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مه مقد

حيم الر حمن الر اهللا بسم

آله و مين اال سوله ر لي× ع Ô̧ ال الص و يعÖلم, Öمل ما االنسان لَّم ع لم, القب لَّم ع الذي هللا Ôمد الح

الحين/ الص اهللا عباد لي× ع و لينا ع Ôالم السَّ و يامين الم ¹ Äمَّ اال

مÇÇيكند شكÇÇÇايت جÇÇÇÇداÇÇÇÇÄيها از مÇيكند حكÇايت چÇون نÇي ايÇن بشنو
چيز همه زندگي, در برايم كه مرادم و پير پدر, جانسوز فراق از ماه هيجده از بيش
مساÄل عرفانيو حقايق به واقف آ گاه, ضمير, روشن مرشدي ميگذرد/ بود كس همه و
و ساعات به تبديل دقايق و گذشت چگونه ت مد اين حال خود/ زمانة به عالم و علمي
گفتار/ اين از خارج است كالمي گشت, سال به تبديل روزها و روزها به ل مبد ساعات

و نهاد فقير اين دوش بر عرفان عالم بزرگمرد آن كه سنگيني مسÆوليت بار شرح
هÇمه ايÇن ولي بÇماند; فÇرمود, واجب حÇتي و الزم بÇيمقدار ايÇن بر را آن از اطاعت
ش مشو فكر اين با آن انجام Hانصاف كه ÇÇ خطير وظيفة يك از مرا گرفتاريها و سختيها
دريÇاي از قÇطرهاي في عرÇم آن و نÇداشت بÇÇاز ÇÇ است مشكÇل بسيار محبوب فراق و
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است/ ريف) الش مقامه اهللا (اعلي رضاعليشاه آقاي حضرت بيمانند شخصيت بيكران
خا ك آغوشتيرة عزيزوگرانبهاييدر وجود چنين يك كه افسوس افسوسوصد
يكديگر كنار در بيآرام و خروشان درياي سه آرميده; خود بزرگوار پدر و جد كنار در
سÇاحل بÇر حÇال هÇمه در بÇلكه حاضر حال در تنها نه آنان خروشان امواج و خفتهاند
و نموده اعالم را خود وجود عمراني, و عرفاني و علمي آثار با و ميزند نهيب عرفان
را دارفÇاني بÇزرگي مردان چنين يك كه كرد قبول ميتوان چگونه برميآورند/ فرياد
قÇالب ارادي مÇوت بÇه Çموتوا ت Öن ا بل ق موتوا مصداق به آنان اينكه نه مگر گفتهاند, وداع
قÇلم و كرد تندي خامه پيوستهاند? واقعي محبوب به و ترك را جسماني بدن و خا كي

ميكنم/ عزيز محبوب آن از ذ كري كالم اطالة از جلوگيري براي نمود, تجاوز ازحد
ديدهام/ خويشتن احوال بر ناظر و حاضر نيز را پدرم شناختهام را خود كه زماني از
اجÇتماعي; نÇوامÇيس و سÇنن و طÇريقت و شÇريعت آداب به مبادي بود مردي ايشان
را آن از افاضاتي يكبار گاه چند هر كه داشت نهفته دل در را مختلفه علوم از  گنجينهاي
بÇيان سÇخنرانÇي عÇنوان تÇحت يÇا درآورده تÇحرير رشÇتة به مكان و زمان اقتضاي به
مÇزجÇات بÇضاعت ايÇن بÇا مÇني هÇمچون چگÇونه را شخصيتي چنين حال ميفرمود/
روسÇتايياي حكÇايت نقل من, جانب از معرفي بهترين شايد كند? معرفي ميخواهد
هر و درآوردند گردش به دست به دست را دي محم گلي و بود نشسته جمعي در كه باشد
جÇوان دست بÇه گÇل وقÇتي ولي مÇيداشت, بÇيان آن زيÇبايي در مبسوطي شرح يك
بÇيشبهه نÇيز مÇن د/ حمÇم آل و د حمÇم عÇلي صل هم الل گفت: و بوÄيد را آن رسيد روستايي
اتمام به بزرگوار اين وجود در را خود خلقت نعمت خداوند گويي كه بگويم ميتوانم
زودرس مÇرگ و كÇوتاه عمر و روزگار بيوفايي كه افسوس صد و افسوس اما رساند/
به اعتراف با من ولي نكنند/ پيدا را ايشان شناخت توان و فرصت همگان كه شد باعث
كه نمودم سعي وجود تمام با فكر تفرقة و مشاغل كثرت با فراق ايام اين در خود, ضعف
ا كثريت رو اين از كنم/ معرفي خود ظن از شناختهام و ديده طفوليت از كه را تي شخصي
بÇهره آن صÇاحب آثار و اقوال از است شده نوشته كتاب اين در آنچه اتفاق به قريب
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در عزيز ناÄي آن كه باشم نÃي همچون خود وسع حد در كه بوده اين تالشم و  گرفتهام
آن كردهام, بيان رسيده خود قاصر ذهن به كه را مطالبي هم گاهي ا گر و ميدمد/ وجودم
فكÇر ايÇن در گÇاهي هÇمه اين با ميدانم/ بزرگوارم پدر كالم تفسير و شرح حكم در را
ايشÇان خÇود كÇه آثÇاري از بÇرگزيدهاي كÇه ميبود آن بهتر شايد كه ميشوم غوطهور
دوسÇتان ولي مÇيشد; فÇراهÇم دلپÇذير و دلنشين مجموعهاي و آوري جمع نوشتهاند,
مÇن خÇود بÇراي تÇقاضا ايÇن كه حالي در بشناسند, را پدرم من قلم از كه داشتند اصرار
در نبايد مگر كند? وصف را عالي ميتواند داني آيا مينمايد/ انگيز شگفت و عجيب
و تابندهتر خورشيد, اين از آيا باشد? ف معرَّ از اجلي× و اوضح ف معر تعريف, و وصف
اين خامة به عزيز آن وصف Áاصو شايد هم ديگر جهتي از دارد? وجود هم باجلوهتر

نميبيند/ ديگري چيز معشوق خوبي بجز عاشق چون نباشد, درست ناچيز
نÃÇي مÇوزون و قÇابل چنين كه رو بگÇفت ليÇلي بÇه طÇنز بوالهÇوسي
نÃÇي مÇجنون تو كه گويم چه تو با گفت و بخنديد حرف اين از ليلي

انÇدي و سÇال يك گÇذشت از پس هÇنوز كÇه داشت مÇجنون هزاران من ليلي ولي
ميشود/ سرازير ديدهها از اشك و سينهها از آه ميآيد زبان بر عزيزش نام هرگاه

كÇاري ديدم ولي بياورم, مه مقد اين در را بزرگوار آن زندگاني از هاي شم خواستم
مه مقد اين حال كند, بيان ميخواهم كه را آنچه نتوانسته كتاب اصل چون ناقص است
شÇرح ضÇمن و نÇموده كÇوتاه را سÇخن است بÇهتر پس بÇرميآيد/ عÇهده از چگÇÇونه
در انÇحا¾ از نÇحوي بÇه كÇه مÇحترمي برادران تمامي از آن فصول و كتاب تقسيمبندي
كÇاركنان از HصوصÇخ نÇمايم/ تشكÇر شÇدهانÇد, مÇتحمل را زحÇماتي كÇتاب اين تنظيم
چÇاپ مÇصروف را خÇود امكانات تمام سال يك از بيش Hانصاف كه حقيقت انتشارات
نÇحو بÇه تابنده خورشيد تا نپذيرفتند چاپ براي را ديگري كتاب هيچ و نموده كتاب اين

يابد/ انتشار احسن
كÇه است مÇطالبي HمامÇت ل او بÇخش ميگردد: تقسيم اصلي بخش دو به كتاب اين
كهبرادر قسمت<آثارخيريه> هبجز البت كردهام, تدوين و تأليف حضرت آن فقيردربارة



تابنده خورشيد 4

در ميكنم/ تشكر ايشان از جا همين در و نمودهاند تهيه تابنده د محم حاج آقاي عزيزم
عÇرفان و ف تصو بر اجمالي مهاي مقد كتاب, فراخور و تناسب به بخش اين ل او فصل
دارم/ بيان را آن از مختصري تاريخچة و تعاليم اندك, صفحاتي در كردهام سعي و نوشته
و ف صوÇت طÇريقة دربÇارة ايÇنكه ل او مينمود: الزم جهت دو از من نظر به فصل اين
شÇبهاتي و ابهامات بعضيها براي هنوز است مرتضوي واليت و ع تشي عين كه عرفان
ميشد شبهه رفع بايد كه شده بيان آن دربارة نقيضي و ضد مختلف مطالب و دارد وجود
تعاليم و اصول كه وقتي تا پدربزرگوارم عرفاني شأن Hثاني ميگرديد/ تفهيم حقايق اين و
منتخبي بر مشتمل نيز بخش اين آخر فصل نميگردد/ ص مشخ نشده, ما معلوم ف تصو

است/ حضرت آن ارزشمند مكاتيب از
مÇجموعة و ايشÇان مأذونين و مشايخ زندگي مختصر شرح شامل كتاب دوم بخش
ايÇن در فرستادهانÇد/ دوستان و ايماني برادران كه است اشعاري و مقاالت و خاطرات
آقÇاي جÇناب نوشتة لي او كه دارد وجود حضرت آن دربارة مشروح مقالة دو قسمت
درتÇمامي HقريبÇت اخÇير سÇال چÇند در ايشÇان است/ تÇوفيقه) (زيد سلطاني سلطانعلي
خÇاطراتÇي و بÇوده همسفر و همراه ه) سر س قد) عليشاه رضا آقاي حضرت سفرهاي
از اشك ل او مÇيآورند مÇيان بÇه آنÇها از سÇخن گاه هر كه دارند دلپذير و بسشيرين
و گÇرامÇي عÇموي را دوم مÇقالة مÇيشود/ جÇاري شنونده از سپس و خودشان چشمان
هÇمواره كÇه فرمودهانÇد تأليف ه) عز (زيد تابنده نورعلي دكتر آقاي جناب دانشمندم
هر از من و است/ خاصي يت اهم حاÄز ايشان مقالة و بوده معظمله محبت و لطف مورد
الطÇافشان مشÇمول عÇزيزم پÇدر رحÇلت از پس كه ميكنم تشكر بزرگواران اين دوي
و ايÇماني بÇرادران جÇانب از نÇيز ديگÇري بسÇيار شعار ا و خاطرات و مقاالت بودهام/
همة درج ميكرد, پيدا كتاب كه زيادي حجم سبب به فانه متأس كه شده فرستاده دوستان
و داشÇتهانÇد عÇزيز را بÇزرگوارم پÇدر يÇاد كÇه دوستان اين همة از من نشد/ ر ميس آنها
بÇه كÇه اهللا) Çقه وف) اللÇهي نÇعمت بÇصيراهللا حÇاج آقاي ايماني محترم برادر از همچنين

هستم/ سپاسگزار گرفتند, عهده بر را كتاب چاپ مخارج خود تقاضاي



5 مقدمه

تكÇرار كÇتاب ايÇن در مطالب بعضي گاه است ممكن كه ميشوم متذكر خاتمه در
كتب قبيل اين Á او زيرا بود/ ناپذير اجتناب امر اين ولي بنمايد انگيز مالل شايد و شود
عمر سوانح به گونا گون ابعاد از اينكه جهت به Áاصو است, بزرگان احوال شرح در  كه
مÇختلف مواضع در مختلف طرق به ميتوان را واقعهاي هر ميشود, نگريسته شخص
كÇه گÇذشته سÇال HانيÇث مÇيشود/ ذ كÇر بار چندين واقعه آن Hطبع و كرد تفسير و شرح
و زنÇÇدگي ايÇÇام سÇÇختترين در فÇÇقير شÇÇد, كÇÇتاب وتÇÇدوين تأليÇÇف مÇÇصروف
مÇييافتم مÇجالي انÇدك كÇه بÇار هÇر و بÇودهام خÇود روحي احوال مرارتانگيزترين
گÇاه كÇه شÇده نÇوشته حÇاالتي در آن مÇختلف فصول لذا ميكردم/ كتاب اين مصروف
از تÇقدير هر به خاطرنداشتم/ به Áاصو يا و نداشته اختيار در يا را ديگر فصول مطالب
مشÇاهده كÇتاب در كه را خطايي و اشتباه گونه هر كه دارم انتظار عزيز خوانندگان همة
بÇعدي چاپهاي در بود الزم چنانچه تا دهند تذكر بودم حيات قيد در ا گر مينمايند,
فÇاتحهاي بÇا نÇمودند, برخÇورد مطالب گونه اين به مرگم از پس ا گر و گردد/ تصحيح
Çبع ات مÇن عÇلي الم الس و ببخشند/ را موجود كمبود خود بزرگواري به نموده شاد را روحم

/ دي× Ôاله

له غفراهللا <محبوبعليشاه> تابنده علي فقير

1ê1êسال علي(ع) شهادتاميرمÆمنان المباركروز رمضان تاريخ21 به

سال1372 اسفند 13 برابر
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بخÇÇشاول

دربارة مه مقد

عرفان فو تصو





مه مقد

آن تعاليم و اصول و تاريخ و است اسالم دين معنوي شأن كه ف تصو دربارة بحث
نÇاقص مÇيكنند طÇي سÇال ك كÇه باطنياي مقامات و اهللا الي سلوك اسفار شرح بدون

ميپردازيم/ مطلب اين به Hمت مقد لذا است,

سلوك اربعة اسفار
در وارد و مينهند ايمان مرتبة به اسالم مرتبة از قدم كه كساني براي عظام عرفاي
ذ كر را معنوي و روحاني سفر چهار برسند, كمال مرحلة به تا ميگردند اهللا الي سلوك

صفحات دوم, (چاپ عرفان و علم نابغة كتاب جمله از مختلف مواضع در رضاعليشاه آقاي حضرت (1
سوم, (چاپ ذوالفقار كتاب ضميمة به عاد¸ الس بيان تفسير از بقره سورة 219 آية شرح ترجمة ;(99 تا 95
سÇلوك اربÇعة اسÇفار مÇتعرض (209 و 208 صفحات ل, او (چاپ سعادت رهنماي ;(96 و 95 صفحات
كردهاند تعريف گونا گون طرق به مختلف اعتبارات حسب بر را اسفار اين كه است ر تذك به شدهاند/الزم
است/ اربعه اسفار تعريف انحا¾ از يكي اينجا در مذكور تعريف ندارد/ ديگري با منافات يك هيچ البته  كه

كمال مراتب اصول است,1 مشهور اربعه" "اسفار به كه سفر يا مرتبه چهار اين  كردهاند/
ايÇن در / قÇالح الي لق الخ ن م سفر ل: او سفر از: عبارتند ترتيب به كه ميباشد انساني نفس

"اطÇوار يÇا "هÇفتشهرعشق" قÇبيل از اسÇاميمختلفي بÇه جÇهاتمختلف از را مÇقامات و ايÇÇنمراتب (2
Ñ سبعة

مقام به آن انتهاي در و ميكند2 طي را عشق شهر هفت يا سلوك مراتب سالك سفر,
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Ø

خواندهاند/ ميدان" "صد قلب"يا

و نÇدارد خويش انانيت و خود به هي توج ديگر مرتبه اين در او ميرسد/ اهللا في فناي
اوست/ محو و ندارد خود از چيز هيچ كه ميگردد فقير عنوان و خدا بندة واقعي مصداق
بÇه كÇه ذاتÇي فÇناي و صÇفاتي فÇناي و افÇعالي فÇناي و مÇيميرد ارادي موت به سالك
ميدهد/ دست برايش ميشود, خوانده محÖق و و Öح م و طمÖس ترتيب به عرفاني اصطالح

/3906 بيت نيكلسون, طبع سوم, دفتر مثنوي, (1

راجÇÇعون1 اليÇÇه كÇÇانا ارغنون گÇÇÇÇويدم چون عدم گردم عدم پس
حال اين در و ميرسد ذاتي و صفاتي و افعالي توحيد به فنا, مراحل اين با مطابق او
بÇيشتر الهي طريق در نيست/ پرستي يگانه هست, انانيت تا زيرا است, حقيقي د موح

نميكنند/ تجاوز آن از و هستند سفر همين بدايات حد در رهروان
هÇمان در و نÇيايد بÇيرون مطلق فناي مقام از ل او سفر انتهاي در سالك ا گر حال

بÇعد "صÇحو يÇا جÇمع" بعد "فرق مقام مختلف اعتبارات به عرفاني اصطالح در را فنا" بعد "بقاي مقام (2
و وصÇول مقام از قبل سالك گفتهاند: ثاني فرق به تسميهاش وجه در خواندهاند/ نيز ثاني" "فرق يا محو"
ثاني, فرق مقام در اما ميكند شهود را حق فقط جمع يا فنا درمقام ولي ميبيند, حق از جدا را خلق لقا¾اهللا
ديÇدن حÇجاب يكÇي ديدن و ميكند مشاهده ديگري آينة در را يكي منتهي ميبيند, را دو هر حق و خلق
مجالي و مظاهر را موجودات حال اين در او است/ يكسان او نزد جلوت و خلوت لذا و نميشود ديگري
و مÇحو فنا, مقام اعتبار به سالك ميبيند/ وحدت در را كثرت و كثرت در را وحدت و ميكند رÅيت حق

اوست/ مات
ديÇÇوارم نÇÇقش گÇÇوÄي ديÇÇÇدارم كÇÇÇه مÇÇÇÇحو چÇÇÇÇنانش

GجددÇم مÇحو بÇعد صÇحو مÇقام در ولي است الهÇي عشÇق مÇجنون و ندارد خود از هشياري گونه هيچ و
دراين منتهي است, تدبير و عقل داشتن خلق, با معاشرت و هدايت الزمة زيرا ميگردد, هشياري صاحب
اغراض و نفس مطيع كه عقلي ميگردد/ معاد يا كلي عقل داراي سابق معاش يا جزÄي عقل مقابل در او حال
و عقل كتاب كافي, (اصول نان الج به ب سÔا كت و ن حم× الر هب دب Ôع ما Ôقل لعا آمده: حديث در آن شأن در و نيست شيطاني

حديث3)/ جهل,

به موفق و نيابد راه فنا"2 از بعد "بقاي مرتبة به عرفاني اصطالح به و بماند محو حالت
نشاني نامو آنها از كه ميشود محسوب خدا اولياي گروه آن جزو نشود, دوم سفر شروع
حÇقيقي مÇحبوب سÇوي بÇه دل يكسره و ناشناسند و خلق ديدههاي از مخفي و نيست
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هÔم Ôف عرÇ الي بابي Ôق حت ت ولياÄي ا قدسي: حديث حقيقي مصداق كه هستند كساني اينها دارند/

نميشناسد/ را آنها كسي خودم غير كه هستند من بارگاه و قباب زير در من دوستان و اوليا (1

ميباشند/ يري1 غ

جÇهان سÇوي آن از سÇرفرازانÇند مÇهان و پÇادشاهان هÇزاران صÇÇد

/932 Ç 931 ابيات دوم, دفتر مثنوي, (2

بÇرنخوانÇد2 را نÇامشان گدايي هر بماند پنهان حق رشك از نامشان
واليت مقام به وصول به موفق شد, ناÄل ثاني صحو مقام به كر Ôس مقام از او ا گر ولي

و حÇبيب سÇبب هÇمين بÇه است/ چÇيز دو ميان حد از بيش نزديكي و قرب معناي به رلغت د واليت (3
ميفرمايد: آي¹الكرسي در لذا و دارد ( محب) دوستدارش با كامل قرب زيرا خواندهاند, "ولي" را دوست
است, مÆمنان ولي خداوند يعني آية257) بقره (سورة النور لي ا لماتالظ نم م Ôه Ôج خر Ôي وا Ôن آم ين الذ لي و اهللا
و وافÇل النÇ ب لÇيَّ ا Ôب رَّ ق تÇ ي ÔبدÇ الع Ôزال ي ال ميفرمايد: قدسي حديث در و ميبرد/ نور به تاريكي از را ايشان
ه دي و به ÔقطÖني الذي لسانه و به Ôر ص Öب Ôي الذي Ôه ر ص ب و به Ôمع Öسي الذي عه Öم س ÔتÖنÔك ÔهÔتÖبب Öح أ ذا اف Ôبَّه ح Ôا حتي العبادات
باب كفر, و ايمان كتاب كافي, اصول ;103 ص ج4, لÃالي, ال (عوالي بها يمشي التي له Öج ر و بها ÔشطÖبي التي
نزديك من به عبادات و نوافل انجام با بهتدريج بندة(من) (8 و 7 روايت كند, اذيت را مسلمانان كه  كسي
چشمش و ميشنود آن به كه ميشوم گوشش بدارم دوستش ا گر پس بدارم; دوستش كه جاÄي تا ميشود
ميكند حركت آن با كه ميشوم دستش و ميگويد سخن آن به كه ميشوم زبانش و ميبيند آن به كه ميشوم
ولكنَّ رميت Öذ ا تÖيم ر ما شريفة آية ميدهد مقام اين از خبر همچنين ميرود/ راه آن با كه ميشوم پايش و

/(17 آية انفال, (سورة مي× ر اهللا
خÇداست تيراندازش و كمان ما زمÇاست نÇي آن تÇير بپرانيم  گر

جهت از اوست/3 به وباقي وحدت درياي در فاني قطرهاي همچون كه است  گرديده

مطلق رب اصطالح با قياس در كه خواندهاند مضاف رب خلق, هدايت وجهة همين از را ولي شخص (4
ميشود/ اطالق خداوند به فقط كه است

بالحق سفر كه دوم سفر در ميشود/4 آنها تربيت و خلق به رجوع مقام مستعد نيز خلقي
ميشود/ حاصل الهي صفات به اتصاف و الهي صفات و اسما¾ در سير است, الحق في

سفر خالف بر سفر اين است/ بالحق الخلق الي الحق ن م سفر به مشهور سلوك م سو سفر
پس كه ميكند طي كسي را آن و ميباشد نزولي قوس در بود, صعودي قوس در كه ل او
ت نبو مرتبة به بهاصطالح ميشودو الهي (نبأ) پيام خبرو حامل حقايق, به شدن آ گاه از
نميشود اخذ هم غير از و نميكند سرايت غير به وي ت نبو منتهي× ميرسد, (پيامبري)
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خÇÇود وجÇود صÇغيÇر عÇالÇم بÇÇه رجÇÇعت كÇه ميباشد, أفينفسه" متنب" اصÇطالح بÇه و
نميكند/ تبليغ ولي ميگرداند زنده را آن و  كÇرده

شÇوي راهÇبر كÇÇي نÇÇباشي راهÇÇرو تÇÇا شوي خبر صاحب كه بكوش بيخبر اي
اشÇاره نبويه لطيفة 12ê000 تعداد به رسول حضرت از ابوذر از مروي حديث در

مÇراحÇل آن در كÇه كسÇاني و آن جزÄيات گرنه و است مقام اين كليات و امهات به اشاره رقم اين البته (1
است/ اين از بيشتر خيلي شدهاند, واقع

است/1 شده
فÇÇي بالحق سفر كه چهارم سفر به موفق و رسانيده پايان به را سوم سفر سالك, ا گر
جÇانب از مأمÇوريت مÇقام كÇه است رسÇيده رسÇالت مÇقام به او گردد, نيز است الخلق

جÇمعي چÇه و مÇردم همة چه است, خلق هدايت و ارشاد براي زمين روي در خداوند

صÇداي شÇنيدن و فÇرشتگان ديÇدن و معني عالم با ارتباط حسب بر ولي و نبي و رسول ميان فرق در (2
شÇد گÇفته اينجا در آنچه با منافاتي گذشت چنانكه ولي است, رسيده اخباري بيداري يا خواب در ايشان
السعادات(چاپ شريفمجمع كتاب در Âمث است/ شده ه توج امر اين به ديگري وجهة از حقيقت در و ندارد
نبيند, را ملك هيچ كه است آن اولي× <مرتبة ميفرمايند: شهيد سلطانعليشاه آقاي حضرت (228 ص دوم
آواز و را ملك ببيند خواب در كه است آن ثانيه مرتبة نشنود/ هم صدا هيچ و بيداري در نه و خواب در نه
در را مÇلك كÇه است آن ثÇالثه مÇرتبة باشد/ نشده مبعوث غير بر لكن بشنود, بيداري و خواب در را ملك
آن رابعه مرتبة و باشد/ نشده امام هنوز لكن بشنود, بيداري و خواب در هم آواز و ببيند بيداري و خواب
نÇداشÇته حكÇم و نÇباشد امÇام او بÇر غÇير يÇعني بÇاشد, رسيده هم امامت مقام به و داشته را اينها كه است

باشد/>

بعضي در ميباشد/2 يف بالس قيام ي حت و حق طريق به دعوت و آنها, از قليلي يا  كثير
بÇعضي بÇنابر و نفر پنج تن, 313 اين از است/ شده برده نام رسول 313 تعداد از اخبار
العÇزم اولي را آنÇها و شده تازهاي كتاب و شريعت به مبعوث تعداد اين از بيشتر اخبار
خود العزم اولي سلف رسول شريعت تابع بقيه ولي بشر, افراد كل بر امامند كه خواندهاند
و السÇالم) (عÇليهم عÇيسي مÇوسي, ابÇراهÇيم, نÇوح, از: عÇبارتند تÇن پنج اين هستند/

از آدم(ع) فÇرمود: كه شده نقل ا كرم(ص) رسول حضرت از صادق(ع) حضرت از مروي حديث در (3
پسÇرت كه كرد وحي آدم(ع) به خداوند دهد/ قرار او براي شايستهاي وصي كه كرد درخواست خداوند

محمد(ص)3/
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ايشÇان اوصÇياي و انÇبيا از عÇدهاي اسامي شيث از پس ترتيب همين به و كن انتخاب وصايت به را شيث
Ñ

Ø

مÇنظور ÁتماÇاح و مÇحمد(ص) حÇضرت از قÇبل وصÇايت مÇقام صاحب كه ده Öر ب نام به شخصي تا آدم از
ايشÇان كÇه شÇده نÇقل رسÇول(ص) حÇضرت از نÇيز حديث ادامة در است/ شده برده نام باشد, ابوطالب
بÇه هÇم تÇو يÇوص و مÇيسپاري خÇود يÇوص بÇه را آن هÇم تو و ميسپارم تو به علي اي هم من فرمودند:
الفقيه, يحضره ال رسيد(من خواهد تو از زمينبعد بهبهترينفرداهل كه آنگاه تا تو فرزندان نسل از اوصياÄش

/(5402 حديث نآدم, Ôدل Öنم الوصي¹ باب

هÇر و است/ رسÇالت بÇاطن ت بوÇن و ت نبو باطن واليت شد گفته آنچه بنابر پس
هدايت به مأمور خويش رسالت وجهة از و دارد حق با ارتباط لوي و وجهة از رسولي
كه است همين است, ت نبو از اشرف اينكهواليت از مراد همچنين است/ خلق وتربيت
رسÇالتي جÇنبة كه او خلقي جنبة بر است ولوي جنبة كه او ي حق جنبة رسول وجود در
كاملتر كرده, طي را سفر چهار كه عارفي كه نيست ترديدي وگرنه دارد; شرافت است,

باشد/ كرده طي را م دو يا ل او سفر كه است كسي از
چÇون آنÇهاست, خÇالفت هÇم و آنها خود هم نيز رسالت و ت نبو از مقصود ه البت
ايÇن داراي خÇالفت مÇقام حسب بÇه ميباشند آنان خلفاي كه نيز انبيا و سل Ôر اوصياي
مÇرتبة و دÇح به منحصر هم مذكور اسفار پيمودهاند/ را سفر چهار اين و هستند احوال
انبيا كه است بيشماري مقامات و درجات داراي مراتب از يك هر بلكه نيست, خاصي
كÇامل انÇانس آنكÇه بÇا ازاينرو پيمودهاند/ را آن خود استعدادية مراتب مطابق اوليا و
بين Ôق رف Ôالن ميفرمايد: جهت اين از و ميباشد دوره آن استعداد مناسب و كل طاع Ôم زمان,

در كتاب اين در كه است ر تذك به (الزم نمينهيم فرقي پيامبرانش از هيچيك ميان /285 آية بقره, سورة (1
ناشر)/ است; شده استفاده آيتي عبدالمحمد آقاي ترجمةقرآن از Hعمدت مجيد آياتقرآن ترجمة

درآيÇة لذا و است تÇفاوت قÇرب درجات حيث از اوليا و انبيا ميان ولي له1, Ôس Ôر Öن م د حا

داديم/ برتري ديگر بعضي بر را آنان از بعضي /253 آية بقره, سورة (2

ختمي حضرت اخبار بعضي در اينكه و 2/ عض ب لي ع م Ôه ض Öع ب لنا ض ف ميفرمايد: ديگر شريفة
از حا كي ديدم, مختلف آسمانهاي در را انبيا معراج در فرمود كه رسيده مرتبت(ص)
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و دوم آسمان در را الم) الس (عليهما يحيي× و عيسي× حضرت رسول(ص) حضرت نبوي حديث بنابر (1
فرمود/ شهود هفتم آسمان در را ابراهيم(ع) حضرت و ششم آسمان در را (ع) موسي× حضرت

است/1 يكديگر به نسبت انبيا مقام علو
كردهانÇد تقسيم متفاوت درجات حسب بر مختلف اعتبارات به نيز را واليت مقام
مÇقام دÇح در مÆÇمني هÇر كه قرار بدين است/ ه خاص و عامه به آن تقسيم جمله از  كه
عÇموم بÇراي واليت ايÇن است/ واليت مÇقام از درجÇهاي داراي حق به قرب و ايمان
ه اصÇخ واليت ولي خÇوانÇدهانÇد/ عÇامه واليت را آن بÇدينجهت و مÆÇÇمنينميباشد

خواص مخصوص و ل او سفر نهايت حد در حق به قربشان كه است كساني مخصوص
ه, شمسي واليتكلية كردهاند/ تقسيم قمريه جزÄية و ه شمسي كلية به را آن همچنين است/
كÇه حالي در است, ات بالذ و ازخود نورشان خورشيد همچون كه است كساني واليت
را خويش واليت نور ماه همچون كه است جز¾ اولياي به مربوط قمريه جزÄية واليت

ات/ بالذ نه است بالعرض واليتشان و ميگيرند خورشيد از
مقام كه ميباشد ه شمسي كلية مطلقة واليت , حق به قرب و واليت مرتبة باالترين
عاليترين معني نظر از كه است السالم) (عليهم معصومين لطيفة چهارده مقدس ذوات
ة مÇÄا نÇيز ظÇاهر نÇظر از رسيدهانÇد, مشيت مقام به و كرده طي را كمال و قرب مراتب
بÇه اشاره در هستند/ (ص) دي محم رسالت خالفت مقام داراي الم) الس (عليهم اطهار
كÇه اسالم علماي حق در رسول حضرت (ص), دي محم امت بزرگان مقام علو همين

هستند/ بنياسراÄيل انبياي از برتر من امت علماي (2

سراÄيل/2 ا ني ب ¾نبيا ا Öن م Ôل ض Öف ا تي ام Ô¾لما Ôع فرمود: بزرگوارند, آن نعمت خوان ريزهخوار
جÇنبه سÇه داراي پÇيامبران هÇمة كه گرفت نتيجه ميتوان گذشت آنچه به ه توج با
افراد ساير مانند بشري جنبة از انبيا واليت/ و رسالت بشريت, هستند: مراتب بهتفاوت
آية و كنند رعايت را آشاميدن و خوردن قبيل از مادي زندگي لوازم بايد كه هستند بشر

/ آية6 لت, فص سورة و 110 آية كهف, سورة (3

مÇبلغ يÇا شÇارع رسÇالت, مقام در ايشان دارد/ مقام اين به اشاره ثلÔكم3 م Õشر ب نا ا  كريمة
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را مÇردم عÇموم و است اهللا خÇلق آخÇرت و دنÇيا صالح به كه هستند قوانيني و احكام
و اعÇضا بÇه مÇربوط كÇه جهت آن از احكام اين ميكنند/ آن اجراي و قبول به دعوت
سومين است/ شده ناميده نيز "قالبي" ميباشد, صوري وظايف و ظاهر Áاصو و جوارح
و كÇمال طÇريق ان مستعد آن مطابق كه اوست واليت مقام به راجع پيامبري, هر جنبة
ه خاص دعوت اين قبول ميكنند/ قلب تزكية و اهللا الي سلوك به دعوت را مردم خواص

/256 آية بقره, سورة (1

سير مستعد خلق همة زيرا ين/1 الد في كراه ا ال : ميفرمايد چنانكه نيست, اجبار و ا كراه به
بÇه مربوط و باطني مقام, اين قبول الزمة آداب و احكام چون و نيستند معنوي مراتب

خواندهاند/ نيز "قلبي" را آن است, قلب
كÇه است درست چÇون شÇد, خÇتم (ص) مÇرتبت خÇتمي حضرت در رسالت امر
تÇغاير و اختالفات از ه منز و است واحد مكانها و زمانها جميع در شريعت حقيقت
تÇفاوت مÇختلف اديÇان در مكÇان و زمان مقضيات به بنا ظاهر برحسب ولي ميباشد,
يÇعني آنÇهاست, همة ناسخ و شرايع جميع به محيط حضرت آن شريعت است/ داشته
است مكÇان و زمان مقتضيات با بودن متناسب معلول كه را شرايع همة ضيق و حدود
لوازم و احÇتياجات كÇه معني اين به است, باقي قيامت قيام تا رو اين از نمود, برطرف
و ¹ القيام ومي لي ا Õاللح د محم Ôاللح فرمودهاند: جهت بدين بردارد/ در را آتي زمانهاي همة

ميباشد/ حرام قيامت روز تا نيز او حرام و است حالل قيامت روز تا فرموده حالل محمد آنچه (2

ه/2 القيام ومي لي ا Õرامح Ôه Ôحرام

بÇدين كÇرد/ كÇامل ظÇهور (ع) دين الموح مولي حضرت وجود در هم واليت امر
و رسيد اتمام به ونعمت ا كمال به دين امروز كه شد نازل آيه غدير روز شأن در سبب

داد/ قرار خود مرضي را اسالم دين خداوند
آمÇد بود چه هر پرده پس در آمÇÇد وجÇÇÇÇود در اسÇÇÇÇداهللا

Çالم) الس (عÇليهم مÇعصومين ة مÄا در رسالت جانشيني و كليه مطلقة واليت امر اما
(عÇج) عصر ت حج حضرت خاتمشان كه , واحد نور ن م كÔلنا فرمودند: لذا و يافت سريان
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و الهÇيه ة مسيÇش كÇلية واليت صاحب حضرتش و است ايشان به قاÄم عالم كه ميباشد
هستيم/ ظهورشان منتظر ما و هستند مطلقه واليت خاتم

عرفا و علما سلسلة

همواره است بزرگواران آن واليت قبول واسطة به كه خدا سوي به راه قرار بدين
ة مÇÄا تÇربيت تÇحت HتقيمÇمس كÇه اصÇحاب خواص و جز¾ اولياي اما ميباشد, مفتوح
بÇه تÇربيتشان و ارادت رشÇتة صÇحيح واسطة به يا و بودهاند الم) الس معصومين(عليهم
ذوات آن جانب از صريح نص برحسب و خود استعدادية مراتب حد در ميرسد ايشان
و باطن به دعوت دعوت, اين ميباشند/ قلوب تزكية و ارشاد و دعوت به مأمور س مقد
سÇبب بÇدين است/ راجÇع Çالم) الس (عÇليهم اطÇهار ة مÄا لوي و جنبة به و نفس تهذيب
آداب و طريقت امور ابالغ بلكه نميكنند, خود به دعوت عظام عرفاي و جز¾ اولياي
در مأذونين گروه اين هستند; آن به مأمور (ع) معصوم جانب از كه مينمايند را قلبيهاي
امÇور درابÇالغ نÇيز اعÇالم عÇلماي شدهاند/ شناخته عارف و صوفي نام به اسالم تاريخ
وظÇيفة حقيقت در و هستند مبين دين تبليغ به مأمور اسالم ظاهري احكام و شريعت
طور همان و است/ آن حفظ و احكام ابالغ و اسالم پيامبر رسالتي جنبة به مربوط ايشان
است الينفك طريقت آداب از نيز شريعت احكام نيست, جدا هم از باطن و ظاهر  كه
طريقة اينكه منظور به اينجا در يكديگرند/ ملزوم و الزم عارف و عالم گروه دو اين و

ميپردازيم/ آن به Áاجما گردد, واضح سيرش و مبدأ و عرفان و ف تصو

اسالم عالم در ف تصو ظهور

غربي مستشرقين برخي چنانكه اسالم از خارج در ف تصو ريشة يافتن در جستجو
مÇنشأ گÇروهي ايÇنكه است/ عÇبث امÇري پنداشتهاند, شرقي مستشرقين آنها تبع به و
تÇعاليم ديگÇر بÇرخÇي و بÇاستان يÇونان حكÇماي افكار برخي و هندو آÄين را ف تصو
مÇعنويت و اسÇالم بÇه آنÇان كامل بيتوجهي بردهاند, گمان مزديسنا آÄين يا مسيحيت
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بÇه را مÇردم انÇبيا همة چون ميكنند خيال كه است نظركساني ومثل است آن بر حا كم
مسيح دين Âمث پس است, مشابهت آنها تعاليم ميان و كردهاند دعوت واحدي حقيقت
و است شده اقتباس عيسي× و موسي× دين از اسالم مبين دين يا باستان يونانيان مذهب از
نشأت الهي واحد سرچشمة از آنها همة كه حالي در ندارند, مستقلي حقيقت هيچكدام

 گرفتهاند/
اهللا (سالم معصومين ة مÄا و پيامبر سنت و قرآن در ريشه اسالمي عرفان و ف تصو
دارد: يكÇديگر از اليÇنفك جنبة سه ديگر دين هر مانند اسالم دارد/ اجمعين) عليهم
گونه هر كه دارند وحدت يكديگر با آنچنان جنبه سه اين حقيقت/ و طريقت شريعت,
ر طهÇم شÇرع قوانين و احكام همان "شريعت" است/ بيحاصل انفصالشان براي تالش
هم "حقيقت" و مÆمنين روحاني احوال و است معنوي حيات همان "طريقت" و است
مÇثال, مÇقام در است/ اهللا الي سÇالكان و مÆÇمنين هÇمة اعÇالي مÇقصد كه است مقامي
شفا حقيقت و است كردن معالجه و دادن دوا طريقت و طب علم دانستن چون شريعت

و عربي زبان به و صوفيه مشايخ و ف تصو دربارة مبسوط كتب قديميترين از كه االوليا¾ حلي¹ كتاب در (1
است صادق(ع) جعفر امام از منقول حديثي است, قمري) 430 در (متوفي اصفهاني ابونعيم حافظ تأليف
را حديث همين ص20) (جلد1, Õصوفي فهو سول الر ن باط في عاش Öن م و Õيسن فهو سول الر ظاهر في عاش ن م فرمود:  كه
نقل ترتيب اين به (31 (ص الصوفيه مناقب كتاب در هجري ششم قرن عرفاي از عبادي اردشير الدين قطب
ال¸ الص رسول(عليه متابعت فرمود: پرسيدند/ ف تصو از بود طريقت منبع كه صادق جعفر امام <از ميكند:

ف/> تصو او احوال متابعت و است سنت الم) الس و

Ô¹قيق الح و فعالي ا Ô¹ريق الطَّ و قوالي ا Ô¹ريع لش ا فرمود: (ص) پيامبر كه است جهت اين از يافتن1,

آملي, حيد سيد جامعاالسرار, در همچنين ,314 ص احساÄي, جمهور ابي ابن مجلي, كتاب در حديث اين (2
است/ مندرج 346 ص

اسÇالم از دفÇاع مÇقام در خÇود زعم به كه هستند بين ظاهر مسلمانان از كساني احوالي2/

بÇاطن و معني از و ميپندارند شريعت احكام صرف و ظاهر به منحصر را آن برآمده,
هستند غرب در Hخصوص ديگري گروه ميكنند/ مخالفت آن با و غافلند سه مقد ديانت
را آن Hصرف اينكه يا و ميشوند آن بودن آسماني منكر يا اسالم با يت ضد مقام در  كه
تش روحاني و معنويت از عاري و انگاشته نشين باديه اعراب مخصوص و شمشير دين
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و حÇضرت روحÇاني احÇوال و باطن ه متوج غافل, گروه دو ازاين هيچيك ميخوانند/
همان ميوة اسالمي ف تصو ميكنند/ ظاهر به حكم فقط نبوده, حضرت خاص پيروان
و شريعت به ك تمس با حضرت خاص پيروان شده باعث كه است اسالم طريقتي جنبة
از پس و خÇاتم(ص) پÇيامبر روحÇاني احÇوال آن از بÇهرهاي طريقت احكام به التزام
مسÇتفيض مÇعنويشان خÇوان بÇركت از و ببرند الم) الس (عليهم معصومين ة مÄا ايشان,

 گردند/
و است دل راه از كه خدا و بنده بين ارتباط از است عبارت ف تصو حقيقت Áاصو

باديÇع احكÇام و مÇيباشد هÇمان نÇيز اديÇان پيدايش اصلي علت و اديان همة اساس
پس است, ارتÇباط روح هÇمين تكÇميل بÇراي نÇيز اجÇتماعي قÇوانÇين بلكه جوارحي
شÇده خÇوانÇده نÇام اين به اسالم در كه ميباشد حق عرفان اديان, همة روح درحقيقت

هÇم يكÇديگر مÇخالف GاهرÇظ گÇاه كÇه رسÇيده صÇوفيه مشÇايخ از مÇختلفي اقÇوال ف تصو تعريف در (1
بÇه ونÇاظر ايشÇان شÇهودي مÇراتب و مÇقامات و احÇوال تÇفاوت حÇاصل ظاهري اختالف اين مينمايد/
و آرا¾ اخÇتالف مانند و ديدهاند كه كردهاند بيان گونه آن را ف تصو يك هر كه است آن مختلف جنبههاي
پس آنÇهاست, مÇيانة ات الذÇب تÇفاوتي و است عقل مرتبة و حد در كه نميباشد متكلمين و فالسفه اقوال
و مÇعنا بÇه HهايتÇن تعاريف همة گفت ميتوان فقط و داشت آن از منطقي مانع و جامع تعريف انتظار نبايد
معرفت تا اهللا ماسوي از تعلق قطع و انساني نفس سلوك از است عبارت كه دارند اشاره واحدهاي حقيقت

او/ به امر تفويض و حق شهودي

است/1
اقوال و احوال و افعال و قرآن در ف تصو و است چنين نيز اسالم مقدسة ديانت در
قول به ه البت است, يافته ظهور الم) الس (عليهم معصومين حضرات ساير و ا كرم پيامبر

/36 ص چهارم, چاپ شبهات, رفع رسالة (2

يÇا اصÇطالحات يÇا جÇزÄيات بÇعضي است <ممكن : رضاعليشاه2 آقاي والد حضرت
مÇانند بÇاشد, شÇده اقÇتباس ديگÇر فÇلسفي يÇا ديÇني مÇذاهب بÇعضي از صوري آداب
و اجÇتماعي امور بعضي يا شده وارد آن در اصطالحي و علمي نظر از كه اصطالحاتي
هÇمة در امÇور طÇور ايÇن كÇه نÇيست, اسالم س مقد شرع مباني خالف بر كه معاشرتي
بودن بلند يا عمامه بودن بزرگ مثل دارد/// وجود اعمال و اقوال در دستهها و فرقهها
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حÇقيقت و اسÇاس ولي نÇيست/> حÇرام كÇدام هÇيچ و دارند روحانيون بعضي كه لباس
Çهاماتي ات و است اسÇالم س قدÇم شÇارع از شد گفته چنانكه آن واقعي مباني و ف تصو
وارد ديگري منابع از و است زاÄدي امر و نبوده اسالم در داخل ف تصو اينكه بر مبني

ف صوÇت داشÇتن سنتي و قرآني ريشة رد در ديگران و مغرض شرقشناسان از برخي كه را داليلي نوع (1
ايشÇان گÇمان بÇه مÇينمايند/ عÇنوان نيز تشيع مذهب اصالت رد در كه است داليلي به شبيه ميكنند, اقامه
تشÇيع و ف صوÇت كÇه است ايÇن از اسÇالمحÇا كÇي تÇاريخ درصÇدر معتبر احاديث و اسناد و مĤخذ نبودن
كه حالي در است/ ايراني Hخصوص سياسي عوامل مولود گفتهاند تشيع مورد در اينكه يا است, غيراسالمي
شÇجرة مÇيوة ايشÇان كÇه است ايÇن بر دال اسالم صدر در مسلمان بزرگ عرفاي و شيعيان وجود صرف
نشده خوانده ف تصو و تشيع نام به ابتدا همان از چه ا گر دارد, سنت و اسالم در ريشه كه هستند طيبهاي

/(49 ص المحجوب, باشد(@كشف بوده اسم بدون حقيقتي هجويري قول به و باشد

آن بÇه مÇجيد قرآن در كه آوردهاند وارد (ص) پيامبر به كه است هاماتي ات مانند شده1

كÇه شد نازل كافراني شأن در آيه اين ميآموزد/ او به بشري را اينقرآن ميگويند /103 آية نحل, سورة (2
ميآموزد/ پيامبر به رومي, يا نصراني يا عرب ديگري, شخص را قرآني آيات ميگفتند

2/ Õر ش ب Ôه Ôم ل ع Ôي نما ا ولون Ôق ي Öم Ôه نَّ ا فرموده: اشاره

ف تصو مبدأ
عنوان و نام به اسالم تاريخ در دين باطن و معنويت گفت: ميتوان گذشت آنچه از
و صÇوفي نÇام بÇه اسÇالم تاريخ در را باهللا" "عالم و سالك و شده رايج عرفان و ف تصو
بÇعدها را ره مطه شريعت احكام به عالم يعني بامراهللا" "عالم چنانكه خواندهاند, عارف
صدر در نيز مجتهد عنوان كه حالي در ناميدند, مجتهد و فقيه نامهاي به اسالم تاريخ در
و شÇده مÇحسوب مÇذموم ي تÇح و نÇبوده شÇيعه در Çدي× Ôه اÇÄمة زمÇان در بلكه و اسالم
و Çحاد ات كÇمال اسÇالم تÇاريخ در گÇروه دو ايÇن و است/ داشته سنت اهل به اختصاص

ميكردند/ دين ترويج در بليغ سعي دو هر و داشتند يكديگر با معاونت
ميان شده, استعمال بار اولين براي زماني چه در صوفي و ف تصو واژة اينكه در اما
Öن ا رادا Öن م حديث جمله از ا كرم(ص) رسول از مروي احاديث است/ اختالف ان محقق

ايÇن بÇه اشÇاره بÇا مÇولوي بÇنشيند/ ف صوÇت اهÇل با كند همنشيني خدا با ميخواهد كه كسي هر يعني (3
گويد: حديث

هÔم خالق ا نَّ ا ف ق ر والخ ف صو الت هل ا لي× ع نوا ع Öط الت حديث4 يا 3, ف صو الت هل ا ع م Öس ل Öج ي Öل ف اهللا ع م س ل Öج ي
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اوليÇا حÇÇضور در نشÇÇيند خÇدا گÇÇو با همنشيني خواهد كه هر
يÇن مادالدÇع شيخ تأليف المرتضي, لشيع¹ المصطفي× بشار¸ كتاب در حديث دو اين عامه, كتب از غير (4

عÇÇÇÇÇÇÇÇلي
Ñ

Ø

است/ شده نقل نيز طبري
و انÇبيا اخÇالق ايشÇان اخالق كه زيرا را, پوشان خرقه و ف تصو اهل ننماييد عيب و نكنيد طعن يعني (5

انبياست/ لباس لباسشان
/105 ص ,4 ج اللÃالي, عوالي (6

Ô¹ربع ا Ôصوف التَّ (ع)6 علي حضرت از منقول حديث يا االنبيا¾,5 لباس م Ôه باس ل و االنبيا¾ Ôخالقا

و دٌّ Ôو و Õرد و الواو و ; Õ¾فا ص و Õدق ص و Õبر ص Ôاد الص و ; قي× Ôوت Õ¹توب و Õركت Ô¾ا لتا/ Õ¾فا و Õواو و Õوصاد Õ¾تا : ف ÔرÖحا

و صدق و صبر صاد, و تÔقي; و توبه و ترك تا¾, فا¾; و واو و صاد و تا¾ است: حرف چهار ف تصو يعني (7
است/ فنا و فقر و فرد فا¾, و وفا; و ود و رد و واو, و صفا;

صÇدر هÇمان از لفظ و عنوان اين اينكه بر دارد داللت همه 7, Õ¾نا ف و Õقر ف و Õرد ف Ô¾الفا و ; Õ¾وفا

م دو قÇرن اواسÇط از لفÇظ ايÇن كه گويند ديگر گروهي ولي است, بوده مستعمل اسالم
به نبودند/ ممتاز صوفي يا عارف نام به الهي راه سالكان آن از قبل تا و شد شايع هجري
شÇخص يÇا و كÇوفي ابوهاشم شد, معروف عنوان بدين كه كسي لين او گروه اين  گفتة
ا گر است/ بوده (ع) رضا حضرت معاصر صوفي عبدك نام به و شيعه كه است ديگري
و باطن مقام عنوان همان ف تصو شد, گفته Âقب چنانچه باشد, صحيح اخير گروه قول هم
نام اين گرچه بوده, اسالم ظهور ابتداي همان از آن حقيقت لذا و است اسالم معنويت

باشد/ شده متداول بعدها
است ممكن بلكه باشد, ي مسم رواج با زمان هم لفظ يك رواج نيست الزم Áاصو
اسالم صدر در كه ميبينيم طريق بدين باشد/ شده خوانده ديگري نام به Âقب ي مسم آن
خوانده شيعه يا اد ه Ôز و عابدان يا تابعين يا ه ف Ôص اهل يا خاص صحابة به حقيقي مÆمنين
و ابÇوذر و سلمان مثل اسالم صدر در شيعه بزرگان كه است جهت همين به و ميشدند
قرن در ولي ميشوند/ ذ كر ف تصو بزرگان اولين جزو ه صوفي درمتون حذيفه و ار عم
داشت گروهي بر داللت شدو القاب و اسامي اين مترادف Hغالب نيز صوفي اصطالح دوم
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مترادف عنوان به فارسي و عربي عرفاني متون در نيز فارسي "درويش" سپس و عربي "فقير" كلمات (1
كÇه شÇده اخÇذ مÇجيد قرآن از و دارد بشر ذاتي فقر به اشاره فقير كلمة شدهاند/ برده كار به عارف و صوفي
Ñ

Ø

بÇه شÇما همة مردم اي يعني آية15) فاطر, (سورة Ôميد الح Ôنيالغ وه Ôاهللا و اهللا الي Ô¾قراÔالف انتÔم Ôاس الن يها ياا ميفرمايد:
كÇه خÇداونÇد به نسبت و فقير همه ما اينكه بر دارد داللت و ستودني/ بينياز اوست و نيازمنديد خداوند
اني ب ر كرد: عرض خداوند به خطاب هم موسي(ع) حضرت چنانكه محتاجيم/ و نادار است ات بالذ غني
و فÇقير مÇيدهي, مÇن بÇه آنچه به نسبت من خداوندا يعني (24 آية قصص, (سورة Õفقير يرخ Öن م اليَّ تÖل زÖنا لما
قÇرار خÇويش نÇظر وجهة را حق به نيازمندي و بندگي طريق همه, از بيش اهللا لي ا ال ك Ôس چون نيازمندم/
وقتي نيز رسول(ص) حضرت است/ گرديده عارف و صوفي عناوين خراي Ôا عبارت فقير عنوان دادهاند,
فقر مقام همين به اشاره (378 ص ج2, المرسلين(سفين¹البحار, و االنبيا¾ ساير علي Ôر ختÖاف به و فخري ÔقرفÖلا ميفرمايند:
ندارد/ مالي و ظاهري غناي و فقر به ربطي فقر اين واال ميدانند خويش افتخار ماية را آن كه دارند معنوي
(عليهم رضا حضرت يا صادق حضرت يا مجتبي حسن امام حضرت همچون اماماني بود اين از غير ا گر
است نÇبي فÇخر مÇقام كÇه مÇقام ايÇن از نداشتند, آن به تعلقي ولي بودند مشهور مال كثرت به كه الم) الس

ميشدند/ خارج
زن و فÇرزند و نÇقره و طÇال ني شÇدن غافل خدا از دنيا چيست

فÇارسي زبÇان در تÇهيدستي يÇعني ريÇوش" د" يا "دريوزه" كلمه همان اصلش Gظاهر كه نيز درويش  كلمة
است/ يافته رواج فارسي زبان در عربي فقير كلمة معادل تدريج به است,

ميكردند/1 اسالم در معنوي زندگي وقف را خود و بودند اطهار ة مÄا واليت تابع  كه
صوفي كلمة تسمية وجه

ازهمانابتدايتداولآنذ كرشده: اقوالمختلفي ف دروجهتسمية كلمةصوفيوتصو

/35 و 34 صفحات ژوكوفسكي, تصحيح هجويري, المحجوب كشف (2

زبان به ف تصو در موجود كتاب قديميترين كه كشفالمحجوب2 كتاب در هجويري
گروهي ساخته, كتب گفتهاندو سخن بسيار اسم اين تحقيق <اندر ميگويد: فارسياست,
گÇروهي و دارد صÇوف جÇامة كه ميخوانند صوفي جهت آن از را صوفي كه  گفتهاند
صوفي بدان كه گفتهاند گروهي باشندو ل او صف اندر كه خوانند صوفي بدان كه  گفتهاند
مشÇتق صÇفا از اسÇم اين گفتهاندكه گروهي و كنند ه ف Ôص اصحاب به تولي كه ميخوانند

/41 ص سرشت, دانا ا كبر بيروني, ابوريحان ماللهند كتابتحقيق از ترجمه قديم, هند فلسفة (3

اظهار ماللهند3 كتابتحقيق در ابوريحانبيروني كه است آن ديگر مشهور قول است/>
دانÇايي و حكÇمت مÇعناي به يوناني (sophia) سوفياي كلمه ب رعÔم ميگويد و  كرده
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را صÇوفي كلمة اشتقاق وجوه تمامي است, صوفيه منابع قديميترين از كه نيز قشيريه رسالة صاحب (1
القÇاب مانند لقبي همچون و نيست عربي زبان در اشتقاقش مبدأ كه ميداند جامدي اسم را آن كرده, نفي

/(468 ص قشيريه, رسالة فارسي ميباشد(ترجمة ديگر
Ñ

ميدانستند/4 صحت به نزديكتر را اخير قول نيز رضاعليشاه آقاي حضرت و است1

Ø

(sophist) كه سوفيست معرب صوفي كه ميزنند حدس هم <بعضي ميفرمودند: باره اين در ايشان (4
زيÇرا باشد, ت صح به نزديكتر ميرود گمان قول اين و ميباشد است, دانشمند معني به يوناني زبان در
مسلمين كه يافت شهرت موقعي نيز كلمه اين و بودند محسوب ديني دانشمندان اسالم اوايل در دسته اين
مÇعرب نÇيز فÇلسفه كÇلمة چÇنانكه نÇمودند, معرب را كلمات قبيل اين و كرده پيدا ارتباط يونان فلسفة با
از گÇروهي ولي /(127 ص فÇلوطين, فÇلسفة است( دانش دوسÇتدار مÇعني بÇه كÇه است يÇوناني فيلوزوفياي
سÇيگماي حÇرف زيÇرا باشد يوناني sophia كلمة معرب نميتواند صوفي كلمة كه معتقدند مستشرقان
philosophia كÇلمة مÇعرب كÇه فلسفه كلمة مثل صاد, نه گشته ل مبد عربي سين حرف به Áمعمو يوناني
(Hagia sophia) ها گياسوفيا قديمي كليساي Âمث زيرا نيست, صادق هميشه نيز رأي اين اما است/ يوناني
نام در و گرديد ل مبد اياصوفيه نام به آمد در مسجدي صورت به آنكه از پس تركيه در س) مقد حكمت =)

است/ شده تبديل "صاد" به سين حرف جديدش

اسالم2 عالم در ف تصو سير

در كÇه شÇده ظÇاهر ف صوÇت و فÇقر سالسل صورت به اسالم عالم در ف تصو سير
ا كÇرم رسول از پس ميباشد/ عرفاني طريق مشايخ اجازة سلسلة و رشته ن مبي حقيقت
و طÇريقت امÇر بزرگواران, آن مشايخ طريق از و الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا بهواسطة
به ايشان از و علي(ع) علم مدينة باب به ايشان همة رشتة Hتقريب لذا و شد منتشر عرفان

جÇزو را ابÇوبكر كسÇي و مÇيدانÇند بهعلي(ع) منتسب را خود فقر سالسل همة Hتقريب نقشبنديه, بجز (1
مÇحمد بÇها¾الديÇن از را خود سلسلة كه نقشبنديه سلسلة ر متأخ مÆلفان است/ نكرده ذ كر صوفيه مشايخ
كه كردهاند ذ كر رسول(ص) حضرت به امامششم(ع) از را ديگري طريق ميرسانند, ششم امام به نقشبند
به ابوبكر از و ابوبكر به سلمان از و سلمان به بكر ابي دبن محم بن قاسم حضرت, مادري جد واسطة به
امام واسطة به ششم امام از كه ميكنند ذ كر هم را دومي طريق ايشان البته ميرسد/ (ص) رسول حضرت
ايشÇان خود نزد م دو طريق ميرسد/ علي(ع) حضرت به السالم) (عليهم اطهار اÄمة ساير سپس و پنجم

/(34 ص اهللا, فضل محمد خواجه عمد¸المقامات, است( رايجتر و درستتر

اثر بر زمان مرور به صوفيه بزرگان ولي ميرسد;1 ا كرم(ص) پيامبر علم مدينة خود
مذهب بنابر الظاهر علي و Hغالب كرده عمل ه تقي به شرعيه امور در تسنن مذهب سلطة
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از ه حق صوفية طايفة رو ازين مينمودند/ رفتار خود سكونت محل ناحية در رايج فقهي

رÇس كتمان ولي بوده عشريه اثني× شيعة الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا واليت قبول جهت

حÇضرترسول حÇيات زمان همان در حتي ا گرچه كه بود تاريخي مهم نكتة اين ه متوج بايد اينجا در (1
Ñ

Ø

اختالف و تمايز ولي ميشدند, متمايز مسلمانان ساير از تدريج به واليت محبان و (ص)پيروانعلي(ع)
ايران در سياسي داليل به صفويه دورة از پس Hخصوص و بعد دورههاي طي در سني و شيعه ميان كه بارزي
بÇا بÇايد رو ازيÇن است/ نÇداشÇته وجود اسالم ل او قرن دو در الاقل شد, تشديد فانه متأس و آمد وجود به

كرد/ قضاوت اسالم لية او قرون در صوفيه مشايخ بودن شيعه دربارة حقيقت, اين مالحظة

شÇيعه جÇليل عÇارف و عÇالم كÇه طÇور همان و نميكردند/1 تشيع اظهار Hعلن و  كرده

/37 و 36 صفحات االسرار, جامع (2
/ 6 تا 4 صفحات ج2, مجالسالمÆمنين, (3

حÇقيقي ع تشي نمودهاند اشاره ستري3 Ôت نوراهللا قاضي مرحوم Gبعد و سيدحيدرآملي2
بÇا است دل ارتÇباط ف صوÇت چÇون نÇيابد, ظÇهور ع تشي بدون ف تصو و ف تصو بدون
اثÇني ة مÇÄا سÇبب بدين يابد/ ق تحق است واليت همان كه آن راه از بايد آن و خداوند
مشايخي نعمتشان خوان از بودند, ه شمسي كلية واليت صاحبان كه الم) الس عشر(عليهم
عرفان و باطن امر ترويج مشايخ آن واسطة به كه گرديد جاري سلسلههايي و شد تربيت

شد/ ف تصو و
مشÇايخ مقداد و ار عم و ابيذر و سلمان مثل كساني صحابه ميان از پيامبر زمان در
جميع Hتقريب گفتيم Âقب كه طور همان و نشد جاري ايشان از سلسلهاي ولي بودند, پيامبر
از يكي به يا (ع) اميرالمÆمنين حضرت به منسوب طويه صافي ة صوفي مشايخ سالسل
كÇه است ايÇن نه امام(ع) يك از سلسله جريان معني ه البت است/ بزرگوار آن فرزندان
كÇه است ايÇن مÇنظور بÇلكه مينمودند, دعوت بعد ة مÄا اجازة و اذن بدون مشايخشان
اتصال ال ك Ôس از يكي گاه هر كه ميدادند اجازه را شيخي الم) الس (عليهم ه مÄا حضرات
كه است اين شايستة كه حيثيتي به شده, ملكوت نور به درگرفته و كرده پيدا ملكوت به
آن برسد, ديگري وجود به او وجود از واليت پيوند و كند طريقت به دعوت ميتواند
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امامي(ع) كه را كس هر خالصه كند/ تعيين نيز را ديگري كه ميكردند مأذون را  كس
طريقت به دعوت به مأذون را كسي كه ميداد هم را اجازه اين يا ميداد دعوت اجازة

شود/ تنفيذ اجازهاش تا ميكرد رجوع بعد امام به امام آن رحلت از بعد نمايد,
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ف تصو ذم و مدح اخبار
ف تصو و فقر سالسل همة و عرفا و صوفيان همة كه نيست معنا بدين قول اين ه البت
خرقه "ايبسا و است بوده الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا تأييد مورد همواره فعلشان و قول
و حق پيروان همواره نيستو ف تصو به مختص امر اين ولي باشد"/ آتش مستوجب  كه
شيعة هستند, شيعه عنوان ذيل در كه كساني همة چنانكه بودهاند, گروهي هر در باطل

شود گفته ا گر <و ميگويد: و كرده عنوان (41 (ص االسرار جامع كتاب در را مطلب همين آملي حيدر سيد (1
ميداني? حقيقي شيعه را ايشان چگونه پس هستند, ايشان قواعد و اصول و سنت اهل طريق در صوفيه  كه
فرقه يك ايشان از حقه فرقة ولي هستند, شيعه همانند زيادي فرقههاي صوفيه ا گرچه گويم: آن پاسخ در
نÇحو بÇه ايشÇان اسرار حمل به موصوف يعني است اوصاف اين به موصوف كه است فرقهاي آن و است
نيز شيعه گرچه كه طور همان ميباشد, Hباطن و Gظاهر الم) الس عليهم اÄمه به (يعني ايشان به ايمان و شايسته

است/> اماميه فرقة آن و است يكي ايشان از حقه فرقة لكن و است كثيري فرقههاي داراي

(عÇليهم اطÇهار ة مÇÄا زبÇان از تÇصوف ذم در را اخÇباري سبب بدين نيستند/1 حقيقي
مÇدح در كÇه اخÇباري بÇا بايد را آنها انتساب, صحت فرض بر كه كردهاند نقل الم) الس

كه <اخباري فصل در (60 تا 54 شبهات(صفحات رفع رسالة در را موضوع اين رضاعليشاه آقاي حضرت (2
ميفرمودند ايشان دادهاند/ قرار تحقيق مورد است?> چگونه شده, روايت معصومين(ع) از ف تصو ذم در
مذكور فقه اصول در كه تراجيح و تعادل قانون يا احتياط روش از استفاده با را ف تصو ذم و مدح اخبار بايد

كنيم/ تطبيق است,

را اخبار دسته دو اين كرد/2 جمع است مروي الم) الس (عليهم معصومين زبان از ايشان
قرار ذم مورد آنچه اخبار اين در كه باشيم داشته ه توج و كنيم تطبيق يكديگر با بايد نيز

ذم و مÇدح و داشتهانÇد ف متصو و نما صوفي گروهي كه است ذميمهاي صفات  گرفته

ايÇنكهمÇال ك بÇه تÇوجه و كÇرده تÇقبيح را ف صوÇت عنوان كه گروهي به پاسخ در سلطانعليشاه جناب (3
ايÇن و مÇينويسند كÇفر بÇر استشهاد براي كه < كاغذي بودند: فرموده است, افعال و اعمال صحت تدين
كÇافر بÇاشد خالف عقايد اين داراي كه هر كه بنويسم هم خودم تا بياورند ميدهند, نسبت ما به را عقايد
معني همين هبه توج با ص244)/ رضاعليشاه, آقاي حضرت پا@كستان, افغانستانو است>(@گردش خارج دين واز
قÇول كÇرد/ تÇوجيه مÇيتوان است, مÇنقول عÇرفاني كÇتب بعضي در اشخاص ذم و مدح در كه را اشاراتي
ايشÇان است/ حÇقيقت همين مÆيد نيز (235 (ص صالحيه شريف كتاب در ثاني نورعليشاه آقاي حضرت
بهلفظ و ميخواهند را افسانه و خبر از مقصود و مثل و است رمز چون كنند نقل عرفا <آنچه ميفرمايند:
خبري به اشاره و آورند را بصري حسن يا را حالج يا را عمر يا را ابوطالب لفظ و ميگويند/ كه ندارند  كار
Ñ

اشخاص/3 بر نه است اعمال و صفات بر هست نيز مجيد درقرآن چنانكه
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Ø

و گÇرسنگي نان, از غرض و است آن داراي و وصف آن خود آنها مقصود اما كنند, ذ كر آن در مدح يا ذم
عمر وذ كر او دانستن بد مثنويدليل در ابيطالب پسذ كر ر ك/ Ôچ چه و بز Ôخ چه و نامند نان چه است سيري

نميشود/> را او او, دانستن بد يا نيك دليل

نÇيست تÇعريف پÇي جÇز مÆÇمن لفÇÇظ نÇيست تشريف نون و ميم و واو و ميم
كساني گرفتهاند قرار ذم مورد كه هاي صوفي از مراد كه ميرسيم نتيجه اين به آنگاه
در Çالم) لس ا (عÇليهم اطÇهار ة مÇÄا واليت پÇيوند و نهاده خود بر ف تصو نام كه هستند
كس هر البته نميدانند/ ايمان قبول شرط را بيت اهل مواالت و نگرفته جاي قلوبشان
ف تصو به چه ا گر (ع) صادق امام حضرت زمان در ثوري سفيان مثل باشد, چنين  كه
نÇجات اهل و نگرفته قرار كليه(ع) واليت صاحبان عنايات مشمول باشد, هم مشهور
ة وفيÇص وگÇرنه مÇيباشند, ف صوÇت ذم اخÇبار مشÇمول كه هستند كساني چنين نيست/
افتخار و هستند و بوده الم) الس (عليهم معصومين ة مÄا واليت حبل به ك متمس حقيقي
مÇصاديق كÇه هسÇتند كسÇاني و حÇقيقي شيعيان ايشان دارند, ايشان به معنوي انتساب

ميباشند/ ف تصو مدح اخبار

صحيح اثر و صريح نص
عي مد با حقيقي طريقت شيخ يا عارف ميان اينكه براي مذكور مطالب به ه توج با
ة مÇÄا به اتصالش و راهنما اجازة رشتة مسألة به ف تصو بزرگان شود, نهاده فرق ارشاد
اهÇميت اوست, دعÇوي صÇحت تشÇخيص مال ك مهمترين كه الم) الس (عليهم اطهار
اطÇهار ة مÄا به راهنما شيخ بيواسطة يا واسطه با اذن بدون ميگويند: و دادهاند ي خاص

است/ باطل دعويش باشد, زمانه زاهد شيخ آن چه ا گر الم) الس (عليهم
بÇاش راه شÇيخ گÇو و زمÇانه زاهÇد است گÇو كافر نيست علي دوستي كه را آن

به وي مسلسل اجازة و نص همين راهنما شيخ صالحيت مال ك يگانه حقيقت در
وي بÇه را طÇريقت امÇر در دخÇالت صÇالحيت كÇه است Çالم) الس (عÇليهم اطهار ة مÄا
ايشان د تقي و بيد Gيد اجازه تسلسل و رشته از حا كي چون نيز سلسله كلمة لذا ميدهد/
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است/ شده برده كار به نيز ه صوفي و فقرا گروه مورد در ميباشد امر اين به
د قيÇم حديث, راويان و عظام علما¾ همانند صوفيه, مشايخ بزرگان لحاظ همين به
غÇيبت زمان در Hخصوص كنند/ نقل نيز را خود اجازة سلسلة خويش كتب در كه بودند
اجازة و است واسطه با اتصال اين نيست, ميسر Gظاهر (عج) زمان امام زيارت كه  كبري
وسÇاÄط بÇه آن اتصال و سابق شيخ از الحق شيخ اذن مسألة ندارد, وجود واسطه بدون
بسا چه است/ مهم بسيار كردهاند, تعبير صريح" نص" به آن از كه مخدوش غير صحيح
ايشان مأذون مشايخ از شيخي واسطة به الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا از يكي از سلسلهاي
درست اجازة بدون ليكن گشته منقطع صحيح اتصال عدم اثر در Gبعد ولي بوده, جاري
در ثانويرا مال ك رو اين از باشد/ بوده متصل اصلي رشتة با آنكه بدون يافته دوام تي مد

را آن HالبÇغ و گÇوياست بسيار صحيح اثر معني ايضاح جهت در عيسي(ع) حضرت از مروي حديث (1
هÇمنشين كÇه بÇا اهللا روح يÇا كردند: عرض كه حواريون پاسخ در ايشان ميكنند/ ذ كر موضوع اين دربارة
عملش و بيفزايد شما علم بر او كالم و نطق و آورد شما ياد به را خدا او, ديدن كه كسي با فرمود: باشيم?
/(3 حديث حبتهم, Ôص و العلما¾ مجالس¹ باب العلم, فضل كتاب كافي, بگرداند(اصول راغب آخرت به را شما

صرف كه معني بدين كردهاند/1 ذ كر صحيح اثر هدايت, امر در مجاز عارف تشخيص
ميشود باعث كه اوست در معنوي كماالت وجود از حا كي شيخ در صحيح اجازة وجود
راهÇنما صÇفت كÇيميا دسÇتورات انÇجام با و گردد خداوند ه متوج و متأثر سالك نفس
تÇبديل آن ه توجÇم او خÇود كÇه آيد پيش الهي جهت در تغيير آنچنان سالك درنفس

 گردد/
و مÇيگردد ه توجÇم صÇحيح اثÇر و ه لبيÇق بÇصيرت به شخص يا گذشت, آنچه بنابر
بصير و صاحبدل كه سابقين نص به گوش اينكه يا و ميدهد تشخيص را الهي راهنماي

/37 آية ق, سورة (2

يا است قلب داراي كه ( كسي 2 مع السَّ ي ق Öأل Öوا Õلب ق Ôهل كان Öن م ل شريفة آية ميدهد/ بودهاند,
است/ مرتبه دو اين از حا كي نيز ميدهد) فرا  گوش
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ايران در ف تصو

كه شد عوض ايرانيان معنوي حيات آنچنان ايران, در آن ترويج و اسالم ظهور با
عÇوامÇل مÇولود Hصرف پنداشتهاند, بعضي چنانكه دلي, خام و بهآساني را آن نميتوان
ه, معد و ظاهري علل همة وراي دانست/ دوره آن ايران در موجود سياسي و اجتماعي
قÇوم تاريخ در بزرگي ل تحو چنان و كرد رسوخ مردم جان و دل در آنچنان اسالم دين
آن, شرايÇط و بيعت و عهد اين با و بستند اسالم با عهدي ايرانيان كه كرد ايجاد پارس
هÇمه ايÇن با نكردند/ چنين مسلمان تازه ديگر اقوام از هيچيك كه كردند عمل چنان
سرنوشت از جدا گرفت, پيش در كه راهي و شد آغاز ايران تاريخ در كه تازهاي دورة
و اسÇالم واحد لواي تحت در همه كه چرا باشد, نميتوانست مسلمان تازه ديگر اقوام
بودند/ گرديده بهرهمند ظواهر از متعالي وحدتي از و درآمده كلمه توحيد توحيدو  كلمة
سÇخن هÇمان حÇقيقت در ايÇران در ف تصو سير از آوردن ميان به سخن بنابراين
مورد در اينكه Hخصوص است/ مسلمان تازه اقوام ساير و ايران در اسالم منشأ از  گفتن
كÇه است هÇمدلي ايÇنجا در و رفته كنار قومي اختالفات اسالم, معنوي جنبة و ف تصو
همزبان و همدل رومي صهيب و فارسي سلمان و حبشي بالل و ميگردد همزباني ماية
و احÇوال به ه توج بدون ايران در ف سيرتصو به نيست ممكن جهت اين از ميگردند/
اهÇل قÇرني اويس و كرخي معروف بغدادي, جنيد مصري, ذوالنون مثل كساني اقوال

برد/ پي المقدس بيت اهل رابعه و يمن
بÇر است معنوي رمزي از حا كي ايران به (ع) رضا حضرت فرمايي تشريف البته
Çالم) الس (عÇليهم ه مÄا ساير از بيش كه ف تصو يعني اسالم باطني حقايق انتشار اينكه
از مسلمان تازه اقوام ساير با درمقايسه يافت تحقق رضا(ع) حضرت مبارك بهدست
ف تصو و ايرانيان ميان اتصال حلقة نخستين اما گرفت/ صورت ايران در بيشتر جا همه
بصيرت به پيامبر(ص) ظهور از قبل بلكه و پذيرفت را اسالم كه است ايرانياي لين او
ه فÇ Ôص اهل جملة از كه است فارسي سلمان وي بود/ (ص) حضرتش ظهور منتظر قلبي
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داشتن بدون را او پيامبر كه بود (ع) علي و (ص) پيامبر خاص اصحاب و ليه او اد زه و
بودند/ كرده مفتخر خويش بيتي اهل به خانوادگي و جسماني انتساب

دست به طريقت امر تجديد و ترويج پارسو سرزمين به رضا(ع) امام هجرت با
ف تصو يعني آن, معنويت و اسالم با محكمتري و د مجد پيوند ايرانيان ايشان, مبارك
جÇهان ادبÇيات در كÇه است فÇارسي عÇرفاني شعر آن مبارك مولود كه كردند, برقرار
آنÇچنان پÇيوندي است, بÇيمانند مÇعني بÇا لفÇظ پيوند و عرفاني لطيف معاني ازحيث
ف تصو تعاليم Áاصو كه كنند خيال ه بيتوج مستشرقين برخي شد باعث كه نا گسستني
از ايرانيان بر اعراب سلطة و اسالم غلبة نتيجة در ايرانيان كه است العملي عكس مولود

دادهاند/ نشان خود

ف تصو و عرفان

آن اصÇخ مÇعناي بÇه ولي است, شناختن عام معناي به لغوي نظر از عرفان  كلمة
از سر تخلية و باطن تصفية طريق از كه حق قلبي معرفت از است عبارت اهللا اهل درنظر
فقط استدالل/لذا و بحث نه است شهود و كشف به و ميشود, حاصل روح تحلية و غير
عÇارفش بÇرسد, الهÇي صÇفات و اسÇما¾ و حق قلبي يامعرفت عرفان مقام به كه  كسي

خوانند/
ليÇن او طريقتيش خاص معناي به عارف لقب و عرفان لفظ كه نيست معلوم Hدقيق

شÇناخت دربÇارة عÇرفان لفÇظ مشÇتقات Çالم) الس (عÇليهم عÇصمت مصادر از مرويه احاديث ميان در (1
اين با تنها زيرا كرد/ قلبيش خاص مضامين بر حمل را آن ميتوان فقط كه شده برده كار به بسيار خداوند
Çنَّ الج ÔتÖقلÇ خ Çا م× و شريفة آية در چنانكه ميگردد/ اهللا معرفت بشر خلقت غايت كه است الهي معرفت نوع
ايÇن زيÇرا كÇردهانÇد, تفسير "ليعرفون" به را "ليعبدون" عباس ابن از نقل به مفسرين ا كثر بÔدون Öع ي ل الا واالنس
عÇلي بÇن حسين حضرت ميآيد/ دست به ميشود, انانيت رفع باعث كه بندگي و عبادت با فقط معرفت
باهمين ص181)/ ج2, ////(سفين¹البحار, فوه رÖعيل الا باد الع قل خ ما ه ÔرÖك ذ لج اهللا انَّ فرمود: اصحابشان به نيزخطاب (ع)
و بÇه) ر ف رÇ ع ÖدقÇ ف ه سÖفÇ ن ف رÇ ع ÖنÇ م) شÇناخت خÇواهÇد را خÇدا بشÇناسد, را خÇود هÇركس كه معرفتاست
Ñ

را خÇود HمÇرس كه طايفهاي لين او اما گشت/1 متداول اسالم تاريخ در زماني چه در بار
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صادق حضرت از (منقول بود خواهد پروردگار معرفت انسان, براي واجبترينشان و فراÄض باالترين
هÇمين بÇه اشاره در و /(180 ص همانجا, الخ, ب الر Ô¹ف عر م نسان اال لي ع بها وجا و الفراÄض ل ضÖف ا انَّ فرمود: كه است
و اهللا ف رع Öن م فرمود: كه شده نقل رسول حضرت از ابيعبداهللا(ع) حضرت از كه است الهي معرفت نحو
و كÇالم از را دهÇانش كÇرد, تعظيم را او و شناخت را خدا كه الخ( كسي عام الطَّ ن م ÔهنÖطب و المالك ن م Ôفاه نع م ه ظَّمع
نÇه خداوند وجود استداللي يا تقليدي معرفت وگرنه ص179)/ همانجا, ميدارد; باز طعام از را شكمش

شد/ خواهد سكوت و مثلامسا ك نفس در اخالقي آثاري منشأ نه است خلقت غايت

به عارف و عرفان اصطالح و بودند ه صوفي خواندند, عرفاني را خويش طريق و عارف

تÇزكية طÇريق از وي شÇهودي مÇعرفت و تÇعالي قÇح به وصول حقه اديان همة قصواي غايت Áاصو (1
در كÇه است اديÇان همة حقيقي طريق عرفاني, طريق گفت ميتوان لذا است/ قلبي سلوك و سير و نفس
كÇلمة بÇه ابÇتدا مÇعرفت نÇوع اين از نيز حضرتمسيح(ع) دين در شد/ خوانده ف تصو نام به ابتدا اسالم
مÇراد مÇيباشد) مÇصطلح عÇرفان معناي به Hدقيق و است غنوص آن معرب كه ( گنوسيس gnosis يوناني
ديÇن در شدند/ مشهور بودند, طريق اين عي مد كه گنوسي) عرفان (اهل غنوصيه نام به گروهي و  كردند
عرفاني طريق نيز هندو مذهب در است/ دين اين عرفاني طريق (Kabbalah (معرب قباله مذهب يهود,

خواندهاند/ (Jnana marga) مارگا" "جنانا را

شد/1 مصطلح آن با مقارن يا ف تصو و صوفي لفظ از بعد معني× اين
يكي عنوان به عرفان و معرفت مقام از سخن همواره م متقد ة صوفي كتب در چه ا گر
عÇرفاني را خÇويش طريق Áاصو ه صوفي طايفة اما شده, رانده معنوي عالية مقامات از
استداللي و عقلي علم به را حق معرفت كه متكلمان و فالسفه طريق از را آن تا ناميدند
متمايز ميكردند, استناد صرف نقل به و كرده ا كتفا ظاهر به كه كساني يا نموده تعريف

و آن رايÇج و ظÇاهري مÇعناي بÇه عÇلم ميان فرق بيان در (498 (ص هجويري المحجوب كشف كتاب در (2
مشايخ اما گفتهاند/// يكي را دو هر و معرفت و علم ميان نكردهاند فرق اصول <علما¾ است: آمده معرفت
عارف را آن عالم مر و خوانند معرفت را آن باشد/// حال و مقرونمعاملت(عمل) كه را علمي طريق/// اين

به/> رب ÕمÄقا Ôالعارف و بنفسه ÕمÄقا العالم خوانند/// علم را آن خالي, معاملت از و بود د مجر معني از كه را علمي و

يÇا عÇرفان را آن كÇه حÇقيقي عÇلم از را خويش مقصود ميخواستند ايشان  گردانند/2
شÇهود و نÇفس تÇصفية مÇولود كه علمي آن ميان و دارند معلوم ميخواندند, اهللا معرف¹
احÇوال از عÇاري و قÇال و قيل حاصل كه رايجش و ظاهري معناي به علم با است قلبي

مÇعناي بÇه عÇلم بÇه آن انÇحصار و تÇبديل و اشÇاره آن به اخبار و احاديث در كه حقيقي علم خلطميان (3
Ñ

گذارند/3 فرق ميخواندند, ا كبرش حجاب و است معنوي
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Ø

برآيند/ آن مجازي معناي و حقيقي علم معناي احياي درصدد عرفا ا كثر كه شد باعث ظاهري علوم دانستن
لفظ چند كه گويد (86 ص ج1, خوارزمي, الدين مÆيد فارسي (ترجمة ين الد احيا¾علوم كتاب در غزالي
كÇه است عÇلم لفÇظ جÇمله است/از يÇافته ل بدÇم مÇعنايي و كÇرده تغيير اسالم درصدر حقيقيش معناي از
مÇعصومين زبÇان از علم فضايل در آنچه و ميشد اطالق تعالي حق معرفت به دينياش حقيقي درمعناي
و افÇعال و احكÇام و تÇعالي حÇق بÇه عÇالمند كه است كساني مورد در بيشتر است, السالم)مروي (عليهم
¹البÇيضا¾ هج م در كاشاني فيض را قول همين است/ يافته متفاوت Âكام معنايي اينك علم ولي او, صفات
آن از بعد و صفويه دورة اواخر در Hخصوص بعدها كه است تالشي همان اين و ميدارد/ اظهار علم) (باب
ر متأخ عرفاي آثار در و گرفتند: عهده بر كاشاني فيض و مالصدرا و بهاÄي شيخ قبيل از عارف علماي ساير
است/ مشÇهود Âكام اهتمام اين نيز سلطانعليشاه حضرت فقير امجد جد يا عليشاه مجذوب جناب مثل
عÇلم جÇهل و حÇقيقي عÇلم تعريف به را عاد¸ الس بيان تفسيرشريف حتي خويش عميق آثار غالب ايشان

كردهاند/ نماآغاز

البÇته است/ شÇده خÇوانÇده نيز عرفاني طريقة اهللا, اهل و ه صوفي طريقة قرار بدين
درابÇتداي صوفي كه بودند معني اين متذكر لفظ اين استعمال بدو همان از ايشان خود
از پس و راه درانÇتهاي تÇعالي قÇح مÇعرفت و عÇرفان و است مبتدي سالك Hصرف راه

غÇير و مÇخفي كÇنز كÇه ÇÇ الهي ذات معرفت شامل كه خداوند كامل معرفت باهللا عارفان نظر به Áاصو (1
(ص) مÇصطفي× مÇحمد كÇاÄنات خواجÇة هرگز بود چنين ا گر و نيست ر ميس ميگردد, نيز ÇÇ است مكتنه
و گردد شناخته داشت دوست او چون ولي ص146) , ,ج8 العقول (مرآ¸ فتك/ رÖع م قَّ ح فÖنا ك رع ما نميفرمود:
قÖل الخ ÔتÖقلخف ف رÖعÔأ أن ÔتÖبب Öأحف Hمخفي Gكنز ÔنتÔك است: آمده قدسي حديث در لذا كرد/ تجلي نداشت, مستوري تاب
شÇناخته تÇا كردم خلق را موجودات لذا شوم, شناخته داشتم دوست پس بودم/ پنهاني گنج ف(من رÖعÔا لكي

 گردم)/

معرفت مقام در و عارف صوفي, هر لذا و ميشود1 حاصل فياهللا فنا¾ مقام به وصول
و فقر راه كه راهش و او خود از ديگر رسيد, عرفان مقام به هم وقتي نيست/ حق  كامل

نگÇويم, <صÇوفيت گÇويد: ابÇوسعيد شÇيخ به خطاب شخصي (277 ص (ج1, وحيد الت اسرار كتاب در (2
دارد/ ابوسعيد شيخ معنوي كمال به اشاره كه كمال>, به گويم عارفيت بلكه نگويم هم درويشت

بدانيم/2 طريق آن رهرو را او كه نميماند برجاي نشاني باشد, ف تصو
و سÇياسي عÇوامÇل مÇولود HالبÇغ كÇه دالÇÄلي بÇÇه صÇÇفويه دورة اواخÇÇر در ولي
آداب به د تقي عدم قبيل از خالفي اعمال بروز و بود, حكومت ادارة در ظهورمشكالتي
جÇانب از انÇديشي ابÇاحه و Çحاد ات و حلول همچون باطلي عقايد و الاباليگري و ديني
ف تصو حقيقي رشتة به اتصال و نبوده عرفان و فقر اهل درستي به كه فه, متصو برخي
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آغÇاز حكÇمت و ف صوÇت عليه مخالفتي كه شد سبب نداشتند, ة(ع) مÄا واليت مقام و

خÇود كÇه وي گÇرديد/ ايÇران رسÇمي مÇذهب شÇيعه صÇفوي, اسÇماعيل شاه همت به صفويه, زمان در (1
تأسيس براي ميرسيد, شيعه مشهور عارف و عالم اردبيلي ين الد صفي شيخ به ارادتش سلسلة و صوفي
او مريدان كه قزلباش سربازان و جنگيد صوفي شيخ يك عنوان تحت شيعه مذهب تحقق و صفويه سلسلة
دودمان همين سلطنت اواخر در آنكه عجيب ولي كردند/ جانبازي مرادي و مريدي رابطة لحاظ به بودند
شاهان جانب از موجود بيتدبيري و انديشي كج جهات به صفوي سلطانحسين شاه دوران در Hخصوص
و طÇرف يك از عÇلما ميان مخالفت شبهه القا¾ و حقيقي غير و حقيقي از اعم صوفيه با مخالفت صفوي,
بÇه مÇنجر كÇه افكÇند را جÇداÇÄي و نÇفاق تخم انگيزي تفرقه اين و شد آغاز ديگر طرف از حكما و عرفا
علما ميان اتحاد حفظ با اسماعيل شاه كه حالي در گرديد/ ديني قدرت ضعف و صفويه سلطنت اضمحالل
سÇلطانحسين شÇاه بÇايستد, عÇثماني حكÇومت عظيم قدرت مقابل در توانست تشيع و ف تصو و عرفا و

كرد/ بيگانگان تسليم را ايران كشور زبوني و ضعف با تفرقهاندازي, و مخالفت ايجاد با صفوي

انتساب يا Hغالب خود بااينكه شيعه بزرگ حكماي و علما مخالفت, اين نتيجة در شود/1
ايÇن بÇه نمودند/ ه تقي به عمل ميكردند, تأÄيد را آن يا و داشتند ف تصو و فقر رشتة به
مÇيكردند, تÇرويج و تأييد را عرفان و حقيقي ف تصو تعاليم خويش آثار در كه معني
نيز مطالبي نگيرند, قرار ظاهر اهل اتهام مورد و نشده اشتباه فه متصو با اينكه براي ولي
و افكÇار هÇمان مÇورداخÇير در البته كه نوشتند, مذمومش رايج معناي به ف تصو عليه
آن از و نÇبوده شيعه حقيقي ة صوفي قبول مورد Hطبع كه ميكردند طعن و قدح را تعاليم

صÇوفي بر هم اصل سه رسالة و الجاهليه اصنام كسر كتاب در جمله از خويش آثار اغلب در مالصدرا (2
ندارند علم حقيقي معناي به ه توج كه را علمايي هم و گرفته خرده اعمالشان و خود زمان فة متصو و نمايان
دو ايÇن عÇوض در و تÇقبيح نÇميكوشند, هم نفس تهذيب در و ميكنند ظاهري علوم به منحصر را آن و
بيشتر كسراصنامالجاهليه رسالة در البته ميكند/ باهللا عارفان و قلوب ارباب و حقيقي صوفيان مدح  گروه,
نÇفس تÇهذيب و ذوقÇي علم از دفاع و ظاهربين علماي سرزنش , اصل سه رسالة در و فه متصو نكوهش
ايÇذا¾ مÇورد جهت اين از و بود فقر رشتة در وارد و ف تصو اهل Hصراحت گرچه نيز فيضكاشاني ميكند/
ر نفÇت اظÇهار ايشÇان رسÇوم و آداب بÇعضي و زمÇان بÇاطل صوفية از بهوضوح ولي گرفت, قرار مخالفين
صدر شرح رسالة و فتنه رفع به موسوم رسالة و مكنونه كلمات قبيل از آثاري در كه حالي در وي ميكرد/
فة متصو نادرست رفتار از رسالةالمحا كمه در ولي كرده عرفاني سلوك و سير طريقة و ذوقي علم از دفاع

است/ گرفته خرده نمايان عالم همچنين و دوران

داشتند/2 پرهيز
حÇقيقت از كÇه كسÇاني بهتدريج حا كم, فكر طرز و موجود اوضاع همين دليل به
اعمالي و كردند مراد را مذمومي معناي صوفي و ف تصو كلمة از بودند, بيخبر ف تصو



33 عرفان مقدمهدربارةتصوفو

حÇقيقت در ايÇنكه بÇراي لذا بود/ باطل فة متصو رسم و راه كه دادند نسبت ايشان به را
خدشهاي است, اسالم دين معنويت و ع تشي حقيقت همان كه اهللا الي سلوك و ف تصو
نيز عرفان كلمة نگردد, متبادر ذهن به نمايان صوفي مذموم آرا¾ و اعمال نشود, وارد
را اهللا الي سÇلوك اهÇل و شÇد رايج و يافت تداول معنا اين به اشاره در ف تصو بهجاي

بÇدين است/ اعÇمال و عقايد ت صح دين ومال ك االصطالح, المشاح¹في نيست, لفظ سر بر نزاعي Áاصو (1
داشÇته بÇزرگواران آن بÇه اتÇصال و بوده معصومين حضرات واليت پيرو Hباطن و Gظاهر كه كسي هر قرار

بخوانيم/ عارف يا صوفي شيعه, را او اينكه از اعم است, كمال و نجات اهل و مÆمن مسلمان باشد,

و ف صوÇت Çحاد ات سÇابقة از غفلت به هاي عد Çي حت و خواندند/1 عارف صوفي بهجاي
ه وفيÇص ا كÇابر بÇه فقط Âقب عارف عنوان كه حالي در نهادند, فرق دو آن ميان عرفان

پÇرهيز ولي مÇيخوانÇند عارف را مولوي و عطار همچون بزرگي صوفيان Gاخير امر همين موجب به (2
ايشÇان خود كه حالي در ميشوند/ نيز فشان تصو منكر حتي گاه و نامند صوفي را ايشان اينكه از ميكنند

داشتهاند/ طريقت در شيخي يك هر و بوده فقر سلسلة در و كرده ف تصو طريقة ترويج

است/2 يافته دوام كنون تا رويه اين و بود, ايشان مخصوص و ميشد اطالق

صوفيه اصطالحات و ف تصو علم
اسÇالمي معارف و علوم حوزة در علم يك آنكه از قبل اسالمي عرفان و ف تصو
لذا حقيقت; به وصول براي است آن شريعت موازات به اسالم دين معنوي طريق باشد,

مÇمتحن, مÆÇمن لبÇق جÇز و است مسÇتصعب و صÇعب كÇه است اسÇراري همان عرفاني لطايف اين (3
اظهار را آنها ا گر فرمودند: حضرتسجاد(ع) حقايق همين به اشاره در و ندارد را تحملش ياراي ديگري

شمرد/ خواهند واجب را قتلم و خواند خواهند كافر مرا  كنم

و زبÇان/3 به زبان از نه ميشود, منتقل دل به دل از و گفتني نه است يافتني آن اسرار
آنÇچه نÇيست, مÇعنوي حقايق فهم قدرت را زبان و نايد زبان بر عاليهاش نكات چون
نÇه است, راز و رمÇز و اشÇارت زبÇان بÇه گÇفتهانÇد اهللا اهل طايفة و صوفيه كبار مشايخ

را اشÇارات عÇلم كÇه ميدانÇند كسي لين او را بغدادي جنيد الطايفه شيخ عرفاني تذكرههاي در Áمعمو (4
شيخ االوليا¾, (تذكر¸ خواندهاند القوم" "لسان را او جهت همين به كرد/ تدوين را ف تصو تعاليم و منتشر
تÇصانيف و داشت سÇبقت هÇمگان بÇر عÇرفاني اشارات و لطيف كلمات بيان در جنابش ص416) عطار,
Ñ

زبÇان عرفاني, معاني و حقايق تفهيم براي زبان بهترين ميبينيم سبب بدين عبارت/4
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Ø

مÇطلب اين تأييد در نيز عبداهللانصاري خواجه است/ منسوب ايشان به قرآن معاني و حقايق در بسياري
بÇه نÇوبت چون و كرد تأليف علم اين در كتابها و داد بسط و نهاد ترتيب را علم اين آمد كه جنيد  گويد:
اتخÇواجÇهعبداهللا تÇقرير Çوفيه, الص (طÇبقات كÇرد آشكÇارا و بÇرد مÇنابر بÇه را عÇلم ايÇن رسÇيد, شÇÇبلي

انصاري,ص12)/

و است شعر زبان به ما عرفاني متون عاليترين لذا است, اشارت زبان كه ميباشد شعر
كه طور همان نيز عرفاني فارسي شعر ميباشند/ عرفا از زبان فارسي شعراي بزرگترين

پÇنجم اوايÇلقرن از ولي روشننيست/ Hدقيق است, شده سروده كي عرفاني فارسي اشعار لين اينكهاو (1
و دانسÇته, صوفيمنش شاعر لين او را (440Ç357)ابوالخير ابوسعيد Hغالب شد/ رايج عرفاني فارسي شعر
عÇارف, شعراي ساالر قافله بيترديد اما نمود>/ بيان شعر در را ف تصو خياالت و <افكار وي كه  گفتهاند
فÇارسي شÇعر مÇنظم و ن دوÇم مÇجموعة قÇديميترين حديق¹الحقيق¹ وي عظيم اثر و است سناÄي حكيم
موالنا خود لذا و ميرسد خود كمال به مولوي نزد سپس و عطار با ابتدا ميكند آغاز او كه راهي ميباشد/

ميرويم/> عطار و سناÄي پي از <ما ميفرمايد:

است/1 بينظير بلكه و نظير كم جهان ادبيات در شد, گفته Âقب
بر منحصر عرفاني لية او متون Áاصو چرا كه برد پي ميتوان مات مقد اين با اينك
مناقب فو تصو مشهور مشايخ ذ كر اصطالحاتشانو بيان ف, تصو تعاليم آدابو شرح
مÇيان به يافت, رواج Gبعد كه نحو بدان عرفاني علمي مباحث از ذ كري و است ايشان
ه نبÇت و عÇرفا احوال به اهللا الي سال ك تذكر براي Hغالب تصانيف قبيل اين است/ نيامده
بÇهتدريج وقÇتي ولي بينند/ خويش راه توشة تدارك تا است عرفاني مقامات به ايشان
اهل طايفة يافت, را خود خاص مساÄل و موضوع و گرديد تنظيم اسالمي مختلف علوم
فالسفه ازجمله ديگران شبهة به پاسخ و ف تصو و عرفان طريقة از دفاع مقام در نيز اهللا
و برآمدند علمي نحوة به خويش تعاليم تدوين و تنظيم درصدد ظاهر, اهل متكلمينو و
معاني شد اشاره كه طور همان چون منتهي يافتند/ را خويش خاص علمي اصطالحات
ي سر و رمزي زبان به فقط نميآيدو در مردم عادي فهم عبارتو زبان به عرفاني دقيق
صريح كه ديگر فنون و علوم مصطلحات ساير با اصطالحاتشان كرد, بيان را آن ميتوان

يافت/ تفاوت است, واضح و
را اقÇوال زوخÇبر نÇباشد را كÇÇه ابدال مر است اصطالحاتي

جÇان در كÇه است عÇرفاني عÇالي لطايف و معاني از حا كي اصطالحات اين ه البت
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Çاظيهاي لف صÇرف كردهانÇد, ر تصو بهغلط برخي چنانكه را آنها نبايد و است عارف
پÇي عدم و بياطالعي سبب به برخي كه گرديد باعث امر بدفهمي همين دانست/ ادبي

اسÇتعمال خÇال و خط و زلف مثل را الفاظي عرفاني, علمي اصطالحات بر عالوه عارف شعراي البته (1
نگارنده امجد جد كه طور همان ولي نيست/ عاليه معاني مفيد كنيم, ظاهر بر حمل را آنها ا گر كه  كردهاند
و است شÇعر سÇرودن مÇقام در الفاظ اين ميفرمايند صالحيه(ص351) كتاب در ثاني نورعليشاه جناب
كÇناياتي و اسÇتعارات و تشÇبيهات ايÇنها بÇلكه ندارنÇد, منظور را آنها ظاهر و نقص جهت مزبور شعراي

آنهاست/ كمال و سن Ôح جهت شاعر مراد كه ميباشند
بÇود ال ا مÇراد گويم ال چو من بود دريا لب گويم لب چو من

الفÇاظ است, عÇبارت زبÇان كه مفهومي و عقلي زبان برخالف است, اشارت زبان كه شعر زبان در Áاصو
باطني و ظاهري داراي كه مجيد اهللا كالم همانند و ميكنند/ باطني معاني بر داللت ظاهري, معاني بر عالوه
عارف شعراي زبان ميگردند, بواطنش بلكه و باطن ه متوج آن ظاهري ازمعني العلم في راسخون كه است
مÇعاني بر حمل فقط را آنها باشيم, باطن و معني عالم از غافل و ظاهر اهل ما ا گر منتهي است; چنين نيز
يÇافته كهشعرعرفانيفارسي است وضعي ايندقيقHهمان و انتقادميگشاييم/ به زبان و ظاهريشانميكنيم

است/

نيز آنان برآيند/1 اشعارشان و اقوال و ف تصو ذم به عرفا رمزي زبان و مقصود به بردن
آن رمزي معاني بيان و اصطالحات اين تعريف و شرح به همت برآمده, پاسخ صدد در

صÇوفيه اصÇطالحات شÇرح در HمامÇت كاشاني زاق عبدالر تأليف وفيه الص اصطالحات كتاب مثال براي (2
از تÇعدادي نÇيز صÇالحيه رسالة خاتمة در همچنين و شبستري محمود شيخ راز گلشن كتاب در ميباشد/
شÇرح در نÇيز كÇاشاني فÇيض مشÇواق رسÇالة است/ شÇده بÇيان آنÇها از عرفا مراد و تعريف اصطالحات

است/ شده تصنيف عرفاني شعري اصطالحات

درآوردند/2 تحرير رشتة به باره اين در Hبعض يا Âمستق نيز را آثاري  گماردهاند/
در وي تÇابعان و عÇربي بÇن يÇن الد محيي ا كبر شيخ ظهور با ف تصو تاريخ در اما
جÇندي يÇن دالد يÆÇم و (ì73 سÇال در (متوفي قونوي ين صدرالد شيخ قبيل از طريقت
(متوفي قيصري داوود و (73ì در (متوفي كاشاني زاق عبدالر و (700 سال در (متوفي
و يÇافت تÇازهاي صÇورت ف, صوÇ ت تÇعاليم ايشÇان خÇاص مشرب بنابر (7ë1 سال در
بÇه تازهاي مباحث و ثابته اعيان س, مقد فيض اقدس, فيض مثل جديدي اصطالحات
صÇورت ايÇن در ف صوÇت نÇداشت/ سÇابقه Âقب كه شد آن وارد كالمي و فلسفي صبغة
زبÇان بÇا تÇوأم مسÇتدل و عÇلمي نسق و نظم اسالمي علوم ساير بسط با مقارن تازهاش
و مبادي و موضوع برايش اسالمي معارف و علوم ساير از تبعيت به لذا و يافت علمي
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تÇوحيد رسالة مة مقد در ميشود, محسوب ف تصو نظري مباحث سين سÆم از كه قيصري داوود شيخ (1
تأييد عين در (7 و 6 صفحات آشتياني, الدين سيدجالل استاد تصحيح قيصري, (رساÄل واليت و ت نبو و
در طÇعنهزنان و مÇنكران پاسخ در است, استدالل و عقل طور وراي طوري در ف تصو حقايق كه امر اين
كسي فقط و است ذوقي و كشفي علم, اين چه <ا گر ميگويد: برآمده, ف تصو علم بودن علمي از دفاع مقام
ميكنند گمان ظاهر علم اهل ديدم وقتي اما ميبرد, بهره آن از است, شهود و عيان و وجود و وجد اهل  كه
و شعري تخيالت صرف و ندارد حاصلي آن در ص تفح و توقف و نيست اصلي برهيچ مبتني علم اين  كه
آن بÇه راهÇيابي مÇوجب نÇيز مكÇاشفه دعÇوي د جرÇم و ندارنÇد آن بر برهاني هيچ اهلش كه است طامات
مÇوضوع در هÇمانجا در وي برآمدم/> مباديش و مساÄل و فن اين موضوع بيان و شرح درصدد نميشود,
مسÇاÄلش و اوست سÇرمدية صÇفات و ازليه نعوت و يت احد ذات علم اين <موضوع گويد: ف تصو علم
و الهيوصفاترباني اسما¾ مظاهر بيان و او به رجوع و حضرتحق از كثرت چگونگيصدور عبارتنداز
از يك هر نتيجة بيان و رياضاتشان و مجاهدات و ايشان سلوك كيفيت و او به اهللا اهل رجوع كيفيت بيان
ص6)/ قيصري, (رساÄل است محقق االمر نفس در كه وجهي بر آخرت و دنيا در اذ كار و وافعال اعمال
كÇه هÇم عÇرفان عÇلم مÇبادي ميكند/ نقل نيز (299 ص , 5 (جلد در كشكول شيخبهاÄي را تعريف همين
فقط زيرا ميباشد, كامل حقايقبديهينزدعارفان ه عد يك به معرفت از عبارت است آن بر مبتني مساÄلش
همچون علم اين در ورود براي ديگران و ميگردند مساÄل و مبادي آن به متحقق شهود و كشف به ايشان

ميپذيرند/ را آن مسلماتي

شدند/1 قاÄل نيز ي لخاصÄمسا
و عرفان علم و درآمد تحرير رشتة به عرفا شهودات و عرفاني حقايق اينكه از پس
تÇقسيم عملي و (علمي) نظري به را عرفان شد, تأسيس گذشت, كه شرحي به ف تصو

كه نيست اين منظورشان كردهاند, تقسيم عملي و علمي به را عرفان قيصري مثل كساني گذشته در ا گر (2
ميشود/ عارف شخص عرفاني مباحث دانستن صرف به و است كالم و فلسفه مثل نظري علوم اقسام از
راهÇرو تÇا شÇخص و است عمل با توأم نظر اهللا الي سلوك در كه بودند معني اين به واقف همواره ايشان
و حكمت با ف تصو علم موضوع مشابهت مولود كه شبهه اين رفع در قيصري نميشود/ نظر اهل نباشد,
مقصد كه او به قرب و ربش به بنده وصول كيفيت از علم دو آن <در گويد: قبل مطلب درادامة است,  كالم
واسطة به <آنچه ميافزايد: و نميشود> بحثي است, طاعات انجام و علوم تحصيل اعالي مطلب و اقصي
ازلي/> حقيقت عين نه است ايشان فكر نظر حاصل درميآيد فهمشان و وهم به و ميشود ادرا ك علوم آن
سلوك طريق معرفت او خود دليل همين به ميشود/ مكشوف انسان بر سلوك مراتب در ازلي حقيقت اين
مبدأ به آن رسانيدن و جزÄيه قيود تنگناي از نفس نمودن رها <براي كرده ذ كر ف تصو تعريف جز¾ كه را
(رساÄل ميداند عملي فايدة مفيد حقيقت در و كليت> و (تجرد) اطالق صفت به ساختنش متصف و خود

/(7 ص قيصري,

برخي و است نظري علوم ساير رديف در عرفان كه آمد پيش شبهه اين آنگاه  كردند/2
اصطالحات دانستن و نظري) (عرفان عرفان علم همين حقيقي عرفان كه بردند  گمان
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ف تصو نظري مباحث و عرفان علم دانستن صرف كه حالي در است/ آن به مخصوص
است, مأخÇوذ عÇرفان تÇعريف در كه روحاني حاالت و اخالقي كماالت بروز موجب
بÇاشد, مÇقامات داراي و اهللا الي سÇالك ايÇنكه بÇدون را عÇرفان عÇلم اهÇل و نميشود
كÇه غÇيره و عرفان علم از اعم علمي هر اينكه از غافل و خواند باهللا" "عارف نميتوان

است/ بهتر علم آن از جهل نگردد, حجاب كشف و خودبيني رفع باعث
صدبار بود به علم آن از جهل نÇÇبستاند تÇÇرا كÇÇزتو عÇÇÇÇلم

هر بر عيني واجب و است مÆمن گمشدة كه همان عرفا, نظر مورد علم كه حالي در
كÇه است نÇوري بÇلكه نÇيست, تÇعلم و تÇعليم كÇثرت حÇاصل است, مسلمهاي و مسلم

ميتاباند/ بخواهد كه هر قلب بر خداوند
ننوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار

شÇد س درÇم صÇد آمÇوز مسأله غÇمزه بÇÇه

دين اولياي احوال تفاوت

مادون بر محيط و كل مطاع خود زمان در يك هر چه ا گر انبيا مانند اوليا حضرات
احوال و بندگي و قرب درجات و روحي مراتب و الهي مظهريت نظر از ولي بودهاند,

را مÇراتب ايÇن از يك هÇر خÇاص اقتضاÄات و كليه واليت مختلفة مراتب عليشاه رضا آقاي حضرت (1
بودنش و است مساوي گانه دوازده بروج به آن نسبت كه ميكردند تشبيه خورشيد به قديم هيأت مطابق
قرار مل ح برج در زمانيكه است/ ظاهر بسيار فرقهاي آثارش در ليكن ندارد, فرقي ميزان يا حمل برج در
پژمردگي و افسردگي ميباشد ميزان برج در كه موقعي ولي است, ظاهر طرب و وجد و سرسبزي دارد,
آنهاست/ ذاتي استعداد و بروج موقعيت اختالف آن سبب بلكه نيست شمس در اختالف اين دارد/ بروز
و بروزات اختالف است/ متفاوت آنان استعداد تفاوت واسطة به خود صاحبان به نيز كليه واليت نسبت
اوليÇا و انÇبيا از بÇعضي لذا است, اسÇتعدادات و زمÇان و مÇوقعيت اخÇتالف جÇهت بÇه آنÇها در ظهورات

/(249 و 248 صفحات حقيقت, بود(تجلي كمتر بعضي و ديگر بعضي از بيشتر معجزاتشان

دارند/1 تفاوت يكديگر با دنيوي آداب حتي و شخصي واخالق

/3086 بيت ل, او دفتر مثنوي, (2

است2 يكي جمله ميبرد حق با ليك است مسÇلكي را ولي هÇر و نÇبي هÇر
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از ي× برÇم و ه ماليÇك صÇفات جÇميع مجمع اهللا اخالق به تخلق جهت به ايشان همة
چÇنانكه است, يÇافته نÇمايش و غÇلبه ي اصÇخ صÇفت يك هر در ولي هستند معاصي
ساير از بيش (ع) هارون حضرت در حلم و ايوب حضرت در صبر صفت انبيا درميان
الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا ميان در يافتند/ ظهور صفت آن به لذا داشت, بروز صفات

است/ مشهور باقريÖن علم و حسيني شجاعت و حسني حلم و لوي ع زهد نيز
يكديگر با نيز ظاهري و دنيوي آداب و اهللا الي سير در ايشان سيرة سبب همين به
طÇي و اهللا الي سير مانع صفات و اسما¾ مظهريت و احوال تفاوت اين ولي دارد/ فرق
سÇالك خÇويش حÇاالت در چÇون (ع) مÇوسي حÇضرت نÇيست/ كمال مراتب  كردن
از داشت, فرزند و زن قبيل از زندگي تعلقات و داده اهميت دنيوي امور به بود, مجذوب
گÇاه و سÇخت بسيار و ل مفص جزÄي دستورات داراي يهود دين نيز شرعي احكام نظر
هي توج كمتر بود سالك مجذوب چون مسيح(ع) عيسي حضرت اما فرساست/ طاقت
سر به عزلت گوشة در Hغالب و نكرده اختيار تأهل جهت ازين داشت, دنيوي ظواهر به
مÇخصوص و دارد طÇريقتي جÇنبة (ع) مسيح دين شرعي احكام سبب زين ميبردند/
حÇضرت ولي اهللا/ خÇلق بÇه شفقت و خداوند به عشق به است منحصر و است خواص
و بÇاطن و سلوك و جذب بين جامع بزرگوار(ع) آن جانشينان و (ص) مرتبت ختمي

نÇعلين كÇه: شد داده دستور گرفت, قرار مقدس وادي در خداوند قرب مقام در موسي حضرت وقتي (1
آنÇها به بسيار خاطر تعلق كه بود اموال و زن يا فرزندان و زن مقصود كه ( يكل Öعن Öعل Öاخف) آور بيرون را خود
خÇواسÇتند وقÇتي معراج در (ص) رسول حضرت ولي شود/ دنيوي تعلقات از د مجر بايد يعني داشتند,
افÇتخار باعث كه نياور بيرون را آنها كه رسيد ندا الهي جانب از آورند, بيرون را خود كفشهاي درعرش
بلكه و نميشد خداوند از ايشان غفلت موجب دنيا به رسول(ص) حضرت ه توج زيرا هستند/ ما عرش

بودند/ الهي عرش افتخار موجب رسول حضرت به تشريفيه اضافة جهت به فرزندشان و زن

براي طريقتي آداب و شرعي احكام عاليترين واجد اسالم مبين دين لذا بودند,1 ظاهر
در افÇراد همة و امكنه و ازمنه همة با مناسب پس است/ آن با مطابق مقام و مرتبه هر

ميباشد/ نيز اخالقي و ايماني مختلف مراتب
سليمان و داوود و ابراهيم حضرت Âمث پيامبران ميان در نيز دنيوي آداب نظر از
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عيسيو ولي بودند, ظاهري سلطنت بلكه دنيويو زندگي تجمالت اهل الم) الس (عليهم

ظاهري زندگي در اختالف اين نداشتند/ ظاهر به هي توج Âاص الم) الس (عليهما يحيي

پÇنج ايÇام در Hخصوص (ع) علي حضرت است/ مشهود نيز الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا

امام حسنو امام ولي ميبردند, سر به ناداري و فقر با (ع) اد سج حضرت خالفتو سال

بÇاعث نÇه و است سÇلوك راه مÇانع نÇه دنÇيوي ثÇروت نÇداشÇتن يا داشتن اسالم بزرگان نظر به Áاصو (1
جÇنبة كÇه رهÇبانيت و دنÇيا تÇرك هÇم آن, جÇامعيت بنابر اسالم س مقد شريعت در ميگردد/ آن پيشرفت
اعÇراف (سÇورة زق الر نÇ م الطَّيبات و ه عباد ل رج Öخا التي اهللا ¹نÖزي م حرَّ Öن م ÖلÔق ميفرمايد: كه شده نهي است عيسويت
جÇهت /(15 آيÇة تÇغابن (سورة Õ¹نÖتف ÖمÔك Ôوالدا و ÖكمÔموال ا نما ا است: موسويت جنبة كه دنيا دوستي هم و آية32)
بوده, دين اولياي و الم) الس (عليهم معصومين سيرة و محمدي(ص) دين كه عيسويت و موسويت جامعة
داشت/ يÇÇار بÇÇا را دل و كÇÇار بÇÇه را دست و كÇÇوفتنهبردل> بÇÇايدبرگل را دنÇÇيا <مÇÇيخ كÇÇه است ايÇÇÇن
نيا دÇلل و هللا ترك و دنيا, به عالقه و معيشت تدبير تزهد, و زهد ميان كه داشت ه توج البتهدرعينحالبايد
ثÇروت و ابÇراهÇيم دولت مÇيان است فرق منوال همين به مينمايند/ متشابه Gظاهر چه ا گر است, تفاوت
از است دنياپرستي است, شده نهي اسالم دين در آنچه Áاصو مأمون/ باتجمل امامرضا(ع) تجمل يا قارون
در (984 و 983 ابÇيات ل, او دفÇتر مولوي(مÇثنوي, رو اين از ميگردد/ حق از غفلت به منجر كه جهت آن

ميفرمايد: الح الص جل للرَّ الح الص المال مÖعن نبوي حديث شرح
رسÇول آن گÇفت صالح Õمال نعم حمول باشي دين بهر كز را مال
زن و فرزند و نقره و قماش ني شÇدن غافل خدا از دنيا چيست

سيرة تفاوت ولي ميكردند/1 زندگي اعياني وضع به الم) الس (عليهم رضا امام يا ششم

آنÇها لÇوي و جÇنبة به ربطي گفتيم كه طور همان الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا و پيامبران

است/ ايشان فردي زندگي و اخالقي تفاوت از حا كي و ندارد

مشهود الياهللا سلوك نحوة و اخالق و احوال تفاوت اين نيز عرفا مشايخ ميان در

گÇويد: خÇصوص درايÇن راز گÇلشن شÇرح در الهÇيجي هÇمچنين / 6 و 5 صÇفحات تÇÇذكر¸االوليÇا¾, (2
تÇجريد مشÇرب بÇر بÇعضي چÇنانكه است, مÇنهجي و خÇاص مشÇربي را عÇرفا و اوليÇا از گÇروهي <هÇر

ميدارند/> مقدم كل بر را واليت بعضي و باشند تفريد و

اهÇل بÇعضي مÇختلفانÇد, <اوليا گويد:2 عطار حقيقت, همين به نظر امعان با و است

بÇعضي و اهÇلتوحيد بÇعضي و اهÇلمحبت بÇعضي و مÇعاملت بعضياهل و معرفتاند
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ديÇن در ÂثÇم است/ شÇده رانده اهللا الي سلوك در مسالك و طرق اختالف از سخن نيز ديگر اديان در (1
عÇمل طÇريق و (jnana-marga) مÇعرفت طÇريق شدهانÇد: قاÄل سلوك و سير در اصلي طريق سه هندو
سه مطابق Hدقيق بالطبع طريق, سه اين از مراد البته /(bhakti-marga) محبت طريق و (karma-marga)

است/ آن با متناظر ولي نيست اسالم عرفاي نزد محبت و معاملت(عمل) و معرفت طريق

سلوك نحوة در بغداد مشايخ با خراسان مشايخ ميان صوفيه م متقد كتب در لذا همه/>1
داشÇتند, صÇحو طريق بيشتر بغدادي جنيد مثل بغداد در عرفا بزرگان گذاشتهاند/ فرق
عÇرفاي بÇودند/ سكÇر طريق بر Hعمدت بسطامي بايزيد مثل خراسان مشايخ كه درحالي
آنكÇه حÇال سوختهجاني, و مالمت و سكر اهل و بودند عاشق ل او درجة در خراسان
و بودند هوشياري اهل ميشدند, خوانده نيز توحيد" "ارباب كه بغداد در طريق سالكان

داني/ آداب
ديگÇرند روانÇÇان و جÇÇان سÇÇوخته ديگÇÇÇرند دانÇÇÇÇان آداب مÇÇÇÇوسيا

جذوبÇم خراسÇان صوفية و بودند مجذوب سالك بغداد صوفية ديگر عبارت به
يÇا مÇحاسبي حارث و جنيد مثل بغداد مشايخ Âمث كه نيست معنا بدان اين البته سالك/
عشÇق بÇر م قدÇم را مÇعرفت آنها كه است آن مراد بلكه نراندهاند, عشق از سخن شبلي
داشته غلبه جذبه احوال بر لوازمش و سلوك ايشان احوال در شد گفته چنانكه و دانسته

است/

و برآداب ناظر بيشتر خراسان عرفاي برخالف بغداد عرفاي از منقول اقوال كه ميبينيم جهت اين از (2
Âمث است/ زمينه همين در مانده برجاي ايشان از كه هم مكتوبي آثار است/ آن دقايق دانستن و آداب به علم
سلوك در وي طريق بيانگر است, سلوك آداب از مجموعهاي كه محاسبي حارث اهللا لحقوق عاي¹ الر  كتاب

ميباشد/ صحو طريق يعني اهللا الي

حسب بÇر يك هÇر زيÇرا است/2 متغاير گاه نيز عرفا اقوال احوال, تفاوت مطابق
نيست/ ديگري قول انكار و رد كه گفتهاند سخن داشتهاند, كه مشهوداتي و مقام و حال

مه/ مقد شبستري, محمود شيخ راز, 3) گلشن

خÇويش3 مÇنزل از مÇيدهند نشÇاني پÇيش و پس از بÇاز اوليÇا ره درايÇÇن
مÇصداق بودن واحده مرتبة در و عقلي احتجاجات و عقل درمقام انكار و رد زيرا
هسÇتند, شÇهودي مÇراتب سلسله و سلوكي مختلف مقامات به قاÄل كه عرفا ولي دارد,
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نميباشد/ است, باالتر يا پايينتر مقامي در كه ديگري مشهودات منافي مشهوداتشان
تكليف اقتضاي مرتبه هر و است متفاوت اهللا الي سال ك مراتب و مقامات چون البته
كتمان معنوي احوال و مشاهدات مورد در بايد گويند اهللا اهل طايفة دارد, را خود خاص
رو ازاين نيفتد, مهلك شبهات و خياالت به نيست مرتبه آن در كه ديگري تا كرد سر
در كÇه ميدانست ابوذر (ا گر Ôه فَّر لك لمان س لب ق في ما بوذر ا م ل ع لو كه است رسيده اخبار در

ميكرد)/ تكفير را او گذرد مي چه سلمان قلب

طريقتي القاب

مÇختلفي طÇريقتي القÇاب داراي مÇناهج و احÇوال اخÇتالف حسب بر دين اولياي
و اسÇت Çما¾ الس Çن م Ôل نزÔت Ô¾االسما مصاديق از و است ايشان حاالت با مطابق كه  گشتهاند
كساني مخصوص حقيقت در القاب اين ندارد/ دادهاند, آنها به مردم كه القابي به ربطي
و كرده طي را اهللا الي سلوك از درجاتي و مراتب خود, روحي استعداد بنابر كه ميباشد
رسÇول فÇرمايش مشمول كه هستند ايشان است/ شده متولد وجودشان در ايمان طفل

بميريد/ (اضطراري) مرگ به اينكه از قبل بميريد (اختياري) مرگ به وتوا: Ôم ت ان بلق وتوا Ôم (1
بÇرد بÇوي رز ايÇن اصÇل از او يÇعني مÇرد مرگ از پيش كه را آن خنك اي

وارد نشÇده زاÇÄيده دوبار ( كسيكه ينت رَّ م Öدل Ôيو Öمل Öن م موات السَّ كوتل م لجي Öنل شده: حضرتعيسي(ع)نقل از (2
نميگردد)/ آسمانها ملكوت

نهاد علتها فرق بر خود پاي بÇزاد زاده آدمÇي بار دوم چون

اين گرديدهاند/ ثاني2 تولد به موفق و كرده درك را اختياري موت شده,1 ا كرم(ص)
روح به عيسي و اهللا كليم به موسي چنانكه رفته, كار به نيز انبيا حضرات مورد در القاب
القÇاب نÇيز اطهار اÄمة است/ اهللا حبيب (ص) اسالم پيامبر القاب از و بودند ملقب اهللا

داشتند/ رضا و كاظم و صادق و باقر قبيل از معنوي
بÇه مأمÇور خÇويش راهنماي جانب از اينكه از پس نيز باهللا عارفان و جز¾ اولياي
البÇته گÇرديدهانÇد/ خÇود احÇوال مÇطابق خÇاص لقب داراي شÇده, حÇق سالكان ارشاد
در ÂثÇم بودهانÇد; متفاوت جزÄيات در القاب اين اسالم تاريخ مختلف ادوار برحسب
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مولوي ين الد جالل عطار, ين فريدالد مثل بوده, دين به مختوم گاه طريقتي القاب اوايل
طريقتي القاب در شاه لفظ نيز ولي اهللا نعمت شاه حضرت از پس ينبنعربي/ يامحييالد

جÇليل سÇيد بÇا مالقات در ل او نورعليشاه مرحوم كه طور همان طريقتي القاب در شاه كلمة از منظور (1
و نفس> بر قدرت و غلبه و <سلطنت (200 ص ,3 ج الحقايق, (طراÄق فرمودند ايشان پاسخ در بحرالعلوم
مستعد و مييابد دست آن به اهللا في فنا¾ مقام به نيل و خدا بندگي اثر بر عارف كه است خود نفساني قواي
حضرتصادق(ع) از رو ازين گردد/ نيز طريق رهروان وجود در معنوي فات تصر و آثار منشأ كه ميشود

/(100 باب ريع¹, الش (مصباح بوبي¹ الر ها ÔهÖن Ôك Õ¸ رجوه Ô¹ودي Ôعب Öل ا كه: شده روايت
كنند جانت همه تا كن رها تن كنند سلطانت كه تا كن بندگي

اين و بود) تو گداي كه بس همين (پادشاهيش اوست كوي گدايي نهايت حاصل حقيقت در پادشاهي اين
خود القاب در را شاه كلمة طريقت مشايخ ا گر پس فخÖري/ ÔرÖقفÖلا فرمود كه است افتخارنبي(ص) فقر سلطنت
سÇيرة / نÇيست ظاهري سلطة و سلطنت وجه هيچ به منكران, عاي اد برخالف ايشان مراد بردهاند, كار به
تÇا كÇنون له محو وظيفة بنابر اسالم تاريخ سراسر در ايشان كه است مطلب اين بر گواه بهترين خود عرفا
بÇه شÇبيه شده القا ورزي غرض يا تفاهم ¾سو اثر بر كه شبهه اين نداشتهاند/ مطالب اين به هي توج اندك
آن ميكردندكه خيال و دانسته وارد الم) الس (عليهم اطهار اÄمة حضرات به عباسي خلفاي كه است اتهامي
مشÇايخ درمورد يا ميشدند/ ايشان قتل يا و آزار مرتكب سبب همين به و دارند سلطنت قصد بزرگواران
حكÇومت قÇصد ايشÇان مÇيكردند گمان مخالفان, تفتين به گوركاني اميرتيمور مثل عصر سالطين عرفا,
قرار ايذا مورد را ولي اهللا نعمت شاه همچون بزرگاني لذا و ميگردند, عامه جلب و تحريك باعث يا دارند

ساختند/ خويش مسكن ترك به وادار داده,

زمÇان از شÇد/1 ذ كÇر رسيدهانÇد, الهي سلوك كمال حد به كه كساني خصوص در فقط
ه صوفي بزرگان گرديد, علني ايران در ع تشي اينكه از پس و دكني عليشاه رضا حضرت
(ع) عÇلي دين وحÇالم مولي حضرت به معنوي انتساب افتخار كه نعم¹اللهيه سلسلة در

شÇدند مأمور ثامن(ع) امام جانب از كردند, مشاهده دكني رضاعليشاه حضرت كه مشهوري واقعة در (2
اظÇهار <بÇنابر كه بود شده داده دستور همچنين نمايند, ايران روانة را دكني معصومعليشاه سيد جناب  كه
ج الحقايق, (طراÄق است> جايز نهند, باشد, علي نام بر مشتمل كه نامي را كسي هر ايشان طريقة در تشيع

/(75 ص گشسب, ايزد اسداهللا شيخ التواريخ, شمس ;168 ص ,3

كردند/2 درج القاب در نيز را علي لفظ دارند,

صوفيه مشهور سالسل

شده تربيت كاملي عرفاي (ع), علي حضرت هÔمام امام كاملة رواليت ظهو زمان در
شهرها در بسياري مشايخ حضرت ازآن گرفتند/ قرار حضرتش ولوي قÔباب تحت در و
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بÇهواسÇطة كÇه ه كميلي سلسلة مثل شد, جاري حضرت آن از سلسله چند و بودند منتشر
آنÇها از سÇلسلهاي كÇه بزرگوار آن مأذون مشايخ ولي كرد/ پيدا جريان زياد بن  كميل
قنبر و بير Ôج بن سعيد و ار تم ميثم و هجري رشيد مثل بودند, بسيار است, نشده جاري

نخعي/ اشتر مالك و حضرت آن خاص غالم
شÇده, مÇنتشر اطÇهار ة مÇÄا سÇاير از ف صوÇت و فقر در كه ديگري مشهور سالسل
حÇضرت جÇانب از روايÇتي بÇه ادهÇم ابراهÇيم واسطة به كه ه ادهمي سلسله از: عبارتند
نيز (ع) صادق جناب هÔمام امام يافت/ رواج باقر(ع) امام از ديگر روايت به اد(ع)و سج
از طÇيفوريه سلسلة كه بسطامي بايزيد جمله از داشتند, بسيار طريقت و روايت مشايخ
همه از كه بودند اطراف در بسياري مشايخ نيز (ع) هفتم امام از شد/ جاري بزرگوار آن
وي بÇه مÇنتهي طÇريق يك بÇه ه سهروردي سلسلة كه است بلخي شقيق شيخ مشهورتر

ميشود/

معروفيه سلسلة

رضÇا(ع) حضرت بزرگوار, آن ارشد فرزند كاظم(ع) موسي امام حضرت از پس
بسيار نيز جناب آن مجاز مشايخ گرديد/ ه الهي ة ملكوتي شجرة و همام امام آن جانشين
آن بÇاطني و ظÇاهري دربÇان كÇرخÇي مÇعروف المشÇايخ شيخ مهمتر همه از كه بودند
اين از و منسوبند القدر جليل شيخ اين به ه صوفي ر متأخ سالسل عمدة كه است, حضرت

ناميدهاند/ السل الس م Ôا را ه معروفي سلسلة جهت
آن شÇهادت از قÇبل سال سه يا دو و شد تربيت رضا حضرت دست به جناب آن

ري س شيخ جناب آن جانشين گرديد/ مدفون همانجا در رفتو دنيا از بغداد در حضرت

اخذ و فيض درك به كه بوده كرخي معروف شيخ جانشين و شا گرد مغلس بن سقطي سري ابوالحسن (1
است/ شÇده نÇاÄل Çالم) الس (عÇليهما نÇقي عÇلي امÇام و تÇقي عÇلي دبن محم امام حضرات از ارشاد اجازة
Ñ

خÇود زمÇان مÇعصومين ة مÇÄا بÇه ارادت بÇغدادي, جÇنيد شÇيخ وي جÇانشين و سقطي1
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Ø

فروشي سقط بغداد در ابتدا چون وي است/ قوم رÄيس و شرافت با و برگزيده معني به فعيل وزن بر سري
بين در گرديد/ مدفون بغداد در و يافت وفات قمري 253 يا 251 سال در ناميدهاند/ سقطي را او ميكرده
مورد است, صادق(ع) حضرت معاصر كه آنها از يكي و بودهاند مشهور سري نام به نفر چند اÄمه اصحاب

است/ سقطي سري شيخ از قبل قرن يك قريب او ولي گرفت قرار حضرت آن لعن

موالنا و عسكري حسن امام حضرت و هادي حضرت و جواد حضرت الم) عليهمالس)

ري س تربيت فقط و بودند, مجاز بزرگواران آن از و داشتنÇد الم) الس (عليهم قاÄم ت حج
و پيروي افتخار ايشان همة ولي بود, سري ط توس جنيد تربيت و كرخي معروف توسط

نÇه است تÇربيتي انÇتساب رضÇا(ع) امام به كرخي معروف شيخ از معروفيه سلسلة انتساب قرار بدين (1
حÇضرت حيات زمان در كرخي معروف شيخ چون بود اين از غير ا گر امام(ع)/زيرا جانشيني و خالفت
قلمداد ايشان جانشين و ميشد داده اتصال رضا حضرت به بايد سقطي سري شيخ كرد, رحلت رضا(ع)
كه است اين براي ميگويند, نيز "رضويه" را مذكور سلسلة اينكه رو ازين كرخي/ معروف شيخ نه ميشد
مذهب چنانكه بود, اطهار سايراÄمة از بيشتر رضا(ع) حضرت االوليا¾ اب توسط ف تصو حقايق انتشار
اسالم د مجد ط توس بيشتر شرعيه ظاهرية احكام انتشار كه خوانند "جعفري" جهت بدين نيز را جعفري
و سÇلسله ايÇن مÇباني و اصÇول از الم) الس (عليهم اثنيعشر ة مÄا به تام اعتقاد وگرنه بود/ صادق حضرت
است, باطل سلسله اين به مغرضين بعضي جانب از دادن امامي هشت نسبت پس آناست/ الينفك جز¾
رق ف و مذاهب دركتب Áاصو عالوه به خواند/ امامي شش نيز را جعفري شيعة بايد باشد طور اين ا گر زيرا
هشت را رضويه سلسلة ميتوان چگونه پس نشده, ذ كر امامي هشت به معروف فرقهاي مشهور, اسالمي
رضÇا امÇام از پس دوران در اطÇهار اÇÄمة بÇه صوفيه مشايخ انتساب دربارة اينكه علت البته خواند? امامي
بÇيشتر شÇيعيان و ميكردند زندگي خفا در دوران آن در اÄمه حضرات كه است اين ميشود, ذ كري  كمتر
احاديث راويان دربارة مطلب اين چنانكه گرديد/ غيبتامام(عج) به منجر امر اين اينكه تا ميكردند, تقيه

است/ صادق نيز ايشان

بغدادي جنيد ه معروفي سلسلة در لذا داشتند/1 خود الم) الس (عليهم زمان ة مÄا به انتساب

سال در و نهاوند اهل Âاص كه بود وي شدة تربيت و سقطي سري زادة خواهر بغدادي جنيد ابوالقاسم (2
سقطي جوارقبرمرشدخودسري رحلتكردودر هجري 299 يا 298 در و شده متولد بغداد در قمري 220
تÇا و گÇرديد فÇاÄض عسكري(ع) حسن امام و نقي(ع) علي امام حضور فيض به جنابش گرديد/ مدفون
تنقيح كتاب در مذكور جنيد كه بودند معتقد رضاعليشاه آقاي حضرت نمود/ درك نيز را غيبت زمان اواسط
ايشان لطف مورد و مقام جاللت داراي و عسكري حسن امام اصحاب از كه 1,ص238) (ج مامقاني المقال
با درحقيقت و است عرفان در بسياري تصانيف داراي جنابش است/ بغدادي جنيد ابوالقاسم شيخ بوده,
القÇوم لسÇان و ÇاÄفه الط شÇيخ بÇه مÇلقب لذا يÇافت, نÇظام عÇرفان و فÇقر رشÇتة و ف صوÇت طÇريقة ايشÇان
Ñ

ميگويند/2 غيبت زمان در قطب لين او را اÄفه الط شيخ به ملقب
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Ø

عليه است مرتضي علي اميرالمÆمنين كشيدن بال و فروع و اصول در ما <شيخ فرمود: كه است نقل  گرديد/
است/ رودباري علي شيخ بغدادي, جنيد شيخ مأذون جانشين ص420)/ عطار, تذكر¸االوليا, الم>( الس

بغدادي جنيد شيخ از پس عرفا سلسلة

پس بود/ بغدادي جنيد اÄفه الط شيخ غيبت زمان در قطب لين او گذشت, آنچه بنابر
امÇام به واسطه با درايت و طريقت امر در اجازهشان كه مأذون اقطاب سلسلة ايشان از
ابÇوعلي شÇيخ از: عÇبارتند ولي اهللا نÇعمت شÇاه حÇضرت تÇا بÇهترتيب ميرسد, (عج)
شÇيخ گÇوركاني, ابÇوالقÇاسم شيخ مغربي, ابوعمران شيخ كاتب, ابوعلي شيخ رودباري,
ابÇوالبÇركات, شÇيخ بغدادي, ابوالفضل شيخ الي, غز طوسي احمد شيخ طوسي, ابوبكر
يÇن الد كمال شيخ صعيدي, ابوسعيد شيخ مغربي, ابومدين شيخ اندلسي, شيخابومسعود

صاحب و نام به خين مور و مشهور علماي و مشايخ ا كابر از ين الد عفيف به ملقب يافعي عبداهللا شيخ (1
سا كÇن ناصبي, Hعمدت و مذهب سني محيط در چون كه هستند هشتم قرن در د متعد تأليفات و تصنيفات
جÇانشين و مÇريدان نزديكترين تشيع در ب تعص از بزرگوارم پدر قول به ولي ميفرمودند, تقيه بودند,

برد/ پي نيز شيخ تشيع به ميتوان ولي اهللا نعمت شاه حضرت ايشان

ولي/ اهللا نعمت شاه حضرت و يافعي1 عبداهللا شيخ بربري, صالح شيخ  كوفي,

ولي اهللا نعمت شاه

اجÇلة از ولي اهللا نÇعمت شÇاه حÇضرت نهم و هشتم قرون در رضويه سلسلة د مجد

با جسمانيشان نسبت شدند/ متولد كرمان كÔهبنان در بهاحتمالي و حلب در هجري 731 سال در ايشان (2
در زمان آن مشهور علماي نزد ظاهري علوم تحصيل از پس ميرسد/ رسول(ص) حضرت به واسطه 20
رياضتها و نموده مسافرتها اوليا¾اهللا صحبت و ف تصو مشايخ درك براي و برآمدند حقيقت راه طلب
هفت از بعد و رسيدند يافعي عبداهللا شيخ زمان شعيب خدمت موسيوار معظمه مكة در اينكه تا  كشيدند,
ايÇرانبÇازگشتند بÇه آنبÇزرگوار امر به و مفتخر ارشاد كسباجازة به سلوك و مراتبسير ازطي پس سال
تأليÇفات صÇاحب جنابش شدند/ متمكن ارشاد امر در يافعي عبداهللا شيخ جانشين مقام وپسازچنديدر

فرمودهاند/ تصنيف عربي و فارسي زبان به رساله سيصد از متجاوز و هستند عديده

مÇعنوي كÇمال و عÇظمت بÇودند/2 باطني و ظاهري علوم در رفيعي مقام داراي و عرفا
عÇمر در ارشÇاد ت مد در كه بود شده خاص و عام شهرة ارشاد ايام در آنچنان جنابش
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مشÇايخ از تن چند جمله از بيشماري ة عد بود, سال يكصد از متجاوز كه خود طوالني
بÇهرهمند هاش دسيÇق انÇفاس بركات از و داده حضرتش به ارادت دست ديگر سالسل
بسيار ع تشي مذهب در جنابش شدند/ فقر سالسل بيشتر مقتداي ايشان لذا و  گرديدند
بودن, عشري اثني× شيعة نشانة به و نهاده كنار را ه تقي زمان اقتضاي به و بودند ب متعص
ع يÇتش مÇذهب رونÇق در و مÇينهادند سÇر بÇر تÇرك دوازده تÇاج پÇيروانشÇان و خود

دشÇمنان لعÇن و سب و Çالم) الس (عÇليهم بÇيت اهÇل حب و تشÇيع اظÇهار Hعلن خود آثار در حضرتش (1
ميكردند/ ايشان

ميفرمايند: چنانكه
بÇÇيبدلي و كÇÇاملي مÆÇÇÇÇمن عÇÇلي آل حبÇÇم ا گÇÇÇرستي

مذهب كه زمان درآن شد گفته كه طور همان و فرمود/ تأليف مهدي(عج) حضرت مناقب در نيز رسالهاي
ايشان كنند, هم احوال به رسيدگي و بشناسند را يكديگر تقيه عين در فقرا اينكه براي داشت, غلبه تسنن
از امر اين يافت, رسميت ايران در تشيع مذهب كه Gبعد ولي گذارند/ سر بر ترك دوازده تاج دادند دستور
نÇدارنÇد: مخصوصي كاله و لباس به تقيد كه است اين نعم¹اللهيه سلسلة امتيازات از زيرا افتاد, عموميت

دار/ ري ت ت كاله و باش صفت درويش

شÇاه, حÇضرت بÇه ارادت اثÇر بر مذهب سني مسلمانان از بسياري ة عد ميكوشيدند/1
ج مرو و د مجد ولي اهللا نعمت شاه حضرت چون قرار بدين كردند/ اختيار ع تشي مذهب
عÇلية سÇلسلة شÇدند, خÇود زمÇان در فÇقر سÇالسل ا كÇثر مرجع و عرفان و فقر حقايق

يافت/ شهرت نيز اللهيه نعم¹ به ه معروفي علويةرضوية
(متولد اهللا خليل ين الد برهان فرزندشان يگانه ولي, اهللا نعمت شاه حضرت از پس
بÇه ولي رسÇيد, جÇانشيني مÇقام به بزرگوار پدر اذن به كرمان) كÔهبنان در هجري 77ë
در بÇيدر بÇه ولي اهللا نÇعمت شÇاه حÇضرت رحÇلت از پس بÇهمني احÇمدشاه خواهش
جانشينان فرمود/ رحلت درهمانجا تذكرهها ا كثر قول بنابر و كرده هجرت هندوستان
كÇمال مÇيرشاه ل, او اهللا محب ين الد حبيب ميرشاه از: عبارتند ترتيب به ايشان مأذون
ل, او د محم ين الد شمس ميرشاه ثاني, اهللا خليل ين الد برهان ميرشاه ل, او عطي¹اهللا ين الد
ين كمالالد ميرشاه ثاني, د محم ين الد شمس ميرشاه ثاني, اهللا محب ين الد حبيب ميرشاه

(حسيني)/ ثالث د محم ين الد شمس ميرشاه ثاني, عطي¹اهللا
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بÇدين دارنÇد, نيز جسماني نسبت معنوي نسبت بر عالوه مذكور اقطاب حضرات
شاه استثناي به نمودند, تعيين و تربيت جانشيني براي را خود فرزند يك هر كه طريق
بÇه را ثÇاني اهللا خÇليل ين الد برهان شاه خود عموي نوادة كه ل او اهللا عطي¹ ين الد  كمال

فرمود/ تعيين جانشيني
فÇرزندشان سپس و دكني محمود شيخ حسيني, ين الد شمس ميرشاه جناب از بعد
سÇال در (مÇتوفي دكÇني عليرضا شاه ارشدشان فرزند سپس و دكني ين الد شمس شيخ
ازشÇاه پس تÇرتيب بÇدين رسÇيدند/ سالكان ارشاد و جانشيني مقام به هجري) 121ë
سلسله اقطاب از تن دوازده يافتو جريان هندوستان در فقر السل الس ام ولي, اهللا نعمت
هندوستان در بودند, ولي اهللا نعمت شاه حضرت احفاد و اوالد از ايشان ل او نفر نه  كه

است/ آمده حاضر كتاب <اسفار> بخش در هندوستان در اللهيه نعمت سلسلة تاريخ (1

در ايام اين خالل در گرديدند/1 آنجا در ع تشي مذهب عرفانو منشأترويج و شده سا كن
در زنÇد, خان كريم حكومت اواخر تا صفوي سلطانحسين شاه سلطنت اوايل از ايران,

نÇورعليشاه جÇناب احÇوال ذ كÇر در ياح¹, الس حداÄق كتاب در ايام اين در طريقت وضع ل مفص شرح (2
است/ مندرج (28 تا 26 (صفحات اصفهاني,

اوضÇاع براثÇر كه معني بدين نداشت/2 سابقه كه آمد پيش فترتي آنچنان طريقت امر
فكر حتي و طريقت رسم راهو پيدرپي, فتنههاي موجودو فكري و حكومتي نابسامان
جÇاهالن انكÇار و مÇملكت امÇور اغتشاش و بربست رخت ازايران حقيقت جستجوي
درگوشة يا رفته كشور از يا حقيقت و عرفان ارباب و طريقت و فقر سالسل شد باعث
مشÇايخ كÇه دكني ولي سيدعليرضا شاه جناب طريقت د مجد اينكه تا برند/ سر به انزوا
را دكني عليشاه معصوم د سي جناب خويش المشايخ شيخ بودند, كرده راتربيت بسياري
هÇجري 119ê درسÇال نعم¹اللهيه سلسلة ترويج و طريقت تجديد براي غيبي اشارة به

كه شدند مأمور ثامن(ع) امام حضرت از واقعهاي ضمن در دكني عليرضا سيدشاه جناب كه است نقل (3
واريخ, الت شمس همچنين ;168 ص ,3 ج الحقاÄق, نمايند(طراÄق ايران روانة را عليشاه معصوم سيد جناب

/(75 ص ايزدگشسب, اسداهللا شيخ مرحوم تأليف

فرمودند/3 ايران عازم زند خان كريم حكومت اواخر مقارن
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امر به رونقي و رسانيد كامل فيض به را كمال راه تشنگان از كثير جمعي نيز ايشان
اصÇفهاني نÇورعليشاه جÇناب يافتگان راه اين جملة از داد/ درايران معرفت و طريقت
بÇÔعد سبب به عليشاه سيدمعصوم جناب بودند/ باطني و ظاهري كماالت جامع كه است
دكÇني عليرضا شاه جناب طرف از هندوستان و ايران بين كافي ارتباط عدم و مسافت
امر پيشرفت در وقفهاي تا بودند خود شخص براي جانشين حتي و شيخ تعيين به مجاز

/206 ص سلطاني, باقر محمد ميرزا حاج مرحوم تأليف عرفان, طريقتو رهبران (1

خود جانشيني سمت به را نورعليشاه جناب چندي از پس لذا نشود/1 ايجاد طريقت
1211 سÇال در در كÇرمانشاه بÇازگشت, در و گرديدند هندوستان عازم و نموده تعيين

رسيدند/ شهادت به هجري
تربيت در كه مشابهي اجازة با و كردند تربيت را بسياري ة عد نيز نورعليشاه جناب
عÇتبات در اقÇامت رحÇل از قÇبل داشÇتند, خود براي جانشين تعيين و مشايخ نصب و
خود خليفة و وصي سمت به را اصفهاني حسينعليشاه ين الد زين شيخ جناب عاليات
ترك را محنت سراي گرديده, مسموم موصل در هجري 1212 سال در و نمودند تعيين

فرمودند/
بÇه رسيدند,اجازهشان جانشيني مقام به اصفهاني حسينعليشاه جناب كه هنگامي
تعيين خالفت به و رسيد نيز بودند حيات قيد در كه دكني عليرضا د سي شاه جناب تأييد
جÇناب دكÇن, در هجري 121ê سال در دكني عليرضا شاه حضرت رحلت با لذا شدند/

شدند/ كن متم ايران در اللهيه نعمت سلسلة قطبيت مسند در اصفهاني عليشاه حسين
عرفاي حضرات صريح, نص بنابر ترتيب, به حسينعليشاهاصفهاني جناب از بعد
شÇيروانÇي العÇابدين زيÇن حÇاج هÇمدانÇي, مجذوبعليشاه جعفر د محم حاج شامخين
اصÇفهاني كÇاظم محمد حاج عليشاه, رحمت شيرازي العابدين زين حاج مستعليشاه,
مÇقام بÇه سلطانعليشاه گنابادي سلطانمحمد مال حاج جناب باالخره و عليشاه, سعادت

شدند/ منصوب طريقت قطبيت و ارشاد
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عليشاه سلطان جناب

گÇنابادي بÇيدختي د لطانمحمÇس الÇم حÇاج جناب عرفان, و علم نابغة عرفا, سلطان

الاقÇل يÇا احÇوال از شرحي عليشاه, سلطان آقاي حضرت زمان در شده تأليف تاريخي كتب غالب در (1
جÇامعترين ولي ستودهاند/ را بزرگوار آن عرفاني و علمي مراتب و آمده ميان به ايشان مقامات از ذ كري
است رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت تأليف عرفان و علم نابغة ميباشد, جناب آن دربارة Gمنحصر كه  كتابي
رجÇوم كÇتاب شÇود)/ رجÇوع حÇاضر كÇتاب تأليÇفات و عÇلمي آثÇار بخش به ارزشمند كتاب اين (دربارة
و جسÇماني نسبت دربارة و عاد¸ الس بيان بر تقريظي نيز نورعليشاه علي مال حاج جناب تأليف ياطين الش
كيوان عباسعلي شيخ حاج تأليف شهيديه رسالة است/ ايشان كرامات و كشف و رفتار و سيره و روحاني
وقايع مورد در Hعمدت و حال شرح از مختصري و جناب آن دربارة Gمنحصر كه است آثاري از هم قزويني

است/ قاتالن رسيدن كيفر به و شهادت از بعد حوادث و ايشان شدن  كشته

االولي× جمادي 28 در ايشان هستند/1 اسالم عرفاي و علما بزرگترين از عليشاه سلطان

شÇواهÇد و قÇراÇÄن اسÇاس بÇر كه ميباشد مشهد جنوب در خراسان استان باستاني شهرهاي از گÔناباد (2
نÇظر اخÇتالف مÇركب يÇا است مÇفرد اينكه و گÔناباد كلمة در است/ داشته وجود نيز اسالم از قبل موجود
اين اصل است/ گناباد دهات از يكي هم بيدخت رفته/ كار به نابذ Ôج يا نابذ Ôج لفظ, اين معرب براي ميباشد/
زايÇمان و آب بر موكل فرشتة كه را ناهيد باستان ايرانيان ميان در خداست/ دختر معناي به بغدخت  كلمه
اين معرب ميباشد/ زهره نيز عربي در كه ميگفتند بغدخت و ميكرده م مجس زيبا دختري صورت به بوده
در كÇÇه است مÇÇذكور بÇÇحاراالنÇÇوار از نÇÇقل بÇÇه شÇÇهيديه رسÇÇالة در است/ بÇÇÇيذخ يÇÇÇÇا لفÇÇÇÇظبيدخ
مشاهير و علما داراي اينكه با گناباد شد/ مشهود نورانيت به رسول حضرت بر اجارضبيدخت شبمعر
اقÇامت و عÇليشاه سÇلطان آقÇاي حÇضرت شÇهادت و سكÇونت مولود اخيرش شهرت ولي بوده, زيادي
و تÇاريخ دربارة مستقلي كتاب عليشاه رضا آقاي حضرت آنجاست/ در بزرگوار آن جانشينان و فرزندان

گرفت/ قرار استفاده مورد اينجا در كه فرمودهاند تأليف نام همين به گناباد جغرافي
شÇيعه مشÇهور قÇبايل از خÇزاعÇه بÇني قÇبيلة به اصلش كه است گناباد مشهور طوايف از بيچاره طايفة (3
دو بÇه نسÇبت الرضا موسي بن علي حضرت زبان از عنوان اين كه است اين بيچاره تسمية وجه ميرسد/
بر مذكور طايفة از نفر سه كه قرار بدين كردهاند/ حفظش Gافتخار آنها و شده صادر طايفه اين بزرگان از نفر
امر ايشان بودند كرده تقاضا و عرض حضرتامام(ع) خدمت تظلم عريضة محل, ستمحا كم و جور اثر
مÇحل حكÇومت به كاغذ همان حاشية در نيز حضرت آن بكنند/ را بيچارگان آن حال رعايت كه بفرمايند
و ايران واليات از بسياري در بيچاره طايفة بنمايند/ را "بيچارگان" اين حال رعايت كه بودند داشته مرقوم

/(11 تا 8 صفحات عرفان, و علم نابغة ميباشند( درخراسان Hعمدت ولي هستند عربستان

قدم بيچاره3 به مشهور طاÄفة در خراسان در واقع گناباد2 بيدخت در قمري 12ë1 سال

آثÇار كودكي همان از شدند/ مبتال پدر فراق به سالگي سه در و نهادند وجود عرصة به
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ذ كاوت هوشو به بيدخت مردم اقوامو درميان كه نحوي به بود, هويدا ايشان در  كمال

زيÇارت بÇراي هÇندوستان بÇه كÇه مÇوقعي ل او نÇورعليشاه <جناب كه است شده نقل موثقين برخي از (1
علم نابغة ميبينم>( را نورخدا اينجا در فرمود: رسيد, بيدخت به چون نمود سفر دكني عليرضا شاه حضرت

ص15)/ عرفان, و

گناباد در ماتي مقد تحصيالت كردن طي از پس ايشان داشتند/1 شهرت متانت وقارو و
داشتند كه اشتياقي شوقو با ولي نمودند, تحصيل ترك تي مد كافي بضاعت عدم دليل به
كردند, چشمگيري پيشرفت يافته, علوم تحصيل به اشتغال سالگي هفده سن در Gد مجد
قÇصد به پس نميكردند/ ارضا را ايشان علمي روحية ديگر محلي اساتيد كه گونهاي به
عÇلما مÇحضر از و شدند سا كن آنجا در چندي و س مقد مشهد عازم پياده علم تحصيل
و رجال علم و اصول و فقه در شده, ف مشر عاليات عتبات به نيز آنجا از كردند/ استفاده
مÇرتضي شÇيخ حÇاج مÇانند عÇلماÄي نزد فقهي علوم كسب و يافتند كامل احاطة تفسير
رفته, سبزوار به عتبات از مراجعت در جنابش گرفتند/ اجتهاد اجازة و كردند انصاري
مÇتعاليه و اشÇراق و ا¾ مش حكمت تحصيل به سبزواري هادي مال حاج متأله حكيم نزد
نÇيز اسÇفار كÇتاب بر گشتند/ ممتاز سبزواري مرحوم شا گردان ميان در و شدند مشغول
نكرد را ايشان جوي حق خاطر ي تشف ظاهري علوم كامل ا كتساب ولي نوشتند/ حواشي

برآمدند/ باهللا عالمان قلوب از علم طلب در و
در بÇودند, مشÇهد عÇازم مريدان از جمعي با كه عليشاه سعادت جناب اوان اين در
كامل ارادت كه سبزواري هادي مال حاج مرحوم گرديدند/ وارد كاروانسرايي به سبزوار
فÇرمود: خÇود حÇاضر شÇا گÇردان به و تعطيل را درس مجلس داشت, عظام عرفاي به
مرحÇوم برويد/ وي مالقات به هم شماها نيست بد آمده, تهران از عاليقدري درويش
ل او جÇلسة هÇمان در و رفÇته زيÇارت بÇه طÇالب ساير همراه نيز د سلطانمحم مال حاج
مراجعت به گناباد بعد چندي نشده تسليم ولي گرديد, عليشاه سعادت جناب مجذوب
عليشاه سعادت جناب مسكن اصفهان سمت به پياده 1279 سال در باالخره تا فرمود/
اهللا الي سÇلوك در وارد و كÇرده تÇوبه ايشÇان خÇدمت درون, در شÇوق آتش با و رفته
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 گرديدند/
مأمÇور جÇناب آن طÇرف از كرده, سلوك مراتب طي قليلي ت مد در بزرگوار آن
جناب كه هم 1293 سال در گرديدند, عليشاه سلطان لقب با طالبان دستگيري و ارشاد

شدند/ عباد هدايت و ارشاد مسند متمكن ايشان نمود, تهي خرقه عليشاه سعادت
و صوري فضاÄل صيت و يافت تازهاي رونق عرفان و فقر سلسلة ايشان زمان در
نÇمود/ پر را اسالمي كشورهاي غالب بلكه و ايران همة سلطانعليشاه حضرت معنوي
در فانه تأسÇم ايÇنكه تÇا گÇرديد, حÇاسدان حسادت و دشمنان عداوت باعث امر همين
و مÇخنوق سÇالگي 7ì سÇن در را حÇضرت آن قÇمري, 1327 ل االو ربÇيع 2ì سحرگاه

گرديد/ مدفون بيدخت در ايشان ر مطه جنازة رسانيدند/ بهشهادت
از اعم بسياري تأليفات صاحب و داشتند مختلف علوم در كامل ر تبح حضرت آن
آثÇار بÇودند/ تÇفتازانÇي المÇنطق تهذيب يا مالصدرا مثلاسفار گونا گون كتب بر حواشي
مÇرشد نام به كه عادات, الس مجمع سعادتنامه, عاد¸, الس بيان تفسير : از عبارتند ايشان مستقل
نÇامه, واليت وهÇمچنينكتابهاي فÇرمودند مÇرقوم عÇÇليشاه سÇÇعادت جÇÇناب خÇÇود

توضيح/ و ايضاح الناÄمين, تنبيه بشار¸المÆمنين,

گنابادي نورعليشاه جناب

ارشÇد فÇرزند ثÇاني نÇورعليشاه علي مال حاج جناب الغريب موالنا سبحاني عارف
مادر سالگي دو در و گرديده متولد قمري 128ê اني الث ربيع 17 در سلطانعليشاه جناب

در آقÇايدكترسعادتي مرحÇوم ايشان فرزندان از يكي را ثاني نورعليشاه حضرت احوال ل مفص شرح (1
مÇختصر حÇال شرح است/ نشده منتشر و چاپ كنون تا كتاب كردهاند/اين تصنيف نوريه نام به رسالهاي
آقÇاي جÇناب قÇلم به شمسي) 1346 صالحيه(تهران, كتاب دوم چاپ مة مقد و> تا <ب صفحات در ايشان

است/ آمده رضاعليشاه

ايشان گرفتند/1 قرار خود بزرگوار پدر تربيت تحت Hمعن و Hصورت و دادند دست از را
واسÇطة بÇه و آمÇوختند را مÇقدماتي عÇÇلوم زمÇÇاني درانÇÇدك طÇÇفوليت ايÇÇام از پس
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كالم و اصول فقهو مانند خود زمان متداول علوم درا كثر سالگي هفده تا فراوان ذ كاوت
يافتند/ ر تبح هيأت و طب و فلسفه و

ولي شده, ف مشر ايمان شرف به خويش بزرگوار پدر نزد بلوغ اواÄل در جنابش
مختلفي كشورهاي و كردند وطن جالي وانفس آفاق سير و قلبي يقين حصول بهقصد
را عÇثماني بالد ساير و يمن و عراق و حجاز و هندوستان و پا كستان و افغانستان مثل
ايام اواخر در نمودند/ مالقات فقر سالسل رÅساي و گونا گون مذاهب بزرگان با جو تفر
آنكÇه تÇا گرديدند/ بهرهور عظام آيات حضرات محضر از عاليات عتبات در نيز سفر
جذبه به و حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم وساطت به و عليشاه سلطان حضرت بهاشارة
و بÇازگشتند بÇزرگوار پدر حضور به خويش موطن به و شده گناباد عازم الهي كشش و

يافتند/ خانه در را مقصود
1ê در اينكه تا شدند, مشغول باطن تهذيب و نفس رياضت به چندي از پس ايشان
ازجانب هÔدي× راه طالبان دستگيري و ارشاد فرمان دريافت مستعد 131ë سال رمضان
ايشÇان جÇاي بÇه نÇيز معظمله شهادت از پس گرديدند/ نورعليشاه لقب با بزرگوار پدر
و روزگار حوادث به مبتال فانه متأس ولي شدند, سالكان هدايت و فقرا تربيت عهدهدار
مسموم در كاشان و نپاÄيد ديري ارشادشان ايام رو ازين گرديدند/ فقر مخالفان اذيت
دوست جوار به غربت عالم از در كهريزك 1337 سال ل االو ربيع 1ë سحر در و شده
مÇدفون حÇمزه زاده امÇام صÇحن در عÇليشاه سعادت جناب مقبرة در و بربستند رخت

 گرديدند/
اتمام فرصت آنكه يا شده مفقود بعضي كه فرمودهاند تأليف كثيري آثار جناب آن

سÇاده عÇبارات و زبان به كودكان براي اخالقي و درسي كتب تأليف ايشان, آثار در بديع نكات از يكي (1
فÇعليه صورت به كتب تأليف هنوز كه اوقات آن در اقدام اين است/ علمي مشكل كتب تأليف موازات به
آسÇان و سهل رسالة دارد/ مÆلف ابتكار حسن بر داللت و مينمود مغتنم بسيار بود, نشده رايج كودكان براي
وكودكانة بيانساده نحوة هستند/ قبيل اين از كودكان به نصيحت در خوبينامه رسالة و درصرفونحوفارسي
Ñ

خÇود بÇرومند فÇرزند نام به كه است صالحيه رسالة ايشان اثر مهمترين نيافتند/1 را آن
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Ø

خامة اثر صالحيه رسالة كه كنند شبهه القا¾ مغرضين بعضي اينكه بر شد سببي حتي آثار گونه اين در ايشان
بيان حسن و بصيرت نهايت از امرحا كي اين كه حالي در دارد/ علمي و صعب زباني زيرا نيست جنابش

كنند/ اختيار مطالب اظهار در را مختلف Âكام سبك دو شدند موفق كه است ايشان
گشÇÇاد بÇÇايد كÇÇودكي زبÇÇان پس فÇتاد كارت و سر كودك با چونكه

اطوار و شريعت اسرار از خالصهاي بر مشتمل و فرمودهاند مرقوم عليشاه صالح جناب
در كه است كالمي و حكمي عرفاني, مطالب از مجموعهاي و حقيقت ولطاÄف طريقت
از: عÇبارتند حضرتش تأليفات ديگر از برخي است/ بينظير بلكه و نظير كم خود نوع
اختالف در الهداي¹ نجد جلد; دو در حسين(ع) حضرت تاريخ و مراثي در سلطن¹الحسين
حاالت از اجمالي و عاد¸ الس بيان تفسير بر تقريظ ياطين الش رجوم 12جلد; در ملل و مذاهب

رسÇالة ضÇميمة بÇه GيرÇاخ مÇيشود> شناخته چه به عالم آن اينكه <در عنوان تحت كتاب اين از فصلي (1
است/ شده منتشر (1372 حقيقت, (انتشارات اصفهاني ار عبدالغف آقا نگارش سعادتيه

در سÇعادت1 فÇلك سÇلطان و تريا ك كشيدن حرمت در ذوالفقار عليشاه; سلطان حضرت
ف/ تصو رشتة انيت حق اثبات

عليشاه صالح جناب
بÇه مÇلقب بÇيدختي بÇيچارة حسن د محم شيخ حاج آقاي حضرت المÆمنين صالح
2ê) قÇمري 1308 سال ة ذيحج هشتم چهارشنبه روز نگارنده, امجد جد عليشاه, صالح

آن مÇيالد سÇالگرد يكÇصدمين مÇناسبت بÇه كÇه صÇالح يÇادنامة كتاب در تفصيل به له معظم احوال شرح (2
است/ مندرج شمسي) 1367 (تهران, شد تأليف بزرگوار

منصوص جانشين و ارشد فرزند ايشان شدند/2 متولد بيدخت در شمسي) 1270 تير
از مÇاع ديÇني مختلف علوم كودكي, ايام از پس هستند/ ثاني نورعليشاه آقاي حضرت
بÇيدخت گÇناباد در مÇحلي اساتيد و عاليمقدار پدر و بزرگوار جد نزد را عقلي و نقلي
مÇبارك دست بÇه خÇود, اعÇالي دÇج شهادت از پس قمري 1327 درسال فرا گرفتند/
اصÇفهان بÇه تÇحصيالت تكميل براي سپس گرديدند/ اهللا الي سلوك وارد پدربزرگوار
و كÇاشاني د حمÇم مÇال آخÇوند مÇرحÇوم مÇانند زمÇان آن مشهور اساتيد نزد و عزيمت
و نفس تزكية از تحصيل به اشتغال ضمن در و كردند, علم كسب قشقاÄي جهانگيرخان
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سين مدر همة نزد كه نحوي به نميكردند, فروگذاري حسنه اخالق به تخلق و قلب تجلية
گرديدند/ مشهور سيرت حسن به ب طال و

به مجاز بزرگوار پدر طرف از 1328 شعبان 20 در به گناباد, بازگشت از پس ايشان
ارشÇاد و دسÇتگيري در مÇجاز 1329 سال اني الث ربيع 11 در و فقرا جماعت نماز اقامة
بÇه نÇورعليشاه جناب رحلت از پس و گرديدند عليشاه صالح مبارك لقب با راه طالبان
مشÇغول فÇقرا و مردم احوال به رسيدگي و طالبان هدايت به و رسيدند ايشان جانشيني
تكميل و قنوات احداث و مساجد تعمير قبيل از خيريه امور انجام از همه, اين با شدند/
مسÇجد و مدرسه و بيمارستان مانند المنفعه عام ساختمانهاي و بيدخت سلطاني مزار
آثÇار و مÇينمودند مÇعاش امرار كشاورزي طريق از حال عين در و نكرده فروگذاري
و علمي كامل تسلط عين در بزرگوار آن از است/ مشهود كامال گناباد در ايشان خيرية
كÇه مÇانده برجÇاي پندصالح شريفة رسالة و مكتوبات تعدادي فقط ديني, علوم تدريس

است/ ايشان عرفاني و علمي مراتب علو از حا كي بهتنهايي
را فÇاني عالم (13êë مرداد ì) 138ì اني الث ربيع 9 پنجشنبه سحرگاه در حضرتش
بÇقعة در بÇزرگوارشÇان دÇج جوار در ايشان ر مطه پيكر رسيد/ دلدار وصال به و ترك
والد ارشÇدشان, فÇرزند مÇعظمله منصوص خليفة شد/ سپرده خا ك به سلطاني متبر كة
هستند/ عليشاه رضا گنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت نگارنده, بزرگوار











شرحاحوال
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تولد

حضرت جليل نجل فضلاهللا ميرزا به ملقب و سلطانحسين به ي× مسم بزرگوارم پدر
28 روز آفتاب طلوع ابتداي در ثراه) (طاب عليشاه صالح حسن د محم شيخ حاج آقاي
از (191ê نÇوامÇبر (هÇفدهم شمسي 1293 آبان 2ë با مطابق قمري 1332 سال ة ذيحج
طايفة از عرفان و علم خاندان در صدرالعلما¾ د محم مال آقاي مرحوم صبية كريمه عفيفة
عالم در پرنوري ستارة و شدند متولد ناحية گناباد در بيدخت قرية در بيچاره به مفتخر
آقÇاي حÇضرت عÇرفان و عÇلم نÇابغة شÇهادت از پس سÇال پنج ÇÇ طريقت و شريعت

در كه گنابادي نورعليشاه آقاي حضرت خدمت را نوزاد بزرگوارشان پدر سعيد, طفل اين تولد از پس (1
و گرفته آغوش در را نوزاد ايستاده فراوان, مسرت با معظمله و بردند بودند فرموده جلوس فقري مجلس

فرمودند/ دعا و كردند نامگذاري سلطانحسين گوششان در اقامه و اذان خواندن از پس و بوسيدند

شد/1 مونس و انيس را صاحبدالن دلهاي كه بدرخشيد ÇÇ سلطانعليشاه
چÇنين خود خطي ابتدايقرآن در را ايشان تولد تاريخ صالحعليشاه آقاي حضرت
لاهللا طو سلطانحسين به ملقب فضلاهللا ميرزا سعادتمند چشم نور <تولد فرمودهاند: ثبت
از ساعت نيم قوي× والت لوك الس في ده وَّ ز و والعمل بالعلم آخرته و دنياه في عه مت و عمره
بÇزرگوارشÇان دÇج /<1332 دو و سÇي و سÇيصد و هزار ¹الحرام ذيحج 28 سهشنبه روز
را ايشان تولد تاريخ خويش قراÄت مورد ابتدايقرآن در نيز نورعليشاه آقاي حضرت
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چشمي نور فرزند سلطانحسين كامكار چشم نور <تولد فرمودهاند: مرقوم عبارت بهاين
عزيز مولود اين /<1332 ذج 28 سهشنبه آفتاب از نيمساعت حسن محمد شيخ حاجي
گÇرفت قرار خويش امجد جد عنايت مورد Hخصوص فاميل ة خاص محبت و لطف مورد
ايشÇان معنوي افاضات سال پنج فقط بود, كوتاه معظمله ارشاد و حيات ايام چون ولي
گرميبخش همواره عزيز پدر پرمهر آغوش عوض در ولي شد/ طفل اين حال مشمول

داشتند/ قرار ايشان عنايت و تربيت تحت Hمستقيم و بود سشان مقد حيات

بيدخت گناباد در تحصيالت مات مقد

مرحوم نزد را نوشتن و خواندن صباوت, و رضاعت دورة گذراندن از پس جنابش
ادبيات مات مقد آموختن به هفتسالگي سن در فرا گرفتهو خيبرگي خداداد مال آخوند
مات قدÇم شÇدند/ مشÇغول مÇحلي اسÇاتيد و بزرگوار پدر انور محضر از عربي و فارسي
نÇزد سÇپس و اديب بÇه مشÇهور نÇودهي رحماني د محم مال مرحوم نزد ابتدا را عربيت
به آنگاه يافتند/ تعليم خود مة مكر والدة عموي العلما¾ رÄيس اسماعيل د محم مال مرحوم
حاج مرحوم خويش مادري بزرگوار جد درس از شده, مشغول بيان و معاني فرا گيري

فرمودند/ تأليف را عشر االربع¹ المعصومين احوال في المختصر التاريخ موجزة رسالة ايام همين در (1

در نÇيز را مÇنطق و فلسفه و اصول و فقه دروس كردند/1 استفاده صدرالعلما¾ د محم مال
مÇعالم مÇثل عÇلوم ايÇن در مهم كتب و يافتند, تعليم ماجد والد حضرت پرفيض محضر
حÇاج مÇنطقمÇرحÇوم و حكÇمت منظومة شرح و اصول و فقه در لمعه شرح و وشرايع االصول

گرفتند/ فرا ايشان خدمت در را سبزواري مالهادي

توبه و طلب وادي

شÇوريدهشان خÇاطر ي فÇتش باعث ظاهري علوم تحصيل كه دريافتند بهتدريج اما
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بÇايد و نÇباشد دفÇتر در عشÇق درس و يÇافت نميتوان كتب در را گمگشته و نميشود
چشÇمة مÇعرفت, تشÇنة لبي با احوالي چنين در شد/ صاحبدالن پا ك قلوب به ل متوس
Öن ا لي× ع كÔع ب تَّ ا Öل ه طلب حال زبان به موسيوار و ديدند خود كنار در را حق عرفان جوشان

بياموزي? هم من به آموختهاند تو به آنچه تا بيايم تو دنبال به آيا /66 آية كهف, سورة (1

تشÇنگي و طÇلب درد اينكه براي حضرتش ولي كردند/ ايشان از 1Gد Öش Ôر ت Öم ل Ôع ا م م ن م ل ع Ôت

زمÇان ايÇنكه تÇا ميفرمودند/ ل محو بعد به و نميپذيرفتند گيرد, افزون حقيقت يافتن
پذيرفتند/ حضرتش و رسيد فرا موعود

صÇالحعليشاه(طÇاب آقÇاي حÇضرت را فقر به بزرگوارم پدر ف تشر و طلب نحوة
كÇردم, خÇدمتشان طÇلب اظÇهار سÇالگي هيجده سن در فقير خود كه هنگامي به ثراه)
هÇمينطور هÇم <پدرت كه فرمودند و دادند شرح اندكي من ر مكر تقاضاهاي بهدنبال

ايÇن شÇرح چÇون كÇردم; اسÇتفاده شÇفيعيانراد دكتر آقاي م مكر برادر يادداشتهاي از قسمت اين در (2
بودند/ فرموده اصالح و حك آن در ايشان و رسانده نيز معظمله نظر به را مطلب

نمودند:2 نقل چنين اين برايم بزرگوارم پدر را لش مفص شرح ولي ميكرد> اصرار
عÇليشاه صالح آقاي حضرت حضور سال دو به قريب قمري 13ê7 سال از ايشان
روز يك حتي و نميكردند قبول معظمله ولي ميفرمودند, طلب اظهار زاري و با گريه
ممانعت و زده كنار را ايشان حضرتش ميكردند, گريه و افتاده مباركشان پاي روي  كه

1316 اسفند قمري(12 1356 سال ذيحجة 28 تاريخ به متوفي عظام علماي و سلسله جليل مشايخ از (3
شمسي)/

و عÇليشاه)3 (رحÇمت حÇاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب كه سفري در اينكه تا نمودند/
بÇيدخت بÇه ايشÇان التزام در عمواوغلي حاج به معروف عرفاني جواد د سي حاج آقاي
تÇقاضا داده, قÇرار شÇفيع را حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب عزيزم پدر شدند, ف مشر
فÇرمودند: جÇواب در عÇبداهللا شÇيخ حÇاج جÇناب كÇنند/ وسÇاطت ايشÇان كÇه  كÇÇردند
آقÇاي حÇضرت كÇه بÇعد كÇنيد/> قÇبول شÇما مÇيگوييم هرچÇه بايد ولي <بسيارخوب,
تقاضاي Gمجدد افتاده مباركشان پاي روي ايشان آوردند, تشريف بيرون صالحعليشاه
عÇبداهللا شÇيخ حÇاج جناب بنشينيد/ فرمودند: نپذيرفته حضرتش ولي نمودند, ف تشر
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هÇمين بÇه ايشان اما بنشينيد/ برويد فرمودند: آقا حضرت فرمايش از پس نيز حاÄري
زدند/ كنار را ايشان و كشيده را خود پاي آقا حضرت اينكه تا ماندند, باقي اصرار حال

قÇرار كه شما گفتند: ايشان به ماجرا خاتمة از پس حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب
هÇم مÇن Âفع و ميشديد بلند بايد شويد, بلند گفتم وقتي و كنيد گوش را من حرف بود
حÇمام به آقا حضرت كه بعد روز و گذشت بود, سهشنبه كه روز آن نميكنم/ وساطت
رفÇته, حمام به بود قرار كه عرفاني جواد د سي حاج آقاي به عزيزم پدر بردند, تشريف
حÇمام در نيز وي كنند/ قبول شايد شويد, واسطه شما فرمودند: باشد, ايشان درخدمت
شده راضي ايشان باالخره و بود كرده عنايت بذل تقاضاي رسانده, عرض به را موضوع
كÇنند/ مÇعلوم ايشان را تاريخ و كنيد مذا كره شيخ حاج آقاي با برويد بودند: فرموده و
پÇيشنهاد را جÇمعه روز و شده خوشحال خبر اين از بودند, حاضر آنجا در كه ديگران
كه فردا است بهتر و است دير جمعه روز فرمودند: عبداهللا شيخ حاج جناب اما  كردند,
سال اني ربيعالث دهم جمعه شب در ايشان بدينترتيب شوند/ ف مشر است, جمعه شب

ر تذكÇم را آن راد شÇفيعيان دكÇتر آقÇاي و دارد وجÇود ايشÇان تشÇرف تاريخ در كه هي توج جالب نكتة (1
نÇهم پÇنجشنبه هالعÇزيز) رÇس س دÇق) صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت رحلت تاريخ كه است اين  گرديدند,

است/ 1349 سال ربيعالثاني دهم پنجشنبه بزرگوارم پدر تشرف تاريخ و 1386 ربيعالثاني

عÇبداهللا الÇم حÇاج آقÇاي داللت بÇÇه شÇÇمسي)1 1309 شÇÇهريور 13) قÇÇمري 13ê9
بÇه (رحÇمتعليشاه) حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب حضور در و صدراالشراف
الياهللا سÇلوك وارد HمÇرس و كÇرده تÇوبه صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇبارك دست

فÇقراي از السÇلطان ق صدÇم لي فضÇت غÇالمرضاخان آقÇاي دل بÇر فقر به بزرگوارم پدر تشرف از پس (2
ايÇن بÇه تÇبريكي تÇلگراف به گÇناباد Gفور لذا ميشود, القا و ميگذرد واقعه اين مشهد, بامحبت و محترم
قراÄت هنگام به است, الطلوعين بين كه االÐن ميدارند: ارسال صالحعليشاه آقاي حضرت خدمت مضمون
مÇرحÇمت را ظÇاهري شÇيريني دارم انÇتظار خوردم, را سلطانحسين آقازاده تشرف معنوي شيريني قرآن

/(432 ص عرفان, و علم داريد(نابغة

 گرديدند/2
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تحصيالت تكميل براي اصفهان به عزيمت
كمال به طريقت و شريعت به د تقي و ه توج و شده حاصل اصلي مقصود كه اينك اما
بودند, آن واجد باالستعداد كه نيز علمي كمال بايستي بود, گشته متحقق وجودشان در

گردد/ شكفته و بالفعل
لذا نميكردند, اقناع ايشان در را علم فرا گيري و تحقيق روحية محلي, اساتيد چون
بÇه تحصيالت تكميل براي معظم والد دستور به شمسي) 1310) قمري 13ë1 سال در
حÇضرت كردند/ مسافرت بود, نقلي و عقلي علوم اساتيد مجمع ايام آن در كه اصفهان
اين از و بودند كرده ديني علوم تحصيل اصفهان در را سالي چند نيز صالحعليشاه آقاي
استفادة به توصيه حتي و داشتند علميش محافل و مدارس و شهر آن از كافي اطالع نظر

كÇه بيلندي د محم شيخ حاج آقاي رفتم, اصفهان به تحصيل براي من كه هنگامي ميفرمودند: معظمله (1
گÇفت: بÇود, صالحعليشاه آقاي حضرت تحصيلي وضع مراقب Âقب و آنجا معروف سين مدر و حكما از
آقÇاي حÇضرت دست نÇورعليشاه آقÇاي حÇضرت كÇه هÇمانطور ديÇدم خÇواب در قÇÇبل دوشب يكÇÇي
بÇه و گÇرفته را شÇما دست همانطور بودند, سپرده من به تحصيلي مراقبت براي و گرفته را صالحعليشاه
آقÇاي از (مÇنقول كنيد مراقبت را ايشان دروس ل, او از كه سپردم تو به را ايشان گفتند و آوردند من اطاق

معظمله)/ از كاشاني حسينعلي

ميكردند/1 داشتند, آشنايي خودشان Âقب كه علما حضرات از بعضي از بيشتر
و بÇود دوران آن در ديÇني عÇلوم همÇم مÇدارس از كه صدر مدرسة در اصفهان در
شدند/ سا كن بودند, آنجا در اصفهان در تحصيل ايام در نيز صالحعليشاه آقاي حضرت
زنÇدگي دقÇايق و فÇردي و اجÇتماعي و سÇلوكي تÇربيت از آني بزرگوارشان پدر ه البت
و لياهللا ا سÇلوك كÇيفيت در را الزمÇه دستورات مكاتباتي طي و نبوده غافل حضرتش

بÇه شÇود <سÇعي مÇيفرمايند: چشمشان نور به خطاب 1353 رجب 17 مورخة نامة ضمن در جمله از (2
نبايد دنيا امور و خارج كارهاي در شما دهي, امتحان كالس دو هم آتيه سال تعالي حق توفيق و خواست
در مكÇاتبات ايÇن از تÇعدادي مÇيشود/> است شدني آنچه دهيد, كدورت به دل يا نماÄيد مشغول را خود

/(84 اخير(ص نامة جمله از است مندرج شمسي) 1358 تهران, م, دو صالح(چاپ نامههاي  كتاب

هر نيز ايشان و ميكردند2 ابالغ ايشان به علما آقايان Hخصوص مردم با معاشرت نحوة

تأليÇف را كÇربال فÇاجعة اسرار در حقيقت تجلي نام به خويش مستقل كتاب اولين ايام ايشاندرهمين (3
فرمودند/

ميداشتند/3 ارسال معظمله خدمت خود وضع از گزارشي بار يك روز چند
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كتاب مشهورترين كه را سينا نبيهاتابن والت كتاباالشارات عقلي علوم در حضرتش

بيلند اهالي از قشقاÄي جهانگيرخان برگزيدة و معروف شا گردان از گنابادي خراساني محمد شيخ آقا (1
و بود عصر دانشمندان و فضال استفاده مركز او معقول درس حوزة و مشهور تقوي و زهد در كه بود  گناباد
كرده تلمذ ايشان نزد سال چندين بزرگوارم پدر است/ همايي جالل استاد مرحوم ايشان شا گردان جمله از
نامبرده بودند/ آموخته را كتابقوانين و اشارات شرح و سبزواري هادي مال حاج حكمت منظومة شرح و لمعه شرح و
شد مرحوم قمري 1355 سال در و زيست مجرد و داشت سكونت اصفهان صدر مدرسة در عمر تمام در

/(480 Ç 479 صفحات عرفان, و علم نابغة )

كتاب و گنابادي1 خراساني حكيم د محم شيخ آقاي مرحوم نزد است, ا¾ مش حكمت در
فرا مفيد محمود شيخ آقا نزد را شيرازي صدراي مال صدرالمتألهين مشكلاسفار و جامع
آقا حاج آيتاهللا نزد مكاسبرا شرح نيز اصول فقهو خارج درس نقليو علوم در  گرفتند/
بÇه مÇعروف خÇراسÇاني مÇرتضي د يÇس حÇاج مرحÇوم نزد را االصول فراÄد و ارباب رحيم
كÇتاب هÇمچنين نÇجفآبادي, د سيدمحم آيتاهللا مرحوم نزد را كفاي¹االصول و جارچي
در آمÇوختند/ عليهم) (رحم¹اهللا غيرهم و گنابادي خراساني حكيم مرحوم نزد را قوانين
شÇيخ آقا مرحوم نزد را عربي بن ين محييالد ا كبر شيخ الحكم نيزفصوص نظري عرفان
معروف شارحان از سلسلهو جليل مشايخ از كه ناصرعلي) (درويش ايزدگشسب اسداهللا
هيأت مذكور, علوم از غير ه البت نمودند/ ذ تلم بودند, اصفهان سا كن آندورهو فصوصدر

مرحوم نزد Hبعض و فن اساتيد نزد آنجا در نيز را غريبه علوم و سنتي طب و رياضيات و
كه دوره آن در ايشان معاشرين و دوستان از يكي حتي و گرفتند/ فرا ايزدگشسب آقاي
بÇرخÇي ايشان به حضرتش كه ميكردند نقل شدند, اصفهان در صي متخص طبيب Gبعد
حÇضرتش بÇه را فرانسه زبان مات مقد ايشان عوض در و آموخته ديني علوم مات مقد

ميدادند/ درس
حÇاج آيتاهللا آقايان حضرات از روايت اجازة اخذ به موفق اصفهان در همچنين
آيتاهللا و اصÇفهاني مسÇجدشاهي درضا محم شيخ حاج آيتاهللا و رچهاي Ôد دمهدي سي
موجود اجازاتشان متن كه شدند عنهم) (رضياهللا اصفهاني نجفآبادي د دمحم سي حاج
ميستودند/ را ايشان ورع و تقوي× مراتب و علمي كمال و فضل آقايان حضرات و است
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دانشگاهي تحصيالت و تهران به سفر

محضر از ت مد اين در و كشيد طول سال پنج حدود اصفهان در ايشان اقامت ت مد
و نفس تهذيب و ديني وظايف كه عينحال در نمودند, را استفاده كمال مذكور اساتيد
بÇر را تحبÇمس روزههÇاي گÇرفتن و شب بÇيداري و د تهج قبيل از طريقتي دستورات
و حÇاجت بÇهقدر حÇوزوي عÇلوم تÇعلم از ايÇنك چÇون و مÇيداشÇتند/ م مقد همهچيز
شده بهرهمند ميكرد سيراب را ايشان علمي تشنگي و بودند آن به مأمور كه بهاندازهاي
ري طهÇم (شÇهيد قديم سپهساالر مدرسة در حجرهاي در ابتدا و آمدند تهران به بودند,
دانشسراي در آن با مقارن و شدند منقول و معقول دانشكدة وارد و شده سا كن فعلي)

گرديدند/ تحصيل مشغول نيز عالي
علوم ايام آن در كه بود جهت اين از بيشتر ايشان براي دانشگاهي تحصيالت سن Ôح
HبعÇط و بÇود اسÇالمي ممالك ساير و ايران در كامل نفوذ حال در غربي جديد تمدن و
مÇمالك و ايران غربي, كشورهاي با قياس در كه داشت هاي عد براي ي خاص جاذبيت
عÇلوم ايÇن از غفلت هم را عقبافتادگي اين علت و ميدانستند افتاده عقب را اسالمي
است/ كÇردن غرب به رو و دين گذاردن كنار نجات راه كه بودند معتقد و ميپنداشتند
يك مقام در كه بودند واقف Âكام ميبردند, بهسر بحراني چنين امي اي در كه حضرتش
و اسالم از و فهميد را غير سخن بتوان تا بود زمانه به عالم بايد مسلمان عالم و عارف نفر
اسÇالمي تÇمدن و فÇرهنگ بر غربي تمدن كه هجومي مقابل در آن معنويت و عرفان
به ه متوج كه مسلمان بزرگان از گروهي ديگر طرف از كرد/ دفاع آورد, وارد بود ممكن
مÇعني ايÇن مÇتذكر بÇايد نÇبودند, جÇديد علوم و غربي تمدن ماهيت و تهاجمي قدرت
رفتار جهان جديد مقابلوضعيت در تغافل به بستهو گوش چشمو نميتوان كه ميشدند

و آرا¾ و غربي فرهنگ در ايشان تحقيق است مشهود بزرگوارم پدر حضرت آثار در كه نكاتي از يكي (1
تÇهران مÇجلة با مصاحبه طي معظمله است/ عقايدشان به استناد و بررسي و نقد و غرب علماي نظريات
تأ كÇيد خÇداشÇناسي و ديÇن بÇا آن ارتÇباط و جÇديد عÇلوم مسألة اهميت بر شمسي 1347 سال در ر مصو

تÇحصيالت و دانشگÇاه وارد كÇه بÇود اين بهتر لذا برد/1 فرو خود ال ك در سر و  كرد
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فرمودند/

درحقيقت منقول و معقول دانشكدة بود/ جديد تمدن و علوم مركز كه شوند دانشگاهي
لذا بÇود, جÇديد عÇلوم تÇعليم مركز عالي دانشسراي و دانشگاه و حوزه ميان واسط حد

شدند/ تحصيل به مشغول بخش دو هر در زمان هم حضرتش
ارو عص كاظم د محم د سي حاج آقايان محترم اساتيد نزد منقول معقولو دانشكدة در
در و عÇليهم) (رضÇواناهللا آشÇتياني مÇهدي مÇيرزا حÇاج و مشكÇو¸ د حمÇم د يÇس حاج
سال در و رساندند پايان به را ليسانس دورة زمان آن مشهور اساتيد نزد عالي دانشسراي
و مÇعقول دانشكÇدة پÇاياننامة رسالة شدند/ فارغالتحصيل عالي درجة با شمسي 1318
را عالي دانشسراي پاياننامه رسالة و ه حركتجوهري تكامليو موضوعسير در ايشان منقول
تمجيد و تحسين مورد دو, هر كه نوشتند اخير افالطونيان فلوطين:رÄيس فلسفة عنوان تحت

شد/ تصويب عالي درجة با و گرفت قرار اساتيد
تÇحصيالت وقÇف كÇه داشÇتند تÇوقف سÇال پÇنج حÇدود Âك تهران در حضرتش
علمي امور به اشتغال ضمن و كردند ازدواج ايام اين در معظمله شد/ ايشان دانشگاهي

پرداختند/ نيز تدريس به معاش كسب بهمنظور

بيدخت به بازگشت

قمري 13ì1 سال در تهران در چندساله سكونت و تحصيالت اتمام از پس ايشان
بÇيدخت بÇه خÇود مة مكر خانوادة با همراه بزرگوار پدر امر برحسب شمسي) 1321)
مستقيم تربيت تحت و گزيدند مسكن حضرتش خدمت و جوار در آنجا در و بازگشتند
حضرت خدمت در سفر و حضر در همواره بعد به آن از و گرفتند/ قرار معظمله سلوكي

Õراقف هذا راه خضر اينكه براي و بودند خويش راه دليل و راهنما و معنوي و صوري والد
عÇرفان و عشÇق تÇعليم تا برنميداشتند متابعت از دست لحظهاي نفرمايد, كين ب و يني ب

يابند/



تابنده خورشيد 68

شÇغل بÇه خÇويش بÇزرگوار اجÇداد همچون خود, دسترنج از معيشت كسب براي
بÇراي و پرداخÇتند ميدانستند, مشاغل پربركتترين و باالترين را آن كه  كشاورزي
Áمعمو كه بزرگوار والد شريف محضر از نشوند غافل نيز علمي امور به اشتغال از اينكه
عÇينحال در مÇيكردند/ اسÇتفاده ميدادنÇد, تعليم فقه درس گاه و قرآن تفسير عصرها
و فلسفه منطق, قبيل از ديني علوم از ديگر يكي يا اصول و فقه تدريس به نيز خودشان

داشتند/ اشتغال بيان و معاني يا

عربي ممالك و عاليات عتبات به سفر

و اطÇهار ة مÇÄا متبر كÇة قبور زيارت شوق و شور گناباد, در توقف چندي از پس
بدان حيات طول تمامي در و بود ايشان خاصة اوصاف از كه انفس آفاقو سير تحقيقو
اوليÇن عÇازم والد حضرت از اجازه كسب با كه داشت آن بر را حضرتش بودند, شاÄق
عتبات قصد به ايشان سفر اولين كنند/ ل حن مللو در تحقيق و شوند كشور از خارج سفر

خÇالصهاي كه كردهاند ممالكعربيذ كر به سفر يادداشتهاي كتاب در بهتفصيل را سفر اين شرح حضرتش (1
است/ آمده كتابحاضر <اسفار> بخش در آن از

بود:1 ذيل شرح به ديگر عربي كشور چند و عاليات
همراهÇان از هاي عد فاق ات به (13ìë محرم 2ê) شمسي 132ê سال ماه دي نهم در
Çالم) الس (عÇليهم اطÇهار ة مÇÄا رة مطه مراقد زيارت به نموده, عاليات عتبات به سفري
آيتاهللا حÇضرات تÇقليد مراجع و اعالم علماي مالقات به ضمن در گرديدند/ ف مشر
عبدالكريم شيخ حاج آيتاهللا قمي, حسين آقا حاج آيتاهللا شهرستاني, ين هب¹الد د سي
سÇيدمحسن حÇاج آيتاهللا الغÇطا¾, كاشف آل محمدحسين شيخ حاج آيتاهللا زنجاني,
اصÇفهاني ابÇوالحسÇن د سي آقا آيتاهللا حضرت و تهراني بزرگ آقا شيخ حاج حكيم,
و كردند حركت سوريه طرف به سپس و گرفتند/ قرار آنان احترام مورد و شدند موفق
آنگاه گرديدند/ موفق متبر كه مقابر ساير زينب(ع)و حضرت مزار زيارت به دمشق در
سياحتي و ديني و علمي مرا كز و سه مقد اما كن از و شدند فلسطين و مصر و لبنان عازم
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در و فÇرمودند مÇراجÇعت ايران به بصره طريق از باالخره و كردند/ ديدن كشورها آن
در تÇوقف از پس و شÇدند تÇهران وارد (132ê اسفند 28) 13ìë اني ربيعالث چهاردهم

بازگشتند/ بزرگوار پدر خدمت به به گناباد تهران

دستگيري و جماعت اقامة اجازة اخذ

كند چندسالبهجانخدمتشعيب مÇراد كه بÇه رسد گهي ايمن وادي شبان
خÇويش روحاني مربي و راهنما رضايت جلب و بيدخت در كامل استقرار از پس
از جان تخلية مراتب كردن طي خلقاهللاو و فقرا به خدمت عليشاهو صالح آقاي حضرت
نفساني مجاهدات و خدا ياد به قلب تحلية و پسنديده صفات به نفس تجلية اهللاو ماسوي
بÇراي مÇعظمله طÇرف از كÇه فرماني لين او بزرگوار, پير خدمت در شرعي رياضات و
تاريخ در لساني اذ كار و اوراد تعليم و جماعت اقامة اجازة شد, صادر برومندشان فرزند

است: ذيل شرح به قمري 13ì9 شعبان 1ë
هو

121
حيم الر حمن الر اهللا بسم

اهللا آل هآل و دبنعبداهللا محم بيبه ح علي الم والس لو¸ والص الحمدهللا

مÇيرزا م رÇمك فرزند تاريخ اين از كه باشند دانسته طريق برادران بعد و
اذ كÇار و اوراد تÇعليم و فقرا جماعت امامت در سلمهاهللا تابنده سلطانحسين
نÇمايند اقÇتدا نماز در اخوان است/ مجاز فقير طرف از راه طالبان به لساني
فÇي ره رÇح Çدي, Ôبعاله نات ليم ع الم والس رواست/ گيرند تعليم طالبان و بجاست

/13ì9 1ëشعبان

مبارك امضاي و مهر محل
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از و شد قربان نفس و رسيد پايان به دل خانة طواف مرتبه هفت كه نپاييد ديري و
گرديد پديدار مقصود كعبة و آمدند بيرون است, اهللا ماسوي از تعلق قطع كه باطني احرام
لقب بÇا سالكان هدايت و فكر و ذ كر تلقين و هÔدي× طريق طالبان دستگيري اجازة و
HلنÇع ولي شÇد صÇادر ذيÇل شرح به سال همان ذيقعدة 11 تاريخ در "رضاعلي" مبارك

نشد: خوانده
هو

121
الرحيم الرحمن بسماهللا

و عÇبده عÇلي الم والس لو¸ والص اهللا هدانا ان ال لو لنهتدي كنا ما و هدانا الذي الحمدهللا
خلفا¾اهللا/ خلفاÄه و اوصياÄه علي و عبداهللا بن محمد سبله الي الهادي رسوله

و انÇفاق واليت, و ايمان نعمت سپاسگزاري از كه نماند پوشيده بعد و
كÇه تÇاريخ اين در موهبت, اين شكرانة به لذا است هدايت نعمت تحديث
حÇج سÇفر عÇازم حÇفظه و سÇلمهاهللا تابنده سلطانحسين ميرزا ارجمند فرزند
راه در است تي مد و است الم عليهمالس انام ة مÄا قبور زيارت و الحرام بيتاهللا
فقير رضايت مورد و كوشيده خدمت در و زده قدم فقير امر به الياهللا سلوك
بÇه دسÇترس و بÇيابد صÇادقي طالب چنانچه كه نمودم مأذون را او  گرديده
ازدياد درصورت و بدهد ه لساني اوراد و اذ كار دستور نباشد مأذونين مشايخ
عهد تجديد سابق فقرا¾ از ا گر و نمايد فكر و خفي ذ كر تلقين طلب, شوق
ساير در و دانند فقير دست حكم در نمايندو تجديد او دست بر باشند ننموده
را او طريقت در و شمارند فقير به اقتدا حكم در را او به اقتدا طريقت امور
حÇق از و بكÇوشد اخÇالص و بندگي در دارم اميد نمودم/ رضاعلي به ملقب
منظور را حق رضا¾ كردار و گفتار در و بخواهد توفيق و شوق ازدياد تعالي

نمايند/ رجوع طالبان و بدارند منظور را خدمت اين فقرا البته و دارد
هجري نه و شصت و سيصد و هزار الحرام ذيقعد¸ شهر يازدهم في ره حر
صالحعليشاه لقب به مفتخر بيدختي بيچارة محمدحسن انااالقل و قمري

مبارك مهر و امضا محل
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عربي ممالك و حج سفر

صÇغير عÇالم در خدا خانة كه دل طواف و دستگيري اجازة صدور از پس روز سه
كبير عالم در خدا خانة طواف و حج به ف تشر قصد به بزرگوار پدر امر به جنابش است,

سÇÇÇÇفر خÇÇÇÇاطرات كÇÇÇÇتاب در حÇÇÇÇÇÇÇضرتش را سÇÇÇÇÇÇÇÇفر ايÇÇÇÇÇÇÇÇن ل فصÇÇÇÇÇÇÇÇم شÇÇÇÇÇÇÇÇرح (1
ذ كÇÇÇÇر <اسÇÇÇÇفار> بÇÇÇÇخش در آن از اجÇÇÇÇمالي كÇÇÇÇÇÇÇه فÇÇÇÇÇÇÇÇرمودهانÇÇÇÇÇÇÇÇد بÇÇÇÇÇÇÇÇيان جÇÇÇÇÇÇÇÇح

است/ شده

جناب سفر اين در شد/1 خوانده خدا خانة جوار در مباركه اجازة اين و شدند مكه عازم
ا گÇر كه بود اين آنها جملة از كه بودند فرموده ايشان به دستوراتي عليشاه صالح آقاي

كنند/ اعتكاف مسجدالحرام در روز سه نشد, پيدا كسالتي يا مانع
اين در شد/ آغاز شمسي) 1329 شهريور ë) قمري 13ì9 ذيقعده 13 در سفر اين
سÇيرة مÇطابق مÇعظمله و بÇودند حÇضرتش همراه نيز آشنايان و اقوام از چند تني سفر
بزرگان با مالقات و انفس سير , حج واجب عمل انجام و آفاق سير عالوهبر خود ة مرضي
اعÇتكاف به موفق بودند, فرموده معظم والد كه همانطور و ميكردند/ نيز علما و دين
ميكردندو اعتكاف ميشدند, حج مناسك انجام به موفق بار هر نيز بعد به آن از شدندو

خÇÇانة زيÇÇارت خÇÇاطرات كÇÇتاب در آن شÇÇرح كÇÇه 1346 سÇÇال اسÇÇفندماه سÇÇÇÇفر در جÇÇÇÇمله از (2
مÇÇÇÇÇÇÇÇحمد حÇÇÇÇÇÇÇÇاج آقÇÇÇÇÇÇÇÇاي (نگÇÇÇÇÇÇÇÇارش خÇÇÇÇÇÇÇÇدا

است/ آمده (104 و 103 صفحات رضاخاني,

ميگرديدند/2 مسرور كار اين انجام از Áاصو
و اشارات از غافل ظاهريه, احكام به كامل د تقي عين در نيز حج مناسك انجام در
و نÇبوي رة منو روضة زيارت و حج مناسك انجام از پس نبودند/ نيز آن ة باطني معاني
مصر به آنجا از و كردند حركت لبنان سوريهو طرف به مقابر, ساير بقيعو متبر كة قبور
مالقات سهو مقد اما كن ساير سو بيتالمقد به ف ازتشر پس رفتندو فلسطين اردنو و

كردند/ حركت عراق سوي به بزرگان و علما با
آقا آيتاهللا حضرت تقليد مراجع مالقات و سه مقد اعتاب زيارت به موفق آنجا در
آقا آيتاهللا حضرت الغطا¾, كاشف آل آيتاهللا حضرت زنجاني, عبدالكريم شيخ حاج
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ايÇران به و شدند شيرازي عبدالهادي ميرزا آيتاهللا حضرت و شاهرودي محمود د سي
1370 انية الث جمادي 1ê خة مور اجازهنامة طي اشرف نجف در سفر همين در بازگشتند/
آيتاهللا طرف از اصولي و فقهي غامض مساÄل بعضي پرسش و امتحان از پس قمري

شدند/ اجتهاد درجة اخذ به موفق الغطا¾ كاشف آل
به نجفي مرعشي ين الد شهاب سيد آيتاهللا حضرت قم در هم ايران به بازگشت در
ديدن بزرگشان كتابخانة از و رفتند معظمله بازديد به نيز ايشان و آمدند ايشان مالقات
اصفهانيو آيتاهللاصدر فيض, آيتاهللا حضرت اعالم علماي مالقات به  كردندوسپس
هÇفتم تÇاريخ در سÇفر اين گرفتند/ قرار ايشان لطف مورد و رفتند خوانساري آيتاهللا
از پس شد/ ختم بيدخت به ايشان بازگشت با (1329 بهمن 2ë) 1370 االولي جمادي
نور معنوي و صوري كماالت كه عليشاه صالح آقاي حضرت دستگيري, فرمان صدور
بÇه پÇاسخ جÇمله از فقري وظايف و امور از برخي ميفرمود, مشاهده را خويش چشم

نمودند/ ل محو ايشان به بهتدريج را مراسالت بعضي

ژنو به مسافرت

صالح آقاي حضرت در پروستات عوارض (1332 سال (اسفند 1373 رجب ماه در
ولي بردند, تشريف تربتحيدريه به معالجه براي Gبدو يافت/ ت شد شده, پيدا عليشاه
سÇوم در بÇازگشته بÇه گÇناباد آنÇجا از لذا ديÇدند/ الزم تÇهران به را ايشان حركت اطبا
نيز تهران در فرمودند/ حركت تهران به والد حضرت مالزمت به 1333 سال فروردين
كنند, مسافرت خارج به معالجه براي كه داشتند اصرار معاينات, از پس دوستان و اطبا
عمل و شدند قرآن با استخاره به ل متوس باالخره و نبودند راضي هيچوجه به ايشان ولي
امÇر در Hخصوص الزم مشورت از پس و بود خوب خارج براي و بد تهران در احي جر
به (1333 فروردين 2ì) 1373 شعبان يازدهم در باالخره موردنظر, بيمارستان ذبيحة



و درآوردهانÇد تÇحرير رشÇتة به ژنو به گناباد از كتاب در حضرتش را نامه رنج و پرحادثه سفر اين شرح (1
است/ شده درج كتابحاضر <اسفار> فصل در نيز آن از خالصهاي

كردند/1 حركت ژنو طرف
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بÇيان (216 (ص ژنÇو به گناباد از كتاب انتهاي در سفر اين از رضاعليشاه آقاي حضرت كه است تعبيري (1
فرمودهاند/

و فÇقير بÇزرگوار والد ايشان مالزمين اندوه"1 و غم از پر و "پرحادثه سفر اين در
خواهش به كه بودند فقرا نزديكان از ديگر تن چند و آزاده اهللا محب دكتر آقاي عمويم
از پس شÇدند/ مقيم صالحعليشاه آقاي حضرت معالجة محل بيمارستان همان در خود

2) Phlébite وريد) داخلي غشا¾ (ورم

كه شد باعث بود فلبيت2 بيماري به ابتال كه آن عوارض نسبي, بهبودي و جراحي عمل
سÇابق همچون بزرگوارم پدر نيز ايام آن در شود/ طوالني بيمارستان در ايشان توقف
بÇيماري انÇدوه و غÇم ت دÇش از و بودند والدشان حضرت كامل پرستاري و درخدمت
را ايشÇان عÇاجل شÇفاي بÇوده, قÇح حضرت درگاه به ع متضر و ل متوس HمÄدا معظمله
انيه الث جمادي پنجم مورخة نامهاي طي در عليشاه صالح آقاي حضرت داشتند/ مسألت
مÇيفرمايند: ايÇنباره در فÇقير مÇادري دÇج نÇورالحكÇما¾ دكتر آقاي مرحوم به 137ê
پرستاري Âكام من معالجة و اروپا مسافرت در تابنده حاج فرزندي شده مرقوم <چنانچه
است, نÇموده جلب را فقير رضايت و كشيده زياد ل تحم و كدورت و نموده مراقبت و

باشد/> راضي او از خداوند
مÇعظمله كنند, بيهوش را ايشان ميخواستند كه موقعي عمل از قبل سفر همين در
و بÇاشد, ايشÇان نÇزد كÇه سپردند عزيزم پدر به را آنها غير و كيف و جيب اوراق همة
حÇاج م رÇمك چشÇم <نÇور بÇودند: فÇرموده مÇرقوم پا كتهÇا از يكي پشت در ازجمله
بÇزرگوارم والد جانشيني مسألة به اشاره قرار بدين كه رضاعليشاه> تابنده سلطانحسين

/9 ص تابنده, سلطانحسين حاج آقاي حضرت قلم به مقاله صالح, يادنامة (3

كردند/3 رضاعليشاه آقاي حضرت
انÇجام والد حÇضرت مÇعظمله, دسÇتور بÇه نÇيز را مÇذهبي بازديدهاي ت مد آن در

4) Van Notton

بÇراي و چشÇتيه سÇلسلة رÅساي از كه هلند كنسول نوتÔن4 وان از بازديد مثل ميدادند/
طلب اظهار كه پاريس در شاذليه سلسلة رÄيس مصطفي× شيخ يا بود, آمده ايشان عيادت
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13) 1373 ذيقعدة سوم در باالخره كشيد, طول ماه سه به قريب كه سفر اين ميكرد/ نيز
رسيد/ اتمام به تهران به مراجعت با (1333 تير

عÇاليات عÇتبات زيÇارت مشÇتاق و عالقهمند عليشاه صالح آقاي حضرت چون و
در فرمودند/ عزيمت عاليات عتبات زيارت براي Gد مجد توقف ماه چند از پس بودند,
خÇدمتشان در تابنده نورعلي دكتر آقاي فقير بزرگوار عموي و والد حضرت سفر آن
به سوريه ر مطه قبور زيارت براي عاليات عتبات زيارت از پس حضرت آن و بودند
از پس عÇزيزم عÇموي آنÇجا در و كÇردند حركت بيروت به Gبعد و شدند ف مشر آنجا
به خدمتشان در مالزمين بقية و رفتند فرانسه به تحصيالت تكميل براي اجازه  كسب

/12 ص همان, (1

كردند/1 مراجعت ايران
آقاي ر مكر خواهشهاي پي در نيز (133ì شهريور 22) 1377 سال صفر 18 در
در ايÇران فÇرهنگي نÇماينده مÇوقع آن در كه ايماني برادران از حاذقي ابوالفضل حاج
ابتدا عليشاه, صالح آقاي حضرت از اجازه كسب از پس بزرگوارم والد بودند, افغانستان
عÇازم جÇذبي آقاي حاج جناب و سلطانپور آقاي حاج جناب محترمشان دايي بهاتفاق
كه داشتند نيز هندوستان قصد بردندو تشريف نيز پا كستان به آنجا از و شدند افغانستان

تفصيل به (1355 (تهران, پا@كستان و افغانستان كتابگردش در رضاعليشاه آقاي حضرت را سفر اين شرح (2
است/ آمده حاضر كتاب <اسفار> بخش در آن از خالصهاي و فرمودهاند بيان

فرمودند/2 مراجعت ايران به (133ì آبان 19) 1377 اني الث ربيع 17 در و نشد ر ميس
مفرده عمرة انجام براي عليشاه صالح آقاي حضرت (1339) قمري 1380 سال در
ايشان مالزم نزديك فقراي ديگر از چند تني با همراه بزرگوارم پدر و شدند مكه عازم
از كه تهراني سعيد عبداهللا ميرزا حاج آقاي و بيات العراقين شيخ آقاي با آنجا در بودند/
و ف مشر ره منو مدينة به نيز رجب 27 در كردند/ مالقات بودند, معروف و مهم علماي
از و فرمودند/ مالقات تهران جليل علماي از نوري ين بها¾الد شيخ حاج آقاي با آنجا در
آيتاهللا در كاظمينحضرت شدند/ ف عالياتمشر عتبات به اردن از اردنو به نيز آنجا
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آقÇاي حÇضرت و كردند محبت بسيار آمده, ايشان ديدن به خالصي د محم شيخ آقاي
حضرت با هم نجف در رفتند/ معظمله بازديد به والد حضرت فاق بهات نيز عليشاه صالح
نموده, مالقات خوÄي ابوالقاسم سيد حاج آيتاهللا حضرت حكيمو محسن سيد آيتاهللا

شدند/ واقع احترام مورد
پÇدر اجÇازة بÇرحسب نيز شمسي) 13ê2 سال (اواÄل قمري 1382 سال در ايشان
رة منو روضة زيارت از پس و شدند ف مشر تمتع حج براي معظمه مكة به بزرگوارشان
و دمشÇق در زيÇنب(ع) حضرت مطهر حرم و الم) عليهمالس) بقيع اطهار ة مÄا و نبوي

فرمودند/ مراجعت تهران به قمري 1383 سال م محر در بيروت, و اردن به رفتن
قصد به عليشاه صالح آقاي حضرت كه نيز (13êê (ارديبهشت 138ë سال م محر در
دباقر حمÇم حÇاج آقÇايان و والد حÇضرت كردند, حركت عراق سة مقد عتبات زيارت
بودند خدمتشان در ايماني برادران از ديگر نفر چند و سعادتي حسينعلي حاج و سلطاني

كردند/ شركت عبا آل خامس حضرت عزاداري مراسم در همانجا در و

حÇاج آقÇاي حÇضرت قÇلم بÇه <مÇقاله فصل Hخصوص صالح يادنامة كتاب از Gا كثر قسمت اين تحرير در (1
كردهام/ استفاده (34 الي 27 (صفحات تابنده> سلطانحسين

عليشاه1 صالح آقاي حضرت رحلت

HالبÇغ عÇليشاه صÇالح آقاي حضرت امجد جد شمسي 13êë سال تابستان اوايل از
138ì ل ربيعاالو 28 روز در بود/ ضعف به رو ايشان جسماني وضع و داشتند  كسالت
بÇا بÇار سÇومين بÇراي والد حÇضرت بود, رحلتشان از قبل روز 12 كه (13êë تير 2ì)
سÆÇÇاالتÇÇي و كÇÇردند خÇÇلوت بÇÇيدخت در بÇÇيروني بÇÇزرگ اتÇÇÇÇاق در مÇÇÇÇعظمله
تو براي <من فرمودند: والد حضرت به خطاب ايشان سپس دادند/ پاسخ جنابش نموده,
گÇريه كÇنان و شÇده مÇنقلب بزرگوارم پدر آنگاه دادند/ دستوراتي و نوشتهام> وصيت
نÇماز مÇن بÇر شÇما كÇه خÇواسÇتهام خدا از <من كردند: عرض بوسيده, را ايشان زانوي
و خدايي ر مقد ولي است, همينطور كه ميدانم را تو حال> فرمودند: ايشان و بخوانيد/>
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از بÇيش جÇلسه اين و فرمودند مطالبي Gد مجد سپس است/> اين برخالف الهي قضاي
بودند/ ناراحت و منقلب بينهايت عزيزم پدر كه درحالي كشيد طول ساعت يك

مÇهدي آقÇاي جÇناب جÇليل شÇيخ كه دادند اطالع اني ربيعالث ل او چهارشنبه صبح
آقÇاي حÇضرت جÇليل مأذونÇين و مشÇايخ از كÇه "وفÇاعلي" بÇه ملقب سليماني مجتهد
از صالحعليشاه آقاي حضرت درگذشتند/ تهران در سالگي 88 در بودند, صالحعليشاه
هÇم مÇا و <رفÇتند فÇرمودند: روز آن در مÇرتبه چÇند و شÇدند/ مÇتأثر خبر اين شنيدن
آقÇاي جناب كه هنگامي فقرا سابقين و معتمدين از بعضي قول مطابق زيرا ميرويم/>
بفرمايند, عنايت وفاعلي جناب به ارشاد و دستگيري اجازة ميخواستند صالحعليشاه
آقÇاي حÇضرت حضور بدون هيچگاه كه بخواهند خدا از كه بودند كرده تقاضا ايشان
رحÇلت از حÇا كÇي وفÇاعلي آقÇاي مرحÇوم درگذشت و نباشند حيات در صالحعليشاه

بÇرايشÇان از گÇناباد فÇقرا از يكÇي تÇوسط ردي Ôب وفاعلي جناب درگذشت از قبل روز يك حتي ايشان (1
كÇرده رحلت وفاعلي جناب و آورد تهران به را امانتي ر مقر موعد از ديرتر شخص آن كه بودند فرستاده

بودند/

بود/1 صالحعليشاه جناب قريبالوقوع
بيروني در ظهر از قبل تا و بود بهتر قدري حالشان اني ربيعالث هشتم چهارشنبه روز
خورد بههم حالشان ناهار خوردن هنگام به ولي داشتند, تشريف خويش دولتسراي
بÇزرگوارم, پÇدر فÇقط شب آن در كÇردند/ استحمام و يافتند نسبي بهبودي عصر تا اما
والد حÇضرت دستور به و ماندند/ خدمتشان در فقير والدة و ايشان والدة بيبي حاجيه
روشن شب تمام ميشد, خاموش Gبعد روشنو 11 ساعت تا موقع آن در بيدختكه برق
آقاي جناب امجد جد گذشته شب از ساعت چند از پس ميكردند/ نورافشاني چراغها و
احÇوال هÇمين در مÇيكشيدند/ نفس زحمت به و كردند پيدا حال انقالب صالحعليشاه
دوان مزار طرف به برهنه پاي منقلب و پريشان حال با فقير والدة خانم حاجيه بحراني,
خÇونآلود پايشان و نشده ه متوج و رفته فرو پايشان در شيشه خرده كه بهطوري شده
خÇدا از است, مÇنقلب خÇيلي مولي× حال فقرا <اي بودند: گفته بلند صداي با و بود شده
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عجله به و نموده زياد گرية گذاشته, بقعه ر مطه قبر روي سر و بخواهيد> را ايشان شفاي

/ 57 ص صالح, يادنامة (1

اني ربيعالث نهم پنجشنبه شب نصف از پس نيم و سه ساعت در فانه متأس ولي بازگشتند/1
خÇوابÇيده قبله به رو ايشان كه درحالي (19ìì ژوÄيه 28) 13êë مرداد ì مطابق 138ì
را فÇقرا هÇمة و نموده پرواز قدس عالم به سشان مقد روح كشيده, عميقي نفس بودند,
نميكردند باور داشتند ايشان به كه عالقهاي ت شد از عزيزم پدر ولي كرد/ داغدار يتيمو
و نشنيدند جوابي ولي جان> آقا <پدرجان, زدند: صدا بار چند گوششان نزديك لذا و

گشتند/ دچار بهفراقشان
عÇمامه, كÇردن پÇرتاب بÇا عزيزم پدر و بود فرياد و ناله در بيدخت تمام روز آن
خوانÇدن سپس و تكفين و تغسيل از پس و ميكردند حركت ر مطه جنازة با سربرهنه
كÇه مÇحلي در سÇلطاني متبر كة بقعة در را ايشان پا ك پيكر والد, حضرت توسط نماز
و ارشÇاد سÇال ë0 از پس مÆمنين صالح و كردند دفن بودند, فرموده وصيت خودشان
مÇحبوب وصÇال بÇه و ترك را فاني عالم اسالم مبين دين به خدمت و سالكان هدايت

شتافت/
برگزار متبر ك مزار در عزاداري مجلس Hبمرت روز سه تا جانگداز فاجعة اين از پس
شÇود, عزاداري نبايد روز سه از بيش مصيبتزدگان طرف از Hشرع چون ولي ميشد,

شد/ ختم عزا مجالس سوم روز در والد حضرت بهدستور

رضاعليشاه آقاي حضرت جانشيني فرمان

فÇرمان ثÇراه), (طÇاب صالحعليشاه آقاي جناب رحلت شب دومين شنبه شب در
حÇضرت زينالعرفا¾ و عينالفقرا¾ ¸ قر محترمشان, چشم نور و م مكر فرزند جانشيني
نوشته 1379 سال ذيقعدة ماه در كه رضاعليشاه گنابادي تابندة سلطانحسين حاج آقاي
خوانده فقري مجلس در آزاده اهللا محب دكتر آقاي ارجمندشان برادر توسط بود, شده
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مسÇند عÇهدهدار ايشان صالحعليشاه, آقاي حضرت وصيت و فرمان موجب به و شده
شدند/ نعمتاللهي فقراي قطبيت و ارشاد

رضاعليشاه: آقاي حضرت جانشيني مبارك فرمان متن
هو

121
والمعين هوالموفق و حيم الر حمن الر اهللا بسم

هÇر در الهي لطف كه بود نخواهد پوشيده هدي راه راهروان ضماير بر
وصÇول و بÇندگي راه و تمام خلق بر ت حج و بوده بندگان حال شامل زمان
داشته صافي دل كه را اوليا¾ و انبيا¾ شفاعت و هدايت براي و فرموده مفتوح
بÇدن چÇون و نÇموده/ دعوت مأمور داده قرار شفيع و هادي و نجات وسيلة
بصدر Gصدر و بيد Gيد رشته انقطاع عدم براي است فنا¾ معرض در جسماني
او اوصÇيا¾ در خÇاتم از و خÇاتم(ص) تا آدم از و سپرده الحق به سابق هر
و روايت مÇجازين نÇيز الم عليهالس امام غيبت زمان در و است بوده جاري
ايÇن در و بÇوده مشغول خلق هدايت به طريقت و شريعت امور در درايت
محمد فقير اين به نعم¹اللهيه رضوية علوية ة علي سلسلة در فقر رشتة كه زمان
و طÇريق برادران عموم بهاطالع گرديده منتهي غفرهاهللا صالحعليشاه حسن
عباد هدايت و ارشاد امر كه باشند دانسته كه ميرسانم تحقيق راه جويندگان
و عينالفقرا¾ قر¸ محترم نورچشم و م مكر فرزند به است وا گذار فقير از پس
اجل رسيدن از پس ايدهاهللاو رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج زينالعرفا¾
و تÇجديد فÇقرا¾ عÇموم نÇمايند, اطÇاعت نÇموده عهد تجديد مشايخ موعود
فقير قبول و رد را او قبول و رد و نمايند او به مراجعه راه طالبان كنند پيروي

/1379 ذق تاريخ به شمارند/
مبارك مهر و امضا¾ محل
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تجديد حضرتش با ايشان نزديكان و فاميل بزرگان از نفر يازده ابتدا شب آن از و

بÇرادر شÇهيد سÇلطانعليشاه آقاي حضرت ذ كور فرزند دومين سلطاني دباقر محم حاج آقاي مرحوم (1
كرده رحلت 1355 سال آبان نهم در و متولد 1276 دي 28 در كه هستند نورعليشاه آقاي حضرت  كوچكتر

شدند/ سپرده بهخا ك رضوي س مقد بارگاه جوار در و

آخÇرين تا كه بودند سلطاني1 دباقر محم حاج آقاي جناب همه بر م مقد كه كردند عهد
نÇزديكان و فÇاميل بقية ميداشتند/ ابراز معظمله به نسبت را محبت كمال عمر لحظات
خود و فقير والدة و حضرتش والدة و ه جد بيبي حاجيه و ايشان م مكر برادران ازجمله
آن از Hلسان و Hقلب عهد تجديد لحظة در نگارنده و كرديم/ عهد تجديد بهتدريج نيز فقير
خÇواسÇتهام اين فانه متأس كه نبينم را عزيزم پير و پدر رحلت هيچگاه خواستم بزرگوار
عÇهد تÇجديد جÇنابش بÇا فقرا ساير و مأذونين و مشايخ هم بعد به آن از نشد/ برآورده

 كردند/
حال انقالب با را عشا و مغرب جماعت نماز اولين ايشان مرداد 1ê جمعه شب در
حÇاج جÇناب مÇرحÇوم نÇماز از پس خÇوانÇدند/ خود قطبيت دوران در فقرا و خودشان
پس كه را خود عمامة Gد مجد كه نمودند استدعا مباركشان حضور از سلطاني دباقر محم
فقرا كه درحالتي حضرتش بگذارند/ سر به بودند, برداشته سر از بزرگوار والد رحلت از
نيز بعد روز گذاشتند/ سر بر را عمامه Gد مجد و فرمودند قبول بودند ناالن و گريان همه
مÇراجÇعت خÇود شهرهاي به داغدار مسافرين همة و فرموده ص مرخ را مسافر فقراي

 كردند/
فÇقرا و فÇاميل سÇاير طÇرف از بود, شده ختم عزا مجالس سوم روز اينكه وجود با
عزاداران از چهلم روز در بزرگوارم پدر اينكه تا ميشد منعقد Hمرتب سوگواري مجالس
وصÇيت بÇنابر و كÇنند/ شروع را خود ة يومي كار Gد مجد و آمده بيرون عزا از خواستند,
عÇروسي و عÇقد برگزاري عدم در مقيد ديگر ثراه) (طاب صالحعليشاه آقاي حضرت
نگرفتند, جشن را نوروز عيد نيامده, بيرون عزا از حضرتش نيز آن از پس ولي نباشند/
تي مد تا گرفتندو عيد نميكند, تغيير دين بزرگان ولو افراد رفتن به كه را ديني اعياد ولي
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صادق د محم سيد حاج آقاي عصر روز يك اينكه تا بودند/ عزادار ماه هفت به قريب
تÇقليد مÇراجÇع از سÇبزواري فÇقيه حسÇين مÇيرزا حÇاج آيتاهللا فرزند سبزواري فقيه
طÇرف از داشÇتند, والد حÇضرت با كامل محبت و آشنايي سابقة كه مشهد عاليمقدار
از ايشان كردند تقاضا رضوي(ع) حرم در شده متبر ك شيريني آوردن با آمده, معظمله
آقÇاي حضرت رحلت ولي فرمودند/ قبول تشكر اظهار با حضرتش و آيند بيرون عزا
تا و ساخت جريحهدار را آن عمر آخر تا كه مباركشان قلب بر بود داغي صالحعليشاه
حتي معظمله رحلت از پس تها مد ميشدندو متأثر ايشان نام ذ كر با حيات ايام آخرين

نميفرمودند/ سخني غم ت شد از هم فقري مجالس در

فرزندان و ازدواج

(عÇيدغدير خÇورشيدي 131ì اسفندماه در تهران در تحصيل ايام اوان در معظمله
و كÇردند ازدواج نÇورالحكÇما¾ علي دكتر آقاي مرحوم محترمة صبية با قمري) 13ëì

است: ذيل شرح به اناث, سه و ذ كور دو فرزند, پنج ازدواج اين ثمرة
خÇرداد (چÇهاردهم قÇمري 13ë9 ربيعالثÇاني هفدهم در و اناث ايشان ل او فرزند
نÇصيري جمشيد دكتر آقاي ازدواج عقد به و شده متولد تهران در خورشيدي) 1319

ميباشند/ اناث يك و ذ كور فرزند دو داراي و درآمده
30) قÇمري 13ì2 جÇمادياالولي× شÇانزدهم در و انÇاث نÇيز ايشÇان م دو فÇÇرزند
صÇالح د حمÇم مÇهندس آقÇاي ازدواج عÇقد به و متولد خورشيدي) 1322 ارديبهشت
ميباشند/ اناث, دو و ذ كور يك فرزند, سه داراي و درآمده معظمله داييزادة سلطانپور
قمري 13ìê ه ذيحج هفتم در كه ميباشم كتاب اين مÆلف فقير, ايشان, م سو فرزند
دانشگاهي, و متوسطه تحصيالت اتمام از پس و شدم متولد (132ê آبان دو و (بيست
دو داراي و كرده ازدواج شيداني عبدالعلي آقاي مرحوم صبية با شمسي 13ëë سال در

ميباشم/ ذ كور فرزند
اني ربيعالث م سو در كه است د محم نام به نگارنده محترم برادر ايشان چهارم فرزند
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طه متوس و ابتدايي تحصيالت اتمام از پس و شده متولد (1333 آذر (نهم قمري 137ê
1ê0ì سÇال ة حجÇذي در گÇرديدند/ فارغالتحصيل حسابداري رشتة در و دانشگاه وارد
آقاي مرحوم محترمة صبية ايشان شدند/ ره منو مدينة و حج زيارت به موفق نيز قمري
ميباشند/ اناث فرزند سه داراي ا كنون و درآورده خود ازدواج عقد به را مصداقي ناصر
توليت و صالح خيرية درمانگاه مديريت و امنا¾ هيأت رياست بزرگوارم پدر دستور به

است/ فقير با آن نظارت و ايشان عهدة به درمانگاه اين موقوفة
(133ì ارديÇبهشت 1ì) قمري 137ì شوال پنجم در و اناث معظمله, پنجم فرزند
ذ كور فرزند سه داراي و درآمده روحاالمين حميد مهندس آقاي ازدواج عقد به متولدو

ميباشند/
دنيا از تولد هنگام كه شدند فقير از پس ديگري ذ كور فرزند صاحب والد حضرت

رفت/

تهران در سكونت

تها مد قلبيكهاز بيماري اشتداد اثر بر شمسي 13ë7سال اسفند هيجدهم در جنابش
و ف رÇتش روز چÇند از بعد و فرموده حركت مشهد طرف به ميداد, رنج را ايشان قبل
سكونت تهران در ماه چند و شدند تهران عازم اسفند 22 در س مقد شهر آن در اقامت
قم به عظام آيات حضرات و تقليد مراجع مالقات به معالجه ضمن ت مد دراين داشتند/
مذا كÇراتÇي مالقات آن در فرمودند/ ديدار نيز خميني امام حضرت با و شدند ف مشر
و له معظم به نسبت كامل تأييد و مالطفت اظهار امام حضرت شدو انجام انقالب دربارة

دچÇار تÇهران امÇيرسليماني حسÇينية قÇمري 1400 سÇال عÇÇاشوراي شب در سÇÇفر هÇÇمين اثÇÇنا¾ در (1
مÇراسÇم انÇجام در را وقÇفهاي هÇيچگونه ايشÇان گذشت, خواهد بعدا شرحش چنانكه و شد آتشسوزي

يابد/ ادامه مراسم مذكور حسينية كنار ساختمان در دادند دستور و ندانستند جايز حسيني عزاداري

بردند1 تشريف اروپا به 13ë8 سال مهر 28 در معالجات درادامة نمودند/ ايشان طريقة
اخوان زيارت منظور به هم آنجا از شدند/ خدا خانة زيارت به موفق نيز سفر انتهاي در و
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اعتقاد كه سنتي طب طريق به معالجه همچنين و آنجا متبر كة قبور و هند سا كن ايماني
تÇهران بÇه 13ë8 اسÇفند 30 در و بÇردند تشÇريف هÇندوستان بÇه داشتند, آن به  كامل
از هفته يك هنوز ولي انجاميد/ طول به روز چند و ماه پنج كال مسافرت اين بازگشتند/
قÇلبي سكتة اثر بر مشهد در مهشان مكر والدة كه بود نگذشته ايران به حضرتش ورود
جانآفرين به جان ميگذشت, عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت از كه سال 1ê از پس

گرديد/ مدفون رضوي س مقد حرم صحن در و سپرده
مشكÇالتي مÇوجب بÇه باشد, موقتي بود قرار ابتدا در كه تهران در ايشان سكونت
تحت بايد اينكه و ايشان بيماري بودن خطرنا ك بر داير اطبا تشخيص بيماريو ازقبيل
كه بستگانشان و تهراني برادران ر مكر تقاضاهاي همچنين و باشند, اطبا داÄمي نظارت
سÇال 1ê قÇريب وحÇضرتش شÇد/ ل بدÇم داÇÄمي استقرار به داشتند سكونت تهران در
كرده آباد را آنجا بزرگوار پدر دنبال به كه بيدخت, خويش مألوف مسكن از درغربت
بÇه مفتخر را خود بزرگوارشان پدر همچون كه سلطاني مزار و بود ايشان داراالرشاد و
ايÇن در ولي گÇزيدند/ سكÇونت تÇهران در و بردند سر به ميدانستند, آنجا در خدمت
كه نحو اين به ميكردند/ رفتار بيدخت در خود ديرينة سنت همان به تقريبا نيز سالها
سپس و ميپرداختند قراÄتقرآن و بينياز درگاه به نياز و راز به و بيدار را شب آخر ثلث
در ايشÇان اقÇامت هÇنگام بÇه كه داشتم افتخار حقير ميكردند/ ميل مختصري صبحانة
از پس و مÇيكردم/ فيض كسب و شده ف مشر زيارتشان به روز هر سحرگاهان تهران
و دوستان و اخوان با مالقات به شخصي منزل در وقت ل او روزه همه سحري عبادت

بودند/ مشغول آنان حاجات و مشكالت رفع و سÆاالت پاسخگويي و مراجعين ساير
گاه و فراوان نامههاي پاسخ و مكاتبات به را اوقات روزانه, عمومي مالقات از بعد
امكان ناتواني علت به كه برادراني احوال به رسيدگي و دوستان و برادران بازديد و ديد
گرفتاريهاي يا و كسالت به مبتال كه آشناياني يا و نداشتند را فقري مجالس در شركت
احÇوالشÇان بÇه رسيدگي براي الزم دستورات غالبا و داشته مصروف بودند شده ديگر
ادامÇة بÇه و فÇرموده اسÇتراحت انÇدكي هÇم بعدازظهرها ميكردند/ ودلجويي ميدادند



89 شرحاحوال

تأليف آن حاصل كه ميپرداختند علمي وتحقيق مطالعه يا و بازديد و وديد مكاتبات
تابنا@كازدريايپرفيضكالم گوهر سه عرفانيو داستاناسرارآميز سه مجيدو گرانقدرقرآن كتاب دو

است/ الهي
حسينية در واقع فقري مجلس در نيز جمعه صبحهاي و جمعه و دوشنبه شبهاي
مراسم در مييافتند/ حضور آنجا در اميرسليماني, حسينية بناي تجديد از پس و حاÄري
ابÇيطالب عÇليبن حضرت شهادت ايام و صفر و م محر عزاداري ايام از اعم نيز ديني
فÇرمايشاتي و مÇييافتند حÇضور مÇنعقده مÇجالس در مÇذهبي و ديÇني اعÇياد يا و (ع)
دÇج تأليÇف صÇالحيه كÇتاب جÇمعه شبهÇاي مÇيشدند/ مستفيض فقرا كه ميفرمودند
بÇياناتي تÇناسب بÇه گÇاه نÇيز فÇقري مÇجالس سÇاير در مينمودند/ تفسير را امجدشان
آخÇر سÇال دو در ÇÇ جسماني كسالت ت شد از قبل تا هم جمعه صبحهاي ميفرمودند/
مÇتبر كÇه مÇقبرة زيارت به سپس و ف مشر عبدالعظيم حضرت مطهر حرم به ÇÇ حيات
صÇحن در اسرارهما) الله س قد) گنابادي نورعليشاه و عليشاه سعادت آقايان حضرات
مجلس در شركت براي مناجات و روضهخواني مجلس از پس و حاضر حمزه امامزاده

ميشدند/ عازم جمعه صبح
كشور, از خارج و شهرستانها فقراي تقاضاي بنابر تهران در اقامت ايام خالل در
سفر مشكالت جسماني, كامل ضعف با حتي حيات اواخر تا و كردند دي متعد سفرهاي

گويند/ لبيك ايماني برادران زيارت اشتياق و خواهش به تا ميخريدند جان به را

جسماني حيات آخر سالهاي

از و گشÇته شÇديد بÇنية ضÇعف دچار صوري حيات آخر سال چند در عزيزم پدر
ميبردند رنج بودند, مبتال كودكي از و شده مزمن آنها از برخي كه مختلفي بيماريهاي
نÇبودند حاضر و ميشدند روبرو اشخاص با اش بش چهرة و خوش روي با عموما ولي
امور به رسيدگي و كرده استراحت زماني ت مد اينكه بر داÄر را دوستان و اطبا خواهش
كه اوقاتي در حتي بپذيرند/ بروند, استراحت براي نقطهاي به و نموده راتعطيل برادران
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بÇر مبني را دوستان اصرار بازهم بود تهران باران موشك تأسفانگيز حادثة با مقارن

از گذشته سال ///> فرمودند: فقري مجلس در نو سال حلول مناسبت به 1368 سال فروردين در ايشان (1
دعوت وا كناف اطراف از مرا فقرا و دوستان و بودند, موشك زير مردم بود/ مملكت اين سالهاي بدترين
ديگÇري جÇاي بÇه دوستان و فقرا ميان از گفتم من ولي زاهدان/ از دوبي, از شمال, از خراسان, از  كردند:
جÇز چÇارهاي مÇا نÇمايد/ بال اين رفع خدا تا ميمانم آنها با هم سختي در بودم, آنها با شادي در نميروم/
آنقدر بزنيم, را در همان بايد برويم/ نداريم بازجايي نگيريم, جوابي ا گر حتي نداريم, درگاه آن به روكردن
گÇذشته سÇال كÇردند)/ تكÇرار را اخÇير جÇملة بÇار چÇند (و سÇري آيÇد بÇرون در زان عÇاقبت تا بزنيم در
بÇه خداونÇد انشا¾الله برنگردي/ سال صد برنگردي, سال اي بود/ مملكت اين براي سال فاجعهبارترين

ببخشايد/> ما بر خودش لطف

نپذيرفتند/1 را مصون جايي در موقتي سكونت و تهران ترك
اصÇرار و اطÇبا ا كÇيد توصية و كسالت ت شد اثر بر 13ì8 سال خرداد در اينكه تا
مÇعالجه نÇيم و مÇاه يك از پس ولي بÇردند, تشÇريف سوÄد به كشور از خارج دوستان
ادامة براي آلمان در سا كن طبيب برادران از تن چند خواهش به و نشد حاصل نتيجهاي
بيمارستاني به مستقيما بودند, رنجور ضعيفو شديدا كه حالي در و رفتند آنجا به درمان
اين طول در گيرند/ قرار جراحي عمل مورد فورا شد قرار و شدند منتقل هانور شهر در
مÇيرسيد, تÇهران بÇه ايشÇان جسÇماني نامساعد وضع از غمانگيزي اخبار با مرت ت مد
عÇاجزانÇه را خÇود موالي شفاي و بودند الهي درگاه به ل متوس عموما فقرا كه بهنحوي
تÇلفني تÇماس روز هر و بوده ايشان فراق درد به مبتال كه نيز نگارنده داشتند/ مسألت
وقÇتي و داشÇتم را زيÇارتشان تمناي پيش از بيش اسفبار اخبار اين شنيدن با داشتم,
ميرود, وخامت به رو حالشان و گرديدهاند بستري بيمارستان در آلمان در كه شنيدم
عÇزيز آن از پÇرستاري نزديكان ساير فاق ات به كه حالي در و شده آنجا عازم بيدرنگ
دÇح بدان ايشان حال وخامت بودم/ الهي درگاه به ملتجي و ناالن شب و روز ميكردم,
و داشته مرقوم من فقري وصايت و خويش فراق از حا كي فقير نام به تلگرافي كه بود
بÇه و رسÇيده بÇدانÇجا زودتر خودم من كه كنند, مخابره تهران به را آن كه بودند م مصم
خÇارج بيهوشي ازحالت كه هنگامي به عمل, از پس بزرگوار آن شدم/ ناÄل زيارتشان
را عÇليشاه صÇالح آقاي حضرت بزرگوارشان پدر رÅيايي در كه فرمودند من به شدند,
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پاسخ در حضرت آن ولي برسند, داÄمي وصال به كه خواستهاند ايشان از و كرده زيارت
برگرديد/ بايد شما و نرسيده آن وقت هنوز كه بودند فرموده ديگر سخناني ضمن

و فÇقرا طÇاقتي كÇم و بÇيتابي از مÇطلع كه هنگامي نيز بيمارستان از خروج از بعد
و نگذرانÇده را نقاهت دوران چنداني ت مد شدند, خود جسماني وضع از آنان نگراني
از بسياري ة عد اشتياق و شور با فرودگاه در و بازگشتند تهران به روز ده حدود از پس
نداشتند, حركت توان ولي شدند مواجه بودند, آمده استقبال به كه نزديكان و دوستان
كردند/ خودداري دار چرخ صندلي از استفاده از مستقبلين نگراني رفع براي حال بااين
روز همان فرداي فقرا, بيصبري دليل به ولي كنند, استراحت را تي مد بود قرار بااينكه
شادي غرق همه كه حالتي در و بردند تشريف اميرسليماني حسينية به آنان ديدن براي
نÇزار حÇالتي بÇه و ضÇعيف بسÇيار له معظم ميديدند اينكه از بودند, حضرتش زيارت
اشك گÇرفتهايÇم, دست در را مÇباركشان دست دو عÇزيزم بÇÇرادر و فÇÇقير و هسÇÇتند
و داÇÄمي سÇفر بÇود قرار سفر اين كه فرمودند فقرا به مجلس آن در ايشان ميريختند/

گشت/ آن مانع و شد اجابت فقرا دعاي ولي باشد, دوست جانب به پرواز
جسÇمانيشان وضÇع هيچگاه ديگر معالجه, به اقدام و سفر اين از پس بزرگوار آن
در بÇار يك قلب ضربان اختالل و بيماري تشديد اثر بر لذا بازنگشت/ سابق بهحالت
و ضÇعيف HالبÇغ و شÇدند بسÇتري بيمارستان در 1370 سال در ديگر بار و 13ì9 سال
هÇيچگاه كÇه عÇصا شÇدند مجبور حتي و نميآوردند خود روي به ولي بودند, مريض
فÇيض از فÇقرا ايÇنكه بÇراي ولي گÇيرند/ بÇهدست كنند, استفاده آن از نداشتند دوست
يا و كرده شركت فقرا اجتماع در بهبودي اندكي حصول از پس ببرند, بهره وجودشان

ميفرمودند/ مسافرت آنان ديدن براي

رحلت به اخبار

مÇتفاوت كÇلي بهطور ايشان وضع شمسي 1371 سال اوايل و 1370 سال اواخر از
فÇراق از حا كي گفتارشان و رفتار ندارند/ ي ماد حيات به تعلقي ديگر گويي كه  گشت
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Âمث خبرميدادند/ ديگراننيز به اشاره و ايما به گاه و بود رحلتقريبالوقوع و داÄمي
را صÇورتمربوطه فÇطريه وصول مسÆول وقتي 1ê12 سال رمضان مبارك ماه از پس
ايشÇان مÇيكنم, تÇقديم GعدÇب را حسÇاب صÇورت بقية كرد عرض و تقديم حضورشان
از بعد گذشت; كهديگر من از ميگيرم, شما از كه است فطريهاي آخرين <اين فرمودند:

در مÇبارك مÇاه شÇروع مÇناسبت به خود سخنراني ضمن در 1412 سال رمضان ماه ل او شب در ايشان (1
همينكه نكنيم گمان كنيم/ مراقبت را ر مطه شرع آداب كنيم يت جد حال هر در ///> فرمودند: فقري مجلس
ا گر است/ ديگران از زيادتر نكنيم عمل ا گر ما گناه است/ برخاسته ما از تكليف ميكنيم درويشي عاي اد ما
بكند نزديكي عاي اد و باشد نزديكتر كه هر است/ زيادتر ما مÆاخذة نكنيم عمل ر مطه شرع دستورات به
را روزه و ندهيم دست از را بزرگ عبادت اين كه كنيم يت جد است/ زيادتر عذابش كند رفتار خالف ولي
توانست نخواهم روز هر بيايم/ ندارم توفيق كه من بود/ خواهند اينجا آقايان سه ساعت فردا از كنيم/ حفظ
نيستم, Âاص وقتي يك نباشم/ چه باشم من چه بكنند, فيض كسب و بيايند آقايان ولي بيايم, آقايان خدمت
ميآيد يكي نه, برود? بين از بايد خدا بندگي شود? تمام بايد اجتماعات آيا ميشود? تمام تكليف وقت آن

ميرود/> ديگري و

از كهقبل هم آخرينجمعهاي صبح در گرفت/>1 خواهد شما از خودش باشد كه هر من
نÇوريه ة عادتيÇس متبر كÇة بقعه در رفتند زيارتحضرتعبدالعظيم به 1370 سال اتمام
بÇاشيد/ من ياد به مماتم و حيات در فرمودند: حاضرين به خطاب خداحافظي بهحالت
1371 نÇو سÇال مÇراسÇم در كÇنيد/ رجوع او به است ديگري من از بعد فرمودند: سپس
تكÇرار بار چند اخير حوادث نا گواري اثر بر خويش فرمايشات ضمن در نيز شمسي

خواندند: را بيت اين سپس و برنگردي/> سال صد برنگردي, سال <اي كه:  كردند
پÇيرزن و ويÇرانÇه كÇنج و مÇن تيرزن اين دست از ستم ج ا گر

از تÇن چÇند بÇا همراه (1ê12 ذيقعده 20) 1371 خرداد دوم شنبه روز در معظمله
از هاي دÇع از ابÇدي خداحÇافظي قصد به نگارنده جمله من دوستان و خانواده اعضاي
شÇيراز به توقف روز ده حدود از پس و شدند دوبي عازم كشور خارج و داخل فقراي
سفر اين در بازگشتند/ تهران به خرداد چهارم و بيست در قم و اصفهان طريق از و رفتند
آقÇايان از يكÇي به جمله از كردند, خداحافظي خويش دوستان از اشاره و كنايه با نيز
بÇراي و بÇرويم بÇايد <مÇا فÇرمودند: بود, ايشان قديمي دوستان از كه ص متخص اطباي
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در صÇوري حÇيات بÇه عÇالقه قطع حالت سفر اين از بازگشت در خداحافظ/> هميشه
كمتر بود/ واضح كردارشان و گفتار در Âكام ديگر كه بهنحوي شد, پيش از بيش ايشان
هي توج و ميبردند سر به خلوت در و بودند سكوت به متمايل بيشتر و ميگفتند سخن

نداشتند/ ميگذشت اطرافشان در آنچه به
و آوردنÇد تشريف ه حسيني به م محر ايام عزاداري مراسم خاتمة در اوقات اين در
د تفق همگي به وعاظ, آقايان و خدمه از تشكر با دقيقهاي پانزده سخنراني يك ضمن
خÇانة در عÇزداري مÇراسÇم كه نيز اربعين روز در كردند/ خداحافظي آنان از و نمودند
ميشدند, خيره نقطهاي به Hبودند,غالب ضعيف سا كتوبسيار برگزارشد, ايشان شخصي
با سر دادن تكان و چشم حركات با و ندارند خود پيرامون امور به هي توج Âاص  گويي
اظÇهار روضÇه انÇتهاي در مÇجلس محترم واعظ كه بهنحوي ميشدند/ مواجه حاضرين
ر متحي عجيبشان رفتار از همگي و است/ نديده بدحال چنين را ايشان تا كنون كه داشت

كنند/ دوست كوي به پرواز زودتر هرچه كه مشتاقند و نيستند دنيا در گويي بودند/
بÇهسبب ايشÇان بوديم/ خدمتشان در فرزندان همة جمعهاي روز در اواخر اين در
آخرين تا ولي بنشينند, زمين روي نبودند قادر بدني و مزاجي نظر از داشتند كه  كسالتي
روي را دسÇتشان بÇود زحÇمتي هÇر بÇه و نخوانند نشسته را نماز كه بودند د مقي لحظات
معمول طبق جمعه روز آن ميفرمودند/ قعود و قيام و ميدادند ه تكي ديوار به يا صندلي
نموديم عرض و بفرمايند كالمي كه كرديم تقاضا ايشان از ما بودند/ نشسته مبلي روي
شايد پرسيد: فرزندان از يكي حتي ميسازد/ متأثر و ميدهد رنج را همگي سكوتشان
بدانيد, را ايام اين قدر فرمودند: Hصراحت ايشان حال اين در نداريد? دوست ديگر را ما

بود/ نخواهم شما با بيشتر روزي چند من
روز بÇعدازظÇهر در ايÇنكه تÇا ميشد وخيمتر ترتيب بههمين ايشان نا گوار وضع
در را بÇزرگوار آن احوال, وخامت اثر بر (1ê13 صفر 27) 1371 شهريور ë پنجشنبه
(C.C.U) قلبي ويژة مراقبتهاي بخش به معايناتي از پس و كرده بستري بيمارستان
بار اين ميكردند, مخالفت بيمارستان رفتن براي قبل دفعات كه درحالي نمودند/ منتقل
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حÇدود بÇيمارستان در ايشÇان شÇدن بستري ت مد شدند/ دوستان و اطبا تسليم باالخره
از پÇرستاري HرتبÇم خانواده اعضاي ساير و فقير ت مد اين در كشيد, طول روز سيزده
بود قرار شب هر نبوديم/ مباركشان وجود سالمتي از غافل لحظهاي و مينموديم ايشان
ايماني برادران كند/ مواظبت و پرستاري نوبت به فقير جمله از ايشان فرزندان از تن دو

بودند/ احوالشان جوياي HمÄدا مختلف انحا¾ به نيز كشور خارج و داخل از دوستان و
معمول طبق نگارنده كه (1371 شهريور 12) بعد هفتة پنجشنبة روز بعدازظهر در
بÇرادر HصوصÇخ دوسÇتان و اقوام از حاضرين از تن چند بهاصرار بودم, بيمارستان در
بلكه تا رفتم, جمعه شب فقري مجلس به فرشچي خبره حسين محمد د سي آقاي م مكر
كÇه حضرتش عالقهمندان و پيروان ديدة جراحت و خسته دلهاي براي باشم مرهمي
و خودم وجود در انقالبي حالت مجلس, به ورود محض به ولي بودند/ مجتمع آنجا در
بÇه Çو¾ الس ÔفÇ ش Öك ي و Ôعاه د ذا ا طرَّ Öض Ôالم Ôجيب Ôي ن امَّ فريادهاي كه صورتي به شد, ايجاد ديگران
مÇوالي شفاي و بوديم ناالن و گريان همگي ميرسيد/ عرش به و ميرفت باال آسمان
و رفته حال از بار چند من كه بهنحوي ميكرديم, درخواست شافي حضرت از را خويش
كÇه كÇردم تÇقاضا دلسÇوختگان و ايÇماني بÇرادران از مجلس آن در فقير شدم/ بيهوش
و افسÇوس اما نخورد/ هدف به جسته كمان از كه تيري بخواهند و بنالند الهي بهدرگاه
زنÇدگي ادامÇة بÇه مايل حضرتش و خورده هدف به تير اين ميدانستم كه صدافسوس
نخواهد مستجاب دعاها و نيست قبل دفعات مثل بار اين و كردهاند رفتن ارادة و نيستند

شد/
و مÇيزدند بÇاز سÇر پزشكي معالجات انجام از ايشان بيمارستان, آخر روز دو در
<امروز فرمودند: پرستاران از يكي به ي حت هستيم/ رفتني ما ندارد, لزومي ميفرمودند
ب تعج با نيز وي ميشوم/> ص مرخ فردا و هستم شما مهمان من كه است روزي آخرين
ضÇروري را قÇلبي مÇعالجات ديگر شما <آيا بود: پرسيده ايشان قلب معالج پزشك از
پÇرستار بÇه هÇمچنين گÇفتند?> چÇيزي چÇنين كه كردهايد مرخص را ايشان و ندانسته
و ادب آن با بود, يافته بزرگوار آن به ارادتي و ميكرد خدمت ايشان به Hكهغالب ديگري
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و بودم شما مزاحم خيلي روزه چند اين در <من فرمودند: داشتند كه چشمگيري فروتني
ص مرخ شما همة خدمت از فردا و ميدهم زحمت شما به كه است روز آخرين امروز

ميشوم/>

ميرود جانم كه ديدم خويشتن چشم به خود من

سلطانپور مهندس آقاي همسر خواهرم و من پرستاري نوبت كه فاجعه شب در اما
بسÇتر كنار در و بيدار ميكرد; داÄمي فراق از حكايت و نشسته دلم در عجيبي غم بود,
از خÇبر كÇه تÇار و تيره آسمان به و ميرفتم بيرون گاه فقط بودم/ نشسته عزيز موالي
وقت سÇر در را صبح نماز معمول طبق ايشان ميكردم/ نگاه ميداد جانگداز فاجعهاي
بÇفرمايند/ مÇيل را صÇبحانهشان كÇه كردم تقاضا حقير آورد/ صبحانه پرستار خواندند/
من ندارم/ ميل فرمودند: مينمودند, امسا ك خوردن غذا از كه بود روزي چند بااينكه
را ايشان درحقيقت گذاردهو خويش حبيب شانة روي را راستم دست خواهرم به كمك
حال كه نمودند اشاره سپس فرمودند/ را جمالتي و كرده من به نگاهي گرفتم/ آغوش به
جاللة كلمة و شد مستولي بدنشان بر عجيبي رعشة ميكند/ درد سينهشان و دارند تهوع
خود از هم من آن اثر بر كه خوردند عجيبي تكان نا گاه فرمودند/ تكرار بار چند را اهللا
اطباي Gفور بردند/ بيرونم اتاق از و آمدند بهسرعت پرستاران زدم/ فرياد و شدم بيخود
شده سر بر خا ك و يتيم گذشته, كار از كار اما نمودند/ را نهاÄي اقدامات و آمدند ديگر
وصÇال بÇه سش مقد روح و نموده جسماني قالب ترك كسم همه مواليم, حبيبم, بودم/
داشت, را عمري سنگيني يك هر كه طوالني و سخت دقايقي بود/ گرديده ناÄل دلدار
كÇنم/ بÇاور را موحش خبر اين نميخواستم هنوز و بودم گريان و بهتزده شد, سپري
شÇاهد را خÇورشيد بÇود/ كÇرده غروب تابنده خورشيد كه درحالي كرد طلوع خورشيد
ساعتها از من پدرعزيز كنيو طلوع تو نشد كه باش شاهد خورشيد <اي گفتم:  گرفتمو
بستر در بزرگوار آن كرد, طلوع خورشيد كه بار اين افسوس اما باشد/> نبوده بيدار قبل
عمري كه خطيري مسÆوليت و دنيوي زندگي ناماليمات و زحمات از و غنوده خويش
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بودند/ گرديده آسوده پذيرفته, خاطر رضايت با
هÇيجدهم روز سÇحرگاه در رضاعليشاه آقاي حضرت بزرگوارم پدر ترتيب بدين
نماز خواندن از پس (1992 سپتامبر 9) 1ê13 ل ربيعاالو يازده مطابق 1371 شهريور
صدق مقام در فرموده اجابت را حق داعي دقيقه پانزده و شش ساعت حدود در صبح

گريد/ منزل مقتدر مليك نزد
ميغ آفتابيزير دريغ گشتپنهان اي دريغا اي دريغا اي

خÇانة در عÇزاداران خيل كه بهنحوي شد منتشر بهسرعت بزرگوار آن رحلت خبر
خÇيابان در جÇمعيت ازدحÇام اثÇر در بود, شده بيتاالحزان اينك كه ايشان مسكوني
بيقراري و ميگريستند بياختيار و بودند شده جمع خود فقيد عزيز سوگ در آن مقابل
از يك هر ورود با ميگريستم, خون و نشسته ماتم به گوشهاي در كه نيز فقير ميكردند/
مÇانع جÇمعيت ازدحÇام است ممكن ديدم چون ولي ميشد/ تازه دلم داغ واردين تازه
ة ينيÇحس بÇه كÇه خÇواسÇتم مÇردانÇي يوسف حاج آقاي از شود, محل سا كنين آسايش

شوند/ مجتمع آنجا در دوستان و فقرا و بروند اميرسليماني
يÇا و بÇيدخت سÇلطاني مÇزار را خÇويش شريف مدفن كه عزيزم پدر وصيت طبق

<در بÇودند: فÇرموده وي بÇه سÇال آن در ايشÇان كÇه مÇيكردند نÇقل گÇناباد اهل ايماني برادران از يكي (1
شده وي ب تعج ديگر طرف از و خوشحالي باعث قول اين برنميگردم/> و ميآيم بيدخت به شهريورماه
از ديگر يكي حتي هستند/ خويش مألوف مسكن به بازگشت عازم بيمقدمه و Hدفعت چگونه ايشان كه بود
تÇهران بÇه داشت كÇه نذري استجابت بنابر تي مد براي كه بود كرده درخواست كه ميكند نقل آنجا فقراي
GعدÇب كÇه را كÇوثر حوض كار اين جاي به بودند فرموده حضرتش ولي كند/ خدمت منزلشان در تا برود

كند/ تميز و شسته شد, ايشان ر مطه پيكر مغسل

بÇودند,1 كÇرده تÇعيين حÇمزه امامزاده صحن در واقع سعادتي مزار مقتضي درصورت
بÇهطرف اتÇوبوس دو در دوستان و فاميل اعضاي ساير با همراه روز همان بعدازظهر
آنجا به ل) ربيعاالو 12) شهريور 19 پنجشنبه روز عصر و كرديم حركت بيدخت گناباد
امكان عدم بهسبب كه بودم خواسته دوستان و برادران از فقير اينكه باوجود و رسيديم/
دور شهرهاي از بسياري ماشينهاي همه اين با نكنند, حركت همگي پذيرايي وسايل
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با ما اتوبوس وقتي كه به گونهاي بودند/ كرده حركت سمت گناباد به ايران نزديك و
خÇويش مÇوالي جÇنازة تشÇييع در تا بودند منتظر عظيم جمعيتي رسيد, آنجا به تأخير

كنند/ شركت
سر بر كردهاند شركت حسيني عاشوراي در گويي كه عزاداران انبوه ساعات, آن در
حÇرم گرد بر طواف از پس آمبوالنس, با كه را ايشان ر مطه جنازة و ميكوفتند سينه و
حÇمل خÇويش دوش بÇر بÇود, رسÇيده آنÇجا بÇه ما از قبل مشهد در رضوي(ع) مطهر

بÇه تÇهران در وقÇتي مÇعظمله صÇوري حÇيات آخÇر ايÇام در كÇه كÇردند نÇقل بعدها محقق آقاي جناب (1
بÇيدخت بÇه بÇهزودي هÇم مÇن و گÇرديد باز مشهد به شما كه بودند فرموده ايشان بودند, رفته عيادتشان

بازميگردم/

نÇجفي,1 ق حقÇم عÇزيزاهللا شÇيخ حÇاج جÇناب آقÇايان فقير درخواست بنابر ميكردند/
كÇه نÇيز مÇن شدند/ تغسيل به مشغول رضاخاني د محم حاج و كاظمي ابراهيم حاجشيخ
چÇون و ميشدم كشيده سو آن و سو اين به جمعيت ميان در بودم گريان و سينهچا ك
حال انقالب با دوستان اصرار با ولي زدم/ باز سر امر اين از نداشتم, نماز خواندن ياراي
متوفي جنازة نبايد Hشرع چون زيارت, آخرين از پس و خواندم نماز ر مطه پيكر آن بر
پÇدر شÇريف مÇرقد جوار در معظمله وصيت بر بنا شب همان در داشت نگه معطل را
آقÇاي حÇضرت عÇاليمقدارشÇان دÇج و عÇليشاه صÇالح آقÇاي حÇضرت بزرگوارشÇان
قرار بزرگوارشان پدر سر پشت مقابل ايشان سينة كه بهنحوي كردند, دفن سلطانعليشاه

 گرفت/
بود منعقد سلطاني متبر ك مزار در عصر صبحو عزاداري مجالس روز آن فرداي از
سوم روز در نبود, جايز خانواده و فرزندان جانب از اين از بيش ادامهاش Hشرع چون و
گفتند/ تسليت و كرده شركت مراسم اين در گناباد اهالي همة Hتقريب و كرديم ختم را آن
نيز تهران به ورود روز بعدازظهر در بازگشتيم/ تهران به سوم روز مجلس اختتام از پس
در همدردي اظهار براي مردم طبقات همة از و گرديد تشكيل عظمتي با يادبود مجلس
امÇيرسليماني ة ينيÇحس در عÇصر و صÇبح مجالس اين هفتم روز تا و كردند شركت آن
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جÇانب از سÇوگواري مÇجالس روزه هÇمه HقريبÇت نيز چهلم روز تا داشت/ ادامه تهران
شÇركت آنÇها در كÇه شد برگزار فقر ديگر سالسل بزرگان جمله از مختلف  گروههاي
كردم خواهش دوستان تمامي از چهلم روز مجلس در معظمله بنابروصيت فقير  كرديم/
چÇهل اين طي در بپردازند/ خود ة يومي كارهاي به و كنند بيرون تن از را عزا لباس  كه
بÇه فÇاميل اعÇضاي Çفاق هاتÇب چÇهلم و پانزدهم مراسم مناسبت به ديگر بار دو نيز روز

رفتيم/ بيدخت
رفÇع ارادة مÇختلفي داليÇل بÇه بÇود, نرسيده آن وقت هنوز اينكه با بزرگوارم پدر
قÇالب زحÇمت از حÇضرتش بست/ فÇرو جهان اين از چشم نموده, جسمانيت حجاب
خداي به قسم و آسوده الهي موظفة تكليف به عمل از حاصل مرارتهاي و جسماني
از باالتر كه است مي خر و جشن عين محبوب به وصال Öعاشق براي گشت/ فاÄز كه  كعبه
Çا ام مÇيباشد/ مÇصيبت و عزا شدهايم, فراق به مبتال كه ما براي ولي نيست سروري آن
بود, ايشان زيارت و حضور درك عمرم, ايام بهترين و زندگيم شوق تنها كه من براي
آن زخÇم و نشسÇته قÇلبم در تيري همچون كه است جانگداز آنقدر فراق اين مصيبت

يافت/ نخواهد التيام هيچگاه
و اصÇفهان در 1370 سÇال زمسÇتان در بار, سه رحلت از قبل سال يك در معظمله
و نموده خلوت و كرده احضار مرا فاجعه, وقوع از قبل ماه يك و 1371 سال بهار اواخر
فÇاجعة بÇه اشاره آخر دفعة در فرمودند/ خودشان از بعد دربارة وصايايي و دستورات
من وصي تو و هستم رفتني <من فرمودند: و نموده خود قريبالوقوع رحلت جانگداز
و افÇتاده ايشان مبارك پاي بر بودم, شده منقلب كلمات اين شنيدن از كه من هستي/>
و تكÇرار Gد جدÇم بÇودم, كÇرده ايشÇان از عهد تجديد روز در كه را درخواستي عاجزانه
در حÇضرتش ولي بگزاريد/> نماز من بر شما كه است اين من <آرزوي كردم: عرض
گفتم/> كه است همين الهي ر مقد بود, خواهد بودهو چنين عالم <روال كه فرمودند پاسخ
نموده, منتقل فقير به را شفاهي ودايع آنگاه گذراندند/ سكوت به را من التماسهاي و
بÇزرگان از تÇرتيب بههمين و پدرشان از نيز ايشان و بزرگوارم پدر را <اينها فرمودند:
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نيز فقير داد/> خواهي اهلش به هم تو و ميدهم تحويل تو به هم من و كردهاند اخذ دين
از نÇيز خÇاتمه در نÇمودم/ اطÇاعت و كرده قبول را خطير مكلفة مسÆوليت اين بناچار
شرمنده فقير از است ما ناظر و حاضر كه را بزرگوار آن روح كه خواستارم منان خداوند
بÇاطني عÇنايات از را مÇا هÇيچگاه ايشان و سازد خشنود ايماني برادران ساير و گناه از

نگردانند/ محروم خويش















احوالواخالق





مه مقد
صفات همة داراي حق به قرب جهت از دين بزرگان و خدا اولياي كه شد گفته Âقب
درمÇورد دارد/ بÇيشتر ظÇهور و غÇلبه صÇفتي ايشÇان از يك درهر ولي هستند, حسنه
مÇيشود, مستفاد مباركشان طريقتي لقب از كه گونه همان رضاعليشاه آقاي حضرت
مÇختصري مÇطلب, شÇروع از قÇبل كÇه است مناسب دراينجا داشت/ بروز رضا صفت

شود/ بيان رضا مقام دربارة

رضا مقام

ولي كÇردهانÇد/ ذ كÇر تÇفاوت بÇه را مÇعنوي مقامات اين سلوك مراتب و اصول تفاوت حسب بر عرفا (1
رضا/ و توكل صبر, فقر, زهد, ورع, توبه, از: است عبارت ميباشد رايج بيشتر كه ترتيبي

است1 توكل مرتبة نهايت و سالكان مقام نهايت رضا مقام سلوك مقامات ميان در
"باب را آن لذا ميباشد, الهي اولياي خاص و نيست سالكي هر مقدور آن به وصول  كه

ناميدهاند/ االعظم" اهللا "باب را آنها آخرين و االبواب" "باب باشد, توبه كه را مقام لين او اهللا الي سير در (2
Ñ

خوشنود <رضا گفتهاند: آن به تخلق عالمت و رضا تعريف در خواندهاند/2 االعظم" اهللا
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Ø

نسÇبت پÇيامبر(ص) بÇه مÇيشود, ذ كÇر عÇرفاني كÇتب در HالبÇغ كÇه را نيا ¹الد جن و االعظم اهللا باب ضا الر حديث
مÇقام كÇه گÇفتهانÇد آن تسÇمية وجÇه در /(606 ص ج2, سÇعادت, كيمياي ;245 ص ج10, دادهاند(حلي¹االوليا¾,
هر حقيقت, به و است راه سالكان منازل اشق الحقيق¹, في و است مقامات باقي ابواب مغالق <مفتاح رضا
رب حضرت قرب خلوتخانة در درها آن از سالك كه حق درهاي از است دري اوليا¾ مقامات اين از مقامي
ص ار, زو انتشارات راز, گلشن شرح (الهيجي, باشد> اعظم باب رضا پس ميرسد, وصول مقام به و ميرود

/(224

او سكون و نفس آرامي است: چيز سه خشنودي اين عالمت و واردات, به است بودن
عالمت و/// واردات غايات و احكام به قلب/// آرامي و طمأنينه و نامالÄم, ورود درنزد

/124 ص م, دو چاپ عليشاه, سلطان آقاي حضرت باباطاهر), قصار كلمات بر فارسي (شرح توضيح (1

الهي/>1 قضاي تعب نزد در است ناربشريت خمود سوم
محبت از هاي ذر دلش در كه ميشود رضا صفت به ف متص سالك وقتي قرار بدين
مÇقامي در يÇعني گردد, محبوب رضاي به راضي و بگذرد خود رضاي از تا نباشد دنيا
او حال, اين در پسندد/> جانان را آنچه <پسندد و شود او از اختيار و ميل رفع كه باشد
مجيد قرآن در كه است, حق مراد او مراد و ندارد الهي ارادة خالف ارادهاي و اختيار هيچ

/30 آية انسان, سورة (2

يكسÇان او بÇر رخÇا و ت دÇش و بÇال و نÇعمت پس شÇا¾اهللا/2 ي Öن ا الا ون Ô¾شا ت ما ميفرمايد:
باليا بر لذا او/ رضاي به است راضي و ميبيند محبوب جانب از را دو هر زيرا ميگردد,
هم خشنود راضيو آن, از باالتر بلكه نميگشايد, اعتراض به زبان و ميكند صبر تنها نه

را Çالم) ليهماالسÇع) حسÇين حÇضرت و ايÇوب حÇضرت مÇيتوان صبر به نسبت رضا مقام برتري در (3
عفو تقاضاي و شد بيتاب باالخره ولي كرد صبر گرفت, قرار ابتال مورد وقتي ايوب حضرت كرد/ مقايسه
حم Öرا تÖنا و ر Ôالض ني سَّ م اني كرد: عرض پروردگارش به و گرديد حق الخاص خاص رحمت به ل متوس و  كرد
ازاينرو بود/ بالجو دوست راه در حسين(ع) حضرت ولي بازيابد/ را رفته دست از نعمتهاي تا احمين, الر
حق راه در آنچه به هي توج و بود خشنود و راضي بلكه نداد كف از صبر هيچگاه مصاÄب, به ابتال شدت در

ولي است صÇبور بÇاليا بÇر , كÄبال علي× Gصبر در بقضاÄك/ Hرض بالÄك علي Gبر ص كرد: عرض نداشت/پس ميداد
ر قدÇم تÇو آنÇچه بÇه مÇيفرمايد: لذا قÇضاست, هست چÇه هر بلكه نميبيند بال ديگر , كÄضا ق ب Hرض درمقام
رضا/ مقام در حسين(ع) العاشقين سيد ولي بود صبر مقام در ايوب(ع) بنابراين, هستم/ راضي فرمودهاي

بيخواستم عاشق من تو, عشق طريق در وفÇا يا كن جفا خواهي ا گر دارم رضا من
پÇابرجÇاستم عشق در بيستون كوه همچو فرهادوار ميرود زدستم گر شيرين جان

Ñ

بنده از حق رضاي عنه,4 وا Ôض ر و هم Öن ع Ôاهللا ضي ر الهي كالم موجب به سبب بدين هست/3
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Ø

عÇبارت و توأم بشري رضايت با الهي رضايت نيز ديگر آية چندين در مجيد قرآن در / 8 آية بينه, سورة (4
مورد در Áمعمو كه حالي در ميشود/ تكرار خدا) از آنها و است راضي آنها از عنه(خدا ضوا ر و نÖهÔم ع Ôاهللا ي ض ر
وني ÔرÔك ÖذÔا ميفرمايد: Âمث و شده ذ كر الهي فعل بر م مقد مÆمن شخص فعل مÆمنان, و خداوند متقابل افعال
قÇلوب در وارد كÇه واليت امر خود كه است آن الهي, رضايت م تقد سبب كÔم/ د Öه ع ب اوف دي Öه ع ب وفوا ا يا ÖمÔك ÖرÔك Öذا
ازيÇنرو مÇيباشد/ بÇندگانش از الهÇي رضÇوان مادة نفسه في ميگردد, ايشان ايمان باعث و شده مÆمنين
لكÔم Ôضيت ر و تي مÖعن عليكÔم Ôت Öم مÖتا و دينكم لكÔم ÔتÖل مÖك ا ليوم ا فرمود: واليت, امر به اميرمÆمنانعلي(ع) نصب بههنگام
و شده ظاهر خداوند از رضايتش گرفت, قرار رب الي رجوع مقام در و شد كامل سالك وقتي /Hدين سالم اال

مرضي¹/ ¹راضي ميفرمايد: شأنش در شريفه درآية لذا ميرسد, كمال به

كÇه نÇدارد تي ويÇه و اراده خود از بنده چون شد, خواهد حق از بنده رضاي به مقرون
كه است آن بنده از حق رضاي عالمت گفتهاند دليل همين به گردد/ مسرور يا غمگين

باشد/ راضي حق از بنده
رضÇاست هÇم را او گشتي راضي تو چون خÇطاست رضÇاجويي خÇÇود بÇÇيرضاي
و Çبادي ع فÇي لي Ôدخ ÖاÇ ف ¹مرضي ¹راضي بك ر لي× ا ارجعي Ãن¹ م Öط Ôالم Ôفس الن ها Ôت ي ا يا شريفة آية در

/28 آية فجر, سورة (1

آيÇه اين Áاصو و دارد/ معيت بنده از حق رضاي با حق از بنده رضاي نيز نتي1 ج لي Ôخ Öاد

ميباشد, رضا مقام كسب به مشروط اهللا الي سير و حق به رجوع اينكه به است اشارهاي
نÇفس مÇرتبة بÇه و سÇرگذاشت پشت را امه لو نفس و اماره نفس مراتب انسان وقتي و
كÇه رضÇوان جÇنت در داخل و خدا بندگان جزو كه ميشود اليق آنگاه رسيد, مطمÃنه

Õرضوان و فرموده: و شمرده برتر عدن جنات از را رضا مقام (72 آية توبه, (سورة مÇجيد قرآن در خداوند (2
است)/ برتر همه از خدا (خشنودي ا كبر اهللا ن م

عÇبوديت مقام به گذشته انانيت مقام از او زيرا گردد, است2 بهشت مراتب عاليترين
است/ رسيده

و بود الهي رضاي به نظرشان افعال و اقوال جميع در نيز رضاعليشاه آقاي حضرت
را شداÄدي و سختيها تمام امور همة و حال همه در نداشتند/ خود نفس حظ به هي توج
هÇمة در و بÇودند او رضÇاي بÇه راضÇي و ميدانستند حق جانب از ميشدند, مبتال  كه
پÇدر جÇانشيني مÇقام در لذا بÇود, دوست رضاي بودند جويايش آنچه باليا و مصاÄب
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فرمودند: خود بزرگوار
گÇرديدم آسمان در خور چو تابنده گÇÇرديدم زمÇÇان صÇÇالح بÇÇندة تÇÇا

سÇرهنگ مÇرحÇوم اصÇرار و خÇواهش حسب بÇر ق/) / سال1386(ه اواخر در له معظم را رباعي اين (1
حÇضرت و صÇالحعليشاه آقاي حضرت رباعي همانند رباعي يك نيز ايشان بود كرده تقاضا كه صحيفي

سرودند/ البداهه في رايند, Ôبس نورعليشاه آقاي

گÇرديدم1 عيان علي رضا به رو زان پÇويان گشÇتم دوست رضاي راه در
حيات طول تمام در كه صفتي ولي بود, پسنديده صفات و خوبيها مجمع جنابش
از قÇاسملو حاج آقاي محترم برادر باره اين در بود/ رضا داشت, ظهور بيشتر ايشان از
حالي كه خواستهام خدا از <من ميفرمود: نوجواني همان از كه ميكند نقل ايشان زبان
و گفتار در رضا مقام اين و نخواهم/> او از چيزي خودش جز وقت هيچ كه دهد من به
آشكارا زبانهاي زخم نادان, دوستان و دانا دشمنان رفتار بود/ مشهود Âكام  كردارشان
و مÇالي Hغالب نابجاي توقعات واسطة به گاه كه توهينهايي و ناسزاها حسودان, نهان و
ازموطنو ساله چندين فراق دوريو ميشدند, متحمل (Hشفاه ( كتبHو برخي  كوتهبيني
پركينه دشمنان ناحية از كه فشارهايي خود, عاليمقدار جد و پدر مزار و مألوف مسكن
درهمة كه كساني و دوستان بعضي قدرنشناسيهاي ميشد, وارد ايشان بر عرفان و فقر
هÇمان از بÇرخÇي كه جسماني مختلف دردهاي , بودند كرده شفقت آنها به عمر طول
و نÇداشÇتند اسÇتراحÇتي انÇدك فÇرصت كه اواخر اين در برخي و شده مزمن نوجواني
بسÇيار را ايشان و شده مباركشان وجود عارض روحي كسالتهاي و تألمات بهواسطة
بÇيرون رضÇا و شكر مقام از Hقلب كه نميشد سبب اينها از هيچيك بود, ساخته ضعيف
و شود/ برداشته مباركشان زبان از "الحمدهللا" پاسخ و بگشايند گله به زبان حتي و آيند
حال همه در نمودهو صبر گلو, در استخوان چشمو در خار داشتند خدا به نظر فقط چون

ميفرمودند:
او مÇات اويم, اويم,مات مات او ات لذ م ش يچÇم هÇم بÇال در

و مÇيرسيد مÇنافقان و نÇادانÇان همان جانب از آميز توهين نامههايي كه گاه فقط



111 اخالق احوالو

نÇا گÇزير شÇود, شÇبهه رفÇع است مÇمكن علني اظهار با كه ميكردند ر تصو حضرتش
نÇامه مÇضمون بÇه اشÇاره مÇعترض نÇام ذ كÇر بدون فقري اجتماع در ميلشان برخالف

گردند/ حق پذيراي و گردد گشوده آنان دل سخت قفل بلكه تا ميكردند,
گÇاليه بÇه زبÇان عÇارضه وحÇوادث نÇاماليمات اثÇر بÇر كÇه نÇيز را طريق برادران
كÇه نشÇايد را بÇنده مÇيفرمودند: و كÇرده حق دادة از خشنودي به دعوت ميگشودند,
سÆÇال ايشÇان از وقÇتي و بÇود/ شيرين كند خسرو آن چه هر كند, محبوب به اعتراض
و خدا از شما آيا كه ببينيد ميدادند: پاسخ يانه, است راضي ازما خداوند آيا كه ميشد

است/ راضي هم او بوديد, راضي شما ا گر هستيد, راضي او دادة

اخالق مكارم

هÇمچون مسÇتحبات بÇر تأ كيد و واجبات انجام از اعم ره مطه شريعت رعايت در
و ميدادند كامل د تقي به دستور نيز را فقرا و بودند ب متعص بسيار خويش بزرگوار اجداد
بر اصرار كه ميرود آن بيم نكنيم پرهيز مكروه صغيرو نواهي از ا گر حتي ميفرمودند:
يكي ايشان نظر به گردد/ كبيره صغيره, منهي و سازد شرور را نفس و ر مكد را قلب آنها
بيقيدي مولود شده, پيدا درايران Hخصوص اسالمي جوامع در كه عمومي ضعف علل از
شرع خالف اعمال و مفاسد ترويج و بيقيدي اين و است شرعي امور انجام به مسلمين
اظÇهار چÇنين را خÇود مÇخالفت و كÇرده تÇقبيح بÇهشدت سÇابق حكومت دوران در را
براي فقط نه قرآني فرامين و اسالمي قوانين و دستورات بويژه الهي <احكام ميداشتند:
بÇاشد, مÇيل موافÇق آنكه حكم هر به عمل موقع در كه است نوشتن و شنيدن و  گفتن

/166 ص حقيقت, تجلي (1

معامالت, و عبادات از اعم زندگي شÆون همة در رو ازاين نماييم!>1 الغا را بقيه رفتارو
آن از هاي شم اينك كه ميكردند دقت و داشتند نظر مد را اسالم شريعت نواهي و اوامر

ميشود/ عرض
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بÇا نÇياز و راز و عÇبادت بÇه و بودند بيدار همواره حضر و سفر در شب آخر ثلث
برادران نباشند/ بيدار سحري كه نشده ديده هرگز و ميگذراندند قراÄتقرآن و محبوب
روز هÇر كه ميفرمودند فقرا به گاه ي حت و ميدادند سحرخيزي به دستور نيز را ايماني
سÇال پÇاÄيز در ازجمله كنم/ بيداري به ترغيب را آنها تا رفت خواهم ديدنشان به سحر
صبح اذان از قبل روز هر ميبردند, سر به س مقد مشهد در روزي چند كه شمسي 13ëë
چند خانة به قبلي اطالع بدون نماز خواندن و زيارت از پس و شده ف مشر ر مطه حرم به
قبل فقرا كه ميشدند باعث ترتيب اين به و ميكردند, كوتاهي توقف و رفته فقرا از تن
نماز Hخصوص ه يومي نمازهاي كه بودند د مقي گردند/ ايشان ورود منتظر و بيدار سحر از
هرگز و بودند الوضو¾ داÄم طهارت امر در آورند/ بهجا وقت سر Hحتم را مغرب و صبح
خÇدمتشان در اخÇيره سÇنوات در كه سفري در دارم ياد به باشند/ بيوضو نبودند مايل
دست ايشÇان بÇه چÇرت حÇالت قبل شب بيخوابي علت به اتومبيل در بودم, ف مشر
آن پيادهشديم, زيارت خواندننماز اما كنمتبر كهو از يكي زيارت كهبراي داد/زماني
حÇوض, آب زدن يÇخ و هوا سردي ت شد وجود با بيماري و سن كهولت در بزرگوار
سÇر از هÇمراهÇان از يكÇي شكسÇتند/ را يÇخ و زدند باال را آستينها وضو تجديد براي
تيمم Hلطف داريد, كسالت نيز شما و است سرد خيلي هوا قربان, كرد: عرض خيرخواهي
يك از تÇرس خÇاطر بÇه كÇه است درست ايÇن آيÇا فÇرمودند: جواب در ايشان  كنيد/

نگيرم? وضو سرماخوردگي
كهولت از قبل تا را سنت اين و داشتند مستحب روزة را ي خاص ايام سال طول در
Hحتم و نروند سفر به كه بودند د مقي نيز را رمضان مبارك ماه ميدادند/ انجام Hغالب سن
مÇبارك مÇاه در المÇقدور حÇتي كÇه مÇيدادنÇد دسÇتور نÇيز فÇقرا به باشند/ داشته روزه
را نÇماز و بگÇيرند روزه و نÇموده اقÇامت قصد مقصد در اينكه مگر نروند بهمسافرت
اين تا ي حت ميرفتندو استقبال به مبارك ماه ازشروع قبل روز چند از نخوانند/ شكسته
نفرمودند ترك را آن نبودند, روزه حفظ به قادر نقاهت مزاجو ضعف سبب به كه اواخر
دارو اطÇبا دسÇتور بÇه مÇبارك مÇاه در كسالت ت شد اثر بر شدند مجبور كه دراواخر و
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فÇرصت ليÇن او در Gد جدÇم ولي ميكردند غذا از امسا ك افطار, وقت تا كنند, استفاده
ميآوردند/ بهجا را آن قضاي مقتضي

نوع هر و ميكردند ترك را سفره اشتها حالت به و بودند غذا كم Áاصو چون البته
مراعات نيز طعام خوردن در بود/ سالم مزاجشان Áاصو نميفرمودند, ميل هم را غذايي
بÇهقدري و مÇيكردند مÇيل تأنÇي با و جويده Âكام را غذا و راميكردند حاضرين حال
خÇويش غÇذاي نÇيز سÇايرين كه شوند مطمÃن تا ميدادند طول را سفره سر بر نشستن
مسألة HصوصÇخ خويش طعام در ميشدند/ بلند خويش جاي از آنگاه كردهاند, راتمام
ذبÇح مسألة سÇابق درحكومت كه هنگامي بودند/ مراقب را شرعي ذبيحة و شبهه لقمة
و عÇلما بÇا تÇماس ضÇمن كÇه بÇودند كساني اولين جزو شد, مطرح شرعي غير ماشيني

/ 537 ص كتابحاضر, <مكاتيب> بخش (1

شÇرع خÇالف عÇمل اين انجام مانع و كرده اظهار را خود مخالفت مملكتي1 مسÆولين
نÇميفرمودند, اسÇتفاده بÇود تÇركيباتش جزو الكل ا گر نيز دارو درخوردن  گرديدند/
دادهاند, استفاده اجازة متدين طبيب تجويز هنگام به عظام علماي از بعضي كه هرچند
/ Õ¾فاÇ ش الحÇرام فÇي اهللا ل عÇ ج ما كه ميگرفتند ت حج را (ع) النقي علي امام قول ايشان ولي
ميكردند/ پرهيز نميدانستندو جايز باشد, معالجه براي ولو را دارويي چنين لذاخوردن
آقÇايان بÇه Hشخص بتواند كه كس هر ميفرمودند Gكرار ه شرعي وجوهات مورد در
را خود زندگي درآمد كه بودند د مقي نيز خود و است اولي× برساند, اهلش يا تقليد مراجع
آن از ديناري و رابپردازند آن خدايي حقوق و محاسبه بود كشاورزي راه از Hعمدت  كه
اختالطي خودشان مال با وجه هيچ به ميكردند سعي و نرسانند/ شخصي مصارف به را
و بÇودند حسÇاب خÇوش ÂامÇك نيز مردم با معامله و الناس حق در چنانكه نيايد/ پيش
وقتي تا الناس حق از ولي ميبخشد, باتوبه باالخره را خويش حق خداوند ميفرمودند:

كرد/ نخواهد عفو راحتي به نگذرند, مردم خود  كه
دخÇالت وجÇه هÇيچ بÇه بÇودند, متولي خودشان كه مواردي بجز نيز وقفي درامور
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ميفرمودند/ را دقت نهايت خرج و دخل حساب در صورت اين در كه نميكردند
كشف حكم جريان ايام طي در ميفرمودند/ تأ كيد بانوان كامل حجاب رعايت به
فقير مة مكر والدة به Hمخصوص ازدواج از پس و شده ناراحت و عصباني بسيار حجاب
و نكÇنند شرع خالف اجباري دستور اين از اطاعت وجه هيچ به كه بودند داده دستور

نيايند/ بيرون منزل از روزها المقدور حتي
Ôن مÆÇالم خبر: موجب به و ميكردند رفتار مدارا و مهرباني و نرمي به معاشرت, در
مÇالحتشان بÇر كÇه داشÇتند لب بÇر شÇيريني م تبس Hغالب و بودند رو گشاده Õام سب بشٌّ شٌّ ه
ديÇده مÇيديدند, شÇرع خÇالف رفÇتار كÇه مÇواردي بجز ايشان از تندخويي ميافزود/
خÇود روي بÇه ي تÇح و مÇيكردند عفو خود به نسبت ديگران نارواÄيهاي از نميشد/
مÇنفعل و شرمنده مقابل طرف كه نحوي به مينمودند, نيز احسان بلكه و نميآوردند
ايماني برادران به نسبت و ا¾ اشد ايمان, و دين مخالفين به نسبت اينكه عين در ميشد/
يكسÇان فÇقير و غÇني و دشÇمن و دوست از را وافÇÇدين و وارديÇÇن بÇÇودند, رحÇÇما¾
انÇدوخته دل در كه گرفتاريهايي انبوه و ميكردند پذيرايي مهرباني با و ميپذيرفتند

نميكرد/ ايجاد رفتارشان در خللي بودند,
اوصÇاف از رحÇم صÇلة و بÇودند مهربان نزديك و دور اقوام و خويشان به نسبت
را هÇمه اقÇوام, فÇردفرد حÇال بÇه رسÇيدگي ضÇمن مÇيكردند سÇعي بÇود/ زهشان ميÇÇم
كدورتي Áاحتما ا گر و كنند حفظ را فاميلي ارتباط و پيوستگي و آورند  گرديكديگر
داده ترتيب را ماهيانهاي خانوادگي اجتماع مجالس منظور بدين سازند/ برطرف هست
و گردد/ تشديد بين ما في ت مود تا آيند هم دور خويشان و خانواده اعضاي كه بودند
بسÇيار نيز ميكردند,خودشان مجالس اين در شركت به توصيه را همگي اينكه ضمن
ايشÇان حÇيات درزمÇان كÇه هÇم جلساتي آخرين در كنند/ شركت Hحتم كه بودند د مقي
پدر وصيت از قسمتي سپس و بياورند را صالح يادنامة كتاب كه فرمودند امر شد برگزار
خانوادگي اتحاد و فاق ات همين حفظ درمورد عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارشان
نÇيز مÇن از پس مÇجالس ايÇن ميكنم وصيت نيز من كه فرمودند ادامه در و راخواندند
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آداب مÇبادي بسÇيار كنيد/ معاشرت صفا و مهرباني به يكديگر با همه و نشود تعطيل
بÇه كس هÇر بÇود/ زبÇانزد ايشÇان ذاتÇي حياي و شرم و ادب و بودند اجتماعي و ديني
سبقت ديگران بر Áمعمو گفتن سالم در نمايند/ بازديد بودند د مقي ميآمد, مالقاتشان
و ميكردند سالم خانه اهل بر ابتدا ميشدند, خانهاي يا مجلس داخل ا گر و ميجستند
ميكردند/ نيز فروتني و تواضع اظهار سينه مقابل در دست گذاردن حالت به گاه حتي

با گشادهرويي نيز استراحت قليل دراوقات حتي بودو باز همه روي به خانهشان در
آثار از كه گذشت و رقت و گشادهرويي و خلق حسن همين سبب به ميكردند/ پذيرايي
بÇيگانه و غÇريبه دشÇمن, و دوست تي دÇم درانÇدك بÇود, وجÇودشان در ي اله× رحمت

رأفت و رقت شÇده, ستوده و متصف آن به مجيد قرآن در ا كرم(ص) پيامبر كه عظيم لق Ôخ موارد از يكي (1
حولك Öن م وا ض ف Öن ا ل لبالق ليظغ Hظف تÖنÔك لو و لهم تÖنل اهللا ن م ¹ مÖح ر فبما ميفرمايد: شريفه آية در كه بود حضرت آن قلبي
و هسÇتي مهربان و خوشخوي چنين آنها با تو كه خداست رحمت سبب به (159 آية عمران, آل (سورة

ميشدند/ پرا كنده تو گرد از بودي, دل سخت و تندخوي ا گر

ميكردند/1 فيض كسب و ميبردند ت لذ ايشان با معاشرت از و شده جمع به گردشان
از مÇيكردند, مزاح گاه كه حال عين در و بودند باهيبت و سخن, كم باوقار, متين,

بودند/ روگردان لغو سخن و بيجا شوخي
سالك و مÆمن شأن دون را حق غير به داشت چشم و طمع و داشتند طبع استغناي
ديده ت خس ايشان از مورد هيچ در و بود الوصف زاÄد سخاوتشان ميدانستند/ اهللا الي
ي حت نميپذيرفتند, خود حق در را مدحي هيچ و داشتند ا كراه چاپلوسي و تملق از نشد/
ابتدا ميخواندند, ايشان منقبت و مدح در قصيدهاي محبت اظهار انگيزة به فقرا كه  گاه
اطهار ة مÄا وصف در است بهتر را مدايح اين كه ميافزودند ولي ميكردند تشكر اظهار

است/ ايشان مقام مناسب كه بخوانيد (ص) ا كرم رسول و الم) الس (عليهم
پيرامون نكتهاي هيچ از و بودند دقيق بسيار خانوادگي و فقري از اعم امور همة در
از پس مÇر اال فÇي م Ôره اوÇش و شÇريفة آية موجب به و نميكردند غفلت نظر مورد مسألة
ذ كاوت ميكردند/ كار انجام به اقدام امر, جوانب رعايت فنو اهل دوستانو با مشورت
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خواندن دوبار يكي با را مطلبي كه نحوي به داشتند, عجيبي حافظة ة قو و ذهن ت حد و
را مطالبي ميدادند/ تشخيص نامشان با سالها از پس را اشخاص گاه و ميكردند حفظ
Âكام را حديث وات Ôر Hخصوص ديني رجال و اشخاص اسامي مثل ميكردند مطالعه  كه
الفÇÇيه كÇتاب اصÇفهان در تÇحصيل دوران در مÇيكردند/ اسÇتناد آنها به و داشتند بهياد
ل او از شبهÇا HالبÇغ نÇبرند خاطر از اينكه براي بودند, كرده حفظ Âقب كه را ابنمالك
از نÇيز مÇختلفي يÇادداشتهÇاي مÇيفرمودند/ مرور حفظ از اول به آخر از و تابهآخر
آنÇها از لزوم هÇنگام به و بود منظم بسيار كه بودند كرده تهيه مطالعه مورد  كتابهاي

است/ موجود Hبعض و ميكردند استفاده
و خÇيريه كÇارهاي و فÇقرا امور به رسيدگي جمله از مختلف گرفتاريهاي درعين
كه را مطالبي ميبردند/ تأليف, يا مطالعه براي زمان از را استفاده حدا كثر نامهها, به پاسخ
مسÇاÄل در چÇون و بÇود فÇقرا HصوصÇخ و مسÇلمين نÇياز مطابق Hغالب ميكردند مرقوم
كÇنجكاوي خويش زمانة به يافتن علم حيث از داشت دين با ارتباط كه روز مستحدثة
كÇه است اجÇتماعي و ديÇني مختلف موضوعات در نوشتهاند كه را مقاالتي ميكردند,
است/ شÇده چÇاپ مÇوقع آن مختلف نشريات در Hبعض مسلمين, عموم استفادة بهنيت
غنياي كتابخانة صاحب بهتدريج داشتند, كتاب آوري جمع به كه هم اشتياقي بهدليل

ميدادند/ قرار نيز ديگران استفادة مورد خاطر طيب با كه بودند شده
مÇيفرمودند: و بÇودند قÇاÄل فراوانÇي اهميت نيز خانه و لباس و بدن نظافت براي
همواره مسكونيشان خانة كه داشتند ميل ميشود/ دل چركيني باعث امور اين ناپا كيدر

باشد/ منظم و پا ك
Öن م ل Ôق شريفه: آية يا مال الج ب ح Ôي و Õميل ج اهللا نَّ ا : نبوي حديث بنابر پوشيدن لباس در

از و كÇرده حÇرام آفÇريده, خود بندگان براي كه را خدا زينتهاي كسي چه بگو اعراف/ سورة ,32 آية (1
نمود? منع پا كيزه رزق

بÇه ل تجم زينت, حسن بر دارد داللت كه زق1 الر ن م يبات والطَّ ه عباد ل اخرج التي اهللا ¹زين م حرَّ

خÇداونÇد كÇه مÇيفرمودند و ميدانستند ممدوح پوشا ك به را تن دادن زينت و لباس
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حÇاصل نفس كلفت بدون و حالل منبع از كه است ممدوح آنگاه دادن زينت كه داشت ه توج بايد البته (1
بÇرخÇي چنانكه نيز دنيا زينت ترك و پوشي ژنده نباشد/ خودنمايي و نفس هواي براي Hثاني و باشد شده
ثوري سفيان كه باشد ترتيبي به فريبي وعوام زهدفروشي قصد به ا گر دارند, معمول قلندريه و زاهدنمايان

است/ دين خالف و مذموم كرد, نكوهش فاخر لباس پوشيدن جهت به را حضرتصادق(ع)

به ببيند/1 نيز او ظاهر در را نعمت آن كند, عطا بندهاش به نعمتي چون كه دارد دوست
از گÇنابادي اللهي نعمت فقراي سلسلة حسنة روية بنابر كه ميدادند دستور نيز پيروان
و كÇنند پرهيز نمد تاج يا وصلهدار خرقة قبيل از ي خاص و ن معي كاله يا لباس پوشيدن
ديگران نماي انگشت تا ميپوشند, ره مطه شريعت مطابق زمان اهل كه بپوشند جامهاي
لبÇاس بÇه امÇتيازشان كنند سعي بلكه باشند, نداشته خاص لباسي به امتيازي و نگردند

است/ بهتر جامهاي هر از تقوي جامة و /26 آية اعراف, سورة (2

2/ Õير لكخ ذ× قوي× التَّ Ôباس ل ميفرمايد: كه باشد تقوي×
رسيده اخبار در آن از استفاده كراهت كه سياه رنگ المقدوراز ي حت لباس رنگ در
گÇاه هÇيچ نÇيز چركين ميكردند/جامة پرهيز ميشود, نيز قلب و بصر كدورت سبب و
بودند/ متناسب و روشن رنگهاي با نظيف جامهاي به ملبس همواره نميكردندو بهتن
اسÇتفاده خÇوش بÇوي و بÇودند د قيÇم ÂامÇك نÇيز مÇحاسن و سر موي و بدن نظافت در

ميفرمودند/

ادبي ذوق و داني نكته

و بÇودند جواب حاضر و دان نكته بسيار سكون, و وقار و متانت عين در جنابش
دربÇارة داشÇتند/ مÇقام مÇناسب مÇضامين و اشÇعار و نكÇات درانÇتخاب سرشاري ذوق

ميكنم: عرض نمونه عنوان به را ذيل خاطرة دو ايشان نكتهداني
(درويش راسÇتين خÇÇان د حمÇم حÇاج آقÇاي مÇÇرحÇوم كÇه دزفÇول به سفÇري در Ç 1

معظمله و آمد ايشان ديدن به مشاهير از يكي بوديم, خدمتشان در نگارنده و رونقعلي)
آقÇاي كÇرد: عرض خدمتشان متداول ازتعارفات پس وي نمودند/ معرفي را همراهان
بÇين فÇرقي امÇا فÇرمودند: بÇالفاصله ايشان هستند/ نقاش الملك كمال به شبيه راستين
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و بود صورت نقاش الملك كمال اينكه آن و است راستين آقاي حاج و  كمالالملك
هستند/ دل اش نق ايشان

بماند ديوار به نقش آن و شد ويران خانه دل خÇانة بÇر تÇو زيÇباي رخ كÇردم نقش
بÇناي احÇداث بÇه اقدام ايشان اجازة با سفري طي برادري بيدخت در پيش سالها Ç 2

بعدي سفر در نمود/ آن امور به سركشي رسيدگيو تقاضاي حضورشان واز كرد خيري
گونا گون مشكالت مالحظاتو به ه توج وبدون نشده انجام بهميلش كهكار كرد مالحظه
بسيار سركشي ه البت فرمودند: كرد/ عرض خدمتشان را امر نقايص كار, انجام در ايشان
خÇويش عÇجوالنة قÇضاوت از شخص آن نيست/ خوب هم سركشي ولي است خوب

كردهاند/ نقل كاشاني حسينعلي و كيمند ابراهيم حاج آقايان را خاطره اين (1

نمود/1 عفو تقاضاي و پشيمان
داشتند خود قوي حافظة در و كرده حفظ را زيادي اشعار جواني عنفوان از ايشان
زمÇزمه خÇود نÇزد نÇيز گÇاه و مÇيكردند اظÇهار حÇال اقÇتضاي به و زمان برحسب  كه
دريÇاي كنار در لحظاتي شمسي 13ì0 سالهاي حدود در صبح روز يك ميفرمودند/
كرد/ سÆال ايشان حالت اين از فقرا از يكي بودند/ امواج مشاهدة مستغرق و نشسته خزر

فرمودند: جواب در
شويم آب و كنيم نگاهي و كشيم سري يÇÇار رخ نÇÇظارة بÇÇÇراي وار حÇÇÇÇباب

هÇانور در بيمارستاني در كه هنگامي به معالجه براي اروپا به سفرشان آخرين در
ضÇمن و آمد عيادتشان به زيبا هنرهاي دانشكدة اساتيد از يكي بودند, بستري آلمان
جراحي عمل از بعد كه صورتشان اشي نق و احي طر به كرد شروع مه بيمقد احوالپرسي,
مÇطالبة استاد آن از ايشان تأني, اندكي از پس بودند/ شده ضعيف بسيار نقاهت ايام و

فرمودند: رÅيتش از پس و كردند را نقاشي  كاغذ

است/ مرتضوي مرتضي حاج آقاي از منقول اخير خاطرة دو (2

كش بÇÇيناز مÇÇرا يÇÇار صÇÇÇورت ر صوÇÇÇÇم اي
كشÇم2 نازش خود بگذار ميرسي نازش به چون
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طبيعت مشاهدة به عالقه

/ 50 آية روم, سورة (1

طÇبيعي مÇناظر و بسÇتان و بÇاغ ديدن به اهللا,1 رحمت آثار لي× ا انÖظÔر ف شريفة مصداق به

بÇود/ مراقÇبت زانوي بر سر گلستان درميان كه شده نقل صوفياي ة قص چهارم) (دفتر مولوي مثنوي در (2
آن زبان از موالنا تعالي/ اهللا رحمت آثار و مرغان و رياحين و گلستان بر كن تفرج سربرآور, گفتند: يارانش

ميدهد: جواب صوفي
بس و آثÇارست ارÇÇآث بÇÇرون, آن بوالهوس اي دلست آثارش  گفت
روان آب در چو عكسش برون بر جÇان عÇين در سÇÇبزهها و بÇÇاغها

بÇاعث آفÇاقي و ظÇاهري آثار ولي است, وانفس دل در الهي رحمت حقيقي آيات و آثار كه است درست
ميگردد/ مترتب آن از باطني آثار و ميشود حق حضرت به نسبت انسان تذكر

كÇردگار معرفت دفتريست ورقش هر هÇوشيار نÇظر در سÇبز درخÇتان بÇÇرگ
از و بوده الهي آيات حقيقت از غافل نكنيم, باطن به ظاهر از سير و باشد ظاهر به Gمنحصر ما ه توج ا گر البته

گويد: وصفشان در مولوي و شدهايم دنيا حيات به ه غر كه بود خواهيم مغروراني يا و غافالن جمله
تكده نÇج بÇود كÇÇاين گÇÇماني بÇÇر آمده عكس اين بر مغروران جمله
الغهÇÇا آن مÇÇيكنند خÇÇيالي بÇÇÇر بÇÇاغها اصÇÇÇول از مÇÇÇÇيگريزند

خدا سوي به هادي را آفرينش جهان موجودات از يك هر چون و داشتند2 وافر شوقي
زيباييهاي و مناظر اين <مشاهدة ميفرمودند: ميدانستند, آن خالق عظمت بر دليل و
سالك و است, ه توج و تذكر باعث بهترين باشند سلوك راه در كه كساني براي طبيعت
هم و برد ت لذ و نموده استفاده Gظاهر هم ميتواند سپرده او به را دل كه كسي و خدا راه

/49 و 48 ص ژنو, به گناباد از (3

برسد/>3 شهود مقام به تا بجويد جا همه در را او و باشد آنها آفرينندة ياد به
ضعف عليرغم اواخر اين در حتي را, چندي دقايق روز هر داشتند عادت رو ازين
Áمعمو نيز مختلف سفرهاي در كنند/ پيادهروي سرسبز منطقهاي در شديد, پادرد بنيهو
امÇور بÇه چÇون و مÇيكردند/ مÇصروف را اوقÇاتي صنع تفرج و طبيعي مناظر ديدن به
يÇا بÇاغبان ا گÇر طÇبيعت در گردش اثناي در بودند, مسلط Âكام باغباني و  كشاورزي
راهÇنمايي را وي مÇيكند, عÇمل خÇويش فن اصول خالف كه ميديدند را  كشاورزي
فصل در روزي تهران, در اقامتشان ايام اوايل در دارم خاطر به مورد اين در ميكردند/
بÇاغباني پÇيرمرد آنÇجا در بÇردم/ فرحزاد حوالي باغهاي به گردش براي را ايشان بهار
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پس فرمودند/ قبول ايشان زياد, اصرار از پس ببرندو تشريف وي باغ به كه كرد استدعا
و هسÇتيم بÇاغبان و كشÇاورز هم ما چون فرمودند: باغبان به خطاب باغ, در گردش از
عباي آنگاه ميكنيم/ كمك شما به بنشينيم, هم بيكار نميخواهيم و است اين شغلمان
درخت چند داشتند, همراه Hغالب كه زني پيوند چاقوي با و آورده بيرون تن از را مبارك
آن كÇه نÇحوي بÇه دادنÇد, شرح برايش را كار اين صحيح طريقة و زده پيوند برايش را

بود/ شده ر متحي و مبهوت ايشان بيآاليشي و سادگي از هم و مهارت از هم باغبان
اثر بر بشر لية او احساسات كه ميدانستند اين را جديد تمدن مضار از يكي ايشان
دست از را طبيعت با نس Ôا بيآاليش, و ساده زندگي از بÔعد و جديد تجمالت و تكلفات
بال و پر سوختن و پروانه گداز و سوز او, عاشقانة ترانههاي و بلبل <نالههاي زيرا داده,
موقعي معشوق ناز و عشوه و عاشق نياز و راز جانفزا, نزهتگاههاي و زيبا منظرههاي او,
فÇارغ ي ماد تجمالت و پرا كنده خياالت از شخص كه برميانگيزد را نيك احساسات

/103 ص مقاالت, مجموعة جديد>, تمدن <دربارة مقالة (1

گردد/>1 جلوه گر او در نيز طبيعت بيآاليشي و صافي و شده

سنتي طب به عالقه

Hخصوص آن, تعليم و تدريس و قديمه فنون و علوم احياي به راسخي اعتقاد ايشان
چه لي مفص تحقيقات باره اين در و داشتند بيماريها مداواي قديمي طرق و سنتي طب
طب در علمي پيشرفتهاي ه البت بودند/ كرده آن از فراغت از پس چه و تحصيل ايام در

براي ولي ميكردند, مراجعه پزشكان به مداوا براي Hغالب و نميگرفتند ناديده را جديد
تÇحقيقات از بÇودندكه كÇنجكاو هÇمواره لذا بÇودند, قÇاÄل خÇاصي مقام نيز سنتي طب
هند به سفر در شوند/ مطلع ميشود آن مشابه طبي طرق يا سنتي طب دربارة كه جديدي
بÇراي دانشكÇدههاÄي و عÇلمي مرا كز آنجا در اينكه از و كرده مالقات سنتي اطباي با
ميخوردند افسوس ولي بودند, شده خوشحال دارد وجود سنتي طب تدريس و تحقيق
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از دليÇل هÇمين بÇه مÇيشود/ غÇفلت ارزشمند علمي ميراث اين به نسبت چرا اينكه از
طب در تÇحقيق مرا كÇز تأسيس دادند, تذكر سابق دولتي مسÆولين به بارها كه اموري

/(588 ص است(@كتابحاضر, امر مسÆولين به خطاب نامة در ر تذك موارد اين از يكي (1

بÇود/1 پÇزشكي دانشكÇدههاي كÇنار در سÇنتي طب تحصيل براي دانشكدهاي و سنتي
HالبÇغ كه ميفرمودند گياهي داروي تجويز گاه داشتند كه دقيقي طبي اطالعات بهدليل

ميگرديد/ بيمار بهبودي باعث و بود مÆثر
باره اين در و داشتند عنايت نيز شيميايي طب از غير طبي جديد طرق به حضرتش

كÇيمياي "طب بÇه فارسي در كه ميباشد مثل" به "معالجه معناي به اصل در كلمه Homeopathie.اين (2
معتقد گروهي داشتند: نظر دو Hعمدت سابق اطباي امراض, معالجة نحوة مورد در بود/ شده مشهور حيات"
به عالج امراض بعضي در كه بودند هم گروهي البته بودند/ ضد به عالج طرفدار گروهي و مثل به عالج به
بدين است/ مثل به معالجه نيز حيات" كيمياي "طب اساس ميكردند/ ضد به عالج ديگر بعضي در و مثل
و كرد تهيه را ماده همان بايد گرديد مرض ايجاد باعث و شد كم كه بدن شيميايي امالح از يك هر كه ترتيب

برگردد/ اعتدال حد به بدن تا داد او به

حيات2 كيمياي مرا كزطب جستجوي به ژنو به سفر در سبب همين به ميكردند/ تحقيق
و بود كرده پيدا زيادي طرفداران آمريكا و اروپا در موقع آن در طب نوع اين برآمدند/
طبي دستورات به حتي ايشان بودند/ دربارهاش اطالعات كسب مشتاق بزرگوارم پدر
نÇيز يادداشتهÇايي مينمودند/ عمل گاه و ه توج بود, مردم تجارب حاصل كه تجربي
ثÇبت مÇختلفشان نگهاي Ôج در Hغالب كه بودند فرموده تهيه دستورات قبيل اين شامل

است/

اهللا خلق به خدمت

مÇحسوب اصÇلي عÇبادات از مسلمين زندگي امور به رسيدگي اسالم مبين دين در
غÇير از ه وجÇت قÇطع خويش, خلوت در مسلمان فرد يك كه طور همان يعني ميشود/
باشدو ديگري حال از غافل نبايد اجتماع جلوتو در ميسپارد, محبوب به دل ميكندو
عبادت خويش مقام در اينها دوي هر و دارد/ يار با دل و كار به دست اصطالح به بايد
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Öن م و ¾شي في اهللا ن م ليس ف اهللا Ôير غ Ôه م ه و بح Öصا Öن م فرمود: رسول حضرت اساس همين بر است/

و آغÇازد روز كÇه هÇر و نÇدارد كÇاري خدا با باشد, خدا غير به او هم و ه توج و كند آغاز را روز كه هر (1
نيست/ مسلمان نورزد, مسلماني كار بر اهتمامي

خصÇش ايÇنكه و شÇخص خود روحية حسب بر البته م/1 Ôه Öن م يس ل ف سلمين Ôالم ب مت Öه الي بح Öصا

بÇه نسبت شخص تكليف Âمث يعني ميشود, متفاوت مردم به خدمت كيست, "ديگر"
را خويش مقام اقتضاي اينها از يك هر و است متفاوت مÆمن برادر و مسلم و غيرمسلم

دارد/
عهودي و وظايف از اهلاهللا به خدمت و اهللا خلق به شفقت عرفان, و فقر طريقة در
كه مÆمني ميباشد/ او معنوي ترقي موجب و ميشود آن انجام به مكلف سالك كه است
دور به ايمان مرتبة از نشود, دردمند و بيقرار خويش مÆمن برادر درد و ناراحتي اثر بر

دارنÇد, اهللا خÇلق بÇه شفقت به اهللا الي سالكان كه تقيدي و تعلق از اسالم در جوانمردي و ت فتو آيين (2
عمر داده, قرار سوه Ôا را علي(ع) مÆمنان امير ت, فتو مبدأ و اصل كه بودند كساني فتيان و است/ شده ناشي

ميكردند/ محتاج مسلمانان خدمت وقف را خويش

هÇمة و بÇاشد ه يبيÇغ وجهة به نظرش بايد همواره چون اهللا الي فقير Áاصو زيرا است2
محبت به هستند او معبود مخلوق كه همه به نسبت بايد بداند, الهي مظاهر را موجودات

باشد/ داشته غلبه او در اهللا في حب و كند رفتار شفقت و
اوست از م خر جهان كه آنم از م خر جهان به

اوست از عÇالم هÇمه كÇه عالم همه بر عاشقم
افراد به نسبت شفقت شد, گفته چنانكه دارد, فرق تكوين با تكليف مقام چون ولي
قاÄلين و شيعيان مسلمين, الهي, اديان پيروان خدا, وجود به معتقدين از اعم انسان نوع

است/ متفاوت درجات به Hطبع (ع) مرتضوي طريقت و واليت به
HصوصÇخ و اهللا خلق امور به رسيدگي همين بزرگوارم پدر حسنة اوصاف از يكي

بود/ ايماني برادران
شÇد اليÇحتسب جÇنت جزايش كرد خدا خلق خدمت عمري به



123 اخالق احوالو

ميكند/ زيارت عرش در را خداوند گويي كه است چنان برود, خود ايماني برادر زيارت به كس هر (1

ديÇدن بÇراي 1 شه ÖرÇ ع في زاراهللا Öن م ك كان المÆمن Ôخاه ا زار Öن م شريف: حديث مضمون به
و سفر در فرصتي هر از ايشان مريضهاي وعيادت احوال به رسيدگي و ديني برادران
كه بود اين بودند آن به ملتزم سفرها در كه هم اموري از يكي ميكردند/ استفاده حضر
بÇه و مÇيشدند جÇويا نÇيازمند و بÇيمار بÇرادران احÇوال از شÇهري, بÇه ورود بهمحض
آنها حيثيت كه نحوي به خانوادگيشان شÆون با مطابق ين مستحق به ميرفتند/ مالقاتشان
نÇام مÇيكردند/ كÇمك انظار از دور و خفا در نكنند عادت نيز ي تكد به Hضمن و حفظ
از را فقرا البته ميفرمودند/ مستمر ماهيانة كمكهاي و نوشته فهرستي در را مستمندان
ات يثيÇح بÇا منافي شغلي اينكه يا بوده اجتماع سربار اينكه واز اشتغال عدم و بيكاري
بزرگوار اجداد مانند نيز خودشان ميكردند/ نهي ت شد به باشند داشته اجتماعي و ديني

ميفرمودند/ معاش امرار بودند, عالقهمند بسيار آن به كه كشاورزي كار به
نميورزيده غفلت نيز مترقبه غير بالياي حوادثو و عمومي حواÄج رفع جهت در
زدگان سيل زدگان, زلزله به ايشان كمكهاي به ميتوان جمله از كه داشتند تام اهتمام و
تحميلي جنگ درجريان كرد/ اشاره اخير سالهاي حبشهدر قحطيزدگان حتي  كشورو
و مسكن تأمين در Hشخص ميكردند, تشويق مملكت از دفاع به را فقرا اينكه ضمن نيز
كشور غرب و جنوب زدگان جنگ اسكان و جنگ مصدومين و شهدا خانوادة زندگي
ترتيب بدين و نمودند الزم مساعدت و همراهي ديگر شهر چند و تهران و بيدخت در

كردند/ شاد را هموطنان از عدهاي قلوب

المنفعه عام خيرية آثار

يا ديني ابنية ترميم يا تأسيس اجتماعي, و ديني امر به ايشان ه توج جوانب از يكي

است/ آمده كتابحاضر خيريه> <آثار فصل در المنفعه عام اقدامات اين ل مفص شرح (2

زيادي اشتياق ديني خاص عالÄق موجب به بزرگوارم پدر بود/2 اجتماعي المنفعة عام
(عÇليهم Çدي Ôه ة مÇÄا متبر كÇة مشاهد و بÔقاع Hخصوص سه, مقد اما كن ترميم و تعمير به
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و رونق باعث امر اين كه ميفرمودند و داشتند دين اولياي مزار احياي حفظ و الم) الس

Çالم) الس (عÇليهم اطÇهار اÇÄمة مÇتبر كÇة مشÇاهد تÇرميم براي ايشان مساعدتهاي از ميتوان جمله از (1
پس , مسجداالقصي× مسلمين ل او قبلة بناي تجديد منظور به مالي كمكهاي و اقدامات يا عاليات درعتبات

برد/ نام شد, سوزي آتش دچار اينكه از

ناشناخته خويش مدفن در كه كساني مزار مورد در Hخصوص ميگردد/1 دين امر احياي
بÇناÄي تأسÇيس صÇدد در يالمÇقدور تÇح و ميخوردند افسوس بسيار بودند, غريب و
مÇزار آنÇجا در كÇه مينهادند جاÄي در قدم ا گر ايشان برميآمدند/ آن صاحب درخور
نبود طوري آن وضع يا بود خرابي حال در كه داشت وجود دين بزرگان و خدا اولياي
آن رونق يا احيا به اقدام محلي دوستان مشورت با Gفور باشد, قبر صاحب شايستة  كه

ميفرمودند/ مزار
و ه ينيÇحس تأسÇيس مÇيورزيدند, امÇت اهتمام آن براي كه ديني خيرية آثار ديگر
در اميرسليماني ة حسيني بناي تجديد ميتوان Âمث كه بود آنها ترميم و حفظ يا مساجد
كÇه بود وافري شوق از برانگيخته معظمله خيرية آثار ديگر بخش كرد/ ذ كر را تهران
HمدتÇع و داشÇتند اجÇتماعي تعاون و جامعه رفاه جهت در و اهللا خلق خدمت به نسبت
تأسÇيس آن اخÇير و عÇالي ازنÇمونههاي كÇه ميشد بيمارستان و مدرسه احداث شامل
كه بود چنين موارد قبيل دراين ايشان عمل نحوة Áاصو است/ تهران در صالح درمانگاه
مربوطه هزينههاي تمام Hرأس خودشان يا ميكردند, را بناÄي ترميم يا احداث قصد وقتي
اشخاص يا شخص اينكه يا ميكردند, پرداخت و شده د متعه مالي استطاعت حد در را
دو هر در ولي مينمودند/ مساعدت ميشدند, مطلع خيرشان نيت از وقتي ديگري ر خي
يا و Hشخص بارها و ميفرمودند كامل مراقبت و رسيدگي كار, اتمام تا معظمله صورت
كاستي و كم و نشود كوتاهي كه بودند مواظب و رفته محل به ايشان جانب از اشخاصي

نيايد/ پيش
خاص و عام مشهور بيدخت عزيزشان موطن در Hخصوص ايشان صالحات باقيات

و كردند احيا را كه گناباد عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارم جد تبع به معظمله است/
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عÇمومي حواÄج رفع و بيدخت Hخصوص آنجا خيرية و سازندگي امور بخشيدند, رونق
كه حد بدان تا بودند; داده قرار خود واالي همت وجهة حال همه در را همشهريانشان
كÇه از گÇناباد نÇقطهاي و جا هر در ميفرمودند: خصوصي و عمومي مجالس در بارها
به اقدام تا دهيد اطالع ما به باشد, داشته كمك به احتياج مسجدي يا انبار آب يا حوض
اطالعي كسي ا گر ميفرمودند: كه ميكردند تأ كيد كار اين در اندازهاي به و شود/  كمك
مسÆول ندهد, اطالع ما به و هست كمك به احتياج خيري امر در دراينجا كه باشد داشته
كÇه عÇاليمقدارشÇان اجÇداد مسكن و مدفن بيدخت سلطاني مزار Hخصوص بود/ خواهد
پÇدر از پس لذا بÇود/ حÇضرتش خاص عالقة مورد بود, شده منطقه آن شهرت باعث

صÇالح يادنامة كتاب ضميمة صورت به همچنين و مستقل جزوهاي صورت بيدختبه سلطاني مزار تاريخچة (1
حÇاج آقÇاي (تأليÇف بشناسيم را بيدخت كتاب و والد حضرت عرفان و علم نابغة كتاب در است/ گرديده منتشر
دÇج حÇضرات خÇيرية اقدامÇات و سلطاني متبر ك مزار و بيدخت دربارة نيز بيدختي) اميني علي محمد
قÇرار استفاده مورد كتابحاضر در مربوطه فصل در Hعمدت كه شده درج مطالبي عاليمقدارم پدر و بزرگوار

است/  گرفته

نمودند/1 وافري سعي آن توسعة و حفظ در بزرگوارشان

مكاتبات

اوقÇات از قسÇمتي HقريبÇت و داشتند كامل د تقي آن به حضرتش كه اموري از يكي
آن مÇصروف سÇلسله قطبيت ايام در چه و شيخيت ايام در چه را خود روز هر شريف
كÇه مÇيرسيد ايشÇان براي نامه چندين روز هر Hتقريب بود/ نامهها به پاسخ ميساختند,

