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  صالح المؤمنني جناب آقای حاج شیخ محمّد حسن ني وتمثال مبارک قطب العارف
  صالحعلیشاه قدّس اللّه سرّه العزیز

 از نور علی فیض دمادم داریم
 ظهور سلطان ما صالح وقتیم و

  

 

 از جود علی بني که چه خاتم داریم
 آدم داریم این دم که بما رسیده ز
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  ای حاج سلطانحسني تابندهالعرفا وقرّه عني الفقرا جناب آق تمثال مبارک زین

  ادام اللّه ظلّه العاىل)) رضا علیشاه((
 تابندهٔ صالح زمان گردیدم
 در راه رضای دوست گشتم پویان

  

 

 تابنده چو خور در آسمان گردیدم
 عیان گردیدم))رضاعلی((زان رو به 

  



  

١١ 

  



  

١٢ 

  
  مِـحیمنِ اَلرّـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس

  
  یقهفید توادر مکرم آقای حاج محمد رضاخانی زبر

  
نامه سرکار رسید سالمتی و مزید توفیقتان را از خداوند خواستارم درخواست نموده بودید  که درباره سفرنامه 

ها  دانم که درباه تنظیم آن یادداشت را ندارم وىل می  نظر بنمایم البته فقري فرصت مطالعه کامل آناظهار سرکار 
حقایق  بانیت وداید مزید توفیقتان را در خدمت ب مودهزحمات بسیاری متحمل شده و وقت زیادی صرف ن

  مند گردند امیدوارم خوانندگان نیز از آن بهره عرفانی از خداوند خواستار و
              والسالم علیک    زادک الله توفیق    فقري سلطانحسني تابنده گنابادی

   ۱۳۶۶خرداد  ۳۱مصادف با                ۱۴۰۷شوال  ۲۴
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  هو
۱۲۱  

  مِـحیمنِ اَلرّـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس
 گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

  

 

  مصلحی تو ای تو سلطان سخن
  
  

    

دیدگان عارفان را به  را به صورت خود خلق فرموده و) ع(همتایی را سزا است که آدم قیاس یکتای بی سپاس بی
مظهر کماالت ، و تجلّی بخش آیات محمّد  رود نامحدود برو دمعرفت خود منوّر گردانیده ،  ، و نور جمال
  .و آل طاهرین او باد) ع(مصطفی

در تمام سحرها با کمال عجز و انکسار از حضرت احدیّت . دارد به پیشگاه مبارک و پري بزرگوارم معروض می
 در سفرها و)) الصّادقني وا معیا ایّها الّذین آمنوا اتّقواللّه وکون(( تعاىل نمودم به مصداق فرموده حق تقاضا می

تعاىل به  و خداوند تبارک. رضای زمان باشم لیقدر وباطن در التزام رکاب آن صدیق عا حضرها و در ظاهر و
تا کنون برادران طریق و  از اولني سفر. کرمش عنایت فرمود که در اسفار زیادی این توفیق رفیق گردید فضل و

آوری نمودم به صورت  ای که با کسب اجازه گرد های پراکنده یادداشت نمودند دوستانم کراراً پیشنهاد می
های وقایع چند سفر با همّت وسعی و  اکنون بحمداللّه یادداشت ؛  ای در دسرتس همگان قرار گريد مجموعه

همگی تقاضا داریم دستخطّ مبارک را تفضالً در پاسخ . کوشش برادران بزرگوارم منظّم و در دست چاپ است
ها گردیده و  بخش کتاب ها و در اولّني صفحات زینت فرمایند عیناً در هر یک از سفرنامه عریضه مرقوم میاین 

  .تقدیم خوانندگان عزیز نماییم
  ظلّکم مستدام
  خاک پای فقرا محمّد ــ رضا خانی

۳۰  /۳ /۱۳۶۶    
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  هو
۱۲۱  

  مِـحیمنِ اَلرّـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس
  و به نستعني

  ؤلّفمقدمّه م
  ٔ نهایت خود از کتم عدم به عرصه همه موجودات را به لطف بی که قیاس مهربان خدایی را سزا است سپاس بی
، آدمی را از خاک ناچیز بیافرید و نعمت بزرگ ایمان را به او ارزانی داشت و در لباس اجتباء ویرا  وجود آورد
قابَ در بارگاه قرب او را از ملک در گذرانید و به مقام  بر تارکش بنهاد؛ ۱ تقوی بیاراست و تاج کرّمنا ٔبه حیله

به نمایندگی  ۳رام بِاالتِمامْ به فرمان اِنّی جٰاعلٌ فی االرض خلیفهگاه به مصداق االک رسانید آن ۲قَوسَیْن اَوْاَدْنی
مراهی و های گ سته از دامخود مفتخر و مامور خلق فرمود تا تشنگان چشمۀ هدایت به والیت آنان تمسّک جُ

  .و در کشتی هدایت نوح زمان نشسته از خطرات محن و طوفان زَمن در امان باشد ستهضاللت جَ
نیازی که به مقتضای رحمانیّت خود آنچه الزمۀ بقا و حیات هر موجودی بود به او عنایت فرمود و به  خالق بی

بندگی و ترقی روحی  گردانید تا طریقۀ شاد عباد مخصوصامر اره و راهنمایان دینی را ب  اقتضای رحیمیت انبیاء
 و سعادت را در دنیا و و صعود به مقام قرب الهی را به پویندگان را حقیقت بیاموزند و بدینوسیله رستگاری

  .آخرت تأمني فرمود
افراشت و رایت دعوت ایمان را در میان عالمیان بر ٤...وَ لَقَدْ بَعثنٰـا فی کُلّ اُمَّةً رسوالًحکم ه و در هر زمان ب

از سرچشمه صافی و زالل  ٥فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللّه: به رحمت خاصّه، تشنگان آب دانش و بینش را به مصداق
فیض الهی سرياب ساخت و موهبت عظمای بندگی و نعمت گرانبهای دینداری به وسیله برگزیدگان خود به آنان 

  .اعطا فرمود
الّزمان   خداوند سبحان مظهر عنایات حضرت رحمان پیغمرب آخر ٔرگزیدهحّد و فراوان بر روان تابناک ب و درود بی

 بر قامت ٦...لَوالکمحبوب ربّ و دود اَعنْی محمّد محمود و دودمان پاک نهاد او باد که خلعت وحدت 
قرب  وجود نازنینش منفرد و تنها آمد، در معراج ۷لَمٰا خَلقت االفالکزیبایش رسا و در مقام کثرت به تشریف 

                                                 
 آنها را بر مرکب بّر و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و... آدم وَ َلقد کرمنا بنی) ۱۷سوره (اسرائیل از سورهٔ بنی ۷۰اشاره به آیه  -۱

   .آنها قرار دادیم وآنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیمکردیم و از غذاهای پاکیزه روزی  بحر سوار
  . تر از آن شد پس به نزدیکی دو کمان یا نزدیک... فکٰان قاب قَوسَیْن اَوْاَْدنی) ۵۳سوره (  از سوره نجم ۹اشاره به آیه  - ۲
که پروردگارت به  هنگامی... ٰجاعلٌ فی االرض خلیفه قال ربّک لِلمالئکة اِّنی ْو اذ) ۲سوره (از سوره بقره  ۳۰به آیه  اشاره- ۳

ها بریزد و  گفتند آیا کسی را خواهی گماشت که در زمني فساد کند و خون. ای هستم فرشتگان فرمود من در زمني قرار دهندٔه نماینده
  .دانید دانم که شما نمی کنیم خداوند فرمود من چیزهائی می حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می

وَ لَقَدْ بَعثنٰـا فی ُکّل اُمَّةً رسوالً اَنِ اعبدواللّه و اجتنبو الطاغوت فمنهم مَْن ) ۱۶سوره (از سوره نحل  ۳۶ـ اشاره به آیه  ٥و   ٤
کنند پس  کشان دوری انگیختیم تا خدای یگانه را برپستند و از بتها و گردن یعنی هر آینه در میان هر امتی پیغمربی بر ...هَدَی الّلهُ

بعضی از مردم مورد هدایت خداوند قرار گرفتند و بعضی دیگر در گمراهی ثابت ماندند پس در زمني گردش کنید و بنگرید  که عاقبت 
  . کنندگان چگونه بود تکذیب

  

  .کردم ها و زمني را خلق نمی اگر تو نبودی هر آینه آسمان... لَوالک َلٰما خَلقت االفالک  – ۷-  ٦
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. مأمور هدایت و تربیت عالم بشریت گردید ّص عبدیّت و رسالت رسید وبه مقتضای لطف محض به مقام خا
  اِنَّماٰ اَنْتَ دین حنیف اسالم را برای تحکیم مبانی انسانیّت و ترمیم اساس اخالق و فضیلت بیاورد و به مضمون 

برداری از  ها برد و به منظور بهره م دیانت بسی رنجدر راه اشاعه و نشر آداب و احکا .۱مَنْذِرُو لِکُلِ قومٍ هادٍ 
وَ مَنْ کُنْتُ مَوالهُ به دعوت والیتی مأموریّت یافت ... ۲یٰا ایّها الّرسولُ بلّغ ما اُنزلَ اِلَیْکَ  کارخانه خلقت
   .فرمود ۳فهذاَعلّی مَوالهُ

از  هائی را که کاروان  ئل و افرادهنگام مراجعت از زیارت حجةُ الوداع در محلّی موسوم به غدیر خم تمام قبا
در مقام تکمیل نعمات  گردآورد ضمن خطابه و سخرنانی مبسوطی  مده بودنددور و نزدیک برای زیارت حجّ آ

را بر مال و آشکارا به ) ع(ابیطالب ابن امر حضرت حق پسرعم و داماد خود علیه الهی و فیوضات نامتناهی ب
: لوای واالی علوی فرا خوانده و به پريوی از طریقت مرتضوی فرمود کهخالفت نصب و همگی آنان را به زیر 

ذیل والیت آن جناب ه در آن وقت برای تَمسّک ب ٤...اَلْیْوم اکْملْتُ لکم دینکُم وَ اتممتُ عَلْیکُمْ نعمتی
م بزرگان و اشراف عرب با افتخار و مباهات بر یکدیگر پیشی جسته و با ذوق و شوق وافر به حضورش هجو

این جریان . یا علی گفتند ٥آورده بیعتش را از جان و دل پذیرفتند و بعضی از آنها ضمن درود و تهنیت بخّ بخّ 
سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ اسالم گردید و دعوت عامّه نبوی را به دعوت خاصّه وَلَوی مبدّل نمود تا 

گانه علی و فرزندانش، رهنمون شوند  بخش دوازد های صافی و روح تشنگان زالل آب حیات معرفت بسر چشمه
  .سار والیت سرياب و شاداب نمایند قدر استطاعت و استعداد ذاتی روانهای تشنۀ خود را از چشمه  و به

حّد و حصر شکر گذاریم که ما را به نعمت والیت خاندان عصمت علیهم السالم متنعّم و  خداوند مهربان را بی
عشریّه هدایت فرمود و نیز به ما توفیق داد که در پرتو انوار مشعلهای  ه اثنیاللّه در طریقت شیع به سلوک اىل

بزرگان و نمایندگان و اولیاء او بقدر مقدور از مصالح و حکَم عبادات و فرائض دینی برخوردار شویم و توفیق 
حکام دیانت اسالم باشیم؛ از آن جمله زیارت و حجّ بیت اللّه الحرام است که از ا طاعت و اطاعت او را داشته

االنام ضروری و فرض است  باشد و با فراهم آمدن شرایط مربوطه بر هر یک از پريوان شریعت حضرت خري می
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  .که در صورت داشنت استطاعت حاىل و ماىل این فریضه را به جا آورد

 همه ساله جمعیت کثريی از افراد و بحمداللّه ٦رَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِنيَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَمَن كَفَ 
                                                 

  .همانا تو هشدار دهندهٔ هستی و برای هر قومی راهنمائی هست) ... ۱۳سوره (از سورهٔ رعد ۷به آیه  اشاره - ۱
و اگر چنني نکنی رسالت  نچه که از سوی پروردگارت نازل شد ابالغ کنآای پیامرب ) ... ۵سوره (از سورهٔ مائده ٦۷اشاره به آیه -  ۲

آیۀ راجع به غدیر خم و خالفت (کنند کند و کافران را هدایت نمی مردم حفظ می) رآزا(ای و خداوند تو را از  خداوند را ابالغ نکرده
  ).است) ع(علی

الهّم وال مَنْ وااله و عادِ مَنْ عادُاه،  وَ مَنْ کُنْتُ مَوالهُ فهذاَعلّی مَوالهُ((استدر غدیر خم چنني ) ص(فرمایش حضرت رسول - ۳
یعنی هرکس را که من موالی او هستم پس این علی موالی اوست بار خدایا دوست بدار ...)) وانُصُر مَنْ نَِصرهُ و اخذل مَنْ َخذََلهُ

او را دشمن بدارد یاری کن هر کس او را یاری بکند و خوار کن هر کس که او را  کسی را که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که 
  . خوار کند

شما را به حّد کمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و بهرتین آئني را که  امروز دین... از سوره مائده  ۳ اشاره به آیه -  ٤
  .اسالم است برای شما برگزیدم

باد مرد  ایست که در تحسني، فخر، مدح و اظهار شگفتی گویند و گاه تکرار کنند و جهت مبالغه گویند یعنی آفرین، خوشا، زنده کلمه - ٥
  .بزرگ و مهرت و غريه

در آن خانه آیات ربوبّیت هویدا است و مقام ابراهیم خلیل است و هر که در ((یعنی)... ۳سورهٔ (سورهٔ آل عمران ۹۷اره به آیه اش-  ٦
آنجا داخل شود ایمن باشد و بر مردم حج و زیارت آن خانه واجب است بر هر کسی که توانائی رسیدن بدانجا را دارد و هر که کافر 
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های مسلمان جهان با اشتیاق فراوان برای اجرای حکم خداوند منّان و بعضی برای چندمني بار به سوی  کشور
های روحانی چهرهٔ  ستفادهشوند و در ضمن ا کعبه رهسپار و از منافع سرشار مادّی و معنوی آن برخوردار می

کنند که  واقعی و حقیقی اتحاد اسالمی و مساوات و برادری را در سیمای هزاران نفر از افراد مسلمان مشاهده می
نژاد و ملّت همگی به لباس واحد احرام ملّبس و با وضع و حالتی یکنواخت و هدفی مشخّص  با وجود اختالف

های مذهبی همچون توقّف در عرفات و مشعر،  ، اجرای سایر برنامهو مقدّس در طواف، سعی بني صفا و مروه
  رمی 

  .نمایند جمرات، قربانی در منی، تقصري، اقامۀ صلوة و غريه همه با هم تشریک مساعی می
برای بار دوم توفیق سفر حجّ نصیب نگارنده گردید و اتمام ) هجری شمسی ۱۳۴۶(هجری قمری ۱۳۸۷در سال 

جوار و همسفر بودن با  جهت بود که سعادت قرب برای حقري در این مسافرت از آننعمت و تکمیل عنایت 
فداه و  روحی)) رضا علیشاه((السالکني جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده گنابادی العارفني و زیْن حضرت قطب

اللّه  سیّد هبةو جناب آقای حاج )) عّزتعلی((مشایخ بزرگوار طریق جناب آقای حاج شیخ عبداللّه صوفی گیالنی
شدم و ضمن انجام فریضه  مند می را داشته و در هر مکان و مقامی به مناسبت از عنایتی بهره)) ثابتعلی((جذبی

نمودم که دریغم آمد به دست فراموشی سرپده شود و برادران ایمانی از  دینی به اشارات و لطائفی برخورد می
  .کیفیّت آن محروم بمانند

آورد و سوغاتی است چه بهرت که سوغات این سفر برای برادران عزیز و دوستان   ق مرسوم رهطب و نیز هر سفری را
و شرح وقایع دلنشني ایّام مسافرت باشد ) مکّه معظمه(های سفر گرانقدر زیارت کعبۀ آمال مؤمنني گرامی یادداشت

  .تا موجب انبساط روحی و خشنودی خاطر آنان گردد
)) صالحعلیشاه((المؤمنني جناب آقای  العارفني و صالح ه دست مبارک قطبچون تشرّف نگارنده به فقر ب

رضا ((العني الفقرا جناب آقای العرفا و قّرة است و تجدید تشرّف به دست مبارک زَیْن العزیز بوده الله سرّه قدس
بخش  ا در ابتدا زینتلهم باشد برای تیّمن و تربک شرح حال مختصری از معظّم العاىل می اللّه ظلّه ادام)) علیشاه

هائی از  است و برای این که تا حدی به روحّیات این دو بزرگوار آشنائی حاصل گردد قسمت این کتاب گردیده
های نگارش جناب اقای رضا علیشاه  هائی از کتاب پند صالح نوشتۀ جناب آقای صالحعلیشاه و همچنني قسمت

  .است مناسبت نقل گردیدهبه 
طاب ثراه که نویسنده ))وفا علی((خ بزرگوار جناب آقای مهدی مجتهد سلیمانی ملقّب بهحال شی  همچنني شرح

 راستني اند و همچنني شرح حال مشایخ بزرگوار جنابان آقایان حاج شیخ محمّد های کتاب پندصالح بوده پاورقی
اند و  ها بوده یادداشت از فیوضات معنوی معظّم له برخوردار و مشوّق حقري در تنظیم این که همواره )رونقعلی(

که در این مسافرت در معّیت پري بزرگوار ) ثابتعلی(اللّه جذبی و حاج سیّد هبة) عزّتعلی(حاج شیخ عبداللّه صوفی
جواد آموزگار که قسمتی از مصائب جانسوز حضرت  اند و شرح حال شیخ بزرگوار جناب آقای حاج محمّد بوده

که فصول این سفرنامه آمده و از نوارهای فرمایشات فاضالنه ایشان و همچنني فقر و درویشی ) ع(امام حسني
  .نقل گردیده؛ زینت افزای این کتاب شده است

شناسی و سپاسگزاری خود را به پیشگاه پري بزرگوار جناب حاج  داند مراتب حق در خاتمه وظیفه خود می
کتاب به برکت توجّه و عنایت ایشان  که اصوالً اثر وجودی این)) رضا علیشاه((سلطانحسني تابنده گنابادی

  .است؛ تقدیم دارد
                                                                                                                                                        

  .))نیاز از طاعت بندگان است و خدا بی شود به خود زیان رسانیده
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های  که با کمال محبّت در تنظیم یادداشت ۱اللّهی رضا نور نعمت زاهد زاهدانی و از آقایان حاج سیّد همچنني
  .نماید اند صمیمانه سپاسگزاری می اولیّه اینجانب بذل مساعدت فرموده

را مطالعه و ) درویشی(دربارهٔ تصوّف و عرفان و فقر توضیحاتکاشانی که قسمت  حسینعلی  از آقای
اللّه دانشور علوی که کلیّه مطالب کتاب را مطالعه و در  اند و نیز از آقای سید فضل های سودمند فرموده راهنمائی

همچنني از آقای حاج سیّدعبّاس مدنی و  و اند  های الزم را معمول داشته هر قسمت تذکّرات مفید و راهنمائی
صمیمانه قدردانی  اند سایر سروران ارجمند و برادران عزیزی که در بثمر رساندن چاپ این کتاب همکاری داشته

  .شود و تشکّر می
اللّه پاک گوهر و مهندس حاج سیّد محمود موسوی سعیدی که با سعی و کوشش مستمر  ی حبیبزحمات آقا

. و همچنني اند شده توضیحاتها و اماکن و ملحقات دیگر خصوصاً بخش  لموفق به افزودن پاورقیها، شرح حا
دردانی و امتنان اند، موجب کمال ق دار بوده تنظیم، تصحیح و باالخره آماده کردن کتاب برای چاپ را عهده

  .است
ماند امیدوار است که خوانندگان گرامی با نظر محبّت و اغماض بنگرند و  عیب نمی همه چون کار بی با این

های معنوی و اشارات آن که به برکت عنایات بزرگان در  چنانچه نواقصی در ضمن عبارات بیابند به قسمت
ارزنده خود  قلمی آن درگذرند؛ و چنانچه با تذکّراتهای  ضمن سطور آمده است توّجه فرمایند و از لغزش

  .راهنمائی فرمایند البته بیشرت قرین امتنانم خواهند فرمود
  ۲از همه برادران گرامی و خوانندگان ارجمند التماس دعا دارد
  نالو من اللّه التّوفیق و علیه التّک

  حاج محمّد رضاخانی
  ی شمسیتهران ـ سال یکهزار و سیصد و شصت و پنج هجر

                                                 
اللهی را ضمن شرح حال حافظ  و شرح آقای رضا نور نعمت انتهاي بخش شرح حال مشايخ بزرگوارشرح حال آقای زاهدانی در -  ۱

  . مطالعه خواهید فرمود
افتاد تا اینکه به  به تأخري می های مختلف مرتباً ها جهت چاپ به علت گرفتاری متأسفانه کامل کردن و آماده ساخنت یادداشت-  ۲

  .گريی برادران مذکور بحمداللّه چاپ و در دسرتس خوانندگان محرتم قرار گرفته است همت و پی
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  هو العّلی االعلی
  

حاج شیخ محمّد  المؤمنني جناب آقای العارفني و صالح قطب شرح حال مختصر
  ۱العزیز الله سرّه قدس حسن صالحعلیشاه

الکامل و الشیخ الواصل والعالم صاحب االنوار القدسیّه و االسرار الهیّه قطب اهل حقیقت و عرفان و  االنسان
اللّه روحه عالم معارج روحانی و  اللّه مضجعه و نورّ  طیّب صالحعلیشاهلقّب به م شیخ محمّد حسن هادی زمان

ای بود از فضائل اخالقی  عارف مناهج ربّانی است که علم و عمل را با تقوی و فضیلت توأم داشت و مجموعه
الفقر و ملکات فاضله نفسانی، جامع کماالت صوری و معنوی و دارای مقام شامخ روحانی و حقیقت معنای 

فخری در وجودش تحقّق یافته و صفت اهل اللّهی که وارستگی و فقر و استغنای طبع و اتّکاء به ذات حقّ و 
اللّه و آزادی از قیود نفس و متّصف به حقیقت نفس مطمئنّه است در همه اعمال و  نیازی از ما سوی بی

  .اخالقش تجلّی داشت
نظري مرحوم آقای  ثانی ابن عارف شهید و حکیم کم ورعلیشاهاین بزرگوار سلیل جلیل مرحوم حاج مالّ علی ن

قمری از کتم عدم به عرصۀ  ۱۳۰۸الحرام  اللّه سرهما در هشتم ذیحجة محمّد سلطانعلیشاه قدس حاج مالّ سلطان
  .وجود قدم نهاد و عالم عرفان و حقیقت را بوجود مبارکش منّور و مزّین ساخت

قمری  ۱۳۲۷زرگوار به عزلت و ریاضت و چندی به مسافرت مشغول بود تا سنۀ چون آقای نورعلیشاه به امر پدر ب
مقدار و پس از شهادت  که شهادت با سعادت آقای سلطانعلیشاه اتّفاق افتاد در حجر تربیت و عنایت جد عاىل

آن حضرت تحت مراقبت و عنایت پدر عالیقدر در بیدخت به خواندن و نوشنت و تحصیل ادبّیات فارسی و 
سپس به امر والد ماجد برای تکمیل تحصیالت به . و مقداری فقه و اصول و حکمت اشتغال داشتربی ع

اصفهان مسافرت نمود و علوم منقول و معقول و حکمت و سایر علوم متداوله را تکمیل فرمود و از اصفهان 
تزکیّه نفس کوشید پس از ریاضات شرعّیه و مجاهده و تصفیه روح و ه مراجعت نمود و به دستور پدر بزرگوار ب

قمری به اقامه جماعت و تلقني اوراد و  ۱۳۲۸حصول کماالت معنوی و سري مقامات روحی و فناء کلّی در سال 
قمری به فرمان هدایت و راهنمائی با لقب صالحعلیشاه مفتخر گردید و در رمضان  ۱۳۲۹اذکار لسانی و درسال 

  .در عالیقدر منصوب شدالخلفائی پ  قمری به جانشینی و خلیفة ۱۳۳۰
قمری به نصّ صریح و فرمان کتبی بر  ۱۳۳۷االول  ربیع ۱۵ثراه در تاریخ  پس از رحلت آقای نور علیشاه طاب

ال در راه س ۵۰دستگريی طالبني و تربیت سالکني مشغول شد و قریب  گردید و به نمسند ارشاد و هدایت متمک
  .یچگونه زحمت و محنت خودداری نفرمودسوی حقّ از تحمّل ه هدایت خلق و راهنمائی به
العّالم و قبور متّربکه ائمّۀ   الملک اللّه الحرام و روضۀ منوّره خرياالنام صلوات اللّه علیه چند سفر به زیارت بیت

مسافرتهای دیگری هم به قصد هدایت و بعضی برای معالجت در داخل و خارج . بقیع مشرّف گردید
ن حقایق ایمانی و نصایح دینی و آنمود و در ضمن  السّعاده را تدریس می منري بیان تفسريمعموالًعصرها .فرمود

فرمود، رسالۀ پند صالح را که جامع دستورات دینی و اخالقی و  اجتماعی را با بیان جامع و ساده ذکر می
  .است اجتماعی است تالیف فرمود که کراراً به چاپ رسیده

ها چند ساعتی به امور  نیاز موفق بود صبح و تجهّد و راز و نیاز با محبوب بیثلث آخر شب را بیدار و به عبادت 
                                                 

  )ثابتعلی(اللّه جذبی به نقل از نوشتۀ مرحوم آقای حاج سیّد هبة-  ۱
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  فقرا و 
فرمود و سایر  پرداخت واحتیاجات زندگی را از فالحت و کشاورزی اداره می تنظیم امور زندگانی شخصی می

و دچار کسالت بود با تکمیل مزار جّد بزرگوار و احداث قنات و تنقیه قنوات قدیمه و آبادی محّل   اوقات را به
  .فرمود وجود آن در انجام امور تسامح نمی

 و با وجود مراقبت اطّباءغفلتاً فشار خون تنزّل کرده و عارضۀ کسالت شدّت یافت  ۱۳۸۶الثانی  روز هشتم ربیع
اعلی پیوست  سالگی چشم از دار فانی بست و به محبوب حقیقی در مأل ۷۸شب نهم مقارن اذان صبح در سّن 

عالم عرفان و تشیّع را سوگوار و عزادار نمود و در بقعۀ متربّکۀ مرحوم سلطانعلیشاه در جوار جّد بزرگوار در و 
  .واسعة  اللّه علیه رحمة رحمة. بیدخت مدفون گردید
کاردان سروده شده  مادّه تاریخ رحلت آن حضرت توسط آقای محمّدحسن که در رثاء و اینک یکی از اشعاری

 .مسطور است
 اللّهبه مبدأ آمد از سري اىل

 به جانان داد جان از یک اشارت
 چنان روح لطیفش از بدن رفت

 انـگاه از صبحـام نمـه هنگـب
 چو جان در بر گرفتش جد امجد

 دـوحیـوار تـط انـهبـدل او م
 نگاهش آنچنان مشکل گشا بود

ه ـا یک توّجـار را بـا بیمـبس
 به عرفان خدا اعرف زمعروف

 حال شد او زادهٔ نور به وجد و
 هم او قطب زمان و پري کامل

 المثل شد به اخالص عمل ضرب
 به ارشاد و هدایت پند صالح
 کویری شد بهشتی سبز و خرم
 صفات اولیاء را شرح نتوان
 پس از او جز رضای او نخواهیم

 الشـال ارتحـاریخ ســبود ت
 هـاللّ یـر الـدأ آمد از سیـبه مب

  

 

 اهـلیشـحعالـاء صـی اصفیـفـص
 هیچ اکراه رها فرمود تن بی

 که گل بود برد باد سحرگاه
 شد او پیوسته با خاصان درگاه

 واهـاب مثـلیشه طـانعـن سلطـمیه
 اللّه وجودش منقطع از ما سوی

 چون کاه هکه کوه غم شدی زان نظر
 شفا بخشید از هر درد جانکاه

 ه صاحب جاهـاللّ ةـبه خوان نعم
 انعلیشاهعلم و فضل چون سلطه ب

 موجّه مرجعی در عرف و افواه
 زتعلیم علی محبوب و مواله
 نمودی سالکان را راه از چاه

گاه زسعی و همت  آن مرد آ
 به عجز اقرار باید ما عرفناه
 رضای او طلب شد قصّه کوتاه
 به بیت مَطْلع این قطعه همراه
ی اصفیــاء صالحعلیشاه  صـفـّ
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   ه از طرف والد بزرگوارشانحعلیشالفرمان جناب آقای صا
  جناب آقای نور علیشاه ثانی قدّس سرّهما

  
  مِ ـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس

  اط المستقیمن القویم و الصّرالدّی و هو الهادی اىل
العارفني و عرف نفسه باالنارة من مشکوة صدور االنبیاء و  الحمدللّه الذی ظهر بنور انیته علی قلوب

انا اىل الطّریق المبني و مراتب التّقوی و الیقني بارسال السّفراء و وفّقنا المتوسّل بذیل المرسلني و هد
و بعد اللّه و سالمه علیهم اجمعني  الکّل محمّد و االئمة المعصومني صلوات الکّل فی الکّل و خاتم جامع

 و کمّلني و طالبان فقر و ل پريانواصلني و عرفاء شامخني و سلّاک طریقت سیّدالمرسلني و متوّسلني بذی بر مشایخ
آئني، مخفی و پوشیده نماند که در این جز و زمان سعادت اقرتان که امر والیت و خالفت و قطبیت ارشاد و 
هدایت از صدر صافی و قلب وافی این فقري، علی، ملّقب بنورعلیشاه نمایش دارد، بر حسب صحیفه مختومه 

از ناحیه جان او آثار کمال و تکمیل مشاهده نمایم او را به دعوت بللّه و  علوّیه و رضویّه باید هر فقريی را که
اللّه  هدایت خلق به شاهراه مأمور و منصوب نمایم، و جناب نور چشم معظّم حجّی شیخ محمّد حسن صانه

به است بر حسب امر و تربیت این ضعیف به تربیت نفس و مجاهده و مراقبه مشغول و  الزّلل و المحن چندی من
ترک هوا و امل مُحلّٰى گشته صدر صافی و قلب وافی یافته، لهذا برحسب امر غیبی و اشاره الریبی  زیور علم و

و از دستگريی و تلقني اذکار اوراد و ادعیه و  چشم را به منصب ارشاد و هدایت عباد منصوب نمودم نور آن
ءاللّه برادران و خواهران  انشا. ها مأذون نمودم هسایر امور که به این ضعیف رسیده و در تصرّف در عشریّه و غري

ایمانی دست و زبان آن نور چشم را دست و زبان این ضعیف دانند و به تمرّد از او خود را از فرتاک والیت 
اند به لقبی مفتخر گشته لهذا آنجناب را  از مشایخ که منصوب شدهالزّلل، و هریک  اللّه من خارج ننمایند عصمهم

مهر . علی. الثانی هزار و سیصد و بیست و نه الح علیشاه ملقب گردانیدم و قدوقع به تاریخ یازدهم ریبعبه لقب ص
  .مبارک حّب علّی جنّة

  الواصلني آقای حجی شیخ  السالکني و مقصد فرمان مجدد قبلة
  .ثراه علیشاه از طرف مولینا آقای نور علیشاه طاب صالح محمّد حسن

  
  مِ ـحینِ اَلرّ مـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس

  الصّراط  سواء  هو الهادی اىلو 
گاه پوشیده نماند که چون فرزندی جناب مستطاب هدایت مآب  بر فقراء راه و طالبني با انتباه و مخصوصني آ

حجی شیخ محمّد حسن صالح علیشاه بعد از رحلت این ضعیف در حیوة خود مطاع کّل و مظهر تام خواهند بود 
لیه در این صورت در رحلت من منتقل به آن جناب خواهد بود و متمّرد از ایشان از فقر و امر والیت و خالفت ک

خارج لهذا در حیوة من نیز از این تاریخ به بعد فقرا حتّی مأذونني و صاحبان هدایت آن جناب را بر خود مقّدم 
سند و ارشاد نامه بر سبیل این چند کلمه  .را به حکم این ضعیف شمارند  دانند و شمرند و در نبودن من ایشان

  . مهر مبارک حّب علیّ جنّة. حرره علی. برای حال و بعد مرقوم شد به تاریخ رمضان هزار و سیصد و سی
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  جناب آقای حاج سلطانحسني  العارفني شرح حال مختصر قطب

  ۱ادام اللّه ظلّه العاىل)) رضا علیشاه((تابنده
عالم حقایق ایمانی و عارف ربّانی  و برکاته ادام اللّه ظلّه)) ۲اهرضا علیش((تابنده جناب آقای حاج سلطانحسني
  .زین العرفا و قرّة عني الفقرا

اللّه  رضا علیشاه ادام مقتدانا الحاج سلطانحسني تابندهٔ محلی الحقیقه، موالنا و مروّج الشّریعه، قطب الّطریقه،
 صالحعلیشاه شیخ محمّدحسن   المؤتمن الحاج لینا االلباب مو  و لّب االقطاب  قطب برکاته فرزند و خلیفه حضرت

 ثراهسلطان الحکماء و المتأهلني و برهان العرفا الموحدیّن مرحوم سلطانعلیشاه نوراللّه  ثراه و نتیجۀ طاب
  .باشند می

د باشن که اکنون سرسلسله و پیشوای سلسله علویّه رضویّه نعمت اللهیّه سلطانعلیشاهی می جناب آقای رضاعلیشاه
شمسی از  هجری  ۱۲۹۳ماه سال  آبان ۲۵قمری برابر   هجری ۱۳۳۲الحرام سال  ذیحجه ۲۸در  تولّد با سعادتش

  .است ه مرحوم آقای مال محمّد صدر العلماء بودهمعظمّه، صبیّ   عفیفه کریمه
قرائت و صباوت نزد مرحوم مال خداداد خیربگی در اندک مدتّی به خواندن و نوشتنت و  پس از ایام رضاعت

و مال محمد رحمانی نودهی مشهور   موسپس مقدمات عربیّت را در بیدخت نزد مرح. قرآن مجید آشنائی یافتند
آقای مال اسمعیل رئیس العلماء و معانی و بیان و قوانني را نزد جّد مادری خود به ادیب و بعد نزد مرحوم 

ه و شرح منظومه حکمت و منطق را در محضر مرحوم آقای مال محمد صدرالعلماء و معالم و شرایع و شرح لمع
  .فرمودند انور مرحوم و جناب آقای صالحعلیشاه طاب ثراه استفاده

در سال   برای تکمیل تحصیالت به اصفهان مسافرت و مدّت پنج هجری شمسی به امر پدر بزرگوار ۱۳۱۰در سال 
ا نزد مرحوم آقای شیخ محمّد گنابادی و آنجا اشارات و قوانني ر رسانیده و در محاضر اساتید بزرگ حضور بهم

وشرح مکاسب و هندسه و هیئت را نزد مرحوم آقای مرحوم آقای اسفار را نزد مرحوم آقای شیخ محمد مفید 
االصول را نزد  رحیم ارباب و فوائداالصول نزد آقای حاج سیّد مرتضی خراسانی معروف به جارچی و کفایة

و در ضمن به تحصیل علوم ریاضی  ادی و موفق به اخذ اجازه روایت گردیدندآب د محمد نجفاللّه سیّ مرحوم آیة
و طّب و کسب کماالت فرعیّه دیگر اشتغال داشته و شرح فصوص و بعضی علوم دیگر را نزد مرحوم آقای 

بعد به تهران عزیمت و وارد دانشکده معقول و منقول شدند و . تلمّذ فرمودند)) درویش ناصرعلی((ایزدگشسب
عاىل هم   ضمناً در دانشسرای مرحوم آقایان عصّار و مشکوه و آشیانی و سایر اساتید استفاده علمی نمودنداز 

و پس از توقف قلیلی . گواهینامه لیسانس نائل شدند  شمسی به اخذ ۱۳۱۸مشغول تحصیل گردیدند و در سال 
از محضر انور و انجام دستورات  در تهران به بیدخت مراجعت و در خدمت و مالزمت پدر بزرگوار و استفاده

  .سلوکی ایشان اقامت فرمودند
الحرام  ه مرحوم آقای دکرت علی نورالحکماء ازدواج فرمود و در هفتم ذیحجهشمسی با صبیۀ مکرمّ ۱۳۱۶در سال 
در سوم  و ۳خداوند متعال اولني فرزند سعادتمند ذکور به نام آقای علی تابنده) ۱۳۲۴آبان  ۲۲(قمری ۱۳۶۴

                                                 
  ))ثابتعلی((اللّه جذبی به نقل از نوشتۀ مرحوم آقای حاج سیّد هبة -  ۱
  باشد   می)) رضا علیشاه((ذکر شده است منظور حاج سلطانحسني تابنده ))حضرت آقا((ر منت کتاب هرجا که د -  ۲
انتهاي بخش شرح حال عني فرمان صادره جهت ایشان در . باشند آقای حاج علی تابنده مجاز به اقامت جماعت اخوان می-  ۳

  .کلیشه شده است مشايخ بزرگوار
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دومني فرزند ذکور به نام محمد تابنده به ایشان عنایت فرمود،همچنني ) ۱۳۳۳نهم آذرماه (قمری۱۳۷۴الثانی  عربی
باشند که به ترتیب همسران جنابان آقاین دکرت حمید نصريی و مهندس  حضرت ایشان دارای سه فرزند اناث می
ه هر سه مادرانی با تقوی و با فضیلت باشند و به حمدالل االمني می صالح سلطانپور و مهندس سیدحمید روح

  .هستند
اعتاب مقدّسه عراق مشرّف بوسی   رف عتبات عالیات حرکت فرموده و به آستانهشمسی به عزم تشّ ۱۳۲۴در سال 

لحسن االلّه سید ابو شدند و در ضمن به مالقات علمای اعالم و حجج اسالم و مراجع تقلید از جمله آیة
اللّه  ةآقای حاج آقا حسني قمی و آقای حاج سید عبدالکریم زنجانی و مرحوم سید هبّ الله اصفهانی و مرحوم آیة

اللّه آقای حاج سید محسن حکیم  الغطا و مرحوم آیۀ شهرستانی و مرحوم آقای حاج شیخ محمدحسني آل کاشف
اشرف از شمسی در نجف  ۱۳۲۸موفق گردیدند و مورد احرتام و تجلیل واقع شدند و در سفر بعدی در سال 

و طرح چند مسئله غامض فقهی و اصوىل به اجازه اجتهاد نائل  الغطا پس از بحث الله آل کاشف طرف آیة
  .گردیدند

ه حرکت فرموده و در دمشق شمسی به سورّی ۱۳۲۸پس از درک استفاضه کامل از زیارت اعتاب مقدسّه در سال 
ردید و پس از گردش در وسایر مقابر اهل بیت موفّق گ ایهبه زیارت مزار کثرياالنوار حضرت زینب سالم اللّه عل

و در قاهره و اسکندریّه نقاط شهرهای حمْصْ و حلب به بريوت رفته و از آنجا به طرف مصر حرکت نمود 
 تاریخی و مراکز علمی و امکنه تماشائی را مشاهده فرمود و از مصر به فلسطني تشریف برد و به زیارت مسجد

ی نیساهای مهّم مانند کلیسای قیامت و کلیسای مریم و کلیسای جتثیمافق شد و ضمناً کلی و مسجد صخره مواقص
السّالم  اللحم و زیارت مرقد مطهّر حضرت موسی علیه الرحمن و بیت و سایر کلیساها را دیدن فرمود و به خلیل

پس از توقف  -جعت نمودموفق گردید و از آنجا به سوریّه سپس عراق حرکت فرمود و از راه بصره به ایران مرا
اللّه علیها و مالقات آیات عظام و حجج اسالم به تهران و  چندی و رفنت به قم و زیارت حضرت معموصه سالم

از آنجا به بیدخت تشریف بردند و تحت تربیت و مراقبت پدر عالیمقدار خود به ریاضت و مجاهده و تزکیه 
  .نفس و تصفیه قلب مشغول گردیدند

غمار و انن از کدورات نفسانیّه و منّزه شدن از تبعات و لوازم عالم طبع و نیل به فناء در توحید پس از خالص شد
قمری به اخذ اجازه امامت جماعت و تلقني اذکار و اوراد  ۱۳۶۹در احدّیت و سري کامل مراتب سلوک در شعبان 

اد عباد و دستگريی طالبني با لقب القعده همان سال به ارش لسانی از طرف پدر بزرگوار موفق و در یازدهم ذی
ه معظّمه حرکت و رف به مکّ برای تشّ) شمسی ۱۳۲۹(قمری ۱۳۶۹رضا علی مفتخر گردیدند سپس در همان سال 

الم و سایر مقابر السّ پس از انجام مناسک حجّ و زیارت روضۀ منوّره نبوی و قبور متبّرکه ائمّه اربعۀ بقیع علیهم
نان حرکت فرمود و از آنجا به مصر و اردن و فلسطني عزیمت و پس از تشرف به بزرگان به طرف سوریه و لب

سه و گردش در شهرهای بعلبک و طرابلس و سایر شهرهای معروف دیگر لبنان، المقّدس و سایر اماکن مقدّ بیت
ایران  سه و مالقات مراجع تقلید به سوینجا به عراق عزیمت و پس از درک زیارت اعتاب مقدّآبه عمان و از 

  .مراجعت فرمودند
ثراه مبتال به کسالت شدیدی شده و به تهران  شمسی مرحوم حضرت آقای صالحعلیشاه طاب ۱۳۳۳در سال 

تابنده نیز  آقایحاج   تشریف آوردند و اطباء پس از معاینات دقیق لزوم حرکت ایشان را به اروپا شدند و جناب
معالجه و عمل  .مراقبت و پرستاری کامل را به عهده گرفتنددر مالزمت پدر بزرگوار به ژنو تشریف بردند و 

بر حسب دعوت و اصرار آقای شیخ مصطفی سر  در خالل این مدت -جراحی قریب سه ماه به طول انجامید
قبال و بردند و مورد استمقیم بودند جناب آقای تابنده به پاریس تشریف  سسلسله طریقه شاذلیّه که در پاری
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های تاریخی و مراکز علمی  و نقاط دیدنی و موزه ندچند روزی در پاریس توقف فرمود. شدندواقع  تجلیل کامل
  .آنجا را دیدن نمودند

اله آزاده و حسینعلی مصداقی و ابوالحسن مصداقی و حاج مهدی آقا ملک صالحی در  در این سفر آقایان محّب
د حسني حافظی نیز که در آنجا سکونت ثراه بودند و آقای دکرت محم مالزمت حضرت آقای صالحعلیشاه طاب

  .داشت در امور پرستاری در بیمارستان مراقبت کامل به عمل آورد
شمسی بنا به دعوت مرحوم آقای حاج ابوالفضل حاذقی نماینده فرهنگی ایران به افغانستان  ۱۳۳۶در سال 

و به زیارت مقابر بزرگان مسافرت فرمودند و در مدت اقامت چند روزه از شهرهای هرات و کابل و غزنني، 
  .عرفان موفّق گردیدند

سپس از افغانستان به پاکستان عزیمت و پس از بازدید شهرهای پیشاور و الهور و کراچی و کویته به ایران 
کثرياالنوار حضرت شاه   هنگام مراجعت از طریق زاهدان به کرمان رفته و پس از زیارت مزار. مراجعت فرمودند

ثراه در ماهان به یزد و اصفهان و شرياز و کاشان و قم تشریف برده و پس از مراجعت به تهران  اباللّه وىل ط نعمة
فرمان خلیفة الخلفائی و جانشینی  قمری ۱۳۷۹در ذیقعده سال  .و توقف چندی به بیدخت مراجعت فرمودند

  .ملقّب گردیدند)) رضاعلیشاه((له صادر و به  پدر عالیقدر به نام معظّم
ه معظمّه و در مالزمت پدر بزرگوار برای انجام عمرهٔ رجبیّه به مکّ) شمسی ۱۳۴۰مطابق (قمری ۱۳۸۰در سال 

و روز  ه معظمّهالله علیه را در مکّ  مدینه طیبّه مشرّف گردیدند و روز والدت با سعادت موالی متقیّان صلوات
پدر عالیقدر به عمان و فلسطني رفته به  مدینه منوّره مشرّف بودند و از آنجا همراه را در )ص(ت پیغمرب اکرمبعث

ق گردیدند، سپس به طرف عراق حرکت فرموده و به زیارت عتبات سه موّفالمقدّس و اماکن مقدّ زیارت بیت
  .ف گردیده به ایران مراجعت فرمودندعالیات مشرّ

ه برای حج تمتّع ه معظمّمکّ شمسی بر حسب اجازه پدز بزرگوار به  ۱۳۴۲قمری مطابق اوائل سال  ۱۳۸۲در سال 
در دمشق و  المو حرم مطهّرحضرت زینب علیها الّس) ع(اربعۀ بقیع و پس از زیارت روضۀ منورّه نبوی و ائمۀ

  .قمری به تهران مراجعت فرمودند ۱۳۸۳رفنت به اردن و بريوت در محرم سال 
رف و به افتخار خدمت در کشیک آالف الثناء و التحیّه مش االئمه علیه مکرر به زیارت مرقد مطهّر حضرت ثامن

  .گردیدندمفتخر ) ع(سوم آستان ملک پاسبان رضوی
هجری قمری به موجب فرمان و  ۱۳۸۶الثانی  پس از فاجعۀ عظمی و رحلت پدر بزرگوار در تاریخ نهم ربیع

سلۀ جلیلۀ ی سلهی گردیدند و مسند ارشاد و پیشوائاللّ پرستی و تربیت و هدایت فقرای نعمت دار سر ت عهدهوصیّ
زیب وزینت باز یافت )) رضاعلیشاه((ی سلطانعلیشاهی بوجود مقدس حضرت آقای اللهّ ۀ نعمتعلویۀ رضویّ

له بعد از رحلت حضرت آقای صالحعلیشاه تا کنون چندین سفر برای انجام حجّ تمتّع و همچنني برای  ممعظّ
امور طریقت و سرپرستی سالکني به تدریس و  مه مشرف گردیده و عالوه بر رسیدگیه معّظانجام عمره به مکّ 

و عذوبت بیان حقایق شریعت و دقایق طریقت و اصول  لسان تفسري قرآن کریم اشتغال داشته و به اطالقات
  .فرمایند اخالقی و مبانی دینی را ضمن تدریس تشریح می

حضرت آقای سلطانعلیشاه  مزار متربّکۀ مرحوم یها ضمناً رسیدگی به امور کشاورزی و تکمیل و توسعه صحن
زائرین ی برای پذیرائی سرائ ل داشته و در صحن کوثر مهمانثراه و آبادی محّل و حفر و تنقیه قنوات اشتغا طاب

  .به هزینه خود بنا فرمود
ترین ستارگان آسمان علم و عرفان و جامع در علوم عقلیّه و نقلیّه و در فضائل انسانی  جناب یکی از درخشنده آن

نظري بوده و از همان اوان جوانی به غایت متقّی و  الت نفسانی و محامد ذاتی و ملکات صفاتی بیو کما
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دار و ثلث آخر شب را بیدار و به عبادت و تهجّد و راز  پرهیزکار و مراقب و مواظب بندگی پروردگار و غالباً روزه
  .ق بودندنیاز موّف و نیاز با محبوب بی

باشند، بسیار بلند همت و با سخاوت و در  ار و در حوادث روزگار صابر و شاکر میله بسیار حلیم و بردب معظّم
باشند و تا کسی مدتی  آالیش می ؤدّب و مهربان و در مصاحبت و مسافرت رفیق و بیمعاشرت بسیار خلیق و م

  .هد نموددرک مصاحبت و معاشرت آن بزرگوار را ننماید علوّ مقام و مراتب عالیه روحی ایشان را درک نخوا
باشند و کتب و رسایل و مقاالت کثريه در فارسی و  آن جناب یکی از نویسندگان متبحّر و محققی مبتکر می

آورده که هر یک در مقام خود بسیار قابل توجه و مورد استفاده دانشمندان و مورد  عربی به رشتۀ تحریر در
  :باشد به شرح زیر میفات آن جناب نیتالیفات و تص. هدایت و راهنمائی همگان است

  سرار فاجعه کربالـ تجلی حقیقت در ا۱َ
  ـ رساله خواب مغناطیسی۲
  ـ شرح حال خواجه عبداله انصاری۳
  ترجمه دعای ابوحمزهٔ ثماىل: ـ نیاز تجلّی۴
  ـ فلسفه فلوطني۵
  محمد سلطانعلیشاه گنابادی شرح حال جناب حاج مال سلطان: ـ نابغۀ علم وعرفان۶
  شد و شرح حال اوـ فلسفۀ ابن ر۷
  ))االدّله فی عقاید الملّه  الکشف عن مناهج((ـ ترجمۀ کتاب۸
  ـ سري تکاملی و حرکت جوهریّه۹
  ـ تاریخ و جغرافیای گناباد۱۰
  های سفر به ممالک عربی ـ یادداشت۱۱
  ـ خاطرات سفر حج۱۲
  )فارسی(اعالمیۀ حوق بشره ـ نظر مذهبی ب۱۳
  )ترجمه شده به انگلیسی(شرـ نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق ب۱۴
  )سفرنامه(ـ از گناباد به ژنو۱۵
  ـ گردش افغانستان و پاکستان۱۶
  ـ رهنمای سعادت۱۷
  ـ رساله رفع شبهات۱۸
  آمیز عرفانی ـ قرآن مجید و سه داستان اسرار۱۹
  ـ ده سخرنانی۲۰
  ـ سه گوهر تابناک از دریای پرفیض کالم الهٰی۲۱
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  م و سیدنا االکرم کهف العارفني وفرمان خالفت حضرت موالنا االعظ

  فخر الواصلني آقای حاج سلطانحسني تابنده رضاعلیشاه ارواحنا فداه
  وـه
۱۲۱  

  مِ ـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس
  المعني و هوالموفق و 

  
  )است کلیشۀ عني فرمان در کتاب نابغۀ علم وعرفان منعکس شده(

د بود که لطف الهی در هر زمان شامل حال بندگان بوده و حجّت بر بر ضمایر راهروان راه هدی پوشیده نخواه
خلق تمام و راه بندگی و وصول مفتوح فرموده و برای هدایت و شهادت انبیاء و اولیاء را در صافی داشته وسیلۀ 
نجات و شفیع قرار داده مأمور دعوت نموده و چون بدن جسمانی در معرض فنا است برای عدم انقطاع رشته 

از خاتم در اوصیای او جاری و ) ص(آدم تا خاتم سرپده و ازصدراً به صدر هر سابق بال حق  داً بید وی
الم نیز مجازین روایت و درایت در امور شریعت و طریقت به هدایت السّ  است و در زمان غیبت امام علیه بوده

الهیّه به این فقري محمّدحسن  یّه نعمةخلق مشغول بوده و در این زمان که رشته فقر در سلسله علیّه علویّه رضو
رسانم که دانسته باشند؛ که  صالح علیشاه منتهی گردیده به اطالع عموم برادران طریق و جویندگان راه تحقیق می

العرفا  و زین الفقراء عني  امر ارشاد و هدایت عباد پس از فقري واگذار است به فرزند مکرم و نور چشم محرتم قرّة
اللّه پس از رسیدن اجل موعود مشایخ تجدید عهد نموده و اطاعت  ني تابنده رضا علیشاه ایّدهحاج سلطانحس

نمایند عموم فقراء تجدید و پريوی کنند و طالبان راه مراجعه به او نمایند و ردّ و قبول او ردّ و قبول فقري به 
  .علی بن حمّد حسن، مهر مبارک حسنبه تاریخ ذیقعده هزار و سیصد و هفتاد و نه قمری و انااالقل م. شمارند
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  انگیزهٔ مسافرت
انگیزی بود چرا که  اللّهی سلطانعلیشاهی سال بسیار غم هجری قمری برای فقرای سلسلۀ جلیلۀ نعمت ۱۳۸۶سال 

 قطب العارفني و پري عالیقدر خود جناب) هجری شمسی ۱۳۴۵سال مطابق اول مردادماه (الثانی آن سال  در ربیع
 ))صالحعلیشاه(( شیخ محمّد حسناالرضني الموىل المؤتمن موالنا الحاج  اللّه العظمی فی آیةنني صالح المؤم

  .را که حدود نیم قرن مسند ارشاد به وجود نازنینش افتخار داشت از دست داد قدّس اللّه سرّه العزیز
شهریان حتّی بر افرادی که بر بر همه پريوان و ارادتمندان، بستگان و نزدیکان، دوستان و هم فقدان آن بزرگوار
بودند تلخ و ناگوار آمد؛ ساعات و دقایق سخت و اندوهباری برهمه  محضر ش درک کرده حسب اتّفاق یکبار

ها و ارشادهای مفید او از خاطر افسرده  ها و محبت های او، لطف ها و احسان گذشت و یک لحظه نیکی می
آن  شد و وان اکرام و اِنعامش مهمان و متنعّم بودند محو نمیپريوان و دوستدارانش که سالیان دراز بر سر خ

های ملکوتیش همواره در برابر نظر عالقمندان بوده و از یادآوری فرقت  سیمای معصوم روحانی با تبسّم
  .شد ور می کشیده آنان شعله دیده و ستم گینش دلهای رنج سهم

ای تبدیل شده و در  جناب به ماتم کده رشاد آنداراالمحّل سکونت و ۱)یکی از قراء گناباد(مدّتی مدید بیدخت
مجالس متعدّد سوگواری و عزاداری شبانه روزی ارادتمندان حضرتش با ناله و آه قرین و با اشک و حسرت 

سازد و به رضای حق  سوزد و می شد که در این قضیه هائله می همنشني بودند و آن که از همه بیشرت مشاهده می
)) رضاعلیشاه((برومند و جانشني ارجمند آن بزرگوار جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده راضی است فرزند 

  .دالن و روشنی بخش دل و دیده مصیبت زدگان است باشد که شمع جمع شکسته دامت افاضاته الشّریف می
ی از طرف منوال در رنج و تعب سرپی شد و مراسم سوگواری و دید و بازدیدهای محلّ  ها بدین ها و ماه هفته

ای از التهابات درونی و تالّمات روحی که بر اثر این مصیبت عظمی بر دل و  حضرت ایشان برگزار گردید، اما ذرهّ 
وی و پناهگاه در هنگام بروز شدائد از آنجا که بهرتین مأ .جان آن پیشوای بزرگوار مستوىل گردیده بود کاسته نشد

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي (( و زیارت مشاهد مشرفّه است، که ها توسّل به حضرت حقّ سبحانه و تعاىل و رنج
هجری قمری چند نفر از اقربا در معیّت حضرتش بیدخت را به  ۱۳۸۷المعظّم سال  در اواخر شعبان ۲))إِلَى اللّهِ

  .قصد زیارت مشهد مقدّس ترک و پس از چند روزی توّقف و زیارت به سوی تهران حرکت فرمودند
ابیات زیر توسط آقای عباس  ۱۳۴۶به مناسبت تشریف فرمائی جناب آقای رضاعلیشاه به تهران در اوائل آذرماه 

  :است شده ملقب به پروین سروده ۳اللهی نعمت
                                                 

  .مراجعه فرمایند)) تاریخ و جغرافیای گناباد((عات بیشرت در مورد گناباد و بیدخت به کتاب عالقه مندان به اطال -  ۱
  )ع(از سورهٔ یوسف ۸۶اشاره به آیۀ مبارکۀ -  ۲
نور ((و جناب آقای )) سعادتعلیشاه((اللهی فرزند مريزا مرحوم عبدالموىل خادم بقعه ومزار حضرت آقای  آقای عباس نعمت- ۳

و عمویش مرحوم عبدالحسني همگی از فقرای بزرگوار )) مالّ علی لنجانی((ثراهما و جدّش مرحوم آخوند  ادی طابگناب)) علیشاه
پس از اخذ گواهینامه دیپلم دارائی وارد خدمت در  ۱۳۲۲شمسی هجری متولد و در سال  ۱۳۰۳اللهی در سال  آقای نعمت .بودند

ر دانشکده حقوق دانشگاه تهران قبول و پس از گذراندن دورهٔ تحصیل به اخذ در کنکو وزارت دارائی گردید؛ ضمناً در همان سال
 ۱۳۵۸مدت سی و شش سال در وزارت دارائی به سرپرستی مشاغل مختلف خدمت کرد و در سال . درجۀ لیسانس حقوق موّفق شد
)) هدایت علی((لّدین سبزواری خدمت جناب آقای شیخ عماد ا ۱۳۲۱در اردیبهشت ماه سال . به افتخار باز نشستگی نائل آمد

قدّس الّله  ))صالحعلیشاه((ثراه به داللت حضرت آقای سلطانحسني تابنده به فقر مشّرف شد و پس از رحلت حضرت آقای  طاب
اللهّی از طفولیّت به سرودن شعر  آقای نعمت. تجدیدعهد نمود)) رونقعلی((خدمت جناب آقای حاج محمد خان راستني  سرّه العزیز

نمود و به همني علّت  و ائّمه طاهرین سالم اللّه علیهم اجمعني مدیحه سرائی می) ص(قه داشت و برای حضرت رسول اکرمعال
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 شکرللّه یافت پایان انتظار
 موکب فرخندهٔ جانان رسید
 باب رحمت شد به روی خلق باز
 آمد از فرط کرم آن شهریار

 در شادی غریق صوفیان گشتند
 به به از دیدار آن خورشید رو
 جان نثار این همایون مقدمش
 باشد امید از خدای الیزال
 ما زحق خواهیم کان سلطان راد

 گنجد به پوست تن زخوشحاىل نمی
 در حضور حضرت جانان دمی
 وار خوش بود تا جان ما پروانه

 او خلیفه حق بود اندر زمني
 خلق را سوی خدا هادی بود

 او افزون زحّد است و حسابلطف 
 هست رهرب حضرت شاه رضاه
 چون که او سلطان ربّانی بود

 مثال و مفرد وطاق است او بی
 صالح حق را هزاران بنده بود
 بندگی کرد و به سلطانی رسید
 هر که را صالحعلیشه بود دوست
 چون که ذکر نام او مغفور شد
 خواجۀ عالم رسول مصطفی
 تدر بر پیغمربان خوش سرش

 در حضور انبیاء و مرسلني
 پري ما خوشحال و شاد و خرّم است

 ر اهل یقنين سروَشد کجا آ
 کی رود آن خسرو واال نژاد
 یاد آن سلطان ذی همت بخري

 یاد یاران یار را میمون بود((

 کز ره لطف آمد آن زیبا نگار 
 در تن افسردهٔ ما جان رسید
 کامد آن تابنده ماه دلنواز
 خوشدلیم از آنکه آمد یار یار

 ري طریقکز کرم آمد ز ره پ
 وساطع از رخسار او انوار ه
 بار الها دور دار از هر غمش

 مالل که مصونش دارد از رنج و
 راحت و خوش باشد و پیوسته شاد
 که رسید از راه یاران دوست دوست
 بهر ما بهرت بود از عالمی
 گرد شمع طلعتش گردد نثار

 العـالمیـن  مـظهـر الطـاف ربّ 
 های او خدا دادی بود حسن

 که نگنجد در بیان و در کتاب
 ی علی مرتضیخلق را سو

 کی ورا در این جهان ثانی بود
 قطب عالم پري آفاق است او

 تر از تابنده بود کی کسی صالح
 او به عزّ قرب سبحانی رسید
 ارشد اوالد او موالی اوست
 در دل و جانم به پا صد شور شد
 صاحب دین قدوهٔ اهل صفا
 شد به آن حضرت مباهی در بهشت
 مصطفی خواندش هزاران آفرین

 مهمان رسول اکرم است زانکه
 نـؤمنیـر المـوىل امیـد بر مـش

 اهل ایمان و طریقت رازِ یاد
 یاد ان قطب وىل نعمت بخري
 ))خاصّه کان لیلی و این مجنون بود

                                                                                                                                                        
باشند او را مدّاح اهل بیت  اللّهی سلطانعلیشاهی می ثراه که از مشایخ عالیقدرسلسله نعمت طاب))فیضعلی((جناب امام اصطهباناتی

الفداه تخّلص خود را  للهّی تخلّص خود را عبّاس وىل بعداً به امر حضرت آقای رضاعلیشاه ارواحناا در ابتدا آقای نعمت. لقب دادند
  غالباً آقای پروین در مواقع مختلف به مناسبت اعیاد و یا مراسم سوگواری و همچنني تشریف فرمائی و ورود حضرت.نمود))پروین((

   .   است شده  این کتاب از اشعار نغز و عرفانی ایشان به مناسبت استفادهاند  که در  له اشعاری سروده آقا و یا مسافرت معظّم
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 رفت آن سلطان و باشد نور او
 شاه معنی حضرت تابنده است

 نـأتیـر ما بود در نشـدستگی
 اهـه پنـایم ای ش و آوردهـما به ت

 چون بود نزد خدا قدرت رفیع
 گر نظر از لطف بر پروین کنی

 ات پاینده باد بر سر ما سایه
  

 در که، باشد نور او در پور او
 که زانوارش دل و جان زنده است
 نـماه ماهان شاه جان سلطانحسی

 اهـان رو سیـدگـم و بنـای بنده
 کرم شو پیش حق ما را شفیعاز 

 در دو عالم کام او شريین کنی
 نور یزدان تا ابد تابنده است

  

مقارن با حلول ماه مبارک رمضان بود تمام این ماه را در تهران توقّف داشتند و فقرا از  و چون ورود به تهران
  .نمودند محضر مقدّس ایشان کسب فیض می

هنگام مراجعت از شرياز .قم، کاشان، اصفهان، و شرياز مسافرت فرمودندبعد از ماه مبارک رمضان از تهران به 
  .برای استقبال حضرت ایشان به اصفهان عزیمت نمودم

ه مسافرت چند ما عازم زیارت مکّه معظمّه هستیم،شما هم اگر مایلید با ما بیایید و چون برای تهیّ: ((فرمودند
  .))رکت نماییدروزی باید صرف وقت شود همني امروز به تهران ح

از این عنایت که از طرف پري بزرگوار به این بندهٔ ناچیز شرمسار مبذول گردید چنان وجد و حاىل برایم دست داد 
  :که از عهده توصیف آن عاجزم

  کنی ای خاک دَرَت تاج سرم ها می من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم            لطف
ت کعبه معظّمه مشّرف شده بودم از اینکه مورد این همه عنایت قرار گرفته بودم با اینکه قبالً یک مرتبه به زیار

  خداوند بزرگ را بسی شکرگزار گردیده برای تهیّه مقدمات، با شوق و ذوق فراوان فوراً به تهران مراجعت نمودم
 اناست دل ای مردم۱ایمن آباد

 گلشن خرّم به کام دوستان
 ر که منـبهر این فرمود پیغمب

 پناه جان  جانبخشی قوی در
 چونکه با شیخی تو دور از زشتئی

  

 

 حصن محکم موضع امن و امان
 انـان در گلستـها و گلست چشمه
 ام به طوفان زمن و کشتیـهمچ

روی  خفته در کشتی و در ره می
 روز و شب سیّاری و در کشتئی

  

المللی که داشتم یک روز قبل از  امه بنيدر تهران چون تدارک فوری گذرنامه حجّ میسّر نشد به ناچار با گذرن
حرکت پري بزرگوار جناب آقای رضا علیشاه، به بريوت و از آنجا به جدّه عزیمت کردم و از جدّه به ترتیبی که روز 

  . دهم ملتزم رکاب حضرت ایشان بودم به روز شرح می

                                                 
بدان فرود آمد و در نزد عرفا جنبۀ سري درونی این مرحلۀ دل است ) ع(ایمن آباد دل اشاره به وادی ایمن است که حضرت موسی-  ۱

یعنی چون موسی به آن آتش نزدیک  )...ن شَاطِئِ الْوَادِي اْلأَيْمَنِفَلَمَّا أَتَاهَا نُوِدي مِ: از سورهٔ قصص۳۰آیۀ . (که خود مقدماتی دارد
شد به او از جانب وادی ایمن در آن بارگاه مبارک از آن درخت مقدّس ندائی رسید که ای موسی به درستی که منم خدای یکتا 

  .دارد می)) انا رّبکم االعلی((گرددکه شجرهٔ والیت که در درون دل است فریاد  پروردگار جهانیان؛ که چنني تبیني می
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  حرکت از تهران
  ۱۳۴۶ند ماه مطابق با پنجم اسف ۱۳۸۷حرام لا  القعده ذی ۲۵روز شنبه 
پري بزرگوار  با توفیق پروردگار وتأیید ۱۳۴۶مطابق با پنجم اسفند ماه  ۱۳۸۷حرام لا  القعده ذی ۲۵ روز شنبه

مشایعني  اساعت شش صبح از منزل واقع در نارمک تهران به سمت فرودگاه حرکت و ساعت هفت صبح ب
ساعت هفت و بیست و سه دقیقه هواپیما در خداحافظی کرده سوار بر هواپیمای جت به مقصد بريوت گردیدم و 

هوای تهران به واسطۀ بارندگی روز قبل صاف و شفّاف و بدون گرد وغبار و آفتابی . آسمان تهران به پرواز درآمد
  .بود

صبحانه در هواپیما صرف شد، ساعت نه ونیم صبح از آسمان بغداد عبور و ساعت ده و بیست دقیقه وارد 
جلؤه  ای پر برف اطراف آنه صحرا و کوه. رسید نظرهٔ بريوت از باال بسیار زیبا به نظر میم. آسمان بريوت شدیم
  .دریای مدیرتانه را دور زد و در فرودگاه بريوت به زمني نشست چند لحظههواپیما . بود خاصّی به شهر داده

س از دو ساعت توقف تصمیم پ. پس از انجام تشریفات گمرکی سوار تاکسی شدم و راننده مرا به هتل آستارا برد
مدیر هتل برای همان دو ساعت توقف مبلغی معادل نوزده دالر و نیم به پول بريوت اخذ . گرفتم به بعلبک بروم
  .صادر نمود ۱۶۱۰و قبضی هم به شماره 

  تاریخی بعلبک  قلعۀ 
نمودم و در آنجا هنگام دستگاه تاکسی طی  از بريوت تا بلعبک را حدود یکصد و ده کیلومرت مسافت دارد با یک

سازد رفتم  ای که از آثار باستانی و تاریخی است و عظمتش هر بیننده را مبهوت می سیاحت بعلبک به قلعۀ خرابه
به . و با توضیحاتی که یک نفر از اهاىل شیعه مذهب آنجا درباره بنای آن شنیدم سخت دچار شگفتی گردیدم

ند این قلعه در زمان آبادانی از بناهای عجیب و غریب روزگار و بسیار ا گفت و مورخني هم نوشته طوری که او می
  .است که نظريش دیده نشدهبا اهمیّت بوده 

دهند، تمام این قلعه عجیب که سه طبقه داشت از سنگ  تاریخ ساختمان آن را به هشت هزار سال قبل نسبت می
هائی بزرگ به طول سه اىل پنج  سنگ. رسد ساخته شده و ارتفاع دیوارها  به ده مرت می) سنگ مرمر(رُخام
و سرب گداخته چنان به هم  آهنی های در ساختمانش به کار رفته و آنها را بوسیله میله) هر گزمعادل یک ذرع(گز

ها را از یک پارچه سنگ  در میان قلعه اتاق. اند که از نظر بیننده مانند یک قطعه کوه نمایش دارد وصل نموده
ها را به طور جالبی با  باشد دیوارهٔ تمام خانه های دوازده ذرعی که قطر آنها قریب پنج مرت می ناند با ستو ساخته

اشکال و صور فرشتگان و انسان وحیوانات صحرائی و پرندگان و جانوران دریائي و اشجار و ریاحني کنده کاری 
آنکه چند هزار سال از ساخنت از  باشند و جان دارند و با در حرکت می ن که گوئیاند آنچنا و نقّاری نموده
  ۱.بهر حال شنیدن کی بود مانند دیدن. است نکرده تغیريیگذرد ابداً  ساخنت آن می
در قرآن کریم آیات بسیاری . ای در فواید مسافرت و سري و تفرّج نگاشته شود مناسبت نیست که شمّه در اینجا بی

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  :فرماید از جمله یح میاست که سیاحت و تفکّر در خلقت آسمان و زمني را توض

                                                 
)) های سفر به ممالک عربی یادداشت((توانند برای اطالع بیشرت در مورد بعلبک و قلعۀ مذکور به کتاب  مندان می عالقه -  ۱

  . مراجعه نمایند
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  ۱ .كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

                                                 
ني سري کنند و ببینند که خدا چگونه ای رسول به مردم بگو که در زم( ...قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ: از سوره عنکبوت ۲۰اشاره به آیۀ -   ۱

  .)خلق را ایجاد کرد
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  )رضا علیشاه( ی حاج سلطانحسني تابندهجناب آقا
  )نگارنه نیز افتخار حضور دارد( در مجاورت قلعه تاریخی بعلبک
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  فرمایش سرور اولیاء حضرت علی بن ابیطالب در فواید سفر
 عَنِ االَوْطان فی طَلَب العُلٰی تَغَرَّبْ

 تَفَـرُّجُ هَـمّ و اکْتـِسٰـابُ  مَعـیشَـةٍ
  

 

 و سافِرْ فَفِی اْالَسفار خَمْسُ فوائِدٍ 
 وَعِلمٌ و آدابٌ و صُحْبَةُ ماجِدٍ

  

ئده و مسافرت نمائید زیرا در سفر پنج فا .بلندی غربت اختیار کنیدهای خود برای یافنت عزّت و سر  یعنی از وطن
شوید، دوّم آنکه  شود و مسرور و خوشحال می است؛ اوّل آنکه اگر اندوهناک باشید همّ وغمّ شما برطرف می

چهارم راه معاشرت و . شوید برای کسب روزی شما مفید است؛ سوّم به علوم و فنون مختلف و متداول آشنا می
پنجم از مصاحبت مردان . ان خواهید شدمؤدّب به آداب زمو  مخالطت با هر دسته از مردم را خواهید آموخت

زداید و به  شوید که در نتیجه دیدار آنها محبّت و عالقه دنیا را در دل شما می مند می بزرگان دین بهره خدا و
سازد که در حقیقت نتیجۀ مهمّ ونهائی مسافرت مربوط به همني قسمت  معنویّات و زندگانی جاوید متمایل می

  .و بزرگان است که خري دنیا و آخرت در آن استیعنی درک صحبت اولیاء 
 درخت اگر متحرک بدی زجای بجا
 نه آفتاب و نه مهتاب نور بخشیدی
 فرات و دجله و جیحون چه تلخ بودندی
 چو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر
 نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر

 موسی عمران که از بر مادر نگر به
 دوام پدرنگر به عیسی مریم که از 

 نگر به احمد مرسل که مکّه را بگذاشت
 چو بر بُراق سفر کرد در شب معراج
 چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را

  

 

 های جفا نه جور ارّه کشیدی نه زخم
 ۱اگر مقیم بدندی چو صخرهٔ صمّا
 اگر مقیم بدندی بجای چون دریا
 خالص یافت زتلخی و گشت چون حلوا

 ه واالسفر فتادش تا مصر و شد ش
 به مدین آمد و زان گشت او موال
 چو آب چشمه حیوانست یحیی المُوتی
 کشید لشکر و بر مکّه گشت او موال
 به یافت مرتبۀ قاب قَوسَني اَوْ اَدْنی
 زخوی خویش سفر کن به خوی و خلق خدا

  

  )از کلیات شمس مولوی(
برخی از مفسرین معانی آیاتنا  ۲مْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ در تفسري 

  .اند باشند تعبري نموده فِی اآلفاق را به مردان خدا که در هر زمان مأمور راهنمائی گمگشتگان می
       :است در مثنوی معنوی ضمن حکایت دقوقی آمده

 رحمة اللّه علیه۳آن دقوقی
 ش آن بدیدر سفر، معظم مراد

 رفتی براه این همی گفتی چو می
 یا رب آنها را که بشناسد دلم
 وانکه نشناسد تو ای یزدان جان

 ٤قیهخاف سافَرْتُ مُدیً فیگفت 
 تا دمی با بندهٔ خاصّی زدی
 کن قرین خاصگانم ای اِله
 بندهٔ بسته میان و مقبلم
 بر من محجوبشان کن مهربان

                                                 
  .سنگ سخت: صخرهٔ صمّا -  ۱
از سورهٔ فصلت یعنی آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامالً هویدا و روشن  ۵۳اشاره به آیۀ  - ۲
  .همه برحّق است)خدا و آیات حکمت و قیامت و رسالتش(گردانیم تا ظاهر و آشکار شودکه می
  .هجری قمری در گذشته است ۶۴۵عبدالمنعم بن محمد، عالم و عارف قرن هفتم هجری که به سال  - ۳
   .یعنی مدتهّا به مغرب و مشرق عالم سفر نمودم  - ٤
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 ی است اینجا بس نهانآّه سّر
 همچو مستسقی کز آبش سري نیست

 نهایت حضرت است این بارگاه بی
 از کلیم حق بیاموزی ای کریم
 با چنني جاه و چنني پیغمربی

  

 که سوی خضری شود موسی روان
 بر هر آنچه یافتی باللّه مایست
 صدر را بگذار صدر تست راه

 گوید زمشتاقی کلیم بني چه می
 طالب خضرم ز خودبینی بری

  

پیغمرب اولوالعزم با مقام خاصّه رسالت و هم صحبتی با ربّ عزّت مأمور به سري وسیاحت و ) ع(حضرت موسی
  :گردید که مالمت گویان زبان به انتقاد گشوده و گفتند)ع(دریافت صحبت و طلب همّت از حضرت خضر

 ایخود را هشتهتو قوم ۱موسیا
 کی قبادی رسته از خوف و رجا
 گفت موسی این مالمت کم کنید

 وم تا مجمع البحرین منمري
 سـالهـا پـرّم به پـرّ و بـالهــا

 ارزد بدان مريوم یعنی نمی
  

 

 ای ای سر گشته در پی نیکویی
 چند گردی چند جوئی تا کجا
 آفتاب و ماه را ره کم زنید
 تا شوم مصحوب سلطان زمن
 سالها چبود هزاران سالها
 عشق جانان را کم مدان از عشق نان

  

  حرکت به جدّه
بعد از ظهر با زحمت زیاد موفّق به اخذ  گذرنامه از گمرگ بريوت برای جدّه شدم و اجازه ورود  عت نه و نیمسا

