق درد بÇهروز روز و شÇد سپري چهارسال
گرفت/ ت شد آخر ماههاي در و مييافت افزوني وصالشان
و عÇارضه كسÇالتهاي بÇهسبب 7ë سÇال زمسÇتان اوايل در
آلمÇان كشÇور بÇه خÇارج, فÇقراي ر مكر تقاضاهاي همچنين
جراحي عمل مورد و شده بستري بالفاصله و كردند مسافرت
طول به هفته سه سفر اين گرفتند/ قرار پزشكي مراقبتهاي و
همه از عجيبي لحن با فقري آخر جلسه در آنجا در و انجاميد
بÇراي خÇداحÇافظي كÇردند/ خÇداحÇافظي خÇارج مÇقيم فقراي
باطني وطن به پرواز و ايران ظاهري عزيز وطن به عزيمت



1ê1 ضميمه ضميمه 1ê0

ماه شروع از قبل جمعه صبح در نيز تهران در اعال/ ملكوت
آخÇرين ايÇن بÇودند: فرموده فقرا به خطاب رمضان, مبارك
حاضرين كه درحالي ميآيم/ حسينيه به من كه است جمعهاي
تعطيلي و رمضان ماه شروع بر حمل را فرمايش اين مجلس,
ايشÇان مراد ميكردند, ر تصو جمعه صبحهاي مجلس موقت
از قÇبل هÇفته چÇند بود/ خويش قريبالوقوع رحلت از خبر
مرقوم سلسله مشايخ آقايان براي را تلگراف شش نيز رحلت
و داده قرار شده مهر و بسته در پا كت دو داخل در و فرموده
رحÇلتشان از پس تÇا بودند گذارده امانت به فقرا از يكي نزد
و داده فاني عالم ترك از خبر تلگرافها اين در شود/ مخابره
و كرده معرفي مجذوبعليشاه آقاي حضرت را خود جانشين

بودند/ داده ايشان از بهمتابعت دستور
رو محبوب آن جسماني وضعيت رمضان ماه ابتداي از
چÇند كÇه ميفرمودند رحلت از قبل روز و ميرفت بهضعف
زيÇاد كسالت باوجود و همه اين با نميخوابم; كه است شب
ششÇم پÇنجشنبه روز سÇحر در نكردند/ ترك را روزه فريضه
و گرفته تماس بيدخت در خود مه مكر عمه با تلفني رمضان
حÇالت روز چÇند ايÇن در بÇودند/ كÇرده خود آمدن به اشاره
رفتن منتظر و شده فراخوانده ضيافتي به كه داشتند را مهماني
سال رمضان ششم پنجشنبه صبح در فانه متأس اينكه تا است/

ايست عارضه به شمسي) 137ë سال دي 27) قمري 1ê17
روح و يÇافته رهÇايي جسÇماني تÇن زحÇمت و قÇيد از قÇلبي
ر مطه پيكر روز آن فرداي رسيد/ محبوب بهوصال سش مقد
مراسم در و شد تشييع تهران از عزاداران انبوه ميان در ايشان
ر مطه قبر مجاور بيدخت سلطاني مزار در عزاداري باشكوهتر

عليه/ رحم¹اهللا شد/ سپرده خا ك به م مكر اجداد و پدر