دهيد/ پاسخ آن همانند يا آن از بهتر تحيتي به نيز شما گفتند, تحيتي شما به گاه هر / 86 آية نسا¾, سورة (2
كÇه طÇور هÇمان است, واجب سÇالم, بÇه دادن پاسخ مثل نامه جواب نوشتن شريفه آية همين مضمون به

ميباشد/ مستحب سالم مثل نيز آن به ابتدا كردن

بÇزرگوار اجÇداد هÇمانند وهÇا2 د Ôر او Çنها م ن س Öح ا ب ا Ôوي ح ف ¹حيت ب ÖمÔيت ي Ôح اذا شريفة: آية بهدستور
از اعم را نامهها همة كه بودند د مقي گنابادي, نعم¹اللهية سلسلة اقطاب حضرات خويش
وقت اسÇرع در و خÇويش مبارك خط به موهن, يا و آميز مالطفت ل, مفص و مختصر
كÇثرت بÇه ه وجÇت بÇا و بÇنويسند/ خÇودشان هÇم را پا كتهÇا روي حتي و گويند پاسخ
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كÇار هÇمين مÇصروف ايشان ة يومي اوقات از عظيمي بخش كه است طبيعي مراسالت,
آيÇات و اعÇالم عÇلماي حضرات به Hغالب كه داشتند هم ديگري مراسالت ه البت ميشد/
يا سابق حكومت دورة در ديني حوادث وقايعو مناسبت به حكومتي مسÆولين يا عظام
خودشان نظر كه بود شده, ايجاد شبهات بعضي رفع يا و اسالمي اتفاق و حاد ات به دعوت
ة حجÇذي ì خة ورÇم تبريك نامة به ميتوان Âمث خصوص اين ودر ميداشتند/ اظهار را

/527 ص كتابحاضر, (1

نامه يا دولتي, توقيف از ايشان استخالص از پس (ره)1 خميني امام حضرت به 1383

/582 ص همان, (2

يا و اختالفات, رفع و اسالمي حاد ات مورد در شاهرودي2 اهللا آيت حضرت به خطاب

/587 ص همان, (3

درخصوص (ê9.3.12) 1390 ل االو ربيع 27 خة مور دولتي3 مسÆولين به خطاب نامه
رسول حضرت ميالد يا اربعين و تاسوعا ايام تعطيلي رعايت جمله از ديني شعاÄر تعظيم

برد/ نام (ص) ا كرم
و ديÇني غÇامض پÇرسشهاي يÇا مÇيشد ارسال ايشان براي كه نامههايي موضوع
يا و ميشد, عرضه اشكال و ايراد يا شبهه صورت به Hغالب كه بود عرفاني اسرار Hخصوص
بÇه مÇقرون HعضÇب و كÇوهآميز ش كÇه مÇيبود اشÇخاص دنيوي گرفتاريهاي از منبعث
يا ساده ارادت اظهار قبيل از مساÄلي هم نامهها از بعضي موضوع بود/ ي ماد تقاضاهاي
ميدادند/ پاسخ استثنا بدون موارد اين همة در كه بود گرفتاريها رفع براي دعا التماس
زبان به و نگنجد عبارات و الفاظ در كه عرفاني اسرار و ديني دقيقة مطالب خصوص در
شرح و تفهيم او ايماني و علمي مرتبة مطابق شخص فهم مناسب وعباراتي زبان با نيايد,
ل متوس و كرده خودداري علمي اصطالحات بردن كار به از بود, عامي ا گر ميفرمودند/
بÇا داشتند, ديني علوم در كه ري تبح با بود, عالم ا گر و ميشدند محسوس مثالهاي به
پرسشي هم ا گر برميداشتند/ عرفاني دينيو رموز از پرده علمي اصطالحات عباراتو
احكÇام به عالم و الشرايط جامع مجتهد خودشان اينكه با داشت, ه شرعي مساÄل نوع از



127 اخالق احوالو

ارجÇاع عÇظام آيÇات و شÇريعت عÇلماي حÇضرات بÇه را نÇامه نÇويسندة بودند, شرعي
ميدادند/

حÇضرت فÇرمودة مÇوجب به HÄابتدا ايشان خود كه بود آنهايي نامهها, ديگر نوع
با مكاتبة Öسفر در و يكديگر كردن زيارت Öحضر در اخوان ميان تواصل كه صادق(ع)
بدين و ميشدند جويا احوالشان از و ميداشتند مرقوم ايماني برادران براي است, آنان

ميگشتند/ قلوبشان در محبت و واليت لطيفة اشتداد و شادي سبب طريق
لحÇن اينكه عين در و ميفرمودند رعايت Âكام را اختصار جنبة نامهها نوشتن در
و پرداخته مطلب اصل به Hمستقيم صوري تعارفات بدون بود, آميز مالطفت  كالمشان
قولي يا فعل از حا كي سخني نامه نويسندة ا گر ولي داشتند/ پرهيز Gا كيد روي حاشيه از
مخاطب چيز هر از قبل و كرده پيدا تندي لحن ميداشت, اظهار شريعت و دين خالف
فقرا Hخصوص مينمودند/ شرعي تكاليف انجام و ديني صحيح عقايد ه متوج و متذكر را
اوليÇن مÇينوشتند, نامه برايشان آنجا از يا بودند غربي كشورهاي عازم كه دوستاني و

كه (604 ص نگارنده(@كتابحاضر, به مورخة1350.6.13 دستورالعمل نامة به ميتوان خصوص اين در (1
حÇاضر, @كÇÇتاب تÇابنده( د حمÇم حاج آقاي عزيزم برادر به 1351 ماه دي مورخة نامة يا بودم اروپا سفر عازم

كرد/ اشاره ص629)

بود/1 ديني وظايف انجام در ب تعص بلكه و د تقي ميفرمودند گوشزد آنان به كه چيزي
آقÇاي جÇناب بÇزرگوارشÇان والد هÇمانند نÇيز نÇامهها ظÇاهري صÇورت لحاظ از
و است جالله ذات به اشاره كه مينوشتند را "هو" كلمة نامه صفحه باالي در صالحعليشاه
دال اسما¾ از يكي حكم در و بوده مرسوم قديم از "اهللا" جاللة كلمة نوشتن از پرهيز براي

/18 آية عمران, آل سورة (2

عدد آن درزير و هو/2 الا ل×ه ا ال نَّه ا Ôاهللا د ه ش ميفرمايد: نيز درقرآن شدهو برده به كار ذات بر
مقام ذيل به ل توس براي است علي" "يا عبارت مطابق ابجد حروف حسب بر كه را 121
نوع هيچ از حا كي آن از استفاده كه ميفرمودند ميدادندو قرار حضرت(ع) آن واليت
آن نÇام ر رÇمك نÇوشتن از اجÇتناب و ل وسÇت بÇراي HرفÇص و نيست فقري خاص شعار
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و قمري شرعي تاريخ Áمعمو نيز نامه راست سمت گوشة در است/ اختصار و بزرگوار
طÇرف از كÇه هÇنگامي و مÇيفرمودند/ مرقوم شمسي به را مطابقش تاريخ آن زير در
شÇود نÇوشته قمري سال جاي به شاهنشاهي سال كه بود شده داده دستور وقت دولت
ميفرمودند: خويش كارگزاران به و نكردند استفاده شاهنشاهي تاريخ از هيچگاه ايشان
با هم را نامه هر انتهاي داد/ نخواهند پاسخ او به كند, استفاده شاهنشاهي تاريخ از كه هر
امضا گنابادي" تابنده سلطانحسين "فقير رسميتر موارد در يا سلطانحسين" اقل" عبارت

ميفرمودند/
يÇا تاريخي نظر از يا بود عموم استفادة قابل و داشت عام اهميت كه هم نامههايي
خودشان Hديگريوبعض امين شخص توسط Hارسالغالب از قبل مينمود, مهم موضوعي
از مÇنتخبي حÇاوي است دفÇتري آن مÇاحصل كه ميفرمودند, ضبط و ثبت دفتري در
در نÇامهها اين از گزيدهاي گرديده/ ثبت و تنظيم تاريخي حسب بر كه ايشان مكاتيب

است/ شده درج كتابحاضر انتهاي

دين اولياي مزار زيارت
عمدة و داشتند وافري شوق دين اولياي اطهارو ة مÄا متبر ك قبور زيارت به ايشان
و خدا خانة زيارت به Hخصوص ميشد/ شريفه اما كن اين زيارت بر مشتمل اسفارشان

نماز شب, و ظهر و سحر روز همه ديگر اوقات بر عالوه اشرف نجف در توقف هنگام به بزرگوار آن (1
كÇه سÇفرها از يكÇي در بÇودند/ درگÇاه آن مÇعتكف و ميخواندند جماعت به حضرت ضريح جوار در را
ارادت و مÇحبت كÇه ر مطه حرم توليت روزي بودند, مشرف آنجا در را شمسي 1356 سال ل او روزهاي
بسÇته حÇرم درهÇاي بÇعد بÇه شب ده سÇاعت از امشب كه كرد عرض خدمتشان داشت, له معظم به بسيار
اظÇهار و كÇردند قÇبول حÇضرتش بيايند/ ر مطه حرم زيارت به ميتوانند همراهان و ايشان ولي ميشود,
را الزم وسايل تأمين هزينة و متبر ك ضريح نظافت امر زيارت, از پس بپذيرند, توليت مقام ا گر كه داشتند
از پس و شدند ر مطه ضريح داخل توليت اتفاق به ابتدا له معظم شب آن بگيرند/ عهده به همراهان و ايشان
تÇنظيف و گÇردگيري را آنÇجا ميريخت, مباركشان چشمان از اشك كه گونهاي به حال انقالب با زيارت
اطÇراف ديÇوارهÇاي و در و بÇيروني و درونÇي قسÇمتهاي سحر تا و شده وارد همراهان سپس نمودند/
Ñ

بÇودند, سÇفر در كشور از خارج در ا گر و داشتند/1 زاÄدالوصفي عالقه عاليات عتبات
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Ø

شد/ نظافت

بÇه ل متوس و شوند ف مشر عتبات به سفر انتهاي در ميفرمودند كوشش يالمقدور حت
HالبÇغ داشÇتند سكونت تهران يا بيدخت در هم ا گر گردند/ بزرگواران آن بة طي ارواح

ميگرديدند/ ف مشر مشهد و قم سة مقد مشاهد بهزيارت
رد ت شد به ميدانند شرك را قبور زيارت كه را ابيون وه مثل كساني عقيدة معظمله
روحشÇان ه توجÇم را انسان چون دين بزرگان آرامگاه زيارت ميفرمودند و ميكردند
را ايشÇان ا گر ولي است, شرك بدانيم خيرات منشأ را آنان خود باالصاله ا گر ميكند,

ص76/ , حج سفر خاطرات (1

مÇيباشد/1 مÇمدوح و صحيح گردد, خدا ياد سبب امر اين و دهيم قرار واسطه و شفيع
ايÇماني مÇحبت تهييج ماية چون نيز دين اولياي و ه مÄا به منسوب ابنية و قبور زيارت
قÇح تÇامة مظاهر آن محبت و عشق ساÄقة به دارند, صاف قلبي كه را كساني ميشود,

بÇياخÇتيار را انسÇان است, عÇقل طÇور وراي طÇوري در چون و ميكند جذب بهخود
ميگرداند/

هÇمانجاست ليÇلي تÇربت دان يقين برخاست عشق بوي كه هرخا كي ز
كÇه دمشÇق در (ع) زيÇنب حضرت مرقد مثل مراقد برخي مورد در حتي ازينرو
در از عشق بوي چون كه ميفرمودند ندارند, آن صحت بر كامل داللت تواريخ و اخبار
ميتوانيم معنوي تأثير همين از ميرسد, صاحبدالن مشام به ره مطه روضة آن ديوار و
در معنوي آثار منشأ او بزرگ روح كه است بزرگي شخص مدفن آنجا اينكه صحت به

مÇÇÇÇÇÇÇÇمالك سÇÇÇÇÇÇÇÇفربه يÇÇÇÇÇÇÇÇادداشÇÇÇÇÇÇÇÇتهاي (2
/148 ص عربي,

ببريم/2 پي گرديده, بقعه آن
چندي كه حضرات آن رة مطه ابدان به بستگي سبب به نيز دين اولياي تربت زيرا
بÇارگاه دربÇارة رو هÇمين از است/ آثÇاري داراي بع بالت بوده, ملكوتيشان ارواح مهبط
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ميشود/ اجابت دعا بارگاهشان در و است شفا¾ حضرت آن تربت در (1

عا¾/1 الد Ô¹جاب ا ه بَّت Ôق حت ت في و Ô¾فا الش ربته Ôت في : كه رسيده (ع) حسيني
خواه خدا از خود حاجت در آن در است مÇقام آن بÇر نظر چون را خدا

هÇمين صÇرف به بود, بزرگواران آن به منتسب كه محلي هر به حتي جهت بدين
ميرفتند/ زيارتش به و ميدانستند س مقد را آنجا و ميگذاشتند احترام انتساب,

بÇود خواهد نظران صاحب سجدة سالها بÇود تÇو پÇاي كÇف نشÇان كÇه زمÇيني بر
كÇه است شÇخصي به ه توج حقيقت در نظر مورد مكان به ه توج كه ميفرمودند و
الهي بان مقر و اوليا ارواح چون و است بع بالت آن زيارت لذا و دارد انتساب او به مكان
جلب خود به را مردم ه توج و يافت شهرت آنها نام به كه محلي هر است, مكان از خارج
شÇرافت داراي دارد, بÇزرگواران آن نÇام به كه ه تشريفي اضافة سبب به محل آن نمود,

بماند/ محفوظ احترامش بايد و است

ديني سوگواري و جشن مجالس انعقاد

غدير عيد يا و اضحي× يا فطر عيد قبيل از مذهبي و ديني سوگواري يا جشن مراسم
معصومين حضرات نام به كه هم مجالسي چنانكه است, اهللا ايام يادآوري و تذكر براي
بÇاشد, ايشان رحلت يا ميالد مناسبت به اينكه از اعم ميگردد تشكيل الم) الس (عليهم
ي تأس هم تا گردد, بزرگواران اخالقحميدةآن ازخصاÄلو ذ كري كه است منظور بهاين
پس گÇرديم/ به يÇط ارواح آن بÇه ل متوس Hقلب هم و جوييم حسنهشان رفتار و اخالق به

روح و يÇافتهانÇد خÇالصي مÇادي دنياي زحمت از كه خودشان براي بزرگان, از يك هر رحلت Áاصو (2
زيÇارتشان و حضور نعمت از كه ارادتمندان براي اما راحتي و خوشي كرده, پرواز قدس عالم به پا كشان
جانشين به دين امر بزرگان, از يك هر رحلت از پس چون ولي است/ سوگواري نهايت شدهاند, محروم
تÇوأمان جشÇن و سÇوگ است, راحÇل بÇزرگ سÇوگ با مقارن جانشين وجود نعمت و ميشود منتقل وي

ميگردد/

نام به كه مجلسي هر و نيست2 ديني سوگواري و جشن مراسم ميان منافاتي حيث اين از
خدا ياد كه اصلي منظور ا گر گردد, منعقد كه مكاني هر روزو هر در بزرگواران آن ياد و
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غافل و شود رعايت باشد ايشان از ديني دستورات فرا گرفتن و دين بزرگان به ل توس و

رضÇÇÇÇÇÇÇÇاعليشاه, آقÇÇÇÇÇÇÇÇاي حÇÇÇÇÇÇÇÇضرت , جÇÇÇÇÇÇÇÇح سÇÇÇÇÇÇÇÇفر خÇÇÇÇÇÇÇÇاطرات رسÇÇÇÇÇÇÇÇالة (1
/252 ص دوم, چاپ

شبي هر و فضيلت1 داراي و محترم نگرديم, مجلس صاحب معنويت و مقام حقيقت از
ل Ôك و عاشورا يوم يوم كل كه است رسيده اخبار در رو اين از است/ قدر شب بدانيم, قدر كه را
دراصل عزاست, يا جشن مجلس بر دال مراسم اين در كه هم زواÄد ساير كربال/ Ôارض رض ا

در فقط ابتدا در تأ كيدايشان و الم) الس (عليهم هÔدي× اÄمة دستور طبق عزاداري مجلس تشيع, تاريخ در (2
طف قضية زيرا بود/ مرسوم و ميشد برگزار ايشان ياران و هدا¾(ع) الش سيد حضرت براي و عاشورا ايام

فÇÇاجعه دربÇÇارة و مÇÇيباشد فÇÇرد بÇÇه مÇÇنحصر كÇÇه است ديÇÇÇÇني جÇÇÇÇانسوز فÇÇÇÇاجعة مÇÇÇÇهمترين
ومÇÇÇÇÇÇÇÇ الي كÇÇÇÇÇÇÇÇه است رسÇÇÇÇÇÇÇÇيده  كÇÇÇÇÇÇÇÇربال
و نÇÇÇÇÇÇÇÇيست حسÇÇÇÇÇÇÇÇين اي تÇÇÇÇÇÇÇÇو روز مÇÇÇÇÇÇÇÇثل روزي (هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ ÇÇÇÇÇÇÇÇيومك ك 
قÇرار حسÇين(ع) شهادت رديف در را اÄمه از هيچيك شهادت نيز اطهار اÄمة خود حتي و بود)/ نخواهد
ي دÇÇÇÇج ÇÇÇÇÇÇلي ع ابكÇÇÇÇÇÇÇÇف HيÇÇÇÇÇÇÇÇا كÇÇÇÇÇÇÇÇب نتÇÇÇÇÇÇÇÇÔك Öن ا فÇÇÇÇÇÇÇÇرمودهانÇÇÇÇÇÇÇÇد: و نÇÇÇÇÇÇÇÇداده

سÇÇÇÇÇÇÇÇين Ôالح
گرديد/ مرسوم شيعيان ميان در اÄمه همة براي سوگواري مراسم تدريج به اما /

شÇده تÇعيين كÇه مÇخصوصي روزهÇاي نÇيست ترديدي البته ندارد/2 مدخليت منظور
است/ زيادتر آن فضيلت

اطÇهار ة مÇÄا به عشق و ديني امور در د تقي سبب به نيز رضاعليشاه آقاي حضرت

ايÇنكه بÇا Çالم) الس (عÇليهم اطهار اÄمة واليت نعمت از قدرداني به فقرا ترغيب و تشويق براي ايشان (3
<شب فÇرمودند: نقل بار چند آتي شرح به را خوابي كنند, تعريف را خويش خوابهاي نداشتند مرسوم
امÇام حÇضرت و هسÇتم مÇجلسي در كÇه ديÇدم خÇواب (1363 ارديÇبهشت 7) 1404 شÇعبان 26 دوشنبه
بزرگوار پدر دست رفته جلو باقر(ع) حضرت ابتدا فرمودهاند/ جلوس مجلس صدر در زينالعابدين(ع)
كÇردند/ زيارت و رفتند جلو صادق(ع) حضرت سپس فقري/ مصافحه كردند, مصافحه نمود, زيارت را
افسوس خود پيش من رفت زيارت براي ابوحمزه كه موقعي و كرد/ زيارت و رفت ثمالي ابوحمزة Gبعد
به خطاب و شده منآ گاه ضمير به اد سج حضرت ميبودم/نا گهان درگاه بين مقر از هم من كاش كه خوردم
بر جهنم آتش ندهد, دست از را ما دامن و زند ما دامن به دست كه هر نميداني تو مگر فرمودند: كرده, من
نيم و دو ساعت و شدهام بيدار چرا كه خوردم افسوس و شدم بيدار شوق از من بين اين در است/ حرام او
( كشكÇول مÇا/> بÇيداري عÇالم از بÇود بÇه مÇا خÇواب بÇود/ صÇبح اذان بÇه سÇاعت يك شب, نصف از بعد

/(239 ص تابنده,

و ديÇني اعÇياد بÇرگزاري در مÇيكردند,3 افÇتخار ايشÇان واليت به كه الم) الس (عليهم
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اعÇياد بزرگوارشÇان پدر رحلت عزاداري ايام در حتي است, مذكور حالشان شرح در چنانكه له معظم (1
فرمودند/ منعقد يادبود مجلس و گرفتند عيد را مذهبي و ديني

د تقي بزرگوارشان اجداد همچون دين بزرگان رحلت و تولد مراسم برگزاري و مذهبي1
مراسم اين و ميدادند/ تشكيل تذكر مجلس حضر و سفر در و داشتند خاصي ب تعص و
شركت آن در كردهو منعقد مشهوره روايات همة به بود, مختلف روايات به ا گر ي حت را
اين نظرشان بزرگان ميالد يا رحلت تاريخ در اقوال اختالف دربارة معظمله مينمودند/
ميگردد شرافت داراي بزرگواران آن به انتساب واسطه به امكنه مانند نيز ازمنه كه بود
و ميباشد محترم است ايشان به منتسب كه ايامي همة ه تشريفي اضافة همين سبب به و

آنÇها و بوده ل االو ربيع دوازدهم روز در سنت اهل عموم عقيدة به رسول(ص) حضرت رحلت Âمث (2
بيست هم را, حضرت آن رحلت شيعه علماي اجلة ولي ميدانند/ روز همين نيز را حضرت آن ميالد روز
هم خويش عاليقدر اجداد مانند بزرگوارم پدر رو ازين كردهاند/ ذ كر ل االو ربيع 12 هم و صفر هشت و
برگزار بزرگوار آن رحلت نام به سوگواري مجلس را صفر هشت و بيست هم و ل االو ربيع دوازدهم روز
پÇيامبر تÇولد اثÇر بÇر كÇه دليل اين به ميدانستند, رحلت از مهمتر را ايشان تولد Áاصو ولي ميفرمودند/
جÇزير¸العÇرب HخصوصÇم جهان سراسر در مادي و روحي عظيم انقالب و شده ظاهر اسالم ا كرم(ص)
بلكه و نرفته بين از حضرت آن حقيقت و ماست ميان در وقرآن اسالم ايشان, رحلت از پس ولي شد ايجاد

/(34 ص پا@كستان, و افغانستان است(@گردش ساري حضرت آن جانشينان در
سÇبق ايÇن نÇميرد تو بميري حق گر الطاف داد وعده را مصطفي

جشÇن, مجلس شروع از قبل قربان و فطر اعياد در ميدادند/2 تشكيل تذكر مجلس لذا
غدير عيد مثل مذهبي اعياد ميكردند/ اقتدا جماعت ة مÄا آقايان از يكي به را عيد نماز
خÇودشان و شود تشكيل باشكوهي جشن مجلس ميدادند دستور نيز را شعبان نيمة يا

ميفرمودند/ ايام آن مناسبت به مختصري سخنراني
كه ميكردند دعوت وعاظ آقايان از تن چند يا يك از Hحتم نيز عزاداري مراسم در
قاÄل زيادي اهميت رمضان و م محر سوگواري ايام براي Hخصوص بشود/ مصيبتي ذ كر
رمÇضان يك و بيست شب و عاشورا سحر در داشتند حضور بيدخت در ا گر و بودند
ه حسيني در بعدازظهرها ميكردند سعي رمضان مبارك ماه در ميرفتند/ منبر به Hشخص
قرآن جز¾ سي حضورشان در ماه اين طي در بزرگوارم اجداد سنت بنابر و شوند حاضر
در هم قدر شبهاي در ميفرمودند/ تفسير را آياتي تناسب به خودشان و ميشد ختم

ميگذاشتند/ سر به وقرآن ميكردند شركت احيا و روضهخواني مراسم
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تشÇريف كÇه جا هر را محرم ماه ل او دهة در هدا¾ سيدالش حضرت عزاداري مراسم

امÇيرسليماني حسÇينية (1358 آذر قÇمري(9 1400 سÇال عÇاشوراي شب در شÇد گÇفته ÂبÇق چÇنانكه (1
تÇÇÇÇÇÇÇÇهران

كه شد حريقشديدي دچار حسيني خيمههاي همچون شب نيمه حدود در عزاداري خاتمةمجلس از پس
بÇزرگوارم پÇدر كÇه هÇنگام آن در گرديد/ آن به مربوط تجهيزات و وسايل و ساختمان رفتن بين از باعث
Ñ

Ø

دستور بسيار, ف تأس اظهار و فاجعه اين از اطالع از پس ميبردند سر به كشور از خارج در معالجه براي
فرمودند: حال عين در يابد/ ادامه آن به وصل منزل در و نشود تعطيل وجه هيچ به عزاداري مراسم كه دادند
آمÇÇÇÇÇÇÇÇاده را حسÇÇÇÇÇÇÇÇينيه زمÇÇÇÇÇÇÇÇين فÇÇÇÇÇÇÇÇردا هÇÇÇÇÇÇÇÇمين <از
را آن بفروشم, را خود مسكوني منزل باشد قرار ا گر نشد, فراهم مالي امكانات ا گر و كنيد بنا تجديد براي

شود/> مساعدت آن مخارج در تا فروخت خواهم

در روز هر Hشخص ايام اين در نمينمودند/1 ترك و كرده برگزار تمام شكوه با داشتند
گÇريه زاÇÄدالوصÇفي حÇال انÇقالب بÇا نموده, شركت زني سينه و روضهخواني مراسم
خامس حضرت عزاداري مراسم و سوگواري مجالس ايشان زمان در چون و ميكردند/
علي بن حسين س مقد مقام شأن در كه بود شده زاÄدي حشوو اقوال ذ كر به مبتال عبا آل
نادرست افعال و اقوال و اوهام پردة پس در بهتدريج يگانه فاجعة آن اسرار و نبود (ع)
عاشورا فاجعة گزارش در كه ميدادند تدكر واعظان و ذ كار آقايان به Âقب ميشد, محو
گردد/ وي اصحاب و (ع) حسين فدا كاري حقيقت تذكر موجب كه شود ذ كر نكاتي
واعÇظان آقÇايان بÇراي محرم ل او دهة براي بزرگوارشان پدر كه برنامهاي جهت بدين

مينمودند/ خاطرنشان Hغالب بودند, نوشته

تذكر و وعظ مجالس اصالح

هÔدي ة مÄا مصاÄب ذ كر و سوگواري مجالس به كه وافري عالقة وجود با حضرتش
ميشد مشاهده مجالس اين در گاه كه نابساماني وضع از Áاصو داشتند, الم) الس (عليهم
آن س قدÇم سÇاحت درخÇور ميگرديد برگزار ايام آن در كه نحوي به و ميبردند رنج
عدم مولود وضع اين ايشان نظر به ميديدند/ دور بسيار حقيقت از و ندانسته بزرگواران
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حقيقت تجلي كتاب آخر فصول در فرمودند/ مرقوم باره اين در دي متعد نوشتههاي و مقاالت ايشان (1
و مجالس اصالح و خطابه و وعظ اهميت نيز (370 تا 343 صفحات چهارم, كربال(چاپ فاجعة اسرار در

ميسازند/ خاطرنشان را منابر

است/1 مذكور مجالس مستمع و باني ناطق, صحيح وظيفة انجام
را ه وجÇت و سكÇوت مÇثل ظÇاهري آداب و بÇاشد مجلس شأن ه متوج بايد مستمع
و معرفت روي از كه گريهاي زيرا است, مطلوب Hذات گريه كه نكند گمان و كند رعايت
ظÇاهري مغلوبيت كه باشد ملتفت بايد او نيست/ مطلوب نباشد, تنبه و توبه حال بروز
ة يÇروح تÇا است, ايشÇان فدا كÇاري و تامه غالبيت واقع در الم) الس (عليهم هÔدي× ة مÄا
و صدق روي از بايد نيز باني گردد/ ظاهر وي در دين راه در خودگذشتگي از و شجاعت
يا شهرت تحصيل براي نه كند, مبادرت مجالس اين ساختن منعقد به الهي رضاي جلب
Áاصو ميفرمودند: و داشتند خاصي نظرات ايشان واعظ, درمورد اما عوام/ نظر جلب
صÇالحيت واجÇد كÇه كساني مصيبت, ذ كر مجلس تشكيل و تبليغ و وعظ امر در بايد
و امÇام(ع) و پÇيامبر مÇخصوص كÇه است بزرگي مقام منبر زيرا نروند, منبر به نيستند
ميروندو باال او منبر بر ميمونهايي كه رسول حضرت خواب و است/ ايشان نمايندگان
كه است كس هر شامل و ندارد اميه بني به اختصاص حقيقت در شده, تعبير اميه بني به
جانب از را تبليغ و وعظ امر بر نظارت لذا كند/ رفتار مذهبي و اسالمي دستور برخالف
بÇراي شÇعبهاي كÇه مÇيكردند تÇوصيه حÇتي و ميدانسÇتند الزم تقليد مراجع حضرات
مالي لحاظ از كه ب مهذ و شايسته اشخاص تا شود تأسيس خطابه و وعظ علوم تحصيل

آيد/ بيرون آشفتگي از خطير امر اين و ورزند اشتغال كار اين به شوند, تأمين نيز
كه داشتند حضور مجلسي در ا گر ميگذاشتند, منبر به كه احترامي همين سبب به
به پشت جا كمبود سبب به و Hفاقات كسي حاضرين از بودو منبر در آقايانوعاظ از يكي
منبر به رو سمت به را خود نشستن وضعيت وي كه ميدادند دستور Gفور ميكرد, منبر
نسبت است/ ايشان اوصياي و اهللا(ص) رسول مقام منبر كه ميشدند متذكر و دهد تغيير
كه شود توصيه ايشان به بايد ميفرمودند هم مصيبت مجالس ذ كار و وعاظ آقايان به
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بÇهخوبي را Çالم) الس (عÇليهم Çدي Ôه ة مÇÄا اخÇبار و احÇوال Hخصوص اسالم صدر تاريخ
اطمينان و وثوق مورد را آنچه فقط داده, تشخيص سقيم از را صحيح اخبار تا فرا گيرند
كنند/ اجتناب است, توهين موجب نيستو معلوم كه امور بعضي ذ كر از بگويندو است
و عصمت خاندان مجلالت رÅوس بودن مكشوف قضية يا ساربان قضية شرح از Âمث
قطع طور به ذ كرشان و ميرسد نظر به بعيد بسيار آنها صحت كه بيگانگان نزد طهارت
حÇضرت مÇدح از يا كنند/ اجتناب است, عصمت مقام به نسبت ادب خالف و توهين
ديÇن بزرگان براي كه ابرو و چشم و صورت مانند ظاهري زيبايي به زهرا(س) فاطمه
ندهند قرار ذم و مدح مورد را اشخاص خود نيز منابر در كنند/ خودداري است, نا گوار
گÇردد, مسلمين ميان اختالف بروز موجب كه مطالبي شرح و فردي بغض و حب واز

دانند/ اشخاص اعمال و عقاÄد را مال ك بلكه كنند پرهيز

فقري مجالس و منابر در سخنراني

شبهÇاي كه داشتند معمول ثراه) (طاب صالحعليشاه آقاي جناب فقير امجد جد
و اخÇالق و احكÇام در بÇياناتي و برده تشريف منبر به عاشورا سحرهاي و رمضان 21
موانع, وجود واسطة به كه بود سالي چند ولي ميكردند, اظهار بزرگان تاريخ و عرفان
بÇه بÇازگشتند, بÇيدخت به والد حضرت كه هنگامي لذا بودند/ فرموده ترك را امر اين
بروند منبر به موعد دو آن در حضرتش شده, مرتفع موانع چون كه دادند دستور ايشان
حضور در Hخصوص و داشتند كه ذاتياي حياي و حجب با ايشان ولي كنند/ سخنراني و
و عÇلمي كامل استحقاق وجود با ميگرديد, مشهود Âكام صفت اين بزرگوارشان والد
از قÇبل روز سÇه دو ايÇنكه تÇا مÇيرفتند, طفره عمل اين انجام از زماني ت مد خطابي,
كار اين كه ميكنند امر ايشان به صالحعليشاه آقاي حضرت قمري 13ì2 سال عاشوراي

ميدهند/ نيز را كار اين انجام در توفيق وعدة خودشان و دهند انجام را
رفته منبر به بيدخت حسينية در سال آن عاشوراي سحر در عزيزم پدر قرار بدين
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ر ذكÇت فرامÇيدهند گوش شهود و حضور با كه كساني يا صاحبدالن براي امر اين در /37 آية ق, سورة (1
است/

شÇرح و تÇفسير را 1 ÕهيدÇ ش وÇ Ôه و معÇ السَّ ي ق Öل ا Öوا Õقلب Ôهل كان Öن م ل كÖري× ذل لك ذ× في نَّ ا شريفة: آية
نيز Gبعد گرفت/ قرار صالحعليشاه آقاي حضرت كامل رضايت و پسند مورد كه نمودند
داشتند, تشريف بيدخت در كه بار هر Hمرتب عاشورا سحرهاي رمضانو 21 درشبهاي
بزرگوارشان والد جانب از د مجد دستور منتظر بار هر ه البت ميدادند, ادامه را رويه اين

ميشدند/
تألمات اثر بر ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت از پس فانه متأس ولي
مÇنبر نÇه و مÇيدادنÇد درسي نه و ميفرمودند سخني فقري مجالس در نه تها مد زياد
روحي تألمات و تأثر نهايت در فقرا و فاميل بزرگان اصرار حسب بر اينكه تا ميرفتند,
افتتاح با مقارن وقفه, نيم و سال دو از پس (13ê7 (21آذر قمري 1388 رمضان 21 در
روحي شديد انقالب حالت در و برده تشريف منبر به بيدخت ة حسيني جديد ساختمان
نÇاله و گÇريه از نميتوانستند تي مد تا كه طوري به كردند, سخنراني ار حض و خودشان
ها اي يا شريفة: آية منبر آن در بود/ شده تازه بزرگوارشان پدر فراق داغ و كنند خودداري

و كرده ياري را شما نيز خدا كنيد, ياري را خدا ا گر آوردهايد, ايمان كه كساني اي /7 آية محمد, سورة (2
ميكند/ استوار را شما قدمهاي

اين خودشان فرمودة به كه نمودند تفسير را كÔم2 قدام ا Öتب ث Ôي و ÖمÔرك Ôص Öن ي اهللا روا Ôص Öن ت Öن ا نÔوا آم ذين ال

هفده/ ص سخنراني, ده (3

سا كن بيدخت در كه موقعي تا سخنرانيها اين بود/ ايشان سخنراني3 چهلمين سخنراني

شÇده ذ كÇر ايشان سخنرانيهاي و علمي آثار بخش در فرمودهاند, شرح منابر در كه آياتي از فهرستي (4
است/

يافت/4 ادامه بودند,
آياتي شرح و تفسير سپس و خطبه ايراد ابتدا منبري سخنرانيهاي در ايشان روش
نÇظر در را اصلي مصيبت يك مجلس هر در كه بود مربوطه مراثي ذ كر و مجيد قرآن از

هيجده/ ص سخنراني, ده (5

و گÇرم آنÇچنان منابر اين ميدادند/5 قرار آن مقدمة و توضيح عنوان به را بقيه  گرفته,
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و دوستان و فقرا از شهر اهالي از كثيري گروه ميشد باعث كه بود پرمحتوي و پرشور
منابر از فيض درك و يابند حضور بيدخت در سلطاني مزار در فيض كسب براي غيره
عÇاشورا وقايع ذ كر در Hخصوص حالي انقالب آنچنان دچار ايشان خود و كنند/ ايشان
حالتي با و ميكردند پرتاب پايين به برداشته, سر از را عمامه ناالن و گريان كه ميشدند
دوبار يكي و مينشستند/ مردم بقية رديف در و ميآمدند پاÄين منبر از ناپذير وصف
جواني عنفوان از كه قلبياي عارضة كه بود ي حد به ايشان حال انقالب كه بودم شاهد
هÇنگام به بودند د مقي كه حاضرين و گرديد مباركشان وجود عارض بودند, مبتال بدان
كÇه بÇودند فرمايشاتشان مدهوش آنچنان كنند, قيام احترامشان به حضرتش برخاستن

نشدند/ معظمله بيماري و آمدن پاÄين منبر از ه متوج
ه الحيÇص رسالة شرح به بزرگوارشان والد همانند هم جمعه شبهاي بعد به آن از و
و پÇرداخÇته فقري مجالس در گنابادي نورعليشاه آقاي حضرت فقير امجد جد تأليف
مÇيفرمودند/ شرح را عاد¸ الس بيان شريف تفسير بيدخت متبر ك صحن در هم عصرها
كÇه اواخÇر همين تا آوردند تشريف تهران به ساله چندين سكونت براي كه هم وقتي
شبهاي بيدخت, در اقامت ايام همانند بود, مجالس در داÄم حضور از مانع  كسالتشان
در نÇيز جÇلسه چÇندين تÇهران در حتي و ميفرمودند بيان را ه صالحي رسالة شرح جمعه

دادند/ شرح نيز را عاد¸ الس بيان تفسير دوشنبه شبهاي فقري مجالس
ه صالحي شريفة رسالة شرح در Hخصوص فقري مجالس در مطلب بيان در حضرتش
اطÇوار و شÇريعت اسÇرار عÇمدة آن در كÇه است عرفاني كتب جامعترين از يكي  كه
و سÇاده زبÇاني به شده, بيان اختصار به و اشاره و رمز زبان به حقيقت انوار و طريقت
را عÇرفاني غوامض چنان تاريخي و ديني داستانهاي و ع متنو تمثيلهاي از بااستفاده
دÇح در عÇامي و عالم از كس هر و ميشد تفهيم Âكام حاضران براي كه ميدادند شرح

ميبرد/ بهره خود ايمان و علم مرتبة

ديني تربيت و تعليم
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ايÇنكه بÇراي مÇيفرمودند و بÇودند قÇاÄل ي خاص اهميت اطفال ديني تربيت براي
هجري شناسنامههاتاريخ بايددر شوند, آ گاه خود بلوغشرعي موقع از  كودكاندرآينده
كÇه بÇودند خواسÇته نامهاي طي وقت حكومتي مسÆولين از لذا شود/ نوشته نيز قمري
دانشآمÇوزان و نÇوآموزان در آن تقويت و ايمان ايجاد <براي نيز تحصيلي دردوران
دقيق طور به ه شرعي اعمال و اسالم سة مقد ديانت اعتقادي اصول كه شود داده دستور
كÇه شÇود ن عيÇم ضÇريب آن بÇراي نÇيز امÇتحانات در و شÇÇود تÇÇدريس مÇÇدارس در

/ 588 Ç7 ص <مكاتيب>, بخش كتابحاضر, (1

شوند/>1 عالقهمند بدان بيشتر دانشآموزان
ترجمة المقدور ي حت و قراÄتقرآن و اسالمي احكام درست يادگيري منظور بدين
بÇراي مÇيفرمودند/ تأ كÇيد دانشآمÇوزان بÇراي را عÇربي زبان مات مقد دانستن و آن
را وي جÇايزه دادن بÇا ميشد, قرآن از بخشي حفظ به موفق كسي ا گر كودكان ترغيب
مÇطالب HصوصÇخ دروس, تدريس نحوة درخصوص نيز در گناباد ميكردند/ تشويق
مÇراقÇبت و نÇموده سÇركشي مدارس در Hمرتب آموزان, دانش فرا گيري و قرآن و ديني

را روز آن مÇدارس اسÇالمي" تبليغات "انجمن پاسخ در 1329 ارديبهشت 20 خة مور نامهاي در ايشان (2
بÇه تعليماحكاماسالمي به نسبت ما امروز <مدارس ميفرمايند: نكوهيده, اسالمي احكام تعليم به نسبت
و سطحي و خيليمختصر ميشود داده باب درين كه هم دروسي و نميكنند كامل عالقة ابراز دانشجويان
بÇلكه مÇملكت ايÇن دانشÇجويان و هسÇتند/ آنÇها حÇفظ درصÇدد وفÇقط نÇيستند ر دبÇت و بÇهفهميدن مقيد
ازمزاياي سبببيخبري اينخود و بياطالعميباشند خود ةديني مهم ازاحكام Hغالب ما فارغالتحصيلهاي

ميگردد/> جبرانناپذير خرابيهاي به منجر باالخره و ميشود ديانت به نسبت بيعالقگي و احكام

بÇه ايشان ساختن د مقي و فرزندان ديني تربيت به ه توج با نيز را والدين ميفرمودند/2
بسيار دقت فرزندان ديني تربيت در نيز خود و ميساختند راغب اسالم شريعت اعمال
اطفال ديني تربيت به ه توج دليل به را قدما نميدانستند/ جايز را غفلت هيچگونه  كردهو
در داشتند, ديانت و اسالم به كه زيادي عالقة به نظر سابق <مردم ميفرمودند: و ستوده
تكليف سن به رسيدن از پيش و داشته زيادي كوشش Hغالب خود كودكان ديني تربيت
آن استحباب كه تمرين براي ديني اعمال ديگر و روزه گرفتن و نماز خواندن به را آنها
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ترك و نموده مواظبت عادت اثر بر بلوغ هنگام كه ميكردند وادار رسيده اخبار در نيز

/17 ص عرفان, و علم نابغة (1

لذا و پنداشته ن تمد مقتضيات مغاير را تدين حاضر عصر در كه را كساني ولي نكنند/>1
و نÇموده سÇرزنش مÇيكردند, اهÇمال جوانÇان ديني تربيت در و بودند بياعتنا آن به
اخÇالقي و شÇرعي تكÇاليف بÇه اعتنا كه خارج در تحصيل به شاغل جوانان به خطاب
ن مدÇت و نÇام داخله در يا ميباشند خارجه در كه ايراني <جوانان ميفرمودند: نداشتند,
جامعه و كشور براي آينده در كه ميباشند تحصيل مشغول و ميشنوند را اروپا ممالك
گذاشته نيز اخالقي اصول روي پا ديانت و شرع قيود از آزادي براي Hغالب كنند, خدمت
در مÇيشوند/ بÇياعÇتنا بÇدان است ن مدÇت مÇخالف قÇيودات ايÇن امروز آنكه نام به و
مÇورد ÂÇاص بÇاشند نÇداشÇته ديني مباني و اخالقي اصول به د تقي كه كساني صورتيكه
نفوس و اموال و اعراض حفظ به موظف را خود Hاخالق كسي ا گر Âمث نيستند, اعتماد
كÇه كسÇي يÇا بÇاشد? امÇانت حفظ در اطمينان مورد ميتواند وسيله چه به نداند بشري
آنها حق حقاق ا و قضاوت در چگونه نداند موظف مردم حقوق حفظ به را خود Hوجدان

/ 50 ص ژنو, به گناباد از (2

بود?>2 خواهد اعتماد محل
كه دستوراتي يا و خارج مقيم مسلمان ايرانيان به ايشان نامههاي پاسخ مورد اين در
مÇيكردند, ديÇني دسÇتورات انجام به موظف را آنها و ميدادند خارج عازم جوانان به

است/ اهميت حاÄز
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آرا¾ عقايدو





اتحاد به دعوت
رسÇول حÇضرت و آنÇهاست جÇميع جÇامع و گÇذشته اديÇان همة ناسخ اسالم دين
رشتةواليت كه زماني تا خود دورة در ديگر ة حق اديان اما هستند/ انبيا خاتم ا كرم(ص)
صراط مينمود, مطابقمقتضياتزمان احكامشان و بودهاند آن مجالي جاريو آنها در
نÇبوده آنها ميان فرق حق به دعوت جهت از لذا و ميشدند محسوب نيز الهي مستقيم

خاص امتيازات كدام هر و بوده اساس و محور ي خاص امر آنها از يك هر در ولي است/
دين بنيان چنانكه است, گشته متفاوت اهللا الي سلوك نحوة آن مطابق كه داشته را خود
همه نيز دين اين دستورات و ميگردد باز آن به چيز همه و است توحيد بر اسالم مبين
و اجتماعي و خانوادگي فردي, از اعم ظاهري مختلفة مراتب در وحدت حفظ به دعوت
سلوك اصلي طريق محبت (ع) مسيح دين در ولي است; معنوي باطنيو مرتبة همچنين
شÇد, گÇفته ÂبÇق چÇنانكه نÇيز دين اين احكام است/ آن بر مبتني امور ساير و ميباشد

بزرگان چنانكه است/ شده داده دستور خدا خلق و خدا به عشق عرفا, ميان Hخصوص نيز اسالم دين در (1
ايÇن از شÇده, رعÇايت نÇيز مÇراتب حÇفظ جÇامعيت, جÇهت بÇه ولي , الحب الا ÔنÇي الد Çل ه فرمودهاند: شيعه
مÇراتب يÇعني (134 آيÇة (سÇورةآلعمران, حسنين Ôالم ب حÔي Ôواهللا اسالن ن ع افين الع× و الغيظ والكاظمين روميفرمايد:
مÇخصوص مÇرتبة كÇه احسÇان مÇرتبة بÇه تا گرديده ملحوظ نيز مردم بر عفو و خشم فروخوردن مختلفة
Ñ

معجزة اسالم در اينكه يا خداست/1 خلق و خدا به عشق به منحصر اصول در و طريقتي
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Ø

گÇرفتن نÇظر در بÇدون و Hمستقيم جذبه حال غلبة دليل به عيسي(ع) حضرت ولي برسيم, است خواص
است/ كرده امر عالي مقام اين به فقط احوال تفاوت

مسÇيح ديÇن در ولي است, مجيد يعنيقرآن اهللا كالم صورت به اهللا كلم¹ ظهور و اصلي

پÇيروان ولي مÇيخوانÇند مسÇيحي ايشÇان نÇام بÇه را مسÇيح(ع) حضرت دين پيروان اساس همين بر (1
خÇود سÇيرة و شÇخصيت محور بر همه نيز مسيحي تمدن و هنر گويند/ مسلمان را محمد(ص) حضرت
حÇضرت خÇود نگاري شمايل مسيحيت در ديني هنر مهمترين Âمث و گشته متمركز مسيح(ع) حضرت
رسول حضرت وقتي مسيحيت, در نگاري شمايل س تقد جهت به شايد و ميباشد كليساها زينت كه است
كنند, بودپا ك شده كشيده سقف روي كه را صورتهايي همة تا دادند دستور مكه فتح روز در ا كرم(ص)
ولي /(111 تا 104 ص مكه, عبداهللا,اخبار دبن محم ازرقي, كردند/( مستثني را عيسي(ع) حضرت شمايل
كÇه است مÇجيد اهللا كÇالم خطاطي اسالم دين در اصلي هنر لذا و است قرآن اسالمي, تمدن و هنر محور
كالمي بحثهاي متناظر نيز اسالم در قرآن قدم و حدوث دربارة كالمي بحثهاي ميباشد/ مساجد زينت

ميباشد/ مسيح(ع) عيسي شخص قدم و حدوث خصوص در مسيحي متكلمين ميان

تÇوحيد بÇه اسÇالم دعÇوت مÇيباشد/1 ديÇن آن مÇعجزة و كÇلم¹اهللا (ع) عيسي شخص
و آن بÇه شهادت و ميباشد اسالم ركن كه است اهللا الا الاله طيبة كلمة فحواي درحقيقت

چÇهارم, (چÇاپ كÇربال فÇاجعة اسÇرار در حÇقيقت تÇجلي كÇتاب درابتداي عليشاه رضا آقاي حضرت (2
در كه كردهاند اسالم دين فروع و اصول در آن سريان و وحدت دربارة لي مفص بحث تا32) 15 صفحات

شد/ استفاده آن از قسمت اين

چÇون و مÇيگردد/2 مسÇلمين اسÇالم موجب د(ص) محم حضرت رسالت به همچنين
دارد سريان مراتب جميع در او وحدت است, وجود اصل و هستي حقيقت تعالي حق
مستلزم توحيد به اعتقاد حفظ ميشود/ تعبير وجود وحدت به ازآن عرفا اصطالح در  كه
و واتصال وحدت كه ميكند اقتضا حق <توحيد و است مادون مراتب در وحدت حفظ
رعÇايت و مÇلي و سÇياسي امÇور حفظ و صوري مراتب در هم مراتب, جميع در اتحاد
سوي به سلوك مراتب از عبارت كه روحي كماالت و معنوي درجات در هم و قوانين,

/17 ص همان, (3

باشد/>3 ملحوظ و منظور است, حق حضرت
مÇنظور اديÇان سÇاير از بÇيشتر آن در وحÇدت جنبة كه هم اسالم دين شريعت در
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هم نماز در Âمث است/ ملحوظ Hباطن و Gظاهر آن به وصول و توحيد جنبة حفظ اسالمي احكام همة در (1
جÇماعت نÇماز اصÇلي مقصود كه مسلمين اتحاد و اتفاق هم و است نظر مورد واحد مبدأ به باطني ه توج

است/

آنچه براي لذا گرفتهاند,1 منشأ الهي توحيد درخت ريشة از نيز ديني احكام  گرديده,
معين عقاب ميباشد, جهت آن مخالف كه چيزهايي براي و ثواب است, اتحاد ل مكم
سÇاير و الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا ايشان از پس و اسالم پيامبر قرار بدين است/ شده
توحيد به اعتقاد حافظ را كتاب اهل ميان بلكه و مسلمين ميان اتحاد حفظ دين بزرگان
(عÇليهم اطÇهار ة مÇÄا و د(ص) حمÇم حضرت ميكوشيدند/ آن حفظ در و دانسته الهي
ل Öه ا يا ل Ôق شريفة آية موجب به را آنها و داشتند ارتباط نصاري و يهود بزرگان با الم) الس

پÇيروي شÇماست و مÇا پÇذيرفتة كه كلمهاي آن از بياييد كتاب, اهل اي بگو: / 64 آية عمران, آل سورة (2
نسازيم/ او راشريك چيز هيچ و نپرستيم را خداي جز آنكه  كنيم:

كلمة در حاد ات به دعوت 2,HÃشي به ك شرÔن ال و اهللا اال بÔد Öع ن الا ÖمÔك ن Öي ب و بيÖننا ¾وا س ¹ م ل ك لي× ا ا Öعالو ت تاب الك

مÇا ين الد ن م كÔم ل رع ش شريفة اساس بر و ميكردند واحد خداي پرستش و توحيد واحدة

را ديÇن كÇه بود/// كرده وصيت نوح به كه گونه همان كرد, مقرر آييني شما براي /13 آية , شوري× سورة (3
نشويد/ پرا كنده آن در و داريد بهپاي

ميفرمودند/ تفرقه از نهي فيه,3 قوا رف ت الت و ين الد قيموا ا ان ///HوحÔن ه ب ي× ص و
ديÇني وظÇايف از كÇه را امÇري مÇهمترين حقايق, همين به ه توج با بزرگوارم پدر
ق تحق راه در Âفع و Áقو خويشتن و ميدانستند اخير قرون در Hخصوص اسالم بزرگان
مراتب درتمام اتحاد به دعوت نداشتند, دريغ فدا كاريي هيچ از ميكوشيدندو بسيار آن
در و مخالفان مقابل در اسالم سابق رونق احياي و ترويج براي مسلمين ميان اتحاد بود:

جهان/ بر حا كم الحاد و كفر با مقابله براي الهي اديان پيروان ميان اتحاد ديگر مرتبة

الهي اديان اتحاد

موجب به كه نصاري× با مسلمين اتحاد Hخصوص الهي اديان ميان اتحاد خصوص در
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كÇه مÇييابي را كسÇاني آوردهانÇد, ايÇمان كÇه آنÇان بÇه نسÇبت كسان مهربانترين / 82 آية ماÄده, سورة (1
هستيم/ نصراني ما ميگويند

ايمان اهل به اديان ساير از ,1 صاري× ن نا ا قالوا ذين ال نوا آم ذين لل ¸ د و م م Ôه ب رÖأق نَّ د جت ل و شريفة آيه
فسÇاد كÇه مÇا هياهوي از پر محيط و پرآشوب دنياي در كه بودند معتقد نزديكترند,
از نÇجات راه يگÇانه بÇربسته, رخت جÇامعهها از سداد و صالح و كرده غلبه جا درهمه
به زدن دست جهان, در آرامش و صلح پيدايش عمومي صالح راه تنها بلكه سختيها

است/ غيبي مبدأ به واعتقاد ايمان و دين
جÇانب از HصوصÇخ جهان ا كناف در امروزه كه سياسي حلهاي راه ايشان نظر به
بين مسب واقع در آنها عيان مد خود Hغالب و ميشود پيشنهاد بحران اين رفع براي غربيان
را بحران بلكه و نيست گشا راه وجه هيچ به هستند, زمان آخر مالحم و فتنهها اين بروز
و الهÇي مÇحكم ريسمان به زدن چنگ غفلت, زدودن حل راه يگانه ميكند/ غامضتر
كه است الهي اديان بزرگان تكليف اوضاعي چنين در رو است/ازين غيبي مبدأ به ايمان
راه در قÇدم داشÇته, ه الهي وجهة به نظر پوشيده, چشم ظاهري اختالفات و بات تعص از
از كÇفر تاريك ابرهاي و گردد زنده دلها در ايمان روحية بلكه تا نهند پيروان اتحاد

بÇود, مشÇخص آنÇها حÇدود و داشÇتند را خÇويش معنوي حيات يك هر عالم حقة اديان كه گذشته در (2
واليت و اسالم دين ظهور از پس چه ا گر آنها بودند/ خويش خاص ديني تمدن و فرهنگ داراي هركدام
خÇود قوم اخالق و معنويت حافظ ي حد تا تقدير هر به ولي نبودهاند, مستقيم صراط ديگر محمد(ص)
جÇز و نÇداشت مÇورديت و ويژه اهميت چنين جديد عصر مثل هم اديان اتحاد مسألة سبب بدين بودند/
ولي بÇود/ نشÇده مÇطرح امر اين گوركاني شاهان دورة در هندو دين و اسالم ارتباط مثل معدودي موارد
خود به غربي واحدة صورت همه و شده شكسته مختلف تمدنهاي و فرهنگها ثغور و حدود كه امروز
ضÇروري و واجب بسÇيار اديÇان اتحاد به دعوت است, آنحا كم بر عمومي بيديني و فساد كه  گرفتهاند

مينمايد/

نيست ترديدي البته شود/2 تابنا ك حقيقت خورشيد و روند كنار ايمان آسمان مقابل
ديÇن حÇقيقت مÇرتبة در فقط است, توحيد واحدة كلمة به دعوت همان كه اتحاد اين
است, اسÇاسي اديان ميان اختالف كه طريقت و شريعت مراتب در و ميگردد ممكن

ميباشد/ محال چيزي چنين
بÇا ارتباط امر در Á او داشتند, زمانه احوال و اوضاع به كه هي توج با بزرگوارم پدر
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در و فرموده تأ كيد نكته اين بر الهي اديان ساير بزرگان با مالقات Hثاني و اسالم بزرگان

بÇراي كه پاريس از مراجعت از پس (1349 (ارديبهشت 1395 صفر ماه در رضاعليشاه آقاي حضرت (1
پÇاپ خÇارجÇة وزيÇر اطالع به را ورودشان ايران فرهنگي نمايندة و شدند وارد رم به بودند, رفته معالجه
تعيين مالقات براي وقتي و كردند تمايل اظهار نيز معظمله كرد, مالقات به اشتياق اظهار نيز وي رسانيد/
با اينكه از نيز ايشان و نموده خرسندي ابراز و محبت اظهار خيلي مالقات اين در پاپ خارجة وزير شد/
كه كرد اظهار وي سپس نمودند/ مسرت اظهار ميكردند, مالقات مسيحي روحانيت پيشوايان از نفر يك
فÇرمودند: نÇيز مÇعظمله بÇودند/ مالقات شاÄق البته ميبودند, اينجا در ا گر و هستند سيسيل در Âفع پاپ
سه تا و نمايم ابالغ ايشان به را آسماني پيام يك و كنم مالقات ايشان از كه بودم مايل خيلي هم من Hفاقات>
وقت تعيين صورت در و برسانيد ايشان عرض به كردند مراجعت ا گر هستم, رم در من ديگر روز چهار
ايشÇان است? آسÇماني پÇيام چÇه اين كه داشت اظهار ب تعج با وي شود/> حاصل مالقات تا دهيد اطالع
را پيام اين لذا شود, حاصل مالقات كه كنند مراجعت روز چند درين پاپ آيا نيست معلوم <چون فرمودند:
عبداهللا(ص) دبن محم ما بزرگوار پيغمبر توسط كه آسماني است پيامي اين ميرسانم/ ايشان به شما توسط
و خوانده آخر تا را آيه ايشان الكتاب///>/ اهل يا قل ميفرمايد: نموده, وحي بزرگوار آن به خداوند و رسيده
هسÇتيد انÇجيل س قدÇم كÇتاب بÇه معتقد كه شما از پيام اين طبق <پيغمبرما(ص) فرمودند: مطلب دنبالة در
عÇبادت كه هستيم معتقد بدان دو هر و ميباشد ما بين االشترا ك به ما را آنچه بياييد كه ميفرمايد دعوت
تأييد نيز وي كنيم/> عمل بدان و بگيريم است افراد يت حر حفظ و مساوات و عدل رعايت و يكتا خداوند
جوانان و شده سرازير خداوند انكار و والحاد بيديني كن بنيان سيل <امروز فرمودند: ايشان سپس نمود/
و اخالق فساد و خداوند انكار و كفر روز به روز ميبينيم كه طوري به ميدهد, فريب و ميكند گمراه را ما
ديÇانت روحÇانيين و بÇزرگان بÇا شÇما بÇزرگان و بياييد ميشود, زيادتر اخالقي و ديني مبادي از انحراف
دين بگيريد/ را فساد و ظلم و بيديني و الحاد جلوي نموده درينباره فكري بنشينيدو هم با اسالم سة مقد
و كرده ريزي پايه و داده نشان را ديني و اخالقي مبناي اين از قبل سال چهارصد و هزار در اسالم س مقد
در ميزنيد, دم آن از المللي بين سازمانهاي در و ميخواهيد خود سياسي و ديني جلسات در شما آنچه
خدمت جوامع صالح و توحيد و خداشناسي به ميخواهيد Hواقع ا گر هم حال و شده داده دستور اسالم
غيرمغرض روحانيت بزرگان بلكه و اسالم و شما بين توافق نوع يك و بنديد كار به را دستور اين  كنيد,
وزيÇر كنيد/> پيدا بيديني و كفر شيوع از جلوگيري براي راهي و كنيد نظر تبادل و شود حاصل نيز يهود
ميرسانم/ پاپ حضرت عرض به را شما مطلب عين من گفت: و پسنديده را حضرتش نظرية پاپ خارجة
بÇراي شÇما مÇيان در كÇه را اغÇراضÇي بكÇوشيد ابÇتدا هستيد موافق شما Hواقع <ا گر فرمودند: ايشان آنگاه
بÇزرگان از يكÇي بÇودم پاريس در من كه اوقات همين در جمله از كنيد/ رفع است موجود تفرقهانداختن
است اين امر اين الزمة و بود كرده توهين و نموده مابدگويي پيغمبر از خود نطق در كشيشها و مسيحيت
از يكي در نيز و بگويند, بد هم كشيش آن از و گفته پاسخ هم آنها و بيايد هيجان به مسلمين احساسات  كه
بÇزرگان و اسÇالم بÇه توهينهايي و شده بدگويي اسالم از نويسندگان از يكي قلم به پاريس روزنامههاي
خود و بگويند جواب و كنند رد نيز اسالمي روزنامههاي كه ميشود سبب نيز اين و بود آورده وارد اسالم
Ñ

كشورهاي در هم وقتي شدهاند/1 معني اين متذكر Gكرار نيز خويش مختلف نوشتههاي
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Ø

كشÇيشهاي بÇه شÇود كÇمتر اخÇتالفات كÇه ميخواهيد ا گر و ميشود اختالفات تشديد باعث امر همين
هم ما تا كنند ترك را ما بزرگان و اسالم به نسبت بدگويي كه دهيد دستور روزنامهها به همچنين و خودتان
را ايشان فرمايش وي ميشود/> تفاهم حسن ايجاد براي اول قدم قسمت اين كه نشويم جواب به مجبور
صفحات بشر, حقوق جهاني اعالمية به مذهبي برساند(نظر پاپ عرض به را موضوع كه يادداشتكرده و پسنديده

/(33 تا 30

آنجا به اديان بين اتحاد روحية اشاعة براي ميرفتند كليسا مثل ديني اما كن به خارجي

ايÇن در مسÇلمان كÇه است تحبÇمس و گرديده منظور احتراماتي نصاري و يهود معابد براي اسالم در (1
بخواند/ نماز ركعت دو س مقد قبيلاما كن

ميخواندند/1 نماز ركعت دو گذارده احترام

مسلمين اتحاد

فاق ات و حاد ات به Hطبع شده توصيه كتاب اهل پيروان اتحاد كه اسالم مبين دين در
نÇهي گردد ايشان تفرقة باعث آنچه از و گرفته قرار صريح تأ كيد مورد و امر مسلمين

نشويد/ متفرق و زنيد خدا ريسمان در چنگ همگي /103 آية عمران, آل سورة (2

يÇا و قوا,2 Çفرَّ الت و Hميعج اهللا حبل ب وا Ôم ص ت Öواع كه: شده امر مجيد قرآن در رو اين از است/ شده

برود/ شما ت قو و مهابت و شويد ناتوان كه برمخيزيد نزاع به يكديگر با /46 آية انفال, سورة (3

كÇلمة اسالم, بزرگان اساس اين بر كÔم/3 Ôريح هب Öذت و لوا ش Öف ت ف عوا ناز ت ال و ميفرمايد: اينكه
و دانسÇته آن اعÇتالي و حÇفظ عÇامل و اسÇالم اصل مهمترين را كلمه توحيد و توحيد
واقÇعة از پس اسÇالم تÇاريخ در كردهاند/ جلوگيري تفرقه بروز اسباب از يالمقدور حت
براي (ع) علي قيان مت موالي ولي شد, ايجاد مسلمين ميان تفرقه لين او بنيساعده سقيفة
سال 2ë و كرده سكوت و گذشته خود حق از تشتت ايجاد عدم و مسلمين اتحاد حفظ
در حÇتي نگشودند, اعتراض زبان گلو در استخوان و چشم در خار و گشتند خانهنشين
آنان به مسجد در نماز هنگام به اوقات بسياري و بودند ل او خليفة سه مشاور ديني امور

ميكردند/ اقتدا
از مسلمين وحدت حفظ راه در نيز دين بزرگان و الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا ساير
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زيÇن امÇام و عسكÇري حسÇن امام حضرت مسلمين ميان ظاهري اختالف بروز عدم همين جهت در (1
و زمÇان خÇلفاي بÇا صÇادق(ع) حÇضرت و داشÇتند معاشرت شيعه مخالفين با الم) الس (عليهما العابدين
مأمون پيشنهاد قلبي تمايل عدم و ا كراه با رضا(ع) حضرت حتي و ميفرمود مجالست سنت اهل بزرگان

پذيرفت/ عهدي واليت براي را

راه در بودندو متحد باهم مسلمين همة اسالم صدر در لذا نورزيدند/1 دريغ كوششي هيچ
ليه او قرون مسلميندر شكوه رفعتو امرباعث همين ميكردندو فدا كاري اسالم ترقي
فÇرمايش كه شد ايجاد مسلمين ميان تفرقهاي آنچنان تاريخ طي در فانه متأس ولي بود/

گرديدند/ تفرقه گرد و كرده دوري اجتماع از (2

موجب و يافت كامل ق تحق 2,¹رق Ôالف علي معوا ت Öاج و ¹ماع الج ن ع وا Ôرق ت Öاف ف (ع): علي حضرت
بÇراي را خÇدا(ص) پيامبر زحمت كه رسيد بدانجا كار و گرديد مسلمين ذلت و ضعف
شÇهادت بÇه قÇاÄلين گاه حتي و كردند پايمال پيداشود شهادتين گويندة نفر يك اينكه
ولوا Ôق الت و شريفة: آية خالف و كردند معاشرت ترك و دانستند دين از خارج نيز را ثالث

نيستي/ مÆمن كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كس آن به و /94 آية نسا¾, سورة (3

نمودند/ عمل 3HمنÆم ت Öس ل الم السَّ ليكÔم ا القي× ن م ل

دشمنان كه عالم كنوني فاسد اوضاع در Hخصوص رضاعليشاه آقاي حضرت نظر به
بزرگان وظيفة مهمترين نميكنند, كوتاهي اسالم تضعيف جهت در كوششي هيچ از نيز
دانسÇته, ديÇن اصÇل ميباشد, شهادتين كه را مسلمين جامعة وجهة كه است اين اسالم
و اسÇالمي ق رÇف و مسÇلمين اتحاد و فاق ات جهت در گذارده, كنار را ظاهري اختالفات

همة و ناصبيان Âمث نميشود, مذاهب همة شامل اسالمي مذاهب اتحاد و تقريب اين ميفرمودند البته (4
و هسÇتند خÇارج اسالم از حقيقت در دارند, علني دشمني و عداوت رسول(ص) بيت اهل با كه  كساني
ظÇهور و اسالم ديانت نسخ عي مد كه بهاÄيه ضالة فرقة يا ندارند, قبول را آنها نيز سنت اهل بزرگان حتي

است/ خارج حكم اين از ميباشد, جديد دين

به معطوف نيز ايشان مساعي و بكوشند4 اسالم مباني تحكيم ايشانو ميان ت مود ايجاد
تأ كيد جزÄي اختالفات اينكهبر نه كنند دين وارد را اسالم منكرين از كه كساني باشد اين
انحطاط ضعفو شود, عمل منظور اين خالف ا گر آورند/ فراهم را تفرقه اسباب  كرده,

ايشÇان مÇيان تÇفرقه حÇاصل كÇه را مسÇلمين ضÇعف شواهÇد و آثار از يكي رضاعليشاه آقاي حضرت (5
Ñ

شد/5 خواهد اين از بيش اسالمي امت
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Ø

براي اخير قرن مصاÄب بزرگترين از يكي را آن كه بود صهيونيستها توسط فلسطين اشغال ميدانستند,
حكÇام اخÇتالف ا گÇر ميفرمودند: و (61 ص ممالكعربي, به سفر ميخواندند(يادداشتهاي مسلمين و اسالم
يهود دولت تشكيل و فعلي آور وضعفال كت به فلسطين نبود, مسلمين خود ميان تشتت و اسالمي ممالك
اسÇراÇÄيل دولت شÇناختن رسميت به با و شده متأثر بسيار يهود دولت تشكيل از له معظم دچارنميشد/
مالقات در ايشان مينمودند/ دفاع فلسطين اسالمي برادران از و ميكردند مخالفت Hصراحت ايران توسط
نشÇان خÇاطر را نكÇته ايÇن بÇارها ديÇد خواهيم كتابحاضر <اسفار> بخش در چنانكه نيز مسلمان علماي با
همين و بوده نزديكي عالÄق ايرانيان و يهود ميان كه سابق حكومت رايج عاي اد ايشان عقيدة به ساختهاند/
قÇوم مÇيان نسبت كه دليل اين به ندارد/ فلسطين اشغال به ربطي ميكردند, تلقي خود ه موج ت حج را امر
مسلمان ايرانيان نسبت با ربطي دادند, قرار حمايت مورد را يهود قوم كه هخامنشي دورة ايرانيان با يهود
مسلمان ايران با Hطبع دارد, اسالم با فطري دشمني كه اسراÄيل لذا ندارد/ شدهاند عجين اسالم ديانت با  كه
ت وÇاخ و عÇالقه يÇهود, قوم و ايران ميان گذشته در خاص عالقة وجود فرض با Hثاني داشت/ خواهد هم
هاي دÇع را صÇهيونيستها ايشÇان قرار, بدين است/ آن بر م مقد فلسطيني آوارگان و ايرانيان ميان اسالمي
كه يهودياني حساب البته كردهاند, تصرف غاصبانه را آن اراضي و فلسطين كه ميدانستند راهزن و غاصب
اسÇراÇÄيل دولت حساب از ميكنند, عمل هم خود بودن ذمي وظايف به و هستند اسالم دولت ذمة تحت
Öتب ر Ôض شريفة مصداق كه پوشالي است دولتي اسراÄيل, دولت كه بودند آن بر ديگر طرف از دانستهاند/ جدا
اين له معظم نظر مذكوره جهات با عليه/ يÔعلي× وال يعلوا Ôاسالم Öلا داشت, نخواهد دوامي حياتش و است ل¹ الذَّ عليهم
خود دشمنان بزرگترين را آنها بايد بلكه نمايد همكاري يهودياني چنين امثال با نبايد مسلماني هيچ كه بود
كه دارم خاطر به /(503 تا 501 صفحات كتابحاضر, <مكاتيب> كند(بخش مظلوم فلسطين از دفاع و دانسته
فقير شد/ وي عمل موافق و مخالف متفاوتي نظرهاي اظهار رفت, اشغالي فلسطين به انورسادات وقتي
عÇصبانيت و بهتندي معظمله پرسيدم/ مورد اين در را ايشان نظر تلفني مكالمة ضمن در ايام همان در نيز

بود/ اخير دوران در اسالم عالم براي ننگ بزرگترين وي كار اين فرمودند: و كرده ر تنف اظهار

براي كه دي متعد اعالميههاي در آن, از پس و انقالب جريان در Hخصوص ايشان
تأ كÇيد Gد جدÇم را ايراني مسلمان برادران ساير با اتفاق و حاد ات لزوم كردند, صادر فقرا

را آن و ميكردند پرهيز ميشد, مسلمين ميان تفرقه موجد كه عملي هر از رضاعليشاه آقاي حضرت (1
نمازخانه اين كه كردند اعالم بيدخت در نمازخانهاي تأسيس از پس Âمث ميدانستند/ اسالم مصالح خالف
و تÇفرقه بÇه مÇنجر است مÇمكن راتب امÇام بودن و دارد وجود مسجد بيدخت در چون ندارد, راتب امام

شود/ دودستگي

جÇذبي آقÇاي جÇناب بÇه خÇطاب 87.8.13 خة ورÇم اعÇالمية در جÇمله از نÇÇمودند/1
هÇمة بÇر بÇلكه اخÇوان كÇلية بر آن به ه توج و رعايت ا كنون كه <نكتهاي ميفرمايند:
از بايد و ميباشد توحيد كلمة ل مكم كه است كلمه وحدت به ه توج است الزم مسلمين
كردهاند, تفرقه دچار را مسلمين قرنها كه اسالم دشمنان به و كرد دوري تشتت و تفرقه
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راه در و /HميعÇ ج اهللا بل ح ب موا ص ت Öواع نشود, داده كنند تضعيف را ما اين از بيش اينكه مجال
بÇراي فÇرصت كÇه باشند هوشيار نموده, را جوانب رعايت آن سات مقد و دين حياي ا
ل حمÇت و صÇبر و گÇذشت همواره و نكنند استفاده سو¾ ما افكار از و نشود پيدا بيگانه

باشند/> مثاب و مأجور خداوند نزد كه باشند داشته

سني و شيعه

مÇثل مÇختلف, مÇراتب و سÇطوح در مسÇلمين مÇيان موجود اختالفات از بسياري
آنها عمدهترين اما نيست/ ساز تفرقه كه است فلسفه يا كالم يا فقه در موجود اختالفات
است/ گرديده عظيمتري اختالفات منشأ متأسفانه كه ميباشد سني شيعهو ميان اختالف
و اعتقاد اصل جهت از و است ات بالذ مواضع بعضي در اختالف, اين كه است درست
مسلمين ميان دشمني و تفرقه سبب نبايد امر اين ولي است, ناشدني رفع شرعي احكام
خود, عقيدة در استقامت و ثبات عين در بايد ما گردد/ ظاهري ت مود و ارتباط قطع و

فÇقر سÇالسل دربÇارة حÇتي و مÇيدانسÇتند الزم سÇطوح تÇمام در را مسÇلمين اتÇحاد بÇه دعوت ايشان (1
سÇالسل از چند هر ميكنند واليتعلي(ع) به افتخار و دارند طريقت دعوي كه نيز كساني ميفرمودند:
مقام به صحيح اتصال و اصولي نظر از چه ا گر اهللا الي سلوك دعوي و مسلكي قرب سبب به باشند, مختلفه
از و باشند مهربان يكديگر با بيشتر گذارده, كنار را ظاهري اختالف بايد ولي هستند, متفاوت واليت(ع)

كنند/ پرهيز ميگردد, تفرقه سبب آنچه

كنيم/1 رفع را ظاهري اختالفات
از شÇبهه رفÇع Á او بايد امر اين ق تحق جهت در رضاعليشاه آقاي حضرت نظر به
را طرفين ال جه كرد/ مرتفع ميگردد عناد باعث كه را اسبابي و نمود فريقين عوام  گروه
به Âمث نمود/ مطلع افكارشان قم Ôس و معايبشان به ميشوند, اوضاع تشديد باعث كه نيز
و سب نيز شيعه عوام نيستند/ دين از خارج و كافر شيعه كه كرد تفهيم سنت اهل عوام
اصÇل كÇه تولي به و نكنند آنها از ي تبر به تظاهر و بگذارند كنار را اول خليفة سه لعن
شود/ جلوگيري به كلي عوامانه عيدهاي بعضي مانند اعمالنيز بعضي از كنند/ ا كتفا است
نمايند/ جلوگيري ميكند اختالف تشديد آنچه از و داشته روابط فريقين بزرگان با Hثاني
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را ع يÇتش مÇذهب و صÇادر اعÇالميهاي شÇلتوت محمود شيخ مرحوم كه طور همان Âمث
خلفا لعن و سب نمودهو صادر اعالميهاي مقابل در نيز شيعه علماي شناخت, بهرسميت
ال شو ماه يا حج ماه ل او در سني و شيعه ميان Hغالب كه ماه رÅيت موضوع در يا كنند منع را

نپندارند/ مذهبي اختالفات جزو را آن عوام كه كنند شبهه رفع است, اختالف
كساني اولين جزو بزرگوارشان پدر و ايشان دارالتقريب, جمعيت تشكيل از پس
و داشته ارتباط جمعيت اين سين سÆم با Hشفاه و Hكتب و كردند حمايت آن از كه بودند
بÇودند, كÇرده آغÇاز مسÇلمين اخÇتالفات رفÇع جهت در كه اقداماتي به تشويق را آنها
تÇوصيه داده, وعده را آن اعتالي خداوند كه اسالم لواي تحت در اجتماع با و نمودند
Hشخص نمودندو قمي تقي محمد شيخ مرحوم با بسياري مكاتبات اينرو از ميفرمودند/
اصول از دفاع در فارسي و عربي زبان به نيز مقاالتي و كردند مالقات بار چندين وي با
آن نگذارند كه ميكردند سفارش هم جمعيت سين سÆم به نوشتند/ جمعيت اين عقايد

گردد/ سياسي ¾سو اغراض يا بول Ôذ و ضعف دستخوش جمعيت
بسيار را ايشان كه بود شيعه مذهب شناختن رسميت به جمعيت اين فوايد از يكي
يابد عموميت اسالمي فرق همة بزرگان بين در امر اين كه بودند مشتاق و ساخته مسرور
مطرح پيشنهادهايي و نوشتند شيعه بزرگ علماي به بسياري نامههاي جهت اين در و
فقه كه كردند پيشنهاد ازهر شيخ به شمسي 1329 مصردرسال به سفر جملهدر از  كردند,
را سنت اصلي مذهب چهار فقه بالعكس و شود تدريس اربعه مذاهب فقه كنار در شيعه
اسباب تا گيرد قرار منقول و معقول دانشكدة درسي مواد جزو و بياموزند شيعه ب طال
بÇودند مÇعتقد ديگر جهت از آيد/ فراهم شيعه و سني فقهي مذاهب بين تقريب اصلي
ايشÇان نÇظر بÇه ÁوÇاص نÇيست/ شيعه مذهب ترويج و تبليغ از مانع سني و شيعه اتحاد
موقعيت نكردهاند/ يت جد سنت اهل علماي اندازة به مذهب اين تبليغ در شيعه بزرگان
بلكه كرد, سر به بشري جوامع از دور به و منزوي نميتوان كه است گونهاي به جهان
و كÇرد/ شÇيعه مذهب و اسالم دين تبليغ و كرد پيدا رابطه اسالم از خارج دنياي با بايد
با كامل آشنايي از پس آ گاه و دانا مبلغين كه است آن وقت ميفرمودند: پيش سالها
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و شوند تربيت جديد علوم از كلي اطالع و خارجه زبان دانستن و شيعه و اسالم معارف
اعزام و تربيت كيفيت بر مشتمل مقاله چندين حتي بزرگوار آن گردند/ اعزام خارج به
تÇرجÇمه خارجي زبانهاي به شيعيان اصلي كتب بايد كه بودند معتقد و نوشتند مبلغين
ة حق معارف با شدهاند, آشنا اسالم با سنت اهل عقايد طريق از Hعموم كه غربيان تا شود

گردند/ آشنا شيعه

علما از تجليل

مÇقبولة مطابق اعالم علماي كبري غيبت زمان در كه شد گفته كتاب ل او فصل در
به دعوت به مأمور عظام عرفاي شرعمبينو احكام اسالمو تبليغ به مأمور عمربنحنظله
و اتحاد همواره آنها بزرگان و رشته دو اين ميان و بودهاند اهللا الي سلوك و نفس تزكية
مÇذهب اينكه با و شد تشكيل ايران در صفويه سلسلة اينكه تا است/ بوده كامل فاق ات
ايÇران كشÇور رسÇمي مذهب طويه صافي صوفي هاي عد جوانمردي به بار لين او شيعه
و عرفا ميان دوره اواخرآن در سياست بيگانهو دست گذشت, Âقب كه بهشرحي  گرديد,
بوده, اختالفي درسابق ا گر كه حالي در يافت/ ت شد اخير قرون در افكندو جدايي علما
مÇقام بÇه حÇقيقي اتÇصال كÇه بÇوده كسÇاني يÇعني سÇنت اهل صوفية با Hغالب و مختصر
كه يافت رواج خالفي افعال عقايدو بهتدريج كه بود گروه همين در نداشتند/ واليت(ع)
افعال و عقايد اين شخصي, اغراض اثر بر فانه متأس ولي برميانگيخت, را علما مخالفت
علماي ا كابر معنوي بستگي عرفانيو مقامات دادندو نسبت حقيقي ة صوفي به را خالف
قÇاضي حلي, فهد ابن حيدرآملي, د سي طاووس, د سي مثل رين متأخ و مين متقد از شيعه

از آمÇده (200 ص ,3 الحÇقايق(ج كÇتابطÇراÇÄق در كÇه شرحي به بحرالعلوم مهدي سيد بزرگوار عالمة (1
شكي گونه هيچ وي ف تصو در كه همداني مد مالعبدالص مرحوم واسطة به ل او نورعليشاه جناب طريق
شÇيعه صÇوفية ميان رايج عرفاني دستورات Hتمام كه سÇلوكرا و رسالةسير و گرديد طريقت در وارد نيست
آن از ايشان خارجشدن به كمك شد, تشديد نورعليشاه جناب با مخالفت كه زماني حتي وي نوشت/ است
Ñ

در ف صوÇت و عÇرفان بÇه را بحرالعلوم1 د سي و بهاÄي شيخ و شهيدين شوشتري, نوراهللا
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Ø

آقاي جنابان عاليات عتبات <در است: آمده چنين ص1038) حديق¹الشعرا¾(ج2, در آن شرح در كه كرد شهر
مÇرحÇوم و عÇليشاه مÇعصوم (مÇرحÇوم آنÇها بÇا HاطنÇب برادرشÇان علي سيد آقاي و بحرالعلوم مهدي سيد
ظاهر حسب به چون آمدند/ صدا به علما ساير حال آن در بودند/ كرده محكم را محبت سلسلة نورعليشاه)
تقيه اينكه سبب به ولي كردند/> بيرون Hسالم را آنها كرده, موافقت Hباطن نبود, همراهي ايشان تكليف شرع

كردند/ انكار ايشان به سلوكرا و رسالةسير تعلق حتي و عرفا بزرگان با را ارتباطش برخي ميفرمود,

گرفتند/ ناديده اسالم تاريخ
تقيه به مجبور نداشتند, اختالفي هيچگونه عرفا سلسلة با كه حقيقي علماي نتيجه در
ف تصو اهل مختلف, موثق كتب ذ كر بسيارو بنابرشواهد ل او مجلسي مه عال Âمث شدند/
رشتة از دفاع در مختلفي رساÄل نوشتن با را مسأله اين و بود سلوك و سير در داخل و

و است مسÇتحسن طÇريقه ايÇن <اصÇل گويد: ف تصو طريقة دربارة السالكين رسالةتشويق خاتمة در وي (1
هÇمة بÇدي دليÇل بÇيند, بدي صوفيان بعضي از كسي ا گر است/ شريعت قوانين موافق آن اعمال و افعال
هÇمة مÇيان در چÇه كرد, نتوان انكار را علما جملة باشد, بد علما از يكي [ا گر] چنانكه نميشود صوفيان

ميباشند/> كامل و ناقص طوايف

ت دÇش دوره دراين صوفيه طايفة با مخالفت چون اما است/1 داده نشان ف تصو و فقر
شده نيز كاشاني فيض و صدرا مال چون كساني و ايشان ة حق گروه گريبانگير حتي و يافته
را بحاراالنÇوار صاحب دوم مجلسي مه عال يعني ل, او مجلسي مرحوم فرزند امر اين بود,
انكار Gظاهر را عاليمقدار پدر به ف تصو انتساب اعتقادات رسالة در اينكه بر واداشت
پدرشان به Gد مجد تاعامه بداند, ايشان زندگي لية او دورة به منحصر فقط را آن و  كرده

/223 ص العلما¾, قصص (2

به متهم كه كاشاني فيض با را خويش پدر دوم مجلسي مه عال كه درحالي بيابند/2 وثوقي
فÇيض با ف تصو منكران مخالفت به اعتنايي و ميدانست مشرب هم بود شده ف تصو

/ 82 ص , ج6 الجنات, روضات (3
تا284/ 280 صفحات ج1, الحقاÄق, 4)طراÄق

كÇه قزويني4 مالخليل به پاسخ در مشهوري نامة در دليل همين به نداشت/3  كاشاني
باطلهو ة صوفي انكار بود, كرده صوفيه اخباريينو مجتهدينو و حكما ازطريقة پرسش
Hعموم را ف تصو كه آنهايي دانست <بايد ميگويد: درانتها و ميكند شيعه ة صوفي اثبات
ة صوفي و شيعه صوفية ميان فرقنكردهاند كه است خودشان بيبصيرتي از ميكنند نفي
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همة كه ميكنند گمان شنيدهاند, و ديده آنها از ناشايسته عقايد و اطوار چون سنت; اهل
جناب <از ل او مجلسي مرحوم كه ميكند اشاره نيز نامه همين در وي چنينند/> ه صوفي
دوم مجلسي مرحوم خود بودند/> گرفته فكر و ذ كر تعليم حمه) الر (عليه ين بها¾الد شيخ

است/ داده رانشان خويش عرفاني ذوق المعاد رسالةزاد در نيز
رفع جهت در و بودند واقف حقيقي علماي ارزش و مقام به كه نيز بزرگوارم پدر
ايشÇان بÇه را احÇترام نÇهايت نÇميكردند, كÇوتاهي اقدامÇي هيچ از شده القا اختالفات
Çحاد ات بÇه دعÇوت و مÇيكردند ت ودÇم اظÇهار مÇختلف مÇناسبتهاي به و ميگذاشتند

ميفرمودند/
عيان مد و ه صوفي سالسل بزرگان طرفي از عرفا, و علما ميان اتحاد حفظ جهت در
بÇه نسبت آنان نبايد ميفرمودند: داده قرار مخاطب را اشخاص روحي تربيت و ارشاد
بگÇذارنÇد/ احÇترام و كرده معاشرت است شايسته باشند,بلكه بدبين روحانيون و علما
آداب بÇه بياعتنا و القيد پيروانشان Hبعض كه سالسل بعضي بزرگان به نسبت همچنين
و فÇقراست نكÇونامان بÇدنامي بÇاعث اعÇمال قÇبيل اين كه ميشدند متذكر بودند شرع
Çدي Ôه ة مÇÄا از بÇايد و نÇميشود ق تحقÇم شريعت كامل رعايت بدون ف تصو حقيقت
مكÇروهات تÇرك و مسÇتحبات بÇه درعÇمل حÇتي كه گرفت سرمشق الم) الس (عليهم
قرار مخاطب را ف تصو به نسبت بدبين علماي از بعضي ديگر طرف از داشتند/ مراقبت
فة متصو و است ع تشي عين كه حقيقي ف تصو ميان بايد كه ميساختند خاطرنشان و داده
و صحت تحقيق جهت در Hشخص و نكرد گوش مغرضين گفتههاي به و نهاد فرق باطله
تشÇتت عوامل از طريق اين به و نمود معاشرت و برآمد ايشان افعال و اعتقادات سقم
مÇالقات كÇه كسÇاني اوليÇن جÇزو ميبردند تشريف سفري به ا گر لذا ورزيد/ اجتناب
غيرشرعي ذبح جريان مثل اسالم خالف مسألهاي ا گر بودند/ عظام علماي ميفرمودند
و كرده مكاتبه ايشان با ابتدا بود, وقوع شرف در شاهنشاهي به شمسي تاريخ تغيير يا
اظهار بار چندين نيز سابق حكومت جانب از علما ايذا¾ هنگام به ميجستند/ استعانت
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حÇضرت مÇرحÇوم به خطاب شمسي) 1342) 1383 ذق 28 مورخة در ايشان نامة به ميتوان جمله از (1
مرحÇوم به نامه يا و (523 ص حاضر, شمسي(@كتاب 1341 سال جريانات از پس مرعشي العظمي اهللا آيت

كرد/ اشاره (527 ة1383(@كتابحاضر,ص ذيحج 6 خة مور توقيفدولت, از استخالص از امامخمينيپس

فرمودند/1 شنيع اعمال آن عاملين از تنفر اظهار و ايشان با همدردي
اجÇازة داراي شÇد گفته چنانكه و مسلم مجتهدي خود اينكه با نيز شرعي امور در
مÇراجÇع حÇضرات از بعضي حتي و بودند الغطا¾ كاشف آل اهللا آيت مرحوم از اجتهاد
بÇار چÇندين واسطه با و بيواسطه ايشان از خوÄي اهللا آيت حضرت مرحوم مثل تقليد
بÇه پÇاسخ در و نÇميكردند دخالتي همه اين با بنويسند, عمليه رسالة كه بودند خواسته
قÇبيل ايÇن مÇيفرمودند و ميدادند ارجاع علما آقايان به را كننده سÆال شرعي, مساÄل
كه آقايان از يكي از كه ميدادند دستور را پيروان Áاصو و نيست وظايفشان جزو امور

كنند/ تقليد ميدهند, تشخيص خود
قÇيام ميشد, ايشان مجلس وارد مقامي هر در روحانيت لباس با كسي ا گر Áاصو
و ميفرمودند را تواضع نهايت اعالم علماي حضور در ميكردند/ احترام و ميفرمودند
فÇروشي فضل هرگز بودند فقهي و علمي عالية مقامات داراي خودشان اينكه وجود با
سÆالكننده علمي مقام فراخورحالو به ميكرد, سÆاالتي مقابل طرف ا گر و نميكردند,
اغراض با را ف تصو عرفانو طريق ميخواست مخاطب شخص هم ا گر ميدادند/ پاسخ
و مÇحكم ادلة با و ميدادند بروز خود از شديدي ب تعص ايشان نمايد, تخطÃه شخصي

ميشد/ قانع تا ميفرمودند پاسخ سنت و كتاب از مستخرج

سياست و عرفان
در سعي رضاعليشاه آقاي حضرت و شده تفاهم سو¾ آن دربارة كه مساÄلي از يكي

شبهات(چÇاپ رفع رسالة در چيست?> سياست در فقرا دخالت عدم <علت عنوان تحت فصلي در ايشان (2
دادهاند/ قرار بحث مورد را مسأله اين (118 ص چهارم,

و نيست> كار سياست با را <درويشي كه عرفاست بزرگان قول داشتند,2 شبهه اين رفع
تÇعاليم خÇالف Gظاهر مذكور اقوال امر بادي در كنند/> دخالت سياست در نبايد <فقرا
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اجتماعي مصالح تدبير و نظام ترتيب كه حقيقي سياست درآن كه است اسالم مبين دين
اديان از لحاظ اين از اسالم و شده محسوب اسالم اجتماعي مساÄل و احكام جزو است
جنبة هم و ديني جنبة هم پيامبر اسالم صدر در نيز تاريخي نظر از ميباشد/ ممتاز ديگر
دو هر خويش ظاهرية خالفت سال پنج زمان در هم (ع) علي حضرت داشتند/ سياسي
زمÇان هÇمچون كÇه است سÇياستي از اجÇتناب عÇرفا بزرگان مراد ولي داشتند/ را جنبه
سÇياست اصÇطالح به و نباشد اسالمي اخالق و ر مطه شرع احكام تابع سابق حكومت
كÇه بÇاشد جÇهان امروز مصطلح معناي به سياست ا گر Áاصو (ع)/ علي نه باشد معاويه
است آزار و اذيت و ظÇلم و عهد نقض و تفتين و دروغ الزمهاش والد حضرت بهبيان

/120 ص شبهات, رفع رسالة (1

او شيطاني عقل با كه است معاويهاي سياست سياست, نوع اين كرد/1 دوري آن از بايد

خÇدا آن وسÇيلة بÇه كÇه است چÇيزي فÇرمود: ايشÇان چÇيست? عقل پرسيد: امامششم(ع) از شخصي (2
آن فÇرمود: ايشان بود? چه داشت معاويه آنچه پرسيد: سپس ميآيد/ دست به بهشت و ميشود پرستش
جÇهل, و عÇقل كتاب كافي, نيست(اصول عقل و دارد عقل به شباهت و است شيطنت است, كرا¾(نيرنگ) ن

/(3 حديث

ني م هي× Öدا ب Ô¹معاوي ما واهللا ميفرمود: كرده پرهيز آن از (ع) علي حضرت و است2 مالزم

ميآورد جا به زشت عمل و ميكند مكر او لكن نيست من از زيركتر معاويه كه سوگند خدا به يعني: (3
/(200 خطبة البالغه, بودم(نهج مردم زيركترين نميداشتم ناخوش را مكر من ا گر و

(ع) علي حسنه صفات درحقيقت اس/3 الن هي Öدا Öن م ÔتÖن Ôك ل ر Öد الغ Ô¹كراهي ولوال ÔرÔج Öف ي و Ôر د Öغ ي Ôهن ك ول×

كارش پيشرفت مانع او ديانت و صدق و گردد متشبث تزوير و حيله به كه ميشد مانع
شد/

ة مÄا كه طور همان است, عقال و علما همة و عقل حكم دوري و اجتناب اين ه البت
Âمث و ميكردند پرهيز جور خلفاي حكومتي امور در دخالت از الم) الس (عليهم اطهار
امÇور در دخÇالت عÇدم عÇهديشان واليت قبول شرايط از يكي رضا(ع) امام حضرت
گرفت/ خواهند قرار مأمون شوم مقاصد دست آلت كه ميدانستند چون بود, حكومتي
<در ميفرمايند: صالح پند شريفة رسالة در امجد جد مرحوم وقتي كه ميبينيم رو اين از
بهانة و دست آلت مبادا < كه ميافزايند: آن سبب در بالفاصله نكنيد> دخالت سياست
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آلت اسباب ا گر كه بفرمايند ميخواهند قول بااين ايشان گرديد/> ديگران مقاصد اجرا¾
وظÇايف جÇزو حÇال آن در چون كنيد, دخالت سياست در بايد گردد رفع بودن دست
وظيفة نداردو سياست به ربطي Hماهيت درويشي فقرو طريقة Áاصو اما ميگردد/ شرعي
و احÇزاب زمÇرة در را آن نÇبايد لذا و است بÇاطن تÇهذيب و نÇفس اصÇالح لهاش محو
احكام از چون است, حقيقي روحانيت تابع حقيقي سياست آورد/ سياسي  گروههاي
در كه است شيعه فقهاي و علما حضرات وظيفة احكام اين ابالغ و ميباشد شرع ظاهر

دارند/ را امور قبيل اين در امام(ع) از نيابت غيبت زمان
و قدرت موقع در كه است معظملهم وظاÄف حدود در المدن سياست ترتيب بدين
بايد شرعي امور ساير مانند امور اين در فقرا و كنند مسلمين حقوق به رسيدگي يد بسط
بÇا را <درويشي اينكه به قول ميفرمودند: ايشان ديگر, جهت از كنند/ تقليد ايشان از
افراد و درويش شخص نه است فقر و درويشي حقيقت به مربوط نيست> كار سياست
فقرا از كساني تاريخ طول در ولي شوند/ سياست وارد نبايد درويشي و فقر عنوان با فقرا
شده سياست در وارد خلق به خدمت و ظلم از جلوگيري و خيرخواهي نيت با كه بودهاند
و ديوانÇي محافل از را خود فقر سلسلة بزرگان اما گرديدهاند/ نيز خيري اعمال منشأ و
و سÇياسي رجÇال تÇنبه و تذكر جهت از ميكردند دخالتي هم ا گر و داشته دور سياسي
مÇعظمله خÇود مرضية سنت چنانكه است, بوده منكر از نهي و معروف به امر رعايت
ادÇح و رايÇج بسÇيار سÇياسي مساÄل كه ازآن پس و انقالب اوايل در سبب اين به بود/
مÇيكردند, سياسي امور در تكليف كسب كه فقرا ر مكر سÆال پاسخ در ايشان  گرديد,
آن از مÇيفرمودند: و داده ارجاع عظام مراجع به را آنها كلمه وحدت به دعوت ضمن
خÇميني امام حضرت از پيروي به توصيه خودشان ولي كنيد, تكليف كسب حضرات

مينمودند/
حقيقي ديانت و حقيقي سياست ارتباط به ه توج با ايشان نظر به گذشت بنابرآنچه
بايد نيز غيبت زمان در كنيم, رفتار بالنعل النعل طابق ع تشي عقايد طبق بخواهيم <ا گر
سفر در را مسأله اين و شود/> تعيين است شرع حا كم كه امام نايب طرف از حكومت
حكÇومت مÇطابق حكÇومتي بÇودند درصÇدد كشور آن رجال كه هنگامي به پا كستان
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و273/ 272 صفحات پا@كستان, و افغانستان گردش (1

اسÇالمي كشÇور <چÇون كÇه شÇدهانÇد مÇتذكر نÇيز و فرمودند/1 دهند, تشكيل اسالمي
اسÇالم آن ديانت و نيست اسالم اساس بر كه حكومتي و است اسالم Hرسم حكومتش
دولت اعÇضاي از يكÇي ا گر بنابراين كند, حكومت اسالمي كشور بر نميتواند نباشد
تشكيل را دولت هيأت كه دولت و حا كمه افراد همة بايد و نيست روا باشد, غيرمسلم

است/ نگشوده راهي مÆمنان زيان به كافران براي هرگز خداوند :141 آية نسا¾, سورة (2

اسÇالم در و 2/ÂبيÇس المÆÇمنين Çلي ع لكافرين ل Ôاهللا ل ع Öج ي Öنل فرموده: كه باشند مسلم ميدهند,
پس كرد/ منفك حكومت از را رسمي مذهب نميتوان و نيست جدا سياست از مذهب

/104 ص دوم, چاپ بشر, حقوق اعالمية به مذهبي نظر (3

است/>3 ممنوع باشد, اسالم قانون مخالف كه تبليغي گونه هر

بشر حقوق اعالمية
مÇخالف بود ممكن كه جرياناتي عليه اسالم حفظ در ايشان ب تعص موارد از يكي
آن تأثÇير و ايÇران در بشÇر حÇقوق اعÇالمية انÇتشار بÇه نسبت العمل عكس باشد, آن
مÇجمع تÇصويب بÇه بشÇر حقوق جهاني اعالمية وقتي بود/ اسالمي قوانين درتضعيف
سازند, خود بة مصو قوانين مبناي و تأييد را آن عضو, دول شد قرار و رسيد آن عمومي
و رسÇانيد تصويب به ملي شوراي مجلس در و تأييد را مزبور اعالمية هم ايران دولت

داشت/ اعالم آن به را خود كامل انقياد
و آمريكا استقالل اعالمية و فرانسه كشور 1791 اساسي قانون بر مبتني اعالميه اين
به التزام بدون قوانيني داشتند سعي كه بود جديد عصر در غربي فيلسوفان آرا¾ بر كي مت
ممتازي حيثيت و تازه مقام بشر براي كه بود اين مقصود Gظاهر كنند/ وضع مسيح دين
كنند, خود موضوعة قوانين و خود بر متكي داده, نجات كليسا يوغ از را او و كنند وضع
جاي به انسان دادن قرار يعني جديد عصر اصلي داعية لوازم از امر اين درحقيقت ولي

بود/ خدا
همان دين اين ة خاص طبيعت موجب به مسيح(ع) دين اجتماعي قليل قوانين البته
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لذا كÇثرات, عالم و ظاهر تا است معني و باطن وجهة به ه متوج بيشتر شد گفته كه طور
يو ماد حيات شÆون همه جامع كه باشد جزÄيهاي احكام بر مشتمل كه نيست آن مستعد

عشÇق به منحصر و داشت طريقتي جنبة ميفرمودند, تكليف حضرتمسيح(ع) كه دستوراتي Áاصو (1
چهارم قرن اواخر در آنكه از پس مسيحيت اجتماعي, قوانين و احكام فقدان سبب به بود/ نوع هم و خدا به
شد, مشهود قوانيني چنين وجود به احتياج و گرديد قديم روم امپراطوري رسمي دين صورت به ميالدي

كرد/ استفاده روم امپراطوري قوانين از بهتدريج

دين اين شرعي قوانين گرفتن نظر در بدون جديد قوانين وضع لذا گردد/1 انسان معنوي
كÇاملهاش شÇريعت و بÇاطن و ظÇاهر جÇامع كÇه اسالم دربارة اما مينمود/ ي عاد Âكام 
كرده مراعات را باطن جانب هم اجتماعي قوانين همان در حتي و است زمان با متناسب
فÇرق وضÇع است, حÇرام قيامت روز تا نيز حرامش و حالل قيامت روز تا آن حالل و
كÇه مسألهاي ليÇن او HبعÇط كرد, تأييد ايران كشور را اعالميه اين مفاد وقتي لذا ميكند/

بود/ اسالم ر مطه شريعت قوانين قبال در اعالميه اين وضع آمد پيش
چندين خود عمر ت درمد كه كساني Hخصوص مردم عموم انظار در اعالميه اين مفاد
و جاذب, و ه توج جالب بسيار بودند, ديده را جنگ خانمانسوز خسارات و صدمات بار
مÇطابقت آنÇها از بÇعضي ولي بÇود دوسÇتانه انسÇان و خوب بسيار آن مواد از بسياري
بار لين او كه داشت آن بر را رضاعليشاه آقاي حضرت لذا نداشت, اسالمي بادستورات
مÇوارد دادن نشان و اسالمي قوانين و دستورات با اعالميه اين مواد تطبيق در مقاالتي

آمد 195)خواهد ص سخنرانيها>(@كتابحاضر, و علمي <آثار قسمت در كه شرحي به Gبعد مقاالت اين (2
شد/ چاپ و تدوين بشر حقوق اعالمية به مذهبي عنواننظر تحت كتابي بهصورت

دين دلسوز عالم يك مقام در معظمله كه ديگري مقصود ولي بنويسند/2 آن انطباق عدم
كه كنند دفاع روشنفكراني عليه اسالم ر مطه قوانين ارجحيت از Á او كه بود اين داشتند,
خالف و تحقير را اسالم قوانين داده قرار مستمسك را بشر حقوق اعالمية ميخواستند
تفسير آن برحسب را اسالمي قوانين گرفته, اصل را بشر حقوق يا دهند; جلوه انسانيت
شÇرعي قوانÇين فاقد را خود دين هي, بيتوج و غفلت سر از كه را مسلميني Hثاني  كنند/
هيچ از اسالم مبين دين كه سازند خويش غفلت اين متذكر ميدانستند, زمان با متناسب
فÇروگذاري دارد ضرورت بشر براي كه عبادي و اجتماعي و اخالقي از اعم دستوري
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بينياز ديگر بة مصو قوانين همة از كنيم, اجرا و عمل را اسالمي احكام ا گر ما <و ننموده
بيان و شرح بايد حقيقت در باشد, الزم اختصاصي يا المللي بين قوانين هم ا گر و هستيم

/28 ص دوم, چاپ بشر, حقوق اعالمية به مذهبي نظر (1

است>/1 شÇده داده آن براي دستور اسالم در زيرا باشد, بوده اسالمي قانون پيرامون و
شرع خالف مملكت جارية و به مصو قوانين غالب كه سازند متنبه را امر مسÆولين Hثالث

نيستند/ آن به معتقد Hبعض يا ندارند اسالم به هي توج قانونگزاران بيشتر Áاصو و است
طÇرفي از و است اسÇالم شÇريعت مÇنكران طÇرفي از ايشÇان مÇخاطب سان, بدين
مجري و مقنن كه مملكتي مسÆولين Hثالث و مينگرند برخود تحقير ديدة به كه مسلميني
و اسÇالم شÇريعت منكران مقابل در كه ميبينيم رو اين از هستند/ شرع خالف قوانين
ي ماد ترقي علت ميكنند گمان و ميدانند انسانيت خالف را اسالمي قوانين كه  كساني
را نجات راه بگذاريم كنار را اسالم ا گر ما و است ديانت احكام به بيقيدي در غربيها
آنÇان از شÇبهه رفÇع و اسÇالم حÇقانيت اثبات عقلي و نقلي و تاريخي دليل با يافتهايم,
چهاردهم ة ماد در ولي شده شمرده جايز اسالم در كه بردهداري مورد در Âمث ميكردند/
اسÇالم در كÇه شرايÇطي به ه توج با ميفرمودند: است, گرديده منع بشر حقوق ة اعالمي
اقوام غالب و جاهليت عرب دورة در آن وضع به مراجعه از و شده ذ كر بردهداري براي
مدافعان عاي اد وجود با نيز ا كنون هم حتي و بوده آزاد انسان فروش و خريد كه ملل و
منظور كه كرد درك ميتوان ميباشد, رايج انسان سودا گران ميان غرب در بشر حقوق
ديگÇر جÇهت از است/ بوده آن امحا¾ بهتدريج و ساختن محدود و اصالح ابتدا اسالم
جÇنگي اسراي با نحوي به خودشان قانون, اين ن متمد واضعان كه بودند ه متوج Âكام 
كه واميدارند اجبار به شاقه اعمال و سخت كارهاي به را ايشان آنچنان و ميكنند رفتار
و سÇختتر بÇندگي از زنÇدگيشان درحÇقيقت ولي نمينامند, بنده را آنها ظاهر به ا گر

/49 و 48 صفحات همان, (2

شد/2 فريبنده كلمات تسليم نبايد و است مشكلتر
وجه عدم دليل به و كرده بردهداري شرايط به نظر موضوع اين در Áاصو ايشان البته
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در ر طهÇم شÇرع حكÇم Âفع چون كه بودند معتقد خارج, در بردهداري شرعي مصداق
و نÇميباشد فÇرموده, ر طهÇم شÇرع آنÇچه مصداق اينها و نميكند صدق امروز بردگان
شرعي بردة بگوييم كه ميكند حكم احتياط نيست, موجود شرعية رقيت صحت شرايط

مÇجتهدين و عÇرفا بÇزرگان از كÇه نÇيز ثÇاني نÇورعليشاه آقÇاي حÇضرت فقير امجد جد /45 ص همان, (1
اسÇتنباط را حكم اين نحو همين به قمري, 1332 سال در صادره خود, مادهاي نÔه اعالمية در عصربودند,
امÇا¾ و عÇبيد و است ن تمد مخالف و تدين منافي زمان اين در انسان فروش و <خريد ميفرمايند:  كرده,

بالدند/> ساير چون و آزاد Hتمام هست كه رسمي

است/1 ممنوع Hمصداق و بالعرض بردهداري و ندارد وجود

ايران و اسالم
و تÇقويت بسÇيار رأي اين فكري, و سياسي سوابق بنابر سابق حكومت دردوران
نداشتند ه توج آنها است/ بالعكس و بودن ايراني خالف بودن مسلمان كه ميشد ترويج
از پس پارس وقوم اوست فكري معنويت تفكرو ميكند ايراني را ايراني يك آنچه  كه
ديÇن بÇا را جديدي عهد اعراب, به نه باختند اسالم معنويت به جان و دل اسالم ظهور
حياتي را ايرانيان معنويت خشكيدة درخت پيوندي, همچون عهد اين كه بستند اسالم
و يÇافته تازهاي جان توحيد كلمة لواي تحت مسلمان, تازه اقوام همة و بخشيد دوباره
آقÇاي حÇضرت بÇود/ گÇرديده آنÇها تÇفكر اصلي جز¾ اسالم آراي و تعاليم قرار بدين
و بودند واقف Âكام نكته اين به ايراني مسلمان عارف و عالم يك مقام در رضاعليشاه
بÇه و مÇيشناختند ايراني مسلمان يك تفكر و فرهنگ در را عامل دو از يك هر مقام
نÇظرشان بÇه مÇيتوان ÂثÇم خÇصوص اين در مينهادند/ را خويش خاص ارج هريك
خويش درخور شأن يك هر براي چگونه كه كرد مراجعه فارسي و عربي زبان دربارة

بودند/ قاÄل را

نوروز عيد
نوروز عيد آن, به كامل د تقي و مذهبي و ديني ايام برگزاري و تعظيم عين در ايشان
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(ع) صÇادق حضرت از منقول روايت به و ميگفتند تبريك و ميگرفتند جشن نيز را
سال تحويل هنگام به نيز دعايي حتي و فرموده تأييد را نوروز عيد كه ميكردند استناد
براي ه البت هار/// النَّ و ليل ال رب د Ôم يا بصار اال لوبو Ôالق بل ق Ôيام مشهور دعاي بودند, داده دستور نو
رانيز خود ديني حيثيت ملي عيد اين و نگردد فراموش نيز نوروز عيد ديني جنبة اينكه

باشد/ شده ايمن الهي عذاب از كه است كسي براي بلكه بپوشد نو لباس كه نيست كسي براي عيد (1

استناد نيز عيد1 الو ن م ن ما ن م ل Ôالعيد لب ديد الج س ب ل Öن م ل Ôالعيد يس ل مشهور حديث به باشد داشته
در HصوصÇخ حقيقي فاعل به قلبي ه توج مذكور دعاي اساس بر طرفي از تا ميكردند,
و زمين گردانندة و عالم خالق فكر به هم وقت اين در و شود جلب نو سال تحويل آنات

كنيم/ رفتار است, دوست حضرت پسند كه آنچنان نيز Gظاهر و باشيم آسمان
عÇيد رسÇيدن فÇرا بند در حقيقي سالك و مÆمن كه ميفرمودند هم عرفاني نظر از

باشد/ عيد بايد آنش هر و نيست
كÇنند عيد دو دمي هر عارفان كÇنند قÇديد مگس عنكبوتان

دين معنويت پيوند همان از حا كي نيز صادق(ع) جعفر امام فرمايش حقيقت در
هÇم اخÇبار بÇعضي در فرمودهانÇد/ تأييد را آن معصوم كه است ايرانيان درقلوب اسالم
هرروز باشد, واقع خالف كه هم فرض بر و است بوده نوروز در غدير عيد كه شده اشاره
ولي ميشود/ محسوب واليت ظهور روز و وايمان اسالم جديد ودورة نو روز بوده,  كه
ميآمد, پيش تعارضي و ميشد ديني سوگواري ايام با مصادف نوروز عيد Gظاهر ا گر
مÇورد و ايرانÇي معنويت و تفكر اخيرة صورت و گذشته اديان ناسخ كه را اسالم جنبة
Áاصو كه بودند معتقد ديديم چنانكه زيÇرا ميفرمودند/ رعايت بود, ايشان كامل اعتقاد
پسنديدة اخالق و حاالت تذكر و بزرگÇان به ل توس مذهبي سوگواري و جشن از منظور

ل االو ربÇيع 15 بÇا مÇصادف و ايرانيان باستاني نوروز جشن كه شمسي 1322 سال ل او روز در ايشان (2
را مÇطلب هÇمين و فÇرموده قÇراÄت مقالهاي بود, شده ثاني نورعليشاه آقاي رحلت سالروز قمري 1362
سوگواري روز طرفي از و ايرانيان باستاني نوروز جشن با مصادف امروز كه چند <هر شدند: متذكر چنين
و است مخالفت روز دو اين بين كه كنيم گمان نبايد ميباشد, ما بزرگ پيشواي وفات و اللهي نعمت فقراي
در و است بÇاطن و مÇعني جهت از بزرگان براي سوگواري چه نيست, مناسب سوگواري جشن, روز در
Ñ

نÇيÇست/2 فرقي جشÇن و سوگواري غايÇي علÇت در لذا آنهاسÇت, به Çي تأس و ايÇشان
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Ø

وجÇهة از مÇيباشد, شÇمسي 1322 جÇديد سÇال ل او روز كه را امروز كه شده سبب تصادف اين حقيقت
دين بزرگان ساير و خود راهنماي و بزرگ ياد به و باشيم ر تذك و ه توج حال با نموده, اجتماع نيز مذهبي
قرار نو روز حيث هر از را ما نوروز عيد كه دهيم قرار خداوند نزد شفيع و واسطه را او شريف روح و بوده
چاپ جذبي, Ñهب¹اهللا سيد حاج جناب تأليف و ( گردآوري هدايت راه و واليت باب رسالة در مقاله اين دهد/>

است/ مندرج (18 و 17 صفحات م, دو

در لذا و بÇاشيم/ داشÇته كÇامل د قيÇت آن به نيز Hصورت بايد هستيم مسلمان ما چون ولي
وجÇه هيچ به بودند داده دستور ميشد, صفر و م محر با مقارن نوروز عيد كه سالهايي
تÇبريك HاشفاهÇي HتبÇك كÇه ميخواسÇتند هم آشنايان و ازدوستان و نگيرند جشن فقرا
در تبريكي نامة غفلت به كسي ا گر داشتند را نامهها پاسخگويي به د تقي اينكه نگويندوبا

آقÇاي حÇاج مرحوم به نامهاي طي بود, عزاداري ايام با مقارن كه شمسي 1350 نوروز عيد در معظمله (1
آمÇده ( 600 (ص حÇاضر كÇتاب اتيبÇمك بخش در نامه اين دادند/ عيد برگزاري منع دستور تهران به جذبي

است/

را خدا ياد به مÆمنين اجتماع اما نميدادند/1 جواب مينوشت ايشان به مواقع گونه اين
ميفرمودند/ تأييد عزا چه و جشن چه اوقات درهمة ايماني وجهة از

شاهنشاهي تاريخ
به رجوع فكر ترويج شد, ذ كر Âقب كه شرحي به ايران عليه اسالم نظرية اساس بر
و بود شده تشديد بسيار سابق حكومتي امور اولياي ميان در اسالم ظهور از قبل ايران
بÇرگزار نÇيز شÇاهنشاهي سÇالة 2ë00 جشنهاي قبيل از مراسمي نظر اين تثبيت براي
ايÇران در كه شمسي هجري تاريخ جاي به كرد تصويب وقت دولت همچنين  گرديد/
اطاعت به موظف نيز را دولتي ادارات و شود استفاده شاهنشاهي تاريخ از بود, متداول
و نÇيست اسÇالم خÇالف امÇر ايÇن كÇه بود اين مسÆولين استدالل البته كرد/ امر اين از
ايشان ولي كنند, استفاده قمري تاريخ از ميتوانند مسلمين ساير مثل ايراني مسلمانان
ازتÇاريخ اسالم تاريخ امحا¾ جهت در است قدمهايي اقدامات گونه اين كه ميدانستند
لذا است/ مسلمانان تاريخ مبدأ كه هجري نه شاهنشاهي تاريخي مبدأ به رجوع و ايران

ندارد/ اسالمي هويت به ربطي كه ميخواندند مصنوعي تاريخي را شاهنشاهي تاريخ
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يك از ابتدا خويش معمول طبق امر اين با مواجهه در رضاعليشاه آقاي حضرت
را حكم اين نبودن اسالمي و فرمودند مبادرت تقليد مراجع حضرات با مكاتبه به طرف
به متنبه و متذكر را حكومتي مسÆولين مكاتباتي, ضمن ديگر طرف از و كردند تصريح
نحو بدين فرمودند, اقدام صادره حكم عليه Âعم نيز خودشان نمودند/ خالف فكر اين
كÇه رسÇمياي اسÇناد يا مينوشتند كه دي متعد درنامههاي گاه هيچ مكاتباتشان در  كه
بÇود, شÇده الزامÇي ايام درآن آن از استفاده كه را شاهنشاهي تاريخ ميفرمودند امضا¾
مÇيفرمودند/ مÇرقوم كÇمافيالسÇابق را شمسي و قمري تاريخ دو فقط و نبردند به كار
در چنانكه بود/ شده رسمي اسناد در مشكل ايجاد باعث ايشان عمل نحوة اين بهتدريج
ايÇن كÇه ميشد اعتراض بانكها مسÆولين طرف از ميفرمودند, امضا¾ كه چكهايي
تÇاريخ بÇانك <ا گر كه بودند داده پيغام Hصراحت ايشان ولي گردد, تعويض بايد تاريخ
دوستان به ميكنيم/> مسدود بانك در را حسابهايمان هم ما نميكند, قبول را شمسي
نامه شاهنشاهي تاريخ به ايشان به كسي ا گر كه بودند داده تذكر نيز خويش آشنايان و
خه مور نامهاي طي حتي داد/ نخواهند پاسخ را نامهشان باطني, تمايل رغم علي بنويسد,
اساس بر شرعي تكليف <چون بودند: خواسته آنها از حكومتي مسÆولين به ê9.3.12
شرعي تكليف و بلوغ موقع از آتيه در هم نوزادان اينكه براي است, قمري ماه و سال
نÇوشته هÇم قÇمري تاريخ شمسي, تاريخ بر اضافه شناسنامهها در شوند, آ گاه خويش

/587 ص <مكاتيب>, بخش كتابحاضر, (1

سÇال شÇروع از قÇبل كه داشتند معمول نزديكانشان به شرعي ايام تذكر براي شود/>1
اينكه از همچنين بدهند/ ديني ايام ذ كر بر مشتمل تقويمي ايشان از يك هر به جديد
نبود, عالقهمند آن حفظ به دولت و نداشت چنداني رواج ديگر ايران در رقمي تقويم

/34 ص پا@كستان, و افغانستان گردش (2

ميفرمودند/2 ف تأس اظهار
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خارجي زبان و عربي زبان تعليم
نÇزد نÇوجوانÇي از خÇودشان و داشتند وافر عالقة آن تعلم و تعليم و عربي زبان به
زبÇان <چÇون ميفرمودند: ايشان مييافتند/ تعليم را زبان اين بيدخت در محلي اساتيد
طÇهارت و عترت خاندان و پيغمبر از مأثوره اخبار و قرآن و است عربي زبان ما ديني
ديني علوم فهم و است الزم حقيقت در آن دانستن رو اين از است, عربي زبان به Hتمام

/105 ص همان, (1

با نيز فارسي زبان چون ديگر ازجهت نيست/>1 ر ميس عربي زبان بدون آنها در تتبع و
زبان دانستن به موكول نيز فارسي زبان درست استدالل و فهم يافته, امتزاج عربي زبان
بÇراي سÇن حÇداثت در عÇربي, زبان دانستن شوق و شور همين اثر در و است/ عربي
االربع¹ احوالالمعصومين في التاريخالمختصر كوتاه رسالة تبر ك تذكرو و عربي زبان تمرين

فرمودند/ مرقوم عربي زبان به را الم) الس (عليهم عشر

شده شايع كه فارسي زبان زدايي" "عربي مسأله با كه بود فكري جهت همين در و
ايÇرانÇيان زبÇان چÇند هر عربي زبان ميفرمودند زيرا ميكردند, مخالفت ت شد به بود
مذهبي زبان زيرا ميشود, محسوب اسالمي ممالك ثانوي زبان درحقيقت ولي نيست
الفÇاظ از هÇم زبÇان تÇصفية لذا بناميم/ خارجي زبان را آن نميتوانيم ازاينرو است, ما
ايشÇان نظر در ميشد, فارسي زبان وارد Hمدام غرب با تماس اثر در كه خارجي دخيلة
كلمات جاي به نامتداول و مهجور عربي كلمات استفاده از البته نداشت/ عربي به ربطي
عÇبارات و الفÇاظ از مÇيتوان طبع صرافت به كه مواضعي در Hخصوص مأنوس فارسي
ت هشدÇب نÇبود, ديÇني عÇلوم رايÇج اصطالحات جزو كلمات اين و كرد استفاده فارسي
عÇلوم در عÇربي زبÇان مقام و شأن حفظ به قاÄل كه حال عين در و ميفرمودند/ احتراز
و دوستان و خانواده اعضاي ساير عالقه همين موجب به و ÇÇ بودند فارسي زبان و ديني
زبان ترويج ÇÇ ميفرمودند تشويق عربي زبان فرا گرفتن به را نگارنده الخصوص علي
ايÇن كه افغانستان و پا كستان هندوستان, مثل كشورهايي در و ايران در نيز را فارسي
مذهب رسمي زبان عنوان به درحقيقت و ديني و ثانوي زبان حكم در آنها براي زبان
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و افÇغانستان بÇه خÇويش سفر در و ميخواندند واجب و الزم ميشود, محسوب تشيع
بسÇيار تأ كÇيد مسأله ايÇن بر فرهنگي رجال با مالقات در هند به اسفار در و پا كستان

حÇاضر كÇتاب در وپÇا كسÇتان> افÇغانستان بÇه <سفر قسمت ايشان, اسفار فصل به مطلب اين درخصوص (1
شود/ مراجعه

ميفرمودند/1
آن تكلم بلكه نميدانستند, كافي نوشتن و خواندن حد در نيز را عربي زبان دانستن
زبان بر كافي تسلط لذا ميخواندند/ واجب اسالم مبلغين و علما براي Hخصوص را زبان
عÇربي كشÇورهاي سÇاير و عاليات عتبات به مختلف سفرهاي در و بودند يافته عربي
شگÇفتي مÇوجب گÇاه كه نحوي به ميفرمودند, سخن زبان اين به فصاحت و بهخوبي
از پÇغمان در ديÇني عÇلوم مدرسة معاون افغانستان به سفر در جمله از ميشد/ مخاطب

بود/ پرسيده عربي زبان به تسلطشان دربارة ايشان
تفسير مة مقد قبيل از عربي زبان به ايشان از موجوده مكاتيب و مقاالت و نوشتهها

است/ عربي زبان به درنوشتن معظمله تسلط از حا كي نيز عاد¸ الس بيان
تÇوسعة و غÇرب در جÇديد عÇلوم ظÇهور بÇا و جÇديد عصر در عربي, زبان از پس
مÇعارف اصÇول فÇهم بÇراي نÇيز را خارجي زبان يك الاقل دانستن خارجي, ارتباطات
كÇار و سÇر دين تبليغ با نحوي به كه وكساني اسالم رسمي مبلغين براي Hخصوص غربي
فرانسه چه و انگليسي چه هم خارجي <زبان ميفرمودند: و ميدانستند ضروري دارند,
به كه ممالكي در بتوانند ميشوند التحصيل فارغ كه كساني تا است الزم آنها غير چه و

حÇتي اديÇان سÇاير بÇزرگان بÇا مÇذا كÇره هÇمچنين و خÇارجÇه ممالك در اسالم تبليغ براي بزرگوار آن (2
اصÇلي زبÇان كÇه سÇرياني و عبري زبانهاي و است ايرانيان قديم مذهبي زبان كه اوستا زبان ميفرمودند
گÇيرد(مÇقالة قÇرار مÇنقول و مÇعقول عÇلوم دانشكدة دروس جزو و شود خوانده بايد است انجيل و تورات

منقول>)/ و معقول دانشكدة <سازمان

بدهند/>2 را آنها جواب و بنمايند اسالم ديانت تبليغ ميكنند, تكلم زبان آن
دوستاني نزد شد, ذ كر Âقب چنانكه دراصفهان تحصيالت آغاز از خود معظمله لذا
در چون ميآموختند, فرانسه زبان خصوصي طور به داشتند, خارجه زبان به آشنايي  كه
تÇهران بÇه تحصيالت ادامة براي كه نيز Gبعد بود/ رايجتر ايران در فرانسه زبان ايام آن
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در و داده قÇرار خود اصلي برنامههاي جزو را فرانسه زبان آموختن آوردند, تشريف
اسÇتفاده ÂامÇك فرانسه زبان به كتب از تحصيلي پاياننامة نوشتن و دانشگاهي دروس
چÇندي حتي كه بود قدري به خارجي زبانهاي يادگيري به ايشان اشتياق و ميكردند/
شÇدند/ نÇيز آلمÇاني زبÇان آمÇوختن مشÇغول بود آمده پيش كه مجالي و فرصت براثر
اروپايي كشورهاي سفرهاي در كه بود ي حد به فرانسه زبان به تكلم بر ايشان آشنايي
مسافرت در چنانكه بگويند, سخن كنندو استفاده زبان آن از ميتوانستند المقدور حتي
را عÇليشاه صالح آقاي حضرت خصوصي و ديني دستورات و مذا كرات غالب ژنو به

/346 ص صالح, يادنامة (1

ميفرمودند/1 ترجمه ايشان
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ادعيه شرح و تفاسير

از شÇهيد عÇليشاه سلطان آقاي جناب عرفان و علم نابغة تأليف عاد¸, الس بيان تفسير
و تأيÇيد مÇورد و مقبول همواره تأليف از پس كه است شيعه عرفاني تفاسير مهمترين

بعضي و كاشي محمد مال آخوند مرحوم و عراقي مجتهد محسن آقا حاج مرحوم كه است عنواني اين (1
ص195)/ دوم, چاپ عرفان, و علم نابغة ناميدهاند( را تفسير اين جناب آن معاصر علماي از ديگر

از بسÇياري و ناميدهاند/ التفاسير"1 "سلطان را آن حتي و است بوده علما و عرفا رجوع
نÇام حداقÇل نشنيدهاند, شهيد آقاي حضرت عرفاني و علمي مراتب از ذ كري كه علما
و عرفاني شÆون از جداي له معظم شهرت و ميدانند تفسير اين تأليف دليل به را ايشان
بÇه ديگÇري تأليفات ايشان اينكه با ولي است/ تفسير اين تأليف مرهون ايشان علمي
زبان به را تفسير اين ذيل داليل به ه توج با گذشت, Âقب ذ كرش و دارند هم فارسي زبان

فرمودند: تأليف عربي
مسÇلمين نزد حيث اين از و وحي زبان عربي, زبان و است عربي زبان به قرآن Ç 1
و ادبي بحثهاي موارد در Hخصوص نكات برخي ن متضم تفسيرقرآن Ç 2 است/ س مقد
ايÇن در هÇمچنين است/ ر يسÇم عربي زبان اساس بر فقط آنها طرح كه ميباشد نحوي
نيز معني حيث از شدهاند, واقع يكديگر ترتيب به كه قرآني آيات بين مÆلف تفسير,
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را تفسير و مينمودند نيز است, عربي كه زبانقرآن مالحظة بايد لذا و داده قرار ارتباط
علماي همة لذا و هست و بوده اسالم عالم علمي زبان عربي زبان Ç مينوشتند/3 عربي به
تعميم جهت از را خود تأليفات ميكردهاند سعي همواره مختلف كشورهاي در مسلمان

هر از مسيحي علماي , وسطي× قرون در علمي حوزههاي و كليسا تأسيس از پس نيز مسيحيت عالم در (1
سرياني و عبري زبان به اصل در انجيل البته ميكردند/ تأليف التين زبان به Áمعمو را خود آثار زباني و قوم
با نيز لحاظ اين از (و است شده رايج Gبعد التين زبان و ندارد التين زبان به ربطي كه بوده يوناني سپس و
س قدÇم زبان كاتوليك مذهب در Hخصوص التين زبان بهتدريج ولي دارد), تفاوت قرآني معارف و قرآن

مينوشتند/ زبان همان به را علمي آثار و ميخواندند التين زبان به هم را ادعيه كه شد  كليسا

برادران Ç ê بنويسند/1 عربي زبان به مختلف, زبانهاي به متكلم مسلمين نزد فايدهاش
شÇيعه عÇرفاني مÇعارف و عÇلوم به واقف كمتر هستند, زبان عرب Hغالب كه تسنن اهل
كالمي و فقهي نكات جامع حال عين در كه عرفاني و شيعي تفسيري تأليف و ميباشند

HينÇع بيروت در Gاخير گرفته, قرار استقبال مورد عربي كشورهاي در اينكه از پس عاد¸ الس بيان تفسير (2
است/ شده منتشر و افست م دو چاپ روي از

مينمود/2 واجب باشد, شيعي فلسفي و
رÅوس فÇارسي زبÇان بÇه خÇويش آثار در عاد¸ الس بيان تفسير دانشمند مÆلف ه البت
همان از ولي دادهاند/ شرح ديگري بيان به را عاد¸ الس بيان تفسير عرفاني و علمي مطالب
ترجمة در فقرا غير و فقرا جانب از مكرري تقاضاهاي شريف, تفسير اين انتشار آغاز
عليشاه صالح آقاي حضرت فقير امجد د ج ديگر جهت از و ميشد فارسي زبان به آن
بÇه پÇاسخ در هÇمواره داشÇتند, آن ترجمة به وافري ميل نيز خودشان كه ثراه) (طاب
تÇرجÇمه بÇودن مشكÇل به متذكر را اشخاص مينمودند, را امر اين تقاضاي كه  كساني
تنها نه كه كنند اقدام مهم اين به بايد مترجميني گروه يا مترجم ميفرمودند: و ميكردند
دقايق نقليو عقليو از اعم اسالمي معارف علومو در بلكه فارسي, عربيو زبان به عالم
خويش عزيز فرزند جز جامعيت اين به را كسي حضرتش و باشند/ ر متبح نيز عرفاني
1317 سنة يعني خويش تحصيلي دوران اواخر در ايام اين در كه ÇÇ تابنده آقاي حضرت
فÇرزند به امر اين انجام به را خويش تمايل لذا و نميدانستند ÇÇ بودند شمسي 1318 و
مÇيكنند: اشÇاره چÇنين مÇطلب هÇمين بÇه له معظم و بودند شده متذكر Gكرار عزيزشان
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عالقه و ميل اظهار فداه روحي عليشاه صالح آقاي جناب بزرگوارم پدر كه <مدتهاست
اسÇتفاده آن از زبÇانان فÇارسي همة تا شود ترجمه فارسي به تفسير اين كه ميفرمايند

حÇاج حÇضرت تÇرجÇمة سÇوره, هÇفت بÇا Çعاد¸ الس بÇيان تÇفسير مÇقدمة تÇرجÇمة سÇعادت, رهÇنماي (1
/34 ص گنابادي, تابندة سلطانحسين

 كنند>/1
بود, عزيزم پدر نظر مد همواره آن ضرورت و تفسير ترجمة به بزرگوارم جد ميل
امÇا بÇود, مÇعظم والد امÇر از اطاعت در بودن بياختيار ايشان ويژة اوصاف از كه چرا
وليچونلحنكالمحضرتآقايصالحعليشاه نيافتند/ كار اين هيچگاهفرصتكافيبراي
بÇرادران خÇواهش قÇبول عÇنوان به بلكه وجوب, و امر طريق به <نه خصوص اين در

االخÇوان من االستدعا¾ قبول بعنوان بل الوجوب و االمر بطريق ال الجليل والدي حضر¸ اليه اشار <و (2
يا¾)/ صفحة عليشاه, رضا آقاي حضرت نوشتة السعاد¸, بيان تفسير (مقدمة الميسور>/ بقدر

ميفرمودند/ اقدام مهم اين به فراغتي يافتن محض به بزرگوارم پدر بود>2 ر ميس بهقدر
و تÇفسير ايÇن مÇختصات و مÇذكور تÇفسير و قرآن تفسير دربارة نيز مهاي مقد چنانكه
چÇاپ براي عربي زبان به قبيل, اين از ديگري مساÄل و فارسي زبان به تفسير ترجمة
حاصل فرمودندو مرقوم بود, شده منتشر ح منق صورتي به جلدو چهار در كه تفسير م دو
نامهايرهنماي به عاد¸ الس بيان تفسير د مجد تفسير و ترجمه در كتاب سه تأليف امر اين
الهÇي كÇالم دريايپرفيض تابنا@كاز گوهر سه و عرفاني اسرارآميز داستان سه و مجيد قرآن سعادت,

كÇتاب دوم چÇاپ ضÇميمة و ترجمه را عاد¸ الس بيان تفسير از بخشي مذكور, كتاب سه بجز حضرتش (3
ص ج2, عاد¸, الس بقره(بيان سورة به مربوط بخش اين نمودهاند/ نورعليشاه آقاي حضرت تأليف ذوالفقار

ميباشد/ /// Õبيرك ÕمÖث ا فيهما ÖلÔق ر سÖي مÖال و ر Öمالخ ن ع كلونÃ Öسي شريفة آية تفسير در (194

ميپردازيم/ Âمستق آنها از يك هر شرح به اينك كه است3

سعادت رهنماي
به اشاره آن چاپ مقدمة در و است تفسير موضوع در ايشان كتاب لين او كتاب اين
نÇموده, Çعاد¸ الس بÇيان تÇفسير درتÇرجÇمة فÇقرا از بسÇياري و خÇويش بزرگوار پدر ميل
عÇليشاه صÇالح آقÇاي جناب بزرگوارم پدر ميل حسب بر كه است تي مد> ميفرمايند:
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الف/ ص سعادت, رهنماي Ç و2 1

ولي نÇمايم>/1 تÇرجÇمه /// را Çعاد¸ الس بÇيان شÇريف تÇفسير داشÇتم عالقه فداه) (روحي
بكنند تام استقصا¾ مساÄل در كه بود اين ميلشان و داشتند كه علمياي دقت با حضرتش
داشÇته نظر مد نيز را ديگر تفاسير و نكرده تفسير ترجمة به منحصر را خود هم فقط و
از قسمتي فقط ابتدا لذا بپردازند, مهم اين به كه نمييافتند را آن مجال و فرصت باشند,
در Gبعد كه تفصيلي و شرح همان نمودند/ خودداري آن شرح از و كرده ترجمه را تفسير
ميفرمايند: خصوص اين در مه مقد دنبالة در ميبينيم/ تفسير در ايشان ديگر كتاب دو
و نموده ترجمه را آن از مختصري گرفتم تصميم باالخره تا گذراندم ترديد به <سالها
در منظور اين در بحمداهللا و كنم/ شروع را ديگري قسمت كرد ياري توفيق ا گر هم Gبعد
سورة باهفت را مه مقد كرده, پيدا مختصري توفيق خودم وسع اندازة به نخستين مرحلة

سعادتناميدم>/2 رهنماي تفسير, خود مناسبت به را آن و نمودم ترجمه  كوچك
حقيقت بيان آن مطالب رÅوس از كه است عاد¸ الس بيان مقدمة سعادتترجمة رهنماي
به تفسير معناي خواندنقرآن, آداب خواندنقرآن, فضيلت آن, به مربوط مساÄل و علم
عبارتند كه را كوچكقرآن سورة هفت سپس است/ قراÄات اختالف و قرآن وجوه رأي,
دنبال به كرده, ترجمه اخالص و ر Öصن ر, Öدق نÖشراح, ا , حي× والض , علي× ا الكتاب, فاتح¹ از:
فهم و بوده بيشتري توضيح به نياز كه مواضعي در البته فرمودهاند/ ذ كر مه مقد ترجمة
عÇلمي و عÇرفاني مÇطالب بÇرخÇي كتاب حاشية در است, ديگري مطالب بر مبتني آن
ÂثÇم است/ لتر فصÇم HعضÇوب اجÇمال و اشاره به Hغالب كه فرمودهاند, ذ كر را وتاريخي

/131 تا 127 ص همان, (3

وحÇدت مÇوضوع درخÇصوص يÇا بÇاره,3 اين در آرا¾ اختالف و تحريفقرآن دربارة

/ 89 تا 83 ص حواشي همان, (4

سÇخن بيشتري تفصيل با وجود4 حقيقي وحدت و ممنوعه وحدت ميان فرق و وجود
راندهاند/

دربÇارة آن در كه ميشود آغاز له معظم خود تأليف به لي مفص مة مقد با كتاب اين
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مهم تفاسير في معر و تفسيرقرآن تدوين و رين مفس ديني, علوم در آن اهميت و تفسير
Çعاد¸ الس بÇيان تÇفسير بÇه آن انتهاي در مÆلف حضرت و است شده بحث اسالم درعالم
كه را كساني شبهة سپس و برميشمارند را تفسير اين مزاياي و خصاÄص و ميپردارند
كÇافي ادلÇة به نميدانند شهيد عليشاه سلطان آقاي حضرت را عاد¸ الس بيان تفسير مÆلف

ميكنند/ رفع
وقÇفة يك از پس و شÇده ترجÇمه شمسي 1318 سال در عاد¸ الس بيان تفسير مة مقد
طÇور ايÇن تÇرجÇمه سبك نمودهاند/ ترجمه را متعاقبش كوچك سورة هفت طوالني,

/35 ص همان, (1

نباشد اللفظي تحت ترجمة و شود ترجمه امروز فارسي روش به ياالمكان حت كه است1
عبارت مفهوم از كه هم كلمه چند و نشده متن اصل عين به د مقي موارد بعضي در حتي و
يك الزمÇة ايÇن و باشد/ واضحتر مطلب كه دادهاند قرار ترجمه جز¾ ميشود, استفاده
بيان مقصد زبان در كه صورتي به است مبدأ زبان در كه را آنچه كه است خوب ترجمة
عنوان باشد, ا مجز يكديگر از فصل هر مطالب اينكه براي Hضمن بياورند/ در ميشود,

فرمودهاند/ ذ كر سطر ل او در را مطلبي هر

/36 ص همان, (2

به د مقي االمكان حتي دادهاند2, تذكر خودشان كه طور همان هم ترجمه عبارات در
مÇعمولي فهم و ذهن از دور و غريب الفاظ اين از بعضي زيرا نشده, سره فارسي الفاظ
"پرستيده و "پرستنده" سره فارسي در معادلش كه را "معبود" و "عابد" كلمة Âمث است/
ذ كÇر مÇعبود و عÇابد عÇربي الفÇاظ صورت همان به دارد, رواج كمتر ولي است شده"

فرمودهاند/
شمسي) 13ê2 آذر 23) قمري هجري 1383 رجب 27 درتاريخ بار يك كتاب اين

است/ بوده طبع يك همين به منحصر كنون تا و شده چاپ
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عرفاني اسرارآميز داستان سه و مجيد قرآن

اسرارآمÇيز داستان سه و مجيد قرآن به موسوم تفسير موضوع در له معظم كتاب مين دو
و صÇالحعليشاه آقاي جناب رحلت از پس ايشان تأليف لين او كتاب اين است/ عرفاني
مة مقد در حضرتش است/ شمسي 13ì0 سال تابستان به مربوط هدايتشانو ارشادو ايام
و شÇخصي گÇرفتاريهاي و مشÇاغل واسÇطة به ميفرمايند: آن تأليف سبب در  كتاب
غيرآنÇها, و مراسالت جواب و آنان امور به رسيدگي و فقرا به خدمت افتخار و فاميلي
كÇه مÇختلفه كÇتب بÇراي مات قدÇم نوشتن به فقط و نميشد پيدا تأليف و نوشتن مجال

/7 ص م, سو چاپ عرفاني, اسرارآميز داستان سه و مجيد قرآن (1

حضرتش آنكه تا ميشد/1 ا كتفا آنها امثال و كتبي سÆاالت جواب و ميرسيد بهچاپ
بÇه ابÇتدا دوسÇتان خÇواهش بÇه و شÇدند اسÇتراحت بÇه مجبور شديد كسالت بهواسطة
كتاب تاليف براي مجالي لذا و بردند تشريف به كالردشت سپس و سمنان شهميرزاد
شدند/ مشغول عاد¸ الس بيان د مجد تفسير و ترجمه به بيدرنگ سابقه, نيت بر بنا و يافتند
ولي كÇنند ترجمه را فتح سورة و نور آية و آي¹الكرسي داشتند نظر در ابتدا ايشان
اصحاب داستان يعني مجيد, قرآن در عرفاني اسرارآميز داستان سه داده رأي تغيير Gبعد
و كردند/ انتخاب هستند كهف سورة در سه هر كه را ذوالقرنين و خضر, و موسي  كهف,
و رموز و اسرار داراي قرآن همة <البته ميفرمايند: مذكور داستان سه انتخاب سبب در
قÇضية مÇانند ديگÇري حكÇايات حاوي و بسيار بطنهاي داراي و معرفتآموز نكات
سه اين ولي هست, نيز غيرآنها و ا حو و آدم سرگذشت و يوسف(ع) حكايت و معراج
جÇامعيت و است بسÇياري حقاÄق و مطالب داراي شده, واقع سوره يك در كه داستان

/3 ص همان, (2

مشتمل (ع) خضر و موسي× داستان Hخصوص مذكور داستان سه ديگر جهت از دارد/>2
وجÇوب مسألة جÇمله از مÇيباشد, اهللا الي سالكين براي طريقتي دستورات و اسرار بر
هÇمچنين و وي بÇا مصاحبت و راهنما از طلب كيفيت اهللا, الي سلوك در شيخ و راهنما
و ميدهد/ نشان را سلوك مقامات و سالك رياضت ترتيب و الهي مأذون شيخ اوصاف
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مÇيÇان ارتÇباط و بÇوده عÇرفا استفادة و استناد مورد االيام قديم از داستان اين ازاينرو
است/ شده ذ كر عرفاني كÔتب در راهنما شيخ سالكو مظهريت عنوان به خضر موسيو
در را داستان سه اين تفسير ابتدا معظم مÆلف كه است نحو بدين كتاب تأليف روش
حال تناسب به را ترجمه همان Gمجدد سپس و ترجمه عاد¸ الس بيان تفسير از ا مجز قسمتي
با مقارن كتاب اين تأليف اينكه به ه توج با كه كردهاند تفسير مÔستند, منابع از استفاده با
داشتهاند, دسترسي كمتر ديگر كÔتب و تفاسير به و بوده ييالقي مناطق در ايشان حضور
و تÇاريخي و ادبÇي فÇلسفي, فÇقهي, كÇالمي, عÇرفاني, مÇطالب بÇر مÔشÇتمل همه اين با
و مطالب سلوك, اسرار و عرفاني نظر از Hخصوص است/ مطالب توضيح در جغرافيايي
مÇراتب ذوق و ابÇتكار حسÇن از حا كي كه شده افزوده آيات درتفسير بديعي حقايق
به مربوط آيات تفسير به ميتوان ميان آن از و است دانشمند مÆلف علمي و عرفاني
تÇحقيق له مÇÔعظم نÇيز جÇغرافÇيايي و تاريخي نظر از كرد/ اشاره خضر و موسي× داستان
هويت تعيين و كهف اصحاب زندگي تاريخ و غار محل قبيل از موضوعاتي در جامعي
نÇيز دي تعدÇم حÇواشÇي داراي تÇفسير اين كردهاند/ وديني تاريخي لحاظ از ذوالقرنين
رفÇع گاه و تشريح و توضيح كتاب, متن در مندرجه مشكلة حقايق و مطالب كه هست

/93 Ç 92 صفحات حاشية همان, (1

و (ع), امام نيابت مسألة يا وجود1 وحدت مسألة مثل ايماني و عرفاني حقايق از شبهه

/72 ص حاشية همان, (2

نÇيز مسÇتقلي مÇقالة كتاب انتهاي در است/ شده باره2 دراين فقها و عرفا قول اختالف

ال و Hصالح Âمع ل م Öعي Öلف ربه ¾ا لق× وا Ôرجي ان ك× Öن ماست(ف كÇهف سورة آخر آية به مربوط حقيقت در رÅيت مسأله (3
بÇصيرت مÇزيد و تبر ك و ن تيم براي حضرتش و نيست ذوالقرنين حكايت جز¾ كه (Gدحا هب ر ̧ عباد ب Öك ر ÖشÔي
بÇاره اين در شبهات رفع رسالة در آنچه بر اضافه شده, ذ كر سورة آخر آية در كه را اهللا لقا¾ و رÅيت موضوع

/(186 ص عرفاني, اسرارآميز داستان سه و مجيد كردهاند(قرآن ذ كر Gاختصار فرموده,

آن در كه ميشود كهف سورة آخر آية تفسير به مربوط كه است مندرج رÅيت3 دربارة
استناد با يكديگر با تطبيقشان و متكلمين و فالسفه و عرفا قول بيان ضمن محترم مÆلف
در مÇبسوطي HبتÇنس تكملة با تفسير اين نمودهاند/ اظهار را خويش نظر عقل, و نقل به
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در بÇار سÇه مÇذكور كÇتاب مÇيشود/ ختم آنها تاريخچة و مسيحي و اسالمي ق رف ذ كر
قÇبلي چÇاپ به نسبت چاپ هر كه شده چاپ شمسي 13ìë و 13ì1 و 13ì0 سالهاي

است/ تازهتري مطالب شامل

الهي كالم پرفيض درياي از تابنا ك گوهر سه

نÇيز ايشÇان تأليÇف آخرين كه عليشاه رضا آقاي حضرت تفسيري كتاب سومين
كÇتاب نÇام از كه طور همان و است الهي كالم دريايپرفيض تابنا@كاز گوهر سه نام به هست
اين ميباشد/ عاد¸ الس بيان تفسير مبناي بر مجيد قرآن از آيه چند تفسير و شرح برميآيد
كتاب اين در معظمله نور/ آية و بقره سورة خواتيم آيات آي¹الكرسي, از: عبارتند آيات
سپس و ترجمه عاد¸ الس بيان كتاب از را مذكور آيات تفسير ابتدا قبلي تأليف همانند نيز

فرمودهاند/ ذ كر دارد, مطلب با ارتباط كه را نكاتي و نموده تفسير و شرح Gمجدد
رسيده زيادي اخبار واجب نمازهاي از پس آن قراÄت و آي¹الكرسي فضيلت در
آي¹الكÇرسي بقره د سي و بقره سورة قرآن د سي كه رسيده ا كرم پيغمبر از جمله از است:
ميباشد, آي¹الكرسي قرآن, ( اعلي× حد) روة ذ شده نقل صادق حضرت از آنكه يا است/
و حÇيات مÇثل ايÇجابيه از اعم تعالي حق صفات و توحيد مراتب همة بر مشتمل چون
حÇقايق از بسÇياري بÇر مشتمل آي¹الكرسي مانند نيز حمد سورة است/ نوم مثل سلبيه
است حق به بنده ه توج و صعود قوس و بنده بر حق عنايت و نزول قوس جامع و توحيد
قÇراÄت است, واجب واجب, نÇمازهاي در حÇمد سÇورة قÇراÄت كÇÇه طÇÇور هÇÇمان و
واجب نمازهاي از پس كه است, اهللا الي سال ك اوراد و دستورات جزو نيز آي¹الكرسي

بخوانند/ مÆكدي مستحب مر ا عنوان به را آن
فÇرمودة بÇه كه است بقره سورة خواتيم آيات تفسير و شرح كتاب اين دوم بخش
خبر موجب به و خدا/ رضاي هم و دعا هم و است قرآن هم ا كرم(ص) رسول حضرت
اين از و شد نازل معراج در بقره سورة خواتيم ل او آيات كاظم(ع) موسي× امام از منقول
و تÇفاسير بÇه اسÇتناد بÇا عÇرفا نÇظر مÇطابق معراج دربارة را بحثي محترم مÆلف جهت
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بÇقره سÇورة آيÇة آخÇرين چون و ميفرمايند/ عنوان قسمت, اين در منقوله احاديث
توبه <استغفارو عنوان تحت بحثي است, گناهان و خطايا بخشش طلب و دعا بهصورت

/100 ص تابنا@ك, گوهر سه (1

مطرح باره اين در عرفا قول و كبيره و گناهصغيره ميان فرق آن در كه شده ذ كر گناه>1 از
است/  گرديده

نزد نور سورة در واقع نور, شريفة آية است/ نور آية تفسير كتاب اين م سو بخش
و لغÇوي ازلحÇاظ نور است/ ساب ح ير غ ب Ô¾شا ي ن م Ôق Ôز Öري اهللا عبارتو آخر تا رين مفس ا كثر
غير كننده ظاهر و بذاته) Ôاهر الظ) بوده ظاهر خود ذات به كه است چيزي فلسفي تعريف
واسطة به ماهيات همة كه است وجود حقيقت آن, حقيقت و هست نيز يره) غ ل Ôر ظه Ôالم)
از يكي نور است/ ضعف و ت شد مراتب داراي وجود مانند و ميكند پيدا ظهور وجود
ور نورالن يا كبير جوشن دعاي در وسو قد يا Ôنور كميليا دعاي در كه ميباشد نيز حق اسما¾

است/ شده خوانده
است لطÇايفي و حقايق بر مشتمل و قرآني آيات اسرارآميزترين از يكي نور آية
ابتداي در Hخصوص كنند, تفسير و شرح آن اسرار دربارة قديم از ران مفس شده باعث  كه
نÇوريت از مÇراد و نÇور مÇعناي ران مفس نزد ارض/ ال و ات مو× الس ور Ôن هللاا ميفرمايد: كه آيه
آرا¾ و اقوال بيان ضمن والد حضرت جليل ر فسÔم رو اين از و بوده ابهام محل خداوند
احÇاديث از مستنبط كه را عرفا قول اشكالشان, و ضعف مواضع و باره اين در مختلف

ميفرمايند/ بيان است معصومين
جÇمع ايشان قبلي تفسير همانند تابنا@ك گوهر سه كتاب در جليل مÆلف بيان طريقة
در Âمث است/ فلسفي و عقلي مطالب و عرفاني حقايق و لطايف و احاديث و آيات ميان
لي مفص تحقيق روايي, بحث يك ضمن بقره سورة خواتيم آيات و آي¹الكرسي تفسير
نظر كرسي, كلمة معناي تعيين در حال عين در و مينمايند آنها آيات تعداد تعيين در
تÇحقيقات نÇيز تÇفسير ايÇن در مÇيفرمايند/ بيان احاديث نقل ضمن را فالسفه و عرفا
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مم Ôا در شرعي احكام موضوع در جمله از شده, عنوان تطبيقي صورت به Hغالب تاريخي

/110 ص همان, (1

ربنا بقره: سورة آخر دعاي ذيل در اسالمي1, امت با مقايسهاش يهودو دين در  گذشتهو

تكÇليف نهادي, گران تكليف ما از پيش امتهاي بر كه گونه آن ما, پروردگار اي آخر/ آية بقره, سورة (2
منه/ ما بر  گران

بÇيان فÇقهي و تÇاريخي مسÇتوفاي بحث ن×ا,2 بلق Öن م ين الذ لي ع ÔهتÖل م ح كما Gصر ا علين×ا Öل م Öح ت ال× و

و متن در مشكل نكات برخي توضيح بر مشتمل نيز كتاب اين ل مفص حواشي  كردهاند/
شÇمسي 13ìë سÇال در كتاب اين اول چاپ است/ عرفاني و عقلي نقلي, مطالب جامع

درآمد(ناشر)/ طبع حلية به 1376 سال در نيز دوم چاپ (3

است/3 شده منتشر

وي حال شرح و ثمالي ابوحمزة دعاي ترجمة تجلي: نياز

صباح و كميل دعاي مثل است, مأثور بسياري ادعية الم) الس (عليهم هÔدي ة مÄا از
و حقايق از مشحون كه (ع) هدا¾ دالش سي حضرت عرفة دعاي و (ع) علي اميرالمÆمنين
ميشود باعث و ميكند منقلب را صاحبدلي و دردمند هر قلوب كه است عرفاني اسرار
دعاها اين چه ا گر و سازد/ رها تن ازقفس لختي را انسان دوست, سوي به پرواز ميل  كه
به و بودهاند اهللا معرفت مراتب اعلي در و ه كلي واليت داراي كه شده بيان كساني زبان از
تا نيست, همگان حال زبان و است حالشان و استعداد مطابق كه شده داده تعليم  كساني
كساني و گرديم مقامات و احوال اين ه متوج يا و شود نيز ما حال و نمايد اثر دل در شايد
را ثÇمالي ابÇوحمزه دعاي يا كميل دعاي ثمالي ابوحمزة يا كÔميل مقامات و حاالت در

زيÇرا بÇخوانÇم, را كÇميل دعÇاي كÇه ميكشم خجلت و ميكنم شرم خدا از من فرموده: بزرگان از يكي (4
/(14 ص م, سو چاپ تجلي, بخواند(نياز را آن بتواند تا ميخواهد  كميلي

مÇحبوب بÇا نÇياز و راز و مناجات طرز آموختن براي آنها خواندن ولي بخوانند,4 بايد
ابÇوحمزة كÇه است دعÇايي دعاها, اين جملة از است/ مفيد بندگي, رسم و راه و بينياز

است/ كرده نقل (ع) اد سج امام الحسين بن علي حضرت زبان از ثمالي
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(عÇليهم خÇود زمÇان ة مÄا لطف و ه توج مورد و شيعيان خواص از ثمالي ابوحمزة

كÇه مÇيشود اطÇالق كسÇي به و است آن فتح با خلكان ابن قول به و ثا¾ ضم با مشهور بنابر ثماله كلمة (1
كند/ اطعام را خود زيردستان و پيروان سختي و قحطي هنگام

ثماله1 قبيلة از و كوفه اهل از ابوحمزه اوست/ مدح از مشحون رجال كتب و بود الم) الس
ايÇن مينمايد قطعي آنچه ولي نشده, ذ كر تاريخ و رجال كتب در وي تولد تاريخ بود/
درك را Çالم) الس (عÇليهما باقر د محم امام و العابدين زين امام حضرات زمان كه است

فÇرمود: كÇه شÇده نقل رضا حضرت از شاذان بن فضل از نقل به حديثي ي كش رجال دركتاب جمله از (2
بن ي وس Ôم Öن م Õ¹رهÔب دو محم جعفربن و علي بن د محم و الحسين بن علي ا: ن م ¹عربا م د خ Ôانَّه Ïذ×ل و انه زم× في ان كلÔقÖم× هان م× ز في Ô¸مز ابوح
و فÇيض كسب آنÇها از و كÇرده خÇدمت را مÇا از نÇفر چهار او بود/ خود زمان لقمان ابوحمزه, يعني عÖفر/ ج
اندكي و محمد جعفربن و علي بن محمد و الحسين بن علي از: عبارتند نفر چهار آن و نموده علم تحصيل

و9)/ 8 ص تجلي, السالم)/(نياز (عليهم جعفر بن موسي زمان از

نيز (ع) كاظم خدمتحضرت اندكي زمان اقوال,2 احاديثو بعضي مطابق حتي  كردهو
است/ رسيده

دستور رمضان ماه سحرهاي براي Hخصوص و معروف ابوحمزه نام به كه هم دعايي
اين اينكه علت و شده نقل العابدين(ع) زين امام حضرت از كه است دعايي شده, داده
يا كرده نقل را آن ابوحمزه كه است جهت اين به يا است معروف "ابوحمزه" نام به دعا
را كÔميل دعاي چنانكه است, داده دستور ابوحمزه به را آن خواندن حضرت آن آنكه

/13 صفحة همان, (3

به ميتوان دعا دو اين مضمون از و فرمود3 دستور كميل به (ع) علي اميرالمÆمنين نيز
برد/ پي ابوحمزه و كميل ديني و معرفتي مراتب

آن مÇعناي فهم از زبانان فارسي و است عربي زبان به اصل در دعا اين چون ولي
حÇضرت بزرگوارشÇان, والد اشارة به تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت قاصرند,
ايÇماني محبت با فقرا¾ از يكي اصرار به نيز له معظم و ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي
آن فÇارسي تÇرجÇمة بÇه بÇوده سرشار طبعي داراي كه سبزواري تجلي رجبعلي مرحوم
مفيدي ولي مختصر حال شرح ثمالي ابوحمزة با خواننده آشنايي براي گماشتندو همت
مÇيل له مÇعظم ه تÇالب نÇمودند/ ترجمه ضميمة و نوشته تاريخ, و رجال كتب به رجوع با
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دعا ترجمة مورد در نيافتند/ فرصت ولي بنويسند مزبور دعاي براي شرحي كه داشتند
اللفظي تحت ترجمة به د مقي موارد بيشتر در شود, حفظ دعا معنوي اثر اينكه براي هم
و افÇزودهانÇد/ شعري مناسبت به نيز گاه فرموده, رعايت را بيان سالست جنبة و نشده

كردهاند/ ذ كر را مطلبي دعا مطالب توضيح در نيز ترجمه حاشية در مقتضي بههنگام
نÇظم وبÇه بÇزرگوارم پدر تأليف نثر به ثمالي ابوحمزة دعاي ترجمة طريق اين به
تحت كتابي صورت به ابوحمزه حال شرح با همراه تجلي رجبعلي آقاي مرحوم تأليف
همين شد/ منتشر شمسي) 1320 (مهرماه قمري 13ì0 سال رمضان در تجلي عنواننياز
ال شو و شمسي) 1333 (فروردين قمري 1373 رجب تاريخهاي در ديگر بار دو  كتاب
مة مقد در معظم مÆلف چاپ هر در و شد چاپ تجديد شمسي) 13êì (دي قمري 1387

فرمودند/ نظر تجديد ترجمه اصل



تذكرههايعرفاني

چهاردهم قرن در عرفان و علم نابغة

بÇه مÇلقب گÇنابادي د لطانمحمÇس الÇم حÇاج آقÇاي حÇضرت عÇرفان و عÇلم نÇابغة
چÇهاردهم قÇرن عÇرفاي و حكÇما و علما از فقير, ماجد والد اعالي جد سلطانعليشاه,
در سلوك واسطة به آنكه با حضرتش هستند/ اللهيه نعم¹ ة علي سلسلة اقطاب از و هجري
و فضل به ولي گرفتند, قرار زمان ظاهر علماي از برخي طعن مورد ف تصو و طريقت
در حÇياتشان زمÇان در ايشان نام لذا و بودند معترف دشمن و دوست علميشان  كمال
بلكه و ايران از خارج شهرتشان صيت و شده مشهور اسالمي كشورهاي بيشتر و ايران

Hغالب كه كرد رجوع دوره آن در شده تأليف سفرنامههاي و تاريخ كÔتب به ميتوان مذكور كالم تأييد در (1
آثار از: عبارتند كتب اين جملة از كردهاند/ تعريف ايشان عرفاني و علمي مقام از و شده ايشان نام متذكر
سال هشت كتاب يا و السلطنه اعتماد خان محمدحسن تأليف ثار Ðاال و مĤثر شيرازي; فرصت تأليف العجم
آمده ايران به قمري) ميالدي(1313 1896 سال در كه (Sir Percy Sax) سرپرسيسا كس تأليف ايران در
كÇتب از كÇه است اخÇير كتاب همين آن, حاصل و نموده سياحت را ايران نقاط غالب سال هشت ت مد و

ميباشد/ دوره اين تاريخي مرجع

بÇا حÇضرتش نÇيز فÇقري جهت از و بود/1 برگرفته در نيز را اسالمي كشورهاي غالب
كÇه كÇردند ترويج را اسالم معنويت و عرفان حقايق باطني و ظاهري جامعيت آنچنان
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الي سال ك قبله گاه و گرديدند خود زمان در ف تصو و فقر بينظير رونق و اشاعه باعث
كه ميكردند تقاضا ايشان از والد حضرت دوستان و فقرا از بسياري رو اين از شدند/ اهللا
و علمي جامعيت كه زيرا فرمايند, مرقوم بهتفصيل را جناب آن حاالت و زندگي شرح
حÇاج آقÇاي حÇضرت ايشÇان نتيجة در عليشاه سلطان آقاي حضرت اعلي× جد عرفاني
اشÇتغال تÇحصيل بÇه ايام اين در عظمله Ôم چون ولي بود/ يافته ظهور تابنده سلطانحسين
قÇبول را مÇÔهم ايÇن انÇجام د عهÇت تها دÇم نÇميداد, دست كÇار ايÇن فÇرصت و داشÇتند
ا گÇر اينكه بر مبني ايشان استدالل و دوستان از برخي اصرار با اينكه تا نميفرمودند,
كه ميرود آن بيم افتد, تأخير به بيشتر عليشاه سلطان آقاي حضرت حال شرح نوشتن
جزÄيات و گويند وداع را فاني دار بهتدريج بودند, كرده را ايشان محضر درك كه  كساني
حÇضرتش بÇاالخره گÇردد/ مÇحو خاطرههاست, در جناب آن از كه كلماتي يا حاالت
كÇتب مÇطالب و ايشÇان مÇعاصر اشخاص از خويش مسموعات بر تكيه با تا پذيرفتند
با لذا ورزند/ اهتمام خويش بزرگوار اعالي جد آثار مقامو حالو شرح تأليف به معتبره
شمسي 1318 درسال عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارشان پدر پيشگاه از استجازه
حضرت حال شرح چهاردهم, قرن در عرفان و علم نابغة كتاب تأليف به قمري) 13ë8)
از پÇرسش و تÇحقيق بÇه احتياج امر اين چون و كردند/ مبادرت عليشاه, سلطان آقاي
تÇعجيل آن طÇبع در هÇم بÇاز ولي كشÇيد طÇول سÇال چÇند آن تأليÇف داشت, طلعين Ôم
تشويق و اصرار حسب بر باالخره و ميكردند/ مطالب تكميل به موكول و نميفرمودند
محرم ل او در جذبي اهللا هب¹ د سي آقاي مرحوم چاپي نظارت تحت كتاب اين نزديكان,
و آينده در آنكه اميد به رسيد, طبع به شمسي) 1333 شهريور (نهم قمري 137ê سال

كنند/ كاملتر را آن بتوانند بعد چاپ در
حÇضرت مÇرحÇوم احوال شرح در بايد موضوع حسب بر آنكه با عرفان و علم نابغة
و عÇرفان اجمالي تاريخ و شرح دوره يك حقيقت در ولي باشد, عليشاه سلطان آقاي
ذ كر و نعم¹اللهيه رضوية علية سلسلة دربارة اطالعاتي و آن به مربوط حقايق و ف تصو
آن مكاتيب از مجموعهاي باالخره و ايشان معاصر زمان علماي و عرفا از حالي شرح و
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است/ اخالقي و سلوكي نصايح و عرفاني رموز و اسرار حاوي كه ميباشد بزرگوار

/ 5 ص دوم, چاپ عرفان, و علم نابغة (1

اين چون شدهاند, متذكر1 كتاب مة مقد در خودشان كه طور همان فقير معظم والد
گذاشتهو كنار االمكان حتي را مذهبي احساسات دارد, نيز تاريخي جنبة جهتي از  كتاب
كتاب اين ميفرمايند/ مطالب ذ كر است, الزم نويس تاريخ يك براي كه بيطرفي نظر با
شÇروع عÇليشاه, سÇلطان آقاي حضرت ولدÔم جغرافياي گناباد, و تاريخ در مهاي مقد با
زمÇان تÇا سÇلطانمحمد الÇم حÇاج جناب حاالت دوب> به موسوم لش او فصل و ميشود
بيان له معظم شهادت و خالفت ايام تا سلوك ايام از بعد, فصل شش طي و است طلب>
حÇاج جÇناب يÇافتن <اجÇازه عÇنوان تحت م سو فصل مذكور, فصول ميان در ميشود/
ف صوÇت تعريف قبيل از مساÄلي فصل اين در زيرا دارد, عام اهميت د> مالسلطانمحم

ميشود/ داده تفصيل و شرح نيز اقطاب سلسلة و راهنما لزوم تصوف, منشأ
و اخÇالق و شمايل مورد در دوازدهم, تا هشتم فصل يعني كتاب, بعدي فصل پنج
فÇصول مÇوضوع است/ جناب آن ة مهم مكاتيب و كلمات بعضي و تأليفات  كرامات,
مشÇهور بÇزرگان و عÇلما نÇامي, گرويدگان بستگان, و فرزندان نيز هفدهم تا دوازدهم
فصل دو نوشتهاند/ حضرتش از حالي شرح يا نام كه است كÔتبي ذ كر باالخره و مÔعاصر
ايشÇان دربÇارة كÇه است تاريخ ماده اشعار و مراثي و سلطاني مقبرة دربارة كتاب آخر
جÇناب آن كنندگان اذيت و قاتالن رسيدن كيفر به كيفيت ذ كر باالخره و شده سروده
آقÇاي حÇضرت مÇقدسة بقعة ساختمان و بنا تاريخچة ذ كر با شريف كتاب اين است/

ميشود/ ختم جذبي آقاي جناب مرحوم بهقلم شهيد عليشاه سلطان
طوري به شمسي 1333 سال در لش او چاپ از بعد عرفان و علم نابغة مستطاب  كتاب
و شد ناياب و كمياب آن نÔسخ قليلي ت مد در كه گرفت قرار بيگانه و خودي ه توج مورد
بر دوم چاپ كه تي مزي رسيد/ طبع به ديگر بار شمسي) 13ë0) قمري 1391 سال در لذا
مطالبي و كرده نظر تجديد قسمتها بعضي در معظم مÆلف كه است آن دارد ل او چاپ
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وجود تكملهاي كتاب اين انتهاي در افزودهاند/ بود, رسيده مباركشان سمع به Gبعد كه را
كه ميباشد بناهايي ذ كر مشتملبر (ثابتعلي)و جذبي آقاي جناب مرحوم نوشتة كه دارد
عÇليشاه رضÇا آقÇاي حÇضرت هÇمت بÇه عÇليشاه صÇالح آقاي حضرت رحلت از پس

است/ شده افزوده صحنها و متبركه بقعة بر (طابثراهما)

انصاري عبداهللا خواجه حال شرح

قÇرن عÇرفاي از هÇرات در متوفي و االسالم شيخ به ملقب انصاري عبداهللا خواجه
مÔريد طريقت در خواجه دارد/ سزايي به شهرت آثارش دليل به كه است هجري چهارم
شÇيخ بÇه واسÇطه چهار به اجازهاش رشتة و وي جانشينان از و خرقاني ابوالحسن شيخ
و مذهب حنبلي همگي كه هرات محيط در چون خواجه ميرسد/ بغدادي جنيد الطاÄفه
و مÇذهب حنبلي زمانه, ات مقتضي مالحظة به و Hصورت ميكرد, زندگي بودند ب متعص
دست از آنها از تعدادي فانه متأس كه است د متعد نوشتههايش و آثار بود/ االسالم شيخ
كه دلنشين فارسي زبان به موجز رساÄلي مجموعة از عبارتند Hعمدت آثار اين است/ رفته
ذ كÇر در عÇربي زبÇان بÇه السÇاÄرين منازل كتاب ديگر است/ نامه مناجات سبك به Hغالب
آن بÇر بسÇياري وشÇروح است عرفاني مهم كتب از كه اهللا الي سلوك منازل و مقامات
است/ تÇلمساني يÇن الد عفيف و كاشاني عبدالرزاق شرح آنها مهمترين كه شده نوشته
از خواجه كه راه مقامات ذ كر در فارسي زبان به موجز رسالهاي كه ميدان كتابصد ديگر
صدم ميدان به و شروع باشد, توبه مقام كه ل او ميدان از و كرده تعبير "ميدان" به يك هر
كÇه ف صوÇت بÇزرگان حÇال شرح در Çوفيه الص طبقات ديگر ميگردد/ ختم است, بقا¾  كه
سÇلمي ابÇوعبداهللا تأليÇف Çوفيه الص طÇبقات كÇتاب تحرير و فارسي به ترجمه درحقيقت
تÇذكرة مÇعتبر و مÇهم مĤخÇذ و منابع از و شده نوشته عربي زبان به كه است نيشابوري
را آن ششÇم قرن در ميبدي رشيدالدين كه است قرآن در تفسيري باالخره و عرفاست/

است/ كرده ¸االبرار دÔع و كشفاالسرار به موسوم و داده بسط و شرح
نامههاي مناجات ميباشد, مرهونش خواجه شهرت فارسي, زبان در كه آثاري اما
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مورد االيام قديم از بيان نحوة جهت از هم و كلمات حال و شور جهت از هم كه اوست
و ع جÇمس HالبÇغ خÇواجÇه نÇثر رسÇاÄل اين در است/ بوده ادب اهل و صاحبدالن ه توج
را نÇثر و نظم اينكه ديگر است/ برهمه سابق مورد اين در وي Gظاهر كه است مختصر

مييابيم/ سعدي دركالم بعدها را ادبي صنايع اين كمال و آميخته بههم
سÇابق از انصاري عبداهللا خواجه نامههاي مناجات و فارسي موجز رساÄل چون و
و سهو از عاري Hغالب كه شده منتشر و چاپ مختلفه طرق به كرده, جلب را همگان نظر
اشÇارة به اهللا قه وف قانعي اشرف علي سيد آقاي محترم برادر دليل همين به نيست/ خطا
خواجه مناجاتهاي تصحيح بر مبني ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت امجد جد
موجز رساÄل وتنقيح وتصحيح آوري جمع درصدد شمسي 1318 سال اوايل در , عبداهللا
نÇويسندة حاالت به كه ديدند الزم نيز معظم والد حضرت و برآمد/ وي مناجاتهاي و
زندگاني تاريخ و شخصيت و روحي حاالت و مسلك به خواننده تا شود اشاره بزرگوار

/13 ص چهارم, چاپ انصاري, عبداهللا خواجه رساÄل (1

شدند م مصم رو اين از برد/1 پي او ادبي و عرفاني علميو مقاصد به بهتر گرددو آ گاه او
و انصاري عبداهللا خواجه شهير عارف حال شرح زمان آن در موجود مدارك مطابق  كه
در كÇه بÇنويسند را وي كالم سبك و رساÄل معرفي و عقايد و آرا¾ و مذهب از ذ كري

گردد/ مندرج مه مقد عنوان به مذكور رساÄل ابتداي
خÇواجÇه آثار و احوال و زندگي در جهتي هيچ از Hتقريب مه مقد اين محترم مÆلف
معرفي در خودش ويژة علمي امتيازات از صرفنظر مه مقد اين ولي نفرمودند,  كوتاهي
جديد سبك به كتب بر نويسي مه مقد از كامل و جامع نمونهاي انصاري, عبداهللا خواجه
اثبات مه, مقد اين در مطروحه مهم مساÄل از بود/ شده مرسوم تازه ايام آن در كه است
عرفا بيشتر مانند نيز عبداهللا <خواجه ميفرمايند: نگارنده كه است عبداهللا خواجه ع تشي
و بÇوده متداوله مذاهب تابع ديانت فروع و شريعت احكام در عطار و مولوي قبيل از
حقيقت در چون ولي مينموده/// عمل حنبلي طريقة بر زمان درآن هرات مردم مانند
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او كÇلمات از تÇفويض و جÇبر در ÂثÇم داشÇته, را ع يÇتش ة لبيÇق اصول و قلبي اعتقادات

/26 Ç 5 ص همان, (1

داشته/1 االمرين بين مذهبامر كه كنيم استفاده ميتوانيم
مدير دستگردي وحيد استاد فقيد دانشمند طرف از ابتدا مذكور مة مقد با رساÄل اين
همان به و شد/ منتشر و چاپ مجله آن بيستم سال ضميمة عنوان به ارمغان مجلة محترم
آخر چاپ در اما نمودند/ چاپ را آن والد حضرت اطالع بدون بار چندين قبلي صورت
و كاملتر طريقي به شمسي 13ìê سال در قانعي آقاي مكرم برادر همت به كه كتاب اين
و كÇرده نظر تجديد عبداهللا> خواجه حال <شرح مة مقد در له معظم شد, منتشر منقحتر

افزودند/ مفيدي و تازه مطالب
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آثارمذهبيوكالمي

(ع) عشر االربع¹ المعصومين احوال في المختصر التاريخ

اشÇاره آن بÇه كÇتاب مة قدÇدرم والد حÇضرت كÇه طÇور هÇمان مختصر رسالة اين

مه/ مقد عشر, االربع¹ المعصومين احوال في المختصر التاريخ (1

در قÇمري 13ê8 سÇال در كÇه ايشÇان از است يادداشتهايي حقيقت در ميفرمايند,1
مرقوم بودهاند, عرب ادبيات و عربيت فرا گرفتن مشغول كه بلوغ اوايل و سن حداثت
عربي زبان به تمام عالقة ابتدا از <چون ميفرمايند: ايشان خصوص اين در فرمودهاند/
داشتم, اطالع عربي از موقع آن در كه اندازه همان به دارم, داشتهو ماست ديني زبان  كه
آن به مربوط چون ولي نوشتهام, خود تاريخي اطالعات قدر به و عربي زبان به را آن
طاق در كلي به شده, نوشته كودكانه طرز با چون و داشته فراموش آن از Âكام بود زمان
Áمعمو كوچك رسالة اين مات, مقد همين به نظر و بود>/ افتاده فراموشي بوتة و نسيان
حسين محمد د سي آقاي ايماني برادر وقتي لذا و است/ نشده ذ كر له معظم مÆلفات جزو
پيدا دسترسي ايشان بلوغ صباوتو ايام يادداشتهاي نگ Ôج مجموعة به فرشچي خبره
آن چÇاپ بÇه چÇندانÇي تمايل كه حضرتش و مينمايند را آن چاپ تقاضاي ميكنند,
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كÇتاب ايÇن مÇينمايند/ مÇوافÇقت امر اين با زمان آن خاطرة تجديد جهت از نداشتند,
شÇرح و مÇيرسد طبع به شمسي) 13ìê فروردين 1ë) قمري 1ê0ë رجب درسيزدهم
تÇاريخ عÇالم, مÆلف كه است چنين برميآيد آن عنوان از كه طور همان كتاب مطالب
اسامي در جدولي نيز كتاب آخر در و فرموده ذ كر معصوم چهارده احوال در مختصري
ايشان قتلة و مادران اسامي و اوالد تعداد و وفات و والدت تاريخ و الم) الس (عليهم ه مÄا

نمودهاند/ مÔندرج الم) الس (عليهم

كربال فاجعة اسرار در حقيقت تجلي

اسرار در مختلفي كتب لذا فاجعة كربالستو اسالم تاريخ در ديني فاجعة مهمترين
دربÇارة HتقيمÇمس يÇا كÇه شده تأليف امروز به تا آن وقوع ايام از پس عظيم فاجعة اين
يا و مقاتل كتب انواع مثل است وي انصار و (ع) عبداهللا ابي حضرت مصاÄب و عاشورا
روايت نيز كربال فاجعة (ع) حسين حضرت ذ كر در و ميباشد اطهار(ع) اÄمة دربارة
تأليفاتي Gاخير يا و است احاديث نقل و روايي صورت به يا كتب قبيل اين و است شده
جÇهات فÇقط Hغالب اخير مورد در كه دارد را قضيه اين تحليل و تفسير حالت كه است
كه موضوع جامعيت به نسبت و بوده نظر مطمح قضيه اين صوري و حكومتي و خالفتي
مÇطالب آنچنان نيز نوشتهها اين از برخي در قاصرند/ است باطن و ظاهر جامع تفسير
و انÇصارش و (ع) حسÇين جÇويانة حقيقت اقدام اين پيراية زايدي و حشو و نادرست
است گرفته قرار اوهام پردة پس در حضرت قيام حقيقي مقصود كه شده بسته آن وقايع

كردهاند/ وصف درماندگي و انظالم نهايت در را شهامت و عشق اعالي مظهر و
نÇعمتاللÇهي علية سلسلة بزرگان فقير بزرگوار اجداد مذكور, مات مقد به ه توج با
امÇجد دÇج رو ايÇن از بÇودند/ حسÇيني اسرار حقيقت احياي درصدد همواره  گنابادي
سلطن¹الحسين نام به بزرگ جلد دو در ل مفص كتابي ه) سر س قد) نورعليشاه آقاي حضرت
از كÇه نÇيز عÇليشاه رضÇا آقÇاي حÇضرت بÇزرگوارم والد فرمودند/ تأليف باره اين در
پÇدر مÇيل و بÇودند عÇاشورا ة قضي تذكر شيفتة سخت و (ع) حسين حضرت مجذوبين
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در تحصيل اوان در والد حضرت از استجازه از پس ميديدند, موافق نيز را بزرگوارشان
و كÇردند كÇربال اسرار به راجع جزواتي نوشتن به اقدام شمسي 1313 سال در اصفهان
را ايشÇان و پسÇنديدند را جÇزوات مÇطالب نÇيز له معظم فرستادند/ ايشان براي را آنها
را مÇردم غÇالب كÇه حÇضرتش ولي كÇردند/ آن چÇاپ و تكÇميل به ترغيب و تشويق
و بÇيعالقه قÇضيه ايÇن بÇينانة كÇوته و نÇادرست تفسير و روايت و زمانه جو برحسب
به اشتياقي مييافتند, كربال شهيدان فاجعة قضية Hخصوص ديني موضوعهاي به ه بيتوج
مفرط عالقة به نظر آنكه تا بودند د مرد چندي ازاينرو و نميداشتند جزوات اين چاپ
مسألهو اين حقيقت احياي و كربال واقعة اسرار در كتابي نشر به نسبت بزرگوارشان پدر

نمودند/ آن چاپ به اقدام سوگواري, مجالس اصالح
كتابي صورت به شمسي) 131ì) قمري 13ë7 سال در مذكور جزوات قرار بدين

نامه نصيحت نامهاي به ولي نعمتاهللا شاه حضرت از مختصر رسالة دو با همراه كتاب اين ل او چاپ (1
مذكور رساÄل بعدي چاپهاي در ولي شد منتشر بودند, فرموده تصحيح بزرگوارم پدر كه نامه محبت و

شد/ حذف

كه باطني و ظاهري جامعيت به نظر و شد منتشر كربال1 فاجعة حقيقتدر عنوانتجلي تحت
دو بÇه قÇريب ت مد در آن چاپ نسخههاي و گرفت قرار بسياري ه توج مورد داشت,
بزرگوارم پدر كه فرمودند ميل اظهار عليشاه صالح آقاي حضرت حتي و شد ناياب سال

بنويسند/ كتاب اين براي نيز جلددومي
نظر تجديد از پس هستند, كتبي چنين جوياي حقيقت طالبان ديدند كه نيز معظمله
بهمن ل او) قمري 13ë9 سال الحرام ¹ ذيحج در را آن قسمتها, بعضي بسط و توضيح و
در جÇديدي مطالب شدن افزوده با نيز آن سوم چاپ كردند/ دوم چاپ اي مهي (1319
قÇانعي اشÇرف عÇلي د يÇس آقاي محترم برادر ط توس شمسي) 13êì) قمري 1387 سال
كÇه بÇود تها دÇم و شÇد نÇاياب ÂامÇك نÇيز سومش طبع اخير سالهاي در و شد منتشر
اينكه تا نمينمودند, موافقت ايشان ولي ميكردند جديدي چاپ تقاضاي عالقهمندان
تÇجديد با فرموده, اجابت را اميرسليماني حسينية صالح كتابخانة امناي هيأت تقاضاي
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جانگداز رحلت از پس آن چهارم چاپ فانه متأس ولي كردند/ موافقت كتاب اين چاپ
آن رحÇلت سالگرد لين او مناسبت به كه كتبي جزو 1372 تابستان ل او در بزرگوار آن
و اصÇالحات بÇرخÇي بÇر مشتمل كه گرديد منتشر بود, شده ر مقر چاپ براي حضرت

است/ فقير نوشتة مهاي مقد با همراه بودند داشته مرقوم له معظم كه اضافات
و است عÇليشاه رضÇا آقÇاي حÇضرت شدة منتشر كتاب لين او حقيقت  كتابتجلي
حÇضرت شÇهادت آن در كÇه است كÇتبي مÇعدود جÇزو شÇد عرض Âقب كه همانطور
بودند, سرآمد حضرت كه ظاهري جهات ذ كر بر عالوه يارانش (ع)و حسين ابيعبداهللا
بÇاطني و ظÇاهري جامعيت حقيقت در و شده طرح نيز مسأله عرفاني و باطني جهات
صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇرقومة بÇا كتاب اين است/ گرديده نمايان (ع) حسين
مÇيرزا آقÇا مه الÇع مرحÇوم تقريظ و كتاب آن به راجع والد حضرت عريضة درجواب

ميشود/ شروع تنكابني طاهر د محم
درهر اصلي ركن سه دربارة كه است انبيا> دعوت <اساس عنوان تحت كتاب آغاز
و اعضا اعمال و احكام ه, باطني اخالق قلب, و اعتقاد به راجع امور از: عبارتند كه دين
اولياست و انبيا ظهور و نهضت قيام, بعثت, دربارة ل او فصل ميفرمايند/ سخن جوارح
GنحصرÇم م دو فÇصل در مÇيشود/ شÇروع لفظ چهار اين دربارة لغوي بحث يك با  كه
عبارت كه ميباشد كلمه يك به دعوت كه گرفته قرار بحث مورد اسالم> دعوت <اساس
حÇفظ لزوم و قÇح وحÇدت سÇريان دربارة بحث فصل اين ادامة / حق توحيد از است
چيز هر براي و ثواب است توحيد ل مكم چه هر براي كه است مراتب تمام در توحيد
و ت نبو اصل دو اخذ نحوة فصل همين در است/ شده معين عقاب ميباشد, آن مخل  كه
توحيد پاية بر نيز اسالم دين فروع چگونه كه شده ذ كر و گرديده بيان توحيد از نيز معاد

است/ شده استوار
اسÇالم روحÇاني و حÇقيقي <قÇاÄدين عنوان ذيل در بزرگوار مÆلف م سو فصل در
Çالم) الس (عÇليهم حسين و طالب ابي بن علي و رسول حضرت سيرة دربارة  كيانند?>
مسÇلمين>, گشايي كشور و اسالم <توسعة عنوان تحت بعد فصل در و ميگويند/ سخن
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را ه امي بني سلطنت باالخره و عثمان عمر, ابوبكر, خالفت دوران و اسالم توسعة ابتداي
امÇامت و (ع) عÇلي خالفت كوتاه دوران مختص نيز كتاب پنجم فصل ميدهند/ شرح
حÇقيقت در كÇتاب ششÇم فصل است/ معاويه با امام(ع) مصالحة و حسن(ع) حضرت
او قÇيام مÇوجب و كÇيست <حسÇين ايÇنكه و است حسين دربارة مستقيم بحث شروع
و مÇهم نكÇات نÇيز عÇاشورا قضية تذكر و آن تأثير و حسين قيام دربارة كه چيست?>
شده> خلق قيام براي <حسين اينكه دربارة شرحي نيز بعد فصل در ميشود/ ذ كر بديعي
فصل است/ شده درج دادهاند, شهادت بر دال اخباري حضرت خود و سابقين انبيا¾ و
حÇركت جÇريان يÇازدهم تÇا نÇهم فÇصل از و است/ معاويه و (ع) حسين دربارة هشتم

است/ شده بيان يارانش و حضرت شهادت كيفيت و تا كربال مكه از حضرت
اسÇالم> حÇقايق يانمايش حسين(ع) <عاشوراي عنوان تحت كتاب يازدهم فصل
بÇدان عÇاشورا روز و شب صحنة و ميباشد كتاب فصول ابترين جذ از يكي كه است
عاشورا اسرار و عرفاني نكات و شده وصف است, معشوق وصال منتظر عاشق كه  گونه
فÇرعي عÇنوان و اسÇالم> در <اخÇالق اصلي عنوان با دوازدهم فصل است/ گشته عيان
و بيان اخالقي صفات اصول اخالق, دربارة بحث ضمن (ع)>, حسين اخالق <مكارم
سÇيزدهم فÇصل در بÇود/ پسÇنديده صفات همة جامع (ع) حسين كه است شده اثبات
ذ كر ايشان از يك هر احوال از اجمالي و ياران اصحابو تربيت در حسين) (جامعيت
عÇنوان زنÇان خÇاص احكÇام و اسÇالم> در <زن دربارة ابتدا چهاردهم فصل در و شده
است/ آمده عاشورا شب در ايشان احوال و بيت> اهل <زنان بعدي فصل در و  گرديده
ايÇن كÇه گÇرفتند قÇرار (ع) حسÇين استنصار و اراده تأثير تحت نيز اطفال شب آن در

است/ شده عنوان شانزدهم فصل در موضوع
بÇا حسينيان و حسين اخالق <مقايسة در باطل> و حق <ميزان (ع) حسين از پس
ايÇن بÇه دانشÇمند مÆÇلف كتاب, هفدهم فصل در كه ميشود فهميده يزيديان> و يزيد
غÇالبشان صÇفات جÇهت از انÇبيا بÇا را ايشان نيز هيجدهم فصل در پرداختهاند/ مسأله
نشÇان اصÇحابشان و انبيا از يك برهر را اصحابش و (ع) حسين فضيلت و سنجيدهاند
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بÇاطله دعÇاوي مÇقابل در ي سد (ع) <حسين كردهاند اثبات نوزدهم فصل در دادهاند/
به استناد با خود دورة در Hخصوص تاريخ در را مهدويت مدعيان فصل اين در و  كشيد>
كÇردهانÇد/ مقايسه مهدي قيام با را (ع) حسين نهضت و رد (ع) حسين اقوال و احوال
بÇاعث كÇه عاشوراست از پس نهضتهاي و عاشورا> <آثار دربارة كتاب بعدي فصل
حسين حضرت ميان ارتباط فصل اين در گرديد/ عباس بني ظهور و ه امي بني انقراض
نيز يكم بيستو فصل است/ شده داده شرح (ع) بعد ة مÄا ط توس ايشان روية ادامة و (ع)
بيان شيعه غير نزد عاشورا ة قضي اهميت آن در و ميباشد است> زنده <حسين عنوان با
و حسÇين نÇهضت پÇيروي و حسين(ع) قيام پيروان دربارة نيز بعد فصل در  گرديده/
نكÇات ه ضيÇق اهميت به مردم ساختن ه متوج براي سوگواري و تعزيه مجالس تأسيس
است, خطابه و نطق اهميت در كتاب بعدي فصل مناسبت همين به و شده عنوان مهمي
و رسول حضرت فصاحت و اسالم و عرب نزد نطق اهميت و نطق قوة تأثير آن در  كه
زمÇان در چÇون و است/ شÇده درج اسالم خطباي از مختصري تاريخ و اطهار(ع) ة مÄا
ميشده برگزار نادرست نحوي به (ع) حسين مصيبت ذ كر منابر مجالسو والد حضرت
فÇصولي حقيقتبÇا كتابتجلي بود, عبا(ع) آل خامس حضرت عالية مقاصد منافي  كه
ميشود ختم روحانيت> مقام به مهم <پيشنهاد و منابر> و مجالس <اصالح عنوان تحت
حÇضرت كÇه م محر ل او دهة در مصيبت مجالس براي برنامهاي نيز كتاب انتهاي در و
را آنچه منظم طور به ذ كار آقايان تا است مندرج بودند, كرده تدوين عليشاه صالح آقاي
مÇنافي كÇه زاÄد و حشو مطالب از و دارند بيان است, موضوع اين در ذ كر شايستة  كه

بپرهيزند/ است, (ع) حسين مقامعالي

سخنراني ده

در تÇحصيالت از پس كه امي اي در شد گفته Âقب كه طور همان معظم والد حضرت
سحرهاي و رمضان 21 شبهاي در خويش بزرگوار پدر دستور به بودند سا كن بيدخت
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معظم/ مÆلف مة مقد سخنراني, ده (1

ايÇنكه با و ميفرمودند/1 مصيبت ذ كر سپس و سخنراني برده تشريف منبر به عاشورا
چÇند ÂثÇم و ميشد تكرار موضوعات و مطالب بعضي گاه ساله چندين مجالس دراين
وجÇهة و جÇهت از مسأله بار هر ولي فرمودند, سخنراني معاد يا معراج به راجع مجلس
نظر از Hبعض ا گرچه سخنرانيها اين از بعضي لذا و ميگرفت/ قرار نظر مورد ي خاص نظر
را خÇود خاص محتواي و لطف كدام هر واقع در ولي مينمود تكراري Gظاهر موضوع
و گرمي شيفتة Hغالب غيره و مجالس اين در حاضرين از اعم دوستان و فقرا لذا داشت/
و تندنويسي طريق از يا نحوي به كه داشتند تصميم و بودند ايشان منابر وعمق حالوت
برادر وقتي و كنند/ ضبط و ثبت را فرمايشاتشان صوت, ضبط دستگاه طريق از بعدها
از تÇعدادي شÇود داده اجÇازه كÇه كÇردند اصÇرار و خÇواهش واالنيا كريم آقاي محترم
كه كردند موافقت حضرتش شود, چاپ و نوشته ايشان منبري نطقهاي كثير مجموعة
كÇتاب كÇار ايÇن حÇاصل و كÇنند/ انÇتخاب چÇاپ بÇراي خÇÇودشان را آنÇÇها چÇÇندتاي

است/ گنابادي تابنده حاجسلطانحسين سخنرانيهايحضرتآقاي سخنرانياز ده
قلم به كتاب مة مقد ديگري و چاپ مة مقد يكي مه, مقد دو شامل سخنراني ده @كتاب
مÇنزلة به كه سخنرانيها از يك هر موضوع است/ مذكور كتاب نشر سبب در له معظم
مÇعاد(1), ,(2) مÇعراج ,(1) مÇعراج از: عÇبارتند تÇرتيب بÇه است, كÇتاب فÇصل يك
و صغيره گناهان تعالي, حق رÅيت عقاب, و ثواب تفويض, و جبر واليت, معاد(2),

طاغوت/ و  كبيره
كÇتاب مة قدÇم در چÇنانكه ايشان ميل و است منبري نطق زبان همان به كتاب نثر

همانجا/ (2

رو اين از باشد/ نظر منظور سخنراني ايراد موقعيت اينبوده كههمانوضعو ميفرمايند2
آن عÇادي وضÇع كÇه شده نوشته همان عين دادهاند, تذكر صلوات براي كه جا هر Âمث
را سÇخنرانÇيها تÇاريخي تÇرتيب رعÇايت نÇيز مجالس چاپ و نوشتن در نكند/ تغيير
ايÇن ل او چÇاپ است/ شده تدوين موضوع اشرفيت حسب بر كتاب بلكه نفرمودهاند,
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آقÇاي جÇناب احÇوال شÇرح در مه قدÇم دو بÇا هÇمراه شÇمسي, 13ì1 سÇال در  كÇتاب
جÇذبي, آقÇاي جÇناب نÇوشتة ثراهÇما) (طاب رضاعليشاه آقاي جناب و صالحعليشاه

شد/ منتشر

شبهات رفع رسالة
سÇر از يÇا غÇرض بÇه كÇه كسÇاني هÇمواره اسÇالم مÇعنويت و عÇÇرفان تÇÇاريخ در
عÇرفاني كÔتب سير كه كردهاند وارد عرفاني آداب و تعليم در را شبهاتي حقيقتجويي
كÇه بÇرآمÇده پÇاسخ مقام در Hبعض عظام عرفاي حضرات و است عا مد اين صدق شاهد

است/ شده ذ كر Hمشروح عرفا كتب در مساÄل گونه اين جواب
قصد به گاه را سÆاالتي نيز ه) سر س قد) عليشاه صالح آقاي حضرت ارشاد ايام در
ايشÇان خدمت Hشفاه يا Hكتب استفهام و تحقيق عنوان به بعضي و شبهه القا¾ و اعتراض
جواب بزرگوارشان والد دستور اجازهو حسب بر مÔعظم والد حضرت و ميكردند مطرح
حÇقايق درك درصÇدد كÇه نÇيز سايرين استفادة مورد اينكه براي و مينوشتند را آنها
براي شبههاي ا گر تا قرارداد مجموعهاي صورت به را آنها حضرتش گردد, واقع هستند
نمودند/ موسوم شبهات رفع نام به را رساله اين و گردد مرتفع باشد, مساÄل آن در بعضي

/ ه صفحه چهارم, چاپ شبهات, رفع رسالة (1

جوابها <اين ميفرمايند:1 كتاب اين دوم چاپ مة مقد در معظمله كه طور همان ه البت
كÇه كسÇاني ولي باشند, آن رفع درصدد و شده مشتبه آنان بر امر كه است كساني براي
گفته جواب هم چه هر است, عداوت و غرض از ناشي Hصرف آنان اعتراضات و ايرادات

برميگشتند/ هم باز بود, ساخته شنوا را آنان هم ا گر و /23 آية انفال, سورة (2

در رو اين از لَّوا/2 وتل م Ôه ع م Öس ا Öول و ندارد تأثيري بشود آنان ايراد رفع براي استدالل و شود
و احاديث و آيات به استناد با است ايراد و شبهه مورد كه عرفاني مساÄل اهم كتاب اين
يا و نظري و اعتقادي يا مساÄل اين است/ شده شبهه رفع و تفهيم و شرح براهين اقامة
حÇضرت وجÇود قÇبيل از اعÇتقادي مسÇاÄل است/ عÇرفاني آداب و اعÇمال بÇه مربوط
مسÇاÄلي و مÇعاد; تÇفويض, و جبر تعالي, حق رÅيت دربارة عرفا عقيدة ت(عج), ج Ôح
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نحوة غيره/ و شارب مصافحه, ه, نعم¹اللهي سلسلة عملي روية مثل عمال, وا آداب دربارة
عنوان را مسأله خود ابتدا مÆلف حضرت كه است طريق بدين كتاب اين در مساÄل طرح
و ميدهند شرح خاص مسألة آن دربارة را حكما و تكلمين Ôم و فقها قول سپس نموده,
بÇيان لحÇن مÇيگردند/ مÇتذكر است, شÇيعه خاص نظرية همان كه را عرفا نظر باالخره
طرح نيت سو¾ با واقعو خالف كه ميشوند مسألهاي با مواجه كه هنگامي ايشان مطالب
ديني خاص غيرت از حا كي تندو باشد, لوح ساده نين متدي فكري انحراف باعث تا شده

ميدادند/ نشان خود از موقع اين در Hغالب كه است عرفاني و
مطالب و مساÄل چاپ, هر در و رسيده طبع به مرتبه چهار كنون شبهاتتا رفع رسالة

است/ شمسي 1337 سال به مربوط نيز آن ل او طبع شده/ افزوده جديدتري

بشر حقوق اعالمية به مذهبي نظر

در بود, شده تدوين و تهيه متحد ملل سازمان توسط كه بشر حقوق جهاني اعالمية
سازمان اين و گرفت قرار ملل سازمان عمومي مجمع تصويب مورد ميالدي 19ê8 سال
بدان و منتشر خود كشورهاي در را اعالميه متن كه كرد دعوت عضو كشورهاي كلية از

كنند/ عمل
ايÇران, در بشÇر حÇقوق اعÇالمية انÇتشار و صÇدور اوايل در شد گفته Âقب چنانكه
ديني نظر وجهه از كه شدند آن بر خود خاص ديني ب تعص با رضاعليشاه آقاي حضرت
و تطبيق اسالمي قوانين با را آن مواد مقاالتي طي روز آن متداول معناي به سياسي نه و

دهند/ نشان را انطباق عدم موارد
مراجÇع ه توج مورد مجالت, در انتشار از پس بشر حقوق دربارة له معظم مقاالت
ديگري تأليفات كه Gبعد گرفت/ قرار مملكت متدين رجال همچنين و روحانيت س مقد

العÇابدين زيÇن آقÇاي مÇقاالت و غÇفوري عÇلي دكÇتر آقاي تأليف بشر, حقوق جهاني اعالمية و اسالم رسالة (1
گرفت/ قرار ايشان تمجيد و ه توج مورد كه شد منتشر موضوع همين در Gبعد اسالم مكتب مجلة در قرباني

و تكÇميل را خÇود مÇقاالت كÇه داشت بÇرآن را ايشÇان شد,1 چاپ خصوص همين در
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كنند/ منتشر بشر اعالميةحقوق به مذهبي عنواننظر تحت كتابي بهصورت
ارديبهشت ل او) 138ë ة 29ذيحج خة مور حضرتش مة مقد با كتاب اين ل او چاپ
و تÇجديدنظر از پس شÇد باعث كه آمد عمل به آن از شاياني استقبال و منتشر (13êë
تازهاي مة مقد با نيز آن دوم چاپ بگيرند/ آن د مجد طبع به تصميم تازه مطالب افزودن

شد/ منتشر (13ëê فروردين 3) 139ë ل االو ربيع 9 تاريخ به
<وارد ميفرمايند: و ميدهند شرح را كتاب نگارش سبب ابتدا ايشان رساله اين در
آنچه و مذهبي نظر از فقط و نيستم آ گاه اعالميه آن سياسي امور به و نبوده سياست در
امÇيدوارم و مÇيپردازم بÇحث بÇه دارد, شÇيعه مÇذهب و اسالم سة مقد ديانت با ارتباط
ليÇة او وظÇايف از امÇر اين كه عظام روحانيين و علما آقايان Hمخصوص محترم خوانندة
و كÇنند اصÇالح مÇيفرمايند مÇالحظه يÇادداشتهÇا اين در كه را نواقصي است, ايشان

/7 ص دوم, بشر,چاپ حقوق اعالمية به مذهبي نظر (1

به خوانندگان اطالع براي سپس دهند/>1 توضيح مذهبي مساÄل نظر از را آن خطاهاي
فÇصل آوردهانÇد/ دركÇتاب اعÇالميه عين با را مختصرش تاريخچة آن, مواد و اعالميه
آن در كه است آن> پيدايش و مات مقد و نامبرده اعالمية به اجمالي <نظر كتاب بعدي
ميكنندونشان ذ كر اعالميه اين پيدايش تاريخي مات مقد اسبابو دربارة لي مفص شرح
مختلف جنگهاي بروز باعث گروهي جويي سلطه و ي تعد و ظلم چگونه كه ميدهند
آن بر را وي بشر, در آرامش و صلح ميل و است شده جهاني اخير جنگ دو Hخصوص
باشد/ صلح و عدل واجد و ي تعد و ظلم از عاري فاضلهاي مدينة طالب همواره كه داشته
نشÇان اسÇالمي> قÇوانÇين و دسÇتورات بÇه كÇلي <نظر عنوان تحت بعدي فصل در
در دارد, را بÇدان رسÇيدن آرزوي و مÇيباشد آن درجستجوي بشر <آنچه كه ميدهند

/27 ص همان, (2

و عمل را اسالمي احكام ا گر ما دارد>2و وجود ا كمل و اتم نحو به اسالم سة مقد ديانت
بشري قوانين كه اختصاصي يا المللي بين از اعم ديگر, بة مصو قوانين همة از كنيم اجرا
قانون بيان و شرح بايد باشد, الزم هم قوانين اين ا گر هستيمو مستغني است, ناقص لذا و
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/28 ص همان, (1

آداب در هم را مساÄلي نمونة اسالمي احكام جامعيت دادن نشان براي و باشد/1 اسالمي
بشر> حقوق اعالمية مواد و <اسالم فصل در آنگاه ميفرمايند/ ذ كر واخالقي اجتماعي
مÇوارد و مÇيسنجند اسÇالمي قوانÇين ترازوي در را بشر حقوق اعالمية مواد يكيك

ميدهند/ نشان را مطابقت عدم يا مطابقت
آنكه از پس محترم مÆلف كه شده ذ كر <نتيجه> عنوان تحت بخشي كتاب آخر در
شÇماتت اسÇالم بÇه بياعتنايي دليل به را ايران حكومت وقت مسÆولين كتاب طي در
و مÇجريان و قÇرآن <بÇه مÇيفرمايند: و ساخته رامخاطب جهان مسلمين اينك  كردند,
را خود جامعة و خود باطن و ظاهر دردهاي و شويد ك متمس قرآن احكام بيانكنندگان

/120 ص همان, (2

و قÇرآن از انÇحراف هÇمين را مسÇلمين ناتوانÇي و ضعف علت و كنيد/>2 دوا راه آن از
ميخوانند/ دين راستين پيشوايان

مخاطبشان كه مواضعي Hخصوص است تند خيلي گاه رساله اين در ايشان كالم لحن
نيز خودشان لذا و ميكنند رفتار اسالم خالف ندانسته يا دانسته كه هستند امور اولياي
مÇوارد بÇعضي <در مÇيفرمايند: اشÇاره چÇنين امÇر ايÇن بÇه كتاب ل او چاپ مة مقد در
نظري ولي رفت, پيش تندي به و گرفت اختيار در را قلم عنان نموده, غلبه احساسات
آنÇها نÇوشتن بÇه افكÇار شÇدن روشÇن بÇراي و نداشÇته مذهب و ديانت به خدمت جز

ص4/ همان, (3

كه است 13êë سال در آن انتشار تاريخ رساله اين دربارة ه توج قابل نكتة پرداختم/>3
دلسÇوز يك شÇهامت و جÇرأت و مسÇلمان عالم يك اسالمي خاص غيرت با له معظم
چÇاپ و فÇرمودند بيان مينمود, آميز مخاطره طرحش ايام آن در كه را مساÄلي غيور,

گرفت/ قرار عام و خاص ه توج مورد لذا و بود مغتنم بسيار ايام آن در كتابي چنين
كردند خواهش حاذقي ابوالفضل حاج آقاي م مكر برادر كتاب, اين اهميت به نظر
ترجمه انگليسي به ندارند آشنايي فارسي زبان به كه كساني و مسلمانان استفادة براي  كه
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1) Francis Goulding

آقÇاي نظارت تحت و گÔلدينگ1 فرانسيس آقاي ط توس نيز آن انگليسي ترجمة شود/
انگÇلستان در مÇيالدي 1970 سÇال در يعني فارسي ل او چاپ از بعد سال چهار حاذقي

2) A Muslim Commentary On the Universal Declaration of Human Rights.

تنها نه انگليسي زبان به را رساله اين ترجمة خود, مة مقد در مترجم شد/2 منتشر و چاپ
عقايد و آرا¾ فهم پي در كه نيز غيرمسلماناني براي بلكه زبان غيرفارسي مسلمين براي
بÇا زبÇان هÇم و مÇيخوانÇد مÇفيد هستند, مساÄل قبيل اين به نسبت اسالم دين بزرگان
كه بشر) حقوق اعالمية (مثل نظرياتي و آرا¾ از استفاده است معتقد رابيندراناتتا گور
مثل متفاوت Âكام سرزميني در است, آن به متعلق و كرده رشد سرزمين يك در Hطبيعت
آن روي ديگري مرغ بخواهيم سپس و بپزيم جوش آب در را مرغي تخم كه است آن

آيد/ عمل به جوجه و بنشيند
هادي د محم االسالم ¹ حج آقاي محترم فاضل ط توس نيز مزبور كتاب عربي ترجمة
شÇمسي 13ë9 درسÇال ولي> الد االنسÇان حقوق منشور و <االسالم عنوان تحت اميني
زبان به مختصري مة مقد افزودن ضمن نيز رضاعليشاه آقاي حضرت است/ گرفته انجام
مÇنتشر و مطبوع كنون تا ترجمه اين ولي فرمودند اصالح و حك را ترجمه كل عربي,

است/ نشده
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اخير افالطونيان رÄيس فلوطين: فلسفة

اسÇم ايÇن بÇه را افÇلوطين مسÇلمانان است/ (Plotinus) پÇلوتينوس يÇوناني زبÇان در وي اصÇلي نÇام (1
بÇعدها كÇه شÇده بÇرده نÇام يÇوناني" "شيخ نام به يوناني حكيمي از نحل و ملل كتب در ولي نميشناختند

است/ افلوطين همان وي كه بردند پي نكته اين به مستشرقان

كه است ميالدي سوم قرن در يوناني بزرگ فيلسوف آخرين افلوطين يا فلوطين1

2) Neo-Platonism

ميباشد/2 اخير افالطونيان يا نوافالطوني فلسفة نام به فلسفه در خاصي مكتب س سÆم
م متقد اشراقي حكماي ميان در Hخصوص اسالمي و مسيحي عرفان و فلسفه در وي آرا¾
وي مشÇهور كÇتاب است/ گÇرفته قÇرار توجه مورد همواره و بوده نافذ بسيار ر متأخ و

است/ گÇانهها" "نÇÔه مÇعناي بÇه اصÇل در گÇويند Enneads آن بÇه اروپÇايي زبÇانهاي در كÇه كÇتاب ايÇن (3
نامنظم نحوي به اصل در كه را افلوطين نوشتههاي كه است قرار بدين گانهها" "نه به كتاب اين وجهتسمية
54 مجموعه كه كرد ن مدو ترتيب بدين موضوع حسبب بر فرفوريوس مشهورش شا گرد بود, نامرتب و
هÇيچگاه كتاب اين داد/ قرار (تاسوع) رساله 9 بر مشتمل را قسمتي هر و نموده قسمت شش را رسالهاش
(theology) مÇعربكلمه ] اثولوجيا بهنام مشهورديگري كتاب ولي نشده ترجمه عربي كاملبهزبان بهطور
تÇÇاسوعات بÇا بسÇيار مشÇابهت كه بوده فالسفه توجه مورد اسالم عالم در ربوبي] علم يا الهي علم بهمعناي
Ñ

روح با كه است دستوراتي و آرا¾ و افكار از مجموعهاي تسعيات يا تاسوعات3 به موسوم
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Ø

اثÇولوجيا آنكÇه يا بوده يكي حقيقت در كتاب دو اين شوند معتقد هاي عد كه شده باعث لذا و دارد افلوطين
تÇوسط فÇارسي زبان به شمسي) 1366 (سال Gاخير نه@گانهها كتاب است/ تاسوعات قسمتهاي بعضي شرح

است/ شده منتشر و ترجمه لطفي محمدحسن دكتر آقاي

دارد/ قرابت عرفاني تعاليم
فÇالسفة ه وجÇت مورد االيام قديم از افتاد, مذكور چنانكه افلوطين و افالطون آرا¾
و اشراق حكمت بر آرا¾ اين ابتنا¾ عمدهاش علت و است بوده مسلمان عرفاي و اشراق

ج/ صفحه سوم, چاپ تابنده, سلطانحسين حاج آقاي حضرت تأليف فلسفةفلوطين, (1

عرفان و ف تصو كه كردهاند گمان قين محق از بعضي كه نحوي به است,1 عرفاني اصول
و فارسي زبان در فانه متأس ولي است/ مذكور فيلسوفان افكار سرچشمهاش نيز اسالمي
هنوز افلوطين دربارة مستقلي رسالة است, مسلمين علمي زبان كه نيز عربي زبان به بلكه
اتÇمام هÇنگام بÇه دانشÇمند والد حÇضرت مÇالحظات, اين به ه توج با بود/ نشده نوشته
رشتة در دانشجويي نامة پايان رسالة گرفتند تصميم تهران عالي دانشسراي در تحصيل
فÇارسي زبÇان بÇه افÇلوطين فÇلسفة از شرحي Á او تا كنند تهيه افلوطين دربارة را فلسفه
تطبيقي بحث يك ضمن Hثالث دارندو بيان اسالمي عرفان با را آن ارتباط Hثاني بنويسندو
را اسÇالمي ف تصو منشأ كه كنند كساني از شبهه رفع عرفاني تعاليم و افلوطين آرا¾ در

آقÇاي تأليÇف افÇلوطين فلسفة به درآمدي نام به فارسي زبان به ديگري مستقل اثر رساله, اين تأليف از پس (2
شد/ منتشر (1358 تهران, دانشگاهي, نشر (مركز پورجوادي نصراهللا دكتر

ميدانستند/2 افلوطين تعاليم
بÇهمن چÇهارم در شÇد, تÇهيه شفق زادة رضا دكتر آقاي راهنمايي با كه رساله اين
دوره آن فلسفة استادان تمجيد هو توج مورد و يافت خاتمه (13ë7 ذيحجة م سو) 1317
حاÄز را عالي درجة نامهها, پايان بين در سال آن در و گرديد واقع عالقهمندان ساير و
بÇا هÇمراه را رسÇاله اين حضرتش و نمودند را آن چاپ تقاضاي بسياري ة عد لذا شد/
پس و ساختند/ منتشر شمسي 1320 سال در شفق زادة رضا دكتر آقاي نوشتة تقريظي
مهاي قدÇم بÇا هÇمراه قمري) 1388) شمسي 13ê7 سال در يكي ديگر چاپ دو آن از
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حÇاج جÇناب قÇلم به معظم مÆلف حاالت مختصر تاريخ با توأم حضرتش نوشتة جديد
مة مقد شدن افزوده با قمري) 1ê02) شمسي 13ì0 سال در ديگر چاپ و جذبي آقاي

است/ شده منتشر سوم, چاپ
دربارة شرحي ل او فصل در مÆلف حضرت كه است قرار بدين كتاب اين مطالب اما
حÇوزة در فÇلسفه و عÇلم بÇه دوم فÇصل در و مÇيدهند ارسÇطو تا يونان فلسفة بزرگان
يهود دين و مسيحيت نفوذ چگونگي به آن در و ميپردازند افلوطين موطن اسكندريه
كتاب چهارم و سوم فصل ميكنند/ اشاره نوافالطوني فلسفة تأسيس و يوناني فلسفة در
فصل است/ شا گردانش آثارو و زندگي و اخير افالطونيان رÄيس افلوطين دربارة Hتمام
دربÇارة نÇظرياتش HصوصÇخ او فÇلسفي آرا¾ از اجمالي شرحي نيز كتاب هفتم تا پنجم
اهÇميت سÇابقه فصول به نسبت كه كتاب هشتم فصل ميباشد/ وتربيت تعليم و اخالق
و (ع) عيسي و بودا تعليمات با افلوطين دستورات ميان تطبيقي مقايسهاي دارد, خاصي
چون و است/ تطبيقي شناسي دين و فلسفه جهت در بابي فتح واقع در و اسالمي تعاليم
دارد, ف صوÇت تÇعاليم با مشابهت جهات خيلي از شد ذ كر Âقب چنانكه افلوطين آراي
تعريف در شرحي هست, نيز آخر فصل كه دهم و نهم فصول در كتاب دانشمند مÆلف
سلوكي و اخالقي مباني و طريقه اين فكري اصول و آن سير و انتشار و منشأ ف, تصو
ششÇم قرن در اينكه <مالحظة به كه ميكنند كساني از شبهه رفع داشته, اظهار ف تصو
منتشر را خود عقايد آمدهو ايران به يونان در اخير افالطونيان پيروان از جمعي ميالدي

ص130/ فلسفةفلوطين, (1

و است>/1 شده پيدا منبع آن از نيز اسالم ف تصو و عرفان كه شدهاند اين بر نمودهاند,
آن ذيÇل در كه ميشود ختم ف> تصو و <فلوطين عنوان تحت بخشي با كتاب باالخره
است شده مقايسه فلوطين آرا¾ و اسالمي ف تصو تعاليم ميان مغايرت و مشابهت موارد
نÇموده اخذ يكديگر از را آن ملل كه نيست الزم نيز وف تص <در كه ميگيرند نتيجه و
از Hغالب و نداشته عموميت ولي است ممكن ملل بعض به نسبت آن فرض البته باشند,
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مÇختلفي نÇهرهاي مÇانند و بÇاشند نÇموده اقتباس آنكه نه شده, سيراب سرچشمة يك

/131 ص همان, (1

و ميشوند/>1 جدا يكديگر از سرچشمه همان در و بوده يكي آنها سرچشمه كه هستند
ط وسÇت بÇه بÇلكه نگÇرفته مÇلل ديگر بزرگان از نيز اسالم <عرفاي ميافزايند: باالخره
آداب و ات يÄجز بعض است ممكن ه البت نمودهاند/ اخذ حقيقت مقام از اسالمي حقيقت
اسÇالم مÇقدس شÇارع از آن اسÇاس ولي بÇاشند نÇموده اقÇتباس يكديگر از را صوري

همانجا/ (2

است/>2

وي االدلة مناهج عن الكشف كتاب ترجمة و ابنرشد فلسفة

داليل به كه است هجري ششم قرن در مسلمان شهير و بزرگ فيلسوفان از رشد ابن
شÇيعه فÇيلسوفان مÇيان در HصوصÇخ اسالم عالم در آثارش و افكار تاريخي, و فكري
در سزاÄي به تأثير و شده ترجمه التين زبان به آثارش غالب ولي نيفتاد/ مقبول چندان
و شارح بزرگترين را او كه نحوي به است, نهاده وسطي قرون در غرب فلسفة تاريخ
فÇالسفة خÇاتم بÇهغفلت را رشÇد ابÇن Áمعمو غربي خين مور خواندهاند/ ارسطو ر مفس
آثار از يك هيچ همه اين با كردهاند/ تأليف مختلف كتب دربارهاش و خوانده اسالمي
131ë سال در عليشاه رضا آقاي حضرت وقتي لذا بود/ نشده ترجمه فارسي زبان به وي
الزمÇان بÇديع آقÇاي مÇحترم دانشÇمند و شÇدند منقول و معقول دانشكدة وارد شمسي
به عربي از را كتابي آنها از يك هر كه دادند دستور دانشجويان تكليف براي فروزانفر
بÇه نÇظرشان و بÇرآمÇدند مفيدي كتاب جستجوي در نيز معظمله نمايد, ترجمه فارسي
پسÇنديدند/ را آن و افÇتاد ¹ لÇالم عقاÄد في ¹ االدل مناهج الكشفعن رشد ابن مشهور  كتاب
و اسالم بزرگ دانشمندان و فالسفه از رشد ابن <چون ميفرمايند: انتخاب اين درسبب
ولي شÇده تÇرجÇمه زبÇان چÇندين بÇه هم او كتب هست, نيز اروپا فالسفة ه توج مورد
صدد در خود شكستة خامة به بود, نشده ترجمه پارسي زبان به كنون تا آنها از هيچيك
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الف/ صفحة رشد, ابن فلسفة رسالة (1

نمايم/>1 ترجمه را آن كه برآمدم
را كÇلماتي پرانÇتز در گاهي فقط نموده اقتصار متن خود بر ترجمه اصل در ايشان
مغشوش جهت از يا مذهبي لحاظ از كه مواردي در ولي افزودهاند, مطالب ابهام دررفع
دادهانÇد/ تÇذكر را نكÇاتي حÇاشيه در است, بÇوده تÇوضيح بÇه نÇيازمند عÇبارت, بودن
في عرÇم در فÇارسي زبان به اثري وجود عدم دليل به شد, گفته نيز Âقب كه همانطوري
اصل به باره اين در ل مفص Hنسبت مهاي مقد وي آرا¾ و تأليفات و احوال و ابنرشد فلسفة
و عÇمده آثار از بودند عبارت اعتماد مورد كتب رساله اين تأليف در افزودند/ ترجمه
آثار و كوچك و فرهنگالروسبزرگ جمله از عمومي اثر چند و عربي زبان به مشهور
و يÇافت اتÇمام 131ì آذر در اثÇر ايÇن فرانسÇوي/ زبان به رشد ابن دربارة اختصاصي

است/ نرسيده چاپ به تا كنون

جوهريه حركت و تكاملي سير

دانشكÇدة در ايشÇان التحصيلي فارغ رسالة شد, ذ كر Âقب كه طور همان رساله اين
مسÇلمان حكÇيم مشهور آرا¾ از جوهريه حركت بود/ معقول شعبة در منقول و معقول
در مادي موجودات نظر اين مطابق ميباشد/ عرفاني اصول مبناي بر كه است مالصدرا
قول بيان ضمن ايشان ميروند/ كمال به رو و هستند تكويني لÔبس و خلع حال در آن هر

2) Evolutionism

در انگÇليسي مشهور فيلسوف و شناس زيست داروين 2 ر تطو نظرية با را آن مالصدرا
است/ نرسيده طبع به كنون تا ه حركتجوهري تكامليو رسالةسير ميسنجند/ نوزدهم قرن

الناÄمين تنبيه رسالة پيوست مغناطيسي خواب

فÇرمودهانÇد, تأليف تحصيل ايام در عليشاه رضا آقاي حضرت كه آثاري از يكي
1317 اسÇفند 27) قÇمري 13ë8 محرم 2ì در آن تأليف كه است مغناطيسي خواب رسالة
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عÇليشاه سلطان آقاي حضرت الناÄمين تنبيه كتاب تتمة صورت به و يافته پايان شمسي)
مÇعظمله پÇيروان از يكÇي درخواست حسب بر الناÄمين تنبيه كتاب است/ رسيده بهچاپ
گرديده اثبات روح بقاي و د تجر و ي غيرماد عوالم خواب, راه از آن در و شده تأليف

سوم/ چاپ مة مقد مغناطيسي, خواب اÄمين; الن تنبيه (1

اين كه بوده مايل و داشته تعجيل از گناباد حركت در متقاضي شخص چون و است/1
زيÇادي اخÇتصار بÇه را مÇطالب نيز مÆلف رو اين از ببرد, همراه به خود با نيز را رساله
عÇرفاني مÇهم نكÇات و رموز داراي اختصار عين در رساله اين ولي فرمودهاند/ مرقوم

/ 50 ص همان, (2

جÇناب مبارك حضور از ديني برادران از جمعي ل او چاپ از پس كه نحوي به است,2
مسألة ايÇام آن در چون و مينمايند/ را آن چاپ تجديد درخواست صالحعليشاه آقاي

3) hypnotism

مÇيگردد, رايج ميشود, گفته نيز مصنوعي" "خواب عبارتي به كه مغناطيسي3 خواب
دربÇارة مÇختصري مÇيخواهÇند بزرگوارم والد حضرت از صالحعليشاه آقاي حضرت
له معظم فرمايند/ تأليف است, بيشتر موضوع اثبات بر آن داللت كه مصنوعي خواب
رسالة تأليف به كرده خود عزيز پدر امر اطاعت تحصيلي, گرفتاريهاي وجود با نيز,
چÇاپ ضÇميمة به مذكور رسالة نتيجه در ميپردازند/ اختصار نهايت با مغناطيسي خواب

ميرسد/ طبع به 1318 شهريور در الناÄمين تنبيه رسالة دوم
را مغناطيس ابتدا كتاب, تأليف سبب دربارة مهاي مقد ذ كر از پس مÆلف حضرت
شÇرح را مÇصنوعي و طÇبيعي بÇه آن تÇقسيم و خÇواب مÇعناي سÇپس فرموده, تعريف
و آن رواج تاريخچة از اجمالي و مصنوعي خواب كتاب, بعدي فصل موضوع ميدهند/
خواب در رÅيا چگونگي نيز مطلب ادامة در است/ مغناطيسي خواب مختلف راههاي

ميدهند/ شرح را مصنوعي
عÇرفاني آرا¾ بÇا ايشان ايام در مشهور غربي دانشمندان اقوال فصول, اين درهمة
و كتاب نتيجة درحقيقت كه كتاب آخر فصل ميشود/ مقايسه و تطبيق خصوص دراين
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برخي كه ميباشد مصنوعي> خواب به عرفاني <نظر عنوان تحت است آن مطالب بÔل
ميشود, مقايسه مغناطيسي خواب مراحل با فنا مقام Hخصوص عرفاني مقامات و مراتب
كتاب سوم چاپ است/ له معظم عرفاني نظر دقت و علمي مقام از حا كي درحقيقت  كه
رجب 13 تاريخ به است آن طبع آخرين كه مغناطيسي خواب رسالة ضميمة به الناÄمين تنبيه

هست/ نيز جديدي مة مقد بر مشتمل كه گشته منتشر (13ë7 خرداد 29) 1398

ذوالفقار كتاب ضميمة آن> اثرات و <افيون
دسÇتورات شامل لذا است, معنوي و ي ماد ساحات و شÆون همة جامع اسالم دين
HالبÇغ دسÇتورات ايÇن هست/ نÇيز شÆون اين ارتقاي و حفظ براي اجتماعي و اخالقي
ق تعم كمي با نيز آنها از نهي يا امر حكمت كه شده تشريع عقلي مباني و عقل بهحكم
آن قوام و حفظ و اجتماع حال به مفيد كه را آنچه س مقد شارع ازاينرو ميشود/ روشن
باعث آنچه و دانسته مستحب و واجب فايده مراتب تفاوت به را آن و كرده امر است,
هم تريا ك كشيدن است/ كرده مكروه يا تحريم است, اجتماعي مفاسد و ات مضر بروز
فانه متأس و است, جسماني و اخالقي و اجتماعي مفاسد داراي كه است اموري از يكي
از بسياري و شده ايراني جامعة گريبانگير مدتهاست كه خانمانسوزي بالهاي از يكي
و عقل مخالف و مهلكه سموم از كه ميباشد تريا ك كشيدن نموده, خود گرفتار را افراد

ط/ صفحة سوم, چاپ تريا ك, كشيدن رمت Ôح در ذوالفقار, (1

ميبرند گمان عوام مردم بعضي فانه متأس ولي است/1 بهداشت و اقتصاد و اجتماع و دين

ص10/ همان, (2

درحاليكه است,2 بيكاري تنبليو بنگو تريا كوچرسو كشيدن الزمةدرويشي,  كه
اموري و بيكاري و تنبلي از اجتناب درويشي, الزمة نعم¹اللهيه سلسلة بزرگان نظر به
<دل كه بوده اين هميشه عرفان بزرگان دستور لذا و ميشود/ اعمال اين به منجر كه است

بÇيكاري يÇا و تÇريا ك كشÇيدن بÇه مÇبتال كه را كساني نعم¹اللهيه عليه سلسلة در كه است تذكر به الزم (3
Ñ

داشت/3 بايد كار> به دست و يار با
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Ø

نيز سلسله اين بزرگان نميپذيرند/ ميكنند, زندگي ي تكد به يا و نميدهند كاري به اشتغال به تن و هستند
بÇوده كشÇاورزي شÇريف شغل Hغالب كه داشتهاند كاري و كسب به اشتغال همواره معاش امرار براي خود

است/

بÇر مÇترتب مÇفاسد بÇه مسلمين ساختن متذكر براي و افترا و توهم اين رفع براي
آن از را خويش پيروان كه ه) سر س قد) عليشاه سلطان آقاي حضرت تريا ك,  كشيدن
در عاد¸ الس بيان شريف تفسير در ميكردند, تريا كلعن كشندة بر حتي نمودهو ا كيد نهي

است سÇودهايي و بزرگ گناهي دو آن در بگو: ميپرسند/ قمار و شراب از را تو /219 آية بقره, سورة (1
مردم/ براي

بقره سورة در واقع لناس1 ل Ôمنافع و Õكبير Õثم ا ما فيه Öل Ôق ر ميس Öوال ر Öم الخ ن كعلون Ã Öس ي شريفة آية ذيل
نحوة فرمودهاند/ آن تحريم در استدالل تريا ك, كشيدن مضار و مفاسد به اشاره ضمن
حضرتش اينكه با و است/ سنت و كتاب از مستنبطه علل و عقلي دليل به ايشان استدالل
تريا ك حرمت مورد در داشتندو اجتناب فتوا دادن از ولي بودند, رايط الش جامع مجتهد

فرمودهاند/ بيان ترجيح يا قطع طور به بلكه فتوا عنوان به نه را خويش نظر نيز
شÇيرازي حسÇن د محم اهللا آيت مرحوم فتواي با مقارن موقع آن در ايشان فتواي
قصد كه كساني به وسيله بدين و بود/ تنبا كو كشيدن حرمت خصوص در ه) سر س قد)

دال/ صفحه همان, (2

آمد/2 وارد زيادي لطمة داشتند, ايران از سياسي و ي ماد استفادة و استثمار
نيز نورعليشاه آقاي حضرت ايشان جانشين و فرزند شهيد, آقاي حضرت از پس

/9 ص همان, (3

آن در و فÇرمودند3 تÇريا@كتأليÇف كشÇيدن حÇرمت در ذوالفÇقار عÇنوان تÇحت رسÇالهاي
سابق از اللهي گنابادي نعمت سلسلة كه اسالمي احكام از يكي تشريح ضمن بارديگر
به ه متوج را ايران مسلمان ملت بود, مسلم ايشان نزد آن حرمت و مينمودند عمل بدان
ايشÇان رسÇالة لذا و كÇردند/ تÇريا ك كشÇيدن اجتماعي مفاسد و مالي و جاني خطرات
عÇملي فÇقهي رسÇالههاي صورت به ذوالفقار رسالة داشت/ نيز اجتماعي و ملي اهميت
است/ شده اثبات شرعيه ادلة بر مبتني و عقليه ادلة از تريا ك كشيدن حرمت و تأليف
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مردم عامة تا است عوام زبان به گاه سليس, و ساده نحوي به كتاب اين مطالب بيان زبان
استفاده آن از بودهاند, قبيح عمل اين به مبتال بيشتر كه خراسان دهات اهالي Hخصوص
را كتاب اين عاليات, عتبات به ف تشر ضمن در قمري 1318 سال در معظم مÆلف  كنند/
تريا ك كشيدن حرمت هم ايشان ا كثر و داده نشان عصر تقليد مراجع حضرات غالب به

است/ شده ضميمه كتاب آخر در فتاوي صورت كه دادهاند فتوا را
شخص ه, مرضي سنت همين ادامة در نيز ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت

/ ص88 پنجم, چاپ صالح, پند (1

زايÇل كÇه مسكÇرات جزو را تريا ك صالح,1 پند شريفة رسالة در و نپذيرفته را تريا كي
والد دادهاند/ آن از اجتناب به حكم داشته, محسوب است, نيك كردار و صفات  كنندة
يكي و ميفرمودند منع آن از G جد را پيروان نيز عليشاه رضا آقاي حضرت فقير, ماجد
سÇو¾ عÇمل هÇمين بÇه ابÇتال را زمÇان آن در ايÇرانÇي جÇامعة اخÇالقي انÇحطاط علل از

تÇريا ك كشيدن به اعتياد از را پيروان سلسله, اخير اقطاب بزرگوارم, اجداد شيوة از تبعيت به نيز فقير (2
نميپذيرم/ Áاصو را تريا كي شخص و كرده منع

ذوالفÇقار كÇتاب طÇبع تÇجديد در مÇيل اظÇهار بزرگوارشÇان پدر وقتي لذا ميدانستند/2
با و نموده تحرير را ذوالفقار رسالة موقع آن در ايشان دستور طبق بر حضرتش فرمودند,
بوده, توضيح به محتاج كه را مطالب بعضي Hضمن و كردند, تصحيح و مقابله اصل نسخة

دادند/ توضيح پاورقي در
در تحصيل ايام در كه آن> اثرات و <افيون عنوان تحت مقالهاي معظمله خود اما
تÇفسير ترجمة با همراه بودند, فرموده مرقوم باره اين در شمسي 131ì سال اسفندماه

ج1,ص194/ السعاد¸, بيان (3

افÇزودند/ تكÇمله صÇورت بÇه ذوالفÇقار كÇتاب انÇتهاي در Çعاد¸3 يانالسÇب در مÇذكور آية
فرمودند/ اضافه آن ابتداي در ذوالفقار رسالة دانشمند مÆلف از نيز شرححالي

افيون استعمال شيوع به نسبت را خود ف تأس اظهار والد حضرت ابتدا مقاله اين در
ايÇن نگارش سبب سپس ميكنند/ بيان دور خاور ممالك از بسياري و ايران كشور در
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مÇقاله بÇعدي قسÇمت مÇيكنند/در عÇمومي بالي اين با مبارزه در خود وظيفة را مقاله

است Çرياق ت آن معرب هم تريا ك كلمة است/ فارسي هپيون و يوناني اوپيون كلمة معرب افيون كلمة (1
Gاخير ولي ميباشد/ درندگان سم ضد و پادزهر معناي به اصل در و گويند آن"تريا كا" به يوناني زبان در  كه
شÇد; برده كار به آن ازاي در تريا ك لفظ بهتدريج يافت شيوع ايران در افيون استعمال كه موقعي از يعني
كار به سم ضد و درد ضد عنوان به ميشده ساخته آن از فاروق ترياق نام به كه معجوني در نيز افيون كه چرا

است/ رفته

اقسامش و تريا ك1 عنوان به فارسي آندرزبان اخير استعمال افيونو بهاختصاردربارة
و خواص به سپس ميفرمايند/ ذ كر را مطالبي ايران و دنيا ملل ميان در شيوعش تاريخ و
طب عÇلم بÇه مÇربوط را مÇطلب ايÇن كاملتر تحقيق و كرده اشاره Áاجما آن ات مضر

ميان در Hخصوص و انساني جوامع در را تريا ك شيوع تأثير بعدي قسمت در ميدانند/
خود Á او> كه ميخواهند دولت و امر مسÆولين از انتها در و ميدهند نشان ايران مردم

/125 ص كتابذوالفقار, تتمة آن>, اثرات و <افيون مقالة (2

نمايند>/2 نهي Áقو و Âعم را سايرين بعد و گزينند دوري و نموده همت
بزرگوارشان پدر كه معتادين اعتياد ترك براي دستور چند نيز كتاب اين درانتهاي
بسÇتان كÇتاب از اعÇتياد تÇرك در ديگر نسخهاي با همراه ميفرمودند, تجويز سابق در
با همراه كتاب اين سوم چاپ ميكنند/ نقل عليشاه, مست آقاي حضرت تأليف ياح¹, الس
چاپ از افست صورت به ثراه) (طاب عليشاه رضا آقاي حضرت قلم به جديدي مة مقد

است/ شده منتشر شمسي) 13ë9) قمري 1ê00 سال در م دو



جغرافيا تاريخو سفرنامهها,

حج سفر خاطرات

نوشتهانÇد, خود د متعد اسفار در له مÔعظم كه يادداشتهايي سلسله از رشته دومين
سÇفر دربارة چون كه ميشود ايشان حج سفر لين او به مربوط كه است حج خاطراتسفر
بÇر را آن چÇاپ لذا ميباشد, حاجيان براي راهنمايي حقيقت در و اهميت حاÄز و حج

شد/ خواهد ذ كر بهتفصيل Gبعد سفرنامه همين مبناي بر كتابحاضر <اسفار> فصل در نيز سفر اين شرح (1

منتشر كه است ايشان سفرنامة لين او كتاب اين داشتند/1 م مقد خود قبلي سفرنامههاي
شد/

روز مين وÇس (1329 شÇهريور ë) 13ì9 ذيÇقعدة 13 در حضرتش حج سفر اولين
ماه ì حدود و شد آغاز عليشاه صالح جناب جانب از ارشاد و دستگيري فرمان صدور
يادداشتهايي شده, مشاهده مناطق و اشخاص و كشورها برحسب آن در و كشيد طول
زياد اصرار موجب به و كردند, كامل را آن مربوطه منابع از استفاده با سپس و كرده تهيه

نمودند/ آن چاپ به اقدام والدشان حضرت از دوستان و فقرا
ة غر در (ثابتعلي) جذبي اهللا هب¹ سيد حاج جناب اهتمام به سفرنامه اين ل او چاپ
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1398 فÇطر عÇيد در نÇيز آن دوم چÇاپ شد/ منتشر (1337 (23مهر 1378 اني الث ربيع
است سفر مراحل بهترتيب نيز سفرنامه اين فصول گرديد/ منتشر (13ë7 (13شهريور
عنوان تحت كه كتاب ل او فصل مهمتر مطالب ميشود/ آغاز مه مقد دو ذ كر از پس  كه
جÇغرافÇياي و تاريخ و آن اسرار و حج مناسك ميباشد, سعودي> عربستان سوي <به
اما كن مدينهو جغرافي تاريخو دربارة شرحي نيز به) طي (مدينة م دو فصل در است/ مكه
مذهب تاريخ بيان ضمن و كردهاند درج سعودي عربستان اوضاع و آن در واقع سة مقد
نÇظر وجهة از را سعودي حكومت روش و مذهب اين آن, وتعليمات اصول و وهابي
حسب بر نيز لبنان> و <سوريه فصل در كردهاند/ نقد و بررسي شيعه عالم و عارف يك
تÇوضيح ايشÇان سÇماع و ذ كÇر مجلس و مولويه سلسلة دربارة مولويه, شيخ با مالقات
اوضاع و مصر تاريخي ة ابني از شرحي كه است مصر> < كشور كتاب بعدي فصل دادهاند/
كشور راه <در فصل در فرمودهاند/ بيان را آنجا دانشگاههاي و موزهها و مصر فرهنگي
خليل مثل آنجا مقدسة اما كن و قدس و اردن هاشمي كشور دربارة نيز اردن> هاشمي
اين است/ عرب> <عراق كتاب آخر ماقبل فصل دادهاند/ توضيح اللحم بيت و من Öح الرَّ
عتبات در سا كن ظام ع آيات و علما حضرات با ايشان مالقاتهاي شرح جهت از فصل
سفرنامةخاطرات است/ اهميت حاÄز متبر كه اما كن و مقابر توصيف همچنين و عاليات

است/ ايران به بازگشت وقايع شرح كه ميشود ختم ايران> سوي <به فصل با حج سفر
قÇلم بÇه (13ë7 شÇهريور 13)1398 سÇال فÇطر عيد سفرنامه اين دوم چاپ مة مقد
مÆÇلف ل, او چÇاپ اغÇالط تصحيح بر عالوه چاپ اين در شده/ نوشته مÆلف حضرت
نÇيز تÇازهاي مÇطالب و كÇرده نÇظر تÇجديد كتاب كل در زياد مشاغل وجود با بزرگوار
و مطالب برخي افزايش و عبارات اتقان نظر از است/ نبوده ل او چاپ در كه افزودهاند

دارد/ مزيت اول چاپ بر نيز حواشي در مدارك

عربي ممالك به سفر يادداشتهاي

خارج به سفر اولين در له معظم كه است يادداشتهايي لين او مجموعة كتاب اين
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سÇفر از مÇراجÇعت از پس كÇه بÇودند فÇرموده ه هيÇت مÇتبركه, امÇا كÇن زيارت به ايران
آن چاپ به اقدام گردد, عمومي استفادهاش اينكه براي دوستان از بعضي بهدرخواست
13ë3) قمري 139ê سال در (ثابتعلي) جذبي آقاي جناب مرحوم همت به كه نمودند

Gبعد ممالكعربي) به مذكور(يادداشتهايسفر سفرنامة اساس بر كتابحاضر <اسفار> فصل در سفر اين شرح (1
شد/ خواهد ذ كر تفصيل به

132ê مÇاه دي (نÇهم قÇمري 13ìë سÇال م حرÇم 2ê از سÇفر ايÇن شد/1 منتشر شمسي)
شÇمسي) 132ê اسفند 28) قمري 13ìë اني الث ربيع چهاردهم در و شد آغاز شمسي)
كه است شهرهايي و كشورها بهترتيب و برحسب سفرنامه اين مختلف فصول شد/ ختم
آثار و بزرگان قبور و كرده مالقات كه دانشمنداني و علما و نموده مشاهده راه طي در
عاليات> عتبات سوي <به باعنوان كتاب ل او فصل فرمودهاند/ ديدن كه است باستانياي
بÇه مÇصر <از مصر>, سوي <به سوريه>, سوي <به فصول آن دنبال به و ميشود آغاز
اين آخر فصل و سفر انتهاي باالخره و عراق> و سوريه سوي به فلسطين <از فلسطين>,

است/ ايران> سوي <به  كتاب
شÇده عÇنوان علمي و تاريخي مدارك به استناد با متنوعهاي مطالب فصول اين در
و فرمودهاند را يك هر زندگي مختصر شرح و رجال ذ كر هم دانشمند, مÆلف و است/
ابÇنية و آثÇار هÇم و داشتهاند بيان را مربوطه نحل و ق رف و شهرها جغرافي و تاريخ هم
مطالب برخي حج سفرنامة در چون و دادهاند/ شرح را شهرها ديدني مناطق و تاريخي
مطالب فرمودهاند سعي كتاب اين در ميشود, هم سفر اين به مربوط كه دادهاند شرح را

كنند/ ذ كر كردهاند, مشاهده حج سفر در كه كشورهايي همان دربارة را ديگري

ژنو به از گناباد

شده منتشر سفرنامهاي صورت به كه والد حضرت يادداشتهاي مجموعة سومين
پررنج كسالت نا گهاني بروز اثر بر كه است كدورت و رنج از پر سفري به مربوط است,
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<اسÇفار> بخش در داشتهاند, مرقوم ژنو به گناباد از كتاب در خودشان آنچه مطابق رنج پر سفر اين شرح (1
شد/ خواهد ذ كر Gبعد

سفر اين در شد/1 نوشته (1333شمسي) قمري 1373 سال در عليشاه صالح جناب درد و
حÇضرت همراه به امجد جد حضرت شد, انجام دوستان ساير و فقرا خواهش بنابر  كه
والد حضرت كه بود بار اندوه آنچنان شدند ژنو عازم معالجه براي ديگر تن چند و والد
حÇضرت مÇبارك حÇال آنكÇه از پس ولي نÇداشÇتند, يÇادداشت نوشتن تصميم و حال
فرمودند: سÆال والد حضرت از بيمارستان در روزي گذاشت, بهبود به رو صالحعليشاه
اين <در كردند: عرض والد حضرت نوشتهاي?> يادداشتهايي هم سفر اين <آيابراي
است <خÇوب فÇرمودند: ايشان ننوشتهام>/ و نداشته يادداشت نوشتن براي حالي سفر
از پس و فÇرمودند/ نÇوشتن به شروع بزرگوارم پدر معظمله, حسباالمر لذا بنويسي>/
شÇرح و حÇاالت ذ كÇر HمدتÇع كه را سفرنامه اين داشتند ميل كه بود تها مد بازگشت
الهي قضاي فانه متأس ولي برسانند, چاپ به و تكميل بود, حضرت آن ماه چند  كسالت

پيوستند/ پروردگار لقاي به امجد جد حضرت و بود آن از غير
در ولي رسيد, پايان به (133ê خرداد (اول 137ê فطر عيد در سفرنامه اين تأليف
شد منتشر چاپو تهران در بهژنو @گناباد عنواناز تحت شمسي) 13ê7) قمري 1388 سال

است/ چاپ يك همين به منحصر كنون تا و
مÇانند يÇادداشتهÇا ايÇن نگÇارش از مÇحترم مÆÇلف اصÇلي مÇنظور كÇلي طÇور به
بÇود, عÇلمي و تÇاريخي و مÇذهبي مÇفيد و ع متنو مطالب ذ كر سابقشان يادداشتهاي
آن به استناد با بوده, منبع كتب به رجوع محتاج كه تاريخي قسمتهاي بعضي ازينرو

است/ شده تكميل  كتب
تهران> به <ورودشان و جناب آن كسالت> <بروز بخش با سفرنامه اين مندرجات
شدن بستري از پس سوÄيس فصل در مييابد/ ادامه سوÄيس> به <عزيمت با و شروع
ذ كÇر آنÇجا مÇردم ديÇني و اجتماعي و اقتصادي اوضاع از شرحي صالحعليشاه جناب
ذ كر يكشنبه پا كوتعطيل عيد از تاريخچهاي ميرسد, نيزفرا پا ك چونعيد ميشودو
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گونا گون اشخاص بازديدبا مختلفوديدو شهرهاي در گردش مناسبت به ميفرمايندو
مÇعراج و چشÇتيه سÇلسلة اروپÇا, در ف صوÇت مÇونترو, و لوزان عÇناوين تحت فصولي

است/ شده درج آنها ذيل در خواندني مطالبي ذ كر با مسيح حضرت
بÇه معظمله دستور به بنا بزرگوارم پدر ميرود, بهبود به رو حضرتش حال چون و
تÇحت آنÇها از شرحي تاريخي, اما كن ديدن برحسب نيز پاريس در ميروند/ پاريس
ملي كتابخانة لوور, موزة ورساي, شانزهليزه, ايفل, برج نÔتردام, كليساي قبيل از عناويني
شÇيخ قÇبيل از بزرگانشان و ديني گروههاي با همانجا در است/ شده ذ كر وحش باغ و
را مطالبي ايشان دربارة فصولي طي در و ميكنند مالقات ه شاذلي سلسلة رهبر مصطفي
و عÇمومي <وضÇع عÇنوان تÇحت كلي فصلي بخش اين انتهاي در و ميفرمايند عنوان
و ژنو به ايشان بازگشت به راجع كتاب آخر است/فصول فرانسه دربارة فرانسه> مذهبي
است/ ايران به بازگشت و بيمارستان در توديع و ايرانشهر زادة كاظم مرحوم با مذا كره

جÇذبي آقÇاي جÇناب نÇوشتة انÇدوه و غÇم از حÇا كÇي مقالهاي نيز كتاب درانتهاي
شÇرح در بودند, كرده چاپ آمادة و استنساخ را كتاب اين يادداشتهاي كه (ثابتعلي)

است/ شده درج عليشاه, صالح آقاي حضرت مسافرت و  كسالت

پا كستان و افغانستان  گردش

و افÇغانستان عنوانگردش تحت والد حضرت مسافرتهاي يادداشتهاي چهارمين
منتشر و نوشته كامل بهطور كه است سفرنامهاي آخرين حقيقت در كه ميباشد پا@كستان
سفرنامه همين مة مقد در معظمله خود كه طور همان نيز استحساني جنبة از و  كردهاند

بÇهترتيب شÇد ذ كÇر عرفان> و ف تصو دربارة <مقدمه فصل در كه همانطور الياهللا سلوك اربعة اسفار (1
الخلق/ في بالحق سفر Ç 4 بالحق الخلق الي الحق ن م سفر Ç 3 الحق في بالحق سفر Ç 2 الحق الي الخلق ن م سفر Ç 1 از: عبارتند

ديگÇر اسÇفار درحÇقيقت و عرفا1ست نظر طبق سلوك اربعة اسفار مطابق ميفرمايند
سفرنامهها غالب در ايشان ه البت است/ آن بر ع متفر و مندرج سفر چهار آن در طريق
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Gبعد را سفر چهار همين فقط ولي ميفرمودند, مرقوم سفر آن به مربوط يادداشتهايي
كردند/ منتشر دوستان درخواست به و  كامل

ابوالفضل حاج آقاي م مكر برادر اصرار و خواهش بنابر شد گفته چنانكه سفر اين
حضرت و شد انجام بودند, افغانستان در ايران فرهنگي نمايندة موقع آن در كه حاذقي

بنمايند/ گردش نيز پا كستان شهرهاي در افغانستان از پس شدند م مصم والد
1337 (مهر قمري 1378 سال در سفر اين به مربوط يادداشتهاي تكميل و تنظيم
تا سفرنامه اين ولي بود, شده آماده است, كتاب خود مة مقد امضاي تاريخ كه شمسي)
در و نشÇد منتشر است كتاب چاپ مة مقد تاريخ كه شمسي) 13ëê) قمري 139ì سال
ايÇن لذا و فÇرمودند اعÇالم را خÇود مÇوافÇقت دوسÇتان, خواهش به بنا ايشان سال اين
له معظم مة مقد دو با شمسي 13ëë سال در پا@كستان و افغانستان عنوانگردش تحت سفرنامه

شد/ منتشر سفر معنوي و صوري فواÄد و كتاب اين تأليف سبب در
مÆلف كه اما كني و اشخاص و شهرها وصف و شرح بر است مشتمل كتاب مطالب
مÇيشود/ ذ كÇر مÇوضوعات اهم برحسب بهترتيب اينك كه نمودهاند مشاهده محترم
استان شهرهاي برخي و راه گناباد بين شهرهاي دربارة كتاب موضوعات لية او عناوين
قÇبور زيارت مناسبت به نيشابور ذ كر در Âمث است/ افغانستان و ايران مرز تا خراسان
و واحÇوال ف صوÇت بزرگان اين دربارة عطار, ين فريدالد شيخ و مغربي ابوعثمان شيخ
و تÇاريخي اوضÇاع دربÇارة افÇغانستان به مربوط فصول ميفرمايند/ مطالبي مقاماتشان
آنجا علماي و عرفا مشاهير دربارة و است هرات شهر Hخصوص افغانستان, جغرافيايي
خواجهعبداهللانصاري و ينكاشفي كمالالد و حمنجامي عبدالر و ميرحسينهروي نظير
سپس ميفرمايند/ ذ كر آنان بودن سني يا شيعه مورد در Hخصوص سودمندي, اطالعات
شرح را هي توج قابل نكات فرهنگي كابل و اقتصادي و سياسي و طبيعي اوضاع دربارة

ميدهند/
نقشبنديه سلسلة و سنايي حكيم مثل آنجا مشاهير و غزنه دربارة كتاب بعدي فصل
و افغانستان س مقد و معروف شهرهاي از كه را شريف مزار محترم مÆلف سپس است/
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پÇيرامÇون دقÇيقي بÇحث و ذ كر است, (ع) علي الموالي مولي حضرت احتمالي مدفن
بÇه مربوط قسمت در حضرتش مينمايند/ (ع) علي حضرت مدفن در اقوال اختالف
و پÇيشاور شهرهاي Hخصوص پا كستان جغرافيايي و تاريخي اوضاع دربارة پا كستان,
سÇخن دي تعدÇم عناوين ذيل در آنجا معاريف احوال دربارة و شرح و كراچي الهور
هÇنگام بÇه كÇه است ايÇران از شÇهرهايي به مربوط نيز كتاب آخر قسمت ميفرمايند/
جذبي آقاي مرحوم رة خÆم پا@كستانبا افغانستانو كتابگردش فرمودهاند/ مشاهده بازگشت
كÇتاب ايÇن مÇيشود/ ختم بود, رسيده طبع به ايشان چاپي مراقبت تحت كه (ثابتعلي)

است/ درآمده طبع حلية به بار يك فقط كنون تا شريف

هند ل او سفرنامة

ايÇماني بÇرادران دعÇوت بÇنابر كÇه دومÇي سÇفر در رضÇاعليشاه آقÇاي حÇÇضرت
را يادداشتهايي بردند, تشريف هند به شمسي 13ë8 سال در هند سا كن نعمتاللهي
چند در نيز هند به دوم سفرنامة در كردند/ تنظيم سفرنامهاي صورت به و آورده فراهم

است/ نشده پيدا كنون تا و ميباشد مفقود سفرنامه اين ولي كردهاند, اشاره آن به جا

هند به دوم سفرنامة

است هند به شمسي 13ë9 سال سفر در له معظم يادداشتهاي شامل سفرنامه اين
مÇحسوب هÇند بÇه سفرنامه دومين حقيقت در و ميباشد/ موجود خودشان خط به  كه
ابÇتداي (1ê01 ل االو ربÇيع (سÇيام 13ë9 بÇهمن 17 روز از يادداشتها اين ميشود/
و ايشÇان بÇازگشت تاريخ كه 13ì0 ارديبهشت ê تا و ميشود شروع تهران از حركت
ميفرمايند ديدن سفر اين در كه ي مهم شهرهاي مييابد/ ادامه است, تهران به همراهان
كه و كشمير دهلي ميسور, بنگالور, بيدر, حيدرآباد, پونا, بمبÃي, از: عبارتند بهترتيب
يÇا فÇرموده مشÇاهده كÇه ديÇدني نÇقاط و سه مقد اما كن از وصفي و شرح معمول طبق
200 حÇدود هÇند بÇه ايشان دوم سفرنامة ميكنند/ بيان نمودهاند, مالقات كه اشخاصي
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اشارهاي ميشود, تكرار ل او سفرنامة مطالب كه مواضع بعضي در آن در و است صفحه
است/ نرسيده طبع به بهحال تا سفرنامه اين ميكنند/ نيز سفرنامه آن به

گناباد جغرافي و تاريخ

درحقيقت كه مهم مناطق و شهرها سپس و كشورها و مم Ôا جغرافياي و تاريخ نوشتن
در Hخصوص زمينه اين در و بوده علما ه توج مورد قديم از آنجاست, زمين و زمان ذ كر
و ملتها حيات كه نيز جديد دورة در است/ موجود دي متعد كتب اسالمي ن تمد تاريخ
و درآمÇده انسÇاني عÇلوم همÇم شعب از يكي صورت به سرزمينها جغرافياي و تاريخ
امÇت اهÇتمام كÇتب قÇبيل اين تأليف به ميشود, اعمال آنها در جديد علمي روشهاي

ميشود/ ورزيده
اصÇفهان و ري قÇبيل از تاريخي مهم شهرهاي از بسياري براي نيز ايران تاريخ در
نÇوشته االيÇام قÇديم از جÇغرافÇيايي و تاريخي اختصاصي كتب عمومي, كتب از بهغير
نÇبوده مشÇهور چÇون است, تÇاريخي شÇهري ايÇنكه بÇا دربارة گÇناباد شدهاست,ولي
چÇيزي سابقين دركتب هم ا گر و بود نشده تأليف كتابي جدا گانه و مستقل بهصورت
دورة در شÇهر ايÇن Çا ام است/ مÇجمل و مختصر خيلي ميشود, ديده ناحيه اين دربارة
و آنÇجا اهÇل ايشان اينكه دليل به گنابادي سلطانعليشاه د سلطانمحم مال حاج حضرت
و سÇياحان ه وجÇت مÇورد و گرديد, دل اهل مطاف و عرفان مركز بودند, آن در سا كن
نÇعمتاللÇهي عÇلية سÇلسلة اقÇطاب سكÇونت نيز ايشان از پس و گرفت قرار خان مور
و گردد مشهورتر آن, در بيدخت قرية Hخصوص و گناباد كه شد باعث آنجا در  گنابادي

براي اخير قرن در كه شهرتي حقيقت <در است: آمده (63 گناباد(ص جغرافي و تاريخ كتاب در باره اين در (1
كه است عرفان و ف تصو نام همان واسطة به مخالفان پيش هم و طريقت دوستان نزد هم آمده پيش  گناباد
و هسÇتند عÇالقهمند آن به و يادنموده ف تصو از معاني تداعي روي ميشنوند را گناباد نام وقتي دوستان
بÇدبيني نÇظر بÇه هÇم گÇناباد نÇام بÇه دارنÇد, عÇناد ف صوÇت با چون معاني تداعي نظر همان از نيز مخالفان

مينگرند/>

فقير امجد جد Hخصوص شود/1 ايجاد نسبت و مقارنت عرفان و گناباد ميان حقيقت در
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ثراهما) (طاب عليشاه رضا آقاي حضرت بزرگوارم پدر و عليشاه صالح آقاي حضرت

شود/ مراجعه (1366 سال تهران, صالح(چاپ يادنامة كتاب به بيشتر اطالعات براي موضوع اين در (1

خÇدمات حÇديث شÇهر ديÇوار و در كÇه نÇمودند1 بÇليغ سÇعي آنجا رونق و آباداني در
گويد/ ايشان عامالمنفعة

در بزرگوارم پدر بود, يافته اخير قرن در كه گناباد شهرتي به ه توج با و قرار بدين
يÇادداشتهÇايي كÇه بÇرآمÇدند درصدد شمسي 1313 سال در اصفهان در تحصيل ايام
آقاي جناب از اجازه كسب از پس لذا آورند/ فراهم گناباد جغرافياي و تاريخ پيرامون
فÇرمودند/ رهÇا ناقص را آن ولي كردند تدوين نيز صفحاتي ثراه) (طاب عليشاه صالح
يادداشتها اين تكميل به اقدام فرصتي يافتن محض به شمسي 13ê1 سال در تااينكه
يافت/ خاتمه شمسي 13êê سال اوايل در و انجاميد طول به سال سه حدود كه نمودند
قÇصد مÇيديدند, نÇاقص خÇويش واالي نÇظر بÇه را يÇادداشتهÇا اين چون هنوز ولي
شÇايد كه نيت اين با و عالقهمندان و دوستان اصرار با باالخره اما نداشتند/ را انتشارش
موافÇقت آن چاپ با برآيند, آن تكميل درصدد هم ديگران كه شود سبب آن مطالعة

چاپ/ مة مقد گناباد, جغرافي و تاريخ (2

سÇال در گÇناباد جغرافÇي و عنوانتاريخ تحت كتابي صورت به يادداشتها اين نمودند/2
كÇه است كÇتابي نÇخستين درحÇقيقت ايÇن و شÇد منتشر قمري) 1389) شمسي 13ê8

علي محمد حاج آقاي بشناسيم(تأليف را بيدخت نامهاي به ديگر كتاب سه دارد اطالع نگارنده كه آنجا تا (3
(1371 گناباد, مرنديز, نشر پورابراهيم, حسين آقاي (تأليف گناباد وجغرافياي (1371 تهران, بيدختي, اميني
مÇوضوع ايÇن در (1374 گÇناباد, مÇرنديز, نشر مجتبوي, حسين سيد آقاي (تأليف گÇناباد تاريخي جغرافياي و
بسياري خدمات وجود با متأسفانه ولي ميباشد والد حضرت كتاب Hعمدت مرجعشان كه است شده منتشر
آثÇار و ايشÇان از ذ كÇري گÇونه هÇيچ كردهانÇد, گناباد عمران در فقير مقدار عالي اجداد و بزرگوار پدر  كه

است/ آلود غرض گاه و علمي غير مÆلف بيان لحن آخر كتاب در و نيامده اخير كتاب دو در خيريهشان

است/3 شده نوشته گناباد جغرافياي و تاريخ مخصوص
به نخست است, ايران باستاني شهرهاي از گناباد چون كتاب, اين تأليف در ايشان
رين متأخ حمويو البÔلدانياقوت قبيلمÔعجم از مين متقد جغرافيايي و تاريخي مهم  كتب
و شهر اين سابقة تا كردهاند رجوع وله الد صنيع خان حسن محمد تأليف آ¸البÔلدان مثلمر
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< گنابادو از است عبارت كتاب ل او فصل عنوان لذا بيابند/ " گناباد" به را تسميهاش وجه
گناباد اقتصادي و سياسي و طبيعي جغرافياي م, دو فصل در محترم مÆلف آن>/ پيدايش
عÇرض و طÇول فÇصل ايÇن در دادهانÇد/ قÇرار بÇررسي و تحقيق موضوع بهتفصيل, را
مسÇاÄل آنÇجا, معادن و طبيعي اوضاع همچنين و گناباد حدود گناباد, قبلة و جغرافياÄي
و مÇحلي, ترانههاي و اشعار المثلها, ضرب گناباد, مردم محلي لهجة قبيل از فرهنگي
گÇناباد معاريف و دانشمندان از ذ كري انتها در و داده شرح را گناباد قرا¾ مانند مطالبي

داشتهاند/ رابيان يك هر مختصر حال شرح و  كرده
دقيق آنچنان تاريخي و جغرافيايي علمي, تحقيقات حيث از حقيقت در كتاب اين
رشتة كه است كسي مطالعات محصول اينها ميكند ر تصو انسان كه شده تأليف مستند و
حضرتش دارد/ عاليه مطالعات زمينه اين در فقط و جغرافياست و تاريخ فقط تحقيقش
چÇنان با گناباد جغرافيايي عرض و طول بخش در Hخصوص جغرافيايي قسمتهاي در
علمي اطالعات ميزان بر تام داللت كه دادهاند شرح را مساÄل جديد و قديم علمي ر تبح
1313 سال در كتاب اين تأليف كه كنيم ه توج ا گر Hخصوص دارد, موضوع اين در ايشان
كم جديد علمي ظرافت و دقت چنين با كÔتب قبيل اين نوشتن هنوز كه شده آغاز شمسي

است/ بوده سابقه
در مرجع كتب از اوان همان از و شده چاپ بار يك فقط گناباد وجغرافي  كتابتاريخ

است/ شده شناخته زمينه اين



نگها Ôج

1 خطي نگ Ôج

له مÇعظم خط به قمري 13ê8 سال ل االو ربيع اوايل خة مور خطبهاي با جنگ اين
كه است ايشان بلوغ اواÄل و صباوت ايام يادداشتهاي از مجموعهاي و ميشود شروع
ايÇن فÇرمودهانÇد/ مرقوم داشتهاند, تحصيل به اشتغال بيدخت در كه سالگي شانزده در
حÇضرت رباعي مثل نعم¹اللهيه سلسلة اقطاب از بعضي از اشعاري بر مشتمل مجموعه
همچنين ديگر, شاعراني و عليشاه صالح آقاي حضرت رباعي و ثاني نورعليشاه آقاي
از: عبارتند آن مهم مطالب ساير است/ عظام عرفاي و الم) الس (عليهم معصومين مدايح
سيزدهم مناسبت به اليحهاي مباهله, حديث اميرالمÆمنين, صباح دعاي كسا¾, حديث
رسالة و جرجاني كتابعوامل و عرفا¾ كلمات از منتخباتي امير(ع), حضرت تولد رجب
مÇعظمله طÇخ بÇه 13ê8 سÇال اني الث ربيع چهارم تاريخ به كتابتش بالغتكه علم در موجز

خود خط به كه دارد وجود جنگ در نيز ديگري مطالب و است/اشعار پذيرفته اختتام
ندارد/ امضا Hبعض و نيست ايشان

مختصري رسالة كه ميباشد ايشان تأليفات از يكي جنگ, اين مهم بخشهاي از
11ê (صÇفحات عشر االربع¹ احوالالمعصومين في المختصر التاريخ نام به است عربي بهزبان
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صÇورت به Gبعد رساله اين است/ پذيرفته پايان 13ê8 اني الث ربيع 11 در كه (123 الي
جلد و كوچك قطع به جنگ اين گذشت/ Âقب شرحش و رسيد چاپ به كوچكي  كتاب
سال انية الث جمادي ماه تاريخ به آن مطلب آخرين و است صفحه 328 حدود و چرمي
است/ قاسملو د نورمحم حاج آقاي م مكر برادر به متعلق اينك و ميباشد قمري 13ê8

2 خطي نگ Ôج

است/ ورق 300 و چرمي جلد داراي و كوچك قطع به ايشان خطي نگ Ôج دومين
ربÇيع نهم تاريخ در جنگ اين نوشتن <شروع فرمودهاند: مرقوم جنگ ل او صفحة در
ايام به مربوط Hمطالبشعمدت است>و بوده شمسي 1310 مرداد ل او مطابق 13ë0 ل االو
حاج جناب از اشعاري ل او صفحة همان در ميباشد/ تهران و اصفهان در ايشان تحصيل
به خويش مشهور رباعي آن, موضوع تناسب به عليشاه)و (رحمت حاÄري عبداهللا شيخ
جÇناب اشÇعار ل او بÇيت فرمودهانÇد/ اضافه Gبعد را گرديدم> زمان صالح بندة <تا مطلع

است: اين آقايرحمتعليشاه
اهللا نÇعمت خÇوار ريÇزه فÇقير عÇليشاه سÇلطان بندة من  كيم

از: عÇبارتند مÇجموعه ايÇن مÇطالب مÇاه است/ آمÇده جÇنگ مÇطالب فÇهرست سپس
حÇضرت عÇليشاه, مÇجذوب آقÇاي حضرت اخيرسلسله اقطاب قطبيت اجازهنامههاي
عÇليشاه, حسÇين آقÇاي حÇضرت عÇليشاه, صÇالح آقاي حضرت عليشاه, سلطان آقاي
مشÇهور اشÇعار سپس ايشان; مأذونين و مشايخ برخي و عليشاه سعادت آقاي حضرت
نورعليشاه و عراقي اهللا, نعمت شاه حضرت هاتف, حافظ, مولوي, قبيل از شاعر عرفاي
ليÇه او بÇندي تÇقسيم را آن مواد و مرقوم را مطالب عنوان مواضع برخي در ايشان ل/ او
حÇاوي كÇه نÇيز را صÇفحاتي و اوراق گاه ننمودهاند/ درج را مطالب خود ولي  كردهاند
<بÇعض جÇنگ ايÇن آخر فصل افزودهاند/ مجموعه اين اصل به است ديگري مطالب
انتهاي در و اروپا> بزرگان بعضي كلمات و شده ذ كر روزنامهجات در كه است مطالب
آخÇر مÇاقبل صÇفحة و شده نقل سلطانعليشاه آقاي حضرت از طبي نسخة دو نيز آن
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رسÇول از وي كÇه است جÇوزقي ابوبكر حاالت در جامي نفحاتاالنس كتاب از منقول
و فÇرشتگانند كÇه آسÇمان در لشكÇري است, لشكÇر دو را خدا ميكند: نقل خدا(ص)

صوفيانند/ كه خراسان در لشكري

3 خطي نگ Ôج
HالبÇغ رسÇالة چندين و مذهبي و علمي قة متفر مطالب بر مشتمل نيز مجموعه اين
شÇبانه چهارگانه اوقات تعيين در لي او كه است جدول دو آن افتتاح در است/ عرفاني
حÇضرات مÇدفن و رحÇلت و تÇولد تÇاريخ دومÇي و تÇهران, افق به ماه هر ابتداي روز
نكاتي و جهان مختلفة مذاهب پيروان آمار سپس ميباشد/ الم) الس (عليهم معصومين
تأليÇف يكÇي مقاله دو نگ Ôج اين بعدي مطلب ميشود/ ذ كر اديان بعضي دربارة چند
حÇاج مÇرحÇوم از ديگÇري و ه, وفيÇص بÇه راجÇع شÇيرازي ر ني سول عبدالر شيخ مرحوم
تÇصنيف رسÇالهاي آنگÇاه است/ مÇوضوع درهمين اصفهاني پاقلعهاي ا كبر ميرزاعلي
مÇندرج قÇرآن آيÇات بÇا مÇثنوي اشعار تطبيق در حاÄري هادي آقاي مرحوم محترم دانشمند
رسالة Hمتعاقب و است آن حروف و كوفي خط دربارة مجموعه اين ديگر رسالة ميباشد/
جÇواب در عÇلي) نÇاصر (درويش ايزدگشسب اسداهللا شيخ حاج مرحوم تأليف جوابÇيه
بÇهينسÇخن و رسÇالههايرازگشÇا در قÇزويني كÇيوان عباسعلي شيخ حاج مرحوم مطالب

و چاپ جذبي آقاي جناب مرحوم اهتمام به جوابيه عنوان تحت شمسي 1362 سال در Gبعد رساله اين (1
شد/ منتشر

ميآيد/1
سÆÇاالت جÇواب در مÇجلسي بÇاقر د محم مال آخوند مرحوم مشهور مكتوب Gبعد
مجلسي تقي د محم مال آخوند جناب تأليفات از الكين الس رسالةتشويق و مالخليل مرحوم
دربÇارة سÇمناني عÇال¾الدولة شÇيخ كÇالم كÇتاب, آخÇر مطالب است/ گرديده درج ل او
احكام از منظوم رسالهاي كتاباقدسو از بهاÄيها احكام بعضي (عج)و ت حج حضرت
آقÇاي تأليÇف مÇقالهاي ترجمة باالخره و است ولي اهللا نعمت شاه حضرت به منسوب
مÇجلة در ÂÇاص كÇه مÇيباشد مÇندرج شÇيعه تكفير موضوع در ناصبي الجبهان ابراهيم
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ايÇراد و انÇتقاد مورد مقاله اين بود/ شده چاپ سعودي درعربستان منتشره أي¹االسالم ر
خÇوانÇدند/ " كÇفرآمÇيز" را آن ايشÇان و گÇرفت قرار رضاعليشاه آقاي حضرت سخت
آخرين زنجاني عبدالكريم شيخ اهللا آيت مرحوم نوشتة مقاله اين به پاسخ در مكاتباتي
جÇذبي آقÇاي جناب مرحوم خط به Hغالب مجموعه اين مطالب است/ نگ Ôج اين بخش

است/ شده پا كنويس (ثابتعلي)

تابنده) ( كشكول ê خطي نگ Ôج
در است/ فصل پانزده بر مشتمل ناميدهاند, تابنده كشكول خودشان كه را نگ Ôج اين
خÇطبة به تبر ك و ن تيم براي و شده ذ كر دين بزرگان ازكالم خطبه چندين ل او فصل
فصل ميگردد/ ختم ميباشد, الف بدون كه (ع) علي اميرالمÆمنين حضرت به منسوب
كه سوم فصل نمودهاند/ عنوان منابر در معظمله كه است احاديثي و آيات فهرست دوم
و آيات شرح برگيرندة در و قبل فصل دنبالة درحقيقت است, جنگ بخش لترين مفص
اين چهارم فصل فرمودهاند/در ايراد مذكور منابر در كه است قهاي متفر مطالب و اخبار
منبر براي كه را مذهبي و تاريخي مطالب برخي و مختلف كتب از قه متفر اخبار جنگ
دربارة كتاب نهم تا پنجم فصول كردهاند/ درج مختصري شرح با همراه دانستهاند مفيد
اخبار و الم) الس (عليهم هدا¾ الش د سي حضرت اميرالمÆمنين, حضرت رسول, حضرت
خودشان استفادة مورد كتب بعضي نام دهم فصل در است/ (عج) قاÄم حضرت ظهور در
مÇتفرقة مÇطالب حÇاوي يÇازدهم فصل نوشتهاند/ مÆلف و كتاب صات مشخ با همراه را
بخشي در است/ ايشان شناسي قبله تحقيقات بر مشتمل و جغرافيايي و تاريخي و علمي
و قÇبله انÇحراف درجÇة و ايران شهرهاي بعضي جغرافيايي طول و عرض فصل اين از
آخÇر فصول فرمودهاند/ تحقيق Hشخص و شرح را تهران به نسبت حقيقي النهار نصف
طÇبي دسÇتورات بعضي و مختلف اشعاري قبيل از قه متفر مطالبي از مركب نگ Ôج اين

است/ نرسيده چاپ به كنون تا نگها Ôج اين است/ تجربي



سخنرانيها مقاالتو

از فÇراغت ايام در سپس و تهران در تحصيل هنگام به عليشاه رضا آقاي حضرت
روز اجتماعي و ديني مساÄل يا مطروحه علمي موضوعات تناسب به در گناباد تحصيل
كردهاند ايراد علمي محافل ساير و دردانشگاه سخنرانيهايي يا فرموده مرقوم مقاالتي
قسÇمت مÇيشود, في معر Âذي كه عناويني است/ موجود مقاالتي صورت به Hبعض  كه

است/ آثار اين اعظم

رسول(ص) حضرت مبعث

رسÇول حÇضرت مÇبعث عيد مناسبت به مختصر صورتي به را مذكور مقالة ايشان
27 شب در را آن تابنده د محم حاج آقاي نگارنده محترم برادر و فرمودند مرقوم (ص)

كردند/ قراÄت بيدخت متبر ك مزار در (13êê آبان 30) 138ë رجب

اسالم بزرگوار پيغمبر

ا كÇرم(ص) رسÇول حÇضرت رحÇلت و ميالد تاريخ در تحقيق واقع, در مقاله اين
داده, رخ آن در كه وقايعي و ل االو ربيع ماه مذهبي اهميت به آن خالل در كه ميباشد

ميفرمايند/ اشاره



تابنده خورشيد 226

شناخت بايد نو از كه پيغمبري محمد كتاب پيرامون

سال در كه است گيورگيو ويرژيل كنستان روماني, نويسندة تأليف نامبرده  كتاب
اين در مندرج مطالب گرفت/ قرار استقبال مورد و شد ترجمه فارسي به شمسي 13ê3
ميكردند/ استفسار نيز رضاعليشاه آقاي حضرت از كه شد سÆاالتي طرح سبب  كتاب
مÇرداد و تير , ë و ê شمارة , 33 (دورة ارمغان ماهنامة در مندرج مقالهاي در ايشان لذا
نشان را آن صحت عدم يا نقص مواضع و پرداختند كتاب اين بررسي و نقد به (13ê3

دادند/
(ع) مولي× حضرت تولد

و است شده نوشته علي(ع) حضرت تولد روز رجب سيزدهم مناسبت به مقاله اين
مقام وصف و وجود الت تنز مراتب در عرفاني مة مقد يك ذ كر از پس دانشمند مÆلف

ميدهند/ شرح عرفاني شيرين بيان به را (ع) علي حضرت تولد مطلقه, واليت

اسالم نابغة

ارادت (ع) حسÇين امام حضرت هدا¾ دالش سي به نسبت ايشان گذشت Âقب چنانكه
دربÇارة GنحصرÇم كÇه حÇقيقت تÇÇجلي كÇÇتاب تأليÇÇف بÇÇر عÇÇالوه و داشÇÇتند ي اصÇÇخ
مÇطالبي يÇا كÇرده سÇخنرانÇي حضرت آن دربارة زمان مقتضاي به آلعباست, خامس
مÇناسبت بÇه كه است مطالب همين زمرة در نيز اسالم> <نابغة مقالة فرمودهاند/ مرقوم
ابتدا مقاله اين در ايشان شده/ نوشته 1332 فروردين 20 در (ع) حسين حضرت ميالد
داده شرح را امام(ع) عالية مقامات سپس ميگويند/ سخن جوامع در نوابغ ظهور دربارة

ميدهند/ نشان اسالم بناي تحكيم در را حسين(ع) قيام اثر و

تشيع پيشوايان از مهم شخصيت يك

و است شÇده نوشته ضا(ع) الر موسي بن علي حضرت ميالد مناسبت به مقاله اين
ميدهند/ شرح تاريخي وقايع به استناد با را امام(ع) زندگي از مختصري آن در ايشان
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(عج) قاÄم حضرت تولد

حضرت تولد نحوة شده, نوشته شعبان پانزدهم مناسبت به كه مقاله اين در ايشان
ميدهند/ شرح عرفاني مذاق به را قاÄم امام

عطار شيخ حال شرح

سوانح و عطار شيخ دربارة منقول معقولو دانشكدة در 131ë سال ماه دي در ايشان
و علوم از: عبارتند سخنراني اين فرعي عناوين كردند/ سخنراني آثارش و احوال و عمر
جالب نكات از عطار/ كتب و اشعار عطار, سلوك و ارادت عطار, ع تشي عطار,  كماالت

است/ عطار شيخ ع تشي اثبات سخنراني, اين ه توج

بلخي محمد الدين جالل موالنا دربارة چند نكاتي

شماره يك كه شد م مصم اسالمبول در ترك و ايران انجمن شمسي, 13ê2 سال در
هÇم ايÇران از كÇه كÇردند خÇواهش و دهد مولوي به اختصاص را خود منتشرة مجلة از
تقاضا مشهور عارف يك مقام در نيز ايشان از لذا شود/ فرستاده مولوي دربارة مقاالتي
از فرمودند/ مرقوم 13ê2 اسفند در را مقاله اين نيز معظمله دارند/ ارسال مقالهاي  كردند,

موالناست/ ع تشي اثبات مقاله اين ه توج جالب نكات

عليشاه سلطان آقاي حضرت شهادت

و زنيد چنگ خدايي محكم ريسمان <به ثانوي عنوان تحت كه را مقاله اين ايشان
حضرت شهادت روز با مصادف 13ì3 ل االو ربيع 2ì روز در است, نشويد> پرا كنده
معظمله فرمودند/ قراÄت شمسي 1323 سال نوروز دوم با مطابق و عليشاه سلطان آقاي
در را اقوال اختالف و ميفرمايند سخن انسان بودن الطبع مدني معناي دربارة ابتدا در
دوم قرن از كه مسلمين جامعة مصاÄب تمام كه ميشوند متذكر و ميكنند ذ كر باره اين
آنگاه كشيدهايم/ دست يگانگي و اتحاد و اجتماع از ما كه است اين مولود شده, نصيب
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ذ كÇر مÇجلس HصوصÇخ مÇراسÇم گونه اين ازانعقاد مقصود و مذهبي اجتماعات دربارة
ة ضيÇق دربÇارة نÇيز مÇقاله انÇتهاي برميشمارند/ را آن فوايد و ميگويند سخن عرفاني
كÇيفيت در مÇختصري شرح سپس و حسين(ع) امام حضرت مصاÄب تذكار و عاشورا
وجÇود قÇدردان زمÇانه مردم چگونه اينكه و است عليشاه سلطان آقاي جناب شهادت
و كرده قدرنشناسي بود زنده (ع) حسين تا نيز اهل كوفه كه طور همان نبودند, ايشان

/36 Ç 21 صفحات دوم, چاپ جذبي, اهللا هب¹ سيد حاج تأليف (1

شده چاپ هدايت1 راه واليتو كتابباب در مقاله اين كشيدند/ حضرتش روي به شمشير
است/

گنابادي عليشاه نور آقاي حضرت رحلت

حÇضرت رحÇلت روز بÇا مÇطابق 13ì2 ل االو ربيع پانزدهم در ايشان را مقاله اين
نيز شمسي 1322 جديد سال ل او روز با مصادف حال عين در كه ثاني نورعليشاه آقاي
حيات كه ملت و قوم هر بزرگان دربارة ابتدا مقاله اين در معظمله فرمودند/ قراÄت بود
سÇخن اسÇالمي تÇفكر و تÇمدن در ايÇران سÇهم و آنهاست وجود به قاÄم اقوام معنوي
تقارن مناسبت به و شرح را ايشان سوگ و جشن مراسم تشكيل علل سپس ميفرمايند/
از واقÇعي مÇنظور كÇه مÇيشوند مÇتذكر نÇوروز عيد و نورعليشاه آقاي حضرت رحلت
آن بÇه ل وسÇت حÇال تÇا است بÇزرگان نÇام به اجتماع و تذكر مجالس قبيل اين تأسيس

لÇاص در جشÇن و سÇوگواري مجلس ميان پس شود, پيدا ايشان به ي تأس و بزرگواران
آقÇاي حÇضرت زنÇدگي سÇوانÇح از شÇرحÇي نÇيز مقاله خاتمة در نيست/ فرقي منظور
راه واليتو دركتابباب مقاله اين داشتهاند/ بيان ايشان شدن مسموم وكيفيت نورعليشاه
(20 تÇا 8 (صÇفحات جÇذبي هب¹اهللا د سي حاج آقاي جناب تأليف و گردآوري هدايت,

شÇمسي, 132ê بÇهمن 1ë ل, او (شÇمارة تÇربيت نيروي روزنامة در نيز Âاست/قب مندرج
بود/ شده چاپ تهران)
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عليشاه صالح آقاي حضرت دربارة مقاله

چند مة مقد در عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارشان پدر رحلت از پس ايشان
مطالبي يا احوالمعظمله صالح,شرح پند رسالة اخير چاپهاي صالحيهو رسالة  كتابمثل
سÇال يكÇصدمين مناسبت به كه را مقالهاي ولي فرمودند/ مرقوم بزرگوار آن دربارة را
13ì7 سال صالحدر يادنامة عنوان تحت مناسبت همين به كه دركتابي حضرت آن ميالد
نكÇات بÇعضي دربرگيرندة مقاله اين آنهاست/ لترين مفص نوشتند, شد, چاپ شمسي
كÇه بÇود بار لين او و نشده نوشته Âقب كه است حضرت آن رحلت ايام دربارة Hخصوص

ميشد/ منتشر

عليشاه) (رحمت حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب رحلت در جاويد: زندگي

مÇرحÇوم فÇرزند چهارمين عليشاه) حاÄري(رحمت عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب
مÇعاصر مشÇهور و بزرگ عرفاي و علما واز مازندراني مجتهد العابدين زين شيخ حاج
حضرت مناسبت اين به كردند/ ترك را فاني عالم 131ì اسفند 12 در تهران در كه بودند
اين در ايشان شد/ درج ايران روزنامة در كه فرمودند مرقوم را مقالهاي رضاعليشاه آقاي

اصÇخ كÇه مرگ عاليترين كه ميدهند نشان و برميشمارند را مرگ اقسام ابتدا مقاله
مÇقصد بÇاالترين و عÇارفين آرزوي نهايت كه ميباشد اختياري مرگ است, اوليا¾اهللا
را حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب مقامات و احوال از مختصري سپس است/ ين موحد

ميدهند/ شرح

ماالتصوف?