ه به پرواز درآمد ساعت یازده و نیم بعد از ظهر در هواپیما به هواپیما داده شد؛ هواپیما از بريوت به سوی جّد
اه جدّه وارد شدیم پس از تشریفات گمرکی به شام صرف شد و نزدیک به نیم ساعت بعد از نیمه شب به فرودگ

در این حني مژده دادند . که آقای حاج محمود شربت اوغلی برای حجاج تهیه کرده بود رفتیم ۲ مدینة الحاجّ
  :شوند حضرت آقای رضا علیشاه ارواحنا فداه در ساعت پنج و هفده دقیقه بعد از نیمه شب وارد می

 دآیمژده ای دل که مسیحا نفسی می
 از غم و درد نکن ناله و فریاد که دوش
 زآتش وادی ایمن نه منم خرّم و بس

  

 

 آید که زانفاس خوشش بوی کسی می
 آید ام فاىل و فریاد رسی می زده

 آید می ۳موسی اینجا به امید قبسی
  

  خورشیدی ۱۳۴۶ذیقعده الحرام مطابق با ششم اسفند ماه  ۲۶روز یکشنبه     
  .فرودگاه منتظر تشریف فرمائی موالی خود بودمر صبح در ااز ساعت چه 

که حامل حضرت ایشان بود در فرودگاه جدّه به  ۲۹در حدود ساعت پنج ونیم صبح هواپیمای بوئینگ پرواز 
                                                 

شد و در قرآن برانگیخته ) ع(سال قبل از میالد مسیح ۱۳۰۰اسرائیل حدود  حضرت موسی علیه السالم پیغمرب اولوالعزم منجی بنی -  ۱
اند و پارسیان ایلیایوهن  نام اصلی او را تالیا گفته) ع(آمده است اما حضرت خضر) ع(آیه در مورد موسی ۴۴۳کریم حدود 

در مورد حضرت خضر صحبت شده اما  ۸۱تا آخر آیۀ  ۶۱در قرآن کریم در سورهٔ کهف از آیات ). نقل از فرهنک دهخدا(گویند می
خضر . است) ع(آمده است و در نزد مفسریّن و محققني مسلم است که منظور حضرت خضر داً من عبادناعبنام خضر نیامده بلکه 

را به تعّلم ) ع(نزد بعضی نبی است و در نزد بعضی ولّی و بعضی او را پیغمربی دانند به لقب ارمیا که خداوند تبارک و تعالٰى موسٰى
  . نزد او فرستاد

  باشد های بزرگ فرودگاه جدّه برای توقف حجّاج میمدینة الحاج یکی از ساختمان - ۲
  .   شعله و پارهٔ آتش): به فتح قاف و باء(قبس   - ۳
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محوطّه فرودگاه و گمرک به نظر این حقري نورانیّت و روحانیّت خاصّی پیدا کرده با ورود پري بزرگوار. زمني نشست
  :دمولوی فرمای. بود

 مردان مشرق و مغرب گرفت نور
 مظهر عشق است و محبوب بحّق
 خوش بکش این کاروان را تا به حج
 حج زیارت کردن خانه بود

  

 

 آسمانها سجده کردند از شگفت
 از همه کرّ و بیان برده سبق
 ای امري صرب و مفتاح فرج
 حـجّ رب الـبیــت مردانـه بـود

  

  :ملتزمني رکاب ایشان عبارت بودند از
  ۱))عزتعلی((النی ملقّب به درویش یـ جناب آقای شیخ عبداللّه صوفی املشی گ۱
  ))ثابتعلی((ـ جناب آقای حاج شیخ هبة اللّه جذبی ملقّب به درویش ۲
  ـآقای حاج سید ابوالقاسم روح االمني۳
  جواهری آقای حاج عبدالرّحمن ـ۴
  مهدی ملک صالحی آقای حاج ـ ۵
  ئیم مصطفاظآقای حاج سید کا ـ ۶
  آقای حاج علی سالک ـ ۷
  ـ آقای حاج سید مصطفی صفوی راد ۸
  آقای حاج امري سعیدی ـ ۹
  آقای  محمد رضاخانی ـ ۱۰

طبقه سوم  ۱۰۵پس از انجام تشریفات گمرکی در خدمت حضرت ایشان به مدینة الحاجّ رفتیم و در اطاق شماره 
  .سکونت فرمودند

مدینة الحاجّ  نماز و قرائت قرآن و صرف صبحانه به بالکن شرقی فریضۀ صبح در همان محل ادا گردید؛ بعد از
که مُشْرِف بر فرودگاه بود تشریف بردند و ضمن تماشای هواپیماهائی که از نقاط مختلف جهان حجّاج را 

)) .آیند بهرت است بحمداللّه هواپیماهای ایران از سایر هواپیماهائی که در این فرودگاه می: ((آوردند فرمودند می
و این .)) عالقمند هستم هرچه زودتر به مدینۀ منورّه مشرّف شوم: ((بعد آقای شربت اوغلی را احضار و فرمودند

اشاراتی بود لطیف از طرف آن بزرگوار که همراهان توّجه داشته باشند همانطور که برای تشرّف به حضور هر 
ها و توقّعات شخص  آن بزرگ باشد تا به خواسته ای را انتخاب نمود که مورد مهر و عنایت بزرگی باید واسطه

رویم چه بهرت که دست توسّل  بیشرت ترتیب اثر داده شود، ما نیز که رو به سوی حق داریم و به زیارت خانۀ خدا می
و علت غائی آفرینش عالم و آدم زده ابتدا به زیارت آن حضرت برویم ) ص(به دامن حبیب او یعنی پیغمرب خاتم

  . که عنایات حق را بیشرت و بهرت نمائیم از این در رحمت به خانۀ خدا وارد شویمو برای آن
پس از آن حضرت ایشان به اطاق . دهم ترتیب کار را می: آقای شربت اوغلی با کمال ادب و صفا اظهار داشت

  .شرفیاب گردیددار بودند  که امور طبّی کاروان را عهده  تشریف بردند و آقای دکرت شفیعیان راد ۱۰۳شماره 

                                                 
این سفر  های شرح حال مشایخ بزرگوار که در مقدمه نام آنها ذکر گردیده و شرح حال سایر همراهان را بعد از پایان یادداشت-  ۱

  .مطالعه خواهید فرمود
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  حرکت به سوی مدینۀ منوّره و 

  )ص(زیارت حرم مطهّر حضرت رسول اکرم

  انـشبه جزیره عربست
تشار اسالم و تأسیس نبعد از ا. مهد دین اسالم است گفتند عربستان سعودی که در قدیم به آن جزیرة العرب می

خالفت اسالمی برای سالطني عثمانی  در جریان. است های خالفت همیشه جزء امرپاطوری اسالمی بوده سلسه
عربستان جزو قلمرو حکومت آنان قرار گرفت و همزمان با ضعف سیاسی و نظامی امرپاطوری اسالمی و 
مخصوصاً بعد از شکست آن امرپاطوری در جنگ بني الملل عربستان سعودی زیر نفوذ دولت انگلستان قرار 

های  بعد از قیام عبدالعزیز بن سعود و پريوزی در جنگ. گفتند گرفت و در آن موقع به آن حجاز یا عربستان می
مختلف علیه مخالفان داخلی و خارجی به یاد بود پدرش سعود نام عربستان را عربستان سعودی گذاشت و در 

کیلومرت راه آهن است به سبب  ۹۰۰عربستان سعودی دارای تقریباً . میالدی استقالل یافت ۱۹۱۷ماه مه سال  ۲۰
آهن بیشرت امکان ندارد، تنها شهرهای بزرگ مانند   های اسفالته و شوسه و راه ت جغرافیائی احداث راهموقعیّ

عربستان سعودی دارای راه آب داخلی . های خوب بهم مربوطند ریاض، مکه، مدینه و بندر جدّه به وسیله راه
صادرات مهم آن عبارت .شود می و خلیج فارس انجام) دریای سرخ(نیست و ارتباط آبی آن از طریق بحر احمر

  ).پوست و پشم(خرما و محصوالت حیوانی -است از نفت
ترین کشور عربی در قاره آسیا  کیلومرت مربع وسیع ۲/۱۵۰.../شبه جزیره عربستان سعودی با مساحتی معادل حدود 

مناطق . داردقرار )) ربع الخاىل((انگیزی به نام  در جنوب شرقی این سرزمني صحرای خشک و هراس. است
گویند، سراسر این کشور دشت و صحرا است تراکم جمعیت در نواحی مرکزی  برجستۀ این سرزمني را نجد می

مکّه بیش از هر شهر دیگر عربستان سعودی است آب و  جمعیت بیش از هرجای دیگر است و در مواقع حج
درجه عرض  ۳۲و  ۱۶/۵رزمني بني باشد و این س هوای عربستان سعودی خشک، گرم و سوزان و کم باران می

  .                    است طول شرقی واقع شده ۵۶و  ۳۵شماىل و بني 
  جغرافیای کامل جهان                                 

  حرکت به مدینۀ منوّره
حرکت  ظهر همان روز با هواپیمای چهار موتوره از فرودگاه جدّه به سمت مدینۀ منوره نزدیک ساعت دوازده

کردیم و یک ساعت بعد از ظهر وارد فرودگاه آن شهر شدیم، حدود پانزده کیلومرت فاصلۀ فرودگاه تا شهر را 
های مخصوصی که قبالً تهیه شده بود طی نمودیم و به شارع اباذر که در قسمت شماىل حرم  بوسیلۀ اتومبیل

  .یم و وارد یک ساختمان بسیار مجللّی شدیمقرار دارد رسیدصلی اللّه علیه و آله  مطهّر حضرت رسول اکرم
لذا در خدمت ایشان .)) باید قبل از اسرتاحت به حرم مشرّف شویم((پس از صرف ناهار حضرت آقا فرمودند

عازم حرم شدیم، پس از ورود به حرم مطهّر و ادای فریضه و کسب فیض زیارت از بارگاه رحمت، به منزل 
  .منزل اقامه و در حدود ساعت ده بعد از ظهر اسرتاحت نمودیممراجعت و نماز مغرب و عشا را در 



  

٣٦ 

  مدینۀ منوّره
دومیّن حرم در سرزمني حجاز مدینۀ منوّره است که در شمال مکه معظمه قرار دارد جمعیّت آن همه از نژاد عرب 

  .شود مربوط میکیلومرت است  ۱۳۰۳باشند مدینه به دمشق به وسیلۀ یک رشته راه آهن که طول آن  و مسلمان می
ه علیه و آله به آنجا یثرب به طوریکه در تاریخ آمده نام این شهر قبل از هجرت حضرت خاتم االنبیاء صلوات اللّ

شد و بعدها به واسطه وجود روضۀ مقدسّه نبوی  ی نامیدهالنبّ آن حضرت مدینة ۱یا تهامه بوده و پس از مهاجرت
در شرع مقدس اسالم طبق اخباری که رسیده حدودی معیّن شده از برای حرم . در آن شهر حرم و محرتم گردید

اطراف . جمله آنکه تا چهار فرسخ اطراف آن صید حیوانات حرام است و درختان این محدوده نباید قطع گردد
شده و اکنون به  مدینه را باغات و مزارع سر سبزی احاطه کرده که در قدیم به وسیله آب چاه و باران آبیاری می

  .گردد های موتوری مشروب می یله پمپوس

   مسجد النبّی
به مدینه هجرت  فرمود این موضع زمینی ساده و محّل خواباندن شرتهای صلی اللّه علیه و آله وقتی رسول خدا 

ی را برای اداء فرایض و اد سایبانی از شاخ و برگ خرما جائکاروانیان بود که حضرت آن راخریده ابتدا با ایج
صورت ساختمانی  را با خشت و گل و چند ستون از چوب نخل به ع مسلمني آماده کردند و بعدها آنمحّل اجتما

ری با گل و سقف حصريی در نهایت سادگی النبّی نامیده شد و نیز در جوار مسجد خانۀ محقّدر آوردند که مسجد
ان محّل مدفون که پس از رحلت طبق وصیّت آن حضرت در همساخته برای سکونت خود اختصاص دادند 

  .گردیند
سروده و در )ص(در نعت رسول اکرم) پروین(داند اشعاری را که آقای عباس نعمت اللهی در اینجا مناسب می

   .اند مطالعه فرمائید روز والدت با سعادت آن حضرت در مجلس فقری قرائت کرده
  هـو
۱۲۱  

 مِ ـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّـبِس
 شد زمیالد محمّد عالمی

 ر نشر دین حق همت گماشتبه
 صحن عالم شد پر از نور و ضیا

 غرقه در نور و سرور و حُرّمی 
 راشتپرچم یکتا پرستی بر ف

 تـا تـولّد یـافت ختـم انبـیا
                                                 

إِنَّ الَّذِينَ آمَُنواْ وَالَّذِينَ هَاجَُرواْ وََجاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَِئَك يَرْجُوَن  بقره هجرت را چنني بیان فرموده سورهٔ ۲۱۸آیه شریفه  -  ۱
  .رَحَْمتَ اللّهِ وَالّلهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اند و خدا  د به رحمت خدا دل بستهیعنی به راستی آنان که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودن
) ۴۱سورهٔ نحل آیه (پس هجرت یک اصل عبادی است که منافع معنوی به همراه دارد و در آیه دیگر. آمرزشگر مهربان است

  :است آمده
  .جْرُ اآلخِرَِة أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعَْلمُونَوَالَّذِينَ هَاجَُرواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّىَٔنَُّهمْ فِي الدُّنْيَا حََسنَةً وَلَأَ

سازیم و  اند ما آنان را در دنیا در زندگی نیکوئی جایگزین و مستقرّ می یعنی آنان که در راه خدا هجرت کردند پس از آن که ستم دیده
  ).که منظور هجرت بريونی و درونی است(دانستند پاداش آخرت بزرگرت است اگر می

  



  

٣٧ 

 خداوند مجیداز عنایات
 شد ز یُمن مقدم فخر رسل

  دیـور سرمـانی و نـفیض رّب
 زآفـرینـش مقصـدِ پـروردگـار
 شد زمان خوبی و احسان و داد

 نیـر و دشمـهـها و ق یـاروائـن
 سرنـگون شد الت و عُـزّی و هُبَـل

 ف مخدوش شدجمله ادیان و سل
 هرچه غري دین او گردید پست
 خلق را از بند جهل آزاد کرد
 مـهبـط وحـی خـداونـد ودود
آن که خلق عالمی محتاج اوست 

 ی شبی پیمود راهـن خاکـاتـب
 ی سوی افالک رفتـن خاکـاتـب

 آن که یزدانش به نیکوئی ستود
 بضاعت مفلسی همچون منی بی

 گیتی از نور محمّد پر فروغ
 ر عالم نکوئی و صفاستهرچه د

 دارد اندر مکتب خود آن نبی
 هرکه در دانشگه او راه یافت
 همچو معروف و جنید و بایزید

 ای ساقی بود آنکه بر هر تشنه
 ویـنـثـاب مــطـتـاب مسـاز کت
 را وعده داد الطاف حق مصطفی

 بود ساز هر نوائی هر کجا می
 کاین نوا از نای فخر انبیاست

 خیز ماای شفیع روز رستا
 ای که هستی هم نذیر و هم بشري
 روز محشر دست ما را رد مکن
 بر محمد تا ابد از حق درود

 یـلم مصطفـاب عـن بربـهمچنی
 یـرالمـؤمنـیـنـضـرت مـولـی امـح

 است و جلی رنور او بس آشکا
 فیض یزدان تا ابد پاینده است
 ایـم شکـرللّـه تا خدا را بنـده

 ایجـاد عـالم شد پدیدعلّت
شوره زار پهنۀ گیتی چو گل 

 دیـمـال احـمـدا از جـویــهشد 
 کی بود جز ذات آن زیبا نگار

 جهل و عدوان و فساد عصر طّی شد
 شد بدل بر مهر و لطف و ایمنی

 هـای محـل شـد بـرات بـولهـب
 دآتـش زرتـشتیـان خـاموش شـ
 طاق کسری شد مواجه با شکست
 بر طریق معرفت ارشاد کرد
 آن دل نـورانی محمـود بود
 یک زمختصّات او معراج اوست

 هـرب الـود قـان بـی کـامـا  مقـت
 ه درگاه خدای پاک رفتـا بـت

 ودـد بـوحیـل تـل او هیکـهیک
 چون سراید نعمت آن شاه غنی
 گشت و طّی شد دور تزویر و دروغ

 عی و صفای مصطفی استجمله از س
 همچـو سلمـان و ابـاذر مکتـبـی
 در دو عالم عزّ و فرّ و جاه یافت
 آمد آن مکتب عصمت پدید
 تا قیامت دین او باقی بود
 به بود این بیت زیبا بشنوی
 گر بمريی تو نمريد این سبق
 آن نوا شد تحت قانون حجاز
 نائی نای رسول الله خداست

 اـز مـویآ دامن لطف تو دست
 در قیامت عاصیان را دست گري

 نـد مکـده و مرتّـاز برخورد ران
 کانبـیـا را رتـبـتـاً سـر خیـل بود
 شاه مردان مصدر اهل صفا
 کو بود اسرار یزدان را امني
 پر بود عالم ز انوار علی
 نور حیدر باقی و تابنده است
 ایـم بنـدهٔ در گـاه شـه تـابنـده



  

٣٨ 

 منـدبـارالـهـا دولـت آن ارجـ
 خُرَّم و شادان بود چون نو بهار

 رمـن روزی عزیز و محتـدر چنی
 جای شُکر است و سپاس بی قیاس

 رم استـول اکـالد رسـروز می
 خوش بود تا حضرت صاحب دالن
 ای که باشد از تو هر برگ و نوا

    درک و تمیز هم به این پروین بی

 دـنزـور و از گـتـادا از فـدور ب
 سـالیـان ممتـداولـیـل و نـهـار

 مـنـس مغتـود بـوىل بـدمت مـخ
 که بحمد اللّه بپای است این اساس
 که چنني فرخنده جشنی خرّم است

 اصالنـح بی ـای آرد به مـرحمت
 از کرم کن حاجت ما را روا
 در دو عالم آبرو بخش ای عزیز

  

  .مان بن عفّان جزو مسجد شدبعدها در زمان عث) ص(روضه مبارکۀ حضرت رسول اکرم
عثمان عالوه بر توسعۀ مسجد در ساختمان آن نیز تغیرياتی داد بدین نحو که دیوارهای بنا را از سنگ نمود و 

آبرومند به پرداخت های سنگی در آن بکار برد و سقف مسجد را از چوب ساج ساخت و عمارتی نسبتاً  ستون
طنت، خباثت درونی خود را به ظهور رسانید و پس از براه انداخنت بالعکس یزیدبن معاویه در زمان کوتاه سل

را طویله اسبان ) ص(رسول  مدینه طیبه تاخت و مسجد مطهر حضرت فاجعۀ کربال و کشنت عزیزان خدا به
ساخت و هزاران نفر بیگناه را به قتل رسانید و در تخریب عمارات آن شهر و انجام فجایع و تجاوز به اهاىل 

دار نمود سپس ولیدبن عبدالملک اموی و مهدی و  نکرد و صفحۀ تاریخ را با اعمال ننگني خود لکّهکوتاهی 
 ۶۵۴در زمان مستعصم عبّاسی به سال . مأمون عباسی هریک در زمان خود به قدر مقدور در وسعت آن کوشیدند

ای وارد نیامد در  صدمه) ص(هجری آتش سوزی در مسجد اتفاق افتاد وىل مدفن مطهّر حضرت رسول اکرم
بهّ خود افتخار  سال بعد بنا به دستور مستعصم در تجدید بنا اقدام گردید و بعدها چند تن از پادشاهان هر کدام بنو
نظري معماری  توسعه و ترمیم آن را داشتند که در اثر آن به صورت مسجدی زیبا و مدرن که از شاهکارهای بی

در فضیلت این مسجد وارد شده که با حروف فلزی به )ص(اکرمحدیثی از حضرت رسول . جهان است درآمد
درخشد و دیدگان  خط درشت بر روی تابلو نقش بسته و در بني منرب متبّرک آن حضرت و مرقد منوّرش می

   ۱ )ما بَیْنَ مِنْبَری و قربی روضَةُ مِْن ریاضِ الجنّةِ(بخشد زائرین را نور می

  )ص(امی آداب زیارت روضۀ متربکۀ پیغمرب گر
در رساله ) ص(حضرت شاه نعمة الله وىل قدّس سرّه فصلی در آداب زیارت روضه متربکۀ حضرت رسول اکرم

  .گردد ک در این قسمت درج میاند که عیناً برای تیمن و تّرب اسرار العبادات مرقوم داشته
ندیده بود که عزیزی که حج بگزارد نان زیبد و پسچصلی اللّه علیه و آله و سلم  در زیارت قرب رسول اللّهفصل ـ ((

صلی اللّه علیه و آله و سلم شود اگر چه آن راه او نباشد و اعتقاد اهل ایمان بر آنست که  رسول اللّه متوجه قرب
از اهم قربات و اَفضل طلباتست و چون توجه زیارت کند صلوات فرستد و چون ) ص(زیارت حضرت رسول

هُمَ افْتحْ عَلَیَّ اَبْوابِ رَحْمَتِکَ وَ ارْزُقْنی فی زیاَرِة اَلّٰل(ت افزاید و گویداشجار مدینه مشاهده نماید در صلوا
و در زمانی که در مسجد قدم نهد  ۲)لٍونَبِیّکَ صَلی اللّه عَلیْهِ و آلِه وَ سَلَّمْ و اغْفِرْىل وَ ارْحَمنی یا خَیْرَ مّسىُٔ

                                                 
قرب و منرب من باغی است از باغات بهشت لذا به همني علّت بعضی از شیعیان مدفن مّطهر حضرت فاطمه زهرا علیها السّالم میان  -  ۱

  .دانند را در این محلّ می
را روزی من قرار ده و مرا بیامرز و بر ) درود بر او و خاندانش(بار خدایا بر من درهای رحمت خویش بگشای و زیارت پیامربت - ۲



  

٣٩ 

و صلوة و تحیّت بگذارد و از سر صدق و اخالص  ۱)بواب مغفرتکو ا رَحْمَتِکَىل اَبْوابَ اَلٰلّهُمَ افْتحْ (گوید
  به زیارت قرب کریم آید و رو به قرب آرد و مقدار چهار گز دور از دیوار قرب به خضوع و خشوع و صوت حلیم سالم 

                                                                                                                                                        
  . آر ای بهرتین پاسخ دهنده حمتمن ر

  .بار خدایا بر من درهای رحمت و آمرزش خود را بگشای - ۱



  

٤٠ 

اَلّسَّالمُ عَلَیْک یا  اَلّسَّالمُ عَلَیْک یا خَیْرَة اللّه مِنْ خَلْقِه، اَلّسَّالمُ عَلَیْک یا حبیب اللّه(کند و گوید
سَیَّدالمُرسَلني وخاتَم النّبیّني، اَلّسَّالمُ عَلَیْک و علی آلک و اصحابک و اَهْل بَیْتکَ و سٰایر األنبیاء و 

ةَ فَجُزاکَ اللّه عَنّا اَفضْلَ ما جَزٰا االصالِحنيْ اَشْهَدُ اّنّکَ بَلَغْتَ الرِس رُسُالً لة و اَدّیْتَ االمانةَ و نَصَحْت االمـُّ
بعد ) یعنی از فالن بن فالن(بن عبدالله  از نعمة الله) اَلّسَّالمُ عَلَیْک یا رسول اللّه(بعد از آن گوید ۱)عَنْ اُمَمِهِمْ

از آن بیاید در روضه و آن میان قرب است و منرب و محّل اجابت دعا و چون بريون آید از مدینه؛ مراجعت کند به 
اَلّلهُمَّ ال تَجعَلْ هٰذا آخِر الْعَهدی بِحُرْمَةِ حَرَمِ (: د همچنانکه گفته بود و بگویدمحل اول و سالم کند و دعا کن

ة فی الدُنیا و کَ وَ ارْزُقْنی العَفْو و العافیو یَسّرْىل الْعود الِیَ الحَرمیْنِ سَبیالً بِمَنّکَ و فَضْلِ) ص(رسولِک 
یعنی بار خدایا قرار مده این را آخر پیمان من به  )کَ سیّدالمُرسَلنياآلخِرَةِ وَ رُدَّنا سالمني غانمني بِحُرْمَة نَبی

احرتام حرم رسولت و ممکن گردان برایم تا به حرمني بازگردم به منّت و فضلت و روزی ده به ما از عفو و 
  .مند برگردان به احرتام پیامربت سرور پیامربان عافیت در دنیا و آخرت و ما را سالم و بهره

علیهم السالم که در دیانت حقّه معمول صلی از زیارت اماکن متربکه و مشاهد مشّرفه انبیا و ائمه هدی که غرض ا
در دل به یاد حضرت حق جَلَّ و عَال که زائر در این امکنه مقدسّه عالوه بر آن که باشد آن است  ممدوح میو به 

ضمن تقاضای شفاعت، خیال را به قید معنویّت و متوجه است روحانیت بزرگان دین را نیز به خاطر آورده  متذکّر
راز و نیاز پردازد تا از تفرقه خاطر و پریشان حاىل و ه و احاطه روحی آنان مقیّد سازد و به زبان سَر و سِّر با آنها ب

يَدَي حاجاتِنا يا  اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِيلَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَنيَ: وسوسه نفس رهائی یابد که
یکی از شرایط قبوىل عبادات خلوص نیّت و اخالص عمل و پیدایش  حتی.وَجيهاً عِندَاللّهِ اِشفَع لَنا عِندَاللّه

هر وسیله حصول این معانی میسّر گردد توسّل بدان جایز باشد همچون قرائت قرآن ه حال و حضور قلب است و ب
گردد و  اوراد و اذکار و امثال آن که موجب قوّت و توجّه و صفای روح می ها، مجید و خواندن ادعیۀ زیارت نامه

اُعْبُدْ رَبَّکَ کَانَّکَ تَراهُ و اِن لَم تَکُنْ (برای پیدا شدن حضور قلب چنني فرماید) ص(لذا حضرت رسول اکرم
بینی به یقني او  تو او را نمی بینی و اگر یعنی عبادت کن پروردگار خود را آنچنان که او را می )تراهُ فَاِنَّه یراکَ

یعنی به هر طرف که شما توجه نمائید رو به  ۲)أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ(بیند زیرا آیه شریفه است که را میتو 
  :مولوی فرماید. هرکجا باشید او با شما هست ۳)وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ(خدا است و

 وسها جان پاکهر که را هست از ه
 پاک شد از نار و دود) ص(ون محمّدچ

 واه راـدخـچون رفیقی وسوسۀ ب
  

 

 زود بیند حضرت و ایوان پاک
 ودـه اللّه بـرد وجـا رو کـهر کج

 کی به بینی ثَمَّ وجه اللّه را
  

 عظمت شأن سرور اولیاء حضرت علی علیه السالم شاهدی زنده و برازنده است چه در اثبات مسجدالنبّی
به امر حق اصحاب را از خوابیدن در مسجد نهی و فرمود در مسجد نخوابید که ) ص(حضرت ختمی مرتبت

و نیز امر فرمود ابواب تمام  )اُسْکُنْ یا علی طاهِراً مُطَهّراً(شوید وىل به حضرت علی فرمود می ممحتل
ای این     همسدود نفرمود که عّد وىل باب خانه خود و علی راشد بستند وىل  هایی را که به مسجد باز می خانه

                                                 
سالم بر تو ای سرور پیامربان و پایان دهندٔه پیامربان و . درود بر تو ای دوست خدا. های خدا درود بر تو ای بهرتین آفریده - ۱

دهم به درستیکه رسالت خود را ابالغ کردی و امانت  ان باد گواهی میات و دیگر انبیاء و شایستگ برخاندانت و یارانت و خانواده
دهد از سایر پیامربان در مقابل پاداشی  خود را ادا نمودی و امّت خود را راه نمودی پس خدایت پاداشی که برای ما امّت به تو می

  .کند بیشرت و برتر باد های خود مرحمت می که برای امّت
  .ز سوره بقرها ۱۱۵اشاره به آیه  - ۲
  .از سوره الحدید ۴اشاره به آیه  - ۳



  

٤١ 

امتیاز را منکر داشتند و برآن حسد بردند و سخنانی ناشایست بر زبان راندند که شرح آن به تفصیل در کتب شیعه 
که روزهای متربّک و اعیاد، محلّ اجتماع بود و حضرت ) ص(مُصالی حضرت رسول. وسنی منعکس است

  .فرمود در سمت غربی شهر مدینه واقع گردیده است میضمن ایراد خطبه مردم را نصیحت و موعظه 
  ها سجدهٔ صاحبنظران خواهدبود به زمینی که نشان کف پای تو بود       سال

  )س(حضرت فاطمه زهراء 
عزیزترین اوالد خاتم ) س(اق جمیع افاضل علماء حضرت البتول و بضعة الرّسول، فاطمه الزهراءفبه اّت
د ات و حسن صفات و علّو مرتبت و سمّو منقبت منفرد بود؛ از حضرت امام محّمبود و به شرف ذ) ص(االنبیاء
مرویست والدت آن حضرت پنج سال از بعثت گذشته بود که روی نمود و در ماه جمادی الثّانی در روز ) ع(باقر

  .جمعه بود، بعضی گویند در سال دوّم بعثت آن حضرت بوجود آمد
گذشته بود از دار فانی به سرای جاودانی انتقال ج روز از عمر آن حضرت نپدر وقتی که هجده سال و هفتاد و 

  .فرمود
ام : مبارکه، طاهره، زاکیّه، راضیّه، مرضیّه، محدّثه، بتول و زهرا است و کنیت آن حضرت: القاب آن حضرت

  .محمّد، امّ الحسن، امّ الحسني، امّ االئمّه و امّ الکربی است
 ۱بِضْعةُ مِنّی، مَنْ اَذاهٰا فَقَدْ اَذانی و مَنْ اَغْضَبَها فَقَدْ اَغْضِبِنی) س(طَمِةُفافرمود )ص(حضرت رسول اکرم 
   ۲و یَرضٰى لِرِضاها) س(اِنَّ اللّه یَغْضِبُ بِغَضَبِ فاطِمَةَدر بعضی اخبار آمده 

سال در  نه) س(حضرت فاطمه  اند که آورده. آن حضرت از حّد افزون است و از شماره برون فضائل و مناقب
بود و در روز سّوم جمادی الثانی رحلت فرمود و بعضی در شب سوّم ماه مبارک ) ع(خانه جناب امري المؤمنني

االول گفته است و به همه اقوال تغسیل و تکفني و تدفني  اند و ابن شهر آشوب در سیزدهم شهر ربیع رمضان گفته
  ۳.مدفون گشت آن حضرت در شب واقع شد و بنا بر وصیّت آن حضرت در شب

  :سروده است) س(است که دربارهٔ حضرت زهرای اطهر ٤اشعار زیر منتخبی از اشعار وصال شريازی
 شاه رسل چو فاطمه گر دخرتی نداشت

 کرد کردگار گر خلقت بتول نمی
 از این دوگر یکی نه بهستی قدم زدی
 بی دخرت پیمرب ما نو عروس دهر
 خاتون هفت پرده که در هشت باغ خلد

 که آن شفیعۀ محشر براستی الّا
 جانها فدای او و دو پور گرامیش

  

 

 شبهه آسمان حیا اخرتی نداشتبی
 در روزگار، شري خدا همسری نداشت

 زنی آن شوهری نداشتاین یک براستی 
 خوش دلفریب بود وىل زیوری نداشت
 عصمت هرآنچه گشت چواوخواهری نداشت
 تاب سخا و فقر علی دیگری نداشت

جدار وی و باب نامیش وان شوی تا
  

  
                                                 

  .غضب کرده است من فاطمه پاره تن من است، هرکس او را بیازارد مرا آزرده است و کسیکه به او غضب کند نسبت به - ۱
  .است) س(و خشنودی او در خشنودی حضرت فاطمه) س(به درستیکه غضب حقّ، به غضب فاطمه - ۲
  ان السیاحهتلخیص از کتاب بست - ۳
مريزا شفیع شريازی ملقّب به مريزا کوچک متخلّص به وصال از نامیان عصر فتحعلیشاه و محمّد شاه بود؛ او در سرودن غزل استاد  -  ٤

  .سرایان عصر خود محسوب داشت توان او را یکی از بزرگرتین غزال بود و می
  .اند هجری قمری نوشته ۱۲۶۲و سال وفات او را به سال  ۱۱۹۳تاریخ توّلد او را به سال 



  

٤٢ 

    ۱۳۴۶الحرام مطابق هفتم اسفند  ذیقعده ۲۷دوشنبه 

  جنگ احد
حضرت آقا و آقای حاج عبدالرّحمن جواهریان سحر به حرم مشرّف شدند و قبل از اذان صبح مراجعت کردند و 

ز منزل خارج ا ۱اُحُدساعت هشت صبح به قصد زیارت شهداء . نماز در محل اقامت به جماعت برگزار گردید
در جنگ اُحُد چون مسلمني امر حضرت ((شدیم و پس از رسیدن به محل و انجام زیارت، حضرت آقا فرمودند

آنچه در این مورد در تواریخ مسطور است به اختصار چنني  را اطاعت نکردند شکست خوردند) ص(رسول
  : باشد می

با قوای ) ماه شوال سال سوم هجری(یک سال بعدکفار قریش به تالفی شکستی که در جنگ بَدْرْ خورده بودند 
ده و ضربه مهلکی به مسلمني که حّتی در مرحلۀ وکافی و مجهّز نربد سختی در دامنه کوه احد با لشکر اسالم نم

بودند وارد آورده آنها را شکست دادند که عامل اصلی شکست مسلمني عدم اطاعت از  اول جنگ فاتح شده
  :بود بدین شرح) ص( دستورات حضرت رسول اکرم

اوّل ـ نظر حضرت را که باقی ماندن در شهر مدینه و دفاع از دشمن بود اغلب نپذیرفتند و به قصد حمله به کفّار 
از شرکت در جنگ پشیمان شد ) عبدالله بن اُبَیْ(از شهر خارج شدند و در بني راه یکی از سران منافقني به نام 

  .گردید تجرّی دشمن ت نمود که عمل او موجب تضعیف روحیّه مسلمني ونفرات خود را به مدینه مراجع با و
در موقع ترتیب صفوف جنگ و تعیني وظایف افراد پنجاه نفر از ترياندازان ماهر را ) ص(حضرت رسول –دوم 

ر ساخته که به میدان جنگ مسلّط بود مستقّ  عَیْنَیْن یا عینانبه فرماندهی عبدالله جُبَیْر در معربی از بریدگی کوه 
مأموریت دادند که ضمن نگهبانی از آن مدخل که راهی برای محاصرهٔ لشکر اسالم بود مرتباً به طرف دشمن 
ترياندازی کنند و نگذارند آنها جلو بیایند و فرمودند چنانچه ما پريوز شدیم سهم شما از غنائم جنگی محفوظ 

معرب را ترک نکنید و به کمک  شدیم این دهانه واست از جای خود حرکت نکنید و اگر مغلوب و حتی کشته هم 
رشادت و  سپاه کفّار اندک بود در مرحلۀ اول جنگ بر اثر ما نیائید، با آنکه نفرات و تجهیزات مسلمني در برابر

فداکاری تلفات سنگینی بر دشمن وارد آوردند و آنها را مقهور و مغلوب ساخته از رزمگاه بريون راندند و 
بت بزرگ که برای وصول به پريوزی همراه آورده بودند از ایشان به جای ماند  ۲))هُبَلْ((من جمله غنائمی بسیار

آوری اموال و ذخائر مشغول  فراری به جمع مار ساخنت دشمنان افراد قشون اسالم در عوض تعقیب و تار و
درباره پاسداری آن موضع ضمناً نگهبانان تپه ترياندازان هم تأکییدات و سفارشات سخت حضرت را . گردیدند

فراموش کرده برای استفاده از غنائم به سوی میدان سرازیر شدند در این موقع که معرب بال دفاع مانده 

                                                 
نام این کوه در  –کوه احد در حدود یک فرسخ تا مدینه فاصله دارد . بضم اول و دوم نام کوهی است در شمال شرقی مدینه اُحُد  -  ۱

این رو  های اسالم که در سال سوّم واقع شده در دامنۀ این کوه بوده و از شود و یکی از جنگ تاریخ اسالم با عظمت و ابّهت برده می
در این جنگ  –به جنگ احد نامربده شده است در این جنگ مسلمانان در حدود هفتصد نفر و کفّار در حدود سه هزار نفر بودند 

روز  ۷این واقعه به روز شنبه هفتم شّوال بعد از دو سال و نه ماه و . تن از مسلمانان شهید شدند ۷۰و ) ص(حمزه عّم رسول خدا
  .افتاد گذشته از هجرت اتفّاق

رفتند وىل در حال حاضر  حمزه و سایر شهدا در دامنۀ همان کوه دفن نمودند و مسلمني همواره برای زیارت در هر عصر و زمانی می
مادر . نمایند که کسی روی قرب را نبوسد و نماز نخواند اند و چند نفر نظامی در آنجا مراقبت می نگذاشته قبوروجه آثاری از  به هیچ

  .بارگاهی ساخته بود که فعالً اثری از آن باقی نمانده است) ع(اصرلدین اللّه برای قرب حضرت حمزهخلیفه الن
  ))الت، عُـزّٰى و هُبَلْ((یکی از سه بت معروف کعبه به نام  - ۲



  

٤٣ 

فرمانده سواره نظام قریش از فرصت استفاده کرد و با عدّه قلیلی به طرف دهانه و معرب )) خالدبن ولید((بود

  
  

نموده آنجا را متصرّف شد و از پشت به قشون اسالم حمله کرد و با  رفت حرکت مزبور که کلید فتح به شمار می
صدای بلند نفرات پراکندهٔ قریش را تجمع و پایداری فرا خواند؛ آنها هم موقعیّت را مناسب دیدند به عقب 

م با بازگشته به حمله پرداختند و بدین ترتیب مسلمانان در محاصره دشمن قرار گرفتند، قشون از هم گسیخته اسال
های پراکنده و تن به تن به دفاع مشغول شد وىل به واسطه درهم  احساس خطر به خود آمد و ضمن جنگ

و با  کشیدند به روی یکدیگر تیغ می زده حتّی ریخنت صفها و عدم تمرکز فرماندهی، مسلمانها گیج و وحشت
رُعب مسلمني و ایجاد تلفات رسانیدند این دگرگونی وضع جنگ موجب  دست خودشان یارانشان را به قتل می

ترین افراد آنها همچون حمزة بن عبدالمطلب سیّدالشّهدا عّم گرامی  سنگني و شهادت جمعی از بهرتین و زبده
گردید و جمع کثريی نیز از لشگر اسالم با مشاهده این وضعیت جان خود را از معرکه بدر برده رو به ) ص(پیغمرب

وار گرد وجود نازنني پیامرب محبوب خود جمع  هدین سرسخت و فداکار پروانهفرار نهادند تنها چند نفر از مجا
شدند و تا آخرین دو دست از یاری و طرفداری او  کشتند و کشته می کشیدند، می آمده و به خاطر حق شمشري می

مصون آمد باز هم ظاهراً از صدمات ولطمات  حراست کاملی که از حضرتش به عمل میبرنداشتند وىل با وجود 



  

٤٤ 

حال قدرت و  اش را مجروح ساختند با این نماندند و پیشانی مطهّر و دندان مبارکش را شکستند و لبها و گونه
نظري حضرت و شهامت و فداکاری محافظني سرسختش خلل ناپذیر بود و در مقابل اینگونه  پایداری بی

باالخره در این کارزار، غفلت چند نفر  .آنها به ظهور رسید خارق العاده ازتصادفات ناهنجار ثبات و استقامت 
موجب بروز این مصائب گردید که حّتی ) ص(رسول اکرم از نگهبانان تپّه و عدم اطاعت آنان از دستورات اکید

 بُرّانش نیز نتوانست وضع را به حالت اولیه برگرداند و با آنکه) ذوالفقار(و ) ع(حضرت علی) یدالّلهی(دست
برداشت ظاهراً فتح و پريوزی نصیب کفار گردید و به روایتی در این جنگ شمشري  هفتاد زخم مهلک )شريخدا(

الفتی اِّال عَلی ال سَیفْ اَالّ ((که در دست مبارکش شکسته شد که از عالم باال ذوالفقار نازل و ندا در دادند
صعب بن عُمَیْر و در این غزوه بود که حضرت حمزه سید الشهدا و عبدالله بن جَحش اسدی و م)) ذُوالفَقار

ذکران انصاری و حنظلة بن ابیعام ملقب به غسیل المالئکه و چند نفر دیگر به درجه رفیع شهادت نائل 
  .)) گردیدند

  مسجد قبا 
حضرت آقا دو رکعت  ۱حمزه سیدالشهدأ نماز خوانده شد از آن جا به مسجد قبا رفتیمبعد در مسجد حضرت 
) ص(که رسول خداعوف بن  ل زنی است به نام کلثوم بنت هرم از قبیله عمرواینجا منز: ((نماز خوانده فرمودند

روز دوشنبه دوازدهم ربیع االوّل وارد مدینه و براین زن وارد شدند و تا روز جمعه در آنجا توقف فرمودند و این 
جمعه از  و این اول مسجدی است که در اسالم ساخته شده و پس از آن پیغمرب اکرم روز ))مسجد را ساختند

آنجا حرکت فرمود و در میان طایفه بنی نّجار نزدیک خانه ابوایوّب انصاری شرت آن حضرت توقف نمود آن 
جناب پیاده شده و حسب االمر حضرت احدیّت در آنجا دومیّن مسجد که فعالً مشهور به مسجد نبوی است بنا 

رفته ) ع(و حضرت فاطمه) ع(لمان، حضرت علیالفتح، س و بعد به مساجد ۲از آنجا به مسجد ذوالقبلتني. نمود 
                                                 

ترین  ساین مسجد از مقدّ -ای به همني نام واقع شده و در حدود چهار کیلومرت تا مدینه فاصله دارد مسجد قبا در قریه - ۱
موقع نزول بدانجا نماز خواند و چون این مسجدی است که بر اساس تقوی بنیاد آن شده به ) ص(پیغمرباکرممساجداسالمی است که 

  .معروف است) ص(نام مسجد تقوی و مسجد رسول اکرم 
جمعه را به سوی مدینه حرکت پیغمرب در مهاجرت به مدینه روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه را در آنجا مانده و 

  است فرموده
  :نازل گردیده) ۱۰۹سوره توبه آیه (در فضیلت این مسجد این آیه

  . يُِحبُّ اْلمُطَّهِّرِينَ يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُبُّونَ أَن الَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ َيوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ ِفيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِ 
اش بر تقوی محکم  مسجدی که از اول پایه) است ضِرارمنظور مسجد (یعنی تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم مگذار

دارند تهذیب  سزاوارتر است که در آن اقامه نماز کنی ـ  در آن مسجد مردان پاکی که دوست می) منظور مسجد قبا است(گردیده
   .  نند در آیند و خدا مردان پاک و مهّذب را دوست داردنفوس خود ک

ای نازل  خواند ـ در بني نماز آیه در این مسجد به طرف بیت المقدس نماز می) ص(مسجد ذوالقبلتني، در ابتدای موقعی که پیغمرب - ۲
د از این رو دارای دو قبله شد این و دستور داده شد به طرف  کعبه نماز بخواند لذا در همان نماز منحرف شد و رو به کعبه نمو

هجری توسط سلطان  ۹۵۰کیلومرت تا شهر فاصله دارد بنای آن در سال  ۳/۵مسجد در طرف شمال غربی مدینه واقع شده و حدود 
شود ـ قضیه تغیري قبله در سال دوم  سلیمان عثمانی تعمري  شده و مسجد کوچکی است و از مساجد متربکه اسالمی محسوب می

ماه در مدینه به طرف  ۱۶) ص(اتفاق افتاد و آن در موقعی بود که حضرت رسول اکرم) تقریباً دو ماه پیش از جنگ بدر(هجرت
  .المقدس نماز خوانده بود بیت

  :سوره بقره دستور مذکور و تغیري جهت قبله به شرح زیر است ۱۴۴درآیه 
نَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَْسجِدِ الْحََرامِ وَحَْيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَُكْم قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ َوجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَ 
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زیارت کردیم و در هریک از این مساجد نماز تحیّت خوانده شد و در تمام این مساجد حاج آقا صفوی که از 
باشند به  القدر و از اعضای عالريتبه وزارت آموزش و پرورش و از فقرای بزرگوار و دانشمند می  سادات جلیل

و حاج آقای سالک  خواندند ن نماز بخوانند و بعداً خود نماز میانمودند تا آقای می ها مواظبت کفش  اصرار از
گفتند افتخار داریم که  دانستند و می نمودند واین موضوع را مایه افتخار خود می نیز به این کار اظهار عالقه می

مهدی ملک صالحی در داخل  در این سفر خادم فقرا باشیم پس از آن عازم زیارت ائمّه بقیع شدیم و آقای حاج
کردند وىل درهای قربستان بقیع بسته  زمزمه می ۱)ساقیا بده جامی زان شراب روحانی(اتومبیل این مصراع را 

مشرّف شدیم و بسیار راحت زیارت نمودیم و ضریح ) ص(بود و ما مراجعت کردیم و به حرم حضرت نبوی
  .یممطهّر را بوسیده نماز زیارت خوانده عازم منزل شد

ریال  ۲۶کلمه   چند دادن ورود خود به مدینه منورّه به تهران به تلگرافخانه مراجعه و برای مخابرهٔ برای اطالع
شود پرداخت نمودم، در این موقع آقای سید کاظم سالک را دیدم  سعودی که به پول ایران حدود چهل تومان می

ی ریال بود به مبلغ هشت ریال سعودی خریداری که یک عدد چراغ قوّه کوچک که قیمت آن در تهران مبلغ س
  .بود که به اتفاق چراغ را به فروشنده مسرتد و وجه داده شده را دریافت نمودیم  کرده

غرض از نوشنت این دو موضوع این است که برادران ایمانی متوجّه باشند که در ایّام زیارت حج در شهرهای 
  .نماید رود و کسی جلوگريی نمی آوری باال می   ور سرسامها به ط مکّه و مدینه و جدّه چگونه قیمت

نزدیک ظهر آقای اسمعیل کاتوزیان مدیر شرکت عبادیّه به دیدن حضرت آقا آمد؛ ساعت سه و نیم بعد از ظهر در 
و سپس به زیارت ائمّه بقیع مشرّف ) ص(حضور مبارک بندگان حضرت آقا ابتدا به حرم مطهّر حضرت رسول

  .شدیم

  بقیع قربستان
و حضرت زین العابدین ) ع(قربستان بقیع در سمت شرقی مدینه واقع است و مراقد مطهّر حضرت امام حسن 
صلوات اللّه علیهم اجمعني در آن قرار ) ع(و حضرت امام محمد صادق) ع(و حضرت امام محمد باقر) ع(

  .باشند  دارد و جمعی کثري از صحابه و تابعني نیز در آن محل مدفون می
صحابه اول کسی که در آنجا مدفون گردید سعد بن زراره است که رحلت او در موقع تشریف آوردن رسول  از

در سال اوّل هجرت به مدینه اتفاق افتاد و آخرین کس سهل بن سعد ساعدی است است که در سنۀ ) ص(خدا
خرتان آن حضرت در و د) ص(مزار حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا. است هجری در آنجا مدفون گردیده ۹۱

که بنا به روایت معترب در خانه آن حضرت که جزء حرم ) س(به استثنای مزار حضرت فاطمه زهرا(بقیع است
  ).باشد است قرار دارد و در بقیع فاطمه بنت اسد مدفون می

  
                                                                                                                                                        

  .عْمَلُونَشَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ اْلكَِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الَْحقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَ 
ای که خشنودت سازد بگردانیم پس روی کن به سوی  عنی توجه تو را بر آسمان در انتظار تغیري قبله بنگریم و البته روی تو را به قبلهی

دانند که این تغیري قبله از جانب  مسجدالحرام و شما مسلمانان نیز در هر کجا باشید روی بدان جانب کنید و گروه اهل کتاب می
  .نند خدا از کار آنها غافل نیستک خداست و آنچه  می

  :این مصرع مربوط به غزىل از شیخ بهاء الدین محمّد عاملی معروف به شیخ بهائی به مطلع زیر است - ۱
  .ساقیا بده جامی زان شراب روحانی               تا دمی برآسایم زین حجاب جسمانی
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د هزار نفر روایت است از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّمْ که در روز قیامت از قربستان بقیع هفتا
های آنها مانند ماه شب چهارده درخشان است و بدون حساب داخل بهشت  برانگیخته خواهند شد که صورت

  .گردند می
مشاهده وضعیت رقّت بار بقیع و مشاهده متربکّۀ ائمّه کرام و اولیاء عظام موجب تأثر شدید مسلمني است و هرکه 

دهد زیرا به کلّی آثار عمارات و بنا  ار حالت تأثر و گریه برای او دست میاختی         شود بی به زیارت آنان مشرّف می
   ۱.است اند و فقط اثر قربی باقیمانده را در آنجا منهدم نموده و با خاک یکسان کرده

  )ع(حضرت امام حسن
) ص(مربپیا.در نیمۀ ماه رمضان در سال سوم هجری چشم به جهان گشود )ص(نخستني نوادهٔ پیامرب عزیز اسالم
  .و نام او را از سوی خداوند متعال حسن نهادآمد ) ع(برای گفنت تهنیت به خانۀ علی

خداوندا، من : ((گفت نهاد و می داشت؛ چه بسیار که او را بر شانه  می پدربزرگ مهربان او را سخت دوست می
  .))دوستش دارم، تو نیز او را دوست بدار

ا دوست داشته و آن که با این دو کینه ورزد و ایشان را دشمن بدارد با آن که حسن و حسني را دوست بدارد مر((
  .))است من دشمنی کرده

این دو فرزند من امامند، چه قیام : (( فرمود و نیز می))حسن و حسني سرور جوانان بهشتند: ((فرمود و هم می
  .))کنند و چه نکنند

را جانشني ) ع(باد به هنگام رحلت امام حسن که درود خداوند همواره بر او) ع(حضرت امري مؤمنان علی
  .خویش فرمود

باخت و  گرفت، رنگ می بار به خانۀ خدا رفت؛ چون وضو می ۲۵پیاده و گاه با پای برهنه ) ع(حضرت مجتبی
  شوی؟ پرسیدند که چرا چنني می افتاد؛ می به لرزه می

  .تایستد جز این سزاوار نیس آن را که در پیشگاه خدا می: فرمود می
) ع(سه بار در زندگی هرچه داشت به دو نیم تقسیم کرد و در راه خدا داد؛ صرب و بردباری حضرت امام حسن

  .نظري است در تاریخ عالم بی
چیزی )  ع(سخن گفت، امام) ع(به تحریک مخالفني با گستاخی با امامچنانچه روزی مردی از اهل شام 

غریب هستی و گمان  کنم فکر می! پريمرد: را سالم گفت و فرمود نفرمود تا ساکت شد؛ آنگا با لبخندی شريین او
ای؛ اگر از ما رضایت بخواهی خواهیم داد و هم اگر چیزی بطلبی؛ و اگر راهنمائی  برم در اشتباه افتاده می
سازیم و اگر  ای سريت می داریم و یا گرسنه جوئی راهنمائيت خواهیم کرد و اگر باری بر دوش داری برمی می
تر  آوریم و باری، هرکاری داری در انجام آن حاضریم و هم اگر برما وارد شوی راحت  زمندی نیازت برمینیا

دهم  گواهی می: پريمرد شرمسار شد و گریست و گفت.که وسایل پذیرایی از هرگونه ما را فراهم استخواهی بود
  .داند که رسالت خویش، کجا قرار دهد خدا بهرت می. که تو خلیفه خداوندی

هجری آن گرامی بوسیله زهر مسموم و در قربستان بقیع در مدینه به  ۵۰در تاریخ بیست وهشتم ماه صفر سال 
اینک منتخبی از ترکیب بند وصال شريازی که در تعزیۀ .خاک سرپده شد؛ درود خداوند برآن بزرگوار عزیز باد

                                                 
چگونگی پیدایش این آئني و اعتقادات آنها را در چند صفحه بعد . ستزیارت قبور و بقاع متربکه از نظر آئني وهابی خالف ا - ۱

  .مطالعه خواهید فرمود
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  :دنمای السّالم سروده شده تقدیم خوانندگان می حضرت امام حسن علیه
 ای دل مگو که موسم اندوه شد بسر
 فارغ نشد هنوز دل از بار اندهی

  
 شرط محبّت است به جز غم نداشنت
 از غري دوست روی نمودن بسوی دوست
 جانی برای خدمت جانان بنت بس است
 گو سر به یک اشارهٔ ابرو طلب کند
 در راه او اگر همه بارد خدنگ کني
 زانسان که خورد سوده الماس مجتبی

  
 از خواب جست تشنه لب سبط مستطاب
 آبی که داشت سودهٔ الماس درکشید

 تاد و کشید آه دردناکفبر بسرت او
 زینب شنید و شاه جگر تشنه را بخواند
 گفت ای برادراین چه عطش وین چه آب بود

  
 در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
 خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت

 جگر ریخت در قدحنبود عجب که خون 
 خون خوردن و عداوت خلق و جفای دهر
 نتوان نوشت قصّه درد دلش تمام

  
 از چیست یا رسول که بر خوان ابتال
 بیند بال هر آن که بلی گفت در الست

  
 یا ربّ بحّق صدر نشینان بزم خلد
 کز این عزا که بایدشان ریخت لخت دل
 این گفتۀ وصال چراغ وصول باد

  

 سر آمد مه صفرماه محرم ار ب 
 کامد بروی ماتم ما ماتمی دگر

  
آرام جان و خاطر خرّم نداشنت 
 االّ خدا در همه عالم نداشنت
 امّا چو جان طلب کند آنهم نداشنت
 سر دادن و در ابروی خود خم نداشنت
 شرط رهست دیدهٔ برهم نداشنت
 درهم نکرد روی خود اهال و مرحبا

  
 بر کوزه بر لب که بر آتش فشاند آب
 چون جعد جعده رفت هماندم به پیچ و تاب
 بیدار کرد زینب و کلثوم را زخواب
 آمد حسني و دید به یکبار و شد زتاب
 کز آتشش تو سوخته جانی و ما کباب

  
 وان طشت را زخون جگر دشت الله کرد
 خود را تهی زخون دل چند ساله کرد
 عمریش روزگار همني در پیاله کرد

 له کردیعنی امامش به برادر حوا
 توان زغصّه هزاران رساله کرد ور می

  
 زند صال دوران تو را و آل تو را می

 االّ تو در الست نگفته است کس بلٰى
  

 یا ربّ بحّق راهروان ره صفا
 دوستان به اشک روان سازی اکتفا
 نزد خدا و احمد و آلش قبول باد

  

چه آنان که زائرین عالوه بر اینکه از بوسیدن د ان و سایر بزرگان خیلی غریب واقع شده) ع(قبور ائمه طاهرین 
گذارند نماز بخوانند، خوانندگان اگر بخواهند از تفضیل و تاریخ فلسفه آن  حتّی نمی دنباش قبور ممنوع می

به قلم حضرت سلطان العارفني حاج سلطانحسني تابنده  خاطرات سفر حجّآگاهی کامل حاصل نمایند به کتاب 
پس از زیارت قربستان بقیع مجدداً عازم حرم بودیم که آقای دکرت شفیعیان راد .ه فرمایندمراجع)) رضاعلیشاه((

کاروان بسیار مرتب و منظم بود و وضع . همگی را به محل کاروان دعوت نمود)) کاروان حجّ طریقت((طبیب
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ىل که پس از صرف چای به حرم مشرف شدیم در حا. کرد خود آقای دکرت با حال محبّت کامل خدمت می
کردند وىل ما موفق شدیم ضریح را بوسیده و نماز زیارت خوانده  ها از بوسیدن ضریح مطهّر جلوگريی می شرطه

  .به منزل مراجعت نمائیم
در این موقع هفت نفر از فقرای گراش . حضرت آقا در محل کاروان نماز مغرب و عشاء را اقامه فرمودند

، قنرب سلطانی، مراد اَوْسَه، عباس قائدی، کرمعلی صالحی، احمدعلی های آقایان جعفر سلطانی الرستان به نام
به اتفاق یک نفر دیگر به نام عبدالله بیواره با حال نیازمندی کامل به زیارت پري  ۱صالحی، مري مطلّب مريزاده

  .شركت كردندبزرگوار آمدند و در نماز جماعت 

  جلسۀ فقری
قا ملک صالحی ابتدا کتاب پند صالح و بعد اشعاری از خواجه پس از نماز جلسه فقری تشکیل شد و حاج آ

  :فرمائید نمونۀ مطالب خوانده شده را به ترتیب مطالعه می. حافظ و مناجاتی از خواجه عبداللّه انصاری خواندند
       ـ به نقل از پند صالح۱

  فکر و تحقيق
ان بني است و کودک از اول تولد مانند سایر امتیاز انسان از سایر جانداران به عقل و فکر پای :برادران من

گردد و از دانسته و دیده و  گريد و پایان سنجی او افزون می ست وىل به نمو تن فکر او هم بیشی میاحیوانات 
برد و به آرایش و پريایش بدن جسمانی و لوازم  شنیده خود پی به نادانسته برده به آثار سایر موجودات هم پی می

تر باشد بهرت نمو کرده اندازد و مقدمات فراهم پردازد و هر اندازه فکر را بیشرت به کار می بريون می آن در درون و
به آثار و اسرار عالم خلقت پی برده برای استفاده نوع خود اخرتاعات کرده و  ست متدرجاْا و چنانچه مشهود

صرف خارج وجود خود نماید و همت خود  آورد وىل نباید به همني اندازه بسازد و فکر را صناعات به وجود می
 :کهامل نمایدتست صرف نماید بلکه به خود آمده ارا در بدن و لوازم آن که فانی 

  ))روم آخر ننمایی وطنم کجا می  ام آمدنم بهر چه بود                  به از کجا آمده((
  دالئل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت

انیات و انقالبات آن و فنای تدریجی و کلی بدن و از خاموش نشدن جستجو و و از محدود بودن جسم و جسم
گاه گردد که شوق فطری به رسیدن به خواهش های دنیوی و دوندگی برای یافنت آرزو و طلب گمشده خود آ

ست بلکه آنچه کارفرمای قوی و اجوالن بینهایت فکر نه منحصر به دنیاست و حقیقت انسانی جز این تن 
و در تمام تبدالت تن پایدار و با کثرت قوی یگانه و در عني آشنایی با همه بیگانه و دانا و بینا و توانا  اعضاست

توجهی خیال و در کودکی و جوانی و پريی و در خوشی و ناخوشی و خربی بدن و بیست و در عني بیادر بدن 
سوب به اوست که جان و روان نامیم ست و فکر و خرد منافربهی و الغری و مرض و تندرستی پایدار و یکی 

ست و جسمانی و محسوس نیست و دل و مرکز فکر واسطه بني جان و تن است و احقیقت و شخصیت انسان 
ست پس نباید جان را توسط واهمه همیشه گرفتار چاه و زندان تن داشت  اجان مهیمن بر دل و دل مسلط بر بدن 

وشن ساخت و حقیقت خود را فدای دنیا ننموده بلکه قدری هم به بلکه بدن را باید از راه دل به نور جان ر
برد که آثار و گفتار و پندار و کردارها که در زندگانی همراه و تا مرگ هم هست محسوس و در خود پرداخت و پی

ست به مرگ طبیعی و فنای کلی بدن که در زندگانی هم بتدریج در اتن نیست پس چون در صفحه جان باقی 
                                                 

  .اکنون در دوبی اجازه اقامه نماز جماعت دارند مري مطلّب مريزاده آقای حاج - ۱
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کند و از حاالت و  ت فانی نشده و با جان خواهد بود و چنانکه در خواب بدون بدن زندگانی میسازوال 
بیند و خواهی نخواهی خوشی و  گردد و خواب خوب یا بد می واقعات آن در بیداری خوشنود یا غمگني می

ال همراه و موجب آسایش بیند پس از مرگ نیز اعم یابد و آثار یا عني آن را بعد می ناخوشی آن را در بیداری می
برد پس یا عذاب خواهد بود و باید به فکر آسایش آن طرف برآمد و فکر به خودی خود و تنها راه به آنجا نمی

باید جستجوی راه و راهرب برای این راه نمود و انبیاء و اولیاء که این راه را پیموده و خوب و بد آن را دیده و 
اند باید درصدد رفتار به دستور آنها دار کردن مامور بوده و راه و چاه را نشان دادهاند برای بیتوشه راه را دانسته

و آغاز پیدایش این اندیشه دوربني آغاز سلوک به سوی خداست و البته اگر این جستجو و درد شدت . برآمد
به مقصود نرسد نماید و عزم بر اصالح خود کند و متوجه گردد که به محض ملیت ظاهر و انتحال صورت دیانت 

پایان و راهزنان فراوان دارد باید با های بی و تنها به نوشته و دستور راهنما نتوان راه پیمود و راهی که خطر
اند و گفته آنها را حق  راهنما و اسلحه رفت در تفحص و تحقیق برآمده نص سابقني را که بینا و محیط بوده

ست پیدا کرده و با بصريت و حسن ظن گرویده و اا اثر هم مقرون ست و بادانسته که یگانه راه شناسائی راهرب 
  .بود) ع(از خضر ) ع(تسلیم شود چنانکه در پريوی موسی 

این گرویدن را در عرف و اصطالح عرفا اول سلوک نامند سپس باید به دستوری که گرفت بدون اعرتاض و  
قدم باشد و به سالح ذکر رفع وساوس نماید و در تردید به قدم همت راه را طی نماید و در حاالت وارده ثابت 

هر حال همراه با فکر باشد و پایان بني بوده به ظاهر تنها نچسبد و تا زنده است دست دل از دامن پري رها نکند 
ست او وجهه امر الهی را منظور و تعظیم او را تعظیم حق داند و در آنچه رضای او داند تاسی نماید که ممدوح 

ادانسته و بر پایه نا استوار مذمت دارد و باید در پیدایش نورانیت و بصريت که عجز و نیازمندی و تقلید ن
افزاید و از پرتو نظر پري داند که مبادا در ورطهّ ناز افتد، که خطر عجب و خود سری و غرور  آورد بر توسل می

  .خطر بزرگ راه است
  غزىل از حافظـ ۲

 فرستمتای هدهد صبا به سبا می
 ف است طایری چوتودرخاکدان دهرحی

 در راه عشق مرحلۀ قرب و بعد نیست
 ای از دعای خري هر صبح و شام قافله

 تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب
 ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
 ای غایب از نظر که شدی همنشني دل
 در روی خود تفرّج صنع خدای کن

 ان زشوق منت آگهی دهندـتا مطرب
 رتستـرود مجلس ما ذکر خیحافظ س

  

 فرستمت بنگر که از کجا به کجا می 
 فرستمت زینجا به آشیان وفا می

 فرستمت بینمت عیان و دعا می می
 فرستمت در صحبت شمال و صبا می
 فرستمت جان عزیز خود به فدا می
 فرستمت با درد صرب کن که دوا می

 فرستمت ا میـنـا وثـت دعـویمـگ می
 فرستمت ا میـمـی نداـۀ خـینـایــک

 فرستمت قول و غزل به ساز و نوا می
 فرستمت تعجیل کن که اسب و قبا می

  

  ـ مناجاتی از خواجه عبداللّه انصاری۳
الهی ای بینندهٔ نمازها، ای پذیرندهٔ نیازها، ای دانندهٔ رازها، و ای شنوندهٔ آوازها، ای مطلع بر حقایق، وای 

اگر . ای و ما حقري های ما مگري که تو قوی ای و ما فقري، عیب یر که تو غنیمهربان بر خالیق، عذرهای ما بپذ
  .بگريی بر ما حجّت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و زلّت و از تو عطا آید و رحمت
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  . را هیچ حاجت نیست رحمت کن بر آن که او را هیچ حجّت نیستو الهی بحق آنکه ت
  ها جز باران ها جز الطاف و مرحمت مدار و براین کشت تخم محبّت مکار و براین جان الهی در دل ما جز

  .مبار رحمت
  .الهی تو بر رحمت خود و من بر حاجت خویش، تو توانگری و من درویش

 یارب زکرم به حال من رحمت کن
 در سینۀ دردمند من راحت نه

  

 

 بر این دل ناتوان من رحمت کن
 حمت کنبر دیدهٔ اشکبار من ر

  

  . الهی بر هر که داغ محبّت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی
  . لطف تو درد است ها بی ها در محبّت تو سرد است و همه نعمت الهی همه آتش

تازند، کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند، ایشان  نازند و عاشقان به سوی تو می الهی مخلصان به محبّت تو می
  .که دیگران ننوازند  ا تو نوازر

  . ، محنت و بالخار آن، آن کدام دل است که نیست گرفتار آنتالهی محبّت تو گلی اس
  .الهی از هر دو جهان محبّت تو گزیدم و جامۀ بال بریدم و پردهٔ عافیت دریدم

 یا رب ز شراب عشق سر مستم کن
 از هرچه زعشق خود تهی دستم کن

  

 

 و هستم کن وزعشق خودت نیست کن
 یکباره به بند عشق پا بستم کن

  

  .الهی چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر
  .الهی مرا دل از بهر تو در کار است و گرنه مرا با دل چکار است، آخر چراغ مرده را چه مقدار است

  .ام ام، آشنائی با خود ده که از کائنات بیگانه ام از مقیمان این آستانه هنالهی اگر مستم و اگر دیوا
  .الهی تا به تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم، در دو جهان شیدا شدم، نهان بودم و پیدا شدم

 خواهمنی از تو حیات جاودان می
 خواهم نی کام دل و راحت جان می

  

 

  خواهمنی عیش و تنعّم جهان می
  خواهم ی تست آن میهر چیز رضا

الهی در سر خمار تو داریم، در دل اسرار تو داریم و به زبان اشعار تو داریم، اگر گوئیم ثنای تو گوئیم و اگر جوئیم 
  . رضای تو جوئیم

  .الهی بر عجز خود آگاهم و بر بیچارگی خود گواهم، خواست خواست تو است من چه خواهم
 گر درد دهد بما و گر راحت دوست

 ا نبود نظر به خوبی و بدیما ر
  

 

 ازدوست هر آن چیز که آید نیکوست
 مقصود رضای او و خشنودی اوست

  

  .سپس فاتحة االولیاء خوانده شد و مجلس فقری خاتمه یافت

   ۱پیدایش آئني وهابی و علت مخالفت آنها با توسّل به انبیاء و اولیاء
اوائل قرن هشتم در مصر و شام میزیسته سرچشمه  ر قرن هفتمکه در اواخ ۲هـاساس آئني وهّابی از عقاید ابن تیمیّ

ه ـدر شهر عینیّ ۱۱۱۵محمّدبن عبدالوهّاب در سال  .ه او را دنبال نمودـگرفته و پس از او محمدبن عبدالوهاب رویّ
تی به حجاز آمد و مدّ نجد متولّد گردید او مقّدمات علوم دینی و قسمتی از فقه را نزد پدر خود فرا گرفت سپس 

  .در آنجا اقامت گزید و در شهر مدینه در جلسه برخی از اساتید حضور یافت و سپس به نجد برگشت
                                                 

  .ا تلخیصب)  ترجمه سید ابراهیم سیّدعلوی(تألیف محمد جواد مغنیه ) این است آئني وهابّیت(با استفاده از کتاب - ۱
  هجری قمری ۷۲۸متوفّی در سنۀ  - ۲
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ه عثمان بن معمّر بود؛ محمّد با او پیمان دوستی بست و هردو نسبت به هم ـدر این موقع حکمران شهر عینیّ 
از او تر بود دکه از عثمان نريومنبعداً سلیمان حمیدی حاکم منطقه احسا و قطیف  .سوگند وفاداری یاد کردند

ه را ترک کند و به هر کجا که مایل ـخواست که بر عمر محمّد خاتمه دهد؛ لذا عثمان از او خواست که شهر عینیّ
  .است برود

محمد  جری قمری به شهر درعیه که محمدبن سعود حاکم آنجا بود وارد شد و میان او وه ۱۱۶۰محمّد در سال 
  .بود بسته شد عثمان منعقد شده بني او و نیز پیمانی که قبالً

ای با  بدرود زندگی گفت و پسرش عبدالعزیز جای او را گرفت و روابط گسرتده ۱۱۷۹محمدبن سعود در سال 
  .های عرب را تصّرف کرد محمدبن عبدالوهاب برقرار و با مساعدت او بیشرت امارت نشني

اما فرزندان او به روش پدر همچنان ادامه دادند،  هجری قمری درگذشت ۱۲۰۶محمدبن عبدالوهاب در سال 
کردند و فرزندان سعود نیز به هواداری فرزندان عبدالوهاب و دفاع از مسلک و  آنان فرزندان سعود را یاری می

  .پرداختند او می ۱آئني
 ۱۲۱۴در سال  عبدالعزیز به پريوی از جانشینان محمد این آئني را ترویج نمود و متصرفات خود را توسعه داد و

به کربال لشگر کشید و قرب مبارک  ۱۲۱۶حجّ وارد مکّه شد و در سال  ه برایپس از قرارداد صلح و با شریف مکّ 
ذخایر قیمتی را چپاول و مردم شهر کربال را اعّم از زن و مرد و کودک از دم  را خراب نمود و کلیّه) ع(مام حسنيا

  .یکی از نزدیکان خود مقتول گردید به دست ۱۲۱۸شمشري گذرانید و خود در سال 
این اعمال ننگني نه تنها شیعیان  بلکه تمام جهانیان را به جنبش در آورده باعث شد که مردم از هر سو بر ضد 

  .وهابیها قیام کنند و باالخره برای دولت سعودی بسیار گران تمام شد
سلطان سلیم  ۱۲۲۲ادی نمود وىل در سال پس از عبدالعزیز پسرش سعود به جای او نشست، او نیز فتوحات زی
  .عثمانی به محمدعلی پاشا واىل مصر امر نمود که با سعود جنگ کند

در بني جنگ از دنیا رفت و پسرش عبداللّه  ۱۲۲۹مکّه و مدینه و طائف را فتح و سعود در سال  ۱۲۲۸در سال 
ای حکومت برخاست و جنگ و ستیز بني جانشني او شد، در این موقع عموی عبداللّه به نان عبدالعزیز به هو

  .دچار تشتّت و پراکندگی ساخت خاندان سعودی درگرفت و آنها را
محمدعلی پاشا سپاهی به سرپرستی فرزندش ابراهیم پاشا به حجاز اعزام نمود، و او موفق شد در  ۱۲۳۱در سال 

بعداً عبدالله . و به استانبول بفرستدها را فتح و عبدالله سعود را دستگري  شهر درعیه پایتخت وهابی ۱۲۳۳سال 
  .سعود را به اتفاق برخی از هوادانش در میدان ایاصوفیّه ترکیه معدوم نمودند

شهر درعیه را ترک گفت  رَکی ابتداء از جلوی سپاه ابراهیم پاشا گریخته وـپس از عبدالله پسر عموی او به نام تَ
پاشای مصر بريون آورد و آنجا را ف تصّراز ریاض را  ۱۲۳۵عرب در سال ای از قبایل             بعداً با کمک عدّهىلو

  .دیها از شهر درعیه به ریاض منتقل شدوپایتخت خود قرار داد و از آن روز  پایتخت سع
  .طول کشید ۱۲۴۹تا سال  ۱۲۳۵حکومت ترکی از سال 

خورد و به مصر تبعید گردید  فیصل در ابتدا از مصریها شکست. پس از ترکی فرزند او فیصل به حکومت رسید
وحاکم به نجد مراجعت و با کمک ابن رشید حاکم شهر حائل به ریاض هجوم برد  ۱۲۵۹وىل سرانجام در سال 

ها گرفته  آنجا را که دست نشانده مصریها بود دستگري و پس از استقرار حکومتش تمام امواىل را که از سعودی
  .تحت فرمان خود درآورد قطیف را ا وبودند پس گرفت و شهرهای نجد، عسري، احس

                                                 
  .ها در همني قسمت خواهد آمد اصول تعلیمات مسلک وهابی - ۱
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 ۳۵بعد از او بني پسرهایش عبدالله و سعود جنگ در گرفت که . هجری قمری درگذشت ۱۲۸۲فیصل در سال 
باالخره سعود بر عبدالله پريوز شد و . سال طول کشید و به ضعف قدرت و زوال دولت سعودی منتهی گردید

  .توانست ریاض را از چنگ برادر بريون آورد
هجری قمری در ریاض درگذشت و بعد از او برادرش عبدالرحمن و پس از او پسرش  ۱۲۹۰سعود در سال 

عبدالعزیز نخستني حکمران سعودی است که خود . عبدالعزیز پادشاه مشهور سعودی زمام امور را به دست گرفت
  .را پادشاه خواند

و پس از او پسرش سعود بن ) هجری قمری ۱۳۷۳تا  ۱۳۰۹از سال (سال به طول انجامید ۶۴حکومت عبدالعزیز 
  .عبدالعزیز به پادشاهی رسید

اب که خود را محمدبن عبدالوهّه بنا شده و اصول تعلیمات ـّیمتعلیمات مذهب وهابیّه بر اساس آئني ابن تی
  :ینقرار استا ی نموده به طور اختصار ازمصلح دینی معرّف

بما ) ص(خدایا به آبروی حضرت محمد((ء متوسّل شود مثالً بگویدمسلمان نباید به یکی از انبیاء و اولیا - ۱
  .اگر چنني بگوید یا اعتقاد داشته باشد در ردیف مشرکني قرار خواهد گرفت))رحم کن

نیز در کنار قرب نماز بگذارد و دعا کند و  قرب او تربّک بجوید و از مسلمان نباید قرب پیغمرب را زیارت کند یا – ۲
  .بارگاه و مسجد بسازد و یا چیزی برای آنها نذر کند روی قرب قبّه و

مسلمان حق ندارد از پیغمرب طلب شفاعت کند زیرا اگر چه خداوند این مقام را به پیغمربان داده امّا  – ۳
بندگانش را از طلب شفاعت از آنان بازداشته است وىل باید از خداوند خواست که اجازه دهد آنها دربارهٔ ما 

  .شفاعت کنند
  ر کند یعنی شگون خوب و بد بزندـال و تطّیـمسلمان نباید تفّ – ۴
  .د به خاطر دنیا به مدح و ستایش به پردازدیمسلمان نبا – ۵
 مسلمان نباید به نام پیغمرب سوگند یاد کند و به طور کلّی قسم به نام پیغمري یا غري پیغمرب شرک بزرگی است و – ۶

  .شود سبب خلود درآتش می
ها ترک این امور ششگانه ارتباط مستقیم با توحید و یکتاپرستی دارد و هرکس یکی از این امور  ه وهّابیبه عقید

اعمّ از اینکه اشتباهاً آنها را . باشد را انجام دهد مشرک است و خون، مال و همچنني خون اوالدش مباح می
نقل مؤلف (شود ذیب رسالت میکر به تانجام دهد یا دانسته و از روی علم، چون خواه ناخواه این اعمال منج

   )۷۹از کتاب الرسائل العلمیه التسع ص
  ۱:توضیح

دیان هرچند از یک نظر صحیح است زیرا انبیاء و اولیاء عموماً نمایندگان و بندگان مقرب وروش استدالل سع((
ود فانی هستند پس از خ باشند و کنند و فقط واسطه می باشند که مردم را به بندگی خداوند دعوت می خدا می

خواسته و توجّه و توسّل خود آنها شرک است وىل چون بشر همواره نیازمند واسطه و شفیع  نباید از خود آنها
از ایرنو آنچه ممّد و کمک کار سلوک و توجه باشد  باشد و باید روح را بوسائط و وسائل متوجّه خداوند نمود می

روی عالم عبادت است برای اینکه توجّه به او سبب یاد ه کردن بممدوح است چنانکه در اخبار رسیده که نظر 
و فرزندان پاک ) ص(شود و به همني دلیل توسل به روح بزرگان دین مانند درود فرستادن بر روان پیغمرب خدا می

                                                 
استفاده )) رضاعلیشاه((نگارش جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده خاطرات سفر حجّبرای توضیح مطلب از کتاب رساله  -  ۱

  .است شده
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 باشد او ممدوح است و از همني نظر است که زیارت و احرتام آرامگاه بزرگان دین که مدفن ابدان پاک آنان می
صحیح است وىل اگر باالصاله بدانها توجّه داشته و خود آنان را باالستقالل منشاء اثر و مفیض خريات بدانیم 

ه و در و دیوار آن چون بستگی به ابدان پاک آنان دارد اگر از روی شدّت عالقه نیشرک است و بوسیدن قبور اب
  .و محبّت ایمانی باشد خوب است

  ها سجدهٔ صاحب نظران خواهد بود سال        ود   ـو بـتان کف پای ـی که نشـر زمینـب
باشد وىل منطق عشق و محبّت و  و بعبارة اخری منطق وهّابی منطق عقل است و به جای خود صحیح می

باشد  احساسات مافوق آن است و کسی که مصداق اَشَدُ حُبّاً لِلّه باشد به تمام موجودات که مظهر و مصنوع او می
  .نگرد و عالقه می به نظر حُّب

  الم از اوستـالم که همه عـر همه عـاشم بـبه جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست          ع
و آنچه مظهریّت او نسبت بحق تامّرت و نزدیکی او بیشرت باشد زیادتر مورد عالقه اوست و این عالقه در واقع نه 

  .قه بما فوق اوستداند و عال به آن مظهر است بلکه او را واسطه می
 یـلــیـار لــار دیـدیـی الـلـر عــامّ
 یـلبـن قـفـغـار شـدیـّب الـا حــو م

  

 

 داراــجـدار و ذاالــجـلّ ذاالـــبـاق
 اراـدیـن الـکـن سـّب مــن حـکـول

  

حفظت : قتوانیم بگوئیم روش و منطق وهابی موافق با بسیاری از حقایق مذهبی نیست و آنها مصدا از ایرنو می
  .))اند واقع شده و غابت عنک اشیاء شیئاً

اگر چه توضیح درباره شرک از قبیل واضحات است لیکن : نویسد آقای مغنیه در کتاب مذکور می: ماهیهّت شرک
  :به منظور تمهید مقدّمه ناگزیرم اشاره مختصری به آن بکنیم

معتقد باشد و از قول خدای یگانه سَرْ باز زند  شرک عبارت از این است که انسان عالوه بر خدا به خدایان دیگر
ورزند  هرگاه به آنها گفته شود پروردگاری جز خدا نیست از پذیرش آن امتناع می: فرماید چنانکه در قرآن می

  .۱گویند چگونه عوض چند خدا، ما به یک خدا معتقد شویم این چیز شگفت آوری است می
، شگون و همچنني زیارت قبور، نماز در کنار آنها، ۳، تعویذ۲قاد به حرزشود که در معنای شرک اعت پس مالحظه می

تعمري مقابر، قسم خوردن به نام غري خدا و سایر امور دیگر که در مورد تکفري مسلمانان واقع شود منظور نشده 
  .است و این ربطی به توحید و اصول اعتقادی دیگر ندارد

  ۱۳۴۶فندماه ذیقعده الحرام مطابق هشتم اس ۲۸سه شنبه 

  اختالفات جزئی
ساعت چهار بعد از نیمه شب حضرت آقا آماده تشرّف به حرم مطهّر نبوی بودند، بنده نیم ساعت بعد از ایشان 

ها و بازارها صف  ها و میدان عازم گردیدم، اجتماع مردم برای اقامۀ نماز صبح به حدّی بود که در تمام کوچه
دداً در خدمت حضرت آقا برای زیارت حرم حرکت کردیم و در بني راه بسته بودند، پس از صرف صبحانه مج

به کاروان طریقت رفتیم، در آنجا سرکار سرهنگ داور پناه فرزند آقای قاضی عسکر داور پناه خوانساری و چند 

                                                 
  ).۵(و سوره ص آیه  ۳۵صوره صافات آیه  - ۱
  .دعائی که بر کاغذ نویسنده و همراه خود نگهدارند و یا بر بازو ببنندند ـ ۲
  .ـ دعائی که بر کاغذ نویسنده و همراه خود نگهدارند و یا بر بازو ببنندند ۳
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  .رئیس کاروان میوه وچای آورد. نفر از آقایان روحانیّون شرفیاب شدند
: بخانه فیضیۀ قم در مورد اتحاد و یگانگی مسلمانان بیاناتی ایراد و فرمودندحضرت آقا با آقای اراکی رئیس کتا

مخصوصًا شیعه باید این اختالفات جزئی را از بني بردارند تا بتوانند به عظمت اسالم و پیشرفت مذهب ((...
 و) ص(حقّه جعفری کمک نمایند، مردمی که اعتقاد به وحدانیّت خدا و رسالت حضرت محمّد مصطفی

بازگشت به روز جزا و اینکه قرآن کالم خداست و در صلوة و زکوة و حجّ و جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکربسیاری دیگر از فروع اسالم اتفّاق دارند، نباید در امور جزئی که مطابق میل و سلیقه آنها نیست از هم 

ناموس همدیگر را حالل دانند و به قتل و  مال و دوری نمایند و به یکدیگر نسبت کفر و الحاد دهند و جان و
و پیوستگی غارت قیام نمایند و اگر رفتار و گفتار بزرگان دین را سرمشق خود قرار دهند و به آنچه مایه محبت 

نچه مایه تفرقه و از هم گسیختگی است دوری نمایند، در دنیا وآخرت عزیز و سربلند است همّت گمارند و از آ
  .))خواهند بود

  المطّلبطهّر حضرت عبداللّه بن عبدحرم م
سپس از طریق مسجد جدید حرم به طرف بازار رفتیم و بنا به پیشنهاد و راهنمائی آقای ابطحی به طرف حرم 

روان گردیدیم، مقربهٔ آن بزرگوار در کوچه ) ص(حضرت عبداللّه بن عبدالّمطلب پدر بزرگوار حضرت رسول اکرم
سعودی درب آنرا مسدود کرده است و این شعر به زبان ترکی باالی درب نوشته تنگی قرار دارد که اکنون دولت 

  :شود بود که طبق دستور حضرت آقا یادداشت و تقدیم گردید و ذیالً درج می شده
 امْـقـو مَـدُرْ بُـلْـاهِ رُسُـد شـاک والِـر پـقْب

 وَصْفِ اعمال نه دور پرتوجوهری تاریخ دور
  

 

 ر برتریـو خیـب ۱حْمودکنَفْس حَّق سلطان مَ
 ۲بَریـمـغَـیـدِ پـامِ والِـقـزِه مَـیـاکـرِ پــبْـقَ

  

اند  سال پیش تا کنون مثل سایر قبور بزرگان دیگر ویران نکرده ۱۵۰مانده و از  دوراین قرببحمداللّه از چشم اغیار 
های آهنی جلو دو پنجره  نرده اند که در اثر ریزش آنها مقداری از فقط سه طاق نمای خارج را با گل اندوده

  . شود آشکارا دیده می
هفت ماهه بود که پدر بزرگوارش در مدینه رحلت فرمود و بعضی ) ص(اند که حضرت رسول تهمورخني نوش

  .گویند قبل از تولّد آن حضرت بود که حضرت عبداللّه وفات یافت
در خدمت آقای ملک صالحی به کاروان نگارنده . پس از مراجعت حضرت آقا و همراهان به حرم مشرّف شدیم

مظاهری که در قسمت جنوب شرقی بقیع قرار داشت برای پیدا کردن دو نفر نایب صالح برای اعمال مکّه 
ساعت . آمدندمراجعه نمودیم، پس از آنکه به منزل آمدیم دو نفر از قضات دیوان کشور به دیدن حضرت آقا 

  .رمودنددوازده و نیم ناهار صرف شد و اسرتاحت ف
به دیدن حضرت آقا آمدند که مورد تفقّد و  ۳)نخاوله یعنی شریف النسب(بعد از ظهر چند نفر از سادات نخاوله

                                                 
  .شود خوانده می) ن(در اینجا) ک(حرف  - ۱
شعر مذکور در کتیبۀ مستطیل شکل در کاشی ) ۱۲۴۵(عثمانی با قید تاریخ هنگام تعمري بقعه مبارکه به دستور سلطان محمود پادشاه - ۲

این مقام پاک پدر شاه پیغمربان است که سلطان محمود مورد : است که به طور خالصه معنی آن این است آبی رنگی نوشته شده
یخ انجام این کار در حقیقت وصف عمل نیست بلکه مادّه تار -است لطف حق واقع و در اثر تعمري و انجام این کار خري برتری یافته

  . خري است
باشند و چون  ای هستند که از شیعیان خالص و دوستان اهل بیت که در زمان قدیم در مدینۀ طیّبه ساکن می طائفه طائفۀ نخاوله - ۳

  .اند شود به نخاوله مشهور شده تلقیح نخیل مدینه به دست این طائفه می
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تشریف ) ص(عصر مجدداً به حرم مطهّر نبوی. مرحمت  بسیار قرار گرفتند و به هریک انعامی مرحمت فرمودند
آقای حاج سیدابوالقاسم . مطهّر اقامه نماز فرمودندبردند، مشایخ اعظام و فقرا در التزام بودند، نزدیک ضریح 

مواظب ) گراش از قصبات الر شرياز بوده و از نقاط گرمسريی است(روح االمني و یکنفر از فقرای گراش الر
شدند به  ها که از روی عالقه برای زیارت آمده بودند و از خود بیخود می بودند که زائرین مخصوصاً سودانی

  .نزنندحضرت ایشان تنه 
هنگام مراجعت . نگارنده برای خرید بعضی لوازم به بازار رفتم. پس از نماز و زیارت به منزل مراجعت نمودیم

به منزل مطلّع شدم که حضرت آقا به دیدن آقای مريسیّد علی بهبهانی که سیّدی معمّر و معمّم بودند و در اهواز 
  .اند  سکونت و مرجعیّت دارند تشریف برده

پس از . اجعت نماز مغرب و عشا را به جماعت اقامه فرمودند و فقرای گراش الر هم شرفیاب بودندپس از مر
نماز کتاب پند صالح بوسیله جناب آقای ثابتعلی و مناجات خواجه عبدالله انصاری به وسیله آقای حاج ملک 

حضرت زهرا سالم اللّه  ضۀن ابتدا آقای ابطحی و پس از ایشان آقای شیخ رسول روبعد از آ. رائت شدصالحی ق
هنگام صرف شام اخوان الری هم حضور ...علیها را خواندند، فقرا بسیار حالت تضرّع و نیازمندی داشتند

  .شدیم که جمعاً سی نفر می  داشتند
   ۱۳۴۶ذیقعده الحرام مطابق با نهم اسفندماه  ۲۹چهار شنبه 

حضرت آقا به منزل لواسانی فرزند مرحوم سید ساعت هشت صبح در معیّت  سحر نماز جماعت اقامه گردید،
  .لواسانی واقع در قسمت جنوب شرقی مدینه رفتیم

ای زیبا؛  ای بود با زیرزمني وسیع با شالودهٔ محکم ارز بتون آرمه با نقشه منزل آقای لواسانی ساختمان سه طبقه
باشد تا دولت سعودی بداند  یعه میمشارالیه اظهار داشت قصد ما ساخنت مسافرخانه نبود بلکه پایگاهی برای ش

که اصوالً عقالی شیعه و تسنّن با هم اختالفی ندارند وىل متأسفانه در حال حاضر دولت سعودی مانع از 
  .تکمیل آن است

حضرت آقا مبلغ یک هزار ریال سعودی برای تکمیل آنجا مرحمت فرمودند وىل آقای لواسانی از قبول آن 
ر از آنجا به زیارت ائمۀ بقیع مشرف شدیم و سپس بحرم مطّه. ی که شد قبول کردندامتناع داشتند که با اصرار

ه شماىل حرم تشریف فرما شدند و درآنجا نماز زیارت خواندند و قرآن تالوت ف یافته بعد از زیارت بصفّتشرّ
  .فرمودند، بعد به طواف ضریح مطهّر رفتیم که به آسانی زیارت مقدور گردید

  )ص(نبوی حرم  کتابخانۀ
های  آقای شیخ االسالم رفتیم و حضرت آقا چهار جلد کتاب) ص(پس از آن به دیدن مدیر کتابخانه حرم نبوی

را به کتابخانه اهدا  های صالح پند صالح، سفرنامه حجّ، نظریّه مذهبی در اعالمیّه حقوق بشر و نامه
هفت هزار جلد کتاب فعالً موجود است های موجود پرسش فرمودند، جواب عرض شد  فرمودند، از تعداد کتاب

  .شود گذاری و نگهداری می که با ترتیب منظمّی شماره
شود اظهار داشتند که از امور خريیّه و موقوفه حضرت  آقای صفوی راد پرسیدند کتابخانه از چه محلّی اداره می

  .شود امام حسن بن علی علیهما السّالم اداره می
د آقازادهٔ مرحوم سنگلجی تشریف بردند، نگارنده به پستخانه رفتم و پس از از آنجا حضرت آقا برای بازدی

مشرّف ) ص(مراجعت و صرف ناهار مجدداً در خدمت حضرت آقا به زیارت ائمّه بقیع و از آنجا به حرم نبوی
  .شدیم، پس از زیارت در صفه شماىل نماز خواندیم و به قرائت قرآن مشغول شدیم
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اند، پس از طواف مجدد به همراهی یکی از فقرای گراش الر  حضرت آقا تشریف بردهم ه شدّجاین موقع متودر 
به بانک صادرات رفته و مبلغ ده هزار ریال ایرانی را به پانصد و هشتاد ریال سعودی تعویق و به محل سکونت 

  .مراجعت نمودم

   صُفّه و اصحاب آن
در ) ص(های مسجدالنبی به امر حضرت رسول اکرم اصوال صفّه به معنی سکّو و ایوان و حجره است و صُفّه

  .اطراف مسجدالنبی ساخته شده است
وار گرد شمع وجود  استفاده کنندگان آن مسلمانان راستینی بودند که در حال عبادت و اعتکاف بسر برده و پروانه

  رب آیه عتابمبارک حضرت رسول جمع آمده بودند حتی در موردی برای عربت مردم از طرف خداوند به پیام
وَالَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن : آمیز زیر رسید

یعنی آنان که ) وره انعامس ۵۲آیه (. شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِنيَ
مراد و مقصد ایشان فقط خداست از نزد خود مران، که نه چیزی از حساب آنها  ،خوانند صبح و شام خدا را می

  .بر تو و نه چیزی از حساب تو بر آنهاست، پس تو اگر آنها را از خود برانی از ستمکاران خواهی بود
مسجدالنبی سکّوئی وسیع است به ارتفاع سی سانتیمرت  صُفّه .است صُفّه گرفته شده به قوىل تصّوف از همني کلمه

فقرای مهاجر که خانه و منزىل نداشتند در آنجا ) ص(از کف مسجد بلندتر است که در زمان حضرت رسول اکرم
صُفّه مشهور بودند، کفالت مخارج و معاش آنها را خود حضرت رسول  گذراندند و به اصحاب شب و روز می

که وصفشان در قرآن   دادند ند، آنها با وجود سختی زندگی به صیانت آبروی خود اهمیّت تامی میمتعّهد بود
  .است کریم بیان شده

  ).نقل از کشف المحجوب.(شود در اینجا اسامی تعدای از اصحاب صُفّه ذکر می
ابومسعود  -۵یاسرعمّار بن  -۴ ابوعبیده عامربن عبدالله جراّح -۳سلمان فارسی  -۲ یبالل بن ریاح حبش -۱

صهیب  -۹خبّابن االرت  -۸مقداد بن اسود -۷عتبة بن مسعود برادر عبدالله مسعود  -۶عبدالله بن مسعود الهذىل
آئب ابوالحرثد کنّاز بن حصني  -۱۴عزیز تائب  -۱۳او کبشه  -۱۲اب زیدبن الخطّ - ۱۱عتبة  بن غزوان  - ۱۰بن سنان 
 ابوذر -۱۹عبدالله بن عمر -۱۸غاری مسعودبن ربیع ال -۱۷المحصن  عکاشه بن -۱۶حذیفه الیمانی  -۱۵الغنوی 

ابوالبابه بن  -۲۳عبدالله بن بدر الجهنی  -۲۲ابودرداء عو یمر بن عامر  -۲۱صفوان بن بیضاء  ۲۰جندب بن جنادة 
وسی ابوم -۲۸ثابت بن الودیعه  - ۲۷ثابت بن اخالد  -۲۶معاذبن الحارث  -۲۵ابوهریره نوبان  -۲۴عبدالمنذر 

ه بن عبداللّ -۳۲وهب بن معقل  - ۳۱ر کعب بن عمرو سابوالی -۳۰سالم بن عمر بن ثابت  -  ۲۹عویم بن ساعد 
  حجاج بن عمرواالسلمی - ۳۳انیس 

نماز مغرب و عشاء را به اتفاق فقرای گراش الر و آقایان شفیعیان و مؤیدی و یکنفر دیگر به حضرت آقا اقتدا 
تشکیل و آقای مصطفائی و آقای شیخ رسول روضۀ حضرت زهرا علیها  پس از نماز مجلس فقری. نمودیم

پس از اتمام مجلس حضرت آقا به مناسبتی با حال اعرتاض فرمودند چرا با این تبلیغی که . السّالم را خواندند
    ۱.دهد کنند نگارنده در این مورد احساس خود را توضیح می شود عمل نمی می

                                                 
توجه عهد خدائی باشند و اطاعت اوامر و نواهی سر پیچی ننمایند که ایراد و بود که ماعرتاض حضرت آقا برای آگاهی فقرا -  ۱

اعرتاضی بر آنها وارد نشود چه سخن بزرگان نیز به پريوی از انبیاء و اولیاء با اینکه در مورد خاصّی ابراز شده وىل مقصود به طور 
  .عام است

ه عذاب در دنیا دکنند وع درباره آنهائی که به عهد و پیمان خود وفا نمیدر قرآن کریم آیات بسیار در مورد وفای به عهد نازل شده و 
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  ۱۳۴۶م اسفندماه هبا د پنجشنبه اول ذی الحجه مطابق
مشرّف ) ص(ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب ابتدا جناب آقای ثابتعلی و بعداً حضرت آقا به حرم مطهّر نبوی

نفری که باقیمانده بودند با جناب آقای عزتعلی نماز صبح را به جماعت برگزار و خواهران طریق نیز  دچن. شدند
  .ف شدیمشرّ در اطاق شماىل اقتدا کردند بعد بحرم م

پس از مراجعت حضرت آقا به اتفّاق چند نفر ابتدا به زیارت ائمّۀ بقیع و سپس به محلّۀ سادات نخاوله تشریف 
چند نفر زن و مرد اصفهانی کاروان خود را گم کرده . نگارنده و آقای سالک به گردش در شهر پرداختیم. بردند

  .بودند که آنها را به محل کاروانشان رسانیدیم
در . دکرت دانشی مدیر کل بهداری استان خوزستان به زیارت حضرت آقا آمددو ساعت و نیم بعد از ظهر آقای 
ر و از آنجا به کتابخانۀ بزرگ جنوبی حرم که در ائمّۀ بقیع و بعد به حرم مطّه ساعت چهار بعد از ظهر به زیارت

 .چهار طبقه بطور مدوّر و بسیار زیبا ساخته شده بود رفتیم
مختلف موجود است؛ حضرت آقا ضمن بازدید کتب  های مدیر آنجا اظهار داشت تعداد دوازده هزار جلد کتاب

 و پند صالح و صالحیّههای  بود چهار جلد از کتاب نوشته شده های خطّی که در پوست آهو ی و قرآنخطّ
به محلّ سکونت رمودند و سپس را به کتابخانه اهدا ف نظریّه مذهبی در اعالمیّه حقوق بشر و های صالح نامه

بعد از نماز مجلس فقری تشکیل و با خواندن . مراجعت و نماز مغرب وعشا را به جماعت اقامه فرمودند
  .مناجات به ائمّه اطهار توسل جستیم

   ۱۳۴۶ماه حجة الحرام مطابق با یازدهم اسفند جمعه دوم ذی ال

  مجلس نیاز
رف حضرت آقا دعوت به مجلس نیاز داشتند به تدریج حاضر شده و دو ساعت بعد از نیمه شب فقرائی که از ط

مشاهده شد که شمعی در جلوی روی حضرت آقا روشن و  به اطاق مخصوص وارد شدیم نبعد از آماده شد
بود افسوس که اجازه ندارم جزئیات مشغول قرائت دعای کمیل بودند و اشک از چشمان مبارکشان جاری 

را بنویسم جای همه فقرا خاىل بود در ساعت سه بعد از نیمه شب مجلس نیاز تشکیل اعمال آن حلقه ذکر الهی 
  :هائی مولوی فرموده باشد گردید گویا برای چنني شب
 ها شب قدر است ما را چنني شب

 تـاسـا مـار بـر عیّـان دلبـی کـشب
 داردــوادث ره نـا حـرد مــگـب

 

 ا راـت مـدر اسـران بـگـالل دیـه
 بیک شب صد شب قدر است ما را

 ا راـر است مـادث دهـراغ از حـف
                                                                                                                                                        

یعنی بر عهد خود باید ) از سوره بنی اسرائیل ۳۴آیه (وَأَوْفُواْ بِالْعَْهدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوالً: فرماید و آخرت داده شده از جمله می
)) اَلمؤمنون عند شروطهم((فرماید واهد شد همچنني حدیث نبوی است که میوفا کنید که البته در قیامت از عهد و پیمان سؤال خ

  .رسانند و پابرجایند کنند به انجام می یعنی مؤمنان به شرطی که می
ن روا ندارد و در عمل آورد؛ موالنا آمراد از وفای به عهد آن است که آنچه دل بر آن گشاده است به هیچ صورت تخّلف از 

  :فرماید می
 ها بستیم بس در کارهادـعه  

 قـوّت آن کـو که پایان آوریم
 گرنه فضلت دستگري ما شود
 نـذر مـا را بـا وفـا پیوسته دار

  

 اـارهـّر بـِم در سـا کردیـذرهـن  
 عـاجزیم و نـاتوان و مضطـریم
 وای بر ما زآنـکه رسـوائی بود
 عهـد ما را از کرم دار استوار
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 نگنجداندر دو عالم میـدُری ک
 ین عالم رسیدیمبحشر خود در ا

  

 ا راـر است مـحـاده در دل بـتـف
 ا راـکر محشر و حشر است مـو فـچ

  

  :دای از این مجلس الهی را توصیف فرموده باش شاید این غزل از خواجه شرياز علیه الرّحمه گوشه
   

 دـیـنـاز کـار بـف یـره از زلـگ نراـاشـعـم
 لس انس است ودوستان جمعندـحضورمج

 ا ندردـرده شمـم پـت که غـان دوسـبج
 هرآنکسی که دراین حلقه زنده نیست بعشق

 ن استـفروش ایـر میـه پیـوعظـت مـنخس
 ار استـسیـوق بـعشـق و مـاشـان عـیـم

  

 

 کنیداش دراز شبی خوش است بدین قّصه
 یدـد و در فراز کنـوانیـخـاد بـکـو اِن یَ

 دـاز کنیـار سـاف کـر الطـاد بـر اعتمـگ
 دـاز کنیـن نمـوای مـرده به فتـو مـبر او چ

 یدـراز کنـس احتـاجنـر نـاشـعـکه از م
 دـیـاز کنـیـا نـد شمـایـمـاز نـار نـو یـچ

  

ج آقای ملک صالحی خوانده شد و فقرا به درگاه الهی مناجات خواجه عبدالله انصاری، بوسیله حا در پایان،
  .نالیدند و به همه فقرا و جهانیان دعا کردند

 دـال بکنـد بـع صـه شبی دفـای نیمـدع       د  ـا بکنـوز تو کارهـوز که سـدال بس
 :مناجات خواجه عبدالله

داشتۀ خود نام کن بوقت رفنت بر جان ما الهی نظر خود بر ما مدام کن و این شادی خود بر ما تمام کن، ما را بر
  .سالم کن، صدیقان از گناه پشیمانند و از طاعت خجل، عذر بر زبان دارند و تشویر در دل

الهی همه از حريت بفریادند و من از حريت شادم، به یک لبیک درب همه ناکامی برخود بگشادم، دریغا 
  .دانستم تا لطف تو را دریازم روزگاری که نمی

  .وندا در آتش حريت آویختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج طپش دیده نه دل الم داغخدا
پویم، در میان  طاقتی می الهی پیوسته در گفت و گویم، تا واننمائی در جست و جویم، از بیقراری در میدان بی

  .پویم کارم اما نمی
  .حريت نیفزود اره را جزالهی مرکب وا ایستاد و قدم بفرسود، همراهان برفتند و این بیچ

الهی اگر کسی تو را به جسنت یافت من تو را به گریخنت یافتم، اگر کسی تو را به ذکر کردن یافت من تو را به خود 
  .فراموش کردن یافتم، اگر کسی تو را به طلب یافت من خود طلب از تو یافتم

  .خدایا وسیلت به تو هم توئی، اول تو بودی و آخر هم توئی
    

 ویـشـرد نـق او مجـشـا در ره عـت
 ه اوـو است بر درگـد تـه بنـا همـیـدن

  

 

 ز زخودی خویش بیخود نشویـهرگ
 شویـا رد نـاش تـول بـبـد قـنـدر ب

  

الهی ای مهیمن اکرم، ای محتجب معظم، ای متجلّی به کرم، ای قسّام پیش از لوح و قلم بادا روزی که باز رهم 
از دل بريون کنم این حسرت و ندم و با دوست بیاسایم یک . اد شوم از بند وجود و عدماز زحمت حوّا و آدم، آز

  .دم
الهی ای نزدیکرت به ما از ما، مهربانرت از ما به ما، نوازندهٔ ما بی ما، به کرم خویش نه بسزای ما هر چه کردیم 

  .سزای ما برما، هرچه تو کردی باقی برما، هر چه کردی بجای ما، بخود کردی نه تاوان
  خود حاضری ما را جُسنت چه کار؟الهی ای حجّت را یاد و انس را یادگار، 

 .دیدار نه به مزد نیاز است نه با بهشت کار دیدار، رهی را بی ۱الهی هرکسی را امیدی و امید رهی
                                                 

  .است له بودهتخلص خواجه عبدال)) رهی(( - ۱
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هند جز بی ، عزیز آن کس که با تو یک نفس، ای یافته و یافتنی، از مرید چه نشان د الهی ای مهربان فریادرس
خویشتنی، همه خلق را محنت از دوری است و مرید را از نزدیکی همه را تشنگی از نایافت آب و مرید را از 

  .سريابی
گویم چه جوریم که دارم، که بینم چه گویم، شیفته این جست و جویم، گرفتار  ور می  جویم، با دیده الهی یافته می

  .این گفت و گویم
ای که جناب صالحعلیشاه  ت مجلس نیاز برای خوانندگان گرامی روشن شود اجازه نامهبرای اینکه تا حدی اهمی

  :فرمایند اند ذیالً مالحظه می اله مرقوم فرموده العزیز برای مرحوم آقای وفاعلی رحمة سرّه قدّس
  

   اجازه نامۀ انعقاد مجلس نیاز به جناب آقای آقا مهدی آقا مجتهد سلیمانی وفا علی 
   ۱۲۱هو  

  سم الله الرّحمن الرّحیمب
 بمحکم االیمان بعبده و رسوله محمّد افضل خلقه و اصطفاء حمدلله الذی وصل لنا القول و رزقنالا

اولیائه المعصومني صلوات اللّه و سالمه علیهم اجمعني و  اً لِلّه علی اکمال دیننا بمتابعةخطابه و شکر
و رضی عن المؤمنني التائبني اذیبایعونک تحت الشجرة و اتم نعمة الوالیة علینا و رضی لنا االسالم دینا 

روحانی آقای مهدی  و بعد خدمت برادر محرتمالحمدلله الذی هدانا و ما کنا لنهتدی لو ال ان هدا نا الله، 
شود،  آقا مجتهد سلیمانی وفا علی سلمه اللّه من آالفات و العاهات حفظه من شرورالنفس و الشیطان عرض می

تاریخ مجازند که لیاىل متربکه یا هر موقع درخواست شد و اقتضاء داشت بدون غرض و درخواست که از این 
امور دنیوی، فقراءِ صادق با محبت که جمع بودند و تقاضا شد بر حسب اقتضاء مجلس نیاز مخصوص که 

ه دستور کتبی و شفاهی ر حال توبه و انابه به حال گذشته و اتّحاد و صفا بر بیعة الرضوان و تذّکایادداشت و تذک
توفیق بندگی و ازدیاد محبت . از همه درخواست دعا و یاری دارم و نیازمندم. سبز نمایند و فقري را نیز یاد نمایند

  .والسّالم علی من اتبع الهدٰى –آنها را خواستارم و نیازمندی 
اردیبهشت ماه هزار و سیصد و  و سیصد و هشتاد قمری مطابق هفدهم به تاریخ بیست و یکم ذیقعده الحرام هزار

  .و انا االقل محمد حسن مهر مبارک حسن بن علی. چهل شمسی 
و مشرّف شدیم ) ص(نماز صبح به جماعت و قرائت قرآن کریم به حرم مطهّر حضرت رسول اکرم پس از اقامۀ

ه قربستان بقیع ر نموده بسپس طواف ضریح مطّه. در صفّه شماىل نماز زیارت خواندیم و قرآن تالوت نمودیم
. رفتیم و زیارت نمودیم و پس از مراجعت و صرف صبحانه، حضرت آقا برای بازدید به چند محل تشریف بردند

تمام فقرا و  ،مشرف شدیم و بعد کمی در بازار گردش نموده به منزل برگشتیم) ص(ما هم مجدداً به حرم نبوی
  .عوت شده بودنداز طرف حضرت آقا به ناهار د انچند نفر دیگر از آقای

نزدیک ظهر بود که آقای امري سعیدی که از فقرای بسیار با محبّت است با عشق و شور فراوان از طریق کویت 
ساعت چهار بعد از ظهر ابتدا به زیارت ائمه . قبل از صرف ناهار نماز ظهر به جماعت اقامه شد. وارد گردید
آقا قصد عزیمت به مکّه معظمّه را داشتند همراهان  مشرف و چون حضرت) ص(د به حرم مطهر نبویعبقیع و ب

پس از مراجعت نماز مغرب و عشاء به جماعت  ،خواستند خریداری کرده به بازار رفته و اشیاء و لوازمی که می
  .برگزار و درباره حرکت به مکّه به شور پرداختند

لحی و بندهٔ کمرتین صبح روز بعد از قرار بر این شد که حضرت ایشان و آقایان جواهری، روح االمني، ملک صا
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و آقایان سالک و صفوی راد و مصطفائی سه روز  حرکت نمائیم و جنابان آقایان عزتعلی و ثابتعلی ۱طریق بدر
  .بعد با کاروان حرکت نمایند

  فضیلت حج
سره العاىل از دربارهٔ فضیلت حج و اعمال آن بیشرت از فرمایشات حضرت شاه نعمة اللّه وىل قدّس از این به بعد 

استفاده گردیده که با تقدّم و تأخّر در هر مورد که مناسب است ذکر فضیلت ) منهاج المسلمني(کتاب اسرار العباده
  ۲.شود

یعنی ٣ای معبداً  إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّْلعَالَمِنيَ: قالَ اللّهُ تبارکَ و تَعالٰى((
 فرمود چنانکه ای است که در مکّه است و این خانه را بخود اضافه خانه داولني خانه که حق تعاىل معبد قرار دا

  :فرماید می
واین بیت را مثال عرش گردانید و مؤمنني را امر به طواف آن فرمود همچنان که مالئکه ٤وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِنيَ 
  .))گرد عرش در طوافند

و دل بنده مؤمن کامل را بیت کریم و حرم عظیم ٥وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّنيَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ  :کما قالَ جَلَّ ذِکره((
ما وَسَعَنی ارضی و ال سمائی بَلْ وَسَعَنی قلب عَبْدی المؤمِن التقّی  کما قالَ عَزَّ اسمُهُّ:خود گردانید

  )). ٦النقی
  :یدمولوی علیه الرحمه فرما

 گفت پیغمرب که حق فرموده است
 زـرش نیــدر زمني و آسمان و ع

 من نگنجم هیچ در باال و پست 
 من نگنجم این یقني است ای عزیز

                                                 
گویند منصوب به بدر بن یخلد بن نصر بن کنانه ) فرسنگی مدینه ۲۸در جنوب غربی در (بدر چاهی است میان مکه و مدینه  - ۱

  .است
نخستني جنگ میان مسلمانان و مشرکان در رمضان سال دوم هجری روی داد و به غزوهٔ بدر یا بدرالکربی یا بدر  در همني محلّ

  .اتصال مشهور شد
تن از  ۷۰گشت؛ این جنگ به شکست مشرکان انجامید و قریب  ریاست مشرکان  قریش با ابوسفیان بود که با کاروانی از شام باز می

  .تن نیز به اسارت در آمدند ۷۰نان به قتل رسید و آ
بَدٍْر وَأَنُتمْ أَِذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُْم َولََقدْ نَصَرَُكمُ اللّهُ بِ : از سوره آل عمران به غزوه بدر اختصاص داده شده که فرموده ۱۲۳آیه 

هر جهت در مقابل دشمن  زیعنی به حقیقت، خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد و بر دشمن غلبه داد با آنکه شما ا .تَشْكُرُونَ
  .ی آریدهای خدا را بجا و تقوی پیش گريید شاید شکر نعمت پس راه خداپرستی. ضعیف و خوار بودید

  از تاریخ اسالم و کشف االسرار میبدی و لغت نامه دهخدا
با گیومه مشخص )ها در بعضی از قسمت(شاه نعمة اللّه وىل نقل شده با اندکی دخل و تصرفهرکجا از فرمایشات حضرت  -  ۲

  است شده
  ).بَکّه نام دیگر مکّه و منظور سرزمني مکّه است(از سوره آل عمران ۹۶آیه  - ۳
  .از سورهٔ حج ۲۶ره به آیه اشا - ٤
از سورهٔ زمر یعنی ای رسول درآن روز فرشتگان رحمت را مشاهده کنی که گرداگرد عرش باعظمت خدا در آمده  ۷۵ره به آیه ااش -  ٥

یح و ستایش خدا مشغولند ومیان اهل بهشت و دوزخ به حق حکم شود و همه گویند سپاس و ستایش خاص خدای جهانیان سببه ت
  .است

گنجم به عبارت دیگر یعنی وسعت ندادم نه زمني و نه آسمانم  گنجم وىل در قلب مؤمن پرهیزکار پاکیزه می در زمني و آسمانم نمی - ٦
  .منی که پاکیزه، منتخب، برگزیده و پرهیزکار استؤآن م ،را به اندازهٔ که قلب بندهٔ مؤمنم را وسعت دادم
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 در دل مؤمن به گنجم ای عجب
  

 گر مرا جوئی در آن دلها طلب
  

  :همچنني فرماید
 طواف کعبه دل کن اگر دىل داری
 طواف کعبه حقت از آن فرمود

 اده طواف کعبه کنیهزار بار پی
 هزار بدره زرگر بَری بحضرت حق
 که سیم وزر برمن الشِیٔ است و بیمقدار

  

 

 دل است کعبه مقصود گِل چه اندازی
 که تا بواسطهّ آن دىل بدست آری
 قبول حق نشود گر دىل بیازاری
 حَقت بگوید دل آر گر بما آری
 دىل است مطلب ما گر مرا طلبکاری

  

  ع تجلیّات الهیّه است و مستعد فیوضات ربّانیه عندالله مکاناً ارفع باشد از کعبهو چون دل محّل جمی((
 جام گیتی نماست این دل ما

 گنجد در دل ما جز او نمی
 در خرابات عشق دل گمشد
 نعمت اللّه از دل ما جو
 دل بود گنجینۀ گنج اِلٰه

  

 

 ن دل ماـت ایـاسـریـلوت کبـخ
 روز و شب با خداست این دل ما

 چه دانی کجاست این دل ما تو
 ن دل ماـاست ایـنـدو آشـه بـک

 جان گدای دل بود دل پادشاه
  

  غرض اصلی از زیارت بیت الله الحرام
اصالح نفس است و این عبادت از سایر عبادات اشقّ است بر نفس و شارع صلی الله و علیه و آله وضعی 

آدم و این تکالیف و دستورات  فردی از افراد بنی دستور فرموده که شامل احوال اُمم است و صالح حال هر
یومیّه چون صلوات خمسه که محو کننده ذنوب و آثام است و مثبت حسنات در لیاىل : منقسم است بر اقسام ثلٰثه

صیام امساک از خوردن و آشامیدن و زکوة انفاق است به غري و . و ایّام، و تکالیف سنویّه که صیام و زکوة است
اّما . یفه در طول عمر که حج است و آن زیارت کعبه معظمّه است و انجام دادن مناسک و اعمال آنتکلیف و وظ

مراد کلی حجّ تذکر طریق سلوک اصالح نفس است کامالً و ازاله صفات رذلیۀ شیطانیّه و انخالع از عادات 
  ۱قبیحۀ نفسانیه

  .ک نوبت تواند بودو در مدت عمر حج یکبار فرض است زیرا که اصالح نفس کامالً ی
  ئنّه چون شود مؤمن بود او جاودانطممنفس چون تغیري یابد جاودان باشد چنان          و

و همچنانکه در ظاهروجوب حج محتاج است به صحّت بدن، از برای انجام مناسک باطن حج هم مفتقر است 
ضرت حق و تحقّق به ظاهر حج توجّه است به بیت الحرام و باطن حج سلوک است به ح. به صحت نفس

نزد عامه استطاعت بدنیه و مالیه  ۲من استطاع الیه سبیال: حقایق آن مناسک و استطاعة مذکوره در آیه شریفه
بود نزد خاصّه قلبیّه و حالیّه است و مقصود کلی اصالح نفس و توجه خاص به حضرت اله و فراموش کردن ما 

  .سوی اللّه است
  ))روـیـاروان مـه پـه بـانـاشقـع     روی چنان مريو    گر به حج می

  :نیز حافظ فرماید
                                                 

  :حافظ فرماید - ۱
  دارشـرم دیـری در حـی راه بـکـی شـدور شوی          باگر از وسوسه نفس و هوی 

  از سوره آل عمران ۹۷آیۀ  - ۲
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  ثواب روزه و حجّ قبول آنکس بُرد        که خاک میکده عشق را زیارت کرد
  

  و حرکت به سوی خانٔه خدا پوشيدن احرام
  

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۱۲شنبه سوم ذی الحجه مطابق با 
پس از . مشرف شدیم) ص(ّطهر رسول خدادر خدمت حضرت آقا به حرم مدر ساعت سه بعد از نیمه شب 

کردند که  یح مطهر چسبانیده و آنچنان گریه میحضرت ایشان سر مبارکشان را به ضر زیارت مشاهده نمودم که
پس از طواف و نماز در محل صفّه نشستند و به قرائت قرآن مشغول شدند و بعد . کرد دوش مبارکشان حرکت می

س به جماعت اقامه فرمودند و را زیارت و نماز صبح را در همان محل مقدّ قرائت قرآن مجدداً ضریح مطهّراز
 بعد از نماز به منزل مراجعت کردیم چون شب گذشته دستور غسل احرام فرموده بودند غسل نموده ساعت نه و

  .نیم صبح در حالیکه احرام پوشیده بودیم آماده حرکت شدیم

  لني عمل از اعمال حجاوّ
  .ل حج احرام پوشیدن است و قبل از احرام پوشیدن باید غسل بجا آورداولني عمل از اعما

  :حافظ گوید
  شست و شوئی کن وانگه بخرابات خرام               تـا نـگـردد ز تـو ایـن دیـر خــراب آلـوده

  :و نیز گوید
  زغسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند               پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک اندا

احرام ظاهر معلوم است اما احرام باطن پس از تجرید از صفات نفسانیه : ((حضرت شاه نعمت الله وىل فرماید
و تفرید از عادات مستقبحۀ شیطانیّه و تنظیف باطن از اخالق ذمیمه و تطهري دل از صفات غضبیّه و شهویه 

  .است
  بگوید ال اله االّ اللهکه گیـرد ازار و ردا              خوش نیک د ـرِم بایـمُح
زیرا که قمیص، ثوبی  قمیصی و سراویلیو نفرمود  العظمة ازارای و الکرباء ردائی: حق تعاىل فرموده است

در حق . ایست مؤلّف از تنّوع شکل، و ردا وازار باَحدیّت اقربند است مؤلّف از وصالت مختلفه، و سراویل جامه
گردد و بنده محرم را  گردد و در خلق حسیّت است به ازار و ردا تعبري می ت است تعبري به عظمت و کربیا میمعنویّ

  .پوشد ملتبّس باشد جایز نباشد که به لباس عادیّه که از برای زینت و تفاخر می
این جامهّ دوخته بر انداز و برو
      درآتش عشق اگربسوزی خوش باش 

 

 این ساز مجرّدانه بنواز و برو
 ))ذار و بروسیم و زر خود تمام بگ

  

  :حافظ گوید 
  ویـی و زر شـابـق بیـای عشـمیـا کیـدست ازمس وجودچومرادان ره بشوی           ت

  :و نیز گوید
  روـداز و بـنـه بیـنـشمیـه پـرقـظ این خـحاف       آتش زرق وریاخرمن دین خواهدسوخت     

  :شاه نعمت الله فرماید باز
  تــرت اسـآخ ۀــانـشـام اول نـــّمام؛              حمالبأس بدخول المُحْرِم فی الحّ((
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  :حمام مشتق از حمیم است و حمیم یار شفیق را گویند بواسطۀ حرارت محبت و هرکه در حمام است
  دسـت او خـاىل است از مـال و منـال              نیـک عریـان است آن صـاحب کمـال

  .قبور و این داللت کند بر آخرت و قیام مردم از
  انـسـکـه یـمـدا هـاه و گـادشـان                 پـریـر عـد پا و سَـنـه هستـهم

کنند االّ به کفن و در حمام نروند اال عریان و تنظیف و تطهري بدن از اخصّ صفات  زیرا که میّت را دفن نمی
ان اللّه طیّبُ ال یقبل اِالّ  حمام است و چون ظاهر و باطن پاک وطاهر گردد امید است که قبول حضرت او شود

پس از غسل چون خواهد احرام بندد و ازار و ردا پوشد دو رکعت نماز بگذارد و در رکعت اول بعد از .طیبّاً 
و در رکعت دوم سورهٔ اخالص بخواند و مستحب است که چون خواهد  قل یا ایّها الکافرونفاتحه سوره 

و نیّت  ۱تا آخر تلبیه ویْتُ الحجَّ بِهِ لِلّهِ عَزَّوَجلَّ لَبّیْک اللّهم لبیکنَ: احرام گريد نیّت کند و بدل و زبان گوید
بدل واجب است و به زبان مستحبّ اگر اقتصار کند بدل جایز و اگر بلسان اقتصار کند جایز نه و چون محرم 

النّار و آمنّی مِن عذابِکَ و اَمْنَکَ فَحرِ منی علیَّ حَرَمَکَ الّلهُمَ هذا ه رسد مستحب است که گوید بحرم مکّ 
  .تَکَیَوْمَ تَبْعَثُ عِبادِکَ وَ اجْعلنی مِن اولیائک و ارْزُقْنی اِطاعَ 

  )).بعد از آن عارفانه از سر صدق             هرچه داری مراد خود میخواه
طبق قرارداد  علی و سایر همراهان هر یک مبلغ یکهزار و چهارصد تومان عالوه بر پوىل که قبالًجناب آقای عزتّ
چون در مدینه اتومبیل (به آقای شربت اوغلی پرداختند تا اتومبیل دیگری در اختیار آنان بگذارد. پرداخته بودند

که چه عیب دارد که در اتومبیل سر پوشیده سوار شوند و عرض شد ) کرایه آنهم خیلی گران بود وروباز بسیار کم 
از نظر شرع درست است وىل انسان نباید کاری کند که ((رمودندبرای این تقصري قربانی نمایند حضرت آقا ف

شود و البتّه پس از قربانی  کاری برایش باز شود تا بعد بسته شود زیرا بواسطۀ این عمل پرونده باز می پرونده بزه
را و جمعی از فق. همراهان همگی لباس احرام پوشیده آمادهٔ حرکت شدند انو لذا آقای))نمودن بسته خواهد شد

سوار شدیم  ۶۷در یک اتومبیل شورلت کروکی روباز مدل . سایرین در مدخل عمارت برای بدرقه ایستاده بودند
دو رکعت نماز  ۲به سمت مسجد شجره حرکت نمودیم در مسجد شجره) ص(پس از طواف دور حرم مطهّر نبوی

  .عظّمه حرکت کردیمت و دو رکعت نماز احرام خواندیم و سپس لبیّک گویان به سمت مکّه متحّی

  )لبیک گفنت(تلبیه
   :حضرت شاه نعمت الله فرماید 

ای از او فوت  به قول اصحّ تلبیه سنّت است اگر کسی ترک کند حج و عمره او صحیح باشد اما فضیلت عظیمه((
ان االّ در ه در جمیع احوال ایستاده و نشسته ماشیاً و راکباً در تمام زمان و مکیباشد و مستحب است گفنت تلب شده

  .حال سعی و طواف که اذکار مخصوصه دارد
  نیک بشنو که حق تو را خواند               در جوابش همی بگو لبّیک

  .واز بلند حتی در روز جمره و در روز نحر که هنگام قربانی کردن استآهمیشه مستحب است که مردان به  و تلبیه
  لبّیک همی گویم و گویم لبّیک    ا             ـه بیـد که نعمت اللـگوی او می

                                                 
  .تلبیه بطور کامل با معنی در همني قسمت خواهد آمد - ۱
هائی با دوش آب برای غسل  کیلومرتی شهر مدینه و در محلّ با صفائی قرار گرفته و در سالهای اخري نیز محل ۱۲مسجد شجره در  - ۲

  .اند ساخته
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و مقصود داعی کشف  اجابت دعا استد بیت است از مدعّو و معنی لبّیک از حق، بلند گفنت تلبیه بواسطۀ بع
هر آینه اگر شرایط دعارا  ۱فیه آیات بیناتفرماید  اسرار و آیات بیت اللّه است که حضرت حق در قرآن مجید می

ماید و مشاهدی که در این مشهد او را با حضرت محمد صلی الله علیه و آله رعایت کند حق تعاىل اجابت فر
باشد زیاده نکند بر تلبیه رسول علیه السالم، زیرا که در نزد اهل اسالم مقرر است نبیّنا صلی الله علیه و مناسبتی 

حقّ و این است تلبیه رسول آله و سلّم اعلم خلق است بحقّ و علم بحّق از تجلّی حقّ با بنده بود بقدر علم بنده ب
عمَةَ لَکَ َواْلمُلْکَ ال لَکَ لبّیک اِنَّ الحَمْدَ وَ النّال شریک  یکَبَّ لَ بّیکَلَ الّلهُمَ:خدا صلی الله علیه و آله

همانا . آیم    برای تو انبازی نیست، به سوی تو می. آیم کنم و به سوی تو می بار خدایا قبول می(.شَریکَ لَکَ
  ).ت و پادشاهی مخصوص تست و انبازی برای تو نیستستایش و نعم

  لبّیـکِ مُحَمّـدی بحـّق بود       عـالـم بَرِ حـقّ سخن نیـفزود
  ))تو نیز بگو چنـانکه او گفت         تـا در یابی مراد و مقصود

سته شد و طبق دستور از سرعت کا: کرد و خطرناک بود و راننده به سرعت حرکت می  راه بسیار پر پیچ و خم
ه گویان به سمت مکّ کیْبَّ لَ یک ساعت بعد به صحرای بدر رسیدیم پس از اقامه نماز جماعت و صرف ناهار

  .مه حرکت نمودیممعظّ

  :تحریم صید برّ
زاهد صید حقّ است از دنیا، و : ((فرماید شاه نعمت الله وىل می .پس از پوشیدن احرام صید برّ حرام است

  :والله خريُ وابقیو مآل عارف  وابقی واالخرة خريُمآل زاهد  رت،عارف صید حقّ است از آخ
  مآل آن یکی جَنّت مآل این یکی حضرت        مـآل عارفـان مُنْـعِمْ مـآل زاهـدان نعمـت

اند که ندای حق شنوند و اجابت نمایند و اینان  بعضی طیور به صفري صیاد در دام آیند ایشان به منزلۀ آن جماعت
قیقی مَلِکَند با صفات ملکی بعبودیّت ذاتیّه، و بعضی به طمع دانه در دام آیند و این طایفه انسانند و بندگان ح

  .عبید احسان
 ایمصید برّ، صید احسان گفته

 دهٔ محُرم حرامـزان شده بر بَن
  

 

 ایم هـنی سفتـفْ دُّر معـّلــَبی تَک
 تا که باشد بندهٔ او َوالسّالم

  

و  ۲مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّذِکْرُهُ جلّ اند زیرا آب عنصر حیوة است کما قال  نفرمودهوىل صید بحر را نهی 
که او نسبتی  ٤و طالب حیوة قلبی زنده دىل باشد۳.مطلوب از اقامۀ عبادت حجّ و سایر عبادتها حیوة دلها است

                                                 
در آن خانه آیاتی روشن و مقام ابراهیم خلیل است و ...(فیه آیات بینات مقام ابراهیم) ۳سوره (از سوره آل عمران ۹۷اشاره به آیه  - ۱

هر که در آنجا داخل شود ایمن باشد و بر مردم حج و زیارت آن خانه در صورتی که توانائی رسیدن به آنجا را داشته باشند واجب 
  ...)است

  ...)و هر چیز را به آب زنده گردانیدیم( ...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ): ۲۱سوره (از سوره انبیاء ۳۰اشاره به آیه  - ۲
  :حافظ گوید - ۳

  فال تَمُتْ و مِنَ الماء کُلَّ شیی ءٍ حیّ        چو هست آب حیات بدستّ تشنه ممري    
  :و همچنني فرماید

  اـم دوام مـریده عالـر جـت بـت اسـثب         که دلش زنده شد به عشق  هرگز نمريد آن
  :سنائی فرماید - ٤

  ردـب  را ان ــک  رــزی  انــل جـــاج ه ــک               رْد ُـ ده، نَمـت زنـشـق گـشـه از عـرکـه
  :همچنني مولوی فرماید
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  .آب دارد
  .))ـگــذر از بَــرّ درآ در ایــن دریــاگــر تــو احــرام بـستـۀ چـون مــا                  ب

  ورود به مکه معظمّه 
در ساعت شش بعد از ظهر لبیک گویان به مکّه معظمّه وارد و به محل اقامتی که قبالً تهیه شده بود راهنمائی 

ا به راننده ما ر. هائی که آمده بودیم عازم مسجد الحرام شدیم شدیم و پس از تنظیف و تطهري با همان اتومبیل
نجا یک نفر جوان بلند باالی سیاه پوست به عنوان راهنما آراهنمائی نمود از ) مُطَوّف(دفرت آقای حسن حمزه

  .با ما به مسجد الحرام آمد و تمام دعاهای مستحبّه ورود به حرم و طواف و سعی بني صفا و مروه را خواند
ه مکه درآئی و به مسجدالحرام برسی و کعبه را مشاهده چون ب: ((حضرت شاه نعمت الله وىل قُدَّسَ سِرُّهْ فرماید 

اللّهُمَّ ِزْد اند دعای بنده مؤمن در زمان رؤیت کعبه مستجاب است و بگو  نمائی دست بردار و دعا کن که فرموده
اَوِ اْعتَمَرَهُ تَشْریفاً و تعظیماً  هٰذَ البَیْتِ تَشریفاً و تعظیماً و تَکریماً و مَهابَةً و زِد مَنْ  شَرّفَهُ و کَرَّمّهُ مِمَّنْ حَجَّهُ

یعنی احرام، و  ۲حق سبحانه و تعاىل بندگان مؤمن را به زیارت کعبه دعوت فرمود به وصف خاصّی ۱ماً و تَکریْ
)) حجّی((حج البیت و نفرمود : اول و آخر، طَواف واجب گردانید اول طواف قدوم و آخر طواف وداع و فرمود

و هر آینه صحیح نباشد که بگام حسّ  ۳وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ((بیا زیرا او با تو استیعنی به زیارت خانه من 
ای  و در این دعوت لطیفهبه زیارت خانه او رویم که همچو ما مخلوق است به حضرت او روند بلکه مأموریم که 

کعبه رسی به معرفت حقیقت خفیفه مندرج است یعنی چون عزم کنی قصد معرفت حقیقت خود کن تا چون به 
که مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد یابی و خود را بدانی که کیستی که اگر عارف خود شوی ربّ خود شناسی  خود وصول
   .عَرَفَ رَبّه

خانه کعبه چهار ارکان است رکنی در جانب حجراالسود است و صورتِ کعبه چون حجراالسود مکعب است و 
اند و این رکن را به همني نام خوانند و آنکه سمت یمن است یَمَنی و آنکه بطرف  فتهبه این واسطه آن را کعبه گ

نج صوری دفینه است و به گدر این خانه گل، یعنی کع.عراق است عراقی و آنکه به طرف شام است شامی گویند
وىل در دل عارف مروی است که رسول صلی الله علیه و آله و سلّم از برای مصلحت خاتم االولیاء گذاشته است 

به ودیعت نهاده و آینه دل مؤمن کامل را محل مجموع تجلیّات ذاتیه و صفاتیه  ٤کُنْتُ کَنْزاً مَخْفیاًبالله گنج 
گردانیده و هر چیزی که در عالم ظاهر گردد از احکام گنج معرفت الهی است و این گنج در گنجینه دل عارف تا 

  ٥)).ابد ذخريه است

                                                                                                                                                        
  تـسـق از آدمـشـس و عـلیـی ز ابــرکــزی           ت  ـسـرمَـْحـت و مَـخـک بـیـو نـد او کـدان

بار خدایا شرافت و بزرگی و ارجمندی و شکوه این خانه را بیفزا و به کسانی که به شرافت و بزرگی وارجمندی حج و : یعنی -  ۱
  .دارند افزونی بخش آورند و خانه خدا را نیز شریف و ارجمند می عمره بجا می

  :مولوی فرماید - ۲
  ودـه بـردانـت مـیـبــج ربّ الـح            ود     ــانه بــدن خرـارت کـج زیـح

هر کجا باشید او با شما هست (... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتمْ وَاللَّهُ ِبمَا تَعْمَُلونَ بَصِيرٌ) ... ۵۷سوره (از سوره حدید ۴اشاره به آیه  - ۳
  )کنید بینا است نچه عمل میآو به 

من گنجی بودم پنهان، خواستم : )) فََاجْبَبُْت اَن اُعَرف فَخَلْقتَ الخَلْق ِلکی اُعرَف کُْنتُ کَنْزاً مَخْفیاً: ((حدیث قدسیاشاره به  - ٤
  .برای شناخت خود آفریدمشناخته شوم پس خلق را 

  :الله آمده است ةدر دیوان اشعار حضرت شاه نعمّ  - ٥
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  طواف
. مقابل حجراالسود رفته طوری قرار گرفتیم که دست چپ ما مقابل حجراالسود قرار گريدابتدا  افبرای انجام طو

چون فاصله زیاد بود حضرت آقا به سرعت خود را به حجراالسود نزدیک نمودند و فقرا هم پشت سر ایشان 
الم حجراالسود و دارد که در موقع است تعلیه السالم مناسب در اینجا بیاد حضرت سیدسجاد. حرکت کردند

گفتگوی مرد شامی با هشام بن عبدالملک و قصیده که فَرَزْدَق شاعر دربارهٔ آنجناب انشاء نمود مختصری بیان 
در بسیاری از کتب معتربه رسیده است که هشام بن عبدالملک بن مروان در زمان حکومت پدر یا برادرش .گردد

کرد که اِسْتِلٰامْ  هر چند سعی میمده بود و در هنگام طواف ولیدبن عبدالملک برای زیارت بیت الله الحرام آ
ناچار بر منربی نشست و به . نماید بواسطه ازدحام خلق میسّر نبود) استالم یعنی لمس کردن(حجراالسود 

در آن هنگام حضرت . تماشای زائرین مشغول گردید و جماعتی از اعیان و اشراف شام در مالزمت او بودند
  :مشغول طواف بود جامی فرماید) ع(سید سجاد

 گذشت بهر طوافهر طرف می
 زد قدم بهر اِسْتِلٰامْ  حَجَر

  

 

 فتاد راه گذر در صف خلق می
 گشت خاىل زخلق راه گذر

  

شناخت رو به هشام نموده از وی پرسید این شخص کیست که  یکی از اعیان شام که آن امام عاىل مقام را نمی
گشایند هشام از ترس اینکه مبادا مردم شام به حضور آن  نمایند و راه را برای او میمردم این همه از وی احرتام 

باشد در آن محفل  فرزدق شاعر که مُکَنّی بابوفراس می. شناسم حضرت میل نمایند تجاهل نموده و گفت نمی
ی در مدح آن امام نمایم و بالفاصله قصیده غرّائ شناسی من او را معرفی می حضور داشت گفت تو اگر او را نمی

  :واجب االحرتام انشاء نمود که یکی از ابیات او این است
  ۱و الـبیـت تعـرفه والـحـلّ والـحـرم                هذا الّذی تعرف البطحاء وَطْــأَتَـهُ

  :حاصل معنی این قصیده را جامی در کتاب سلسلة الذهب به نظم آورده و چنني فرموده است
 یکوشناسمش نگفت من می

 آنکس است این، که مکّه و بَطحا
 حرم و حّل و بیت و رکن و حطیم

 و صفا، حَجَر عَرَفاتْ یُعْمروه، سَ 
 هر یک آمد بقدر او عارف
هـداسـت  قُـرِة العـیـن سـیّـد الشـّ
 مـیــوهٔ بــاغ احـمـد مـخـتــار
 چون کند جای در میان قریش

 ۲مـن سروَر ستوده شیَـکه بدی

 زو چه پرسی بسوی من کن رو 
 زمزم و بـوقبیـس و خیـف و منـا
 نــاودان و مـقـــام ابــراهــیــم

 راتـال و فـه، کربـوفـه، کـبـطیّ
 فــام او واقـقـلّو مــر عُـب

 زهرا است ۲شاخُ و دَوْحِه ۱زَهْرِهٔ 
 رّارـــدر کــیـۀ داغ حــالل

 یشرود از فخر بر زبان قر
 به نهایت رسیده فضل و کرم

                                                                                                                                                        
 گنجینه و گنج پادشاهی دل تست

 کماالت وجود مجموعۀ مجموع
 این امانت در دل مؤمن بجو

  

 وان مظهر الطاف الهی دل تست  
 ازدل بطلب که هرچه خواهی دل تست 
 گر امینی پیش نا محرم مگو

  
  

این شخص کسی است که سرزمني بطحاء قدمگاه او را می شناسد و نیز او کسی است که خانه خدا و سرزمني حرم و خارج از حرم  - ۱
  .ندبه او معرفت دار

  شیم جمع شیمه به معنی خوی و عادت - ۲
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 اسـت منــزل اوعـزّت ۱ذُرْوهٔ 
 از چنني عزّ و دولت با هر

 او را بمسند تمکني ّدــج
 در عرب و عجم بود مشهور
 همه عالم گرفته پرتو خور
 شد بلند آفتاب بر افالک
 حّب ایشان دلیل صدق و وفاق
 گر برپسد زآسمان بالفرض
 بــزبـان کـواکــب و اَنـجُــمْ 
 ذکرشان سابـق است بر افــواه

 مـه را رواج افــزاســر هــر نـا
  

 حامـل دولـت اسـت محمـل او
 هم عرب هم عجم بود قاصر
 خاتم االنبیا است نقش نگني
ل و مـغــرور  کـومَـدانـشْ مغــفـّ

 ندید از او چه ضرر ٤گر ضَریری
 بوم از او گر نیافت بهره چه باک
 بغض ایشان سبیل کفر و نفاق
 سائلی مِن خیار اَهْلُ االرض

 لـفــظی نیـایـد اّلا هُــمْهـیـچ 
 بر همــه خلـق بعد ذکر اِلٰــه
 نام ایشـان زبعــد نـام خــدا

  

این خرب به سمع حضرت سید .هشام چون این قصیده غرّا را از ابوفراس شنید به غضب آمده و او را حبس نمود
در اول مرتبه قبول نکرد و اظهار دوازده هزار دینار زر سرخ نزد فرزدق فرستاد و او . سجّاد علیه السالم رسید

  :آن حضرت فرمود. ساختم نه برای مال دنیا داشت که من این قصیده را برای اجر اخروی
 گفت ما اهل بیت احسانیم
 ابـر جـودیـم بر نشیب و فراز
 آفتـابیـم بـر سپـهـر عُــال
 چون فرزدق به آن وفا و کرم

  

 

 آنچه دادیم باز نستانیم
 ردد بازقطره از ما بما نگ

 نفتد عکس ما دگر بر ما
 گشت بینا قبول کرد درم

  

  :شاه نعمت اللّه فرماید
ردند و در خانه کعبه نصب فرمودند در اول سفید بود حجراالسود را هنگامی که از بهشت آومروی است که ((

  .از امثال خودچون بندگان گنهکار دست بر او مالیدند سیاه گردید و با حال احسن احجاز جنّت بود و ممتاز 
  ر شدـه خوشتـر شد           اول چو سفید بد سیـن گوهـسنگی به گناه ما چنی

نه هبوط  ای صادر نشدی سیادت او در دنیا ظاهر نگشتی و هبوط خالفت بود اگر از آدم علیه السّالم خطیئه
  ))دوری از رحمت

هفت بار طواف . اند تعلی از ما جدا گردیدهدر شوط اول که گرد کعبه طواف نمودیم معلوم شد که جناب آقای ثاب
فرمودند زیرا که فرمودهٔ رسول خدا صلّی الله علیه و آله  نمودیم و حضرت آقا تمام دعاهای وارده را قرائت می

و ذکر کالم  ٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ: فرماید و خداوند مجید در قرآن کریم می الَ حجَّ لِمَنْ الٰ یَتّکلمباشد که  می
است و کالم صفت الهّیت است و ما مأموریم به عبادت مشروعه و مقصود از تشریع مناسک حج اقامه ذکر اللّه 

وجودیت و انسان باید که منصف باشد به صفت وجودیت نه  حالت است وَصمْتْ حالت عدمیّت است و کالم

                                                                                                                                                        
  .شکوفه- ۲
  .درخت تناور و پرسایه - ۳
  باال  –بلندی  - ۱
  .نابینا –کور  - ٤
  . همانا ما ذکر را فرو فرستادیم و خود حافظ آن هستیم: لَحَافِظُونَإِنَّا َنحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ):۱۵(اشاره به آیه سوره حجر - ٥
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  .صفت عدمیّت و صَمتْ سکوت از ماال یعنی است
  ))کـالم غیـر او           روز و شب تو ذکر او میـگو نگـوبـاش خـامـوش از 

  تاریخچه حجر االسود
بود و موقعی که حضرت   دم حجراالسود را با خود از بهشت آوردهحضرت آ نچه در تاریخ ذکر شدهآطبق 

ود از که فرموده بود حجراالس) ص(طبق فرمایش پیغمرب اکرم.ابراهیم در جستجوی سنگ بود جربئیل آن را آورد
 ۷۳ در سال ىلو باید در خانه کعبه باشد که ابتدا توسط آن حضرت در جای خود نصب گردید وخانه کعبه است 

  .که در خانه خرابی واقع شد حجراالسود به توسط حضرت علی بن حسني در جای نخستني کار گذارده شد
ی که مأمور برداشنت آن شده بود ناگهان را بربند، کسدر زمان قرامطه پرده خانه را دریدند، و خواستند ناودان 

داشتند، در آن مدت امراض مسریه بسیاری در کوفه ظهور کرد تا  سال در کوفه نگه ۲۲داً سنگ را بردند و مرد، بع
هجری آن را به جای خود  ۳۳۹ه برگردانید و در ذیقعده ن را به مکّ لّه پنجاه هزار دینار داد و آاینکه الرّاضی بال

هجری  ۱۲۹۰این سنگ به طوریکه شنیده شده در اواخر شکسته و چند قطعه شده و بعداً در سال . نصب کردند
باشد  مصون بماند، حجراالسود مبدأ طواف میقمری رو پوشی از نقره خالص برای آن ساختند تا از صدمه 

هر شوط آن را یعنی طواف را باید از آنجا شروع و بدانجا ختم نمود و مستحبّ است در موقع شروع و ختم 
  .بوسید

  ذکر طواف
  :است شاه نعمت اللّه وىل قدس سره ذکر طواف را اینطور بیان فرموده حضرت

نبیک محمد صلی  وفاء بعهدک و اتّباع لِسُنَّةَبسم اللّه و الله اکرب الّلهم ایماناً بک و تصدیقا بکتابک و ((
اللَّهُمَّ اغفر و : برسد این ذکر را تکرار نماید در هر طوافی چون مقابل حجراالسودالله و علیه و آله و سلم 

  )).ارحم وَ اعفُ مّا تَعْلم و انت االَ عَزّ االکرم
و نماز طواف حج عمرهٔ تمتع و نماز تحیت مسجد خوانده شد و حسب پس از آن به مقام حضرت ابراهیم رفتیم 

ناگزیر برای بقیه اعمال به طرف . فتیماالمر حضرت آقا به جستجوی آقای ثابتعلی پرداختیم وىل ایشان را نیا
این محل اکنون در دو طبقه ساخته شده است و ما در طبقه اول مشغول سعی بني صفا و مروه . صفا و مروه رفتیم

ایشان اظهار داشتند که من هم در سعی پنجم . در سعی پنجم جناب آقای ثابتعلی را مالقات نمودیم. شدیم
د سعی را به انجام کنیم که خستگی شما رفع شود بع  میصرب اید خسته شده اگر((فرمودندحضرت آقا . هستم
سعی بني صفا و مروه از . دهم ایشان پاسخ دادند خسته نیستم و در خدمت شما سعی را ادامه می.)) رسانیم می

ردیده برای تدارک و عذرخواهی و ترفیع و استقامت در جمله عبادات عموماً و در این مراسم خصوصاً تشریح گ
الله اکرب الله اکرب  اللّهُ اکرب: و ساعی باید که در هر گامی از سعی طلب کامی از حضرت ربّ العزه نماید و گوید

د، الله اکرب علٰی ما هَدانا واحَمْدُ لِلّه علی مٰا اوالنا ال اله اال الله وحده ال شریک له، له الملک ولِلّهِ الحم
  . و هو علی کل شیءٍ قدیرو له الحمد یحیی و یمیت بیده الخري
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  )تراشیدن سر(تقصري
   ۱ مُحَلِقنيَ رُؤُسَکُمْ و مُقَصّرین ال تَخافُونَقال الله تعاىل . پس از اتمام سعی بني صفا و مروه تقصري کردیم

تقصري صورتاًطهارت ظاهر است و متابعت طیّب و طاهر و معناً اشاره به تصویر تجرید باطن و تجرّد از زینت ((
  .۲ه و ازاله حجاب و رفع نقابّیبدن

  .))گر هست حجاب یکسر مو بردار           سر پاک تراش و یکسر مـو مگذار
داً به طرف عمارت طبق استدعای فقرا و موافقت حضرت آقا در حال احرام عکس دسته جمعی برداشته شد بع

پرسی و  نموده پس از احوال مدیم و ایشان خیلی نسبت به حضرت آقا اظهار ادب و خشوعآقای حسن حمزه آ
این محل . هائی که جلو درب بود و تعلق به او داشت به محل سکونت رهسپار شدیم صرف چای بوسیله اتومبیل

  .ساختمانی است سه طبقه و زیبا و دارای سالنهای وسیع که نزدیک ایستگاه تلویزیون مکه قرار دارد

  مکّه معظمه و خانۀ کعبه
 سته لقادلیل راه شوای طائر خج

 یارب این کعبه مقصود تماشاگه کیست
  

 

 که دیده آب شداز شوق خاک آن درگاه
 که مغیالن طریقش گل نسرین من است

  

مرت از سطح دریا ارتفاع  ۲۸۰گویند و  ن را بکّه و اُمُّ القری نیز میباشد که آ ین شهر مقدس اسالمی میمکّه مهمرت
  .دارد

خانه است گرفته شده و در قاموس به معنی هالکت نیز آورده شده یعنی  کلمه مکّه از کلمه مکاء که به معنی
برد و فخرالدین رازی در تفسري خود آن را به معنی زمني کم آب گرفته و بکّه هم همني معنی  گناهان را از بني می

زمني بنا شده خانه  ای که برای عبادت در را دارد و امّ القری هم نامیده شده زیرا بنا به بعضی اخبار نخستني خانه
  .کعبه در مکّه بوده و بَلَدامني هم گفته شده زیرا شهری است که همه در آن ایمن هستند

در ) ص(کُدا است که حضرت رسول اکرمآن کوه  این شهر بني دو سلسله جبال واقع شده که جملۀ سلسلۀ شماىل
کند و سلسله جنوبی چند نام دارد که از جمله  ا میه از آنجا عبور فرموده و به کوه حِراء ارتباط پیدموقع فتح مکّ

آب مشروب این شهر در سابق از چاه بوده وىل سیّده . باشد کوه ابی حـدیـده و کوه ابـوقبـیـس و کوه خنـدمـه می
  .گذرد ورده است که از عرفات هم میائف قناتی احداث نموده و به مکه آزبیده زوجه هارون الرشید از ط

ه از زمان حضرت ابراهیم در میان مکّ. باشد دقیقه می ۲۵درجه و  ۲۱دقیقه و عرض آن  ۵۰رجه و د ۳۹ه طول مکّ
پس از ظهور . مکان محسوب و کعبه مورد توجّه پريوان ابراهیم گردیدترین  عرب محرتم شده و مهمرتین و مقّدس

واقع شد و بعد  مهّم عبدو دیانت یهود توجّه او معطوف به فلسطني گردید و بیت اللّحم م) ع(حضرت موسی
بیت  –بیت الحرام  –بیت الله  –خانه خدای  –ذات الورع  –کعبه به نامهای قبله . مسجداقصی اهمیّت یافت

  .عتیق نیز معروف است 
بوده و آن نیز زمان )ص(اندازه خانه کعبه و حدود طواف مطابق همانست که در زمان حضرت رسول اکرم

                                                 
َني لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ َرسُولَهُ الرُّؤْيَا بِاْلحَقِّ لَتَْدخُلُنَّ اْلمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِِننيَ مُحَلِّقِ: از سوره فتح ۲۷اشاره به آیه  -  ۱

  .كَ فَتْحًا قَرِيبًارُؤُوسَكُمْ وَُمقَصِِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِ
  :حافظ گوید - ۲

  ی               تو خود حجاب خودی حافظ از میان بردارـــرده ولـــاب و پــقــدارد نـار نــال یــمـج
  ن راه بی حجاب رودــی که دریـا کسـوشــخ            تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
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مرت وطرف  ۱۰/۲۵مرت و دیوار جنوبی  ۹/۹۲پانزده مرت، طول دیوار شماىل  نهارتفاع خا. حضرت ابراهیم است
درب خانه در گوشه دیوار طرف شرقی واقع شده و دو مرت از سطح . مرت ۱۱/۸۸مرت و قسمت شرقی ۱۲/۲۵غربی 

شده که مسجد ارتفاع دارد در پائني دیوار کعبه در اطراف برای استحکام بنا پایه محکمی از سنگ مرمر گذاشته 
  .روان گوینددآن را شا

  .شود هریک از دیوارهای خانه را رکنی گویند و به نامی خوانده می
  .رکنی که درب خانه در آن قرار گرفته رکن عراقی

  و رکن جنوبی را رکن یمانی
  و رکن شماىل را رکن شامی،

خصوصاً رکن عراقی و و رکن دیگر را رکن مغربی گویند و در موقع طواف استالم و دست کشیدن بارکان م
  . یمانی خیلی فضیلت دارد

در آنجا متولّد ) ع(که حضرت امريالمؤمنني علی بن ابیطالب) ع(در داخل خانه محلّی است به نام مولد علی
  .و اکنون نیز به همان نام مشهور است و زیارتگاه شیعه و سنی است ۱شده

  که آنجا در وجود آمد علی بن ابیطالبطواف خانه کعبه از آن شد بر همه واجب                
شود و در آن موقع حاکم و بسیاری از  داخل خانه در هر ساىل دو مرتبه در ماه رجب و ذیحجّه شست و شو می