زبÇان بÇه آن مربوط مساÄل و ف تصو موضوع دربارة را مقاله اين دانشمند مÆلف
تاريخ و ف تصو طريق با اجمالي آشنايي زبان, عرب معاصر مسلمين تا نوشتهاند عربي
تسمية وجه چيست? تصوف از: عبارتند ترتيب به مقاله اين عناوين بيابند/ آن تعاليم و
سÇخن ف صوÇت دربارة كه مشاهيري از بعضي صوفي, كلمة ظهور ف, تصو ظهور آن,
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كه نعم¹اللهيه طريقة باالخره و اخالق و ف تصو وجود, وحدت خدا, به ه توج  گفتهاند,
و رسيد چاپ به مصر در مجلةالمسلم در بار لين او ف تصو مقالة است/ آن بخش آخرين

/ 52 Ç 37 صفحات (1

است/ شده درج نيز هدايت1 راه واليتو باب كتاب در

وفيه? الص Ôيقول ما
اللهي نعمت سلسلة و آن تعاليم و منشأ ف, تصو دربارة و عربي زبان به مذكور مقاله
كÇلمة وحÇدت و سني و شيعه ميان اختالف رفع و مسلمين اتحاد مسألة Hضمن كه است
137ì انية الث جمادي ة غر آن اختتام تاريخ ميدهند/ بسط نيز را ف تصو مختلف سالسل

رسيد/ چاپ به المسلم مجلة در و

ف تصو
دانشسÇراي در سÇخنرانÇي يك ف تصو عنوان تحت شمسي 1318 سال در ايشان
در آن سير و پيدايش ف, تصو تسمية وجه دربارة سخنراني اين در فرمودند/ ايراد عالي
مÇطالب ف صوÇت اصÇطالحات و اصÇول و مختلفه قرون در عرفا مشاهير و اسالم عالم

است/ شده عنوان ارزشمندي

ف تصو موضوع
مÇرقوم را آن اخÇتصار بÇه كÇه است ف صوÇت تÇاريخ و مÇوضوع دربÇارة مقاله اين

است/ شده منتشر شمسي) 1338 (سال ايران سالنامةكشور در و فرمودهاند

اللهيه نعم¹ طريقة
در آن شÇهرت ولي است/ ايÇران در ف تصو طرق مهمترين از اللهيه نعم¹ طريقة
و طÇريقه اين از تاريخي شرحي مقاله اين در نيست/ ايران اندازة به عربي  كشورهاي
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است عربي زبان به مذكور مقالة شده/ عنوان آن اصلي وتعاليم شيعه مذهب با ارتباطش
بÇراي تÇغييري مختصر با سپس و تهران در االخا¾ مجلة خواهش به 13ê1 آبان 8 در و

شد/ چاپ و ارسال قاهره مجلهالمسلم

گنابادي اللهي نعمت فقراي سلسلة

سالسل ساير به نسبت امتيازاتي داراي فقراست, السالسل ام كه اللهي نعمت سلسلة
دورة در سÇپس و شÇد تصريح آنها به ولي اهللا نعمت شاه حضرت زمان در كه ميباشد
ايÇن جÇملة از شد/ داده بسط و گرفته قرار تأ كيد مورد گنابادي عليشاه سلطان حضرت
قرب بر اضافه بايد فقرا كه حد بدان تا است, اسالم ر مطه شريعت به كامل د تقي امتيازات
است مسÇتحبات به عمل امر, اين الزمة و باشند, داشته نوافل قرب به بستگي فراÄض

طهارت/ دوام و اسحار بيداري به د تقي مانند
تأليÇف را مÇقالهاي مÇذكور امÇتيازات شÇرح مÇنظور به رضاعليشاه آقاي حضرت
تسمية وجه و ولي اهللا نعمت شاه حضرت از مختصري ذ كر از پس آن در كه فرمودند
ايشان كردهاند/ تفسير و شرح را مذكور امتيازات گنابادي, سلطانعليشاهي به سلسله اين
قرار كه درنشريهاي چاپ براي صالح كتابخانة تحريرية هيأت تقاضاي به را مقاله اين
نشريه آن انتشار عدم دليل به ولي نمودند, مرقوم شمسي 13ìë سال در شود منتشر بود

است/ نرسيده چاپ به كنون تا مقاله اين

وجود وحدت

شده وارد نيز فلسفه در كه ميباشد ف تصو و عرفان مباني و اصول از وجود وحدت
مÇيان در و اسÇالم درعÇالم را عÇرفاني عÇقيدة ايÇن تÇاريخ مÇقاله ايÇن در ايشÇان است/
حÇقيقي وجÇود وحدت متذكر و برميشمارند را اقسامش و ميدارند بيان غيرمسلمين

است/ شده نوشته شمسي 131ì ماه بهمن در وجود> <وحدت مقالة ميگردند/



تابنده خورشيد 232

جسماني معاد

كه دارد وجود مشهور كتاب دو معاد" و "مبدأ عنوان تحت اسالمي فلسفة درتاريخ
آقÇاي حÇضرت است/ شÇيرازي مÇالصدراي نÇوشتة ديگÇري و ابنسينا به متعلق يكي
مسألة آن, از اسÇتفاده با و مالصدرا كتاب اساس بر جسماني معاد مقالة در رضاعليشاه
و نموده ذ كر باره اين در را مختلف اقوال و مطرح مسلمان حكماي و علما نزد را معاد

فرمودهاند/ عرفاني طريقة به جسماني معاد اثبات

مذهبي جنبشهاي

ايشان و شد مرقوم 1323 بهمن پنج در تهران سالنامة مدير خواهش به بنا مقاله اين
حÇضرت قÇيام تÇا پÇيامبر(ص) زمÇان از اسÇالم مÇÇختصر تÇÇاريخ ذ كÇÇر پساز درآن
روحÇية معلول كه را مسلمين لية او فتوحات و مذهبي جنبشهاي علل هدا¾(ع) دالش سي

ميكنند/ وصف بود, ايشان جويي حقيقت و تدين

¹ن الس اهل و يع¹ الش بين جزÄيه نكات

مÇجلة در السÇعودي¹> ¹ العربي المملك¹ و ايران و يعه الش> مقالة چاپ از پس ايشان
كلي اختالفات باعث كه جزÄي شبهات رفع در عربي زبان به ديگري مقالة االسالم, رسال¹
درج براي 1338 مرداد در و فرمودند مرقوم مذكور عنوان با گرديده, سني و شيعه ميان

فرستادند/ قاهره به المسلم مجلة در

سعودي عربي مملكت و ايران و شيعه

Çحاد ات بÇهمسألة وافري شدشوق ذ كر Âقب كه همانطور حضرتآقايرضاعليشاه
تأسÇيسجمعيت از پس و داشÇتند اسÇالمي مÇذاهبمÇختلفة تÇقريبميان و مسÇلمين
خة العاتمورروزنامةاط در وقتي لذا ميفرمودند/ كوشش آن از حمايت در دارالتقريب
سÇعودي> مقالهايتحتعنوان<ايرانوعÇربستان (ìì28شماره) 1327 ارديبهشت 13
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درمناسك مسلمين ساير با شدن متحد براي كوشش و ايرانيان حج مراسم خصوص در
با را مقاله نويسندة پيشنهادهاي كه دانستند خود ديني وظيفة نيز ايشان شد, چاپ حج
بفرستند/ روزنامه همان به درج براي و بنمايند تكميل و تعقيب ديگر مقالهاي نوشتن
جمعيت براي و فرموده مرقوم عربي زبان به تعديل و جرح از پس را مقاله همين سپس
قدمي طريق بدين و شود چاپ آنجا جراÄد از يكي در تا فرستادند مصر به دارالتقريب
نشÇرية االسÇالم رسÇال¹ درمÇجلة مقاله اين شود/ برداشته اسالمي مذاهب تقريب راه در

شد/ چاپ قريب دارالت

رضوي عاشوراي

روسÇية دولت جÇانب از رضÇوي ر مطه گنبد بستن توپ به جانگداز واقعة از پس
امÇام حÇضرت س قدÇم مÇرقد بÇه نسÇبت حÇرمت هتك و قمري 1330 سال در تزاري
مÆÇلمه حÇادثة اين دربارة ثاني" "عاشوراي گاه و رضوي" "عاشوراي عنوان رضا(ع),
مقالهاي شمسي) 1331) سال ë80 هفتگيشمارة اطالعات مجلة در جمله از شد/ متداول
درج مذكور مطلب به اشاره با سوگواري> مجالس از خواندني نكتة <چند عنوان تحت
خواه و "رضوي" كلمة نمودن ضميمه با خواه را عاشورا لفظ اطالق كه معظمله  گرديد/
تذكر ترويج از هÔدي× ة مÄا منظور مخالف و عاشورا ة قضي به توهين "ثاني" كلمة باانضمام
مÇحرم 18) 1331 مÇهر 1ì تاريخ به مقالهاي مذكور, مقالة به پاسخ در ميدانستند, آن

فÇرمودند مرقوم (318 تا 312 (صفحات حج سفر خاطرات كتاب در ديگري شرح باره اين در ايشان (1
است/ گرديده درج نيز حاضر كتاب <اسفار> بخش در آن اهميت به نظر  كه

فرستادند/1 نشريه آن به و فرموده مرقوم (1372

هالل رÅيت

از اسالمي, تبليغات انجمن نشرية مجلةنوردانش, در مقالهاي شمسي 1331 سال در
اختالف حل آن نگارش از منظورشان كه شد چاپ هالل> <رÅيت عنوان تحت ايشان
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ديگري شمارة در مقاله, آن تعقيب در بود/ موضوع اين در سني و شيعه ميان مذهبي
كه شد درج ديگري شخص تأليف مقالهاي ص19) پنجم, سال ,1ì (شمارة نشريه ازاين
نكات تبيين درتفهيمو تازهاي مقالة ايشان لذا بود/ معظمله مقالة نكات بعض درتوضيح
Âكام ايشان مقالة دو اين فرمودند/ مرقوم 1331 تير 9 درتاريخ خويش سابق مقالة مبهم
مختلف مناطق در هالل رÅيت و روز شبانه اوقات تعيين موضوع در و دارد علمي جنبة

آقÇاي مÇرحÇوم مÇقرب شÇا گÇردان از نÇجوم و درهÇيأت قديمه تحصيالت بر عالوه حضرتش Áاصو (1
بودند/ زمان آن در علم اين فحول از بغايري, مهندس سرتيپ

است/1 علمي مساÄل قبيل اين در ايشان ر تبح از حا كي و است

شبهات رفع و سÆاالت جواب
8 در را مÇقاله اين ايشان است/ شبهات رفع رسالة ة لي او ة ماد حقيقت در مذكور مقالة
بÇه نسÇبت مختلف اشخاص طرف از كه سÆاالتي به آن در و فرموده مرقوم 133ì تير

ميدهند/ پاسخ شده, مطرح دستوراتش و تعاليم و عرفان مباني

عليشاه صفي به معروف حسن ميرزا حاج مرحوم شعر دربارة
<يك عÇنوان تÇحت شÇرحÇي هÇفتگي ÇÇالعات اط نشرية (17 (صفحة êì شمارة در
حسن ميرزا حاج مرحوم تفسير از بيت دو به استناد با آن در و درج آسماني> پيشگوÄي
آغاز نويني دورة قمري 13ì3 سال در كه بود گرديده استنباط عليشاه صفي به معروف

شد/ خواهد تمام جنگ آن در كه ميشود
تÇفسير كÇه مÇيكنند اثبات مقاله صورت به نامهاي طي رضاعليشاه آقاي حضرت
كÇه است وكÇور" "دور نÇام به فلسفي مذهبي از حا كي اشعار اين ندارد/ صحت مذكور
و عالم اين عمر مذهب اين صاحبان رأي به داشتند/ اعتقاد آن به قديم فالسفة از هاي عد
دورة وضع مانند بعينه عالم Gد مجد باز و ميرسد انتها به مختلف ادوار در جهان  گردش

ميشود/ تكرار آن سابق
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عبدالبها¾ تعليم دوازده دربارة

ايÇن آشÇفته/ هفتگي نشرية به پاسخ است نامهاي صورت به اصل در مذكور مقالة
داده قÇرار مسابقهاي موضوع را عبدالبها¾ تعليمات خود 19ë مسلسل شمارة در نشريه
مقاله اين در باطل, مذهب اين باطن به واقف مسلمان عالم يك مقام در له معظم بود/
مÇيفرمودند مÇخالفت آن بÇا ت هشدÇب بهاÄي كÇه مذهب رخسار از پرده ميكنند سعي
كه قول اين مثل است, مقبول و معقول تعاليم اين در هم آنچه كه دهند نشان و بردارند
ه تفو و ميباشد الباطل بها يÔراد حق Ô¹كلم حكم در حقيقت در است> يكي الهي اديان <اساس
مقاله اين اختتام تاريخ نميشود/ تعليمات صاحب گويندة حقانيت دليل مذكور قول به

است/ 132ì دي 2ê

كسروي احمد به نامه

مقالة به پاسخ و شده نوشته 1321 مهر 17 در است مقالهاي صورت به كه نامه اين
و ف تصو طريقة ذم آن در كه است كسروي احمد مديريت به روزنامةپرچم در مندرجه
فقر سالسل تمام ميان در كه ميشوند متذكر زمينه اين در ايشان بود/ كرده عرفا بزرگان
اصول خالف بر افكارشان و اعمال كه هستند كساني اجتماعات و گروهها همة Áاصو و
اصÇل بÇه بايد طريقه و مذهب يك سقم و صحت تشخيص براي و است اعتقاداتشان

اشخاص/ روية نه كرد مراجعه آن دستورات

علم و فلسفه ظهور

كÇه را علم تاريخ اجمال به معظم مÆلف و است علم و فلسفه مبدأ دربارة مقاله اين
سير و ميدهند شرح بوده چگونه شرقي ملل و يونان در آن وضعيت و شده آغاز ازكجا
و مسيحي فلسفة ظهور و اسكندريه دورة تا قديم يونان از را فلسفه تاريخ از مختصري

ميكنند/ ختم افلوطين به و ميدارند بيان اسكندريه در فلسفي مذاهب
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خداشناسي و داروين فلسفة

داروين به مربوط شد رايج بهسرعت نوزدهم قرن اواخر در كه تفكر انواع از يكي
HالبÇغ طبيعي فلسفة در داروين آرا¾ است/ ميالدي) 1882 Ç 1809) انگليسي فيلسوف
مÇقاالت و كتب و گرديد روبرو ادبار با مسلمان و مسيحي از اعم دين علماي ازجانب
كسÇاني ليÇن او از رضÇاعليشاه آقاي حضرت نيز ايران در شد/ نوشته وي عليه بسياري
نقد و تحقيق مورد را وي نظريات و نوشتند مطلبي داروين ر تطو فلسفة دربارة كه بودند
ر تطو فلسفة ه حركتجوهري تكامليو رسالةسير در گذشت چنانكه نيز Âقب ه البت دادند/ قرار
و دارويÇن <فÇلسفة مقالة در ولي بودند, كرده بررسي جوهري حركت با مقايسه در را
اصول ذ كر از پس مقاله اين در ايشان ميپردازند/ موضوع اين به Gمنحصر خداشناسي>
ساير و فالسفه قدماي ميان در ر تطو خصوص در را وي نظر مشابه آرا¾ داروين فلسفة
به قول با مخالفت يا موافقت جهت از را نظر اين سپس و ميكنند ذ كر مسلمان متفكران
مقاله اين ميدهند/ نشان هستند, باري ذات مخلوق موجودات اينكه و خداوند وجود

است/ شده نوشته له معظم تحصيل از فراغت ايام اوايل در

رازي زكرياي محمد حال شرح

كه است قمري) 23ë (متولد رازي زكرياي د محم ايران مشهور دانشمندان از يكي
عليشاه رضا آقاي حضرت ميباشد/ مشهور نيز غربيان درميان علمي تحقيقات دليل به
فÇرمودند, ايÇراد مÇنقول و مÇعقول دانشكÇدة در 1317 سÇال در كÇه سخنراني يك طي
و مÇهم آرا¾ HمنÇض و كÇردند بÇيان مÇعتبر مÇنابع اسÇاس بر را او از مختصري شرححال

دادند/ شرح نيز را تأليفاتش

آن اثرات و افيون

ايشان كه است آن از حاصل سو¾ آثار و دودش كشيدن و افيون دربارة مقاله اين
است/ 131ì اسفند 20 مقاله اختتام تاريخ فرمودهاند/ مرقوم تحصيل هنگام به را آن
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افيون زيانهاي

عنوان تحت سخنرانياي آن, اثرات و افيون دربارة مقالة تأليف دنبال به له معظم
سÇخنرانÇي ايÇن فÇرمودند/ ايÇراد 131ì مÇاه اسÇفند تاريخ درهمان افيون> <زيانهاي
ل فصÇم مÇقالهاي صÇورت بÇه تÇوأمان Âقب كه است ايشان ل او مقالة ل مكم درحقيقت

گذشت/ Âقب ذ كرش و شد چاپ ثاني نورعليشاه جناب ذوالفقار كتاب ضميمة

اخالقي وجدان

اقسام و ميدهند شرح را وجدان اصطالحي و لغوي معاني ابتدا مقاله اين در ايشان
فÇالسفة نÇظريات سÇپس مÇيكنند/ ذ كÇر مÇذهبي و اخÇالقي وجÇدان از اعم را وجدان
اخالقي برايتربيت الزم امور نيز مقاله انتهاي در و بيانكرده را اينباره در صاحبرأي
شد/ ايراد 1321 خرداد 2ì در سخنراني اين برميشمارند/ را اخالقي وجدان پيدايش و

عملي و نظري تربيت

شد/ القا تهران منقول و معقول دانشكدة در 131ì بهمن ë تاريخ در سخنراني اين
مشهور اقوال ذ كر با همراه را آن از مقصود و تربيت مختلف تعاريف ابتدا محترم مÆلف
شÇرح عÇمل و عÇلم تÇالزم درخÇصوص را اسÇالم نÇظر سپس ميكنند/ بيان باره اين در

ميفرمايند/ تشريح موضوع دراين را مسلمان عرفاي قول بخصوص و ميدهند

ريم مقص همه

كشÇور در اجÇتماعي و مالي مفاسد پيدايش و 1320 سال شهريور قضاياي از پس
عÇلل را آن پيدايش سبب و شده نوشته مفسدين و فساد دربارة مختلفي مقاالت ايران
مورد را اجتماع بر حا كم اخالقي و ديني فقر مقاله اين در ايشان كردند/ ذ كر اجتماعي
نمود, مخصوص يااجتماع جمع ه متوج فقط را تقصير نبايد ميفرمايند دادهو قرار انتقاد
و نكرده عمل خود وظيفة به كه رند مقص اجتماعي اخالق جنبة از افراد از يك هر بلكه
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روزنÇامة در بÇار لين او ريم> مقص <همه مقالة نميدهند/ انجام آنهاست, عهدة بر آنچه
شد/ چاپ ايام همان اطالعاتدر

حقوق و قانون

و شد القا تهران در 1317 ارديبهشت 19 در سخنراني صورت به ابتدا نيز مقاله اين
قانونو پيدايش سبب نحوهو آن در ايشان ميباشدو آن> احترام <قانونو مقالة مكمل
حÇقوق مÇختلف مÇعاني و الناس حق دربارة بحث با سپس ميدهند/ شرح را تاريخش
ديني حقوق و موضوعه قوانين انطباق درخصوص را اسالم امتياز و داده ادامه را مطلب

ميشوند/ متذكر طبيعي قواعد بر خود

آن احترام و قانون

در كه است دانشسرا در تحصيل درايام ايشان سخنراني عنوان اصل در مذكور مقالة
مÇتفكران اقÇوال و اجÇتماعي روابÇط تÇنظيم و اجÇتماع در آن سهم و قانون دربارة آن

ميفرمايند/ مطرح مطالبي خصوص اين در اسالم نظر و غربي مشهور

عفت قانون

تÇقديم سابق حكومت دوران در خارجه امور وزارت طرف از كه لوايحي از يكي
از جÇلوگيري و فحشا منع به مربوط قراردادهاي به دولت الحاق اليحة گرديد, مجلس
اليÇحه اين مفاد چون خبر, اين انتشار از پس بود/ 1331 سال آذر در مستهجن اوراق
شÇرحÇي اسÇالمي احكÇام بÇا ارتباطش دربارة شدند م مصم ايشان داشت, مذهبي جنبة
نوشتن به مرا كه من ب تعج شگفتيو <علت كه ميشوند متذكر مقاله ابتداي در بنويسند/
حÇضرت فرمايشات تابع و اسالم سة مقد ديانت پيرو را خود ما كه بود اين نمود وادار
عشÇري اثÇني جعفري مذهب داشتن و اسالم ديانت به و ميدانيم د(ع) محم جعفربن
آ گاه آنها بيشتر از بلكه ننموده پيروي آن دستورات و احكام از ولي ميكنيم, افتخار
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فحشا¾ منع و ت عف حفظ براي اسالم ديانت كه <قوانيني ميافزايند: ادامه در و نيستيم/>
ديگران كه فحشا منع قراردادهاي به نيست حاجتي كه است جامع قدري به نموده وضع
در بÇاالخره و ندانيم/> ننگ اسالم و خودمان براي را آن و شويم ملحق ميكنند, وضع
و نÇيستند مÇا فكر به چندان مسلمين ما رهبران و <نمايندگان ميفرمايند: مقاله انتهاي
و مÇجلس محترم نمايندگان ا گر ا كنون باشند/// بياطالع اسالمي احكام بيشتر از شايد
تÇصميم و بÇيايند است خÇوب است, فÇحشا¾ مÇنع منظورشان قانون مجريان همچنين
ما كشور از فجور و فسق بهزودي تا كنند اجرا بالنعل النعل طابق را اسالم قوانين بگيرند
نÇدارد/> نÇتيجه بودن بيفايده و وقت اتالف جز قوانين قبيل اين وگرنه بربندد رخت

است/ 1331 آذر 27 مقاله ختم تاريخ

وظيفه نظام اجتماعي فواÄد

از يكÇي در شÇمسي 1317 سÇال در سÇخنرانÇي بÇهصورت اصÇل در مÇÇقاله ايÇÇن
امÇور بÇه مÇعظمله ه توج و نظر دقت از حا كي و است شده ايراد تهران آموزشگاههاي
جمله از مختلفو موجودات در حيات حفظ به ميل دربارة مقاله ابتداي است/ اجتماعي
به خود ارادة تحميل و خودخواهي روح واسطة به انسانها چگونه اينكه و است انسان
نظامي فنون و جنگي عمليات آموختن فواÄد سپس ميكنند/ پيدا اختالف هم با ديگران
از شÇواهÇدي ذ كÇر بÇا ايÇران كشور وضع در Hخصوص را آن اهميت و ميكنند بيان را

ميگردند/ يادآور ديگر  كشورهاي

منقول و معقول دانشكدة سازمان

در سني و شيعه فقه تدريس كه را خويش عالية افكار از يكي ايشان مقاله, اين در
بÇه مÇذهب دو صاحبان تقريب براي بزرگ قدمهاي از يكي و است يكديگر مدارس
ل, او (سÇال جÇلوه مÇجلة در مقاله اين ميفرمايند/ پيشنهاد بار اولين ميباشد, يكديگر
منقول و معقول دانشكدة ليسانسيههاي جامعة طرف از كه (132ê شهريور سوم, شمارة
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شد/ چاپ ميگرديد, منتشر

بشر حقوق اعالمية

آن در كÇه است شده نوشته بشر حقوق جهاني اعالمية انتشار از پس مذكور مقالة
صريح مخالفت ميكنندو تطبيق اسالمي احكام و تعاليم با را اعالميه اين مواد از هريك
دي 10 تاريخ در را مقاله اين ايشان ميدهند/ نشان اسالمي دستورات با را آنها از بعضي
بهصورت بيشتري بسط و شرح با شد گفته كه ترتيبي به نيز Gبعد فرمودند/ مرقوم 1331

شد/ منتشر بشر جهانيحقوق اعالمية به مذهبي  كتابنظر

ن تمد و خرد

اوايل Áاحتما يا تحصيل ايام همان به مربوط Gظاهر ميباشد بيتاريخ كه مقاله اين
غرب جديد تمدن دربارة خالصه طور به آن در كه است, ايشان تحصيل از فراغت ايام
سÇخن بشر صفاي و سادگي تغيير در ش مضار و عالم همة در آن سرايت چگونگي و

ميفرمايند/

منبري سخنرانيهاي

سÇحرهاي و رمضان 21 شبهاي داشتند رسم ايشان شد, گفته Âقب كه طور همان
بÇدين فرمودهاند, شرح منابر در كه احاديثي و آيات از فهرستي روند/ منبر به عاشورا

/34 تا 29 صفحات عليشاه, رضا آقاي حضرت تأليف تابنده, كشكول از منقول (1

است:1 قرار
/// ÕبÖلق Ôهل ك×ان Öن مل كÖري× ذل لك ذ× في نَّ ا .37 آية قاف, 13ì2.سورة عاشوراي /1

/ ر Öد قÖال ¹لÖيل في Ôن×اهÖل زÖن ا نا× ا آية1. قدر, سورة .13ì3 رمضان 21 /2
ا/// Ôقو رَّ ف ت ال× و Hميع ج اهللا لÖب حب ا Ôمو ص ت Öاع و .103 آية عمران, آل سورة .13ìê عاشوراي /3
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/// ملالعب ÖمÔكقن ب Öس فالي ران Ôالق في هللا ا اهللا حضرتامير(ع). وصيت از .13ìê رمضان 21 /ê
/// ¾و الس Ôف شÖكي و Ôاه ع× د ا ذ× ا طرَّ Öض Ôم Öال ÔجيبÔي Öمَّن ا .ì2 آية نمل, سورة .13ìë رمضان 21 /ë

/// ان س× Öح اÖ وال ل ÖدعÖالب ÔرÔأم ي اهللا نَّ ا .90 آية نحل, سورة .13ìì عاشوراي /ì
/// هÖي ل ع ر د Öقن Öنل Öن ا فظنَّ Hب غ×اضÔم بذه Öذ ا ونالن ا ذ و .87 آية انبيا¾, سورة .13ìì رمضان /7

/// ¾و الس ن Ôلو م Öع ي لَّذينل اهللا لي ع Ô¹ب Öالتَّو ا نَّم× ا .17 آية نسا¾, سورة .13ì7 عاشوراي /8
///Ôاهللا انك م×ا و Öم فيه تÖن ا و Öم Ôهب ذعÔي ل Ôاهللا ك×ان م×ا و .33 آية انفال, سورة .13ì7 رمضان /9

وا/// غ Öطت ال× و كعم ت×اب Öنم و تÖرم Ôا ا كم× Öم قت Öاس ف .112 آية هود, سورة .13ì8 م محر /10
/// ل Ôسو والرَّ اهللا ونÔوا Ôخ ت ال× ا Ôنو م ا× الَّذين يها ا ي×ا .27 آية انفال, سورة .13ì9 م محر /11

///Hق×ان ÖرÔف ÖمÔكل Öلع Öجي اهللا وا Ôق تَّ ت Öن ا ا Ôنو م ا× الَّذين ا هي ا ي×ا .29 آية انفال سورة .13ì9 رمضان /12
/ جي× س ا ذ× ا الَّيÖل و حي× والض .2 و 1 آيات حي, والض سورة .1370 رمضان /13

/ ن Ôافظو لح× Ôهل نا ا و رÖك الذ لÖن×ا نزَّ Ôن Öحن نا ا .9 آية جر سورةح .1371 م محر /1ê
/// ك ر Öد ص كل Öرح Öشن Öمل ا انشراح. سورة .1371 رمضان /1ë

/// ÖمÔكب ر Öنم ̧ ر ف Öغ م لي× ا ا Ôعو ار س× و .133 عمران,آية آل سورة .1372 م محر /1ì
ا/// Ôمول ظ Öو ا ¹ ش ف×اح ا Ôلو ع ف ا ذ× ا والَّذين .13ë آية عمران آل سورة .1372 رمضان /17

ا/// Ôرو ف Öان ÔمÔكل قيل ا ذ× ا ÖمÔكل م×ا ا Ôنو م ا× هاالَّذيني ا ي×ا .38 آية توبه, سورة .1373 عاشوراي /18
/// ل Ôسو للرَّ و هلل ا Ôجيبو ت Öاس ا Ôنو م ا× هاالَّذيني ا ي×ا .2ê آية انفال, سورة .137ê رمضان /19
ا/// Ôنو م ا× ري× Ôق Öال لÖه ا نَّ ا Öول و .9ì آية اعراف, سورة .(133ê.ì.ì)137ë عاشوراي /20

/// الَّذين تÔصيبنَّ ال× ¹نÖت ف ا Ôقو واتَّ .2ë آية انفال, سورة .(133ë.ë.2ë)137ì عاشوراي /21
اهللا/// بن×ا ر ا Ôالو ق× الَّذين نَّ ا .30 آية لت, صÔف سورة .(133ì.2.2) 137ì رمضان /22

///اهللا لي ا Ôه جه و Öمل ÖسÔي Öنم و .22 آية لقمان, سورة .(133ì.ë.1ì)1377 عاشوراي /23
اهللا/// رÄا ع× ش ÖمظعÔي Öنم و كل ذ× .32 آية , حج سورة .(1337.1.21) 1377 رمضان /2ê

/// Ôوه ÔمÔت Öل ا س م×ا لÔك Öنم ÖمÔتي×ك ا× و .3êآية ابراهيم, سورة (ì.مرداد.1337). 1378 عاشوراي /2ë
/// اهللا Ôضر Öق Ôي الَّذي ا ذ Öنم .2êë آية بقره, سورة .(1338.1.10) 1378 رمضان /2ì

/// ن Ôنو م ÖÆÔي ين الذَّ ك ¾Ĥ ج× ا ذ× ا و .ëê آية انعام, سورة .(1338.ê.2ë)1379 عاشوراي /27
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/// معروف Öبال ÖرÔأم و و Öف ع Öال ذ Ôخ .199 آية اعراف, سورة .(1338.12.28) 1379 رمضان /28
/// ن Ôدو Öنم Ôذ تَّخ ي Öنم اسالن نم و .1ìë آية بقره, سورة .(1339.ê.1ê)1380 عاشوراي /29

/// ÖمÔت Öداه ع× ا ذ× ا اهللا د Öه ع ب ا Ôفو Öو ا و .91 آية نحل, سورة .(13ê0.ê.3)1381 عاشوراي /30
/// Ôه سÖف ن ري Öشي Öنم اسالن نم و .207 آية بقره, سورة .(13ê0.12.8) 1381 21رمضان /31
///اهللا د اج مس× عنم Öن ممَّ ÔملÖظ ا Öنم 11.وê آية سورةبقره, .(13ê1.3.23)1382 عاشوراي /32

/// ي اس و× ر ضÖر  Öاال في لÖقي× ا و .1ë آية نحل, سورة .(13ê1.11.2ì) 1382 21رمضان /33
///باهللا منا ا× Ôول Ôق ي Öنم اسالن نم و .8 آية بقره, سورة .(13ê2.11.17) 1383 21رمضان /3ê

/// Öم ÔهÔاب س× ح اسلنل ب رت Öق 1.ا آية انبيا¾, سورة .(13ê3.3.1)138ê عاشوراي /3ë
/// وي× Öق والت رب Öال لي ع ا Ôنو او تع× و /// .2 آية ماÄده, سورة .(13ê3.11.ë) 138ê 21رمضان /3ì
/// لÖبق Öنم ÖمÔكب رل ا Ôجيبو ت Öس ا .ê7 آية , شوري× سورة .(13êê.10.2ê) 138ë 21رمضان /37
/// ه اد ه× ج قَّ ح اهللا في وا Ôداه ج× و آخر. آية , حج سورة .(13êë.2.12)138ì عاشوراي /38

وقفه: نيم و سال دو حدود از پس عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت از پس منبر اولين
نصروا/// ت Öن ا امنوا الذين ايها يا .7 آية د, محم سورة .(13ê7.9.21) 1388 21رمضان /39

/// ÖمÔكÖن ع Õين غ اهللا نَّ اف وا Ôر Ôف Öك ت Öن ا .7 آية زمر, سورة .(13ê8.1.9)1389 عاشوراي /ê0
ا/// Ôقو تَّ ت Öن ا امنوا الذين ايها ي×ا .29 آية انفال, سورة .(13ê8.9.11) 1389 21رمضان /ê1

ا/// يâه× ل وÔم وÔه Õ¹ ه Öج و لكÔلٍّ و .1ê8 آية بقره, سورة .(13ê9.8.29) 1390 21رمضان /ê2
/// نم × ال كب ر ¾ا ش× Öلو و .99 آية يونس, سورة .(13ê9.12.17)1391 عاشوراي /ê3

اهللا/// Ôضر Öق Ôي الَّذي ذا Öنم .11 آية حديد, سورة .(13ë0.8.19) 1391 21رمضان /êê
/// Ôار بÖص× اال ÔهÔك ر ÖدÔت ال× .103 آية انعام, سورة .(13ë1.8.7)1392 21رمضان /êë

/// ÕمÖل ع هب كل سÖيل م×ا ÔفÖقت ال× و .3ì آية اسرا¾, سورة .(13ë1.11.2ë)1393 عاشوراي /êì
/// ت Ôاغوالط بÔوا ن ت Öاج الَّذين و .17 آية زمر, سورة .(13ë2.7.27) 1393 21رمضان /ê7

/// ÔهÖن ع ن Öو ه Öن Ôت م×ا رÄĤ كب× ا Ôبو ن ت Öج ت Öن ا آية31. نسا¾, سورة .(13ë2.7.1ê)139ê عاشوراي /ê8
/// Ôلَّمكت ال× أتي م Öو10و107.يì10وë سورةهود,آيات .(13ë3.7.1ì)139ê21رمضان /ê9
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/// Ô¹غب×الÖال Ô¹ جَّ ÔحÖال هللف ÖلÔق .1ê9آية انعام, سورة .(13ë3.11.3)139ë عاشوراي /ë0
///ÂÖي ل ه دÖب ع ب ري× Öس ا الَّذي ان ÖحÖب Ôس آية1. اسرا¾, سورة .(13ëê.10.22)139ì عاشوراي /ë1

آي/ ر م×ا Ôاد ×Æ Ôف Öال ب ذك 11.م×ا آية والنجم, (13ëë.ì.2ë).سورة 139ì 21رمضان /ë2
/// ¹ ي×م ق Öال ومي ب Ôم سÖق Ôا ال× .2 و 1 آيات قيام¹, سورة .(13ëë.10.11)1397 عاشوراي /ë3

/// ن Ôعو ج ÖرÔت Hم Öوي وا Ôق اتَّ و .281 آية بقره, سورة .(13ëì.ì.1ë) 1397 21رمضان /ëê
/ ظيمعÖال أالنَّب ن ع / ن Ôلو ¾ا تس× ي مَّ ع .2 و 1 آيات نبأ, سورة .(13ëì.9.30)1398 عاشوراي /ëë





آثارخيريه
تابنده محمد حاج آقاي نوشتة





انÇجام بÇه فراواني عالقة مرقده) (عطراهللا رضاعليشاه آقاي حضرت بزرگوارم پدر
مينهادند قدم كه جا هر و داشتند المنفعه عام و ديني ابنية ترميم و احداث و خيريه امور
باقيات اهم از ذ كري ميآيد قسمت اين در آنچه ميگذاردند/ برجاي خود از خيري اثر
آنÇجا از است, بÇيشتر اقدامÇات و آثار اين در گناباد چون و ميباشد ايشان صالحات

ميكنيم/ شروع

سلطاني مزار و  گناباد

با است, مقدارشان عالي اجداد و رضاعليشاه آقاي حضرت موطن كه گناباد منطقة
هدي راه طالبان قبلة و شد مشهوري منطقة آنجا, در عليشاه سلطان آقاي حضرت ظهور
جسÇد عÇليشاه, سÇلطان آقÇاي حضرت شهادت از پس گرديد/ مرتضي(ع) طريقت و
خا ك به ساختمان گونه هر از خالي قبرستاني مجاور مرتفع, هاي تپ محل در مباركشان
كوچكي اتاق موقت طور به و تسطيح را ه تپ آن ابتدا نورعليشاه آقاي مرحوم شد/ سپرده
و محكم ديوارهاي و قوي پايههاي كامل نقشة با آن اطراف در و نهادند بنا قبر سر بر
آقÇاي جÇناب نÇورعليشاه آقÇاي جÇناب رحÇلت از پس كÇردند/ بÇنا وسÇيع راهروهاي
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اتÇمام در نÇاپذير خستگي يتي جد با نموده, تعقيب را حضرت آن منظور صالحعليشاه
درآمÇد/ عظيم و معمور صورتي به كه گماشتند همت آن تكميل و بنا و بقعه ساختمان
شÇدند, دفÇن بÇزرگوارشÇان جد كنار در كه عليشاه صالح آقاي حضرت رحلت از پس
Hبنايآنخصوص ساختمانو متبر كهو بقعة تكميل آقايرضاعليشاهدرجهت حضرت
است: قرار بدين Áاجما كه فرمودند اقداماتي شمسي 13ê7 سال در زلزله وقوع از پس

مزار در جديد صحن احداث

و كÇردند جديدي صحن احداث به اقدام مزار پاÄين صحن مغرب سمت در ايشان
داراي و مÇفروش كÇه سÇاختند پاÄين صحن به وصل صحن شرقي قسمت در حجراتي
دهÇة خواني روضه مجالس اثاثية براي وسيعي محل و اتاق همچنين است/ الزم اثاثية
صÇحن چÇهار جديد, صحن اين با مزار صحنهاي تعداد ترتيب اين به ساختند/ محرم

شد/

زلزله از پس مزار تعمير و ترميم

حÇجرات و اتÇاقها قسÇمت در سÇلطاني مÇزار در شمسي 13ê7 سال زلزلة از پس
از قدري و رسيد خسارت گلدستهها از يكي به و گرديد پديدار خرابيهايي بقعه اطراف
زلزله, ت دÇش شدن برطرف از پس نرسيد/ خرابي بقعه خود به ولي ريخت هم آينهها
زيÇر كÇه تÇرتيب بÇدين دادنÇد, مت رÇم به دستور بالفاصله رضاعليشاه آقاي حضرت
اتاقها ديوارهاي شدو ريزي بتون متري پنج Hتقريب عمق تا Hج متدر گلدستهها پايههاي
درهÇاي از يك هر طرف دو در بقعه و اتاقها بين و شد برده باال سيمان و آجر با هم
بام كف تا را بتون همان و كردند ريزي بتون و گود را زمين سطح متر پنج چهار بزرگ,
جنوبي سمت اتاق دو بجز هم اطراف دراتاقهاي كردند/ كالف يكديگر به و برده باال
آقÇاي هÇزينة بÇه نÇيز شده منهدم آينه كاري شد/ پوشش ازنو و برچيده سقفها  كلية
سه گرديد/ مت مر بود, كرده ريزش سقف از آنچه و شد انجام Gد مجد شريف حسينعلي
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شÇمال, سÇمت رقيÇش طÇاقچة در شÇد/ آينه كÇاري نيز جنوبي و غربي و شرقي ايوان
جÇناب حÇال شÇرح ديگÇر طÇاقچة سÇه در و ثÇاني نÇورعليشاه آقÇاي جناب شرححال

شد/ نصب و نوشته نستعليق خط با كاشي روي آقايصالحعليشاه
كÇه جÇنوبي و شÇرقي درسÇمت Hمخصوص كوثر صحن حجرات ساختمانهاي در
عمدهاي قسمت و مرمت قسمتها بعضي معظمله دستور به بود, شده ايجاد خرابيهايي
بنا تجديد بيشتري استحكام و بهتر وضع با هم كوثر صحن ايوان گرديد/ ساختمان ازنو
آن بدنة قمري 1390 سال در بود, افتاده تأخير به زلزله وقوع با كه نيز گلدستهها كار شد/

شد/ نوشته تعالي حق اسامي كاشي روي و  كاشيكاري

مزار حسينية تكميل

سÇمت در هاي ينيÇحس بÇناي ايشÇان دسÇتور به نورعليشاه آقاي حضرت زمان در

عÇزاداري مراسÇم و فقري مجالس مخصوص كه گرديد ايجاد مزار باالي صحن مغرب

حضرت زمان در و شد/ تعيين سال تمام در جمعه روزهاي روضهخواني و عاشورا دهة

كه شد ساخته نقشه همان به ل او حسينية غرب در بزرگتري ة حسيني صالحعليشاه آقاي

گÇنجايش اواخÇر ايÇن در چون جديد ساختمان گرديد/ صحن جزو لي او حسينية Gبعد

آقÇاي حÇضرت دسÇتور بÇه قمري 1387 تابستان در لذا نداشت, را حاضرين جمعيت

سابق ة حسيني به وصل مربع متر 3ì0 تقريبي مساحت به ديگري ساختمان رضاعليشاه

حسينيه اين شد/ افزوده آن بر وسيعي فضاي صحنو جبرانو لي او نواقص كه گرديد بنا

و افÇتتاح سÇال همان رمضان 21 شب در و يافت پايان قمري 1388 رمضان تاريخ در

و بردند/ تشريف منبر به شب آن در والدشان حضرت رحلت از پس معظمله دفعه لين او

اقÇامه سÇوگواري مÇجلس آن در عÇصر و صبح و تزيين م محر ل او دهة ايام در ا كنون

ميگردد/ برگزار آنجا در نيز مذهبي عزاداريهاي مراسم ساير ميشود/
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مزار كتابخانة ساختمان تكميل

138ë سÇال در عÇليشاه صÇالح آقÇاي حضرت زمان در سلطاني كتابخانة ساختمان

صحن غربي شمال طرف در مربع متر ê79 مساحت به زميني در شمسي) 13êê) قمري
ساختمان اين نداد/ ايشان به را كار ادامة مجال روزگار فانه متأس كه شد پيريزي وسط
1388 االولي جÇمادي 28 در و شد تكميل و تعقيب رضاعليشاه آقاي حضرت توسط
طÇي عÇليشاه سÇلطان آقÇاي حÇضرت مÇيالد سالروز با مصادف (13ê7 شهريور ل او)
طÇبقة كه است طبقه دو داراي بنا اين گرفت/ قرار عموم اختيار در و افتتاح تشريفاتي
داراي و است شده گرفته نظر در كتابخانه براي باال طبقة و كتاب انبار و موزه براي ل او

ميباشد/ مطالعه براي بزرگ سالن يك و تحتاني و فوقاني اتاق سه

مزار مهمانسراي تأسيس

غربي قسمت در عليشاه رضا آقاي جناب ط توس كه ساختمانهايي از ديگر يكي
و ل فصÇم ساختماني داراي كه است مهمانسرايي شد, ساخته سلطاني مزار كوثر صحن
ة هيÇت و واردين از پذيرايي بر عالوه مزبور درمحل ميباشد/ واردين از پذيرايي سالن
در ÂثÇم ميگردد/ پذيرايي حاضرين از ديني مراسم در مزار, كشيكهاي و ام خد شام
يÇا مÇيشود دعوت ناهار براي زنجيرزن دستههاي و اهالي عموم از كه م محر ل او دهة
پذيرايي مخارج كلية ميشود, داده افطاري مهمانسرا در كه رمضان مبارك ماه شبهاي

ميگرديد/ پرداخت رضاعليشاه آقاي جناب طرف از نيز خدمه حقوق و

مزار بقعة خارجي جدار سنگ روكاري

حÇاج آقÇاي مرحÇوم درخواست به بود قرار عليشاه صالح آقاي حضرت زمان در
شود, روكاري اق بر سفيد سنگ با متبر كه بقعة خارجي جدار االمين روح دابوالقاسم سي
حضرت دستور به كردند/ رحلت حضرت آن كه بود نشده فراهم كار مات مقد هنوز  كه
كلية و روكاري مرغوب سفيد سنگ با خارجي جدار ايشان نظارت و عليشاه رضا آقاي
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آن جÇاي بÇه و بÇرداشÇته بود, چوبي كه بقعه خارجي قسمت تحتاني و فوقاني درهاي
زيÇبايي طÇرز بÇه نÇيز سÇردرها تÇمام شد/ گذاشته كار شيشه تمام آهني زيباي درهاي
همت به نيز مزار ساعت برج خارجي جدار گرديد/ حك آن در اشعاري و  كاشيكاري

گرديد/ نصب آن باالي در چراغي و قبه و شده كاشيكاري زيبايي طرز به ايشان

مزار بقعة كاري آينه تكميل و تعمير

خرابي و فرسودگي دچار بقعه داخل آينه كاري ي جو حوادث و زمان مرور اثر بر
1ë تاريخ از آينه كاري تعمير و ترميم رضاعليشاه آقاي حضرت دستور به لذا  گرديد/

رسيد/ اتمام به چندي از پس و شد شروع 1ê08 شعبان

مزار متبر كة بقعة گنبد  كاشيكاري

باالي كتيبة متبر كهو گنبد كاشيهاي كه شدند آن بر حيات آخر ماههاي در معظمله
مÇهندس آقÇاي بزرگوارم عموي مذا كراتي طي و شود نوسازي و تعويض بقعه ديوار
حÇضرت آن طÇرف از جذبي عليرضا د سي مهندس آقاي م مكر برادر و تابنده شكراهللا
اسÇتاد بÇا 71.ë.ê خة ورÇم داد قÇرار خÇصوص ايÇن در شÇدند/ كار اين انجام به مأمور
افتاد, تعويق به و شد حضرت آن رحلت با مصادف فانه متأس كه گرديد منعقد  كاشيكار
نگارنده و اهللا سلمه تابنده علي حاج آقاي جناب بزرگوارم برادر وقفه كمي از پس ولي
رسيد/ اتمام به معظمله رحلت سالگرد لين او با همزمان بحمداهللا و داده ادامه را كار اين

بيدخت شهر نوسازي به  كمك

زلزلهاي محلي وقت به بعدازظهر دقيقه پنجاه و دو ساعت 13ê7 سال شهريور 9 در
مÇجاور شÇهرهاي و بÇيدخت خانههاي از زيادي قسمت كه داد رخ گناباد در بيسابقه
شÇهري احÇداث بÇه تصميم مسكن و آباداني وزارت طرف از لذا رفت, بين از به كلي
غÇيرمالي و مÇالي فÇراوان كÇمك حÇضرتش كÇه شد گرفته زده زلزله مردم براي جديد
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شÇهري تÇجهيزات ساير و جديد مسكوني خانههاي داراي بخش اين اينك و نمودند
است/

بيدخت جامع مسجد تعمير

آقÇاي حÇضرت كÇه داشت وجود كوچكي جامع مسجد االيام قديم از بيدخت در
اين نمودند/ مسجد جز¾ و كردند صاف و خريده را مجاورش بزرگ خانة عليشاه صالح
شبستانش و برداشت شكاف آن ايوان و شد تخريب مذكور زلزلة وقوع اثر بر مسجد
آقÇاي مÇحترم برادر همت و خواهش به زماني اندك از پس شبستان اين كرد/ ريزش
مرحوم معماري و عليشاه رضا آقاي حضرت نظارت و تهراني حسابي مهدي حاج دكتر
خاتمه (13ê8 (خرداد 1389 ل االو ربيع در و شد بنا تجديد هاشمي ابراهيم محمد حاج
آجÇر و آهÇني بÇاستونهاي و تÇعويض بÇه كÇلي مسجد شمالي و شرقي قسمت يافت/
آقاي حضرت بود, كوچك اهالي تعداد به نسبت آن شبستان چون و گرديد/ ساختمان
در فÇرمودند/ اضÇافه آن بÇه و خÇريده را شبستان به وصل منزل باب يك رضاعليشاه
بنا آب شير و دستشويي نصب با وضوخانهاي نيز مسجد درورودي دم شرقي قسمت
مغرب و شمال و مشرق سمت ديوارهاي حاشية و مسجد ورودي ايوان حاشية  گرديد/
بÇا آن مÇعمار و نÇاظر و بÇاني اسÇامي و تÇي× ا هل و جمعه , اعلي× مباركة سورة بهترتيب
نحو به نيز مسجد داخل درهاي از يك هر سردر است/ شده نوشته نفيسي  كاشيهاي
مسجدهم ايوان است/ بينظير شهرستان گناباد كهدرتمام شده كاشيكاري زيبايي بسيار
صورت به معظمله هزينة كمك و باستانشناسي ادارة توسط بود ديده صدمه زلزله از  كه
بÇود, كÇرده پÇيدا خÇرابÇي كÇه نيز ايوان طرف دو گرديد/ تعمير زيبايي و محكم بسيار

گرديد/ ساختمان ازنو ايشان هزينة به و خراب به كلي حضرتش بهدستور

بيدخت نوساز محلة در خانه نماز و حسينيه تأسيس

نÇوساز مÇنطقة ايÇن در چÇون نÇوساز, بيدخت تأسيس و 13ê7 سال زلزلة از پس
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در عليشاه رضا آقاي جناب لذا بود, دور هم جامع مسجد از و نداشت وجود مسجدي
زنانه قسمت دو در تكيهاي و نمازگاه به مكاني و تهيه آنجا در را زميني 13ë1 شهريور

ميكنند/ استفاده آن از عبوري مسافرين و شهر اهالي ا كنون كه نمودند بنا مردانه و

گناباد ثموÄي انبار آب و مسجد تعمير

است اهالي گناباد عموم بسيار ه توج مورد كه آن مسجد و ثموÄي مزرعة انبار آب
بÇرادر هÇزينة و دسÇتور بÇه نيز Gاخير شد/ مرمت و تعمير بار چندين معظمله بهدستور
انÇجام تÇعميراتÇي مÇختصر نيز مسجدش در و شد اساسي تعمير آن انبار آب بزرگوارم

 گرفت/

گناباد در حمام و حوضخانه تأسيس

است/ علف و بيآب و خشك زمين و صحرا معناي به قد (1

سÇليمان اسÇتاد مÇعماري بÇه 13ê8.2.20 در اسحاق حاج 1 دق در حوضخانه بناي /1
و شد بهرهبرداري قابل و رسيد اتمام به و شروع ستوده علي د محم استاد و هاشمي

شد/ بنا حوضخانه آن در هم اتاق باب يك
حقيقي ا كبر علي حاج آقاي معماري به درقÔسطوني آبي حوض ê8.8.1ê تاريخ در /2

گرفت/ قرار رهگذران استفادة قابل و رسيد اتمام به ê9.1.13 تاريخ در و شروع
و تعمير Hاساس مهنه نزديك مشهد جادة كنار در مخروبه حوضآب 13ë0 ديماه در /3

شد/ استفاده قابل
برگز سار درديمه حسن حوض به مشهور آب حوض ساختمان ë1.ì.12 تاريخ در /ê

شد/ انداختن آب آمادة رسيده, اتمام به ë2.9.ë تاريخ در و شروع
به كلي كه حوضي سه وسط حوض به مشهور بندازبك آب حوض ë2.7.10 درتاريخ /ë
اسÇتفاده قÇابل ë2.8.12 در و تÇعمير مÇرغوب مÇصالح با Gد مجد بود, شده مخروبه
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 گرديد/
سÇليمان حÇاج آقÇاي مÇعماري بÇه شÇور كال روي پل چشمه دو ë3.2.21 تاريخ در /ì
مÇذكور پل ساختن رسيد/ اتمام به آن ساختمان ë3.ê.ê تاريخ در و شروع هاشمي

گرديد/ برگز دشت ديمه كاران ذهاب و اياب راحتي باعث
با آباد صالح محلة در مردانه ام حم به وصل (زنانه) ام حم ساختمان 13ë3 آذرماه در /7
گرفت/ قرار بهرهبرداري مورد و داير Hرسم 13ëê بهمن در و شروع جديد اسلوب

(ع) رضوي قدس آستان به  كمك

ر مطه حرم آن جالل و ورونق رضوي قدس آستان به فراوان اشتياق و عالقه ايشان
فÇراوان مÇالي مسÇاعدت آن از بÇعد چÇه و انÇقالب از قÇÇبل چÇÇه هÇÇمواره و داشÇÇتند
كه كردند مباركهوقف آستانة بر فرمودهو خريداري را امال كي اينكه مينمودند/ازجمله
روز Ç 1 مÇيرسد: مصرف به آستانه طرف از ن معي روز سه در آن درآمد از ساله همه
روز Ç 2 مينمايند/ سوگواري عسكري) حسن امام حضرت (رحلت ل االو ربيع هشتم
نÇاهار براي و ميشود گرفته جشن مهدي) حضرت امامت روز لين او) ل االو ربيع نهم
روز شيعه علماي بعضي قول (به ل االو ربيع دوازدهم روز Ç 3 ميگردند/ اطعام مهمانان
حÇرم كÇردن فرش سنگ به كمك مينمايند/ سوگواري (ص) رسول حضرت رحلت
زمÇره آن از نÇيز قدس آستان كتابخانة به نفيس خطي قرآنهاي و كتب اهدا¾ و مطهر
دربان افتخاري خادم سمت به فرمودند آستان آن براي كه خدماتي اثر بر معظمله است/

شدند/ تعيين ضا(ع) الر موسي بن علي حضرت پاسبان ماليك

عسكريين(ع) امامين حضرات ر مطه حرم در ارسال و تهيه

بÇه ا امرÇس در و گشÇتند عÇاليات عتبات به سفر عازم شمسي 13ëë سال در ايشان
جنابش شدند/ ف مشر عسكري(ع) حسن امام و هادي امام حضرت مطهر حرم زيارت
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مÇناسب (ع) اطهار ة مÄا مزار وضع كه ميخوردند افسوس همواره پيشين درسفرهاي

غريب آن از پس چه و حيات ايام در چه Hواقع بزرگواران آن و نيست ايشان مقام علو

بÇود/ مشÇهودتر عسكÇريين حÇضرات حÇرم ساختمان خصوص در امر اين و بودهاند/

برآن نيز ايشان افتاد, رونق به رو شريف مزار اين شيعيان, همت به كه وقتي ازاينرو

/105 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

نمودند/1 مالقات ر مطه حرم متولي با باره اين در و نمايند مساعدت نحوي به كه شدند

صحن اين اصلي در شمالي ايوان برابر بزرگي در گرفتند تصميم وي با مذا كرات از پس

بسÇيار صÇورت بÇه مÇزبور در دادند دستور ايران به مراجعت از پس لذا بسازند/ ر مطه

مشÇهد در شÇمشاد و گÇردو چÇوب از كاري منبت و نقره و طال به ع مرص خاتم زيباي

شد ساخته مجلل و نفيس طرزي به اصفهاني كاران منبت و مشهدي اساتيد از بااستفاده

دايÇره نÇيم يك در آي¹ÇالنÇصر¸ و اعلي× سورة سپس و كبيره صلوات آن باالي در  كه

آيÇة سپس و كوثر سورة و توحيد سورة دوم قسمت در است/ شده حكا كي بهترتيب

هم مطالب اين حاشية در است/ شده حك يكديگر موازات به سفينه حديث و تطهير

اسÇامي سپس و ميآيد> نفسي مسيحا كه دل اي <مژده مطلع به حافظ غزل از بيت دو

آن انتهاي در باالخره و (عج) االمر صاحب حضرت و عسكريين(ع) امامين حضرات

دو حدود در اين ساختن است/ مندرج رضاعليشاه آقاي حضرت اهدا كننده شريف نام

به فارسي جمالت كردند/ طراحي خودشان را آن ا كي حك نقشة و انجاميد طول به سال

13ë7 سÇال مÇاه دي در جÇنابش مÇيباشد/ نسÇخ خط به عربي جمالت و نستعليق خط

بÇه آنÇجا در و فÇرستادند ا سامر به نفر 17 از مركب كارواني با همراه را در اين شمسي

در بÇود, كÇاروان با منظور همين به كه هاشمي معمار ابراهيم حاج آقاي مرحوم وسيلة

سنگ نيز ايوان نماي و ساخته متبر ك صحن طرف به پله سه گرديدو نصب حرم ايوان

شد/ فرش
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دركربال اصفهاني عليشاه حسين جناب مزار تعمير

خÇليفة و اللÇهيه نÇعم¹ سلسلة اقطاب واز زمان مشهور علماي و عرفا از جناب آن
كربالي مجاورت روزگار جور از 1233 سال در كه هستند دكني عليرضا سيد شاه جناب
جÇهان بÇه مغرب نماز خواندن موقع در 123ê سال محرم يازدهم در و گزيدند را معلي×
اتÇاق در واقÇع كÇربال در ايشان مرقد شدند/ دفن س مقد شهر همان در و شتافتند باقي
به نياز و شده مخروبه آن تعمير به ه توج عدم و زياد رطوبت واسطة به كه بود  كوچكي
سال در عاليات عتبات به سفرشان لين او در عليشاه رضا آقاي حضرت داشت/ تعمير
ÂÇاص كÇه آنÇجا در جناب آن غربت و مزار آن وضع از قمري) 13ìë) شمسي 132ê
و تعمير متبر ك مزار آن كه داشتند ميل خوردندو افسوس بسيار نداشت هي توج  كسي
آقÇاي حÇضرت خÇدمت را نÇقيصه ايÇن ايÇران بÇه بÇازگشت از پس لذا شÇود/ تÇÇرميم
ارسÇال نيز مبالغي و فرمودند تعمير به اقدام دستور ايشان و كردند عرض صالحعليشاه

مÇزار زيÇارت هÇنگام بÇه عÇاليات عÇتبات بÇه شÇمسي 1346 سÇال سفر در عليشاه رضا آقاي حضرت (1
پÇرسيدند, را بÇنا تجديد تأخير علت مزار ي متصد از و اشاره نكته همين به عليشاه حسين آقاي حضرت
خدا, خانة زيارت بود(خاطرات كرده ذ كر عراق دولت جانب از بنا تجديد جواز صدور تأخير را آن دليل وي

/(224 ص رضاخاني, محمد حاج آقاي نگارش

آقاي حضرت لذا , نرسيد1 ثمر به موانعي بروز اثر بر اقدامات اين فانه متأس ولي داشتند/
مÇزار آن و دادنÇد ادامÇه را مÇهم كÇار ايÇن بزرگوارشان پدر رحلت از پس عليشاه رضا
تهيه بود ناياب آنجا در كه را سيمان مثل مصالح برخي حتي و كرده بنا تجديد را متبر ك
Hبمرت اواخر همين تا و داشتند ارسال و فراهم مزار درخور نيز اثاثي و فرستادند/ و  كرده

ميفرمودند/ آن ترميم و حفظ در نظارت و مالي  كمك

هندوستان در دكن متبر كة مقابر تكميل و تعمير

اقداماتي از يكي بردند, تشريف هندوستان به بزرگوارم پدر كه دي متعد اسفار در
حÇضرت جÇانشينان و فÇرزندان سلسله, اقطاب مقابر ترميم و تعمير داشتند نظر مد  كه
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اهالي ه توج مورد قديم از بزرگان اين مزار بود/ دكن درناحية مدفون , ولي اهللا شاهنعمت
در هند به لشان او سفر در جمله از ميكنند/ نذوراتي و آمده زيارت به مردم و بوده محل
جانشين و فرزند و ميرمحمود شاه حضرات مقابر زيارت هنگام به شمسي 13ë0 سال
حÇيدرآبÇاد, در دكÇني عليرضا شاه ايشان خليفة و فرزند و ين الد ميرشمس شاه ايشان

بشود/> تعمير و ترميم بايد <اينجا فرمودند: GدكÆم سايرين و فقرا درحضور
محلي در جدا گانهاي اطاق در يك هر و واحدي صحن در همگي مذكور اقطاب
بÇه مÔشرف مرتفعي سنگي ة تپ باالي در ميرمحمود) شاه ( كوه تاالب" عالم "مير بهنام
مÇدفون است, واقÇع نÇيز كوچكي درياچة آن مشرق طرف در كه دكن حيدرآباد شهر
بÇوده زيÇبا ساختمان و ل مفص بارگاه داراي و ايشان داراالرشاد Âقب مكان اين هستند/
هÇزينة بÇه مÇقصود, ايÇن ق حقÇت براي حضرتش بود/ نهاده خرابي به رو بهتدريج ولي
مرحوم كه هم بعد سال چند در و كارنمودند اين به اقدام خودشان كامل نظارت شخصيو
تأ كيد رفتند, هندوستان به معظمله طرف از (ظفرعلي) آموزگار جواد محمد حاج آقاي
اتصال با محل كشي برق ابتدا كه نحو بدين نمودند/ تعمير كار جريان كيفيت و نظارت بر
برق ة قو از استفاده با كه شد زده آبي چاه فراوان زحمت با و گرديد انجام شهر برق به
كه نمودند آسفالت سپس كرده مسطح و صاف را كوه باالي تا كوه پايين از ميكرد/  كار
براي دستشويي و حمام دستگاه چند ميكنند/ آمد و رفت بهراحتي نقليه وسايل اينك
ايماني برادران همت به آن گنبد نيز مزار خود درمورد شد/ ساخته محل در نيز نظافت
داخل و شد كاري آÄينه داخلي فضاي و كاشيكاري و ترميم معظمله نظارت و آنجا در
ديÇوار براي كه دادند دستور نيز ديگر درسفري گرديد/ تعمير نيز پنجرههايش و بقعه
نÇيز موقوفاتي شود/ مستحكم تا گذارده پايهاي بود, شده سست كه درياچه طرف بلند
و تÇعيين مÇيرمحمود شاه حضرت فرزندان از نيز را متوليش و گرفتند درنظر آن براي
دل اهل آبادومزار Âكام ايشان واالي همت به متبر ك مكان اينكآن فرمودند/ تثبيت
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رضا آقاي حضرت نگارش هندوستان, به دوم سفرنامة يادداشتهاي خطي نسخة از قسمت اين تحرير در (1
كردهام/ استفاده عليشاه

است/1
حÇيدرآبÇاد كيلومتري 133 حدود و هند بهمني سالطين پايتخت كه نيز بيدر شهر
و نÇزديكان و ولي اهللا نÇعمت شÇاه نسÇل از سÇلسله اقطاب از نفر چند مدفن شده, واقع
شÇاه جÇناب مÇزار نÇيست/ آنÇها از نÇامي هيچكدام قبر روي در ولي است, بستگانشان
داراالرشÇاد در ولي اهللا نعمت شاه حضرت جانشين و فرزند اهللا خليل ين الد ميربرهان
ايÇن است/ عÇظمت با بسيار درآنجا مدفون اقطاب مزار بقعة آن, نزديكي در و ايشان
داراي و مÇيخورد پله چندين پاÄين از و است, گرفته قرار مرتفعي تپة روي در صحن
را آن بÇهمني سÇالطين كÇه است ع تشي عالمت به ترك دوازده تاج صورت به  گنبدي
اثÇر بÇر و زمان مرور به فانه متأس كه دارد نيز نفيسي اريهاي حج و كتيبهها ساختهاند/
الزمÇي اقÇدامÇات و عÇديده سÇفارشات بزرگوارم پدر و بود خرابي حال در هي بيتوج
بÇاستاني آثÇار و اوقاف ادارة از اينكه جمله از كردند/ س مقد مزار آن احياي درجهت
كشي لوله آب چاهو شدهو ترميم متبر ك صحن ايشان هزينة به تا شود گرفته اجازه هند

گردد/ احداث ار زو براي اطاق چندين و

درماهان ولي اهللا نعمت شاه مزار مواظبت و مراقبت

ماهان كرمان در ه معروفي سلسلة د مجد ولي اهللا نعمت شاه نورالدين د سي حضرت

آقاي تأليف ماهان, شاه يا پادشاهي گنجينة كتاب در ماهان در ولي اهللا نعمت شاه حضرت مزار ل مفص شرح (2
است/ آمده (1335 (تهران, اللهي نورنعمت رضا

زيارت براي كرمان به د متعد درسفرهاي رضاعليشاه آقاي حضرت ميباشند/2 مدفون
مÇعمور هÇمواره متبر كه آستانة آن اينكه به داشتند وافري ميل ماهان, سة مقد آستانة
كÇمك شÇخصي هÇزينة بÇه و داشÇتند كÇامل مÇراقÇبت آن تÇرميم و حفظ در لذا باشد,
مزار آن براي موقوفه چندين كه دادند دستور خير نيت همين از تبعيت به ميفرمودند/
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موقوفات درآمد مازاد از استفاده همچنين و منزل باب يك خريد جمله از كه شود تهيه
است: ذيل شرح به كرمان در هاي حسيني

كرمان حسينية تأسيس

مÇرحÇوم اهÇدايÇي زمين در معظمله عالية نظارت و هزينه تأمين با مذكور ة حسيني
مرحوم جليل شيخ مراقبت با مربع متر 1012 مساحت به ري مظف خان علي لطف ميرزا
سÇعيدي اسÇداهللا سÇرهنگ سÇركار مÇحترم بÇرادر اهÇتمام و آموزگار جواد د محم حاج
قمري 1ê00 سال ة ذيحج 2ê در شدو ساخته كامل تجهيزات با سال دو به قريب ت درمد
برايش كه را موقوفاتي از حاصل درآمد مازاد گرديدو افتتاح شمسي) 13ë9 آبان 12)
توسعة براي نيز بعد چندي فرمودند/ ماهان سة مقد آستانة بر وقف بودند, كرده تعيين
و آشپزخÇانه امور براي آن مجاور خانة كه دادند دستور ه حسيني تجهيزات و امكانات
ايÇنك گنابادي كرمان ة هيالل نعم¹ حسينية گردد/ حسينيه به وصل و خريداري اطعام,
فÇقري مÇجالس انÇعقاد و عÇبا(ع) آل خÇامس حضرت عزاداري مراسم برگزاري محل

است/

حيدريه تربت در گÔركاني ابوالقاسم شيخ مقبرة توسعة و تعمير

اقطاب از قمري) êë0 حدود (وفات طوسي ( گوركاني) گÔركاني علي ابوالقاسم شيخ
شÇيخ تÇربيت تÇحت ايشÇان هسÇتند/ پنجم قرن در عرفا مشاهير از و نعم¹اللهيه سلسلة
شÇيخ جانشيني و كمال مقام به جناب آن تربيت يÔمن از و گرفته قرار مغربي ابوعمران

ميباشند/ مدفون تربتحيدريه در و رسيده
صاحب و س مقد محلي عنوان به محل اهالي نزد االيام قديم از ايشان متبر كة مقبرة
حاجات طلب و گرفتاريها رفع در مردم كه بوده مشهور الدعوات مÔجيب عنوان به آن
قÇرار تپهاي روي در مقبره اين ميشناختند/ را ايشان كمتر ولي ميشدند, ل متوس بدان
زو مجه صورتي به را آن عليشاه رضا آقاي حضرت و بود شده مخروبه Hتقريب كه داشت



تابنده خورشيد 258

جانب از هزينه تأمين و نظارت با و ايشان دستور به كه ترتيب اين به ساختند/ معمور
از اسÇتفاده با را مقبره ساختمان اطراف شد/ نصب جديدي مقبرة سنگ معظمله, خود
آهÇني نÇردة بÇا آن روي و كشÇيدند ديÇوار را مÇزار دور سپس و كردند تسطيح سنگ
جÇريان آنجا در آب و كردند كشي لوله شيخ مزار به حيدريه تربت از گرديد/ محصور
نيز آشپزخانه و دستشويي چندين و گرديد فراهم آبي منبع و شده حفر نيز چاهي يافت/
گÇنبد چون و دادند/ كشي سيم به دستور نيز برق رساندن براي ساختند/ آن محوطة در
كÇه شده ساخته فلزي اسكلت با جديدي گنبد ايشان دستور به بود, مخروبه Âكام ه اولي
ايÇن بÇراي شخصي هزينة به نيز موقوفاتي است/ شده رنگ آبي كاشيكاري آن روي

دادند/ اختصاص مزار

نيشابور در مغربي عمران ابي سالم سعيدبن شيخ مزار ساختمان تكميل و تعمير

كه بودهاند ه معروفي سلسلة اقطاب از و مغرب قيروان اهل Âاص سالم سعيدبن شيخ
از پس و توبه كاتب ابوعلي شيخ دست به باالخره و رسيده چند مشايخي مصاحبت به
مÇجاورت سالها حضرتش شدند/ تعيين ايشان جانشيني سمت به سلوك مقامات طي
373 سال در همانجا در و گرديد سا كن و آمده نيشابور به آنجا از و نموده اختيار مكه
ابوعثمان شيخ و حيري ابوعثمان شيخ مقابر جوار در و كرد ترك را فاني دنياي هجري

شÇيخ الجÇنان آ¸ مÇÇر كÇتاب مÇثل م متقد از اعم عرفاني تذكرههاي و تواريخ غالب در ايشان احوال شرح (1
ر تأخÇم آثار و (786 تا 780 (صفحات عطار تذكر¸االوليا¾ يا و402) 401 صفحات دوم, (جلد يافعي عبداهللا

است/ شده ذ كر (540 تا 538 صفحات م, دو الحقاÄق(جلد مثلطراÄق

گرديد/1 مدفون نصيبي
سÇالمان زاده امام به و نداشت اطالعي آن از كسي و گمنام Hسابق مغربي شيخ مزار
زمان محبت با فقراي از لطان الس موفق مرحوم آنكه تا بود اهالي زيارت محل و مشهور
و بÇرده پي بدانجا داشت, سكونت نيشابور در كه موقعي عليشاه سلطان آقاي حضرت
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و 14 (صÇفحات پا@كسÇتان و افغانستان گردش كتاب در مزار اين ساختمان و شيخ احوال از مختصري شرح (1
است/ آمده عليشاه رضا آقاي حضرت تأليف (15

از كه نيز شريفان كاظم حاج آقاي مرحوم سپس نمود/1 آنجا در مختصري ساختمان
امجد جد از اجازه كسب با (1327) قمري 13ì7 سال در بودند, نيشابور بزرگوار فقراي
نيز ايشان از پس گرفتند/ آنجا آباداني به تصميم ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي جناب
و نÇمودند/ آن تكÇميل و تÇعمير و سÇاختمان بر نظارت و تأ كيد Gد مجد بزرگوارم پدر
هزينه به ساختماني امور ساير و قبر روي سنگ و بقعه داخلي تزيينات گنبدو ساختمان
شرف قمري) 1391) 13ë0 سال در شريفان آقاي مراقبت و همت به و ايشان دستور و

نمودند/ ه تهي آن براي نيز را موقوفاتي درآمد/ معمور Âكام صورتي به و يافت اختتام

شيراز در عليشاه رحمت آقاي حضرت مقبرة بناي احداث

از Çدر الص نÇايب بÇه مشÇهور ثÇراه) (طاب شيرازي عليشاه رحمت آقاي حضرت
قÇديمي قÇبرستان در عÇليشاه مست آقاي حضرت جانشين و ه هينعم¹الل سلسلة اقطاب
مÇزار هسÇتند/ مÇدفون تÇربت) ة فÇص) الم دارالس قبرستان نام به شهر جنوب در شيراز
آن وجود از كسي كمتر و گمنام گردد, احداث آن براي ساختماني اينكه از قبل ايشان

بود/ خا ك و سنگ از مملو آن اطراف و قبر سنگ خود و داشت اطالع
آن مÇخروبة مÇقبرة ديÇدن شيراز, به عليشاه رضا آقاي حضرت اسفار از يكي در
مزار يك صورت به را آن تا برآمدند صدد در و شد معظمله خاطر كدورت باعث جناب
سيد حاج آقاي م مكر برادر آورند/ در عليشاه رحمت آقاي حضرت خور در آبرومند
بقعهاي بناي اجازة يافتند, چنين را خويش بزرگوار پير ميل كه االمين روح ا كبر علي
نظارت با و پذيرفتند حضرتش و كردند درخواست ايشان از را متبركه مقبرة اين براي
شÇمسي) 13ê9) قمري 1390 سال در و شروع ساختماني عمليات بالفاصله خودشان

كردند/ تهيه آن براي نيز را موقوفاتي و يافت اختتام شرف
اسÇتدعاي نÇيز افشÇار جÇالل سيد حاج آقاي ايماني محترم برادر سال چند از پس
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امÇر بÇه كÇامل رسÇيدگي HخصÇش مÇعظمله و نÇمود را متبر كه بقعة آن گنبد آÄينه كاري
آيÇنه و بقعه با شيرازي عليشاه رحمت آقاي حضرت مزار اينك و كردند آÄينه كاري

است/ دل اهل مطاف موقوفات و  كاري

فيضين مزار مرمت

اسÇالم عالم مشاهير از بسياري مدفن كه اصفهان فوالد تخت قديمي گورستان در
ل او نÇفر است/ فÇيض بÇه مÇلقب اللهيه نعم¹ سلسلة ر متأخ مشايخ از تن دو مزار است,
سÇيد جÇناب مأذونÇين از و ل او نÇورعليشاه جÇناب والد اصÇفهاني فيضعليشاه جناب
جÇاودان جÇهان به اصفهان در هجري 1200 سال حدود در كه ميباشد عليشاه معصوم

ص23/ السياحه, حداÄق (1

شيرازي نمازي صادق د ميرزامحم م دو نفر گشت/1 مدفون فوالد تخت در و خراميده
دنيا از هجري 1301 سال در كه است عليشاه سلطان آقاي حضرت مشايخ از فيضعلي
عليشاه رضا آقاي حضرت گرديد/ دفن عليشاه فيض جناب شريف قبر جنب در و رفت

آوردند/ در معمور صورتي به و مرمت 13ìê سال در را متبر ك مزار اين

گشسب ايزد اسداهللا شيخ جناب مزار توسعة و تعمير

مشÇهور عÇلماي و عÇرفا از ناصرعلي) (درويش گشسب ايزد اسداهللا شيخ مرحوم
عÇليشاه صÇالح آقÇاي حÇضرت مأذون مشÇايخ از و عديده تأليفات صاحب و اصفهان
گفته لبيك را حق دعوت قمري) 13ìì) شمسي 132ì فروردين هفتم در كه ميباشند
اصÇفهان فوالد تخت قبرستان در علي" ناصر درويش "تكية به معروف تكيهاي در و
اهÇل ه وجÇت مورد ابتدا همان از اصفهان در علي ناصر درويش تكية ميباشند/ مدفون
مقبره اين عليشاه رضا آقاي حضرت ميروند/ آنجا به فيض كسب براي و بوده سلوك
در سÇبزي فÇضاي كÇه دادنÇد دسÇتور شمسي 13ì3 سال در و كردند تعمير و مرمت را
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است/ آباد و سبز ا كنون كه شود ايجاد آن بقعة محوطة

اصفهان رضوان باغ در كوثر اخانة سق احداث

عÇلي د حمÇم سيد حاج جناب مدفن و اصفهان جديد گورستانهاي از رضوان باغ
عÇليشاه رضÇا آقÇاي حضرت مأذون مشايخ از علي) (فيض فاني به معروف طباطباÄي
1000 گنجايش به آبسردكني دستگاه با اخانهاي سق شمسي 13ì8 سال در معظمله است/
بÇهرهبرداري ايÇنك كÇه فÇرمودند تأسÇيس مذكور مزار جنب كوثر, نام به آن در ليتر
و شد تعويض نيز فاني آقاي جناب مزار سنگ حضرتش, نظارت و استجازه با ميشود/

گرديد/ نصب بهتري سنگ

علي) ثابت (درويش قهفرخي ميرزاعلي مقبرة تعمير

سلسلة قطب جانب از مجازين از علي) ثابت (درويش قهفرخي علي ميرزا جناب
مقبرهشان كه ميباشند عليشاه) (مست شيرواني العابدين زين حاج حضرت اللهيه نعم¹

است/ مندرج (296 ص ,3 (جلد الحقاÄق طراÄق و (453 ياح¹(ص الس بستان در ايشان حاالت ذ كر (1

كه ره منو مقبرة اين است/1 واقع اصفهان راه در شهركرد درنزديكي قهفرخ قرية در
گرديد/ آباد و تعمير رضاعليشاه آقاي حضرت همت به بود متروكه

رودباري ابوعلي شيخ جناب مزار توسعة و اساسي تعميرات

و هÇجري چÇهارم و م وÇس قرن در ه معروفي سلسلة اقطاب از رودباري ابوعلي شيخ
نويسان تذكره تمامي Hتقريب اينكه با است/ بغدادي جنيد الطايفه شيخ جانشين و مريد
بسياري قÔرا¾ زيرا است اختالف محل مولدشان كردهاند, ذ كر را ايشان احوال عرفاني
پنداشتهانÇد بغداد نزديك را مولدشان برخي لذا و است, بغداد و ايران در رودبار بهنام

/298 ص السياح¹, بستان (2

كيلومتري 3ë در لجنان قÔراي از رودبار اهل را ايشان السياحه2 بستان محترم مÆلف ولي
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ميدانند/ اصفهان
كÇه را قبر صاحب محل اهالي و است واقع بوعلي" "ده نام به دهي در ايشان مقبرة
مÇيروند/ آنÇجا زيÇارت بÇه و ميدانÇند دين اولياي از ميشناسند علي" شيخ "بابا بهنام
تا 13ë8 سالهاي خالل در بود, شده تخريب كه را مزار اين عليشاه رضا آقاي حضرت

آوردند/ در معمور و كامل صورتي به و فرموده اساسي تعمير شمسي 13ìë

قزوين در الي غز احمد شيخ مقبرة تعمير و بازسازي

بÇر بنا ه معروفي رضوية سلسلة مشهور اقطاب از الي غز احمد شيخ طريقت سلطان

ر تأخÇم منابع از كرد/ استناد 790 ص مستوفي, حمداهللا گزيده, تاريخ به ميتوان منابع قديميترين از (1
Çياحه الس بسÇتان و (373 (ص ياحه الس حداÄق در عليشاه) شيرواني(مست زينالعابدين ميرزا جناب نيز

است/> روزگار اهل زيارتگاه ديار آن در غزالي احمد شيخ <قبر كه ميكنند تصريح نيز (428 (ص

آنجا در مزارشان روزگاري كه ميباشند1 مدفون قزوين در تاريخي مدارك و شواهد
"امامزاده نام به رو همين از و بوده مردم زيارتگاه و حاجات برآوردن محل و مشهور
اثÇاث و ضÇريح امÇر مسÆÇولين هي يتوجÇب اثÇر بÇر ولي است/ شده مشهور نيز احمد"
آن بر مجداالسالم نام به شخصي قمري 1328 سال در رفت/ دنيا ابنا¾ تاراج به قيمتياش
مقبرة و گذارد نام احمديه" "مسجد را آن و ساخت مدرسهاي و مسجد ازنو ويران محل
شÇد, مÇخروب و متروك Gد مجد شريف محل اين اما شد/ واقع مسجد سرداب در شيخ
بÇامحبت, فÇقراي از يكÇي ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت دستور به تااينكه
به رضاعليشاه آقاي حضرت كه نيز شمسي 13ê8 سال در نمود/ مختصري تعمير را آنجا
همت به لذا گردد/ آباد و ترميم مزار و مسجد اين شدند م مصم بردند, تشريف قزوين
كÇلي طÇور بÇه مÇقبره و مسÇجد ساختمان سعادت, يوسف د سي حاج آقاي محترم برادر
مسجد براي نيز نفيسي كاشيكاري گرديدو نصب و تهيه مناسبي قبر سنگ و شده تعمير
برادر نيز Gاخير و نشد/ انجام موانعي ايجاد موجب به فانه متأس كه بود شده گرفته نظر در
و مÇجلل تÇجهيزات و سÇاختمان والد حÇضرت نÇظارت بÇا كه برآمدند درصدد مذكور
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نداد/ فرصت حضرتش به ار غد روزگار افسوس كه آورند فراهم آنجا براي مناسبي

شهرري سعادتي مزار ترميم و تعمير

عÇليشاه سÇعادت آقايان حضرات اللهيه نعم¹ سلسلة ر متأخ اقطاب از تن دو مقبرة
شيخ حاج جناب ازجمله سلسله عظام مشايخ از تن چند و گنابادي نورعليشاه و اصفهاني
صحن شمالي ضلع در بقعهاي در واقع يكديگر, كنار در عليشاه رحمت حاÄري عبداهللا

مÇزار بÇقعة (تÇاريخچة خÇلد روضÇه نشÇدة چÇاپ رسالة و عرفان و علم نابغة كتاب از بخش, اين تحرير در (1
كردهام/ استفاده اللهي نعمت الح عبدالص مهندس آقاي تأليف سعادتي)

اين اصلي مالك ميباشد/1 عبدالعظيم حضرت جوار در شهرري, حمزة امامزاده ر مطه
عبدالعظيم حضرت حرم از زيادي قسمتهاي باني كه بوده الملك سراج مرحوم مقبره
وي است/ تهران در مسجد چندين و طاهر امامزاده گنبد و ايوان و حمزه امامزاده حرم و
و امÇانت و تدين به مردم نزد و اصفهاني عليشاه سعادت آقاي حضرت ارادتمندان از

بود/ مشهور لق Ôخ حسن
چÇون ولي داشت, نÇظر در خÇود مقبرة براي را مذكور محل الملك سراج مرحوم
وي فÇرمودند, رحÇلت درتÇهران قÇمري 1293 سال در عليشاه سعادت آقاي حضرت
البته و كرد تعيين آن براي نيز موقوفاتي و داد اختصاص ايشان مدفن به را خود مقبرة
در نÇيز گنابادي نورعليشاه آقاي حضرت وقتي و شد/ دفن بقعه همان در نيز وي خود
به اشاره كه مسافرت از قبل خود شفاهي دستورات به بنا شدند, مسموم به كاشان سفر
شدند/ دفن محل همان در 1337 ل االو ربيع 1ë در بودند, فرموده الوقوع قريب رحلت
ليÇه او تÇجهيزات به ز مجه و كاري آÄينه و مفروش و يافت رونقي مزار اين بهتدريج و
در كÇه هÇنگامي و داشتند ي خاص مزارعالقة اين به نيز عليشاه رضا آقاي حضرت شد/
به عبدالعظيم(ع) حضرت زيارت از پس جمعه اسحار بهويژه Hغالب بودند, سا كن تهران
اين ترميم و تعمير و حفظ جهت در بزرگوارشان پدر از پس لذا ميرفتند/ آنجا زيارت
تÇخريب بÇود نزديك كه شمسي 13ë9 سال در و دادند/ خرج به يت جد متبر ك مزار
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ايÇن بقعة ساختمان شمسي 1371 سال اواخر در فانه متأس ولي نمودند ممانعت  گردد,
اندوه و تأثر باعث كه شد عبدالعظيم حضرت متبر ك صحن جزو و تخريب ر منو مزار

گرفت/ قرار سايرين و ايشان

تهران در حاÄري حسينية بناي تجديد

حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج جÇناب شÇخصي منزل Âقب حاÄري ة حسيني ساختمان
را بيروني منزل, اين در و تهران در سكونت بدو از كه بود عليشاه) (رحمت مازندراني
اللÇهي نÇعمت سÇلسلة فÇقراي عÇÇرفاني و ديÇÇني جÇÇلسات و فÇÇقري اجÇÇتماع مÇÇحل

دادند/ قرار سلطانعليشاهي
ه رÇس س دÇق) عÇليشاه صالح آقاي حضرت قطبيت زمان در ايشان, رحلت از پس
و گÇرديد بÇنا تÇجديد آن بÇيروني كيواني, رضا مهندس آقاي مرحوم همت به العزيز)
اسÇتفادة مÇورد و سÇاخته الزم سÇرويس بÇا طÇبقه دو در مÇتناسب شÇبستان بهصورت
ديگر زمان مرور به چون و گرفت/ قرار سابق روال همان به فقري و مذهبي اجتماعات
و محترم دانشمند نداشت, فقري جلسات تشكيل جهت را الزم گنجايش موجود فضاي
خود طرف از عليشاه رحمت آقاي جناب ارشد فرزند حاÄري هادي آقاي مكرم برادر
روية ادامة و خود معظم والد نظر رعايت و احترام منظور به اث ور ديگر نمايندگي به و
با متناسب ساختماني احداث جهت را اندروني و بيروني ساختمان كلية ايشان, ة مرضي
آقاي حضرت بزرگوارم پدر به را آن توليت و وقف فقري و مذهبي جلسات تشكيل
اخÇتصاص سلسله وقت قطب به نيز ايشان از پس و حيات درزمان عليشاه رضا تابنده
دهند/ تشكيل آن در را فقري و ديني اجتماعات بدانند مقتضي كه ترتيب هر به تا داد,
ساختمان گشتن مخروب و كهنگي و شبستان فضاي وسعت عدم موجب به Gاخير
مÇحترمهشان, والدة و سعادت يوسف د سي حاج آقاي محترم برادر تقاضاي با اندروني
و كÇاملتر ظÇرفيت بÇا را جديدي بناي تأسيس و موجود ساختمان تخريب حضرتش
ساختمان (13ìì (فروردين قمري 1ê07 شعبان در لذا فرمودند/ اجازه الزم تجهيزات
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كÇه انÇدروني و بÇيروني سÇاختمان محدودة در ه حسيني ساختمان شد/ تخريب موجود
3000 حدود Hجمع زيربنايي با شده تهيه نقشة اساس بر ميباشد, مربع متر 1300 حدود
كتابخانهاي جمله از كامله تجهيزات و مختلفه قسمتهاي داراي و شد شروع مربع متر

ميباشد/ فوقاني طبقة در
عليشاه رضا تابنده آقاي جناب مستقيم نظر زير ابتدا از ساختماني قسمتهاي  كلية
نÇظر در بÇه د قيÇم ايشÇان كه ساختمان سوي و جهت مورد در Hخصوص گرديده, انجام
اجÇازة اطÇمينان از پس و رسÇيدگي را موضوع اين Hشخص و بودند آن در قبله  گرفتن
Hدقيق مطلب اين به ه توج با حسينيه ساختمان و فرمودند, را ساختماني كارهاي اجراي
نÇيز ورودي درهاي و ساختمان مختلف قسمتهاي در گرديد/ احداث قبله جهت در
نÇصب و پÇخته رنگ هفت كاشي از متناسب كتيبههاي ايشان ديد صواب و نظر طبق
و تÇابنده شكÇراهللا مÇهندس آقاي نگارنده محترم عموي را ساختمان مهندسي  گرديد/
ترتيب به را آن احداث سرپرستي و جذبي عليرضا مهندس آقاي م مكر برادر همچنين

بودند/ عهدهدار هاشمي د محم حاج آقاي و ايراني نعيم محمد آقاي محترم برادران

اميرسليماني حسينية ساختمان بناي تجديد

قرون مشاهير و رجال از كه عضدالملك مرحوم همت به ابتدا اميرسليماني حسينية
مÇجالس بÇراي و گرديد داير بعد سال سه و شده ساخته قمري 1280 سال در بود اخير
مÇرحÇوم ايشÇان كوچكتر فرزند Gبعد يافت/ اختصاص مذهبي اجتماعات و سوگواري
بÇه كÇه وي گÇرديد/ آن امÇور ي تصدÇم پÇدر وصÇيت بÇنابر امÇيرسليماني اميرمصطفي
آقاي حضرت زمان در درتهران معروف مساجد باني الملك سراج مرحوم مصاحبت
اللÇهي نÇعمت سلسلة بزرگان ارادتمندان سلك در و شده فقر به ف مشر عليشاه سلطان
آقÇاي حÇضرت اشÇارة به بود, بزرگوار و محبت با بسيار فقراي از و درآمده  گنابادي
و فÇقري و ديني مراسم وقف بود شخصي ملك زمان آن تا كه را ه حسيني صالحعليشاه
را آن مÇوقوفات و حسÇينيه نÇظارت و تÇوليت و نÇمود هدا¾ دالش سي حضرت عزاداري
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و تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت به نامه وقف تنظيم و خود تقاضاي ب س برح
مÇتولي نظارت و تأييد با سپس كرد/ وا گذار عليه سلسلة منصوص قطب ايشان از پس

گرديد/ تكميل كامل تجهيزات با سابق بناي برابر سه ظرفيت به حسينيه اين معظم,
اهالي همة ه توج مورد و (ع) حسين خانة كه متبر ك مكان اين ف تأس كمال با اما
شب نيمه در ميشدند, مستفيض آن در منعقده سوگواري مجالس از Hعموم بودو تهران
مÇجلس خÇاتمة از پس شÇمسي) 13ë8 آذر نÇهم (مÇطابق قمري 1ê00 سال عاشوراي
حÇريق دچÇار عÇاشورا, روز در حسÇيني خÇيمههاي همچون عبا, آل خامس عزاداري
آن در گÇرديد/ آن نÇفايس و وساÄل و ساختمان كل رفتن بين از باعث كه شد شديدي
كشÇور از خÇارج در مÇعالجه بÇراي عÇليشاه رضÇا آقاي جناب بزرگوارم پدر كه هنگام
دادنÇد دسÇتور ولي گÇرديده متأثر العاده فوق مÆلم, خبر اين شنيدن از بهسرميبردند,
در و نشÇود تÇعطيل روز يك حÇتي وجÇه هÇيچ بÇه مذهبي جلسات و سوگواري مراسم
بهتري وضع با را آنجا كه گرفتند تصميم و يابد/ ادامه ه حسيني حياط در واقع ساختمان
و شود جديد ساختمان ريزي پي به شروع كه دادند دستور همانجا از لذا كنند, بنا تجديد
كرد خواهم را كار اين بفروشم, را آن اثاث خودو مسكوني خانة باشد بنا <ا گر فرمودند:

شود/> ساخته دوباره بود آنچه از بهتر ه حسيني اين تا
نÇيز را آن مخارج و شد شروع ايشان دستور از پس بالفاصله حسينيه بناي تجديد
تمام در و ميكردند كمك سع Ôو بهقدر نيز دوستان ديگر و پرداخته معظمله خود Hعمدت
عÇاشورا دهÇة عÇزاداري مراسم جمله از مذهبي و ديني مراسم ساختمان, احداث ت مد
بÇرگزار ه حسيني محل جنب استيجاري منزل در سپس و ساختمان حياط همان در ابتدا
مÇهندسي نÇميدانسÇتند/ جÇايز آن در را وقفه كمترين وجه هيچ به حضرتش و ميشد
هÇمچنين و تÇابنده شكÇراهللا مÇهندس آقاي نگارنده محترم عموي نيز را آن ساختمان
كÇارهاي سÇرپرستي و گÇرديدند عÇهدهدار جÇذبي عÇليرضا مهندس آقاي مكرم برادر
كارهاي ديگر و بود ايراني نعيم د محم آقاي محترم برادر عهدة به آن ساختماني اجراÄي
جديد ساختمان ترتيب بدين رسانيدند/ انجام به هاشمي د محم حاج آقاي را ساختماني
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درنقشة كه تغييراتي از يكي يافت/ ادامه تغييراتي با و شروع سابق نقشة همان با حسينيه
و دارد ÇيامÔن ت قدري تهران منازل قبلة چون كه بود آن گرفت صورت ساختمان جديد
روز چÇند HخصÇش والد آقاي حضرت بود, كج راست طرف به نيز حسينيه قبلة ازجمله
را آن خط و فرمودند دقت معرف¹القبل¹ كتب و نما قطب روي از قبله تعيين براي متوالي

ميباشد/ انحراف بدون قبله ا كنون و كردند تعيين
است, آن قديم بناي از زتر مجه و مجللتر مراتب به كه حسينيه جديد بناي باالخره
ايماني برادران همت و ايشان حضرت مستقيم نظارت و استقامت با سال دو طي از پس

Öوا Çنها م ير خÇ ب أتن ها س ÖنÇ Ôن او ¹آي Öن م ÖسخÖن ن ما شد: نوشته آن ورودي در سر بر و يافت خاتمه

را آن هÇمانند يÇا آن از بÇهتر آنكÇه مگÇر نميكنيم ترك يا منسوخ را آيهاي هيچ ما /106 آية بقره, سورة (1
ميآوريم/

سÇال فÇطر عÇيد روز با مصادف كه شمسي 13ì1 21تيرماه پنجشنبه روز در و ها/1 ثل م

مÇعظمله سÇخنرانÇي و حÇضور با مذهبي جشن و شكوه با مراسم طي بود, قمري 1ê02
ميشود/ برگزار آن در منظم طور به فقري و ديني مجالس موقع آن از و گرديد افتتاح

صالح تأسيس كتابخانة

سÇاختمان د جدÇم احÇداث در عÇليشاه رضا آقاي حضرت نظر مورد امور از يكي
دستورات لذا بود, كتابخانه تأسيس براي آن از بخشي اختصاص اميرسليماني, حسينية

تÇابنده عÇلي حÇاج آقاي جناب بزرگوارم برادر نوشتة صالح يادنامة كتاب مة مقد از بخش, اين تنظيم در (2
است/ شده استفاده

فوقاني طبقة منظور بدين بودند/2 داده مسÆولين و مهندسين به خصوص اين در را الزم
دفÇتري و مÇربع مÇتر 1ì0 مسÇاحت به مطالعهاي تاالر با است, وسيع Hنسبت كه حسينيه
كتابخانه تأسيس براي انبار, جدا گانهبراي اطاقي مربعو حدودê0متر جدا گانهباوسعت

شد/ داده اختصاص
معظمله ط توس (13ì1 آبان 1ì) قمري 1ê03 سال م محر 20 تاريخ در كتابخانه اين
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بود, ديگر كتاب چند و مجيد قرآن شامل كه را كتب لين او Hشخص حضرتش و شد افتتاح
و كÇردند اهÇدا ديگري كتابهاي نيز ر خي برادران از هاي عد آن از پس فرمودند/ اهدا
آن كتب تعداد بر جديداالنتشار, كتب خريد مستقل بودجة طريق از نيز خود كتابخانه
در كÇتاب جÇلد 1ìهزار حدود داراي ا كنون هم كتابخانه اين قرار بدين و است افزوده
فÇارسي, زبÇانهاي بÇه علمي و اجتماعي و ادبي و عرفاني و ديني متنوع موضوعهاي
تأ كيد كتابخانه تأسيس ابتداي همان از والد حضرت ميباشد/ فرانسه و انگليسي عربي,
بÇاشد/ عÇموم استفادة براي كتب نوع همه شامل بايد عمومي كتابخانة اينكه بر داشتند
كÇتابهاي عÇناوين HصوصÇخ و كÇتابخانه امÇور بÇر مسÇتقيم نÇظارت خÇودشان ايشان
را عÇناوين اين كتابخانه ماهيانة گزارش قراÄت ضمن ماه به ماه و داشته شده خريداري
بÇينالمÇللي روش بÇر بنا كتابخانه اين كتابهاي ترتيب و تنظيم ميفرمودند/ مالحظه

مهم مجالت و ه يومي روزنامههاي برگيرندة در نيز كتابخانه ت مجال بخش است/ ديوÄي
است/ ادواري

فضال از Gا كثر كه است تحريريه يكهيأت امناو هيأت يك داراي مذكور  كتابخانة
از قÇبل تÇا نÇيز تÇابنده عÇلي حاج آقاي جناب بزرگوارم برادر ميباشند/ دانشگاهيان و
بودند/ امنا هيأت رياست ي متصد هالعزيز) سر س قد) رضاعليشاه آقاي حضرت رحلت
منظور كتابخانه تحريرية هيأت ب مصو برنامههاي جزو ابتدا از كه وظايفي از يكي
سال چون امر, اين اجراي در و است/ عرفاني Hخصوص ديني كتابهاي نشر بود, شده
عليشاه صالح آقاي حضرت بزرگوارم جد ميالد سال صدمين يك با مقارن قمري 1ê08
آقÇاي جناب دانشمندم عموي پيشنهاد به لي, مفص مذا كرات طي لذا بود, ثراه) (طاب
كه را كتابي لين او كه شد آن بر كتابخانه تحريرية هيأت اهللا) قه وف) تابنده نورعلي دكتر
ايشان جناب براي يادنامهاي Hك تبر و Hن تيم ميشود, منتشر مذكور هيأت نظارت تحت
ايشÇان و شد, عرض عليشاه رضا آقاي حضرت خدمت تصميم اين جهت بدين باشد/
كرده تشويق آن انجام به را تحريريه هيأت بلكه فرمودند, تحسين و تأييد را آن نهتنها
و فرموده اصالح و مطالعه Hشخص را مطالب همة و گشتند آن مخارج د متعه خودشان و
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ميدادند/ را الزم دستورات
مة قدÇم حÇضرتش و شÇد آماده صالح يادنامة عنوان تحت يادنامه اين ترتيب بدين

يÇط در و فÇرمودند/ مرقوم آن در بزرگوار آن زندگي اجمال در لي مفص مقالة و چاپ
محل در (13ì7 مرداد ل او) 1ê08 الحرام ¹ ذيحج هشتم در كه باشكوهي جشن مراسم

توزيع صالح يادنامة داشتند, حضور دوستان و فقرا از جمعي آن در شدو برگزار  كتابخانه
كتابخانه فعاليتهاي از گزارشي خيرمقدم, ضمن بزرگوارم برادر مراسم آن در  گرديد/
كÇتابخانة تÇاريخچة دربارة بياناتي ايراد از قبل حضرتش و داشتند معروض خدمتشان

فرمودند: ذيل قرار به مطالبي و افتتاح را آن يادبود دفتر ه, حسيني

الرحيم الرحمن اهللا بسم
الحين الص امور يتولي الذي هو و

سÇال ¹الحÇرام جÇالح ذي مبارك ماه هشتم شنبه روز امروز كه خوشوقتم
جناب المعظم دنا سي و موالنااالعظم تولد سال يكصدمين قمري, 1ê08
بهمناسبت العزير) ه سر س قد) عليشاه صالح حسن د محم شيخ حاج آقاي
ياد به روحاني ¾ اخال و ايماني برادران از جمعي با بزرگوار آن تولد روز
س مقد روح به ل توس با و شده مجتمع متبر ك مكان اين در حضرت آن
براي را شريفش روح و داشته خوش يادخدا به را دل مÆمنين صالح آن
بندگي توفيق اميدواريم و قرارميدهيم شفيع خود باطن و ظاهر اصالح
مÇا بÇه حÇضرتش ورضÇايت Çالم) الس (عليهم هدي× ة مÄا اطاعت و خدا

فرمايد/ عنايت
رحÇمتم اهÇل شÇدم عشÇق آشناي تا جهت زهر گناهم بحر غرق چند هر

13ì7 مرداد ل او مطابق الحين الص عباداهللا علي و علينا الم الس و
له غفراهللا عليشاه رضا گنابادي تابنده حسين سلطان فقير

مبارك امضا¾
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مرحوم ياد به بعد, به آن از ه حسيني كتابخانة كه فرمودند تصويب مراسم همان در و
گردد/ نامگذاري صالح" " كتابخانة ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت

تهران در صالح خيرية درمانگاه تأسيس

طرز بارز نمونة كه است صالح خيرية درمانگاه تأسيس ايشان خيرية اقدام آخرين
چÇون و مÇيشدند, ل متحم امور قبيل اين در كه است سختيهايي و عمل نحوة و فكر
ايÇن مÇديريت سÇمت در خÇدمت افÇتخار و بودم آن جريان در ابتدا همان از نگارنده
مربوطه اسناد درج با را اختتامش تا كار به شروع بدو از تفصيل به دارم نيز را درمانگاه

ميكنم/ ذ كر
ميفرمودند/ اشاره ر مكر و بودند درمانگاهي تأسيس فكر در تها مد حضرتشان
را اخوان از جمعي (1ê0ê رمضان مبارك ماه (نيمة 13ì3 خرداد 2ë جمعه روز در لذا
خيريه درمانگاه تأسيس بر مبني را خود قلبي مكنونات آنان حضور در و نموده دعوت
آقÇاي حÇضرت بزرگوارشان والد نامي نام به را درمانگاه جلسه همان در و داشته بيان
مÇرقوم بهداري وزارت به نامهاي Hضمن و نهادند نام "صالح" ثراه) (طاب عليشاه صالح
نگارش لحظة آن از /(1 شمارة (نامة نمودند را درمانگاه تأسيس اجازة تقاضاي داشتهو
وزارت بÇه ديگري نامة طي 13ìë آذر 29 تاريخ در گرديد/ شروع فعاليتها و نامهها
را اينجانب همچنين و ساخته دGمطرح مجد را درمانگاه تأسيس اجازة موضوع بهداري
امÇر مسÃÇولين نÇتيجه در /(2 شÇمارة (نامة فرمودند معرفي خود نمايندگي و وكالت به
كه نامهاي طي حضرتشان شدند/ درمانگاه مخارج تأمين نحوة كردن ص مشخ خواهان
عÇهدهدار فÇقير را آن <مÇخارج فÇرمودند: قيد چنين داشته ارسال 13ìì اسفند دوم در

/(3 شمارة (نامة بود> نخواهد وزارتخانه به تحميلي هيچگونه و هستم
به مراسلهاي طي را خويش منتخب امناي هيÃت معظمله 13ì7 خرداد ل او در نيز و
13 تÇاريخ در نÇامه اين ارسال از پس /(êشمارة فرمودند(نامة في معر بهداري وزارت
گرديد/ صادر مسÆول مقامات سوي از صالح خيرية درمانگاه تأسيس اجازة 13ì7 آذر
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دكتر آقاي منزل در 13ì7 آذر 23 در امنا هيÃت و بزرگوارم پدر مشورتي جلسة لين او
(نامة داشتند مرقوم شرحي حضرتشان جلسه اين دربارة شد/ منعقد راد شفيعيان حسن
محل در صالح خيرية درمانگاه كه گرديد ر مقر جلسه اين پايان در همچنين /(ëشمارة
نمايد كار به شروع موقت طور به سليماني امير ة حسيني غربي جنوب در واقع استيجاري
درمانگاه اصلي ساختمان احداث جهت زميني و مخارج تأمين جهت موقوفهاي نيز و

گردد/ اعالم بهداري وزارت به تا شد ن معي
ارسÇال بÇهداري وزارت بÇه نÇامهاي رابÇطه ايÇن در 13ì7 مÇاه دي ل او تÇاريخ در
مÇبعث ,1ê09 رجب 27) 13ì7 اسÇفند 1ë در مÇعظم س سÆÇم /(ìمارةÇش  گرديد(نامة
و مÇعاريف از جمعي حضور و خود فرمايي تشريف با مرتبت(ص)) ختمي حضرت
در فÇرمودند/ افÇتتاح موقت درساختمان را صالح خيرية درمانگاه مختلف,  گروههاي
در و خÇريداري زند كريمخان خيابان تهران, در واقع مستغلي 13ì8 تيرماه چهاردهم
گرديد/ حضرتشانوقف ط توس درمانگاه هزينههاي تأمين جهت سال همان آبان سيام
در درمانگاه اصلي ساختمان احداث براي امنا هيأت استدعاي به بنا 13ì9 خرداد 2ê در
شدهو فرما تشريف مربع متر 12ê8 مساحت به اميرسليماني ة حسيني مجاورت به زميني
را آن ساختماني كارگاه دفتر و زده زمين به را درمانگاه ساختماني عمليات كلنگ لين او
به مفتخر امنا هيأت اعضاي 1370 خرداد 20 تاريخ در /(7 شماره (نامة فرمودند توشيح
تأسيس زمان از شمارة8)/ (نامة گرديدند بزرگوارم پدر از جدا گانهاي احكام دريافت
را مÇوضوع بودند خير امر اين در كمك به مشتاق كه ري خي و نيكوكار افراد درمانگاه
كÇه مÇيداشÇتند مÇعروض انÇورشان مÇحضر به Hشخص يا و امنا هيأت اعضاي بهوسيلة
در ندارد/> مانع كند كمك بخواهد مفتخرانه و مشتاقانه <هركس ميفرمودند: درپاسخ
يÇافت صدور شرف رابطه اين در هاي بياني (1ê11 ة الحج ذي 28) 1370 20تير تاريخ
ضÇمن (1ê12 ة حجÇذي (بيستم 1371 تير ل او تاريخ در معظم س سÆم شمارة9)/ (نامة
دفÇتر و داده قÇرار د فقÇت مÇورد را كÇاركنان درمÇانگاه, سÇاختماني عÇمليات از بÇازديد

/(10 شمارة فرمودند(نامة توشيح را ساختماني
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12 درتÇاريخ زيربنا مربع متر 1378 مساحت به چهارطبقه در درمانگاه ساختمان
بزرگوارم پدر روز اين ودر گرديد بهرهبرداري آمادة (1ê13 صفر م سو) 1371 مرداد
را خود خوشنودي مرقومهاي طي و داده قرار د مجد بازديد مورد را درمانگاه ساختمان
(نÇامة داشÇتند ابراز نمودهاند, كمك درمانگاه اين رسيدن ثمر به در كه افرادي كلية از
در كÇه فÇرمودند ر قرÇم بÇود, عÇبا(ع) آل خÇامس سÇوگواري ايام چون و /(11 شمارة
د(ع)) محم آل صادق و ا كرم(ص) نبي ميالد 1ê13 ل االو ربيع 17) 1371 2êشهريور
ولي دهد/ ادامه را خود فعاليت و منتقل خود اصلي ساختمان به موقت محل از درمانگاه
ل االو ربÇيع 11) 1371 شÇهريور 18 مÆÇلمة ضÇايعة ر تحس و تأثر دنيا يك با فانه متأس
را بÇعدي اقÇدامÇات و تÇصميمات تÇمام كÇه آمÇد پÇيش بÇزرگوارم پÇدر رحلت (1ê13
محل به درمانگاه ر مقر روز در بزرگوار آن خواستة و دستور طبق ليكن و درهمريخت

نمود/ فعاليت به شروع و يافته انتقال اصلي
1ê13 رجب سÇيزدهم (شب 1371 مÇاه دي شÇانزدهم در درمÇانگاه افتتاح مراسم
بÇزرگوارم برادر حضور با (ع)) ابيطالب عليبن حضرت اميرمÆمنان سعادت با ميالد
بÇا مÇختلف اقشÇار و مÇعاريف از جÇمعي و اهللا) (سÇلمه تÇابنده علي حاج آقاي جناب
و پانسمان و تزريقات ماماÄي, و زنان دندانپزشكي, كودكان, قلب, داخلي, بخشهاي
پÇزشكي, چشÇم بÇخشهاي نزديك آيندة در انشا¾اهللا پذيرفت/ انجام وا كسيناسيون

بخشهاي كردهاند/ آغاز را خود فعاليت كنون تا بيني و حلق و گوش بخش بجز نيز مذكور بخشهاي (1
بهصورت درمانگاه هما كنون و شده افتتاح بهتدريج نيز ارتودنسي و ارتوپدي اندوسكوپي, سونوگرافي,

ميباشد/ بيمهها كلية قرارداد طرف همچنين است/ بهخدمت مشغول و داÄر شيفت دو

نمود/1 خواهد فعاليت به شروع نيز آزمايشگاه و راديولوژي بيني, و حلق و  گوش
رضاعليشاه آقاي حضرت درمانگاه س سÆم بزرگوارم پدر ر مطه روح از خاتمه در
تا بوده مÆيد و موفق له محو وظيفة اين در كه ميطلبم استمداد ريف) الش ه سر اهللا س قد)

گردم/ بزرگوار آن پرفتوح روح شادي و رضايت موجب























اسفÇار





دربارةسفر مه مقد

سيروا Öل Ôق شريفة آية جمله من شده وارد بسياري اقوال و اخبار و آيات سفر فواÄد در

است/ آفريده را موجودات خدا چگونه كه بنگريد و كنيد سير زمين در بگو /20 آية عنكبوت, سورة (1
گويد: سفر فواÄد دربارة حديث اين ذ كر از پس سوم) (دفتر مثنوي در مولوي بريد/ غنيمت تا كنيد سفر (2

شود خسرو كي ماه بيسفرها شÇود كيخسرو ماه سفرها  كز
مÇراد را يوسف يابيد سفر وز راد رزينÇف شود بيدق ازسفر

مشÇهور ربÇاعي يÇا و موا2 ن ÖغÇ ت Çي ك روا ساف بوي ن حديث يا 1 لق خ Öال أدب يفك وا ÔرÔظÖان ف االرض في

كه: (ع) علي اوليا سرور به منتسب
دÇÄواÇف ÔمسÇ خ االسفار في ف Öروساف Çلي× Ôالع لب ط في االوطان ن ع Öب غرَّ ت

بÇه منسوب ديوان شرح كتاب در /45 ص كريم, عبدالعزيز ترتيب و جمع اميرالمÆمنين, حضرت به منسوب ديوان (3
از شÇو <غÇريب است: آمده معنايش در و شرح رباعي اين (239 ص سنگي, (چاپ ميبدي تأليف امام(ع)
معيشت وجه كردن كسب و اندوه وابردن فاÄده: پنج سفرهاست در كه كن سفر و بزرگي جستن در وطنها

بزرگوار/ صحبت و فرهنگها و علم و
يÇافتهانÇد سÇفر در خÇويش دل دريÇافتهانÇد كÇام عشÇق رمÇوز كه جمعي
يÇافتهانÇد> نÇظر اربÇاب صÇحبت در معاش كسب و مي خر و ادب و علم

3 اجدÇم Ô¹ب ÖحÇ Ôص و Õآداب و ÕلمÇÇ ع و ¹عيشÇÇ م Ôساب تÇÇ Öوا ك ÇÇمٍّ ه Ôج ÔرفÇÇ ت

ديÇدن و انÇفس و آفÇاق <مسÇافرت مÇيفرمايند: سفر فايدة در نيز فقير امجد جد
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و آورد تجربه و تربيت و دانايي افزوني مÆمن, براي نامي مردان و مردمان و  كشورها

/114 ص صالح, پند (1

سازد/>1 فراهم را شناسي مردم و داني آداب و تفريح و آبادي و كسب وساÄل
تجربه به پس ميكند, انفس سير حق طالب فر, الظ Ô¹سيل و Ôرف السَّ موجب به آفاق سير در
سخن ميگذارد/ فرق اهلش و باطل از را آن و مييابد دست آن اهل و حقيقت آزمون و
و مÇيدهد امÇتياز گÇمان از را يقين ميفهمد/ را ايشان مكر و كيد و ميشنود را عيان مد

لم الع بوا Ôل Öط Ôا شريف حديث موجب به معرفت, راه طالبان سبب بدين ميگيرد/ آرام دلش

باشد/ چين در چه ا گر باشيد علم جستجوي به (2

سÇلوك و سير به ورود براي را صوري سلوك و سير حسنة سنت ديرباز از ين2 الص ب ولو

جان بر را سفر رنج مديد تهاي مد اهللا الي سالكان از بسياري و ميدانستند مفيد معنوي
گيرد/ آرام قلبشان و رسند خود مراد به تا ميخريدند

آن بÇراي شÇروطي ازيÇنرو نÇيست, مÇذكوره مÇفيدفوايÇد سÇفري و سير هر البته

ذ كر حقيقي سياح براي صفت و شرط دوازده (17 تا 15 صفحات سنگي, (چاپ السياح¹ بستان دركتاب (3
مذمت, امانت, سخاوت, خلق, حسن صدق, عفت, قناعت, صبر, توكل, خالص, نيت از: عبارتند كه شده
دوم انسÇان, سياحت ل او ميشود: تقسيم گونه سه به سياحت نيز (14 (ص كتاب همين در شباب/ و علم
سياحت و بلدان سير يعني سه, اين اجتماع در سفر كمال ميفرمايد و بلدان; سياحت سوم كتب, سياحت

است/ كتاب ج تفر و انسان

اينكه از است عبارت آنها مهمترين گردد/3 حاصل سياحت از مقصود تا برشمردهاند,
كسب و يقين و دانايي ازدياد و كمال و علم تحصيل براي خالص را خود نيت بايد اح سي
در و كند روزگار بزرگان و علما با معاشرت و صحبت كه باشد آن قصدش و گرداند ادب

باشد/ داشته بين عبرت ديدة مختلف اما كن و شهرها مشاهدة
شÇوي مÇردي طÇالب ل او بÇايد ميروي جا هر كه پيغمبر  گفت

بسياري مشايخ با و نمود سفر را زيادي ت مد بسطامي بايزيد عرفا مين متقد ميان از
شاه حضرت داد/ صادق(ع) حضرت هÔمام امام به ارادت دست عاقبت و كرد مالقات
يافعي عبداهللا شيخ حضور به تا فرمود انفس و آفاق سير طوالني تي مد نيز ولي اهللا نعمت
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ريناهلاهللاهمكهعمريرادرسياحتگذراندهاند,جنابمستعليشاه جملهمتأخ از رسيد/

هÔدي× راه تحقيق مقام در كه هستند اللهي نعمت سلسلة اقطاب از قمري) 12ë3 Ç 1193)
و خدمت درك اثنا اين در كرده, سپري انفس و آفاق سير در را سال 28 به قريب تي مد
سكÇونت شÇيراز در ايشان دستور به باالخره و كرده عليشاه مجذوب جناب مصاحبت
شور وقتي شد, ذ كر Âقب چنانكه نيز, (1337 Ç 128ê) ثاني نورعليشاه جناب  گزيدند/
به سال هفت حدود يافت, ت شد ايشان در حقيقت راه جستجوي و مذاهب در تحقيق
تÇا فÇرمود مÇجالست مذاهب و ق رف بابزرگان كرده, مسافرت اسالمي مختلف ممالك

زد/ عليشاه سلطان جناب خويش بزرگوار پدر دامان به دست باالخره
و مسافرت به فراوان اشتياق زهشان ممي اوصاف از نيز عليشاه رضا آقاي حضرت
هيچ بر سفر معنوي و صوري <فواÄد ميفرمودند: باره اين در و بود انفس و سيرآفاق
كÇمك نÇيز انÇفسي سير به گاه كه آفاقي مسافرت از هم نگارنده نيست; پوشيده  كس
نÇتايج و روحÇي فÇواÇÄد از دارم ميل سفري هر در و شاÄقم بدان و ميبرم ت لذ ميكند,

شمسي) 1348 (تهران, السياحه حداÄق كتاب ح مصح چاپ مقدمة در ايشان /4 ص پا@كستان, و افغانستان گردش (1
حÇقيقت و حق راه جوياي كه كسي براي آفاق عالم در سياحت و < گردش ميفرمايند: سفر فايدة در نيز
افراد و مختلفه طبقات با بالد سفر در زيرا است, پسنديده و مفيد بسيار باشد نفس كمال طلب در و بوده
بÇه عÇلمي تحقيقات بر اضافه و گرديده آنانآ گاه عقاÄد و روحيات و حاالت به و شده آشنا بشر متفاوتة
خÇدا جÇوياي كه كسي براي بلكه ميكند, جدا باطل از را حق و ميبرد پي هم مختلفه مذهبي روشهاي
مواتÇ السَّ لقÇ خ في انَّ كه: ميكند راهنماÄي صانع به را او خلقت عجايب و مختلفه موجودات مشاهدة باشد

لباب/> اال اولي ل ياتĤل هار الن و اللَّيل اختالف و واالرض

يÇا داخل از اعم خود عمر ت مد در ي متعدد مسافرتهاي لذا شوم/>1 بهرهمند معنوي
سÇير و نكرده ا كتفا آفاق سير و صوري گردش به نيز سفرها در نمودند/ كشور خارج
ة مÄا متبر كة قبور زيارت به نسبت هم ي خاص عالقة رو ازين داشتند, نظر مد نيز را انفس
ق رف و طوايف بزرگان با معاشرت و دانشمندان و علما با مالقات عظامو اولياي و اطهار
د قيÇم خÇارجÇي اسفار Hخصوص اسفار غالب در داشتند/ تاريخي ابنية و آثار مشاهدة و
براي همچنين و آن به تحديث و نعمت شكر اظهار جهت از هم يادداشتهايي بودند
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و تÇاريخي عÇمدة نكÇات درخÇصوص مهم مساÄل و وقايع ثبت و سفر خاطرات تذكر
مÇرقوم شÇده, مالقات شخص يا شده ديده محل مناسبت به ديني و علمي و جغرافيايي

مÇيان از است/ بÇوده مÇرسوم عÇرفا بÇزرگان و مسÇلمين ميان در نويسي نامه سياحت و سفرنامه سنت (1
در (متوفي اندلسي جبير ابن حلة ر يا هجري) 433 در (متوفي ناصرخسرو سفرنامة به ميتوان قديمي سفرنامههاي
را سفرنامه عربي زبان (در كرد اشاره هجري) 799 در (متوفي ابÇنبطوطه به مشهور حلة ر يا و هجري) 614
السÇياحه حÇداÇÄق و السÇياحه ريÇاض السياحه, بستان مشهور نامة سياحت سه نيز متأخرين ميان از گويند)/ "رحله"

است/ باره اين در كتب جامعترين از عليشاه مست آقاي حضرت تأليف

تكÇميل و تدوين سفر از مراجعت از پس نيز را يادداشتها اين از بسياري فرمايند/1

است/ شده معرفي كتابحاضر علمي> <آثار بخش در سفرنامهها اين (2

كÇه كساني Hخصوص گردد, عام فايدهاش تا آوردهاند2 در سفرنامه صورت به فرموده,
در مÇختصري اطÇالعات دارند, را ايشان مذكور شهرهاي و كشورها به مسافرت قصد
و مÇذهبي و عÇلمي مسÇاÄل بÇيشتر سفرنامههايشان در معظمله ه البت كنند/ پيدا باره آن

حسب بÇر سفرنامهها اقسام كه ميدهند توضيح عربي ممالك به سفر يادداشتهاي كتاب مقدمة در حضرتش (3
بÇيشتر موضوع همان به نموده مسافرت سياسي منظور به كه كسي Âمث و است متفاوت اشخاص منظور
بÇيشتر مÇيكند هÇموار خÇود بÇر را سÇفر رنÇج مذهبي و علمي تحقيقات براي كه كسي و ميدهد اهميت
آنان ه توج دارند نظر در زيادتر را جغرافيايي و تاريخي جنبة كه كساني و دارد دقت امور همان دراطراف

ميباشد/ معطوف بيشتر جغرافيايي وضعيت و تاريخي آثار مالحظة به

دادهاند/3 قرار تحقيق و ه توج مورد را جغرافيايي و تاريخي
يÇا مÇيفرمودند, مسافرت كه شهرهايي و كشورها جغرافيايي و تاريخي اوضاع از
مÇطلع نÇيز را همراهÇان و ميكردند مطالعه و تحقيق اينكه يا و داشتند كافي اطالع Âقب
يا مختصر اطالعات Hغالب و بودند عالقهمند باستاني آثار ديدن به سفرها در ميساختند/
آثار قبيل اين به هند مثل كشورهايي دول بياعتنايي از ولي داشتند, آنها از نيز جامعي

ميكردند/ تأسف اظهار و ميشدند خاطر افسرده
مخاطب عقايد در كنجكاوي اينكه ضمن ق رف بزرگان و ديني رجال با مالقات در
ه محاج جنبة اينكه بدون را خويش عقيدة و ميشدند دقيق بسيار جزÄيات در ميكردند,
شÇبههاي القÇاي جهت در مخاطب كه كالم مواقعي مگر ميكردند/ اظهار باشد, داشته
بانه دÆم Âكام حالت اين در كه بود, عرفان و ع تشي مذهب يا و اسالم عالية تعاليم دربارة
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ميگفتند/ پاسخ كافي ادلة با ولي
ساعت دو حدود از سحرها كه بود اين Hعموم مسافرت هنگام به ايشان ة يومي برنامة
نماز آنگاه بودند/ مشغول خداوند ذ كر به فقري مجلس انعقاد با بيدارو صبح اذان از قبل
خوانده مناجات و عرفا كتب ميفرمودند تفسير, و قراÄتقرآن از پس و خوانده را صبح
آنان حال به رسيدگي و دوستان و فقرا مالقات به را اوقات صبحانه صرف از پس شود/
اختصاص باستاني و ديني اما كن يا و دانشمندان و علما ديدن يا و اشخاص بازديد يا و
بخوانند نماز جماعت به و فقرا ميان در داشتند سعي نيز مغرب نماز هنگام به ميدادند/

نمايند/ برگزار را يادخدا مجلس و

داده غÇيرمسلمان كشورهاي عازم مسافرين به حضرتش كه اجتماعي و شرعي دستورات از نمونهاي (1
به تا607) 604 صفحات 1350(@كتابحاضر, شهريور 13 خة مور نامة در ميورزيدند آنتأ كيد رعايت بر و

است/ مندرج نگارنده

و داشتند1 كامل ه توج ديني نكتة چند به خارجي كشورهاي به سفر در بزرگوار آن
آنها ذبيحة خوردن كه بود ذبيحه مسألة ل او مينمودند/ رعايت ات يÄجز در دقت حد در

مÇجوس ذبÇيحة حليت عدم و نصاري× و يهود مطلق ذبيحة حليت به قاÄل بعضي شيعه علماي ميان در (2
است/ حليت عدم شيعه علماي بين اتفاق به قريب مشهور قول ولي شدهاند,

مÇملكت <در مÇيفرمودند: و نيست/2 مجاز شيعه نزد مشهور قول طبق مسلمين براي
كه باشد آن احتمال آنكه يا باشند داشته ا كثريت آنجا در مسلمين كه محلي يا اسالمي
در ولي است حÇالل آن خÇوردن بÇاشيم, نداشته قطع آنكه ولو است, مسلم كننده ذبح
خوردن نميشود, اسالمي دستورات رعايت استو غيرمسلم نظر تحت بدانيم كه محلي

/9 و 8 صفحات ژنو, به گناباد از (3

به رفتن و آنها با معاشرت ه البت دارد/>3 را ميته حكم آن گوشت بلكه نيست جايز آن
ترويج جهت از همچنين و شده ساخته خدا عبادت براي چون را ايشان سة مقد اما كن

پÇاي هÇيچگاه ÂثÇم و مÇيفرمودند را مشركين نجاست كامل رعايت هند به متعدد سفرهاي در ايشان (4
در حتي و برده تشريف ديني محافل ساير و كليساها به اروپا در ولي نميشدند, وارد آنها معابد در برهنه
Ñ

مورد علما قين محق نزد آنها نجاست زيرا ميدانستند/4 روا توحيدي اديان حاد ات ة روحي
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نÇماز ركÇعت دو شمسي 1358 سال مسافرت در پاريس مارت مونت عظيم مثل كليساي كليساها بعضي
خواندند/ نيز مستحب

فتوي فقهي مساÄل در اينكه با فقير امجاد اجداد و ما سلسلة بزرگان ولي است, اشكال
كه فرمودهاند تصريح و هستند قاÄل كتاب اهل ذاتي طهارت به مورد اين در نميدادند,
نÇجس بع التÇب كÇه مسكر و خوك گوشت خوردن با مگر نيستند, نجس Hذات كتاب اهل

Õل ح تاب الك وتوا Ôا ذين ال Ôطعام و شريفة آية ذيل در عاد¸ الس بيان تفسير در شهيد عليشاه سلطان آقاي حضرت (1
آقÇاي حÇضرت همچنين كردهاند/ كتاب اهل ذاتي طهارت اثبات (5 آية ماÄده, (سورة ÖمÔهل Õل ح كÔم Ôطعام و لكÔم
در نÇيز والد حÇضرت فرمودهاند/ اظهار را نظر اين خويش گانة نه عمومي دستورات در ثاني نورعليشاه

فرمودهاند/ اثبات و طرح را مسأله اين Hمشروح (107 الي 105 ص چهارم, (چاپ شبهات رفع رسالة
كني/ پيدا آن بهناپا كي يقين كه وقتي تا است چيزيپا ك هر (2

<چÇون كÇه كرد استنباط ميتوان ر/2 ذق نَّه ا مل Öع ت تي ح Õر طاه ¾شي لÔك قاعدة بنابر و ميشوند1
طهارت در كه شكي كنيم, پيدا آنان نجاست به يقين تا نيستند مشركين جز¾ كتاب اهل

/107 ص شبهات, رفع رسالة (3

ميشود/>3 آنان طهارت به حكم و ميرود بين از قاعده اين استناد به ميشود, پيدا آنها
اشكÇالي يÇا سÆÇال ا گر و فرموده مالقات محترمانه بسيار مسيحيت بزرگان با ازينرو
وحدت به دعوت را كتاب اهل نموده مطرح بنمايد, آميز اعتراض آنكه بدون داشتند

ميكردند/  كلمه
غÇيرمسلمان كشÇورهاي در ه رعيÇش اعÇمال مÇراقÇبت و اسالم به كامل تظاهر دوم
اسالم مبين دين به نسبت ي خاص ب تعص ايشان كه ميشد تفهيم آنان براي كه بهنحوي
كÇه كسÇاني بÇه نيز غربيها حتي كه ميفرمودند خود و ميكنند مباهات آن به و دارند
در حÇتي هسÇتند/ اطÇمينانشان مÇورد و مÇيگذارنÇد احÇترام بيشتر دارند ديني ب تعص
كه كساني آمد و رفت محل Áاحتما كه اما كني و هتلها در هيچگاه اسالمي  كشورهاي

نميفرمودند/ اقامت بود, اسالمي شعاÄر و دين ظواهر خالف رفتارشان
و تاسوعا عزاداري مراسم برگزاري مثل جشن و سوگواري ديني ايام رعايت سوم
فطر/ عيد مثل ديني اعياد انعقاد يا و علي(ع) حضرت شهادت ايام يا حسيني عاشوراي
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نيز داشتند, اقامت آن در كه كشوري در سا كن و آشنا مسلمين از اوقات قبيل اين در
ميفرمودند/ مجالس در شركت به دعوت

از يكي به انتساببسياربعيدي كه اما كني ي حت اسالمي سة مقد اما كن چهارمزيارت
س قدÇم و مÇحترم بÇزرگواران آن بÇه انÇتساب Çرف ص بÇه را آنÇها داشت, دين بزرگان

ميخواندند/
ايشÇان ديÇني/ مدارس ديدن و سني و شيعه از اعم مسلمان علماي با مالقات پنجم
علوم در تحصيالتم و هستم روحانيت لباس داراي من <چون ميفرمودند: باره دراين
مدارس ديدن به و مذهبي علماي Hمخصوص دانشمندان مالقات به همواره بوده, ديني

/103 ص وپا كستان, افغانستان گردش (1

ميباشم>1 و بوده عالقهمند ديني
در را مÇعظمله رفÇتار نÇحوة و احÇوال از نÇمونهاي ايÇنكه بÇÇراي فÇÇصل ايÇÇن در
جÇنبة از كÇه را ايشان مهم سفر چهار داشتم نظر در ابتدا باشم, آورده مسافرتهايشان
خÇودشان كه سفرنامهاي چهار اساس بر است, سلوك اربعة اسفار با مطابق استحساني
آمÇده سÇفرنامه چÇهار ايÇن در آنÇچه زيÇرا دهÇم, شرح بودند, فرموده چاپ و تأليف

/3 و 2 صفحات همان, (2

اصÇلي نÇمونة درحÇقيقت و كلي مباني و اصول فرمودهاند,2 بزرگوار آن كه همانطور
آنها در مندرج واقع در و آنها بر فرع ميتوان را ديگر سفرهاي لذا و است اسفارشان
Áاصو يافتمو دست هند به دوم سفر مورد در ايشان يادداشتهاي به چون ولي دانست,
به بزرگوار آن دوم سفر از ذ كري بودم, واقف داشتند آنجا به مسافرت به كه عالقهاي به

شود/ كامل تا آوردم ل او سفر چهار ادامة در نيز هند



عتباتعالياتوممالكعربي به سفر

ساير و عاليات عتبات زيارت براي نمودند ايران خارج به كه سفري لين او ايشان

كردهاند/ ذ كر شمسي) 1353 (تهران, ممالكعربي به يادداشتهايسفر كتاب در را سفر اين شرح ايشان (1

قمري 13ìëم محر 2êسفردرروز اين بود/1 عربي كشورهايمهم اما كنمتبر كة قبورو
و مه مكر ة جد كه همراهان, فاق ات به حضرتش و شد آغاز خورشيدي) 132ê دي (نهم
زيÇارت عÇزم بÇه همدان طريق از اتوبوس با بودند, ايشان جزو نيز محترمهشان والدة

كردند/ حركت عاليات عتبات

حق اهل

بÇا عقايدشان دربارة و كردند مالقات حق اهل بزرگان با در كرمانشاه راه ميان در

آنÇها ين محقق بعض از كه طوري <به ميفرمايند: آنان غالت و حقيقي حق اهل ميان امتياز در له معظم (2
را خود آنها و ميباشند غالت از غير كلي طور به حق اهل كردهاند, بيان هم دانشمندان بعض و شده شنيده
آداب در ميدانند, مشي¹اهللا و الوهيت كامل مظهر را وعلي(ع) دانستهاند عرفان و ف تصو سالسل از يكي
و قاÄلند/ حقيقت و معرفت و طريقت و شريعت مرحلة چهار سالكي هر براي و دارند, مراقبت هم شرع
Ñ

فرمودند/2 مذا كره ايشان
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و مات محر و واجبات آنها و نمايد ر مطه شرع احكام و وظاÄف مراقبت العمر مادام سالك بايد كه معتقدند
آنها به بعضي اينكه ميگويند و دادهاند/ باب اين در دستورا كيد آنها بزرگان و هستند مراقب را احكام ساير
و اصول از را شرعيه تكاليف همة رعايت بلكه نيست صحيح ميدهند, روزه ترك و نخواندن نماز نسبت
عشÇري اثني شيعة جز¾ را خود سلسلة و ميدانند الزم آنها غير و منهي و واجب و حرام و حالل فروع,

(/12 ص ممالكعربي, به ميگويند/>(يادداشتهايسفر

كه هنگامي شدندوتا كاظمين حرم به ف آنجامشر در شدندو عازم كاظمين سپس و
شÇريف حÇرم آن در مÇرتب را عشÇا و مغرب و صبح نماز داشتند, اقامت شهر آن در
نصيرطوسي خواجه و مفيد شيخ قبور به فاتحه خواندن براي جا همان در ميخواندند/

كردند/ حركت بغداد طرف به همراهان از برخي با م محر 29 در و رفتند نيز

گيالني عبدالقادر شيخ

از يكÇي كÇه "جÇيل" از را او بÇعضي هجري/ 561 سال در بغداد در متوفي و 471 سال در متولد گيالن (1
دانستهاند/ است بغداد اطراف قراي

سÇلسلة و است مÇتصوفه بÇزرگان از كÇه گيالني1 عبدالقادر شيخ مقبرة به بغداد در
از حÇضرتش آنÇجا در خÇوانÇدند/ نÇماز ركعت دو و رفتند ميشود منتهي او به قادريه

/22 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (2

نيز وي كه نمودند,2 سÆاالتي او اجازة مشايخ و شيخ سند سلسلة به راجع مقبره  كليددار
مÇنتهي پيغمبر به او از و وجهه) اهللا م كر ) علي موالنا به شيخ اجازة <سلسلة داد: پاسخ
گفت: او نيستند?> اجازه سلسلة در خلفا ساير <آيا فرمودند: حضرتش سپس ميشود/>
<ايÇن فرمودند: ايشان ميشود/> منتهي (ع) علي موالنا به مشايخ ساير و شيخ <سلسلة
و نص ديني امور ي تصد در كه است اين بر ع تشي اساس زيرا است, شيخ ع تشي دليل خود
منصوص پيغمبر جانب از هم علي و نيست ممكن سابق اجازة بدون و است الزم اجازه
خلفا نام طريقت و روحانيت درسلسلة كه داريد اقرار هم خود شما و است وصايت به
معني و ميرسد پيغمبر به او از و وجهه) اهللا م كر ) علي موالنا به سالسل همة و نيست

نيست>/ اين جز هم ع تشي
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بÇزرگترين از كÇه كليني شيخ مزار به سپس و اربعه وكالي مزار به ابتدا نيز آنجا از
بغداد قبرستان به آن از پس خواندند/ نماز محل هر در و رفتند است شيعه م متقد علماي
و موسي حضرت جانشين النون بن يوشع حضرت مزار به است كرخ محلة در كه  كهنه
نيز كاظم(ع) حضرت زمان درك و بود صادق حضرت خواص از كه بهلول قبر آنگاه

رفتند/ بود,  كرده
بÇا زيادي محاورات و مباحثات بزرگوار <آن ميفرمايند: بهلول دربارة حضرتش
آزار و اذيت مورد اينكه براي ولي كرد, ثابت را خود ع تشي و نموده هارون و ابوحنيفه
بگÇويد, را ه حق مطالب بتواند حال عين در و يابد خالصي زمانه شرور از و نشود واقع

/24 ص همان, (1

زد>/1 ديوانگي به را خود

سقطي سري شيخ

يك در دو هر كه بغدادي جنيد او جانشين و سقطي سري جناب زيارت به آنگاه
و بÇوده كرخÇي معروف جانشين و عرفا بزرگان از سقطي سري رفتند/ مدفونند, مكان
(عÇليهما Çقي الن عÇلي امÇام و Çقي الت علي محمدبن بزرگوار امام دو حضور فيض درك

گرديد/ مفتخر بزرگوار دو آن از ارشاد اجازة دريافت به و نموده الم) الس
عسكÇري و هادي حضرت زمان درك و سقطي سري شيخ خواهرزادة جنيد شيخ
Çايفه الط شÇيخ بÇه عÇرفا نزد ازاينرو و داشته نيز قاÄم حضرت طرف از اجازه و نموده
سÇلسلة سÇر كه شدند ف مشر كرخي معروف المشايخ شيخ مزار به آنگاه است/ مشهور
شهادت از قبل و داشته ارشاد اجازة رضا حضرت طرف از و است ه صوفي سالسل ا كثر
بÇغداد مÇردم ه وجÇت مورد او مزار گرديد/ مدفون بغداد در و رفت دنيا از رضا حضرت
او مزار به و ميروند زيارت به مردم و دارد وجود آن درجنب كوچكي مسجد و است
كهبا بود اين شد, بحضرتش تعج كهباعثحيرتو نكتهاي اينجا در ميجويند/ تبر ك
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شيعه و بود معروف تسنن به آنجا در بوده, رضا(ع) حضرت دربان معروف شيخ آنكه
مÇعروف شيخ زيارت به حضرتش ميشنيدند كه كساني بلكه و نميروند او زيارت به

/26 همان,ص (1

ميكردند/1 ب تعج رفتهاند,
مزار زيارت به برگشتهو به كاظمين عصر كردهو مراجعت بغداد به زيارت از پس و
مÆÇلف رضÇي سÇيد رفÇتند/ رضÇي يدÇس و مÇرتضي سيد شيعه جليل ث محد و فقيه دو

بود/ معنوي كمال اهل و ر متبح نيز معنوي علوم در صوري علوم بر عالوه نهجالبالغه

علي امام عسكريين حرم به و كردند حركت ا¾ سامر طرف به صفر سوم روز صبح
و ر مطه حرم آن زيارت از و شدند ف مشر الم) الس (عليهما عسكري حسن امام و النقي
دو آن غÇربت ولي بÇردند, ت لذ بسÇيار س قدÇم مكان آن روحانيت و ساختمان وضع
تأثر باعث بودند, س مقد مقام بدان بيعالقه سنتو اهل Hهمغالب آنان ام خد كه بزرگوار

/30 ص همان, (2

موضوع بدين عراق دولت كه بود مناسب چقدر كه فرمودند باره اين ودر شد/2 ايشان
تÇعيين خÇدمت بÇراي را شÇيعه از جÇمعي و مÇيداد تÇغيير را آنجا ام خد و نموده ه توج

/31 ص همان, (3

مينمود/3
آن كه چاهي و (عج) قاÄم حضرت مقام زيارت به س مقد مكان آن زيارت از پس
نماز و نموده زيارت و رفتند شدهاند, مخفي انظار از و فرموده غيبت آنجا در حضرت
افسÇوس روزگÇار ابÇناي ظÇلم و يÇقين راه پÇيشوايÇان و دين ة مÄا غربت بر و خواندند
امÇام بزرگتر برادر النقي علي دبن محم امامزاده زيارت قصد به بعد روز صبح خوردند/
رخت دنÇيا از خÇود بÇزرگوار پÇدر زمان در جناب آن كردند/ حركت عسكري حسن
سامره موزة روز همان در كرد/ چا ك گريبان عسكري حسن امام او وفات در و بربست

كردند/ ديدن نيز را متوكل منار و
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شهرستاني اهللا آيت حضرت

فÇضالي و عÇلما از شهرستاني ين دهب¹الد سي آقاي جناب مالقات به نيز روز يك

است/ آمده (37 الي 35 (صفحات ممالكعربي به يادداشتهايسفر كتاب در بهتفصيل مالقات اين شرح (1

Âقب والد حضرت رفتند/1 الم) الس (عليهما جوادين آستانة كتابخانة محل در شيعه بزرگ
حضرتش مالقات اين در بودند/ كرده مالقات را ايشان تهران در شمسي 1317 سال در
از شÇهرستاني آقاي مرحوم و كردند اهدا كتابخانه آن به را خويش تأليفات از جلد دو
ايشان و كردند سÆال كتابخانه در بودن براي بزرگوارشان اجداد والدو حضرت تأليفات
حرمت در كه بردند نام آن موضوع و ذوالفقار كتاب از جمله از و كردند ذ كر را آنها نيز
گمان چون كردند, ب تعج مسأله اين از شهرستاني آقاي مرحوم است/ تريا ك  كشيدن
ممدوح بلكه و مجاز تريا ك كشيدن ديگر سالسل بعضي مانند ما سلسلة در كه ميكردند
خراسان و در گناباد تريا ك شيوع علت كه ميكردم گمان كنون تا <من گفتند: و است/
مطلب ادامة در والد حضرت شد/>و رفع من اشتباه ا كنون و است ايشان دستور و اجازه
است/ مات محر جز¾ ممنوعو كلي طور به تريا ك استعمال ما سلسلة در كه دادند توضيح
بÇه راجÇع چÇون كه كردند خواهش و شد شهرستاني آقاي تحسين موجب ايشان بيان
بÇراي را ذوالفÇقار كÇتاب مÇينويسند, رساله تريا ك اجتماعي و اخالقي مفاسد و مضار
جÇناب و نÇموده تÇوديع حÇضرتش ديگÇر, مÇÇذا كÇرات از پس و بÇÇفرستند/ ايشÇÇان
بÇه شÇبها هسÇتند, ف رÇمش كÇاظمين در ايشÇان كه موقعي تا كه فرمودند ين دهب¹الد سي

بروند/ ايشان مالقات
Çر Öشب مÇزار زيÇارت و ابÇوحنيفه مÇقبرة ديدن و اسي عب قصر موزة به سفر ادامة در

اوايÇل در كÇه طÇريقت م تقدÇم بزرگان و زهاد از "حافي" به معروف و ابونصر به مكني حارث شربن ب (2
اهللا الي سÇلوك در و نÇموده تÇوبه حضرتكاظم(ع) خدمت بعدها ولي ميگذراند, زندگي بطالت به حال
از و افتاد كاظم(ع) حضرت قدوم به پابرهنه چون شر ب و است پابرهنه معناي به لغت در حافي واردشد/
جلد االعيان, خلكان(وفيات ابن قول به بنا تولدش شد/ معروف نام اين به بود, برهنه پاي هميشه بعد آنبه
Ñ

رفتند/ شبلي3 ابوبكر شيخ و حافي2
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Ø

است/ هجري 226 سال در وي وفات و 150 سال در (274 Ç 5 صفحات ل, او
قمري/ 334 سال به متوفي بغدادي, جنيد الطايفه شيخ مريد چهارم, قرن عرفاي بزرگان از (3

 كربال
زيارت كردند/ حركت طرف كربال به از كاظمين دي) صفر(22 هشتم روز صبح و
كه ميشد, عاشورا خونين فاجعة يادآور و بود انگيز حزن بسيار ايشان براي شهر اين
و شهر كثيف وضع حال عين در بودند/ خدا راه سالكان براي بزرگي سرمشق فداÄيانش
ميفرمودند: و بود شده ايشان افسردگي باعث ر مطه حرم در نظافت رعايت عدم حتي
و ديني دستورات و بنمايد تام ه توج موضوع بدين نسبت عراق دولت كه بجاست خيلي

شوند/ آ گاه خود وظايف به بهتدريج تا كند گوشزد مردم به را بهداشتي
و عÇظمت و روحÇانيت شدند, ف مشر هدا¾ دالش سي حضرت ر مطه حرم به وقتي و
گوÄيا كه نمود ايشان در تأثيري آنچنان بود, نمايان منيع بارگاه آن از كه شهادت آثار
است/ گرفته آغوش در را پا كي ابدان كه ميبالد خود بر س مقد عمارت آن ديوار درو
غÇيره و قÇتلگاه گÇودي و شÇهدا و حسين(ع) حضرت ر مطه مرقد زيارت از پس
بر را شهادت فدا كار, سرباز اين شدند/ ف مشر عباس الفضل ابي حضرت حرم بهزيارت
حضرتش در شوقي و شور بروز باعث مسأله اين تذكر داد/ ترجيح دنيويه ة فاني ات لذ

بود/ شده

قمي اهللا آيت حضرت
حسين آقا حاج اهللا آيت حضرت مالقات به قبلي وقت تعيين با هم بعد روز صبح

گفت/ وداع را دارفاني بغداد در (1325 بهمن 17)1366 ل االو ربيع 14 در ايشان (1

داشتند كسالت اهللا آيت حضرت موقع آن در رفتند/1 شيعه تقليد بزرگ مراجع از قمي
نيز عليشاه صالح آقاي حضرت از و نمودند مهرباني و محبت نهايت والد جناب با ولي

بÇهحدود راجÇع را فÇتوايحÇضرتوالدشÇان ايشÇانحاجآقاحسن آقÇازادة از اينمالقاتحضرتش در (2
Ñ

رساندند/2 سالم و كردند احوالپرسي
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Ø

بÇاب از ايشÇان كÇه دادنÇد جÇواب مشاراليه پرسيدند/ شده, ذ كر اتمام و قصر بين تخيير كه حسيني حاÄر
روز ده تÇوقف قصد كه كسي و نيست تخيير صحن خارج در و ميدانند حاÄر را حرم داخل فقط احتياط

بخواند/ قصر بايد ننموده

عÇلي(ع) المÇوالي مÇولي حÇضرت مدفن اشرف نجف طرف به نيز سفر ادامة در
مÇرموزي تأثÇير و عÇجيب روحÇانيت داراي مولي حضرت ر مطه حرم كردند/ حركت

/47 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

كه رفتند الم الس وادي به نجف در و ميكند/1 مجذوب و منقلب را صاحبدلي هر كه است
هيچ كه شده گفته جمله از و رسيده بسياري اخبار آن فضيلت در و است نجف قبرستان
ميبرد/ الم الس وادي به را او روح خداوند آنكه مگر نميميرد دنيا جاي هيچ در مÆمني
حÇضرت مÇقام حلÇم در و رفÇته پÇيامبر صÇالح و هÇود قبر زيارت به الم الس وادي در
زيارت را اد(ع) سج حضرت مقام سپس خواندند/ زيارت نماز ركعت دو صاحباالمر
قبور است مستحب كه بود اين كرد را ايشان ه توج جلب آنجا در كه ي مهم نكتة  كردند/
و قÇبور روي نكÇردن مسÇطح هÇمچنين و نكÇنند بÇلند زمين از بيشتر انگشت چهار را
سه اين داراي قبور تمام الم الس وادي در ولي است, مكروه آنها كردن سفيد و  گچكاري
مÇركز چÇون آنÇجا كÇه بÇود سÇاخته ر مكد را ايشان امر اين و بود آنها از يكي يا وضع

شود/ كامل مراقبت امور قبيل اين در كه است اين عموم انتظار است, روحانيت
تعطيل روز كه جمعه روز كه بود اين رسيد خاطرشان به همانجا در كه ديگري نكتة
و كربال در كنند, كار و كسب ترك و مشغول عبادت به بايد همه و است عيداسالمي و
عÇلما حضرات كه است اين حق ميفرمودند: حضرتش و نبود معمول رسم اين نجف

/ 50 ص همان, (2

بنمايند/2 كامل مراقبت جمعه تعطيل در مردم كه بدهند ا كيد دستور موضوع درين

 كوفه

صحابة اجلة از زيادي بزرگان مولد كوفه كردند/ حركت قصد كوفه به بعد روز صبح
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فقها و مهران بن صفوان و ثمالي ابوحمزة و اشتر مالك مثل الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا
سة مقد مساجد از بوده علي(ع) خواندن نماز محل كوفه مسجد و است بوده آنان غير و
مسÇجد و مسجدالحرام مانند شيعه عقيدة به آنجا در مسافر و ميشود محسوب اسالمي
به كوفه در ايشان بخواند/ تمام آنكه يا قصر را نماز كه است ر مخي حسيني حاÄر و مدينه

شÇاهد كÇميل دعÇاي و حÇقيقت حÇديث و بÇود حضرتعلي(ع) سر اصحاب از نخعي زياد بن كميل (1
آن است/ مشÇهور " كÇميليه" بÇه كÇه شده منتهي او به نيز فقر سالسل از يكي اوست/ عرفاني عالية مراتب

رسيد/ شهادت به ثقفي يوسف بن اج حج دستور به علي دوستي جرم به هجري 83 سال در جناب

از كه قيس بن احنف و هجري رشيد و نخعي1 زياد بن كميل قبر و انه حن مسجد زيارت
مسÇجد به سپس رفتند/ ميباشند, مدفون كميل جوار در و علي حضرت نزديك ياران
به آنجا از و آوردند/ جا به را آنها مخصوص اعمال و رفته كوفه مسجد به Gبعد و سهله

شدند/ ف مشر بود, انگيز حزن و آور تأثر بسيار برايشان كه (ع) علي خانة زيارت

حله

فÇقهاي رفتند/ كلدانيان پايتخت بابل خرابههاي و حله شهر ديدن به نيز شنبه روز
سال در (متوفي لي ح مه عال و هجري) ì7ì سال در (متوفي لي ح ق محق مثل شيعه بزرگ
نيز فه متصو و عرفا از اخير فرد كه (8ê1 سال در (متوفي لي ح فهد ابن و هجري) 72ì
براي و آمده نجف طرف به بازگشت در روز آن عصر نمودهاند/ ظهور محل اين از بوده
اجازه ميخواند, نماز ايشان كنار كه فاضلي شخص حرم در شدند/ ف مشر حرم به نماز
چÇيست, نÇميزنيد را شÇارب ايÇنكه <عÇلت پÇرسيد: آنگاه كند/ سÆاالتي كه خواست
بÇهتفصيل حÇضرتش است/> رسÇيده شÇارب زدن فÇضيلت در اخباري كه درصورتي

/68 الي 63 صفحات ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (2

ميشود:2 نقل اينك كه برآمدند پاسخ درمقام
علما و است نبوي Hضعيفوغالب رسيده باب اين در كه اخباري Áاو> فرمود: ايشان
سيرة و عمل به اخبار <ضعف گفت: وي كردهاند/> قبول سنن ادلة در تسامح باب از هم
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<آن فÇرمود: مÇيشود/> اعÇلي صÇحيح خÇبر مانند بلكه و ميشود منجبر علما جمهور
را جÇمهور عÇمل دليÇل ايÇنكه يا باشد ديگري دليل بر مبتني سيره كه است درموقعي
ادلة در بابتسامح از فقط اخبارو همين نيز جمهور دليل كه باشد ن متيق ا گر ولي ندانيم,
به بخواهيم ا گر اخبار صحت برفرض ضعفنيستو جبرانكنندة چندان ميباشد, سنن
يك هيچ كه صورتي در , مستحب نه دانيم واجب را آن بايد كنيم عمل آنها بيشتر ظاهر
ميشود معلوم كه قاÄلند آن استحباب به فقط و نشده زدن وجوب به قاÄل شيعه علماي از
آن ترك به د تقي بدون ا گر مستحب عمل ترك و است سنن ادلة در تسامح نظر همان به
بدعت كند آن ترك استحباب بر اعتراض باب از كه باشد د مقي ا گر بلي است/ جاÄز باشد
اجÇتماعي آداب امور قبيل اين عالوه به و ميشود/ تشريع موجب زيرا است, حرام و
فرمودهاند: باب اين در حقير اعالي جد مرحوم و ننموده تأ كيدي چندان شارع و است
شيرازة است نزديك كه موقع اين در است خوب بهاضافه نبستهاند"/ مويي به را "ديني
اخÇتالفات اين گيرد, فرا را عالم شرك و كفر و شود پاشيده هم از خداپرستي و ديانت
با و گذارده كنار است اسالمي جامعة براي معنوي و صوري زيانهاي داراي كه را جزÄي
خدا منكر كه را كساني جواب و شويم متفق نصاري يهودو با بلكه شويم, متحد يكديگر

بدهيم/> ميباشند
جÇزÄي <ايÇن فÇرمود: مÇيكند/> اختالف ايجاد خود شما نزدن <همين گفت: وي
و داده قرار مهم را اينها كه شما ولي نيست, مهم است اجتماعي آداب در كه اختالفات
اخÇتالف وگÇرنه مÇيكنيد, اخÇتالف ايÇجاد مÇيدهيد قÇرار گÇروهي لعن و طعن سبب
كه است آن غير و لباس پوشيدن و شكل در اشخاص اختالف مانند نزدن و شاربزدن
شارب Hغالب الم) الس (عليهم ه مÄا است مستفاد اخبار بعض از آنچه بهاضافه نيست/ مهم
¹بلÇ س <وفÇور گÇفت: </¹لب الس Ôرواف الم الس عليه كان است: البحرين مجمع در چنانكه داشتند,
كÇه مÇينويسد كتاب همان <در فرمود: گذاشتن/> شارب نه است بودن پرمو آن معني
Çم/ الف لي ع Ôسيل ي ذي ال Ôعر الش Ôارب الش مÇينويسد: شارب لغت در و است شارب همان سبيل
آن لب موي يعني Gرواف مه ف لي ع Ôسيل ي ذي ال ه ÔرÖع ش كان كه است اين ¹ل ب الس Ôرواف كان معني پس
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ميكند/> بودن بلند بر داللت آن ظاهر كه بود زياد حضرت
در Çالم) الس (عÇليه هدا¾ الش د سي حضرت دربارة است ديگري <خبر فرمود: نيز و
تقطير و قطره عالوه به است/ صريح شارب كلمة كه به, شوار Öن م طÔر Öق ي Ôم الدَّ قتلگاه:  گودي
قÇطره قطره خون نميداشت شارب ا گر زيرا داشتند, شارب حضرت آن كه ميرساند
زمÇان در كÇه مÆمن, د محم بن رضا د محم تأليف الخلود, جنات كتاب در و نميريخت/
و مÇيداشت دوست را خÇوشبو روغن اقسام پيغمبر كه: مينويسد شده تأليف صفويه
شارب و ابرو آن از بعد و ميماليد را سر ل او و بنفشه روغن Hخصوص ميكرد, استعمال
فرمود: كه شده روايت (ع) صادق حضرت از الطيâب>, <فضل باب در @كافينيز, در و را/
در خÇوش بÇوي يÇعني , ينالنَّبي اخالق Öن م ب ار الش ي ف Ôيبالط عليه): اهللا (صلوات اميرالمÆمنين قال

است>/ پيمبران اخالق از شارب
اين آن معني كه ارب الش ك ارب الش مع Ôب ار الش حديث ميگوييددربارة چه <پس  گفت:
فرمود: باشد/> كرده خمر شرب كه است اين مثل بياشامد آب شارب با كه هر كه است
فرموديد, شما كه نيست اين آن معني Hثاني ميدانند, مجعول بعضي را حديث اين Á او>
اين مثل بياشامد آب و باشد همنشين الخمر شارب با كه هر كه است اين آن معني بلكه
خمر شرب كه موقعي در الخمر شارب با همنشيني يعني باشد, كرده خمر شرب كه است
ميباشد/> گرفتن تقدير به محتاج و است ظاهر خالف <اين گفت: است/> حرام ميكند
مÇراد خمر سوم شارب در كه طور همان و است ظاهر خالف شما معني <بلكه فرمود:
ل او از مÇراد چÇنانكه بÇاشد, مراد معني همين نيز دوم شارب در كه دارد مانع چه است

ميباشد>/ نيز ه بديعي نات محس از يكي خود اين و ميباشد الما¾ شارب
(ص) رسÇول حÇضرت خÇدمت فÇرس اهالي از نفر چند كه است <خبري  گفت:
را عÇلت حÇضرت بÇودند/ تراشÇيده را ريشها و نموده بلند را شاربها آنها و رسيدند
را شÇارب و ميتراشÇند را ريش كه است معمول ما مملكت "در كردند: عرض پرسيد/
ايÇن و ميكنيم", برعكس و نيستيم طور اين كه "ما فرمود: (ص) حضرت ميگذارند/"

ميرساند>/ را وجوب به قريب استحباب ريش, گذاشتن خوبي داللت بر اضافه خبر
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صÇحت فÇرض بر Hثاني و است ضعيفه اخبار همان جز¾ نيز خبر اين Áاو> فرمود:
Hثالث و نمايد مذهبي حكم بيان آنكه نه بفرمايد عرب بين معمول به اشاره است ممكن
اسÇتحباب, بÇه استتÇا نÇزديكتر وجÇوب به حديث اين ظاهر فرموديد كه طور همان
تواريخ از كه طوري آن بهاضافه ميكنند/ استحباب به حكم Hتمام فتاوي كه درصورتي
شÇارب ÂÇاص شيعه و بوده سنت اهل مخصوص شارب زدن رسم Hسابق ميشود معلوم
بÇراي كÇه را شÇامي مÇنير ابÇن رية تÇ ت قÇصيدة درمÇجالسالمÆÇمنين چÇÇنانكه نÇÇميزدند/
مÇطالبه را تÇتر خÇود غالم و فرستاده شيعه مرجع االشراف نقيب موسوي ضا سيدابوالر

است, مختلف هم آن ابيات شمارة حتي شده ذ كر تذكرهها و ديوانها در مختلفه عبارات با قصيده اين (1
سيدمرتضي نام به را قصيده اين منير ابن كه ميدارند اظهار بعضي و شده ذ كر استشهاد براي بيت چند اين
سيد حيات زمان در بلكه نبوده, سيد حيات زمان مقارن او زمان كه صورتي در كرده انشا¾ رضي سيد برادر

/(66 ص حاشية ممالكعربي, به است(يادداشتهايسفر سروده او نام به و بوده االشراف نقيب ضا ابوالر

است:1 اين آن ل او كه قصيده آن در زيرا است, دليل نموده
Çتر ت مÇحبوبي و لوكي ÖمÇ م يÇ ل ا يÇرد ÖمÇÇ ل Öن ا الغÇرر Çيامين الم ابÇن Çرتضي× Ôالم ريف الش ن ا

Çمر Ôع أطÇ Öخ ا مÇا ÔولÇق ا و Çتدي× Öأق تيم بشيخ و ر دÇ ك فÇÇيهم مÇÇا ÔولÇÇق ا و ¹َّيÇÇ م Ôا نÇÇ ولي ال

حر السَّ الي سا¾ الم ن م هيد الشَّ ثمان Ôع Ôكيت ب و جر ه Öد قÇÇ ل بيÇÇ الن ن ا ¹قالÇÇÇم ن رنك اÇÇÇÇ ل و

الكÇبر احÇدي عÇقوقها المÆÇمنين ام واقÇول مÇبتكر شÇعر بكÇل الزبÇير و طÇلح¹ ورثيت

ا گÇر كÇه مÇيكند اشÇاره بر, ع Öن م شارب اقص الطريق وسط في ر Ôوأم ميگويد: جمله از و
معتقدات و برگشته آن مباني و ع تشي از نكند, رد من به را تتر من غالم مرتضي شريف
كÇند عÇبور كÇه را كÇه هÇر شارب و ميگذرم راه در جمله از ميكنم, اظهار را سنت اهل
بÇلكه نميزدند, شيعه و بوده سنت اهل معمول زدن شارب ميشود معلوم كه ميچينم;
ايشÇان مÇيكند/> زدن بÇه تÇهديد اشعار اين در ابنمنير كه داشتهاند آن عكس به د تقي
نيست ممكن اين از <صريحتر فرمود: نميشود/> فهميده طور اين شعر <ازين  گفتند:
همين به فقط شما ايراد ا گر بهعالوه نميشود, فهميده Âاص معني اين غير و شود  گفته
نÇدارد, مانعي هيچ آن زدن ميشود مرتفع اختالف شد زده شارب ا گر و است شارب
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دادهاند/ قرار مختار نزدن و زدن در را پيروان و نفرموده نهي آن زدن از ما بزرگان زيرا
اخÇتالف كÇه بÇنويسيد و دهيد اطمينان فرمودند بزرگوارم پدر كه طوري همان شما و
و نÇموده عÇذرخÇواهÇي وي سپس بزنند/> را شارب هم ف تصو بزرگان تا است همين

فرمودند/ امتنان اظهار هم حضرتش بود/> تذكر بلكه نبود, ايراد <مقصودم  گفت:

نماز در آستين از دست آوردن بيرون

بÇيرون عÇبا آسÇتين از را دست نماز در شما آنكه علت پرسيد شخص همان Gبعد
جواب در حضرتش نه? يا است مخصوصه آداب جز¾ هم اين آيا چيست? ميآوريد,
و است بÇيمورد و بÇيجا بسÇيار است ايÇراد ا گÇر سÆال? يا است ايراد اين <آيا فرمود:
بÇايد كÇه است همين ادب طرز آنكه جواب فرموديد, سÆال طور به ا گر و خندهآور!
بزرگان ما چون و نمود/ تواضع نهايت و آورده بيرون عبا از را دست بزرگان درحضور
بÇيادبÇي از آن غÇير و است همين ادب الزمة نيز آنها ر مطه حرم در ميدانيم زنده را
عبا از را دست جماعت امام كه است مستحب نماز موقع در اخبار طبق عالوه به است,

بياورد/> بيرون
از غير حرمهايبزرگان آداب ولي است, درست ميباشد ادب الزمة <اينكه  گفت:
كه زياراتي خواندن و آداب و دستورات همان رعايت به اينجا ادب و است موارد ساير
بيرون عبا از دست كه نيست الزم و ميباشد ضريح به پيشاني و صورت ماليدن و رسيده
و گذاشتن, دوش به عبا يعني است, ي ترد رسيده كه هم استحبابي قسمت و شود/ آورده
آن در زيÇرا عبا, آستين از نه بياورد بيرون عبا از را دست كه است مستحب امام براي

ميشود/> ردا لÔبس بلكه نميكند صدق ي ترد موقع
بÇه ف رÇتش بÇراي كه دستوراتي رعايت بر عالوه انسان كه دارد مانع چه > فرمود:
كند رعايت نيست شرع خالف و است معمول مردم نزد كه را آدابي رسيده بزرگان حرم
هÇم ي ردÇت قسÇمت و نÇيست مÇهم چÇندان و است اجتماعي آداب جز¾ هم امر اين و
و است صÇادق و باقي خود جاي به شود آورده بيرون آستين از دست آنكه برفرض
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هيچ باشد مستحب آن خالف آنكه فرض بر امور قبيل اين بهعالوه است, اعم ي ترد
ا گر ميشود, محسوب اجتماعي آداب جز¾ چون و ندارد/ مذهب و ديانت در تأثيري
وگرنه كنم عمل حقير تا بفرماييد ميدانند جز¾ادب را آن خالف نميپسندندو اينجا در
و ندارنÇد چيزي امر ظاهر جز كه كساني مگر نيست مذهبي آداب جز¾ امور قبيل اين
مÇعظمله و كرده عذرخواهي گشادهرويي با ايشان سپس ظواهرشدهاند/> همان فريفتة

آمدند/ بيرون نموده, توديع هم

زنجاني اهللا آيت حضرت

رفتند زنجاني عبدالكريم شيخ حاج اهللا آيت حضرت مالقات به روز همان درشب
عÇلماي ارتÇباط و مسÇلمين اتحاد دربارة مذا كرتي و نمودند مالطفت نهايت ايشان و

كردند: ذيل شرح به عرفان با بزرگ
نموده سالم ابالغ عليشاه صالح آقاي جناب والدشان حضرت طرف از ابتدا معظمله
تات ش جمع در اولي× مرحلة در اهللا آيت حضرت كه است اين ايشان <انتظار فرمودند: و
اغÇراض روي Hغالب كه مناقشات و اختالفات اين كه نمايند يت جد و بكوشند مسلمين
كÇردند: اظÇهار و نموده تصديق جواب در ايشان برود/> مسلمين بين از است شخصي
جهالت يكي است: چيز دو شده مسلمين بين تفرقه موجب آنچه كه است اين من <نظر
كه ب مخر عامل دو اين كه كرد يت جد بايد و بيگانگان, تفتين و تحريك ديگري و ما,
ترقي وارد تا برود بين از نموده ايجاد مسلمين ميان در را اختالف و نفاق و بدبيني حس
و بÇود مÇوجود آنها ميان در طبقاتي اختالفات كه موقعي تا هندوستان چنانكه شويم/
نÇاÄل ترقي به بود حكمفرما آنها ميان در تفرقه و بودند نجس آنها از دسته يك حتي
شÇالودة رفت بÇين از گاندي زحمات اثر بر Hتدريج اختالفات اين كه موقعي و نشدند,
بÇه مÇعتقدين ويÇژه به برادرند, Hعموم توحيد كلمة گويندگان شد/ ريخته آنها استقالل
بÇا بايد غيرصوفي, خواه و صوفي خواه عشر, اثني ة مÄا پيروان و ع تشي مذهب اصول
مÇذاهب ديÇني پيشوايÇان وظيفة و كنند كار اسالم ترويج براي و شوند متحد يكديگر
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مÇرتفع افÇراد از را بÇدبيني حس و شوند نزديك يكديگر به كه است آن شيعه مختلفة
بايد علما Hمخصوص و نداشت وجود Âاص اختالفات اين اسالم صدر در چنانكه نمايند,
بÇعض از بÇدبيني رفع و يگانگي و اتحاد به را مردم و برده پي اختالفات سو¾ نتايج به

/ 69 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

كنند/>1 دعوت فرقهها
تÇفسير و عÇليشاه سلطان مرحوم والد حضرت امجد جد از درتمجيد شرحي آنگاه
عوام كه را بياناتي و كلمات كه است آن عرفا <وظيفة كردند: اظهار و فرموده بيان ايشان
كنند ذ كر عموم فهم مطابق را حقاÄق و نرانند زبان بر ميشود ايراد موجب و نميفهمند
و است دارا را سÇلوك آداب و شريعت احكام و جامع حيث ازين عاد¸ الس بيان تفسير و
سÇپس بÇريم/ نÇام نÇيكي به و كنيم تقديس اشخاص قبيل ازين كه است ما ديني وظيفة
بÇا بÇزرگ عÇلماي بÇيشتر كه فرمودند و داشتند بيان عرفان و فلسفه اهميت در شرحي

در 1212 سال در متوفي و در كربال 1155 سال متولد بحرالعلوم به ملقب طباطباÄي مهدي محمد سيد (2
و بزرگ علماي از وي است/ مدفون طوسي, شيخ مدفن مسجد همان طوسي, مسجد در كه اشرف نجف
جÇليل كÇتاب صÇاحب هÇمدانÇي مد مالعبدالص آخوند واسطة به كه است خويش عصر عارفان و زاهدان
سلوك و رسالةسير است/ گرديده وارد اهللا الي سلوك در و كرده مالقات ل او نورعليشاه جناب با بحرالمعارف

كه گويند وي مقام علو در است/ اهللا الي سلوك در وي ورود و عرفاني مراتب بر صدقي شاهد نيز ايشان
غÇبار الغÇطا¾, كاشف آل حسين محمد شيخ اهللا آيت حضرت امجد جد الغطا¾ كاشف جعفر الفقها¾ شيخ
حسÇين سيدمحمد مه عال شرح و مقدمه با سلوك, و (رسالةسير ميكرد خودپا ك عمامة حنك با را نعلينش
در كه را مقامات بعضي و ميدانند كرامات و كشف صاحب را وي مردم /(14 ص ,1360 تهراني, حسيني
نسÇبت بحرالعلوم سيد به را آن تعيين ميكنند, ذ كر اوليا و انبيا براي كوفه و سهله مساجد و الم الس وادي

است/ گرديده معلوم او بر شهود و كشف راه از كه ميدهند

راه در بحرالعلوم2 د سي چنانكه بودند, حق راه جوياي يا داشته ارتباط عرفان و حقيقت
او از و داشت شوشتري علي د سي حاج به ارادت انصاري مرتضي شيخ و بود وارد سلوك
و داشت ارتباط عرفان با نيز شيرازي حسن ميرزا حاج مرحوم و مينمود فيض  كسب
و راه مشÇتاق بÇودم ايشÇان شا گÇرد من كه طباطباÄي كاظم د محم سيد مرحوم همچنين
ايشÇان هÇيجان و شÇور و اشÇتياق بر داللت كه عرفاني اشعاري و بود حقيقت جوياي
و بÇودهانÇد/ راه اين در بزرگ علماي از ديگر بسياري همچنين است/ سروده ميباشد
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نمودند: ذ كر سرودهاند خودشان كه را رباعي اين سپس
دوخÇÇتهام عÇÇلما دهÇÇÇان فÇÇÇÇضل, وز آمÇوختهام بÇÇود دهÇÇر بÇÇه عÇÇلم هÇÇر

/70 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

سÇوختهام>1 او هÇجر نÇار بÇه است اين دوست و من بين حجاب شد همه اينها

الغطا¾ كاشف آل اهللا آيت حضرت

مÇحمد شÇيخ حÇاج آقÇاي اهللا آيت حضرت ديدن به قبلي اجازة طبق نيز بعد روز
و بÇوده مردم طبقات عموم وثوق و ه توج مورد ايشان رفتند/ الغطا¾ كاشف آل حسين
كنار بر مبني را ايشان روية والد حضرت و ميكردند/ تقليد ايشان از اعراب از بسياري
حضرت ميستودند/ ديني فاق ات و حاد ات حفظ و مسلمين بين داخلي اختالفات  گذاردن
ايشÇان بÇا نيز والد حضرت و نموده مالقات عليشاه صالح آقاي جناب با Âقب اهللا آيت
عÇليشاه صÇالح آقÇاي جÇناب از و فÇرمودند مÇالطفت نÇهايت لذا داشتهاند, مكاتباتي
سÆÇال عÇليشاه سÇلطان جÇناب اعÇلي× جد مرحوم تأليفات تعداد از و نموده احوالپرسي
نيز را ايشان كتب بقية كردند ودرخواست نمودند تمجيد عاد¸ الس بيان تفسير از و  كردند
و كردند سÆال ايشان از تريا ك كشيدن به راجع والد حضرت آنگاه بفرستند/ برايشان
بÇه را خÇود موجود تأليفات سپس و دانستند حرام را آن كشيدن نيز اهللا آيت حضرت
حضرت پدرشان طرف از عبدالحليم شيخ آقاي نيز روز آن عصر دادند/ والد حضرت

آمدند/ والد حضرت بازديد به الغطا¾ كاشف اهللا آيت
صÇاحب مÇحمدحسن شيخ مرحوم مقبرة به فاتحه خواندن براي نيز روز همان در

رفتند/ العلوم بحر د سي و طوسي شيخ و الكالم جواهر

حكيم اهللا آيت حضرت

مÇحسن سÇيد آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به قبلي وقت تعيين حسب بر سپس
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اظÇهار اهللا آيت حÇضرت و رفتند/ بودند, تقليد مراجع و بزرگ مجتهدين از كه حكيم
و كردند سÆال بار و خوار وضع و ايران اقتصادي اوضاع از و نمودند محبت و مالطفت

دادند/ جواب ايشان

اسكناس زكات

كÇه دادند جواب ايشان كردند/ سÆال اسكناس زكات به راجع والد حضرت آنگاه
والد حضرت اما است/ اشكال مورد اسكناس در نيز ربا صدق و ندارد زكات اسكناس
حكÇم است, نقره و طال نمايندة اسكناس چون فرمودند: و نموده اشكالي باب اين در
طلب قبض يا حواله مانند و نيست معتبر وجه هيچ به دو آن بدون زيرا دارد, را آندو
فÇروش و خÇريد اقباض و قبض است ممكن باشد معتبر آن صاحب وقتي كه ميباشد
در ربا حكم بايستي بنابراين ندارد, اعتبار وجه بههيچ باشد نداشته پشتوانه ا گر شودولي
فتوي و بوده معتقد را آن خالف ايشان ولي باشد/ داشته هم زكات بلكه باشد جاري آن

ميدادند/
را خÇود ة عملي رسالة ايشان بود/ تريا ك كشيدن به راجع نمودند كه ديگري سÆال
ايÇنكه بÇر بÇود مشÇعر كÇه خÇوانÇدند نوشتهانÇد, باب درين كه عبارت عين و خواستند
و نباشد اعتياد خوف كه گاهي ولي حرام, است بدن به مضر چون تريا ك بر ممارست
كشيدن فرمودند: حضرتش اما ندارد/ مانعي مداوا قدر به دهد اجازه مرضي براي طبيب
جهت از شود ديده درد در تخفيفي Gظاهر هم گر وا نيست مفيد دردي هيچ براي تريا ك

نمودند/ تصديق نيز ايشان نميكند/ رفع وگرنه است آن تخدير

تهراني بزرگ آقا شيخ حاج

بزرگ آقا شيخ حاج آقاي نمودند, مالقات نجف در كه دانشمنداني از ديگر يكي
دÇج مرحوم كتب آن, در كه است يعه الش تصانيف الي ريع¹ الذ جليل كتاب صاحب تهراني
هÇم قÇولي نÇقل و نÇوشته Çعاد¸ الس بÇيان تÇفسير بÇه راجÇع هÇم شرحÇي و ذ كر نيز را امجد
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مالقاتشان به كه موقعي والد حضرت نميرسيد/ نظر به غرض از خالي كه بودند نموده
عذرخواهي و نموده احترام و محبت معمول حد از بيشتر معظمله شدند, في معر و رفتند
بÇيايند/ مÇالقات براي نميتوانند تأليف به اشتغال و كامل انزواي واسطة به كه  كردند
تأليف و نوشتهاند دربارةتفسير كه شرحي به راجع و نموده تشكر اظهار نيز والد حضرت

نÇابغة كÇتاب و سعادت رهنماي كتاب مقدمة و عاد¸ الس بيان تفسير دوم چاپ مقدمة در والد حضرت (1
كردهاند/ رد ادله باذ كر نميدانند, عليشاه سلطان جناب تأليف را مذكور تفسير كه كساني قول عرفان و علم

و فرمودند1 ذ كر آن رد در ادلهاي كردندو انتقاد و مذا كره داده, نسبت ديگري به را آن
باشد غرض شاÄبة هر از خالي بايد او امثال خو مور Hمخصوص مÆلف شخص چون  گفتند
ممكن نوشتهاند دربارةتفسير كه قسمت اين بنمايدو را بيطرفي حفظ كتاب نوشتن در و
بيشتري دقت قسمت اين در كه است مناسب لذا شود, غرض بر حمل بعضي نزد است

كردند/ اصالح را مطلب اين مذا كرات, آن تعقيب در Gبعد ريعه الذ محترم مÆلف (2

را قسÇمت آن كه دادند قول و كرده عذرخواهي نيز ايشان دهند/2 تغيير را آن و نموده
ديگري تأليفات با را خود تأليفات نام كه كردند خواهش والد حضرت از و كنند اصالح
كنند/ ذ كر خود كتاب در تا بفرستند يشان ا براي رسيده نظر به و شده نوشته Gاخير  كه

كربال در اربعين

عÇزاداري در و شÇدند مشÇرف مÇعلي× كربالي به اشرف نجف از نيز را اربعين ايام
شور با روضهخواني نحوة مصيبتو ذ كر جهت از هم كربال در ايام اين و كردند/ شركت
بسÇيار و ه وجÇت قÇابل بÇرايشÇان جÇمعيت ازدحÇام نÇظر از هم و اعراب وافر حرارت و
صÇحن بÇه و شده دستهها جزو شوند, حرم وارد ميخواستند موقع هر و بود حزنآور

ميشدند/ داخل ر مطه
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اصفهاني اهللا آيت حضرت

مÇالقات به همراهان از بعضي فاق ات به قبلي وقت تعيين بنابر نيز صفر بيستم شب
پدر طرف از والد حضرت و رفتند اصفهاني سيدابوالحسن آقا آقاي اهللا آيت حضرت
بسياري محبت و عالقه اظهار و رساندند سالم نيز ايشان نموده, سالم ابالغ بزرگوارشان

نشد/ ديگري مذا كرات بودند, آنجا در هم ديگر نفر چند چون ولي  كردند
رفتند, اصفهاني اهللا آيت حضرت نزد مالقات به توديع براي كه ديگري شب ولي

است: چنين آن شرح كه دادند پاسخ نيز معظمله و نمودند سÆاالتي
نÇهي كÇه است صÇحيح آيÇا ساله دو اين در حج و اهللا بيت زيارت به راجع Ç ل او>

نه? يا فرمودهايد
است, سياسي و طريقي و حالي و مالي استطاعت بر مبتني حج كعبه دادند: جواب
لحÇاظ از سÇاله دو ايÇن در چون و ميرود بين از وجوب نبود موجود اينها از كدام هر
مÇعظمه كÇعبة در يÇزدي طÇالب كشÇتهشدن قضية و نموده آمد پيش اشكاالتي سياسي
حجاز پادشاه و رسيده توهين هم ايرانيان به و شده حجاز و ايران روابط تيرگي موجب
دولت و ننموده هم را ايران سياسي شÆون و اسالمي حيثيات حفظ و مغرور قدري هم
فتواي آنكه نه ولي ندارد/ لزومي مكه به ف تشر جهت اين از نميدهد, تذكره هم ايران
رو اين از و وجوب طور به نه نيز آن و است راهنمايي جهت از بلكه باشم; داده حرمت
مÇوقع آن تÇا است مÇمكن زيÇرا داشت, ابÇراز را نÇظر ايÇن نÇميتوان آينده سال براي

گردد/ مرتفع اشكاالت
نÇقدين براي زكات جهتي از چون ميفرماييد? چه اسكناس زكات به راجع Ç دوم
امÇروز و است آن رواج و بÇودن مسكÇوك مناط جهتي از و شده تعيين نقره) و (طال

دارد? رواج در را نقره و طال حكم اسكناس
يÇا نÇقره و (طال است شرط دو هر به مشروط چون ندارد زكات اسكناس جواب:

ميشود/ منتفي زكات شد, منتفي كه دو اين از يك هر و بودن) مسكوك
آقاي مرحوم اعلي× امجد جد چون ميفرماييد? چه تريا ك كشيدن به راجع Ç سوم



تابنده خورشيد 310

حاج آقاي حقير جد مرحوم و نموده تحريم را آن عاد¸ الس بيان تفسير در عليشاه سلطان
از بسياري نوشتهو ذوالفقار نام به تريا ك كشيدن حرمت در كتابي نيز نورعليشاه علي مال

نمودهاند/ امضا را آن زمان علماي
حرام كرده پيدا شيوع ايران در و شده معمول امروز كه ترتيبي به تريا ك جواب:
بدن صحت رفتن بين از موجب و ديانت با مخالف كه است صفاتي مورث چون است,
اعتياد يا طبيب دستور حسب بر خوردن يا و دواجات در آن طبي استعمال ولي است,

ندارد/> مانعي ميشود الزم گاهي پيرمردان براي كه قليلي مقدار به آن خوردن به

اصفهاني عليشاه حسين جناب

معلي× در كربالي اصفهاني عليشاه حسين جناب ر مطه قبر زيارت به نيز بعد روز
جÇناب آن ايÇنكه و بÇود شÇدن مخروبه حال در كه مزار ساختمان وضعيت از و رفتند
كردند ف تأس اظهار بود, غريب محل آن در هدا¾ دالش سي حضرت خود موالي همچون
بÇعدها الحÇمدهللا كÇه داشتند را متبر ك مزار آن ترميم آرزوي و قصد موقع همان از و

زمÇان معروف مجتهدين و علما و عظام عرفاي از اصفهاني عليشاه حسين حسين محمد حاج جناب (1
مÇقام بÇه و داشÇته ارادت اصÇفهاني نورعليشاه و دكني عليشاه معصوم سيد جناب خدمت كه بودند خود
مجاورت قمري 1233 سال در رسيدند/ نعم¹اللهيه سلسلة قطب دكني عليرضا سيد شاه حضرت خالفت
جÇنابش شÇتافتند/ بÇاقي جÇهان بÇه هÇمانجا در 1234 سال محرم يازدهم در و كرده اختيار معلي×  كربالي

داشتهاند/ مرقوم بود, نوشته اسالم رد در كتابي كه نصاري معروف كشيش ري Öپاد رد در رسالهاي

پوشاندند/1 عمل جامة را آن خويش كاملة بههمت

الفضل ابي حرم سرداب

و شÇدند ف رÇمش الفÇضل ابي حضرت مطهر حرم سرداب زيارت به نيز روز يك
گريستند آنچنان و بود آميز اندوه و شورانگيز برايشان آنچنان س مقد مكان آن ديدن
بÇاره ايÇن در و مÇيكنند زيÇارت را الفÇضل ابÇي حضرت مبارك جسد خود گويي  كه
چه هر و است طور همين باشد, معنوي عالقة و بستگي و محبت حال <ا گر فرمودند:
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بÇيشتر شÇوق شÇعلة و محبت حال آيد, حاصل مكاني قرب و شود نزديكتر نيز Gظاهر

/108 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

است///>1 اعمال شاهد و ناظر حضرتش خود جا همه در كه بود اين مانند و ميشود///

رعليشاه مطه حاج

عالقه اظهار كه خا كسار دراويش پيشواي رعليشاه مطه حاج مرحوم با نيز دركربال
ايشان فرمودند/ سÆال خا كسار سلسلة منشأ دربارة و نمودند ديدار ميكردند مالقات به
به راجع را نظرشان والد حضرت آنگاه ميرسد/ (ع) علي حضرت به <سلسله گفتند: نيز

/110 ص همان, (2

گفتند:2 جواب در نيز عليشاه ر مطه حاج مرحوم و پرسيدند/ ه صوفي سالسل
دوازده را ه قÇح سالسل ولي ميدانيم خوب راند زبان بر را (ع) علي نام كه هر <ما
ليكن ميشود, منتهي عليشاه صالح آقاي به كه نعم¹اللهيه سلسلة جمله از ميدانيم سلسله
هÇمين بÇه و داريÇم دوست را همه ميرانند زبان بر را موال(ع) نام همه اينكه جهت از

همانجا/ (3

داريم/>3 محبت نيز اللهيان علي با جهت
و بدارد دوست را عالم خلق همة بايد درويش ه البت> فرمودند: والد حضرت آنگاه
و مسÇاعدت كس همه به نسبت و بيند جلوه گر را او جا همه در و بداند محبوب مظهر
تكوين با تكليف مقام ولي است, عبادات از يكي نوع به خدمت كه باشد داشته محبت
باشد نزديكتر تكوين با آن تطبيق و تكليف انجام به هركه مقام اين در و دارد, فرق
نÇام Âاص كه كسي بر است م مقد ميراند زبان بر را پيغمبر و خدا نام آنكه و دارد م تقد
م قدÇت آنها غير بر مسلمين و خاتم(ص) پيغمبر به معتقدين همچنين و نميبرد را آنها
ديگران بر ميزنند ع تشي و واليت از دم كه كساني مسلمين ميان در طور همين دارند/
م قدÇم سÇايرين بر دارند ف تصو و فقر عاي اد كه اشخاصي هم شيعه ميان در و مند مقد
اجتماعي امور در و دارند موال(ع) به بستگي دعوي ديگران از بيشتر چون ميباشند,
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اخÇتالف و است يكي با ما كار و سر حال عين در ولي است, الزم قسمت اين رعايت
تمام بلكه شود, معاشرت ترك هم بهظاهر كه نميشود سبب است مذهب در كه معنوي
فاÄق خود اجتماعي مشكالت بر بتوانند تا شوند متحد يكديگر با بايد اسالمي مذاهب

آيند/>
نمودند, توديع بود غروب نزديك چون و پسنديدند را والد حضرت بيانات ايشان
صبح والد حضرت چون ولي شود تعيين مالقات براي وقتي كه داشتند تقاضا ايشان ولي

فرمودند/ مراجعت به موكول بودند, حركت عازم بعد روز

فارسي سلمان

شاهان پايتخت و تيسفون اسالمش از قبل نام كه مداÄن ديدن به روزي نيز بغداد در
عÇازم درآمÇد مسÇلمين ف تصر به دوم خليفة زمان در و بود ساساني و اشكاني ر متأخ
در و شد واليمداÄن دوم خليفة طرف از كه فارسي سلمان قبر زيارت به آنجا در و شدند
از شب همان در (ع) علي كه مينويسند وي وفات دربارة رفتند/ يافت, وفات همانجا
مشكÇل GاهرÇظ بسياري نظر در امر اين نمود/ دفن و كفن را او و آمده مداÄن به مدينه
مÇعنويت كÇه عÇرفاني نÇظر به ميفرمايند: امر اين دربارة والد حضرت ولي مينمايد,
اشكال از خالي ميدانند ناظر و حاضر مخصوصين نزد Hمخصوص جا همه در را علي(ع)
دست و بوده نورانيت به معرفت داراي و علي(ع) خاص اصحاب از سلمان زيرا است,
و داشته پا كيزه و پا ك دنيوي آلودگيهاي و كثافات از را او همواره (ع) علي معنويت

/116 ص همان, (1

است/>1 برنداشته او از دست اولي× طريق به موقع آن در بوده, او راهنماي

اصفهاني نورعليشاه جناب و (ع) يونس حضرت مزار

به نينوا شهر در راه بين در شدند/ سوريه عازم بغداد و عاليات عتبات زيارت از پس



313 اسفار

بÇود, شÇده نÇينوا اهÇالي دعوت به مأمور كه (ع) پيامبر يونس حضرت ضريح زيارت
يÇونس حÇضرت جÇوار در كÇه هم را اصفهاني نورعليشاه جناب مقبرة سپس و رفتند/

جÇناب آن جÇانشين GعدÇب كÇه بÇود عÇليشاه معصوم سيد جناب مريدان از اصفهاني نورعليشاه جناب (1
بنعÇلي(ع) حسين حضرت خود موالي مجاورت در چندي ظاهر اهل اذيت و آزار واسطة به و  گرديد
Çمد العبدالصÇم آخÇوند مÇانند عÇلماÄي هÇمانجا در و داشت اشتغال سقايت شغل به گاهي و گزيد اقامت
موصل در قمري 1212 سال در له معظم دادند/ جنابش به ارادت دست بحرالعلوم مهدي سيد و همداني

گرديد/ مدفون يونس(ع) حضرت مزار جوار در و فرمود رحلت

نمودند/1 زيارت است, مدفون
و حÇلب قلعة از آنجا در و شدند حلب وارد موصل تاريخي مناطق ديدن از پس و

كردند/ ديدن است, تاريخي مهم آثار كه فردوس جامع و زكريا جامع

مولويه سلسلة و موالنا

و تÇركيه سÇنت اهÇل ميان در فقر سالسل مهمترين از مولويه سلسلة زمان آن در
و شام شهرهاي ساير و حلب در گردش هنگام به بود/ حلب شهر در Hخصوص و سوريه
سÇلسلة دربÇارة والد حÇضرت ميشد/ ديده زياد مولويه خانقاههاي و تكيهها فلسطين
او از تبريزيو ين الد شمس به مولوي ارادت <سلسلة ميفرمايند: مولوي طريقتي نسب
ار عم شيخ مريد وي و داشته اتصال كبري ين الد نجم شيخ به او از و جندي كمال بابا به
شيخ مريد او و سهروردي عبدالقاهر ين الد ابونجيبضيا¾ جانشين وي و اندلسي ياسر

/134 ص , همان (2

وي از پس و بÇوده چلبي ين الد حسام شيخ موالنا, جانشين است/>2 بوده الي غز احمد
مولويه سلسلة خالفت او از پس و گرديده جانشين ولد سلطان به معروف موالنا فرزند
تسÇنن مÇذهب داراي سÇلسله ايÇن بود/ برقرار او دختري يا پسري فرزندان در قرنها
بÇوده, تسنن اهل محيط در اينكه واسطة به بهظاهر هرچند هم مولوي خود و ميباشند
تحقيق و او حاالت شرح در <دقت والد: حضرت نظر به ولي داشته سنت اهل مذهب
ا گÇر و بÇوده ع تشي مذهب داراي او كه ميكند ثابت ف تصو مذهب اصول و مباني در
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اين بر ف تصو اساس زيرا بوده, ه تقي روي از نموده اهلسنت مذهب مطابق اظهاراتي
الحق بر سابق نص بدون ارشاد, امر بهويژه كلي طور به ديني امور در دخالت كه است
المÇوالي مÇولي بÇه و است مضبوط آنها اجازة رشتة ه صوفي سالسل همة و نيست/ روا
و مÇيدهند/ اتصال (ص) پيغمبر به حضرت آن از و ميرسانند (ع) ابيطالب بن علي
را اجازه رشتة نقشبنديه سلسلة فقط نيستند, سالسل رشتة در گانه سه خلفاي از هيچيك
معني خود اين و ميرسانند//// پيغمبر(ص) به نموده/// شعبه دو (ع) صادق حضرت از
جمله از است, قاطعي دليل او ع تشي به مولوي بيانات و اشعار بعض بهاضافه است/ ع تشي

گويد: جمله از و فرموده ذ كر مثنوي در كه واله م ليٌّ ع ذا ه× ف Ôواله م ÔتÖن Ôك Öن م حديث تفسير
كÇÇند وا زپÇÇايت رقÇÇÇيت بÇÇÇÇند كÇند آزادت آنكÇه مÇولي  كيست
است> آزادي زانÇÇبيا را مÆÇÇمنان است هادي ت نبو آزادي به چون

اربعة ة مÄا به مثنويراجع در جمله از دارد, ديوانشمس مثنويو در نيز ديگري <اشعار
گويد: سنت اهل

نكÇرد درسÇي شÇافعي و بوحنيفه درد ميافÇزود عشق كه آنطرف
فرمايد: خود غزليات ديوان در و

نÇÇيست هÇÇدايت و دل گشÇÇاد جÇÇÇز نÇيست عÇنايت و دولت جÇز عشÇÇق
نÇÇÇÇيست روايت او در را شÇÇÇÇÇافعي نكÇÇرد شÇÇرح بÇÇوحنيفه را عشÇÇÇÇق
نÇÇÇÇيست> درايت او در را حÇÇÇÇنبلي است بÇيخبر عشÇق رÇÇس از مÇÇالك

ديگري مذهب چون و نبودهاند وارد مرحله درين آنها اينكه به است تصريح < كه
پيرو جنابش كه ميشود معلوم پس جعفري, مذهب جز نيست مذهب چهار آن از غير

است/> بوده ه تقي به مجبور ليكن داشته, ع تشي افتخار و بوده جعفري مذهب
بوده محسوب خراسان شهرهاي از زمان آن در بلخ و بوده بلخ اهل Âاص <مولوي

گفته: خود موطن دربارة خودش و است افغانستان جز¾ ا كنون ولي
رومÇم غوغاي در شمس چون ولي مÇقامم آمÇÇد عÇÇراق و خÇÇراسÇÇان

گويد: ديگر جاي در و
مذهبي> خوش كنم تا بديشان برآميزم تا يÇونانيان بÇر تÇا كشÇÇيدي خÇÇراسÇÇانم از
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در و رفت روم به Gبعد و بود خراسان متولد چون خطاست رومي مولوي گفتن <و
آن تأليÇفات آنكÇه دليÇل بÇه تÇركي, نه بوده فارسي هم او زبان گزيد/ سكونت آنجا

فرموده: خود ديوان در باب دراين خودش و است فارسي به Hتمام بزرگوار
مÇدو گÇل كÇه گوÄي و درآÄي حجرهام در نÇو بÇامداد هÇر كÇه مÇÇاهروي تÇÇرك اي
سو> آب است تركي به كه همينقدر دانم نÇيستم تÇرك ا گÇر مÇن مÇاهرو ترك اي
بلكه ندارد مخصوصي زبان و معين جاي به اختصاصي نابغه, چنين اين چند <هر
مزيد بوده, فارسي هم او زبان و شده متولد خراسان بلخ در چون ولي است, جهاني نابغة

دارد/> زبانان فارسي و خراسان به اختصاصي
Hمخصوص اشعار خود كه شده سروده بالبداهه و روان و سليس بسيار مولوي <اشعار
كه نبود عروضي قواعد و قافيه و سجع به د مقي ازاينرو دارد, داللت آن بر او غزليات

فرموده: خودش
من> ديدار منديشجز مÇÇن گويدم دلدار و انÇÇديشم قÇÇافيه

چÇون كÇه بÇود سÇتوني موالنا خانة در مينويسد: دولتشاه تذكرة در كه طوري به <و
ستون آن گرد و ميزد آن در دست و ميآمد چرخ به ميكرد, غلبه او بر جذبه حالت

ميگفت/> شعر و ميچرخيد
در ولي است, درتركيه آنها مركز و زياد خيلي تركيه و شامات در مولويه <سلسلة
از دمشق و حلب شهر و دارند زيادي پيروان نيز ديگر شهرهاي بعض و دمشق و حلب
بÇوده مشÇغول علوم تحصيل به و داشته سكونت آنجا در مولوي مدتها اينكه جهت

/137 تا 134 صفحات همان, (1

دارد/>1 باب درين زيادتري اهميت

دمشق

را شهر آن تميزي هواييو و آب خوش و زيبايي حضرتش دمشق به ورود از پس
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/144 و 143 صفحات همان, (1

ميفرمودند:1 كه حال عين در كردند, تمجيد
كÇه ب تعصÇم شيعة و متدين مسلم براي دارد, كه محاسني ساير و زيبايي عين <در
شده حزن و تأثر موجب شهر اين ة اولي مشاهدة باشد داشته غلبه او بر مذهبي احساسات
داده رخ ه امي بني غاصب ظالمو زمامداران توسط به شهر اين در كه فجايعي ياد به را او و
اعÇمال و مياندازد شده ظاهر آنها از اسالم و محمد(ص) آل به نسبت كه ظلمهايي و
نيز كنون تا ي حت و است/ نموده دار لكه مذهبي نظر از را شهر اين آنان وحشيانة ظالمانة
بÇر كÇه است زيÇاد آنÇجا در مÇروان و مÇعاويه نام و نبسته بر رخت آنجا از ه بنيامي نام
و ه امي سالن و ه امي گاراج و ميباشد ديگر مÆسسات يا مدرسه نام يا گذاشتهاند اشخاص
صاحب نام چنانكه است, بسيار نيز مردم ميان در معاويه نام حتي و است/ زياد آن امثال
د حمÇم عÇمر الحÇاج بÇود: نÇوشته آن تابلوي روي كه بود بازار تجارتخانههاي از يكي

بود/> نموده ضميمه هم را معاويه نام كه معاويه
راهنمايي ه امي هتل به را همراهان و ايشان ابتدا شدند, دمشق وارد كه موقعي حتي
و مرتب Gظاهر هتل آنكه با شدند, آ گاه آن نام از آنكه از پس حضرتش ولي  كردند,

رفتند/ ديگري هتل به و نبردند تشريف بدانجا و شدند منزجر آن از بود, خوبي

معاويه

سÇفر هÇم بودند, دانشمند كه حلب ار تج از نفر دو با نيز دمشق و حلب راه بين در

/143 142و صفحات همان, (2

گÇفتند:2 آنÇها پÇرسيدند/ مÇعاويه بÇه راجع را ايشان نظر حضرتش كه هنگامي و شدند
با او جنگ و است محترم و بود رسول(ص) اصحاب از و خالالمÆمنين معاويه <سيدنا
او لعÇن جÇواز و بÇدي عÇلت كÇرده خÇطا چÇند هر بوده اجتهاد روي از چون علي(ع)
بÇد را خÇوارج چÇرا <پس فÇرمودند: كرده, مخالفت والد حضرت اينجا در نميشود/>
كه كرد يقين ميتوان تاريخ از بهعالوه كردند, اجتهاد نيز آنها كه صورتي در ميدانيد
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هÇواي و بÇوده جÇاه حب و هوسرانÇي محض بلكه نكرده رفتار اجتهاد روي از معاويه
عالوه نيست/ روا نص مقابل در اجتهاد بهعالوه واداشت, كار آن بر را او دنيا و سلطنت
را اسالمي قوانين و كرده رفتار اسالم صريح برخالف موارد از بسياري در معاويه اين بر
از بسياري و است اختالف نيز ما بين معاويه به <راجع گفتند: آنها ولي زده/> پا پشت
جاÄز را او لعن و ميشمرند نيك را او Hغالب شام اهل ولي ميكنند, قدح را او سنت اهل
همه كه يزيد بجز نميدانند جاÄز را مروان بني و ه امي بني ساير لعن همچنين و نميدانند/
(ع) دناالحسÇين يÇس پÇيغمبر فرزند قتل مرتكب زيرا ميدانند, جاÄز را او لعن فاق ات به
و داريÇم اخÇتالف شÇما بÇا قسÇمت ايÇن در ما <پس فرمودند: والد حضرت  گرديد/>
و عÇقيده اصÇل نÇظر از ه البت كنيم/ خودداري ه امي بني ساير و معاويه لعن از نميتوانيم
و نÇزاع سÇبب اخÇتالف اين ولي هست هميشه اختالف ه فرعي مساÄل و شرعي احكام
تحكيم در بايد مسلمين و نيست اسالم صالح به امر اين چون نيست, دشمني و  گفتگو
جÇلوگيري شده ايجاد Hغالب اختالفات اثر بر كه اسالم كنوني ضعف از و بكوشند مباني
نموده آ گاه آن معايب به ميكنند اختالف ايجاد كه را طرفين ال جه بايد Âفع و  كنند/
و زبون گونه اين تا كنند تقويت را اسالم و بدهند يكديگر به اتحاد دست كه كنيم وادار

نباشيم/> خوار
مÇحبت اظÇهار پÇيش از بيشتر و نموده تحسين را والد حضرت بيانات نفر دو آن
ايشÇان نÇه? يÇا است مÇعمول ايÇران در كÇه پرسيدند خلفا سب به راجع سپس  كردند,
وگÇرنه شده خارج نادان نفر يك زبان از و كم خيلي شده شنيده ا گر نيز اين فرمودند:
پÇيغمبر ياران از آنها كه معتقديم ما و نميدهند سب اجازة شيعه بزرگان و دانشمندان

سب و گوييم بد او از ما كه نيست روا وجه هيچ به كند پيغمبر ياري كه كسي ه البت و بودند
كار اين براي علي(ع) معتقدند كه است اين فقط ميگويند شيعه دانشمندان آنچه و  كنيم/
ميشود استنباط خلفا خود گفتة از نيز اين و كرد انتخاب را او پيغمبر چون بود, اليقتر
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نيستم/ شما بهترين من , شماست ميان در علي كه حالي در ميخوانيد/ مرا ميخوانيد, مرا (1

Öت كان بكر بي ا ¹ بيع نَّ ا گفت: عمر و يكÔم1 ف ليٌّ ع و يركÔم خ ب Ôت Öس ل ف وني Ôقيل ا وني Ôقيل ا گفت: ابوبكر  كه

آن مÇثل بÇه بخواهد كه هر پس كرد, حفظ آن شر از را ما خداوند كه بود لغزشي ابوبكر با بيعت همانا (2
بكشيد/ را او بازگردد,

دارند/> تصديق را اين سنت اهل خود و ه2 ÔلوÔت Öاق ف ها ل Öث م لي ا عاد Öن م ف ها رَّ ش Ôاهللا قي و Õ¹تÖل ف

و رفÇتند سفيان ابي معاوي¹بن قبر سر به نيز دمشق در اقامت انتهاي در حضرتش
كÇه كÇرد عÇصباني و نÇاراحت را ايشÇان بÇود شÇده مÇخروبه كÇه قبر اين ديدن آنچنان

/167 ص همان, (3

مملكت آن در سالها كه شخصي چگونه كه ديديم را ظلم نتايج درآنجا ميفرمودند:3
صحابه از را او آنجا مردم بيشتر آنكه با و است كثافت از پر او قبر ميكرده, حكومت
داني مزبله و مخروبه لذا و ندارند قبرش به هي توج ذلك مع مينمايند, تمجيد و دانسته
ديگري كس قبر قبر, اين اينكه بر است دليل بهترين منحوس وضع همين و است شده

باشد/ نميتواند معاويه جز

الم) عليهاالس) زينب حضرت

داراي ره مخد آن به منسوب مزار رفتند/ زينب حضرت مزار زيارت به دمشق در
امر همين خود والد حضرت فرمايش به و ميباشد انگيز حزن خيلي و خاص تي روحاني
و شÇهامت عÇطر كÇه شÇده سپرده خا ك به آنجا در بزرگي شخص جسد كه است دليل
ايشان مزار محل اين Hواقع هم ا گر و ميرسد مشام به آن از عظمت و خون و فدا كاري
ارواح چÇون مÇيكند شرافت ايجاد يابد, شهرت اوليا نام به كه مكاني هر Áاصو نباشد,
است/ صÇادق امر اين نيز زينب حضرت مزار دربارة و دارند, ه توج جا همه به ايشان
HخصوصÇم شÇد, واقÇع مÆÇثر خيلي نيز همراهانشان در ره مخد آن ر مطه مرقد زيارت
ايÇن در نÇمود/ تأثÇير خÇيلي است ي مÇمس بÇا اسمي Hحقيقت كه مفجعه زيارت خواندن
جÇملههاي و عبارات صورت به كه شده وارد ره مخد آن بر كه مصاÄبي تمام زيارتنامه
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به و آمده بيرون آنجا از نماز زيارتو از پس و است/ گرديده درج شده, نقل جانسوزي
رفتند/ (ع) حسين حضرت دختر ينه ك Ôس و (ع) علي حضرت دختر كلثوم ام قبر زيارت
مزار اندازة به نه ولي بود روحانيت و صفا داراي والد حضرت نظر از نيز مرقد دو اين
سÇاير از بÇيشتر خÇيلي (س) زيÇنب حضرت منزلت و مقام زيرا (س) زينب حضرت

شدند/ ف مشر بيت اهل مقامات ساير زيارت به سپس و است/ اهلبيت

اموي جامع

بزرگترين معروفترينو از اموي كه جامع از بهمن) 18) ل االو ربيع چهارم روز
و فضيلت در مسجد پنج تسنن اهل عقايد مطابق فرمودند/ ديدن است, اسالمي مساجد
بÇيت مسجد سوم مدينه, مسجد مسجدالحرام,دوم ل او مند: مقد مساجد ساير بر عظمت
حضرت نظر به ولي اسالمبول/ در ه اياصوفي جامع پنجم و اموي جامع چهارم المقدس,
فضيلت محل چهار براي شيعه و بوده/ نظر مطمح صوري عظمت بيشتر قول اين در والد
مسÇجد مسÇجدالحÇرام, است: اتÇمام و قصر بين ر مخي نماز در آنجا در مسافر كه قاÄلند
و حسيني حاÄر و است (ع) علي حضرت خوردن ضربت محل كه كوفه مسجد مدينه,
جÇهت از ه تÇالب نÇيست/ آن در تخيير ولي است اقصي مسجد مسجد, چهار اين از پس
و گزاردهانÇد نماز مسجد اين در هم دين ة مÄا و است خداوند بندگي محل مسجد اينكه
محترم فرموده, بيان را خود فضاÄل و رفته منبر باالي اموي جامع در اد(ع) سج حضرت

است/

عربي بن ين الد محيي شيخ

اندلس در مرسيه متولد كه رفتند ين الد محيي شيخ قبر زيارت به روز همان عصر
قاسيون كوه دامنة در او مزار و است دمشق در هجري ì38 سال در متوفي و (اسپانيا)
صفا و روحانيت داشتن به را وي مزار و ميباشد/ دمشق درمغرب صالحيه به معروف
عرفاني مطالب دربيان و بوده خود زمان عرفاي بزرگترين از جناب آن وصفكردند/
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او زيادي جمع ازاينرو نميفهميدند, كس همه را او كلمات چون و داشته كامل توانايي
ام خد خواندهاند/ ين الد مÔميت و ين الد ماحي را او ظاهر اهل از بعضي و كرده تكفير را
چنين والد حضرت نظر به كه صورتي در ميدانستند, سنت اهل را وي عربي ابن مزار
مÇعلوم او ع يÇتش شÇود, دقت او كÇتب از ديگÇر بÇعض و فتوحات كتاب به <ا گر نيست:
تÇحت سÇالها كÇه داشته سكونت محيطي در و بوده ه تقي به مجبور چون ميشود/ولي
چنانكه مينمودند, احترام بدانها نسبت ومردم بوده آنها خالفت مركز و ه بنيامي تسلط
نميدانند, جاÄز را مروان بني و معاويه سب هستند سنت اهل كه آنها غالب نيز ا كنون
را او و ميكنند تجليل خيلي سنت اهل و شده معروف طور اين نيز ين الد محيي رو ازين
خÇالص شيعة و البيت اهل ين محب از را او شيعه علماي از بسياري ولي ميدانند/ محترم
به كالم و نوشته شيعه را او خود اربعين در ينعاملي جليلبها¾الد شيخ چنانكه  گفتهاند/
فÇاطم¹ و اهللا ولÇس ر ̧ رÖت ع Öن م Ôيخرج خليف¹ ه×ل ل ن ا فرمايد: كه كرده استشهاد ,3ìì باب در شيخ
في (ص) اهللا رسول به ش Ôي قام الم و كن Ôالر ينب Ôعباي Ôي بيطالب ا بن علي بن ين س Ôالح جد سول الر Ôه Ôاسم واطي Ôي

دÇج اهللا رسÇول نÇام همان او نام كه فاطمه و رسول فرزندان از دارد نمايندهاي و خليفه خداوند يعني (1
پاÄينتر لق Ôخ حيث از و پيمبر شبيه صورت و خلقت حيث از ميگيرد/ بيعت مقام و ركن بين است, حسين

كوفهاند/ اهل او به نسبت مردم خوشبختترين اوست, از

ليوازذ كر كوفهبر الكوفه/1 كهشيخازعبارتاو اهل به اس الن Ôسعد ا لقو Ôالخ في عنه ينزل و لق الخ

اهÇل ولي دارد, نماينده خداوند ا كنون هم ميفرمايد: ل او كه ميكند استشهاد او ع تشي
شيعه نيز و باشد شده متولد ا كنون نيست معلوم ولي است رسول اوالد از ميگويند سنت
از و فرمود خواهد حركت كوفه طرف به مكه در ظهور از پس حضرت آن كه معتقدند
هم ديگر عبارات ندارند/ را عقيده اين سنت اهل ولي كرد خواهد فتح را بالد ساير آنجا
قاضي و است داده قرار ين الد محيي ع تشي به اشاره بهاÄي شيخ كه كرده ذ كر آن دنبالة

است/> كرده ذ كر را او تشيع درمجالسالمÆمنين نيز تÔستري نوراهللا
و كÇاشاني فÇيض مرحÇوم و لي ح فهد ابن مانند نيز علما بزرگان از ديگري <جمع
الحكم درفصوص يه مك فتوحات بر اضافه نيز شيخ خود و معتقدند او ع تشي بر ل او مجلسي
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نموده بيت اهل و علي(ع) مواالت وجوب و م Ôخ غدير قضية به اشاره هاروني فص در
است/> او ع تشي مÆيد اينها همة كه است

چهارده بر صلوات كه ين الد محيي مناقب نام به شده نقل او از كبيرهاي صلوات نيز <و
خدا, حمد از پس كه ميباشد/// اب جذ و شيوا بسيار عرفاني القاب و عبارات با معصوم
الحسن ¹بن حج حضرت به و نموده شروع عرفاني بسيار القاب با را پيغمبر بر صلوات
مÇوسوي صÇالح د حمÇم مÇرحÇوم طرف از مناقب برين هم شرحي و داده خاتمه (عج)

است///> شده سنگي چاپ تهران در /// خلخالي
لم كالم: به جستهاند استشهاد نمودهاند قدح را او كه منكرين و مخالفين از <بعضي
خود كه ش, جد شمشير به مگر نكشت را حسين يزيد يعني ه/ د ج سيف ب الا سين Ôالح Ôزيد ي تÔل Öق ي

كه طور همان بلكه نيست او از عبارت اين :Áاو ولي دارد/ اشاره يزيد عمل انيت حق بر
ابوبكر العواصم, كتاب صاحب عبارت اين گويندة كرده, ذ كر خود مة مقد در خلدون ابن
مشهور عارف ولي ميباشد, اندلس/// اشبيلية اهل المغافري العربي بن عبداهللا بن د محم
صاحبفتوحات الحاتمي الطاÄي د محم بن علي بن د محم ين الد محيي ابوبكر يا ابوعبداهللا
ابÇنالعÇربي فÇوت از پس سÇال هÇفده يÇعني ëì0 سال در كه غيرهماست و وفصوص
طور اين العربي ابن عبارات از و است/ رفته دنيا از ì38 سال در و شده متولد المغافري
و العواصم كتاب از چنانكه بوده سنت اهل بين متعص از يا نواصب از او كه ميشود معلوم
ميشد, قانع خود شتران يا مزرعه يا خانه به حسين <ا گر كه: شده نقل او تأليف القواصم

او ا گÇر كند, قيام خود حق مطالبة براي كه ميخواستند او از و ميآمدند مردم چه ا گر
Öل Ôت Öق ي لم عبارت: از هم العربي ابن منظور شايد Hثاني و بود/> بهتر نميكرد آنها به هي توج
خروج و اسالم دين نام به را خالف همان يزيد كه باشد اين هم ه د ج يف س ب الا سين Ôالح Ôزيد ي

باز بلكه دهد, انجام را بزرگ گناه آن نميتوانست واال داد انجام ش جد دين از حسين
يÇن حييالدÇم شÇيخ از عÇبارت ايÇن حÇال هÇر به ولي داد/ قرار خود مستمسك را دين
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/162 تا 160 صفحات , همان (1

نيست/>1
از قونوي اسحاق بن د محم ين صدرالد شيخ چه ميپيوندد, او به نيز قونويه سلسلة
شÇيخ بÇه طÇريقت در يÇن الد مÇحيي شÇيخ خود است/ پوشيده خرقه ين الد محيي شيخ
كسب او واز داشته ارادت است نعم¹اللهيه معروفية سلسلة اقطاب از كه مغربي ابومدين
او از و داشته ارادت نيز جامع بن عبداهللا بن علي ابوالحسن شيخ به و است نموده فيض
عÇلي بÇن مÇبارك ابÇوسعيد شيخ از او و گيالني ين الد محيي شيخ از او و پوشيده خرقه
ابوالفرج شيخ از او و قرشي يوسف بن د محم بن علي ابوالحسن شيخ از او و مخزومي
و شبلي ابوبكر شيخ از او و تميمي عبدالعزيز بن عبدالواحد ابوالفضل از او و طرسوسي
ميرسد نظر به طور اين والد حضرت نظر به ولي است/ پوشيده خرقه بغدادي جنيد از او
مÇدين ابÇي شÇيخ خدمت Gبعد و بوده ابوالحسن شيخ به ين الد محيي ارادت ابتداي  كه

است/ رسيده

امين محسن سيد حاج مه عال

حضرت كه بودند شام شيعة مفتي و پيشوا و ع تشي عالم علماي بزرگترين از معظمله
والد حÇضرت بÇه نسÇبت ايشÇان مÇالقات اين در رفتند/ مالقاتشان به سفر آن در والد
درحÇقيقت كÇه يعه الش اعيان خود مشهور كتاب دربارة و نمودند محبت و احترام نهايت
صÇحبت بود, شده چاپ آن جز¾ 21 موقع آن تا و است ع تشي عالم در داÄر¸المعارفي
نÇماز و مساجد و اجتماعات و دمشق شيعة وضع به راجع والد حضرت آنگاه  كردند/
بÇه عالقهمند همه و مرتب خيلي شيعه <وضعيت دادند: جواب ايشان پرسيدند/ جمعه
مساجد در هم اجتماعات فقيرترند, فرقهها ساير به نسبت ولي ميباشند, مذهبي آداب
جÇمعه <نماز فرمودند: والد حضرت آنگاه ميخوانيم/> هم جمعه نماز و است مرتب
و مÇيباشد مسلمين عظمت ظهور موجب كه است اسالمي شعاÄر بزرگترين از يكي
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عÇدم فÇرض بر و ندهند دست از را بزرگ شعار اين جا همه در شيعه كه است اين حق
واجب خÇودشان و داشÇتند تÇصديق نÇيز ايشÇان كÇنند/> عÇمل اسÇتحباب بÇه وجوب
شÇيعة بÇر حيث اين از شام شيعة و نميكردند ترك را آن جهت همين به و ميدانستند
اذان <در گفتند: ايشان پرسيدند? اذان طرز به راجع معظمله سپس ميباشند/ م مقد ايران
ه تقي باب از هم را مل الع ير خ لي× ع ي ح و نميشود گفته اهللا لي و Hليع نَّ ا Ôد ه Öش ا مأذنه باالي اعالمي
از غير نماز اجتماعات در چون ميگوييم را دو هر نماز اذان در لكن نميگوييم, Gجهر
روضÇهخوانÇي بÇه راجÇع والد حضرت مطالب, ادامة در نميشود/> حاضر كسي شيعه
از و داريم روضهخواني جا همين در يكشنبه جمعهو <شبهاي گفتند: ايشان پرسيدند/
بÇايد نÇمودهام تÇنقيح و نÇوشته هدا¾(ع) دالش سي حضرت حال شرح در كه كتابي همان
است مصالح برخالف يا مذهبي شÆون با مخالف كه ضعاف يا سقيمه اخبار كه بخوانند,
از دسته يك امسال ي حت و ميشود ل مفص روضهخواني نيز عاشورا ايام نشود/ خوانده
و ديÇده تÇهيه لي فصÇم دسÇتة گÇرفته اجÇازه مÇن از بودند اينجا در كه شيعه هنديهاي
و ندارم عقيده امور اين به خودم من كه داشتند اظهار و داشتند/ سينهزني و نوحهخواني
بÇودند ميهمان و هند از چون آنها ولي نميدهم, اجازه اينجا شيعيان به و نيستم راضي

كنم/> رد نخواستم
متذكر آن در و نوشته كتابي حسيني قيام به راجع هم <حقير : فرمودند نيز معظمله
و شÇرع برخÇالف آنها بعض بلكه و نيست روضهخواني جز¾ امور قبيل اين كه شدهام
كرد حذف را مهم شعار اين زواÄد و حشو بايد استو بهداشت مخالف اسالميو مصالح

/167 و 166 صفحات همان, (1

درآورد/>1 باشد عقل و شرع مطابق كه صورتي به را آن و

لبنان

ديÇدني نقاط آنجا در و كردند حركت بيروت قصد به ل االو ربيع هشتم روز صبح
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خÇود مÇحو را ايشÇان آنÇجا در طبيعت زيباي مناظر Hخصوص و كردند مشاهده را شهر
بودند: قول اين به مترنم و بود ساخته

كÇردگار معرفت است دفتري ورقش هر هÇوشيار نÇظر در سÇÇبز درخÇÇتان بÇÇرگ

مصر

آنجا به يكشنبه روز صبح و شدند عازم قاهره طرف به مصر قصد به نيز بيروت از
هشتاد صدي قريب كه بود اين كرد جلب را ايشان ه توج ل او نظر در كه چيزي رسيدند/
اسÇالمي شÇهر بÇه كÇه بود تعطيل يكشنبه واسطة به مسيحي شهرهاي مانند مغازهها از
تÇبعيت بÇه دارند مسيحيان با ارتباط چون هم مسلمين كه شد معلوم و نداشت/ شباهتي
و دارنÇد/ تÇعطيل را شÇنبه روز كÇه هÇم يÇهوديان مÇيكنند/ تعطيل را يكشنبه روز آنان
تÇعطيل بÇعضي و نميدهند جمعه تعطيل به زيادي اهميت مسلمين <ولي ميفرمودند:
طÇور ايÇن اسÇالمي معظم شهر يك كه دارد را ف تأس و تأثر نهايت امر واين نميكنند

/184 ص همان, (1

دارند/>1 ب تعص ديني قسمتهاي ساير در كه صورتي در باشد,
در هم اخالق فساد ميفرمودند ولي كردند, عاطفهوصف با را مصر مردم حضرتش

است/ زياد آنجا

الحسين رأس

سر مدفن تواريخ بعض طبق كه شدند ف مشر الحسين رأس حرم زيارت به آنجا در
پس كه كردهاند ذ كر بعضي ه البت آوردند/ مصر به كه است هدا¾ الش د سي حضرت مبارك
جسد به و برگرداندند به كربال دادند, گردش شهرها در را ر مطه سر آن كه روز چهل از
در بهممالكعربي يادداشتهايسفر تأليف هنگام به والد حضرت ولي كردند/ ملحق شريف
بÇه ر مطه حرم <در كه: ميبينند شرح اين به را رÅيايي خواب در مسأله اين ذ كر موقع
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آوازي اينبين در ميباشم/ نياز و راز مشغول ر مطه ضريح باالي و شده ف مشر زيارت

/187 و 186 صفحات همان, (1

خواب از كه صبح لذا هستم/>1 بيسر تن من فرمود: كه رسيد گوشم به ضريح داخل از
سÇر كه شد مسلم برايشان شدند, بيدار خواب از چرا كه ف تأس اظهار ضمن شدند بيدار
نباشد, يا باشد مصر در ر مطه سر اينكه از اعم ه البت نيست/ مدفون ر مطه حرم در ر مطه
هسÇتند, ل توسÇم زيÇادي جمع محل اين در و است آن به معروف Âفع محل آن چون

است/ (ع) حسين حضرت مطهر روح ه توج و نظر مورد
زيÇارتگاه و قÇاهره در اقÇوال برخي به بنا كه زينب حضرت مزار زيارت به سپس
اهÇرام وحش, بÇاغ قÇبيل از مصر ديدني مناطق تماشاي به سپس رفتند/ است, عمومي
دربÇارة و كÇردند ديÇدن االزهÇر جÇامع¹ و جامع و مصر موزة ابوالهول, مجسمه مصر,

است/ مندرج سفرنامهشان در كه نوشتهاند مبسوطي شرح يك هر

رفاعيه سلسلة و رفاعي مسجد

را والد حضرت نظر طوري به و است جهان مساجد بهترين از يكي رفاعي مسجد
مربوط است عموم زيارتگاه كه مسجد اين بودند/ شده آن مجذوب كه بود نموده جلب
كÇه ه اعيÇرف سÇلسلة مÇيباشد/ ايشان بزرگان از بعضي مدفن و ه رفاعي عرفاني سلسلة به
نÇام ايÇن بÇه هÇجري) ë78 متوفي ,ë12 (متولد رفاعي احمد د سي به اتصال بهمناسبت
حÇضرت به نسبش سلسله د سي جناب است/ ه معروفي سالسل از يكي گرديده, معروف
و بÇندگي حÇاالت در و فÇقري عÇالية مÇراتب و مقامات داراي وي ميرسد/  كاظم(ع)
نصايح و مواعظ كردهاند/ نقل او از نيز عاداتي خوارق و كرامات و بوده سرمشق عبادت
مأثÇور او از نÇيز ديگÇري وتأليفات مشهور ه رفاعي حكم نام به خودش قلم به جناب آن
و مصر تاريخي قديمي ابنية و قاهره مشهور مساجد ساير از رفاعي مسجد از بعد است/

فرمودند/ ديدن آنجا موزههاي
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ابيالعباس جامع

در ف تصو بزرگان از و بزرگ علماي از مرسي ابوالعباس مدفن العباس ابي مسجد
مساجد بهترين از و مجلل بسيار مسجد اين است/ ه شاذلي سلسلة از هشتم و هفتم قرون
بÇه و است مÇصر مردم عالقة و ه توج مورد هم ابوالعباس شيخ مقبرة است/ اسكندريه

ميطلبند/ حاجت و ميروند او قبر زيارت
بابا سري احمد شيخ

از كه است آن امثال و استاد و پير و شيخ لفظ نظير كلمه اين ميگويند/ "بابا" خود بزرگان به نيز بكتاشيه (1
مترجÇم و شارح شيرازي) الدين باباركنا(ركن يا باباطاهر مورد در و است قديم عرفاي مصطلح عناوين

است/ شده استفاده نيز عربي ابن الحكم فصوص

ه اشيÇبكت دراويش رÄيس بابا1 سري احمد شيخ مالقات به نيز ل االو ربيع 2ë روز
مذا كراتي مالقاتو است ه بكتاشي مقابر تكيهو به معروف كه محلي در را ايشان رفتندو
كه ميرسد هجري) 738 در (متوفي بكتاش د محم سيد حاج به ه بكتاشي سلسلة نمودند/
خراسان از Âاص جناب آن ميگردد/ منتهي (ع) رضا حضرت به نيز ايشان نسب سلسلة
و قونيه بين بكتاش قرية در و گزيد منزل صغير آسياي واليات از يكي در Gبعد و بوده
در بكتاش حاجي گرويدند/ بديشان سلجوقي تركان از هاي عد و گرديد/ مدفون قيصريه
اين در داشت/ غلبه او بر جذب حال هم اوقات اغلب و بود بيپروا ع تشي عقايد اظهار
ميآورند بهجا آن در ل مفص عزاداري و قاÄلند زياد اهميت عاشورا روز به نسبت سلسله
درخÇواست طÇبق را كربال اسرار حقيقتدر تجلي كتاب Gبعد والد حضرت نظر همين به و
و تÇركيه در HمدتÇع موقع آن در ه بكتاشي سلسلة داشتند/ ارسال ايشان براي احمد شيخ

داشتند/ سكونت عراق و آلباني و مصر

البكري سيد

وي رفÇتند/ البكÇري شÇيخ ديدن به بابا سري احمد آقاي فاق ات به روز همان در و
دارد, عÇهده به مصر در را سنت اهل ة صوفي طبقة هفت و چهل رياست كه بود عي مد
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نÇظر بÇرميآمد, وي اقÇوال از كÇه طور آن نبود/ ايشان نظر تحت بابا ي سر احمد ولي
اين به سالسل اين و دولت ارتباط حفظ جهت از بيشتر نامبرده كه بود اين والد حضرت
و فقر از كافي اطالع ي حت زيرا نيست, فقري و مذهبي مقام داراي و شده انتخاب سمت

بود/ ايشان با نظر هم بيش و كم نيز بابا سري احمد شيخ و نداشت عرفان

آن اشغال و فلسطين

مهم شهرهاي از شهر اين گرديدند/ قدس عازم نيز ل االو ربيع 2ë روز بعدازظهر در
ظهور از قبل ه البت بود/ مسجداقصي× طرف به و آنجا ابتدا مسلمين قبلة و است مسلمانان
آنÇجا در حÇضرتش و است بÇوده نÇيز مسÇيحيان س قدÇم زمÇين و يÇهود كÇعبة اسÇالم
حضرت از و است مسلمين س مقد مساجد از مسجد اين كردند/ زيارت را مسجداقصي×
است ركعت هزار با برابر مسجداقصي× در نماز ركعت يك كه است منقول (ص) رسول
آسمان به آنجا از و آورد تشريف مسجداقصي× به ل او معراج, شب در رسول حضرت و
س مقد سرزمين اين هنوز بودند, آنجا در والد حضرت كه موقع آن در ولي نمود/ عروج
نظارت تحت فلسطين و نشده تشكيل اسراÄيل دولت و بود درنيامده غاصبان اشغال به
بÇه كÇه داشتند مرسوم آن در يهوديان كه ندبه ديوار دربارة لذا بود/ انگليس حكومت
بگيرند مسلمين از را مسجد كه دهد نصرت را آنها د مجد كه بخواهند خداوند از ع تضر

/261 و 260 صفحات همان, (1

فرمودند:1

بيچارگي/ و خواري آنها بر شد مقرر / 61 آية بقره, سورة (2

را آنÇها 2 Ô¹نÇ ك Öس الم و Ô¹ل الذ يهم ل ع Öتب ر Ôض فرموده: مجيد قرآن در كه طور همان <انشا¾اهللا
مسلمين حق و است آن حقيقي وارث اسالم را كه مسجد و داد نخواهد نصرت امر بدين
بÇه و كÇنيم وظÇايف انÇجام در كÇوتاهي مÇا آنكÇه مگر گرفت, نخواهد آنها از ميباشد
آنكه يا نكنيم, عمل و ندهيم اهميت فاق ات و حاد ات همچنين و س مقد شرع دستورات
ايÇمان آنÇها كه است اين به اشاره ناهللا م بل ح كه كند كمك بدانها زورمند و قوي دولتي
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آنان به نسبت زورمندان كمك و ديگران به آنها توسل به اشاره الناس ن م بل ح و آورند
است/>

تجزيه فلسطين دولت سفر, اين به مربوط مطالب تأليف هنگام به بعد سال چند ولي
ميفرمايند: اخيرالذ كر مطلب توضيح در پاورقي در لذا بود, شده

مستقل دولت دو تشكيل و فلسطين تجزية به تصميم متحد ملل سازمان فانه متأس>
زور با را فلسطين و كرد رفتار مسلمين به نسبت عدالت برخالف و گرفت يهود و عرب
اهل و داد يهود به نموده, غصب را فلسطينيان خانة گرفتو مسلمين از آمريكا كمك و
بÇين كشÇمكشها و اخÇتالفات اثÇر بÇر هم س المقد بيت و نمود بيخانمان را فلسطين
بÇزرگترين از يكي اين كه شد, خارج آنها دست از فاق ات و حاد ات نداشتن و مسلمين
اشاره شريفه آية در كه هم قرآن اعجاز و است/ مسلمين و اسالم براي اخير قرن مصاÄب
امÇر اين نبود آمريكا كمك ا گر زيرا ميشود, واضح خوبي به فرموده الناس ن م بل ح به

نميشد/> واقع
را عمل اين ت, حد و ت شد به حضرتش فلسطين كامل اشغال جريان در نيز بعدها
با كه را دولتي مسÆوالن و فرمودند تقبيح امر اين در را مسلمين قصور و كرده منكوب
سرزنش مكاتباتي طي بودند, نموده برقرار روابط اواخر در اسراÄيل غاصب حكومت

دادند/ تذكر ايشان به ات كر به را غيراسالمي عمل اين قبح  كرده,

قيامت  كليساي

آنÇجا در (ع) مسÇيح حÇضرت ميگويند كه قيامت كليساي به نيز جمعه روز صبح
كليسا اين رفتند/ كردهاند, ن معي آنجا در حضرت آن براي هم قبري و گرديده مصلوب
مÇيالدي) 1010) هÇجري ê00 سÇال در فاطمي خليفة سومين بامراهللا الحا كم زمان در
بÇاقي است, (ع) عÇيسي حÇضرت قÇبر بÇه مÇعروف كه را سنگي اثر فقط و شد خراب

گرديد/ صليبي جنگهاي علل از يكي موضوع اين و  گذاشتند
يكي و مهم معابد از كليسا اين زيرا نمود, بدي تأثير نيز مسلمين ميان در مسأله اين
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و عيسي(ع) مصلوبيت محل آنكه نظر از نيز مسلمين و بوده مسيحيان سة مقد امكنة از
حÇفظ كÇه شÇده داده دستور نيز اسالم بزرگان اخبار در و داشتند/ ه توج بدان بود معبد
بر اضافه كليسا اين و بشود دارند عقيده يكتا خداوند به كه مختلفه مذاهب معابد احترام
الحا كم عمل رو ازين بود, نيز عيسي(ع) حضرت شدن مصلوب محل بود, معبد آنكه
شد تجديد آن بناي باهللا المستنصر زمان در سال سي از پس ولي نمود/ بدي تأثير بامراهللا
مسيحيان نزد كليسا اين شد عرض كه طور همان بودو ه توج مورد همواره بعد به آن از و
به مسيحيان حج واقع در و ميشود محسوب سي مقد مقام و ميباشد كليساها مهمترين
نظر به شد/ ذ كر كه شرحي اين با ه البت زيارتكنندو را اللحم بيت و كليسا آن كه است اين
را آنجا بايستي برود قدس به كه مسلمي هر و است س مقد هم مسلمين نزد والد حضرت
ه وجÇت محل ه تشريفي اضافة اين واسطة به ه البت و است انبيا مقامات چون كند, زيارت

/264 ص ممالكعربي, به يادداشتهايسفر (1

هست/1 نيز احديت حضرت

بهاÄيه و بابيه

ابراهيم حضرت مدفن و مسكن حمن الر خليل از نيز فلسطين در مسافرت ادامة در
برده تشريف حيفا به سپس كردند/ ديدن مسيح حضرت مولد اللحم بيت و اهللا(ع) خليل
سراغ بود, باطله مذاهب سران با حتي مالقات لذا و انفس و آفاق سير قصدشان چون و
بود/ مشهور العجم" "شيخ به حيفا در وي گرفتند/ نيز را ان يÄبها رÄيس افندي شوقي منزل
براي نسبت <اين ميفرمودند: و بود ي× مسم بي Âكام بزرگوارم پدر نظر در لقب اين و
ايÇران در بÇيشتر هزار در نيم شايد كه قليلي ة عد زيرا است, آميز توهين خيلي ايرانيان
مÇصداق و گرويدهانÇد كسي به و شده اباطيلي و موهومات به معتقد كوركورانه نباشند,

/275 ص همان, (2

بناميم>/2 العرب" "شيخ را لمه Öي س Ôم كه است اين مانند اين و شدهاند واقع وت Ôاغ الط م Ôه ÔÄوليا ا

حÇضرتش خÇدمت نامبرده جانب از شخصي افندي, شوقي مسكن باغ رمحل د و
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هم Âفع و ندارند مالقات وقت و دارند زياد كار و گرفتاري شوقي آقاي كه كرد عرض

/276 ص همان, (1

ميفرمودند:1 و رسيد نظر به عجيب بسيار آقا حضرت براي قول اين نيستند/ اينجا
هدايت را كارشان و هستند خدا نمايندگي عي مد ايشان ا گر كه كردم ب تعج <خيلي
طول تي مد بدهند وقت بخواهند هم ا گر و ميدهند وقت كمتر چگونه ميدانند, خلق
بوده ا مهي وافدين و زاÄرين پذيرفتن براي هميشه دين بزرگان كه صورتي در ميكشد?
وقت چون ما گفتم ايشان به و شده منصرف خود نزد من لذا نميكردند, تعيين وقت و
فÇرقة كه معظمله و كردند نظر صرف مالقات از لذا بمانيم/> نميتوانيم نداريم زيادي
مÇيرزا قÇول رد در مÇيدانست, مسÇلمين اضÇالل بÇاعث و ضاله Áاصو را ه يÄبها و ه بابي
تش اني قÇح دليل اينكه بر داÄر ازل صبح به معروف يحيي ميرزا بزرگتر برادر حسينعلي
<تÇمام مÇيفرمودند: شÇريعت, تشريع و كلمه نفوذ استقامت, دعوت, است: چهارچيز
اسÇتقامت زيادند/ باطل عيان مد و نيست انيت حق دليل دعوت زيرا است ضعيف اينها
حسينعلي ميرزا و شد دعوي منكر و كرد توبه Hرسم باب زيرا نبود, آنها بزرگان در هم
حÇال عÇين در ولي نكÇرد, اظهاري نميكنند قبول را او توبة علما ميدانست چون هم
و اوراق و نمود معرفي مظلوم مسلمان نفر يك را خود حتي و نكرد عايي اد هيچ بهظاهر
ندارد, وجود وجه هيچ به هم كلمه نفوذ و ميداشت/ پنهان پيروان غير از را خود  كتب
پÇيروان ة عد حيث از مراتب به كمي خيلي ت مد در اسالم ديانت و موسي ديانت زيرا
شمار انگشت بها¾ و باب پيروان عدة بازهم ميگذرد بيشتر سال صد كه ا كنون و م مقد
ذ كر و اقدس و ايقان و بيان مانند كتاب گفتن به تنها هم شريعت تشريع اما ميباشند/
مÇوهن و پست و نÇميدهد وفق محيط مقتضيات و طبيعت با وجه هيچ به كه احكامي
از تشريعي چنين اين و نمييابد وجود نيست ه حق شرايع با مقايسه قابل Âاص و است

/280 ص همان, (2

يافت>/2 ظهور بيشتر آنها در ادله اين بلكه كرد, ظهور نيز مزدك و سجاح و سيلمه Ôم
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عراق سوي به فلسطين از بازگشت

از پس نÇيز عÇراق در فرمودند/ حركت عراق سمت به فلسطين در گردش از پس
بصره در فرمودند/ حركت ايران طرف به بصره طريق از اطهار ة مÄا قبور د مجد زيارت

مÇعتوق عبداهللا شيخ مذهب اين بزرگ با رفتند خرمشهر و آبادان به كه ديگري سفر در والد حضرت (1
بود/ كرده اظهار ايشان به را احترام و محبت نهايت نامبرده و كرده مالقات

يÇا صÇابÃين دربارة معظمله فرمودند/1 مالقات ازصابÃين برخي با آبادان و خرمشهر و
در ايشان ورود طرز جمله از دارند/ را يهود متصوفة حكم آنها كه ميفرمودند بيها Ôص
و بزرگ طرف از سپس و شود داده تعميد جاري آب در بايد طالب كه است اين طريقه
و راند زبان بر نبايد كه است دستوري جمله از ميشود, داده طالب به دستوراتي راهنما
مشغول و نمايد عملي خود قلب در را آن بايد طالب و ميشود نوشته كاغذ صفحة روي
كÇه است قÇلبي ذ كر همان اين Gظاهر والد حضرت نظر به و نگويد/ ديگري به و باشد

دارند/ معمول اسالم عرفاي

آن نابسامان اوضاع و ايران به ورود

آبادان در و شدند/ خرمشهر وارد اسفند) 22) اني الث ربيع هشتم چهارشنبه روز در
د جدÇم ديÇدن از داشÇتند, عÇجله و بودند كرده ديدن آنجا نفتي تأسيسات از Âقب چون
انگليس و ايران ميان نفت از بهرهبرداري اخير قرارداد دربارة ولي فرمودند, صرفنظر
ايÇران دولت ا گÇر و باشد غيرعادالنه كه ميرسد نظر به هم قرارداد <اين ميفرمودند:

/303 ص همان, (2

تغييردهد/>2 را داد قرار اين بايد كند, دفاع خود حق از بخواهد
و قÇطع ارتÇباط داشÇتند, تÇهران و خÇراسÇان بÇه تلگراف قصد كه نيز خرمشهر در
خراب بارندگي اثر در نيز آهن راه مسير و تهران و اهواز ميان ارتباطي ة جاد همچنين
<اين ميفرمودند: كرده تأثر اظهار موقع آن در ايران نابسامان اوضاع از لذا بود, شده
مرا كزو از يكي در كه است بيترتيب طور اين ايران وضعيت كه شد ف تأس موجب امر
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آنچه از نتوانيم ما حتي و باشد طريق اين به تلفن و تلگراف وضعيت آن مهم استانهاي

/304 ص همان, (1

نÇيز امÇور ساير نماييم/>1 حفظ را آن و كنيم استفاده نمودهاند, مرتب ما براي ديگران
بين راه از كيلومتر يك به قريب فاصلة شدند مجبور باالخره و بود بار اسف چنين اين
روي از زحمت به و برهنه پاي با همراهان اتفاق به ديگران مثل را اهواز و انديمشك

شوند/ انديمشك وارد اتومبيل با آنجا از و كنند عبور گل و آب
و مÇعظمله ورود بÇا (132ê اسÇفند 28) 13ìë اني الث ربيع 1ê در سفر اين باالخره

يافت/ خاتمه بهتهران ايشان همراهان

ديني ب تعص

عاليات عتبات زيارت به اينكه بر عالوه اسفار ساير مثل سفر اين در والد حضرت
اجتماعي اوضاع به ه توج عينحال بودندودر موفقشده اوليا انبياو قبورمتبر كة وساير
را ايران جوانب همين از و ميفرمودند سÆال و داشتند نيز مذكور كشورهاي اقتصادي و
و طÇبيعي مÇنابع لحÇاظ از HالبÇغ كÇه شده مشاهده عربي كشورهاي غالب با مقايسه در
و ف متأس را معظمله بيشتر آنچه ولي يافتند, مانده عقب نبودند ايران حد در اقتصادي
به نسبت ايراني مسلمانان شرعي و ديني د تقي عدم و بياعتنايي بود, كرده خاطر افسرده
يادداشتهايسفر كتاب اواخر در خصوص اين در بود/ مذكور عربي كشورهاي مسلمانان

/266 الي 265 همان,صفحات (2

عÇبور كÇه مملكت چند اين در كه نماند نا گفته نكته <اين ميفرمايند: عربي2 ممالك به

مÇذهبي شÇعاÄر در و داشÇتند را ب عصÇت نÇهايت سني و شيعه از آنجا مسلمين  كرديم,
نÇماز ي تÇح و مÇذهبي سات قدÇم انجام در شيعه دمشق, در چنانكه مينمودند, مراقبت
كÇامل مÇراقÇبت مÇيدهند, اهÇميت كمتر بدان عرب عراق و ايران شيعة Âفع كه جمعه
مÇذهبي امÇور تÇمام در برديم را ايشان نام Âقب كه هم امين محسن د سي آقاي و داشتند
همه ظهر ل او بودند, شيعه آنجا اهالي بيشتر كه بعلبك در همچنين داشتند/ كامل نظارت
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موقعي بودند, رفته مسجد به نماز براي كه ايشان و ميشدند حاضر مسجد در نماز براي
زنهاي همچنين نمودند/ آمد خوش و محبت خيلي هستند شيعه و ايراني فهميدند  كه
حÇجاب بÇه و دارد فÇرق ايÇرانÇي حÇجاب بÇا ولي دارنÇد حÇجاب كلي طور به مسلمين
برقعي هم آن روي و دارند سر بر مقنعه كه ترتيب اين به است, شبيه بيشتر صدراسالم
بعضي در آنكه نهايت ميبندند, سر پشت از و مياندازند صورت جلو مشكي پارچة از
بÇيرون بÇرهنه سر با مسلمان زن ولي پيداست, صورت پارچه نازكي واسطة به آنها از
بود/> معمول جا همه در شدن حاضر مسجد به وقت اول نمازها در همچنين نميآيد/

جمعه كه روز اين در جمله از داشتند, ب تعص طور همين مسلمين هم فلسطين <در
كه مهمانخانه مدير پسر آمديم/ مهمانخانه به نماز خواندن براي ناهار صرف از پس بود
جمعه نماز براي شما مگر پرسيد: ب تعج طور به بود, كرده تحصيل سالهو بيست جواني
ديÇر و نيست واجب ما بر مسافريم ما چون كه دادم جواب نگارنده نرفتيد? مسجد به
ميشويم/ حاضر مرتب و نيست طور اين خودمان موطن در ولي نرفتيم رو اين از شده,
بÇين در بگÇويم كشيدم خجلت زيرا بود, آميز مصلحت دروغي درحقيقت خود اين و
اسÇالمي شÇعاÄر مÇهمترين از جمعه نماز زيرا نيست, معمول جمعه نماز ايران در شيعه
شيعه علماي ا كثر فانه متأس ولي ميشد, داده آن به زياد اهميت اسالم صدر در و است
قاÄلند تخييري وجوب به كه هم كساني حتي نيستندو غيبت زمان در آن وجوب به قاÄل

ميدهند/> ترجيح آن بر را ظهر نماز
هÇم حÇبيب, لÇت بÇه پÇرسيد: جÇوان اين شد, يافا به رفتن مذا كرة كه هم <موقعي
بخريد چيزي جا آن در مبادا گفت و شده برافروخته رنگش نا گاه بلي/ گفتم: ميرويد?
تÇفرج و گÇردش ما منظور بلكه نه, گفتم: است/ حرام مسلمين براي يهود با معاملة زيرا
تصميم عربي ممالك بود تي مد كه بود اين او مذا كرة علت و نداريم/ خريد قصد استو
طرف به فلسطين از كه كسانيهم رو ازين نكنند, معامله فلسطين يهوديان با بودند  گرفته
فÇلسطيني جÇنس مÇبادا كÇه ميگرفتند قرار كامل بازرسي مورد ميرفتند, لبنان يا مصر
جÇوان آن كÇه بود يافته نفوذ آنها روح در طوري به تصميم اين و باشند/ داشته همراه
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و شÇد/ بÇرافÇروخته رنگش فوري برويم حبيب تل به ميخواهيم شنيد آنكه بهمحض
وجÇه هÇيچ بÇه و دارد وجÇود سالهاست كه يهوديان با فلسطين عرب اختالفات قضية
تواريخ و روزنامهها در و معروف كنند جلوگيري اعراب مذهبي احساسات از نتوانسته

است/> مسطور اخير سالهاي
ب عصÇت ÂÇاص مÇيدانÇيم اسÇالم اصل و شيعه را خود كه ايرانيان ما فانه متأس <ولي
خوردن روزه Âمث نيستيم, ديانت سات مقد و آداب به د مقي و ندارد وجود ما در مذهبي
نÇميشود, آن از هÇم ي دÇج جلوگيري و مامعمول شهرهاي در رمضان مبارك ماه در
و اسÇالمي ت حالÇم در هيچكس شنيدم كه طوري به نامبرده ممالك در كه درصورتي
تنبيه اطراف از را او مسلمين فوري و ندارد خوردن روزه به تظاهر جرأت اسالم سوق
ÂÇاص مÇا نÇيز مÇذهبي احكام ساير در ميكند/ كمك آنها به هم شرطه خود و ميكنند
آقاي كه طوري به كه است اين آور ف تأس نميدهيم/ نشان ,Hلسان نه عمÂو نه عالقهاي,
از جÇمعي بÇا كÇه قÇبل مÇاه چÇند مÇيگفتند ايÇران روزنÇامة داخÇلي مÇدير رهÇنما حميد
مÇهمانيهاي از يكي در بودند, كرده اروپا به مسافرتي رسمي طور به روزنامهنگاران
ايران بود: گفته كرده ايراني روزنامهنگاران هيأت به رو فرانسه اطالعات وزير رسمي,
هÇمواره بÇلكه نÇميشود محسوب اسالمي ملل جزو و نيست اسالمي مملكت آنكه نه
خÇيلي ايÇرانÇيان مÇا بÇراي اين كÇالم و كند/ رفتار اسالم دستورات ضد بر كه ميكوشد
جÇبران براي سپس كردهايم/ معرفي طور اين را خودمان كه است گريهآور و شرمآور
حÇوادث بÇار زيÇر در هÇمواره كÇه هستند ملت سه بود: گفته بود, نموده كه توهين آن
ايران ديگري چين, يكي كردند حيات تجديد باالخره نكرده خم كمر و داشته استقامت

/266 ص همان, (1

فرانسه/>1 ديگري و



وممالكعربي حج سفر

پÇدر امÇر بÇه دسÇتگيري, اجÇازة اخذ از پس جنابش شد, گفته Âقب كه طور همان
قÇمري 13ì9 ذيÇقعده 13 يكشÇنبه صÇبح در سÇفر ايÇن شدند/ حج سفر عازم بزرگوار

قسÇمت در شÇرحش كه كردند منتشر حج سفر خاطرات نام به سفرنامهاي حضرتش سفر اين دربارة (1
است/ آمده ايشان آثار معرفي

عÇبارت سفر اين در ايشان همراهان شد/1 آغاز بيدخت از شمسي) 1329 (ëشهريور
آقاي حاج مه مكر والدة هشان جد سلطانپور, د محم علي حاج محترمشان داÄي از: بودند
مشÇهد در روز چند ابتدا سفر اين در آشنايان/ و دوستان از ديگر تن چند و سلطانپور
فÇقيه حسÇين مÇيرزا حÇاج آقÇاي اهللا آيت حÇضرت و عÇلما آقايان با و داشتند توقف
حÇاج اهللا آيت با بعد روز و بودند مشهد ل او درجة علماي و مجتهدين از كه سبزواري
مورد و كردند مالقات بودند, مشهد قي مت و معروف مجتهدين از كه اردبيلي يونس سيد

/3 ص دوم, چاپ , حج سفر خاطرات (2

ديÇدن بÇه تهران در شدند/ تهران وارد سپس گرفتند,2 قرار ايشان مهرباني و مالطفت
GعدÇب و سÆÇاالتÇي جÇح سÇفر بÇه راجع و بردند تشريف ايران در عربستان وقت سفير
و آمÇد مÇيان بÇه نÇژادي و مÇذهبي اخÇتالفات رفع و مسلمين اتحاد لزوم در مذا كراتي
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كÇه داشÇتند اظÇهار و نمودند بيان آن يت اهم در شرحي و تصديق را آن نيز حضرتش
تأ كيد باب آن در و برده اختالف رفع يت اهم به پي سابق از ه هينعم¹الل سلسلة بزرگان

/ 5 ص همان, (1

ميكردند/1
مدرسة وليه الت ناÄب سيدالعراقين آقاي خواهش بنابر ه ذيحج ل او پنجشنبه صبح در

است/ شده خوانده مطهري شهيد عالي مدرسه نام به انقالب از پس (2

لجÇنة رÇÄيس Çراف الص حÇامد احÇمد آقÇاي بÇا مÇدرسه دفتر محل در سپهساالر2 عالي
بÇه راجÇع و بوده ه بكتاشي دراويش از كه ارضي) دعاوي محكمة (رÄيس بغداد تسوية
سÇيدالعÇراقÇين آقاي از حامد احمد آقاي كردند/ مالقات ميكردند, تحقيقاتي ف تصو
را والد حÇضرت ايشÇان و نÇمايد مÇالقاتي ف صوÇدرت مطلعين بعضي با كه بود خواسته
نعم¹اللهيه سلسلة و ف تصو دربارة حضرتش از حامد احمد آقاي بودند/ نموده معرفي

درج كامل طور به (12 تا 7 (صفحات حج كتابخاطراتسفر در حضرتش را پاسخها و سÆاالت اين متن (3
ميشود: درج اينجا در آن از خالصهاي كه  كردهاند/

هستيد? امامي هشت شما كه دارد ت صح آيا Ç س
تسميه وجه و است محض افترا¾ و شده زده مغرضين و دشمنان طرف از كه است تهمتي انتساب اين Ç ج
چنانكه شد, منتشر سايراÄمه(ع) از بيش حضرت آن از طريقت امور كه است اين جهت از هم رضويه به
شيعه مذهب رو ازين يافت, انتشار بيشتر حضرتصادق(ع) وسيلة به شرع ظاهر احكام و شريعت امور

نيستند/ قبول مورد حضرتصادق(ع) از بعد اÄمة اينكه بر نيست دليل هم اين كه گويند جعفري را
اتصال رضا(ع) حضرت به او از و معروف به او از و ري س به او از و جنيد به را سلسله چگونه پس Ç س

ميدهند?
تÇربيت سري و سري دست شدة تربيت جنيد يعني وصايت, و خالفت نه است تربيتي انتساب اين Ç ج
زمÇان در هÇم مÇعروف و بÇوده مÇجاز خÇود زمان امام از آنها از يك هر وگرنه است كرخي معروف يافتة
حÇضرت بÇه را ريÇس بايد ميداشت ت صح انتساب اين ا گر و است يافته وفات رضا(ع) خودحضرت

معروف/ نه داد اتصال رضا(ع)
چيست? دستورات در سلسله اين مختصات Ç س

به محبت و فرموده امر پيغمبر(ص) آنچه اطاعت و الهي شعاÄر تعظيم به را پيروان سلسله اين بزرگان Ç ج
ه وجÇت بÇراي و مÇيباشد ر تذك و ه توج بر مبتني كه هم قلبي دستورات و ميدهند دستور خدا خلق جميع

ميدهند/ باشند, داشته وافر شوق و زياد اشتياق كه كساني به است, حق سوي به قلب
Ñ

سلسلة وقت رÄيس از سÆالي Âمتقاب نيز ايشان دادند/3 پاسخ معظمله و كردند سÆاالتي
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Ø

بگويم? شما به را خود سر هم من كه كنيد بيان من براي را قلبي دستورات آن است ممكن آيا Ç س
كÇه مÇعصومين(ع) اÇÄمة احÇاديث مطابق وجه هيچ به آن افشاي و است اسرار از قلبي دستورات اين Ç ج
شخص خود زبان حتي نمودهاند منع آن از را ما و نيست جايز است, سر كتمان ايمان لوازم از فرمودهاند
بگيرند, را سر چند هر داد را سر نبايد كه فرمودهاند ما بزرگان و راند/ زبان بر نبايد و نيست محرم بدان هم
تÇوحيد بÇه اشÇاره كÇه كÇلمه چÇند سپس ميدهم/ گوش من بگوييد را تان سر بخواهيد ا گر البته شما ولي
است ديگران به گفتن قابل ا گر فرمودند: حضرتش و گفتند بود, علي(ع) مولي× حضرت مدح و خداوند

نميشود/ محسوب سر
چيست? مولي× حضرت به راجع شما عقيدة Ç س

مÇولي حÇضرت بÇه را خÇود طريقتي رشتة فقر سالسل تمام زيرا نيست سÆال به محتاج موضوع اين Ç ج
رسÇول(ص) حÇضرت بالفصل وصي و آخرين و اولين علوم وارث را او و ميرسانند المواليعلي(ع)
و رضواال وات م× السَّ Ôقخال انا گويندة و دارد نفوذ موجودات ات ذر تمام در خودش فرمايش مطابق و ميدانند

ميباشد/ ني ري Öت Ôمي Öن م دان Öم ه ياحار

دادند/ پاسخ حامد احمد آقاي و پرسيدند سلسله آن دربارة ه بكتاشي

خدا خانة طرف به

هÇمراهÇان فاق ات به حضرتش (1329 شهريور 2ë)13ì9 ه ذيحج سوم شنبه عصر
گÇرديدند/ حج عازم بودند, شده ملحق ايشان به تهران در كه فقرا از نفر چندين و قديم
از بÇودند, كرده نذر چون ايشان و شدند بصره فرودگاه وارد غروب از قبل ساعت نيم
سÇاير ولي شÇدند, ه دÇج وارد و كÇرده حÇركت نماز خواندن از پس شده مÔحرم همانجا
حÇركت مكه طرف به ه جد در توقف روز دو از پس و شدند/ محرم ه جد در همراهان
شدند/ است, مسلمين قبلة و كه كعبه س مقد شهر اين وارد فجر طلوع ل او در و  كردند

هالل رÅيت

آن از جهات بعضي از و بود كرده را ايشان نظر جلب ايام اين در كه مساÄلي از يكي
مسلمين ساير با حج ايام تاريخ در ايراني حجاج از بعضي اختالف مسألة ميبردند, رنج
و ايÇران افÇق اخÇتالف مÇعلول هست سÇالها غÇالب در كÇه اختالف اين بود/ آنجا در
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به و بياطالع آن علمي مباني از كه ايراني شيعة عوام از <بعضي ولي ميباشد, عربستان
اعÇمال اخÇتالف اين ايجاد در كه ميبرند گمان نيستند آ گاه نجوم و هيأت علم اصول

و ادرا ك بÇر دارد داللت اصÇطالح در و است شÇدن رايÇج و يÇافتن شيوع معناي به اصل در شياع كلمة (1
را/ امري مردم ا كثريت احساس

نشÇده, دقت بÇاشد شياع1 يا عدلين شهادت يا رÅيت كه آن مات مقد در يا شده غرض

/33 ص همان, (2

ميدانند/>2 مناط را ايران رÅيت همان و بوده مخالف عربستان قاضي حكم با رو ازاين
بود, آرزويشان نهايت مسلمين اتحاد كه ايشان همچون شخصي نظر در كه صورتي در
زيرا است, اشكال مورد علمي جهات از هم و اجتماعي و ديني نظر از هم اختالف اين
شياع حداقل آنجا در و است عدلين شهادت يا شياع يا رÅيت بودن, ماه ل او مناط Hشرع
كÇه مÇيشود بÇاعث اختالف اين معظمله نظر به ولي ندارد/ شرعي مانع و شده حاصل
برود بين از است, اسالمي مختلف ملل بين فاق ات و حاد ات حصول كه حج ظاهري منظور

گردد/ دشمني و نفاق موجب و

اعتكاف

در ولي دادنÇد/ خÇاتمه را حج عمل دوازدهم روز در همراهان با همراه حضرتش
جÇنابش بÇود, جÇح مراسÇم اتمام و ازمني× مراجعت روز اولين كه ه ذيحج سيزدهم روز
در و خوابÇيدند/ مسجدالحرام در را شب و كردند اعتكاف نيت والد حضرت بهدستور
يا ميبردند ايشان براي و ميكردند طبخ غذا منزل در هشان جد بيبي حاجيه روز سه آن
را اعÇتكاف ايÇن شÇرح ميفرمودند/ بيتوته همانجا در شبها حضرتش ميفرستادند,
آقاي كردم, افطار ل او روز روزة از كه دوم شب <اول فرمودند: مرقوم چنين خودشان
تو دوري از رفقا كه كردند اظهار و آمدند همسفران از ميرعمادي حسن ميرسيد حاج
كريمي خان محمد حاج آقاي و سلطانپور آقاي حاجي طرفي از و هستند ناراحت خيلي
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بودند/ ايشان همسفران جزو همه مذكور اشخاص (1

شدهاند,1 مبتال يه الر ذات به هم االمين روح علي سيد حاج آقاي دارندو كسالت همداني
است خوب لذا است, مستحب فقط دوم روز و نشده اعتكاف بيشتر روز يك طرفي از
خÇداونÇد از و مÇيسپارم خدا به را همه گفتم: نكرده, قبول من ولي كنم/ اعتكاف ترك
حضرتآقا گفتند: د تشد با و شده تند ميرعمادي آقاي باالخره ميخواهم/ را آنها شفاي
آقايان وكسالت ما اينوضع حالبا اعتكافكنيدو نيايد, مانعيپيش ا گر فرمودهاند هم
بايد آنها دلخوشي براي شدهاند, مبتال يه الر ذات به كه االمين روح علي سيد حاج آقاي و
را ادامÇه نÇيت ابÇتدا كÇنيد/ نÇيت شÇما گفتم: كردند/ قبول ميكنم/ استخاره گفتم: بياييد/

/72 آية (2

آن است اين يعني 2 لون م Öع ت تÔم Öن Ôك ما ب موها Ôت Öث ور Ôا تي الَّ Ô¹ن الجَّ لك ت آمد: شريفه آية اين نمودند,
چند ايشان است/ زخرف سورة در كه ميبريد ارث به عملتان واسطة به شما كه بهشتي
سورة در كه آيه اين كردم, قبول كنيد/ استخاره آن ترك براي گفتند: كرده, سكوت ثانيه

/17 آية (3

ميخواستيم ما ا گر ,3يعني لين فاع كÔنا Öن ا نا Ôدل Öن م Ôناه Öذ خ تَّ ال GوÖهل ذ خ ت ن Öن ا نا Öد ر ا Öول آمد: است, انبيا¾
قÇرار خÇودمان نÇزد بÇهتر وضÇعي بÇه را آن بگÇيريم, بازيچه را زمين و آسمان خلقت
نÇبايد ايÇنكه به است تصريح آيه دو اين كه نداديم/ قرار بازيچه را آن يعني ميداديم,
هÇمة بÇراي دريÇنجا هÇم مÇن گفتم: من و شده سا كت هم ايشان كرد/ ترك را اعتكاف
االمين روح آقاي حتي آنها همة Hفاقات و دادم ادامه را اعتكاف و ميكنم دعا مريضها
مالقات براي خودشان بعد روز و كرده زيادي عرق بودند, شده مبتال يه الر ذات به  كه

/21 و 20 صفحات تابنده, آقاي حضرت قلم به مقاله صالح, يادنامة (4

آمدند/>4

حج اسرار

و عرفاني رموز و اسرار داراي و محسوب اسالمي عبادات بزرگترين از حج عمل
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ة مÄا از حج مناسك و مشاعر علل در هم بسياري اخبار است/ بيشماري حكمتهاي
بÇه اشاراتي ثراه) (طاب والد حضرت نيز اينجا در است/ رسيده الم) الس (عليهم اطهار
عÇين لذا و است سÇودمند بسÇيار جÇح اسÇرار فÇهم در كه فرمودهاند رموز و اسرار اين

/49 تا 42 صفحات , حج سفر خاطرات (1

جÇهت از جÇح از كÇلي <منظور ميشود:1 نقل دارد, كه اهميتي جهت از فرمايشاتشان
اسالمي مختلفة ملل بين شناسايي ايجاد و مسلمين افراد ميان اتفاق و حاد ات بروز ظاهر
اخÇالقي و اجÇتماعي و علمي و سياسي استفادههاي ميتوانند مسلمين ه البت و ميباشد
و نظامي روح تقويت و عمومي مساوات ظهور Hضمن و بنمايند امر اين از بزرگ خيلي
مقصد به نمودن ه متوج نيز اهللا الي سالكين براي و گرديده/ منظور سفر ات مشق ل تحم
از يك هÇر و مÇنظور ظاهري كعبة وسيلة به حقيقي دادن كعبة نشان و واقعي و اصلي
چيز همه كردن حرام احرام, از مراد Âمث است: اسراري داراي نيز آن مناسك و اعمال
و اهللا مÇاسوي از عÇلقه قطع و يات ماد از صرفنظر و خود بر حقيقي معبود راه در است
لباس به شبيه آنهم لباس رو ازين اختياري, موت ظهور و نفساني مÔشتهيات از  گذشتن
نيز خياطت همان خود تا باشد, داشته گره يا باشد دوخته نبايد كه شده داده دستور مرده
لبÇاس يكسÇان الهÇي س قدÇم پÇيشگاه در افÇراد همة و نباشد مباهات يا زينت موجب
خود بر است چيز همه كردن حرام به اشاره نماز در هم تكبير¸االحرام چنانكه پوشند/
ناÄل دلدار وصال به شتابدو مقصود كعبة به بخواهد كه كسي ه البت الهي/ عظمت مقابل در
و عÇالقه هÇيچ بÇدون دانÇه جرÇم و نمايد حرام خود بر اوست از غير هرچه بايد  گردد,
است مرگ لباس كه را محبوب دربار رسمي لباس و برود او سوي به غير به دلبستگي

است/> حرام احرام بدون حرم خارج از حرم به ورود رو ازين بپوشد,
لك ريكÇالش يك بÇ ل مَّ Ôه لل ا يك ب ل يك ب ل گفتن به زبانش بايد بست احرام آنكه از <پس
ابتدا كه را الهي منادي و شود گويا لبيك كل الشريك كل Ôلك Ôالم و كل ¹ عم الن و مد الح نَّ ا يك ب ل

مÇقصود كÇعبة طÇواف بÇراي را خداونÇد دعوت و گويد جواب بوده خليل(ع) ابراهيم
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موقعي تا بگشايد لبيك به زبان و بشنود را ندا آن كه باشد طوري جانش گوش و بپذيرد
مقصود جمال مشاهدة به و ببندد لبيك از زبان موقع درين شود, پيدا مكه خانههاي  كه
من كه شود مشغول حقيقت مشاهدة به گذشته علم و زبان از بايد آنجا در يعني پردازد,

ميآيد/ بند زبانش شناخت, كه كسي (1

سانه/1 ل كلَّ ف رع

شÇنيدنش> از خلق و زگفتن عاجزم من كÇر تÇمام عÇالم و خÇوابÇديده گنگ من
بهجا حرم به ف تشر توفيق شكر و مسجد تتحي نماز ابتدا شد, مسجد وارد چون <و
ابÇتدا كÇند/ شÇروع حÇجراالسÇود از را طÇواف و نÇمايد طواف به شروع آنگاه آورده,
است سنگي اين زيرا ببوسد, بتواند ا گر و رساند حجراالسود به دست كه است مستحب
سياه گناهكاران دست استالم اثر بر و آورده بهشت از جبرÄيل نمودهو معين خداوند  كه
خالي و سفيد و ميباشد او معنوي خانة و حق توجه مورد كه است قلب به اشاره و شده,
مقصود كعبة طواف در و شود/ سياه و آلوده زياد گناه اثر بر مگرآنكه است, آاليش از
داد قرار خدا و خود بين واسطة را او و كرد رفتن به شروع آنجا از و نمود ابتدا دل به بايد
مراتب به اشاره كه كرد, طواف خانة كعبه دور شوط هفت Gبعد و اهللا/ Ôبيت ن مÆ Ôالم Ôلب ق  كه
شده, ذ كر مختلفه تعبيرات به كه است دل سبعة اطوار و سلوك بعة س مراحل و هفتگانه
فÆاد و قلب صدرو اعتباري به و اخفي× خفيو و ر س روحو و قلب صدرو و نفس ازجمله
حجراالسود از بايد خانه طواف در كه طور همان و / اخفي× و خفي و سر و القلب ¹ هج Ôم و
در هÇم سÇلوك انÇتهاي كÇه آنجاست در نيز آن ختم كرد, شروع است دل نمايندة  كه

نشمرد/ دروغ ديد كه را آنچه دل /11 آية نجم, سورة (2

حال موقع درين / اهللا Ôش Öرع العارف Ôلب ق و اي2 مار ÔادÆ Öالف ب ذك ما كه: است قلب مراتب آخرين
ابÇراهÇيموار يافته, شدت مقصود كعبة مقابل در نيازمندي و عجز و داده دست حضور

كرد/ خلق را زمين و آسمانها كه كردم كسي طرف به را خود روي /79 آية انعام, سورة (3

در ابراهيم(ع) پيروي به بايد رو ازين ميگويد, 3 ض Öر واال موات الس رط ف ذي ل ل هي Öج و Ôت Öه جَّ و

بخواند نماز كندو قيام هست نيز او عبادت محل حضرتو آن پاي جاي كه ابراهيم مقام
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نمايد/> تكميل نماز اين به را طواف و
اسماعيل مادر هاجر كه است جايي صفا بپردازد/ مروه و صفا بين سعي به <آنگاه
مروه بلندي تا صفا از و گذاشت را او و بوده آب جستجوي به فرزندش براي آنجا در
چون و بود آب جستجوي در ترديد باحال مرتبه هفت تا طور همين و برگشت و آمد
سÇنگها روي به را خود پاي اسماعيل ديد بردارد, را فرزند كه برگشت شده, مأيوس
خÇدا(ص) پÇيغمبر نÇيز و شÇد/ ناميده زمزم آب كه شده پيدا پايش زير از آبي ساÄيده
مقامي صفا پس كرد/ دعوت توحيد به را مردم و نمود اعالم صفا در ابتدا را خود رسالت
جÇوشيدن فيض چشمة اسماعيل و هاجر براي آن نزديكي در كه است جايي و بزرگ
دو هر فيض ظهور و سلوك به شروع ابتداي يعني آنجاست, از نيز ديانت ظهور و نمود
راه سÇالك رو ازين گذرانيد, مرتبه هفت ترديد با را راه اين هاجر چون و آنجاست از
به اميدواري رجا¾, و خوف بين كه حالي در است هفت كه را سلوك مراحل بايد هم خدا
بÇه چÇون و كÇند/ سعي را راه اين نيز كننده حج و بپيمايد است, خود از نااميدي و حق
ميباشد است مروه و صفا طرف در كه مسجد منار دو بين Hتقريب كه خانة كعبه محاذات
بÇرداشÇته, دست آرامش حÇركت از بÇدن يÇعني نÇمايد, هÇروله است تحبÇمس برسد,
و يابد ت شد ه توج و فكري انقالب بايد اينجا در يعني كند, حركت شتر مانند مضطربانه

پيمايد/> راه مضطربانه و كند اثر هم ظاهر در دروني اضطراب
گردد, ا مهي بعدي اعمال براي و نشود ملول و خسته نفس اينكه براي آن از <پس

است/> عمره اعمال آخرين اين و شود حلÔم و نموده تقصير بايد
جسÇتجوي در و شÇود م حرÔم درمسجدالحرام فريضه نماز از پس هشتم روز Gبعد>
را دشت و كوه او عشق در و گذارد بيابان در سر ديوانهوار او طلب در برآمده محبوب
نموده بيتوته آنجا در را شب برودو مني× به ابتدا كند: جستجو را او خا كي هر از بپيمايدو
و نÇيست, واجب و است عرفات به رفتن مة مقد توقف اين ه البت و بپردازد/ عبادت به
رفÇع و درمÇني× بÇيتوته از پس حÇاجي و مÇيباشد عرفات به وقوف حج اعمال ابتداي

ميكند/> توقف آنجا در را نهم روز و ميرود عرفات سوي به رو خستگي
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شمال كعبه در Hتقريب كوه اين و شده واقع كوهي دامنة در كه است بياباني <عرفات
دريÇن مÇينويسند كه طوري به و دارد, فاصله مكه با فرسخ چهار قريب و گرفته قرار
و رسيدند هم به دوري سالها از پس حوا¾ و آدم و شد قبول آدم حضرت توبه بيابان
وسوسة قصد كه را شيطان بيابان اين در نيز (ع) ابراهيم حضرت و شناختند, را همدگر
در ابوالبشÇر توبة كه است جايي و پرفيض است بياباني كرد/ دور و شناخت داشت او
كÇوه رو ازين و گرديد بهرهمند آن فيوضات از (ع) ابراهيم حضرت و شده قبول آنجا
را دلدار خانة طواف قصد كه هر بايستي جهت اين از ناميدند/ حمه الر جبل را عرفات
بنده, شناسايي عرفات در توقف از منظور چون و نهد قدم وادي بدين ابتدا باشد داشته
و نشÇده ن عيÇم آنÇجا در بÇدني اعمال ازينرو ميباشد, خداوند به بنده معرفي و را خدا
احÇديت ذات به نسبت دروني محبت و عشق عواطف ابراز براي فقط آنجا در توقف
بگÇذرانÇد/ حق دعوت اجابت و لبيك گفتن و گداز و سوز و نياز و راز به بايد و است
مراحÇل آخرين عرفه دعاي در (ع) ابيعبداهللالحسين الكونين مولي و موالنا چنانكه

است/> نموده ابراز را خود قلبي مكنونات و درآورده لفظ لباس به را دروني سوز
اشÇاره كÇه كÇند, حركت آنجا از حاجي نبايد ننموده, غروب آفتاب كه موقعي <تا
او پÇيشگاه در بÇايد و بÇاشد غير ه متوج نبايد است بنده بر حق تجلي تا اينكه به است
خود نفس تاريكي و آيد خود به آنگاه كند, غروب آفتاب آنكه تا پردازد بهنيازمندي
عرفات فرسخي يك Hتقريب كه مشعرالحرام در را شب نهد, خانه به رو نمايد, مشاهده را
اي مهي را خود سلوك, احتمالي دشمن از جلوگيري براي آنجا در و نموده بيتوته است
جÇمع آنجا از جمرات به زدن و راه در شيطان كردن دور براي سنگريزه و نمايد/ دفاع
از دست شب آن در و نمود ا مهي را شيطان دفاعي آلت بايد بندگي مقام در چون  كند,
بهاميد تيره <شبان مصداق به و بخواند آنجا در را صبح نماز و برندارد نيازمندي بندگيو
خود به اينجا در بايد چون و باشد/ حقيقت شمس طلوع فيض ظهور منتظر بيدارم> صبح
به ب تقر و پردازد عبادت به بايد اينكه نظر از و گويند "مشعر"ش بگذرد, خود از تا آيد
مÇحلي مني× بيايد/ است مشعر فرسخي يك كه مني× به آنگاه نامند/ "مزدلفه" جويد حق
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كÇند/ ذبÇح آنÇجا در را (ع) اسÇماعيل فرزندش خواست (ع) ابراهيم حضرت كه است
آنگاه كرد, دور خود از را او سنگريزه با پدر امر به و ديد را شيطان جا چند در اسماعيل
دور فكر و ذ كر هب Ôش به را خود دروني شيطان بايد نيز راه سالك شتافت/ قربانگاه به

مني× در است مأمور نيز نمايد/حاجي قربان محبوب مقابل در را خود نفس آنگاه نموده,
راه سÇنگ انسان سير براي و شيطان نشانة كه معين جمرات بر سنگ زدن توسط ابتدا
آنگاه كند, قرباني آنجا در آن از پس و نموده دور خود از را خياالت و هواجس است,
شÇود/ بÇهرهمند دنيوي نعمتهاي از خدا امر به ميتواند نمود قربان را خود نفس  كه
ميگردد, حالل شده حرام او بر احرام در آنچه و كند تقصير همانجا در Gبعد بايد ازينرو
هم باز ازينرو است, بيشتر آنها در يت ماد در ل توغ كه زن و خوش بوي و شكار جز
را نÇفس و نÇمود دور خÇود از را شÇيطان آنكه از پس نيست/ حالل او بر چيز سه اين
و نموده پيدا را خانه طواف شايستگي نمود, يات ماد به ه توج خدا امر به و كرد قرباني
مÇعرفت روي از و بÇرگردد Çه مك به بايد ازينرو شده, حاصل خانه صاحب به معرفت
خوش بوي صورت درين نمايد/ مروه و صفا بين سعي آنگاه آورد, بهجا نماز و طواف
حÇرام او بÇر است يات ماد به ه توج مرتبة نهايت كه زن فقط و ميشود حالل او بر نيز

جÇح واجÇبات از و جدا گانه طواف كه آن نماز و نسا¾ طواف واسطة به Gبعد كه است,
بÇه بنا هم شكار است/ حرام زن آن بدون ولي ميشود, مرتفع نيز حرمت اين ميباشد
در بايد را دوازدهم و يازدهم شب ميشود/ حالل نسا¾ طواف از پس علما ا كثر فتواي

زيرا: كند, جمرات رمي روزها و نمايد بيتوته مني×
ÇÇري الث تÇÇحت تÇÇا عÇÇرش فÇÇراز از سÇري هÇر و سراست هفتصد را نفس

مني× تقصير از پس كه كسي و نمود/ دور خود از را او و زد سنگ او بر بايد ازينرو
رمي آن روز و كند بيتوته درمني× نيز را سيزدهم شب بايد ننموده, پرهيز شكار و زن از
واقع سلوك راه در كه كساني بخصوص حاجي بايد مراحل اين تمام در و نمايد/ جمرات
بÇاطن بÇه ظÇاهر از و سÇرگرم خدا ياد به را دل و نكرده غفلت تذكر و ه توج از شدهاند
نا ق ز ر نمايند/ ا كبر حج و بيابند را خانه صاحب تا بكوشند دل خانة طواف در و بپردازند
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/49 ص , حج سفر خاطرات (1

االÐل1>/ ير خ هآل و د حم Ôم ب الحال ه ذ ه× Ôاهللا

كعبه خانة درون

توفيق نيز ايشان بودند, كرده باز زيارت براي را خانة كعبه كهدر سيزدهم روز صبح
نÇماز (ع) عÇلي مÇولد در خÇانه درون در و كÇرده پيدا را خانه داخل زيارت و ف تشر

ر ذكÇت و ه وجÇت حÇال كÇه كسي براي آن بيرون يا خانه درون <هرچند ميفرمايند: باره اين در له معظم (2
گويد: عراقي ين فخرالد شيخ چنانكه ندارد/ فرقي باشد, نيافته راه حقيقي خانه درون به و باشد نداشته
آيي خانه درون كه كردي چه برون در تو نÇدادنÇد كه رهÇم حÇرم به رفتم خانه طواف به

تا شود باز راهرو براي است حقيقي كعبة كه دل خانة در كه كوشيد ر تذك و ه توج در بايد همواره رو ازين
درون زيارت و مÆثر خيلي حاجي براي نيز ظاهري كعبة حال عين در ولي برد/ ت لذ نيز ظاهري كعبة از
/(54 ص , حج سفر (خاطرات مياندازد/> خانه صاحب ياد به را حاجي و ميكند ايجاد هي توج حال خانه,

كÇه است مÇحلي غÇار ايÇن رفتند/ حرا¾ غار زيارت براي نيز چهاردهم روز خواندند/2
پيامبر براي الهي تجلي اولين و كشيده رياضت آنجا در تها مد (ص) رسول حضرت
ولي است, زيÇاد آن قÇلة ارتفاع و سخت خيلي آنكه با غار راه شد/ حاصل غار آن در

پيمودند/ را آن شوق و شور نهايت با همراهان از بعضي با حضرتش

طيبه مدينة

ف مشر نبوي س مقد حرم به و شده ره منو مدينة وارد نيز ه ذيحج 18 شنبه روز در
ميفرمايند: حضرتش عرفاني, جهت از ره منو به ره منو مدينة تسمية وجه دربارة شدند/
ايÇنكه و بÇزرگ شÇهر آن از اسالم نشر و ظهور و اسالم پيغمبر وجود واسطة به <زيرا
گÇرديده روشÇن و نÇورانÇي است, بÇزرگوار صحابة و ه مÄا و حضرت آن س مقد مدفن

/ 65 ص همان, (3

بار رقت وضعيت مشاهدة ولي رفتند, بقيع زيارت به نبوي حرم زيارت از پس است/>3
طوريكه به شد ايشان شديد تأثر موجب عظام اولياي اطهارو ة مÄا فة مشر مشاهد بقيعو
مÇذهب دليÇل بÇه سÇعودي حكÇومت زيرا نمودند/ تأسف اظهار و گريستند بياختيار
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كلي به هستند, قبورشان و اوليا و انبيا به ل توس گونه هر منكر Áاصو كه خويش وهابيت

و ايشان شفاعت و اوليا و انبيا به ل دربارةتوس (77 و 76 (صفحات حÇج كتابخاطراتسفر در حضرتش (1
ميباشند خدا مقرب بندگان و نمايندگان Hعموم اوليا و <انبيا ميفرمايند: سعودي عربستان حكومت روش
از نÇبايد پس هستند, فاني خود از و ميباشند واسطه فقط و ميكنند دعوت خداوند بندگي به را مردم  كه
شفيع و واسطه نيازمند همواره بشر چون ولي است, شرك آنها خود به ل توس و ه توج و خواست آنها خود
و سلوك كار كمك و ممد آنچه ازينرو نمود, خداوند ه متوج وساÄل و وساÄط به را روح بايد و ميباشد
ايÇنكه بÇراي است, عبادت عالم روي به كردن نظر كه رسيده اخبار در چنانكه است, ممدوح باشد ه توج
روان به فرستادن درود مانند دين بزرگان روح به ل توس نظر همين به و ميشود/ خدا ياد سبب او به ه توج
بزرگان آرامگاه احترام و زيارت كه است نظر همين از و است ممدوح او فرزندانپا ك و پيغمبرخدا(ص)
خداوند ر تذك سبب و ميكند آنها روحپا ك ه متوج را انسان چون ميباشند, آنان ابدانپا ك مدفن كه دين
مÇفيض و اثÇر منشأ باالستقالل را آنان خود و داشته ه توج بدانها باالصاله ا گر ولي است/ صحيح ميشود
ا گÇر دارد, آنÇان ابÇدان به بستگي چون آن ديوار و در و ابنيه و قبور بوسيدن و است شرك بدانيم خيرات

است/ خوب باشد ايماني محبت و عالقه ت شد ازروي
بÇود> خواهÇد نظران صاحب سجدة سالها بÇود تÇو پÇاي كÇف نشÇان كÇÇه زمÇÇيني بÇÇر

گذاردهاند/1 جاي بر قبري اثر فقط و ساخته منهدم آنجا در را قبور عمارت آثار
ولي ميباشد, صحيح خود جاي به استو عقل منطق وهابي منطق خري Ôا بعبار¸ <و

/165 آية بقره, سورة (2

به باشد 2 ل×ه ل Hب Ôح د اش مصداق كه كسي استو آن مافوق احساسات محبتو و عشق منطق
مينگرد/ عالقه و حب نظر به ميباشند او مصنوع و مظهر كه موجودات تمام

اوست از خرم جهان كه آنم از خرم بهجهان
اوست از عÇالم هÇمه كه عالم همه بر عاشقم

مÇورد زيÇادتر بÇاشد, بيشتر او نزديكي و تامتر حق به نسبت او مظهريت آنچه و
عالقه و ميداند واسطه را او بلكه است, مظهر آن به نه واقع در عالقه اين و اوست عالقة

است/ او مافوق به
ذاالجÇÇÇÇدرا و ذاالجÇÇÇÇدرا ÔلبÇÇÇÇÇÇÇÇ ق Ôا ليÇÇلي× ديÇÇار يÇÇÇÇار الد ÇÇÇÇلي ع رÇÇÇÇ Ôم أ

نÇربوده را دلم سÇرزمين, دوسÇتي را/ آن ديوارهÇاي ميبوسم و ليلي سرزمين سرزمينها, از ميگذرم (3
اساس بر عطار /(220 ص الشواهد, جامع عامري, (مجنون است سرزمين آن در كه كسي به عشق استبلكه
Ñ

يÇÇارا3 الد نÇÇ ك س ÖنÇÇÇÇ م بَّ Ôح ولكÇÇÇÇن ÇÇلÖبي ق ن Öف غÇÇÇÇ ش ارÇÇÇÇي الد بَّ Ôح مÇÇÇÇا و
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Ø

:(135 ص وصال, نوراني دكتر تصحيح نامه, است(مصيبت سروده را ذيل اشعار ابيات, اين
مگÇر شÇد ليÇلي كوي در همچنان شوريدهتر زمان هر مجنون  گشت
او مÇÇيبوÄيد و بÇÇرميداد بÇÇوسه او ديÇد ليÇلي كÇوي در را چÇه هÇر
مÇيگرفت سÇر تÇا پÇاي از راه بÇرميگرفت گÇاه در ديÇÇوار و در  گÇÇه

حÇقايق از بسÇياري بÇا مÇوافÇق وهابي منطق و روش بگوييم ميتوانيم ما ازينرو

ماندهاند/ پنهان تو از چيزها اما داشتهاي, نگاه را چيزي (1

شدهاند>/ واقع شيا¾1 ا كÖن ع Öتغاب و HÃي ش تÖظ ف ح مصداق: آنها و نيست مذهبي

مÇولي× حÇضرت كÇه را روش هÇمان نÇيز خÇود زنÇدگاني مشÇي در آنÇها ا گر <بلي
ميگفت سخن جهاد تحريض براي كه موقعي كه ميداشتند داشت (ع) عليبنابيطالب
و نÇمود فÇدا كÇاري اظهار حضرت جواب در و كرد حركت قشون فرماندهان از يكي
فدا كاري اظهار اينكه از فرمود: كرد, اظهار علوي ساحت به نسبت را خود بودن فدوي
چگونه ميگويد الحمدهللا كه كسي ميكنم ب تعج ولي خوشوقتم, نمودي اسالم به نسبت
مÇنحصر او بÇه را نÇيكيها تمام گويد الحمدهللا كه كسي زيرا ميكند, ستايش را ديگري
اولياي ا گر ه البت ميستاييد? مرا چرا شما پس كند, ستايش را ديگري نبايد پس ميكند,
را مردم و ميداشتند اسالمي احكام در را روش اين نيز خود به نسبت سعودي حكومت
خÇود اخÇتيار در را چÇيز هÇمه و نÇميكردند خÇود از كÇوركورانÇه اطÇاعت بÇه مÇجبور

است>/ واقعي عقيدة روي از آنها گفتههاي بگوييم ميتوانستيم نميگذاشتند,
د تقي ازجهت را آنجا مردم زمان, آن در عربستان اوضاع دربارة Áاصو حضرتشان
نÇماز در شÇركت و وقت ل او در نÇماز خÇوانÇدن قبيل از ديني فرايض انجام به داشتن
قبيل از جهات بعضي از ولي ميكردند, تمجيد حج اعمال و روزه در مراقبت و جماعت
و جÇح ايام در Hخصوص واردين به نسبت مالي ي تعد نظافت, عدم يا شيعيان به توهين

/ 87 و 86 صفحات حج, سفر خاطرات (2

مينمودند/2 تقبيح انصاف و شفقت و رحم حالت قلت
را ذوالقبلتين مسجد روز آن عصر و رفتند قبا مسجد زيارت به نيز دوشنبه روز در



تابنده خورشيد 348

اداي هنگام به رسول(ص) حضرت به هجري دوم سال در آن در كه است مسجدي ذوالقبلتين مسجد (1
بخوانند نماز س المقد بيت طرف به آنكه جاي به بعد من مسلمين اينكه بر مبني شد نازل آيهاي ظهر نماز
اينرو از خواندند/ نماز كعبه به رو شده, منحرف حضرتش نماز همان در لذا و بكنند/ رو طرف كعبه به

شد/ ذوالقبلتين به معروف و قبله دو داراي مسجد

حÇمزه HصوصÇخ Çد Ôح Ôا شÇهداي قÇبور زيÇارت بÇه نÇيز آنÇجا از و كÇردند1 زيÇارت هم
دردنا ك ايشانبسيار نيزبراي محل اين زيارت شدند/ د Ôح Ôا كوه رهسپار هدا¾(ع) دالش سي
تÇا بودند/ نگذاشته باقي قبور از آثاري وجه هيچ به سعودي عربستان حكام زيرا بود,
زيارت همراهان فاق ات به را آنجا سة مقد اما كن و كردند توقف مدينه در نيز جمعه روز
حاضر شد, خوانده نبوي حرم در كه جمعه نماز در شركت براي نيز جمعه روز نمودند/

شدند/

سوريه

و رسÇيد اتÇمام بÇه (1329 مÇهر 18) 13ì9 ه حجÇذي 28 روز در جÇح زيÇارت سفر

عÇتبات به سفر فصل در Âقب كه ميشود بخشهايي به منحصر بعد به قسمت اين از ايشان سفر شرح (2
بود/ نشده ذ كر عاليات

سوريه2 در كردند/ حركت سوريه كشور طرف به همراهان از بعضي فاق ات به حضرتش
كه: فرمودند كرده, شكايت اج حج بد وضع از و رفتند آنجا در ايران سفير مالقات به نيز
ه متوج و ميدهند سوق مذهب سوي به را مردم جا همه كه دوره اين در ايران <دولت
و آسÇايش بÇا اج جÇح كÇه بÇاشد جÇح امÇور مÇراقب بÇايد اين از بيشتر ميكنند, ديانت

/109 ص , حج سفر خاطرات (3

دهند/>3 انجام را مذهبي بزرگ فريضة اين بتوانند آبرومندي

مولويه سماع

مÇذهب بÇا مÇخالفت اظÇهار و آمد وجود به تركيه جديد حكومت كه موقعي از مولويه سلسله بزرگان (4
آمدند/ حلب به و شدند تركيه ترك به مجبور نمود,

رفتند4 ايشان شيخ مالقاتبا مولويهو تكية به قبورمتبر كه اززيارت پس دردمشق
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ايÇن در بردند/ تشريف ايشان ذ كر مجلس به نامبرده دعوت به نيز يكشنبهاي شب و
رايÇج مÇولويه سلسلة در كه سماع دربارة و بودند سماع مراسم شاهد حضرتش مجلس
معمول سماع ما سلسلة <در فرمودند: شرح اين به مذا كراتي سلسله اين بزرگان با است
كÇه مÇيدهند دسÇتور هÇم مÇجذوبين بÇراي ي تÇح و نÇميدانÇند هÇم جÇايز بلكه نيست
تذكر هو توج قلبيو ذ كر به همواره كنندو حفظ وجد حال اظهار از را خود ياالمكان حت
ه توج حال داشتن با بتواند كه كسي ه البت و نمايند مراقبت را شرع ظواهر و باشند مشغول

است/ ممدوح كند, مواظبت نيز شريعت احكام بر تذكر و
نگÇÇÇهدار را شÇÇÇÇريعت عÇÇÇÇبارات زنÇÇهار زنÇÇهار خÇÇودي بÇÇا تÇÇÇا ال ا

ممد نيز آن و رسيده ما به سابقين از ترتيب اين گفتند ولي نموده تصديق نيز ايشان
نه شود حاصل ه توج اثر بر جذب حال بايد فرمودند: معظمله ولي است/ جذب حالت

/121 ص همان, (1

خارجي>/1 امور بهواسطة

شيبانيه سلسلة

نامبرده ديدار به ه شيباني سلسلة رÄيس فاÄز د محم شيخ دعوت به نيز بعد روز صبح
از كÇه (ص) رسÇول حÇضرت اصÇحاب از هÇاني به را خود طريقتي سلسلة وي رفتند/
ولي مÇيداد/ اتÇصال (ص) رسÇول حÇضرت بÇه هÇاني از و مÇيرساند بÇود, بنيشيبان
مÇوالنا به Hعموم فقر سالسل فرمودند: ندانسته, صحيح را اتصال نحو اين حضرتوالد
مخصوصي لباس ه شيباني سلسلة در آيا كه پرسيدند حضرتش سپس ميرسد/ (ع) علي
مÇا فÇقري لباس كه داريم مخصوصي سفيد كاله و تاج گفت: جواب در وي دارند/ هم
از آنها مراد ه البت دارند/ شتري بلند كاله و سبز آنها تاج نيز مولويه سلسلة چنانكه است/
در <ولي فÇرمودند: والد حÇضرت آنگÇاه مÇيپيچند/ كاله روي كه است عمامهاي تاج
كÔم م رÖك ا نَّ ا كه است تقوي لباس حقيقي لباس و نيست مخصوصي لباس به د تقي ما سلسلة
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با حيثلباس از نيز ما بزرگان ازينرو دار/ تتري كاله باشو صفت درويش قا كÔم/ Öت ا اهللا ند ع

/124 ص همان, (1

ولي شد نيز ديگري مذا كرات ميپوشيدند/>1 لباس بهاختالف و داشتند فرق يكديگر
نشد/ مشاهده آنها در تي روحاني و معنويت كلي طور به كه بودند معتقد معظمله

امÇين مÇحسن سÇيد حاج عالمه مالقات به قبل سفر مانند نيز سفر اين در معظمله
كردند/ بيان شام در ع تشي رواج از شرحي نيز ايشان و رفتند/

لبنان

طرف به همراهان از جمعي فاق ات به (1329 مهر 2ì) 1370 محرم ì چهارشنبه روز
كردند/ حركت بيروت

ين شرفالد سيد اهللا آيت

و بزرگ علماي از كه ين الد شرف عبدالحسين سيد اهللا آيت ديدن قصد به آنجا در
Hمخصوص لبنان مردم فرمودند/ حركت صور شهر به ميباشند, لبنان شيعيان تقليد مرجع
حÇضرت مصاÄب ذ كر و روضه مجلس موقع آن در دارند/ كامل وثوق ايشان به شيعه

بود/ برقرار هدا¾ دالش سي
ايشان نمودند/ رامعرفي همراهان و خود سالم, عرض و مالقات از پس حضرتش
به را خود بستگي و اتصال آنكه از پس و كردند احوالپرسي و نموده احترام خيلي نيز
را عÇبارت ايÇن نÇموده, تÇحسين ايشان رساندند, اطالع به نعم¹اللهيه درويشان سلسلة

هستند/ غالب همانا تو لشكريان كه دهد قرار تو لشكريان از را ما خداوند (2

آنÇجا شÇيعة وضÇع از حضرتش سپس بون/2 الغال Ôم Ôه ل ك دÖن Ôج نَّ ا و ك دÖن Ôج Öن م Ôاهللا لنا ع ج  گفتند:
جبلعامل در چون است سوريه از بهتر اينجا در شيعة وضعيت گفتند: ايشان پرسيدند/
HالبÇغ ايران مردم چون و بيبضاعتند و فقير Hغالب ولي است, سنت اهل از بيشتر شيعه
آنÇها حÇال بر بلكه دارند ايرانيان و ايران به زيادي عالقة اينجا شيعه ازينرو شيعهاند,
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آنها حكومت و دارند آزادي مذهبي امور انجام در جهت همه از چون ميبرند, رشك
ميباشد/ شيعه حكومت هم

دريÇن مÇا گÇفتند: ايشÇان پرسيدند/ آنجا در خواني روضه وضع از معظمله سپس
كÇه مÇحل ايÇن و بÇوديم روضÇهخوانÇي مشÇغول هم حاال و داريم كامل آزادي قسمت
حضرت زحمات از والد حضرت حال اين در است/ مجالس قبيل اين براي نشستهايم
خÇواهش و نÇدادنÇد اجÇازه ايشان ولي گرفتند, مرخصي اجازة نموده, تشكر اهللا آيت
اجÇازة كÇه كردند اصرار چه هر والد حضرت و باشند آنجا در ناهار معظمله كه  كردند
جÇمعه مÇناسبت به بود, جمعه روز چون و مانده آنجا لذا ننمودند/ قبول دهند حركت
را جمعه نماز من فرمودند: ايشان چيست/ ايشان فتواي كه پرسيدند جمعه نماز به راجع
نماز خواندن بلكه و مجزي ظهر نماز جاي به شود خوانده ا گر ولي ميدانم, مستحب
حق فرمودند: حضرتش ميخوانم/ ظهر نماز Hغالب خودم ليكن ميدانم, افضل را جمعه

و ابÇهت زيÇرا نشÇود, ترك باشد هم مستحب چند هر بزرگ عبادت اين كه است اين
شÇده داده بÇدان زيÇادي اهÇميت هم سه مقد شريعت در و است زياد خيلي آن شوكت

است/

مسيحيت و (ع) مسيح حضرت

مسÇيحيان مÇذهبي پÇيشواي عÇريضه انÇطوان بÇطريرك ديÇÇدن بÇÇراي لبÇÇنان در
كليساهاي روحاني بزرگترين شخص اين رفتند/ محلوي كليساي به ماروني كاتوليك
تÇعارفات از پس داشت/ مسÇيحيان مÇيان در تامي نفوذ و سلطه و بود لبنان  كاتوليك
كه معتقديم ما داد: جواب <وي پرسيدند/ تثليث به راجع را وي عقيدة حضرتش معموله
و اب را آنها كه كرده ظهور لباس سه به ليكن و ندارد شريك و است يگانه تعالي خداي
او بشريت لباس به خداوند كه است مسيح از عبارت ابن و ميناميم القدس روح و ابن
و آدم گÇناهان ميرسد جسماني صورت آن به كه مصاÄبي و آالم اثر بر تا كرده ظهور
گÇفت آن دنبالة و برساند/ ابديه سعادت به را آنها و نمايد جبران را دو آن نسل و حوا
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و آبا¾ از قبل او اينكه بر ميكند داللت كه رسيده (ع) مسيح يسوع حضرت از اخباري
درمÇن است پدر براي آنچه كه دارد اشاره ديگر كلمات در و بوده موجود خود اجداد
پÇرورش و رب يسوع كه است اين دليل اينها و ديده/ را پدر ببيند مرا كه هر و موجود
و شد زنده سوم روز در كشتند را او آنكه از پس كه است اين آن مÆيد و است ما دهندة
روح كه ميشود معلوم پس نيست, ساخته ظاهري بشر از كار اين و رفت باال آسمان به

بود/> نموده حلول او در خدايي
چÇيزي در حÇلول و است حÇلول از غير <مظهريت فرمودند: والد حضرت آنگاه
اثنينيت بر داللت حلول بهاضافه نداردو ز حي و محل خداوند و باشد داشته محل كه است
كه است يسوع شدن كشته منكر هم مجيد قرآن است/ شرك آن و ميكند محل و حال و

شد/ مشتبه ايشان بر امر بلكه نكردند هم دار بر و نكشتند را او /157 آية نسا¾, سورة (1

و است همين يسوع روحانيت البته گفت: هÔم1/ ل هب Ôش ن ل×ك و وه Ôب ل ص ما و وه Ôل ت ق ما و : ميفرمايد
گÇفتم كردند/ دفن و زدند دار به را مسيح جسد ولي نيست, آن به دسترسي را هيچكس
و شده كشته او ظاهري جسد ميگوييد شما زيرا نشده, زنده دوباره شده كشته آنچه پس
اين ما عقيدة گفت: است/ محال دنيا درين آن شدن زنده است مرده و رفته بين از آنچه
مذهب معتقدات اصول از اين و كرد عروج آسمان به و شد زنده او جسد همان كه است
صÇحت بÇه جÇاتصديق يك در قرآن گفت: گرفته, مجيد قرآن بر ايرادي سپس است/ ما

حكÇم پÇيامبران آن بنابر كه كرديم نازل است, نور و هدايت آن در كه را تورات ما /44 آية ماÄده, سورة (2
 كردند/

ديگÇر جÇاي در و 2 ون ي بÇ الن ها ب ÔمÔك Öح ي Õور Ôن و دي Ôه فيها ¹وري الت لن×ا زÖن ا نا ا و ميكند انجيل و تورات

شماست/ نزد كه را آنچه ميكند تصديق / 81 آية عمران, آل سورة (3
است/ شده نازل عيسي و موسي بر آنچه / 84 آية عمران, آل سورة (4

ولي مÇيگويد, الخ4 عÇيسي و وسي× Ôم وتي Ôا ما و ديگر جاي در و كÔم/3 ع م لما Õق د ص Ôم ميگويد:
فرمودند ايشان است/ نموده انجيل صريح نص با مخالفت وه Ôب ل ص ما و Ôلوه ت ق ما و آية در خود
طÇرف از كÇه حÇقيقي انÇجيل و است حÇواريÇين از موجوده اناجيل زيرا نيست مخالفت
حواريينو گفتة سو مقد اناجيلهم اين چند هر و نيست, شده نازل مسيح(ع) بر خداوند
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آن از غير ولي ميباشد, حضرت آن اخالقي دستورات متضمن و (ع) مسيح جانشينان
خÇود از انÇاجيل ايÇن بگÇوييد نميتوانÇيد هم خودتان و خداست/ كتاب كه است انجيلي

قضية و (ع) عيسي حال شرح و تاريخ بر مشتمل اينها زيرا است, (ع) عيسي حضرت
كرده نازل مسيح(ع) بر خدا كه انجيلي كه صورتي در ميباشند, شما قول به او مصلوبيت
حضرت كه است كتاب چهار همين از عبارت انجيل گفت: است/ بوده قضايا اين از قبل
اينها از غير و بنويسند حواريين كه ميداده دستور ميشده نازل او بر را آنچه عيسي(ع)
شده نوشته ميالد از بعد سال صد حدود در كه انجيلنيز نسخة قديميترين انجيلينيستو

از نسخه يك Âاق ميبود ديگري انجيل ا گر و است اناجيل همين عين كه است موجود
كه نميشود وجود عدم دليل امر اين فرمودند: ايشان ميداشت/ وجود عالم تمام در آن
به كلي آثار و كتب از خيلي بهاضافه جود/ Ôالو م د ع لي× ع ل Ôدالي جدان الو Ôعدم است معروف مثل
نيز اين استو مسلم آن سابقي وجود اهلش نزد مكتوبو ديگر كتب در ولي شده محو
و رفت بين از آن اصلي نسخة كه مينويسند نيز بهتورات راجع چنانكه است/ طور همان
او ميگوييد? چه برنابا انجيل به راجع پرسيدم است/ فرموده عÔزير كه است آن فعلي نسخة
و نشده برده آن نامياز Âاص انجيل قديمه دركتب نداردو صحيحي مدرك آننيز  گفت:
آن چاپ مة مقد در نيز باب آن <در فرمودند: حضرتش است/ مجعول بگوييم ميتوانيم
براي و است/// نموده قديمي خيلي خطي كتاب چند به مستند را آن و كرده ذ كر مداركي
نيز مدارك آن گفت: وي است/ نموده ذ كر آنجا در مداركي و ادله آن قدمت و صحت

نميباشد///> ما قبول مورد و نيست قديمي
قبول را معجزات و نداشتم مذهب به كامل عالقة ابتدا در خود من گفت: آن از <پس
فÇالن و بÇوده نÇابينا او چشم گفتند كه ديدم را دوشيزهاي پاريس در آنكه تا نميكردم
به شروع سپس شد/ كامل من عقيدة آنگاه شنيدم, تواتر به را آن دادهو شفا را او  كشيش
مÇنكر هم ما فرمودند: ايشان نمود/ آنها اهميت و (ع) مسيح حضرت دستورات ذ كر
داده جامعتري دستورات اسالم كه معتقديم ولي نيستيم او فرمايشات بزرگي و اهميت
بÇيان است اخÇالق درجÇة آخÇرين براي كه را دستوري مسيح(ع) حضرت Âمث است,
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بياور پيش را ديگر طرف زد, تو صورت به سيلي كسي ا گر كه ميدهد دستور و فرموده
همة براي و مراحل تمام در دستور اين ه البت و بده, را خود قباي بردند را تو رداي ا گر و
دسÇتور و گرفته نظر در را آن مراتب تمام (ص) اسالم پيغمبر ولي نيست/ عملي افراد

كÇنندگان احسان خداوند و مردم بر عفوكنندگان و خشم فروخورندگان و /134 آية عمران, آل سورة (1
دارد/ دوست را

است معلوم و حسنين/1 Ôالم ب ح Ôي Ôواهللا اس الن عن العافين و يظ الغ مين لكاظ ا ميفرمايد: داده جامعي
ميباشد/> دارا را آن اخالقي درجات تمام و جامعتر خيلي دستور اين  كه

شÇده بÇنا يكÇديگر بÇا دوستي و محبت اساس بر (ع) مسيح <ديانت گفت: آنگاه
موسي(ع) حضرت دستور و ازتورات مورد اين در <اسالم فرمودند: نيز ايشان است/>
هÇم قسمت اين در و فرموده دستور موسي(ع) كه ت شد آن به نه ولي نموده, پيروي
بÇه كÇلي مسÇيحيان ا كÇنون ولي است, گرفته را عيسي و موسي ديانت وسط حد اسالم
بÇرانÇداز خÇانمان اسÇلحة و ميزنند دامن را جنگ آتش Hعموم و هستند آن برخالف
ولي طورند, اين امروز مسيحيان كه دارم تصديق گفت: ميسازند/ اتمي بمب و بشري
اين از غير حضرت آن دستورات و ميكنند رفتار (ع) مسيح دستورات برخالف آنها

/149 تا 144 صفحات , حج سفر خاطرات (2

است/>2

مصر

طرف به همراهان از نفر چند اتفاق به (1329 آبان 8) 1370 م محر 18 دوشنبه روز
حسنين شيخ نام به االزهر دانشگاه اساتيد از يكي با آنجا در و فرمودند/ حركت مصر

نمودند/ مالقات يوسف

تسنن و تشيع

نسÇبت شÇيعه به مصر در كه چيزهايي بعض از حضرتش از ايشان مالقات اين در
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پÇيغمبر نÇيز را (ع) عÇلي شيعه كه است مشهور گفتند: جمله از كردند/ سÆال ميدهند,
مÇا بÇه سنت اهل ال ه Ôج كه است تهمتهايي اينها نعوذباهللا فرمودند: معظمله ميدانند/
خÇتم او به ت نبو و است پيغمبران خاتم (ص) د محم كه معتقديم ما و ميدهند/ نسبت
جز رسيده پيغمبر به كه مراتب تمام كه است اين ميگوييم (ع) علي دربارة آنچه و شده
افÇضل (ع) علي و يافت انتقال (ع) علي به حضرت آن از بود, او مخصوص كه ت نبو
صÇحت آيÇا كه پرسيدند آنگاه معتقدند/ نيز سنت اهل دانشمندان را اين و بود صحابه
د(ص) محم بر و كرد اشتباه شود نازل (ع) علي بر بود بنا جبرÄيل ميگويند شيعه كه دارد
و ازهÇر دانشگÇاه اسÇاتيد از را خÇودتان كه شما از گفتند: خنديده, حضرتش شد/ نازل
سÆÇالي چÇنين كÇه است خندهآور بلكه ب تعج جاي ميدانيد ديني دانشمندان اززمرة
كÇه عاميانه سÆاالت طور اين كه نميخوانيد و نخوانده را شيعه كتب شما مگر ميكنيد/
سنت اهل عوام از ميكنيد را سÆال اين كه شما ميكنيد? است غرض از ناشي آن اساس
كذب شويدو آ گاه ما عقايد به تا بخوانيد را ما كتب شما است خوب است? گله جاي چه
Çبيد ع ÖنÇ م ÕبدÇ ع نÇا ا فÇرمود: كÇه است مÇنقول علي(ع) خود از است/ واضح موضوع اين

هستم/ محمد(ص) بندگاه از بندهاي من (1

شهرت آنهم ه البت گفتند: نموده, عذرخواهي كرده انفعال اظهار Gبعد ايشان (ص)/1 د حم Ôم

از سني و شيعه دوري باعث كه سخيفه عقايد اين از بايد شما امثال گفتم است/ عوامانه
كنيد/> جلوگيري است يكديگر

ميان كنيم دقت خوب <ا گر فرمودند: چيست? اساسي اختالف پس پرسيد: سپس
است آن ع تشي مذهب اساس و نيست/ اختالفي كلي موضوعات در طرفين دانشمندان
در صوري خالفت چند هر و است صحابه افضل و پيغمبر بالفصل وصي (ع) علي  كه
آن از ديگÇران و گÇرديد منتقل (ع) علي به وصايت حقيقت ولي بود, ديگران دست
چهارگانة ة مÄا از يكي از شما كه طور همان ميگوييم مذهب فروع در ما و نداشتند بهره
ذرية از هم كه (ع) محمد جعفربن دستورات فرمايشاتو از نيز ما ميكنيد, پيروي خود
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جعفري ميكنيمو پيروي بود افضل و اعلم شما ة مÄا از هم و بود دين ة مÄا از هم و رسول
ه مÇÄا كÇه است (ص) رسÇول از خÇبري گÇفت: بÇود آنجا كه ديگري شخص هستيم/>
بÇهاضÇافه و نÇيست مÇا قÇبول مورد خبر اين صدور <صحت فرمودند: ايشان چهارند/
عا اد امر اين شما ة مÄا دربارة ولي رسيده, نيز (ص) رسول حضرت از عترت به ك تمس
او با و نمود او قول رد و نموده طرفداري حضرتش از نيز حسنين شيخ است/> نشده هم
Gبعد ميگويي? سخن ندانسته, چرا و رسيده خبري طور اين كجا در گفت: نموده د تشد
در اخÇتالف ه البت> دادند: جواب است? جزÄيات در فقط اختالف ا كنون پس پرسيد:
شيعه عقيدة نيز شما دانشمندانمنصف شويم كامÂدقيق ا گر ولي اصلمذهبنيزهست
صوري خالفت و تاريخ جريان در اينكه در ولي ميدانند, م مقد را علي و دارند قبول را
ميگوييم ما ولي نيست/ شكي بود چهارم مرتبة در علي رسيدو ابيبكر به پيغمبر از پس
و نبود راضي امر بدين علي معتقديم ما كه است اين ما اختالف و بود علي حق نيز آن
سÇخن ادامÇة در و بÇود/> عÇلي(ع) خÇود اجازة با امر اين ميگويند سنت اهل بزرگان
ميباشدو موجود فروع احكام در اربعه مذاهب بين اختالفاتي كه طور <همان فرمودند:
است, مÇوجود فروع در ما بين هم اختالفاتي نميشود, آنها تفرقة باعث اختالف اين
به بايد ميگوييد شما و شود شروع مرفق از شستن بايد ميگوييم ما گرفتن وضو در Âمث

/170 تا 168 صفحات همان, (1

اينها/>1 امثال و گردد ختم مرفق

اسالمي مذاهب بين تقريب جمعيت

و س سÆم قمي تقي د محم شيخ ديدن به نيز (1370 م محر 2ì) 1329 آبان 1ì روز
ميفرمايند: والد حضرت جمعيت اين تأسيس سبب در رفتند/ قريب الت جمعيت دبير
بودند نموده سابق از آنها مغرض علماي بعض كه القاÄاتي واسطة به سنت اهل <عوام
بسÇياري در نÇيز مÇا خود چنانكه ميباشند/ دين از خارج و كافر شيعه ميكردند  گمان
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ممالك ساير مسلمين نظر همين به و نموديم احساس آنها عوام از را موضوع اين موارد
نÇيز شÇيعه عوام بعض طرفي از و مينگريستند, ايرانيان به عناد و بغض نظر با اسالمي
و ميزنند/ آنها به ناروا تهمتهاي عوام بعض بلكه ميبرند, سنت اهل به بد  گمانهاي
عÇلل از يكÇي ه تÇالب و شÇده مسلمين بين كلي اختالف موجب طرفين عناد و لجاج اين
نÇهايت بÇه مسÇلمين كه دوره درين و است/ اختالف همين مسلمين انحطاط و ضعف
بايد كه مهم قدمهاي از يكي هستند, سختي و مضيقه در جهت همه از و رسيده ضعف
به بايد كه است اتحاد روح و تفاهم حسن ايجاد همانا برداشت آنها ترقي و اصالح براي
آشنا حقايق به و نمود آ گاه اختالف مفاسد و ات مضر از را طرفين عوام شده وسيله هر
زياد را آنها هست آنها بين هم اختالفي ا گر و كنند كم را دوري ياالمكان حت كه  كرد

/171 ص همان, (1

ندانند/>1 اسالمي ت اخو و دوستي با منافي را قلبي عقيدة اختالف بلكه ننموده
با ديدار در بودند, مسلمانان بين تقريبي چنين مشتاق االيام قديم از كه حضرتش
مقاصد انجام در موفقيت آرزوي كرده تحسين Âكام را جمعيتي چنين وجود قمي آقاي
بÇا جÇمعيت ايÇن تأسÇيس ابÇتداي هÇمان از نÇيز قÇمي آقاي كردند/ ايشان خداجويانة
عÇقايد و فÇرستاده معظمله براي را آن آÄيننامة نسخه يك و داشته مكاتبه حضرتش
نكردند/ قطع حضرتش با را خود مكاتبات نيز بعدها بودند, جويا اينباره در را ايشان

مÇوزة و سÇعيد پÇرت و سÇوÄز كانال و مصر ملي كتابخانة از مصر در سفر ادامة در
فرمودند/ ديدن حلوان رصدخانة و مصر پستي موزة و قبطي موزة و فÆاد زراعي

فلسطين مفتي

حاج مالقات براي قمي تقي د محم آقاي با قبلي قرار طبق بر چهارشنبه روز عصر

از دارنÇد/ مÇعروفيت دنÇيا تمام در بلكه و اسالم عالم در كه بودند بزرگعربي شخصيتهاي از ايشان (2
Ñ

رفتند/3 بودند, مصر در موقع آن كه فلسطين2 اعظم مفتي الحسيني امين
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Ø

در كامل سرسختي با و نموده دامنهداري مبارزات يهود كردن بيرون و فلسطين استقالل براي جنگ از قبل
جنگ از بعد باالخره بودند/ متواري دوم) الملل (بين اخير جنگ موقع در و داشتند خودپافشاري منظور
نÇجات بÇراي ايشÇان و پÇذيرفت بÇاز آغÇوش بÇا را ايشان نيز مصر دولت و شده پناهنده مصر مملكت به
بÇلكه عÇربي اتÇحادممالك بÇراي و پابرجا خود عقيدة بر هنوز و نمودند مبارزه به شروع د مجد فلسطين
و عقيده با و بزرگ سين سÆم از هم قريب الت جمعيت در و ميكردند/ زيادي كوشش نيز اسالمي ملل اتحاد
داشتند/ عضويت است اسالمي عالم مÆتمر نام به كه نيز ديگر جمعيت در و ميشوند محسوب آن ي جد

/200 تا 194 صفحات همان, (3

خÇيلي ايشÇان و نÇموده معرفي را همراهان و حضرتش قمي آقاي مالقات اين در
اظÇهار ايشÇان مÇالقات به را معظمله اشتياق قمي آقاي آنگاه كردند/ خوشوقتي اظهار
مشهور, اسالمي ممالك تمام مفتيدر سماحت <شخصيت فرمودند: ايشان Gبعد  كردند/
سياحت براي حج به ف تشر از پس كه نيز ما و داشته مالقات اشتياق افراد همة ازاينرو
مÇوفق بÇحمداهللا ا كÇنون و داشÇتيم شÇما مالقات به كامل اشتياق آمدهايم, حدود بدين
مفتي آنگاه كردند/ امتنان و تشكر اظهار والد حضرت عالقة و محبت از ايشان شديم/>
و ضÇعف سÇبب اخÇتالفات همين داشت: اظهار مسلمين ميان اختالفات خصوص در
ايÇن تمام نميشديم/ ضعيف طور اين ما نميبود اختالفات اين ا گر و شده ما انحطاط
ÂثÇم است, گÇرفته مÇذهب رنگ Gبعد و شده پيدا سياسي اغراض اثر بر هم اختالفات
و سÇياسي اغÇراض روي حÇقيقت در ايران با عثماني خلفاي عداوت و مخالفت همان
بÇاشد, آنÇان فرمانروايي حوزة جزو هم ايران داشتند ميل كه بود گيري مملكت ازنظر
دسÇتورات طÇبق جÇامعه و مÇلت افكÇار چÇون كنند جنگ نميتوانستند جهتي از ولي
مذهب پاي رو ازين كند, پيروي آنان از نبود حاضر نيست جايز مسلم كشتن كه اسالمي
<امروز فرمودند: حضرتش و است/ دين از خارج و رافضي شيعه, گفتند و آورده جلو را
ايÇن تÇا كÇنيد مÇبارزه و بكÇوشيد اسÇالمي بزرگ پيشوايان ساير و مفتي سماحت بايد
مانند اشخاصي اقدامات ه البت كنيد/ گوشزد را اسالم حقايق و نماييد مرتفع را اختالفات
و است مÆثر بسيار ميباشيد اسالمي رÅساي و مسلمين عموم ه توج مورد كه جناب آن
و برنداشته سابق مانند فدا كاري از دست راه اين در كه داريم انتظار مفتي سماحت از
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كنيد/> تعقيب مسلمين و اسالم تعالي و ترقي راه در را خود مبارزات
و ديÇانت عÇلماي <امÇروز گÇفتند: و داشتند اظهار را آرزو همين نيز ايشان سپس
كنند, تعقيب را امر اين و داده هم دست به دست بايد اسالمي ممالك در سياست رجال
براثر درحقيقت فلسطين ة قضي Âمث نيستند/ آشنا خود وظاÄف به هيچكدام فانه متأس ولي
وظاÄف به آنان نكردن عمل و درآمد فعلي وضع به اسالمي ممالك رÅساي اختالفات
بÇه نÇميكرد, پيدا عربي ممالك بين عمومي جنبة ا گر و گرديد امر اين سبب خويش
جÇنگ دو بÇين در چÇنانكه نميشد, منجر يهود دولت تشكيل و فعلي آور تأثر وضع
فÇلسطين غÇيور و شجاع ملت دهند انجام را امر اين خواستند خارجيان چه هر  گذشته
ممالك نويدهاي فلسطين ملت چون اخير جنگ از بعد ولي كردند/ مبارزه و نگذاشتند
سياست سو¾ اثر بر نيز آنها و كردند پيدا اطمينان آنها به شنيدند مبارزه براي را عربي
سياه خا ك و تيره روز بدين را فلسطين ملت سران, و فرماندهان از بعضي خيانت بلكه

نشاندند/>
كار اين به و شده كه ي مهم كارهاي و اقدامات از <يكي فرمودند: حضرتش آنگاه
استاد مفتيو سماحت طرف از كه است التقريب جمعيت تأسيس ميكند, شايان  كمك
شاياني خدمات ميتواند جمعيت اين و آمده وجود به آن بزرگ سين سÆم ساير و قمي
مÇقام يكديگر به طرفين كردن نزديك و عوام فكر تشحيذ در و بكند اسالم ديانت به
و بكÇوشند سÇازمان ايÇن تÇوسعة در كه داريم انتظار مه عال حضرت از و دارد/ مÆثري
و گÇردد آن غير و سياسي تمايالت و اغراض يا ذبول و ضعف دستخوش كه نگذارند

كند/> حفظ را حالت اين نيز Gبعد بوده دور سياسي اغراض از كنون تا كه طور همان
و Çحاد ات ايÇجاد در همواره طريقت مشايخ و ما سلسلة <بزرگان فرمودند: اضافه و
نگÇذارنÇد االمكÇان حÇتي كÇه داشÇتند جÇديت و بودند كوشا مسلمين بين ت مود بسط
اصÇرار خيلي موضوع درين بزرگوارم پدر و ماجد جد Hمخصوص شود, زياد اختالفات
بÇه راجÇع HروحÇمش و گرفته را موضوع همين دنبالة قمي آقاي آنگاه دارند/> و داشته
در و است السÇالسل ام كÇه گنابادي رشتة و نعم¹اللهيه سلسله به راجع و ف تصو عقيدة
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نمودند/ بياناتي است معروفتر و مهمتر سالسل همة از ايران

ازهر شيخ

كÇه ازهÇر شÇيخ سÇليم عÇبدالمÇجيد شÇيخ مÇالقات بÇه قبلي قرار طبق نيز روز يك

از و مÇصر كÇبارالعÇلما¾ جÇمعيت جزو و اسالمي امور به عالقمند و دانشمند بسيار پيرمردي نامبرده (1
بÇه زيÇادي عÇالقة و ميشوند محسوب آن لية او سين سÆم از و قريب الت جمعيت عالقة با و ر ثÆم اعضاي
قريب الت جمعيت اعضاي و روشنفكر دانشمندان داشتند/ اسالمي مذاهب اختالفات رفع و اسالمي اتحاد
اتحاد فكر تقويت و نفوذ سبب و كرده تلقي خوشوقتي و موافق نظر با ازهر رياست به را ايشان انتخاب
در را خÇود نظريات ميتوانست و بود نظريه اين ي جد طرفداران از سليم شيخ زيرا ميدانستند, اسالمي
اهÇل چهارگانة مذاهب طالب و علما مجمع و مصر روحانيت مركز ازهر جامع چون و كند/ عملي ازهر
نÇفوذ مÇختلفه مذاهب ميان در سرعت به ميشد تقويت و ميكرد نفوذ فكر اين آنجا در ا گر است, سنت

/(209 ص حج, ميشد(خاطراتسفر منتشر و ميكرد

رفتند/1 دارند, را مصر مملكت روحاني رياست سمت درحقيقت
مÇعرفي را خود والد حضرت و كرد محبت اظهار خيلي ازهر شيخ مالقات اين در
ايÇران صÇوفية بÇزرگ مشÇايخ از كÇه عليشاه صالح آقاي جناب فرزند فرمودند: نموده
حضرت هستند? طريقه كدام شيخ صالحعليشاه جناب پرسيدند: ايشان هستم/ ميباشند
مÇيباشند/ است, فÇقر سÇالسل بزرگترين از كه ه هينعم¹الل طريقة شيخ فرمودند: والد

كنند/ عرض بزرگوار والد خدمت را سالمشان والد حضرت كه كردند خواهش ايشان
تÇدريس چهارگانه مذاهب فقه فقط ازهر دانشگاه در <آيا پرسيدند: معظمله Gبعد
فÇقه <آيÇا فرمودند: ايشان ميشود/> تدريس مذهب چهار فقه <بلي گفتند: ميشود/>
رفÇع بÇه كÇامل عÇالقة كÇه <حÇضرتعالي فرمودند: نه/ گفتند: نميشود?> تدريس شيعه
رفع راه در و مينماييد نيز قريب الت جمعيت به وافر عالقة ابراز و داريد سو¾تفاهمات
تا شود تدريس درينجا هم شيعه فقه دهيد دستور كه است مناسب ميكوشيد, اختالفات
با صميمانه محيطي در و كنند رغبت دانشگاه درين ورود به اطراف از نيز شيعه ب طال
و دارم را نÇظريه ايÇن نÇيز <خودم گفتند: باشند/> تحصيل مشغول مذاهب ساير ب طال
مقارنة كه كنيم تهيه فقهي داريم نظر در حتي و كنم فراهم را آن وساÄل كه هستم درصدد
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اين انجام به موفق است اميد و دهد شرح را مختلفه مذاهب احكام و نمايد مذاهب بين
كه مقصدي و منظور براي و بجا و مستحسن بسيار نظريه <اين فرمودند: بشوم/> عمل
شيعه طالب Âفع چون است, مÆثره وساÄل طرقو بهترين از داريد التقريب جمعيت در
آنها فقه شيعهو از سني ب طال نه مطلعو سنت اهل فقه از آنها نه نيستندو دانشگاه درين
خواهد ايجاد طرفين بين بيشتري تماس شود تأسيس شعبه اين ا گر ولي دارند, آ گاهي
تأسÇيس سÇنت اهÇل فقه براي شعبه يك دارد نظر در نيز تهران الهيات دانشگاه و شد

نمايد/>
سنت اهل ميان در كه نمودند اظهار ايشان و شد مذا كره ف تصو روية به راجع Gبعد
اشÇتغال عÇبادت بÇه مÇا مÇيگويند و نÇموده دنÇيا كار ترك كه هستند سالسل از بعضي
نزد رويه اين و طورند اين سالسل بعضي بلكه نيستند, طور اين همه ه البت و ميورزيم

است/ اسالم دستور خالف ميگويند بلكه و نيست پسنديده حنفي مذهب صاحبان
را نÇظريه هÇمين نيز ما و بهمورد و صحيح بسيار شما <نظرية فرمودند: حضرتش
طلب در و بوده كار مشغول بايد انسان و نيست رهبانيت اسالم در كه معتقديم و داريم
خدا بر توكل نام به آنكه نه باشد, داشته خدا بر توكل Hمعن حال عين در و بكوشد روزي
و است اسالم س مقد شارع دستور خالف امر اين چه باشد, جامعه بر لك و كند كار ترك
همه نيز ما سلسلة در و اهللا/ Ôبيب ح Ôب الكاس فرموده: و نموده كار و كسب به امر حضرت آن
و داريم اشتغال فالحت به نيز من خود و بزرگوار والد چنانكه مأموريم, كار و كسب به
تÇوكل هم باطن در و كند كار بهظاهر و باشد معني و صورت جامع بايد متدين شخص
تÇرك آنكه نه كند جمع طريقت و شريعت احكام بين و باشد خدا ياد به و باشد داشته

نمايد/> شريعتي دستورات

مصر فرهنگي اوضاع

وصف چنين را آنجا مدارس و مصر فرهنگي اوضاع حضرتش سفر اين پايان در
امور و بهتر اسالمي كشورهاي ساير به نسبت كلي طور به مصر علمي <اوضاع  كردند:
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و دانشمندان است/ مرتب خيلي هم بيروت مصر از بعد و است مرتبتر نيز آن مدارس
تÇخصصي رشتههاي در و كنجكاو و ر متبح خيلي هستند كه رشته هر در مصر استادان
با طرفي از دارندو ارتباط نيز جديده علوم با چون هم مصر ديني دانشمندان كاملند/ خود
و هستند روشنفكر خيلي ميباشند تماس در هم اروپا بزرگان و جديده علوم دانشمندان
به راجع مصر در امروز كه كتبي ازينرو نمودهاند, عميق تحقيقات و تتبعات علوم در
روي و عÇلمي خيلي ميشود نوشته دين بزرگان حال شرح در يا ميشود چاپ ديانت
نÇموده, مÇوشكافي و كÇنجكاوي مختلفه موضوعات در و است علمي تحليل و تجزيه
تأليف و تصنيف ميكنند/ تنقيح جديد اسلوب با را ديني مطالب و ميروند پيش بادقت
مرتب زيادو خيلي هم مصر مدارس است/// زياد خيلي مصر در امروز نيز كتاب چاپ و

/213 و 212 صفحات , حج سفر خاطرات (1

هستند/>1 بهرهمند مدارس از نيز دهات همة و زياد بسيار متوسطه و ابتداÄي مدارس و

بيروت

در و كردند حركت بيروت طرف به (1329 آذر 8) 1370 صفر 19 چهارشنبه روز

كه است كتاب 120 حدود و مسلمانان معاريف و اسالم تاريخ موضوع در عديده تأليفات صاحب وي (2
و طÇالب ابي بن علي كتاب كتابهايش جمله از است/ شده ترجمه نيز فارسي و فرانسه به آنها از بعضي
باقر محمد حاج مرحوم ترجمة اسالم, از پرستي بت انتقام عنوان (تحت معاويه بن يزيد كتاب همچنين

است/ شده منتشر و ترجمه فارسي به (1352 تهران سلطاني,

وي رفتند/ بودند, بيروت دانشمندان و فضال از كه ابوالنصر2 عمر استاد مالقات به آنجا
نادرست مطالبي اسالم به راجع غرض و ب تعص روي كه مسيحي خين مور از بسياري با

است/ نموده آنها قول رد و كرده مباحثاتي نوشتهاند,
ابوالنصر عمر و شد مذا كره نيز (ع) علي حضرت شخصيت دربارة مالقات اين در
درين بود/ معاويه آنها رÄيس و ه امي بني اسالم, تاريخ صدر اختالفات فساد ريشة  گفت:
گفت مطالبي كردو قطع را رشتة كالم است, ناصبي شد معلوم كه شام اهل از شخصي حال

گرديد/ والد حضرت شدن شديداللحن و ر تغي باعث  كه
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شده متغير والد حضرت بودهاند/ مظلوم دو هر حقيقت در معاويه و يزيد گفت: وي
حقيقت در دارد كه ظلمي واسطة به زيرا است مظلوم حقيقت در ظالمي <هر فرمودند:
و توحيد ديانتو طريق در بايد كه خود جان و حقيقت بر هم آنها و ميكند ظلم خود بر
من منظور گفت: وي بردند/> نيران دركات به را آن و كرده ظلم باشد واقع عدالت و حق
كه بودند <آنها فرمودند: ايشان ميكنند/ حمله آنها به جهت بدون مسلمين و نيست اين
و كÇرده مÇنحرف راست راه از را آنÇها و نموده مسلمين ميان و دين در اختالف ايجاد
گفت: وي مينمودند/> كفر به بلكه فسق به تجاهر ميكردندو صادر شرع خالف احكام
ولي بود سياسي ه البت> فرمودند: ايشان بود/> سياسي اختالفات بلكه نيست طور <اين
او بود/> پيغمبر خلفاي دست در و شرعي قوانين تابع و دين جزو زمان آن در سياست
مÇخالفت يكÇديگر با سياسي اغراض روي هم يزيد و معاويه و حسين و <علي  گفت:
سياست حسين عليو يعني دادم, من كه توضيح همان با <ولي فرمودند: ايشان داشتند/>
را دين يزيد و معاويه ولي نمودند, معنويات و ات روحي فداي را يات ماد و دين تابع را
چنين <نه گفت: او كردند/> داني فداي را عالي و بودند داده قرار خود سياست بازيچة
ي ماد منظور حسين و علي <ا گر فرمودند: والد حضرت بود/> يات ماد براي همه نيست
راضي آنها ولي بود, ممكن يزيد و معاويه از بيشتر بهمراتب آنها براي پيشرفت داشتند
مÇا واهللا فرمود: (ع) علي كه بردارند حقيقت و حق برخالف قدمي وجه هيچ به نبودند

ا گÇر و مÇيكند رفتار نادرستي به و ميدهد فريب وليكن نيست ازمن زيركتر معاويه كه خدا به قسم (1
/(200 خطبه البالغه, بودم(نهج عرب زيركترين من نبود تقوا (رعايت)

فقط (ع) علي منظور ا گر ب/1 رالع ي ه Öدا ÔتÖن Ôك ل قي× الت لوال و ÔرÔج Öف ي و Ôر د Öغ ي ل×كنه و ني م هي× Öدبا Ô¹معاوي

عالقهاي و (ع) علي بزرگواري ولي بود, ر ميس جهت همه از او براي بود مادي پيشرفت
و نكند رفتار حقيقت و حق خالف بر مورد هيچ در كه شد سبب داشت ديانت به  كه
هم او تبعيد يا حبس بلكه قتل به راضي اوست قاتل ملجم ابن ميدانست آنكه با حتي
يÇا مÇيبرد درآنÇها باخود مخالفت گمان كه را كه هر كه معاويه سياست برخالف نشد,
و مÇيبرد/ بÇين از بÇود وسÇيله هر به را آنها ميزد, حدس آنها در را (ع) علي دوستي
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با آنكه بر عالوه بنياميه ساير و معاويه سبعانة و وحشيانه بلكه جابرانه اعمال و سياست
را انسانيت مقام حقيقت و واقع در آنها و بود نيز انسانيت مخالف نميداد وفق اسالم

كردند/> ننگين
و سÇلطنت طالب هم حسين و <علي گفت: و كرده تكرار را خود باز كالم Gبعد او
مÇخالفت هÇارون بÇا و بÇود ريÇاست عÇاشق نيز جعفر بن موسي حتي و بودند رياست
انصاف شما <ا گر فرمودند: ايشان كند/> توقيف را او مجبورشد هارون ازينرو ميكرد,
آنÇها روش و حاالت در دقت زيرا نميكرديد, را بيانات اين ميداشتيد صحيح تدبر و
و دنÇيا به Âاص و نداشته دين نشر جز قصدي آنها كه ميكند مسلم بلكه ميدهد, نشان
ابÇومسلم جÇواب در (ع) صÇادق حÇضرت فرمايش از چنانكه بودند, بياعتنا رياست

ميشود/> معلوم خالفت نكردن قبول و خراساني
مشاجره و كشد درازا به سخن است ممكن كه ديد ابوالنصر عمر استاد موقع اين در
بÇه راجÇع جÇمله از شÇود, قÇطع وي كÇالم كه آورد ميان به ديگري سخن شود, زيادتر
مذا كره او زمان وضع شيدو الر هارون به راجع Hكردوضمن سخن به شروع خود تأليفات
مورد اينكه از بود, نيكي و عادل شخص هم <هارون گفت: د مجد شخص آن ولي  كرد/
مظلوم براي كه معني همان <به فرمودند: معظمله و شده/> واقع مظلوم است شيعه ايراد
ولي داشت, اسالم به عالقمندي و بود بهتر اميه بني از مراتب به ه البت است درست  گفتم

داشت/> نيز علويين با مخالفت و فجور و فسق
هنوز شام در ناصبي چون بود, ناصبي كه شد فهميده شخص آن مكالمات طرز از و
بودند, برافروخته و ناراحت حركت موقع تا آن از پس والد حضرت داشت/ وجود هم

/225 تا 223 صفحات , حج سفر خاطرات (1

ننمودند/1 او به نسبت توديع و احترام اظهار Âاص هم آخر در حتي
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ان عم

فرمودند حركت هاشمي اردن كشور پايتخت ان عم قصد به بيروت از دوشنبه روز
و اسÇالم س قدÇم شÇهرهاي ازمهمترين شهر اين شدند/ عازم قدس طرف به آنجا از و
تحت آمدو بيرون عثمانيها ف تصر از ل او جهاني جنگ در كه است يهود و مسيحيت

صÇليبي جÇنگ حÇاال بود: گفته انگليسي فرمانده انگليس, دولت توسط س المقد بيت اشغال هنگام به (1
به نسبت بغض نهايت روي از كه خود در كالم (او) <ولي فرمودند: باره اين در والد حضرت يافت/ خاتمه
حÇاشية , جÇفرحÇس (خاطرات عليه واليÔعلي× Ôلو Öع ي االسالم است, نموده اشتباه كرده, بيان مسلمين و اسالم

ص233)/

اين رفتند/ اقصي مسجد زيارت به قدس در ايشان گرفت/1 قرار انگليس دولت سلطة
كÇه درآمد اسالم ف تصر به سپس و بود, يهود عبادتگاههاي بزرگترين از ابتدا مسجد
اظÇهار يÇهود, سلطة از حاصل خرابيهاي از و است/ موسي(ع) ديانت حقيقي وارث
ساير و است مسيحيان سة مقد اما كن از جتسيماني كه كليساي به سپس كردند/ ف تأس

بازگشتند/ ان عم به و رفتند آنجا زيارتگاههاي

بغداد

دليل به قاهره مثل نيز بغداد در شدند/ بغداد وارد شنبه روز در و حركت ان عم از و
و بازار بيشتر است, يهود مذهب در تعطيلي روز كه شنبه روز تجارت, امر در يهود غلبة
براي امر اين و بود يهود با Hغالب كارشان و سر چون داشتند تعطيل مسلمين مغازههاي
مÇجبور مسÇلمين كÇه است ننگآور <خيلي فرمودند: و آمد گران بسيار والد حضرت
بÇاز بازار جمعه, روز عكس بر و كنند يهود و نصاري× از پيروي هفته تعطيل در باشند

/250 ص همان, (2

باشند/>2 كار مشغول و باشند داشته

ل االو ربيع مذهبي اهميت

اطÇهار ة مÇÄا و اوليÇا قÇبور زيÇارت به بود ل االو ربيع ل او روز كه را بعد روز صبح
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تولد, ماه اين در است/ شيعه و اسالم تاريخ در مهم بسيار ماههاي از ماه اين  گذراندند/
(ع) بÇاقر حÇضرت رحÇلت شÇده/ واقع (ص) رسول حضرت رحلت و هجرت معراج,
ضعيفي قول به هم حضرت آن رحلت و صادق حضرت تولد است/ ماه اين در بهقولي
ماه اين در عسكري حضرت رحلت قولي به و (ع) رضا حضرت تولد بود/ ماه اين در

است/

شبهات رفع و ف تصو دربارة مذا كرات

ين هب¹الد د سي اهللا آيت حضرت مالقات به كاظمين حرم زيارت از پس نيز بعد روز
مقدس شهر اجو حج به نسبت سعودي دولت رفتار از مذا كراتي طي رفتندو شهرستاني
و عÇلما فكÇري سÇعة عÇدم و مÇصر دربارة سپس كردند/ ف تأس و نگراني اظهار مدينه
به رو مهدي د محم حاج آقاي نام به آقايان از يكي بين اين در شد, بحث آنجا عرفاي

/259 تا 256 صفحات همان: (1

گفت:1 كرده, والد حضرت
بيبهره Âاص ين الد محيي Âمث نداشتند, علوم از اطالعي نيز ه صوفي سابق <بزرگان
هم خودش بلكه ندارد, فايده هيچ است نوشته كه هم چيزهايي و بوده شريعت علوم از
و نداريم كاري سابق بزرگان به ما Âفع> فرمودند: ايشان است/> نفهميده آن از چيزي
عÇلوم تÇمام در ين محييالد شيخ بهاضافه است, مصر علمي اوضاع به راجع ما مذا كرة
ه البت و است عرفاني كتب مهمترين از نوشته عرفان در كه هم كتبي و بوده ر متبح ديني
شهرستاني آقاي دارد/> الزم صحيح فكر و سليم ذوق بفهمدو را آنها نميتواند هركسي

نمودند/ تصديق نيز
و است زاÄدي امر ف تصو Âاص> گفتند: اصفهاني آقاي نام به ديگري شخص Gبعد
دور نÇرسيده آنÇچه و مÇيگذاريÇم سÇر روي ما رسيده شرع از آنچه و نرسيده شرع در
طب كه است ابدان علم ديگر و اديان علم فقط رسيده شرع در كه علمي و مياندازيم,
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نموده, پرخاش وي به بدهند جوابي معظمله آنكه از قبل شهرستاني آقاي ولي باشد/>
و نرسيده شرع از ف تصو دليل چه به Áاو ميگوييد? كه است سخن چه <اين فرمودند:
است مفيد بسيار و نشده نامبرده شرع در علوم از بسياري باشد نرسيده كه فرض بر Hثاني

آنها/> غير و شيمي و فيزيك علم مانند
شÇرع از گÇفتيد <ايÇنكه فÇرمودند: نÇموده سخن به شروع والد حضرت بين درين
ة مÄا از ه مروي اخبار از ف تصو اصول تمام كه داريم دليل ما و نيست قبول مورد نرسيده
اديÇان عÇلم و ابÇدان عÇلم براي كه هم تفسيري و شده گرفته الم) الس (عليهم عشر اثني
آقÇاي اهللا آيت حÇضرت مÇالقات قÇصد بÇه ÂعÇف من ولي است, اشكال مورد نموديد
اسÇتفاده محضرشان از و مأنوس ايشان خدمت در دقيقه چند اينكه براي و شهرستاني
است عناد و غرض روي ا گر فرموديد را مذا كره اين شما كه ا كنون ليكن آمدهام,  كنم
قصد ا گر و ميكنم, استماع سا كتمو من بفرماييد ميخواهيد چه هر ندارمو جوابي حقير
شما فرمايش جواب فرمايند اجازه اهللا آيت آقاي كه صورتي در داريد مطلب فهميدن

كنم/> عرض Hمشروح را
مÇباحثه مÇجلس و است انس مÇجلس <ايÇنجا فرمودند: ايشان به شهرستاني آقاي
هÇمين Âمث> گفتند: د مجد اصفهاني آقاي ولي نكنيد/> مذا كرات قبيل اين از و نيست
معظمله است/> موجود آن گذاشتن براي دليل چه رسيدهو جعفري فقه كجاي در شارب
شارب حاضريم ما ميشود, مرتفع شارب زدن به شما لجاج ا گرغرضو Áاو> فرمودند:
ما هم باز نموديد اقامه ر مطه شرع از آن زدن وجوب بر دليلي شما ا گر Hثاني و بزنيم را
در تسامح راه از شده وارد باب اين در كه اخباري چون ميزنيم, را شارب و نموده قبول
اين موجب مستحب ترك و است استحباب بر عمل و شده واقع قبول مورد سنن ادلة
مÇيفرمودند: من اعالي جد مرحوم Hثالث نميشود/ باشد كفر به منجر كه غالظ ايرادات
قÇاÄل زيÇادي اهÇميت جزÄي امور اين براي مقدس شارع نبستهاند/" مويي به را "ديني
كÇه صÇورتي در مÇيپردازيÇد, جزÄيات اين به و گذاشته را مهم امور شما و است نشده
و نÇيستيد آن صاحبان ارشاد درصدد Âاص و ميشود ترك كه است واجبات چهبسيار
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ÂثÇم نÇيست, ايراد مورد هيچ و ميشود ترك خودتان از كه است مستحبات چهبسيار
تخييري واجب كه كساني يا ميدانند مستحب را آن كه كساني عقيدة به كه جمعه نماز
يا استحباب نيت به هم مرتبه يك حتي كه هستند كساني دسته دو اين ميان در  گويند,
آن چرا باشد مستحب فرض بر كه صورتي در نميآورند, بهجا را آن تخييري وجوب

كن)/ كوتاه نگهدار(يا راپا ك لباست /4 آية ثر, مد سورة (1

چÇرا ر)1 ص قÇ ف (اي هر طÇ ف كيابÇ ث و فÇرموده: كه مجيد قرآن در يا ميكنند? ترك هميشه را
مÇيشود, كشÇيده زمÇين به كه ميكنند بلند طوري به را خود لباسهاي علما از بسياري
ايÇنكه علت باشد, كم آن دور و كوچك است مستحب امه عم يا خودتان, لباس مانند
دند, قيÇم را اسÇتحباب خالف اين و دارند اصرار كردن بزرگ در خودتان مانند بعضي

چيست?>
فرمودند: والد حضرت نرسيده/> عمامه براي گفتيد كه استحباب <اين گفتند: ايشان
حضرت سپس نمودند/ را معظمله قول تأييد هم شهرستاني آقاي است/> رسيده Hفاقات>
عÇمامة و لبÇاس و بÇياورند قÇيچي يك بفرماييد ندارد, مانعي <بنابراين فرمودند: والد
امر و باشد شده مستحب چند به عمل مجلس يك در تا كنند كوتاه را من شارب و سركار

آيد/> عمل به معروف به
قبيل اين جاي ما مجلس فرمودند: ايشان به و خنديده شهرستاني آقاي بين اين در
در Âاص و ميآيند ما نزد سفر هر و مأنوس ما با است تي مد ايشان و نيست مذا كرات
ما مجلس در شما كه ندارد را اهميت اين مستحب امر و نشده مذا كرات قبيل اين اينجا
آقاي به طباطباÄي رضا د محم د سي آقاي آنگاه بگيريد/ ايراد و كنيد بحث را مطلب اين
مÇناسبت چÇه بÇه <شÇما گÇفتند: و نÇموده پÇرخÇاش بÇودند كرده اعتراض كه اصفهاني
شÇهرستاني آقÇاي ديدن براي محبت نهايت با كه ايشان با شهرستاني آقاي درحضور
ه صوفي ا گر Á او كه صورتي در ميكنيد/ اعتراض و ايراد است ما مهمان ا كنون و آمده
امر Hثاني نميكرد/ ابراز شهرستاني آقاي به را عالقه اين ايشان Âاص ميبودند ما مخالف
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آن بÇه دين و نيست مهم ديانت در Âاص گفت ايشان كه طور همان آن زدن و شارب
كه است امور همين و كنيد, ايراد شما كه دارد اهميت چه جزÄيات اين و ندارد بستگي
بÇاعث و نÇيست اهÇميت قابل كه جزÄي امور به و كرده دور اسالمي حقايق از را مردم
نفاق و تفرقه و مسلمين انحطاط و ضعف سبب و است نموده عالقهمند است اختالف
گÇوشزد مÇردم به ديانت حقايق و بربندد رخت ميان از بايد اختالفات اين و  گرديده,
گفتند: ايشان و نموده ايشان به را اعتراض همين اطراف از ديگر نفر چند سپس شود/>
ايÇن وارد وگÇرنه ميشوم واقع اعتراض و مالمت هدف اطراف از كه نميدانستم <من
ارشاد شما نظر Âاص> گفتند: طباطباÄي آقاي بود/> ارشاد من قصد و نميشدم موضوع
ا گر فانه متأس> فرمودند: بعدGحضرتوالد موضوعشديد/> اين وارد بيمناسبت نبودهو
وضÇع بÇا و خÇصوصي نشسÇتهايÇد مÇن پهلوي كه شما بود اين حق ميبود ارشاد قصد
يÇا كÇنم قÇبول را شما فرمايشات يا من آنكه تا مينموديد, مطلب بيان ادب و دوستانه
به گفتيد شما كه ترتيب اين ولي بنمايم, شما از شبهه رفع و بدهم را شما فرمايش جواب

است/> نزديكتر غرضورزي
بزرگان و نجف و و كربال سامرا در اطهار ة مÄا ر مطه قبور زيارت به سفر ادامة در
حÇاج اهللا آيت حضرت با كربال در و شدند/ موفق س مقد شهرهاي دراين مدفون دين
و دادند عربي ممالك در خود سفر از شرحي و كردند مالقات زنجاني عبدالكريم شيخ

كردند/ شكايت نجف ة علمي حوزة تضعيف از اهللا آيت حضرت

اجتهاد اجازة اخذ

الغطا¾ كاشف آل حسين د محم شيخ حاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به سپس
جمع آنكه با داشتند آشنايي سابقة چون معظمله رفتند/ بودند, تقليد عظام مراجع از  كه
خÇيلي والد حÇضرت شÇناختن مÇحض به بودند, خدمتشان روحانيين و علما از زيادي
پدر حال سالمتي از دادندو جاي خود پهلوي را ايشان و نموده مالطفت محبتو اظهار
پÇرسيدند/ راه بÇين و مسافرت از آنگاه نمودند/ سالم تبليغ و كرده سÆال بزرگوارشان
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و شدند بحث وارد طالب و ديگر علماي با بود شده ايشان از كه استفتايي به راجع سپس
خود ذ كور اوالد وقف ملك, و خانه از را خود داراÄي نفر يك كه بود اين استفتا¾ آن
ذ كور فرزندان رفت دنيا از پدري ا گر ببرندو قسمت درآمدآن از ويه الس علي كه نموده
و مÇيباشند عÇليهم مÇوقوف بÇرادرزاده يك و مÇع يك ا كÇنون و دارند سهم آن از او
از پس است/ كÇرده سكÇونت تكليف هم عمو به و نموده سكونت منزل در برادرزاده
بÇرادرزاده و نÇموده مÇيشود او قÇح كÇه مÇنزل نÇصف االجارة مال مطالبة عمو تي مد
هم سكونت تكليف من و داشته سكونت حق دو هر كه داده جواب و كرده استنكاف
درينجا نه? يا دارد را خانه نصف اجرت مطالبة حق عمو آيا صورت اين در نمودهام/
قÇح اول صÇورت در كه استغالل يا است اسكان وقف آيا كه بود اختالف آقايان بين

براي ات بالذ و Á او منزل گفتند جمعي دارد/ حق دوم صورت در و ندارد اجرت مطالبة
و نÇموده سكÇونت تكÇليف خود عم به هم او و ميشود اسكان وقف و است سكونت
مÇنزل در دو آن قÇح چون گفتند ه عد يك و ندارد/ اجرت مطالبه حق صورت درين
اجÇرت بÇايد و نÇموده هم عمو حق در ف تصر برادرزاده نيست, مفروز و است مشاع
بÇايد و هستم د مرد Âفع من فرمودند: ايشان پرسيدند/ الغطا¾ كاشف آل آقاي بدهد/از
براي خانه از متبادر چند <هر فرمودند: گرفته اجازه ايشان از نيز والد حضرت كنم/ فكر
نيفتد, ديگران دست به كه بوده اين او منظور حقيقت در زيرا است اسكان وقف اوالد
در برادرزاده ا گر شده) سكونت تكليف او به چند (هر ننموده سكونت عمو چون ولي
دارد; را اجرت مطالبة حق عمو نموده, ف تصر است مشاع نصف كه خود حق از زيادتر
او به Âقب برادرزاده زيرا ندارد, مطالبه حق نكرده في تصر نصف از زيادتر در ا گر ولي

است/> نكرده في تصر هم خود حق از زيادتر در و نموده سكونت تكليف
نه است مشاع دو هر حق چون گفتند: و كرده رد را نظريه اين حاضرين از نفر چند

رد را آن الغÇطا¾ كÇاشف آل آقاي ولي دارد/ مطالبه حق كلي طور به رو اين از مفروز,
ديگÇران بÇه را ايشان و كرده محبت اظهار Gبعد و پسنديدند را معظمله نظرية و نموده

فرمودند/ سÆاالتي مسافرتشان شرح از Gمجدد آن از پس و نمودند معرفي
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اشرف نجف از مراجعت هنگام به و بعدي مالقات در حضرتش سفر همين در و
حضرت طرف از اجتهاد اجازة اخذ به قبول ل, مفص فقهي امتحان و مذا كرات از پس
قÇمري 1370 انيه جماديالث 1ê تاريخ به اجازه اين كه گرديدند الغطا¾ كاشف اهللا آيت

شد/ صادر ايشان براي

شاهرودي اهللا آيت حضرت

از شÇاهرودي مÇحمود د يÇس آقÇاي اهللا آيت حضرت مالقات به نيز سفر ادامة در
دور ب طال از نفر چند موقع آن در گرفتند/ قرار ايشان محبت مورد و رفتند تقليد مراجع
را خويش نظر يك هر و ميكردند بحث استفتاÄات از يكي دربارة و بودند جمع ايشان
از بهتر را آن ايشان و داشتند اظهار باب آن در را خود نظرية نيز والد حضرت ميگفت/

دانستند/ ديگران نظريههاي

شيرازي اهللا آيت حضرت

مÇراجÇع از شÇيرازي عبدالهادي ميرزا آقا اهللا آيت حضرت منزل به نيز شب يك
و رفÇتند/ شÇيرازي حسÇن د محم ميرزا حاج اهللا آيت مرحوم اعمام بني از و شيعه تقليد
احÇوالپÇرسي از پس و پÇذيرفتند را والد حÇضرت مÇالطفت و مÇحبت نهايت با ايشان
ما ر, مطه حرم به ف تشر موقع ميكنم خواهش و دارم دعا التماس شما از <من فرمودند:
دعا درخواست اهللا آيت حضرت از نيز <ما فرمودند: معظمله نكنيد/> فراموش دعا از را
مÆÇمنين دعÇاي چÇون كنيم دعا يكديگر براي بايد همه <البته گفتند: ايشان و داريم/>
مÆÇمنين دعÇاي دربÇارة خداوند كه رسيده خبري و ميشود مستجاب يكديگر دربارة
به نسبت كه مÆمن دو ميفرمايد و ميپذيرد و ميدهد قبول جواب يكديگر به نسبت
و نيستم لÃيمتر آنها از من ه البت كنند درخواستي من از و باشند مهربان طور اين يكديگر
اين و گرديد ظاهر ايشان در گريه حالت و شده منقلب حالشان موقع اين در  كريمترم/>

شد/ واقع مÆثر نيز بزرگوارم پدر در بود معنوي احساسات روي از كه حالت
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ديني اختالفات رفع

مÇنزل بÇه توديع براي سه مقد اما كن و شهرها ساير زيارت از پس سفر انتهاي در

تÇفرقه ايجاد در شخصي اغراض از سخن آنجا در رفتند/ شهرستاني اهللا آيت حضرت

مÇذهبي اخÇتالفات پÇيدايش لي او <سÇبب فرمودند: والد حضرت و شد مسلمين ميان

زمÇان مÇانند مسÇلمين هÇمة و نÇميبود اغراض اين ا گر و بوده شخصي اغراض همين

اختالفات اين ميداشتند آرمان و مرام يك و ميبودند مقصد يك ه متوج پيغمبر(ص)

/303 ص همان, (1

تÇصديق نÇيز ايشان ميشد/>1 عالمگير نموده پيدا نفوذ جا همه در اسالم و نشده پيدا

بÇيرون كÇرده خداحÇافظي والد حضرت خصوصي, مذا كرات قدري از پس و نمودند

آمدند/

علما حضرات با مالقات و ايران به مراجعت

حÇركت ايÇران طÇرف بÇه همراهان از تن دو فاق ات به ل االو ربيع 21 يكشنبه روز

فرمودند, مالقات روحانيين و علما از هاي عد با تهران در شدند/ وارد تهران به و  كردند

اهللا آيت مرحوم فرزند بهبهاني د محم د سي مير حاج آقاي اهللا آيت مالقات به جمله از

سپس داشتند/ محبت اظهار والد حضرت با سابق از كه رفتند بهبهاني عبداهللا د سي آقاي

مخصوصي عقايد ديني امور در كه سنگلجي شريعت د محم آقا االسالم ت حج مرحوم با

قÇرار خÇود محبت مورد را والد حضرت قبل سالها از نيز ايشان كردند/ مالقات دارند

دانشگاه دانشمند اساتيد از ار عص كاظم سيد آقاي جليل مة عال نيز روز يك بودند/ داده

سفر دربارة مذا كراتي و آمدند ايشان ديدن به الهيات دانشكدة در والد حضرت استاد و

نمودند/ ايشان اخير
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رضوي عاشوراي يا ثاني عاشوراي لفظ استعمال ت صح

مÇطالبي بÇود, Çاني الث ربÇيع دهÇم بÇا مÇقارن كÇه سÇفر آن انÇتهاي در والد حضرت
ايÇام آن در كÇه رضÇوي" "عÇاشوراي يا ثاني" "عاشوراي لفظ صحت عدم درخصوص
HصوصÇخ شÇيعه براي كه تاريخي مهم موضوعات از يكي فرمودند/ بود شده مستعمل
گÇنبد بسÇتن تÇوپ بÇه فاجعة است, تذكرآميز و دارد اهميت خراسان اهالي و ايرانيان
روسÇيه سÇربازان جÇانب از ر مطه حرم در زاÄران از جمعي شدن كشته و رضوي مطهر
"عÇاشوراي بÇه آن از گÇاه فاجعه بودن آميز مصيبت سبب به ايام آن در كه بود تزاري
بيمثل را عاشورا واقعة كه والد حضرت ولي ميشد, تعبير رضوي" "عاشوراي يا ثاني"