جویند و کلیددار کعبه آن آب را در  اعیان مکّه و بعضی از بزرگان حجّاج حضور دارند و به آب آن تربّک می
  .دهد و اعیان حجّاج هدیه می هائی نموده برای بزرگان شیشه

دیانت اسالم . آمدند اعراب بطور کلّی عالقۀ کامل به خانه کعبه داشته و مشرکني نیز عموماً برای زیارت و حجّ می
نیز مانند دین ابراهیم کعبه را قبله مسلمني قرار داد و برای آنجا شرف بر همه مساجد قائل شد که بر هر فرد 

 و ماىل داشته باشد واجب است به زیارت این خانه مقدّس طبق شعائر مخصوصه مسلمان که توانائی حاىل
. مشرّف شود و اعمال عمره و حج را بجا بیاورد وتوجّه به صاحب خانه نماید و از همه چیز در مقابل او بگذرد

 .خداوند متعال مکّه را حرم قرار داده که هر که بدانجا پناهنده شود از صدمات ایمن باشد
باشد که طوافگاه  مرت مربع می ۱۷٬۷۰۰دارای مساحتی در حدود . دالحرام که خانه کعبه در آن قرار داردمسج

  .میلیونها مسلمان جهان است
قبل از میالد توسط حضرت ابراهیم و اسمعیل بنا شده به این ترتیب که اسمعیل سنگ  ۱۸۹۰کعبه در سال 

 رَبّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّک انت السَّمیع العلیم: خواند ن دعا را میآورد و ابراهیم مشغول ساختمان آن بوده و ای می
یعنی خدایا از ما بپذیر که تو شنوا و دانائی تا آنکه به همّت این دو بزرگوار خانه ساخته شد و برحسب امر 

ی خداوند بر رو: در حدیث مفصل روایت شده که فرمود) ع(خداوند مطاف عالمیان گردید از حضرت باقر
نظر : رسیده است)ع(زمني مکانی دوست تر و گرامیرت از خانه کعبه خلق ننموده است و نیز از حضرت صادق

نیز عبادت و نظر به صورت عالم عبادت ) حتی بدون خواندن(کردن به خانه کعبه عبادت است و نظر به قران 
ب خیلی است و منظور از ذکر این آیات و اخبار دیگر نیز در این با. عبادت است) ص(است و نظر به آل محمد

  .باشد مختصر به عنوان تیمّن و تبّرک می
  

                                                 
  تـی اسـال بی ادبـام تو بردن کمـوز نـب                        هنهزار مرتبه شویم دهان به مشگ و گال - ۱
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های  دیوارها و ستونها از پارچه. فضای داخلی خانه مربع شکل و سه ستون چوبی بسیار قطور از چوب عود دارد

سقف آویخته  حریرو زر بفت و مکلّل به جواهر و نقوش زیبا پوشیده شده و قندیلهای بسیار از طرف سالطني از
باشد و ناودان طالئی خانه در باالی  در طرف شماىل خانه حجر اسمعیل است که متصّل به دیوار خانه می.است

  .قرار داشتهجا ن ا محلّی است که گهواره اسمعیل درآآن قرار گرفته و اینج
در عرفات هستند ج اکه مسجد خلوت است و حّج) نهم ذیحجّه(ساىل یکمرتبه پرده خانه کعبه  در روز عرفه

ه شود و اکنون از سالها پیش هر ساله پارچه پرده در مصر بافته شده و با طرز خیلی با شکوه به مکّ عوض می
شود  نیز تقدیم دربار سعودی می بّرک بني خدام تقسیم و قسمتی از آنتیمّن و ت شود و پرده سابق را برای برده می

  .افندب وىل اخرياً پارچه را در خود عربستان می
   ) حج سفر نقل با تلخیص از رساله خاطرات(

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۱۳رم ذی الحجة الحرام مطابق ایکشنبه چه 
. ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب حضرت آقا و حاج جواهری و حاج ملک صالحی به حرم مشرف شدند

ف شدیم و شروع به طواف نگارنده و سایر فقرا در خدمت آقایان مشایخ بوسیله اتومبیل کرایه به حرم مشر
مسجدالحرام دو طبقه ساخته شده و در اطراف کعبه . ه نماز خواندیمجماعت مکّ درصفنمودیم و هنگام نماز 

آن شب در تمام این . گردد هائی تشکیل می صفهای جماعت در موقع نماز در اطراف کعبه مانند حلقه. قرار دارد
گرفتند طول آن چندین  که اگر صفها در یک خط قرار میدو طبقه حتی پشت بام صف جماعت بسته بودند 

پس از نماز چندین بار طواف .این نماز جماعت بسیار باشکوه و با عظمت بود. کرد کیلومرت امتداد پیدا می
معلوم شد که حضرت ایشان در حرم . وىل حضرت آقا تشریف نداشتند. نموده و بعد به منزل مراجعت کردیم

پس از نماز مغرب و عشاء استدعا کردم که در صورت . با فقرا در مسجد شرفیاب شدیم عصر. اند شده ۱معتکف
بنده به منزل آمده و پس از صرف . ایشان قبول فرمودند. ها را اجازه فرمایند که بنده در خدمت باشم امکان شب

خواهم این  که میدر این فاصله آقای صفوی  حضور حضرت آقا شرفیاب بود استدعا کردم . شام مراجعت نمودم
در . فرمودند لزومی ندارد کمی اسرتاحت کنید و ثلث آخر شب بیدار باشید بهرت است. چند شب را بیدار باشم

ها که با عشق و  سودانیمخصوصاً حدود ساعت یازده بعد از ظهر اسرتاحت نمودیم وىل سر و صدای حجاج 
در نزدیکی ما . گفتند مانع از اسرتاحت کامل بود بري میاختیار به صدای بلند تک و بی. شدند شور فراوان وارد می

یک نفر سودانی قوی هیکل سرش را نزدیک حضرت آقا گذاشته بود و یک نفر ترک تنومند هم پاهایش به 
را ن سودانی از یک طرف سرش ی خور خورشان بلند شده بود گاهی آطرف حضرت ایشان دراز نموده و صدا

خواستم که آنها را بیدار  بنده می. زد آورد و لگد می ن ترک پاهایش را جلو میر آآورد و از سوی دیگ نزدیک می
فرمودند کاری  زدند می تنه میکردم در موقع طواف هم هرچه حجّاج  کنم وىل از ترس حضرت ایشان جرأت نمی

کف این سه مدت اعتکاف سه روز است که شخص معت. نها نداشته باشید بگذارید که به حال خودشان باشندبا آ
داند و بخدا  دارد و معنی اعتکاف پناهندگی است که شخص خود را گناهکار و با تقصري می روز را روزه می

  :در این حال نگارنده به این اشعار مرتنم بود. گردد که حق تعاىل از او در گذرد پناهنده می
 آن تقصريهاعذرای در ایدل چه اندیشیده

 ف و بیش و کمزانسوی اوچندان کرم زینسوخال

 

 زانسوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا
 زانسوی او چندان نعم زینسوی تو چندین خطا

                                                 
  .درباره اعتکاف و شرایط آن بعد از پایان این مطلب شرحی خواهد آمد، انشاء الله - ۱
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 زینسوی تو چندین حسد چندین خیال و ظّن بد
 چندین چشش ازبهرچه تاجان تلخت خوش شود
 از جرم ترسان میشوی وز چاره پرسان میشوی

 شبان نهان چندان بنال اندر چندان دعا کن در
اش وان اشگ همچون  بانگ شعیب و ناله

  اش ژاله
 گر مجرمی بخشیدمت و ز جرم آمرزیدمت

 ین خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیانگفتا نه ا
  

 زانسوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا
 رسی در اولیـا چنـدان کشـش از بهــر چـه تـا در

 بینی چرا آن لحظه ترساننده را با خود نمی
 و آید صداآسمان در گوش ت کز گنبد هفت

 مد سحرگاهش نداچون شد زحدّ، از آسمان آ
 فردوس خواهی دادمت خامش، رها کن این دعا
 گر هفت بحر آتش شود من در روم بهر لقا

  

  از دیوان شمس مولوی
 محلّی که برای اعتکاف انتخاب فرموده بودند مجاور ستونی بود که رو بروی ناودان طال قرار داشت و هنگام

در .بردند  تر قرار داشت تشریف می پهلوی ستونی که به خانه نزدیکدادند و شبها  گردش آفتاب تغیري محّل می
نیاز بودند و گاهی  مدت اعتکاف گاهی به تالوت قرآن و زمانی مشغول دعا و راز و نیاز به درگاه حضرت بی

  .ای ذکر شود درباره اعتکاف و آداب آن شمهبی مناسبت نیست در اینجا . پرداختند به نماز و گاهی به طواف می

  اعتکاف
شوند و روزها روزه  منظور از اعتکاف اشاره به عبادتی در اسالم است که سه شبانه روز مالزم مساجد می

  :کنند گريند و درآن سه شبانه روز از چهار چیز خوداری می می
  تفاخر و خودستائی و بحث و مجادله – ۱
  از تجارت – ۲
  اس با زن چه در شب و چه در روزاز تم – ۳
  از بوی خوش – ۴

خداوند سبحان چنني  ۱۲۵در قرآن کریم نیز دربارهٔ اعتکاف اشاراتی شده است از جمله در سوره بقره آیه 
  :فرماید می

و ((...یعنی))الرُّكَّعِ السُّجُودِوَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَ((...
ابراهیم و اسماعیل را فرمودیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان 

  .))پاکیزه نگاه دارند
 ... .دِوَالَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِ : ...فرماید سوره بقره می ۱۸۷و همچنني در آیه 

  ...))تاوقتی که در مساجد معتکف هستید با زنان مباشرت نکنید((...یعنی
کتاب ((نیز آداب و شرایط اعتکاف را بیشرت متوجه شوند باب پنجم از  برای اینکه عالقه مندان از نظر فقهی

به ترجمه آیة  ۱لّیدر مورد اعتکاف از مجموعه کتاب تبصرة المتعلّمني فی احکام الدین تألیف عالّمه ح)) الصوم
                                                 

مشهور به عالمه یکی از علمای بزرگ شیعه است که در جوار حضرت ) ره(جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی - ۱
که دارای دو هزار دلیل برای اثبات حقانیت )) اَلْفَیْن((مدفون است و در ترویج مذهب تشیّع جدّی بلیغ داشت و کتاب)ع(موال

رمضان  ۲۹عالمه در . باشد از تألیفات آن جناب است و سلطانمحمد خدابنده پادشاه مغول ارادتی کامل بدو داشت مذهب تشیع می
شود مدفون است  وفات یافت و در حجره کوچکی که درب آن به ایوان حرم باز می ۷۲۶ محرم ۲۱هجری قمری متولد و در  ۶۴۸

  . رحمة اله علیه
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  :گردد شیخ ابوالحسن شعرانی عیناً نقل میالله آقای حاج 
ر به قصد عبادت و مخصوص است به آن مسجد که وقتی نماز جمعه با حضواعتکاف ماندن در مسجد است ((

ه است و مسجد مدینه و جامع کوفه و مسجد بصره و بعضی مسجد ن مسجد مکّامام در آن خوانده شده باشد و آ
محل آن معلوم نیست و بعضی به  ا فعالًدر آنجا نماز جمعه گذاشت، امّ) ع(اند که امام حسن دائن را نیز افزودهم

  .احتمال گویند شاید مجاور قرب سلمان باشد
. شرط اعتکاف نیّت است و روزه سه روز یا بیشرت و اعتکاف ذاتاً واجب نیست مگر به نذر و قسم واجب شود

شود و باید از مسجد بريون نرود مگر برای  گرفت به قول بعضی روز سیّم نیز واجب می اما اگر دو روز روزه
ن و چون بريون رود زیر آت دادن و امثال  و ثواب مانند عیادت مریض و تشیع جنازه یا شهادضرورت یا کار خري

ر در آغاز اعتکاف د مستحب است. سایه راه نرود و ننشیند و نماز در غري همان مسجد که اعتکاف کرده نخواند
  .مد آن را بشکندنیت بگذراند که اگر عذری پدید آ

حرام است بر معتکف آنکه بر زن تمتع گريد و خرید و فروش و بوی خوش و جدال کردن و هرچه روزه را باطل 
  .کند چون شرط اعتکاف روزه است کند اعتکاف را باطل می

اره بدهد مانند کفّاره رمضان و اگر در روز اوّل و دوّیم باطل باید کفّ سیمعتکاف را باطل کند در روزا اگر روزه
دویم واجب  کند و نذر معني کرده باشد اعتکاف را، نیز کفاره بدهد و اگر نذر نکرده باشد چون روز اول و

  .نیست کفاره ندارد
جب بوده است اگر معتکف به سبب حیض یا بیماری نتواند در مسجد بماند باید بريون رود و اگر اعتکاف وا

  )).بعد از این قضا کند

  اعتکاف از نظر شیخ اجّل باباطاهر عریان
شاهدة الحق ید، وال مالحظة ثواب و ال عقاب بماالعتکاف الوقوف بتجرید الهّم بال رؤیة وعد و وع – ۱

  .به وله
دا برای و خانه خ س و منزوی شدن به چیزی است و در شرع ماندن در مسجدمحبو اعتکاف در لغت به معنی

  .عبادت است، و دارای شرایط و احکام خاصی است
واعتکاف حقیقی وقوف در خانه دل است، با تجرید نفس از جمیع مالحظات و جمیع اغراض به سبب مشاهدهٔ 

  .حق به چشم حق و برای حق
  .االعتکاف القیام بالسّر علی حقیقة المراقبة – ۲

به سبب سرّخود، یا با سرّخود که طرف اعالی نفس است بر  یعنی اعتکاف این است که سالک ایستادگی نماید
و حقیقت مراقبت به چشم سّر . ظاهر مراقبت به چشم ظاهر نگاهبانی چیزی کردن است. حقیقت مراقبت

  .بانی ظهور حقایق کردن است دیده
  االعتکاف فی بیته بتخلیته – ۳

صوریه، و حقیقت اعتکاف در خانه دل، با  یعنی اعتکاف باید در خانه خدا باشد، ظاهر اعتکاف در مساجد
  .تخلیۀ خانه خدا از نجاسات و شواغل از عبادات، و تخلیۀ دل هم اگر پاک نباشد اعتکاف صحیح نخواهد بود

  .من لم یطهر البیت لالعتکاف فی البیت، لم یعتکف – ۴
انه دل هم اگر پاک یعنی چنانکه اگر مسجد پاک نباشد اعتکاف و عبادت معتکف صحیح نخواهد بود، خ

  .نباشد اعتکاف صحیح نخواهد بود
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  .وامساک و اثبات و اهالکحقیقّ االعتکاف وقوف  – ۵
  .یعنی اعتکاف حقیقی وقوف است با حق، و امساک از جمله اغراض و اثبات حق و اهالک باطل

     ))۱۲۷کتاب توضیح باباطاهر صفحه ((
   ۱۳۴۶دماه اسفن ۱۴دوشنبه پنجم ذیحجة الحرام مطابق با ((

  مناجات و نماز و دعا در جوار کعبه معظمّه
پس از آنکه تشریف آوردند . دو ساعت بعد از نیمه شب چشم از خواب گشودم دیدم حضرت آقا تشریف ندارند

پس از  آن شروع به تالوت قرآن نمودند و بعد مناجات خمسه عشر . معلوم شد که برای طواف کعبه رفته بودند
و گاهی مناجات و دعاهای .ت فرمودندئلساجدین امام زین العابدین علیه السالم است قراکه از حضرت سیدا

شب و نورانیّت کعبه و اطراف آن و  آخر ثلث آندر .خواندند دیگر با حالتی که مخصوص به خودشان است می
حاالت روحانی را  نتواند آ می بود که قلم و زبان نمیجمال ملکوتی پري بزرگوار در حال نماز و مناجات به قس

  :گذشت در اینحال این اشعار به خاطر این عاصی خاکسار می. توصیف نماید
 زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
 ندانیم و ندانیم که عشّاق چه خوردند

 چه مستیم چه مبهوت ۱ازین لوت ازین پوت
 زعکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار
 ئیمچو سیلیم و چو جوئیم وهمه سوی توپو

 از آن آب حیاتست که ما چرخ زنانیم
  

 

 چه نغز است وچه خوبست وچه زیباست خدایا
 چه باده است چه انگور چه حلواست خدایا
 که از دخل زمني نیست ز باالست خدایا
 بـهـر سـو، مـه و خـورشیـد و ثـریـاست خدایا
 کـه منــزلـگه هـر سیـل بـدریـاسـت خدایا

 از پاست خدایا نه از کف و نه از دف و نه
  

  ))از دیوان شمس مولوی((
در حدودساعت سه و نیم بعد از نیمه شب مشایخ و فقرا در مسجدالحرام شرفیاب شدند و حضرت ایشان در 

. ندپس از آن مجدداً شروع به قرائت قرآن مجید کرد. گوشه کم جمعیتی برای میل نمودن سحری تشریف بردند
  :مددر این موقع این شعر به خاطرآ

  چه خوش است صوت قران ز تو دلربا شنیدن       بـرخـت نـظــاره کـردن سخـن خـدا شـنـیـدن
ت قرآن نمودند و بعد به طواف ئپس از نماز مجدداً قرا. پس از مدتی اذان صبح گفته شد و بعد اقامه نماز گردید

ب برای اسرتاحت از مسجد نزدیک طلوع آفتا .نماز طواف خواندند) ع(پرداخته و در مقام حضرت ابراهیم
کردم تا  گشتم و راه را پیدا نمی وىل قریب نیم ساعت یا بیشرت در اطراف مسجد و صفا و مروه میخارج شدم 

ام متوجه شدم که بدون طواف از مسجد  اینکه کامالً خسته شدم با خود فکر کردم که چه شده است راه را گم کرده
پس از خواندن نماز . باشند م که حضرت ایشان نیز مشغول طواف میام برگشتم و طواف نمودم دید خارج شده

طواف از مسجد خارج گردیدم و به منزل رفته اسرتاحت نمودم بعد از بیدار شدن استحمام نموده و به مسجد 
و حاج مهدی ملک صالحی و حاج آقای عبدالرحمن جواهری که ن حاج سیدابوالقاسم روح االمني اآقای. آمدم

بنده برای اینکه دیگر به منزل . به مسجد آمده بودند افطاری هم برای حضرت آقا آورده بودند برای طواف
ن فقرا پس از نماز عشاء به منزل برگشتند و حضرت ایشان مشغول ابرنگردم در حضور ایشان شام خوردم و آقای

طواف مشغول شدم پس از رفته و به بنده اجازه گ. طواف شدند و در حدود ساعت ده و نیم اسرتاحت فرمودند
اکرب گویان مشغول  ن در نزدیکی ایشان اسرتاحت نمودم وىل سر وصدا بسیار بود و زائرین بیت الله الحرام اللهآ

                                                 
  .لوت و پوت یعنی انواع طعامها - ۱
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افراد مختلف جهان که به زیارت خانه ) غري از اوقات نماز پنجگانه(اصوالً در تمام شب و روز. طواف بودند
  .یند و به طواف مشغولندگو آیند به آهنگ بلند تکبري می خدا می
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  ۱۳۴۶اسفندماه  ۱۵سه شنبه ششم ذیحجة الحرام مطابق یا 
ساعت دو بعد از نیمه شب از خواب بیدار شدم ابتدا حضرت آقا برای وضو تشریف بردند و پس از مراجعت 

. رانی استبسیار نواصوالً شبهای مکه .زائرین تکبري گویان در حال طواف بودند. به طواف کعبه مشغول شدند
تماشای این منظره برای این فقري بسیار مؤثّر و لذّت بخش بود قبل از آنکه حضرت آقا به محل اعتکاف تشریف 
فرما شوند مشایخ و فقرا آمدند حضرت ایشان پس از مراجعت شروع به خواندن مناجات فرمودند بعداً اذان 

و تالوت کالم اللّه مجید به طواف پرداختند و پس از نماز . صبح گفته شد و سپس اقامه نماز جماعت گردید
  .نگارنده در مسجد ماندم و در حضور ایشان به طواف مشغول شدم. فقرا برای صرف صبحانه به منزل رفتند

  آیا سب و لعن خلفای راشدین صحیح است؟
یا معتقد در حدود ساعت ده صبح شخصی قوی بُنیه و تنومند به خدمت ایشان آمد و به زبان عربی پرسید آ

هستید که باید به خلفای راشدین غري از علی علیه السالم سّب و لعن کرد؟ پاسخ فرمودند خري و اضافه نمودند که 
دانید و بد  باز پرسید شما عایشه را بد می. هر کس مخالف دستور قرآن رفتار نماید اصوالً مسلمان نیست

. جمل دستور فرمود با نهایت احرتام با او رفتار نمایندگویید؟ پاسخ فرمودند علی علیه السالم پس از جنگ  می
آن شخص بسیار .نماید کند مخالف دستور موالیش رفتار می چگونه کسی که دعوی دوستی با آن حضرت می

خوشحال گردید و اظهار داشت من از اهل سنّت هستم و از هفت سلسله طریقت مجاز هستم که برای رضای 
  .که یک نفر شیعه اینطور روشنفکر باشد کنم تعجب مینها کوشش نمایم وبني آ بخدا و احیای قلوب و تحبی

اصوالً علمای طرفني اختالفی ندارند و این جهّال هستند که باعث ایجاد تفرقه و مخالفت ((حضرت آقا فرمودند
مورد روز  ه منتشر شده بود افتاد که درای که در مکّ  در آن موقع چشم آن شخص به ستون روزنامه.)) شوند می

  :عرفه و عید قربان به این عبارت نوشته شده بود

  اعالن روزنامه و حج اکرب
  عرفه یوم الجمعه

  :البیان التاىل حول یوم عرفاتاعلن خادم الحرمني شریفني امس  –جِدَّه 
انّه یوماً و  ۳۰بناء علی ما وردنا من مفتی الدّیار السعودیّه و رئیس القضاّ انّه قدتم اکمال شهر شوال 

هجریّه ولم یرد اثباتات تؤید رؤیته لیلة االربعاء و بناء  ۱۳۸۷جری التعمیم تحری هالل شهر ذی الحجه 
ه ، لیلة الخمیس یکون الوقوف بعرفات یوم الجمعه و عید االضحی علیه یکون دخول شهر ذی الحجّ

  لس الوزراءفیصل رئیس مج  -المبارک یوم السّبت و یعتمد ذلک و یهمّم علی جمیع الجهات 
شود  باشد حجّ اکرب نامیده می سپس آن شخص اظهار داشت که چون امسال روز عرفه مصادف با روز جمعه می

  .و طبق اخبار فضیلت حجّ امسال مطابق هفتاد حجّ است
ن شخص پس از اظهار تشکّر به اتفاق همراهانش بعد آ ۱حضرت آقا گفته او و اخبار وارده را تأیید فرمودند

  .ی نموده و رفتندخداحافظ
  .بعداً حضرت آقا همه را مرخصّ فرمودند

                                                 
  :است حج اکرب چنني توصیف شده)) رضاعلیشاه((خاطرات سفر حج نگارش جناب حاج سلطانحسني تابنده در رساله - ۱

اند از توجه و تذکّر غفلت نکرده دل را به یاد خدا سرگرم و  کسانیکه در راه سلوک واقع شدهدر تمام مراحل باید حاجی به خصوص 
  . ردازند و در طواف خانه دل بکوشند تا صاحب خانه را بیابند و حجّ اکرب نمایند\از ظاهر به باطن ب
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حضرات ایشان به . آقایان مُتِضَّرع و استاد ابراهیم هاشمی و حاج زارع کرمانی شرفیاب حضور ایشان گردیدند
 بر اثر بادهای شدید و آفتاب سوزان و همچنني طواف ه با اتومبیل رو باز آمده بودندعلّت اینکه از مدینه تا مکّ 

این چند روزه سر و بدن مبارک ایشان سوختگی پیدا کرده بود و رویهم رفته کسالت داشتند معهذا با همان حال 
پس از نماز مغرب و عشاء که مدّت اعتکاف تمام )) ام بحمدالله بهرت شده((فرمودند اعتکاف ادامه داده و می

    . شده بود در خدمت معظّم له به منزل آمدیم
  ۱۳۴۶اسفند  ۱۶ی الحجّة الحرام مطابق با چهارشنبه هفتم ذ

ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب فقرا بیدار شدند، پس از نماز و قرائت قرآن و صرف صبحانه به مسجدالحرام 
  .مشرّف شدیم

هنگام مراجعت بعضی از فقرا برای خرید به بازار رفتند و بعضی در خدمت حضرت آقا به محّل سکونت 
  .هار و استحمام مجدداً به مسجدالحرام مشرّف شدیمپس از صرف نا. آمدیم

 ۱دار حاضر نبود از محل سکونت تا مسجدالحرام سه اىل چهار کیلومرت فاصله داشت و گاهی که اتومبیلهای حَمَله
کرایه  تشرف به مسجدالحرام بسیار مشکل و کرایه ماشني گران بود؛ در روزهای اولیّه مبلغ پنج ریال سعودی

  .ر کرایه به ده تا بیست ریال سعودی رسیده بودىل در روزهای آخگرفتند و می
فقرای الر و یک . پس از مراجعت از مسجدالحرام در ایوانی که طبقه سوم عمارت بود جلسه فقری تشکیل شد

. پس از فاتحه اول مجلس، دستور فرمودند کتاب بخوانم. ف شده بود شرکت داشتندنفر گنابادی که بعداً مشّر
شروع بخواندن  ))داغ محبت((سعدی را باز کردم این غزل آمد که در باالی صفحه نوشته شده بود گلچني 
  :نمودم

 مشنو ای دوست که غرياز تومرایاری هست
 به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
 گر بگویم که مرا با تو سر وکاری نیست

عشق و مالمت گوید  ه عیبم کند ازـک رـه
 ورزم و بس و میخام طمع عشق ت من نه

 باد، خاکی زمقام تو بیاورد و به برد
 من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود
 من از این دلق مرقّع بدر آیم روزی
 عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند

  

 

 یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
 که بهر حلقه زلف تو گرفتاری هست
 در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

 ندیده است تورا بر منش انکاری هستتا 
 که چومن سوخته، درخیل توبسیاری هست

 که در طبله عطّاری هست ۲آب هر طیب
 سر وجان را نتوان گفت که مقداری هست
 تا همه خلق بدانند که زنّاری هست
 داستانی که بر هر سر بازاری هست

  

مدی کرمانی طبق دستور شب را در همان منزل پس از آن فقرا صفا کردند و به محلهای خود رفتند وىل آقای ص
بنده به اتفاق آقای حاج ملک صالحی و حاج . ماندند و حضرت ایشان پس از صرف شام اسرتاحت فرمودند

آقای جواهری از ساعت نه بعد از ظهر به سوق اللیل رفتیم و یک ساعت بعد از نیمه شب خسته و مانده به منزل 
  .مراجعت و اسرتاحت کردیم

   ۱۳۴۶شنبه هشتم ذی الحجة الحرام مطابق با هفدهم اسفندماه پنج
اقامه نماز و تالوت قرآن و  حضرت آقا سحر لباس پوشیدند و برای نماز به بريون تشریف آوردند و پس از

                                                 
  جمع حامل یعنی مسافربر) به فتح حا و میم(حمله - ۱
  هر چیز خوشبو  - بوی خوش  - ۲
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وقبل از اینکه به مسجدالحرام تشریف فرما شوند آقای حاج شربت اوغلی را بوسیله یکی از فقرا صبحانه  صرف
پس ازحضور و مذاکره، قرار شد . د تا در مورد حرکت بعد از ظهر برای رفنت به عرفات مذاکره نمایندخرب نمودن

بعد از ظهر وسیله حرکت آماده باشد که پس از غسل و پوشیدن احرام به حرم مشرف شویم وىل  ساعت چهار
م با همراهان وارد و در نیم ساعت به غروب حضرت آیة الله العظمی حکی. هرچه منتظر شدیم وسیله حاضر نشد

  .طبقه دوم عمارت که ما در آن منزل داشتیم و سالن بسیار مجللی داشت وارد شدند
حضرت آقا و مشایخ عظام و همگی فقرا به دیدن ایشان رفتند و چون مغرب نزدیک بود در همانجا نماز 

پس از اتمام نماز در همان حال . جماعت اقامه و افرادیکه حضور داشتند به حضرت آیة الله حکیم اقتدا نمودند
از شام وانت سربازی حاضر شد و  پس. احرام که هنوز وسیله حرکت به عرفات حاضر نشده بود شام صرف شد

 ن قرار گرفتیم و طبق دستور جلسه فقری تشکیل و بوسیله جناب آقای ثابتعلی فاتحه اول مجلس خوانده شددر آ
پس از نیم ساعت اتومبیل . و لبیک گویان بودیم صاری قرائت گردیدو اشعاری از مناجات خواجه عبدالله ان

سرپوشیده خانمها حاضر گردید و به سمت عرفات حرکت نمودیم و در راه بنده کمرتین، حسب االمر اشعاری از 
 کردم و حضرت آقا با حال و نیز اشعاری از بابا طاهر عریان زمزمه می... خواندم خواجه عبدالله انصاری را می

  .فرمودند دعاهای وارده را قرائت میدادند و زمانی مناجات و  مخصوص به خودشان گاهی نوای لبیک سر می

  عرفات
فاصله عرفات . هوای عرفات صاف و بسیار شفّاف بود. بعد از ظهر وارد عرفات شدیم ۹/۵در حدود ساعت 

. امنۀ آن صحرای عرفات قرار داردکیلومرت است و عرفه نام کوهی است که در د ۲۴ه در حدود ه معظّمتامکّ
عرفه مقام معرفت است به حق و روز عرفه : ((فرماید ه وىل در کتاب اسرارالعبادات میحضرت شاه نعمة اللّ 

عرفت رّبی و معرفت حق برما واجب و عارف تمام آن است که به مقتضای  وقت معرفت قرب عید وصال است
اما . ذات به ادلّه عقلیّه و نقلیّه نصف معرفت استوجود اثبات . عارف معرفت ذات او بذات او باشدبربّی 

سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و قال رسول الله حقیقت ذات الهیّه غري معلوم الجرم عارفان گفتند 
  .کلّکم فی ذات اللّه حمقاء) ص(

  )).بنـده ذات خـدا کجـا دانـد           آری ذات خـدا خـدا دانـد((
 چند خیمه اختصاصی. های بسیاری برپا شده بود ت در نزدیکی چادرهای امور سرپرستی خیمهدر صحرای عرفا

که دو تای آنها متعلق به حضرت آیة الله حکیم و همراهان ایشان است و   نیز وجود داشت که بعد معلوم گردید
بود که در آن  برپا شدهن خیمه بزرگی ابرای خانمها و سایر آقای. همراهان است یکی هم متعلق به حضرت آقا و

سایرین هم بعضی . شدند جناب آقای عزتعلی و جناب آقای ثابتعلی مشغول نماز و ادعیه وارده. مسکن نمودیم
خیمه مجاور بوسیله بلندگو زیارت عرفه و بعد روضه حضرت ابوالفضل از نشسته و بعضی اسرتاحت نمودند که 

  .خوانده شد
  ۱۳۴۶اسفندماه  ۱۸ا جمعه نهم ذی الحجه الحرام مطابق ب

طبق اشاره حضرت آقا شروع به خواندن دعای کمیل نمودم و همگی گوش . ثلث آخر شب متفقاً بیدار شدیم
پس از اذان نماز صبح را به حضرت آقا اقتدا کردیم و بعد از قرائت . کردند دادند و به آهستگی زمزمه می می

له جناب آقای دکرت مشایخی سفري کبري و امريالحاج و پس از آن افراد مختلف از جم. قرآن، صبحانه صرف شد
بعدًا . آقای دکرت بهرمان رئیس امور سرپرستی کاروان پزشکی و آقای محالّتی شريازی به دیدن حضرت آقا آمدند
یکی (آقای مهندس کوچک فهیمی و آقای حاج محمود شربت اوغلی آمدند و به تقاضای آقای مهندس فهیمی 
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آن روز حضرت آقا کمی کسالت داشتند و آقای . هایی برداشته شد عکسها و فیلم) ندهاز عموزادگان نگار
نزدیک ساعت ده صبح چون فقرا . محالتی گل آویشن شريازی و مقداری شربت به لیمو برای ایشان آوردند

رت آیة در ساعت ده و نیم از بلندگوها صدا بلند شد که حض. خستگی و بیخوابی شدید داشتند اسرتاحت نمودند
فقرا همگی بیدار شدند چون حضرت آقا . نمایند شوند و اقامه نماز جماعت می الله حکیم با همراهان وارد می

. کسالت داشتند به مشایخ دستور فرمودند که در نماز جماعت شرکت نمایند ما هم در صف اول قرار گرفتیم 
حضرت آیة الله در میان سالم . کنیم عرفه توقف می شد که نیّت کنید از ظهر تا شب در مرتّب از بلندگو اعالم می

. نمودند و صلوات وارد خیمه بزرگ شدند عکاسان و فیلمربداران با اجازه قبلی عکسربداری و فیلمربداری می
قبل از شروع به نماز حضرت آیة الله شروع به صحبت کرد و با همان لهجه ترکی و بسیار با حال، ذکر مصیبت 

شدند عرق از سر و  های دستی متعددی باد زده می در حالیکه حضرت آیة الله با بادبزن. مودحضرت ابوالفضل ن
. و پس از نماز ناهار و میوه صرف شد بعد از آن نماز ظهر و عصر به ترتیب خوانده شد. ریخت صورتشان می

فقرا نیز همراهی  و مشایخ و. بعداً دعای عرفه حضرت سیدالشهدا علیه السالم بوسیله نگارنده خوانده شد
مقصود شارع مقدس اسالم از تشریع این مناسک توجه دادن افراد است به مبدأ الیزال حضرت . فرمودند

عاء یوم العرفه دخريال: مروی است که فرمود) ص(احدیّت و تضّرع و زاری به درگاه او از حضرت رسول خدا
حده ال شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی ال اله اال الله و((و خري ما قلت انا و النّبیون من قبلی 

ام سال است و بهرتین دعا، دعائی است که در روز عرفه خوانده یعنی روز عرفه بهرتین اّی ))یءٍ قدیرکل شی
و اعظم ) که دعاء مذکور باشد(اند  شود و بهرت از هر دعا دعائی است که من و انبیاء قبل از من قرائت نموده

  .در عرفات است اعمال حجّ وقوف

  دعای عرفه
های ابی عبداللّه الحسني علیه السالم است در کتب ادعیه من جمله در کتابی  و مناجات دعای عرفه که از ادعیه

. آمده است) قموّف(با ترجمه و نثر و نظم به قلم و اثر طبع آقای مهندس نصرت الله اربابی)) قنیاز موّف((به نام 
آقای اربابی از فقرای بسیار بزرگوار و . شود ورده میسّل فقط چند سطری از آن آتیمن و تودر اینجا من باب 

  .است چاپ شده)) پندنامه صالح((اند که به نام  پند صالح را نیز بنظم در آورده. دارای طبعی بسیار روان هستند
  :و اینک قسمتی از دعای عرفه

نِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ اِبْتَدَاْتَنى بِ كَ رَبّى وَ اِلَيْكَ مَرَدّىبانمُقِرّاً  وبِيَّةِ لَكَبُاَشْهَدُ بِالرُّ وَ إِلَيْكَ اَللّهُمَّ اِنّى اَرْغَبُ 
مِنَ التُّرابِ ثُمَّ اَسْكَنْتَنِى االْصْالبَ آمِناً، لِرَيْبِ الْمَنُونِ وَاخْتِالفِ الدُّهُورِ  شَيْئاً مَذْكُورا وَخَلَقْتَنى اَكُونَ

تُخْرِجْنى  ،وَالْقُرُونِ الْخالِيَةِ لَمْ زَلْ ظاعِناً مِنْ، صُلْبٍ اِىل رَحِمٍ فى تَقادُمٍ مِنَ االْيّامِ الْماضِيَةِ اَ وَالسِّننيَ فَلَمْ
كَ وَكَذَّبُوا رُسُلََك لكِنَّ فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ، الْكُفْرِ الَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ  لِرَاْفَتِكَ بى وَلُطْفِكَ ىل وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ 

يَسَّرْتَنى وَفيهِ اَنْشَاءْتَنى وَمِنْ قَبْلِ ذلِكَ، رَؤُفْتَ بى بِجَميلِ  اَخْرَجْتَنى لِلَّذى، سَبَقَلى مِنَ الْهُدَى الَّذى لَهُ 
  .وَسَوابِـغِ نَِعمِكَ  صُنْعِكَ 

بازگشتم بسوی  پروردگار منی و تو دارم که  اقرار دهم و بکردگاریت گواهی می خواستارم و راو ت خداوندا       
حاىل  در از خاکم آفریدی و کردی و را آغاز بخشش خود جهان هستی پای نهم توه که ب پیش از این. تواست
 پشت پدرانم جای دادی و دگرگونی روزگاران نگهدارم بودی در آمدهای دوران و پیش حوادث زمان و که از
 آنجاکه با از شکم مادری جای گرفتم وه پدری بپشت  گونه درگردش ایام گذشته و دوران پیشني پیاپی از همني

اهی که پیمان ترا شکستند و پیمربانت رگم دوره پیشوایان کفر و در احسان داشتی مرا لطف و بودی و بانمن مهر
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یافِنت  و بانتا) بربکت وجود خاتم پیمربانت (که آفتاب هدایت جهان نیاوردی وىل درزمانیه را تکذیب کردند ب
بخشش نعمتهای  پیش از این نیز با آفرینش نیکو و پرورش دادی و بوجود آوردی و بود مرا راه راست آسان
         .ها کردی یبانفراوان بمن مهر
 و دارمــاه تــدرگهـا  رو بــدایــخ
 مـدایـا خــیکت یــیم توــی دانـهم
 آغازی که من نابود بودم در
 دیـریـی آفـاکـاک پــرا از خــم
 ونی دورانــرگـه دگـونـر گـــه ز
 اــالهــوادث و ز بــان حـوفــط ز

 پی از صلب پدرها که تا پی در
 نـأمیـم گشت تـالـایک انتقـیک
 احسان که بودت لطف و ییجا آن از
 ارـکــبهـان  تــوایــشـیـد  پــهعه ـــب

 دـردنـم ره سپَـمان شکستـپی اـکه ب
 مـایــن دار فنــدیـاوردی بــنی 
 اـهـارالــی بــانــر زمن دـکـولی 
 تـانـجه د درـن آمـکـو افـه پرتــک
 ررّ ــقــودت مـم ازل بـلـع و درـچ
 ودمـه بـچ رـدایت هـد هــاین عه در
 شـیـپ ن ازـم اـی بانـبرـودی مهـنم

۱  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 و دارمــت یــیداــر خــی بــواهــگ
 آیم سویت بازه پس از مردن ب

 دی وجودمخویش بخشی جود ز
 دیـزیــم گـائــلب آبـم صُـانـکـم
 ارانــد روزگـزنــات وگــآف ز
 اـاهــعط سان وـم داد احـاتـنج
 اـادران جـــون مــطـم در بــگرفت
ن ـد پیشیـه عهــام گذشتــدر ای

 راوانـودی فـب نابرـمه رؤف و
 ردارـام بـرت گــه در راه کفـهم
 دـردنـب کـذیـکـو را تــوالن تـرس
 مـایـت آشنـاللــا ظــردی بــنک
 اــدنیـر آوردی بــرا از مهــم

ت ــرانــبـمـغـیـم پـاتــود خـــوج
 رـّیسـردی مـن کـم رـهـت بــهدای
 ودمــای وجـپ راــروردی ســپـب
 نعمت خویش لطف وه روردی بـبپ

  

  حرکت از عرفات و رفنت به سوی مشعرالحرام
ربت اوغلی به خیمه ما مراجعه و قرار شد به محض اینکه آفتاب غروب نمود آفتاب آقای حاج شنزدیک غروب 
نماز مغرب و عشاء را خواندیم و آماده حرکت شدیم بعد اطالّع دادند چون تأخري حرکت داریم . حرکت نمائیم

از . فات برچیده شده بودهای صحرای عر تقریباً بیشرت خیمه. پس از صرف شام نیز خربی نشد. شام صرف شود
مني چند بار تذکر حضرت آقا و حاج آقای روح اال. مد آثار ناراحتی از چهره همگان مشاهده میشداین پیش آ

که شما در تهران قول دادید که همیشه یک دستگاه اتومبیل سواری در اختیار ما چند نفر بگذارید چرا به دادند 
شفاف در حالیکه ماه و ستارگان جلوه و کنید؟ بهرحال در زیر آسمان کبود و صاف و  قولتان رفتار نمی

در این هنگام .بود حلقه وار دور هم نشسته منتظر اتومبیل بودیم درخشندگی خاصی به صحرای عرفات داده
تا . بود به دیدن حضرت آقا آمدند چادر آنها هم برچیده شده) آیة الله دیلمقانی(نماینده حضرت آیة الله حکیم
 ماعرتاضهای پیاپی افراد یک ماشني بزرگ باری حاضر و حجاج هم پشت سره نیم ساعت بعد از نیمه شب با

  .به طور فشرده سوار شدند و به سمت مشعرالحرام حرکت کردیم

  مشعرالحرام
مشعرالحرام کوهی است صغري که در آخر مزدلفه قرار .در مشعرالحرام توقف نمودیم ساعت چهار بعد از نیمه شب
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در پای آن توقف باشد که اگر بتوانند باید به باالی آن بروند واالّ  می) قاف و فتح زاءبضّم (دارد و اسم او قُـزَح
نمایند و رو به کعبه معظمه نموده به تحمید و تهلیل و تکبري و تسبیح مشغول شوند و مستحب است که بگویند 

قْنـا لذکرک کما هدیتنا وَاغْفرلنا وَ  ارْحمنا کما وعدتنا بقولک و قولک اللهم وقفتنا فیه و اریتنا ایّاه و وفـَّ
  .الحق

  مزدلفه
قع است و معنی آن راه رفنت به مزدلفه محل تجمّع است و همان مشعرالحرام است که ما بني عرفه و مِنی وا

حضرت شاه نعمة الله . های کوچک کوچک است و نزدیک بهم مانند کسیکه پاهایش مقیّد به زنجري باشدقدم
عمل در محل قرب، قربت است و اگر فوت  قرب است و معنی مزدلفه: ((فرماید یوىل در اسرار العبادات م

شود صفت قربت در محل قربت حج نباشد زیرا که حج نشأة کامله است از مجموع افعال معینّه، و این افعال 
 حج را به مثابۀ صفات نفسیّه است، که اگر واحدی از این صفت زایل شود موصوف به آن صفت نماند و هر
عبادتی که مرکب از اشیاء مختلفه بود صحت آن عبادت به مجموع ارکان آن عبادت است و در عبادت آن را 

  .رکن خوانند و در ذوات و اعیان صفت نفسیه
  ای شریف است          تـقـریـر و عبـارتـی لطیـف اسـت دریاب که نکتـه

  :ب است و مستحب است که گویددر مراجعت از عرفه به مزدلفه کثرت تلبیه در هر موطنی مستح
بّل نسکی و وفّقنی و قاللّهم الیک ارغب و ایّاک ارجو فتگوید  و تکرار کند و می ال اله االّ اللّه و اللّه اکرب

و آن شب که شب عید است و از حیث  ارزُقنی فیه اکثر ممّا اطلب و ال تخّیبنی اِنّک اَنت الجوادُ الکریم
  .رد باید که تا روز بخواندن دعا و قرآن مشغول باشدزمان و مکان بسیار شرافت دا

  )).ای است ای است      آفریـن بر خدمتـش زیرا که نیکو بنده هرکه آن شب زنده دارد بندهٔ دل زنده
های خود از وسط  افراد با چراغ دستی. آوری سنگ ریزه برای رمی جمرات شدیم در آن صحرا مشغول جمع

وری سنگ ریزه بودند که ناگهان صدائی به گوش رسید معلوم شد که حاج آقای آ خارهای مغیالن مشغول جمع
آوری سنگ ریزه بوده که سرپ اتومبیل سواری به سر او اصابت نموده و مجروح  سالک نزدیک راه مشغول جمع

هنگام مراجعه دیدم خانم بسیار موقرّی که تمام بدنش را لباس سفید پوشانیده و فقط گردی . است گردیده
 صورت او باز بود نزدیک اتومبیل سواری که شماره مخصوص کویت داشت سر آقای سالک را روی زانوهای
خود گرفته و با حوله قرمز رنگ بسیار تمیز و نسبتاً بزرگی سر او را نگهداشته که خون ریزی نکند و مرد نسبتًا 

آقای خضری . و به فکر آمبوالنس بود جوانی هم در نزدیک اتومبیل ایستاده و شماره آن را یادداشت کرده بود
پزشکیار کاروان که از اهل قزوین و جوان بسیار با محبتّی است رسید و سر آقای سالک را پانسمان نمود و زخم 

وری سنگ آ پس از جمع. جهت اسرتاحت قرار دادسر را با نوار چسب طبّی بست و او را داخل ماشني باری 
آقایان عزتعلی و ثابتعلی به نماز نافله شب مشغول  .جلوتر توقف نمودیمریزه مجدداً حرکت کردیم و قدری 

هوا درآن مکان بسیار سرد شد که اغلب حجاج پتوهای خود را روی لباس احرام بدوش کشیدند، بعد از . شدند
مان ورزند، نماز صبح را به پري بزرگوار اذان، در آن بیابان که هوا بسیار صاف و شفاف بود و نسیم سحری می

  .اقتدا نمودیم
  ۱۳۴۶شنبه دهم ذی الحجة الحرام مطابق با نوزدهم اسفندماه 

شربت اوغلی آشنا بود  عربی که با آقای ت قرآن کریم اشیاء خود را نزد شخصپس از ادای فریضه صبح و قرائ 
فه یا مشعرالحرام ها پیاده حرکت کردیم که قبل از طلوع آفتاب از آخر مزدل ها و قبیله گذاشته همراه سایر دسته
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حضرت آقا از جلو و سایرین از عقب ایشان براه افتادند و حقري روسیاه این شعر باباطاهر را مرتباً زمزمه . بگذریم
 :کردم می

 مـلم استـبروی دلربی گر مای
 ان آهسته مريانـدا را ساربـخ

  

 

 ار دل استمـم گرفتـمکن منع
 له استمـو واماندهٔ این قافـکه م

  

دپوش در زیر یچند ساعت کوتاه شب روحانی و وقوف در مشعرالحرام بیش از یک میلیون انسانهای سفدر این 
آلود دستهای پر امید  های اشک نور ماهتاب و تشعشع ستارگان در وادی مشعر با زمزمه دعا و مناجات و چشم

  :نمودند کوشش و مجاهده می و توبه و انابهخود را به سوی الطاف و عنایات حقّ بلند کرده به تضرّع و زاری 
الـهـی بی پنـاهـان  را پنـاهـی
 الهـی تکیـه بـر لطـف تـو کردم
 امید لطف و بخشش از تو دارد

  

 

بسوی بی پناهان کن نگاهی که 
 جـز لطفت نـدارم تـکیـه گـاهی
 اسیـری، شرمسـاری، روسیـاهی

  

  .شدیم صحرای مِنٰىمت تعیني شده بود گذشتیم و وارد زمزمه کنان و لَـبَیّک گویان از آخر مزدلفه که بوسیله عال
چون حاجی به مِنای : ((فرماید ه وىل در اسرار العبادات میاست حضرت شاه نعمة اللّ  ۱مِنٰى از بلوغ اُمنیـّهدر 

لِمًا الحمدُ لِلّه الذّی بلّغناها سٰا: الجرم محّل قربان باشد، و این را بخواند مشروع رسد به نهایت رسیده باشد،
م هٰذِهِ مِنی قد اتیتها و اَنَا عبدک و فی قبضتک، اَسئلک اَن تَمُّنَ علّی بمامننت به اولیائک، همَعٰفاً، اللّ

  .))مان و المَعصیته  فی دینی، یا اَرْحَمَ الرٰاحمنيراَللُٰهمَ اِنّی اَعوذُ بک مِن الحِ
های خود را برپا  کوه خیمه های حلّی در غارها و قلّهعربهای م. بود شده اپهای گوناگون بر خیمهو کوه  تمام بیابان
های سیاه پوست  بعضی از خانم. ها در حرکت بودندرجمعیّت هم اغلب با کوله پشتی و دیرک چاد. نموده بودند

های خردسال خود را بطور جالبی بر دوش گرفته  عالوه بر اینکه در حال احرام بارهائی بردوش داشتند بچه
در محلّی که تعیني شده بود توّقف . شدند کردند و به همان حال وارد صحرای مِنی می له حرکت میبودند و با قاف

  .نمودیم

  رمی جمرات
آورند حالت حضرت ابراهیم خلیل اللّه را که فرزند گرامی خود را به امر حضرت حقّ جَّل  بیدار دالن بخاطر می 

شیطان چندین مرتبه بر اسمعیل ظاهر شد و خواست او را  مثل چنني روزی در این صحرا برای قربانی آورد، ذکره
ریزه راند و از خود دور کرد، از  از این امر باز دارد و حضرت اسمعیل به امر پدر بزرگوار خویش او را با سنگ

پس از صرف چای و آب برای رمی جمرات عازم . شد این جهت رَمْیِ جَمَراتْ یکی از ارکان حجّ قرار داده
  . شدیم

از جمرات ثالثه هفت سنگ ریزه به هفت مرتبه به نوبت باید  ۲جمرات به معنی جماعات است و در هر جمره((
ه از ذات حق تعاىل پس جمره اوىل برای معرفت ـانداخت و هر سنگی اشاره است به یکی از صفات سبعه سَلْبِّی

اشاره بر اثبات حجار که انداخته شود ه است و هر یک از اـه الهیّـذات است و جمره ثانیه در اثبات صفات سبع
ه می   : باشد که عبارت است از صفتی از صفات سبعـه ثبوتیـّ

                                                 
ـّه - ۱   .به معنی امید و آرمان است پس مِنٰى یعنی رسیدن به سر حد آمال و آرزو) بضم همزه و فتح یای مشدّد(اُمْـنی
جَمَره به معنی اخگر، یک تکّه آتش، یک سنگ ریزه و جمرات حّج نام سه موضع است که آنها را جمرة الوىل و جمرة الوسطی و  - ۲

  .گویند جمرة العقبه می
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  . علم، حیوة، قدرت، اراده، سمع، بصر و کالم
در  .که بیان تفصیل آن در این مختصر گنجایش ندارد و موجب مالل است)) و جمره ثالثه در اثبات افعال است
زنند که از توصیف  به یکدیگر تنه می آوردند و به قدری بهم فشار می ۱اتاین مکان جمعیّت برای رمی جمر

که همه حجّاج بتوانند این وظیفه دینی را با کمال   خارج است و باید مسئولني امر در این باره تدبريی بیندیشند
ماده آرزار بهرحال خود را برای این صحنه کا. آسایش و آرامش جسمی و روحی و با امنیّت ماىل انجام دهند

نمودم و بهر ترتیبی بود به محّل نزدیک شده و پس از انداخنت هفت سنگ ریزه در جمره اوىل خود را کنار 
  .کشیدم

با کسب اجازه به . اند دیدم حضرت آقا و چند نفر دیگر از فقرا در کناری ایستاده و موفّق به رمی جمره نشده
پس از مراجعت . فته و به نیابت از آنان رمی جمره را انجام دادمنیابت از آقایان مجدداً در میان جمعیّت فرو ر

وقتیکه جریان را . اند متوجّه شدم کفشهایم و مبلغ دویست تومان وجه که برای خرید قربانی داشتم به سرقت برده
  .وىل بنده قبول نکردم))این پول را باید ما برپدازیم((حضور مبارک ایشان عرضه کردم فرمودند

  قربانی
حضور در محل حْر نیز گویند،ـروز عید است که آن را یومُ النّ .ال باید خود را برای مراسم قربانی آماده نمائیمح

آقا، آقای   به دستور حضرت. دهد قربانگاه اثری عظیم دارد وىل با آن ازدحام جمعیّت، کمرت حال توجه دست می
ی خود و به نیابت از سایرین قربانی کند و مراجعت حاج امري سعیدی داوطلب گردید که به قربانگاه رود و برا

حضرت ایشان دعای قربانی کردن را بوی تعلیم دادند و او به قربانگاه رفته و نیابت را انجام و مراجعت . نماید
. نمود و معلوم گردید که برای هر یک قربانی مبلغ نود و یک ریال سعودی و یک ریال هم برای ذبح پرداخته بود

  .عت ایشان تقصري نمودیم و شريینی خوردیمبا مراج
  دانم در اینجا فلسفه قربانی را مختصراً توضیح دهم الزم می

  فلسفۀ قربانی
چون پدر و پسر به امر خدا تسلیم گردیدند و فرزند  :۲فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِنيِ  :فرماید در قرآن کریم است که می

                                                 
طرد شیطانّیت نفس و پلیدی اجتماعی است و این سه عقبه نشانۀ استعمار و استثمار و استحمار چه درونی و  مَراتْ نشانۀرَمْیِ جَ -  ۱

چه بريونی اشت، لذا این حالت انقالب بشری در جهت درونی و بريونی در حقیقت مبارزه و تحّرک و جهاد است که باید بطور 
یابد و اّال  در اینصورت است که فوز عُظمی نصیب گردیده به شاهراه کمال راه می. هار گرددمستّمر و با استمداد از عنایات حق م

  بقول مولوی
  گاه خشم و گاه شهوت مردکو         عـاشـق مـردی چـنینـم کـو بکـو

حاجی . قربان نماید سالک راه نیز باید شیطان درونی خود را به ُشهُبْ ذکر و فکر دور نموده آنگاه نفس خود را در مقابل محبوب
نیز مأمور است در مِنٰى ابتدا توسط زدن سنگ بر جمرات معیّن که نشانۀ شیطان و برای سِیْر انسان مانع راه است هواجس و خیاالت 

 های دنیوی تواند به امر خدا نعمت را از خود دور نموده و پس از آن در آنجا قربانی کند؛ آنگاه که نفس خود را قربانی نمود می
  .مند شود بهره

  :شب یازدهم و دوازدهم را نیز باید در منٰى بیتوته نماید و روزها رمی جمرات کند زیرا
ری((   ))نفس را هفتصد سر است و هر سری            از فراز عـرش تـا تـحـت الـثـّ

  :از سورهٔ صافات یعنی ۱۰۳آیه مبارکۀ  - ۲
  ...))پیشانی او را بر زمني گذارد) ع(و ابراهیم پس چون پدر و پسر هر دو تسلیم حکم خدا شدند((
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که مبادا مهر پدری بجوش آید و در دستش   رت مبارک فرزند را بروی خاک نهادرا برای قربانی خوابانید صو
را به گلوی  کارد۱وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا سستی پدید آید و امر ذبح را نتواند انجام دهد 

إِنَّا كَذَلِكَ  ت بود کارد را از گلویش بردارما او را ندا دادیم ای ابراهیم به یقني خواب تو راس. جوانش گذارد
. دهیم میکه ما نیکوکاران را چنني پاداش  ۲نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِنيُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 

ازدکه در راه خدا از هر س را روشن و آشکار میمحققاً این ابتال همان امتحانی است که حقیقت حال اهل ایمان 
. گذرد و برای او گوسفندی فرستادیم و او را به ذبحی بزرگ فدا دادیم چیز که به نزدشان عزیز و گرامی است می

 ذیل حکمة علیّه فی کلمة اسمٰعیلیّهحضرت شیخ محی الّدین مشهور بابن عربی در کتاب فصوص الحکم در 
  :اشعاری دارد که از جمله این شعر است

  !الَیـْت شِعْریِ کیف نابَ بذاته               شخیص کبیش عن خلیفـة الرّحٰمن؟فَیـ
ای کاش سرّ این مطلب بر من آسان شدی که چگونه گوسفندی در فدای خلیفة الرّحمن مقام نیابت پیدا (

ة الله حضرت شاه نعم اند از جمله های بسیار نوشته فصوص را دانشمندان و بزرگان عالم عرفان شرح!)نمود؟
قربانی سه قسم است در درجه اول گوسفند : ((فرماید وىل قدس سرّه چند رساله شرح داده است در این مورد می

نَم گوید و غنم را نسبتی است با روح زیرا که خداوند کَـبـْْش را که نوع ذکور آن است ـاست که عرب آن را غَ
  :فرماید فدای نبّی مکرّم خود گردانید و بعد می

د از انشای این ابیات بیان سرّ توحید است که حقیقت واحده است که در صُـوَر مختلفه و متعدّدهٔ اکوان و مرا((
بنابراین درجه غنم به اعتباری از سایر حیوانات ارفع . او بود که فدای او بود اعیان ظاهر گردیده و در حقیقت

با نفس مناسبتی است زیرا که در میان بنی اسرائیل و بقره را . دوم گاو است که عرب آن را بَـقَـرِه گوید. است
امرهم اللّه اَنْ یذبَحوا بقرةً و یضربوا : یکی کشته شد و دربارهٔ قاتل اختالف نمودند و هرکس سخن گفت

سوم شرت است که عرب آن . پس معلوم شد که میان بقره و نفس نسبتی است ۳المَیِّتَ بِبَعْضِهٰا فَیُحیٰی باذنِ اللّه
بُـدْنَـه جمع  ل گوید و میان ابل و جسم نسبتی است در اسم، زیرا که بُـدْنَـه اسمی است که از اسماء ابل وـبِرا اِ

خوانند و بدن از عالم طبیعت است و میان اللّه تعاىل و طبیعت دو  است و مفرد آن بَدَنْ و جسم انسان را بدن می
طبیعت در درجۀ سوم است و این بعید است از قرب  درجه فاصله است یکی عقل اول و دیگری نفس کلیّه، و

  :الهی
  گر توانی هر سـه را قربان کنی        جملـه را ایـثـار درویشـان کنـی

آورد تا این حد به مقام قرب و عرفان و شهود رسیده باشد  اگر مقام قربانی کردن کسی که اعمال حج را بجا می
  )).و نفس و جسم را در بازَدْ به حقیقت حج پیوسته استکه در پیشگاه با عظمت محبوب حقیقی عقل 

  :سعدی فرماید
  شـن عـاجزم زگفتـن و خلـق از شنیـدنـم تمام کـر              مـواب دیده و عالـمن گنـگ خ

خوابی کشیده و شب قبل از آن هم نخوابیده و خستگی و صدمه زیاد  حضرت پري بزرگوار با اینکه دو شب بی
                                                 

   :یعنی از سورهٔ صافات ۱۰۵و  ۱۰۴های  آیۀ مبارکه شماره - ۱
  ...))و ندا کردیم ما او را اینکه ای ابراهیم به تحقیق راست کردی خواب خود را ((
  :یعنی از سورهٔ صافات۱۰۷و  ۱۰۶های  آیۀ مبارکه شماره - ۲

  ...))بتال و امتحان آزمایشی است آشکارا و فدا دادیم اسمعیل را به ذبح بزرگبه درستی که این ا((
البته حضرت شاه تمام کلمات این دو آیه را عیناً بکار نربده بلکه . از سورٔه بقره که بهم تلفیق شده است ۱۷۳و  ۶۷قسمتی از آیۀ  -  ۳

  .اند از مفهوم آن استفاده کرده
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هر کس تصمیم داشته باشد که به مکّه بیاید کمی چای ((صبحانه نیز میل نکرده بودند فرمودند دیده بودند و
بنده هم که قربانی کرده )). نمائیم کنیم که بقیّه اعمال را انجام دهیم و شب مراجعت می خوریم و حرکت می می

شما دیشب در : ((رمودندآقایان عزّتعلی و ثابتعلی ف. که در خدمت حضرت ایشان بروم بودم داوطلب شدم
اید و از بینی شما خون آمده است باید اسرتاحت کنید و اگر در  صحرای عرفات عالوه بر بیداری صدمه خورده

حاج آقا جواهری داوطلب شد .بنده از رفنت به مکّه محروم و منصرف شدم)). حال بیماری بروید حرام است
اید هنوز برنگشته است لذا رفنت شما  اید و وکیلی که فرستاده هآقایان مشایخ اظهار داشتند که شما قربانی نکرد

ام که در خدمت پريم باشم در صورت لزوم برای این تقصري قربانی  ایشان اظهار داشتند بنده آمده. ممکن نیست
بعد معلوم گردید که آقای حاج عزیز کرمانی که از طرف حاج آقای جواهری وکالت داشته قربانی . کنم دیگر می

  .کرده و مراجعت نموده است و رفنت وی خاىل از اشکال است
در اول ظهر حضرت آقا و حاج آقا جواهری و حاج امري سعیدی به سمت مکّه معظمّه حرکت نمودند و بقیه 
همراهان که خیلی خسته و بعضی بیمار بودند اسرتاحت کردند و حضرت آقا نزدیک غروب پس از انجام بقیه 

به مِنی کرایه پرداخته  همودند و با اینکه هر نفر پنج ریال سعودی برای مراجعت از مکّاعمال حج مراجعت فر
پس از اقامه نماز مغرب و عشاء مجلس فقری تشکیل و مناجات . بودند بودند مقدار زیادی پیاده راه پیمائی کرده

  .بوسیله حاج آقای ملکی و فاتحة االولیاء بوسیله جناب آقای ثابتعلی خوانده شده
  

  ۱۳۴۶یکشنبه یازدهم ذی الحجة الحرام مطابق با بیستم اسفندماه 
ساعت سه بعد از نیمه شب حضرت آقا بیدار شدند و به ترتیب فقرای دیگر هم بیدار شدند و تجدید وضو 

پس از . اذان صبح و اقامه نماز جماعت گردید.نیاز گردیدند نموده همگی مشغول راز و نیاز به درگاه حضرت بی
پس از رمی جمره . و قرائت قرآن صبحانه صرف شد و هنگام طلوع آفتاب برای رمی جمره حرکت نمودیمنماز 

بواسطه تراکم و ازدحام جمعیت فقرا از یکدیگر جدا افتادند و برای رمی جمره ثانیه هر یک علیحده اُولٰى 
افتند و خانم آقای المعی ایشان  از قرار معلوم همسر آقای عزتعلی بواسطه ضعف بنیه به زمني می. اقدام نمودند

در آنجا هم همسر آقای عزتعلی بر اثر ازدحام موفق . روند را از زمني بلند نموده و برای رمی جمره ثالثه می
شود که مبلغی در حدود  پس از خاتمه رمی جمرات خانم آقای المعلی متوجه می. گريند و وکیل می شوند نمی

. اند از این پیش آمد بسیار متاسّف شدیم وىل ناچار مراجعت نمودیم ربودهسه هزار و پانصد تومان از جیبش 
جنابان عزتعلی و .))اند بدون تأخري امروز اعمالشان را انجام دهند که به مکه نرفته کسانی((حضرت آقا فرمودند 

به آقای . ه حرکت کردیمثابتعلی و آقایان صفوی راد، مصطفائی، سالک و نگارنده برای بقیه اعمال به مکّ
سالک گفتم مواظب باش آقایان را گم نکنی بعد که به آقایان رسیدیم دیدم آقای سالک نیست مدّت زیادی زیر 

بنده چون بعد . آقای صفوی به دنبال وی رفت خیلی طول کشید و نیامدند. آفتاب گرم منتظر مانیدم او را نیافتیم
آقای مصطفائی هم . ه بروماجازه گرفتم که به تنهائی به مکّ از ظهر در امور سرپرستی ایران در مِنٰى کار داشتم

. اجازه گرفت با هم بوسیله اتومبیل کرایه حرکت نمودیم و آقایان هم منتظرآقای سالک و آقای صفوی راد ماندند
پس از ورود به مسجدالحرام آقای مصطفائی فرمودند تو اول طواف نما تا من رفع خستگی نمایم بعد من 

دیدم آقای سالک نشسته است هم تعجب کردم و  نمایم لذا مشغول طواف شدم وقتی مراجعت نمودم طواف می
چون حضرت . هم خوشحال شدم جریان را پرسیدم اظهار داشت من آقایان را گم کردم اتومبیل آمد و مرا آورد

ای اسرتاحت به اینجا آقا در این محل معتکف بودند من هم این محّل را انتخاب کردم و پس از انجام طواف بر
ایشان برای طواف و آقای سالک برای سعی بني صفا . مواظبت ساک دستی آقای مصطفائی ماندم آمدم و برای
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بنده نیز پس از سعی بني صفا و مروه چون زیاد خسته شده بودم و در اداره سرپرستی هم کار . و مروه رفتند
ای پیدا نموده و نفری پنج  تاکسی کرایه موده و با زحمت زیاد یکبعد موکول نداشتم حَجَـةُ النّـِسـاء را به روز 

در حدود چهار . توانست به سرعت حرکت نماید ریال سعودی کرایه دادیم وىل بر اثر کثرت جمعیت اتومبیل نمی
 های بری به کارم برسم پیاده شده به اداره امور سرپرستی رفتم و شرح جیب برای اینکه زودتر.ساعت در راه بودیم

فراوان را نوشته و به پلیس شکایت کردم وىل رئیس اداره سرپرستی اظهار داشت که مبلغی در حدود یکصد و 
در چادر بزرگ امور سرپرستی جماعت زیادی بودند و . اند أ زدهـهشتاد ریال سعودی را هم از جیب یکی از اطّب

ن پزشکان حضور داشتند و مشغول انجام در سمت راست خیمه سرپرستی خیمه امور پزشکی برپا بود و آقایا
  .وظیفه بودند

پس از مدتی آقای مصطفائی آمد وىل آقای سالک نبود معلوم . از آنجا به خدمت حضرت آقا مشرف گردیدم 
شود و معلوم  روی نموده و از اتومبیل پیاده می شد که پس از پیاده شدن نگارنده از اتومبیل ایشان هم هوس پیاده

نماز . رفته است همگی ناراحت شدیم مخصوصاً حضرت آقا با حالت اندوهناکی نشسته بودندنبود به کجا 
مغرب و عشاء خوانده شد باز هم آقای سالک نیامد شام صرف گردید پس از آن هر کدام از طرفی به جستجو 

 اثری ظاهر بنده به مسجد خیف رفتم و با بلندگوی مسجد چندین بار آقای سالک را صدا کردم وىل. پرداختیم
هم راهِ آمدن  هنگام خواب آقای سالک وارد شد، معلوم گردید ابتدا به مسجد خیف رفته است و بعد از آن. نشد

  .اند را گم کرده و به کاروان طریقت رفته و از آنجا دکرت شفیعیان ایشان را راهنمایی نموده
  

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۱دوشنبه دوازدهم ذیحجة الحرام مطابق 
پس از اذان صبح اقامه  .بعد از نیمه شب بیدار و مشغول عبادت و راز و نیاز به درگاه الهی شدیم ساعت سه

نمازگردید و بعد از قرائت قرآن آقای حاج ملک صالحی مناجاتی از خواجه عبدالله انصاری و شیخ بهائی 
 تا کنون آقای مراد اَوْسَـهْ گم  یکی از آنها اظهار داشت که از دیروز و فقرای گراش الر هم وارد شدند ۱خواندند

                                                 
  :شود شرح زیر تقدیم می ها به قسمتی از این مناجات - ۱

   .دیگران مست شرابند و من مست ساقی، مستی ایشان فانی است و از من باقی الهی
 مست توام از جرعه و جام آزادم
 مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو

  

 مرغ توام از دانه و دام آزادم  
 ورنه من از این هر دو مقام آزادم

  

  .ارتر کیست، گهی به تو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیستالهی، گهی بخود نگرم گویم از من ز
الهی، تو آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی چنانی، عظیم شأنی و بزرگ احسانی، عزیز سلطانی، دَّیـان و مهربانی، هم نهانی و 

   .هم عیانی، دیده را نهانی و جان را عیانی، من سزای تو ندانم و تو دانی
  :از شیخ بهائی خواندند بعد اشعار زیر را

 ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را 

 کند بکار من بی وفا نگار من می
 دین و دل بیک دیدن باختیم و خرسندیم
 خانۀ دلِ ما را از کرم عمارت کن

  

 تا دمی بر آسایم زین شراب جسمانی  
 آنچنان بر افشانم کز طلب خجل مانی

 های پنهانی های زیر لب عشوه خنده
 در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی
 پیش از آن که این خانه رو نهد بویرانی

  

ضروری است در اینجا از فقري بزرگوار آقای سید حسني صالح پرست که در تکمیل بعضی اشعار مانند شعر فوق که فقط یک بیت 
اند سپاسگزار بوده و سالمت و توفیق بندگی برای  بقیّه ابیات را تهیّه و تنظیم نمودهآن در دسرتس بوده و ایشان با هّمت عاىل خود 

  .ایشان از خداوند منّان مسئلت دارم



  

٨٩ 

صبحانه حاضر شد پس از صبحانه که فقرای گراش تصمیم . از این حیث ما خیلی نگران شدیم. شده است
ه بروند آقای مراد اوسه وارد شد همگی خندان و خوشحال شدیم از ایشان جریان داشتند در تعقیب ایشان به مکّ

رساندم که باید توقّف  تان را گم کردم و خودم را برای شب به مِنـٰىه دوسرا سؤال کردیم اظهار داشت از مکّ
آقا دیشب صدبار دور سه تا شیطان گشتم و خسته : آالیش الرستانی اضافه کرد ضمناً با همان لهجه بی...کردم می

  .شدم و وسط سه شیطان خوابیدم و باالخره به خواست خداوند طلوع فجر نجات پیدا کردم
م و خندان شدند و او هم صبحانه خورد و همگی آنها خداحافظی کرده ضرت آقا و فقرا متبّساز این بیان ح

یت دوستان را از هم جدا جمعّ مپس از طلوع آفتاب برای رمی جمره رفتیم وىل از همان شیطان اول هجو. رفتند
  .کرد از حضرت آقا فاصله نگريد آقای خضری که فقري با محبّتی است سعی می. کرد

  شیطان نفسرمی 
در نزدیکی شیطان بزرگ مشاهده شد که آقای جواهری باالی دیوار رفته با حالت مخصوص ریگها را بر سر و 

رمی جمره باید تعداد معیّنی و با نیّت زده : ((پس از مراجعت به منزل حضرت آقا فرمودند. ریزد روی شیطان می
بنده ابتدا طبق دستور بزرگان عمل کرده بودم : ر داشتمشارالیه اظها.)) شود و غري آن باطل و باید اعاده شود

ها شیطان  وىل برای اینکه نفس امّاره را به کلی سرکوب کرده باشم از خدای بزرگ خواستم که با زدن این شن
  .نفس سرکوب شود

ای اینکه اگر ه حرکت نمائیم بربعد آقایان دکرت معدّل و محالّتی و سایر فقرا آمدند و قرار شد بعد از ظهر به مکّ
  .ماندیم ناچار بودیم شب در مِنـٰى توقّف نمائیم تا غروب آفتاب می

          لی  ـجنّـة المع
ه حرکت کردند و بقیّه در خدمت حضرت آقا برای پس از صرف ناهار آقایان روح االمني و ابطحی پیاده به مکّ

ة المع ربستان ابوطالب یازیارت قبور حضرات عبد منـاف عبدالمطلّب، ابیطالب و خدیجه به ق   .لی رفتیمـجنـّ
و رواق و حرم بوده  در این قربستان نیز مانند قربستان بقیع قبور بزرگان مذکور هر کدام جداجدا دارای گنبد 

لیکن پس از انقراض امرپاطوری عثمانی و جنگ اول بني المللی و بروز مذهب وهّابیّه همه را خراب و با خاک 
  .اند جز صورت قرب خیلی ساده  آثار دیگری باقی نگذاشتهاند و ب یکسان کرده

اند آثار روحانیّت و حشمت و جالل این قربستان خودبخود بیننده  با اینکه رواق و حرم و گنبد آن را خراب کرده 
  .دهد را منقلب و خاطرات فراموش نشدنی به زائران مخلص این درگاه دست می

 بندداَشکم اِحرام طواف حَرَمت می
 مردُم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست
 سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

  

 

 گرچه ازخون دل ریش دمی طاهرنیست
 دل سر گشتۀ ما غري تو را ذاکر نیست
 کیست آن کَشْ سر پیوندتودرخاطر نیست

۳  

  )تلخیص از فرهنگ دانستنیهای پیش از سفر به خانه خدا(
  .ه و در محّل سابق عمارت سکنی کزیدیمپس از خاتمه اعمال به مکه وارد شد

چندبار عصر در خدمت مشایخ و فقرا خواستیم به مسجد مشرّف شویم وىل هیچ اتومبیلی ما را نربد زیرا خیابانها 
تا ساعت یازده شب منتظر ماندیم تا باالخره . ها ناگزیر بودند به مِنـٰى رفته و برگردند یک طرفه بود و اتومبیل

های آقای شربت اوغلی رفتیم و قرار شد اتومبیل بماند تا اعمال را انجام دهیم و ما را برگرداند بوسیله اتومبیل
  .پس از انجام اعمال سه ساعت بعد از نیمه شب به منزل مراجعت کردیم
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  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۲شنبه سیزدهم ذیحجّة الحرام مطابق با  سه
عصر . مشرف شدند و بعضی دیگر اسرتاحت کردند پس از نماز صبح و صرف صبحانه بعضی از آقایان بحرم 

در حدود ساعت چهار و نیم بعد از ظهر باتفاق . بود که به کوه حِـرا برویم پیشنهاد کرده آنروز آقای دکرت معدّل
معدّل، دکرت شفیعیان راد در خدمت حضرت آقا به سمت غار حرا حرکت  جنابان عزتعلی، ثابتعلی و آقایان دکرت

راه کوهستانی معموىل بود، . رسیدن به کوه حرا در زیر کوه پیاده شده شروع به راه پیمائی نمودیم کردیم، پس از
آقای دکرت . العاده خسته شده و اسرتاحت نمودند نیمه راه آفتاب غروب کرد، آقایان ثابتعلی و عزتعلی فوق

دم جلوتر در حرکت بودند، اما کردند وىل حضرت آقا بدون اظهار خستگی چند ق شفیعیان نیز اظهار خستگی می
  .به منظور رعایت حال سایرین از صعود به قله منصرف شده و بوقت دیگری موکول فرمودند

  غـار حِـرا 
ه قرار گرفته و تا اوائل شهر، حدود چهار کیلومرت مسافت دارد ور در شمال شرقی شهر مکّ ـه جبل النّـّ غارحِـرا در قل

فع است به علت اینکه هر ساله اقالً نیم میلیون نفر بر فراز کوه نور رفت و برگشت با اینکه پر شیب و مرتاین کوه 
کنند تا میزانی خط مشخصّی برای باال رفنت احداث شده اما روی هم رفته راه سختی است وىل همه با عشق  می

را یعنی دانشگاه عاىل پیمایند تا به زیارت غار ح و عالقه و آرزو این راه پر مشقت را به آسانی تا قلّه آن می
  .بشری نائل آیند

  در زمینـی که نشـان کـف پـای تـو بود           سالهـا سجده گه صاحبنظرن خواهد بود
شود که  آب دیده می باالترین نقطه کوه غري از قلّه آن نسبتاً هموار است و آثار یک اطاق و یک حوض وىل بی

ار حرا راه اجباری از کنار همني حوض است، از آنجا به سمت شود و برای زیارت غ مدن باران پر میآ موقع
ه بجنوب باید حدود هفتاد مرت مجدداً پائني رفت و از بني تخته سنگی خیلی بزرگ که سر راه است عبور کرد تا 

  .غار شریف حرا رسید
 این مخروط با های بسیار بزرگی به شکل مخروطی بطور طبیعی رویهم قرار گرفته و در وسط و پائني آنجا سنگ

بهم پیوستم چندین قطعه سنگ بزرگ غاری که دهانه آن رو به شمال و بیش از یک نفر راه ندارد تشکیل شده 
  .نماز بخواند؛ ارتفاع غار در حدود قامت یک انسان است تواند می بطوریکه در جلوی این غار فقط یکنفر
  رخاکـرم از سـپا وانگی هـروز واقعـناز پرورمن         ب وبه خاک پای تو ای سر

  )ورـجبل النّ(نماز مغرب و عشاء در دامنه کوه حرا
هنگام صف بسنت و شروع نماز، عربی که در زیر کوه بود آمد و حضرت آقا را .در زیر کوه حرا نماز جماعت شد

رت هرچه حض. به اندازه فاصلۀ یک صف جلوتر برد و به عربی اظهار داشت امام باید یک صف جلوتر باشد
آقا استدالل فرمودند که امام در حدود یک وجب جلوتر باشد کافی است وىل او با همان جسارت مخصوص به 

پس از نماز مغرب . خودش دوش مبارک ایشان را گرفت و یک صف جلوتر نگهداشت و خود او هم اقتدا نمود
ی اینکه عربها استفاده نمایند، و عشاء طبق دستور در دامنه کوه حلقه وار نشسته مناجات و اشعار عربی، برا

شبی . بوسیله نگارنده خوانده شد و مجلس به پایان رسید و همان عرب یک قوری چای آورد و صرف نمودیم
بسیار صاف و شفاف بود و ماهتاب شب چهارده به یک طرف کوه حرا تابیده، و جلوه ملکوتی پري بزرگوار بر 

  .اند در اخبار واصله کوه حرا را جبل النور نامیدهاصوالً . نورانیّت کوه و مجلس افزوده بود
با آقای شفیعیان مشورت کردم بهرت است اجازه بگريم و به دیدن غار حرا بروم و بازگشت نمایم آقای دکرت اظهار 



  

٩١ 

داشت که تنها خیلی خطرناک است وانگهی آقایان را در پای کوه گذاشنت و صعود نمودن خارج از ادب و 
خواه . خواست از آن مکان حرکت نمایم تسلیم شدم وىل حال عجیبی داشتم اصالً دلم نمیلذا . زاکت استن

سوار شدن از بوته بسیار بلندی که به اندازه قامت انسان ناخواه اتومبیل آمد و مجبور به مراجعت شدیم و قبل از 
ردم ایشان مشاهده بود و برگهای پهن و گلهای سفید درشت زیبایی داشت گلی چیده و تقدیم حضرت آقا ک
  .باشد فرموده به بنده پس دادند و به سایر آقایان نشان دادم معلوم شد آن گیاه نوعی از بوتۀ سَنـا می

  واف وداعـط
در )). احتیاطاً طواف وداع کنیم زیرا ممکن است حرکت نمائیم((ه حضرت آقا فرمودندپس از ورود به مکّ 

. ک ناودان طال که برای مهار کردن ناودان کوبیده بودند قرار دادمهای نزدی طواف سوم گل را در یکی از حلقه
  .پس از طواف و نماز طواف که در مقام حضرت ابراهیم خوانده شد به منزل مراجعت نمودیم

  های جناب صالحعلیشاه قدس سرّه در سفر حج توصیه
که  و توّجه خوانندگان ارجمندحال که اعمال حجّ خاتمه یافته است، مناسب میداند که برای تیمّن و تربّک 

ای که جناب  قسمتی از توصیه نامهانشاءاللّه توفیق زیارت خانۀ خدا و عتبات عالیات نصیبشان خواهد شد 
اند قرائت  ای که به مرحوم معني االشراف سعیدی بیدختی مرقوم فرموده صالحعلیشاه قدس سرّه العزیز در نامه

  .بفرمایند
حضرت آقای صالحعلیشاه از طرف آقای سعیدی بیدختی  دورعلی تابنده فرزند ارجمناین نامه را آقای دکرت ن

اند که از  زاده معظم له و فرزند ارشد مرحوم حاج معني االشراف جهت درج در این کتاب مرحمت فرموده همشريه
  .شود لطف و عنایت آنان صمیمانه تشکّر می

که در آن زمان مسافرت به مکه معظمه چه اندازه طوالنی و  ضمناً منت این نامه مشخّص کنندهٔ این واقعیت است
  .بودن دارو و دکرت بوده است هپر زحمت و بدون همرا
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  هـو
۱۲۱  

  مِـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّ ـبِس
سپارم شما را از هر جهت و در هر حال به حضرت او و  و تفویض امر به او میبر حق تعاىل  پس از توکل

و برای تذکر این چند کلمه رانوشته که گاهی مطالعه و مواظبت ال و کار حافظ و ناصرتان باشد؛ امیدوارم در هر ح
شود عمومی و غري مختصّ به حال سفر است وىل چون در مسافرت  نمائید و اگر چه غالب مطالب که توصیه می

  .ادحال شنوائی بیشرت و نفس مطیعرت است الزم است بهرت متوجّه بوده و نفس را عادت د
البته باید متوجّه این نکته باشند که زحمات و مشقّات سفر را که متحمّلید و در هر مسافرتی هر مسافر هر چند در 

در این سفر که عنوان عبادت و امتثال امر الهی  راحت باشد باز هم بدون زحمت نیست؛ پس باید مخصوصاً
ننموده و مخصوصاً در اعمال حجّ که صورت است بهرت و بیشرت مواظب اوامر بوده و به صرف ظاهر قناعت 

با حال خضوع و خشوع و به یاد خدا بوده و ملتفت اعمال باطنی و طواف صوری صورت طواف قلبی است 
معنی باشید و چون در این سفر در اثر امر الهی و اثر کالم حضرت رسالت پناهی حال  نکات و تطابق صورت با

کلیف و اختیار هم توکّل و توجّه برحق تعاىل و بس، نموده و نقائص انقطاع و انسالخ هویدا است برحسب ت
برای آینده عمر، خود را حاضر بر  ،وجودی و اعماىل خود را مّد نظر آورده، حال توبه و بازگشت پیدا کرده
  .مواظبت صورت و معنای اوامر و رفتار بر وفق رضای خدا و اولیاء خدا نمود

البته در . بر میل خود داشته و بلکه آسایش خود را هم منحصر در اطاعت امر دانست و در کلیّه امور وجهۀ امر را
ن خوب نیست؛ در دبني الطّلوعني را خوابی. ذری باید نمودنل و خاطر و کدورت، به باطن اولیا متوسّحال تزلزل 

جا که مصادف با هر جا فقرا را مالقات نموده و یک نظر مهّم مسافرت را زیارت اخوان بشمارید و در هر 
ىل جمعه و دوشنبه است تا بشود حاضر شده و برای آتیه هم تشویش و ترویج نمائيد و چون در هر ااجتماع لی

ه با یکدیگر جا،نظر دیگری متوجّه و ناظر شما است، در مذاکرات و رفتار مورد ایراد یا تجرّی نشود؛ و البتّ
و اگر چه باید حفظ مراتب اوضاع در . ماند الباً باقی میت و یگانگی نموده که دوستی و کدورت مسافر غمحّب

شهرها بشود وىل بني خود و بلکه نزد اغیار هم نباید مقیّد بود، همه مانند یکدست بکاری مشغول و هر کدام 
  .هرچه از او ساخته است متقّبل باشد

و هر یک مالحظۀ خرج باشید  نمایم شما را وىل خودتان با یکدیگر در بني راه یکدستگاه و هم من مقیّد نمی
حال دیگری را داشته و رأی دیگری را بر خود مقدم دارید تا دوام کند مخصوصاً از عتبات به آن طرف از هم 

  .بهرت باخرب باشید
و صرفه آن را نموده که قبلً بر بصريت باشید،  ها و نزدیک و دوری آنها و امنیّت هان تحقیقات رادر هرجا خودت

نّی که سفر حج کرده باشد همراه شد خیلی مفید است وىل هیچوقت با ناشناخته همراه نشوید اگر شخص مطمئ
  .بلکه رفت و آمد زیاد هم نکنید

برای مرکوب و خرج و غريه نباید بر خود سخت گرفت که معتنابه نیست تفاوت آن؛ و نباید هم از صرفه جوئی 
  .ت پیدا شود، خري االمور اوسطهاخارج شد که به اندک بی روّیـگی ممکن است خیلی تفاو

اسباب و پول خود را نباید نمایش داد یا طوری نمود که دیگری مطلّع شود هیچوقت پول را از خود نباید دور 
  .کرد

از حیث مذهب و مسلک نه زیاد اظهار و تعصّب داشت و محاجّه نمود و نه در خفیه و خوف بود؛ حرکت خود 
  .بود تعیني ننمود را هم در مواقع مهمّه اگر ممکن
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تاب کقرآن را روزها ولو مختصری باشد تالوت نمائید، در اوقات فراغت  .اسرت ذهبک و ذهابک و مذهبک
مناسک حج را هم قبالً مذاکره میکرده که قبالً وضع اعمال را ملتفت و بر . مثنوی هم اشتغال نیکی است

روید بني  راه دریا بعد از تحقیق هرچه انسب بود میاز عراق به طرف مدینه از راه شام یا از ... بصريت باشید
  .تر است الحرمني هر راهی که بدون شرت سواری یا با قلّت آن باشد آسوده

بهرحال زیارت مدینه قبل از اعمال حجّ باشد بهرت است که بعد از فراغت حج یکسره عازم وطن شوید؛ مردمان 
  .ند و لجوجمکّه قدری باذوقند وىل اهاىل مدینه خیلی متعصبّ
لَمْ، و ـمْـَ، و میقات راهِ شام جُحفه، و از راهِ یمن یَل۱هـذوالحلیفبرای احرام بسنت عمرهٔ حجّ، میقات از راه مدینه 

  .ق است و میقات خود حجّ در هشتم ذی حجّه، خود مکّه استـازل و از عراق وادی عتیـاز راه طایف قرن المن
بندید و االّ چون بر قول کاپیتان سفاین که  رفتید در میقات احرام می ها راه برای عمره و ورود به مکه اگر از این

  .نذر احرام بندند غالباً مسلمان نیستند اعتماد نیست؛ قبالً
اگر با حمل شام یا . ب و برای صدمه نخوردن از آفتاب هم نافع استگذاشنت موی سر از اول ذی قعده مستحّ

  .است تر هند حرکت شود ارزانرت و مطمئن
طوری بود که مجبور بودید با حمل دار کنرتات ببندید اول تحقیقات کرده با هر کدام نسبتاً خوش  وضع اگر

شود برسانید؛ در حال طواف  رفتارترند کنرتات بسته، نوشته به مهر رئیس قافله که از طرف سلطان حجاز معیّن می
ر دست چپ افتد یعنی برعکس نباشد، بعضی دقت اند که به طرف دست راست بگردند که خانه د تعیني فرموده

ت الزم نیست اند که در برابر حجر اسمعیل باید کج راه رفت که خانه محاذی دست چپ باشد و این دّق کرده
  .بلکه حواس فردی است

صحیح نباشدیا اقالً به جماعت گريند که مبادا صورت نماز آنها  در نماز طواف نسا بعضی مقدّسني نایب می
وانند و هیچکدام روا نیست بلکه تصحیح کلیه نمازهای خود الزم است و حال توجه و حضور قلب و نظر خ می

  :که  رفنت به درون خانه و خواندن چند رکعت نماز خوب است وىل ملتفت باشند. به عظمت آمر و امر
  ودهـلراب آـر خـن دیـو ایـردد زتـگـا نـشست و شوئی ده وانگه به خرابات خرام         ت

دهند و  پرسند مطّوف شما کیست و مطّوف باید معلوم باشد و کارگزاران آنها اطالع می در  اول ورود به جدّه می
  ...نمایند تهیه منزل می

ه به خانه پیغمرب و زیارت ابوطالب و در مدینه به زیارت بقیع و خانه حضرت وا و در مکّدر جده به زیارت ّح
حمزه ولو بنام سیاحت باید رفت اگر مانع نباشد، سالم را ممکن است بطور آهسته سید الشهداء واحد به زیارت 

  ...و در دل گفت و استمداد همّت نمود
اگر چه امیدوارم به سالمتی رفته و مراجعت نمائید وىل حفظ الصّحۀ خود و دیگران را باید منظور داشت؛ مایۀ 

 ۲هْ ـمَـَدر ترتیب غذا و مواظبت تُخ... ا از خارج و زکامغالب امراض، معده و ناسازگاری غذا است یا اثر هو
مختصری خورد و امساکی کرد و هرگونه غذائی در سفر  ۳نکردن باید و اگر احساس شد جوش شريین یا کرابیـه 

اگر احیاناًدر . مناسب نیست اثر زکامی هم بود از ترشی و لبنیّات احرتاز و شريینی و چربی هم کمرت باید خورد

                                                 
  .ذوالحلیفه مقصود مسجد شجره است - ۱
  سوء هضم، فساد غذا در معده - ۲
رگهای شَبت، گلهایش سفید، تخمهایش شبیه زیره کراویه یا کراو یا  یعنی زیرهٔ رومی، تخم گیاهی است چرتی، برگهایش شبیه به ب - ۳

  .باشد و طعمش تلخ می
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  ...مونیاک مکرّر مالیده و شريینی نخورندساس شب گز مثالً شد آاح جائی
در هر جائی هم نباید غذا خورد گوشت زیاد در سفر خوب نیست مخصوصاً در هوای گرم بد است خصوصاً در 

  .شود ه که حال اسهال پیدا میمکّ
ا خورده شود و اگر آب هر منزىل در برای تغیري آب و هوا باید غالباً پیاز در سفره باشد و کمی هم از آن اول غذ

  .منزل بعد باشد و در چای یا غري آن بخورند مفید است
 .آب خورد، سفره نباید خاىل باشد و کوزه بی آب و نان همیشه باید داشت ولوبار سنگینی است وىل آخر بدرد می

ول و دوم پرهیز و روز سوم برای ترش غذا، بهرت خوردن یک کفّه خاکشري روی هر غذا است؛ اما زکام در روز ا
و نخود آسرپین خورد و اگر موقع نبود دو نخود را چهار قسمت کرد و به فاصلۀ دو داگر فرصت و موقع عرق بود 

  .رجاً خوردّدعت متساعت به دو سا
جوش شريین، آسرپین، آمونیاک،  کرابیّه، خاکشري،: پس از احتیاطاً مسافر دواهای ذیل داشته باشد خوبست

، منیزی وىل تا ناچار نشود شخص، دوا خوردن مضر است و اگر احیاناً در محلی آثار تعّفن هوا بود در مثرود
جات و بقول خصوصاً عدس پوست  ني و تربید عیب ندارد گوشت و شريینی مضر است و در غذا سبزیـاول تلی

سپند و پیاز و نعناع و سیب هر  عقربی و زمّرد و مرجان و بوی نارنج و ۱همراه داشنت دَرونَج. کنده نافع است
 ۲ننزّل من القرآنل و استشفا به آیات قرآن مثالً سورهٔ حمد و آیه یک خوبست و اگر احیاناً کسالتی بود توسّ 

  .بنمایید
  و اگر چه بعض این مطالب را خودتان مسبوقید و بعضی هم لزوم پیدا نخواهد کرد وىل خواستم نسبتاً زاد

  .شاره نمودمالمسافر مختصری باشد ا
  .ه از خود آنجا چیزی ندارد وىل تمام اجناس دنیا تقریباً در آنجا هستو اگر چه در مکّ

بگريید بد  ٤و مومیائی زرد و روغن بَلـَسـان ۳در آنجا اگر هر کدام قدری سرمه سنگ ساییده و جُنْـدِ بیَـدستـر
طلبند و اگر  رفته شود که در اینجا خیلی میشود چند قوطی مومیائی و قدری بلسان هم برای من گ نیست الزم می

  . سازند چه سیاه آن اصل است وىل غالباً مصنوعی می
خرند تسبیح اگر بنا داشتید بخرید قبل از  فروشند، مرسوم است می کنند و می  پوش خانه کعبه هر ساله عوض می

  . ه ارزانرت ممکن است خریداعمال در جّد
  ۱۳۴۶اسفند ماه  ۲۳ق ذیحجة الحرام مطاب ۱۴چهارشنبه 

  احساس غنب آقای ملک صالحی
صبح پس از نماز و قرائت قرآن، خانم سرهنگ سراج و آقایان جعفر سامانیان و خسرو سامانی پور از فقرای 

چون شب . اصفهان و حاج حسني مهرا و حاج علی اصغر عرب از فقرای شرياز به زیارت حضرت آقا آمدند
علی و ثابتعلی و به جده حرکت کنیم بارها را در یک وانت ریخته و آقایان عزتّ گذشته دستور فرموده بودند که

                                                 
برگهایش شبیه برگ بادام، گلهایش زرد رنگ ریشۀ آن گره دار و به  -خوابد گیاهی است دارای ساقۀ مجّوف که روی زمني می - ۱

  .رود شکل عقرب، طعمش تلخ و در طبّ بکار می
  .از سورٔه بنی اسرائیل ۸۲آیه  - ۲
  .رود تشّنج بکار می عوجود دارد که در طبّ برای رف) سگ آبی(کیسه ای غده مانند که زیر پوست شکم بیدسرت - ۳
ن سنگني و سرخ رنگ و خوشبو، آدرختی است دارای گلهای سفید کوچک خوشه مانند، برگهایش نیز مایل به سفیدی، چوب  - ٤

  .روید گویند و گرانبهاست و در مصر می را روغن بلسان می گريند که آن ای می پوست آن زردرنگ، از ساقۀ آن شريابه
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جواهری و روح االمني در خدمت حضرت آقا در یک اتومبیل و آقای حاج ملک صالحی و نگارنده و یک نفر 
آقای ملک صالحی از اینکه در اتومبیل .حسني شربت اوغلی سوار شده حرکت نمودیم دیگر در ماشني حاج

راند، آقای  راننده سواری بسیار تند می. و خیلی ناراحت بود کرد رت آقا قرار نگرفته بود احساس غنب میحض
نمود وىل همینکه آقای ملک  تر حرکت می تر حرکت نماید، راننده کمی آهسته داد آهسته ملک صالحی تذکر می

دود یک ساعت بعد از ظهر وارد در ح. افزود گذاشت و بر سرعت می شد پا را روی گاز می صالحی ساکت می
و حاج  آقایان حاج جواهری. و مدینة الحاج گردیدیم) فرودگاه(ه شدیم و اولني افرادی بودیم که وارد مطارجّد

بعد از . ارهای دیگری انجام دادیمکهر یک از ما در حدود استعداد خود . ه کردندامري سعیدی ناهار و میوه تهیّ 
انش به دیدن حضرت آقا آمدند و معظّم له و همراهان را برای شب جمعه به شام ظهر آقای امريالحاج و همراه
  .به سفارتخانه دعوت کردند

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۴ذیحجة الحرام مطابق با  ۱۵پنجشنبه 

  اقدام برای تعویض بلیط
اق ساعت سه و نیم بعد از شب طبق معمول بیدار شده و پس از نماز وتالوت قرآن و صرف صبحانه به اتفّ

ها را جهت ویزا به سفارت عراق بردیم و حضرت آقا و همراهان برای  و امريسعیدی بلیطآقایان روح االمني 
بایست معطّل شویم  در سفارت عراق چون جمعیّت بسیار بود و شاید چند روز می. بازدید سفري کبري ایران رفتند

یکی از مستشاران ایران به سر کنسول عراق طبق دستور آقای دکرت مشایخی . به سفارت ایران مراجعه کردیم
توصیه نمود و ما را پذیرفتند و پس از چند ساعت معطلی کار ویزا تمام شد و یک ساعت و نیم بعد از ظهر به 

سه ساعت بعد از ظهر از .اند مدینه الحاج مراجعت کردیم مشاهده شد حضرت آقا و همراهان ناهار میل نفرموده
همراهان از نامنظم بودن کار . وردندهای کاهی آ ینی جوجه کباب در پاکتک سطرف آقای شربت اوغلی ی

توانستیم خودمان برای او  کاروان ناراحت شدند مخصوصاً پريمرد بیماری با ما بود که در صورت معطّلی می
رت به چشم ه و مدینه کمهای بسیار ریزی آوردند که در بازار مکّ  پس از صرف ناهار پرتقال. ناهار تهیه نمائیم

های خود را به مقصد لبنان و  خورد عصر به اتفاق آقای امري سعیدی به فرودگاه رفتیم تا شاید بتوانیم بلیط می
لی و کوشش بسیار موفق نشدیم و چون شام با حضرت آقا کویت گرفته بودیم به عراق تعویض نمائیم وىل با معّط
  .فتیمو همراهان در سفارت ایران دعوت داشتیم به آنجا ر

  سفارت ایران در عربستان
ن در حدود است و مساحت آ ن خیابانطرف آچهار . سفارت ایران در محل بسیار خوب و مناسبی قرار دارد

باشد اطاقهای سفارتخانه مخصوصاً اطاق سفري کبري مبله و مجلّل بود منزل مسکونی  چهارده هزار مرت مربع می
ه در همان محوطه قرار داشت، با راهنمائی یکی از اعضاء سفارت به سفري کبري و امريالحاج هم جنب سفارتخان

سفري کبري هم در مدخل اطاق . وار نشسته بودند حضرت آقا در وسط و مشایخ و فقرا حلقه. طبقه پنجم وارد شدیم
  .نمود نشسته بود و با روی گشاده و مالیمت صحبت می

  برنامه مذهبی تلویزیون
کرد از جمله طفلی از طفل دیگر سؤال  رنامه مذهبی جالبی بوسیله اطفال پخش میدر این هنگام کشور سعودی ب

داد که عبادت فقط مخصوص خداوند تبارک و  چه کسی را باید عبادت کرد؟ طفل دیگر جواب می: کرد می
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؟ پرسید اسالم چیست می. داد دین ما اسالم است کرد شما چه دینی دارید؟ جواب می باز سؤال می. تعاىل است
پرسید اسالم روی چه اصلی بنا نهاده  شد اسالم تسلیم اوامر و نواهی خدای تعاىل بودن است می می  جواب داده

حضرت آقا  ۱.)اسالم بر پنج پایه نهاده شده است(بنی االِسالم علٰى خَمْـسشد که  شده است؟ جواب داده می
پس از اتمام این . فرمودند م میطفال تبسّرسیدند و از سؤال و جواب صحیح وبجای این ا به نظر می خوشحال

  .برنامه تلویزیون را به دستور حضرت آقا خاموش کردند

  تصوف اسالمی غري از تصوف هندی است
آقای دکرت مشایخی شرح مبسوطی از حیث برتری حجاج ایرانی نسبت به تمام ممالک دنیا معروض و اظهار 

اروان دارای پزشک مسئول و در بهرتین ساختمانها منزل دارند داشتندیگانه کشوری که کاروانهای منظّم و هر ک
اج بهرت است و نسبت به اوضاع کشور سعودی باشند و وضع حجّاج ایرانی از سایر حّج کاروانهای ایرانی می

ریشه تصوف از هندوستان گرفته  ایراد و اظهار داشتند اصوالًسپس راجع به تصوف بیاناتی . بیاناتی نمودند
تصّوف اسالمی غري از تصوّف هندی است بلکه از حضرت آدم تا حضرت ((وىل حضرت آقا فرمودنداست  شده

و با ظاهر شرع توأم بوده  خاتم پیامربان و همچنني زمان اولیاء، ایمان و تربیت روحانی و معنوی اصل مذاهب
سفري آقای بعداً . ))استشود اصل دین  است در اسالم نیز والیت و ایمان که به ظاهر همان تصوّف نامیده می

ابوالخري و بعضی اقطاب و سالسل  از حاالت خواجه عبدالله انصاری، بایزید بسطامی و شیخ ابوسعید کبري
پس از آن به منزل .ها را دور گردانیدند شام آقای سفري و کبري ظرف گز و سایر شريینیصرف پس از . بیاناتی کردند

فرمودند وىل نگارنده به همراهی آقای مشريی تا دو ساعت بعد از  مراجعت و حضرت آقا و همراهان اسرتاحت
سپس از آقای مشريی . صبح موکول شد ۹ها معطّل شدیم که متأسفانه به ساعت  نیمه شب برای تعویض بلیط

  .نموده به منزل آمدم یخداحافظ
       ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۵ذیحجة الحرام مطابق با  ۱۶جمعه 

ب بیدار و نماز صبح را به حضرت آقا اقتدا نمودیم پس از صبحانه حضرت ایشان و ساعت چهار بعد از نیمه ش
همراهان به کنار دریا تشریف بردند و بعضی هم به بازار رفتند وىل نگارنده به دفرت هواپیمائی کشور سعودی 

  .و بلیط شدم) گذرنامه(مراجعه و منتظر پاسپورت
کاظم مصطفائی، حاج علی سالک و حاج سید مصطفوی راد ساعت هفت بعد از ظهر جمعه آقایان حاج سید 

با کوشش فراوانی که به عمل آوردم تا ساعت یک . دندبا کسب اجازه از حضرت آقا به سوی تهران حرکت کر
  بعد از نیمه شب موفّق به تعویض بلیط نشدم لذا ناچار بروز بعد موکول گردید

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۶ذیحجة الحرام مطابق با  ۱۷شنبه 

  مشایعت حضرت آقا و همراهان
ساعت سه بعد از نیمه شب برای مشایعت حضرت آقا و مشایخ به دفرت فرودگاه که در نزدیکی مدینة الحاج واقع 
شده رفتم، چهار بعد از نیمه شب حضرت آقا و همراهان داخل فرودگاه شدند که دیگر ما را راه ندادند، لذا به 

های  کمی اسرتاحت نموده و مجدداً به دفرت سعودی رفتم که مواجه با جوابمنزل مراجعت و پس از نماز صبح 
                                                 

 - ۲نماز  – ۱الّصلوٰة و الزکوةِ والّصومَ والْحَج وع الْوَالیة یعنی بنیان دین اسالم بر پنج پایه قرار دارد : بُـنِـی االِسالم علٰى خَمْـس - ۱
  .والیت -۵حج  -۴روزه  - ۳زکوة 
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 .بی سر و تهی شدم
شرق  به دفرت با کمال ناراحتی و جستجوی زیادساعت ده صبح بلیط و پاسپورت بدون اقدام به دستم رسید، 

دم گفتند دوازده گفتند ساعت هشت بعد از ظهر مراجعه نمائید؛ ساعت هشت مراجعه نمواوسط مراجعه کردم، 
مراجعه کن، با اینکه خیلی خسته بودم وىل چون در صورت اسرتاحت ممکن بود موفق به حرکت به لبنان نشوم 

  .لذا تمام شب را نخوابیدم

  لبنان
لبنان قسمتی از کشورباستانی فنیقّیه است، پس از انقراض این دولت به ترتیب آشوریها، کلدانیها، یونانیان و 

تنها کشور شیعه منطقه مسلّط شدند؛به طوریکه قبل از تأسیس دولت شیعه مذهب صفوّیه در ایران،  رومیان بر این
در اوائل قرن شانزدهم میالدی امرپاتوری عثمانی لبنان را گرفت و به سبب قتل عام  -مذهب جهان لبنان بود

مسیحیان فرانسوی بودند، دهٔ میالدی فرانسویان لبنان را گرفتند چون قسمت عم ۱۸۶۴مسیحیان لبنان، در سال 
بعد از جنگ اول جهانی، سوریه همراه با لبنان . میالدی حکومت مسیحی در لبنان روی کار بود ۱۹۱۵تا سال 

میالدی و بعداً سوریه به استقالل کامل  ۱۹۴۳نوامرب  ۲۲تحت قیمومّیت فرانسه در آمدند تا ابتداء لبنان در 
  . رسیدند

ی با راههای شوسۀ درجۀ اول و آسفالته بهم متصل است؛ لبنان راه آهن داخلی مهمّهمه شهرها و بنادر لبنان 
  .ندارد وىل از طریق دریای مدیرتانه با سایر ممالک ارتباط دارد

رشته کوههای مرکزی از شمال تا جنوب لبنان امتداد دارند و . لبنان کوچکرتین کشور عربی در آسیا و جهان است
  .ریزند شوند که اکثراً به دریای مدیرتانه می اری میرهای زیادی از آن جهن

  )نقل از جغرافیای کامل جهان(
  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۷ذی الحجة الحرام مطابق با  ۱۸یکشنبه 

داخل هواپیما  - ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب جت بوئینگ شرکت هواپیمائی شرق اوسط آماده حرکت بود
صبح  ۴/۵ساعت . کردند نیفورم مهمانان را به داخل هواپیما راهنمائی میهواپیما با لباس اومهمانداران . شدم

مهمانداران با شريینی و غذا از میهمانان پذیرائی نمودند، ساعت پنج و پنجاه و پنج دقیقه . هواپیما حرکت کرد
   .شدیم ۱وارد فرودگاه بريوت

                                                 
  شهر بريوت - ۱

ر لبنان است که عبارت از یک قسمت زمني و یک رشته جبال است که در ساحل شرقی دریای مدیرتانه ، پایتخت کشوشهر بريوت
  .کیلومرت مرّبع مساحت دارد ۱۰٬۶۰۰واقع شده است و 

تند که معنی گف ها را آنرا ِلبـَنـُـنْ و آشوریان لِبنانو و یونانیان و رومیان آنرا لیبانوس می لبنان از لغات سامی قدیم گرفته شده، عربانی
  .های جبال آن غالباً از برف سفید و کوههای آن نیز همیشه بواسطه درختان مختلف زیاد بوی خوش دارد سفید و بخور را دارد؛ قلّه

باشد و تمدن شرقی و غربی را با یکدیگر آمیخته دارد و مردم آن بسیار خلیق و  شهر بريوت از زیباترین شهرهای خاورمیانه می
اند که غالباً در جبل عامل و در حدود بلعبک سکونت  اىل لبنان اکثر مسیحی مذهب و درحدود ثلث جمعیّت آن شیعهمهربانند؛ اه

یکی از جاهای دیدنی اطراف بريوت که در . باشد می) ع(گویند زیراشیعه معتقد است به والیت علی دارند و شیعه را متوّىل نیز می
و از معجزات طبیعت است غاری است در چند کیلومرتی بريوت در وسط کوهها که آنرا دهد  واقع عظمت و قدرت خالق را نشان می

داخل غار بسیار زیبا و برق هم دارد و آب زیادی از آن جاری است که در . گویند) به فتح جیم و کسرعني و سکون یا(غار جَـعِـیـْتـا 
کنند، و همه آن کوهها نیز  است که مسافرین در آنجا اسرتاحت می شود و نزدیک آن هم رستورانی آبادیهای بني راه از آن استفاده می

خیلی زیاد و ) مرطبات(در داخل شهر نیز درختان مرکبات . جنگل و پر از اشجار و بسیار باصفا و غالب اشجار آن زیتون است
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ىل چون روز یکشنبه بود مسئولني شرکت ها را که باید به بغداد حرکت نمایم نشان دادم و در فرودگاه بلیط
پس از معطلی زیاد خانم جوانی که صلیبی در گردن داشت و خیلی مؤدب به نظر . هواپیمائی لبنان نبودند

. جواب دادند تا سه روز دیگر محّل نداریم -تلفن کرد)) لِیـا((جریان را به او گفتم، به شرکت .رسید وارد شد می
  .بنده را بربند)) لیـا((رکتهای دیگر تلفن نمود قبول نکردند که با بلیط به یکی دو شرکت عراقی و ش
ر روز دیگر جا داریم باالخره آن خانم شماره تلفن هواپیمائی را نوشت و به بنده او بعضی دیگر گفته بودند چه

رزو کنم چون قرار  که من برای شما جا دداد و اظهار داشت اگر تا سه روز دیگر در لبنان بودید قبالً تلفن نمائی
خواستند با اینکه  نبود در بريوت توقف کنم و پول رایج بريوت را نداشتم و آنها هم برای ویزا پنج لريه لبنانی می

همه پولها را قبول داشتند وىل به عوض کردن پول ایرانی وارد نبودند و بانک ها هم تعطیل بود و پلیس هم 
ه های جوان که فهمیده بودندکه از مکّ پلیس. فرودگاه خارج شوم بدون ویزا حق نداشت اجازه بدهد که از

اج و اوضاع ایران و مذهب ایران ت حّجام اطرافم حلقه زده بودند و هریک از آنها در مورد جمعیّ مراجعت کرده
های انگلیسی و عربی حتی االمکان  کردند نگارنده هم به زبان میسؤاالتی  لو جنگ ایران و اعراب و اسرائی

در این هنگام آقای امني دسوتی رئیس اَمْـنُ العالم فرودگاه مرا به اطاق خود دعوت وضمن . دادم جواب می
تبدیل، همچنني دستور داد فوراً گذرنامه را با گرفنت پنج لريه  یاظهار محبت ترتیب داد پول ایرانی را به لريه لبنان

رش نمود که بنده را زودتر به عراق بفرستند وىل معلوم ویزا نمودند و کارمندان هواپیمائی را هم خواست و سفا
  .شد که تا عصر روز سه شنبه مقدور نیست
. حرکت کردم هسوریّهای سواری مسافربری رفتم و بدون معطلی جهت  از فرودگاه با یک تاکسی به دفرت اتومبیل

شد دریافت داشتند و در ساعت دو بعد از  در مرز سوریّه برای ویزا چهار لريه لبنانی که تقریباً پنج لريهٔ آنها می
  .  ظهر وارد سوریّه شدم

                                                                                                                                                        
  . پرتقال آن در خوبی مشهور است

  )   نقل از رسالۀ خاطرات سفر حج(
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  حرکت به سوریّه و زیارت حرم مطهّر حضرت زینب علیها السّالم

  سوریّه
ئی ات آسیاه تا قبل از اضمحالل امرپاطوری عثمانی جزء متصرفّسورّی -آسیا است  های باستانی سوریّه از سرزمني

ان، تحت قیمومیّت فرانسه درآمد و در جریان جنگ بني الملل دوم در اول ژانویه بعد همراه با لبن. آن کشور بود
ده عربی را شده و جمهوری متّح ده با مصر متّحمیالدی سورّی ۱۹۵۸در سال  - میالدی به استقالل رسید ۱۹۴۴

ممالک معترب  و امروزه جزء ه بر اثر انجام یک کودتا مستقلّتشکیل دادند و بعد از چند سال دوباره در سورّی
  .خاور میانۀ عربی است

از لحاظ راه آبی داخلی تا . کیلومرت راه شوسه دارد ۱۰٬۰۰۰آهن و نزدیک   کیلومرت راه ۱۰۰۰ه در حدود سورّی
بر . شود و از لحاظ راه آبی خارجی دریای مدیرتانه مورد استفاده زیادی است حدودی از فرات استفاده می

  .ت داردد حدود هشت میلیون نفر جمعیّی سازمان ملل متّحمیالد ۱۹۷۵اساس برآورد سال 
درجه طول  ۴۲و  ۳۶ض شماىل و ردرجه ع ۳۷/۵و  ۳۲/۵هزار کیلومرت مربع و بني  ۱۸۵مساحت سوریه حدود 
  .شرقی واقع شده است

قسمتهای شرقی سوره صحرائی است خشک و غري قابل سکونت وىل نواحی غربی دارای زمستانهای معتدل و 
  . باشد انهای گرم میتابست

  حضرت زینب سالم اللّه علیها
 المسّ العلیها و فاطمه زهرا) ع(و دخرت علی بن ابیطالب) ص(حضرت زینب سالم اللّه علیها سبط زسول اکرم

  .باشد می
 ابیطالب ازدواج کرد، زینب علیها ه بن جعفربند شد و با پسر عمش عبداللّمتولّ) ص(او در حیات رسول اکرم

او با دیگر اسريان به کوفه رفت و با سخنان آتشني . در واقعۀ کربال حضور داشت) ع(با برادرش حسنيالسّالم 
ابن زیاد از ترس قیام مردم به زودی او را به سوی . پدید آورد) ع(خود انقالبی عظیم در شیعیان حضرت حسني

دیگری ایجاد کرد که هم اکنون طنني  السّالم شور در دربار یزید باردیگر سخنان زینب علیها. دمشق روانه کرد
ای در  او در سال بعد قیام تازهآوایش حیات بخش و محرّک واقعی زنان و مردان با ایمان و آزادمنش است 

حضرت  دید، که به دستور یزید بوسیله عامالنش در شهر مدینه مورد تاخت و تاز قرار گرفت و مدینه تدارک می
جرم پایداری و استقامت در طریقت راستني  یگر از زنان و دخرتان معصوم بهی دا السّالم و عده زینب علیها

ه مشهور اسالمی به اسارت رفتند و در شام به علت فشار و رنج راه، دار فانی را وداع گفته در محّل ی که به زینبیـّ
  .است مدفون گردیدند

فرطیّار در سال اول هجری قمری در حبشه ب به جعملّق) ع(عبداللّه بن جعفربن ابیطالب ن علیا مُخـدّرهآهمسر 
گفتند؛ در جنگ  او نخستني مولود مسلمانان در حبشه است، مردی کریم بود و شعرا او را مدح می. د شدمتولّ

  . هجری قمری در گذشت ۹۰بود و به سال ) ع(صفني از امريان لشکر علی
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  زیارت حرم مطهّر حضرت زینب علیهاالسّالم
نمودند همه رفته  های مسافربری آنجا هم که به عراق مسافرت می وریه متوجه شدم که ماشنيپس از ورود به س

بودند و تا فردا بعد از ظهر اتوبوس نبود ناچار در هتل نجمة الشمس واقع در ساحة الشّهداء شارع مرجع رفتم و 
خارج از شهر بود که  علیها سالم اللهساعت چهار بعد از ظهر بوسیله اتومبیل کرایه برای زیارت حضرت زینب 

های میوه که اغلب پر از گل و  های بهاری و درختان زیتون و انواع درخت دو طرف جاده گل. حرکت نمودم
پس از طی مسافت کوتاهی به محلی رسیدیم که . نمود  تر می شکوفه بود مشام را معطّر و زیارت کننده را مشتاق

به فرموده موالی معظم حضرت آقای . حضرت زینب علیهاالسّالم شدم وارد حرم مطهر. قریه راویه نامیده میشد
ن نمایان است و به صاحبدالن نشان آآثار شجاعت و شهامت و صرب و استقامت از در و دیوار )) رضاعلیشاه((
ن مقام بزرگ سر آدهد که بدن پاک و گوهر تابناکی در دل این خاک پنهان است و هر دل آگاهی در مقابل  می
  .آورد م فرود میتعظی

   مقبـرهٔ بـاب الصّغیـر 
و نماز و چند دقیقه توقف با همان اتومبیل به قربستانی  ه علیهاهسالم اللحضرت زینب  رپس از زیارت حرم مطّه

خانمی که بدون چادر . مدم و در محلی که موسوم به مقربه باب الصغري است وارد شدمآکه نزدیکی شهر بود 
کرد، راهنمائی نمود به ترتیب  وهایش پوشیده بود و با زبان عربی فصیح صحبت میبود وىل تمام بدن و م

 –اُّم حبیبه  –فضّه خادمۀ حضرت زهراسالم الله علیها  –) ع(های حضرت فاطمۀ صغری دخرت سیدالشهداء حرم
 -یح قرار داشتو سرهای شهدا که شانزده عمامه روی صندوق ضر) ع(عبدالله فرزندامام جعفرصادق -اُّم السّلمه

حضرت سُکَینْه و اُمّ کلثوم را  -عبدالله فرزند امام زین العابدین -)ص(مؤذّن حضرت رسولعبدالله ابن مکتوم 
و ضریح حضرت عبدالله  ۱زیارت و در هریک از حرمها نماز زیارت خواندم و بعد به حرم حضرت بالل حبشی

ت کردم و در تمام این امکنه بدون اراده به یاد مرحوم بن جعفرطیار رفته زیارت و نماز خواندم  و طواف زیار
  .افتادم که به دست مبارک ایشان تشرّف به فقر پیدا کرده بودم جناب آقای صالحعلیشاه می

. هواپیمائی لیا در سوریه مراجعه کردم که شاید بتوانم با طیّاره به عراق برومساعت هشت بعد از ظهر به شرکت  
از وضع حالم مطلع گردید با کمال محبت با تلفنهائی که در اختیار داشت تحقیق و  مدیر شرکت پس از آنکه

نماید  بعد از ظهر روز سه شنبه حرکت می ۸های عراقی روز چهارشنبه و طیاره لیا ساعت  اظهار داشت طیّاره
  .ناچار به هتل مراجعت و اسرتاحت نمودم

   ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۸دیحجة الحرام مطابق  ۱۹دوشنبه 
پس از . تمام شب تا طلوع فجر خواب بودم.صدا خوابیده بودم اولني شبی بود که در یک اطاق تنها و بی سر و 

پس از صرف صبحانه به بانک رفته یک صد . بیدار شدن نماز و قرآن خوانده از مستخدم صبحانه خواستم
میدان شهداء از پلیسی مدفن حضرت  لريهٔ لبنانی بود تعویض نموده در ۵۲/۵تومان اسکناس ایرانی را که معادل 

هائی که روز گذشته  مجدداً ضریح. رقیّه را جویا شدم گفت در قربستان باب الصغري واقع است به آنجا رفتم
                                                 

او از عربهای غري . بود) ص(بالل مؤذن و خزانه دار رسول خدا. به ابوعبدالله مادرش حمامه نام داشت ٰىبالل بن حبشی مکـنّ -  ۱
قامتی . رنگ او به شدت گندمگون بود)) بالل سابق الحبشه((رفت و از سابقني اسالم بود که در حدیث آمده خالص به شمار می

قبیل بدر، احد و خندق از همراهان پیامرب اسالم بود آخرین بار هنگام  های مختلف از بالل در غزوه. بلند و اندامی الغر داشت
هجری  ۲۰وىل همراه هیأتهائی که عازم شام بودند به آنجا رفت و به سال . از آن پس هرگز اذان نگفت. اذان گفت) ص(وفات پیامرب

  .در برابر جهالت و رفتار غري انسانی استبالل نمونه و قهرمان مبارزه و مقاومت . سالگی در دمشق در گذشت  ۶۰قمری در سن 
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بزرگان مخصوصاً مرحوم حضرت آقای صالحعلیشاه قدس سرّه العزیز و سرور معظم  زیارت کرده بودم به یاد
سال داشت سراغ مدفن حضرت رقیّه را گرفتم  ۱۲ای که در حدود  بچه از.حضرت آقای رضاعلیشاه زیارت نمودم

مرا به انتهای بازار شام که عمارت و مسجد اموی بود . نده قبول کردمدهم ب بدهید نشان میگفت اگر نصف لريه 
ا به داخل مسجد رفتیم ابتدا مر.پريمرد ترکی جلوی در نشسته بود خواهش نمودم مرا راهنمائی کند. هدایت نمود

و آنگاه مدفن )  ع(و بعد مقام حضرت هود)  ع(و حضرت خضر) ع(و مقام زین العابدین۱مقام رأس الحـسني 
از  از مسجد خارج شدم و به فاصله کمی. که ضریح بسیار زیبایی داشت هدایت نمود) ع(حضرت یحیی سر 

ردم و در آنجا به حال خودم بسیار رقیّه را پیدا نموده به یاد تمام بزرگان و فقرا زیارت کحضرت آنجا ضریح 
زائرینی که . ام گریستم که پس از چندین سال تشرف به فقر و ایمان هنوز گرفتار نفس اماره و اندر خم یک کوچه

شناختند؛ خداوند را بحّق آن حضرت و زائرین با  در آنجا بودند حال بسیار خوشی داشتند که سر از پا نمی
  .کرمش همه را از شرّ نفس امّاره برهاند سعادتش قسم دادم که به فضل و

  حرکت به بغداد با اتوبوس
اتوبوسی که هفتاد و پنج نفر مسافر داشت با پرداخت مبلغ سی لريه پس از زیارت به هتل مراجعه و بوسیلۀ 

  .سوریه تا بغداد هزار کیلومرت راه است. سوری در ساعت دو بعد از ظهر به طرف بغداد حرکت کردم
 ساعت چهار بعد از ظهر به مرکز. شد جاده درختان پر شکوه و صحاری سر سبز و خرم مشاهده می در اطراف

. طلی حرکت کردیمو یک ساعت معّ رسیدیم؛ پس از بازدید جوازها )) الهجرة والجوازات فی ابی الشّامات((
آمد که قادر به نفس  یهای اتومبیل به قدری گرد و خاک داخل م جاده خاکی و پر از دست انداز بود، از شیشه

سبع ((خانه کوچکی که آن را  در بني راه به قهوه. کشیدن نبودیم؛ هوا بسیار سرد بود که پتو به خود پیچیده بودم
گفتند وارد پس از صرف غذا به اتفاق دو نفر از حجاج ایرانی حرکت و دو ساعت و نیم بعد از نیمه  می)) ریال

این محل در فاصله چهل کیلومرتی داخل خاک عراق واقع شده،  .رسیدیم ))الـُّرطـبه((شب به محلی به نام 
ها را خیلی معطّل  در آنجا اتومبیل. ضمناً در مرز خاک اُردن هاشمی و تا عمّان حدود سیصد کیلومرت فاصله دارد

اق بفروش گرفتند که اشیاء خود را به کشور عر کردند وىل تعهّد می کردند وىل اشیاء مسافرین را بازدید نمی
  . نرسانند

  ۱۳۴۶اسفندماه  ۲۹ذیحجة الحرام مطابق با  ۲۰شنبه سه 
شخصی بنام حاجی سالحچی . چی قبول نکرد الـُّرطـبه دو فنجان چای نوشیدم و پول سوری دادم، وىل قهوه در

  .فروشی دارد یکصد و بیست فلوس پول آنرا پرداخت اهل تهران که در سرای امري فرش
بعضی مسافرین ناهار .نجا حرکت کردیم و دو ساعت و نیم بعد از ظهر به الّرمادی رسیدیمصبح از آ ۹ساعت  

خوردند وىل من براثر خستگی و سرماخوردگی اشتها نداشتم؛ پس از صرف مقداری آبگوشت خالص و ادای 
د رسیدیم، پس از ی به نام ابوعني که تا بغداد در حدود یکصد کیلومرت فاصله دارفریضه حرکت کردیم، بعد به محّل

در گمرک بغداد قبل از پیاده . ف حرکت نموده و در ساعت چهار و نیم بعد از ظهر به بغداد وارد شدیمکمی توّق
داخل اتومبیل  از نمودن بارها از هر نفر یکصد فلوس به عنوان باربری دریافت و بعد تمام لوازم سفر همراهان را

                                                 
است و نزد مردم دمشق نیز خیلی محرتم است ) ع(رأس الحـسني گویند مدفن ی است که میدر قسمت شرقی مسجد اموی محلّ - ۱

در  را به کربال برگرداندند؛ و بعضی هم معتقدند که سر مبارک) ع(وىل بعضی منکرند و معتقدند که سر مبارک حضرت امام حسني
  .گوار به کربال عودت داده نشده استبزرن آباشد وىل آنچه تا کنون مشخص شده سر مبارک  مصر مدفون می
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  .کردند مأمورین بازدید و عالمت گذاری میپیاده و دور تا دور سکوّی گمرک چیده و 
بعد از ظهر به اتفاق یک نفر تهرانی بعد از پرداخت یک دینار  ۶پس از انجام تشریفات گمرکی  حدود ساعت 

عراقی بوسیله اتومبیل بنز سواری عازم نجف اشرف شده و حدود ساعت هشت ونیم بعد از ظهر به حمداللّه 
  .صل نمودیمتوفیق ورود به نجف اشرف را حا

ـّجـف   حافظاگرقدم زنی درره خاندان به صدق        بـدرقـه رهـت شـود هِمّـت شحـنـة الن

  بغداد
این شهر را منصور . شد زمانی پایتخت ممالک اسالمی و یکی از شهرهای بزرگ محسوب می شهر بغداد

لوکیّه پایتخت سلوکیان و دوانیقی دومني خلیفه عباسی از سنگهای ویرانۀ تیسفون پایتخت ساسانیان و س
  ).تلخیص از فرهنگ دهخدا(هجری قمری بنا کرد و مقّر حکومت خویش ساخت ۱۴۵اشکانیان در سال 

باشند در بغداد نیز  همانطور که در قاهره و بريوت مسیحیان خیلی زیاد و از حیث ثروت و تجارت در اکثریّت می
به اختیار آنهاست از ایرنو روز شنبه که روز تعطیل آنها  یهود همني حالت را دارند، بازار و تجارت در حقیقت

است بیشرت بازار بسته و تجّار مسلمني نیز غالباً تعطیل دارند چون سرو کارشان اغلب با یهود است و از آنرو در 
ه آور است ک و این امر برای شهرهای بزرگ اسالمی مانند قاهره و بغداد خیلی ننگتوانند کار کنند  آنروز نمی

مسلمني مجبور باشند در تعطیل هفته پريوی نصاری و یهود کنند و برعکس روز جمعه بازار باز داشته باشند و 
  )نقل از رسالۀ خاطرات سفر حجّ(                                                                                         .مشغول کار باشند

  

  )ع(م مطهّر مولٰى امريالمؤمننينجف اشرف و زیارت حر
  

  ۱۳۴۶ام اسفندماه  ذیحجّة الحرام مطابق با سی ۲۱چهار شنبه 

  نجف اشرف
 .آور است ی خاص و نشاطنجف اشرف مدفن موالی متقیّان علی بن ابیطالب علیه السّالم دارای روحانیتّ 

یک فرسخ فاصله دارد و آب داخل باشد حدود  واقع شده و تا شهر کوفه که کنار شطّ میای  نجف در روی تپّه
  .است شهر از کنار شطّ لوله کشی شده

ثانیه شرقی و انحراف  ۳۶دقیقه و  ۱۶درجه و  ۴۴ثانیه شماىل و طول آن  ۱۹دقیقه و  ۳درجه و  ۳۲عرض نجف 
ثانیه است و بطوریکه جناب سرتیپ مهندس عبدالرّزاق  ۴۷دقیقه و  ۲۹درجه و  ۲۱قبله از جنوب به طرف مغرب 

  .ثانیه است ۴۵دقیقه و  ۴۴درجه و  ۲۱اند  تعیني نمودهبغایری 
است و به همني جهت قلوب شیعه از شنیدن نام ) ع(پیدایش و اهمیت نجف بواسطه مرقد مطهّر حضرت امري

شود زیرا این زمینی است که هسته  و احساسات مذهبی و عواطف دینی در آنها تحریک میآید  آن به نشاط می
را در آغوش گرفته و کعبه  ))اَنَا خالق السّموات و االرض((مکان را در خود جای داده و گویندهٔامرکزی عالم 

  .عارفان و مقصد سالکان در آنجا مدفون است



  

١٠٦ 

  
  

  گویند و زمني فعلی نجف هم در بلندی واقع شده کلمه نجف در لغت مکان بلندی را که آب در آن نماند می
ینحدر ((: شود که خود حضرت در خطبه شقشقیّه فرموده است آن جاری می است که سیل گري نیست و سیل از

ري ی السّـیل وال یرقی اِلَیَّ الطـّ که معنی عرفانی آن این است که سیل معرفت از من به سوی دیگران  ))مِنـّ
که در واقع  آید و مرغ  وهم و خیال را هم به مقام عاىل من راه نیست؛ طبق ظاهر آن نیز شود و فرود می جاری می

گري نیست و مرتفع است و پرنده بر باالی  خربی از مغیبات است مدفن آن حضرت طوری واقع شده که سیل
  .نشیند  آرامگاه مقدّس آن حضرت نمی

ت عجیب و تاثري مرموزی است که هر صاحبدىل را مجذوب حرم مطهّر حضرت موىل علیه السّالم دارای روحانیّ
هوای نجف . اند س به مقاماتی نائل شدهاز بزرگان به برکت مجاورت آن مقام مقدّکند و بسیاری  و منقلب می

  .در زمستان نسبت به کوفه و اطراف آن سردتر است در روزهای تابستان خیلی گرم و

  ساخنت گنبد بر مدفن شریف و مطهّر موالی متقیّان
الم است و هارون ن موىل علیه الّسشید معلوم شد که آنجا مدفهجری قمری در زمان هارون الرّ ۱۵۵در سال 
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هائی بنا گردید و  هجری قمری توسط عضدالّدوله دیلمی در آنجا ساختمان ۳۰۶در سال . ن ساختگنبدی برای آ
پس از رحلت موالی متقیان علی علیه السالم بر طبق وصیت موضع قرب را . تا کنون نیز به همني منوال باقی است

الم ه و اهل بیت علیهم السّـّاع نیابند و تا زمان هارون الرشید غري از ائمء بر آن اطّلبا زمني هموار ساختند تا اعدا
ن بود که روزی هارون الرشید در آن آسبب پی بردن مردم بدان مرقد عطرآسا . هیچ کس بر آن وقوف نداشت

د و هرچند سنگ بر آن ای که مدفن امام علیه السالم بود پناه بردن کرد، آهوئی چند به پشته  سرزمني شکار می
هارون از . مطلقاً تعرّض ننمودند و بازگشتند) مقصود بازهای شکاری است(زدند و جانور پرانیدند آهوان می

: مشاهده این صورت متعجّب شده خواست که سَـرّ آن معنی را باز داند، بعد از تقدیم مراسم تفتیش پريی گفت
لمؤمنني حیدر در اینجا مدفون است الجرم هارون ترک شکار کرد و از پدران بما رسیده است که جسد مطهّر امريا

  .لوازم طواف مزار فایزاالنوار بجای آورد
  )مالک عربی و کتاب از پاریز تا پاریسمنقل از کتابهای خاطرات سفر حج، سفر به (

  غدیریّه و معراج علی علیه السّالم
دانند و  خصوص شیعیان و ارادتمندان آن حضرت میرا همه مسلمني به  علی علیه السّالم زندگینامه مولٰى

یکی به مناسبت عید : شود به ذکر دو چکامه اکتفا میکتابهای مفصّل در آن باره نوشته شده است در اینجا فقط 
به )) معراج علی((و دیگری به نام ) پروین(هجری قمری توسط آقای عباس نعمت اللهی ۱۴۰۴غدیر سال 

سروده شده و هردو چکامه  ۱۳۵۰در تري ماه  ۱سط آقای علی احمدی کرمانیمناسبت شهادت آن حضرت تو
امید است بر ذوق و حال خوانندگان . توسط خود سرایندگان در مجلس فقری به مناسبت قرائت شده است

  .ارجمند بیفزاید و سرایندگان گرامی را خصوصاً و خوانندگان محرتم را عموماً از دعا فراموش نفرمایند
  دیریّهغ –فلا 

  مِـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّ ـبِس
 ان بودـاهــی پنـأ بـعلی ملج

 علی همنشني مساکني بود
 علی مردگان را ببخشد حیات
 که باشد علی مفخر خاکیان
 اگر دردمندی نخفتی زدرد

 راحت کندـزمان استــعلی آن
 امريی که ازخصم بیمی نداشت

 ودـی بـمانـآس عـلـی مـلـو عـچ
 مدیده و بینواستعلی یار غ

 علی مظهر حضرت کربیاست
 در افالک وانجم علی آشناست
 شرف بني که در کعبه آمد پدید
 شبانگه که خسبیده بدخاص وعام

 علی داور دادخواهان بود 
 علی پایۀ محکم دین بود
 علی کیست ذات خدائی صفات
 علی کیست مسجود افالکیان
 علی ازغمش خواب راحت نکرد
 که خلق خدا جمله راحت کند
 هم او تاب اشک یتیمی نداشت
 کجا مطلبی زو نهانی بود
 علی تارک حرص و آز و هواست

 ریاستعلی دشمن شرک و کرب و 
 علی محرم اندر حریم خداست

 مسجد شهیده تقرّب نگرشد ب
 علی برد بهر ضعیفان طعام

                                                 
  .به اختصار آمده است) معراج علی(شرح حال آقای علی احمدی در پایان اشعار خودشان - ۱
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 دلريان و گردان به گاه نربد
 ودـام وجـمـا تـلی بـا عـهـشبه ب
ـّائـی و معـضـلید ـاشـبـن  مـعم

 بفرمود تا من نرفتم ز دست
 شتیاقچو هیچش به دنیا نبود ا

 وار به دور نبی گشت پروانه
 ت صاحب ذوالفقاربه جدّی

 به هنگام رجعت زبیت الحرام
 محمد که باشد اساس وجود
 علی کیست خود نفس احمد بود
 هم از بهر اسالم و ابقاء دین
 علی از حقوق مسلم گذشت
 زهر نقص و عیبی علی پاک بود
 بجز عشق موىل المواىل علی
 تسعادت همه در والی علی اس

 دریـدهٔ حیـد فرخنـبدین عی
 لیـا بصوت جـدا تـا همصـبی

 به هر جا که نور و فروغ و ضیاست
 م که نور علیـبود این مسّل

 سلونی که گفته است جز بوتراب
 ودـر بـمبـس برای پیـن بـهمی
 ودـبـر کـهـر سپــزیـی را بـنب
 لـلیـّی جـداوند حـر خـه امـب

 رـذیـر و نـر آن بشیـبه خمّ غدی
 نبی را رسالت نبودی تمام
 امريی که با خشم اگر دم زدی
 مبادا که کشتار و رزم و قتال
 به نخل دیانت گر آفت رسید
 قیامت کسی را نیاید به کار
 والی علی حصن محکم بود
 بیا تا که دفع مالىل کنیم
 که ما را مدد کن دراین روزگار

 اکـنـابـد تـور او تا ابـود نـب
 وار اوــده انـنـابـتــازم بـنـب

  

 بوحشت فتادند از آن شري مرد
 همی بود اندر رکوع و سجود
 که آن حل نگردد به دست علی
 برپسید هر مشکلی را که هست
 علی داد دنیای دون را طالق

 در مهالک بهر کارزارعلی 
 رخدا استوا شد ارکان دین

 ص و عامبر جمع بسیاری از خا
 علی را وصی کرد و تعیني نمود
 خصالش خصال محمّد بود
 نرپداخت بر جنگ و پیکار و کني
 علی از همه حظّ عالم گذشت
 علی تاىل شاه لوالک بود
 ندارد دگر زندگی حاصلی
 رضای خدا در رضای علی است

 اد ما برتریـکه دارد بر اعی
 ا علیـبگوئیم با هم همه ی

 انوار آن سرور اولیاستز 
 در آفاق و انفس بود منجلی
 که بوده است دانای علم الکتاب

 در بودـو حیـکه شاگرد او همچ
 ثل علی کس فدائی نبودـبه م

 رسـول خـدا مـهبـط جبـرئـیـل
 علی را به امت نمود او امري
 معیّن نفرمودی از آن امام
 جهانی به یک حمله برهم زدی
 لاساس دیانت کند پایما
 هم از غاصبني خالفت رسید
 مگر مهر آن شاه دلدل سوار

 م بودـهنـذاب جـّد عـه سـک
 به عشق علی شور و حاىل کنیم
 خالصی ده از سختی و اضطرار

 تابد بر  افالک و بر اهل خاکـب
 ردار اوـار و کـدار و گفتـبه پن

  



  

١٠٩ 

  معراج علی –ب 
  مِـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّ ـبِس

 هــحق سرّ الٰعلی آن حُجّت
 علی آن مَظهر و هم مُظهر حق
 علی آن معنی ال، صهر رسول
 هر شب آرامرت از باد سحر
 تا کند درد دل خویش به چاه
 یا رب و یاربش اندر رگ و جان

 قــَبـیا حقش را بگرفته به سَ
 تنش از بیم خدا همچون بید
 تري آهش همه شب تا به سحر

 هـنـیئـاز پس پردهٔ هفت آ
 سته به خلوتگه رازداشت پیو

 تا شبی را که دگر تابش رفت
 آن شب آهسته تر از باد صبا
 آمد از خانه بُرون با دل شاد
 آنکه او بود به هنگام وغا
 دَرــآنکه سرمنشأ ایجاد قَ

 حال تسلیم قَضا و قَدَر است
 دست او بذل یدالّلهی داشت

 ی جود کف او بحر کرم مایه
 در همه جا، دوست نوازنگهش 
 ن قضاــشاهی اش پنجـۀ پنجه

 قهرش از قهر طبیعت افزون
 خاک در گاهش از بهر انام

 اــر مست لقـد سـد و آمـآم
 بود از بادهٔ وحدت سرمست
 چار طبعش به تَبَع در قالب
 چشم در سري فلک گوش به راز
 ناگهان بانگ نماز آمد و رفت
 همۀ منتظران چشم به راه
 هاتفی گفت به آواز جلی

 د عیان شد آن شاههمچو خورشی
 صحن مسجد شد از انوار علی
 بني یاران به قدم راهسپَـر

 الهـلَّ جَــعلی آن عني خدا جَ 
 علی از حق به حقیقت مشتقّ 

 بتول علی آن شاه وال، زوج
 شُد آهسته برون از بسرت می

 هــهمرهش کس نه بجز ذکر ال
 بود و بودش به دل و هم به زبان

حق  شب شباهنگ به ذکر یا
 دـلرزی ب میـه شـه بــاسداللّ

 از دل سنگ همی کرد گذر
 اشک خونینش روان بر سینه
 با خدا در دل شب راز و نیاز
 همچو شبهای دگر خوابش رفت

 خدا شد روان خلوتی خاصِ 
 رو به سر منزل مقصود نهاد
 صَفدر و صف شکن و صف آرا
 یا قضا بود زبابِ مَصدر
 در رَهِ مُلک بقا رهسرپ است

 ر همه آگاهی داشتـکز ضمی
 فرمود ه همه خلق عطا میب

 نظر دیگر او خصم گداز
 زاــگام غـر به هنــی شی پنجه

 حِلمش از حوصلۀ حلم برون
 اَمن و دلچسب تر از سینۀ مام
 به سوی مقتل خود شري خدا
 جان به قربان چنني مست الست
 لیک نفی تن و  جان را طالب
 داشت تا آنکه شود وقت نماز

 مان حال سوی مَسجد تفتدر هَ
 دیده بر دوخته بر مقدم شاه
کامد از در به درون اینک علی 

 هــد الــی حم ان زمزمهـبر زب
 یـــور ازلــو نـروشن از پرت

 سِـرّ جای دگر لیک چشم سَر و



  

١١٠ 

 گرد وجودش شده جمعدوستان 
 همه شاداب و چو گل بشکفته
 خفته گویی به عدم رفته فرو
 شاه در جستجوی قاتل خویش
 تا که دیدآن سگ ملعون به نقاب

 زـم معنی برخیــگفت بر عالَ 
 خیز از جای که وقت کار است

 راه دگرم مست نگاهمن به 
 من همی بینم از تودهٔ خاک
 قاب قوسني و پس پردهٔ راز
 بینم آنجا همه در فکر منند
 انبیا پیش و پَس اندر ملکوت
 قدسیانم همگی چشم به راه

 ان و اباذر نگرانسلم چشم
 ی نور ار به سر حُلــّهدارد عّم

 ار کنونــحمزه و جعفر طیّ
 همگی چشم به ره منتظرند

 ای و به کارت پردازخیز از ج
 شاه این گفت واز او روی بتافت
 رفت موال به نماز و زد و بَست
 روی با حضرت دادار کریم

 ز پس وشه در پیشخیل یاران 
 صَف به صف بسته ودرحال نماز
 همه از پرتـو نـور ازلــی
 همه از بادهٔ وحدت مدهوش
 همه مجنون لقای دلدار
 تا که شد شاه والیت به سجود

 ا خالق خود راز و نیازداشت ب
 شت همان ظالم پَستنا گه از پُ

 برق تیغ از کفِ آن دون پلید
 و اَبـَـد آنکه مَــردود ازل بود

 تیغ آلوده به زهر نامرد
 قلم از شرح دگر روی بتافت
 علی آن مهر درخشندهٔ دین

 ه و نظريـعلی آن عارف بی شب

 رُخ شمعبه دور همچوچشم پروانه
 جز تنی پست که در جا خفته
 ابن ملجم که دو صد لعن بر او

 شد و مريفت به پیش هر طرف می
 رُخ خودبسته و رفته است به خواب

 زـم ریـزانــام عزیـر در کــزه
 صبح شد صبح و گَهِ دیدار است
 تو به قصد دگری خفته به راه

 عالَم پاک تا به هفتم فلک
 هر کجا چشم بر آرم به فراز

 دــرمننـهمه در فکر من و ذک
 اولیا صَف به صف اندر جربوت
عـرشـیانـم همـگـی بـر درگــاه 

 ی مالک اشرت حريان دیـده
 منتظر حور به فردوس و قصور
 پیشباز آمده از خلد برون

 ــرندمنتظر چشم براه سحَ
 هنگ نمازمن شدم تا کنم آ

 محراب شتافت شد روان جانب
 چار تکبري بهر چیز که هست
 پشت بر هر چه به جز حّی قدیم
 همچو خورشید که با انجم خویش
 به قیام و به قعود و به نیاز

 ی نور علی بیخود از شعشعِه
 همه در زمزمه و جوش و خروش
 همه مفتون اشارات نگار
 لب به تسبیح خداوند گشود
 بود با حضرت بیچون دمساز

 شمشريش دست ضۀبُرد بر قب
 ی مسجد تابید برهمه صحنه

 تیغ بر فرق شه مردان زد
 باید کرد ی که نمیکرد کار

 حالتی دید کز آن سر بشکافت
 نيـن سرور ارباب یقعلی آ

 رــعلی آن آیت حق را تفسی
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 ر و باطن با حقهعلی آن ظا
 بسخنی راند چه نیکو بر ل

 اینچنني نغز سخن تا محشر
 است خداوند جلیل  نشنیده

 ز انبیا یا که شهیدان دگر
 دردم مرگ، جهان تا بوده
 یا من از ملک جهان سري شدم
 یا علی ای ز توام نور حیات

 را تو مگر روز جزا ۱اَحـْمَـدی

 چونکه فرقش به ستم شد منشق
 رَبــآن شه کعبـۀ دل فُــزْتُ ب

 کس نگفته است و نگوید دیگر
 ه هنگام رحیلاز همه خلق ب

 ا که خالیق یکسرـا یــز اولی
 کس نگفته است شدم آسوده
 یا چه خوش طُعمــۀ شمشري شدم
 یا علی ای به توام چشم نجات
 دستگريی کنی ای دست خدا

                                                 
هجری قمری در شهر  ۱۳۳۲صفر سال  ۲۹در فرزند مرحوم حجّة االسالم و عارف رّبانی  معني الشریعۀ کرمانی  آقای علی احمدی-  ۱

پس از دوران طفولیت و تحصیالت مقدماتی در مدارس کرمان، بقیۀ تحصیالت را در محضر پدر مرحوم . کرمان متولد شده است
نکه در سال مند بود تا ای نامربده از اوان جوانی به طریق فقر عالقه. خود و مرحوم استاد سید محّمد هاشمی کرمانی به پایان رسانید

از مشایخ طریقت سلسلۀ نعمت اللهی )) هدایت علی((هجری شمسی با مالقاتی که با مرحوم شیخ عمادالدین سبزواری ۱۳۱۵
نماید و همیشه مورد عنایت  سلطانعلیشاهی دست داد ربودهٔ ایشان گردید و از آن به بعد در راه فقر با قدم صدق مشی و سلوک می

  .بزرگان این راه بوده است
)) صافی نامه((اند سه اثر منظوم،  آثار نظمی که از ایشان تا کنون به چاپ رسیده است عالوه بر آنچه که جراید و مجّالت درج نموده

در ده هزار نسخه تجدید چاپ شده است و دربارهٔ حضرت حجة بن الحسن  ۱۳۶۰به چاپ رسیده است و در سال  ۱۳۳۰که در سال 
نام دارد که مورد توّجه علماء و فضالء و عرفا قرار )) هدایت نامه((باشد و دیگری  فرجه الشرّیف میامام زمان عجلّ اللّه تعاىل

  اند  دریافت کرده)ص(ای از حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد در خواب صله)) هدایت نامه((در مورد همني . گرفت
  . عرفاء و فضالء واقع شده استسومني اثر منظوم، معراج علی است که آن  نیز موردتوجه و عنایت بزگان 

 ۱۳۱۷اند و آخرین خدمت ایشان از سال  سال در خدمات دولتی در بانکهای ملی و کشاورزی خدمت کرده ۴۰آقای احمدی قریب به 
در بانک کشاورزی بوده است و مشاغلی از قبیل ریاست شعبات در شهرستانها و معاونت ادارات دفرت و وصول مرکز را  ۱۳۴۰تا 

اند و اکنون در گوشۀ انزوا در خانۀ مسکونی خود به  به افتخار بازنشستگی نائل گردیده ۱۳۴۰اند تا اینکه در سال  دار بودهعهده 
باشد و امیدوارم که آثار ارزندهٔ منثور و منظوم ایشان هر چه زودتر چاپ و مورد استفاده همگان  مطالعه و سرودن اشعاری مشغول می

دو فرزند ذکور، یکی مهندس حاج محمد ابراهیم احمدی باز نشسته شرکت ملی نفت ایران و : ان عبارتند ازاوالد ایش. قرار گريد
به رحمت ایزدی  ۱۳۶۳باشد و سه فرزند اناث که یکی از آنها در سال  دیگری آقای دکرت علی محمد احمدی که دندان پزشک می

  .پیوسته است
هائی که آقای سّید  و تفریظ) آتشباک(ای که آقای نصرت الّله فتحی توانند به دیباچه ان میعالقه مندان به اطالعات بیشرت دربارٔه ایش

آقای احمدی .اند مراجعه فرمایند معزالدیّن مهدوی و آقای سید محمّد هاشمی بر کتاب هدایت نامه آقای علی احمدی مرقوم داشته
سرایند که یک نمونۀ آن ذیالً مورد مطالعه خوانندگان  رمائید غزل هم میف مالحظه می)) معراج علی((عالوه بر مثنوی که نمونۀ آنرا در

این غزل را مرحوم مرشدعباس که یکی از فقرای این سلسله بوده در یکی از مجالس فقری خوانده است و . گريد گرامی قرار می
  . ان داده شودمورد توجه شیخ بزرگوار جناب حاج آقا جذبی قرار گرفت که فرمودند نوشته شده به ایش

  صیقل عشق
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 همۀ جرم و گناهه با اینـور ن
 ز کرم گر که نگريیم تو دست
 ای علی ای زتو هستی موجود

 م گردد سردـآخرین دَم که دم
 ام تو خاموش شومـه با نـک هـب

 ی من ختم شد شعر من و گفته
  

 

 اهـه روی سیبود نامه سیَـکه
 کی توانم که به آسانی رست

 بودـود و نـوام بای علی ای زتـ
 را خواهم کردـام تـنقش جان ن

 ق تو هم آغوش شومـه عشـا بـت
 م سُخـنـا ختـرا با تو کُجـه، ، مـن

  

  ۱۳۴۶ام اسفندماه  مطابق با سیذیحجة الحرام  ۲۱چهار شنبه 
ر و خواندن نماز به قصد ر مشرف شدم و بعد از زیارت حرم مطهّ ابتدا به حرم مطّه در این روز قبل از هرکار

  .زیارت حضرت آقا به منزل آقای حاج عبود فرزند مرحوم حاج خلیل تهرانی شرفیاب شدم
به زیارت ایشان مخصوصاً به زیارت سرور عالمیان  از اینکه توانسته بودم از هفت خان رستم بگذرم و مجدّداً

  .امريمؤمنان نائل گردم بسیار شاد و خرسند بودم
صبحانه در حضور مبارک معظّم له صرف و در خدمت ایشان به . ت و عنایت فرمودندحضرت ایشان اظهار محّب
  .قربستان وادی السّالم رفتیم

ج عبدالرحمن جواهری و حاج مهدی ملک صالحی و حاج امري جنابان آقایان عزتّعلی و ثابتعلی و آقایان حا
سعیدی نیز در خدمت بودند وىل حاج سیدابوالقاسم روح االمني به علّت سرماخوردگی در منزل اسرتاحت 

  .نموده بودند
مک لذا با ک)). ایم، تو هم انجام بده ما اعمال مسجد کوفه را انجام داده: ((در وادی السّالم حضرت آقا فرمودند

با یک اتومبیل  ۹/۵امريسعیدی اشیائی که داشتم از آن منزل به منزل حضرت آقا آورده و در حدود ساعت حاج 
  .ای به طرف کوفه حرکت کردم کرایه

  وادی السّالم  
وادی السّالم قربستان نجف است، وادی در لغت عرب محّل ریزش آب را گویند و بعداً به بیابان نیز اطالق شده 

  .نمایند قربستان بسیار وسیع و از اطراف عالم شیعیان جنازه به آنجا حمل میاست؛ این 
در خرب است مؤمنی را که در نجف اشرف به خاک بسرپند سؤال نکريین ندارد و چون در کربال مدفون شود 

گ مريد مگر آنکه خداوند بزر همچنني در خرب است که هیچ مؤمنی در هیچ جای دنیا نمی.بیند عذاب قرب نمی

                                                                                                                                                        
 تـا مـرا منـزلت فـقـر و فـنا بخشیدند
 هجردادند و سپس مژدهٔ جان بخش وصال
 تـا زدودیم زآئـیـنـۀ دل زنـگ غبــار
 چون جال یافت از صیقلی عشق بما
 شکرها دارم و آرم برزبان در همه حال
 خــاک روبـی در مـیکـده نــز استـحقــاق