ميفرمودند: و نميدانستند صحيح را الفاظ اين استعمال ميديدند, مانند و
شÇد واقع رضوي(ع) س مقد آستان به نسبت كه حرمتي هتك و مهم ة قضي <اين
و خÇدا حÇرم بÇه قرامÇطه حملة و حسيني حاÄر به عباسي خليفة متوكل بستن آب مانند
واقع اسالم در كه آنها نظاÄر و هدا¾(ع) دالش سي حضرت متبرك حرم به وهابيان هجوم
هم خا كي زيرا كرد عزادار و سوگوار را همه و نموده شيعه روحية در عميقي تأثير شده,
هÇمان واسطة به باشد داشته دين پيشوايان و (ع) هدي ة مÄا بة طي ابدان به بستگي  كه
آن دوسÇتداران و پÇيروان عÇالقة و احÇترام مÇورد و متبر ك و س مقد تشريفيه اضافة
مÇهبط چÇندي كه ره مطه ابدان آن به بستگي خا ك اين چون البته و است/ بزرگواران
است مترتب آن بر بع بالت هم آثاري دارد, بوده پا كي جانهاي صفاتو ملكوتي ارواح
ا گر يعني عا¾ الد Ô¹جاب ا بَّته Ôق ت Öح ت في و Ô¾فا الش ه ترب Ôت في و رسيده (ع) حسيني بارگاه دربارة  كه
تن آن به بستگي كه خا كي به حقيقي التجاي و قلبي ل توس با س مقد مقام آن در  كسي
و خلوص روي از ا گر و ميشود داده شفا و شده رها بيماري از شود ل متوس دارد, پا ك

ميشود/ اجابت بخواند را خدا كامل ه توج
درآندرحÇÇاجتخودازخÇÇداخÇÇواه است مÇقام آن بÇر نÇظر چون را خدا

آنÇان خÇود حÇرمت هÇتك درحÇقيقت بزرگواران آن رة مطه قبور به توهين پس
رسيدند, خود زشت كردار كيفر به شدند امور اين مرتكب كه كساني ازينرو ميباشد,
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ديده را خود زشت كردار و شوم عمل نتيجة بين مسب نيز بستن توپ قضيه از بعد چنانكه
پاشيد/> هم از به كلي كرده سقوط نيز تزاري مقتدر دولت و

قدر به آن اهميت ولي است, مÆثر و مهم خيلي مذهبي نظر از قضايا قبيل اين ه البت>
و قضية كربال Hمخصوص نيست, بزرگواران آن خود كشتن و آزار و اذيت و زدن صدمه
بشريت تاريخ جانسوز وقايع بزرگترين هÔدي× ة مÄا فرمايش به كه (ع) حسين شهادت
كÇلمة اطالق و داد قرار كربال قضية رديف در را بستن توپ قضية نبايد ازينرو است/
ايشان نظر به "ثاني" لفظ افزودن با خواه و "رضوي" كلمة نمودن ضميمه با خواه عاشورا
كÇه است مÇنظوري مÇخالف و عÇاشورا قÇضية بÇه توهين بلكه ادب خالف باب درين
عÇاشورا ة رقضيذكÇت و تÇرويج از ع يÇتش و اسÇالم مÇبين ديÇن بÇزرگان و (ع) ةهدي مÄا
ر طهÇم گÇنبد نÇمودن تشÇبيه يÇعني دل و جان با گل و خا ك بين مقايسة زيرا داشتهاند,
كÇه (ع) حسيني مبارك قلب و بدن با گرديد واقع توپ گلولة اصابت مورد كه رضوي
است اين واسطة به عاشورا اهميت زيرا ميباشد/ الفارق مع قياس است عالم همة جان
گذشتهودر همهچيز از خود جاننثار اصحاب فدا كارو ازياران جمعي با (ع) حسين  كه
راه در و نياوردند فرود تسليم سر آنها غاصبانة خالفت و اموي دولت جور و ظلم مقابل
فدا كاريكامل مساوات اسالموحريتو مقدسة ديانت احكام انسانيتو صفات احياي
هدف و اصلي مقصود و دادند قرار دشمن شمشير و نيزه و تير هدف را خود و نمودند
و فÇجايع از يك هيچ از برعكس مقابل طرف و بود, حقيقت و حق فقط آنها حقيقي
قضيه اين خالصه طور به و نكرد/ فروگذار انسانيت بلكه ديانت خالف اعمال و شنايع
آن فÇدا كÇاري و رفÇتار و بÇود مراتب جميع در باطل و حق شناختن براي كامل نمونة
نيز ه امي بني توحش و سبعيت و كرد روشن را حقيقت و حق ظهور يارانش و بزرگوار
اهميت واقعه اين تذكر به الم) الس (عليهم هÔدي ة مÄا ازاينرو داد/ نشان را محض باطل
و گيرند سرمشق او ياران و (ع) حسين حضرت گفتار و رفتار از شيعه تا ميدادند زياد
بÇاب درين و بشناسند نيز را محض باطل و بياموزند را ازخودگذشتگي و فدا كاري راه
و بÇود/ نخواهÇد و نبوده حسين اي تو روز مانند روزي هيچ يعني رسيده, ك وم ي ك ومالي
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مÇهمترين عاشورا ة قضي اينكه بر دارد داللت كه رسيده باب اين در نيز ديگري اخبار
بفهمانند كه بوده آن منظور و شده واقع عالم در كه است ديني و تاريخي جانگداز واقعة
(ص) د محم پيروان براي كامل سرمشق بزرگترين و فرد به منحصر عالم در قضيه اين

ميدادند/> بيشتري اهميت آن تذكر به رضا حضرت Hمخصوص و است علي(ع) و
Hمخصوص و دارد كه زيادي اهميت با رضوي ر مطه گنبد به بستن توپ ة قضي <ولي
از يكي پا ك مرقد و بارگاه به نسبت حرمت هتك و توهين اينكه جهت از شيعه براي
آن در نÇيز خودمان كه چند (هر بود بزرگي خيلي مصيبت بود, ع تشي بزرگ پيشوايان
كÇوتاهي وظÇيفه انÇجام در و نÇبوده بيتقصير اسالم بر وارده مصاÄب ساير مانند ه قضي
را تي اهمي زيرا دهيم, قرار عاشورا ة قضي رديف در را آن نميتوانيم ذلك مع  كرديم)/
قÇضايا ساير در نه و قضيه اين در نه وجه هيچ به دارد جهات همة از عاشورا قضية  كه
از پيروي نام به و نموده اسالم عاي اد عاشورا قضية مرتكبين Á او چه ندارد/ وجود Âاص
و هÇدف HانيÇث شدند/ مرتكب را فجيع امر اين (ع) حسين بزرگوار جد و اسالم ديانت
و ه انيÇانس نات حسÇم مÇجموعة و حق كامل مظهر و عالم جان بردن بين از آنها منظور
دادند, قرار خود تير هدف را او مبارك قلب و بود بشريت جامعة پيشواي بزرگترين
ÂÇاص ديÇانت نام به و بوده خارج اسالم ديانت از مرتكبين بستن, توپ ة قضي در ولي
حرم در كه هم كساني و امام قلب نه بود ر مطه گنبد Gظاهر آنها منظور Hثالث نكردند/ اقدام
نميتوان را آنها ولي دريافتند, را شهادت سعادت درحقيقت چند هر شدند كشته ر مطه

نمود/> مقايسه (ع) حسين ياران با
است آسÇمان تÇا زمÇÇين از تÇÇفاوت گÇÇردون مÇÇاه تÇÇا مÇÇن مÇÇاه مÇÇÇيان

يكديگر با مقايسه قابل وجه هيچ به و نيست تا دو يكي قضيه دو اين بين فرق ه البت
فرمودند/ اضافه دعبل قصيدة به (ع) رضا حضرت كه هم بيتي نيستند/

حÇÇرقات ÖنÇÇÇ م Ô¾اÇÇÇÇش Öح اال تÇÇÇÇوقدت ¹صيبÇÇ Ôم ÖنÇÇ م يÇÇالها ÇÇÇطوس ب ÕبرÇÇÇÇق و

او اشعار چون ميباشدو شده واقع آنجا در Gبعد كه خودشان شهادت به اشاره منظور
اشÇاره را خود قبر بيت درآن نيز حضرت آن بوده, بيت اهل و قبل ة مÄا قبور به اشاره
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كÇه نÇيست آن بÇه اشÇاره بÇاشد, مÇطهر قÇبر مصاÄب به اشاره كه هم فرض بر و فرمود
ميباشد/> عاشورا دررديف

آنÇان قÇبور و ديÇن پيشوايÇان به نسبت هم بيشتري توهينهاي و مصاÄب <بلكه
و غÇارت و قÇتل قÇضية ÂثÇم نگÇفتهانÇد/ ثاني عاشوراي را آنها از هيچكدام و  گرديده
به قرامطه حملة همچنين بقيعو ة مÄا قبور عالياتو بهعتبات نسبت ا كيهايوهابيان هت
زمان در كه حسيني حاÄر به بستن آب قضية همچنين و حجراالسود بردن و خانة كعبه
در ا گر شده, واقع متبر كه اما كن به نسبت كه ه مهم قضاياي اين امثال و شد واقع متوكل
گذاشته آنها روي نام اين ذلك مع نيست, كمتر نباشد بستن توپ قضية از بيشتر اهميت
سال در يزيد خود از كه ديگري بزرگ خالف عمل دو و شنيع كار دو بلكه است, نشده
سÇلطنت ل او سال در يزيد زيرا نگرديد/ مشهور نام اين به زد سر سلطنتش سوم و دوم
آنجا در و نمود ره منو مدينة به حمله دوم سال در و گرديد حسين(ع) قتل مرتكب خود
(ص) پيغمبر صحابة از نفر صد چند و بست نبوي س مقد مسجد در واسب كرد عام قتل
درندة و وحشي نانجيب قشون به تمام روز سه و رسانيد قتل به حضرت قبر پهلوي را
جÇامعة نÇنگ مÇوجب شدند مرتكب كه را فجايعي كه داد, كامل آزادي مدينه در خود
مÇردم آزار و اذيت از صريح نهي (ص) رسول حضرت كه درصورتي است/ مسلمين
خالفت دعوي مكه در كه زبير عبداهللابن با هم سوم سال در بود/ فرموده انصار و مدينه
ريÇخت مسÇجدالحÇرام بÇه آتش و سÇنگ و گÇذاشت مÇنجنيق و كÇÇرد جÇÇنگ داشت
دوقضية اين از هيچيك استو امنوامان محل مكه آيةقرآن, صريح طبق درصورتيكه
و نيستند عاشورا اهميت به ميلرزد خود بر آن جزÄيات شنيدن از مسلمي هر كه بزرگ
عÇاشوراي را (ع) رضÇا حÇضرت خÇود شهادت قضية بلكه نگرفتند/ خود به را نام اين
آن خÇود شÇهادت بÇراي مÇيبود صÇحيح اسم اين ا گر كه صورتي در نگفتند, رضوي
(عليهم هدي ة مÄا ساير رحلت و شهادت و بود/ بستن توپ ية قض از مناسبتر حضرت
و نبود عاشورا اهميت به يك هيچ بعد ة مÄا چه حضرتو آن از قبل ة مÄا چه نيز الم) الس
آن (ع) امÇيرالمÆÇمنين حÇضرت شÇهادت و (ص) رسول حضرت رحلت قضية حتي
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رضÇا حضرت خود بلكه نبودند/ دارا را (ع) حسين ة قضي جامعيت و اجتماعي اهميت
شÇهادت رديÇف در را ه مÇÄا از يك هيچ شهادت نيز الم) الس (عليهم هدي ة مÄا و (ع)

بريز/ اشك حسين من جد بر بريزي, اشك ميخواهي ا گر (1
/318 تا 312 صفحات , حج سفر خاطرات (2

فرمودند/>2 ين1 سÔالح ي دج لي× ع كÖاب ف Hيبا ك نتÔك Öن ا و ندادند قرار (ع) حسين

قم

و مÇعصومه حÇضرت ر مطه حرم زيارت براي نيز 1370 اني الث ربيع دوازدهم روز
و والد حÇضرت شÇدند/ ف رÇمش قم به تقليد مراجع و اعالم علماي حضرات با مالقات
عÇلما حÇضرات مÇالقات بÇه م صمÇم و شÇده ف مشر ر مطه حرم به ورود ل او همراهان
كه مينمودند تأسف اظهار قم ة علمي حوزة از شرحي ضمن ايشان سفر اين در  گرديدند/
مخالف دانستهو احكام دانستن به منحصر فقط را دين آنجا در نمايان عالم از بعضي چرا
و ظÇاهر جÇامع و نبوده طور اين سابق <شيعة كه صورتي در هستند/ ف تصو و عرفان
رابطة Hغالب داشتهو ارتباط عرفان با قم مين متقد فقهاي بودهاندو معني صورتو باطنو

و اخÇالق تÇعليم و عÇرفان بÇه ه توج اخير سال چند در قم علمية حوزة بحمداهللا البته /320 ص همان, (3
دارند/ اشتغال عرفان تدريس و تعليم به آنجا در مشاهيري ا كنون هم و نموده نفس تهذيب

داشتهاند/>3 نيز (عج) عصر ت حج با معنوي

مرعشي اهللا آيت حضرت

از هم زمان آن در كه مرعشي ين الد شهاب د سي آقا اهللا آيت حضرت كه هنگامي و
ورود ميكردند, عالقه اظهار نيز عرفا با و معروف تقوي و زهد در قمو معروف علماي
و كردند محبت اظهار و آمده ايشان مالقات به كامل مالطفت با شنيدند, را والد حضرت
شد/ قم ة علمي حوزههاي وضع و قريب دارالت جمعيت و مصر اوضاع دربارة مذا كراتي
كردند/ ديدن ايشان بزرگ كتابخانة از و رفته معظمله بازديد به والد حضرت نيز بعد روز
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فيض اهللا آيت حضرت

از كÇه فÇيض د حمÇم مÇيرزا حÇاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به نيز روز يك
بÇا والد حÇضرت كÇه مÇوقعي رفÇتند/ بودند, كاشاني فيض مالمحسن مرحوم نوادههاي
بÇه سÇالم و احوالپÇرسي كامل مهرباني و گشاده روي با معظمله كردند, مالقات ايشان
تريا ك, كشيدن به راجع را ايشان نظر والد حضرت آنگاه رساندند/ عليشاه صالح جناب

دادند/ پاسخ معظمله كه پرسيدند قريب دارالت جمعيت و اسكناس زكات

صدر اهللا آيت حضرت

حاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به قبلي وقت تعيين طبق نيز روز همان عصر
ذوق مÇنقول, عÇلوم بÇودن دارا بÇر عÇالوه ايشان رفتند/ اصفهاني صدر ين سيدصدرالد
كردند/ پذيرايي والد حضرت از صميمانه خيلي ازاينرو داشتند, نيز عرفان و حكمت
آن آيا اينكه و پرسيدند عربستان در هالل رÅيت دربارة والد حضرت از ايشان سپس

نه/ يا داده رخ اختالفي هالل رÅيت در هم سال
پنجشنبه همان و نبود اختالفي ورود ابتداي <در فرمودند: پاسخ در والد حضرت
حا كم طرف از روز دو يكي از پس ولي بود, ماه ل او نيز آنجا در بود ه غر ايران در  كه
عيد را جمعه روز و شد صادر چهارشنبه شب در هالل رÅيت بر مبني اعالميهاي شرع
در مÇناط چÇون كÇه مÇيدادم جواب پرسيدند, من از ايراني اج حج از بعضي و  گرفتند/
رÅيت در هÇم افقها و ميباشد شخص توقف مورد كه است محلي همان هالل رÅيت
مطابق من رو ازين است, سكونت محل همان در رÅيت حكم در مناط دارندو اختالف
عÇيد را شÇنبه روز و كÇرده احتياط ايراني اج حج از بعضي ولي ميكنم, عمل آنها حكم

 گرفتند/>
براي اختالف خود زيرا است, الزم مورد درين آنها <متابعت فرمودند: نيز ايشان
تقرير كه طور همان بهاضافه ميكند, تهييج را عداوت و دارد بدي اثرات و نتايج شيعه
آنÇجا در است مÇمكن و دارد تفاوت مختلف افقهاي به نسبت رÅيت حكم نموديد



379 اسفار

فرمودند: ادامة كالم در نيز معظمله نباشد/> رÅيت قابل ايران در ولي باشد, شده رÅيت
و عاع الش خروج به بسته آن عدم و رÅيت زيرا ميكند حكم را همين نيز علمي <اصول
خروج مشرق بالد بعضي در افق تفاوت واسطة به است ممكن و ميباشد عاع الش تحت
غروب موقع تا ميشود غروب ديرتر آنكه واسطة به غربي بالد در ولي نشود, عاع الش
طÇور هÇمين ايÇران بÇالد بÇه نسبت هم مكه و باشد رÅيت قابل و بشود عاع الش خروج

است/>
بÇه حكÇم هم علمي اصول كه فرض بر <بهاضافه فرمودند: اهللا آيت حضرت Gبعد
هÇدي اÇÄمة زمÇان در چÇنانكه است, الزم آنÇها موافÇقت ذلك مع نكند رÅيت امكان
شده تصريح بلكه نشده پيدا سايرين و شيعه بين اختالفي طور اين Âاص الم) الس (عليهم

ميكنند/ قرباني آنها روزيكه كنيد قرباني (1

قÇرباني آنÇها كÇه روزي هÇمان اينكه در است صريح اين و وا/1 Ôح Öض ي ومي ضحوا كه است
حضرت از خبري چنانكه است, الزم درستو هم ه تقي نظر از كردو قرباني بايد ميكنند
و تÇقيه ترك مگر است آمرزش قابل گناهان همة فرموده كه است رسيده (ع) صادق
سÇني و شÇيعه بÇين مÇوجوده اخÇتالفات كÇه است الزم امÇروز و اخوان/ حقوق تضييع
ولي گردد, ايجاد يكديگر به نسبت طرفين در خوشبيني حس و شود كم ياالمكان حت
زمÇان به اختصاص تقيه ه البت و ميكنند/ رفتار اين برخالف شيعه عوام بعض فانه متأس

/326 و 325 صفحات همان, (2

است/>2 مÔجري اشخاص و احوال تفاوت به زمان هر در بلكه نداشته ني معي

خوانساري اهللا آيت حضرت

رفÇتند/ خوانسÇاري تقي د محم سيد حاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به سپس
از و كÇردند زيÇاد مÇالطفت و محبت اظهار و نموده معانقه ورود ابتداي در نيز ايشان
به راجع را معظمله نظرية نيز بزرگوارم پدر پرسيدند/ مشاهدات و سير خط و راه اوضاع
خودم من و است واجب جمعه نماز كه معتقدم <من گفتند: ايشان پرسيدند/ جمعه نماز



تابنده خورشيد 380

و است امر اين مÆيد هم اخبار و آيات <ظاهر فرمودند: والد حضرت ميخوانم/> هم
آن در زيادي تأ كيد نيز اخبار در كه اهميت اين با موضوعي كه ميكند حكم هم عقل
دست مسلمين و باشد باقي خود وجوب بر دارد بسياري اجتماعي مصالح و رسيده باب
مÇوقعي رسÇيده آن فضيلت در كه اخباري اينكه به ه توج با Hمخصوص برندارند, آن از
بÇه و نÇميخوانÇدند جÇمعه نÇماز HخصÇش نÇيز الم) الس (عليهم معصومين خود كه بوده
نماز Gبعد كه نرسيده هم اخبار در و ميكردند, اقتدا حكام و عباسي و اموي خلفايجور
خود امامت ا گر و ميدانستند صحيح را نماز همان ميشود معلوم كه ميخواندند, ظهر
نÇماز ميشود معلوم پس ميكردند, امامت خودشان نيز زمان آن در ميبود شرط امام
تÇصديق معظمله ميباشد/> باقي نيز زمان اين در كه است فضاÄلي داراي بذاتها جمعه
مÇجري فÇتوي و قضاوت در و رسيده اخبار در كه عامه نيابت <همان گفتند: و نمودند

ميكند/> كفايت نيز مورد اين در است

س مقد مشهد

مالقات علما آقايان از بسياري با ديگر روز چند كرده, مراجعت تهران به نيز قم از
حرم بوسي آستانه براي مشهد, به ورود ل او شدند/ س مقد مشهد عازم سپس و  كردند

شدند/ ف مشر (ع) رضوي ر مطه

سبزواري فقيه اهللا آيت حضرت

ميرزا حاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به قبلي وعدة طبق هم جمعه روز صبح
و مÇحبت اظهار و داشته كامل آشنايي والد حضرت با كه رفتند سبزواري فقيه حسين
سÆال آنجا روحانيين و روحانيت سازمان و مصر اوضاع از ايشان نمودند/ بسيار لطف
و مرتبتر خيلي آنجا مذهبي تشكيالت ه البت> فرمودند: پاسخ در والد حضرت  كردند/
داشته باب اين در جهاني شهرت و است روحانيت مركز ازهر دانشگاه و است منظمتر
و نÇظم ايÇن شيعه روحانيت جامعههاي در فانه متأس و دارد صحيحي و منظم سازمان و
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و نموده تغييراتي نيز ديني تحصيالت وضع كه است اين حق زيرا ندارد/ وجود ترتيب
و روحانيون و دهد وفق نيز امروز علمي اصول با كه باشد منظمي و صحيح برنامة طبق
بپردازند/ تبليغ شغل به نيز خارجه كشورهاي در بتوانند مدارس اين فارغالتحصيلهاي
و اخÇتالف شÇيعه ميان در امروزي علوم و ديني تحصيالت بين برعكس امروزه ولي
از يكي اين ميباشندو مانع¹الجمع برند گمان بعضي كه طوري به پيداشده, كلي بينونيت
نموده رعايت را قسمت اين ازهر دانشگاه كه صورتي در است, ما افتادگي عقب وساÄل
فكÇر كردن روشن و ذهن تشحيذ براي شيعه در فقه تحصيل طرز ليكن است/ جامع و
طÇبق دند قيÇم سÇنت عÇلماي كÇه صورتي در گذاشته, باز را اجتهاد راه زيرا است, بهتر
آنÇها بÇراي نÇظر امÇعان و دقت راه حÇقيقت در و دهند فتوي خود اربعة ة مÄا فتواهاي
و كÇنجكاوي و ق عمÇت و ميباشند سطحي آنها روحانيين غالب ازينرو است, مسدود
فÇقط نÇدارد; وجÇود آنÇها مÇيان در است شÇيعه روحانيين ميان در كه علمي تحقيقات
بغداد در هم <من فرمودند: نموده تصديق ايشان مخالفند/> اجتهاد انحصار با ابيها وه
چون ديدم, سطحي نيز را آنها معلومات و نموده مالقات را سنت اهل روحانيين بعضي

/335 و 334 صفحات همان, (1

نيست/>1 باز آنها ميان در فقهي اجتهاد و تعمق راه

اردبيلي اهللا آيت حضرت

و تقليد مراجع از اردبيلي يونس د سي حاج آقاي اهللا آيت حضرت مالقات به سپس
رويي گشاده با لذا و داشتند آشنايي والد حضرت با Âقب ايشان رفتند/ مشهد سا كن زهاد
از بÇودند, ايشÇان همراه كه صالحي ابوالحسن حاج آقاي سپس كردند/ مالطفت اظهار
نÇماز جÇماعت امÇام چندين ه مهم مساجد از بسياري <در پرسيدند: اهللا آيت حضرت
مشÇاهد صÇحنهاي در حÇتي مÇيكنند, اقتدا امامي به جمعي گوشه هر در و ميخوانند
اين من نظر به و ميكنند امامت نفر چند گوهرشاد مسجد در جا همين در Âمث فه, مشر
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نيست اين بهتر آيا ميفرماييد? چه باب اين در نيست, آيند خوش بيگانگان نزد وضع
اقتدا بدو همه و بخواند نماز نفر يك مسجد هر در اسالمي ابهت عظمت حفظ براي  كه
كنند? اقتدا ديگران بخوانندو اهللانماز آيت خودحضرت گوهرشاد مسجد مثÂدر  كنند,
خÇوب مسÇلمين بÇراي مÇوارد همة در تفرقه رفع و اتحاد حفظ ه البت> فرمودند: ايشان
بيشترباشد اجتماع چه هر هست, نيز عبادي امري كه جماعت نماز در Hمخصوص است,
فÇرمودند: والد حÇضرت حÇال, اين در است/> مناسبتر و بهتر بشود وحدت حفظ و
اتحاد حفظ و اسالمي ابهت و عظمت ظهور جماعت نماز تشريع مصالح از يكي <چون
د تعدÇم جÇماعتهاي كÇه ميشود گمان ازاينرو ميباشد, يكديگر به افراد نزديكي و
است, اسالم س مقد شارع منظور خالف موقع يك در بهويژه مسجد يك در Hمخصوص
چÇه هÇر شده, تعيين جماعت نماز اقامة و اجتماع براي كه مساجد شود ممكن تا بلكه
قسمت اين جمعه نماز در كه است نظر همين به و است بهتر تفرقه رفع براي باشد  كمتر
مسلمين ما فانه متأس ولي است/ شده سختگيري و دقت آن در و واقع ه توج مورد بيشتر
موضوع اين در و نداريم را س مقد شارع منظور رعايت اسالمي احكام از يك هيچ در
Çلي ع عوا م تÇ Öواج ¹ ماعÇ الج ن ع وا Ôرق ت Öاف ف علي(ع): اميرالمÆمنين حضرت فرمايش مصداق هم

شدهاند/ مجتمع تفرقه بر و يافته تفرقه جماعت از (1

تبليغ در اهللا آيت حضرت امثال كه است اين حق مواقع اين در و شدهايم/ واقع 1 ¹ ق Öالفر

/337 و 336 صفحات همان, (2

را بزرگوارم پدر مطالب نيز معظمله كنند/>2 آ گاه بدان را مردم بكوشندو اسالمي احكام
فرمودند/ تصديق

شدند/ ف مشر ر مطه حرم به زيارت براي روز هر مانند و آمده بيرون آنجا از سپس

بيدخت به بازگشت

پس و حركت مشهد از (1329 بهمن 2ê) 1370 االولي× جمادي ششم شنبه سه روز
فقرا پرشور استقبال با بعدازظهر نيم و سه ساعت حيدريه تربت در ناهار براي توقف از
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اين و آمدند نايل عليشاه صالح جناب بزرگوارشان پدر زيارت به و شدند بيدخت وارد
كشيد/ طول ماه ì حدود مسافرت



پا@كستان افغانستانو به سفر

مكÇاتبات و ر مكر خواهشهاي بنابر شمسي 133ì سال در تابنده آقاي حضرت
ايران فرهنگي نمايندة موقع آن در كه حاذقي ابوالفضل حاج آقاي م مكر برادر عديدة
كÇرده عÇرض بار چند نيز عليشاه صالح آقاي حضرت حضور به و بودند افغانستان در
شهرهاي در افغانستان از پس كه شدند م مصم و كردند افغانستان به حركت قصد بودند,

براي آنگاه بردند/ تشريف بحرين به آنجا از و هندوستان به شمسي 1350 سال زمستان در Gبعد ايشان (1
اسفار البته فرمودند; مراجعت ايران به راه كويت از سپس و مشرف سعودي عربستان به زيارت و عمره

رفتهاند/ هند به نيز ديگري

از پس و نشد1 انجام هندوستان سفر ولي كنند, سياحت نيز هندوستان سپس و پا كستان

بÇيان بÇهتفصيل (1355 (تÇهران, پÇا@كسÇتان و افÇغانستان @گÇردش كÇتاب در را سÇفر ايÇن شرح بزرگوارم پدر (2
است/ گرفته قرار استفاده مورد فصل اين در كه فرمودهاند

بازگشتند/2 ايران به ماه پنج حدود
(19ë7 سÇپتامبر 13 و 133ì شÇهريور 22) 1377 صÇفر هجدهم روز در سفر اين
د حمÇم عÇلي ميرزا حاج جناب معظمله محترم داÄي ابتدا در ايشان مالزمين و شد آغاز
بÇه زيÇارت بÇراي نيز سفر شروع در بودند/ جذبي هب¹اهللا د سي حاج جناب و سلطانپور

داشتند/ اقامت آنجا در روزي چند و شدند ف مشر مشهد
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شهرستاني آيتاهللا حضرت

مشهد در چندي كه شهرستاني هب¹الدين د سي آقاي اهللا آيت مالقات به مشهد در و
آن در و داشتند را محبت نهايت والد حضرت با سابق از معظمله رفتند/ بودند, ف مشر
روي نشستن پا درد <براي فرمودند: نموده, شكايت پا درد و رماتيسم از ايشان موقع
كÇنيم/> تÇهيه نتوانسÇتيم و نشده پيدا اينجا در فانه متأس ولي است, خوب تخت پوست
موجود آنجا در ا گر كه كردند عرض بزرگوارشان پدر حضور به گناباد والد حضرت
هم <هديهاي كه: بودند داشته مرقوم Hضمن فرستاده يكي هم ايشان بفرستند/ Gفور باشد
نÇيز نÇاÄيني زمستاني عباي يك لذا شود/> تقديم ضميمه به و تهيه ايشان مقام مناسب
و شد تقديم ايشان به عليشاه صالح آقاي حضرت طرف از ثانوي مالقات در و شد تهيه
بÇه سÇالم ابÇالغ و امÇتنان اظÇهار از پس ايشان رساندند/ خدمتشان هم را معظمله سالم
تÇابستان در عÇراق از چÇون من سبحاناهللا, <سبحاناهللا, فرمودند: والد, آقاي حضرت
امÇروز و است امانت هم عبا اين بودم, نياورده خود با زمستاني عباي كردهام, حركت
بايد مراجعت در گفتم: و نموده را مذا كره همين دوستان از يكي با قبل ساعت يك صبح
خواستم خدا از چون و نمايم تهيه زمستاني عباي و كنم رد صاحبش به را اين تهران در

/13 ص پا@كستان, و افغانستان @گردش (1

به خواستهاند تا كنون آنچه كه كردند شكر را خدا و آورديد/>1 را عبا اين شما ا كنون
توديع ايشان از آمد ميان به مختلف مذا كرات كه چندي از بعد است/ شده عنايت ايشان

نمودند/

نيشابور

آن در و ببرند تشريف نيشابور به روز چند كه داشتند اصرار نيشابور فقراي چون و
نمودندو توقف روزي سه دو فرمودندو حركت آنجا به داشتند, روزيوقت چند موقع
و عÇطار يÇن ريدالدÇف شيخ و مغربي ابوعمران سالم بن سعيد شيخ مزار از ت مد اين در
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بازگشتند/ مشهد به و فرمودند ديدن ام خي مقبرة و محروق د محم امامزاده

جام تربت

قÇاضي حاج آقاي جام تربت در فرمودند/ حركت جام تربت طرف به مشهد از و
مالقات براي بود, جام احمد شيخ احفاد از و آنجا حنفيان پيشواي و عالم كه ين جاللالد
خÇوشوقتي اظÇهار ضÇمن نيز والد حضرت نمود/ محبت و احترام نهايت و آمد ايشان
و شيعه بايد بلكه نيست, تفرقه و اختالف در مسلمين ما صالح كلي <بهطور فرمودند:
جامعة و خود بتوانند شايد كه شوند متحد يكديگر با و نهند سو يك را اختالفات سني

/18 ص همان, (1

در هم من گفتند و كرده تأييد را امر اين نيز ايشان دهند/>1 نجات ذلت اين از را اسالمي
طÇريقة رÇÄيس يÇن فخرالد خواجه آقاي سپس ميدهم/ را دستور همين اهالي به اينجا
در آن جÇواز عÇدم و سÇماع مÇجلس پيرامÇون مذا كراتي و آمد ديدارشان به نقشبنديه

شد/ انجام نقشبنديه و نعم¹اللهيه سلسلههاي

افغانستان به ورود

ايشان شدند/ هرات وارد فرموده حركت افغانستان طرف به بات طي ترك از پس و
مÇيفرمايند: نÇمودهانÇد, ذ كر موقع آن در افغانستان تاريخ دربارة كه لي مفص شرح در
شÇيعه نÇيز كÇمي بسÇيار ة دÇع هسÇتند, حنفي Hغالب و است اسالم افغانستان مردم <دين
نÇدارد/// خÇوشي رفÇتار آنÇها بÇه نسÇبت هÇم دولت و اقÇليتند در خيلي ولي ميباشند,
و بوده خراسان ايالت از قسمتي و ايران خا ك از جزÄي گذشته, دورههاي در افغانستان
رجÇال امÇروزه چÇند هÇر و دارنÇد/ ايÇرانÇيان كÇه است آريايي نژاد همان نيز آنها نژاد
اسÇتقالل داراي را افغانستان كه دارند يت جد نويسندگان و آنان ون سياسي و افغانستان
خراسان خود جغرافيايي كتب و تواريخ در حتي و دهند نشان نژادي اختالف و اساسي
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القÇاÄات اين به را تاريخي سوابق ولي مينويسند, افغانستان خا ك از جزÄي را  كنوني
ايÇران خراسان به آن بودن ضميمه به Hعموم سابق تاريخي كتب و داد تغيير نميتوان
بوده خراسان جز¾ بوده خراسان مركز نيشابور كه موقعي در بلخ شهر و ميدهند شهادت
تÇبديل ع يÇتش بÇه ايران واليات ساير مانند صفويه زمان در آنها مذهب اينكه و است/
اسÇتقالل و ع تشي مذهب دادن رسميت صفويه اصلي منظور كه بود جهت اين به نشد,
مذاهب صاحبان شد, عملي منظور اين چون و بود عثماني سلطة از كردن خارج و ايران
اهالي بيشتر و دادند قرار آزاد مذهب در را سرحدي ايالت Hمخصوص و گذاشتند آزاد را
زيÇاد سÇختگيري نÇيز افÇغانستان در ازيÇنرو داشÇتند, تسÇنن مÇذهب ايÇران مرزهاي

/28 و 27 صفحات همان, (1

نداشتند/>1

هرات

است/ ديني بزرگان مقابر و تاريخي آثار داراي و باستاني شهرهاي از يكي هرات
و انصاري عبداهللا خواجه آنها مين متقد از كه نمودهاند ظهور آنجا از نيز بزرگي عرفاي
در (متوفي عليشاه معصوم سيد جناب مريدان از هروي عليشاه رضا مرحوم رين متأخ از
هرات) در قمري 1220 سال در (متوفي هروي عينعليشاه و در كاظمين) 1211 سال

ميباشند/ ل او نورعليشاه جناب مريد

رقمي تقويم

از و هÇرات معروف دانشمندان از كه مباشي منج عبدالحسين حاج آقاي هرات در
هم ع تشي مذهب و ميكردند چاپ و استخراج تقويمي ساله هر و بودند بزرگ مين منج
از خوشوقتي اظهار و آمدند ديدن براي بودند, شده آ گاه ايشان ورود از چون داشتند,
ايشÇان از آن استخراج و تقويم وضعيت از بزرگوارم پدر سپس كردند/ ايشان مالقات
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از رقÇمي خÇطي نسÇخة يك و دادنÇد عÇلمي مشروح جواب ايشان و نمودند سÆاالتي
پرسيدند: ايشان دادند/ اراÄه حضرتش به بودند كرده استخراج سال آن براي كه تقويمي
و كÇمند خÇيلي آن به عالقهمندان <چون گفتند: ميكنيد?> چاپ نيز رقمي تقويم <آيا
حÇضرتش و نÇميكنم/> چÇاپ است سÇال چÇند جهت اين از نيست زياد آن مصرف
نزديك و نميشود چاپ است سال چند نظر بههمين هم ايران در فانه متأس> فرمودند:
مردم نه و است عالقمند آن حفظ به دولت نه زيرا برود, بين از مهم علمي اثر اين است
من و كمند خيلي بدانند را آن رموز رقميو تقويم كه كساني امروزه ميكنند/ عالقه ابراز
چند اينكه از و دارم بدان زيادي عالقة كردهام, تحصيل را قديم هيÃت و آ گاه بدان چون
و دولت هÇم كه است اين حق من عقيدة به و فم/ متأس خيلي نميشود چاپ است سال
را آن و بÇرود بÇين از علمي اثر و مهم علم اين نگذارند افغانستان هم و ايران دانشگاه
هيÃت و نجوم علم در كه كساني دهند دستور آنكه نهايت نمايند/ تشويق و كنند حفظ
هم را جديد نجوم و هيÃت ميكنند رقمي يا معمولي تقويم نوشتن به اقدام و واردند قديم
و قديم نجوم و هيÃت كرسي هم رياضيات رشتة و علوم دانشكدة در و نمايند, تكميل
Âاق نداريم, مهمي چيز كه خود از كنوني دورة در Âفع ما چون باشند; داشته جديد از هم

نمودند/ تصديق نيز ايشان كنيم/> حفظ را سابقه افتخارات
نÇمودند/ سÆال ايشان از هرات بويژه افغانستان در شيعه وضع از حضرتش آنگاه
و دارد حÇنفي مÇذهب چÇون هÇم دولت و كÇمند افغانستان در شيعه ة عد گفتند: ايشان
زيÇرا مÇيكنند, ايÇران بÇه دوسÇتي و عالقه اظهار شيعه چون طرفي از و است ب متعص
كÇند, دور ايÇرانÇيان از را مردم كه دارد يت جد برعكس دولت و است يكي مذهبشان
در حÇتي مÇيكنند/ ه تقي هم خود مذهب در و ندارد شيعه به خوبي نظر دولت ازينرو
كامل آزادي آنها است, سني حكومت چون است, بيشتر سني از شيعه Hنسبت كه هرات

/35 و 34 صفحات همان, (1

ندارند/1
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جديد علوم و ديني علوم

پÇدر كÇه بÇوده فÇخرالمÇدارس آنروز افÇغانستان در ديÇني عÇلوم مدارس از يكي
مÇقام بÇا نÇعمتاهللا مÇولوي مÇدرسه ايÇن رÄيس رفتند/ آن ديدن به هرات در بزرگوارم
دهاقين لباس مانند ساده بسيار لباسي و بود خليق و متواضع بسيار داشت كه علمياي
مÇذا كÇرات ضمن بود/ شده معظمله ت مسر موجب وي سادة وضع اين و داشت برتن
همچنين و جديده علوم حنفي, فقه عالوهبر داشت اظهار مولوي شد انجام كه مختلفي
و پسنديدند را عمل اين نيز ايشان ميشود, تدريس آنجا در دنيا زندة زبانهاي از يكي

/45 و 44 صفحات همان, (1

از يكÇي بÇه ÂÇاق مÇذهبي مÇبلغين بÇايد كÇه است همينطور نيز من <عقيدة فرمودند:1
اسالم حقاÄق و گويند سخن آن صاحبان براي بتوانند كه باشند آشنا دنيا زندة زبانهاي
ل مكم آنكه عالوهبر بدانها آشنايي و جديده علوم از اطالع همچنين و نمايند/ بيان را
مفيد علوم آن دانشمندان تبليغ و ديني عقايد و مطالب بعض اثبات براي است, توحيد

است/> پسنديده و بهجا بسيار مورد درين شما روية و است
نÇماييد, جديده و قديمه علوم بين جمع ميخواهيد شما كه <حال فرمودند: سپس
هÇمين كÇه بكÇوشيد, وسÇع قÇدر بÇه نيز سني و شيعه بين اختالف رفع در است خوب
نÇيز شيعه ة عد هرات در چون جمله از و است شده ما انحطاط و ذلت باعث اختالفات
نÇماييد/> ايجاد مدرسه براي نيز را شيعه فقه تدريس كرسي آنها تشويق براي زيادند,
هÇم شيعه ب طال از ا گر ي حت و هستم كوشا خيلي نيز قسمت اين در Hفاقات> گفت: وي
ايÇن كÇه اميدوارم و دارم را عقيده همين كه سالهاست من و ميپذيرم اينجا در باشند,

برود/> بين از شده ما وضع خرابي باعث كه اختالفات
بلكه و نيست اجتماعي وحدت مخالف عقيده در <اختالف فرمودند: ايشان آنگاه
زيرا ندارد, وجود حقيقت در طرفين عقالي بين كنيم دقت ا گر نيز اختالف آن خود
مÇعنوي وصÇايت درايÇنكه نÇيست اخÇتالفي HقريبÇت سني و شيعه منصفين و عقال بين
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صحابه افضل و واعلم اتقي× و رسيد وجهه) ماهللا كر ) علي به او از بعد پيغمبرا كرم(ص)
ابÇوبكر را اسÇالم ظÇاهري ريÇاست و صوري خالفت اينكه در نيست شكي نيز و بود
رضÇايت امر بدين نسبت نيز علي آيا كه است اين در اختالف فقط و گرفت, بهعهده
ميدانست اولي× و احق را خود و نبود راضي امر بدين علي ميگويند, شيعه نه? يا داشته
نيز Gبعد آنكه بهدليل بود, علي رضايت با امر اين گويند سنت اهل بودو هم اولي× ه البت و
و ميكردند قبول ميگفت, علي آنچه و ميكردند مشورت علي با مملكتي امور همة در
اختالف اين ه البت و نداشت/ مضايقه و ميكرد بيان مشورت در بود الزم آنچه هم علي
زيÇاد را مÇا زبÇوني و ضعف آنكه جز و نيست مفيد ما براي و ندارد تأثيري امروز در

ندارد/> اثري  گرداند

تايبادي ين زينالد شيخ و جام احمد شيخ

پÇنجم قرن عرفاي از جام احمد شيخ قبر زيارت به مذكور آقايان اتفاق به معظمله
قديم نام و ب معر كه بات طي شهر به آنجا از و شدند/ عازم "ژندهپيل" به معروف هجري
قرون مشايخ از وي رفتند/ تايبادي علي ابوبكر ين زينالد شيخ مزار به است تايباد آن

/499 ص عابدي, محمود دكتر تصحيح نفحاتاالنس, (1

روحانيت از ميگويد و خوانده اويسي را وي نفحاتاالنس1 در جامي استو نهم هشتمو
يÇا خÇواب در ارتÇباط ايشÇان نظر به ولي نموده, فيض كسب جامي احمد شيخاالسالم
ظاهري اتصال نيز تايبادي شيخ و نيست كافي تربيت سلوكو براي روحانيت به اتصال

ميرسد/ مصري ن عبدالرحم× شيخ به ارادتش و داشته

جامي

از وي بÇود/ جامي حمن عبدالر مقبرة نمودند, ديدن هرات در كه جاهايي از يكي

/ 547 ص دولتشاه, تذكرة (2

بوده/2 كاشغري ين سعدالد خواجه مريد و نقشبنديه سلسلة بزرگان از و نهم قرن عرفاي
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تÇحقيقي ضÇمن ايÇنباره در والد حÇضرت و است/ اخÇتالف وي تسÇنن و ع يÇÇتش در
مÇيرزا حÇاج مÇرحÇوم نÇخوانÇده, شÇيعه را وي شÇوشتري نÇوراهللا قÇÇاضي مÇÇيفرمايند:
شيخ حاج آقاي مرحوم ولي است, كرده او تسنن به تصريح نيز شيرواني زينالعابدين
اثÇبات بÇودند, گذشته قرن عرفاي و علما ا كابر از كه عليشاه) (رحمت حاÄري عبداهللا

قمري/ 1353 تهران, جامي, سبح¹االبرار كتاب مقدمة (1

ع تشي به خودش وي كه نمودهاند ذ كر الجÇنات روضات از هم شرحي و كرده1 وي ع تشي
ع يÇتش مÇذهب بÇود, نزديكان و عيال از جامي منزل در كه هر و كرده تصريح خويش
مذهب ظاهر به اينكه در تقدير هر به ميكرد/ تقيه در تأ كيد آنها به جامي ولي داشت

نيست/ شكي داشته حنفي

سبزواري كاشفي حسين ين كمالالد 

910 (مÇتوفي سÇبزواري واعÇظ كÇاشفي حسÇين ين كمالالد مقبرة ديدن به سپس
قÇولي بÇنابر و داشÇته ارادت جÇامي بÇه و وارد نقشبنديه طريقت در كه رفتند هجري)
از عديده تأليفات صاحب وي است/ درآورده خويش ازدواج عقد به را جامي خواهر
جÇلد چÇهار در كÇه حسÇيني تÇفسير به معروف و عليه مواهب نام به قرآن در تفسيري جمله
ليÇن او كÇه است البÇيت اهÇل مÇقاتل فÇي Çهدا¾ الش ¹Çروض كÇتاب همچنين و رسيده چاپ به
عÇزاداري مÇجالس شÇدن مÇرسوم اواÇÄل در و مÇيباشد/ عاشورا وقايع در جامع  كتاب
عزاداري مجالس اينرو از ميشد, مصاÄب ذ كر كتاب اين روي از هدا¾ دالش سي حضرت
مشÇهور نام بههمان هم ا كنون و گرديد روضهخواني"معروف مجلس" به حضرت آن

است/
كÇاشفي در بÇيت اهل حب و ع تشي نيز را جامي ع تشي داليل از يكي بتوان شايد و
ديدن از پس سفر ادامة در و است/ بوده وي همراه و مسلك هم كه دانست سبزواري
و ترغيب را ايشان و كردند مالقات هرات القضات قاضي با باستاني آثار و آرامگاهها
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افراد بعضي در كه كينه و بدبيني حس رفع و سني و شيعه ميان اختالفات رفع به تشويق
فرمودند/ دارد, وجود آنجا در شيعه به نسبت سنت اهل عوام

انصاري عبداهللا خواجه

فرمودند/ عزيمت انصاري عبداهللا خواجه جليل عارف مدفن گازرگاه محل به آنگاه
در ديگري مشايخ ابوالخيرو ابوسعيد شيخ خدمت طريقت در هجري) ê81 Ç 39ì) وي
آقاي حضرت است/ داده خرقاني ابوالحسن شيخ به ارادت دست و رسيده خود زمان
شÇده چÇاپ كÇه بÇودند كرده وي آثار و احوال در لي مفص تحقيق نيز Âقب عليشاه رضا

شود/ مراجعه (184 ايشان(ص سخنرانيها> و علمي <آثار بخش به (1

جÇامي هÇمچون ولي مÇيكرده, عمل حنبلي مذهب وفق بر عليالظاهر خواجه است/1
نÇام هفتحÇصار رسالة در خودش زيرا است, اشكال وي تسنن در والد حضرت بهنظر

گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج جناب مقدمة با انصاري, عبداهللا خواجه جامع رساÄل حصار>, <هفت رساله (2
/177 ص چهارم, چاپ

است/2 كرده ذ كر Hصريح را الم) عليهمالس) اطهار ة مÄا

 كابل

والد حضرت كه است مملكت آن پايتخت افغانستانو شهرهاي بزرگترين از  كابل
نÇام بÇه مÇزرعهاي و كÇابل موزة بردند, تشريف كابل در كه جاهايي از شدند/ آن وارد
عابرين عموم كه داشت لي مفص انگور باغ و واقعشده هاي تپ باالي در كه بود " كالتهمير"

داشتند/ آن از استفاده اجازة

محلي مساجد

نماز اقامة براي كه بود مسجدي كرد, را معظمله جلبنظر مزرعه آن در كه نكتهاي
اسÇالمي مÇمالك هÇمة <مÇرسوم فÇرمودند: بÇاره ايÇن در و بÇود/ شده تأسيس عابرين
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زيادتري كارمندان داراي كه بنگاه و مÆسسه هر كه است اين ايران) از غير به فانه متأس)
داراي Hعموم مهم سات سÆم و ميكند بنا خود تناسب به اختصاصي مسجدي ميباشد,
مشاهدة از ما و دارد/// مسجد هم سلطنتي كاخهاي و ميباشند خود كار محل در مسجدي
مÇيرساند ديني امور به را آنها عالقهمندي اينكه جهت از افغانستان در قسمتها اين
اسالمي ممالك ساير از امور اين در ايرانيان چرا اينكه جهت از و ميشديم خوشوقت
از ديÇني امÇور به عالقهمندي در مسيحي ممالك امروز ميگشتيم/ ف متأس عقبترند
است كشوري تنها كه ايران كشور از هم مذهب سني ممالك و جلوترند اسالمي ممالك
مÇيكنند, عÇالقه ابراز ما از بيشتر ديني امور به و جلوترند دارد ع تشي مذهب Hرسم  كه
فساد باشيم/ بيعالقه خود ديني آداب به اينطور ايرانيان ما كه است ف تأس بسي جاي
اثÇر بر حكمفرماست, امروز ما ميان در كه اخالقي و اجتماعي مرج و هرج و اخالقي
و است افÇراد صالح به جامعه صالح است/ ديني امور به نسبت بيعالقگي و بيقيدي
كÇه نماييم كوشش بايد ما است/ اخالقي روح و ديني وجدان تقويت به هم فرد صالح
حفظ و احكام در مراقبت آن الزمة و نماييم تربيت و كنيم بيدار خود در را وجدان اين

/78 و 79 صفحات پا@كستان, و افغانستان گردش (1

است/>1 اسالمي شعاÄر

مطبوعات  كتابخانة

بÇزرگوارم پÇدر كÇه بÇود افÇغانستان كتابخانههاي بزرگترين از مطبوعات  كتابخانة
آن كÇه بÇود ايÇن شÇد مÇعظمله ف تأس و ب تعج موجب آنجا در آنچه رفتند/ بهديدنش
داراي و بوده جامع بايد كتابخانه كه <درحالي نداشت, شيعه فقه در كتابي Âاص  كتابخانه

/94 ص همان, (2

است/>2 آنها جاهالنة ب تعص نهايت دليل اين و باشد بوده مختلفه كتب قسم همه
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اديان آزادي

آنÇان آمدند/ ايشان مالقات به افغانستان فرهنگي رجال از نفر چند روز آن عصر
او با گردند, كسي ع تشي از مطلع ا گر دولت مأمورين ميگفتند: كردهو ع تشي اظهار درخفا
اين شنيدن با ميكنند/ اخراج دولتي ادارات از مختلف بهانههاي به و نموده سختگيري
يك به خود كشور افراد به بايد دولتي <هر فرمودند: و شده متأثر بزرگوارم پدر  كالم
داشته وجود دولتي رسمي مذهب چند هر و كند رعايت را همه آسايش نگريستهو نظر
از يكÇي كÇه ع يÇتش مÇذهب HخصوصÇم باشند داشته آزادي بايد نيز سايرين ولي باشد,
را اخÇتالفات كÇه بكÇوشد ياالمكÇان حت دولت بايد بلكه است, اسالمي بزرگ مذاهب
را سÇني و شيعه و نمايد ايجاد يگانگي و هماهنگي روح جامعه افراد بين و كند مرتفع
دامن تفرقه آتش به و برده به كار را جاهالنه بات تعص آنكه نه كند, نزديك بههمديگر
مملكت و جامعه هر ترقي ميشود/ تمام مملكت و دولت ضرر به عاقبتاالمر كه زند
باشد حكمفرما اختالف هرجا و است يكديگر با افراد مساعي تشريك و اتحاد به بسته

/95 ص همان, (1

نميبينند/>1 را آسايش روي

سرهندي احمد شيخ

سÇلسلة محترمين از دي مجد دهاشم محم آقاي سابقالذ كر, اشخاص رفتن از پس
(متولد فاروقي احمد شيخ آمد/ ديدارشان به سرهندي احمد شيخ احفاد از و نقشبنديه
مشايخ معروفترين از ثاني الف د مجد به معروف هندوستان سرهند اهل قمري) 971
و ميكنند ذ كر احترام و تعظيم بانهايت وي از طريقه آن در كه است نقشبنديه سلسلة
دوجلد در وي مكاتيب ميخوانند/ اني" رب "امام دانستهو مشايخ ساير از بلندتر را او مقام
كه ي بهحد ميكند شهودهايي و كشف دعوي كتاب آن در وي است/ شده چاپ ل مفص
ÇÇالم) ليهمالسÇÇع) هÇÇدي× ة مÇÇÄا و اوليÇÇا و انÇÇبيا از بسÇÇياري از بÇÇÇÇاالتر را خÇÇÇÇود
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هÇدي ة مÇÄا مÇقام مÇا زيÇرا است, اشÇتباه بÇلكه ادب خالف ما بهعقيدة كه دانستهاست
خÇرمن خÇوشهچين همه كه معتقديم و ميدانيم بزرگان ساير مافوق را الم) عليهمالس)
است موجود مكاتيب آن در نيز ديگر مطالب بعض ميبرند/ فيض آنها خوان از و آنان
بوده قمري 103ê سال صفر 29 در شيخ وفات نبود/ حضرتش عقيدة سليقهو مطابق  كه
مÇعروف ثاني" الف د مجد "به چون و گرديد مدفون و رفت دنيا از سرهند همان در و

شدند/ معروف دي" مجد" به وي فرزندان بود,

پيامبر? اجتهاد

عÇلوم عالي مدرسة به شهر كابل نزديك ييالقي شهرهاي از پغمان در حضرتش
دقÇايقي كÇالس چÇند در و نÇموده مذا كره مدرسه آن اولياي با و بردند تشريف ديني
پÇيامبر بÇراي آيÇا كÇه ميكردند بحث را مسأله اين كالسها از يكي در كردند/ شركت
هÇم پÇيغمبر گÇفتهانÇد بÇعضي نه? يا بود جايز اجتهاد نميشد, نازل وحي كه درموقعي
و بÇود كÇاملتر مÇا هÇمة عÇقول از او عÇقل زيÇرا كند, اجتهاد خود عقل به ميتوانست
بÇعضي و بÇود/ جÇايز اولي× طÇريق به او براي است جايز اجتهاد ما براي كه درصورتي
معلوم وحي به احتياج و ابتال¾ مورد حكم ا گر كند, صبر روز سه تا ميتوانست  گفتهاند
مÇورد موضوع وقت ا گر گفتهاند هم بعضي و كند/ اجتهاد ميتوانست واال فبها ميشد
كÇردن صÇبر واال جÇايز موقع آن در اجتهاد هم او براي ميگذشت و بود ضيق احتياج
كÇه قÇح عÇقيدة مÇيگفت: بود حنفي كه كالس س مدر و بود/ الزم برسد وحي تاآنكه
در ل عقÇت و تÇدبر لزوم بر داللت كه شريفه آيات طبق كه است آن است حنيفه عقيدة
رجوع خود عقل به و نمايد ل تعق و تدبر امور در كه است الزم فردي هر بر ميكند امور
نيز پيغمبر براي ازينرو برد, كار به را آن بايد و است عاقله قوة داراي نيز پيغمبر و  كند
اجتهاد وقتي ليكن است, جايز اجتهاد نباشد, معلوم وحي به ابتال¾ مورد حكم كه موقعي
خطا خود اجتهاد در است ممكن ديگران نميكندولي هيچگاهخطا خود اجتهاد در  كرد

دارد/ را وحي حكم او اجتهاد و  كنند
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ÕيÇح و الا وÇ Ôه Öن ا Çوي× اله ن ع Ôق طÖن ي ما و <پس گفتند: ب تعج با والد حضرت حال اين در

است/ وحي سخن اين و نميگويد سخن هوس و هوا روي از او /3 آية نجم, سورة (1

چيست?> ما و او بين فرق باشد اجتهاد به محتاج هم پيغمبر ا گر و دارد معني چه 1
حي× Ôيو

وحي شدن قطع ة قضي> فرمودند: ايشان است/ وحي حكم در هم او اجتهاد البته گفت: او
شد, نازل وحي كه وقتي تا كنندگان سÆال به حضرت ندادن جواب و روز چهل مدت در
تعيين چون بهاضافه و نميكردند كاري وحي بدون هيچوقت كه ميكند اين بر داللت
تأخير پس است, الزم باشد خداوند كه شارع بر حاجت موقع در مكلفين براي تكليف
گفت: س مدر و است/> منظور خالف موقع آن در وحي نشدن نازل و حكم تعيين در
مÇعظمله ميدانيم/> وحي حكم در را او عقل و كرديم بيان كه است اين حنفيه <عقيدة
مسأله اين ولي شدند, سا كت و گويند سخن باب آن در كه ندانستند مناسب اين از بيش
Áاصو چيزي چنين اصول كتب در چرا كه شد ايشان ف تأس بلكه ب تعج باعث Hحقيقت
قرآن صريح مخالف و تشريع از منظور خالف درحقيقت كه درصورتي ميشود, ذ كر

است/

چيست? ف تصو اساس

مÇعروف شÇعراي از سÇرورخÇان د حمÇم آقÇاي بÇا افÇغانستان در ايران سفارت در
معظمله و پرسيدند/ ف تصو اساس دربارة حضرتش از نامبرده و شدند مواجه افغانستان

/113 الي 111 صفحات همان, (2

تÇا و است قÇلب اعمال همة پاية و اصل ميگويند ه صوفي و <عرفا دادند:2 شرح چنين
واقعيت روي از تا نيز عبادات و ندارد حقيقت و اساس باشد نداشته ارتباط دل با عملي
و اعضا از يك هر براي خداوند كه همانطور و ندارد, تأثيري نباشد قلب حضور و قلبي
اشÇرف كÇه نÇيز قلب براي فرموده, ر مقر بندگي و عبادت در تكليفي و وظيفه جوارح
خداوند با ارتباط هميشه كه است اين آن و كرده تعيين دستوري و وظيفه است اعضا¾
خدا به را دل و كرد رعايت را وجهه اين بايد اعمال همة در و باشد او ياد به و باشد داشته
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داد/
بود> خواهد توو با هميشه است بوده وجود اطوار در كه ده به كسي دل رو

از يكي كه ميدانيم الزم نيز را كار به اشتغال ما بلكه كرد دنيا كار ترك نبايد ه البت>
بÇه هÇمواره بÇايد مÆمن يعني است, كار و كسب به د تقي نعم¹اللهيه سلسلة اختصاصات
نيز ديگران به بتواند ا گر بلكه كند ارتزاق خود دسترنج از و بوده مشغول كار و  كسب
ولي بÇاشد/ جÇامعه بÇر لك و داشته ديگران دست به طمع چشم آنكه نه نمايد,  كمك
دل در خداوند ياد چه باشد, نداشته غفلت نيز دل در او ياد و خدا به ه توج از حال درعين
مÇثل كÇه بÇاشد داشÇته خÇدا ياد به را دل ميتواند حال هر در بلكه ندارد, منافات كار با

يار/ با دل و به كار دست است: معروف
يÇار> جÇانب دل چشÇم نهفته ميدار كÇار همه در همه كس با همهجا اندر

بÇدون ه رعيÇش امور در دخالت كه است ما طريقت لوازم از و معتقديم ما چون <و
بÇه او از و امام(ع) به مسلسل و Hمضبوط اجازه و بوده سابق از مجاز كه شخصي اجازة
شخص از بايد است ديانت اساس كه هم ه قلبي دستورات لذا نيست, جايز برسد, پيغمبر
و ظÇاهر بين جمع و خداوند با است قلب ارتباط ف تصو حقيقت پس شود/ اخذ مجاز

ري× Öك ذل لك ذ× ي ف ن ا مصداق و ميشود ناميده صاحبدل شخص اين اينصورت در كه باطن

است/ تذكري صاحبدالن براي سخن اين در همانا /37 آية ق, سورة (1

ميگردد/> 1
Õلب ق Ôهل كان Öن م ل

ايشان ميدانيد? چه عرفان مطالب به راجع را كتب بهترين پرسيد: وي حال اين در
آن رمÇوز و عÇرفاني مÇطالب دربÇارة كÇتب <بهترين فرمودند: موقع و حال تناسب به
يÇن خرالدÇف شÇيخ و قونيوي ين صدرالد شيخ Gبعد و عربي بن ين محييالد شيخ مÆلفات
مÇعظمله شÇده?> نÇوشته بÇاب اين در كتابي هم اواخر در <آيا گفت: وي است/ عراقي
سبك رويهو مÆلفين از كدام هر زيادو خيلي فارسي عربيو به عرفاني < كتب فرمودند:
مÇطالب بÇين جمع در اخير قرن در كه كتابي بهترين و داشتهاند تأليف در مخصوصي
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حÇاج مÇرحÇوم حÇقير امÇجد جد تأليف ه صالحي كتاب شده نوشته شرع ظواهر و عرفاني
خÇيلي بÇيان بÇا عÇرفان و ف تصو رموز و اسرار همة كه است, ثاني نورعليشاه مالعلي
آقÇاي جÇناب تأليÇف صÇالح پند شريفة رسالة و است شده نوشته آن در رمز و مختصر
دارد/> بسÇيار يت مÇاه ه قلبي و ه قالبي دستورات همة جامعيت حيث از نيز صالحعليشاه
فقر <سالسل فرمودند: پاسخ در ايشان پرسيدند/ ايران در ديگر سالسل وضع از سپس
همين كه نعم¹اللهيه سلسلة شيعه در و سني, در هم و شيعه در هم زيادند, خيلي ايران در
اهÇل در و است, مشهور السالسل ام به و معروفتر همه از ميباشد ما طريقتي سلسلة
در نÇيز ه ادريÇق سÇلسلة و ايÇران غÇربي و شرقي مرزهاي در نقشبنديه سلسلة نيز سنت
دارند/> وجود هم ديگر سالسل ولي دارند, شهرت مانند كردستان غربي قسمتهاي

سناÄي

زيÇارت بÇه ابÇتدا و بÇرده تشÇريف غزنه شهر ديدن به نيز مهر 2ê چهارشنبه روز
سÇلطان مÇدح ابÇتدا كÇه بود پنجم قرن بزرگ عرفاي و شعرا از سناÄي رفتند/ قبرسناÄي
و كÇرد سلطان مالزمت ترك و گرديده متنبه حادثهاي اثر بر سپس و ميگفت غزنوي

شÇيخ مÇريد نÇيز وي و فÇارمدي ابÇوعلي شÇيخ مÇريد هÇمدانÇي ايÇوب بن يوسف ابويعقوب خواجه (1
است/ معروفيه سلسلة اقطاب از گوركاني ابوالقاسم

كه موقعي از <سناÄي يافت/ ذ كر تلقين و نموده توبه همداني1 يوسف خواجه خدمت
كسÇي بÇا و بÇود مÇنزوي Hغالب گرديد وارد سلوك رشتة در و كرد سلطان خدمت ترك
كتاب ل او در و بود تقيه به مايل كمتر حتي و بود ع تشي هم او مذهب نداشت/ معاشرت

گويد: علي(ع) مدح به شروع موقع در ميكند, را خلفا مدح كه حديق¹الحقيقه

عÇثمان از پس بگÇو حÇيدر مدح ايÇÇمان ت وÇÇق بÇÇه سÇÇÇÇناÄي اي
جÇا¾الحÇق> و است الباطل زهق مÇÇطلق مÇÇدايÇÇح مÇÇديحش بÇÇÇا

علماي ميكرد, اظهار را خود ع تشي و مينمود معاويه و بنياميه سب و ذم چون <و
از يكÇي و نÇمودند اسÇتفتا¾ و استمداد بغداد علماي از و گرفتند او قتل به تصميم آنجا
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/117 ص همان, (1

سÇناÄي حكÇيم مزار داد/>1 سناÄي مÆاخذة منع به حكم بود, همه مسلم كه آنجا علماي
صاحب بزرگي بر داللت امر اين و كرد, متأثر را ايشان كه بهنحوي بود روحانيت داراي

ميكند/ آن
ارادت دست و سناÄي حكيم منسوبين از كه الال علي ين رضيالد شيخ مزار به Gبعد
وفات ìê2 ل ربيعاالو سوم در ين رضيالد شيخ رفتند/ بود, داده كبري ين نجمالد شيخ به

شد/ مدفون غزنه در و يافت

نقشبنديه

آن از پس و دي جدÇم هÇاشم د محم آقاي بازديد براي به كابل بازگشت از پس و
شÇيخ رفÇتند/ نÇقشبنديه سÇلسلة رÇÄيس جان ابراهيم شيخ ديدن براي ايشان بههمراهي
<چÇون فÇرمودند: حÇضرتش و نÇمود زيÇاد احÇترام مÇعظمله, ورود هÇنگام بÇه ابراهيم
خÇوشوقت وي مالقات از لذا ميباشند, عالقهمند مذهبي بزرگان به نسبت بهطوركلي

/127 ص همان, (2

سÇالسل از هÇرچÇند دارنÇد طÇريقت دعوي كه < كساني فرمودند:2 همچنين شدهاند>/
را الياهللا سÇلوك دعÇوي همه چون دارند يكديگر به نزديكي نوع يك باشند, مختلفه
بÇاشد ابÇيطالب(ع) عÇليبن دنا يÇس و مÇوالنا كÇه نفر يك به همه اجازة رشتة و دارند
و بÇاطن دعÇوي همه زيرا باشند داشته محبت همديگر به بيشتر بايد ازينرو ميرسد/
HخصوصÇم ,HمومÇع خÇدا خÇلق بÇه نسÇبت كÇه است ايÇن آن الزمة و ميكنند حقيقت
سÇخن ادامÇة در و كÇردند/ تأيÇيد نÇيز ايشان باشند/> مهرباني و محبت به نزديكتران
الزم را شÇريعت دسÇتورات رعÇايت نÇعم¹اللÇهيه سÇلسلة بزرگان چون كه شدند متذكر
سلوك مخالف است شرع ظواهر خالف كه را غنا و سماع و وجد جهت اين از ميدانند,

ميدانند/
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شريف مزار

عقيدة به كه شريف مزار به حركت براي شدند وارد كابل كه موقعي همان از ايشان
فانه متأس ولي مينمودند مذا كره و داشتند قصد است, علي(ع) حضرت مدفن افغانيها
سÇفر ايÇن نبود, فراهم حركت وسيلة و كابل) تا كيلومتر ë8ê) طوالني خيلي راه چون
مأمÇورين و بÇود يÇافتن پÇايان به نزديك اقامت ويزاي ت مد طرفي از نميشد/ ر ميس
از مÇيگفتند كه دوستان اصرار با لذا نميكردند/ ويزا تمديد و نموده سختگيري دولتي

ذين ال و آمد: آيه اين و كردند, قرآن از استخاره حضرتش كنند, صرفنظر آنجا به حركت

در كÇردند, مÇهاجرت خدا راه در شدند, واقع ظلم مورد آنكه از پس كه كساني به /41 آية نحل, سورة (1
است/ بهتر بدانند ا گر آخرتشان پاداش و دهيم نيكو جايگاه دنيا

ه توج با و 1/ مون ل Öع ي كانÔوا لو Ôركب ا ̧ ر خ اال× ÔرÖج  ال و ¹ن س ح نيا فيالد Öم Ôه نَّ Ä وب Ôن ل وا Ôم ل Ôظ ما عدب Öن م فياهللا ا Ôرو هاج

مسافرت در آسايش به اشعار و حركت لزوم بلكه و خوبي در تصريح آيه اين اينكه به
گرفتند/ حركت به تصميم بود, آنجا به

بÇه تسÇميهاش وجه و است افغانستان متبر ك و معروف شهرهاي از شريف مزار
آنجا در علي(ع) حضرت مطهر جسد معتقدند افغانستان اهالي كه است آن شريف مزار

است/ مدفون

علي(ع) مولي× مدفن در اقوال اختالف

قبري هيچ نبش به امر امام زيرا ميرسد, بهنظر بعيد خيلي ايشان بهنظر قول اين ولي
زمان آن در حضرت قبر بهاضافه و نميفرمايد علي(ع) بزرگوارش جد قبر Hمخصوص
كاملي اطالع آن از كسي عصمت خاندان خواص و نزديكان و امام جز و مخفي به كلي
مÇنصور كÇه شÇد صادق(ع) حضرت زمان در بهقولي بنا حضرت قبر ظهور و نداشت/
اظÇهار را آن مÇحل منصور جواب در حضرت و كرد عرض حضرت خدمت دوانيقي
ميشود معلوم هم ل او قول از شد/ ظاهر كاظم(ع) حضرت زمان در هم بهقولي فرمود/
بنياميه موقع آن در و بنيعباس دولت از قبل نه بوده منصور زمان در قبر ظهور  كه
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مÇدينة بÇه كÇه بلخ انتخاب بهاضافه و نبود, بين در قبر نبش خطر و بودند شده منقرض
بÇهنظر بÇعيد بÇرگردانÇند, مدينه به را جسد Gد مجد اينكه قصد با است دور بسيار ره منو
بÇهنظر اقوال اين دو هر حال هر به ميشود/ د مجد نبش نيز ثانوي نقل خود و ميرسد

ميرسيد/ بهنظر بعيد خيلي معظمله
قين حقÇم و Hفق تÇم شيعه عقيدة ولي است, شده ذ كر باب اين در هم ديگري اقوال
و مÇدفون اشÇرف نÇجف در حÇضرت ر طهÇم جسÇد كه است اين بر سنت اهل علماي
پيشواي و شاهمردان آن دوستان مطاف و محترم هم ا كنون و نشده/ نقل هم بههيچوجه
ه البت است/ پا ك خا ك همان واليت صاحب عاشقان آمال و كعبة ميباشد جان و انس
نامهاي آن به انتساب چون است س مقد و محترم باشد بزرگواران آن نام به كه محلي هر
و نÇدارد صحت معظمله بهعقيدة چند هر نيز شريف مزار متبر كة روضة و دارد/ پا ك
و مÇيباشد حÇضرت آن نÇام بÇه آنكÇه نÇظر از ولي نشÇده, نÇقل بدانÇجا حضرت جسد
حضرت آن به آنها ل توس واسطة و وسيله و مردم از بسياري نفوس احترام و ه موردتوج
بÇانهايت و دادنÇد نشÇان كÇامل عالقة آنجا زيارت به هم ايشان ميباشد/ محترم است,

كردند/ زيارت آنجا در واليت صاحب نام به و رفته زيارت به اشتياق
بروند/ آنجا جمعة امام مالقات براي كه گرفتند تصميم زيارت, به ف تشر از پس و
در كÇه كرد عرض والد حضرت به سه مقد آستانة خدام از يكي روضه, جلو مسجد در
از ما <درخواست فرمودند: ايشان ميشود/ برآورده كه بخواهيد داريد حاجتي هر اينجا
و خدا بندگي توفيق كه بخواهد خداوند از شده, ما شفيع كه است اين مĤب واليت شاه

/160 ص همان, (1

فرمايد/>1 عنايت ما به خودش محبت و پيغمبر اطاعت

پا كستان
مÇعاريف از نفر چند با پيشاور در و فرمودند حركت پا كستان سمت به كابل از و
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شÇيعه مÇبلغين از را خود كه نما روحاني شخصي با جمله از نمودند/ مالقات آنجا شيعة
بÇرخÇالف و نÇاشايست رفÇتاري برخورد, اوان همان از فانه متأس ولي ميكرد, معرفي

باشد/ كافر ا گرچه بداريد, گرامي را ميهمان (1

رفÇتار 1Gكافر كان لو و يف الض موا رÖك ا حديث و وها د Ôر او نها م حسن ا ب يوا ح ف ¹حيت ب Öتم يي Ôح ذا ا شريفة
سخن كنايه به آمده, پيش شيعه مذاهب در كه اختالفاتي به راجع نامبرده سپس نمود/

/186 ص همان, (2

اخÇالقي امÇور و اعتقادات در بعضي شيعه مختلفة <مذاهب فرمودند:2 ايشان و  گفت
عÇلما بÇا فÇروع در چÇون نÇدارنÇد اخÇتالفي علما با اينها و صوفيه مذاهب مانند است,
رشته دو اين ما بهعقيدة چون ميكنند, تقليد شيعه تقليد مراجع از حتي و حدالعقيدهاند مت
بÇعضي مÇيباشند/ هÇمدگر مÇعاضد و كÇمك بلكه نيستند يكديگر مخالف بههيچوجه
كه اخباري و اصولي اختالف مانند است فروع و ه شرعي احكام به مربوط هم اختالفات
رشته يك هم ا كنون و بود/ شده منجر نيز همديگر تفسيق تكفيرو به حتي و بوده Hسابق
ولي دارنÇد, اصوليين با اختالفنظر كه ميباشند موجود هستند شيخيه كه اخباريين از
خارج مذهب از چون بشود طرفين از يكي تفسيق و تكفير باعث نبايد نيز اختالف اين

نيستند/>
ايÇن از بÇخلد>/ چشم در كه است خاري مانند ف تصو Âاص> گفت: نامبرده سپس

/187 ص همان, (3

مالقات قصد به ما Á او> افزودند:3 پاسخ در شده, برافروخته رو متغي والد حضرت  كالم,
مÇيان در سو¾ القاÄات هم اينجا در كه نميكرديم گمان و آمده شيعه برادران آشنايي و
ايÇنجا در مÇا HانيÇث مÇيكنند/ شبهه ايجاد و تحريك اختالف, ايجاد براي كه باشد شيعه
سني خواه شيعهو و مÆمن خواه وجداني صاحب هيچ نميكنم گمان هستيمو شما مهمان
معاشرت آداب است خوب و دارد روا احترام خالف خود مهمان به نسبت كافر خواه و
غيرمتعظ واعظ تا كنيد عمل و بخوانيد عصمت بيت اهل اخبار از نيز را مردم با رفتار و
بÇدينجا مÇيكنيد, رفتار رويه اين مهمان به نسبت شما كه ميدانستم ا گر من و نباشيد/



403 اسفار

بناي ا گر ولي نيستم شما كار براي ي سد و ندارم مذهب تبليغ قصد من Hثالث و نميآمدم/
وجدان اهل نزد شما كه بدانيد ولي بدهم, جواب كه حاضرم هم من است جدل و مباحثه
از بكوشيد داريد, سه مقد شريعت به خدمت قصد ا گر بود/ خواهيد سرافكنده و ر مقص
كÇه سÇنت اهل از يا كنيد دين وارد را نفر يك ميباشند اسالم ديانت منكر كه  كساني
و اهÇلبيت دوسÇتداران آنكÇه نÇه كنيد, هدايت ندارند اثنيعشر ة مÄا به واقعي اعتقاد
مÇذهب يا دين از ميكنند افتخار الم) عليهمالس) اثنيعشر ة مÄا پيروي به كه را  كساني

است/> الم) عليهمالس) هÔدي× ة مÄا عمل خالف رويه اين كنيد/ خارج

اسالم غربت و مسلمين اختالفات

بين در ايشان ولي فرمودند/ حركت همراهان اتفاق به والد حضرت توديع, از پس
خلوصي و سادگي بانهايت نيز شيعيان كه ميخوردند افسوس و بوده ب متعج خيلي راه
را بÇدبيني و اخÇتالف و كÇند مشوب را آنها اذهان ÖاتÄالقا اين است ممكن دارند,  كه
نÇيست آنها ميان در مساÄل قبيل اين چون افغانستان شيعة ولي كند, ايجاد آنها دربين
ÂÇاص و دارند ميآيند ايران از كه كساني Hمخصوص شيعه افراد همة با را محبت نهايت
در نمودهام من كه مسافرتهايي <در ميفرمودند: و ندارد/ وجود آنها در بدبينيها اين
آنها ميان در اشخاص قبيل اين هستندو اقليت در شيعه كه اردن و مصر لبنانو و سوريه
از خوشرويي و گرمي كمال با جا همه در و نداشته ما با سوÄي نظر وجه بههيچ است,  كم
شام شيعة پيشواي امين سيدمحسن مرحوم مانند آنجا علماي حتي ميكردند/ پذيرايي ما
بÇه انÇتساب و خÇود معرفي از پس لبنان, شيعيان قاÄد عاملي ين دشرفالد سي مرحوم و
و نموده محبت و مالطفت نهايت بزرگوار, پدر و اجداد نام ذ كر و نعم¹اللهيه طريقت

ÖنÇ م Ôنااهللا ل عÇ ج فÇرمود: نگارنده با خود مذا كرات ضمن در ين شرفالد د سي مرحوم حتي

/188 ص همان, (1

و اسÇالم غÇربت از ايشÇان درونÇي تأثÇرات مÇراتب و بون/>1 الÇ الغ× Ôم ÔهÇ ل ك ند Ôج ن ا و ك دÖن Ôج
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خيلي است او جانشينان و رسالت(ص) حضرت رضاي برخالف كه حاصله اختالفات
شد/ زياد

متبر كه اشيا¾ موزة

متبر كÇة اشيا¾ موزة كه محلي به مسجد شاهي در نمازجمعه اداي از پس الهور در
عÇمامة آنÇجا در مÇوجود اشÇيا¾ جÇمله از رفتند/ است, اسالم صدر بزرگان به منسوب
بود علي(ع) حضرت به منسوب دستاري و رسول(ص) حضرت به منسوب سبزرنگي
معلوم Á او زيرا داشتند/ شك آنها همة انتساب صحت در ولي نمودند, زيارت ايشان  كه
به آيةقرآن علي(ع) به منسوب دستار در Hثاني داشتهو سبزرنگ عمامة پيغمبر كه نيست
مگر نداشته, وجود نسخ خط Âاص زمان آن در كه درصورتي بود, شده نوشته نسخ خط
ميرسد/ بهنظر بعيد هم آن و شده نوشته آن روي بعد دورههاي در آيات بگوييم آنكه
آن به منسوب چون عينحال در ولي داشت, قطع انتساب صحت به نميتوان هرحال به

نمود/ احترام رعايت بايد و ميباشد محترم و متبر ك است بزرگواران

حسين كفايت حافظ

از حسين كفايت حافظ آقاي منزل به و آمده بيرون متبر كه اشيا¾ آن زيارت از پس
و مÇالقات ايشÇان با بسيار مالطفت و محبت با وي رفتند/ الهور شيعة علماي و زعما
پا كستان حكومت رفتار الهور, شيعة ة عد دربارة سÆاالتي بزرگوارم پدر و نمود/ معانقه
در شÇيعه علماي و شيعه ديني مدارس و نمازجمعه اقامة ايشان, تقليد مرجع شيعيان, با
اظÇهار نÇامبرده سÇپس و دادنÇد/ پÇاسخ حسين كفايت حافظ آقاي و پرسيدند  كراچي
مÇعظمله از نÇميتوانÇند و است كÇوچك خÇيلي مÇنزلشان ايÇنكه از كردند عذرخواهي

نمايند/ اقامت آنجا در هتل جاي به تا كنند خواهش
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يكشنبه? تعطيلي

نفر چند ديدن براي ايران فرهنگ خانة به Gد مجد هفته همان بعدازظهر شنبه روز
پيوستگي و عالقه از سخن و رفتند بودند فارسي زبان استاد كه دانشگاه دانشمندان از
و هÇند وارد ايرانÇيان طريق از اسالم چگونه اينكه از و آمد ميان در ايران با پا كستان
زبÇان Hسابق كه بود فارسي زبان شد طرح كه ديگري مطالب جمله از گرديد/ پا كستان
قرار غفلت مورد زبان اين انگلستان سلطة ايام در ولي بوده, هند سالطين دربار رسمي
نظر از ولي نيستم, سياست در وارد من <هرچند فرمودند: معظمله سپس است/  گرفته
بÇلكه است اسالمي مملكت يك كه پا كستان كه چيست علت بپرسم خواستم مذهبي
به ميشود مشاهده كه بهطوري و ميباشد نفوس عدة حيث از اسالمي كشور بزرگترين
از قÇبل كه را خود هفتگي تعطيل معذلك است, عالقهمند Hنسبت نيز ديني آداب حفظ
نيز را خود تاريخ طرفي از و ننموده تبديل جمعه به و نداده تغيير بوده يكشنبه استقالل
را قسÇمت دو ايÇن بÇود اين حق كه درصورتي است, نداده تغيير هجري به مسيحي از

گرداند/> ظاهر ديني شعاÄر به را خود عالقهمندي و نمايد رعايت
كه است همين هم شايسته و بود موقعي به و بهجا بسيار سÆال دادند جواب ايشان
در هÇم ديني مدراس دولت پا كستان, در آيا پرسيدند آنگاه شود/ رعايت امر دو اين
كÇه بÇود خÇوب خÇيلي فرمودند شنيدند, منفي پاسخ وقتي و نموده تأسيس دانشگاهها

ميكرد/ اقدام باب اين در پا كستان دولت

شارب

عبادت موقع در كه تشريفاتي مشاهدة براي الهور در واقع كليساي به يكشنبه صبح
مدرسة كه ه امامي جامعة به كليسا از آمدن بيرون از پس و رفتند/ ميشود, انجام مسيحيان
سين مدر از يكي نمودند/ مذا كراتي سين مدر بعضي با و بردند تشريف بود ديني علوم
شÇارب < گÇذاشÇتن فÇرمودند: پاسخ در ايشان و كرد/ اعتراض ايشان شارب به نسبت
كراهت به قاÄل هم علما بلكه است, نشده آن حرمت به قاÄل هيچكس و ندارد حرمت
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ايشÇان است/ شÇده آن زدن در زيÇادي تأ كÇيد مÇعذلك گفتند: حرمت/ نه هستند آن
من و نمودهاند قبول به تلقي سنن ادلة در تسامح باب از علما همة را اخبار اين فرمودند:
روايت نقل و اجتهاد اجازة علما از ديگر نفر چند و الغطا¾ كاشف آل آيتاهللا مرحوم از
معارضه آنها با نيز ديگري مدارك و ضعيف اخبار اين كه است اين خودم عقيدة و دارم
مراجÇع آقايان خدمت وضع همين با من بهاضافه و نيستم آن زدن به مقيد لذا ميكند,
آقÇاي مÇرحÇوم و اصÇفهاني آقÇاي مÇانند اسÇالم حÇÇجج و عÇÇظام آيÇÇاتاهللا و تÇÇقليد
از ديگÇر بسÇياري و حكيم سيدمحسن آيتاهللا و قمي آقاي مرحوم و آلكاشفالغطا¾
آن گذاشتن ا گر و نكردهاند اظهاري من شارب باب در هيچكدام رسيده, تقليد مراجع
مÇن مÇنظور گÇفتند ايشÇان داشÇتند/ اولويت منكر از نهي در آنها داشت مذمت خيلي
عÇذر خÇيلي آوردم مÇيان بÇه را سÇخن ايÇن اينكه از من بود, سÆال بلكه نبود اعتراض

/217 ص همان, (1

ميخواهم/>1
ليÇن او وي رفÇتند/ همانجا در دگاميشاه سي مقبرة به فاتحهاي خواندن براي آنگاه

داد/ رواج الهور در را عبا(ع) آل خامس مصيبت ذ كر كه است  كسي

هÔجويري

خدمت كه (465 سال در (متوفي صوفيه مشايخ از غزنوي هجويري جالبي عثمان بن علي ابوالحسن (2
نيز ديگر طريق از گرديد/ طريقت رشتة در وارد قشيريه رسالة صاحب هوازن بن عبدالكريم ابوالقاسم شيخ

دانست/ منتسب معروفيه سلسلة اقطاب از گركاني ابوالقاسم شيخ به را او ميتوان

راهنماي رفتند/ گنجبخش" "داتا به معروف هجويري2 علي شيخ مقبرة به آنجا از و
سنت اهل بزرگان از قبر اين صاحب كه كرد اظهار بود, ه امامي جامعة ب طال از كه ايشان
چون فرمودند: ايشان ولي نيست/ خوب بدانجا رفتن استو شيعه بغض نفرتو مورد و
ب متعج Hوليقلب برويم, آنجا به باشد كه هم گردش براي بايد آمدهايم سياحت قصد به ما
كه درحالي باشد/ حكمفرما مسلمين ميان بايد اختالف و نفاق حس اينقدر چرا كه بودند
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براي طريقت در ورود از پس كه است اسالم عالم معاريف و مشاهير از هجويري Áاو
در و رفت هند غزنويان پايتخت الهور شهر به و كرد عزيمت هندوستان به اسالم تبليغ
پيچيد جا همه در شهرتش وصيت نموده زيادي ه توج او به مردم و گزيد سكونت آنجا
مÇذهب و اسÇالم مبين دين Áاصو و نمود, اسالم ديانت به راهنمايي را زيادي جمع و
Hثاني گرديد/ هند وارد وي جمله از ه صوفي مشايخ و ف تصو بهواسطة Á او و Hعمدت تشيع

زمان تا صوفيه بزرگان شرح و سلوك مقاالت و حاالت و ف تصو دربارة و نثر به المحجوب كشف كتاب (1
كÇرد/ چÇاپ لنÇينگراد در و تÇصحيح روسي مستشرق ژوكوفسكي والنتين را آن بار لين او و ميباشد وي

شد/ چاپ 1911 سال در انگليسي مستشرق نيكلسون توسط نيز انگليسي زبان به آن ترجمة

قÇديميترين و ليÇن او كه كشفالمحجوب1 جمله از است عديده م مه كتب صاحب وي
ادبي نظر از استو مهم بسيار كه است ف تصو دربارة فارسي زبان به مانده برجاي  كتب
با امر اين ولي بوده سنت اهل Gظاهر ا گرچه ه البت بگذاريم/ احترام او به بايد باشد كه هم
در و درگÇذشت الهÇور در êìë سÇال در هÇجويري ندارد/ منافاتي وي صوري احترام
از مÇردم كÇه است زيبايي گنبد و مجلل بارگاه داراي مقبرهاش و گرديد مدفون همانجا

روميآورند/ آنجا به فيض كسب براي جا همه

تشيع و فارسي زبان

آيتاهللا فرزند شريعت د محم شيخ آقاي مالقات به نيز هفته همان چهارشنبة صبح
حÇضرت نÇمايندة مشÇاراليÇه رفÇتند/ بÇودند, شيعه تقليد مرجع كه شريعت فتحاهللا شيخ
مÇعظمله و نÇمودند/ محبت بسيار والد حضرت با و بود در كراچي بروجردي آيتاهللا
مÇورد كÇه مسÇاÄلي از يكÇي كردند/ تقدير آنجا شيعيان ميان اتحاد در ايشان ازخدمات
كه بود عربيت ابيو وه فرقة نفوذ و پا كستان در سعوديها تبليغات گرفت قرار مذا كره
براي و ميشد/ جايگزين فارسي زبان جاي به بهتدريج عربي زبان و فرهنگ آن اثر بر
هÇم بÇايستي هÇندوستان و پÇا كسÇتان <در فرمودند: بزرگوارم پدر كار اين از ممانعت
زبان نگذارند كه ميداشتند مبذول بيشتري توجه ايران حكومت هم و شيعه روحانيون
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كÇه نمايند ترويج و تقويت را ع تشي مذهب بكوشند بايد هم حال و بيفتد جلو ديگري
است, ع يÇتش رسÇمي مملكت زبان كه نيز فارسي زبان به آنها تمايل Hتدريج آن براثر
قسÇمت ايÇن بÇه هي وجÇت بÇروجردي آيتاهللا حضرت امروز بحمداهللا و شود/ زيادتر

/227 ص پا@كستان, و افغانستان گردش (1

كردهاند/>1 مأمور كار اين براي را شما و نمودهاند

ف تصو واسطة به هند در اسالم نفوذ

قÇديم هÇند در اسÇالم ظهور بلكه و ع تشي مذهب نفوذ دربارة شريعت آقاي سپس
و دين ظاهر تبليغ وسيلة به نه و بود آنها شمشير و سالطين واسطة به نه كه شدند متذكر
دارنÇد, اذعÇان آن بÇه خين ورÇم و برميآيد تاريخ حاق از آنچه بلكه شريعت, علماي
ديني حقايق نشر به و مينمودند مسافرت هندوستان به كه بود ف تصو بزرگان توسط
مسÇاÄل و ف صوÇت به هند مردم چون و ميكردند تسخير را قلوب و ميورزيدند همت
هم علمايي حتي و گرديدند/ مسلمان ف تصو طريق از هستند, عالقهمند بسيار معنوي
بÇودند/ ف تصو لباس به ملبس نمودند, پيدا شهرتي و كرده مسافرت هندوستان به  كه

/229 ص همان, (2

دادند:2 ادامه چنين كرده تحسين و تأييد را ايشان مطالب نيز والد حضرت
نبوده سابق در مخالفتي عرفا و علما بين حتي استو ف تصو همان اسالم <حقيقت
روي نيز آن و نموده بروز بلكه يافته شدت اختالفات اين اخير قرن سه دو در فقط و
ة وفيÇص بÇا آنكÇه يÇا مÇختصر بÇوده اختالفي هم ا گر سابق در و بوده شخصي اغراض
عقايدي غالب و بودند/ تقيه در تسنن غلبة واسطة به شيعه ة صوفي چون بوده, اهلسنت
بوده سنت اهل ة صوفي به مربوط شده واقع اعتراض و ايراد مورد ه صوفي ميان در كه هم
و مÇيكردند/ تÇقيه و بÇوده گÇمنام شÇيعه افÇراد هÇمة بÇلكه و علما مانند شيعه ة صوفي و
نفر چند و نمودهاند هندوستان به مسافرتهايي عرفا از بسياري فرموديد كه همانطور
در نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت فÇرزندان از كس چند جمله از نعم¹اللهيه سلسلة اقطاب از



409 اسفار

بودهاند زياد هندوستان در نيز نعم¹اللهيه سلسلة پيروان و داشته سكونت دكن شهرهاي
ولي مÇيباشند/ شيعه مانند موال(ع) حضرت به انتساب نظر از هم سنت اهل سالسل و
را قسمت اين عربي ممالك ة صوفي از بيشتر اينجا در سنت اهل ة صوفي ميشود معلوم
باب اين در ميفرماييد اينجا در كه اندازه اين به عربي ممالك در چون شدهاند ه متوج

است/> شيعه عرفاي و ه صوفي اقدامات اثر در هم امر همين و نميكنند اظهاري

طريقت سالسل با پا كستان علماي ارتباط

آقÇاي تÇوسط به كه قادريه سلسلة رÄيس جاللي ين ناصرالد آقاي با نيز جمعه روز
اين در فرمودند/ ديدار شريعت آقاي منزل در داشتند, را معظمله مالقات قصد شريعت
با پا كستانهمراه علماي جمعيت قادريرÄيس عبدالحامد د محم حاجشاه آقاي مالقات
شريعت آقاي معمولي, تعارفات و احوالپرسي مراسم از پس بودند/ آمده جاللي آقاي
سلسلة از ميباشند آنها جمعيت رÄيس و علما از آنكه با عبدالحامد حاج <آقاي  گفتند:
طÇريقت سÇالسل از يكÇي به علما همة كه است معمول پا كستان در و هستند, قادريه
عالمي و است يگانگي و نزديكي طريقت صاحبان و علما بين و باشند داشته انتساب
پÇدر است/> گÇمنام بÇاشد هÇم ا گر و باشد نداشته بستگي سالسل از يكي به كه نيست
دو ايÇن بÇين كه است همين هم ما عقيدة ه البت> فرمودند: مطلب ادامة در نيز بزرگوارم
اختالفاتي ميباشندو دين امور در يكديگر كمك دسته دو اين و نيست اختالفي سلسله
عناد و غرضورزي روي يا تحقيق عدم و جهالت از يا شبهه از ناشي يا شده پيدا كه هم

/233 ص همان, (1

است/>1

قادريه

عبدالقادر شيخ خليفة كه سلسله كل مÔطاع درباره جاللي آقاي از والد حضرت سپس
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/236 ص همان, (1

است ممكن و نيست واحد خليفة ما سلسلة <در داد:1 پاسخ وي پرسيدند/ باشد,  گيالني
و بÇوده مÇطاع خÇود پيروان به نسبت كدام هر و باشند جانشين نفر چند زمان يك در
قÇادرية ولي ميكنم رسيدگي را سلسله امور من پا كستان در Âمث باشند, نداشته مطاعي
زمÇان يك در ميشود <چگونه فرمودند: ايشان ندارند/> انتساب من به ممالك ساير
در زيرا است, ف تصو اساس خالف اين كه درصورتي باشد داشته وجود مطاع نفر چند
مطاع بايد نفر يك درهرزمان كه است حا كم عقل استو شرط اتصال ارتباطو ف تصو
جÇنبة و مÇيشود تعيين سابق نص طبق نيز او و كنند او پيروي مشايخ بقية و باشد كل 
به تا است موجود نص اين ما عقيدة به و نيست مناط هم صوري انتساب و ندارد وراثت
ب عجÇت مÇورد دادنÇد ايشان كه جواب اين و برسد/> پيغمبر(ص) و علي(ع) حضرت
و عÇرب عÇراق در كÇه سÇلسله مشÇايخ بÇعض بÇا Gبعد كه مذا كراتي در ولي شد معظمله
و شد سÆال موضوع همين جمله از بود, آمده عمل به ميكردند دعوت ايران  كردستان
و عÇبدالقÇادر شيخ احفاد از كه است نفر يك سلسله در كل مطاع كه كردند تأييد آنان

بود/ آن برخالف ين ناصرالد آقاي جواب ولي ميباشد عرب عراق سا كن

(ع) علي مقام علو

علوي س مقد مقام به نسبت ين ناصرالد آقاي كه داشتند اظهار شريعت آقاي سپس
غÇلو حÇضرت آن مقام به نسبت قدري به حتي و سرودهاند بسيار مديحههاي و اشعار
غÇلو را آن شÇيعهام كه من كه گفتهاند حضرت آن ستايش در غلوآميزي اشعار و دارند
همانطور Hفاقات> فرمودند: ايشان ميكنم/ اشكال آن خواندن و آن به ه تفو در و ميدانم
سÇني و شيعه ة صوفي بين اختالفي مولي× حضرت به انتساب افتخار در كردم عرض  كه
مذاهب از يكي روش به سنت اهل ة صوفي كه است مذهب ظاهر در اختالف و نيست
اثÇنيعشري جعفري حق مذهب برطبق عمل به شيعه صوفية ولي ميكنند عمل اربعه
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(ع) مÇولي× حÇضرت بÇه را اجÇازه رشÇتة سÇني و شÇيعه سÇالسل همة ولي هستند, د مقي
هÇمة مÇا عقيدة به بنابراين و نيستند/ وارد طريقت رشتة در ديگر خلفاي و ميرسانند
ميرسد خلق همة به بلكه سالكين و مÆمنين به (ع) علي توسط پيغمبر از ال×هيه فيوضات
صÇاحب كÇه عÇلي حقيقت پس است, واليت دورة و يافته خاتمه ت نبو دورة چون و
آنÇها آخرين كه خود جانشينان از يكي ط توس زمان هر در و است كليه مطلقة واليت
فÇيض افÇاضة است, عسكÇري حسÇن امÇام حضرت فرزند خدايي ت حج دوازدهمين
سريان و دارد وجود مراتب همة در است الهي جلوة ظل كه او جلوة ازينرو و ميكند
جناب بزرگوارم امجد جد از و دارد/ موجودات ات ذر همة در ت, نبو مرتبة از پس ظلي,
است كسي غالي بودند: داده جواب بود, شده سÆال غالي معني از د سلطانمحم مال حاج
حقيقت و واليت معني ما ا گر پس بگويد, را چيزي نفهميده و خود حال از زياده  كه
او به آنچه كه ميدانيم چون بدهيم, او به امور بعض نسبت فهميده و بفهميم را علويت
الهي تام مظهر او زيرا ندارد, اشكالي ميباشد, او بر الهيه افاضة سبب به ميدهيم نسبت
اين در ناÄي دمبدم كه: دادهايم نسبت خدا به درحقيقت ميدهيم نسبت او به آنچه و شده
شÇده سÆال اصفهاني/// عليشاه سعادت كاظم د محم حاج مرحوم از چنانكه ميدمد/ دم
چÇيست, اللهيان) (علي نمودهاند علي براي الوهيت دعوي كه كساني و ما فرق كه بود
عÇلي مÇيگوييم مÇا بود: فرموده ميدانيم? بشر مافوق را علي مقام نيز ما كه درصورتي
مÇا كه است آن ايشان مقصود است/ علي نيست خدا ميگويند آنها و است خدا نيست
آنچه و ميدانيم احديت كامل و تام مظهر را او و دانسته حق ذات در مطلق فاني را علي
بÇاالصاله او بÇه مÇا ه توج و ميدانيم خدا از ميدهيم نسبت او به و ميشود صادر او از
ه تÇالب و ميدانند ات بالذ قاÄم را خودش آنها ولي است, مظهريت جهت از بلكه نيست
صحيح دهيم نسبت مظهريت و ظليت نظر از علي(ع) به آنچه بنابراين است/> كفر اين
ما حال و باشيم داشته سمعه و ريا قصد يا بگوييم نفهميده تقليدو روي از ا گر ولي است,
علماي بعضي عقيدة به بلكه است, نفاق بلكه ميشود محسوب غلو نباشد, مقال مطابق
مÇطابق هرچÇند دانند گوينده اعتقاد با مطابقت عدم از عبارت را كذب كه بيان و معاني
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حÇال حÇقيقت بÇا مÇطابق چون ميشود محسوب موارد بعض در نيز كذب باشد, واقع

مÇنافقان كÇه مÇيدهد گÇواهÇي خÇدا و اويÇي پÇيغمبر تÇو كÇه مÇيدانÇد خÇدا و /1 آيÇة مÇنافقون, سÇورة (1
دروغگويانند/

بنابراين و بون,1 كاذ ل قين المناف ن ا Ôهد Öش ي Ôواهللا ولÔه Ôس رل نَّك ا Ôمل Öع ي Ôواهللا فرموده: كه نيست  گوينده

/238 و 237 صفحات پا@كستان, و افغانستان گردش (2

داشت/2 منظور بايد را قسمت اين نيز ايشان دربيان

گيالني عبدالقادر شيخ

سال در كه بوده د ابومحم به مكني و ين محييالد به ملقب و حسني سادات از وي
از يكي جيل از را او بعضي است/ نموده وفات بغداد در ëì1 در و متولد در گيالن ê71
كه بودند معتقد بزرگوارم پدر ولي گيالن, ب معر جيالن از نه دانستهاند بغداد تابعة قراي
جيالني, نه ميشد گفته جيلي بايد بود جيل اهل ا گر چون ميرسد بهنظر بعيد عقيده اين
شد گفته كه همانطور است/ جيالني مشهور قول ولي گفتهاند جيلي هم بعضي هرچند
در ولي خÇوانÇدهانÇد, حسنبنعلي(ع) حضرت ذرية از را وي عرفاني تذكرة كتب در
ين, صفيالد شيخ كه نموده عقيده اظهار مÆلف صفويه, ذ كر در دهÇخدا لغتنامة  كتاب
شيخ به نسبت همچنين شده, داده وي به نسبت اين Gبعد و نبوده رسول اوالد از شريفو
سÇيدي بÇه را او كسÇي و نÇميبود سÇيد خÇودش زمÇان در وي كه مينويسد عبدالقادر
شده ذ كر آنجا در عبدالقادر شيخ و صفويه دربارة آنچه ايشان بهنظر ولي نميشناخت/
عدم و خين مور فاق بهات قريب عقيدة و نميكند آنها نبودن شريف بر داللت كدام هيچ
كÇه را امÇوري نÇميتوان و است, نÇظريه آن بÇا مÇخالف باب اين در ديگران اختالف
و كÇرد; رد غÇيرمشهوري قÇول يÇا استحساني امور بعضي به است ديگران فاق موردات
هم بعضي و افتراست/ و تهمت محض و عناد و غرض از ناشي قول اين معظمله بهنظر
عÇبدالقÇادر شÇيخ و يÇن صفيالد شيخ نام به نفر دو اين كه نمودهاند استدالل دراينباره
نÇيز ايÇن ولي مÇيكند, نÇبودن شريف بر داللت خود كه د سي نام به نه بودهاند معروف
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طريق راهنماي مراد و است عرفا و ه صوفي اصطالحات از شيخ كلمة زيرا نيست درست

والد حÇضرت كÇه كÇرده اثÇبات بÇه سÇعي و اظهار تبارش و صفي شيخ كتاب در كسروي احمد را قول اين (1
ميكردند/ رد ت بهشد

باشد/1 مراد عوام اصطالح آنكه نه است
كÇرد, پÇيدا زيÇادي شÇهرت طريقت به ورود از پس ê88 سال در عبدالقادر شيخ
گفتهانÇد/ مغرب شيخ را حسين بن شعيب ابومدين شيخ و مشرق شيخ را او كه بهطوري
پÇيروان ايران و سوريه و و كردستان عراق و پا كستان و هندوستان در قادريه سلسلة

دارد/ زيادي

عرفا و علما ميان همبستگي

Gد جدÇم شÇريعت آقÇاي رفتند, عبدالحامد حاج آقاي و جاللي آقاي آنكه از پس
عÇلما جمعيت رÄيس و پا كستان بزرگ علماي از آنكه با شخص اين كه داشتند اظهار
وارد قادريه طريقت در و دارد كامل ارادت جاللي ين ناصرالد آقاي به معذلك است,
كÇم و دارند انتساب طريقت سالسل از يكي به اينجا علماي بيشتر كلي بهطور و است/
طريقت از رشتهاي وارد كه است وهن او براي بلكه باشد نداشته انتساب كه عالمي است
نميدهند نشان طريقت صاحبان به خوشي روي علما بعضي كه ايران برخالف نباشد,
تÇصديق نÇيز ايشÇان بÇاشد/ چنين نبايد كه درصورتي ميكنند, هم مخالفت گاهي بلكه
اختالفي هم ا گر و نبوده شدت اين به صفويه اواخر تا اختالف <اين فرمودند: نموده,
فهد ابن مانند علما, از بسياري داشتندو معاشرت هم با و نميكردند ظاهر بودهو كم بوده
عÇلماي از آنكÇه بÇا فيض مرحوم و ل او مجلسي و بهاÄي شيخ و ابيجمهور ابن و حلي
خÇيلي ولي داشتند هم مخالف ه البت و ميكردند تظاهر نيز ف تصو به بودند, اول درجة
ت دÇش سÇياسي و شÇخصي اغÇراض روي صفويه اواخر از اختالف اين و نبودند/ زياد
در نÇيز را عÇلما و كرد دراويش با مخالفت به شروع صفوي حسين سلطان شاه و يافت
بÇدهند انيت قÇح صÇورت خود مخالفت به اينكه براي و نمود وادار امر اين به همهجا
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ميداشتند اظهار الابالي قلندران و ف تصو عيان مد برخي كه را عقايدي و اعمال بعضي

عÇقيدة مانند نيست, شيعه ة صوفي به مربوط و دارد وجود سنت اهل صوفية ميان در يا

نسبت شيعه ة صوفي به سماع, مجالس داشتن يا ديني آداب به د تقي عدم يا اتحاد و حلول

الÇم حÇاج مÇرحÇوم اعÇلي× امÇجد دÇج و دادنÇد/ قÇرار طÇعن و قÇدح مورد را آنها و داده

ايÇن و مÇينويسند كÇفر بر استشهاد براي كه كاغذي كه بودند داشته اظهار د سلطانمحم

عÇقايد ايÇن داراي هÇركه كه بنويسم هم خود تا بياورند ميدهند, نسبت ما به را عقايد

بود دركار سياسي و شخصي اغراض چون ولي است/ خارج دين از و كافر باشد خالف

مÇانند بودند وارد طريقت رشتة در كه هم علمايي كه بهطوري ماند, باقي مخالفت اين

ارتÇباط كÇه شيرازي حسن ميرزا حاج مرحوم و انصاري مرتضي شيخ و بحرالعلوم سيد

فÇرقههاي بÇين اخÇتالفات اين كه دوره اين در و ميداشتند/ نگاه پنهان را آن داشتند,

اين كه بكوشند روحانيين بايد است, اسالمي جامعة و خودشان ضرر به Âكام اسالمي

مÇعاضدت بÇه و كÇنند برطرف شده پيدا افراد اهوا¾ و اغراض روي فقط كه را اختالف

/244 و 243 صفحات همان, (1

پÇدر نÇظر ايشان كنند/>1 خدمت اثنيعشري حق مذهب و سه مقد ديانت به يكديگر

عقيدة بتوانم جا هر و دارم را عقيده همين نيز خودم من گفتند: كرده, تأييد را بزرگوارم

ندارم/ و نداشته مضايقه ه البت كنم اظهار را خود

نمازجمعه

و كردند اقتدا امامجمعه به را نمازعصر و نمازجمعه و رفته مسجد خواجه به سپس و

اظهار از پس نامبرده و نموده معرفي را خود جمعه امام به رفته جلو نماز اتمام از پس

بروند/ منزلشان به ايشان كه كرد خواهش بسيار, مالطفت و محبت
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كراچي هالل مجلة مدير

هالل كراچي مجلة مدير عرفاني عبدالحميد خواجه دكتر آقاي ديدن به شنبه صبح
ايران در سال چند من گفت: وي رفتند/ بود, فارسي زبان به علمي وزين ت مجال از  كه
دانشمندان ميان در هم بسياري دوستان و دارم ايرانيان و ايران به زيادي عالقة و بوده
ايران در دانش و فضل نظر از كه موقعيتي همين Hفاقات> فرمودند: نيز ايشان دارم/ ايران
سياسيون با و نبوده وارد سياسي امور در من چون نموده, شما مالقات شاÄق مرا داريد
از استفاده شايق داريد كه علمي مقام نظر از شما به نسبت ولي ميكنم, مالقات كمتر هم

/248 ص همان, (1

شد/>1 من نصيب موقعيت اين كه خوشوقتم خيلي و شدم شما مالقات
ف تأس اظهار بزرگوارم پدر و آمد ميان به اسالم مبين دين دستورات از سخن سپس
نÇميكنيم, پÇيروي آنÇها از و نميدانيم را خود بزرگان قدر مسلمين ما اينكه از  كردند
از اسالم بزرگ علماي راشدينو عرفاي همچنين و اسالم صدر در ما دين بزرگان وگرنه
Âعم نموده, قدرداني آنها از آنكه بهجاي ما و ننمودهاند فروگذار الزم دستور هيچگونه
بÇه نسÇبت كÇه هستند كساني ما ميان در حتي و ميكنيم/ رفتار برخالف نماييم پيروي
خÇودشان بÇه ذم ايÇن كÇه درصÇورتي مÇيكنند, ذم و قÇدح و بÇوده بدبين مولوي امثال
تصديق نيز ايشان است/ نموده خود ذم درحقيقت بكند خورشيد ذم آنكه و برميگردد

 كردند/

نعمتاللهي سلسلة در بيكاري منع

پÇاسخ چنين حضرتش و نمود/ ايران در ايشان اشتغال از سÆال عرفاني آقاي Gبعد
كنند كار پيروان همة بايد كه دادهاند دستور و فرموده منع را بيكاري ما <بزرگان دادند:
براي هم ما بزرگان خود و نيست/ كار جز چارهاي صحيح راه از معاش امرار براي چون
اشÇتغال زراعت كار به ولي نعمتاهللا شاه Âمث داشتند, اشتغال كاري به دنيوي زندگاني
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ايشان از زراعتي امور در هم دستوراتي و بوده خبره Âكام زراعتي امور در حتي داشتند
بÇه نÇيز صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب والد آقاي حضرت و امجد جد و ميباشد; مشهور
من هستند/ خبره و مطلع باب اين در خيلي دارندو اشتغال كشاورزي كارهاي و فالحت
ميفرمايند ما بزرگان و ميباشم زراعتي كار مشغول والد آقاي حضرت دستور طبق هم
را انسان است ممكن كه است مخالف بندگي با آنچه و نيست دنيا كار مخالف خدا بندگي
بÇايد بÇلكه كار, به اشتغال و ثروت داشتن نه دنياست دوستي سازد منحرف اطاعت از
به دست داريم: معروفي مثل كه نداشت غفلت هم خدا ياد از بودو مشغول كار به همواره
هم والد آقاي حضرت خود و دارم ديني علوم از هم مختصري تدريس يار/ با دل و  كار

/251 ص همان, (1

ميفرمايد/>1 تدريس تفسير

قزويني كيوان عباسعلي شيخ حاج

بوده يزد اهل Âاص كه پويا مهدي د محم ميرزا آقاي مالقات به بعد هفتة شنبه عصر
اصفهانو يزدو در تها مد نامبرده بردند/ تشريف گرديدند, سا كن در كراچي سپس و
انÇجمن رÇÄيس و رسÇيده اجÇتهاد درجÇة بÇه و نموده ه ديني علوم تحصيل اشرف نجف
پÇدر بÇه سÇفر از قÇبل را ايشÇان مÇيالني آقÇاي آيتاهللا حÇضرت بÇود/ كراچي ايرانيان
نÇامبرده ليÇه, او مذا كÇرات از پس بودند/ كرده توصيه را مالقاتشان و في معر بزرگوارم
شÇركت منابرشان در اصفهان در كه آورد ميان به عباسعلي شيخ حاج مرحوم از سخن
حضرت شد/ جويا عمر اواخر در عباسعلي شيخ حاج مخالفت علت از و است ميكرده

/259 و 258 صفحات همان, (2

شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم به نسبت ايشان Áاو داشت: علت <چند فرمودند:2 پاسخ در والد
حيث از و اجازه و فقر در سبقت لحاظ از و Âعم و Hعلم جهت همه از كه حاÄري عبداهللا
و ورزيÇده حسÇادت چÇندي از پس بÇودند, م مقد و داشتند برتري ايشان بر شخصيت
مÇعرفت و عÇلم الزمÇة كÇه درصÇورتي مينمود/ مخالفت بلكه بيمهري ابراز دراواخر



417 اسفار

اين در مأذونين Hمخصوص و است خود بر ديگران ترجيح و همديگر با اتحاد و تواضع
رعÇايت را ايÇن عÇباسعلي شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم و باشند/ ديگران سرمشق بايد قسمت
حاج آقاي مرحوم كه درصورتي كند, توهين ايشان به كه بود د مقي اواخر در و نميكرد
و داشت ظهور و بروز ايشان در حسنه صفات داشتند كه بلندي مقام مطابق عبداهللا شيخ

مينمودند/> عباسعلي شيخ حاج به نسبت كوچكي بلكه احترام,  كمال
و كÇرده غÇلبه ايشÇان بÇر يت ماد جنبة اواخر در عباسعلي شيخ حاج مرحوم Hثاني>
حÇيثيت به لطمه باعث و برآمده بود ايشان مقام مخالف كه ي ماد منافع جلب درصدد
شد داده تذكراتي باب اين در ايشان به والد آقاي حضرت طرف از بارها و بود, فقري

بود/> نشده واقع مÆثر ولي
اواخÇر در داشÇتند, ابÇتكاري مÇطالب در و داشÇته كه منبر روية همان طبق Hثالث>
ه رعيÇش امÇور كÇه درصÇورتي ميدادند, بعضي به رسيده آنچه بر اضافه هم دستوراتي
Çالم) ليهمالسÇع) اثنيعشر ة مÄا و س مقد شارع از آنچه از اضافه نبايد و است ه توقيفي
و داد/ دستور يا گفت نبايد برود آن در بدعت احتمال كه چيزي و داد دستوري رسيده
نميكرد, را قسمتها اين رعايت چون و بود شده داده تذكر ايشان به مرتبه چند نيز اين
پس هم ايشان نمودند/ دستگيري و فقرا خدمت از معاف را ايشان والد آقاي حضرت
بدگويي راحه بالص Gبعد و كنايه به خود كتب در ابتدا و كرده مخالفت به شروع معافيت از
بدگويي والد آقاي شخص به نسبت فقط معافيت, ابتداي در هم مراسالت در و نمودند
مورد هم را ايشان Gبعد ميداشتند/ منظور را احترام كمال امجد جد به نسبت ولي نموده
بودند كرده فراموش است موجود آنها همة كه سابق مكتوبات از گوÄيا و داده قرار انتقاد
نيز الم) عليهمالس) هÔدي× ة مÄا و دين بزرگان به نسبت كنايات بعض اخيرشان كتب در و
ايمان داراي و خوب حالش زماني در نفر يك كه ندارد اشكال اين ه البت و است/ موجود

است: معروف كه بدهد حال تغيير Gبعد و باشد
را> زنÇديق كÇند مÆÇمن سÇÇاعتي را صÇÇديق كÇÇند كÇÇافر سÇÇاعتي

روي Gبعد و بود شعيب(ع) حضرت مأذونين و بين مقر از كه باعور بلعم <چنانكه
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اصحاب در و گرديد مطرود ننمود, اطاعت و كرد مخالفت موسي(ع) حضرت با حسد
Gبعد و بودند عنايت مورد و عقيدهمند نهايت كه بودند كساني نيز (ص) رسول حضرت
قبيل اين نيز الم) عليهمالس) هÔدي× ة مÄا اصحاب در و نمودند رفتار حضرت امر خالف
مÇقامي به و بود چنين ايشان حال ا گر كه گرفت ايراد نميتوان پس بودهاند/ اشخاص
شيطاني وساوس ظيم ع رط خ في صون ل Öخ Ôوالم طبق زيرا دادند? اجازه ابتدا از چرا بود نرسيده
غيري هÔم Ôف رÖع ي ال بابي Ôق حت ت ولياÄي ا مصداق كه كساني مگر است موجود نيز ه كمالي مراتب در
تصديق نيز ايشان است/> كم خيلي نيز آن و باشند شده الم) فتح (به مخلص و شده واقع

نمودند/

بودا

موزة جمله از و پا كستان موزههاي در رفتند/ كراچي موزة ديدن براي يكشنبه صبح
ايشان بود/ مراقبه حال در بودا مجسمة بود, كرده ايشان ه توج جلب كه چيزي  كراچي
تفكر و خود قلب به انسان ه توج شده گفته بودا مورد در كه مراقبه از منظور ميفرمودند:

فرمايد: مولوي كه است قلبي سكينة ظهور انتظار و تعالي حق صفات و اسما¾ در
نÇياز صÇيد آن گÇردد پÇÇيدا كÇÇه تÇÇا بÇاز چشÇم يك هÇم به چشمي منتظر

معاني او پيروان از بعضي و رسيده مقاماتي به كه بوده بزرگي و د موح شخص هم بودا و
كردهاند/ شايع را او ظاهري مجسمهپرستي Âمث و غلو بدو نسبت و نفهميده را  كلماتش
باطن و ظاهر ميان جمع كه اسالم(ص) پيامبر مانند و نداشته جامعيت بودا آنكه نهايت
نبوده حضرت آن جامعيت به انبيا از يك هيچ مسلمين ما عقيدة به ه البت نبوده; نموده,
همة جهت اين به و داشته غلبه د تجر جنبة (ع) عيسي حضرت مانند هم بودا بر است/
نيروانا به رسيدن به را رنج از يافتن خالصي و ميدانست رنج بشر براي را وجودي آثار
عقيدة مانند او پيروان شدن مشرك كردهو ذ كر است, اسالم عرفاي فناي مقام همان  كه

شده/ پيدا مسيحيت در Gبعد كه است تثليث
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اسالمي حكومت

و رفÇتند شهر داخل در گردش به و آمد ايشان ديدن براي پويا آقاي دوشنبه روز
دولت آيÇا پÇرسيدند: مÇعظمله ايÇنكه جÇمله از گرفت/ قرار موردبحث مختلفي مساÄل
پويا آقاي نه? يا دهد قرار اسالم زكات قوانين طبق را خود ماليات دارد نظر در پا كستان
حكومت تشكيل درصدد مملكت رجال پا كستان, حكومت استقالل زمان از  گفتند:
بÇهاجÇمال را هÇريك و است بوده آن نحوة دربارة مختلفي نظريات و بودهاند اسالمي

/273 ص همان, (1

عقايد طبق بخواهيم <ا گر فرمودند:1 نپسنديدندو را يك هيچ ايشان ولي دادند, توضيح
امام نايب طرف از حكومت بايد نيز غيبت زمان در كنيم, رفتار بالنعل النعل طابق ع تشي
قÇبيل ايÇن در هشياري و مراقبت ه البت> افزودند: و شود>/ تعيين است شرع حا كم  كه
بÇايد نÇيز شيعه زعماي و ميباشد ضروري و الزم بسيار است, اس حس خيلي كه مواقع

بگيرند/> درنظر را اجتماع مصالح و باشند فعلي اس حس وضع مراقب

جمعه و يكشنبه تعطيل

/276 تا 274 صفحات همان, (2

كÇه دولتÇي رسÇمي تÇعطيل دربارة جناب آن پويا, آقاي با مذا كرات2 دنبالة در و
انجمن كه موقعي Hفاقات داد: جواب وي پرسيدند/ نشده, جمعه به تبديل و است يكشنبه
در شÇيعه بزرگان نمايندگي سمت به ايران از كه علمايي بود, تشكيل مرتضوي يادگار
وي از را مÇوضوع هÇمين و كÇردند مذا كراتي رÄيسجمهور با بودند, كرده شركت آن
است/ نشده تعيين رسمي تعطيل اسالم <در گفت: بالبداهه رÄيسجمهور كردند/ سÆال
مÇيفرمايد: آنÇجا در و است مÇوضوع هÇمين بÇراي جمعه سورة كه دادند جواب آنها
تÔم Öن Ôك Öن ا كÔم ل Õير خ كÔم ل ذ× يعبÖواال Ôرذ و اهللا كر ذ لي× ا ا Öو ع Öاس ف ¹ع Ôم Ôالج ومي Öن م ̧ لو لصَّ ل ي ودÔن ذا ا نوا آم ذين هاال يااي

بÇر داللت آيÇه ايÇن داد: جواب رÄيسجمهور ذرواالبيع/ و ميفرمايد: Hصريح كه مون ل Öع ت

نÇه مÇيرساند را نمازجÇمعه در حضور لزوم فقط بلكه نميكند, جمعه روز تعطيل لزوم
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همة جمعه روز كه دادهايم دستور جهت بههمين داريم, مراقبت ما نيز را آن و غيرآن
بÇراي كÇارمندان هÇمة و كÇنند تعطيل نيم و يازده ساعت دولتي ادارات و وزارتخانهها
نÇيز GعدÇب آنكÇه دليÇل به نميرساند جمعه غيرنماز براي تعطيل ولي بروند, نمازجمعه
بر داللت كه Gكثير اهللا روا Ôك Öواذ اهللا ضل ف Öن م وا Ôغ وابت رض ياال ف روا ش ت Öان ف Ô¸لو الص يت ض Ôق ذا ا ف ميفرمايد:

ميكند/> نمازجمعه از پس معامالت جواز
روز تعطيل لزوم آيه همين از Hفاقات> فرمودند: كرده رد را نظر اين حضرتش ولي
رÇÄيسجمهور احÇترام نظر از شايد هم آقايان و ميكنيم استدالل بعدازظهر تا را جمعه

ي ودÔن ذا ا نه ع¹ Ôم Ôومالج ي Öن م ̧ لو لص ل ي ودÔن ذا ا ميفرمايد: شريفه آية در كه زيرا كردهاند, سكوت
جÇمعه روز بÇراي نÇماز نÇداي هÇرگاه مÆمنين اي كه است اين آيه معني و ع¹ Ôم Ôو¸الج ل ص ل

از مÇاع عÇبارت ايÇن و وا گÇذاريÇد را فÇروش و خÇريد و بشتابيد خدا ياد براي بلندشد
نداي كه جمعه صبح اذان از درحقيقت كه ميشود هم صبح نماز شامل و است نمازجمعه
كه ظهر اذان از نه كرد دنيا كار ترك بايد شريفه آية اين طبق ميباشد, جمعه روز از نماز
صحيح رÄيسجمهور بيان ميفرمود ع¹ Ôم Ôالج ̧ لو× ص ل ي ودÔن ذا ا ا گر و است/ نمازجمعه موقع
جمعه روز در دنيا كار ترك لزوم در تصريح و ايشان منظور مخالف آيه عبارت ولي بود
حضرت از جابر كه شده روايت باقر(ع) حضرت از يزيد جابربن از تهذيب در و است/
Çلي ع ضيق م يوم Ôنَّه ا ف لÔوا ج ع و لÔوا م Öع ا فرمود: كرد, سÆال اهللا رÖك ذ لي× ا وا ع Öاس ف خداوند قول دربارة
و قال فيه Ôفضاع Ôت Ô¹Ãي والسَّ Ô¹ن س والح ليهم ع ضيق ما ر د ق علي× فيه سلمين Ôالم اعمال Ôثواب و فيه مين ل Öس Ôالم

ضيق م يوم نه ال ميس الخ يوم ع¹ Ôم Ôلج ل زون هَّ ج ت ي كانوا بي(ص) الن اصحاب نا بلغني Öد ق ل واهللا ابوجعفر(ع) قال

و كنيد عمل ميفرمايد: جابر جواب در حضرت كه است آن معني خالصة / سلمين Ôالم لي ع

اعمال ثواب و مسلمين براي است كوتاه و تنگ خيلي جمعه روز كه كنيد آن در تعجيل
رسيده من به كه سوگند خدا به ميشود, دوبرابر آن در بدي و نيكي و است زياد آن در
مينمودند مهيا جمعه فضيلت درك براي را خود پنجشنبه روز در پيغمبر اصحاب  كه
پنجشنبه در ازينرو است, كم آن ت مد و مسلمين براي است متبر كي روز جمعه زيرا
اصحاب اينكه بر ميكند داللت حديث اين ميكردند/ آماده جمعه فيض براي را خود
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يت ض Ôق ذا فا ميفرمايد: كه دوم آية البته ميكردند/ كار ترك پنجشنبه از Hغالب پيغمبر(ص)
داللت بÇعدازظÇهر در شÇري× و بÇيع جÇواز بÇر اهللا ضل ف Öن م وا Ôغ ت Öواب رض ياال ف روا ش ت Öان ف Ô¸لو الص

و دانستهاند مستحب نمازجمعه از بعد را دنيا كار و معامله بعضي جهت بههمين ميكند,
روز ايÇنكه بر است مسلمين اجماع بهاضافه و دانستهاند/ واجب سنت اهل بعض حتي
نيز علما و ميكردند تعطيل Hعموم اسالم صدر از و ميباشد مسلمين عملي تعطيل جمعه
از متابعت خود بهاضافه است, ت حج مسلمين اجماع ه البت دارند, فاق ات و اجماع آن بر
وجÇه هÇيچ بÇه جÇمعه تعطيل در مسلمين با مخالفت و يكشنبه تعطيل در مسلمين غير

نيست/> شايسته

دنيا ديني و معنوي وضع

شيعة استاد و هندوستان لكنهو اهل راديو فارسي قسمت رÄيس بر Ôش آقاي بعد روز
دربارة رايج, تعارفات از پس و آمده معظمله ديدن به عليگره, دانشگاه در ديني علوم
ه تÇالب است/ خÇوب <بÇحمداهللا دادنÇد: جÇواب ايشÇان پرسيدند/ ايران ديني امور وضع
به كامل د تقي جاها بيشتر در مذاهب و اديان صاحبان غالب كه شده طوري دنيا اوضاع
اين و بيقيدترند قسمت اين در مسلمين Hمخصوص ندارند, خود مذهبي اعمال و آداب
ا گر و نميكنند/ رفتار ديني وظايف به Hغالب و دارد وجود اسالمي ممالك همة در امر
از بهتر اسالمي ممالك عمومي وضع ميكردند, ديني احكام در كامل مراقبت مسلمين
وظÇيفة و هسÇتند/ مبتال بدان همه و موجود اسالمي جوامع همة در ه بلي اين و بود اين
و نموده آ گاه ديانت حقايق به را مردم كه است آن جا همه در مسلمين ديني پيشوايان
آنÇها در را ديÇانت بÇه عÇالقهمندي روح و نÇمايند وادار احكÇام در مراقÇبت به را آنها

دهند/> پرورش
مÇردم <عÇالقة فÇرمودند: ايشÇان ديديد? چگونه را پا كستان وضع پرسيدند: Gبعد
نيستو سني و شيعه بين اختالفي اينكه Hمخصوص و خوب Hنسبت ديني امور به پا كستان
بÇايد مÇعذلك ولي است, خÇوشوقتي بÇاعث مÇيكنند رفتار دوستي و برادري به هم با
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و نÇمايند آشÇنا خÇود بÇهوظايفديني بÇيشتر را مÇردم كه بكوشند سني و زعمايشيعه
و ديني و اخالقي دستورات دارد طبقاتشنوندگاني همة در كه توسطراديو Hمخصوص
مورد عموميو زبان راديو امروز چون شود, گوشزد فاق ات و حاد ات لزوم حقايقديانتو
حذف را زواÄد و حشو و كوشيد نيز برنامةآن تصحيحواصالح در بايد استو عالقةهمه
امÇور رأس در كه شما و نكرد وارد آن در نميكند ديانتتطبيق باحقايق آنچه و  كرد
تÇصديق ايشÇانهم بÇÇاشيد/> مÇÇراقب ÂامÇÇك را وظيفه ايÇن بايد هستيÇد فارسي زبÇان

 كردند/

فارسي زبان ترويج
خÇانة تأسÇيس از مÇنظور رفÇتند/ ايÇران فÇرهنگ خÇانة ديÇدن براي سهشنبه صبح
چÇهارم قÇرن اواسÇط از زبان اين است/ پا كستان در فارسي زبان اشاعة ايران فرهنگ
دربارهاي رسمي زبان يافتند, تسلط هندوستان بر فارسي سالطين سلسلههاي كه هجري
قرن در آنكه تا شد, مردم هنري و علمي زبان و يافت شيوع بهتدريج و شد هند اسالمي
و نÇمود برقرار آنجا در را خود سياسي نفوذ حيل و دساÄس به انگليس دولت نوزدهم
فارسي زبان جمله از و قديم هند فرهنگي و ديني آثار بردن بين از براي زيادي يت جد
چنانكه نيز عربستان دولت كرد/ فارسي جايگزين را انگيسي زبان اندك اندك و نمود
كه است ايران دولت وظيفة معظمله بهنظر و داد توسعه آنجا در را عربي زبان شد مذكور
ه البت بماندو عقب نگذارد دهدو خرج به زبان اين ترويج براي زيادي كوشش و يت جد
جا همه در ايران فرهنگ و زبان زيرا باشد, نيز ع تشي مذهب ترويج با توأم بايد امر اين
شيعه حقيقت از بياطالع اشخاص ترتيب اين به و ميشود ذ كر ع تشي مذهب با مقارن

ميشود/ عناد رفع و شده آ گاه نيز

ايران به بازگشت مات مقد
عاليات عتبات به كراچي از كه بودند مايل ايشان به كراچي ورود ابتداي همان از
مخابره صالحعليشاه آقاي حضرت حضور تلگرافي ورود ل او روز لذا و شوند ف مشر
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نرسيدو پاسخي توقف روز آخرين تا ولي كردند, استجازه آنجا به ف تشر براي و  كرده
روز ايشÇان بÇودند/ ايÇران عÇازم و شده منصرف كه رسيد معظمله تأييد تلگراف وقتي

كردند/ حركت ايران طرف به قطار با (133ì آبان 1ì) 1377 ربيعالثاني 1ê پنجشنبه

دعا استجابت
شد ايشان همسفر بود, راه بين ايستگاههاي از يكي رÄيس كه پيرمردي راه بين در
ايشÇان از راه انÇتهاي در و مÇينمود عÇرفاني سÆÇاالت HرتبÇم و كÇرده مÇحبت اظهار و
حضرت شود/ داده او به قلبي اطمينان و دنيوي گشايش براي دعايي كه كرد درخواست
موقع درآن كه بشود آن در قربت قصد و باشد خدا براي فقط بايد <دعا فرمودند: والد

كنم/ شما اجابت تا بخوانيد مرا / 60 آية غافر, سورة (1

اثر وقت آن در كه ي ماد امور براي نه كÔم1 ل Öب ج ت Öس ا وني Ôع ÖدÔا فرموده: كه ميشود استجابت
مÇيشود را چÇيز همه بينياز درگاه به نيازمندي ضمن در و دعا موقع در البته نميكند/
بلكه نيست خوب دادن قرار ي ماد امور را دعا خواندن اصلي علت ولي خواست, ازخدا
ميكند را ما امور كفايت او بسپاريم, او به را خود امور و بخواهيم را خدا ا گر و ندارد اثر

ه/ موم Ôه رÄسا Ôاهللا Ôفاه ك Gد واح Hم ه Ôه مَّ ه ل ع ج Öن م  كه
كÇار همه ياران كه آنست من ديد مصلحت

گÇÇيرند يÇÇاري طÇÇرة خÇÇم و بگÇÇÇذارنÇÇد
روي از ا گÇر كÇريم شÇخص چون است/ صحيح بخواهيم او از هرچه دعا حال در ولي

/304 و 303 صفحات همان, (2

2</ ¹ن س ح ̧ ر فياالخ و ¹ن س ح نيا فيالد نا آت بنا ر كه نميكند رد برويم او نزد محبت
حضرت مزار زيارت شوق به و رفتند زاهدان به و شدند ميرجاوه وارد يكشنبه روز
به دوستان و فقرا مكرر دعوت بنابر و كردند حركت سمت كرمان به ولي نعمتاهللا شاه
رجب 1ì پÇنجشنبه روز در بÇاالخره و بردند تشريف تهران و شيراز و اصفهان و يزد
و شدند نايل بزرگوارشان پدر زيارت به و شده بيدخت وارد (133ì بهمن 17) 1377

كشيد/ طول ماه پنج حدود Hمجموع سفر آن



ژنو به سفر

كه است اروپا به ايشان سفر لين او عليشاه, رضا آقاي حضرت سفر دردنا كترين
ايشان بود/ عليشاه صالح آقاي جناب بزرگوارشان پدر نا گهاني كسالت بروز آن علت
و خÇواب معظمله كسالت اثر بر و بوده اضطراب و انقالب در شب و روز سفر اين در
حÇال مÇراقÇبت و پÇرستاري به مالزمين ساير با همراه و بود گرديده سلب خورا كشان
در حضرتش و كردند ايشان كامل رضايت جلب كه ي حد به داشتند, اشتغال آنحضرت
جمله از بودند/ فرموده كامل خشنودي ابراز برادران از بعضي جواب در مرقومه چندين
مÇرقوم را عبارت اين فيروزآبادي صالحي اسماعيل شيخ حاج مرحوم نامة به پاسخ در
مراقب و نموده سفر اين در صدمات تحمل بسيار فرزندي شده مرقوم <چنانچه داشتند:
اين والد حضرت باشد/> راضي او از خداوند نمود, جلب مرا رضايت و بود من احوال

ب/ صفحة ,1347 تهران, رضاعليشاه, آقاي حضرت تأليف ژنو, به گناباد از سفرنامة (1

ميدانستند/1 شرف و افتخار نهايت خود براي را بزرگوارشان پدر جملة
داشتند, معمول كه سفر يادداشت نوشتن به راغب حتي اندوهبار سفر اين در ايشان
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يÇافتند بÇهبودي كÇمي كÇه وقÇتي صالحعليشاه آقاي حضرت حسباالمر ولي نبودند,
به گناباد عنواناز تحت كتابي بهصورت Gبعد يادداشتها اين فرمودند/ نوشتن به شروع

است/ ذيل قرار به اندوهبار سفر اين شرح شد/ چاپ ژنو

مبتال عليشاه صالح آقاي حضرت (1332 اسفند 21) 1373 سال رجب ششم روز در
تربتحيدريه, در موقتي معالجات از پس شدندو پروستات دردآور سختو كسالت به
معظمله زيارت براي دور شهرهاي از دوستان از جمعي و بود نزديك نوروز عيد چون
عÇمل بÇراي بÇايد ايشان كه بودند داده تشخيص اطبا همة اينكه با ميآمدند, به گناباد
انÇبساط بÇانهايت رنجوري حال با ايشان و بازگشتند گناباد به بروند, تهران به جراحي
عÇمل در تÇعجيل بÇراي ايشÇان اصÇرار و اطÇبا تشÇخيص بÇه ولي مÇينمودند/ پذيرايي
عمل كه بودند آن بر فاق باالت اطبا تهران در شدند/ تهران عازم بزرگوارم پدر بهمالزمت
الزم جراحي عمل شدند مطلع آنكه از پس هم ايشان دوستان و اطبا است/ الزم جراحي
بهخارجه نيست, موجود كافي وساÄل تهران در چون اينكه به ميورزيدند اصرار است,
در تÇرديد و شك بÇروز باعث و بود اينجا در كه ي مهم اشكال ولي فرمايند/ مسافرت
ايشان شدن بستري به ه باتوج كه بود غربي كشورهاي ذبيحة استعمال مسألة شد, ايشان
در اشكÇالي كÇه شد معلوم كافي تحقيق از پس اما ميكرد/ مشكل ايجاد بيمارستان, در
شÇدند/ ژنÇو عÇازم دوستان و صين متخص مشاورت با لذا شد, نخواهد ايجاد بيمارستان
و آزاده محباهللا دكتر آقاي بزرگترم عموي بزرگوارم, پدر سفر اين در ايشان مالزمين

بودند/ فقرا از ديگر تن دو
و اخÇالقي انÇضباط و نÇظم بÇود كرده را والد حضرت نظر جلب آنچه سوÄيس در
محاسن قبيل <اين ميفرمودند: كه بود, طبقاتي تبعيض عدم و عمومي رفاه و اجتماعي
ما براي احسن بهنحو و دارد وجود اسالم بزرگان دستورات در Hغالب اخالقي و اجتماعي
عمل بدانها و نيستيم اسالم احكام به د مقي مسلمين ما فانه متأس ولي فرمودهاند, دستور
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/19 ص همان, (1

مرد زنو معاشرت لحاظ از ولي ميباشيم/>1 انحطاط مذلتو گرفتار اينرو از نميكنيم,
مÇقيم ايÇرانÇي بيقيد جوانهاي بعضي و مينمودند تقبيح را آنها روية ت, عف آداب و
را اجتماعي مفاسد قبيل اين گيرند, فرا را آنها اخالقي محاسن آنكه جاي به كه را آنجا
مÇيفرمودند: آنÇها بÇه خÇطاب و مÇيكردند سرزنش ميگرفتند, ياد شهوتراني براي
ندارند, ه توج يكديگر به چندان كردهاند, عادت ت عف خالف امر اين به غربيان <چون
مÇيباشد, مÇا ديÇني دسÇتورات خÇالف مÇفاسد نÇوع ايÇن كÇه مسÇلمانها مÇا براي ولي
بستري كليسا به وابسته بيمارستاني در عليشاه صالح آقاي حضرت ژنو در نارواست/>
در عÇليشاه صÇالح آقÇاي حضرت كه تي مد در گرفتند/ قرار جراحي عمل مورد و شده
دو در بÇيمارستان خÇود در هÇمراهÇان ساير و بزرگوارم پدر بودند, بستري بيمارستان
به ملتجي اضطراب, و پريشاني حالت در و داشته سكونت ايشان اطاق به متصل اطاق
تأ كيد و دستور به معظمله, نسبي بهبودي و جراحي عمل از پس ولي بودند/ الهي درگاه

شدند/ عازم شهر ديدن و كنندگان عيادت بازديد براي بزرگوارم پدر ايشان

2) Homéopathie

حيات2 كيمياي طب

امجدو جد دستور طبق رفتند بيرون شهر در گردش براي ايشان كه مرتبهاي چند در
داروهاي فروش مرا كز و حيات كيمياي طب دربارة كه بودند درصدد شخصي اشتياق
بÇا مذا كÇره و مالقات به موفق باالخره فراوان جستجوي از پس و كنند/ تحقيق ايشان

شدند/ ايشان از ادويه خريد و طب اين در متخصص اطباي

طبيعت مشاهدة

ميبردند ت لذ و بودند آنجا طبيعي مناظر شيفتة سوÄيس, در اقامت ت مد در ايشان
كه: بودند سعدي شيخ ياد كالم به و
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كÇردگار معرفت است دفتري ورقش هر هÇوشيار نÇظر در سÇÇبز درخÇÇتان بÇÇرگ
سلوك راه در كه كساني براي طبيعت زيباÄيهاي و مناظر اين <مشاهدة ميفرمودند: و

است/> ه توج و تذكر باعث بهترين باشند,

ديني مباني به تقيد لزوم

Áاصو همراهان ساير و مكرم والد و امجد جد حضرات سوÄيس در توقف ت مد در
انÇجام اسÇالم قÇانون طبق آنها ذبح و نبود اسالمي مملكت زيرا نميخوردند,  گوشت
گÇوشتي غÇذاي كÇه بودند داده تذكر ورود ل او همان هم بيمارستان در حتي و نميشد
ا كÇتفا تÇخممرغ و پÇخته سبزيجات و بيگوشت سادة سوپهاي خوردن به و نياورند
جÇمله از مÇختلفه مÇمالك از كه سوÄيس مقيم مسلمانان از باب اين در ولي ميكردند/
اسÇالمي رات قرÇم بÇه عالقه جمعيتشان كثرت باوجود كه ميكردند انتقاد بودند ايراني
اسالم دستور مطابق آن ذبح كه گوشتفروشي يك براي اقدام تقاضاي و نداشته خود
شÇود, انÇجام دولتÇي سÇالخخانة هÇمان در و دولت خÇود نÇظر تÇحت آنكه ولو باشد,
ميفرمودند: داشتند/و جدا گانه گوشتفروشي يهوديان چنانكهدرپاريس نمينمودند/
كه درصورتي ندارند, بستگي و عالقه اسالم ديانت احكام به فانه متأس درينجا <مسلمين
هم ميشدو زيادتر دولت نزد آنها محبوبيت اهميتو هم ميكردند تقاضايي چنين ا گر
ديÇني مÇعتقدات بÇه كÇه كسÇاني كÇه ميدانÇند هم آنها زيرا ميگرديد, واقع موردقبول
رفÇتار اخÇالق بÇرخÇالف كÇمتر و ميباشند مورداطمينان بيشتر هستند پابند خودشان
و ديÇني رات قرÇم بÇه بياعÇتنا و بيقيد را خودمان جا همه در مسلمين ما ولي ميكنند,
رفته بين از ما به نسبت مسيحي دول احترام حس جهت بههمين و نموده معرفي اخالقي

/ 50 ص همان, (1

مينگرند/>1 حقارت نظر با ما به و
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بيماري تشديد

بÇه مÇبتال قÇبلي بÇيماري دنبال به روز دوازده از پس عليشاه صالح آقاي حضرت
ايشان مزاجي وضع كلي بهطور كه بهنحوي شدند, اورده) م تور) فلبيت دردنا ك بيماري
حÇضرت بودند اش بش خيلي Gظاهر آنكه با ايشان وضع مشاهدة و نهاد وخامت به رو
Hغالب و نداشتند آرام روز و شب كه بهطوري ساخت, اندوهگين بسيار را ديگران و والد

ميكردند/ دعا نخوابيده شبها

چشتيه طريقة

ديدن به عزيزم پدر نهاد, بهبودي به رو بزرگوارم جد جسماني حال اينكه از پس
داد توضيح نامبرده و رفتند چشتيه طريقة رهبر عليخان د محم سوÄيس ة صوفي پيشواي
و اسالم نام كسي وجه هيچ به آمد, كشور آن به خان عنايت مرشدش وقتي چگونه  كه
و داشÇتند حÇضرت آن با ي خاص عداوت همه چون ببرد, نميتوانست را پيامبر(ص)
در اسÇالم اعÇتالي بÇاعث توانست زيادي زحمات ل تحم با عنايتخان مرشد چگونه

گردد/ آنجا
آقاي درخواست به بنا چشتيه عبادي مراسم در حضور براي نيز يكشنبه روز صبح

1) Van Notton.

كه دعليخان محم مأذون نوتن1 وان آقاي استقبال مورد و بردند تشريف دعليخان محم
پيروان طرف از گلي دسته حتي و گرفتند قرار داشت, اشتغال نيز هند كنسول سمت به
دÇج حÇضرت سÇالمتي آرزوي ضمن آن در كه شد, فرستاده بيمارستان به طريقه آن
هÇمة كه حقيقت اقيانوس از است عبارت حقيقي درست <مذهب بودند: نوشته امجد
حÇضرت طÇرف از نÇيز بزرگوارم پدر ميباشند/> آن از امواجي مذهبي مختلفة عقايد
همهجا حقيقت ه البت> فرمودند: مرقوم تشكر ضمن و فرستاده گلي دسته Âمتقاب ايشان
ضعيف) (شديدو مختلفه امواج كه است اقيانوس مانند و آنند جوياي همه استو يكي
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آنهايي ولي مينمايد بازگشت اقيانوس به امواج اين همة ا گرچه ميدهد, نشان خود از
اقيانوس به خود با شود متصل آنها به آنچه و نموده بازگشت زودتر هستند شديدتر  كه

/ 68 و 67 صفحات همان, (1

ميسازد/>1 دريا محو و برده

رهبانيت

سÆال طريقت در وي مقام دربارة و رفتند نوتن وان آقاي مالقات به چندي از پس
روشÇن را دل آتش آنÇها يÇاد بÇه سÇال ك كÇه الهي اسما¾ درخصوص آنگاه فرمودند/
ديانت <در فرمودند: آخرت و دنيا ميان جمع دربارة حضرتش و شد مذا كره ميدارند,
و شده آخرت و دنيا بين جمع بلكه نشده داده دستور دنيا ترك و رهبانيت اسالم سة مقد
هم مذهبي وظايف به عينحال در و داشته كار و كسب و دنيوي فعاليت كه كردهاند امر

/ 69 ص همان, (2

باشيم/>2 مشغول هم دنيا كار به و داشته خدا با را دل يعني باشيم, خدا ياد به و بپردازيم

مالمتيه و چشتيه سلسلههاي

كÇه ميفرمودند ه چشتي سلسلة دربارة نوتن وان آقاي با مالقات مناسبت به ايشان
بÇاقر حÇضرت خÇدمت به وي ميباشد/ منسوب بلخي ادهم ابراهيم شيخ به سلسله اين
بÇيشتر روش است/ گÇرديده نÇاÄل ه اطنيÇب فيوضات به حضرت آن حضور از و رسيده
بÇعض بÇلكه و بÇوده بÇيبا ك خÇلق از درظÇاهر <يعني بوده مالمتي سلسله اين مشايخ
آداب به و پا ك معني در ولي شوند, واقع خلق مالمت مورد كه مينمودند رفتارهايي
قبول اينكه نظر از ولي نميكردند/ سستي هيچوجه به شرع احكام در و ب متأد شريعت
ظاهر به جهت اين از ميديدند نفس حظ و عجب و غرور باعث خود را مردم تعظيم و
نÇام بÇه ازينرو باشند, نداشته خوب نظر آنها به خيلي مردم كه ميكردند رفتار طوري
ه المتيÇم نام به را ه صوفي فرق از يكي كتب بعض در چند هر و شدهاند/ موسوم ه مالمتي
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Gبعد ارو قص حمدون شيخ آنان پيشواي نخستين كه كردهاند ذ كر بعضي حتي نوشتهاندو
ستودهانÇد, را آن نيز عبداهللا بن سهل و بغدادي جنيد حتي و بوده اد حد ابوحفص شيخ
سال ك بعض كهدر است مخصوصي بلكهحالت نيستند مخصوصي فرقة درحقيقت ولي
بÇاشند, داشته وجود اشخاص چنين سالسل از يك هر در است ممكن و ميشود پيدا
بÇاشند/ Çه روي ايÇن Çخاذ ات به مجبور آن پيروان كه باشد مخصوصي رشتة آنكه نه ولي
يا بردهاند گمان بعضي چنانكه داشتند, ه صوفي از بعضي كه حقيقي مالمتي رسم بهاضافه
به تظاهر و شوند منهيات مرتكب جمعيت ميان در كه نيست اين گفتهاند, غرض روي
است,بلكه شرع و عقل برخالف آن چه كنند مالمت را آنها مردم تا نمايند فجور و فسق
بدانعمل Hشرع بايد آنچه از زياده و نداشته تقوي و زهد به تظاهر كه است آن منظور
ديگÇرانپÇنهان از را تحبÇمس د هجÇت و تÇقوي و زهÇد امثال و نمينمودند اظهار  كرد
و آراسته كهظاهر بعضي برخالف و نشود, پيدا آن در تظاهري و ريا جنبة كه ميداشتند
گاه پردازند/ ظاهر به Gبعد نمايندو پا ك را باطن ل او كه بودند د مقي دارند باطنناپسنديده
مÇردم كÇه مÇيكردند امري به تظاهر اقبالعوام از برايفرار آنها از كهبعضي ميشد هم
اطالع آن كÔنه از ا گر كه درصورتي روگردانميشدند, او از دانسته برخالف را آن Gظاهر
هÇمين هÇم ه تيÇچش بÇزرگان از بسياري ميديدند/// آن از غير را امر حقيقت مييافتند
او دربÇارة انÇصاري عبداهللا خواجه كه مودود بن احمد شيخ جمله از داشتند, را حاالت

/76 و 75 ص همان, (1

نديدهام/">1 چشتي احمد از تمامتر و قويتر مالمت طريق در را كس هيچ "من كه  گفته
پÇدر از پÇرستاري بÇه و مÇيشدند خÇارج بÇيمارستان از كÇمتر ايشÇان ايام اين در
بيمارستان در كاركنان يكشنبة صبح دعاي مراسم در فقط و بودند مشغول بزرگوارشان
عÇليشاه صÇالح آقÇاي حضرت عيادت به نوتن وان آقاي بعد روز چند كردند/ شركت
مذا كراتي بود/ ساخته خود مجذوب را وي معظمله ملكوتي چهرة و آمد بهبيمارستان
جسÇماني حال چون كه آمد عمل به نيز الياهللا سالك بر فقير لفظ اطالق و فقر دربارة
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نكشيد/ درازا به نبود, مساعد ايشان

اخالقي تسليحات جمعيت

حركت اخالقي تسليحات جمعيت ديدن براي 1333 خرداد دوم يكشنبه روز صبح
آنان مرام و جمعيت تشكيل از منظور دربارة انجمن مسÆولين از آنجا در ايشان  كردند/
بÇرآمÇده, جÇامعه اخÇالق اصÇالح درصÇدد كه را جمعيت فكر حضرتش كردند/ سÆال
نÇموده آن جÇامعيت و مزايÇا و اسالمي اخالق ه متوج را آنها عينحال در ولي ستودند

/99 تا 97 صفحات همان, (1

قÇرن چندين در اسالم بزرگوار پيشواي كه ميكنيم افتخار مسلمين ما <ولي فرمودند:1
شده گنجانده آنها تمام اسالم ديانت اخالقي اساس در و داده دستور را آنها همة پيش
كتب در و كنيم ه توج دقت نظر با باب درين احاديث و اخبار و مجيد قرآن به ا گر است/
هيچ از كه ميبريم پي نماييم, غور تعمق با امر درين اخالق بزرگ دانشمندان و عرفا

تابÇ الك ل Öه ا يا Öل Ôق ميفرمايد: مجيد قرآن چنانكه است, نشده فروگذار باب درين نكتهاي
اهللا ون Ôد Öن م Hب×اب Öر ا HضÖعب ن×ا Ôض Öع ب ذ خ تَّ ي ال× و HÃÖي ش به نشرك ال× و اهللا الا دÔب Öع ن الا بينكÔم و بيننا ¾وا س ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت

/ 64 آية عمران, آل سورة (2

سوي به بشتابيد كه كتاب اهل به بگو د(ص) محم اي 2 ون Ôم ل Öس Ôم بأنا وا Ôد ه ÖشI ا Ôولو Ôق ف ا Öلَّو وت Öن ا ف

كه است اين آن كنيمو عمل بدان نيستو اختالفي آن در شما و ما بين كه مطلبي  كلمهو
و نÇدهيم قÇرار شÇريك او با را چيز هيچ و را بيهمتا يكتاي خداي جز نكنيم پرستش
درين ندهيم/ قرار خداوند مقابل در خود رب و اختيار صاحب را ديگري ما از هيچكدام
قسمت در و شده داده دستور مقصد يك به ه توج و روحي جنبة ل او قسمت در دعوت
مÇنظور يكÇديگر بÇه نسÇبت افÇراد تساوي و طبقاتي اختالف رفع و ي ماد جهة و دوم
هÇمة پيدايش زيرا است/ چيز دو همين ي ماد و معنوي اصالح اساس و است  گرديده
اسÇاس و است حق حضرت و غيب مقام به ه توج به بسته باطن صفاي و نيك اخالق
است, كلي و جزÄي اختالفات رفع و يكديگر با افراد حاد ات به مربوط زندگاني آسايش
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از ناشي پيوسته هست و بوده ملل و دول بين بشريت عالم در كه جنگهايي تمام زيرا
برتري و ق تفو بر داÄر نژادها از يكي يا افراد از عده يك غرورآور و كبرآميز خياالت
خÇود اقÇتدار و سÇلطه تÇحت را ديگÇران است خواسته كه بوده ديگران به نسبت خود
يك در هÇمه خÇدا بندگان ميفرمايد اسالم ولي دهد/ قرار خود بندة را آنها و درآورد
ديگران بر آنها براي ربوبيتي و ندارند ق تفو ديگري به نسبت كدام هيچ و هستند مرتبه
و فÇضل بلكه دهند, قرار خود اختيار صاحب و ارباب را خود همنوعان نبايد و نيست
تقوي و اخالقي فضيلت داشتن و معنوي حاالت و روحي مراتب به بسته افراد برتري
ق تفو باعث اينها امثال قدرتو خانوادهو و مسكن و لباس حيث از برتري وگرنه است
فتنهانگيزي خودخواهيو شود پيدا ملل و افراد ميان در تساوي روح اين ا گر نميشود/

ميرود/> بين از جنگ و بربسته رخت
گفتيم كه همانطور و موافق مجمع اين اصول با كلي بهطور اسالم سة مقد <ديانت
قرون در نيز اسالم عرفاي و است/ فرموده دستور و كرده, بيان ا كمل و اتم بهنحو را آن
و كÇردار و رفÇتار در او جÇانشينان و اسالم بزرگوار پيامبر فرمايشات از پيروي به بعد
فانه متأس دادهاند/ شرح خود كتب در نمودهاندو تشريح عمليو را منظور آن خود  گفتار
گÇنجينههاي و حكÇمت جواهر از و بياطالع خود ديانت دستورات از مسلمين بيشتر
براي شد ذ كر كه آيه اين و بيخبرند, به كلي است موجود اسالم خزاÄن در كه معرفت
در كÇه است هÇمان ايÇن و است پÇايه چÇه بر اسالم دستورات اساس بدانيم كه بود اين
و گذاشت كنار بايد خداپرستي مقابل در را اختالفات كه ميباشد جمعيت اين مرامنامة

گرفت/ بايد دهد وفق حقيقت يك آن با آنچه
اهÇل اخبار و مجيد قرآن اجتماعي و انفرادي و ي ماد و معنوي و اخالقي دستورات
مÇوضوعي كوچكترين از كه است زياد بهقدري اسالم عرفاي و الم) عليهمالس) بيت
بÇلكه اخÇالقي تسليحات جمعيت سين سÆم گوش به را آنها ا گر و است نشده فروگذار

كنند/> انكار نميتوانند و پذيرفته را آنها Hعموم برسانيم جهانيان
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(ع) مولي× حضرت سوگواري

رمضان 19 با مصادف بيمارستان در عليشاه صالح آقاي حضرت بودن بستري ايام
گريه حال Hغالب پريشانو منقلبو خيلي ايشان رمضان 19 شب لذا گرديد/ احيا¾ ليالي و
بÇزرگوارم پÇدر بÇه نÇوزدهم روز عÇصر ميكشيدند/ نفس ناراحتي به صبح تا و داشتند
و شوند حاضر بيمارستان در كه شود داده تذكر ژنو, در آشنا ايرانيان به كه دادند دستور
و ايÇرانÇي مسÇلمين شÇد مÇعلوم فانه تأسÇم ولي بشÇود/ مولي(ع) حضرت نام به لي توس
هي وجÇت هÇم خÇانه سÇفارت بÇلكه و ندارند اسالم تاريخي وقايع از اطالعي غيرايراني
جÇمالتي والد حضرت و شد منعقد بيمارستان محل در خصوصي مجلسي لذا نميكند,
هÇم رمÇضان 21 روز صÇبح فÇرمودند/ (ع) مولي× حضرت شهادت كيفيت و درحاالت
و شÇد تشكÇيل بÇيمارستان كÇارمندان و پÇرستاران حÇضور بÇا ديگر سوگواري مجلس
تÇرجÇمه مÇصداقÇي حسÇينعلي آقاي Hغالب را مطالب و بودند گريان و منقلب حاضرين

/103 ص همان, (1

<يك فرمودند:1 اضافه مولي حضرت شهادت كيفيت دربارة بزرگوارم پدر ميكردند/
است طبيعي كه است آن ميرساند دنيا ترك به را حضرت آن عالقة كه ديگر مهم نكتة
بالطبع برسد او به Hبغتت صدمهاي و ضربه يا شود عارض او بر نا گهاني درد انسان ا گر
علي(ع) ولي است/ بياختيار او نالة و ساخته متأثر را او درد چون ميكند, ناله و فرياد
مغز پردة به و شكسته را استخوان و آمد فرود فرقش بر ملجم ابن شمشير آنكه بهمحض
ناراحتي يك از يكمرتبه كه كسي مانند برعكس او طبيعت كرد, سرايت زهر و رسيد
بÇياخÇتيار كÇه شود برطرف او از زيادي اضطراب و شديد درد و شده خالص سختي
نÇفسي كÇرد را خÇود كار شمشير آنكه بهمحض نيز حضرت آن شدم, راحت ميگويد:
بقدري عينحال در ولي شدم"/ راحت سوگند, كعبه خداي "به فرمود: و كشيده براحتي
پÇهلوي كÇه كسÇي بÇه فÇوري و شÇود قÇطع ديگران نماز نگذاشت كه بود ظاهر مراقب
حسن(ع) حضرت بزرگش فرزند تواريخ و اخبار بيشتر طبق كه بود, ايستاده حضرت
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عيادت براي كه هم روز دو آن در و كند/ تمام ديگران براي را نماز كه فرمود امر بود,
آنÇچه مÇن از بÇپرسيد فÇرمود: بÇارها و كرد بروز بيشتر علويه حقيقت بود داده بارعام

باشيد/> نداشته من به دسترسي آنكه از پيش ميخواهيد,

(ع) عيسي حضرت معراج

ممالك تمام كه بود (ع) مسيح حضرت معراج روز مه) 27) خرداد ì پنجشنبه روز

روز يÇعني بÇوده, حÇضرت قÇيام روز چÇهلمين مسÇيحيان عÇقيدة بÇه مسÇيح(ع) حضرت معراج روز (1
(عيدپا ك) حواريين بر ظهور و حضرت قيام روز آن, يكشنبة روز و س مقد جمعة حضرت آن مصلوبيت
مأمÇور را پÇطرس و ميكرد راهنماÄي و ميداد تعليمات و بود آنها ميان در روز چهل حضرت آن كه بود,
روز ده از پس و رفت باال آسمان به چهلم روز در و كن/ چوپاني خوب مرا گلههاي فرمود و نمود دعوت
را چهلم روز رو ازين شد, نازل حواريين و پطرس به جبرÄيل گذشت قياممسيح(ع) از كه روز پنجاه يعني
عÇيد كه يهود اعياد از يكي با Hاتفاق و است جبرÄيل نزول روز كه را پنجاهم روز و مسيح(ع) معراج نام به

/(106 ص ژنو, به گناباد ميگويند/(از پنجاهم را آن و ميكند تطبيق هم است موسي(ع) بر نزولالواح

فÇرمودند: مÇورد ايÇن در ايشÇان بÇودند/1 گÇرفته جشÇن را آن و داشته تعطيل مسيحي
خÇود مÇيان در و است اخÇتالف مسÇيحيان و مسÇلمين بين مسيح(ع) معراج <درمورد
كه معتقدند مجيد شريفةقرآن آية مطابق مسلمين دارد: وجود مختلفه عقايد هم مسيحيان
خÇود سÇوي به را او خداوند بلكه نزدند, دار به را او و نرسيده عيسي(ع) به بشر دست
فاصله و بوده يكي بردند) گمان آنطور آنها ( كه مصلوبيت و معراج روز بنابراين برد/
و مÇيداد دسÇتورات و شده ظاهر حواريين بر او روحانيت حقيقت ولي نبوده, دربين
پيش ديگر من كه فرمود حواريين به چندي از پس و ميفرمود/ الزمه راهنماييهاي
مگÇر نباشد, زمين در خانهاي هيچ كه موقعي مگر برنميگردم, و ميروم آسماني پدر
حضرت ظهور مقدمة نيز ما عقيدة به كه باشد, داشته وجود خانه آن در من انجيل آنكه
عروج آسمان به حضرت آن سپس است/ عيسي(ع) حضرت ظهور و نزول قاÄم(عج)
پطرس لباس در عيسويت وجهة موقع آن در يعني گرديد, او جانشين پطرس و  كرد
و نمايد را پطرس پيروي بايستي برسد عيسي(ع) به ميخواست هركه و شد جلوه گر
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/107 و 106 صفحات ژنو, به گناباد از (1

نمييابد/>1 انقطاع رشته اين و داشت را سمت اين او جانشين پطرس از پس
زيرا است, مشابهت امير(ع) حضرت شهادت ة قضي و واقعه اين بين معظمله بهنظر
آن روحÇانيت ميبردند, دفن براي را او جنازة و رفت دنيا از حضرت كه شب <همان
ميآيد, بدانها رو كه ديدند اسبي بر سوار را او و شده جلوه گر خود فرزندان بر حضرت
را علي و بود جلوه گر حسن(ع) حضرت در حضرت آن روحانيت شب آن از بعد ولي
و است زنÇده هÇميشه بÇزرگوار آن روحÇانيت كÇه هرچند ميديدند, حسن درصورت
بÇاشند كÇامل ه توج و بيآاليش روح و صافي قلب داراي كه كساني براي است ممكن

/108 ص همان, (2

ميكند/>2 جلوه زنده راهنماي و امام بهصورت Hغالب ولي شود, جلوه گر

روزه

روزه نتوانسÇتند بيماري واسطة به عليشاه صالح آقاي حضرت رمضان مبارك ماه
بهدليل نيز والد حضرت نگرفتند/ روزه ايشان كه بود رمضاني ماه نخستين اين و بگيرند
گرفتن روزه به كه زيادي عالقة با بيمارستان امكانات فقدان اقامتو ت مد قطعيت عدم
را رمÇضان مÇاه كÇه بÇود بار اولين نيز ايشان و نشد حاصل برايشان توفيق اين داشتند,
شد/ حاصل روزه قرض اداي توفيق سال همان زمستان در ولي بگيرند, روزه نتوانستند
و شÇد بÇرگزار ايشÇان اطÇاق در عÇيدفطر عنوان به مختصري مراسم نيز عيد روز صبح
تبريك همراهان ايشانو به را عيدفطر گل, چندين فرستادن با نيز بيمارستان  كارمندان

 گفتند/

بهاÄيت فرقة

پÇدر به خرداد 28 جمعه روز نهاد, بهبودي به رو بزرگوارم جد حال اينكه از پس
برن به بودند, آمده ايشان عيادت به كه ايراني نفر چند بازديد براي كه فرمودند عزيزم
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از پس شدو مصاحب ايشان با سوÄيسي اطبا¾ از يكي قطار در راه بين در ببرند/ تشريف
كÇه دادهانÇد شÇهرت آنÇها اينكه صحت و ÑبهاÄيت فرقه دربارة , طب دربارة مذا كراتي
پÇاسخ در حÇضرتش كÇرد/ سÆÇال دارنÇد, زيÇادي پÇيروان غربي كشورهاي و درايران
شÇهرت را ا كÇاذيب قÇبيل ايÇن جÇا همه در كه است اين آنها روية و <رسم فرمودند:
در كه ميدهند شهرت ايران در Âمث ميكنند, تبليغاتي استفادة خود خيال به و ميدهند
بسÇياري پÇيروان هÇم اروپÇا در و ميباشند نفوذ داراي و دارند زيادي پيروان امريكا
حÇقيقت از خالي و ميكنند تكذيب را عاها اد اين مطلع اشخاص كه درصورتي دارند/
خود به را آنها و برميدارند عكس محترم اشخاص با كه دارند معمول حتي و ميدانند

ميدهند/ را شهرتها اين نشود معلوم آنها كذب كه جاهاÄي در و ميدهند نسبت
در كه <همانطور فرمودند: ايشان پرسيد? آنها عقيدة مذهبو اساس از وي سپس
ظهور منتظر مسيحيان و شده داده خبر مان آخرالز در عيسي(ع) ظهور به مسيح ديانت
احياي باعث كه بزرگي ظهور به خبر نيز اسالم مقدسة ديانت در ميباشند, حضرت آن
ظهوري چنين منتظر مسلمين شدهو داده باشد فساد ظلمو محو عدالتو نشر و حق دين
شخص اين ميگويند فقط سنت اهل است/ مختلف باب درين آنها عقيدة ولي هستند,
تا كÇنون نيست معلوم و باشد عبداهللا(ص) بن د محم اسالم بزرگوار پيغمبر تبار از بايد
امام بالفصل فرزند مصلح اين كه معتقدند شيعه ولي شد, خواهد متولد Gبعد يا شده متولد
مÇهدي و اسالم بزرگوار پيشواي و پيغمبر جانشين دوازدهمين و عسكري(ع) حسن
موقع هر نميشناسدو را او كسي پنهانو بينندگان انظار از و زنده ا كنون كه است موعود
مينمايد, منتشر بشر ميان در را عدالت و حقيقت و حق نموده ظهور بخواهد خداوند
موجود مسلمين ميان در كه عقيده اين برطبق باشد/ شده جور و ظلم از پر آنكه از پس
است كساني از نيز شيرازي د عليمحم ميرزا شدهاند/// مهدويت عي مد زيادي ة عد است
باب من گفت يعني شد, قاÄم بابيت عي مد قمري 12ì0 سال در ابتدا نمود/ را عا اد اين  كه
قتل از پس و ميباشم, او و خلق بين واسطة و هستم موعود مهدي و قاÄم سوي به (در)
و مÇهدي را خÇود و نÇمود را عا اد اين بود قاÄميت عي مد كه بارفروش علي محمد حاج
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شÇد,/// جديد دين آوردن و ت نبو و تشريع عي مد نهاده فراتر را پا سپس و ناميد نقطه
جور و ظلم شود ظاهر هرموقع قاÄم و موعود مهدي كه هستند عي مد چون مسلمين ولي
باعث آيا كه كنند دقت عا اد درين بايد كرد, خواهد برقرار را داد و عدل و نموده محو را
هÇيچجا در كه است معلوم ه البت نه? يا بردهاند بين از را فساد و ديده دادگر و عدل نشر
عÇقيدة مÇخالف عÇا اد ايÇن پس نÇنموده, تأثÇيري ظهور اين و ندارد وجود داد و عدل
مÇوعود مÇهدي مÇعتقدند كه شيعه Hمخصوص نميروند, آن دنبال به ازينرو آنهاست,
بÇايد بÇاشد داشÇته را عÇا اد ايÇن كه كسي و است عسكري(ع) حضرت بالفصل فرزند
و مشهور و معلوم او تولد تاريخ و باب ابوين كه درصورتي برآيند, او از تحقيق درصدد
كه كسي پس هستند, عسكري(ع) حضرت بودن عقيم عي مد هم باب پيروان خود بلكه
بÇدهد/ عÇا اد ايÇن بÇه اثÇر تÇرتيب نبايد هيچوجه به دارد اعتقاد و ايمان ع تشي مباني به
نزد است مسلمين همة معتقدات مخالف بلكه ع تشي مباني با مخالف كه عا اد اين ازينرو
كÇه تÇحقيق از دور و عوام ه عد يك مگر ندارد, زيادي پيروان و منفور و مطرود آنها
قوانين قيود از آزادي و شهواني يا ي ماد اغراض براي يا خورده را آنها كلمات فريب

/135 تا 133 صفحات همان, (1

نمودهاند/>1 بدانها رو شرعي

اسالم گمنام سربازان

عÇليشاه صÇالح آقÇاي حÇضرت دسÇتور بÇه بزرگوارم پدر برن, از بازگشت از پس
باستاني اما كن از پاريس در ايشان بردند/ تشريف پاريس به همراهان از تن دو بهاتفاق
گمنام سرباز اين اينكه علت يك <شايد فرمودند: Hوضمن ديدن گمنام سرباز قبر ازجمله
كه كسي معروف سربازان ميان در كه است آن كردهاند انتخاب مليت مظهريت براي را
انÇتخاب را گÇمنامي سرباز ازينرو نيافتهاند, باشد انسانيت صفات محاسن تمام داراي
اسÇالم نÇيز جا درين كنند/ معرفي پسنديده صفات همة جامع را او بتوانند كه  كردهاند
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افÇتخار خود نامدار سربازان وجود به و ببالد خود بر ميتواند و دارد زيادي افتخارات
پسر ابيطالب بن جعفر يا اسالم پيغمبر بزرگوار عم عبدالمطلب بن حمز¸ همچون  كند;
كÇه فدا كارش ياران و (ع) حسين بزرگوارش فرزند و ابيطالب بن علي يا پيغمبر عم
كÇه بÇودند نÇامدار سÇربازان <اين فرمودند: آنگاه است/ نديده را آنها نظير بشر تاريخ
پا ك آرامگاه و دارند, سربلند را مسلمين هميشه و شده اسالميت و اسالم افتخار باعث
كه ايمان و محبت و عشق شعلة و بوده حقيقت و حق عاشقان مطاف هميشه براي آنان
است, روشÇن نÇيز آنÇان دوستداران قلب در و نشده خاموش بود افروخته آنها دل در
را او آرامگاه و نموده انتخاب خود مليت مظهريت براي را گمنامي سرباز ملل از بعضي
وجود مسلمين ميان و اسالم در سربازاني چنين اين كه ميباليم ما ولي ميكنند, تعظيم
پا ك روانهاي شادباد است/ پاينده هميشه براي آنها نام دارندو جاويد زندگي كه دارند
براثر اسالم نام كه حقيقت انسانيتو نامدار سربازان اي اسالمو بزرگ فدا كاران اي شما

/158 تا 155 صفحات همان, (1

است/>1 گرديده جاويد و زنده شما جانبازي و فدا كاري

گنون رنه و مصطفي شيخ

مÇعاصر كه است اسكندريه /ق)سا كن ه 656 Ç شاذلي(593 ابوالحسن شيخ به منسوب شاذليه سلسلة (2
و نفوذ شمالي افريقاي كشورهاي و مصر در شاذليه سلسلة بود/ معروفيه سلسلة قطب بربري صالح شيخ
مÇيفرمودند سÇلسله اجÇازة رشÇتة انÇتساب دربارة عليشاه رضا آقاي حضرت است/ يافته بسيار شهرت
يكي و166)/ 165 صفحات ژنو, به گناباد است(از موجود آن بين در خدشههايي و نيست معلوم قطع بهطور
كÇتابي GيرÇاخ كÇه است مÇيالدي) 1932 سÇال بÇه (مÇتوفي احمدالعلوي شيخ سلسله, اين اخير مشايخ از
پÇورجÇوادي, نÇصراهللا دكÇتر ترجمة لينگز, مارتين الجزاير, از شده(عارفي ترجمه فارسي زبان به دربارهاش

/(1360 تهران,

به پاريس در ه2 شاذلي فرقه رÄيس مصطفي شيخ آقاي با قبلي وعده طبق پاريس در
با بودند, پاريس در كه مصداقي حسينعلي آقاي مرحوم طريق از وي رفتند/ آنان خانقاه
بÇه وافري اشتياق و كرده پيدا آشنايي عليشاه صالح آقاي حضرت و نعم¹اللهيه سلسلة
حضرتش, كسالت ايام در لذا كند سفر ايران به بود م مصم حتي و داشت/ ايشان زيارت
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ببرند تشريف پاريس به بود منتظر و كرده احوالپرسي نامه و تلفن وسيلة به بار چندين
ايشان از نمايندگي به بزرگوارم پدر ولي نشد, انجام سفر اين دليلكسالت به فانه متأس  كه

كردند/ مسافرت آنجا به
شÇيخ خÇدمت شÇيخ خÇود اظÇهار طÇبق و بزرگوارم پدر سÆال به بنا مصطفي شيخ
و فرانسوي شهير شرقشناس و متفكر لقب عبدالواحد است/ رسيده يحيي عبدالواحد

گÇمشدة بهدنبال و شد متولد كاتوليك خانوادهاي در فرانسه در 1886 سال در وي / Rene Guenon (1
مشرف اسالم مبين دين به آخراالمر و يافت ري تبح شرقي اديان در آورد/ رو معنويت و شرق به خويش
و كرد ازدواج مسلمان زني با همانجا در و گرديد آنجاسا كن در عمر آخر تا و رفت مصر به سپس  گرديد/
و غرب در معنويت بحران مناديان از گنون بربست/ رخت جهان از 1951 سال در سالگي 65 در سرانجام
موضوع در و اينباره در مقاله بسياري تعداد و كتاب بيست از متجاوز است/ د متجد دنياي شدن ظلماني
كÇتاب دو وي آثÇار از مÇيپردازد/ بهتحقيق عرفاني مذاق به همگي در كه دارد آنها تطبيق و مختلف اديان
زمان آخر عالÄم و كميت سيطرة و (1349 تهران دهشيري, ضيا¾الدين دكتر (ترجمة د متجد دنياي بحران

است/ شده منتشر و ترجمه فارسي به (1361 تهران, كاردان, عليمحمد دكتر (ترجمة

مصري عليش حمن عبدالر شيخ با آشنايي واسطه به گنون رنه است/ گنون1 رنه مسلمان
اسالم دين به ميالدي 1912 سال در بود, ه شاذلي مشايخ از كه كبير عليش محمد فرزند
از پس و شد ناميده يحيي عبدالواحد شيخ گرديدو ه شاذلي طريقت در وارد شدو ف مشر
عليش د محم شيخ از پس ه البت مينمود/ ه شاذلي طريقة به دعوت عليش حمن عبدالر شيخ
و كرد پيدا اختالف خود شيخ با هم عبدالواحد شيخ و داشت وجود سلسله در اختالفاتي
شما <پس پرسيدند: مصطفي شيخ آقاي از مورد اين در بزرگوارم پدر نمود/ ابطال را او
كه درصورتي ميكنيد, تصحيح را چگونهآن داريد عبدالواحد بهشيخ بستگي دعوي  كه
و نÇبود مÇردود داد اجازه من به كه موقعي گفت: شد? واقع مردود شما شيخ ميگوييد
را او كه درصورتي ميكنيد را او جانشيني عاي اد شما ا كنون گفتم: بود, صحيح او اجازة

/163 ص ژنو, به گناباد از (2

والد حÇضرت ندارد/> اشكالي بوده آن از قبل من اجازة <چون گفت: كردهاند/>2 رد
عقيدة فتور و ضعف موجب است ممكن و نيستند مطلع و وارد Âكام ايشان ديدند چون

نكردند/ تعقيب زيادتر ازينرو آيد, وارد آنها ديانت به خللي و شود ايشان پيروان
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پاريس در مسلمين مسجد

مسجد به جمعه نماز خواندن براي داشتند تشريف پاريس در كه جمعهاي روز در
بود, گفته زندگي بدرود قبل روز كه مسجد باني جنازة Hفاقات روز آن در رفتند: مسلمين
اتÇمام از پس بÇودند/ آمده جنازه تشييع براي مرا كش از هم جمعي و گذاشته آنجا در
نيز بزرگوارم پدر ميت, نماز خواندن و بود مرا كش اهل كه مسجد امام توسط نمازجمعه
اظهار و نموده معرفي متوفي بازماندگان به ايراني مسلم نفر يك نام به را خود رفته جلو
بÇلند را اسالم نام مسيحي كشور قلب در و بوده بزرگي شخص متوفي <چون فرمودند:
بÇراي نÇيز مÇن و دارد حق مسلمين همة گردن به كرده, تأسيس را مسجد اين و نموده
تسÇليت شÇما بÇه ايرانÇيان عموم و خود طرف از مرحوم آن ديني خدمات از قدرداني

نمودند/ تشكر ايشان از نيز آنان خواهانم/> را او روح آمرزش و ميگويم

نعم¹اللهيه طريقة به ف تشر تقاضاي

آقÇاي حÇضرت زيÇارت به بزرگوارم پدر با مالقات آخرين از پس مصطفي شيخ
در پيروانشان و خود كه بودند نموده عالقه اظهار آنجا در شدندو ژنو عازم صالحعليشاه
بÇراي را وي تÇقاضاي ايشÇان حضرت ولي شوند, وارد ه هينعم¹الل طريقة سلوك رشتة

كه پاريس در شاذليه رÄيس مصطفي شيخ <آقاي فرمودند: Gبعد اينباره در عليشاه رضا آقاي حضرت (1
هÇم فÇقير بÇه و فÇرمودند ارجاع فقير به بود, كرده هم طلب اظهار و نموده ايشان مالقات به عالقه اظهار
ايشان و كنم عمل دانم, مقتضي هرطور آن عدم و پذيرفتن از پيروانشان و ايشان به راجع كه دادند دستور

/(9 ص صالح, يادنامة ندانستم/>( مقتضي من ولي داشت, پذيرش در اصرار خيلي

دادند/1 والد حضرت به ارجاع و كرده موكول ديگري وقت به كند, تحقيق بيشتر اينكه
در رفتند/ ايشان خانقاه به قبلي قرار طبق بزرگوارم پدر و بازگشت پاريس به نيز وي لذا
در ورود به كه عالقهاي و ژنو به را خود مسافرت شرح مصطفي شيخ آقاي مالقات اين
حضرتش كرد/ امر اين به اشتياق اظهار و خواهش و نمود اظهار دارد, نعم¹اللهيه رشتة
و او سÇلسلة رشتة از Gد مجد ندارد, اطالع فقر و سلوك مباني از نامبرده كه ديدند چون
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آن طريقت و ف تصو <اساس فرمودند: ايشان داد/ جواب وي و نموده سÆال اجازهاش
رشÇتة بايد و نيست جاÄز مجاز شخص از اجازه بدون ديانت امور در دخالت كه است
مÇعتقدات بÇا شما نظريات و برسد پيغمبر(ص) و دين بزرگان به تا باشد متصل اجازه
من به آنچه از و ميپذيرم را دستورات تمام من گفت: او دارد/> فرق نعم¹اللهيه سلسلة
در ورود شما <براي فرمودند: ايشان ميكنم/ صرفنظر بوده من معتقدات و شده  گفته
و كنيد تعقيب داريد كه را طريقي همان كه است اين بهتر و است مشكل خيلي امر اين
گفت: وي دهيد/> دستور س مقد شرع ادامة در مراقبت و خدا ياد و ه توج به را پيروان
در ا گر و دادهاند مراجعه اينجا به مرا هم آنجا از و رفتهام ژنو به منظور همين به فقط من
Âفع> فرمودند: حضرتش برويم/ ژنو به ما همة مجبوريم نشود پذيرفته ما تقاضاي اينجا
شما Âفع كه است آن بهتر ميكند ايجاب نيز ديگري جهات و نداريم كافي وقت چون
روية <همان فرمودند: ايشان چيست? ما تكليف پس داد: پاسخ وي شويد/> منصرف
و اوامÇر اطÇاعت و خدا ياد در را آنها و بكنيد پيروان از مراقبت و دهيد ادامه را سابق
بÇزرگوارم پÇدر مذا كÇرات از هم ايشان پيروان نماييد/> كمك سه مقد شريعت نواهي
ولي نيست, موافق قدري مصطفي شيخ روش با ايشان نظريات كه فهميدند مختصري
ظاهر آنها ميان مسيحيت مرا كز از يكي در كه ف تصو و اسالم نام آنكه براي معظمله
ياد و مراقبت بر پيش از بيش كه نمودند تشويق و ترغيب را پيروان شود, بلندتر شده
اطاعت مصطفي شيخ آقاي از و بيفزايند اسالم احكام در مواظبت اذ كارو اورادو و خدا
ياد به و شوند حاضر آنجا در همه و دهند تشكيل مرتب را خود فقري مجالس و  كنند

/188 ص ژنو, به گناباد از (1

است/1 همان عبادات همة سرماية كه نكنند غفلت و باشند مشغول خدا
بÇه بÇزرگوارشÇان پÇدر زيÇارت بÇراي Hمستقيم پاريس, از مراجعت از پس ايشان
ايÇران بÇه بازگشت اي مهي بهتدريج و بود بهتر خيلي حالشان معظمله رفتند/ بيمارستان
اجازة اطبا ولي شوند, ف مشر عاليات عتبات به Âقب كه بود اين قصدشان البته ميشدند,

ندادند/ مسافرت
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ايرانشهر  كاظمزادة

نÇامهاي صÇالحعليشاه آقاي حضرت دستور به 1333 ارديبهشت 12 سهشنبه روز

جÇد و پدر با آشنايي سابقة كه ايرانشهر كاظمزادة حسين آقاي به احوالپرسي بهعنوان

نموده مالقات به اشتياق اظهار و داده جواب نيز وي فرمودند/ مرقوم داشتند, بزرگوارم

به قادر و ميباشد مريض كه است سال دو چون كه بود كرده دعوت معظمله از ولي بود,

نيز را خود تأليفات از جلد چند بروند/ ايشان نزد مالقات به نيست, خانه از رفتن بيرون

ايشان مالقات به بزرگوارم جد و والد حضرت كه اشتياقي وجود با ولي بود/ كرده ارسال

مÇيداد, نشÇان مÇالقات بÇه ايرانشهر كاظمزادة آقاي مرحوم كه وافري عالقة و داشتند

و احوالپرسي وي از تلفن با داشتند حركت در تعجيل عليشاه صالح آقاي حضرت چون

دكÇتر مÇنزل به تشكر براي ژنو در اقامت روزهاي آخرين در ايشان فرمودند/ توديع

و فرمودند مراجعت بيمارستان به آخر روز همچنين رفتند, خويش معالج پزشك پريه

تÇرك را بÇيمارستان آنÇان گÇرية و ف تأس ميان در و كردند تشكر كاركنان زحمات از

 كردند/

/204 ص ژنو, به گناباد از (1

خانمفريدي رسيدند,1 خدمتشان Gد مجد ايران به مراجعت از قبل كه كساني جمله از

در مالقات لين او در وي بود/ ه چشتي سلسلة از و داشت سال 7ë حدود كه بود لهنرمÔرف

والد حÇضرت كÇرد/ طÇلب اظÇهار بÇعدي مÇالقات در و بÇود شÇده مجذوب بيمارستان

و كÇرد قÇبول نÇيز وي بÇياورند/ اسالم ابتدا بايد ه چشتي برخالف ما سلسلة در فرمودند:

بر او و دادند زباني ذ كر دستور عليشاه صالح آقاي حضرت امر به ايشان و آورد اسالم

زمين به زانو عليشاه صالح آقاي حضرت خدمت آخر روز آن در داشت/ مداومت آن

شده مÆثر من در بهقدري و ميدهم ادامه دادهايد, من به كه <دستوري كرد: عرض و زد
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اين از من عالقة و مشاهده را او اثر همهجا و نميبينم حق ذات جز مÆثري عالم در  كه
زبان چون كنم تشكر شما از زباني چه به نميدانم استو شده گسسته به كلي مردم عالمو

/10 ص صالح, يادنامة (1

است/>1 عاجز تشكر از من
آن مراجعت با (1333 تير 13) قمري 1373 ذيقعدة سوم يكشنبه روز در سفر اين
و نÇقاهت دورة گÇذرانÇدن و تهران در اقامت چندي از پس رسيد/ پايان به بزرگواران
ل يعاالوÇرب نÇهم روز در بÇزرگوارم پÇدر و امجد جد م, محر عزاداري مراسم در شركت
دوستان و فقرا حرارت و پرشور استقبال ميان در عج) قاÄم حضرت خالفت عيد (روز

بازگشتند/ گناباد به ماه هفت حدود از پس



بههند سفر

Hماهيت هند در موجود اديان است/ باستاني اديان و كهن تمدني سرزمين هندوستان
تعاليم به لحاظ بدين و دارد غلبه آن شريعتي و ظاهري جنبة بر طريقتش و باطني جنبة

داشÇته خÇاصي ه وجÇت آنÇجا به ما عرفاي كه شده باعث هند مردم طلبي معني و دوستي عرفان روحية (1
آن از فÇيل مÇيگويد و مÇيكند تشÇبيه مهجور وطن به را هندوستان چهارم) (دفتر مثنوي در مولوي باشند/
مهجور هندوستان به و بود پيل مثل بايد ميافزايد و آنجاست وطنش كه ميبيند هندوستان خواب جهت

كرد/ رجوع دل

هستند/1 معنويت و عرفان اهل Hطبيعت هند مردم ازاينرو ميماند, (ع) مسيح حضرت
و گرفت صورت عمر زمان در Hمت مقد كه مسلمين ة لي او فتوحات سواي اسالم مبين دين

لشكÇر آنÇجا بÇه كÇه شد آغاز غزنوي سبكتكين زمان از هند به ايرانيان Hخصوص و مسلمين كامل نفوذ (2
را غÇناÄمش و بÇرد هÇجوم هند به بار چندين غزوه و جهاد نام به غزنوي محمود سلطان او از بعد  كشيد/
غÇزنويان از پس شÇد/ هÇند در اسÇالمي حكÇومتهاي اسÇتقرار و غÇزنويان سلطة باعث و نمود تصرف

داشتند/ حكومت آنجا در بابريان و شاهيان قطب و بهمني خانوادة مثل مسلمان مختلف خاندانهاي

يافت:2 استقرار سرزمين آن در طريق دو به شد, ختم هند به مسلمانان جزÄي ورود به
طريق از ديگري و غزنويان همچون مسلمان سالطين لشكركشيهاي طريق از يكي

كشÇفالمÇحجوب قÇديمي كÇتاب رفتندابوالحسÇنعليهجويريمÆلف هند به كه ف لينبزرگانتصو او از (3
Ñ

هند, مردم جان و دل در اسالم رسوخ اصلي سبب ولي آنجا/3 به علما و عرفا مهاجرت
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Ø

كردند عزيمت آنجا به كه صوفيه مشاهير ساير از و درگذشت همانجا در و گزيد اقامت الهور در كه است
خÇواجÇة بÇه و مÇيشود مÇنتهي بÇدو هند چشتية سلسلة كه برد نام چشتي ين معينالد خواجه از ميتوان
دين به مشرف ف, تصو طريق از را هندي تن هزاران كه همداني سيدعلي ديگر است/ معروف غريبنواز
و ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت است/ مÇولتاني زكرياي ين بها¾الد شيخ ديگر كرد/ تشيع مذهب و اسالم
و داشتند/ تامي دخالت تشيع مذهب اشاعة در دكن ناحية در Hخصوص هند در ايشان جانشينان و فرزندان
هÇند در قÇادريه و نقشبنديه سالسل سپس و سهرورديه و چشتيه سلسلة دو ابتدا نعم¹اللهيه سلسلة بجز

داشتهاند/ رواج و رونق

مسلمان, عرفاي عزيمت كه بديننحو بود/ اسالمي ف تصو و معنويت يعني دوم طريق
آخر دين تسليم اسالم معنوي ت قو به بلكه سالطين شمشير ت قو به نه ايشان شد باعث

وقتي ميالدي شانزدهم و پانزدهم قرون در كه يافت رسوخ آنچنان هند مردم ميان در اسالمي ف تصو (1
و منسوخ سنن دستخوش كه را هندو دين داشتند قصد سيك) مذهب س سÆم) نانك بابا و كبير مثل  كساني
بÇه رجÇوع بÇزدايÇند, هندو عوام قلوب از را افهپرستي خر زنگ و كنند تهذيب بود شده حقيقت از عاري
طريق اين به و كردند دراز عرفا مشايخ دامان به دست و نموده زاللش و سرشار منابع و اسالمي ف تصو
و داشت زيÇادي پيروان هندوان و مسلمانان ميان از كبير ساختند/ برقرار رابطه دين دو اين معنويت ميان
آب بÇه را جÇنازه ميخواسÇتند مسلمانان كه شرح اين به است/ مشهور او جنازة سر بر آنها جدال داستان
اثÇري جÇنازه از زدنÇد, كنار را كفن وقتي ولي بسوزانند/ را آن كه بودند آن بر هم هندوان و بشويند زمزم

كردند/ قسمت خود ميان كه گÔل انبوهي مگر نديدند
بسÇوزانÇد هÇندو و شÇويد زمÇÇزم بÇÇه مسÇÇلمانت عÇرفي مردنت از بعد كه كن ر س بد و نيك با چنان
جÇزو كÇه قÇمري) 1069 سÇال بÇه (مÇتوفي شكÇوه دارا محمد شاهزاده نيز قمري هجري يازدهم سدة در
درصÇدد قÇادريه, سÇلسلة در ف تصو رشتة به ورود از پس بود, هند بر گوركانيحا كم پادشاهان خانوادة
كند/ مطابقت هندو دين و اسالم سة مقد ديانت ميان است ظواهر وراي مقام كه طريقت سطح در كه برآمد
دكتر (تصحيح البحرين مثلمجمع رساله چندين لذا است, لفظي آنها ميان اختالف كه رسيد نتيجه اين به وي
دو هر معارف آنها در كه كرد تصنيف سفين¹االوليا¾ و العارفين حسنات االوليا¾, سكين¹ (1366 تهران, ناÄيني, جاللي
Hبعض و صوفيه مشايخ و الم) عليهمالس) معصومين حضرات احوال از ذ كري يا شده تلفيق و تطبيق طايفه
ميان تأليف و دين دو ميان تقريب نيت همين تحقق جهت در داراشكوه است/ گرديده هندو دين دان موح
كÇرد/ تÇرجÇمه فÇارسي به نيز را بهگودگيتا و اوپانيشادها مثل هندوان س مقد كتب از بعضي پيروانشان قلوب
مرحوم حاضر عصر در و ميرفندرسكي همچون شيعه ر متأخ علماي ميان در هندو دين معنويت به ه توج

است/ مشهود طباطباÄي مه عال

ايراني Hعمدت كردند تبليغ آنجا در را اسالم دين كه ه صوفي مشايخ چون و گردند/1 زمان
ساير براي عربي زبان همچون ديني س مقد زبان هند, مسلمين نزد فارسي زبان بودند,

يافت/ رسميت و عموميت و شد جهان مسلمين
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نعمتاهللا شاه حضرت احفاد و اوالد از تن نه نيز نعم¹اللهيه ة معروفي لية ع سلسلة از
سÇپس و بهمني احمد سلطان خواهش و دعوت به HÄابتدا بودند, سلسله اقطاب كه ولي

مشÇايخ بÇا بÇهمني احÇمدشاه سÇلطان كÇه است قرار اين به هند به نعم¹اللهيه سلسلة مهاجرت جريان (1
و مÇقامات و نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت كÇماالت آوازة ايÇام آن در چون و مينمود, سلوك بهخوبي طريق
اسÇتدعاي و روانÇه حضرت آن حضور به وافره تحف با را دوستان و علما از هاي عد شنيد, را  كراماتشان
نيز را تركي دوازده تاج داده, قرار عنايت و لطف مورد را آنها شاه حضرت نمود/ همت طلب و خير دعاي
سلطان با هندوستان در احمدشاه ايام همان در فرستاد/ احمد سلطان براي خويش بان مقر از يكي با همراه
و داده وي به تركي دوازده تاج شخصي كه ديد خواب در و شد پيروز او بر و بود جنگ مشغول فيروزشاه
رÅيÇاي از روزي چÇند است/ داده شÇما به تاجبخش و گوشهنشين بزرگي كه است شاهي تاج اين  گفت:
هÇمان اين گفت: حيرت با وي داد/ وي به را تاج و رسيد شاه حضرت فرستادة كه بود نگذشته احمدشاه
احمدشاه ارادت و احترام طريق اين به بود/ داده من به را ترك دوازده سبز تاج خواب در كه است درويشي
و بفرستند آنجا به را خود نوادگان از يكي الاقل كه كرد تقاضا وي و شد/ بيشتر نعمتاهللا شاه حضرت به
وي عÇقد بÇه را خÇود دخÇتر حÇتي و گÇرفت قرار سلطان احترام مورد كه فرستادند را خود نوة حضرتش
صفحات ,1 (ج استرآبادي هندوشاه محمدقاسم تأليف فرشته, تاريخ كتاب در مذكور واقعة تفصيل درآورد/
عÇبدالعÇزيز شÇد/ نÇقل تÇصرف و دخل با اينجا در كه است درج هجري) 1281 هند, طبع ,329 الي 319
شاه احوال ترجمة در ميكند(مجموعه نقل را داستان همين است, شاه حضرت تذكرهنويسان از كه نيز واعظي

/(316 ص اوبن, ژان تصحيح به واعظي, عبدالعزيز رسالة كرماني, ولي نعمتاهللا

داشÇتند/1 سكÇني هÇند بÇهمنيان حكومت مركز بيدر, ناحية در وي جانشينان استقبال
نÇيز هند در احفادشاه و فرزندان به خاصي ارادت شاه حضرت از پس سالطين همين
سببي قرابت كه درآوردند شاه حضرت اوالد عقد به را خويش دختران حتي و داشتند

شاه حضرت به هستند معروف تشيع در بودن غالي به خين مور نزد كه بهمني سلسله پادشاهان ارادت (2
هست/ نيز ولي نعمتاهللا شاه حضرت تشيع داليل از يكي هند در اوالدشان و نعمتاهللا

مÇعنوي روابÇط نام به خاصي مختصر كتاب ولي, نعمتاهللا شاه حضرت به بهمني سالطين ارادت دربارة (3
در كÇه شده تأليف (1351 اصفهان, هنر و فرهنگ كل ادارة نشر فرزام, حميد دكتر ولي(تأليف نعمتاهللا شاه

ه/) 866 سال به (متوفي طوسي آذري شيخ تأليف بهمننامه منظومة همچنين قرارگرفت/ استفاده مورد اينجا
مÇفيد بسÇيار بهمني سالطين تاريخ در بوده, احمدشاه سلطان عرا¾ ملكالش و شاه حضرت مريدان از  كه

است/

ميكردند/3 مباهات ارتباط و ارادت اين به همواره بهمنيان شد/2 پيدا نيز
و عÇرفان و اسÇالم نفوذ عالوهبر هند در نعم¹اللهيه سلسلة حضور نتيجة مهمترين
دورة در بود/ سامان آن در فارسي ادبيات و زبان توسعة دكن, سرزمين در ع تشي مذهب
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رونÇقي فارسي زبان ايشان دربار در Hخصوص بهمني سالطين سالة دويست حكومت
حضرت رحلت از پس تقدير هر به است/ ميشده مكاتبه و محاوره بدان و داشته بهسزا
استقبال و اعزاز مورد و رفتند دكن به خليلاهللا شاه ايشان خليفة و فرزند نعمتاهللا, شاه
8ì0 سال در همانجا در و مقيم دكن بيدر در حيات آخر تا و گرفتند قرار احمد سلطان

هر به است معروف كه بهطوري زيرا گرديدند, معروف بتشكن خليلاهللا شاه به هندوستان در ايشان (1
ص هÇند, بÇه عÇليشاه رضا آقاي حضرت دوم ميريختند(سفرنامه فرو بتها ميگذاشتند, پا كه بتخانهاي

/(13

نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت احÇفاد از تÇن هشت ايشÇان از پس و يÇافتند/1 وفات هجري
و سا كن بيدر ناحية همان در سوم ين شمسالد ميرشاه جناب تا گذشت Âقب كه بهشرحي

ميباشند/ مدفون همانجا در و بودند مشغول ارشاد به
ميرمحمود) (شاه دكني محمود شيخ جناب سوم, ين شمسالد ميرشاه جناب از پس
اجداد و اشرف نجف ايشان اصلي موطن و مولد ميباشند/ سلسله ششم و بيست قطب
بسيار, تحقيق و سير از پس جنابش بودهاند/ مقدس آستان آن متولي تي مد جناب آن
خالفت مقام به و شده ف مشر سوم ين شمسالد ميرشاه جناب خدمت دكن بيدر شهر در
ارشاد محل همان در و فرمود تهي خرقه هجري 1100 شعبان 13 در و رسيد نيز ايشان
مÇدفن ر, طهÇم مÇرقد آن جÇوار در ايÇنك شÇدهانÇد/ مدفون دكن حيدرآباد در خويش
(مÇتوفي موال" "شمس به مشهور دكني ين شمسالد شيخ ارجمندشان فرزند و جانشين
رضاعليشاه جناب ارشدشان فرزند ين شمسالد شيخ جانشين و هجري) 11ì1 سال در

هستند/ نيز هند سا كن سلسلة قطب آخرين كه است هجري) 121ë در (متوفي دكني
بÇهجا هÇند در كÇه عÇرفانيي مÇيراث اشاعة و احيا براي رضاعليشاه آقاي حضرت
نعم¹اللهية سلسلة اقطاب حضرات رة مطه قبور وضعيت به رسيدگي و بود شده  گذارده
سلفطالبان بزرگان همچون و كنند سفر آنجا به كه داشتند ميلوافري دكن, در مدفون

هÇمراهÇانشانبودند, جÇزو كÇه درضاخاني محم حاج آقاي را شمسي 1350 سال در ايشان سفر شرح (2
Ñ

و 213ë0 سالهاي در بار لذاچندين سازند/ آشنا مرتضوي عرفان بهحقيقت را هÔدي× راه
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Ø

سÇال در رياضي حشمتاهللا دكتر آقاي اهتمام به روحاني سفر راهيان نام به كتابي بهصورت و كرده يادداشت
ديÇدن نيز كويت و بحرين از و شدند مشرف خدا خانة به سفر اين ادامة در معظمله كردند/ منتشر 1369

فرمودند/
و چÇاپ هÇنوز كه فرمودند يادداشت سفرنامهاي بهصورت معظمله را هند به شمسي 1358 سال سفر (1

است/ نشده منتشر
آن خÇطي نسÇخة كÇه فرمودهانÇد تنظيم سفرنامهاي بهصورت را 1359 سال سفر يادداشتهاي ايشان (2

است/ بخش اين مطالب اصلي مأخذ سفرنامه اين است/ نگرديده منتشر ولي موجود

ايÇنجا در فÇرمودند/ مسÇافرت هندوستان به شمسي 13ì3 و 13ì1 و 213ë9 و 113ë8
ميشود/ ذ كر خودشان شخصي يادداشتهاي بر بنا معظمله دوم سفر از شرحي

هند به دوم سفر

و شد آغاز (13ë9 بهمن 17) 1ê01 سال ل ربيعاالو سيام جمعه صبح در سفر اين
بÇودند/ هÇمراهÇان جÇزو ايÇماني بÇرادران از تÇن چÇند و نگارنده محترمة والدة آن در
Hعمدت كه ايماني برادران از جمعي مورداستقبال و شدند بمبÃي وارد روز آن بعدازظهر

گرفتند/ قرار بودند, آمده حيدرآباد از
و مÇدير چÇون و كÇردند تÇوقف هÇتلي در آنجا در روزي چند همراهان و جنابش
لذا ميكردند/ پرهيز چاي نوشيدن از ي حت آنجا خورا ك از بودند, هندو هتل  كاركنان
رسÇتوران يك از هÇم را نÇهار و شÇام و ميكردند تهيه اطاق در همراهان خود را چاي
شÇهر بÇه تÇماشا بÇراي كه ل او روز عصر ميآوردند/ هتل به و نموده تهيه مسلم ايراني
و داشÇتند را هندو كاهنان لباس كه آمريكاÄي نفر چند جمله از هاي عد بردند, تشريف
ب متعج را ايشان غربيان از برخي تظاهرآميز رفتار كردند/ مشاهده ميخواندند, سرود
و عقاÄد در ميخواهند هم راه اين از آنها ميشود <معلوم فرمودند: كه بهنحوي ساخت,
شخص وگرنه بكشانند خود طرف به را آنها راه اين از و كنند نفوذ هنديها اجتماعيات
سÇخيفة عقايد بعضي نفوذ تحت ميشود حاضر كمتر خارج, در كرده تحصيل و عاقل
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خطي/ نسخة 3 ص عليشاه, رضا آقاي حضرت تأليف هند, به دوم سفرنامة (1

باشد/>1 داشته سياسي اغراض آنكه مگر گيرد, قرار هندوان
شدند/ پونه عازم و نفرمودند زيادي توقف بودند, ديده را شهر Âقب چون بمبÃي در
از يكي مطب به ميكشيدند رنج آن از سابق از كه حادي روماتيسم معالجة براي پونه در
احÇتمال كÇه شربتي بجز كرد تجويز وي كه داروهايي از و رفتند هندو مرتاض اطباي

نشد/ حاصل چنداني بهبود ولي كردند استفاده باشد, داشته الكل ميرفت
بعد روز صبح كردند/ حركت بود ايشان اصلي مقصود كه حيدرآباد سمت به پونه از
شÇيخ حÇضرت ايشÇان جÇانشينان و فÇرزندان و دكÇني مÇحمود شÇيخ مÇزار زيÇارت به
در يك هر و صحن يك در سه هر كه سيدعليرضا ميرشاه حضرت و ميرشمسالدين
جÇهت در كه اقداماتي ناظر و شاهد نزديك از و رفتند/ هستند, مدفون جدا گانه اطاق
شÇدند, ل تحمÇم شÇمسي 13ë0 سÇال در سفرشان اولين از پس متبر ك مزار آن ترميم
بÇا ال وÇق هاي دÇع زيارت هنگام به دادند/ كار ادامة جهت الزم دستورات و قرارگرفتند
زبان به (ع) علي اميرالمÆمنين مدح در اشعاري خواندن و الي قو به شروع اجازه  كسب
واسÇطة به نيز حيدرآباد در گرديد/ ديگران انقالب و ايشان تأثر باعث كه كردند اردو
بÇه بÇود شده فقر به ف مشر و مسلمان Gجديد ايام آن در كه خ فر پرفسور آقاي فرزند
آنÇچنان مÇذكور پÇزشك رفتند/ جديد و قديم طب در ص متخص اطباي از يكي ديدن
مÇالقات بÇه ديگÇر بار چندين كه بود شده ايشان بزرگمنشانة رفتار و معنويت شيفتة

كرد/ نيز طلب اظهار ي حت و آمد ايشان
آقÇاي حÇضرت رحÇلت سÇالگرد مÇناسبت بÇه Çاني يعالثÇرب نÇهم يكشÇنبه شب در
يك مجلس آن در و كردند منعقد خود سكونت محل در سوگواري مجلس صالحعليشاه

كرد/ مصيبت ذ كر ميدانست, فارسي هم كمي كه هندي روضهخوان نفر
نعمتاهللا شاه حضرت فرزندان اقطاب مزار زيارت براي بهمن 29 چهارشنبه روز
بÇود شÇده مÇخروبه كÇه بÇزرگواران آن مزار باعظمت ساختمان ديدن از رفتند/ بيدر به
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آثار و اوقاف ادارة از ممكن نحو هر به كه برآمدند درصدد و گرديده ف متأس بهشدت
و بگيرند بهداشتي تأسيسات احداث و چاه حفر و ساختمان تعمير اجازة هند باستاني
با بيدر در بزرگوارم پدر شد/ خواهند متقبل Hشخص هم را مخارج همة كه فرمودند Hضمن
در كه را جناب آن كاله شب و جبه و كردند مالقات خليلاهللا شاه جناب احفاد از يكي
به را جبه از مختصري تكة و متبر ك كاله وي و نمودند, زيارت ميشد نگهداري جعبه

داد/ ايشان
به مشهور معبد ديدن به بعد روز فرداي و بردند تشريف بنگلور شهر به روز چند
ولي نÇميداد, راه درون به كفش با را كسي كه داشت خادمي معبد اين رفتند/ گاو معبد
ميخواسÇتند هم طرفي از و شوند داخل برهنه پاي نداشتند ميل هيچوجه به كه ايشان
كÇار ايÇن بÇه او بÇاالخره و كÇردند مذا كره مربوطه خادم با همراهانشان ببينند, را معبد
در فروش براي شده عرضه اجناس از كه فرمودند همراهان به ايشان ولي داد/ رضايت
شهر به كه نيز روز چند از بعد ندهند/ پولي هم گدايان به و نخرند چيزي آنجا راهروي
كÇفش بÇا ايشان ورود از اينكه از پس رفتند, آنجا در واقع بتخانة ديدن به و ميسور

فرمودند/ مراجعت و نكردند قبول را رفتن برهنه پاي با حضرتش كردند, ممانعت
رفتند/ تختخواب پنجاه داراي بيمارستاني ديدن به حيدرآباد به بازگشت از پس
كÇه مÇيكردند معالجه گياهي و سنتي طب طريق به را مرض چندين بيمارستان آن در
بسÇيار تحقيقات و سÆاالت بيمارستان اطباي از و گرفت قرار حضرتش استقبال مورد
فقرا ساير با نو سال تحويل وقت در ايشان 13ì0 فروردين ل او شنبه شب در فرمودند/
واالحÇوال/// الحÇول ل محو يا دعاي و بودند الهي درگاه به ل متوس و ملتجي و بوده مجتمع
و تأيÇيد و نÇوروز عÇيد دربÇارة نو سال تبريك ضمن نيز شنبه روز سحر ميخواندند/
از بسياري شب آن در فرمودند/ سخناني الم) عليهمالس) هÔدي× ة مÄا جانب از آن تثبيت
توقف ايام ادامة در كردند/ دعا اسالمي جامعة كلي امور اصالح براي و بيدار صبح تا فقرا
مÇجلس بÇراي را حÇضرتش و آمÇده خدمتشان آنجا اوقاف ادارة نمايندة حيدرآباد در
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مÇدفونين Hمخصوص دين بزرگان يادبود مراسم است, معمول بسيار هندوستان در كه مراسمي از يكي (1
وفات شب در كه است جشن معناي به اصل در كلمه اين گويند/ رس Ôع آن به كه ميباشد سرزمين همان در
كمتر شيعه نزد اصطالح اين اما شده/ ناÄل پروردگار وصال به تاريخ آن در چون ميكنند, برگزار شخص

ميكنند/ منعقد ل توس و ر تذك مجلس Hعموم و است مرسوم

دعوت شود, تشكيل بود قرار روز سه ت مد در كه دكني محمود ميرشاه جناب عÔرس1
مجلسماÄيمو اين اصلي صاحب واقع <در فرمودند: پذيرفته, را دعوت اين ايشان  كرد/

آمد/> خواهيم انشا¾اهللا
مسلمانان ولي است, قمري 1100 سال شعبان 13 در محمود ميرشاه جناب وفات
حÇضرت بÇه تام اعتقاد همگي و هستند سني كه نيز اوقاف يان متصد و حيدرآباد سني
در ايشان براي عرسي مراسم بودند, سني جنابش اينكه ر تصو به دارند محمود ميرشاه
و ميگيرند ل مفص بسيار بهصورت جمادياالولي دوم و بيست و يكم و بيست و بيستم
سوم شب حتي و ميكنند; شركت مختلفه سالسل و طبقات از و اطراف شهرهاي همة از
حضرت لذا بيدارند/ صبح تا و ميآيند الي قو براي دستهدسته مختلف گروههاي مراسم,
خواهد ذ كر كه سخنرانياي ضمن در ايشان بودن سني شبهة رفع براي رضاعليشاه آقاي

بÇوده, شÇيعيان علمي مركز كه نجف در ايشان كه است اين محمود ميرشاه جناب تشيع داليل از يكي (2
ميكردند/ تحصيل

زيارت به جمعه عصر در بزرگوارم پدر كردند/2 تصريح شيخ جناب بودن شيعه به شد,
و فÇرمودند شÇركت ر طهÇم مÇزار غبارروبي عÔرس مراسم در و رفتند محمود شيخ مزار
پس گرفتند/ قرار محل مردم و شيخ حضرت بازماندگان و اوقاف نمايندة مورداستقبال
ضريح اطراف در جمعيت انبوه كه درحالي شد, انجام گالبپاشي و غبارروبي اينكه از
او از بÇعد هÇم بÇقيه و شÇد پÇيامبر زيÇارت خÇوانÇدن مشÇغول نÇفر يك بودند, ايستاده
حضرت و شيعهايم ما <چون فرمودند: فقرا آقايان به خطاب نيز حضرتش ميخواندند/
Hبمرت نيز فقرا لذا د> محم آل و د محم لي ع صل بگوييد هم شما بود/ شيعه هم محمود ميرشاه
براي آنگاه ميكردند/ تكرار را الم) پيامبر(عليهمالس آل و پيامبر بر صلوات دعا از بعد

گفتند/ آمين همه و شد دعا ديانت و اسالم اعتالي
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لذا دهند/ قرار تازه پوشش و تعويض را مرقد سه هر پوشش بود قرار بعد روز عصر
آن احفاد از نفر دو با همراه حضرتش دهند/ انجام را كار اين كردند خواهش ايشان از
آن روي را حماÄل و تاج و كردند تعويض جديد پارچة با را سابق پارچههاي حضرت
يكشنبه روز عصر شد/ برگزار قبل شب بهترتيب نيايش و دعا مراسم Gد مجد  گذاشتند/
دعÇا مÇراسÇم انÇجام از پس حÇضرتش ر, مطه مرقد باران گل و مراسم انجام از پس نيز
مسلمانان از كثيري جمع و اوقاف نمايندة و محمود ميرشاه حضرت بستگان درحضور
خÇيلي <مÇن است: شÇرح ايÇن بÇه آن خالصة كه فرمودند سخنراني هنود و سنت اهل
مÇحمود مÇيرشاه حÇضرت عرس مراسم در كه ميكنم افتخار بلكه ميباشم, خوشوقت
وارثÇين شرع بهظاهر هرچند و هستم حضرت آن حقيقي وارث چون ميكنم, شركت
كÇه ل او سÇفر و هستيم/ حضرت آن وارث ما معنوي و روحاني نظر از ولي ديگرانند,
ايشان بستگان موردتوجه Âاص متبر ك مزار اين آمدم هندوستان به قبل سال ده Hتقريب
بÇه اقÇدام كÇه دادم دسÇتور و شÇدم متأثر خيلي من و بود مخروبه Hتقريب و نبود مردم و
از هÇم ديگÇران فÇرستادم/ بانك وسيلة به ايران از هم وجوهي و بنمايند آن تعميرات
گنبد تعميرات كاشاني علي حاج آقاي جمله از نمودند, كمكهايي ايران و اينجا فقراي
تعميرات ساير و نمودند آينه كاري تهران از جمالي اهللا ولي حاج آقاي و داده انجام را
شÇد/ انÇجام بÇهترتيب قسمتها ساير و ه تپ پايين از جاده آسفالت و صحن و حجرات
و باال تا پايين از نموده لوله كشي و شد زده چاه هم آب براي و تكميل آن برق سپس
بÇا دارم نظر در و شده/ خوب آن وضع خيلي ا كنون بحمداهللا و آوردند متبر ك صحن
و كÇنم وقف نموده, تهيه هم ملكي بزرگوار آن احفاد آقايان كمك و اوقاف موافقت

نمايند/> مراقبت ميباشند, گنابادي نعمتاللهي فقراي كه ايماني برادران
و حضرت آن جانشين را خود و داشته بزرگوار آن به معنوي انتساب من <ا كنون
و مÇيدانÇم سÇيدعليرضا شÇاه و يÇن مسالدÇش د سي شاه حضرت بزرگوارشان فرزندان
به افتخار و بوده ولي نعمتاهللا شاه حضرت و بتشكن خليلاهللا شاه حضرت جانشين
HمومÇع نÇيز بÇزرگواران آن هستيم/ اثنيعشري شيعة ما ميكنم/ بزرگواران آن پيروي
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درمقابل عليرضا د سي شاه حضرت كه ميكردند, افتخار بدان بلكه بوده اثنيعشري شيعة
ذوالفقار اال سيف ال علي الا ت×ي ف ال گفتن به فقط و آمده بيرون بودند آورده رو كه دشمناني

كرد/> دور را آنها
از بÇندهاي و نموده افتخار قاÄم(عج) امام الحسن بن ¹ حج حضرت پيروي به <من
را رويه همين بودند, نعمتاللهي سلسلة بزرگان كه ما سابقين ميباشم/ آستان آن بندگان
اعتقاد نيز و بودن عشري اثني× ولي است, آن مÆيد نعمتاهللا شاه حضرت اشعار و داشته
شايسته را لعن و سب ما بلكه ندارد, صحابه سب با مالزمه علي(ع) بالفصل خالفت به
نÇداريÇم, لي توس او غير به و ميدانيم علي با را خود سروكار آنكه عين در و نميدانيم
احÇترام نÇيز را سÇنت اهÇل بÇرادران و دانسÇته پيغمبر(ص) صحابة هم را آنها معذلك
به آنان كه هي توج از و ميدانيم/ الزم دوره درين Hمخصوص را فاق ات و حاد ات و ميكنيم
بÇه و مÇيكنند زيارت و ميجويند ل توس و دارند محمود ميرشاه حضرت س مقد مقام
يادبود اين در و ميكنند عالقه اظهار ميباشد, د محم آل قاÄم مكتب پيروان از كه  كسي
و خÇواسÇتارم/ آنÇها بÇراي اجÇر و خÇير خداوند از و سپاسگزارم خيلي كردهاند شركت
حواÇÄج و كند هدايت را آنها خداوند اميدوارم دارند, مقام اين به التجا¾ كه هم هنودي
خÇدمت كÇه دارم امÇتنان و تشكÇر هÇم بزرگوار آن بستگان از شود/ برآورده نيز آنها
اشترا ك كارها در نموده, رفتار يگانگي و محبت به همدگر با داريم انتظار و ميكنند/
نÇيز اوقÇاف نÇمايندة قÇادري آقÇاي از آيÇند/ فاÄق مشكالت بر بتوانند تا كنند مساعي

خطي/ نسخة 53 و 52 صفحات هند, به دوم سفرنامة (1

دارم/>1 مسألت خداوند از را ايشان توفيق و متشكرم
تÇرجÇمه طÇبسي آقÇاي ايÇماني بÇرادر هÇمزمان مÇيفرمودند, ايشان كه را مطالبي
اظهار و كرد ايشان از تشكر اظهار و گفتن سخن به شروع اقبال آقاي سپس ميكردند/
آقÇاي حÇضرت هÇمت و كÇوشش و يت دÇج و بÇود شÇده مخروبه Gظاهر <اينجا نمود:
موفقيت ازدياد و سالمتي داشته, تشكر ايشان از Hعموم ما كرد/ آباد را اينجا رضاعليشاه
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و ديده كه را مختلفه سالسل پيشوايان از هريك ما و ميكنيم مسألت خداوند از را ايشان
از كÇه راهنمايي تنها و نيستند سخاوت و همت علو و طبع مناعت اين داراي شنيدهايم

/54 و 53 صفحات همان, (1

ديديم/>1 را ايشان ميكند كمك همه به بلكه و ندارد مالي انتظار خود مريدان و پيروان
ايشان از تشكر اظهار خيرمقدمو اهالي عموم اوقافو طرف از قادري آقاي سپس

كردند/ تشكر آقايان از هم حضرتش Gبعد كردند/ دعا همگي و نمود
س مقد اما كن از دهلي در و رفتند دهلي طرف به حيدرآباد از همراهان ايشانو بعد
و فرمودند عزيمت ا گرا به توقف چندي از پس كردند/ ديدن جامع مسجد مثل ديدني و
و ع يÇتش در كÇه شÇوشتري نÇوراهللا قاضي مرحوم جليل عارف و عالم مقبرة به آنجا در
كردند/ ديدن نيز محل تاج از Gبعد رفتند/ شد, شهيد ع تشي جرم به و بود ب متعص ف تصو
كشÇمير و چشÇتي يÇن معينالد خواجه مدفن اجمير شهرهاي سفر, ادامة در حضرتش

اسالم جين مرو و عرفا مشاهير از قمري) 714 يا 713 (متولد ثاني علي به ملقب همداني سيدعلي مير (2
همدان شاه مسجد يا معلي× خانقاه است/ كشمير سرزمين در Hخصوص هند قارة شبه در ف تصو و تشيع و
سه مقد ازاما كن هندوان حتي كشميريان نزد كه ميباشد, وي به منتسب مزار محل كشمير سرينگر شهر در
زمÇان در ولي داشت, غÇلبه تشÇيع مÇذهب وي از بÇعد تها دÇم تÇا كشÇمير سÇرزمين در ميشود/ شمرده

كرد/ افول بود, تسنن مذهب در ب متعص و حنبلي كه داراشكوه قاتل و برادر اورنگزيب

بÇمبÃي بÇه دهÇلي طÇريق از و فÇرمودند مشÇاهده نÇيز را همداني2 علي د سي مير مسكن
جمعه روز در همراهان فاق ات به حضرتش و كشيد طول روز 77 مسافرت اين بازگشتند/

بازگشتند/ تهران به شمسي 13ì0 ارديبهشت چهارم
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قصار @كلمات

حق وجود دليل
پÇيدا را آفÇتاب بخواهÇد چراغ با كه است اين مثل آورد, دليل حق بر كه هركسي

شود/ درك كه است اين از روشنتر خودش آفتاب بكند/
بÇيابان در جÇويد عÇقل نÇور بÇه تابان خورشيد او كه نادان زهي

سيمرغ
صفات و اسما¾ پردة پس در كه شأنه تعالي است حق ذات احديت سيمرغ, از مراد
و كÇرد پÇيدا ارتباط ميتوان صفات و اسما¾ مقام به اما نيست, راهي مقام آن به است/

رسيد/ خود بهخوديت

الهي اسما¾
بÇر داللت كه است چيزي از عبارت اسم زيرا هستند, الهي اسما¾ موجودات همة
ازيÇنرو است, آفÇريننده و خالق عظمت نشانة هوشيار نزد عالم همة و نمايد ي مسم
فÇرمودهانÇد: ما دين بزرگان نظر بههمين و گفتهاند الهي اسما¾ را موجودات همة عرفا

خدايي/ بهتر نامهاي ماÄيم يعني , سني× Ôالح اهللا Ô¾اسما Ôحنن

اعظم اسم
هردستوريكه بههركس باشد/ كرده غلبهپيدا وجودشخص بر اسماعظمآناستكه
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كند غلبه برشخص موقعيكه است, ابتداعظيم هماناسمكه باشد, مراقب ا گرآنرا دادهاند
دارم/ اهرمن از با ك چواسماعظممباشدچه اعظمميشود,يعنياعظمبروجودشميشود/

حقيقي علم

دل بر غيب درياي عالم از ميكند, ريزش باال از كه است آبشاري مثل حقيقي علم
اثÇر در كه است موهبتي نيست, تحصيل به محتاج ديگر علم آن ميكند/ ريزش انسان

ميكند/ ريزش دل در الهي ل تفض
ننوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار

شÇد س درÇم صÇد مسألهآمÇوز غÇÇمزه بÇÇه
شÇخص بÇر طÇريق آن از نÇيز امÇور حÇقايق كه است خداوند معرفت حقيقي علم
مÇيفرمايد, القا¾ مÆمن قلب بر كه است غيبي عنايت به بسته آن و ميگردد مكشوف

كه: است كوشش و جهد نيز ما وظيفة ولي
بكÇوش تÇوانÇي چه هر طلبش در دهند كوشش به نه وصالش  گرچه

و خدا بين رابط و است جان مركز كه دلي منتهي تن, نه دارد جاي دل در واقعي علم
است/ علم مركز دل آن بنده,

حÇقيقي عÇلم نÇيست, عÇلم بكند دور خدا از و ببرد كثرت طرف به را ما كه علمي
الجاهلون/ ره كث Õ¹نقط Ôلم الع ميرساند: بهوحدت

راه هÇادي به دستش باشد, دنيا دنبال به باطن در اما برود علم دنبال ظاهر به آنكه
ميشود/ گمراهتر باشد, علم پي در بيشتر هرچه و نميرسد

كÇه ميفهمد واقعي عالم زيرا است, فروتني و تواضع علم, داشتن صفات از يكي
است/ هيچ الهي بيپايان علم آن مقابل در او علم هنوز

باشد/ عمل مالزم كه دانايياي حقيقي, دانايي است; دانايي معناي به علم
كه است آن علم نيايد; نور درون به بيرون از و نمايد آراسته را بيرون درون از علم

است/ علم نتيجة نيك, حال و باشد عمل مالزم
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شرع و عقل
و نقص بر حمل بايد نبرد پي ديني احكام حكمت به ما عقل موارد بعض در ا گر
را آنچه كامل عقل و ندارد فرقي شرع حكم با كامل عقل حكم كنيمكه خود عقل قصور

ميكند/ حكم نيز شرع كند, حكم آن به عقل كه چيزي هر (1

بلكه عقلي هر نه ه البت 1; Ôرع بهالش مك ح Ôبهالعقل مك ماح لÔك كه ميكند حكم نيز شرع كند, حكم
الهي نور به افروخته و رسيده مستفاد عقل مقام به مين متقد فالسفة بهاصطالح كه عقلي

باشد/ شده

دين اولياي
مÇانند است, بÇزرگواران آن وجود در انسانيت و معرفت حقيقت و كمال حقيقت
سا كن نقطه آن ولي درگردشند/ آنها اطراف در كوچك دواير همة كه دايرهاي مركز

رفت/ طرف آن و طرف اين نبايد بيخود پس هستند, ه متوج او به همه و است

خدا گمنام بندگان
باشد/ دور او از كه زمينآنجايي و آسمانآنجايياستكهبهخدانزديكباشد بهظاهر

است/ مقامشانمافوقعرش اما گمنام و هستند رويزمين در چهبسيارافراديكه ولي
پÇاي اختر هفت تارك بر و سر زير خشت

جاهي صاحب منصب و نگر قدرت دست

خضر
ظهور انتظار در همه كه است مان صاحبالز است, وقت صاحب خضر از مقصود
راهÇنماي خÇضر زيرا ميناميم نيز خضر را او بشود/ ظاهر هم دل در بايد كه هستيم, او

است/  گمشدگان
گÇمراهÇي خÇطر از بترس است ظلمات مكÇن خضر بيهمرهي مرحله اين قطع
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موسي و خضر

آسÇايشداري, داري, رياست و اعيانيت مقام تو فرمود: موسي به خضر حضرت
از مرا اسم تو كرد: عرض موسي كني? همراهي بيابانگرد من با كه ميتواني چطور حال
مÇن بÇه هÇم ترا كرد, معرفي تو به را من كه كسي همان فرمود: حضرت ميداني?  كجا

كرد/ معرفي
روان موسي شود خضري سوي نÇÇهان كه بس ايÇÇنجا پÇÇنهانست رÇÇ س

الم) عليهماالس) علي و محمد

محبت علي(ع) به او زيرا ميديد, را علي(ع) ميرفت كه آسمان هر به د(ص) محم
ميساخت/ جلوه گر برايش را علي(ع) صورت هم خداوند و داشت

امام غيبت

است? چقدر غيبت ت مد ميكند: عرض امير(ع) حضرت خدمت نباته بن اصبغ
خود انانيت از يعني چه? يعني ساعت/ شش يا ماه شش يا روز شش ميفرمايد: حضرت
رسÇيد بÇاال مÇرتبة در ششÇم عÇالم بÇه وقتي است, عالم شش عاليه, بهمراتب تا شخص

است/ تجلي است, حضور ديگر آنوقت
نÇور اهللا رايت بÇرفراشت زمÇيان قÇÇد ظهور دل حرم در عشق شهنشاه  كرد

امام ظهور

حÇضرت ركÇاب در كه است اين عين شده, پيدا ظهور دل در او براي كه كسي آن
است/ همين جهادا كبر ميكند/ جهاد و است قاÄم خيمة در يا و قاÄم(عج)

دعا

كه حقيقتي آسمان از بلكه آسمان اين از بهظاهر نه و ميرود باال ما دل نهاد از دعا
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باشد/ مخلص و صاف دل ا گر البته ماست, جان در
جÇهان آسÇÇمان جÇان كÇÇارفرماي واليت در آسمانهاست

عبادت نيت
آن و جهنم از دورشدن براي ديگري و ميكند عبادت بهشت به رسيدن براي يكي
چنين مافوق صوفي استو مذهب اينها همة اينها, امثال و معرفت به رسيدن براي يكي

خداست/ پايبند كه زيرا ميكند, حركت نشي م و مذهب
پسÇندد هÇجران يكÇي و وصÇل يكي پسÇندد جÇانان يكÇي و جÇÇان يكÇÇي
پسÇÇندد جÇÇانان را آنÇÇچه پسÇÇÇÇندم هجران و وصل و درد و درمان از من

بزرگان از درخواست
وقÇتي و خÇواست كÇم نÇبايد كرم صاحبان و بزرگان از و است كم باشد هرچه دنيا

است/ گم آن جنب در دنيا خواستيم, را آخرت
كه ميبرد هديهاي ميرود, خودش محبوب پيش ميرود, بزرگي پيش كه هركس
آنÇجا در كÇه هÇديهاي ميرويم, خدا درگاه به كه هم ما حاال دارد/ وجود كمتر آنجا در
آنجا در محتاجيم/ ما استو غني خدا چون است, احتياج است, فقر آن چيست? نيست

فخري/ Ôقر لف ا فرمود: كه است اين ميپسندند/ نيازمندي و عجز و نداري و فقر
است ديگÇر سوي آن از خودنمايي بازار مÇيخرند خسÇته دل و ضÇعيف تن اينجا

دعا استجابت
كÇه است ايÇن مÇثل ايÇن نÇميشود/ مسÇتجاب ما دعاهاي چرا كه ميگويند بعضي
ميبينيم ولي بشود, پر حوض اين بايد Gظاهر ميشود/ سرازير حوضي به آبسرشاري

نميشود/ جمع آب اين كه دارد منفذي پس نميشود/ پر  كه

الهي هدايت
ديگÇران آزار از نÇموده, جÇامعه بÇه خÇدمت و باشد خداجو طريق هر در هركس
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نميكند/ ضايع را نيكوكاران اجر خداوند /120 آية توبه, سورة (1

ولو بÇاالخره و 1
حسنينÇ Ôالم جرا Ôضيع Ôي ال اهللا نَّ ا كه نميكند ضايع را او اجر خداوند بپرهيزد,

به منوط كه ميباشد كمال از غير نجات و ميفرمايد هدايتش خداوند باشد, مرگ دردم
است/ هدايت

ل توس
بÇلكه نباشد بت مقصودش ولي بشود, ل متوس بتي به نفهميده و ندانسته كسي ا گر
كرده واقف اشتباهش به را او باالخره نميشودو رد او ل توس خوب باشد, حقيقي معبود
روي از كÇه چÇوپاني آن قÇضية مانند نيست; حقيقي راه راه, اين كه ميفهمانند او به و

ميگفت: و ميزد حرف خدا با اشتباه الفاظ با و عشق
سرت شانه زنم دوزم چارقت چا كرت من شوم تا كجايي تو

بشود, ل متوس بخواندو حقيقت صدقو روي از را او كسي ا گر كه است اين واقعش پس
ميشنود/ لبيك

قرآن خواندن
و بخوان يعني , ق Öار و أ رÖق ا ميبرد: باال را ما و ميشود نفس ترقي باعث خواندنقرآن

است/ چشممان جلو پرده زيرا نيستيم ه متوج ما منتهي برو/ باال

گذشتگان ياد
و حيا ا براي هم خيرات و دعا ازينرو ميشود, حيا ا از آنها ياد سبب گذشتگان ياد

است/ مفيد و خوب اموات براي هم

پيامبر(ص) بر صلوات
نÇفرستد, صÇلوات مÇن بر و بشنود مرا نام كه هركس فرمود: محمد(ص) حضرت
دعاي از بينياز او البته دعا/ التماس ما اصطالح به يا درود يعني صلوات كرده/ جفا برمن
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شامل او عنايت و ميسازيم خود ه متوج را او ميشويم, ل متوس او به ما وقتي اما است ما
ميشود/ ما حال

حق رÅيت

نخواهÇي مرا كه فرمود خدا و بنمايان من به را خودت خدايا كه كرد عرض موسي
ببيني/ مرا هستي اين با و خوديت با كه نيست ممكن و ديد

نÇظرم نÇبود تو ديدار شايستة زانكه نگرم برويت تو از كنم وام ديدهاي

حق جلوة

است بÇاقي انÇانيت كه وقتي و نميماند, باقي تي اناني ديگر كه باشد حق جلوة ا گر
نيست/ جلوةحق

رقصان او و بيهوش من كه موسي, من و است طور جهان
گÇردد مÇن مÇÇيقات بÇÇر كÇÇه دانÇÇد كسÇÇي ايÇÇن وليكÇÇن

حقيقت نقش

وقت آن بÇاشد, صÇاف قÇلب و زدوده هوس و هوي× و كدورتها از دل كه وقتي
ميافتد/ آن در عكسش است وجود عالم در هرچه و ميشود حقيقت به منقش

مÇحبوب جÇاي و مÇقام كن ا مهي روب فÇرو را دل خÇانة تÇو بÇرو
نÇمايد خÇود جÇمال بيتو تو به آيد اندر او شوي بيرون تو چو

شخص خوديت

از انسÇان كÇه وقÇتي تÇا است/ شÇخص خÇود خوديت عالم, آن و عالم اين حجاب
نميكند/ جلوه او بر حقايق و نميرسد عالم آن به نگذرد خود خوديت

آدمي نو وز ساخت ببايد نو از عالمي بدست نميآيد خا كي عالم در آدمي
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انانيت  كوه

يÇا ببريم, بين از را خودمان انانيت و بكنيم جا از را خوديت كوه فرهادوار بايد يا
برسيم/ حضور مقام به بتوانيم تا گرديم ديدار محو ليخاوار Ôز

نماز

كÇه است نÇماز نÇمازي ولي مÇيرساند/ كمال به را انسان و است مÆمن معراج نماز
الزمÇة و است قÇلبي سكينة كامل, نماز الزمة ببرد/ باال را ما و باشد قلب حضور باحال

باشد/ خشوع و باوقار دل كه است اين قلبي سكينة

خشوع و خضوع

باشد)/ (متواضع باشد خاشع دل كه است اين قلبي سكينة الزمة يا كاملو نماز الزمة
است قلبي تواضع خشوع و ظاهري تواضع خضوع, كه است اين خشوع و خضوع فرق

است/ خشوع و وقار الهي سكينة الزمة يعني باشد, متواضع دل در  كه

دل فتح

هÇم عÇلي(ع) و د(ص) حمÇم است/ سكÇينه نزول همان (Hقريب Hفتح) دل قريب فتح
داشت/ فرق هم با بود علي و د محم براي كه سكينهاي منتهي داشتند, سكينه

قلبي سكينة

HعÇواق كÇه مÇيشود نÇازل اشخاصي براي عالم آن از كه آرامشي يعني قلبي سكينة
است/ مÇتفاوت مشÇاهدات و مÇختلف مÇراتب بÇه آنÇهم و است مربوط آنجا به دلشان
وسÇيلة به كه خداست نور ميكند نازل مÆمن دل در خداوند كه سكينه, مرتبة باالترين

نميشود/ واسطه بدون جلوه چون ميشود/ ظاهر او اولياي
و مÇيآيد بÇند زبÇانش كه ميرسد جايي به كرد پيدا واقعي سكينة كه وقتي عارف
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است/ تعالي حق قدرت و عظمت مقابل در حيرت ميشود; حيرت دچار
شنيدنش از خلق و زگفتن عاجزم من كر تمام عالم و ديده خواب گنگ من

شيطان و نفس

ايÇمان مÇن دست بÇه من شيطان يدي لي× ع مل Öس ا شيطاني فرمود: د(ص) محم حضرت
و هوس و هوي× تابع كه وقتي تا كه است انسان نفس مقصود پس شد; من مطيع و آورد

است/ مسلط او بر شيطان باشد غضب و شهوت

فكر و ذ كر

ياد به همواره دل كه است اين به الياهللا, طريق كردن طي و خدا سوي به حركت راه
سوي به رفتن و قلب تزكية و ترقي سبب فكر و ذ كر مدام/ فكر و دوام ذ كر با باشد خدا

دارد/ را دم دو شمشير يعني ذوالفقار حكم و ميشود خدا

خلوت

داشته خلوت هم ظاهر در شخص نيست هم الزم كه خداست به دل ه توج خلوت,
داشت/ هم خلوت صاحبدل; و بود دل ه متوج ميتوان هم انجمن ميان در نه باشد/

است ديگر جاي دلم و جمع ميان در من شÇنيدهاي غÇايب و حاضر حضور هرگز

فقري مجلس

اجÇتماع آنوقت بÇاشد ايÇنطور ا گÇر بياÄيم/ خدا براي بايد فقط فقري مجلس در
ميشود/ قبول نيز دعاها و است رحمت باعث مÆمنين

الهي رضاي

و خداوند از شما آيا كه ببينيد است, راضي شما از خداوند كه ببينيد ميخواهيد ا گر
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است/ راضي هم او بوديد, راضي شما ا گر هستيد? راضي او دادة

مراقبه

يك در متمركز را فكر بايد ولي نيست, قه متفر خياالت از خالي هيچوجه به انسان
كرد/ بيرون دل از را باقي و نمود وجهه يك ه متوج كرد, نقطه

اسÇتادم نÇداد يÇاد دگر حرف كنم چه يار قامت الف جز دلم لوح در نيست

مخلص بندة

به خدمت مشغول تنش و خدا ذ كر مشغول همواره دلش كه است آن مخلص بندة
بداند/ خداوند تجلي را چيز همه و باشد الياهللا قربت به مشغول چشمش و خلق

اخالص

و پسنديده عمل نتيجة باشد, خدا ه متوج دل و باشد خدا مقصود ا گر عمل, هر در
است/ اخالص ميدهد قرار عنايت و قبول مورد را عمل آنچه پس است, موردقبول

عمل نيت

دل و ميآورد نور دل در باشد, خدا امر اطاعت هدف و باشد خدا قصد به كه عملي
بالنيات/ Ôعمال اال نما ا ميزند/ صيقل را انساني نفس و ميدهد صفا را

وجد

صوري آالت واسطة به آنچه نه است, خوب خيزد شخص باطن از كه ذوقي و وجد
ظÇاهر مخالف كه آنها امثال يا سماع اثر بر كه حاالتي بايد و شود/ پيدا آن امثال و غنا
خدا برذ كر مداومت رابراثرمراقبتو كهآنها كند كوشش سالك پيداميشود, شرعاست
نكند/ تمنا آنها امثال و سماع ازبيگانهمانند دارد خود آنچه كه كند پيدا خود وجود در
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اختيار و جبر

نهاديم/ او پاي پيش راه دو /10 آية بلد, سورة (1

اخÇتيار بÇه ما اختيار ولي 1
ين د Öالنَّج Ôيناه د ه و فرموده: كه داده اختيار ما به خداوند Ç 1

ميانداخت/ كه بود خدا بلكه نميانداختي, تير تو ميانداختي, تير كه موقع آن و /17 آية انفال, سورة (2

2/ مي× ر اهللا ل×كن و يت م ر اذ تÖي م ر ما و نيست:
ا گر اخري ̧ بعبار و است حق ارادة تحت ما اختيار ولي داده اختيار ما به خداوند Ç 2
و ه معد علل به ا گر و جبر بكنيم, است بعيده علت كه العلل علت و تامه علت به نظر تنها
مÇراتب در را عÇلل همة كه است آن يÖن ر Öم  Öاال نÖيب Õامر ولي است/ تفويض شود, نظر قريبه
از و داشÇته درنÇظر شأنÇه تÇعالي است حق ذات كه را علتالعلل و بگيريم درنظر خود

نشود/ غفلت نيز قريبه علل و ات معد و وساÄط
بÇيننده داريÇم, كÇه چشÇم Âمث است/ بدن اعضاي و جان تفويض, و جبر مثال Ç 3
من بگوييم ميتوانيم هم پس است/ آلت و واسطه چشم عضو و است جان درحقيقت
و چشÇم, ط وسÇت بÇه است جÇان اصلي بينندة ولي ميبيند/ چشم ميگوييم هم و ميبينم
از نه است ما از قصور و نقص و است محدود همينطور شده داده ما به كه هم اختياري
از درد زيÇرا ميكنم درد "من" نميگوييم ولي ميكند درد "چشمم" ميگوييم Âمث خدا;
ما خود نقص واسطة به ميشود واقع عالم اين در كه هم ظلم جان/ از نه است عضو نقص

نيست/ خداوند طرف از و است

تن و روح
دارد, ه توج روح باز باشد كه هم قبر در و دارد بدن به ه توج هم مرگ از پس روح
بÇدان تي دÇم تÇا عÇينحال در ولي مÇيكند تÇرك را خÇود شخصي منزل كه كسي مانند

است/ عالقهمند

قيامت
روز است, جلوه روز ميكند/ جلوه حق نورانيت كه است حقايق بÔروز روز قيامت
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است/ يار وصال روز ميشود, برداشته پردهها كه است روزي است, تعالي حق جلوة
دوست بر تا كنم پرواز كه روز آن خوش اي

بÇزنم بÇالي و پÇر كÇÇويش سÇÇر هÇÇواي بÇÇه

ارواح احضار

مصطلح كه است آن از غير و صحيح عرفان, و سلوك نظر از روحي عوالم با ارتباط
مدارج به ترقي روحو كمال باعث ارتباط آن چه گويند, ارواح احضار كه ميباشد امروز
نوع يك بلكه نميگردد محسوب روحي كمال مصطلح ارتباط ولي ميشود, آن عالية
چÇون نÇيست مÇناسب هÇم ارواح احÇضار اصطالح و مصنوعي/ خواب مانند است فن
كند, حاضر را خود از باالتر ارواح نميتواند شخصي هر و است داني به عالي از احضار

شود/ گفته ارواح با ارتباط كه است اين بهتر پس

عشق و عارف

است/ هستي حقيقت عين عرفا نزد عشق
نبود چيزي خود عشق نبودي وجÇود گر عÇين مÇا نÇزد بÇاشد عشق

عشق و حسن

حقيقي عشق و شأنه تعالي است حق ذات كه است مطلق سن Ôح فقط حقيقي عشق
نباشد عشقي تا و نميشود پيدا عشقي نباشد سني Ôح تا ميشود/ پيدا سن Ôح آن براي هم

تو/ از من وجود و است من به تو ظهور نميشود/ پيدا سني Ôح

خدا محبوب

اول خدا الخالقين/ Ôن س Öح ا اهللا بارك ت ف فرمود: و كرد نظر خويش بندة در شگفتي به خدا و
را د(ص) محم لذا و باشد داشته محبوبي كه شد عالقهمند پس بود, معشوق اول و عاشق
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كردم/ خلق خودم براي از را تو و تو براي از را اشيا¾ همة (1

لي1 Öج  ال كÔت Öق ل خ و كل Öج  ال ¾شيا اال Ôت Öق ل خ آفريد/ را عالميان همة او وجود بركت به و كرد خلق
بود/ علي و د محم همچون انسان خلقت آفرينش, از منظور پس

محبت لذت
از يكÇي مÇحبت ت لذ پس مÇعنوي, مÇحبت ت لذ مگر است شدني تمام تي لذ هر

است/ نشدني تمام هم باز باشد بيشتر هم هرچه كه است بهشت تهاي لذ
مÇا مÇدام شرب ت لذ ز بيخبر اي ديدهايم يار رخ عكس پياله در ما

خير و عارف
و مÇيبيند را خوبيها تنها او اش, نق و آفريننده به و دارد خالق به نظر تنها عارف

ميبيند/ خودش از همه را بديها

حسن و ظهور
سن Ôح هرچه و است بيشتر او سن Ôح باشد, بيشتر او نع Ôص و حق تجلي و ظهور هرچه

است/ بيشتر او جذابيت و محبت باشد, بيشتر
نÇهاديم زيÇبا مÇا كÇه بÇين زيÇبا تو نÇهاديم صحرا بر كه نقشي آن هر

محبوب فعل
و خÇوب مÇيرسد, عÇالم آن از كÇه هÇرچÇه عÇاشق براي ; Õحبوب م Ôحبوب الم ل ع ف ما لÔك 

است/ پسنديده
نبيني ليال خوبي از غير به نشيني مجنون ديدة بر ا گر

عاشق فناي
او در مسÇتغرق و بشود غافل چيز همه از خود معشوق مقابل در عاشق كه موقعي
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است/ واقعي عشق آن بشود,
سÇوخت جÇمله بÇاقي معشوق, جز هرچه برفروخت چون كو است شعله آن عشق

بندگي و عشق
تا و است بندگي مرحلهاش ل او پس است, محبت و عشق واسطة به آدميت طيران

نيست/ ممكن بندگي نباشد محبت تا و نميرسد كمال به شخص نباشد بندگي

كل عشق حسين;
حسين(ع)/ به است منحصر كل عشق سلوك, مراتب در و معنا مراتب در

حمان الر نفس
حضرت كه قرني اويس قضية مانند است, الهي رحمت وزش همان حمان الر س فن
كه ميفرمودند حضرت و ميباخت عشق دور از ولي بود نكرده زيارت را رسول(ص)

ميآيد/ يمن طرف از بهشت بوي
سÇروش پيغام جاي نباشد نامحرم نشنوي گوش رمزي پرده زين آشنا نگردي تا

عشق و ج حال
فردا/ پس و فردا و امروز گفت چيست? عشق كه پرسيدند ج حال از

را خا كسترش سوم روز و سوزاندند, را او دوم روز زدند, دار به را او آمدند ل او روز
ريختند/ دريا به

سÇوختم شÇدم, پÇÇخته بÇÇدم, خÇÇام نيست بيش سخن سه عمرم حاصل

عشق و مريم
حامله مريم واقع در شد/ ظاهر او در عيسي نور دميدو مريم در خود روح از خداوند

گرديد/ عيسي(ع) حامل و شد خدايي عشق از
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محبت شيريني
HفاقÇات و بÇود تلخ آبش چاه آن ل او انداختند, چاهي به را او وقتي يوسف برادران

شود/> شيرين تلخها محبت <از كه شد شيرين رفت يوسف وقتي

فرهاد و شيرين
اينگونه چطور وقت آن نديدي, مرا بيشتر مرتبه يك كه تو گفت: فرهاد به شيرين
كه ميكند خيال ببيند را مجسمه اين هركس كه درحالي كردي, نقش بعينه مرا صورت
نديدم بيشتر ترا بار يك من گفت: فرهاد كشيدي? را نقش اين كه بودم تو با تها مد من

ديدم/ دل به ولي

باباطاهر
دوبÇيتيهاي كه كساني كه دادند تذكر را موضوع اين فقري مجالس در مرتبه چند
شروع دوبيتي اين با ابتدا در است خوب ميخوانند, را عريان باباطاهر همداني عارف

 كنند:
ويÇنم تÇه صÇحرا بÇنگرم صحرا به ويÇنم تÇه دريÇا بÇنگرم دريÇÇا بÇÇه
ويÇنم تÇه نايÇرع قÇامت از نشان دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

باباطاهر اشعار ابتداي در عالم پروردگار توحيد و حمد اظهار منزلة به دوبيتي اين زيرا
است/ حم¹ عليهالر

شمس ديوان و مثنوي
و مÇيبارد هÇمه و بيابان و دشت و كوه بر كه است بهاري باران مانند مثنوي اشعار
غزلياتش وليديوان ميگرداند, شاداب و سرسبز و م خر خود استعداد بهاندازة را هركدام
را شÇاداب و سÇرسبز گÇياهان هÇمة كÇه است شÇديدي بسÇيار طوفان و تندباد همچون
و كثرات مراتب به نظر مثنوي ميسازد/ نابود و محو دريا در و ميبرد خود با و سوزانيده
سÇر پشت را كÇثرات هÇمة و نÇاظر وحÇدت وجÇهة به فقط او ديوان ولي دارد عالم اين
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احÇديت بÇيكران بÇحر به و ميكند زايل را موهوم هستي و يت ماد نات تعي و ميگذارد
مينمايد/ وارد

مولوي و حافظ
ايشÇان از فضال از يكي روزي 13ëê سال در مشهد به ايشان سفرهاي از يكي در
مÇيباشد? چÇه دو اين تفاوت و چيست مولوي و حافظ به نسبت شما نظر كرد: سÆال

كاشاني/ حسينعلي آقاي نوشتة (1

شاعر/1 عارف مولوي و است عارف شاعر حافظ فرمودند: ايشان

حافظ زندگي مراحل
و شÇعر وادي تÇنها جÇمله از بÇوده, زنÇدگي در ده تعدÇم مراحل حافظ خواجه براي
الخباÄثش ام صوفي كه تلخوش <آن گفته: كه نداشته عرفاني معاني به نظري كه شاعري
مÇقصود سÇرمنزل كÇه نÇدانست < كس مÇيگويد: كÇه حÇيرت وادي ديگÇري خواند>/
طلب وادي ديگري آنها/ امثال و نيست> علم و عقل ره كه كارخانهاي <در يا  كجاست>
دل>و اي ببخشند فقر سلطنت <ا گرت كنند>و كيميا نظر به را خا ك كه <آنان گويد:  كه

ميفرمايد: كه سلوك رشتة به ورود مرحله, آخرين در
دادنÇد حياتم آب شب ظلمت آن وندر دادنÇد نجاتم ه غص از سحر وقت دوش

ف تصو و حافظ
كه اشعاري به استو بوده مالمتي نبودهو صوفي (حافظ) او كه بردهاند گمان بعضي
نيست/ چنين كه درصورتي نمودهاند/ اشاره گفته, صوفيه ذم خودو بودن مالمتي دربارة
و ميشود پيدا سالسل از هريك ميان در كه است فردي شخصيو حاالت بودن مالمتي
ه عد نموده, مذمت صوفي از حافظ كه هم اين نيست/ ي مجز و ص مشخ روشي و طريقه
هم زيادي اشعار چنانكه بودند, شده واقع او ايراد مورد كه بودهاند مخصوصي طايفة يا

دارد/ ه صوفي و ف تصو مدح در آن, برخالف
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زيÇادي واشعار بودند ماهري شعرشناس و شعردوست رضاعليشاه آقاي حضرت
اهللا لي ا سÇلوك در شÇاعر جÇان از بايد حقيقي شعر كه داشتند اعتقاد داشتند/ حافظه در
نباشد عالممعنا مأنوسبا باشدو نداشته عرفاني بهلطايف التفاتي شاعر ا گر و شود افاضه
بÇيجان جسÇمي چÇون و ميرود ازدست روحش و معني جدا گردد, عرفان از شعر و
آن به چنداني عالقة و مينگريستند ترديد ديدة به نو شعر به نسبت اينرو از ميگردد/
HالبÇغ هÇم آن عÇارف, شاعران اشعار جز اشعاري كه نداشتند خوش و نميكردند ابراز
خوانده فقري مجالس در كاشاني, فيض و حافظ و سعدي و مولوي مثل عرفا مين متقد
اشÇعاري اصÇفهان در تÇحصيلشان دوران از و داشÇتند شÇعر طبع نيز ايشان خود شود/
همان به اينجا در و است ثبت نگهايشان Ôج از يكي در معظمله خط به كه مانده برجاي

ميشود/ نقل فرمودهاند, مرقوم كه عناويني و ترتيب

نامه هجران
سرودهام: 13ë2 شعبان در  كه

خÇÇÇÇونجگر او دوري از شÇÇÇÇرر گشÇÇÇÇÇÇتهام يÇÇÇÇارم فÇÇÇÇرقت زده بÇÇÇÇÇاز
ابÇر زيÇر نÇÇهان گشÇÇته رخش شÇÇمس صÇÇبر بÇÇÇÇرده زدلم نگÇÇÇÇارم هÇÇÇÇجر
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بÇود چÇه هÇر رخش نÇقش بÇÇجز رفت ربÇود دل جگÇر خسÇÇته زيÇÇن و آمÇÇد

شد/ دست از بÔد محصول كه چه هر بدل: نسخه (1

شÇÇد1 دست از هÇÇمه عÇÇمرم حÇÇاصل شÇÇد مست مÇÇن ديÇÇوانÇÇة دل ايÇÇÇÇن
مشكÇلم بÇÔد كÇه چÇه هÇر او از شÇد حل دلم قÇÇÇÇرار و صÇÇÇÇبر رخش بÇÇÇÇÇÇرد
مÇÇوي تÇÇار يك سÇÇر بÇÇÇÇر دلم بست روي كÇÇرد نÇÇهان يكÇÇÇÇباره كÇÇÇÇه آه
شكست زفÇÇراقش طÇÇÇÇاقت شÇÇÇÇيشة بست رخت مÇن دل از تÇÇوان و تÇÇاب
نÇÇÇÇهاد انÇÇÇÇور رخ آن سÇÇÇÇوي روي نÇÇهاد دلبÇÇر سÇÇÇوي رو دلم خسÇÇÇÇته
گÇرفت جÇان مÇن كÇف از مÇهش روي گÇÇرفت ايÇÇÇمان ره زلفش دو  كÇÇÇÇفر
نÇÇÇويد قÇÇÇÇلبم بÇÇÇÇه داده او عشÇÇÇÇوة امÇÇÇÇيد راه زده چشÇÇÇÇمش غÇÇÇÇÇÇمزة
فÇÇزود مسÇÇتي بÇÇه چشÇÇمانÖش فÇÇÇتنة ربÇÇود عÇÇقلم و هÔش عشÇÇقش بÇÇÇÇادة
مÇÇمات قÇÇÇرين بÇÇÇÇيچاره دل ويÇÇÇÇن حÇÇÇÇيات آب چشÇÇÇÇمة لبش لعÇÇÇÇÇل
ازعÇÇÇÇاشقان خÇÇÇÇبر نگÇÇÇÇÇÇيرد ليك دلدادگÇÇÇÇان رÇÇÇÇÇÇب از بÇÇÇÇÇÇÇÇبرد دل

فراق آغاز

خÇود گÇويش در خÇراسÇانيها ليكÇن و بÇاشد كÇرد" طÇامات و اده سج به "پشت كه است اين مصطلح (2
ميگويد: كه مالهادي حاج مرحوم نوة ضيا¾الحق مثل ميگويند/ هم اينطور

نÇدارد رو و پشت گÇل قÇهرت و مÇهر قÇربان خواهي كه هر به روكن من از كردي  گرپشت

كÇÇرد2 طÇÇامات و اده جÇÇزس پشت كÇÇرد خÇÇرابÇÇات مÇÇيل دلم بÇÇÇÇاز

گرفت/ دلبر و زميخانه ياد است: خورده خط ايشان خود وسيلة به كه بدل نسخه (3

بÇرگرفت3 مكÇان و كÇون زهمه دل سÇÇرگرفت از خÇÇود زاري و نÇÇÇاله
بÇوستان سÇÇوي رفت جÇÇان بÇÇلبل هÇÇندوستان بÇÇÇه رفت دلم پÇÇÇÇيل
پÇÇيرهن ورا است نÇÇموده چÇÇا ك بÇÇدن سÇÇيمين نÇÇازك گÇÇل هÇÇجر
سÇوخته خÇود عÇÇاشق پÇÇر و بÇÇال افÇÇروخته رخ از صÇÇÇفت شÇÇÇÇمع

نصيب/ فراقم فيض كند گاه بدل: نسخه (4

شكÇيب دل از بÇرد تÇجلي بÇه نÇصيب4 گÇÇه فÇÇراقÇم شÇÇام كÇÇند  گÇÇاه
شÇÇود پÇÇريشان بÇÇيچاره عÇÇÇÇاشق شÇÇود پÇÇنهان و دل ربÇÇايد  گÇÇÇÇاه
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هÇجر نÇام زبÇان ز بÇرافÇتد كÇÇه بÇÇو هÇجر شÇام بÇهجهان نÇبودي  كÇاش
مÇÇردگي بÇÇÇود هÇÇÇÇجر زنÇÇÇÇدگي افسÇÇردگي مÇÇÇاية بÇÇÇÇود هÇÇÇÇجر
ويÇÇم وصÇÇÇÇال صÇÇÇÇبح مÇÇÇÇنتظر ويÇم خÇيال بÇه مÇÇن كÇÇنون زنÇÇده

معشوق

عشÇق زصÇهباي باده جرعه كش عشÇق دريÇاي غÇرقة شÇÇدم بÇÇاز
كÇÇÇÇرد دلدار ديÇÇÇÇÇÇدن آرزوي كÇرد يÇÇار رخ وصÇÇل طÇÇلب دل
كÇند يÇارش دوري از شكÇÇوهاي كÇند نگÇارش هÇÇجر غÇÇم شÇÇرح
آتشÇÇي بÇÇدلم زد رخش شÇÇÇوق مÇÇهوشي رخ هÇÇجر از سÇÇÇوختم
كÇندهام دل وزهÇمه او بÇÇه زنÇÇده زنÇدهام او بÇه آنكÇه نگار  كيست
اوست رعÇناي قÇامت آن عÇاشق اوست شيداي همه عالم دو آنكه
است پايندگي باعث رخش وصل است زنÇدگي سبب مدامش فيض

اوست/ درمان از درد هر داروي و درمان يعني است درمان مترادف دارو (1

اوست1 زدرمÇان درد هÇر داروي اوست بÇÇفرمان ايÇÇام  گÇÇÇردش
مكÇان و كÇون همه در او ز ولوله جÇهان انÇÇدر وي عشÇÇق غÇÇلغلة
گÇداخت را جÇهان دو هر او جلوة بسÇاخت عÇالم دو كÇار او عشÇوة
كرد بست بهجهان را خرد و عقل كÇرد مست را هÇمه عشÇقش بادة
شÇد فÇرزانÇه و جÇاهل طÇلبش در شÇد ديوانÇه و عاقل كشش جرعه
عÇرشيمقام شÇده نشÇينش خا ك نÇام بÇه انسÇان شÇده كÇو ردكشي Ôد
شÇده دمÇÇادم فÇÇيض جÇÇلوه گÇÇه شÇÇده عÇÇالم مÇÇÇÇيخانة سÇÇÇÇاقي
است وي كÇمند بÇه جÇانم است گÇردن وي بÇند بسÇتة مÇن دل ايÇن
مÇات گشÇته رخش پÇيش دلم شاه كÇاÄنات هÇمه بÇه سÇرآمÇد اوست
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دل و فراق

هست چÇه هÇر بÇÇر يكسÇÇره زدم پÇÇاي زدست بÇÇÇرفتم و مست شÇÇÇÇدم بÇÇÇÇاز
است يكÇي وجÇود اطÇÇوار هÇÇمه ايÇÇن چÇيست هÇجر و چÇه وصÇل و چه عشق
شÇÇÇÇدن مÇÇÇÇنيت شÇÇÇÇيطان پÇÇÇÇÇÇيرو شÇÇدن خÇÇوديت غÇÇرق بÇÇÇود هÇÇÇÇجر
كÇÇرد انÇÇداز غÇÇÇلط نگÇÇÇÇاه كÇÇÇÇه بس كÇرد نÇاز مÇÇن دلبÇÇر مÇÇن بÇÇه كÇÇه بس
دلم گÇÇÇÇÇÇÇرفته خÇÇÇÇÇÇÇÇويش از دوري دلم گÇÇÇÇرفته پÇÇÇÇÇيش جÇÇÇÇÇÇÇÇنون راه
زده تÇÇاري بÇÇه چÇÇÇنگ شÇÇÇÇده مست زده نگÇÇÇÇاري گÇÇÇÇيسوي بÇÇÇÇÇه دست
كÇÇند اخÇÇتر و مÇÇه بÇÇا غÇÇمش شÇÇÇرح سÇÇÇÇركند او ة صÇÇÇÇق شب هÇÇÇÇمه شب
او پÇÇابست شÇÇده تÇÇا بÇÇÇÇرم نÇÇÇÇيست او دست از دلم جÇÇÇÇاÄي هÇÇÇÇمه شÇÇÇÇد
بس و است نگÇÇÇار وصÇÇÇÇل آرزويش بس و است يÇار ابÇروي گÇهش سÇÇجده
او نÇÇام بÇÇÇرد چÇÇÇÇونكه شÇÇÇÇود مست او جÇÇÇام از دمÇÇÇÇبدم خÇÇÇÇورد بÇÇÇÇاده
شÇÇده رسÇÇوا و خÇÇÇÇرابÇÇÇاتي و رنÇÇÇÇد شÇÇده شÇÇÇÇيدا و رديكش Ôد و عÇÇÇÇاشق
نÇÇÇÇظر در ورا است حÇÇÇÇÇÇÇÇبيب روي مشÇتهر جÇهان بÇه عشÇقش بÇÇه  گشÇÇته
كÇÇÇند وصÇÇÇÇالش روز طÇÇÇÇلب هÇÇÇÇي كÇÇند جÇÇمالش هÇÇÇÇيهاي و هÇÇÇÇيهي
كÇن هست مÇÇرا نÇÇيست شÇÇدم نÇÇيست كÇÇن مست مÇÇرا روح جÇÇÇÇان سÇÇÇÇاقي
بÇÇÇده حÇÇÇÇضورم بÇÇÇÇزم از مÇÇÇÇژدهاي بÇÇÇده سÇÇÇÇرورم ازجÇÇÇÇام جÇÇÇÇرعهاي
است گÇل و آب و كÇاسه ايÇن از خÇارج است دل حÇÇيات كÇÇه بÇÇاقي مÇÇÇي زآن
تÇÇو مÇÇÇيخانه و مÇÇÇÇيخواره و مÇÇÇÇيده تÇÇو خÇÇمخانه و ÇÇم Ôخ و جÇÇام و بÇÇÇÇاده
بÇÇÇده آبÇÇÇÇي سÇÇÇÇوخته بÇÇÇÇرجگÇÇÇÇر بÇÇÇÇده شÇÇÇÇرابÇÇÇÇي خÇÇÇÇماريم بÇÇÇÇÇاز
شÇÇود نÇÇÇÇامت زنÇÇÇÇدة تÇÇÇÇو مÇÇÇÇردة شÇÇود جÇÇامت بÇÇندة جÇÇان و دل تÇÇÇÇا
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وصال

نÇÇمود وصÇÇالش و قÇÇÇÇرب آرزوي نÇÇمود جÇÇÇÇمالش يÇÇÇÇاد دلم بÇÇÇÇاز
كÇرد ريÇز خÇون نÇرگس ازآن شكوه كÇÇرد شكÇÇÇرريز لعÇÇÇÇل لب يÇÇÇÇاد
مÇÇا ايÇÇمان هÇÇم و كÇÇفر بÇÇبرد هÇÇم مÇا جÇÇان كÇÇند زنÇÇده رخش وصÇÇل

است: خورده خط ايشان خود توسط كه بدل نسخه (1
شود حبيبت روي جهان دو هر شÇود نصيبت وصل ا گر دل اي

شÇÇود1 نÇÇصيبت كÇÇونين عشÇÇÇرت شÇود حÇبيبت كÇÇه گشÇÇا گÇÇر پÇÇرده
بس و است حÇبيب سوي دلت چشم كس هÇÇÇيچ نÇÇÇÇظر نÇÇÇÇباشد غÇÇÇÇير
دگÇÇر نÇÇÇبيند روش بÇÇÇÇجز ديÇÇÇÇده اثÇÇر زخÇÇوديت نÇÇÇÇيابي چÇÇÇÇونكه
شÇود جÇانان مÇظهر جÇÇهان دو هÇÇر شÇود ايÇمان هÇÇمه وجÇÇودت  كÇÇفر
درنÇÇÇÇظر دادرسÇÇÇÇي و دادگÇÇÇÇÇÇÇر دگÇÇر او بÇÇجز دار درايÇÇن نÇÇÇÇيست
كÇÇن آواره مÇÇن حÇÇال بÇÇÇه رحÇÇÇÇم كÇÇن <بÇÇيچاره> دل كÇÇÇÇار چÇÇÇÇارة

بيچاره المذنبسلطانحسين ه لمحرر

تاريخشعبان1352 به

غزل

نÇيست نشÇانه را غÇمش تÇير كÇه دلي آن نÇيست كÇÇو زمÇانه انÇدر كس هÇيچ دوست بيعشق

است/ شده تضمين حافظ از مصرعي اينجا 2)در

كرانهنيست>2 استبحرعشقكههيچش <بحري ليك عشÇÇق دريÇÇÇÇاي بÇÇÇÇه غÇÇÇÇرقندكاÄنات

نيست زبانه وليكش است آتشي سوزنده نÇهاد قدم دل آن در عشق كه دلي سوزد
نÇيست فسÇانه و است ازل عالم سر شÇنو كان جان به عاشق ة قص و عشق حاالت
نÇيست تÇرانÇه عÇÇاشق دل زنÇÇالة بÇÇهتر عÇاشقان راز و زمÇÇزمه سÇÇوي بشÇÇتاب
نÇيست آشÇيانه هÇوس سÇر به ورا ديگر عشق دام صيد بشد چو دل مرغ <بيچاره>





مكاتÇيب





مه مقد

منتخبي درحقيقت ميآيد, فصل اين در آنجناب <مكاتيب> عنوان تحت آنچه
ايشان خود بهدستور دفتري در كه رضاعليشاه آقاي حضرت شريف نامههاي از است
است: قسÇمت دو داراي دفتر اين است/ شده ثبت و رونويسي پيش سال ê0 حدود از
خÇان عÇبدالوهÇاب دكÇتر بÇه خÇطاب 1372 شÇعبان 30 تاريخ به نامهاي با ل او قسمت

اتيبÇمك مÇيشود/ شروع اسالمي جهاني مجمع عضو و سالم نشرية صاحب عسكري
حضرت مالزم كه است ايشان دستگيري اجازة اخذ از پس ايام به مربوط ل او قسمت
بودهاند خودشان مخاطبنامه Hمستقيم كه است نامههايي پاسخ يا آنها و بودند, والدشان
مÇيفرمودند/ ارجÇاع ايشان به صالحعليشاه آقاي حضرت كه است نامههايي جزو يا و
نامة با كه است معظمله قطبيت و جانشيني ايام نامههاي شامل مكاتيب, دفتر دوم قسمت
با آغازو راستين دخان محم حاج جناب به خطاب (êë.11.20) 138ì ال شو 29 مورخة
در حÇاضر عÇزادار دوسÇتان و فقرا براي 1ê13 سال عاشوراي سحر در كه تلفني نطقي

ميگردد/ ختم فرمودند, بيدخت در سلطاني مزار حسينية
و نÇامه فÇرستندة مÇورد در مÇختصري بسيار توضيح مكاتيب از هريك باالي در
نقل مكاتيب باالي در نيز اينجا در و فرمودهاند مرقوم شده, پرسيده كه سÆاالتي Hاحيان
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ÂثÇم و نشÇده رعÇايت مكÇاتيب دفÇتر در نامهها تاريخي ترتيب گاه Hضمن است/ شده
شده تنظيم تاريخ ترتيب به اينجا در كه فرمودهاند ثبت ديگر نامة چند از بعد را نامهاي

است/
عÇلماي بÇه خÇطاب كÇه مÇيباشد عÇربي زبÇان بÇه مكاتيب برخي مجموعه اين در
آنان مكاتبات پاسخ يا و شده ارسال ايشان جانب از Gبدو يا كه است عربي  كشورهاي
اينجا در آنها از يك هيچ ميباشد, بالاستفاده زبان فارسي خوانندة براي چون كه است
و مÇعنوي نكات از نكتهاي حاوي ايشان مكاتيب از يك هر ا گرچه است/ نشده درج
ة اليÇع مÇعارف از خÇروار نÇمونة است مشÇتي HعÇواق كÇه است, ديني حقايق از ذ كري
سالك خوانندة ديني بصيرت مزيد هو توج تذكرو ازدياد باعث خواندنش كه آنجناب
از منتخبي به فقط كتاب تفصيل و تطويل كالم از اجتناب براي ولي ميگردد, خدا راه
است تكراري مساÄل حاوي كه مكاتيبي گرديده سعي و شده ا كتفا پرگوهر درياي اين
بودند, فرموده صادر مختلف مناسبتهاي به كه نيز اطالعيهها برخي Hضمن شود/ حذف

گرديد/ مندرج بخش همين در



ل قسمتاو

نوشتهام عسكري خان عبدالوهاب دكتر به كه نامهاي

عضو و الم الس جريد¸ صاحب العسكري, عبدالوهاب الحاج الد كتور الفاضل حضر¸ پشتپا كت:

بغداد ابقاه, و اهللا حفظه االسالمي العالمي المÆتمر

هو

121

شعبان1372 30

بركاته و رحم¹اهللا و عليكم الم الس
درگاه از سركار موفقيت سالمتيو درخواست سالمو عرض و تحيات اهدا¾ از پس
تحتسما¾الشرقكه مشاهداتي عنوان تحت جنابعالي رسالة ميدارد: عرضه متعال, خداوند
روحي صالحعليشاه آقاي جناب ÇÇ والد حضرت بهعنوان را آن نسخة يك قبل چندي
گÇرديدم/ مستفيد آن مطالب از و نمودم مالحظه هم حقير بوديد, داشته ارسال ÇÇ فداه

باشيد/ بوده علمي و ديني خدمات در موفق همواره اميدوارم
ذيÇل به مربوط بدارم عرضه Gرتذك دانستم الزم و رسيد اينجانب بهنظر كه نكتهاي
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قدري كه بوديد, داشته مرقوم ه صوفي به راجع سطري سه دو آنجا در كه است 17 صفحة
قولون ي ف ¹ يع الش ن م Õ¹ ق Öرف Öم Ôه و Ô¹وفي االص ما است اين آن ل او عبارت است/ شده سهو باب آن در

/ لي ع بن صالح لطان الس لي ا Öتل ص و Ô¹النياب ذه ه× و Öم Ôه Ôت نياب Öت استمرَّ ماتوا ان عدب ¹ ع ب Öر اال واب الن نَّ ا

امÇام غÇيبت زمÇان در كÇه معتقدند ه صوفي زيرا نيست, امر اين ه صوفي عاي اد ولي
و قلبي دستورات و مفتوح است, قلب طريق از كه الياهللا سلوك باب نيز دوازدهم(عج)
بÇه مÇيرسد غاÄب امام به بصدر Gصدر و بيد Gيد آنها اجازة كه كساني ط بهتوس اخالقي
به مضبوطو رشته اين در آنها اجازة كه ميباشند عرفا دسته اين و ميشود, تلقين طالبين
ظاهر احكام رساندن در نيز رباني علماي چنانكه دارند/ نيابت امر اين در ميرسدو امام

دارند/ نيابت ظله Öن ح ربن م Ôع مقبولة مانند عامه اجازة طبق فقهي مساÄل و شرع
خÇدمت وجوهات, و شيعه ات مستدعي و عراÄض رسانيدن مأمور اربعه اب نو ولي
بÇه گÇرديده, نÇاÄل جÇواب درك بÇه حÇضرت آن از سÇپس و بÇودند زمÇÇان(ع) امÇÇام
حÇضرت صÇوري زيÇارت نÇفر, چهار آن وفات از پس و ميرسانيدند/ سÆالكنندگان
از غير نيابت اين و شد/ شروع كبري غيبت و گرديد غيرمقدور و ممنوع (عج) ت حج
اجازة ولي شد, منقطع Gبعد و بود نفر چهار بههمان منحصر و است ه لي او نيابت قسم دو
شرع ظاهر احكام چنانكه دارد, اتصال امام به و نشده منقطع سلوك و قلبي احكام تلقين
اسÇتمرار عÇاي اد ه صوفي پس ميرسد/ خلق به اني رب فقهاي و الهي علماي بهوسيلة نيز

ندارند/ وجه بههيچ اربعه اب نو نيابت
قليد التَّ ¹أل Öس م وي× س ¾ي ش في يع¹ الش مع فون ل ت Öخ ي ال م Ôه و است: اين شده ذ كر كه ديگر عبارت
ساير با شرع ظاهر احكام در شيعه ة صوفي و نيست اينچنين ولي فقط/ الناÄب دون ل ق Ôي Öم Ôه نَّ ا ف

و هسÇتند ديگران مانند نيز ظاهر احكام تقليد در و ندارند فرقي هيچ اثنيعشري ق رف
استعانت و قلبي دستورات نظر از طريقت پيشواي و اده سج شيخ و ميكنند/ اعلم تقليد
احكÇام در آنكه نه است, مطاع روحي مراتب در استمداد و سلوك خطرات رفع براي
ظÇاهر عÇلوم در بÇوده, بÇاطن و ظÇاهر بين جامع آنكه مگر شود, تقليد او از نيز ظاهر
امجد جد چنانكه ميكنند/ تقليد او از اينصورت در دهد, فتوي× و باشد اعلم نيز شريعت
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در پÇيروان و نوشتهانÇد ه محمدي بهنام ه عملي رسالة ثاني نورعليشاه علي مال حاج جناب
مطاع ا گر و ندارد عموميت موضوع اين ولي ميكردند/ تقليد ايشان از نيز ظاهر احكام
از تÇقليد بÇه را پÇيروان نÇنويسد, عمليه رسالة و ندهد فتوي طريقت پيشواي و سلسله
سÇلطانمحمد مÇال حÇاج جÇناب اعÇلي× امÇجد دÇج چÇنانكه مÇينمايد/ امÇر تقليد مراجع
بودند, كل مسلم Öاجتهاد ة عالي درجة به وصول و علمي مراتب در آنكه با سلطانعليشاه

ميفرمودند/ مسلمه مراجع از تقليد دستور ه شرعي مساÄل در و ندادند فتوايي معذلك
اين موهم عبارت اين ليه/ ا ون تحج به مزار وفي¹ الص Ôواب والن است: اين آن آخر عبارت
چÇنين كÇه درصÇورتي ميدانند, اوليا مزار زيارت از عبارت را حج آنها شايد كه است
مخصوص بهطريق معظمه مكة در مه مكر بهزيارت كعبة انحصار مصطلح حج و نيست;
زيارت براي دين بزرگان اخبار در كه همانطور و دارد/ نه معي اوقات در ن معي اعمال و
آ گاه و زنده نيز مرگ از پس را مÆمنين چون شيعه و رسيده زيادي فضيلت مÆمنين قبور
مÇيگويند نيز صوفيه ميكنند, استمداد آنها از و ميروند آنها قبور بهزيارت ميدانند,
مÇيباشند خÇداونÇد نÇزد ب مقر و ل مÔك مÆمنين كه اوليا قبور زيارت اخبار همين طبق
آنها ط توس به و دهد قرار شفيع خداوند نزد را آنان روح ميتواند انسان و دارد فضيلت
يك در هم اوليا قبور ه البت و ميروند/ اوليا قبور بهزيارت ازاينرو و كند مغفرت طلب
امÇجد جد مزار جمله از است, ق متفر مختلفه امكنة و نقاط در بلكه نيست, ني معي نقطة
بÇه آنكÇه نه شده, واقع بيدخت در كه است سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج مرحوم

باشد/ داشته اختصاص است آن موهم عبارت ظاهر كه ني معي محل
ه صوفي عقايد و شود واقع بعضي ايراد باعث است ممكن مرقومه عبارات چون و
مقتضي هرطور به است متمني شد/ عرض باب اين در Hمشروح لذا است, خالفآن نيز
معتقدات خالف و ديگراننشود ايراد باعث كه فرماييد اصالح را عبارات آن ميدانيد
مسÇتفسر HخصوصÇم صÇالحعليشاه آقÇاي جناب والد آقاي حضرت نباشد/ هم ه صوفي
اميد ميخواهمو عذر خيلي مقال طول از فرمودند/ سالم تبليغ ميباشندو شريفه حاالت
االقل وانا . عليكم الم والس فرماييد/ مرقوم را عريضه اين وصول خواهشمندم دارم/ عفو

تابنده/ سلطانحسين
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واشنگتن از نامهاي (34.5.20 Ç 74 ة ذيحج 23)1955 اوت 12 تاريخ در سلطاني مهندس آقاي

شهر آنها مركز و ف تصو روح داراي و مسيحيان از طايفه يك كه را مورمونها حال شرح و نوشته

1) Salt Lake City

شده نوشته اوت55) 24)34.6.1 تاريخ در كهدادم جوابي بودند/ نوشته است, سيتي1 ليك سالت

است: اين آن و

هو

121

3ê.ì.1

از حÇا كÇي كÇه سÇركار مÇالطفتآميز مÇرقومة وصول از گرامي, ارجمند عم پسر
سفر اين در اميدوارم گرديدم/ متشكر بينهايت بود, قلبي عواطف و دروني احساسات
نمونة آفاق سير اين در و نماييد مراجعت خوشي و موفقيت با و گذشته خوش سركار به
مÇعلوم خÇوشبختانه گÇردد/ حاصل بود, معلوم هم مرقومه مضمون از كه نيز انفس سير
شده باعث و گرديده واقع سركار كنجكاوي و ه موردتوج افراد روحي حاالت ميشود

نمايم/ استفاده سركار معلومات از هم حقير  كه
خود دروني تشنگيهاي رفع براي است مجبور بشر كهمرقومفرمودهايد همانطور
مجبورند باالخره و ميكند دور مقصد از را آنها يات ماد در ل توس و باشد, آبي درصدد
نميكند تغيير است ات روحي به مربوط چون عرفاني عقايد بشوند/ ات روحي به ل متوس
مÇعنويات دامÇن به دست كه كساني همة ازاينرو و است بشر روحي طبيعت موافق و
بÇراي كÇه هستند مشابهي عقايد داراي باشند, دور يكديگر از بهظاهر هرچند ميزنند
همه خود تكامل سير در و دارند ارتباط يكديگر با ارواح كه ميرساند كنجكاو شخص
نژاد اختالفات بلكه ندارد, تأثيري نامها و الفاظ اختالف و ميروند مقصد يك بهسوي
خواه صوفي خواه و نميكند تأثير آنها در اجتماعي و صوري آداب و وطن و مليت و
در اختالف ميطلبندو را چيز يك همه مورمون خواه و بودا يا مسيح(ع) واقعي پيروان
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بÇاشند, قÇصوي غÇايت و اقÇصي مقصد آن ه متوج كه كساني و است/ طرق بعد و قرب
آ گاه خود اشتباه به باشد مرگ موقع هرچند باالخره كنند اشتباه طريق در كه هم برفرض

ميشوند/ راه وارد و
خوشوقت آن مضمون بر اطالع از و دادم اراÄه نيز مبارك حضور را سركار مرقومة
در فÇرمودند را مرقومه فرمودند, سالم ابالغ و احوالپرسي سركار از Hمخصوص و شدند
و سÇلطاني آقÇاي حÇاج خوانÇدم/ مورمونها حاالت از ديگران اطالع براي هم مجلس
را سركار توفيق و سالمتي نيست, عرضي زياده ميرسانند, سالم و سالمتند اقوام ديگر

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس خواهانم/

نوشتهام: به كرمان آموزگار جواد د محم آقاي به كه نامهاي صورت

هو

121

3ë.11.20

ازدياد متعال خداوند از گرديد/ واصل 11.7 مورخة محترمة رقيمة ميشود: عرض
نيست اخوان آقايان بين كدورتي بحمداهللا اينكه از خواستارم/ را سركار توفيق و ت عز
اين براي بود, شده عرض مظفري لطفعليخان آقاي خدمت كه تذكري شدم/ خوشوقت
بهعنوان لذا ميباشد اخوان بعضي بين كدورتي مختصر كه شد مسموع خارج از كه بود

شد/ عرض تذكر
هÇم به نسبت بايد اخوان ه البت بودند: نموده بعضي كه سÆاالتي و مذا كره موضوع
فرمودهاند, صالح پند در كه دستوري طبق علما به نسبت و كنند رفتار مهرباني و بهمحبت
خوب نكند, بدگويي فقرا از كه عادل جماعت امام به اقتدا حتي و نمايند محبت و احترام
محبت نهايت و كنيد مالقات علما آقايان از گاهي ه البت هم خودتان ندارد/ مانعي و است

داريد/ مرعي را احترام و
نرسيده دستوري چنين استو محض تهمت مرشد, صورت گرفتن درنظر موضوع
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از نÇماز بÇه شÇروع مÇوقع بÇراي كÇه يÖك ن ÖيÇ ع Çصب ن ¹مÇ Ä اال ن م Gد واح ل ع Öواج اهللا سول ر Öكَّر ذت و
قرار خود شفيع را آنها بهنماز شروع از قبل كه است اين آن معني رسيده, معصوم(ع)
تهمت دادهاند نسبت كه هم نوعي مهدويت به قول نيست/ جايز نماز خود در ولي دهيم
مÇنتظر مÇهدي ولي هسÇتند, مÇهدي و هÇادي مÇعصومين(ع) ة مÄا همة هرچند و است
اب وÇن سÇلسله اقÇطاب و ميباشد الم) الس آباÄه علي و (عليه العسكري الحسن ¹بن حج

است/ حصي Ôت ال و عدÔالت اخبار و آيات از هم خفي ذ كر داليل ميباشند/
و واجÇبات چÇهبسيار و است يت بياهم و كوچك بسيار هم شارب ايراد موضوع
و نÇميكنند جÇلوگيري و نميدهند يت اهم بدان و ميشود ترك ديگران از مستحبات

نبستهاند/ مويي به را ديني فرمودهاند: شهيد آقاي مرحوم
ه رعيÇف ة شرعي احكام در ازاينرو نيستيم, قاÄل اختالفي ما چون هم تقليد موضوع
از ن معي شخص تقليد كه نميكنند امر ليكن ميفرمايند, اجازه فقرا براي را علما از تقليد
در تقليد بلكه بنمايند, را مراجع از يكي تقليد هركدام است ممكن و بكنند تقليد مراجع

است/ واجب ه فرعي احكام
در كه است همان خمس و زكات حكم بودند/ نموده سÆال كه هم عشريه موضوع
مÇحمديه ة عملي رسالة در هم نورعليشاه آقاي مرحوم و شده مذكور Âمفص ه فقهي  كتب
است, عمل در آساني براي شده برده كه عشريه نام و داشتهاند/ مرقوم Hمشروح را همان
رسيده تجربه به كه گويد <راقم فرمودهاند: مرقوم مس Ôخ باب ل او در كتاب همان در  كه
اغÇلب در ميشود برابر نمايد, اخراج استثنا بدون شخص را عايدي تمام عشر ا گر  كه
اخراج از بعد دو هر خمس و مال زكات با است, متعلق آنها بر خمس و زكات كه دارايان
جديدي فقهي حكم آنكه نه است عمل در تسهيل براي عشريه ذ كر پس سال/> مÆونة
در كه است همان آن دقيق و تفصيلي احكام و نيست بدعت و تشريع بنابراين و باشد
كجا به كه نشده تكليف و امر مورد هيچ در آن پرداخت براي و شده/ ذ كر ه فقهي  كتب
ين مستحق به خودشو محل در بوده جا هر در و پرداخته هم كسي ا گر و شود, پرداخت

است/ شده صرف
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دستور كه آياتي اذ كارو فضيلت شود, اخباردقت در ا گر اورادهم اذ كارو موضوع
بدعت راهي بههيچ معين عدد با قرآن و دعا خواندن بهاضافه و ميشود/ معلوم شده داده
و Çالم) ليهمالسÇع) اثÇنيعشر ة مÇÄا و پÇيغمبر بÇه ل توس همچنين و نميشود محسوب
ع تشي روح بلكه و ممدوح بسيار شيعه ة محق فرقة نزد ه يليÄجبر يا كبيره صلوات خواندن

است/
شÇيخ و طÇاووس عليبن و فهد ابن و شهيدين مانند نيز سابقين علماي از بسياري
و بوده وارد ف تصو رشتة در يا شيرازي ميرزاي و انصاري شيخ و فيض مرحوم و بهايي
خÇوب و است/ مÇذكور نÇيز الكين الس مراحل در چنانكه مينمودند, ميل و عالقه ابراز يا
بهتر باشد كمتر مسلمين بين اختالفات هرچه كه كنوني دورة در مواقع قبيل اين در است
دورة ات قتضيÇم بÇه و دارند لطف اظهار هم حقير با كه صالحي آيتاهللا حضرت است
و منبر اهل آقايان ميباشند, در كرمان روحانيت رأس در و دارند كامل اطالع  كنوني
و فÇرموده آ گاه مسلمين بين اتحاد و همكاري لزوم و اختالفات بهمضار را روحانيون
ازطول كالمكه ذ كرنكنند/ است اجتماعيمسلمين خالفمصالح آنچه كه تذكرفرمايند
صالحي آيتاهللا حضرت خدمت ا گر ميخواهم/ عذر كوشيدم بهاختصار عينحال در
تابنده/ سلطانحسين اقل . عليك الم والس كنيد/ عرض نيز را حقير سالم عرض رسيديد

است: شده نوشته الماسيان حسين آقاي پاسخ در

هو

121

3ë.11.21

بÇه راجÇع دارم/ تشكر محبت اظهار از گرديد/ واصل سركار رقيمة ميشود عرض
مراد غيب عالم با ارتباط و نفس تكميل و تصفيه ا گر بود/ شده مرقوم ارواح با ارتباط
و هÇدي(ع) ة مÇÄا واليت ذيÇل به ك تمس شده عرض Âقب كه همانطور آن راه است,
قبيل از امروزي معمولة روحي علوم از اطالع مقصود ا گر و است, بزرگواران پيرويآن
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شده ذ كر Hمشروح مربوطه كتب در آن طريق باشد, مغناطيسي تنويم و ارواح احضار
تمركزدادن بهوسيلة اراده و فكر تقويت شد, عرض Âقب كه همانطور آن اصل و است
ات يÄجز و است آن كمك نيز باصره ة قو تمركز و تقويت كه ميباشد ن معي امر در آن

گرفت/ تعليم فن اساتيد از بايد را آن
در كÇه است خارقالعاده اعمال و طبيعت خالف امور بر قدرت نيز اقسام از يكي
شاقه امور ل تحم و نفس دادن زحمت آن راه و ميباشد موجود نيز هند مرتاضين ميان
بÇا ارتباط و روحي كمال موجب اينها ولي است/ ه نفساني غريزية اميال از جلوگيري و
ه ادÇم و طÇبع عÇالم مكÇنونة قÇواي بعضي بر احاطه سبب فقط و نميشوند ه عالي عوالم
قرار خود عاع تحتالش را يه ماد امور كه حقيقي كمال و نميرسانند, باالتر به و ميباشند
است/ ل او طÇريق همان آن راه و ميباشد خلقت غايت كه است حق معرفت ميدهد,

تابنده/ سلطانحسين اقل الم. والس

فرمودهاند: مرقوم نهبنداني كبريايي حسين د سيدمحم حاج آقاي جواب در كه نامهاي

هو

121

137ìذق 12 Ç 3ì.3.21

ارسÇال حÇقير نÇام بÇه كه مالطفتآميز مرقومة بركاته/ و رحم¹اهللا و عليك الم الس
همواره شريف وجود اميدوارم افزود/ حقير امتنان تشكرو بر و شد واصل بود,  گرديده
بÇاشيد/ موفق حقايق بهدرك و بوده امان در و مصون ثان Öد ح و نواÄب و دهر آفات از
و هسÇتند حÇضرتعالي اخالق محامد متذكر Hغالب سالمتند/ بحمداهللا والد آقاي حضرت

گويد: كه بوديد فرموده استفسار زير رباعي دربارة ميفرمايند/ سالم ابالغ
دو راغب يكÇي سيب جهان باغ در دو طÇالب يكÇÇي طÇÇلب يكÇÇي اهللا
دو صÇاحب يكي جامه يكي افتاده بÇدان بÇيت اين معني رهي مرد  گر

آن مÇعني در حÇقير بهنظر آنچه بوده, طريق سالكين يا راه بينايان از گوينده ا گر
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جÇميعالجÇهات مÇن واحÇد كÇه است احديت ذات عالم همة مقصد است: اين ميرسد
و كوشش زيرا دارد, وحدت كه اوست اشراق و فيض نشانة هم او كردن طلب و ميباشد
فيض كه طور همان پس است, آن انعكاسي عمل و نتيجه و جذب و كشش اثر بر طلب
عبارت كه است تا دو راه اين جوياي و طالب ولي است/ يكي هم طلب دارد وحدت او
محبت سيب همان جهاني بوستان ميوة و باشد مهيت ظلي وجود يا ماديت و د تجر از
ولي است, يكي كه اوست حضور و قرب به رسيدن و معرفت و بيهمتا يكتاي حضرت
جÇهان در بÇاشند/ انس و جن يا ناسوت و ملكوت از عبارت كه است تا دو آن مشتاق
و نموده نزول ه ماد ارض در كه اوست جلوة و فيض همان كه است يكي اثر هم ماديت
كÇه آن صÇاحب ولي است/ جÇلوه هÇمان اثÇر دارد, وحÇدت نÇيز آن كÇه ماديت لباس
اساس كه ه ماد و صورت بهاعتباري و ابدان به متعلقه نفوس و ده مجر نفوس بهاعتباري
كÇثرت اثÇنينيت مÇراد آنكÇه يÇا است/ تÇا دو مÇيباشند, و هستند و بوده عالم پيدايش
مÇهيت هÇمان يÇا زيÇادند كه است ابدان به متعلقه نفوس همان صاحب از مراد و است
و وجÇود از مÇركب لي عمÇت تÇركيب بÇه مÇوجودي هÇر زيÇرا است, مÇراد ظÇلي وجÇود

است/ مهيت
بÇر حÇقير بهعقيدة ولي است/ اين ميرسد, رباعي اين معني در حقير نظر به آنچه
بعض در و ننموده شهود Öمراتب تمام در را وحدت زيرا ميكند, داللت نيز گوينده نقص
حÇضرتعالي بÇهنظر هÇم ديگÇري معني ا گر است متمني است/ شده قاÄل اثنينيت آنها
مرقوم است متمني بوديد, فرموده مرقوم كه هم نظري و عبارت داريد/ مرقوم ميرسد,
مرقومات وصول منتظر نيست/ عرضي زياده كجاست/ آن مأخذ كتابو چه از كه داريد

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليكم الم والس ميباشم/
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طÇرف از نÇجف در كÇه را اعÇالميهاي جمله از و نوشته نامه از كرمان آموزگار دجواد محم آقاي

جوابي بودند/ فرستاده كردهاند, منتشر هم كرمان در و شده چاپ صوفيه ذم اخبار درذ كر شخصي

است: اين دادهام  كه

هو

121

133ì.12.27Ç شعبان1377 27

و دارم تشكر الطافتان از گرديد/ واصل حضرتعالي از مرقومه دو ميشود: عرض
و ت زÇع ازديÇاد مÇتعال خداوند از و عرض خدمتتان را جديد سال و عيدسعيد تبريك
تبريك و سالم ابالغ و مرحمت اظهار آقا حضرت بندگان خواستارم/ را سركار توفيق
از ناشي Hغالب امور اين رسيده/ Âقب هم جا بههمين بوديد فرستاده كه ورقهاي فرمودند/
و است/ زيÇاد مÇيباشند, مÇدح در كÇه هم معارضي اخبار وگرنه است شخصي اغراض
ه عملي احكام به مربوط اخبار در كه همانطور باشد تحقيق درصدد كه منصف شخص
ميگيرد, را راجح همطرف Gبعد و ميكند تراجيح و تعادل احكام به عمل تعارض موقع
اخبار ا گر و كند درك را آن سقم و صحت كه كند تحقيق Á او بايد هم اخبار قبيل اين در
اخبار صحت فرض بر Hثاني و دارد/ مجري را تراجيح و تعادل روية باشد داشته معارضي
و اخبار اين مشمول كساني چه معصومين(ع) ة مÄا زمان در اينكه و آنها صدور علت در
تفسيق فتواي و حكم Hثالث و كند تحقيق بودهاند, فرمايشات در بزرگواران آن موردنظر
نشود پيدا قطع تا نيستو كافي آن در ظن نيستو ه عملي احكام در فتوي مانند تكفير و
̧ الحÇيو ض رÇ ع غون ت ÖبÇ ت Hن مÆ Ôم ت Öس ل الم السَّ ÔمÔيك ل ا قي× Öل ا Öن م ل ولÔوا Ôق ت ال كه نمود حكم بدان نميتوان

از بÇرخÇورداري شÇما نÇيستي/ مÆÇمن نگÇوييد مÇيگويد, سالم شما به كه كسي به /94 آية نسا¾, سورة (1
ميجوييد/ را دنيا زندگي

آنÇها مÇنظور هسÇتند, اعÇالميهها ايÇن نشÇر درصÇدد كÇه كسÇاني فانه متأس ولي نيا/1 الد

و رد معارضهو درصدد زماني هيچ هم ما بزرگان نيست/ ديانت به خدمت و خداخواهي
كه است آن از زيادتر نيز سو¾ علماي ذم در اخبار وگرنه نيستند و نبوده جواب و ايراد
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منان خداوند اميدوارم داد/ تعميم نميتوان هم را آن ه البت شود, گنجانده صفحه چند در
اقل . الم والس دارم/ عرض سالم جليل فاميل افراد همة خدمت فرمايد/ عنايت تنبه حال

تابنده/ سلطانحسين

عÇطار شÇيخ سيفصل از بيت سه اين معني از 37.5.21 تاريخ در نيشابور از مظلوم حميد آقاي

بودند: كرده سÆال

يÇÇاور گشت تÇÇعليمقرآن مÇÇÇÇرا پÇيمبر شش دور روز شش بÇÇود

است مÇدار را عÇالم ترتيب بدين است هÇزار سال دين روز وليكن

ظÇاهر خÇلق مÇÇقام قÇÇاÄم شÇÇود آخÇر سال هزاران شش گردد چو

است: اين شده داده كه جوابي

هو

121

37.ë.30Ç صفر1378 ë

محبت حال ازدياد و سالمتي متعال خداوند از رسيد/ سركار رقيمة ميشود: عرض
بÇود/ شده سÆال فصل سي در عطار شيخ حضرت اشعار از خواستارم/ را سركار توفيق و
ايÇن سÇال هزار كه است بوبي Ôر روز يك اولوالعزم پيمبران از هريك دور ميفرمايد:

ميشمريد/ كه سان آن از است سال هزار با برابر تو پروردگار نزد روز يك و /47 آية حج, سورة (1

ون/1 د ÔعÇ ت ا مÇ م ¹ن س فÖل اك كب ر دÖن ع Hم Öوي نَّ ا و ميفرمايد: حج سورة قرآن در كه ميباشد, عالم
هÇم ت مد اين البته و آفريده روز شش در را عالم فرموده كه است منظور معني همين
بهاحاطة اشاره و است مثال بهعنوان و تقريبي شده تصريح شريفه آية در كه همانطور
از عÇبارت كه پيمبري هر دور و ميباشد, زمان و ناسوت عالم بر دهر و ملكوت عالم
هرچند دارد, سال هزار حكم كه است ربوبي روز يك ميباشد, او ديانت ظهور ت مد
بيش تواريخ طبق موسي(ع) حضرت ديانت ت مد چنانكه باشد/ بيشتر يا كمتر بهظاهر
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از كÇمتر بÇهظاهر Çالم) عليهماالس) عيسي حضرت و ابراهيم حضرت از و سال هزار از
ربوبي روز ششمين باال بهاصطالح و است خاتم كه ما(ص) پيغمبر از و بوده هزارسال
در او ديانت و ندارد زماني انتهاي و نمود تعيين آن براي نميتوان زماني ت مد است,
است, قيامت عالم ابتداي آن انتهاي و دارد مان الز مافوق به اتصال كه است مان آخرالز
بÇين از نيستند, بيش ظواهري كه ات مهي همة و ميكند ظهور حقيقت موقع آن در  كه

فرمايد: سوم بيت از پس كه ميروند/
قÇيامت پيدا شود حق امر به شريعت دور همه آيد سر به

تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس

نوشتهام: آمريكا به فاني كاظم دكتر آقاي جواب در كه نامهاي صورت

هو

121

ذيحجة1378 ë Ç 1338.3.21

لطف اظهار از رسيد/ پيش روز چند خرداد ê مورخة محترمه رقيمة ميشود: عرض
و ت زÇع مÇزيد و سالمتي احديت درگاه از گرديدم/ متشكر خيلي حقير از يادآوري و
در تÇوقف قÇصد ديگر ت مد چه كه بوديد نداشته مرقوم خواستارم/ را سركار موفقيت
آقا حضرت بندگان هستيد/ راضي خود وضع از بحمداهللا ميشود معلوم داريد/ آمريكا
زيÇارت بÇراي خÇدمتشان در ارديبهشت اواسط در فرمودند/ سالم ابالغ و احوالپرسي
مÇيرسيدم/ فاني آقاي خدمت روزه هر كشيد/ طول هفته سه و شديم رف مش بهمشهد
خيلي تابنده مهندس اخوي از احوالپرسي و لطف اظهار از بود/ خوب حالشان بحمداهللا
همين سركار بيشاÄبة تآميز مود احساسات الزمة البته گرديدم/ متشكر و خوشوقت
شÇدم/ بهرهمند آن مطالعة از بوديد داشته مرقوم كه را آنجا مذهبي اوضاع شرح است/
ما گفت: كردم/ سÆال آنجا مارونيهاي اسقف از لبنان در حقير را تثليث عقيدة موضوع
و مÇعتقديم خداونÇد خود بهوحدت ولي كرده, ظهور مجلي سه در خداوند كه معتقديم
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داد/ حÇقير به هم نسخه يك و قانيم ا ¹ الث ث ب واحد ل×ه ا فيوجود Õ¹مقال نام به بود نوشته  كتابي
مصلوبيت به راجع معتقدند? تثليث به يا دارند را عقيده همين هم آمريكا در نميدانم
روز در حضرت آن كه معتقدند كردهام, تحقيق حقير كه بهطوري مسيحيان هم حضرت
كه يكشنبه روز در مصلوبو ميگويند) هم س مقد جمعة را آن ( كه نيسان ماه 1ë جمعه
كÇه بÇوديد داشته مرقوم حضرتعالي ولي شد/ زنده ميباشد سوم روز و است عيدپا ك
كه هم خدابودن پسر به راجع شد/ مصلوب شنبه ظهر كه است آن آنجا مسيحيان عقيدة
را آسماني پدر كلمة حضرت رسيده, سه مقد اناجيل در حقير بهنظر آنچه معتقدند, آنها
از زيرا خوانده, انسان پسر همواره بلكه نخوانده خدا پسر را خودش ولي فرموده ذ كر
ميباشد موجودات همة به نسبت حق براي است فاعلي علت جنبة كه ت بو Ôا عرفاني نظر
بÇه خÇداونÇد از ازاينرو نميكند/ افراد در است انفصال آن الزمة كه ت وÔبن صدق ولي
سÇاير است/ گÇفته انسÇان" "پسÇر هÇميشه را خÇودش ولي فرموده تعبير "پدرآسماني"
و نفهميده ظاهري مسيحيان كه است عرفاني دقيق نكات داراي هم حضرت فرمايشات

زدند/ افسانه ره حقيقت نديدند چون كردهاند: بدتعبير
خÇيلي مسيح(ع) حضرت تعاليم سطح بوديد فرموده مرقوم كه همانطور معذلك
دو هر تعاليم در كه منصفي شخص هر و است اسالم سة مقد ديانت دستورات از پايينتر
و داشÇته غÇلبه جÇذبه حÇالت عÇيسي حÇضرت بÇر زيÇرا مÇيبرد, پÇي بدان نمايد دقت
بÇن د حمÇم حÇضرت ولي نÇموده; ا كتفا سلوك عالية مراتب براي اخالقي بهدستورات
و بوده مراتب همة بر محيط و باطن و ظاهر و كثرت و وحدت جنبة جامع عبداهللا(ص)
و شرح در ورود كه است فرموده مرحله همان مطابق دستوراتي مرتبه و مرحله هر براي
بÇعضي تذكر بهمناسبت كه عريضه تطويل از ميشود/ زيادتر تفصيل موجب آن بسط
آقÇاي حÇاج دارم/ را مÇرقومات وصÇول انÇتظار و ميخواهم عذر بوده, مذهبي مطالب
تلفن بهاخوي ا گر دارند/ عرض سالم خدمتتان دوستان ساير و نوري آقاي و سلطانپور

تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس فرماييد/ ابالغ هم را حقير سالم Hلطف فرموديد,
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نوشتهام: حجازي باقر د سيدمحم آقاي به كه نامهاي

هو

121

39.2.1ì

ميدارد: معروض Hمحترم وظيفه, شريفة روزنامه محترم مدير حجازي آقاي جناب
تÇنوير و اسÇالمي حقايق نشر در را جناب آن موفقيت و ت عز مزيد متعال خداوند از
دورة 120 شÇماره از وظÇيفه شريفة روزنامة در خواستارم/ مذهبي امور به نسبت افكار
آنجناب ه توج از و شده درج به شروع اسالمي> ف تصو> عنوان تحت مقالهاي جديد
كÇه بÇود مÇعلوم مÇقاله وضع از چون و گرديدم/ خوشوقت مذهبي مهم موضوع اين به
خواسÇتم ميشود, نوشته بيطرفي با و علمي تحقيق روي از جناب آن خود تحتنظر

برسانم/ بهعرض رسيد بهنظرم باب اين در كه نكته چند
خÇدمتي ف صوÇت گÇفتهانÇد كÇه بودند داده تذكر را بعضي اعتراض مقاله ابتداي در
بÇعضي چگÇونه كÇه شÇد ب عجÇت بÇاعث خيلي است/ بوده زيادي مفاسد منشأ و نكرده
هرچند و بنمايند/ مغرضانه قضاوت اينطور بدانند هم محقق را خود شايد كه اشخاص
خÇدمتشان خواستم هم جانب اين ولي پرداختهاند, جواب ذ كر به هم آنجناب خود
ظاهري و بيروح قالبي ما ادبيات آنكه عالوهبر نميبود ف تصو ا گر كه بدارم عرضه
چÇه غÇيبت زمÇان در اسالم بلكه ايران درخشان گذشتة تاريخ براي ميبود, بيحقيقت
جÇامعة افÇتخار بÇاعث امروز آنان نام كه بزرگاني بيشتر آيا ميماند? باقي درخشندگي
حافظو سعدي, ابوالخير, ابوسعيد شيخ عطار, مولوي, مانند ميباشد اسالميت ايرانيتو
مجلسي و لي ح فهد ابن و طوسي خواجة و شهيدين مانند شيعه بزرگ علماي از بسياري
دسÇته ايÇن جÇز¾ سيدبحرالعÇلوم و بهايي شيخ و كاشاني فيض و آملي سيدحيدر و ل او
آيÇا مÇيشود? تكÇميل است ف تصو همان كه باطن تهذيب بدون اخالق آيا نبودند?
بÇهدستورات عÇمل بÇدون جÇامعه مÇصالح مقابل در فدا كاري و اجتماعي تعاون حس
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ميرسد? خود كمال به ف تصو بزرگان
چÇه زحمات نتيجة زمين ايران استقالل آيا جامعه, به خدمت و اجتماع نظر از اما
كرده قدعلم مردانگي و شجاعت و همت با كه نبودند ه صوفي همين مگر است?  كساني
اثنيعشري مذهب و دادند استقالل ايران به نموده قيام صفوي اسماعيل شاه قيادت به
صÇوفيان زحÇمات رهÇين بÇايد ايÇران شÇيعه هÇمة امÇروزه كÇه دادنÇد, رسÇميت نيز را
جÇزا بÇدي بÇه را نÇيكي و نيستند قدردان دنيا اهل كه افسوس ولي باشند/ صفوتنشان

ميدهند/
اعÇمالي ف تصو پيروان از بسياري يا فرقهها و سالسل از بسياري كه بگوييد ا گر
عموم اعمال فساد دليل آنها رفتار ه البت گوييم: دارند, ديانت وظايف و اخالق برخالف
در كÇه كردهاند ظهور ه صوفي ميان از هم بسياري بزرگان آنها مقابل در زيرا نميشود/
يا ه عد يك ناشايست رفتار بنابراين ميباشند/ سرمشق تقوي و زهد و ديانت و اخالق
زمÇين روي در وگرنه داد, قرار عموم براي مدرك نميتوان را منحله فرقة چند يا يك
ه قÇح ديÇانات از يك هÇر در زيÇرا شÇد, نخواهÇد پيدا ه حق ديانت و ه حق مذهب يك
هÇم ين انيÇروح طبقة ميان در چنانكه هستند, و بوده زياد خيلي فاسد و نااهل اشخاص
شده حقيقي ين روحاني بدنامي باعث و نكرده عمل خود وظايف به كه غيراهل اشخاص
طبقات در همچنين و داد/ قرار عموم ذم ز مجو نميتوان را آن و است بسيار ميشوند, و
بدي براي مدرك آنان در بد افراد اعمال كه دارند وجود بد و نيك اشخاص هم ديگر
بÇايد را فÇرقه هÇر پÇيشوايÇان و بزرگان اعمال و كلي دستورات فقط و نميشود/ عموم

داد/ قرار بدي و خوبي مدرك
و ر طهÇم شÇرع آداب بÇه د قيÇت و خداداشتن ياد به را دل ف تصو در كه معتقديم ما
و ظاهر بين جمع كه رذاÄل از نفس تصفية در مجاهدت و اخالقي وظايف در مراقبت
اينها از هريك و الزم كار و كسب به د تقي و جامعه به خدمت عينحال در و است/ باطن
اسÇالم ديانت در نيز رهبانيت و نيست صادق حقيقي ف تصو باشد, نداشته وجود  كه
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است/ غيررهبانيت زهد و ف تصو و ممنوع
و ف صوÇت و افÇتراست و تÇهمت مÇيگويند ف صوÇت دربÇارة مÇغرضين آنچه پس
چÇيزي ف صوÇت بÇزرگان دستورات در و رند متنف و بيزار اعمال آن از حقيقي صوفيان
ل فصÇم خÇيلي مÇوضوع اين شرح ه البت و نميشود ديده دين بزرگان دستورات خالف

شوم/ تصديع موجب زياد نميخواهم و است
ذ كÇر ف صوÇت بÇه راجع مختصري آن آخر در كه فلوطين فلسفة جلد يك خاتمه در

تابنده/ . احترام تقديم با شد/ تقديم خدمتتان پست بهوسيلة نمودهام

نوشتهام: رشتي دقتي ابراهيم آقاي به كه نامهاي

هو

121

ذيقعدة1379 27 Ç 39.3.3

و شدم خوشوقت محبت حال بروز از گرديد/ واصل سركار رقيمة ميشود: عرض
مÆÇمن براي باشد/ ازدياد در است, قلب باب فتح مفتاح كه تذكر و ه توج حال اميدوارم
يك فقط همت وجهة حال همه در بايد ميآيد/ پيش بسط و قبض از مختلف حاالت
يÇا زياد بسط موقع در و بكوشد, آن ازدياد در و باشد بوده است حق به ه توج كه چيز
قبض حال موقع در و بيفزايد, خود انكسار و عجز بر بلكه نگردد مغرور قلبي  گشايش
مÇرتفع را حÇال آن تÇفكر, و تذكر كمك به شايد تا بكوشد بيشتر و نشود مأيوس نيز
بايد و است شوق (ص) رسول حضرت فرمايش طبق حق بهسوي سلوك مركب نمايد/
و عرض سالم اخوان آقايان ساير و روحاني آقاي حاج خدمت كوشيد/ آن ازدياد در

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليك الم والس هستم/ دعا ملتمس
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نوشتهام: مجلةحياتمسلمين مدير رهنما مصطفي شيخ آقاي به كه نامهاي صورت

هو

121

1339.3.ìÇ ذيحجة1379 2

را همدگر فقه سني و شيعه خواندن دربارة ارسالي جزوة ميرساند: عرضعالي به
متشكرم/ خيلي فرمودهايد كه لطفي ابراز از رسيد, بوديد, فرموده ارسال حقير بهنام  كه
مذهب پيشوايان و علما از ديگر بعضي و حضرتعالي طرف از كه مجاهداتي و مساعي
و خوشوقتي بسي باعث ميآيد بهعمل مسلمين مختلفة ق رف بين فاق ات ايجاد در ع تشي
عالم به خدمت در را حضرتعالي موفقيت و سالمت متعال خداوند از است/ اميدواري

خواستارم/ اسالم س مقد شارع مقاصد ترويج و ديانت
كÇه زمÇاني چنين در مسلمين بين اختالفات رفع در مساعي بذل اينجانب بهعقيدة
گÇرفتار اسالم ديانت پيروان Hمخصوص دين موح و دوانده ريشه عالم در شرك و  كفر
بÇه خÇدمات بزرگترين از و الزم و مورد به بسيار ميباشند, ديگران نارواي حمالت
اسالميت جامعة انحطاط و ضعف باشد, زيادتر ما بين اختالفات هرچه زيرا است/ دين
كÇه را جÇامعه وجÇهة و گذاشته كنار را اختالفات امروز بايد ما بود/ خواهد روبهفزوني
نÇفوذ از Hفق تÇم داده هÇمدگر بÇهدست دست و بگÇيريم باشد شهادتين به اقتصار همان
بزرگان چنانكه باشد/ محفوظ اسالم تا نماييم جلوگيري خود عقايد اعماق در ديگران
ميداشÇتند/ معمول اجمعين) عليهم (سالماهللا اثنيعشر ة مÄا ساير و مرتضي علي دين,
ولي كرد, رفع ات بالذ نميتوان و است اساسي و عمقي تسنن و ع تشي بين اختالف ه البت
درعÇين مÇيتوانÇيم ما و است عقيده به مربوط ات بالذ و Á او و درحقيقت اختالف آن
اختالف د موج آنچه و كرده رفع را ظاهري اختالفات خود, عقيدة در استقامت و ثبات
است اصل كه تولي× به نداريمو معمول ي تبر بر تظاهر مانند باشد, عداوت ايجاد باعث و
ايران داخلة در و مختلفه ممالك به كه دي متعد مسافرتهاي در اينجانب و كنيم/ ا كتفا
را نÇظريه هÇمين شÇده حÇاصل مالقات كه سنت اهل دانشمندان با همهجا در نمودهام,
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تÇصديق نÇيز آنÇها و نÇمودهام گÇوشزد بÇهيكديگر را مسÇلمين نزديكي لزوم و اظهار
 كردهاند/

و پسÇنديده فكر بسيار يكديگر مدارس در هم سني و شيعه فقه تدريس موضوع
است يكديگر به مذهب دو صاحبان نزديكشدن براي بزرگ قدمهاي از يكي خوبو
مجلة در چنانكه نمودهام, پيشنهاد Âقب نيز نگارنده را آن شدهو عملي Gاخير بحمداهللا  كه
شمارة در ميشد, منتشر منقول و معقول دانشكدة ليسانسيههاي جامعة طرف از كه جلوه
ايÇن مÇنقول> و مÇعقول دانشكدة <سازمان عنوان تحت 132ê شهريور ل او سال سوم
قريب كه خود حج سفرنامة در كه هم مالقاتي در و دادهام تذكر دانشكده براي را موضوع
عÇمل جÇامة بÇحمداهللا موضوع اين اينكه از و كردهام/ ذ كر رسيد, چاپ به قبل سال 2
آيÇندة مÇجد و بÇهعظمت امÇيدوار و خÇوشوقت اسالمي عظمت دوستداران ميپوشد,
بÇراي كه را تي حسنني و روشن فكر اين نيز حضرتعالي به لذا ميشوند/ اسالمي جامعة
هات وجÇت تÇحت هÇمواره امÇيدوارم و عÇرض تبريك داريد, ع تشي و اسالم به خدمت

باشيد/ بوده مÆيد و موفق سه مقد ديانت بزرگان
ه توج عدم و جهل بهواسطة يا كه دارند وجود هنوز ما ميان در ه عد يك فانه متأس
آنكÇه عÇالوهبر نÇفساني, مÇقاصد و شÇخصي اغÇراض روي يÇا و اسالم ة عالي بهمصالح
نباشد كه هم اختالفاتي ميزنند, دامن شيعه بين در حتي مسلمين ميان در را اختالفات
صÇريح و ر طهÇم شÇرع مÇخالف آنها همة كه ناروا افتراÄات و اتهامات و ميكنند ايجاد
وسايل از يكي درحقيقت كه ميآورند وارد فرقهها يا اشخاص بعضي به است مجيد قرآن
را خود كه حضرتعالي امثال كه است موقع به چقدر و است/ تخريب بلكه اسالم ضعف
ايÇن نÇظريات از جÇلوگيري در نمودهايÇد, آماده و ا مهي ع تشي و اسالم به خدمت براي
اختالفات اين مفاسد به را مردم و بكوشيد ندارند, تخريب جز قصدي كه نيز اشخاص
س مقد شارع منظور كه تفرقه عدم و الهي ممدود حبل به بهاعتصام و آ گاه ناروا و بيجا

نماييد/ وادار فرموده تصريح بدان مجيد وقرآن است
قصيده اين شدم/ متشكر رسيد, نيز ه(ع) مÄثامناال حضرت مدح در ارسالي قصيدة
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بÇزرگترين از كÇه است دهÇلوي عبداهللا شاه خليفة شهرزوري خالد ين ضيا¾الد شيخ از
داشÇتن با صاحبش كه است لي توس آن مهم نكتة و بوده نقشبنديه و سنت اهل مشايخ
نگارنده است/ داشته ابراز الم) عليهمالس) اثنيعشر ة مÄا سة مقد ذوات به تسنن مذهب
سنت اهل علماي و آنجا طريقت مشايخ نمودم و كردستان آذربايجان به كه سفري در
از اخÇتالفات رفع لزوم براي الزم تذكرات سفر آن در و كرده مالقات و محبت اظهار
پÇليكپي شÇد, مÇا موردپسند كه نيز را قصيده اين كردند/ تصديق همه و نمودم طرفين
اقل عليكم. الم والس ميخواهم/ عذر زياد تطويل از نمودند/ اهدا حقير به تعدادي نموده

تابنده/ سلطانحسين

اسÇراÇÄيل دولت شÇناسايي بÇا مÇخالفت دربÇارة كÇه رهنما مصطفي شيخ آقاي چاپي نامة جواب

نوشتهاند:

هو

121

1339.ë.29Ç صفر1380 2ì

نسخهاي و گرديده مرقوم يهود دربارة كه چاپي مشروحة ميرساند: عالي عرض به
زاد كÔم گرديد, امتنان و تشكر موجب و واصل بوديد فرموده ارسال حقير نام به را آن از

/Gتأييد و Hتوفيق و Hف ر ش و G ز ع اهللا

و نيستم وارد سياسي امور در حقير هرچند بوديد فرموده اشاره كه اسراÄيل موضوع
نÇظر اظÇهار و اقÇدام دارد, ارتÇباط مÇذهب بÇا موضوع اين چون ولي نميكنم, دخالت
كساني از بعضي آنكه بهويژه ميدانم; پسنديده و بجا بسيار مذهبي نظر از را حضرتعالي
دوستي نزديكيو زمزمة نهاده فراتر را پا ندارند باب اين در مذهبي لحاظ از اطالعي  كه
تÇاريخي نÇظر از يÇهود و ايÇران ملت دو بين نزديك عاليق عي مد و مينمايند  كامل

زيرا: نيست, چنين كه درصورتي ميباشند,
از فقط هخامنشي پادشاه و نبوده اسالم از قبل عياند مد آنان كه وضعي با عالقه اين /1
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كÇار بسÇيار مÇوقع آن در و نمود شفقت ابراز آنها به نسبت زيردستان بر م ترح نظر
االخصÇب است/ پسÇنديده بسيار زيردست و مغلوب بر م ترح زيرا بود, پسنديدهاي

ديÇن بÇزرگان و بÇوده يهود ديانت همان زمان آن در ما عقيدة به ه حق ديانت آنكه
اسالم دولت ذمة تحت كه يهودياني هم زمان اين در ه البت و بودند/ بسيار آنان درميان
طبق نميكنند, خيانت اسالم دولت به و ميكنند عمل بودن ذمي وظاÄف به و هستند
بÇا امÇر اين و شود رعايت احترامشان و محفوظ مالشان و جان بايد اسالمي دستور