 قدح بخشی بوددوش  درمجلس رندان که 
 سخن احمدی ار شوری و حاىل دارد

  

 بمن بی سر و پا ملک بقا بخشیدند  
 درد دادند و بران درد دوا بخشیدند

 ها بگرفـتنــد و جــال بخشیدند تـیــرگی
 ها بخشیدند توچه دانی که چه گرفتندوچه

 کاشنائـی ره فــقـر بـمـا بخشیدند
 زکرم بل، بمن بی سرو پا بخشیدند

 هم بمن از باب عطا بخشیدند ای جرعه
 شور و حال از کرم و لطف خدا بخشیدند
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  .برد؛ و وادی السّالم بقعه و محلّی از بهشت است روح او را به وادی السّالم می
  

  کوفه
یعنی اهل کوفه )) الکوفی ال یوفی((مثل در میان اعراب مشهور است این. از امهّات بالد اسالم استکوفه 
  .وفا است بی

را ) ع(که حضرت امري یهجری قمری است شهر کوفه خراب است و به غري از مسجد ۱۲۴۷اکنون که سال 
اند آبادی ندارد و آن حضرت چاهی حفر نمود و در تمامی شهر کوفه به غري از آن چاه آب شريین  ضربت زده

. اند که نظر کنندگان گمان برند که مکررّ آن را تعمري نموده خانه آن حضرت آن چنان پاک و منزّه است .نیست
  )تلخیص از کتاب بستان السیّاحه.  (در آن دیار است) ع(مزار فیض آثار جمعی از اصحاب امريالمؤمنني

های  یکی از شعبه(است که کوفه شهری است در عراق در جانب راست نهر کوفه آمده نامه دهخدا در لغت
میالدی بنا کرده و  ۶۳۸آنجا را سعدبن ابی وقاص به سال . در نزدیکی شهر نجف واقع است) رودخانه فرات

قرب مسلم بن عقیل و عاتکه و سکینه بنت  -است علیه السالم بودهعلی بن ابیطالب  مقرّ خالفت حضرت امام
عبیده ثقفی در  آنجا شروع شد و قرب مختاربن ابیالحسني و مسجد امريالمؤمنني و تنور پريزن که طوفان نوح از 

  .آنجا است
ک بابل از سواد عراق که به کوفه شهر معروفی است در خا: راجع به کوفه چنني آمده است دانلـمعجم البدر 

درجه و  ۶۹/۵طول آن . اند و یا به جهت اجتماع مردم در آن کوفه نامیده) دایره شکل(جهت مستدیر بودنش
  .و یک سوم درجه است ۳۱عرضش 

اند سعدبن ابی وقّاص پس از فتح عراق و غلبه بر ایرانیان در مدائن  گفته: ن جرجی زیدان آمدهدر تاریخ تمّد
  .و چند تن را به مدینه فرستاد تا مژده فتح را به خلیفۀ دوم برساندفرود آمد 

خلیفه فرستادگان سعد را زار و نزار دید از ایشان سبب این تغیري حال پرسید، گفتند بدی آب و هوای شهرها 
نها آزاج خلیفه دستور داد سرزمینی را برای اقامت مسلمانان در نظر بگريند که با م –رنگ ما را دگرگون ساخته 

ها را با نِــْی  در آغاز مانند بصره خانه. سعد زمینی را در کنار فرات و در نزدیکی حريه انتخاب کرد. سازگار باشد
  .ها را از خشت ساختند ا چون پس از چندی آتش در گرفت و سوخت لذا با اجازه مجدّد خلیفه خانههساخت ام

  مسجد کوفه
های زیر را زیارت و نمازهای هر مقام را  وفه داخل شدم و به ترتیب مقامپس از ورود به کوفه ابتدا به مسجد ک

  :بجای آوردم
محلی که (دکّه القضا -۴) ع(بیت الطشت حضرت امري - ۳مقام حضرت خضر  -۲مقام حضرت ابراهیم -۱

 محّل -۵)فرمودند الم در آنجا جلوس و به کارها و دعاوی مردم رسیدگی و قضاوت میحضرت علی علیه الّس
مقام امام زین  -۶. تر از سطح حیاط کشتی حضرت نوح که گوداىل است در وسط حیاط مسجد و چند پله پایني

در محلی که محراب مسجد بود و در همان ) ع(مقام حضرت امري  -۸) ع(مقام حضرت نوح -۷)ع(العابدین
مقام  - ۱۰مقام جربئیل امني  -۹) اند اکنون معجر کوچکی از برنز جلوی آن قرار داده(اند محّل به شهادت رسیده

  )ع(حرم حضرت مسلم -۱۲) ع(مقام حضرت امام جعفر صادق - ۱۱) ع(حضرت آدم
آهنگ اشعار و  با صدائی بسیار دلربا و خوش ۱۱۰در این هنگام آقای سید مصطفی هاشمی سرپرست کاروان 
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م زمان و ولّی عصر خود را نسبت به اما) ع(روضۀ مناسبی خواندند و شرح فداکاری حضرت مسلم بن عقیل
  .گریستند زدند و می اختیار بسر و سینۀ خود می بیان داشتند که زائرین همه بی

  است              تو نیز بر سر بام آ که خوش تماشائی است شند و غوغائیک وام میـق تـرم عشـبج
رفته )) را از قتله گرفت) ع(که انتقام خون حسني((بعد به سمت دیگر حرم که مدفن مختاربن ابی عبیده ثقفی

  .هانی بن عروه شیعه فداکار را زیارت نمودم  همچنني مدفن

    بیت الّطشت 
که جزو معجزات نیز ) ع(ی است که یکی از محاکمات عجیبۀ حضرت امريالمؤمنني علیبیت الّطشت محّل

  :شمرند در آنجا واقع شده است از این قرار می
گاه بشود زالوئی داخل بدن او گردید و به تدریج بواسطه مکیدن ای در آب داخل شد و بدو دوشیزه  ن آنکه آ

خون زیاد بزرگ شد و از این جهت شکم او نیز بزرگ شد، برادرانش گمان بردند که از راه غري مشروع حامله 
رسید دخرت را ) ع(هرچه او انکار کرد اثری نبخشید، خواستند او را بکشند، خرب به حضرت علی. است شده
بیت الّطشت است دستور فرمود پردهٔ بکشند و یکنفر قابله را فرمود  حضار کرد و در همان محل که معروف بها

  .او پس از آن، قضیّه حمل او را به عرض رسانید وىل دخرت بکلّی منکر بود. تحقیقات بکند
آن عمل، زالو که بوی  طشتی پر از لجن از نهر آوردند و او فرمود در آن طشت بنشیند و بر اثر: حضرت فرمود

 وقوع این قضیّه و معجزهٔ علی علیهبواسطه . بزرگی شکم او برطرف و شبهه مرتفع گردید لجن شنید بريون آمد
  .الم و رفع گرفتاری آن دخرت خواندن دو رکعت نماز در آن محل مستحّب استالسّ

  )های سفر به ممالک عربی نقل از یادداشت(

  ی علیه السّالمزیارت خانه امريالمؤمنني عل
اند  که پشت مسجد کوفه قرار دارد و به همان حال سابق نگه داشته) ع(بعد به خانه حضرت امريالمؤمنني علی

از . خوان عربی اصرار داشت که دعا بخواند و اعمال صحیح به من بیاموزد قبل از ورود مرثیه. ف شدممشرّ
خواند و بعد دستور  رسید دعا می در هر مکانی که میهای خانه حضرت و اهل بیت  ابتدای ورود تا دیدن اطاق

  .اند سجده کنم داد محلی که حضرت را غسل داده
ای خدائی که حضرت : ضمن دعا عبارتی خواند که معنی آن این است. دعائی را به عربی خواند مفصّل بود

ستم؛ مرا از تاریکی نفس و ه) ع(یونس را از شکم ماهی نجات دادی من اکنون در خانۀ بهرتین بندگان تو علی
  .گمراهی نجات ده

حّد خود لرزیدم و نجات خود را در  از عنوان این مطلب خیلی گریستم و بر جهل و تاریکی و نادانی و گناهان بی
  .س از درگاه قادر متعال مسئلت نمودمهآن مکان مقد

از . یک کیلومرتی خانه واقع شده رفتماز خانۀ آن حضرت که بريون آمدم به زیارت قرب میثم تّمار که در فاصله 
آنجا هم . اند بوده که بجرم تشیّع او را شهید نموده) ع(و از یاران خالص حضرت امري) ص(صحابه رسول اکرم

خواهم به  پس از زیارت و خواندن نماز سوار اتوبوسهای نجف اشرف شده و گفتم می. بسیار روحانیّت داشت
بیابان صاف و هموار و از دور مسجد . توقّف کرد ی مسجدرب جنوباتوبوس محاذی د. مسجد سهله بروم
  .رسید نزدیک به نظر می

م بود که اطراف آن را گلهای نزدیک مسجد فضای وسیعی سبز و خرّ وزید، هوا بسیار خوب و باد بهاری می
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بلند گشنیز با  ها زار جریان داشت بوته وحشی طبیعی پوشانده بود، آبی تمیز و فراوان در وسط گلها و سبزه
ها باقال  های پر پشت و بهم فشرده با گلهای زرد رنگ خود بر زیبائی منظره افزوده بودند سمت دیگر بوته شاخه

های بسیار با شکوه فراوان در آن هوای صاف و آفتاب  شمال مسجد هم نخلستان. کرد پر از ثمر خودنمائی می
  .درخشان قد افراشته بودند

  )عجّ(ام زمانمسجد سهله و مقام ام
ظهر گذشته بود ابتدا نماز ظهر و عصر را در مقام امام زمان . پس از نیم ساعت پیاده روی به مسجد سهله رسیدم

  .ریف به تنهائی خواندمعج اللّه تعاىل فرجه الشّ 
 نماز زیارت امام زمان و زیارت جامعه کبري و -کسی غري خادم و یکنفر طلبه در آنجا نبود. مسجد خلوت بود

حضرت  -)ع(های امام جعفر صادق را در آن مقام مقدّس خوانده بعد در مقام) ع(دعای فرج امام زمان
حضرت خضر و حضرت امام زین العابدین علیهم السّالم نماز خوانده و زیارت  -حضرت ادریس -ابراهیم

  .مخصوص هر یک را انجام دادم
از جمله اظهار داشت که . مهالوی به صحبت پرداختمبعد از چند دقیقه با خادم مسجد آقای شیخ محمّد کاظم 

اند تا کنون که افتخار این  هدر حدود چهار صد سال است که اجدادم یکی پس از دیگری خادم این مسجد بود
این مسجد در زمان حضرت ابراهیم بنا شده و از همني مکان حضرت ابراهیم . است گزاری به من رسیده خدمت

  .تاس به جنگ عمالقه رفته

  زیارت امام زمان عج الله تعاىل فرجه
بود،  ای؟ جواب داد پدرم کراراً امام زمان را زیارت کرده را زیارت کرده)ع(از راهنما پرسیدم تا کنون امام زمان

من در )).یابی ناراحت نباش شفا می: ((به دیدار پدرم آمد و فرمود)ع(وقتی پدرم سخت بیمار بود امام زمان
توانم تطبیق دهم و آن  تنهائی در مسجد نشسته بودم مشاهده کردم که با نورهای ظاهری نمیچهارده سالگی به 

تر بود و از مقام حضرت ابراهیم که گوشه شمال غربی است ساطع و وارد مسجد شد و  نور از همه نورها شّفاف
دعا نکردی و حاجت  پدرم گفت آن نور امام زمان بوده چرا آن ساعت. از محاذی مقام امام زمان عبور نمود

  نخواستی؟
از او خداحافظی نموده و او با کمال محبّت تا جلوی در مسجد سهله آمد ضمناً مساجد زیدبن صوحان و 

به آن مسجد نیز رفته و دعای مخصوص . باشند به من نشان داد صعصعة بن صوحان را که از مساجد مقدّس می
  .هر یک را خواندم

  زیدبن صوحان 
بنی عبدالقیس و از اهل کوفه و یکی از رؤساء و شجاعان بود وقایع الفتح را دریافته و در  از زیدبن صوحان

  )فرهنگ دهخدا - حبیب السري(جنگ نهاوند دست چپش قطع گردید و در جنگ جمل به قتل رسید

   صعصعة بن صوحان
مغريه به . حاضر بوددر نربد صفني . صعصعة بن صوحان العبدی از سادات عبدالقیس، خطیبی بلیغ و عاقل بود

  .قمری هجری در آنجا در گذشت ۶۰امر معاویه او را از کوفه به بحرین تبعید کرد و در حدود سال 
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چندان فصیح  -و از عارفني به حق آن جناب و از بزرگان اهل ایمان است) ع(صعصعة از اصحاب حضرت امري
  .فرمود ۱او را خطیب شحشـح) ع(و بلیغ بود که حضرت امري

شبی که جنازهٔ  - به مهارت در خطب و فصاحت در لسان ثنا فرمود و به قلّت مؤونه و کثرت معونه بستودهمچنني
صعصعة از جمله مشایعت کنندگان بود و چون از کار دفن  را از کوفه به نجف بردند )ع(المؤمننيحضرت امري

مادرم فدای تو باد، مولدِ تو  پدر و: آنحضرت فارغ شد مشتی از خاک قرب برگرفت و بر سر خود ریخت و گفت
سپس به بازماندگان آن حضرت تسلیت . پاکیزه، صرب تو قوی و جهاد تو عظیم بود، به آنچه آرزو داشتی رسیدی

  )مفاتیح الجنان.(گفت
شود به عنوان تیمّن و تربّک اشعاری را که به  صحبت می) عج(چون در اینجا از مسجد سهله و مقام امام زمان

ه میالد با سعادت حضرت حجّة بن الحسن العسکری عجّ اللّه تعاىل فرجه آقای عباس نعمت مناسبت فرخند
   .گردد اند تقدیم می سروده)) متخلص به ثابت((۳و آقای دکرت عبدالکریم نبهی)) ملقب به پروین((۲الّلهی

  مِـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّ ـبِس
  )عجّ(میالد با سعادت حضرت قائم

 ید بر مشامبوی طیب دوست آ
 رفت نومیدی و تلخی و مالل
 شاد باش و شادزی کامروز هست

 زار گلرونقی دارد دگر با
 هرکجا بینی بود نقل و نبیذ
 ساقیا از آن شراب معرفت
 حبـّذ ابر اینچنني روزی بزرگ
 آمد از لطف خدا فردی پدید

 ستون ای بر پا نباشد بی خیمه
 او ستون عالم امکان بود

 عسکری است او گرامی پور شاه
 حجّت بر حق امام منتظر

 کردگار مظهر رحمن وىلّ
 اند اولیاء چون انجم رخشنده

 غائب از انظار ظاهر بني خلق
 چون امامت بر وجودش ختم گشت
 جز والی مرتضی و آل او
 دوستانش اتقیایند و شریف
 قاصر است از وصف لطف او بیان

 یا برویش صبح صادق گشت،شام 
 آمد ایّام فرح هنگام کام

 شادی واجب وانده حراموجد و 
 شرتی باشد مدامگرچه گل را م

 گل ببارد از در و دیوار و بام
 کن عطا برتشنه کامان یک دو جام

 ن فرّخ امامبه به از میالد ای
 تا از او کار جهان گريد نظام
 بی ستون بر روی هم ریزد خیام
 عالمی را زین ستون باشد دوام
 زادهٔ ختم رسل خري االنام
 تحت واجب فوق امکانش مقام
 مخزن اسرار و سرّ اللّه تام
 در والیت حضرتش ماه تمام
 عاشق رخسار ماهش خاص و عام
 شکر یزدان را از این حسن الختام

 ست ما را مذهب و کیش و مرامنی
 دشمنانش اشقیایند و لئام
 عاجز است از ذکر فضل او کالم

                                                 
  .غیور –شجاع  –بلیغ  - ۱
  .آمده است ۱۷شرح حال آقای عباس نعمت اللهی قبالً در صفحه  - ۲
  .دفرمائی مطالعه می) بانععید پانزدهم ش(شرح حال آقای دکرت نبهی را ذیل پایان قصیده خودشان - ۳
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 او بود کانون علم و معرفت
 بسر پر شود از عدل دنیا سر

 باطل وفا سد شود نابود و محو
 داد مظلومان و محرومان دهد

 شود عالم از او همچون بهشت می
 شاه شاهان باشد و سلطان عصر
 ای وىلّ اللّه اعظم بر تو باد
 خوش بودگر زانکه بخشائی زلطف
 ای برادر تا بکی عمر عزیز

 ام عمرچونکه کوته باشد این اّی
 نیست سستی جائز اندر امر دین

 نگ زن بر دامن آل رسولچ
 بر برهنه پوش از شفقت لباس
 گر روی پروین براه اهل بیت

  

 مرکز مجد و جالل و احتشام
 تا نماید حضرت قائم مقام
 بر کشد تا تیغ خود را از نیام
 گريد از افراد ظالم انتقام

 ت گريد از لطفش قوامملک و ملّ
 درگه مجد ورا شاهان غالم

 و سالماز عدد افزون تحیّات 
 درد بی درمان ما را التیام

 پی  جمع  حطامکنی مصرف  می
 میشمر این وقت و فرصت اغتنام
 در ره دین داشت باید اهتمام
 در پی ایشان همی بردار گام
 بر گرسنه بخش از رأفت طعام
 یابی اندر هر دو گیتی احرتام

  

  مِـحیمنِ اَلرّ ـحمِ اللّهِ اَلرّ ـبِس
  عید پانزدهم شعبان

 هانسته نیمه شعبان رسیدعید خج
 فرزند و جانشني وىلّ خدا حسن
 فخر جهان امام زمان هادی بشر
 خورشید آسمان سخا معدن کرم

 ام چرخ و گردش افالک باشد اونظّ
 محکوم امراو شده مخلوق زامر حق

 دار جــمــال او مــاه منــیــر آیـیــنـه
 بی اذن اودرخت نیارد به شاخه بار

 شاید به امر اونوزاد چشم خویش گ
 فشان به امر وی الربز کوه شد آتش

 ای است زقهر وىلّ حق دوزخ نشانه
 ازلطف اواست خندهٔ گل غنچه دربهار
 لبخند او بهار و بهاریست بس بدیع
 قوس نزول قهروی ودوری ازوی است

 محاط حضرت علم ومحیط شد علمش
 لیل القدر حکایتی از غیبت وی است

 س والضّحٰىواللّیل لیل غیبت والشّم
 کوثر وجود کامل ذیجود او بود

 جان موالی انس و شاه شاهان،مولود 
 منام و نور دیدهٔ ختم پیمربانه

 فرقان حق، وىلّ خدا کعبه امان
 قسّام دوزخ آمد و بخشندهٔ جنان
 فاروق حق زباطل و سلطان کامران

 هبانافرمانروای خلق و جهان را نگ
 وزشوق اوست حرکت افالک و کهکشان

ـّرد زآشیان بی  اذن او عقاب نپـ
 بی امر او سحاب نگريد به گلستان

 جنبش ماه و ستارگانامر او است  وز
 لطف وی است جنّت وفردوس وبوستان
 وزیاد او است چـهـچـۀ نغـز بلبالن

 خزان شادی وشادمانی وعیشی است بی
 قوس صعود لطف وی و قرب آستان
 برعرش ولوح وجوهر واعراض و فرشیان

 ها نهان در لیل قدر قدر وی از دیده
 م دین مري مؤمنانئروز ظهور قا

 صاحب زمان والعصر عصر سلطنت
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 کامل استانساناست وحضرت  اللّه ظل
 مصداق قاف قدرت و منطوق کاف کن
 قائم به امرحق شد و قائم به او جهان
 حّی است و مظهری بوداز ذات حّی فرد
 جان جهان و هست نهان همچو روح، او
 هستند شیعیان همه در انتظار او

 طلب کنند روز ظهور حضرت او را
 عابد کشیده رخت به مسجدبه عشق او

 دلسالک نشسته بر در دولت سرای 
 شمشري ال گرفت که روز ظهور او
 دجّال خویش را بکشد در رکاب او
 قربان کند به کعبۀ جان، گاو نفس را
 در غیب خویشنت چو شود طالب حضور
 از کعبه چون در عالم اکرب کند ظهور

 اوجنّت شود سراسر گیتی زعدل 
 برجای جنگ صلح و صفا مستقرّ شود
 جانا ببني که کفر جهان را فرا گرفت
 هستیم پريو تو و مشتاق روی تو
 در انتظار آب حیات وصال تو
 درمان درد هجر، وصال تو است و بس
 شاها بحقّ نعمت ارشاد انبیاء

 دارد این امید ۱گفت این قصیده را نبهی

 مدلول فیض اقدس و موالی قدسیان
 مقصود زآفرینش کَـونْ است و از مکان
ـّوم اخرتان و زمني است و آسمان  قی
 دردست او است موت و حیات جهانیان
 آب حیات و مختفی از چشم مردمان
 تا آید و نماید خود را به دیگران
 هر شام عارفان و سحرگاه صالحان

 روان  اش دهدلخون زهجروخونِ دل ازدی
 در انتظار مقدم محبوب عاشقان
 در نفی ما سوای بکوشد چو عارفان
اره را ببند کشد زار و ناتوان  امـّ
 از خویش چشم پوشد و بیند جمال جان

 ب شمس حقیقت شود عیاناز شرق غی
 خداوند مهربان ـّینور هدی ول

 دیگر زظلم نام نیارند بر زبان
 با گوسفند و میش شود گرگ هم عنان
 معدود مؤمن است و کثريند مشرکان
 ای رهنما و هادی و مهدی شیعیان
 در آتش فراق دل و دیده خون فشان
 ما را بجز تو نیست طبیـبـی در این جهان
 بنما ظهور، وزغم هجران مرا رهان
 ۱افند قبول قافیه گر هست شایگان

                                                 
. شمسی هجری در کرمان متولد گردید ۱۲۹۲فرزند حجة السالم حاج شیخ واعظ تهرانی در آذرماه  دالکریم نبهیآقای دکرت عب - ۱

وارد خدمات فرهنگی گردید؛  ۱۳۱۰های دبستان و دبريستان در مهرماه  قرائت قرآن مجید را در مکتب آموخت، و بعد از اتمام دوره
خدمات فرهنگی ایشان عبارت . ی ثقة السالم شیخ علی اثنٰى عشری فرا گرفتضمناً مقدمات علوم عربی را درخدمت استاد گرام

  .بخش ده فرهنگی، استادی دانشگاه آموزگاری، نظامت، دبريی، بازرس فنّی، ریاست: است از
ای لیسانسیه فلسفه، لیسانسیه ادبیات، لیسانسیه حقوق، فوق لیسانس فلسفه، دکرت: مدارک تحصیلی ایشان به ترتیب عبارت است

  .فلسفه
که حضرت قطب العارفني جناب آقای صالحعلیشاه قّدس  ۱۳۱۲ماه سال  رفتند؛در آبان به منرب هم می ۱۳۱۰آقای دکرت نبهی از سالهای 

سره از اعتاب مقدسّه عراق به کرمان نزول اجالل فرمودند، صبح پنجشنبه مرحوم عباس فرهنگ به ایشان اطالع دادند که یکی از 
اند؛بقیه مطالب از زبان دکرت به شرح زیر  اندو درمنزل آقای ابوتراب شهدادی اقامت فرموده به کرمان تشریف آورده عرفای عالیقدر

  :است
صبح تا ظهر در حضور مبارک ایشان بودم؛برای اقامه نماز برخاستند،  ۹فوراً به منزل حاجی ابوتراب شهدادی رفتم و از ساعت ((

  .رفتم، باز اظهار طلب کردم)) به مشتاقّیه((ر در خدمت معظّم له اظهار طلب کردم و پس از صرف نها
در صحن مشتاقّیه مجلس ترحیم مادر رئیس شهربانی کرمان بود، رئیس شهربانی عالقمند بود من به منرب بروم؛حضرت آقا امر 

حاج ابوتراب رسیدم که نماز مغرب  بعد از ختم مجلس ترحیم وقتی به منزل)) به منرب بروید و بعد بیائید به مجلس فقری((فرمودند



  

١١٩ 

   

  تحویل سال نو در حرم مطهّر موالی متقیّان علیه السّالم
بعد از ظهر که مقارن تحویل سال نو بود در  ۴/۵خیلی مایل بودم در ساعت  ک به سه بعد از ظهر بودساعت نزدی

در آنجا وسیله نبود بیادم آمد که ناهار . حرم موالی متقیان و درخدمت حضرت آقا و مشایخ و فقرا باشم
اتومبیل کرایه سوار شدم، به طرف جادهّ حرکت کردم یک . ام و صبحانه هم غذای کاملی نخورده بودم نخورده

خیلی گرسنه بودم به یک مطعم رفته و . پیاده نمود) ع(بیست و پنج فلس گرفت و مرا نزدیکی حرم حضرت امري
غذای مفصّلی خوردم و در حدود پنجاه ریال به پول ایران پرداختم از آنجا به سرعت به حرم عزیمت و یک ربع 

بود حرم و محوطه اطراف حرم مملوّ از جمعیت زن و مرد . حرم شدم بعد از ظهر مانده بود که وارد ۴به ساعت 
آورند هلهله  ها که در جشن و عروسی صدای مخصوص از خود در می ی مانند شماىلو زنهای چادر سیاه محّل

نزدیک . برد ر میبه زحمت بسیار خود را به حرم رسانیدم فشار جمعیت مرا به سمت ضریح مطهّ. کردند می
اظهار داشت حضرت آقا و . شود که یکی از فقرا که از طلّاب علوم دینی است از حرم خارج میضریح دیدم 

اند با زحمت بسیار از میان جمعیت خارج و به  مشایخ و فقرا در یکی از ایوانهای طبقه دوم روبروی حرم نشسته
  . حضور ایشان شرفیاب شدم

پس . خواند تحویل سال را از روی کتاب مفاتیح می ، دعای)ع(د عبود حکیم زیارت خوان حضرت امريآقای سیّ
هلهلۀ مردم در حرم . از تحویل سال ابتدا مشایخ و بعد فقرا با حضرت آقا صفا کردند و شريینی تقسیم نمودند

  :فرماید الم میه وىل در مدح موالی متقیان علی علیه السّجناب شاه نعمة اللّ . ر و صحن حرم بلند بودمطهّ
 شاه مردان استمرد مردانه 

 در والیت وىل واىل اوست
 سیّـد اولـیـا عـلی ولـی

 

 در همه حال مرد مرد آن است
 بر همه کاینات سلطان است

 است آنکه عالم تنست و اوجان

                                                                                                                                                        
اشعار هفت وادی عشق را بخوانم هنگامیکه فرمودند کافی )) از کتاب بستان السیّاحه: ((شروع نشده بود؛پس از نماز بمن فرمودند

  :است عرض کردم
  کوشم، اریابم، زهی بخت بلند          ور نیـابم عـذر من افتـد بـزرگـان را قبـول در طلب می

. مودند از حاج صدر دستور بگريم، صبح جمعه از حقري و حجة السالم نظام السادات و آقای مري حسینی دستگريی فرمودندامر فر
در تهران خدمت حضرت آقای حاج  ۱۳۱۴در تابستان . بعد از مراجعت حضرتشان از کرمان جناب حاج شیخ عماد به کرمان آمدند

  . و شبان را قرائت کردم) ع(ني دفعه بود که فرمودند مثنوی بخوانم، حکایت موسیشیخ عبدالله رحمتعلیشاه حائری رسیدم و اول
خانۀ دولتی رفته بودند صبح جمعه در خدمت حضرت قطب العارفني که به  هنگامیکه جناب رحمتعلیشاه به مریض ۱۳۱۶در سال 

  .رما شدند در خدمت ایشان بودماتّفاق مرحوم دکرت نورالحکماء و مرحوم سیدعلی روح االمني برای عیادت تشریف ف
هجری قمری که حضرت قطب العارفني در منزل مرحوم رحمتعلیشاه تشریف داشتند به این حقري امر  ۱۳۵۸روز عاشورای سال 

فرمودند به منرب بروم؛من با لباس افسری احتیاط بودم، شمشري از کمر باز کردم و کاله را روی زمني گذاشته روی منرب مطالبی عرض 
  .))دیدم یک افسر روضه خواند و خوب هم خواند((دم؛ که بعدها بارها جناب آقای وفاعلی فرمودندکر

پس از رحلت . روحی فداه کتاب ذوالفقار و کتاب فلسفه فلوطني را به چاپ رسانیدم)) رضا علیشاه((به دستوربندگان حضرت آقای  
تجدید عهد کردم و تا کنون )) رضاعلیشاه((حضرت آقای حضرت صالح المؤمنني جناب آقای صالحعلیشاه در بیدخت خدمت 

امید است سایۀ بلند پایۀ معظم له مستدام و الطاف کریمانۀ ایشان روز افزون . ام بکرّات برای شرکت در مجلس نیاز دعوت شده
  .))باشد

غزل بیش از یکبار مجاز به آوردن آن  شایگان در اصطالح، قافیۀ شعر است که در آن تحکمی باشد که در این صورت در قصیده و -  ۱
  )فرهنگ عمید(خواست کرد و عذر می آورد به آن اشاره می و هرگاه شاعری قافیۀ شایگان می. نبودند
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 گر چه من جان عالمش گفتم
 ابن عمّ رسول، یار خدای
 نُـه فلک با ستارگان شب و روز

 نقیادِ او بر ماواجب است اِ
 مهر او گنج و دل چو گنجینه
 دوستی رسول و آل رسول
 باطنــاً شمس و ظاهراً ماه است

 ت آوررو رضای علی بدس
 )ع(وعلی است)ص(یادگارمحمّد

  

 ام که جانان است نی غلط گفته
 آن خلیفه علی عمران است

 ردان استگرد دولت سراش گَ
 خدمت ما بقدر امکان است

 گنج، کُنْــجِ  ویران است خانه بی
 ایمان است نزد مؤمن کمال

 نور هر دو بخلق تابان است
 گر ترا اشتیاق رضوان است
 نعمت اللّه که مري مستان است

  

در ساعت پنج و نیم به منزىل که بدستور حضرت ایشان شبهای پنجشنبه بجای شبهای جمعه مجلس فقری 
و آقای هوشنگ شد رفتیم؛ پس از اقامه نماز جماعت بوسیله حضرت آقا، مجلس فقری تشکیل شد  تشکیل می
های مرحوم والدشان به عربی و فارسی  فرزند مرحوم آقای مريزا علیخان خاموش اشعار نغزی از سروده خاموش
آقای مريزا علیخان خاموش از فقرای بزرگوار زمان حضرت آقای سلطانعلیشاه شهید قدسّ سرّه بوده و (خواندند

است؛ این مرحوم در حدود  داقت خدمت نمودهچندین سال در کنسولگری ایران در نجف اشرف با کمال ص
نگارنده هرچه ) است یکصدهزار بیت اشعار عربی و فارسی و مرثیّه از درون پرجوش و خروش خویش سروده

ام جاری شد که  ام بلند شد و در اثر شدّت ناراحتی خون از بینی کردم خودداری نمایم نتوانستم، گریه و ناله
از ختم مجلس به منزل آمده و پس از صرف شام که توسّط آقایان حاج ملک پس . دیگران متوجّهم ساختند

  .صالحی و حاج امري سعیدی تهیه شده بود اسرتاحت کردیم
  ۱۳۴۷ذی الحجة مطابق اول فروردین ماه  ۲۲پنجشنبه 

  مکتبة المعلّمني 
ف شده و مشرّ ) ع(یساعت سه و نیم از خواب برخاستم و پس از شستشو و غسل زیارت بحرم موالی متقیان عل

  .نماز صبح، تعقیبات، زیارت و طواف را انجام دادم و به منزل مراجعت نمودم
ا روح االمني اظهار داشت که در دوازده سفری که در ایام نوروز به قبود بطوریکه حاج آهوا بسیار سرد شده 
خدمت حضرت آقا به صبح در  ۱۱ف شده هیچوقت هوا اینچنني سرد نبوده، در ساعت عتبات عالیات مشرّ

ای به نام مکتبة المعلّمني رهسپار شدیم؛ این مکتب  مسجد شیخ طوسی رفته و پس از خواندن فاتحه به کتابخانه
هجری قمری تأسیس  ۱۳۸۳دار است در سال  به همّت آقای سید حسني بحرالعلوم که خود مدیریّت آن را عهده

  .است گردیده
ها و مجامع  و نشر کتب شیعه و اهداء آنها به کتابخانهدام تحقیق و تألیف غرض از این اق: نامربده اظهار داشت

ای  باشد و در سال جاری هم برای تألیف کتب شیعه دربارهٔ حضرت زهرا سالم اللّه علیها جائزه بزرگ جهان می
  .است تعیني شده که بودجۀ آن از منافع فروش کتابها تأمني گردیده

آیا تفسري بیان الّسعاده اثر حضرت آقای : غول مطالعه بودند بنده سؤال کردمدرهمني موقع که حضرت آقا مش
از حضرت آقا استدعا . سلطانعلیشاه قدس سرّه در این کتابخانه موجود است؟ آقای بحرالعلوم اظهار داشت، خري

به ایشان مرحمت  کردم تالیفات معظّم له را برای این مکتبه ارسال و نشانی کتابخانه مزار سلطانی بیدخت را هم
  .فرمایند
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ما برای خدا به زیارت : ((پس از آنکه حضرت ایشان چند جلد کتاب خریداری و عازم حرکت شدند فرمودند
  .)) کتاب ٔایم؛ نه برای تبلیغ و مبادله آمده

ام، مثل این بود که تمام دنیا را  تازه متوجه شدم در حضور حضرتشان از روی خامی و نسنجیدگی سخن گفته
ام زیرا شخص  و آن روز تا شب و از شب تا صبح خیلی ناراحت بودم و هنوز شرمنده. سرم خراب کرده باشندب

فقري باید در حضور بزرگان حتی پیشقدمان با ادب و متانت رفتار نماید و بدون اجازه یا اشارهٔ آنها لب به سخن 
  .نگشایدو گستاخی نکند

  شیخ طوسی
، است ائفه در زمان خود رئیس فقهای شیعه بودهیخ الـطّسی ملّقب به شوالطّابوجعفر محمّدبن الحسن بن علی 

  :کتب زیر از اوست. شیخ طوسی از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی است
التّهذیب  – ۷العقود  -۶الجمل  -۵النّهایه  ۴-الخالف  - ۳المبسوط  – ۲جلد  ۲۰تفسري کبريموسوم به تبیان در  – ۱
  االستبصار – ۸

وفات یافت قرب او معروف و مزار  ۴۶۰محرّم سال  ۲۲د و در هجری قمری متولّ ۳۸۵وسی در رمضان سال شیخ ط
  .باشد؛ مسجد و آثار او تا به امروز در نجف اشرف باقی است شیعیان می

  مدح حضرت موال علی علیه السّالم
  :اعی فارسی نوشته شدهدر دو طرف ایوان داخلی درب ورودی صحن مطهّر که رو به ایوان طال است دو رب

آنانکه بحقّ سرشته آب و گلشان -۱
 در بحر خطا غافل اگر غرق شوند

  

 چز حّب علی نباشد اندر دلشان 
البته شود ارض نجف ساحلشان 

  

 اندآنانکه بدل مهر تو اندوخته-۲
 اند از بس که باحسان تو آموخته

  

 اند پروانه صفت گرد تو پر سوخته 
 اند وختهچون حلقۀ در، بدر د

  

  :این رباعی عربی نیز در دو طرف ایوان خارجی همان درب که رو به مشرق است نوشته شده است
 اال یا علّة االیجاد حارلک الفکر
 یقولون قوم فیک و السرتدونهم

  

 و فی کنه معنی ذاتک التبس االمر 
 بانّک رّب کیف لو کشف السرت

  

حريان و حقیقت ذات تو بر خلق نامعلوم است؛ گروهی از مردم با  ای علّت ایجاد عالم، فکر دربارهٔ تو: یعنی
  !گویند تو خدائی، پس چگونه خواهد بود اگر پرده برداشته شود آنکه پرده جلوشان گشیده شده می

به منظور حسن ختام قسمتی از اشعار عارف ربّانی موالنا جالل الدین رومی را که در مدح موالی متّقیان 
  :ت تقدیم میدارداس سروده) ع(علی

 ای شاه شاهان جهان اللّه، موالنا علی
 ای از خاکدان کوی تو هخورشید باشد ذّر

 عمران درغمت بنشسته بُددرکوه طور موسی
 آهن چو موم قدرت نموده کردگار را داود

 است آدم که نورعالم است عیسی که پورمریم
 که بد بَدْردُ جا)ص(آن نور چشم انبیا احمد

 ای نور چشم عاشقان اللّه، موالنا علی 
 دریای عمّان شبنمی اللّه موالنا علی

 خواندت زبور اللّه موالنا علی داود می
 زیر ابدل اقرار کرد اللّه موالنا علی

 موالناعلی اللّه  عشقت درهم است درکوی
 نــٰى اللّه موالنا علیگفت در قرب د می
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 هرمن اوالد آدم مرد و زندیو و پری و ا
 اقراکن اظهارکن موالی رومی این سخن

  

 دارند تني سِــرّ در دهن اللّه موالنا علی
 هر لحظه سِــرّ مِـنْ لَـدُنْ اللّه موالنا علی

  

******  
 ای رهنما مؤمنان اللّه موالنا علی

 ز همه انجام و آغاز همهادانندهٔ ر
 وساقی توئی کوثر هم  توئی باقی  هم و حّی هم

 تو م حريانماجمله سرگردان تو،هم واله وه
 جمله بفرمانت روان وجان وطیوروانس وحش

 توحاکم هفت اخرتی هم سالکان را رهربی
 احسات زتو،ارکان زتو،برهان زتو،ابدان زتو
 هم انبیا گویا زتو هم اولیا دانا زتو
 قیوّمی وهم اکرمی، سلطانی و هم اعظمی

  

 اللّه موالنا علیای سِــرّ پوش غیب دان 
 اللّه موالنا علیای قدر و اعزاز همه 
 اللّه موالنا علیقسّــام و رزّاقــی توئـي 

 اللّه موالنا علیگویندهٔ برهان تو 
 اللّه موالنا علیداری تو فضل بیکران 

 هم مؤمنان را غمخوری اللّه موالنا علی
 اللّه موالنا علیهم روْح هم ریحان زتو 
 اللّه موالنا علیهم عارفان شیدا از تو 

 اللّه موالنا علیعالِمی، بر جمله عالَم 
  

******  
 موالناعلیاللّهالحان بخوان مرغ خوشای

 خواهی که یابی زندگی بشتاب اندربندگی
 واعظم است،غفران وفردوعالمست عظیم اسمش

 خواهی که یابی زونشان جان در ره او برفشان
 سبحان حّی الینام پیدا زتو هر صبح و شام

 طالبان رزّاق رزق بندگان، مطلوب جمله
 مجموع قرآن مَدحتش، حمد و ثنا و عزّتش
 ای بندهٔ شريین زبان از دیو گر خواهی امان

  

 اللّه موالنا علیتسبیح خود کن بر زبان 
 تا بخـشدت زیـبنـدگـی اللّه موالنا علی
 موال و حق آدم است اللّه موالنا علی
 کو جان دهست وجانستان اللّه موالنا علی

 ام اللّه موالنا علیحجّ و نماز است و صی
 مـامور امـر کُن فَـکـان اللّه موالنا علی
 نـام بـزرگی خدمـتـش اللّه موالنا علی
 هَـر دم بـر آور جـان اللّه موالنا علی
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  حرکت به سوی کاظمني و از آنجا به دمشق

  )س(حرم مطّهر حضرت زینب  و زیارت مجددّ
  

  ۱۳۸۷حجّه ذی ۲۳مطابق با  ۱۳۴۷جمعه دوم فروردین ماه 
  کاظمني

  .امروز از نجف اشرف به کاظمني حرکت و تا روز دوشنبه پنجم فروردین ماه در این شهر اقامت نمودیم
و )ع(ر حضرت امام موسی کاظمدر قسمت غربی دجله در نزدیکی شهر بغداد واقع و مرقدهای مطهّ کاظمني

  .باشد در آنجا می) ع(حضرت امام محمد تقی
ی، ) ع(سی بن جعفرکنیۀ مبارک حضرت مو امام هفتم شیعیان ابوابراهیم و ابوالحسن اول و القاب همایونش وفـّ

هجری در  ۱۲۸باشد؛ تولد ذات خجسته صفاتش در هفت صفر سال  صابر، عبدصالح، امني واشهر آن کاظم می
  .است ه و مدینه بوده و هنگام شهادت پدر بزرگوارش بیست سال داشتهابواء واقع بني مکّ

  .در حبس سندی بن شاهک رئيس پلیس هارون الرشید به شهادت رسید ۱۸۳رجب سال  ۲۵رت در آن حض
چهار  و ماه و مدت امامت آن حضرت سی ۴سال و ۵۵) ع(هنگام شهادت سن مبارک حضرت امام موسی کاظم

  .است ندماه بودهچسال و 
هجری در مدینه طیبّه روی  ۱۹۵امام نهم شیعیان در نیمۀ دوم رمضان سال ) ع(تولد حضرت امام محمد تقی

نام شریفش محمد و کنیتش ابوجعفر ثانی، القاب همایونش تقی، جواد، و مرتضی، وىل مشهورترین لقب  -داد
  .حضرت تقی است

هجری بوده و سن مبارکش هنگام شهادت حدود بیست و پنج سال  ۲۲۰شهادت آن حضرت در آخر ذیقعده سال 
  .است چند ماه بوده و مدت امامت معظم له هفده سال و

هر روز چندین مرتبه در خدمت حضرت آقا و اغلب همراهان به حرم مشرف و زیارت نموده و اغلب نمازهای 
در رواق باالی سر، مقربهٔ . گردید خود را در حرم مطهر به حضرت ایشان اقتدا و به صورت جماعت برگزار می

خر کشور ایران است قرار دارد و چون خواجه از بندگان خواجه نصري طوسی که بزرگرتین حکمای اسالم و از مفا
  :آستان والیت بوده بجای لوح مزار این آیه مبارکه نوشته شده

از سورهٔ کهف یعنی سگ آنها دو دست خویش  ۱۸که اشاره است به آیه )) .وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ((
  .را بر درگاه غار گشاده بود

م شیعه بوده و بدست حجاج بن یوسف ني پا شیخ مفید علیه الرّحمه که از بزرگرتین علمای متقدّدر رواق پائ
صحن حرم مطهر کاظمني بسیار با روح و دارای عظمت نمایانی است، در زاویه .است شهید شده مدفون گردیده

و به همّت آیة اللّه سید  کوچکی است که کتابخانه آستانه بوده و به نام مکتبة الجوادین معروف است صحن محّل
  .است هبة الّدین شهرستانی تأسیس گردیده

در اینجا ترجمۀ ابیاتی از خواجه نصري الدین طوسی طاب ثراه که در مقام عرض ادب به پیشگاه حضرت موىل 
توسط المواىل امريالمؤمنني علی بن ابیطالب صلوات اللّه و سالمه علیه به عربی سروده شده و ترجمه فارسی  آن 

  :شود آقای غالمرضا دبريان به عمل آمده تقدیم می
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 ای فردا به حشرگر متاعی صالح،آردبنده
 داری را بود مصداق صوّام النهار روزه

 هم بجای آردبسی للّه حجّ، واندر طواف
 پر کشد سوی سپهر و بال خود نارد فرود
 پرنیان پوشاند از اکرام مر ایتام را

 سال دراز در میان مردمان پاید بسی
 روز رستاخیز این جمله ندارد هیچ سود

  

 

 یار باشد انبیاء و اولیا را سر بسر
 داری نیز قوّام سحر باشد از شب زنده

 پای خود سازد برهنه،پای نشناسد زسر
 تر هم رودبر آب و دامان را نسازد زآبْ 
 بَر هم خورش هم انگبني ونانشان بنهد به
 کرتوز همه باشد به زهد و بیگناهی پا

 در دلش حّب علی و خاندان باشد مگر
  

  ۱۳۸۷ذیحجه  ۲۶مطابق با  ۱۳۴۷دوشنبه پنجم فروردین ماه 

  زیارت مرقد مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علیها
امروز برای زیارت مرقد مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علیها از کاظمني به سمت دمشق پایتخت سوریه که  

  .حرکت نمودیمیکهزار کیلومرت فاصله دارد 
سه روز در . های معیّن متمرکز و آماده دفاع یا جنگ بودند مرز اردن لشگرهای عراقی وارد نی با فاصله نزدیک

کردیم زیرا این مَطـْعَـم متعلق به یکی از  اغلب غذا را در مطعم ابوسعید صرف می. هتل دمشق توقف نمودیم
  .نمودیم ه به حضرت ایشان اقتدا میغالباً نمازها را در زینبیّ . مسلمانان دمشق بود

ای است واقع در دو  باشد مزار آن حضرت در قریه می) یعنی زینت پدر(کلمه زینب مرکب از دو کلمه زِیـْنْ و اَبْ
  .فرسخی طرف جنوب دمشق به نام راویه وىل امروز به نام آن حضرت معروف است و سیّدهٔ زینب گویند

  صد جهان شور نهان است اینجا    مدفن عشق جهان است اینجا        

  نقش زینب کربی علیها السّالم در رهربی الهی
در ) ع(الهی حضرت زینب سالم اللّه علیها دوش به دوش برادرش حضرت امام حسني پاسدار حریم حکومت

حیط را تمام جهات گام برداشت و با یک دنیا تدبري و صرب روزگار تلخ و ننگني دوران معاویه را سرپی نمود و م
با خون دل برادر بزرگ و بردباری طاقت فرسای خود مساعد ساخت تا در مقابل حکومت رسوای یزید قیام 
کرد و به دنیای بشریت اعالم نمود که انسانیت به خطر افتاده و از مکتب پر ارزش الهی و دستورات و تعالیم 

  .اسالمی چیزی باقی نمانده است
عزیزان پر ارزش خویش درخت پر ثمر اسالم را آبیاری کرد و ستمگران و با دادن خون پاک خود و ) ع(حسني

دژخیمان را که به دروغ خود را به اسالم بسته بودند از مکتب الهی بدور ساخت و با کشته شدن خود به دنیا 
که منتهی هدف من این است که اسالم از ننگ و پلیدی مصون بماند و همه جهان بشریت بدانند : ((اعالم نمود

  .))اند مربوط به خود آنها ست نایت مرتکب شدهجاین گروه ستمگر با اسالم بستگی نداشته و آنچه 
شود و دیگر کسی باقی  و یارانش بساط قدرت آنها گسرتده می) ع(نيکردند با کشنت حس آن مردم نادان گمان می

ن نموده و انسانها را به مکتب الهی آشنا ماند تا در مقابل آنها قیام کند و حقایق را برای جامعۀ بشریت بیا نمی
  .عنایت خدای بزرگ برای حفظ این مکتب شامل شريزنی دلري گردید. سازد

  که در ظّل توجهات پدری بزرگوار  سالم اللّه علیها  اکرم حضرت زهرااین بانوی قهرمان تربیت یافتۀ دخرت پیامرب
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  جلوي حرم مطهر حضرت زينب سالم الله عليها
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بزرگ شده، در کربال  پرورش یافته و با برادرانی چون حسن و حسني علیم السّالم المحضرت علی علیه الّسچون 
قّد علم کرد و در همان لحظۀ اول در کنار کشتۀ برادر و برادرزادگان و فرزندان و سایر عزیزانش به تبلیغات کوبنده 

ذشته بزرگرتین نقش رهربی را در واقعۀ کربال به عهده براستی باید گفت که این بانوی از جان گ.و موثّر پرداخت
  .گرفته و او بود که توانست با یک دنیا فداکاری، پريوزی معنوی حقّ علیه باطل را به دنیای بشریّت اعالم کند

 سالک راه حق، نور هدی زما طلب
 هست سفینه نجان عرتت وناخدا، خدا

 فکنندم این سروش می هوش بگوش دمبدم
 د را بگو،هرزه مَگَـرْد کو بکوخستۀ در

  

 طلب نور حقیقت از در عرتت مصطفی 
 دست درآن سفینه زن دامن ناخداطلب
 معرفت ارطلب کنی، از برکات ما طلب
 از بر ما شفا بجو از دَم ما دوا طلب

  

همچنني و هکوف در بازار  حضرت زینب سالم اللّه علیها هائی از خطابه در اینجا به عنوان تیمّن و تربّک قسمت
  .است ها گردیده بخش صفحات این یادداشت هائی از خطابه آن علیا مخدّره در مجلس شام زینت قسمت

  هائی از خطابۀ حضرت زینب علیها السّالم در بازار کوفه قسمت
مند و از  بیست سال از شهادت امريالمؤمنني علی علیه السالم گذشته بود،مردمیکه از عدل و مهربانی او بهره

شنیدند  و آهنگ صدای او را همه روزه در کوچه و بازار و مسجد کوفه می کردند کومت الهیش استفاده میح
  . یکبار دیگر صدای حضرتش را از حلقوم دخرت عزیزش زینب کربی  در کوفه شنیدند

 مگر علی زنده شده و این صدای دلنواز را برای ما سر((گفتند همه یکدفعه بخود آمدند با خویش می
لیکن زینب را دیدند که با همان قدرتی که از پدر بیادگار داشت همه را به سکوت دعوت نمود و چنان ))اده؟د

نمودند به موقع اجرا گذارده شد که همه در سکوت عمیقی  کوبیدند و شادی می دستور او در اجتماعی که پای می
  .فرو رفتند

  :آنگاه مردم کوفه را مخاطب قرار داده و فرمود
نمائید و از آنها  دم کوفه، ای کسانیکه فریب دهنده هستید و دیگران را با مکر و حیله خوار و ذلیل میای مر

ریزید؛ هیچگاه  کنید و اشک می کنید، شما امروز در شهادت برادرم و اسارت فرزندان پیغمرب گریه می حمایت نمی
   .حساس نکنیداشک چشم شما نایستد و روی خوش نبینید و آرامش و راحتی در خود ا

دوباره آن را باز  میامد ریسید و چون محکم و به صورت ریسمانی قوی در هستید که پشم را می شمامانند زنی 
دهید و سوگندهائی که  کنید با دست خود نتیجه زحمات خویش را به باد می شما هم هرچه فّعالیّت می -مینمود

ای است برای پیشرفت مقاصد شوم خود و خیانتی  سیلهکنید همه و به وفاداری و حمایت از دین خدا یاد می
  .نمائيد است بزرگ که بدین خویش می

ای در مقابل  فروشید وىل بهره زنید و دین خود را می راستی چه امتیازی شما دارید جز اینکه به دروغ الف می
  .آورید   به دست نمی

ورزید و  دارید با مردان حق دشمنی می ی گام برمینید و به دنبال هر گناهک شما آنچه ندارید برای خود ثابت می
گوئید و از کارهای بد دشمنان خدا چشم  پست تملّق می کنید و به کنیززادگان و مردم دروغ را شعار خود می

  .کنید پوشی می پوشید و عیب می
آری مردمی . ن زینت کنندای هستید که مردهٔ در گور را با آ ای هستید که در مزبله میـروید و یا نقره شما چون سبزه

اند چون مردگان حیات انسانی ندارند، هرچه از مزایای مادّی هم برخوردار باشند باز  که با فساد سرشته شده
رسد، بلکه همیشه اجتماع از چنني مردم  درندگانی هستند که از زندگی آنها سودی به جامعه و خودشان نمی
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  .بیند ای زیان می آلوده
گاه ب ها نمودید و آنچه برای خود پیش فرستادید کارهای ناپسندی است که موجب  اشید؛ بسیار زشتیمردم کوفه آ

  .پروردگار بر شما است و در نتیجه در عذاب الهی گرفتارید و گریزی هم نداریدغضب 
بخدا آری  نمائید،  زنید و اظهار ندامت و پشیمانی می کنید و ناله می اکنون برای برادر و کشتگان ما گریه می

سوگند باید بسیار گریه کنید و کمرت در زندگی خویش شادی نمائید زیرا اعمال زشت و خیانتهای شما روزگار شما 
توانید دامن  اید که هرگز نمی را سیاه نموده و ننگ بزرگی بر دامن شما نشسته و آنچنان ناپاک و زشت گردیده

  .خود را از ننگ پاک کنید
ر جامعه انسانیت وارد ساخته و پسر پیغمرب و سرچشمه فیض رسالت را کشته و چگونه ممکن است جنایتی که ب

و پناهگاه  هگاه خود را در جنگ و صلح از دست داد بزرگ جوانان بهشت را بخون آغشته و با کشنت او تکیه
کرد و سخنگوئی که از  مسلمانان را در روزهای سخت ویران نموده و نوری که شما را به بهشت هدایت می

آمد مرجعی بزرگوار در گفتگوهای شما بود  نمودید و چون سختی در پیش می نصایح او راه انسانیت را طیّ می
  ...دور بمانید از رحمت حق، هالک باد برشما مردم خونخوار! جوابی دهید. از دست دادید

دهد نشانه  دا به آنها میمردم کوفه شما و تمام ستمگران و مبارزان با دستگاه وحی باید بدانند که اگر مهلتی خ
سبک شمردن گناه نیست بلکه سرعت در عقوبت ندارد و چون هرگز ترسِ از دست دادن فرصت عقاب نیست 
همیشه خدای بزرگ بر گناهکار مسلطّ و جنایتکار در گرو جنایت خویش است و پروردگار متعال در کمني گاه 

  .))است
بخش این قسمت  سروده است زینت ))همت زینب((عنوان  را که به موزون اصفهانیاینک قسمتی از اشعار 

  :گردد از کتاب می
 آن بانوی عُظمائیکه دست قدرتش زینب

 دخرت مرد دو عالم آنکه گاه خشم خویش
 وبیان همچون علی بانواست کزنطق همان   این

 گر زبانش ذوالفقار حیدری نبود چرا
 همتّتش چون بازوی خیرب گشای حیدری

 علم علی نبود چسان اش گر مخزن سینه
 کشتی دین کربال شد غرق از طوفان کفر
 حلم او صرب و توانائی زدست صرب برد
 از خطابی آل سفیانرا به رسوائی کشید

 است اگر گوئی کم موزونتاقیامت وصف او
     

 کهکشان چرخ را بر پا طناب انداخته 
 رعشه بر این چهار مام و هفت باب انداخته

 شام خراب انداختهانقالب از کوفه تا 
 خصم را دردل شرر همچون شهاب انداخته
 بـارگـاه کـفـر را در انـقـالب انداخته

 م شور اندر شیخ و شاب انداختهاز تکلّ
 همّــت زینب زنو آنرا بر آب انداخته 

 علم او از دست هر دانا کتاب انداخته
 پرده از کار پلیدان زان خطاب انداخته

 احتجاب انداختهچوخود در  زآنکه حق اورا
  

  هائی از خطابۀ حضرت زینب علیها السّالم درمجلس شام قسمت
 بود زرفتار او نقش حقیقت پدید
 تیغ زبان میگشود در ره احیای دین

  

 

 بود ز رخسار او نور خدا آشکار
 چون علی اندراُحُدْدر کف اوذوالفقار

  

  
ای صورتاً شکست خورده و اسري به عنوان  و قافله زینب پس از سالیان دراز برای نخستني بار با دست بسته(( 
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دژخیمان مست و مغرور شود،  به دمشق وارد می فتح شام و واژگون کردن کاخ بیدادگری و حکومت ضدّ الهی
برند تا در مقابل این جنایاتی که تاریخ بشریّت را ننگني کرده است  اُسَرا را برای خوش خدمتی نزد یزید می

  .جایزه بگريند
خواهد قومی را رسوا کند و جمعیتی را مفتضح و نابود سازد عقل آنها  خیال خامی، راستی وقتی خدا می عجب
  .آورند گريد و آنها به دست خود وسائل نابودی و بدبختی خود را فراهم می را می

پاس حقایقی را برای جامعه بشریّت شرح داد، نخست به پیشگاه مقدّس پروردگار س) ع(دخرت امريالمؤمنني
همه آوازها در سایه مکتب توحید و شناسائی پیامرب  گزارد و درود بر جّد بزرگوارش فرستاد تا همه بدانند این

ای از قرآن کریم  سپس آیه. نماید روی دو اصل توحید و نبوت دور میزند بزرگ اسالم است و آنچه ایراد می
کند مردم ستمکار و پلید را و این سنّت  راموش نمیتا مردم عالم بیدار شوند که هیچگاه خداوند ف ۱تالوت فرمود

  :حقّ است؛ بعد چنني فرمود
ودی و ما را مپنداری که چون روزگار را بر ما سخت گرفتی و زمني و آسمان را بر ما تاریک ن تو چنني می! یزید   

  را دگرگونه جلوه دهی؟ای و قدرتی داری که ما  اسري ساختی و از شهری به شهری روانه نمودی بر ما تسلط یافته
کنی این برای ما ذلّت است که اسري دست تو باشیم و تو در پیشگاه خدا  ای، تو خیال می نموده چه اشتباه بزرگی

بادی در دِماغ خود ای؟ روی همني فکر پوچ و خیال فاسد  منزلتی داری که اینگونه قدرتی به دست آورده
و با یک دنیا تبخر و  زنی وی زانوهای خود دست میو بر ر کنی به چپ و راست نظر میمیافکنی و 

کند،  می مور همه بکام تو میگردد و چرخ و فلک برای تو گردشمیاندیشی که روزگار از آنِ تست و اخودباختگی 
  !ای وه چه خیال خامی از چه مغز گندیده

آیا آیات  -  بیای پائنيت بیدار شو و از مرکب خودپسندای چند مهلت بده و از خواب گران غرور و نخو لحظه
گرایند و دستورات الهی را  می بکفر که هرگز گمان نربند کسانی: ((ای که فرمود قرآن کریم را فراموش نموده

دهد تا هرچه  کنند که مهلت خداوند متعال برای آنها سعادتی است، بلکه پروردگار به آنها مهلت می فراموش می
وانند در مقابل نعمتهای پروردگار گناه و معصیت کنند تا سرانجام به ت در دل دارند آشکار سازند و انچه می

  ۲...عذاب پست و دردناکی برسند
پیچد،  راستی دىل که بخدا ایمان نیاورد و کفر و نفاق را در خود جای دهد پیوسته مانند سوسماری در خود می

نماید  و انتقامجوئی می کنید یاد می پذیرفتزند و از کشتکان خود که در جنگ بدر که به نفع اسالم پایان  ناله می
کند  از تربیت اسالمی دور است هیچگاه در دشمنی با ما فرو گذاری ننموده و کوتاهی نمیچنني کسی که اینگونه 

بیند دشمنی و عداوت و حقد و کینه است که نسبت به اسالم و پیامرب عالیقدر در دل انباشته دارد  چه او آنچه می
و با . سازد آشکار می) ص(اکرم کند و دشمنی خویش را با رسول اسب کفر خود را ظاهر میو در فرصت من

برد و در مقابل این  کند و زنان و اطفال او را به اسارت می کمال بیشرمی در کشنت زادهٔ رسول خوشحاىل می
  ...شمارد عه کوچکی میداند بلکه آن را واق نماید و آن را گناهی نمی خیانت بزرگ از خود پشیمانی اظهار نمی

  دار ساختی و آنچنان ریشۀ تقوی و فضیلت را ای یزید، به جان خودم سوگند،آنچنان پیکر مقدس اسالم را جریحه
                                                 

یعنی پس سرانجام  )وره مبارکه روماز س ۱۰آیه . (نؤُزَـثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَِّذينَ أَسَاؤُا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وََكانُوا بِهَا يَسْتَهْ -  ۱
  . کردند آنان که بد کردند عقوبت دنیا و آخرت بود برای ایشان به انکه دروغ پنداشتند آیات خدا را و مسخره می

از سوره  ۷۸ آیۀ( دُواْ إِْثمًا َولَهْمُ عََذابٌ مُّهِنيٌوَالَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنََّما نُْملِي لَهُمْ لِيَْزدَا - ۲
د آنان که کفر ورزیدند مهلت دادن ما بدان نکویئی برای ایشان است جز این نیست که مهلت ندارنیعنی نپ) مبارکه آل عمران

  .دهیمشان تا بیفزایند در گناه و ایشانرا است عذابی خوار کننده
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خون سیّد جوانان بهشت فرزند برومند . از بیخ و بن برکندی که به این زودی قابل عالج و تدارک نخواهد بود
جنایتی بزرگ آرزو  ل عبدالمطّلب را ریختی و در مقابل این چننيآقا و بزرگ رهرب عرب و خورشید درخشان آ

گفتند که چه خوب پسر  دیدند و برتو آفرین می نمائی که بزرگان و پدران تو زنده بودند و جنایات تو را می می
  !رسول خدا را کشتی

پدران د و به همان شکن شود و درهم می یزید، زیاد تند مرو، بجان خودم سوگند بزودی کاخ ستمت واژگون می
بینی و خود را چون آنها مبتال، و در قهر و  شوی و چون آنان را در عذاب الهی گرفتار می جنایتکارت ملحق می

و زبانت بسته و گنگ  بود کنی که ایکاش دستت خشک شده یابی، آنوقت آرزو می غضب پروردگار گرفتار می
آوردی و آنچه ظلم و ستم بر  امرب و فرزندان او را بدرد نمیگفتی و دل پی بود و چنني سخنان کفرآمیزی نمی شده

شوی که آرزو  شدی آنقدر از کرده و گفتار خود پشیمان می اهل بیت رسول خدا وارد ساختی مرتکب نمی
زائید تا اینگونه مورد خشم و غضب پروردگار قرار گريی و دشمن سر سخت  نمائی ایکاش مادر تو را نمی می

  ....که او در محکمه عدل الهی در مقابل تو قرار گريد رسول اسالم باشی
زینب کربی با دىل سوزان رو به جانب پروردگار نمود با یک دنیا انقالب امیدواری از خدای خویش چنني 

کش متجاوز بگري و ستمگران را انتقام فرما که خون ما را  بارخدایا حق ما را از این گروه حق: درخواست کرد
دخرت امريالمؤمنني با نريوئی . ا ستم نمودند و حقوق ما را تضییع کردند و احرتام ما را نگه نداشتندریختند و بر م

به خدا سوگند : گرفت یزید ستمگر را مخاطب قرارداده و با کمال جرأت و شجاعت فرمود که از مبدأ غیب می
ای و قطع رحم نمودی و  پاره کرده یزید، با کردار زشت خود پوست بدن خود را شکافته و گوشت خویشنت را پاره

گذرد که در  چیزی نمیمراعات خویشاوندی ننمودی و آبروی خود را ریختی و شخصیت خود را از بني بردی، 
بینی در حاىل که بار گران گناه را بر دوش داری و خون پاک  پیشگاه عدل الهی، جّد بزرگوارم رسول خدا را می

باشد تا روزی که خدای . ای و احرتام پیامرب و خاندان او را رعایت ننمودهای  فرزندان او را بر عهده گرفته
را در صحنه قیامت حاضر کند و تمام خویشان و بستگان او را گرد آورد و از ستمکارانی ) ص(بزرگ، پیامرب اکرم

  ...نها باز ستاندآنها را از دشمنان آاند انتقام گريد و حقوق  که نسبت به آنها ظلم روا داشته
یزید، بر کارهای ناپسند خود مباهات مکن و از زشتیها و اعمال پدر خود خوشحال و مسرور مباش و هرگز مپندار 

خدا . توانی بر اسب مراد سوار شوی و بهر کاری دست بزنی کار تمام شده و تو می)ع(که با کشتم برادرم حسني
رسند آنها  رپا داشنت مکتب الهی به شهادت میکه در راه رضای خدا و برای ب دمیرگمان مربید که م: گوید می
نها در پیشگاه رحمت الهی زنده و پاینده آماند در صورتیکه  مريند و دیگر در جهان اثری از آنها باقی نمی می

سازند و شادند از اینکه خداوند بزرگ به آنها چنني  هستند و با خون خود ناپاکان را برای همیشه محکوم می
  ....ایت فرموده استموقعیتی عظیم عن

مند و در پوشش رحمت خود  سپاس خدا را که بزرگان مارا که در صدر جمعیت ما قرار داشتند از سعادت بهره
قرار داد و کسانیکه از ما بدنبال آنها براه افتادند شهادت پر افتخار نصیب آنها فرمود و آنها در مغفرت پروردگار 

  .ای قوی در زیر سایه رحمت و رأفت الهی زندگی جاودانه یافتند متنعم هستند و با عزمی راسخ و اراده
نمائيم و  ما از درگاه حضرت باریتعالٰى برای گذشتگان خود اجر جزیل و ثواب بسیار بزرگ درخواست می

 نها را دنبال کنیم و در راه رضای خدا گامی مؤثّرآامیدواریم ما هم برای آنها بهرتین خلیفه و جانشني باشیم مسري 
عوالم را فرا گرفته است و اوست که ما  و ثابت برداریم چه خدای بزرگ رحمتش گسرتده است، مهربانیش جمیع

  .))باشد کند و بهرتین و نیکوترین پشتیبان ما می را کفایت می
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 صبح ازل طلیعۀ ایام زینب است
 درراه دین لباس شهامت چودوختند

  

 پاینده تا بشام ابد نام زینب است 
 است نده آن لباس براندام زینبزیب

  

  ۱۳۸۷ام ذیحجّۀ  مطابق با سی ۱۳۴۷جمعه نهم فروردین ماه 

  سیّــدهٔ خـولـه
حضرت  به زیارت آقای معبّـری نماز صبح را به حضرت آقا اقتدا بعد با اتومبیل. طبق معمول سحر بیدار شدیم

نزدیکی بريوت فرمودند به بلعبک که یکی از . کردیمزینب علیهاالسّالم رفتیم و از آنجا مستقیماً به بريوت حرکت 
  .به بلعبک رسیدیم ۱۱/۵فرزندان حضرت سیدالشهداء به نام سیّده خوله در آنجا مدفون است برویم ساعت 

یکی از مساجدی که  -به مدفن سیّده خوله رسیدیم ۱۲و ساعت  ۱ابتدا بوسیله راهنما آثار باستانی را دیدن نموده
الم بوده و پس گویند به نام خوله دخرت حضرت امام حسني علیه السّ باشد که می سجد خوله میدر بلعبک هست م

موقع رفنت به دمشق به بلعبک رسیدند خوله که طفل کوچکی بود از ) ص(از واقعۀ کربال چون اسرای ال احمد
متّصل بدان مسجدی به نام او باشد و  دنیا رفت و در همانجا مدفون گردید و اکنون مزار او مورد احرتام شیعه می

خادم آنجا یکنفر شیعه بود که برای زیارت حضرت  -ساخته شده که ما برای زیارت خوله و دیدن مسجد رفتیم
  .مده بود، پس از زیارت به طرف بريوت حرکت کردیمآسه مرتبه به ایران )ع(رضا

  ذبیحۀ غري مسلمان
ای بود به  در بني راه قصبه. ها پر از گل و شکوفه بود ایر میوهم و درختان سیب و سه بسیار سبز و خرّ طرفني جادّ

خوریم، چون ذبیحه  تحقیق کنید اگر صاحب رستوران مسلمان بود ناهار می: ((ورَه، حضرت آقا فرمودندـنام شِت
  .))ن گوشت را بخوردآتواند  غري مسلمان درست نیست، و مسلمان نمی
که چند کیلومرت با شتوره فاصله داشت رفتیم پس از جستجو در  ۲ه حمـدونچون مَـطعـَم مسلمان پیدا نشد ناچار ب

  .یک مطعم مسلمان ناهار صرف و حدود ساعت چهار بعد از ظهر وارد بريوت شدیم
رَک برداشته بود و فقرا ناراحت ـن تَآکه نصف آن روی دریا قرار داشت رفتیم وىل چون سقفهای ابتدا هتلی 

م و هر دیگری برویم لذا به هتل االکازار که بسیار منظّ خانه فرمودند که به مهمان بودند حضرت ایشان موافقت
ام با وان بود انتقال یافتیم، پس از اقامه نماز مغرب به کنار دریا رفته کمی قدم زدیم و پس از اطاق دارای حّم

  .صرف شام اسرتاحت نمودیم
  )۱۳۸۸رمروز اول محّ(۱۳۴۷شنبه دهم فروردین ماه 

  در ساحل ابیضنماز 
به اتفاق آقایان روح االمني، جواهری و ملک صالحی به داخل شهر  حضرت آقاپس از انجام فریضۀ صبح 

االمني فرزند  بعد از ظهر آقای حمید روح تشریف بردند، بنده و حاج امري سعیدی به بازار رفتیم، در ساعت چهار
  .کند به دیدن حضرت آقا آمد وت تحصیل میآقای حاج سید علی اکرب روح االمني که در دانشگاه بري

                                                 
ده بلعبک شهر کوچکی است که در دامنۀ کوه واقع شده وهوای آن سرد است و از شهرهای ییالقی بطوریکه قبالً شرح داده ش - ۱

ها  ها، رومن سال فنیقی ۳۰۰لبنان محسوب میشود و قلعه قدیمی بزرگی دارد که از مهمرتین آثار تاریخی قرون گذشته است قریب 
  .  ل قبل تخمني زده میشودسا ۵۰۰۰اند و قدمت ساختمان آن به قریب  مشغول ساخنت آن بوده

  .اند حمدون یا حمدان نام دولتی است که در زمان خالفت عباسیان در سوریه فرمانروائی داشته و سرزمني آنها را حمدون گفته - ۲
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با آب فاصله نداشت اقامه  حضرت آقا نماز مغرب را در کنار دریای ابیض روی شنهای دریا که بیش از دومرت
. هفت نفر بودیم به حضرتشان اقتدا نمودیم ردیم و به اتفاق همراهان که جمعاًفرمودند، پتوی سفید رنگی پهن ک

دریا و هوای صاف و آرام و صدای امواج و مشاهده جمال ملکوتی پري بزرگوار چنان نسیم عطرآگني و منظره 
  .بخش بود که قلم و زبان از توصیف آن عاجز است لذّت

  ):ره(به قول مولوی
 من نجویم زین سپس راه اثري
 شرط، تسلیم است نی کار دراز
 در زمان چون پري راشد زیر دست
 غري پري استاد و سر لشگر مباد

  

  جویم، پري جویم، پري، پريپري 
 سود ندهد در ضاللت تُرک تاز
 روشنائی دید و از ظلمت برست
 پري گردون نی، وىل پري رشاد

  

    ۱۳۸۸  رممحّو دوّم ۱۳۴۷فروردین ماه  یازدهمشنبه یک
  .سحرگاهان پس از ادای فریضه و صرف صبحانه در ساعت هفت صبح عازم طرابلس شدیم

  طرابلس
کیلومرت فاصله دارد قبالً ۱۱۰لیس بندری است که درکنار دریای مدیرتانه واقع شده و تا بريوت طرابلس یا تریپو

ها و  طرابلس تماماً از کنار دریا و دامنه کوه و از روی سبزه. باشد ه بوده وىل اکنون ضمیمه لبنان میجزو سورّی
افزا است تریپولیس نام قدیمی یونانی  کند و بسیار باصفا و بهجت ات و موز و غريه عبور میوسط باغهای مرکبّ

ف ی به نام حلوه توّقدر بني راه محّل) صور، صیدا و آرادوس(این شهر است که متشکل از سه شهر بوده است
. شد های گوسفند، عسل، گردو و انجري دیده می های حصريی، پوست کردیم در آنجا انواع سبدهای چوبی و کاله

ابتدا . ن واقع شده رفتیمآقصبۀ کوچکی به نام بدوی که در چهار پنج کیلومرتی به پس از ورود به شهر طرابلس 
بود به کنار دریا رفته و با  ها و گلها مانند دیوار کشیده شده ن درختآدر یک خیابان نسبتاً باریک که دو طرف 

قال و هم شکوفه و گل های پرتقال، که درختان پرت ن در یکی از باغآپس از . اجازه مقداری از آب دریا نوشیدم
وردیم و آچند پرتقال بسیار عاىل چیده و خوردیم و چند دانه هم همراه .داشت با اجازه صاحب باغ وارد شدیم

) است بدوی یکی از رؤسای سالسل صوفیّه اهل سنّت بوده(مقربهٔ بدوی. ده لريه به صاحب باغ انعام دادیم
بسیار بزرگی بود که آب شريین از یک سمت وارد و از سمت در کنار گنبد حوض مدوّر . گنبد و بارگاه داشت

در . در اطراف حوض نشسته و چای صرف شد.ن شناور بودندآها درشت در  گردید و ماهی دیگر خارج می
در . ن نوشته شده بود مشاهده کردیمآگی که آیات قرآن بدر و دیوار رجنوب مقربه مسجد بسیار بزرگ با گنبد بز

آقای قسّان فرزند . طرابلس بازگشتیم و به مغازه فرش فروشی آقای دوالن مرعوش رفتیمبه  ۱۱حدود ساعت 
سر او نوشته شده  درباالی. کردند و محبت پذیرائیایشان در مغازه بودند و با اینکه آشنائی نداشتند با ادب 

نجا سوال فرمودند پاسخ داد آحضرت آقا از مذاهب  ۱))من اعتزّ به غري اللّه ذلّ و بالشّـکر تدوم النّـعم((: بود
آیا در آداب دینی ((حضرت ایشان فرمودند. که بیشرت مردم طرابلس حنفی و شافعی هستند و ما علوی هستیم

امام مقیدند، ابتدا علویان در یکی از کوههای طرابلس که  ۱۲جواب داد بلی به نماز و روزه و ))مقید هستند؟
نها تاریخی در آاند،وىل از ابتدای ورود  کرده نجا به دشواری زندگی میمده و در آآرفت و آمد بسیار مشکل است 
نکه حضرت آقا را آپس از . کنند هزار علوی زندگی می ۲۵هزار و در سوریه  ۱۵دست نیست و فعال در لبنان 

                                                 
  .گردد و با شکر است که نعمت همیشگی خواهد بود ای غري خدا عزیز شود خوار می کسیکه بوسیله - ۱
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از پدرش سؤال شد اظهار . وردندآو دستور داد آب پرتقال  وردآومحبت بجای شناخت بسیار خضوع وخشوع 
بسیار اصرار ورزید  که حضرت آقا و همراهان ناهار را مهمان ایشان باشند که مورد قبول . ۱اند به مصر رفته داشت
پس از نماز ظهر، ناهار را در مطعم القاعه صرف و به سمت بريوت حرکت نمودیم تمام راه از کنار . شدنواقع 

  .درختان موز و پرتقال و زیتون بود کردیم و طرف دیگر جاده باغها غرق گل و ریاحني و دریا عبور می
پس . رای صعود به قله و تماشای کلیسای تلفریک رفتیمبسپس . ساعت دو و نیم بعد از ظهر به تلفریک رسیدیم

کلیسای تلفریک که در باالی برج . از صعود در کافه آنجا چای صرف و چند قطعه عکس دسته جمعی گرفتیم
کرد پس از زیارت  رت مریم سالم اللّه علیها قرار داشت خودنمائی مین مجسمه بسیار عاىل و بزرگی از حضآ

ه کوه در قلّ. ئرین به صندوق آنجا با نقاله برقی مراجعت نمودیمزاکلیسا و پرداخت مبلغ ناچیزی مانند همه 
کشیده و به آسمان و دریا یکدیگر را در آغوش . رسید ن بسیار زیبا و بدیع به نظر میآمنظره دریا و شهر و باغهای 

به بريوت مراجعت و در هتل  ۴/۵در حدود ساعت . سختی از هم تمیز داده میشد زیرا هردو آبی و شفاف بودند
پس از فاتحۀ اول مجلس، قدری . محل اقامت، نماز مغرب و عشاء اقامه گردید و مجلس فقری تشکیل شد

االولیاء خوانده شد و مجلس  ة، سپس فاتحخواجه عبدالله انصاری و چند دو بیتی از باباطاهر عریان خواندم
  .پایان یافت

    ۱۳۸۸  رممحّ و سوّم ۱۳۴۷فروردین ماه  دوازدهمشنبه دو
  اقامۀ نماز در زینبیّه

روح االمني که قبالً مذکور شد در خدمت حضرت آقا به دسحر بیدار و پس از اقامه نماز جماعت آقای حمی
بازدید فرمودند بعد در بازار لوازمی  ۲صبح از آقای باخرت ۷ساعت .شرف فقر و ایمان تشرّف حاصل نمود

کیلومرت است برای  ۴۵در مرز لبنان که تا دمشق . صبح از بريوت عازم دمشق شدیم ۱۱ساعت .خریداری شد
چند . در این حال کم کم، باران شروع به باریدن نمود. ها چند دقیقه در گمرک توقف نمودیم بازدید گذرنامه

ه گذشتیم باران و تگرگ بسیار شدیدی آمد و و بر طراوت و زیبائی درختان و چمن زارها مرز سورّیکیلومرت از 
در دوطرف رودخانه دمشق درختان سر سبز و پر گل و . بعد از ظهر وارد دمشق شدیم ۳ساعت . افزوده گردید

ند نفر از فقرا به بازار و ، چ)ق السیاحةفند(ف در هتلو فرح بخش بود پس از چند دقیقه توّق بسیار روح افزا
پس از نماز، زیارت و توسل، به . ه رفتیم و نماز مغرب در آنجا اقامه شدـچرن نفر در خدمت حضرت آقا به زینبیّ

  .شب به اسرتاحت پرداختیم ۱۰هتل مراجعت و در حدود ساعت 

  دمشق
طوفان، اول شهری که بنا  بعد از) ع(ایست مشهور بعضی گویند که حضرت نوح دمشق شهری است معمور و بلده

اند عادبن عوض بن سام  نمود دمشق بود برخی گویند که ضحّاک تازی آن شهر را احداث نمود و جمعی گفته
نجا را ساخت و به آبه آن مکان رسید و دمشق نام به امر اسکندر  بَرآوَرد و بقوىل اسکندر اول بعد از سفر مشرق

بخشیدو ) ع(ق به حضرت ابراهیماکه نمرود غالمی بهنام دمش  اند رفته نام خویش موسوم گردانید و فرقۀ بر آن
اتمام رسانید و دمشق نام نهاد و به روایتی سلیمان بن  ن شهر را احداث کرده بهآآن غالم به امر آن حضرت 

                                                 
  .یادداشتهای سفر به ممالک عربی آمده است ۱۷۹عوش در صفحه شرح حال آقای دوالن مر - ۱
  .باشند آقای باخرت از رجال داشمند و جّد مادری آقای مهندس حمید روح االمني می - ۲
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ای  هآن شهر را بنا نمود و به قوىل دمشق بن قاین بن مالک بن ارفحشد بن سام احداث فرمود و زمر)ع(داود
اند که دماشق ولد نمرود ابن کنعان ساخته و بعضی گویند بزرگان یونان به اتفاق یکدیگر آنجا را طرح  گفته

اما به اتفاق اکثر مورخني اول کسیکه در آن زمني عمارت نمود ارم بن سام بن نوح بود و ارم در آن . اند انداخته
در خوبی بی بدل بود بعد از آن .گفتند ا ارم میآن باغ ر. مکان باغی ساخت و عمارت عالیه طرح انداخت

نجا عمارت فراوان ساخت و بهشتی و دوزخی طرح انداخت و آن را ارم ذات العماد نام نهاد آاد بن عاد در شّد
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از  ۸و  ۷ های اشاره به آیه(در خوبی آن شاهد است۱ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِو آیة 
بعد از مرور دهور و کرور شهور تارخ که آنرا آذر نیز گویند عمّ حضرت ابراهیم بود و به وزارت ) سوره والفجر

دمشق را احداث فرمود بعد از خرابی، اسکندر رومی تعمري کرد  و جوار آن شهر و در قرب نمود نمرود اشتغال می
و حِـمْـصْ و اردن فرزندان سام  دمشق و فلسطني و ایلیا در عظمت آن اهتمام تمام به عمل آورد و دمشق نام

الحاصل شهر دمشق را به حسب کثرت . بودند و هریک از اخوان، ناحیتی آباد کرده به نام خود موسوم نمودند
چنانچه  اند آب و خضرت زمني و افزونی نعمت و وفور دولت و بسیاری عمارت و زراعت بهشت این جهان گفته

صّاف آورده که روایت شده که اگر بهشت در آسمان است وی محاذی دمشق است و اگر در صاحب تاریخ و 
راقم گوید که این روایت به نظر ضعیف است زیرا که در عالم سیاحت بهرت از . روی زمني است همام دمشق است

ش توانند و هر طایفه در آن شهر معا ستبوای مرغ است بلی دمشق شهری خوب و مدینه شهر دمشق دیده شده
ق در آنجا لهجده فرسخ رسید و کثرت ازدحام خه ای معمور بود که دور آن ب در زمان بنی امیه به مرتبه. نمود

م آباد و قرای خرّ  قرب سی هزار باب خانه در اوست و در نواحی هجریست ۱۲۴۷بغایت گردید اکنون که سنۀ 
یگر نصاری و قلیلی یهود و کمی شیعۀ امیامیّه و ثر شافعی مذهب و دکبنیاد مضافات اوست مردمش قوم عرب وا

مسجد و   صدمناره و سیصد. دیگر حنفی مذهب و دیگر مالکی و دیگر سامری و دیگر یزیدی و دیگر علی اللّهی
اندو  هزار دکان و مجموع آنها از سنگ تراشیده و درغایت استحکام ساخته دویست حمام و شش صدمدرسه و

مردمش عموماً لطیف و . های آن ساری است بازارش جاری و بر جمیع عمارات و خانه نهرهای بسیار در کوچه و
با وجود آنکه از اقلیم سوم است برف . اند ظریف و سفید چهره و از متاع صباحت منظر و تناسب پیکر با بهره

های  تان و میوهایست که درخت گردگان و نارنج  و نارنگی در یک بوس بسیار دارد اعتدال هوای آنجا به مرتبه
غالتش ارزان است اصل آن شهر در زمینی هموار واقع و مایل به گرمسريی و سردسريش فراوان و حبوب و 

اق افتاده و سمت غربی و قلیلی از شمال او گرفته و دو طرفش بغایت گشاده است اتفّ طوالنیطرف جنوب و
جامع امویّه که  ۲))ما ىُٔهادمُّ و هواىُٔهاسمُّ((دار است چنانکه یکی گفته از پای اشجار سایه ن دیارآچون آب 

مشهور واقع و چهل ستون یکپارچه از سنگ رخام و بلندی ستونها نه هرگز کم و بیش و قطرش هیجده وجب در 
پنج مغازه دارد و سقف مسجد شريوانی پوش است و شش هزار قندیل در آن مسجد . اند شبستان جامع کار کرده
و در ایام جمعه بعد از نماز در هفت موضع . شود می و در شش محّل آن درس گفتهسوزد  است و تمام شب می

مثقال  ۳۰۰گام و عوائد موقوفه یومیه آن  ۱۵۰گام و عرضش  ۵۴۷طول مسجد . گردد آن حلقۀ ذکر جلی منعقد می
خانه  و کتب الم و قرآنی به خط عثمان در آن جامع استطال است و قرآنی به خط امريالمؤمنني علی علیه السّ

در شبستان آن، سمت مشرق مدفون ) ع(عظیم دارد و کتب بسیار از هر علم در اوست و حضرت یحیی بن زکریّا
در آن شهرو نواحی بسیار ) ص(و قبور انبیاء و اوصیاء و اصحاب رسول خدا. و زیارتگاه هر عاىل و دانی است

اند تلی  ف است و از بسکه بر آن قرب سنگ انداختهقرب بالل در خارج شهر واقع و قرب یزید نیز همان طر. است
ریگ شده قرب معاویه نیز در آن شهر است که در حال حاضر به صورت مخروبه است و قدیم االیام از فرقه علما 

  .که اگر به تفصیل ذکر شود دفرتی علیحده گردد اند نجا ظهور نمودهآو فضال و عرفا زیاده از چند و چون از 
ن آمد حاضر چهار محراب آدر مورد مسجد جامع اموی که ذکر . باشد ه مییتخت مملکت سورّیاکنون دمشق پا

                                                 
ن شهر در استحکام و بزرگی و نعمت در آبه اهل شهر ارم که صاحب عظمت و قدرت بودند چگونه کیفر داد در صورتیکه مانند  - ۱

  .نبود بالد عالم
  .آب آن خون و هوای آن سّم است - ۲
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بزرگ دارد که هر کدام مربوط به یکی از مذاهب اهل سنّت است و برای اینکه مزاحمتی در موقع نماز از حیث 
اند به محض سالم گفنت خو مکان پیدا نشود اول وقت مؤذّن و مکبّر شافعیان شروع نموده و امام شافعی نماز می

خواند وىل نماز  کند پس از او مالکی پس از او حنبلی نماز می مأمومني متفرق شده و امام حنفی شروع می
  .کنند خواند و همه به او اقتدا می جمعه را امام حنفی می

  )نقل از کتابهای بستان السیاحه و خاطرات سفر حج(
    ۱۳۸۸  رممحّ و چهارم ۱۳۴۷فروردین ماه  سیزدهمشنبه سه 

  وضعیّت راه دمشق تا بغداد
بیشرت شب را بیدار فقرا علت سر وصدای بسیار در هتل، هبعد از نیمه شب از بسرت برخاستم وىل ب ۲/۵ساعت 
بر اثر بارندگی روز . ه و اردن رسیدیمصبح به مرز سورّی ۷صبح از دمشق حرکت کردیم و ساعت  ۶ساعت . بودند

  .ل و ریاحني بواسطه شستشوی باران طراوتی خاص داشتندگذشته هوا سرد بود وىل گ
محلی که وارد شدیم . را بازدید نمودندها در مرز اردن نیز گذرنامه. کیلومرت فاصله دارد ۱۱۲از دمشق تا مرز اردن 

 براثر جنگ بني. هوا خیلی سرد و باد شدیدی میوزید. دشتی بسیار وسیع و سرسبز و خرم بود. رمَـْثـا نام داشت
ه و اردن بسیار تأثرآور به نظر وضع مردم سورّی. اردن و اسرائیل موفق نشدیم بیت المقدس را زیارت نمائيم

چادرهای سربازان که در ارتفاعات آماده دفاع و . در چند کیلومرتی رمثا نزدیک منطقه جنگی شدیم.مريسید
از . ن برپا شده بودهای معیّ فاصله خورد در سمت چپ جاده نیز چادرهای نظامیان با جنگ بودند به چشم می

قصبه رمثا تا قصبه مفرق که چهل و یک کیلومرت است سربازان اردنی و در نزدیکی مفرق سربازان عراقی برای 
صبح از مفرق خارج و در امّ الجمال نیز  ۸ساعت . شدند ها پیاده می کمک به کشور اردن هاشمی از ماشني

در دوطرف جاده امّ الجمال بیابان در بیابان سربازان اردنی و عراقی با . مودندها را بازدید ن مأمورین، گذرنامه
. آفتاب گاه در زیر ابر پنهان و گاهی آشکار میشد ۸/۵از ساعت . ماده جنگ بودندآنظم خاصی چادر زده و 

  وـه اچ فایشدند، تا ب زارها نیز مانند دل عاشقان گاهی گرفته و گاهی روشن و درخشان می  چمن زارها و گل
)H-FIVEاز اچ فایو تمام صحرا بی آب و  -کیلومرت است رسیدیم ۹۴که تا مفرق )توقفگاه پنجم به معنی

کرد بیابان و دارای قلوه سنگهای سیاه و یکنواخت بود مثل اینکه با دست پهلوی هم  آبادانی و تا چشم کار می
اِچ فور . کیلومرت فاصله داشت رسیدیم ۱۱۳که ) H-FOURیا HALT-FOUR( تا اِچـْفـُوْر. باشندچیده 

خانه کوچکی به  کیلومرتی اچ فور در قهوه ۵۳در . هم سربازان کشورهای عربی فراوان بودند) فگاه چهارمتوّق(
باالی سر .(وده ناهار خوردیم و نماز را به جماعت به حضرت آقا اقتدا کردیممنام اسرتاحة الصحرا توقف ن

ـّر مَـنْ اَحْسـَنْتَ الیهود خانه نوشته شده ب درب قهوه ـقِ ش   ).کنی برپهیز کسیکه به او محبت می از شرّ: یعنی()اِتـَّ
جای همه فقرا واقعاً خاىل بود و به اصطالح خودمان سیزده را در همانجا بدر .در آن صحرا نیز حاىل داشتیم

اک عراق وارد شدیم و در کیلومرتی اچ فور به خ ۶۹پس از ناهار و صرف چای از آنجا حرکت و در . کردیم
 ۸۴که در)H-THREE(از سرحد اردن تا توقفّگاه سوم . ها را بازدید و ورقه عبور دادند گمرک گذرنامه

های غري نظامی ناچار بودند از  باشد راه آسفالته در تصرف منطقه نظامی بود و اتومبیل کیلومرتی خاک عراق می
آورده بود و تا آنجا که ظاهراً  ها را مانند غبار غلیظ به حرکت در رملدر این بیابان باد . جاده خاکی عبور نمایند

پوش، هواپیماهای بمب افکن، کامیونهای نظامی و پیاده  دیده میشد سرباز و ادوات جنگی از قبیل تانک، زره
  .اشتکیلومرت مسافت د ۱۷۰از اچ تری تا الرّطبه . نظام بسیار وجود داشت که آماده کارزار با دشمن بودند

پس از صرف چای حرکت . ها را از اتومبیل بريون آورده و با کمال دقت بازدید نمودند در الرُّطبه تمام چمدان
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کیلومرتی الرّطبه  ۳۱۴بعد به الرّمادی رسیدیم که در . نرسیده به الرّمادی نماز مغرب وعشاء خوانده شد. نمودیم
  .قرار دارد

بعد از ظهر مانده بود که از الرّمادی به سوی بغداد  ۹ساعت یک ربع به ف و صرف چای پس از کمی توّق
ساعت ده و نیم به بغداد وارد شدیم و پس از صرف شام . کیلومرت فاصله دارد ۱۱۰ازآنجا تا بغداد . حرکت کردیم

  .در یکی از هتلهای آنجا به اسرتاحت پرداختیم
    ۱۳۸۸الحرام   رممحّ و پنجم ۱۳۴۷فروردین ماه  چهاردهمشنبه چهار 

  دین را وسیله دنیا نباید قرار داد
پس از فریضه صبح و صبحانه، از بغداد به کاظمني حرکت و منزل سابق سکونت نمودیم بعد از چند دقیقه به 

پس از مراجعت به منزل چون نگارنده مزار سید محمد فرزند . الم رفتیمر کاظمني علیهما السّزیارت حرم مطهّ
الم و سامراء را قبالً و برادر حضرت امام حسن عسکری علیهما السّ) هادی حضرت(حضرت امام علی النقی

د ساعت طبق دستور حضرت آقا ده و نیم صبح از کاظمني حرکت و بعد از زیارت سیدمحّم زیارت نکرده بودم
در بني راه دو نفر عرب در . د هشت فرسخ فاصله دارد وارد شدمیک بعد از ظهر به سامرا که تا سید محّم

فلس بود که به  ۲۰۰نفری  ۱۸کرایه از کاظمني تا سامرا برای هر یک نفر در استیشن (ای نشسته بودند تومبیل کرایها
؛ در بني راه صحبت از ایمان و تشیّع شد، یکی از آنها که اهل عراق و متولدبغداد )پول ایران چهار تومان میشد

متعددی از قرآن کریم با توضیحات مشروح به زبان آیات )ع(بود نسبت به مؤمنني و شیعیان علی بن ابیطالب
تشرفّت مکّه بعلّی و علّی ((: گفت از شیخ احمد اَلْوایلی است میآورد، از جمله این شعر که  عربی شاهد می
نمود و  و عرب دیگر که اهل لبنان و موسوم به محمدعلی و شیعه بود به شیعیان اظهار عالقه می ))تشرّف بمکّة

  .ف شودالم مشرّ که بحرم حضرت ثامن االئمّه علیه الّسکرد  آرزو می
الم و ر حضرت امام علی النقی و حضرت نرجس خاتون و حلیمه خاتون علیهم السّپس از زیارت حرم مطهّ

و خواندن دعاهای وارده ساعت چهار بعد از ظهر به کاظمني مراجعت ) عجّ(سرداب محل غیبت حضرت قائم 
  کردم 

در این . قای خالصی زاده با چند نفر از علما و همراهان به دیدن حضرت آقا آمده بودندبعد از ظهر آ ۵ساعت 
رویّه جدّم جناب آقای : ((بني مذاکراتی راجع به علمای اهل سنّت و شیعه به میان آمد؛ حضرت آقا فرمودند

اعت امرار معاش نورعلیشاه و والدم جناب آقای صالحعلیشاه این بود که از کار و دسرتنج خود بوسیله زر
  .))دادند ای برای دنیا قرار نمی نمودند و هیچوقت دین را وسیله می

گريند بنابراین ناگزیرند هرچه آنها  آقای خالصی زاده اظهار داشتند که علماء اهل سنت اکثراً از دولتها حقوق می
م توجه دارند و به همني کنند و از لحاظ به حرف مرد گویند گوش کنند و بعضی هم به دست مردم نگاه می می

علّت جّد من تصمیم داشت برای علماء دانشگاهی تاسیس نماید که در آن فنون مختلف از قبیل طّب و مهندسی 
آمد جنگ و تبعید ایشان و پس  کار و کسب امور دینی را اداره نمایند وىل پیشو سایر مشاغل بیاموزند تا ضمن 

بعد از نماز مغرب و عشاء حضرت آقا به . که این کار مهم باز ماننداز تبعید مسموم کردن ایشان باعث گردید 
  .باشند تشریف فرما شدند که از مشایخ سلسله خاکساریه می) ناطق علی(بازدید آقای محمد باقر تربّعیان

  سلسلۀ خاکساریّه
  :ضمن صحبت حضرت آقا از وجه تسمیه کلمه خاکسار سؤال فرمودند؛ آقای تربّعیان پاسخ دادند
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باشند و  باشند و ایشان جانشني مرحوم حاج بحارعلیشاه می آقای حاج مطهرعلیشاه پیشوای دراویش خاکسار می
الم مريسد و در تاریخ هم سلسلۀ ترابیّه ذکر شده که مقصود همان سلسله به حضرت امريالمؤمنني علی علیه الّس

  ).بی مراجعه فرمایندبرای اطالع بیشرت به یادداشتهای سفر به ممالک عر(.خاکسار است
این سلسله به  نیز ه وىل بوده از آناللّ ل بود که معاصر با حضرت شاه نعمةسرسلسلۀ درویشهای خاکسار سیدجال

نمایند؛در موقع برخاسنت خیلی  دیگر منشعب گردیده و عده کثريی از آنها در هندوستان زندگی می چهارسلسه
ام و یا ناهار را به منزل ایشان بروند، باالخره موافقت شد بعد اصرار کرد که حضرت آقا و همراهان یک شب ش

  .عت و پس از صرف شام اسرتاحت کردیمجمرا ۸/۵از مراجعت از کربال شام در منزل ایشان صرف شود؛ ساعت 
الم برادر بزرگرت حضرت علیه السّ ) حضرت هادی(امامزاده سیدمحمدبن علی النقی - )ع(امامزاده سید محمد

) ع(خود از دنیا رخت بربست و در وفات او امام حسن عسکریدر زمان پدر بزرگوار ) ع(سکریامام حسن ع
نام خود  ای است که نام اصلی آن بَـلَـدْ بوده وىل به د است قصبهی که مدفن سید محّمگریبان چاک کرد محّل

د و مردم اطراف و فرسخ تا سامراء و پانزده فرسخ تا کاظمني فاصله دار ۸د معروف است و قریب سیدمحّم
ترسند به آنچه  روند و از هیبت و عظمت او خوف دارند و معروف است که می به زیارتش می اعراب عموماً 

  .طلبند برند و حاجت می متعلق به اوست دستربدی بزنند و هدایای زیادی می

  سامراء 
ف سِـرّ مَـنْ رأٰى ای مخفّ عده به عقیده ءکلمۀ سامرا.سامراء شهری است بني بغداد و تکریت بَرِ شرقی دجله

باشد وىل بعقیده صاحب کتاب عقیدة الشیّعه کلمه سامراء لغتی آرامی است و نام شهری بوده که قبالً در  می
  .است)) عج((در آنجا چاهی است که محّل غیبت حضرت قائم. نزدیکی وجود داشته است نهما

ر حلیمه خاتون دخرت و همچنني قبور مطهّ الماالسّ ر حضرت هادی و حضرت امام حسن عسکری علیهمقبور مطهّ
و همسر حضرت امام حسن عسکری )) عج((حضرت امام موسی بن جعفر و نرجس خاتون مادر امام قائم

  .الم در آنجا استعلیهم الّس
بنا د آن را تجدید نویسند این شهر را ابتدا شاپور ذواالکتاف بنا نمود و معتصم پسر هارون الرشیّ بطوری که می

  .کرد و در زمان متوکّل به نهایت عظمت و زیبائی رسید

  عراق
کیلومرت مربع  ۴۴۱٬۵۰۰عراق جزء ممالک خاورمیانه عربی و در مغرب آسیا قرار گرفته است؛ مساحت عراق حدود 

ن اه، از مغرب به اُردن هاشمی و عربستو محدود است از شمال به جمهوری ترکیه، از شمال غربی به سورّی
از مشرق به جمهوری  و از جنوب به عربستان سعودی، از جنوب شرقی به خلیج فارس و کویت و سعودی

  .اسالمی ایران
درجه طول شرقی واقع شده و به علت موقعیّت خاّص  ۴۹و  ۳۸درجه عرض شماىل و  ۳۷و  ۲۹٬۵عراق بني 

  .جغرافیائی سه نوع آب و هوا در عراق مشخّص گردیده است
  ی که کوهستانی است و سرد و پربرف میباشدمنطقه شماىل شرق – ۱
  .منطقه شرقی و جنوب شرقی که معتدل است – ۲
  .منطقه مغرب و جنوب غربی که گرم و خشک است – ۳

ت عراق در نواحی شرقی و جنوب شرقی که جلگه است و همچنني تا حدودی در نواحی شماىل بیشرت جمعیّ
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  .و در منطقه غربی بیشرت اعراب بدوی زندگی میکنندکردنشني است  منطقه کوهستانی. کنند زندگی می
ه سرچشمه میگريند و سپس وارد عراق میشوند و دو از ترکیّ مهمرتین رودهای عراق دجله و فرات میباشند که هر

منطقه بني . ریزند را تشکیل میدهند و به خلیج فارس می) ربعشطّ ال(رود در جنوب بغداد بهم پیوسته و اروند
هور  و در جنوب شرقی عراق باطالق بزرگی است بنام النّهرین یا الجزیره گویند و فرات را بني دو رود دجله

ت عراق بر ا وهوردالماج واقع شده است جمعیّانیالحمار و در شمال این باطالق دو باطالق دیگر به نام هورس
: ی مهمّ عراق عبارتند ازشهرها. باشد میلیون نفر می ۱۲سازمان ملل متّحد حدود  ۱۹۷۵اساس برآورد سال 

  .موصل، کربال، نجف، سامره، کاظمني، بصره، اربیل، خانقني، ناصریّه و سلیمانیّه
پایتخت عراق بغداد است که مرکز انشعاب راه آهن . دو رود دجله و فرات مهم ترین راه آبی داخلی عراق است

        .ی با خطوط شوسه بهم مربوطندعراق مخصوصاً شهرهای زیارتهمۀ شهرهای درجه اول . باشد عراق می
اسیان اسی و بغداد پایتخت عبّسرزمني عراق قرنها جزء ایران بود، در دوران صدر اسالم عراق مرکز خلفای عبّ

بعد از شکست عثمانی در پایان جنگ بني . شده، سپس عراق به تصرف امرپاتوری عثمانی درآمد محسوب می
ل شد و با سلطنت امري میالدی مستقّ ۱۹۳۳در سال . ولت انگلستان قرار گرفتل سرزمني عراق زیر نظر دالملل اوّ

 ۱۹۸۵م در سال این رژیم پس از کشته شدن ملک فیصل دوّ. فیصل رژیم سلطنتی در آن کشور برقرار گردید
  .میالدی به جمهوری مبدّل گردید

  )جغرانیای کامل جهان(
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  کربالی معـلّـٰى و زیارت حرم مطهّر

  ام حسني علیه السّالمحضرت ام

    ۱۳۸۸الحرام   رممحّ و ششم ۱۳۴۷فروردین ماه  پانزدهمشنبه پنج
و نماز  ف شدیمف شدند و بعد به تدریج ما مشرّسحر ابتدا حاج آقا جواهری در خدمت حضرت آقا به حرم مشرّ

اد اخوان رفتیم، در دجوبعد از زیارت برای صرف صبحانه به منزل آقای سیّ. را به حضرت آقا اقتدا کردیم صبح
آقا در صندىل اول طرف راست راننده جلوس فرمودند،  تنفره که حضر ۱۸صبح بایک استیشن  ۸/۵ساعت 

حاج آقای عزتّعلی، حاج آقای ثابتعلی، حاج آقای رحمانی، حاج آقای : سپس مشایخ و فقرا که عبارت بودند از
اج آقا عزتّعلی و حاج آقای ثابتعلی و حاج آقای های ح ملک صالحی، حاج امري سعیدی و نگارنده و خانواده

  .روح االمني و بانو ملک صالحی همشريه آقای ملک صالحی به سمت کربالی معلٰى حرکت کردیم
همگی در خدمت پري بزرگوار به حرم .))به مزار طفالن مسلم بروید: ((در بني راه حضرت آقا به راننده فرمودند

بسیار خوشی که جای همه فقرا و شیعیان سبز بود زیارت کردیم و از آنجا به زیارت طفالن مُسْلم رفتیم  و با حال 
الم رفتیم و پس از زیارت و نماز زیارت به کربالی ر فرزند حضرت زینب علیها السّاه بن جعفر طیّعون بن عبداللّ 

  .ی وارد شدیممعلّ

  کربالی مـعـلّی
ن بیابان و دهات اطراف آنرا آک شهر قدیم بابل قرار داشته آب و گیاه بوده است و چون نزدی در قدیم کربال بی

  .گفتند که بعداً بر اثر کثرت استعمال به کربال تبدیل شده می) کور بابل(ناحیه بابل
اق یافته که به معنی رخاوت و سستی و یا پاک بودن آن سرزمني از قکربال از کربله اشت: صاحب معجم گوید

  .باشد سنگریزه و خاشاک می
 بدان سرزمني هولناک رسید، اسب آنجا بایستاد و هرچه امام)ع(ایت است که چون حضرت امام حسنيرو
  .گرفت تازیانه میزد قدم از قدم بر نمی)ع(

: گفتند این زمني را ارض ماریه گویند، امام فرمود)) هیچکس میداند که این زمني چه نام دارد؟: ((امام فرمود
ـرْبٍ اللّه اکرب، هٰـذهِ اَرْضُ کَ: ((آن حضرت فرمود. گویند گفتند کربال نیز می.)) دشاید نام دیگری هم داشته باش((

یعنی این زمني غم و غصّه و محنت و بال است و این محّل ریخنت خون ما و این محّل )) و بالء و سفک الدّماء
  .توقّف آلِ عبا است

واقع شده است ) ای از رودخانه فرات شاخه(هکیلومرتی بغداد غرب رود حسینیّ ۹۰در ) ع(کربال یا مشهد حسني
محّل بقعۀ آن (در دشت کربال در نینوا شهید و در حائر) ع(هجری قمری حضرت امام حسني ۶۱و در سال 

نجا مدفون آدر ) ع(مدفون گردید و این محّل که بدن بدون سر مطّهر حضرت امام حسني) حضرت در کربال
  .باشد یان جهان میاست به نام قربالحسني زیارتگاه شیع

هدا حقوق اسی برای خادمان قرب سیدالشّقمری امّ مهدی مادر مهدی خلیفه عبّ ۶۵بنا به گفته طربی در سال  
هجری قمری مقربه و ملحقات آنرا با خاک یکسان کرد و زمني  ۲۳۶اسی در سال عبّ ماهیانه مقرّر کرد، متوکلّ

هجری قمری عضدالدّوله دیلمی نسبت  ۳۶۹در سال . قرار دادآنرا شخم زد، و برای زائران مجازاتهای سنگني 
  ، و حسني بن فضل دیواری برگرد توجّه خاصّ مبذول داشت) کربال(و مشهد حسني) نجف(به ترمیم مشهد علی
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  .مقابر مقدسه مذکوربنا کرد
ا ری آب فرات وی با پدرش ارغون با کندن آب مجرائ. غازان خان در زیارت کربال هدایای فراوان تقدیم داشت

  .شود به کربال آورد، و همني نهر است که امروز نهر حسینیّه نامیده می
هجری قمری پس از  ۹۴۱و سلطان سلیمان قانونی در سال  ل به زیارت کربال و نجف رفتشاه اسمعیل اوّ

غداد را به هجری قمری علی پاشا واىل ب ۹۹۱سلطانمراد عثمانی در . زیارت به تعمري نهر حسینیّه همت گماشت
  .مور کردأتجدید ضریح کربال م

نادرشاه کربال را زیارت کرد و به . ل صفوی پس از تسخري بغداد، کربال و نجف را زیارت کردشاه عباس اوّ 
  .فرمان او گنبد نجف را مطّال کردند

سیدالشهداء  راضیه سلطان بیگم یکی از دخرتان شاه سلطانحسني صفوی مبلغ معتنابهی برای تعمري و تزئني مزار
  .های حرم کربال را مطّال کرد آغامحمّد خان قاجار گنبد و مناره.تقدیم کرد )ع(

ابیان بسر کردگی شیخ سعود به کربال ریختند و شهر را غارت ـهجری قمری دوازده هزار نفر از وهّ ۱۲۱۶درسال 
ربودند، پس از این حادثه، از همه  نجا راآر را ویران کردند، و نفایس کردند، سه هزار نفر را کشتند، ضریح مطّه

  .جای جهان شیعیان برای تعمري حرم قیام کردند
 )های خصوصی مقربه(مرت مربع است، گرداگرد آنرا ایوانها و اطاقها ۱۰۸×۸۲وسعت ه ر حرم کربال بصحن مطهّ
رهای اطراف صحن است، و بیشرت آیات قرآن کریم بر کتیبۀ کاشی بخطّ سفید بر زمینه آبی بر دیوا احاطه کرده
  .است نوشته شده

در زیر گنبد آن  ن وارد میشوند،که از ایوان مطّال به آ ع،مرت مربّ ۴۷×۴۱ر، مستطیلی است به وسعت بنای حرم مطهّ 
یح سیمني دیگری رل به آن صندوق و ضصندوق خاتم کاری و بر روی آن ضریح سیمني مشبکّی قرار دارد و متّص

  .واقع است)ع(گرامی حضرت امام حسنيفرزند ) ع(از حضرت علی اکرب
انعکاس نور چراغهائی که در داخل حرم روشن است بر هزاران هزار قطعات کوچک آینه که سقف و دیوارها را 

  .باشد ل مینمای رو بقبلۀ حرم دارای تزئينات گرانبها و مجّل. آراسته است شکوه و جالل خاصی دارد
صحن و ضریح برادر ارجمندش ) ع(قی حرم حضرت امام حسنيبه فاصلۀ حدودنیم کیلومرت در شمال شر

کربال در زمان قدیم دارای آبادی نبود و کسی از نام آن آگاهی نداشت و . واقع شده است) ع(حضرت عبّاس
احی آن مسکن داشتند وىل پس از شهادت حضرت امام وو غاضره در اطراف و ن قبائل مختلفه بنی اسد فقط
  .شود مد و امروز از شهرهای بزرگ عراق محسوب میآ بوضع کنونی در) ع(حسني

ن آدقیقه و طول  ۴۰درجه و  ۳۲س کربال زاق بغایری عرض شهر مقدّ طبق محاسبه جناب مهندس سرتیپ عبدالرّ 
  . باشد ثانیه می ۵۵دقیقه و  ۳۱درجه و  ۱۹دقیقه و انحراف قبله از جنوب به مغرب  ۴درجه و  ۴۴

هجری اتفاق  ۶۱ن مرهون وقایع جانسوزی است که در سال آاش دارد و افتخار سرزمني کربال بس خاطرات دلخر
اند  ن از خون جوانمردان و سربازان رشید و فداکاری که در راه انسانیت و دیانت جنگیدهآافتاده و سطح زمني 
  .گلگون گردیده است

  زنده که باشد بَـبـر هوشیار                 آنکه بمريد بِـسـَرِ کوی یار

  طفالن مسلم 
هار فرسخی کربال است به قصد زیارت طفالن مسلم که مزار شریف آنها قریب دو کیلومرت چدر مسیّب که تقریباً 

اند بنا  د که در سنني ده و دوازده سال یا کمرت بودهاین دو طفل بنام ابراهیم و محّم .تا مسیّب فاصله دارد رفتیم
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اند با مادر خود در کربال بودند و موقعیکه  فتار شدند و بعضی هم نوشتهبودند و بعداً گر )ع(بقوىل با خود مسلم
  .خیام را آتش زدند همۀ اهل بیت و اطفال و ازجمله این دو طفل فرار کردند

  
و دو پسر از مسلم نیافتند، پس از جستجوی زیاد ) ع(پس از اجتماع مجدّد دو نفر از اطفال حضرت امام حسني

، وىل اطفال مسلم دهالک شده بودنیافتند خاری دست بگردن  را در کنار بوته) ع(نيدو دخرت حضرت امام حس
ی که فعالً به مسیّب معروف فرار کرده بودند سرانجام باالخره گرفتار شدند و به وضع فجیعی شهید و در محلّ 

  .رسد ه شام میصحن آنجا بسیار با روح است و از در و دیوار آن بوی غربت و یتیمی ب. است مدفون گردیدند

  ورود بکربال
 گوئيم که نعمت یا بال خواهیم وبس مانمی

 گررضای دوست ما را دربال خواهد رسید
 خلق از حقّ،نعمت وفضل وعطاجویند وما
 هر کسی از تو بقدر خود مرادی خواسته

  

 بلکه مادایم رضای دوست راخواهیم وبس 
 ما همیشه خویشنت را مبتال خواهیم و بس

 یل اندر بال خواهیم وبساز خدا صرب جم
 ما مراد خویشنت از تو، ترا خواهیم و بس

  

های زنجريزن در  باشد و منتظر ورود حضرت آقا و همراهان بود، دسته ر میام حرم مطّهآقای آل طـعـمـه که از خّد
ه داشتیم با ما بفاصلۀ نیم ساعت لوازمی که همرا. مسري رو بحرم در حرکت بودند، حضرت آقا بسیار متأثر بودند

ردند کآل طـعـمـه پیشنهاد  دعلید محّمآقای سیّ. کمک باربران بمنزىل که نزدیک حرم در نظر گرفته بودند رفتیم
ت بسیار زیاد است ناهار را میل فرمائید و و زنجريزن هستند و جمعیّ  زن های سینه چون ظهر است و در حرم دسته

  .اسرتاحت کنید و بعد از ظهر به زیارت بروید
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  زیارت حرم مطهّر حضرت سیدالشهدا و اصحاب با وفایش
بالفاصله مشایخ و فقرا : و حرکت فرمودند.))پس من به تنهائي مريوم و زیارت میکنم: ((حضرت آقا فرمودند
  در تمام مراحل زیارت بیاد فقرای عزیز بودم و از همگی التماس دعا دارم. هم حرکت کردند

 شدبیا که موکب سلطان دین هویدا 
 بیا که پرچم قرآن باهتزار امد

 ای بدمید زآسمان والیت ستاره
 زبوستان رسالت شکفت الله رخی
 رسید مژده که روشنْ حرمسرای علی

 اگر بر او شیداست عجب مدار جهانی 
 مَردی و مردانگی و جانبازی به رادْ 

 چوبودعاشق وسودای دوست درسرداشت
 نهاد چهرهٔ گلگون بخاک و سر بسجود

 شـارانـن و یـسیـون  حـاری خــیـزآب
 حسن تن به مذلّت نداد و عزّت یافت

    تا سراید اوصافش)) ۱رسا((گرفت خامه

 

 بیا که قافله ساالر عشق پیدا شد
 بیا که خیمۀ سلطان عشق بر پاشد
 که ماه مجلس و خورشید عالم آراشد

 م از گل رویش فضای دنیا شدکه خرّ
 زآفتاب جمال عزیز زهرا شد

 وصف جمالش شنید شیداشد نکهرآه
 حسني رهرب آزادگان دنیا شد
 رسید بر سر بازار و گرم سودا شد
 سری که مظهر آیات ذات یکتا شد
 نهال دین خدا خرّم و مصفّا شد
 بفرق تاج شهادت نهاد و مولٰى شد
 خجل چو قطرهٔ ناچیز پیش دریا شد

  
  
  

ها را  در داخل حرم زیارت نامه.حرم اذن دخول خواندآل طـعـمـه قبل از ورود به  طبق دستور حضرت آقا ، آقای
خوانند، ماهم نماز ظهر و عصر را تمام  در آن حائر شریف اغلب نماز را تمام می .بطور تفصیل قرائت فرمودند
های مجاور یکی دو خانوادهٔ عرب بودند که حرف عادی آنها مانند دعوا  همسایه. خواندیم و مراجعت نمودیم

تعلی اظهار کسالت کردند لذا با اجازه حضرت آقا فقرا در ر بود؛از این سر وصدا حاج آقای عزّکردن با یکدیگ
ای از نهر فرات است که حضرت ابوالفضل  نهر علقمه شعبه(مدند تا در کنار نهر علقمهآفکر منزل جدید بر

د خادم حرم حضرت د عبومنزىل نوساز که متعلق به آقای سیّ) در کنار آن به شهادت رسیدند) ع(اسالعبّ
حدود هشتصد قدم و فاصله حرم )ع(فاصلۀ منزل تا حرم حضرت ابوالفضل.هدا بود انتخاب کردنددالشّسیّ

  .قدم بود ۱٬۵۰۰حدود ) ع(تا باب علقمه حضرت سیّدالشّهداء)ع(حضرت ابوالفضل
صالح خوانده شد ابتدا بوسیله جناب آقای جذبی کتاب پند  -پس از نماز مغرب و عشا مجلس فقری تشکیل شد

بعد چون حاج آقای ملک صالحی نبودند مناجات جناب رحمتعلیشاه حائری و خواجه عبدالله انصاری توسط 
وجناب آقای جذبی فاتحة االولیاء را قرائت ) فرمائيد این دو مناجات را ذیالً مطالعه می(نگارنده قرائت گردید

ه شده بود به منزل جدید رفته و آل طـعـمـه تهیّ آقای پس از صرف شام که توسط. جلس خاتمه یافتمفرمودند و 
  اسرتاحت نمودیم

  )ره(مناجاتی از جناب رحمتعلیشاه
 دایمـدا، ای خـدا، ایخـایخ
 مـایـته پـر بسـاره بـفس امّـن

 نوایمبنـدهٔ عـاصی و بی 
 فرست از برایم رحمتت را

                                                 
  اثر طبع آقای دکرت رسا از شعرای معاصر - ۱
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 مـایـت بیـویـسـم بـوانـا تـت
 بانیـویت شـودم به کـاش بـک
 فشانیـانـو جـر تـهـی بـردمـک
 مـرایـز بی اـش کنـابـو عتـت
 ودی سوادمـز نبـرگـاش هـک
 ز سواد است این کِبـر و بادَمـک
 زدایم یـی زدل مـاهـا سیـت

 م منسای کس بیکسان بیک
 ا چنني ماندگی کی رسم منـب
 .ربایمـا کشاند بخود کَهـت

 ت همه از تو آیدحول و قّو
 وین عبادت همه از تو آید

 و بنما دعایمـم تـدا هـایخ
 و بودیـدم توـودم وجـن نبـم

 سجودم تو دادی وین رکوع و
 مــایـما رهـنـدار بـنـم زپـه

 ر زمورمـمنکه در ضعف کمت
 ورمـه نـارم بـاند زنـا کشـت
 ی، من گدایمـنـو غـی، تـنـو غـت

 یوسفی کو فتاده به چاهی
 مريسانی زپستی به شاهی

 مـایـرّضـال  عـم سریـای کری
  

 
 مـیـنـمـودم تـو را مـیـهـمـانـی
 گر که موسی کند نکته دانی

  
 داد یـادم کَـس الـفبـا نـمی

 کــنـم بـا مُـرادم هـا می البـه
  

 کاروان رفته و واپسم من
 وا همچو خار وخَسَم منـدر ه

  
 ت همه از تو آیدجهد و هّم

 چون اجابت همه از تو آید
  

 ادیمایه هست و بودم تو د
 چونکه پیدا و بودم تو دادی

  
 ورمـفـن غآن ـر دامـه بـستـب

 بی کس و زار و عریان وعورم
  

 تو زحال و دل من گواهی
 یـــاالـهــی، الــهــی، الــهــی

  

  )ره(مناجاتی از خواجه عبداللّه انصاری
جوان اگر  وست نامَرد است، ایاو که از زخم دوست بنالد در مهر د. هی، نالیدن من در درد از بیم زوال آنستاِلـٰ

دار، اگر نه، عاقبت به نازدار و سخن  سر این کار داری قصد راه کن و شربت بال نوش کن و دوست برآن گواه
  .کوتاه کن 
گروه را بر سر کوی بال آوردی و بالها و مصیبتها را بایشان نمودی، این یک گروه هزار قسم شدند،  اِلـٰهی، آن

وار سر بکوی بال در نهادند و از  دانیدند مگر یک گروه اندک که روی گردان نشدند و عاشقهمه روی از بال بگر
ل اندوه تو گشتیم و غم بالی تو خوردیم و یک یک بزبان بال نیندیشیدند و گفتند ما را همان دولت بس که متحّم

  :  حال میگفتند
 من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم 

    ن و دىل حکم کنیو جا به تن گرتو بر من
 دیده حمّـال کنم بار جفای تو کشم 

 هرسه را رقص کنان پیش هوای تو کشم
  

بقدر تو نادانم و سزای تو را ناتوانم، در بیچارگی خود سرگردانم، روز بروز بر زیانم، چون منی چون بُـوَد  اِلـٰهی،
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  ...چنانم، و از نگریسنت در تاریکی بفغانم
پدر گریانم، درمانده در دست خصمانم، خستۀ گناهم و از خویشنت بر تاوانم، خراب عمر و  چون یتیم بی اِلـٰهی،

  خدایا فریادرس که از ناکسی خود بفریادم.  مفلس روزگار، من آنم
نعمت نگزاردیم، دریغا که عمر خویشنت نشناختیم و از کار  نعمت وىلدریغا که روزگار بر باد دادیم و شکر  اِلـٰهی،

  اعت مولٰى نرپداختیم، دریغا که عمرعزیز بسر آمد و روزگار بگذشتدنیا با ط
 تبارـتبار، االعـدان مال االعـخداون ای 

 بیش ازاین کاین جان عذرآورفروماند زنطق
 تو به پیش آرید و نادم از گنه کاری خویش

  

 تذارـتذار، االعـال االعـای خداوندان ق 
 پیش ازآن کني چشم عربت بني فروماندزکار

 شم گریان، جان لرزان، رو سویِ پروردگارچ
  

    ۱۳۸۸الحرام   رممحّو هفتم ۱۳۴۷فروردین ماه  شانزدهم جمعه
اق مشایخ و بعضی از همراهان به زیارت رفته بودند گر چه هنگام سحر حضرت آقا قبل از همه برخاسته و به اتفّ

  ماهم سحر بیدار شدیم وىل ایشان خیلی زودتر حرکت فرموده بودند؛
هداء روحی و جسمی له الفدا نمایان بود دالشّت و عظمت و آثار شهادت که از بارگاه منیع حضرت سیّروحانیّ

س که با در و دیوار آن عمارت مقدّ  ورد و گوئیاآ الم را بخاطر میفاجعۀ شهادت حضرت امام حسني علیه السّ 
گرفته و دُرهای شاهواری را در خود دفني که ابدان پاکی را درآغوش  بالد زند برخود می عرش کوس برابری می

س آرامگاه سربازان نامداری است که در همۀ این زمني مقدّ. نها رشک میربندآنموده که تمام پاکان از فداکاری 
  .ت بودندکامل فداکاری و سایر صفات حسنۀ انسانّی نظري بوده ومظهر جهان و همۀ ادوار تاریخ بی
اینکه آرامگاهِ همیشگی آن جانهای پاک شده، برهمۀ زمینها فخر کند بلکه بر مهر و آری، باید این زمني بواسطه 

  ۱:ماه ببالد و بگوید
 روی ماهـب ایـاب امشـوتر بتـنک
 اب امشب ای مه که افالکیانـبت
 ابناکـدهٔ تـع رخشنـا شمـسـب
 ختهـگر آمیـدیـه یکـان بـریفـح
 ه یکسوی ساقی برفته زدستـب
 ارـداوند گـخل ـیـند خلـیـبـب

 ر از غرفه آرد برونـس)ص(محمّد
  

 زمگاهـی روی این بـن کنـکه روش 
 انـاکیـازی خـبـانـد جـنـنـه بیـب
 اکـرد پـرو مـوادث فـاد حـزب

 صراحی شکسته قدح ریخته
 زسوی دیگر مطرب افتاده مست

 ارـسـرمـود شـود شـی خـانـربـزق
 ونـرق خـاش غ هـگر گوشـیند جـبب

  

و شهداء و حبیب بن مظاهر نماز زیارت خواندیم بعد فریضه صبح )ع(ر حضرت حسنيرت مرقد مطهّ پس از زیا
  .شدند ملحق شدیم ف میمشرّ ) ع(بجا آوردیم و به حضرت آقا که برای زیارت حضرت ابوالفضل

در راه ت خاّص است و زیارت کننده را بیاد سرباز فداکاری میاندازد که این مقام نیز دارای عظمت و روحانیّ
ل گردید و ها را متحّمیس سربازی تمام سخترسیدن به مقصد و اطاعت اوامر محبوب خود و انجام وظیفه مقدّ

ا بود خیانت به موالی خود که باالترین جنایت روحی و با آنکه در طرف مقابل تمام وسائل آسایش برای او مهیّ
  .ه ترجیح دادـدنیوّیمذهبی و اخالقی و سربازی است ننمود و شهادت را بر لذّات 

ـّر برویم   .پس از زیارت مراجعت و بعد از صرف صبحانه یک ماشني استیشن کرایه کردیم که به زیارت ح
لی اق حاج آقای عزتعّّفحضرت آقا به ات. حاج آقای ثابتعلی و خواهران طریق بواسطه خستگی اسرتاحت نمودند

                                                 
  اقتباس از یادداشتهای سفر به ممالک عربی - ۱
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ري مساعد که از فقرای ساکن کویت بودند بما ملحق و بحرم د محمود ابراهیمی و امو سایر همراهان و آقایان سیّ 
ـّر ریاحی مشرف شدیم   .ح

سه پرچمهای سیاه به در و دیوار نصب پس از انجام زیارت مشاهده شد که در اطراف حرم مانند سایر عتبات مقّد
ـّر الشهید الرّیاحی((گردیده و جملۀ ، حضرت آقا درداخل صحن.روی آن نوشته شده بود)) موکب عزاء الح

این واقعه اشاره است به : ((ای از توبه نمودن حرّ و قبول توبه از طرف امام زمان خود بیان و اضافه فرمودند شمّه
اینکه اهل ایمان پس از عقد بیعت با پیشوای زمان خود اگر مقتضی باشد نباید از جان شريین و عزیز خود در 

اول کسی بود که )ع(هدابول آن از طرف حضرت سیدالشّ عد از قب راه محبوب مضایقه نمایند کما اینکه حرّ هم
  .جان خود را در راه حضرتش فدا نمود

  گاه حضرت سیدالشهداء زیارت خیمه
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  :باالی درب ورودی آیات. گاه رفتیم ای که آمده بودیم به خیمه بعد با همان ماشني کرایه

و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ  ۱أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًاعَنكُمُ الرِّجْسَ 
   .اشعار نوشته شده بود و این ۲ لَكُمْ

 هذا خیام النّبیّ محّمد
 قدَ خصَّها الباری بکُل فضیلة
 اِنْ قُلْتَ مَکَّةُ قُلْتُ هذا کربال
 سَلْها اذا شُرّفَتْ فی اعتابها
 فحبّک ما قد ناله و اصابها

  

 باللّطف حَصناً شیّدت لَلدین 
 شَرفاً فال بیت لها بقرین
 فَخْراً سَمَّت من عالم التکوین
 ابن الحسني بعربةٍ و شجونی
 من بعد اعداؤه حرقونی

  

گریستند و هریک زیارت کرده و دو ) ع(دادر آنجا اکثر فقرا بیاد شبهای سخت و پرهیجان حضرت سیدالشهّ
  .رکعت نماز خواندند

نیز زیارت کرده و نماز زیارت نجا آالم رفتیم؛ درگاه حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی علیه السّ  بعد به خیمه
خیمه حضرت : ((از حضرت آقا سئوال نمودم که خیمه خود حضرت در کجا قرار داشت؟ فرمودند. خواندیم

های منسوبني به حضرت و بعد  های اهل بیت و دور آنها خیمه ن خیمهآوسط بود و دور  هداء دردالشّسیّ
یاری میخواهند، همه افراد یاری ) ع(های اصحاب قرار داشته است؛ و چون الزم است زمانیکه امام زمان خیمه

بیمار گردید تا قادر به مشیّت الهی ) ع(کنند و زمني هیچ وقت نباید خاىل از حُجـَّت باشد لذا علی بن الحسني
با اینکه حضرت در لحظات آخر شفاهاً او را به امامت برگزید، فرمان والیت هم برای او صادر . بجنگ نباشد

کرد و دستور داد تا بعد از خاتمه جنگ و اسريی کسی متوجّه نشود؛ لذا آن فرمان را در گیسوان فاطمه صغری که 
ن حضرت کردند؛ چه آنکه بنی امیّه میگفتند که حضرت زین طفل بود پنهان نموده و در مدینه تقدیم آ

  .))از سوی مادر ایرانی است و عرب نباید متابعت از عجم نماید) ع(العابدین
 ای یادتو در عالم آتش زده بر جانها
 ای گلشن دین سريآب بااشک محبّانت

 اها گردیده کهن امّ بسیار حکایت
 یک جان بره جانان دادی و خدا داند

 هرجا زفراق تو چاک است گریبانها 
 ازخون توشد رنگني هرالله به بستانها

 رانهاجانسوزحدیث تو،تازه است به دو
 جانها اکزیاد توچون سوزد تار و زجز

                                                 
  .خواهد پلیدی را از شما اهل بیت بربد و پاک کند شما را پاک کردنی بدرستیکه خدا می: ازسورهٔ مبارکۀ احزاب یعنی ۳۳آیۀ - ۱
  .های پیغمرب وارد نشوید مگر اینکه به شما اجازه دهند وردید به خانهآای کسانیکه ایمان : سورٔه مبارکه احزاب یعنی از ۵۳آیۀ  - ۲
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 نام تو بخون ثبت است آزادی فرتدر د
 اینسان که توجان دادی درراهِ رضای حقّ

 ت مردانهقربانی اسالمی با هّم
  

 و عنوانهاشد ثبت بهر دفرت با خون ت
 آدم بتو مینازد ای اشرف انسانها
 ۱ای مفتخر از عزمت همواره مسلمانها

  

  .گاه به تّـّل زیـنـبیّه رفته و پس از خواندن زیارت نامه مراجعت نمودیم پس از خیمه
 د زعفرانی دبري دبريستان ایرانیآقای محّم اقآقای حاج علی حقیقی جواهر فروش که عازم بريوت بودند به اتفّ

اق باشند باتفّ زند وکیل که از فقرا میه پورسپس سرکار سرهنگ نصرت اللّ . شریف در عراق شرفیاب شدند
ای از فقرای ساکن کویت  هدعبود که از فقرای عرب و اهل کربال میباشد و عّدهمسرش و همچنني آقای سیّ

  .ارت حضرت آقا شرفیاب شدندیبز
ت چهار بعد از ظهر فقرا در خدمت حضرت آقا و مشایخ به مقربهٔ نگارنده به تنهائی و ساعساعت سه بعداز ظهر

  .ف شدندکه یکی از اقطاب فقرای سلسله نعمت اللّهیه میباشند مشّر ۲حضرت حسینعلیشاه اصفهانی

                                                 
  اثر طبع مرحوم دکرت ناظر زاده کرمانی - ۱
دکنی و  جناب حاج محمدحسني حسینعلیشاه اصفهانی از مجتهدین درجۀ اول زمان خود بشمار مريفته است، به سید معصومعلیشاه - ۲

لقب یافت و )) حسینعلیشاه((در قصبۀ ذهاب کردستان جانشني نورعلیشاه شده و  ۱۲۱۲نور علیشاه اصفهانی ارادت داشته و در سال 
در سال . که شاه سید علريضا دکنی وفات یافت خلیفۀ آنجناب شد و مُطاع و پیشوای مطلق سلسلۀ نعمت اللّهیه گردید ۱۲۱۴در سال 
مجذوبعلیشاه را جانشني خود نمود و در شب چهارشنبه ((د جعفر قراگوزلوالی معّلٰى گردید و جناب حاج محمّمجاور کرب ۱۲۳۳

در موقع خواندن نماز مغرب به معراج رفت و به جهان جاودانی شتافت، رحمة اللّه علیه رحمًة  ۱۲۳۴یازدهم محرم سال 
  :استمادّه تاریخ که روی قرب آن جناب نوشته شده این .))واسعه

 قطب امکان، سپهر مُلْـکِ شُـهودْ
 در مناجات کرد خِرقه تُـهی
 گفت تاریخ رحلتش قانون

  

 مَظهر ذات و حُـسْنْ، نورعلی  
 گشت واصل بحّی لم یزىل
 شه نِعمت لقا حسینعلی
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شی راجع به تعمري و تجدید بنا به استحضار رسانید و ایشان دستوراتی برای تجدید بنا زارآقای صدری گ
ا اینکه مبلغ ده هزار تومان سه سال قبل از طرف مرحوم حضرت آقای صالحعلیشاه برای سؤال شد ب. فرمودند

مخارج مقدّماتی مرحمت گردیده علّت تأخري چه بوده است؟ آقای صدری اظهار داشت جواز تجدید بنا از 
و رسماً شروع  ددولت عراق خواسته شده است که بطول انجامیده، انشاء اللّه بزودی پروانه تجدید بنا گرفته میشو

  .مینمائيم
بعد جلسه فقری . بعد از زیارت به منزل مراجعت نموده نماز مغرب و عشاء را به حضرت آقا اقتدا نمودیم

  .ابتدا برای شادی روان پاک حضرت آقای صالحعلیشاه قدس سرّه فاتحه خوانده شد. تشکیل شد
بداللّه انصاری را آقای حاج آقای ملک صالحی عخواجه کتاب پند صالح را حاج آقای ثابتعلی و مناجات   بعد

  .قرائت کردند

اسـحضرت ابوالفض   )ع(ل العبـّ
اس بـعـالم آمـوخت           چونکه شد مست از آن باده که ساغرتست   درس مـردانـگـی عـبـّ

اس  ) س(و مادرش ام البنني) ع(منني علی بن ابیطالبؤفرزند حضرت امريالم) ع(حضرت ابوالفضل العبـّ
  یباشد، او فرد اکمل اصحاب و مقامی بس ارجمند را دارا است م

پهدار سیبی آمیخته با هیبت و عظمت در زائر دارد، و شجاعت و مظلومیّت این س او تأثري عجزیارت حرم مقّد
  .را در نظر مجسّم میسازد) ع(سپاه حسني

 )ع(هداءز خود حضرت سیدالشّبود که ج هجری بطرف غروب مایل شده ۶۱وقتیکه آفتاب روز دهم محرم سال  
یکدیگر چون شري ژیان حمله کردند و از  بود، دو برادر به کمک کسی باقی نمانده)ع(العّباس جناب ابوالفضل

را وادار کرد که برای آوردن آب ) ع( کشته پشته ساختند، در اینوقت فریاد العطش زنان و اطفال جناب ابوالفضل
از وی جدا شده و بطرف شریعۀ فرات برود، رفت و مشکی پر از آب ) ع(از حضرت امام حسني پس از اجازهٔ

کرد، وىل قبل از رسانیدن آب بحرم، کوفیان دستهای مبارکش را قطع کرده و فرق همایونش را شکافته شهیدش 
  .نمودند
مجمع صفات انسانیّت و نمونه کامل همه نیکیها بوده و چون عواطف مهر و )ع(العّباس ابوالفضل حضرت

آن حضرت از .حبت بر او غلبه داشته همه چیز خود را در راه عشق به برادر و موالی خود تقدیم نموده استم
  .شهدای عالیقدر و فداکاران بزرگ اسالم و آموزندگان مهم اخالق و انسانیّت محسوب میشود
که بوی  ر و دیواریآری اگر حال محبت و بستگی و عالقه معنوی باشد همینطور است، از ایرنو هنگام زیارت د

  .اندازد عشق و شور شهادت و جانبازی از آن بلند است، در عني تاثّر و اشتیاق لرزه بر اندام زائرین آن بارگاه می
  دشمنت کُشت وىل نور تو خاموش نگشت     آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

    ۱۳۸۸الحرام   رممحّو هشتم  ۱۳۴۷فروردین ماه  هفدهمشنبه 
بعد از چند دقیقه در خدمت حضرت آقا و سایر . ف شده بودندخیلی زود جناب آقای جذبی بحرم مشرّسحر 

ابوالفضل را باز نکرده بودندوىل  مشرف شدیم، هنوز حرم حضرت) ع(هداءفقرا بحرم مطهّر حضرت سیدالشّ
مشغول زیارت بودند که ت زیادی الم از همان ساعت سه بعد از نیمه شب باز و جمعیّحرم امام حسني علیه الّس
  .اکثر آنها ایرانی بودند

ر را مجددّاً نماز صبح را به حضرت آقا اقتدا نمودیم سپس حرم مطهّ بعد از زیارت و مناجات و قرائت قرآن
سپس مزار حبیب بن مظاهر و سایر شهدا و قتلگاه را زیارت و هنوز صبح کامالً روشن نشده بود . زیارت نمودیم
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س و خواندن پس از زیارت آن حرم مقدّ.حرکت کردیم) ع(العّباس ابوالفضل حرم حضرت که به قصد زیارت
  .نماز زیارت قبل از طلوع آفتاب به منزل مراجعت کردیم

  شرکت در عزاداری، در حرم مطهّر موالی متقیان و مراجعت به کربال 
حرکت کردیم، بعد از اشرف  صبح به سمت نجف ۸/۵پس از صرف صبحانه طبق دستور حضرت آقا در ساعت 

وجود نداشت به شهر نجف رسیدیم یکساعت از جادّه اسفالته مستقیم کربال به نجف که در طرفني آن اشجاری 
  .ف و زیارت کردیمر مشرّو بحرم مطّه

ر مشاهده شد که سرتاسر محوطه را عربها اشغال کرده، مردها جلو و زنها هنگام خروج از درب شماىل صحن مطهّ
ت بیش وبند سیاه که دست و صورت آنها ابداً معلوم نبود در پشت سر آنها قرار داشتند و تعداد جمعیّو ر باچادر

دی هم در وسط آنها، باالی منرب و روبروی حرم نشسته بود و از پانصد نفر بود که روی زمني نشسته بودند، سیّ
  .آنها میگریستند و عزاداری میکردندمینمود و ) ع( هداءذکر مصائب حضرت سیدالشّبوسیله بلندگو برای آنها 

د فرمودند و گریه میکردند، بعداز استماع روضه بمنزل سیّ حضرت آقا هم همانجا ایستادند و روضه را گوش می
ف فرمایند، وىل دو فنجان چای عبود تشریف فرما شدند، با اینکه خیلی اصرار داشت که برای صرف ناهار توّق

  .اجعت فرمودندبه کربال مر ۱۱اکتفا و ساعت 
  ابوالفضل حضرت اق حاج آقای ملک صالحی در خدمت حضرت آقا بحرمدر ساعت چهار بعد از ظهر باتفّ

اختیار به سر و صورت  ف شدیم، در حني زیارت دسته زنجري زنهای عرب وارد شدند و آنچنان بیمشرّ)ع(
ردم بسرعت راه را برای آنها باز کردند خودشان را هالک میساختند و اگر م میزدند که اگر جلوگريی نمی

خُـدّام در قسمت غربی حرم در صحن، خیمه بزرگی زده . نمیکردند چندین نفر زیر دست و پا از دست مريفتند
وار نشسته و عزاداری میکردند، حضرت آقا نشستند و  بودند ومانند صحن نجف اشرف عربهای مرد و زن حلقه

  .در عزاداری شرکت فرمودند
و سایر شهداء و گودی ر و حبیب بن مظاهر رفتیم، بعد از زیارت حرم مطهّ ) ع(م حضرت امام حسنيبحر ازآنجا

  .قتلگاه و نماز زیارت حضرت آقا سربه صفحه قتلگاه گذاشته آنچنان میگریستند که دوش مبارکشان حرکت میکرد
زاداری میکردند و بعضی هم ریا ع میخواستیم از حرم خارج شویم زنجري زنهای ترک هجوم آوردند و بی وقتیکه

های زنجريزنهای مختلف  از حرم خارج شدیم، در مسري راه دسته. زار میگریستند و زار خود را به ضریح چسبانیده
برای نماز مغرب . نقاط حضرت آقا توقف فرموده و گوش میدادندباشور و هیجان عزاداری میکردند، در بعضی 

  .بمنزل مراجعت نمودیم
خوان که یکی از آنها بنام حاج اسمعیل مدّاح معروف  مغرب و عشاء دو نفر مدّاح روضه هیضپس از انجام فر

 )ع(اق مداح دیگری بعد از مدح حضرت امريبود، باتفّ روش دعوت کردهفجواهر بود که آقای حاج علی حقیقی 
سرائی  داز نوحهو تشنگی اطفال شروع نموده و بسیار پر سوز و جانگ) ع(اشعاری در مصیبت حضرت ابوالفضل

و شب تاسوعا که بسیار مؤثّر  و )  ع(ر حضرت ابوالفضلآنهم در کنار نهر علقمه و نزدیک بضریح مطّه .میکردند
آقایان محمدحسن شهیدی رئيس کتابخانه دولتی کربال و آقای اکرب طالب دالّل رئيس .اختیار میگریستند فقرا بی

الّل برای ظهر روز بعد باصرار از حضرت آقا و کلیّه همراهان دعوت داروخانه کربال به روضه آمده بودند، آقای د
روضه آقای سیدعلی آل طعمه فرزند مرحوم سیدحسن قفطون که از فقرای قدیم کربال بود ناهار نمودند، بعد از 
  .تقاضای تجدید کردند
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  حبیب بن مظاهر
کشته شد و قرب او اکنون در رواق  است که در کربال) ع(حبیب بن مظاهربن سني اسدی از انصار امام حسني

  نوشتۀر اسدی آورده، طبق عسقالنی او را بعنوان حبیب بن مطهّ . قرار دارد) ع(جنوب غربی حرم امام حسني 
آیند، بتعبیۀ اندک  مشاهده فرمود که اهل ظلوم، جوق جوق بمیدان قتال می) ع(حبیب السّري چون امام حسني

بودند اشتغال کرده، زهريبن قني را بمیمنۀ آئني و میسرهٔ سره را بوجود حبیب  مردمی که در رکاب امامت انتساب
        . و حبیب پس از جدال و قتال مردانه بدرجۀ شهادت نایل گردید... بن مظاهر تزئني داد

    ۱۳۸۸الحرام   رممحّ و نهم  ۱۳۴۷فروردین ماه  هیجدهمشنبه روز یک

  تاسوعا
 پسر فاطمه سرخیل جوانان بهشت
 پدر و مادر و جدّم بفدای پسری
 گشت دربزم ازل فانی فی اللّه زانرو
 در ره دین زبرادر بگذشت وز پسر
 گشت دین تشنه بدو،خون حسني آبش داد
 هر چه در خانه زر وسیم، بسائل بخشید
 تابع زور نشد، تن بمذلّت نبِداد

  

 که بهشت آیتی ازتازه رخ انور اوست 
 اوست درما و پدر که جهان چاکر جّد و

 اوست تا ابد سرخ زصهبای بقا ساغر
 اکرب اوست شاهد واقعه عبّاس و علی

 اوستدوچشم ترعطشان و لب  حدیث این
 ل بقفای در اوستئهم درآنحال که سا

 ۱این چنني بایدبودن کسی اَرْچاکر اوست
  

  . اجعت کردیمف شدند، پس از ادای نماز صبح برای صرف صبحانه مربحرمني مشرّ سحر حضرت آقا و مشایخ
خوانیها مجددّاً از منزل خارج شدند،  ودر شرکت در مجالس روضهزیارت صبح حضرت آقا بقصد  ۷/۵ساعت 

د به چادر حاج مطهر علیشاه که در قسمت شرقی صحن مطهر عف شدند، بداء مشّرابتدا بحرم حضرت سیدالشهّ 
طهرانیها که خیلی با شکوه و اغلب آقایان  قرار دارد رفتیم وىل ایشان تشریف نداشتند، از آنجا به حسینیّه

داری کاشانیها و  خوانها به مجلس تعزیه پس از استماع بیانات دو نفر از روضهطهرانیها شرکت کرده بودن رفتیم، 
فاق  آقای شهیدی بدیدن حضرت آقا تشریف بردند، پس از مراجعت از آقایان سرکنسول کربال که باتّ بروجردیها

د بازدید و چون موقع نماز ظهر بود حضرت آقا اقامه نماز ظهر فرمودند و حاضرین اقتدا بودن شرفیاب شده
  .کردند

آقای طالب دالّل همراه سه اتومبیل سواری آمده بودند تا کلیّه مدعوّین را برای صرف ناهار بمنزل خود بربد، 
شته موقع دعوت حضور نداشتند چون اشخاصیکه در نماز شرکت کرده بودند از فقرای ایران و کربال در شب گذ

نفر بودند از حضور مبارک حضرت آقا استدعا شد که چون تعداد حاضرین بیش از  ۲۴و حاضرین بیش از 
دعوت شدگان است و ممکن است میزبان بزحمت بیفتد اجازه فرمایند که چند نفری از آمدن خودداری نمایند 

ن قبول نکرد و کلیّه حاضرین را سوار نمود که با خود بربد، وىل میزبا))بسیار خوب به میزبان بگوئید((فرمودند
  .خوانی شب عاشورا از آمدن خودداری کرد وىل آقای حاج سعیدی برای تهیه وسائل روضه

پس از طی مسافتی مدعوّین را در باغ بزرگی واقع در کنار شط فرات بني مقام امام جعفر صادق و امام زمان در 
و  شده  ن باغ از انواع مرکبات و انار و نخل که با نظم و ترتیب بسیارزیبائی کاشتهدرختا. کربال پیاده نمود

های معني تمام باغ  درختان و نخل به فاصله. دار همگی مملو از بهار و گلهای معطّر بودند درختان مرکبات میوه
                                                 

  اثر طبع استاد ملک الشهراء بهار - ۱
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حوض آبی در وسط باغ . دسرائی مشغول و مرتنّم بودن الحان به نغمه را سایبانی میکردند و انواع مرغان خوش
در دوطرف یکی از خیابانها نیمکت گذارده بودند که . که خیابانها به آن منتهی میگردید جلب توجّه مینمود

پس از چند . سبد بسیار بزرگی پر از پرتقال و نارنگی و انار در وسط میز قرار داشت. همگی روی آنها نشستیم
های تازه که از درخت چیده  بعد از ناهار از همان میوه. راهنمائی کرد دقیقه میزبان مهمانان را برای صرف ناهار

ها تا چه مدّت روی درخت است؟ میزبان اظهار داشت تا میوه تازه  سؤال شد که این میوه. شده بود آوردند
. بعد از صرف میوه و چای حضرت آقا و بعضی از فقرا برای اسرتاحت به منزل مراجعت فرمودند. بدست آید

ف مشرّ) ع(و مقام حضرت قائم) ع(ارنده و آقای حاج عمّامه و اقای مساعد به مقام حضرت صادقنگ
در )هداء ایستاده و حرکت نکرده استاسب حضرت سیدالشّ ) ع(معروف است که در مقام حضرت قائم(شدیم

بنده و آقای . تهای وارده و نمازهای مستحبّه را خوانیدم، آقای عمّامه به منزل خود رف این دو محّل زیارت
آنجا دو نفر .رفتیم) ع(کمی اسرتاحت نمودیم بعد به مقام حضرت قائم) ع(مساعد در مقام حضرت صادق

بواسطه اینکه این بنا در  سازی خادم داشت؛یکی از آنها اظهار داشت که در زمان حکومت عثمانیها مهندسني راه
ها که  دو نفر از عمله. داشت، دستور دادند که خراب شود مسري راهیکه قرار بود از کنار شطّ فرات عبور دهند قرار

قصد خراب نمودن داشتند دستشان بیحرکت ماند، نفر سوم جرئت نکرد نزدیک بیاید وقتی داخل بنا رفتند 
های بعدی نیز از تخریب  صرفنظر کردند و دولتنوری مانند قرص ماه مشاهده نمودند و از خراب نمودن این بنا 

ای حضور امام زمان عرض کند و در این شطّ بیندازد  اضافه کرد که هرکس عریضهشدند؛ ضمناً اینجا منصرف 
  . حاجاتش برآورده میگردد

آقا و حاج ملک صالحی و  حضرت. را خواندیم و به منزل مراجعت نمودیم) ع(زیارت و دعای فرج امام زمان
اول بحرم حضرت .اجازه در خدمت ایشان رفتمنگارنده هم با کسب . ف به حرمني بودندحاج رحمانی عازم تشرّ

عني مای که خدّام حرم تشکیل داده و اکثر مست رفتیم، بعد از نماز و زیارت در مجلس روضه) ع(ابوالفضل
 )ع( ر تا حرم امام حسنياز این حرم مطهّ. ت بسیاری حضور داشتند شرکت نمودیماعراب بودند و جمعیّ

خوانهای مختلف بزبانهای  روضه. واقعاً قیامتی برپا بود اداری بودندجماعات بسیاری دسته دسته مشغول عز
هندی و عربی مشغول بودند که صدای آنها از بلندگوها شنیده میشد جلو حرم حضرت  –ترکی  –فارسی 
زنجري زنهای عرب مشغول عزاداری بودند و هر کدام یک چاقوی تیزی بدنباله زنجیزها بسته بودند هداء سیدالشّ
زدند که یکی از جوانها بیهوش شد و او را حرکت دادند و بعضی دیگر از احساسات  ری زنجري شدید میو بقد

برای نماز مغرب به منزل برگشتیم، فقرای نجف و سرکار سرهنگ زند و آقای . کردند شدید آنها جلوگريی می
  بعد از نماز روضه. ودندیدعبود حکیم توفیق شرکت در نماز جماع حاصل نمحاج عباسعلی برجیان و آقای ّس

آقای حاج . خوانی و ذکر مصیبت مشغول شدند، و عزاداری مفصلی انجام گردید خوانها و مداحان به روضه
ملک صالحی در یک سینی مدوری دوازده شمع نذری خود را روشن کرده بود و در گوشه اطاق قرار داشت که 

خوانی شام صرف گردید و قرار شد هرکس  روضهجلس پس از خاتمه م. مانند حاضرین میسوختند و میگریستند
      .مایل است کمی اسرتاحت کند تا برای دو ساعت بعد از نیمه شب بحرم مشرف شویم

    ۱۳۸۸الحرام   رممحّ و دهم  ۱۳۴۷فروردین ماه  نوزدهمشنبه دو 

  عاشورا 
  برچید و رفت آن بساطی را که گسرتدند عمری شامیـان          نیمـروز آنشه بدشت کربـال

  ) ع(آقای شهیدی آمد و در خدمت حضرت آقا به حرم حضرت ابوالفضل العّباس دو ساعت بعد از نیمه شب
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که به آن اطاق تشریف . روبروی در جنوبی صحن اطاقی برای حضرت آقا ترتیب داده شده بود. ف شدیممشرّ
های مختلفی از قمه  دسته. روی مبلها نشستیماطاق مبله بود، . فرما شدند و آقاین مشایخ و فقرا در خدمت بودند

در ساعت سه بعد از نیمه شب حضرت . ر در حرکت بودند و عزاداری میکردندزنها برای زیارت در صحن مطهّ
های  بعد از زیارت و نماز زیارت مجدداً به همان اطاق مراجعت نمودیم و دسته. ف شدندآقا به حرم مشّر

ن مشاهده شد آپس از . نماز صبح را در همان مکان به حضرت آقا اقتدا نمودیم. عزاداران را مشاهده میکردیم
) ع(حضرت ابوالفضل قمه میزدند و به صحن) ع(هداءهای مختلف در صحن حرم حضرت سیدالشّ  که دسته
  .نواختند با طبل و علم وارد شدند های مهیّج عزا می ابتدا دسته موزیک که آهنگ. شدند وارد می