ندارد/ ارتباطي اسراÄيل دولت با دوستي
اسالم ديانت مخالف آنچه و شده آميخته و عجين اسالم ديانت با ايراني امروز مليت /2
اسالم با فطري دشمني اسراÄيل و يهود چون و است مخالف نيز ايراني مليت با باشد
دَّ ش ا دنَّ ج ت ل است: مجيد قرآن در كه دارند, عداوت Hطبع بع بالت نيز ايراني مليت با دارند

يافت/ مردمخواهي سختترين را مشركان و يهودان مÆمنان, با دشمني در / 82 آية ماÄده, سورة (1

ركÔوا/1 Öش ا ذين وال هود الي نÔوا آم ذين ل ل ¸داو ع اس الن

چون است, م مقد برادري و ت اخو عالقة ه البت يهود, و ايران بين عالقة وجود برفرض /3
حÇقوق از بايد ما نزديكترند, ما به و ميباشند ما اسالمي برادران فلسطيني آوارگان

نماييم/ دفاع و طرفداري آنان
و غاصب ه عد يك كه است آوارگان همان ملك Hقانون و Hشرع آن اراضي و فلسطين /ê
غÇاصبانه كÇرده بÇيرون خÇود مÇلك و خانه از را آنان عنف و زور به مسلح, راهزن
رفÇع در مÇظلوم از طرفداري Hوجدان و Hشرع مسلمي هر وظيفة و نمودهاند ف تصر

است/ ظلم و تجاوز
شريفة: آية طبق و است ديگران به آن ة تكي كه پوشالي است دولتي اسراÄيل دولت /ë

از ريسÇماني آنكÇه مگÇر است, ر قرÇم خواري و ذلت آنها بر باشند كجا هر /112 آية عمران, آل سورة (2
باشند/ داشته مردم جانب از ريسماني و خدا جانب

ندارنÇد ثباتي و دوام خود از الناس,2 ن م لÖب ح و اهللا ن م لÖب ح ب اال وا Ôف ق Ôث ما ن Öي ا Ô¹َّل الذ Ôم يه ل ع Öتب ر Ôض

بÇه يÇا شÇوند ل توسÇم است, اسÇالم سة مقد ديانت كه خدايي ريسمان به آنكه مگر
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است واضح جهانيان همة بر و شوند/ ديگران به ل متوس و زده چنگ خلقي ريسمان
يات ماد به عالقه فقط است/ ديگران به او تكية و ندارد شخصيتي خود از اسراÄيل  كه

است/ موجود آنها در رسيده ارث به آنان به قارون از  كه
نمايد, يهود با همكاري به حاضر را خود نبايد مسلم ه البت فوق در مذكوره جهات با
بر را خود ضربت بتوانند هروقت كه بداند خود دشمنان بزرگترين را آنها بايد بلكه

تابنده سلطانحسين اقل . الم والس ميآورند/ وارد مسلمين

نÇوشته سوÄيس فرايبورگ به بركت سيدعباس آقاي دوم نامة جواب در كه نامهاي صورت

است: شده

هو

121

20Ç.ع81.2 ê0.7.9

و لطÇف ابراز از گرديد/ واصل شهريور 2ê مورخة محترمة رقيمة ميشود: عرض
كه كاملي عالقة و ه توج از و گرديدم متشكر حقير ناچيز نوشتههاي به نسبت ظن حسن
وسع بهقدر آن نشر در و داريد ع تشي حق مذهب و اسالم سة مقد ديانت به محيط آن در
سركار همواره كه ميخواهم متعال خداوند از و شدم/ خوشوقت خيلي ميكنيد,  كوشش
و موفق غيراسالمي محيط آن در Hمخصوص ديني حقايق و روحي امور به ه توج در را
در را خود گفتار و رفتار ما جوانان Hمخصوص خارجه مقيم ايرانيان همة ا گر بدارد/ مÆيد
داريد, سركار كه را احساساتي و داده تطبيق ع تشي دستورات و مذهبي امور با موارد همة
ما خود اجتماعي حيثيت براي هم دهند, قرار سرمشق را پسنديده روية اين و باشند دارا
چÇون مÇيكند, بÇيشتر اسÇالمي حقايق فهميدن به را آنجا مردم ه توج هم و است بهتر
آنجا مردم ميان در نمودم مشاهده فرانسه و سوÄيس به خود سفر در حقير كه بهطوري
مÇايلند/ قÇح پÇذيرفتن و ه حق مطالب شنيدن به و ندارد وجود Hتقريب جاهالنه ب تعص
چÇندان مÇيباشند اروپÇا در كÇه شيعه افراد Hمخصوص مسلمين ا كثريت رفتار فانه متأس
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يافته, نفوذ كمتر آنجا در ع تشي Hمخصوص اسالم كه هم اين علت يك و نيست پسنديده
است/ همين

مÇذهب تÇبليغ بÇه هي وجÇت HابقÇس ع تشي روحانيت دستگاه چون نيز ع تشي به راجع
ازاينرو آنها) امور مصادر و سنت اهل علماي (برخالف نداشته ع تشي حوزة درخارج
سالهاي در بحمداهللا ولي نداشته, اشتهاري چندان اسالمي ممالك خارج در ع تشي نام
اروپا ممالك بعضي و آمريكا به نمايندگاني بروجردي آيتاهللا مرحوم طرف از اخير
ع يÇتش دربÇارة كÇه هم كتبي شوند/ موفق ع تشي اعالي در آنان اميدوارم و شده فرستاده
همانطور فانه متأس ولي است زياد خيلي متأخرين, از هم و مين متقد از هم شده, نوشته
اهل كه همانطور نبودندو آنها انتشار درصدد شيعه امور مصادر طرف از شد عرض  كه
خيلي نيز ديگر حديث كتب دارند/ اربعه حاح ص نيز شيعه دارند, ه ست حاح ص كتب سنت
شÇده تأليفات سنت اهل فقه از بيش كه بگويم ميتوانم هم شيعه فقه براي است/ زياد
اثبات و ع تشي اصول به راجع ميشود/ معلوم شيعه فقه ارجحيت شود دقت ا گر و است
مÇانند كÇالمي كÇتب از نÇمودهانÇد, تأليÇف بسياري كتب شيعه علماي مين متقد نيز آن
نيز رين متأخ ميان در و آنها/ غير و مه عال الفين مانند آنها غير از و مه عال تجريداالعتقاد
تأليÇف اصÇولها و Çيعه الش اصÇل كÇتاب جمله از شده, تأليف مفيده ة مهم كتب باب دراين
بتوانيدآن ا گرسركار استو مختصر خيلي كه عربي به الغطا¾ كاشف آل آيتاهللا مرحوم
هÇم مÇختصر و است خوب كنيد, ترجمه اروپايي زبانهاي از يكي به و نموده ه تهي را
سÇيد آيتاهللا مÇرحÇوم كتابالمÇراجÇعاتتأليÇف و ¹Çالوالي و فلسف¹الميثاق كتاب و هست
ذ كÇر مخصوص بسياري كتب هم سنت اهل ميان در آنها/ غير و صوري ين شرفالد
مذهب حقانيت آنها مضامين در دقت مطالعهو از كه شده تدوين اطهار بيت اهل فضاÄل
است, بسيار شده نوشته بيت اهل فضاÄل در فقط كه آنها مÆلفات و ميشود/ معلوم ع تشي
¸ مود و حنفي علماي از بلخي ابراهيم بن سليمان شيخ تأليف ¸ المود ينابيع كتاب جمله از
اغ صب ابن تأليف ¹ مÄ اال ¹ عرف م في ¹ المهم شافعيوالفصول همداني ميرسيدعلي القربيتأليف
ذ كر كه آنها غير و تركيه در قاضي بهجت بهلول قاضي تأليف محا@كمه و وتشريح مالكي
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است/ عريضه اين حدود از خارج آنها همة
همانطور هم سلطانعليشاه آقاي مرحوم امجد جد تأليف عاد¸ الس بيان تفسير دربارة
شود دچاپ مجد كه بود خوب خيلي است خيليكم نسخةآن چون فرمودهايد, مرقوم  كه
توفيق موانعي بهواسطة تا كنون ولي شده هم مذا كراتي باب اين در كه هست هم تي مد و
Âفع حقير و است مشكل خيلي هم آن ترجمة است ل مفص خيلي چون و نشده/ حاصل
حاصل آن چاپ توفيق انشا¾اهللا ا گر ميباشم/ فاتحه سورة و آن مة مقد ترجمة مشغول
فÇرموده ارسال حقير نام به كه نياز و كتابراز شد/ خواهد تقديم هم سركار خدمت شد,
كاظمزاده آقاي جناب با كه شد معلوم آن مة مقد از گرديدم/ متشكر خيلي رسيد بوديد,
سالمو عرض دارند, اظهارلطف هم حقير با چون ميكنم تقاضا لذا داريد, كامل آشنايي
ميخواهÇم/ عذر خيلي عريضه شدن ل مفص از نماييد/ ابالغ خدمتشان را حقير خلوص

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليكم الم والس

ابنمسعود از السياح¹ بستان در كه حديثي به راجع و نوشته نامهاي قمي برقعي ين سيدفخرالد آقاي

عن ¾الالب Ôاهللا Ôفع Öري فرمايد: كه آن آخر تا آدم لب ق لي× ع ÖمÔه Ôلوب Ôق خص ش ̧ أ ثل×ثم هل ل ن ا اهللا: ل Ôرسو قال كه شده نقل

آخر شخص و نه يا شده ذ كر نيز شيعه اخبار كتب در حديث اين كه نمودهاند سÆال م, ه ت رك ب ب ¹ مَّ Ôاال

دستور است خوب كه نوشتهاند نيز و صوفيه/ اقطاب يا است الحسن(ع) حج¹بن حضرت همان

در زنان آواز شنيدن كه نمودهاند سÆال نيز و فرا گيرند نيز را شرعيه مساÄل اخوان آقايان شود داده

بودند نموده اشاره برقعي آقاي كه حديثي بودند/ نموده هم ديگري سÆاالت است/ چگونه راديو

لوبÔهÔم Ôق Õ¹بع س Ôهل و موسي× قلب لي× ع هÔم Ôلوب Ôق عون ب Öرا Ôهل و مآد لب ق لي× ع هÔم Ôلوب Ôق شخص أ¸ ل×ثم ث رض اال في هل ل است: اين

لبÇ ق Çلي× ع ÕدÇ واح Ôهل و يلÄميكا لب ق لي× ع هÔم Ôوب Ôل Ôق Ô¹ث ل× ث Ôهل و يلÄجبر لب ق لي× ع هÔم Ôقلوب Õ¹مس خ Ôهل و ابراهيم لب ق لي× ع

ن م اذامات و ¹ س Öم الخ من Ôهمكان Ôاهللا ل دÖب ا ثه ل× الثَّ ن م ات ام× ذ× ا و ¹ث ل× الثَّ ن م Ôهكان م تعالي اهللا ل دÖب ا Ôد الواح مات ذا ا ف , سرافيلا

Ôاهللا ل دÖاب ربعين  Öاال ن م ات ذام× ا و عينب Öر  Öاال ن م مكانه Ôاهللا ل دÖب ا ¹ عÖب السَّ ن م مات ذا ا و ¹ عÖب السَّ من مكانه اهللا ابدل , ¹ س Öم الخ

كهدادهام جوابي / ¹ مَّ ÔÑاال ه×ذه Öنع ¾الالب Ôاهللا Ôفع Öري Öم ه ب , ¹ العام ن م كانه م Ôاهللا ل دÖب ا ̧ أ مث ل× ث ن م ات ام× ذ× ا و ̧ مأ ث ل× ث ن م كانه م

است: اين
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هو

121

13ê0.10.ê Ç رجب1381 1ì

از و شدم متشكر يادآوري از گرديد/ واصل سركار از مرقومه دو ميشود: عرض
آقÇا حÇضرت بندگان خواستارم/ را سركار توفيق و ت عز مزيد و سالمتي منان خداوند
كÇه اوليÇا طÇبقات ساير و ابدال و اوتاد موضوع فرمودند/ سالم ابالغ و مرحمت اظهار
ايÇن بÇوديد/ داشÇته مÇرقوم را مسعود ابن به منسوب حديث و عرفاست بعض مصطلح
از بسياري ه البت نرسيده/ بهنظر تا كنون ديدهام حقير آنچه شيعه, اخبار كتب در حديث
آنÇها در است مÇمكن و نشÇدهام حديث اين ه متوج يا نديده حقير هم را حديث  كتب
و ديگÇران قÇول نÇقل Çياح¹ الس بسÇتان در شيرواني آقاي مرحوم ولي باشد, داشته وجود
ذ كر يار Öخ واال يقين د الص ربَّ يا جملة شرح در كبير شرحدعايجوشن در هادي مال حاج مرحوم
اثنيعشر ة مÄا ذ كر مÔجليدر كتاب در احساÄي الجمهور ابي ابن جليل عالم و نمودهاند/
و اوليÇا¾اهللا دربÇارة شÇرح بÇزرگواران, ايÇن به مطلقه واليت انحصار و الم) الس (عليهم
ه صوفي اصطالحات طبق و حديث ذ كر بدون مذكور, حديث مطابق هم رجال طبقات
است/ نموده بيان Hمشروح باب آن در ه مكي فتوحات در ين محييالد شيخ و فرموده, ذ كر
عرو¸الوثقي, كتاب در سمناني ولة عال¾الد شيخ جمله از نيز ديگر سالسل بزرگان بعضي
در فرض بر هم مذكور حديث نمودهاند/ ذ كر اوليا¾اهللا طبقات و مراتب در اصطالحاتي
احكÇام بÇه مÇربوط چون ندارد, مانعي معني نظر از آن قبول باشد, نرسيده شيعه اخبار
بعضي و دارد رمز جنبة بعضي هم بزرگان كلمات و است معنوي مراتب منظور و نيست
اعدادي داردو اشاره كبير بهعالم بعضي و صغير عالم و خود وجودية مراتب به راجع هم
ظÇهور روحÇي تÇرقي مرتبة ل او ميباشند/ كمال داراي جهتي از هركدام شده ذ كر  كه
كمال ل او مرتبة چون و ميباشد آدميت مرتبة كه است ل او آسمان به عروج و نورانيت
به واصلين شود بيشتر كمال هرچه و است, بيشتر باال مراتب از آن به واصلين ة عد است
مرتبة آن از پس است/ همينطور نيز صوري كماالت در كه ميگردند كمتر مرتبه آن
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كه هفتم آسمان در ابراهيم(ع) و بود ا كمل آدم از اخبار بهموجب كه است موسويت
در و انبياست ا كمل ازاينرو دارد/ جاي است, بشريت وجهة در سلوك مراتب آخرين
اهللا الي سالكين مربي كه است جبرÄيلي مقام كه ميشود, سير د تجر وجهة با باالتر مرحلة
كه است ميكاÄيلي وجهة آن از باالتر مرتبة و است/ كسا¾ اصحاب به طي خمسة خادم و
مÇظهر و دارا را واسÇطه و يت ماد و د تجر يا ناسوت و ملكوت و جبروت ثالثة مراتب
و است خÇليف¹اهللا و Çحيي Ôم كه است اسرافيلي جنبة مراتب, آخرين است/ حق اقيت رز
واليت صاحب و الهي كامل مظهر و عصر ت حج كه نيست بيشتر نفر يك زمان درهر
نورانيت به او معرفت اوو پيروي بدون آسمان ملكوت در دخول و ميباشد/ ه كلي مطلقة
آنها ة عد كه ه لي او مراتب در البته و داريم/ را او ظهور انتظار همه امروز و نيست ممكن
بÇدان ق تحقÇم شخص بهمقام آن صاحبان كه نيست آن منظور است, نفر يك از بيش
بÇلكه باشد, اشكال مورد تا رسيدهاند كبير عالم در ليه) او مرتبة در آدم حضرت Âمث)
حÇالت آن داراي استعداد بهقدر خود وجود استعدادي مراتب در كه است آن مقصود

شدهاند/
مأمور و موظف ما همة چون ه البت شده/ مرقوم ه شرعي مساÄل به علم لزوم موضوع
الزم فÇقرا همة بر ازاينرو است, علم فرع عمل و ميباشيم س مقد شرع بهاحكام عمل
و فÇرمودهانÇد, مÇرقوم نÇيز صÇالح پند در چنانكه بدانند, را مورداحتياج مساÄل كه است
رساالت از بايد فرمودهاند دستور آقا حضرت بندگان كه همانطوري را ه فرعي احكام
و مÇانده نÇاتمام مÇحمديه رسالة كرد/ عمل بدانها و نمود اخذ تقليد مراجع آقايان ة عملي
هÇمة كÇه نÇفرمودند فÇرصت روزگÇار گرفتاريهاي بهواسطة نورعليشاه آقاي مرحوم

نداد/ مجال ار غد دنياي دشمني و فرمايند تحرير را فقهي مساÄل
بزرگان آداب به ب تأد اخالقو به تخلق در ديگران از بيش موارد همة در بايد فقرا
نÇيز عÇلما آقايان به نسبت باشند/ د مقي Âكام نيز احكام به عمل در و بوده مراقب دين
روي آنان به هين متشب از يكي ا گر باشندو داشته محبت احترامو تواضعو ادبو  كمال
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نبايد و ندارد عموميت باشد, نداشته خوبي نظر فقرا به نسبت شخصي اغراض يا جهالت
داشته عدالت كه كساني به جماعت نماز در اقتدا نمود/ گلهمندي ابراز ديگران به نسبت
فقرا ذم ا گر و است درست آقا حضرت بندگان فرمايش طبق ننمايند, بدگويي فقر از و
و ذم و ميدانيم مÆمن را فقرا ما چون است, اطهار ة مÄا دستور خالف او به اقتدا نمايد,

است/ عدالت خالف مÆمن سب
همان فقرا ميان در كه معتقديم ما چون است, اجازه به نظر ات بالذ و Á او هم فقرا در
شيعة يا مسلم از مثÂغيبت آمد, خالف ما بهنظر كه امري ا گر استو عدالت مبين اجازه
شÇبهه رفÇع براي باشد شده شبهه او بر است ممكن چون شنيديم, يا ديديم او از فاسق

عدالت/ خالف نه است ت مرو خالف درحقيقت آن و دهيم تذكر
در خÇواه و باواسÇطه خواه بيواسطه خواه نامحرم نسوان اصوات استماع به راجع
كÇرد, عمل آنان فتواي به و نمود سÆال تقليد مراجع آقايان از بايد آن, غير يا و راديو

نيست/ جايز كلي بهطور نامحرم زنان آواز شنيدن ميرود گمان ولي
Çف تأس مÇوجب بÇوديد, داشÇته مÇرقوم را آن شرح و شده واقع قم در كه هاي قضي

كن/ مجادله آنان با شيوه بهترين با و /125 آية نحل, سورة (1

و مÇهرباني و رفق با ن,1 س Öح ا ي ه الَّتي ب Öم Ôه Öل جاد و كريمة طبق بايد راهنمايان چون  گرديد,
قصدي و باشند كوشا ديانت احكام نشر در خودخواهي و شخصي اغراض داشتن بدون
باشند نداشته الم) الس (عليهم اثنيعشر ة مÄا و پناهي رسالت حضرت و الهي رضاي جز
از ميشود/ ضايع اجر ميرودو بين از آن اثر باشد, داشته دخالت ي ماد اغراض ا گر  كه
اخÇوان آقايان ساير و شريعت آقاي خدمت ميخواهم/ معذرت خيلي عريضه تطويل
لÇليكم.اقÇع Çالم والس مÇيرسانند/ سÇالم جÇذبي آقÇاي حÇاج دارم/ عÇرض سالم عظام

تابنده/ سلطانحسين
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نموده, سÆال جفر اقسام و غريبه علوم به راجع كه كرماني صابر آقاي جواب در كه نامهاي صورت
است: شده نوشته

هو
121

ê1.10.13 Ç شعبان1382 ì
و توفيق ازدياد و سالمتي گرديد/ واصل م مكر اخوي آن مرقومة ميشود: عرض
سÇالم ابÇالغ آقÇا حÇضرت بÇندگان دارم/ مسألت منان خداوند از را سركار محبت حال
است, نÇدانسÇتن از بÇهتر دانستن هر ه البت بود/ شده سÆال علوم بعض دربارة فرمودند/
داشت درنظر است ديگران و خود صالح و خير را آنچه بايد علمي هر در آنكه نهايت
اضÇرار موجب كه علومي و نكرد عمل بدان است اضرار موجب يا سلوك مانع ا گر و
كه است دين بزرگان پا ك قلب هم حقيقي واقعيو جفر نيست/ جايز آنها به عمل باشد

است/ ما نزد جامع جفر (1

يو ماد ظاهري وسايل به احتياج بدون (ع) علي الجامع/1 ÔرÖف الج ندنا ع و فرمود: معصوم(ع)
در اسالم قشون براي كه خطري به جفري استخراج بدون و گيرنده و فرستنده دستگاه
را كÇوه كÇه كن امر بدانها فرمود و داد خبر دوم خليفة به و شده آ گاه پيشآمد, نهاوند
قشون همة به هم را دوم خليفة صداي علوي(ع) باطني قدرت و برند پناه بدان و بگيرند
آقÇايان خÇدمت دادنÇد/ تشÇخيص و شÇنيدند را خليفه امر و آواز همه كه رسانيد, Gفور

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس دارم/ عرض سالم اخوان

جواب اين بودند/ نوشته ترديد و شك و روحي انقالبات به راجع Gمجدد داغي قراچه حسين آقاي
شد: داده

هو
121

83 صفر 2ê

و حال اصالح مهربان خداوند اميدوارم گرديد/ واصل 3.23 مرقومة ميشود عرض
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پÇيش سÇال ك از بسياري براي ترديد, و روحي انقالب و قبض حاالت بفرمايد/ امور
Hضمن و كوشيد, آنها رفع در اسحار بيداري در مراقبت و فكر و ذ كر ة قو به بايد ميآيد/

Çدي× Ôه ة مÇÄا رفÇتار و دسÇتورات بÇا را دسÇته هÇر پيشوايÇان رفتار و دستورات و عقايد
و بÇود مÇطابق آنان روش با كدام هر سنجيد/ ميباشند, دين بزرگان كه الم) عليهمالس)
را آنها بود بزرگواران آن روية برخالف كدام هر و كرد پيروي آن از نداشت مخالفت
رسÇيدن جÇز قÇصدي كه است معنوي و قلبي مجاهدة و كوشش مهم اصل و كرد/ طرد
اغÇراض بÇه ا گر چون نباشد, بين در دنيوي اغراض و ي ماد مقاصد و نبوده بهحقيقت
رفÇع كÇه خÇواسÇتارم مهربان خداوند از ميماند/ پوشيده حقيقت گردد مشوب دنيوي

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس بفرمايد/ را سركار ناراحتي و نگراني

ارواح همة آيا اينكه و روحي Öن م فيه ÔتÖخ فن و معني و روح به راجع فسا شده از بحراني علي شيخ آقاي

است: اين دادم كه جوابي نمودهاند/ سÆال نه يا ميباشند آيه اين مصداق بشري

هو

121

ê2.ë.27 Ç 83.1 28ع

تأيÇيد و توفيق ازدياد منان خداوند از گرديد/ واصل سركار رقيمة ميشود عرض
به راجع فرمودند/ سالم ابالغ و مرحمت اظهار آقا حضرت بندگان خواستارم/ را سركار
تÇعداد و است امر عالم از و طبع عالم مافوق و ماده از د مجر روح بود: شده سÆال روح
مقام در هركدام كه شده ذ كر اختالف به عرفا و اخبار لسان در مختلفه بهتعبيرات عوالم
در كه يات ماد عالم اتو مجرد عالم شده: ذ كر عالم دو تعبير يك به و است, صحيح خود
روح بلكه حيواني و انساني روح چون و است/ شده نامبرده خلق و امر عالم مجيد قرآن
و مÇيشوند امÇر عالم از ارواح همة پس است, د مجر صدرالمتألهين بهعقيدة نيز نباتي
مراتب همة و ميباشد آنها از باالتر مرتبة و حيواني و نباتي مرتبة داراي كه انساني روح
رسيدن استعداد داشتن بهواسطة درحقيقت و بيشتر آن د تجر است, مندرج آن در نازله
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دميديم/ او در خود روح از /29 آية حجر, سورة (1

جميع جامع جهت اين از كه ميباشد وحي1 Ôر Öن م فيه Ôت Öخ ف ن و مصداق روحي ة عالي مراتب به
است/ ه يÇاله عنايت مزيد به اشاره و ه تشريفي اضافة روحي" Öن م" اضافة و است مراتب
خÇود كمال و ترقي در هرچه ميشود, يت ماد به آلوده عالم اين در چون آنكه نهايت
نعم به و ميكند بروز بيشتر او واقعي كمال دارد, نگاه يت ماد از دور را خود و بكوشد
كه سفلي ملكوت عالم به باشد, زياد يت ماد به او آلودگي ا گر و ميگردد/ متنعم خروي Ôا
اين وبال و زر و و كرده پيدا انتقال است, شياطين و جن عالم و ميباشد عالم اين نازلة
الم والس دارم/ عرض سالم اخوان آقايان خدمت ميگردد/ ب معذ شده, او دامنگير عالم

سلطانحسين/ اقل . عليكم

نÇامهاي بار سومين براي بود مرده و نموده سكته آن از قبل ماه چند او شوهر كه اهواز از خانمي

است: اين شده داده كه جوابي نموده, سÆاالتي و نوشته

هو

121

ê2.ì.1ê

از شÇما بÇراي تÇوفيق و صÇبر و سالمتي گرديد/ واصل ë.27 نامة ميشود: عرض
بوديد, نموده كه سÆاالتي خواستارم/ را مرحوم آن روح آسايش و دارم مسألت خداوند

ميشود: داده جواب Gاختصار
قÇراÄتقÇرآن همچنين و خيريه امور انجام و صدقه دادن بهوسيلة مرده از نمودن ياد /1
بهيكديگر ارواح چون و ميباشد مرده روح شادي باعث و مÆثر مأثوره, اخبار طبق
اينرو از ميگردد, بدانها نيز او ه توج باعث بازماندگان طرف از او ياد دارند, ارتباط

است/ اجر موجب و خوب طرفين براي
بازماندگان به همهوقت و هميشه نمودهاند, دور خود از را يت ماد حجاب چون ارواح /2
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آنÇها بشÇود يادشان موقع هر و دارند ه توج بودهاند, مأنوس بيشتر عالم اين در  كه
فÇيات و و مواليÇد و جمعه روز و شب مانند متبر كه وليالي ايام در و هستند/ ه متوج
انÇتظار است, نزديكتر بهاجابت بندگان دعاي و باز الهي رحمت درهاي كه بزرگان
منتظر و حاضر بستگان و بازماندگان نزد درحقيقت و زيادتر آنان از ياد براي ارواح

ميباشند/ آنان ياد
آزاد و آمده بيرون نيز سجن و قفس از چون و ميشوند ظاهر احيا بر خواب در ارواح /3
مÇيكند, سÇير دانه مجر نيز خوابيده شخص روح ميباشندو يت ماد عاليق و قيود از
داشÇته واقعيت همه و ببيند درخواب را آنها نفر چندين معين درموقع است ممكن

باشد/
شده, زنده ايمان روح به بوده, او در كه ايماني شا كلة طبق عالم اين از پس چون مÆمن /ê
مÇرده مÇا خÇيال بÇه هرچند و رسيده ابدي حيات به بلكه نمرده درحقيقت ازاينرو
عالم از جنين خروج مانند است/ نموده مكان نقل و لباس تبديل واقع در ولي است,
و نÇيست او سÇابق عÇالم بÇا مÇقايسه قÇابل كÇه جهان اين وسيع فضاي به م ح ر ضيق
نÇيز عÇالمآخرت بÇا جÇهانگذران اين بين نسبت همين و نميشود/ محسوب مرگ

است/ موجود
عالم اين از كه موقعي دين, بزرگان به او معنوي اتصال و ايمان روح واسطة به مÆمن /ë
در بزرگواران آن ه توج و جلوه زيرا ميشود, علي(ع) و د(ص) محم همساية ميرود
عوالم همة به نسبت احاطه و عه س هستو مÆمنين با همهجا در و عوالم مراتبو همة
كه مقامي و درجه هر در مÆمني هر به و ميباشد نيز ارواح مشهود سعه اين و دارند
برود دنيا از هرجا در و است مفتخر آنان همسايگي به ازاينرو هستند/ نزديك باشد
استو علوي(ع) عنايت دي(ص)و محم لواي تحت عالم آن در او روح شود دفن و
در نيز ظاهري جوار قرب ه البت است/ مدفون الم الس وادي در درحقيقت نيز او جسد
تسريع نباشد, تي وصي كه درصورتي ولي است, فضل مزيد موجب مÆمن براي مدفن

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس است/ اولي× فقها فتاواي طبق ميت تجهيز در
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در نسفي ين عزيزالد كتابكشفالحقاÄقشيخ در كه نوشتند تهران از دامغاني مهدوي احمد آقاي

را روزه اين بدارند/ روز يك و بخورند روزه روز يك كه فرمودهاند <بعضي شده: سلوكذ كر آداب

و آن غير يا طاÄي داود يا است پيغمبر داود منظور آيا كه كردهاند سÆال سپس گويند>, داودي روزة

است: اين دادهام كه جوابي چيست? آن مدرك

هو

121

13ê2.7.2ìÇ 1383 االولي× جمادي 29

و سالمتي و دارم تشكر لطف اظهار از گرديد/ واصل كريمه رقيمة ميشود: عرض
داودي صوم كشفالحقاÄقو عبارت موضوع خواستارم/ خداوند از را سركار ت عز مزيد
بÇيت اهÇل از مÇوضوع ايÇن و است پÇيغمبر(ع) داود حÇضرت منظور بود/ شده سÆال
است, شÇده ذ كÇر شÇيعه ثين محد كتب در و رسيده الم) عليهمالس) طهارت و عصمت

Öن ع است: اين آن و شده نقل ص423) ,7 باب الشيعه(ج1, دروساÄل شد ذ كر نامه در آن ترجمة كه حديثي (1
و Hيوم صام و ذلك ك رت ثÔمَّ Ôوم Ôص ي ما يÔق×ال تي ح ÔرطÖفي و ÔرطÖفي ما يÔقال حتي Ôم Ôصوي بعث ما ل او اهللا(ص) Ôرسول كان قال: عبداهللا(ع), ابي
ما Ôهن Öي ب ميسين خ Hومي يام ا ̧ ر Öشع لÔك في فرقها و ذلك ك رت ثÔمَّ الغر يام اال ¹الثَّلث صام و ذ×لك ك رت مÔث (ع) داود Ôصوم هو و Hيوم رطÖفا
نام كه شده روايت صادق حضرت از عثمان حمادبن از نيز ديگري حديث و ذ×لك Ôل م Öع ي وÔه و فقبض(ع) اربعا¾

دارد/ را داودي صوم

در رسÇول(ص) <حÇضرت كه مضمون اين به رسيده1 صادق(ع) حضرت از چنانكه
Âاص ميكردند گمان بعضي كه بهطوري ميگرفت, روزه متوالي روزهاي بعثت ابتداي
روزه مÇيگفتند كÇه مÇيفرمود روزه تÇرك روز چندين سپس نميكند/ افطار روز هيچ
افÇطار روز يك ميگرفت, روزه روز يك فرموده, ترك را رويه اين سپس نميگيرد/
روزه را البيض ايام و داد تغيير نيز را رويه آن سپس است/ داود(ع) روزة اين و ميكرد
آن بين چهارشنبة و آخرماه و ل او پنجشنبة دو و فرموده ترك نيز را آن بعد ميگرفت/
نيز بيت اهل ميفرمود/> رفتار داشت, حيات كه زماني تا همانترتيب به و ميگرفت را
Çالم والس قاÄلند/ آن براي فضيلت و كرده ذ كر نام بههمين خود كتب در را ترتيب اين

سلطانحسين/ عليكم.اقل
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جمله از نموده, سÆال 42 و نوشته شرحي مشهد فردوسي كتابفروشي از مهرخوان نصراهللا آقاي

و عشق و بشر پيدايش و دنيا عمر ت مد به راجع و ه حق ديانات در اختالف علت و روح به راجع

طÇرق اخÇتالف عÇلت و صوفيه عقيدة و نظر و زبان و رنگ و نژاد و عقايد اختالف علت و اراده

بÇايزيد بÇه منسوب كه درصورتي شده, داده نسبت جنيد (به أني ش Ôمظ Öع ا ما بحاني Ôس معني و صوفيه

نÇور سرعت از بيشتر سرعتي كه اينشتين بهعقيدة راجع و است مهمتر تعبير كدام اينكه و است)

را خود گذشتة زمان افعال انسان آنوقت آيد, بهدست بيشتر يا حدود آن در سرعتي ا گر و نيست

شÇده سÆال نه? يا دارد منافات معاد به قول با فرضيه اين آيا ندارد/ زوال هرگز و ميكند مشاهده

است: اين كهدادهام جوابي بود/ ا معم و لغز اشعار از بعضي از سÆال آنها بعض كه ديگري وسÆاالت

هو

121

13ê2.11.8Ç رمضان1383 12

به نسبت ظن حسن محبتو ابراز از رسيد/ سركار مشروحة مرقومة ميشود: عرض
جواب خواستارم/ را سركار توفيق و سالمتي مهربان خداوند از گرديدم/ متشكر حقير
است حضوري مذا كرات يا ل مفص كتاب نوشتن به محتاج بوديد داشته مرقوم كه مطالبي
داشÇته حÇقيقت فهم و مطلب درك قصد كه كساني و است خارج نامه يك حدود از و
بÇعضي و نمايند استفسار Hشفاه را له مفص مطالب يا بپردازند كتب بهمطالعة بايد باشند,
نداردو تأثيري انسان روح براي آن ندانستن دانستنو دارد, معما و لغز جنبة كه هم آنها
و فضل دعوي آنكه بر اضافه حقير البته باشد, آزمايش مختلفه سÆاالت از منظور ا گر
رعايت بدون مختصري ذلك مع ميدانم/ همه از پستتر نادانترو را خود ندارم,  كمال
مربوط بهيكديگر كه هم سÆال چند هر جواب و عرض Áاجما سÆاالت شمارة ترتيبو

ميشود: عرض مطلب يك در است
براي كه است ه ماد از د مجر ين ال×هي بهعقيدة انسان روح بود: شده سÆال روح موضوع /1
حيث از چون برسد, فعليت به او ة قو و استعداد تا گرفته تعلق بدن به محدودي ت مد
و مÇيشود/ ناميده هم "نفس" حكما اصطالح در ازاينرو دارد احتياج بدن به تدبير
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است/ من پروردگار امر از روح بگو / 85 آية اسرا¾, سورة (1

همه كس كه است اين براي فرموده, بهاجمال و بي1 ر امر Öن م Ôوح الر ل Ôق فرموده: اينكه
به است اشاره متكلمين و حكما و عرفا نزد ولي ندارد/ را آن حقيقت درك استعداد
امر عالم يكي دارد: وجود عالم دو شرع اصطالح در زيرا است امر عالم از روح اينكه
عالم ديگر شدهو ايجاد ÖنÔك امر صرف به نيستو ت مد و ه ماد به مسبوق آن وجود  كه
و دات جرÇم عالم عرفا و حكما اصطالح در و است ت مد و ه ماد به مسبوق كه خلق
آنكÇه نÇه دارد فاعليت و تجلي جنبة بدن در آن ظهور و است, شده ناميده يات ماد

ميباشد/ روح مظاهر از يكي اراده و باشد بدن اعضاي مانند
ال ¾ياÇ Öش اال فÇي ÕلÇداخ كÇه بدن به است روح نسبت همچون عالم بدين تعالي حق نسبت /2

باشد/ جدا كه بهنحوي نه است آنها از خارج و باشد آميخته آنها با كه بهنحوي نه است اشيا¾ داخل (2

ميباشد, افاضه دوام علياالطالق اض في الزم چون و 2/¹نباي Ôالم ب ال نها ع Õخارج و ¹ج از Ôم Ôبالم

اجزاي عالمو اين از عبارت كه مستفيض استو قديم و ازلي داÄمو او فيض ازاينرو
و عÇالم ايÇن اجÇزاي از يكي اينكه نظر از نيز بشر و ميباشد/ زايل و داثر باشد, آن
كÇه هميننظر از و است حادث بلكه ندارد زماني قدمت ميباشد, زمان تأثير تحت
برد/ پي عالم اين اسرار همة به نميتواند است عالم اين اجزاي از يكي و زمان محاط

است دي در مÇرگش و زاد بهاران در است كÇي از بÇاغ اين كه داند كي پشه
محيط ميتواند حيث آن از و است ات زماني و زمان از خارج كه روح لحاظ از مگر

شود/ واقع
و مÇحيط تأثÇير بÇرحسب شÇده, پÇيدا بشر در كه لسان و لون و شكل و نژاد اختالف /3

سردسيري محيط با دارد كه حرارتي ت شد با استوايي محيط Âمث بوده, مديد تي درمد
كÇه دارد تأثÇير نÇيز جÇماد و نبات در حتي و دارد, فرق خيلي عرض درجة شصت
محيط همان مطابق هركدام حيوانات و منجمده مناطق نباتات از غير استوايي نباتات
است, بشر فكري و وجودي سعة بهواسطة نيز فكر و نظر و عقيده اختالف ميباشند/
عÇمل كÇرده ر مقر طبيعت آنچه و ندارد وجود اختالف اين حيوانات ساير در Âمث
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آن الزمة ميباشد, نظر سعة و اراده و هوش و عقل داراي چون انسان ولي ميكنند,
بÇاطله و صÇحيحه مÇختلفة عقايد و طرق ايجاد خود كه است فكري جوالن وسعت

نكرديم? هدايت شر و خير به را او /10 آية بلد, سورة (1

حل اينجا در هم تفويض و جبر موضوع كه است بدان اشاره 1
ين د Öالنَّج Ôاه يÖن× د ه و ميكند

ميشود/
ديانت اصول زيرا است, عقايد اصول ساير يا توحيد اصل در نه ه حق ديانات اختالف /ê
آنÇها به انبيا همة و نيست تغيير قابل وجه بههيچ باشد ه حق اعتقادات از عبارت  كه
و نرفته باال آسمان به آمد زمين به آدم با كه <علمي است: خبر در كردهاند/ دعوت
و فÇردي ظÇاهري قÇوانÇين و آداب و دسÇتورات در اختالف بلكه رفت>, نخواهد
دسÇتور را حق يكتاي ذات پرستش و عبادت ه حق اديان همة Âمث است/ اجتماعي
مانند شده, داده دستور اختالف به ظاهري ترتيب و وضع ولي نمودهاند, امر و داده
و كذب قبح و آنها امثال و احسان و صدق حسن به Hعموم و اخالق در يا روزه و نماز
مÇطابق دادهاند دستور كه هم اجتماعي قوانين ولي كردهاند, حكم اينها مانند و ظلم
مطابق جهت همه از چون اسالم ديانت ولي كرده/ فرق ازاينرو بوده محيط و زمان
ايÇن آن اجÇتماعي و فردي قوانين و آداب همه در و است طبيعت و فطرت قانون
و ¹ القيام يوم لي× ا Õحالل د حم Ôم Ôحالل و نيست نسخ قابل اينجهت از شده, رعايت قسمت

است/ حرام قيامت روز تا او حرام و است حالل قيامت روز تا محمد(ص) حالل (2

القيام2/¹ يوم لي× ا Õحرام Ôه Ôحرام

امور در دخالت كه معتقدند هم شرع نظر از و است خالق با قلب ارتباط ف تصو اساس /ë
امÇام(ع) بÇه HضبوطÇم اجازه و باشد مجاز شخص اجازة با بايد كلي و جزÄي از ديني
آن به Gدمسن بايد اجازه اين نيز (عج) الحسن ¹بن حج حضرت غيبت زمان در برسدو
در كÇه اختالفي و است/ باطل وگرنه صحيح اينصورت در كه يابد اتصال حضرت
و شÇده اجÇازه لزوم عÇدم عي مد بعضي كه است جهت اين از شده پيدا فقر سالسل
گÇرديدند اجÇازه داشتن عي مد بعضي و دانسته صحيح هم خواب در را اجازه برخي
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مدرك بدون عا اد و الزم اجازه كه است آن حق ولي باشند/ داشته مدرك آنكه بدون
عÇين در بايد كه است قلب از حق معرفت راه كه معتقدند ه صوفي نيست/ صحيح هم
همواره و داشت مشغول حق بهياد هم را دل ظاهر, امور به ه توج و دنيا به كار اشتغال

بود: خدا ه متوج
نÇباشيد آ گÇاه كÇند نگاهي كه شايد نباشيد ماه آن از غافل بيخبران اي

دهيد/ قرار آن مسير در را خود پس است, نفحاتي شما زندگاني ايام در پروردگارتان جانب از همانا (1

است/ بدان اشاره ها1 ل وا Ôض رع ت ف اال حات ف ن ÖمÔك رÖه د اميا في ÖمÔك ب رل نَّ ا حديث  كه
صفات كه ميرسد بهجايي باشد, بوده خدا بهياد همواره سالك ا گر ميگويند عرفا
كه ميرسد بهجايي تا ميشود, كم نيز خودش به او ه توج بهتدريج و رفته بين از او رذيلة
و نميبيند عالم در را حق جز ميكندو غفلت نيز خود وجود از بهظاهر) (نه معني نظر از

نيست/ خانه در كسي او از غير (2

را حق و نشده محو Âكام هنوز او انانيت موقع آن در گاه ميگويدو ار2 ي د ه Ôير غ ار الد ي ف يس ل

بحاني Ôس شده, خارج اراده و اختيار از مينمايدو شهود خودش وجود حتي عوالم همة در
عبور آن از و بماند حال آن در ا گر ولي ميگويد/ جنيد) (نه بايزيد مانند شأني, Ôمظ Öع ا ما

بايد و هست, او براي حق قرب مقام از طردشدن و دورشدن و ابدي هال كت بيم نكند,
وقتي هم بايزيد چنانكه نمايد/ دور خود از را حال آن و كند استغفار آمده خود به Gفور
بكشÇيد/ مرا كردم تكرار ا گر گفت: و نمود استنكاف عبارت آن گفتن از آمد خود به
حق اتم مظهر و كامل مجالي و تهي خود از و شده ني مانند كه برسد مقامي به آنكه مگر

مÇولي حÇضرت هÇمچون بÇود, گÇفته خدا او, گويد هرچه اينصورت در كه باشد شده
است/ فرموده فرمايشهايي <خطب¹البيان> در كه علي(ع) الموالي

درمÇقابل حبÇم كÇه بهطوري است, محبت ت شد از عبارت عرفا اصطالح در عشق /ì
و اهوا¾ و شيطاني اغراض ا گر و كند او فداي را خود و نداشته اراده خود از محبوب
صحيح گذاشتن آن بر عشق نام و بود خواهد هوي× هوسو باشد, دخيل نفساني اميال

نيست:
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بÇÇود نÇÇنگي عÇÇاقبت نÇÇبود عشÇÇÇق بÇÇود رنگÇÇي پÇÇي كÇÇز عشÇÇÇقهايي
سوخت جمله باقي معشوق جز هرچه چونبرفروخت عشقآنشعلهاستكو
را همهچيز كه است طوري هم حقيقي مÆمن و نيست باالتر خدا از محبوبي چون و
و مÇيخواهÇد است عÇبادت و دوستي شايستة اينكه براي را او و ميكند حق فداي
نوا آم ذين وال كه است صحيح مقام آن در عشق اطالق ازاينرو خود, براي نه ميپرستد

دارند/ خداوند به را دوستي شديدترين آوردهاند, ايمان كه كساني /165 آية بقره, سورة (1

بر اسميت بهعنوان معشوق كلمة اطالق است, توقيفي اسما¾اهللا چون ولي لله/1 Hب Ôح د ش ا

هÇم برفرض و وصفيت/ بهعنوان مگر نيست, جاÄز نرسيده اخبار در چون خداوند
صÇحيح Âكام كردهاند عرفا كه معني آن با باشد, داشته اشكال بعضي نزد اطالق اين

االصطالح/ في ¹ شاح Ôم ال و است,
ثابت علم در و ندارد منافات قيامت و معاد عقيدة با صحت فرض بر اينشتين فرضية /7
حÇال عÇين در ولي نيست, زيادتر ه ماد عالم در نور سير سرعت از سرعتي كه شده
بروز و خواب در حركت آن نمونة و است زيادتر دات مجر عالم در حركت سرعت
بسيار خواب است ممكن تي مد اندك در و است مكان و زمان مافوق كه است رÅيا
است ممكن كند, جهد و جد سلوك مقام در خدا راه سالك ا گر و شود/ ديده لي مفص
عوالم در كه را آينده و گذشته همچنين و دهد دست او براي بيداري در حال همان
ميشود, ناميده قيامت صعود قوس و رجوع بهاعتبار كه ازل عالم و دات مجر و ه عالي

نمايد/ مشاهده جمعند,
رونÇد در پÇودت و تار قعر به تا بشÇنوند نÇامت دور از عÇÇارفان
حالها چندين به باشندت ديده سÇالها تÇو زادن از پÇيش بلكه

در و است صفات و اسما¾ عالم با متحد عالي مقام در و اوست تجلي و حق قرآن, كالم / 8
تعليمقرآن ابتدا شريفه آية در اينرو از نموده, تجلي عالم آن استعداد مطابق عالم هر
و شÇده/ ذ كر انسان خلقت سپس ميباشد, عوالم همة موجودات همة به نسبت  كه
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افÇاضه هÇمه بÇه و دارد ظهور عوالم همة در است الهي و كالم كتاب كه قÇرآن چون
تابÇك فÇي الا س ياب ال و بÖط ر ال كه است جمع آن درحقيقت همهچيز ازاينرو ميكند,

است/ آمده مبين دركتاب آنكه جز نيست خشكي و تري هيچ / 59 آية انعام, سورة (1

الياهللا سالك براي و فرد خود و اجتماع براي آنچه و معني مقام در بهاضافه و 1/ بين Ôم

نشÇده فÇروگذار بشر احتياج مورد دستور هيچ از و موجود قرآن در همه است, الزم
است/

پس است, قÇح افÇاضة بÇه آنÇها بÇقاي و نÇدارنÇد وجÇودي خÇود از ممكنات چون /9
و اسما¾ مقام با متحد عالي مقام در كه است حق افاضة همان باقيه جهة و درحقيقت
و مطيع براي لي او كه جهنم و بهشت حتي زاÄلند/ و فاني ممكنات و ميباشد صفات
صÇفت دو از رشحهاي شده, خلق باشد كه نوع هر و طبقه هر از عاصي براي دومي
هستند: فاني خود از استو حق جلوة به بسته وجودشان پس ند, حق غضب رحمتو

قالبها/ فروريزند هم از كند نازي ا گر
در و داده قرار ه موردتوج را جهتي تفسيري هر ه البت بود/ شده سÆال تفاسير به راجع /10
بيان تفسير اخبارو احاديثو ذ كر نظر صافياز تفسير Âمث پرداخته, بهشرح آنبيشتر
تفسيرمجمع اشراقو حكمت نظر از مالصدرا تفسير و عرفاني وجهة حيث از عاد¸ الس
بÇهشرح بÇيشتر تاريخ و نزول وجه باب در تفسيررازي و ادبي نظر افاز كش@ و البيان
بÇراي شÇيعه تفاسير كلي بهطور ولي است/ همينطور نيز تفاسير ساير پرداختهاند/

است/ مورداعتماد بيشتر و مهمتر ادبي) وجهة غير ما(از
مرقوم كه سÆاالتي جواببيشتر ميخواهمو عذر بسط كالم مقالو طول از خاتمه در
كتب به بايد اطالع ازدياد براي و شد عرض خالصه بهطور شرح همين طي در شده
شÇود/ مÇذا كÇره HفاهÇش آنكÇه يÇا و نموده مراجعه متكلمين و حكما و عرفا لة مفص

سلطانحسين/ الم.اقل والس
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كتابي ابوالحسن سيد آقاي قول از و نوشته شرحي اصفهاني صالحي ملك جار الت قوام حاج آقاي

آن ظÇاهر كÇه كÇرده نقل رحلت از قبل امير(ع) حضرت خطبة به راجع كرباسي مرحوم اعقاب از

بزرگوار آن ميگوييم ما كه درصورتي نميدانسته; را خود شهادت تاريخ حضرت آن كه ميرساند

باب آن در ايشان هرچه و سÆال آقا حضرت بندگان از كردهاند خواهش و بودهاند چيز همه به عالم

را آن فÇرار, حÇال همان در (مرگش) ميكند فرار آن از آنچه از هركس مردم, اي /149 خطبة نهجالبالغه, (1
مÇن كÇه روزهايي چه بود/ خواهد آن به رسيدن آن از فرار و است حيات پايان اجل كرد/ خواهد مالقات
است/ نخواسته آن اخفاي جز خداوند ولي پرداختم/ امر اين حقيقت و اسرار در كنجكاوي و بهجستجو

است/ نهفته علمي آن كه هيهات

ما الق ¾ي ر Öام لÔك Ôاسالن يها ا است:1 اين خطبه آن و برسانند كتابي آقاي اطالع به كه بنويسم بفرمايند,

Ôاهللا اÑبي ف / مراال ه×ذا كنون م Öنع ثÔها ح Öب أ امي اال ÔتÖد رÖطا Öمك / ÔهÔوافات Ôم ÔهÖن م Ôب رهÖوال سÖالنَّف Ôاق س م Ôل ج Ñاال و ه رارف في ÔهÖن م رفي

و است بÇهفارسي كÇه سÇلوك و سÇير در كتابتحفه به راجع نيز و الخ/ ون ÔزÖخ م Õعلم هات Öهي Ôه ¾ا ف× Öخاء الا

نÇامه ضÇمن در مÇوضوع دو اين جواب در آنچه نمودهاند/ سÆال است طاووس ابن از ميگويند

است: اين شده نوشته

هو

121

13ê2.11.2ê Ç رمضان1383 28

ما الق ¾ري Öام لÔك Ôاس هاالن ي ا) رحلت از قبل الموالي(ع) مولي حضرت فرمايش به راجع
عبارت خود از فرمودند: شد/ عرض مبارك حضور سركار, مرقومة طبق فراره) في نه م رف ي

ارادة امرو ولي بود/ آ گاه خود شهادت ازتاريخ حضرت آن كه كرد استنباط ميتوان هم
داشته را اه اي اخفاÄي الا اهللا بي معنيأ Ôه ¾خفا ا الا اهللا بي عبارتأ كه است/ بوده آن اختفا¾ بر الهي
علمي يعني نÖدي ع Õمخزون Õعلم بهمعني است, اين به اشاره نيز Õزون Öخ م ÕمÖل ع هيهات كلمة و باشد
هارÇظ ا Öن ع معني نيز مر اال هذا كنون م Öن ع ها Ôث ح Öب ا جملة و است مخزون علي سينة در كه است
ظاهر بگوييم و كنيم حمل معني اين غير به كه هم برفرض و باشد/ داشته االمر ذا ه× كنون م

نيست/ غيب به دانا او جز كسي (2

و هو2 الا الغيب Ôمل Öع ي ال است: مجيد قرآن در زيرا ندارد اشكالي ميرساند, را اطالع عدم آن
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ميافزودم/ خويش نفع و خير بر داشتم, غيب به علم ا گر /188 آية اعراف, سورة (1

كه فرمودهاند هم بزرگواران آن خود و ير1 الخ ن م Ôرتث Öك ت Öس ال بÖي الغ Ôمل Öع ا ÔتÖن Ôك لو و فرموده: نيز
آن است ممكن و ميفرمايد آ گاه را ما خداوند بخواهيم هرگاه ولي نميدانيم, غيب ما
ميداشت اطالع بهظاهر ا گر زيرا بوده بياطالع آن موقع از بشريت ظاهر در حضرت

نيندازيد/ بههال كت خويش دستهاي به را خود و /195 آية بقره, سورة (2

بود, واجب نفس حفظ و آن از جلوگيري لÔك2,¹ Öه الت لي ا يديكÔم ا ب وا Ôق Öل Ôت ال و شريفة آية طبق
و بÇرد/ تشÇريف مسجد به احتياط رعايت بدون و معمول طبق حضرت كه درصورتي

داريم/ حاالتي خداوند با ما (3

طبق: و 3 Õحاالت اهللا مع لنا مضمون به بهاضافه
نبينيم خود پاي پشت تا نشÇينيم گهي اعÇلي طÇارم بÇر  گهي

مÇحض فاني خود از كه حاالت بعض در كه بوده مختلفه حاالت بزرگوار آن براي
مع و G ر س بي ن لÔك ع م ÔتÖن Ôك گويندة يكونو ما ما كانو عالم بودهاند, احديت تام مجالي شدهو

بودم/ آشكارا و خفا در محمد(ص) با ولي بودم خفا و سر در پيامبري هر با من (4
دهيد/ دستم از آنكه از پيش بپرسيد من از (5

نميگردد/ افزوده چيزي من يقين بر رود كنار پرده ا گر (6

امثالآن و Hيقين Ôت Öد د Öزا ما Ô¾طا الغ ف ش Ôك وني5و ÔدÔق Öف ت Öن ا بل ق لوني س 4و كالم 6GرÖه ج و G ر س (ص) د حم Ôم

بوده عالم همة محيطبر مكانو مافوقزمانو بلكه آ گاه چيز همه از درآنحالت بودهو

اوست/ او, و هستيم ما ما, حالتي (7

و نÇبوده آ گاه غيب از باشد, 7
و Ôه و Ôه و Ôحنن Ôحنن Õ¹حال كه بشريت حال در ولي ميباشند, و

آن بنا¾ ا و روزگار كجرويهاي و بيدادگري گرفتار و مكان و زمان عوامل تأثير تحت
بÇالبداهÇه آقÇا حÇضرت بندگان كه بياني ه البت ميكنند/ زمانه از شكوه و ميگردند واقع
آنÇها كÇالم زيÇرا نمودهانÇد, نهجالبالغه شارحين كه است تفسيري با مخالف فرمودند,
ميفرمايند: حضرت كه گرفتهاند ه قضي بر تفصيلي علم و اطالع عدم دليلبر را حضرت
جستجو پنهان امر اين دربارة آنها از كه گذراندم و كردم دور را روزها از چهبسيار من
پÇنهان را آن كÇه است عÇلمي آن و او از داشتن پنهان جز نخواست خداوند ولي  كنم,
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نÇمودهانÇد/ معني Ôه دÖن ع Õون ÔزÖخ م ÕمÖل ع و Ôاه اي ه Äفا Öخ  ال Ôه ¾فا Öخ ا الا را اخير جملة كه است نگاهداشته
كه قسم هر به حالو اي لي× ع و ميكند اشكال حل Âكام آقا حضرت بندگان فرمايش ولي

است/ صحيح و واقع عين خود مقام در و ندارد اشكالي شود معني
از نÇام ايÇن بÇه كÇتابي بÇوديد: داشÇته مÇرقوم تحفه بهنام سلوك و سير رسالة موضوع
گمان و دارد ديگر نام ايشان رسالة و نشده ذ كر علي ين رضيالد طاووس ابن دجليل سي
سيدجليل به منسوب فيالسيروالسلوك, لوكÔالم Ô¹حف Ôت رسالة داشتهايد مرقوم كه آن ميرود
و ديÇدهام را آن هÇم حÇقير كه باشد بحرالعلوم طباطباÄي سيدمهدي مرحوم عارف فقيه
¾منا Ôا آله علي و هود الش واقف م واقف علي Ô¸لو والص جود Ôالو لعين Ô¾نا والثَّ Ôمد ح Öل ا است: اين آن ابتداي

عبود/ الم

وفÇÇا و خÇÇلوص راه رفÇÇيقان اي و صÇفا و سعادت ملك همسفران اي

ديدم/ آتشي دور از كه كنيد درنگ /10 آية طه, سورة (1

تابنده/ سلطانحسين اقل . 1/Gنار Ôت Öآنس ني ا ثÔوا Ôامك

حسÇيني يÇن شهابالد سيد آيتاهللا خدمت 1342 اسفند در نوروز عيد مناسبت به تبريكي نامة

شده نوشته چنين پا كت پشت داشتهاند/ مرقوم را زير جواب ايشان و شد عرض نجفي مرعشي

االحكام ج مرو االعالم نÔخب¹ الواصلين سليل ذخرالعارفين الكين فخرالس مستطاب حضرت است:

مجده/ دام تابنده سلطانحسين آقاميرزا آقاي ثق¹االسالم

بسمهتعالي

1383 القعدة ذي ë

در پÇيوسته كÇه مينمايم مسألت الهي قدس ساحت از ميرساند: محترم عرض به
مÇتشكرم/ مÇراحÇم از زيÇارت, كريمه مرقومة باشيد/ بوده موفق عترت و حمايتقرآن
بفرمايد مبارك روز ه متوج گرفتاري و شدايد رفع به مسلمين عموم بر را امسال خداوند
بÇر حمالت اين كه ميشود عرض Hضمن و بفرمايد/ مخذول و منكوب را دين اعدا¾ و
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است شاهد خدا علماست/ و فقها بر فقط شود گمان نه است, طبقات تمام ضرر به دين
و عميق خياالت كه شد مشهود Âكام نزديك از تهران در توقف چهارماه مدت در  كه
است, جعفري مذهب ه خاص مسلمين عقايد ريشه كني مقصود و است كار در باالبلندي
بÇايد و/// طÇبيب و فÇيلسوف و عارف و فقيه از اعم طبقات تمام گرفتاري اين در پس
آنها با طبقات بعضي به دستگاه دادن نشان خوش روي به نشود گمان و باشند همصدا
باغو به است كاسب مأمورو شيخو دو سي رفتن معروف مثل ة قضي ه, قضي ندارند/  كاري
استو منطقهاي قعيو Ôص هر در هركس خالصه آنها/ كوبيدن در است باغ صاحب حيلة

مينالم/ او نزد و است خداوند به فقط من كوة ش (1

Çتكي/1 Öش Ôالم ثÔمَّ ي ك ت Öش Ôالم اهللا لي ا و باشد: محظور اين ه متوج بايد مقتداست, كه رشته هر در
خÇتام/ خÇير Çالم والس اجÇابت, ظانÇم در دعÇا التÇماس جÇز نÇميشود ع مصد اين زيادهبر

جفي الن المرعشي الحسيني ين شهابالد.

كردم: عرض جواب در را زير شرح هم من بود, مفيده مطالب محتوي ايشان مرقومة چون و

هو

121
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العÇظمي آي¹Çاهللا والمسÇلمين حÇج¹االسÇالم مسÇتطاب حÇضرت شÇريف مÇÇحضر
بركاته/ دامت نجفي آقايمرعشي

حقير تبريك جواب در كه رفيعه رقيمة زيارت از ميرساند, عالي انور عرض به
حÇضرت امÇيدوارم گÇرديد/ حاصل تشكر و ابتهاج و ت مسر كمال بود, گرديده مرقوم
محفوظ و مصون دهر نواÄب و آفات از الهي لطف كنف در و سالمت همواره آيتاهللا
تات ش جمع و ر مطه شرع احكام ترويج و اسالم كلمة اعال¾ در وام الد علي و باشند بوده
والد آقÇاي حÇضرت بÇاشند/ عÇنداهللا Çن م مÆيد و موفق ع تشي جامعة باالخص مسلمين
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و گرديده مرقوم موعظه و پند بهعنوان كه تذكري نمودند/ عرض سالم شريف حضور
والد آقÇاي حÇضرت HفاقÇات گÇرديد/ حÇقير تشكÇر مÇوجب بÇوديد, فرموده راهنمايي
و اسÇالمي حÇدود حÇفظ بÇراي و فÇرموده ابراز را نظريه همين كه است مديد سالهاي
جامعة فرقههاي Hمخصوص اسالمي ق رف فاق ات بلكه نزديكي, ارتباطو علزوم تشي جامعة
معتقدند و نموده گوشزد ميزنند, الم) الس (عليهم اثنيعشر ة مÄا واليت از دم كه را ع تشي
فÇرق و طواÇÄف عموم بايد ع تشي و اسالم به وارده مصاÄب و گرفتاريها رفع براي  كه
كه همانطور است اسالم س مقد نام اعال¾ كه مقصد يك براي همه شده, فق مت اسالمي
و مÇجد انÇحطاط و ضعف باعث موجوده اختالفات و بكوشند بود, اسالم ل او درصدر
ا گر زيرا بوديد/ فرموده اشاره مرقومه در كه است مثلي همان و است اسالمي عظمت
همة در والد آقاي حضرت خود و يابند دست مسلمين بر نميتوانند عدا¾ ا باشد فاق ات
ة عملي احكام در ايشان بهدستور هم فقرا و نموده اعالم علماي نظريات از تبعيت موارد
ساير مانند امر اين در و ميكنند تقليد تأييداتهم اهللا ادام تقليد مراجع از همواره ه شرعي
در شيعه مذهب زعامت و قيادت ميفرمايند والد آقاي حضرت و ميباشند/ شيعه افراد
را اختالفات خود و است, الزم آنان از تقليد و است اعالم علماي آقايان با ه عملي احكام
هÇمه از كÇه امÇروز Hمخصوص و ميدانند اسالمي جامعه پيشرفت موانع بزرگترين از
و Çحاد ات و Çفاق هاتÇب بÇيشتري احÇتياج است, ا هيÇم مسلمين ازهمپاشيدن وساÄل حيث
سÇاير و العÇظمي× آيتاهللا حÇضرت كÇه ميرود انتظار لذا هويداست/ مساعي تشريك
اثÇر بÇر كÇه پÇرا كÇندگي و تشتت اين رفع در و زده كمر به همت دامن عظام آياتاهللا
بÇه نÇزديكي در را شÇيعه افÇراد و بكÇوشند شده, پيدا ناصالح افراد بعضي غرضورزي
داهللا غم ت) الغطا¾ كاشف آل اهللا Ô¹آي المغفور Ôالمرحوم قال ما م ع ن و فرمايند امر شتات جمع و همديگر

كلمه/ توحيد و توحيد كلمة شده: بنا پايه دو بر اسالم (1

1/ ¹الكلم Ôتوحيد و وحيد الت Ô¹كلم نÖيت عام د علي Ôسالم اال ي ن Ôب فرانه): Ôغ ب

هÇم و والد آقاي حضرت هم Hفاقات بوديد, فرموده اشاره كه هم ديگر موضوع در
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اقÇدام تأيÇيد و داشÇته را عÇقيده هÇمين اللÇهي) نعمت (دراويش ايماني برادران عموم
و دانسته ديانت به خدمت راه يگانه را آن و نموده را آيتاهللا حضرت روية و اجتماعي
مÇورد و ما محترم برادران از كه (حفظهاهللا) شريعت د سيدمحم آقاي چنانكه ميدانند,
اسÇتفسار ايشÇان از است ممكن و مسبوقند Âكام ميباشند, نيز آيتاهللا حضرت لطف
و خدمت در بايد كدام هر و است پيش در ديانت و اسالم براي خطر Âفع چون فرمايند/
¹غيب و آله علي× و ليه ع واتك ل ص نبينا د Öق ف يك ل ا شكÔوا ن نا ا همَّ لل ا بكوشند/ آن حفظ براي فدا كاري

قÇلت و دشÇمنانمان كÇثرت و وليÇمان غÇيبت و پÇيامبرمان(ص) فÇقدان كÇنيم كوه ش تو به ما خداوندا (1
را/ تعدادمان

از نÇاشي كÇه داخلي اختالفات اين ا گر كه دارم اطمينان و نا/1 د د ع ¹ل ق و نا دو ع ¸ر Öث ك و لينا و

نوس ÑاÇم يكÇديگر با فرق بزرگان و شود رفع است, ناشايسته افراد بعض غرضورزي
اين و آيند فاÄق مشكالت بر قدري همدگر كمك به ميتوانند نمايند, معاشرت و شده
اخÇتالفات و است اعÇالم عÇلماي دست به آن مفتاح و ميباشد ما ديرينة آرزوي امر
نÇباشد, مÇذهب و دين ضروريات مخالف كه موقعي تا اسالمي مختلفة فرق خصوصي
از دفÇاع و حÇفظ براي بايد همه بلكه گردد, جدال و نزاع و تشتت و تفرقه باعث نبايد
اغÇراض و دهÇند هÇمدگر دست بÇه دست و نÇموده مسÇاعي تشريك ديانت و مذهب
ميكنيم, ابراز Hصريح را خود عقيدة نيز زمان اين در ما چون و بگذارند/ كنار را شخصي
نÇيز را مÇا طÇرفي از و نميشود داده نشان خوش روي مصادر بعض طرف از هم ما به
گÇاهي ا گÇر و دهÇيم نشÇان خوش روي ديانت مخالفين به كه است مانع ديني حميت
بÇه امÇر بÇتوانÇيم شايد كه است اين اميد به هم آن شود قسمت درين تظاهري بهظاهر

نماييم/ منكري از نهي يا معروفي
ارجاع باشد, ر ميس و ممكن ما براي كه باشيد داشته امري هر داريم انتظار خاتمه در
افراد همة به ديانت به ه توج توفيق اميدواريم ميشود/ اطاعت افتخار نهايت با فرماييد,
زعماي و قاÄدين ساير و اهللا آيت حضرت و شود عنايت شيعه Hمخصوص اسالمي جامعة
يد Ñمو و موفق مذهب و دين س مقد حريم از دفاع و ديانت به خدمت در نيز شيعه معظم
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تابنده/ سلطانحسين االقل انا و . بركاته و رحم¹اهللا و عليكم الم الس و باشند/ بوده

ده قريب از پس بودند, تهران در نظر تحت و توقيف در تي مد كه قمي حسن آقا حاج آقاي آيتاهللا

ايشÇان بÇه تبريكي نامة نمودند/ مراجعت مشهد به (1343 (فروردين 1383 ذيقعدة در نيم و ماه

است: اين نامه آن و فرستادم فاني جعفر شيخ آقاي توسط و نوشته

هو

121

13ê3.1.21Ç الحرام1383 القعد¸ ذي 2ì

حÇضرت دادنÇد Çالع اط دوستان بعض كه قراري به ميرساند: عالي انور عرض به
و ايÇماني بÇرادران عÇموم ت رÇمس باعث مژده اين فرمودهاند/ ورود مشهد به آيتالله
و خود خوشوقتي و ت مسر مراتب وسيله بدين دانستم الزم گرديد/ اللهي نعمت فقراي
عÇرضه ورود تبريك و رسانيده عرض به انور حضور موضوع اين از را اخوان عموم
آيتاهللا حضرت ييدات Ñتا و توفيقات ازدياد و سالمت الجالل ذي عز ساحت از بدارم/
مسألت حنيف دين احكام ترويج و سه مقد ديانت اعال¾ و ر مطه شرع حدود حفظ در را

دارم/
HابقÇس كÇه هÇمانطور و نÇمودند عرض ورود تبريك و سالم والد آقاي حضرت
بÇه نسبت باالخص و ميداشتند ابراز روحانيت س مقد مقام به خلوص و عالقه نهايت
است/ اشتداد در بلكه باقي خود ت قو به نيز ا كنون داشتند, عالقه كمال آيتاهللا حضرت

باالخص اسالمي مختلفة ق رف فاق ات بلكه ارتباط لزوم ايشان كه است مديد سالهاي و
اسالمي عالم عظمت و مجد مباني تقويت و تحكيم براي را عشري اثني جعفري مذهب
كÇه موقعي تا اسالمي مختلفة فرق خصوصي اختالفات كه است اين نظرشان معتقدند,
و نزاع و دوري و تشتت و تفرقه باعث نبايد نباشد, مذهب و دين ضروريات مخالف
و شÇوند نÇزديك يكÇديگر به ديانت و مذهب حفظ براي همه بايد بلكه گردد, جدال
و بگÇذرند/ خصوصي منافع از ديانت ترويج راه در و بگذارند كنار را شخصي اغراض
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دامÇن مÇيباشند, ع يÇتش جامعة روحاني قاÄدين كه آيتاهللا حضرت امثال دارند انتظار
غÇرضورزيهاي از آنها بيشتر كه را ع تشي جامعة داخلة اختالفات زده, كمر به همت
و يكÇديگر به شدن نزديك لزوم به را مردم و نمايند رفع آمده وجود به ناصالح افراد
نÇيز HرعÇش كÇه جواب دادن چون و فرمايند/ امر اسالم, ل او صدر مانند اختالفات رفع
عريضه جواب زيارت انتظار ميباشد, اهللا آيت حضرت حميدة خصاÄل از است ممدوح

تابنده/ سلطانحسين االقل انا و بركاته. و رحم¹اهللا و عليكم الم الس و دارم/ را

نÇامة دولت, تÇوقيف از اسÇتخالص از پس خميني روحاهللا آقا حاج العظمي× آيتاهللا حضرت به

شد: نوشته زير تبريك

بركاته دامت خميني آقاي العظمي آي¹اهللا مستطاب حضرت محترم محضر قم,
هو

121

ذيحجة1383 ì مورخة

لوف Ñما مسكن قمو به آيتاهللا حضرت كه موقع درين ميرساند عالي انور عرض به
فÇقراي و ايÇماني بÇرادران عÇموم و خود طرف از كه دانستم الزم فرمودهايد, مراجعت
و بدارم عرضه شريف حضور را شكرگزاري و خوشوقتي و ت مسر مراتب اللهي نعمت
و اللهي گÇرديد نعمت فقراي همة ت مسر باعث خبر اين نمايم/ عرض ورود تبريك
Öت لَّ ج احديت حضرت عز ساحت از ميباشد/ عموم ييد Ñتا مورد اهللا آيت حضرت روية
آيتاهللا حضرت ييدات Ñوتا توفيقات ازدياد و بركات با ذات سالمت آالÄه Öت عم و ÔهÔت م ظ ع

س مقد حريم از دفاع و ره مطه شريعت احكام ترويج و سه مقد ديانت نام اعالي در را
اميدوارم و دارم مسألت عشر(عج) ثاني ت حج عصر ولي هات توج تحت مذهب و دين
عامل كه نيز مسلمين بلكه شيعه مختلفة طواÄف و ق رف بين نفاق رفع و فاق ات ايجاد در
چÇون باشند/ بوده يد Ñمو و موفق است اسالمي عظمت و مجد د مجد ايجاد براي بزرگي
بÇلكه شÇيعه اتحاد ديانت, حريم از دفاع و اسالمي مباني تقويت و تحكيم براي امروز
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لزوم نÇيز والد آقÇاي حÇضرت است مديد سالهاي چنانكه است/ الزم مسلمين عموم
ايشÇان ة ظريÇن طÇبق و معتقدند شيعه باالخص مسلمين هماهنگي و نزديكي و ارتباط
و مÇذهب ضÇروريات خÇالف كÇه مادامÇي مسلمين بلكه ع تشي مختلفة فرق اختالفات
مذهب حفظ براي همه بايد بلكه گردد, جدال تشتتو تفرقهو سبب نبايد نباشد, ديانت
و دين از و بدهند يكديگر دست به دست گذاشته كنار را خصوصي اختالفات ديانت و

نمايند/ دفاع مذهب
آÇÄين حÇفظ و ديانت احكام بقاي براي كه نيز آيتاهللا حضرت كه ميرود انتظار
كÇه نÇيز را ع تشي جامعة داخلي اختالفات و زنند كمر به همت دامن ميكوشند, مذهب
بÇه را مÇردم و نÇمايند رفع آمده وجود به ناصالح افراد غرضورزيهاي از آنها بيشتر
اختالف داخله در ا گر كه فرمايند آ گاه يكديگر به شدن ونزديك اختالفات رفع لزوم

ميگردد/ انحطاط و ضعف موجب بيشتر و زودتر باشد,
ارجÇاع بÇاشند داشته برآيد ما عهدة از كه فرمايشي و امر موقع هر ميشود استدعا
از خÇود تÇوانÇايي قدر به بايد ني متدي فرد هر ه البت شود, انجام ميل نهايت با تا فرمايند
و سÇالم عÇليشاه صالح آقاي والد حضرت ننمايد/ مضايقه و كوتاهي ديانت به خدمت
سلÇطانحسين االقل انÇا و . بركاته و ورحم¹اهللا عليكم الم والس نمÇودند/ عÇرض ورود تبريÇك

تابنده/

و عبادت موقع در ه توج توفيق عدم به راجع و نوشته كاغذي تهران از نيست, فقرا از كه شخصي

است: اين دادهام كه جوابي نوشته, شرحي گشايش عدم به راجع

هو

121

êê.8.9 Ç 8ëرجب ì

و تÇوفيق و سالمتي احديت درگاه از گرديد/ واصل محترم مرقومة ميشود عرض
را سركار امور اصالح و (ص) احمدي ر مطه شرع متين حبل به را سركار ك تمس مزيد
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اين بود/ شده مرقوم عبادت به ه توج موقع در موانع و عواÄق بروز موضوع دارم/ مسألت
كه شدهاند ه متفو آن به نيز دين بزرگان بلكه ميآيد, پيش هم ثابت نين متدي براي حال
ابÇين وÇالت سمجال Öن م ب Ôرق و تي رير س Öت ح Ôل ص Öد ق ÔتÖل Ôق لما Ôك لي ما است: ثمالي ابوحمزة دعاي در

من براي كاران توبه حالت و ميرود نيكي به رو من حال ديگر كه ميكنم گمان وقت هر چرا دانم نمي (1
حÇاÄل تÇو پÇيشگاه در حÇضور و مÇن بÇين و ميلغزاند را انديشه پاي كه ميآيد پيش مانعي ميشود, پيدا

ميگردد/

را بÇيان ايÇن كه همانطور و ك/1 ت م Öد خ بين و يني ب Öتحال و مي دق Öتزالا Õ¹بلي لي Öت ض رع سي ل Öج م

در كÇه فÇرموده, دستور باشد استقامت و ثبات از عبارت كه نيز را عبادت راه فرموده,

رفت/ نخواهم ديگر جاÄي به تو در از هرگز براني خود از مرا ا گر كه قسم تو عزت به (2

عرض آنكه تا 2/ ك باب Öن م Ôت Öح رماب تني Öره ت Öان ول ك ت ز ع و ف ميكند: عرض خداوند به دعا همان

خود? آفرينندة به جز آفريده ببرد پناه كه به و خود آقاي سوي به جز آورد روي بنده كسي چه به (3

جمالت آخر تا 3 قه خال لي× ا × الا Ôلوق Öخ الم Ô¾جي ت Öل ي Öن م لي× ا و Ôمواله لي× ا × الا Ôبد الع Ôب ه Öذي Öن م لي× ا ميكند:
آن/

را وساوس گذاشته راه در قدم راسخ, ايمان و ثابت عزم با خدا راه راهرو بايد پس
و دنيا براي نه آورد, جا به امر اطاعت براي فقط را بندگي و عبادت نموده دور خود از

بهشت/ به رسيدن و دوزخ براي نه بلكه آن, عوارض
داند پروري بنده روش خود خواجه مكن كه مزد شرط به گدايان چو بندگي تو

و ظاهر و آخرت و دنيا ميتوان قنوت در و است مستحب قنوت نماز, بين در ه البت
داد/ قÇرار خÇدا فÇقط بÇايد را عÇبادت غايي علت ولي خواست, او از را چيز همه باطن
در ه تÇالب فÇرمايد/ عÇنايت مÇا هÇمة به را حال اين خود كرم و فضل به خداوند اميدوارم
يا مكان نبودن غصب و ظاهر طهارت قبيل از هست, نيز شرايطي آن قبولي و عبادات
ياالمكان حت بايد كه آنها امثال و ريا و عÔجب نداشتن يا حرام از دوري و حالل خوردن

كرد/ رعايت
ÂعÇف گÇرفتاريها مسÇبوقيد كه طور همان بوديد/ فرموده مرقوم هم گشايش براي
Hبمرت را سحرها گردانيد/ زيادتر را خداوند به ل توس و ه توج بايد است/ عمومي Hتقريب
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ده صدو Gبعد (ع), زهرا حضرت تسبيح صبح نماز از پس و شويد بيدار فجر طلوع ل او

هستم/ ستمكاران از من و هستي منزه تو نيست, تو جز خدايي هيچ / 87 آية انبيا¾, سورة (1

قرآن بخوانيد/ تام ه توج حال با را المين1, الظ ن م ÔنتÔك ني ا كبحان Ôس نت ا الا ل×ه الا ه: يونسي مرتبه
عÇنايت ه وجÇت حÇال خداوند اميدوارم بخوانيد/ كار به شروع از قبل روزه هر صبح هم

سلطانحسين/ اقل . الم الس و فرمايد/

شد: داده جواب اين نموده شكايت خود وضع از و نوشته نامهاي طباطبايي هوشنگ امير آقاي

هو

121

êê.10.12 Ç 8ë رمضان 9

خÇداونÇد امÇيدوارم ثرم/ ÑتاÇم شما ناراحتي از رسيد/ سركار مرقومة ميشود: عرض
بÇراي HخصوصÇم كÇلي طور به دنيا فرمايد/ عنايت گشايش خود كرم و فضل به مهربان
خواست/ گشايش خداوند از و گذراند تسليم و صبر به بايد است, گرفتاري جاي من Ñمو
قلبي تام ه توج با نمازصبح از پس ه يونسي خواندن از و ره مقر اوراد و اسحار بيداري از
از سÇركار بÇراي را شÇريف مÇاه ايÇن اعÇمال قبولي و توفيق نشود/ غفلت دستور طبق

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس دارم/ مسألت خداوند

نوشتهام: ايران در كتابسرچشمةتصوف دربارة نفيسي سعيد آقاي به كه نامه صورت

هو

121

8ë رمضان 1ë Ç êê.10.18 خة مور

نفيسي سعيد آقاي جناب معظم استاد
از جÇناب آن مÇوفقيت و ت عز مزيد و سالمتي درخواست و سالم عرض از پس
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از كÇه ايÇران فدر كتابسرچشمةتصو Gاخير ميدارد: عرضه Hمحترم يكتا, خداوند درگاه
بÇهرههاي و نÇموده مطالعه دقت با و رسيد دستم به است جناب آن قانة محق تقريرات
آن ادبÇي و عÇلمي مقام به اينجانب عقيدة بر و بردم آن از بسيار تاريخي و ادبي وافي
را جÇناب آن خدمت درك توفيق اينجانب چند هر و گرديد/ افزوده مراتب به جناب
در حتي و بوده اللسان Ôطب ر معظم استاد آن خير ذ كر به دوستان با بارها ولي نداشته,
چÇون و بÇود/ جÇناب آن عÇلمي مراتب و صفات ذ كر م تبس صوفي آقاي با هم الهور
فضال مانند بلكه نميشوند, ر مكد و ناراحت مفيده و الزمه تذكرات از جناب آن ميدانم
ولو اشÇخاص تÇذكرات به كه بودند عالقهمند همواره كه ايران قديم و پيشين بزرگان و
كنند, اصغا¾ مهرباني محبتو با و نموده ه توج باشند, دانش علمو محيط از دور يا  گمنام
س قدÇم مكتب پيروان پستترين از يكي كه حقير قاصر نظر به آنچه دانستم الزم لذا
و دارم اميدعفو جناب آن از و بدارم/ عرضه رسيده ميباشم گنابادي اللهي نعمت طريقة
طول به نامه كه ميكنم عرض وار فهرست و فشرده و اختصار طور به خيلي هم را مطالب

نينجامد/
آن به مربوط شده ذ كر كه هم تاريخي مطالب و دارد ادبي جنبة جناب آن تحقيقات /1
ذ كر مذهبي ا گرهممطالب آننشدهو مذهبي جنبة به كاملي ه توج و ميباشد, قسمت
مÇذهبي جÇنبة Âكام اسالمي ف تصو كه صورتي در ميباشد, ادبي جنبة تبع به شده

ميشد/ تحقيق و غور بيشتر نيز قسمت آن در كه بود مناسب خيلي و دارد و داشته
ارتباط عقيدة از بيپايهتر ما نظر به مانويت با ايران در اسالمي ف تصو ارتباط عقيدة /2
اشÇاره جÇناب آن كÇه طÇوري هÇمان زيÇرا است, بوداÄي و زردشتي تعليمات با آن
خود كه صورتي در است, پرستي دوگانه و ثنويت مانويت عقيدة اساس فرمودهاند,
بÇلكه است/ قÇاÄل وجود وحدت عقيدة به ف تصو كه فرمودهاند تصريح جناب آن
ف تصو كردهام, ذ كر فلسفةفلوطين كتاب در خالصه طور به جانب اين كه طور همان
حكمت از ونه زردشت بزرگ تعاليم از نه و بوداÄيان يا هندوان و هند از نه اسالمي
فلسفة از ر رمك فÔن قول به ونه گرفته سرچشمه جديد افالطونيان فلسفة از نه و اشراق
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كÇلي طÇور بÇه ايÇنجانب عÇقيدة بÇه بÇلكه گÇرديده, اتخاذ هنديان مكاشفة و يوناني
موجود بشري تا و كنيم ذ كر ني معي تاريخ و مبدأ فلسفه و دين ظهور براي نميتوانيم
مبتني كه ف تصو اساس و داشته/ ظهور زياد و كم طور به فلسفه و دين و عقيده بوده
حقيقتجويي روحو استكمال از عبارت و Ñمبدا به ه توج و محض توحيد به عقيده بر
هÇيچ و بÇوده بشر فكر و عواطف و احساسات با مالزم و مذهب و دين اصل است,

است/ نشده منفك او از وقت
عاطفة ولي ندارد و نداشته عموميت بشري جامعههاي همة در توحيد به عقيده البته
ذ كÇر تÇاريخي خذي ÑاÇم و Ñمنشا ف تصو براي نميتوانيم ازاينرو است, عام مذهبي
نÇيز آنÇها و نماييم مراجعه الهي نمايندگان و نحل و ملل تاريخ به اينكه مگر  كنيم,
جÇوامÇع و مذهب در نيز فه متصو نمودهاند/ اخذ و شده سيراب منبع يك از Hعموم
يك از هÇمه بلكه نكرده, اخذ يكديگر از را ف تصو حقيقت و اصل جهان مختلفة
ديانت بلكه نگرفته ديگر ملل بزرگان از اسالم عرفاي و شدهاند/ سيراب سرچشمه
از را مÇا كÇه است غÇني بقدري آن واقعي بزرگان دستورات و رفتار و اسالم سة مقد
مÇقام از هم آنها و نموده اخذ اسالم بزرگان از عرفا همة و ميدارد, مستغني بيگانه
به ملل بعض ميان در مذهبي امور و آداب بعض ا گر و گشتهاند/ مستفيض حقيقت
ممكن بلكه گرفته, ديگري از يكي كه نيست آن دليل باشد داشته شباهت يكديگر
است آن مانند اين و باشند/ كرده اخذ ثالثي از و بوده نزديك هم به ابتدا در كه است
را خود مشاهدات Gبعد باشندو كرده سفري راهي از مختلف دستة چند يا نفر چند  كه
دسته فالن از آنها كه بگويد دسته يك دربارة نفر يك سپس كنند, نقل ديگران براي
آداب در ولي نÇيست/ چنين كه درصورتي ميكنند, نقل كردهاند مسافرت Âفع  كه
است, مÇذهبي امÇور عوارض از باشد كه هم باالتر يا اجتماعي امور جز كه صوري
بÇه چÇند هÇر ايÇران ة وفيÇص و باشند/ كرده اخذ همدگر از ملل بعض كه ندارد مانعي
يÇا اشراقيين نظريات يا زردشت ت ش دستورات و بودا مذهبي گفتههاي از بسياري
ولي هستند, هم آنها به معتقد بلكه و ميگذارند احترام آنان غير و جديد افالطونيان
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افتخار بدان نمودهو اسالم دين فرمايشهايبزرگان به مستند را خود عقايد  گفتههاو
ندارند, ارتباطي Âاص است استوار ثنويت بر آن اساس كه مانويت با ولي ميكنند,
از مخلوطي داشتهاند مرقوم جناب آن خود آنچه طبق مانويت خود دستورات بلكه
بÇه آنها عقيدة اصل دادن نسبت پس است/ (ع) مسيح و بودا و زردشت دستورات
زردشت ديانت از اسالم بگوييم كه است اين مانند و است, انصاف از خالي مانويت
زردشت ديانت احكام به شبيه آن احكام بعض كه كنيم استدالل و است نموده اخذ

است/
دانسته ف تصو از منتزع و جدا گانه مسلكي كتاب, آن در را ت فتو موضوع جناب آن /3
سÇران از را اد دÇ ح ابوحفص و خضرويه احمد شيخ مانند را ف تصو بزرگان بعض و
ايÇن كÇردهانÇد/ ذ كÇر آن بÇراي سلسله و رشته نيز Gبعد و جوانمردي گرفته مسلك
نÇظر از ولي كÇرد, تÇصحيح بتوان شايد ادبي موشكافي و تاريخي نظر از را موضوع
است الياهللا سالك صفات از يكي ت فتو بلكه دانست, ا مجز را آن نميتوان مذهبي
ل حمÇت از مÇقصد به رسيدن راه در كه است آن جوانمردي حقيقت ميگوييم ما  كه
لي ع اال الفت×ي طبق عليوار و كند محبوب فداي را چيز همه و سرنپيچد متاعب و مشاق

باشند/ نيازمند خود چند هر ميدهند ترجيح خود بر را ديگران /9 آية حشر, سورة (1

با 1 Õ¹ صاص خ Öم ه ب كان لو و م ه س Ôف Öن ا ل×ي ع رون ث ÑوÔوي مصداق به و زند قدم راه در ذوالفقار اال يف س ال

فÇدا كÇاري و گذشتگي خود از و دهد ترجيح خود بر را ديگران و بردارد گام همت
نام كه هم عرفا كتب در و نيست جدا گانه مرام و مسلك موضوع اين و باشد/ داشته
اين شايستگي سالكي هر چون ميباشد, آن صاحبان و صفت اين منظور شده برده
درنظر مخصوصي دستة و برسد/ حال اين به تا كند كوشش بايد بلكه ندارد, را حال
نمودهاند, فرض مسلكي را آن و ناميده نام اين به را خود هاي عد هم Gبعد ا گر و نبوده
پÇيدا پÇيروانÇي هÇم GعدÇب و نموده بستگي ادعاي نفري چند كه بوده انتحال صرف
و ديÇانت بÇرخÇالف اعÇمالي پÇيدايش به منجر كه شده طوري بهتدريج و  كردهاند
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بÇد را راهزني و مخالفين اموال به تجاوز كه شده اشاره آنكه مانند گرديده, ف تصو
و ديانت با مخالف ه صوفي عقيدة به رذيله صفات تمام كه صورتي در نميدانستند/
جناب آن كه آنها غير داشمشهديو نام به Gبعد اشخاصي ا گر و است, ه حقيقي ت فتو
ا كثر مانند بوده/ ظاهري بستگي و انتحال فقط ناميدهاند, نام اين به را خود بردهاند نام
و آن حقيقت از ولي مينامند, شيعه يا مسلم را خود كه امروز شيعة يا امروزه مسلمين
و صحيح منبع يك از باطله مرامهاي و عقايد غالب كلي طور به و ندارند/ بويي عمل
طÇرف از كÇه ابÇاطيل و خرافات و زياد پيرايههاي اثر بر و گرفتهاند سرچشمه حق
باطل صورت و داده دست از را خود حقيقت شده, افزوده مغرضين يا ال ه Ôج بعض
كÇه هÇمانطور ه تÇالب و است/ قÇبيل همين از نيز ت فتو موضوع است; گرفته بهخود
وارد آن ات يÄزÇج در ميانÇجامد طول به خيلي نامه چون شد, عرض نامه درابتداي
چشÇم بÇه ايÇنباره در جÇناب آن مرقومات ضمن در زيادي نكات وگرنه نميشوم

بودم/ تذكر به مايل كه ميخورد
از ديگÇر بÇعض حÇتي و فÇرموده تÇفكيك را آن جÇناب آن كه نيز ه مالمتي موضوع /ê
را حافظ خواجه و دانسته ف تصو با مخالف را آن پيروان نهاده باالتر پا دانشمندان
بÇايد و نÇيست طور اين جانب اين نظر به گفتهاند, ف تصو مخالف و ه مالمتي از نيز
نظر به چون كرد, تفكيك مذهبي جنبة با را تاريخي و ادبي جنبة موارد دراينقبيل
بعضبزرگان بر عارضه ازحاالت يكي بلكه نيست, جدا گانهاي مالمتيمذهب حقير
نميپسنديدند/ را آن هم بعضي بوده حالت اين داراي عرفا از بعضي كه است ه صوفي
حالت اين به ه تفو كه كسي ل او Âمث كه بگوييم ميتوانيم ادبي و تاريخي نظر از ه البت
نيز بزرگان از ديگري نمودهو پيروي او از ديگر كس فالن Gبعد و بود كسي چه نمود
كه طور همان ولي نوشته/ چيزهايي حال آن براي كتب در Gبعد و پسنديد را حال آن
همة در احوال اختالف قبيل اين و نيست جدا گانه مسلك مذهبي ازنظر شد عرض
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1) pessimisme

2) optimisme

بÇعض يÇا اشخاص بعض در كه 2 بيني خوش و بدبيني1 حالت Âمث هست/ طبقات
مرام را دو ازين هيچيك نميتوان ميباشد, و بوده پزشكان يا دانشمندان يا بزرگان
و بÇوده مÇخصوصي دسÇتة ه المتيÇم ايÇنكه ذ كر پس داد/ قرار مخصوص مسلك و
و عبداهللا بن سهل و بوده اد حد ابوحفص Gبعد و ار قص حمدون آنان پيشواي نخستين
پسنديدن خود و نيست شايسته اينجانب نظر به پسنديدهاند, را آن نيز بغدادي جنيد
و شده پيدا ار قص حمدون در كه بود حالتي بودن مالمتي كه است اين دليل نفر دو اين
و فتيان از راهم اد حد ابوحفص اينكه خود و پسنديدند/ را آن بزرگوار شيخ دو آن
نه بوده حاالت صفاتو از امورعبارت اين كه است دليل ميكنند, ذ كر ه مالمتي از هم
س قدÇم شÇرع احكام با مخالفت مستلزم كه مالمتي البته ولي جدا گانه/ مسلكهاي
مÇحمد خÇواجÇه ليف ÑاÇطابتÇالخ كÇتابفÇصل در مÇذكور دوم و ل او قÇش كه نباشد,
او از شÇرع بÇرخÇالف امÇوري ا گر ولي نيست; اعتراض و اشكال مورد پارساست,
كÇتاب آن در كه گردد, ديگران اعتراض و حقيقي مالمت مستوجب كه شود صادر
عÇرفا بÇزرگان نزد آن صاحب و نيست پسنديده ه البت نموده, ذ كر سوم وجه را آن

است/ مذموم
را سماع و نبوده شرع آداب به د مقي ايران ة صوفي سالسل از بسياري كه بود شده اشاره /ë
افتخار كه ه هيالل نعم¹ علية سلسلة در بدارم عرضه Gتذكر است الزم ميدانند/ مجاز نيز
بÇدان رامÇفتخر خÇود نÇيز ايÇنجانب و دارنÇد را ولي اهللا نعمت شاه حضرت پيروي
كÇمال بÇلكه الزم سه مقد ديانت احكام به عمل و ر مطه شرع آداب به د تقي ميدانم,
جهان درين كه موقعي تا خدا راه سالك ميگويند و نميدانند سر مي آن بدون را قلبي
بكوشدو بايد الم) الس (عليهم هÔدي ة مÄا بزرگوارو پيغمبر از پيروي به ميكند زندگي
و دارد/ وجود نيز ايمان حالت رفتن بين از خطر وگرنه بياورد, بهجا را شرع آداب
نÇيست, سÇلسله اصÇل بÇراي مدرك كنند رفتار آن خالف بر پيروان از كساني ا گر
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را آن نميتوانند دين دشمنان و نيستند احكام به د مقي امروز شيعة و مسلمين چنانكه
در باشد آنها امثال و رقص و ساز شامل كه سماع همچنين بدانند/ ديانت اصل مدرك
اجÇازه است شÇرع ظÇاهر مÇخالف چÇون را آن و نÇبوده مÇعمول قÇديم از ما سلسلة
اشÇعار مÇثنوييÇا قÇبيل از بÇزرگان اشÇعار خوانÇدن است مجاز آنچه فقط نميدادند,
سماع در كه را ديگر سالسل بعض روش و ميباشد, عبرت و اندرز و پند يا مناجات

نميدهند/ اجازه را آنها امثال و ه رفاعي يا ه قادري روش مانند دارند
آخÇوند مرحوم كتب در كه دارد لي مفص بحث شده اشاره كه وجود وحدت موضوع /ì
حواشÇي و فلوطين فلسفة كتاب در مختصري نگارنده و است مذكور عرفا و مالصدرا
حقيقت شودو كامÂدقت ا گر كه دارد اقسامي نيز آن نوشتهامو  كتابرهنمايسعادت
پس مÇيشود/ تÇصديق ديگر بعض بطالن و اقسام بعض صحت به گردد, درك آن
خÇدا را اشيا¾ همة كه است آن وجود وحدت عقيدة بگوييم كلي طور به نميتوانيم
خÇالصه طÇور بÇه و مÇيدانÇد/ بÇاطل و مÇيكند رد را آن سليمي عقل هر چه بدانيم,
Ôل وَّ اال و Ôه قبيل: از ه آياتقرآني با كه وجود وحدت عقيدة از قسم آن بگوييم: ميتوانيم

باطن/ و ظاهر و آخر و ل او اوست /3 آية حديد, سورة (1

ه يÇرآنÇÇآياتق مخالف آنچه و صحيح كند, تطبيق آن امثال و 1
Ôن الباط و Ôر اه الظ و Ôر خ Ðواال

آنكÇه با و ميخواهم عذر خيلي نامه درازي از خاتمه در است/ مردود و باطل باشد
كÇه كÇردم كÇوشش و نÇموده عÇرض فشرده و مختصر خيلي را تذكاري مطالب همة
طÇول بÇه ذلك مÇع نÇرسيده عÇرض به كه مانده هم ديگري مطالب و باشد مختصر
را جواب درك انتظار بفرماييد/ عفو اميدوارم و خواسته عذر جناب آن از انجاميد,
بÇا گÇردم/ بÇهرهمند پÇيش از بيش جناب آن قانة محق و فاضالنه تقريرات از دارمكه

تابنده/ احترام. تقديم
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شده: نوشته تهران شهرداري به

هو

121

êê.11.1ë

تهران شهرداري
گوشت مصرف براي شد, مشاهده جرايد در كه طوري به ميدارد: عرضه Hمحترم
بÇهرهبرداري به شروع اسفند ل او از است نظر در و شده ه تهي ماشيني كشتارگاه تهران
ديÇانت احكÇام مجري بايد هم ما دولت و مذهبي است امري موضوع اين چون شود/
كه بدارم عرضه Gرتذك دانستم الزم لذا باشد, بوده جعفري شريف مذهب و اسالم سة مقد
و ذبÇح انÇجام براي دستوراتي و شرايط عشري اثني جعفري مذهب و اسالم ديانت در
صÇدق شÇرعي ذبÇح نيابد ق تحق و نباشد موجود شرايط آن تا كه شده ذ كر آن صحت
حكم گوشت آن و حرام نباشد ه شرعي موازين مطابق كه هم گوشتي خوردن و نميكند
سو¾ظن موجب امر اين و نميكند تطبيق شرايط آن با ماشيني كشتارگاه و دارد را مردار
و شÇهرداري مÇحترم اولياي اميدوارم ميگردد/ آنان دلسردي و نين متدي و مردم بعض
ه شرعي دستورات با را ذبح مطابقت و داشته مذهبي مهم امر اين به ه توج كشور وزارت

تابنده/ احترام. تقديم با بگيرند/ نظر در
نÇوري, يÇن ها¾الدÇب شÇيخ حÇاج آقاي اهللا آيت حضرت كشور, وزارت رونوشت:

كنگرلو/ ناصر آقاي جناب ميالني, اهللا آيت حضرت تهراني, سعيد اهللا آيت حضرت

است: اين شده داده كه جوابي

38ê00.ë7ì3 شماره Ç êê.12.ê تاريخ به Ç تهران شهرداري
تابنده سلطانحسين آقاي جناب بيدخت,

كشتارگاه در دام كشتار طرز مورد در جنابعالي êê.11.1ë خ مور مرقومة به عطف
ذبح طرز مورد در جراÄد از بعضي در كه اخباري ميرساند: اطالع به Hلزوم تهران/ جديد
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و است حÇقيقت از عÇاري بÇود, گÇرديده درج تÇهران جÇديد و مدرن كشتارگاه در دام
در دام ذبÇح است/ نÇموده تكذيب جرايد در Hرسم را مطالب اين نيز تهران شهرداري
مراسم در و گرديد خواهد انجام ر مطه شرع دستور رويهو طبق كما كان جديد  كشتارگاه
تا شد خواهد دعوت روحاني مقامات و اسالم جج Ôح و اعالم علماي آقايان از نيز افتتاح

تهران شهردار ر/ت باشند/. كشتارگاه كار طرز و دام ذبح شاهد نزديك از

نمودهاند: را زير ال Ñسو چند و نوشته نامه اهواز رهني بانك رÄيس عرفاني آقاي

چيست? جدا گانه طور به كدام هر به رجوع لزوم و طريقت و شريعت علماي تفكيك خذ Ñما /1

ميباشد? چگونه آن كيفيت و شده حاصل حاالتي و شرايط چه در شهود و كشف /2

چÇه بÇه بÇرسد امام(ع) به مضبوطا اجازهاش كه واقعي ارجمند قطب تشخيص اقطاب د تعد با /3

نهÔم دي Öه نÇ ل فÇينا وا Ôد جاه ذين والَّ ميفرمايد: خداوند گرچه ميباشد, ص تفح قابل و مقدور ترتيبي

ميكنيم/ هدايتشان خويش راههاي به كنند, مجاهده ما راه در كه كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (1

لنا1/ Ôب Ôس

بيان و توجيه قابل علمي اصطالحات و منطقي تحليل با آيا فياهللا فنا¾ و وجود وحدت مسألة /4

است: اين دادهام كه جوابي ميباشد?

هو

121

13êë.ê.1ì Ç 138ì.118.ع

ت زÇع مÇزيد و مÇوفقيت و سالمتي گرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
بÇوديد نÇموده اشÇاره كÇه طور همان را مرقومه دارم/ مسألت منان خداوند از را سركار
در شÇده ال Ñسو كه مطالبي جواب دادم/ اراÄه فداه) (روحي والد آقاي حضرت حضور
مÇيباشد, خارج نامه يك حدود از تفصيل و بسط و است مذكور Hمشروح عرفا  كتب

است/ شده ذ كر Áشبهاتاجما رفع رسالة در هم آنها بعض
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آنÇان بÇه نسبت احترام و عالقه كمال بلكه و ندارند علما با اختالفي و مخالفت عرفا /1
عÇلما و نÇيست, واقعي عرفاي و علما بين اختالفي وجه هيچ به كلي طور به و دارند
دسÇتورات و احكÇام رساندن و تلقين مور Ñما عرفا و ه عملي ة قالبي احكام تبليغ مور Ñما
تÇعليمات ادارة مÇانند دارنÇد, را وزارتÇخانه يك از اداره دو حكم و ميباشند/ ه قلبي
آنها بين مخالفتي وجه هيچ به و يكديگرند طول در كه عاليه تعليمات ادارة و ابتدايي
هين تشبÇم مÇيكنند اختالف ايجاد كه كساني و ميباشند/ همدگر كمك بلكه نيست,

ميباشند/ طرفين
به منوط آن حصول و ميباشد دل بر ه غيبي واردات و ه قلبي حاالت از شهود و كشف /2
سÇپس شÇده شÇرع ظواهر به متحلي ابتدا آن صاحب كه است, ه قلبي مرابطة و مراقبه
و دهد زينت خدا ياد به نموده, تخليه ه شيطاني وساوس و ه نفساني جس هوا از را قلب

بسپارد/ دل صاحب به را دل
شرع با Âكام رفتارشان كه كساني استو تحقيق به بسته عيان مد بطالن و صحت درك /3
داراي خÇري Ôا ̧ بعبار و برسد (ع) امام به Hمضبوط آنها اجازة و نموده تطبيق س مقد

باطلند/ آنان غير و صحيح و حق باشند, صحيح اثر و صريح نص
در كÇه است هÇمان عÇرفا مÇنظور و است عرفاني مهم ازمساÄل وجود وحدت مسألة /ê
و صحيح كند, تطبيق اخبار و آيات و الاهللا ا ل×ه الا كلمة با آنچه و رسيده اخبار و آيات
رفÇع در نÇيز حقير نمود/ مالحظه بايد عرفا كتب در را آن شرح است/ باطل آن غير
اين در عرفا عقيدة خالصه طور به و نوشتهام اجمال طور سعادتبه رهنماي شبهاتو
و است/ مÇطابق عÇلمي بÇلكه فÇلسفي مباني با همچنين و اخبار و آيات با Âكام باره

سلطانحسين/ اقل الم. الس

و داده تÇذكر را كرامت لزوم جمله از موضوعات بعض و نوشته نامهاي پناه قاÄم ابوالحسن آقاي

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ نوشته چيزهايي هم ديگر مطالب و عشريه به راجع
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هو

121

13êë.ì.20Ç 138ì.12.جë

كÇه كÇرامت مÇوضوع بÇاشيد/ بÇوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ مرقومه ميشود عرض
واقع ترديد و شك در يا شده شبهه او بر ليكن باشد, خداجو كه كسي البته بوديد, نوشته
يÇا عناد روي از درخواستها ا گر ولي ميشود; واقع كرامت او ترديد رفع براي شود,

باشند/ دلخوش خويش انكار به همچنان تا ساز رهايشان آنگاه /91 آية انعام, سورة (1

نميشود/ داده اثر ترتيب 1 ون Ôب ع Öل ي Öم ه ض Öوخ في Öم Ôه Öرذ ثÔمَّ طبق باشد, ديگر اغراض يا استهزا
كه طور همان و مينمايند/ عمل دانند مقتضي ذونين Ñما آنچه هم دستگيري و تجديد در
داشته وجود كنند رفتار وظيفه برخالف كه افرادي شيعه بلكه مسلمين خود ميان در ا گر
مÇيان در نÇااليق افÇراد وجود باشد/ مذهب بزرگان بر اعتراض سبب نميتواند باشند,

نيست/ عرفان بزرگان بر ايراد باعث نيز عرفا
هÇمان نÇوشتهام شÇبهات رفÇع در HروحÇمش آنچه طبق عشريه Á او ه: عشري موضوع
كسي توسط به يا برساند شخص خود خواه برسد, مستحق به بايد كه است خدايي حقوق
تحقÇمس بÇه مÇخصوص طريق از كه نيست الزامي و برساند, اوست اطمينان مورد  كه

هسÇتند خÇدايÇي حÇقوق پÇرداخت بÇه د قيÇم كه فقرايي از بسياري رو اين از برسانند/
حقوق Hثاني ميرسانند/ علما آقايان وسيلة به هم بعضي و ميرسانند مستحق به خودشان
ه رَّ س اهللا س (قدَّ والد آقاي حضرت بندگان و نميشود/ مصرف شخصي موارد در خدايي
نÇيز خÇودشان و نموده معاش امرار كشاورزي طريق از بزرگوار پدر و جد مانند زيز) الع

فقير و ميپرداختند و ميكردند حساب ساليانه و بوده خدايي حقوق پرداخت به د مقي
عي دÇم كÇه شÇخصي هÇر بÇه خÇدايÇي حÇقوق HالثÇث دارم/ و داشÇته را Çه روي هÇمان نÇيز
بÇاشد هشÇتگانه مÇوارد از يكÇي مÇصداق ÂامÇك بÇايد بÇلكه نÇميرسد, بÇاشد استحقاق

برسد/ او به تا
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فÇرمودهانÇد: نÇباشيم/ ديگران بر لك كه است كردن كار ما وظيفة هم, كار موضوع

است/ خداوند دوست كاسب (1

و هÇمراهÇي از وسع و امكان حدود در است موظف هم فقيري هر و 1 اهللا Ôبيب ح Ôب اس لÖك× ا

شÇيخ قÇول بÇه كÇه شده طوري ما وضع فانه س Ñمتا ولي نكند, مضايقه ديگران راهنمايي
الرحمه: عليه سعدي

نيست مسلماني كه برآري فرياد و بانگ بÇبرند مÇالت چÇو و مسÇلمان مÇال بÇبري
ديگÇران بÇه زبÇاني يÇا و قدمي يا مالي كمك به حاضر Âاص خودشان افراد بعضي
خÇالف يÇا كÇردند مشÇاهده مÇيل برخÇالف امري مختصر ديگران از ا گر ولي نيستند,
كÇمك است مÇمكن كه صورتي در ميكشند, پيش را درويشي دعوي ديدند انتظاري
حال هر به است/ بوده خارج او قدرت حيطة از و نبوده ميسور شخص آن براي  كردن
¹ب اق ع× ان ك× ثÔمَّ بÇپردازد/ ديگران به بعد كند, شروع خود از را اصالح كسي هر است خوب

آيات اينان زيرا بود/ نا گوارتر شدند بد كارهاي مرتكب كه كسان آن عاقبت سپس /10 آية روم, سورة (2
گرفتند/ مسخره به را آنها و انگاشتند دروغ را خدا

سلطانحسين/ اقل . الم الس و 2/ ن ÔÅ زÖه ت Öس ي بها انÔوا ك× و اهللا ات اي× × ب وا Ôب كذَّ Öن ا وآي× الس ا ÔÑاو اس× ذين ال

بودند/ كرده االتي Ñسو و نوشته نامه قم اجتماعي بيمههاي سازمان كارمند تهامي د محم سيد آقاي

شد: داده جواب اين

هو

121

8ì.129.ج

سالمتوموفقبودهباشيد/راجعبهتقويتروح عرضميشودمرقومهرسيد/انشا¾اهللا
چون است, ني معي امر در خيال و فكر تمركز راه از آن تقويت بود/ شده ال Ñسو اراده و
تÇقويت طÇريق بÇهترين فرمودهاند عرفا و ميشود اراده ضعف باعث ته متشت خياالت

ميباشد/ متفرقه خياالت كردن دور و غيبي وجهة و خداوند به توجه اراده و روح
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يÇار جÇانب دل چشÇم نÇهفته مÇيدار كار همه در كس همه با جا همه اندر
از كÇه است ايÇن به آن كمال و است راه همين از بوديد نوشته كه هم باطن صفاي
هÇم ديÇن بÇزرگان امر مخالفت شود/ گرفته ذون Ñما شخص لسان از و اخذ مجاز شخص
كه ميگردد, ابتالÄات سبب عمل جزاي يا تنبيه براي گاهي بوديد نوشته كه طور همان

فرمايد: مولوي
جهات اندر وبا افتد زنا از زكÇات مÇنع پي از ابرنايد

كند/ عنايت توفيق ما همة به خداوند اميدوارم نمود/ رفع را علت آن كه كوشيد بايد
سلطانحسين/ اقل الم. الس و

بودند خواسته و نموده نيت ال Ñسو چهار و نوشته بانه د Ñمو نامهاي همدان از اسدزاده اهللا عين آقاي

است: اين نوشتهام كه جوابي شود/ نوشته ايشان مطالب جواب  كه

هو

121

138ì.21.جê

برآمدهاند مذهب جستجوي و تحقيق صدد در اينكه از رسيد/ مرقومه ميشود عرض

ميكنيم/ هدايتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (1

باشد, حق راه جوياي كه بÔلن×ا1 كسي Ôس Öم Ôه ينَّ د Öه ن ل فين×ا وا Ôد اه ج× ذين الَّ و منطوق به البته شدم/ خشنود
حضرت بندگان طرف از و نداشته عايي اد خود از هم فقير ميكند/ راهنمايي را او خداوند
ديÇن بÇزرگان از كه دستوراتي كه ميباشم مجاز هالعزيز) قدساهللاسر) صالحعليشاه آقاي
از پÇيروي بÇه و نÇمايم راهÇنمايي را آنÇها و تلقين باشند راه جوياي كه كساني به رسيده
علم دعوي دهم, دستور بزرگواران آن دستورات اطاعت در الم) عليهمالس) ةاثنيعشر مÄا

يبهمننميرسيد/ خودبسيميافزودموهيچشر برخير اف,آية188/وا گرعلمغيبميدانستم سورةاعر (2

2/ ¾وÇ الس ي نÇ سَّ م Çا م× و رÖي خÇ Öال نÇ م Ôت ÖرثÖك تÇ Öس ال بÖي غÇ Öال ÔملÇ Öع ا ÔتÖنÇ Ôك ÖوÇ ل و كÇه نÇÇدارم, هÇÇم غÇÇيب
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بÇرآمÇدن و دنÇيا براي نه خواست خدا براي بايد را دين كه داشت ه توج است الزم ولي
خواست خدا از را چيز همه بايد حال عين در ولي نيست, دين به مربوط نيز دنيويه حواÄج
بسÇتگي دعوي كه هم كساني نمود/ توكل همبرخدا باز دنيا كار در كوشش و جديت با و
مÇيباشند بزرگان سرشكستگي و بدنامي باعث نمينمايند, دستورات به عمل و ميكنند
مÇنوط قÇلبي فÇتوح و است بÇيزار آنÇان عÇمل از نÇيز عÇصر(عÇج) ت جÇح حÇÇضرت و
حال اين خداوند اميدوارم است/ خداوند به دل دادن بسط در حضرت آن اوامر بهاطاعت
مÇعلوم نÇامه ايÇن مÇطاوي از شÇما مÇنوية مÇطالب جواب ميكنم گمان فرمايد/ عنايت را

الم/ والس  گردد/.

سÇلسلة در بÇود نوشته و نموده شكوه غيبي فتوح عدم از و نوشته شرحي فقرا از يكي اردبيل از

د دÇتش و توبيخ او به شده پيرآ گاه فوري ميشد خلوت در گناهي مرتكب كسي مراغهاي گاهي

است: اين شده نوشته كه جواب مينمود/

هو

121

êë.7.11Ç138ì.218.ج

فقير بيفزايد/ التجا و ل توس حال بر خداوند اميدوارم رسيد/ مرقومه ميشود عرض
يÇا ثÇواب بÇراي نÇه بخواهد او براي را خدا و باشد داشته نظر در را امر وجهة فقط بايد

عقاب/ از دوري
داند پروري بنده روش خود خواجه مكن كه مزد بهشرط گدايان چو بندگي تو

وعÇدم قÇبض و ميگردد غرور و عجب موجب فتوح و گشايش كه هست هم  گاه
آن از <بÇيزارم گويد: انصاري عبداهللا خواجه ميافزايد/ ع تضر و التجا و ل توس بر فتوح
واقع كمتر هدي ة مÄا بزرگانو در هم ماÄر الض في ما اظهار آرد/> عجب به مرا كه طاعت
و است سÇتاريت بزرگان صفت وگرنه باشد الزم ت حج اتمام كه موقعي در مگر شده,
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گردد/ افزوده التجا و ع تضر حال بر اميدوارم است/ ظهور زمان به مربوط واقع به حكم
سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس

فقط هم غيبت زمان در ما عقيدة به آيا بودند: نموده ال Ñسو و نوشته نامه قم از نيكنام د محم آقاي

ممكن هم زيادتر يا امام, خود مانند ميباشد مطاع و گرفتن بيعت در ذون Ñما زمان هر در نفر يك

ميدانند عشري اثني شيعة را او و نه يا است قبول روزهاش و نماز نكند بيعت كسي نيزا گر و است?

است: اين نوشتهام كه جوابي نه? يا

هو

121

8ìرجب ة غر

ايÇنكه از و دارم امÇتنان مÇحبت اظÇهار از گÇرديد/ واصÇل مرقومه ميشود عرض
دربÇارة بÇاشيد/ بÇوده مÇوفق انشÇا¾اهللا شدم, خشنود برآمدهايد مذهبي تحقيق درصدد

بوديد: نموده كه االتي Ñسو
ظاهر احكام تبليغ در مجاز و مور Ñما فقها كه طور همان غيبت زمان در كه معتقديم ما /1
مÇراتب در راهÇنمايي و ه لبيÇق اذ كÇار تلقين در مجاز نيز طريقت بزرگان ميباشند,
برسد امام(ع) به Hمضبوط اجازهاش كس هر رشته دو از يك هر در و هستند/ سلوك
است, اجÇازه مÇناط و بÇيشتر خواه و باشد نفر يك خواه است, باطل وگرنه صحيح

ميداريم/ منظور احترام كمال هم فقها به نسبت
¸لوÇ الص كه است, ظاهريه اعمال ل مكم شود اخذ مجاز شخص از گاه هر ه قلبي اذ كار /2
ا گر روزه نمازو يعني آنها, ظاهري صحت نه است عبادات كمال شرط لب ورالق Ôض Ôح ب × الا

كÇمال ولي است, تكليف سقط و صحت برحسب باشد موجود آنها ظاهري شرايط
مÇجاز از اخÇذ ميباشد/ غيبي Ñمبدا به دل ه توج و قلب حضور به مربوط آنها معنوي

سلطانحسين/ اقل . الم والس است/ ه شرعي ظاهرية اعمال در تقليد لزوم مانند
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وضع از نوشته نامه Gد مجد بود, نموده شكوه قلبي فتوح عدم از و نوشته نامه Âقب كه كسي اردبيل از

نÇوشته/ ديگري مطالب و ديگر ق رف فقراي حال وضع بودن بهتر از و كرده گله اخوان و مجالس

است: اين دادم كه جوابي

هو
121

8ìرجب 19
احوال اصالح خداوند و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ مرقومه ميشود عرض
و قصور است/ شده عرض قبلي عريضة در جواب قلبي: فتوح موضوع بفرمايد/ امور و
ضÇايع را او اجر خداوند باشد بوده راهي هر در باشد خداجو كه كسي ازماست/ تقصير
ولو باالخره نداشته دنيوي يو ماد غرض چون نباشد مستقيم صراط همبر ا گر نميكندو
نيت ا گر و ميگردد, او دستگير علوي جلوة ميكندو آ گاه برخطايش اورا باشد مرگ دم
او بÇراي لغÇزش خطر زند قدم مستقيم صراط در ولو باشد دنيويه اغراض به مشوب او
در حÇضور گردانÇد/ خالص را نيت هست طريقي هر در بايد خدا جوياي پس هست/
خود به گرفته نظر در را امر وجهة بايد درويش است/ خودتان ميل به بسته هم مجالس
چشÇم ديگÇران بÇدي از و ببيند را خود خطاي هميشه و نپردازد غير به و باشد مشغول
حق را طريقي كسي ا گر هم آزادشدن دربارة نوشت/ نخواهند تو بر دگري كهگناه بپوشد

لي ع Ôالم الس و نمايد/ استجازه آزادي براي چرا داند باطل ا گر و كند آزاد را خود چرا بداند
سلطانحسين/ اقل . دي× Ôاله اتَّبع من

و قÇلبش در Çالم) الس (عÇليهم هÇÔدي× ة مÇÄا صÇورت ظÇهور بÇه راجÇع خÇود نامة در فقرا از يكي

است: اين شد داده كه جوابي بود/ نوشته خود دربارة كسالت

هو
121

8ì شعبان 7
تذكر و ه توج حال خداوند اميدوارم گرديد/ واصل محترم مكتوب ميشود عرض
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نÇوشته كه موضوعي گردد/ مرتفع عارضه كسالت و بيفزايد توفيق بر و گرداند زياد را
مشÇغول خدا ياد به را دل همواره بايد من Ñمو است/ خوب بسيار است تمثل ا گر بوديد
و بوده بياختيار ا گر ولي نيست, روا Gاختيار عبادت موقع در حق غير به توجه و دارد
خوب خيلي است اختيار از خارج چون باشد, غيب طرف از دين بزرگان تمثل و جلوه
و خضوع و انكسار و عجز بر و نشود پيدا غرور و عجب كه بود مراقب بايد ولي است/
حال ما به كرم و فضل به خداوند اميدوارم است/ ار فر حال آن وگرنه بيفزايد قلبي خشوع

سلطانحسين/ اقل . عليك الم الس و فرمايد/ عنايت ه توج

و مÇيباشند غÇيب عÇلم عي دÇم شما براي شما پيروان كه نوشته نامه قم از رمز نام به ح Ç م آقاي

خود نام ازاينرو خواسته, را خودش نام و اينها امثال و باشند مجاز شما از علما همة بايد ميگويند

است: اين شد داده كه جوابي است/ نوشته رمز به را

هو

121

138ìشعبان 7

مÇتعال خÇداونÇد از را سÇركار تÇوفيق و سÇالمتي رسÇيد/ مÇرقومه مÇيشود عرض
ولي ذ كرشده, عرفا كتب مشروحHدر جواب بوديد نموده كه سÆاالتي دربارة خواستارم/
هدي ة مÄا پيروان از را خود ه هينعم¹الل سلسلة بزرگان كه ميكنم عرض خالصه طور به
امام الحسن ¹بن حج حضرت از پيروي به هم غيبت زمان در و دانسته الم) الس (عليهم
و داريم/ داشتهو را حضرت آن ظهور انتظار فقرا ما همة و داشته افتخار عشر(عج) ثاني
است شرط عبادات قبولي در كه قلب حضور و ه توج تكميل براي ه قلبي اذ كار ميگويند
كه را كسي كه رسيده, آنها به بيد Gيد الم) الس (عليهم معصومين ة مÄا از ه لساني اورادي و
تÇلقين او بÇه رسيده, آنها به كه اجازه طبق باشد داشته استعداد و بوده درصدد و شاÄق
/ رÖي خÇ Öال ن م Ôت ÖرثÖك ت Öس ال بÖي غ Öال Ôمل Öع ا ÔتÖن Ôك Öول كÇه ندارند و نداشته هم غيب علم دعوي مينمايند/
جز ديگري دعوي و داشته افتخار الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄا پيروي به هم حقير



547 مكاتيب

و عالقه ت شد از ناشي داشتهاند اظهار فقرا بعض كه هم مطالبي ندارم/ شد عرض آنچه
منظور شايد و ميدهم الزم تذكر آنان به ه البت و بوده دستور از اطالع عدم با ولي محبت,

برميگردد/ خدا به كه است آن مانند ميگردد باز او به آنچه (1

پيرو فقهاي دربارة كه 1 اهللا لي ع Ôا×د الر ك هÖلي ع Ôا×د لر ا عبارت به استناد مطالب بعض از هم بعضي
كه نام دانستن حال عين در ولي ندارم, هم غيب علم دعوي ميباشد/ شده ذ كر بيت اهل
در تأثيري باشد بوده آن ياغير اربعين حدود در كه سن و باشد ديگري نام يا مهدي Âمث
و جهالت يا غرض روي از ميآورند وارد ما به ديگران كه هم هاماتي ات ندارد/ دين امر

سلطانحسين/ الم.اقل والس است/ تحقيق عدم

خواسته را تجديد لزوم دليل فقرا بعض و خود طرف از و نوشته نامه از كرمانشاه مجلل دبير آقاي

است: اين شده داده كه جوابي بودند/

هو
121

êë.9.9 Ç 138ìشعبان 17
مÇوفقيت و ت زÇع مÇزيد و سÇالمتي گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
تازه معني به تجديد بود: شده ال Ñسو عهد تجديد موضوع خواهانم/ خداوند از را سركار
ببنددوآن پيماني امري خوددر دوست كسيبا ا گر كه است طبيعي استو  كردنپيمان
همان كه است آن دوستي الزمة نمايد, تعيين خود وصايت يا نيابتو به را كسي شخص
موالي از تبعيت به سلسله بزرگان نيز ه هيالل نعم¹ طريقت در و دهد/ ادامه او با را پيمان
بÇه و دانسÇته الزم را عÇهد تÇجديد الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄا و ا كرم پيغمبر خود

مشكنيد/ را آن خورديد ا كيد سوگند چون و كنيد وفا بدان بستيد پيمان خدا با چون /91 آية نحل, سورة (2

ه×ا2 كيد Öوت د Öع ب االيمان وا Ôض Ôق Öن ت ال× و ÖمÔت Öد اه ع× ذ×ا ا اهللا د Öه ع ب وا Ôف Öوا و شريفة آية ميدادندو دستور پيروان
صÇادق حضرت از كه عجلي معاوية بريدبن از @كافي شريف حديث و دارد/ اشاره بدان
اهÇل براي وصي معرفت وقت كه فرموده حتي و دارد, تصريح بدان شده روايت (ع)
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دارد, الزم مسافت طي كه تي مد قدر به هم بالد ساير براي و است ق مضيَّ بلد, همان خود
بدين شده روايت (ع) صادق حضرت از كه نيز عبداالعلي از عثمان حمادبن حديث و
كÇه عكس است/ الحÇق با عهد تجديد سابق امر اطاعت الزمة ه البت و دارد/ داللت امر
لÇاق . Çالم الس و مÇيرسانم/ سÇالم را بسÇتگان گرديد/ ارسال قطعه يك بوديد خواسته

سلطانحسين/

اعÇتراض و گÇله بÇه آمÇيخته شرحي تربتحيدريه شهرداري كارمند نجفپور علي محمد آقاي

است: اين شد داده كه جوابي نوشته

هو
121

êë.9.22 Ç 138ìشعبان 30
امÇور اصÇالح خÇداونÇد و بÇاشيد بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ نامه ميشود عرض
كه فقرا غير آقايان از بازديد براي تربت به گذشته روز چند در حقير مسافرت فرمايد/
در شب ل او كÇه دادم تذكر اخوان آقايان به و بود اخوان زيارت براي و داشتند انتظار
طبق آنكه با ما فقراي Á او بوديد نوشته كه المال بيت برسم/ همه خدمت فقري جلسة
ولي بÇرسانند مÇصرف بÇه آن محل در را خدايي حقوق كه موظفند ر مطه شرع دستور
صÇرف آن حلÇم در خودشان بعضي بلكه برسد, مصرف به اطالع با كه نيست الزامي
تا ميفرستند اينجا به قليلي ة عد و ميرسانند تقليد مراجع آقايان به هم بعضي و ميكنند
و ين مستحق Hثاني و است/ ناچيز و كم بسيار آن مبلغ رو اين از شود, مصرف آن محل در
منويات طبق همه به اينكه كفاف واصل مبلغ كه زيادند, بسيار دارند احتياج كه  كساني
داده ميسور قدر به دارند كامل استحقاق كه كساني به ازاينرو نميكند/ برسد آنها خود
س دÇق) آقÇا حضرت بندگان روية از پيروي به و ر مطه شرع طبق هم خودم و ميشود
وسعت ولي هستم, د مقي Âكام خود خدايي حقوق پرداخت در بزرگوار اجداد و ه) سر
رفÇتار نÇمايم/ كÇمك خÇودم از افÇراد هÇمة بÇÇه بÇÇتوانÇÇم كÇÇه نÇÇدارم زيÇÇادي مÇÇالي
و داشت نيز را ظاهري حكومت و خالفت كه بود موقعي در هم منينعلي(ع) Ñاميرالمو
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بÇراي نÇيز شبهÇا و بÇنمايد ضعفا حال از رسيدگي Âكام كه ميدانست موظف را خود
مÇوقع غير در ولي نشوند/ مطلع ديگران كه برساند خودش بودند محترمتر كه بعضيها
به ايراد همين كه نداشتند, را رويه آن هم بعد ة مÄا و نداشت را رويه اين ظاهري خالفت
بزرگوارش جد روية با حضرت آن روية كه كردند اعتراض و شد (ع) صادق حضرت
فÇقري مجالس به رفتن فرمودند/ باال مضمون به جوابي حضرت و دارد فرق علي(ع)
و باشند خدا ياد به فقط كم ت مد آن در و باشد دين امر احياي و امر اطاعت براي بايد
بÇنمايند هÇم خÇود ديÇني برادر به كمك بتوانند ا گر Hضمن و بردارند يات ماد از ه توج
است عÇبادت ديÇني بÇرادر به كردن كمك زيرا بخواهند, ديني برادر از كمك نهآنكه
نوشتهايد كه هم اين است/ شخصي منفعت جلب دنيويو جنبة او از خواستن كمك ولي
بÇود خÇوب بÇوديد آمÇده دنÇيوي سود براي ابتدا از ا گر نبردهايد, درويشي از سودي
كلي طور به دين بزرگان و خواست/ دنيا براي نبايد را دين امر چون ميشديد/ منصرف
طÇور به عاشورا شب در (ع) هدا¾ دالش سي حضرت كه دنيا به نه كردهاند دعوت خدا به
ون ن ÔمÇ ي ندارد/ هم منت جاي و طورند همين هم بزرگواران آن پيروان فرمودند/ صريح

مÇن بر اسالمتان خاطر به بگو: ميگذارند/ منت تو بر آوردهاند اسالم اينكه از /17 آية حجرات, سورة (1
راست ا گÇر مÇينهد, مÇنت شما بر است نموده راه ايمان به را شما كه سبب بدان خدا بلكه نگذاريد, منت

ميگوييد/

1/ قين اد ص× ÖمÔت Öن Ôك Öن ا ان يم× Öالل ÖمÔك دي× ه Öن ا ÖمÔك Öي ل ع ن Ôم ي Ôاهللا لب كÔم م ال× Öس ا ليَّ ع نوا Ôم ت ال× Öل Ôق وا Ôم ل Öس ا Öن ا كÖي ل ع

ÔتÖق ل خ ما آية در انس بر جن لفظ م تقد آيا اينكه و جن حقيقت به راجع تهران از متينخو پرويز آقاي

را/// انس و جن نيافريديم / 56 آية ذاريات, سورة (2

است: اين شده داده كه جوابي نوشته/ كاغذي نه, يا است اشرفيت دليل 2
سÖن واال نَّ الج

هو
121

êë.9.2ê Ç 8ì رمضان 2

بÇوده مÇوفق و سالمت انشا¾اهللا گرديد/ واصل م مكر برادر آن نامة ميشود عرض



تابنده خورشيد 550

عربي درلغت جن كلمة بود/ شده ال Ñسو جن به راجع باشد/ ازدياد در محبت حال و باشيد
بودن پنهان نظر از هم جنين و عقل شدن پنهان معني به نيز جنون و است پنهان معني به
دانشمندان بين هم آن حقيقت دربارة و است/ ه ماد يك از سه هر كه شده گفته رحم در
فÇالسفه از بسÇياري و HمومÇع مÇتكلمين ولي گرديده, آن منكر بعضي و شده اختالف
از پيروي به نيز عرفا كردهاند/ توجيه را آن نحوي به كدام هر و بوده آن وجود به معتقد

معتقدند/ ظليت نحوة به را آن وجود شهود و كشف و ر مطه شرع اخبار و مجيد قرآن
آيÇة ذيÇل بقره سورة اوايل عاده الس بيان تفسير در ه) سر س قد) شهيد آقاي مرحوم

كنيد/ سجده را آدم گفتيم: فرشتگان به و /34 آية بقره, سورة (1

عالم در وجود نور انعكاس اثر را جن شيطانو وجود 1 م د Ð ال وا Ôد Ôج Öاس ¹ك Ä ال× م Öل ل لÖن×ا Ôق Öذ ا و شريفة
سÇوزندگي ايجاد و شده مجتمع آن زير در بين ه ذر از كه نوري مانند: فرمودهاند, ه ماد
كه ميشود پيدا كبريتي سنگهاي در خورشيد حرارت پيدايش از كه اثري يا ميكند,
است مÇحض سوزندگي آن اثر كه ل او قسم كه ميگردد; ايجاد آنجا در سوزندگي ة ماد
هÇم بشÇر براي استفاده مورد است ممكن هست نيز خيريت داراي كه دوم و شياطين,
نيز تكليف مورد آنها در خيريت جنبة وجود واسطة به جن و ميباشند/ جن شوند, واقع
مÇوارد بÇعضي و سÖن  Öاال و نَّ جÇ Öال Ôت Öق لÇ خ ما× و شريفة آية در نيز آنها ازاينرو ميشوند, واقع
كه هم د تجر جنبة و هستند بشر وجود نازلة آنها ولي شدهاند/ واقع انس رديف در ديگر
رض  Öاال ي ف Õل اع ج× ني ا مصداق بشر و ميباشند پستتر بشر از ازاينرو است/ تبع به دارند

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من /30 آية بقره, سورة (2

در زيÇرا نÇيست, اشرفيت دليل شريفه آية در انس بر جن كلمة م تقد و گرديده 2 ¹ ليف خ

نه ميرساند, حكم در را عليه معطوف معطوفو اجتماع فقط "واو" به عطف عربي لغت
الم/ والس عطف/ خالف بر معطوف, بر عليه معطوف ارجحيت



صالح آقاي حضرت رحلت از قبل ايام به مربوط آخر نامة چند بجز ايشان مكتوبات دفتر ل او قسمت (1
تماما دوم قسمت است/ عليشاه رضا آقاي حضرت قطبيت و هدايت دوران شروع و ثراه) (طاب عليشاه

است/ شده مرقوم آن از بعد

قسمتدوم1

حيم الر حمن الر اهللا بسم
شده كهداده جوابي و نموده استجازه اروپا مسافرت به راجع راستين خان د محم حاج آقاي جناب

است: اين

هو
121

êë.11.20 Ç 138ìشوال 29
و تÇوفيقات بÇر هÇمواره امÇيدوارم گÇرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
مÇرقوم كÇه آقÇازادگÇان مÇالقات بÇراي اروپÇا مسافرت به راجع گردد/ افزوده ييدات Ñتا
ولي است/ اولي× فÇÇعÂمنصرفشويد لذا مسÇÇاعدنبود, شÇÇد, فÇÇرمودهبوديداسÇÇتخاره
د مجر است اين حق باشيد, داشته نظر در ممالكغيراسالمي به مسافرتي ا گر بهطوركلي
ذبيحه رعايت ميكنيد مسافرت بدانجا كه هم كشوري در كنيد/ حركت خانواده بدون و
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بÇندگان سفر در چنانكه است/ حرام شيعه مذهب طبق غيرمسلم ذبيحة چون بفرماييد,
از و فرمودند رعايت Âكام را قسمت اين معالجه, براي ژنو به ه) سر س قد) آقا حضرت
بÇاشد, مسÇلم سÇوق از آنكه مگر داشتند/ دقت هم مالزمين و نكردند ميل آنها ذبيحة
نÇيز گÇوشت كÇه دارنÇد هم بازاري مسجد نزديك در مسلمين خود پاريس در چنانكه
داشتنقرآن همراه داشت/ همراه بايد قبله تعيين براي هم قطبنما يا نما قبله ميفروشند/
طبق آن غير و ذبيحه قسمت در ميفرماÄيد دستور هم را همراهان است/ الزم هم مجيد
گÇردش خÇاطر بÇراي را حÇضرتعالي مÇالزمت و داشÇته كامل رعايت اسالمي موازين
شÆون و حيثيت مخالف و اخالق و دين خالف كه امري مگر ننمايند, ترك تفريحي
بÇراي هÇم ك متنس و محبت با و اطمينان مورد فقراي از نفر يك است شايسته نباشد/

باشد/ همراه بودن مترجم
جÇهت از ه تÇالب بود/ شده مرقوم تابنده نورعلي دكتر آقاي اخوي ناراحتي به راجع
زده مصيبت ما همة و دارند حق شدهايم مبتال بدان همه كه كبري× داهية عظميو مصيبت
ارتÇباط كÇدام هÇر هم فقرا بلكه نيست, پذير التيام جراحت اين و ناراحتيم و داغدار و
شدن دور كه ميكنند درك چون است, بيشتر اندوهشان و غم است زيادتر آنان معنوي
ه توج غيبيو عنايت اميدوارم نيست/ درمانپذير بزرگو بسيار است دردي تن از جان

سلطانحسين/ اقل عليكم. الم الس و شود/ حال شامل حضرت آن س مقد روح

كه بود كرده ال Ñسو و نوشته شرحي ميدهد دست او براي كه مشاهداتي بعض به راجع فقرا از يكي

فرمودهاندا گر اينكه قراÄتقرآنو در استعاذه لزوم علت پرسيده نيز و شيطاني يا است رحماني آيا

درقرآن شÇيطان است ممكن چگونه و كند دخالت او گفتة در شيطان است ممكن نشود استعاذه

است: اين شده داده كه جوابي كند/ دخالت

هو
121

êë.12.7 Ç 8ì ذق 1ì
فÇرمايد/ عÇنايت نورانيت و توفيق خداوند انشا¾اهللا رسيد/ مرقومه ميشود عرض
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حاالت بروز موقع در شيطاني, يا است رحماني آيا كه بوديد نوشته كه مشاهداتي دربارة
بود باقي حاالت آن نيز مراقبه موقع در ا گر بيفزاييد, خدا ياد و قلبي تذكر و مراقبه بر
انشا¾اهللا تا افزود قلبي ه توج بر بايد دوم صورت در و است/ غيررحماني وگرنه رحماني
و عÇجب نÇبايد هÇم حÇاالت آن بروز موقع در گردد/ ل مبد رحماني شهود به آنها همة
نميگذارد/ اثر قلب در غيبي امواج و ميكند فرار رحماني شهود وگرنه شود پيدا غرور
شيطان از خداوند به شريف قرآن خود در وارده امر طبق بايد هم مجيد قراÄتقرآن موقع
مانند كساني بسيار چه وگرنه گيرد/ انجام خدايي وجهة روي از قراÄتقرآن تا برد, پناه
آن حقيقت و باطن از ولي ميكردند, ظاهرقرآن و لفظ قراÄت كه آنها پيروان و ه امي بني
رسيده كه مينمود, لعن را آنها روقرآن اين از بود/ شيطان زبان آنها زبان و بوده بيخبر

ميكند/ لعن را او كهقرآن خواني قرآن بسا چه (1

بÇه ك وفيقتمسÇت مÇا هÇمة بÇه خÇداونÇد امÇيدوارم /1 ÔهÔن ع ÖلÇ ي Ôقرآن Öال و رآنÔق Öال تالي بَّ Ôر است:
سلطانحسين/ اقل. الم والس مراحلسلوكعنايتفرمايد/ همة در خودش ذيلعنايت

است: شده نوشته معتمدي خانم مليحه جواب در

هو

121

êì.ê.8 Ç 87.1 20.ع

خداونÇد از را شما توفيق و سالمتي گرديد/ واصل محترمه آن نامة ميشود عرض
ايÇنجا در و شÇده ذ كر عرفا كتب در Hمشروح نوشتهايد كه االتي Ñسو جواب خواستارم/

ميشود: عرض بهاختصار
و ظاهري مرگ از پس روح كه ميباشد خود اصلي وطن به انسان عود از عبارت معاد /1
درطول و دنيا عالم از كاملتر مراتب به عالم آن و ميكند, عود عالم بدان بدن ترك
ربوبي پيشگاه در بشري ارواح قيام از عبارت هم قيامت و عرض/ در نه ميباشد آن
آخرت عالم و جهل, عالم و ظلماني يت ماد حجاب واسطة به ه ماد عالم چون و است
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و دارند ظهور و بروز حقايق و شده برداشته يت ماد حجاب ازاينرو است, علم عالم
دسÇتگاه در كه مكالماتي مانند ميشود, صاحبشان مشهود شخص بد و نيك اعمال

ميماند/ باقي صوت ضبط
مورد باشد, ديگري شخص جسماني بدن در ارواح د مجد حلول از عبارت كه تناسخ /2
است درست اعمال م تجس ولي ميباشد, فالسفه و عرفا مردود و اسالم بزرگان انكار
ميگردد مشهود عالم آن در ميشود صادر دنيا در اشخاص ط توس به كه اعمالي يعني
چÇنانكه نÇمايد/ بÇروز عÇمل آن مناسب صورتي به آن صاحب كه ميشود سبب و
مشÇاهده خÇود مÇعنوي سÇير طÇريق در را كسÇاني مÇعراج در (ص) رسول حضرت
بÇه را آنÇها دنÇيا به حرص صفت كه بودند, مورچه صورت به ولي بشر كه فرمودند
خÇوردن مشغول كه فرمود مشاهده را كساني يا است/ نموده م مجس مورچه صورت
غيبت كه هستند كساني اينها كرد عرض جبرÄيل و بودند خود برادر مردار  گوشت
هر زيرا است, مسخ يا تناسخ از غير موضوع اين ه البت و ميكنند/ خود ايماني برادر
و برسد خودش براي ر متصو و منظور كمال به كه ميرود دنيا اين از موقعي موجودي
و است فعليت عدم و استعداد ه, ماد عالم به آمدن الزمة و كند پيدا فعليت او استعداد
جسÇماني مسخ يا تناسخ ازاينرو نميشود, استعداد به تبديل فعليت كه است واضح

است/ محال
پا ك/ عالم با را خا ك نسبت چه ب×اب, Öر  Öاال ب ر و التراب نÖي ا نميرسد/ خدايي مقام به بشر /3
كهعبارت احديت فيض درياي به چونقطره گذشت خود انانيت هستيو از ا گر ولي
مÇنازل صÇحن به نسبت كه خورشيد شعاع مانند ميشود, وصل است الهي تجلي از
خانهها و ديوارها ا گر ولي ميبرد, آن در د تعد گمان ناقص شخص و است مختلف

ميشود/ يكي شعاعها همة رفت ازبين
واحÇده نÇفس مانند منان Ñمو قÇاعده را خانهها نماند چون

است/ شÇده دمÇيده بشÇر در كÇه مÇيباشد غÇيبي تÇجلي همان از عبارت خدا روح و
تابنده/ سلطانحسين اقل الم. والس



555 مكاتيب

شد/ نوشته بودند نموده االتي Ñسو كه زاهدان دارايي پيشكار يونسي احمد آقاي جواب در زير نامة

هو

121

êì.ì.ë Ç 20.ج87.1

را جÇنابعالي موفقيت و ت عز مزيد گرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
شود ذ كر بسط و شرح با ا گر داشتهايد, مرقوم كه االتي Ñسو جواب خواستارم/ ازخداوند
طÇور بÇه و نÇمود/ مراجعه كتب به است ممكن و است بيرون هم نامه چندين ازحدود

ميشود: عرض االت Ñسو شمارة و ترتيب به ه توج بدون خالصه
الزم او تكميل براي آنچه در است نفس استقامت به ه توج شده هدايت نظر از هدايت /1
گذاشت قدم سالك كه مرحله هر در زيرا است, الزم مرحله آخرين تا آنهم و باشد,
مÇرحÇلة به ا گر سير نقطة هر در كه دارد راهنمايي به احتياج خود, بعدي سير براي
انÇبيا خÇاتم حÇتي بÇزرگان همة ازاينرو است/ گمراهي خطر نشود راهنمايي بعدي

مينمودند/ مستقيم صراط به هدايت درخواست خداوند از (ص)
است عاقله ة قو براي ه قو دو ين ا شدن منقاد و غضب و شهوت از دوري به نفس تزكية /2
پيوستن و ه ماد قيود از آزادي آن نتيجة و نشود پيدا راه اين از جز اخالق تهذيب  كه
و شده ذ كر مطمÃنه امهو لو و اماره مرتبة سه نفس براي و است/ الطبيعه مافوق عالم به
تÇمام بÇر مسلط كه است نفسي اماره افزودهاند/ نيز را ملهمه امه لو از پس هم بعضي
با كه است آن امه لو و ميكند, امر بدي به را او و است عاقله قوة حتي شخص وجود
عاقله كه است آن ملهمه ميشود/ غالب آن گاهي و اين گاهي و كشمكش در عاقله
اطمينان كه است آن مطمÃنه و ميكند, الهام آنان به را نيكي و نموده پيدا نسبي تسلط
اهللا رÖك ذÇ ب اال× كه است رسته غضب و شهوت قلق و اضطراب از و يافته الهي عنايت به

مييابد/ آرامش خدا ياد به دلها كه باشيد 28/آ گاه آية رعد, سورة (1

1/ Ôوب Ôل Ôق Öال ن Ã م Öط ت
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آن گÇرد بÇه ات ذر و نÇقاط همة گردش كه است مركزي نقطه از عبارت دايره قطب /3
غÇايي عÇلت زمÇان هر در كه است موجودي امكان, عوالم حقيقي قطب و ميباشد
خداوند كامل نمايندة از عبارت زمان هر در كه است, آفرينش دايرة مركز و خلقت
ة مÄا Gبعد و ما پيغمبر س مقد وجود آنان همة اشرف و ا كمل و ميباشد ولي يا نبي از
نÇيستند حقيقي قطب غيبت, در امام نمايندگان و هستند الم) الس (عليهم عشر اثني
و هدايت قطب وظيفة و است مجاز طور به آنان بر قطب اطالق و دارند ظليت بلكه
اخالق تهذيب و اهللا الي سلوك طريق اراÄة و خداوند سوي به گمگشتگان راهنمايي

است/
Âكام آنها عمل كه است اين به ميباشند هدايت مقام عي مد كه كساني عاي اد صحت /ê
اجازه و نزند سر آنان از باشد شرع برخالف آنچه و بوده ره مطه شرع دستور وفق بر
در دخالت اللهي نعمت دراويش عقيدة به كه باشند, داشته نيز سابق مجاز شخص از
بايد راهنما شناختن براي و نيست روا مجاز شخص ازطرف اجازه بدون ديني امور
صÇحيح او دعÇوي بÇاشد مÇذكوره خصايص داراي كه هر و نمود/ جستجو و تحقيق
آن خدمت كه كساني غالب نيز الم) الس (عليهم ة مÄا زمان در كه است, باطل وگرنه
آنان بر آنكه از پس بوده تحقيق و جستجو در تها مد ميشدند, راهيابي بزرگواران
خÇاتمه در مÇيزدند/ بÇزرگواران آن دامÇن بÇه دست كÇيست هادي كه ميشد مسلم
سÇلطانحسين لÇاق . Çالم الس و دارم/ مسألت خداوند از را جنابعالي توفيق و سالمتي

تابنده/

شد: داده جواب اين بودند نموده االتي Ñسو و نوشته نامهاي مشكينشهر از د موح يوسف آقاي

هو

121

êì.ì.18 Ç ê.ج87.2

سالمتي سركار به خداوند اميدوارم گرديد/ واصل مشروحه مرقومة ميشود عرض
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كÇتاب شÇود ذ كÇر Hمشروح ا گر نمودهايد كه االتي Ñسو جواب فرمايد/ عنايت وتوفيق
رعايت بدون اختصار طور به ولي است, شده ذ كر نيز عرفا كتب در و ميشود مبسوطي

ميشود/ عرض جوابي االت Ñسو اعداد با تطبيق
به زمانها همة در اوليا و انبيا دعوت پس ندارد خارجي وجود تعالي حق حضرت ا گر /1
طÇرق از خÇداونÇد وجود اثبات و چيست? اديان صاحبان اعتقاد اساس و چيز چه

است/ مذكور و كالم حكمت كتب در بسيار
نÇاظر و حÇاضر جا همه در كه است احديت ذات Ôعينت Öس ن ا كي ا و ÔدÔب Öع ن ا كي ا در مخاطب /2

است/

شوم/ شناخته كه داشتم دوست پس (1

مÇعروفيت, بÇه مÇحبت تÇبع بÇه 1و ف رÖع Ôا Öن ا ÔتÖب ب Öح ا ف كه است خداوند ذات محبت Ñمنشا /3
حضور و مذكور به ه توج از عبارت ياد و داشته, محبت نيز خود ومخلوق بهمصنوع
كسي چنانكه ميباشد/ بودهو همواره بندگان به الهي ه توج كه است, ذا كر نزد مذكور
ه وجÇت نÇمايد خÇورشيد بÇه را رو اينكه محض به باشد, داشته خورشيد به پشت  كه

ميگردد/ مشهود او به هم خورشيد
اين در من Ñمو ابتالÄات به كه است آن ظاهر معني همان شريفه آية در خوف از مراد /ê

ميفرمايد/ اشاره دنيا
تجافي عدم با است الم) الس (عليهم هدي ة مÄا تجلي و ه توج شيعه در مصطلحه رجعت /ë

است/ محال آن كه باشد استعداد به فعليت از رجوع مراد آنكه نه عالي, مقام از
مطاع نبي اسالم از قبل كه است, زمان آن بزرگ مخصوص زمان هر در مطلقه واليت /ì

اتم ا كملو طور به آنحضرت خود در پيغمبرما, زمانما ودر بوده/ زمان درهر كل 
جانشينان كه الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄا در حضرت آن از پس و داشت وجود
صÇاحب و دارد/ بزرگواران آن به اختصاص و داشت ظهور ميباشند, بزرگوار آن
اوليÇاي و مÇيباشد (عÇج) الحسن ¹بن حج حضرت زمان اين در كليه مطلقة واليت
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بÇزرگوار آن تÇجلي شÇعاع از اسÇتفاضه كÇه هستند, ه يÄجز واليت داراي همه ديگر
انÇبيا هÇمة در و موجود علي منين Ñاميرالمو در واليت اين تامة مظهريت و ميكنند/
ظÇهور آشكÇار و رÇس در ما پيغمبر با و بوده مكمون آنان وجود در و ي سر بهطور
امÇام معرفت و است/ بوده آنان روحي ترقي و تكميل سبب واليت همين و داشته
مداومت اثر بر نيز آن كه است وجهه همان با قلبي ارتباط از عبارت هم بهنورانيت

ميشود/ حاصل خدا ياد و خوذه Ñما فكر و ذ كر در
شده ذ كر مختلفه اعداد به عرفا مشاهدات اختالف به ه كمالي ة طولي عوالمومراتب عدد /7
هÇم ه قلبي اطوار و هفت نيز سلوك مراتب و گرديده مذكور هفت موارد, غالب ودر
ارات يÇس قÇديم هيأت اصطالح در و هفت هفته ايام عدد نيز بهظاهر و است, هفت
در كه هفت عدد رو اين از دارند, قرار جدا گانه فلك يك در كدام هر كه است هفت

است/ كاملي عدد ميشود باالتر و هفتاد ه كمالي مراتب
هم او عبادت و رسيد بدو صفات و اسما¾ ط توس به بايد و نيست نه كت Ôم خداوند ذات / 8
و كرده غفلت ذات از باشيم داشته اسم خود به ه توج ا گر ولي است, اسما¾ بهوسيلة
را چÇيز دو كنيم عبادت و نموده ه توج را اسم وهم ذات هم ا گر و دارد را كفر حكم
و كنيم عبادت اسما¾ وسيلة به را ذات كه است آن توحيد است/ شرك و پرستيدهايم

بدانيم/ ي مسم آينة را اسم
را كمال مدارج بخواهد كه كسي هر كه است نجاح و فالح سبب علي واليت و دوستي /9
دوره هÇر در عÇلي(ع) واليت از مقصود و باشد/ داشته را علي بايدواليت كند, طي
(عÇج) الحسÇن بÇن ت حج حضرت امروز كه است, زمان آن امام واليت و اطاعت
بر بزرگواران آن واليت و هستند/ زمان علي بلكه علي مظهر آنها همة كه ميباشد,
بهوسيلة (ص) پيغمبر به ت حج حضرت از رشته اتصال چون استو فرض كس همه
الزمة ازاينرو بودند, خدا ت حج خودشان زمان در كدام هر كه است هدي ة مÄا ساير
مقتداي را آنها داشتهو ه توج ه مÄا همة به كه است آن عصر, ت حج و پيغمبر به ايمان
هÇمة نÇام مÇيت تÇلقين در ازايÇنرو شÇويم/ ل توسÇم بÇزرگواران بدان و بدانيم خود
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هم خوابهايي است, يكي زمان هر در امام ولي ميشود, برده الم) الس (عليهم اÄمه
. الم والس افزود/ تذكر و ه توج بر بايد است/ ر مبش انشا¾اهللا خوبو بسيار ديدهايد  كه

تابنده/ سلطانحسين اقل

نمودهاند/ ال Ñسو را دعوات اجابت عدم علت كه قم از ميرÄي حسن سيد حاج آقاي نامة جواب

هو

121

1ë.ج87.2

خÇداونÇد از را سÇركار تÇوفيق و سÇالمتي گÇرديد/ واصÇل مÇرقومه ميشود عرض
ما خود در نقص ه البت است/ شده ال Ñسو ما دعاهاي اجابت عدم علت به راجع خواستارم/

گويم/ پاسخ را شما تا مرا بخوانيد / 60 آية من, Ñمو سورة (1

نÇيز و 1
Öم Ôك ل Öب ج ت Öس ا وني Ôع ÖدÔا كه فرمايد اجابت را دعا كه فرموده وعده خداوند چون است

ميكند? دور او از رنج و ميدهد پاسخ بخواندش چون را درمانده كه كيست آن / 62 آية نمل, سورة (2

هست هم شرايطي دعا اجابت براي ولي /2 ¾و Ôالس Ôف ش Öك ي و Ôه عا× د ذ×ا ا طرَّ Öظ Ôم Öال Ôجيب Ôي Öن امَّ فرموده:
عدم و است اضطرار حال همان كه حق غير از اميد انقطاع و نيت اخالص جمله از  كه
همين نيز (ع) صادق حضرت خدمت غيرآنها/ و حالل از ارتزاق و من Ñمو از  كدورت

نميكند/ اجابت او و ميخوانيم را او ما كه است چگونه (3

ون Ôف رÖعÇ ت ال× Çا م× ون Ôع ÖدÇ ت ÖمÇ Ôك نَّ  ال فÇرمود: لن×ا/3 Ôاب تج× Öس Ôي ال× و وا Ôع Öدن لنا× ما× كردند: عرض و شد ال Ñسو

ديÇن عÇين اضÇطرار پس نميدانÇيد/ كه ميخواهيد را چيزي و نميشناسيد كه ميخوانيد را كسي زيرا (4
است/ بختي تيره عالمات از خدا به نسبت كوري با دعا كثرت و است

نيز و 4
ن ال× Öذ خÖال ¹ م عال× Öن م اهللا ن ع عمي× Öال مع ¾ا ع× الد Ô¸ر Öث ك و ين الد نÖي ع Ôرار ط Öض  Öاال ف ون Ôم ه Öف ت ال× ا م× ن ÔلوÃ Öس ت و

گرداند/ راپا ك خود درآمد و كسب بايد گردد مستجاب دعايش كه ميشود خوشحال كه كسي (5
شو/ روگردان و يوس Ñما مردم همة از پس (6

6
Öهم ل Ôك اس الن ن م ÖسÑاÖييÖل ف فرمود: ديگر خبر در و 5 Ôهب س Öك م Ôبي ط Ôي Öل ف Ôهل اب تج× Öس Ôي Öن ا ه رَّ س Öن م فرموده:

ون Ôتوف ال× ÖمÔك نَّ  ال فرمود: بود كرده ال Ñسو دعا اجابت عدم علت از كه ديگري جواب در نيز و
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كنيد/ نمي وفا وي عهد به شما زيرا (1

اسÇباب و شÇرايÇط كه كوشيد بايد پس است/ زياد باره اين در نيز ديگر اخبار و 1 ه د Öه ع ب

خداوند اميدوارم ميرسد/ اجابت به دعا ه البت صورت آن در گردد, موجود دعا اجابت
تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس فرمايد/ عنايت توفيق و سعادت اين ما همة به

شده نوشته زاهدان دارايي پيشكار يونسي احمد آقاي جواب در

هو

121

êì.ì.31 Ç 17.ج87.2

و باشيد بوده سالمت همواره گرديد/اميدوارم واصل سركار مرقومة ميشود عرض
هم Âقب كه طور همان فرمودهايد, كه االتي Ñسو دربارة گردد/ افزوده قيت موف و ت عز بر
حدود از چون كنيد, مراجعه عرفا كتب به بايد بخواهيد مشروح جواب ا گر شد عرض

ميشود: عرض Gمختصر و است بيرون نامه دو و نامه يك
باشد كوشا دنيا كار در آنكه عين در كه است ماديات به عالقه عدم ه ماد قيود از آزادي /1
آن ادبار از و نشده خوشحال زياد دنيا روآوردن و ه توج به برندارد, كار از دست و

نباشد/ آن پابند و نگردد نگران نيز
طÇريق, آن از بÇايد كه ميباشد قلب به مربوط آن حقيقت و است خداوند ياد ذ كر, /2

مييابد/ آرامش خدا ياد به دلها كه باشيد 28/آ گاه آية رعد, سورة (2

2/ Ôوب Ôل Ôق Öال ن Ã م Öط ت اهللا رÖك ذ ب اال است: فرموده خود كه رفت خدا روبهسوي
واليت مقام به نسبت ظليت جنبة ما عقيدة به سلسله بزرگان و است سايه معني به ظل /3
تي خصيÇش خود از و است ظل ذي تابع ظل كه طوري همان يعني دارند, ه يكل مطلقة
آن از پيروي به و دارند را سمت همين (ع) امام مقام به نسبت عرفانيز بزرگان ندارد,

ميكنند/ افتخار بزرگواران
مكشوف شخص بر طريق آن از نيز امور حقايق كه است خداوند معرفت حقيقي علم /ê
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وظيفة ولي ميفرمايد, القا من Ñمو قلب بر كه است غيبي عنايت به بسته آن و ميگردد/
كه: است كوشش و جهد نيز ما

بكÇوش تÇوانÇي چه هر طلبش در دهند كوشش به نه وصالش  گرچه
حق بهسوي كه راهنما و ميباشد/ نقل و عقل طريق از كامل تحقيق راهنما شناختن راه /ë

سÇلوك الزمÇة امور بر واقف و احكام به عامل Âكام خودش بايد ميكند, راهنمايي
باشد/

راه آن از بÇايد كÇه است قÇلب از شÇد عÇرض كه طور همان نيز اهللا الي سلوك طريق /ì
ر طهÇم شÇرع دسÇتور طبق بر عمل به را جوارح و اعضا ابتدا و رفت خدا روبهسوي
خدا ياد با و تحليه پسنديده صفات به و تخليه رذاÄل از نيز را قلب سپس نمود, آماده

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس داد/ تجليه

شعر و شد> رنگ اسير بيرنگي <چونكه مولوي شعر به راجع نجف از سمامي د محم شيخ آقاي

ميرويد/ گياه بهترين رسيد, هفت به كه هنگامي پس (1

ال Ñسو 1 ات نب× رÖي خ تبÖن ا عاÖب س Öت مَّ ع ذ×ا ا ف حالج منصور حسين عبارت و شوم> قربان ملك از ديگر <بار

است: اين شده داده كه جوابي و نموده

هو

121

êì.8.1ë Ç شعبان1387 3

تÇوفيق و ت زÇع ازديÇاد و سÇالمتي گرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
را حقير و گردد واقع الهي درگاه مقبول زيارات و اعمال اميدوارم و خواستارم را سركار
شÇعر دربارة ننماييد/ فراموش سه, مقد اعتاب تقبيل هنگام Hمخصوص ياد, و دعا از نيز
منظور شده/ ال Ñسو شد> رنگ اسير بيرنگي <چونكه فرمود: كه حمه) الر (عليه مولوي
و توحيد بر همه و نيست نزاع و اختالف الطبيعه مافوق و ملكوت عالم در كه است آن



تابنده خورشيد 562

حكÇم رو ايÇن از نÇيست, تكÇليف دار عÇالم آن چون حدند, مت و مفطور حق عبوديت

ميشود/ آفريده فطرت[ايمان] به فرزندي هر (1

مÇجري آنÇجا در است تÇوحيد بÇه اقرار از عبارت و 1 ̧ رÖط ف Öال لي ع ÔدولÔي ودÔل Öو م لÔك كه فطرت
كه هم شدن غرق درموقع كه است وحدانيت به مقر فطرت نظر از هم فرعون و است/
هÇ ب ÖتنÇ آم Çذي الَّ االَّ ل×ه ا ال× Ôنَّه ا ÔتÖن آم گفت و آمد خاطرش به فطرت حكم شد, عالم آن وارد

آوردهانÇد ايÇمان بÇدان اسÇراÇÄيل بÇني كه آن جز خداوندي هيچ كه آوردم ايمان /90 آية يونس, سورة (2
نيست/

بÇه اقÇرار در هÇم فÇرعون عالم, اين به آمدن از قبل يعني عالم آن در پس 2/ يلÄا سر× واا Ôن ب

بÇا و شÇد فÇرعون آمد عالم اين به چون و داشت, را موسي حكم فطرت نظر از توحيد
جنگيد/ موسي

گذشتن از پس كه است, سلوك سبعة مراتب به اشاره هم ج حال منصور حسين شعر
اهللا عÇم لن×ا كه ميگردد, مضمحل انانيت و شده حاصل معنوي فناي حالت مراتب آن از

داريم/ حاالتي خداوند با ما (3

قÇربان Çلك م از ديگر <بار فرموده كه هم مولوي ديگر شعر است/ بدان اشاره 3 Õت اال× ح×

است/ مÇلك مÇافوق احاديث و اخبار طبق كه است انسانيت عالي مقام به اشاره شوم>
را آن مقام باالترين و است همين الم) الس (عليهم طاهرين ة مÄا دربارة ما عقيدة چنانكه

پÇÇرم/ بسÇÇÇÇوزد تÇÇÇÇجلي فÇÇÇÇروغ پÇÇرم بÇÇÇÇرتر مÇÇÇÇوي سÇÇÇÇر يك ا گÇÇÇÇر (4

دوستان آقايان خدمت و دارد/ اشاره 4بدان Ôت Öق رت Öح ال ¹ل Ôم Öن ا Ôت Öون د لو كه بود دارا ا كرم پيغمبر
الم/ والس . دارم/ عرض سالم

شده: نوشته برجيان اصغر علي آقاي نامة پاسخ در

هو
1 21

êì.12.3 Ç 87 ذق 23

درصدد اينكه از باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ مرقومه ميشود عرض
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در بÇايد همواره متدين و منصف شخص شدم/ خشنود برآمدهايد شبهه رفع و فهميدن

كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر / 6 آية حجرات, سورة (1

Öن م ل ولÔوا Ôق ت ال× و شريفة آية طبق و نموده تحقيق نÔوا1 بيَّ ت ف Ñابن ب Õق اس ف× ÖمÔك Äا ج× ن ا مضمون به امور

نيستي/ مÆمن كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كس آن به /94 آية نسا¾, سورة (2

كÇه االتي Ñسو نباشد/ مÔسلم د ر و تخطÃه درصدد تحقيق بدون 2H×من Ñمو ت Öلس الم السَّ ÔمÔليك ا ي ق× Öل ا

رفعشبهات رسالة در هم را آنها بعض شدهو ذ كر عرفا دركتب آنها مفصل جواب نمودهايد
ميشود: عرض Gمختصر جواب نيز ا كنون نمودهام/ ذ كر

الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄ ا پيروي به بلكه ننموده الوهيت دعوي عرفا از هيچيك /1
كه راندهاند زبان بر كلماتي بايزيد, مانند اشخاص بعض ا گر و داشته افتخار ع تشي و
اند آمده خود به چون بودهو الهي جنون بيخوديو موقع در است, خالف آن ظاهر
كلي طور به و نبوده ما سلسلة از هم او امثال و ثوري سفيان گرديدهاند/ آن مÔنكر خود
بÇلكه اعÇتراض, مÇورد نÇنمايند Çالم) الس (عÇليهم عشر اثني ة مÄا پيروي كه  كساني

است/ مردود اعمالشان
خÇالق بÇا هÇم قلب ارتباط كه است اين در آن كمال ما عقيدة به و دارد مراتبي ع تشي /2

باشند/ داشته خدا با را دل حال همه در و شده تكميل
در Hمخصوص نشده, داده دستور فقرا به و نيست جايز وجه هيچ به شيخ صورت تمثيل /3
خدا ياد از نماز در كه كساني و است/ شرك باشد بزرگان ولو حق غير به ه توج كه نماز
از غÇير است اخÇتيار بدون كه تمثل و نميرود باال نمازشان مشغولند, دنيا به و دور

است/ تمثيل
قطب امروز و است االمر صاحب و وقت ولي زمان درهر امكان عالم حقيقي قطب /ê

ميباشد/ (عج) العسكري الحسن ¹بن حج حضرت عالم
و انبيا همة براي روحاني معراج و بوده جسماني ما عقيدة به (ص) ا كرم پيغمبر معراج /ë
Ôاج ÇعÖر× م Ô¸و Çل× لصَّ ا كÇه مÇيشود, حاصل آن نمونة هم واقعي من Ñمو براي بلكه بوده, اوليا
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است/ من Ñمو معراج نماز (1

آن و داشته (ص) مرتبت ختمي حضرت به اختصاص جسماني معراج ولي /1 ن م ÖÑو Ôم Öال

است/ بوده مرتبه دو يا يك فقط نيز
كه هم آن و شده ذ كر ه فقهي دركÔتب كه است همان آن حكم خدايي, حقوق موضوع /ì
شÇده ذ كÇر شبهات رفع رسالة در آن شرح و است حساب آساني براي شده داده تذكر

است/
ون Ôك ر Öش Ôم Öال ا نَّم× ا شريفة آية صريح طبق نيستند, يكتا خداوند به معتقد كه كساني و مشرك /7

نجساند/ مشركان /28 آية توبه, سورة (2

و است اختالف علما بين كتاب اهل دربارة ولي ميباشند, نجس و نبوده طاهر 2
Õس ج ن

نجس بالعرض كه خنزيز و خمر مزاولت با مگر ميباشد كتاب اهل طهارت ما عقيدة
ميشوند/

هÇيچ در و است زيÇاد بÇاب درايÇن آيÇات و مذكور مجيد قرآن در هم بيعت موضوع / 8
بلكه نيست, بدعت هم بيعت و ننموده رفتار قرآن دستور برخالف ما سلسلة موردي
است/ شÇده ذ كÇر شÇبهات رفÇع در آن شرح كه است نزديكتر بدعت به آن خالف

تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس

شده: نوشته مشهد به فاني آقاي به فقرا دستوركلي براي زير نامة

هو
121

ê7.ë.ì Ç 2.ج88.1
خÇداونÇد از را م رÇمك بÇرادر آن تÇوفيق و ت زÇع مÇزيد و سالمتي ميشود عرض
كÇه طÇوري بÇه نÇيست/ عÇارض كسÇالتي انشا¾اهللا نرسيده, نامه است تي مد خواستارم/
قÇصور دسÇتورات مÇراقÇبت و ره مقر وظايف رعايت در اخوان از بعضي شده مسموع
نمينمايند/ حفظ را فقر ات حيثي و شÆون هم فقري مجالس در گاهي حتي و ميورزند
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بÇزرگان و فÇقر و خÇودمان بÇدنامي باعث ما از بعضي چرا كه شد, ف س Ñتا و ثر Ñتا باعث
براي معنوي و ي ماد زيان آنكه بر اضافه كنيم رفتار وظايف برخالف ما ا گر ميگرديم/
و فÇقر حيثيت شدن دار لكه موجب و بيگانگان اعتراض و ايراد سبب دارد, خودمان
در خداوند كه است, ديگران از زيادتر خيلي ما مسÆوليت و ميگرديم/ ديگران بدنامي
ديگران برابر دو را معصيت عذاب و طاعت اجر (ص) پيغمبر نزديكان براي كريم قرآن
فرمودهاند, مضمون اين به عبارتي ثراه) (طاب شهيد آقاي مرحوم است/ فرموده ذ كر
قÇتل قÇصد و بگÇيرد دست بÇه اله قت آلت كه است اين مانند معصيت حال در فقير  كه
و بÇوده ر طهÇÔم شÇرع آداب مÇراقب ديگÇران از بÇيش بÇايد فÇقير نÇمايد/ خود صاحب
يادخدا مخصوص و محترم و س مقد بسيار هم فقري مجالس بدنامكنندةنكوناماننباشد/
را مجالس آن بايد است, بزرگواران آن به ل توس و دين بزرگان از استشفاع اوو بندگي و
شد: وارد ادب با و داشت پا ك معنوي و روحي پليديهاي و ظاهري آلودگيهاي از
آلوده خÇراب ديÇر ايÇن زتÇو نگردد تا خرام خرابات به آنگه و كن شستشويي

مÇجالس آن در حÇاضر است خÇوب كنند, رعايت را آداب نميتوانند كه  كساني
فÇقير تÇذكرات اميدوارم ميگردد/ دين بزرگان و پيغمبر و خدا سخط باعث كه نشوند,
شعاÄر و ديني وظايف و آداب در مراقبت پيش از بيش بعد به اين از و شده واقع ثر Ñمو
هÇمه از و خÇواسÇتار را هÇمه توفيق و عرض سالم اخوان همة خدمت بنمايند/ مذهبي

اهللا/ وفقك عليك الم والس . دارم/ دعا درخواست

و شهيد آقاي مرحوم فرمايش به راجع نامهاي نيشابور از آموزگار آبادي شمس عبدالكريم آقاي

رفÇتار ايشÇان فÇرمودة برخÇالف فقرا بعض كه داده تذكر و نوشته زوجات د تعد نفرمودن اجازه

است: اين شده داده كه جواب ميكنند/

هو
121

13ê7.8.20Ç 88 شعبان 19
و شÇدم خشÇنود مÇحبت اظÇهار و يÇادآوري از رسيد/ سركار نامة ميشود: عرض
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به جديد موريت Ñما در اميدوارم و خواستار خداوند از را سركار موفقيت و سالمتي
آن خÇالف بÇر كه اخوان بعض روش و ات ج× Öو ز د تعد به راجع بگذرد/ خوش شما
بÇر شÇده,مÇبتني داده اجÇازه س قدÇم شÇرع در كÇه زوجات د تعد شده/ ال Ñسو است
مشكÇل خÇيلي امر اين چون و ميباشد/ عدالت رعايت جمله از كه است شرايطي

بگيريد/ زن يك تنها نكنيد, رفتار عدالت به كه داريد آن بيم ا گر و /3 آية نسا¾, سورة (1

Öنل و فرموده: ديگر جاي در 1و ¸ د واح ف ا Ôلو د Öع ت الا تÔم Öف خ Öن ا ف فرموده: مجيد قرآن در است,

ميل كه هرچند كنيد رفتار عدالت به زنان ميان در كه نتوانيد هرگز بكوشيد هرچه /129 آية نسا¾, سورة (2
نكنيد/ ميل آن سوي به يكباره لكن باشيد/ داشته آن به زيادي

كه است اين بر دليل خود كه يÖل,2 م Öال كÔلَّ ميلÔوا ت فال× ÖمÔت Öص رح Öول و ¾ا النس× نÖيب لوا د Öع ت Öن ا ا Ôطيعو ت Öس ت

آيÇة دو هÇمين اسÇتناد بÇه و نموده, خودداري جات Öو ز د تعد از بايد ياالمكان حت
چÇون شود واقع د تعد ا گر ولي نميفرمودند/ اجازه مكن ا ا مهم× ما بزرگان شريف
است/ شÇده واقÇع زوجÇيت و نÇيست بÇاطل عقد است, شده داده اجازه آن اساس

سلطانحسين/ اقل . الم والس

كهداده جواب بودند/ نوشته فقري مجالس در حافظ از ل Ñتفا به راجع شوشتر از داغي قره رضا آقاي

است: اين شده

هو

121

ê7.9.1ê Ç 88 رمضان 1ê

تÇوفيق خÇداونÇد و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود: عرض
رو اين از و بوده معمول هم سابق از حمه) الر (عليه حافظ ديوان از ل Ñتفا فرمايد/ عنايت
شقاوت و وسعادت رات مقد آنكه نه ولي شده, معروف الغيب لسان به عارف شاعر آن
فقري مجالس در است/ امتحان فقط ل Ñتفا زيرا نمايد, تعيين صحيح طور به را اشخاص
بزرگان نثر و نظم كلمات بايد بلكه نيست, مناسب ميكند پيدا شخصي جنبة كه ل Ñتفا هم
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به كردن عمل و آنها مطالب از استفاده براي يا غيبي وجهة و خدا ياد به ه توج مزيد براي
عرض سالم دوستان همة خدمت شود/ ا كتفا ل Ñتفا به آنكه نه شود, خوانده دستورات

الم/ والس . دارم/

از روحي بيماريهاي درمان و علل دربارة اصفهان از دبيرستان آموز دانش تنهاÄي حسين آقاي

دو عرفا نظرية بر نويسندگان بعض كه نوشته, نامهاي گويد سخن باره آن در خواسته كه عرفا نظر

ايدهآلي مكتب عالوه به اجتماعي, نه است فردي ولي خوب عرفاني تعاليم گفتهاند: و گرفته ايراد

است: اين شده داده كه جوابي علمي/ نه است

هو

121

ê7.10.1 Ç 88 شوال 2

بÇاشيد/ بÇوده مÇوفق و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ م كرÔم برادر آن نامة ميشود عرض
نÇظر از روحÇي بÇيماريهاي ودرمان (علل نمودهايد اشاره خود نامة در كه موضوعي
احتياج عرفاني كتب مطالعة به آن كامل تحقيق و بحث و تتبع و است مهم خيلي عرفا)
مÇعنوي امÇراض و روحÇي بيماريهاي معتقدند: عرفا كه است اين آن خالصة و دارد
و مÇيشود ايÇجاد Çبيعه الط مÇافوق از اعراض و حق از غفلت و يات ماد در ل توغ براثر
م ارÇك م م مÇ ت Ô ال ÔتÖث عÇ Ôب فÇرمود: كÇه اسÇالم پÇيغمبر سة مقد دستورات از همبهپيروي درمان

برسانم/ اتمام به را نيكو اخالق تا شدهام مبعوث من (1

پÇزشكان به ل متوس بايد و ميگردد/ واقع هادي و ديني مربي اوامر اطاعت و 1
ق خÖال× اال

(ص) رسول حضرت نمايندگان كه را آنان دستورات و گرديد معنوي طبيبان و روحي
(عÇليه مÇولوي كÇه كÇاربست/ بÇه مÇينمايند اسالم سات مقد اطاعت به امر و ميباشند

ميفرمايد: حمه) الر
گÇير سخت را كش نفس آن دامن پÇير لÇظ جÇز را نفس نكشد هيچ
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يÇا تÇفاهم وسÇو¾ تÇحقيق عÇدم از نÇاشي گرفتهاند عرفا تعاليم بر كه هم ايرادي دو
زيرا: است/ عناد و ازغرض

فرمايد: سعدي كه است اجتماعي هم و فردي هم بلكه نيست فردي تنها عرفا تعاليم /1
و ظاهر بين اسالم س مقد شرع ميفرمايند عرفا نيست>/ خلق خدمت بجز <عبادت
نشود, ترك دنيا كار كه داده دستور و كارنموده و كسب به امر و فرموده جمع باطن

ميشود/ محسوب عبادت دهند, انجام خدا ياد با را كار همان ا گر ولي
يÇار جÇانب دل چشÇم نÇهفته مÇيدار كÇار همه در كس همه با جا همه اندر

و شÇفقت و ديÇني بÇرادران به خدمت دستور باشند سلوك راه در كه كساني به عرفا
ميدهند: خدا بندگان همة به  كمك

مÇدارا دشÇمنان بÇا ت روÇÇم دوسÇÇتان بÇÇا است دوحرف اين دوگيتيتفسير آسايش

نموده عملي را اسالم س مقد شارع منويات Âكام كه مكتبي يگانه گفت ميتوان پس
و نÇموده طريقت و شريعت بين جمع كه است واقعي عرفان مكتب داده, دستور و

است/ داده زياد اهميت كار و كسب داشتن به آن بر عالوه
ايÇدهآلي است حÇقيقت و قÇح تشان مÇه وجهة كه كساني براي عرفان مكتب نيز و /2
فقط آنان هم كه كساني براي ولي است; واقعيت و حقيقت عين بلكه نيست, صرف
يا نميپردازند معنوي عوالم در سير و روح تربيت به و ميباشد ي ماد امور مصروف
كتاب و درس همان به كه دبستاني طفل مانند ميكند/ پيدا را جنبه اين نيستند, معتقد
است ممكن را آن رموز و عاليه ات رياضي فهميدن او است/ مغرور و دلخوش خود
دانشآموزي يا است; بيرون او فهم حدود از چون كند, گمان ايدهآل و خيال Âكام 
پيببرد/ آسمانپيما موشك رموز به نميتواند باشد دبيرستاني ل او كالسهاي  كهدر
بÇه GعدÇب ولي مÇيكردند, گمان ايدهآل و افسانه فقط را هوانوردي سابقه ازمنة در و
تا برساند را خود بايد بيجاست, غرور و نقص اثر بر خيالها اين و رسيد/ عمل مرحلة

است/ صرف حقيقت ببيند
بÇÇيني گÇÇلستان آفÇÇاق هÇÇÇÇمه آري رو عشÇق اقÇليم بÇÇه  گÇÇر
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بيني همان دلت خواهد آنچه و خÇواهÇد همان دلت بيني آنچه
سلطانحسين اقل . الم والس فرمايد/ عنايت ما به حقايق درك خداوندتوفيق اميدوارم

تابنده/

آب زير به سر بردن فرو اثر بر روزه بطالن علت و بشر پيدايش علت به راجع كريمي مهدي آقاي

شد: داده جواب اين بودند/ نموده ال Ñسو

هو

121

ê7.10.ê Ç 88 ال شو ë

از را سÇركار تÇوفيق و سÇالمتي گرديد/ واصل م مكر برادر آن نامة ميشود عرض
شÇده ذ كÇر HروحÇمش بزرگان دركتب نمودهايد كه االتي Ñسو جواب خواستارم/ خداوند

ميشود: عرض خالصه طور به است/
G زÖنÇ ك ÔتÖنÇ Ôك كه است, معنوي و ي ماد مراتب در او روحي استكمال براي بشر پيدايش /1

شوم/ شناخته تا كردم راخلق مخلوقات پس شوم شناخته داشتم دوست كه بودم پنهاني گنج من (1

مكنونات ظهور جهانو اين كمال بلكه و 1/ ف رÖع Ôا Öيك ل قÖالخل Ôت Öق ل خ ف ف رÖع Ôا Öن ا ÔتÖب ب Öح ا ف Hفي Öخ م

است/ وجهه دو جامع و د تجر و يت ماد بين واسطة كه است, بشر وجود واسطة به آن
ي ماد جهان اين اسرار نه و ميكرد ظهور روحي كماالت نه نميشد ايجاد بشر ا گر و
و كÇرد خÇلق خÇود عظمت و قدرت دادن نشان براي را او خداوند و ميشد/  كشف
دروازة از ي ادÇم مÇوجودات ارتÇقاي و جÇهان ايÇن اسرار ظهور وسيلة را او خلقت

داد/ قرار د تجر عالم به انسانيت
عبادي احكام شده/ ال Ñسو آب, زير به سر بردن فرو اثر بر روزه بطالن علت به راجع /2
عÇلم در راسخين جز افراد براي آن واقعي علت درك و است تعبدي سه مقد ديانت
را آب مÇيباشد, زيÇادتر مسÇام و مÇنافذ داراي سÇر پوست چون ولي نيست, ر ميس
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ميشود/ روزه بطالن موجب ازاينرو ميكند, جذب بهخود
و بشÇوييد مÇرغ تخم و سدر با ام حم در را سر است ممكن سر موي ريزش به راجع
(برشته) پخته نخود قبل شب برويد, حمام بخواهيد كه موقعي هم, آن تقويت براي
چند بود مفيد ا گر و بشوييد حمام در صبح و بچسبانيد را سر شب و بكوبيد نبات با را

الم/ والس . كنيد/ تكرار ميرويد حمام به كه مرتبه

است: اين شده داده كه جوابي نموده/ سÆاالتي و نوشته نامه قزوين از قوساز يوسف حاج آقاي

هو
121

ê7.10.13 Ç 88 ال شو 1ê
امور و حقايق درك به عالقه ابراز از گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
االتي Ñسو جواب خواستارم/ خداوند از را سركار موفقيت و سالمتي شدم/ خشنود ديني
ميشود: عرض اختصار به اينجا در شده ذ كر Hمشروح عرفا كتب در چون نمودهايد  كه
معتقدند و داشته افتخار الم) الس (عليهم اثنيعشر ة مÄا پيروي به شيعه ة صوفي و عرفا /1
است/ بزرگوار آن جانشينان نفر يازده علي(ع)و واليت خدا, به رسيدن يگانهراه  كه
ايÇران در ع يÇتش يÇافتن رسÇميت بÇلكه و دارنÇد كÇامل ب تعص و ثبات امر اين در و
نمود/ اقدام بدان صوفي صفوي اسماعيل شاه كه بود نشان صفوت صوفيان بهواسطة
و هستند جعفري س مقد مذهب و اسالم حنيف شرع احكام مبلغين نيز شيعه فقهاي
همين هم ا كنون وجودنداشتهو اختالفي سابق در واقعي فقهاي حقيقيو عرفاي بين

ميباشد/ آنان به هين متشب و مغرضين طرف از اختالف ايجاد و است طور
مÇذهب و اصÇولدين و بودنافتخارداريم بهاثنيعشري ما شد ذ كر كه همانطوري /2
شده ذ كر شيعه كتب كالم در كه است همان مفتخريم, بدان ما كه حقيقي شيعة براي

است/
عبادي تكليف انسان جوارح اعضاو از يك هر براي كه طور همان كه معتقدند ه صوفي /3
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در بÇايد كه است, شده تكليف تعيين اعضاست اشرف كه نيز قلب براي شده, معين
او اجازة كه كسي اجازة بدون نيز ديني امور در دخالت و كوشيد قلبي ارتباط تصحيح

نيست/ جايز برسد (ع) امام به Hمضبوط
عباديه ة شرعي اعمال ولي است, قلب عمل تصحيح وسيلة به و دل از خدا به رسيدن راه /ê
نÇميشود/ كÇامل ه لبيÇق وجÇهة آنها بدون كه است, الزم بدانها عمل و باشد بايد هم
اعÇمال كÇمال ولي مÇيشود, فاسد و نميكند نمو آن پوست بدون بادام مغز چنانكه
تÇوفيق خداوند اميدوارم / بÖل ق Öال ور Ôض Ôح ب الا ¸ لو× ص ال× كه است قلب حضور به هم ظاهريه

سلطانحسين/ اقل الم. والس فرمايد/ عنايت ما به خود معرفت

بودند/ نموده ال Ñسو مطالبي و نوشته نامهاي شكر گچساران و قند رÄيس يوسفتابنا ك سيد آقاي

است: اين شده داده كه جواب

هو

121

ê7.11.7 Ç 88 ذق 8

نعمت شكر و لطف و محبت ابراز از گرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
را سÇركار مÇحبت حÇال و ت عز ازدياد و سالمتي متعال خداوند از شدم/ خشنود ايمان
را ارتباط دل راه از و بوده ايمان بزرگ نعمت شكرگزار همواره بايد من Ñمو خواستارم/

شود/ زاÄل دوري و بÔعد و شود حاصل حضور حال توفيق انشا¾اهللا تا نمايد زيادتر
شÇرع در كÇه محلهايي در خدايي مالي شده/حقوق ال Ñسو كه خدايي حقوق موضوع /1
نزديكانو از خواه ي مستحق همانجا در ا گر و شود صرف بايد شده داده دستور ر مطه
امÇور يا ين مستحق مصرف به همانجا باشيد, داشته درنظر آنان غير خواه و بستگان

برسانيد/ خيريه
شريعتمداري آقاي Âمث تقليد مراجع آقايان ة عملي رسالة به ه فرعي ة شرعي مساÄل در /2

نماييد/ عمل آن طبق و نماييد رجوع هستند, قم در  كه
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خوب باشد قلبيتام ه توج حال ا گر الم) الس اطهار(عليهم ة مÄا از ثوره Ñادعيةما خواندن /3
قلبو حضور بلكهبا نشود, ا كتفا زباني خواندن به كهتنها داشت ه توج استوليبايد
اال ¸ لو× ص ال× كه است, پذيرش شرط عبادتها همة در قلب حضور كه باشد م Ñتوا خضوع

نيست/ نماز قلب, حضور بدون نماز (1

1/ بÖل ق Öال ور Ôض Ôح ب

بÇايد نيز آن قراÄت در ولي است/ مسلمين از فردي هر وظيفة البته هم خواندنقرآن /ê

برو/ باال و بخوان (2

واقÇع 2 ق Öرا وÑا رÇ Öق ا مصداق كه باشد, آن معاني در تدبر و تام ه توج با كه شود  كوشش

ميكند/ لعن را او كهقرآن خواني قرآن بسا چه (3

بÇاشيم/ بÇوده نكÇرده) (خÇداي 3 Ôنه ع ÖلÇ ي ÔرآنÔق Öوال رآنÔالق الي ت× بَّ Ôر مشمول آنكه نه شويم,
را, كÇميت نÇه داشت مÔراقبت را بايدكيفيت ه مستحب و واجبه درعبادات كلي بهطور

است/ اولي باشيم داشته بتوانيم را دو هر ا گر ه البت ولي

بشنود/ را خدا آنكه كالم تا / 6 آية توبه, سورة (4

ا گÇر و 4 اهللا المÇك معÇ Öس ي حتي ندارد, مانعي فقري مجالس در فقير غير اشخاص حضور /ë
دادن جÇواب باشيد آن صحيح جواب به واقف Âكام كه صورتي در نمودند, الي Ñسو

شود/ ارجاع مطلعين به وگرنه ندارد مانعي
طÇبق (عÇج) ت جÇح حÇضرت و (ع) رضÇا حÇضرت و (ع) حسين حضرت زيارت /ì
نÇيز فÇقرا غÇير به كه است دستور همين و رسيده ما به سابقين از كه است دستوري
مطلق جذب و عشق مظهر (ع) حسين دارد/ عموميت شيعه در امروز و كرده سرايت
جÇامع (عÇج) ت حج حضرت و ه الهي خالفت و سلطنت مظهر (ع) رضا حضرت و

هستند/ واحدي نور آنها همة (5

هدي ة مÄا از يك هر به 5 Õد اح و× Õور Ôن Öم Ôه ل Ôك چون و است/ باطن و ظاهر و كثرت و وحدت
ت جÇح حÇضرت بÇه ل توس اساس ولي است, صحيح شويم ل توس Ôم الم) الس (عليهم

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس دارم/ عرض سالم اخوان همة خدمت است/
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زلزلة و عÇرفا كÇÔتب انÇتشار قلت علت به راجع نامهاي نيشابور از آبادي شمس عبدالكريم آقاي

است: اين شد داده كه جوابي بودند/ نوشته مغرضين بعض مذا كرة و  گناباد

هو

121

ê7.11.23 Ç ذق88 2ê

از را سÇركار مÇوفقيت و سÇالمتي گÇرديد/ واصÇل سÇركار مكتوب ميشود عرض
بÇاشند جÇويا كÇه كسÇاني و بسÇيار رفا Ôع بزرگان وآثار عرفاني كتب خواستارم/ خداوند
و ميباشد آن اهل مخصوص علمي كÔتب كه طور همان و ميكنند/ پيدا آنها به دسترسي
و است آن اهÇل مÇخصوص نÇيز عÇرفاني كند,كÇتب استفاده آنها از نميتواند كس هر
ازعالم بويي ا گر ميباشندو جويايآن باشند داشته حقايق تدرك ذوقولذ كه  كساني
پيدا كه هم گرفتاريهايي و باليا كنند/ درك ميتوانند باشد, رسيده آنها مشام به حقيقت
و آزمايش نظر از منين Ñمو براي و درجه علو براي درگاه بان مقر و بزرگان براي ميشود
پيدا مذكوره طبقات همة براي باليا و است/ عذاب يا بال سايرين براي و تنبه يا امتحان
ظاهر به بشر افراد همة براي مختلفه امراض يا طوفان يا سيل يا زلزله چنانكه ميشود,
كه است مخصوصي امر كدام هر ابتالي علت ولي ميشوند, مبتال بدانها همه و يكسان
اخÇير سÇيل و شÇدند/ ات ليÇب ايÇن گÇرفتار ايران بالد و جاها بيشتر امسال و شد/ عرض
باعث شد مشاهده جرايد در كه طوري به هم نيشابور اطراف بلكه و فارس و خوزستان
حق عنايت به فقرا از هيچيك بحمداهللا گناباد اخير زلزلة در گرديد/ بسياري زيانهاي

و است/ جبران قابل خداوند براي ه البت هم مالي خسارات و نديدند بدني و جاني صدمة
عدم دليل ديگران مالمت و ميافزايد حقيقي منين Ñمو ثبات و استقامت بر امور قبيل اين

است/ مرضي دلهاشان در /10 آية بقره, سورة (1

است/ منين ÑوÇم بÇراي بÇيشتر ابÇتالآت بÇلكه 1 Õرض م م ه وب Ôل Ôق في است, آنان خود بصيرت
سلطانحسين/ اقل . الم والس
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گÇله آمÇوزگار آقاي از همچنين نموده زيادي االت Ñسو و نوشته مفصلي نامة وحدت صالح آقاي

ايÇن شد داده كه جوابي بودند/ كرده ثر Ñتا اظهار سلطاني مزار صحن ام خد بين كدورت از و  كرده

است:

هو

121

ê7.11.2ë Ç 88 ذق 2ì

حÇقايق و روحÇي مطالب به ه توج حسن از گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
امÇور اصÇالح و دهد توفيق خداوند و باشيد بوده سالمت اميدوارم شدم/ خشنود ديني
و شده سركار براي تفاهمي سو¾ ميكنم گمان آموزگار, آقاي به مربوط موضوع فرمايد/
گÇاهي ولي است, درست سÇركار نÇظر هم صحن ام خد موضوع نداشتند/ نظري ايشان

است/ شده رفع بحمداهللا Âفع ميآيد, پيش چيزها اينطور
باشد طوري گفتارشان و رفتار بايد فقرا عرفاني, مطالب به راهروان تعليم موضوع
تبليغ ولي گردند/ آنان تشويق و تحبيب باعث نموده رفع را ديگران تفاهمات سو¾  كه
به نه است سلوك و سير به منوط هم فقري مطالب درك و نيست و نبوده معمول زباني

كتاب/ روي از خواندن
نÇيست برف همچون اسپيد دل جز نÇيست حÇرف و سواد صوفي دفتر

همة جواب ميشودو جدا گانه كتابي شود ذ كر ا گرمشروح كهشده االتي Ñسو جواب
جواب, يك در ال Ñسو چند هر پاسخ درج با ولي است/ شده ذ كر بزرگان كÔتب در آنها

ميشود: عرض خالصه بهطور
حتي م ه نفس ا في و فاق اال× في نا آيات Öم ريه Ôن س است: عالم و نفس شناختن به منوط خداشناسي /1

داد خواهيم نشان آنها به وجودشان در و آفاق در را خود قدرت آيات كه زودا / 53 آية لت, صÔف سورة (1
است/ حق او كه شود آشكار برايشان تا

1/ قحÖال Ôنَّه ا Öم Ôه ل يَّنب ت ي

ولي دارنÇد, وجÇود او افÇاضة بÇه مÇوجودات هÇمة و دارد ظهور جا همه در خداوند /2
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روشن همه و دارد وجود المپها و شعلهها همة در برق چنانكه نيستند/ او هيچكدام
همة به برق و نيست برق المپها از يك هيچ ولي هست, جا همه در برق و هستند

داناست/ چيزي هر به او و باطن, و ظاهر و آخر و اول اوست /3 آية حديد, سورة (1

1/ Õعليم ¾ Öي ش لÔك ب و Ôه و Ôن اط الÖب× و Ôر اه الظ و Ôر خ × Öاال و Ôل وَّ  Öاال و Ôه است/ محيط آنها

االرباب/ رب با را استخا ك نسبت چه (2

كه هم ج حال رباب/2 اال ب ر و التراب نÖي ا كند, خدايي دعوي نميتواند انانيت بقاي با بنده /3
گفته/ كÔفر و شرك بوده انانيت وبقاي استشعار و خود به ه توج با ا گر  گفت

نشÇايد خÇودپرستي فنا از نيايد هستي حرف عدم از
خÇود دربÇارة و گÇفته آسÇماني پÇدر را او بلكه نفرموده خدا پسر را خود (ع) عيسي /ê

كرد/ عطا كتاب من به كه خدايم بندة من همانا /30 آية مريم, سورة (3

3/ اب ت× كÖال ي آتان اهللا Ôبد ع ني ا فرموده

است/ بسته خدا دست / 64 آية ماÄده, سورة (4

بÇه لذا دهÇد, نشان 4 Õ¹ول Ôمغل اهللا Ôدي گفتند: كه يهود براي را خود قدرت خواست خداوند /ë
و مسÇلمين فاق ات به مريم دامن و فرمود (ع) عيسي ايجاد بشري, نه رحماني, نفخة

است/ نزده دست من به بشري هيچ /20 آية مريم, سورة (5

است/ شده ذ كر او دربارة 5
Õشر ب ني Öس س Öم ي Öمل و بود, پا كيزه و پا ك مسيحيان

قصصتورات شبيه حكاياتقرآن بعض و نزديك همديگر به آسماني كÔتب ههاي قص /ì
و است/ شده گرفته آسماني كÔتب همين از داشته شهرت كه هم مردم ميان در است/

شما/ براي است پسنديدهاي مقتداي اهللا رسول /21 آية احزاب, سورة (6

و 6 Õ¹ن س ح Õ¸ و Öس Ôا اهللا ول Ôس ر في ÖمÔك ل نيكان: حاالت از گرفتن سرمشق هم آنها ذ كر از منظور

است/ عبرتي اين در را خردمندان همانا /44 آية نور, سورة (7

7/ ار بÖص×  Öاال ولي Ô ال ¸ رÖب ع ل لك ذ× في نَّ ا است, بدان كار عاقبت از گرفتن عبرت
بشÇر ا گÇر و مÇوجود هم انسان در آنها نمونة كه هستند ده مجر موجودات فرشتگان /7
مكشوف او براي ده مجر موجودات كند, سير د تجر عالم به نموده صرفنظر يت ازماد

است/ شده تيزبين چشمانت امروز پس /22 آية ق, سورة (8

8/ Õديد ح ومÔي Öال ك Ôر ص ب ف ميگردند,
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بÇيني آن است ناديدني آنچه بÇيني جان كه بازكن دل چشم
نيست/ ر ميس ظاهر چشم با آنها مشاهدة ولي

ايÇن است شرط را چيز هر ديدن بÇÇبين را د جرÇÇم شÇÇو د جرÇÇم رو
اثر بر نيز آن و دارند الهامي نوع يك خود علمي ات كشفي مراتبو در هم دانشمندان / 8
را خود مه همواره چون اوليا و انبيا و است/ ن معي امر يك در آنها فكر و ذهن تمركز
حقايق رو اين از نمودهاند, متمركز دل در را دلدار ياد و داده قرار امر يك مصروف

ميكند/ بينياز همومش ساير از را او خداوند گرداند, يكي را خويش هم كه كسي (1

1, ه مومÇ Ôه رÄا س× Ôاهللا Ôاه كف× دا اح و× ا م ه Ôه مَّ ه ل ع ج Öن م است/ مكشوف Âكام آنها بر ده مجر عوالم
عÇلت بÇه مÇعلول از و مÇيكنند تÇفكر مÇختلفه و مخصوصه موضوعات در ديگران
آن بان قرÇم و خÇدا بندگان ولي ميشوند/ واقف ديگر اثر به اثري از يا پيميبرند,
شÇهود و كشف به موفق دردل خدا ياد تمركز از و برده پي معلول به علت از درگاه
در شÇود مختصر نامه داشتم ميل آنكه با بود, زياد االت Ñسو چون ميگردند/ حقايق
گردد/ مكشوف شما بر مطالب دارد كه اجمالي با اميدوارم گرديد/ ل مفص اجمال عين

سلطانحسين/ اقل . الم الس و

مطالبي مصافحه و جوش ديگ به راجع و نوشته نامه دكن حيدرآباد از اشتريان علي محمد آقاي

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ كرده ال Ñسو

هو

121

ê8.1.23 Ç 89 محرم 2ê

ازديÇاد و تÇوفيق و سالمتي گرديد/ واصل مكرم برادر آن مرقومة ميشود عرض
همة خداوند واميدوارم خواستارم متعال خداوند از را اخوان همة و سركار محبت حال

بگرداند/ ايمان و واليت نعمت قدردان را ما
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موقعي جوش ديگ دادهاند تذكر Âقب كه طور همان شده/ ال Ñسو جوش ديگ دربارة
هÇميشه منين ÑوÇم ضÇيافت و مهماني ه البت گردد/ صادر صريح دستور كه شود داده بايد
فÇقراي و است اصÇخ دسÇتور بÇه منوط جوش ديگ ولي ندارد, مانعي و است خوب

نميكنند/ اقدام بدان دستور و اجازه بدون ما سلسلة
ايماني محبت و ت مود تشديد و پيمان و عهد خاطرة شدن تازه براي هم مصافحه
تعداد استو پسنديده م يديه ا فوق اهللا Ôدي نظر از اخبار بعض طبق هم بوسيدن منينو Ñمو بين
مÇحبت كÇمال هÇمديگر به نسبت همه بايد اينكه نظر از منين Ñمو ولي نيست/ مناط آن
در حال اين كه كنند كوشش برسانند, ديگران به نسبت را خود خشوع و خضوع و داشته
نمايند/ دور خود از است سلوك مخالف كه را خودبيني و غرور عجبو و شده پيدا آنها
دارنÇد دسÇتور سÇالكين و نÇيست آن تعداد در منين Ñمو عادي افراد بين فرقي ازاينرو
خود كه گردد, غرور موجب پيشقدمان براي آنكه نه ولي نمايند, احترام را پيشقدمان
قÇاÄل خÇود بÇراي تي مزي و بگذارند فرقي مصافحه ترتيب در يا دانند افضل و مقدم را
ÂمÇع را خشوع و خضوع و نموده ظاهر را محبت كمال بايد هم پيشقدمان بلكه شوند,
دربÇارة صريحي دستور آنكه مگر نشوند; قاÄل فرقي خود براي و بفهمانند بهديگران
نهايت به يكديگر با Hعموم الحقين و مين ازمتقد آنجا فقراي اميدوارم شود/ داده فردي
كÇدورت مÇوجب آنÇچه و غÇرور و كبر و خودخواهي نموده, رفتار مهرباني و محبت

نكند/ پيدا وجود آنان در است واختالف
بوده طور اين وقت همه دنيا ولي گرديد, ثر Ñتا موجب شده ه وÖك ش معاندين بدگويي از
محبت باعث كه كنيم طوري را خود رفتار بايد ما ميباشند/ و بوده حق مخالف دنيا اهل و
آقاي گرديم/خدمت آنان ترغيب و تشويق موجب Âعم و شود ديگران تفاهم سو¾ رفع و
دو آن از هيچيك از است تي مد دارم/ عرض سالم تي هم علي قنبر آقاي و طبسي حسن
و آنÇجاسالمعرض اخÇوان سÇاير خدمت است/ خوب حالشان انشا¾اهللا نرسيده/ نامه نفر
بودند, اينجا در قبل روز چند تي دهمحاجمحم آقاي خواستارم/ خداوند از را توفيقهمه

سلطانحسين/ اقل عليك. الم والس بهتهرانحركتكردند/ بود, خوب حالشان
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آقاي شده(خانوادة نوشته فاني جعفر شيخ آقاي صبية بهبهاني عفت بانو جواب در كه است نامهاي

بهبهاني)/ ناصر

هو

121

13ê8.3.1ìÇ 1389 . 1 ع . 20

و ايÇماني مÇحبت حال بروز از گرديد/ واصل محترمه آن مكتوب ميشود عرض
خداوند از را سركار محبت حال ازدياد و توفيق و سالمتي و شدم خشنود فقري عالقة
شكÇوه مÇيشود بهبهاني آقاي و سركار به نسبت كه عنادها و مخالفتها از خواستارم/
گرفتار Hغالب من Ñمو ولي فرمايد/ اصالح خداوند اميدوارم گرديد/ ثر Ñتا موجب بود, شده
و اسÇتقامت و قدم ثبات با بايد بوده, طور همين نيز سابقه ادوار در و هست امور اين

نميهراسند/ مالمتگري هيچ مالمت از و / 54 آية ماÄده, سورة (1

است/ منين Ñمو از دسته اين دربارة 1
م Ä ال× ¹ م Öول ون Ôاف يخ× ال× و كه آمد, فاÄق مشكالت بر صبر

و ف صوÇت نÇظر از ارواح عÇالم با ارتباط بود/ گرديده مرقوم ارواح احضار دربارة
باشد, تعالي حق حضرت او واقعي مقصد بايد كه اهللا الي سالك استو صحيح نيز عرفان
او براي سلوك طي در باشد, نداشته خدا جز قصدي و باشد صافي و خالص نظرش ا گر
و فرشتگان وسيط, كالم و ي ماد وسايط بدون جانش گوش و ميدهد دست مشاهداتي
ارواح عالم مÔدبرة قواي و شده باز نيز او بصيرت چشم شود كاملتر ا گر و شنيده را ارواح

ميكند/ مشاهده را فرشتگان و
بÇيني آن است ناديدني آنچه بيني جان كه كن باز دل چشم

ل تنز كه نيست, عالي مقام از تجافي عنوان به دين بزرگان ارواح حضور و ه توج و
در منين ÑوÇم هÇمة كه رسيده اخبار در چنانكه دارد/ را تجلي جنبة بلكه گردد, محسوب
آن عÇنايت و جÇلوه يÇعني مÇيباشند, Çالم) الس عÇلي(عÇليهما و د محم همساية بهشت
جÇا هÇمه به كه آفتاب نور مانند هست; منين Ñمو همة به نسبت و جا درهمه بزرگواران
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از دهد, قرار بزرگان و اوليا حضور اليق را خود و كند كوشش شخص ا گر پس ميتابد/
و دعÇا بايد ما طرف از ولي است/ شامل آنها ه توج و نيست بÔخل و امسا ك طرف آن
هÇميشه آنÇان گردد/ حال شامل بزرگواران آن عنايت تا باشد, درخواست و نيازمندي
بزرگواران آن با ارتباط و شهود و استماع اليق را خود بايد ما حاضرند, و دارند ه توج
و ايÇماني مÇحبت حÇال و ت زÇع ازديÇاد و عرض سالم بهبهاني آقاي خدمت بنماييم/
مÇحبتهاي از خÇود نامههاي در چشمان نور خواستارم/ خداوند از را ايشان استقامت
گرديد/ نيز فقير امتنان موجب بودند, نموده امتنان و تشكر ابراز و نموده ذ كر سركار

سلطانحسين/ اقل . الم والس ميدهيد/ اطالع آنان به را ما سالمتي مالقات درموقع

است: شده نوشته قم به شريعتمداري اهللا آيت خدمت كه است نامهاي

هو

121

الثاني1389 ربيع غرة مورخة

اهللا (ادام شÇريعتمداري آقÇاي العÇظمي اهللا ¹Çآي مسÇتطاب حÇضرت محترم محضر
بركاته)/

ييدات Ñتا مزيد و بركات با ذات سالمت احديت درگاه از ميرساند عالي عرض به
تنوير و سه مقد ديانت حقايق احكامو اشاعة و ا¾ غر شريعت ترويج در را شريف وجود
نÇعمت فÇقراي عÇموم و فÇقير دارم/ مسألت ديÇني حÇقايق درك بÇراي عÇمومي افكار
فقير به نسبت اهللا آيت حضرت كه را لطفي و بوده شريف وجود دعا گوي اللهيهمواره
فقه در فقيه و عالم الزمة البته ندارم/ فراموش ميفرمايند و فرموده ابراز ده متعد دراسفار
ة مÇÄا سÇاير و (ع) منين Ñاميرالمو مولي حضرت قدم روي قدم كه است همين بيت اهل
و بوده مهربان و رÅوف منين Ñمو افراد همة به نسبت و نهاده الم) الس (عليهم عشر اثني
بيجا, تهمتهاي و خيال صرف به و بكوشند شتات جمع در و باشند آنان حال مراقب
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كÔم Äا ج× Öن ا شريفة مضمون به است, س مقد شرع خالف و ميشود صادر مغرضين از  كه

كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر / 6 آية حجرات, سورة (1

نرانند/ خود نزد از را الم) الس اثنيعشر(عليهم اÄمة شيعة و خدا بندگان نوا1 يَّ ب ت ف Ñبان ب Õاسق ف×

نيز آنان ا كثر و بوده حقيقي دوستان كه فقرا به نسبت اهللا آيت حضرت لطف اميدوارم
باشد/ ازدياد در روي مينمايند اهللا آيت حضرت از تقليد

خوب بسيار نمودم, مطالعه است اسالمي بليغ دارالت نشريات از كه  كتابسيماياسالم
ديانت ترويج و تبليغ وساÄل از يكي امروز شدم/ مستفيد و بهرهمند آن مضامين از بود/
كÇه است مقاالت و كتب قبيل اين نشر و ليف Ñتا ع تشي مذهب حقانيت اثبات و سه مقد
ع تشي و اسالم به بيگانگان شدن نزديك موجب بلكه و عامه افكار شدن روشن باعث
امÇيدوارم و شÇدهانÇد پيشقدم نيز قسمت اين در آيتاهللا حضرت بحمداهللا كه ميباشد,
فقير نظر به مزبور دركتاب كه نكتهاي باشند/ بوده يد Ñمو و موفق همواره نيز امر دراين
Çم Ôك ل ÔتÖل مÇ Öك ا م ÖويÇ Öل ا شريفة آية و شده نوشته 3ëê صفحة در كه است مطلبي دربارة رسيد

رسانيدم/ كمال به را شما دين امروز /3 آية ماÄده, سورة (2

شÇده, نÇازل عرفات در عرفه روز در كه نوشتهاند و نموده ذ كر حج به راجع را كÔم2 دين

آية كه است اين شيعه ما عقيدة و ميباشد سنت اهل قول مطابق بيان اين كه درصورتي
حÇضرت عÇهدي واليت و خÇالفت به مربوط و شده نازل م Ôغديرخ در مذكوره شريفة
را مقاله از قسمت آن بفرمايند امر ا گر لذا است/ علي(ع) منين Ñالمو امير الموالي مولي
نمودم باره درين كه جسارتي البته و است/ موقع به و شايسته فقير نظر به كنند, اصالح
جسارت از و دارم اهللا آيت حضرت شامخ مقام به كه است خلوصي و عالقه كمال ازنظر
.فÇقير بÇركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس دارم/ جواب زيارت انتظار دارم, عفو اميد خود

گنابادي/ تابندة سلطانحسين
است: شده نوشته ايماني خواهران اجتماع براي كه كلي دستور
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هو
121

ê8.ì.23 Ç رجب1389 ة غر
را آنان توفيق و دعا درخواست همه واز عرض سالم ايماني خواهران همة خدمت

ميكنم: عرض آنان ه توج ازدياد براي را مطالب بعض خواستارم/ خداوند از
بيشتر هم يت جد و همت بايد است, سنگينتر دوره دراين فقري وظيفة انجام چون /1
رفÇتار ره قرÇم وظايف خالف بر كه باشند, كوشا Âكام ر مطه شرع آداب در و بوده
باعث دارد, خدايي مسÆوليت برآنكه اضافه Öوظايف درانجام كوتاهي چون ننمايند/
انÇتظار لذا مÇيگردد/ نÇيز سÇلسله بÇزرگان و فÇقر جامعة بر ديگران اعتراض و ايراد
جا درهمه خداوند كه بدانند و باشند داشته را مراقبت كمال گفتار و رفتار در ميرود
هم اسالم سة مقد ديانت احكام ميباشد/ ما رفتار مراقب بزرگان باطن ناظرو حاضرو

گردد/ مجري بايد امكنه و ازمنه ودرهمة نيست تغيير قابل
گÇونه هÇر از خÇالي و سÇاده بايد منعقدميكنند فقري جلسة نام به خانمها كه جلساتي /2
قÇلت باعث تشريفات به د تقي چون باشد, بوده تشريفاتي پذيراييهاي و تظاهرات
ميشود سبب مجالس در و ميگردد ظواهر به شدن مشغول و موضوع اصل به ه توج
پذيراييهاي كهدر ظاهري تشريفات نمودن زيادتر درصدد ميزبانها از كدام هر  كه
پذيرايÇي آنان براي كه كساني بعض كه ميگردد باعث و بشوند است معمول ي ماد
درجلسات نيز خانمها لذا شوند/ محروم جلسات خدمت فيض از نيست ميسر ل مفص
زياده از و دارند مÔجري است معمول برادران فقري مجالس در كه را رويه همان خود

نمايند/ خودداري برآن
سخن نيز ودنيوي ي ماد امور دربارة ننموده االثنين بين مذا كرات فقري جلسات در /3
امÇور از انصراف و بزرگان به ل توس و خدا ياد جلسه انعقاد از منظور چون نگويند,
مجالس در بلكه است/ منظور و غرض مخالف دنيوي و ي ماد سخن و است دنيوي
نÇاظر و حÇاضر را خداوند و داشته را خضوع و ادب كمال جهت همه از بايد فقري

بنمايند/ را او رضايت رعايت حيث همه از و دانسته
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رفÇع را آن كه كنند كوشش باشد, گلهمندي يا كدورت نفر دو بين نكرده خداي ا گر /ê
بين افسردگي كه شوند مجتمع يگانگي صميميتو نهايت با يكديگر با همه نمودهو
ديگÇران بÇاشد, كدورت نفر دو بين ا گر همچنين ميشود/ دعا اجابت مانع منين Ñمو
اظÇهار گÇردد كÇدورت تشÇديد موجب آنچه و بنمايند آن رفع و اصالح در يت جد
غÇضب مÇوجب و آنÇها نÇقار تشديد باعث غيبت و چيني سخن و امي نم كه نكنند,

است/ خداوند
مÇجيد قÇرآن صريح آنچه و ر طهÔم شرع دستور طبق خود داشتن محجوب و حفاظ در /ë
و است ازگÇناهان مÇجيد صريحقÇرآن دستور مخالفت كه نمايند, مراقبت Âكام است

ميباشد/ دعا اجابت موانع از يكي
و وضÇيع و نÇادار و دارا و نÇيست صÇوري نات تعي و ظاهري قيود فقري مجالس در /ì

/13 آية حجرات, سورة (1

نÇزد است پÇرهيزكارتر قا كÔم1(آنكÇه Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا طبق: هستند, يكسان شريف
را يگانگي و محبت كمال همديگر به نسبت همه بايد لذا ميباشد)/ مقربتر خداوند
نيز ميزبان باشند/ مشغول خدا ياد به و بنشينند اتحاد و اتفاق و نيت خلوص با داشته,
هستند, خدايي مهمان واردين چون و بنمايد را الزم پذيرايي و احترام همه به نسبت
نمايند خدمت خداوند رضاي براي و داشته نظر در را خدا آنان به نمودن خدمت در
الصÇالحين/ عÇباداهللا عÇلي و عÇلينا Çالم والس گÇردد/ واقÇÇع قÇÇبول مÇÇورد انشÇÇا¾اهللا  كÇÇه

تابنده/ .فقيرسلطانحسين

است: شده عرض شاهرودي اهللا آيت خدمت كه نامهاي صورت

اتوكل عليه و حسبي هو و االعلي× العلي هو
المبارك1389 رمضان ì مورخة

توفيق و بركات با ذات سالمت ¸ العز رب عز ساحت از ميرساند, عالي عرض به
كÇه گÇمنام فÇقير دارم/ مسألت ه قÇح هÇو كÇما ر طهÇم شÇرع ترويج در را شريف وجود
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دانسÇتم الزم مÇفتخرم, بÇودن عشÇري اثن×ي به و معروف ه هيالل نعم¹ رشتة به بهانتساب
و قÇح برخالف كه اهللا آيت حضرت از تقليد عيان دÔم بعضي از گله عنوان به را مطالبي
عÇرض بÇه مÇيباشند, نÇيز اهللا آيت حÇضرت بدنامي باعث و ميدارند بر قدم حقيقت
بدان الم) الس (عليهم هÔدي ة مÄا و رسول خشنودي و خدا رضاي براي ا گر كه برسانم;
و خدايي مسÆوليت رفع و اهللا آيت حضرت براي دارين اجر باعث دادند, اثر ترتيب
لي ا ني ÖزÔح و ثي ب ا Ôكو Öش ا ا نَّم× ا وگرنه بود, خواهد فقرا همة و فقير دعا گويي و تشكر موجب

ميگويم/ خدا با تنها خويش اندوه شرح كه نيست اين جز / 86 آية يوسف, سورة (1

1/ اهللا

از تÇقليد و پÇيروي دعوي به وخودخواهان مغرضين از بعضي بالد از بسياري در
بÔح و دنيوي هواهاي و نفساني اغراض از پيروي به معني در ولي اهللا, آيت حضرت

آنÇان واذيت زحÇمت بÇاعث و گرفته پيش عناد و لجاج راه اللهي نعمت فقراي با جاه
جÇز آنÇان بÇراي گناهي و نداشته آن براي شرعي ز مجو هيچ كه صورتي در ميگردند/
و كنند, ثابت نميتوانند الم) الس (عليهم هدي ة مÄوا پيغمبر اوامر اطاعت و خدا بندگي
خود رفتار و است وجدان و شرع خالف و بهتان و افترا Âكام ميدهند كه نسبتهايي

زيرا: است, شرع برخالف همه مغرضين آقايان آن

از برخورداري شما نيستي/ من Ñمو كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كسي آن به و /94 آية نسا¾, سورة (2
راميجوييد/ دنيا زندگي

نيا,2 الد ̧ و ي× ح Öال ض رع ون Ôغ ت Öب ت Hن مÆ Ôم ت Öس ل الم السَّ ÔمÔليك ا قي× Öل ا Öن م ل ولÔوا Ôق ت ال× و ميفرمايد: خدا Áاو
گÇفت من ÑوÇم غÇير را آنها نبايد رانند زبان بر سالم كه كساني اينكه بر است صريح  كه

مسلم/ غير به تاچهرسد
آقÇايان ايÇن كه صورتي در ا, Ôنوفتبي Ñابن ب Õق فاس كÔم Äا ج× Öن ا ا Ôنو آم الذين ها ي ا ي×ا فرموده: Hثاني و
روي كÇه بÇيدين نÇفر يك قÇول بÇه و نÇنموده نسبتها وسقم صحت در تحقيق Âاص

ميكنند/ حكم آورده وارد تهمتي غرضورزي
لبÇاس در آنÇان بÇعض كه آقايان اين و است حرام س مقد درشرع زدن بهتان Hثالث
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و بÇيجا افÇتراآت و تÇهمتها Hشخص ميدانند, هم پرچمدار را خود بعضي و روحانيت
ميدهند, نسبت بدانها آنند منكر Hعلن همين ت Ôم كه چيزهايي بلكه ميآورند, وارد ناروا

ميشود/ شامخ مقام آن به منتسبين همان فسق باعث زدن تهمت خود  كه
زيÇاد شÇهادتين گويندگان كه داشت كوشش و يت جد اسالم بزرگوار پيغمبر Hرابع
بÇه كÇلي اسÇالمي احكÇام از گÇويا كÇه دسته اين ولي ميفرمود, ظاهر به حكم و شوند
فتواي از پيروي و ميكنند خارج دين از را نفر هزاران گفتار يك به برعكس بيخبرند,
صادر خارجي قاضي نفر يك از اسالم ل او صدر در كه دم بودن هدر و دين از خروج

بگيريد/ در مرا شمشيرها اي (1

و اسÇالم ديÇن راه در و ذيني1 Ôخ Ôيوف Ôس ي×ا ميگوييم آنها مقابل در مانيز كه مينمايند, شد
نداريم/ مذهب و دين دشمنان اين از با كي بوده راسخ و ثابت عشري اثني مذهب

Ôه ه Öج و ون Ôريد Ôي ي ش الع و ̧ و د× غ Öال ب Öم Ôه بَّ ر ن Ôعو Öدي ذين الَّ د ÔرÖط ت وال× ميفرمايد: مجيد قرآن در Hخامس

خÇواسÇتار و مÇيخوانÇند را خÇويش پÇروردگار شÇبانگاه و بÇامداد هÇر كه كساني / 52 آية انعام, سورة (2
نيست/ تو عهدة بر آنها حساب از چيزي مكن/ طرد هستند, او خشنودي

از را مÇردم چÇرا اهللا آيت حÇضرت پÇيروي عيان دÇالخ/م 2 ¾يÇ ش ÖنÇ م Öم ه اب س× ح Öن م ليÖك ع ا م×

مÇقام مدعيان بعضي چرا و ميكنند نهي ميزنند امام و خدا از دم كه كساني با معاشرت
مالقات مايل كه ما سلسلة از را كساني ميباشند, صوري تي شخصي داراي كه روحانيت
موا رÖك ا كه: صورتي در ميكنند/ توهين آنها به خود منزل در بلكه و نميدهند اجازه باشند

باشد/ كافر ا گر حتي داريد گرامي را مهمان (3

نÇيز را كÇافر بÇلكه نÇميرانÇدند, خود از را كس هيچ امام و پيغمبر كافرا/3 ان ك× لو و يف الض

اثÇر بÇر بÇاشند گمراهÇي بر و داشته اشتباهي ا گر تا است همين هم حق و بارميدادند/
تي ح Ôه Öر جا ف ك تجار Öس ا كين شر Ôالم ن م Õد حا Öن ا و فرموده: كه شوند, آ گاه خود اشتباه به معاشرت

بشنود/ را خدا تا كالم ده پناهش آورد, پناه تو به مشركين از يكي گاه هر و / 6 آية توبه, سورة (4

ميكنند/ رفتار شرع و قرآن دستور صريح مخالف آقايان اين اهللا;4ولي م كال× مع Öس ي

كن/ مجادله مردم با شيوه بهترين با و /125 آية نحل, سورة (5

با شما پيروان چرا صورت درين 5
Ôن س Öح ا ي ه بالتي Öم Ôه Öل اد ج× و ميفرمايد: خداوند Hسادس
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و تÇوهين و فÇحش بÇه نÇموده دستآويÇز را ديÇن نام دارند دشمني آنها با كه  كساني
است/ ر نيزخالفشرعمطه كهآن ميكنند كلماتركيكمجادلهومقاوله و  گفتههايناروا

مشويد/ پرا كنده و زنيد خدا ريسمان در دست همگان و /103 آية عمران, آل سورة (1

Çحاد ات و اتÇفاق بÇه امÇر كه ا1 Ôقو فرَّ ت ال× و ميعا ج اهللا لÖب ح ب ا Ôمو ص ت Öاع و ميفرمايد: خدا Hسابع
با آنها پيروان و عامه علماي آنكه با الم) الس (عليهم ه مÄا زمان در كه طور همان نموده/
آن ذلك مع بودند, باطل بر نيز عقيده در و حق خالف رفتارشان و داشتند دشمني اÄمه
وحدت اينكه براي نميكردند/ آن ترك به امر و ميفرمودند معاشرت باآنها بزرگواران
مÇيگرفتند, نÇظر در ما روحاني قاÄدين را قسمت آن ا گر كه شود حفظ اسالم ظاهري

نميشد/ پيدا انحطاط و زبوني و ضعف اين و نميكشيد اينجا به اسالم وضع
بسياري و خودشان بزرگان پيرو طريقت در اللهي نعمت فقراي اهللا, آيت حضرت
حÇتي و دارنÇد را حÇضرتعالي رسالة و ميكنند تقليد حضرتعالي از شريعت در آنها از
فقير خود و ه) سر س دÔق) والد آقاي حضرت دستور به نيز را ه الهي وجوه آنها از بسياري
آنها با حضرتعالي تقليد نام به كه كساني ولي ميكنند/ تقديم اهللا آيت حضرت خدمت
بلكه هستند, ديانت و مذهب دوستدار نه و حضرتعالي به عالقهمند نه ميكنند مخالفت
دليÇل به ميباشند, ماديه امور و جاه به رسيدن و وجوه گرفتن و دنيويه جيفة دوستدار
شده اهللا آيت حضرت دشمن سختترين كنند قطع آنها از را وجوه تي مد چند ا گر آنكه
و اهللا آيت حÇضرت دوست فÇقير ولي كÇرد, خÇواهÇند فحاشي و ا كي هت جا همه در و
مسÆول خداوند نزد مبادا كه است اين براي ميكنم عرض كه تدكراتي و هستم عالقهمند
ديانت سنگ اينها ميگذاريد/ا گر آزاد را بيدين اشخاص چنين كه شويد واقع اخذ Ñمو و
و خÇمر شرب از و شده شايع جا همه در كه فجورها و فسق از چرا ميزنند, سينه به را
نسÇخ عي دÇم كÇه كسÇاني از چÇرا اينها نميكنند? جلوگيري گرديده علني كه آنها امثال
و كرده نفوذ جا همه در و نمودهاند سيس Ñتا "مذهب" نام به حزبي و هستند اسالم ديانت
آنÇها صÇدمة نه كه خدا بندة نفر چند از ولي نمينمايند? جلوگيري ميكنند, تبليغ Hعلن
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عÇقيدة نÇه و مÇيشود صÇادر آنها از س مقد شرع برخالف امري نه و ميرسد به كسي

است/ حالل قيامت روز تا محمد حالل (1

و ميكنند جلوگيري ه1 القيام يوم ل×ي ا Õحالل د م ح Ôم Ôل حال× ميگويند همواره بلكه دارند, خالفي
نÇام ا گÇر بÇلكه نÇيست, دين آنها قصد اينكه بر است دليل همين خود كه ميگويند بد

است/ واقع به اقرب بگذاريم, آن بر دين با مخالف
حÇضرت از پÇيروي و ديÇانت نام به كه اجانبند جواسيس اينها اهللا, آيت حضرت
پيروي به اسالم حقيقت كردن مضمحل براي و اختالف و تفرقه ايجاد براي اهللا, آيت
علماي چرا بوده اسالم مخالف عرفان و ف تصو ا گر زدهاند/ دست كار اين به ه امي بني
ميرزاي و انصاري, شيخ و همداني مد عبدالص مال آخوند و بحرالعلوم د سي مانند بزرگي
مانند فحولي چرا و بودند? وارد رشته آن در مين) متقد بر (اضافه رين خ Ñمتا از شيرازي
اهللا آيت و قÇÇÇمي اهللا آيت و اصÇÇÇÇفهاني اهللا آيت و يÇÇÇÇزدي طÇÇÇÇباطبايي اهللا آيت
خدمتشان درك فقير كه اخير نفر سه بلكه بودند?و سلسله اين دوستدار آلكاشفالغطا¾
اجازة فقير به الغطا¾ كاشف آل اهللا آيت مرحوم حتي و داشته را لطف نهايت كردهام را
فÇحول رفÇتار كÇه آيÇد الزم است, درست هين تشبÇ Ôم اين رفتار ا گر حال دادند/ اجتهاد
دنيا ملعبة را دين كه دسته اين پس است, صحيح آنها رفتار ا گر و كنيم تخطÃه را مذكوره

دارند? اعراب از محلي چه دادهاند قرار
ثÇابت را ما بطالن ا گر بگويند, ن لي قول و معاشرت با دارند اعتراضي و ايراد ا گر
طور همين ه البت و كنند ثابت نتوانستند ا گر و نيستيم خارج اسالم ظاهر از بازهم  كردند
عرض خالصه طور به و بردارند/ خدا بندگان با عداوت ياوه گوييو از دست هست, هم
شرعي وظيفة كه است معصومين ة مÄا رفتار و اسالم ديانت با مغاير وضع اين ميكنم:
حÇضرت ه وجÇت عريضه اين وسيلة به و كنند/ جلوگيري آن از است اهللا آيت حضرت
خود وظايف به را آنها و كنند دشمني اسالم با اينها نگذارند كه ميكنم, جلب را اهللا آيت
سة مقد احكام از يكي چون بود/ خواهند اخذ Ñمو سول عندالر عنداهللاو وگرنه نمايند, آ گاه
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گوييد/ پاسخ آن همانند يا آن از بهتر درودي به نواختند درودي به را شما چون / 86 آية نسا¾, سورة (1

همچنين و سالم رد لزوم وها1 رد Öوا نها م ن س Öح ا ب وا ي ح ف ¹حيت ب ÖمÔيت ي Ôح ذ×ا وا شريفة آية طبق اسالم
لذا بÇاشد, ديگران سرمشق بايد اهللا آيت حضرت رفتار و است مكاتبات جواب دادن
هÇمين نÇيز مÇرجÇعيت الزمÇة كÇه نÇدارنÇد, دريÇغ را لطف و مرقوم جواب دارم انتظار

گنابادي/ تابندة سلطانحسين است/.فقير

شده: نوشته ديني مساÄل برخي اصالح براي حكومتي امور مسÆولين به خطاب كه نامهاي

الرحيم الرحمن اهللا بسم

هو

121

27Çê9.3.12.ع1390.1

مراتب به دستور بدانند, صالح كه صورتي در ميشود استدعا ميرساند: عرض به
فرمايند: صادر زير

تولد ل االو ربيع 17 روز همچنين اربعينو و تاسوعا و رمضان مبارك ماه 23 19و ايام /1
روز و (ع) الموالي مولي حضرت تولد رجب سيزدهم و (ص) ا كرم رسول حضرت
ذيقعده يازدهم و الثنا¾) و ¹ حي الت آالف (عليه دالشهدا¾ سي حضرت تولد شعبان سوم
شعاÄر تعظيم براي د مجد نبوده, تعطيل اخير سال چند در كه (ع) رضا حضرت تولد

شود/ داده قرار رسمي تعطيل مذهبي
آتيه در هم نوزادان اينكه براي است, قمري ماه و سال اساس بر شرعي تكليف چون /2
تÇاريخ بÇر اضÇافه شÇناسنامهها در شوند, آ گاه خود شرعي تكليف و بلوغ موقع از

شود/ نوشته هم قمري تاريخ شمسي,
شود صادر ا كيد دستور دانشآموزان و نوآموزان در آن تقويت و ايمان ايجاد براي /3
مÇدارس در دقÇيق طÇور به ه شرعي واعمال اسالم سة مقد ديانت اعتقادي اصول  كه
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بيشتر دانشآموزان كه شود ن معي ضريب آن براي نيز امتحانات در و شود تدريس
شوند/ عالقهمند بدان

و زكÇريا بÇن د حمÇم و سينا ابن مانند گذشته دانشمندان علمي ميراثهاي حفظ براي /ê
و قديمه هياÑت و قديم طب غيرهم, و طوسي نصيرالدين خواجه و بيروني ابوريحان
سÇلطانحسين فÇقير شÇود/. تدريس مربوطه دانشكدههاي در قديمه رياضيات بلكه

گنابادي/ تابندة

است: شده نوشته شهركرد به منزوي يداهللا آقاي به كه نامهاي جواب

هو

121

ê9.ì.2 Ç .ج1390.2 21

حÇقايق و مÇطالب درك بÇه ه توج از گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
Hغالب نمودهايد كه االتي Ñسو باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا شدم/ خوشوقت مذهبي
آنها جواب در بسط و شرح و شده داده جواب عرفاني لفات Ñمو فحاوي و عرفا كتب در
مÇطالعة نÇمودهام/ شبهاتذ كر رفع رسالة در را آنها بعض و ميشود جدا گانه كتاب خود
نسÇخه يك كÇدام هر از است, مفيد شبههها بعض رفع براي صÇالحنيز پند شريفة رسالة
به موكول را بقيه و ميكنم اشاره Gاختصار آنها بعض جواب به و فرستادم/ پست بهوسيلة
بÇود باقي ابهامي قسمتها بعض در هم باز مطالعه از پس ا گر و مينمايم كتب مطالعة

شود: عرض جواب تا داريد مرقوم د مجد
طور همان مقارنو ديانت با آن و است استكمال خداجوييو روح از عبارت ف تصو /1
است/ چنين نيز ف تصو كنيم, ذ كر معين تاريخ نميتوانيم حق دين ظهور براي  كه
از حÇقيقت حÇديث و رÇس صÇاحبان وجÇود و داشÇته وجÇود ازابÇتدا نيز اسالم ودر
رضا(ع) حضرت درباني افتخار هم معروف و است/ آن دليل (ع) علي منين Ñاميرالمو

است/ بوده هدايت در مجاز حضرت آن طرف از ما عقيدة به و داشته را
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كÇه است اصÇطالحي شÇده ذ كÇر ثÇراه) (طاب اعلي امجد جد كتب در كه پيوند كلمة /2
ذيÇل به معنوي اتصال و كردهاند ذ كر بوده فالحت شغلشان اينكه نظر از خودشان
و تشÇبيه البته و نمودهاند تشبيه ميزنند درخت به كه پيوند به را اطهار ة مÄا عنايت

صطالح/ اال في ¹ شاح Ôالم و نيست اعتراض و ايراد باعث اصطالح
ت حج به غيبت زمان در كه ميرسانند (ع) امام به Hمضبوط را خود اجازة عرفا بزرگان /3
كÇه انÇدازه هÇر به و ميشود وصل ه يÄجز اجازة و نيابت عنوان به (عج) منتظر قاÄم
در دخالت چون زيادتر/ نه نمايند دخالت ه ديني درامور ميتوانند كند, داللت اجازه
براي شيعه ة حق مراجع اجازات و است (ع) امام به صله مت اجازة به منوط ديني امور
را اجازه سند بزرگ علماي ازاينرو برسد, Hمضبوط امام به بايد ما عقيدة به نيز تقليد

است/ شده اشاره بدان نيز سابقين كتب در و ميكنند ضبط
شده مشاهده يا Ñرو در آنها بعض است ممكن و ميكند فرق حاالت به نسبت كرامات /ê
نفر يك بر عادت خارق امري است ممكن گاه و ببينند بيداري در هم بعضي و باشد
يا نيت خود دل در كسي Âمث چنانكه باشد/ نداشته توجه بدان ديگري و گردد مشهود
ديگران ولي است, كرامت او براي امر اين و بشنود را آن جواب Gفور و بكند الي Ñسو

ندارند/ هي توج بدان
خود شخص به نظر اشخاص و امكنه ذم و مدح در خود كتب در شيرواني آقاي مرحوم /ë
مذهب جنبة بلكه نداشته, گرفتهاند قرار دشمني مورد يا شده محبت ايشان به اينكه و
نظر Âاص كه هست مواردهم بعض و گرفته نظر در را طريقه با مخالفت يا موافقت و
عÇمومي و اجتماعي اخالق نظر از نمودهاند كه ذمي يا مدح و نداشته هم امر اين به
غÇالب هÇم دولتهÇا يÇا دسÇتهها بعض به نسبت مبالغه و است بوده محل آن اهالي
كÇلي بÇهطور و داشتهانÇد/ مرسوم ناچاري از ليف Ñتا صاحبان كه بوده ه تقي ازنظر آن
نداشÇته اظهار چيزي خود از عرفا بزرگان و است ع تشي مباني همان ف تصو اصول
دارنÇد هÇم آنÇچه و مÇيكنند افÇتخار ÇÇالم) الس (عÇÇليهم هÇÇدي ة مÇÇÄا بÇÇهپيروي و

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليكم الم الس و است/ اطهار ة مÄا اجازة به مستند
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است: شده نوشته همدان به فرشچي خبره حسين محمد سيد آقاي جواب در كه نامهاي

هو

121

ê9.ì.21 Ç رجب1390 10

عالقه ابراز از گرديد/ واصل قبل روز چند مرداد 20 خة مور مرقومة ميشود عرض
موفق سالمتو اميدوارم گرديدم/ خشنود ديني مطالب در تتبع و مذهبي امور تحقيق به
ال ÑوÇس سÇي حÇدود در آن اخÇير قسÇمتهاي بÇا كÇه نمودهايد كه االتي Ñسو باشيد/ بوده
نامه يك حدود از و ميشود لي مفص كتاب خود كامل طور به آنها همة جواب ميشود,
در هم بعضي و شده ذ كر عرفا از سابقين كتب در آنها از بسياري جواب و است, بيرون
االت ÑوÇس بÇعض جواب و مطالب بعض به ه توج براي و نمودهام/ شÇبهاتذ كر رفع رسالة
بÇه است امÇيد مÇيشود/ ارسÇال فلوطين فلسفة شبهاتو رفع رسالة و صالح پند شريفة رسالة
شايد كه هم بعضي جواب و گردد معلوم مرقومه االت Ñسو از بسياري جواب آنها مطالعة

ميشود: عرض اختصار به نشود مفهوم Âكام كتب آن از
از پس عصر هر در پيروان فاق ات حاالتو تاريخ شهادت به اهللا نعمت شاه حضرت
تاج كه داشتند, ب تعص و نداشته ه تقي باب درين و مشهور بودن عشري اثني به ايشان
ظاهر به كه هم اشعاري و بودند/ نموده تعيين خود براي جهت همين به هم ترك دوازده
هÇم يÇافعي عبداهللا بزرگوار شيخ و بوده تقيه روي از دليل همين به ميرساند را تسنن
شده واقع بودند هم نواصب بسياري عدة شايد كه محيطي در بلكه تسنن محيط در چون
شÇاه جÇناب حÇضرت آن مÇريد نÇزديكترين روش خÇود و بود; ه تقي به مجبور بود,
داشته افتخار (ع) رضا حضرت درباني به معروف حضرت است/ امر اين دليل نعمتاهللا
رجÇال كتب بعض در اختصار به حضرت آن حاالت و بوده درگاه آن از يافته آنچه و
ذ كر ف تصو اهل از ديگر معاريف بعض به كه انتسابي و است/ مامقانيمذكور مانندرجال
از او معنوي مقامات ولي بوده, مختصر ذ تلم يا معاشرت و مالقات جنبة فقط  كردهاند,
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آن بÇه اخÇتصاص درحÇاالت خين ورÇم اختالفات و است/ بوده رضوي س مقد آستان
ميباشد/ مذكور نيز بزرگواران آن اصحاب ساير و دين بزرگان در بلكه ندارد, حضرت
آن ودر مÇعروف بودن عشري اثني به شد ذ كر كه طور همان اللهي نعمت فقراي
Âك طريقت و شريعت از س مقد دين حقايق و ه كلي واليت كه معتقدند و دارند ب تعص
هÔم رÇ ش ع Çن×ي Öاث و بÇوده پيغمبر از پس الم) الس (عليهم امام دوازده س مقد وجودهاي در

است/ قاÄمشان ايشان,(امام) دوازدهمين (1

و افÇتراست/ و تÇهمت دهÇند نسÇبت فÇقرا به اين از غير ديگري عقيدة ا گر و 1/ Öم Ôه ÔمÄا ق×

آن جÇانشين چگونه پس فرموده رحلت (ع) رضا حضرت خود زمان در هم معروف
خÇود زمÇان ة مÇÄا واليت مشكÇات از هÇم بغدادي جنيد و سقطي سري بوده/ حضرت
جنيد دربارة جهت همين به نبودند, مقامي داراي نميبود اتصال آن ا گر و بوده مقتبس

الغيبه/ في االقطاب ل او ميگوÄيم:
امÇور در تÇقليد چون ميكنند, تقليد شرايط داراي مجتهد از ه شرعي مساÄل در فقرا
راهنماي از پيروي اهللا الي سلوك و باطني دستورات و ه قلبي امور در و است الزم ه شرعي
چه كليهر طور به ذ كرشدهو زياد اخبار مجيدو جليدرقرآن خفيو ذ كر ميكنندو خود
بدون را ديني امور در دخالت چون است, الم) الس (عليهم هدي ة مÄا به مستند داريم ما

نميدانيم/ جايز امام به صله مت اجازة
كشيدن مبالغهدرذم نظر از تريا كي ه)دربارة سسر آقايوالد(قد فرمايشحضرت
در مبالغهها اين ه البت و بكند/ شدن كاسه هم بر رضايت بر داللت آنكه نه بوده تريا ك
متتبع و منصف اشخاص و هست نيز علما و دين بزرگان محاورات حتي محاورات همة
كه نميدهند اجازه خود به و ميكنند درك را آن معني امور قبيل اين شنيدن محض به

بگيرند/ ايراد آنكه به رسد چه تا كنند, ال Ñسو باره آن در
يقين ا گر بنويسد نويسنده هر چه هر Áاو مجالت: از يكي در مندرجه مقالة به راجع
اشخاص دسته, هر در Hثاني و نيستيم/ قبول به مجبور باشيم نداشته او وتتبع بيطرفي به
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دوسÇتان صÇورت بÇه را خÇود ابنزياد جاسوس مينويسند چنانكه هستند, بد و نيك
بÇهاضÇافه رسÇانيدو زيÇاد ابن اطالع به و شد آ گاه مسلم محل به آورده در (ع) حسين
آنها از هاي عد چنانكه ميآيند, در لباس هر به خود مقاصد پيشرفت براي دين دشمنان
حÇقيقي ين انيÇروح بÇدنامي باعث كرده اغوا را مردم و آمده در هم روحانيت لباس به
صÇاحبان بÇدي مÇوجب فÇقه يا عرفان اهل لباس به بيگانه شدن ملبس پس  گرديدند/
صدر با مقارن عرفان و فقر سابقة شود دقت تاريخ در ا گر اضافه به و نيست آن حقيقي
واسÇطة بÇه هÇندوستان در ع يÇتش حÇقيقي رواج كÇه برآنند قين محق بلكه و است اسالم

است/ بوده عرفان و فقر بزرگان
تÇفسير جÇمله از تÇفاسير در كه دارد لي مفص بحث هم نا Öح ت ف نا ا شريفة آية موضوع
(عليهم عشر اثني ة مÄا و زهرا فاطمة و پيغمبر ما كلي طور به و مذكور عاد¸ الس بيان شريف
خدا نزد را خويشتن بزرگواران آن خود ولي ميدانيم/ خطا و گناه از معصوم را الم) الس
ذنبو دادن نسبت داشتند/ زاري و ع تضر او درگاه به همواره دانستهو گناهكار مقصرو
يÇا فÇرزند بÇا پدر مكالمة مانند است, عالم موالي كه خداوند طرف از قرآن در عصيان
ايÇن شÇرح و كÇنند/ تكÇلم آنان با زبان همان به نبايد ديگران كه است خاص مستخدم

است/ مذكور درتفاسير ل مفص هم موضوع
در چنانكه است, اطاعت و تعظيم منظور بعضي عقيده به Áاو آدم: سجدة موضوع
خدا شكر سجدة بلكه نيست, يت عبود سجدة Hثاني شده ذ كر (ع) يوسف حضرت قضية
بلكه نمود, چرا و چون شيطان نبايدمانند امر مقابل در Hثالث و خدا مظهر مقابل در است

داشت/ امر به نظر فرشتگان همچون بايد
ذ كر ه فقهي كتب در كه است همان شده ال Ñسو كه انقطاع عقد مانند فقهي موضوعات
نزد آن صاحب و نيست خوشنما انظار در چون ولي ميدانند, جايز را آن شيعه و شده
مÇيشود, مÇختلف فÇرزندان پÇيدايش باعث بهاضافه ميشود, معرفي شهواني ديگران
االمكان حتي فرمودهاند ما بزرگان ازاينرو باشد, اختالف Hمرتب آنها بين است ممكن
ذات مÇخصوص پÇرستش بÇاشد/ ه شرعي حرمت منظور آنكه نه است اولي× شود ترك



593 مكاتيب

نÇظر از هÇم بÇزرگان قÇبور زيÇارت است/ امÇر وجÇهة از خÇانه زيارت و است خداوند
ميكشاند/ آنجا به را دوستدار شخص كه است محبت عواطف و احساسات

را/ آن ديوارهاي ميبوسم و ليلي شهر شهرها, از ميگذرم (1

الجÇدارا1 ذا و دار الج ذا Ôلب ق Ôا Çيلي ل ارÇدي ارÇي الد لي ع Ôر ما

آن احترام بودهاند, به طي ارواح مهبط كه پا كي اجساد با قبور آن ارتباط نظر از نيز و
بÇاالستقالل آنÇها بÇه ه وجÇت ولي است, شÇايسته تشÇريفيه اضÇافة واسطة به هم خا ك

است/ شرك و روانيست
به رو باشد خير او نيت كسي ا گر و است بدي نيكيو شا كلة قبح حسنو مناط چون
كهبهخارج نشود ر باشدوليميس نيتخير ا گر پس ميرود, باشدروبهشر ا گرشر خيرو
بÇه شخص كنندة وادار چون شا كله اين و است/ جور Ñما نيت همان به دهد, سرايت نيز

نيكيهاست/ پيدايش سبب زيرا ميباشد نيك عمل از بهتر پس است, نيك عمل
ازينرو و نموده ظهور او در غيب حقيقت پس اوست تام مظهر و الهي خليفة آدم
نÇاماليم امور اثر بر حزن و است/اندوه شده ذ كر مجاز و استعاره عنوان به ته ور Ôص لي× ع

ازينرو نمايند/ دنيا اين به توجه كه موقعي مگر نيست ناماليم امر بهشت در ولي است,
از كنند, ه توج (ع) علي بن حسين Hمخصوص دين بزرگان مصاÄب به وقتي بهشت اهل

ميگردند/ محزون شدند فجيع امر آن مرتكب كه دين متمر عصيان و نافرماني
فÇقط بايد هم ÔدÔب Öع ن ا كاي در و است شرك و نيست روا عبادت در حق غير به ه توج
بعضي و است شرك باشيم داشته او غير به نظر ا گر و باشد/ مراد جاللÔه جل حق حضرت

است/ بهتان و افترا دادهاند ه حق ة صوفي به كه نسبتها
آنÇان قين حقÇم ولي است, اختالف فقها بين كتاب اهل نجاست و طهارت دربارة
كه هستند نجس خدا منكرين و خنزير/ و خمر مزاولت با مگر هستند, طهارت به قاÄل

است/ شده تصريح آن به مجيد قرآن در كه كرد دوري آنها از بايد
HروحÇمش سÇابقين و فÇقير خÇود كتب در Hعموم نوشتهايد كه ديگري موضوعات
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آنها جواب در نكات بعضي چون ولي شده, ذ كر Â مفص هم باال مطالب البته شده, نوشته
تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس شد/ عرض آنها جواب لذا رسيد نظر به

است شده نوشته سمنان از علما آقايان از يكي دوم نامة جواب در كه ديگر نامة صورت

هو

121

13ê9.7.22Ç المعظم1390 شعبان 12

سفانه Ñمتا باشيد/ بوده ز معز و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار مكتوب ميشود عرض
نيت حسن كه است معلوم سركار مكتوب از شد عرض قبل جوابية نامة در كه طور همان
تفهيم يا وتفهم ديانت به خدمت مقصود و ميبود نيت حسن ا گر چون نيست, كار در
تشريف و ننموده را مردم مالحظة بودم درسمنان فقير كه موقع همان در بايستي بود,
الل ض في Öوا دي Ôه لي× ع ل ÖمÔا كي ا Öوا نا ا شود معلوم كه ميفرموديد, مذا كره Gحضور و ميآورديد

آشكار/ درگمراهي يا هستيم هدايت طريق در يا شما و ما اينك /24 آية سبا, سورة (1

نكÇنند پÇيدا نÇظ سÇو¾ كÇاالنعام عوام اينكه براي جنابعالي ف س Ñتا نهايت با ولي 1/ بين Ôم

هدايت براي سابق علماي و بزرگان كه صورتي در شويد, فرما تشريف نشديد حاضر
هم را دور بسيار راههاي و نميكردند عوام نظر مالحظة Âاص حقايق درك براي يا افراد
و شرح چون شود, مذا كره Gحضور بايد داشتهايد مرقوم كه مطالبي هم حال ميپيمودند/
فرمايند, مراجعه ما بزرگان كتب به بخواهند ا گر و ميخواهد جدا گانه كتاب آنها بسط

ميشود: عرض Gاختصار معذلك
نشده نوشته فارس قاتل جنيد پدر نام رجال كتب در چون فرمودهايد مرقوم اينكه
و نيست/ خاص مخالف عام چون است, انصاف از خالي نيست, مراد بغدادي جنيد پس
زيادي شهرت لذا نشده, نقل او از زيادي روايات و بوده درايت بزرگان از چون جنيد
بغدادي جنيد داريم, قطع مابدان و رسيده ما به آنچه طبق ولي نداشته/ روايت رجال در
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و رسانيد/ قتل به را فارس حضرت آن امر به و بوده (ع) عسكري حسن امام اصحاب از
صحبت درك جنيد اينكه و گفتند بغدادي جنيد را او ازينرو شده متولد بغداد در چون
س مقد ساحت از فيض كسب با مخالف نموده, ديگر نفر چند سقطيو سري و محاسبي
نسبت سركار اينكه مانند نيست/ الم) الس (عليهما عسكري حضرت و هادي حضرت
را اجتهاد اجازة و خارج درس و داده سين مدر از نفر چند به را خود سطحي تحصيالت
كرد اعتراض ميتوان آيا صورت درين دهيد/ نسبت مراجع از ديگر نفر چند يا يك به
منسوب ديگري رابه خود اجازة چگونه پس نمودهايد, ذ تلم معين اشخاص نزد شما  كه

ميرساند/ را عناد و لجاج اعتراض همين خود و ميكنيد?
براي نشده ذ كر حم¹) الر (عليهما ري س حضرت و معروف حضرت نام كه هم اين
بÇيشتر و كردهاند فيض كسب و نموده را امام زمان درك آنها است معلوم كه است اين
كتبي زمان آن در هم اجازه و است جنيد حضرت دربارة نمودهاند مغرضين كه اشكال
اسÇاس كه صورتي در باشند/ داده اجازه حم¹) الر (عليه جنيد به Hكتب (ع) امام كه نبوده
HضبوطÇم كÇه اجازه بدون جزÄي يا كلي ديني درامور دخالت كه است برين ما طريقت
ايÇن ا گÇر و ميشود? رفتار برخالف Âعم چگونه پس نيست, جايز نرسد (ع) بهامام
حÇنظله عÇمربن مقبولة به منسوب كه فقها عامة اجازة بر باشد, صحيح سركار اعتراض
تسÇليم بدان و نداريم اعتراضي آن بر ما كه صورتي در است, وارد ايراد بيشر ميباشد

هستيم/
مÇا كÇنيد گÇمان كÇه نيست زمان اين ماو به مربوط Áاو هم صفويه فرمان موضوع
طÇايفة و است قÇبيله و طÇايفه بÇه مربوط بلكه نيست ديني امر Hثاني و كردهايم درست
وجÇود هÇم فÇردوس اطراف و قاين و شيراز در بلكه ندارد, ما به اختصاص هم بيچاره
دختري نوة هم ثاني سليمان شاه نميشناسيم/ و نداريم نسبتي باهم Âاص Âفع كه دارند
مشÇهد در 11ì3 صÇفر مÇاه در كÇه بÇوده سÇلطانحسين شÇاه زادة خواهÇر و سليمان شاه
رعيت آسايش براي فراميني ت مد آن در و يافت دوام ماه سه دو ولي رسيد, بهسلطنت
ليف ÑاÇت التÇواريÇخ كÇتابمÇجمع در او حÇال وشرح نوشت را فرمان اين جمله از نوشت,
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و شود/ مراجعه بدانجا است ممكن است, شده ذ كر صفوي مرعشي خليل د ميرزامحم
طÇريقت و مÇذهب امÇر در خدشه باعث و نيست مربوط ما به باشد ساختگي برفرض

نكشد/ دوش بر را ديگري گناه بار كس هيچ /18 آية فاطر, سورة (1

الم/ والس 1/ ري× Öخ Ôا ر Öز و Õ¸ ر واز Ôر زت ال× و ندارند مالزمه هم با و نميشود

اغوا دربارة شرحي شكايت عنوان به Hضمن و نوشته خود كار به راجع نامهاي فقرا از شخصي

نوشته علما از نفر يك نزد فقر از نمودن توبه و مذهب ترك براي دوستانشان از هاي عد وسوسة و

است: اين شده داده كه جوابي بودند/

هو
121

ê9.7.27 Ç 90 شعبان 17
و باشيد بوده موفق و سالمت اميدوارم گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
خÇداونÇد بÇر توكل با شما بدهيها: دربارة فرمايد/ عنايت گشايشي كارتان در خداوند
چÇه هÇر االمكÇان حتي كه كنيد كوشش و باشيد داشته پرداخت براي يت وجد تصميم

خواستارم/ را سركار ناراحتيهاي رفع ازخداوند بپردازيد, زودتر
اختصاص امر اين البته بوديد/ داشته مرقوم را مغرضين و اعادي مذا كرات موضوع
و نÇموده را جÇني شÇياطين كÇمك ادوار هÇمة در انسÇي شÇياطين و ندارد زمان اين به
ة مÄا زمان در امر همين كه كنند, وسوسه خدا بندگان دلهاي در بتوانند تا كه درصددند
امÇيدوار و يات ادÇم راه از را مسÇتضعفين بÇعض كه داشته وجود الم) الس (عليهم هÔدي
مÇنحرف نÇموده اغÇفال ارعاب و تهديد با آن مشتهيات و دنيوي امور به آنها نمودن
اين فريب هستند دين امر در استقامت داراي كه راسخ و باثبات منين Ñمو ولي ميكردند/
امÇثال و عدي حجربن و عباده سعدبن بن قيس مانند نميخورند, و نخورده را شياطين
البته نمودند/ فدا كاريها و افزودند استقامت بر و برنداشته بزرگان دامن از دست آنها,
ولي ميخورد, فريب ميشودو اغفال زود باشد دنيوي اغراض مطامعو داراي كسي ا گر
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ميگردد/ افزوده او استقامت و ثبات بر راسخ من Ñمو
و بÇوده نيز سابقه ادوار در دارند, اصرار آنها كه ه حق طريقت از هم توبه موضوع
كÇه دسÇتوري از آيÇا گÇفت مÇيپذيرند را توبهها اين كه كساني و اشخاص اين به بايد
خدا بندگان به محبت دستور از يا شود? توبه شده داده دينيه شعاÄر تعظيم در بهمراقبت
قبيل اين كه كساني و كرد? توبه بايد خدا ياد در مداومت از يا منين Ñمو به كردن خدمت و
ه يÇام بني مانند و دارند كه ضاللي راه از خودشان بايد حقيقت در ميپذيرند, را توبهها
بهدامن و كنند توبه ميپيمايند, را دين دشمنان راه و ميكنند آزار و اذيت را خدا بندگان
اولياي و خدا به معرفت كه بزرگواران آن ب مقر پيروان و طهارت و عصمت بيت اهل
منين ÑوÇم آزار در آنكÇه نÇه بÇزنند, چÇنگ ميپيمايند معرفت و قلب طريق و دارند او
سوي روبه ما كه نميكند فرقي او اولياي و خدا براي البته بشكنند/ را آنها دل و بكوشند

شود/ كافر بخواهد كه هر و آورد ايمان بخواهد كه هر /29 آية كهف, سورة (1

خود براي كفران بال و زرو و و 1/ ÖرÔف Öك ي Öل ف ¾ا ش× Öن م و Öن م ÖÑوÔي Öل ف ¾ا ش× Öن م ف شويم: منحرف يا برويم او

باشد/ زيانش به كفرش ورزد, كفر آنكه هر /44 آية روم, سورة (2

اقل . والسالم خواستارم/ خداوند از را سركار توفيق و سالمتي /2 Ôه ÔرÖف Ôك هÖيل ع ف رف ك Öن م است: ما
سلطانحسين/

ازعلي(ع) جهودي سÆال معني از كه بوشهر از جعفرپور هوشنگ آقاي جواب در كه است نامهاي

نÇموده اسÇتفسار ميباشد چهارممثنوي جلد در كه ¸ وÖخ ا منونÆالم نما ا شرح و مسجداقصي× ة قص و

شده: نوشته بودند

هو
121

ê9.9.1ì Ç 90 شوال 7
خÇداونÇد از را شÇما تÇوفيق و خوشي و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
در آن دنÇبالة و حÇضرت آن جÇواب و علي(ع) از جهودي سÆال موضوع خواستارم/
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خدمت يهودي كه است اين آن خالصة و است, معلوم Hتقريب بوديد پرسيده كه مÇثنوي
خود ميكند حفظ ترا حال همه در خداوند كه داري اطمينان ا گر كه كرد عرض حضرت
حضرت نه/ يا است حافظ آيا كه شود معلوم تا بينداز پايين به بلند كاخ اين باالي از را
زيرا كند, امتحان را خداي كه نرسد هيچ را بنده كه بند فرو لب فرمود: نموده, د تشد بهاو
است/ شونده امتحان در كننده امتحان ف تصر و غلبه و تسلط آزمايش و امتحان الزمة
باعث كه دوركن سر از را خيال اين تو كند? ف تصر خداوند در ميتواند بنده وچگونه
ناميده وب خر عربي در و ميرويد ويرانهها در گياهياستكه همچون و ايمان خرابي
(ع) روييدوسليمان ويرانكنندهاستوآندرمسجداقصي× و خرابكننده معني به كه شده
آن و بربندد/ رخت جهان اين از بايد و شده نزديك او مرگ كه برد پي ديد را آن چون
حضرت از كند شروع خواست چون و شد شروع داود(ع) حضرت طرف از هم مسجد
پريشان داود رساني/ اتمام به را مسجد اين توانست نخواهي تو كه شد وحي او به حق
اين براي تو عمر كه رسيد ندا كرد/ آغاز زاري و عجز و ندارد را آن لياقت كرد گمان شد
ه البت و رسانيد/ خواهد اتمام به را آن تو فرزند Gبعد كه كن شروع ولي نيست, كافي  كار
بÇا خدا ب مقر بندگان و مÆمنين ارواح و است تو كردة او كردة و نيست فرقي شما بين
دشÇمنان برخÇالف دارند/ يكي حكم آنها بلكه ندارند, اختالفي و بوده متحد يكديگر
سد آنچه گرفتهو نظر در را خود منافع كدام هر منازعندو و مخالف هم با همواره كه خدا

ميكنند/ دشمني و ميبرند بين از باشد منافع راه
در دقت با ميتوان را مطالب اين ولي شد عرض بهاختصار بوديد نموده سÆال چون
توكل حال همه در بايد آنكه درعين مÆمن كه است آن هم منظور و كرد/ درك موضوع
امÇور در مÇراقÇبت و كار در فعاليت و كوشش از باشد, ل متوس بدو و داشته خداوند بر
بلكه نيست, مخالف كار با توكل كه نكند, كوتاهي نيز خطرات از خود حفظ و زندگاني
الم/ الس و داشت/ يار با دل و كار به دست بايد اخري× ̧ بعبار و نمايد جمع دو هر بين بايد

اخبار و آيات آيا اينكه و مسافر براي قصر نماز وجوب لة اد به راجع اردبيل از محمدذا كري آقاي
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غير يا لطفي يا است دخولي هست وا گر نه يا ميباشد باره آن در اجماعي و نه يا و هست باره آن در

است: اين شده داده كه جوابي نموده/ سÆال نه يا هست آن بر هم عقلي دليلي آيا و آنها

هو

121

ê9.10.30 Ç ذق1390 22

شده/ سÆال مسافر براي قصر نماز ادلة دربارة گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
سÇنت اهÇل در و دانÇند واجب را قÇصر شيعه كه است ه امامي اجماع مورد موضوع اين
را قÇصر و است تÇخيير به قاÄل شافعي ولي , دانند واجب را قصر نيز ابوحنيفه و مالك

است/ گفته بهتر را اتمام سنت اهل علماي از ني زÔم و دانسته افضل
استشهاد الم) الس (عليهم هدي ة مÄا ساير و علي(ع) و (ص) پيغمبر عمل به شيعه

روزه ديگÇر روزهÇاي از تعداد همان به باشد, سفر در يا بيمار كه شما از كس هر /185 آية بقره, سورة (1
بدارد/

را افطار لزوم كه 1 رخÔا ام يا Öن م Õ¸ دَّ ع ف رف س لي× ع Öوا Hريض م ÖمÔك Öن م ان ك× Öن م و شريفة آية به نيز و نموده
يكي نماز قصر و روزه افطار در مسافر حكم چون كردهاند, استشهاد ميرساند سفر در
و شÇيعه اربعة صحاح مانند اخبار كتب به بايد كه است زياد باره درين هم اخبار است/
سيره اخبارو آياتو هم دليل استو تعبدي عبادي امور ه البت و نمود/ مراجعه فقه  كتب
است مسÇافر آسايش كه آن حكمت فقط درينجا و ندارد راه آن در عقل حكم است,
لطفي, يا دخولي مانند نمودهايد اشاره اجماع براي كه هم اقسامي ميباشد/ منطبق باعقل
اجماع اينكه نظر از بعضي Âمث شده/ ذ كر اجماع حجيت براي كه است مختلفهاي طرق
كه ميكند اقتضا الهي لطف اينكه بعضي و دانسته ت حج را آن است امام دخول  كاشف
همة از كه كامل و صريح اجماع تنها ه البت و ميدانند/ ت حج نكنند, اجماع خطا بر امت
را نÇظ و حÇدس فÇقط مÇنقول اجÇماع ولي دارد, قÇطعيت و حÇجيت بÇاشد امت افÇراد
شدند, عي مد (ص) رسول حضرت رحلت از پس سنت اهل كه هم اجماعي و ميرساند/
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و منصوص مقابل در فاق ات و بود كمي بسيار ة عد فاق وات اجتماع فقط نبود اجماع Âاص
نه بشود تقليد مراجع و علما آقايان از سÆال اين كه بود مناسب ولي بود/ نص با مخالفت

سلطانحسين/ اقل الم. والس است/ فقهي امر چون گمنام, درويش نفر يك

صفر و م محر در تحويل كه سالهايي در نوروز عيد نداشتن براي جذبي آقاي حاج به كه دستوري

است/ شده نوشته است

هو

121

ê9.11.12 Ç ذج1390 ê خة مور

و عرض غدير و اضحي× سعيدين عيدين تبريك و سالم اخوان آقايان همة خدمت
شده عرض هم قبل سال دو در كه طور همان چون و خواستارم/ خداوند از را همه توفيق
بزرگان و شيعه عزاي ماه دو كه صفر يا محرم ماه در فروردين ل او روز چندساله درين
كتبي نه وجه هيچ به دوستان آقايان و نداريم نوروز عيد لذا ميشود, واقع ميباشد, دين
بنويسند و باشند داشته غفلت بعضي ا گر و ننويسند/ روز آن براي تبريكي تلگرافي نه و
جاري امر اين شود واقع ل او ربيع ماه در نوروز كه موقعي تا و نخواهدشد داده جواب
بÇلكه حÇقيقي نÇوروز است, ما مذهبي اعياد بزرگترين كه غدير عيد روز ولي است/
همة در ايماني وجهة از خدا ياد به مÆمنين اجتماع البته داريم/ عيد را آن و است باالتر
ل او روز در نÇداشÇتن عÇيد و است خÇوب بسÇيار عزا) و جشن و معمولي (ايام اوقات
كÇتب و ديÇن بÇزرگان مديحة قصايد خواندن و روز آن در اخوان اجتماع با فروردين
امكان حدود در و تهران اخوان آقايان به نيست/ مخالف وجه هيچ به عرفاني و اخالقي

تابنده/ سلطانحسين اقل . اهللا قهÔم فَّ و عليكم الم الس و فرماييد/ ابالغ نيز آقايان ساير به

اسالمي جلسات تأسيس به راجع شرحي شيراز اسالمي جلسات س سÆم پوراسالمي كريم آقاي
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است: اين شده داده كه جوابي بودند/ نوشته شيراز در

هو

121

13ê9.12.9Ç م1391 محر ì خة مور

اميدوارم شدم/ متشكر لطف اظهار از گرديد/ واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
خÇوشي و سالمتي به گذشته خوش خراسان مسافرت در و بوده سالمت شريف وجود

باشيد/ نموده مراجعت
به خدمت در انشا¾اهللا شدم/ خوشوقت شيراز در اسالمي انجمن تأسيس به اقدام از
جنابعالي است شايسته باشيد/ بوده موفق اسالمي حقايق به افكار تنوير و سه مقد ديانت
Õ¹َّنÇ Ôس او Õ¹ل ادÇع Õ¹ ريضÇ ف او Õ¹ م ك Öح Ôم Õ¹آي : Õ¹الث ث Ôلم الع نما ا شÇريف حديث طبق انجمن جلسات در

را انسان كه سنتي يا است واجب اخالقي اعتدال در آنچه يا پايدار عقايد است: چيز سه به منحصر علم (1
نمايد/ مستقيم

و اسÇالم سة قدÇم اعÇتقادات اصول و باشيد/ كوشا علم مرحلة سه اين تشريح در 1, Õ¹مÄقا

اخالق و ثابت ايمان كرده, گوشزد را موظفه آداب و اسالمي فردي و اجتماعي اخالق
اسÇالمي حÇقايق بÇيان ضمن در و نماييد/ تشويق افراد در را ه مرضي آداب و پسنديده
لزوم نÇيز و نموده ثابت را اسالم شريف دين نسخ قابليت عدم و سه مقد قوانين ابديت

مشويد/ پرا كنده و زنيد خدا ريسمان در دست همگان و /103 آية عمران, آل سورة (2

تشتتو مفاسد و مضار و 2Hميعج اهللا لÖب ح ب ا Ôمو ص ت Öاع و شريفة طبق مسلمين بين فاق ات و اتحاد
مÇيباشد وا ق رفÇ ت ال و صÇريح: مÇطابق اسÇالم بزرگوار شارع منظور برخالف كه را تفرقه
: ينت ام ع× د ل×ي ع Õم Äا ق× Ôم ال× Öس  Öالا فرموده: الغطا¾ كاشف آل آيتاهللا مرحوم كنيد/ اثبات و تشريح

كلمه/ توحيد و توحيد كلمة است: استوار پايه دو بر اسالم (3

داده قرار خود همت وجهة را موضوع اين كه است شايسته 3/ ¹ م ل الك Ôوحيد ت و حيد Öالتَّو Ô¹ م ل ك 

كنيد/ بيان را نفاق و اختالف مفاسد
و اختالفات همين واسطة به و احكام به ه توج اثرعدم بر مسلمين زبوني و انحطاط
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اسÇالم بÇه خÇدمت قÇصد كه كساني بايد كه است, مذهبي تفرقههاي و داخلي نزاعهاي
خدمت در را سركار موفقيت همواره دهند/ قرار خود اساسي برنامة جز¾ را آن دارند,

سلطانحسين/ . اهللا قكم وف عليكم الم والس خواستارم/ سه مقد ديانت به

شده/ نوشته سمنان به صالحيان عبداهللا آقاي جواب در كه است نامهاي

هو

121

صفر1391 23

مÇزيد و تÇوفيق و سÇالمتي گÇرديد/ واصل م مكر برادر آن مرقومة ميشود عرض
ÖنÇ م Öل هÇ ف رÖك لذل قرآن Öال نا Öر سَّ ي Öد ق ل و شريفة آية معني از خواستارم/ خداوند از را سركار ت عز

/17 آية قمر, سورة (1

قÇرار آسÇان خÇيلي گرفتن ياد براي را قرآن ما كه: است اين آن معني شده سÆال 1
ذَّ كر Ôم

و زمان معمول زبان به ظاهرقرآن چون هست? شود يادآور كه فرا گيرندهاي آيا داديم
بÇطون داراي ه تÇالب كÇنند, اسÇتفاده آن ظÇاهر از بتوانند همه كه شده نازل فصيح عربي
و Ôاهللا اال Ôهأويل ت Ôمل Öع ي ا م× و نيست, مكتنه كس همه براي آن عالية مراتب كه هست نيز بسياري

نميدانند/ علم در راسخون و خدا جز را آن تأويل /7 آية عمران, آل سورة (2

/ است آسان زبان عربي اشخاص براي آن عبارت ظاهر درك ولي لÖم/2 ع Öال ي ف ون Ôخ اس الر

هوس و هوي× از را دل و هداشته شدهمراقبتتام دستوراتيكهداده در ا گر خدا سالكراه
او بر حقايق نورانيتشده, و دارايبصيرت دارد, مشغول يادخدا به فقط و نموده پا ك
مداومت آن بر ا گر ميدهدو دست او براي مشاهداتي خواب در ابتدا ميشود: جلوه گر
همة شودو پيدا او براي هم بيداري در مشاهده حال است ممكن بيفزايد, ه توج بر  كندو

بچشاند/ ما به آن از خداوند (3

والسالم/ . نه/3 م اهللا نا ذاق ا است/ آداب مراقبت در مÆمن خود همت به منوط آنها
است: شده نوشته اروپا مسافرت دربارة جذبي آقاي حاج به



603 مكاتيب

هو

121

13ë0.3.3Ç ع1391.1 28

بك/ ÖلÇ ق ر نوَّ و يَّد ك ا و Âم ع و Hلم ع Ôاهللا ك زاد المÆمنين, ن م يك درل ض ح Öن م لي× ع و عليك الم الس

آقÇاي تÇلگراف بشÇود/ حضرتعالي كسالت رفع الهي لطف به اميدوارم ميشود عرض
كه بود مذا كره هم Âقب چون رسيد/ اروپا به حضرتعالي مسافرت دربارة غياÄي مهندس
نÇمودهانÇد درخواست ايشان كه روزه بيست مسافرت لذا ببريد, تشريف معالجه براي
اسالمي موظفة آداب مراقب Âكام كه ميفرماييد دستور همراهان به ه البت ندارد/ مانعي
هÇمراه جÇا هÇمه در قبله تعيين براي نما قبله كنند/ پرهيز مسلم غير ذبيحة از Âمث بوده
خود با شريعتمداري آيتاهللا از ه عملي رسالة يك صالحو پند شريفة رسالة باشند/ داشته

شوند/ مطلع را دستورات و احكام كه ببرند
و مÇعمولي سÇاعت از بÇيش نÇموده را فÇقري و حضرتعالي شÆون رعايت شبها
خالصه طور به و نكنند غفلت اسحار بيداري از نروند/ گردش به غيرمتناسب بهجاهاي
زيÇاد ما خدايي مسÆوليت آنكه بر عالوه چون باشند/ ر مطه شرع آداب مراقب Âكام 
زبان نمايند, مشاهده باشد مختصر ولو خالفي ا گر بيشترو ما به نيز ديگران ه توج است,
كافي جواب باشد دين تحقيق درصدد كسي دارند/ا گر هم حق و ميگشايند اعتراض به
به ف تشر در و بنمايد اسالم غسل باشد داشته اسالم ف تشر قصد ا گر و بفرماييد او به
دسÇتورات ايÇمان يÇا اسÇالم به زنها ف تشر در و كند/ اجرا را مأثوره دستورات ايمان
دسÇتور شÇود, دقت ÂامÇك آن امÇثال و تسÇبيح ÂثÇم بين, در واسطه بودن با و اسالمي
همراهان از نفر يك ندانند جويندگانزبان ا گر و شود/ داده مواضعزينت موو پوشاندن
و داللت بÇراي نÇمايد, اسÇرار حفظ و باشد خلوص و صدق و ايماني محبت داراي  كه
اسÇالم نÇام كÇه بالد آن در بفرماييد/ دستور همه به قراÄتقرآن بگيريد/ نظر در ترجمه
است/ آميز افتخار بلكه و خوب اسالم نام و اسالم احكام به تظاهر ميشود برده  كمتر
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درنظر نمايند شÆون حفظ و آداب مراقبت بتوانند Âكام كه را كساني سفر همراهي براي
نÇميدهيد/عÇدة تغيير است افتخار ما براي آنجا در كه را روحانيت لباس البته بگيريد/
است, آن غير و جا تهية در زحمت باعث مسافرت در نفر چهار از بيش هم همراهان
زيادتر هم زحمت راه بين در باشد زيادتر ه عد چه هر ولي ندارد, مانعي هم زيادتر البته
لÇاق . Çليكم/ ع المÇ الس Ôد دÇ ج Ôوا بÇاشيد/ بÇوده مÆÇيد و مÇوفق هÇمواره امÇيدوارم ميشود/

تابنده/ سلطانحسين
بيايند/ مالقات براي كه دهيد اطالع بودند راه عرض بالد در دوستان آقايان از ا گر

گÇرفتند, اروپÇا به گردش مسافرت اجازة كه موقعي تابنده علي حاج آقاي به كه نامهاي صورت

شده: نوشته

هو

121

13ë0شهريور 13 Ç ب1391 رجبالمرج 13 خة مور

بروي, اروپا به مختصر گردش و مطالعه براي داري ميل كه ا كنون عزيز, چشم نور
داشته, دقت و ه توج آن ات يÄجز تمام به اميدوارم دهم/ تذكر را زير مطالب دانستم الزم

نمايي: عمل
مÆمن نشوي/ غافل قلبي وجهة و او ياد از دانسته ناظر حاضرو حال همه در را خداوند /1
آن خالق عظمت به بيشتر بايد ببيند بيشتر را روزگار آراستگيهاي چه هر باهوش

آورد: فرود تعظيم سر و نمايد او سوي به رو برده پي
معرفتكردگار دفترياست ورقش هر هÇوشيار نÇظر در سÇبز درخÇتان بÇرگ
غÇفلت اجÇتماعي و عبادي آداب از بوده ر مطه شرع آداب و اعمال مراقب همواره /2
و نÇمودي) روز ده از بÇيش تÇوقف قصد محل در (ا گر روزه و نماز در Âمث نكني/
مÇحيط آن در ديÇني امÇور در ب عصÇت كه باشي كوشا طهارت دوام و اسحار بيداري
زيادتر ديگران نزد را شخص احترام است, بيشتر خداوند نزد آن اجر آنكه بر اضافه
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دارند, ديني ب تعص كه را كساني فهم با اشخاص و عقال نيز آنجا در چون ميگرداند/
خÇالف مÇختصر تو از ا گر Hمخصوص ميدهند/و قرار اطمينان و احترام مورد بيشتر
نيز سلسله و فقر بر بيگانگان اعتراض باعث خودت بر گرفتن ايراد بر اضافه ببينند,

ميشود/
تÇوجه بÇدان كمتر است ممكن ولي است مهم خيلي ع تشي درمذهب ذبيحه امر چون /3
ا گر هم آنجا در و كني/ اجتناب غيرمسلم ذبيحة خوردن از كه ميدهم تذكر لذا شود,
دقت Âكام قسمت اين در خودم چنانكه ميتواند, باشد آداب مراقب بخواهد  كسي
مگر مينمودم/ ا كتفا Hبمرت گوشت غير حيواني يا گياهي غذاهاي خوردن به و داشته
تÇوسط كÇه يابدانيم و دارد مسلم سوق كه هامبورگ مانند باشد, مسلم سوق از آنكه
از ولي نميشود, ضعيف روز چند در گوشت نخوردن از انسان ميشود/ كشته مسلم
نÇزد بÇهاضÇافه و مÇيگردد ضعيف او ديني روحية و ايمان غيرمسلم ذبيحة خوردن

ميشود/ معرفي الابالي و بيقيد ديگران
بخوان/ Âاق حزب يك صبح هر و داشته همراه خود مجيدبا قرآن همواره مسافرت در /ê
نما/ دقت آن دستورات و مطالب در و باش داشته خود صالحبا پند شريفة رسالة نيز و
شريعتمداري آيتاهللا Âمث نيز تقليد مراجع آقايان از يكي از ه عملي رسالة جلد يك
كÇتاب يÇا نÇما قÇبله يك و كÇن/ دقت آن روي از را ه رعيÇف مسÇاÄل و داشÇته همراه
قبله همهجا در بتواني كه كن دقت آن در و داشته خود همراه به نما ياقطب معرف¹القبله

نمايي/ تعيين را
گÇردش HخصوصÇم فÇاسد, اشÇخاص با معاشرت و خالف تفريحهاي و گردشها از /ë
كÇه را كسÇاني و نÇنما اصÂÇمعاشرت بÇيقيد جÇوانهÇاي با و كن خودداري شبها
تÇحت و كÇن انتخاب معاشرت براي باشند, اخالق و ديانت به معروف و خوشنام
مذمومو قوم هر عقالي نزد كه عقل و شرع خالف اخالق فاسدو معاشرتهاي تأثير
شخص هم بهظاهر روحي بة مترت معايب و آثار بر اضافه كه نشوي, واقع است ناپسند

ميشود/ عنوان وبدنفس بدنام ديگران نزد
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بÇا و بÇوده نÇيز اخÇالق و علم و معنوي فضاÄل كسب درصدد همواره مسافرتها در /ì
و بÇاشد اخالق و شرع دستور مطابق و نيك رفتارشان كه كساني و متدين اشخاص
كه شو بهرهمند دانشمندان محضر از و كن مالقات بيفزايد كماالت بر آنها همنشيني
نشود/ ا كتفا ظاهري تفريح و صوري گردش به تنها و گردد صادق انفس آفاقو سير
وجود شيعه از Hمخصوص مسلمين از ديني نمايندگان غيراسالمي ممالك از جا هر در /7
قدر به شد سÆاالتي مذا كراتو هم ا گر و نما معرفي را خود كنو مالقات باشد, داشته
در و ده/ ارجاع مطلعين و بزرگان به نداني آنچه و بگو جواب خود اطالعات و دانش
اسÇالمي شكÇوه مÇحيط آن در Hمخصوص جمعه نماز كه كن شركت آنها جمعة نماز

است/
داشته وجود بدان مربوط كتابخانة يا مسجد مانند اسالمي سات سÆم از كه محل هر در / 8
گÇاهي ا گÇر و شÇود/ پيدا آشنايي كه نما, مالقات را آن يان متصد و كن بازديد باشد
اندازة به داشتند, اظهار خودشان يا شود سات سÆم آن به مالي كمك كه بود مقتضي
است/ پسنديده عنداهللا دين و مذهب نام به آنها به نمودن كمك كه نما كمك تناسب
آنها از بهمنظور ه توج يهودو معابد و كليسيا مانند نيز اديان ساير ديني سات سÆم ديدن /9
را مÇحل احترام و ادب يهود معابد و كليسيا به رفتن موقع و است مناسب و شايسته
و نمايد احترام رعايت بايد مÆمن و شده ساخته خدا عبادت براي نيز آنجا چون بنما,
شود/ خوانده نماز ركعت دو نيز آنجا در است مستحب بلكه باشد, مشغول عبادت به
غير كنوني انجيل چندتوراتو هر است, خوب انجيلهم ستوراتو مقد كتاب خواندن /10
شده, تحريف و فرمودهاند الم) الس (عليهما عيسي× و موسي× حضرت كه است آن از
نÇيز اديان تاريخ كتب خواندن بلكه است/ محترم ميباشد نام بدان چون هم باز ولي

است/ بصيرت مزيد باعث متدبر و متفكر شخص براي و شايسته
اسÇالمي دسÇتور كÇه بÇنما احترام و ادب آنها روحانيين و قوم هر بزرگان به نسبت /11
ي متصد يا اسقف يا كشيش از Âمث آنان از يكي ز ا سÆال خواستي ا گر و است/ همين

باشد/ نداشته اعتراض جنبة و باشد بانه دÆم و محترمانه خيلي بكني كليسيا امور
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الزم عÇادي كسالتهاي براي كه معمولي داروهاي بعضي از مختصري سفر هر در /12
مÇختصري هÇم لبÇاس و داشÇته هÇمراه خÇود بÇا قديم و جديد داروهاي از ميشود,
خÇدا بÇه ترا خاتمه در نكني/ پيدا احتياج راه در كه باش داشته تابستاني و زمستاني

الم/ والس خواستارم/ خداوند از ترا توفيق و سالمتي سپرده,

شده: نوشته كاشان نوشآباد به كبرياÄي حسين آقاي به كه نامهاي

هو

121

ë0.7.ê Ç 91 شعبان ë

خشÇنود ايÇماني وجÇهة به قلبي عالقة از گرديد/ واصل سركار نامة ميشود عرض
ه تقي فرمايد/ عنايت اجر و توفيق سركار به خداوند و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا شدم/

ايÇمان بÇه دلش آنكÇه حÇال و كند كفر اظهار تا واداشتهاند زور به را او آنكه مگر /106 آية نحل, سورة (1
است/ يافته اطمينان

بÇدان اشÇاره 1
يمان ÖاالÇ ب Ãنٌّ طم Ôم ÔهÔبÖل ق و ه رÖك Ôا Öن م اءال كه است خوب لزوم و ضرورت موارد در

رسÇميت بÇلكه مÇيكنيم, افتخار است اسالم حقيقت كه بودن عشري اثني به ما است/
كساني شد/ صفوي اسماعيل شاه و ه صوفي وسيله به ايران در عشري اثني مذهب يافتن
صريح خالف و كرده پيروي ه امي بني از ميدانند اسالم از خارج را واقعي مÆمنين  كه
ة مÇÄا اخبار و صريحقرآن به ميزنند ديگران به تهمت آنچه و ميكنند عمل مجيد قرآن
ين انيÇروح و واقÇعي علماي به نسبت فقرا دارند/ را آن شايستگي بهتر خودشان اطهار
آنÇان به نسبت و قاÄلند را احترام نهايت ميكنند عمل روحانيت وظايف به كه حقيقي
است الزم هستند امام نمايندگان كه آنان دوستي و دارند فروتني و تواضع و ادب  كمال
موظف آنان دوستي به را خود فقرا و دارند و داشته وجود زمان هر در اشخاص اين و
ايÇن بÇرخÇالف كÇه كسÇي و فرمودهاند/ تصريح صالح پند شريفة رسالة در كه ميدانند,
واقÇعي فÇقراي بÇه خالف نسبت كه كساني و ميبندد افترا و تهمت بگويد فقرا دربارة
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بايد نوشتهايد كه طور همان وگرنه ندارند/ قصدي تهمت و غرضورزي جز ميدهند,
فقرا كه آنها امثال و ¸ صلو× اوقات بر محافظت و طهارت دوام و سحرخيزي آيا پرسيد
ميشود معلوم پس است? شرع خالف ميدانند موظف را خود ر مطه شرع دستور طبق
اجر و توفيق و سالمتي است/ اسالم شرع از غير دارند فقرا مخالفين قبيل اين كه شرعي
نكÇنيد/ غÇفلت خÇدا يÇاد و طÇهارت دوام و اسÇحار بÇيداري از خواستارم/ سركار براي

الم/ والس

است: شده نوشته حيدرآباد به جرجاني حميد آقاي به كه نامهاي

هو

121

ë0.7.21Ç 91 شعبان 22

و حق راه تحقيق به كه عالقه و محبت حال از رسيد/ سركار مرقومة ميشود عرض
كÇه سÆÇاالتÇي بÇاشيد/ بوده موفق و سالمت اميدوارم شدم/ خشنود داريد مذهبي امور
گنجايش قدر به اختصار طور به Âفع شده داده جواب Âمفص مختلفه كتب در نمودهايد

ميشود: عرض جواب نامه
امÇور بÇزرگوار آن از و مÇيباشد خÇداونÇد طÇرف از تÇامه قÇدرت داراي (ع) امÇÇام /1
استو ي تحد مقام در اعجاز چون اعجاز, عنوان به نه ولي ميشود صادر خارقالعاده
اسالم حفظ براي و رسالت خالفت مقام در هم امام از ولي دارد/ انبيا به اختصاص آن
في كراه الا فرمود كه نيست ضروري اعجاز واليت نظر از ولي ميشود, صادر معجزه

نيست/ دين در ا كراهي هيچ /256 آية بقره, سورة (1

ميشود/ ناميده كرامت و عادت خرق شود صادر آنچه و ين1 الد

ميدهم/ قرار خليفهاي همواره] زمين[ روي در من /30 آية بقره سورة (2

2 ¹ ليفÇ خ رض اال فÇي Õل اعÇج ني ا كه شده زمان هر در ت حج لزوم به تصريح مجيد قرآن در /2
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پيوستيم/ سخن در سخن برايشان / 51 آية قصص, سورة (1

القÔول1 Ôم Ôه ل لÖنا صَّ و Öد ق ل و شريفة آيه و ميرساند را استمرار و دوام عرب لغت بهاصطالح
ع تشي مذهب در عقيده اين و است بسيار باره اين در هم اخبار و است بدان اشاره هم

است/ ازضروريات
ازپيغمبر پس او ولي كاملترين و خداوند ب مقر بندة (ع) علي الموالي مولي حضرت /3
نسÇبت و است شرك بلكه و خالف حضرت آن به خدايي نسبت و ميباشد (ص)
ها Ôه Öن Ôك Õ¸ رجوه Ô¹بودي Ôع Öل ا كه است تام كمال واسطة به حضرت آن به الوهيت صفات دادن

است/ ربوبيت آن كÔنه كه است حقيقتي و جوهره (خدا) بندگي (2

عÇن لونا زÇن فÇرمود: كه است ذات از غير خداوندي صفات دادن نسبت ولي 2¹بوبي الر

بگوييد/ ما دربارة خواستيد چه هر و بياوريد پايين خدايي مقام از را ما (3

و نيست صحيح شود ه تفو شد عرض آنچه برخالف ا گر و شÃتم3 ما فينا قولوا و ¹بوبي الر

سلطانحسين/ اقل . الم والس ميگردد/ محسوب لو Ôغ

براي كار تهية براي اينكه به ايشان ايراد جواب در بروجرد به بيرياÄي عبدالكريم آقاي به كه نامهاي

شده: نوشته است, نشده اقدام ايشان

هو

121

13ë0.7.2êÇ شعبان1391 2ë

اصÇالح خÇداونÇد و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
دين بزرگان Á او چون شد, ف تأس بلكه ب تعج باعث مرقومه مطالب بفرمايد/ امورتان
در ولي ميدهند, اراÄه را روحي كمال و آخرت راه و دنيا, به نه نمودهاند دعوت خدا به
دنيا امور كه دادهاند دستور بلكه و نشده پيروان براي بدان قيام د تعه يات ماد و دنيا امور

داناتريد/ من از دنياتان امور به شما (4

و ني/4 م ÖمÔنيا ك Ôد ب Ôر ص Öب ا تÔم Öن ا كه كنند كوشش و باشند مراقب خودشان و نخواهند/ آنان از را
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بشÇر افÇراد هÇمة بÇه بلكه برادران همة به مساعدت و كمك دستور اخوان همة به Hثاني
بلكه نشده/ داده گرفتن كمك دستور ولي دند, مقي نيز خود و شده داده امكان درحدود
از طÇمع و نداشÇته توكل خداوند بر جز كه باشد طوري بايد مÆمن كه شده داده دستور
بايد برادران اعانت و خدا ياد براي هم فقري مجالس در حضور و باشد نداشته ديگري

ميشويد/ حاضر گرفتن كمك براي فقط شما ميشود معلوم فانه متأس ولي باشد,
بÇايد مÆÇمن, HخصوصÇم بشر كه است آن منظور شده ذ كر نابغه كتاب در هم آنچه
مÇوقع در بÇتوانÇد ي تÇح كÇه طÇوري به باشد, داشته سختيها مقابل در مقاومت طاقت
در مÆمن بايد برعكس بلكه باشد/ واجب آنكه نه بگذراند, بادام مغز چند به ضرورت
و بكÇوشد عÇيال و خÇود رزق تÇوسعة در خÇدا بر توكل با و كند كوشش و فعاليت  كار
و حÇالل راه از را زندگي وساÄل ساير و مسكن و لباس بهترين و غذا بهترين ميتواند

خÇوردنيهاي و آورده, پديد بندگانش براي خدا كه را لباسهايي كسي چه بگو /32 آية اعراف, سورة (1
است? كرده حرام را طعم خوش

ق/1 Öز الر ن م ات الطَّيب× و ه باد ع ل رج Öخ ا تي الَّ اهللا ¹زين م حرَّ Öن م Öل Ôق باشد: داشته و نموده ه تهي خدا باياد
امÇت ه توج درويشي بلكه نيست, دنيا لوازم ترك و ناداري و بيكاري و تنبلي درويشي
درويش اوست: ياد و خدا بر توكل با حالل از استفاده و دنيا به عالقه عدم و خدا به قلب

دار/ تتري كاله و باش صفت
صحيح البته بوديد/ نوشته خود نامة در را هدا¾(ع) الش د سي حضرت بخشش و بذل
حÇضرت آن بÇرادر و عÇلي(ع) اميرالمÆÇمنين حضرت موضوع بود خوب ولي است,
آن در Á او (ع): حسين حضرت وجوه بذل دربارة و ميآورديد/ خاطر به هم را عقيل
و بوده مشغول كار به چنان شيعه Hمخصوص بودهو معمول كمتر درخواست سÆالو زمان
كم خيلي ظاهري مساÄل طور اين و مينمودهاند (ع) ه مÄا از ظاهري درخواست  كمتر
زباني درخواست چندين كه نيست روزي فقير خود براي تنها كه امروز برخالف بوده/
بÇرابÇر چÇندين شÇود, داده انتظار طبق جواب آنها همة به باشد بنا ا گر و نشود كتبي و
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نميكند/ مكلف طاقتش اندازة به جز را كس هيچ خدا آية286/ بقره سورة (1

ا/1 ه× ع Öس Ôو الا H س Öف ن Ôاهللا Ôفل ك Ôي ال× نميكند, كفاف هم دارايي
آنكه با بودند/ بسياري درآمدهاي داراي و بود بيكران حضرت آن ثروت Hثاني و
ذلك مÇع ولي نÇداشÇتند, المÇال بيت و صوري سلطنت و شده غصب ظاهري خالفت
مÇجبور كه گاهي مگر ميآوردند, حضرت آن خدمت را الهي حقوق شيعه از بسياري
دارايي بر عالوه صورت درين بدهند/ ه امي بني غاصبانة خالفت المال بيت به ميشدند

بود/ قسمتها اين پرداخت براي محلي شخصي

كار/ چه پروردگار با را 2)خا ك

بدانم بزرگواران آن خا كپاي را خود آنكه اليق فقير 2/ رباب اال رب و التراب اين Hثالث
Ôت Öس ول الحين الص ب ح Ôا كنم: تطبيق آنها با را خود عمل بخواهم آنكه به رسد چه تا نيستم,

گرداند/ من روزي را درستي خداوند بلكه تا نيستم آنها از خودم ولي دارم دوست را درستكاران من (3

داشÇته افÇتخار بÇزرگواران آن پÇيروي و دوسÇتي بÇه ه تÇالب 3/HالحÇ ص ني Ôق Ôز Öري اهللا لَّ ع ل م Ôه Öن م

عÇنايت فÇقير بÇه وسع قدر به را پيروي توفيق كه دارم درخواست نيازمندانه ازخداوند
بدارد/ موفق اوست اولياي و او رضاي آنچه به و فرموده

بÇوده مكÇفي هÇنگفت وجه المال بيت در كه است موقعي در امور قبيل اين Hرابع
مكفي و داشته اهميتي كه المال بيت شما نوشتة و ر تصو خالف بر فقير نزد ولي باشد,
آنجا در خودتان است ممكن كه كنيد, قياس آن بر هم را جاها ساير و ندارد وجود باشد
را خدايي حق كه مجازند فقرا است/ چطور وضع بدانيد تا بكنيد تحقيق شهر همان از و
فقرا از كمي ة عد بدهند/ تقليد مراجع و علما به يا نمايند مصرف آن محل در خودشان
فÇقير بÇه ميشود صرف آن واقعي محل در كه باشند داشته بيشتر اطمينان اينكه براي
قدر به دارند كامل احتياج كه ين مستحق به شرع دستور طبق برسد هم آنچه و ميرسانند/
ننموده, دخالتي آن در وجه هيچ به شخصي مصرف براي فقير و ميشود داده آنها سهم
نمايم صرف آن محل در را خود به متعلقة خدايي حقوق كه دم مقي نيز فقير خود بلكه و
شما كه وجوه قبيل اين و است/ فرموده عنايت فقير به را توفيق اين كه شا كرم را خداي و
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الم/ والس دارد/ وجود اعالم علماي و تقليد مراجع آقايان نزد Âفع نوشتهايد

شÇده پÇيدا ايشÇان بÇراي كÇه را شÇبهاتي و خود سابق نامة تعقيب در نامهاي جزايري جواد آقاي

است: اين شده داده كه جوابي نوشتهاند, Hمشروح

هو

121

13ë0.8.2ìÇ رمضان1391 28

و شبهات رفع الهي لطف به اميدوارم گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
كÇتاب خÇود آن مشÇروح جواب نمودهايد سÆال كه مطالبي بشود/ سركار ناراحتيهاي
است مÇمكن شود حاصل مالقاتي ا گر و شده ذ كر مربوطه كتب در و ميشود مفصلي

ميشود: عرض جواب اختصار طور به Âفع و شود عرض جواب Gحضور
آفÇرينش عÇظمت با دستگاه كه ميبرد پي كند كنجكاوي و دقت منصفانه ا گر بشر /1
نميدهد, را قطعي جواب علل تسلسل يا مكانيكي جبر و دارد آفرينندهاي به احتياج
الزم جابري قادر سازندة هم جبر همان پيدايش و ميكنيم علت آن به نقل كالم زيرا
صÇانع بÇر داللت آفرينش در موجود ترتيب و نظم و باشد/ مافوق و محيط كه دارد
يÇا بÇاعظمت دسÇتگاه ايÇن نميتواند بيشعور طبيعت و دارد دانايي و حكيم بسيار

كند/ ايجاد را باشعور موجودات
ممتازه طبقات و ثروتمند كه طور همان و است الزم طبقات قسم همه اجتماع نظام در /2
منظم اجتماع و عالم گردش تا باشند, بايد هم پايين طبقات باشند داشته وجود بايد

است/ مختل اجتماع وضع نباشد كارگر و باشند كارفرما همه ا گر و باشد
مهالك اندر اوفتند خلق همه مÇمالك در نÇبود كÇناس ا گر

از ناشي قسمتها اين از بسياري بهاضافه و باشند بايد طبقات همة و نادار و دارا پس
شÇرع و است/ تÇنبل وديگري كارتر كم ديگري و فعالتر يكي كه است افراد خود
و واجÇبه صدقات دادن به امر و داده آنها به كمك و فقرا رعايت دستور كه س مقد
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شرع دستورات ا گر و شود/ كم طبقاتي اختالف كه است همين براي نموده مستحبه
هÇمان بهاضافه و ميشود كم خيلي يا و ميرود بين از اختالف اين شود اجرا ر مطه

طالبند: را كثافات هم پست حيوانات بعض است طالب را گل بلبل كه طور
كÇهرباست و كاه همچو را خود جنس ه كاندرينارضوسÇماست هذر ذر

نميشود/ صادر عدل خالف عالم خالق از و دارد مختلفه اقتضاهاي آنها طبيعت پس
اختيار و اراده ميبود خدا نمايندگان و راهنمايان اطاعت بر مجبور و مفطور بشر ا گر /3
معقول عقابنيز ثوابو نبودو افراد بين امتيازي و ميبود بيفايده شده داده او به  كه
منوط معنوي يو ماد ترقي بهاضافه و است/ اختياري امر بر عقاب ثوابو زيرا نبود,
پيدا آن اثر بر نيز صوري علوم و اختراعات همة كه است اراده و فكر ة قو اعمال به

نيست/ ات ترقي اين نيست تعقل كه حيوانات و موجودات ساير در و شده
و است تغيير قابل كه است بشر فكر زاÄيدة آن از قسمتي قسمند: دو بديها و نيكيها /ê
در كه اجتماعي معمول آداب مانند ميكند, فرق متفاوته جوامع و مختلفه ازمنة در
جامعه يك در Âمث ميكند, فرق آن قبح و حسن و ميكند جلوه نحوي به جامعه هر
ديگÇر جÇامعة در ولي است ادب خÇالف كÇفش با يا سربرهنه مجلس به شدن وارد
ازامور آنها قبح حسنو ديگر قسمتي و است/ تغيير قابل امور اين و است, آن عكس
و عÇدالت و راسÇتي بÇودن نيكو مانند نيست, تغيير قابل كه ميباشد طبيعي و عقلي
اديÇان از هيچيك در امور اين و خيانت, و ظلم و دروغ بودن بد و امانت و درستي

نميكند/ و نكرده تغيير بشري عاقلة جوامع و ه حق
معروف ثل م نميشد/ شناخته آن قدر باشد, عالمگير راست راه و حق امر بود بنا ا گر /ë
تا گرديد مشقت ل متحم و كشيد زحمت بايد است, پنهان و ويرانه در گنج كه است

برسيم: بدان
سÇفر رنج اندازة بر هست مقر ات لذ و شيريني ليك

عدة ميباشند, عالي علمي سطح داراي كه دانشمند طبقات هم ظاهر در كه همانطور
جواب نيست/ ر ميس كس همه براي هم عاليه تحصيالت و كم سايرين به نسبت آنها
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دقت و خداوند به قلبي ه توج با اميدوارم شد/ عرض اختصار بهطور مذكوره شبهات
الم والس گردد/ مرتفع معنوي ناراحتيهاي و روحي تالطمهاي جوابها, در  كامل

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليك

جواب بودند/ نموده راسÆال تجديد لزوم علت و نوشته نامه بروجن از منصوري اصغر علي آقاي

شد: داده زير

هو
121

ë1.2.1 Ç 92.1 ع 7
متعال خداوند از را سركار توفيق و سالمتي گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
وا ÔيعÇط ا و اهللا وا ÔيعÇط ا شÇريفة آية شده, مرقوم كه پيمان و عهد تجديد موضوع خواستارم/

بريد/ فرمان خويش اولياالمر و رسول از و كنيد اطاعت خدا از / 59 آية نسا¾, سورة (1

درهر كه دارد داللت االمر اولي ذ كر خود كه دارد, آنداللت بر 1
Öم Ôك Öن م مر  Öاال ولي Ôا و ول Ôس الرَّ

مÇجري حكÇم هم االمر اولي نمايندگان به نسبت و نمود/ االمر اولي اطاعت بايد زمان
نبود الزم پيمان تجديد ا گر نيستو جايز علما ا كثر فتواي طبق هم ميت تقليد كه است,
روية و سيره است/ رسيده باره درين هم اخبار كه نداشتند, بيعت در تأ كيد دين بزرگان
خود بزرگوار عم به (ع) اد سج حضرت فرمايش و بوده طور اين Hعموم سابقين بزرگان
مÇخصوصي فÇرد و ن معي معناي به معتقد كه كسي و دارد داللت بدان نيز ه في ن ح د محم
است عÇمل مÇورد طريق آن در كه دستوراتي و سيره به است الزم عقل حكم به باشد,
مجال چون است/ پيمان عهدو برخالف مخالفت خود كه بپذيرد و بوده عالقهمند Âكام 

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم الس و شد/ عرض اختصار به جواب نبود

آقايان از يكي با را خود مذا كرات و مالقات شرح نامهاي در حيدريه تربت از لي متوس احمد آقاي
شد: نوشته زير جواب بودند/ نوشته علما
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هو

121

ë1.ë.19Ç ج92.2 3

حال مزيد و سالمت گرديد/ واصل حيدريه تربت از ارسالي مرقومة ميشود عرض
خواستارم/ خداوند از را سركار توفيق و محبت

نÇموده حÇيدريه تربت در فضال از يكي با مذهبي مطالب بعض دربارة كه مذا كره
شÇبهه رفÇع اطالعات حدود در كند سÆالي گاهي هم ديگري ا گر و بجا و خوب بوديد

ندارد/ مانعي بنماييد,
صÇدق سÇلسله ايÇن دربÇارة بÇودند, گÇفته كÇه بيگانگان و ديگران با ارتباط موضوع /1
طور به الم) الس (عليهم پيغمبر و امام زمان تا سلسله اين بزرگان رشتة چون نميكند/
آنها انتساب و شدهاند پيدا Gاخير كه ديگر دستة چند برخالف است/ موجود صريح
هÇم مÇملكتي سÇياسي امÇور در حتي ما بزرگان و است قطعي مطلعين نزد اجانب به
بÇه جÇز كه داريم افتخار ما و باشد/ داشته مذهبي جنبة آنكه مگر نميكنند, دخالتي

است/ پيروز و غالب خداوند حزب كه درستي به / 56 آية ماÄده, سورة (1

بسته فقط را خود و ,Âعم و Áقو 1 بون غال Öال Ôم Ôه اهللا زب ح نَّ ا ف نداريم بستگي خدايي حزب
و ديگران به بستگي دربارة و ميدانيم بزرگوارش اجداد و آبا¾ و (عج) زمان امام به
Öن م Hب×اب Öر ا HضÖعب ن×ا Ôعض ب ذ خ تَّ ي ال× و ميگوييم است خيانت و ننگ بزرگترين كه هم اجانب

نگيرد/ پرستش به خدا سواي را ديگر بعضي ما از بعضي و / 64 آية عمران, آل سورة (2

از بسÇياري نÇزد اجانب به ايشان خود طبقة از اشخاص بعض انتساب ولي 2/ اهللا ون Ôد

قياس ولي نمودهاند, قياس خودشان با هم را ما ايشان و است مشهور معروفو مردم
است/ الفارق مع

فÇقير و نيست/ ترديد و شك قابل منصفين نزد بزرگوارم پدر و اجداد علمي مراتب /2
دعÇوي ايÇنكه بÇه رسÇد چÇه تÇا نÇدارم را بزرگواران آن شا گردي لياقت درحقيقت
بÇهمرحÇوم نسÇبت آيتاهللاشÇيرازي مرحوم و بنمايم/ مراتبعلمي در نزديكبودن
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آيتاهللا مÇرحÇوم كÇه مÇيداشÇتند مÇرعي احترام و محبت كمال سلطانعليشاه آقاي
و لطف كمال جهت همين به و نمودهاند نقل را آن و بوده مجلس آن شاهد اصفهاني

داشتند/ نيز ما به نسبت را محبت
بÇه مÇوظف ما بلكه نيست, و نبوده روحانيت مراجع با اختالفي هيچگاه ما طرف از /3
از مخالفت و اختالف فانه متأس هستيم/ مراتب همة در روحانيت مقام احترام حفظ
مÇا بÇخواهÇند آقÇايان كÇه مÇوقع هر وگرنه ميشود پيدا نماها روحاني بعض طرف

هستيم/ آنان مرافقت و صحبت درك به حاضر ميل بانهايت
مÇويي بÇه را ديÇني ميگوييم ما بلكه نميشود, داده بسط ما طرف از شارب موضوع /ê
بÇراي مخالف سادهلوحان يا مغرضين بعض ولي نميدهيم, اهميت بدان و نبستهاند
بلكه و نموده بزرگ را كوچك امر اين زودباوري نظر از يا طلبانه جاه اغراض اعمال
نÇوشتهام جÇواب در مÇبسوطي شرح نيز فقير ازاينرو دادهاند/ قرار ما تكفير وسيلة
گردد, ميشوند واقع ديگران ي ماد اغراض تأثير تحت كه لوحان ساده از شبهه تارفع

نميآورند/ ايمان نكند, تفاوتشان نترساني يا بترساني خواه را آنان / 6 آية بقره, سورة (1

اهدا¾ نون/1 مÆ Ôالي Öم Ôره ذÖنÔت Öمل Öما م Ôه رت ذÖن ا عليهمأ Õ¾سوا نميكند: اثري مغرض معاندين در ولي
طÇرف از ايشÇان بÇه بشÇر حÇقوق اعÇالمية به مذهبي نظر و صالح پند و عاد¸ الس بيان تفسير

عليك/ الم الس و ندارد/ مانعي خودتان

شده داده كه جوابي نموده, سÆاالتي نيز و نوشته مطالبي تهران از يزدي نقيب حسن محمد آقاي
است: اين

هو
121

ë1.ë.20Ç رجب92 ة غر
حقايق درك به عالقه اظهار و محبت ابراز از گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
اخÇتالفات ظÇهور از خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را سركار توفيق و سالمتي شدم/ خشنود
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يكي مستقيم خط كه است طبيعي ه البت شده/ سÆال مختلفه فرقههاي پيدايش و مذهبي
ندارد, غيرمستقيم خطوط نبودن با مالزمه آن بودن يكي و استقامت ولي نيست, بيش

است/ زياد خيلي آن اطراف در منحرفه و جه معو خطوط بلكه
كÇه حق راه ولي دارد, وجود مختلفه فرقههاي و طرق نيز ه حق اديان و مذاهب در
شده داده نسبت (ص) پيغمبر به نيست/ازينرو بيش يكي است مستقيم صراط همان
ديگران و ناجي و حق بر آنها از يكي ميشوند, فرقه سه و هفتاد بر من امت فرمود  كه
دو و هفتاد <جنگ ميفرمايد: نيز حمه) الر (عليه حافظ جهت همين به باطلند/ و هالك
دارد, غلبه باطل ه ماد عالم در كلي طور به و بنه> عذر را همه ملت) سه و هفتاد (نه ملت
پيدا مختلفه فرقههاي لذا ميماند/ عبث خلقت امر زيرا نباشد ي حق كه نيست ممكن ولي
بÇه دست دوره اين در كه است فرقهاي همان آن و است حق آنها فرقة يك كه شدند
(عÇليهم عشÇر اثÇني ة مÄا واليت به سك متم و زده طهارت و عصمت بيت اهل دامن
قÇول و لفÇظ بÇه فÇقط آنكه نه باشند, بزرگواران آن پيرو Hباطن و Gظاهر و شده الم) الس
و متمايله خطوط مانند ا گر فرقهها و طرق ساير و باشند/ بيبهره عمل از و كنند اظهار
و آيد پيش توبه حال بعضي براي ا گر هستندو هالك شوند مستقيم خط از دور منحرفه
خÇط طÇرف بÇه د مجد Gبعد كه است منحرفي خط مانند شوند, منصرف باطل طريق از
گÇذشت او گÇذشتة از خÇداونÇد صÇورت آن در برساند, را خود و شود متمايل مستقيم
آنها از يكي بلكه نيست همه بطالن دليل نيز عيان مد زيادي و طرق اختالف ميفرمايد/
عمل كه كسي و بيابد/ را حق تا كند جستجو بايد حق راه طالب و باطلند ديگران و صحيح
HضبوطÇم و باشد داشته نيز اجازه و باشد ر مطه شرع دستورات وفق بر و قول مطابق او

هستند/ باطل ديگران و صحيح و حق برسد بهامام(ع)
ه توج منظور و نموده افتخار آن به كه است نامي ميگذاريم خود بر ما كه هم فقر نام

هستيد/ نيازمند و فقير خداوند به نسبت شما /15 آية فاطر, سورة (1

Ôر Öق فÇ Öل ا فرمود: پيغمبر(ص) جهت همين به و اهللا/1 الي Ô¾قرا Ôالف ÔمÔت Öن ا كه است, حقيقي فقر به
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است/ من افتخار فقر, (1

مÇا ولي هسÇتند, خداوند درگاه به فقيران و نيازمندان Hتكوين مردم همة البته و ري/1 Öخ ف

مطلق غني نمايندگان كه خدا اولياي دامن به دست و نموده پيدا ه توج بدان كه مفتخريم
در و ببريم بهرهاي احسانشان خوان از خوشهايو آنان فيض خرمن از تا زدهايم هستند
سلطانحسين اقل . عليكم الم الس و دارند/ نيازمندي و عجز و فقر به اقرار همه مقام آن

تابنده/

شد: داده زير جواب نموده, سÆاالتي و نوشته نامهاي املشي موسوي شفاÄي رضا سيد آقاي

هو
121

ë1.ë.27Ç رجب92 8
از سركار براي گشايش و توفيق سالمتيو گرديد/ واصل سركار نامة ميشود عرض
ميخواهدو جدا گانه كتابي آن مشروح جواب نمودهايد كه سÆاالتي خواستارم/ خداوند
GضورÇح هÇم صÇوفي آقاي حاج جناب از است ممكن است, مذكور نيز عرفا كتب در

كنيد/ سÆال
مقصد به آنكه تا ن معي مبدأ از ه ذهني قوة سير از است عبارت حكما اصطالح در فكر /1
از قسÇمتي نيز آن كه علت به رسيدن و معلول در دقت اخالق علم در و برسد خود
دستور كه ني معي نقطة به قلبي ه توج از است عبارت عرفا نزد و حكماست مصطلح

است/ شده داده
و سبز و سفيد نور آن كلي كه است بسيار ميكند مشاهده طريق در سالك كه انواري /2

ميكنند/ اصطالح سياه نور آن مرتبة آخرين و قرمز
است حÇيات آب درون تاريكي به است ذات نÇور بÇدانÇي گÇر سياهي

زبان/ و قلم به نه است عيان و سير به بسته مراحل اين ات يÄجز درك و
است/ بقا¾باهللا و اهللا في فنا¾ به اهللا, الي سير نهايت /3
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شÇوم آن نÇايد وهÇم انÇدر آنÇÇچه شÇوم ان رÇپ مÇلك از ديگÇر بÇÇار
راجÇÇعون اليÇÇه كÇÇÇانا ارغنون گÇÇÇÇويدم چون عدم گردم عدم پس

كردهايم/ ر مقد را نماياني پيروزي تو براي ما /1 آية فتح, سورة (1

صلح به جمعي و مكه فتح به بعضي شده زيادي تفسيرهاي 1 HبينÔم Hتحف كل ن×ا Öحت ف نا ا براي /ê
هم آن يا تأويل و معني نظر از و نمودهاند تفسير اسالم كلي فتح به جمعي و ه حديبي
الهوت عالم بدايت تا ملكوت از عاليه عوالم و ارواح باب فتح به اشاره تفسير, ازنظر

بيامرزد/ تو براي باشد, اين از پس آنچه و بوده اين از پيش آنچه را, تو گناه خدا تا /2 آية فتح, سورة (2

اين دربارة حضرت فرمايش و 2
ر تاÑخَّ ا م× و كب Öن ذ Öن م م دَّ ق ت ا م× Ôاهللا كل رف Öغ ي ل عبارت: كه است

نمود/ مراجعه تفاسير به بايد آن شرح در كه است مطلب اين مÆيد آيه
بايد و شده ذ كر Hمشروح عرفان و فلسفه كتب در االمرين بين امر معني و تفويض و جبر /ë
فرموده: كه داده اختيار ما به خداوند كه است اين آن خالصة كه نمود مراجعه بدان

نهاديم/ پايش پيش راه دو و /10 آية بلد, سورة (3
ميانداخت/ تير كه بود خدا نميانداختي, تير تو ميانداختي, تير كه آنگاه و /17 آية انفال, سورة (4

4/ مي× ر اهللا لكن و تÖي م ر Öاذ يت م ر ا م× و نيست: اختيار به ما اختيار ولي 3
ين د Öالنَّج Ôديناه ه و

چون كنيد مراجعه داريد آشنايي ا گر عرفان و حكمت لة مفص كتب به "وجود" دربارة /ì
ندارد: گنجايش نامه

مÇا هستي و مطلق وجود تو نÇما هسÇتيها عÇدمهاÄيم ما
عليك/ الم والس

شد: نوشته يزدي نقيب حسن د محم آقاي د مجد نامة جواب در

هو
121

ë1.ì.19Ç 92 شعبان ة غر
باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا گرديد/ واصل ثانويه مرقومة ميشود عرض

ميشود/ كتابي خود و است نامه يك حد از خارج سركار سÆاالت مشروح جواب
ميكرديد سÆال Gحضور نموده مالقات بودم تهران در فقير كه موقعي سركار بود خوب
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زيÇادي و مشÇاغل كÇثرت و وقت ضيق با نامه در چون ميشد, داده مشروح جواب تا
نيست/ ر ميس تفصيل طور به مراسالت

بÇه نÇظر هÇم گÇذشته نامة در ه البت (ص): رسول حضرت به منسوب حديث موضوع /1
نÇظر و است شÇده اشÇاره انتساب همان به جهت همين به نبوده, آن سقم و صحت

است/ بوده همان به نيز الرحمه) (عليه حافظ
و شÇعر وادي تÇنها جÇمله از بÇوده, زندگي در ده متعد مراحل هم حافظ خواجه براي /2
صÇوفي كÇه وش تÇلخ <آن گÇفته: كÇه نÇداشÇته عÇرفاني مÇعاني به نظري كه شاعري
مÇقصود منزل سر كه ندانست < كس حيرت: وادي ديگري و خواند/> امالخباÄثش
وادي ديگÇر آنÇها/ امثال و نيست> علم و عقل ره كه كارخانهاي <در يا  كجاست>/
بÇبخشند فقر سلطنت <ا گرت و كنند> كيميا بهنظر را خا ك <آنانكه گويد: كه طلب

فرمايد: كه سلوك رشتة به ورود مرحله آخرين در و ايدل>/
دادنÇد حياتم آب شب ظلمت آن وندر دادنÇد نجاتم غصه از سحر وقت دوش
در دقت با بايد ميباشند, خود انيت حق عي مد فرقه هر ه البت و فرقهاند يك ناجيه فرقة /3
تÇطبيق ر مطه شرع با آنان روش كه كدام هر كرد, تحقيق و جستجو ه شرعي موازين
ÖنÇ م دي Öه ي كه غيبي وجهة از استمداد با بايد خدا راه طالب باطلند/ وگرنه صحيح  كند

ميكند/ هدايت بخواهد را كه هر خداوند) (و /213 آية بقره, سورة (1

برسد/ مقصود به تا برآيد تحقيق درصدد ميباشد 1
Ô¾ا يش×

و دوران مرجÇع و زمان امام كه (عج) الحسن ¹بن حج حضرت غيبت زمان در اجازه /ê
صÇحيحه وسÇاÄط به و Hمضبوط بايد است مان الز آخر پيغمبر جانشين دوازدهمين

اوست/ االمر صاحب چون برسد, حضرت بهآن
بپرهيزد ديگران آزار از نموده جامعه به خدمت و باشد خداجو طريق هر در كس هر /ë

نميسازد/ تباه را نيكوكاران پاداش خدا /120 آية توبه, سورة (2

دم در ولو بÇاالخره و 2
نين حسÇ Ôالم جرا Ôضيع Ôي ال اهللا نَّ ا كه نميكند ضايع را او اجر خداوند

مÇنوطبه آن و است كÇمال از غÇير نجات و ميفرمايد هدايتش خداوند باشد, مرگ
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است/ هدايت
آن ذ كÇر و است عÇرفاني و فÇلسفي و كÇالمي ة مهم مساÄل از تفويض و جبر مسألة /ì
طÇور بÇه و شÇود مÇربوطه كتب به مراجعه بايد است/ نامه دو حد از خارج Hمشروح
ي خر× Ôا ̧ بعبار و است حق ارادة تحت ما اختيار ولي داده اختيار ما به خداوند خالصه:
علل به ا گر و جبر بكنيم, است بعيده علت كه عل¹العلل و تامه علت به نظر تنها ا گر
را عÇلل هÇمة كه است آن يÖن ر Öم  Öاال نÖيب ÕمرÑا ولي است/ تفويض شود, نظر قرينه و ه د عÔم
نÇظر در شأنÇه تعالي است حق ذات كه را عل¹العلل و بگيريم نظر در خود درمراتب

نشود/ غفلت نيز قرينه علل و ات عدÔم و وساÄط از و داشته
بÇيشتر طÇبق و است عالم درين و خودمان به منوط آمرزش و عفو از شدن بهرهمند /7
داده تÇغييري است حسÇاب روز چون مرگ از پس ولي است, مرگ موقع تا اخبار

تÇرك كÇه شايستهاي كارهاي شايد بازگردان/ مرا پروردگارا /100 و 99 آيات از بخشي مÆمنون, سورة (1
ميگويد/ او كه است سخني اين هرگز, آورم; جاي به بودم  كرده

و ها1 Ôل ÄاÇ ق× وÇ Ôه Õ¹م لÇ ك ا نَّه× ا × الك ÔتÖك رت فيما Hحال ص× Ôل م Öع ا âيل ع ل ون Ôجع Öار ب ر شريفة آية و نميشود

ميكردي/ عصيان اين از پيش تو و ا كنون? آيا /91 آية يونس, سورة (2

مÆÇيد است, زياد قرآن در كه آنها امثال و 2 Ôقبل تÖي ص ع Öد ق و ن Ð Öآال فرعون جواب شريفة
است/ امر اين

مقابل در است سادگي و صداقت معصوم به منسوب حديث در بÔله و بالهت از مراد / 8
الهي اوامر تسليم زودتر ساده و صادق اشخاص و بود/ دارا معاويه كه فكري شيطنت
ندارد, منافات االلباب ذوي از بودن و تدبر و ل تعق با آن و ميشوند خدا نمايندگان و

الم/ الس و . ميباشد/ فكري شيطنت مقابل نقطة آنها همة چون

است: شده نوشته درويش نصرت دوشيزه جواب در
هو
121

ë1.ì.30Ç 92 شعبان 12
بÇاره آن در تÇحقيق و ديÇني امور به عالقه ابراز از رسيد/ شما نامة ميشود عرض
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خواستارم/ را شما توفيق و سالمتي مهربان خداوند از شدم/ خشنود
نا Öد ج و نا ا كهمصداق رويتقليد از نه تحقيقيباشد بايد نوشتهايد كه دينهمانطور امر

ميرويم/ آنها پي از ما و داشتند آييني پدرانمان /22 آية زخرف, سورة (1

و ه خاص ت نبو به Gبعد و عامه نبوت و توحيد به اقرار از پس بايد نباشيم/ 1 ¹ مَّ Ôا ل×ي ع آباÄنا

جستجو باشد (ص) پيغمبر و خدا دستور رو مطه شرع مطابق كه را راهي اسالم جامعيت
تÇخطي آنها از و باشد سه مقد شريعت احكام طبق او رفتار و عمل كه كسي از و نموده
اظهار تنها و كرد پيروي برسد, زمان(ع) امام به Hمضبوط و باشد داشته هم اجازه و نكند
هÇم هÇند مÇرتاضين در آن كه نميكند كفايت باال قسمت دو بدون عادت خارق امور

است/ موجود
شيعة ما عقيدة به ولي است, اشكال از خالي و صحيح Âعق و Hشرع هم قرآن تفسير
ة مÄا اخبار به مستند بايد بلكه كند تفسير شخصي فكر و رأي روي از نبايد عشري اثني
را علم هر تفسير چون و است, باطل رأي به تفسير كه باشد الم) الس (عليهم معصومين
است مراتب و موارد همة جامع اينكه براي هم مجيد قرآن كرد/ جستجو آن اهل از بايد
Çوا Ôت ا× و ¸ Çلو× واالص ÔيمÇق ا Âمث باشد/ افراد و مراتب همة شامل كه شده نازل ايجاز و بهاجمال

بدهيد/ زكات و بگزاريد نماز /13 آية مجادله, سورة (2

اشÇاره زكÇات و صÇلو¸ كتاب احكام همة به بايستي ميشد ذ كر بهتفصيل ا گر 2 ¸الزَّ كو

ي ف ÖمÔك ل و عبارت و است/ شامل را موارد همة موجز و مختصر جملة اين با ولي ميفرمود,

است/ زندگي كردن قصاص در را شما /179 آية بقره, سورة (3

درنÇهايت عÇرب دانشمندان همة تصديق به ايجاز و معني حيث از كه 3/Õ¸ يو× ح اص ص× ق Öال

عÇدم دليÇل مفيد ايجاز اين و دارد/ تفصيل و شرح به احتياج است, بالغت و فصاحت
را مÇتكلم علمي سعة و قدرت كمال برعكس بلكه نيست, مفيد بر كالم گوينده قدرت
حاالت و افراد و مراتب و موارد همة شامل كه كرده ادا طوري به گوينده كه ميرساند,
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آن مÇتكلم فضيلت مكتب در كه است كسي عهدة به كدام هر تكليف تعيين و ميشود
و عصمت بيت اهل كه است شده واقف او منظور ات يÄجز همة به نموده علم تحصيل
كÇه است كسÇاني مخصوص آن تفسير كه كشور هر اساسي قانون مانند باشند/ طهارت

باشند/ واقف آن تهيه كنندگان و س سÆم منظور از Âكام 
و واص خ Öل ل Ôاالشارات و وام ع Öل ل Ôلعبارات ا است: فرموده كه است مراتبي هم برايقرآن البته

بÇراي حÇقايقش و اوليÇا¾ بÇراي لطÇاÄفش و خواص براي آن واشارات است عوام براي عبارات(قرآن) (1
ميباشد/ انبيا¾

و سÇير و فÇهم انÇدازة به باشد درجه هر در كس هر كه بيا¾1 Öن  Öالل ÔقÄقا الح و وليا¾ Ñالل Ôف Äطا الل

و ميخوانÇد كتاب در يكي كه شيريني از اطالع مانند ميكند, درك آن از خود سلوك
مفسر و ن مبي به احتياج حال عين در ولي ميچشد/ را آن ديگري و ميبيند را آن يكي

كردهاند/ استوار دانش در قدم آنانكه و نميداند خداي جز را آن تأويل /7 آية عمران, آل سورة (2

نه باشد عطف اسخون" والر" حكم (ا گر 2
م Öل الع ي ف خون اس الر و اهللا الا Ôهتأويل Ôمل Öع ي ا م× و كه دارد

رجوع هستند آنها نمايندگان و طهارت و عصمت بيت اهل كه مبين به بايد پس مبتدا)
الم/ والس . فرمايد/ عنايت توفيق شما به خداوند اميدوارم  كرد/

آيات از بسياري تفسير و عرفاني و مذهبي مطالب از بسياري سÆاالت نوروزي اصغر علي آقاي

است: شده داده ايشان به زير جواب نموده,

هو

121

ë1.8.12Ç 92 رمضان 2ì

جواب باشيد/ بوده موفق و سالمت اهللا انشا¾ رسيد/ سركار مكتوب ميشود عرض
از و ميشود كتاب چند شود ذ كر مشروح طور به و آنها همة ا گر نمودهايد كه سÆاالتي
مشكÇالت و حÇقايق فهم صدد در كه سركار بود خوب است/ بيرون نامه يك حوصلة
كه ميكرديد بيان را خود سÆاالت Gحضور بودم تهران در فقير كه موقعي هستيد ديني
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و تÇفسير كÇتب بÇه آنكه يا و نمايم, عرض باشم آ گاه آن بر و برسد فقير نظر به آنچه
آنها همة جواب گنجايش نامه يك چون شود, حل آنها بيشتر تا نماييد مراجعه عرفان
است مÇهمتر كÇه آنÇها بÇعض به و ميخواهد, نوشتن براي هم ممتدي وقت و ندارد را
از هم آنچه و ميشود معلوم آنها ضمن در بعضي هم بقيه ميشود/ اشاره اختصار بهطور
كÇتب بÇه يÇا شÇود داده جÇواب Gحضور بايد است زياد چون نشود مفهوم آن فحواي

نماييد/ مراجعه
بÇزرگوار آن و است ع يÇتش مÇذهب ضÇروريات از (عÇج) ت جÇح حÇضرت وجÇود /1
طول و است/ (ع) عسكري حسن امام حضرت فرزند و پيغمبر جانشين دوازدهمين
يكÇصدو كه كساني از هم امروز چنانكه است, الهي قدرت و ندارد اشكال هم عمر
بÇهظاهر دو هÇر و شده, برده نام جرايد در دارند و داشته سال دويست و سال پنجاه
هÇم هند مرتاضين بعض براي چنانكه است, شده واقع ولي ميباشد طبيعت خالف
كÇه است زياد قرون طول در طبيعت و عادت خارق امور بهاضافه است/ شده ذ كر

است/ عادت خارق موارد از امر اين و ميكند خالق قدرت بر داللت
خالي است حقيقي آدم كه الهي ت حج از وقت هيچ زمين كه است اين بر شيعه عقيدة /2
الزمة باشدو مستفيضي بايد پس نميشود, منقطع هيچگاه هم خداوند فيض و نيست
اين و بودهاند قاÄل كور و دور به هم مين متقد فالسفة و هست/ نيز ت حج وجود آن

است/ شده اشاره حديث در كه است همان
نيز دين بزرگان بلكه است, همان كند القا خداوند آنچه نداشتهو غيب علم دعوي فقير /3

مÇن بÇه ي رÇش هÇيچ و مÇيافÇزودم بسÇي خÇود خير بر ميدانستم غيب ا گر و /188 آية اعراف, سورة (1
نميرسيد/

ليكÇن 1/ Ô¾وÇ الس ي نÇ سَّ م مÇا و ير الخ ن م Ôت ÖرثÖك ت Öس Ñ ال يب الغ Ôمل Öع ا ÔتÖن Ôك لو و ميفرمودند: را همين
مÇيشد/ القا آنها بر خداوند طرف از ديگران بر ت حج اتمام براي و لزوم درمواقع
به ه توج كمتر كه مجذوبين در مگر است, طور همين شده داده نسبت كه هم  كرامات

است/ باال عالم به نظرشان فقط و دارند دنيا
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قÇابل كردهاند ذ كر هم فالسفه و فرموده اوليا و انبيا كه طور همان حق ذات حقيقت /ê
Õعروف م يات Ðاال ب Õوصوف م برد/ پي بدو عالمات و آثار توسط به بايد فقط نيست, ا كتناه

ميشود/ شناخته نشانهها به و ميآيد در وصف به ظواهر و آيات به (1

المات/1 الع ب

و آثÇار راه از فÇقط و بÇرسد مÇعرفت و شÇهود مÇقام بÇه نميتواند ابتدا در بشر چون /ë
طÇريق از تعالي و تبارك خداوند وجود طرفي از و برد پي خالق به بايد مصنوعات

است/ غيب به ايمان ابتدا در ايمان پس است, مسلم آنها در تعمق و نظر
بلكه نداشت هيچ خود از ولي بود, حق حضرت نماي تمام آÄينة و تام مظهر علي(ع) /ì
و غيب عوالم اختيار صاحب و رسيده مقام آن به بندگي از كه بود درگاه ب مقر بندة
كل عÇ Öج ا Çتي ح ني Öع ط ا دي Öب ع كه داشت خدا بندگي از داشت چه هر و بود گرديده شهود

گردانم/ خود مثل را تو تا كن من پيروي من, بندة اي (2

مÇيگويد نÇماينده آنچه كه او االختيار تام نمايندة و كل مالك نفر يك مانند لي/2 Öث م

و است/ مالك از بلكه نيست او خود از ولي است, صحيح دارد نمايندگي سمت چون
حÇضرت آن ازايÇنرو يابند/ بار حضور به و برسند او به نماينده بهتوسط بايد افراد

دهيد/ دست از مرا اينكه از قبل بپرسيد من از (3

قدوني3 ÖفÇ ت Öن ا لÖبÇ ق ي ون ÔلÇ س و بÇود ديگران علم مافوق هم او علم و كماالت تمام داراي
آخر تا بود> علي بود جهان پيوند صورت <تا فرمايد: كه هم مولوي اشعار و فرمود

است/ صحيح حضرت آن دربارة
راه و است ه شرعي تكاليف انجام و فرد استعداد به منوط او ظهور و الهي پيك رسيدن /7
ÔنهÇ ع ÖمÇ Ôها كÇ ن ما و Ôوه Ôذ Ôخ ف Ôول Ôس الرَّ ÔمÔات×ا ك ما كه فرمود دستور پيغمبر كه است همان صحيح

كنيد/ پرهيز آن از كرد نهي را چه هر و بگيريد داد شما به رسول چه هر /7 آية حشر, سورة (4

وا/4 Ôه ت Öان ف

مÇحبوب جÇاي و مÇقام كن ا مهي روب فÇرو را دل خÇانة تÇو بÇرو
نÇمايد خÇود جÇمال تو بي تو به آيد اندر او شوي بيرون تو چو
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جÇمع او در انسÇاني و حيوانÇي و نباتي كماالت و دارا را تكاملي مراتب تمام انسان / 8
تقويت در و برساند فعليت به روحي كماالت در را خود معنوي استعداد ا گر و است
و مÇينهد پÇافراتÇر نÇيز انسانيت ظاهر مرحلة از كند, كوشش معنوي قواي وتربيت
مÇقام و بÇرود بÇاالتر نÇيز آن از است مÇمكن بشر بلكه و ميرسد فرشتگان بهمقام
رسيد/ مقام اين به معراج در (ص) پيغمبر چنانكه بگذارد, سر پشت هم را جبرÄيلي
بندگان و اوليا ولي بود, دو هر روح و جسم با حضرت آن براي معراج آنكه نهايت
او از بÇرود بÇاال چÇه هر انسانيت حقيقت ولي دارند/ روحي معراج فقط خدا ب مقر
نÇيز را پÇايين كماالت برود باالتر چه هر و هست مراتب همة در و نميشود سلب
او مهيت و حقيقت آنكه نه ميشود, خلع او از مادون مراتب نواقص فقط و داراست

گردد/ منقلب
بÇفرماييد, درك جواب چند اين فحواي از است ممكن هم را ديگر سÆاالت بعض
آنÇها همة جواب ا گر و زياد سركار درنامة سÆاالت شد عرض كه طور همان چون

سلطانحسين/ اقل الم. الس و ميشود/ كتاب يك Âاق شود داده Hمشروح و جدا گانه

HروحÇمش را ايشÇان مÇطالب جÇواب بودند كرده خواهش و نوشته نامه ايران كشور سالنامة مدير

شد: داده زير جواب كنند, درج خود سالنامة در كه بنويسم

هو
121

ë1.8.1ëÇ 92 رمضان 29
تشكÇر فÇقير به نسبت لطف ابراز از گرديد واصل محترمه مرقومة ميشود عرض
و علمي و مذهبي مطالب نشر در را سركار موفقيت و ت عز مزيد منان خداوند از دارم/

كه: ميشود عرض Gاختصار شده مرقوم كه مطالبي دربارة دارم/ مسألت تاريخي
مÇا بهعقيدة چون نيست, معمول خانقاه براي مخصوصي و معين محل سلسله اين در /1
هر در و است ديني حقايق و ره مطه شريعت دستورات بيان و خدا ذ كر براي خانقاه
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حلÇم تÇخصيص و نيست/ هم ممنوع ه البت ولي دارد, را خانقاه حكم شود منعقد جا
در فÇقري مÇجالس و نÇيست هم حال و نبوده معمول نظر چندين به خانقاه به معين
ن معي محل نبودن واسطة به كه جاها بعض مگردر ميشود, منعقد ديني برادران منازل
انگشت و نÇادر هÇم آن و نمودهاند خانقاه تأسيس به اقدام Hع تبر قبلي اطالع بدون

است/ شمار
سكونت جا هر در و ندارند معيني محل به اختصاص سلسله اين مأذونين و نمايندگان /2

ميكنند/ هم ديگر شهرستانهاي به مسافرت دارند
اهميت كميت از بيش كيفيت به و ندارد معمول قطعي و كامل آمارگيري سلسله اين /3

ميشود/ داده
رسÇاندن آن و فقند مت قسمت يك در همه ولي زياد سني و شيعه در ه صوفي سالسل /ê
حÇضرت آن از و (ع) ابÇيطالب بÇن عÇلي مÇولي حÇضرت بÇه خود طريقتي رشتة
رشÇتة سÇنت, دراهÇل نقشبندي سلسلة فقط ميباشد/ (ص) انبيا¾ خاتم به بالواسطه
يكي كه ميرسانند پيغمبر به طريق دو از بعد به (ع) صادق حضرت از را خود اجازة
حضرت آن از و عالي علي الموالي مولي به حضرت آن بزرگوار آبا¾ توسط آنها از

ميكنند/ منتهي پيغمبر به او از و ل او خليفة به را ديگر رشتة و پيغمبر به
در Hغالب شده پيدا كه مختلفي رشتههاي و بوده امامي دوازده Hعموم شيعه سالسل و
ولي اهللا نعمت شاه حضرت به ما رشتة و است/ ل مفص آن شرح كه بوده اخيره قرون
بÇدان و ماست سلسلة همين ه هينعم¹الل سلسلة و ميرسد ( ضوان الر و حمه الر (عليه

ميكنيم/ افتخار
و ندارم نوشتن مجال Âفع چون سركار, لطف از امتنان بااظهار مقاله نوشتن موضوع /ë
بÇاشيد داشته عالقه كه صورتي در لذا شود, تأخير سركار منظور براي است ممكن
جغرافي و تاريخ شبهاتيا رفع رسالة يا ژنو به گناباد كتاباز Âمث فقير كتب به است ممكن
انتخاب را آنها از يكي از فصلي نمودهو مراجعه بشر اعالميةحقوق به مذهبي يانظر @گناباد

تابنده/ سلطانحسين اقل عليكم. الم الس و نماييد/ درج نموده
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كه جوابي نموده, سÆال نفس اقسام و قدر شب به راجع بيرجند اسدآباد از مقيمي غالمرضا آقاي

است: اين شده نوشته

هو

121

ë1.8.23Ç 92 شوال 7

باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
بيست و نوزده و شعبان نيمة است/ اختالف باب آن در بود/ شده سÆال قدر شب دربارة
و شده گفته هم فطر عيد شب و رمضان آخر و هفتم و بيست و سوم و بيست و يكم و

است/ رمضان 23 شب دارد شهرت بيشتر آنچه
است ظلماني عالم اين چون و است/ آن روز قيامت و شب عالم اين اعتباري به و
مرگ از پس براي ذخيره بدانيمو قدر عالم اين در بايد چون شده, تعبير شب به ازاينرو
مÇرتبه هÇر عÇرفاني نÇظر از و است/ شÇده گÇفته قÇدر ازاينرو كنيم ه تهي قيامت روز و
مÇحسوب روز مÇادون مÇرتبة بÇه نسبت و شب باالتر مرتبة به نسبت سلوك ازمراتب
خداوند طرف از شب آن در كه است اين اخبار بعضي طبق هم تسميه وجه و ميشود/
وجÇه است/ شÇده نÇاميده نام بدين ازاينرو ميشود, تعيين عالم اين سال يك رات مقد
خدا بندگان بايد ميشود نازل الهي فيض و رحمت شب آن در چون كه است آن ديگر

دارند/ احيا بندگي و نياز و خدا ياد به را آن و بدانند قدر
و شده ذ كر عقل مقابل در نفس اخالق, و فقه در است/ مختلفه تعبيرات نفس براي
مختلفة اقسام به مجيد قرآن ودر گرديده مذكور جان با مرادف هم اصطالحات بعض در
و س Öف ن و شريفة: آية استناد به هم بعضي و شده/ اشاره مطمÃنه و امه لو و اماره نفس طولي,

و بÇديها سÇپس بÇÇيافريده/ نÇÇيكويش آنكÇÇه و نÇÇفس بÇÇه سÇÇوگند / 8 و 7 آيÇÇات شÇÇمس, سÇÇورة (1
است/ كرده الهام او به را پرهيزكاريهايش

نمودهاند اضافه ميباشد امه لو از پس كه هم ملهمه نفس ها,1 وي× Öق ت و ه×ا ور Ôج Ôاف ه× م ه Öل ا ف ها ي× و س ا م×
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نفس قسم چهار ديگر اعتبار به كميل سÆال جواب در امير(ع) حضرت فرمايش در و
Ô¹يلÇالك و Ô¹دسي Ôالق Ô¹ ق اط الن و Ô¹واني ي الح Ô¹سي الح و Ô¹باتي الن Ô¹امي الن بع: Öرا ي ه نما ا مÇيفرمايد: كه فرموده

الهيه/ كلية و قدسيه ناطقة حيوانيه, حسيه نباتيه, نامية است: قسم چهار بر آن (1

اين ه البت و است/ ل مفص آن شرح كه فرموده بيان قوايي آنها از يك هر براي و 1 Ô¹االلهي

طولي مراتب اعتبار به تقسيمات چون ندارند, بينونت و تغاير هم با واقع نظر از اقسام
تÇعبيرات نÇيست/ آن عكس ولي هست مÇادون حقايق تمام داراي مافوق هر و است
اقل . الم والس است/ له مفص كتب به مربوط آنها شرح كه شده ذ كر نفس براي هم ديگر

تابنده/ سلطانحسين

1392(ديماه ذق ماه در تحصيل براي كه موقعي تابنده د محم نورچشمي براي را زير دستورات

براي 1391 رجب تاريخ در كه هم را نامهاي كه دادهام تذكر Hضمن و نوشته بود لندن عازم (1351

است/ كتاب همين 604 صفحه در مندرج نامه ايشان منظور (2

كند/ مطالعه بهدقت و بردارد خود براي رونوشت نوشتهام2 اروپا سفر موقع تابنده علي برادرش

الرحيم الرحمن اهللا بسم

د محم نورچشمي براي دستورات
بخواند/ روزه هر وقرآن باشد داشته مراقبت Âكام دين آداب در /1

داشÇته هÇمراه نما قطب يا معرف¹القبله كتاب يا قبلهنما و ه عملي رسالة صالحو پند كتاب /2
باشد/

نشود/ واقع هستند زياد محيط آن در كه امروز جوانهاي گفتههاي تأثير تحت /3
كÇند, سÆال نميداند مذهب از آنچه و برود شيعه مذهب رÅساي نزد آنجا در گاهي /ê

كند/ في معر هم را خود
جوانهاي وساوس و اغوا باشد, داشته مذهب در ب تعص بايد اينجا از بيش آنجا در /ë

نكند/ اثر او در الابالي
نگاهدارد/ پا ك و دور را خود كه كند كوشش است, فاسد خيلي كه آنجا محيط /ì
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كند/ انتخاب خود براي باشند ديانت و اخالق حسن داراي كه دوستاني و رفقا /7
دوشنبه و جمعه شب باشند نفر چند ا گر كند, مالقات گاهي باشند آنجا در فقرا از ا گر / 8

بخوانند/ مذهبي كتب و باشند خدا ياد به و بنشينند هم دور
و مÇذهبي شÆÇون بÇا مÇخالف كÇه بنديهايي دسته و سياسي احزاب در وجه هيچ به /9
تÇحصيل فكر به بايد دانشجو نرود/ هم آنها مجالس به و نشود وارد است تحصيلي

ميماند/ عقب تحصيل از كند رسوخ او در خالف افكار ا گر باشد, خود
وارد ÂÇاص ميشود تشكيل مملكتي مقامات با مخالفت يا نام به كه هم جلساتي در /10

نشود/ منحرف و برود را خود راه همان بايد دانشجو نكند/ بدنام را خود و نشود
را خÇود چند هر هستند, وارد مضر دستهبنديهاي در كه كساني و بدنام اشخاص با /11

نكند/ معاشرت كنند في معر دوست
از ا گÇر و بشÇود سÆÇاالتÇي آنÇها بÇزرگان از مÇذاهب و اديÇان از اطالع براي گاهي /12

است/ خوب شود ديدن يهود معابد يا مختلف  كليساهاي
اجتماع محل كه مساجدي به قربان فطرو اسالمي اعياد مانند مذهبي رسمي مواقع در /13

كند/ شركت هم عيد نماز در و برود است مسلمين
است/ خوب شود, ديدن فراغت مواقع در علمي و مذهبي و تاريخي آثار از /1ê

وقÇتشان كÇه ديگÇر عÇادي دانشجوهاي مانند و شود صرفهجويي Âكام مخارج در /1ë
و اخالقي انحراف باعث كه نكند, زياد تفريحي خرجهاي است تحصيل مصروف

است/ تحصيل از افتادگي عقب و ديني
اقوام ساير به باشيم/ بااطالع حاالتش از كه بنويسد ما به كاغذ يك Âاق روز ده هر در /1ì
باشد/ داشته محفوظ را فاميلي ارتباط و عالقه كه بنويسد/ نامه يك بهتدريج كدام هر
و مذهبي شÆون مناسب كه باشد ازدواج فكر به آنجا در نيستيم راضي وجه هيچ به /17
Hمخصوص نكند, تأثير او در ديگر جوانهاي بعضي خياالت و نيست/ ما خانوادگي

نيست/ ما پسنديدة Hغالب هم آنجا زنان اخالقي وضع اينكه نظر از



631 مكاتيب

وفيه, مقاالتالص كÇتاب چÇهار و نوشته نامه ازتهران فقرا از فرشچي حسين د محم سيد حاج آقاي

شÇيخ بÇا اسفرايÇني حمن عبدالر مكاتبات و غزالي االنوار مشك×و¸ نوربخش, د محم سيد حال شرح

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ كرده هم سÆال چند و فرستاده را سمناني ولة عال¾الد

هو

121

ë1.11.1Ç 92 ذج 1ì

از گرديد/ امتنان موجب رسيد, ارسالي كتاب چهار و سركار مرقومة ميشود عرض
مÇطالعة را كÇتابها خواسÇتارم/ را سركار ت عز مزيد و توفيق و سالمتي متعال خداوند
اين مطالعة ه البت بودم/ ديده هم Âقب را وفيه الص مقاالت بود/ خوب بسيار نمودم, مختصري
راه طÇالب يا بوده سلوك در كه كساني براي تاريخي, و ادبي جنبة بر اضافه كتب قبيل
و ايÇماني حاالت به ق متحق كه باشد داشته يت جد كه كسي و است مفيد نيز باشند خدا
و مدÇاوم بÇراي عÇرفاني كÇتب مطالعة گردد, جسماني شرعي اعمال و روحاني اخالق

دارم/ امتنان كتب اين فرستادن از ميشود/  كمك
طبق و شده داده شرح ل مفص كالمي و فلسفي و عرفاني كتب در اختيار جبرو موضوع /1
خÇداونÇد ارادي امور در يعني است, االمرين بين Õامر رسيده اطهار اÄمة اخبار در آنچه
قريبه و داخلي علل بعبار¸اخري و نيست, اختيار به اختيار خود ولي داده اختيار بهما
مÇا ارادة تÇحت است خÇارج مÇا وجود از كه بعيده علل ولي ماست خود ارادة تحت
بÇزرگ كارخانة يك از قسمتي مامور كه مهندس يا تكنيسين نفر يك مانند نيست/
ولي است, او اختيار به ميباشد او كنترل و نظر تحت و شده سپرده او به آنچه باشد/
دارد, ارتباط عوامل آن به قسمت آن كه او مأموريت حيطة از خارج قواي و عوامل
ولي است/ خارج او اختيار از ميشود, او مأموريت حدود وارد خارج از كه برقي Âمث
ÖنÇ م ÕلÇ Ôك Çل Ôق است/ كÇارخÇانه كل مدير مهندس اختيار و نظر تحت همه حال عين در
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خداست/ جانب از همه بگو /78 آية نسا¾, سورة (1

است/ جÇز¾ مأمور همان از شود پيدا قسمت آن در نقصي و خرابي ا گر و اهللا/1 ند ع

خود جانب از رسد تو به كه ي شر هر و خداست جانب از رسد تو به كه خيري هر /79 آية نسا¾, سورة (2
توست/

2/ ك س Öف ن Öن م ف ¹Ã ي س Öن م كب اصا× ا م× و اهللا ن م ف ¹ن س ح Öن م كب ااصا× م×

است/ سعادتمند مادرش بطن در سعادتمند انسان (3

و طÇبيعت چÇون نÇيست, تكÇليف امر با مخالف نيز ه3 مÔا طنب في Õسعيد Ôعيد الس موضوع /2
زردآلو ÂثÇم نÇيست/ تÇغيير قÇابل كه دارد اقتضاÄي نوع يك موجودي هر استعداد
كÇه پÇيوندي هÇر مÇيتوانÇد بÇاغبان ابتدا در ولي نميشود تبديل هلو به بههيچوجه
كند, مراقبت آن در و بزند زردآلو پيوند را كوچك نهال ميتواند Âمث بزند/ بخواهد
آنكه يا ميدهد را ميوه همان زند پيوند آنچه و نمايد تربيت را آن و كند پيوند هلو يا

نزند/ پيوند Âاص
كه اطهار ة مÄا اخبار از رسيده شيعه مذهب در چه هر نماز: در خفات ا و جهر دربارة /3
آن دسÇتور هÇم ايÇن و شÇده/ گÇرفته هسÇتند, عÇلم در راسخون و الهي كتاب نين مبي
جÇهر بÇه را شب نÇمازهاي و اخÇفات به را روز نمازهاي مردها كه است بزرگواران

مكن/ آهسته آن در را صدايت نيز و مكن بلند نماز در را صدايت /110 آية اسرا¾, سورة (4

بايد جهر در اينكه به است اشاره نيز ه×ا4 ب Öت خاف Ôت ال× و كت لو× ص ب Öره Öج ت ال× و شريفة بخوانندو
خيلي اينكه نه بشود آن بر جهر صدق فقط كه طوري به نمود, رعايت را وسط حد

باشد/ بلند
از بسياري و شده آنها نجاست به قاÄل فقها از بعضي است/ اختالف كتاب اهل دربارة /ê
خÇوك گÇوشت يÇا خÇمر كه شود ديده اينكه مگر دارند, طهارت به عقيده قين محق
آنچه و كنند/ تطهير كه موقعي تا ميشوند, نجس بالعرض صورت آن در ميخورند,
مگر است, طهارت ميكنند استدالل بدان آياتقرآني به كه رسيده هم ما بزرگان از
مشÇرك ولي مÇيشوند/ نÇجس بÇالعرض كÇه بÇخورند شراب يا خوك گوشت آنكه
اثر هم برون در دروني نجاست اينكه به است اشاره و است نجس آيةقرآن بهصريح
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هÇرچÇند او از اجÇتناب كÇه بÇاشد داشته داخلي مسري مرض كه كسي مانند ميكند,
مÇعالجة ا گÇر ولي است, الزم بÇهداشت نÇظر از باشد نكرده سرايت جوارح بهظاهر
سÆاالت جواب در ميشود/ برطرف هم اجتناب لزوم شد رفع مرض و شد او دروني
سÇلطانحسين لÇاق . الم الس و گردد/ آسانتر آن فهم آنكه براي شد, استفاده ثل م به

تابنده/

شده داده كه جوابي نموده/ وسÆاالتي نوشته نامهاي سمنان از هاشمي طاÄفة اهللا حبيب سيد آقاي

است: اين

هو

121

13ë2.1.22Ç .ع1393.1 7

مÇوفق خÇود كÇارهاي در و بÇوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ شما نامة ميشود عرض
بيرون نامه حدود از شود ذ كر مشروح طور به ا گر نمودهايد كه سÆاالتي جواب باشيد/

ميشود: ذ كر Gاختصار است, شده ذ كر هم كتب در و است
مÇصطلح كه است آن از غير و صحيح عرفان و سلوك نظر از روحي عوالم با ارتباط /1
بÇه ترقي و روح كمال باعث ارتباط آن چه گويند, ارواح احضار كه ميباشد امروز
نميگردد, محسوب روحي كمال مصطلح ارتباط ولي ميشود, نيت آن عالية مدارج
مناسب هم ارواح احضار اصطالح و مصنوعي/ خواب مانند است فن نوع يك بلكه
خود از باالتر ارواح نميتواند شخصي هر و است داني به عالي از احضار چون نيست

شود/ گفته ارواح با ارتباط كه است اين بهتر پس كند, حاضر را
هم را بيمار ي حت و دهد انجام العاده خارق امور ميتواند كند تقويت را اراده ا گر انسان /2

دهد/ شفا اراده تقويت با
دراصÇطالح و ميباشد روح مختلفة مراتب قديم روانشناسي اصطالح در عقلونفس /3

است/ بديها به او نفسكشانندة و نيكيها به انسان وادارندة عقل اخالق و فقه
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جنين در باال عالم از و بوده د مجر داشتهو وجود هم بدن از قبل سينا ابن عقيدة به روح /ê
سÇير و مÇيرسد فÇعليت بÇه او اسÇتعدادات بدن توسط به دنيا اين در و نموده حلول
د تجر ابتدا و شده ن متكو بدن خود از روح صدرالمتألهين عقيدة به و ميكند, تكاملي
احتياج كه برسد جايي به تا ميكند, پيدا د تجر ميشود كامل بهتدريج كه Gبعد نداشته

ميكند/ سير دانه مجر و ميگذارد را بدن و ندارد بدن به
در ولو باشد خطا و اشتباه ولو برود كه راهي هر در باشد, خداخواه و خداجو كس هر /ë

ميكنيم/ هدايتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (1

او اجر و بÔلن×ا1 Ôس Öم Ôه نَّ ي د Öه ن ل فين×ا وا Ôاهد ج× ذين الَّ و ميكند هدايت را او خداوند باشد, مرگ دم
الم/ والس نميگذارد/ ضايع را

چه براي كه ميكنم فكر است تها مد كه كرده سÆال و نوشته نامه تهران از سروديفر د محم آقاي

است: اين شده داده كه جوابي نكردهام/ درك هنوز را آن علت و شدهام خلق

هو

121

13ë2.2.2Ç .ع1393.1 8

مÇتعال خداوند از دارم/ امتنان محبت ابراز از رسيد, سركار مرقومة ميشود عرض
خÇداي و غÇيبي وجهة به مÆمن و معتقد كه كسي خواستارم/ را سركار توفيق و سالمتي
است/ نشده خلق علت بدون چيز هيچ آفرينش دستگاه در كه ميداند يقين باشد, يگانه
كارخانه كار به است ممكن نباشد ا گر پيچ يا و مهره يك باعظمتي بسيار كارخانة در Âمث
افÇراد وجÇود است/ الزم كÇارخÇانه تكÇميل بÇراي آنÇها از يك هÇر پس بÇرساند, خلل

است: طور همين آفرينش نظام و خلقت عظمت با دستگاه در هم موجودات
سÇراپÇاي عÇالم هÇمه يÇابد خلل جاي از برگيري را ه ذر يك ا گر

بÇبريم/ پÇي خÇلقت اسÇرار همة به نميتوانيم و است ناقص ما عقول آنكه نهايت
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فÇرد هر استعدادات يافتن فعليت و او, تكامل انسان خلقت از منظور هم فردي ازنظر
فعليت به او در مكمون استعداد نشود كاشته ا گر كه است بذر دانة مانند انسان چون است
و نميدهد خوشه و برگ و ساق و نميشود سبز نكارند ا گر را گندم دانة Âمث نميرسد/
بÇروز براي عالم اين در هم انسان خلقت است/ كاشتن همان به منوط او كماالت بروز
سعادت و سالمت است/ معنوي كماالت به رسيدن و فعليات به آن تبديل و استعدادات

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم الس و خواستارم/ را سركار

اشرف/ نجف به است شده عرض شاهرودي محمود سيد حاج آيتاهللا خدمت كه است نامهاي

هو

121

االول1393 ربيع 28 خة مور

المعليكمورحم¹اهللاوبركاته/ محضرتمستطابآيتاهللاشاهروديدامتافاضاته/الس محضرمحتر

و شريف وجود سالمت اليزال حي و متعال قادر درگاه از ميرساند, شريف عرض به
و اسÇالم ر طهÇم شÇرع ترويج در را آيتاهللا حضرت توفيقات مزيد و افادات ايام دوام
رمضان ì تاريخ در شكواÄيه ل مفص عريضة چند هر دارم/ مسألت جعفري حق مذهب
ن س Öح ا ب يوا ح ف ¹َّي ح ت ب ÖمÔيت ي ح ذ×ا ا و شريفة طبق كه داشتم انتظار و شده عرض 1389 سال Îالمبار

گوييد/ پاسخ آن همانند يا آن از بهتر سالمي به دادند, سالمي را شما چون / 86 آية نسا¾, سورة (1

دستورات به ات يÄجز تمام در بايد ع تشي مرجع بزرگترين اينكه نظر از و وه×ا1 د Ôر Öوا ا نÖه× م

فÇرمايند, مÇفتخر جÇواب زيÇارت به را فقير نيز آيتاهللا حضرت كند, عمل مجيد قرآن
القاآت و تحريكات واسطة به باز الحال نشدم/ ناÄل جواب زيارت به كنون تا فانه متأس
بودن عشري اثني به اللهي كه نعمت فقراي به نسبت مذهب و دين دشمنان د مجد ¾سو
مÇعروضة سÇواد Gد جدÇم شدم ناچار دارم, را آنان خدمت افتخار فقير و ميكنند افتخار
HالبÇغ كÇه آيتاهللا حÇضرت اطÇرافÇيان امÇيدوارم و نÇمايم/ تÇقديم ضÇميمه به را سابقه
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در نميرسانند, آيتاهللا حضرت عرض به است آنها اغراض خالف بر كه را مراسالتي
عÇرض بÇه را عريضه و ننمايند خيانت گرفته نظر در را (ص) رسول و خدا مرتبه اين

برسانند/
گروهي كه دادم تذكر Hضمن و عرض را خود طريق صحت Hمشروح عريضه آن در
را ه شرعي مساÄل فقير خود و ه) سر س قد) والد آقاي حضرت توصية به سلسله فقراي از
و اخÇالقي مÇطالب كÇه مÇيدارد عÇرضه HمنÇض مÇيكنند/ تقليد نيز آيتاهللا حضرت از
احكام و ظاهر روش مخالف ميشود, داده پيروان به طريقه اين در كه روحي دستورات
بÇلكه نÇيستند همدگر عرض در اينها بعبار¸اخري و است آن مÆيد بلكه نيست ه شرعي
و كمك واقع نظر از دو اين ميگوييم ما بلكه و ندارند بينونتي هيچ و ميباشند درطول

ميباشند/ همدگر ل مكم
شهادات گويندگان باالخص شهادتين گويندگان كه ميكند ايجاب دنيا وضع امروز
بكوشند سه مقد ديانت تحكيم و دين مباني تشييد در شده متحد و متفق همدگر با ثالث
زبÇون و ضعيف را ما و شده مسلط ما بر جا همه در امروز كه را دين دشمنان جواب و
و نمود حق مطالبة ترك اسالم ظاهر حفظ براي (ع) علي اميرالمÆمنين بدهيم/ نمودهاند
اسÇالم مÇذهب و ديÇن كجاي در باشد/ محفوظ اسالم ظاهر اينكه براي شد, خانهنشين
خÇدا بÇندگي جز كاري كه را بدان واقعي معتقدين و ثالث شهادات گويندگان كه است
از پيروي درحقيقت مگر نيست اين كنند? خارج دين از شخصي اغراض روي ندارند
دوستي دعوي با كه كساني از ه عد آن آيتاهللا حضرت است خوب و خوارج/ هو امي بني
هم آيتاهللا حضرت خود با واقع در و ميزنند ديانت پيكر بر را خنجر اين حضرتعالي
آنÇان ¾سو رفتار از و نموده آ گاه دينارند, و درهم و جاه دوستان فقط و دارند دشمني
مÇعصومين ة مÄا رفتار از پيروي Âكام بخواهند آيتاهللا حضرت وا گر كنند/ جلوگيري
انتظار فرمايند/ صادر را آن ترك دستور و آ گاه رفتارها اين مضار به را آنها بايد نمايند,

دارند/ مرقوم را عريضه جواب مجيد قرآن از پيروي به دارم
ميباشم, مجتهد اعالم علماي از اجازه طبق فقير كه ميدارم عرضه Gرتذك خاتمه در



637 مكاتيب

از كه هم اين ميدهم/ دستور فقها حضرات از تقليد به را پيروان و نداده فتوي ه البت ولي
فقير عقيدة به كه است نظر اين از شد, خودداري آيتاهللا لفظ از پس عظمي× كلمة ذ كر
الحسÇن ¹بن جÇح حضرت زمان اين در كه دارد (ع) امام به اختصاص آيتاهللالعظمي×
ه توج عدم روي از يا شود اطالق هم ديگران بر ا گر و است خدايي عظماي آيت (عج)

گنابادي/ تابندة سلطانحسين فقير . عليكم الم الس Ôد د جÔا و است/ مجاز يا است

سÆاالتي فرستاده كتاب سه دو و نوشته نامه تهران از فرشچي خبره حسين د محم سيد حاج آقاي

است: اين شده داده كه جوابي نمودند/ هم

هو

121

93.2 ع . ë Ç ë2.2.18

منان خداوند از گرديد/ امتنان موجب رسيد, ارسالي كتب و مرقومه ميشود عرض
جÇواب شده كه سÆاالتي دربارة خواستارم/ را سركار موفقيت و ت عز مزيد و سالمتي
اخÇتصار طÇور به است, بيرون نامه حد از و ميشود جدا گانه كتاب خود آنها مشروح

ميشود: عرض جواب
ديÇن پيرو خداوند طرف از مأموريت و بعثت از قبل اولوالعزم پيغمبران از يك هر /1
(ع) موسي حضرت چنانكه بودهاند/ است شده نسخ خودشان طرف از Gبعد كه ي حق
يحيي حضرت توسط (ع) عيسي حضرت و نمود (ع) شعيب حضرت خدمت درك

يافت/ توبه تعميد (ع)
چÇهل در و يÇافت ت نبو سالگي سي در رسيده اخبار در آنچه طبق (ص) ما پيغمبر /2
خÇالفت رشتة عقل دليل و ر Ôحضي ال Öنخبرم طبق و گرديد مبعوث رسالت به سالگي
ها ع ف د و فرمود كه رسيد حضرت آن به و بوده مضبوط و متصل آدم(ع) زمان تا ه الهي
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ميدهم/ تو به علي اي را آن من و داد من به را آن رده ب (1

نمودهاند/ تفسير ابيطالب به را ه ردب بعضي و 1/ علي يا ليك ا ها Ôع ف Öدا نا ا و ه ردب ليَّ ا

كردهاند/ ذ كر انزال را آن كه آمد فرود حضرت آن Îمبار قلب بر Hدفعت ابتدا مجيد قرآن /3
براي مناسب و مقتضي موقع در ر مطه صدر بر Îمبار قلب از Hنجوم و Hتدريج آنگاه

است/ آن به اشاره تنزيل كه گرديد نازل احكام تشريع
او وجود فالسفه اصطالح به و دارد متكلم به بستگي كالم و است الهي مجيد كالم قرآن /ê

است/ حرفي و ربطي
است/ ه ماد به مربوط زمان بلكه مكان و جا و ميباشند ه ماد فوق و ه ازماد د مجر ارواح /ë
خÇود اسÇتعداد و مÇاهيت بÇه مÇربوط هم آنها شقاوت و سعادت و بث Ôخ و طيبوبت
اسÇتعداد خÇود ولي نÇموده, ايÇجاد را آنها استعدادات و ماهيت خداوند و آنهاست

كرد/ ايجاد را آن بلكه نداد قرار زردآلو را زردآلو خداوند (2

2/ Ôه د وج ا Öلب Hش م Öش م ش م Öش الم Ôاهللا ل ع ماج نيست, جعل قابل و است ات ماهي طبيعي
است, الم) الس علي(عليهما او خليفة نبويو س روحمقد ما بهعقيدة ارواح بزرگترين /ì
به طي ارواح ساير و دارند ارواح ساير بر شرفي م تقد و خداوند به نزديكتر آنها پس
(ع) عÇلي علويت و ديه محم حقيقت و شدهاند ايجاد آنها ط بهتوس شرفي بهترتيب
امكاناست,ميباشد/ بينوجوبو برزخ تكه مشي ظهور بامقام بهاصطالحعرفامتحد
دنÇيا اين از رفتن موقع در كه خود اخيرة فعليت با و است جسماني ما عقيدة به معاد /7
شبهات رفع رسالة در است, مذكور عرفاني كتب در آن شرح و ميشود حشر داشتهاند,

است/ شده ذ كر بهاختصار نيز
يكي در ه) سر س شهيد(قد عليشاه سلطان آقاي مرحوم از سÆال به مربوط كه مقاالتي / 8
ي ماد تقاضاهاي مقاله نويسندة كه است, ورزي غرض محض شده, درج مجالت از
اقÇدام ازايÇنرو كÇند, تÇوهين خواسته خود خيال به و نبود ر ميس آن قبول و داشت
داللت كه است دست در هم لي او شخص ازخود نامههايي و است/ نموده آن بهدرج
است ممكن لزوم درموقع و ميرساند هم را او يبودن ماد و ميكند او برتناقضگويي
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ولÔوا ÔقÇ ف ا Öلَّو وت Öان ف كنيم/ درج جواب كه نداريم مباحثه و مجادله قصد ما ولي شود, اراÄه

هستيم/ مسلمان ما كه باشيد شاهد بگو: شدند رويگردان آنان ا گر / 64 آية عمران, آل سورة (1
شود/ كافر بخواهد كه هر و بياورد ايمان بخواهد كه هر /29 آية كهف, سورة (2

جÇناب آن علمي مقام بهاضافه و 2/ Öر Ôف Öك ي Öل ف ¾ا ش× Öن م و Öن م ÖÆÔيÖل ف ¾ا ش× Öن م ف 1/ ون Ôم ل Öس Ôم انا ب وا Ôد ه Öاش

و پرستي جاه و ميباشد و بوده بعد و خودشان زمان دانشمندان عموم تصديق مورد
مÇنصفين هÇمة فاق ات مورد كرده ذ كر سÆال نام به كه هم مذكور شخص بودن ي ماد
دربÇارة ه) رÇس س دÇورعليشاه(قÇن آقÇاي مرحوم كه ميشود عرض خاتمه در است/
است ممكن است/ زياد ايشان مÆلفات ولي ننوشته مخصوصي كتاب ف تصو مشايخ
چÇون كÇنم عرض را منظور تا داريد مرقوم مزبور كتاب دو در را فقير عبارت عين
است/ مفتوح روزها و نيست تعطيل سلطاني كتابخانة است/ عبارت چه ندارم درنظر
حÇضور كÇتابخانه مÇدير چÇون شÇد معلوم شد, داده تذكر سركار نامة به جواب براي
تأخÇير از و است كÇرده عÇرض جÇواب Gاخير و كرده غفلت موقت ي متصد نداشته

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليكم الم الس و نمود/ عذرخواهي

درخواست و يافتهام طال به را مس تبديل وسيلة و كرده پيدا را كيميا من كه بود نوشته فقرا از يكي

داده كه جوابي بود, خواسته خود كار براي قرضي Hضمن و بيايد كار اين براي بيدخت به كه  كرده

است: اين شده

هو

121

ë2.3.28Ç .ج93.1 1ì

نوشتهايد كه موضوعي باشيد/ بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ شما نامة ميشود عرض
نامبرده امر واقعيت و نيست بدان هم احتياج و نميكنم دخالت آن در وجه هيچ به فقير
است/ اين از غير داشتهاند دين بزرگان كه واقعي كيمياي و است فالسفه اشكال مورد
كسب و علم دارد صحت كه واقعي كيمياي هم درظاهر و را>/ ت س م زركن كيميا زان <بيا
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هÇفتصد يكÇي كه كشاورزي در Âمث ببرند, بهره برابر چندين امر آن از كه است كار و
و نيست مناسب اينجا در بدان شروع و بدينجا آمدن لذا دارد/ را كيميا حكم شود برابر
كيميا واقعيت به ا گر بوديد, خواسته كه هم قرضي نيستم/ موافق و ندارم تصديق فقير
اقل . الم/ الس و باشيد/ داشته قرض به احتياج نبايد كنيد زر را مس ميتوانيد و پيبردهايد

تابنده/ سلطانحسين

ايرادات علوم وزارت كارمندان و دانشمندان از نفر چند كه نوشته ل مفص نامة تهران از فقرا از يكي

هم حتيذ كري و گفته بد و شده تسليم دهد جواب نتوانسته كه فقرا از يكي و داشته اعتراضاتي و

كه طور همان كردهاند خواهش آنها كه نوشته ازجمله و است/ نموده افشا شده دستورداده او به  كه

بÇدگويي بعضي كه نوشته نيز و شوند تسليم آنها كه بشود دور از معجزهاي كرده معجزه پيغمبر

دسÇتوراتÇي آنÇجا مÇرتاضين از و مÇيكند مسÇافرت مÇرتب هندوستان به فالني گفتهاند و  كرده

و بشود معجزه زودتر هرچه كرده خواهش و ميكند خرج راه اين در هم را مردم مال و فراميگيرد

است: اين شده نوشته كه جوابي شود/ داده هم مطالب اين جواب

هو

121

ë2.ë.3 Ç .ج93.2 2ê

خÇداونÇد از را سÇركار تÇوفيق و سÇالمتي گÇرديد/ واصÇل مÇرقومه ميشود عرض
حاج از يا جذبي آقاي حاج جناب از بود خوب شده مرقوم كه موضوعاتي خواستارم/
صورت در معترضين از شايد ميكرديد, سÆال بودند تهران در تي مد كه آموزگار آقاي

ميشد/ شبهه رفع غرض و لجاج عدم
الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄا از پيروي به فقط و نداشته عايي اد هيچ خود از فقير
استعداد و وسع مطابق دستوراتي شده داده كه اجازهاي طبق كه مفتخرم و نموده افتخار
ب Öي غÇ Öال ÔملÇ Öع ا ÔتÖنÇ Ôك ÖوÇ ل و قÇل ندارم/ غيب علم دعوي و ميدهم آنان به خدا راه جويندگان
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مÇن بÇه ي رÇش هÇيچ و مÇيافÇزودم بسي خود برخير ميدانستم غيب علم ا گر /188 آية اعراف, سورة (1
نميرسيد/

به مربوط هم معجزه صدور و ندارم هم اعجاز دعوي 1/ Ô¾و الس ي ن سَّ م ا م× و رÖي خ Öال Öن م Ôت ÖرثÖك ت Öس  ال

ميشد/ ظاهر آنان از معجزاتي خدا دين سوي به عامه دعوت براي كه ميباشد پيغمبران

نيست/ اجباري هيچ دين در /256 آية بقره, سورة (2

آن كرامات و نداشته ي تحد 2
ين يالد ف اه ا كÖر× ال× اينكه نظر از الم) الس (عليهم هدي ة مÄا و

موقع در جز ذلك مع داشتند, چيز همه بر قدرت آنكه با و نداشت عموميت بزرگواران
ظهور العاده خارق امور گاهي هم ا گر و نميشد صادر آنان از العادهاي خارق امر لزوم
بÇراي بÇايستي وگÇرنه نÇداشت, عموميت و بوده ديگران بر ت حج اتمام براي ميكرد
تÇا ميفرمودند اظهار بودند آنان آزار و زحمت و اذيت باعث مرتب كه كساني همان

ميكردند/ ترك
ولي مÇيكردند, اعجاز درخواست بزرگواران آن از كه بودند كساني ازمنه همة در
موقعي در مگر نميدادند, اثر ترتيب نيست نمايش براي و بازيچه بزرگان روش چون
ا گر شما ميشد/ ظاهر العاده خارق امري موقع آن در ميشد, پيدا اسالم براي خطر  كه
هÇمين كه ميشويد ه متوج بخوانيد الم) الس (عليهم را هÔدي ة مÄا و (ص) پيغمبر تاريخ
آنباره در نيز مجيد ازقرآن آياتي كه بود, هم تقاضاها همين بزرگوارانو آن بر ايرادات

نميشوند? نازل ما بر افرشتگان چر گفتند: نيستند, اميدوار ما ديدار به كه كساني /21 آية فرقان, سورة (3
نميبينيم/ را خود پروردگار چرا يا

سورة در و بَّن×ا3 ر نري× Öوا Ô¹ك Ä ال× م Öال ليÖن×ا ع ل زÖن Ôا ال× Öول اÄن×ا ق× ل ون Ôج Öري ال× ذين الَّ ال ق× و فرموده: كه دارد اشاره
ب ن ع و خيل ن Öن م Õ¹َّن ج كل ون Ôك ت Öوا /Hع ÔبوÖني ض Öر  Öاال ن م لن×ا رÔج Öف ت تي ح كل ن مÆ Ôن Öنل ا Ôالو ق× و فرموده: اسرا¾

يا سازي/ روان چشمهاي زمين از ما براي تا تو به نميآوريم ايمان گفتند /91 و 90 آيات اسرا¾, سورة (4
گرداني/ جاري نهرها ميانش در كه انگور و خرما درختان از باشد بستاني را تو

ديگÇر تÇقاضاهاي دربÇارة جÇمله چÇند ذ كÇر از پس آنكه تا 4Gجير Öف ت ا له× ال× خ ار نÖه×  Öاال رج ف Ôت ف

رسالت به كه هستم انساني من كه است اين جز آيا است/ ه منز من پروردگار بگو /93 آية اسرا¾, سورة (5
آمدهام?

هÇم اعÇجاز ظÇهور مÇيشود مÇعلوم كه 5,Áو Ôس ر Gر ش ب الا ÔتÖن Ôك Öل ه بي ر ان بÖح× Ôس Öل Ôق ميفرمايد:
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هÇر وقت هر كه نبوده طوري و نبوده كنندگان تقاضا فردي ميل براي و موارد درهمة
بپذيرد, حضرت Gفور كند معجزه درخواست و ببيند را العاده فوق امر بخواهد كه فردي
كردهاند كرامت درخواست شما وسيلة به كه غيرفقرا از هم كساني نيست/ بازيچه چون
و عÇجب و غÇرور بÇبينند هÇم ا گÇر و نÇيست خدا راه و خدا قصدشان كه باشيد مطمÃن

شÇنوا را آنÇان هÇم ا گÇر و ميساخت, شنوايشان مييافت آنان در خير خدا ا گر و /23 آية انفال, سورة (1
برميگشتند/ بازهم بود ساخته

وگÇرنه ا1; Öلَّو وتÇ ل Öم Ôه ع م Öس ا Öول و Öم Ôه ع م Öس  ال GرÖي خ Öم فيه Ôاهللا م ل ع Öول نميدهند: دست از را خودخواهي
چون و ميشدند جويا و برميآمدند درصدد خودشان بلكه نميكردند, شما به مراجعه
تÇرتيب معارضين و دشمنان خواست به جا همه در نبوده, نمايش دين بزرگان منظور
و ترويج براي شود ظاهر آنها از كه هم كراماتي يا معجزات دين بزرگان نميدادند/ اثر
و باطن امر در و باشند داشته خودنمايي قصد هند مرتاضين چون نه است, ديانت اشاعة
ظÇاهري دعÇوت واليت امر چون ميشد, ظاهر آنها از عادت خارق كمتر هم واليت
تÇمام ليÇاقت و اسÇتعداد كه كسي براي مگر باشد, شايق و جويا طرف بايد بلكه ندارد
كاري دين و خدا با و باشد تماشا و ديدن فقط قصدشان كه كساني براي نه باشد, داشته
بÇايد بخواهند هم كرامت ا گر باشند خدا راه و حق جوياي كه هم كساني باشند/ نداشته
داشتن بدون و دور راه از كه باشند منتظر آنكه نه شوند, جويا و باشند درصدد خودشان
شايد نمايند جستجو و كشند مشقت و زحمت بايد برسد/ فيض آنها به استعداد و لياقت
ايراد كه ديدهاند شرع خالف چه شده شبهه آنها بر كه هم آقاياني و برسند/ مقصود به
آميز غلو مطالب سلسله بزرگان به نسبت كه هم فقرايي نمودهاند? اعتراض و  گرفتهاند
آن باشدو بزرگان دعوي آنكه نه ميگويند را خود خياالت و عقايد فقط ميكنند, اظهار
خودتان چنانكه ميشود, ديگران اعتراض و ايراد باعث همينها خود و است خالف
عقايد اثر بر ديگران اعتراضات و ايرادات از بسياري و بوديد/ نموده اشاره نامه در هم
بÇزرگان رضاي برخالف كه ميباشد برادران بعض ناپسند رفتار يا فقرا بعض آميز غلو
شرع آنچه از كردار و گفتار و پندار در كه باشد مراقب Âكام بايد فقير شخص است/ فقر
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و ايÇراد بÇاعث نÇيستيم راضÇي ما آنكه بر اضافه كه نكند, تخطي فرموده دستور ر مطه
ميشود/ هم عناد بلكه ديگران اعتراض

بÇراي قبل) نيم و (يكسال مرتبه يك فقير Hاتفاق هم هندوستان مسافرت موضوع
و مشاهدات و مذا كرات و سير خط و رفتهام اخوان مالقات و آنجا اولياي قبور زيارت
مÇا از <بÇاده است: نÇبوده بÇين در خفي امر و بوده مشهود ديگران نزد تمام مالقاتها
روي از ندارند, ر مطه شرع دستورات و احكام به نظر كه كساني و او>/ از ما ني شد مست
كه است ب تعج جاي و ميزنند را تهمتها اين غرور و حسد يا عناد و لجاج و غرض
واقعيات به نزديك از خودش آنكه با ميكند, باور را تهمتها اين چگونه فقير شخص

خدا>/ بندي چشم از <حيرتم است/ آ گاه
اشÇتغال ديناري كنون تا كه ميدانم مفتخر را خود فقير نيز اموال ف تصر موضوع
راه در آنÇها هÇمة مÇيدهند بÇعضي كه هم خدايي حقوق و ندارم ديگران به نسبت مه ذ
و شخصي مصرف به را آن از شاهي يك و ميشود مصرف اهللا فرض ما طبق آن صحيح
آن ديÇدن كند تحقيق بخواهد كسي ا گر كه دارد جدا گانه دفتر و نميرسانم خانوادگي
آنÇچه كÇه دارم جدا گانه حساب خود خدايي حقوق براي نيز خودم بلكه ندارد/ مانعي
محلهاي در و داشته محسوب را آن خدايي حقوق برسد آن غير و ملك از درآمدي
كردن باور سادگيو روي از يا ميگويند را مطالب قبيل اين كه كساني ميكنم/ صرف آن
Hمرتب كه دارند انتظار يا است حسد از يا لجاج و عناد روي از يا ديگران دروغ  گفتههاي
و نيستند/ كمك براي استحقاق و نه معي موارد مصداق كه صورتي در شود, كمك آنها به
ديگÇران بÇه احÇتياج و ميگذرانÇم كشاورزي طريق از را خود زندگي كه خوشوقتم من

ميباشم: خداوند درگاه نيازمند فقط و ندارم
خÇدا بÇه نÇخوردهام غÇÇيري نÇÇان حÇالل زكسب خوردهام خود نان

شخص آن خود براي آن وبال بلكه نميزند, لطمه ديگري به هم خدايي سر افشاي
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اوست/ خود زيان بر ناسپاسياش كند, ناسپاسي كه كس هر /39 آية فاطر, سورة (1

كه است خلق و خدا سر كتمان اخالق و انسانيت الزمة وبهاضافه 1 Ôه ÔرÖف Ôك هÖيل ع ف رف ك Öن م است/
كه هم ي سر و است/ دور انسانيت و ديانت از آن افشاي و شده اشاره بدان هم اخبار در
است/ نشده گفته باشد دهنده دستور ضرر به آن افشاي و باشد اخالق و دين برخالف
اتبع من علي الم الس و شد/. ل مفص هم باز ولي بنويسم مختصر جواب ميخواستم چند هر

دي/ Ôاله

فصل ل او در كه شرحي به راجع و نوشته نامهاي فقرا از و فضال از حاÄري سمامي د محم شيخ آقاي

نوشته جهنم و بهشت و نزول و صعود قوس دربارة حسين) قيام (پيروان حقيقت تجلي كتاب 22

كرده خواهش و است جسماني جهنم و بهشت به قول با مخالف آن ظاهر كه كردهاند سÆال شده

است: اين شده داده كه جوابي شود/ داده توضيح باره دراين كه بودند

هو

121

ë2.ë.10Ç رجب1393 2

و تÇوفيق و سÇالمتي منان خداوند از گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
ذ كر ه طولي عوالم به حقيقتراجع تجلي در كه موضوعي خواستارم/ را سركار ت عز ازدياد
جهنم و بهشت كه است آن منظور بلكه ندارد, مقداري جهنم و بهشت با مخالفت شده
ات نÇ ج كÇه است عالم همين مانند آن درجة لين او كه دارد متصاعده مختلفة درجات هم

است/ جاري نهرها آنها در كه بهشتهايي /100 آية توبه, سورة (2

بÇدان مÇيرساند, را صوريه نعمتهاي كه آن مانند ديگر آيات و 2
Ôهار Öن  Öاال ها ت Öح ت ري Öج ت

ولي است, هÇمين است شيعه ما معتقد كه نيز جسماني معاد به قول الزمة و دارد اشاره
در عالم اين ذات تلذ از آنها غير و شرب و ا كل Âمث ندارد/ وجود آن در ماديت نواقص
احÇتياج عدم مواقع در رغبت عدم و آنها دفع و فضوالت ولي موجود, صوري بهشت
نواقص ا گر و دارد/ تصريح بدان نيز الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا اخبار كه ندارد, وجود
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داÄميست ميوههايش /35 آية رعد, سورة (1

الزمة زيرا نمييافت, ق تحق 1
Õم Äا د× ا لÔه× Ôك Ôا امثال و نميشد محسوب بهشت داشت وجود

است/ عالم همين طول در نيز ديگر مراتب است/ فضوالت دفع عالم اين در ا كل
رسيده الم) الس (عليهم طهارت عصمتو بيت اهل اخبار در آنچه خالصه طور به و
ولي است, شÇيعه مÇا قبول و تصديق مورد باشد صحيح بزرگواران بدان آنها انتساب و
مÇذكور عÇرفان و اشÇراق حكÇمت كتب در كه است طريقي به نيز اخبار آن بين جمع
مانند عاليه مراتب ولي دارد, وجود مقداري و صوري جهنم و بهشت ه البت و  گرديده/

ماست: ظاهري بشرية ة قو درك مافوق اللقا¾ ¹ جن و ضوان الر ¹ جن
ايÇن است شرط را چيز هر ديدن بÇبين را قÇيامت شÇÇو قÇÇيامت رو

ه هيÇت كه باشد ر ميس ا گر ه البت و نشده ه تهي كنون تا سلطاني كتابخانة براي فهرست
باشد ا مهي آن وسايل ا گر اهللا بيت زيارت ف تشر و حج سفر بجاست/ خوبو بسيار شود
ياد نيز را فقير شد پيدا سركار براي آن توفيق ا گر دارم انتظار و است خير و خوب البته
اخوان آقايان خدمت دارم, عرض سالم محترمتان والد آقاي خدمت نماييد/ دعا  كنيدو

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليك الم الس و دارم/ سالم عرض

آقÇاي مÇرحÇوم ÎبارÇم خÇط كÇه را كوچكي ورقة و نوشته نامه فيروزآبادي صالحي احمد آقاي

داشÇتهانÇد, مÇرقوم فيروزآبÇادي اسماعيل شيخ حاج مرحوم ايشان پدر جواب در سلطانعليشاه

جواب نمودهاند/ ديگر سÆال چند و خواسته را آن معني و فرستاده معنا و صورت تمثيل دربارة

شد: داده اختصار به زير

هو

121

ë2.8.2 Ç 93 رمضان 2ì

سركار ت عز مزيد و توفيق و سالمتي گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
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ايÇن عبادات و اعمال قبولي و عرض تبريك را فطر سعيد عيد خواستارم/ ازخداوند را
دارم/ مسألت را Îمبار ماه

بÇاشد تÇمثيل كÇه صورت گرفتن نظر در منظور شهيد, آقاي مرحوم مرقومة عبارت /1
باشد/ اراده بال ظهور كه است تمثل مراد بلكه نيست,

از شÇفاعت مÇيتوانÇد كÇه است رسÇيده اخÇبار در و است ب مقر خداوند نزد مÆمن /2
بكند/ نيز  گناهكاران

نسÇبت فÇقط است, مÇنتفي آنÇجا در بلكه ندارد تأثير صوري نسبتهاي بهشت در /3
در يكي كه فرزندان و پدران بسيار چه است/ مفيد د محم آل و د(ص) محم به ايماني
ازاينرو و است, منقطع آنجا در آنها بين نسبت و است درجهنم ديگري و بهشت

نيست/ بهشت اهل براي ناراحتي
و واليت داشÇتن به منوط شده ذ كر تفاسير و اخبار در كه طوري به گناهان آمرزش /ê

است/ توبه و استغفار
است/ عÇذاب و رنÇج در منافق و كافر و آسايش و تنعم در همواره مÆمن آخرت در /ë
دوزخ اهل خورا ك و بخواهند, آنچه و الهي نعمتهاي بهترين بهشت اهل غذاي

است/ كثافات و زقوم
و احيا¾ براي هم خيرات و دعا ازاينرو ميشود, حيا¾ ا از آنها ياد سبب گذشتگان ياد /ì

است/ مفيد و خوب اموات براي هم
مانند دارد, ه توج روح باز باشد كه هم قبر در داردو بدن به ه توج هم مرگ از پس روح /7
است/ عالقهمند بدان تي مد تا حال عين در كند, ترك را خود شخصي منزل كه  كسي
كه است وحي آن مرتبة كاملترين كه كردهاند ذ كر مراتبي شهود و كشف براي عرفا / 8
افÇنا¾ بÇه درحقيقت و انانيت به ه توج عدم با قدسي حديث و است فرشته وسيلة به
و بستگانتان همة خدمت است/ شده ذ كر عرفا كتب در Hمشروح و است شخصيت

الم/ الس و . دارم/ عرض سالم اخوان همة



647 مكاتيب

شبهاتذ كÇر رفع در معاد دربارة كه شرحي به راجع و نوشته نامه دامغان از خطيبي منوچهر آقاي

هÇمة شÇامل را خÇدا كÇه وجÇود وحÇدت دربÇارة را مترلينگ موريس عقيدة و نموده سÆال شده

نÇموده, سÆال او عقيدة بطالن و ت صح دربارة و كرده ذ كر دانسته موجودات خود و موجودات

است: اين شده داده كه جوابي

هو

121

ë2.8.3 Ç 93 رمضان 27

و قÇح راه جسÇتجوي در را شما توفيق و سالمتي رسيد/ شما نامة ميشود: عرض
شما ناراحتي باعث ديگران طعن كه بوديد نوشته خواستارم/ زندگاني امور در موفقيت
بايد مÆمن نيست/ شايسته مÆمن از موارد قبيل اين در ايراد و طعن كه صورتي در شده,
و طعن و سرزنش به نه كند, تبليغ را ديگران نيك پندار و نيك گفتار و نيك كردار به

آنها/ امثال
و دنÇيا مÇافوق آخÇرت عÇالم و صحيح شده تشريح شبهات رفع در كه معاد موضوع
حكÇم روح براي تن و دنيا و نموده ل تنز دنيا به باال عالم از ما روح است/ آن حقيقت

برميگردد/ خود اصلي موطن به شد خالص قفس اين از وقتي دارد, قفس
است الحاني خوش من چو سزاي نه قفس چنين

چÇمنم آن مÇرغ كÇÇه رضÇÇوان روضÇÇة بÇÇه روم
وحدت بوده قاÄل كه وجودي وحدت و بوده طبيعي فالسفة از مترلينگ موريس
حسو عقلو خالف اسالم بزرگان Hمخصوص ين روحي عقيدة به آن استو ي ماد وجود
همان به ا گر آنكه دليل به است, محسوس وجودات اختالف چون است, عرف و شرع
بلكه استنكاف است, يكي بهيمه و حيوان فالن وجود با تو وجود كه شود گفته شخص
شÇريفة آيات مضامين همان ميگويند عرفا كه وجودي وحدت ولي ميكند/ اعتراض
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نيست/ او جز خدايي هيچ كه كرد حكم خدا /18 آية عمران, آل سورة (1
باطن/ و ظاهر و آخر و ل او اوست /3 آية حديد, سورة (2

نيز و 2
Ôن اط الÖب× و Ôر اه الظ و Ôر خ × Öاال و Ôل و  Öاال و Ôه فرمودة و 1

و Ôه الا ل×ه ا ال× Ôنَّه ا Ôاهللا هد ش كه: است مجيد قرآن

دارد/ احاطه چيزي هر بر او / 54 آية لت, صÔف سورة (3

خيلي آن شرح و است مذكور مجيد قرآن در كه اينها امثال و 3, Õحيط Ôم ¾ Öي ش لÔك ب Ôنَّه ا فرمودة:
شÇرح سÇعادتهÇم رهÇنماي در و شÇده ذ كÇر اختصار طور به هم شبهات رفع در و ل مفص

كردهام/ ذ كر مختصري

طÇرف از بÇيعت فسخ دربارة و نوشته نامه تهران از فرشچي خبره حسين د محم سيد حاج آقاي

كوچكترم/ سال دو پروردگارم از من (4

بين جمع وجه و 4
نÖي ت سن ب بي ر Öن م Ôرغ Öصا انا حديث معني و عاشورا شب در هدا¾ الش سيد حضرت

كن/ زياد مرا دانش پروردگارا (5
شد/ نخواهد زيادتر من يقين شود, برداشته ا گرپرده (6

6HقينÇ ي ÔتÖد د Öزا ا م Ô¾طا غ Öال ف شÔك لو علي(ع) فرمايش و 5Hلمع دني ز ب ر رسول(ص) حضرت فرمايش

ساير و نياز مجلس بين فرق در و نميكنند امامت عيدين نماز در عرفا مشايخ چرا اينكه دربارة

مولوي(عليه شعر دربارة و نورعليشاه مرحوم نامة كرسي از عكسبرداري دربارة و فقري مجالس

است: اين شده داده كه جوابي نموده/ سÆال است> قاÄم ولياي دوري هر به <پس الرحمه)

هو
121

13ë2.9.28Ç ذق1393 23
خداوند از شدم/ متشكر يادآوري از گرديد, واصل سركار مرقومة ميشود عرض
چون شد كه سÆاالتي دربارة خواستارم/ را سركار موفقيت و ت عز مزيد و سالمتي منان

ميشود: عرض اختصار به است بيرون نامه حدود از مشروح جواب
و خÇدا اوامÇر اطاعت بر بستن پيمان و خدا راه در مال و جان دادن از عبارت بيعت /1
دارد را فروش و خريد كم Ôح ظاهر صورت و است/ بزرگوار آن جانشينان و رسول
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مورد: دو در مگر نشده واقع Âعم ولي باشد, ممكن آن در طرفين موافقت با اقاله  كه
فرار گذاشته تنها را رسول(ص) حضرت اصحاب, همة كه موقعي د Ôح Ôا غزوة در يكي
حضرت خدمت در خرشه) بن ا ك سم) انصاري انه ج ابود و علي(ع) فقط و  كردند
در هÇم زبÇير ولي نكÇردند, فÇرار هم بير Ôز يا صنيف بن سهل بعضي بهقول و ماندند
مشغول او ولي افتاد, جدا حضرت از كه شدند حاÄل پيغمبر بين و او بين بود كه جنگ
مÇن كشتن اينها مقصود كه فرمودند انه ج د بي ا به حضرت موقع اين در بود/ جنگ
خÇالص كÇه بÇرو ميخواهي جا هر به برداشتم, تو گردن از را خود بيعت من است,
تÇرك و بيعت فسخ انه ج ابود باشد/ من با بايد و نميشود جدا من از علي ولي شوي
دفاع و جنگ مشغول و داد ترجيح دنيا بر را آخرت و نكرد قبول را حضرت خدمت
رسÇول حÇضرت خدمت حال, همان با را او علي(ع) درآمد/ پا از تا شد حضرت از
و بÇلي, فÇرمود: حÇضرت كÇردم? وفا خود بيعت به آيا كرد: عرض او آورد/ (ص)
د يÇس حÇضرت كÇه عÇاشورا شب در ديگÇر رفت/ دنيا از او Gبعد كرد, دعا او دربارة
كÇنند تÇخلف بÇيعت داشÇتن بÇا اينكه از Hقلب شايد آنها از بعضي آنكه براي هدا¾ الش
نمود بيعت فسخ دادو انجام را عمل اين بود, آ گاه آنها دل از حضرت بودند, ناراحت
عاشقان حقيقيو فدا كاران واقعيو ياران فقط اخري× بعبار¸ شودو راحت خيالشان تا

ميرساند/ را حضرت آن روحي عظمت امر اين و بمانند, باقي او  كوي
حقيقت و مشيت نام به كه افعالي تجلي مراتب به اشاره ينتن س ب بي ر Öن م Ôرغ Öص ا انا حديث /2
متحد مشيت با واقع در كه علويت مقام كه دارد, شده نامبرده علي علويت و ديه محم
است مشيت مرتبة دون مرتبه دو اعتبار در ولي است, المخلوق فوق و الخالق دون و
واليت مرتبة Gبعد و خاتم ت نبو مرتبة عالم, در الوهيت مرتبة از پس هم درظاهر و

است/
بهاختالف علي(ع) او خليفة از Ô¾ا ط× غ Öال ف ش Ôك Öول و (ص) ا كرم رسول از Hلم ع ني Öد ز ب ر 3/ كالم

بود/ گل و آب بين هنوز آدم كه حالي در بودم پيغمبر من (1
Ñ

و اÄي2 لو× ت Öح ت ه دون Öن م و Ôآدم و 1
ينالط و ¾ما Öال بين آدم و Hنبي ÔتÖن Ôك لي او گويندة است/ مراتب
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Ø

دارند/ قرار من پرچم زير در اوست از پايينتر كس هر و آدم (2

Çلي× ع ÔربÇ Öص ا فÖيÇ ك ف ك ذاب ع علي× Ôت Öرب ص هبني ف مناجات دوم گويندة فرموده/ نيز آن امثال

دوري و فÇراق بر كنم صبر چگونه پس تو, عذاب بر كردم كه]صبر [ گيرم است/ كميل دعاي از منقول (1
تو/

است/ حاالتي خدا با ما براي (2

ميكند/ تأييد نيز را آن 2 Õت اال× ح× اهللا مع لن×ا كرد/ عرض هم 1 ك اق فر×

بÇا Hغالب عرفا و علماست اختالف مورد غيبت زمان در جمعه و عيدين نماز وجوب /ê
تامه مرجعيت كه آنان از بعضي مگر نميدادند, فتوي× ظاهري علمي مقامات داشتن
مسÇاÄل در ازايÇنرو ه), رÇس س دÇق) اصفهاني عليشاه حسين حضرت مانند داشتند,
وجوب كه نماز دو اين در كمتر ازاينرو ميدادند/ ارجاع تقليد مراجع به هم ه شرعي
هم گاه بلكه نيست, قطعي نيز اين ه البت ولي ميكنند, امامت است اختالف مورد آن

ميكنند/ اقتدا عيدين و جمعه و مساجد ة مÄا به هم گاه و ميكنند امامت خودشان
اض ري× لي× ا وا Ôر اد ب× كه است ذ كر حلقة اعالي مرتبة و فقري اختصاصي جلسة نياز مجلس /ë

بهشت/ باغهاي به كنيد آمد) و (رفت مبادرت (3

ه ديبيÇ Ôح در كÇه است ضوان بيع¹الر نمونة و است آن به اشاره بلكه آن شامل 3¹ن ج Öال

در حضور و دارد اختصاصي مزيد فقري مجالس ساير به نسبت رو اين از شد/ واقع
است/ شيخ تشخيص به منوط و حال به بسته هم آن

چÇند زمان همان در آن روي از و است موجود نورعليشاه آقاي مرحوم نامة كرسي /ì
و ديÇدهام نÇيست خÇاطرم بÇه نÇامشان كÇه فÇقرا بÇعض نÇزد و شÇده نÇÇوشته نسÇÇخه

شود/ برداري عكس جا همين در بخواهند ا گر كه ندارد, مانعي هم عكسبرداري
ع يÇتش بÇر دليÇل است>, قاÄم ولياي دوري هر به <پس الرحمه): (عليه مولوي شعر /7
هم فترت است ممكن و نيست الزم اتصال ميگويند كه سنت اهل مقابل در اوست
چÇند درين بزرگوار آن ولي باشد/ نشده متولد هنوز شايد (عج) مهدي و شود واقع
شÇيعه ضروري عقيدة كه زمان هر در را ت حج لزوم و نموده رد را آن Hصريح بيت
غÇايب مÇا از هم حضرت, آن كه گفته هم را آن از باالتر حتي و كرده تصريح است
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ميبيند: را ما اعمال كه است حاضر هم و نداريم را او زيارت لياقت ما كه است
رو پÇيش نشسÇته هÇم و نÇهان هÇÇم جو راه اي است وي هادي و مهدي

نبايد اينكه به است اشاره است>, ولي آن قاÄم حي امام <پس فرمايد: كه ديگر بيت و
مادر طرف از (ع) اد سج حضرت چنانكه گرفت/ نظر در ايمان در را ظاهري نسبت
آن واسطة به هم زمان امام كه ميرسد بكر ابي به (ع) صادق حضرت و ساسانيان به
و ايÇمان هÇمان مÇناط ره مطه ارحام عبارت در و دارد را انتساب همين بزرگوار دو
تفسير كتاب است/ ات هاتوجدام ذاتي ت عف نورزيدنو مادروشرك روحي  كمال
رسيد, پست وسيلة به ارسالي كتاب جلد پنج است/ نرسيده فقير نظر لطاÄفاالشاراتبه
لÇاق . Çالم الس و بÇيفزايÇد/ قيت وفÇم و ت زÇع بÇر خÇداونÇد گÇرديد/ تشكÇر موجب

تابنده/ سلطانحسين

نوشته جمله از نوشته, توهين و هتا كي از پر كامل آدرس باذ كر امضا بدون نامهاي تهران از نفر يك

خيال شما كه كرد جامعه براي فايدهاي چه سابق كتابهاي مگر ميكنيد, چاپ سفرنامه شما  كه

و هستيد جهان گردانندة ميكنيد خيال شما و ميكند? ايجاد اجتماع در لي تحو شما كتب ميكنيد

يا علي كه صورتي در نشستهايم, علي مسند روي ما ميگوييد و كرد دنيا ترك بايد ميگوييد شما

انسان هم بودا و گاندي بگيريد/ ياد بهاييها از را تعاون است خوب نداشتند/ دارايي فارسي سلمان

جوابي بعد! شمارة براي بقيه كه مينويسد سپس ميدانيد/ خارج اسالم دين از را آنها شما و بودند

شد پيدا آدرس باآن كها گر شد فرستاده رضاخاني حاج آقاي توسط به و نوشته طرف تعيين بدون

است: اين جواب و بخوانند او براي

هو
121

ë2.9.30Ç ذق1393 2ë

كه شد, ف تأس بلكه ب تعج باعث بود ا كي هت از مملو كه آن مطالب و ارسالي نامة
(عÇليهم Çدي× Ôه ة مÇÄا مگر نميكنيم/ پيروي دين بزرگان از خود ديني روش در ما چرا
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و خÇدا بÇه نزديك را مردم ن لي باقول يا ميكردند دين تبليغ توهين و فحش با الم) الس
ادب و متانت كمال با را خود مطالب بايد خداخواه و متدين شخص مينمودند? ديانت
دليل طرف كه است موقعي ا كي هت و كند اثر حسن باشد او با حق ا گر تا نمايد, اظهار
مطلب يا است ضالل كتب از يا شرع خالف سفرنامه چاپ و نوشتن مگر باشد/ نداشته
آني لي تحو حكما و علما و عرفا از گذشتگان كتب مگر است? شده ديده آن در خالفي
نيست? ل تحو موجد و است آن خالف من نوشتههاي كه كرد ايجاد اجتماع در فوري و
سرنوشت تعيين عي مد نويسنده كه است اين معني به حقايق بيان و كتاب نوشتن مگر
از را خÇود بÇندگان خÇداونÇد مگر نمودهايد? استدالل طور اين من براي كه است بشر
ن م ات الطَّيب× و ه اد ب× عل رج Öخ ا تي الَّ اهللا ¹ين ز م حرَّ Öن م Öل Ôق فرموده: عكس بر يا نموده منع دارايي داشتن

خÇوردنيهاي و آورده پÇديد بندگانش براي خدا كه را لباسهايي كسي چه بگو /32 آية اعراف, سورة (1
است? كرده حرام را طعم خوش

كنيد/ شايسته كارهاي و بخوريد خوش و پا كيزه چيزهاي از پيامبران اي / 51 آية مÆمنون, سورة (2

هÔدي ة مÄا مگر 2/Hحال ص× لوا م Öاع و بات ي الطَّ ن م لÔوا Ôك Ôل Ôس الر ا هي ا ي×ا فرمود ديگر جاي و 1/ ق Öز الر

دنÇيوي تÇجمالت و دارايÇي بÇوده, بÇهفرد مÇنحصر كه علي(ع) از غير الم) الس (عليهم
نبودند? خود زمان در مدينه اهالي ثروتمندترين بزرگواران آن بعض آيا بلكه نداشتند,
كه اشخاص بسيار چه دنيا, داشتن نه دنياست دوستي است آخرت و خدا راه مانع آنچه
نÇه كوبيدهانÇد گل به را طال ميخ و ندارند و نداشته عالقه بدان هيچ و داشته دنيا دارايي
است, بسÇيار دنÇيا بÇه آنÇها عالقة ولي بينوا و نادار ظاهر به كه كساني بسا چه و بهدل/
خود بر دين نام كه باطله احزاب به و كنند ترك را خود حق دين حاضرند كه بهطوري
كه كسانند بسيار چه بگروند/ ميكنند, مردم به كمك بهتر آنها اينكه براي  گذاشتهاند,
را آن از قدري خود دنيوي منافع پيشرفت براي و اندوخته هنگفت ثروت باطل ازراه
را Çه روي هÇمين كÇه معاويه مانند ميكنند, خرج باطل راه در و ميدهند هم اشخاص به
از بÇزرگوار آن جÇانشينان و عÇلي(ع) مÇولي× از پÇيروي به كه مفتخريم ما ولي داشت/
فرموده خدا كه هم حالل راه در و نموده ه تهي حالل راه از خدا بر توكل با خود دسترنج
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كنيد تحقيق بيغرض و بيطرف منصف اشخاص از شما است خوب ميكنيم/ صرف
در ميرسانمو ين مستحق به آنكه يا نمودهام خرج شرع خالف راه در را پولي من آيا  كه
شÇخصي مÇصرف بÇه را خÇدايÇي وجÇوه از ديÇناري بÇلكه مÇيكنم? خرج خيريه امور
بÇندة را خÇود بÇرعكس يا ميباشيم عالم گردانندة كه هستيم عي مد ما مگر نميرسانم/
يك هم ا گر اميدواريم/ حق عنايت و مرحمت به هميشه و دانسته ناتوان عاجز ضعيف
كه هم ايرادي و نيست, ما به مربوط گفته را خود خيال گفته كالمي طور اين بياطالع نفر

داريم/ اعتراض او بر هم ما خود و است گفته خالف كه بگيريد او بر ميگيريد
هÇم شما دين به كه داريد ناراحتي ي ماد زندگاني وضع لحاظ از شما ميكنم  گمان
فانه تأسÇم كه داريد خود زندگاني ادارة براي بسيار كمك انتظار و است نموده سرايت
نيستو كافي هم رسيده وجوه بسيارو كنندگان تقاضا ة عد چون نيست, ر ميس فقير براي
هÇم بÇاز بدهم و بفروشم را خود ثروت تمام بخواهم ا گر كه نيست هم مالي استطاعت
اس الن ن م و مصداق فروخته دنيا به را خود دين نبايد شما كه صورتي در نميكند,  كفاف

ميپرستد/ دلي دو با را خدا كه است كسي مردم ميان از و /11 آية حج, سورة (1

توهين بدون بانه دÆم را خود مطالب و نامه شما بود خوب باشيد/ 1 ف Öرح ل×ي ع اهللا ÔدÔب Öع ي Öن م

مÇحترمانه داشÇتيد هÇم ايرادي ا گر و مينوشتيد Hدقيق را خود درخواستهاي و نوشته
سفرنامه دربارة و ميكردم/ عرض مناسب جواب هم فقير تا ميكرديد هم امضا و نوشته
بÇاشد داشÇته واقÇعيت ا گÇر كه ميداديد توضيح داريد شرعي اعتراض و ايراد ا گر هم
بلكه ميكنم خرج چاپ براي را پول من چرا كه است آن منظورتان ا گر و كنم/ اصالح
و نيست حرام راه از پول اين كه ميكنم عرض هم باز ميدادم, بينوايان به را آن بايستي
تÇذكر بÇايستي هÇم شÇما مÇيشود, و شÇده داده سهم قدر به هم ين مستحق و بينوايان به

علي× الم الس و . نمايم/ تقديم وسع قدر به باشد ر ميس ا گر يا شود عرض جواب كه ميداديد
/ الهدي× اتبع ن م
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ت حج حضرت دربارة و ارواح احضار به راجع و نوشته نامه پاريس از نوري خواجه نصراهللا آقاي

كÇه گفته باره آن در كربن هانري اينكه و الغربيه و الشرقيه معني و نور آية به راجع همچنين (عج)

نموده سÆال و نوشته دو, آن بين است برزخي بلكه است صرف مادة نه و محض عقل نه مقصود

نÇام بÇه او كÇتاب و اشÇراق شÇيخ به راجع كه خود تحصيلي نامة پايان رسالة به راجع نيز و بودند

است: اين شده داده كه جوابي نمودهاند/ سÆال نوشتهاند خدا شناسايي

هو

121

ë2.10.8Ç ذج1393 1ê

مÇوفقيت و ت زÇع مÇزيد و سÇالمتي گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
عرض اختصار طور به شده مرقوم كه سÆاالتي جواب دارم/ مسألت خداوند از را سركار

ميشود:
انسان روح چون است, صحيح ي حد تا باشد باارواح ارتباط كه ارواح احضار مسألة /1
و اراده تÇربيت اثر بر ميتواند ولي گرفته جاي بدن قفس در چند هر و است د مجر
ارتباط است او اصلي عالم كه عالم آن با نفس رياضت و باطنه حواس و قوا تقويت
با ني معي شخص روح به ه توج و ن معي امر در اراده تمركز با صورت آن در و كند پيدا
بلكه نميكند صدق جا همه در ارواح احضار كلمة فقير نظر به ولي شود/ مربوط او
در انسان روح و است/ داني به نسبت عالي از احضار چون گفت, ارواح با ارتباط بايد
او روح آنكه مگر كند, احضار را ده مجر ارواح نميتواند است د مقي چون عالم اين
ميكند/ صدق موارد همة در ارتباط كلمة ولي كند, احضار بتواند كه باشد باالتر خيلي
روحي علوم در امروز كه ترتيبي با ارواح با ارتباط كه داشت ه توج بايد نيز نكته بدين

1) Spiritualist

مÇبدأ بÇه قÇرب و روح مÇعنوي كÇمال باعث است, معمول اسپيريتواليستها1 نزد
علم اين ازاينرو ميشود, ي ماد امور در اراده و روح تقويت موجب فقط و نميشود



655 مكاتيب

است/ معنوي علوم و عرفان غير نيز آن و اند گفته ي ماد علوم و فنون جز¾ نيز را
عسكÇري(ع) حسÇن امام حضرت بالفصل فرزند كه (عج) الحسن ¹بن حج حضرت /2
حÇضرت آن غÇيبت هÇمچنين و حيات و ميباشد زنده شيعه همة فاق ات به ميباشد
كه طبيعت خالف و العاده خارق امور قبيل اين و است/ ع تشي مذهب ازضروريات
روزنÇامهها در كÇه است زيÇاد آفÇرينش جهان در مينامند, طبيعت معجزات امروز
در را ساله هشتاد و صد قبل سال چند يا شوروي, در ساله 1ë8 مرد حال شرح Gاخير
كÇتب در هÇم اليÇاس و خÇضر حكايت و كردهاند ذ كر ايران كوهستانهاي از يكي
هركدام بهترتيب كه بودند كساني صغري غيبت در اربعه اب وÔن است/ مذكور مذهبي
و جÇواب و حÇضرت آن حÇضور شÇيعه عÇرايÇض رسÇاندن مأمÇور ديگري از پس
كÇبري غÇيبت چÇهارمي وفÇات از پس كه بودند, شيعه براي حضرت آن دستورات
و هÇدايت امÇر ولي شÇد/ قÇطع شيعه عرايض رساندن براي صوري واسطة و شروع
چÇون نرفت, بين از شرع ظاهر احكام تبليغ همچنين و باطني مراتب در راهنمايي
كبري غيبت زمان در لذا است/ باز هميشه او معرفت باب و خداوند سوي به طريق
حÇضرت كه بودند احكام تبليغ يا هدايت در مجاز حضرت آن طرف از كساني هم
مأمور حضرت آن طرف از غيبت زمان در كه بود فردي لين او حمه) الر (عليه جنيد
ظÇهور زمÇان تÇا نيابت رشتة و ميباشد الغيبه في االقطاب ل او ازاينرو گرديد, هدايت

بود/ خواهد جاري
كÇه رسÇيده طÇهارت و عصمت مصادر از مختلفي تفسيرهاي نور شريفة آية دربارة /3
نÇه يÇعني آن بهظاهر هم زيتونه مباركة شجرة و است صحيح خود جاي در هركدام
كه است مغرب در نه و بتابد او بر مغرب هنگام فقط آفتاب كه است مشرق درطرف
است وسط در بلكه باشد, آفتاب نور داراي زوال از قبل و آفتاب طلوع هنگام فقط
داراي آن ميوة و قوي آن درخت ازاينرو ميكند, استفاده آفتاب نور از هميشه  كه
درخت كÇه است آن مقصود نيز تأويل مرتبه در و ميباشد/ چربي از بيشتري مواد
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درخت ايÇن ولي غÇربي, يا هستند شرقي يا دنيوي درختهاي زيرا نيست, دنيوي
نه كه نمودهاند تأويل اسالم سة مقد ديانت به را شجره هم بعضي و آنهاست/ مافوق
مÇانند است رهÇبانيت داراي و شÇرقي نÇه و يÇÇهود مÇÇانند است, ي ادÇÇم و غÇÇربي
استفاده حقيقت آفتاب از هميشه كه است دو هر جامع و وسط حد در نصاري,بلكه
يÇهودي نÇه كÇه است علي(ع) اميرالمÆمنين مراد كه رسيده اخبار بعضي در ميكند/
س مقد فيض شجره از مراد گفتهاند بعضي و است/ حنيف مسلم بلكه نصاري نه است
در و ميباشد/ هستند غربي شرقيو كه ه ماد روحو مافوق كه است حق افعالي تجلي و
شجره از مراد و است (ص) دي محم قلب مشكات از مراد كه شده ذ كر اخبار بعضي
رسيده اخبار بعضي در و نصاري/ نه و است يهودي نه كه است ابراهيم(ع) حضرت
است مÆمن وجود شجره و داده قرار مÆمن قلب در خداوند كه است مصباحنوري  كه
مÇيباشد/ دو هÇر بÇين جÇامع بÇلكه است, صرف رهبانيت نه و محض ي ماد نه  كه

كرد/ مراجعه تفاسير و اخبار كتب به بايد كه شده ذ كر هم ديگري تفسيرهاي
اشÇراق شيخ تأليف خدا شناسايي كتاب دربارة كه خودتان تحصيلي پاياننامة موضوع /ê
طور به مطالب بيان و آن تنظيم در اميدوارم است, خوبي انتخاب بوديد, نموده ه تهي

باشيد/ موفق شايسته
ا گر بوديد, نموده خواهش خودكه رسالة هو گنابادوبيدختدر هيالل نعم¹ ذ كرسلسلة
و عرفاني و مذهبي و تاريخي جنبة در Gبعد و بدهيد رساله موضوع با ارتباط بتوانيد
در Hضمن و نشود واقع اشتباهي كه بنويسيد صحيح طور به و نموده دقت سلسله روش
است/ خÇوب و نÇدارد مÇانعي شود هم شبهه رفع ميآورند وارد كه اتهامات بعضي
ولي مÇيخواهÇم, عÇذر و شد ل مفص نامه هم باز بنويسم مختصر ميخواستم هرچند

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس شد/ عرض اجمال بهطور معذلك
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كه جوابي بودند, نموده سÆال سين Ôح Öن م انا و مني Ôحسين حديث به راجع بستان از ه شيردر حسن آقاي
است: اين شده داده

هو
121

ë2.11.1Ç 93 ذج 27
خداونÇد از را شما توفيق و ت عز و سالمتي گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
مÇعني است/ شده سÆال سين Ôح Öن م انا و ني م Ôسين Ôح شريف حديث شرح و معني خواستارم/
و است/ معلوم و واضح ل او جملة هستم/ حسين از من و من از حسين كه است اين آن
دي محم س مقد دين احكام و دستورات و حقايق همة كه است اين نظر از هم دوم جملة
احكامو صفاتو و عقايد از آنچه كردو بروز عاشورا روز درهمان حسين(ع) از (ص)
هÇمان در (ع) حسين حضرت رسيده اسالم بزرگوار پيغمبر طرف از ه عملي دستورات
س قدÇم وجÇود واسÇطة بÇه اسالم حيات بلكه بقا نيز و داد نشان را آنها همة Âعم روز
اضمحالل نبودخطر حسين مردانة ا گرهمت بود/و فدا كاريهايآنحضرت حسينيو
حÇضرت آن فدا كÇاري و گذشتگي جان از ولي بود, قوي اسالم رفتن بين از و ديانت
انا فرمود: ازاينرو و داد, قرار ابدي را د(ص) محم بزرگوار پيغمبر نام و پايدار را اسالم

تابنده/ سلطانحسين اقل . الم والس سين/ Ôح ن م

تولد مناسبت به ديگر شهرهاي و تهران اخوان (52.11.2)1393 سال ذج 28 شب كه شد مسموع

دهند/ تذكر همه به كه شد عرض جذبي آقاي حاج جناب به زير نامة گرفتهاند/ جشن فقير

هو

121

ë2.11.1ìÇ 139ê محرم 2

قÇلبت و بÇيافزايÇد تÇو عÇمل و علم بر خداوند است/ تو نزد در كه مÆمنين از كس هر بر و تو بر سالم (1
Ñ را

1/ دكÇ يَّ ا و كب ÖلÇ ق ر ون و Âم ع و Hلم ع Ôاهللا ك اد ز× المÆمنين ن م كÖي دل ر ض ح Öن م لي× ع و كÖي ل ع Õالم س
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Ø

كند/ تأييد را تو و فرمايد نوراني

را تأييدات و توفيقات ازدياد و شريف وجود سالمت منان خداوند از ميشود عرض
واردين آقايان از چند هر نرسيده, مرقومهاي عالي حضرت از است تي مد دارم/ مسألت
عÇارض كسÇالتي امÇيدوارم ميكنند/ يادآوري هم خودشان و هستم حال جوياي Hمرتب
در خÇدمت و سوگواري مشغول ايام اين و ندارم جديدي ناراحتي بحمداهللا فقير نباشد/
سينة به رد دست اميدوارم نه, يا فرمود خواهند قبول نميدانم هستم/ حسيني(ع) ة تكي
توفيق و دارم عرض سالم اخوان آقايان همة خدمت فرمايند/ قبول كرم به و نگذارند ما
احساسات و ايماني عالقة واسطة به آقايان مسموع قرار به خواستارم/ خداوند از را همه
جسÇماني و صوري تولد مناسبت به فقير ياد به ه الحج ذي 28 شب مذهبي عواطف و
هشتم جايبيستو به ا گر فقير نظر به ولي گرديد/ امتنان موجب نمودهاند منعقد جشني
سرير سلطان حضرت سعادت با والدت با مصادف كه القعده ذي يازدهم در ه الحج ذي
و بگÇيرند جشÇن مÇيباشد الثÇنا¾) و Çحي¹ الت آالف (عÇليه ضÇا ليبنموسيالرÇع ارتضا
روز همان در نيز فقير اجازة شريف فرمان صدور Hفاقات است, اولي× كنند شكرگزاري

تابنده/ سلطانحسين اقل . يكم ل ع الم السَّ د د جÔوا است/ شده واقع

طرف كرمان به حركت موقع كه بودند نموده سÆاالتي و نوشته نامه تهران از مهراد محمود آقاي

كه جوابي نوشتم/ مختصر را جواب نبود مجال چون و نوشته جواب ورود ل او كرمان در رسيد/

ميگردد: معلوم جوابها از هم سÆاالت و است اين شد داده

هو

121

ë2.12.21Ç 139ê صفر 17

از را سركار موفقيت و ت عز مزيد و سالمتي گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
سÆاالتي و ميشود كتابي خود آنها مشروح جواب شده كه سÆاالتي خواستارم/ خداوند
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به است خوب ميشود/ تفسير كتاب يك خود آن جواب شده مجيد قرآن دربارة كه هم
روشن شما بر آنها جواب تا كنيد مراجعه فارسي يا عربي از آنها مة مقد و تفسير  كتب

شود/
معلوم تواريخ و اخبار ظواهر از آنچه و رين مفس بيشتر عقيدة طبق سورهها گذاري نام /1

كرد/ مراپير هود سورة (1

و هÇود1 Ô¸ورÇس تني Öب Çيَّ ش فرمايش كه بوده (ص) رسول حضرت خود زمان در ميشود
است/ دليل آن بر آن امثال

و ل او خليفة زمان در ابتدا مشهور طبق آن, ترتيب و بندي تقسيم و آوريقرآن جمع /2
كرد/ پيدا را فعلي وضع Hتدريج عثمان زمان تا Gبعد

يك است: مختلف مجيد قرآن در تحريف و نقصان وقوع دربارة شيعه رين مفس عقايد /3
بÇه كÇدام هÇر و مÇيباشند معتقد بدان جمعي و نقصان و تحريف عدم به معتقد ه عد
نÇيز صحيحه اخبار و ميآيد صحيحتر عقل به آنچه ولي ميكنند/ استشهاد اخباري
خÇود كÇه است, كÇلمات و الفÇاظ در نقصان و تحريف وقوع عدم رسيده درآنباره

هستيم/ حافظش خود و كردهايم نازل را قرآن ما /9 آية حجر, سورة (2

2/ ون Ôظ اف لح× Ôهل نا ا و رÖك الذ لÖنا نزَّ Ôن Öحن نا ا فرموده:
ه توج مزيد و آنها اهميت براي مجيد قرآن در معارف و احكام و قصص بعض تكرار /ê

ميباشد/ بدانها مسلمين
حضرت العادة خارق معنوي قدرت ابراز براي ظاهر نظر از بنياسراÄيل گاو ذبح ه قضي /ë
پدر آسايش رعايت اثر بر گاو صاحب به خير رساندن و خداوند ارادة و موسي(ع)
ذبح مراد هم تأويل نظر از و بوده, باشد مطلع بهظاهر (ع) موسي حضرت آنكه بدون
ا ذ ه× وا Ôبح Öذ ا امي ر× ك ي×ا گردد: معلوم است شيطان كه ايمان و عقل قاتل تا است نفس  گاو

كنيد/ ذبح را گاو اين من, عزيزان اي / 3900 بيت سوم, دفتر 3)مثنويمعنوي,

قر/3 ب Öال

احكام چون آنكه: جمله از شده/ ذ كر چيز چند توبه سورة در بسمله ذ كر عدم علت /ì
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و دارند, را سوره يك حكم است همديگر به مربوط توبه و انفال سورة در مذكوره
و تÇهديد بÇراي و عÇذاب آيÇات HالبÇغ تÇوبه سÇورة آيÇات چÇون آنكه ديگر وجه
آن ابÇتداي در رحÇمت آيÇة است مÇنافقين و ار كف و مشركين به نسبت سختگيري
سÆاالت دربارة را ل مفص شرح ا گر شد عرض كه طور همان و است/ نگرديده مذكور

نماييد/ مراجعه تفاسير كتب به بايد بخواهيد
درست احسÇاسات و شÇرع و عقل نظر از بدان مربوط ايام و عاشورا روز سوگواري /7
مÇصيبت و نÇاراحÇتي مÇوقع در HبعÇط دارد دوست را ديگÇري كه كسي چون است,
اندوهگين اولي× طريق به او فقدان و فوت از و است متأثر و ناراحت خود, دوست
جÇاي همه در امروز بهاضافه و واقفند/ بدان عاطفه و احساسات صاحبان كه است,
سال هزارمين يا سال صدمين يا خود جامعة نوابغ درگذشت روز كه است معمول دنيا
يÇا خÇودشان تÇولد روز HالبÇغ و ميدهند, تشكيل جلسه او يادبود به را آنها امثال و
براي نيز ما كه دارد اشكالي چه صورت اين در ميگيرند/ جشن را خودشان بزرگان
اين هستند بشريت جهان و آفرينش عالم معنوي و صوري نوابغ كه خودمان بزرگان
شيعه ملت از را امر اين نيز ملل ساير بگوييم ميتوانيم بلكه كنيم? منعقد را مجالس
مخالف كه دستههايي تشكيالت يا شده بسته آن بر كه پيرايهها بعضي ولي  گرفتهاند/
بايد و نيست سوگواري اساس جزو نيست, شايسته اجتماع در يا است صحت حفظ
و پسنديده اخالق و حسنه صفات تذكر جلسات, اين از منظور بهاضافه شودو حذف
سÇرمشق ما براي كه است رادمردان آن فدا كاريهاي و جوانمرديها و شهامتها
شÇدت از نÇاشي گÇريه ا گÇر ه تÇالب ولي گÇرفتن/ پÇند بدون كردن گريه تنها نه باشد,
آن مÇنويات از پÇيروي بÇه وادار را شÇخص و بÇاشد ايÇماني عواطÇف و احساسات

است/ پسنديده ه البت بنمايد بزرگواران
زمÇان در بÇعضي است/ مÇختلف باره آن در شيعه فقهاي عقيدة جمعه: نماز به راجع / 8
هم جمعي و ميدانند عيني واجب بعضي و مستحب بعضي و تخييري واجب غيبت
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كÇه بÇاشد, جÇماعت به بايد استحباب يا وجوب بنابر هم آن انعقاد و ميدانند حرام
مورد شيعه فقهاي بزرگان نزد فÔرادي× به قول و است نفر هفت يا نفر پنج آن حداقل

بجوييد/ ه عملي رساÄل و ه فقهي كتب از را آن جزÄيات و نيست/ قبول
نشÇود/ تÇرك كÇه بÇاشيد داشته همت و جديت اسحار بيداري در قلب حضور براي
اثر بر هم دست و گردن درد فرمايد/ عنايت توفيق و كند كمك هم خداوند اميدوارم
مÇعده كرم اثر بر ميكنم گمان هم خواب در دندان فشار و است اعصاب و رماتيسم

الم/ الس و . نماييد/ مراجعه اطبا به آنها معالجة براي بايد باشد,

ه مÄا به معتقد دراويش آيا اينكه و ف تصو نام به راجع و نوشته نامه تهران از جمشيدي حسن آقاي

مطالب بعض و نه يا رسيده هم اخبار در نام اين آيا و نه يا ميباشند آنان پيروان و الم) الس (عليهم

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ نموده سÆال قبيل اين از ديگر

هو

121

ë3.3.31Ç 9ê . ج1 . 29

خداوند از را سركار توفيق و سالمتي گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
كÇتب آنكه با كه شد, ب تعج موجب بوديد داشته مرقوم كه سÆاالتي خواستارم/ متعال
سÆÇاالت جÇواب و شÇده نÇوشته زيÇاد آن از تمجيد و عرفان و ف تصو حقايق دربارة

نفرمودهايد/ ه توج سركار شده ذ كر Hمشروح نيز مذكوره
و عقايد در الم) الس (عليهم عشر اثني ة مÄا پيروي به گنابادي اللهي نعمت فقراي ما
ه وفيÇص توسط ايران در عشري اثني مذهب كه مفتخريم بلكه و ميكنيم افتخار اعمال
و كÇرد/ پÇيدا رسÇميت و يافت رواج نشان) ت و Öف ص صوفيان و صفوي اسماعيل (شاه
به نكردن عمل يا مذهب از بودن خارج تهمت حاضرند بعضي چگونه ا كنون نميدانم
عناد و غرض يا جهالت جز چيزي بر نميتوان را امر اين و آورند وارد ما به دستورات
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از را ما كه اشخاص همين بود ممكن نميبود گذشته صوفيان كوشش ا گر و كرد حمل
باشند, نواصب از شاميان مانند بلكه بوده تسنن در ب متعص ميدانند خارج عشري اثني

ميدهند/ دشنام او بر آشكارا منابر بر و (1

ما با 1 هب س ب ون Ôن ل Öع Ôي المنابر لي ع و مضمون به آنكه نه نمايند قدرداني ما از است شايسته پس
كنند/ رفتار

مأثÇور و مذكور نيز الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا اخبار در آن مدح و ف تصو  كلمة
مÇراجÇعه ÃÇالي) الل الي عÇو× و Çجلي Ôم) احسÇاوي ابنابيجمهور جليل عالمة كتب به است,
را خود كه است سنت اهل از دسته يك بر تصريح رسيده ذم در كه هم اخباري فرماييد/
نÇه كÇردند, انÇدام عرض الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا مقابل در و داده نسبت ف تصو به
ات م× مÇ Öال ندÇع فيني Öك ت حل الن مير  ال يتي وال× و نموده افتخار بزرگواران آن دوستي به كه  كساني

من/ نمودن كفن و دادن غسل و مرگ هنگام در ميكند كفايت من براي اميرالمÆمنين واليت (2

عÇلما¾ بر حمل رسيده علما ذم در كه هم اخباري چنانكه ميگويند, فيني2 Öك ت و غسيلي ت و

بÇاعث نÇباشد اخبار در كلمه اين كه هم برفرض و است/ شده سنت اهل علماي و سو¾
فقه علم مصطلح معني به فقه) (اصول هم اصول و اجتهاد كلمة چنانكه نيست, رد و ايراد
آن پيروي و اطهار ة مÄا واليت به منحصر هم دسته هر حقانيت است/ نرسيده اخبار در
بلكه نيست/ الزم اخبار در مخصوصي طايفة يا قوم يا فرد به تصريح و است بزرگواران
خÇواه مÆÇمن, خواه عارف خواه صوفي, خواه شيعه نام خواه است واليت همان مناط
رفÇع براي نيست>/ تشريف نون و ميم و واو و <ميم باشند: داشته آنها غير يا مستبصر
خÇدمت فÇرماييد/ شبهاتمÇراجÇعه رفع نام به فقير رسالة به است ممكن شبهات بعضي
مرحÇوم روح خداوند دارم/ عرض سالم تهراني سعيد آقاي حاج االسالم ت حج جناب
خود رحمت غريق بودند معني تمام به عالم و داشتند لطف كمال ماها به كه را آيتاهللا

تابنده/ حسين سلطان اقل . عليكم الم والس فرمايد/
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و اختيار و جبر و اذن و مشيت و غيب دربارة و نوشته نامه املشي موسوي شفاÄي رضا سيد آقاي

است: اين شد داده ايشان به كه جوابي بودند/ نموده سÆاالتي عبادات اقسام

هو

121

ë3.ê.3 Ç 9ê.2 ج . 3

خÇواسÇتارم/ خداونÇد از را شما توفيق و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
كÇتاب يك خود آن مشروح جواب دارد, نيز فلسفي جنبة چون نمودهايد كه سÆاالتي
تأليفات فحاوي از آنها بعض و نماييد مراجعه عرفاني و فلسفي كÔتب به ميشود, ل مفص
ميگردد/ معلوم آن غير فلسفةفلوطينو شبهاتو سعادتورفع مانندرهنماي نيز فقير خود

ناميده عمي× مقام كه نيست رسمي اسمو آن از استو مطلق غيب مقام در تعالي× حق
اقدس فيض كه است مضاف غيب صفات, و اسما¾ مقام است/ الغيوب غيب و ميشود
مقام و به Õمخلوق حق كه است ه اشراقي اضافة همان ظهوري تجلي مقام و ميشود, ناميده
بشر افراد ل كم ا كه است مقام همين بشري معرفت مقام آخرين ميشودو ناميده مشيت
ديه محم حقيقت به مقام اين ازاينرو شدند, متحقق بدان الم) الس (عليهما علي و د محم

است/ شده ناميده عرفا اصطالح در علي علويت و
ظهور شخص از كه چيزي هر چون شده ذ كر فلسفه در كه است اصطالحي هم اذن
آن قبح و حسن در تفكر و ميگويند, ر تصو كه ميشود پيدا بدان ذهني لم ع ابتدا مييابد
Gبعد ميشود, پيدا است مشيت كه خواست آن, وجود جحان Ôر تشخيص از پس ميشود,
ميكند ايجاد بر عزم Gبعد و ميشود, ناميده قدر كه ميگيرد تصميم سپس ميكند, اراده
شروع Gبعد است, اذن كه ميدهد دستور جوارح و اعضا به آن از پس ميباشد, قضا  كه
تعالي حق در ميشود/ ناميده Öل ج ا كه ميكند ايجاد سپس و است, كتاب كه ميكند بدان
با اراده و ندارد ترديدي و است عالم اشيا¾ همة قبح و حسن به و ميباشد ذات عين علم
است/ كÇاÄنات و مÇخلوقات طÇرف از حÇدوث و است, ازلي نيز او امضا¾ و قضا و قدر
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شو/ موجود ميگويد: كه است اين فرمانش بيافريند, را چيزي بخواهد چون / 82 آية يس, سورة (1

است/ كتاب و Öل ج ا , Ôيكون ف و است اذن همان قول كه كÔن1 Ôهل قول ي ان ¾ي ش رادا ذا ا Ôه Ôر Öم ا نما ا و

به خداوند به ل توس است/ عرفان و فلسفه به مربوط شد عرض كه طور همان آن شرح

اوست/ آن از نيكو نامهاي بخوانيد, كه را خداوند) اسما¾ (از كدام هر /110 آية اسرا¾, سورة (2

و 2
ني× ÖحسÇ Öال Ô¾ا Çم× Öس  Öاال ÔهلÇ ف وا Ôع ÖداتÇ م× ايا است/ خوب باشد اضطرار حال ا گر باشد كه نام هر

باشد/ توأم دل به ياد و قلبي ل توس با كه است آن دعا بهترين
من Âمث است, روح به و قوا به شخص كارهاي نسبت مانند اختيار و جبر موضوع
و مÔدبر ولي است, صحيح دو هر ميشنود گوشم و ميشنوم من ميبيند, چشمم و ميبينم

است/ جان همان جوارح از صادره افعال حقيقي فاعل
قÇلب هÇمة در اصÇل و دارند مخصوصي عبادي وظيفة جوارح و اعضا از يك هر

است/ دين ستون نماز (3

ذات نامتناهي و القلب/نامحدود بحضور اال نيابد وجود نيز آن و 3
ين الد Ôود Ôم ع و¸ ل× لص ا كه است

الم/ الس و . ميباشند/ مخلوقات Öمحدود و است حق

نفر يك ا گر كه بودند كرده اشكال عذاب در خلود دربارة و نوشته نامه سمامي د محم شيخ آقاي

هزارسال ده در Âمث ديگري و شود مرتكب باشد خلود باعث كه گناهي قبل سال هزار ده در Âمث

چÇندين سابق عذاب ت مد صورتيكه در شوند, مخلد دو هر و شود مرتكب را گناه همان ديگر

است: شدهاين داده كه جوابي است/ عدل خالف اين و ميشود بيشتر سال هزار

هو

121

ë3.ê.ë Ç 9ê.2 ج . ë

و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا گرديد/ واصل م مكر برادر آن مرقومة ميشود عرض
بر مبتني آن كامل حل بود شده مرقوم كه سÆالي گردد/ افزوده محبت حال و توفيق بر
زماني هم آخرت عالم كه است صورتي در شده اشاره كه اشكالي و است شهود و درك
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ما ا گر بهاضافه و است/ زمانيات و زمان از خارج دوزخ و بهشت كه صورتي در باشد,
ت قام قد ف مات Öن م بگوييم: كه هم ا گر و ميشود پيدا تقارن بدانيم بعد به قيامت از را عذاب

ميشود/ پا بر قيامتش بميرد كه كس هر (1

سه تا روز سه از پشه عمر Âمث است, افراد ذاتي استعداد حسب به خلود و دوام 1 ÔهÔت قيام

كه صورتي در نمود, طوالني ميگوييمعمر عمركند تمام ماه سه Âمث ا گر و ذ كرشده ماه
بسÇيار كÇند عÇمر هÇزارسÇال تا است ممكن ميگويند كه كالغ عمر مقابل در عمر اين
به محكوم ديگري از قبل سال سي Âمث نفر يك كه است اين مانند يا و است/ بيارزش
حبس به دو هر كه صورتي در بميرد, زودتر شده محكوم Gبعد آنكه ولي شود ابد حبس
سال پنج ديگري و مرده و بوده حبس در سال چهل Âمث يكي ولي شدهاند, محكوم ابد
را امÇر ايÇن ه تÇالب كÇه است بÇوده ابÇد حبس هم آنها دوي هر از است, كشيده را حبس
حÇل بÇهتر مÇثال به مطالب قبيل اين چون و گفت/ قانون برخالف و تبعيض نميتوان
عÇرض سÇالم محترم والد آقاي خدمت شد/ داده توضيح مثال ذ كر با ازاينرو ميشود

عليك/ الم والس . دارم/ سالم عرض اخوان آقايان خدمت دارم,

اخوان(ايشان نوشتههاي بعض كه دادهاند تذكر و نوشته نامه قم از بالغي ت حج ت عبدالحج آقاي

ديگÇران يÇا مÇن قÇول از خÇود يادداشتهÇاي در كه بودند) كرده ذ كر را يادداشتها نويسندة نام

تذكر و ننمود اجابت را مسلم دعاي ولي كرد, اجابت را كافر يا فاسق دعاي خداوند كه نوشتهاند

است: اين شده داده كه جوابي نيست/ صحيح نوشتهها قبيل اين كه دادهاند

هو
121

ë3.ë.1ìÇ 9ê رجب 18
تولد سعيد عيد تبريك و لطف اظهار به ر صدÔم كه محترمه مرقومة ميشود عرض
آتÇية اعÇياد نÇيز فقير شد/ تشكر كمال موجب و گرديد واصل بود (ع) مولي× حضرت
را (عÇج) الحسÇن تبن جÇح حÇضرت تولد و (ع) هدا¾ الش د سي حضرت تولد و مبعث
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و ت زÇع ازديÇاد و شÇريف وجÇود سالمت منان خداوند از و عرض تبريك خدمتتان
تÇذكر از دارم/ مسألت جÇعفري حق مذهب و مطهر شرع ترويج و نشر در را موفقيت
اظÇهار فقير و نوشتهاند ايشان آنچه ولي دارم, امتنان بوديد داشته مرقوم كه موضوعي
ميباشد, شأنه تعالي حق ة رحماني رحمت عموم منظور بهاضافه بوده, قول نقل  كردهام
علما از بزرگاني بسيار كه است معلوم وگرنه افراد, بعضي عمل يا عقيده بر رد يا ايراد نه
زمÇين كÇه هسÇتند و بوده زمان هر در مرحومه امت در خدا ب مقر بندگان و مÆمنين و
مÇمكن و مÇيشود, نÇازل آنها وجود واسطة به خدا رحمت و سنگينبار آنان بهوجود
اسÇالم ظÇهور از پس اشÇخاص ايÇن وجÇود و بÇاشد, خالي آنها وجود از زمين نيست

است/ اسالم دين خدا نزد در دين آينه هر /19 آية عمران, آل سورة (1

اشاره شده نقل آنچه و 1 Ôم ال× Öس  Öاال اهللا ند ع ين الد نَّ ا كه دارد اسالم سة مقد ديانت به اختصاص
ملتجي و ل متوس خداوند درگاه به نيت خلوص و صدق روي از كس هر كه است اين به
و ميگردد او حال شامل ه رحماني رحمت و نميشود گذاشته او سينة به رد دست  گردد,
ه يميÇرح رحÇمت مشÇمول كÇه است كسÇاني وجÇود هÇم ه مانيÇرح رحمت واسطة ه البت
از ذلك مع هستند/ مرحومه امت در ل مÔك مÆمنين و علما و اوليا از عبارت كه ميباشند
ملتمس استجابت مظان در و دارم تشكر خيلي فرمودهايد تذكر دوستانه كه حضرتعالي

سلطانحسين/ اقل . عليكم الم الس و هستم/ دعا

اطاعت نصيحت و دستور فرزندشان به اينكه از و نوشته نامه نيستند فقرا از كه قم از اشرفي آقاي

است: شده داده زير جواب كه نمودهاند سÆاالتي Hضمن نموده تشكر اظهار دادهام پدر از

هو

121

ë3.7.ë Ç 9ê رمضان 10

انÇجام در را سركار توفيق و سالمتي گرديد/ واصل سركار مكتوب ميشود عرض
استجابت مظان در سركار از و خواستار منان خداوند از شريف ماه اين رة مقر وظايف
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بÇدينجا فÇرزندتان قبل چندي كه مسافرتي در دارم/ دعا التماس احيا¾ ليالي Hمخصوص
بÇتوانÇند امÇيدوارم نÇمودم, زيÇاد تأ كÇيد سÇركار رضÇايت جلب و اطاعت در نمودند,
كه عباراتي و اذ كار ميشود: عرض شده كه سÆاالتي دربارة بكوشند/ سركار دررضايت
وسÇيلة بÇه خÇداونÇد كÇه است همان تواريخ و مأثوره اخبار طبق ميشود گفته درنماز
بÇه بÇايد هÇم حÇضرت آن بشÇريت مقام و فرمود دستور و امر خود پيغمبر به جبرÄيل
Çلي ع اهللا Çي ل ا Çوا Ôع Öدا كه كند, تصديق است معنويت مقام كه خود رسالت صدق و صحت

ميخوانم/ خدا سوي به بصيرت به را مردم /108 آية يوسف, سورة (1

مناسب و دارد را غيبت جنبة اهللا الا ل×ه ا ال Öنا Ôد ه Öش ا سابقه جملة چون مقام اين در و 1/ ̧ صير ب

Ôه ÔبدÇ ع كÇلمة به Gبدو كالم اهميت و خطاب, نه است ÔهÔول Ôس ر و Ôه Ôبد ع كالم همان سياق كالم
Çزير(عÇليهما Ôع و عÇيسي× حÇضرت بÇراي كÇه آميز غلو و باطله اعتقادات از كه ميباشد
آنÇان الوهÇيت اعÇتقاد دربارة ديگر ة مÄا بعض و (ع) علي اميرالمÆمنين بلكه الم) الس
تعبدي جنبة ميباشد نماز جمله از كه عبادي امور بهاضافه و شود/ جلوگيري آمد, پيش

ندارد/ راه آن در چرا و چون و دارد
و شيعه اجماع مورد الكتاب فاتح¹ بدون ميت) نماز از (غير نماز صحت عدم موضوع /2

است/ الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا و پيغمبر تقرير و قول به مستند
نÇه شود خوانده نماز در است قرآن و الهي كالم اينكه نيت به بايد حمد سورة قراÄت /3
در سÇوره قÇراÄت از پس آمين گفتن شيعه مذهب در جهت همين به انشا¾, بهقصد
از غير معني به ه توج ولي است/ انشا¾ قصد به زيرا است, مبطل و نيست جايز نماز
(عليهم اطهار ة مÄا بعض به كه ستعين ن ايا ك و نعبد ايا ك تكرار ازاينرو است, انشا¾ قصد

نيست/ انشا¾ قصد به شده داده نسبت الم) الس
مباينت نماز صورت با شود صادر است آن ظاهر با مخالف كه اعمالي ا گر نماز در /ê
يÇا نقص موجب و آن صورت با مخالف و است بياختيار كه امور بعض ولي دارد,
مبطل دنيا, امور براي نه خدا خوف از گريه مانند نيست, واجب ترك يا ركن اضافة
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حÇال عÇين در ولي نÇماييد/ رجÇوع فÇتاوي بÇه بÇايد و است اشكÇال مورد آن بودن
عبادات ساير در بلكه نماز در قلب حضور ا گر كه ب Öل ق Öال ور Ôض Ôح ب الا ¸و ل× ص ال× فرمودهاند:
وايÇنچنيننمازيمعلومنيستبهآسمانهم صÇورتيبيشنيست و نباشد,لقÇلقةلسان
است, سÇتوندين و واجبات از بلكهنماز باشد آنجايز ليكننهآنكهترك برود/ باال
عليك/ الم والس بخشيد/. روح و داد زينت بهباطن را ظاهر و بايددرتكميلآنكوشيد

است: اين آن خالصة كه نمودهاند سÆاالتي و نوشته نامه دحسينخبرهفرشچي آقايحاجسيدمحم

خداونديم/ صفتهاي ما (1

يا است ذاتي صفات آيا 1 اهللا Ôات ف× ص ÔنÖحن و نه? يا هستند خداوند احديت مظهر معصوم چهارده /2 و 1

است/ مÆمن آينة مÆمن (2
گردانم/ خود چون را تو تا كن, اطاعت مرا من, بندة اي (3

است/ بزرگ من مقام چقدر هستم, ه منز و 4)پا ك

هر آنها امثال و أني4 ش مظ Öع ا ا م× بحاني Ôس و ثÖلي3 م كل ع Öج ا تي ح ني Öع طا بÖدي ع و 2
ن مÆ Ôم Öال Ô¸آ Öر م Ôن مÆ Ôم Öل ا و نه

است? صحيح بنابراين  كدام

باشد صلو¸ وا گر ندارد مسافر باشد صوم غير?ا گر يا صلو¸ و صوم است: كدام خداوند 3/ذ كرا كبر

ندارد? عموميت حج يا باشد زكات ا گر و است قصر سفر در

ميگزارد? نماز كسي چه امام بدن به رجعت در نه? يا هست عبادت وظيفة رجعت از بعد آيا /4

نپرسند/ آدميي و جني هيچ گناه از /39 آية حمن, الر سورة (5

در صÇدوق از مÇنقول طبق رضا(ع) حضرت و چيست? آن معني 5 انٌّ ال×ج× و ÕسÖن ا نÖبه ذ Öنع ÔلÃ Öس Ôي ال× / 5

حضرت و / انٌّ ال×ج× و نكÔم م نÖبه ذ Öنع ÔلÃ Öس Ôي ال× يعني شده, حذف داشته منكم كلمة فرمود كه يعه صفاتالش

نظر چه باره آن در است, شده هم ازقرآناسقاط ميشود معلوم بنابراين انداختهاند/ را آن فرمود

داريد?

داشتي? ارجمند مقامي يا فروختي بزرگي آيا /75 آية ص, سورة (6

بÇه اشÇاره نÇوشته يعه الش صفات در است? معني چه به عالين لفظ 6
عالين Öال ن م تÖنÔك Öما ت ÖربÖكت Öس ا آية / 6

است ممكن ا سÅر و فرق ساير با آيا است/ نشده اشاره تفاسير در ولي است, اطهار طيبة خمسة
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ن م Gد واح Öل ع Öاج و (ص) اهللا رسول تذ كر ام حÖر×  Öاال ̧ بيرÖكت ÔتÖق و معني نيز و نه? يا نمود معاشرت و مكاتبه

دار/ چشم فرا را اÄمه از يكي و يادآور را اهللا(ص) رسول تكبير¸االحرام هنگام (1

چيست? است, رضا(ع) حضرت به منسوب كه 1 كÖي ن Öي ع ب Öصن ¹ Äمَّ Ñ Öاال

و شود برداري عكس فرمودهاند تهيه نورعليشاه آقاي مرحوم كه نامه كرسي از باشد ممكن ا گر /7

شود/ فرستاده

او از خÇطايي هÇنوز ا گÇر و بوده چگونه غالم قتل و خضر(ع) و موسي(ع) حضرت موضوع /8

صادر خطا ا گر نيست? جايز جنايت از قبل قصاص كه كشت, خضر(ع) حضرت چرا سرنزده

است: اين شده داده كه جوابي گرفت? ايراد موسي(ع) چرا بود شده

هو

121

ë3.8.ì Ç 139ê شوال 12

امÇتنان مÇوجب رسÇيد, ارسÇالي كÇتاب جÇلد ده و سÇركار مÇرقومة ميشود عرض
كÇتابها خواستارم/ را سركار موفقيت و ت عز مزيد و سالمتي منان خداوند  گرديد/از
كÇه سÆاالتي شدم/ متشكر آنها ارسال از و بودم نديده Âقب هم فقير و بود خوب بسيار
از ميشودو جدا گانه كتابي خود شود نوشته تفصيل طور به آنها جواب ا گر شده مرقوم
آنها بعض و ميشود عرض جواب موجز و اختصار طور به لذا است, خارج نامه حدود

ميشود/ عرض جواب يك در است مربوط هم به  كه

لÇ Ôك في و كÇه هستند احديت ذات مظهر خود وجودي كمال برحسب موجودات همة /1

است/ يگانه او آنكه بر است دليلي كه را او است نشانهاي چيز هر در و (2

و مÇظاهر ا كمل اوليا و انبيا و كاملتر بشر مظهريت و 2 Õد اح و× Ôنَّه ا لي× ع ل Ôدت Õ¹آي Ôهل ¾ Öي ش

اويند/ ذات آينة و ميباشند احديت مظاهر كاملترين معصوم چهارده س مقد وجود
آن و مÇيباشد وجÇودي كمال برحسب هم صفات مظهريت و حق ذات مرآتيت و
يا عارفي ا گر و هستند حق حضرت مراÄي بزرگترين و صفات باالترين بزرگواران
ولي بوده, مرآتيت ظهور و انانيت فناي نظر از نموده اين كالم به ه تفو اوليا از يكي



تابنده خورشيد 670

كسي ا گر و نميراندند/ زبان بر كلمات اين خود وجودي شخصيت به ه توج موقع در
بÇلكه و ات طحيÇش راند, زبان بر كلمات چنين خود به ه توج با و انانيت از فنا عدم با
و دور Âاص يا كنند, دور خود از را حاالت آن بايد و ناقصند يا كه است, بستن برخود
ياطين الش شريفرجوم كتاب در هم آنچه مطرودند/ كه نمودهاند تشبيه نيكان به را خود
هÇم ديگران براي و ندارد اشكالي هيچ كه بوده خواب در مشاهده شايد شده مرقوم

ميآيد/ پيش
و خفي ذ كر مختلفة مراتب كه است, باطن به وابسته و عبادات همة مافوق خدا ذ كر /2
ذ كÇر و مÇيشود, شÇامل ذا كر ة كمالي مراتب اختالف برحسب را آن مافوق و قلبي

است/ بياثر الوا مقبول باشد توأم آن با ا گر جوارحي عبادات و لساني
واقÇع ظÇهور از پس آنÇچه و قÇاÄم(عÇج) حÇضرت حاالت و ظهور و رجعت دربارة /3
فقط را آن حقيقت و است رموز و اسرار Hغالب رسيده باره آن در كه اخباري ميشود:
در ظهور نورانيتو به معرفت و شده ر منو معرفت نور به او دل كه ميكند درك  كسي
مراتب تكميل براي او ة ملكوتي وجودية قواي و گرديده حاصل او براي صغير عالم
جÇلد مÇانند له فصÇم كÇتب به بايد را آن ظاهر شرح و باشد/ نموده رجعت او روحي
چÇون نÇماييد, مÇراجÇعه آن غير و وافي مانند اخبار كتب ساير يا بحاراالنوار سيزدهم
و رمÇوز داراي شÇد ذ كر كه طور همان نيز اخبار بيشتر و است/ بيرون نامه ازحدود
است نورانيت به معرفت كه امام به واقعي معرفت بدون آنها درك كه است اسراري

نيست/ ر ميس
بشر كه موقعي تا است/ عالم اين در سلطه و بزرگواران آن ظهور تجلي رجعت از مراد
و كÇبير يÇا صغير عالم در ظهور از پس و است عبادت به مكلف است عالم اين در
تÇرك نميتوانÇد و شده تبديل راحت به عبادت كلفت نورانيت, و معرفت پيدايش
نÇيز حÇضرت سلطنت و ظهور ت مد دربارة است/ مالÄكه مانند و نمايد خدا بندگي
برآن مسلمين ميكندو رحلت آنحضرت كه رسيده خبري ذ كرشدهو مختلفه اخبار
نÇفر دوازده حÇضرت آن از بÇعد كÇه رسÇيده هم واخباري ميگزارند, نماز حضرت
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كه دارد داللت نيز خبري و بود, خواهد مهدي اولين او فرزند كه بود خواهند مهدي
ت مد ظهورو دربارة اخبار حال هر به بود/ خواهند مهدي دوازده حضرت آن خود با
مÇتناقض GاهرÇظ آنÇها بعض كه است زياد حضرت آن خلفاي و حضرت آن ملك

نمود/ جمع آنها بين بهتأويل بايد و ميرسد بهنظر

نپرسند/ آدمي و جن هيچ گناه از روز آن در /39 آية الرحمن, سورة (1

Ôف عرÇ Ôي چون كه نمودهاند تفسير بعضي 1 Õان ج× ال× و ÕسÖان ه بÖن ذ Öن ع ÔلÃس Ôي ال× ذÃفيوم شريفة آية /ê

ميشناسند/ سيماشان نشانه به را بدكاران /41 آية الرحمن, سورة (2
آنهاست/ چهرة بر كه است سجدهاي اثر نشانشان /29 آية فتح, سورة (3

از و نيست سÆال به محتاج لذا 3, جود الس ثر ا Öن م م ه ه Ôجو Ôو في م Ôاه سيم× و اهÔم2 سيم× ب ون Ôم رÖج Ôم Öال

دوست كه كسي است: منسوب نيز (ع) علي اميرالمÆمنين به و ميشود/ معلوم سيما
حرام و حالل را حالل و داشته خدا به ايمان و بود او دشمنان دشمن و اميرالمÆمنين
قيامت در و ميشود عذاب برزخ در نكند, توبه دنيا در و كند گناه Gبعد و بداند حرام را
خارج قبر از كه موقعي يعني است حساب و موقف از پس آنكه يا و ندارد,  گناهي
و رمÇوز و اسÇرار داراي نيز آيات اين از يك هر حال هر به ميشوند/ حشر و شده

كردهاند/ استوار علم در قدم كه آنان و نميداند خداي جز را آن 7/تأويل آية عمران, آل سورة (4

به نوشتهايد كه طور همان و لÖم/4 ع Öال ي ف ون Ôخ اس الر و Ôاهللا الا Ôهأويل ت Ôمل Öع ي ا م× و كه است تأويالتي
و ع يÇتش و ايÇمان در كه هستند كساني مراد كه است منسوب نيز (ع) رضا حضرت
برزخ در باشند كرده گناهي آنها ا گر و باشند بوده ثابت الم) الس (عليهم ه مÄا واليت
بÇه اشÇاره حضرت فرمايش آنكه خواه نميشوند, عذاب آخرت در و شده ب معذ
دربارة چون باشد/ بوده معني به تفسير همان منظور فقط يا باشد هم آيه ظاهر تفسير
كÇتب در آن شرح كه است, اختالف مفسرين بين قرآن در نقصان و تحريف ظهور
فقير نظر به و نمودهام, ذ كر اختصار سعادتبه كتابرهنماي در فقير و مذكور له مفص
است/ تفسير و معني و واقع به مربوط رسيده آنچه و نشده واقع نقصاني ظاهرقرآن در
دانستي بزرگ را خود آيا كه است اين آن معني هم الين الع× ن م تÖن Ôك ام ت ÖربÖك ت Öس ا شريفة آية /ë
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مÇالÄكه از و مÇرتبه بÇلند را خÇود HعÇواق آنكÇه يÇا نداري? استحقاق كه صورتي در
ه تÇالب و نÇمودند/ امÇر اطÇاعت ذلك مع ولي بودند عالين از مالÄكه زيرا ميديدي?
ل او قسمت در يا دارد انكاري يا توبيخي استفهام جنبة ولي ميدانست, كه خداوند

است/ انكاري دوم قسمت و توبيخي
نسÇبت نÇيز (ع) صÇادق حضرت به بعضي كه نيز (ع) رضا حضرت به منسوب خبر /ì
بÇه شÇروع و تكبير¸االحÇرام از قبل نماز به شروع موقع كه است آن منظور دادهاند
ده قرار خود شفيع را زمان امام بلكه الم) الس (عليهم هدي ة مÄا از يكي پيغمبرو نماز,

دامÇان بÇه دست خدا, به خود جستن شفاعت و شدن ل متوس و يافتن ه توج در ل/ توس دعاي از منقول (1
توايم/

نÇيز اهللا1 Çي ل ا Ï ب لÖن×ا سَّ وÇ ت و عÖن×ا ف Öش ت Öواس Ïالي ن×ا Öه جَّ وت نا ا معني كه باش بزرگواران آن ياد به و
راطÇ الص ن×ا دÇ Öه ا شريفة آية ذيل عاد¸ الس بيان تفسير در آن عرفاني شرح و است/ همين

است/ شده ذ كر قيم ت Öس Ôالم

معنوي بستگي موهم كه طوري به ديگر سالسل افراد و بزرگان با معاشرت و مكاتبه /7
رفÇتار مÇهرباني و محبت به باهمه بايد ما بلكه ندارد, مانعي نرساند را نفاق و نباشد
مگر نيست, مناسب باشد عقيده در خلل يا ايمان ضعف باعث كه معاشرتي و  كنيم/
نظر با و دقت با ديگران كتب مطالعة همچنين و آنان از شبهه رفع و راهنمايي براي
گاهي بلكه و است خوب نشود, آنها نمودن باور و افتادن اشتباه به باعث كه انصاف
خود به مربوط آنچه فقط است/ پسنديده آنان طرف از وارده تهمتهاي رفع براي

نيست/ روا ديگران با فقري مصافحة مانند ميباشد, ما سلسلة
روي از هم ديگر كرسينامة چند استو مشكل اينجا در نامه كرسي از برداري عكس /8
سعادت آقايان مرحومين مقبرة در ميكنم گمان و شده استنساخ زمانها همان در آن
وجÇود هÇم (ع) عبدالعÇظيم حضرت صحن در هما) سر س دÔق) نورعليشاه و عليشاه
ايشان شايد شود, عرض هم جذبي آقاي حاج جناب خدمت است باشد/ممكن داشته

دارند/ كساني چه بدانند
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منظور شايد و است اسرار از Á او غالم, قتل و الم) الس (عليهما موسي و خضر موضوع /9
فرمود: خودش Hثاني كردو اظهار ديدو معني مراتب در خضر كه باشد آن تأويل فقط

كنم/ آنآ گاه از را تو خودم تا نپرسي, من از چيزي بايد كني, پيروي من از ا گر /70 آية كهف, سورة (1

هÇم مÇورد همان در شايد Hثالث و 1GرÖك ذ ÔهÖن م Ïل ث دÖحÔا تي ح ¾شي Öنع ني Öل Ã Öس الت ف تني Öع ب اتَّ ن ا ف

ولي گرديد, (ع) خضر حضرت اقدام سبب كه شد مشاهده او از آميز شقاوت اعمال
يÇا نÇرسيده رشÇد كÇمال دÇح بÇه هنوز بهاضافه و نبود آنها به مربوط محل آن چون
موسي(ع) آنكه يا و شنيد; جواب و كرد اعتراض لذا نداشت, اطالع موسي حضرت
بÇعضي بÇه سÇركار ه توج از داشت/ باطن به حكم خضر ولي مينمود ظاهر به حكم
عليك الم والس خواستارم/ را توفيقتان مزيد و خشنود عرفاني و علمي و ديني مطالب

تابنده/ سلطانحسين اقل . اهللا Ïق وف

است: شده نوشته فقرا براي قمري 1396 سال در زير دستور

نستعين به و حيم الر حمن الر اهللا بسم

13ëë مÇاه مÇرداد 21 مÇطابق (عج) قاÄم حضرت تولد روز /139ì المعظم شعبان نيمة

هجريشمسي/

چÇون و خÇواسÇتارم خداوند از را همه توفيق و عرض سالم اخوان آقايان خدمت
بسياري بهاضافه و منينÆالم Ôفع Öن ت الذ كري× نَّ فا وذ كر فرموده: كه است نافع مÆمنين براي تذكر

ميشود: داشته عرضه Gرتذك زير مطالب لذا ميباشند, بتدي Ôم اخوان از
بزرگان ه توج مورد ازمنه همة در كه دوشنبه و جمعه ليالي فقري جلسات در حضور از /1
مÇوقع آن در االمكÇان حتي باشند داشته كاري هر و بدانند قدر و نكنند غفلت بوده
و كنند اقتدا باشد منعقد جماعت نماز ا گر و شوند, حاضر مغرب ل او از و كÔنند ترك
مگÇرآنكÇهامÇر بخوانند, فÔرادي× را خود نماز همانجا در مأذونينباشد درصورتيكه
ايÇجادزحÇمتبنمايد/ يا بدنيباشد يا ضررمالي باعث آن ترك كه پيشبيايد ي مهم



تابنده خورشيد 674

شركتكنندپسنديدهاست/ بتوانند هشبهايديگرهما گرجلسةفقريمنعقدباشدو البت
اسÇتماع و خدا ياد و مذهبي شعاÄر تعظيم و امر اطاعت براي فقط مجالس در حضور /2
ي ماد منظور و باشد گرفتار برادر از گرفتاري رفع و برادران كمك و ديني دستورات
بين از معنوي اثر و اجر و است عبادت وجهة مخالف چون نباشد, دنيوي استفادة و

ميرود/
كه دستورات استماع و خدا ياد به و داشته سكوت ورود ابتداي از فقري مجالس در /3
و مÇجلس احÇترام رعايت و باشند مشغول ميشود خوانده كتاب از يا ميشود  گفته
خÇوانÇده كتابي هم فرض بر و بنمايند, سكوت به حاضرند مجلس در كه را مأذوني
دين بزرگان و خدا كه را مجلس صاحب هم باز نباشد, درمجلس هم مأذوني يا نشود
چÇون بÇاشند, سا كت و نداده دست از را مراقبه حال دانسته ناظر و حاضر ميباشند
خودشان حواس تفرقة باعث نفر چند بين مذا كرات يا نجوي× بيناالثنينو مذا كرات
و مÇجلس احÇترام خÇالف و خÇدا بÇه ه توج و قلب حضور مانع و ميشود ديگران و

ميباشد/ مجلس صاحب
كÇار كÇه هم كساني و نيست شايسته فقري مجالس در وجه هيچ به دنيوي مذا كرات /ê
و مÇجلس ختم از پس نمايند مذا كره ميخواهند را الزمي مطلب يا دارند ضروري
ضÇروري امÇر يÇا فوتي و فوري كار آنكه مگر دهند, انجام مجلس فاتحة برگزاري

باشد/ آنان حواÄج رفع و فقرا به خدمت براي
فÇاتحه خÇوانÇدن از قبل و مجلس بين در ميشوند حاضر فقري مجلس در كه كساني /ë
حÇواس تÇفرقة و مجلس خوردن هم به باعث چون نشوند, ق متفر و نكÔنند حركت

ميباشد/ ديگران
است, ديÇن بÇزرگان به ل توس و خدا ياد مذهبي مجالس انعقاد از اصلي منظور چون /ì
منظور ازاين آنها بازداشتن و حاضرين حواس تشتت باعث يا امر اين مخالف آنچه

ندهند/ انجام باشد
خدايي پيمان و عهد و ايماني جهة و ياد به را مÆمنين استو عبادات از فقري مصافحة /7
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آنكÇه نه نمايند مصافحه صميميت و قلب صفاي نهايت با طرفين بايد و مياندازد,
رسÇيده اخبار در مصافحه براي كه زيادي اجرهاي و باشد/ ظاهري دادن دست تنها
او صفاي و محبت كه طرفين از يك هر و باشد نيت خلوص روي از كه است موقعي
كه است كسي براي دهم يك و او براي جر ا نهدهم بلكه زيادتر او جر ا باشد, بيشتر
ظاهر صفاي و داشته نظر در را امر اين ديني برادران باشد/ كمتر او محبت و خلوص
ياد مشغول همه كه مجلس بين در فقري مجالس در ولي نمايند, توأم قلب صفاي با را
ديگÇران ه وجÇت مÇانع چÇون نÇنمايند مÇصافحه هسÇتند غيبي وجهة به ه متوج و خدا
حال با و مصافحه بدون كند حركت بين در كه باشد مجبور كسي هم ا گر و ميشوند/

نگردد/ ديگران ه توج حال مانع كه كند حركت سكوت
يا مذهبي تحقيق براي خواه ندارد, مانعي فقري عمومي مجالس در فقرا غير حضور / 8
شÇرع دستورات مطابق دارند فقرا آنچه چون باشد, ديگر منظورهاي به يا تاريخي
واقÇف مÇر ا حÇقيقت بÇه بÇهتر باشد تحقيق قصدشان كه هم كساني و ميباشد ر مطه

ميگردند/
فقير غير يا فقير نزد فقيري هيچ براي باشد بزرگان دستور و شرع خالف آنچه به ه تفو /9
و است فÇقري عÇقيدة او گÇفتههاي كÇه كÇرد خواهد گمان شنونده چون نيست, روا
خواهد حقيقت از شدن دور يا عقيده فساد يا او حال خرابي باعث و دارد, عموميت

است/ داشته اظهار را خالف گفتههاي آن كه است كسي براي آن گناه و شد,
گناه خودش براي آنكه بر اضافه شود صادر فقير از نكرده خداي كه خالف اعمال /10
بÇاعث و است سÇلسله و فÇقر اصÇل بر بيگانگان اعتراض باعث ميشود, محسوب
در خÇدا نزد فقير شخص مسÆوليت و مÆاخذه ازاينرو ميباشد/ نيز ديگران ي تجر
بايد ديني وخواهران برادران پس است/ ديگران از بيش مراتب به معصيت ارتكاب
خداوند سخط باعث كه نشود صادر آنان از شرع خالف رفتار كه باشند مراقب Âكام 

ميباشد/ دين بزرگان و خدا پيغمبر غضب و
و شÇرع خÇالف كÇلي طÇور بÇه ديگÇران از مÇالي كÇمك درخواست و كردن سÆال /11
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فÇقير شÇخص است/ حÇرام و بزرگ گناه ميكند فقر دعوي كه كسي براي Hمخصوص
كار ترك و باشد اهللا الي فقير فقط بلكه باشد داشته ديگران دست به طمع چشم نبايد
در ه خاص ميگردد/ سÆال مانند خالف اعمال ارتكاب سبب تنبلي و بيكاري كه نكند
هÇتك سÇبب بÇاشند, حÇاضر آنÇجا در بيگانه و فقير است ممكن كه فقري مجالس
آن در كÇمك درخÇواست و سÆÇال كÇه هم كسي و ميگردد/ فقرا و خودش حيثيت
ا گÇر و نكنند, او به هم كمك بلكه و كنند نهي و نمايند منع را او بايد بكند, مجلس
سÇرمشق هÇميشه براي تا شود حاضر فقري مجالس در كه ندهند اجازه نكند ترك
كه محرمانه طور به نفر چند بدانند مالي كمك محتاج را كسي فقرا گاهي ا گر و  گردد/
مانعي نمايند, اهدا او به احترام نهايت با شود حفظ هم او آبروي و نفهمند كس همه
او به كند سÆال مجالس آن در كسي ا گر و نيست جايز سÆال كلي طور به ولي ندارد

ننمايند/  كمك
عÇمل وظÇايف بÇه كÇه است ايÇن بÇراي ميشود پيدا فقرا ما براي كه گرفتاريهايي /12
داريÇم, كÇوتاهي دسÇتورات بÇه عÇمل در خواهÇران و برادران از ما همة و نميكنيم
ما نميشود/ اجابت هم ل توس و دعا ميشويمو گونا گون گرفتاريهاي دچار ازاينرو
ا Ôنو آم القري× ل Öه ا نَّ ا Öول و ميپذيرد را دعاهايما هم خداوند كنيم رفتار خود بهوظايف ا گر

را زمين و آسمان بركات بودند, كرده پيشه تقوي و آورده ايمان قريهها مردم ا گر /96 آية اعراف, سورة (1
ميگشوديم/ رويشان به

مÆمنين بين افسردگي و كدورت Hمخصوص رض1  Öواال ا¾ م× السَّ ن م ات برك× Öيهم ل ع تحن×ا ف ل قوا وات

همة به تنبه حال خداوند اميدوارم است/ دين بزرگان سخط و دعا اجابت عدم باعث
نماييم/ مرتفع را دعا اجابت موانع بتوانيم كه فرمايد عنايت ما

تÇوفيق خÇداونÇد كÇه دارم دعÇا درخواست ايماني خواهران و ديني برادران همة از
فÇقير . Çالحين/ ×الص اهللا اد عÇب× عÇلي و عÇلين×ا الم والس فرمايد/ عنايت اوامر اطاعت و بندگي

تابنده/ سلطانحسين
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/1358 شهريور 26 مطابق صادق(ع) حضرت رحلت روز 1399 شوال پنجم و رخةبيست مو

جالله جل اهللا هو

121

ÂبÇق كÇه طÇور همان ميشود, عرض روحاني ¾ واخال ايماني برادران همة خدمت
اسالمي انقالب از بايد همه شده, داده تذكر كتبي دستورات و شفاهي مذا كرات در بارها
و كنيم پيروي و نموده طرفداري آن بزرگ پرچمدار از و است ديني مباني بر مبتني  كه
و اسÇالمي و ديÇني مرام از است موظف مسلم بلكه شيعه فرد هر كه باشيم داشته ه توج
در و مÇيكنند خÇدمت ع تشي و اسالم به كه كساني به نسبت و نموده تبعيت آن انقالب
رعايت را احترام و ادب كمال ميكوشند, اسالمي انقالب و ديني امور اشاعة و ترويج
اطاعت اسالمي انقالب پرچمدار و عاليقدر قاÄد و عظيم زعيم از بايد ما همة و نمايد/
افتخار بدان كه ع تشي اسالمو و حق دين اشاعة در ديگران از بيش بايد فقرا ما بلكه  كنيم,
انقالب سوي به نموده مبارزه اخالق و دين خالف امور و فساد با و باشيم كوشا داريم
جÇايز وجÇه هÇيچ بÇه را آن از تÇخلف و نكنيم تخطي آن از و باشيم داشته ه توج ديني
حÇضرت بزرگ زعيم دو Hمخصوص ع تشي عاليقدر مراجع و عظام آيات از و نشماريم
و نÇموده قدردانÇي افاضاتهما دامت شريعتمداري آيتاهللا حضرت و خميني آيتاهللا
و اسالم ر مطه شرع دستورات پيروي توفيق ما همة به خداوند اميدوارم نماييم/ پيروي
فÇقير . Çالحين/ الص Çباداهللا ع عÇلي و Çلينا ع Çالم والس كÇند/ عÇنايت عشÇري اثني حق مذهب

عليشاه/ رضا گنابادي تابندة سلطانحسين

به كرمانشاه آريانا عباس آقاي نامة جواب

اهللا هÔو

121

ë9.ê.2ì Ç ê00 رمضان ê

شرع احكام از پيروي در موفق سالمتو انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
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اعالم علماي از بسياري شهادت به فقير شده مرقوم كه موضوعي در باشيد/ بوده ر مطه
و كوشا همواره اسالمي انقالب اهداف پيشبرد و فساد با درمباررة مطلع افراد همچنين
و شÇده عÇرض مÇراجÇع خÇدمت قÇبل سÇال بيست حدود از كه نامههايي و بوده ي جد
عÇريضهاي نÇيز 13ê2 سÇال در انÇقالب اوايÇل در است/ شاهد رسيده كه جوابهايي
اقÇدام ايÇن بÇه له مÇعظم بÇه و عÇرض بركاته) (دامت خميني اهللا آيت حضرت حضور
و اسÇالمي انقالب از طرفداري بلكه و نمودهام عرض تبريك رشادتآميز و شهامت

شود/> بهدر جان با و شد اندرون شير <با است/ فقير سرشتة فساد با مبارزه
شما ا گر كه اظهارشد Hموقعصريح همان در نمودهايد, اشاره و شده اهدا كه قرآنيهم
به ديانت بزرگان همة كه است كالمي اين و بود خواهد شما حافظ باشيدقرآن حافطقرآن
يÇا جÇهالت روي از يÇا مÇيكنند اعÇتراض كÇه كسÇاني و فقند تÇم آن درسÇتي و صحت
اشاره به Âفع و باشد شفاهي بايد امور قبيل اين شرح البته ميكنند/ اظهار غرضورزي

سلطانحسين/ اقل . الم الس و شد/ ا كتفا

چون كه نوشته وسÆاالت اعتراضات با صفحه چندين ل مفص نامة بوشهر از ديان محم د محم آقاي

ميشود/ معلوم زير جواب از آنها مضمون و شد خودداري نامه آن نوشتن از است ل مفص

هو

121

13ë9.10.12Ç 1ê01 صفر 2ë مورخة

و سÆÇال از بÇيشتر آن سب و تÇوهين جÇنبة كÇه سÇركار مشÇروحة ميشود عرض
بÇاشيد/ موفق حق طريق تحقيق منظور در و بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ بود اعتراض
مذا كÇرات در چون بود, اولي× مينموديد Gحضور مالقات هنگام ا گر شده كه سÆاالتي

است/ مشكل تفصيل آن با نامه در ولي كرد بيان ميتوان هم لتر مفص شفاهي
همة ه البت بدهند, جواب نتوانستهاند و نمودهايد سÆاالتي فقرا افراد بعض از اينكه
داده نسبت ندارند/ كامل اطالع مسلمين همة نيز اسالم دربارة چنانكه نيستند, وارد آنها
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كÇه است آن مÇانند و نÇيست چÇنين كÇه صÇورتي در نمودهايم, تفرقه ايجاد ما كه شده
جدا گانه مكتبي دبستان مقابل در شما كه كنيم دبيرستان يا دانشگاه معلمين به اعتراض
تÇفرقه و است طÇولي مراتب اينها كه صورتي در شدهايد, تفرقه باعث و نموده ايجاد
عصاي ق ش الم) الس (عليه جعفر بن موسي اينكه و نام همين به هم هارون چنانكه ندارد/

نمود/ مسجون را حضرت آن ميكند مسلمين
بÇا HابقÇس كÇه است مدرسه مانند بلكه نيست مسجد مقابل در Á او هم خانقاه ايجاد
تحصيل به بال فراغت با آنجا در ديني علوم طالبين اينكه براي ميشد, ايجاد حجرات
عصمت بيت اهل مراثي و فضايل ذ كر براي كه تكايا يا باشند, مشغول ديني دانشهاي
آن تكميل و نفس دادن رياضت و خدا ياد براي خانقاه همچنين شد/ ساخته طهارت و
مسÇجد مقابل در و نبوده حرام و بدعت منظور اين به آنها از يك هيچ و گرديد ايجاد
باشند ناپا ك Gظاهر كه افرادي جمله از كه دارد شرافتهايي مسجد چون بلكه نيستند/
كÇنند, اجتماع آنجا در كه نيست شايسته نيز دنيوي امور براي و شوند وارد نميتوانند
مسجد و ساختند/ باال منظورهاي به را اما كن اين خيرخواه و متدين افراد بعض ازاينرو
است, تÇفرقه ايجاد و شهرت كسب و مادي منظورهاي به كه است امكنهاي هم رار ض
ما سلسلة در Hثاني و ميشود/ هم ا كنون و شده ساخته نيتها اين به كه مساجد بعضي مانند
مÇانند گÇردد, مÇترتب آن بر هم مفاسدي Gبعد است ممكن چون نيست معمول خانقاه
كÇلي امÇور ازايÇنرو شÇده/ انÇجام آن در هم خالفهايي بعدها كه ديني مدارس بعض
صورت ميكنند تقاضا كه افراد منازل در آنكه يا و شده انجام مسجد در اجتماعي عبادي

است/ ميسر پا ك و حالل امكنة همة در عبادت و خدا ذ كر چون ميپذيرد,
معتقديم ما چون داشته, وجود ه حق ديانات ظهور ابتداي از ما عقيدة به هم ف تصو
و باشد/ داشته وجود آن بدون ي حق دين نيست ممكن و است ديانت روح ف تصو  كه
(ص) پÇيغمبر زمÇان در ه ف Ôص اصحاب و داشته وجود ابتدا از طور همين نيز اسالم در
معصومين ساير و (ع) علي از ف تصو مدح در هم اخبار و بودند مكتب همان ازپيروان
ميباشد سنت اهل از كساني به مربوط ميكنند نقل كه ذم اخبار و رسيده السالم) (عليهم



تابنده خورشيد 680

چنانكه مينمودند, عوام ه توج جلب ف تصو نام به و نموده اد عب و اد زه شبيه را خود  كه
(عÇليهم هÇدي ة مÇÄا قÇدح و ذم مÇورد داشتند را منظور همين كه هم سنت اهل علماي

ميشدند/ واقع الم) الس
به نظر بايد دارد, وجود بد و خوب دسته هر در و دارد مختلفه سالسل هم ف تصو
ما همة و فقير كه ه هينعم¹الل سلسلة و نمود/ طريقه آن دستورات و سلسله بزرگان روش
بلكه و ميدانيم الزم را ر مطه شرع آداب به د تقي ميباشيم, مفتخر بدان گنابادي سلسلة
تكÇميل و بÇپردازيÇم باطن به بتوانيم Gبعد تا كنيم اصالح را ظاهر بايد ابتدا كه معتقديم
بزرگان سخط بلكه اعتراض مورد نيستند ر مطه شرع آداب به د مقي كه كساني و نماييم/

ميباشند/ ما
ا گر و ميگردد معلوم درضمن نوشتهايد سÆاالت ضمن در كه مطالبيهم ة بقي جواب
خوب كه ميكنم عرض خاتمه در را نكته اين و باشد/ حضوري بايد بخواهيد لتر مفص
و توهين به را قلم يا زبان گردد, معلوم شما بر موضوعي سقم و صحت آنكه از قبل است

الم/ الس و دارم/. التماس شما از نكنيد/ آلوده سب و اعتراض

شده: عرض انوري آقاي توسط حسينيان ابوالفضل آقاي جواب در كه نامهاي

هو

121

1ê02 محرم 2ë

است/ خوب البته حق راه طلب در جستجو و تحقيق رسيد/ شما نامة ميشود عرض
باشيد/ موفق انشا¾اهللا

(عليهم عشر اثني ة مÄا عشري, اثني شيعة ما عقيدة مجيدطبق درقرآن اولواالمر از مراد /1
ميباشند/ بزرگواران آن نمايندگان و الم) الس

شÇرايÇط و احكÇام نÇماز در ÂثÇم دارند/ مالزمه هم با و است شريعت باطن Öطريقت /2
طريقت خداوند به دل توجه شريعتو است جوارح اعضاو به مربوط كه آن ظاهري
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ندارند/ انفكا ك هم از و همدگر به مالزم دو هر اين و است
ة مÇÄا پيروي افتخار آن بر اضافه مÆمن و باشد شهادتين گويندة كه است كسي مسلم /3
دسÇتورات بÇه كÇه است كسÇي حÇقيقي مسÇلم ولي دارد, الم) الس (عليهم عشر اثني
م ل س Öن م Ôم ل Öس Ôم Öل ا كه باشند ايمن او زبان و دست از مردم و نموده رفتار ره مطه شريعت

باشند/ امان در او زبان و دست از مسلمانان كه است كسي مسلمان (1

1/ ه ان لس× و ه دي Öن م ون Ôم سل Ôم Öال

ايÇن در و بوده قبل سال بيست از اسالمي انقالب از طرفداري و فساد با فقير مبارزة /ê
از را شÇما تÇوفيق است/ مÇوجود كه نوشتهام مختلفه مراجع به زيادي نامههاي باب

سلطانحسين/ اقل . الم/ والس خواستارم/ خداوند

قÇدرت هÇمچنين و عصمت به راجع و نوشته نامه دكن حيدرآباد فقراي از تي هم قنبرعلي آقاي

نÇوشته نمودهانÇد مذا كره باايشان بعضي كه پدر كلمة اطالق همچنين و خود بدن به نسبت اوليا

است: اين شده داده كه جوابي بودند/

هو

121

13ì1.2.11Ç 1ê02رجب 7

سÇالمت انشÇا¾اهللا گرديد/ واصل انيه الث جمادي 2ë مورخة مرقومة ميشود عرض
است سÇعادات سÇرماية كÇه غيبي وجهة به ه توج و ايماني محبت حال بر و باشيد بوده

گردد/ افزوده
مÇفتخر بÇدان مÇا كÇه عشÇري اثÇني شيعة عقيدة به گرديده: مرقوم كه موضوعاتي در /1
عنايت و بوده ي مبر عصيان و خطا از عمر مدت تمام در نفر چهارده فقط ميباشيم
عصمت مقام داراي سايرين و ميباشند/ خطا از معصوم كه شده حالشان شامل الهي
كÇه ميكند اقتضا خداوند ل تفض فقط و نيستند و نبوده باشند عمر همة در كه  كامله
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باشند, داشته خدا با هم را دل و بوده س مقد شرع مطابق رفتارشان مأموريت درموقع
و ديÇن پÇيشوايÇان و كÇنند/ راهÇنمايي را ديگران كه باشند داشته لياقت و بتوانند تا
با كه نفرند دوازده بودهاند خطا از معصوم و ه يكل واليت داراي كه پيغمبر جانشينان
و ميباشند حقيقي علماي آنان و هستند نفر چهارده زهرا(س) فاطمة و خدا پيغمبر

شا گردانند/ ما شيعيان و عالمانيم ما (1

1/ ن Ôمول ع ت Ôم Öل ا تÔنا شيع و Ô¾ا لم× Ôع Öال Ôن Öحن فرمود: كه هستند متعلم شيعه
Hعموم نداشتهو دعوي بدني و جسماني لحاظ از را بودن العاده خارق هيچكدام بزرگان /2
هÇم و مÇيرفتند طبيب نزد معالجه براي و ميشدند مريض هم بشر افراد ساير مانند
ا ذ ه× ل ا م× گفتند: دشمنان كه بودند دارا را بدن و جسم لوازم هم و داشتند معاشرت بامردم

ميرود? راه بازارها در و ميخورد غذا كه را پيامبر اين چيست /7 آية فرقان, سورة (2

فرمود: پيغمبر به آنها جواب براي خداوند و 2/ واق Öس  Öاال ي ف ي ش Öم ي و عام الطَّ ÔلÔأ كي ول Ôس الرَّ

/110 آية كهف, سورة و 6 آية لت, صÔف سورة (3

اين من امتياز فقط هستم, بشر شما مانند هم من يعني 3/ يل ا وحي× Ôي كÔم Ôل Öث م Õر ش ب انا ما ن ا Öل Ôق

(ع) مÇوسي حضرت ميشود/ وحي من به و كرده پيدا غيب عالم با ارتباط كه است
ت دÇش كن/ مراجعه طبيب به رسيد ندا كرد, شفا درخواست خداوند از و شد مريض

است/ معروف در كربال عاشورا روز نيز اد(ع) سج حضرت مرض
يك يا پدر يك از يا مادر و پدر يك از كه ميشود كسي بر ظاهر نظر از برادر اطالق /3
پيوند و ايماني ارتباط رشتة كه كساني به هم معنوي نظر از و باشند/ شده متولد مادر
بÇر بÇرادر اطÇالق ولي مÇيشود, اطÇالق بÇاشند داشÇته روحÇاني مÇقامي بÇه معنوي

است/ فرزند مافوق پدر چون است, پدركوچك
سالم اخوان همة خدمت دارم/ عرض سالم بستگانتان ساير و سركار خانوادة خدمت
Çالم الس و ندارند/ غفلت فقري جلسات در حضور از ه البت دارم/ دعا التماس و عرض

سلطانحسين/ اقل . اهللا قك وف عليك
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و امانت شما ميگويند آنكه جمله از كرده سÆال چند و نوشته نامه مشهد از نژاد ايران مسعود آقاي

عÇدم علت و فاسدند? اخالق داراي فقرا بعض چرا و چيست? خودتان نظر داريد, ه مÄا از ي سر

طوراختصارداده به كه جوابي چيست? نوربخشيه با شما فرق و چيست? سياست در شما دخالت

است/ اين شده

هو
121

ì1.ê.2 Ç 1ê02 رمضان ه غر
سÆاالتي دربارة باشيد/ بوده موفق سالمتو انشا¾اهللا رسيد/ شما نامة ميشود عرض
خودشان به مخصوص اسراري خانواده هر كه است طبيعي معلومو البته بوديد نموده  كه
و Õر س ن×ا ر Öم ا نَّ ا شريف حديث كه ميباشد اسراري داراي اولي طريق به واليت امر و دارند

پنهان/ است رازي و راز ما امر همانا (1

است/ بدان اشاره 1
Õر ت ت Öس Ôم Õر س

و نÇمود كÇوشش و جسÇتجو بÇايد خÇدا سÇوي به راه و حق طريق كردن پيدا براي
Gبعد كنيد, پيدا را خدا راه تا كنيد يت جد و كوشش شما پذيرفت/ نبايد هم عا اد بهصرف

برويد/ آن بهسوي
اثني شيعة فرقههاي ساير و مسلمين بين در ديني آداب به د تقي عدم و اخالق فساد
نميشود/ شيعه دينو بطالنبزرگان بديو دليل فسادآنها و بدي استو زياد عشريهم
دخالت ولي است, سلسله نمايندگي عنوان به و شخصي نظر از سياست در دخالت عدم

كنند/ دخالت سلسله عنوان به نه فردي نظر از نيز آن و نشده منع سياست در افراد
كÇه كتب و آنها دعاوي از بايد را بطالن و صحت و سالسل بين را عقيده اختالف
زمÇان در HضبوطÇم كÇه را اجازه ما و كنيد/ درك ه شرعي موازين با تطبيق و شده نوشته
الزم را آن بÇعضي و ميدانيم الزم دعوت و راهنمايي در برسد غاÄب امام به هم غيبت
نامه در چون كنيد, تحقيق آنها غير و كتب از خودتان هم را قسمتها ساير نميدانند,

خواهانم/ ازخداوند را توفيقتان و سالمتي ميشود/ ل مفص
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مشايخ از يكي با فقر به ف تشر از پس كه داده تذكر و نوشته نامهاي اصفهان از فقرا آقايان از يكي

طريقت و عرفان كه داشتهاند اظهار ايشان و كرده پيدا آشنايي شوان فريتهوف نام به شاذليه سلسلة

اسالم ديانت نسخ به راجع ديگري سÆاالت نيز و نيست, اختالفي آن در و است شريعت مافوق

و ميباشد يكي زمان هر در وقت ولي اينكه به راجع نيز و ميباشد, آنها ايراد مورد كه را اديان ساير

امام ملكوتي وجهة دخول نيز و است, حق لطف و عدل خالف و ندارند دسترسي بدان كس همه

كÇه انÇبيا بÇراي سÇلوك و سير نيز و چيست? آن مدرك و دليل است, ايمان همان سالك قلب در

و ابÇيطالب حضرت براي پيغمبر بودن جانشين نيز و است? دليل چه به هستند هادي خودشان

درقرآن آن مدرك عرفا مصطلح فكر نيز و دارد? مدرك چه شده ذ كر ه صالحي در كه وصايت شجرة

او بدن زهرا حضرت كه است اين شب در زهرا حضرت دفن درعلت شاذليه عقيدة نيز و چيست?

چند و شود, دفن شب در كه كرد وصيت چگونه پس بود, شده او جان جذب لطافت شدت از هم

هÇمة مشÇروح جÇواب كه دادم تذكر و داده مختصري جواب من و بودند نموده نيز ديگر سÆال

است: اين شد داده كه جوابي بدهم/ نموديد مسافرت تهران به ا گر Gحضور بايد را مطالب

هو
121

ì1.ê.2ê Ç 1ê02 رمضان 23
خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
الزمه تحقيقات فقر به ف تشر از قبل كه بود اين حق بوديد نموده كه سÆاالتي دربارة
تأ كيدكردهام و داده تذكر بارها فقير جهت همين به شويد, وارد بصيرت بر كه ميكرديد

نباشند/ اشتباه در تا كنند تحقيق Âقب بايد راه جويندگان و طالبين  كه
تغيير كنون تا آدم زمان از است دين اصول كه ه حق عقايد همچنين و خدا سوي به راه /1
و اجÇتماعي و عÇبادي آداب و شÇريعتي دسÇتورات ولي نيست, نسخ قابل و نكرده
اسالم سة مقد ديانت و است/ زمان ات مقتضي مطابق و بوده تغيير قابل صوري فردي
هر با آن قوانين ميباشدو اديان ا كمل اجتماعي قوانين شريعتيو دستورات حيث از
كÇه نÇيست, نسخ قابل و است اديان همة ناسخ ازاينرو ميكند, تطبيق زمان و دوره

شود/ گفته حضوري بايد كه است ل مفص خيلي آن شرح
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و ندارد برديد نام كه سلسله دو به اختصاص و زيادند سني و شيعه در طريقتي سالسل /2
ا گر و هستند صحيح و حق باشند گفتار و رفتار در ر مطه شرع مطابق آنها از كدام هر

كرد/ پيروي نبايد كنند رفتار اسالم سة مقد شريعت دستور برخالف
از يكÇي بÇرخÇالف درحقيقت دارند, اعتراض و ايراد اسالم بودن ناسخ بر كه كساني /3

هستند/ خارج اسالم از كه است اين مانند و ميباشند اسالم ضروريات
هم يكي از بيش استو طرق اقصر مستقيم خط ميگويند هندسه علم در كه طور همان /ê
هÇم, طÇرق ة بقي و است يكي ميباشد مستقيم صراط كه هم خدا سوي به راه نيست,
منحرف ا گر چون ميشوند, مرتبط مستقيم خط با باالخره خداست قصدشان كه آنها
خداجÇو و خواه حقيقت كه راه هر در كس هر و نميرسند/ مقصد به باشند ج معو يا
فÇين×ا وا Ôد اهÇ ج× ذينÇ الَّ و كÇه ميكند هدايت را او خداوند باالخره افتد اشتباه در ولو باشد

ميكنيم/ هدايتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (1

خÇدا سوي به دلي هر از است يكي مستقيم خط آنكه عين در ولي بÔلن×ا/1 Ôس Öم Ôه دينَّ Öه ن ل

است/ خاليق انفاس شمار به ميانجامد خدا به كه راههاÄي (2

مملكت هر در كه دانشگاههايي مانند 2
ق Ä الÖخال× اس نÖف× ا د د ع ب اهللا لي ا Ôق Ôرلط ا كه است راهي

اجازة داراي و نداشته دانشگاهي علمي مركز با ارتباط كه موقعي تا ميشوند, تأسيس
است/ الزم ارتباط پس ندارند, رسميت نباشند رسمي

عوالم مشيتو عالم در چند هر نيستو ظاهر تولد ابتداي از كماالتشان هم اوليا و انبيا /ë
اسÇتعدادات ظÇهور در بايد نيز دنيا در ولي ميباشد, تعيين آنها مقام و مراتب عاليه

برسد/ فعليت به استعداد تا باشند استاد و مربي نظر تحت و بكوشند
كند شعيب خدمت جان به سال چند مÇراد كه بÇه رسÇد گÇهي ايمن وادي شبان
است/ مذكور و مشهور يحيي(ع) حضرت توسط (ع) عيسي حضرت يافتن تعميد و
حضرت آن وسيلة به شدن تربيت و (ص) رسول حضرت توسط (ع) علي ايمان و

دم/ محم بندگان از بندهاي من (3

د(ص)3 م ح Ôم بيد ع Öن م Õبد ع انا و بود (ص) رسول مكتب شا گردان از يكي كه است مسلم
فرمود/
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استعدادشان نگيرند فرا را صنعت يا دانش و ننمايند علم تحصيل تا نيز علمي نوابغ
چÇنين اولي× طÇريق به معنوي مراتب و نميشود/ ظاهر آنان نبوغ و نميرسد بهفعليت
Ôه Ôر Ôض Öحالي Öنشريفم كتاب از منقول ه صالحي شريفة رسالة آخر در مذكور حديث و است/

است/ بدين اشاره قيه الف
و عرف و عقل برخالف ه شاذلي عقيدة الم) الس (عليها زهرا حضرت دفن موضوع در /ì

نيستيم/ شما همانند مردماني جز ما /11 آية ابراهيم, سورة (1

ة مÄا و فاطمه(س) خدا(ص)و پيغمبر 1
Öم Ôك Ôل Öث م Õر ش ب الا Ôن Öحن Öن اء مضمون به و است/ تاريخ

ضÇروريات از آنÇها غير و شرب و ا كل در كه طور همان نيز الم) الس (عليهم هدي
بÇه راجÇع (نه نيز جسد به راجع جهات در بودند, بشر افراد ساير مانند ي ماد حيات
بÇدن و بÇود الزم جسÇدشان دفÇن كÇه بودند سايرين مانند معنوي) و روحي مراتب
حÇضرت بÇراي مÇذكوره مÇصيبتهاي از يكÇي كÇه بÇود, شÇده دفÇن آنها جسماني
عÇلت يك شÇايد و ننمودند/ دفن را حضرت جسد روز سه كه است اين حسين(ع)
درك و نÇماز بÇراي هÇمه كÇه بگذارند را حضرت جنازة فرمود (ص) پيغمبر اينكه
است, نÇموده صعود حضرت آن جسد نكنند گمان كه بود اين براي بيايند, فضيلت
كÇه است اين براي شايد Ôه ÔدÖب ع كلمة ذ كر , ÔهÔول Ôس ر و Ôه ÔدÖب ع Gحمَّد Ôم نَّ ا Ôد ه Öش وا عبارت چنانكه

نكنند/ غلو Gبعد حضرت آن دربارة
كÇتاب در آن شÇرح كÇه شÇده نÇوشته GعدÇب خودتان نوشتة و عموم تصديق به اناجيل /7
Çين واريÇح از بلكه نيست, (ع) عيسي حضرت انجيل پس است/ شده ذ كر سهداستان
آن خود معتقديمكه ما كه صورتي در نمودهاند, بيان را دستوراتحضرت كه ميباشد
نيستند/ حضرت ايناناجيلعينانجيلآن داشتندو انجيل نام به دستوراتي نيز حضرت
وارد طÇريقت در سÇني و شÇيعه عÇقيدة طÇبق نخستين خليفة سه راشدين, خلفاي از / 8
جÇنبة هÇمان كÇه پÇيغمبر وصÇايت كÇه معتقدند نيز سنت اهل جهت اين به نبودند,
ل توسÇم طÇريقتي و وصايتي جنبة همان به هم ما و رسيد (ع) علي به باشد طريقتي
خود اجازة رشتة سني و شيعه در كلي طور به طريقت سالسل و است/ زنده كه هستيم
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حÇضرت بÇه را خÇود اجÇازة رشÇتة يك نÇقشبنديه فÇقط مÇيرسانند, علي(ع) به را
به او از و حضرت امي جد بكر ابي بن د محم بن قاسم به حضرت آن از و صادق(ع)
پÇيغمبر بÇه ابÇيبكر از و بكÇر ابÇي بÇه او از و سÇلمان بÇه او از و بكر ابي بن د محم
اجÇداد و پÇدر بÇه (ع) صÇادق حÇضرت از را اصÇلي رشÇتة نيز آنها ولي ميرسانند,

ميرسانند/ علي به و بزرگوارش
ميشود معلوم نامه همين در دقت با آنها جواب Hغالب نوشتهايد كه هم مطالب ساير
بايد بخواهيد, را مطالب شرح يا نشده داده جواب كه رسيد نظرتان به مطلبي هم ا گر و

شود/ عرض جواب كه كنيد مذا كره Gحضور تهران به مسافرت هنگام
نقاهت حال و كسالت كنيدو مراجعه گاهي ا گر هم صوفي آقاي حاج جناب خدمت
كسالت جذبي و شريعت آقايان هم ايشانو هم ولي دهند, جواب شايد باشد بهتر ايشان
كÇه آتشÇين حسÇن آقÇاي خÇدمت دارم/ عرض سالم فاني آقاي جناب خدمت دارند/

سلطانحسين/ اقل . الم والس دارم/ سالم عرض نمودهاند يادآوري

است/ كاري در روز هر او و /29 آية حم×ن, الر سورة (1

كÇه 1
أن ش فÇي وÔه م Öوي كÔلَّ شريفة معني از و نوشته نامه ليبي در ايران سفارت از مهراد فروزنده بانو

ماندگانيم/ بينصيب ما / 67 آية واقعه, سورة (2

روزه حكم و واقعه سورة در 2 ون Ôوم ÔرÖح م ÔنÖحن Öلب معني و ميرساند حق ذات در را تغيير لزوم بهظاهر

نموده/ سÆال نه, يا است ممكن دور از راهيابي آيا اينكه و باشد مضر او براي روزه كه كسي براي

است: اين شده داده كه جوابي

هو
121

13ì1.ê.27Ç 1ê02 رمضان 2ì
مÇالقات بÇرادرتÇان كه قبل روز در Hفاقات رسيد/ ديروز سركار نامة ميشود عرض
خÇداونÇد از را سÇركار مÇوفقيت و آسايش و سالمتي شدم, هم شما حال جوياي شدند
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خواستارم/
آنبÇاره در مÇختلفه تÇفسيرهاي شÇده سÆÇال كÇه أن ش في وÔه م Öوي كÔلَّ شريفة آية دربارة /1
كار هيچ و دارد استراحت شنبه روز در خداوند گفتند يهود آنكه: جمله از نمودهاند,
استو شأني كاريو در روز هر خداوند كه شد نازل آنها قول رد در آيه اين نميكند/

اوست/ درگاه ساÄل است زمين و آسمان در كه هركس /29 آية حم×ن, الر سورة (1

بيان 1
ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ ي ف Öن م ÔهÔلÃ Öس ي ميفرمايد: كه آن, از قبل عبارت در گفتند بعضي

است شأني در مخلوقات به نسبت هرروز ميفرمايد سپس فرمود, خلق از خود غناي
رفع ديگري از و ميدهد اندوه را يكي ميكند, عذاب را يكي و ميآمرزد را يكي  كه
بلكه نيست حق ذات در تغيير پس ميگرداند/ خوار را ديگر و بلند را يكي ميكند,

است/ مخلوقات به نسبت او افعال در
نيست خالف طبعش لطافت در كه باران

خس شÇورهزار در و رويÇÇد الله بÇÇاغ در
ميباشد ال ك Ôس و بندگان به نسبت او جلوات ر تكر به اشاره نيز معني و تأويل نظر از
ظÇهوري و جÇلوهاي هرروز آنها مراتب اختالف يا فردي استعدادات بهحسب  كه
از عالم هر در حق جلوة شدهو تعبير يوم به كه است مختلفه عوالم يوم از مراد يا است/
ديگر تأويلهاي و تفسيرها است/ ديگر بهطور ناسوت و مثال و ملكوت و جبروت
لوات ج در بلكه نيست حق ذات در ل تبد و ر تغي كه است آن منظور و است شده هم
آفتاب بگوييم Âمث هستند, مختلفه الوان به كه شيشههايي در مانندشعاعآفتاب است/
نميشود/ تغييريپيدا او شعاع و خودآفتاب درصورتيكهدر درهرشيشهرنگيدارد,
آنÇها زرع و كشت كÇه است كسÇاني گÇفتة و سابق دنبالة ون Ôوم ÔرÖح م Ôن Öحن Öلب شريفة آية /2
زراعت بهرة و نعمت از و ديده عذاب و خسارت و غرامت ميگويند كه شده خشك

محروميم/
كه است پزشكي با آن تشخيص و بگيرند نبايد است مضر كه كساني براي هم روزه /3
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بدهد ضرر تشخيص كسي براي ا گر صورت آن در باشد, روزه گير و معتقد او خود
آن وقت ا گÇر هم روزه نذر در شود/ رفع او كسالت كه موقعي تا بگيرد روزه نبايد
مذكور ه عملي رساالت در آن دستورات بگيرد, روزه توانست موقع هر نباشد ن معي
دارم/ دعÇا التÇماس سÇركار از است/ الزم صÇوري ارتÇباط هم راهيابي دربارة است/

سلطانحسين/ الم.اقل والس

آنجا بالد بعض در روزه و نماز به راجع و نوشته نامه سوÄد از رعد فاطمه و گنجبر ايرج آقاي

هÇمچنين و نÇموده سÆال نميشود طالع يا نميكند غروب ساعت 24 در خورشيد گاهي  كه

ايÇن شÇد داده كه جوابي بود/ كرده تكليف كسب خدا ذ كر و خدايي حقوق پرداخت به راجع

است:

هو

121

1ê03 رجب ë

خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و آسÇايش و سÇالمتي رسÇيد/ شÇما نÇامة ميشود عرض
دارد غروب يا طلوع ساعت 2ê از بيش آفتاب گاه كه مناطقي در روزه نمازو خواستارم/
HرتبÇم غÇروب هم و طلوع هم ساعت 2ê در خورشيد كه شهري نزديكترين روي از
درجة يا و نمود تعيين آساني براي نما قبله روي از بايد هم قبله خط شود/ مراجعه دارد
مÇعرف¹القÇبله كÇتاب كÇه نÇمود عمل آن طبق و داد تشخيص را جنوبي و شمالي انحراف
پولي همان به بايد خدايي حقوق ميكند/ تعيين بغايري خان زاق عبدالر مرحوم تأليف
ذ كر شود/ داده مستحق به باشد, ايراني پول بخواهند ا گر آن قيمت يا ميشود خرج  كه
سالم نموديد مالقات دوستاني با آنجا در ا گر باشيد/ مشغول دادهاند دستور كه همان شما

سلطانحسين/ الم.اقل والس ميرسانند/ سالم نصيري جمشيد دكتر آقاي برسانيد/
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كه بودند نوشته است, ايشان منزل در پنجشنبه شب فقري جلسات كه فسا از نصري مهراب آقاي

به فال و نيستند, موافق شهيد آقاي مرحوم كتب صالحو پند از غير نثري كتب خواندن با فقرا بعض

كه جوابي بودند/ نوشته مجلس دربارة هم ديگري مطالب و ميشود ا كتفا سعدي و حافظ اشعار

است: اين شده داده

هو

121

ì2.2.8 Ç 1ê03 رجب 1ê

مÇزيد و تÇوفيق و سالمتي گرديد/ واصل م مكر برادر آن مكتوب ميشود عرض
ايÇنكه از شÇده, سÆÇال فÇقري مÇجالس بÇه راجع خواستارم/ خداوند از را سركار ت عز
خداوند گرديدم/ خوشنود ميشوند, حاضر فقرا ا كثر و مرتب آنجا در بحمداهللا جلسات
آخر فاتحة خواندن برسانيد/ همه به را فقير سالم فرمايد/ عنايت توفيق و اجر همه به
براي همشيرهها خانمهاي حضور دارد/ دوشنبه و جمعه شبهاي به اختصاص مجلس
هم مجالس در ندارد/ مانعي مردها از جدا گانه اطاق در عرفاني مطالب و كتب استماع
و شÇهيد آقÇاي مرحوم كتب صالحو پند شريفة رسالة مانند عرفا كتب از نثر كتاب ابتدا
كه شود, خوانده عرفاني كتب ساير و عرفا از مين متقد و عليشاه مجذوب آقاي مرحوم
مييابد پايان كه كتاب دو يا كتاب يك هر و شود شروع ديگري كتاب شد تمام كدام هر
نظمي كتب از يكي مجالس در نثر خواندن از پس و شود/ خوانده صالح پند رسالة د مجد
شبهÇاي و شود/ خوانده آنها غير و منطقالطير يا حافظ يا سعدي مثنوييا مانند عرفاني
شبها از يكي است/ خوب شود خوانده مناجات اشعار نثر, خواندن از پس ا گر جمعه
از كÇدام هÇر و است/ مÇناسب شود خوانده نهجالبالغه شريف كتاب ترجمة هفته در هم
ما همة به خداوند است/ شايسته بخوانند كميل دعاي باشند داشته ه توج حال كه اخوان

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس فرمايد/ عنايت توفيق
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ضميمه بايد چپ دست آيا اينكه و مصافحه طرز قبيل از مساÄلي اصفهان از مهران خشايار آقاي

است: شده داده جواب اين نموده, سÆال مرشد صورت گرفتن نظر در به راجع و شود

هو
121

13ì2.3.29Ç 1ê03 رمضان 7
خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
است/ احÇترام مÇزيد بÇراي چپ دست آوردن و است راست دست بÇا ايماني مصافحة
داشته همت و باشد مشغول مأخوذه دستورات و فكر و ذ كر به همواره بايد هم سالك
تا بدارد عرضه راهنما به شد, پيدا روحي اشكاالت يا مشاهداتي ا گر و بخواهد توفيق
شخص يا راهنما به باشد, تعبير به محتاج ا گر ميبيند كه هم خوابهايي كند/ راهنمايي
نبايد اختيار و ل تعم بهطور هم صورت گرفتن درنظر دهد/ توضيح تا بدارد عرضه مجاز
عنايت توفيق سركار به خداوند اميدوارم است/ بياختيار و است تمثل گاهي بلكه باشد,

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليكم الم والس  كند/

سÇاير به راجع جمله از نموده سÆاالتي نوشته نامه اردبيل از نيست فقرا از كه طريقي بهنام آقاي

چند و نه? يا دارم ارتباط ه مÄا با من آيا و داريم عقيده چه كه خودمان سلسلة از غير فقر سالسل

است: اين اختصار به دادم كه جوابي بودند/ نوشته ديگر سÆال

هو
121

ì2.ê.1 Ç ê03 رمضان 11
خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
صميم از و نيت خلوص با و خدا راه جوياي كه كسي ه البت نمودهايد: كه سÆاالتي دربارة

ميكنيم/ هدايتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (1

را او عاقبت خداوند بÔلن×ا1 Ôس Öم Ôه نَّ دي Öه ن ل فين×ا وا Ôد اه ج× ذين الَّ و شريفة طبق باشد, حق طلب در قلب
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ارتÇباط كÇه دسÇته و فرقه هر بود/ شده سÆال ه صوفي گروههاي دربارة ميكند/ هدايت
است/ صحيح برسد, امام به غيبت زمان در Hمضبوط آنها اجازة و داشته امام با بهواسطه
اخري× بعبار¸ و باشد ل متوس و داشته منسوب بزرگواران آن به را خود هم كه هر ليكن

را او مÇا رانÇد, زبÇان بÇر را آنها نام و باشد الم) عليهمالس) او فرزندان و علي به ل متوس
ع هتشيÇب و دانسÇته بÇزرگواران آن پÇيروان پستتÇرين از را خÇود فقير داريم/ دوست
ظÇهور انÇتظار و حضرت آن از فيض كسب و وليعصر(عج) پيروي به و اثنيعشري

ميدانم/ مفتخر
بخواهد خداوند آنچه و نداشته آن غير و ف تصر دعوي وجه بههيچ خود از فقير
شما توفيق خداوند از نمود/ عرض Gحضور بايد را مطالب شرح كه ميشود, داده انجام

سلطانحسين/ الم.اقل والس دارم/ دعا التماس و خواستارم الهي منظور به رسيدن در را

آمدن به راجع جمله از بودند, نموده سÆاالتي و نوشته نامهاي مسجدسليمان از نيكفر سعيد آقاي

شÇد داده كه جوابي بودند/ نوشته آن غير و خدا علم و اختيار و جبر موضوع و عالم اين به روح

بود: اينطور اختصار به خيلي

هو
121

13ì2.ê.8 Ç 1ê03 رمضان 17
درك در را سركار توفيق و سالمتي گرديد/ واصل سركار مكتوب ميشود عرض
شده سÆال ه ماد عالم به آمدن و روح خلقت علت دربارة خواستارم/ خداوند از حقايق
او در كÇه اسÇتعدادات كÇه است اين براي بدن در حلول و عالم اين به روح ل تنز است/
مÇيوه و رشÇد و نمو و شدن سبز استعداد كه بذري مانند برسد, فعليت به ميباشد نهفته
اسÇتعدادات آن يÇافتن فعليت براي ه ماد عالم به روح ل تنز و دارد, وجود آن در دادن
هستند/ استعدادات آن ظهور واسطة جسماني قواي و باشد بدن توسط به بايد كه است

آن در Â مفص كه است عرفاني و فلسفي و كالمي ة مهم مساÄل از اختيار و جبر مسألة /2
خودش تا داده اختيار انسان به خداوند كه: است اين آن خالصة و شده گفتگو باره
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نهاديم/ پايش پيش راه دو و /10 آية بلد, سورة (1

اينكه عين در ه البت 1/ نÖي د Öج النَّ Ôاه يÖن× د ه و فرموده: كه كند انتخاب را بد و خوب راه بتواند
و است حق ارادة تحت و نيست خودش ارادة به او اختيار همان دارد اختيار و اراده

هستند/ مختار ميشود, ايجاد كه چيز هر اختيار در (2

2/ أدب ما Õاختيار اختيار ب

هم انحرافي ا گر پس دادهاند/ اراÄه را شر و خير راه و شده داده اراده ما خود به چون /3
/ حق طرف از نه است ما خود طرف از شود پيدا

ما اختيار در كه آن علل ماتو مقد و ما اعمال به استو آ گاه و دانا همهچيز به خداوند /ê
نيز قريبه ة معد علل داده اختيار و اراده ما خود به كه همين ولي است, عالم ميباشد
نÖي ر Öم Ñ Öاال نÖيب Õر Öأم معني و است خارج ما ارادة از بعيده علل ولي ميباشد ما خود دراختيار

است/ همين نيز
واليت به اعتقاد و ت(عج) حج حضرت پيروي به و خدا بندگان پستترين از فقير /ë
از توفيق اين اميدوارم و ميكنم افتخار حضرت آن ظهور انتظار و بزرگوار آن ة يكل 
فقير آميزدربارة غلو ذ كركلمات از دارم انتظار نگرددو سلب درحياتوممات فقير

سلطانحسين/ اقل الم. والس شود/ خودداري

فقر و درويشي به عالقه اظهار و نوشته نامه آمريكا در ايراني دانشجويان از نيكذات فريبرز آقاي

كه جوابي نوشته, را فقر در ورود به اشتياق و نموده تمجيد را دنيا ترك و ستوده را ايثار و نموده

است: اين شده داده

هو
121

13ì2.ê.11 Ç 1ê03 رمضان 20
قÇلبي عواطÇف و احساسات ابراز از گرديد, واصل سركار مكتوب ميشود عرض
باشيد/ بوده موفق سالمتو انشا¾اهللا شدم/ خشنود ف تصو فقرو مذهبيو امور به نسبت
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مأيÇوس را او خÇداونÇد بÇاالخره بÇاشد خÇدا راه جوياي و حقيقت طالب كه كسي ه البت
و الياهللا سÇلوك از عÇبارت هÇم درويشÇي و ف صوÇت مÇيفرمايد/ راهنمايي و نميكند
حب با بلكه نيست, ثروت داشتن و دارايي مخالف نيز آن و ميباشد جامعه به خدمت

حÇالل راه از ا گÇر و است مÇخالف غيرحالل راه از ثروت نمودن جمع و حرص و دنيا
بÇه كÇمك و جÇامعه بÇه خدمت در و بكند صرف مشروع راه در و بشود ثروت داراي

باشد/ درستي شخص براي كه درستي مال نيكوست چه (1

كÇه 1
الحÇ الص ل Ôج Çلرَّ ل ÔالحÇ الص Ôال Çم× Öال م ÖعÇ ن كÇه است پسنديده ه البت نمايد, مصرف ين مستحق

ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت كÇه هÇمانطور ريدار>/ ت ت كاله و باش صفت <درويش
داراي هم الم) الس (عليهم هدي ة مÄا و دل, به نه كوبيدهايم گل به را طال ميخ ما فرمودند
اشخاصي بسيار چه ولي مينمودند/ مصرف هم آن راه در و بودند مالي تمكن و ثروت
هÇم را اشÇخاص اين است, آ كنده دنيا حب از دلشان ليكن ندارند, ثروت بهظاهر  كه
داريد فقر و مذهبي امور به كه عالقهاي از حال هر به گفت/ زاهد و درويش نميتوان
خداوند از ديني دستورات به عمل در و امر اين در را سركار موفقيت و گرديدم خشنود

سلطانحسين/ الم.اقل والس دارم/ دعا التماس و خواستار

سÆاالتÇي و نوشته نامه است) دهات گناباد از يكي گنابادي(نوغاب نوغابي نظري سليمان آقاي

ميگردد): معلوم جوابها از هم سÆاالت (متن است اين شد داده كه جوابي بودند/  كرده

هو
121

ì2.12.2ëÇ 1ê0ê الثانيه جمادي 11
خÇود كÇارهاي در و خÇوش و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود: عرض
قÇرآن در كÇه است هÇمان شÇرع نÇظر از شÇده, سÆال كه جن موضوع باشيد/ بوده موفق
انسان وجود در عرفاني و فلسفي نظر از و است/ نموده تأييد را آن وجود و مجيدفرموده
در و شده, ناميده واهمه ة قو اعتباري به كه انسان وجودية قواي نازلة از ميباشد عبارت
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آن مÇادون قسÇمت در هبين ذر از كه نوري مانند است, ه ماد عالم نازل شعاع كبير عالم
خيلي كه ميشود منعكس باال طرف به آن از نور و شعاع يك چون ميشود/ منعكس
آن از زيÇر در هم شعاعي و است عالم درين عليا ملكوت همان نمونة كه است لطيف
كه سفلي ملكوت عالم از نمونهاي آن و دارد هم سوزندگي گاهي كه ميگردد منعكس

ميباشد/ است, جن
تعميد غسل كه بوده هم سابقه اديان در ايمان مرحلة در ورود براي شستوشو و غسل /2
عمير, بن مصعب حاالت در است/ شده داده دستور نيز اسالم در است, بدان اشاره
كÇه شÇده ذ كÇر نÇيز هÇجرت از قÇبل مدينه به رسول(ص) حضرت اعزامي نمايندة
غسÇل چÇاه آب از او دسÇتور به داشتند, مدينه در اسالم به ورود قصد كه اشخاصي

ميكردند/
آن فÇضاÄل از مشÇحون كÇه كÇنيد دقت اخبار و آيات در آن اهميت و ذ كر به راجع /3

كنم/ ياد را شما هم من تا كنيد ياد مرا /152 آية بقره, سورة (1

حقيقي ياد كه است طبيعي و است/ زياد آيات از آن غير و اذÖ كÔرÖ كم1 روني Ôك Öفاذ ميباشد/
تأثيري وگرنه است خوب البته باشد, دل ذ كر نمايندة ا گر زباني ياد و است دل در

ندارد/
از تÇبعيت و اثÇنيعشر ة مÄا پيروي به و ندارند ادعايي خود از نعمتاللهي دراويش /ê
مرزي فرمودهاند امت امام كه همانطور اسالم و مفتخرند بزرگواران آن دستورات

شماست/ پرهيزكارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر /13 آية حجرات, سورة (2

با اميرالمÆمنين(ع) رفتار و يكÔم2 ق× Öت ا اهللا ند ع كÔم م رÖك ا نَّ ا كه تقوي و ايمان جز نميشناسد
است/ آن دليل آنها غير و ايراني و عرب

باشد, آن در عموم استفادة به نظر كه كامل تفكر و تدبر با تأليف و يادداشت نوشتن /ë
احسÇاسات و نموده نوشتهها و امور در بيطرفي حفظ Âكام بايد است, خوب البته
بÇاشيد/ بوده موفق و سالمت همواره است اميد نداد/ دخالت آن در را بغض و بÔح

تابنده/ سلطانحسين اقل الم. والس
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و سلسله انيت حق دليل جمله از سÆاالتي و نوشته نامه حيدرآباد از فقرا از جهانگيري زهرا دوشيزه

و نيستند ناجي وگرنه باشند داشته واليت و بپذيرند را راه يك همه بايد اينكه علت و واليت معني

است: اين شده داده كه جوابي نمودهاند/ ذ كر فقرا بر ايراداتي

هو
121

ì3.3.1 Ç 1ê0ê شعبان 20
دربارة خواستارم/ خداوند از را توفيقتان و سالمتي رسيد/ شما نامة ميشود عرض
بÇه اطÇمينان ا گÇر و نÇموده كامل تحقيق Âقب كه بود اين حق بوديد نوشته كه سÆاالتي

نشود/ پيدا خدشهها قبيل اين Gبعد كه ميشديد وارد ميكرديد, پيدا صحت
مطابق بزرگانشان رفتار كه فرقه هر شود/ تحقيق بايد طريقهاي هر انيت حق به راجع
امÇام(ع) بÇه Hمضبوط را خود اجازة و كنند دعوي اجازه به استناد با و باشد ر مطه شرع
را اجÇازه يÇا نبوده شرع آداب به د مقي كه كساني از ولي ميشود/ پيرويپذير برسانند,
داده كه را دستوراتي شما كرد/ پيروي نبايد دانند, كافي را خواب در ديدن يا ندانند الزم
شÇرع صÇاحب از و كÇنيد مراقبت Âكام ر مطه شرع آداب به د تقي و قلبي ه توج از شده

كند/ عنايت كامل ايمان نموده, آ گاه برحقيقت را شما كه بخواهيد
و رحماني صفت به موجودات در حق ف تصر از عبارت خداوند طرف از واليت
دارند را حق مظهريت امر آن در اوليا و انبيا و ميباشد/ نيز رحيمي صفت به مÆمنين در

مÆمناناند/ و او رسول و خداست شما ولي كه نيست اين جز / 55 آية ماÄده, سورة (1

و حق با او معنوي ارتباط بنده طرف از و آخر, تا نوا1 آم ذين والَّ سولÔه ر و اهللا ÔمÔك ي ل و نما ا  كه
انÇفاس عÇدد بÇه خÇدا راه است/ كÇاملتر ايÇمان باشد, شديدتر هرچه كه اوست اولياي
كوشش برود, او سوي به رو خلوص و صدق روي از هركس و نفوس) (نه است خاليق
اطÇهار ة مÇÄا واليت كÇه است مسÇتقيم خÇط طÇÇرق اقÇÇرب ولي نÇÇميماند, ضÇÇايع او
دسÇتورات اطÇاعت مراقب ديگران از بيشتر بايد درويش و فقير باشد/ الم) عليهمالس)
سلسله بزرگان يا سلسله بدي دليل كنند كوتاهي افرادي يا فردي ا گر و باشد ر مطه شرع
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افراد همچنين و نيز شيعه افراد ساير بين در چنانكه كرد/ اعتراض آنها بر نبايد و نيست
ه مÇÄا بÇر اعÇتراض و ايÇراد بÇاعث را آن نÇبايد و بسÇيارند خÇالفكار اشخاص مسلمين

دانست/ بزرگواران آن خاص اصحاب يا الم) عليهمالس)
خÇوب خÇودشان براي آنكه بر اضافه له, محو وظايف انجام در فقرا كوتاهي ه البت
ما براي كه گرفتاريهايي Hغالب و ميشود سابق بزرگان بلكه نيز, فقير تأثر سبب نيست

ميگردد/ باز خودتان به كه شماست اعمال (جزاي) همان اينها كه براستي (1

خداوند از م/1 Ôيك ل ا د رÔت كÔم Ôعمال ا ي ه نما ا كه است ما خود ناشايست اعمال نتيجة ميشود پيدا
الم/ والس خواستارم/ حق سوي به سلوك و حقيقت درك در را شما توفيق

در ايÇنكه عÇلت جÇمله از است/ نÇوشته اعÇتراضÇات و ايÇرادات با نامهاي د مجد فقرا از شخصي

دراويش HانيÇث و است كÇمتر پÇيغمبر از نÇامي و است علي نام همهاش چرا الت توس و فقرا اوراد

بÇود/ كÇافر ابوطالب مينويسند كه درصورتي ميدانند, خود زمان در بزرگ و قطب را ابوطالب

بÇايد نÇيستيد, راضÇي آنÇها خÇالف رفÇتار بÇه ا گÇر نÇميكنند/ دستورات به عمل فقرا چرا Hثالث و

اشخاص بسياري كه درصورتي ميدهند, افراد اصالح به قول شما بزرگان نيز و كنيد جلوگيري

غÇيب علم دعوي ا گر شما نيز و ميكنند, رفتار برخالف بيشتر بلكه نشده اصالح ولي شده فقير

در ا گÇر شÇما و نÇميگوييد و نÇيستيد آ گÇاه افÇراد رفÇتار يا حاالت يا مجالس وضع به چرا داريد

مÇيكنند, بÇيهوده و لغو كار فقرا از بسياري و نميكنيد, پيدا آنها بر اطالع چرا حاضريد مجالس

شÇركت نÇمازجÇمعه در چÇرا نÇيز و نÇميشود جÇلوگيري چÇرا مجالس/ در كشيدن سيگار مانند

ايÇن شÇد داده كÇه جوابي است/ واجب و دارد يت اهم خيلي جمعه نماز كه درصورتي نميكنند,

است:

هو
121

13ì3 خرداد 20 Ç 1ê0ê رمضان 10
1ê0ê شعبان 20 تاريخ در را شما سابق نامة جواب رسيد/ شما نامة ميشود عرض
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سÆÇاالت بÇعض جواب كنيد دقت نامه همان در ا گر است/ رسيده انشا¾اهللا فرستادهام,
ابتدا در شما تعمق تدبرو قلت دليل سÆاالت قبيل اين ولي ميگردد, معلوم هم شما اخير
كه ميكرديد جستجو بيشتر دين امر در و نموده الزمه تحقيقات Âقب بود خوب ميباشد/

باشد/ مستقر عقيده و ايمان
است اين آن علت و ميباشد هم مأثوره ادعية در حضرت آن به ل توس و علي(ع) نام /1
كه بوده رسيده حضرت آن به پيغمبر(ص) از بود دارا علي(ع) آنچه معتقديم ما  كه
است, پيغمبر به ل توس علي به ل توس و د(ص)/ محم بيد ع ن م Õبد ع انا فرموده: هم خودش
از عÇلي دشمنان حتي مسلمين همة در حضرت آن نام ذ كر و پيغمبر به ل توس ولي
است, رسÇول حÇضرت بÇالفصل وصي علي چون و ميباشد/ هم خوارج و ناصبين
علي اطاعت به منحصر پيغمبر پيروي و است پيغمبر پيرو باشد, علي پيرو هركس
چون و است/ بزرگوار آن فرزند يازده و علي نام به جهت همين به هم واليت استو
واليت و است, حق به ل توس آنها به ل توس ميباشند, خدا نمايندگان بزرگواران آن

بجوييد/ او سوي به وسيلهاي /35 آية ماÄده, سورة (1

است/ فرموده سيل1¹ وÖال يهل ا وا Ôغ ت Öاب و كه است, اين الزمة آنها نمايندگان و بزرگواران آن
د وح Ôم و دين بزرگان از سنت, اهل از بسياري و شيعه فاق بهات ابوطالب(ع) حضرت /2
و كفر نسبت و است دليل حضرت آن حال شرح ابوطالبمÆمنقريشدر كتاب كه بوده
خÇواسÇتند كه بود ه بنيامي افتراآت و تهمتها از (العياذباهللا) حضرت آن به شرك
و اطÇهار ة مÇÄا روايÇات و اخبار و كنند بدبين فرزندانش و پدرش و علي به را مردم
بÇه جÇمله از كه است بسيار حضرت آن مقام عظمت دربارة ابوطالب خود از اشعار

فرمود: ساÄل جواب در ب تعج با كه است منسوب علي(ع)

است? دوزخ و بهشت كنندة تقسيم فرزندش كه درحالي ميرسد, عذاب به دوزخ آتش در من پدر آيا (2

ار?2 والن ¹ن الجَّ Ôقسيم ÔهÔنÖواب ار النÇÇب Ôب ÇÇعذَّ Ôي بÇÇÇÇي ا

از حتي ما, همة از آنها غير و نماز و روزه قبيل از شرع ظاهر اعمال و احكام دربارة /3
و واجÇبات اتيان از دستورات همة و شود عمل بدانها كه شده گرفته د تعه شما خود
و شود اطاعت مكروهات ترك و مستحبات به اتيان ياالمكان حت و مات حرÔم ترك
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رفÇتار برخالف افراد ا گر و شده داده هم ه عملي رساالت به تقليد در مراجعه دستور
نÇميشود, بÇزرگان و سلسله اصل بر اعتراض و ايراد باعث ننمايند, اطاعت و  كنند
هÇدي ة مÇÄا و پÇيغمبر بر اعتراض سبب شيعه يا مسلمين ما ناشايست رفتار چنانكه
نÇيز هÇدي ة مÇÄا بÇر گÇاهي را اعÇتراضÇات قÇبيل ايÇن و نÇميگردد, الم) عليهمالس)

مينمودند/
ميدهند اراÄه را اصالح راه بلكه نميدهند اشخاص كردن اصالح به قطعي قول بزرگان /ê
افراد قصورهمت از كوتاهي ميشوندو اصالح البته شود, آنهاعمل دستور به ا گر  كه
عمل كه واقفيد Âكام خودتان و چيست? خانه صاحب تقصير بود كاهل گدا گر است/
خوردن يا تريا ك كشيدن حرمت Âمث شده, تأ كيد سلسله در چقدر دين دستورات به
ا گر ولي نمودهاند/ تأ كيد ارتكاب عدم در و شده تصريح مات محر ساير يا مشروب
دين به و رسانده صدمه خودش به هم شود, مرتكب و نكند ه توج كسي نكرده خداي
نموده سلسله و بزرگان به ستخفاف ا و توهين هم و آورده وارد ضرر خود دنياي و
خÇود تÇحصيل و درس در شÇما ا گر چنانكه باشد/ مكتب از تقصير آنكه نه است,
نميتوان شويد, مردود امتحان موقع كه بگذرانيد بطالت به را وقت و نكنيد مراقبت

شماست/ خود از كوتاهي بلكه گرفت آن استادان و دانشگاه به ايراد
ت جÇح اتÇمام بÇراي لزوم مÇوقع در گÇاهي ا گر و ندارند غيب علم دعوي ما بزرگان /ë
كه خدا(ص) پيغمبر و الم) عليهمالس) هدي ة مÄا و ندارد/ عموميت بنمايند, اظهاري
غÇيب علم دعوي خودشان عينحال در باشيم, آنها خا كپاي كه ميكنيم افتخار ما

مÇن بÇه ي رÇش هÇيچ و ميافÇزودم بسي خود خير بر ميدانستم غيب علم ا گر /188 آية اعراف, سورة (1
نميرسيد/

مواقÇع در مگر 1, Ô¾و الس ي ن سَّ م ا م× و ير الخ ن م Ôت ÖرثÖك ت Öس ال بÖي الغ Ôمل Öع ا ÔتÖن Ôك Öول و كه: نفرمودهاند
ما بخواهيم خدا از ا گر ولي نداريم غيب علم ما كه ميفرمودند و ت/ حج اتمام و لزوم
به نسبت واقع در كه نداريد ه توج هم مجيد بهقرآن شما ميشود معلوم ميكند/ آ گاه را
از را خÇالفها بÇعضي چÇرا نÇوشتهايÇد ايÇنكه و داريد/ اعتراض هم بزرگواران آن
اشخاص بواطن نبايد و نداده اجازه ديانت و اخالق نميكنيد, اظهار آنها به ديگران
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شود/ افشا ات مخفي يا
نوشته آنچه ميدانيمو حاضر را اوليا باطن ما هستو هم اشكال اين جواب باال مطلب /ì
وارد نÇيز الم) عليهمالس) ه مÄا بر كردهايد كه اشكال همين باز و نيست/ خالف شده
را عÇرفاني كÇتب و بÇزرگواران آن حÇاالت شرح Âقب است خوب بنابراين ميشود/
نيست, اعتراضات قبيل اين جاي كه شويد ه متوج و بشود شما اشكال رفع تا بخوانيد

دارند/ مجادله نظر فقط كه كساني براي مگر
فقط بهاضافه و نيست حرام آنها از بسياري ولي نيست, خوب البته بيهوده و لغو كار /7
لغÇو گÇاهي سÇايرين براي ولي بودند, ي مبر Âكام خطا از الم) عليهمالس) معصومين
سÇبب و نÇيست عÇدالت از خروج باعث نباشد حرام ا گر و ميدهد دست غيرحرام

اجتماعي/ نظر از امور بعض مگر نيست, هم شديد اعتراض
و اسÇتعداد بÇايد ولي است, صÇحيح افراد حال اصالح براي مأذونين بعض فرمايش / 8
نÇيز Çالم) ليهمالسÇع) ه مÇÄا و پÇيغمبر زمان در وگرنه باشد/ هم طرف ه توج و همت
مÇعذلك آنÇها, اصÇالح در بÇزرگواران آن زياد يت جد و تأ كيد با كه بودند افرادي
نمازجÇمعه دربارة است/ ما بياندام ناساز قامت از هست هرچه پس نشدند/ اصالح
علماي به ر مطه شرع ظاهر اعمال همة در كه شده داده دستور Á او نوشتهايد: كه هم
و است/ قÇبيل ايÇن از هم نمازجمعه نمايند, عمل آنها فتواي به و شود رجوع اعالم
در هم كه درصورتي نميشود, حاضر هيچكس كه ميكنيد اظهار دليل چه به شما Hثاني
فÇقير خÇود دسÇتور بÇه نمازجمعه در فقرا از بسياري ة عد ديگر جاهاي هم و تهران
ه توج عدم دليل بشناسيد را آنها شما كه افراد بعض نشدن حاضر و ميشوند, حاضر
كه درصورتي نيست, آن انكار دليل افراد بعض نشدن حاضر Hثالث و نيست/ ديگران
Hرابع و نيستند/ هم آنها نكر Ôم و نميكنند دستورات بعض به عمل مسلمين از بسياري
فرض ا گر لذا است/ شيعه علماي اختالف مورد غيبت زمان در جمعه نماز وجوب

نميشود/ كفر بر دليل نباشد آن وجوب به معتقد كسي  كنيم
باآنكه مينماييد/ درك را خودتان اشكاالت بودن بياساس تدبركنيد ا گر هرحال به
تÇوضيح قسÇمتها بÇعضي در چÇون ولي بنويسم, جواب اختصار به داشتم تصميم
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بÇهدركحقايق عÇالقهمنديشما از خاتمه در شد/ لتر قدريمفص ازاينرو الزمبود,
تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس خداوندتوفيقعنايتفرمايد/ خشنودشدمواميددارم

مÇيكنم صÇبر هرچÇه اينكه و خود دنيوي وضع دربارة نوشته نامه بروجرد از فقرا آقايان از يكي

تÇفصيل بهطور اينها امثال و نيستند عموم حال مستفسر كه مأذونين بر ايراداتي و ندارد فايدهاي

است: اين شده داده كه جوابي  گرفتهاند/

هو
121

ì3.ê.28 Ç 1ê0ê شوال 19
روزگار كجرويهاي و دنيا از شكوه رسيد/ م مكر برادر آن مكتوب ميشود عرض
و سÇتيزه بÇيشتر مÆÇمن و نيك افراد با روزگار و است همينطور كلي بهطور بود/ شده
ولي شÇود, معلوم او مقاومت قدرت و حوصله و صبر اندازة اينكه براي دارد  كجروي
مÆمنين بين در باشد/ آسيا زيرين سنگ و زده شكيبايي صبرو دامن به دست بايد مÆمن
هم بعضي دارند, شكيبايي عدم و تزلزل كه هستند بعضي دارد: فرق حاالت و افراد هم
ه مÄا و پيغمبر زمان در چنانكه باشند/ داشته نكرده) (خدا ناشايست رفتار است ممكن
بÇزرگواران آن بÇر اعÇتراض سÇبب امÇر ايÇن و بÇودند, افÇراد قبيل اين الم) عليهمالس)
علم و هستند ديگران مانند بهظاهر هم بزرگان و ماست از قصور و نقص زيرا نميگردد,
فرمايد/ آ گاه را آنها خداوند ت حج اتمام و لزوم مواقع در آنكه مگر نميدانند, غيب
نفر چهارده فقط كامل معصوم چون نيستند, ا مبر قصور و خطا از هم مجازين و مأذونين
به كه هم اعتراض گذاشت/ فرق ايمان حال ثبات و ديگران با مقايسه با بايد ولي هستند,
دقت ا گر خودتان ولي ميدانم, قاصر و ر مقص را خود و دارم تصديق داريد, فقير خود
آنها همة و ميباشد فقرا همة و خودم براي كه زياد ناراحتيهاي و گرفتاريها و  كنيد
در قسمتو اين در ا گر كه كرد خواهيد تصديق بگيريد, درنظر است, فقير براي درواقع
ل وسÇت حÇال خداوند اميدوارم تقصير/ نه است قصور بشود غفلتي اخوان حال مراقبت
از و دارم دعا التماس شما از بشود/ گرفتاريها و كسالتها رفع و گرداند زياد را سركار
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الم/ والس دارم/ عفو اميد خداوند

غيبت زمان در اينكه و روحانيين و انقالب دربارة ما نظر به راجع نوشته نامه شهرضا از شخصي

شد: داده زير جواب شده/ پيدا موقع چه از ف تصو اينكه و كرد بايد چه

هو

121

ì3.12.1ìÇ 1ê0ë.2 1ê.ج

سابق از فقرا باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
واقعي ين روحاني به و بوده شرع خالف و فساد از جلوگيري و اسالمي انقالب طرفدار
آن نÇمايندگان بÇه بÇايد هÇم غÇيبت زمÇان در و داريم عالقه كمال و گذاشته احترام نيز
بÇا هÇم ف صوÇت نÇمود/ مراجÇعه ميباشند, واقعي عرفاي و حقيقي علماي كه حضرت
همة در ميدانيم ديانت حقيقت را چونآن بلكه نداردو جدا گانه همگاموتاريخ ديانت
دعا التماس سركار از نيست/ جدا ع تشي حقيقت و ديانت از و داشته وجود ه حق اديان

تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس دارم/

خداوند از و نوشته را تقصير و قصور به اقرار و نيازمندي و عجز و نوشته نامه مالير از فقرا از يكي

اينباره در ل مفص خيلي و شود پيدا قلبي فتوح و نماند عقب سلوك در كه نموده همت درخواست

و مسيحيان كتب حتي رفته هم مختلفه سالسل به كه داده تذكر و نوشته نيازمندي و الحاح و عجز

كهداده جوابي است/ گرديده گنابادي نعمتاللهي سلسلة مجذوب خره Ñباال و ديده هم را زرتشتيان

است: اين شده

هو

121

13ìê خرداد اول Ç 1ê0ë رمضان ه غر تاريخ

قلبي اشتياق و ايماني محبت حال از رسيد/ م مكر برادر آن مرقومة ميشود عرض
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تذكر و ه توج در و بوده سالمت الهي لطف به اميدوارم گرديدم/ خشنود غيبي, وجهة به
از كشش و غيبي عنايت تا ه البت باشيد/ موفق بكشاند مرابطه به انشا¾اهللا كه ه قلبي مراقبة و
نيست, كافي تنها عاشق كوشش نكند, كمك معشوق جانب از جذبه و محبوب طرف
Ôاهللا رÇ ك Ôذ ذا ا ابتدا در كه بيفزايد فكر و ذ كر بر و بكند همت سالك بايد عينحال در ولي

گردد/ چيره خوف ايشان قلبهاي بر ميشود, خدا ياد كه هنگامي /2 آية انفال, سورة (1
ميگيرد/ آرام قلبها خدا ذ كر به كه باش 28/آ گاه آية رعد, سورة (2

مÇهربان خÇداونÇد از مÇيگردد/ لÔوب2 Ôالق ن Ã م Öط ت اهللا ذكر ب اال بعد ولي ميباشد, هÔم1 Ôلوب Ôق Öتل ج و

Çالم والس دارم/ دعا التماس و خواستار سركار براي خدا ياد و سلوك در همت و توفيق
اهللا/ وفقك عليك,

حديث معني از و نوشته نامه قم از فقرا از و روحانيين از حاÄري سمامي محمد شيخ حاج آقاي

تأليÇف ÃÇالي الل عÇوالي كÇتاب در كÇه فلتÇ Öهااخ ÖنÇ م رÇ نا كÇ ت مÇا و فلتÇÄا ا Çنه× م ف عارÇ ت مÇا Õ¸د نَّ ج Ôم Õجنود Ôالرواح ا

: جوابيكهدادهشدهايناست آمدهسÆالنمودهاند/ نيز (288.1بشمارة142) ابنابيجمهوراحساوي

هو

121

13ìê خرداد 1ê Ç 1ê0ë رمضان 1ê

بودهو سالمت الهي لطف به است اميد گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض
است/ خÇوب حالم بحمداهللا فقير باشيد/ موفق شريف ماه اين عبادي وظايف انجام در
در ارواح كÇه است اين منظور شده, سÆال الخ د¸ نَّ ج Ôم Õنود Ôج Ôالرواح ا شريف حديث دربارة
ارواح از آنÇچه كÇه مÇيباشند بي رتÇم قشÇون مانند منظمه صفوف عاليه و ده مجر عالم
و نس Ôا و مربوط همدگر به نيز عالم درين دارند, واقعي ارتباط و معنوي نس Ôا بايكديگر
نÇيز ايÇنجا در نÇدارنÇد ارتÇباطي هÇمدگر با ده مجر عالم در كه ارواحي و دارند/ محبت
مÇالقات را هÇمدگر ÂÇاص كه نفر دو شده گاه كه ندارند, نسي Ôا و داشته حاالت اختالف
پÇيدا آنÇها در كششÇي و انس حالت ليه او مالقات محض به نداشتند آشنايي و ننموده
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بشوند, ايمان وارد Gبعد يا باشد داشته وجود آنها در ايمان حال ا گر Hمخصوص ميشود,
ممكن نيز آن عكس و آنها/ بين ظاهري آشنايي بدون دارد وجود Âقب كشش آن ولي
ري تنف و انزجار حالت آنها بين عداوت سابقة بدون ليه او مالقات در نفر دو Âمث است,
كنند, پيدا عداوت همدگر با Âمث كه ميگردد معلوم آن اثر بعدها كه ميشود, پيدا آنها در
هÇمين اجÇمال بهطور حديث ظاهر معني كه بشود ايمان عدو ديگري و مÆمن يكي يا
اقل اهللا. وفقك عليك, الم والس داريد/ مرقوم رسيد دارم/ دعا التماس سركار از است/

تابنده/ سلطانحسين

تÇذكر و نوشته نامه 1405 شوال 2 تاريخ در قم از فقرا از حاÄري سمامي د محم شيخ حاج آقاي

بابويه بن علي الحرام بيتاهللا و مكه به قرامطه حملة در اخير قسمت در داستان كتابسه در دادهاند

حسÇين مÇعروف بيت ضربت خوردن حين در و گرديد ناÄل شهادت فيض به صدوق شيخ پدر

ج: حال منصور

ه توجÇم كÇه كÇهف اصÇحاب مثل هستند, صرع به مبتاليان مانند كه ميبيني شهرهايشان در را عاشقان (1
كردند/ درنگ غار در چقدر نبودند

ثوا1 بÇ ل Öمك ون Ôر Öدي ال فÖهالك ¹ي Öت ف م ك ه ارÇدي في عي Öر ص ينحب Ôالم ي رت

كتاب در صوفي بابويه بن علي ترجمة در اختصار بهطور مطلب اين البته نوشتهاند Gبعد خواند/ را

در نسÇخهاي كÇمياب, بسÇيار مÇزبور كÇتاب و نÇمودم مالحظه االمين البلد تاريخ في الثمين الفقه

بÇاشد تÇوضيح به الزم ا گر است, شده چاپ البته و ديدم قم در مرعشي آي¹اهللا عمومي  كتابخانة

است: اين دادهام كه جوابي فرماييد/ مرقوم

هو

121

13ìê.ê.2ë Ç 1ê0ë شوال 27

و تÇوفيق و سالمتي متعال خداوند از گرديد/ واصل سركار مرقومة ميشود عرض



705 مكاتيب

و سمنان به روزي چند است, خوب حالم بحمداهللا فقير خواستارم/ را سركار ت عز مزيد
تذكر بابويه بن علي به راجع مرقومه در كه موضوعي از بودم/ نموده مسافرت شاهرود
درمجمعالبحرين و نمودهام/ ذ كر بهترديد شده مرقوم كه همانطور ولي متشكرم, دادهايد
و مسجدالحÇرام به هجوم و 310 سال در مه مكر مكة به حمله و قرامطه ذ كر در طريحي
جÇليل فقيه همان Gظاهر كه شده ذ كر بهايي شيخ از بابويه بن علي از نامي حجراالسود
مÇحمدهاشم امÇضاي بÇه اخير چاپ پاورقي در ولي است/ ننموده تصريح چون باشد,
ظÇاهر خÇالف است صدوق شيخ والد بابويه بن علي مراد ا گر كه شده ذ كر الموسوي
كه مينويسند و رفت, دنيا از نجوم تناثر سال در قم در كه ميباشد, رجال علماي  كلمات
هÇم رجÇال كتب در گرديد/ مقتول بابويه بن علي نام به طواف در ف تصو اهل از يكي
شده بابويه بن موسي بن حسين بن علي صدوق شيخ والد وفات تاريخ به تصريح آنچه
است كÇبري غÇيبت سÇال كÇه 329 سال نجوم تناثر سال و است نجوم تناثر سال همان
فÇقير نظر به ولي كردهاند, ذ كر 328 سال را كبري غيبت سال بعضي چند هر ميباشد/
زحمت سركار است متمني ميباشد/ است, مربوط آن با نجوم تناثر كه 329 سال همان
كÇتابخانة در شÇده مÇرقوم كÇه االمÇين البلد تاريخ في مين الث الفقه كتاب عبارت عين  كشيده
مرقوم فقير براي كتابت تاريخ آنو مÆلف ذ كر با است, موجود مرعشي آي¹اهللا حضرت
فتوكپي نسخه يك فرمودند موافقت ا گر خود خلوص ايشانو به سالم عرض با داريدو
ارسال تا داريد مرقوم هم را آن خرج و داريد ارسال نموده تهيه فقير براي كتاب آن از
رسيد نظرم به مطلبي ديگر كتب از ا گر درينباره هم فقير است/ تشكر موجب  گردد,
نباشد, مدرك بدون نمودهام يادداشت كه مطلبي ميكنم گمان چون داد, خواهم اطالع

تابنده/ سلطانحسين عليك.اقل الم والس جا¾, الر كÔم Ôأسأل ندارم/ خاطر به حاال ولي
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مريدان حال به بايد شيخ كه شده نوشته فا¾ الص صفو¸ در كه تذكرداده جمله از نوشته نامه فقرا از يكي

زيÇاد مÇريد نبايد مشايخ و دهد نجات منكر و نكير سÆال از قبر در را او حتي داشته, ه توج خود

بÇتوانÇد مÇريد تÇا نمايد تأمين و كند ضمانت را مريد اخروي و دنيوي امور بايد شيخ و بپذيرند

و شÇوند نكÇونامان كÇنندة بÇدنام شÇده داخل هرجايي اشخاص نبايد و باشد داÄمالذ كر بافراغت

شده: داده زير جواب نوشته هم ديگري مطالب

هو

121

ìê.ì.28 Ç 1ê0ì محرم 3

كÇه مطالبي باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض

امتش/ ميان در است پيامبر همانند قومش ميان در شيخ (1

Çته1/ مَّ Ôأ في بي الن ك ه قوم في Ôيخ لش ا است: درست جهتي از ه البت خواندم, داشت دستور جنبة
و رفتار پيمان وفق بر كه درصورتي هم آن است, ضمانت مورد اخروي امور فقط ولي
ضÇمانت ي ماد امور در ولي گردد, انجام وظيفه و شود عمل شده داده كه دستورات به

ميشود/ فقر لباس مستعد بدارد, دوست را بيت اهل ما كه هركس (2

دعÇوت و 2/HبابÖلÇ ج قر ف Öل ل ه دَّ ع ت Öس ي Öل ف بيت Öال ل Öه ا بَّن×ا حا Öن م است: فرموده بلكه بع, بالت مگر نيست
هÇم دنÇيوي گشÇايش كسي براي ا گر و است معنوي كمال و حق معرفت براي بزرگان
مگر نفرمودهاند, دعوت ي ماد وسعت براي وگرنه است نعمت فوق نعمت شود حاصل
¾ماÇ الس من ركات ب هم Öي ل ع تحÖن×ا ف ل ا Öو ق واتَّ نوا آم ري× Ôق Öال هل ا نَّ ا لو و فرموده: كه شود پيدا بع بالت آنكه

و آسÇمان بركات بودند, كرده پيشه پرهيزكاري و آورده ايمان قريهها مردم ا گر /96 آية اعراف, سورة (3
ميگشوديم/ رويشان به را زمين

است/ درويشي خالف تنبلي و الزم ما سلسلة در فقير شخص براي كاركردن 3/ واالرض

كÇار از دست درويشÇي نام به آنكه نه باشند, مشغول حق ذ كر به كار به اشتغال با بايد
بر ايراد باعث زيادند, غيرعامل و نااليق افراد نيز شيعه افراد و مسلمين بين در بكشند/
ل ض ي نما ا ف لَّ ض Öن م و ه س Öف ن ل هتدي ي نما ا ف دي× ت Öاه ن م ف نيست/ الم) الس (عليهم هدي× ة مÄا و پيغمبر
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گÇمراه كÇه هÇر و اوست/ سود به هدايت يابد, هدايت راست راه به هركس پس /108 آية يونس, سورة (1
است/ افتاده گمراهي به خويش زيان به  گردد

معقل بپردازد/ ديگران به Gبعد برآيد, خودش اصالح درصدد ابتدا بايد هركسي عليها/1

نيست, حضرت آن بر اعتراض باعث رسيد مسلم حضرت خدمت كه نيز زياد ابن غالم
كه ظهور زمان در مگر ندارند, غيب علم و ميكنند حكم بهظاهر هم دين بزرگان چون

تابنده/ سلطانحسين الم.اقل والس دارم/ دعا التماس سركار از داشت/ انتظار بايد

انÇداخÇته در الي از نÇوشته نÇامهاي بوديم(64.8.10) ارا ك در كه موقعي غيرفقرا آقايان از يكي

است: اين آن خالصة كه گرفته لي مفص ايرادات و مطالب بودند,

كتاب يك و معبود يك چرا گرفتهايد; قرار اسالمي فرقههاي از معتنابهي گروه يك رأس در شما /1

در كه نيست محاالت از آيا شدهاند, تشكيل اسالمي فرقه چندين ولي پيغمبر يك و آسماني

كونوا ت ال× فرموده: درقرآنمجيد است? كدام حق فرقه و باشند حق بر فرقه يك از زياد دين يك

فÇرقه و كÇردند پÇارهپاره را خود دين كه مباشيد آنان از مباشيد/ مشركان از /32 و 31 آيات روم, سورة (2
شدند/ فرقه

الخ/2 Hعي ش كانوا و ÖمÔه دين قÔوا فرَّ ذين ال ن م , كين ر Öش ÔمÖال ن م

در كÇه درصÇورتي قÇال, زبÇان بر است م مقد حال زبان كه است اين شما سلسلة عالÄم از يكي /2

زبان نهجالبالغه در علي(ع) المÆمنين امير و است شده انجام گفتار با دستورات همة  كتاباهللا

است? كافي پرداختن حالت به تنها آيا است, داشته م مقد را قال

دل آيا و است برعقل دين اساس كه درصورتي ميدانيد, اعتبار كم و نداشته ه توج را عقل شما /3

نميفهمند/ بدان كه است دلهايي را ايشان /179 آية اعراف, سورة (3

عذابي به داريم پيش در كه فردايي در نكند آري ها3/ ب ون Ôه ق Öف ي ال× ÕوبÔل Ôق ÖمÔه ل است: مغز از غير چيزي

از پس زندگي كه ترسيد روزگاري از ت بهشد بايد و باشد غيرممكن آن از گريز كه گرديم دچار

بÇرده عÇالي وسيلة داشتن با كه شد خواهد كساني ه متوج بيشتر شديد عذاب و دارد نام مرگ

باشيد, داشته تماس به تمايل شوند/ا گر عرضه الهي عدل محكمة به خالي بادستهاي و شوند

كه آيندهاي در نفرماييد اعتنايي نكرده خداي وا گر است, جنابعالي رأي به باشد صالح هرطور
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نمايم/ منتشر اجازه كسب با را تقديمي نامة نباشد دور چندان است اميد

است: اين شده داده كه جوابي است/ برابر چندين نامه داخل نامه, خالصه بود اين

هو

121

ìê.8.27 Ç 1ê0ì ل ربيعاالو ë

بفرستيد آشنا كسي توسط يا بدهيد خودتان آنكه بدون سركار نامة ميشود عرض
عÇالقهمند را خود كه سركار ولي متشكر, دادهايد كه تذكراتي از رسيد/ و دادند فقير به
را مطالب و آمده مالقات براي خودتان بود اين حق ميدانيد, خيرخواه و ديني بهامور
الل ض في Öوا دي Ôه لي× ع ل يا كÔم ا Öوا نا ا و شريفة طبق باشيم, اشتباه بر كدام هر كه ميداديد تذكر

آشكار/ گمراهي در يا هستيم هدايت طريق در يا شما و ما اينك /24 آية سبا, سورة (1

نبرند/ سركار به غرضورزي يا عناد نظر ديگران و گردد معلوم 1
بين Ôم

ل او از و نشده پيدا تازه و نيست جديد ميكنيم افتخار بدان ما كه ف تصو و فقر سلسلة /1
روح و ديانت حقيقت ف تصو چون ميگوييم ما بلكه بوده, قرين اسالم دين با اسالم
از همه و ننموده اخذ ديگري از هيچكدام و بوده ه حق اديان همة در است, خداجويي
كÇتاب سركار است/ همينطور هم اسالم ديانت در و گرفتهاند, سرچشمه مبدأ يك
دربÇارة كÇه را احسÇاÄي ابنابÇيجمهور جليل عالم تأليف ÃÇالي الل عوالي كتاب و مÔجلي
جÇامع كÇتاب و مÇيكنند روايت عÇلي(ع) اميرالمÆمنين حضرت از خبر نيز ف تصو
بسياري از ديگر كتب بسياري و آملي سيدحيدر عاليقدر عارف فقيه تأليف االسرار
بÇا بÇلكه بوده سابق از ف تصو حقيقت كه شود معلوم تا بفرماييد, مطالعه را علما از
فرقههايي و شده پيدا آن در مختلفه ازمنة در انشعاباتي ه البت است/ متحد تشيع روح
بسياري لذا آمدهاند, وجود به باطله خياالت يا شبهه روي آنها بعض كه گرديده ظاهر
گÇاهي هم روحانيت در چنانكه ميباشند/ ف تصو حقيقت و اصل برخالف آنها از
ما ولي گرديدهاند/ آنان نامان نيك بدنامي بلكه تفرقه باعث و شده پيدا نااهل افراد
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واقعي ف تصو مانند نيز حقيقي روحانيت زيرا بگيريم, درنظر را ريشه و اصل بايد
Çالم) ليهمالسÇع) اثنيعشر ة مÄا پيروي به دو هر و آلودگيهاست از ي مبر و پا ك
پÇا كÇان و نÇيكان بÇدنامي سÇبب و شÇده وارد بÇدناماني رشته دو هر در و مفتخرند

 گرديدهاند/
و اميرالمÆمنين پيروي به ابتدا از ما چون نيست, و نبوده ما طرف از اختالف و تفرقه /2
بÇن ¹ جÇح حÇضرت غÇيبت بÇه و نÇموده افÇتخار Çالم) ليهمالسÇع) هÇدي ة مÇÄا ساير
هركس كه معتقديم و هستيم و بوده معتقد حضرت آن ظهور انتظار و الحسن(عج)
شÇده پÇيدا كÇه اخÇتالفاتي و است/ نÇاجي بزند بزرگواران آن واليت دامن به دست
و هسÇتيم و بÇوده حاد ات و فاق ات به معتقد همواره ما سلسلة و است ديگران ازطرف

نشويد/ متفرق و زنيد چنگ الهي ريسمان به /103 آيه عمران, آل سورة (1

ايÇمان و اسÇالم ميگوييم و داشته نظر مد را وا1 ق رف ت ال و Hميعج اهللا بل ح ب موا ص واعت شريفة
Çالم) عليهمالس) اثنيعشر ة مÄا واليت كه خدايي محكم ريسمان به ك تمس حقيقي
ايجاد نسبت كه سركار فرمايش و باشيم/ ك متمس بدان بايد همه كه ميباشد, است,
است مذهبي ع تشي ميگويند كه است سنت اهل بعض قول مانند بدهيد ما به اختالف
و ايÇجاد مسÇلمين بÇين تفرقه ايجاد براي Gبعد و نبوده اسالم ابتداي در كه اختراعي
هÇمان م Ôغديرخ در پيغمبر فرمايش به اسالم اصل كه درصورتي است! شده اختراع

است/ همينطور نيز سركار فرمايش است; شده پيدا Gبعد ديگران از و است ع تشي
هم بايد متدين شخص ميگوييم بلكه نيستيم, عمل) (قولو كردار و گفتار با مخالف ما /3
در تدبر و مجيد قراÄتقرآن با و نموده اجرا را ر مطه شرع دستورات Áقو هم و Âعم
و ¹ خيف و Hع ر ض ت ك س Öف ن في بَّك ر اذÖ كÔر و كه كند نزديك خدا به را دل هم و برود پيش آن

ياد كني بلند خود صداي بيآنكه ترس, و تضرع به خود دل در را پروردگارت /205 آية اعراف, سورة (2
 كن/

بر Âكام نباشد, كار در عناد و غرضورزي و كنيد دقت شما ا گر و 2
ل Öو ق Öال ن م رÖه ج Öال ون Ôد

است/ باطن ظاهرو بين جامع رسيده ما به كه ف تصو دستورات كه واضحميشود شما
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ب عجÇت و مÇيكنيم تأ كÇيد ÂامÇك هÇم را عملي دستورات قلبي دستورات عالوهبر ما
امÇيرالمÆÇمنين خÇطبههاي و فÇرمايش و نهجالبÇالغه به اشاره آنكه با شما كه ميكنم
بÇه مسÇتند مÇيگوييم مÇا هرچÇه كه درصورتي گرفتهايد, ايراد ما بر نموده علي(ع)
است/ پÇر بÇاره درين عرفا كتب و است اطهار ة مÄا ساير و بزرگوار آن از مأثورات
واداشت, كار به نبايد را تدبير و عقل و داشت نبايد فكري تماس كه شده گفته دركجا
خÇطا به كه كرد اعمال آن صحيح راه از Âكام بايد را فكر ميگوييم ما كه درصورتي
را رحÇماني فكÇر بلكه است, ناس اعقل معاويه كه نكند خيال و نكند اشتباه و نرود
ادهي الم) عليهمالس) فرزندانجانشيناناو يقينشودكهعليو كه كامÂبراو به كاربرد

عبادت/ سال شصت از است بهتر تفكر ساعتي (1

ميكند/ نيزصدق اينجا در 1 ¹ن ينس ت س ̧ اد ب× ع Öن م Õير خ ¹ ساع Ôرك ف ت كه اعقلناسميباشند, و
بÇاهم و است عواطف و احساسات مركز حقيقت در دل و اراده و فعاليت مركز مغز /ê
دل با ولي ميگيرند سرچشمه مغز از هم عواطف و احساسات هرچند دارند, ارتباط
دهند انجام صحيح را خود عمل و باشند سالم بايد دو هر و ميباشند, مربوط Âكام هم
امر ل تعق و تفكر و تدبر به مجيد قرآن در و است/ بدان اشاره ه×ا ب ون Ôه ق Öف ي ال× Õوب Ôل Ôق Öم Ôه ل  كه
ما براي اين از غير به كسي ا گر و ميدانيم الزم را دو هر بردن كار به ما و است شده
هم سركار است خوب ازاينرو است/ نموده مبحث خلط يا كرده اشتباه يا برد  گمان
و نيت ¾وÇس ميدانم چون نماييد متنبه و متذكر خواستهايد را فقير خود خيال به  كه
بهتر داشتهايد, ابراز فقير به نسبت خيرخواهي خود گمان به و نداريد غرضورزي
گرفته درنظر را فردا كيفر دادهايد تذكر نامه در كه همانطور هم خودتان است اين
كه كساني و خدا بندگان به باشد آن در عناد و غرضورزي و تهمت شاÄبة كه را آنچه
و ندهيد, نسبت ميزنند الم) عليهمالس) اثنيعشر ة مÄا پيروي واليتو و ايمان از دم
واليت طÇريق از را آنها و ميشود سادهلوحان بعض فكري انحراف باعث آنچه از
آلوده بÇدان را قÇلم زبÇان و كÇنيد دوري نÇيست خداوند رضاي مورد و ميكند دور
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خيال به Hواقع هم ا گر و نكنيد/ اظهار نداريد آن صحت به يقين كه را آنچه و ننماييد
براي خودتان مرقومه اين جاي به بود خوب بوديد, فقير ارشاد به عالقهمند خودتان
رفÇع تا ميكرديد مذا كره و ميآورديد تشريف بودم ارا ك در كه موقعي مالقات,

بشود/ گرديده مشتبه او بر امر كه طرفي از شبهه
سÖي ل ندارد/ اشكالي نماييد, منتشر نزديك آيندة در را خود ارسالي نامة كه شده مرقوم /ë

نگÇوييم (ا گÇر خيال محض و تحقيق بدون هم سابق در سال×م/  Öياال ف Öت ر س Ôك ̧ ور Ôار ق× Ôل وا

و تÇهمتها و شÇده مÇنتشر هÇم مÇقاالت و شÇده نÇوشته كÇتب بوده) عناد و غرض
غÇرضورزي بر مطالعه از پس منصف شخص كه آوردهاند, وارد ناروا نسبتهاي

است/ نموده تكذيب را آنها و گرديده واقف آنها كذب و نويسنده
و دارد نام مرگ از پس زندگي كه ترسيد روزگاري از بايد كه شده اشاره نامه آخر در /ì
كÇه مÇيدهم تÇذكر نÇموده عرض را همين هم فقير شده/ الهي شديد عذاب به اشاره
از بايد معتقدند آخرت عالم در عقاب و ثواب و مرگ از پس زندگي به كه  كساني
دسÇتورات بÇا را گÇفتارشان و رفÇتار مÇوارد هÇمة در و بÇوده تÇرسان الهÇي عÇÇذاب
ة مÇÄا و ا كرم رسول سيرة و مجيد قرآن اوامر طبق را خود عمل داده, قرآنمجيدتطبيق
م ال× السَّ ÔمÔك Öي ل ا ي ق× Öل ا Öن م ل ولÔوا Ôق ت ال× كريمة مضمون جمله از دهند/ قرار الم) عليهمالس) هÔدي×

نيستي/ مÆمن كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كس آن به /94 آية نسا¾, سورة (1
مÇردمي بÇر نÇادانÇي روي از مبادا كنيد, تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر / 6 آية حجرات, سورة (2

برسانيد/ آسيب

احاديث و آنها غير و 2 ¹ال ه× ج ب Hم Öو ق صيبÔوا Ôت Öن ا نÔوا يَّ ب ت ف أبن ب Õاسق ف× كÔم Äا ج× Öان شريفة و 1HمنÆ Ôم ت Öس ل

كÇاسده اغÇراض و فÇاسده خÇياالت روي را مÆمن گرفته نظر مد باب درين را مرويه
مورد مÆمنين اين مقام كه بعد عالم در مرگو از پس كه نخوانند دين از خارج يا فاسق
Öم Ôه د Ôع ن كÔنا Áا ج× ر نري× ال× الن×ا م× گفت: خواهند ببينند فروتر را خودشان و ببينند بلند را اتهام

مسخره به را آنان نميبينيم? ا كنون ميشمرديم اشرار از كه را مرداني چرا / 63 و 62 آيات صاد, سورة (3
ماندهاند? دور نظرها از آيا ميگرفتيم/

3/ Ôار بÖص×  Öاال Ôم Ôه Öن ع Öت اغ ز× Öما Hي رÖخ س Öم Ôاه ن× Öذ خ تَّ ا / ار ر× Öش  Öاال ن م
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عÇذر بÇود جÇواب بÇه احÇتياج و حضرتعالي نامة تفصيل واسطة به كه نامه بسط از
بخواهÇيد لتر مفص ا گر و دادم, جواب اختصار به را مطالب عينحال در و ميخواهم,
سÇلطانحسين لÇاق . / دي× والرَّ ي غÇ Öال بن تÇ Öاج و دي× ÔهÇ Öال Çبع اتَّ نÇ م لي× ع Ôالم الس و باشد/ شفاهي بايد

تابنده/

است: شده داده فقرا به كه است دستوراتي و تذكرات

استعين âبه و اتوكل هÖيل ع و حيم الر حم×ن الر اهللا بسم
هو

121
ìêآذر 30 Ç 1ê0ì ربيعالثاني 8

ميرساند: ايماني برادران عرض به
فÇقرا اجتماعي و فردي روش دربارة الزمه دستورات و تذكرات قبل سال چند آنكه با

دهم: تذكر كه دانستم الزم را مطالب بعضي معذلك شده, داده قهماهللا وف
از خÇود گÇفتار و رفÇتار در و نÇموده را ر طهÇم شÇرع آداب رعÇايت ÂامÇك بÇايد فقرا /1
مÇعصوم فÇرمايش و نكنند تخطي الم عليهمالس هÔدي× ة مÄا و س مقد شارع دستورات

ننگ/ ماية نه باشيد زينت ما براي (1

آداب HخصوصÇم باشند/ داشته درنظر را 1HنÖي ش لينا ع كونÔوا ت ال و HنÖي ز لنا كونوا الم: عليهالس
نكÇنند, اشتباه آن شرايط و اقتدا در كه باشند داشته مراقبت نهايت را جماعت نماز
و اسÇتغفار و ه يÇادع در مراقبت و اسحار بيداري Hمخصوص مستحبات اتيان از ي حت
بهاحكام عمل الزمة چون و نكنند/ غفلت شده تأ كيد كه طهارت دوام و قراÄتقرآن
تقليد عاليقدر مرجع دستور كه نمايند مطالعه را ه عملي رسالة آنهاست به علم و اطالع
ه مÇÄا و پÇيغمبر و خÇدا سÇخط بÇاعث ه رعيÇش وظاÄف انجام در كوتاهي و بدانند/ را
آنكه نه باشد ديگران سرمشق خود گفتار و رفتار در بايد فقير ميباشد/ الم عليهمالس
خالف رفتار بلكه گردد, بزرگان و سلسله به نسبت بيگانگان اعتراض و ايراد باعث
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است/ بزرگان با دشمني درحقيقت آنان
درنظر هم را فقري اجتماعي مصالح و كرده حفظ را برادري و فاق ات و حاد ات بايد فقرا /2
هم ب كان Öول و م ه س Ôف Öن ا لي× ع ون ÔرثÆي مصداق و دهند ترجيح شخصي ي ماد منافع بر و  گرفته

باشند/ نيازمند خود هرچند ميدهند, ترجيح خويش بر را ديگران /9 آية شر, ح سورة (1

تهمت و غيبت و بدگوÄي از بكوشندو همگي گرفتاريهاي رفع در و باشند 1 Õ¹ صاص خ

نمايند/ پرهيز است كبيره گناهان از  كه
واقع س مقد شرع دستور برخالف امري كه كنند مراقبت نيز غيرمذهبي اجتماعات در /3
و بÇطالت و وقت اتÇالف بÇاعث كه شبنشينيهايي و بيهوده مذا كرات از و نشود
فقير كنند/ خودداري ميباشد, خانوادهشان زحمت بلكه و خدا ياد از غفلت موجب
و بيهوده جلسات در فقرا كه نيستم راضي بههيچوجه فرموده س مقد شرع آنچه طبق
كه نفر چند ا گر ميباشدو نيز غيرفقرا بدبيني باعث امر اين كنندو شركت ولعب لهو
Çالع ياطÇب افراد و سادهلوحان شوند حاضر مجالس قبيل اين در بنامند فقير را خود
ميشوند/ بدبين بهسلسله نسبت و دارند را حاالت اين فقرا افراد همة كه كنند  گمان
با معاشرت از شدهاند وارد فقر طريق در Gجديد كه كساني Hمخصوص افراد همة بايد
كنند اجتناب ميباشند بيقيد و بيعالقه مذهب و دين سات مقد به نسبت كه افرادي
خÇداي ا گر Hمخصوص ميگردد/ كردار و گفتار و حال خرابي باعث بد همنشين  كه
HرعÇش حشيش و خمر شرب كه همانطور و باشد بين در هم شرعي خالف نكرده
آنÇهاهم از ÂامÇك بÇايد فÇقرا و حÇرام نÇيز ره خدÇم مÇواد ساير و تريا ك است, حرام
و خدا سخط باعث مات محر اين به ارتكاب كه كنند دوري اجتماعي هم و خصوصي

است/ دين بزرگان و رسول
ا گر و شوند بهرهمند آن از خود فهم اندازة به كدام هر و كنند قراÄت Hمرتب مجيدرا قرآن /ê
هم باز نميدانند عربي ا گر و بردارند بهره نموده, تدبر و تفكر آن معاني در بتوانند
بÇاعث و دارد ثÇواب و اجر حق به ه توج و نيت خلوص و دقت با قراÄتقرآن خود

ميباشد/ نيز صوري بركت
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مسÇاÄل و فÇقري مÇطالب در رأي بÇه تÇفسير و شخصي عقاÄد اظهار از ديني برادران /ë
صÇريح صÇن برخالف مطالب بعضي گاهي است ممكن كه كنند خودداري عرفاني
الهي علماي و عرفا بيانات و الم عليهمالس عصمت مصادر از مرويه احاديث و قرآن
بدان نيز بيگانگان ميباشد/ بزرگان رضاي خالف و خطاست آنكه اضافهبر كه باشد
نه بنماÄيم ديگران بدگويي و ايراد رفع شود ممكن تا بايد ما نمايند/ اعتراض و ايراد
نÇيز سÇياسي امÇور در بيفزاييم/ خود گفتار و رفتار بهواسطة آنان شدن دور به آنكه
در HخصوصÇم نكÇنند اظهارنظر بههيچوجه ندارند اطالعي و نيستند وارد  كسانيكه

نمايند/ اجتماع معنوي و ديني امور براي فقط بايد كه مذهبي و فقري مجالس
و عÇمومي مÇعابر در تÇظاهرات و مأذونين از بدرقه و استقبال در زياد اجتماعات از /ì
نيز زياد نشستن و كنيم خودداري ميشود معاندين و مغرضين حسد باعث كه مجامع
كÇه مÇحلي در شÇام يÇا نÇهار يÇا صبحانه براي توقف همچنين و مجلس ختم از پس
و مÇيباشد بÇيآاليشي و سÇادگي برخالف و نيست شايسته ميشوند وارد مأذونين

دين/ امر براي نه كنند گمان ي ماد امور بهمنظور فقط را ما اجتماع است ممكن
بارها كه باشند داشته اسالمي حجاب و حفاظ در رعايت نهايت بايد ايماني خواهران /7
را ره مطه شريعت دستورات نيز معاشرتها در و نمودهام امر و داده تذكر هم Hشفاه
سÇخنهاي از نگÇريسته, امÇت احÇترام با را مذهبي مجالس Hمخصوص و بندند به كار
و بدارند محفوظ را سلسله و خود آبروي و كنند دوري هياهو و مزاح و لغو و بيهوده

يابند/ حضور دين بزرگان به ل توس و عبادت و او ياد و خدا رضاي براي فقط
و دينعنايتفرمايد بزرگان اوامر پيروي و توفيقاطاعت ما همة به اميدوارمخداوند
فرمان و امر خالف كه بازدارد راهي از و است آن در او رضاي كه بدارد برآن را ما

/ دي× والر ي الغ بن ت Öاج و دي× Ôاله اتÖبع ن م لي× ع Ôالم والس است/
13ìê سيامآذر الم, عليهالس امامحسنعسكري حضرت تولد 1ê0ì ربيعالثاني هشتم خة مور

عليشاه رضا گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
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الصفا(ص فو¸ ص در كه نوشتهاند Gبعد و نوشته غيبت به راجع اردبيل از حيدرزاده عليا كبر حاج آقاي

بÇراي نÇفر يك صÇدسال هر در كه نوشتهاند ديگر كتب در و (58 غزالي(ص الل الض من نقذ Ôالم و (12

Öن م ¹سن ̧ أ م لÔك سÖا ر ل×ي ع ه مَّ Ô Öاال ه ذ ه× ل ÔثعÖب ي ال×ي تع× اهللا ن ا حديث به اشاره ميكند, ظهور دين احيا¾ و تجديد

براي را دينشان كه ميفرمايد مبعوث را كسي سال صد هر رأس در امت اين براي تعالي خداوند همانا (1
نمايد/ تجديد(تازه) آنها

از د جدÇ Ôم اين آيا و بودهاند كساني چه گذشته قرون در كه شده سÆال و نمودهاند/ دينها1 لها Ôد د جÔي

است: اين شده داده كه جوابي سني? يا است شيعه

هو

121

ìê.11.2 Ç ê0ì.1 ج .11

خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
آن غيبت به ما شد, عرض هم Âقب كه همانطور الحسن(عج) ¹بن حج حضرت دربارة
ع يÇتش مÇذهب ضÇروريات از اعÇتقاد ايÇن و داريÇم هم ظهور انتظار و معتقد حضرت
بÇيشتر سنت اهل شده, سÆال كه سال صد هر رأس در د مجد دربارة است/ اثنيعشري
بÇزرگ عرفاي يا و علما از نفر يك ت مد چند هر در هم شيعه بين در و معتقدند بدان
واقÇعي د جدÇم و مÇحيي ولي مÇيكند, پÇيدا ظÇاهري شÇخصيتي و نفوذ و شهرت شيعه
تÇا مÇيباشيم, حضرتش ظهور منتظر كه ميباشد (عج) ت حج حضرت دين و مذهب
و هÇدايت بÇراي شÇيعه بÇزرگ راهÇنمايان و گÇيرد/ تÇعلق بÇدان خدايÇي اراده چهموقع
ا گÇر هÇم دي جدÇم مÇا عقيدة به و دارند, وجود امام نيابت به غيبت زمان در راهنمايي
سلطانحسين اقل الم. والس ميكند/ خلق هدايت امام نيابت به كه است شيعه بين از باشد

تابنده/
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ÖمÔلك عÇ ج ثÔمَّ ¹ طفÔن ن م ثÔمَّ رابÔت ن م ÖمÔك ق ل خ Ôاهللا و شريفة آية معني و نوشته نامه اسكو از اميني محمود آقاي

علياهللا ذلك نَّ ا تاب ك في الا ه ر ÔمÔع ن م Ôصق Öن Ôي ال و ر مع Ôم Öن م Ôر يÔعمَّ ا م× و ه مÖل ع ب الا Ôضعت ال و نثي× Ôا Öن م Ôل م Öحت ا م× و Hزواجا

/11 آية فاطر, سورة (1

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ كرده سÆال را 1
Õيسير

هو

121

13ìë.1.21Ç 1ê0ì رجب 30

مÇزيد و توفيق و سالمتي مهربان خداوند از رسيد/ سركار مكتوب ميشود عرض
Hاج و× Öزا ÖمÔك ل ع ج ثÔمَّ ¹ طف Ôن Öن م ثÔمَّ رابÔت Öن م ÖمÔك ق ل خ Ôاهللا و شريفة آية معني خواستارم/ را سركار ت عز
عصارة كهزبدهو نموده خلق خا ك از ابتدا را شما خداوند كه است اين فاطر سورة در الخ
ايجاد را نطفه ة ماد سپس شده, انسان خورا ك حيوانات گوشت يا نباتات وسيلة به آن
خÇود بÇه انÇوثيت يÇا ذ كوريت شكل آنجا در و گرفته جاي رحم در ه ماد اين و نموده
و حÇقتعالي عÇلم بÇا مگÇر نميكند, حمل وضع و نميشود حامله زني هيچ و ميگيرد/
خداوند كه كتابي در آنكه مگر نميشود, كم او عمر از يا نميكند كمال به عمر هيچكس
يÇعني است/ آسان بسيار خدا بر اين و دارد وجود فرموده تعيين خود قدر و قضا براي
زياد يا كم هم كسي ا گر و است حق ارادة به بسته فردي هر كمتر يا زيادتر يا طبيعي عمر
يا حق قضاي عالم از عبارت كتاب كه است, ثبت او قدر و قضا كتاب در هم باز كند عمر
واقع عالم درين آنچه كه ميباشد, نفوس عالم و عقول عالم فالسفه اصطالح به و او قدر
بدا¾ كه باشد مثال عالم كه اثبات و محو كتاب يا ميگردد, ثبت عالم آن در ابتدا ميشود
قطعي خداوند علم و است محتومه امور عاليه عوالم در چون است, عالم آن به مربوط
امÇور بÇعض ظÇاهرنمودن بÇراي گÇاهي كÇه است مÇثال عالم در تبديل و تغيير و است/
زيÇرا نÇيست, بدا¾ باشد عاليه عوالم كه آن اصل در ولي ميشود, پيدا آن در تغييراتي
مذكور فلسفي و عرفاني كتب در آن شرح كه ميشود, العياذباهللا خداوند بر جهل باعث
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عليك/ الم والس . نمود/ مراجعه بدانها بايد و است

(مضمون است اين شده داده كه جوابي كردهاند, سÆاالتي و نوشته نامه قم از اغيان صب حميد آقاي

ميگردد): مفهوم جوابها از سÆاالت

هو

121

ìë.2.ê Ç 1ê0ì شعبان 1ê

جÇواب خÇواسÇتارم/ را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار مكتوب ميشود عرض
حÇضرت بÇردن نÇام دربÇارة مÇيشود/ عÇرض خÇالصه طÇور بÇه نمودهايد كه سÆاالتي
ذ كر Hشبهاتمشروح رفع رسالة در داشتهايد مرقوم كه همانطور شده, سÆال ت(عج) حج
آن نÇام كÇه مÇوقعي عÇينحال در ولي است, اولي× نشÇود برده نام ياالمكان حت كه شده
اسÇامي بودن رديف و تناسب براي ميشود برده الم) عليهمالس) ه مÄا ساير يا حضرت
معذلك ولي ميگوييم, كبيره صلوات در چنانكه ميشود, ذ كر بهنام نيز حضرت ازآن

است/ خوب نشود برده اسم احترام و ادب ازلحاظ
مذكور حديث كه بود خود زمان حق دين تابع هم بعثت موقع تا رسول(ص) حضرت /2

است/ آن مÆيد قيه الف ه Ôر Ôض Öحي ال Öندرم
با ,Hمستقيم حق نور از استضاÄه و فيض كسب بر اضافه نيز الم) عليهمالس) هÔدي× ة مÄا /3
و Çهدا¾ دالش يÇس حÇضرت رÅيÇاي كÇه داشÇتند ارتÇباط نيز خود سابق بزرگان ارواح

ببيند/ كÔشته را تو دارد دوست خداوند كه برو عراق سوي به (1

است/ اين دليل رÅياها ساير و 1Âتي ق را كي Öن ا ¾شا اهللا نَّ ا ف راق ع Öال لي ا Öج ÔرÖخ Ôأ عبارت:
رياضات و نفس تكميل واسطة به انسان كه است حق معرفت انسان خلقت از منظور /ê
اسما¾ تعليم و است, همين فرموده مجيد درقرآن كه امانتي و گردد ناÄل معرفت مقام به

است/ معرفت مقام به اشاره نيز آدم به
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نÇتيجة حÇيوان چنانكه است حيوان تكامل نتيجة طولي مراتب و معني نظر از انسان /ë
آنكه نهايت است/ جدا گانه نوعي جسماني ظاهرو نظر از ولي ميباشد, نبات تكامل
آثار ضعف بهواسطة لي او بشر و كرده پيدا تكامل متماديه قرون در بشر فكر و عقل
بود/ نرسيده ظهور به او فكري رشد و بوده حيوانات بعض به شبيه توحش و فكري
ظÇهور آنÇها بÇراي عÇالم درين آنچه و آنهاست استعداد مطابق افراد احوال و اعمال /ì
نيز موجودات ساير در چنانكه ميباشد, باال عالم با آنها روحي ارتباط نتيجة ميكند
خود طبيعت در افراد به را بهرهرساني و آرامش يكي Âمث است; موجود وضع همين
و عقل اثر بر اراده و اختيار دارابودن بهواسطة انسان در و را/ درندگي ديگري و دارد
غيبو عالم با ارتباط و سعادت حسين(ع) Âمث ميكند, بروز بيشتر حاالت اين فكر,
را جÇحيم دركÇات و شÇقاوت آنها امثال و ابنزياد و شمر و پذيرفته و شاÄق را خدا

است/ كرده ظهور آنها خود درخواست و استعداد و خواستهاند
و ي ادÇم بÇهمنظور يÇا بÇيهوده مÇحلي در كÇه است آن دارايي كردن خرج در اسراف /7
شÇود/ مصرف خدا راه در خدا مال كه است آن متوسط حد و شود مصرف شهواني
بسيار آنكه با الم) الس (عليهما حسين امام يا حسن امام حضرت بخشش و بذل Âمث

بود/ اسراف بود خالف راه در چون معاويه بخشش ولي نبود, اسراف بود
شود/ عمل آن طبق و مراجعه ه عملي رسالة به بايد نوشتهايد كه ديگري موضوعات در / 8
مساجد در باشد شده محقق و ثابت شخص بر او عدالت كه عادل جماعت امام به اقتدا /9

است/ صحيح
مختلفه طرق و كند تحقيق بايد باشد خدا راه جوياي نيت خلوص و صدق با كه كسي /10
ر مطه شرع دستورات با مطابق او اعمال و گفتار و رفتار كه كسي از و كند جستجو را
قضايا مشاهدة براي در كربال بودو خدا راه جوياي نصراني جوان نمايد/ پيروي باشد
قÇتلگاه گÇودي در ديگÇري قÇصد بÇه هÇم آخÇر در و بود, رفته مجروحين كمك و
و فÇريفته بÇود حÇقيقت قصد به عمر همة در چون ولي نمود, زيارت را حسين(ع)
اسÇالم ديÇن اعمال از هيچيك به آنكه با و آورد, اسالم شده حضرت آن مجذوب
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اصحاب يا تÔم Öن ا بي ا ب كه شد شهيد و نمود جهاد حضرت آن اجازة با معذلك نبود آشنا
ميشود/ نيز او شامل ه انصار و ين س Ôالح

گناه Gبعد ا گر و ميگردد واقع مقبول كند, توبه نيت خلوص با كه موقع هر گناهكار /11
مرتكب كه موقعي تا شود پيدا د مجد ندامت حال و توبه ا گر و ميشود مÆاخذه  كند

است/ پذيرفته او توبة نشود, د مجد  گناه
بÇه ياالمكÇان حت ميگردد ظاهر كه حاالت يا ميشود پيدا سلوك در كه مشاهدات /12
غرور باعث يا شود اشتباه تعبير است ممكن چون است, اولي نشود, اظهار ديگري

گردد/ بيننده
اختيارو بدون آن ظهور تمثل اختيارو به صورت گرفتن درنظر يعني صورت تمثيل /13
دومÇي و نÇيست, شÇايسته است قÇح فكÇر مانع چون لي او و ميباشد/ شخص ارادة
پيداميشود/ سالك براي مشاهداتياستكه گاه جز¾ استو ازاختيار خارج درگذرو
شود/ كافيمراجعه كتاباصول به است, زياد ارتباط لزوم و امام معرفت دربارة اخبار /1ê

تابنده/ سلطانحسين اقل . عليك الم والس

بودند, نموده سÆال گناه عقوبت و رجعت به راجع نوشته نامه قم از سمامي د محم شيخ حاج آقاي

است: اين شده نوشته كه جوابي

هو
121

13ìë.3.ëÇ 1ê0ì رمضان 1ì
خواستارم/ خداوند از را توفيقتان و سالمتي گرديد/ واصل مرقومه ميشود عرض
نÇمودهام, عÇرض موقع همان را سابقه مرقومة جواب است/ خوب حالم بحمداهللا فقير

/ 86 آية نسا¾, سورة (1

كÇه رجÇعت مÇوضوع مÇيدانÇم/ الزم 1 ¹َّحيت ب ÖمÔيت ي Ôح ذ×ا ا طبق را مراسالت جواب فقير چون
هستم معتقد بدان فقير ولي نيست, مذهب ضروريات از بدان اعتقاد چند هر شده سÆال
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بÇاال عÇالم به كه ارواح چون نيست, جسم و بدن همان با عالم اين به برگشت منظور و
آنÇان, غير خواه و سعدا و بزرگان ارواح خواه مينمايند, عالم اين ترك و كنند صعود
حكم وضع, همان با برگشت لذا ميروند; دنيا اين از استعدادشان يافتن فعليت از پس
اينها رجعت ولي هستند, اينها مافوق بزرگان ه البت و است/ محال و دارد فعليت برگشت
بÇزرگواران آن غلبة و بسط و جلوه شهود و تامه سلطة و قدرت ظهور و تجلي معني به
كÇه بÇاشد, داشته جلوه و ظهور استعداد عالم كه است زماني در هم آن ه البت و ميباشد/
ترتيب اين با نفي و اثبات اخبار بين جمع و ميباشد/ (عج) ت حج حضرت ظهور زمان

است/ ممكن

است/ آن مثل بدي بدي, هر پاداش /40 آية , شوري× سورة (1

كسÇي ا گر ادامه/ يا تكرار با مگر 1, Õ¹Ã ي س ¹Ã ي س Ô¾ا جز× نميشود, عقاب دو گناه يك براي /2
عÇفو آخÇرت در خÇداونÇد كند, گناه از توبه و ببيند را خود اعمال نتيجة عالم درين
را خÇود بد يا نيك عمل نتيجة عالم درين كه هستند اشخاص بسيار ولي ميفرمايد,
چÇون نÇيك عمل جزاي ه البت و ميدهد/ جزا آنها به آخرت در خداوند و نميبينند
به ثواب و جزا آخرت هم و دنيا در هم است ممكن و ندارد اندازه است ل تفض روي

عليك/ الم والس . دارم/ دعا التماس سركار از شود/ داده او

تشكÇيل عÇلت و آن س سÆÇم و ف صوÇت پÇيدايش تÇاريخ دربارة و نوشته نامه زنا ا از شخصي

در مداخله عدم علت و ديگر سالسل با گنابادي نعمتاللهي سلسلة بين فرق و فقري جلسات

است: اين شده داده كه جوابي بودند/ كرده سÆال سياست

هو
121

13ìë.ì.1Ç 1ê0ì ذج 17
خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
مÇبدÄي ف صوÇت بÇراي مÇيكنم عÇرض خÇالصه بÇهطور نمودهايÇد كه سÆاالتي دربارة
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كه موقعي از استو ديانت حقيقت همان ما عقيدة به ف تصو زيرا كرد, فرض نميتوان
در استو نموده بروز مختلفه اسامي به ولي داشته, وجود هم ف تصو بوده توحيد دينو
ترك و خداوند به تام ه توج براي فقري جلسات است/ گرفته خود به ف تصو نام اسالم
و شيعه در طريقت سالسل است/ مذهبي شعاÄر تعظيم كه است ت مد آن در ي ماد امور
اجÇازة بÇا مذهبي امور در دخالت بايد كه ميگويند ه هينعم¹الل سلسلة در و زيادند سني
و است مÇذهبي مÇواقÇع بÇه مربوط سياست در مداخله عدم باشد/ مجاز شخص و سابق
حÇضرت كÇه سÇياستي مÇانند بÇاشد, ديÇانت تÇابع بÇايد سÇياست مÇيگويند مÇا بزرگان
از و نÇباشد عÇدالت مÇبتنيبر كÇه سياستي و داشتند خالفت سال چند در اميرالمÆمنين
مÇخلوق هسÇتي عÇالم نÇيست/ صÇحيح مÇعاويه, سياست مانند نگيرد سرچشمه ديانت
خلقت غاÄية علت و اوست ارادة تحت جهان امور همة همواره كه است بزرگ آفرينندة

نيافريدم/ خود پرستش براي جز را انس و جن / 56 آية ذاريات, سورة (1

اخÇتصار بÇهطور مÇطالب جÇواب ون/1 ÔدÔب Öع ي ل الا نس Öواال ن الج Ôقت ل خ ا م× اوست: ذات معرفت
الم/ والسَّ . است/ كتب به منوط آن تفصيل شد, عرض

اينجا در و شده نوشته كه جوابي از آنها مضمون كه بود نموده سÆاالتي و نوشته نامهاي فقرا از يكي

است: اين نامه جواب ميگردد/ معلوم است مذكور

هو

121

13ìë.11.18Ç 1ê07 الثانية جمادي 8

توفيق شما به خداوند و باشيد بوده سالمت انشا¾اهللا رسيد/ شما نامة ميشود عرض
باشند داشته اطالع آنچه كه كنيد سÆال خود ابوي از نوشتهايد كه سÆاالتي كند/ عنايت

نيست/ ر ميس مشروح بهطور نامه در چون بدهند, مشروح جواب
باشد عقل موافق و مجيد دستورقرآن مطابق آنچه كنيد دقت واقعي اسالم تشخيص در /1
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ميباشد/ واقعي اسالم
ظاهر احكام به عمل بر اضافه كه است خداوند با دل دادن ارتباط درويشي و ف تصو /2
شاÄق و نيت خلوص درويشي شرط و باشد داشته مربوط خداوند با هم را دل اسالم,

خداست/ راه كردن پيدا بودن
و است خدا نامهاي از يكي درحقيقت و خدا به اشاره ميباشد او معني به كه "هو" كلمة /3
درابتداي و است 121 ابجد حروف به "ياعلي" عدد كه است "ياعلي" به اشاره هم 121

ميشود/ نوشته تبر ك و ن تيم براي نامهها
دارد/ هم مستحبه اغسال واجبه اغسال از غير اسالم: در غسل /ê

Çالم) ليهمالسÇع) هÇدي× ة مÇÄا و دين بزرگان از شده داده دستور فقرا سلسلة در آنچه /ë
نكردهاند/ اضافه چيزي خود از فقرا و است رسيده

را آن شارب داشتن به فردي عالقة نظر از اشخاص بعض و نيست الزم شارب داشتن /ì
نيست/ واجب آن داشتن وگرنه ميگذارند

دسÇتورات در و مÇيباشند امامخميني اوامر تابع و اسالمي حكومت رژيم پيرو فقرا /7
تابع وظيفه نظام در جمله از اجتماعي مقررات و قوانين و احكام در و ميكنند تبعيت
يت اهم و است/ عناد و تهمت كند اظهار آن برخالف كه هر هستندو مملكتي قوانين

نمود/ دين حفظ فداي را خود حسين(ع) كه است بهقدري هم دين
عناد ا گر ولي است, خوب او تحبيب اسالمو به او هدايت براي هم غيرمسلم با محبت /8
باعث ا گر و آزاد هم علم فرا گرفتن و نيست/ روا گردد افزوده او كفر بر و باشد داشته

است/ جاÄز نشود ايمان در خلل
نوشته ه عملي رساÄل فقهيو كتب در كه است همان موارد همة در زنان و مردان احكام /9

نماييد/ مراجعه بدانها و شده
آنها غير و مات محر ترك و واجبات اتيان از ر مطه شرع احكام به عمل درويشي در /10
فاسق حكم باشد نداشته شايسته رفتار و بكند درويشي دعوي كه كسي و است الزم
جواب كرد/ دوري او از بايد نپذيرفت ا گر نمود, مالمت و نصيحت را او بايد دارد,
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بÇه مÇرا سÇالم مÇيگردد/ مÇعلوم مطالب همين فحواي از نمودهايد كه سÆاالتي ساير
سلطانحسين/ اقل . الم والس برسانيد/ خود والدين

پÇدرشان ايÇنكه و را خÇود زنÇدگاني شÇرح آنكÇه از پس نوشته/ نامه آمريكا شيكا گو از شخصي

و مجالسذ كر به Âقب Ç 1 بودند/ كرده سÆال چند و نوشته بودند ما فقراي از يني تاجالد دتقي محم

نه? يا دهم ادامه نميدانم و شده كم عالقهام Gاخير و ميرفتم نوربخش دكتر آقاي پيروان جلسات

مذا كره فقرا از يكي با Ç 3 ارادتدادهام/ دست نوربخشيه مشايخ به شما از دوري واسطة به من و Ç2

از هم ه مÄا آيا Ç 4 دارد/ وجود اختالفات و شده پيدا زياد فرقههاي چرا است يكي حق راه  كردما گر

حقيقت و طريقت و شريعت درجات مراتب Ç 5 چيست? اقطاب با زمان امام رابطة و بودند اقطاب

معني Ç 6 نه? يا بگذارد قدم طريقت در ميتواند آيا نرسد كمال به شريعت در كسي ا گر و چيست

ندارد اختياري بنده پس خداست دردست سرنوشتها همة وا گر چيست تفويض و جبر و تقدير

شده داده كه جوابي بكند? بايد چه آن مقابل در درويش و چيست ميشود دنيا در كه ظلمها اين و

است: اين

هو

121

ìì.ê.2ë Ç 1ê07 ذيقعدة 18

خÇدا راه درك بÇه قÇلبي عÇالقة و محبت ابراز از رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
را راهي كه است همين شايسته ه البت باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا شدم/ خشنود
را حق راه سلوك و كنيد تعقيب هستيد, آن درصدد و بودند آن در محترمتان والد  كه

است/ خاليق انفاس تعداد به خدا سوي به راههاي (1

هركس Äق,1 الخال× فاس Öن ا د د ع ب اهللا لي ا ق Ôرالط مأثور: موجود شريف حديث طبق گيريدو پيش

هÇدايÇتشان خÇويش راههÇاي بÇه هÇمانا كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني / 69 آية عنكبوت, سورة (2
ميكنيم/

ÇبÔلن×ا/2 Ôس Öم Ôه دينَّ Öه نÇ ل فÇينا جÇاهدوا ذين وال فرمود: كه ميگردد ناÄل بهمنظور باشد حق جوياي
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نباشيد/ اشتباه كهدر پيدا كنيد, را يقينراه Gكهباتحقيقكاملوبعد انشا¾اهللا كوششميكنيد
ميكنم: عرض اختصار به نيست زياد مجال چون نمودهايد كه سÆاالتي دربارة

از ماديات به زياد ه توج و نمايد معني و صورت و باطن و ظاهر بين جمع بايد مÆمن /1

نميدارد/ باز خدا ياد از را آنها فروش, و خريد و تجارت /37 آية نور, سورة (1

باشد/ اهللا1 كر ذ Öن ع ÕعÖيب ال× و Õ¸تجار Öهيهم Öل Ôت ال مصداق بايد ميكند, غافل خدا ياد
/ مالقاتيكيازمأذونيناست فبهفقرمنوطبهآمدنايرانيا تشر و موضوعدستگيري /2
در بÇاطله اهÇوا¾ ظÇهور اثر بر فرقهها اختالف و است يكي خدا سوي به مستقيم راه /3

است/ اشتباه يا يات ماد به عالقه و اشخاص بعض
Çالم) عليهمالس) هدي× ة مÄا آنهاست واسطة به زمين مدار كه واقعي و حقيقي اقطاب /ê
مÔنتظر غاÄب آنان دوازدهمين و بودند خدا ت حج خود زمان در هريك كه ميباشند
غÇيبت زمÇان در و داريÇم/ را حÇضرت آن ظهور انتظار همه و است زمان ت حج و
قÇطب ايÇنصورت در و مÇيشوند اصÇطالح "قÇطب" Gجازم حضرت آن نمايندگان

است/ مÔنتظر غاÄب ي العظم× آي¹اهللا و االقطاب
عÇرض در آنكÇه نÇه هسÇتند دين راه در طوليه مراتب حقيقت و طريقت و شريعت /ë
دارابÇودن در شÇريعت كÇمال و نÇيستند/ جÇدا هÇم از درحÇقيقت و باشند, همديگر
مÇراتب هÇمة در هم شريعت و است حقيقت به رسيدن به طريقت كمال و طريقت

است/ واجب آن دستورات به عمل و الزم
و كالماست و فلسفه و عرفان ة هم ÔلمÄمسا از تفويض) و (جبر اختيار و موضوعجبر /ì
بÇينندهدرحÇقيقتجان كÇهداريÇم چشم Âمث بدناست, اعضاي و مانندجان آن مثال
هÇم و مÇنميبينم همميتوانيمبگوييم پس است, آلت و چشمواسطه عضو و است
كÇه اخÇتياريهم و چشÇم/ استبهتوسط اصليجان وليبينندة ميگوييمچشمميبيند
خدا, از نه ماست از قصور نقصو ولي است/ محدود و است همينطور شده داده بهما
نÇقص از زيÇرادرد مÇيكنم, درد من ولينميگوييم ميكند درد مثÂميگوييمچشمم
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ماستو بهواسطةنقصخود واقعميشود اينعالم در كه هم ظلم جان/ از استنه عضو
الم/ الس و توفيقتانراخواستارم/. و انسالمتي خداوندمن از نيست/ خداوند طرف از

از بعضي عقيدة و (عج) ت حج حضرت به راجع و نوشته اصفهان از نامهاي فقرا غير از شخصي

اين شده داده كه جوابي و نموده سÆال سلسله پيدايش تاريخ دربارة و غيب از اطالع به راجع فقرا

است:

هو

121

ìì.8.18 Ç 1ê08 ل ربيعاالو 1ì

دربÇارة بÇاشيد/ بÇوده مÇوفق و سÇالمت انشا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
و است انظار از غايب و زنده قاÄم(عج) حضرت كه معتقديم ما نمودهايد: كه سÆاالتي
همة و هستيم حضرت آن ظهور منتظر و فرمود/ خواهد ظهور بخواهد خداوند هروقت
ميفرمايد افاضه عالم بر حضرت آن خود دارند/ را عقيده همين اثنيعشري شيعة افراد
نمايندگاني و دارند احكام تبليغ براي نيابت و نمايندگي حضرت آن طرف از علما ولي
و مÇيباشند اخÇالقي دسÇتورات و فكÇر و ذ كÇر تÇلقين براي حضرت آن طرف از هم
اينرو از دارند/ افتخار حضرت آن پيروي به بلكه نميكنند, دعوت خود به هيچكدام
آن پيروي به ميباشم سلسله آن در خدمت مأمور فقير كه نيز گنابادي ه هينعم¹الل سلسلة
خÇميني امÇام از ه رعيÇش احكÇام در HالبÇغ فقرا و ميكنم افتخار ظهور انتظار و حضرت

ميكنند/ تقليد بركاته) (دامت
نسÇبتهاييكهبعضفقرا و ندارم چيزي خود از و فقيرعاجزترينبندگانخداهستم
ندارم دعويها چنين فقير و خودشاناست, رويحسنظن امورخارقالعادهميدهند از

مÇن بÇه ي رÇش هÇيچ و مÇيافÇزودم بسÇي خÇود خÇير بÇر داشتم غيب علم ا گر /188 آية اعراف, سورة (1
نميرسيد/

دادهام/ تذكر مجلس در هم بارها و و¾1 الس ني سَّ م ا م× و الخير ن م ÔرتÖث ستك Ö ال الغيب Ôمعل ا ÔتÖن Ôك لو
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امÇيرالمÆÇمنين و رسÇول(ص) حÇضرت زمÇان از و اسالم ل او صدر از سلسله اين
و طريقت دارد, شريعت و ظاهر جنبة اينكه بر اضافه اسالم چون داشته/ وجود علي(ع)
ندارد اثري طريقت بدون شريعت چون داده, دستور ا كمل بهطور نيز را معنوي مراتب
از HمومÇع و گÇرفته سرچشÇمه بزرگواران آن از همه و همدگرند ملزوم و الزم دو هر و
واقÇف بÇخواهÇند كÇه كساني و ميشوند و گرديده مستفيض آنها افاضات و دستورات
مÇراجÇعه مÇطلعين و مÇربوطه كÇتب بÇه بÇايد گÇردند آ گاه گذشتگان حاالت از و شوند

الم/ نمايند/.والس

دربارة خواندهاند/ را عرفاني اسرارآميز داستان كتابسه كه نوشتهاند نامه شهرضا سا كنين از يكي

Çالم) ليهمالسÇع) اثÇنيعشر ة مÇÄا پÇيروي و تشÇيع قيقتÇح حقيقي ف تصو كه نوشتهاند ف تصو

با ف تصو حقيقت نوشتهايد اينكه و چيست اخبار و آيات از شما دليل كه نوشتهاند سپس ميباشد/

موضوعها اين دربارة زيادي سÆاالت و چيست بوده همهوقت و است يكي ديانت روح حقيقت

شده داده كه جوابي اينها/ امثال و چيست? نوشتهايد مختصر تشيع به راجع اينكه علت و نمودهاند

است: اين

هو

121

13ìì.9.2ìÇ 1ê08 ربيعالثاني 2ë

كه سÆاالتي باشيد/ بوده موفق و سالمت انشا¾اهللا رسيد, سركار نامة ميشود عرض
همة زيرا ميشود; معلوم آن جواب كنيد دقت موضوع اصل در خودتان ا گر نوشتهايد
ولي داد; دخالت هم را عقل بايد و نميشود ذ كر اخبار و آيات در صريح بهطور چيزها
ع يÇتش مÇيكند/ تÇطبيق آنÇها بÇا و ميشود مستفاد هم اخبار و آيات از Hاتفاق اينها همة
از زماني هيچ كه است ت حج وجود وجوب و زمين روي در خدا خليفة لزوم مبتنيبر
فياالرض Õل جاع اني كند: هدايت خدا سوي به را بشر كه نيست خالي خدا خليفة و ت حج
ظاهر بر اضافه بايد كه است معتقد بلكه نيست, عي مد را تازهاي مطلب هم ف تصو / ¹خليف
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كÇه كÇرد, پيدا بايد راهنما وسيلة به نيز را آن راه و داشت مربوط خدا با هم را دل شرع
را او ظهور انتظار و است غايب حق نمايندة امروز و باشد/ زمان هر در بايد الهي خليفة
كÇنيد فكÇر حÇال نÇميشود/ پÇيدا ديÇانت حÇقيقت نباشد مربوط خدا با دل تا و داريم,
و ف تصو اعتقاد اساس كه معني اين پس است, امر اين منكر ه حق ديانات از  كداميك
اينقبيل و تأ كيدشده; اخبارهم داشتهودرآياتو وجود ه حق اديان همة در است ع تشي
و بÇاشد/ Çنكر Ôم بهظاهر هرچند است, معتقد بدان بالفطره بشر بلكه حا كم عقل را امور
و آيات به خود مباني در ف تصو و است يكي ف تصو و حقيقي ع تشي معتقدات اساس
هÇم ع يÇتش و است/ نامه يك گنجايش از بيش آن ات يÄجز شرح كه است كي مت اخبار
علي(ع) اميرالمÆمنين خالفت به پيغمبر(ص) توسط غدير در كه است اسالم حقيقت
اساسقرآن برخالف و شدند ظاهر Gبعد ميكنند عا اد را آن خالف كه كساني و شد ظاهر
Hمشروح له مفص كتب در است, ديانت در اصل كه ع تشي موضوع چون ميباشدو اسالم و
ذ كر ن بهعنوانتيم ازاينرودرآنتأليففقط زيادترنيست, بهتوضيح ذ كرشدهمحتاج
تÇوفيق خداونÇد از نگرديد/ مذكور جدا گانه شرح نيز اسالم خود دربارة چنانكه شده,

الم/ والس . خواستارم/ را سركار

شد: صادر بودند, نموده سÆال مجلس انتخابات مورد در كه فقرا پاسخ در كه است اطالعيهاي

الحين الص يتولي هو و ليي و هو و حيم الر حم×ن الر بسماهللا

كسب كرده سÆال فقرا از بسياري مجلس انتخابات شروع بهمناسبت اوقات درين
طريقتي بهامور مساÄل اينگونه كه شده گفته جواب در بارها وگرچه مينمايند/ تكليف
مÇوجب پÇرسشها تكÇرار ولي آزادنÇد اجÇتماعي نظر از افراد و ندارد مستقيم ارتباط

شود: عرض عموم براي پاسخي كه  گرديد
نعمتاللÇهي فقراي و برادران كلية براي كلي دستور و جامع رسالة صالح كه پند در
بÇراي ه رÇس س دÇق عÇليشاه صÇالح آقاي جناب جليل والد حضرت طرف از و ميباشد
بايد و شده ذ كر احتياج مورد مطالب همة گرديده, تدوين تأليفو اخوان عموم استفادة
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هÇمة و نشÇده فروگذار قسمتي هيچ از نمايند مطالعه Hدقيق چنانچه و كنند مراجعه بدان
مييابند/ آن در اجتماعي و ي ماد و معنوي لحاظ از را زندگاني وظاÄف

قÇرار مكÇلف خود بررسي و عقل بهتشخيص را امور از بسياري انسان در خداوند
فكر اندازه هر و است بين پايان فكر و عقل به جانداران ساير از بشر امتياز چون داده/
مرجعتقليد انتخاب Âمث تقليدنمايد, آن نبايددر ميكندو هم نمو بهتر بيفتد به كار بيشتر
مذهبي دانايان و بزرگان راهنمايي و بررسي با بايد بلكه باشد تقليد با و رويه بدون نبايد
با تطبيق و موردنظر شخص حاالت كامل رسيدگي با و ميباشند عقد و حل اهل كه قوم
بÇدانÇها ÂامÇك نميتوانÇد چون شرعي مساÄل در ولي يابد/ انجام علمي و ديني موازين
در و نÇمايد تقليد شيعه تقليد مرجع و زمان عالم از بايد ندارد عقلي جنبة و شود واقف
مشورت خود از داناتر با و بسنجد را كار پيرامون و بوده بين پايان دنيوي و ي ماد امور

برگزيند/ را دنيا و دين صالح مشورت از بعد و نمايد
تÇجاوز شÇخصي وظÇيفة از و بوده مملكتي رات مقر مطيع بايد مملكتي قوانين در
در و بÇاشد داشته ديانت و مملكت و خويش بهصالح را نظر هم انتخابات در و ننمايد
صالح پند در هم قسمت اين در كه كند رعايت را مملكتي قوانين راتو مقر هم امور ساير
را اجتماعي و شخصي مصالح و ديني رات مقر رعايت كلي بهطور و فرمودهاند/ دستور

بنمايد/
راهنمايان و دانايان از ميباشد طريقت يا شريعت قلمرو در كه هم وظاÄف ساير و
هم با كه ميباشد فرد يك براي دست دو بهمنزلة دسته دو اين ه البت و كند اخذ دسته هر
است ظÇاهر آراسÇتن شÇريعت هسÇتند/ پÇوست و مÇغز بÇهمنزلة بÇلكه ندارند اختالف
روشÇن و خÇدا ياد و پسنديده اخالق به است باطن نمودن پا كيزه طريقت و بهطاعت
هم قسمت اين در كه است مالزمه طريقت و شريعت بين و حق شناختن به دل نمودن

فرمودهاند/ مرقوم صالح پند در Hمشروح
مشÇهود مÇوردي هر در كه جنبشها و دنيا انقالبات بايد كه داشتهاند مرقوم نيز و
موقع از ديني معتقدات و مساÄل با تطبيق با يعني شويم بيدار و نمايد اثر نيز ما در است
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است سÇازگار مÇا ديÇانت با آنچه فقط كه كنيم تطبيق دين با را آنها يعني كنيم/ استفاده
خرابÇي باعث گاهي باشد اينطور ا گر كه نماÄيم تطبيق آنها با را دين آنكه نه بپذيريم
بندگي درويشيو اساس در سياسي يو ماد دستهبندي حزبو عنوان ا گرچه است/ دين
تكÇليف بÇه شÇخصي اعÇتبار بÇه و بÇاشد بين انجام و زيرك بايد مÆمن ولي نيست خدا
مÇورد در نÇدارد/ آن بÇا ارتÇباطي درويشÇي و فقر عنوان ولي كند عمل خود اجتماعي
بگيرد/ نظر در را مملكت و دين و خود صالح و باشد داشته را نظر همين هم انتخابات

طريقت حدود در شد گفته آنچه طبق سÆال مورد مسألة كه كرد ه توج بايد بنابراين
و كÇرده بÇررسي بايد خود و گيرد قرار برادران استفسار مورد حيث ازين تا ندارد قرار
از و نÇموده مشÇاوره و تÇحقيق و بÇررسي HخصÇش تحقيقي قلمرو در و دهند تشخيص
تÇصميم Çخاذ ات Gبعد و شود اراÄه آنها به درست منطق و صحيح راه كه بخواهند خداوند
نمايند تقليد مرجع و ه عملي رسالة به مراجعه است شريعت امور به مربوط آنچه و نمايند
و نÇموده را مÇراتب اين بين جمع بايد ه البت و كنند عمل ايشان فتاواي و بهدستورات و
مأجÇور خÇداونÇد نÇزد باشند داشته را روش اين ا گر كه باشند يار با دل و به كار دست

بركاته و رحم¹اهللا و عليكم الم والس بود/ خواهند
عليشاه رضا گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
13ìì.12.27 Ç 1ê08 رجب 27 ة مورخ

شده: نوشته برادران عموم اطالع براي ذيل اخطارية و دستور

حيم الر حمن الر بسماهللا

13ì7 خرداد 12 Ç 1ê08 ال شو 17

ا كÇيد تنبيه و ه توج مزيد و تأ كيد براي هم باز و دارند اطالع Âكام ايماني برادران
نÇفر, دو بÇين تÇفتين و نÇمودن غيبت و زدن تهمت بزرگ گناهان از كه ميدهم تذكر
دربÇارة كه باشند; هم بي سن قرابت داراي كه باالخص است ايماني برادر دو Hمخصوص
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بخورد? را خود مردة برادر گوشت دارد دوست شما از يك هيچ آيا /12 آية رات, Ôج Ôح سورة (1

آن كÇه رسÇيده نÇيز مÇعراج اخبار در و 1/HتÖي م اخيه م Öح ل لÔأ كي Öن ا دÔ كÔم حا ب ح Ôي ا فرموده: غيبت
و باشد داشته هم تÔهمت جنبة ا گر Hمخصوص فرمود/ شهود حال آن به را آنها حضرت
بÇه منجر گاهي كه باشد نفر دو بين كدورت يا عداوت ايجاد و تفتين هم طرف منظور
خداوند و است/ غيبت از بزرگتر و ميشود, خانوادهها همپاشيدگي از و سيختگي Ôگ 
دو آن آنكه مگر است, شديدالعقاب و نميفرمايد عفو و درنميگذرد او از بههيچوجه
مÔترتب تفتينها برين هم سو¾ظاهري اثرات و خيمه و عواقب و كنند/ عفو او از Hقلب نفر
آنكÇه ويÇژه ايماني برادر طرف دو ا گر Hمخصوص نميشود/ مستجاب هم دعا و است
بÇيشتر هÇم خÇداونÇد صورت اين در كه باشند داشته هم صوري نسبت و نسبي قرابت

است/ دردآور عذابي من عذاب كه بهدرستي و / 50 آية حجر, سورة (2

بين عاق Ôالم د ش ا و ميكند صدق درينجا 2
Ôليم اال Ôذاب الع و Ôه ذابي ع نَّ ا و شريفة و ميفرمايد غضب

گرفتن/ انتقام و كردن مجازات هنگام به است كيفركننده سختترين 3)و

چÇند و جÇا چندين در اوقات همين در كه است/ مصداق نيز را 3¹ م Öق والن كال الن ع وض م في

و است نÇموده مÇجروح بÇلكه مÇتأثر را دل درحÇقيقت كه است, گرديده مشهود مرتبه
گÔشايش و دعوات اجابت و باليا رفع انتظار ما اميد, چه به و چگونه حاالت اين باداشتن

شد/ آشكار دريا در و خشكي در فساد مردم, اعمال سبب به /41 آية روم, سورة (4

اس/4 الن ايدي Öتب س ك ا بم× حروالب البر في Ôالفساد ره ظ باشيم/ داشته كارها در را
بÇهشتيم اهÇÇل از نÇÇه دوزخÇÇيانيم كشتيم كÇÇز كه تخم ازين هويداست روز چون
نÇÇنوشتيم سÇÇناتي ح كÇÇÇÇباÄر پÇÇÇÇهلوي نكشÇيديم عÇذري خÇط مÇعاصي لوح بر
ايÇن داشتن با و دارند ايمان و فقر عاي اد باالخص ميكنند دين دعوي كه  كساني
داراي كÇه نÇزديكان يÇا نسÇبي قرابت داراي بلكه ايماني برادر دو بين ميخواهند عا اد
و نÇفاق ايÇجاد نادانÇي و جهالت يا غرضورزي روي ميباشند, فقري و ايماني عالقة
رسÇول و خÇدا غÇضب مÇورد و بÇوده سÇلسله و فقر ننگ و بدنامي باعث كنند, خالف
نÇتايج و شÇوم عÇاقبت منتظر خرويآن Ôا سو¾ كيفرهاي و عواقب بر اضافه و ميباشند
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ميگردند/ باز مكاني چه به كه دانست خواهند بهزودي ستمكاران و /227 آية شعرا, سورة (1

بون/1 ل ق Öن ي بل ق Öن Ôم ايَّ وا Ôم ل ظ ذين ال Ôمل ع ي س و باشند: نيز دنيا در آن وخيمة
عدم دليل نبايد را آن نشود حاضر موانعي بهواسطة فقري مجلس در كسي ا گر ي حت
كرد, را او غيبت و نمود او ه توج عدم بر حمل و دانست فقر به او بيعالقگي يا محبت
خÇود بÇه است خÇوب كند/ ه تفو مخالفت بر خودش و باشد معلوم آن علت آنكه مگر
بÇين عناد و خالف نگذاريم و بكوشيم خود كردار و رفتار و گفتار اصالح در و بياييم
ايÇن گرفتار امروز فانه, متأس برآÄيم/ آن رفع درصدد باشد هم ا گر شود/ ايجاد برادران
سد ما براي را الياهللا سلوك راه است ممكن كه شدهايم است ايمان ب مخر كه بزرگ  گناه

م Ôه لل ا است: كميل دعاي در كه نرسد, اجابت به بگيردودعاها را جلو به كلي  كندوشيطان

ميشود/ دعا جلوگير كه را گناهاني ببخش من بر پروردگارا (2

2/ ¾ا ع× الد Ôس ب Öح ت تي الَّ وب Ôن الذ يرل ف Öاغ

و نÇموده تÇرك را تÇهمت و تفتين و غيبت كه ميكنم تأ كيد برادران به هم Gد مجد
پيدا كدورت باشند داشته هم بي سن قرابت ا گر Hمخصوص ايماني برادر دو بين نگذارند

دهند/ اصالح و بكوشند آن رفع در باشد, هم گلهمندي مختصر ببينند ا گر بلكه شود,
مÇانند و نرويم خالف راه و آييم خود به كه فرمايد عنايت تنبه حال ما به خداوند
و دهÇيم ترجيح خود بر را ديگران داشته, گذشت و فدا كاري اسالم ل او صدر مÆمنين

باشند/ حاجتمند ا گرچه دارند م مقد خويشتن بر را آنها /9 آية حشر, سورة (3

درنÇظر هÇم را مÇراتب و درجÇات درضÇمن و 3/ Õ¹ اص صÇ خ Öم هÇب كان لو و م ه س Ôف Öن ا لي× ع ون ÔرثÆي

ببخش/ گرفتهاند, پيشي ما بر ايمان در كه را برادرانمان و را ما پروردگارا /10 آية حشر, سورة (4

كنيم دور خود از را غرور خودخواهيو االيمان/4 ب قونا ب س ذين ناال وان Öخ  ال و فرلنا Öاغ بَّنا ر بگيريم:
تأ كيد كه همانطور و نباشيم خود زودگذر نفع براي ديگران به رساندن زيان درصدد و
Çبع ات ن م لي× ع الم والس نÇماييم/ نفاق ايجاد آنكه نه باشيم برادر دو بين اصالح درصدد شد

گنابادي/ تابندة سلطانحسين فقير . / دي× والر الغي نب ت Öواج دي× Ôاله
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دليل چه به كه كردهاند اعتراض و نوشته شرحي قبل نامة چند در ايران شهرهاي جمعه ة مÄا از يكي

چند است, لفظي آن اشترا ك و قلبي و لفظي بين است مشترك بلكهذ كر است, حقيقيذ كرقلب ذ كر

است: اين نوشتهام د مجد من كه جوابي نوشتهاند/ ف تصو ذم در هم خبر

تعالي هواهللا
121

13ì7.3.2ìÇ 1ê10 ذق 22
حضرتعالي موفقيت ازدياد منان خداوند از رسيد, محترمه مرقومة ميشود: عرض
ÖرÔك Öاذ و است: مصطلح دل ياد براي كلمه اين استو ياد فارسي به ذ كر كلمة دارم/ مسألت را

بلند خود صداي بيآنكه يادآور, ترس و ع تضر به خود دل در را پروردگارت /205 آية اعراف, سورة (1
 كني/

و است دل يÇاد نÇمايندة زبÇاني يÇاد و 1/ ل Öقو Öال ن م رÖه ج Öال ون Ôد و ¹ خيف و Hع ر ض ت ك س Öف ن في بَّك ر

فرماييد مراجعه مردمي محاورات به است خوب نيست/ استدالل و لغت كتب به محتاج
حÇقيقي ذ كÇر و دارد هÇم مÇختلفه مÇعاني ذ كÇر كلمة و گردد/ معلوم ما گفتار صحت تا
قلب Öكرال ذ و Õ¹سوس و فس الن Ôكر ذ و Õ¹ ق ل Öق ل سان الل Ôذ كر گفتهاند: استوعرفا ذ كرقلب بهاصطالحعرفا
ذ كر مختلفة مراتب به اشاره كه ور Ôذك م Öال في ا كر الذ Ô¾فنا ¾فا الخ Ôكر ذ و Õ¸د شاه Ôم وح الر Ôكر ذ و Õ¹مكاشف

گرفته قرار قلب حاق در كه است مخفي ذ كر آن انتهاي و لساني ذ كر آن ابتداي و است
وا Ôع Öدت ا م× Hيا داد: انجام است ممكن حق حضرت مختلفة نامهاي با هم را حق ذ كر و است/

اوست/ آن از همه نيكو اسما¾ بخوانيد, را او كه نام هر به /110 آية اسرا¾, سورة (2

قطرهاي داريم آنچه بلكه نداريم حق اسما¾ همة به احاطه عاي اد ما و 2/ سني× Ôح Öال Ô¾سما  Öاال Ôهل ف

مÇا به كه هم اذ كاري و اوراد و ادعيه است/ الم) الس (عليهم هÔدي× ة مÄا محيط درياي از
نورالهÇي مشكات از اقتباس ميدهيم, طرف استعداد برحسب هم ديگران به و رسيده
نورانÇي دل و مبارك قلب از بزرگواران آن ادعية و مناجاتها و داريم/ بزرگواران آن
نÇيز ما و نداريم/ سركار با لفظي بحث هم ما و نيست لفظ رف ص و نموده تراوش آنان
را اوراد و ادعيه آنها و ميكنيم, و كرده كسب آنان باطن از را حقيقي دعاهاي و حقايق
بÇه و شده ظاهر دل از كه است مناجاتهايي و ادعيه بلكه نكرده جمع كتاب و لفظ به
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لقلقة فقط و نمييافت ظهور الفاظ در اثر آن نبود قلب تراوش ا گر و كرده, تراوش زبان
ين اهريÇظ بÇعض مÇانند باشد خدا راه جوياي كه كسي نيست شايسته ه البت و بود/ لسان
و صباح يا كميل دعاي Âمث و بگذارد را آن حقيقت و باطن و بچسبد ادعيه آن بهلفظ

بيفتد/ دور آن باطن از و ا كتفا لفظ به فقط را آنها امثال و ابوحمزه
را قÇال و بÇنگريم را برون ني را حÇال و بÇنگريم را درون ما

باشد باطن عنوان كه موقعي و ميدانيم قلب نمايندة را لفظ و باطن عنوان را ظاهر ما
مÇعنا بÇه بستگي آنچه بلكه ندارد, اثري باشد ا گر لفظ تنها و ميدهيم اثر ترتيب بدان
را كساني ميدهند جرأت خود به بعضي چگونه و هستيم/ قاÄل اثر آن براي باشد داشته
لعن مورد ميدانند, منتسب بزرگواران آن به را خود ميزنندو بيت اهل محبت از دم  كه
بزرگواران آن به را دل ما چون بزنند? اشخاص اين به تسنن تهمت و بدانند آنها طرد يا

ميگوييم: برعكس بلكه ميدانيم, مربوط
بÇاش راه شÇيخ گÇو و زمÇانه زاهÇد است گÇو كافر نيست علي دوستي كه را آن

آنها نميتوان و دارند را سنت اهل روية ين ظاهري از بسياري بفرماييد دقت ا گر و
امÇام با ارتباط Âكام شيعه ة صوفي ناميد/ حقيقي شيعة و دانسته ع تشي و امامت درخط را
كسي و بوده الم) عليهمالس) ه مÄا لطف مورد و بوده ع تشي و امام پيروي حاق در و داشته

ميكند/ رفتار (ع) امام منظور و فرمايش برخالف بداند بد را آنها  كه
را دو هر يا بدانيم ساقط بايد يا مدح اخبار با تعارض واسطة به را ف تصو ذم اخبار

كرد/ نخواهد ما نافرماني باشد, ما حقوق به معترف كه كسي (1

نا1 قوق Ôع في Öب ه Öذي Öمل نا قوق Ôح ب ف رت Öاع ن م حديث و كنيم اعمال را تعارض قانون و دانيم ساقط
ه مÇÄا عÇقوق مÇورد و هسÇتند بÇيت اهÇل دوسÇتدار ه وفيÇص ايÇنكه بÇه است تÇÇصريح
آنÇها عÇقوق طÇريق در كÇنند ه وفيÇص ايÇن ذم كÇه كساني بلكه نيستند, الم) عليهمالس)
تمام كه گردد واضح تا فرماييد دقت طرفين دعوي در منصفانه است خوب ميباشند/
مÇيخواهÇم/ عÇذر جÇواب در تÇفصيل از است/ ع يÇتش عÇقايد مÇبتنيبر مÇا مÇÇعتقدات

عليكم/ الم والس .
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چون پيغمبر(ص) كه است اين آنها مهمتر كه نموده سÆاالتي و نوشته نامه تهران از غيرفقرا از يكي

حضرت آن نسل از ميدانند رسول اوالد را خود كه آنها و بود منقطع او نسل نداشت ذ كور فرزند

آن به الم) زهرا(عليهاالس فاطمة واسطة به بلكه نميرسند حضرت به ذ كور طرف از چون نيستند,

ج الÇح آنكه با Ç 2 نميپيوندند, حضرت آن به نيز نعمتاهللا شاه حضرت و ميپيوندند حضرت

شÇركت او محا كمة در و نكرد ديدن او از جنيد حضرت اينكه علت بود, حبس در سال 8 قريب

پرسيد مولوي از شمس Ç 4 دارد? معني چه د الواح Ôافراد د الواج Ôب س ح ج حال عبارت Ç 3 بود? چه ننمود

گفت شمس است/ نسبت چه بايزيد با را حضرت آن گفت مولوي د/ محم يا است بزرگتر بايزيد

سÆÇاالت و أني/ ش Ôمظ Öع ا ما بحاني Ôس گفت: بايزيد و تك رف Öع م حقَّ نا كÖف رع ما گفت: محمد(ص) چرا پس

است: اين شده داده كه جوابي و ديگر

هو
121

13ì7 تير 2ë Ç 1ê08 ه ذيحج ل او
و نÇامه بÇاشيد/ بÇوده مÇوفق و سÇالمت انشÇا¾اهللا رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
و ميخواهد شفاهي وقت تها مد آنها مشروح جواب نوشتهايد كه مشروحي سÆاالت
مربوطه كتب به را آنها ل مفص است خوب ميشود/ آنها كتبي جواب كتاب يك از بيش
چÇند فقط شود/ داده Gاختصار جواب كه نموده سÆال حضوري آنكه يا نمايند مراجعه

ميشود: داده جواب Gاختصار آنها قسمت
نÇماند, بÇاقي نسلي حضرت از شده مرقوم كه (ص) رسول حضرت نسل موضوع
ايشان نسل ندارند ذ كور فرزند حضرت چون كه گفتند هاي عد حضرتهم خود درزمان
يعني كوثر و شد نازل كوثر سورة آنها جواب در هستند, ابتر آنها بهاصطالح و مقطوع
هر ش فÖل ا Öن م Õخير كه هم در الق Ô¹ليل و شده تفسير الم) عليهاالس) زهرا فاطمة به كه  كثيرالخير
او دشÇمنان بلكه نيست ابتر پيغمبر ميفرمايد: كه ميباشد حضرت آن به اشاره است,
نام ولي نماند, باقي نامي كردند فرمانروايي ماه هزار كه ه بنيامي از چنانكه هستند/ ابتر
فاطمة از حضرت آن نسل مسلمين فاق ات به و است/ باقي الياالبد الم) عليهاالس) فاطمه
چÇنانكه شوند/ منكر نتوانستند هم مخالفين حتي و شده جاري عليها) (سالماهللا زهرا¾
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با هارون مباحثة ة قضي و بود بنياسراÄيل از مادر طرف از مريم(ع) بن عيسي حضرت
است/ بابت اين از مورد اين در او شدن مجاب و كاظم(ع) حضرت

نيز, او از ننمودن دفاع و زندان در ج حال مالقات به نرفتن و جنيد حضرت موضوع
هاي عد بودند: دسته دو شخصي عقيدة نظر از ج حال به نسبت زمان آن در عرفان بزرگان
بÇود باطن و ظاهر جامع چون جنيد حضرت و بودند/ طرفدار جمعي و داشته اعتراض
اعتراض بلكه و مالمت مورد و نميفرمود, اجازه ميگفت ج حال كه را كلماتي به ه تفو
و حÇبس گرفتار نيز الم) عليهمالس) هÔدي ة مÄا اصحاب از بسياري بهاضافه و بود جنيد
كه درصورتي نميفرمودند مالقات آنها از هدي× ة مÄا و بودند خود زمان خلفاي زندان
حضرت اعتراض و ايراد مورد بهظاهر ج حال ولي بودند, هم بزرگواران آن موردلطف
دستور برخالف او روية و نميكرد شرع ظاهر حفظ خود گفتارهاي در چون بود, جنيد
عÇوام و ديگÇران به فهماندن براي هم ج حال كلمات و عبارات بود/ ه) ر س س قد) جنيد
بس يÇعني ج] الÇح [عÇبارت نميفهميدند/ ديگران را او كلمات از بسياري بلكه نبوده
تا شده ذ كر كجا در بنويسيد و حقيقت/ بودن يكي به ه توج يافته, كه كسي براي است

باشد/ تغييري عبارت در ميكنم گمان چون شود, دقت آن عبارت عين
مقايسه موجودات اشرف با نميتوان را بايزيد و بوده ات شطحي از هم بايزيد  كالم
گم او وجود در چيز همه كردهو احاطه را همه كه بود اجي مو اقيانوس حضرت آن  كرد/
مÇيكرد, ريÇزش آن در اضÇافه قطره چند ا گر كه بود كوچكي ظرف بايزيد ولي بود,
ظÇرفيت كÇمي و نÇقص دليÇل كÇه مÇيگفت شطحآميز كلمات و بود ظرفيت از بيرون
را ج حال محا كمة بح/ الص لعط Öد ق ف اج ر الس طÖفأ ا فرمود: كميل به علي(ع) كه بود; او وجودي
كÇه هÇم را كÇتبي نÇام شÇويد/ واقÇف آن ات يÄجز بر تا كنيد مطالعه كÔتب از خودتان هم
گفتة بين فرق بپرسيد/ دوستان از و كنيد تحقيق Hشخص است زياد چون بوديد خواسته
خودخواه جاهل نفر يك و فيلسوف نفر يك كالم بين فرق مانند هم فرعون و ج حال
عاي اد با فرعون و گفت خود محبوب در استغراق با و شخصي ه توج بدون ج حال است/
سÆاالت است/ آسمان تا زمين از تفاوت گردون, ماه تا من ماه ميان كرد/ اظهار انانيت

الم/ ميشود/.والس روشن بهخوبي كتب و باال مطالب و مطالعه از هم ديگر
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است: اين شده داده كه جوابي بودند/ نموده سÆاالتي و نوشته نامه الذ كر اخير جمعة امام

هو
121

ì7.8.10 - 1ê09.1 .ع 21
حÇضرت بÇه اضÇطرار حÇالت و نÇيت خÇلوص بÇا شÇخصي موقع هر ميشود: عرض /1
اجÇابت را او درخÇواست بÇاشد, قلب طريق از ولو شود ل متوس صاحباالمر(عج)

ميفرمايد/
الي عÇف و كÇاركن وجود عالم در آنكه ل او است: مرحله سه داراي اعتباري به توحيد /2
العظيم, لي الع اهللا ب الا ¸ قو ال× و حول ال× كه نمايد شهود را او فعل در و نكند مشاهده غيرحق
قÇح از را پسÇنديده صÇفات همة آنكه باالتر مرتبة ميگويند/ افعالي توحيد را اين

حضرت صفات فيض از رشحهاي شعاعيو شود, مÔشاهده نه س ح صفات آنچه بداندو
ايÇن آن از بÇاالتر و گويند/ صفاتي توحيد را اين و اهللا, الا ل×ه ا ال و هللا Ôمد ح Öل ا كه: بيند حق
كه نكند هود Ôش و نبيند و نداند حق ذات هستي جز هستياي وجود عالم در كه است

گويند/ ذاتي توحيد را آن كه هو × الا هو ال

هÇÇÇÇو الا هÇÇÇÇÇÇÇÇ ل× ا ال Ôه دÇÇÇÇÇÇÇÇح و او جز نيست هيچ و هست يكي  كه
اصطالح در چون است/ ربطي وجود است, مذكور كافي حديث در كه حرف از مراد /3
به منتسب باشد ربطي وجود داراي آنچه و است, ربطي وجود داراي حرف فالسفه

است/ اسما در كثرت و دارد وحدت و ندارد استقالل خود از و است حق ذات
ما عزم هم كه است االمرين بيÖن Õامر معني و تفويض و جبر به اشاره عرفه دعاي عبارت /ê

است/ آمريت با مخالف آن عدم هم و اوست قاهريت سلطة تحت
بعضي در كه شده ذ كر مراتبي ال ك Ôس استعدادات اختالف به قلب اطوار و ايمان براي /ë
رسيده كه اباذر درسلمانو چنانكه است, اختالف به ديگر بعضي در ميباشدو متحد
دارنÇد, درجÇه درجةنهمهستندكهاختالف در ابيذر و ايمان از درجةدهم در سلمان
ايÇن ه تÇالب نÇمودهانÇد/ طي را قلب سبعة اطوار آنها دوي هر قلب اطوار نظر از ولي

ميگردد/ معلوم مختصر همين از هم آن مشروح كه است خالصه بهطور جوابها
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اين شده داده كه جوابي نموده, سÆاالتي و نوشته نامه تهران از فارسي ادبيات دانشجويان از يكي

است:

هو
121

13ì7.8.18Ç 1ê09 ل ربيعاالو 28
دربÇارة خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را توفيقتان و سالمتي رسيد/ نامه ميشود عرض
مينموديد, سÆال Gحضور هستيد تهران در كه شما كه بود اين حق نمودهايد كه سÆاالتي

ميشود/ عرض جواب اختصار با هم ا كنون شود/ داده جواب لتر مفص تا
فرمود: خلق خود تام مظهر را آدم خداوند يعني /1

نÇهاديم صحرا بر خويش جمال بÇيرون فÇÇرستاديم را آدم چÇÇو
خدا ياد به بيشتر قبض موقع در بايد ميآيدو پيش سال ك همة براي قبض بسطو حال /2
تذكر, موقع در دارد, يات ماد و دنيا به عالقة چون نفس و گردد/ مرتفع زودتر تا بود

كند/ منصرف را سالك تا ميكند مسلط را قبض حال شيطان
يعني است/ فطري و طبيعي وحي به اشاره حÖل, النَّ لي ا كرب اوحي× و نحل: سورة ì7 آية /3
باشد, عالقهمند خانه گرفتن براي درخت و كوه به كه است نهاده او وجود در خداوند

آنجاهاست/ در بيشتر آنها طبيعي خانههاي چون
دل از كÇه است همان آن و است اسما¾ اعظم كند نزديك خدا به را انسان كه ذ كري /ê
همراه دل در خدا ياد با كه است مفيد موقعي هم شب نافلة و گيرد, جاي دل در و باشد

ضورالقلب/ Ôح ب الا لو¸ ص ال كه نيست, قبول قلب حضور بدون عبادتي هيچ بلكه باشد,
ديده هم هبين ذر به كه است كوچك بسيار كه را موجوداتي زيرا است, لطيف خداوند /ë

است/ آ گاه رقاÄق و دقاÄق و حقاÄق همة به كه است, خبير و كرده خلق نميشوند
دانÇÇي الالن زبÇÇÇان نÇÇÇÇزنم دم ور شنوي سوزان سينة از خوانمت  گر

شود اظهار رهنما براي ا گر ميآيد, قلبي و فكري شهود به و ميشود مشاهده آنچه /ì
ندارد/ مانعي

صحيحنيست/ باشد اختيار به ا گر ندارد,ولي اشكالي باشد, بياختيار ا گر جذبه حاالت /7
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عليك/ الم خواهانم/.والس را توفيقتان خداوند از

شده هديه ايشانقرآني به خواب در است: اين خالصهاش كه نوشته لي مفص نامة رشت از شخصي

و <ياعلي>/ بود شده نوشته درشت خط و تذهيب با آن بزرگ صفحة يك در و زيبا و هب ذÔم خيلي

محض به كه بود طوري حالم قبل تي مد نيز و آمد/ االعلي سورة كردم, باز را قرآن شدم كه بيدار

شدم, مشرف ايشان خدمت 1362 سال در كه را تعلي عز جناب تكبير¸االحرام و نماز به شروع

ايشÇان كÇه شدم ه متوج Gبعد و هستند/ من نماز مراقب نشسته من روبروي كه ميكردم مشاهده

و نماز از پس صبح روز يك نيز و هستيد/ من مقابل در عليشاه) رضا آقاي (حضرت شما بهاتفاق

پس ايستاده, بزرگ چادر يك مقابل مي خر و سبز صحراي در كه كردم حس زيارتنامه موقع اوراد,

آمÇده بيرون چادر از لبخند با داشت برتن سفيدي لباس كه پرصالبت و زيبا جوان سالم اداي از

تكلم به قادر و شدم خشك جاي بر من كرد/ زدن قدم به شروع و رحم¹اهللا و الم الس عليكÔم فرمود

دارم آرزو شدم/ بيحركت من و آمد پيش وضع همان سوم, سالم اداي هنگام بعد روز چند نبودم/

آيد/ پيش من براي هم باز حال اين  كه

آيا ميكنند, سÆاالتي من از فقرا از هاي عد و دارم عرفان و فلسفه از العاتي اط من كه نوشته نيز و

است: اين شد داده ايشان به كه جوابي بگويم? جواب خودم اطالعات حد در كه ميدهيد اجازه

هو

121

13ì7.10.1ëÇ 1ê09 جمادياالولي 2ì

قÇلبي عÇالقة و ايÇماني محبت حال از گرديد/ واصل سركار رقيمة ميشود عرض
را تÇوفيقتان و مÇحبت حÇال و ت زÇع مÇزيد و سÇالمتي مÇنان خداوند از شدم/ خشنود
خداوند با قلبي ارتباط همان كالماهللا هدية و بسيارخوب ديدهايد كه خوابي خواستارم/
ÖنÇ ل تي, رÖت ع و اهللا Ôكتاب قلين الث فيكم Õك ار ت× ني ا فرمود: پيغمبر كه است توأم واليت با كه است
هÇم نÇماز در مشÇاهده است/ نÇاطق كÇالماهللا حÇضرت آن كه الحوض/ علي دا ري حتي ترق×ا Öف ي

شÇفيع را آنها و نكند غفلت راهنما از بايد مÆمن اينكه به است اشاره و خوب انشا¾اهللا
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و / Ôعينت Öس ن ا كاي و ÔدÔب Öع ن ايا ك كه: نيست جاÄز حق به ه توج جز نماز خود در ولي دهد, قرار
نÇيز م تبسÇ Ôم و خندان جوان و م خر و سبز صحراي مشاهدة نمود/ نبايد او غير به ه توج
اال Çيف س ال لي ع اال ت×ي ف ال× بياوريم, رو بايد كجا به بفهميم كه است اين براي و بسيارخوب

و علي(ع) جانشين ميكند, جلوه گاه و است انظار از غايب كه هم عصر ت حج والفقار/ Ôذ

به او معرفت كه فرمايد عنايت تي نوراني خداوند اميدوارم ميباشد/ علي فتياال ال مصداق
كÇه اطالعاتي حدود در عرفاني و فلسفي مطالب مذا كرة دهد/ دست ما براي نورانيت
خداوند از را توفيقتان مزيد ندارد/ مانعي ندهد رخ اشتباهي كه باشيد داشته يقين داريدو

عليك/ الم والس . خواستارم/

آقÇاي مرحوم كه است اين آن خالصة كه بودند كرده سÆال و نوشته نامه تا كستان از فقرا از يكي

نسبت و بيعت نسبت كه دارد نسبت سه يا دو <سالك كه فرمودهاند (243 واليتنامه(ص در شهيد

و رفت سالسل ساير مشايخ ساير با ميتواند سالك آيا و ارشاد>/ و اجازه نسبت و تربيت و صحبت

سÇالك يك كÇه نوشتهانÇد كتب بعضي در و نه? يا كند شركت آنان مجالس در و باشد داشته آمد

و ديÇدن خÇواب آيا و گرفت/ آنان از خرقه و پذيرفته دل و جان از را شيخ و پير چندين خدمت

است: اين شده داده كه جوابي چيست? خواب در ره منو مدينة و مكه ر مكر زيارت

هو

121

ì7.10.29Ç 1ê09 الثاني جمادي 11

خÇواسÇتارم/ خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود عرض
ف مشر مأذونين از نفر يك نزد فقيري است ممكن بوديد: نموده كه ل او سÆال موضوع
باشد, نموده فيض كسب و خدمت و داشته مصاحبت ديگري با Gبعد و باشد شده فقر به
هÇم سÇابق در شود/ داده او به دستگيري و ارشاد اجازة مقتدا و بزرگ وسيلة به سپس
وسÇايل نبوده, آنها غير و تلويزيون و راديو و تلگراف قبيل از كنوني ارتباطات چون
مÇختلف شÇهرهاي در و گردد, نزديكتر هم به راهها كه نداشته وجود هم سريع ة نقلي
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و مأذونÇين بÇعض گÇاهي ازايÇنرو بودهانÇد, بياطالع همدگر از دوري واسطة به Hغالب
تÇعيين گÇاه و مشÇايخ تÇعيين در مÇجاز مÇيشدند, مأمور بعيده بالد به كه طريق مشايخ
معصومعليشاه سيد حضرت مانند باشند, داشته دسترسي طالبين كه ميشدند نيز جانشين
ايران به و ارشاد در مجاز هما) سر س قد) دكني رضاعليشاه حضرت طرف از ايشان  كه
نÇورعليشاه حضرت و شدند مجاز نيز جانشين بلكه مأذون تعيين در و گرديدند; اعزام
را اصÇفهاني حسÇينعليشاه حÇضرت نيز ايشان و دادند, قرار خودشان جانشين را ل او
بÇه رفته رضاعليشاه حضرت خدمت هند به Gبعد حضرت آن و دادند قرار خود خليفة
سÇلسله صÇوري, ارتÇباط عدم واسطة به هم گاه و گرديدند/ مفتخر نيز ايشان جانشيني
حÇقيقي ارتÇباط اصلي سلسلة در ولي بود, باقي فرعي سلسلة چندي تا و ميشد جاري
آنكه يا باشد/ رسيده مشايخ از نفر چند خدمت نفر يك بود ممكن ازاينرو بود, برقرار
و شÇده وارد مÇختلفه مذاهب به مذاهب, تحقيق در نعمتاهللا شاه حضرت مانند بعضي
ايشÇان كÇه شدند; وارد ديگري سلسلة به بودند نكرده درك چيزي سلسله آن از چون
سÇلسلة در ارادت دست بÇاالخره و شÇده وارده و ديÇده را خÇود زمان مختلف سالسل
سÆال جواب شرح اين با كه دادند, يافعي عبداهللا شيخ حضرت به اثنيعشريه ه معروفي
نÇدارد, مانعي آنها مجالس به رفتن و مختلفه فرقههاي با معاشرت ميگردد/ معلوم نيز
و كÇرد حÇفظ بايد مصافحه مانند را سلسله اختصاصي امور و ه شرعي موازين جنبة ولي

نمود/ نبايد هم افراد از بدگويي
كار به اشاره فه مشر مشاهد زيارت و متبر كه اما كن همچنين بزرگانو ديدن خواب
ابÇتدا كه داده انجام بيداري در آن از قبل روز در شخص كه است خيري عمل و نيك
مشÇاهده مÇرگ از پس هم را آن كامل و ميبيند خواب در را آن عكسالعمل و نتيجه
و ه شرعي رة مقر دستورات و آداب انجام به است مÆمن ترغيب و تشويق براي و ميكند

عليك/ الم والس باشيد/. موفق همواره است اميد خيريه/ امور
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من 1989 سپتامبر 21 و 1368 شهريور 30 مطابق حسيني, اربعين 1410 صفر بيستم پنجشنبه روز

1) Hannover

دكÇتر آقاي بودم, بستري پروستات جراحي عمل از پس آلمان هانور1 دانشگاهي بيمارستان در

روز مÇناسبت به كردند خواهش و كرده تلفن تهران از جعفري ميريونس آقاي و شفيعيان حسن

حسينيه سوگواري مجلس در عصر و كنند ضبط نوار با تلفن توسط تهران در كه كنم نطقي اربعين

است: اين آن و كردند ضبط تهران در و گفتم تلفن در را زير نطق كرده قبول هم من شود, پخش

الرحيم حمن الر بسماهللا

Ôالم لس ا سين, Ôالح نصار ا لي ع و سين Ôالح صحاب ا لي× ع و سين Ôالح بن علي لي ع و سين Ôالح لي ع Ôالم لسَّ ا

سالم الم/ عليهمالسَّ يته رÔذ Öن م عصومين الم ¹ ع Öس الت لي ع و اخيه و ه مÔا لي× ع و بيه ا و ه د ج لي× ع و سين Ôالح لي ع

شدهايد; مجتمع سوگواري براي حسينيه در اربعين روز امروز, كه فقرايي آقايان شما بر
همة و است محترم و مهم بسيار اربعين زيارت هستم/ شما ياد به و آنجاست دلم هم من
بÇايد بÇيشتر دارنÇد, هم معنوي عالقة كه فقرا Hمخصوص هستند, عالقهمند بدان شيعيان
حسÇن امÇام از است رسÇيده حÇديث در و م هÇم بسيار اربعين زيارت باشند/ د مقي بدان

است: چيز پنج ايمان عالÄم از كه عسكري(ع)
و است واجب روز در آن ركعت 17 كه ركعتي ë1 نماز يعني خمسين و حدي× ا Ô¸ لو× لص ا

است/ نماز ركعت ë1 به د تقي شيعه ايمان عالÄم از يكي ميفرمايد مستحب; ركعت 3ê
كه شكر, سجدة ابتهالو سجدة موقع پيشانيدر خا كماليدن به يعني بين الج Ôفير Öع ت يكيهم
الهي عظمت مقابل در ما يعني بمالند, خا ك به را صورت بلكه و پيشاني است مستحب
راست دست در را انگشتر يعني اليمين ب Ôمت خ التَّ هم يكي هستيم/ يكسان خا ك با و خا كيم
استو عبوديت حلقة و حق بندگي به اشاره انگشتر چون است, ايمان عالÄم از كه  كردن
ايمان عالÄم از كردن راست دست در را انگشتر است; خوب كردن راست دست براي
نمازها, در حيم الر حمن الر بسماهللا گفتن بلند يعني حيم الرَّ ن حم× الر اهللا سم ب ب Ôهر ج Öل ا هم يكي و است/
ا گر يا هستند اينطور هم حاال Hغالب كه بگويند را بسماهللا نيستند د مقي يا سنت اهل چون
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كه شيعه فتاوي و رسيده شيعه اخبار در كه درصورتي ميگويند/ آهسته را بسماهللا  گفتند,
بÇلند است تحبÇمس روزانه, نماز يعني باشد اخفاتي نماز در ولو را حيم الر حمن الر بسماهللا

زيÇارت ايÇمان عÇالÄم از يكي است/ پنجمين اين كه اربعين زيارت هم يكي بگويند/
در كه نيست الزم حاال اربعين/ روز در هدا¾ دالش سي حضرت زيارت يعني است, اربعين
ه البت ميفرمايد/ اجابت خداوند شوند, ل متوس بخوانندو باشد جا هر در بلكه باشد,  كربال
زيارت در فقرا] [هم اوقات ساير در و بودم ف مشر آنجا در اربعين تا سه دو خودم من
سÇاعت ايÇن در امÇروز كه الحمدهللا آنجا فقراي و باشند/ د مقي اربعين زيارت و عاشورا
بسيارخوب ه البت بشوند, ل متوس و بشود مصيبت ذ كر بشوند, حاضر هستند د مقي عصر

است/
ياد به و شماست با دلم دور, راه از ميكنم عرض تسليت و سالم فقرا شما همة به من
بكند/ قبول را شما الت توس و را شما زيارت و بدهد توفيق شما به خداوند هستم/ امروز
و باشند واعظي آقاي كه موردعالقه و هستند من برادران از كه هم محترم واعظ آقاي از
ميخواهم و دارم دعا التماس دو هر از كاشاني, حسينعلي آقاي محترم برادر از همچنين
آنجا فقراي زيارت به Gد مجد خوشي و سالمتي به انشا¾اهللا كنند/ ياد روز اين در مرا  كه
ميكنند خدمت كه آنها آنجا, ام خد همة به و برسانيد/ هم ايشان به مرا سالم شوم, ناÄل
دارم دعا التماس همه از و برسانيد سالم آنها همة به آنها, غير و قهوه و آوردن چاي در

بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس خواهانم/. را همه توفيق و

شÇيخ مÇعتقدات بÇه راجÇع و نوشته نامه محترمانه خيلي حيدريه تربت از فردوسي د محم آقاي

جواب كه بودند نموده سÆال خوانده, ديه المحم خاتمالوالي¹ را خود اينكه اظهار و العربي ين محييالد

معنوي كمال مقام در يعني بوده, خودشان وجودي واليت ختم منظور شايد كه داشتم اظهار و دادم

در دي مجد نامة ايشان نوشتم/ مختصر خيلي داشتم كسالت چون و رسيدند مقصود نهايت به خود

مÇوجودات هÇمة كه بودند كرده سÆال Hضمن و كرده تشكر و نوشته احترام با خيلي 1368.8.27

راجÇع نÇيز و چيست/ دارد, انسان به اختصاص بودن جاودانه و حشر اينكه علت ند, حق مخلوق
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است كليه خاتميت منظور كه دارد تصريح عظيمفتوحات كتاب در كه نوشتهاند ين محيالد بهشيخ

دخا كي محم شيخ و خاتميت, به ميكند تصريح آنها تعبير در كه ميكند رÅياهاييذ كر بهاضافه و

نتوانسÇته ولي نموده آنها تصحيح در زيادي سعي الغربي الجانب كتاب در مكي شيخ به معروف

است/ كرده تحير اظهار و كند تصحيح

هو

121

خداوند از را سركار موفقيت سالمتيو گرديد/ واصل محترمه رقيمة ميشود عرض
عالم موجودات كه است اين براي بودن جاودانه به انسان اختصاص موضوع خواستارم/
وارد كدام هر ولي ندارند, د تجر و نرفتهاند باال يت ماد مقام از حيوانات تا هيولي× از ه ماد
ا¾ مش فالسفة عقيدة كه شدهاند وارد جاودانگي و د تجر طريق در بشوند انسانيت مرحلة
مÇالهادي حÇاج و مÇالصدرا آخÇوند مÇانند ر تأخÇم اشÇراقÇي فالسفة ولي است/ همين
درصÇورت و است د مجر نيز حيواني و نباتي روح كه معتقدند آنان نظاير و سبزواري
طÇبق اندازه همان به و دارند ضعيفي د تجر كنند يت ماد ترك حال, همان با ا گر د تجر
حÇضرت اسب و (ص) رسÇول حضرت شتر دربارة چنانكه دارند, مقامي خود  كمال

است/ رسيده اشاراتي عليه) (سالماهللا اد سج حضرت ناقة و هدا¾(ع) دالش سي
نظرية عليهم) (رضواناهللا عرفان مشايخ از ديگر بعضي و عربي ين محييالد شيخ
و نداشته, را رويه آن مشايخ ساير كه دارند خودشان به خاص اصطالحات و مخصوص
شÇدهانÇد/ واقÇع ديگÇر بÇعضي اعÇتراض مÇورد ولي برآمده آنها توجيه درصدد بعضي
و است ه اصÇخ نÇظريه و واقعه في قضي¹ و است خودشان به مخصوص آنها نظرية بنابراين
افراد بعضي هم علما ميان در چنانكه كرد; فرض عمومي عقيدة و داد تعميم را آنها نبايد
و يهم ل ع ضوب Öالمغ ير غ قراÄت آنكه مانند داشتهاند, اختصاصي فتواهاي و مخصوص عقايد
مكي شيخ مانند نيز ميانهروها از بعضي و كردهاند/ رد را آن ديگران و گفتهاند الين يرالض غ

و نبودند/ اينطور ديگران ولي كنند نزديك يا تلفيق را نظريات شايد كه كردند يت جد
از بسÇياري اعÇتراض مÇورد سÇمناني وله ال¾الدÇع شيخ مانند ديگر بعضي اصطالحات
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نÇيست/ عرفان بزرگان مذاق طبق و ميكنند رد شيعه عرفاي Hمخصوص و است مشايخ
بÇلكه داد تعميم نبايد كه است خودشان به مخصوص اصطالحات قبيل اين حال بههر

عليكم/ الم داد/.والس قرار سنبله في ذروه بايد

براي من طرف از اميرسليماني حسينية در كه نوشتم 1369 نوروز عيد مناسبت به كه است پيامي

شود/ خوانده فقرا آقايان

حيم الر حمن الر بسماهللا

الحال/ حسن ا لي× ا حالنا Öل وح حوال واال ول الح ل و ح Ôم يا هار والنَّ يل الل ردب Ôم يا بصار واال لوب Ôالق بقل Ôم يا

اعÇتدال و ل م ح ل او نقطة به خورشيد كه ميباشد 13ì9 فروردين ل او روز امروز
قÇديمه قرون از كه است جشن و عيد روز ايرانيان ديرينة سنت طبق و ميرسد ربيعي
معصوم(ع) حضور به و است/ امروز داشتن عيد ايرانيان معمول و مرسوم اسالم از قبل
حÇضرت خÇدمت خنيس بن علي Ôم كه فرمودند تصويب را آن و بودند كرده عرض هم
اعÇتدال نÇقطة ل او روز چون فرمود, تصويب را آن حضرت و كرد عرض صادق(ع)
گÇردانÇندة و عÇالم خالق فكر به هم وقت درين كه فرمودند آنكه نهايت است/ ربيعي
مÇلي را او كÇه جشÇني همين تا باشند خدا ياد به بوده, ماه و خورشيد و زمين و آسمان
عرض و باشيم ل متوس بوده حق ياد به موقع آن در كه كند پيدا نيز مذهبي جنبة ميناميم
تو اختيار در روز و شب كه كسي اي ميكني, رو زيرو را ديده و دلها كه كسي اي  كنيم:
بد و خوب و برميگرداني تو را حالها و سال كه كسي اي ميكني, آنها تدبير تو و است
همه كه باشيم ه متوج نيز موقع آن در كه برگردان/ حال بهترين به نيز را ما حال ميكني,
ميكند, شب را روز و روز را شب او كه همانطور و است حق اختيار و اراده تحت چيز
و گرداند روشن و صافي را سياه و تيره دل ميتواند و اوست اختيار و اراده در نيز ما دل
بخواهيم او از را خود كار گشايش و كنيم ه توج او به پس كند/ رو و زير نيز را جهان همة
و سÇردي كÇه هÇمانطور بÇخواهÇيم او از و نÇماÄيم شاداب و م خر او محبت به را دل و
سÇرسبز را درخÇتان و م خر را زمين و جهان و ميبرد را زمستان پژمردگي و افسردگي
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نÇيز را ما دل ميكند, شاداب و م خر نموده خارج خاموشي و مرگ عالم از و ميگرداند
شÇادابÇي هÇمين خود كه گرداند, سرسبز و شاداب خود مغفرت آب و خود بهرحمت
از پس نيز را ما خداوند كه است حشر نشانة و مÆيد درختان سرسبزي و اشجار و نباتات
و نشر و حشر عالمت بهار طراوت كه ميگرداند زنده و ميكند حشر د مجد بدن مرگ
كه موقع درين است شايسته پس است/ اموات احياي و طبيعت مردگان شدن زنده دليل
و مÇيكنند پÇيدا طÇراوت و ميشوند زنده اشجار و نباتات افسردگان و طبيعت مردگان
به رو و شويم ل متوس خداوند به و افتاده نشر و حشر ياد به ما ميشوند, م خر و سرسبز
خرم نباتات مانند است, ربيعي اعتدال نقطه ابتداي حمل ل او روز چون برويمو او سوي
طبيعت روش مطابق كه عيد اين ازاينرو بيفتيم/ اموات محيي ياد به و باشيم خوشحال و
ساخته متنبه را ما همة خداوند دارم اميد عرضو تبريك همه به و است مهم بسيار است
سلطانحسين فقير . فرمايد/ عنايت ل توس و بندگي توفيق ما به و بيندازد خودش ياد به

گنابادي/ تابندة

ارتÇباط و Çهيه نعم¹الل سلسلة انشعابات و نوشته نامه بار چندمين براي مذكور جمعة امام هم باز

سÆال طاÄي داود با را معروف ارتباط ديگر رشتة يك و رضا(ع) حضرت با كرخي معروف شيخ

است: اين شد داده كه جوابي بودند/  كرده

هو

121

موضوعي باشيد/ بوده سالمت انشا¾اهللا گرديد, واصل كريمه رقيمة ميشود عرض
سابق نص و اجازه ما است/ شده عرض گذشته نامة ضمن در آن جواب شده, مرقوم  كه
نعم¹اللÇهيه سلسلة در ما اجازة رشتة ترتيب همين با و ميدانيم الزم الحق به نسبت را
خواب يا را علم و كمال فقط نميدانند, الزم را اجازه ديگر سالسل بعض است/ مضبوط
شÇيرازي رحÇمتعليشاه آقÇاي از پس يÇاستين ذوالر آقاي مرحوم و ميدانند/ كافي را
رحÇمتعليشاه آقاي مرحوم خط عين اجازة ولي ميباشند, اجازه عي مد شان جد براي
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به ما سلسلة كه است, رحمتعليشاه آقاي خط عين عليشاه سعادت آقاي اجازة و نيست
صفي آقاي مرحوم ميدانند/ اقرب انشا¾ و خط حيث از را آن مطلعين و ميرسد ايشان
خÇود نÇموده استنكاف Gبعد ولي داشتند, ياستين ذوالر آقاي جد با ارتباط ابتدا در نيز
ايÇن و است صÇحيح عÇليشاه سعادت آقاي اجازة كه نوشتند هم نامهاي و شدند عي مد

ميگذاريم/ احترام نيز آنها به ما ولي شد/ پيدا انشعاب
سالسل و عيان مد همة شده, ذ كر نام اين به تغليب نظر از كه سلسل¹االوليا¾ ورقة در /2
شده جمعآوري مختلفه انشعابهاي و تاريخي جنبة از كه شده ذ كر آنان به مربوطه

است/
حÇضرت از قبل دوسال و بوده رضا(ع) حضرت دربانهاي از كرخي معروف شيخ /3
ة مÇÄا بÇه مÇا و بوده/ رضا(ع) حضرت از ايشان اجازة فقط فرموده, رحلت رضا(ع)
به بستگي مشايخ و بوده معتقد الحسن(عج) ¹بن حج حضرت تا الم) عليهمالس) هدي
بلكه نميدانيم, رضا(ع) حضرت جانشين را كرخي معروف و داشته خود زمان ة مÄا
تÇربيت هÇم سقطي سري و بود رضوي(ع) واليت مقام از مستفيض و شده تربيت
زمان امام پيرو و مطيع ولي شده, تربيت سري توسط هم جنيد و معروف, نزد شده
تÇابع هÇم GعدÇب و عسكÇري(ع) حسÇن امام خود زمان امام پيرو جنيد و بودند خود
امÇام ظÇهور مÇنتظر و داريم اثنيعشري افتخار ازينرو بوده/ ت(عج) حج حضرت

ميباشيم/ (عج) زمان
از و داود به كه است ه لي او تربيت جنبة برسانند داودطاÄي به را معروف كه هم اين و
و اساتيد از نفر چند نزد كه مجتهدين از نفر يك مانند ميرسد, عجمي حبيب به او
مقامات درك و تحصيل تكميل ا كمل تقليد مرجع نزد Gبعد و نمايد ذ تلم مجتهدين
همين نيز عرفان و ف تصو سلسله در بگيرد, ايشان از اجتهاد اجازة و بنمايد علمي
ا گÇر و ميگردد معلوم سÆاالت جواب فرماييد مطالعه را ما كتب ا گر و هست/ امور
مÇطالعه و دقت ÂامÇك هستيد مطالب تحقيق در بيطرفانه و منصفانه كه حضرتعالي
حريم از دفاع براي راه اين در نيز ما ميگردد/ واضح بهخوبي مطالب جواب فرماييد
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در ما بزرگان از بسياري و هستيم كوشا است باطن و ظاهر جامع كه اسالم س مقد دين
عينحال در ولي شد, ل مفص Hتقريب نامه اين آنكه با كردند/ فدا را خود جان راه اين
سلطانحسين فقير . باداهللا ع ن م الحين الص علي و عليكم الم والس شد/ ذ كر اختصار به مطلب

گنابادي/ تابندة

آنÇجا از بÇيدخت مÇزار تÇوليت دفÇتر دي متص دهقاني غالمرضا حاج آقاي 1411 رمضان بيستم

بÇيدخت تكÇية در كÇه بشود تلفن در سخنراني است بعد شب كه احيا¾ شب براي كرده خواهش

18 رمÇضان, 21 يكشنبه بعد(شب شب و پذيرفته نبود, زياد وقت آنكه با هم من و گردد منتشر

نمودم/ را سخنراني اين (1370 فروردين

الرحيم الرحمن بسماهللا

شهد ست Ôوالم المقتول وصيه و خليفته علي× و رسولاهللا عبداهللا بن د محم نبين×ا و دن×ا سي علي الم والس لو¸ والص

ه دÇ Öل Ôو ÖنÇ م عشÇر االحد Äم¹ Ñاال السيما و اوالده و آله علي و ابيطالب(ع) بن لي ع ارك¹ المب× ¹يلالل هذه في

الم)/ الس (عليهم

عÇلي مÇوليالمÇوالي شÇهادت شب رمÇضان, مبارك ماه يكم و بيست شب امشب
و نا ورÇج Ôا ماهللا Çظَّ ع نمود/ مصيبتزده و درآورد لرزه به را اسالم جهان كه است عالي(ع)

اهللا/ Ôسالم عليه اميرالمÆمنين دن×ا س ج في روحنا و بموالنا مصابنا ب جور كم Ôا

شكست را اسالم كمر كه است علي(ع) اميرالمÆمنين شهادت اسالم بزرگ مصيبت

لي ع ل ت Ôق نمود: بلند آسمان و زمين بين را آسماني فرشتة نداي و كرد عزادار را اسالم و

مÇحكم ريسÇمان و شد ويران هدايت پايههاي شد, كشته مصطفي پسرعموي شد, كشته مرتضي علي (1
كشت/ بدكاران شقيترين را او گشت/ پاره (الهي)

شقيا¾1/ اال ي ق Öش ا Ôهل ت ق الوثقي× Ô¸رو Ôالع وانفصمت دي× Ôاله Ôاركان واهللا Öت م هدت في× ط Öص Ôالم عم Ôبن ا ل ت Ôق المرتضي×

و رسيد حضرت آن پيروان همة بلكه صاحبدالن همة دل گوش به سوزنا ك نداي اين
بÇاعث ضÇربت ايÇن چÇون بÇود, اسÇالم بÇراي بÇزرگ شكست و كÇرد/ منقلب را همه
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را اسÇالم و گرديد بودند اسالم دشمن بزرگترين كه ه مي Ôبنيا و معاويه آمدن كار روي
مÇانع كÇه بÇود بÇزرگوار آن شÇهادت و حسين قيام و عاشورا ة قضي فقط كرد/ رو و زير
امر دو اين پس شد/ آنها هال كت و ه بنيامي شدن منقرض سبب و گرديد آنان پيشرفت
خÇباثت بÇود بÇهتنهايي عÇلي(ع) شهادت ة قضي ا گر كه بودند, مقابل نقطة اسالم براي
انهدام و انقراض از كرد قيام كه حسين(ع) و ميزد, اسالم به لطمه بيشتر خيلي ه مي Ôبنيا
شÇد, وارد اسÇالم پÇيكر بÇر كÇه ضÇربتي و مصيبت بزرگترين نمود/ جلوگيري اسالم
عÇالم هÇمة به علي قتل نداي انداخت/ جلو را ه بنيامي كه بود علي(ع) شهادت مصيبت
از شد, بلند علي حقيقت از هم ملكوتي نداي اين و بود مربوط علي با دلها چون رسيد,
آسماني نداي و ناله اين بود, آ گاهتر همه از او دل كه هم زينب شنيدند/ همه جهت اين
كÇه هÇر بÇياورند/ خÇبر كÇه فÇرستاد مسجد به هم پشتسر را نفر چند منزل از شنيد/ را
بÇزرگوارش پÇدر از زيÇنب خÇود مÇيشد/ هÇمآواز ديگران با و برنميگشت ميرفت
بÇرنميگشت, ميرفت كه هر چون و برود/ او كه نشود راضي مبادا كه ميكرد مالحظه
و آمد همسايه زنهاي از يكي بعد گرديد/ بلند او گرية و ناله صداي و شد پريشان خيلي
فرمود: نيست/ چيز هيچ نيست, خبري انشا¾اهللا ميكنيد? گريه چرا پرسيد: داد, دلجويي
را خبرش و برو تو فرمود: گفتند, چه كه نشنيدي را آسمان و زمين بين صداي اين مگر
و ناله و همهمه و جمعيت از پر مسجد ديد رسيد, كه مسجد نزديك رفت زن آن بياور/
داد: جواب است? خبر چه گفت: زد, صدا در دم از را يكي است/ لب نق Ôم و است شيون

كÔشتند/ را علي زدند, ضربت را علي نداري خبر مگر
كشÇتند را مين ا جبريل مرشد مرتضي كÔشÇتند را ديÇن سرور جفا شمشير به

نمود/ منحرف خود مسير از را اسالم و آمد وارد اسالم پيكر بر بزرگ ضربت اين
حالي و داشت زياد ضعف كنند/ جلوگيري نميتوانستند كه داشت فوران خون بهقدري
را حضرت و آوردند گليمي حسن(ع) امام حضرت دستور به بود/ نمانده علي براي هم
بنا و شد طالع آفتاب رسيدند كه نزديك و بردند منزل طرف به و گذاشتند گليم روي به
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شد شروع صبح اذان بوده, مستحبي نماز در ا گر كه كرد شروع صادق فجر بعضي قول به
حÇضرت كرد/ طلوع آفتاب منزل به شدن نزديك هنگام بوده, فريضه نماز در ا گر و
فرمود: كرده, خورشيد خود به خطاب فريضه قول به يا صبح اي فرمودند: كرده, خطاب
بÇبيني/ خوابÇيده را علي كه نشدي طالع تا كنون كه باش شاهد آفتاب) اي (يا صبح اي
و د هجÇت و بÇود بÇيدار تÇمام را شب دلهÇاي بلكه بود, بيدار سحرها هميشه علي يعني
ميرفت منزل خارج به نشوند بيدار بستگان و فرزندان اينكه براي و داشت, رازونياز
براي فرمود: رسيد كه منزل نزديك شود/ مشغول د تهج به خارج درختهاي بين در  كه
مÇيروم/ خÇود پÇاي بÇه من را قدم چند اين نشوند ناراحت منزل اهل و فرزندان اينكه
هÇمه و شÇد بÇلند بÇودند منتظر منزل در كه ديگر كسان و فرزندان شيون و ناله صداي
طÇبق هÇم اطÇبا داد/ عيادت براي بارعام روزه دو آن و درآمدند صدا به ناله و بهشيون
و افسوس با همه و شدند شرفياب عيادت براي ديگران و حضرت آن فرزندان دستور
و شيعه اخبار تصريح به بارها بعد روز و روز آن در نمودند/ معالجه از يأس اظهار ناله
بروم شما ميان از من آنكه از پيش يعني دوني ق Öف ت Öن ا لÖب ق وني Ôل س ميفرمود: حنبل احمد مÔسند
خود سÆالهاي دارد ضعف خيلي شما امير چون ولي بپرسيد, من از ميخواهيد هرچه

شنيدند/ جواب و كردند كوتاه را خود سÆالهاي هم آنها كنيد/ كوتاه را
را درها دارم زيادي ضعف چون فرمود: بيستم روز غروب به قريب حضرت Gبعد
در پشت هم نفر چند ميكردند, گريه و ميكردند طواف علي خانة دور هاي عد ببنديد/
مÇنزل اهÇل هÇمة مÇيرسيد, داخل به آنها صداي ميكردند, گريه گاهي بودند, نشسته
هÇمة كÇه ميشد سبب ميرسيد خارج به كه آنها گرية ميشد/ بلند گريه به آنها صداي
شيون و فرياد به كوفه تمام يكمرتبه شود/ بلند گريه به آنها صداي و بشنوند همسايهها
وصيت ابتدا فرمود/ بهوصيت شروع علي(ع) ميكردند/ گريه همه ميكردندو بلند صدا
الا وتÔنَّ Ôم ت ال و كÔم ب ر اهللا وي Öق ت ب كتابي غه ل ب Öن م و لي Öه ا و لدي Ôو جميع و Ôحسن يا وصيك Ôا فرمود, عمومي
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به ميرسد او به من دستورات كه هركس و خانوادهام و فرزندان همة و حسن اي را تو ميكنم وصيت (1
باشد/ اسالم به شما مرگ اينكه و كنيد پيشه پروردگارتان و خداوند تقواي اينكه

يÇعني ابي, ت× ك Ôه غ ل ب Öن م و فرزندان ساير و حسين و حسن فرزندان به سپس مون1/ سل Ôم تÔم Öن ا و

براي كه اجتماعي و اخالقي و اسالمي دستورات تمام ميرسد, او به من كتاب هركس
نماز در فرمود و فرمود را خود دفن و كفن و غسل دستور سپس فرمود/ است الزم همه
جايز تكبير هفت من و پيغمبر از بعد كس هيچ براي چون بگوييد تكبير هفت من بر
همان به مرا و گفت بايد تكبير هفت هم او به شود ظاهر كه ما قاÄم هم من از بعد و نيست
ه بنيامي ا گر كه كنيد پنهان مرا قبر و كنيد, كفن آمده زياد فاطمه و پيغمبر از كه پارچهاي
مÇيكنيد دفÇن مرا كه آنجا از غير ديگر محل چند در كرد/ خواهند قبر نبش كنند, غلبه
شهر درپشت يكي عده, Ôخانةج در يكي است, محال كوفه از يكي كه هبه ر محلدر يك
شد كه صبح و كنيد بار محمل و شتر چند و كنيد درست قبر جاي مدينه در يكي  كوفه,

كردهايد/ دفن كجا در مرا نكنند درك كه بفرستيد اطراف و بيرون
گÇذاشÇتند كÇه تÇپهاي پشت در گذاشتند, جا هر در دادند, حركت مرا جنازة وقتي
نÇوح كÇه است آمÇادهاي قÇبر آنÇجا در برداريد, را سنگ است, سفيدي سنگ درآنجا
آن بÇراي اغÇما حÇال بÇين ايÇن در كنيد/ دفن آنجا در مرا نموده, ا مهي من براي پيغمبر
خدا) (رسول پيغمبر كه ديدم خواب به االÐن فرمود آمد هوش به Gبعد شد, پيدا حضرت

هستيم/ تو به مشتاق ما كه بشتاب (2

مÇرتبه يك اليك/2 ون Ôاق شÇت× Ôم نا اÇ ف Öل جÇ ع فÇرمودند: من به جعفر برادرم و حمزه عمويم و

ميكنند/ احسان كه كساني و ورزند تقوي كه است كساني با خداوند /128 آية نحل, سورة (3

دنيا و پرواز قÔدس عالم به سش مقد روح و نون/3 س Öح Ôم Öم Ôه ذين وال وا ق اتَّ ذين ال مع اهللا نَّ ا فرمود:
ياعلي/// ياعلي, ياعلي, نمود/ عزادار و يتيم را عالم همة نموده, ترك را

آن در حÇاضر سÇوگواران و بÇرادران همة به را عظمي× داهية و بزرگ مصيبت اين
نكنند/ فراموش دعا از نموده ياد هم مرا دارم انتظار و نموده عرض تسليت حسينيه

اتÔه/ برك× و اهللا Ô¹ حم ر و ليكÔم ع الم والس
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به ف شرÔم مرداني يوسف آقاي توسط و آورده اسالم و بوده مسيحي كه اهل كانادا الهي مريم بانو

آقÇاي كÇه نموده درخواست و كرده فقر به ف تشر از خوشوقتي اظهار و نوشته نامهاي شده, فقر

است: اين شده نوشته كه جوابي بمانند/ كانادا در مرداني

هو

121

1991 مه ì Ç 1370.2.1ìÇ 1ê11 شوال 21

الهي مريم بانو ايماني خواهر سركار
به عالقةشما از رسيد/ بود, ايماني عواطف درونيو احساسات از حا كي كه نامةشما
و عÇالقه ايÇن و بÇاشيد بوده سالمت است اميد گرديدم/ مسرور و خشنود ايمان وجهة
فرمودند: الم) عليهمالس) ما ة مÄا از يكي كه همانطور و باشد/ ازدياد در ايماني محبت
طبق و باشد/ ازدياد در اوست, ب مقر بندگان و خدا معرفت آن ثمرة كه ب Ôالح الا Ôين الد ل ه

داخÇل يÇعني تين رÇ م يÔولد Öمل Öن م وات م× السَّ Ôوت Ôك ل م لجي Öنل مسيح(ع): فرمايش مصداق به آن
تÇولد ايÇن بÇاشد/ نداده دست او براي ثانوي تولد كه كسي نميشود آسمانها لكÔوت م
او و شده زنده قلب طفل و شويم بهرهمند معرفت ميوة از و گردد حاصل ما براي انشا¾اهللا
اميدوارم است, قلبي ه توج در كوشش و خدا ياد در مراقبه به تنها آن و بدهيم, رشد را
بÇه مÇوفق آنجا در مرداني يوسف آقاي من برادر اينكه از شود/ پيدا ما براي حال اين
و رسيده د(ص) محم ما پيغمبر به مسيح(ع) حضرت از كه خدايي دستورات نشر و بسط
آقاي و گرديده, منتشر ميباشند او خلف حواريون كه او جانشينان نفر دوازده توسط به
يافته بزرگواران آن دستورات از پيروي و س مقد امر اين به خدمت در توفيق مرداني
بستگان و خانواده اينجا در ايشان چون و خواستارم را ايشان و شما توفيق و خوشوقتم,
ر ميس ايشان براي آنجا در زيادتر توقف ازاينرو كنند, رسيدگي نيز آنها به بايد و دارند
فراموش دعا از نيز مرا برسانيد, دوستان ساير و شوهرتان به و ايشان به مرا سالم نيست/

رحم¹اهللا/ و عليك الم والس . نكنيد/
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ذيقعدة يازدهم يكشنبه روز در سليماني امير حسينية به نرفتن و كسالت واسطة به كه است پيامي

در تابنده علي حاج فرزندي توسط روز آن در و داده فقرا آقايان به 1370 خرداد پنجم مطابق 1411

شد: خوانده مجلس

حيم الر حمن الر بسماهللا

تولد سعيد عيد اين تبريك و سالم روحاني ¾ اخال و ايماني محترم برادران خدمت
از پÇيروي در را هÇمه سÇعادت و تÇوفيق مÇنان خداونÇد از و عرض رضا(ع) حضرت
بر را ما اميدوارم و خواستار الم) عليهمالس) عشر اثني× ة مÄا ساير و بزرگوار آن دستورات
Hمخصوص ايرانيان ما گرداند/ حشر و بميراند و بدارد زنده او فرزند يازده و علي واليت
آن خÇا كÇبوس كÇه ميكنيم افتخار رش مطه مرقد و حضرت آن آرامگاه به خراسانيان

كنيم/ شادي و بگيريم عيد را حضرت آن تولد روز بايد اينرو از ميباشيم,
كنيد آزادي سوسن و رو س همچو كÇنيد شÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي

فÇقراي بÇاالخص و شÇيعه HخصوصÇم ايÇرانÇيان هÇمة به را سعيد روز اين ازاينرو
كه فانه متأس ولي دارم/ عرض تبريك دارند, نيز معنوي انتساب كه گنابادي نعمتاللهي
آن عوارض هم ا كنون و نمود بستري بيمارستان در مرا روز چند كه كسالتي بهواسطة
كÇه را آيÇين بÇهشت جلسة آن در حضور و برادران زيارت سعادت توفيق است, باقي
مÇرا شÇايد كÇه دارم دعا درخواست برادران همة از و ندارم است, بزرگان عنايت مورد

كنند/ عفو و ببخشند
كÇنند شÇفاعت را بيطاعتان كنند كه طاعت آنانكه از است اميد

پدر طرف از فقير فرمان و اجازه كه ميباشد نيز ديگري افتخار فقير براي امروز و
مÇثل در مÇرقده) ابÇط و العÇزيز Çره س س دÇÔق) صÇالحعليشاه آقاي حضرت بزرگوارم
روز دو و گرديده صادر حج تشرف و مكه به حركت فرمان سپس و شده صادر امروزي
و عÇليكÔم Çالم والس گرديدم/ الحرام بيتاهللا سفر اولين عازم 13ì9 ذيقعده 13 يعني بعد

عليشاه/ رضا تابنده سلطانحسين ه.فقير Ôبركات و رحم¹اهللا
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كردند خواهش غدير عيد از قبل روز يك بيدخت مزار دفتر ي متصد دهقاني غالمرضا حاج آقاي

من و گردد پخش تكيه و بيدخت مزار در بلندگو و تلفن توسط به و شود انجام عيد دربارة نطقي  كه

نوشتم را زير يادداشت و كرده قبول ايشان اصرار واسطة به داشتم هم نفس تنگي و كسالت آنكه با

بÇيدخت تكÇية در و گفتم تلفن وسيلة به 1370 تيرماه دهم مطابق ذيحجه 18 دوشنبه شب در و

شد: پخش بلندگو و تلفن توسط

حيم الر حمن الر بسماهللا

را خم غدير سعيد عيد ابيطالب(ع)/ بن علي اميرالمÆمنين بوالي¹ مسكين ت Ôالم ن م لنا ع ج ذي ال هللا Ôمد ح Öل ا

شيعه افراد همة به است, واليت ظهور روز نخستين و شيعه مذهبي عيد بزرگترين  كه
به كه خواستارم منان خداوند از و عرض تبريك گنابادي نعمتاللهي فقراي Hمخصوص

فرمايد/ عنايت را واليت ذيل به ك س م ت و ل توس توفيق ما همة
از پيشقدمتر كه را خود پسرعم علي(ع) ا كرم پيغمبر كه است روزي غدير عيد روز
علي(ع) فرمود/ ه موال× عليٌّ هذا ف Ôه موال× ÔتÖن Ôك Öن م و تعيين خود جانشيني به بود, اسالم در همه
ÔباقÇ الس فرمود: خودش كه پذيرفت را پيغمبر دعوت كه مردان از است فردي نخستين
Ôسابق هيب Ôص و بط النَّ Ôسابق خباب و بش الح Ôقساب Ôاللب و رس/// Ôالف Ôقساب لمان س و رب الع Ôابق س× انا : Õخمس

نيست/ كسي عرب از پيشقدمتر كه است معلوم و هستم عرب پيشقدمتر من يعني الروم/

حبشه ابق س× بالل و است ايران و فÔرس زبان پيشقدم سلمان استو اسالم پيشقدم او پس
چÇون است, روم پيشقدم هيب Ôص و باشند كوليها كه است نبط قباÄل پيشقدم باب خ و
(عÇليها مÆÇمنين مÇادر خÇديجه از پس حÇضرت آن بود/ روم كشور جز¾ شام مملكت
در و آورد ايمان اسالم به حضرت آن دعوت جلسة در كه بود فردي نخستين الم) الس
پÇذيرفت, دعوت سه هر در او و فرمودند دعوت بيان رسول حضرت كه سوم دعوت

فرمودند/ نيز خود وصي را او و پذيرفتند را او دعوت نيز رسول حضرت
تÇوقف مÇني× در حÇضرت كÇه موقعي بود, هجرت از دهم سال كه الوداع Ô¹ ج ح در
حضرت رحلت به اشاره آورده پيام خداوند طرف از و شد نازل جبرÄيل بودند, فرموده
خود جانشيني به را علي بايد و هستي رفتني تو ميفرمايد خداوند كرد: عرض و نموده
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از زياد كشتار جنگها در علي چون كه فرمود مضمون اين با جبرÄيل به نمايي/ تعيين
بين در است ممكن امر اين و دارند, كينه و دلتنگ او از عرب اقوام بيشتر نموده اعراب
را مÇا خÇودش و كÇند حÇفظ خداوند آنكه مگر نمايد, تشنج و اختالف ايجاد مسلمين
و كرد عرض را دستور همين و شد نازل جبرÄيل د مجد دوم بار براي نگاهدارد/ محفوظ
از يكي كه ميم الغ راعÔدر ك حج سفر از مراجعت از پس باالخره فرمود/ را جواب همان
و بك ر Öن م ليك ا ل نزÔا ما بلغ Ôسول هاالرَّ ي ا يا كرد: عرض تأ كيد با است جحفه نزديك راه منازل

/ 67 آية ماÄده, سوره (1

طÇرف از تو بر را آنچه پيغمبر اي يعني نالناس,1 م ك Ôم ص Öع ي واهللا Ôهتسال ر ت Öغ لَّ ب ما ف Öل ع Öف ت لم Öن ا

و نرساندي, خلق به را خود رسالت كني كوتاهي ا گر برسانو مردم به شده نازل خداوند
تأ كيد هم چون شد, نازل كه شريفه آية اين ميكند/ حفظ مردم و دشمنان از ترا خداوند
حركت Gفور و گرفت رساندن به تصميم بود, خلق از حفظ وعدة هم و پيام رساندن در
در و كنند/ تعجيل هم عقبماندگان و برگردند هستند جلو كه كساني داد دستور  كرده,
و ميگفتند "غديرخم" را آن و ميشد جمع آن در باران آب كه بود سنگابهاي كه محلي
در مسÇافرين همة كه داد دستور و فرمود/ توقف دارد, فاصله جحفه تا ميل دو Hتقريب
دسÇتور و گزيدند/ منزل بود كه درخت چند ساية در و نموده توقف همه و بيايند آنجا
حضرت اشارت به بالل و نهادند/ يكديگر روي كرده جمع را شتران جهازهاي فرمود
سÇپس است/ نÇماز اعالم كه ل م يرالع خ لي× ع يَّ ح گفت و جامع¹ لو¸ الص كرد: ندا رسول(ص)
سÇاعت سÇه Hتقريب كه فرمود مفصل خطبة به شروع و رفته باال شتران جهاز بر پيغمبر
كÇه راهÇنماييهايي و داده انÇجام امت هÇدايت دربارة كه را كارهايي ابتدا كشيد/ طول
خداوند طرف از را آنچه كدام هر در و بيان تقريري استفهام و پرسش عنوان به فرموده

نفرمودهاي/ كوتاهيي تو بلي كردند: عرض نموده تصديق همه و ذ كر فرموده تبليغ
احÇضار را عÇلي آنگاه كردم? تبليغ من آيا خدايا ? Ôت Öغ لَّ ب Öل ه همَّ لل ا كرد: عرض سپس
و گرفته را علي بازوي زير خود مبارك دست با سپس خواند, جهازها باالي به فرموده
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در بÇود معمول Hسابق چون شد/ پيدا علي و پيغمبر بغل زير مÔوي كه بهطوري كرد, بلند
و نمود علي حميدة صفات مدايحو ذ كر به شروع آنگاه بود/ باز بغل زير پيراهن آستين
فÇرمود: سÇپس چÇرا/ گÇفتند: اطÇراف از نيستم? خودتان از شما به لي Ôاو من آيا فرمود
تÇعيين خود جانشيني براي را كسي بايد و است نزديك من رفتن كه داده خبر خداوند
بود/ سا كت حضرت آنها گرية بهواسطة تي مد و كردند گريه به شروع همه آنگاه  كنم/
مÇن كه هر ه, موال× لي ع هذا ف ه موال× ÔنتÔك Öن م فرمود: داشت, دست در كه را علي دست آنگاه

اوست/ آقاي و موال علي هستم, او آقاي و موال
نÇهاد مÇوال عÇÇلي آن و خÇÇود نÇÇام اجÇÇتهاد بÇÇا پÇÇيغمبر سÇÇÇÇبب زان
اوست مÇوالي عÇلي مÇن مÇع ابÇÇن دوست و موال منم را هركس  گفت
كÇÇند وا پÇÇايت ز رقÇÇÇÇيت بÇÇÇÇند كÇÔند آزادت آنكÇه مÇولي  كÇÇيست
است آزادي زانÇÇÇÇبيا را مÆÇÇÇÇمنان است هÇادي ت بوÇن آزادي به چون

او كرد, ياري را او كه هر و بدار دشمن كرد, او دشمني هركه و بدار دوست بود, او دوست كه هر خدايا (1
باشد/ كه هرجا اوست با حق و بازدار/ او ياري از دست كشيد, دست او ياري از كه كسي و كن/ ياري را

سپس 1/ كان Ôحيث Ôه ع م قالح و له, ذ خ Öن م Öل Ôذ Öواخ Ôره ص ن Öن م ر Ôوانص Ôعاداه Öن م عاد و وااله Öن م وا×ل مَّ Ôله ل× ا

علي به رسول حضرت امر به مردها همة زدندو علي براي چادري رسول حضرت امر به
علي با كه كسي ل او نمودند/ پيغمبر خالفت به بيعت گفتندو تهنيت مÆمنين امارت نام به
بود, صحابه سران از و نزديكان از كه بود الخطاب عمربن كرد بيعت پيغمبر خالفت به
و موالي ت Öح ب Öص ا علي يا لك بخ بخ گفت: نموده خالفت به سالم و گرفت را علي دست  كه
و من موالي امروز كه است) به به ب عرÔم بخ بخ) تو بر به به يعني , ¹منÆ Ôم و منÆم لÔك مولي

به علي آنگاه كردند بيعت و آمدند مردها سپس گرديدي/ مÆمني زن و مرد هر موالي
بÇراي مÆمنين مهات Ôا پيغمبر دستور به ابتدا برده, تشريف سلمه م Ôا مÆمنين مادر خيمة
روز ايÇن در و كردند/ عرض خالفت تهنيت بودند كه ديگر زنان سپس رفتند, تهنيت

را اسÇالم و رسÇاندم اتÇمام به شما بر را خود نعمت و كردم كامل را شما دين امروز /3 آية سورةماÄده, (2
برگزيدم/ شما دين

گشت/ نازل 2Hدين السالم ا كÔم ل Ôضيت ر و تي م Öع ن يكم ل ع Ôمت م Öت ا و ÖمÔك دين كÔم ل ÔتÖل م Öك ا ومي Öل ا آية
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مÇحسوب مÇا مÇذهبي اعÇياد بزرگترين ميباشد غديرخم سعيد عيد كه امروز لذا
آن عنايت ذيل به ك تمس توفيق اينكه و واليت نعمت بروز شكرانة به بايد و ميگردد/

بگيريم/ جشن و باشيم شا كر فرموده كرامت حضرت
خÇضاب خوش گلستان چون زبان بر شكÇرآب دم هÇÇر گÇÇوييد بÇÇر ليك

فÇقراي ايÇماني بÇرادران HخصوصÇم شÇيعه, افÇراد هÇمة بÇه را سÇعيد عÇيد اين فقير
دارم/ مسألت هÇمه بÇراي واليت ذيÇل به ك تمس توفيق و عرض تبريك نعمتاللهي

بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس

مطابق 1412 ب المرج رجب 12 شنبه روز در بيدخت مزار متصدي دهقاني غالمرضا حاج آقاي

حÇضرت تولد يكشنبه (شب بعد شب كه كرد خواهش 1992 ژانوية هجدهم و 1370 ديماه 28

هم زيادي وقت و داشتم زيادي ضعف و كسل خيلي چون و شود تلفن در سخنراني علي) مولي

گفتم: تلفن در را زير يادداشتهاي نبود

الرحيم حمن الر بسماهللا

اوالده و ابيطالب بن علي اميرالمÆمنين بالفصل ه ت ليف خ لي× ع و د(ص) محم قه Öل خ ير خ علي× Ôالم والس لو¸ والص

عÇالي ليÇع الموالي مولي حضرت تولد ب المرج رجب سيزدهم شب امشب اهرين/ الط

است/ الم عليهالس
آمد بود هرچه پرده پس در آمÇÇد وجÇÇود در اسÇÇÇÇداهللا

تÇولد سÇال سÇيامÇين رجب سÇيزدهم در كه نيست اختالفي حضرت آن تولد در
حÇضرت ذ كور فرزند چهارمين حضرت آن است/ افتاده اتفاق رسول(ص) حضرت
فرزند چهارمين جعفرو سپس عقيل Gبعد و طالب بزرگش فرزند ميباشد/ ابيطالب(ع)
اسÇد بنت فاطمه بود/ بزرگتر خود بعدي برادر از سال ده كدام هر كه عالي(ع), علي او
خÇود مÇادر مانند را او حضرت آن و بوده رسول(ص) حضرت لطف مورد آنها مادر
تربيت و حضانت تحت پدري جد و پدر و مادر از پس چون ميكرد/ خطاب و دانسته
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بود/ فاطمه و ابيطالب
و شد مسجد وارد كعبه خانة زيارت به بود او حمل وضع نزديك كه موقعي فاطمه
از و داشت رازونياز خود خداي با و ميكرد مناجات گذاشته, خانه ديوار به را خود سر
هنوز ولي نمايد, تولد Ôم و داشته باسعادت و بهخوبي را او حمل كه داشت درخواست او
اينكه مانند و شد شكافته خانه ديوار نا گهان بين اين در بود/ مجهول او بر وضع تاريخ
خانه ديوار و شد خانه داخل بياختيار هم او و شود خانه داخل كه كند وادار را او  كسي

شد/ بسته و برآمد بههم
بسÇته در و رفته درون به فاطمه كه شدند ه متوج مسجدالحرام داخل در كه  كساني
و كرد يت جد چه هر آمد كه موقعي كند/ باز را در كه خواستند را كليددار هراسان شده,
و د(ص) محم حضرت به خبر شد/ پريشان خيلي كÔند/ باز را در نتوانست گذاشت  كليد
هرچه شدند/ مجتمع ديگران با خانه دور و آمدند مسجدالحرام به رسيد/ ابيطالب(ع)
سه و شدند گريان و پريشان و ناراحت همه كند/ باز را در نتوانست كليددار شد يت جد
و نÇاالن خدا درگاه به ابيطالب حضرت و د(ص) محم حضرت كشيد/ طول شبانهروز
و رحمت نويد نا گهان بين درين بودند/ ناالن و مضطرب هم ديگران ميكردند/ استغاثه
بيرون خانه داخل از اسد بنت فاطمه و شد باز خود خودي به خانه در و رسيد بشارت
شكرگزاري و خوشحالي و شادي فرياد داشت, بغل در پيچيده قنداقه به فرزندي و آمد

ميكردند/ خوشحالي هم ديگران و بلند د محم حضرت و پدر
آمد بود هرچه پرده پس در آمÇÇد وجÇÇود در اسÇÇÇÇداهللا

با هم كاري كمك و نداشت طفل پيچيدن لوازم و قنداقه و ه بچ لباس خود با فاطمه
بÇهشتيان گÇوÄيا داشت بÇغل در و پÇيچيده را طفل آمد, بيرون كه موقعي عجبا نبود/ او
فاطمه دست به پا كيزه پا كو و كرده تميز بهشتي لوازم كوثرو باآب اورا نموده  كمك
آمد بيرون خانه درون از خود واال گÔهر فرزند با خوشحالي و مي خر با او و بودند/ داده

مييابد/ رهايي روزگار سختيهاي از شود ل متوس او به كه كسي البته
بÇنهاد دلبر آن ره بخا ك هركه رخ ايÇجاد اعثÇب بÇرخ نÇماند بسÇته در
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مÇالمت قÇيد از بÇاشد كÇجا انÇديشه آزاد شÇود دوران ة غص و غم قيد از
بهشتي گهوارة آن بردو جلو دست د(ص) محم خانة كعبه از آمدن بيرون محض به

شدند/ رستگار مÆمنان كه تحقيق به /1 آية مÆمنون, سورة (1

و نÇمود تÇالوت را نون1 مÆÇالم لحÇ Öف ا ÖدÇ ق آسماني گذاشته كالم سجده به سر او گرفت/ را
پÇيغمبر و رسÇيد ندايÇي بين اين در گذاشت/ حيدر را او نام و گرفت را او هم ابوطالب
مي خر نهايت با را روز آن و بگذاريد است " اعلي× علي" از شتقÔم كه علي را او نام فرمود
درحÇقيقت Çه مك اهل همة بلكه حاضرين همة و رسانيدند سر به جشن و خوشحالي و

گرفتند/ جشن
عرض تبريك علي(ع) شيعيان و حضرت آن دوستان همة به را سعيد عيد اين ما
خاتمه در و خواستاريم را حضرت آن عنايت ذيل به ك تمس و پيروي توفيق و نموده

ميدهيم: خاتمه سروده عالقه بانهايت دوستان از يكي كه بيت چند اين به
گÇفت يÇاعلي دمÇÇادم بÇÇل دم هÇÇر نÇÇه گÇÇفت يÇÇاعلي م د هÇÇر بÇÇه بÇÇÇايد دال
گÇفت يÇاعلي خÇم هÇر بÇه و پيچ هر به كÇÇرد او يÇÇاد هÇÇميشه دل بÇÇÇÇهصدق
گÇÇفت يÇÇاعلي آدم بÇÇرخÇÇاست زجÇÇا دمÇÇÇÇيدند آدم در روح كÇÇÇÇه دمÇÇÇÇي
گÇفت يÇاعلي هÇÇردم و جست ل وسÇÇت خÇواست ايمني طوفان موج از چونوح
گÇÇفت يÇÇاعلي ÇÇم ي ظÇÇÇلمت در زبس آزاد گشت يÇÇونس حÇÇÇوت زبÇÇÇÇطن
گÇÇفت يÇÇاعلي مÔسÇÇلم آنÇÇجا شÇÇد كÇÇÇÇليم اژدهÇÇا مÇÇوسي× دست در عÇÇÇصا
گÇفت يÇاعلي مÇريم بÇن عÇيسي يÇÇقين هÇÇرگز مÇÇرده جÇÇان زنÇÇده نÇÇÇميشد
گÇفت يÇاعلي هÇÇم آن آمÇÇد نÇÇداÇÇÄي غÇÇيب پÇÇردة از شÇÇÇÇنيد رسÇÇÇÇولاهللا
گÇÇفت يÇÇاعلي دم ليÇÇن او در مÇÇÇÇلك سÇبحان فÇرمود چÇÇون وحÇÇي نÇÇزول
گÇÇفت يÇÇاعلي دم آن بÇÇÇÇنهاد قÇÇÇÇدم پÇÇيمبر دوش بÇÇÇر كÇÇÇÇعبه در عÇÇÇÇلي
گÇÇفت يÇÇاعلي مÇÇلجم ابÇÇن شÇÇمشير گÇÇÇÇمانم مÇÇيكرد اثÇÇر كÇÇي بÇÇفرقش

بركاته و رحم¹اهللا و عليكم والسالم
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شد: نوشته ذيل جواب و كرده سÆاالتي مالير فقراي از يكي

هو
121

خÇواسÇتارم خÇداونÇد از را تÇوفيقتان و سالمتي رسيد/ سركار نامة ميشود: عرض
ميشود: عرض اختصار بهطور شده, سÆال كه مطالبي جواب

بشود/ تقليد مراجع از بايد شريعتي امور در تقليد /1
بشود/ باشند سلسله در مأذون كه كساني و بصير افراد از فقري سÆاالت /2

او براي حاالتي باشد داشته حق حضرت به كامل ه توج و باشد مراقبه حال در ا گر فقير /3
حÇالت بÇاشند, غÇيبي وجÇهة مÇراقب ÂامÇك كÇه افراد بعض هم گاه و ميدهد دست
ولي است, حÇال اين در شهود و كشف و خلسه و ميدهد دست آنها براي بيخودي

ندارد/ عموميت
ميدانيم, شرط را اجازه فقري راهنمايي Hمخصوص ديني و مذهبي و فقري امور در ما /ê
ازايÇنرو مÇيكنند, راهنمايي دعوي اشتباه به هم بعضي و نميدانند الزم بعضي ولي

است/ شده پيدا انشعاب و اختالف
و سعي بلكه نميشود, پيدا درويش هر و كس همه براي الهي جلوة و غيبي تجليات /ë

شد/ ه غيبي عنايت منتظر بايد كه است ه توج و تذكر در همت و  كوشش
نÇباشيد آ گÇاه كÇند نگاهي كه شايد نÇباشيد ماه آن از غافل بيخبران اي

راهنماست/ اجازة و سالك لياقت به بسته ه غيبي عنايت /ì
هيچ حالل راه از و خداست راه سالك حاالت به بسته بودن ساده يا و دنيويه تجمالت /7

/32 آية اعراف, سورة (1

فرمودهاند: نيز و زق,1 الر ن م يبات والط ه عباد ل اخرج التي اهللا ¹زين م حرَّ Öن م ل Ôق آية ندارد/ مانعي

/ 51 آيه مÆمنون, سورة (2

و دارد فرق همدگر با نيز بزرگان افراد ة روي 2/Hحصال ملوا Öواع يبات الط ن م لوا Ôك ل س Ôهاالر اي يا

Çالم) ليهمالسÇع) حسين و حسن و است حضرت آن خود به منحصر علي(ع) روية
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و بÇودند مÇجلل Âكام آنها غير و مركوب و لباس حيث از بوده, بسيار ل تجم داراي
مÇهمانسراي و مÇضيف داراي حسÇن(ع) امام بلكه و ميدادند, ل مفص ضيافتهاي
علي(ع) روية و بودند/ حضرت آن سفرة سر در زيادي افراد روز هر و بوده مجلل
و نبودند اينطور الم) عليهمالس) ه مÄا ساير و داشت حضرت آن خود به اختصاص
بيعالقه و بودن بيقيد آن الزمة بلكه نيست, كامل زيستن ساده هم درويشي الزمة
به حرص ولي ميپذيرند باشد حالل راه از هرچه و است ي ماد امور به نسبت بودن
حسنة صفات از پيروي توفيق ما به خداوند بودند/ بيعالقه Âكام بلكه نداشته, دنيا

عليك/ الم فرمايد/.والس دنيا به بيعالقه و فرموده عنايت علي(ع) مولي×

كÇه مردود شيطان كه مضمون اين به بودند, كرده سÆال شيطان به راجع خاقاني محمدعلي آقاي

چÇطور ايÇنها و دارد فرزندي يا است زنده خودش آيا و است چقدر او عمر ميكند, اغوا را بشر

او بÇه خداونÇد كه نيست عدالت خالف اين آيا و ميكنند گمراه را بشر اعوام همة و عالم درتمام

يÇا دارد نفوذ بشر در جا همه در و است زنده او خود آيا و كند گمراه را بشر افراد كه بدهد آزادي

است: اين شد داده اختصار به كه جوابي دارند/ نفوذ و هستند بشر افراد وجود در او اخالف

هو
121

1371.2.1ê Ç 1ê12 الحرام ذيالقعد¸ سوم
انشا¾اهللا رسيد, سركار نامة ميشود عرض سلمهاهللا خاقاني محمدعلي آقاي خدمت
عÇرض نامه در اختصار براي شده, مرقوم شيطان موضوع باشيد/ بوده موفق و سالمت
مÇلكوت و âويÖل Ôع ملكوت قسمند: دو هستند ه ماد در حلول بدون كه دات مجر ميشود
است سفلي ملكوت از عرفا اصطالح به شيطان هستند/ غيرمادي دو مجر دو هر كه âلي Öف Ôس
مÇلكوت نÇمايندة عاقله ة قو هم, انسان وجود در هستند/ مكان و زمان از خارج اينها و
طريق اين از انسان وجود در هم شيطان كه است سفلي ملكوت نمايندة له مخي و ي وÖل Ôع
اخÇبار در حتي كه ميگردد, ناپسند نيز انسان رفتار و اعمال آنها اثر بر و ميكند عمل
حضرت از يسار بن فضيل چنانكه ميآورند, هجوم بشر, بر بسياري شياطين كه رسيده
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شÇمار يÇعني , م Öح Çلَّ Öال Çلي ع نابير الز ن م ن مÆم Öال لي ع ÔرثÖك ا ياطين الشَّ نَّ ا كÇرده: روايت صادق(ع)
حمله گوشت طرف به كه هستند زنبورهايي از بيشتر ميكنند حمله مÆمن به كه شيطانها
عقل بلكه نميكند, خالف و فساد به وادار را بشر دارد كه عدالتي با هم خداوند ميبرند/
دهد انجام خود ارادة وفق بر را امور تا ميدهد اختيار او به و ميكند عنايت او به اراده و

گذاشتيم/ پايش پيش راه دو و /10 آية بلد, سورة (1

راه بشÇر خود قوا, اين دادن اثر بر و يÖن/1 د Öالنَّج Ôاه يÖن× د ه و ميدهد/ نشان را بد و نيك راه و

شود/ كافر بخواهد كه هر و بياورد ايمان بخواهد كه هر /29 آية كهف, سورة (2

د مجر وجود هم شيطان فÔر/2 Öك ي Öل ف ¾شا ن م و ن مÆ Ôلي Öف ¾شا Öن م ف برميگزيند: را شقاوت يا سعادت
واقÇع زمÇان تأثÇير تÇحت بÇنابرايÇن است, مكÇان و زمان از خارج و است ي غيرماد و
ة ياليÇخ ة قو چنانكه است, ني معي مكان در يا دارد طوالني عمر كنيم گمان كه نميشود
كه همانطور و ندارد/ مكان زمانو به احتياج ميكندو سير را عالم آن, يك در خودمان
و روح امÇر از د تمر حتي و ميكند سير بد و نيك جا همه در ما خود وجود لة مخي قوة
خÇداونÇد ه تÇالب است/ قÇح امÇر از د متمر و عاصي هم شيطان مينمايد, خودمان نفس
قÇواي عÇالم اين در اينكه براي ولي دهد, قرار مطيع نيز را او يت احد مقام در ميتواند
ايÇجاد رÇش و خير و باشد آزاد كه داده اختيار و اراده او به باشد داشته وجود شر و خير
و دهÇد تشخيص را شر و خير راه خودش كه داده اراده و عقل هم بشر به چون و شود/
عرض بهاختصار جوابمطلبمرقومسركار عدالتنيست/ خالف ازاينرو انتخابكند,

تابنده/ سلطانحسين ماهللا.اقل Ôقك وف عليكم الم والس گردد/ واقع موردقبول انشا¾اهللا شد,

1413 سÇال عÇاشوراي در كÇه كÇردند خواهش دهقاني غالمرضا آقا حاج توسط بيدخت فقراي

عÇاشوراي شÇنبه روز صبح چهار ساعت پذيرفته, هم من و بگويم تلفن در سخني درذ كر كربال

نمودم: را زير سخنراني تلفني 1371 تير 18 مطابق 1413

حيم الر حمن الر بسماهللا

Ô¸لوÇ لص ا اهللا/ آل آله لي× ع و عبداهللا بن د حم Ôم اهللا سول ر لي× ع Ôالم والسَّ Ô¸لو والص العالمين ب ر الحمدهللا
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ما Gداب الماهللا س ني م كÖي ل ع لك Öح رب Öت ناخ ا و كÄنا ف ب Öلَّت ح التي واح Öر  Öلياال ع و اهللا بد اباع يا يك ل ع Ôالم والس

عÇليبن عÇلي× و ينÇس Ôالح ليÇع Ôالم الس زيارتك/ ل ني م هد الع ر آخ Ôاهللا Ôهل ع ج ال و Ôهار والن Ôيل الل ي ق ب و Ôقيت ب

ك ب Ô¹صيب Ôالم لَّت ج و Ô¹زي الرَّ ت م Ôظ ع Öد ق ل بداهللا باع ا يا سين/ Ôنصارالح ا علي و سين Ôالح صحاب ا لي× ع و سين Ôالح

سÇين Ôالح موالنا و دنا ي س ب نا صاب Ôم ب جور كÔم Ôا و نا جور Ôا Ôماهللا ظَّ ع / رض واال موات السَّ هل ا ميع ج لي× ع و لينا ع

عالقهمندان دوستانو دلهاي كه است غمي و اندوه سترگ و مصيبت بزرگ الم/ عليهالس

سرمشق هم حسين ياران است/ نموده عزادار و مصيبتزده را آنها فرا گرفتهو را حسين
ه/ انصار و ين س Ôالح صحاب ا يا ي م Ôا و تÔم Öن ا بي ا ب بودند/ فدا كاري و عشق

و بÇزرگ نÇمايش و مÇيرساند را نÇثاري جان و فدا كاري سراپا عظيمه حادثة اين
آن در عÇقال عÇقول و بينظير آفرينش جهان در كه است جوانمردي و همت رجوزة Ôا
جÇانبازي و عشÇق بزرگ سرمشق و نمونه حضرت ياران از هريك است/ حيران باره
و مجذوبين از شا كري شبيب بن عابس جمله از گرفت/ سرمشق آنها از بايد كه بودند
به زودتر كداميك كه بودند گفتگو در شوذب خود غالم با كه بود حسين جانباز سالكين
مقصود به زودتر آنكه براي عابس هم نبرد ميدان در كنند/ فدا را جان و بروند رزمگاه
لبÇاس فÇقط كÇه كرد ترك را آنها و درآورد تن از را رزم لباس كند, فدا را جان و برسد
و درآوردي تن از را جنگ لباس چرا كه پرسيدند او از داشت/ تن به را معمولي عادي

آمدي/ بيرون عادي وضع به نبردگاه در
است حÇضور در حسين رخسار است كور تو ديدة كه گفت پس
دارم تÇيغ و تÇير ز بÇÇا ك يÇارم كÇÇي روي بÇه نÇÇظر هست تÇÇا

است/ اغÇيار از دور و بيپرده يار رخسار مشاهدة و نورانيت به معرفت همان اين
كÇوي عاشقان همة براي حال اين و حافظ/ مشو غافل او از هميخواهي, گر حضوري
اصرار با عليا كبر عزيزش فرزند نداشتند/ مضايقه فدا كاري گونه هيچ از كه بود حسيني

گرفت: اجازه خود فدا كاري براي بسيار الحاح با مادر از و كرد راضي را پدر زياد
پÇرداخÇتن را كÇيسه از منبسط باختن نشاط از رقصان رقص

پس بود/ شيرينتر عسل از او براي مرگ الحسن بن قاسم مانند و شوق نهايت با و
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مواليش و پدر خدمت داد, بروز عباس بزرگوارش عموي همچون كه شجاعتهايي از
دارد/ تÇعب در مرا اسلحه سنگيني و كشت مرا تشنگي پدرجان كرد: عرض و برگشت

گذاشت/ دهانش در را خود زبان يا انگشتر عزيزش فرزند پاسخ در حضرت
كÇرد فÇاش را حÇق رÇس نيارد تا كرد گوهرپاش لبهاي آن مهر
دوخÇتند دهÇانش و كÇردند مهر آمÇوختند حÇق اسÇرار را كه هر

خشكتÇر مÇن دهان از شما لبهاي پدرجان كرد: عرض بزرگوارش پدر به علي
سيراب بزرگوارت جد دست از بهزودي اميدوارم ميدان, به برو فرمود: حضرت است/
برعكس ولي باشد, غضب مورد و ناپسند دعاي بعضي نزد شايد ظاهر نظر از اين شوي/
اسب از كه نكشيد طولي ميرساند/ او از را حضرت رضايت و بود مرحمت لطفو عين
بÇاالي حÇضرت نÇمود/ درخÇواست خود, سر باالي را بزرگوارش پدر و افتاد زمين به
آب جÇام دو و حاضر سرم باالي م جد االÐن پدرجان كرد: عرض آورد/ تشريف سرش
آن بÇدهد/ شÇما بÇه كÇه است مÇنتظر هÇم را يكي و فرمود عنايت من به را يكي آورد:
بÇه را جÇان عÇلي حال همان در گرفت/ خود دامن در را او سر و زد صيحهاي حضرت

نمود/ تسليم جانان
نوبت تا بودند گذشت عشقو و فدا كاري مجسمة كدام هر نيز اقربا اصحابو ساير
كرد عرض الهي درگاه به روز آن در حضرت كه دعايي آخرين رسيد/ حضرت خود به

علي× Õقادر الكبريا¾ Ôعريض الÄق الخ ن ع Õين غ حال الم Ôديد ش روت ب الج Ôظيم ع المكان تعالي Ôم مَّ Ôه الل بود: اين
¹وب التَّ Ôل قاب ت Öق ل خ بما Õحيط Ôم تÖي ع Ôد ذا ا Õقريب ¾الالب Ôن س ح ¹ عم الن Ôسابغ د Öع الو Ôق صاد ¹حم الرَّ Ôقريب Ô¾شا مات

و Hحتاج Ôم عوك Öدا ت Öر ك Ôذ ذا ا Õكور ذ و ت Öر ك Ôش ذا ا Õكور ش تÖب ل ط ما Ôك در Ôم ت Öد را ما علي Õر قاد يك ل ا تاب Öن م ل

HيافÇك يك لÇ ع Ôكَّل وأت و Hعيف ض بك Ôعينت Öس ا و Hوب ÔرÖك م يك ل ا كي Öب ا و HفÄخا اليك Ôزع Öف ا و Gقير ف ليÖك ا Ôب غ Öرا

بيبك ح ÔدÖل Ôو و كبي ن Ô¸ رÖت ع Ôحنن و لونا ت ق و رونا د غ و لونا ذ خ و ونا زغ م Ôه ن فا نا قوم بين و بينكم و يÖننا ب ÖمÔك Öح Ôا

ميكند عرض خدا درگاه به نيازمندي حال با و آخر/ الي سال¹ الر ب Ôهت Öي ف ط Öاص ذي ال عبداهللا بن د حم Ôم

كÇه مÇا دشÇمنان و ما بين كه ميخواهيم تو از و ليم متوس و ملتجي تو به ما خداوندا  كه
آن كني/ حكم نمودند, پيكار و كردند خيانت ولي نموده دعوت را ما و كردند بيوفايي
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معرفي را خود و داد اندرز و پند را خيانتكاران آن و آمد ميدان به بار چندين حضرت
ÔيطانÇ الش ليهم ع ذ و Öح ت Öس ا نكرد/ اثري ولي كرد يادآوري را آنها خباثت و خيانت و فرمود

است/ برده يادشان از را خدا نام و است شده چيره آنها بر شيطان /19 آية مجادله, سورة (1

حÇضرت تÇا كÇرد ت دÇش آنÇها ددمÇنشانة و ناجوانمردانه حملههاي و 1/ اهللا رÖك ذ م Ôه سي× Öن ا ف

نيزة اثر بر و آمد وارد مبارك سينة بر كه حرمله شعبة سه تير و حمالت ت شد بهواسطة
افتاد/ زمين به اسب از و نياورد طاقت آورد, وارد حضرت به كه وهب بن صالح

افتاد زمين بر عرش نكنم غلط ا گر افÇتاد زيÇن زصدر شاهي مرتبه بلند
علي GرÖب ص خدايا كرد: عرض آمد/ حق سجدة به آمد كه هوش به افتاد/ بيهوش ابتدا
و دارم تو بالي به صبر خداوندا تغيثين/ Öس Ôالم غياث يا ثÖني غ ا , رك Öم  ال Hسليمت ك Äضا ق ب رضي ك, Äال ب

اشاره ابتدا كه درياب; مرا خداوندا ميباشم, تو ر مقد امرو تسليم و هستم راضي تو امر به
آنچه كه ميكند عرض سپس است/ باقي اراده هنوز كه است ل او مرحلة و بال در صبر به
و كÇامل فÇناي GعدÇب است/ او قضاي به رضا و دوم مرحلة كه هستم راضي كني ر مقد تو
فناي و باخته را خود هستي رفتهو بين از او انانيت به كلي كه است حق امر به تسليمشدن

كه: است شده محض
ديوارم نقش گويي كه ديدارم محو چنانت

جÇوان و رسÇيده كمال حد به نيز مجذوبين به نسبت او جاذبة كه بود موقع اين در
و آورد ايمان ولي بود, كرده حركت قتل براي او كه نمود هدايت و مجذوب را نصراني
آمدند/ حضرتش قتل براي هم ديگر نفر چند شد/ ناÄل شهادت شرف به رفته, ميدان به
حويط ابن زد/ شريفش حلق بر تيري غنوي ايوب ابو زد/ مبارك دهان بر تيري يكي
زرع¹ زدند/ مبارك سينة به سنگ طفيل عامربن و طفيل بن حكيم زد/ پيشاني به سنگي
چنبرة بر تيري باز خولي كرد/ وارد حضرت آن شانة بر شمشيري آمدو جلو شريك بن
را خباثت و شقاوت الجوشن ذي شمر و انس بن سنان باالخره آورد/ وارد حضرت آن
لرزه بÇه را زمÇين و آسÇمان و گÇرديدند گÇناه بزرگترين مرتكب و رسانده نهايت به
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Çالمين/ الظ قوم Öيال ل ع اهللا Ô¹ن Öع ل اال كشÇتند/ را حسين و نمودند مرتعش را خدا عرش و آوردند
/Hميع ج م Ôه Öن ع Öال هم الل ه/ ل Öت ق لي× ع Öت ع باي و Öت ع شاي و سين Ôالح ت داه ج× الَّتي ¹ب صا× ع Öال ن ع Öال مَّ Ôه لل ا

# # #
از و شÇده ثبت حضرتش مكاتيب دفتر در كه است مطلبي آخرين اخير سخنراني
اسÇم بÇه حÇضرتش تكÇويني كÇتاب نكردهاند/ ثبت را مكتوبي ديگر بعد به تاريخ اين
اسرار حقيقتدر تجلي در حسين نام با نيز را تدويني كتاب و شد ختم و شروع حسين(ع)
علي الم والس كردند/ ختم حسين شهادت فاجعة و حسين ياد به و كرده شروع كربال فاجعة

انصاره/ علي و الحسين اصحاب علي و الحسين





چهلسحر خاتمه:





آن از يادي بار آخرين آنكه براي رسيديم كتاب از بخش اين انتهاي به كه اينك
خدمت در كه چند اسحاري از شرحي باشد, ختامي حسن و شود دوست كوي سفركردة
بود سحرگاههايي فقير اين عمر دقايق خيزترين حاصل ميكنم/ ذ كر بودهام, حضرتش
آن از دمي هر كه گذشت, بزرگوارم پير و ماجد والد حضور در مكان و كون از فارغ  كه
در دقÇايق آن فÇيض زيÇرا نÇيافتم, دنيا گوشة هيچ در را خوشهاش يك كه بود خرمني
نيز فقير اين قاصر كهقلم را آنچه نميآيدو در بهقالب كالم بيشترينشان كه بود تجلياتي
شÇميم مÇيتوان تنها كه است بوستاني گياهان وصف فقط درميآورد, تحرير رشتة به
شاخهاي چند همه اين با درآورد/ سرگذشت اين خوانندگان مشام به را آن گلهاي عطر
گمان اين به تابنده كتابخورشيد معنويت بركت يÔمن به را بيمنتها گلزار آن گلهاي از
من براي كه را تي معنوي و لطافت همان شايد نيز كتاب خوانندگان براي كه كردم انتخاب

آورد/ ارمغان به داشت,
فقير اين زيرا نميكند, خشكي و كمبود دچار را دريا آب پيمانه چند برگرفتن البته
كمتر ديگر كسالت دليل به بعد به آن از كه 13ì9 ل او تا شمسي 13ë9 سال ل او تاريخ از
كه كردهام فيض كسب بزرگوار آن مبارك درحضور سحرهايي ميفرمودند, بيان مطلبي
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ميتراود/ سحر چهل شمار به آن سحر هر از
فÇقير, ايÇن به سحرگاهي شرفيابيهاي اجازة اعطا¾ و پيربزرگوار ه توج بذل باري
كÇه شÇبي لين او ميدانم قدر همين نيست/ زبانم و قلم توان در آن بيان كه بود موهبتي
بÇيدار را شب سراسر گشود, فقير روي به را فقر نامتناهي رحمت درهاي آن, سحرگاه
خندÇلب و رحمت فحواي كالم از چون نيافت, را چشمم به ورود هرة ز خواب, و ماندم
شÇامل بيپايان دولتي بودم دريافته حضرتش صداي موزون آهنگ و بخشش و جود
فÇيضي بÇرق ايشÇان دولتسراي راه در كه طوري به است, وصل سحرگاه و شده حالم
بÇا و رسÇيدم فÇيض بÇارگاه بÇه كÇالم, جان نايد/ زبان اندر كه سوزاند را وجودم نيهاي
در ÂÇاص كÇه گÇرديد معلوم و شد باز در بيدرنگ كه كردم الباب دق لرزان, سرانگشتي
شرح باري نبود/ بيخبر نيز فقير آمدن از كرد باز را در كه كس آن و نبود بسته ازپشت
و ايÇماني خواهران و برادران از ميتوانم فقط و نيست ساخته فقير اين از سحرگاه آن
حÇافظ كÇه سÇان بÇدان روحÇاني احÇوال آن درك بÇراي بخواهم سطور اين خوانندگان

ميفرمايد: عليه) (رحم¹اهللا شيرازي
انداز آنپا ك لوپسديدهبر پا كشواو اهلطريقتگويند كه زدم اشك در غسل
بÇيواسÇطة تا درآيند بارگاه آن به و كنند غسلي شوق اشك و حضور حال درنور

شوند/ مستفيض آنند, شايستة كه فيضي هر از  كالم
و مÇلكوتي بÇانگاهي صÇفا, ل فضÇت و سالم جواب و فقير ورود با سحرگاه آن در
الهي راه رهروان و بزرگان كه باش بيدار و آ گاه <علي فرمودند: آسماني صدايي آهنگ
به سر نهاده, هم بر چشم آنگاه ميكنند/> بار سحر در را الهي فيض كاروان فرمودهاند
تالوتقرآن و نماز اقامة از پس و نياوردند بر سر اذان هنگام تا و بردند فرو تفكر جيب
با گذشت/ نا گفتني حاالتي در سحر نخستين و بردند تشريف خويش كار اتاق به مجيد

آمد/ در حركت به الهي فيض كاروان سحر اين
ف تصو تعريف سادهترين پرسيدم: بزرگوارم پير حال اقتضاي به ديگر سحرگاهي
هÇنگام بÇه گÇويد كÇه است نÇقل عÇليه) (رحÇم¹اهللا بغدادي جنيد از فرمودند: چيست?
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حاضران از يكي چيست? ف تصو كه گرفت در بحثي سقطي سري مجلس در  كودكيش
هر از و كردند تعاريفي نيز ديگران نپذيرفت/ شيخ ولي است> عشق ف تصو>  گفت:
جنيد اينكه تا نبود, شيخ بخش رضايت پاسخها از هيچكدام كه شد بلند صدايي  گوشهاي
عالمت به ي سر شيخ است/> خيال تصحيح ف تصو> گفت: بود, سالهاي 12 كودك  كه
نيز تو قسمت و گفتهاي درست نوجوان <اي فرمود: بود او خواهرزادة كه جنيد به قبول,
و مÇوجوديت دروازة فكÇر و خÇيال كÇه بÇرميآيد چÇنين گفتگو اين از است/> همين
نيكو شودحاصلآن مهار خدا ياد ذ كرو باني دروازه ا گربا كه است انسان حقيقتهر

ندارد/ ويرانگري جز حاصلي بيمهار, افكار نگردد مهار ا گر و است سازنده
است دوزخ اخÇتياري فكÇر و ذ كر است فخ هستي كاين دانستي جمله

و پير رضايت مورد مطالب همة بازگويي و انجاميد طول به باره اين در گفتگو البته
بÇار بÇه مربوط سحرها اين حكايت از نيمي از بيش Áاصو زيرا نيست/ بزرگوارم والد
مربوط هم آنها از قسمتي گفت, يا نوشت نتوان كه است فقري اسرار جز¾ كه بود امانتي
دور بستگان انحرافات از كه ميشود سفارشاتي شامل و است اقوام و خانوادگي امور به
جزÄي فقط است, فقري كه هم شنودها و گفت از قسمت آن شود/ جلوگيري نزديك و
و داده انÇتقال سÇينه بÇه سينه فقر طريقة در كه را آنچه ولي نوشت, ميتوان را كلش از

نيست/ نوشتني ميدهند
عرفان پرسيدم: من جنيد, تفسير كالم در طوالني فرمايشات از پس سحرگاه آن در
اظÇهار و فÇرمودند تÇلخي م بسÇت ايشÇان حضرت دارد? ف تصو با فرقي چه و چيست
چÇون كÇرد, جÇدا هم از را دو اين نميتوان و است عرفان راه و زمينه ف تصو داشتند:
و مÇييابد دست مراقبه و خيال و فكر مهار به فكر و ذ كر مفتاح به ف تصو در صوفي
ميانجامد/ قلبي شناخت و بينش به انتها در كه است مراقبهاي همين ابتدا در نيز عرفان
آرزوي بزرگترين كردم: عرض يافتم, مساعد را ايشان حال كه ديگر سحرگاهي
چيست? فقر كردم: عرض شدن>/ <آدم فرمودند: مليح خندهاي با چيست? انسان يك
آدمÇيت>/ <جÇهان فÇرمودند: چيست? فقر آرمان كردم: عرض <آدميت>/ فرمودند:
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كÇردم: عرض آدميت>/ <بنياد فرمودند: چيست? فقر بنياد اساسيترين كردم: عرض
كÇردم: عÇرض آدمÇيت>, <تجلي فرمودند: چيست? انساني فرهنگ تجلي عاليترين
كÇردم: عÇرض آدمÇيت>/ <فÇضاي فÇرمودند: است? كÇدام زنÇدگي فÇضاي  گرمتÇرين
عرض خواستم آدميت>/ <حيات فرمودند: چيست? خداپسندانه حيات راه آسانترين
جوابÇي كني, سÆال دست اين از چه هر <علي فرمودند: و ندادند مجال كه كنم ديگري
كردار گفتارو <پندارو فرمودند: است? كدام آدميت كردم: عرض نداري/> آدميت جز
فÇرمودند: گÇفتار ادامÇة در آنگÇاه دادن>/ انÇجام و سÇنجيدن خÇدا رضÇاي بÇا را خÇÇود
خداونÇد چون گذاشت, الهي رات مقد و خلقت حساب به نبايد را روزگار نامراديهاي
طلبي راحت و نازپروردگي و خواهي زياده ا گر كه كرده خلق طوري را آدميان متعال
در نقصاني هيچ و كنند زندگي خداوند رضاي مطابق ميتوانند ندهند, راه خود به چندان
بÇينيازي بÇا تÇوأم زنÇدگي مÇيتوانÇد كس هÇر معني اين فهم براي نبينند/ خود زندگي
را خÇود خÇانوادة و خÇود لباس و مسكن و خورا ك و كند مطالعه را تاريخ خداجويان
زندگي گذران در مردم ا كثر امروز جهان در كه كند درك بهآساني و بسنجد آنان باسيرة

ارگيهايÇب شكÇم و جÇنونآميز لپرستي جمÇت و تÇفاخر تÇنگ پÇيلة در خÇود روزانة
از بسÇياري چون نيست/ باز قلبشان بر قناعتي و رضايت راه هيچ و زندانند تنوعطلب
بشÇر عÇقالني و طبيعي شرايط با كه است غلطي ن تمد زاÄيدة امروز جهان در تجمالت
گمراهي نتيجة امر اين شده, مشكالت دچار اينچنين بشر امروزه ا گر و نيست سازگار

اوست/ خود طبيعت و دين خالف اخالق و رفتار در
مÇنافقان بÇا خÇداپسÇندانÇه رفÇتار مÇفتاح پرسيدم: مباركشان حضور از سحرگاهي
با ت مرو دوستان با گفتهاند قديم <از فرمودند: مينمود, اندوهگين حالتيكه با چيست?
فرمودند: چيست? راه در لغزش عدم كليد پرسيدم: ديگر سحرگاهي در مدارا>/ دشمنان
شكÇلهاي بÇه مÇيشود, پÇرسيده بÇيشمار شكÇلهاي به جوابها و سÆال از بسياري
بÇه مÇيتوان را دسته دو هر Hنهايت كه حالي در داد/ جواب آنها به ميتوان نيز بيشمار
ابوالبشر آدم از فقر عالم در كه مفتاحي بزرگترين آورد/ در جواب و سÆال يك قالب
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است, شÇده شÇناخته بÇيشمار گÇمراهÇيهاي پÇرتگاه از نجات كليد بهعنوان امروز تا
چون است/ مدام فكر و دوام ذ كر فقري, اصطالح به يعني خدا ياد استمرار در  كوشش
باباطاهر كه است آرزويي همان اين ميداردو باز گناهي هر از را انسان مدام فكر ذ كرو

ميفرمايد: و ميكند تمنايش
بÇي كارشان هواهللا قÔل و حمد به بÇي يÇارشان اهللا كÇه آنان خوشا
بÇي بÇازارشÇان جÇاودان بهشت نÇمازند در داÇÄم كÇه آنان خوشا

يا فكر و ذ كر است, آن بازار جاودان بهشت و يار خدا كه داÄمي نماز آن تحقيق به
ندارد/ راه آن حريم به گناهي و زشتي و نامرادي هيچ كه خداست داÄم و پيوسته ياد

بهترين پرسيدم: من كه نمودند تكرار نحو اين به ديگر سحري در را مطلب همين
چيست? خوشبختي راه گفتم اهللا/ خلق به خدمت و خدا ياد فرمودند: چيست? عبادت
چيست? نفس تهذيب طريق آسانترين گفتم: اهللا/ خلق به خدمت و خدا ياد فرمودند:
پÇرسيدم: سÇحر/ بÇيداري و مÇدام فكÇر و دوام ذ كÇر بÇا خÇدا يÇاد پيوستگي فرمودند:
عÇرض اهللا/ خÇلق بÇه خدمت و خدا ياد فرمودند: است? كدام خدا به راه نزديكترين
و اهللا/ خلق به خدمت و خدا ياد با فرمودند: شد? خير به عاقبت ميتوان چگونه  كردم:
ا گÇر افÇزودند: و فرمودند را جواب همين نوع, اين از ديگر سÆال چند تكرار از پس

شنيد/ نخواهي اين جز جوابي كني, مطرح را سÆالهايي چنين تاقيامت
چÇيست? دنيوي لغزشهاي از نجات سعادت گنج كليد پرسيدم: ديگر سحري در
مÇعناي و دريÇابد را خداست> دشمن <دروغگو جملة معني عمق كسي ا گر فرمودند:
خويش كردار و گفتار و پندار در را دروغ از پرهيز كند, درك بهخوبي را دروغ وسيع
بÇه ب قرÇت بÇراي هديه عاليترين كردم: عرض بار ديگر يافت/ خواهد گنج اين  كليد
سÇلوك وادي هÇفت عÇدد بÇه دردمند و برافروخته حالتي با چيست? خداوند پيشگاه
آن و نÇهاده هÇم بÇر را مبارك چشمان دقيقه چند و راستي,/// راستي, راستي, فرمودند:

گذشت/ سكوت به سحر
كÇرد? آسÇان را دنÇيوي سÇختيهاي مÇيتوان چگÇونه كÇردم: عÇرض سÇحرگاهي



تابنده خورشيد 774

طمع/ و توقع چشم فروبستن و يكديگر به بيريا خدمت فرمودند:
خÇود با را دوستان همة ميتوان چگونه كه پرسيدم سحر چهل فرخنده از يكي در
پÇرسيدم: سÇپس بÇاشي/ هÇمراه همه با خودت كه ترتيب اين به فرمودند: كرد? همراه
فرمودند: چيست? ديني تكاليف و وظايف با كردار و گفتار مطابقت تشخيص طريق
فكر ل او رفتارشان و گفتار در سلطانعليشاهي ة هيالل نعم¹ ة علي سلسلة افراد از يك هر
يانه? ببينم كردار يا گفتار آن حين در را ايشان من كه حاضرند خاطر طيب با آيا كه  كنند
خÇجل ا گر و داد انجام ميتوان و خداست رضاي راه در عمل اين Hقطع حاضرند, ا گر
چنين ( كه دارند ترديد ا گر و است اسالم و خدا رضاي خالف كه كنند يقين ميشوند,

كنند/ نظر صرف كردار يا گفتار آن از است بهتر ميرسد) نظر به بعيد چيزي
يا كمتر گاهي و دقيقه دو يكي جلوس ل او در سحرها از بسياري گفتم كه طور همان
سپس نميفرمودند, سخني Âاص و ميدوختند فقير اين به را خود اثر كيميا نگاه بيشتر
از پس و ميايستادند نماز به كه صبح اذان تا ميبردند فرو مراقبه يا تفكر جيب به سر
كه سحرها از يكي در ميبردند/ تشريف خويش خلوت اتاق به كريم قراÄتقرآن پايان

علي فرمودند: من به خطاب گذشت, پرباري بهسكوت
است آدم بÇني فÇخر عشÇÇق بÇÇاديه گÇÇردان

است عالم ازاين فارغ دوست جوياي شده تا
خÇÇرابÇÇاتيان خÇÇيل كÇÇÇردهانÇÇد انÇÇÇÇجمني

دمÇند هÇم و نÇفس هÇم زبÇان و كÇام و بيلب
نÇميدانÇم بÇردند/ تشÇريف خÇود خÇلوت اتÇاق بÇه ديگÇر سخني افزودن بدون و
ايÇجاب فقريم وظيفة ولي نه, يا است ايشان رضايت موجب راز اين از پردهبرداشتن
خورشيدي 13ë9 سال ل او از كه پربركتي سحرهاي همة كاش اي كنم اعتراف كه ميكند
نگاه دقيقه يك همان به گذشت, سحر پانزده و چهارصد تعداد به 13ì9 سال پايان تا
چهل ل مفص مطالب از مجملي گزارش خالل در Áاصو ميگذشت/ سكوت و ملكوتي
ميماند مكتوم Áمعمو كه قلبي واردات و احوال بعضي ذ كر از كه ديدم مصلحت سحر
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انتقال كه كنند ه توج عليشاهي سلطان نعمتاللهي سلسلة عزيز فقراي تا نكنم خودداري
بدانندكه: و نيست فرمان دستخط يك پايان و آغاز به فقر عالم در امانت بار

دريÇÇاهاست و بÇÇلند باالهاست كÇÇوههاي و پست دوست ره در
مÇيتوان آيÇا پÇرسيدم: مباركشان حضور از متبر كه ايام اين سحرهاي از سحري
بÇيداري در ي رÇس چه شود معلوم تا كرد, بيان ساده زباني به را قدر شب معنوي مفهوم
خواب فرمودند: مينمود, دردمند كه متأثري چهرة با ايشان حضرت هست? آن  كامل
بسÇتر در روزانÇه كÇار خسÇتگي از پس كÇه است خوابي آن از نوعي است/  گونا گون
بيخبر خود اطراف و خود از صددرصد شدن بيدار وقت تا خوابيده شخص و ميگذرد
بÇه سÇر و مÇيكند نگÇاه چشÇمانت به تو سخنان مستمع كه است آن ديگر, نوع است/
و نميگردد ه متوج چيزي تو سخنان از و تو از ولي ميكند, راست و خم شنيدن عالمت
خÇويش افكار و خياالت غرق شخص كه است حالتي در خواب ديگر نوع نميفهمد/
خÇود بÇه خÇطاب را تÇو بÇلند صÇداي كÇه ميباشد بيخبر خود محيط از چندان و است
خداوندي نور به و ميشود پر علوي واليت نور از دل كه است شبي قدر شب نميشنود/
نفساني خواستههاي از شدن پا ك نفسو كامل تزكية به محتاج حال اين و ميگردد منير
تÇفاوتي و است يكي شب هر بيداري و خواب مات, مقد اين كسب بدون چون است,
هÇيچ و بگذرانÇد بيدار را سالي شب 3ìë هر معني اين ين محقق از يكي چنانكه ندارد,
فÇروغ براي جايي است خودخواهي از پر كه دلي چون نيافت; شبها اين در توفيقي

نيست/ اين از بيش هستم گفتن به مÔجاز آنچه فرمودند: پايان در نميگذارد/ باز معني

اعم مختلفي تعاريف فرمودند: چيست? عشق پرسيدم: سحر چهل اين از يكي در
معاني پيچيدگيهاي دچار را خود نبايد من نظر به ولي شده عشق از عالمانه تا عاميانه از
و دوستي در ابتدا آدميان است بهتر لذا گويند/ عشق را بيدليل و بياختيار محبت  كرد/
نهند بياختيار دوستي ميدان در پا يافتند خود توانيدر ا گر بكوشندو اهللا خلق به شفقت
يافتن پيوند از ميباشد عبارت كه است پيوند نوعي هم عشق بگذارند/ عشق را نامش و
س دÇق عÇليشاه صالح آقاي حضرت (منظور حضرتآقا قول به و الهي انوار به هاي ذر
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چيست? زيبايي كردم: عرض است/ برق مولد به المپ اتصال و پيوند مانند است) ه سر
ندارد تعريف كه دارد وجود عالم در عشق مثل امور بعضي گفتم كه همانطور فرمودند:
كه است زيبايي امور اين جملة از گشته, آن مجذوب و ه متوج كه ميفهمد انسان فقط و

ميباشد/ عشق ق ال خ
ديÇدار كÇردم: عÇرض ميكردم, حس خود در خستگي و ضعف كه سحرگاهي در
از يكي فرمودند: ميآيد? فراهم مقامي و حال چه در يار ديدار دولت و است چگونه
بÇزرگوارم پÇير و والد حÇضور در مÇختلف شÇهرهاي مسÇافرين هÇمراه كه جمعههايي
لهجة با كرماني كهنسال فقراي از يكي بودم, ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت
هنوز ولي شدهام فقر به ف مشر سالهاست كرد: عرض تأثر با آميخته كرماني شيرين
فرمودند: كوتاه و بيدرنگ ايشان حضرت است/ نشده روشن ديداري نور به دلم چشم
بÇيشتري تÇوضيح مÇيشود آيا كردم: عرض فقير شود/ پيدا تا ندهيد تكان را دل آÄينة

فرمودند: ايشان فرماÄيد? عنايت
بÇاشد شÇبي نيمه يا آيد سحري وقت پÇنهاني دلبر كان بنشين دل در بر رو

يازمندÇن آن بÇه عÇمل و فهم كه است امري برگرفتن پرده و نشستن دل در بر ولي
ده حالت ميفرمايد: دربارهاش مولوي محمد الدين جالل سلطان كه است حالتي همان
Âمث بود ع متنو بسيار سحرها آن در ايشان رفتار شيوههاي نماندكه نا گفته ده/ حالت و
منافقين و معارضين هدايت يا درمان دربارة فقير چه هر كه بود صورتي به آنها از يكي
بÇيننده دل بÇر راز جÇهان يك و مÇيشد شنيده سخت كه لب زير زمزمهاي با پرسيدم,

<خاموشي>/ ميفرمودند: فروميريخت,
تشÇتت دچار انساني فكري نظام كه وقتي بگويم برادران به خطاب بايد خاتمه در
و است آبÇخور شوم خودپرستيهاي از كه ميكند بروز مختلفي بيماريهاي ميشود,
و مÇيپندارد خÇود كÇيش بÇه را همه كافر كه است اين تشويشآفرينيآن نتيجة لين او
كمند به سري ا گر و بيندازد گردني هر به را خود انداري دك افسار ميكند سعي بياختيار
هÇرگز حÇقيقت رهÇروان ايÇنكه از غافل ميكشد; تهديد و انتقاد و ناسزا دشنة نيفتاد,
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(عليهم عشر اثني ة مÄا واليت مجيدو پيروانقرآن بخصوص نميدهند, راه دل به ترسي
ندارند/ هراس تاريكياي هيچ از دل, و دردست چراغ هزار با كه الم) الس

يÇاد و است روزگÇار بÇازار در خÇويش ف عرÇم خÇود كÇااليي, هر كه است واضح
در مÇوجود گÇوهرهاي ازنور مستنير پيرم حضرت درحضور فقير سحرهاي خاطرات
وگÇداخÇته الهي فيوضات كشش كمند حاصل كه است بزرگوار آن سينة بيپايان  گنج
خرمنهاي از بهرهبرداري و حضرتش شخصي بالانقطاع كوشش و رياضتها در شدن
بÇوده ثراهم) عليشاه(طاب سلطان حضرت شهيدشان جد تا بزرگوار والد معنوي انبوه
و ديني علوم در كه طور همان بودند/ عامل كمال و تمام به عالمي دليل همين به است/
خوÄي(طابثراه) العظمي× اهللا آيت حضرت مرحوم چون عظامي آيات فقهيبهتصديق
مÇيكوشيدند يكسÇان مستحب و واجب انجام در وافر شوقي با بودند, رسيده كمال به
در نكردند/ كوتاهي بودن الوضو¾ داÄم حتي فريضهاي هيچ در فاني دار ترك وتالحظة
قضاوت مقام در بهتحقيق كه ميديدند حق آÄينة را هستي و جهان چنان عاطفه و مهر

نمينهادند/ مردمان ديگر و فقير اين ميان فرقي
هÇر ايÇنكه جÇز نÇدارم سÇحر چهل خوانندگان و ايماني برادران از اÄي تمن نگارنده
شÇود, نÇصيبشان كÇه فيضي هر زيرا بندند, كار به نشست نازنينشان دل بر كه نكتهاي
يÇادآوري بÇدين هÇم مÇقال اين پايان در كردهاند/ شاد نيز را بزرگوار آن س مقد روان
دوام ذ كر نور با عليشاهي سلطان اللهي نعمت سلسلة در فقر پيروان انشا¾اهللا كه خرسندم
مسÇير در را خÇود خÇانوادة و خÇود و روشÇن هÇميشه بÇراي را خÇود راه مÇدام فكÇر و
خÇويش دل در دوگÇانگي گونه هر بروز مانع و دارند محفوظ روزگار تند  گردبادهاي
ميدارد باز فقر بركات فيض كسب از را ايشان كه دلي ساده و خامي گونه هر از  گردند/
نيكشان اعمال كه شوند خودگذشتگي از و محبت راه رهرو پيوسته آنچنان و بپرهيزند
خير دعاي سرا, دو هر در و باشد حالشان شامل الهي بيكران الطاف پيوسته شود باعث

/ دي× Ôاله اتبع ن م لي ع الم الس و گردد/ راهشان توشة همگان رحمت طلب و





بخÇشدوم

مشايخومأذونين





بÇه مÇوكول ل او وهÇلة در عÇرفاني و ديني مناصب ي تصد عرفان و فقر طريق در
و نÇنهاده قدم الياهللا سلوك در شخص تا و است اخالقي فضايل كسب و نفس تهذيب
ه البت نميگردد/ ه الهي وظايف به موظف نكرده, طي خود مقدور حد در را سلوك مراتب
حالت يك و مرتبه يك در هستند باطن تزكية طريق سالك كه كساني نيست ترديدي
مÇراتب جÇهت از هÇم Çالم) عليهمالس) عظام انبيا¾ شد اشاره Âقب كه همانطور نيستند,

بودهاند/ افضل ديگر بعضي به نسبت بعضي و نبوده مقام يك در فردي
عÇدالت عنوان تحت حسنه اخالق به تخلق و اخالقي صالحيت از فقهي كتب در
قÇضاوت, مقام مثل ديني مقامات احراز اصلي شرايط از را آن حصول و ميكنند بحث
كه است نفساني <ملكة گفتهاند: عدالت تعريف در ميدانند/ اجتهاد و جماعت امامت
واجبات به عمل از است عبارت آن و باشد/> تقوي مالزم اينكه به واميدارد را شخص
اصÇرار آن بÇر آنكÇه بÇدون صÇغيره, مÇنهيات از دوري و كبيره ات منهي مطلق ترك و

/792 ص النجف, جامع¹ منشورات اول, جز¾ ثاني, شهيد لمعه, شرح (1

بهتكرار وي از عدالت صفت كه است اين نيز عادل شخص تشخيص طرق از ورزد/1
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/793 ص همان, (1

صفت عرفا بهاصطالح و نباشد1 تكلفي و تصنعي و شده طبيعتش جزو لذا و شود ديده
باشد/ شده وي نفساني شا كلة بايد عدالت

حسنات انجام به عادل شخص وادارندة كه نفساني شا كلة چنين سلوك اهل نظر به

يكي كه حيثي به نفس قواي تعديل از است عبارت گفت ميتوان عدالت تعريف در عرفاني جهت از (2
اخالقي اعتدال حد كه است كسي عادل ترتيب بدين نباشد/ تفريط يا افراط به ميل يعني غالب ديگري بر
بÇه كسي عظام عرفاي نظر به است/ كرده كسب ميباشد, شهويه و غضبيه قوة دو اعتدال درحقيقت كه را
كÇند/ بÇلند ديگر سر بكوبيم كه را نفس سر هر و نميگردد حسنه اخالق به متخلق اخالق, كتب خواندن

نميشود/ حاصل نفساني مجاهدة صرف به كار اين حتي
الثÇÇري تÇÇحت تÇÇا عÇÇرش فÇÇÇÇراز از سÇري هÇر و است سر هفتصد را نفس

قÇح فÇيض امÇداد جÇلب قÇابليت شÇخص دهد, دست دل تصفية چون كه كوشيد دل تصفية در بايد بلكه
عÇمرها بÇه كÇه ميشود ر ميس حميده صفات تحصيل و سيÃه اخالق تبديل آنچنان حق فيض از و مييابد

نميشود/ ممكن نفساني رياضت و مجاهده

نشÇده, تقوي ملكة واجد شخص تا و ميشود2 حاصل نفس تخلية و تزكيه اثر بر است

چÇنانكه ميدانند/ قدسيه ة قو دارابودن را اجتهاد شرايط از يكي اماميه فقهاي حضرات جهت همين به (3
كان Öن م ا مأف ميفرمايند: اسالم شرايط واجد علماي و يهود سو¾ علماي ميان فرق در امامصادق(ع) حضرت
عنوان به Áمعمو كه حديث اين در دوه/ ل ق Ôي ان لعوام ل ف مواله مر ال HطيعÔم هواه علي Hمخالف لدينه Hظحاف لنفسه HنÄصا قها¾ Ôالف ن م
حفاظت و نفس كردن رام را دين در تفقه اصلي شرط ميشود,امام(ع) نقل تقليد و تفقه امر مدارك از يكي
به منسوب ديگري مشهور حديث در فرمودهاند/ ذ كر امام با قلبي اتصال و نفس هواي با مخالفت و دين
مÇصباح له( مع اخالص و ه ر س فا¾ ص ب لوج عز اهللا ن م تفتي Öسي ال ن مل الفتيا حلي ال فرمود: كه شده نقل حضرتصادق(ع)
عمل اخالص و قلب صفاي را دادن فتوي× اصلي شرط نيز حديث اين در كه باب63) الحقيقه, مفتاح و الشريع¹

فرمودهاند/

از مرتبهاي به كسي وقتي عرفاني طريق در ازاينرو نيست/3 روا ديني امور در دخالتش
و دانا كه وي راهنماي و مرشد ميرسد, قلبي بينش و الياهللا سلوك و نفس تزكية مراتب
جÇزÄي امÇور به مأمور بداند الزم شرايط ساير واجد را وي ا گر اوست حاالت به بصير
اين اهميت ميكند/ طالبان دستگيري و ارشاد يا فقرا جماعت اقامة مثل عرفاني و ديني
مهم بسيار سلطانعليشاهي نعمتاللهي طريقة در Hخصوص عرفا سلسلة در اجازه و اذن
در اموري به الزمه شرايط حصول بدون و عندي Öن م كسي كه ميشود باعث زيرا است,
اثنيعشري ع تشي ة حق طريقة در چنانكه نپردازد/ نيست, آن شرايط واجد كه طريقت
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را حديث روايت حتي ديني امور ي تصد دارند, را آن پيروي افتخار ف تصو اهل كه هم
رسم اجازه اخذ به د تقي دليل به سابق علماي ازاينرو و كردهاند اجازه وجود به موكول

بنويسند/ آثارشان در نيز را خود اجازة كه داشتند
واجÇد كه را كساني احوال, و زمان تناسب به سلسله اقطاب از هريك طريق بدين
ابÇالغ امÇر در تا نمودهاند طريقتي امور به مجاز ديدهاند, معنوي و صوري الزم شرايط
نÇمايندگان نÇيز الم) الس (عليهم اطهار ة مÄا ديديم چنانكه نيايد/ پيش وقفهاي حقيقت
ارشاد امر در تا ميداشتند اعزام اطراف به خود جانب از باطن اصالح امر در را مÔجازي
جانب از كرخي معروف يا و علي(ع) حضرت جانب از كميل Âمث شود, تسهيل معنوي

بودند/ نفوس اصالح امر به مأمور و مأذون رضا(ع) امام حضرت
لذا است; عرفا نزد طريقتي امور احراز صالحيت مال ك تنها درحقيقت اجازه اين
مÇنصوص قÇطب بÇا وي مريدان و مأذونين ساير و مشايخ سلف, قطب رحلت از پس
قطب جانب از نيز مأذونين اجازة و مييابند او به بستگي و ميكنند عهد تجديد خلف
زمÇان زنÇدة عÇارف از تبعيت عرفاني مباني مطابق زيرا ميگردد, تنفيذ و تأييد خلف
طريقت اهل و است الزم شريعتي امور در زمان زندة عالم از تقليد مثل طريقتي درامور

ميدانند/ جايز است, داده فتوي× وي كه مساÄلي در را ميت از تقليد ادامة فقها آقايان از بعضي البته (1

نميدانند/1 روا ميت از را تقليد و بستگي
و مÇعنوي ارشÇاد ايÇام سÇال 27 بÇه قريب مدت در نيز رضاعليشاه آقاي حضرت
مجالس در جماعت اقامة به مأذون كتبي يا شفاهي بهصورت را كساني طريقت, قطبيت
جماعت اقامة به مأذونين ميان از كردند/ عهد تجديد يا لساني اذ كار تلقين Hبعض فقريو
شد, مشاهده ايشان در سالكان تكميل و ارشاد صالحيت آثار Gبعد كه را اشخاصي نيز

فرمودند/ سالكان ارشاد و دستگيري به مأمور Hكتب 
حÇال شÇرح و مÇعظمله جÇانب از صادره كتبي و شفاهي اجازات فهرست اينجا در

ميشود/ ذ كر دستگيري امر در ايشان مأذون مشايخ از مختصري
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رضاعليشاه آقاي حضرت جانب از صادره شفاهي اجازات

ششده/ در بحراني علي شيخ آقاي مرحوم اجازة تجديد /1
بيدخت/ در كاظمي ابراهيم شيخ حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /2

بيدخت/ در نوراÄي اسداهللا كربالÄي آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /3
تهران/ در رازي حبيباهللا شيخ حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /ê

مشهد/ در قنجفي محق عزيزاهللا شيخ حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /ë
اردبيل/ در تدين عبدالمجيد آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /ì

زنجان/ در وجدي عباس آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /7
مأذونين/ مشايخ غيبت در كاشاني حسينعلي آقاي به جماعت اقامة اجازة / 8

در گراش/ جهانباني آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /9
همدان/ در رابطي براتعلي آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /10

بيدخت/ در نوراÄي د محم حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /11
رشت/ در محسني رفيع آقاي به جماعت اقامة اجازة /12

قم/ در برقعي ين فخرالد سيد آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /13
دكن/ حيدرآباد در كاشاني خروز فر آقاي به جماعت اقامة اجازة /1ê

بي/ Ôد در گراشي ميرزادة حاجميرمطلب آقاي به جماعت اقامة اجازة /1ë
در كرمان/ قاعي محمدرضا آقاي به جماعت اقامة اجازة /1ì

اصفهان/ در عبديزدان علي حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /17
شيراز/ در ناسوتي دعلي محم آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /18

شهركرد/ در ضيا¾ ناصرقلي حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /19
در كرمانشاه/ كيمند ابراهيم حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /20

اردبيل/ در معصومي احمد آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /21
پاريز/ در باستانيپاريزي عبدالعظيم شيخ آقاي به جماعت اقامة اجازة /22

گرمسار/ ارادان در تابان حسن آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /23



785 مأذونين و مشايخ

شاهرود/ در بهشتيفرد اسماعيل حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /2ê
سوÄد/ در صالحي دجعفر محم آقاي به جماعت اقامة اجازة /2ë

تهران/ در صفويراد مصطفي× حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /2ì
شيراز/ در آقاملكي ناصر آقاي به جماعت اقامة اجازة /27

جناب آن از صادره كتبي اجازات

سلطانپور/ د عليمحم حاج آقاي جناب جماعت امامت اجازة تجديد /1
آقاي مرحوم به لساني اذ كار تعليم و عهد تجديد اجازة و جماعت اقامة اجازة تجديد /2

/(13êë مرداد 1ê) 138ì ربيعالثاني 17 در نورنژاد ابوالقاسم حاج
آقاي مرحوم به لساني اذ كار تعليم و عهد تجديد اجازة و جماعت اقامة اجازة تجديد /3

/(13êë مرداد 1ê) 138ì ربيعالثاني 17 در عارفكاشاني عليا كبر شيخ حاج
مرحوم به لساني اوراد اذ كارو تعليم و عهد تجديد اجازة و جماعت اقامة اجازة تجديد /ê
/(13êë مرداد 1ê) 138ì ربيعالثاني 17 در كرماني دجوادآموزگار محم حاج آقاي

(درويش نÇورنژاد ابوالقاسم حاج آقاي مرحوم به طالبين هدايت و دستگيري اجازة /ë
/(13êì مهر 1ê) 1387 رجب ة غر در صابرعلي)

در متضرع د محم شيخ حاج آقاي به دوشنبه و جمعه شبهاي در جماعت اقامة اجازة /ì
/(13êì اسفند 17) 1387 ذيحجه هشتم در الهيجان

نÇبودن هÇنگام بÇه مشÇهد در فÇاني جÇعفر شيخ آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /7
/(13ê7 ارديبهشت 2ì) 1388 صفر 1ì در مأذونين

آمÇوزگار دجواد حمÇم حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم بÇه طÇالبين هدايت و دستگيري اجازة / 8
/(13ê7 مرداد 1ê) 1388 جمادياالولي× 10 در (ظفرعلي)

در رونقعلي) (درويش راستين د محم حاج آقاي مرحوم به نياز مجلس انعقاد اجازة /9
/(13ê7 دي 7) 1388 ال شو هشتم

فاني به معروف طباطبايي دعلي محم سيد حاج آقاي مرحوم به جماعت اقامه اجازة /10
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/(13ê7 اسفند 7) 1388 التروية يوم در مجازين غيبت در
حاج آقاي مرحوم به الر گراش در دوشنبه و جمعه شبهاي در جماعت اقامة اجازة /11

/(13ê8 مهر ê) 1389 رجب 12 در انصاري فتحاهللا شيخ
ذيالقعد¸ 2ì در دانايي مهدي حاج آقاي مرحوم به سمنان در جماعت اقامة اجازة /12

/(13ê8 بهمن 1ê) 1389 الحرام
(درويش صÇوفيامÇلشي عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم به نياز مجلس انعقاد اجازة /13

/(13ê9 تير 1ê) 1390 جمادياالولي× ة غر در تعلي) عز
مÇجازين غيبت در شيرازي ت مود دعلي محم آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /1ê

/(13ë1 خرداد 23) 1392 جمادياالولي× ة غر در
در قوچان در ابوالحسنزادةقوچاني عبدالغفور آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /1ë

/(13ëë ارديبهشت 20) 139ì جمادياالولي× دهم
مÇحمدعليفاني سÇيد حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم بÇه طÇالبين هدايت و دستگيري اجازة /1ì

/139ì فطر عيد در (فيضعلي) طباطبايي
بيستم در مأذونين غيبت در ارا ك در اخوان مهندس آقاي به جماعت اقامة اجازة /17

/(13ëë مهر 23) 139ì ال شو
بÇيستم در زاهÇدزاهÇدانÇي سÇيدعلي حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم بÇه جماعت اقامة اجازة /18

/(13ëì خرداد 18) 1397 جماديالثانية
در (ثÇابتعلي) جÇذبي سيدهب¹اهللا حاج آقاي مرحوم به نياز مجلس تشكيل اجازة /19

/(13ëì خرداد 29) 1397 رجبالمرجب شهر ة غر
و حيدرآبÇاد فقري مجالس در تي هم قنبرعلي آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /20

/(13ë9 اسفند 29) 1ê01 جمادياالولي× سيزدهم در هند بالد ساير
/(13ì0 خرداد 28) 1ê01 شعبان 1ë در تابنده علي حاج فقير به جماعت اقامة اجازة /21

جمادياالولي× دهم در قنجفي محق عزيزاهللا شيخ حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /22
/(13ì0 اسفند 1ë) 1ê02
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/(13ì1خردادê)1ê02 ةشعبان اجازةاقامةجماعتبهآقايحاجيوسفمردانيدرغر /23
1ê در بÇروجرد در عÇزيززاده دحسين حمÇم آقÇاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /2ê

/(13ì1 خرداد 17) 1ê02 شعبان
شÇعبان 27 در سÇمنان در طÇاهريا دعلي حمÇم آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /2ë

/(13ì1 خرداد 30) 1ê02
27) 1ê03 م محر ل او در گنجينيشابوري محمود حاج آقاي به جماعت اقامة اجازة /2ì

/(13ì1 مهر
1ê03 رجب 13 در سلطانپور د عليمحم حاج آقاي جناب به لساني ذ كر تلقين اجازة /27

/(13ì2 ارديبهشت 7)
ابÇوالحسÇنزاده عبدالغفور حاج آقاي مرحوم به طالبين هدايت و دستگيري اجازة /28

/(13ì2 ارديبهشت 19) 1ê03 رجب 2ë در ناصرعلي) (درويش
قنجفي حقÇم عÇزيزاهللا شÇيخ حÇاج آقÇاي بÇه طÇالبين هÇدايت و دسÇتگيري اجÇازة /29

/(13ì2 ارديبهشت 21) 1ê03 رجب 27 در رعلي) مظف)
12 در در كشمير انصاريكشميري عباس د محم شيخ آقاي به جماعت امامت اجازة /30

/1ê0ê جمادياالولي×
1ê0ë رمضان ل او در تبريز در ابريشمي د محم حاج آقاي به جماعت امامت اجازة /31

/(13ìê خرداد ل او)
21 در (مÇحبوبعلي) تÇابنده حÇاجعلي فقير به طالبين هدايت و دستگيري اجازة /32

/(13ìê خرداد 20) 1ê0ë رمضان
در (مÇحبوبعليشاه) تابنده علي حاج فقير به حضرتش جانشيني و خالفت فرمان /33

/(13ìë شهريور 2) 1ê0ì غدير عيد
(درويش مÇردانÇي يÇوسف حÇاج آقÇاي بÇه طÇالبين هÇدايت و دسÇتگيري اجÇازة /3ê

/(13ìë شهريور 2) 1ê0ì غدير عيد در صدقعلي)
12صفر در (شهسوار) تنكابن در اجازةامامتجماعتبهآقايحاجغالمرضاضيايي /3ë



تابنده خورشيد 788

/(13ìì مهر 1ê) 1ê08
فÇطر عÇيد در (هÇدايتعÇلي) ناسوتي دعلي محم آقاي مرحوم به دستگيري اجازة /3ì

/(ì7.2.27) 1ê08
/(13ì7 اسفند ل او) 1ê09 رجب 13 در زند آقاي مرحوم به جماعت اقامة اجازة /37

گÇراشÇي مÇيرزادة مÇيرمطلب حÇاج آقÇاي بÇه طÇالبين هÇدايت و دسÇتگيري اجازة /38
/(13ì7 اسفند 1ë) 1ê09 رجب 27 در (مشتاقعلي)

شهريور 10) 1ê11 صفر 10 در قوچان در طاهري علي آقاي به جماعت اقامة اجازة /39
/(13ì9

11 در قÇمي شÇريعت احÇمد سيد حاج آقاي به عهد تجديد و جماعت اقامة اجازة /ê0
/(1370 خرداد ë) 1ê11 ذيالقعدة



حالمشايخ شرح

رونقعلي) (درويش عراقي راستين محمدخان حاج آقاي

از كÇه مÇيباشند عÇراقÇي مÇجتهد خان دعلي محم ميرزا حاج آيتاهللا فرزند ايشان
دولتسÇراي مÇيشدند/ مÇحسوب ارا ك علمية حوزة عاليمرتبة سين مدر و سين سÆم
و مينمودند استفاضه ايشان محضر از و بوده فضال و علما اجتماع محل عراقي ميرزاي

داشتهاند/ ارتباط نيز عرفان و فقر سلسلة با خفا در اوالدشان و منسوبين گفتة بر بنا
طÇفوليت ايÇام در داد/ رخ قمري هجري 1318 سال در راستين آقاي جناب تولد
ديني علوم كسب به و كرده استفاده ارا ك علميه حوزة در ديگر علماي و پدر ازمحضر
ل توس Ôم و گويند ترك را مدرسه قال و قيل كه شد باعث الهي شوق شورو ولي پرداختند,
آقÇاي حÇضرت زمÇان در و گÇردند رحÇمتعليشاه حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب به
ايشÇان نÇس ايام اين در كه درحالي نهند; سلوك وادي در قدم سلسله قطب نورعليشاه
پا پشت بود, آمده بهدنيا مرفه اعيانو خانوادهاي در كه جنابش نبود/ سال 18 از متجاوز
2ë در ايÇنكه تÇا كÇرده حقيقي محبوب وقف يكسره را خود زده, خانوادگي ثروت به
اقÇامه بÇه مأذون ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت طرف از 13ê8 سال ذيحجة
لقب با ارشاد دستگيريو اجازة به مفتخر 137ê سال شعبان نيمة در و شده فقرا جماعت
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گرديد/ رونقعلي" "درويش طريقتي
از و كÇرده عÇهد تÇجديد معظمله با هم رضاعليشاه آقاي حضرت قطبيت زمان در
نمودند/ ابقا سابق مقام در و تأييد را ايشان اجازة حضرتش و گرديد, درگاهشان مقيمان

دادند/ ايشان به نياز مجلس انعقاد اجازة نيز 1388 ال شو هشتم تاريخ در و
خÇدمت در سÇفر چندين و حضرتش زيارت مشتاق همواره راستين آقاي جناب
از بخشي در هاي حسيني خويش شخصي ثروت از ديني خدمات جهت در و بود/ معظمله
خÇامس سوگواري و تذكر و فقري مجالس وقف تا نمود تأسيس خود مسكوني منزل
در فانه متأس و داشتند/ سكونت تهران در عمر اواخر در ايشان گردد/ هÔدي× Äمة ا و آلعبا
خÇود مÇوطن در و بستند فرو جهان از ديده (13ì9 بهمن (سيام 1ê11 شعبان چهارم

شدند/ دفن ارا ك

علي) ت عز (درويش املشي صوفي عبداهللا شيخ حاج آقاي

از خÇود كه است صوفي نجفي د محم شيخ حاج آقاي مرحوم ارشد فرزند جنابش

العÇظمي× آيتاهللا هÇمدورة و خÇراسÇاني آخÇوند مÇرحÇوم شÇا گÇرد و ل او طراز علماي
ايشان كه ميرفت انتظار ي حت و بود خاص و عام احترام مورد و اصفهاني سيدابوالحسن
عÇزلت تي مد ديني, تحصيالت اتمام از پس نجفي د محم شيخ آقاي شود/ تقليد مرجع
راه خÇضر دامان در دست اشرف نجف در باالخره و شد مشغول رياضت به و  گزيده
و بازگشت ايران به و شد فقر به ف مشر زده, ه) سر س قد) عليشاه صالح آقاي حضرت
آقÇاي ايشان برومند فرزند ورزيد/ اشتغال كشاورزي شغل به و گزيد سكني رشت در
براي و آموخت را ماتي مقد علوم خويش م×اجد والد نزد ابتدا صوفي عبداهللا شيخ حاج
فÇضالي و علما محضر از آنجا در شده, ف مشر قم دارالعلم به ديني عالية علوم  كسب
يزدي حاÄري عبدالكريم شيخ حاج آي¹اهللا حضرت طرف از و جست بهره ه علمي حوزة
مÇقام بÇه نÇيز راه ايÇن در و روآورد غريبه علوم به سپس نمود/ دريافت اجتهاد اجازة
از وقÇتي كÇه است بÇديننحو مرتضويه طريقت در ايشان ورود كيفيت رسيد/ استادي
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بÇرآمÇده خدا مردان طلب در الجرم نگشودند, دل عقدة و نبستند طرفي متداوله علوم
پÇدر داللت بÇه شÇده دوران راهÇنماي ه توجÇم معني عالم در ده, متعد رياضات از پس
نياز دست يافتندو ايشان نزد را خود گمشدة گرديدهو بيدخت گناباد عازم پياده ارجمند

كردند/ دراز صالحعليشاه آقاي حضرت طريقت پير دامان به
شÇغل بÇه مÇاجد والد هÇمچون موطن به بازگشت از پس صوفي عبداهللا شيخ آقاي
و طب عÇلم در ايشÇان مÇينمودند/ مÇعاش امÇرار راه ايÇن از شÇده, مشغول  كشاورزي
عالي تحقيقات نيز صعبالعالج بيماريهاي معالجة و گياهي ادوية و گياهان شناسايي

نمودند/ معالجه را بيماران از بسياري راه اين از و داشتند كافي ر تبح  كرده,
صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت طÇرف از قÇمري 13ì9 سÇال فÇطر عيد در جنابش
در و گÇرديده لساني اذ كار تعليم و عهد تجديد و فقرا امامت به مجاز Hكتب ه) سسر قد)
لقب بÇا سÇالكان ارشÇاد و دستگيري فرمان قمري 137ê سال ة ذيحج چهارم و بيست

شد/ صادر ايشان براي معظمله طرف از عزتعلي" "درويش
ايشان جانشين طرف از مذكوره اجازات صالحعليشاه آقاي حضرت رحلت از پس

جÇمادياالولي× ة غر در و گرديد/ تنفيذ و تأييد ثراه) (طاب رضاعليشاه آقاي حضرت
مÇÔعظم والد ارتحال از پس و شد/ داده ايشان به نيز نياز مجلس انعقاد اجازة 1390 سال
ايشÇان گÇرديدند/ سÇابقه وظايف به مأمور نموده, عهد تجديد نيز فقير با ثراه) (طاب
وصال به و ترك را فاني عالم تهران در (1372 مهر ل او) 1ê1ê اني ربيعالث ì در فانه متأس

شدند/ سپرده خا ك به بيدخت سلطاني مبارك مزار در و رسيده محبوب

علي) همت (درويش قمي شريعت محمد سيد حاج آقاي

تولد قم س مقد شهر در قمري هجري 131ê سال رمضان هفتم تاريخ در جناب آن
بÇهعنوان (عÇليهاالسÇالم) مÇعصومه حضرت سة مقد آستانة در ايشان جد و پدر يافت/
شÇريعت آداب بÇه يحدÇب د تقي بهدليل و داشتند اشتغال خدمت به قرآن و تجويد استاد
شريعت آقاي مرحوم بودند/ مشهور تقوا و زهد به و معروف "شريعت" لقب به سه مقد
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اعÇالم عÇلماي و سين مدر نظر تحت قم, در ديني ماتي مقد تحصيالت گذراندن از پس
لذا بÇود/ مذهبي راهنمايان و خدا مردان طلب در و گمارد همت حقيقت بهجستجوي
پاسخ در كه نمود حال عرض و مكاتبه بار چندين نيز نورعليشاه آقاي حضرت خدمت
مات علم بل ط في ات م Öن م ميفرمايند: شريعت جناب به خطاب معظمله نامهها, از يكي به

است/ رسيده شهادت به بميرد, علم جستجوي در كه كسي (1

قمي د محم سيد حاج مرحوم وساطت به تهران در هفدهسالگي سن در اينكه تا 1Gشهيد

در ه) سسر قد) عليشاه رحمت حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم دست به رافتين ذوالش
امرار براي كه درحالي و گشتند, فقر به ف مشر نورعليشاه آقاي حضرت قطبيت زمان
ميدادند/ ادامه نيز قم ه علمي حوزة در تحصيل به داشتند, اشتغال عطاري شغل به معاش
سال صفر هفدهم در اينكه تا برداشته, قدم اخالص به الياهللا سلوك راه در نامبرده
و فÇقرا جÇماعت امÇامت به مأذون عليشاه صالح آقاي حضرت جانب از قمري 13ë8
بÇه خÇويش بÇزرگوار مÇرشد حسباالمÇر چندي و گرديد/ لساني اذ كار و اوراد تلقين
1383 سال ة ذيحج هشتم در يعني بعد سال چند و ورزيد/ همت نفس تهذيب و رياضت
ارشÇاد به مجاز معظمله طرف از بيدخت محل در (13ê3 سال ارديبهشت (اول قمري

گرديد/ تعلي" هم "درويش لقب با طالبان دستگيري و سالكان
آقÇاي حضرت خدمت ثراه) (طاب صالحعليشاه آقاي حضرت درگذشت از پس

نمودند/ تنفيذ و تأييد را ايشان اجازة حضرتش و كرده عهد تجديد رضاعليشاه
س مدر داده, ادامه را خويش جد و پدر ة مرضي سيرة شريعت د سيدمحم حاج آقاي
به قراÄتقرآن ة يومي تدريس به كار و كسب عالوهبر و شدند قم در قراÄتقرآن و تجويد
سة قدÇم آستانة در لذا و ميپرداختند خاطر طيب با قراÄتقرآن مجالس ادارة و ب طال
و تقوا و زهد به قم شهر در ايشان بودند/ ا¾ ر Ôالق رÄيس و اظ صدرالحف معصومه حضرت
سالهاي جنابش بودهاند/ اسالم حجج و علما و مردم عامة زبانزد و مشهور امانتداري
29) 1ê09 ال وÇش 13 در فانه متأس و بود جسماني ضعف دچار و بيمار Hغالب عمر آخر



793 مأذونين و مشايخ

كردند/ رحلت (13ì9 سال ارديبهشت
فÇرزند است/ مÇعصومه(ع) حضرت مÔطهر صحن در واقع بقعهاي در ايشان مقبرة
رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت جانب از Gبعد شريعت احمد د سي حاج آقاي ايشان ارشد
نيز فقير جانب از اجازه اين Gبعد كه شدند, عهد تجديد و فقرا جماعت اقامة به مأذون
شد/ داده ايشان به علي" فيض "درويش لقب با دستگيري اجازة چندي از پس و تأييد

علي) (ثابت جذبي هب¹اهللا سيد حاج آقاي

از كÇه است آبادي خاتون سادات از ميرزاهاشم حاج مرحوم خلف فرزند جنابش

( گردآوري جذبيه رسالة و عرفان و علم نابغة كتاب مقدمة از جذبي آقاي جناب حال شرح نوشتن در (1
است/ شده استفاده (1364 تهران, جذبي, عليرضا مهندس آقاي

نسب سÇلسلة مÇيگذرانÇد/1 عبادت به را ايام و منزوي Hغالب ولي بود/ مجتهدين و علما
جليلالقدر سادات از همه اجدادشان ميرسدو اد(ع) سج حضرت به واسطه 29 با ايشان
قمري 131ê شعبان چهارم در جنابش بودهاند/ اصفهان علمية حوزة سين مدر و علما و
عÇلوم و اصÇفهان عÇلمية حÇوزة در را ديني علوم و متولد اصفهان در شمسي) 127ê)
سÇياسي عÇلوم مÇدرسة در آمÇده تÇهران بÇه سÇپس گذراند/ آنجا مدارس در را متداوله
اشتغال تهران مدارس در رياضيات تدريس به معاش كسب براي و داد ادامه بهتحصيل
و بود/ معروف خلق حسن و ديانت و عمل صحت به لين محص و معلمين بين و داشت
هم چندي و پرداخته سفر و سير و تحقيق به مقصود دولت طلب در جواني ايام ازهمان
هفدهم در اينكه تا بود راه خضر جستجوي در و ميگذراند زندهداري شب و بهرياضت
در وارد نÇموده تÇوبه گÇنابادي نÇورعليشاه آقÇاي حÇضرت بÇهدست 133ì ل ربيعاالو

شدند/ مرتضوي طريقت
پير خدمت در را تابستاني تعطيالت تمام صالحعليشاه آقاي حضرت ارشاد ايام در
در معظمله سفرهاي غالب در و ميكردند فيض كسب و برده بهسر بيدخت در بزرگوار
در و واليت درگÇاه معتكف سال هفت ت مد نيز بازنشستگي از پس بودند/ خدمتشان
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بودند/ سا كن بيدخت
آقÇاي حÇضرت طÇرف از شÇمسي) 133ì) 137ì مالحÇÇرام حرÇÇم 20 تÇÇاريخ در
فقر در صفا و صدق به آنكه از پس و گرديدند فقرا جماعت اقامة در مجاز صالحعليشاه
ارديبهشت 2) 1383 سال عرفة روز در كردند, كسب را الزم بينايي و دانايي و زده قدم
"ثÇابتعلي" لقب بÇا فكÇر و ذ كÇر تÇلقين و دستگيري اجازة به مفتخر شمسي) 13ê3
حÇضرت ارشÇاد دوران در گÇزيدند/ اقÇÇامت تÇÇهران در و شÇÇدند مÇÇعظمله ازجÇÇانب
و گرفت قرار تأييد مورد اجازاتشان و نموده عهد تجديد معظمله با نيز آقايرضاعليشاه
تشكÇيل اجÇازة اخÇذ بÇه موفق (13ëì خرداد 29) 1397 رجب ة غر در آنها بر Hمضاف
بيبنيه و ضعيف و كسالت به مبتال Hغالب عمر آخر سال چند در گرديدند/ نيز نياز مجلس
نÇداي (13ìê فÇروردين (دوم 1ê0ë جماديالثÇانيه 29 تاريخ در اينكه تا بودند, شده
ة سعادتي متبر كة بقعة در حمزه امامزاده صحن در ايشان جنازة و گفته لبيك را ارجعي

شد/ مدفون دوستان و فقرا گداز و سوز با مجللي تشييع از پس نوريه
تأليÇفات HصوصÇخ سÇلسله عÇرفاني كتب انتشار و استنساخ امر در Hعمدت جنابش
واليتو باب نام به كتابي نيز خود و مينمودند سرپرستي داشتندو دخالت والد حضرت
مالقات, اولين در حسنهو اخالق به متخلق ايشان فرمودهاند/ تأليف و هدايتتدوين راه
استفاضه بيگانه و خودي محضرشان از ازاينرو و ميساختند خود مجذوب را شخص
13ë8 سال از داشتم افتخار رضاعليشاه آقاي حضرت دستور به نيز نگارنده ميكردند/
از و اسÇتفاضه مÇحضرشان از شب دو هفته هر بزرگوار آن رحلت هنگام به تا شمسي

كنم/ استفاده راهنماييهايشان

صابرعلي) (درويش نورنژاد ابوالقاسم حاج آقاي

نورعليشاه آقاي حضرت فرزند ششمين و متولد قمري 1321 ال شو نهم در جنابش
سÇرپرستي تÇحت سÇبزوار و در گÇناباد تها مد صباوت, ايام از پس بودند/  گنابادي
كشاورزي طريق از عينحال در داشتندو اشتغال تحصيل به صالحعليشاه آقاي حضرت
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برادر عنايات ظل در الياهللا سلوك و فقر طريق به ف تشر از پس ميكردند/ معاش امرار
جÇماعت نÇماز اقامة در مأذون ايشان طرف از شمسي 1328 سال در خويش بزرگوار

گرديدند/ فقرا
اثÇر بÇر و نÇموده عÇهد تÇجديد ايشÇان با رضاعليشاه آقاي حضرت ارشاد ايام در
13êì مهر (چهاردهم قمري 1387 سال رجب ة غر در الهي فضل و نفساني مجاهدات
صÇابرعلي" "درويش لقب بÇا مÇعظمله جانب از دستگيري و ارشاد به مأذون شمسي)
(13êì مÇهر 17) قمري 1387 رجب چهارم در يعني بعد روز سه فانه متأس ولي شدند/
سن در بيمارستان در مشهد در قلبي سكتة سابقة و چندساله ممتد قلبي كسالت بهدنبالة
مÇدفون رضÇا(ع) حضرت متبر ك صحن در و كردند تسليم جانان به جان سالگي ì7
"اطاعت كه بودند گفته مضمون اين به بيهوشي حالت در احتضار هنگام در  گرديدند/
كÇه مÇعصومي دعلي حمÇم حÇاج مرحوم آمدند, هوش به كمي چون و ميآيم" ميكنم,
بود: پرسيده مينمود, پرستاري و بود بيمارستان مقيم ايشان خدمت در مداوم بهطور
كه والدهام و عليشاه صالح جناب برادرم با بودند: گفته ايشان ميگفتيد? سخن كسي باچه
بهوصال رش مطه روح و گفته ياعلي كشيده, دراز قبله به رو سپس ببرند/ مرا بودند آمده

/326 ص عرفان, و علم نابغة (1

پيوست/1 دوست
جنابش روشن و بارز خصلت داشت/ فراوان ذوقي عرفاني حقايق درك در ايشان
حÇاضر صÇورتي هÇيچ در و هÇيچگاه كÇه بÇهطوري بÇود داني و عالي مقابل در تواضع
و مÇيفرمودند قÇيام احترامشÇان به و كنند مصافحه نشسته حالت به اخوان با نميشدند
كسالت از بعد ي حت ندادند/ تغيير را رويه اين نيز جماعت نماز اقامة اجازة اخذ عليرغم
نيز و نميكردند/ قبول ايشان ولي نكنند, قيام كه ميخواستند ايشان از اخوان بارها قلبي
مÇيكردند سÇعي مÇيرسيدند, فقري مجلس وسط در وقتي كه بود تواضع همين سر از
معاشرت از كه نبود ايشان در حيث اين از گوشه گيري خصلت البته بنشينند/  گوشهاي
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وضع مشكالتو گرفتاريها, اخوان, تمام حال از بالعكس بلكه باشند, گريزان معمولي
دو يا روز ده ا گر ميگفتند كه شد شنيده د متعد دوستان از بودند/ مطلع آنها كار و معاش
منزل Hمايشانمسل نميداد, دست نماز و مجالس در شركت مجال كه ميگذشت هفتهاي
من آيا و داريد, گرفتاري ببينم آمدم نيامدهايد است تي مد چون ميفرمودند: و آمده ما
هÇيچگاه مÇختلف, مÇضايق و داخلي فراوان مشكالت وجود با بكنم? كمكي ميتوانم
و رضÇايت خÇندة و لبخند با او از دوست, هر ديدار با و نميشد محو لبانشان از لبخند
رنÇجي و مشكÇالت چÇه در كه بفهمد نميتوانست هيچكس و ميكردند استقبال شوق
و كÇلمات تÇمام از او رضÇاي بÇه رضÇا و خÇداونÇد به توكل حوصله, و صبر  گرفتارند/

بود/ هويدا حركاتشان
وقت فÇرهنگ وزارت در داشتند, كه كشاورزي مختصر اشتغال از گذشته جنابش
مشÇهد در اخير سنوات در و ميپرداختند تربيت و تعليم امر به پرورش) و (آموزش

داشتند/ عهده به نيز را فرهنگ كتابخانة ي تصد

(ظفرعلي) آموزگار محمدجواد حاج آقاي

پÇدرشان گشÇود/ جÇهان بÇه ديده در كرمان 1323 سال ر صفرالمظف 28 در ايشان
مورد و علما مورداحترام و فضيلت و باتقوي وارستهو اشخاص از ا كبر كرباليي مرحوم
پÇرداخت, متداوله تحصيالت و ديني علوم كسب به را جواني دوران بود/ مردم وثوق
در يافت/ دست ارجمند مقامي به و نمود ديني علوم مصروف را خود همت Gبعد ولي
در فÇراوان شÇوق و شÇور بÇا و درآمÇده فرهنگ وزارت خدمت به شمسي 130ì سال
و فÇارسي ادبيات بهتدريس كرمان علمية حوزة در سپس و متوسطه و ابتدايي مدارس
ري بحÇت و كشÇيد, طÇول سÇال ë0 كÇه ورزيدند اشتغال رياضيات و ديني علوم و عربي
كه شد تقاضا ايشان از Gكرار كه بهنحوي يافتند, ديني و ادبي معارف كسب در بيمانند
مÇدارس در تÇدريس و نÇپذيرفتند هيچگاه ولي بيايند تهران دانشگاه به تدريس براي
شا گردان ازاينرو و ميدانستند خود اخالقي و مذهبي وظايف جزو را كرمان محروم
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از پس هسÇتند/ دانشگÇاه فÇاضل اسÇاتيد از هÇما كÇنون كÇه كÇردهانÇد تÇربيت بسياري
عالقهمندان كه ميدادند عرفان و اخالق درس كرمان راديو در چندي نيز بازنشستگي

داشت/ فراوان
حÇقيقت راه طÇلب در جÇوانÇي عÇنفوان در بÇودند ادب و عÇلم آموزگار كه ايشان
انÇتساب كÇه (ارشÇادعلي) حÇاÄري يوسف ميرزا حاج جناب خدمت اينكه تا برآمدند
تÇعليم عشÇق درس نعمتاللÇهي سلسلة بزرگان شا گردي به و رسيده داشتند نيز سببي
طÇرف از (13ê1 شهريور 2ì) قمري 1382 سال ربيعالثاني 17 در كه جايي تا يافتند,
پس و گرديدند جماعت نماز اقامة به مأذون صالحعليشاه آقاي حضرت حقيقت مرشد
10 در و نÇموده عهد تجديد رضاعليشاه آقاي حضرت خدمت بزرگوار آن ارتحال از
بÇه يÇافته, ارشÇاد اجازة معظمله جانب از (13ê7 مرداد 1ê) 1388 سال جمادياالولي×
مشÇغول عÇلمي و معنوي افاضات به كرمان خويش وطن در و مفتخر "ظفرعلي" لقب
و بودند رنجور و بيمار Hغالب مزاج كسالت بهواسطة عمر اواخر در فانه متأس ولي شدند/
تهران در (13ì1 خرداد ê) 1ê02 سال شعبانالمعظم ل او روز در بيماري تداوم اثر بر
گرديد/ مدفون بينظيري جنازة تشييع با در كرمان و پيوست قدس عالم به پا كش روح
مجالس در كه بود سخندان ناطقي و منظم بسيار مهربانو عالمو آموزگاري جنابش

ميفرمود/ مستفيد را مستمعين ي خاص جاذبيت با علمي و فقري

علي) (فيض طباطبايي فاني محمدعلي سيد حاج آقاي

پÇنج و سÇي با ايشان نسب كه هستند زوارهاي سيداسماعيل مرحوم فرزند جنابش
طرف و فضال و علما از خانوادهشان و ميرسد مجتبي(ع) حسن امام حضرت به واسطه
و نهاده حيات بهعرصة پا 128ë مهرماه 1ê تاريخ در ايشان بودهاند/ شهر اهالي وثوق
به آن از بعد بود/ تحصيل مشغول زواره در سالگي 12 سن تا و شد يتيم سالگي هفت در
عرفاني كتب تحقيق مطالعهو و مذهبي علوم بهتحصيل چندي از پس ولي آمده اصفهان
تهران به شمسي 130ë سال مهرماه ل او در خدا راه طلب در اينكه تا پرداخت, فقهي و



تابنده خورشيد 798

فÇقر شÇرف بÇه عÇليشاه) (رحمت حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب خدمت رفته,
طÇرف از قÇمري 1388 سال ة ذيحج نهم در نفساني مجاهدات از پس و شدند/ ف مشر
عÇيدفطر تÇاريخ در و جماعت اقامة به مأذون رضاعليشاه آقاي حضرت رف قرينالش
در و گرديدند/ علي" "فيض لقب با فكر و ذ كر تلقين و دستگيري به مأمور 139ì سال
سÇال موليالمÇوالي(ع) حضرت ميالد روز در فانه متأس اينكه تا بودند سا كن اصفهان
اصÇفهان رضÇوان باغ در ايشان مزار شتافتند/ يار لقا¾ به (13ìì اسفند (دوازدة 1ê08
ميفرمود و ميبرد سر به مراقبه و سكوت حال در Hغالب جنابش است/ دل اهل مطاف

است/ زدن حرف كم دهمين و سكوت آن تاي نه كه است چيز ده فقر اساس

ناصرعلي) (درويش قوچاني م مقد ابوالحسنزادة عبدالغفور حاج آقاي

قوچان در شمسي) 1298 مردادماه (هفتم قمري 1337 سال ذيقعدة دوم در ايشان
در مÇعاش امÇرار براي و فرا گرفت/ را ه ادبي علوم مات مقد كودكي دوران در شد/ متولد
شÇد/ مÇوفق رشته اين در مداركي اخذ به و مشغول تحصيل ادامة به الكترونيك رشتة
و نقلي علوم عالية دورة محلي سين مدر نزد اسالمي, علوم تحصيل بهدنبال درعينحال
بÇراي و گÇرفت فÇرا مÇحلي اساتيد نزد را ا¾ مش فلسفة عقلي, علوم در كرده, طي را ادبي
را اشراق فلسفة ايسي آقاي محضر از مشهد در شد/ مشهد عازم اشراق حكمت آموختن
مشغول رياضاتي به و آموخت خراساني اديب مرحوم نزد نيز را غريبه علوم فرا گرفت/
ريÇاضات بÇا خÇاطر تسكÇين و نشد گشوده ظاهري علوم تحصيل با دل عقدة ولي شد/
خÇود خÇالوي داللت بÇه شÇمسي 1338 سÇال مردادماه در لذا نگرديد/ حاصل مختلفه
خدمت رفته بيدخت به بود, مشهد مقيم و راه سالكان از كه افتخارالحكما¾ دكتر مرحوم
رحلت از پس گرديد/ ايمان شرف به ف مشر ثراه) (طاب عليشاه صالح آقاي حضرت
ايشان طرف از رضاعليشاه, آقاي حضرت قطبيت زمان در عليشاه صالح آقاي حضرت
جماعت اقامة به مأذون (13ëë ارديبهشت (بيستم قمري 139ì جمادياالولي دهم در
(نÇوزدهم قÇمري 1ê03 ب المرج رجب پنجم و بيست در بعد سال هفت و گرديد فقرا
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و طالبين دستگيري به مأمور و مأذون ناصرعلي" "درويش لقب با (13ì2 ارديبهشت
تيرماه يكم و بيست در فانه متأس و نپاييد ديري ايشان ارشاد ايام اما شد/ سالكان ارشاد
خÇا ك بÇه قوچان همان در و رسيد دلدار وصال به و گفت لبيك را حق دعوت 13ìì

است: شده نقل ذيل رباعي ايشان از شد/ سپرده
افÇتادم حÇال نÇقد بÇÇه دل, بÇÇينش وز افÇتادم قÇال و قÇيل بÇه خÇود دانش از
افÇÇتادم الل حÇÇال, دÇÇدي يرتÇÇح از مÇرآت شد را ذات جمال حال, چون

(مظفرعلي) نجفي ق محق عزيزاهللا شيخ حاج آقاي

آمدند/ دنيا به دين و علم خاندان در نيشابور شهر در شمسي 1280 سال در ايشان
عÇاملي رÇ Ôح شÇيخ مÇرحÇوم بÇه نسÇبشان و بÇوده عظام علماي از همه اجدادشان و پدر
منطق و نحو و صرف علم از عبارت كه را ماتي مقد تحصيالت ميرسد/ عنه) (رضياهللا
تحصيالت براي سپس و آموختند/ فن اساتيد نزد س قدÔم مشهد در باشد, بيان و معاني و
علم مشهور, علماي نزد آنجا در و شدند ف مشر اشرف نجف به ه شرعي علوم در ه عالي
حÇضرات ايشان اساتيد جمله از نمودند/ ذ تلم را خارج درس و حكمت و اصول و فقه
عÇراقÇي, ضÇيا¾ آقا ناÄيني, حسين ميرزا اصفهاني, موسوي سيدابوالحسن عظام آيات
باالخره و حكيم سيدمحسن الغطا¾, كاشف محمدحسين شيخ كمپاني, محمدحسين شيخ

ميباشند/ ثراهم) (طاب بروجردي حسين سيدمحمد
وجوه اخذ اجازة و اجتهاد درجة اخذ به موفق 13ìê انيه جماديالث 20 در جنابش
گÇرديد/ كÇاشفالغÇطا¾ العظمي آي¹اهللا حضرت جانب از حسبيه امور ي تصد و ه شرعي
همچنين و امور همين ي تصد در عظام آيات حضرات طرف از نيز ديگر اجازة چندين
آخÇرينشان كÇه شÇده تÇفويض ايشÇان بÇه Çالم) عليهمالس) معصومين احاديث روايت
است/ 138ë صÇفر دوم در خÇوÄي سيدابوالقاسم حاج العظمي آي¹اهللا حضرت ازجانب
دست لذا و نسÇاخت قÇانع حقيقت جستجوي در را ايشان علمي ة عالي مدارج اين ولي
و گرديد/ الياهللا سلوك در وارد داده, (وفاعلي) سليماني مجتهد آقاي مرحوم به ارادت
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در مجاز را ايشان Hشفاه نخست ه) سسر قد) رضاعليشاه آقاي حضرت چندي از پس
اسÇفند (پانزدهم 1ê02 جمادياالولي دهم تاريخ در سپس نموده, جماعت نماز اقامة
صÇادر ايشÇان براي زباني اذ كار تعليم اجازة با همراه ديگري كتبي نامة اجازه (13ì0
مأذون نيز (13ì2 ارديبهشت يكم و (بيست 1ê03 سال ب المرج رجب 27 در  كردند/
Çعظمله Ôم جÇانب از رعلي" مظف" لقب با هÔدي× طريق جويندگان هدايت و دستگيري در
با ثراه) (طاب رضاعليشاه آقاي جناب موالناالمعظم حضرت رحلت از پس و  گرديد/
والد جÇانب از له حوÇم امÇور هÇمان بÇه مأذون فقير جانب از و نموده عهد تجديد فقير
و رسمي س مدر منصب به مفتخر و س مقد مشهد سا كن ا كنون ايشان شدند/ بزرگوارم

هستند/ نيز رضوي قÔدس آستان رسمي خادم

علي) (محبوب تابنده علي حاج فقير

از پس شده, متولد شمسي) 132ê آبان 22) قمري 13ìê ة ذيالحج هفتم در فقير
داللت بÇه (13ê3 شÇهريور ل او) 138ê ربÇيعالثÇاني 1ë در طه توسÇم تحصيالت اتمام
آقÇاي حÇضرت بزرگوارم جد خدمت جذبي آقاي حاج جناب حضور و والد حضرت
دانشگاه در تحصيالت اتمام از پس و شدم ف مشر ايمان و فقر شرف به عليشاه صالح
خÇرداد 28) 1ê01 شÇعبان 1ë در رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت عÇنايات ظل در تهران
در بÇعد چÇهارسال و فÇقرا جÇماعت اقامة اجازة اخذ به موفق معظمله طرف از (13ì0
دسÇتگيري اجÇازة دريافت به مفتخر (13ìê خرداد 20) 1ê0ë سال رمضان 21 تاريخ
2) 1ê0ì سÇال غÇدير عÇيد در گرديدم/ "محبوبعلي" لقب با سالكين ارشاد و طالبين
افÇتخار و حÇضرتش جÇانشيني مقام آقا حضرت بندگان طرف از نيز (13ìë شهريور

شد/ عنايت فقير اين به Hمنصوص فقرا خدمت

صدقعلي) (درويش مرداني يوسف حاج آقاي

ديده بهشهر قرا¾ از قريهاي در قمري) 13ëë) 131ë خرداد چهارم تاريخ در ايشان
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خÇويش وجÇود گمشدة جستجوي در ليه او تحصيالت گذراندن از پس گشود/ بهجهان
خÇدمت (133ì دي (نهم قمري 1377 سال انية جماديالث هشتم در تهران در برآمده,
گشوده عقده و نگرفت آرام دل درد باز ولي گرديد, فقر به ف مشر وفاعلي آقاي جناب
آن به ل توس با تا شدند مشهد مقدس ارض عازم طه متوس تحصيالت اتمام از پس نشد/
علوم تحصيل به مشغول ات الهي دانشكدة در همزمان و شود, حاصل درد درمان آستان
زيارت براي بيدخت عازم بود, گشته افزون هجران درد كه حال اين در و گرديدند ديني
گÇريههاي و گشت هÇويدا مقصود جمال آنجا در و شدند عليشاه صالح آقاي حضرت
حÇضرت خÇواب, در كÇه را شÇخصي سÇاخت, رفيق را توفيق سحري نالههاي و شبانه
دبيري شغل به در كرج نيز دانشگاه از فراغت از پس يافتند/ بوده كرده معرفي مولي(ع)
ة رÇغ در ايÇنكه تÇا كÇردند خÇدايÇي رضÇايت جÇلب صÇفا و صÇدق بÇه و شÇده مشغول
اقامة به مجاز را ايشان رضاعليشاه آقاي حضرت (13ì1 خرداد ê) 1ê02 شعبانالمعظم
دستگيري به مأذون (13ìë شهريور 2) 1ê0ì سنة غدير سعيد عيد در و فقرا جماعت

فرمودند/ صدقعلي" "درويش لقب با طالبين
مناصب به مأمور نموده, عهد تجديد فقير با معظمله رحلت ظمي× Ôع مصيبت از پس

ميگردند/ مستفيض وجودشان از فقرا و بوده كرج سا كن ا كنون و گشتند سابقه

علي) (هدايت شيرازي ناسوتي محمدعلي آقاي

همه كه خانوادهاي در شمسي) 1293 (آبان قمري 1332 سال ة ذيالحج در ايشان
و مÇعتمدين از شÇيراز در پÇدرشان آمÇد/ دنÇيا بÇه بودند, واليت(ع) خاندان محبان از
پÇدر از پس شيراز, در تحصيالت كردن طي از پس جنابش بودند/ مردم مشكلگشاي
طريقت سالكان از خانواده اعضاي همة آنكه با و گشت/ خانواده مخارج تأمين د متعه
محبوب نام كه جا هر به كه شد باعث خدا راه يافتن و تحقيق شوق و شور بودند, رضوي
رÅيا در شبي اينكه تا ميشد/ جويا را وي دعوي بطالن و صحت و ميرفت ميشد, ياد
شاه حضرت زيارت به گريان حال با بيداري از پس و شد مكشوف برايشان الهي طريق



تابنده خورشيد 802

اصÇطهباناتي امÇام جÇناب خÇواب در Gد جدÇم شب آن گÇÇرديد/ ف رÇÇمش چÇÇراغ(ع)
قÇمري 13ë3 سÇال در بÇاالخره و شÇدند/ فقر به ف تشر طالب و ديدند را (فيضعلي)
نيز ف تشر از پس گرديدند/ الياهللا سلوك وارد فيضعلي جناب ط توس شمسي) 1323)
حضرت طرف از قمري 1ê0ë ة الحج ذي ششم در اينكه تا نمود طريق طي در بليغ جهد
عÇيد تاريخ در و گشتند/ فقرا جماعت نماز اقامة اجازة اخذ به موفق رضاعليشاه آقاي
از "هÇدايتعÇلي" لقب بÇا ايشان دستگيري اجازة (13ì7 ارديبهشت 27) 1ê08 فطر
صفر سوم در و نكشيد طولي ايشان افاضات ايام متأسفانه ولي شد/ صادر معظمله طرف
در و گÇفته لبÇيك را قÇح دعوت قلبي شديد ناراحتي از پس (1370 مرداد 23) 1ê12
سپرده خا ك به باشكوهي مراسم طي شيرازي داعياهللا شاه مزار صحن در واقع مقبرهاي

بودند/ محبتهايشان مجذوب غيرفقير و فقير و متواضع و خليق بسيار ايشان شدند/

علي) (مشتاق گراشي ميرزادة ميرمرتضي ميرمطلب حاج آقاي

سالگي سه در و گذاشت وجود بهعرصة قدم در گراش قمري 13ë0 سال در ايشان
نÇزد قÇرآن و عÇربي و فÇارسي ادبÇيات تحصيل به گراش همان در داد/ دست از را مادر
شده افتتاح گراش در كه جديده مدرسة لين او در نيز سالي چند پرداخت/ محلي معلمان
پس و گرديد/ بي Ôد عازم پدر فاق بهات معاش امرار براي بعد و شد بهتحصيل مشغول بود,
ت دÇش ايشÇان در خÇداجÇويي درد و الياهللا سلوك شوق دبي در اقامت سال دوازده از
آمÇده آنÇجا بÇه كه راستين دخان محم حاج آقاي خدمت و بازگشت وطن به و  گرفت
بÇيدخت عازم بازگشتند, ايران به كه ديگري سفر شدند/ ف مشر ايمان و فقر به بودند,
روز چÇند از پس كÇه گÇرديدند صÇالحعليشاه آقاي حضرت بزرگوار پير زيارت براي
سال در داد/ رخ بزرگوار آن رحلت فاجعة روزها همين از يكي سحر در آنجا در توقف

شدند/ خدا خانة زيارت و حج سفر لين او به موفق قمري 1387
مراقبة در و زده قدم شوق و صدق نهايت با الياهللا سلوك و فقر طريق در جنابش
سال در لذا نميكردند كوتاهي فقرا و خلقاهللا به خدمت در و بوده كوشا خدا ياد و قلبيه
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نÇماز اقÇامة اجازة ايشان به شدند بي Ôد عازم رضاعليشاه آقاي حضرت كه قمري 1ê02
بÇه قمري 1ê09 سال در كه نيز ديگري سفر در حضرتش فرمودند/ مرحمت جماعت
بÇه را ايشان (13ì7 اسفند 1ë) 1ê09 رجب 27 خة مور به فرماني طي در نمودند آنجا
پس ايشان كردند/ مفتخر "مشتاقعلي" لقب به و مجاز سالكين تربيت و طالبين هدايت
سÇابقه خÇدمات بÇه مأذون كÇرده, عهد تجديد فقير با والد حضرت جانگداز رحلت از
آنÇجا فÇقراي مÇحفل گÇرميبخش و سا كن دبي در ميرزاده ميرمطلب جناب  گشتهاند/

هستند/





مقاالتوخاطرات





صالح فل خ

تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب نوشتة

بÇيش هÇÇزاران خÇÇرد وزشÇÇمار كÇم تÇن يك چشÇم دو ازشÇÇمار
عرفاني و علمي شخصيتي 1ê13 ل االو ربيع 11 برابر 71.ì.18 چهارشنبه روز در
عÇزادار و مÇتأثر را ارادتÇمندان يÇا اقÇوام و بستگان تنها نه كه بربست رخت ما ميان از
داشت, ايشان با برخوردي و تأليفات و آثار با مختصري آشنايي كس هر بلكه ساخت

شد/ متأثر و ف متأس
عÇليشاه> <رضÇا لقب بÇه ملقب طريقت در تابنده سلطانحسين حاج آقاي مرحوم
بم و زير در ايشان خصوصيت اين و داشتند الهي رات مقد به رضا و تسليم حالت Hواقع

بود/ جلوه گر Âكام اجتماعي جريانات و زندگي
و عÇرفان بÇزرگان از يك هÇر روحÇيات و حÇال شÇرح در اينكه داشت ه بايدتوج
آنها خصوصيات و حاالت بعضي بر تكيه (ع) ه مÄا و الهي پيمبران حتي يا و اوليا¾اهللا
و جامعه وقت مقتضاي برحسب بلكه بودهاند, صفت آن فاقد سايرين اينكه نه ميشود
فيالمثل است/ داشته بيشتري بروز و ظهور خاصي خصايل يا خصلت مردم تربيتي نياز
امÇام حÇلم از يÇا و اسÇالم عÇظمت و نÇام حفظ منظور به (ع) علي ايثار و صبر از وقتي
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د(ع) جاÇس حضرت مناجات در نيازمندي و حسين(ع) امام شجاعت از يا و حسن(ع)
در Hصرف صفات اين اينكه نه ميگردد, تكيه صفات اين بر و ميشود نوشته و گفته و///
خصوصيات و صفات كلية واجد (ع) ه مÄا همة بلكه الغير, باشد داشته وجود نامبردگان
نÇياز و زمÇان اقÇتضاي به آنكه نهايت بودهاند/ عصمت مقام در متمكن و كامل انسان
به حسن امام حلم است/ كرده پيدا بيشتري تجلي آنان در ي خاص صفت جامعه روحي
واقÇعي مÇاهيت و شÇود خÇارج تظاهر و ريا نقاب از تا داد مجال ه امي بني دروني فساد
شÇجاعت بÇراي مÇجال تÇا گÇردد ظاهر مردم بر بود مطلقه سلطنت كه آنان امر واليت
جÇانشينانش و يÇزيد اسÇتبدادي سÇلطنت و خÇفقان دوران يا آيد/ بهوجود حسين(ع)
دعا صورت به را خود ارشادي بيانات و تعليمات (ع) اد سج حضرت كه گرديد موجب
م جسÇم را خÇود اسÇالف و اجÇداد روش و سÇنن نÇيز رضÇاعليشاه حÇضرت دارد/ بيان

ميشد/ جلوه گر اجتماعي مناسبتهاي به كه ميساخت

رحم صلة

عÇالقهمند رحÇم صÇلة به Hشخص تنها نه و داشته خاص ه توج بستگان تمام حال به
به نيز را اقوام و سايرين كه ميكوشيدند بلكه ميشدند, خشنود بستگان ديدار از و بودند
خانواده مردان كه بودند فرموده توصيه قبل سالها از كمااينكه دهند, ه توج مسأله اين
را يكÇديگر مÇيشد برقرار منازل در دورهاي صورت به كه جلسهاي در بار يك ماهي
حاضر ديدارها اين در كسالت حال با حتي Hشخص خود شوندو باخبر هم حال از ببينندو

ميفرمودند/ توقف را كوتاهي ت مد الاقل و ميشدند
مشكÇالت رفÇع در خانوادگي همچنين و طريقتي و شريعتي مرجعيت اقتضاي به
آن رفع در امكان حد تا ميكرد پيدا گرفتاريي كه كس هر و داشتند ي خاص ه توج ارحام
من اماي آن از ناشي مشكالت از بسياري مخلص خود غيبت در اينكه كما ميكوشيدند/
در نيز دوستان حتي و اقوام ساير خوشبختانه البته و ميشد گشايي گره ايشان دست به

دادند/ بروز وافر محبت گشاييها  گره
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اجتماعي حوادث با برخورد

بÇا مÇنطبق و بÇود بÇزرگوارشÇان پÇير و پÇدر مÇانند Hعين ايشان روش موارد دراين
و د تعدÇم پÇرسشهاي بÇرابÇر در است/ شÇده نوشته صالح پند دركتاب كه دستورالعملي
عبارات به اشاره با كه فرمود صادر هاي بياني بود, شده ايشان از زمينه اين در كه مختلفي
اثر نيز ما در است مشهود موردي هر در كه جنبش و دنيا انقالبات بايد <البته صالح پند

دخالت و دستهبندي و حزب عنوان ا گرچه و كنيم استفاده موقع از و شويم بيدار نمايدو
و بوده بين انجام زيركو بايد مÆمن ولي نيست, بندگي درويشيو در دنيوي دركارهاي
عÇمل و ه وجÇدرت بÇود كÇمتر موانع موقع هر و باشد شكرگزار و دانسته را آسايش قدر

/15 و 14 صفحات ششم, چاپ صالح, پند (1

را مÇوقع از اسÇتفاده نÇنمايد>1, فروگذار مذهبي اختالفات و شبهات رفع در و بكوشد
بود/ فرموده توأم شدن دست آلت از احتراز و قوانين از بااطاعت

عهدة به شود حل بايد شخص خود تفكر لو تعق با كه را شخصي مساÄل ه بياني دراين
به و داده قرار درويشي و عرفان قلمرو در را طريقتي مساÄل و كرده وا گذار مكلف خود
بود فرموده احاله عليشاه صالح صالححضرت پند رسالة بخصوص بزرگوار اسالف  كتب
ارجÇاع عظام فقهاي به ميشود شرعي وظايف به مربوط را آنچه اجتماعي مساÄل از و
تفاهمات ¾سو بسياري رفع در حضرت آن خود روش همچنين و ه بياني اين بود/ نموده
مينمود/ ارشاد بودند د مرد وظيفه تشخيص در كه نيز را پيروان غالب حتي بودهو مÆثر
در نÇيز نÇتيجه اخÇذ و شÇرعي رات قرÇم بÇا آن تطبيق Hاحيان و جامعه مبتالبه درمساÄل
بÇود, مÇطرح بشÇر حقوق مسألة كه دوراني در فيالمثل ميفرمود/ اقدام موقعيتهايي

است/ رسيده چاپ به بار دو كه بشر حقوق اعالمية به مذهبي نظر رسالة (2

ديÇدگاه از را بشÇر حقوق مسألة و فرموده تأليف مسأله اين مورد در تحقيقي2 رسالة
دادند/ قرار بحث مورد اسالمي رات مقر
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وحدت مسير در  كوشش

وحدتو راه در كوشش و تفرقه موجبات رفع به اسالف ة سني سنت طبق حضرتش
بÇه را صÇالح پÇند دستورالعمل اجراي زمينه اين در و ميداشت مبذول وافي جهد اتحاد
منسوبان فقرو سالسل <با ميكردند: عمل گونه همان نيز خود و فرموده توصيه همگان
تحبيب و نيكي به معاشرت و رفتار مسلكي قرب و ديني برادري و محبت به هم طريق
آنهاست با محبت مستلزم آن بر ثبات خودو روية راهو به اطمينان آ گاهيو شودو بايد

/100 ص ششم, چاپ صالح, پند (1

مخالفت/>1 نه شود شنيده آنها از محبوب نام  كه
عرفان مكتب معتقدان پيروانو به ل او درجة در حاد, ات هماهنگيو ايجاد مسير در
دوسÇتانه مÇعاشرت همگان با روش همين طبق و داشته ه توج عرفاني سالسل ساير و
را مسÇلك و روش اخÇتالف يÇا سÇالسل اختالف موارد در بررسي و بحث ميفرمود/
دركÇتب را آن جÇاي و دانسÇته بÇيغرض و منصف قين محق تحقيقات درقلمرو Hصرف
و مÇعمولي مÇحاورات در نÇه مÇيدانست, عÇرفاني و تÇاريخي بÇررسيهاي و قين محق
اين به و مجادله/ در پيروزي و طرف كردن مجاب و مغلوب در سعي و جدل بهصورت
دلهاي نزديكي و قلوب جلب راه در خويش بزرگوار پير و پدر روش ادامة با و طريق
رحلت در كه طوري به داشته, فراوان كوشش حقايق با انس و (ولومشتبه) حق طالبان

آمد/ عمل به تجليلي و يادبود عرفاني سالسل ا كثر طرف از حضرت آن
مÇيدهد را تفرقه توسعة و ايجاد مجال كجفكران و بدانديشان به كه ديگري زمينة
دستورالعمل بنابر آنكه حال و است متضاد طريقت و شريعت كه است شبهه اين القاي

/99 ص همان, (2

تÇبليغ مأمÇورين و روايت مجازين كه علما جليلة سلسلة در Hمخصوص و ///> صالح2 پند

و اخالق تهذيب و نفوس اصالح مأمورين و درايت مجازين كه عرفا رشتة و احكامند
وجÇهة و مÇنظور را نÇمايندگي و بسÇتگي جÇنبة خÇدايÇند, سوي به خلق نمودن ه متوج
يك شعبة دو و شخص يك دست دو مانند سلسله دو اين و شمرد محترم را روحانيت
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جهات به مخالفت القا¾ و نداشتهاند مخالفتي و گفتگو بوده, يگانه يكديگر با و ادارهاند
از يكي عمل همين و دادند فريب را طرفين نادانان و نموده صفويه اواخر در سياسي
بÇحمداهللا و نشÇد ي مهم اقدام اختالف رفع در هم بعد گرديد/ صفويه انقراض موجبات
نمونه علم و گرفته, وسايط به انبيا از را دانايي علما و نيست اختالفي طرفين دانايان بين
ا گر و احكام/ ذ كر در بزرگانند نمايندگان مسلمينو پيشوايان علما استو ت نبو ارث و
بÇلكه گÇفتن بÇد شÇخص يا عنوان به نيست روا كرد رفتار Hفرض وظيفه خالف به يكي

است>/ بد علم نسبت عنوان توهين و است زشت كردار و صفت ه متوج مالمت
فراوان كوشش زمينه اين در جامعه اقتضاي و د متعد مسافرتهاي ايشانبهمناسبت
عظامي علماي داشتندو مراوده آنان غالب با و كرده مالقات علما با جا همه در و داشتند

بودند/ داده اجتهاد و روايت اجازات ايشان به داشتند ديدار مسافرتها اين در  كه
سني و شيعي برادران اختالف مسألة بستگي هم راه در كوشش براي ديگري زمينة
بÇرادران المÇثل فÇي كه نميدانستند آن را راه اين در كوشش و وحدت ايشان كه است
و ميداشتند برحذر كنند شيعه را سني بايد كه فكر اين از را بعضي لذا و كنند شيعه را سني
مذا كره و معاشرت يكديگر با غرض بدون و ا گرمنصفانه و برادريم همه ميفرمودند:
ميكنند ه توج و ميشوند نزديك هم به برادران بپرهيزيم, بيجا غلو باتو تعص از  كنيمو
بيان تفسير دوم چاپ مقدمة در مسير همين در و هستيم/ شهادتين لواي تحت همه  كه
پÇدر از اجÇازه كسب بÇا سÇلطانعليشاه, سلطانمحمد الÇم حÇاج مرحÇوم تأليف Çعاد¸, الس
مÆÇلف خÇود, دÇج از هÇم ايشان كه ÇÇ عليشاه صالح حضرت خود جسماني و روحاني
ايشان غيرت ت شد بر ناظر كه را تفسير از بخشهايي ÇÇ داشتهاند اجازهاي چنين تفسير
عÇبارات در تÇغييري مختصر مسلمين مصلحت مقتضاي به بنا بود, بيت اهل به نسبت

شود/ كمك كوشش اين به تا دادند
سني و شيعه مسألة و طريقت و شريعت مسألة يا عرفاني, سالسل مورد در تنها نه
الهي اديان پيروان و جهان دين موح تمام كه داشتند عالقه بلكه بودند وحدت به راغب
حضرتش ميشد ممكن گاه هر اروپا سفرهاي در كنند/ تكيه خويش مشترك وجوه بر
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مذا كرات منظور به رم به سفري در ميگرفتند/ تماس نيز مذاهب ساير روحاني رجال با
در حضرتش اقامت ايام آن در بودند/ كرده پاپ ديدار و مالقات به عالقه اظهار مذهبي
كه كاردينالها از يكي با فقط و نشد ر ميس ديدار جهت بدين نبودو واتيكان در پاپ رم,
بود پرسيده ايشان از مزبور وزير بود/ داده دست مالقاتي بود پاپ دربار خارجة وزير
دارم/ پيامي ايشان براي گفتند: جواب در ايشان و چيست/ مالقات اين از منظورشان  كه
بودند: گفته جواب در ايشان كه بود كرده سÆال دهنده پيام و متن از كنجكاوي با وزير

/ 64 آية عمران, آل سورة (1

1HÃيÇ ش به ك ر Öش Ôن ال و اهللا الا دÔب Öع ن الا ÖمÔك ن Öي ب و بيننا سوا¾ ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت تاب الك ل Öه ا يا Öل Ôق آيÇة من پيام
بين مشترك معاني روي بر بياييد كتاب اهل اي پيغمبر): به خداوند (خطاب بگو است/
نسازيم, او شريك را چيزي هيچ و نكنيم پرستش را خداوند جز كه كنيم توافق خودمان

نگيرند/ ارباب را خود از ديگر بعضي خدا از بغير ما از بعضي

ا كتسابي دانش كسب به شوق

و عÇلم كسب از داشÇتند, طريقت و شريعت كثرت, و وحدت جامعيت كه آنجا از
كه را معقول (Hاصطالح) علوم و ديني علوم نميكردند/ كوتاهي زمينهاي هيچ در اطالع
امروزي علوم كسب براي و ميكردند تكميل خويش نزد بودند, فرا گرفته استادان نزد
و عÇالي دانشسراي در تحصيل دوران در داشتند/ ه توج خارجي زبان گرفتن ياد به نيز
ايÇن و كنند پيدا آشنايي فرانسه زبان به كه بودند يافته مجال منقول و معقول دانشكدة
ايÇن كÇنند/ اسÇتفاده ميتوانسÇتند فرانسه كتب از كه نحوي به كرد پيدا تكامل آشنايي
گرفتن ياد كه بود معتقد حضرتش بود/ مفيد ي حد تا هم خارج مسافرتهاي در آشنايي
رجÇال و روحÇانيون بÇراي امروز دوران در حتي و است مفيد بسيار خارجي زبانهاي

ميكند/ كمك تبليغ وظايف انجام در را آنان و دارد ضرورت ي حد تا اسالمي
در سطور اين نويسندة بودند, فني) (هنرستان آلماني دبيرستان دبير كه دوراني در
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و دوسÇتان از يكÇي بÇودم/ ايشÇان مÇنزل در و ميكردم تحصيل دبيرستان در دوم سال
و مÇيآمد منزل به آلماني تدريس براي بود هنرستان دبير هم او كه ايشان ارادتمندان
چندين از بعد فانه متأس منتهي× كرديم, شروع آلماني زبان خواندن به دو هر ايشان و من
بÇه عÇالقهمندي كÇه است آن مÇنظورم شÇد/ تÇعطيل جهت چه به ندارم خاطر به جلسه

بود/ همراه ايشان با ايام همة در دانش تحصيل

خيريه امور و تأسيسات

و مÇولدشان بÇيدخت آبÇادانÇي بÇه بÇزرگوار, اجÇداد و پدر روش و عاليق پي در
حضرتهست, ازآن باقيمانده آثار همهجا در داشتندو ي خاص ه توج شهرستان گناباد
پÇير و پÇدر پÇيكر كÇه عÇليشاه سÇلطان حضرت مزار كيفي و ي كم توسعة به بخصوص
حضرتش رحلت از بعد ا كنون (و بود گرفته بر در نيز را عليشاه صالح حضرت بزرگوار
فراوان كوشش و سعي است) گرفته قرار ش جد و پدر كنار در نيز ايشان ابدي آرامگاه
و يÇافته تÇوسعه ايشÇان دسÇتور بÇه بÇود, شده ساخته مزار به وصل كه تكيهاي داشت/
هÇمچنين دارد/ را عÇزاداريهÇا و مÇذهبي مÇراسÇم عÇظيمترين گÇنجايش هÇÇما كÇنون
در اطÇعام و مÇذهبي پÇذيرايÇيهاي كÇه فÇرمود تأسÇيس مÇزار بÇه وصÇل مهمانسرايÇي
در هسÇتند مÇهمان كه وعدهاي در ار زو همچنين و ميشود انجام آنجا در عزاداريها

ميكنند/ طعام صرف مهمانسرا اين سالن
تÇهران مقيم موقت طور به چندي داليل و مقتضيات به بنا كه حضرتش نيز سپس
بÇنابر كÇه شÇد واقÇع تÇهران در رحÇلتشان زيرا گرديد, تبديل داÄم به موقت شدند(اين
ادامÇه را كÇوشش هÇمان گÇرديدند) دفÇن شان دÇج و پÇدر كÇنار در بيدخت در وصيت

ميدادند/
حÇريق طÇعمة بÇود ايشÇان توليت به كه اميرسليماني مشيرالسلطنة مرحوم ة حسيني
قاليهاو از محتوياتآن ساختمانو لشدوتمام مبد خا كستري خا كو تل به  گرديدو
خود كسالت معالجة به اروپا در كه حالي در ايشان گرديد/ نابود سوختو غيره و تابلوها
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خا كستر و خا ك تل مشاهدة فرمود/ مراجعت عاجالنه خبر اين شنيدن با بودند مشغول
و بÇرانگÇيخت را تشان مÇه شÇده جاري اشك سيل كه نمود متأثرشان چنان باقيمانده
نقشة قديم, نقشة همان طبق درصد 90 كه نمودند جديدي ساختمان به شروع مانه مصم
زترين جهÇم و مÇجللترين از ه ينيÇحس ايÇن امروز مصالح/ بهترين با و شد پياده جديد
تÇجديد ايÇن و حÇريق آن دهندة نشان كنايه به كه مناسبي بسيار آية و ههاست/ حسيني

/106 آية بقره, سورة (1

(ما ها1 ل Öث م او ها Öن م ير خ ب أتن ها س Öن Ôن او ¹آي Öن م Öخ س Öن ن ما است: شده نصب ه حسيني سردر بر بناست
را آن از بÇهتر يÇا آن مÇثل ايÇنكه اال نÇميكنيم فراموش و نكرده نسخ را آيتي و نشانه
آن جÇنب اطÇاق و دوم طÇبقة وسÇيع بسÇيار سÇالن در ه حسيني جنب در و ميآوريم)/
تÇولد سÇال صÇدمين مÇناسبت بÇه كه يادبودي جشن ضمن كه شد تأسيس  كتابخانهاي
هÇمچنين شÇد/ نÇاميده صÇالح" " كتابخانة بود, شده گرفته آن در صالحعليشاه حضرت
نام به كه ساختند ه حسيني درمجاورت مستقلي موقوفه با زي مجه بسيار خيريه درمانگاه
خلف عليشاه صالح آقاي حضرت قرار بدين گرديد/ گذاري نام صالح" خيرية "درمانگاه
و تÇربيت صرف كه عظيمي معنوي سرمايه گذاري و نهادند يادگار به خود از صالحي

باد/ شاد روانش رسيد/// ثمر به بودند, كرده برومند فرزند رسانيدن به كمال



وانفس آفاق سير

ثراه) (طاب عليشاه رضا آقاي حضرت درخدمت

سلطاني سلطانعلي آقاي نوشتة

خجلگردمازآن چونبهعشقآيم بيان و شرح را عشق گويم چه هر
سالها آنكه با بود/ كس همه و چيز همه كه كسي دربارة بنويسم چه و بگويم چه
آنكه با و بود نصيبم مالزمتش سعادت بسيار سفرهاي در و داشتم را مصاحبتش افتخار
كÇه دارم اذعان ميريخت, دامنم به فضلش و دانش بيكران درياي از قطرهاي روز هر
و مÇختلف ابÇعاد نتوانستم و نبردم پي دانشش درياي بزرگي و وجود عظمت به هرگز
اندر بحري گنجد <چند كنم: درك را بزرگوار آن عرفان و علم بيانتهاي آسمان متعالي

 كوزهاي/>
اختصار طور به ميتوانم ميدهد, اجازه فقير اين حقير درك و فهم كه آنجا تا ولي
منقول, معقولو علوم در داشت/ كامل احاطة ظاهري باطنيو علوم تمام بر كه كنم اشاره
درجÇة و روايت اجÇازة چÇند بود/ شده ناÄل عالي درجات به تفسير, و فلسفه و الهيات
قدري به شريعت آداب جاآوردن به و حفظ در داشت/ ع تشي عاليقدر مراجع از اجتهاد
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در باشد/ شده فوت ايشان از مستحبي كه نشنيدهام يا و نديده هرگز كه بود د مقي و دقيق
از بود/ راهنما و استاد سلوك و طريقت در و كامل مرشدي خود كه ف, تصو و عرفان
فارسي ادبيات نجوم, و هيأت جغرافي, تاريخ, شناسي, جامعه مانند ا كتسابي علوم ساير
اطالعات اخير قرن نيم فيزيك حتي شيمي و فيزيك رياضيات, قديم, طب عربي, و
گÇويي چÇنانكه بÇود, آشÇنا لزوم و احتياج قدر به فرانسه زبان با و داشت كافي و جامع

سروده: بزرگوار آن زبان از قبل قرن چند در موالنا
دورمشÇو مشÇو, دور منم, نقل منم, عقل منم اصل منم, فرع منم, وصل منم, فصل
و مÇقاالت عÇالوه بÇه است/ مÇعني ايÇن مÆÇيد و گÇواه خÇود كÇتابهايشان و آثار
ومنتشر مرقوم جناب آن دربارة فضل اهل بزرگانو ديگر كه نوشتههايي و شرححالها
مÇقام و واال شخصيت ف معر جامع و كامل طور به حقير اين نظر به چند هر نمودهاند,
شÇخصيتش و حÇال شÇرح بÇه ي اصÇخ بÇعد از كدام هر نيست(چون بزرگوار آن علمي
بÇارز شخصيت و علمي مقام و روحي عظمت كنندة بازگو اندازهاي تا باز پرداختهاند)
نميبينم خود توانايي در و نميدانم خود حد در بنده اين ترتيب اين به است/ جناب آن
ذ كرچند از بنابراينپس فرساييكنم/ قلم نمودهو وجودي اظهار ميدانعظيم اين  كهدر
كه باشد ميكنم, ا كتفا بودهام, شاهدآن خود كه پيشآمد خاطرهو بهشرحچند فقط نكته

دهد/ نشان را بزرگوار آن منش و اخالق و رفتار از  گوشههايي
###

براي Hمخصوص و بود/ ب دÆم گفتار و رفتار در و فروتن و متواضع بسيار حضرتش
هÇمواره را مÇصاحبتشان و مÇقدم و مÇيشد قاÄل العاده فوق احترامي روحانيون و علما

ميداشت/  گرامي
مالطفت و آرامش اين و داشت/ م متبس لباني و ماليم نگاهي آرام, حركاتي هميشه
مÇينمود سÇرايت نÇيز آنÇان بÇه و مÇيكرد اطÇرافÇيانشان و مÇصاحبان در عميق اثري
ميداد دست سكوت راحتيو و سكون و آرامش احساس ايشان حضور در بهطوريكه
مورد در مگر نميشد, برافروخته و تند هرگز نبود/ محسوس ساعات و زمان گذشت و
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ميفرمود بازخواست بهسختي كه مينمود مشاهده كسي از شريعت آداب در كه غفلتي
ميداد/ تذكر و

بÇهخوبي را قÇبل سال چندين مذا كرات و مشاهدات داشت/ قوي بسيار حافظهاي
چند هر بود, ديده پيش سالها كه را اشخاصي ميفرمود/ اشاره آنها به و ميآورد بهياد
صات خÇمش و نÇام بÇا قÇيافه طÇبيعي تÇغيير و زمÇان گÇذشت بÇه ه وجÇت با بار, يك براي
صورت در و داشت خاطر به را آنها با مالقات محل و مالقات لين او حتي و ميشناخت

ميفرمود/ يادآوري لزوم
توصيه دوستان به و داشت ا كراه خيابان و معابر در جمعيت با حركت از حضرتش
اطÇرافشÇان در اجÇتماع از مصاحب) نفر دو يكي (بجز عمومي معابر در كه ميفرمود
كند حركت بازار و كوچه مردم ميان در عادي فرد يك مثل داشت دوست كنند/ احتراز
ميشد/ ديده جالب مناظر گاهي گذار و گشت اين در بپردازد/ گفتگو به آنها با Hاحيان و
خيابان از وقتي كه بودم آن شاهد خارج مسافرتهاي در چه و كشور داخل در چه بارها
برخي حضرتش عبور از پس حتي كه ميفرمود عدهاي ه توج جلب ميگذشت, محلي يا
بسÇيار و مينگريستند را حضرتش عبور اراده بدون و برميگشتند و ميشدند متوقف
شÇخصيت و هÇويت از و ميشدند نزديك همراهانشان به اشخاصي كه ميافتاد اتفاق
از پس و نموده مراجعه جناب آن خود به بعضي نيز گاهي و مينمودند پرسش ايشان

مينمودند/ سÆاالتي آشنايي, و خود في معر و سالم
###

از جمعي يا يك مالقاتهاي ناظر و شاهد خارج و داخل مسافرتهاي طي Gكرار 
و Çالع اط بÇراي هاي عد كه بودم بزرگوار آن با معرفت و دانش طالبان و علمي مقامات
به ه محاج و معارضه نيت و قصد به هم قليلي شايد و معرفت و فيض كسب براي جمعي
و فÇلسفي و عÇلمي مباحث دربارة Gا كثر گفتگوها و سÆاالت و ميشتافتند/ محضرشان
و مساÄل اين ماهيت در ورود صالحيت جانب اين چون كه بود, قبيل اين از و مذهبي
گÇونه ايÇن نÇتيجة از خÇود احسÇاس و اسÇتنباط شرح به Gاختصار فقط ندارم را مباحث
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ابÇتدا مÇيفرمود, صÇحبت دلنشÇين و آرام هÇميشه كÇه آنجناب ميپردازم/ مذا كرات
و ميداد پاسخ سÆاالت به يا و ميپرداخت مذا كره به بهطورخالصه و شمرده و آهسته
ميافزود مباحث بياناتو دامنة بر ميگرديد, فرمايشاتشان مسحور شنونده كه بهتدريج
مÇجلس بÇر ايشÇان تسÇلط بÇاعث چÇنان بيانشان شيريني و اطالعات وسعت عاقبت و
بÇاالخره و گÇوش هÇمه ديگÇران و بÇود سÇÇخن هÇÇمه "او" پÇÇايان در كÇÇه مÇÇيگرديد
مÇيشدند بÇياناتشان لطف و اطالعات عمق شيفتة كه مصاحبه گران و مالقاتكنندگان
تكرار مشتاق نيز اغلب و مينمودند توديع مالقاتشان از كامل رضايت و باخوشحالي
گÇفت مÇيتوان بهطورخÇالصه مينمودند/ ديگر مالقاتهاي تقاضاي گرديده, ديدار

نباشد/ آن پاسخگوي و گشا راز كه نبود مشكلي و مسأله هيچ
###

كÇه بÇود ي دÇح بÇه عÇمومي دانش و علوم رشتههاي ساير در جناب آن اطالعات
عتبات به خدمتش در كه سفري در مثال طور به مينمود/ انگيز واعجاب شگفتآور
كشيد, طول ماه دو حدود Hمجموع و شديم ف مشر ره منو مدينة و مه مكر مكة و عاليات
روشنگر راهنماو هميشه بزرگوار كهآن سه مقد اما كن متبركهو مشاهد برزيارت عالوه
و عراق شهرهاي تمام در بود, ما پرسشهاي پاسخگوي و تاريخي حوادث و جريانات
و گÇذشته انبياي قبور مدارس, و مساجد تاريخي, اما كن زيارتگاهها, دربارة عربستان
و سÇاله هÇزار چند تاريخي آثار و ميزيستهاند قبل قرنها كه بزرگاني آثار و آرامگاه
حÇوادث, وقوع زمان تاريخچه, از دقيقي و جامع اطالعات چنان قبيل اين از مواردي
كه ميگذاشتند ما اختيار در تاريخي سوابق و اما كن تأسيس و ايجاد علل زندگي, شرح
اطÇالعات ايÇن آوري جÇمع بÇه و كÇرده زنÇدگي ديار آن در متمادي سالهاي  گويي

پرداختهاند/
خدمتشان در نفر شش سفران هم كشيد, طول روز ده حدود كه اسپانيا به سفري در
آن جنوب تا شمال از است/ كشور آن به حضرت آن ل او سفر ميدانستيم همه و بوديم
پÇا زيÇر را جÇا هÇمه جبلالطارق تنگة و ماال گا شهر تا بارسلون و مادريد از سرزمين,
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مسافرت آزاد طور به جهانگردان اصطالح به كه كنم اشاره نكته اين به بايد و  گذاشتيم,
بÇرنامههاي ÁعموÇم كÇه مسÇافرتي تÇورهاي و جÇهانگردي سات سÆÇم بÇا و ميكرديم
Hعموم و ميگردد تهيه Âقب آنها روزانة بازديدهاي و گذار و گشت و توقف و مسافرت
محل هتل از فقط نداشتيم/ كاري و سر دارند كرده تحصيل و ص متخص راهنماهاي هم
راههÇاي به كه بگذارد ما اختيار در رانندهاي و اتومبيل كرديم تقاضا مادريد در اقامت

باشد/ آشنا اما كن و شهرها به اندازهاي تا و كشور آن
اطالع به بود فرموده تنظيم Âقب كه را روز آن برنامة صبح روز هر مسافرت اين طي
باستاني و تاريخي آثار تماشاي و مشاهده به را ما شهرها همة در و جا همه ميرسانيد/ ما
و نمايشگاهها كتابخانهها, موزهها, قديم, سالطين قبور قديمي, مساجد كليساها, قبيل از
و مكان هر و اثر هر دربارة و بود ما راهنماي Hشخص اطالعات نظر از ميبرد/ آن امثال
مÇا اخÇتيار در كÇامل و جÇامع اطÇالعات آن اجÇتماعي و تÇاريخي سوابÇق از مورد هر
سفر در بيش و كم كه بود نمونههايي اينها بود/ شگفتي و تحسين موجب كه ميگذاشت

ميشد/ مشاهده و ميكرد صدق غرب و شرق از ديگر كشورهاي به
آفرين, شگفتي جانب اين براي و است تفكر و تأمل مورد باره اين در آنچه ولي
عÇادي طÇور بÇه مÇختلف و متنوع اطالعات همه اين كسب و جمعآوري كه است اين
و بال فراغ با همراه كه متمادي سالهاي هم آن است, مطالعه و تحصيل زمانو به محتاج
مÇن جÇناب آن زنÇدگي طي در طوالني فراغت و فرصت چنين و باشد خاطر آسايش
ايÇن چگÇونه است? شÇده آوري جÇمع و تÇحصيل اطالعات اين كي پس ندارم/ سراغ

است? پيوسته حقيقت به رويداد
###

بÇرادران از جÇمعي بÇا روزي ميفرمود, دبي به گاه گاهي كه سفرهايي از يكي در
بهرهمند فرمايشاتشان از و ميشد گفتگو دري هر از معمول طبق و بوديم درخدمتشان
و دنيوي مساÄل دربارة نديدم هرگز كه است ضروري نكته اين ذ كر اينجا در ميشديم/
يا سÆال عنوان به ديگري آنكه مگر گردند, موضوعي طرح به پيشقدم زندگي ي ماد
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لزوم صÇورت در و مÇيفرمود جÇواب بÇهاخÇتصار كÇه مÇيكرد, عÇرض مسألهاي خبر
و معيشت وضع از خصوصي طور به برادران بعضي از گاه گاهي فقط مينمود/ راهنمايي
گرفتاري شايد و زندگي سختي از نحوي به گمانم به كه ميفرمود استفسار بارشان و  كار
بÇود Çفاق ات يÇا و پيشآمد اثر بر ايشان زندگي نابساماني ا گر و داشت اطالع يشان ماد
گÇرفتاريشان رفÇع در يالمÇقدور تÇح و مÇيساخت امÇيدوارشÇان و مÇيداد دلداريشان
فÇعاليت و كار به تشويق را او بود, وي خود اهمال و قصور نتيجة چنانچه و ميكوشيد
در بÇارها كÇه را شÇعار ايÇن و ميكرد استعداد و هوش انداختن كار به وادار و مينمود
او بÇه كÇار) بÇه دست و يÇار بÇا (دل مÇيفرمود تأ كيد نوشتهها در و تكرار سخنرانيها

داشت/ ر تنف پروري تن از و بيزار بيكاري از ت شد به چون مينمود/ يادآوري
كÇه برادران از يكي بوديم محضرشان در دبي اخوان از جمعي با كه روز آن باري
از خبرنگاري و نويسنده Gاخير كه كرد عرض است, بامحبت درويشي موفقو بازرگاني
مÇوالنا اشÇعار و احÇواالت در تفحص و تحقيق مشغول دبي در عربي ممالك از يكي
صورت به را خود بررسيهاي و مطالعات نتيجة دارد نظر در و است رومي جاللالدين
جÇنابعالي كÇه است يÇافته اطÇالع چÇون و نمايد منتشر و چاپ عربي زبان به  كتابي
كامل آ گاهي ف تصو و عرفان به جناب آن احاطة به طرفي از و داريد تشريف دراينجا
كÇه است, مÇالقات و شÇرفيابي مشÇتاق بÇينهايت فÇرماييد اجازه كه درصورتي دارد,
از چÇند تÇني و برادران از هاي عد مالقات روز در فرمود/ موافقت حضرتش بالفاصله
زبÇيدي عبداللطيف آقاي نام به الذكر سابق مخبر و محقق داشتند/ حضور عالقهمندان
و موالنا حاالت دربارة باالخره و ف تصو و عرفان دربارة دي متعد و مختلف سÆاالت
تشكر ضمن هم پايان در و شنيد كننده قانع و كافي پاسخهاي كه نمود تبريزي شمس
است/ نداشته مقامي باهيچ پربار و آموزنده مصاحبهاي چنين كنون تا كه داشت اظهار
است آخري جواب و سÆال است جانب اين نظر مورد خاطره اين نوشتن در آنچه ولي

شرح: بهاين
مقوله چه از ميرفتند, خلوت به تبريزي شمس و موالنا وقتي جنابعالي نظر به Ç س
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ميگفتند? چه هم با و ميكردند مذا كره
چرا كنيم پيدا اطالع ميگذشت, ميانشان آنچه و گفتگو از شما منو ميخواستند ا گر Ç ج

ميرفتند/ خلوت به
بÇه چÇنان شگÇفتي درعين حاضرجوابي اين از و لطيف پاسخ اين از زبيدي آقاي
جÇواب چÇنين و نÇداشÇته دلنشيني مصاحبة چنين هرگز نمود اعتراف كه درآمد نشاط

است/ نشنيده كسي از هست نيز واقعيت گوياي كه ظريفي و شيرين
رومÇي, الدين جالل نام به كتابي صورت به Gبعد را خود مطالعات نتيجة زبيدي آقاي
آن ضÇمن كÇه نمود منتشر و چاپ عربي زبان به زيبايي صورت به ه االدبي المدارس راÄد

است/ كرده ترجمه عربي به نيز ديوانشمسرا مثنويو اشعار از بعضي
###

مÇدينة و مه مكر مكة به عمره حج انجام قصد به خدمتش در كه سفرها از يكي در
رفتيم ره منو مدينة به مناسك انجام و خدا خانة زيارت از پس بوديم, شده ف مشر ره منو
كÇه گÇرديديم ه دÇج به مراجعت عازم شريف, حرم زيارت و اقامت روز چند از پس و
بÇوديم/ نÇفر شش حÇضرتش هÇمراهÇان سفر اين در شود/ داده دبي به حركت ترتيب
آن حÇل بÇراي كÇه آمد پيش مسألهاي همراهان از يكي براي موقع همان در فانه متأس
ه جد به حركت به تصميم همحضرتش طرفي از بود/ مدينه توقفدر چندروز از نا گزير
دونفر نباشد تنها نامبرده آنكه براي فرمود دستور تكليفشد, چونكسب بودند/  گرفته
از قÇبل كÇنيم/ حÇركت ه دÇج به خدمتشان در بقيه و بمانند مدينه در وي با همراهان از
چÇند بÇه م مكر برادران و ارجمند خوانندگان اطالع براي بايد مطلب اصل به پرداختن
كÇلي بهطور ميدانند) همه ايماني برادران چند (هر اينكه نخست شود/ اشاره موضوع
نÇيز مÇعدودي نÇفر چند ا گر هم حضر در (حتي خارجي چه و داخلي سفرهاي در چه
و هÇمسفران و مÇيفرمود اقامه جماعت به وقت ل او را صبح نماز بودند) درخدمتشان
اطÇاقشان هÇتلهابه در حÇتي خÇارج سÇفرهاي (در مÇيرفتند خÇدمتش بÇه حÇاضرين
ميفرمود/ تفسير و تالوت را مجيد قرآن از آياتي سپس و مينمودند اقتدا و ميرفتند)
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در بوÄي ف تصو و عرفان از كه است كشوري تنها سعودي عربستان اينكه ديگر مطلب
را كسي محلي و بومي اهالي از كه است طبيعي بنابراين و نميرسد مشام به سرزمين آن
نÇنموديم, مÇالقات و نÇميشناختيم هÇم عÇرفان به عالقهمند و دوستدار عنوان به ي حت
آن در بخصوص و مذهبي بات تعص علت به برعكس بلكه ارادت/ و پيروي به چهرسد
شيعيان بهويژه شيعيان به خوبي نظر Hعموم محلي, دستگاههاي تبليغات سبب به زمان
طÇور بÇه كÇه شÇد مسÇلم ما بر حتي مينگريستند/ را ما لجاج و عناد با و نداشتند ايراني
مأموران نظر زير متبر كه اما كن مشاهدو در حتي ما آمدهاي رفتو تمام غيرمحسوس
بÇا فقط و داشتيم اقامت هتلي در ه جد در ما شرايط اين در دارد/ قرار كشور آن امنيتي
و مÇراوده بÇانك آن كÇارمند ايÇرانÇيان نفر چند و ه) جد (شعبة ايران ملي بانك رÄيس
كمال و محبت نهايت با ما ارزي و بانكي امور تسهيل بر عالوه كه مينموديم, مالقات
هÇم قÇالح و ميپرداخÇتند ما كارهاي انجام و راهنمايي به حضرتش به ارادت و عالقه

برآمدند/ عهده از خوب
و بوديم آمده ه جد به ره منو مدينة از كه بود سوم شب مطلب/ اصل به برگرديم حال
خواستيم مرخصي اجازة كه گذشته شب از پاسي بوديم/ خدمتشان در همراه نفر سه هر
در را يك هر وظايف و صبح فردا برنامة حضرتش برويم/ خويش اطاق به يك هر تا
خريد و تهيه براي معمول طبق جواهري آقاي حاج فرمود: تعيين شرح اين به روز آن
ذوالشرافتين آقاي رفت/ خواهند بازار به مسافرت لوازم همچنين و همراهان مايحتاج
هÇواپÇيمايي شركتهاي و دبي سفارت به هواپيما بليط و دبي ويزاي گرفتن براي هم

رفت/ خواهيم ايران ملي بانك به خدمتش در نيز اينجانب نمود/ خواهند مراجعه
از هÇنوز هميشه برخالف جانب اين بود ديده كه همراهان از يكي شب آن سحر
بÇرخÇيزم آمÇدم چÇون است/ نÇماز وقت كه كرد بيدار مرا بهآرامي برنخاستهام, خواب
تب بهعالوه و ميكند درد بهسختي جوارحم و اعضا تمام و بدن و سر كه كردم احساس
دوبÇاره و شÇوم بÇلند نÇتوانسÇتم مÇيسوزم/ كوره مانند معروف قول به كه دارم شديدي
و مÇاليمت بÇا نÇوازشÇي دست كردم احساس كه آمدم هوش به وقتي و افتادم بيهوش
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كنار كه ديدم را حضرتش گشودم چشم چون ميشود/ كشيده پيشانيم و سر به مالطفت
را نبضم سپس مينگرد/ مرا آميز مالطفت و شيرين خندة با و نشسته پهلويم تختخواب
مرحمت سفيدرنگ قرصي و بياورند شير ليواني هتل از كه فرمودند دستور و  گرفتند
خÇوب بÇهزودي انشÇا¾اهللا و نÇيست ي مهم مسألة فرمودند: و خوردم شير با كه نمودند
و افÇتادم بÇيهوش بÇاز نماز, خواندن از پس كن/ استراحت و بخواب حال شد, خواهي
صÇبح ل او داشÇتند اظÇهار GعدÇب همراهÇان كه قراري به گذشت/ چه اطرافم در نفهميدم

بودند/ گرفته را نبضم و آمده سراغم به جنابش بارديگر
همچنين و خود حال جريان و شدم بيدار كه بود صبح نه يا هشت ساعت حدود در
كه كردم فكر آوردم/ ياد به را همراهان شدة تعيين برنامههاي و گذشته شب مذا كرات
حضرتش البد و رفتهاند خود مأموريت دنبال به كدام هر Hقاعدت ديگر همراهان نفر دو
است بÇهتر بÇاشد مسÇاعد حÇالم ا گÇر گÇفتم خÇود بÇا هستند/ خود اطاق در تنها ا كنون
بهتر حالم اينكه مثل ديدم شدم/ بلند جا از آهستگي به امتحان براي بروم/ بهحضورش
آزمÇايش بÇراي نÇدارم, كسÇالتي پنداري كه كردم احساس آمدم زير به تخت از است/
و حÇال سÇر قÇدري بÇه ديدم ناباوري با پرداختم, سنگيني و ورزشي حركات به بيشتر
طرف به خوشحالي با نداشتم/ سراغ خويشتن در نشاطي و نيرو چنان هرگز كه سالمتم
از نفر دو گفت كردم/ سÆال هتل پيشخدمت از است/ بسته در ديدم دويدم/ جنابش اتاق
از رفتند/ بيرون بهتنهايي آنها از بعد هم ايشان و شدند خارج هتل از لوقت او صبح شما
ملي بانك به كه داشتم يقين چون ميكنم چه ندانستم كه شدم ناراحت قدري به خبر اين
ه جد معابر خيابانهاو در بهتنهايي حضرت آن كه كنم ل تحم نميتوانستم ولي رفتهاند,
و بÇالفاصله مÇيشناختم, را مÇلي بÇانك راه فرمايند/ عبور و حركت نامساعد جو آن با
دادم, فشار را دگمه دويدم/ هتل آسانسور طرف به و پرداختم لباس تعويض به باعجله
و شÇدند خÇارج آسانسور از هميشگي لبخند و اش بش قيافة با جنابش ديدم شد, باز در
بÇانك بÇه شÇما پÇي در كÇردم: عÇرض مÇيرفتي? كجا عجله اين با پرسيدند: بالفاصله
خÇوبتر/ هÇم خÇوب از كÇردم: عÇرض شÇده? خÇوب حالت مگر پرسيدند: ميآمدم/
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اظÇهار مÇعابر در ايشÇان تنهايي از را خود نگراني چون الحمدهللا/ فرمودند: و خنديدند
نظر به خسته قدري راه در بيهمصحبتي هم شايد و هوا گرمي علت به چند هر داشتم,
ما نگهبان و حافظ نباشيد, نگران بيجهت گفتند: و فرمودند شيرين مي تبس ميرسيدند,
خواهيم ادامه خود سفر به ناراحتي بدون و سالمتي به انشا¾اهللا الحافظين/ خير فاهللا اوست,
مÇورد حضرتش و شديم دبي وارد سالمتي به بعد روز چند يعني شد/ هم همين و داد/

گرفت/ قرار خود عالقهمندان و مشتاقان پرشور استقبال
###

فÇرامÇوش هرگز كه دارم عاليات عتبات در بزرگوار آن از ديگري شيرين خاطرة
سÇعادت كÇه بÇوديم نÇفر دو و بÇيست بÇزرگوار آن همراهان سفر اين در كرد/ نخواهم
در توقف هفته يك از پس بود/ شده نصيبمان خدمتش در عراق متبر كة مشاهد زيارت
ليÇن او چÇون و برگشتيم/ معلي× به كربالي متقيان موالي بوسي آستان و اشرف نجف
Çة روي داشÇتم/ حالي چه پيداست خود بودم, شده ناÄل عتبات زيارت به كه بود سفري
حضور ر درحرممطه لوقت او را اوقاتنماز شهري هر هميشهدر چنينبودكه آنجناب
درد آثار نخستين بود تي مد آنكه وجود با نماز اقامة و زيارت از پس و ميرسانيد بههم
ميفرمود/ مراجعت منزل به پياده ميرفتند راه بهزحمت و بود نموده بروز پا ناراحتي و
همراهان فاق ات به عليه) اهللا (سالم دالشهدا¾ سي حضرت ر مطه حرم در بود, سحري
عÇزم سÇپس و پÇرداخÇته نÇياز و راز و زيÇارت به تي مد آن از پس و فرمود نماز اقامة
مÇنزل بÇه زودتÇر صبحانه ة تهي براي معمول طبق همراهان از هاي عد كردند/ مراجعت
خÇروجي در طÇرف به مبارك صحن در و شده خارج ر مطه حرم از ايشان بودند/ رفته
نا گهان برگشتم/ طرفحرم به خداحافظي برايعرض بودمو نزديكجنابش ميرفتيم/
كشÇيده مولي حضرت آستان و اشرف نجف طرف به قلبم بياختيار كه كردم احساس
آسÇتان آرزوي بÇاز و نÇبوده كافي برايم دلها كعبه آن زيارت بار يك گويي ميشود/
بÇارگاهش زيÇارت سÇعادت هم ديگر بار يك كاش خدا, اي گفتم: دل در دارم/ بوسي
و داد نشÇان مÇن بÇه را حÇجرهاي مÇبارك, صحن از خروج ضمن ايشان ميشد/ نصيبم
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حÇضرت عÇزاداري مÇراسÇم در مكÇان ايÇن در عÇاشورا روز قÇبل سÇال چÇند فÇÇرمود:
طبقههاي و دستجات عزاداري مراسم و تشريفات از و داشتم شركت سيدالشهدا¾(ع)
آن جلو ميدان به پا و خارج صحن از حال اين در فرمود/ سخن برايم بهتفصيل مختلف
دوبارة مشتاق <آيا فرمود: و كرده من به بيمقدمهرو برگشتهو جنابش كه بوديم  گذاشته
با تهران از كه مينيبوسي رانندة كه بودم نيافته پاسخ مجال هنوز نيستي?> نجف زيارت
آن پÇاهاي ديÇدم روز چÇند اين در <چون كرد: عرض سالم از پس و آمد جلو بود ما
بÇراي را مÇاشين بÇاشد, زحمت اسباب رفتن پياده است ممكن و است ناراحت جناب
تشكر لبخندو با حضرت آن شويد/> سوار بوديد مايل ا گر تا آوردهام منزل به مراجعت
از يكي بهوسيلة سپس و اشرف/> نجف به برو منزل جاي <به فرمود: و شد سوار او از
صبحانه براي كه فرستادند پيغام بودند رفته منزل به كهجلوتر بهديگران همراهانحاضر

نيست/ محتاجشرح زد, خواهيد حدس خود جريان آن در مرا حال نشوند/ منتظر
###

برخوردار شگرفي جهانبيني چنان از بلند فكر و وسعتنظر بر عالوه بزرگوار آن
كه خاطراتي جالبترين از يكي بود/ ي خاص جامعة و محل آداب و عادات فوق كه بود
ديدن قصد به مادريد از كه سفر اين در اسپانياست/ سفر در دارم باره اين در جناب آن از
حÇركت داشÇتند, اسÇالمي جÇنبة كه آنها بخصوص قديمي شهرهاي و تاريخي اما كن
انگÇليسي و فرانسه زبانهاي به كه جواني رانندة با داشتيم اختيار در اتومبيلي نموديم,
هتل طرف از داشت آشنايي كشور آن شهرهاي و راهها به رانندهچون اين نيزآشنابود/
و خÇوشخدمت و فهميده و ب دÆم بسيار بود جواني بود/ شده معرفي راهنما بهعنوان

/ خونگرم
قصد نيز جنابش خم/ و پرپيچ و دراز و دور راههاي با وسيع است مملكتي اسپانيا
چندين كه ميافتاد فاق ات گاه بنابراين داشت/ پرا كنده و قه متفر اما كن و شهرها بازديد
و خسÇتگي مواقع اين در كه است طبيعي و بوديم حركت حال در توقف بدون ساعت
در ميگرديد/ بعضي خوابآلودگي و رخوت باعث ماشين يكنواخت صداي و سكوت
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جÇوان رانÇندة بÇود, حكÇمفرما هÇمراهÇان هÇمة بÇر سكÇوت كÇه لحظات اين از يكي
همراهان از يكي مينواخت/ دهان با آن آهنگ به و كرد زمزمه به شروع بهآهستگي
كÇه دهÇيم تذكر او به فرماييد اجازه كرد: عرض بود, آشفته سخت جسارت اين از  كه
چنين بعد و كرده? چه او مگر فرمود: و خنديد بلند صداي به حضرتش گردد/ خاموش
فÇرهنگ و ادب از غÇير او تÇربيت و فÇرهنگ ندارد/ بيادبي و اهانت قصد او افزود:
حالت اين از را ما ميخواهد و دارد ما سرگرمي قصد خود رسوم و آداب طبق او ماست/
چÇيزي او به خير, فرمود: و باشيد/ ممنون او از بايد دارد/ باز خوابآلودگي و رخوت

فرمود: زمزمه را شعر اين سپس و دهد/ ادامه خود كار به بگذاريد و نگوييد
خÇويش تÇار بÇا پÇرده در گفت چنين پÇÇريش دل مÇÇطربي شÇÇبي شÇÇنيدم
نÇواست ايÇن را شÇوريده عشÇاق كÇجاست كÇه از بÇم و زيÇر نÇالة ايÇن  كÇه
دوست صÇوت اين داري كجا از بگو پÇوست پاره يك و چوبي پاره كز تو
گفت پرده در و جفت شد مضراب به شÇنفت زمطرب سخنها اين تار چو
شÇعور چشÇم نگشÇوده پÇرده اين در دور ÇÇاق عش رسÇÇم و ره از اي  كÇÇÇه
مÇن كÇار نÇه و ايÇن توست كار نه خÇويشتن كه بÇر نÇه و بÇناز مÇن بÇر نÇÇه
را آواز هÇÇر او دهÇÇد رونÇÇق را كÇÇÇÇه سÇÇاز هÇÇر هست نÇÇÇÇوازنÇÇÇدهاي
هم تÇÇم مÇÇي اوست از مسÇÇتي هÇÇمه مÇÇتهم نÇÇي اوست از نÇÇÇÇاله هÇÇÇÇمه

بوسيد/ را حضرتش دست تشكر و احترام عنوان به شد مطلع Gبعد كه راننده
###

ميكند زندگي آنان براي گويي كه داشت فقرا به دلبستگي عالقهو چنان حضرتش
زنÇدگي از انگÇار و مÇيشناخت نام به را فقرا تمام هستند/ او زندگي از جزÄي آنان يا و
فكر به هميشه و داشت پدرانه و آميز مالطفت رفتاري همه با بود/ مطلع آنها يكايك

بود/ آنها
خرسند و نشاط با هميشه ايشان ميان در و ميداشت دوست بسيار را فقرا اجتماع
آخÇر سÇالهاي در حتي چنانكه داشت, ي خاص سرور و وجد حالت و ميرسيد بهنطر
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مÇينشستند, ايماني برادران و فقرا ميان در وقتي بودند نيز ضعيف و رنجور كه حيات
و وجنات از شادي و رضايت آثار چنان و ميرسيدند نظر به سالمت و نشاط با چنان
يÇا رنÇجور و خسÇته جÇناب آن نميكرد ر تصو هيچكس كه ميشد مشاهده  گفتارشان
مشÇهود بهخوبي ميبرد/ رنج بسيار ناراحتي و درد از Hجسم آنكه حال و است مريض
وقÇتي و مÇيبخشد/ نشÇاط و زنÇدگي نيروي جنابش به فقرا جمع در حضورش كه بود
مÇيماند دور ايÇنها امÇثال و كسالت يا مسافرت قبيل از جهاتي به اخوان و فقرا ازجمع
در هميشگي خاطر انبساط و نشاط ميرسيدند/ نظر به مغموم و گرفته محسوس بهطور
پÇنداشÇتي داشÇتند/ نÇاآرام و بÇيقرار حÇالتي و مÇيشد مشاهده كمتر گفتارشان و رفتار

هستند/ گمشدهاي درجستجوي
###

شÇد اشÇاره ÂبÇق كه طوري به فرمود سعودي عربستان به كه سفرهايي از يكي در
آمÇديم/ ه جد به خدمتش در ديگر نفر سه و ماندند ره منو مدينة در همراهان از سهنفر
از گذرانديم, دبي ويزاي گرفتن و همراهان آمدن انتظار به شهر اين در كه را روزي چند
محسوس طور به روز چند اين در جنابش ميدانم/ خود سفر ايام نا گوارترين و بدترين
ب متعص و خشك شهر آن در ميفرمود سعي آنكه با و ميرسيد نظر به مغموم و  گرفته
نوبة به هم ما داردو نگاه مشغول سرگرمو را معدودش همراهان نداشتيم, هم آشنايي  كه
ناراحتي آثار باز آوريم, فراهم را حضرتش راحتي و آسايش وساÄل ميكوشيديم خود
ايÇن همراهان در كه طوري به بود, مشهود گفتارشان و رفتار كلية در انقباض حالت و
جوياي وقت هر و باشند شده كسالت دچار جنابش است ممكن كه آمد وجود به ر تصو

نباشيد>/ نگران است, خوب حالم بحمداهللا <شكر, ميفرمود: ميشديم, سالمتيشان
از بعد و كرديم پرواز دبي طرف به ويزا گرفتن و مدينه از همراهان آمدن از پس
جنابش استقبال به كه فقرا و برادران از زيادي ة عد با شهر اين فرودگاه در ساعت چند
از بÇيشتري جمع رسيديم, سكونت محل به چون باالخره و شديم روبرو بودند, آمده
لحظه اين از گرفتند/ ميان در حلقهوار را حضرتش كه بودند زيارتشان انتظار در اخوان
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و حركات تمام در سرور و وجد بازيافت/ را هميشگي وانبساط نشاط بزرگوار آن بعد به
و م بسÇت گÇرديد/ روحپÇرور و جÇانبخش بÇاز سÇخنانشان لحÇن شÇد/ هويدا سكناتش
و نÇا گÇهاني حÇالت تÇغيير ايÇن چÇون شÇد/ دلپÇذير و اب ذÇج هÇميشه مانند نگاهشان
مÇيان در جÇواهÇريان عبدالصالح حاج آقاي يعني همراهان از يكي با را شگفتانگيز
گلستاني كه باغباني <ا گر گفت: است, پخته فقيري پيشرفتهو سالكي كه نامبرده  گذاشتم,
آن گÇلهاي رشد و تربيت مراقب بيشمار زحمات با دراز سالهاي و داده پرورش را
و بÇوستان آن ديÇدن بÇه روز هÇر و نشÇانده گÇل به را آن بوتههاي بسيار رنج با و بوده
كنند دور گلستان آن از باشد, گرفته خو خود زيباي گلهاي با عشقبازي و مصاحبت

داشت?> خواهد حالي چه
طÇريقة يافتگان پرورش ميان در آنان شادماني و نشاط هستند, چنين نيز بزرگان
مÇتأثر آنÇان دوري از و نÇميكنند ل حمÇت بÇهآساني را احبا و فقرا فراق آنهاست/ الهي
دوستان گرم جمع در را خود مجاهدات نتيجة و حيات حاصل ميبرند/ رنج و ميشوند
و ميآيند در سرور و وجد به كه است ايماني برادران ديدار با و فقرا ميان در ميجويند/

كردهاند/ آنها صرف و وقف را خود زندگي چون ميكنند/ رضايت احساس
راحتي از تا و بود همراهان راحتي و آسايش فكر به هميشه سفرها در حضرت آن
نميپرداخت/ خويش به نميفرمود, حاصل اطمينان آنها استراحت محل و مكان و جا
ميفرمود, اقامت مختلف هتلهاي در بايد اغلب كه كشور خارج مسافرتهاي در حتي
آنÇان يك يك اطÇاق به همراهان آسايش از اطمينان براي خود اطاق به رفتن از قبل

سرميزد/
###

دكÇن حيدرآبÇاد شهر در مدتي بود گرفته تصميم جنابش هندوستان به سفري در
بÇه چÇون است/ سامان آن شيعيان و مسلمانان مرا كز از يكي شهر اين فرمايد/ توقف
همراهان استقرار و جابجايي بر فرمود, ورود بودند كرده آماده پيش از اخوان كه منزلي
قÇرار راهÇرويي اطÇراف در كÇه د متعد اطاقهاي بر عالوه ساختمان اين نمود/ نظارت
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از پذيرايي و نماز اقامة و فقرا اجتماع به كه داشت وسيعي Hنسبت و بزرگ سالن داشت
الذكÇر فوق راهرو در جنابش اطاق بودند/ داده اختصاص زيارتش مشتاقان و مهمانان
مÇهندس آقÇاي جÇناب و جÇانب ايÇن به ديگري اطاق آن روبروي Hتقريب و بود واقع
HخصوصÇم هÇمه بÇراي مÇصاحبتش و هÇمراهÇي راستي به كه گراميشان داماد سلطانپور
هÇم مÇحلي اخوان از هاي عد بودند/ داده اختصاص بود, مغتنم و بخش ت لذ اينجانب
بÇراي بÇهسهولت بتوانند كه مينمودند استراحت بزرگ اطاق همان در را شب Áمعمو

يابند/ حضور تفسير و قراÄتقرآن جلسة و سحر نماز
عÇنوان بÇه تÇنها نه كه بود خدمتشان در نيز حضرت آن محترمة خانم سفر اين در
پرستاري نيت و قصد به جناب آن ممتد و د متعد كسالتهاي علت به بيشتر بلكه همراه,
جا همين در بجاست و بود/ گرديده همسفر سالمتيشان و حال از مراقبت و مواظبت و
كمتر هذا مع بود, نيز مرادش و پير جناب آن همسري بر عالوه چند هر كه كنم اشاره
خدمت به كمر صداقت و فدا كاري نهايت با ايشان مانند كه شده شنيده يا و ديده بانويي
را خÇود زندگي سالها خستگي بدون و عالقه و عشق نهايت با و باشد بسته همسرش

نمايد/ او سالمتي و آسايش وقف
كدام هر فقري جلسة و نماز از پس معمول طبق شبي اقامت, روز چند از پس باري
بود گذشته ت مد چه ندارم ياد به Hدقيق پرداختيم/ استراحت به و رفتيم خويش اطاق به
و ميدويد راهرو در پريشان و سراسيمه كه جناب آن محترمة خانم فرياد نا گهان  كه
گوش به رفت> دست از تابنده جناب بدويد, افتاده, بيهوش تابنده <جناب ميزد: فرياد
جÇناب مÇن سÇر پشت و رسÇاندم اطÇاقشان بÇه را خود كه بودم كسي لين او فقير رسيد/
بسته چشمان با و اغما حال به حضرتش ديديم رسيدند/ هم ديگران و سلطانپور مهندس
آسÇتين كÇه حÇالي در افÇتادهانÇد/ بÇيحركت و كشيده دراز كاشي روي دستشويي جلو
وضو ميداد نشان كه بود خيس آب از صورتشان و دست و زده باال سفيدشان پيراهن
آغÇوش در را حÇضرتش يكÇديگر كمك به بودهاند/ گرفتن وضو مشغول يا و  گرفته
رفتند/ دكتر آوردن براي محلي برادران از نفر چند بالفاصله آورديم/ اطاق به و  گرفتيم
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داشت ضعيف حركتي خوشبختانه كه بزرگوار آن نبض و قلب امتحان با موقع اين در
داشÇتند Çالعاتي اط كÇه نفر دو يكي و شديم خوشحال و آورده جا به را خدا شكر همه
نيم و ساعت يك حدود كردم نگاه ساعت به چون پرداختند/ بدنشان ماساژ و بهمالش
بÇه و گشÇودند آهسÇتگي بÇه را چشÇمها ربع يك قريب از بعد بود/ مانده صبح بهنماز
نگÇران شÇده? <چÇه گÇفتند: ضÇعيف صدايÇي با و فرموده تبسمي كردند/ نگاه اطراف
شÇربت ليوانÇي جناب آن خانم هنگام اين در است>/ خوب بحمداهللا من حال نباشيد/
گذشت ت مد چه ندارم خاطر به كشيدند/ دراز دوباره و فرمود ميل بهآهستگي كه آورد
و شÇده حÇالت اين باعث قلبي شوك يك گفت معاينه از پس آمدو هندي دكتري  كه
بهتر كه نمود توصيه حتي و باشند داشته كامل استراحت تي مد بايد ايشان كه داد دستور
لحظه چند و دكتر رفتن از بعد حضرتش ولي بخوابند/ بيمارستان در روزي چند است
كه بدهيد مرا لباس و عبا است, نماز <موقع فرمودند: و كرده نگاه ساعت به استراحت
دكتر اينكه با و ضعف و كسالت حالت اين با شد: عرض منتظرند>/ فقرا بروم, بهسالن
است, كÇرده تÇوصيه را بÇيمارستان در خÇوابÇيدن حتي و كرده تجويز كامل استراحت
فÇرمودند: و خنديدند گرفتهايد? جماعت نماز اقامة و سالن به بهرفتن تصميم چگونه
فÇقرا, زيÇارت براي من نيامدهام/ سفر اين به استراحت يا و تفريح و گردش براي <من
كردهام سفر ديار اين به ايماني برادران جمع در حضور براي و دوستان مالقات بهعشق
اين در كه فقرا نيست سزاوار كنم/ استفاده مقصود اين براي سفر اين لحظة هر از بايد و
مشتاق كه من خود همچنين و آمدهاند عهد تجديد مالقاتو اميد به بهزحمت شبو دل
اين در كسالت بهانة به من نيست روا شويم/ محروم هم ديدار از هستم ايشان مالقات
هÇم هي وجÇت آخÇر شد: عرض باز بگذارم,هرگز>/ منتظر را آنها و كنم استراحت اتاق
من نگران <خير, فرمود: م مصم حركتي با ولي بفرماييد دكتر دستورات و خود بهحال
زير كه نفر دو كمك با و فرمود حركت سپس است>/ خوب بحمداهللا من حال نباشيد/
نÇفر يك كÇه حÇالي در و ايستادند/ نماز به و آمدند سالن به بودند, گرفته را بازويشان
از پس و گفتند سالم و رسانيده پايان به را نماز بود, بدنشان تعادل مواظب سر درپشت
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حضار همة با هم آخر در و شدند مشغول تفسير تالوتقرآنو به دلنشيني صداي با آنهم
همه ملكوتي رفتار و روحيه اين با و پرداختند/ مذا كره گفتگوو به خوشرويي و م تبس با

واداشتند/ تحسين و ب تعج به را
بÇود قÇلب ص تخصÇم كÇه ديگÇري دكتر روز همان صبح كه است شنيدني هم اين
كرد تأييد را ل او دكتر تشخيص همان ل مفص معاينات از پس و آمد جناب آن بهعيادت
حÇضرتش ولي نÇمود/ بÇيمارستان بÇه رفÇتن بÇه توصيه و استراحت در تأ كيد هم او و
و نÇاراحÇتي بÇدون نÇيز سÇفر و نÇدادنÇد خود سنگين برنامة در تغييري  كوچكترين

يافت/ ادامه پيشآمدي
###

و انگÇيز غم سخت برايم چند هر دارم جنابش از كه را خاطرهاي آخرين پايان در
و ه وجÇت چگÇونه مÇيرساند كÇه است صحنهاي چون كنم/ يادآوري فرساست, طاقت
نشÇان كÇه است مÇنظرهاي بÇود)/ خواهÇد انشا¾اهللا (و بود فقرا ه متوج هميشه عنايتش
كسالت, در چه و سالمت در چه موقعيت, هر و حال هر در بزرگوار آن چگونه ميدهد
و ياد به هم باز پيوست خواهد ابدي فراق به ميدانستند شك بدون كه كسالتي هم آن

بودند/ فقرا فكر
زيارت و عيادت به بيمارستان در فرمود, رحلت سحرش كه شبي آن از قبل شب
مساعد جناب آن حال چون بودند/ خوابيده مخصوص مراقبت اطاق در رفتم/ حضرتش
اجتناب و كامل سكوت با كنندگان عيادت معالج اطباي دستور به بود روزي چند نبود,
روزهاي از كوتاه/ بسيار تي مد براي و يكي يكي آنهم ميرفتند, زيارتشان به گفتگو از
چشم داشتند/ آلود خواب و مبهم حالتي ميرسيدند, نظر به نحيفتر و رنجورتر قبلي
چÇون پÇرسيدند/ احوالي بستگان از گفتند/ پاسخ سالمم به و فرموده مي تبس كرده, باز
هÇم بر ديده دوباره و شكر>/ <الحمدهللا, فرمودند: معمول طبق گشتم, حالشان جوياي
نيم و فرموده حركتي ديدم شوم, خارج اطاق از بهآهستگي و برگردم خواستم نهادند/
دستي و ضعيف حالتي با تختخواب اطراف و مالفه روي به كشيدن دست با شدندو خيز



تابنده خورشيد 832

فÇرمودند: زمÇزمه كÇنان آهسته صدايي با كه شنيدم بعد و پرداختند/ جستجو به لرزان
منتظرند>/ فقرا بياوريد, را عبايم كو? <جورابهايم

###

آن منتظرند دردوختهاند/ به چشم نشسته, ه حسيني در هم هنوز منتظرند/ فقرا آري
در از گرفتهاند را ايشان بغلهاي و بازوها زير طرف دو از نفر دو كه حالي در بزرگوار
گويند/ پاسخ خوشرويي با هميشه مانند آنها سالم به آيند/ فرود پلهها از و شوند وارد
روي نميتوانستند پادرد علت به (چون بنشينند خود صندلي روي در و بروند بهآرامي
پرمغز فرمايشات هم باز منتظرند بگشايند/ سخن به لب كه منتظرند فقرا بنشينند)/ زمين
و طريقت راه شريعت, آداب خداشناسي, درس ايشان از بشنوند/ را ايشان آموزندة و
و جان به و بشنوند گوش به را ايشان نصايح و مواعظ بياموزند/ را اهللا الي سلوك و سير
فضايي در كنندو تنفس است آ كنده وجودش عطر از كه هوايي منتظرنددر بپذيرند/ دل

نمايند/ پرواز گشته پرور روح سخنانشان نشÃة از  كه
عÇزيزش وجÇود از كÇه افسوس ولي است باقي خود جاي در هنوز ايشان صندلي
مينگرد, را همه كه زده تكيه آن بر ايشان از عكسي بزرگوار آن جاي به است/ خالي
گونه همان شماهستم, هميشهبا منهم است من با شما كهدل گونه همان ميگويد:  گويي

نميكنم/ فراموش را شما هم من نميبريد, ياد از مرا شما  كه
بدارد, سالمتشان خداوند كه عليشاه) تابنده(محبوب آقاي علي حاج جناب هنوز
صÇندلي ايÇن كÇنار داشÇتني, دوست و گشÇاده چهرهاي و خود خاص ادب و باتواضع

مينگرد/ در به و ميفرمايد جلوس مجلس از درگوشهاي
گÇرچÇه ميباشند, خود عاليمقدار اجداد و بزرگوار پدر برحق جانشين كه معظمله
از قولي نقل ذ كرييا مناسبتي به كه جلسهاينيست بزرگوارندولي يادآن به هميشه Hقلب
در بÇه چشÇم گÇاه گÇاهي نيز ايشان نريزند/ اشكي هجرانشان در و نفرمايند جناب آن

منتظرند/ نيز ايشان گويي ميكشند, آه و ميافكنند عكس آن به نگاهي و ميدوزند



خاطرات

ارا كي/ اخوان جواد محمد مهندس حاج آقاي خاطرات

ة ينيÇحس در جÇمعهاي شب تÇهران, بÇه صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب آخÇÇر سÇÇفر در /1
و المÆمن Ôجن س نيا لدا حديث به راجع كه ميفرمودند تفسير را صالحيه كتاب اميرسليماني
قسم و داد رخ حالي ايشان جناب به است) كافر بهشت و مÆمن زندان (دنيا افر الك× Ô¹َّن ج

اين در ساعتي نيستم حاضر نباشد, الهي مأموريت جهت از ا گر كه خدا به خوردند
را امÇر و كÇردند رحÇلت بÇعد ماه پانزده و كرد/ تغيير ايشان چهرة رنگ و باشم دنيا
وا گÇذار عÇليشاه رضÇا تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقاي جناب ارجمندشان بهفرزند
است, صالحعليشاه آقاي حضرت ايام به مربوط بيشتر خاطره اين ا گرچه فرمودند/
ديÇن اوليÇا¾ نÇظر وجÇهة و رضاعليشاه آقاي حضرت به امر تفويض جهت از ولي

است/ اهميت حاÄز مرگ مسألة به نسبت
رحلت فداه) (روحي عليشاه صالح آقاي حضرت شمسي 13êë سال در كه موقعي در /2
براي ميروم من فرمودند: راستين آقاي جناب ارا ك, فقراي اطالع از پس نمودند,
بود جمعه شب بودم/ گريان و ناراحت بياندازه من رفتند/ و كردند حركت و تجديد
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پيشكار جعفرعلي, ناÄب درآنجا رفتم/ مجلس براي راستين آقاي جناب منزل به  كه
بغل در را راستين آقاي جناب ميداشت اظهار هميشه وي بود/ نشسته راستين آقاي
و ناراحت خيلي كه ديد را من حال وقتي شدم, مجلس اطاق وارد وقتي كردم/ بزرگ
چگÇونه شÇديم, بÇيپدر گÇفتم: ناراحÇتي? اينقدر چرا مهندس گفت: هستم  گريان
گفت: كرده من به رو حال اين در عجيب/ حالتي با بود قلندري ناÄب نباشم/ ناراحت
روي از چÇون كوتاه جملة اين اوست/ جاي حسين و رفته حسن است, الهي قضاي
و سكÇون حÇال شÇد/ ريخته آتش روي كه بود آبي شد, گفته نيت خلوص و صدق
است, رفته دحسن محم شيخ حاج ا گر كه كردم شكر را خدا و شد پيدا برايم آرامشي
آقÇاي جÇناب GعدÇب مÇيباشد/ ايشÇان جانشين تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب
من براي ازتجديد قبل نمودند: تعريف من براي بيدخت از مراجعت از پس راستين
آقاي رضاعليشاه آقاي جناب جاي به تجديد مراسم موقع در ا گر كه آمد پيش خيالي
وقتي ولي نميكنم, تبعيت الوا ميكنم تجديد ديدم, ف تشر اطاق در را صالحعليشاه
جناب كه ديدم شدم, بودند فرموده جلوس عليشاه رضا آقاي جناب كه اطاقي وارد
و افتادم ايشان پاي روي فوري لذا و نشستهاند ارشاد مسند روي عليشاه صالح آقاي
اهللا رحمت جذبي آقاي جناب خدمت درتهران هم حقير نمودم/ تجديد كردمو  گريه

نمودم/ تجديد عليه
و داشته قلبي ناراحتي و بودند مريض قمي شريعت آقاي جناب شمسي 13ë0 سال در /3
ف رÇمش قم به زيارت براي رضاعليشاه آقاي حضرت ميزدند/ رفتن از دم همهاش
زيارت براي فقرا از نفر چند و راستين آقاي جناب خدمت در نيز حقير بودند/ شده
جÇناب حÇضور شÇريعت, آقاي عيادت و زيارت از پس رفتيم/ قم به ايشان جناب
ايشان كنند/ پيدا شفا شريعت آقاي كه بفرماييد هي توج قربان كه كردم عرض ايشان
اطبا به مراجعه با تهران بيايند روزي چند نيست, چيزيشان آقا فرمودند: م تبس حال با
HبرتÇم و تÇهران بÇه نرفتن براي داشتند اصرار هم شريعت آقا حاج ميشوند/ خوب
بÇه آمÇدن براي تأ كيد هم ايشان و بروم, دنيا از بفرماييد اجازه كه ميداشتند اظهار
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هم كه مينمايم استدعا قربان كردم عرض Gد مجد موقع اين در من مينمودند/ تهران
مÇحبت بÇا فÇقراي از كÇه عÇظيمي سÇرهنگ آقاي هم و شوند خوب شريعت آقاي
بÇيايند شÇريعت آقÇاي فرمودند كنند/ پيدا شفا كردهاند, سكته ارا ك در و ميباشند
هÇم بÇاز و كرده قلبي سكتة مرتبه دو هم عظيمي سرهنگ و ميشوند خوب تهران
آقÇاي خÇدمت در جÇمعه شب نفرمودند/ ديگر جملة و عظيمي سرهنگ فرمودند
كÇردم: عÇرض راسÇتين آقاي حضور بود/ فقري مجلس بازگشتيم/ ارا ك به راستين
قÇراÄت حÇمدي عÇظيمي سرهنگ شفاي و سالمتي براي فقرا فرماييد دستور قربان
خوانÇده عظيمي سرهنگ جناب براي فاتحهاي فرمودند راستين آقاي Hاتفاق  كنند/
بود مغرب نزديك بعد ربع يك كردم/ تقاضا حمد من قربان كردم عرض من شود/
پرسيدم/ را عظيمي سرهنگ حال آمدند/ مجلس به عظيمي سرهنگ آقاي برادر  كه
كه هم شريعت آقاي جناب كردهاند/ فوت قدس بيمارستان در قبل ربع يك  گفتند:
به و شدند خوب نمودند, معالجه و رفتند تهران به كه Gبعد بود خراب خيلي حالشان

كردند/ مراجعت قم

كيمند ابراهيم حاج آقاي خاطرات از

كÇرم و لطÇف قÇيامت روز در خود از مأيوس نامة سيه فرمودند: مجلسي در بار يك /1
از مرحمت اين زيستم دروغ الفو با درگهت بر سالها الهي ميكند: عرض ميبيند,

گفتار/ گونه اين براي ميآيد: خطاب چيست!
حضرت مرحوم احترام به 1338 زمستان در كه نيز نقشبنديه و قادريه سلسلة محفل در /2
بÇود, گÇرديده تشكÇيل شكÇوه بÇا بسÇيار سÇنندج در ثراه) (طاب عليشاه رضا آقاي
ادب داريم اقرار همه اينكه با كرد: عرض حضورشان سنت اهل برادران از شخصي
باز دست و نميكنيد مراعات نماز در شيعهها شما چطور است, همگان پسند مورد
حالت در كه باشيم مرده گونة به نماز در داريم سعي شيعهها ما فرمودند: ميخوانيد/
مÇيسپارند? خÇا ك بÇه بسÇته دست را خÇود اموات سنت اهل برادران آيا فناست/
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و دارد/ نگÇاه ادب نÇتوانÇد فاني است/ الهي پيشگاه در فنا از برتر ادبي چه وانگهي
بسيار اثري حاضرين و مستمعين در فرمايش اين دارد/ منظور را باطني ادب عارف

بخشيد/ زياد
جÇناب حÇضور از و اقÇدام اجÇازه با خيري بناي احداث به برادري بيدخت در وقتي /3
مÇالحظه بÇعدي سÇفر در بود/ نموده آن امور به سركشي و رسيدگي تقاضاي ايشان
كÇارهاي و گونا گÇون مساÄل به ه توج بدون و نشده انجام ميلش به كار كه بود  كرده
بسÇيار سÇركشي ه تÇالب بÇودند: فÇرموده مينمايد/ عرض را كار نقايص ايشان جناب
و پشÇيمان خÇويش كردة از شخص آن نيست! خوب هم سركشي ولي است خوب

نمود/ عفو تقاضاي و ندامت اظهار
شراب زان جامي بده <ساقيا مطلع به بهاÄي شيخ معروف غزل فقري مجلس در روزي /ê

غزل: مقطع بيت به راجع شد/ خوانده مباركشان حضور روحاني>
بÇتوانÇي كه بال هر نه بهاÄي دل بر نميشايد بال جز را گليمان سيه ما

كÇه است عÇايي اد چÇنين طÇاقت را كسÇي كمتر زيرا شود خوانده "نه" بايد فرمودند:
فرمودند: حكم اين مشمول نيز را سعدي از بيت اين دهد/ در تن بال به اينطور

زيرينم سنگ كه تواني كه جفا هر به زمÇان دور آسÇياي اي سÇرم بر بگرد
مÇرقوم الرحيم" الرحمن اهللا "بسم ابتدا Áمعمو خودنويس و خودكار ابتياع هنگام در /ë
مينويسيد/ الهي اسما¾ هم بازار در قربان كرد: عرض همراهي روزي ميفرمودند/

استادم>/ نداد ياد دگر حرف كنم <چه فرمودند:
عÇرض خÇدمتشان روزي كه ميكرد نقل جواهريان حمان عبدالر حاج آقاي مرحوم /ì
شÇمشير حÇضرتتان ولي بÇودند بÇردبار و حÇليم عزيزتان پدر گردم قربانت  كردم:
ر دÇمك كسÇي از كÇمتر بسÇيار, حÇلم آن بÇا حضرت آن فرمودند: ميداريد/  كشيده
مÇيكشيم, شÇمشير كه وقت همان ما بود/ مشكل بسيار ميشدند ا گر ولي ميشدند

ميبخشيم/
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كاشاني حسينعلي آقاي نوشتة

نيم و سال يك كه فقر به ف تشر از پس كه بود بار سومين 13êê ماه اسفند 29 روز در /1
آقÇاي حÇضرت زيÇارت جÇهت بÇيدخت بÇه بÇود شÇده مÇن نصيب آن افتخار قبل
و بÇود دوشنبه شب اسفند ماه آخر شب گرديدم/ ف مشر ه) سر س قد) صالحعليشاه
اقامة از پس گرديد/ منعقد سلطاني مزار ة حسيني در فقري مجلس آنجا معمول طبق
بندگان مجلس, آخر فاتحة قراÄت و فقر مجلس مراسم و عشا¾ و مغرب جماعت نماز
مÇجلس ار ضÇح بÇه خÇطاب الشريف) مقامه اهللا (اعلي عليشاه صالح آقاي حضرت
بعضي دقيقهو ساعتو ار حض از يك هر است? موقع چه سال تحويل فردا فرمودند:
تكÇرار را سÆÇال هÇمان Gد جدÇم ايشÇان ولي كÇردند, عÇرض را سÇال تÇحويل ثÇانية
بÇعضي ي تÇح مÇيشود, تكÇرار سÆÇال چÇرا كه مينمودند ب تعج فقرا و ميفرمودند
ساعت به است محل افق و محلي ساعت به سال تحويل ايشان منظور اينكه به گمان
همه ار حض اينكه تا ميفرمودند تكرار را سÆال هم باز ايشان ولي دادند/ پاسخ محلي
مÇجلس اهÇل بÇه خÇطاب مÇوقع ايÇن در صالحعليشاه آقاي حضرت شدند/ سا كت
را ايشان منظور من كرد/ خواهد طلوع فقرا براي تابندهاي خورشيد امسال فرمودند:
كÇردم, يÇادداشت را آن خود اطاق به آمدن و مجلس ختم از پس ولي نشدم ه متوج
و فرموده رحلت عليشاه صالح آقاي حضرت (13êë) سال همان مرداد در تااينكه
يكي در سال چند از پس حقير گرديد/ آغاز عليشاه رضا آقاي حضرت قطبيت ايام
كÇه حÇالي در ايشÇان كÇردم/ عرض ايشان خدمت را موضوع خود, شرفيابيهاي از

است/ صحيح هست, يادم فرمودند: شد, جاري پرنورشان چشمان از اشك
را هÇنگامغروبحقير بÇيدختشرفيابمحضرمباركشانبودم/ در 13ë7 ديمÇÇاه در /2
در و رفته مسجد به عشا¾ و مغرب نماز از بعد Öشب كه دادند دستور و فرمودند احضار
را مÇعظمله عÇالقةقلبي و شÇرع بÇهآداب د قيÇت مÇورد در را ايشÇان عملي روية منبر
و رژيÇمپهلوي ه توج بهعدم نسبت را رشان تنف و اسالم س مقد دين احكام بهاجراي
حÇضرت كÇه مÇيگويم را هÇمان من فرمودند: سپس دهم/ تذكر منبر در فساد شيوع
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دين ا گر ذيني, Ôخ Ôوف Ôي Ôس ي×ا لي Öت ق ب الا Öم ق ت Öس ي Öمل د م ح Ôم Ôدين كان Öول (ع)فرمود: الحسين اهللا دÖب ع ب×ا ا
بگيريد/ مرا شمشيرها اي نميشود, مستحكم من قتل به جز د(ص) محم حضرت

بود اين فرمودند حقير به فقري مجالس در صحبت اجازة براي كه دستوراتي جمله از /3
هم را خود بگوييد سخن خدا بندگان نافرمانيهاي و گناهان از خواستيد وقت هر  كه
و نميدهيم> انجام را دستورات <ما گناهكاريم>, <ما بگوييد: Âمث و نموده ضميمه
ÂثÇم و نكÇنيد داخÇل را خÇود كÇنيد تمجيد خوبيها از خواستيد وقت هر برعكس
مÇورد مÆÇمنين و فقرا شما است, قوي شما ايمان داريد, محبت حال <شما بگوييد:

هستيد>/ ه توج
(عليهم معصومين ة مÄا س مقد ساحت به ادب و الهي شعاÄر حفظ به نسبت ايشان د تقي /ê
قÇمري هÇجري 1ê12 اني الث ربيع 9 روز در كه بود قدري به دين بزرگان و الم) الس
العÇزيز) ه رÇس س دÇق) صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت رحÇلت سÇالگرد بÇا مÇصادف
اهل عÔرف كه طوري به و رفتم منبر ايشان محضر در معمول طبق ايشان حسباالمر
را (ح) حرف (ص) د محم حضرت نام بردن هنگام منبر آغاز خطبة در ميباشد منبر
نÇام گÇونه اين فرمودند و احضار را حقير سخنراني, اتمام از بعد كردم/ ظ تلف  كشيده

كنيد/ دقت قسمت اين در و است ادب خالف بردن را حضرت
يÇادتان كÇرد: عرض ايشان به پيرمردي فقير به كاشان, ايشان سفرهاي از يكي در /ë
كÇه بÇود نگÇفته را سخن بقية هنوز /// و بوديد بزرگوارتان پدر خدمت در كه هست

كنند/ سلطانت كه تا كن بندگي بله, فرمودند: ايشان
ابتداي ساختمان در كه تهران به ايشان قطبيت از بعد سفر لين او شمسي 13êì زمستان /ì
بود, شده تعيين ايشان مالقات براي صبحها و داشته سكونت اميرسليماني ة حسيني
در فÇقير يك قÇربان كÇرد: سÆال ايشان از فقيري بودم/ محضرشان شرفياب روزي
فÇرمودند: است? كÇافي باشد خود ذ كر مشغول ساعت چند حداقل روز شبانه يك

ساعت/ 2ê حداقل
روية طبق رفتم عاليات عتبات زيارت به كه مسافرتي در فرمودند: حضرت آن خود /7
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و كرده مالقات و ديدن خوÄي العظمي× اهللا آيت حضرت جمله از و علما از هميشگي
طÇرف از عÇلما از هاي دÇع بÇا ايشÇان فÇرزند بعد روز نمودند/ زيادي محبت ايشان
سروده من دربارة كه عربي به قصيدهاي و آمدند بازديد عنوان به آيتاهللا حضرت
شÇما بÇه كÇه دادهانÇد پÇيغامي سالم, ابالغ ضمن پدرم گفتند: سپس خواندند/ بودند,
نمودهاند خواست ايشاندر گفتند: لهاي? گ چه دارم/ گفتم: لهاي گ شما از كه عرضكنم
نسÇل بÇخصوص مردم به شما است شده بيشتر اجتماعي مفاسد كه دوره اين در  كه

دهيد/ رواج را خود تعليمات و نموده رسيدگي بيشتر جوان

عبدالرسولي مرتضي استاد نوشتة

كردهام عرض بهتفصيل Gكرار كه طور همان را خطاطي هنر به حقير اشتغال داستان
آقÇاي حÇضرت ة دسيÇق انÇفاس يÇمن به كه ميگردد, باز من سالگي چند و سي سن به
1323 سال اسفند در عليشاه رضا آقاي حضرت از سرمشق لين او گرفتن و صالحعليشاه

كÇيهان نشÇرية در نگÇاشتهام/ (451 تÇا 449 (صÇفحات صÇالح يÇادنامة كتاب در را ماجرا اين ل مفص شرح (1
كردهام/ اشاره آن به مصاحبهاي طي در نيز (1367 آبان , 8 شماره پنجم, فرهنگي(سال

نود در قدم كه كنون تا زمان آن از نمودم/1 آغاز Hرسم را خطاطي شريف هنر شمسي,
حضرت برومندشان جانشين و بزرگواران آن ا كرام و الطاف مشمول نهادهام, سالگي
اقسÇام لوي و فÇقر بÇه خÇود ف تشر ايام طول در و هستم و بوده عليشاه محبوب آقاي
است ذيل ماجراي جمله از كردهام/ مالحظه ايشان از را جليه و خفيه الطاف و  كرامات
بارديگر دادو حقيررخ براي رضاعليشاه آقاي صوريحضرت ايامحيات اواخر در  كه

است: شرح بدين آن و گرفتم قرار عناياتشان مشمول
حÇيات از دست و گشته مستولي ضعيف وجود اين بر گونا گون امراض كه زماني
و خوابانيدند بيماري بستر در مهر بيمارستان به مرا ناچار توش, و توان از پاي و شسته
بÇيمارستان ل او درجÇة و زمÇان مشهور دكترهاي از يك هر كه دي متعد حاذق اطباي
دست به كلي ل او روزهاي يافتم اطالع Gبعد پرداختند/ معالجه و مداوا به بالينم در بودند,
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بيمار اين زندگاني به نبايد و است تمام كارم كه بودند داده اطالع Hرسم و شسته حياتم از
اظهار و تشخيص اين از بعد من صميمي عالقهمندان و دوستان علت بدين بود/ اميدوار

شدند/ مشغول آمرزش دعاي به و پرداخته زاري و گريه به بيمارستان داالن در نظر
نÇزول عÇيادتم بÇه عليشاه رضا آقاي حضرت عزيزم موالي روزي اوان همين در
تÇقصير سراپا حقير بندة از شنيدند, را ماوقع شرح پرستاران از وقتي و فرمودند اجالل
كÇجا بÇه بÇودم تحرير مشغول معظمله دستور به كه را ثلثي مجيد قرآن كه فرمودند سÆال
منتقل اينجا به كه بود نشده نوشته بيشتر فاطر سورة اول تا داشتم معروض حقير رسيده/
تÇمامي بÇرسانيد/> پÇايان بÇه را مجيد قرآن و بمانيد زنده بايد شما <خير فرمودند: شدم/
بÇرادران و حقير خود بجز گشتند ب تعج و ر تحي دچار داشته حضور كه اطبا¾ و ار حض
اسÇتنباط مÇبارك امÇر فÇحواي از كÇه نÇصيري دكتر و منوچهري دكتر آقاي نازنينمان
دربستر منزل به گشتهو ص مرخ بيمارستان از روز چهل انقضاي از بعد نموديم/ ديگري
نÇزار و زار و ناتوانÇي حال همان با مداوا و معالجه تي مد از بعد كه يافتم انتقال بيماري
بهادامة عزيز موالي مبارك االمر حسب گرفتهو دست به را قلم نا گوار و خوابيده بهطور
آبÇان هÇفتم تÇاريخ در متوالي سال چهار انقضاي از بعد امروز و گشتم/ مشغول تحرير
و رسÇيده پÇايان بÇه الخÇتم الي البدو من Hتمام مذكور مجيد قرآن المنه و بحمداهللا 1372

و خÇطي قÇرآنهÇاي و نشÇده نÇوشته ثلث خط به كريم كنونقرآن تا اسالم صدر از كه است ر تذك به الزم (1
است/ ريحان و محقق يا نسخ خط به Gمنحصر چاپي

كÇرامت و مÇعجزه بÇنابرايÇن مÇيباشد/1 آماده و ا مهي چاپ براي و است يافته خاتمه
تÇحرير نÇيز آخÇر در گÇرفتم, خÇط تعليم ابتدا در كه همانطور زمان آنعزيز بههمت
را نزديك و دور دوستان و ايماني برادران و رسانيده انجام به را ثلث خط به قرآنمجيد
واداشته بيپايان سپاس و شكر به را تقصير سراپا حقير و ساخته دچار ب تعج و ر بهتحي

است/
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جواهريان عبدالصالح حاج آقاي خاطرات از

ميخواهم من كه فرمودند ايشان كه ديدم خواب شب يك قبل, سال چندين حدود در /1
مÇبارك مÇاه بÇه مÇاه چÇند كÇه ميدانستم خواب در حقير نمايم/ رحلت قدر شب در
پس كردم عرض بگويم, چه نميدانستم و بودم زده بÔهت كه حالتي در مانده/ رمضان
مÇن درخÇواست ايÇن كÇه نشÇويد مÇريض شÇما فÇترت ت مد دراين مينمايم تقاضا
درب از صÇبحها اضÇطراب حال با مبارك ماه قدر شبهاي در من و نشد مستجاب
باشد, افتاده فاقي ات شب آن در مبادا كه ميكردم نگاه ميگذشتم, ايشان دولتسراي
شب در (محبوبعلي) تابنده علي حاج آقاي جناب اجازة ديدم شدم ه متوج كه Gبعد
روز در ولي گÇذشت/ خÇطر كÇه كÇردم شكÇر را خدا و گرديده صادر رمضان ماه 21
بود, شده تشكيل روضه مجلس دولتسرايشان در كه ايشان حيات آخر سال اربعين
بودم/ نديده سختي اين به حال به تا را ايشان حال من گفتند: وعظ ضمن واعظي آقاي
و كرده من طرف به را مباركشان روي بودند/ نشسته همه هنوز كه روضه اتمام از بعد
تشكر تعظيمو از پس هم بنده ميفرمايند/ احوالپرسي كه ميرسيد نظر به د تفق ضمن

ميفرمايند/ خداحافظي دارند كه شدم ه متوج مرتبه يك ولي كردم/ عرض جواب
بÇيروني در شب يك شÇدم/ ف مشر بيدخت به زلزلة گناباد, از بعد يكسال Gحدود /2
و آهن با را گل و خشت از شده خراب ساختمانهاي فرمودند: بوديم, مهمان ايشان
را ها ل ÖثÇ م او مÇنها ير خÇب أتن ها س Öن Ôن او ¹آي Öن م Öخ س Öن ن ما آية ترجمة بنده كرديم/ نوسازي آجر
ه تÇالب ميكند/ رحمت را آن مثل يا بهتر بگيرد را نعمتي هر خداوند كه كردم عرض
است, درست فرمودند جواب در ايشان بود/ منظورم واليت صاحب و نعمتواليت

ميرود/ ما ميان از بزرگان س مقد وجود كه است اين از ف تأس ولي

مرتضوي مرتضي سيد حاج آقاي نوشتة

در فقرا از يكي منزل به سلطانپور مهندس آقاي با همراه حضرتش خدمت در روزي /1
ساخته Âكام هنوز كه صدرا مال خيابان در ما ماشين مراجعت در بوديم/ رفته آرياشهر
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حÇضرت بÇود/ مÇاشين نزديكي در خانه و مغازه باب چند و شد خاموش بود, نشده
بÇودند د قيÇم ÂامÇك وقت ل او در نÇماز واجب فريضة انجام در كه رضاعليشاه آقاي
نماز آنجا در كه شود پيدا محلي شايد است مغرب نزديك مرتضوي آقاي فرمودند:
را مÇنزل آن در فرمودند: اشاره بزنم/ را منزلي در رفتم بخوانيم/ وقت ل او را مغرب
طبقة در كسي بود آمده خارج مسافرت از تازه كه جواني از غير منزل آن در بزنيد/
تÇازه كÇه جذبي آقاي حاج جناب خدمت جوان آن كه شد معلوم Gبعد و نبود پايين
تها دÇم و رفته مسافرت به و شده ف مشر فقر به بودند, شده واصل حق بهرحمت
و خÇوانÇديم را نÇماز صÇورت هÇر در است/ داشÇته دسÇتورات انجام به ه توج  كمتر
اعÇمال در حÇضرتش د قيÇت كÇه شديم روبرو جوان آن بسيار ت مسر و باخوشحالي
به گرددو متذكر و ه متوج دوباره وي كه شد باعث فقرا به محبتشان و ولطف شريعت

آيد/ ناÄل فيض اين
آورده تشريف تهران به ژنو از مراجعت در صالحعليشاه آقاي حضرت كه زماني در /2
دانشكدة در دو هر كه طباطباÄي محيط استاد مرحوم فاق ات به فروزانفر استاد بودند,
عÇيادت بÇراي بودند, تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت استاد منقول و معقول
و نداشتند تشريف منزل در تابنده آقا حاج جناب Hاتفاق و آمدند صالحعليشاه آقاي
شÇوم/ مسÇتفيض هÇم سÇلطانحسين آقÇا ديÇدار از داشتم ميل گفتند: فروزانفر استاد
محضر از كه بود آن مشتاق نيز وي فرمودند: پاسخ در عليشاه صالح آقاي حضرت
<آقÇا گÇفت: ايشÇان دربÇارة فÇروزانÇفر اسÇتاد وقت ايÇن در و نمايد/ استفاده استاد

ماست>/ استاد كه نه شا گرد سلطانحسين,
رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت امر به كه 13ë7 سال زمستان در عاليات عتبات سفر در /3
مÇتبر ك صÇحن بÇراي ايشÇان اهÇدايÇي در بÇردن براي همراهان از عدهاي فاق بهات
خÇدمت نجف در همراهان فاق ات به ايشان االمر حسب رفتم, سامرا¾ به عسكريين
ايشÇان رسÇيديم/ شÇيعه عÇاليقدر مÇراجÇع از خوÄي سيدابوالقاسم اهللا آيت حضرت
و م عمÇم غÇير و عÇامي فÇردي كه ضعيف اين با شرفيابي موقع در معمول, برخالف
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عÇليشاه رضÇا آقÇاي حضرت طرف از نمايندگي علت به بودم, درويشي به متظاهر
خدا كردم: عرض دارم/> گله تابنده آقاي حاج از <من فرمودند: Hضمن و كرده معانقه
از من نخير, گفتند: حاضريم/ دل و جان با برآيد, ما عهدة از كه بوده امري ا گر نكند,
مÇضايقه ايشÇان ولي نÇمايند, يÇاري شÇرعي امÇور در را ما كه كردم خواهش ايشان
سلسلة اقطاب و بزرگان دأب كه رساندم خوÄي العظمي× اهللا آيت عرض به من نمودند/
هÇم سÇلطانعليشاه آقÇاي مرحوم چنانكه كنند, دخالت شرعيه امور در كه نيست ما
عÇليه) (رحم¹اهللا شيرازي ميرزاي آقا مرحوم كه حالتي در نكردند, منتشر رسالهاي
حÇضرت آنگÇاه بودند/ كرده توصيه خراسان اهالي به و مصاب را ايشان به مراجعه
التماس دو شما از بگوييد و برسانيد تابنده آقاي حاج به مرا <سالم فرمودند: اهللا آيت

رÇش از را اسÇالم خÇداونÇد ايÇنكه ل او ميگويم/ آمين من و كنيد دعا شما و دارم دعا
كند>/ حفظ ابيها وه شر از را اسالم خداوند دوم كند/ حفظ  كمونيستها

آقÇاي حÇضرت خÇدمت را ايشÇان پيام بيدخت در بازگشت در و دادم قول نيز من
بين از كمونيستها قدرت هم رسيد/ هم اجابت به الحمدهللا و كردم/ ابالغ رضاعليشاه
رسوا ميدهند انجام كه اسالم خالف اعمال در ابيها وه هم و شدند مفتضح و رفت
را خÇود شÇنيدههاي شÇد, مرحÇوم كه همراهان از يكي بيدخت در بعدها  گرديدند/
كÇه كÇرد عرض خدمتشان طور اين خوÄي اهللا آيت حضرت دعاي التماس درمورد
كÇردند/ دعÇا التماس بهاييها و كمونيستها شر دفع مورد در جنابعالي از ايشان
Hدقيق ايشان كه كردند سÆال حال همان در بودم حاضر آنجا در كه فقير از آقا حضرت
بود/ ابيها وه و كمونيستها مورد در دعايشان التماس كردم: عرض فرمودند? چه
Âاص كردند: اضافه بيدرنگ ولي ابيها, وه و كمونيستها است درست فرمودند:

بهاييها/ و ابيها وه دوشان: هر

(موفق) اربابي اهللا نصرت مهندس آقاي نوشته

را مسÇافرتي خÇورشيدي 1339 آبÇان در تÇابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت
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مÇركز سنندج شهر وارد 1339 آذرماه اواÄل در شهر چند طي از پس كه كردند شروع
فقراي ة عد اينكه با فرمودندو توقف سنندج در روز 9 جناب آن شدند/ استان كردستان
آورده وجود به شوقي و شور چنان بزرگوار آن وجود ولي نبود, نفر چند از بيش آنجا
پياده كه را جمعهاي صبح نميكنم فراموش نميشناختند/ پا از سر خدمتشان در كه بود
قرار آن در سنندج جامع مسجد كه شدند خياباني وارد همراهان اتفاق به حقير منزل از
آن امامجمعة به و واردمسجدشده آن, در نمازجمعه آثار بهمحضديدنمسجدو داشت/
يجسته,درنمازجمعهشركتكرديم/ تأس آقايمردوخبودنداقتدا كردند/وماهمهمه  كه
جÇمعه نÇماز در شÇركتشان و جناب آن مالقات از زيادي ة عد نماز خاتمة از پس
باعث ايشان پسنديدة عمل اين كردند/ جو و پرس ايشان مقام و نام از و شده خوشحال
علماي و مشايخ از ديگري زياد ة عد و مفتيزاده و مجتهدي و مردوخ امام آقايان كه شد
مÇعتصم شÇيخ آقاي آنجا مذهبي شخصيتهاي از آمدند/ ايشان مالقات به تسنن اهل
و نÇقشبنديه سلسلة زمان آن پيشوايان از عثمان شيخ زادة عمو و بها¾الدين شيخ برادر
كه آنجايي از و آمد/ ايشان مالقات به كه بود قادريه و نقشبنديه سلسلة دو احترام مورد
بÇه وقÇتي بÇبرند, تشريف مذهبي شخصيتهاي بازديد به داشتند معمول حضرت آن
براي كه كرد خواهش وي دارند, را او بازديد قصد كه شد داده اطالع معتصم شيخ آقاي
مشايخ از يكي بازديد, جلسة آن در بياورند/ تشريف آنها فقري مجلس و شام صرف
عربي به شعري (ع) علي حضرت مدح در هستند, شافعي فقه پيرو Hعموم كه نقشبنديه
بÇرساند/ پÇايان بÇه نÇتوانست و كÇرد فÇرامÇوش كÇاره نÇيمه كÇه كرد شروع را شافعي از

شد/ واقع ار حض ب تعج مورد كه كردند قراÄت را اشعار بقية حضرتآقا

گوهر پا ك اهللا حبيب آقاي نوشتة از اختصار به نقل

از كÇه تسÇنن اهل از دوستان از يكي و خود داÄي فاق ات به 13ê1 سال تابستان در
شديم/ ف مشر بيدخت گناباد به بود دبيرستان اول سال سه همكالسان

بÇه قÇرآن تفسير براي العزيز) ه سر اهللا س قد) صالحعليشاه آقاي جناب كه عصرها
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در بوديمو نشده ف مشر فقر به هنوز من دوستمو چون ميآوردند تشريف كوثر صحن
روبÇرو كÇه فÇقرا از جÇدا ميدادنÇد تكيه ايشان كه ستوني پشت بوديم, جواني عنفوان

به مقيد فقرا چون و باشند داشته حضور است ممكن فقير غير هم تعدادي فقري جلسات در Áمعمو (1
آداب, به ناآ گاهي و جواني علت به ولي ندارد, وجود تفاوتي آنها بين درظاهر نيستند, مخصوص لباسي

ميپنداشتيم/ جسارت مجلس بزرگ حضور در را فقرا با نشستن

بÇبينند را مÇا ايÇنكه بÇدون ايشان كه ميشديم ه متوج اغلب و مينشستيم1 مينشستند,
مÇيكردند/ بÇرطرف را مÇا مÇذهبي مشكÇالت قÇرآن تÇفسير و خود صحبتهاي ضمن
ايشÇان از و مÇطرح سÆÇال چÇهارده مÇعصوم چÇهارده نÇام به كه شديم تشويق ازاينرو
آنÇها از بÇعضي و دوسÇتم بÇه مÇربوط بيشتر سÆاالت اين ه البت كنيم/ جواب درخواست
تقاضا حضورشان از صبح روز يك اينكه تا بود/ سني و شيعه بين اختالفات به مربوط
تابنده آقاي از كه فرمودند معظمله كنيم/ مطرح را سÆاالت فرمايند اجازه چنانچه  كرديم
Çريف الش ه رÇس اهللا قÇدس رضÇاعليشاه گنابادي تابندة سلطانحسين حاج جناب (منظور
تعيين وقت فرموده لطف هم حضرت آن كنيم/ سÆال ايشان از و بگيريم وقت است)
بÇه شÇمسي هÇجري 13ê1.ë.21 يكشÇنبه روز صÇبح ده سÇÇاعت بÇÇاالخره  كÇÇردند/
مÇرحÇوم از و مانده ياد به آنچه كه كرديم سÆاالتي و شديم ف مشر ايشان دولتسراي
ايشان پاسخ شنيدم, داشت, حضور جلسه در كه هم اردبيل نماز مجاز معصومي آقا حاج

است: قرار بدين
و نشÇيني گوشه و انفرادي يا است اجتماعي اسالم ديانت آيا كه سÆالي جواب در
را دو هر كوشش و سعي و جمع اخروي امور با را دنيوي امور اسالم فرمودند: عزلت,
مÇنظور عÇبادات جزو امر امتثال با را دنيوي امور حتي و داده قرار يكديگر بهموازات
نشيني گوشه و رهبانيت از دور و اجتماعي دين تنها اديان تمام بين در و است فرموده

است: فرموده (ع) علي مولي كه آنجا تا است

گويي كه بكوش آنچنان آخرتت براي و ميماني زنده هميشه براي گويي كه باش آنچنان دنيايت براي (2
مرد/ خواهي فردا

2GدÇغ ÔموتÇ ت كÇانه رتكÇخ Ð ال ÖنÇÇ Ôك و GدÇÇاب ÔعيشÇÇ ت Ôنَّه اÇÇ ك نيا ك ÔدÇÇ ل ÖنÇÇ Ôك 



تابنده خورشيد 846

شÇده ثبت بسيار اسالم معتبرة كتب در دين بزرگان دستورات و اخبار قبيل اين از  كه
است/ مشهود Âعم و معمول يار با دل و به كار دست عنوان به فقرا ما ميان در و است

اسالم بدو در فرمودند: خير? يا دارد, اجراÄي ضمانت اسالم ديانت اينكه مورد در
او خليفة يا (ص)و پيغمبر وسيلة به دو هر مجريه و نه مقن ة قو كه راشدين خلفاي زمان تا
اجراÄي ضمانت است درقرآن كه حدودي و احكام پيشرفت در اسالم عالم ميشد, اداره
يÇزيد مÇعاويه, بÇا حسÇن(ع) امÇام حضرت صلح و راشدين خلفاي از بعد ولي داشت,
ايÇجاد واسÇطة بÇه و نشÇد اجرا اسالمي حدود و احكام كم كم و نمود غصب را خالفت
دولتها دست در حكومت شدندو گوشهنشين اسالم اولياي و ضعيف Hج متدر اختالف

گرفت/ قرار
عمل براي اسالم در معروف به امر فرمودند: منكر از نهي و معروف به امر به راجع
و امر Áاو كه است الزم شرايط اين داشتن شرط به ات, منهي از اجتناب و اسالم احكام به
اجتماع در او نهي و امر كه باشد داشته نفوذي Hثاني گردد, احكام به عامل خود كننده نهي
حرام تسنن اهل فقه در هم و شيعه فقه در هم شراب و قمار Âمث اينها/ وامثال كند تأثير
اسÇالم عÇلماي ولي شÇود, جÇلوگيري ات نهيÇم سÇاير و قÇمار و شراب از بايد كه است
و بÇبندند را فÇروشي شÇراب مÇغازة يك كÇه ندارنÇد را قدرت آن ما دورة در فانه متأس

نميشود/ انجام هم آن كه است ر ميس دولتها براي فقط كارها قبيل اين از جلوگيري
لحاظ از نه است سياسي نظر از آن حرمت فرمودند: كوال, پپسي حرمت مورد در
ضÇاله فÇرقهاي بÇه كÇمك بÇاعث امر اين و است غيرمسلمان آن سازندة زيرا شرعي,

ميگردد/
را موجودات همة خداوند فرمودند: سعادت و شقاوت به مربوط سÆال جواب در
طبيعت اقتضاي بدي يا خوبي بلكه ننمود, بد يا خوب را آنها ولي كرد خلق و داد وجود
او ذاتي اقتضاي و طبيعت كه نميداند هيچكس چون و دهند/ بروز بايستي كه است آنها
اعÇمال بÇه مكÇلف بشر ميشود, معلوم او اخيرة فعليت با و است شقاوت يا و سعادت
بÇر را راه ريÇاحي بÇن رÇح ميبينيم كه طوري به است, نيك اوصاف تحصيل و خوب
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راه در و كÇرد بروز آخر در او ازلي سعادت ولي كرد, مسدود حسين(ع) امام حضرت
بÇود آمده حضرت قتل قصد به كه نصراني جوان همچنين و گرديد/ شهيد حضرت آن
غيره و شرابخواري قبيل از مات محر اغلب بلكه بود نگرفته روزه و نخوانده نماز ازاول
و خداشناس و د موح و كرد بروز او ازلي سعادت كار آخر در ولي بود, شده مرتكب را
همراه حضرت آن با كه آنهايي خالف به شد, شهيد حضرت آن راه در مÆمن و مسلمان
گذاشتند تنها را حضرت كرده بروز آنها شقاوت نداشتند ازلي سعادت چون ولي بودند

رفتند/ و
نÇيست, جÇايز خÇلفا لعÇن و سب مÇا عقيدة به فرمودند: خلفا لعن و سب مورد در
آنÇها خÇالفت زمان در ايرانيان و كرد پيدا توسعه اسالم آنها زمان در اينكه Hمخصوص
مسلمين نفاق موجب و مضر اسالم وحدت براي رفتار قبيل اين وانگهي شدند, مسلمان

ميگردد/
اجÇداد نÇمود حاصل يقين نميتوان Âفع اينكه از فرمودند: فروشي برده مورد در
آنهايي برده بهعالوه نيست/ جايز فروشي برده Âفع نبوده كسي چه بودهو بنده چه كسي
امÇا نÇميكردند/ قÇبول اسالم غناÄم, تقسيم تا و ميشدند اسير ديني جنگ در كه بودند
تÇعيين با اسالم حال اين با است/ سياسي آنها اغلب بلكه نيست ديني جنگها ا كنون
و برده Âعم طريق بدين و است داده ثواب وعدة و دستور بنده آزادي به گناه, ارة كف 
وجÇود فروشي برده اسالم در ديگر صورت اين در است/ برده بين از را فروشي برده
سختتر دولتها اغلب ميشوند دستگير كه اسرايي با سياسي جنگهاي در اما ندارد,

مينمايند/ رفتار برده يك از
عÇالم ايÇن از آن عالم و مخلوق بهشت و جهنم فرمودند: بهشت و جهنم مورد در
از نÇمونهاي انسÇان در خÇوشي يÇا عصباني حاالت و است وسيعتر و بسيط جسماني,

است/ ديگر عالم بهشت و جهنم حاالت
مÇوال فÇرمودند: (ص) رسÇول حÇضرت زوجÇة عÇايشه دربارة شيعه نظر مورد در
مÇرعي (ص) ا كÇرم پÇيامبر خÇاندان افÇراد يكÇايك به نسبت را احترام كمال علي(ع)



تابنده خورشيد 848

(ع) علي حضرت افتاد اتفاق ديگران تحريك به كه جمل جنگ از بعد حتي ميداشتند,
تكÇليف صÇورت اين در و داشتند, مبذول مشاراليها به نسبت را احترام و ادب نهايت
ايÇن از غير كسي ا گر و است ص مشخ ميپندارند حضرت آن پيرو را خود كه شيعيان
گرفته قرار افكنان نفاق حرفهاي تأثير تحت كه اوست جهالت از باشد داشته اعتقاد

است/
مختلف كتابهاي از را سÆاالت اين شما كه داد توضيح ار حض از يكي موقع دراين
ايشÇان وقت مÇزاحÇم بهاصÇطالح و كنيد مطالعه ميتوانيد شده نوشته مورد اين در  كه
سÆال ميخواهند چه هر بگذاريد فرمودند ايشان پاسخ در تابنده آقاي حضرت نشويم/
وقت از زيادي ت مد اينكه از و يافت پايان نيم و يازده ساعت حدود در جلسه  كنند/
پاسخ و فرموده گوش بهدقت را سÆاالتمان و نهاده ما اختيار در را خود شريف و ضيق
ف مشر عليشاه صالح جناب سراي دولت به كه روز آن فرداي گرديديم/ متشكر دادند,
ما اشكاالت كه حال كردم: عرض بنده داشتند/ تشريف هم تابنده آقاي حضرت شديم,
آقاي حضرت خدمت را ما طلب اظهار نموده لطف است فرمودهايد,ممكن برطرف را
ميپرسد دكتر از آيا ميرود دكتر كه كسي فرمودند: ايشان فرماييد/ مطرح صالحعليشاه
داريÇم دين درد ا گر كه بود اين منظورشان بگويم? هم آخ گرفت درد جاÄيم ا گر  كه
كه داشتيم عرضه صالحعليشاه جناب خدمت باالخره گذاريم/ پيش قدم بايستي خودمان
شب يا شب آن در بحمداهللا رابپذيرند/ ما تقاضاي و بود راه خاشا ك منزلة به سÆاالت

شديم/ ف مشر فقر به بعدش
روزي ميكنم: عرض عليشاه رضا آقاي حضرت قطبيت ايام از خاطره دو انتها در

ميكند/ حركت مقابلشان در ايشان نور / 8 آية تحريم, سورة (1

چرا پس م,1 يديه ا ينب سعي× ي Öم Ôه Ôور Ôن ميفرمايد: قرآن در كه رسيد ذهنم به فقري مجلس در
است, مÆمنين قلوب در كه فكري و <ذ كر فرمودند: بالفاصله ايشان نميبينم/ نوري من
اتمام و صبح نماز از بعد كه بود سحري چند اينكه ديگر است>/ نور همان طلوع بهمنزلة
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Âقب بنده اينكه بدون ايشان كردم/ مي دعا خداوند درگاه خوبان و بزرگان حق در اوراد,
فرمودند: فقري مجلس در فرمايشاتشان ضمن كنم, عرض مطلبي باره دراين خدمتشان
بÇايستي مÆÇمنين ندارند, دعا به احتياج و هستند خوب خودشان كه خوبان و <بزرگان

ميدارد>/ دوست چنين اين خداوند كه كنند دعا بدان درحق

قم علمية حوزة ديني علوم طالب از يكي نوشتة

و كم بلكه بلوغ سن ابتداي از اينجانب ميدارد/ معروض اختصار طور به و Hمحترم
جÇا هÇر بÇه آن كشف دنبال به مرا كه بود گمشدهاي طلب در دلم نيز بلوغ از قبل بيش
كÇردم, شركت (ع) علي بن حسين شهيدان ساالر عزاداري درمجالس ابتدا ميكشانيد/
اميرالمÆمنين البالغة نهج سپس و قرآن تفسير بعد و كريم قرآن قراÄت جلسات به سپس
حوزههاي آخراالمر نشد/ دل خواستة جوابگوي اينها از كدام هيچ لكن يافتم, راه (ع)

االخصÇب علميه حوزههاي در مديدي ت مد و كرده حس دل خواستة مقصود را ه علمي
تÇنها نÇه رسÇمي دروس پÇرداخÇتم/ علوم تحصيل به الĤفات) عن اهللا (صانها قم حوزة
بيش مطلوب به نياز و افزود نيز خاطر تشويش بر بلكه نگرديد, خاطر آرامش موجب
درگÇاه بÇه ع ضرÇت روي گرديدم, نااميد ظاهريه اسباب همة از وقتي نمود/ رخ پيش از
عالم در شبها از شبي در باالخره انابه و زاري سالها از بعد و آوردم نواز بنده خداوند
نمودم/ مشاهده داشت بلندي Hشاربنسبت سرو در سفيد عمامة كه شخصي صورت رÅيا
حÇال بÇه تÇا زيÇرا ساخت, نگران پيش از بيش را دل و افزود حيرتم بر رÅيا اين ليكن
بروز روز نوراني جمال آن محبت طرفي از و بودم/ نديده بلند شارب با مي معم شخص
و روز لذا برآيد/ من كام تا ندارم طلب از دست گفتم: خودم پيش ميگرديد/ بيشتر دل در
از يكÇي در روزي بÇاالخره مÇيشد سÇر بÇه مÇلكوتي صÇورت آن جستجوي در شب
اسÇرارآمÇيز داسÇتان سÇه بÇود نوشته پشتش بر كه نمود جلب را نظرم كتابي  كتابفروشيها
چÇيز نا گÇهان ديدم را كتاب صفحة لين او وقتي برداشتم/ را كتاب آن بياختيار عرفاني/
حقيقي گمشدة آري بودم/ بÔهت حال در تي مد و پريد سرم از هوش كه ديدم را عجيبي
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عكس آن دنÇبال بÇه ديÇدم/ كÇتاب ابÇتداي در را خويش گمشدة عكس بود, شده پيدا
را مÇقصود گÇوهر و رفÇته بÇود, رÅيÇا در شÇده مÔشÇاهده جÇمال مÇطابق Hعين كه شريف

آوردم/ جاي به نعمت شكر الهي هدايت اين به و كشيدم درآغوش

قاسملو نورمحمد حاج آقاي خاطرات از

ايشÇان التزام در و ام خد زمرة در نيز حقير كه هندوستان مسافرتهاي از يكي در
يكي اختصار طور به اينك كه مانده خاطرم به كراماتشان و الطاف از چند وقايعي بودم,
نفر سه كه حيدرآباد شهر در كه زماني تا رضاعليشاه آقاي جناب ميشود/ آنهاتحرير از
اتفاق به زود صبح جمعه روزهاي داشتند اقامت هستند, مدفون آن در سلسله اقطاب از
ميشدند/ فرما تشريف بزرگواران آن مزار به زيارت براي اهالي از جمعي و همراهان
آنÇجا اهÇالي از زن يك مزار, از خروج و مراجعت هنگام جمعه صبح روز يك Hفاقات
و الغÇر بسÇيار و مÇينمود سÇاله 10 الي× 8 حÇدود در و بود بچهاي پسر كه را فرزندش
فرزند تنها اين كرد: عرض و زد زانو مباركش پاي جلو گرفتهو را دستش بود, زردرنگ
نÇزد را او كه مالي توانايي و ميباشد مبتال العالجي مريضي به است تي مد و است من
من حال به ميخواهم شما از است, مردن حال در اينك و ندارم كنم معالجه و ببرم دكتر
بÇا جÇنابشان برگردانÇد/ من به را فرزند يگانه اين خداوند كه كنيد دعا و كنيد رحم او و
قند حبه چند و كشيدند فرزندش روي و سر به دست و شده متأثر زن آن حال مشاهدة
فرمودند: و كرده تجويز نيز محلي و گياهي داروهاي از قدري فرمودند, مرحمت بهاو
را او شد خوب ا گر آمديم اينجا ما كه ديگر جمعة و هفته ليكن ميشود/ خوب انشا¾اهللا
يÇعني نÇفر دو آن مقبره, طة محو از خروج هنگام بعد جمعة روز لذا ببينيم/ ما كه بياور
آن و زانوزده مباركشان پاي جلو و رسيده سر خوشحالي با دوان دوان پسرش و مادر
زنان بوسه را عبايشان گوشة كه حالي در مادر و گرفته بغل را مباركشان پاي دو بچه پسر
لطفشان و ه توج اينكه از و كرد قدرداني اظهار و گشوده تشكر زبان ريزان اشك بود,
كه ميراند زبان بر كلماتي Hيمرتبمحل زبان با گرديده, فرزندش نجات و سالمتي موجب
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كشيدند جوان روي سرو به دستي م تبس حال با حضرتشان بود/ قدرداني تشكرو بيانگر
فرمودند/ حركت اقامت محل سمت به و

مشهد از اطمينان عليرضا آقاي خاطرات از

كنار سفيدي لباس با آقا حضرت كه ديدم خواب فقر به ف تشر از قبل ماه دو قريب
كÇردند, صحبت من با كمي اينكه از پس ايشان دارند/ دست در كتابي و نشستهاند من
نوجوان چون من برسان>/ علي پسرم به مرا امانت <اين فرمودند و دادند من به را  كتاب
مطالعة و ف تشر از بعد ولي نفهميدم را خواب تعبير البته نبودم, بيشتر سالهاي شانزده

داديم/ ميراث به بوديم برگزيده كه بندگانمان از كساني به را كتاب سپس /32 آية فاطر, سورة (1

گفتم خود با عبادنا///1 Öن م ينا ف اصط ذين ال الكتاب اورثن×ا ثÔمَّ شريفه آيه به توجه با و عرفا  كتب
از چون ولي دادهاند/ امانت من به ايشان كه است بوده تكليفي كتاب همين منظور شايد
كه داشتم دوست لذا بودم, نكرده زيارت را حضرت بعد نيم و سال يك تا ف تشر موقع
آنكه تا كنند/ اشاره من خواب به ميكنم زيارت را ايشان كه بار لين او در هم آقا حضرت
را ايشÇان سÇفر) (آخÇرين آوردند تشريف مشهد به ايشان كه 1370 سال زمستان در
مظهر آن نوراني جمال به چشم فقط و بودم كرده فراموش را خوابم ولي كردم, زيارت
نا گهان اما نبودم/ ه متوج هم را ايشان فرمايشات حتي كه طوري به بودم, دوخته نورالهي
و كرده عوض را مطلب عجيبي طور به موقع همان در ايشان و آمد ذهنم به خواب آن
كÇه حالي در امير(ع) حضرت توسط بتها شكستن و مكه فتح داستان تعريف ضمن
را آيه اين ميكردند, نگاه بودم, ايستاده ديوار كنار ايشان متري دو در كه من به Âكام 

بازگردانيد/ صاحبانشان به را امانتها كه ميدهد فرمان شما به خدا / 58 آية نسا¾, سورة (2

را آيÇه دوباره و زدند لبخندي و اهله×ا2 لي ا مانات Öاال وا د ÆÔت ان ÖمÔك Ôر Ôيأم اهللا نَّ ا فرمودند: قراÄت
نمودند/ ترجمه و خواندند
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اسفندياري اهللا حشمت آقاي نوشته

بيدخت سپس و (ع) رضا حضرت س مقد مشهد زيارت به كه سفرهايي از يكي در
از قبل را بانوان معمول طبق كه اقامت روز چند از پس بيدخت در بودم, شده ف مشر
وسÇيلة بÇه را تهران به بازگشت اجازة ميپذيرفتند, حضور به اندرون در آفتاب طلوع
امÇروز <شÇما فÇرمودند: بÇيان شÇرح اين به را تهران به بازگشت مسير و ابالغ همسرم
زيارت از پس ولي است, بهتر هم جاده و صفا با كناره راه كه است درست كنيد, حركت
نÇماييد, مراجÇعت تهران به سمنان و نيشابور راه از الرضا(ع) موسي بن علي حضرت
براي خودم كه هم بعد ساعتي است/> بهتر برويد راه اين از ولي است خراب راهها  كمي
فÇرمودند/ صادر را دستورات همين شدم شرفياب حضورشان به خداحافظي و زيارت
بود/ نامطلوب وضعجاده خارجشديم نيشابور از زمانيكه ايشان اوامر از اطاعت بهدنبال
بناي نداشت, اطالعي ايشان اوامر حكمت از بود, آشنايان از يكي كه اتومبيل, رانندة
يا كناره جادة سپس و شاهرود سمت به نيشابور از كه ميخواست و گذاشت را مخالفت
هسÇتي مÇايل كÇه طور هر شما گفتم زياد بحث از پس بدهد/ ادامه را مسير ديگري راه
از اتÇوبوس با كه كن پياده راه بين رستورانهاي از يكي در را ما ولي بروي, ميتواني
چند نميكنم/ هم را كار اين گفت: و كرد مخالفت نظر اين با برگرديم/ شده تعيين مسير
ميكني? مخالفت باز گفتم: شكست/ اتومبيل عقب راست سمت فنر رفتيم كه  كيلومتر
دقيقه پنج ميدهم/ ادامه را راه تعمير از پس و ميروم شاهرود به وضع همين با  گفت:
ادامه راهش به مسافر با نبود قادر ماشين شكست/ هم ديگر سمت فنر كه بود نگذشته
را خÇودمان نÇبود/ بÇاقي راهÇي سه رستوران به كيلومتر يك از بيش خوشبختانه بدهد,
تÇهران بÇه سÇمنان راه از و برسد اتوبوسي تا نشستيم انتظار به و رسانديم آنجا به پياده
حال هر به رفت/ شاهرود به آرام آرام فنر بدون ماشين با بهتنهايي هم آقا آن برگرديم/
صبح داديم/ ادامه بودند فرموده امر كه مسيري از اتوبوس با را راه بقية و رسيد اتوبوسي
بود (ع) علي حضرت متقيان موالي تولد روز آن شب رسيديم/ تهران به رجب 12 روز
را فقرا از يكي مجلس به ورود بدو در رفتيم/ مناسبت همين به فقري جشن مجلس به و
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الزياره نايب و برگشتم زيارت از صبح امروز گفتم: احوالپرسي از پس كرديم/ مالقات
را شاهرود و شمال راه سيل چون آمدي, صبح امروز چطور گفت: ب تعج كمال با بودم/
براي ايشان اوامر حكمت كه بود اينجا كردهاند? گير سيل پشت اتومبيلها تمام و بسته
انداخÇته دردسر به را خود و زحمت به را ما مخالفتش با كه هم آقا آن شد/ روشن همه

نمود/ عذرخواهي خودش ناداني از و بازگشت تهران به روز سه از پس بود,

سودمند حسين آقاي خاطرات از

صحن برويد بودند: فرموده دستور فقرا از يكي به رحلتشان از قبل ماه چند ايشان
ديگÇر وقت چند كنيد, رنگ را آنجا و تعمير دارد, تعميراتي ا گر بيدخت در را  كوثر
ت مود ما بين چون و خودنميگنجيد پوست در خوشحالي از فقير آن ميآيم/ بيدخت
آن بÇه بيدخت/ بياورند تشريف ميخواهند آقا حضرت شكر را خدا گفت من به بود
فقط نه, گفت: دادهاند/ آميزي رنگ دستور هم را دولتسرايشان و منزل آيا گفتم: فقير
ولي كرد, خطور خاطرم به كنندهاي ناراحت فكر دادهاند/ دستور را بقعه و كوثر صحن
در وقÇتي بÇردند, بÇيدخت بÇه را ايشÇان ر مطه جنازة كه بعد چندي نگفتم/ چيزي او به
ايشÇان كÇه نشÇدم ه توجÇم روز آن مÇن گÇفت: وي ديديم, را يكديگر بيدخت ة حسيني
حÇضرت كÇه طÇور همان ميكرد; ه متوج مرا بايد شما سÆال گرچه بود, اين منظورشان
در واقع نوريه بقعه تعمير دستور شهادت, و به كاشان مسافرت از قبل نورعليشاه آقاي
كÇاشان سÇمت بÇه سÇپس داده آنجا ي متصد به را عبدالعظيم شاه حمزة امامزاده صحن

بودند/ فرموده حركت

خراساني تاتار مسعود آقاي نوشتة
كردهاي? بيداد چه كه غافلي چرخ اي

داده ثÇراه) (طÇاب عÇليشاه رضا آقاي حضرت مريضي از خبر كه بود روزي چند
ولي بÇودند, كÇرده مÇعالجه و رفÇته بيمارستان بار چندين ايشان حضرت گرچه بودند,



تابنده خورشيد 854

بÇود, گÇرفته را وجÇودمان سÇراسÇر عÇجيبي بÇيقراري و مÇيكرد فÇرق مسأله بÇار ايÇن
نگراني باشيم/ آ گاه بيمارستان در ايشان حضرت حاالت از لحظه به لحظه ميخواستيم
(روحي سلطانپور آقاي حاج مستطاب جناب كرديم/ تلفن مشهد به نميشد, كم لحظهاي
ÖنÇ مَّ ا ذ كÇر چهارشنبه شب مجلس در فرمودند: بودند, نگران ت بهشد بار اين هم فداه)
Çجيب Ôي ÖنÇ مَّ ا ذ كر نماز صف در بود, حالتي عجيب ما مجلس در شب آن بگيريد/ Ôجيب Ôي

به آه دود و فقرا گرية صداي بوديم/ نگران و سرگشته و پريشان و ضطرÔم همه  گرفتيم/
صبح تا شب شد>/ نخواهد گردون سوي خيزان سحر آه <مگر ميرفت, اعلي× ملكوت
امان اشك نميگشت, كم دل سوز لحظهاي سحر تا شب دوازده ساعت از نبرد, خوابم
نÇيست, خÇوب ايشÇان حÇضرت حÇال كÇه رسÇيد نÇظرم به سحر نزديكهاي نميداد/

خواندم/ را غزل اين بياختيار و برداشتم ديوانشمسرا شد, بيشتر ديوانگي
مÇرو تÇو ايشÇان از بهتر تو ديدن مرا مرو كه تو جان خردو عقلو رودديدهو  گر
مرو شهايمانتو اي توست رفتن خوفماز خÇاتمتند دم خÇوف در هÇمه ايمان اهل
مÇرو تÇو پÇايان تاسوي زسرش برنوشته ابÇد درازاي بÇÇه مÇÇن دل طÇÇومار هست
كه بفرما قبول ايشان عوض به را ناقابل اين آلوده روح كه ناليدم يكتا خالق درگاه به
آرام دلم بÇتابد, فÇقرا روح گÇل شÇاخههاي بÇر بÇيشتر تي دÇم تÇابنده خÇورشيد اين نور
آلودة ايÇن روح كÇه نÇمودم تÇقاضا ايشÇان حضرت مبارك وجود از Hباطن نميگرفت/
شÇفيع را الم) الس (عليهم اوليا و انبيا تمام نكنند, رفتن عزم و فرموده قبول را  گناهكار
كه آمد ديدار آخرين از يادم شد/ روز گرفت, آرام اندكي دلم صبح اذان از بعد آوردم/
ايشÇان حÇضرت حÇال شب هÇمان كÇه دادنÇد خÇبر نÇمودند/ خداحافظي بلند باصداي
دكÇانهاي كه كسبه نميشد/ باورم شدهاند, خوب دوباره و خورده هم به (روحيفداه)
چشÇمم در خÇاري چÇون ميرفتند, خويش كار سر به كه مردمي ميكردند, باز را خود
خÇبر مگÇر است, مÇريض مÇا موال×ي كه نميدانند اينها مگر كه ميكردم ب تعج بودند/
مÇيكنند, كÇار سابق مثل چگونه پس است, بستري بيمارستان در عالم جان كه ندارند

ميخوابند? چگونه ميخورند, غذا چگونه
بÇاور دلم مÇيآيد, پÇيش اغما حال گاهي رفته, باال ايشان حضرت اورة كه  گفتند
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مگÇر چيست? كجاست, از است, مريضي چه اين باشد/ شده بهتر حالشان كه نميكرد
طÇاقت چÇقدر را جسم مگر ميكشند, دوش به ايشان را همه گناهان بار كه است نهاين
عمل و گناه از ما بودم/ دلگير و ناراحت ت بهشد خود سالمتي از و خود هستي از است?
چگونه ماست همة پدر ماستو بزرگ ماست, موال×ي كه او و زرديم روي همه خودمان
كÇه نÇفرمود: مÇا بÇه مگÇر را? مÇا بÇيكرداريهÇاي همه اين كند ل تحم مباركش جسم
مهربان خداوند ولي ما/ سرزنش و ناراحتي باعث نه باشيد ما زينت مÆمنين ايفقرا,اي
چهارشنبه روز اينكه تا است/ كفر الهي درگاه از بودن نااميد و است داده مغفرت وعدة
روح نماز از بعد كه شديم مطلع صبح خورشيدي 1371 سال ماه شهريور هجدهم خة مور
نموده پرواز عالمباال به وجود عزيزمصر يوسف آن مانند بيمثلو جان رو مطه پا كو
آيÇا تفو>/ , گردون چرخ اي تو بر <تفو است, نموده سر بر خا ك و سوگوار را فقرا و
آيا بخشكد? يكبارگي وفا و عشق از اقيانوسي كه كرد باور ميتوان آيا است? راست
از يكبارگي صفا و ايمان و معني× عالم سرسبز رياحين و گÔل باغهاي كه كرد باور ميتوان
دلهاي كه او عشق>/ به شد زنده دلش آنكه نميرد <هرگز است نمرده او نه برود? بين
مÇيآمد رحÇيم و رحÇمان خÇداونÇد رايحة هم مباركش جسم از و بود زنده او به اق ش Ôع
ارواح تك تك بÇا او نÇدارد, فÇنا وقت هÇيچ او نيست, باوركردني است, رفته چگونه
مÆÇمنين و فÇقرا جÇان جان او آخر است, زنده هست, هستي تا قيامت, قيام تا مÆمنين
دردلهاي عزيز آن كه (ع) علوي و دي(ص) محم گلهاي نهالهاي ا كنون هم است,

نشستهاند/ ميوه و گل به نموده غرس مÆمنين
بÇيدخت گÇناباد بÇه را سشان قدÇم و ر طهÇم جسم كه دادند خبر رفتيم, بيدخت به

آمبوالنسي/ در آوردند; ميآورند,
كÇÇجا از كÇÇÇÇجاÄي از كÇÇÇÇجاÄي از غريب بس غريبي بس غريبي بس
اوليÇÇÇÇا¾ اوليÇÇÇÇاÄي اوليÇÇÇÇÇÇÇاÄي صدهزار كه خوانمت كي يكولي

و زنÇان سÇر بÇر محبان و مشتاقان از نفر هزار دهها بود, گشته پا بر عظيم محشري
آقÇاي عÇلي حÇاج آقاي جناب عزيز آن بزرگوار فرزند تا بودند منتظر همه ناله كنان,
بدهند/ را ايشان حضرت مطهر جسم حمل اجازة فداه) (روحي عليشاه محبوب تابنده
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صÇداي شد/ برده سلطاني متبر ك مزار تا ه صالحي بيمارستان از انگشتان سر بر تابوت
سÇر بÇر هاي دÇع مÇيزدند, سÇينه هاي عد ميرفت/ آسمان به علي يا و علي يا واحسينا,
و فÇقرا جÇمعيت از خÇروشان سÇيل دنÇبال در نفر هزاران و بيهوش جمعي ميكوفتند,
فÇداه) (روحÇي مÇحبوبعليشاه آقÇاي راه بÇين در ناالن/ و زده مصيبت همه غيرفقرا,
طول در انداختند, بزرگوارشان والد ر مطه جسم حاملين سر پشت به را خود بياختيار
تي جمعي چنان شهر آن در روز آن تا هيچكس رفتند/ هوش از بار چند مراسم پايان تا راه
روح صاحب به بيجان هاي عد كه ديدهايد كنون تا آيا خواند/ بايد نماز گفتند بود/ نديده
اي تو بر ف Ôا بود/ افتاده عكس بر كار بار اين ديديم, ما بخوانند? نماز خويش روان و
با صورتمان و سر به وار ديوانه كه بس و بوديم دويده كه بس زمان/ اي تو بر اÔف زمين,
بزرگوار فقراي از يكي با بود/ شده خيس لباسهايمان همة بوديم, كوفته دستهايمان
فقرا از پر هم مزار ة حسيني ديدم شود, خشك لباسهايمان تا بنشينيم ه حسيني در رفتيم
كه بوديم نشسته ه حسيني داخل در نبود, اسكان براي جا صحن سه هر داخل در / است
را نÇماز و آوردنÇد تشÇريف فÇداه) (روحي عليشاه محبوب آقاي حضرت مرتبه يك
و فÇرمودند جÇلوس نÇماز از بÇعد كÇردند, اقتدا ايشان به فقرا تمام خواندند/ بهجماعت
در نفسها شود/ خوانده فداه) (روحي ايشان حضرت فرمان و نامه اجازه دادند دستور
ديگري صداي قلبهايشان صداي بجز حاضر جمعيت نفر هزاران از شد, حبس سينه
همه فقرا و مشايخ و نزديكان و اقوام خواندند/ را فرمان مرداني آقاي جناب نميآمد,
دلشÇان بÇياخÇتيار و مشÇتاق هÇمه و داشÇتند رضÇا و تÇمكين و تسÇليم حال بياختيار
تسليم ثراه) (طاب عليشاه رضا آقاي حضرت فرمان طبق زودتر چه هر كه ميخواست
دوبÇاره جÇان بهشت از دريچهاي شد, گرم دلها شوند/ خودشان محبوب موالي اوامر
فÇقرا هÇمة گÇرفت, تابيدن خدايي انوار و كرد طلوع خورشيدي بازگشت, فقرا بهروي

شد: تداعي غزل اين يكباره ميكردند/ قلب ت وÔق و پشتگرمي احساس
آمÇده نا گاه حلقه در اين, كيست اين اين, كيست اين

آمÇÇده اهللا پÇÇيش از ايÇÇن, است اللÇÇهي ورÇÇن ايÇÇÇÇن
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نگر را دولت و بخت وين نگر, را رحمت و لطف اين
آمÇÇده مÇÇاه چÇÇون روي بÇÇا بÇÇداخÇÇتران, چÇÇارة در

او خÇÇÇÇوهاي از و سÇÇÇÇن Ôح ز و او, بÇÇÇÇوهاي ت لذ از
آمÇÇده درگÇÇاه بÇÇه جÇÇانها او, تÇÇعالوهاي قÇÇÇÇل وز

بديعي مرتضي حاج آقاي نوشته
درمواقع بودهام, فقر به ف مشر كه سال بهبيستوشش زمانقريب طول در چه ا گر
خاطرات بودهام, ثراه) (طاب عليشاه رضا آقاي حضرت معظم موالي حضور كه ر مكر
و نكات و ايشان بيكران الطاف از مشحون Hتمام كه دارم نشدني فراموش و زياد بسيار
مÇبادرت يÇادبود" تÇلخترين و خÇاطره "بهترين ذ كر به ولي است, عرفاني مهم دقايق

مينمايم/
رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت كÇه هÇنگامي 1371 شÇÇهريور 17 سÇÇهشنبه روز در
حال از مرتب و ميگذرانيدند را تهران مهر بيمارستان در شدن بستري روز دوازدهمين
دارد امكان آيا كردم فكر خود با ميرسيد, اصفهان به كننده نگران اخبار ايشان مبارك
C.C.U بÇخش در بÇودم شÇنيده زيÇرا گردم/ مواليم زيارت به موفق روسياه فقير اين
بود/ نخواهد نيز آساني و بهسادگي نباشد غيرممكن ا گر ايشان مالقات Hطبع و بستري
طÇرف بÇه اصÇفهان از روز همان بعدازظهر سه ساعت در فراوان اميد و بيم با بنابراين
رفÇته هتل به استراحت منظور به شدم/ تهران وارد هنگام شب و نمودم حركت تهران
اوراد داشتم مواليم زيارت جهت كه شوقي از زود صبح و نبرد خوابم وجه هيچ به ولي

رفتم/ بيمارستان طرف به و شده خارج هتل از و نخوانده معمول برخالف را نماز
او مرتبه سه بود/ رفته خواب به صندلي روي ورودي دهانة در بيمارستان نگهبان
بايد او القاعده علي آنكه وجود با ولي بگيرم/ را بيمارستان به ورود اجازة تا زدم صدا را
بيدار ا گر شايد و نشد/ بيدار زدن صدا مرتبه چند از پس باشد, بوده مراقب بيدارو Âكام 
هرحال به بروم/ بيمارستان داخل به من نميداد اجازه سحر موقع آن در وجه هيچ به بود
حا كم مطلق سكوت شدم, بيمارستان سالن وارد گذشته او پهلوي از فراوان ترسولرز با
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وارد چرا موقع اين در گفت: و آمد جلو سالن داخل مأمورين از يكي تي مد از بعد بود/
گفت: آمدهام/ تابنده آقاي حضرت مالقات جهت اصفهان از گفتم: شدهاي? بيمارستان
من دهد اجازه دقيقه چند براي فقط كردم خواهش او از ندارد/ امكان Âاص موقع اين در
اطÇاقشان به جا همين است, غيرممكن گفت برگردم/ فوري و رفته C.C.U بخش به
بÇرومندشان فÇرزند زدم/ تÇلفن باالجبار شو/ حالشان جوياي همراهان از و بزن زنگ
كردم/ معرفي را خود سالم عرض ضمن برداشتند/ را تلفن محبوبعليشاه آقاي جناب
به زيارت جهت كردم: عرض هستيد? كجا فرمودند: و نموده احوالپرسي و لطف اظهار
همانجا ساعت دو يكي نيست, مقدور موقع اين در كه حاال آمدهام/فرمودند بيمارستان
مبارك زبان از Gبعد بياورند/ بخش به را شما بتوانند و بيايند آقايان از يكي تا كن صبر
سÆال ثراه) (طاب آقا حضرت تلفن اين از پس كه شنيدم محبوبعليشاه آقاي حضرت
فرموده سپس بديعي/ آقاي بودند: كرده عرض ايشان زد? تلفن بود كي بودند: فرموده
اثر كالم همين اثر در بزرگوار آن زيارت به من توفيق Hيقين كه باال, بيايد بگوييد بودند:
ميكنم افتخار و سپاسگزارم خداوند از ابد تا من بابت اين از كه است بوده ايشان ميل و
ايشان زيارت به مفتخر مواليم بركت با عمر آخر دقايق در كه بودم زاÄري آخرين  كه

 گرديدم/
مأمÇور نÇزد Gد جدÇم كÇنم, صÇبر سÇاعت دو يكÇي نياوردم طاقت چون حال هر به
و گرفت تماس تلفني قلب بخش مسÆول با او كردم/ التماس رفته بيمارستان اطالعات
را ايشان اتاق فراوان جستجوي با زيارتنمايم/ را ايشان چندلحظه براي خواست اجازه
تعويض مهشانمشغول خواهرانمكر يكياز و محبوبعليشاه حضرتآقاي درحاليكه
مواليم اتاق داخل توقف دقايقي از پس يافتم/ بودند, بزرگوار آن از پرستاري و لباس
احوالپرسي آرام صدايي با خوشرويي كمال در ايشان بوسيدم/ را مباركشان دست شده,
ل توسÇم هÇمگي حÇضرتعالي سÇالمتي جÇهت كÇردم عÇرض نÇمودند/ محبت اظهار و
ترك منزل قصد به را بيمارستان جمعه شب فردا انشا¾اهللا كه بفرماييد عنايتي ميباشيم,
فرمودند Gبعد بپذيرد/ را فقرا ل توس خداوند ا گر فرمودند: نماييد/ شاد را فقرا همة دل و
بÇياورند/ بÇنده بÇراي چÇاي كردند اشاره سپس بنشينم/ ايشان تخت كنار صندلي روي
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كردند فكر كه آورد ايشان جهت شير محتوي ظرفي بيمارستان پرستار هنگام اين در
بÇديعي آقاي براي چاي اين از فرمودند: صبيهشان به خطاب ميباشد, چاي آن داخل
ذات خÇصاÄص از هÇميشه كه بزرگواري و عنايت روي از ايشان ديدم كه من بريزيد/
جايز را اين از بيش توقف هستند, نگران من, پذيرايي و چاي بابت از بود, سشان مقد
آمدم بيرون اطاق از كرده خداحافظي هنگام اين در خواستم/ مرخصي اجازة و ندانسته
كÇرامت و اعÇجاز ايÇن بÇا توفيقي چنين كه كردم شكرگزاري خداوند درگاه به بسيار و
مÇخابرات به بالفاصله بيمارستان از خروج از پس گرديد/ نصيبم ايشان زيارت جهت
در آنكÇه از بيخبر دادم/ اطالع اصفهان فقراي به را مبارك حال بهبود خبر و مراجعه
بيخبري اين روي از و است/ شده سرم بر خا كي چه بيمارستان ترك از پس دقيقه چند
بÇيمارستان به ايشان, حال بهبود از يقين و د مجد زيارت اميد به و روز همان عصر در
را ايشÇان اطÇاق تÇخت ب تعج كمال در ولي رفتم/ C.C.U قسمت به Hمستقيم و آمده
بÇخش به شايد و يافته بهبود ايشان حال و مستجاب دعاها كردم فكر ولي يافتم, خالي
سÇر بÇر و مÇيكنند گÇريه كÇه كردم مشاهده را فقرا از بعضي ولي شدهاند/ منتقل داخلي
يÇافتم, Çالع اط انگÇيز غÇم و دردنا ك خبر آن از حيرت و ناباوري كمال در ميكوبند/
آقÇا حضرت مبارك و ر مطه پيكر شد ص مشخ شتافتم/ ايشان منزل طرف به بالفاصله
آمادة سراسيمه لذا ميگردد, منتقل بيدخت گناباد به آمبوالنس وسيلة به ثراه) (طاب
كردم حركت بيدخت طرف به ايشان حامل آمبوالنس دنبال به شبانه گرديده, مشايعت
بيدخت به تهران راه بين نيز را دوم شب بودم نخوابيده به كلي قبل شب اينكه وجود با و

ميكردم: زمزمه را شعر اين وعزادار سوگوار
مÇيرود جÇانم كĤرام ران آهسÇته كÇاروان اي

مÇيرود دلستانم با داشتم خود با كه دل آن و





اشعار





مراثي

كه است اهل كاشان (خرم) خرمشاهي محمدرضا آقاي طبع اثر لتر مفص صورتي به اصل در شعر اين (1
درآمد/ فعلي صورت به صالح كتابخانة تحريرية هيأت توسط اختصار و تغيير با

قبر1 سنگ حاشية شعر

مÇÇثواه طÇÇاب الفÇÇÇقرا¾ عÇÇÇÇين خÇÇÇÇليف¹اهللا العÇÇÇÇرفا¾ زيÇÇÇÇÇن
اهللا نÇÇعمت زطÇÇÇÇريق قÇÇÇÇطبي صÇالح عÇÇبد و جÇÇليل نÇÇجل آن
آ گÇاه دل عÇÇارف و مÇÇرشد آن عÇÇرفان سÇÇپهر ورÇÇخ تÇÇÇابنده,
عÇÇليشاه رضÇÇا صÇÇفا مÇÇÇÇرآت عÇÇلم سÇÇفينة ÇÇدي Ôه مÇÇÇÇصباح
مÇاه چÇون عÇذار زمÇÇا بگÇÇرفت مÇهر چÇون جÇمال زمÇا پÇÇوشيد
زاهللا ارجÇÇÇÇعي چÇÇÇÇو بشÇÇÇÇÇنيد مÇÇطمÃنه نÇÇÇفس صÇÇÇÇاحب آن
سÇÇحرگاه در حÇÇق جÇÇذبة بÇÇÇÇا نÇÇوشيد وصÇÇال زمÇÇي جÇÇÇامي
راه هÇÇادي است مÇÇÇÇحبوبعلي مÇÇوال حكÇÇم بÇÇه رضÇÇا بÇÇعد از

اللهي نعمت عباس آقاي سرودة

النÇÇعم ولي كÇÇرد سÇÇÇÇفر عÇÇÇÇزم صÇÇبحدم صÇÇبا بÇÇÇاد هÇÇÇÇمنفس
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عÇÇين نÇÇور هÇÇÇمگي را مÇÇÇÇافقرا سÇلطانحسين حÇضرت دل حا كÇم
مشكÇÇلي هÇÇر گشÇÇايندة عÇÇÇÇقده روشÇÇندلي عÇÇارف هÇÇر زيÇÇنت
مسÇÇÇÇÇتنير او تÇÇÇÇÇÇÇÇابندة رخ از مÇنير مÇهر و مÇه بÇه گÇردون بÇÇود
صÇبحگاه مÇا دل صÇÇافي صÇÇوفي خÇانقاه از شÇعف بÇÇا بÇÇرون رفت
سÇÇحر نÇÇماز و مÇÇÇناجات بÇÇÇÇعد دگÇر بÇهملكي مÇلك ازايÇÇن رفت
بÇÇاز الهÇÇيش غÇÇÇÇفران در شÇÇÇÇد نÇماز مÇعظم پÇير آن چÇو خÇوانÇد

عÇلي× عÇرش بÇه نشأه ايÇن از رفت صÇال لطÇفش در از خÇÇدا چÇÇو زد
نشÇÇاند ر حسÇÇت بÇÇه را فÇÇقرا مÇÇÇÇا بÇماند آنجا در و ست Ôج خدا قرب
سÇÇوختيم او فÇÇرقت از جÇÇملگي دوخÇتيم بÇدو ديÇده هÇمه كÇه مÇÇا
شمعصفتدرشبهجرشگداخت شÇناخت را او سÇوزني رÇس كه هر
شÇÇد زار غÇÇÇÇمزدگان دل حÇÇÇÇال شÇد تÇÇار شب هÇÇمچو هÇÇمه روز
رفت گÇÇلندام مÇÇاه آن كÇÇÇÇه واي رفت آرام دل سÇÇÇرو زكÇÇÇÇف آه
شÇد دشÇوار و مشكÇل مÇا بÇه شÇد كار كÇÇار از جÇÇملگي دل و دست
درگÇÇÇرفت او بÇÇÇÇيتابي شÇÇÇÇعلة بÇرگرفت مÇا سÇر از هÇÇما سÇÇايه,
مÇÇا يÇÇار مÇÇا يÇÇاور مÇÇا ونسÇÇÇم مÇÇÇا دلدار و دلبÇÇÇÇر كÇÇÇÇجا رفت
شÇÇده آتش كÇÇورة مÇÇا دل ايÇÇÇن شÇده ش وÇمش انÇديشه و فكÇÇرت
مÇيكشد جÇنون بÇه دل و مÇن مÇيكشد كار بÇهخون غÇرقه دل چه وه
مÇخوف و تÇار و تÇيره هÇوا كسوف گشته اندر شد كه شمسحقيقت
تÇوش و تاب همگي زتنها رفت ميفروش آن شد دست از كه واي
زده آتش جÇÇÇملگي مÇÇÇÇا دل در مÇÇيكده ايÇÇن از پÇÇير آن رفÇÇÇتن
رفت دست از دل و دين را ميزده رفت سÇرمست چÇو خرابÇات پير
شÇدند ايشÇان غÇم در بهسر خا ك شÇدند پÇريشان جÇمع مÇÇغبچگان
ديÇÇÇÇن سÇÇÇÇلطان فÇÇÇÇرقت الم از اربÇÇÇÇعين ايÇÇÇÇن در بÇÇÇÇناليم زار
بÇجاست شÇد بÇهفلك تÇا ا گÇر ناله كÇجاست تÇحمل و تÇاب كجا صبر
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مÇÇلك رشك مÇÇورد آن غÇÇÇم از فÇلك بÇÇر بشÇÇد مÇÇخلوق شÇÇيون
بÇÇود احÇÇمد بÇÇر در او ابÇÇد تÇÇÇÇا بÇÇÇÇود مÆÇÇÇÇيد زدادار آنكÇÇÇÇÇÇه
سÇوار دلدل شÇه حÇÇيدر بÇÇر شÇÇد مÇÇدار گÇÇردون وفÇÇاپيشة قÇÇطب
است عÇلي مÇوال گÇرانÇماية ضيف است جÇلي نÇور كه تابنده حضرت
است تÇÇابنده و المÇÇع خÇÇدا نÇÇور است پÇاينده و داÇÄم خÇÇدا فÇÇيض
است مÇنجلي او رخ از خÇÇدا نÇÇور قÇطبزمانحضرتمحبوبعلياست
بÇود آÇÇÄين و مÇÇذهب ويش حÔب بÇود پÇروين چو انديشه در كه هر
تÇوتياست بÇصر به قدومش خا ك ضياست و سرور و نور همه آنكه
مÇÇفتخر بÇÇÇدو ارشÇÇÇÇاد مسÇÇÇÇند پÇدر امÇر بÇه عÇصر اين در هست

پريشانزاده پروين ابوالحسن آقاي سرودة

ظÇلماني و تÇيره شÇÇبي بÇÇه بÇÇبارد زمسÇÇتاني كÇÇه ابÇÇر زن طÇÇعنه مÇÇا چشÇÇÇÇم
گÇرانÇجاني ايÇنÖت تÇÇوام هÇÇجر غÇÇم در دل نگÇريد و خÇون بÇهمژه نÇÇبندد  گÇÇر
لتÇÇناني و بÇÇين مÇÇن دردي زبÇÇÇÇي هÇÇÇÇم است چشÇم در نÇه خا ك و زندهام گر بيتو
پÇريشاني مÇويه, بس تÇÇو مÇÇوي دارماز بÇود سÇامان بÇه كÇار تÇوام روي با كه اي
حÇيرانÇي و حÇيرت هÇمه خودآÄينه, مÇاندي كه چÇنان تÇو روي بÇه چشمانديشه
عÇمرانÇي چÇو بÇÇنموده بÇÇيضا يÇÇد هÇÇم عÇÇيساÄي دم از مÇÇا دل احÇÇÇيا  كÇÇÇÇرده
نÇÇÇÇÔعماني الله رخ شÇÇÇÇعله در شÇÇÇÇÇعله كÇويت آن چÇمن در چمن و باغ در باغ
بÇÇدخشاني لعÇÇل از نÇÇابتر سÇÇحرگاهي گÇÇوهرت بÇÇاد از پÇÇÇا كÇÇتر مت د اي
بÇÇياباني جÇÇمله مÇÇا و تÇÇو عÇÇلمي شÇÇÇÇهر <ايحسنخوي>وحسÇيناسÇموعليسيرت
سÇÇلطاني بÇÇه عÇÇليوار و كÇÇريمي تÇÇو آÇÄين حÇرص و كÇديت گÇدا و لÇÃيم مÇÇا
سÇÇليماني طÇÇبع تÇÇو طÇÇÇÇينت در ليك دانÇÇه زپÇÇي مÇÇوري چÇÇو مÇÇاحريصانه
كÇÇÇÇنعاني يÇÇÇÇوسف رخت دار آيÇÇÇÇنه بÇÇود امÇÇا نÇÇخريدندت كÇÇÇÇالفي بÇÇÇÇه
سÇÇاماني و بÇÇيسر در هÇÇمه بÇÇنشاندي را مÇÇا و بÇÇرخÇÇاستي مÇÇصطبه سÇÇÇر از
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ثÇاني تÇرا هست كشÇي و بÇهخوبي مÇÇÇحبوبعليشاها كÇÇه حÇÇÇÇضرت ما رÇÇÇÇخ

كÇاشاني مÇنشي مÇحمود مرحوم معاصر, سراي قصيده از دارد قرار گيومه داخل كه كلماتي و مصاريع (1
است/ شده تضمين كه است

يÇزدانÇي حÇجت ايÇن يÇافته او تÇو است>1 كÇÇز يÇزدان حÇجت و عÇلي تÇبار <از
شÇاياني> و درباÄي به پرورده تو <چون بÇردامÇن> < كÇه آبÇاد ميكده آن خا ك
طÇوفاني يÇم زيÇن را هÇمه رهÇÇاني عÇالي كÇÇه ليÇع يÇزدان حÇجت اي خÇواهÇم
پÇريشاني بÇه آنÇÇهم شÇÇد تكÇÇرار ليك نÇنديشم قÇافيه بÇا تÇÇو يÇÇاد از  گÇÇرچÇÇه

قاسملو نورمحمد حاج آقاي سرودة

شكÇÇن پÇÇيمان ار دÇÇغ چÇÇرخ از نÇÇÇالم زمÇÇÇن دور ازجÇÇÇÇور دارم شكÇÇÇÇوهها
مÇن زچشÇمان خÇون شÇود جÇاري كه تا انÇجمن هÇر بÇه جÇورش و ظلم از  گريم

من احوال بر گريد سنگ دل تا
ا كÇÇبري ا كÇÇرمي اعÇÇÇظمي اشÇÇÇÇرفي رهÇÇبري مÇÇونسي دلبÇÇري مÇÇÇرا بÇÇÇÇÔد
حÇÇيدري مÇÇÇÇظهر احÇÇÇÇمدي پÇÇÇÇيرو مÇÇظهري كÇÇبريا دمÇÇي عÇÇيسي يÇÇÇÇار

حسن بابش نام سلطانحسين نام
او مÇÇوي از تÇÇاري بÇÇÇÇÔدي ل او ليÇÇÇÇل او خÇوي از و ÇÇلق Ôخ از گÇÇويم شÇÇمهاي
او سÇوي حÇق روي حÇق سوي او روي او ابÇروي طÇÇاق قÇÇزح و قÇÇوس رسÇÇم

ختن مشك بوي او گيسوي عطر
او ازروي طÇÇالع مÇÇه و خÇÇورشيد نÇÇور او گÇÇيسوي عÇÇطر خÇÇتن مشك بÇÇوي
او زنÇÇيروي هÇÇم خÇÇدا ديÇÇÇن نشÇÇÇÇر او كÇوي چÇا كÇر مÇÇلك و نÇÇج و انس

تن و جان حافظ دين و ملك حارث
او درمÇÇان سÇÇوي هÇÇÇمه دردمÇÇÇÇندان او احسÇان و جÇود از حÇاتم خÇÇجل بÇÇد
او خÇوان سÇر بÇر رهگÇÇذر و سÇÇا كÇÇن او جÇÇان بÇÇÇÇندة عÇÇÇÇارفان سÇÇÇÇالكان

حسن امام چون مضيف را او بود



867 اشعار

بÇÔدم او در بÇر حÇضر هÇم سÇفر در بÇÔدم او بÇÇر در كÇÇبر تÇÇا صÇÇغر از
اوبÇÇدم قÇÇنبر مÇÇن و مÇÇولي× بÇÇود اوبÇدم چÇا كÇر كÇجا هÇر زمÇان هر

من دست از رفت او كه دريغا اي
است مÇرهم مÇرا كÇي او جانسوز داغ است كÇم نÇالم چÇه هر فرقتش غم از
است غم و عزا در ملك و انس جمله است عÇÇالم آتش گÇÇÇوÄيا دلم بÇÇÇÇر

تن و جان خستهام روان زچشمم خون
كÇارساز حÇÇضرت رحÇÇمت در بÇÇر دراز حÇاجت دست كÇÇردهام بÇÇارها
نÇماز بÇخوانÇد كÇاو مÇردهام تÇن بÇر راز نگÇÇهدار آن روان نÇÇÇزع بÇÇÇÇعد

من نگونسار زبخت دريغا اي
بÇاش مÇÇددكار را او تÇÇوفيق حسÇÇن بÇاش يÇار هÇمي را وارثش خÇÇدا اي
بÇÇاش نگÇÇهدار حÇÇادثاتش بÇÇÇد از بÇاش دار پÇا تÇو را شÇوكتش و ت عز

اهرمن هر ز را او محفوظ دار

حزين حسين آقاي سرودة

كÇÇبريا حÇÇرم زي بÇÇقا مÇÇلك جÇÇÇانب فÇÇنا زدار رفت مÇÇÇا عÇÇÇÇليشاه رضÇÇÇÇا
رهÇنما و راهÇبر بÇود تÇÇابنده و روشÇÇن بÇود فÇلكجاه قÇطب بÇود بÇاهللا عÇÇارف
آشÇنا هÇم و مشÇفق خÇÇدا خÇÇلق هÇÇمه بÇÇا حÇÇضرتسلطانحسيندادبÇهدينزيبوزين

خدا سوي به رفت بود رسته زخودي چو كشيد سو بدان رخت شنيد حق از ارجعي
مÇا پÇيش مسÇا و صبح جلوه گر او چهرة بÇرفت زخÇاطر نه او برفت بظاهر  گرچه
روا نÇÇÇÇباشد مÇÇÇÇرگ را اهللا مÇÇÇÇÇعرفت او بÇود يÇقين قÇح او بÇود دين و دانش
Çفا الص اخÇوان وان سÇالكان دل سوخت او هÇÇجران آتش او فÇÇÇقدان سÇÇÇÇختي
بكÇا پÇر هÇمه چشÇÇم آتشÇÇين هÇÇمه آه غمين غماودل در حزين حسين چو صد
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باقي آقاي سرودة

زمÇÇÇانهها وكتÇÇÇÇش رويÇÇÇÇآب تÇÇرانÇÇهها شكÇÇفتة شكÇÇوفة اي
بÇÇÇÇهانهها بÇÇÇÇهانة بÇÇÇÇÇهانة اي بÇÇيدالن دلبÇÇخواه زيزÇÇÇÇع اي
شÇبانهها تيÇمس ريههايÇگ شوق و عÇاشقاني بÇلند سÇÇپيدة مÇÇطلع
نشÇÇÇانهها نشÇÇÇÇانة نشÇÇÇÇانة اي زدي بوسهها عشق شوخ بردهان
نÇÇاردانÇهها لودÇÇخ بشÇÇارت اي مÇيزند جوانÇه تو نام به شاخهها
كÇمانهها آسÇمان به سر وزشكوه شدند پا به تو پاي پيش به سروها
زبÇÇÇÇانهها امتÇÇÇÇق قÇÇÇÇÇيام اي آبهÇÇÇÇÇÇÇÇا آب آب زالل اي
جÇÇاودانÇÇهها ابÇÇن ياتÇÇح اي مÇوسÃي و طور و درخت و آتش
فسÇانهها و حÇقيقت از فراتÇر اي تÇرا كÇنم دعÇا تÇÇوان كÇÇجا مÇÇن
يگانهها يگانة شه> علي <رضا اي تÇو نÇيازمند من و توÄي دعا خود

مالك عليا كبر آقاي سرودة

كÇامل عÇابدي و پÇا ك زاهÇÇدي واصÇل بÇهحق كÇاملي, عÇÇارفي,
مÇÇحفل هÇÇر احÇÇÇÇترام مÇÇÇÇورد درويشÇÇان افÇÇÇتخار مÇÇÇÇوجب
عÇÇادل يگÇÇانهاي قÇÇÇضاوت در كÇريم مÇرد يگÇانه سÇÇخاوت در
مشكÇل هÇر لÇح رمÇÇز او پÇÇاي بسÇÇته هÇÇر كÇÇليد شÇÇد او دست
سÇÇاÄل او سÇÇخاي از بÇÇÇهرهمند هÇزار هÇزار او گÇرد خÇوشهچين
غÇافل دمÇي قÇÇح يÇÇاد از نشÇÇد بود حق مقصدش و حق مطلبش
حÇÇاصل او مÇÇراد عÇÇÇÇالم دو در اهللا ولي هÇÇÇÇÇÇÇÇمت از  گشت
دل بÇه نÇداشت عÇلي عشÇق غير مÇيبود عÇلي او ذ كر شب و روز
عÇاقل بÇود صÇاحبدلي كÇÇه هÇÇر كÇÇوشا رضÇÇÇاعلي رضÇÇÇÇاي در
مÇÇنزل قÇÇح جÇÇوار را او تÇÇÇÇابنده گشت سÇÇÇÇÇÇلطانحسين رفت
مÇقبل ايÇÇن گÇÇرفت را او جÇÇاي عÇلي بÇهنام او <محبوب>  گشت
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واصÇل يÇقين مÇيشود خÇدا بÇÇه خÇداي مÇرد پا ك روح <مالكا>

آشفته آقاي سرودة

را نÇÇياز اهÇÇل دل گÇÇداخÇÇتي وزغÇÇم را گÇداز عÇاشق رخ آن پÇرده به بردي
را نÇواز مسكين ديدة دو آن چو بستي نگÇاه يك مشÇتاق و آرزوكش مانديم
را راز شÇايان خÇÇلوت چÇÇو دريÇÇافتي آفÇتاب تÇابنده بÇه تافت نور تو عشق
را نÇماز قÇدر و پÇايه بÇهعرش بÇÇردي هÇو يÇاد و مناجات ذ كر و عشق سر با
را طÇÇراز مÇÇحفل طÇÇريقت صÇÇÇفا دادي دوست راه بÇه شÇريعت چÇراغ چارده وز
را بÇÇاز آغÇÇوش تÇÇو بÇÇهر آÇÇÄينهوار گشÇودهانÇد دلهÇا كه جمال دلگشا اي
را سÇÇاز شكسÇÇتند تÇÇو رامش مسÇÇÇÇتان اشك و سوز به مصيبتهجران در و رفتي
را نÇاز گÇلهاي خÇاطر كÇرد الله چون نÇازنين مÇحبوب گل آن داغ <آشفته>

زيدي شاه شهرام آقاي سرودة

مÇن گÇرية گالب چشمم زشيشه چكد مÇن گرية بخواب آيد تو روي باغ چو
مÇن گÇرية آب در نشكÇوفد دگÇر تÇو گل ديÇدة آفÇرين عشÇق شÇمايل بجز
مÇن گÇرية پÇÇرآفÇتاب ة در بÇÇه مگÇÇر را غÇم بÇوتة نÇيست زدن جÇوانÇه رÇس
مÇن گÇرية لعÇاب چشÇمم زكاسة چكد مÇينا گÇل چون كه بس اين زبيقراريم
مÇن گÇرية تÇاب سÇبز نÇقرهاي چÇÇراغ مÇيسوزد هÇنوز ليكÇن و رفت ستاره
مÇن گÇرية رابÇش رÇبك تيÇزمس اثÇÇر يÇافت نÇميتوانÇي يÇارا ميكده هيچ به

اده(ماني) ز عراقي احمد آقاي سرودة

كÇÇو? ÇÇانيت رب مÇÇÇراد و مÇÇÇÇير كÇو? روحÇÇانيت طÇÇبيب دل اي
كÇÇÇÇو پÇÇÇÇنهانيت راز ز آ گÇÇÇÇه كÇÇو نÇÇÇورانÇÇيت دلربÇÇÇÇاي آن

جدايي موسم شد بهسر خا كم جگر خونين
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رفت كÇجا دل اي روانت و روح رفت كÇÇجا دل اي جÇÇÇانت آرام
رفت خÇدا پÇÇيش دلسÇÇتانت آن رفت چÇرا آخÇر نÇپرسي هÇÇرگز

لقايي مه داغ از دلخستهام آزردهام
خÇيالش در مÇن ÇدامÇين Ôم هسÇتم جÇمالش گÇاهي بÇود دل طور در
كÇÇمالش و اخÇÇالق آن قÇÇÇربان مÇÇثالش ديگÇÇر نÇÇجويم هÇÇرگز

كجايي من جان اي من مطلوب من خوب اي
آهÇي و اشك بÇا بسÇÇازي بÇÇايد پÇÇناهي دل اي نÇÇداري ديگÇÇÇر
نخواهÇي خواهي نصيبي حسرت تكÇيه گÇاهي كÇو دلنÇوازي  كÇÇو

دوايي اين از بعد نباشد را دردم كه دردا
رفت اينجهان از خوبم روي رفت گل خÇزان جÇور گÇÇلستانم بÇÇر
رفت بÇينشان تÇÇا بÇÇينشانم آن رفت جان ملك در جانم مطلوب

بهايي كمترين را ما جان نباشد بياو
دلسÇÇتانم كÇÇو راهÇÇم پÇÇير نÇÇهانم كÇÇو سÇÇوزد جÇÇÇÇدايÇÇÇي داغ
نÇمانم يÇÇارب عÇÇالم بÇÇه بÇÇياو زبÇÇانم شÇÇيرين آشÇÇناي  كÇÇÇÇو

جداÄي غم از محبان جان شد پاره صد
نشسÇته دل بÇر شÇادي جÇاي غÇم شكسÇته سÇاغر و بÇرفت سÇÇاقي
خسÇته و تÇبدار سÇاالر گسسÇته كÇÇاروان پÇيمان شكÇنها پÇÇيمان

آشنايي و عشق از سخن ديگر مگو ما با
 گÇÇÇÇاهخزانشÇÇÇÇدبلبلزگلدور گلشنچهخاموشعاشقچهمهجور
طÇور در مÇينالد جÇانم مÇÇوساي كÇور و سÇوت گشÇته هستي عالم

پارسايي و پا كي مظهر اي بخير يادت
گÇوشه گÇيران بÇر زد غÇم سيالب فÇقيران مÇا بÇر كÇرد جفا  گردون
اسÇيران شÇÇام مÇÇا قسÇÇمت شÇÇد ضÇميران روشÇن اي عÇارفان اي

خدايي مي جاي ما جام در شوكران شد
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سÇوگواران اي نÇÇصيبان غÇÇم اي ياران به <ماني> ميگفت گريه با
جÇاويدان عمرش ميمون اقبالش خÇوبان شاه شد شه علي محبوب

عطايي بيدالن بر كند رحمت از كه شايد

فقيهي عبداهللا آقاي سرودة

مÇوÄي تÇار نÇÇيست زتÇÇو غÇÇافل آرزوÇÇÄي نÇÇدارد تÇÇو جÇÇÇز دل
كÇوÄي هÇÇيچ بÇÇه نÇÇرود هÇÇرگز كÇويت راه شÇناخت كÇه كس هر
گÇفتگوÄي نÇيست تو وصف جز دوست اي عÇاشقانت مÇحفل در
هÇوÄي و هÇÇاي فÇÇتاده شÇÇهر در آراي عÇالم مÇÇهر تÇÇو حسÇÇن از
جسÇÇتجوÄي نÇÇÇموده بÇÇÇÇيهوده درخÇويش نÇيافت ترا كه آنكس
زچÇارسوÄي خÇود تÇو جÇÇلوه در نÇجوÄيم سÇÇو عشÇÇق سÇÇجدة در

شيرازي خالصي علي محمد آقاي سرودة

تÇرا مÇيبينم بيتاب سينة در شب و روز ترا ميبينم خواب در و بيداري در كه اي
تÇرا مÇيبينم مÇهتاب نÇÇازك حÇÇرير در گÇاه و ابÇر درپÇرنيان تÇرا مÇيبينم  گÇÇاه
تÇرا مÇيبينم سيماب آتشين در جلوه گر گاه و اشك پردههاي در ترا ميبينم  گاه
تÇرا مÇيبينم آب بÇلور در افشÇان پÇÇرتو گÇاه و خÇورشيدي ين زر پر روي بر  گاه
ترا ميبينم قاب در زمان هر لب بر خنده خاطرم جوشدسرشك نگهبرعكستو با
تÇرا مÇيبينم اصÇحاب بÇا كه خوباني <شاه> دركرامتچون<رضا>دربردباريچون<عÇلي>

تÇÇرا مÇÇيبينم مÇÇحراب دردل اللÇÇÇَّه اللÇÇÇÇَّه نÇياز صد با دل خون از وضو ميگيرم اينكه

تÇرا مÇيبينم نÇاب گÇÇلواژههÇاي در كÇÇه اي است رفÇته خود نظر از كهپنداردكهرفتي هر

تÇرا مÇيبينم احÇÇباب بÇÇا عشÇÇق سÇÇپهر در مÇيكنم حس مÇن ماه اي نفس هر را بودنت

تÇرا مÇÇيبينم اولوااللبÇÇاب بÇÇا جÇÇاودانÇÇه <خÇالصي> مÇراد اي عÇÇالم خÇÇوبان دل در
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مرادي كاظمي حسن آقاي سرودة

مÇÇن بÇÇÇÇاور مÇÇÇÇيشود مÇÇÇÇن كÇÇÇÇي دلبÇÇÇÇر بÇÇÇÇÇÇرم از رفت
بÇÇود مÇÇÇÇا افÇÇÇÇروز دل مÇÇÇÇهر بÇÇود مÇÇÇا دلسÇÇÇÇوز كÇÇÇÇه را او
داشت او از ايÇمان و عشÇق هÇÇم داشت او از جÇÇان دل كÇÇÇه را او
ريÇÇخت دردلم صÇÇفا و شÇÇÇÇور آمÇÇيخت جÇÇانم بÇÇÇا كÇÇÇÇه را او
فÇÇÇÇزايÇÇد مÇÇÇÇحبت مÇÇÇÇهرش آيÇÇد دل در چÇÇÇÇون كÇÇÇÇه را او
نگÇÇÇÇاهش از مست بÇÇÇÇÇود دل بÇÇÇÇÇÇارگاهش در كÇÇÇÇÇÇÇÇه را او
است بÇÇÇÇجوش ازاو مÇÇÇÇÇÇيخانه است فÇÇروش بÇÇÇاده كÇÇÇÇه را او
مÇÇÇÇÇÇÇيپرستان حÇÇÇÇÇÇÇÇلقة در مسÇÇÇÇتان بÇÇÇÇزم در كÇÇÇÇÇه را او
السÇÇÇÇتي مÇÇÇÇÇ Ôزخ جÇÇÇÇÇÇÇÇامي مسÇÇÇÇتي بÇÇÇÇه بÇÇÇÇهدستم دادي
سÇÇاده و بÇÇينقش و بÇÇÇيرنگ بÇÇÇÇاده نÇÇÇÇوش از م رÇÇÇÇÇخ دل
اعÇÇال عÇÇرش تÇÇÇÇا مÇÇÇÇيرفت بÇÇÇÇاال بÇÇÇÇاالي مÇÇÇÇÇÇÇÇيرفت
خÇÇÇÇرابÇÇÇÇات راه مÇÇÇÇÇÇيرفت سÇÇÇÇماوات سÇÇÇÇير مÇÇÇÇÇيكرد
زيست مÇيتوان خÇوش كه آنجا نÇيست دگÇر او جÇÇز كÇÇه آنÇÇجا
است حÇضور جÇÇاي كÇÇه آنÇÇجا است شور و است عشق كه آنجا
آنÇÇجاست هÇÇم مÇÇطلق هسÇÇتي دريÇاست قÇطره هÇر كÇÇه آنÇÇجا
درخشÇيد شÇد, جÇان كÇه مÇيشد نÇÇاهيد و مÇÇهر در كÇÇÇه آنÇÇÇÇجا
كÇÇرد گÇÇذر خÇÇÇود وزپسÇÇÇÇتي كÇÇرد نÇÇÇظر را جÇÇÇÇان پÇÇÇÇيوند
جÇÇÇان از درخشÇÇÇÇيد مÇÇÇÇيشد تÇÇابان مÇÇÇهر در كÇÇÇÇه آنÇÇÇÇجا
بÇÇÇÇاشي آ كÇÇÇÇنده مÇÇÇÇÇÇهر وز بÇÇاشي <تÇÇابنده> كÇÇه مÇÇÇيشد
دوبÇÇÇÇاره بگÇÇÇÇوÄي مÇÇÇÇÇيشد سÇÇتاره هÇÇر بÇÇÇا كÇÇÇÇه آنÇÇÇÇجا
السÇÇÇÇتي نÇÇÇÇوش جÇÇÇÇÇÇÇام وز مسÇÇتي و عشÇÇق از و شÇÇÇور از
آبÇÇÇÇي رنگ بÇÇÇÇجز رنگÇÇÇÇÇي نÇÇÇيابي هÇÇÇÇرگز كÇÇÇÇه آنÇÇÇÇجا
يÇÇÇزدان آغÇÇÇÇوش است بÇÇÇÇاز آن در كÇÇÇه سÇÇÇÇپهري يÇÇÇÇعني
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كÇÇن رهÇÇا تÇÇن مÇÇن جÇÇÇان اي كÇÇن صÇÇفا و مÇÇيپذير جÇÇÇÇان
افÇÇال ك سÇÇوي آن رفÇÇÇÇتست خÇا ك ايÇن ز رفÇتست تÇو پÇÇير
دگÇÇÇÇركن جÇÇÇÇÇهان سÇÇÇÇÇÇÇÇير كÇÇن سÇÇفر او بÇÇا و بÇÇÇÇرخÇÇÇيز
رسÇÇÇÇاني بÇÇÇÇهجانان را جÇÇÇÇان مÇÇيتوانÇÇي تÇÇÇا و بÇÇÇÇرخÇÇÇÇيز
درآمÇÇيز او بÇÇÇÇا و بÇÇÇÇرخÇÇÇÇيز بگÇÇÇريز و بÇÇÇÇپاخيز جÇÇÇÇان از

وفاÄي غالمحسين حاج آقاي سرودة

خÇرگاه دوست اي سÇينهام بÇر زده جÇانكاه و دلسÇوز غÇمي دارم غمي
بÇيگاه و گÇاه چشÇÇممبريزد كÇاسةخون كÇÇهاز غÇم زيÇن دلگشÇته مÇرا
آه كشÇÇم سÇÇوزان سÇÇÇينة از زبس آهÇÇم دود گÇÇÇيتي روي  گÇÇÇÇرفته
كاه چون كرده رنگم داغيكه اين از بÇرد در به جان توانم كي غم اين از
آه پÇÇردردشان سÇÇينة از زانÇو كشÇÇÇÇند بÇه شÇد غÇم ايÇن از يÇاران سر
بÇÇهدرگاه بÇÇÇÇنالندي و بگÇÇÇÇريند داغ اين از عارف همه سالك همه
نÇÇا گÇÇاه افكÇÇند آتشÇÇي بÇÇهدلها كÇرد تÇهي خÇرقه چÇرا تÇابنده  كÇه
سÇحرگاه او روح پÇÇيوست بÇÇهحق حÇÇق از بشÇÇنيد ارجÇÇعي نÇÇÇÇداي
خÇرگاه عÇدن بÇÇهشت انÇÇدر بÇÇزد م رÇخ و بست خÇÇود ديÇÇدة زدنÇÇيا
اهللا مÇÇع لي شÇÇد شÇÇامخش مÇÇÇقام كÇرد سÇفر عÇالم ايÇن از او چه ا گر
درگÇاه لطÇÇف از مÇÇهربان خÇÇداي نÇÇبندد هÇÇرگز بÇÇندگان بÇÇÇÇر ولي
مÇاه درعÇلي شÇد جلوه گÇر زمشرق شÇÇد فÇÇرو تÇÇابنده مÇÇاه بÇÇهمغرب
آ گÇاه دلهÇاي كÇند روشÇن تÇا طÇالع كه نÇور آن مÇحبوبعلي از شÇد
گÇمراه كÇه ني حقبين درچشم ولي قÇÇيامت روز تÇÇا نÇÇور ايÇÇن بÇÇود
بÇهدلخواه دادش رضÇا حÇق رضاي شÇد زمÇان قÇطب علي محبوب چو
شاه آن تخت بر نشست شهريور به بÇود يك و هÇفتاد و سيصد و هزار
زاهللا تÇÇÇوفيقش و عÇÇÇÇمر بÇÇÇÇقاي عÇالم ق الÇخ از خÇواهÇد <وفÇاÄي>
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(عاشق) گوهري مجيد آقاي سرودة

هÇÔمام آن فÇÇراق از اشكÇÇي سÇÇيل مÇدام خÇونبارم چشÇÇم از مÇÇيرود
اوست خاطرخواه جمله دلها كه او دوست كÇوي رهسÇپار و رحيل آن
آفÇتاب روي تÇيره شÇد عÇزا زيÇÇن شÇÇتاب بÇÇÇا و رفت زود دردا و آه
بÇود عÇالمتاب خورشيد صد دو بل بÇود مÇهتاب دل شبهÇاي در نه او
عÇÇارفان قÇÇطب و ÇÇال ك Ôس مÇÇلجأ رهÇÇروان امÇÇÇير و شÇÇÇÇهنشاه آن
القضا حÔسن القضا> <حÔسن از پس آن چونكهحقراضيشداوهÇمشد<رضÇا>
صÇداثÇر? بودش كه را مالحت آن دگÇÇر بÇÇينم كÇÇجا لبÇÇخندش نÇÇÇاز
ميرود? زدلها كي يادش و عشق ابÇد تÇا دل بÇر داغ شÇÇد غÇÇمش از
ست تابنده<رضا> لطفحق,خورشيد بپاست گردون كهاين تا  گفت(عاشق)



تاريخ ه ماد

اضÇافاتي و اصÇالحات سÇپس سرودهاند/ داور(درويش) علي آقاي تاريخش ماده با را شعر اين اصل (1
آن در صÇالح كÇتابخانة تÇحريرية هÇيأت اعÇضاي و پريشانزاده ابوالحسن و صديقي پرويز آقايان توسط

درآمد/ فعلي صورت به و شد اعمال

قبر1 سنگ متن شعر

سÇÇلطانحسين ازل رÇÇس واقÇÇÇÇف مشÇÇرقين فÇÇروغ تÇÇابنده ÇÇÇهر م
زمÇÇان قÇÇطب وال اهÇÇل قÇÇÇÇدوة عÇاشقان بÇزم شÇÇمع ازاو روشÇÇن
خا كراهشسجده گاهخاصوعام تÇمام گشÇته را عشÇق شÇهر هفت
تÇÇافته حÇÇقيقت نÇÇور دلش بÇÇÇر يÇÇافته صÇÇÇالحعليشه از خÇÇÇÇرقه
قين تÇÇم مÇÇÇÇقتداي حÇÇÇÇق ره در يÇÇقين راه هÇÇادي عÇÇمري بÇÇود
فÇÇنا و فÇÇÇقر كشÇÇÇÇور پÇÇÇÇادشاه رضÇا و تسÇÇليم لكÇÇ Ôم يرÇÇام آن
رسÇيد دل بÇه كÇام و لبيك شÇنيد گفت حÇق از ارجÇعي نداي چون
كÇالم يك جÇمله گÇفتند دل اهÇل هÇÔمام آن رحÇيل سÇال خÇÇواسÇتم
جÇهان" زين بهجنت ما قطب "رفت خÇونفشان" جان ديدة بين عزا "زين

1ê13 1371
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ها) Ôصدوقي(س منوچهر و پريشانزاده پروين ابوالحسن آقاي سرودة

اهللا نÇÇÇÇعمت فÇÇÇÇقر مسÇÇÇÇند از برخاست وقت قطب كه افسوس
راه رهÇÇبر بÇÇنهفت رخ چÇÇÇÇون نÇÇÇÇيلي گشت راه رخسÇÇÇÇÇÇÇارة
مÇاه آن كÇرد خسÇوف چÇند هÇر نÇÇورش هÇÇنوز بÇÇÇود تÇÇÇÇابنده
درگÇاه عÇرش نشÇين سÇÇدره آن پÇÇرواز كÇÇرد شÇÇوق شÇÇهپر بÇÇا
خÇرگاه قÇرب بÇهملك افÇÇراشت بÇيرون چÇو سÇرا اين از خيمه زد
آ گÇÇÇÇاه عÇÇÇÇارفان قÇÇÇÇÇبلة آن شÇد قÇح فÇيض بÇحر مسÇÇتغرق
سÇÇحرگاه تÇÇÇÇاÄب و مسÇÇÇÇتغفر شب دل مÇÇÇÇناجي و بكÇÇÇÇÇÇÇا¾
مÇÇÇواله رÇÇÇÇ Öم ا ÇÇÇÇطيع Ôي انÇÇÇÇك Öذ ا ÇÇÇÇه ب ر هÇÇÇÇج و ÔريدÇÇÇÇ Ôي انÇÇÇÇك Öذ ا

مÇÇثواه ابÇÇط يه دÇÇ ل ا×تÇÇÇب ÇÇÇÇد ق ÔهÇÇس Öم ر ابÇÇط ليÇÇه ا ارÇÇص ÖدÇÇÇÇ ق

كÇوتاه بگÇفت Çها> Ôس> قÇÇطعه در تÇاريخ خÇÇواسÇتند چÇÇو ه صÇÇالق
نÇÇا گÇÇاه سÇÇال, هÇÇزار بÇÇÇÇعد از رفت چÇهارصد از سÇيزده چÇون
عÇÇليشاه رضÇÇا العÇÇرفا قÇÇÇÇطب قÇÇح دعÇÇوت بگÇÇفت ÇÇيك لب

سلطاني سلطانعلي آقاي سرودة

ايÇنجاست جÇنان روضة دلشدگان مطاف ايÇنجاست سالكان كهف زمان قطب مزار
ايÇنجاست عÇÇاشقان شÇÇيداي دل تسÇÇلي صÇفا اهÇل گÇÇاه قÇÇبله گÇÇمشدگان, پÇÇناه
ايÇنجاست عÇارفان سÇÇاالر قÇÇافله مÇÇقام شريف رواق اين است زمين روي بهشت
ايÇنجاست آشÇيان فÇردوس عÇليشه رضا تÇÇابنده سÇÇلطانحسين حÇÇضرت مÇÇÇÇزار
ايÇنجاست مÆÇمنان حÇاالت هÇمه مÇÇبين بÇود حامي هميشه را مبين شرع كه  كسي
اينجاست جهان دراين طريقت طالبان به نشÇÇان داد كÇÇه كسÇÇي را عÇÇلي والي ره
ايÇنجاست آسÇمان سوي دعا دست مدام متحقÇرح جلب اميد به  كسيكهداشت
هÇزار كشيدپرسويمعشوقوزونشاناينجاست زبÇعد چÇهارصدوسيزده سÇÇال بÇÇه
اينجاست گمرهان خضر و وي يادگار سÇرير كه سپرد محبوبعلي به كوچ وقت به
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ايÇنجاست عاشقان ميعاد و مقصد هميشه آيÇد عشق بوي چو پا كش مرقد زخا ك

كنيپور(مستي) عليا كبر آقاي سرودة

رفت بÇيامÇان سÇرشك ديÇده از رفت جÇهان از حÇيدر مÇظهر تÇÇا
رفت آسÇمان بÇر صفت خورشيد فÇÇقر خÇÇلوت چÇÇÇÇراغ تÇÇÇÇابنده
رفت عÇيان دل اهÇل تÇن از جÇان <رضÇاعليشاه> نÇهان گشت چون
رفت روان مÇÇÇعرفت وزپÇÇÇÇيكر عÇÇرفان نÇÇخل فÇÇÇÇتاد پÇÇÇÇاي از
رفت رايگÇان بÇه و شÇÇد ازدست تÇÇÇقوي× تÇÇÇÇابنا ك گÇÇÇÇوهر آن
رفت جÇنان سÇوي عÇلي مÇهر بÇÇا مÇÇÇÇوال بÇÇÇÇارگاه بÇÇÇÇÇÇندة آن و
رفت جÇان مÇلك امÇير عشÇق بÇا ÇÇÇÇاق عش خÇÇÇÇانقاه سÇÇÇÇÇرلوحة
رفت زبÇان بÇر آنÇچه بÇÔد احسنت گÇÇوهر سÇÇÇه دفÇÇتر چÇÇو بÇÇنوشت
رفت نشÇان بÇر دعÇاش تÇير هÇÇر فÇرمود چÇو داسÇÇتان سÇÇه تÇÇحرير
رفت مÇÇÇيان از مÇÇÇÇجاز آÇÇÇÇÄين حÇÇÇÇقيقت تÇÇÇÇÇجلي يÇÇÇÇÇÇÇÇمن از
رفت آشÇÇيان قÇÇدسي طÇÇاير آن دنÇÇيا زدار جÇÇنان سÇÇوي چÇÇون
رفت> عÇارفان <شÇه كÇوي مÇرگش گفتا: سÇÇال چÇÇو او پÇÇرسيداز
رفت جÇهان از عشÇق ساقي <مسÇتي> كان فكÇند بÇÇهزمين سÇÇاغر

اللهي نعمت عباس آقاي سرودة

بÇود عÇÇرفان اهÇÇل امÇÇن مأمÇÇن تÇÇÇابنده سÇÇÇÇلطانحسين حÇÇÇÇاج
بÇود يÇÇزدان پÇÇا ك رÇÇس مÇÇحرم تÇÇقوي و دانش و ديÇÇن سÇÇÇÇوة Ôا
بÇود سÇبحان يÇح لطÇÇف مÇÇظهر مÇÇطلق قÇÇادر فÇÇÇÇيض مÇÇÇÇهبط
بود نقصان و عيب و كسر و كم از دور عÇÇليشه رضÇÇا پÇÇÇا ك ذات
بÇود نÇمايان رخش از قÇÇح نÇÇور انÇوار مشÇرق چÇÇو بÇÇÔد او قÇÇلب
بÇود قÇرآن و وديÇن شÇرع حÇÇافظ مÇÇÇÇولي× طÇÇÇÇريقت رهÇÇÇÇنماي
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بÇود احسÇان و فÇضل و عفو منبع عÇÇÇÇارف مسÇÇÇÇلم فÇÇÇÇÇÇقيه آن
بÇود سÇليمان حشÇÇمت صÇÇاحب دم مسÇÇÇÇيحا روشÇÇÇÇندل پÇÇÇÇير
بÇÇود لقÇÇمان و وعليÇÇب از بÇÇرتر حكÇمت و درمÇÇعارف او الحÇÇق
بÇود زنÇÇدان ز تÇÇنگتر او بÇÇهر پÇÇهناور جÇÇهان ايÇÇن راسÇÇÇÇتي
بÇود صÇبحگاهان بÇÇه او رحÇÇلت يÇÇÇÇازدهم بÇÇÇÇه اول ربÇÇÇÇيع در
بÇود چÇراغÇان بÇرين بÇÇهشت در عÇÇÇÇليين شÇÇÇÇاهباز آن بÇÇÇÇÇÇهر
بÇÇود ايشÇÇان فÇÇراق داغ سÇÇÇÇال افÇزاÇÄي مÇطلع بÇه گÇر عÇÇدد يك
بÇود عÇÇرفان اهÇÇل امÇÇن مأمÇÇن تÇÇÇابنده سÇÇÇÇلطانحسين حÇÇÇÇاج

ì71 7ê1
7ê1 + ì71 + 1 = 1ê13

ق) اربابي(موف اهللا نصرت آقاي سرودة

ايÇمان هادي و بود زمان قطب و پير تÇÇابنده كه سÇÇلطانحسين عÇÇليشه, رضÇÇÇÇا
زنÇدان از جانش گشت رها و قفسشكست تÇن مÇحبس اسÇير قÇدسي طÇاير بÇÇود چÇÇو
جÇان و ازدل گÇفت لبÇيك ارجÇعي پيك به خÇويش مÇيهماني به دعوت چو كرد خداي
نشÇÇان داد هÇÇميشه را عÇÇÇÇلي والي ره نÇبي شÇرع رواج بÇÇه كÇÇار عÇÇمر تÇÇمام
جÇهان بÇه او نظير نيامد خلق و حسن به نÇزاد زمÇانه مÇادر او چÇو فÇضل و علم به
عÇرفان هÇم و بÇود علم نابغة خويش نÇفيس كه كÇتابهاي بس و نÇÇابغه نÇÇوشت
امÇان و امÇن كÇهف بÇود او درگه هميشه كÇرم كÇان و جود بحر سخا, امير بود چو
مكان داشت نور سلطانو و صالح بهجاي خÇلق هÇدايت در و بود حق بهدادة رضا
زمان قطب گشت و شاهي بÇÇفرمانش گرفتمنصب مÇÇحبوبعلي بÇÇهجانشيني,
جÇنان بÇه گÇلستان شÇد و تÇن نÇمود رها سÇحر گÇاه نÇخست ربÇÇيع ز يÇÇازده بÇÇه
پÇنهان شÇد بهخا ك وسلطان صالح بÇيدخت كنار بÇقعة بÇه پÇا كش پÇيكر رسÇيد
دان <رضÇاعليشه> مÇوفق بÇÇازگير سÇÇه دگر و سال است سيزده و چارصد و هزار
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نگهبان تورج آقاي سرودة

زنÇÇده مÇÇيكند ÇÇرده Ôم دل پÇÇÇاينده كÇÇÇه يÇÇÇÇار قÇÇÇÇعش دولت
آ كÇÇنده يÇÇار ازعشÇÇق سÇÇÇÇينه داشت عمري كه او احوال بر خوش
آيÇÇÇÇنده راه افÇÇÇÇروز مشÇÇÇÇعل امكÇÇان عÇÇالم قÇÇطب و مÇÇحور
گشÇÇÇاينده ره كÇÇÇÇماالت, بÇÇÇÇر انسÇÇÇÇان رافتÇÇÇÇش نمايÇÇÇÇره
زايÇÇÇنده عشÇÇÇÇقهاي القÇÇÇÇخ عÇÇلي عشÇÇق دار مÇÇيخانه پÇÇÇير
شÇÇÇÇرمنده آفÇÇÇÇتاب, چÇÇÇÇهرة افÇروزش عÇالم خÇورشيد يشÇپ
نÇÇماينده بÇÇÇهين را قÇÇÇÇح ذات داشت آسÇÇمانها اوج بÇÇÇÇر راه
بÇنده و خÇÇالق آمÇÇيخت درهÇÇم شÇتافت يÇار ويÇس و بود خدا از
بÇÇÇالنده فÇÇÇÇخر و فÇÇÇÇقر دولت است <رضÇاعليشاه> از ابÇÇد تÇÇا
تÇÇابنده> <سÇÇلطانحسين قÇÇعش دلهÇا تيÇÇهس < هبانÇÇنگ> شÇÇد
فÇزايÇنده يك و هÇفتاد بÇه را كÇÇن سÇيصد و هÇزار شÇمسي سÇÇال
تÇابنده> زارÇم بÇر جÇان <نÇÇقش افÇتاد بÇيش سÇال سÇه بÇا ري مÇق
1ê1ì-3=1ê13

اصفهاني) (عشقي خواجوÄي باباعلي عباس آقاي سرودة

االمكÇان واجب و الوجÇد واهب تÇÇÇÇابان ر يÇÇÇÇن تÇÇÇÇابنده مÇÇÇÇاه
عرفان و حكمت به فكرت روح كÇثرت عÇالم بÇÇه وحÇÇدت رÇÇس
ايÇمان مÇÇعني و ديÇÇن صÇÇورت اسÇتقالل فÇÇعل و عÇÇقل مÇÇصدر
جÇÇانان مÇÇظهر و جÇÇان مÇÇÔظهر مشÇهود شÇÇاهد و قÇÇح مÇÇقصد
عÇنوان عÇلي و شÇهرت مصطفي× خÇو دلآرا و صÇÇحبت دلنشÇÇين
نÇهان و آشكÇار رÇÇالس وجÇود كÇÇاشف آسÇمان Çمس الش مشÇرق
بÇÇيان كÇÇليم يسيÇÇع سÇÇÇخن در م د مسÇÇيحا وسيÇÇÇم فÇÇÇÇطن در
قÇÇرآن حÇÇافظ و شÇÇرع حÇÇÇÇامي التÇجليل مÇجمع و مÇÇفخرالفÇÇقر
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تÇبيان سÇين و يÇا و طÇبع ها و طا تÇفسير تÇي× ا هل و رأي حي× والض
االحسÇÇان و االلتÇÇفات مÇÇÇخزن خÇدا و خÇÇلق االرتÇÇباط مÇÇوجد
نشÇان و نÇام بÇه Çقي× Ôت بÇÇرج مÇÇاه جÇالل و جÇاه بÇه رضÇا مÔلك شاه
عÇيان و نÇهان هÇر انÇما كÇÇك در فÇيكون ÇÇن Ôراز كÇÇف و نشÇÇÇيب در
جÇهان مÇچش نÇديد, را او هÇمچو دهÇر مÇÇادر نÇÇزاد, را او هÇÇمچو
البÇÇرهان و ليÇÇل الد فÇÇÇي Ôه ÔهÇÇÇÇوج ÇÇÇÇحصي× Ôوالت عدÇÇÇÇ Ôت ال ÔفهÇÇÇÇÇص و

جÇان تÇجلي جÇهان يك با كه وه مÇهر و عÇطوفت فلك نÔه با كه وه
حÇرمان صد دو با گرديد چو طي اول ربÇÇÇÇيع از روز يÇÇÇÇÇÇÇÇازده
هÇجران شÇد وصÇÇال را عÇÇارفان يأس آمÇÇد امÇÇÇيد را عÇÇÇÇاشقان
هÇمخوان نÇبي بÇا مÇعراج بÇه شÇد ولي ليÇÇع خÇÇدا رضÇÇاي  كÇÇان
شان و حشمت و جميل جمال با عÇظيم ÇلÖق Ôخ و خÇلوص كÇمال بÇا
روان عرش سوي فرش از شد بÇود كه سÇيزده و هÇزار بÇا چÇارصد
بÇيپايان شÇوق و شور صد دو با آه و نÇÇاله و فÇÇغان هÇÇزاران بÇÇÇا
زمÇان خديو محبوبعلي درگÇاه گشت المكÇان تÇابنده چÇو شÇÇد
جÇاويدان عÇمر شÇÇاه آن بÇÇه ه د مÇÇعصوم چÇÇارده بÇÇه بÇÇÇارالهÇÇا
نÇÇوان و ذليÇÇل بÇÇندة عشÇÇقيش مسا¾ و صبح و ماه و سال بود  كه

فرد عبداهللا تقي محمد ناصر آقاي سرودة

مÇيگفت يÇاعلي عمر يك آنكه تÇÇÇÇابنده سÇÇÇÇلطانحسين شÇÇÇÇاه
فت ÔيرÇم غÇم گÇرد خÇلق دل يÇÇزدانÇÇي كز پÇÇÇا كÇÇباز عÇÇÇÇارف
بشنفت ارجعي بانگ زحق چون بست فÇاني جÇهان ايÇن از رخت
بشكفت حضرتش شوق از گل چون شÇÇنيد يÇÇار نÇÇام كÇÇه هÇÇÇÇر لب از
مÇيسفت زمان هر ناب ر Ôد چون انÇدرز و زحكÇÇمت پÇÇر سÇÇخن
شÇنفت حسÇود از سÇÇرد سÇÇخن بÇÇديد درزمÇÇانه بسÇÇيار رنÇÇÇÇج
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نÇهفت خÇويش درون در را همه بÇخريد جÇان بÇه را رنج همه اين
گÇفت نا گهانش خواست خرد از <نÇاصر> رحÇلتش تاريخ چونكه
نÇهفت خÇا ك نÇقاب زير به رخ هÇزار زبÇعد سÇÇيزده و چÇÇارصد

شهرضاÄي آشفتة آقاي سرودة

راه هÇÇادي و طÇÇريق پÇÇÇÇير آن دلخÇÇواه مÇÇراد العÇÇرفا قÇÇÇÇطب
جÇاه صÇÇاحب فÇÇقر مسÇÇند بÇÇر خÇÇÇردمند فÇÇÇÇاضل عÇÇÇÇالم آن
افÇÇواه ورد و قÇÇلوب مÇÇÇحبوب دانش نÇÇور و عشÇÇق پÇÇÇÇرتو از
مÇاه جÇÇلوة و مÇÇهر تÇÇابش زآن آسÇÇماني عÇÇÇÇروج دريÇÇÇÇافت
¹اهللا قيÇÇب قÇÇÇح ت جÇÇÇÇح بÇÇÇÇر بÇÇاد تسÇÇليت عÇÇلم ثÇÇلمة ايÇÇن
كÇوتاه است شÇده او دست كÇÇزدامÇÇن آن هر خورد سر به كه بايد
آ گÇÇاه هÇÇÇÇمدالن مÇÇÇÇحفل در رحÇلت سÇال خواست چو آشفته
عÇÇليشاه> رضÇÇا بÇÇود <تÇÇÇابنده گÇفت بÇرون شÇد زجمع درويش

1371
بروجردي حزين حسين آقاي سرودة

آ گÇÇÇاه سÇÇÇÇالكان رهÇÇÇÇبر آن رضÇÇÇÇاعليشاه عÇÇÇÇرفا قÇÇÇÇطب
جÇاه Çلك م آن نÇداشت مÇÇاننده زمÇانه درايÇÇن عÇÇمل و عÇÇلم در
راه و رهÇÇرو و راهÇÇÇÇنما شÇÇÇÇد بÇÇود خÇÇود زمÇÇÇÇان نÇÇÇÇابغة او
دلخÇواه و پسÇند هÇمگان پÇÇيش چÇÇند نÇÇامهاي نÇÇمود تأليÇÇÇÇف
زاهللا ارجÇÇÇÇعي هÇÇÇÇم بشÇÇÇÇÇنيد بÇود مÇطمÃن نفس صاحب چون
پÇÇرآه درون و تÇÇر چشÇÇم بÇÇÇÇا تÇاريخ زبÇهر <حÇزين> بÇنوشت
عÇليشاه> <رضÇÇا شÇÇود تÇÇاريخ ز وÇه هÇاي چÇو زعÇدد شÇد  كÇم

1ê13
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نژاد كياÄي ين زينالد دكتر آقاي سرودة

آنكهتابندهچوخورشيدونهاناست,ايÇنجاست
اينجاست عياناست, نهانيكهچوخورشيد, آن

دوست ابرÇت هÇمي رفت كÇنان پÇÇرواز آنكÇÇه
ايÇنجاست فارغازقÇيدزماناستومكÇاناست,

شÇتافت مÇعشوق مÇنزلگه بÇÇه عشÇÇق رهÇÇرو
اينجاست پيروجواناست, عشقشبهدل آنكه

كشÇÇيد> نÇÇتوانست امÇÇانت بÇÇار <آسÇÇÇÇمان
نشاناست,ايÇنجاست نام ازاو <فال> آنكهزان

بس و دانÇد صÇÇفت شÇÇوريده بÇÇلبل قÇÇدرگل
 گوي,آنگلكهشميمدلوجاناست,ايÇنجاست

او مÇÇرقد بÇÇÇود ابÇÇÇÇرار سÇÇÇÇينة در آنكÇÇÇÇه
است,اينجاست نهان خا ك دراين خا كيش تن

زمÇÇان خÇÇوبان زيÇÇÇارتگه هست تÇÇÇÇربتش
ايÇنجاست است, زمان خوبان ناظر خود آنكه

عÇرفان و عÇلم جÇامع قÇح بÇه بÇÇود او آنكÇÇه
ايÇنجاست اندرجÇرياناست, وي عرفان و علم

عÇÇرفا مÇÇراد و بÇÇود خÇÇرد اهÇÇÇÇل هÇÇÇÇادي
است,اينجاست يضان ف در اثرش و رفت آنكه

بÇÇود انسÇÇان وتÇÇÇزكية تÇÇÇÇربيت تش مÇÇÇÇه
ايÇنجاست است, نگÇران انسان به باز او آنكه

بÇزرگ مÇرد يكÇي خÇا ك ايÇن در آرام خفته
روحشبهجناندرطيراناست,اينجاست آنكه
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هÇزار> بعد از يك و هفتاد و <سيصد در آنكه
زباناست,اينجاست رفتوذ كرشهمهجاورد

حÇÇيات و مÇÇرگ دغÇÇدغة نÇÇبود را عÇÇارفان
ايÇنجاست است, جÇهان جÇاويد زندة او آنكه

صهبا ابراهيم آقاي سرودة

مسÇÇÇÇلماني مÇÇÇÇظهر مÇÇÇÇÇÇرقد نÇورانÇي پÇا ك خا ك اين هست
بÇود مÇريدان آور نÇام <قÇÇطب> ايÇمانبود پÇا ك و نكÇوكار  كÇه
تÇÇابنده> سÇÇلطانحسين <حÇÇÇاج پÇاينده هست كÇÇه نÇÇيكش نÇÇام
است آ گÇاه حÇقيقت راز ز است كÇÇه <رضÇÇÇÇÇÇاعليشاه> او لقب
نÇام را او بÇÇوده <عÇÇليشاه> مÇقام كÇÇه بÇلند و <صÇÇالح> پÇÇدرش
تÇÇابنده> سÇÇلطانحسين <حÇÇÇاج درخشÇÇÇÇنده كÇÇÇÇوكب آن آري
بÇÇار مÇÇاللت شÇÇÇÇهريور مÇÇÇÇاه زهÇزار شÇد كÇه هفتادويك سال
گÇرديد روان خÇدا عÇرش سÇوي گÇرديد جÇهان ايÇن رنÇج از فارغ
مÇزار سÇنگ بÇراي جÇان و ازدل نÇثار زشÇعر گÇÔلي <صÇهبا>  كÇرد

گنجي محمود آقاي سرودة

بÇÇود الفÇÇقرا ينÇÇع ¸ رÇÇق العÇÇرفا ÔنÇÇي ز بÇود رضÇا به ملقب دوست از كه شاه آن
بÇود عÇرفا و عÇÇلما معÇÇج شÇÇهرة هÇÇم صÇالح بÇندة هÇم و بÇÔد صÇÇالح زادة هÇÇم
بÇود دعÇا و مناجات و قرآن همه ذ كرش عÇبادت هرÇب از بÇÔد سÇحرخÇيز پÇÇيوسته
بÇود ضÇÇعفا و فÇÇقرا يلÇÇ خ ادمÇÇخ هÇÇم يگÇÇانه عبودÇÇم اعتÇÇط غل تÇÇشÔم هÇÇÇم
كÇارگشابود جÇا همه در خدا دست چون س ÔفÇن ا در و آفÇاق در كÇرد سÇفر بسÇيار
بÇود گÇدا و مسكÇين آسايش موجب هم فÇÇراوان آثÇÇار و ه نيÇÇب ا وجدÇÇÇم هÇÇÇÇم
بÇود صÇفا و Çلح Ôص در داÇÄم طلبان حق با بÇÔرنده شÇمشير چÇو بÇود دين, دشمن بر
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بÇود راهÇنما را هÇمه حÇقيقت به رو زين طÇريقت قطب هم و بÔد شريعت اهل هم
بÇود لقا مشتاق كه دوست سوي بشتافت يÇار آن يك و هÇفتاد شهريور هجدة در
بÇود خÇدا نصوبÇم كه بود, بجا كه الحق مÇÇحبوبعليشاه بÇÇه امÇÇانات بسÇÇÇÇپرد
بÇود ما سر بر حق ساية اين كه شكر صد مارفت! گوهرپا كازكف صدحيفكهآن
بÇود عطا و جود و م رك و سخا اهل چون كÇن عÇطا بسÇيار متÇرح او به تو يارب

رحيمي ناز علي آقاي سرودة

ايÇمان نÇور آن رسيد منزل بهسر جÇÇانان عشÇÇق كÇÇاروان امÇÇÇير
ارشÇÇاد دريÇÇاي گÇÇوهر يگÇÇانه ايÇجاد قÇصد و وجÇود مÇلك شه
طÇÇريقت پÇÇير و تÇÇابنده خÇÇور حقيقت و عشق مظهر آن حسين
لوال ك خلق از حق مقصود همان سÇال ك سÇلطان آن عÇليشه رضا
شÇد زحد افزون سيزده زهجرت شÇد چÇارصد و يكÇهزار سال چو
جÇان راجعگشتآن خويش بهاصل زسÇÇبحان آمÇÇد ارجÇÇÇعي نÇÇÇÇداي
جÇاودانÇه شÇد يÇقين مÇعراج بÇÇه عÇاشقانه الطÇلوعين, بين شد چو

تÇعالي× حÇق بÇهامÇر شÇد بÇاال بÇÇه مÇعني× دريÇاي آن جÇوشيد دل به
خا ك عالم از رفت گوي اناالحق افÇال ك بر قدسي طاير آن چنان
گشت اجÇعون الر ÇÇااليÇÇه ان چÇÇنين گشت رهÇنمون اللÇَّه سÇوي زاللَّه
گرديد جانمحبوب جان در رضا گرديد مجذوب يكبارگي حق به
دانÇي مÇحبوب خلوتسرا آن در اربÇخوانÇي ÇÇحبون Ôت ÇÇنتم Ôك Öن ا تÇÇو
كرد سر به را يتيمي خا ك جهان, كرد بيپدر جهاني و رفت  كنون
بÇÇر عÇÇلي رابÇÇهدرگاه نÇÇÇÇيازت سÇرور و سلطان آن فرمود چنين

كار(عرشي) سنبل مهدي آقاي سرودة

رفت آن پÇي دل عمر يك آنكه جÇÇانان ديÇÇدن بÇÇهر از رفÇÇÇÇتم
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رفت نÇاالن و يكÇي مÇيزد نعره مÇجلس آن انÇدر نÇÇا گÇهانديدم
رفت جÇان زپÇيكرم گوÄي تو شÇد كه پÇÇريشان خÇÇاطرم آنÇÇچنان
رفت گÇريان عزيز آن چنين شÇده كه چÇه مÇن دوستان اي  گفتم
رفت دوران ولي آن مÇÇÇÇيان, از گÇفتند و جÇÇمله كÇÇردند  گÇÇريه
رفت يÇاران مÇيان از جÇهان زين تÇÇابنده سÇÇÇÇلطانحسين حÇÇÇÇاج
رفت رحمان سوي و كرد ما ترك اللÇهي نÇعمت االقÇÇطاب قÇÇطب
رفت شÇتابان نÇازنين آن چه شكÇوه كز خÇويشتن بخت از  كردم
رفت ايشÇان ليك و مÇاندم بÇنده بÇÇود تÇÇمنا رفÇÇتنم او از پÇÇÇيش
رفت رضوان به در دو سراي زين نÇÇخست ربÇÇيع يÇÇازده سÇÇÇÇحر
رفت مÇردان شÇاه مهمان زمÇÇÇÇÇÇان گشت ولي آن ازدست رفت
رفت ميزان و صراط آن چهسال در قÇمري هÇجري بÇه تÇا خÇواسÇتم
رفت جÇانان نÇزد و لبيك بگÇفت گفت و برون شد جمع از يكي

1ê1ê-1=1ê13

كرماني) (صابر حماسيان حسين آقاي سرودة

رفت مÇÇهربانم پÇÇير ازل بحÇÇص روغÇÇف رفت روانÇم راحت و زتÇن جان كه فغان
رفت دلسÇÇتانم يÇÇÇار دل, كشÇÇÇÇور ولي اهللا فÇضل است والبÇوده مÇÇلك عÇÇزيز
رفت جÇانم فروغ صالح, حضرت وصي تÇÇابنده سÇÇلطانحسين كÇÇه آه و فÇÇÇÇغان
رفت دانÇم نكÇته مير در, دو سراي ازين Çاق عش رهÇبر كرد نهان چهره كه شد چه
رفت بÇيكرانÇم فÇيض قÇضا, امÇر به رضا بÇود عÇليشه رضÇا مÇحبت و فÇقر و زعز
رفت تÇÇوانÇÇم زتÇÇن مÇÇتالطم بÇÇÇÇود روان حال و طاقت و تاب نه تحمل صبرو نه دگر

رفت جنانم و جنت و من فكر و ذ كر شÇد كه پرخون ه زغص دل كنم چه روم  كجا
رفت بيانم خوش عرفان, حقيقت آن دوشÇم كه بÇر است غÇم بÇار و قامت خميده
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رفت روانÇÇم آرامش هÇÇيجده, بÇÇÇÇروز شهريور به يك و هفتاد و سيصد و هزار
رفت زمÇانم ارفÇع جهان زملك برون گرديد طي هشت و هفتاد چو عمر زسال
رفت دانÇÇم راز تÇÇابنده تÇÇجلي آن بÇود كÇÇه غÇÇوغا و پÇÇرفغان دلم چÇÇهارشنبه
رفت آسÇÇمانم ابانÇÇت مÇÇه يÇÇازده, بÇÇه نÇخست ربÇيع سÇيزده و چÇارصد و هزار
رفت امÇانم و دل نÇواي و شÇعر كÇه بگو گÇفتار هÇر ز زسÇخن<صÇابرا> لب بÇبند

صالحيار عباس آقاي سرودة

مÇÇاتم قÇÇرين شÇÇد هÇÇمه عÇÇالم غÇم و مÇÇصيبت ازايÇÇن واي اي
آ گÇÇÇÇاه عÇÇÇÇارفان رهÇÇÇÇبر آن عÇÇليشاه رضÇÇا العÇÇÇرفا زيÇÇÇÇن
احÇمد(ص) سÇليل آن به ميداشت يحدÇÇب عشÇÇÇق و هÇÇÇÇمنامحسين
بÇÇود ولي سÇÇالكان جÇÇملة بÇÇÇر بÇÇود عÇÇلي پÇÇيرو و عÇÇÇاشق او
داÄم داشت عصر(عج) حجت از قÇاÄم(عÇج) ازامÇام مÇدد و فÇيض
او بÇÇود زمÇÇÇÇانه نÇÇÇÇابغة هÇÇÇÇم او بÇود يگÇÇانه عÇÇمل و درعÇÇلم
يÇاران خÇصوص هÇمه به فيضش عÇرفان و عÇلم بÇه نÇÇابغهاي بÇÇÔد
دوران بÇÇه يگÇÇÇانهاي مÇÇÇÇيبود واحسÇان لطف و سخا و جود در
بشكست فÇقر و سÇلوك اركÇÇان پÇيوست دوست بÇه سحر هنگام
لوال ك(ص) شاه نزد به خيمه زد افÇال ك بÇه شÇد خا ك عالم زين
جÇÇانان نÇÇزد غÇÇنود بÇÇÇÇيدخت تÇهران بÇه حÇضرتش رحÇلت بÔد
مÇÇاه آن مÇÇيزبان شÇÇده دو هÇÇر شÇÇاه آن نÇÇÇياي و صÇÇÇÇالحعلي
رفت خÇدا زيÇارت بÇÇه سÇÇلطان رفت مÇا زدست شÇهي افسÇوس
مÇÇا سÇÇربسر نÇÇاله و گÇÇÇÇريه در مÇÇا بÇÇيپدر و يÇÇÇتيم  گشÇÇÇÇتيم
بÇÇيفزود چÇÇهارصد و الف هÇÇم بÇود سÇÇيزده بÇÇه قÇÇمري سÇÇال
بشÇÇنود خÇÇÇطاب يÇÇÇÇازدهم در بÇÇود يك ربÇÇيع قÇÇمري مÇÇÇÇاه
بÇزداي زخويش جهان رنج وين آي مÇÇا نÇÇزد راز مÇÇحرم  كÇÇاي



887 اشعار

آمÇÇد فÇÇزونتر يكÇÇي و هÇÇÇفتاد سÇÇيصد و هÇÇزار شÇÇمسي سÇÇال
پÇيمود وصÇال يÇÇم جÇÇام بÇود كÇÇاو هÇÇيجده بÇÇه مÇÇه شÇÇهريور
اهللا نÇÇعمت بÇÇÇزم سÇÇÇÇاقي آن و آ گÇÇÇاه سÇÇÇÇالكان رهÇÇÇÇبر آن
شÇÇÇÇد بÇÇÇÇقا عÇÇÇÇالم پÇÇÇÇويندة شÇد سÇÇما سÇÇوي دون دنÇÇيي از
آ گÇÇاه دل آن عÇÇÇزيز فÇÇÇÇرزند شÇاه آن سÇرير بÇر كÇه شكر صد
مÇÇا قÇÇاÄد و ليÇÇÇÇع مÇÇÇÇحبوب مÇÇا مÇÇرشد است عÇÇلي تÇÇÇابنده
پيوند و خويش و دوچشم نور خÇÇÇداونÇÇد كان از امÇÇÇÇيد داريÇÇÇÇم
بÇاد جÇاودان عÇموم بÇه فÇيضش بÇÇاد امÇÇان در گÇÇزند و رنÇÇج از

جواهريان عبدالصالح آقاي سرودة

شÇد رب بÇه ملحق او پا ك روح شÇد كه شب چو غم زين عاشقان صباح
شÇد تÇعب و رنÇج بÇا خÇا ك زيÇر به شÇÇÇبانگاه در نÇÇÇÇازنينش وجÇÇÇÇود
شÇد تب و تÇاب در آسÇمان و زمين بگذاشت پير خا ك به را صورت چو
شÇد ادب از تÇعاقب دÇ ج و بÇاب بÇÇه داشت مÇرتضي ولي تÇÇاج سÇÇر بÇÇه
شÇÇد ب س ت ÖحÇÇ Ôالي جÇÇÇÇنت جÇÇÇÇزايش كÇرد خÇدا خÇلق خÇدمت عÇمري بÇه
شÇÇد لب دو از حÇÇقايق سÇÇخنگوي بÇود بÇيقرين عرفان و زهد و علم به
شÇÇÇد سÇÇÇÇبب را حÇÇÇÇقيقت جليÇÇÇÇت مينش وÇÇÇÇس امÇÇÇÇام بÇÇÇÇر تÇÇÇÇÇعلق
شÇÇد هب الذ حÇÇÇديث شكÇÇÇÇوفاي گÇÇÇÇوهر سÇÇÇÇه را واليت ظÇÇÇÇهورات
شÇد لقب <عليشاهش> و نام <رضا> او از راضÇي حق زحق, راضي او هم
شÇد عÇجب در دانش اهÇل زفÇضلش كÇرد داسÇتان سÇه قÇلم از ظÇÇاهر چÇÇو
شÇد مÇنتصب ارشÇد فÇرزند <عÇلي> يÇÇزدان امÇÇر از حÇÇضرتش يÇÇوص
شÇد نسب <مÇحبوبعليشاهي> بÇدو شÇد چون مجذوب اب ب Ôح در پسر
شÇÇد طÇÇلب جÇÇان بÇÇر را لقÇÇÇÇا¾اهللا او ربÇÇÇÇيع ل او يÇÇÇÇازده روز بÇÇÇÇÇه
شÇد مكÇتسب ÖنÇ م المÇÇحسنين جزي نÇÇ س زهÇجرت سÇيزده و چÇارصد و هزار
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(بينش) سا كت علي سيد آقاي سرودة

زپÇيغمبران مسÇند داشت او جÇهان كÇه زيÇن تÇابندهاي هرÇ م بشد
عÇارفان بÇر جلوه پرتوش بهجان پا ك دلهاي توانبخش وجودش
جهان بهجان ملحق كرد جان نÇازنين كه آن خÇود جسÇم بكÇاهيد
روان و جÇان بÇرد ارجعي يك به رفت مÇعشوق سوي همه زترك
آن از فÇÇراتÇÇر رضÇÇايش مÇÇقام ولي دم هÇر داشت رنÇجها ا گÇÇر
سÇالكان حق سوي دهد ره تا نÇمود كه بÇردباري بسÇي زتÇÇمكين
زمÇان زقÇطب دثÇارش طÇريقت ديÇن تÇرويج به شعارش شريعت
فÇغان و آه شÇد را دوستان غمش جÇهان ايÇن از بپوشيد رخ او چو
گÇزان بهدندان حسرت نÇÇدانسÇتهايÇم كنوندست قÇÇدرش كÇÇه دريÇÇغا

مÔسÇÇتعان ازان اسÇÇتعانت بÇÇÇÇجز نÇيست تسÇليم غÇير چارهاي ولي
جÇان سÇوز بÇا سپاريم راهش را كه تÇÇوفيق كÇÇرد طÇÇلب بÇÇÇÇبايد
امÇان را مÇا جÇان بÇود امرش چو سÇرنهيم او مÇحبوب فÇرمان بÇÇه
آن و وقت بگÇذرد سÇالها ا گÇر رود كÇي زدل خÇيالش خÇÇدايÇÇا
مÆÇمنان بÇر گشت عيان نا گه داغ كه و درد و مÇحنت چÇنين زمان
عÇيان عالم در مصيبت اين شدي بÇÇامداد هÇÇگ چÇÇÇارشنبه ÇÇÇÇدي Ôب
آسÇتان آن بر خواندش معشوق راسÇÇتين كه پÇÇÇÇيغمبر مÇÇÇÇيالد بÇÇÇÇه

جان يافت مكان اعال فردوس به گÇذشت چÇون يÇازده ربيع ل او ز
شان و عز بسي دادي تو را او شÇين كه ز ر طهÇم س قدÇم روح بÇÇه
رسÇان رحÇمت تÇو خدايÇا دمادم پا ك جان آن بر جودت زدرياي
بÇيان شÇد ايÇنچنين او تÇاريخ بÇه يÇادگار شÇود <بينش> كرد طلب
بÇدان> مقامش رحمت بحر <بود يÇقين مÇيدان و پÇنج عÇدد بيفزا
1ê08+ë=1ê13
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ديباجي محمد آقاي سرودة

رضÇا بÇود جÇهان رنÇدان سرحÇلقة رضÇا بÇود زمÇÇان صÇÇالح تÇÇابندة
رضÇا بÇÇود عÇÇارفان بÇÇلند اقÇÇبال يÇزلي لم شÇÇاهد عÇÇيان مÇÇحبوب
رضا بود بهآسمان مهشب چون هم وجود آراي عالم جمال خورشيد

رضÇا بÇود نÇهان اسÇÇرار بÇÇخشندة هÇو Çاني رب عشÇÇق كÇÇمال بÇÇيناي
رضÇا بÇود بÇÇيدالن قÇÇلب آرامش جÇلي وديÇدار الهÇوتي جÇÇذبة در
رضÇا دوعيانبود هر قمر و شمس در ديÇباج زد رقÇم شÇÇه عÇÇروج تÇÇاريخ

رضÇا بÇود واصÇالن قÇلب يكدانÇة رضÇا بÇود سÇالكان قلوب محبوب
1ê13قمري شمسي 1371

ياسيني علي سيد آقاي سرودة

پÇابرجÇا اوست از هدايت رسم و راه صÇفا كه و صÇدق مÇدار و وفÇا اهÇل مراد م
مÇلجا و مÇرجÇع و بÇود مÇبين شÇرع دوام حق حضرت امين و رسول دين قوام ق
راهÇنما و خÇلق و قÇح واسÇطة بÇود عÇلي كÇه حب و مÆمنين دل و جان توان ت
دلهÇÇا او نÇÇمود ر نوÇÇم طÇÇÇريق آن از اعÇÇظم ر يÇÇن بÇÇود خÇÇدا نÇÇور ز دلش د
االسÇÇما¾ عÇÇالم و انسÇÇان املÇÇك ظÇÇÇÇهور او بود چون رسيد خالفت به جهت آن از ا

بÇÇردنيا داشت بسÇÇط او كÇÇرامت يÇÇÇÇد بÇود عÇالم بÇه كÇرم كان و سخاوت يم ي
يكÇتا رÇف و جÇاه بÇه ثÇاني عÇليشه رضÇÇا اهللا زفÇضل او بÇود هÇمي صفات علي ع
زاسÇتغنا مÇاسوي از هÇÇم بÇÇود رضا گÇÇذشته و صدق راه ز مقصد به بود رسيده ر
المأوا جÇÇنت بÇÇÇÇهر بÇÇÇÇÔد آمÇÇÇÇده م صمÇÇÇÇم ففÇضايكونومكانچوننداشتحÇوصلÇهاش

اوال يعÇÇرب مÇÇه از يÇÇÇÇازدهم بÇÇÇÇهروز كرد اجابت شنيدارجعي چو آنطرف از ا
Çال Ôع اوج بÇه جÇان و ايÇنجا سش قدÇم تن سÇيزدهم سال و چار و ده قرن به نگر ن
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كاشاني حسينعلي آقاي سرودة

شÇد عرفان جهان قطب آنكه تÇÇابنده سÇÇلطانحسين حÇÇاج
شÇد مÇنان خداي زو رضا چو بÇÇÇود رضÇÇÇÇاعليشه او لقب
شÇد نÇمايان وي ز صÇالح نور گÇرديد زمÇÇان صÇÇالح بÇÇندة
شÇد يÇزدان تÇابنا ك Çال ك گÇوهر Ôس سÇÇعادت رهÇÇنماي
شÇد دوران مÇدار طريقت در كÇÇامل مÇÇروج شÇÇريعت در
شÇد سÇبحان خÇداي ولي چو رويش از حÇÇقيقت مÇÇتجلي
شد عرفان و علموشرع زينت فÇÇقرا جÇÇملة العÇÇين ¸ رÇÇÇÇق
شÇد قÇرآن رازهÇاي شÇيواÇÄي كÇÇاشف بÇيان بÇا حÇضرتش
شد شتابان حق كوي سوي به نÇخست ربÇيع از يÇازده سحر
شد مقدمشدرخشان از جنت هÇزار زبÇعد سيزده و چارصد
شÇد نÇمايان عÇÇلي جÇÇمال از تÇÇابانش نÇÇور تÇÇابنده بÇÇÇعد
شÇد ايÇمان طÇريق مÇÇقتداي جلي نص به محبوبعلي شاه
صالحازويرضاچوسلطانشد او درواليت دست زد كÇه هر
شÇد مÇحبان زمÇرة در كÇه تÇا ودامانش است كاشاني دست

اذعان جواد آقاي سرودة

دمÇيده آن كÇز گÇل هر دارد بهشت بوي رسÇيده رهÇرو اي است عشق مقام اينجا
بÇرگزيده و مÇمتاز حÇق بهرحÇمت باشد مÇالÄك مÇهبط ايÇن مسÇالك سالك اي
كشÇيده بÇر به جان چون گزيده اصفيا از آمÇيز عشÇق خا ك اين را تن سه اوليا از
آرمÇيده گنج چون و نهان جان اهللا گشتهچو الي سÇالك آن عÇليشاه رضÇا ايÇÇنجا
رهÇيده تÇن قيد از جان و دل همه بÇÇاقي گشته بÇÇهذات فÇÇاني الهÇÇÇÇي آيت آن
حÇميده و مÇحموده خÇصاÄل ورا بÇÇودي فÇضايل مÇÇجموعة كÇÇامل ولي آن بÇÇود
عÇديده مÇجموعة نÇويسند كÇه چÇند هÇر كÇامل نÇمود نÇتوان را او ذات اوصÇÇاف
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ديÇده مÇثل بشÇنيده نÇباشد كÇه تÇو دانÇي جÇمالش ديÇدهام مÇن امÇا تÇو بشنيدهاي
خÇميده غÇم و درد از مÇحبان قÇامت شد خÇلق از نÇمود پنهان را خود روي ماه تا
سÇپيده افÇق از زد چون جنان جانب شد روز يÇازده بگذشت االول ربيع از چون
واصل كزفيضدوستگرديدجانازتنشرهيده گشت آنگاه كامل پا ك نفس آن
ديده دو كن پرآب رحلت سال پيداست نÇبيني <ابÇا> بÇي گر عليشاه> <رضا باشد

1ê17-ê=1ê13

ايراني نعيم محمد آقاي سرودة

عÇÇليشاه رضÇÇا ÇÇÇالح بدالصÇÇÇÇع دلهÇÇا عÇÇرش سÇÇرير سÇÇلطان
خÇÇÇÇليف¹اهللا فÇÇÇÇÇÇخرالحكÇÇÇÇما ÇÇاق عش حÇÇبيب العÇÇرفا, زيÇÇÇن
اهللا تÇÇÇÇبارك فÇÇÇÇلك بÇÇÇÇراوج واليت زتÇÇÇÇÇارك تÇÇÇÇÇÇÇÇابنده
راه سÇÇÇالك رفÇÇÇÇيق تÇÇÇÇوفيق تÇÇوحيد عÇÇطر فÇÇÇريد عÇÇÇÇطار
آ گÇÇاه عÇÇÇارفان سÇÇÇÇرحÇÇÇÇلقة بÇÇÇÇيدل عÇÇÇÇاشقان سÇÇÇÇرمنزل
درگÇاه گشÇاده صÇÇولت, حÇÇيدر سÇيرت فÇرشته صورت, يوسف
اهللا مÇاسوي آنÇÇچه از بگسسÇÇته واليت پÇÇÇرچÇÇم افÇÇÇÇراشÇÇÇÇته
مÇاه آن شÇد يكي و زد پرده صد قÇوسين قÇاب نÇÇقش صÇÇورتگر
چÇاه از است آمÇده بهدر يوسف گÇوÄي نÇمود خ Ôر كÇه لحÇظه هÇÇر
سÇحرگاه ارجÇعي شÇه بÇÇه مÇÇÇÇطمÃنه گÇÇفتا نÇÇÇÇفوس اربÇÇÇÇÇاب
مÇÇثواه طÇÇاب نÇÇÇمود پÇÇÇÇرواز تÇÇوحيد طÇÇور ز ارنÇÇي يك بÇÇا
كÇوتاه ه صÇق و جÇÇهان مÇÇحبوب بگÇÇذاشت زلطÇÇف فÇÇقرا بÇÇÇهر
درگÇÇاه زبÇÇÇÇندگان بÇÇÇÇنده يك ارتÇحالش سÇÇال پÇÇي از  گÇÇفت
شÇاه آن تÇراب جÇنان جÇام شÇÇد ل او ربÇÇÇÇÇÇيع از يÇÇÇÇÇÇÇÇازده در

1ê13









ضميمه

شرححال

عليشاه محبوب تابنده علي حاج آقاي حضرت المعظم موالنا





حيم الر حمن الر اهللا بسم

و ايÇماني بÇرادر كه عليشاه محبوب آقاي حضرت زندگي در رسالهاي از است منتخبي حال شرح اين (1
كتاب اين ل او چاپ در درج براي ناشر درخواست به فرشچي خبره حسين محمد سيد حاج آقاي فاضل
انÇجام مÇوقعي در ايÇنك تÇابنده خÇورشيد كÇتاب دوم چاپ ولي نوشتهاند/ 1372 خرداد 8 تاريخ در شريف
پيوسته حقيقي محبوب حضرت به سش مقد روح و كرده تهي را قالبخا كي محبوب موالي كه ميشود
شمسي) 1375 دي قمري(27 1417 رمضان ششم پنجشنبه روز در محبوبعليشاه آقاي حضرت است/
فراق از را دوستداران و فقرا انبوه ليكن گزيد مأوا قدس بارگاه حرم در گرچه و كرده جسماني لباس خلع
قÇطبيت ايÇام اوايل همان در كه فراميني صريح نص بنابر حضرتش معظم جانشين نشاند/ غم به خويش
(ارواحÇنا مÇجذوبعليشاه تÇابنده نÇورعلي دكتر حاج آقاي حضرت مشان مكر عم بودند, فرموده صادر
ايشÇان وجÇود به مفتخر گنابادي اللهي نعمت علية سلسلة در ارشاد و قطبيت مقام ا كنون كه هستند فداه)
صÇورت بÇه مÇحبوبعليشاه آقÇاي حÇضرت از لي مفص حال شرح انشا¾اهللا كه است اميدوار ناشر است/

كند(ناشر)/ منتشر و تهيه مستقل

رجاÄي1 و ثقتي به و

كÇه است درخÇتيپÇا ك چÇون سخنپÇا ك زد? مثل چگونه خدا كه نديدهاي آيا /24 آية ابراهيم, سورة (2
است/ آسمان در شاخههايش و زمين در ريشهاش

2 ¾ما السَّ في ها Ôرع ف و Õت ثاب ا لÔه× Öص ا ¹بطي ̧ ر شج ك ¹طيب ¹كلم Âث م Ôاهللا رب ض يفك رت لم ا

واليت انوار به متجالي , ¾السما في فرعها و ثابت اصلها طوباي بة طي شجرة ثمرة
سليل محبوبعليشاه, تابنده علي حاج آقاي حضرت المحبوب موالنا مرتضوي, علوي
رضÇاعليشاه گÇنابادي تابندة سلطانحسين حاج حضرت ضا الر موالنا نتيج¹االوليا جليل
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132ê سÇال آبان 22 مطابق قمري 13ìê سال ¹الحرام ذيحج هفتم در رمسه) اهللا (طيب
و شريعت عارفان و عالمان آن اهل همة كه خانوادهاي در (19ê7 نوامبر 13) شمسي
خÇود, مÇاجدة والدة مه رÇمك عفيفة دامن در و نهاده وجود عالم به قدم بودند, طريقت
بزرگوار پدر و جد ة خاص عنايات ظل در و نورالحكما¾, علي دكتر آقاي مرحوم صبية
تÇابندة سلطانحسين حاج آقاي حضرت و عليشاه صالح آقاي حضرت المÆتمن موالنا

گذراندند/ را صباوت و رضاعت دوران هما) سر س قد) رضاعليشاه  گنابادي
آقÇاي حÇضرت ارجÇمند والد نÇزد بزرگوار جد االشارة حسب صباوت دوران در
خاطرة و ذ كر در كه كالمي لين او و پرداخته مجيد يادگيريقرآن و قراÄت به رضاعليشاه
بيدخت جامي ابتداÄي مدرسة به تحصيل آنگاهجهت بود/ الهي گرفت, كالم جاي ايشان
سين مدر و معلمين نزد را ادبي و ديني علوم مات مقد مدرسه از خارج در Hضمن و رفته
سÇپس پÇرداخÇته, ذ لمÇت بÇه ديگران و خيبرگي مالخداداد مرحوم چون بيدخت, مقيم
حÇبيب ديÇار ترك تحصيل ادامة جهت خود ارجمند جد تأييد و بزرگوار پدر بهاشارة

نمودند/ عزيمت تهران به  كرده,
داهللا تغم) نورالحكما¾ علي دكتر آقاي م مكر سالك خود مادري جد نزد تهران در
ايÇام Çا ام بÇودند, نÇموده د تعه و تقبل را ايشان سرپرستي و رسيدگي كه رفتند بغفرانه)
ف مشر خود بزرگوار پدر و جد حضور به و بازگشته حبيب ديار به را مدرسه تعطيالت
آقÇاي چÇندي از پس ولي مينمودند/ استنشاق ديار آن ملكوتي فضاي از و ميشدند
مÇحترم بÇرادر را حضرتش پرستاري و خدمت و كردند پيدا كسالت نورالحكما¾ دكتر
دربÇارة رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت گÇرفتند/ عÇهده بÇه شفيعيانراد حسن دكتر آقاي
خة ورÇم نÇامهاي ضÇمن در راد شÇفيعيان دكÇتر جÇناب بÇه خود نورچشم ويژة مراقبت

نÇقل شÇفيعيانراد حسÇن دكÇتر آقاي محترم برادر نزد موجود مكتوبات مجموع از بعد نامة و نامه اين (1
است/ شده

ميفرمايند:1 سفارش چنين 39.ì.27
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هو
121

39.ì.27
امÇيدوارم گÇرديد/ واصÇل سركار از آميز مالطفت مرقومة دو ميشود عرض
كسالت از گردد/ افزوده توفيقات و ت عز بر و باشد بوده سالمت شريف وجود
داشÇتند, اظهار قبل روز ده در نور خان اسداهللا آقاي كه نور دكتر آقاي د مجد
از و نمودم احوالپرسي Hتلگراف خدمتشان Gفور گرديدم/ نگران و ناراحت خيلي
مÇنتظرم شدم/ شكرگزار و خوشوقت خيلي است, بهتر بحمداهللا حالشان اينكه

فرماييد/ مرقوم را مطب به رفتن و ايشان كامل بهبودي مژدة انشا¾اهللا
خود در را او كه داشتيم قطعي تصميم آينده سال براي آنكه با علي به راجع
مرتب Âكام هنوز دبيرستان وضع مسموع قرار به چون ولي بگذاريم,  گناباد
مزاحمت انفعال و خجلت نهايت با لذا فرموديد, ميل اظهار هم سركار و نيست
ازهمه Hلطف ميفرستم/ سركار خدمت امسال براي را او و آورده فراهم را سركار

فرمود/ خواهيد مراقبت حيث
هم خود درس در باشد/ داشته كامل مراقبت بفرماييد ديني آداب در Á او
نداشتهباشدودرهمة انشا¾اهللاسالآيندهقبولشودوتجديدي  كوتاهينكندكه
بÇيرون سÇركار اجÇازة بدون و نموده اطاعت عالي حضرت از Âكام بايد امور

نرود/

سفارش نوشته, راد شفيعيان حسن دكتر آقاي به ديگري نامة 1339.8.ë تاريخ در
است: چنين نامه متن مينمايند/ خود دلبند فرزند مورد در د مجد

هو
121

39.8.ë
دارم تشكر كمال الطافتان از گرديد/ واصل محترمه رقيمة ميشود عرض
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افزوده بركت و وسعت بر و باشيد بوده موفق و سالمت به همواره اميدوارم و

و شÇده سركار روزانة گرفتاريهاي مزيد كه علي كار زحمت تحمل از  گردد/

خÇجلم/ خÇيلي حÇال عÇين در و نÇدارم تشكر زبان پذيرفتهايد, لطف بانهايت

كÇه مÇراقÇبتي ه البت فرمايد/ عنايت سركار به دارين اجر منان خداوند اميدوارم

و بÇجا خيلي ميفرماييد او به نسبت اخالقي و تحصيلي و مذهبي امور دربارة

ه البت هم خواندنقرآن و ديني آداب در است/ همين هم حقير وانتظار بهموقع

از اينكه از داد/ خواهيد ادامه را مراقبت داشتهايد, مرقوم كه طور همان خودتان

او به را رضايتحقير و خوشحالشدم خيلي فرمودهايد رضايت اظهار او وضع

حالشان اميدوارم و دارم عرض سالم نور دكتر آقاي خدمت فرمود/ خواهيد هم

سلطانحسين/ اقل . عليك الم والس باشد/ شده بهتر Âكام 

كه داشتهاند مرقوم خود دلبند فرزند جهت نيز دستوراتي كريمه رقيمة اين لوت در
است: چنين

<علي>

و واجب او بر روزه نكند/ كوتاهي كه شود كامÂمراقبت او روزة و نماز در

را او و نشود قضا او نماز صبحها كند/ ترك چيزي مختصر به روزي هيچ نبايد

بخواند/ بايد روزه قرآنهر كنند/ بيدار

كÇه اشÇخاصي و جÇوانهÇا بÇا HخصوصÇم نÇرود; زياد تفريح و گردش به

نÇرود, Âاص مناسب غير مجالس در و نرود گردش به نيست معلوم اخالقشان

بشÇود, خود درس مشغول و بيايد منزل به شب ل او شبها نرود/ هم بهسينما

براي بزرگتري با Hندرت و Hفاقات يا باشد, فقري مجالس در كه شبهايي مگر

برود/ معمولي  گردش

كند/ كامل مراقبت استحمام و نظافت در
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نيستم راضي Hقلب كه داد او به نبايد دادهام دستور خودم آنچه از زيادتر پول

داد/ او به نبايد حواله بدون و بگيرد بدهم حواله كه كس هر از هم را الزم پول و

برود/ فقرا¾ مجالس به جمعه شبهاي

پÇدر و جد ناحية از ويژهاي و خاص مراقبت تحت تحصيل دوران تمام در ايشان
ديÇپلم دريÇافت بÇه مÇوفق شÇمسي 13ê2 مÇاه خرداد در اينكه تا بودند/ خود بزرگوار
ادامÇة جهت سال همين در شدند/ تهران دارالفنون دبيرستان از ادبي رشتة در طه متوس
آن در سال يك ت مد و گرديده موفق نموده, شركت مشهد دانشگاه آزمون در تحصيل
شÇركت نÇيز تهران دانشگاه در بعد سال آزمون در رفتند/ درس كالس به علمي مركز
فÇن اسÇاتيد محضر از دانش و علم كسب و چيني خوشه جهت موفقيت از پس جسته
دكتر آقاي محترم دانشمند و يوسفي غالمحسين دكتر و صورتگر علي لطف دكتر چون
محاضر در و نموده بهرهوري نظر صاحبان ديگر و افاداته) (دامت شهيدي سيدجعفر
راهÇنمايي بÇه را خÇود تÇحصيلي پايان دانشنامة ايشان نشستند/ ذ تلم به انديشه بزرگان
هÇفتم و ششÇم قÇرون ات يÇادب در عرفان سير نام به ناصري سادات حسن سيد دكتر فقيد استاد
Hغالب تحصيالت هزينة كمك براي نيز دانشگاه تحصيل ت مد در رسانده, انجام هجريبه
هÇمشيرةمحترمهشان مÇنزل در را ايÇام ايÇن و داشتند/ اشتغال دبيرستان در تدريس به
سÇربازي س قدÇم خÇدمت بÇه آنگÇاه كردند/ اقامت نصيري جمشيد دكتر آقاي همسر
در خÇود دسÇترنج از اسÇتفاده و مÇعيشت كسب جهت نيز خدمت پايان از پس رفتند/
و بÇزرگوار والد دسÇتور بÇه بÇنا كÇه 13ì8 ماه دي تا و شده كار به مشغول نفت شركت
خدمت به مشغول آنجا در عاليه مناصب در گرديدند, بازنشسته شخصي بهدرخواست
خÇود مراد و پير از فيض كسب و مالزمت به وقت تمام بازنشستگي از پس اما بودند/

درآمدند/
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فرزندان و ازدواج

شيداني عبدالعلي آقاي مرحوم مة مكر صبية با شمسي 13ëë اسفندماه در جنابش
نمودند ازدواج مقامه) (اعلياهللا صابرعلي سروستاني محسن شيخ مرحوم ارشد فرزند

ميباشد/ 1362 مرداد 24 متولد اهللا رحمت آقا و 1358 مهر 12 متولد رضا آقا (1

لÇظ در كه است رحمتاهللا و رضا نامهاي به ذ كور فرزند1 دو وصلت اين حاصل  كه
ميباشند/ تحصيل به مشغول خود بزرگوار ارجمند والدين ة خاص هات توج و عنايات

ايمان و فقر به ف تشر

تحقيق حال در طالبشان و جستجوگر روح ظاهري, علوم تحصيل موازات به ايشان
پدر چگونه كه ميديدهاند و ميرفته حبيب ديار به كه امي اي بخصوص بوده, تفحص و
خود , طالبانحق شوقيمريدانو وباچه برده بهسر امجدشان جد درخدمت بزرگوارشان
ه سر س قد) صالحعليشاه گنابادي محمدحسن شيخ حاج آقاي حضرت انور محضر به را
سÇخت مÇينمايند, فÇيض كسب كامل انسان آن معنوي فيوضات از و رسانده العزيز)
در مسÇتمر حÇضور و فÇقرا بÇا مÇراودت و مÇجالست اثر بر بودند/ شده فريفته و شيفته
افزون الهي ملكوتي وجهة به دستيابي به اشتياق و طلب شوق نيز فقري انس مجالس
از پس شمسي 13ê2خرداد در اينكه تا ميكشيد زبانه وجودشان طلبدر آتش  گشتهو
اظهار رسيدندو بزرگوار جد حضور به دارالفنون دبيرستان در طه متوس تحصيالت اتمام

كردهاند: نقل چنين حضرتش را طلب ايام اين شرح كردند/ طلب
از پس كه كرد اثر من در بزرگوار آن نگاههاي چنان آن مالقات آن <در

والدة عÇليه سÇركار به را قضيه و آمده منزل به جمعه شب فقري مجلس اتمام

همان را قضيه من شديد حال انقالب دليل به نيز والده خانم سركار گفتم/ خود

پدرش كهحال وقتي فرمودند: جواب ايشان ولي كردند, خدمتشانعرض شب
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حÇاج آقÇاي حÇضرت مÇعظم والد سÇفر ايÇن در ايÇنكه (تÇوضيح شÇد/ خوب

بودند)/ مداوا مشغول كسالتيرقاندرمشهد به ابتال بهدليل تابنده سلطانحسين

به ديگر سفر چند سال يك آن در ولي كردم, مراجعت تهران به نااميدي با من

زود مÇيفرمودند: ايشÇان امÇا ميكردم, تكرار را خود تقاضاي و رفته بيدخت

سÇيدهب¹اهللا حÇاج آقÇاي جÇناب 13ê3 سال در سفر آخرين در تااينكه است/

من نفرمودند/ جوابي ايشان ولي كردند, عرض خدمتشان مورد اين در جذبي

آنروز فرداي بفرمايند/ امر ايشان نكنمتا تقاضايي ديگر كه گرفتم تصميم هم

قصد و زده باال را آستينها كه درحالتي ايشان و بودم/ خدمتشان ظهر هنگام به

جÇمله ايÇن سا كتي? چرا فرمودند: و كرده من به نگاهي داشتند, وضو تجديد

مÇباركشان قÇدوم بÇه اشكÇبار چشمي با شده منقلب كه كرد اثر آنچنان درمن

واقÇف مÇيگذشت قلبم در آنچه بر خوانده, مرا ضمير ايشان كه گويي افتادم/

فÇراغت وضÇو تÇجديد از ايشان كه آمدم خود به لحظهاي اينحال, در بودند/

اتÇاق از گÇوشهاي در مÇن حÇالت تأثير تحت نيز هام جد و والده و بودند يافته

حÇضرتش حÇضور شÇرفياب معظم والد موقع اين در بودند/ گريستن مشغول

پس برسم/ خدمتشان عشا¾ و مغرب نماز از پس كه فرمودند اجازه ايشان شده,

ثÇراه طÇاب آقا حضرت عزيزم والد و نميشناختم پا از سر كه درحالي نماز از

بوديم, خدمتشان در جذبي آقاي حاج مرحوم و من و نشسته نيمكتي روي در

بÇيايند/ بگÇوÄيد فÇرمودند: خÇدمه از يكÇي بÇه صÇÇالحعليشاه آقÇÇاي جÇÇناب

يÇا بÇيايم مÇن كÇن عرض و برو فرمودند: خادم شخص به م مكر والد حضرت

هÇمراهÇي را علي دو هر كه بودند فرموده جواب در ايشان جذبي? آقاي حاج

عشÇا¾ و نÇمازمغرب از بعد فقير ترتيب اين به بياييد/ ف تشر اتاق به و نموده

و فÇقر شÇرف بÇه 13ê3 شÇهريور ل او برابر 138ê ربيعالثاني 1ë يكشنبه روز
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/22 و 21 صفحات ,1372 تهران ايران, عرفان مجلة (1

شدم/>1 ف مشر ايمان

بÇر صالحعليشاه حسن د محم شيخ حاج حضرت الهي دست به ايماني پيوند آري
حضرت الغريب موالنا امجدشان جد والدت ايام با مقارن واليت, طوباي طيبه شجرة
قÇلب بÇر غيبي لطيفة و ملكوتي وجهة آن و گرفت انجام ثاني نورعليشاه علي مال حاج
حÇضرت بÇزرگوار مÇوالي كه افتاد مÆثر و بست نقش چنان جانان محبوب آن ر مطه
بÇالفعل الهÇي اسÇتعداد تا فرمود رياضت به دستور را محبوبي جناب رضاعليشاه آقاي
(ثابتعلي) جذبي هب¹اهللا سيد حاج جناب جليل شيخ نزد تا فرمود امر همچنين  گردد/
كنند ديني علوم كامل تحصيل بروندو بودند, سا كن تهران در و عرفا و علما فحول از  كه
عشÇق مدرسة عزيز دانشجوي اين لذا يابند/ باطني راهنماييهاي و گيرند دستورات و
بÇزرگوار آن نÇزد را اسÇالمي مÇعارف و عÇلوم ساير و تفسير و اصول و فقه دوره يك
هÇنگام بÇه تا 13ë8 سال مهرماه از بود, پرا كنده ابتدا در كه مذكور جلسات فرا گرفت/
ادامÇه شب دو هÇفته هÇر 13ìê سÇال فÇروردين دوم در جذبي آقا حاج جناب رحلت

داشت/

جماعت اقامة اجازة

و شÇرعيه رياضات و خدا ياد در ممارست اثر بر فداه) (روحي محبوبي حضرت
طريقت, پير انور محضر از فيض كسب و مرتضوي طريقت و نبوي شريعت در ه تفق
13ì0 خرداد 28 مطابق 1ê01 سال المعظم شعبان پانزدهم تاريخ در بزرگوارشان والد
رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت طرف از فقري جماعت اقامة امامت اجازة اخذ به موفق

شدند/ مرقده) راهللا نو)
در رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت كÇه رÅيÇايي ضÇمن در مباركه اجازة اين شيريني
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نÇقل (2ê2 (ص تابنده كشكول به ي مسم مجموعهاي در خويش شخصي يادداشتهاي
ال شو 2ê سهشنبه شب <در ميفرمايند: آنجا در ايشان شد/ تقسيم فقرا بين فرمودهاند,
بودم, رفته استراحت براي كه در كالردشت 13ì0 شهريور سوم مطابق 1ê01 م المكر
و كرده منعقد تابنده علي فرزندي به دادن اجازه جشن بهعنوان مجلسي كه ديدم خواب
كيك ميكنم گمان كه را شيريني آن ميخواستم من و بودند حاضر هم فقرا از نفر چند

شدم/> بيدار خواب از بين اين در كنم/ تقسيم و ببÔرم بود بزرگي
اعÇالم HلنÇع (13ìë مÇهر 8) 1ê07 مÇحرم 30 يكشنبه روز عصر تا اجازه اين ولي

در مشان رÇمك چشÇم نÇور بÇراي جÇماعت نÇماز اجÇازة صÇدور مÇورد در رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت (1
پس ,(1365 مهر 8)1407 محرم 25 <شب فرمودهاند: مرقوم خود شريف خط به شخصي يادداشتهاي
تÇصميم كÇه Gبعد نشود, علني Âفع گفتم و دادم تابنده علي فرزندي به جماعت اقامة اجازة فرمان آنكه از
در بخوانÇند, مجلس در دهم دستور مهر 13 محرم 30 يكشنبه عصر فقري جلسة در ماه آخر روز  گرفتم
فÇرمودند: Gبعد حاضرند/ زيادي جمعيت و هستم آقا حضرت خدمت در كه ديدم خواب محرم 25 شب
ما همة كه بخوان نماز فرمودند: و كردند مرحمت او به عباÄي سپس كردند/ احضار را او و كجاست? علي
و كردم اظهار خانواده به را خواب موقع همان و شدم بيدار خوشحالي از ديدم كه را خواب اين كنيم/ اقتدا

/(240 ص تابنده, شد>(@كشكول قطعي اظهار براي من تصميم

آقÇاي ضرتÇح م رÇمك مÇع ابÇن ط وسÇت امÇيرسليماني ة ينيÇحس در روز آن در نشÇد/1
از تÇن دو حÇضور در فقري مجلس در (حفظهاهللا) سلطاني سلطانعلي آقاي رضاعليشاه
رونÇقعلي درويش ارا كÇي راسÇتين دخان حمÇم حÇاج جÇناب سÇلسله عÇÇظام مشÇÇايخ
قÇراÄت بركاته) (دامت رعلي مظف نجفي ق محق عزيزاهللا شيخ حاج جناب و (طابثراه)
ة ينيÇحس در م رÇمك اخÇوان و كبار مشايخ اين حضور با جماعت اقامة لين او و  گرديد/

شد/ برگزار موالناالمحبوب بهوسيلة اميرسليماني
است: چنين حضرتش جماعت اقامة امامت اجازة متن
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حيم الر حمن الر اهللا بسم

خÇاتم د حمÇم بÇريته اشÇرف و خلقه خير علي× الم والس لو¸ والص العالمين رب الحمدهللا

المرضيين/ عشر االثني× اوصياÄه علي و النبيين

تÇابنده عÇلي حÇاج عÇزيز چشÇم نور كه باشند آ گاه ايماني برادران بعد و

كه ميباشد مجاز تاريخ ازين فات, Ðاال من حفظهاهللا و والتقوي× لوك للس قهاهللا وف

اقتدا¾ بدو نماز در همهجا در وفقهماهللا هم فقرا و بنمايد/ اخوان جماعت اقامة

بÇرادران هÇمة و او بÇراي اطÇاعت توفيق مهربان خداوند از است/ بجا نمايند,

نسبت خود نيازمندي و عجز بر نيز چشم نور آن است اميد خواستارم/ ايماني

بÇرادران بÇه نسÇبت هÇم را خÇود فÇروتني و تواضع و افزوده خداوند بهدرگاه

نمايد/ حفظ مأذونين Hمخصوص

13ì0 خرداد 28 مطابق 1ê01 المعظم شعبان 1ë تاريخ به

رضاعليشاه تابنده سلطانحسين فقير





تابنده خورشيد 906

ارشاد و دستگيري فرمان

و بيست ابيطالب(ع), بن علي حضرت دين موليالموح شهادت روز يومالقدر در
و دسÇتگيري فÇرمان نيز (13ìê ماه خرداد (بيستم قمري 1ê0ë المبارك رمضان يكم
مÇبارك لقب بÇا تÇابنده حÇاجعلي آقÇاي جÇناب قÇÇلوب مÇÇحبوب طÇÇالبين هÇÇدايت
كه يافت صدور شرف ه) سر س قد) رضاعليشاه آقاي حضرت طرف از <محبوبعلي>
ايÇمان رف بيتالش در (13ì8 اسفند 18) 1ê10 شعبان ل او در تأخير سال چند از پس
بندة اين كه م مكر اخوان و كبار مشايخ از تن چند حضور در ضا الر موالنا دولتسراي
جناب مبارك فرمان معظمله كه ترتيب اين به شد/ خوانده داشتم, حضور افتخار هم اثيم
(درويش املشي صوفي عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم به ابتدا را حاجعليتابنده آقاي
كÇهولت بهعلت چون زيارت از پس ايشان بخوانند/ كه فرمودند مرحمت عزتعلي)
جناب كه فرمودند امر موالناالمعظم نمايند, قراÄت را فرمان متن ايستاده كه نبودند قادر
نÇيز ايشان دهند/ انجام را مهم اين (حفظهاهللا) صدقعلي درويش مرداني يوسف حاج

نمودند: قراÄت شرح اين به را فرمان

الرحيم الرحمن بسماهللا

الطاهرين آله و د محم نبينا و دنا سي علي× الم والس والصلو¸

وفقهماهللا سلطانعليشاهي نعمتاللهي فقراي م مكر برادران خدمت بعد و

للسÇلوك وفÇقه و حفظهاهللا تابنده علي حاج عزيز چشم نور كه ميدارد عرضه

سيد حاج جناب مكرم برادر نظر تحت فقير خود دستور طبق تي مد كه والتقوي×

و تÇربيت بÇه جÇنانه بÇحبوب¹ واسكنه بغفرانه دهاهللا تغم ثابتعلي جذبي هب¹اهللا

جماعت اقامة در مجاز فقير طرف از است چندي و بوده مشغول نفس رياضت

مÇجاز جÇويندگان راهÇنمايي و طÇالبين دسÇتگيري در تÇاريخ اين از ميباشد,

و كÇند هÇدايت و نÇمايد عمل شده داده كه شفاهي دستورات طبق كه ميباشد



907 عليشاه محبوب آقاي حضرت حال شرح

نيازمندي و عجز بر بايد چشم نور آن البته داند/ عبادت را نفر يك راهنمايي

از و داشÇته مÇحبت كÇمال هم اخوان به نسبت و افزوده خداوند درگاه به خود

و دارد/ م مقد خود بر را سابق مأذونين مشايخ و نكند فروگذار وفروتني تواضع

و علي بÔح از دارم اميد نمودم/ ملقب <محبوبعلي> لقب به طريقت در را او

البÇته گÇردد/ بÇهرهمند و ياب فيض داريم افتخار بدان كه بزرگوارش فرزندان

دانÇند/ فÇقير اطÇاعت را او اطÇاعت و نÇموده اطÇاعت او به نسبت هم برادران

بركاته و رحم¹اهللا و عليكم والسالم

عليهالسالم, تاريخبيستويكمرمضان1ê0ëمصادفروزشهادتحضرتمولي×

13ìê.20.خرداد مطابق

رضاعليشاه گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
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سياحتي و زيارتي اسفار

پÇير حÇضرت حسباالمÇر دسÇتگيري, و ارشÇاد فÇرمان دريÇافت و ابالغ از پس
خارج و داخل در مسافرتهايي به آنان ديدار و فقرا امور به رسيدگي جهت بزرگوار
انÇفس و آفÇاق سÇير چÇند اسÇفاري در جنابش نيز آن از قبل نمودند/ عزيمت  كشور
پس و شدند ف مشر ره منو مدينة و مه مكر مكة به 13êê اسفندماه در جمله از  كردهاند/
(عÇليهم انÇام ة مÇÄا فة مشر مشاهد و نبوي رة منو روضة زيارت و حج مناسك انجام از
تهران به شمسي 13êë فروردين 18 در متبر كه بقاع ساير و بقيع قبرستان در الم) الس

نمودند/ مراجعت
از جمعي و رضاعليشاه آقاي حضرت معظم والد مالزمت در نيز 13ëê ماه آبان در
و عÇرب عÇراق متبر كة بقاع و فه مشر مشاهد و انام ة مÄا رة مطه قبور زيارت به اخوان
جÇمله از اعÇالم علماي و شيعه بزرگوار مراجع با سفر اين در كه شدند ف مشر شامات
آيتاهللا و حكيم العظمي× آيتاهللا و خوÄي ابوالقاسم سيد حاج العظمي× آيتاهللا حضرات

نمودند/ مالقات مقامهم) (اعلياهللا شاهرودي العظمي×
پير مالزمت در ه رجبي زيارت و مفرده عمرة جهت شمسي 13ë1 سال به همچنين
مواليشان را حج مناسك و رسوم و آداب كلية و رفتند سعودي عربستان به خود مراد و
ايÇن عÇالوهبر نÇمودند/ ذ لمÇت معظمله از Hشخص را عبادي امور اين و فرموده راهنمايي
و فÇقرا ديÇدار جÇهت خÇود بÇزرگوار پدر مالزمت به ديگري سفرهاي عبادي, اسفار
عربي شيخنشين كشورهاي و هندوستان به جمله از خارج در چه و داخل در چه اخوان

رفتهاند/ اروپايي ممالك و

جانشيني فرمان صدور

HاطنÇب و GاهرÇظ پÇيش از بÇيش كÇه عليشاه محبوب تابنده حاجعلي آقاي حضرت
هر اخير سال چهارده در Hخصوص و گشته نزديك بزرگوارشان پدر به حضر و درسفر
يÇافته را سشان مقد وجود از فيض كسب و حضرت آن زيارت درك توفيق سحر روز
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گشتند/ خود معنوي و صوري معظم والد جانشيني خرقة پوشيدن مستعد اينك بودند,
ميباشد محبوب فرزند كفايتشان با جانشين تنها كه ميدانستند (طابثراه) ضا موالناالر
نÇامهاي ضÇمن جÇذبي آقÇاي حÇاج جناب مرحوم حيات اواخر در باره اين در حتي و

بودند: فرموده مرقوم ذيل بهتفصيل
اليموت الذي الحي الرحيم الرحمن اهللا بسم

بركاته دامت ثابتعلي جذبي آقاي حاج جناب خدمت

محترم م مكر برادر

بÇراي مÇغفرت طلب و دعا مسألت و استحالل و توديع و سالم عرض از پس

محبوب سوي به گناه زياد بار و تهي دست با كه خودم گناهكار و آلوده روح

بÇراي مÇرگ چÇون مينمايم عرض زاد; بغير الكريم علي وفدت ميروم حقيقي

شÇايد و شدهام مهيا احي جر عمل براي كه موقع اين در است, حتمي هرفردي

سÇمت بÇه را تÇابنده عÇلي فÇرزندي كÇه مÇيرسانم بهاطالع لذا برنگردم ديگر

درنظر هميشه را امر وجهة كه حضرتعالي البته نمودهام/ معين خود جانشيني

شايد و نماييد/ تأ كيد نيز ديگران به و نموده عهد تجديد زودتر هرچه داريد,

ناقص فكر ما كه ميفرماÄيد تذكر حضرتعالي ولي باشد, زياد ايراد و اعتراض

باشيم ه متوج را دستور و امر جنبة بلكه دهيم, قرار الهي امر مقياس نبايد را خود

بدانيم/ بطالن و صحت مقياس را آن و

خÇالفت فÇرمان نÇوشتن در موانÇعي وجود بهدليل رضاعليشاه آقاي حضرت ولي
مجلس در شبي اصفهان در سفرشان آخرين در اينباره در ميورزيدند/ درنگ ايشان

است/ شده نقل كتابحاضر 129 صفحة پاورقي در رÅيا اين (1

مÇيكردند,1 تÇعريف را آن GرارÇك كÇه هشان اصÇخ رÅياهاي از يكي نقل از پس فقري
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/28 ص ايران, عرفان مجلة (1

نÇميكنم/ بÇيان Âفع ولي كنم, بازگو بايد كه هست نيز <خوابهايديگري فرمودند:1
Gبعد خواب اين شرح ديدهام/> در كشمير هندوستان به سفر در كه است خوابي ازجمله

است: قرار بدين و شد پيدا ايشان شخصي يادداشتهاي در
و هسÇتم صالحعليشاه آقاي حضرت خدمت در كه ديدم خواب در كشمير <شبي
فرمان كردم: عرض پاسخ در نمينويسي? را علي فرمان چرا ميفرمايند: تندي با ايشان
خالفت فرمان ميدانم/ را اين بله فرمودند: ايشان نوشتهام/ <محبوبعلي> لقب با را او
خطرات و ورزند دشمني او با است ممكن كه كردم عرض پاسخ در نمينويسي? چرا را
و الم) عليهمالس) اطهار ة مÄا و خداوند فرمودند: ايشان باشد/ داشته پي در برايش جاني

هستيم/ او حافظ ما و اوليا¾
اين اينكه باوجود شدمو بيدار خواب از <من فرمودهاند: مرقوم نيز مطلب دنبالة در
بÇا عÇلي بÇراي اجÇازه نÇوشتن از قÇبل بÇاز بود, قلبي الهام به و داشته الهام جنبة خواب
حÇضرت آن دربÇارة يÇوسف سÇورة در كÇه شريفه آية اين نمودم/ استخاره قرآنمÇجيد

گفت, سخن او با چون و كنم خود همنشين تا آوريد من نزد را او گفت پادشاه / 54 آية يوسف, سورة (2
هستي/ امين و مكانت صاحب ما نزد امروز تو فرمود:

2/< Õمينا Õمكين يÖنا دل اليوم نك ا قال ه م لَّ ك ا مل ف فسي ن ل Ôه Öص ل Öخ است به اÄتوني Ôك ل الم قال و آمد: ميباشد
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رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت غيبي, تأييدات و قلبي الهامات از پس ترتيب اين به
و چشم نور خالفت فرمان (13ìë شهريور (دوم قمري 1ê0ì سال عيدغدير درتاريخ

فرمودند: مرقوم شرح بدين را خود معظم جانشين
الرحيم الرحمن اهللا بسم

القويم والطريق المستقيم الصراط الي هوالهادي و

الي× به عرج من خير و االنبيا¾ خاتم بريته اشرف و خلقته غاي¹ علي اسلم و اصلي و

و آله عÇلي× و المصطفي(ص) د محم نبينا و دنا سي واالصطفا¾ الكرام¹ محل الي السما¾

مÇوالنا بÇالفصل خليفته و وصيه علي× سيما ال× و جي الد مصابيح و الهدي× اÄم¹ اصحابه

السالم عليهم ولده من عشر االحد واالÄم¹ ابيطالب بن علي اميرالمÆمنين

گÇنابادي نÇعمتاللÇهي فقراي و مرتضويه ة حق طريقت سالكان بر بعد و

Çقهاهللا وف تÇابنده عÇلي حÇاج م رÇمك فÇرزند كه نماند پوشيده و مخفي وفقهماهللا

آداب به د مقي و زده قدم سلوك در است سال چند كه وايده والتقوي× لوك للس

بÇه فÇقير دسÇتور طÇبق چÇندي و ميباشد خلق حÔسن داراي و مطهره شريعت

اقامة در مجاز و نموده جلب را فقير رضايت و داشته اشتغال مراقبه و مجاهده

فÇقير گÇناه سÇراپÇا روح آنكÇه از پس مÇيباشد, طالبين دستگيري و جماعت

بÇه و كÇرد دنيا ترك نموده, تهي را بدن قالب عليشاه رضا تابنده سلطانحسين

فÇقراي خÇدمات عÇهدهدار ارجÇمند فÇرزند آن گÇÇرديد, نÇÇاÄل دلدار وصÇÇال

اميد بود/ خواهد جويندگان راهنماÄي و سالكان حال به رسيدگي و نعمتاللهي

انكسÇار و عÇجز بر و گرفته درنظر را خدا رضاي حال همه در فرزند آن است

و كند رفتار گذشت و مهرباني و تواضع و سلوك حسن به نيز عموم با و بيفزايد

ا گركساني و كند, آنهاعفو اغماضاز گذشتو با بديكنند او با همكه  كسانيرا

احسنرفتار هي بالتي جادلهم و شريفة باشندطبق حقيقت ودرك تحقيق درصدد

كÇمال نÇيز مأذونÇين و مشايخ با باشد/ آنها تشويق و شبهه رفع درصدد  كرده
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د مجد خود مأموريت به نمودند عهد تجديد كدام هر و نموده احترام و محبت

نسبت باشد/ اغماض و مدارا و مالطفت بانهايت پدرانه نيز فقرا¾ با كند/ برقرار

احترام را بزرگتران و بوده سلوك حسن و مهرباني كمال با بستگان و فاميل به

نمايند تعجيل تجديد در نيز صوري بستگان و فاميل كه دارم انتظار البته نمايد/

و نÇنمايند كÇوتاهي و كÇنند تÇجديد زودتÇر هرچÇه هم فقرا و نكنند كوتاهي و

دارند خود مذهبي روش به ثابت اعتقاد و عالقه كه فاميل و بستگان Hمخصوص

و Hقلب را فقر لوا¾ اعتال¾ و كنند حفظ را اتفاق و اتحاد و نمايند تسريع تجديد در

مÇحبوبعليشاه لقب بÇه طÇريقت در را چشÇم نÇور آن و باشند/ طالب Gظاهر

داشته منظور حال درهمه را آنها رضاي و اوليا¾ محبت اميدوارم نمودم/ مفتخر

علويه طريقت آداب و سه مقد شريعت احكام بين جمع همدستور بهديگران و

مني عليكم و اخواني يا عكم اود بدهد/ باشند, كامÂمراقب سلسلةما بايدفقراي  كه

الدعا¾/ اسÃلكم و السالم

13ìë شهريور دوم مطابق 1ê0ì سال عيدغدير تاريخ به

رضاعليشاه گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
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م خليفةمكر جانشيني فرمان تناسبايام, حضرتآقايرضاعليشاهچندبارديگربه
اقوام و فقرا مختلف, وصاياي در كرده, تأ كيد Hكتب را عليشاه محبوب آقاي حضرت خود
اسÇفند 23 در صÇادره تأييدية فرامين جمله از ميفرمايند/ امر اطاعت به را نزديكان و

ذيل: شرح به شمسي 13ì7 شهريور 1ê و 13ìì شهريور چهارم و 13ìë

يموت ال الذي هوالحي الرحيم الرحمن بسماهللا

از پس كÇه بدانÇند وفقهماهللا سلطانعليشاهي نعمتاللهي فقراي م مكر برادران

شÇدم ناÄل محبوب وصال به و وداع را فاني دار تابنده سلطانحسين فقير آنكه

فÇرمان طبق مرضاته طريق في لوك لسل قهاهللا وف تابنده علي حاج م مكر فرزند

او با فقرا ميباشد/ من طريقتي وصي و من فقري جانشين نوشتهام كه جدا گانه

فÇقير از د مرÇت را او از د مرÇت و فقير اطاعت را او اطاعت و نمايند عهد تجديد

انÇتظار البÇته نÇمودهام/ ملقب محبوبعليشاه لقب به را او طريقت در و دانند/

هÇمة كÇه است اين اسرارهم س قد عاليمقدار اجداد و بزرگوار پدر بلكه فقير

شÇود پÇيدا تÇفرقه و تشÇتت نگذارنÇد و نموده اطاعت او از نزديكان و فاميل

مرا گناه پر روح كه دارم دعا التماس همه از قوا/ فر ت ال و Hجميع حبلاهللا ب صموا واعت

نوشتهام, جدا گانه ظاهري امور در وصايا كنند/ شاد اخالص و فاتحه خواندن به

برندارند/ اتفاق و اتحاد از دست و كنند عمل بدان فرزندان

13ìë اسفند 23 مطابق 1ê07 رجب 13 مورخة

رضاعليشاه تابنده سلطانحسين تقصير سراپا فقير
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¾شي كل فنا¾ بعد هوالباقي و الرحيم الرحمن بسماهللا

باشند آ گاه حفظهماهللا سلطانعليشاهي فقرايسلسلةنعم¹اللهية و برادرانايماني

طابثراه ثابتعلي جذبي جنابحاجآقاي  كهجانشينمنهمانطوركهقبÂبه

تÇابنده عÇلي حÇاج مكÇرم فÇرزند نÇوشتهام, هم جدا گانه فرمان و دادهام تذكر

اهوا¾ تابع و نمايند پيروي او از ميباشد/ توفيقه وزيد حفظهاهللا محبوبعليشاه

والردي/ الغي اجتنب و الهدي اتبع من علي والسالم نگردند/ نفساني

13ìì شهريور چهارم ,1ê08 محرمالحرام ة غر تاريخ به

رضاعليشاه تابنده سلطانحسين فقير

شي¾ كل فنا¾ بعد هوالباقي و الرحيم الرحمن بسماهللا

121

فرمان ميباشد/ وفقهاهللا تابنده علي حاج فرزندي فقير جانشين كه باشد واضح

نمودهام/ ملقب عليشاه محبوب لقب به اورا بابقبÂنوشتهو نيزدرين جدا گانه

شمسي 13ì7 شهريور 1ê قمري, 1ê09 مالحرام محر 23 تاريخ به

سلطانحسين اقل
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رضاعليشاه آقاي حضرت بيماري تشديد

HالبÇغ اواخر اين در خود, معظم جانشين تعيين از پس رضاعليشاه آقاي حضرت
و ديدار براي شمسي 13ì8 سال تابستان در ميبردند/ سر به ضعف و كسالت درحالت
در بردند/ تشريف آلمان سوÄدو به ميداد, رنج را ايشان كه شديدي كسالتهاي معالجة
جراحÇي عمل بود شده قرار و بودند بستري بيمارستان در كه هنگامي به آلمان هانور
و تÇهيه ذيÇل شرح به خود جانشين و ارشد فرزند به تلگرافي متن دهند, انجام مشكلي

فرمودند: ارسال
هو

121

وفقهاهللا محبوبعليشاه تابنده علي حاج فرزندي

3ë پال ك Ç همايون نبش Ç زمرد خيابان Ç طهران Ç ايران
سرپرستي سپرده, خدا به را شما فرمود/ دعوت خود لقاي به مرا خداوند
دستورات و فرمان است/ شما با من از پس طالبين هدايت و نعمتاللهي فقراي
حسن قلبي, امور در هم قبلي دستورات شد/ خواهد داده والدهات خانم توسط
به نسبت خلق حسن تواضع, حال فاميل, به نسبت محبت و احترام معاشرت,
و ديÇن بÇزرگان و خدا رضاي حال همه در نكنيد/ كوتاهي آنها غير و برادران
سالم نماÄيد/ مراقبت هم را گذشت و تحمل و صبر گرفته, درنظر را فقير رضاي

دارم/ همه از دعا درخواست برسانيد/ مجلس در فقرا و فاميل همة به مرا
13ì8 شهريور ششم ,1ê10 محرم 2ë
تابنده سلطانحسين فقير

ايشان احوال وخامت از اطالع از پس محبوبي جناب تلگراف, اين ارسال از پيش اما
آنكه تا نمودند پرستاري Hشخص و رسيدند بزرگوار پدر حضور به مضطرب و سراسيمه

شد/ خطر رفع
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عليشاه محبوب حضرت جانشيني و رضاعليشاه حضرت رحلت

مÇالزمت خÇود معظم والد اسفار ا كثر در محبوبي جناب شد عرض كه همانطور
ريف) الش مقامه اهللا (اعلي رضاعليشاه آقاي حضرت كه سفري آخرين چنانكه داشتند,
بÇردند, تشÇريف خÇليجفارس حاشية شيخنشينهاي به اخوان با ديدار و معالجه جهت
بÇه قم و اصفهان شيراز, طريق از 1371 خردادماه در كه بودند, مالزمت در نيز ايشان
روزهÇاي در رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇزاجÇي وضع ولي كردند/ مراجعت تهران
جÇهت لذا ميرفت, گرما به رو هم تهران هواي و نبود خوب Gظاهر مراجعت نخستين
ر متغي نا گهان قلبشان و مزاجي وضع اينكه تا برده تشريف تهران از خارج به استراحت
وجود آن مداواي و معالجه جهت پزشكان نمودند/ مراجعت تهران به ازينرو  گشت,
ليكن شدو حاصل بهبودي قدري ليه, او تجويز معاينهو از پس آمده, بالينشان به س مقد
مÇعالج پزشكان لذا بود/ تغيير حال در داÄم مباركشان قلب و فشارخون و مزاجي وضع
است الزم بÇيشتر و دقÇيق مÇعالجات جÇهت كÇه رسÇيدند نÇتيجه بدين مشورت از پس
مÇراقÇبتهاي تحت آنجا در برده, تشريف بيمارستان به روزي چند حضرت آن  كه
آن و كÇردند عÇرض مÇحضرشان بÇه را مÇوضوع ازيÇنرو شوند/ معالجه پزشكي ويژة
مطلع ولي دانستند, صاÄب را آنان رأي نمودهو قبول را پزشكان نظرية ا كراه, با بزرگوار
فش تشر تا بودند شده آماده قدسيان زيرا نيست/ گذشته دفعات مانند دفعه اين كه بودند
را ديگÇران رضÇاي كه آنجاÄي از وليكن گويند, حله ربوبي قع Ôص و اعلي ملكوت به را
در گردد, رنجور ايشان از كسي نميخواستند و ميداشتند م مقد خود رضاي بر هميشه
بÇه پزشكان درخواست به بعدازظهر (1371 شهريور ë) 1ê13 صفر 27 پنجشنبه روز

گرديدند/ بستري بيمارستان آن در و برده تشريف مهر بيمارستان
و شور باعث عالقهمندان و فقرا بين در بيمارستان در حضرتش بستريشدن خبر
دراز بÇينياز درگاه به نياز دست فرياد و ناله با همگي كه بهنحوي شد, شديدي التهاب
جنابش و نبود چنين تقدير كه آنجايي از ولي گشتند/ خواهان را عاجلشان شفاي  كرده,
اين بر هم الهي قضاي و نبوده مÆثر الت توس ميشتافتند, محبوب لقاي به مشتاقانه هم
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لي× ا جعي Öر ا ميگفت كه غيبي هاتف از الريبي نداي پس بود, موافق سبحاني ولي خواست
نهادند/ قدم ربوبي صقع حريم به لبيكگويان شنيده, جان به گوش را مرضي¹ ¹راضي بك ر

پساز (18شهريور1371) 1ê13 ل ربيعاالو يازدهم چهارشنبه روز صبح آفتاب ل او در
بالفصل وصي و خليفه و برومند دلبند فرزند آغوش در رشان مطه بدن كه درحالي نماز
بÇلكه و عÇرفان و ع يÇتش عÇالم بود, محبوبعليشاه تابنده علي حاج آقاي جناب ايشان

نمودند/ سوگوار و عزادار را اسالم جهان
كلمة اعتالي راه در عمري كه حقيقت و طريقت و شريعت مظهر آن رحلت خبر
واليت مكتب به عالقهمندان گرديد/ منتشر برقآسا بود, كوشيده واليت و اسالم اي غر
آن ديÇوار و در ولي شتافتند/ بزرگوار آن رف بيتالش به سوگوارانه و تن بر عزا لباس
و فÇرزندان ديÇده, خÇالي يÇزدانÇي نور آن از را خانه و يافته سياهپوش را شريف بيت
چÇا ك پÇيراهÇن منصوصشان خليفة كه درحالي يافتند, عزا و ماتم در غرق را بستگان

ميگفتند/ تسليت و شتافته محضرش به بيتابانه عالقهمندان و دوستان  كرده,
فÇوجفوج و گسÇترده شهر سطح در ايشان رحلت خبر كه اندوهبار ساعات اين در
بÇين در نÇيز شÇرمنده بÇندة ايÇن مÇيآمدند, پناهي واليت دولتسراي به عالقهمندان
از اشك داÇÄم و نÇيست بÇهتكلم قÇادر حÇضرتشان مÇيديدم و بÇودم نشسÇته عزاداران
حدود در اثنا¾ اين در نميديدم/ و بودم مرده كاش اي كه لحظاتي ميبارد; ديدگانشان
و فÇرامÇين مÇحبوبعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇعظم مÇوالي دسÇتور به صبح 11 ساعت
چند نزد ر مكر نسخههاي در و فرموده مرقوم رضاعليشاه آقاي حضرت كه وصايايي
نÇهاده ضعيف بندة اين همچنين و محترمهشان خانوادة بيبيخانم سركار جمله از نفر

شد/ قراÄت صدقعلي درويش مرداني يوسف حاج آقاي جناب ط توس بودند,
سÇپس نزديك, اقوام و بستگان ابتدا آن, ضماÄم و جانشيني فرمان قراÄت از پس
مصيبت اين در شكيباÄي و تسليت عرض جهت فقرا ساير و مجلس در حاضر مشايخ
روز, آن بعدازظهر شدند/ ف مشر محبوبعليشاه آقاي حضرت موالنا محضر به عظمي×
والد وصÇيت اجÇراي جÇهت نÇميشناختند پÇا از سÇر غÇم فÇرط از آنكÇه با حضرتش
روضة در خا كسپاري براي بزرگوار موالي آن ر مطه پيكر فرمودند دستور معظمشان,
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در عزاداران خيل با همراه نيز معظمله شود/ داده حركت به گناباد بيدخت سلطاني رة منو
عازم عزيز آن پا ك پيكر حامل ماشين بهدنبال سواري ماشينهاي انبوه و اتوبوس دو

شدند/ بيدخت
جسÇد ايÇنكه از پس نÇيز (1371 شهريور 19) 1ê13 ربيعالثاني 12 پنجشنبه روز
اقامة جهت شد, داده تغسيل بيدخت سلطاني سة مقد آستانة كوثر صحن در ايشان ر مطه
تÇابنده عÇلي حÇاج آقÇاي حÇضرت و دادنÇد قرارش متبر ك مزار صحن در ميت نماز
و پÇا ك پÇيكر آن بÇر فقرا و دوستان خواهش برحسب حال انقالب با محبوبعليشاه
موالنا ر منو مرقد پشت در خودشان وصيت بنابر را آن سپس نمودند/ نماز اقامة ر مطه

نهادند/ خا ك دل در ه) سسر قد) صالحعليشاه آقاي حضرت المÆتمن
فقرا¾ و مرتضوي واليت عالقهمندان و بود عزا اقامة بيدخت ة حسيني در بعد روز
ضÇمن رسÇانده, عÇزا مÇجلس بدان را خود ايران سراسر از سلطانعليشاهي نعمتاللهي
تربت آن بر بركاته) (دامت المحبوب موالنا حضرت انور محضر به تعزيت و تسليت

ميدادند/ شو و شست خود اشك با را آن و رفته ره منو
تهران به روز سه از پس بودند, رفته بيدخت به كه همراه عزاداران عدة با حضرتش
كÇه رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت وصÇيت بنابر تدفين, روز فرداي همان از بازگشتند/
نكنند, كوتاهي و نمايند تعجيل تجديد در فقرا و صوري بستگان و فاميل بودند فرموده
عهد تجديد براي مأذونين و منسوبين و نزديك و دور بستگان و فاميل و فقرا جمعيت
عصر و صبح نيز تعزيت مجلس ميجستند/ سبقت همديگر بر حضرتش خدمت ايماني
آقÇاي حÇضرت چÇهلم, مÇراسÇم از پس ايÇنكه تÇا بÇود, بÇرقرار بÇيدخت و تÇهران در
و تÇنبه جهت و فرموده اعالم را مراسم پايان عزاداران, از تشكر ضمن محبوبعليشاه

فرمودند: صادر ذيل شرح به ماده 1ê در بيانيهاي عالقهمندان و فقرا آ گاهي
هو

121
(طÇابثراه) عÇليشاه رضÇا آقÇاي حÇÇضرت مÇÇطهر روح تÇÇرويح جÇÇهت از
تÇابنده عÇلي حÇاج فÇقير ايÇن عليشاهي> سلطان نعم¹اللهية علية <قطبسلسلة
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پÇربار زنÇدگاني دفتر از نكته چهارده محبوبعليشاه, طريقتي لقب به مفتخر
فÇقراي ايÇمان نÇور بÇه ر منو دلهاي به را بزرگوار آن اخالقي و علمي فقري,
بÇا تÇا سÇاختم خÇاطرنشان معصوم چهارده نام به عليشاهي سلطان نعمتاللهي
و دنÇيا بÇركت و خÇير اسÇباب و شÇاد را بزرگوار آن پرفتوح روح آن, اجراي

سازند/ خويش آخرت
نهيد/ ارج را آن و شماريد غنيمت را دم خدا ياد با /1

دهيد/ قرار خود زندگاني سرلوحة را خلقاهللا به شفقت /2
دسÇترنج از كه مسكني و پوشا ك و خورا ك با است روح مركب كه را تن /3

سازيد/ توانا شماست
نگهداريد/ تابنا ك ايمان, نور به را مردمي گوهر /ê

كنيد/ تأمين عرفان حقيقت به ورزيدن عشق با را جان شادي /ë
بخشيد/ سرعت مدام فكر و دوام ذ كر با را معرفت آسمان در روان پرواز /ì

كنيد/ مردمي جهان آسمان روشنگر را عقل نور /7
بهفوقافال كرود/ مناديوجدانراآزردهنسازيدوبترسيدازدميكهازسرقهر / 8
بخصوص عليشاهي سلطان نعم¹اللهيه عليه سلسلة اقطاب ر مكر سفارشهاي /9
را اسالم س مقد شريعت احكام اجراي در فقير, بزرگوار والد ر مكر تأ كيدات

دهيد/ قرار نصبالعين
لغÇزشهاي جÇلوگير عÇرفاني كÇتب ديگÇر صÇالحو پÇند كÇتاب خوانÇدن /10
نماÄيد/ جلوگيري نفساني تزلزلهاي از كÔتب اين مطالعة با و است ناخودآ گاه
و هوشياري اينگونه چون كنيد, خاموش دم در را اختالفي هر بروز جرقة /11

دارد/ بيپاياني اجر اوليا¾اهللا نظر در بيداريها
امروز جهان در نجات سنگر تنها را اسالم پرچم گرد در تمركز و وحدت /12

بشناسيد/
استحكام در كوشش و خانوادگي ريشههاي آبياري و خانواده اجاق حفظ /13
و آرامش سرماية بيگانگي, و حسد و خشم هرگونه از پرهيز و همسري روابط
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و عبادت يكديگر به خدمت كه نفرماÄيد فراموش است/ زندگاني  گرميبخش
شماست/ بر روزگار گذشتن هموار

آن اجÇراي و بÇهاطÇاعت ناچار كه خطيري مسÆوليت اجراي در فقير اين /1ê
سلطان نعمتاللهي برادران يكايك از را اصل چهارده اين كامل اجراي شدهام,
آخرت و دنيا زيان به را يك هر انجام در لغزش دم يك و خواهانم عليشاهي

بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس ميبينم/
شمسي, 1371 مهرماه 2ì مطابق قمري, 1ê13 ربيعالثاني 20
موالناالمعظم حضرت ارتحال روز چهلمين برابر
مقامهالشريف اعلياهللا رضاعليشاه آقاي حضرت
عليشاه محبوب تابنده علي حاج فقير

اخالقي فضاÄل
كÇماالت و خصاÄل از روحانيت و معنويت مأذون مقام از گذشته المحبوب موالنا
نميتواند را جناب آن توصيف ر مقص قاصر بندة اين كه برخوردارند ممتازي اخالقي
مÇيان جÇمع و اسالمي شÆون از مراقبت در است/ عاجز وصفش از قلم و زبان و نمود
ايÇمان و اسÇالم مراتب حفظ به دستور نيز را ديگران دارند/ وافر يت جد باطن و ظاهر
نياز و راز و عبادت و د بهتهج و بيدار را شب آخر ثلث سال ايام تمام در ايشان ميدهند/
و بÇزرگ بÇا و هسÇتند بÇاادب و مهربان و خليق بسيار ميباشند/ موفق بينياز درگاه به
نÇيازمندان و ايÇماني برادران احوال به رسيدگي از مينمايند/ رفتار تواضع به  كوچك

است/ بيحد سخاوتشان و مينمايند كمك و نيستند غافل هيچگاه

علمي آثار
گذشته شد, گفته Âقب چنانكه و هستند/ علم كسب طالبان و دانشمندان از حضرتش
جÇذبي آقÇا حÇاج جÇناب مÇرحÇوم و مÇعظم والد نÇزد دانشگÇاهي علمي تحصيالت از
اجازة اخذ به موفق نيز 1ê13 سال محرم 2ê در كردهاند/ ديني علوم تحصيل (ثابتعلي)



927 عليشاه محبوب آقاي حضرت حال شرح

ه) زÇع (زيÇد غÇروي مÇحمدجواد شيخ حاج آيتاهللا حضرت جانب از حديث روايت
والد طÇرف از ديگÇري روايت اجÇازة سال همان جمادياالولي× 7 در همچنين شدند/
عÇلياري غÇروي آقÇا عÇلي مÇيرزا حÇاج العÇظمي× آيتاهللا حÇÇضرت مÇÇعظمله مÇÇحترم
وافري عالقة يافت/ صدور شرف عليشاه محبوب آقاي حضرت جهت هالعالي) ظل مد)
در و كردهاند فراهم مذهبي و عرفاني غني كتابخانة لذا دارند, آنها تهية و كتب مطالعة به
ن دوÇم ايشان تأليفات از بعضي ميباشند/ عميق تتبعات داراي عرفاني و علمي مساÄل
تÇا سÇاخته مÇنتشر و ن دوÇم نيز را آثار ساير فراغت ايام در معظمله است اميد و  گشته

و حÇيات زمÇان در قÇمري) 1416 سÇال عÇاشوراي سÇحر در (سÇخنرانÇي االعÇلي× العشق ظهور كتاب (1
تأليÇفات از قÇمري) 1417 و 1414 عÇاشوراي سÇحرهاي در سخنرانÇي دو (مجموعة عهدالهي همچنين

شد(ناشر)/ منتشر و چاپ حقيقت انتشارات ط توس 1376 سال در ايشان

از: عبارتند شده1 تأليف تا كنون كه آثاري گردد; عام فيضشان
هفتمهجري/ و ياتقرونششم ادب عرفاندر سير رسالة /1

قلب/ رسالةحضور /2
وتفويض/ جبر در رساله /3

حقيقت)/ و معنويت ساÄلين اسÃلة به جواب از است (مجموعهاي مكتوبات /ê
حاضر)/ ( كتاب تابنده خورشيد /ë



هو

121

رجاÄي و ثقتي به و حيم الر حمن الر اهللا بسم

تابنده علي حاج آقاي حضرت عزيز موالي رحلت سالروز دومين مقارن كه ا كنون
بÇه عÇرضه آمÇاده است, ايشÇان تأليÇف كÇه كÇتابي دوم چÇاپ هستيم, محبوبعليشاه
ذهÇن در را عÇرفان بÇزرگان و مÇوالي از نÇفر دو خاطره كتاب اين ميشود/ دوستداران
كÇه كÇتاب موضوع و محبوبعليشاه آقاي حضرت كتاب مÆلف ميكند: زنده خواننده
بÇه است/ رضÇاعليشاه آقاي حضرت ودستورات زندگي روشن بيان آثار و حال شرح
از بعد آن نشخ كه طوري به داشتند كتاب اين به فراواني عالقه دوستان همة جهت همين
ولي يÇافت/ افزوني چاپش تجديد درخواست و شد ناياب كوتاهي مدت در ل او چاپ
موانÇع آن كه اينك ولي ندادند آنرا چاپ تجديد اجاز كه بود موجود موانعي فانه متأس
و ميشود/ چاپ تجديد خواجه چاپخانة در حقيقت انتشارات همت به است شده رفع
دو آن روح كه اميدوارم و دارم كامل تشكر خواجه آقاي و انتشارات اين كاركنان از من



باشد/ آنان حامي بزرگوار
بود قرار آن دوم چاپ چون ولي ميباشد جديد مقدمه از مستغني كتاب اين  گرچه
كار اين گفتيم كه همانطور و گردد منتشر محبوبعليشاه آقاي حضرت حيات زمان در
مÇيشود انÇتشار آمÇاده دوم چÇاپ كÇه ا كنون افتاد, تأخير به و نشد منتشر ايام آن در
شد/ مقدمه اين نوشتن به اقدام لذا است, گذشته ايشان رحلت از سال دو قريب فانه متأس
به را آن و ببرند ت لذ كتاب اين مطالعه از دوستان و اخوان و خوانندگان تمام اميدوارم
حساب ترازويي حكم در را آن مورد هر در و دهند قرار افكار و اعمال ميزان عنوان

دارم دعا التماس همه از انشا¾اهللا/  كنند,

عليشاه مجذوب تابنده نورعي دكتر حاج كمترين بنده

آذر1377 1ê با برابر فرجه تعالي اهللا عجل قاÄم حضرت والدت 1ê19 شعبان نيمه تاريخ به
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ì21 قبل, تÖي ص ع Öدق و Ðن Öآال
هÇب ÖتنÇÇ آم الÇÇَّذي االَّ هÇÇ×ل ا ال× ÔهÇÇَّن ا ÔتÖنÇÇ آم

ëì2 , يلÄا وااسر× Ôن ب
ìì7 , ̧ بصير لي ع اهللا لي ا وا Ôع Öد ا

ëë9 ,ê23 لكÔم, Öب ج ت Öس ا وني Ôع Öد Ôا
,123 Çنها, م ن س Öح اÇب ا Ôو ي ح ف ¹ حي ت ب Öم Ôيت ي Ôح اذا

719 ,ì3ë ,ë87 ,ê02
703 م, ÔهÔلوب Ôق Öتل ج و Ôاهللا رك Ôذ ذا ا

ê19 Ç 20 ع¹, Ôم Ôومالج ي Öن م ̧ لو لص ل ي ودÔن ذا ا
ì9ë ,10ì , ÖمÔك ÖرÔك Öذ ا وني ÔرÔك Öذ Ôا

923 مرضي¹, ¹راضي بك ر لي× ا جعي Öرا
2ê0 ,/// لÖبق Öن م ÖمÔكب رل ا Ôجيبو ت Öس ا

, اهللا رÇÖك ذ م Ôه نÖسي× اÇ ف Ôيطان الش ليهم ع ذ و Öح ت Öس ا

7ìê
ì71 ,ìì8 , عالينÖال ن م تÖن Ôك Öم ا ت Öرب Öك ت Öس ا

ë18 ,3êì ل×ه, ل H ب Ôح د اش

رÇم  Öاال ولي Ôا و ولÇ Ôس الرَّ طÇيعÔوا ا و اهللا طيعÔوا ا
ì1ê , ÖمÔكÖن م

2ê0 ,/// Öم ÔهÔاب س× ح اسلنل ب ر تÖق ا
ì22 , ̧ الزَّ كو وا Ôت ا× و ̧ لو× واالص Ôقيم ا

ìêë , ÕمÄا د× ا لÔه× Ôك Ôا
703,ëì0 ,ëëë, ÔوبÔل Ôق Öال نÃ مÖطت اهللا رÖك ذب ال× ا

ì07 , يمان Öاالب Ãنٌّ طمÔم Ôه ÔبÖل ق و ه رÖك Ôا Öنم اءال
1 عÖلم, ي Öمل ما االنسان لَّم ع لم, الق ب لَّم ع الذي
3ëê , اسالن عن العافين و يظ الغ مينلكاظ ا

177 ارض, ال و ات مو× الس نÔور هللا ا
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لماتالظ ن م م Ôه Ôج خرÔي وا Ôن آم ين الذ لي و اهللا
11 النور, لي ا

¹يبÇط ¹لمÇك ÂثÇم Ôاهللا ربÇ ض يفÇك رÇ ت لم ا
89ë , ¹ب طي ̧ ر شج ك 

239 ,/// ك ر Öد ص كل Öرح Öشن Öمل ا
7ëë ,ë80 ,10ì دينكÔم, لكÔم ÔتÖل م Öك ا م Öو يÖل ا

ë22 ,Gنار Ôت Öآنس ني ا وا Ôث Ôامك
ÔفÇ شÖكي و ÔاهÇع د ذا ا طرَّ ÖضÇ Ôالم ÔجيبÇ Ôي مÇَّن ا

8ëê ,ëë9 ,239 ,92 و¾, الس
88ê ,10 اجعون, الر انااليه

3ë2 , ÕورÔن و ديÔه فيها ¹ وري الت ا لن× زÖن ا نا ا
238 ,/ ر Öد قÖال ¹ل Öيل في Ôاه لÖن× زÖن ا نا× ا

,ë9ê , اللÇ ض فÇي Öو ا ديÔه لعلي× ÖمÔا ك ي ا Öو ا نا ا
708

, Ôه Öر ج اÇ ف ك تجارÇ Öس ا كين شر Ôالم ن م Õد ح ا Öنا
ë8ê

ì19 ,ë92 ,HبينÔم Hتح ف كل ا ن× Öح ت ف نا ا
ì9ë ,ë82 ,3ê9 قا كÔم, Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔكم رÖك ا نَّ ا

ììì , Ôم ال× Öس  Öاال اهللا ند ع ين الد انَّ
239 اهللا///, بن×ا ر ا Ôق×الو الَّذين انَّ

ì20 ,êì2 , حسنين Ôالم جرا ÔضيعÔي ال اهللا انَّ
نون, س ÖحÇÔم Öم Ôه والذين وا ق اتَّ ذينال مع اهللا انَّ

7ë0
239 ,/// ان س× Öح اÖ وال ل ÖدعÖالب ÔرÔأم ي اهللا انَّ

ا, اهله× لي ا مانات Öاال وا د Æ Ôت ن ا ÖمÔك ÔرÔيأم اهللا انَّ
8ë1

,239 ,/ ن Ôافظو لح× Ôهل نا ا و رÖك الذ ا لÖن× نزَّ Ôن Öحن نا ا
ìë9

ì22 , ¹َّم Ôا ل×ي ع آباÄنا نا Öد ج و نا ا
2ê0 ,/// Ôه Öن ع ن Öو هÖن Ôت م×ا رÄĤ كب× ا Ôبون ت Öج ت Öنا
2ê0 ,/// Öم ÔكÖن ع Õين غ اهللا نَّ ا ف وا Ôر ÔفÖكت Öنا

ì17 اهللا, الي Ô¾قرا Ôالف Ôم ÔتÖن ا
,ë80 ,ëì3 وا, Ôن بيَّ تÇ ف Ñا ب نÇب Õق اسÇ ف× Öم ÔكÄاÇ ج× ان

717 ,ë83
,133 , Õقلب Ôهل كان Öن مل كÖري× ذل لك ذ× في انَّ

397 ,238
ë7ë , ار بÖص×  Öاال Ôولي ال ̧ رÖب عل لك ذ× في انَّ

88ê تÔحبون, كÔنتم Öنا
ë83 , اهللا لي ا ني Öز Ôح و بثي ا Ôكو Öش ا ا نَّم× ا

,/// ¾و الس ن Ôلو مÖع ي لَّذينل اهللا لي ع Ô¹ب Öو التَّ ا نَّم× ا
239

ëìê , Õس جن ونÔك ر Öش ÔمÖال ا نَّم× ا
ë97 اخو¸, انماالمÆمنون

ììê كÔن, Ôهل قولي ن ا ¾ي ش راد ا ذا ا Ôه ÔرÖم ا نما ا
38 , Õ¹ ن Öتف ÖمÔك Ôوالد ا و ÖكمÔموال ا نما ا

ì9ì وا, ن آم والَّذين سولÔه ر و اهللا ÔمÔكيل و نما ا
ì8ì , ÖمÔكÔل Öث م Õر شب الا Ôن Öحن Öاءن

ìê8 , ÕحيطÔم ¾ Öي ش لÔكب Ôنَّه ا
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19 , Õر شب Ôه Ôمل ع Ôي نما ا ولون Ôقي Öم Ôنَّه ا
72ì ,ì08 ,ëë0 , ¹ ليف خ رض Öياالف Õل اع نيج× ا

ë7ë , اب ت× كÖال يآتان اهللا Ôبد ع ني ا
ê93 , ¹ ن س فÖل اك كب ر دÖن ع Hم Öو ي انَّ

10ì كÔم, د Öهعب اوف بعهÖدي وفوا ا
329 وت, Ôاغالط م ÔهÔÄوليا ا

ì72 قيم, ت Öس Ôالم راط الص ن×ا د Öها
,ìì7,ë93,ëë7, Ôعين ت Öسن ا ك ي وا ÔدÔبÖعن ا ك ي ا

739
732 ,ììê , ني× ÖحسÖال Ô¾ا م× Öس Öاال Ôهل ف وا Ôع Öدم×ات ا ي ا
730 ,Hت Öيم اخيه م Öحل لÔأ ك ي Öن ا دÔ كÔم ح ا ب ح Ôي ا

ì88 ,ì87 , ونÔوم Ôر Öحم Ôن Öحن Öلب
م Ôت ÖنÇÔك بÇما ÇتÔموها Öث ور Ôا الÇَّتي Ô¹نÇÇ الجَّ لكÇÇت

339 , لون مÖع ت
عبادنا, Öنم ينا فاصط الذين الكتاب ا ن× اورث ثÔمَّ

8ë1
ëê0 , ونÔبعÖل ي Öم ه ض Öو خ في ÖمÔه Öر ذ ثÔمَّ

ëê1 , وآي× الس ا ÔÑاو س× ا ذينال ¹ ب اق ع× ك×ان مَّ Ôث
913 ,ë8ë ,ë08 ن, س Öح ا هي بالَّتي Öم ÔهÖل جاد

720 , Õ¹Ã ي س ¹Ã ي س Ô¾ا ز× ج
ìêê , ÔهارÖن  Öاال ها ت Öح ت ري Öجت ات ن ج

887 ب, س ت Öح Ôالي جنت
327 ناهللا, م بل ح

327 الناس, من بل ح

ë72 , اهللا كالم مع Öسي حتي
2ê0 ,/// معروفÖبال ÖرÔأم و و ÖفعÖال ذ Ôخ

ì73 , منينÆالم ÔفعÖن ت الذ كري× نَّ فا ذ كر
239 اهللا///, رÄع×ا ش Öمظع Ôي Öنم و كل ذ×

3ê العلم, في راسخون
, ÔتÖك رفيماتHحال ص× Ôل م Öع ا âيل عل ونÔجع Öار ب ر

ì21
20 , Õفقير ير خ Öنم ليَّ ا تÖل زÖن ا لما ني ا ب ر

, ¹ ن س ح ̧ ر فياالخ و ¹ن س ح نيا فيالد آتنا بنا ر
ê23

Çبقونا س ذينÇناالÇوانÇ Öخ  ال و ÇÇفرلنا Öاغ بÇÇَّنا ر
731 بااليمان,

Çلي ع Ôه تÖل م ح كما Gصرا ا لين× ع Öل م Öحت ال× و ربنا
178 بلن×ا, ق Öن م ين الذ

10ì عنه, وا Ôض ر و نÖهم ع Ôاهللا ضي ر
2ê1 ,///Â Öي ل ه د Öبعب ري× Öس ا الَّذي ان ÖحÖب Ôس
887 مكتسب, Öنم المحسنين نجزي س

ë7ê م, ه نفس ا في و فاق اال× في آياتنا Öم ريهÔن س

ÖمÔره ذÖنÇ Ôت ÖمÇÇل Öم ا م Ôهرت ذÇÇÖن ا أ عÇÇليهم Õ¾واÇÇس
ì1ì نون, مÆÔالي

ì71 , جود الس ثر ا Öن م م هه Ôجو Ôو في اهÔم سيم×
1ê3 ,HوحÔن به ي× ص و ما ين الد ن م لكÔم رع ش

ìê8 ,12ë هو, الا ل×ه ا ال نَّه ا Ôاهللا د ه ش
ë02 ,1ê8 وا, Ôف ق Ôث نما Öي ا Ô¹َّل الذ Ôم يهل ع Öتب ر Ôض
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327 , Ô¹نك Öس الم و Ô¹ل الذ ليهم ع Öتب ر Ôض

ايدي Öتب سك ا بم× حروالب البر في Ôالفساد ر هظ
730 الناس,

2ê1 ,/ ظيمعÖال أ ب النَّ ن ع / ن Ôلو ¾ا س× ت ي مَّ ع
37 , يكلÖعن Öعل Öاخ ف

ê20Ç1, رضياالرواف ش ت Öان ف Ô̧ لو الص يت ضÔذاق ا ف
ال× و كعÇم ابÇ ت× ÖنÇم و ت ÖرÇ م Ôا ا كم× Öم ق ت Öاسف

239 وا///, غ Öط ت
82ê الحافظين, خير فاهللا

ì73 , ¾شي Öنع لÖني Ã Öس التف ني تÖع ب اتَّ ن ا ف
ì39 , ون Ôمل Öس Ôم نا اب وا Ôد ه Öاش ولÔوا Ôق ف ا Öلَّو و ت Öانف

ì1ë , بونغالÖال Ôم Ôه اهللا زب ح نَّ ا ف
ëìì , ̧ د واح ف ا Ôلو دÖع ت ال ا م Ôت Öف خ Öن ا ف

117 اهللا, رحمت آثار لي× ا انÖظÔر ف
ë7ë , Õديد ح وم ÔيÖال ك Ôر صب ف

HظÇ ف تÖنÇ Ôك لو و لهم تÖنل اهللا ن م ¹ م Öح ر فبما
113 , لب الق ليظ غ

êì8 الخالقين, Ôن س Öح ا اهللا بارك ت ف
êìê ,Hقريب Hفتح

13 , عضب لي ع م Ôه ضÖع ب لنا ض ف
70ì ه, س Öفنل يهتدي نما ا ف دي× ت Öاه ن مف

,ë97 , Öر ÔفÖك يÖلÇ ف ¾اÇ ش× Öنم و Öن م ÖÑو ÔيÖل ف ¾ا ش× Öن مف
7ì1 ,ì39

Â مÇ ع ل مÖع يÖلÇ ف ربÇه ¾ا لÇق× Çوا ÔرجÇي ك×ان Öن مف

17ë ,Hصالح
ë73 , Õرضم م هوبÔل Ôق في

ìê1 اÄن×ا, لق× ون Ôج Öري ال× الَّذين ق×ال
911 لنفسي, Ôه Öصل Öخ است به اÄتوني Ôكل الم قال

ض Öر Öاال ن م ا لن× ر Ôج Öف ت تي ح كل ن مÆÔن Öنل ا Ôق×الو
ìê1 ,Hع ÔبوÖن ي

7ë8 نون, مÆالم لح Öف ا Öدق
ë1ë بي, ر مر ا Öن م Ôوح الر لÔق

ì82 ,1ê , يل ا يÔوحي× لÔكÔم Öث م Õر شب نا ا نما ا ÖلÔق
,ÁوÇ Ôس ر GرÇ شب الا ÔتÖن Ôك Öله بي ر ان بÖح× Ôس ÖلÔق

ìê1
2ê1 ,/// Ô¹ غال الÖب× Ô¹ جَّ ÔحÖال هلل ف ÖلÔق

ì31 اهللا, عند Öنم Õكل قÔل
,38 ه, عبادل رج Öخ ا التي اهللا ¹ ن Öزي م رَّ ح Öنم ÖلÔق

7ë9 ,ìë2 ,ì10 ,11ê
1êë الكتاب, اهل يا قل

نا ن Öيب ¾وا س ¹ مل ك لي× ا ا Öعالو ت تاب الك لÖه ا يا قÔل
812 ,ê31 ,1êë ,1ê3 , ÖمÔكن Öيب و

ì88 ,ì87 , أن ش في و Ôه م Öو ي  كÔلَّ
880 فيكون,  كÔن

2ê1 ,/// ¹ م ي× قÖال وم يب Ôم سÖق Ôا ال×
ìê1 ,ì08 ,1ë ين, الد في كراه ا ال

ë39 الاهللا, ا ل×ه الا
Çن م ÔنتÇÔك نÇÇي ا كبحانÇÇ Ôس نت ا الا ل×ÇÇه الا
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ë30 الظالمين,
ì32 ا, به× Öتخاف Ôت ال× و كت لو× صب Öر ه Öجت ال×

2ê0 ,/// Ôار بÖص× اال ÔهÔك ر ÖدÔت ال×
ë9ì , ري× ÖخÔا ر Öز و Õ̧ ر واز Ôر زت ال×

̧ و د× غÖالÇب Öم ÔهÇÇَّب ر ن Ôعو ÖدÇÇ ي ذينÇÇَّال د ÔرÖطÇÇ ت ال×
ë8ê , ي شالع و

ت Öسل المÇ السَّ Ôم ÔيكÇل ا لÇÖقي× ا Öن مÇل ولÔوا ÔقÇ ت ال
711 ,ë83 ,ëì3 ,ê92 ,1ê7 ,Hن مÆÔم

قÔوا Çرَّ ف ذينÇال ن م , كين ر Öش ÔمÖال ن م تكونوا ال×
707 , Öم Ôهدين

72ê اهللا, كر ذ Öن ع Õع Öيب ال× و Õ̧ تجار ÖهيهمÖل Ôت ال
ë19 , بينÔم كتاب في الا سياب ال و بÖط ر ال

ìëê الغربيه, و الشرقيه
13 له, Ôس Ôر Öن م د ح ا بين Ôق ر فÔالن

ì1ë , اهللا ون Ôد Öن م Hاب ب× Öر ا HضÖع ب ا ن× Ôعضب ذ خ تَّ ي ال×
ì71 ,ìì8 , انٌّ ال×ج× و ÕسÖن ا نÖبه ذ Öن ع ÔلÃ Öس Ôي ال×

ë20 هو, الا الغيب Ôمل Öع ي ال
ì11 ا, عه× Öس Ôو الا H س Öفن Ôاهللا Ôفل ك Ôي ال×

11ë , Õير خ لك ذ× التَّقوي× Ôباسل
وا ÔنÇ آم لÇلذين ̧ Çداو ع اسÇالن Çدَّ ش ا دنَّ ج تÇل

ë02 , هود الي
ì09 ول, Ôالق Ôم Ôهل لÖنا صَّ و Öد قل

ì02, ذَّ كرÔم Öن م Öل هف رÖك لذل قرآنÖال نا Öر يسَّ Öد قل
ë7ë , Õ¹ ن س ح Õ̧ و Öس Ôا اهللا ول Ôس ر في ÖمÔكل

2ì , مع السَّ ألÖقي Öو ا Õلبق Ôهل كان Öن مل
,Âسبي المÆمنين لي ع لكافرينل Ôاهللا لع Öج ي Öنل

1ë7
339 نا, Ôدل Öن م Ôناه Öذ تَّخ ال Gو Öهل ذ خ تن Öن ا نا Öد ر ا Öول

19ê لَّوا, و تل م Ôهع م Öس ا Öول

Öيهمل ع تحن×ا فل قوا وات ا Ôنوآم القري× لÖه ا نَّ ا Öول
,239 رض, Öواال ا¾ Çم× السَّ ÇÇن م بÇÇرك×ات

70ì ,ì7ì
2ê0 ,/// نم × ال كب ر ¾ا ش× Öلو 

ìê2 , Öم Ôهع م Öس ال Gر Öي خ Öم فيه Ôاهللا مل ع Öول
, ر Öي خÇÖال ن م Ôت Öرث Öك ت Öس ال بÖي غÖال Ôمل Öع ا ÔتÖن Ôك Öول
72ë ,ì99 ,ìê0 ,ì2ê ,ëêì ,ëê2 ,ë21

710 ,707 بها, ون Ôه ق Öفي ال× ÕوبÔل Ôق Öم Ôهل
, ر خَّ Ñا ت م×ا و كبÖن ذ Öن م م دَّ قت م×ا Ôاهللا كل رف Öغ يل

ì19

ÔنهÇ ع ÖمÇÔها كÇ ن ما و Ôوه Ôذ Ôخف Ôول Ôس الرَّ ÔمÔا ك ات× ما
ì2ë وا, Ôه تÖان ف

ì32 , اهللا ن مف ¹ ن س ح Öنم كاب ص× اا م×
3ë2 عيسي, و مÔوسي× وتي Ôا ما

10ì شا¾اهللا, ي Öن ا الا ون Ô¾شا ت ما
,28 ون, ÔدÔبÖع يÇل ال ا نس Öواال نÇ الج Ôقتل خ م×ا

721 ,ëê9 ,ëë0
11 , مي× ر اهللا ولكنَّ رميت Öذا تÖي م ر ما

30 فتك, رÖعم حقَّ نا ك Öف ر ع ما
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3ê1 ,2ê1 آي, ر م×ا Ôاد ×Æ ÔفÖال ب ذك م×ا
, ار Çر× Öش Öاال نÇ م Öم Ôه دÔعن ا نÔك Áا ج× ر نري× ال× م×الن×ا

711
فÇي ي ش ÖمÇ ي و الطَّعام ÔلÔأ ك ي ول Ôس الرَّ ا ذ له× م×ا

ì82 , واق Öس  Öاال
و ا نÖها م ير خب أتن ها سÖنÔن و ا ¹ آي Öن م Öخ سÖنن ما

8ê1 ,81ê لها, Öث م
لÖم, عÖال في ون Ôخ اس الر و Ôاهللا اال Ôهأويل ت Ôمل Öع ي م×ا

ì71 ,ì02
3ë2 معكÔم, لما Õق د صÔم

239 Ç ê0 ,/// اهللا Ôضر ÖقÔي الَّذي ا ذ Öنم
فÇي زاراهللا Öن مÇك انÇك المÆÇمن Ôخاها زار Öنم

121 , شه Öر ع
Öن م Õ̧ دَّ ع ف ر ف س لي× ع Öو ا Hريضم ÖمÔكÖن م ك×ان Öنم

ë99 , ر خ Ôا ام ي ا
ìêê ,ë97 , Ôه Ôر ÖفÔك ه Öيل ع ف ر فك Öنم

ë10 Ç 11 روحي, Öنم فيه Ôت Öخ فن
8ê8 م, يديه ا ينب يسعي× Öم Ôه ÔورÔن

ì98 سيل¹, وÖال يهل ا وا Ôغ ت Öاب و
239 ,/// الَّذين تÔصيبنَّ ال× ¹ ن Öتف ا Ôواتَّقو

2ê1 ,/// ن Ôعو ج ÖرÔت Hم Öو ي وا Ôق اتَّ و
239 ,/// Ôوه Ôم ÔتÖل ا س م×ا لÔك Öن م ÖمÔك تي× ا× و

239 ,/// ن Ôنو م ÖÆ Ôي ين الذَّ ك ¾Ĥ ج× ا ذ× ا و
ëë0 , م د Ð ال وا Ôد Ôج Öاس ¹ كÄ ال× مÖلل ا لÖن× Ôق Öذ ا و

, ¹ يفÇخ و Hع ر ضÇ ت ك س Öفن في بَّك ر ÖرÔك Öاذ و
732 ,709

ا, Ôقو رَّ فÇ ت ال× و ميعاÇ ج اهللا لÖب حÇ ب ا Ôمو ص تÇ Öاع و
91ì ,709 ,ì01 ,ë8ë ,238 ,1ê9 ,1êì

2ê0 ,/// ت Ôاغوالط وا Ôب ن ت Öاج الَّذين و
239 ا///, Ôمولظ Öو ا ¹ ش ف×اح ا Ôلوع ف ا ذ× ا والَّذين

,ë38 لنا, ÔبÇ Ôس م Ôهن دي Öهنل فينا وا Ôدجاه والَّذين
723 ,ì91 ,ì8ë ,ì3ê ,ëê2

ê00,وا Ôمل Ôظ ما عدب Öن فياهللام ا Ôرو هاج ذينال و
239 , جي× س ا ذ× ا ل Öالَّي و حي× والض

2ê0 ,/// ي اس و× ر ض Öر Öاال في لÖقي× ا و

Çمَّ Ôث ¹ طفÇÔن Çن م Çمَّ Ôث رابÇÔت Çن م Öم Ôك قلÇ خ Ôاهللا و
71ì ,Hزواج ا Öم Ôلكع ج

177 , ساب ح ير غب Ô¾شا ي من Ôق Ôز Öري اهللا و
ê12 ولÔه, Ôس رل نَّك ا Ôمل Öع ي Ôواهللا

730 , Ôليم اال Ôذاب الع و Ôه ذابي ع انَّ و
737 النَّحÖل, لي ا كرب اوحي× و

ëê7 ,2ê0 ,/// Öم Ôت Öد اه ع× ا ذ× ا اهللا د Öهعب ا Ôفو Öو ا و
2ê0 ,/// وي× Öق والت ربÖال لي ع ا Ôنو ع×او ت و
2ê0 ,/// ه اد ه× ج حقَّ اهللا في وا Ôداه ج× و

مواتÇ الس رطÇ ف لÇÇلذي ÇÇهي Öج و ÔتÖهÇÇ جَّ و
3ê1 , ض Öرواال

ر د Öقن Öنل Öن ا فظنَّ Hب اض مÔغ× بذه Öذا ونالن ا ذ و
239 ,/// ه Öيل ع
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107 ا كبر, اهللا ن م Õرضوان و
239 ,/// Öم Ôكب ر Öن م ̧ رف Öغم لي× ا ا Ôعو ار س× و

لبون, ق ÖنÇ ي بل ق ÖنÇ Ôم يَّ ا وا Ôمل ظ ين الذ Ôمعل ي س و
731

113 االمر, في رهÔم شاو و
2ê0 ,/// ÕمÖل ع هب كل سÖيل م×ا ÔفÖقت ال× و
ë21 لÔك¹, Öه الت لي ا يديكÔم اب وا ÔقÖل Ôت ال و

1êì ريحÔكÔم, هب Öذت و لوا ش Öف ت ف عوا نازت ال و
ë78 , مÄ ال× ¹م Öول ونÔاف خ× ي ال× و

الÇذين Çنوا آم ذينÇلل ̧ د وم م Ôهب رÖأق نَّ د ج تل و
1êê , نصاري× نا ا قالوا

2ê0 ا///, ه× âيل وÔم و Ôه Õ¹ ه Öج و لكÔلٍّ و
ì22 , Õ̧ يو× ح اص الÖقص× في Öم Ôكل و

ë7ë , Õشرب ني Öس س Öمي Öمل و
ëìì , ¾ا النس× ن Öيب لوا دÖع ت Öن ا ا Ôطيعو ت Öس ت Öنل و

,êì7 , مي× ر اهللا ل×كن و يتم ر اذ تÖي م ر ما و
ì19

3ë2 م, Ôهل ه ب Ôش ن ل×ك و لبÔوه ص ما و لÔوه ت ق ما و
239 , Öم فيه تÖن ا و Öم Ôهب ذع Ôيل Ôاهللا ك×ان م×ا و

, مÖل الع في خون اس الر و اهللا الا Ôهتأويل Ôمل Öع ي م×ا و
ì23

39ë , وي× اله ن ع ÔقطÖن ي ما و
2ê0 ,/// اهللا د اج مس× ع نم Öن مَّ م ÔملÖظ ا Öنم و
2ê0 ,/// ن Ôدو Öنم Ôذ خ تَّ ي Öنم اسالن ن م و

2ê0 ,/// Ôه س Öفن ري Öشي Öنم اسالن ن م و
ìë3 , ف Öر ح ل×ي ع اهللا ÔدÔبÖع ي Öنم اسالن ن م و

2ê0 ,/// باهللا ا نم ا× Ôول Ôقي Öنم اسالن ن م و
239 ,/// اهللا لي ا Ôه جه و Öمل Öس Ôي Öنم و

و ه×ا ور ÔجÔاف ه× م هÖل اÇ ف ي×ها وÇÇ س م×ÇÇا و س ÖفÇÇن و
ì28 وي×ها, Öقت

,ì93 ,ì19 ,ë1ì ,êì7 , ين د ÖجÇ النَّ Ôيناه ده و
7ì1

ì7 , كينب و بيني Õراقف هذا
,Gد Öش Ôر ت Öمل Ôع ا م م ن مل ع Ôت Öن ا لي× ع كÔعب تَّ ا Öله

ì2
,ë3ì , Ôنالباط و Ôراهالظ و Ôر خÐواال Ôل وَّ اال و Ôه

ìê8 ,ë7ë
, ÖمÔرك Ôص Öن ي اهللا روا Ôص Öن ت Öنا وا Ôن آم الذين ايها يا

2ê0 ,13ê
,/// ل Ôسو للرَّ و هلل ا Ôجيبو ت Öاس ا Ôنوم ا× هاالَّذين ي ا ا ي×

239

ÖمÇ Ôكل Öلع ÖجÇ ي اهللا وا Ôق تَّ ت Öنا ا Ôنوم ا× الَّذين ا ه ي ا ا ي×
239 ,///Hان ق× ÖرÔف

,/// ل Ôسو والرَّ اهللا ونÔوا Ôخ ت ال× ا Ôنوم ا× الَّذين يها ا ا ي×
239

ÔمÇ Ôكل يلÇق ا ذ× ا ÖمÇ Ôكل م×Çا ا ÔنوÇم ا× ذينÇَّهاالÇ ي ا ا ي×
239 ا///, ÔروفÖان

7ë9 ,ìë2 , بات ي الطَّ ن م لÔوا Ôك Ôل Ôس الر ا ه ي ا ا ي×
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7ëê,كب ر Öن ليكم ا ل نز Ôغماال ب Ôسول لرَّ هاا ي ياا
20 , اهللا لي ا Ô¾قرا Ôالف م Ôنت ا Ôاسالن يها ياا

ë77 م, يديه ا فوق اهللا Ôدي
ë7ë , Õ¹ولÔمغل اهللا Ôدي

20ì ,171 , ر س Öي مÖال و ر Öم الخ ن ع كلون Ã Öس ي
ì88 , ض Öر Öاال و ات و× م× السَّ في Öنم ÔهÔل Ã Öس ي

ì71 اهÔم, بسيم× ونÔم ر Öج ÔمÖال Ôف عرÔي

Çليَّ ع وا ن ÔمÇ ت ال× ÖلÇÔق وا Ôمل Öس ا Öن ا كÖيل ع ونن Ôمي
ëê9 مكÔم, ال× Öسا

2ê0 ,/// Ôلَّم ك ت ال× أت ي م Öو ي
ì20 , Ô¾ا يش× Öنم يهÖدي

, Õ¹ صاص خ بهم كان Öول و م ه س ÔفÖن ا لي× ع ون ÔرثÆي
731 ,713 ,ë33
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ìê9 اÄي, لو× تÖح ت دونه Öنم و Ôآدم
179 زم×انه, في ان م× ÖقÔل ك هم×ان ز في Ô̧ مز ابوح

ì98 , اربالن Ôب عذَّ Ôي بي ا
ë91 , Öم Ôه ÔمÄق×ا هÔم ر ش ع ن×ي Öاث

ì11 م, ÔهÖن م Ôت Öسول الحين الص ب ح Ôا
87ì به, ر جه و ÔريدÔي كان Öذ ا

87ì مواله, رÖم ا يÔطيع كان Öذ ا
323 اهللا, لي و H لي ع نَّ ا Ôد ه Öش ا
ìì7 اهللا, الا ل×ه ا ال Öن ا Ôد ه Öش ا

ì8ì , ÔهÔول Ôس ر و Ôه Ôد Öب ع Gد مÔحمَّ نَّ ا Ôد ه Öش ا
73ë بح, الص لعط Öد قف راج الس طÖفأ ا

Çلي ع ضيقÇم يÇوم Ôنَّه اÇ ف لÔوا جÇÇ ع و لÔوا مÇÇ Öع ا
ê20 فيه, مينل Öس Ôالم

ë93 الجدارا, ذا و دار الج ا ذ Ôلبق Ôا
ë72 ,êì2 , ق Öر ا و Ñا رÖق ا

فيكÔم, ليٌّ ع و يركÔم خب Ôت Öسل ف قيلÔوني ا قيلÔوني ا
318

ë8ê ,ê02 كافرا, ك×ان لو و يف الض موا رÖك ا
, Ôه د Öن ع Õون Ôز Öخم ÕمÖل ع و Ôاه اي فاÄه Öخ  ال Ôه ¾فا Öخ ا الا

ë22
703 , Õ̧ د نَّ ج Ôم Õجنود Ôالرواح ا

3ìë ,1ê7 عليه, علي× Ôي وال يعلوا Ôسالم Öال ا
ê0 ما¾, الس من Ôل نزÔت Ô¾االسما

7ê1 باليمين, Ôم ت خ التَّ
و Õواو و ÕادÇوص Õ¾تا : ف Ôر Öح ا Ô¹ربع ا Ôالتَّصوف

20 , Õ¾فا
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7ê1 حيم, الرَّ ن حم× الر اهللا سمبب Ôهر جÖل ا
73ì اهللا, الا ل×ه ا ال و هللا ÔمدحÖل ا

ë22 جود, Ôالو لعين Ô¾نا والثَّ ÔمدحÖل ا
301 به, شوار Öنم طÔر Öقي Ôم لدَّ ا

833 افر, الك× Ô¹ نَّ ج و المÆمن Ôجن س نيا لد ا
ëê7 , اهللا لي ع Ôد ا× الرك ه Öلي ع Ôد ا× لر ا

10ë نيا, ¹الد جن و االعظم اهللا باب ضا الر
Çلمان س و العÇرب ÔابقÇ س× نا ا : Õخمس Ôباق الس

7ë3 رس, Ôالف Ôقساب
ì32 مه, Ôا طنب في Õسعيد Ôعيد الس

301 ارب, الشك ارب الش مع Ôب ار الش
Ô¹قيق الح و فعالي ا Ô¹الطَّريق و قوالي ا Ô¹ريع لش ا

17 احوالي,
70ì مَّته, Ôأ في بيالنك ه قوم في Ôيخ لش ا

7ê1 خمسين, و احدي× Ô̧ لو× لص ا
7ëê جامع¹, لو¸ الص

ììê , ين الد Ôود Ôم ع ل×و¸ لص ا
ëìê , نم ÖÑو ÔمÖال Ôمعراج Ô̧ لو× الص

,ì8ë , قÄ ال× خÇÖال اس نÇÖف× ا د دعب اهللا لي ا Ôق Ôرلط ا
723

301 , ين بي النَّ اخالق Öن م ب ار الش في Ôيبالط
29 به, رب ÕمÄقا Ôالعارف و بنفسه ÕمÄقا العالم

,/// و واص خÖل ل Ôاالشارات و لÖعوام ل Ôلعبارات ا
ì23

ì09 ,ê1 بوبي¹, الر ها ÔهÖنÔك Õ̧ رجوه Ô¹وديÔعبÖل ا
10 ن, حم× الر هب دب Ôع ما Ôقللع ا

êë8 الجاهلون, كثره Õ¹نقط Ôلم الع
ì17 ,êì1 ,ê1 ,20 ري, Öخف Ôر Öق فÖل ا

ëê1 ,3ì1 اهللا, Ôبيب ح Ôب الكاس
,/// ملالعÇب Öم Ôكقنب Öس اليÇف رانÇ Ôالق فÇي هللاا اهللا

239
, ¾اÇ ع× الد Ôسب ÖحÇ ت الَّتي وبÔن الذ يرلف Öاغ م Ôهلل ا

731
ë2ë , يكل ا وا Ôشكن نا ا للهمَّ ا

Ôديد ش بروت الج Ôظيم ع المكان مÔتعالي مَّ Ôهالل
7ì3 الÄق, الخ ن ع Õين غ حال الم

7ëë , Ôعاداه Öنم عاد و وااله Öنم ل وا× مَّ Ôل×له ا
, هان لس× و ه د ي Öن م ون Ôمسل ÔمÖال مل س Öنم Ôمل Öس ÔمÖل ا

ì81
177 يره, غل Ôر ظه Ôالم

ìì8 , نمÆ ÔمÖال Ô̧ آ Öر م Ôن مÆ ÔمÖل ا
112 , Õام سب بشٌّ هشٌّ ÔنمÆالم

ë29 , Ôمواله لي× ا × ال ا Ôبدالع Ôبه Öذي Öنم لي× ا
,ì31 ,ì21 ,ì19 ,êì7 يÖن, رÇÖم  Öاال ن ÖيÇب ÕرÇام

73ì ,ì93
ë93 ,3êì ليلي, ديار يار الد لي ع Ôرم ا
ìê9 ,ìê8 , نÖي ت سنب بي ر Öن م Ôر غ Öص ا نا ا

لي ا Ïب ا لÖن× سَّ و ت و عÖن×ا ف Öش ت Öواس Ïالي ا ن× Öه جَّ و ت نا ا
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ì72 اهللا,
33ì , رضواال وات م× السَّ Ôقخال انا

,ì8ë ,3ëë (ص), د حمÇÔم Çبيد ع Öن م Õبد ع نا ا
ì98

انÇنس اال Çلي ع بها وج ا و راÄض الف ل ضÖف ا نَّ ا
28 , ب الر Ô¹ ف عرم

, الغرر يامين الم ابن رتضي× Ôالم ريف الش ان
302

نابير الز ن م الÖمÆمن لي ع ÔرثÖك ا ياطين الشَّ انَّ
7ì1 , م Öلَّح Öال لي ع

لÔك سÖا ر ل×ي ع مَّه Ô Öاال ه ذ له× Ôثع Öب ي ع×ال×ي ت اهللا نا
71ë دينها, لها Ôد د جÔي Öنم ¹ سن ̧ أ م

فوه, رÖع يل ال ا باد الع قل خ ما ه ÔرÖك ذ ل ج اهللا انَّ
28

11ê مال, الج ب ح Ôي و Õميل ج اهللا انَّ
ì83 , Õرت ت ÖسÔم Õر س و Õر س ن×ا رÖم ا نَّ ا

ها, Çرَّ ش Ôاهللا قي و Õ¹ تÖل ف Öتكان بكر بي ا ¹بيع انَّ
318

ì09 ني, م ÖمÔنيا ك Ôدب Ôر صÖب ا م ÔتÖن ا
سÇين, Ôالح ي دÇج لي ع ابك ف Hبا كي نتÔك Öنا

377 ,129
ë17 , حات فن ÖمÔك رÖه د امي ا في ÖمÔكب رل انَّ

و اهللا ولÇس ر ̧ ر ÖتÇ ع Öن م Ôيخرج خليف¹ ه×ل ل ن ا
320 فاطم¹,

êìì ات, ي بالن Ôعمالاال نما ا
Õ¹ل عاد Õ¹ ريضف او Õ¹ مك ÖحÔم Õ¹ آي : Õ¹ الثث Ôلم الع نما ا

ì01 , Õ¹مÄقا Õ¹ نَّ Ôس او
Ô¹ يÇس الح و Ô¹باتيÇ الن Ô¹اميÇ الن بÇع: Öر ا هÇي نÇما ا
Ô¹يلÇالك و Ô¹ دسيÇ Ôالق Ô¹ قاطÇ الن و Ô¹ واني ي الح

ì29 , Ô¹ االلهي
ì97 ليكÔم, ا د رÔت عمالÔكÔم ا يه نما ا

تي, ر Öت ع و اهللا Ôكتاب قلين الث فيكم Õك ت×ار ني ا
738

و Çلي Öه ا و لدي Ôو جميع و Ôحسن يا وصيك Ôا
7ê9 كتابي, ه غل ب Öنم

,/// Ôرط ÖفÇ ي مÇا Çقال Ôي حتي Ôم Ôصوي بعث ما ل او
ë13

,11 Çيري, غ م ÔهÔف عرÇ الي قÔبابي حتت ولياÄي ا
ê18

ì11 ,ë7ë ,ëëê ب×اب, Öر  Öاال ب ر و التراب نÖي ا
فÇي Ôه ÖنÇ م رفÇ ي ما الق ¾ي رÖام لÔك Ôاسالن يها ا

ë20 ه///, رارف
,Âتيق را كي Öن ا ¾شا اهللا نَّ ا ف راق عÖال لي ا Öج Ôر Öخ Ôأ

717
ì93 , أ دب ما Õاختيار اختيارب

ìë0 ,¹ن جÖال ري×اض لي× ا وا Ôر ب×اد
7ëë علي, يا لك بخ بخ

ëì7 , ال×ق Öخاال م كارم م مت Ô ال ÔتÖث ع Ôب
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و Çوحيد الت Ô¹كلم ن Öي تعام د علي Ôسالم اال بÔني
ì01 ,ë2ê , ¹الكلم Ôتوحيد

70ê هم, ديار في عي Öر ص ينحب Ôالم ي رت
7ê1 بين, الج ÔفيرÖع ت

710 , ¹ ن ينس ت س ̧ اد ب× ع Öن م Õير خ ¹ ساع Ôرك فت
ك ندÇÇ Ôج نا و ك دÖنÇÇ Ôج ÖنÇÇÇ م Ôنااهللال عÇÇÇÇ ج

ê03 ,3ë0 البون, الغ× Ôم Ôهل
ë21 , و Ôه و Ôه و Ôحنن Ôحنن Õ¹حال

73ê د, الواح Ôافراد د الواج Ôب س ح
ìë7 سين, Ôح Öنم نا ا و ني م Ôسين Ôح

3ê7 شيا¾, ا كÖن ع Öتغاب و HÃي ش تÖظ ف ح
,1ë ه, يامÇالق Çوم ي ل×Çي ا ÕاللÇح د م حÔم Ôال×لح

ë8ì ,ë1ì
7ëê ,323 العمل, ير خ لي× ع ي ح

Çلي, Öج  ال كÔت Öقل خ و كل Öج  ال ¾شيا اال ÔتÖقل خ
êì9

نها ع Õوخارج ¹ج از Ôم Ôبالم ال ¾يا Öش اال في Õداخل
ë1ë ,¹ن باي Ôالمب ال

و Õ¹وسÇس و فسÇالن Ôكر ذ و Õ¹ قل Öقل سانالل Ôذ كر
732 , Õ¹مكاشف قلبÖكرال ذ

ë72 ,ëë3 , Ôه ÔنعÖل ي ÔقرآنÖال و رآنÔقÖال تالي بَّ Ôر
ìê8 Ç 9 ,Hلم ع دني ز ب ر

,ìì8 ,ë17 ,ë1ê أنÇي, ش ÔمظÇ Öع ا ما بحاني Ôس
73ê

7ê9 ,ì2ë ,ë21 قدوني, Öفت Öن ا لÖبق لوني س
ìë9 هود, Ô̧ سور ني ت Öب يَّ ش

êìë يدي, لي× ع مل Öس ا شيطاني
Hسليم ت كÄضاقب رضي بالÄك, علي GرÖب ص

7ìê , ركÖم  ال
379 وا, Ôح Öض ي ومي ضحوا

ìì8 ,ì2ë لي, Öث م كلع Öج ا تي ح عÖني ط ا بÖدي ع
7ë0 اليك, ونÔاق مÔشت× نا ا ف Öل ج ع

3ë3 جود, Ôالو م د ع لي× ع ل Ôدالي جدان الو Ôعدم
1ê اسراÄيل, بني ¾نبيا ا Öن م Ôل ضÖف ا امتي Ô¾لما Ôع

ìì2 , ه ب سب ونÔنل Öع Ôي المنابر لي ع
ë09 الجامع, Ôر Öف الج ندنا ع

ëì1 , ات نب× ر Öي خ تبÖن ا عا Öب س Öت مَّ ع ا ذ× ا ف
,¹رق Ôالف علي معوا ت Öاج و ¹ماع الج ن ع رقÔوا ت Öاف ف

382 ,1ê7
Hظحاف لنفسه HنÄصا قها¾ Ôالف ن م كان Öنم ما أ ف

782 لدينه,
ëë9 , Öهمل Ôك اسالن ن م ÖسÑا Öي يÖل ف

, كباب Öن م ÔتÖح رماب تني Öر ه تÖان ول كت ز ع و ف
ë29

ÔربÇ Öص ا فÖيÇ كف كذاب ع علي× Ôت Öرب ص فهبني
ìë0 , كاق فر× لي× ع

Ô¹ابÇجا ته قÇÔبَّ حتÇ ت فÇي و Ô¾فاÇ الش ربته Ôت في
373 ,127 عا¾, الد
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, طفي× ÖصÇ Ôالم عم Ôبن ا لتÔق المرتضي× لي ع لتÔق
7ê7

87ì مثواه, طاب يه دل ت با× قد
87ì , ÔسهÖم ر طاب ليه ا صار Öدق
3ê1 , اهللا Ôش Öر ع العارف Ôلبق

3ê1 اهللا, Ôبيت Æمن Ôالم Ôلبق
300 ,¹ل ب الس Ôرواف الم الس عليه  كان

70ê لبثوا, Öمك ون Ôر Öدي ال فÖهالك ¹ ي Öتفك 
êë9 , Ôرع بهالش مك ح Ôبهالعقل مك ماح لÔك 

êì9 , Õحبوبم Ôحبوب الم لع ف ما لÔك 
ëì2 , ̧ رÖطفÖال لي ع Ôدول Ôي ودÔل Öوم لÔك 

233 الباطل, بها يÔراد حق Ô¹كلم 
1ë , واحد نور من لنا Ôك 
ë72 , Õد اح و× ÕورÔن Öم Ôهل Ôك 

,30 , ف رÇ Öع Ôا Öن ا ÔتÖب ب Öح ا ف H في Öخم G زÖنك ÔتÖن Ôك 
ëì9 ,ëë7

G ر س (ص) د حمÔم مع و G ر س بين لÔك عم ÔتÖن Ôك 
ë21 ,GرÖه ج و

ìê9 , ينالط و ¾ماÖال بين آدم و Hنبي ÔتÖن Ôك 
8êë ,Gابد Ôعيشت Ôنَّه اك نيا ك Ôدل ÖنÔك 

712 ,Hن Öي ش لينا ع تكونÔوا ال و HنÖي ز لنا  كونوا
19 ق, ر والخ ف صوالت هل ا لي× ع عنوا Öط الت

73ì العظيم, ليالع باهللا الا ̧ قو ال× و حول ال×
,ë71 Ç 2 ,ëêê , لبÇ ورالق Ôض ÔحÇ ب × ال ا ̧ Çلو الص

737 ,ìì8
,êë3 ذوالفÇقار, اال سيف ال علي الا ت×ي ف ال

739 ,ë33
ال× م×ا ن Ôلو ÃÇ Öس ت و ونÔف رÖع ت ال× م×ا ون Ôع Öدت Öم Ôنَّك  ال

ëë9 , ون Ôم ه Öفت
ëë9 , ه د Öهعب التوفÔون نكم ال

73ì هو, × الا هو ال
782 , اهللا ن م فتي ت Öس ي ال ن مل تيا الف حلي ال

و وافÇل النÇ ب لÇيَّ ا Ôب رَّ ق تÇÇ ي ÔبدÇÇالع ÔزالÇÇ ي ال
11 , Ôه بَّ ح Ôا حتي العبادات

37ê ,129 كيومك, ومالي
لك ريكÇالش لÇبيك مَّ ÔهÇلل ا لÇبيك لبيك

3ê0 لبيك,
كÇانوا النÇبي(ص) حابÇاص ن ا بÇلغني Öد قÇل

ê20 ميس, الخ يوم ع¹ Ôم Ôلجل هَّزون ج ت ي
,/// آدم لبق لي× ع Öم ÔهÔلوب Ôق خص ش ̧ أ ثم× ثل هلل

ë0ë
321 ه, د ج سيفب الا سين Ôالح Ôزيدي تÔل Öق ي لم

ìë0 ,ëì2 ,ë21 , Õحاالت اهللا مع لنا
Öدل ÔوÇي ÖمÇل ÖنÇم مواتÇ السَّ كوتلÇ م لجÇ ي Öنل

7ë1 ,ê0 , ينت مرَّ
ëì2 , ÔتÖق ر ت Öح ال ¹ل ÔمÖن ا Ôت Öون د لو

ê0 , Ôه ر لكفَّ لمان س لبق في ما بوذر ا مل ع لو
Çا ي× لي Öت قÇ ب ال ا Öم ق تÇ Öس ي ÖمÇل د م حÔم Ôدين كان Öول
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838 ذيني, Ôخ ÔوفÔي Ôس
ìê8Ç9 ,ë21 ,Hقيني Ôت Öد د Öز اا م Ô¾ا الÖغط× ف شÔوكل
ن مÇل Ôالعيد لب ديد الج سبل Öن مل Ôالعيد يسل

1ì1 عيد, الو ن م ن م ا
711 سال×م,  Öياالف Öت ر سÔك ̧ ور Ôق×ار Ôل و ا سÖيل

ë17 يار, د ه Ôير غ ار الد في ليس
, Ôه دÇ وج ا ÖلÇب Hش مÇ Öش م ش مÇ Öش الم Ôاهللا لع ماج

ì38
111 , Õ¾فا ش الحرام في اهللا لع ج ما
73ê معÖرفتك, حقَّ نا ك Öف ر ع ما

ëë9 لن×ا, Ôاب ج× ت Öس Ôي ال× و وا Ôع Öدن لنا× ما×
ë29,/// تي رير س ÖتحÔل ص Öدق ÔتÖل Ôق لما Ôك لي ما
,HبابÖل ج قر فÖلل ه دَّ ع ت Öس يÖل ف بيتÖال لÖه ا ا ن× بَّ ح ا Öنم

70ì

لÇه ا عÇم Öسل Öج ي Öل ف اهللا عم سل Öج ي Öن ا راد ا Öنم
19 , ف صوالت

120 ,/// اهللا Ôير غ Ôه مه و بح Öص ا Öنم
نا, قوقÇ Ôع في Öبه Öذي Öمل نا قوق Ôحب ف ر ت Öاع من

733

رÄاÇ س× Ôاهللا Ôاه كÇف× داÇ اح و× ا مÇ ه Ôه Çمَّ ه لع ج Öنم
ë7ì ,ê23 , ه مومÔه

, Ôه بÇ س Öكم Ôبي ط ÔيÖلÇ ف ÔهÇل اب ج× ت Öس Ôي Öن ا ه رَّ س Öنم
ëë9

Öنم و Õيسن فهو سول الر ظاهر في عاش من

17 , Õصوفي فهو سول الر باطن في عاش
28, المالك ن م Ôفاه نعم ه ظَّم ع و اهللا ف ر ع Öنم

3ê1 لسانه, كلَّ ف ر ع من
28 به, ر ف ر ع Öد قف ه س Öفن ف ر ع Öنم

,7ë3 ,31ê مواله, ليٌّ ع ذا ه× ف Ôوالهم ÔتÖن Ôك Öنم
7ëë

ììë , Ôه Ôتقيام قامت د قف مات Öنم
792 ,Gشهيد مات علم بل ط في اتم Öنم

2 تموتوا, Öن ا بلق موتوا
ì2ë العالمات, ب Õعروفم يات Ðاالب Õوصوفم

ì82 , ن Ôمولع ت ÔمÖل ا ا ن Ôتشيع و Ô¾ا لم× ÔعÖال Ôن Öحن
ìì8 اهللا, Ôات ف× ص ÔنÖحن

ì09 شÃتم, ما فينا قولوا و ¹ بوبي الر عن لونا نز
ì9ê ,38 الح, الص جل للرَّ الح الص المال مÖعن

ì98 ,ìì9 والنار, ¹ن الجَّ Ôقسيم Ôه ÔنÖواب
نيÖك, ÖيÇ ع نÇصب ¹مÇÄ اال ن م Gد واح عل Öواج

ìì9 ,ê88
,¹ م Öقوالن كالالن ع وضم في بينعاق Ôالم د ش ا و

730
و Ôر د ÖغÇ ي Ôه نÇ ول×ك Çني م هي× Öد اب Ô¹معاوي ما واهللا

3ì3 ,1ëë , Ôر Ôج Öف ي
ê18 ظيم, ع رط خ في صونل Öخ Ôوالم

ë23 تكي, Öش Ôالم مَّ Ôث ي كت Öش Ôالم اهللا لي ا و
بر, ع Öنشاربم اقص الطريق وسط في رÔوأم
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302
880 البرهان, و ليل الد في Ôه Ôوجه

73ì هو, الا ل×ه ا ال Ôه حد و
, علي يا ليك ا عÔها ف Öد ا نا ا و ه ردب ليَّ ا فعها د و

ì38
880 , والتÔحصي× عدÔت ال Ôصفه و

910 ,912 ص زاد, بغير الكريم علي وفدت
, ÕدÇ اح و× ÔهÇَّن ا لي× ع ل Ôدت Õ¹ آي Ôهل ¾ Öي ش لÔك في و

ìì9
37ë ,¹صيبÔم Öن م يالها بطوس Õقبر و

8êë ,Gغد Ôموتت كانه خرتكÐ ال ÖنÔك و

ات م× مÇÖال ندÇع تكÇÖفيني النحل مير ال وال×يتي
ìì2 تكÖفيني, و غسيلي ت و

7ë1 , بÔالح الا Ôين الد هل
913 المستقيم, الصراط الي هوالهادي

33ì ني, ري Öت Ôم ي Öنم دان Öم ه ياحار
ë0ì يار, Öخواال يقين د الص ربَّ يا

ë8ê ذيني, Ôخ Ôيوف Ôس ي×ا
ìë9 الÖبقر, ا ذ ه× وا Ôبح Öذ ا امي كر× ا ي×

و الÇليل رب دÔم يا بصار اال و لوب Ôالق بل ق Ôيام
7êê ,êë0 ,1ì1 النَّهار,



ق,گروههاوسلسلهها رف فهرستمذاهب,

1ì مزديسنا, آÄين
ë31 ,201 بودا, آÄين

ë31 ,1êê ,39 ,29 ,1ì هندو, آÄين
ê02 اخباري,

ê2 ه, ادهمي
ìëê اسپيريتواليستها,

7ê3 ,ë32 ,200 ,199 اشراقيين,
ì79 ,27 ,20 Ç 1 ه, ف Ôص اصحاب

70ê ,17ê Ç ë كهف, اصحاب
ê02 اصوليين,

201 ,199 افالطونيان,
ë31 Ç 2 ,199 جديد, افالطونيان
ê83 االسالمي, العالمي المÆتمر

22ë ترك, و ايران انجمن
ê1ì كراچي, ايرانيان انجمن

231 ,13ì اسالمي, تبليغات انجمن
ê19 مرتضوي, يادگار انجمن

37ì انصار,
390 اويسي,

292 , حق اهل
ه صف اصحاب Ñ ه ف Ôص اهل

,ë93 ,ëìê ,ê31 ,1êë Ç ì ,1ê3 كتاب, اهل
812 ,ì32

329 Ç 30 ه, بابي
33ì ,32ì ه, بكتاشي

ëì2 ,73ë ,ìë9 ,1ê بنياسراÄيل,
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,3ì2 ,320 ,31ì Ç 7 ,191 ,132 ه, يÇام بني
,ì3ì ,ì11 ,ì07 ,ë8ì ,ëë3 ,37ê
,ì98 ,380 ,ê00 ,398 ,3ìê ,808

7ë0 ,7ê8 ,73ê
ê8 خزاعه, بني

عباسيان Ñبنيعباس
320 ,317 مروان, بني

ë31 بوداÄيان,
8ê3 ,ìë1 ,329 ,221 ان, يÄبها

ê3ë ,329 Ç 30 ,233 ,1ê7 بهاÄيت,
2ëì بهمنيان,

20 تابعين,
ê0ì ,ê0ë ه, امامي جامعة

و مÇعقول دانشكÇدة ليسÇانسيههاي جÇامعة
ë00 ,237 منقول,

ê32 ,ê31 اخالقي, تسليحات جمعيت
,1ë0 اسالمي, مذاهب بين تقريب جمعيت

377 Ç 8 ,3ë9 Ç ì1 ,3ëì ,230 Ç 1
ê13 علما, جمعيت

ê09 پا كستان, علماي جمعيت
3ì0 كبارالعلما¾, جمعيت

Ñيهود جهود
ê30 ,ê29 ,ê28 ,213 ,7ì ه, چشتي

ë8ë مذهب, حزب

798 ,ìêë ,ë31 اشراق, حكمت
392 ,18ê Ç ë حنبلي,

ë0ê,39ë Çì,391,389 ,388,38ì,حنفي
7ë1 ,ì8ì ,ê3ê ,3ë2 Ç 3 ,2ì حواريون,

311 خا كساريه,
ì98 ,ì3ì ,31ì خوارج,

ë80 اسالمي, بليغ دارالت
بودا ÑآÄين بودا دين

ë31 زردشت, دين
مسيحيت Ñمسيح دين
هندو ÑآÄين هندو دين

,3ìë ,330 ,201 ,37 ,29 ,17 يÇهود, دين
ë02

33ì ,2ì2 ,182 , 82 Ç 1 ,ê3 Ç ë رضويه,
ë3ì ,32ë ه, رفاعي

702 زرتشتيان,
ìë1 ساسانيان,
32ì سلجوقي,

,11ë ,êë ,ê گÇنابادي, اللهي نعمت سلسلة
,19ë ,188 ,181 Ç 2 ,1ì1 ,123
,2ëê ,228 Ç 9 ,219 ,21ë Ç ì ,20ëÇì
,287 ,2ì3 Ç ë ,2ì1 ,2ë9 ,2ë7
,38ì ,3ë9 Ç ì0 ,3ë0 ,33ì ,310Ç11
,ë2ëÇ7 ,ê1ë ,ê08 Ç 9 ,ê03 ,397 Ç9
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,ë83 ,ë79 ,ëëì ,ëêì Ç 70 ,ë3ë ,ë31
,ì80 ,ìì1 ,ìëì ,ì3ë ,ë91 ,ë8ë
,720 Ç 1 ,709 Ç 10 ,702 ,ì9ë ,ì83
,7ëì ,7ë2 Ç 3 ,7êë ,727 ,72ë
, 88ë ,797 ,782 ,777 Ç 8 ,77êÇë
,91ë Ç ì ,913 ,908 ,90ì ,89ë

92êÇë ,920Ç1
ëê3 مراغهاي, سلسلة

ه معروفي Ñ معروفيه سلسلة

Ñ عÇليشاهي سÇلطان نÇعم¹اللÇهية سÇلسلة
گنابادي اللهي نعمت سلسلة

ê2 سهرورديه,
ì8ì ,32ë ,213 ,7ì ه, شاذلي

8êê ,ë0ê شافعي,
3ìê ,317 شام,
ê3 امامي, شش

3ê9 ه, شيباني
ê02 شيخيه,

330 Ç 1 صابÃين,
ÑصاÄبين بيها Ôص

,387 ,301 ,1ë1 ,30 Ç 1 ,22 صÇÇÇÇÇفويه,
811 ,ë9ë ,ê12Ç3

1ê7 صهيونيستها,
ë9ë ,ë90 ,ê8 بيچاره, طايفة

ê2 طيفوريه,
ê00 ,380 ,ê1 عباسيان,
387 ,3ìë ,31 عثمانيان,

ê11 ,311 اللهيان, علي
ê07 هند, غزنويان
ê11 ,292 غالت,

328 فاطميان,
ë3ê ,ë33 ,120 ت, فتو

ë3ë ,120 فتيان,
اللهي نعمت سلسلة Ñ اللهي نعمت فقراي

عليشاهي سلطان
,ë12 ,ê8ê ,299 ,19ë ,17ë ,1ëì فÇÇÇقها,
,ë9ë ,ë93 ,ë70 ,ëê7 ,ëêê ,ë23

782 Ç 3 ,ìì0 Ç 1 ,ì37 ,ì32
ë31 جديد, افالطونيان فلسفة

798 ا¾, مش فلسفة
,ë3ì ,ê13 ,ê09 Ç 10 ,398 ,293 قÇادريه,

8êê ,83ë
29 قباله,

70ê Ç ë ,37ì ,373 قرامطه,
31 قزلباش,
322 قونويه,

3ë1  كاتوليك,
8ê3  كمونيستها,
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299 ه, كميلي 
1êê  گوركانيان,

ê9ê ,3ë1 مارونيها,
ë0ê مالكي,

ë33 ,ë31 مانويت,
,ë19 ,ë1ë ,19ë ,17ë ,33 ,18 مÇتكلمين,

ëë0
ê81 اسالمي, جهاني مجمع

289 مجوس,
ìê2 ,ìê0 ,ì2ê ,ì22 ,ê90 مرتاضين,

,3ëê ,3ë1 ,328 ,327 ,32ê مسÇÇÇÇيحيان,
,ê8ì ,ê3ì ,ê3ê ,ê27 ,ê0ë ,393

702 ,ë7ë ,ê9ë
,1ê1 ,37 ,29 ,19 ,1ì Ç 7 مسÇÇÇÇÇÇيحيت,
,3ë1 ,289 Ç 300 ,201 ,1ë7 ,1ê3Çì
,3ìë ,170 ,1ë8 ,ì30 ,ê3ì ,3ìë

ìëì ,ê18
7ê3 مشاÄيان,

,2ì1 Ç 2 ,2ë8 ,2ëì ,êë ,ê2 Ç 3 معروفيه,
7ê0 ,êêì ,ê38 ,ê0ì ,398 ,32ë ,322

ë3ë ,ë3ê ,ê29 ه, مالمتي

ê8ì Ç 7 مورمونها,
3ê9 ,31ë ,313 ,210 مولويه,

,3ìê ,3ì2 ,321 ,221 ,1ê7 ,êê نÇاصبي,
ì98 ,ìì2

مسيحيان Ñنصاري
,390 Ç 1 ,38ì ,31ê ,21ê ,22 نÇقشبنديه,
,83ë ,ì87 ,ì27 ,ë01 ,39ê ,398Ç9

8êê
نواصبÑناصبي

723 ,ì83 ه, نوربخشي
8ê3 ,381 ,37ì ,373 ,127 ابيان, وه

ê07 ,3êì Ç 7 ,210 ابيت, وه
1ê7 هخامنشيان,

33ì ,ê3 امامي, هشت
ë31 هندوان,

,300 ,289 ,1ê7 ,1êì ,1êë ,1ê3 يÇÇهود,
,ê27 ,3ìë ,3ë9 ,333 ,327 ,32ê
,ì0ì ,ë97 Ç 8 ,ë7ë ,ë01 Ç 3 ,ê3ê

782 ,ì88 ,ìëì ,ì30
يهوديتÑيهود
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ì87 حسن, آتشين,
790 خراساني, آخوند

,ë07 ,ë0ë ,3ê3 ,17ê ,12 Ç 13 (ع), آدم
772 ,7ë8 ,737 ,ìê9 Ç ë0,ì37 ,ë92

êêì طوسي, آذري
ì77 عباس, آريانا,

ê2ë ,80 ,7ì اهللا, محب آزاده,
ì7 ميرزامهدي, آشتياني,

881 ,8ì9 شهرضاÄي, آشفتة
78ë ناصر, آقاملكي,

دحسين, آيتاهللاسيدمحم آلكاشفالغطا¾,
,3ì9 Ç 70 ,30ë Çì ,1ëê ,73 Ç ë ,ì8
799 ,ì01 ,ë8ì ,ë2ê ,ë0ê ,ê0ì ,371

30ì,عبدالحليم الغطا¾, كاشف آل
,ê9ì ,1ë1 ,23 Ç ê ,17 سÇيدحيدر, آمÇلي,

708
(ظفرعلي), محمدجواد شيخ آموزگار,حاج
,ìê0 ,ë7ê ,ê92 ,ê87 ,2ë7 ,2ëë

79ì Ç 7 ,78ë
13 د, عبدالمحم آيتي,
ê29 ,ê2 ادهم, ابراهيم
221 الجبهان, ابراهيم

,3ê0 Ç 1 ,329 ,37 Ç 8 ,12 Ç 3 (ع), ابراهيم
ìëì ,ë07 ,ë0ë ,ê9ê ,êê3 Ç ê

787 د, محم ابريشمي,
302 الميامين, ابن
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70ê علي, صوفي, بابويه ابن
70êÇ ë عليبنحسينبنموسي, ابنبابويه,

288 بطوطه, ابن
322 عبداهللا, بن علي جامع,ابوالحسن ابن

288 اندلسي, جبير ابن
7ìê حويط, ابن

321 خلدون, ابن
29ì خلكان, ابن

202 Ç 3 رشد, ابن
718 ,707 ,ë92 زياد, ابن

878 ,ì3ê ,ë88 ,230 سينا, ابن
ë0ê صباغ, ابن

,ë20 ,ê89 علي, ين رضيالد طاووس, ابن
ë22

28 عباس, ابن
مÇحمدبن المÇغافري,ابÇوبكر عÇربي ابÇÇن

321 عبداهللا,
,ìë ,ê1 ,3ê يÇÇن, حييالدÇÇم ابÇÇÇنعربي,
,ë0ì ,397 ,3ìì ,32ì ,319Ç22

7ê2Ç3
,ê9ì ,ê89 ,ê13 ,320 ,299 حلي, فهد ابن

11ê ابنمالك,
ë0ë Ç ì مسعود, ابن
7ë8 ,ê33 ملجم, ابن

302 منيرشامي, ابن
حÇاج قÇÇوچاني, مÇÇقدم زادة ابÇÇوالحسÇÇن
,78ì ناصرعلي), (درويش عبدالغفور

798 Ç 9
32ì مرسي, ابوالعباس

7ì3 ,310 ,297 عباس, ابوالفضل
7ìê غنوي, ابوايوب

,ìë1 ,ì27 ,390 ,318 ,191 ,22 ابÇوبكر,
ì87 ,ìë9

ë3ë ,ë33 اد, حد ابوحفص
,299 ,178 Ç 90 ,129 ثÇÇمالي, ابÇÇوحمزة

733 ,ë29
ë99 ,31ê ,29ì ,29ê ابوحنيفه,

ìê9 انصاري, انة ج د ابو
73ì ,23 ,20 ,12 ابوذر,

ë88 ,21 بيروني, ابوريحان
ê9ì ,392 ,33 ابوالخير,30, ابوسعيد

,ì97 Ç 8 ,ì8ê ,ì38 ,2ê Ç ë ,13 ابوطالب,
7ëì Ç 8

38ë سالم, بن سعيد شيخ مغربي, ابوعمران
ê13 حسين, بن شعيب ابومدين

3ìê خراساني, ابومسلم
20 كوفي, ابوهاشم

,ë0ì ,ê13 ,17 جÇمهور, ابي ابن احساÄي,
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708 ,703 ,ìì2
390 ,38ì احمدجام,

33ì اف, احمدحامدالصر
ë33 خضرويه, احمد

(ص) د محمÑ (ص) احمد
299 قيس, بن احنف

833 ,78ì جواد, د محم ارا كي, اخوان
798 خراساني, اديب

890 جواد, اذعان,
ìë رحيم, حاج اهللا آيت ارباب,

878 ,8ê3 اهللا, نصرت اربابي,
,381 ,33ë اهللاسÇيديونس, اردبÇÇيلي,آيت

,382
ê12 ين, الد صفي اردبيلي,شيخ

201 ارسطو,
ëê2 عيناهللا, اسدزاده,

ë07 ,ë0ë اسرافيل,
ì31 عبدالرحمن, اسفرايني,

8ë2 حشمتاهللا, اسفندياري,
3êê ,3ê2 (ع), اسماعيل
ë7ì محمدعلي, اشتريان,

ììì ,[ ? ] اشرفي,
êì0 نباته, بن اصبغ

ë2 ار, عبدالغف آقا اصفهاني,

,ì8 سÇيدابÇوالحسÇن, اهللا آيت اصÇفهاني,
799 ,790 ,ë8ì ,ì1ì ,ê0ì ,309

3ì7 Ç 8 ,[ ? ] اصفهاني
8ë1 عليرضا, اطمينان,

181 محمدحسن, اعتمادالسلطان,
798 الحكما¾, افتخار

2ë9 افشار,
200 افالطون,

افلوطينÑفلوطين
êë3 اقبال,

32ì البكري,
328 Ç 9 بامراهللا, الحا كم

ê38 احمد, شيخ العلوي,
ê89 حسين, الماسيان,

329 المستنصرباهللا,
7ë1 مريم, الهي,
ìëë (ع), الياس

802 علي), (فيض اصطهباناتي امام
احمد شيخ ربانيÑفاروقي, امام

(عج) مهدي Ñزمان امام
7ëë سلمه, ام
319 كلثوم, ام

2ìë اميرسليماني,اميرمصطفي,
3ë7 Ç 9 الحسيني, امين
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,322 Ç 3 ,2ë0 سÇيدمحسن, مه الÇين,عÇÇام
ê03 ,332

198 محمدهادي, اميني,
71ì محمود, اميني,

êê ابومسعود, شيخ اندلسي,
313 ارياسر, عم شيخ اندلسي,

,21ê,18ê Ç ì ,33 عبداهللا, خواجه انصاري,
ëê3 ,ê30 ,392 ,387

,ê1ê, 30ë ,ê9 مÇرتضي, شÇيخ انÇÇصاري,
ë8ì ,ê89

78ì فتحاهللا, انصاري,
787 محمدعباس, كشميري, انصاري

3ë1 [بطريك], انطوان
1ê8 انورسادات,

ì80 ,[ ? ] انوري,
ê30 اد, حد ابوحفص

êëê زيب, اورنگ
ê70 ,27 قرني, اويس

اهرمنÑشيطان
ì83 مسعود, ايراننژاد,

,279 ,27ì ,2ìë Ç ì مÇحمدنعيم, ايÇرانÇي,
891 ,281

(درويش اسÇداهللا شÇيخ حاج گشسب, ايزد
2ì0 ,221 ,ìë علي), ناصر

798 ,[ ? ] ايسي,
ë18 ,ë1ê اينشتين,

10ì ,37 (ع), ايوب
32ì شيرازي, الدين ركن باباركنا,

ابوعلي شيخ عليÑرودباري, باباشيخ
773 ,ê71 ,32ì باباطاهر,

879 عباس, خواجوÄي, باباعلي
ê37 ,ê3ê ,330 عليمحمد, باب,
ê3ì محمدعلي, حاج بارفروش,

78ê عبدالعظيم, پاريزي, باستاني
,3ìì ,179 ,129 ,ê2 , ê0 ,22 (ع), بÇÇاقر

ê29 ,ê20
8ì8 ,[ ? ] باقي,

بسطامي,بايزيد Ñبسطامي بايزيد
,1ë1Ç2 ,ê1 سÇيدمهدي مه الÇع بحرالعلوم,

ë8ì ,ë22 ,ê9ì ,ê1ê
78ê ,ë10 علي, شيخ بحراني,

8ë7 Ç 9 مرتضي, بديعي,
ê38 ,êê صالح, شيخ بربري,

ëì2 اصغر, علي برجيان,
ì38 ه,13, د Öرب

78ê ,ë0ë ين, فخرالد سيد برقعي,
ë03 سيدعباس, بركت,

حسÇين, د حمÇم سÇيد آيتاهللا بÇروجردي,
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799 ,ë0ê ,ê07 Ç 8
ëê7 عجلي, معاوية بريدبن

,ë17 ,ë1ê ,28ì ,ê2 ,39 بايزيد, بسطامي,
73ê Ç ë ,ëì3

29ì بشرحافي,
ì89 ,232 خان, عبدالرزاق بغايري,

بغدادي Ñجنيد جنيد بغدادي,
êê ابوالبركات, شيخ بغدادي,

êê ابوالفضل, شيخ بغدادي,
32ì د, سيدمحم بكتاش,
7ë3 Ç ê ,27 حبشي, بالل

ê2 شقيق, بلخي,
ë0ê ابراهيم, بن سليمان شيخ بلخي,

ê17 باعورا, بلعم
ìë1 ,ë31 Ç 3 ,ê8ì ,ê18 ,201 بودا,

8êê [نقشبندي], بها¾الدين
330 بها¾اهللا,ميرزاحسينعلي,

372 سيدعبداهللا, اهللا آيت بهبهاني,
372 د, ميرزاسيدمحم اهللا آيت بهبهاني,

ë78 عفت, بهبهاني,
ë79 ,ë78 ناصر, بهبهاني,
ë0ê بهلول, قاضي بهجت,
78ë اسماعيل, بهشتيفرد,

29ê بهلول,

êêì Ç 7 ,êë احمدشاه, بهمني,
بيروني ابوريحان Ñبيروني

ì09 عبدالكريم, بيرياÄي,
ìê د, محم شيخ بيلندي,

êêë نانك, بابا
310 ري, Öپاد

ë3ë د, محم خواجه پارسا,
221 ا كبر, ميرزاعلي اصفهاني, پاقلعهاي

8êê حبيباهللا, گوهر, پا ك
,87ë ,8ìë ابوالحسن, پريشانزاده, پروين

87ì
êê2 پريه,

ê3ë ,ê3ê پطرس,
پلوتينوسÑفلوطين

200 پورجوادي,نصراهللا,
ê19 ,ê1ì محمدمهدي, پويا,

عبداهللا(ص) محمدبن Ñ (ص) پيامبر
78ê حسن, تابان,

ë71 يوسف, تابنا ك,
,2ì8 ,ê ,77 نÇورعلي, دكÇتر حÇاج تابنده,

89ë ,807 ,ëë2
اغلبصفحات در حاجسلطانحسين, تابنده,
, 88 Ç 9 , 8ê ,ì2 ,ë آقÇا, علي حاج تابنده,
,2ì8 Ç 8 ,2ê9 ,11ë ,101 ,92 Ç 7 ,90
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,79ê ,78ì Ç 7 ,7ë2 ,ì29 ,ì0ê ,272
,8ëë Ç ì ,8ë1 , 8ê1 , 839 ,832 , 800
,873 ,871 ,8ì8, 8ìëÇì ,8ì3 ,8ë8
, 887 Ç 8 , 88ê , 880 ,800 ,878 , 87ì

89ë Ç 927 , 893 , 890 Ç1
,2ê3 ,223 ,12ë ,89 ,8ê ,ê د, محم تابنده,

ì29 ,278 Ç 82 ,27ì ,27ê
900 اهللا, رحمت تابنده,

900 رضا, تابنده,
,279 ,2ìì ,2ìë ,2ê9 شكÇÇراهللا, تÇÇابنده,

ê9ê ,281
27ì,نصراهللا تابنده,

8ë3 مسعود, خراساني, تاتار
723 محمدتقي, يني, تاجالد

198 رانات, رابيند تا گور,
390 علي, ابوبكر ين الد زين شيخ تايبادي,

302 تر, ت
180 ,179 رجبعلي, سبزواري, تجلي

78ê عبدالمجيد, تدين,
320 ,1ë1 ,23 نوراهللا, قاضي تÔستري,

ë0 تفتازاني,
ì3 السلطان), غالمرضا(مصدق لي, تفض

18ê ين, الد عفيف تلمساني,
عبدالعزيز, بن عبدالواحد تميمي,ابوالفضل

322
90 محمدطاهر, ميرزا تنكابني,

ëì7 حسين, تنهايي,
ëê1 د, سيدمحم تهامي,

ìì2 ,ë37 سعيد, آيتاهللا تهراني,
308 ,307 ,ì8 بزرگ, آقا شيخ تهراني,

هب¹اهللا سيد ثابتعليÑجذبي,
ميرزاعلي عليÑقهفرخي, ثابت

ê20 يزيد, جابربن
390 Ç 2 ,221 ,21ê عبدالرحمن, جامي,

,ì2ì ,ëëê ,ë07 ,ë0ë ,ê3ê ,3ëë جبرÄيل,
7ëê ,7ë3 ,7ê8 ,ìì7

,77 (ثÇابتعلي), حÇاجسيدهب¹اهللا جذبي,
,22ì ,201 ,19ê ,182 Ç ê ,1ì2 ,1ê8
,ìë7 ,ìê0 ,ì03 ,ì00 ,ë08 ,38ê
,83ê ,800 ,793 ,78ì ,ì87 ,ì72
,917 ,912 ,910 ,90ì ,901Ç2 ,8ê2

92ìÇ7
2ìì ,2ìë ,2ê9 سيدعليرضا, جذبي,

219 جرجاني,
ì08 حميد, جرجاني,
ì12 جواد, جزايري,

7ë0 عده, Ôج
7ëì ,7ë0 ,ê38 ابيطالب, جعفربن
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ë97 هوشنگ, جعفرپور,
7ê1 ميريونس, جعفري,

ê13 ,ê09 Ç 10 ين, ناصرالد جاللي,
êë2 اهللا, ولي جمالي,

ìì1 حسن, جمشيدي,
313 بابا كمال, جندي,

,ê2 Ç ê ,39 ,32 Ç 3 ,27 ,12 بغدادي, جنيد
,33ì ,322 ,297 ,29ê ,2ì1 ,18ê
,ë9ê ,ë91 ,ë3ë ,ë17 ,ë1ê ,ê30

770Ç 1 ,7êì ,73ê Ç ë ,ìëë ,ë9ë
3ê ين, يدالدÆم جندي,

29ê ,ê2 (ع), جواد
822 جواهري,

83ì حمان, عبدالر جواهريان,
887 ,8ê1 ,828 عبدالصالح, جواهريان,

221 ابوبكر, جوزقي,
78ê ,[ ? ] جهانباني

ì9ì زهرا, جهانگيري,
ê30 مودود, احمدبن چشتي,

êëê ,êêë ين, الد معين خواجه چشتي,
313 الدين, چلپي,حسام

(رحمتعليشاه), عبداهللا شيخ حاج حاÄري,
,391 ,2ì3 Ç ê ,227 ,220 ,ì2 Ç 3 ,ë1

798 ,792 ,789 ,ê1ìÇ7

(ارشÇادعلي), يÇوسف ميرزا حاج حاÄري,
797

2ìê ,221 هادي, حاÄري,
عÇبدالكÇريم, شيخ آيتاهللا يزدي, حاÄري

790
38ì ين, الد جالل قاضي حاج

21ê ,198 ,197 ,77 ابوالفضل, حاذقي,
حارث محاسبي, Ñ محاسبي حارث

,ê9ì ,ê77 ,ê72 Ç 3 ,2ë3 ,220 حÇÇÇÇافظ,
770 ,7ì2 ,ì90 ,ì20 ,ì17 ,ëìì ,ë3ê

17 اصفهاني, ابونعيم حافظ
ê0ê حسين, كفايت حافظ

299 ثقفي, يوسف اجبن حج
,ê9ì محمدباقر, حجازي,

ììë عبدالحجت, بالغي, حجت
ë9ì عدي, بن حجر

(عج) Ñمهدي (عج) الحسن حج¹بن
20 حذيفه,

8êì رياحي, بن حر
7ìê حرمله,

881 ,8ì7 حسين, بروجردي, حزين
2ë0 مهدي, تهراني, حسابي

2ê بصري, حسن
,ê33 ,ê12 ,273 ,191 ,38, 21 (ع), حسن
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,797 ,7ë9 Ç ì0 ,7ê8 Ç ë0 ,718 ,ê3ë
8ìë Ç ì ,8êì ,808

391 ,3ëì ,3ëê يوسف, حسنين
,10ì ,78 ,ë2 ,28 Ç 9 (ع), حسÇÇÇÇÇÇÇÇين
,222 ,190 Ç 2 ,188 ,178 , 129Ç131
,272 ,2ìë Ç ì ,2ë7 ,230 ,22ì ,22ê
,319Ç21 ,317 ,313 ,310 ,301 ,297
,373 Ç 7 ,3ì3 Ç ê ,3ë0 ,3ê3 ,323 Ç ë
,ìë8 ,ìë7 ,ê70 ,ê38 ,ê0ì ,ê0ê
,ì10 ,ë92 Ç 3 ,ë87 ,ë72 ,ëê9 ,ììë
,7ê1 ,722 ,717 Ç 9 ,ì8ì ,ìê9 ,ìê8
,7ìë ,7ì2Ç3 ,7ë9 ,7ë0 ,7ê8 ,7ê3
,8ëì ,8ê9 ,8ê7, 838,82ê Çë ,808

88ì , 8ìë
مÇحمد حÇاج اصÇفهاني, عÇÇليشاه حسÇÇين

310 ,2ëê ,220 ,ê7 حسين,
ì80 ابوالفضل, حسينيان,

30ë تهراني,سيدمحمدحسين, حسيني
2ìê ,2ì3 عبدالعظيم, حضرت

2ë1 ا كبر, حقيقي,علي
,78 ,ì8 مÇÇحسن, سÇÇيد اهللا آيت حكÇÇيم,

909 ,799 ,ê0ì ,30ìÇ7
7ìê طفيل, بن حكيم

ìë د, محم شيخ گنابادي, خراساني حكيم

,ëì1 Ç 2 ,ê70 ,2ê مÇنصور, حسين ج, حال
73ê Ç ë ,70ê ,ë7ë

1ë1 ابنفهد, حلي,
ëê8 ,ë13 عثمان, بن حماد

88ë حسين, حماسيان,
ë3ë ,ê30 ار, قص حمدون

7ë0 ,ê38 ,3ê8 عبدالمطلب, حمز¸بن
7ê9 ,31ê احمد, حنبل,

3ê3 ,17ê ا, حو
7ìê خولي,

71ë عليا كبر, حيدرزاده,
(ع) Ñعلي حيدر

2ë8 ابوعثمان, حيري,شيخ
793 ميرزاهاشم, آبادي, خاتون

7ì0 محمدعلي, خاقاني,
7ê3 د, محم شيخ خا كي,

78 محمد, اهللا آيت خالصي,
871 دعلي, محم شيرازي, خالصي

(ع) حسين Ñ عبا آل خامس
7ë3 باب, خ

,187 ,92 محمدحسين, سيد فرشچي, خبره
89ë ,ìì8 ,ìê8 ,ì37 ,ì31 ,ë90 ,27ì

7ë3 (س), خديجه
ìë (جارچي), مرتضي سيد حاج خراساني,
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392 ,18ê ابوالحسن, شيخ خرقاني,
8ì3 درضا, محم خرمشاهي,

28ë ,109 خسرو,
,ìì9 ,ìëë ,êë9 Ç ì0 ,17ê Ç ë (ع), خضر

790 ,ì73
ìê7 منوچهر, خطيبي,

الدين برهان شكنÑميرشاه بت اهللا خليل
ل او اهللا خليل

,12ê ,8ë اهللا, سÇيدروح اهللا آيت خÇميني,
ë27 ,ì9ë ,722 ,ì77 Ç 8 ,1ëì ,1ëê

,1ëê ,78 سيدابÇوالقÇاسم, اهللا آيت خوÄي,
909 ,8ê2 Ç 3 ,839 ,799 ,777

انÇصاري, Ñ انÇصاري عÇبدااهللا خÇÇواجÇه
عبداهللا خواجه

معين خواجه نوازÑچشتي, غريب خواجة
ين الد

38ì ين, فخرالد خواجه
ìëê نصراهللا, نوري, خواجه

,7ê سÇيدمحمدتقي, اهللا آيت خوانسÇاري,
379

38ì خيام,
89ì ,ì0 خداداد, مال خيبرگي,

êëê ,êêë د, محم شاهزاده داراشكوه,
23ê ,203 داروين,

هجويري Ñبخش داتا گنج
78ì مهدي, دانايي,

ë98 ,ë13 ,ë13 طاÄي, داود
87ë علي, داور,
37 (ع), داوود

ëê7 ,[ ? ] مجلل, دبير
ìë مهدي, سيد اهللا آيت رچهاي, Ôد

ì21 نصرت, درويش,
18ì وحيد, دستگردي,

37ë دعبل,
ê98 ابراهيم, رشتي, دقتي

شÇيخ [فÇرزند يÇن الد شÇمس شÇيخ دكÇني,
êë2 ,êê9 ,êê7 ,2ëë دكني], محمود

,êê9 ,êê7 ,22ë ,êì مÇحمود, شيخ دكني,
êë1 Ç3

7ì1 ,7ëì ,7ë3 ,7ê7 غالمرضا, دهقاني,
ë01 عبداهللا, شاه دهلوي,

889 د, محم ديباجي,
ë99 د, محم ذا كري,

7êë ياستين, ذوالر
822 مرتضي], سيد ] رافتين, ذوالش

792 د, محم سيد رافتين, ذوالش
17ê Ç ë ذوالقرنين,

27 مصري, ذوالنون
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ì0 اسماعيل, د محم مال العلما¾, رÄيس
78ê براتعلي, رابطي,

27 رابعه,
78ê حبيباهللا, رازي,

ë88 ,23ê زكريا, بن محمد رازي,
(درويش دخان حمÇÇم حÇÇÇاج راسÇÇÇÇتين,
,78ë ,ëë1 ,ê81 ,11ë رونÇÇÇÇقعلي),

903 ,833 Ç ë ,802 ,789Ç90
ì0 د, محم مال نودهي, رحماني

العابدين زين حاج شيرازي, رحمتعليشاه
7êì ,7êë ,2ì0 ,2ë9 ,ê7 شيرازي,

شÇيخ حÇاج حÇاÄري, Ñ عÇليشاه رحÇÇمت
عبداهللا

88ê ناز, علي رحيمي,
(ص) Ñمحمد (ص) ا كرم رسول

299 ,ê2 هجري, رشيد
ìë1 ,êê7 ,9ë د, محم رضاخاني,

200 شفق, رضازادة
,êì ,ê0 ,38 ,27 Ç 8 ,20Ç1 ,ê2,(ع)اÇÇرض
,2ë2 ,231 ,22ê ,179 ,1ëë ,1ê7 ,ê8
,37ëÇ7 ,373 ,3ìì ,33ì ,32ì ,29êÇë
,ìë8 ,ë90 Ç 1 ,ë87 Ç 8 ,ë72 ,ë00
,783 ,7ë2 ,7êë Ç ì ,ì71 Ç 2 ,ìì9

871 ,8ë2

سلطانحسين حاج Ñتابنده, رضاعليشاه
,2ëê ,ê9 ,êì Ç 7 ,ê1,نيÇدك رضÇÇاعليشاه
7ê0 ,êë3 ,êë2 ,êê9 ,êê7 ,310 ,2ëë

387 هروي, رضاعليشاه
ì89 فاطمه, رعد,

32ë,رفاعي,سيداحمد
339 ,8ë االمين, روح

2ê8 سيدابوالقاسم, االمين, روح
2ë9 ا كبر, علي االمين, روح

ê98 ,[ ? ] روحاني
2ì1 Ç 2 ,êê ابوعلي, شيخ رودباري,

دخان راستينعراقي,حاجمحمÑرونقعلي
33ê حميد, رهنما,

ë01 ,ê99 مصطفي, شيخ رهنما,
êê8 اهللا, حشمت رياضي,

78ì سيدعلي, زاهداني, زاهد
820 Ç 1 عبداللطيف, زبيدي,

ìê9 ,302 زبير,
ë31 Ç 3 زردشت,

7ìê شريك, بن زرع¹
زكريا محمدبن رازيÑرازي, زكرياي

êìê زليخا,
3ì9 ,30ê اهللاعبدالكريم, آيت زنجاني,

êì خان, كريم زند,
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788 زند,
797 اسماعيل, سيد زوارهاي,

زهرا(س) Ñفاطمه (س) زهرا
ê8 زهره,

7ê8 ,318 Ç 9 ,78 ,ì8 ,127 زينب(س),
پيلÑاحمدجام ژنده

ê07 والنتين, ژوكوفسكي,
899 سيدحسن, ناصري, سادات

888 سيدعلي, سا كت,
181 پرسي, سر سا كس,

,ìë ,ì0 ,ê9 هادي, الÇم حÇاج سÇبزواري,
7ê3 ,ë0ì ,ê7ê

2ë1 ستوده,محمدعلي,
اح,330 ج س

,178 Ç 9 ,1ê7 ,129 ,ê2 ,38 (ع), سÇÇجاد
,7ê1 ,ì82 ,ìë1 ,ì1ê ,319 ,298

808 ,793 ,7ì2 ,7ê3
2ìë ,2ì3,الملك سراج
ì3ê د, محم سروديفر,

محسن(صابرعلي), شيخ حاج سروستاني,
900

39ê احمد, شيخ سرهندي,
327 ,32ì احمد, بابا,شيخ سري

,29ê ,ê2 Ç 3 ابوالحسن, شيخ سقطي, سري

771 ,7êì ,ë9ë ,ë91 ,33ì
اصفهاني, كاظم محمد عليشاه,حاج سعادت
,ê11 ,2ì3 ,220 ,87 ,ê9 Ç ë1 ,ê7

7êì ,ì72
78 ,ë0 حسينعلي, سعادتي,
2ìê ,2ì2 سعادت,يوسف,

ì90 ,ëì8 ,ëê1 ,ê9ì ,ê7ê ,ê2ì سعدي,
ê2 جبير, بن سعيد

77 عبداهللا, ميرزا تهراني, سعيد
2ë7,سعيدي,اسداهللا

ëì3 ,11ë ,2ë ثوري, سفيان
(س),319 سكينه

,338 ,33ë ,77 محمد, علي سلطانپور,حاج
8ëê ,78ë ,ê9ë ,38ê

8ê1 ,829 ,93 ,8ê دصالح, محم سلطانپور,
د لطانمحمÇÇس الÇÇم حÇÇاج سÇÇلطانعليشاه,
,ê7 Ç ë2 ,30 ,2ê ,12 گنابادي, بيدختي
173 ,170 ,1ì9 ,102 ,9ë , 83 ,ë9 ,ëê
,22ëÇì ,220 ,21ì,20ì ,20ê , 181Ç3
,2ìë ,2ì0 ,2ë8 ,2ê8 ,2êë ,229
,ê11 ,3ì7 ,310 ,30ë Ç 8 ,290 ,287
,ëìë ,ëë0 ,ë0ë ,ê88 ,ê8ë ,ê1ê
,739 ,ì90 ,ìêë Ç ì ,ì38 ,ì1ì ,ë89

878 ,8ê3 ,813 ,811 ,777
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ولد,313 سلطان
903 ,87ì ,81ë ,ê سلطانعلي, سلطاني,
ê87 ,3ì2 ,83 ,78 محمدباقر, سلطاني,

ê8ì [مجتبي], سلطاني,
,ìë1 ,312 ,27 ,22 Ç 3 ,20 فارسي, سلمان

7ë3 ,73ì ,ì87
878 ,ë98 ,37 (ع), سليمان

ìê9 خرشه, بن ا ك سم
,ìêê ,ììê د, حمÇم شÇيخ حÇاÄري, سمامي

719 ,703 Ç ê ,ëì1
7ê3 ,ì31 ,ë0ì ,221 سمناني,عال¾الدوله,

398 ,21ê ,33 غزنوي, سناÄي
7ìê انس, بن سنان

88ê مهدي, كار, سنبل
8ë3 حسين, سودمند,

اشراق سهرورديÑشيخ
يÇÇن يا¾الدÇÇض سÇÇÇÇهروردي,ابÇÇÇونجيب

313 عبدالقاهر,
ìê9 صنيف, بن سهل

ë3ë ,ê30 عبداهللا, بن سهل
(ع) حسين Ñ الشهدا¾ د سي

33ì سيدالعراقين,
302 ,29ë درضي, سي

ë0ê صوري,آيتاهللا, ين شرفالد سيد

379 ,378 ,7ê ين, سيدصدرالد
1ë1 سيدطاووس,

ê0ì شاه, سيدگامي
302 ,29ë دمرتضي, سي

ê38 ابوالحسن, شيخ شاذلي,
8êê ,ë99 ,31ê شافعي,

يÇن الد بÇرهان مÇيرشاه Ñ اهللا خÇليل شÇاه
ل او اهللا خليل

,128 ,73 سيدمحمود, اهللا آيت شاهرودي,
909 ,ì3ë ,ë82 ,371

8ì9 شهرام, زيدي, شاه
ë9ë سليمان, شاه

ë9ë ثاني, سليمان شاه
دكني رضاعليشاه Ñ سيدعليرضادكني شاه
مÇيرشاه Ñ اهللا خÇليل الدين ميربرهان شاه

ل او اهللا خليل الدين برهان
شÇمس شيخ ميرشمسالدينÑدكني, شاه

الدين///
محمود شيخ دكني, Ñميرمحمود شاه

,189 ,êê Ç ì ,ê1 ولي, اهللا نÇÇعمت شÇÇÇÇاه
,ê08 ,28ì ,2ëë Ç ì ,229 ,220Ç1
,ë90 ,ë3ë ,êë3 ,êê9 ,êêë Ç7 ,ê1ë

87ì ,8ì3 ,7ê0 ,73ê ,ì9ê ,ì27
ê22 ,ê21 بر, Ôش
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3ê محمود, شيخ شبستري,
شبلي,33,

322 ,29ì ابوبكر, شبلي,شيخ
سÇيدعبدالحسÇين, اهللا آيت يÇن, الد شرف

ê03 ,3ë0
ê07 اهللا, فتح اهللا آيت شريعت,

(درويش احÇÇمد سÇÇيد حÇÇاج شÇÇÇريعت,
793 ,788 فيضعلي),

(درويش د حمÇم سÇيد حاج قمي, شريعت
,ë2ë ,ë08 ,ê13 ,ê07 Ç 9 همتعلي),

83ê Ç ë ,791 Ç 3 ,ì87
,ì03 ,ë79 ,ë71 آيتاهللا, شÇÇريعتمداري,

ì77 ,ì0ë
372 د, محم آقا سنگلجي, شريعت

2ë9 شريفيان,كاظم,
ì8ë ,ì37 ,ê17 ,êê (ع), شعيب

ìì3,ì18 سيدرضا, املشي, شفاÄيموسوي
,27ì Ç 7 ,271 ,ì2 Ç 3 راد,حسÇن, شفعيان

89ì Ç 7 ,7ê1
شقيق بلخي, Ñبلخي شقيق

1ë0 محمود, شلتوت,
7ìê ,718 الجوشن, ذي شمر

ë73 ,ëìë عبدالكريم, شمسآبادي,
820 ,73ê ,313 تبريزي, شمس

ين الد شمس شيخ موالÑدكني, شمس
ì8ê فريتهوف, شوان,

7ì2 شوذب,
30ë,شوشتري,سيدعلي

êëê ,391 نوراهللا, قاضي شوشتري,
329 Ç 30 افندي, شوقي

ë01 خالد, ين ضيا¾الد شيخ شهرزوري,
,372 سيدمحمود, اهللا آيت شهرستاني,

,ì8 يÇن, ب¹الدÇه سÇيد اهللا آيت شهرستاني,
38ë ,3ìì Ç 7 ,29ì

ê9ì ,ê89 ,1ë1 شهيداول,
ê9ì ,ê89 ,1ë1 شهيدثاني,

899 سيدجعفر, شهيدي,
ثاني شهيد و اول شهيدينÑشهيد

12 شيث,
399 جان, ابراهيم شيخ
ìëì ,ìëê اشراق, شيخ

بغدادي جنيد Ñ الطايفه شيخ
77 بيات, العراقين شيخ

اهللاجعفر آيت الغطا¾, Ñكاشف الفقها شيخ
معروف المشايخÑ كرخي,شيخ شيخ

,ê13 ,320 ,1ë3 ,1ë1 ,3ë ,30 بهاÄي, شيخ
83ì ,ê9ì ,ê89 ,70ë

70ê Ç ë صدوق, شيخ



961 فهرستاشخاص

30ë Ç ì طوسي, شيخ
30ì محمدحسن(صاحبجواهر), شيخ

3ê9 فاÄز, محمد شيخ
عبدالقادر شيخ مشرقÑ گيالني, شيخ

,213 ,7ì شاذليه], مشايخ [از مصطفي شيخ
ê38 Ç ê1

حسين بن شعيب ابومدين Ñ مغرب شيخ
293 مفيد, شيخ

د محم شيخ مكيÑخا كي, شيخ
يونانيÑفلوطين شيخ

900 ,8ê عبدالعلي, شيداني,
371 ,73 عبدالهادي, اهللا آيت شيرازي,

,20ì حسن, د محم ميرزا اهللا آيت شيرازي,
8ê3 ,ê89 ,ì1ë ,ë8ì ,ê1ê ,371 ,30ë

802 اهللا, داعي شاه شيرازي,
باب Ñ ميرزاعليمحمد شيرازي,

ìë7 حسين, ه, شيردر
(مست العÇابدين زيÇن شيخ شيرواني,حاج
,2ì1 Ç 2 ,2ë9 ,208 ,ê7 عÇÇÇÇÇليشاه),

ë89 ,ë0ì ,391 ,287Ç8
ê71 ,109 ,10ì شيرين,

,ë11 ,ê7ì ,êìë ,3êê ,3ê3 ,3ê3 شيطان,
,ìë9 ,ë9ì ,ë92 ,ëë3 ,ëë2 ,ë17

8ì7 ,7ìê ,7ì1 ,7ì0 ,737 ,731

محسن شيخ حاج صابرعليÑسروستاني,
ابوالقاسم حاج صابرعليÑنورنژاد,

,38 ,29 ,2ë ,21 Ç 2 ,17 ,12 صÇÇادق(ع),
,1ì1 ,1ê7 ,129 ,12ë ,11ë ,ê0Ç3
,301 ,29ê ,28ì ,272 ,23ì ,179
,ê00 ,379 ,3ìì ,3ìê ,33ì ,31ê
,ì72 ,ìë1 ,ì27 ,ëë9 ,ëê7 Ç 9 ,ë13

782 ,7ì1 ,7êê ,ì87 ,ì77
7ìê وهب, بن صالح

298 (ع), صالح
,2 حسÇن, د حمÇم شÇيخ حاج صالحعليشاه,
,100 ,9ë ,88 7ì Ç 8ì ,ë9 Ç 7ê ,ë2Ç3
1ëë ,133 ,12ë ,122 ,112 ,108 ,102
,182 ,179, 17ê, 170 Ç 1, 1ìì,
,2 0ê ,19ê ,192 ,189 Ç 90 ,18êÇë
,227 ,220 ,219 ,212 Ç 3 ,209 ,207
,2ì2 ,2ì0 ,2ë9 ,2ëê ,2êì Ç 8 ,2ê0
,28ë ,281 ,2ì8 Ç 9 ,2ìê Ç ë ,2ìê
,339 ,33ë ,311 ,30ì ,30ê ,297
,ê1ì ,398 ,383 Ç ë ,378 ,3ì9 ,3ì0
,ê37 ,ê3ë ,ê33 ,ê30 ,ê22 Ç 8 ,ê17
,ê8ë ,ê8ê ,ê81 ,êê9 ,êê0 Ç 3 ,ê38
,ë2ì ,ë20Çê ,ë0ì ,ê9ê ,ê90 ,ê87
,ëë1 Ç 2 ,ëê8 ,ëê2 ,ëê0 ,ë38 ,ë28
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,7ë2 ,727 ,ì3ì ,ì1ë ,ë91 ,ë8ë
,800 Ç 2 ,797 Ç 8 ,789 Ç 9ë ,77ëÇì
,833 Ç ê ,81ê ,813 ,811 ,809
,8ìì ,8ê8 ,8êê Ç ë ,8ê2 ,837Ç9
,890 ,88ì ,88ë Ç ì ,883 ,878 ,87ë

92ê Ç ì ,911,901 Ç 3 ,89ì
ê89 ,[?] آيتالله صالحي,

381 ابوالحسن, صالحي,
88ì عباس, صالحيار,

ì02 عبداهللا, صالحيان,
ê2ê اسماعيل, شيخ فيروزآبادي, صالحي

78ë دجعفر, محم صالحي,
717 حميد, صباغيان,

ازل,ميرزايحيي,330 صبح
108 [سرهنگ], صحيفي

378 ,7ê آيتاهللا, اصفهاني, صدر
ì3 عبداهللا, مال صدراالشراف,

ì0, ë9 د, محم مال صدرالعلما¾,
صدرالمتألهينÑمالصدرا

يوسف حاج عليÑمرداني, صدق
87ì منوچهر, ها), Ôس) صدوقي

87ë پرويز, صديقي,
êê ابوسعيد, شيخ صعيدي,

مهران,299 بن صفوان

78ë مصطفي, صفويراد,
ë9ë ,ë70 ,ê97 ,31 اسماعيل, شاه صفوي,

ìì1 ,ì07
ê13 ,êì , 31 سلطانحسين, شاه صفوي,

31 اردبيلي, الدين صفي
232 ميرزاحسن, صفيعليشاه,

ìêë احمد, فيروزآبادي, صالحي
خان,217 الدوله,محمدحسن صنيع

899 علي, لطف صورتگر,
(درويش عÇبداهللا شيخ حاج املشي, صوفي
,ì8ì Ç 7 ,ì18 ,ë31 عÇÇÇÇÇÇزتعلي),

90ì ,790Ç1
883 ابراهيم, صهبا,

7ë3 ,27 رومي, صهيب
ê7ê هادي], مال حاج [نوة ضيا¾الحق

787 غالمرضا, ضيايي,
78ê ناصرقلي, ضيا¾,

ì33 حبيباهللا, سيد هاشمي, طاÄفة
7êì ,7êë داود, طاÄي,

7ëì طالب,
788 علي, طاهري,

30ë سيدمحمدكاظم, اهللا آيت طباطباÄي,
3ì9 ,3ì8 سيدمحمدرضا, طباطباÄي,

فÇÇاني Ñ دعلي يدمحمÇÇÇÇس طÇÇÇÇباطباÄي,
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طباطباÄي
بحرالعلوم, Ñ سيدمحمدمهدي طباطباÄي,

سيدمهدي مه عال
êêë سيدمحمدحسين, مه عال طباطباÄي,

8ê2 محيط, طباطباÄي,
ë30 هوشنگ, امير طباطباÄي,

ë8ì آيتاهللا, يزدي, طباطباÄي
20,19 علي, عمادالدين طبري,

ë77 ,êë3 حسن, طبسي,
ابوالفرج,322 طرسوسي,شيخ

ì91 بهنام, طريقي,
طلحه,302

ë88 ,ê9ì ,293 نصير, خواجه طوسي,
êê ابوبكر, شيخ طوسي,

شÇÇيخ حÇÇاج آمÇÇÇÇوزگار, ÑفرعليÇÇÇÇظ
محمدجواد

7ì2 شا كري, شبيب بن عابس
78ë عليا كبر, كاشاني, عارف

7ìê طفيل, بن عامر
799 , ر Ôح شيخ عاملي,

8ê7 عايشه,302,
عباس ابوالفضل Ñ علي(ع) بن عباس

ëê8 عبداالعلي,
233 عبدالبها¾,

839 مرتضي, سولي, عبدالر
37ì زبير, عبدالعزيز
28ë كريم, عبدالعزيز

30ê ,222 ,73 ,ì8 عبدالكريم,
880 دتقي, محم ناصر فرد, عبداهللا

3ì0 سليم, عبدالمجيد
رنه , يحييÑگنون عبدالواحد

20 صوفي, عبدك,
78ê علي, حاج عبديزدان,

ìë9 ,398 ,302 ,191 عثمان,
8êê [نقشبندي], عثمان

7êì حبيب, عجمي,
799 ضيا¾, آقا آيتاهللا عراقي,

8ì9 احمد, عراقيزاده,
397 ,3êë ,220 ين, فخرالد عراقي,

ê1ë عبدالحميد, خواجه عرفاني,
ì2Ç3 عمواوغلي), سيدجواد(حاج عرفاني,

ë38 ,[ ? ] عرفاني,
êêë عرفي,

شÇيخ حÇاج امÇلشي, عليÑصÇوفي عزت
عبداهللا

ìì7 ,3ë3 (ع), عÔزير
,29ê Ç ë ,2ë2 ,1ê7 ,ê3 (ع), عسكÇÇÇري
,ìëë ,ì2ê ,ë9ë ,ê3ì Ç 7 ,ê11 ,3ìì
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7êì ,7ê1 ,71ê
,ê83 ,ê81 خان, عبدالوهاب عسكري,

372 ,ì7 كاظم, د محم سيد ار, عص
2ìë عضدالملك,

,21ê ,ê1 ,38 ,32 Ç 3 فÇريدالديÇن, عطار,
891 ,ê9ì ,ê93 ,38ë ,3êì ,22ë

83ë [سرهنگ], عظيمي,
7ëì ,ì10 ابيطالب, بن عقيل

299 حلي, مة عال
7ì3 ,7ì2 ا كبر, علي

ميرسيدعلي ثانيÑهمداني, علي
ê39 حمن, عبدالر شيخ عليش,
ê39 محمد, شيخ كبير, عليش

,28 ,2ë ,22 Ç 3 ,20 ,1ë ,13, ë (ع), علي
,1êì Ç 7 ,120 ,87 ,êê Ç ë ,ê1 ,38
,21ë ,190 Ç 1 ,178 Ç 9 ,1ëë ,1ê9
,279 ,277 ,272 ,22ê ,222 ,219
,301 ,298 Ç 9 ,292 Ç 3 ,290 ,28ë
,3êë ,337 ,31ì Ç 21 ,31ê ,311Ç2
,37ë Ç ì ,3ì2 Ç 3 ,3ëë ,3ê9 ,3ê7
,ê09 Ç 11 ,ê0ê ,398Ç ê01 ,390 ,382
,êì0 ,êë3 ,êê9 ,ê38 ,ê3ë ,ê33
,ë17 ,ë12 ,ë09 ,ê99 ,êì9 ,êìê
,ë70 ,ëë8 ,ëê9 ,ëê8 ,ë33 ,ë20

,ì09Ç10 ,ë97 Ç 9 ,ë87Ç 8 ,ë78Ç80
2 ,ìê8 Ç9 ,ì38,ì3ì ,ì29 ,ì27 ,ì2ë
,ì71 ,ìì7 ,ììë ,ìì3 ,ìëì ,ìë1 Ç
,ì97 Ç8 ,ì9ë ,ì92 ,ì8ë Ç 7 ,ì79
,738 Ç 9 ,73ë ,733 ,72ì Ç 7 ,707Ç10
,783 ,7ë8 Ç ì0 ,7ë3 Ç ì ,7ê7 Ç ë0
, 8êê Ç ë , 82ê , 807 , 801 ,798
, 8ì8 , 8ìë Ç ì , 8ëì , 8ë1 Ç 2 , 8ê7Ç9
,889 Ç91, 88ì,879Ç 80,877 ,871

913 ,90ì , 89ë
399 ين, الد رضي شيخ الال, علي

23 ,20 عمار,
,312 ,302 ,191 ,2ê Ç ë خÇطاب, عÇمربن

7ëë ,ë09 ,êêê ,318
3ìê ,3ì2 عمرابوالنصر,

ë9ë ,ê8ê ,1ë1 حنظله, عمربن
ê28 عنايتخان,

,1ê2 ,ê0 ,37 Ç 8 ,2ì ,12 Ç 3 (ع), عÇيسي
,3ë1 Ç ê ,328 Ç 9 ,213 ,201 ,1ë8
,ê8ì ,ê70 ,êêê ,ê3ì ,ê3ê ,ê18
,ìì7 ,ì37 ,ì0ì ,ë7ë ,ë33 ,ê9êÇë
,8ìë Ç ì ,7ë8 ,7ë1 ,73ë ,ì8ëÇì

878Ç9
387 هروي, عليشاه عين
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927 جواد, محمد شيخ آيتاهللا غروي,
عÇليآقا, مÇيرزا آيتاهللا عÇلياري, غÇروي

927
71ë ,ì31 ,30 محمد, امام غزالي,
313 ,2ì2 ,êê احمد, امام غزالي,

êêê سبكتكين, غزنوي,
êêê ,398 محمود, سلطان غزنوي,

ì03 [مهندس], غياÄي,
ë9ê Ç ë س, فار

398 ابوعلي, شيخ فارمدي,
39ê احمد, فاروقي,شيخ
7ëì Ç 8 اسد, بنت فاطمه

,ë92 ,320 ,279 ,132 فÇÇاطمةزهرا(س),
7ë0 ,73ê ,ì8ì ,ì8ê ,ì82

دعلي حمÇم سÇيد حÇÇاج طÇÇباطباÄي, فÇÇاني
,ëìê ,ë2ì ,ê9ê ,2ì1 (فÇÇيضعلي),

797 Ç 8 ,78ë Ç ì ,ì87 ,ë78
ê9ê كاظم, فاني,

êê9 [پرفسور], فرخ
7ê2 د, محم فردوسي,
181 شيرازي, فرصت

73ë ,ëì2 فرعون,
فرفوريوس,199

8ê2 الزمان,202, بديع فروزانفر,

ê71 ,êìê ,10ì فرهاد,
7ê9 فريضه,

179 شاذان, فضلبن
7ì0 يسار, بن فضل

,33ë ,8ê حسين, اهللا آيت سبزواري, فقيه
380

8ê سيدمحمدصادق, حاج سبزواري, فقيه
871 عبداهللا, فقيهي,

233 ,200 فلوطين,199,
ë31 كرمر, فÔن

ìêë اسماعيل, فيروزآبادي,
êêì فيروزشاه,

378 ,7ê د, ميرزامحم اهللا آيت فيض,
2ì0 اصفهاني, عليشاه فيض

شÇيرازي, نÇمازي Ñ [شيرازي] علي فيض
محمدصادق ميرزا

اصطهباناتي عليÑامام فيض
سÇيد حÇاج طÇباطباÄي, ÑفÇاني علي فيض

دعلي محم
,1ë2 ,3ê ,30 Ç 1 محسن, مال كاشاني, فيض

ê9ì ,ê89 ,ê73 ,ê13 ,378 ,320
ë39 ابوالحسن, قاÄمپناه,

ê13 ,ê09 دعبدالحامد, محم شاه قادري,
êë3 Ç ê ,[ ? ] قادري
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ë03 ,38 قارون,
7ì2 (ع), حسن بن قاسم

ì87 ابيبكر, بن محمد بن قاسم
8ìì ,8ë0 ,220 ,108 د, قاسملو,نورمحم

78ê محمدرضا, قاعي,
189 ,18ë Ç ì اشرف, سيدعلي قانعي,

19ë,العابدين زين قرباني,
مÇحمدبن بÇن عÇلي ابوالحسÇن قرشي,شيخ

322 يوسف,
ë09 حسين, داغي, قرهچه

ëìì داغي, قره
1ë2 مالخليل, قزويني,

ìë,ë2 جهانگيرخان, قشقاÄي,
هÇوازن, بن عبدالكريم ابوالقاسم قشيري,

ê0ì
17 عبادي, اردشير الدين قطب
ë2ì ,297 حسن, آيتاهللا قمي,

ë8ì ,ê0ì ,297 ,ì8 حسين, اهللا آيت قمي,
3ëì Ç 9 ,1ë0 محمدتقي, شيخ قمي,

ê2 قنبر,
ë70 يوسف, قوساز,

397 ,322,3ê ين, صدرالد قونوي,
2ì1,(ثابتعلي) ميرزاعلي حاج قهفرخي,

ë9ì عباده, بن سعد بن قيس

3ê Ç ë داوود, قيصري,
2ë8,êê ابوعلي, شيخ  كاتب,

1ì9,ë2 د, مالمحم آخوند  كاشاني,
,7ê2 ,ê72 ,11ì ,ìê حسÇينعلي,  كاشاني,

890 ,837 ,78ê
18ê,3ê زاق, عبدالر  كاشاني,

êë2 علي,  كاشاني,
78ê خروز, فر  كاشاني,

390 ين, سعدالد  كاشغري,
30ë,جعفر اهللا الغطا¾,آيت  كاشف

391 ,21ê حسين, الدين كمال  كاشفي,
,êê2 ,213 حسÇين, ايرانشÇهر, زادة  كاظم

ë0ë
,29ì ,29ê ,179 ,17ì ,ê2 ,ê0 (ع),  كاظم

73ë ,ì79 ,ê00 ,3ìê ,32ë
78ê ,9ë ابراهيم, شيخ  كاظمي,

872 حسن, مرادي,  كاظمي
,ê90,دحسين محم د نهبنداني,سي  كبريايي

ì07
êêë  كبير,

ë20 ابوالحسن, سيد  كتابي,
ë20 ,[ ? ]  كرباسي

79ì ا كبر,  كرباليي
ìëê هانري,  كربن,
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,29ê ,ê2 Ç 3 ,27 مÇعروف,  كرخÇي,شÇيخ
,ë9ë ,ë91 ,ë90 ,ë88 ,33ì ,29ë

783 ,7êì ,7êë
ë09 صابر,  كرماني,

ì01 اسالمي,  كريمپور
ëì9 مهدي,  كريمي,

338 محمد, همداني,  كريمي
ê13 ,233  كسروي,احمد,

179 ي, كش 
29ê  كليني,

11ì ,11ë  كمالالملك,
799 حسين, محمد شيخ  كمپاني,

,299 ,178 Ç 9 ,ê2 زيÇادنخعي,  كÇÇميلبن
783 ,73ë ,733 ,731 ,ì90 ,ì29

ë37 ناصر,  كنگرلو,
877 عليا كبر,  كنيپور,

ë01  كوروش,
êê ين, الد كمال شيخ  كوفي,
882 ين, زينالد  كياÄينژاد,

28ë  كيخسرو,
83ë ,78ê ,11ì ابراهيم, حاج  كيمند,

,221 ,ê8 عÇباسعلي, شيخ قزويني,  كيوان
ê1ìÇ7

2ìê رضا,  كيواني,

ìë1 ,30ê  گاندي,
شيخ گوركاني, Ñ ابوالقاسم شيخ  گركاني,

ابوالقاسم
198  گÔلدينگ,فرانسيس,
19ë غفوري,علي,  گلزادة

ì89 ايرج,  گنجبر,
883 محمود,  گنجي,

ê39 ,ê38 رنه,  گنون,
ê1 اميرتيمور,  گوركاني,

,398 ,2ë7 ,êê ابوالقÇاسم, شيخ  گوركاني,
ê0ì

87ê مجيد,  گوهري,
,ê10 ,ê09 ,293 عبدالقادر, شيخ  گيالني,

ê13 ,ê12
322 محيالدين, شيخ  گيالني,

22ê ويرژيل, كنستان  گيورگيو,
38 , محمد] الهيجي[شيخ

200 لطفي,محمدرضا,
878 لقمان,

êê2 فريدي, [خانم] لهنرمÔرف,
ë93 ,êì9 ,3êì ,127 ليلي,
299 ,ê2 نخعي, اشتر مالك

ë99 ,31ê انس, بن مالك
8ì8 عليا كبر, مالك,
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38 (ع), مأمون
ìê7 موريس, مترلينگ,

78ë د, محم ع, متضر
ì1ê احمد, لي, متوس

37ì ,373 متوكل,
ëê9 پرويز, متينخو,

مÇÇهدي شÇÇيخ حÇÇÇاج مÇÇÇÇجتهدسليماني,
799 ,79 (وفاعلي),

دعلي, حمÇم مÇيرزا آيتاهللا عراقÇي, مجتهد
789

1ì9 محسن, مجتهدعراقي,
العابدين, زين شيخ حاج مجتهدمازندراني,

227
8êê ,[ ? ] مجتهدي
2ì2 داالسالم, مجد

شÇÇيخ ÑفÇÇاروقي, ثÇÇÇاني الف د جدÇÇÇÇم
احمد

399 ,39ê محمدهاشم, دي, مجد
د حمÇم حÇاج هÇمدانÇي, عÇليشاه مÇجذوب

ì90 ,287 ,220 ,ê7 ,30 جعفر,
221 ,1ë2 Ç 3 محمدباقر, مجلسي,

,320 ,221 1ë2 Ç 3 مÇحمدتقي, مÇÇجلسي,
ê9ì ,ê13

êì9 ,3êì Ç 7 ,10 ,3 مجنون,

ë9ë ,38ê ,39 حارث, محاسبي,
آقا علي حاج Ñتابنده, عليشاه محبوب

آقا علي حاج عليÑتابنده, محبوب
78ê رفيع, محسني,

299 حلي, محقق
عÇÇزيزاهللا شÇÇيخ حÇÇاج نÇÇجفي, مÇÇÇÇحقق
,799 ,78ì ,78ê ,9ë رعلي), ظفÇÇÇÇم)

903 ,800
ì87 ابيبكر, بن محمد

ì1ê حنفيه, د محم
301 مÆمن, محمد محمدرضابن

39ì خان, سرور د محم
,30,28 ,17Ç22,12 Çë ,1Ç 2 محمد(ص),
,12ê ,120 ,113 ,71 ,ì9 ,êê ,ê1 ,37
,190 ,17ì ,1ê7 ,1ê1 Ç ë ,131 Ç 2
,279 ,277 ,272 ,2ë2 ,230 ,222Ç3
,31ê ,311 ,30ê ,301 Ç 2 ,293 ,28ì
,337 33ì ,327 ,321 ,320 ,317 ,31ì
,3ìì ,3ëê Ç ì ,3ê9 ,3êì ,3êë ,3ê2
,ê01 ,39ì ,39ë ,390 ,37ë Ç ì ,372
,ê21 ,ê20 ,ê18 ,ê12 ,ê11 ,ê10
,êê1 ,ê38 ,ê3ì ,ê32 ,ê31 ,ê28
,êìë ,êìê ,êì2 ,êì0 ,êë3 ,êë1
,ë08 ,ê98 ,ê9ë ,ê9ê ,ê89 ,êì8Ç70
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,ëê7 ,ë3ë ,ë28 ,ë21 ,ë1ì ,ë12 Ç 3
,ë7ë ,ëì7 ,ëì2Çë ,ëë7 Ç 8 ,ëëê
,ë99 ,ë91 Ç 2 ,ë8ìÇ7 ,ë83 Ç ê ,ë78
,ì22 ,ì20 ,ì17 ,ì1ë ,ì09 ,ì00
,ìê8Ç 9,ìêì ,ìê0Ç1 ,ì3ìÇ8,ì2êÇ7
,ìì9 ,ìì7 ,ìì3 ,ìë9 ,ìëìÇ7 ,ìë2
,ì9ë Ç 701 ,ì8ê Ç ì ,ì82 ,ì79 ,ì7ë
,73ê ,72ì Ç 7 ,717 ,711 ,709 ,70ì
,7ë3Ç 8 ,7ë0 Ç 1 ,7ê7 ,7ê3 ,738
,8ìì ,8êì Ç 7 ,838 ,812 ,7ì3 ,7ì1

913 ,888 ,88ì ,880 ,879
ê28 محمدعليخان,
38ì محمدمخروق,

3ìì ,[?] مهدي د محم
ì78 د, محم ديان, محم

عÇلي, بÇن مÇبارك ابوسعيد مخزومي,شيخ
322

8ê1 ,11ì مرتضي, مرتضوي,
(درويش يÇÇوسف حÇÇÇاج مÇÇÇÇردانÇÇÇÇي,
,8ëì ,800 ,7ë1 ,9ê صÇÇÇÇÇدقعلي),

923 ,90ì
8êê [ كردستاني], مردوخ

ë9ì خليل, د محم ميرزا صفوي, مرعشي
الدين, سيدشهاب اهللا آيت نجفي, مرعشي

70ê Ç ë ,ë23 ,ë22 ,377 ,7ê ,1ëê
31ì مروان,

73ë ,ë7ë ,ê70 (س), مريم
مزدك,330
ë99 مÔزني,

زيÇن حÇاج شÇيروانÇي, Ñ عÇÇليشاه مست
العابدين

2ì2 مستوفي,حمداهللا,
اهللا آيت اصÇÇÇفهاني, شÇÇÇÇاهي مسÇÇÇÇجد

ìë درضا, محم
707 ,ë92 عقيل, بن مسلم

18ê ابوعبداهللا, نيشابوري, مسلمي
(ع) مسيحÑعيسي

329 Ç 30 مسيلمه,
مÇير حاج گراشي, ميرزادة Ñ علي مشتاق

مطلب
ì7 د, محم سيد مشكو¸,

ê38 ,ê33 حسينعلي, مصداقي,
8ë ناصر, مصداقي,

390 عبدالرحمن, شيخ مصري,
ì9ë عمير, بن مصعب

27ì مصورعلي,عليرضا,
311 مطهرعليشاه,

شÇيخ حÇاج نÇجفي, مÇحقق Ñ مÇÇظفرعلي
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عزيزاهللا
ê87 ,2ë7 لطفعلي, مظفري,

ê93 حميد, مظلوم,
,31ì Ç 8 ,191 ,1ëë سفيان, ابي بن معاوي¹
,721 ,718 ,710 ,ìë2 ,ì21 ,3ì2 Ç ê

8êì ,7ê8
8êê [نقشبندي], معتصم

ëë3 مليحه, معتمدي,
331 عبداهللا, شيخ معتوق,

معروف كرخي,شيخ Ñكرخي معروف
,2ì0 ,1ë2 ,ê7 ,êì ,ê1 عÇليشاه, مÇعصوم

7ê0 ,387 ,313 ,310
8êë ,78ê احمد, معصومي,
707 زياد], ابن [غالم معقل

7êê خنيس, بن مÔعلي
2ë3 ابراهيم, معمارهاشمي,
21ê ابوعثمان, شيخ مغربي,

322 ,êê ابومدين, شيخ مغربي,
,êê عمران, ابي سالم سعيدبن مغربي,شيخ

2ë7 Ç 8
8êê [احمد], مفتيزاده,
ìë محمود, شيخ مفيد,

23 مقداد,
ì28 غالمرضا, مقيمي,

خليل,221 مال
گناباديÑسلطان بيدختي سلطانمحمد مال

عليشاه
,230 ,203 ,1ë2 ,ìë ,ë0 ,30 مÇÇالصدرا,

7ê3 ,ì3ê ,ë3ì ,ë19 ,ë10
ë20 جار, قوامالت اصفهاني, صالحي ملك

273 منافي,هادي,
387 عبدالحسين, باشي, منجم

ë88 يداهللا, منزوي,
8ìì محمود, كاشاني, منشي

ê00 دوانيقي, منصور
ì1ê اصغر, علي منصوري,

8ê0 [دكتر], منوچهري,
ëëì يوسف, موحد,

78ì محمدعلي, شيرازي, ت مود
302 ضا, موسوي,سيدابوالر
70ë محمدهاشم, موسوي,

(ع) Ñ كاظم (ع) جعفر موسيبن
,êê ,ê0 ,39 ,37 ,21 ,12 Ç 3 مÇÇوسي(ع),
,ê18 ,3ìë ,3ëê ,3ë2 ,29ê ,17êÇë
,ëì2 ,ë07 ,ê93 ,êì3 ,êì0 ,ê3ê
,ì82 ,ì73 ,ìì9 ,ìë9 ,ì37 ,ì0ì

879 ,870 ,8ì8 ,7ë8
2ë8 لطان, الس موفق
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êêë زكريا, ين بها¾الد شيخ مولتاني,
,32 Ç 8 ,38 ,32 Ç 3 يÇن, الد جالل مولوي,
,28ë ,22ë ,220 ,18ë ,117 ,ê1
,ê71 Ç 3 ,êêê ,ê18 ,ê1ë ,313Çë
,ìê8 ,ì2ë ,ëì7 ,ëì1Ç2 ,ëê2 ,ê9ì

820 ,81ì ,77ì ,73ê ,ìë0
321 خلخالي,محمدصالح, مولوي

389 اهللا, نعمت مولوي,
ë13 احمد, دامغاني, مهدوي

,19ê ,192 ,êë ,ê3 ,2ì ,1ë (عج), مهدي
,277 ,2ë3 ,2ë2 Ç 3 ,22ë ,221 Ç 2
,ê3ê ,ê11 ,377 ,321 ,298 ,29êÇë
,ê8ê ,êì0 ,êë9 ,êë3 ,êê3 ,ê3ìÇ7
,ëêì ,ëê3 ,ë27 ,ë1ì ,ë0ë ,ê88
,ì1ë ,ë91 ,ë89 ,ë72 ,ëì3 ,ëë7Ç8
,ìë0 Ç 1 ,ì37 ,ì2ê ,ì22 ,ì20
,709 ,ì92 Ç 3 ,ì70 Ç 3 ,ììë ,ìëêÇë
,739 ,73ì ,723 Ç ë ,720 ,717 ,71ë

88ì ,881 ,7ë0 ,7êì
ì91 خشايار, مهربان,

ë1ê نصراهللا, مهرخوان,
ì87 فروزنده, مهرداد,
ìë8 محمود, مهرداد,

28ë ,18ê ين, رشيدالد ميبدي,

ê2 ار, تم ميثم
ëë9 سيدحسن, ميرÄي,

بها¾اهللا Ñميرزاحسينعلي
مÇÇيرمطلب حÇÇاج گÇÇÇراشÇÇي, مÇÇÇÇيرزادة

802 ,788 ,78ê (مشتاقعلي),
ازل ميرزايحييÑصبح

آيتاهللا عراقÇي, مجتهد Ñ عراقي ميرزاي
دعلي محم ميرزا

د حمÇم مÇيرزا اهللا آيت Ñشيرازي ميرزاي
حسن

,êë ل, او اهللا خÇليل يÇن الد بÇرهان مÇيرشاه
êë2 ,êë0 ,êê7 ,2ëì ,2ëê

êì ,êë ثاني, اهللا خليل الدين برهان ميرشاه
êë اول, اهللا محب ين الد حبيب شاه مير
êë ثاني, اهللا محب ين الد حبيب ميرشاه

êë اول, د محم الدين شمس ميرشاه
ثÇÇالث د حمÇÇم الديÇÇن شÇÇمس مÇÇÇيرشاه

êê7 ,êë Ç ì (حسيني),
êë,ثاني د محم ين الد شمس ميرشاه

êë Ç ì ل, او عطي¹اهللا الدين كمال ميرشاه
êë ثاني, عطي¹اهللا الدين كمال ميرشاه

شÇمس شÇيخ دكÇني, ÑنÇالدي مÇيرشمس
الدين///

338 Ç 9 ميرسيدحسن, ميرعمادي,



تابنده خورشيد 972

êêë ميرفندرسكي,
ë07 ,ë0ë ميكاÄيل,

ë37 ,ê1ì اهللا, آيت ميالني,
83ê جعفرعلي, ناÄب

799 حسين, ميرزا آيتاهللا ناÄيني,
(هÇدايت دعلي حمÇم شÇÇيرازي, نÇÇاسوتي

801 ,788 ,78ê علي),
288 ناصرخسرو,

قوچاني, مقدم زادة ابوالحسن Ñناصرعلي
عبدالغفور حاج

اسداهللا شيخ ايزدگشسب, Ñناصرعلي
شيرازي عليشاه رحمت Ñ در الص نايب

سÇيد اهللا آيت اصÇفهاني, آبÇÇادي نÇÇجف
ìë د, محم

ëê8 دعلي, محم نجفپور,
790 د, محم صوفي, نجفي

399 ,313 كÔبري, الدين نجم
ë13 ين, عزيزالد شيخ نسفي,

ì90 مهراب, نصري,
2ë8 ابوعثمان, نصيبي,شيخ

899 ,8ê0 ,8ê جمشيد, نصيري,
ì9ê سليمان, گنابادي, نوغابي نظري

ê بصيراهللا, اللهي, نعمت
877 ,8ì3,عباس نعمتاللهي,

2ì3 الح, عبدالص اللهي, نعمت
ë30 سعيد, نفيسي,

22 د, محم بها¾الدين نقشبند,
ابوالرضا سيد موسوي, Ñاالشراف نقيب

ì19 ,ì1ì محمدحسن, يزدي, نقيب
879 تورج, نگهبان,

(فيض محمدصادق ميرزا شيرازي, نمازي
2ì0 علي),

7ë8 ,7ë0 ,12 (ع), نوح
78ê اسداهللا, نوراÄي,
78ê د, محم نوراÄي,

,89ì Ç 8 ,8ê ,7ì عÇلي, دكتر نورالحكما¾,
897 اسداهللا, نورالحكما,

723 [دكترجواد], نوربخش,
ì31 د, محم سيد نوربخش,

27ì,عبدالولي نور,
,ê9 ,êì Ç 7 ,ê1 نÇÇÇÇورعليشاهاصÇÇفهاني,
,312 Ç 3 ,310 ,30ë ,2ì0 ,1ë1Ç2

7ê0 ,387
اصفهاني لÑنورعليشاه او نورعليشاه

,3ê ,2ê ,2 علي, الÇم حاج ثاني, نورعليشاه
,87 ,83 ,ìê ,ì1 ,ë9 ,ëë ,ë0 Ç 3 ,ê8
,20ì ,188 ,1ì1 ,1ì0 ,13ë ,108
,2êë ,23ë ,229 ,22ì ,219 ,207
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,398 ,310 ,290 ,287 ,2ì3 ,2ê7
,ìê8 ,ì39 ,ë07 ,ê88 ,ê8ë ,ê17
,793 ,792 ,789 ,ì72 ,ìì9 ,ìë0

902 ,878 ,79ê
ثÇاني نÇورعليشاه ÑناباديÇگ نÇÇورعليشاه
(درويش ابÇÇوالقÇÇاسم حÇÇاج نÇÇÇÇورنژاد,

79ê Ç ì ,78ë صابرعلي),
2ëì رضا, اللهي, نورنعمت

ì23 علياصغر, نوروزي,
ë37 ين, بها¾الد آيتاهللا نوري,

77 الدين, بها¾ شيخ نوري,
,ê9ë ,[ ? ] نوري

221 سول, عبدالر نيرشيرازي,شيخ
ì93 فريبرز, ذات, نيك

ì92 سعيد, نيكفر,
ê07 نيكلسون,

ëêê د, محم نيكنام,
7ê2 واعظي,

êêì عبدالعزيز, واعظي,
193 كريم, واالنيا,

ê28 Ç 30 ,7ì نوتÔن, وان
78ê عباس, وجدي,
ë7ê صالح, وحدت,

873 غالمحسين, وفاÄي,

801 وفاعلي,
هاتف,220
3ê2 هاجر,

ë9ë ,29ê Ç ë ,2ë2 ,ê2 Ç 3 (ع), هادي
37 (ع), هارون

73ë ,ì79 ,3ìê ,29ê الرشيد, هارون
2ë2 ,2ë1 هاشمي,سليمان,

281 ,2ìë Ç ì هاشمي,محمد,
2ë0 هاشمي,محمدابراهيم,

3ê9 هاني,
عÇثمان بÇن عÇلي ابÇوالحسÇن هÇÇجويري,

êêê ,ê0ì Ç 7 ,29 ,21 ,19 جالبي,
شÇÇيرازي, نÇÇاسوتي Ñ عÇÇلي هÇÇÇÇدايت

دعلي محم
21ê هروي,ميرحسين,

ìë جالل, همايي,
د محم حاجسيد همتعليÑشريعتقمي,

78ì ,ì81 ,ë77 قنبرعلي, همتي,
ë77 د, محم همتي,

بÇن يÇوسف ابÇويعقوب خÇواجÇه همداني,
398 ايوب,

,313 ,30ë ,1ë1 Çمد, العبدالصÇهمداني,م
ë8ì

ë0ê ,êëê ,êêë ميرسيدعلي, همداني,
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êêì محمدقاسم, استرآبادي, هندوشاه
298 هود(ع),

889 سيدعلي, ياسيني,
,ë90 ,28ì ,2ë8 ,êê عÇبداهللا, شيخ يافعي,

7ê0
217 حموي, ياقوت

ì8ë ,ì37 ,13 (ع), يحيي
309 طالب, يزدي,

,808 ,37ì ,3ì3 ,321 ,317 ,191 يÇÇزيد,
8êì

يسوعÑعيسي(ع)
891 ,8ëë ,ë92 ,ê70 ,28ë (ع), يوسف

899 غالمحسين, يوسفي,
29ê,نون بن يوشع

7ë8 ,312 Ç 3 يونس(ع),
ëì0 ,ëëë احمد, يونسي,



فهرستمكانها

330 آبادان,
ë01 آذربايجان,

32ì صغير, آسياي
32ì آلباني,

920 ,7ê1 آلمان,
,ê9ê Ç ë ,ê3ì ,328 ,1ë7 ,119 آمÇريكا,

723 ,ì93 ,ë0ê
ìê9 ,3ê8 د, Ôح Ôا

78ê گرمسار, ارادان
,833 ,789 Ç 90 ,78ì ,711 ,707 ارا ك,

83ë
,78ê ,71ë ,ì91 ,ë99 ,ëêë ,ëê3 اردبيل,

8êë

ê03 ,3ìë ,210 ,77 Ç 8 ,73 اردن,
,213 ,13ì,12ë ,119 ,11ì ,8ë,7ì اروپا,
,ë03 Ç ê ,ê3ì ,ê2ê ,3ì2 ,33ê ,289

909 ,813 ,811 ,ì29 ,ì0ê Ç 3 ,ëë1
720 زنا, ا

1ë0 ازهر,
82ë ,818 ,319 اسپانيا,

ì28 بيرجند, اسدآباد
ë03 ,ë02 ,ë01 ,327 ,1ê7 اسراÄيل,

32ë ,233 اسكندريه,
71ì اسكو,

319 ,22ë اسالمبول,
321 اندلس, اشبيلية
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,11ê ,9ì ,90 ,ìê Ç ë ,ë2 ,ê9 اصÇÇÇفهان,
,2ì0Ç 2 ,220 ,21ì Ç 7 ,189 ,1ìë
,72ë ,ì91 ,ì8ê ,ëì7 ,ê23 ,ê1ì
,910 , 8ë7 Ç 9 ,797 Ç 8 ,793 ,78ê

922
,31ê ,213 Ç ê ,1ìê Ç ë ,77 ,ë1 افغانستان,

ê00 ,39ì ,392 Ç 3 ,38ì Ç 8 ,38ê
احمدغزالي شيخ مزار Ñ احمد امامزاده

,79ê ,2ì3 ,9ê ,87 ,ë1 حÇمزه, زاده امÇام
8ë3

عÇمران ابي شيخ مزار Ñ سالمان زاده امام
مغربي

2ì3 طاهر, امامزاده
29ë النقي, علي دبن محم امامزاده

38ì محروق, د محم امامزاده
319 اندلس,

331 انديمشك,
ê0ë ,331 ,198 انگلستان,

331 اهواز,
,77 ,73 ,ì8 ,ë0 ,êì Ç 8 ,31 ,27 Ç 8 ايران,
,181 ,1ìë ,1ì2 ,1ì0 ,1ë7 Ç 8 ,1ë1
,217 ,213Ç ë,210 Ç 11,20ì Ç8 ,19ë
,237 ,23ê ,230 ,228 ,22ë Ç ì ,222
,309 Ç 10 ,307 ,292 ,2ì1 ,2ë3 Çê

,3ê8 ,337 Ç 8 ,329 Ç 3ë ,323 ,317
,38ê ,378 Ç 9 ,372 ,3ì0 ,3ë8 ,3ë0
,ê0ë ,ê03 ,398 ,39ì ,392 ,38ì Ç8
,ê3ì ,ê21 Ç 3 ,ê19 ,ê1ë ,ê13 ,ê07
,ê99 ,ê9ì Ç 7 ,êë2 ,êê1 Ç 2 ,ê38
,ì07 ,ë73 ,ë70 ,ë3ë ,ë31 Ç 2 ,ë01
,790 ,7ê0 ,732 ,72ê ,ì87 ,ìì1

92ê ,920 Ç 1 ,802
299 بابل,

818 بارسلون,
سيدالشهدا¾ Ñحرم حسيني بارگاه

798 ,2ì1 اصفهان, رضوان باغ
38ê بحرين,

213 ايفل, برج
ì71 برزخ,
2ë1 برگز,

ê37 ,ê3ë برن,
701 بروجرد,
ì1ê بروجن,
ìë7 بستان,

337 ,330 ,ì8 بصره,
332 بعلبك,

,33ì ,312 ,297 ,293 Ç ë ,2ì1 ,ê3 بغداد,
ë9ë ,ê83 ,ê12 ,398 ,381 ,3ìë
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بيدختÑمزارسلطاني بقعة
سعادتي Ñمزار ه سعادتي بقعة

909 ,37ì ,3êë ,73 بقيع,
32ì بكتاش,

ë1 عثماني, بالد
ê01 ,31ê Ç ë بلخ,

21ë بمبÃي,
2ë1 ازبك, بند

21ë بنگالور,
ì78 ,ë97 بوشهر,

,ë78 ,ë29 ,ë19 ,3ê1 ,339 ,107 بهشت,
,8ê7 ,833 ,773 ,ì98 ,ìêê Ç ì ,ë93
,887 ,88ë ,882 ,87ì Ç 8 ,873

889Ç91
800 بهشهر,

329 ,210 اللحم, بيت
اهللاÑكعبه بيت

,3ê8 ,327 Ç 9 ,210 ,73 ,27 س, بيتالمقد
3ìë

,ì7 ,ì2 ,ì0 ,ë9 ,ë2 Ç 3 ,ë0 ,ê9 بيدخت,
,102 ,9ê Ç ì ,8ì ,78 Ç 80 ,7ê ,ì9
,133 Ç ë ,130 ,127 ,121 Ç 3 ,11ì
,223 ,219 ,21ì Ç 7 ,192 ,1ìê ,1ê8
,ê81 ,ê23 ,382 Ç 3 ,33ë ,2ê9 Ç ë0

,7ì1 ,7ê7 ,ìëì ,ì39 ,ë37 ,ê8ë
83ê,813,801 Ç2,798,791 Çê,78ê
, 8ë2Ç ë , 8ê3Ç ê , 8ê1 , 837 , 83ì

92ê ,901 , 89ì , 88ì , 8ë9
2ëì ,21ë ,êë بيدر,

3ì2 ,3ë0 ,323 ,170 ,77 بيروت,
ìë بيلند,

8ëì ه, صالحي بيمارستان
83ë قدس, بيمارستان

922 ,8ë7 ,839 مهر, بيمارستان
78ê پاريز,

,ê27 ,3ë3 ,289 ,213 ,1êë ,7ì پÇاريس,
ìëê ,ëë2 ,ê37

,213 Ç ë ,1ìê Ç ë ,1ëì ,77 ,ë1 پا كستان,
,ê13 ,ê10 ,ê07 ,ê0ë ,ê01 ,38ê

ê21 Ç 2 ,ê18Ç9
3ë7 سعيد, پرت

39ë ,1ìë پغمان,
21ë پونا,

ê01 ,21ë پيشاور,
739 تا كستان,

390 ,38ì تايباد,
787 تبريز,

2ì0 اصفهان, فوالد تخت
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38ì جام, تربت
,382 ,2ë7 Ç 8 ,ëê8 ,7ê تÇÇÇربتحيدريه,

7ê2 ,ì1ê Ç ë ,ê2ë
ë0ê ,3ê8 ,32ì ,31ë ,313 ,22 تركيه,

بيدخت حسينية Ñبيدخت تكية
2ì0 علي, ناصر درويش تكية

333 حبيب, تل
787 تنكابن,

,87 Ç 9 ,8ê Ç ë ,77 Ç 9 ,7ê ,ìì Ç 9 تهران,
,130 ,127 ,121 Ç 2 ,117 ,9ë Ç ì ,90
,220 Ç 3 ,21ë ,212 ,1ìë ,13ë
,270Ç1 ,2ì3Çë ,23ëÇ7 ,229,22ìÇ7
,337 ,33ë ,331 ,321 ,29ì ,271
,ë13 ,ê2ë ,ê23 ,38ë ,380 ,372
,ë77 ,ëê9 ,ë37 Ç 8 ,ë28 ,ë2ì ,ë23
,ì3ê ,ì31 ,ì23 ,ì19 ,ì1ì ,ì00
,ìì1 ,ìë7 Ç 8 ,ìë1 ,ìê8 ,ìê0 ,ì37
,7ê1 ,737 ,73ê ,700 ,ì87 ,ì8ê
813 , 801 ,797 ,792Ç ê ,790 ,78êÇë
, 8ë2 Ç3 , 8ê2 , 838 , 833Ç ë , 82ë
,901 Ç2 , 899 , 89ì , 88ì , 8ë9 , 8ë7

92ê ,920 Ç 2 ,909
312 تيسفون,

319 اموي, جامع

319 ه, اياصوفي جامع
313 زكريا, جامع

313 فردوس, جامع
االزهر Ñدانشگاه االزهر جامع¹

عرفات Ñ حمه الر جبل
818 جبلالطارق,

3ë0 جبلعامل,
7ëê جحفه,
718 جحيم,

827 ,822 ,821 ,337 ه, جد
130 جزير¸العرب,

جنانÑبهشت
جنتÑبهشت

8ê7 ,ì98 ,ìêê Ç ì ,ë29 ,ë19 جهنم,
ê12 ,293 جيل,
33ê ,28ì چين,

سيدالشهدا¾ حسينيÑحرم حاÄر
121 حبشه,

309 ,ë1 حجاز,
ìë0 ,ì19 ه, حديبي

310 عباس, ابوالفضل حرم
,2ì3 ,90 ,87 عÇبدالعÇظيم, حÇضرت حرم

8ë3 ,ì72
793 ,791 ,377 معصومه, حضرت حرم
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32ê الحسين, رأس حرم
,2ë2 ,231 ,110 ,9ë ,8ì رضÇوي, حÇÇرم
800 ,79ë ,7ë2 ,382 ,380,37ë ,373
,319 ,297 Ç 9 ,127 Çهدا¾, دالش يÇس حÇÇرم

82ê ,37ì ,373 ,32ê ,308
29ë ,2ë2 عسكريين, حرم

791 ,371 ,299 ,298 ,12ì علي(ع), حرم
3ìì ,293 كاظمين, حرم

النبي مسجد Ñنبوي حرم
,87 ,8ë ,2ìë ,282 امÇيرسليماني, ة حسيني
,2ì7 ,130 ,91 ,7êê ,189 ,130 ,89
,122 ,9ê ,7ê1 ,281 ,279 ,278 ,273
, 832 ,813 Ç ê ,130 ,903 ,838 ,833

7ë2 ,271
,92ê ,8ë3 ,13ê ,133 بÇيدخت, حسÇÇينية

7ë0 ,7ê7
2ìë ,2ìê , 87 حاÄري, حسينية

2ë7 كرمان, ة حسيني
3ê8 ,31ì ,31ë ,313 حلب,

299 حله,
,ì81 ,ì08 ,ë7ì ,2ëë ,21ë حÇÇيدرآبÇاد,

8ë0 ,828 ,78ì ,78ê ,ì9ì
329 حيفا,

Ñكعبه خدا خانة

,ê0ë افÇغانستان], [در ايران فرهنگ خانة
ê22

207 دور, خاور
,31êÇ ë ,29ì ,21ê ,207 ,88 ,ê8 خراسان,

8ê3 ,ì01 ,38ì Ç 7 ,373 ,331 ,32ì
330 خرمشهر,

329 ,210 حÖمن, الرَّ خليل
ê1ê مسجد, خواجه

ë73 خوزستان,
921 ,920 زمرد, خيابان

8ê1 صدرا, مال خيابان
ìê7 دامغان,

,200 ,ìì Ç 7 [تÇهران], عÇالي دانشسÇÇراي
812

801 (مشهد), الهيات دانشكدة
372 ,3ì1 [تهران], الهيات دانشكدة

,1ë0 ,ìì Ç 7 مÇنقول, و مÇعقول دانشكÇدة
,237 ,23ê Ç ë ,22ë ,202 Ç 3 ,1ìë

8ê2 ,812 ,ë00
,3ì0 ,3ëê Ç ë ,32ë ,1ë0 االزهر, دانشگاه

380 Ç 1
899 ,800 ,79ì تهران, دانشگاه

ê21 عليگره, دانشگاه
899 مشهد, دانشگاه
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,82ê ,820 Ç 2 ,802 Ç 3 ,78ê ,90 ,88 دبي,
827

812 آلماني, دبيرستان
900 ,899 دارالفنون, دبيرستان

,270 Ç 2 ,122 ,8ë صالح, خيرية درمانگاه
81ê ,27ì Ç 82

,78ê ,ì81 ,ë7ì ,ê09 ,2ëê Ç ë ,ê7 دكن,
828

,318 ,31ì ,31ë ,127 ,78 ,ì8 دمشÇÇÇÇق,
3ê8 ,332 ,322 ,319

دوزخÑجهنم
2ì2 بوعلي, ده

21ë دهلي,
2ë1 سار, ديمه

790 ,78ê ,738 رشت,
3ë7 حلوان, رصدخانة

812 ,1êë رم,
2ì1 رودبار,

373 ,231 روسيه,
31ë ,1ë8 روم,

7ë0 هبه, ر
21ì ري,

ëëë ,ê23 ,88 زاهدان,
78ê زنجان,

797 زواره,
,ê2ê Ç ì ,211 Ç 3 ,1ìì ,119 ,7ê ژنÇÇÇÇو,

8ê2 ,ëë2 ,ê33
ê8ì سيتي, ليك سالت

8ê2 ,3ì9 ,29ë ,2ë2 Ç 3 ا, سامر
79ê ,ê9 سبزوار,

39ë ,39ê سرهند,
سعودي سعوديÑعربستان

,70ë ,ì33 ,ì02 ,ë9ê ,17ê سÇÇÇÇÇÇÇمنان,
78ìÇ7

8êê ,83ë سنندج,
920 ,78ë ,ì89 ,88 سوÄد,

ë03 ,ê2ë Ç 8 ,212 سوÄيس,
ê03 ,3ê8 ,210 Ç 3 ,77 ,73 ,ì8 سوريه,

1êë سيسيل,
3ì2 ,3ë0 ,322 ,313 شام,

909 ,31ë شامات,
213 شانزهليزه,

802 ,801 چراغ, شاه
8ë2 Ç 3 ,78ë ,70ë شاهرود,

عبدالعظيم حضرت Ñحرم عبدالعظيم شاه
ê0ê مسجد, شاهي

78ê ششده,
ëìì شوشتر,
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2ì3 شهرري,
72ì ,702 شهرضا,

78ê ,ë88 ,2ì1 شهركرد,
تنكابن Ñ شهسوار

17ê شهميرزاد,
,909 خÇليجفارس, حÇاشية شيخنشينهاي

922
,78ê ,ì01 ,ë9ë ,ê23 ,287 ,90 شÇÇÇيراز,

922 ,801 ,78ë
723 شيكا گو,

2ë2 آباد, صالح
قاسيون Ñكوه صالحيه
8ê2 عسكريين, صحن

8ë3 ,8ê2 ,92ê كوثر, صحن
3êê ,3ê2 صفا,

دارالسالم قبرستان Ñتربت صفحة
3ë0 صور,

312 يونس(ع), ضريح
891 ,870 ,8ì8 طور,

37ë طوس,
باتÑتايباد طي

,122 ,77 ,ì8 ,ë1 ,ê9 ,ê7 عاليات, عتبات
,2ë2 ,211 ,210 ,207 ,1ìë ,12ìÇ 7
,37ì ,3ê8 ,332 ,312 ,292 ,2ëê

8ê2 ,838 ,82ê ,818 ,ëì1 ,ê22
3ë8 عثمانيان,

,332 ,330 ,32ì ,31ê ,210 Ç 1 ,ë1 عراق,
909 , 82ê ,717 ,ê13 ,ê10 ,38ë

,230 ,222 ,210 ,ê8 سÇعودي, عÇربستان
,38ê ,378 ,3ìì ,3êì Ç 8 ,338 ,33ë

ê22
ë80 ,3ê3 ,3ê2 عرفات,

ê21 عليگره,
3ìë ان, عم

3êë حرا¾, غار
7ëê ,727 ,709 ,ë80 ,320 م, Ôخ غدير

399 ,398 ,21ê غزنه,
ë73 فارس,

389 فخرالمدارس,
ë03 ,33ê ,213 ,1ë7 ,77 فرانسه,

ë03 سوÄيس, فرايبورگ
117 فرحزاد,

ë9ë فردوس,
ì90 ,ë10 فسا,

,329 ,327 ,313 ,211 ,1ê7 ,ì8 فلسطين,
ë02 ,3ë7 ,333 ,330

3ìë ,32ë ,32ê ,230 ,229 قاهره,
ë9ë قاين,
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319 عربي, ابن قبر
328 (ع), عيسي حضرت قبر

29ê كهنه, بغداد قبرستان
2ë9 الم, دارالس قبرستان

ê37 گمنام, سرباز قبر
312 فارسي, سلمان قبر

399 ,398 قبرسناÄي,
318 سفيان, ابي معاوي¹بن قبر

س المقد قدسÑبيت
ë70 ,2ì2 قزوين,

2ë1 قÔسطوني,
313 حلب, قلعة

,ëê1 ,ë27 ,380 ,377 ,127 ,90 ,7ê قÇÇم,
,ììì ,ë79 ,ë71 ,ëë9 ,ëêì ,ëêê
83ê ,790 Ç 2 ,78ê ,719 ,717 ,703Çë

922 , 8ê9
798 Ç 9 ,788 ,78ì قوچان,

32ì قونيه,
2ì1 قهفرخ,

2ë8 مغرب, قيروان
32ì قيصريه,

ê00 ,399 ,39ë ,392 ,21ê  كابل,
8ì3 ,8ë3 ,838 ,2ì3 ,ë1  كاشان,

29ì  كاظمي,

387 ,29ë Ç 7 ,293 ,77  كاظمين,
7ë1  كانادا,

3ë7 سوÄز,  كانال
29ì جوادين, آستانة  كتابخانة

ìêë ,ì39 سلطاني,  كتابخانة
,87ë ,8ì3 ,81ê ,2ì7 صÇالح,  كÇÇتابخانة

2ì9 ,2ì8
70ê Ç ë مرعشي, آي¹اهللا عمومي  كتابخانة

79ì فرهنگ,  كتابخانة
393 مطبوعات,  كتابخانة
3ë7 مصر, ملي  كتابخانة

ê22 ,ê1ì ,ê1ë ,ê07 ,21ë  كراچي,
7ëê ميم, الغ راعÔك 

,297 ,2ëê ,191 ,188 Ç 9 ,129  كÇÇÇربال,
,37ê ,3ì9 ,32ê ,310 ,308 ,30ë

82ê ,7ì1 ,7ê2 ,718 ,ì82
801  كرج,

8êê ,ë01 ,ê13 ,ê10 ,398  كردستان,
,ê92 ,ê89 ,ê87 ,ê23 ,2ëì ,êê  كÇرمان,

797 ,79ì ,78ê ,ìë8
78ê ,ì77 ,ëê7 ,292 ,ê7  كرمانشاه,

911 ,787 ,21ë  كشمير,
,3êë ,3ê0 Ç 3 ,337 ,309 ,12ì ,9ì  كعبه,
,70ê ,ê8ë ,ê01 ,7ë7 Ç 8 ,37ì ,3ê8
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821 , 802
903 ,17ê  كالردشت,

299  كلدانيان,
3ìë جتسيماني,  كليساي

328 قيامت,  كليساي
289 مارت,  كليسايمونت

213 نÔتردام,  كليساي
7ê9 Ç ë0 ,320 ,298 ,22ì  كوفه,

2ëë ميرمحمود, شاه  كوه
319 قاسيون,  كوه

38ê  كويت,
êê كرمان,  كÔهبنان

ë1  كهريزك,
انصاري عبداهللا خواجه Ñمقبرة  گازرگاه

ë71  گچساران,
802 ,78ì ,78ê الر, گراش 

,ì9 ,ìë,ì3 ,ì0 ,ë9,ë2 Ç3 ,ê8 Ç9  گناباد,
,183 ,13ì ,123 ,122 ,9ê Ç ë ,79 ,7ê
,223 ,21ì Ç 8 ,21ê ,211 Ç 2 ,20ê
,ë73 ,ê2ë ,38ë ,29ì ,2ê9 Ç ë1 ,2êë
,8ê1 ,813 ,79ê ,791 ,ì9ê ,ìëì

92ê ,897 ,8ë9 ,8ëë ,8êê
ê12 ,293  گيالن,

ë31 ,ê07 ,ê0ì ,ê0ë ,ê0ê ,21ë الهور,

78ë الهيجان,
,ê03 ,3ë0 Ç 1 ,323 ,210 ,73 ,ì8 لبÇنان,

ê9ê
2ì1 لنجان,
ê21 لكنهو,
ì29 لندن,

ê07 لنينگراد,
213 لوزان,
ì87 ليبي,

82ë ,819 ,818 مادريد,
818 ماال گا,
2ëì ماهان,

29ê كرخ, محلة
مداÄنÑتيسفون
ìë صدر, مدرسة

33ì ,ìì مطهري, شهيد عالي مدرسة
89ì جامي, ابتداÄي مدرسة

شÇهيد عÇالي مÇدرسة Ñ سپهساالر مدرسة
مطهري

ìê صدر, مدرسة
,3ìì ,3ê8 ,3êë ,210 ,8ë ,77 مÇÇÇÇدينه,
,7ë0 ,739 ,ì9ë ,ìë2 ,ê01 ,37ì

909 , 827 ,821 Ç 2 ,818
319 مرسيه,
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319 كلثوم, مرقدام
,318 Ç 9 ,127 (ع), زيÇنب حضرت مرقد

32ë
319 (س), سكينه مرقد

3êê ,3ê2 مروه,
29ì حافي, ر Öشب مزار

310 ,2ëê اصفهاني, عليشاه مزارحسين
2ì0 ,2ë9 شيرازي, عليشاه رحمت مزار

399 الال, علي ين الد رضي مزار
79ê ,ì72 ,2ì3 ,9ê سعادتي, مزار

,123 ,9êÇ ë ,90,8ì ,80 ,ë3,سلطاني مزار
,7ë3Çê,ê81 ,2ê8Ç 9,2êëÇ 7,13êÇë
92ê ,878 ,837 ,8ëì ,813 ,791 ,7ëì

802 شيرازي, داعياهللا شاه مزار
ê23 ,2ëì اهللا, نعمت شاه مزار
ê01 ,ê00 ,21ê شريف, مزار

2ë7 گوركاني, ابوالقاسم شيخ مزار
29ì شبلي, ابوبكر شيخ مزار

2ì1 رودباري, ابوعلي شيخ مزار
38ë ,2ë8 مغربي, ابوعمران مزارشيخ

ÑتكÇية گشسب ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ مزار
ناصرعلي درويش
29ê كليني, شيخ مزار

38ë مزارعطار,

312 Ç 3 اصفهاني, مزارنورعليشاه
سعادتي Ñمزار نوريه مزار

29ê اربعه, وكالي مزار
313 (ع), يونس مزار

8ë0 [حيدرآباد], مزار
2ì2 احمدغزالي, مزارشيخ

3ê3 مزدلفه,
32ë العباس, ابي مسجد

,3ìë ,327 ,319 ,122 اقÇÇصي, مسÇÇÇÇجد
ë97Ç8

,3ê2 ,338 ,319 ,299 ,73 مسÇجدالحÇرام,
7ë7 ,70ë ,37ì

37ì ,3ê8 ,3êë ,319 ,299 النبي, مسجد
319 المقدس, بيت مسجد
8êê سنندج, جامع مسجد

299 حنانه, مسجد
ê7 Ç 8 ذوالقبلتين, مسجد

32ë رفاعي, مسجد
ì92 سليمان, مسجد

30ë ,299 سهله, مسجد
ì79 رار, ض مسجد

30ë طوسي, مسجد
3ê7 قبا, مسجد

30ë ,319 ,299 كوفه, مسجد
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381 Ç 2 گوهرشاد, مسجد
النبي Ñمسجد مدينه مسجد

3ê3 مشعرالحرام,
ëëì مشكينشهر,

,127 ,110 ,9ë , 8ê Ç ì ,ì3 ,ê9 مشÇÇÇهد,
,38ê Ç ì ,380 Ç 2 ,33ë ,2ë3 ,2ë1
,ë9ë ,ëìê ,ë2ì ,ë1ê ,ê9ê ,ê72
,798 Ç 801 ,79ë Ç ì ,78ê Ç ë ,ì83

901 , 899 , 8ëê , 8ë1Ç2
,231 ,228 ,210 Ç 1 ,1ë0 ,73 ,ì8 مÇصر,
,3ì0 Ç 2 ,3ë7 ,3ëê ,333 ,32êÇì

8ëë ,ê03 ,380 ,377 ,3ìì
298 ,29ë (عج), قاÄم حضرت مقام

29ì ابوحنيفه, مقبرة
392 انصاري, عبداهللا خواجه مقبرة

38ì ام, خي مقبرة
ê0ì دگاميشاه, سي مقبرة

391 سبزواري, كاشفي مقبرة
ê07 هجويري, مقبرة

,2ë8 ,210 ,191 ,77 Ç 8 ,73 ,êê ÇÇÇÇه, مك
,3êê ,3ê3 ,3ê1 ,337 ,320 ,309
,7ë2 ,739 ,70ê Ç ë ,ì19 ,379 ,37ì

909 , 8ë1 , 821 , 818 ,7ë8
7ë9 ,702 مالير,

29ë متوكل, منار
7ë3 ,3ê2 Ç ê ,338 , مني×

ê0ê , [الهور] متبر كه اشيا¾ موزة
3ë7 مصر, پستي موزة
3ë7 فÆاد, زراعي موزة

29ë سامرا, موزة
3ë7 قبطي, موزة

29ì عباسي, قصر موزة
392 كابل, موزة

ê18 كراچي, موزة
213 لوور, موزة
32ë مصر, موزة
313 ,ê7 موصل,

213 مونترو,
2ë1 مهنه,

ê23 ميرجاوه,
ميرمحمود شاه تاالبÑ كوه عالم مير

21ë ميسور,
,307 Ç 8 ,30ë ,298 Ç 9 ,78 ,7ê نÇÇÇجف,
,ëì1 ,ê92 ,ê1ì ,ê01 ,371 ,3ì9

8ê2 , 82ê Ç ë ,799 ,790 ,ì3ë
ì07 كاشان, نوشآباد

ì9ê نوغاب,
ê3 نهاوند,
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,ëìë ,ê93 ,38ë ,2ë8 Ç 9 ,21ê نÇيشابور,
8ë2 ,799 ,ë73

312 Ç 3 نينوا,
812 واتيكان,

ë12 ,30ë ,298 الم, الس وادي
ê8ì واشنگتن,

213 ورساي,
22 ها گياسوفيا,
ì0ë هامبورگ,

920 ,7ê1 ,11ì ,88 هانور,
387 Ç 90 ,38ì ,18ê Ç ë هرات,

7ì هلند,

78ê ,ë90 ,ëê2 ,292 همدان,
,1ìê ,118 ,8ì ,77 ,ë1 ,ê9 ,êë Ç 7 هÇند,
,30ê ,291 ,288 Ç 9 ,2ëê Ç ì ,21ë
,ê13 ,ê07 Ç 9 ,ê0ë ,39ê ,38ê ,323
,ì22 ,ë92 ,ë31 ,ê90 ,ê28 ,ê21 Ç2
,828 ,78ì ,7ê0 ,ìê2 Ç 3 ,ìê0 ,ì2ê

919 ,909 ,8ë0
812 فني, هنرستان

333 يافا,
ê23 ,ê1ì يزد,

ë1 ,27 يمن,
233 ,22 يونان,



ت لومجالÄرسا, فهرستكتابها

181 العجم, آثار
233 نامه], [هفته آشفته

ì98 قريش, مÆمن ابوطالب
199 اثولوجيا,

29 ين, الد احيا¾علوم
1ê2 مكه, اخبار

320 اربعين,
22ê ,18ì ارمغان,

,211Ç2 ,137 ,117,7ì,7ê,ژنو به گناباد از
,ê33 Ç ë ,ê29 Ç 31 ,ê2ê Ç 7 ,289

ì27 ,êê1Ç 2 ,ê37Ç9
30 وحيد, الت اسرار
ìë ,ë0 ,ê9 اسفار,

19ë بشر, حقوق جهاني اعالمية و اسالم
3ê وفيه, الص اصطالحات

ë0ê اصولها, و يعه الش اصل
719 ,1ëë ,2ì ,11 ,10 كافي, اصول

23ì ,230 اطالعات,
231 Ç 2 هفتگي, اطالعات

1ë2 اعتقادات,
322 يعه, الش اعيان

221 اقدس,
229 [مجله], االخا¾

ولي, الد االنسÇان حÇقوق منشور و االسالم
198

ìë نبيهات, والت االشارات
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المÇعصومين احÇوال فÇي المختصر التاريخ
219 ,187 ,1ìê ,ì0 عشر, االربع¹

7ê3 الغربي, الجانب
307 Ç 8 يعه, الش تصانيف الي ريع¹ الذ

39 اهللا, لحقوق عاي¹ الر
ê83 ,ê81 [نشريه], الم الس

321 القواصم, و العواصم
ë0ê ,¹ مÄ اال ¹عرفم في ¹ المهم الفصول

70ê Ç ë االمين, البلد تاريخ في الثمين الفقه
ë0ê الفين,
11ê الفيه,

,¹لÇالم عقاÄد في ¹االدل مناهج عن الكشف
202

31 المحا كمه,
ë0ê المراجعات,

230 ,228 [مجله], المسلم
71ë الل, الض من نقذ Ôالم

3ì2 اسالم, از پرستي بت انتقام
ì8ì ,ì0ì ,ê9ë ,ê3ê ,3ë2 Ç 3 انجيل,

êêë اوپانيشادها,
33ê ,227 [روزنامه], ايران

ë0 ايضاح,
,228 ,22ì ,1ì1 هدايت, راه و واليت باب

79ê

ì70 ,1ë2 بحاراالنوار,
30ë بحرالمعارف,

ê39 د, متجد دنياي بحران
ë0ëÇì ,288,2ì1 Ç2 ياح208,¹, الس بستان

19 المرتضي, لشيع¹ المصطفي× بشار¸
ë0 بشار¸المÆمنين,

êêë بهگودگيتا,
êêì بهمننامه,

221 سخن, بهين
,13ë ,ë2 ,ë0 ,ê8 ,29 ,9 ÇÇعاد¸, الس بÇÇيان
,310 ,30ë Ç 8 ,20ì Ç 7 ,1ì9 Ç7ì ,1ìë
811 ,ì72 ,ì1ì ,ë92 ,ëë0 ,ë19 ,ë0ë

217 ,123 بشناسيم, را بيدخت
233 پرچم,

,ê87 ,398,227 ,207,1ëë ,ë3,صالح پند
,ì1ì ,ì07 ,ì03 ,ë90 ,ë88 ,ë07
92ë ,810 ,809 ,728 ,727 ,ì90 ,ì29

123 بيدخت, سلطاني مزار تاريخچة
êêì فرشته, تاريخ
2ì2 گزيده, تاريخ

ì27 ,21ì Ç 8 گناباد, جغرافي و تاريخ
199 تاسوعات,

ë0ê تجريداالعتقاد,
,3ì كÇربال, فÇاجعة اسرار در حقيقت تجلي
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,192 ,190 ,188 Ç 9 ,1ê2 ,131 ,ìê
887 ,877 ,7ìë ,ìêê ,32ì ,22ê

,1ë1 Çلوك, يروالسÇ الس فÇي لوك Ôالم Ô¹حفÔت
ë22 ,ë20 ,30ë
21 ماللهند, تحقيق

390 ,31ë دولتشاه, تذكرة
2ë8 ,ê3 ,38 ,32 االوليا¾, تذكر¸

199 تسعيات,
ë0ê محا كمه, و تشريح

221 ,1ë2 السالكين, تشويق
221 قرآن, آيات با مثنوي اشعار تطبيق

391 حسيني, تفسير
ë19 رازي, تفسير

,ë0 مÇغناطيسي, خÇواب النÇاÄمين; تÇÇنبيه
203Çë

ê3 المقال, تنقيح
3ë واليت, و ت نبو و توحيد

ì0ì ,ë7ë ,3ë3 تورات,
قÇصار كÇلمات بÇر فÇارسي (شÇرح توضيح

10ì ,ë0 باباطاهر),
ê20 طوسي], [شيخ تهذيب

ë0 المنطق, تهذيب
ìì [مجله], ر مصو تهران
708 ,2ê االسرار, جامع

3êì الشواهد, جامع
793 ه, جذبي

217 گناباد, تاريخي جغرافياي
217 گناباد, جغرافياي

ه, يÇاالدب المدارس راÄد رومي, الدين جالل
821

237 [مجله], جلوه
301 الخلود, جنات

220 ,2 خطي نگ Ôج
222 تابنده), ( كشكول ê خطي نگ Ôج

221 جوابيه,
30ì الكالم, جواهر

288 ,2ì2 ,2ì0 ,êì ياح¹, الس حداÄق
398 ,33 حديق¹الحقيق¹,

1ë1 حديق¹الشعرا¾,
êêë العارفين, حسنات

927 قلب, حضور
32ë ه, رفاعي كم ح

10ë ,17 االوليا¾, حلي¹
ê99 مسلمين, حيات

2ëê ,73 خدا, خانة زيارت خاطرات
,209 ,129 ,127 ,73 , جÇح سÇفر خاطرات
,3ê0 ,33ë Ç ì ,2ëê ,231 ,210
,3ì2 ,3ì0 ,3ëì Ç 7 ,3ëê ,3êëÇë0
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ë00 ,381 Ç 2 ,379 ,377 ,372 ,3ìêÇì
النÇاÄمين; تÇنبيه Ñ مÇÇغناطيسي خÇÇواب

مغناطيسي خواب
ë1 خوبينامه,

927 , 89ë ,7ì9 ,3 تابنده, خورشيد
200 افلوطين, فلسفة به درآمدي

192 Ç 3 ,13ê سخنراني, ده
8ëê ,821 ,ê71 ,31ê شمس, ديوان

,29ì ,23ë ,20ë Ç 8 ,171 ,ë2 ,9 ذوالفقار,
310

221 رازگشا,
ë0ë نياز, و راز

êê7 روحاني, سفر راهيان
222 رأي¹االسالم,
179 ي, كش رجال

ë90 مامقاني, رجال
ì70 ,ë2 ,ê8 ياطين, الش رجوم

288 ابنبطوطه, رحلة
288 اندلسي, جبير ابن رحلة

انÇصاري, عÇبداهللا خÇواجÇه جÇامع رسÇÇاÄل
392 ,18ëÇì

3ë قيصري, رساÄل
927 تفويض, و جبر در رساله

,1ëë ,1ëê ,2ê ,18 شÇبهات, رفÇع رسÇالة

,ë38 Ç 9 ,232 ,19ë ,19ê ,17ë
,ìê7Ç 8 ,ì38,ì27 ,ë90 ,ë88 ,ëì3Çê

717 ,ìì2 Ç 3
ë1 آسان, و سهل رسالة
ê0ì ,21 قشيريه, رسالة

219 بالغت, علم در موجز رسالة
231 ,230 [مجله], االسالم رسال¹

31 فتنه, رفع
êêì ولي, نعمتاهللا شاه معنوي روابط

391 البيت, اهل مقاتل في هدا¾ الش روض¹
ê7 عرفان, و طريقت رهبران

,ë3ì ,308 ,171 Ç 3 ,9 سÇعادت, رهنماي
ì71 ,ìì3 ,ìê8 ,ë39

288 السياحه, رياض
1ë3 زادالمعاد,

230 تهران, سالنامة
ì2ì ,228 ايران, كشور سالنامة

391 سبح¹االبرار,
ë31 ,ë30 ايران, در ف تصو سرچشمة

ë0 سعادتنامه,
ë2 سعادتيه,

21ë هند, ل او سفرنامه
,êê9 ,êê7,2ëì ,21ë,هند به دوم سفرنامة

êë3 Ç ê
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288 ناصرخسرو, سفرنامة
êêë سفين¹االوليا¾,

28 سفين¹البحار,
êêë االوليا¾, سكين¹

[نشريه] الم السÑ سالم
ë2 سعادت, فلك سلطان
188 ,ë2 سلطن¹الحسين,

31 اصل, سه
قÇرآن Ñ عÇرفاني اسرارآمÇيز داستان سه
عرفاني آميز اسرار داستان سه و مجيد

كÇالم پÇرفيض درياي از تابنا ك گوهر سه
887 ,877 ,17ì Ç 7 ,87 الهي,

,203 ,ì7 جوهريه, حركت و تكاملي سير
23ê

هÇفتم و ششم قرون ات ادبي در عرفان سير
927 , 899 هجري,

و السير في لوك Ôالم Ô¹حفÔت Ñ سلوك و سير
لوك الس

ê39 زمان, آخر عالÄم و كميت سيطرة
ê93 فصل, سي

ë80 اسالم, سيماي
ì0 شرايع,

ìë اشارات, شرح
ë0ì كبير, جوشن دعاي شرح

31 صدر, شرح
10ë ,38 راز, گلشن شرح
781 ,ìë ,ì0 لمعه, شرح

ìë مكاسب, شرح
ìë ,ì0 منظومه, شرح

êì ,ê1 التواريخ, شمس
ìëì خدا, شناسايي

ê8 شهيديه,
ê13 تبارش, و صفي شيخ

ë19 صافي,
,227 ,13ë , 87 ,ë0 Ç 1 ,3ê ,2ê ه, الحيÇص

833 ,ì8ì ,ì8ê ,397
18ê ميدان, صد

ìì8 يعه, الش صفات
71ë ,70ì فا¾, الص صفو¸

18ê ,32 وفيه, الص طبقات
,2ë8 ,1ë1 Ç 2 ,êì ,ê1 الحÇقاÄق, طÇراÇÄق

2ì1
927 , االعلي× العشق ظهور

ê38 الجزاير, از عارفي
911 ,902 مجله], ] ايران عرفان

ë0ì عرو¸الوثقي,
3ì2 طالب, ابي بن علي

22 عمد¸المقامات,



تابنده خورشيد 992

708 ,703 ,ìì2 ,20 ,11 اللÃالي, عوالي
219 عوامل,

927 الهي, عهد
7ê3 ,ë0ì ,320 Ç 1 مكيه, فتوحات

ìë االصول, فراÄد
203 الروس, فرهنگ

ë3ë الخطاب, فصل
320 Ç 1 ,ìë الحكم, فصوص

عن الكشف كتاب ترجمة و ابنرشد فلسفة
202 Ç 3 وي, االدلة مناهج

جÇديد, افÇالطونيان رÇÄيس فلوطين فلسفة
,ë31 ,ê98 ,200199 Ç 202 ,ì7 ,22

ìì3 ,ë90 ,ë3ì
21 قديم, هند فلسفة

ë0ê الوالي¹, و فلسف¹الميثاق
,10ì ,7ê ,3ê ,32 ,2ê ,18 Ç 20 ,13 قرآن,
,1êì ,1ê2 ,13ì ,13ê ,130 ,110
,197 ,18ê ,17ì ,1ì9 Ç 7ê ,1ìê
,39ì ,391 ,37ì ,3ì8 ,3ë2 ,327Ç8
,ê93 ,ê89 ,êì2 ,ê3ê ,ê31 Ç 2 ,ê0ê
,ë22 ,ë18Ç20 ,ë11 ,ë10 Ç 11 ,ë00
,ëìê Ç ë ,ëë2Ç3 ,ëë0 ,ë3ì ,ë30
,ë91 Ç 3 ,ë8ê ,ë82 ,ë7ë ,ë72
,ì28Ç9,ì21 Ç3 ,ì07Ç8 ,ì0ë,ì02Ç3

,ìë9 ,ìê8 ,ìê1 ,ì38 ,ì3ë Ç ì ,ì32
,ì9ê ,ì8ê ,ì80 ,ì78 ,ì71 ,ìì7Ç8
,727 ,721 ,717 ,709Ç1ê ,707 ,ì99
,802 ,791 Ç 2 ,777 ,77ê ,770 ,738
,8êê Ç ì ,8ê0 ,831 ,829 ,821
,89ì ,890 ,883 ,879 ,877 ,8ê8Ç9

911 ,898
اسÇرارآمÇيز داسÇتان سÇه و مÇÇجيد قÇÇرآن
,72ì ,70ê ,ì8ì ,17ê Ç ë , 87 عرفاني,

887 , 877 , 8ê9
1ë2 العلما¾, قصص

ìë قوانين,
ëê7 ,301  كافي,

31 الجاهليه, اصنام  كسر
ë19 اف, كش 

18ê ¸االبرار, د Ôع و االسرار  كشف
ë13 الحقاÄق,  كشف

êêê ,ê07 ,29 ,21 ,19 المحجوب,  كشف
3ë بهاÄي], [شيخ  كشكول

903 ,238 ,129 تابنده,  كشكول
ìë  كفاي¹االصول,

31 مكنونه,  كلمات
10ë سعادت,  كيمياي
839 فرهنگي,  كيهان
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,130,77,2ê,گردشافغانستانوپا كستان 
,2ë9 ,21ë ,21ê ,213 ,1ì3 ,1ë7
,39ê ,393 ,388 Ç 9 ,38ê Ç ì ,291
,ê08 ,ê03 ,ê02 ,ê01 ,399 ,39ì
ê23 ,ê1ì ,ê1ë ,ê1ê ,ê12 ,ê10 ,ê09

390 ,3ê راز,  گلشن
2ëì ماهان, شاه يا پادشاهي  گنجينة

ìë1 لطاÄفاالشارات,
ê12 دهخدا, لغتنامة

181 االÐثار, و مĤثر
,ê71 ,êêê ,31ê ,117,3ì ,11 ,10 مثنوي,

821 ,ì90 ,ë3ì
320 ,302 ,23 المÆمنين, مجالس

708 ,ìì2 ,ë0ì مÔجلي,
300 البحرين, مجمع

70ë ,êêë طريحي, البحرين مجمع
ë19 البيان, مجمع

ë9ì التواريخ, مجمع
ë0 ,12 السعادات, مجمع

نÇعمتاهللا شÇاه احÇوال ترجمة در مجموعه
êêì كرماني, ولي

189 نامه, محبت
22ê شناخت, بايد نو از كه پيغمبري د محم

ë07 ,ê88 ديه, محم

217 لدان, Ôرآ¸البم
2ë8 الجنان, مرآ¸
30 العقول, مرآ¸

ê89 الكين, الس مراحل
7ê9 حنبل, احمد مÔسند
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