  
 نوشته شده بود) هیئت عزاداران عبّاسی(کِبُ العّـبـاسیّهبودند جملۀ مُـوْ و که پارچه سفید ترتیب دادهدر یک تابل

زنها با سرهای شکافته و  بعد از آن دسته قمه) از قرار معلوم بزرگرتین دسته از قمه زنهای کربال همني دسته بود(
زدن بودند و  اختیار مشغول قمه نها بیآمینواخت های پر از خون وارد شدند در حالیکه موزیک مارش عزا  کفن

یک عدّه در پشت سر آنها با چوبهای . نمودند شناختند و در راه شهدای کربال ابراز احساسات می سر از پا نمی
های امدادی با لوازم مربوطه مرتبّ  پُست. اختیار بشدّت قمه را بسر میزدند ممانعت میکردند بلند، از آنهائیکه بی

دش بودند و پزشکان مراقب از شدّت خونریزی جلوگريی میکردند و اشخاصی که حالشان بهم میخورد یا در گر
ها بمنظور برقراری نظم پیشاپیش در  افسرها و پلیس. بردند مصدوم و مجروح میشدند مداوا و یا به بیمارستان می

نمودند، روبروی در قبله که رسیدند زنها دور حرم طواف  ن دسته قمهآپس از . حرکت بودند و مراقبت میکردند
های خود را بر سر دست بلند کرده بهم  دسته موزیک سالم نواخت و هر سه نفر از قمه زنها شمشريها و قمه

  .نمودندو از در غربی خارج میشدند میزدند و بدین وسیله اداء احرتام و عرض تسلیت می
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شبیه نعش و شبیه  که توضیح داده شد آمدند و باضافهاین دسته نیز بهمان ترتیب   -ب باب الطّاق موکِ – ۲
  .ذوالجناح را درست کرده بودند و با ترتیب بسیار غم انگیزی با خود همراه داشتند

مدند و پس از عزاداری خارج آکه معّرب بلوچ میباشد با همان حال پرهیجان و تأثرانگیز  -موکِب البلوش - ۳
  .شدند

نیز همراه داشتند  یهائ کب مانند موکب العّباسیّه با شکوه و پرهیجان وارد و شبیهاین مو -موکِب باب البغداد -۴
  .و پس از عزاداری خارج شدند

رْ، که این موکب بواسطه اینکه محلّه  -۷موکب طُالّب علوم الّدینیّه  -۶موکب باب النجف  – ۵ مَوکِبُ شباب الحـُّ
موکب شباب المنتظر  - ۱۰موکب الحیدریّه  -۹موکب المُخیّم  - ۸باشد اولني سال تأسیسشان بود  حرّ جدید البنا می

 - ۱۵موکب شباب الفاضلیّه  -۱۴موکب شباب الفسحه  -۱۳موکب شباب باب الخان  -۱۲موکب باب الخان  - ۱۱
 - ۱۹موکب الخاضیه  -۱۸) هیئت علی اکرب(القُنـْدَرْچِـيّه موکب -۱۷موکب صنف القُنـْدَرْچِـيّه  – ۱۶موکب الصّاغر 

  موکِبُ الرّیاحی -۲۱برند  که طفالن خردساىل را روی دوش با خود می: موکب باب السالمة - ۲۰ التُـرّک بُموکِ
نمایند  ها به نزدیک ترین حمام که قبالً آماده شده مريوند و خود را شستشو می از مراسم قمه زدن همه دسته پس

م برای صبحانه به منزل آمدیم و کمی اسرتاحت نمودیم پس از خاتمه مراس. بندند و پانسمان میکنند و زخم را می
مجدداً ساعت ده ونیم حضرت آقا به قصد زیارت از منزل خارج شدند و آقای عزتّعلی به تنهائی بواسطه کسالت 

در تمام صحن و . ف شدیممشرّ)ع(ابتدا به حرم حضرت ابوالفضل. و نخوابیدن در شب عاشورا در منزل ماندند
ه نشسته بودند و یک نفر باالی منرب بزبان لیت انبوه اعراب زن و مرد بدون فاصف صحن جمعّخیابانهای اطرا

زنها همه با لباسهای سیاه عالوه  بر گریه . ریا عزاداری میکردند نمود و مردم بی عربی فصیح ذکر مصیبت می
) ع(هداءسیدالشّ  از آنجا بحرم حضرت.نمودند که باعث تهییج عزادارن میشد صدا و شیونهای مخصوص می

زن بداخل حرم  های سینه در داخل حرم مشغول خواندن زیارت عاشورا بودیم که ناگهان دسته. ف شدیممشرّ
نزدیک ظهر بود که آقای . ق کردند که زیر دست و پا له نشوندخدّام و دیگران مردم را متفرّ. هجوم آوردند

بُرد، چون آفتاب در روز عاشورا گرم شده بود نیمکتی نمود  شهیدی ما را به میدانی که دسته طواریج عبور می
بعد از اذان . همگی باالی آن ایستادیم. آورد و در جایگاه پلیس که در وسط میدان و زیر سایه بان بودقرار داد

های اغلب شهرهای  ظهردسته طواریج که از خارج شهر کربال پس از نماز صبح حرکت کرده و به ترتیب دسته
مرت فشرده و در حالت دویدن در حرکت بودند وارد شدند،و  ۲۰به عرض  پیوسته بودند و در خیابانی عراق به آنها

دقیقه طول کشید که از در غربی حرم وارد صحن و پس از طواف اطراف حرم و عرض ادب از در جنوبی  ۲۵
روخته در دست پس از آن یک دسته سوار با لباسهای الوان و کاله خود که مشعلهای آتش آف.خارج شدند

ها رسیدند و آتش زدند که  ها که قبالً برافراشته شده بود وارد شدند، تا آنکه به خیمه داشتند، برای آتش زدن خیمه
 دویدند ها بسرعت می ها بلند گردید و دسته دیگری برای خاموش نمودن آتش خیمه آتش و دود از تمام خیمه

م پر کرده بودند و گالب روی مردم کمبهء آنها را از هوای مرتاو با گالب پاشهای بزرگ که تل) دسته طواریج(
اشعار زیر منتخبی از ترکیب بند .ها را خاموش کردند های آتش گرفته رفتند و آتش پاشیدند بطرف خیمه می

سروده و مناسب این ) ع(است که در رثاء سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسني ۱معروف محتشم کاشانی

                                                 
اق د، تاریخ تولدش معلوم نیست وىل سنۀ فوت او را باالتفّکمال الدین محتشم کاشانی نام شریفش علی فرزند خواجه مرياحم -  ۱

مرثّیۀ . اند، آنچه مسلم است وی در زمان شاه طهماسب صفوی میزیسته و عمر طوالنی هم نموده است هجری قمری ذکر کرده ۹۹۶
سال از زمان آن میگذرد و بعد  ۴۰۰ز محتشم که شاید اولني نمونه از این طرز شعر در ادبیات فارسی باشد با آنکه متجاوز ادوازده بند 
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  .مقال است
 ازاین چه شورش است که درخلق عالم استب

 باز این چه رستخیز عظیم است کز زمني
 گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
 در بارگاه قدس که جای مالل نیست
 جّن و ملک برآدمیان نوحه میکنند
 خورشید آسمان و زمني نور مشرقني

  

 ماتم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه 
 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

 ات عالم استکاشوب در تمامی ذّر
 این رستخیز عام که نامش محرّم است
 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
 گویا عزای اشرف اوالد آدم است
 پروردهٔ کنار رسول خدا حسني

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شکنگرفت دست دهر گالبی بغري ا

 از آبهم مضایقه کردند کوفیان
 بودند دیو و دد همه سرياب و میمکید

 مريسد ۱قوزان تشنگان هنوز بعیـّ
 آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم
 آندم فلک بر آتش غريت سپند شد
 برخوان غم چو عالمیان را صال زدند
 نوبت باولیا چو رسید آسمان طپید

  

 زان گل که شدشکفته به بستان کربال 
 خوش داشتند حرمت مهمان کربال
 خاتم زقـحط آب سلـیمـان کربال
 فریـاد العـطش ز بـیابـان کربال
 کردند رو بخیمۀ سلطان کربال
 کزخوف خصم درحرم افغان بلندشد
 اول صـال بسـلسـلـۀ انـبـیـا زدنـد
 زان ضربتی که بر سر شريخدا زدند

  

  
 آن در که جربئيل امني بود خادمش

 ها گر الماس ریزهبس آتشی زاخ
 اهل حرم دریده گریبان گشوده مو

  

 ا زدنداهل ستم به پهلوی خريالنّس 
 افروختند و در حسن مجتبی زدند
 فریاد بر در حرم کربیا زدند

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن بزرگوارآروزی که شد به نیزه سر

 موجی بجنبش آمدوبرخاست کوه کوه
 ت نبین عمل از امّ آبا آنکه سرزد 

 وانگه زکوفه خیل الم رو بشام کرد
  

 مد زکوهسارآخورشید سر برهنه بر  
 ابری به بارش آمدوبگریست زار زار

 االمني زروح نبی گشت شرمسار روح
 نوعیکه عقل گفت قیامت قیام کرد

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن کاروان فتادآبر حربگاه چون ره

 درشش جهت فکند غلغله نوحه انگب هم
 هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد

 شور و نشور و واهمه را در گمان فتاد 
 سمان فتادآهم گریه بر مالیک هفت 

 بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
                                                                                                                                                        

اند وىل بجرأت میتوان گفت که هنوز هیچکدام بگريائی و تأثري عمیق آن در  از آن دیگران، شبیه به آن ترکیب بندهای مختلف ساخته
و مطاف  مزار محتشم در کاشان دارای بقعه و ساختمان. روح نمريسد و میتوان گفت از سرچشمۀ الهام تراوش و ریزش کرده است

  .اهل دل میباشد
  .ای است در کنار کهکشان نام ستاره - ۱
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 ناگاه چشم دخرت زهرا در آن میان
 اختیار نعره هذا حسني زد بی

 پس با زبان پر گله آن بضعة الرّسول
  

 کر شریف امام زمان فتادبر پی
 سرزد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد
 رو در مدینه کرد که یا ایّها الّرسول

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 این کشته فتاده بهامون حسني تست

 ون که هستخاین ماهی فتاده بدریای 
 تلب فتاده دور از لب فرا این خشک 

خیل اشگ و آه  این شاه کم سپاه که با
 این قالب طپان که چنني مانده بر زمني
 چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد

  

 درخون حسني تست صیددست وپازدهوین 
 زخم از ستاره بر تنش افزون حسني تست

 حسني تست  جیحون  شده  او زمني کزخون
 خرگاه زین جهان زده بريون حسني تست
 شاه شهید ناشده مدفون حسني تست

 غ هوا را کباب کردرش زمني و موح
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کای مونس شکسته دالن حال ما ببني
 اوالد خویش را که شفیعان محشرند

 درخاک وخون نگر کشتگان همه تنهای
 آن سرکه بود برسر دوش نبی مدام
 آن تن که بود پرورشش در کنار تو

  

 آشنا ببني ما را غریب و بیکس و بی 
 در ورطۀ عقوبت اهل جفا ببني

 ها ببني سرهای سروران همه بر نیزه
 اش زدوش مخالف جدا ببني یک نیزه

 ببني غلطان بخاک معرکۀ کربال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایکه چه بیداد کردهای چرخ غافلی
 رسول  عرتت با  که  است  برطعنت این بس

 نچه توآدشمنان دین نتوان کرد  با
 حلقی که سوده لعل لب خود نبی برآن

  

 ای وزکني چها درین ستم آباد کرده 
 ای بیداد کرده خصم و تو امداد کرده
 ای با مصطفی و حیدر و اوالد کرده

 ای اش به خنجر بیداد کرده آزرده
  

 گریستخونبسکهفلککه محتشم خاموش
 فتابخاموش محتشم که بسوز تو آ

 خاموش محتشم که زذکر غم حسني
  

 دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد 
 از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
 جربیل را زروی پیمرب حجاب شد

  

عت و پس از صرف ناهار کمی اسرتاحت نموده ساعت پنج بعد از ظهر به منزل مراج ظهر بود کهدو ساعت بعد از
ای را مشاهده کردیم که شبیهی از شري  در صحن دسته. ف شدیممشر)ع(مجدداً ابتدا بحرم حضرت ابوالفضل

  .سَر را در بر گرفته و حرکت میداد و میگریست درست کرده بودند که نعش یکی از شهدای بی
 سبط رسولعلیبنشاه مظلومان حسني

 سرور آزاد مردان منشی ردّ و قبول
  

 زادگی فخر عقولآیکّه تاز وادی  
 اصول وع و درمحیی آثار ایمان در فر

  

  اندر خطرافتاده دین کرگار دید چون
  های یـزیـد و مـردم ناپایـدار از ستـم

 پرچم آزادگی رازین سبب برپا نمود
 دین حقّ را با قیام خویشنت ابقا نمود

  

 نمود خود اجرا بازی  زجان یزدان راحکم 
 حیا را در جهان رسوا نمود تا یزید بی

  

  عدل و داد را کرد رایج در جهان آئـيـن
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  ساخت ویران ازشهامت کاخ استبداد را
 ش پیمرب، راز گفتدر کنار تربت جّد
 گفت باعقدهٔ دل باز آنچه را بشنیده بد

  

 آغاز گفت زانجام تا خویش را حالشرح 
 گفت  ایجاز گاه با مطلب  صل گفتگه مفّ

  

  ام کاین بود آخر سالمم، کربالئی گشته
  ام وائـی گشتهویـن بود آخر پیـامـم، نینـ

 رسول کردگار،ای خلق را پشت و پناه ای
 میکند از من طلب بیعت یزید رو سیاه

  

 باتومیگویم که باشی نزد یزدانم گواه 
 آئني من گردد تباه گر شوم تسلیم او

  

  وراباورزم زبیعت بایدازجان بگذرم
  با تمام یـاوران در راه جانان بگذرم

 ممريوم تا جان فدای حضرت جانان کن
 کنم  آن یزدان هرچه باشد من عمل بر بهر

  

 کنم قربان در ره ایمان خود خود راجان 
 کنم  خویش جاویدان  فدای حقّ رابا دین

  

  چون بساط ظلم را بر چیدن، آئني من است
  جان فدا کردن براه دین حقّ، دین من است

 سرنگون خواهم نمودرااوزتخت قدرت  من
 ن خواهم نموددشمنان دین یزدان را زبو

  

 واژگون خواهم نمود را او کاخ استبداد 
 خواهم نمود  خون  دریای  همچنان کربالرا

  

  پس درآن دریای خون ازجان شناور میشوم
  کشتـی دیـن را دریـن گـرداب رهبـر میشوم

 خواهم نمودمن فدارادر ره دین جان خود
 نمود  منتهی خواهم راه دین بی کوشش اندر

  

 خواهم نمود))قالوبلٰى((فتۀگبر پس وفا 
 خواهم نمود از کالم حق جهان راپرصدا

  

  این صدا تا روز رستاخیز باشد جاودان
  ۱تـا بـود بر خلق عالم منـزل امن و امان

  شام غریبان
حضرت آقا برای نماز مغرب بمنزل مراجعت فرمودند، آقای متّضرع که در شبهای جمعه و دوشنبه اجازهٔ اقامۀ 

مدند و ذکر مصیبت و آعت بایشان عنایت شده حضور داشتند بعد از نماز روضه خوانها و مدّاحها نماز جما
گاه جوقه جوقه دور شمعی نشسته وبطرز شور انگیزی شام  جماعتی از زنها در محوّطه خیمه. عزاداری کردند
  .بودند، این عزاداری بی شائبه تا پاسی از شب ادامه داشت غریبان گرفته

 دد و شوق رخ جانان داردشمع میخن
 شمع از اشگ و گل از ژاله شود زیباتر
 شمع میخندد ومیگريد وشاد است و غمني
 شمع نور ازىل، قلب همایون نبی است

 د امشبچه رازی است خدایاکه محّم این
 میزبان دو جهان، فاطمه را مهمان است

 این همه اشک که از خنده بدامان دارد 
 تر جلوه دو چندان دارد خنده، با دیدهٔ

 که درمحفل خوبان دارداست  چه حاىل این
 که دل هر بشری نور، خود از آن دارد
 لب پرخنده وىل دیدهٔ گریان دارد
 نازم آن بخت که این کوکب رخشان دارد

                                                 
  اثر طبع آقای سروری از شعرای معاصر - ۱
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 نور سیناست که مدهوش از او موسی شد
 انۀ اوستدم عیسی، همه در خاکِ شفا خ

 این حسني است، که از حشمتِ ثاراللّهٰى
 آلود این حسني است که از پريهنی خون

 این حسني است که گیسوی علی اکرب او
 این حسني است که سرلشگر پر همّت او
 این حسني است که از خواهر سرگردانش
 این حسني است که از خرمنِ گلگون کفنان
 قهرمان است حسني وزده برسینه نشان

 هیاهو کند از مَقْدَم خود محشر را پر
 آمد آن سوخته دل، غنچه پیوسته بهار
 آمد آن یکّه سواری که بوقت جوالن
 آمد آن الله خونني رخ صحرای بال

 سفرهٔ احسان حسني ۱)حسان(نظرياست بی
  

 پور زهر است که عشّاق فراوان دارد
 که بهر درد و غمی، چاره و درمان دارد
 خاتَمِ دولتِ صد ملک سلیمان دارد
 صد چو یعقوب اسري غم هجران دارد

 ۀ انس به دلهای پریشان داردرشت
 فشان، مَشْکْ بدندان دارد لب، اشک تشنه 

 خیمۀ عشق به پامانده، و سامان دارد
 گلشنی تازه تر از روضۀ رضوان دارد
 زلب اصغر خود، لعل بدخشان دارد
 او که از جانب حق، اذْن به غُفران دارد
 که از او چشم مَلَک، اشک چو باران دارد

 تنگی میدان دارد عرصۀ روز جزا،
 که بدل داغ، زهفتاد و دو قربان دارد
 که بخوان کرمش این همه مهمان دارد

  

  )ع(قسمتی از فرمایشات حضرت امام حسني
  :۲را زینت بخش این صفحات مینماید) ع(اینک قسمتی از فرمایشات حضرت امام حسني

هدف وجود آدمی اسارتِ چون بهائم نیست، ای مردم زندگی همني لولیدن چون کِرمانْ و خوردن و آشامیدن  – ۱
  !دردست شهوت و هوا نیست

 جدّم پیامرب خدا آمد تا شما را بر حقیقت زندگی واقف سازد، آمد تا از ذلّت و نکبت و اسارت نجاتتان دهد؛
از میان نهاد تا حقّ را بشما بشناساند و در سایۀ آن  ظهور فرمود تا ارزش شما را بر شما ظاهر سازد، پادر

جویند و مستوجب دوزخش میسازند نجاتتان که، نهادِ آدمی را می هائی ها، از رنجها، از تريگی ها، از پستی محنت
  !بخشد

اینکه شما دارید زندگی نیست، بردگی ! کجائيد ای مردم، مرکب غفلتی که زیر پا دارید شما را تا کجا برده
میجوید، خون یکدیگر را میخورید و به هستی  شما استخوان یکدیگر را. است، زندگی نیست، فساد است

  .یکدیگر با چشم بغض و عداوت مینگرید
مريوم تا ظالم را . همه این نکبتها را دست ظلم بر شما تحمیل کرده است، من مريوم تا این دست را قطع کنم
نکه خون مظلوم چون نابود سازم، میگوئيد که او خون مرا خواهد ریخت و بدین طریق مرا میرتسانید، غافل از ای

  .ریخته شود خواهد جوشید، موج خواهد زد و امواج خروشانش ستمگران را در غرقاب فنا خواهد انداخت
  اینست راهِ من، اینست هدفِ من، آنانکه با منند بیایند و کسانیکه سودای دیگر دارند رو بزندگی باز گردند

 ظلم برمحوعدالت سخت میکوشد هنوز
 وید در عالم حسنيتا عدالت را کند جا

  

 ظالم از خون دل مظلوم مینوشد هنوز 
 خون پاکش بربساط ظلم میجوشد هنوز

  

                                                 
  اثر طبع آقای چایچیان متخلّص به حسان از شعرای معاصر - ۱
  .اکربزاده میباشد -پیشوای انسانها تألیف آقای م)ع(این فرمایشات به نفل از کتاب حسني - ۲
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کشند، اکنون باید هر انسان مؤمن که در راه حق  بینید که بحّق عمل نمیگردد و از باطل دست نمی آیا نمی – ۲
  .است و بدیدار حق مایل، بسوی جهاد و مرگ در راه خدا بشتابد

  بینم را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز مایۀ دلتنگی چیزی نمیمن اکنون مرگ 
نه، بخدا قسم، من دست خواری بطرف شما دراز نکنم و بسان بندگان به آقائی شما اقرار ننمایم، خداوند  – ۳

و خاندان طیّب و طاهر پیغمربش رضا نداده، ما با طاعت مردمان پست ) ص(چنني کاری را برای ما و رسولش
  .گردن ننهیم و فرمانربداری از آنها را بر مُردن با شرافت ترجیح ندهیم

بخدا اگر در همۀ گیتی محلّی و پناهگاهی ! د و مبارزه در راه عقیده است، برادرمازندگی عقیده و جه – ۴
  .بیعت نخواهم کردنباشد، بایزیدبن معاویه 

  .د، ای شمشريها مرا در برگريیدمان جز با کشته شدن من برپای نمی) ص(اگر دین محمّد – ۵
  .اگر دین ندارید و از روز رستاخیز شما را پروائی نباشد، الاقل در زندگی دنیا آزاد مرد باشید – ۶
اگر دنیا و زندگانی ناپایدار دنیا، با ارزش شمرده شود، پس سرای پاداش خداوندی حتماً برتر و شریفرت  – ۷

  .باشد نیکوتر و زیباتر است پس انسان کمرت حرص و آز داشته اگر روزیها و رزقها بحساب آید،. است
 جان بقربان حسني و فکر جاویدان اوست
 او بود شمع فروزان بساط زندگی
 زان فداکاری که اندر راه دین حقه نمود
 سرنهاد اندر خط فرمان یزدان زین سبب
 جان خود را در ره ابقای دین ایثار کرد

 ))عظیم حٌذُبـ((در مدیحش نص قرآن آیۀ
ای  در کتاب آفرینش چون بود دیباچه

 شرح جانبازیّ او یکسر کتابِ زندگی است
 هر که در عالم دَم از قانونِ آزادی زند
 کشته شد اما نشد تسلیم نامردی و زور

 ایثار در احیای دین اگر جان خود را کرد
 درس رادِیُّ و جوانمردی بعالم داد و رفت

 سبب زین یزدانجان دادچون درراه  لب تشنه
 راحت و آسوده از وحشت روز قیام

  

 حاجت جمله بردامان اوست مردوزن رادست  
 گیتی منوّر از رخ تابان اوست صحنۀ

 تا قیامت خلق عالم واله و حريان اوست
 ماسوی اللّه را همه، سر در خطِ فرمان اوست
 دین حقّ مدیون عزم و همّت شایان اوست

  بی در شأن اوستاز قول ن)) حُسنيٌ منّی((هم
 نام دلجوی حسني، از لطف حق عنوان اوست

 دیوان اوست عجان فداکردن نخستني مطل
 چني خرمن احسان اوست در حقیقت، خوشه

 چون سرافرازیّ و مردی، ایده و ایمان اوست
 جان فدا کردن پی احیای دین، پیمان اوست
 کاخ حرّیت بپا از درس جاویدان اوست

 عَطْـشـان اوست جان عالَم تشنۀ لعل لب
  بعالم،دست بردامان اوست ۱آنکه چون سروی

  اوست
  

ـّه پیامرب تو تجدید گردد   .ما میخواهیم که فرایض اسالم ادا شود و سنن سَنِی
این قوم که بر بالش فضیلت و علم تکیه زدند اگر همدوش ما در این جهاد مقدّس به پیکار برنخیزند ! پروردگارا

  .پردهّ اغماض و اهمال کشند، روزی آید که خویشنت هم به چنگال ظلم در افتندو همچنان بر مظالم ستمکاران 
اَالٰ ای بندگان خدا، دست کم برجان خویش برتسید و از امر بمعروف و نهی بر متابید و بهوش باشید که دین 

  .حنیف اسالم به خطر تهدید میشود
هُ و عَـلِـیْـهِ تَـوَکَّـلـنـا و اِلَـی   .هِ اَنْـبـَتَنـا و اِلـَیـهِ الْـمصـَريحَسْـبُنَا اللـّ

                                                 
  .روریاثر طبع آقای س - ۱
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بر او توکُل داریم و بدرگاه او دست توبت و انابت گشائیم و سرانجام بسوی او باز  .پناه ما ذات اقدس خداست
  .گردیم

 زاد مردان پیشوای مسلمنيآرهرب 
 ای غرّابیان فرمود بر ابنای دین خطبه

  

 بیقرین رهنمای  آن  حسني پیغمربسبط 
 ثمني گهرهای گنجر آن پنهان بودکاند

  

  اش تفسريدین پاک یزدان است وبس خطبه
  مَــدْرکِ آن مــقـتــدا، آیــات قــرآن و بــس

 ازمنکراستونهیدرامربرمعروف اش خطبه
 دوازفروغ دین پاک داور است این زانکه

 بارالها نیک آگاهی تو، بر افکار من
 پرستی،در همه کِردارمن نیست غرياز حقّ

  

 پشتیبانی بر کالم و گفتۀ پیغمرب است 
 شَهْ رامخاطب،مردم دانشور است آن لیک

 واقفی بر جملۀ اسرار و بر پندار من
 باشد برای سلطنت، پیکار من یا نمی

  

   باشد قیام من، پی احیای دین بلکه می
  میکنم ایثار جان را، در ره ابقای دین

 میکنم پیکار، تا دین تو گردد سرفراز
 ا سوی تو باشد، تا ابد روی نیازخلق ر

  

 زارـتاقیامت، پرچم دین باشد اندر اهت 
 ازتومیخواهم مدد،ای کردگار کار ساز

  

  تا که احکام ترا در دهر، جاویدان کنم
  ظلمت آباد جهان را،روشن ازقرآن کنم

از طرفداران قرآن وی سخنگویان دین
 خطبه بر خوانید بهر اتّحاد مسلمني

  

 دین پاک خَتـْمُ المرسلنيای هواداران  
 حق راومرتس از مشرکني بنویس)سرویا(

  

  بر طرفداری حقّ هر چند تحقريت کنند
   ۱بهـر حقگوئـی اسري کُند و زنجريت کند

هجری قمری بدرود  ۶۷مختار در سال اول هجری قمری متولد و در سال  :مختار بن ابوعبیده ثقفی
عمر همراه با پدرش بمدینه رفته و پس از  تم طائف بوده و در خالفمختار ملقّب به کیسان از مرد. زندگی گفت

نزد آنحضرت بود و پس از ) ع(علی هاشم پیوست، در خالفت قتل پدرش در واقعه یوم الحجر مختار به بنی
  .شهادت آن حضرت در بصره سکونت جست

مختار با عُبْـیدُاللّه به ) ع(یاز شهادت حسني بن عل عبداللّه بن عمر صفیّه خواهر مختار را بزنی گرفت، پس
مخالفت برخاست، ابن زیاد او را تازیانه زد و بحبس افکند سپس به شفاعت عبداللّه بن عمر او را بطائف تبعید 

  .کرد
هجری قمری مرد، عبداللّه بن زبري در مدینه به طلب خالفت برخاست، مختار نزد او رفت  ۶۴چون یزید در سال 

بعضی جنگهای او حضور داشت سپس از وی رخصت خواست که به کوفه برود و مردم  و با او بیعت کرد و در
  .را به اطاعت او بخواند، ابن زبري پذیرفت و او روانه کوفه کرد
 ۶۶و امامت محمدبن حنفیه خواند و در سال ) ع(مختار چون به کوفه آمد مردم را بخونخواهی حسني بن علی

وفه بريون کرد و از قاتالن حسني هر که را بدست آورد بکشت و قلمرو کوفه را هجری قمری، عامل ابن زبري را از ک

                                                 
  دربارٔه امر به معروف و نهی از منکر )ع(قسمتی از اشعار آقای سروری در مورد خطبۀ معروف حضرت امام حسني  - ۱
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    عبیدالله زیاد از شام مأمور دفع مختار شد و بموصل آمد . تا موصل بدست آورد
ن سر را بمدینه نزد آمختار . لشگر ابن زیاد در موصل شکست خورد و خود او کشته شد و سرش را بکوفه آوردند

  .و محمّد حنفیّه فرستاد و حضرت، مختار را رحمت فرستاد) ع(لحسنيحضرت علی بن ا
در این موقع کار عبدالله زبري در مکه باال گرفت برادش مصعب را بجنگ مختار فرستاد و مصعب به کوفه آمد و 

  )از تاریخ اسالم. (مختار را بکشت و سپاهش را تار و مار کرد

  )ع(تجزیه و تحلیلی بر نهضت حضرت امام حسني
و فاجعۀ جانسوز کربال نه چندان است که از قلوب دوستان زائل  )ع(نهضت رادمرد عالم اسالم حسني بن علی

و . گردد و فراموش شود بلکه اثر آن در دلهای پريوان بلکه همه جهانِ انسانیت روز بروز بیشرت ظاهر میگردد
و اسرار آن از نظر عرفانی و مذهبی و اجتماعی  تر میشود، فلسفه و نتایج قیام این بزرگ مرد عالم بَشریّت واضح

بقدری زیاد است که هرچه دربارهٔ آن، کتاب نوشته شود یا سخن گویند، باز هم حّق آن ادا نشده و کامالً بشرح 
  .نیامده است

مکتب . تمام مکارم اخالق را در مدّت کمی بوجه اکمل ارائه داد) ع(در میان بزرگان اسالم حسني بن علی
بزرگرتین مکتب فضیلت و اخالق و تقوی بود و در عني ابراز صفت شجاعت، مظلومیّت و صرب، تسلیم و  حسینی

  .رضا را نیز ظاهر ساخت
ی که از همه جهت در مقابل ظلم و جورِ قائدین ظالم و خفتگان غفلت را بیدار کرد و بملتّ) ع(نهضت حسني

ار از همه جهت بر آنان مسدود شده بود و سالطنيِ جور که نخوار بجرب و اکراه سر اطاعت فرود آورده و راه فرخو
نامیده بودند و مستبدّانه و برخالف قوانني اسالم و عدل و مساوات با آنها رفتار ) ص(خود را جانشني پیغمرب

نها باز کرد و طریق خالصی از ظلم و جور را آمیکردند، جان تازه و روح نوینی بخشیده راه اصالح را برای 
  .ادنشان د

چه در آن زمان دستۀ درباریان خود را از همه حیث صاحب اختیار افراد مسلمني میدانستند و آنها را چون بندگان 
  .فرض میکردند
  :راضی باین وهن و پستی و ذلّت نشده و کشته شدن را بر ننگ و عار ترجیح داد و فرمود) ع(حسني بن علی 

ـُولِ النــّاراَلـْقَـتْـلُ اَوْلــٰى مِـنْ رکـوُبِ الـ   عـار                    واَلـعـٰارُ اَوْلــٰى مِــنْ دُخـ
  . یعنی کشته شدن بهرت از تحمّل ننگ و عار، و تحمّل ننگ بهرت از دخول در آتش است

عدالت ((چون اقدام باین امر کرد چشم و گوش ملت باز شده گروهی بطرفداری حقّ قیام و در حقیقت حزب
  .تشکیل یافت)) طلب

قیام میکردند ) ع(های انقالبی که بنام خونخواهی حسني انجمنی بر ضّد دولت منعقد و دستهای  در هر گوشه
بود، گروهی به سرپرستی سلیمان بن صُـرَدْ خزاعی ) ع(حسني ابتداء از خود کوفه که مرکز ضدیّت با. زیاد شدند

ی عبیده ثقفی که از مردان نامور و جدی بود تکمیل که از دوستان شیعه بود قیام کردند و بعد با قیام مختاربن اب
  .امیه بکلّی منقرض گردید گردید تا در زمان ابومسلم خراسانی که سلسلۀ بنی

ۀ  حسینی و اعجاز کامل اوست که باکشته ۱در اینجا نتیجه گرفته میشود که همه اینها، اثر قوّت نفس و ارادهٔ سَـنِیـّ
را از لوث وجود عناصر شریره و ارواح خبیثه پاک و پاکیزه گردانید؛ بلکه  شدن خود، تمام عالم و اسالمیّت

                                                 
  .بلندمرتبه - ۱
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  :زندگی جاودانه یافتند. پريوان او نیز که در راه محبتّ او جان خود را فدا نمودند
  عاشقانت را دهم من زندگی          دولـتـت را تــا ابـد پـایـندگـی

  :نی نهضتی ایجاد نمودکهیپس قیام حس
  .ات موجب حفظ اسالم و تحکیم بنای آن گردیداوالً بالذّ

امیّه که مخالف حق بودند گردید تا بطور کلّی در هر جا و هر زمان و تا  ثانیاً موجب برانداخنت حکومت بنی
است تا این نهضت ) ع(بعبارت دیگر مقصوداز بني نرفنت نام حسني. برگشنت خالفت حقّه باهل آن استمرار یابد

گريی و تهذیب اخالق بشر و رفع اختالفات است  ن، که عالمآدهد و اسالم را به پایۀ اصلی کار خود را انجام 
  .برساند

) ع(البته ظهور این حقایق جز در لوای صاحبش که حضرت قائم است امکان پذیر نیست چنانچه حضرت رضا
از انظار محو )) عج((هور قائماین بنا را برای شیعه گذاشتند، تا ملتفت نکات قضیّه باشند، که زمان ظ: ((فرمود

  )).نشود، و آن بزرگوار انتقام از قَـتَـلِـه بکشد
اسالمی و فرامني قرآنی  و قوانني دستورات در قیام خود بعالم فهمانید که احکام الهی بویژه) ع(حسني بن علی 

موقع عمل بهر حکم که  نه فقط برای گفنت و شنیدن و نوشنت است بلکه دقیقاً برای اجرا و عمل است و نباید در
مطابق میل باشد رفتار و بقیّه را الغا نمائیم یا تصور کنیم مانند قوانني موضوعه بشر ممکن است در مواقع لزوم با 

  .نرا مقتضیّات زمان بدانیمآم و هین را تغیري بدآمقیّات نفسانی خود 
اللّه الزم است برای همه کس مجّسم  ىلرا برای سالک اکامالً عمل نمود حاالتی  ات اسالمئیبتمام جز)ع(حسني

خدا بهمه فهمانید و صدق بعثت جدش و ماموریّت  کرد، از جمله عالقۀ تامّه قلبی را بگذشنت از همه چیز در راه
حال کشف و شهود و راز و نیاز و سوز و گدازیکه در موقع . وصایتی خودش را بجدیّت در هدایت مدلّل کرد

عالم داشت در بسیاری از مخالفني تاثري کرده و تا مدتی هیچیک از آنان حاضر شهادت نسبت بمحبوب حقیقی 
  .بقتل حضرتش نمیشدند

الله را که قرة العني سالکني و اعلی مقصد روحانییّن است از مناجاتهای با سوز و گداز شب عاشورا  قضیه فنا فی
ز جز حقّ نداشت و نشان دادن منازل و ساعت آخر و اشارات قضایای بعد و استغنای تامّ که توجّه بهیچ چی

  .اصحاب معني نمود

  )ع(آخرین دعای حضرت سیدالشهداء
  :در اینجا برای تیمّن و تربّک آخرین دعای آنحضرت در روز عاشورا ذکر میشود

ما  لٰىعَ رٌقادِ رياءَبْ الكِ عريضُ ،عن الخالئقِ غنيُّ حالَمِالْ  ديدُشَ ربوتِظيم الجُعَ كانِلمَاْ اىلِ تعٰمُ  مَّهُّلالٰ
 قابلُ لقتَبما خَ محيطُ تَيْ عِاذا دُ  ريبُقَ  ،الءبَالْ نُسَحَ ،ةنعمَالْ د سابغُعْالوَ قُصادِ  ةَمْ رحَالّ  ريبُقَ تشاءَ
 عوكَدْاَ تَرْ كِذا ذُاِ كورٌو ذَ كرتَاذا شُ ورُكُما طلبت و شَ كُرِدْمُ، تَدْرَما أَ علٰى قادرٌ اليكَ تابَ نْمَة لِوبُ ّتالَ

 كَ يْلَعَ لُكِّوَتَاَ عيفا وَضَ كَبِ  عنيُأستَبا ً وَروُكْمَ  كَليْي اِأبكْ فا ً وَخائِ  كَليْ اِ عُزَفْوأَ قيراً فَ كَليْ اِ بُغَ رْأَ وَ ًمحتاجا
 كَ بيبِحَ دُلْوُوَ كَبيَّنَ ةُرَتْعِ  نُحْونا ونَتلُقَ نا وَوا بِرُغدَوَ، ونالُذَنا وخَوْرَّ غَ مْهُ ّناِنا فِومِنا و بني قَنَ يْبَ مْكُحْيا ً اُكافِ
جا ً ومخرجا ً رَرنا فَ مِ أَ نْلنا مِ  لْعَاجْفَ كَيِ حْوَ لٰىعَ هُ تَ ـنْـَماتَسالة وَالرّ بِ  هُـتَـيْفَ طَذي اصْالّ هِبداللّبن عَ  دِحمَّمُ
  .منيَ راحِ الّ  مَحَرْيا اَ كَتِ مَحْرَ بِ

نیازی، و  ب، که از خالئق بیمقام با عظمت، و شدید الغض ای خداوند بلند:که خالصۀ معنی آن این است
بر هر چیزی توانائی و رحمت تو نزدیک و در وعده راستگوئی و نعمت تو بر همه . بزرگواری تو زیاد است
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ریزش دارد و نیکو آزمایش میکنی، هرگاه ترا بخوانند بهمه نزدیک هستی و احاطه داری و توبۀ توبه کننده را 
  .که شکر کند جزای خري میدهی، هرکه ترا یاد کند او را یاد میکنی پذیری، برآنچه بخواهی توانائی، بهر می

ترا میخوانم در حالیکه بتو نیازمندم و بتو شائقم در حالیکه نادارم، و نزد تو زاری میکنم در حالیکه ترسانم و در 
  .کافی هستی که اندوهناکم، و از تو یاری میجویم که ضعیفم و بر تو توکل دارم که تو پیشگاه تو گریه میکنم

بني ما و این قوم حکم کن که اینان با ما جنگیدند، و مکر نمودند و ما را کشتند در صورتیکه ما خاندان : خدایا
ای،  ای و امني وحی خود قرار داده هستیم که او را به پیغمربی برگزیده) ص(پیغمرب تو و فرزندان حبیب تو محمّد

  .که تو بهرتین رحم کنندگان میباشیخدایا برای ما فَرَجْ و گشایش عنایت کن 
در تمام حاالت و بروزات از انبیای سابق و سایر بزرگان بیشرت جلب توجّه نمود، چه حسني ) ع(حسني بن علی

  .کاری کرد که عالم بشریّت بوجود او باید افتخار کند

  آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
گوارش را احیاء کرد و عضو فاسد جامعه را که موجب از بني رفنت او مقاصد انبیاءِ سلف و منظور جّد و پدر بزر

به عنوان مثال چند . بینیم بود قطع نمود و چون حاالت او را بنگریم او را جامع کماالت سابقني مینام دیانت 
  :گريد نمونه مورد مقایسه قرار می

های زیادی نمود و به  ن خود گریهاز فراق میهن اصلی که بهشت بود و فراق ز) ع(حضرت آدم صفی اللّه – ۱
به شهادت فرزندان و اقوام مبتال شد )ع(تابی نمود وىل حسني کشته شدن فرزند محبوب خود مبتال گردید و بی

  .معذلک در مقام شکر گذاری بود
های  هر چند دعوت نمود قوم نشنیدند و او را دیوانه گفتند و برای اینکه گفته )ع(حضرت نوح نجی اللّه – ۲
نحضرت را نشنوند پنبه در گوش میگذاردند، گروه خیلی کم که از هشتاد نفر تجاوز ننمود باو ایمان اوردند، آ

  :باالخره نفرین کرد و به خدا عرض نمود
طوفان آمد و تمام را غرق کرد فقط کسانی باقی ماندند که در )). خدایا بر روی زمني یکنفر کافر باقی نگذار((

  .عت نوح که کشتیبان آن کشتی بود جای گرفتندت خدا و اطاکشتی محّب
  امیّه را دعوت کرد، آنها او را میشناختند بلکه میدانستند که در روی زمني بهرت از او نشان ندارند و بنی) ع(حسني

کرامات زیاد هم از او دیدند معذلک دعوتش را اجابت نکردند و متنبّه نشدند و اصحابش را کشتند موقع  
لهله مینمودند که نشنوند، با اینکه آنها هم استجابت دعایش را دیده و میدانستند وىل نفرین فرمایش حضرت ه

  .نفرمود
بود در گمراهی و شقاوت غرق ) ع(اما عمالً بر اثر نافرمانی و متوّسل نشدن بکشتی نجات که وجود حسني

چنگ زدند از طوفان و فتنۀ  )ع(شدند و تنها کسانیکه بکشتی وارد شده و از جان و دل بدامان والیت حسني
مَثّلِ اهل بیت من مانند کشتی نوح است، هرکس : ((فرموده) ص(شیطان نجات یافتند لذا در این مورد پیغمرب

  .))یابد و آنکه تخلف ورزید غرق و هالک میشود سوار شد نجات می
تیکه یکی از پسران نوح فرزندان حسني نیز تماماً بافتخار اطاعت پدر و دخول در کشتی نائل شدند در صور

  .متمّرد شد و از اطاعت پدر سَّر باز زَد و در نتیجه غرق شد
. نیز هرچه دعوت کرد قوم اجابت نکردند و دست از عبادت بتها برنداشتند)ع(حضرت ابراهیم خلیل اللّه - ۳

آتش شده و آتش آنحضرت بتها را شکست، او را در آتش انداختند وىل قوّت نفس و کمال آنحضرت مانع تاثري 
  .سرد و خوش گردید
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  .))اگر حاجتی داری بگو تا برآورم((جربئيل که عبارت از مقام عقل کل است از آنحضرت پرسید
  .))و حائل در میان نخواهم سر تا پای من احتیاج است وىل نه بتو بلکه بدوست خود((

نسبت بمقام حسن مطلق گردیده  زیرا او از مقام عقل برتر رفته با حقیقت عشق متحّد شده و محتاج محض
بود،از ایرنو در وجود او که سر تا پا از آتش عشق و شوق مشتعل بود اثری نکرد و این امر موجب هدایت جمعی 

  .عذلک تبعیدش کردندمگردید وىل و
ها است یعنی پاک و پاکیزه از بدی(.وَ الرّوحسُبـُّوحٌ قُدوُسٌ رَبُّ الْمَـالئِکـَـةِ : آنحضرت به شنیدن صدای

از ثلث دارائی گذشت و تا سه مرتبه در خواست تکرار کرد و در مرتبۀ سوّم که این صدا را )خداوند فرشته و روح
امتحان خدائی بود، : ای که پنهان از انظار بود بر آنحضرت ظاهر شد و عرض کرد گوینده. شنید از تمام گذشت
  .تمام را بتو بخشیدند

و اطاعت کرد وىل انجام نشد فِدا آمد و بِداء حاصل شد و مردم را بحجّ بیت اللّه مأمور بذبح فرزند نیز گردید  
ـّرِ بَـیْتَـیَ لِلـطّائفنيَ: دعوت فرموده آن خانه را بنا نمود و مخاطب بخطاب   .گردید۱ وطَه

ام امیّه اقد مانند جدّش ابراهیم، بشکسنت بتهای اُموی و خودپرستی و خودسری بنی) ع(حسني بن علی هکذا
  .قشونی را هم در کربال بودند دعوت کرد نپذیرفتند، بلکه او را در دریای آتش جنگ و خون انداختند. نمود

مٰا ((: اش بواسطۀ کمال استغراق او در حقّ و متانت و صربی که بروز داد آن آتش بر او سالمت گردید، درباره
تر از حسني و یاران او در  یعنی قومی قوی دل(رسیده است ))وَاصْحابِه) ع(رَاَیْتُ اَرْبَـطَ جاشاً مِنَ الحُسَیْـنِ

  )ام جنگ ندیده
کرد بطوری در دریای وحدت حقّ مستغرق و نسبت بمقام حقیقت مطلق فانی بود که  جربئیل که اظهار نصرت 

  :ابداً نظری بجربئيل ننمود
  ۲تجربئـيال رفتنت زین جا نکوست              پرده کم شو در میان ما و دوس

                                                 
  یعنی خانه مرا برای طواف کنندگان پاک و پاکیزه کن ۲۶سورهٔ حجّ آیه مبارکۀ  - ۱
حضرت .مّداح و مرثیّه سرای اهل بیت علیهم السّالم درزمان قاجار است عمان سامانی از شعرایاین بیت از کتاب گنجینة االسرار - ۲

  :امام حسني علیه السّالم در جواب پیغام آوردن جربئیل امني از حضرت رب العالمني میفرماید
 ای گرچه تو محرم به صاحبخانه
 ای آنکه از پیشش سالم آورده

 حجاب اینک در آغوش من است بی
 توئياز میان رفت آنمنی و آن 

 گر تو هم بريون روی نیکوتر است
 جربئـيال رفتنت زین جا نکوست

  

 ای ای بیگانه لیک تا اندازه  
 ای و آنکه از نزدش پیام آورده

 بی تو رازش جمله در گوش منست
 شد یکی مقصود و بريون شد دوئی
 زانکه غريت، آتش این شهرپست
 پرده کم شو در میان ما و دوست
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با اینکه در خواب جّدش رسول . ، اوالد، وجان گذشتلبرای ترویج دین و شریعت با ثبات قدم از مال، عیا
و شهادت )یعنی خداوند خواسته است که ترا کشته به بیند))(اِّن اللّهَ شٰاءَ اَنْ یَـراکَ قتیال((فرمود)ص(اکرم

 مَنْ انصٰاری اِلَی اللّهِل نفرمود و با صدای بلند خودش منظور بود، اقوام و فرزندان را هم بخشید و فِدا قبو
  .مردم را بحجّ حقیقی و طواف دعوت کرد

صربی نمود که چشمانش از  حضرت یعقوب دوازده فرزند ذکور داشت، بفراق یکی مبتال شده بطوری بی – ۴
  .دتا آنکه آخر عمر بدیدار یوسف نائل گردی. گریۀ زیاد سفید گشت ومورد عتاب قرار گرفت

جوانان خود را در راه جانان فدا نموده و فرزندان را بدست خویش اسلحۀ حرب و لباس جنگ )ع(وىل حسني
  .که در واقع بجای کفن محسوب میشد پوشانیده بمالقات محبوب فرستاد

مظلوم واقع شد در چاهش انداخته سپس در دست برادران گرفتار گردید، )ع(حضرت یوسف صدیق – ۵
ه تن در ندادن بمقصود زلیخا مدّتی محبوس شد باالخره نجات یافته و عزیز مصر گردید، و بواسط. فروختند

  .استغفار کرد بشکرانه حقّ از برادران عفو نموده برای آنها
بیعت  عد هم توسط مُسْلِمْباهل کوفه که غالباً شیعه بودند دعوتش کردند، . نیز گرفتار شیعیان نااهل شد)ع(حسني 

نچه کردند، آآب و آبادی فرود آوردند، کردند  ت را شکسته بمخالفتش برخاستند و در زمني بینمودند وىل بیع
  .برحسب صورت هم نجاتی نبود

بانهایت رحمت وسِعۀ صدر که . وىل در عوض واىل مصر والیت شده دارای شفاعت کربی و مقام قرب گردید
هرجا خواهید بروید، یعنی با بیعت اگر در مقام  بیعت خود را از گردن شما برداشتم: داشت، شب عاشورا فرمود

یعنی امیدوار ())مُرْجَوْنَ لِاَمرِ اللّه((حفظ و نصرت بر نیائید معذّب دنیا و آخرتید وىل با برداشنت بیعت آنها را 
نحضرت داشت که در هیچیک از انبیاء و اولیاء نظري نداشته است، آاین امر اختصاص به . فرمود) به امر خدا

نحضرت میکند وىل مسئولیّت و خذالن آن دنیا پرستان که او را آالبته این قسمت داللت بر رحمت واسعۀ  وىل
  .تنها گذاشته و رفتند بسیار است

از فرعونیان فرار نموده و مدتی  پس از آن در اول جوانی یکنفر ظالم را کشته) ع(حضرت موسٰى کلیم اللّه – ۶
ن نور شتافت، مأمور آمنجذب شد، دست از زن و فرزند و مال برداشته بسوی  شبانی کرد، نور را در شجره دیده

  .بدعوت شده بدربار فرعون رفت، از انکار آنها خسته نشده هر روز مقصد خود را تکرار نمود
نها را اسرائیل فرار نمود و فرعون که آ از آنها اذیّت و آزار دید و آنها نیز به بالیائی مبتال کرد تا باالخره با بنی
اسرائيل شده از تعصّب و لجاجشان  تعقیب کرد خود و لشگریانش غرق گردیدند، بعداً نیز گرفتار تربیت بنی

  .صدماتی کشید
که به نیکی و نیکنامی در میان همه مسلمني مشهور و معروف بود و فضائل اخالقی آننیز با ) ع(حسني بن علی 

به احسان و مهربانی رفتار مینمود، وىل برای امور دنیویّه او را  و صفات حمیده او زبانزد همه بود و با همه کس
بْ ((ّال شهیدش نمایند، لهذابیعت کند واِ مجبور کردند که با غري اهل  از مدینه حرکت فرموده، به  ))خائفاً یَتـَرقـَّ

  .ه پناه بردمکّ
 بصلح راضیم، و اگر: فرمود درآنجا هم قصد قتلش کردند، حرکت بسوی کوفه کرد، با اینکه برای اتمام حجّت

با آنکه تجلّی محبوب . اش کردند دست برنداشتند در کربال محاصره. در بالد اسالم باشم به بالد کفر مريومنباید 
وار رو به آنطرف مريفت، بواسطه جامعیّتی که داشت زنان و اطفال را نیز  و نور شجره مشاهده کرده و مجذوب

فظ مراتب ظاهری نیز خداپرستی ممکن است، و با آنکه یقني بکشته شدن داشت با خود برد که معلوم شود با ح
  .آنها را همراه آورده بود
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حمیّت  ای بی: ((حرکت کرده فرمود نودشمن رو بحرم گذاشتند تا حیات و مماتش را بفهمند بزا یهنگامیکه قوا
  .))ام راضی نشوم رو بخیام من بروید مردم اول بیائید کار مرا تمام کنید بعد رو بحرم گذارید، که تا زنده

آلِ ابی سُفیان، اِنْ لَمْ یَـکُنْ دينٌ، فکونوا اَحْراراً فی : بعد به شمشري خودش تکیه داد و فرمود یا شیَعةَ 
  )ابی سفیان اگر دین ندارید الاقل آزاد مرد باشید یعنی ای پريوان آل(.دُنْیاکُمْ

که آنند اثری نکرد و با دود را معرفی نمود، و از او کرامات دیکرد و خ هرچند در روز عاشورا بارها نصیحت
میتوانست نفرین کند که خدا عذاب برآنها بفرستد و آنها را مانند فرعون و قوم او از بني بربد وىل چون وارِث 

  .رحمت مطلقه بود نفرین نکرد
ب عاشورا متدرجاً او را تنها گذاشتند و وفائی نیز گردیده بود که از اول ورود بکربال تا ش گرفتار یاران صوری بی

  .بودند باقیماندند) ع(رفتند و جمع قلیلی که اصحاب حقیقی حسني
ء واقع شد و بر رفنت اوالد و اموال و صدمات امراض المتنعّم به نعمتها بود، مورد ابت)ع(حضرت ایوب – ۷

خدایا تمام این بالها را : ((ردصرب نمود و جزع نکرد، وىل باالخره از مالمت دوست بیطاقت شده عرض ک
  .نعمتهای الهی دوباره باو برگردید)) بجان خریدم وىل بر مالمت دوست راضی نیستم

صَبْراً علٰى بَالئکِ، رِضاً بِقَضلىَٔک، نیز به بالیا مبتال شد وىل در هیچ مورد جزع و بیتابی نکرد و ) ع(حسني
اگر دین جَدَّمْ پا برجا نمیشود مگر : حتّی میفرمود گفت، ث المستغیثنيتَسْلیماً لِاَمْرِکْ، ال مَعُبوَد سِواک یا غیا

  ! مرا بر ریخنت خون من پس ای شمشريها در بر گريید
صربی نکرد و شکایت بخدا ننمود و آنچه را هم در راه  وجه بی چبه هیاز رفنت دوستان که باالتر از مالمت است 

  .داً نخواستحقّ داده بود مجّد
منقول است سنگ کوچک با او تکلّم مینمود که مرا بردار، لذا او را برداشت و با آن ) ع(داود از حضرت – ۸

موکول نکردن بواسطه طالوت را کشت، آنگاه بخدمت اشموئیل نبی آمده پیغمرب گشت و بسلطنت رسید وىل 
  .ردلباس نبوّت بر حفظ اِلهٰی به امتحاناتی مبتال گردید و گویند فرزندش با او مخالفت ک

ء اصحابش نبود وىل استعداد کمال در او نزدیک بفعلیّت شده زها با حُـرّ، که هنوز ج سنگریزه )ع(وىل بامرحسني
نیز در زمان جدش در کوچکی عنوان امامت یافت و ) ع(حسني. بود سخن گفتند و بشارت به بهشت دادند

  .ملقّب به سیّد گردید و چون زر خالص از کوره درآمد
. مان در کوچکی حکمت یافت و مجادله و دعوی صاحب باغ و صاحب گوسفند را خاتمه دادحضرت سلی – ۹

و او بزبان آنها آشنا . منقول است که در سلطنت او حیوانات وحشی و پرندگان ودد ودام مطیع حضرتش گشتند
  .بود، جِـّن نیز مطیع او بودند، بنای مسجدالقصی را هم باتمام رسانید

کی حاالت و کلماتی از او ظاهر میشد که بر جاللت قدرش داللت میکرد، روز عاشورا نیز در کود) ع(حسني
  .حیوانات نیز اظهار اطاعت کردند و با اشارهٔ او تماماً ساکت شدند

یاری برآمدند وىل قبول نکرد، بنای مهّم اسالمیّت را که جّد  جّن نیز در مقام خرب شهادت آورد، ۱اسب ذوالجناح
                                                 

چون در چنني حاىل که ارادٔه او بالکلّ فانی در اراده حق و مصداق . در موجودات صحیح است )ع(حسنيتاثري استنصار  - ۱
گردیده بود؛ تمام قوای عالم و کارکنان عوالم و سفلی برای او مانند قوای ) ۳۰سوره دهر آیه ())وَمَا تَشَاؤُوَن إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ ((آیه

  :تن برای جان مطیع شده بودند
  ون چنني خواهی خداخواهدچنني         مـیــدهــد حــقّ  آرزوی  مــتــقـّیــنچ

مالئکه جواب او را گفته، گروه گروه بخدمت آمد اجازه خواستند که دشمن را هالک کنند، جنّ نیز که : نویسند از ایرنو در مقاتل می
جمادات و نباتات هم اجابت تکوینی نمودند، دریاها و  موجودات عالم مثالِ سفلی میباشند حاضر شدند و استجازه کردند بلکه
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  .ن کوشیدند باتمام رسانیدآن بود و پدر و برادرش در تکمیل آزار بزرگوارش بنیانگ
د شدند و در کودکی سخن گفتند، از دنیا بقوىل شش ماهه متولّ) ع(و یحیی) ع(حضرت عیسی روح اللّه – ۱۰

  .اعراض کرده و با نادان ننشسته از احمق فراری بودند، زهد مطلق و تجرد صرف را عمل کردند
مای یهود از شهری به شهری رفته و در بیابانها میگردید و در تمام مدّت دعوتش از ترس عل) ع(عیسی

اشخاصیکه بتوانند اوامر او را اجرا نمایند و حال گذشت داشته باشند دوازده نفر بودند که دارای مقام نبوّت 
وىل آنان ! واست مننخوابید و دعا کنید؛ جام از من برگردد بخواست حقّ نه بخ: گشتند، شب آخر به آنها فرمود

خود دلیل کامل که ) ).کار گذشت و موقع رسید((: این امر تا سه مرتبه تکرار شد و در آخر فرمود .خوابیدند
نبودن حوارییّن آنحضرت است و گرنه میبایستی آنشب از شدّت تاثّر برای موالی خود خواب نداشته باشند نه 

  .ها شد باز هم خواب برآنها غلبه کردآنکه راحت و آرام بخوابند وىل با امری که بآن
یکی از دوازده نفر که یهودا اِسْـخَرْ یُوطی بود فاسد شد و حضرتش را بدشمن نشان داد که او را گرفتند و بعقیده 

 .))وَمَا قَتَلُوُه وَمَا صََلبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ((ها مصلوب کردند وىل بعقیده مسلمني که مطابق قرآن است مسیحی
را نکشتند و بدار هم نزدند وىل حقیقت امر بر آنها مشتبه ) ع(یعنی حضرت عیسی ۱۵۷سورهٔ نساء آیه مبارکه (

در شب آخر، وصیّ آنحضرت پِطـْرُس . خودش به آسمان عروج کرد و یهودا بصورت او درآمده مصلوب شد.)شد
هم بقول مشهور شش ماهه متولد ) ع(یحسني بن عل .سه مرتبه اظهار ناشناسی کرد که داللت بر نقص او میکند

  .شد و در زمان کودکی آثار بزرگی از او ظاهر بود و منقول است موقعی که در رحم مادر بود با مادر سخن گفت
با داشنت جهات دنیوی و مهیّا بودن وسائل چنان پشت پا برهمه چیز زد و تمام عالئق را بکلی برید که هرگز 

توجّه بحق، مصاحبت نادان و نااهل را نیز برای هدایت تحمل کرد و هرچه از آنها  با حال!مانند او نخواهد آمد
با داشنت زهد و تجرد، حفظ مراتب صورت و تدبري . صدمه دید باز هم دست از دعوت برنداشت و صرب نمود

  ۱اهل بیت بعد از خود و سیاست اسالم را نیز نمود
                                                                                                                                                        
بادها عرض اندام کرده خواهش کردند قشون دشمن را هالک سازند؛ از جمله اینکه در یکی از مواقع که خواست اتمام حجّت 

  .فرمایدلشگر را امر بسکوت کرد
صدای اسبان چکنیم و آنها را چگونه ساکت  ای حسني بر فرض اینکه ما سکوت کردیم با: یکی از اشقیاء بطور استهزاء گفت

سپس برای اتمام حجّت خود را معرفی فرموده ! ای فرمود که گوئی نََفس آنها منقطع شده همه سکوت کردند نمائيم؟ حضرت اشاره
  . و آنها را نصیحت کرد

  :که وقوع جنگ را حتمی دید، تدابريی اتّخاذ فرمود) ع(حضرت حسني - ۱
ای بود برای  ت تلّی برپا کرد که این تلّ مانع از مشاهده قشون دشمن باشد و این تلّ بني خیام و میدان جنگ فاصلهخیام را در پش) فلا

آنکه زنها حالت جنگ و اوضاع ناگوار قتال را مشاهده نکنند زیرا مشاهدهٔ اوضاع نامالیم، بخصوص این قبیل اوضاع که حکایت 
د، موجب اضطراب و فزع است و برای اشخاص ضعیف القلب به ویژه زنان، که رقّت از خونریزی مخصوصاً کشته شدن اقارب باش

  .آنها زیاده از مردان است بیشرت بروز میکند و بهمني جهت حکم جهاد از زن برداشته شده و جنگ بر او واجب نیست
. نرا از هیزم پر کنند که روز بعد آتش بزننددیگر آنکه در شب عاشورا امر کرد که گِردِ خیام خَنْدَق حفر کنند و چون آب نداشتند آ)ب

هم برای اینکه زنها از آسیب غارت و دست ) ع(حفر خندق برای حفظ اشخاص محصور است که مانع هجوم دشمن میشود؛حسني
  .اندازی دشمنان محفوظ باشند بحفر خندق در اطراف خیام امر فرمود که دشمن هنگام گريودار جنگ حمله نکند 

دادن ترتیب نصب خیام بود لذا درشب عاشورا امر فرمود خیام زنان را در وسط نصب کنند و خیمۀ حضرت زینب دیگر تغیري) ج
علیها الّسالم را که از همه بزرگرت و محل اجتماع زنها بود در وسط خیام زنان و باالخره خیام انصار  گرداگرد دیگران بود؛ بطوری 

ک بهم قرار داده و تو در تو کرده بودند  که جای رفت و آمد پیاده نبود چه رسد بسواره و این خیام را متصل کرده و طنابهای آنرا نزدی
اندازی کند، چون حضرت قبایح اعمال  امر تمهید مهمی بود برای آنکه دشمن درحني جنگ و گرفتاری زد و خورد نتواند بخیام دست

   .   امیّه را بخوبی میدانست بنی
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  ـاید جـز زسـلـطـانی شـگرفنی جمع صورت با چنیـن معنای ژرف          می
جامع وحدت و کثرت تماماً گشته بود، در طلب دلدار از شهر بشهری و از دیاری به دیاری سفر کرد تا به منزل 

  .مقصود رسید
را که استعداد داشتند زندگی جاوید بخشید و  های نفس حیوانی استنصار کرد و مرده) ع(مانند حضرت عیسی

  .روحی وجسمی را شفا داده بمقام ارجمند رسانید آب بآنها چشانید و مریضهای
شده، بعد از آنحضرت نهضت کردند  ا کسانی که مستعّدبغري از اشخاصیکه در راه، در خارج کربال شهید شدند 

و در خونخواهی او کشته شدند هفتاد و دو نفر نیز در رکاب خودش شهید شدند که همه دارای ایمانی کامل و در 
بهمراه آنحضرت رو بسوی  جامع بوده و برای هیچیک از آنها حال تردید پیش نیامد و عموماًمحسنّات اخالقی 

ی جوان محبوب رفتند و شب آخر از شوق لقای محبوب خواب نداشتند و عجله در شهادت مینمودند حتّ
ۀ آب ه بظاهر و مستلزم کوشش در جهاد است شاکی و تشننوخاسته پسر صلبی آنحضرت، از الم آهن که توّج

  .پناهی جز این درگاه نداریم: این اشخاص را هر چند مرخص فرمود که بروید عرض کردند. شهادت بود
 حضرت پطرس اظهار ناشناسی آنحضرت نمود، شاید هنوز معرفت کامل پیدا نکرده بود وىل اصحاب حسني

 بعضی اصحاب حسنيمراجعت کردن )) است حضور در) ع(حسنيرخسار : ((بزبان حال مرتنّم بودند که )ع(
خالف ) ع(همانطور که در حضرت عیسی. در شب عاشورا شبیه فاسد شدن یکی از آن دوازده نفر بود) ع(

نیز اختالف است، بعضی گویند ) ع(امام حسني است که خودش کشته یا شبیه باو کشته شده در مورد حضرت
وىل این قول را بزرگان . ه شده کشته شدبآسمان عروج کرد و دیگری بنام حنظلة بن اسعد شامی بآنحضرت مشتب

اند و به اضافه شیطان و پريوان او بصورت بزرگان دین ظاهر نمیشوند که رسیده است از حضرت رسول  ردّ کرده
یعنی هر که مرا در خواب به بیند خود مرا دیده که منظور آنحضرت این بود )).(مَنْ رَآنی فَقَدْ رآنی)((ص(اکرم

شخص که  هم برای این بود تا آن) ع(حضرت عیسی و در)یاء و اولیاء ظاهر نمیشودکه شیطان بصورت انب
تر به  حضرت را نشان داده کیفر خود را به بیند و باضافه چون حضرت صعود فرمود آنها دیگری را شبیه

  .آنحضرت جر یهودا اسخر یوطی ندیدند و امر بر آنها مشتبه شد
این قضیّه را شهید شده باشد و همني امراست که )ع(ت امام حسنيخود حضرعظمت قضیّه هم در این است که 

زحمات حضرت رسول ) ع(های حسنياتمام حجّت. نموده است) ع(بمراتب مهمرت از قضیّه حضرت عیسی
ت را بشاهراه مستقیم انسانیت و ل شد ظاهر کرده تا ابد بشریّکه برای هدایت مردمان وحشی متحّم) ص(اکرم

  .آنحضرت را در اقطار آفاق بلند آوازه نموددیانت هدایت و نام 
) ص(چنانکه حضرت رسول اکرم: با آنکه هریک از بزرگان، بیکی از مکارم اخالق معروف و موصوف بودند

بحلم و بردباری و  )ع(بصولت و شجاعت و حضرت حسن)ع(بثبات و استقامت و صرب و حضرت امري 
آنان جمیع صفات حسنه موجود بود اما در هر کدام یک مظلومیّت معروف شدند، هر چند که در هر یک از 

  .تر شدند صفت بیشرت از سایر صفات ظهور داشت لذا به آن صفت معروف
بواسطۀ قضیّه کربال بتمام اوصاف حسنه معروف گردید بطوریکه در میان مسلمني ) ع(وىل حضرت امام حسني

اگر از قیام در مقابل ظلم و جور گفتگو . یدارندهرجا شجاعت و جانبازی ذکر شود آنحضرت را بر همه مقدم م
شود و از جدیّت در هدایت خلق و بیدار کردن مردم سخن بمیان آید حضرتش انگشت نما است، اگر از 

نحضرت ورد زبانها است توجه او بحّق تعاىل شانه و عبادتش نزد همه معروف آمظلومیت ذکری شود نام 
امیّه  ندیده نیز مشهور گردید،شدت بأس و هیبت او بطوری بودکه بنیدر دانش و بخشش و سایر صفات پس.است

قبل از وقوع این قضیّه یارای جسارت کردن در حضورش را نداشتند، با راضی شدن بزحمات و صدمات 
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آنچه خوبان : فرسا نام سایر مظلومني عالم را نیز در مقابل خود محو نمود، پس صحیح است که بگوئيم طاقت
  !و تنها داریهمه دارند ت

  ) نقل با تلخیص از کتاب تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال(

  » )ص(فرمایش رسول اکرم«  انّ الحسني مصباح الهدی و سفینة النّجاة
رحمة اللّه علیه ) ظفرعلی(در اینجا بعنوان یادبودی از شیخ بزرگوار جناب آقای حاج محمّد جواد آموزگار

اند از نوار برگردان و در زیر  ایراد فرموده) ع(ا که در مورد حضرت ابیعبداللّه الحسنيله ر قسمتی از بیانات معظّم
  :درج مینماید

 عَلَی اللّه فی کُلِّ االمور تَوَکُلّی
 مُحَمّدٍ المبعوث وابْنیْهِ بَعْدَهُ

  

 وبالْخَمْسْ اَصحاب الکساءِ تَوَّسُلی 
 و فاطِمَةِ الزْهرا والمرتضٰى عَلی

  

، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مور توکّل باید بخدا باشد، عالمت تقوٰى داشنت حال توکّل استدر کلیّه ا 
ٍء عَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَ

یعنی هر کس تقوی پیشه خود سازد قرار میدهد، خدا بريون شدن از هر گرفتاری و ظلمات جهل و گمراهی  ۱.قَدْرًا
  .را برای او میگشاید و او را به نور الهی رهربی میکند

نوری که در قلب ) ۲۵۷ارکه سوره بقره آیه مب(...اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَِّذي تر است از شعاع خورشید، در تفسري آیه شریفه  مؤمن ظهور پیدا بکند روشن

ل سؤا) ع(ابی خالد کابلی از اصحاب حضرت باقر) ۸سوره تغابن آیۀ مبارکه (أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
  میکند این نور چیست؟

  :جواب میفرمایند
   ۲کَنُر االِمامِ فی قُلوبِ المؤمنني اَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ المُضیىَٔة فی النِهّارِ: وَاللّه یا ابا خالد

  :مبارکه چنني است تفسري آیۀ
ایم،  ه با او فرستادهاید، ایمان خود را کامل کنید و ایمان بیاورید به رسول او و نوری ک ای کسانیکه ایمان آورده

  .مراد نور ائمّه اطهار خاصّه نور خمسۀ طیّبه سالمُ اللّه علیهم اجمعني میباشد
تر است از نور خورشید، چه منبع نور خورشید جسمانی و زوال پذیر است، اما این نور  تر و باقی این نور روشن

  :صدر و وسعت سینه پیدا میکند، بعبارت دیگر زوال ندارد،نورامام وقتیکه در قلب مؤمن داخل بشود، انسان شرح
  .اِذا دَخَل النّورُ القَلْبَ انْشَرَحَ وَ انْفَسَحَ

   .شخص بکمال معنوی مريسد که آن تسلیم از هر جهت در برابر حضرت احدیّت است
  :عرض میکند یا رسول اللّه عالمت این نور چیست؟ میفرماید

  .ابَـةُ اِىل دار السُرور واالستعداد لِلْمُوتْ قَبـْلَ الفُوتْاَلتّجل فی عَنْ دارِ الغُرور و اْالِنٰ
ای  از عالمت بروز و ظهور این نور تجافی و قطع عالقه کردن از خانۀ فریبندهٔ دنیا است، و بازگشت به خانه 

                                                 
از گناهان، جهل و گمراهی و (یعنی هر کس خدا ترس و پرهیزگار شود خدا راه برون شدن ) ۳و۲مبارکۀ های  آیه(سوره طالق  - ۱

را بر او میگشاید و از جائيکه گمان نمیربد به او روزی عطا میکند، و هر کس بر خدا توکلّ کند خدا او را کفایت ) حوادث عالم
  و بر هر چیز قدر و اندازه مقرر داشته است خواهد کرد که خدا امرش بر همه عالم نافذ و روان است

  .در نیمه روز است بخدا سوگند که نور امام در دلهای مؤمنني روشنرت از خورشید درخشان - ۲
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آنهایکه بمقام  ۱.هُمْ يَحْزَنُونَأَال إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ  است که غم واندوه و حزن در آن جانیست
، یعنی آماده شدن برای والِاستعداد لْلِموتْ اند دیگر غمی و حزنی برایشان در آنعالم نیست  والیت نائل شده

تر شدن، زیرا مردن بمنزلۀ عوض کردن لباس کثیف و پوشاندن لباس مجرّد روحانی مَعْنوی  مردن یعنی برای زنده
  .ه علیهم اجمعني میباشدئـمّه اطهار سالم اللّبرای مستمسکني بوالیت اَ

ماده برای مردن باشید بتحقیق بر شما سایه آا و یعنی مهیّ. اِسْتعدّوا لِلْموتْ فَقَدْ اَظَـلّکـُمْ: میفرماید) ع(علی 
  .یعنی همانطوریکه سایه شما مالزم بدن و وجود شما است مرگ هم مالزم است. افکنده است

  .از لحاظ مفهوم ضّد یکدیگرند، مرگ یکی موجب ظهور دیگری است زیرا دو لغت و حیات
  ظهـور جملـۀ اشیـا بـضّد اسـت              وىل حقّ رانه مانند و نه نِّد است

تر شدن است و از عالم محدود مقیّد بقیود  این مردن ضدش حیات است، مردن فانی شدن نیست بلکه زنده
  .م وسعت وارد شدن استت رهائی پیدا کردن و در عالمادیّ

گذشته از اینکه در کلیّه امور باید متوّکل بر خدا باشیم حال توسل هم باید پیدا بکنیم و وسیله قرار بدهیم، این 
  وسیله چیست؟

آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
  )۳۵سوره مائده آیه مبارکه .(ای بجوئيد کار باشید و بسوی خدا وسیلهیعنی ای کسانیکه ایمان آوردید پرهیز

سی خامس آل عبا و پنجمني آل کِـسا یعنی ذوات مقدّ ها انوار خمسۀ طیّبه خاصّه توسل پیدا کردن به بهرتین وسیله
  .اند که مصداق آیۀ شریفۀ تطهري قرار گرفته

  ۲)۳۳احزاب آیه (الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًاإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ 
  :سی که مصداق آیۀ شریفه مباهله هستندهمچنني ذوات مقدّ

مْ وَأَنفُسَنَا نِسَاءكُفَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَ
  ۳)۶۱آل عمران (.وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنيَ

 بوده،فاطمة) ع(نهائيکه در زیر کساءِ یمانی با پیغمرب بودند علیآباتفاق تمام علمای شیعه و علمای اهل تسنّن 
  .اند الزهرا و حَسنیـنْ سالم اللّه علیهم بوده

انّ الحسني مصباح (( :فرمود) ص(هاست، بدلیل اینکه پیغمرب عبداللّه سالم اللّه علیه بهرتین وسیلهـتوسّل به ابی
  ))اَحَبَّ اللّه مَنْ اَحبَّ حُسیناٰ((و)) حسنيٌ منّی و اَنَا حُسنيِ: ((همچنني فرمود ))الهدی و سفینة النّجاة

د ما از نور آن استفاده میکنیم دیگر انشاءِ اللّه از ضِیق و حسني چراغ راه هدایت است، چراغ راه هدایت که ش
  .زَلَلْ و انحرافهای روحی و معنوی نجات پیدا میکنیم

داخل این کشتی . الزمۀ چراغ بر طرف کردن تاریکیها است، حسني چراغ راه هدایت و کشتی راه نجات است
  :که فرمود) ص(اگر بشویم البته امید نجات هست اشاره به حدیث شریفه پیغمرب

ها غَرَقِ ((   ))مَثَلُ اَهْلِ بیتی کَمَثَلِ سفینة نوحٍ، من تَمَسّـکَ بها نَجٰى و مَنْ تخّلَـفَ عَنـّ
یعنی مَثَل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح است هر که بدان چنگ زند نجات یابد و هرکس تخلّف ورزد غرق 

                                                 
  ۶۲سوره یونس آیه مبارکه  - ۱
  .خدا چنني میخواهد که هر آالیش را از شما خانواده نبوّت بربد و شما را زهر عیب پاک و منزه گرداند - ۲
یعنی در حّق هم نفرین کرده در دعا و التجا بدرگاه خدا (که بیائيد ما و شما همراه فرزندان و زنان خود با هم بمباهله برخیزیم بگو ۳

  .تا دروغگو را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم)اصرار کنیم



  

١٦٩ 

  د پسر خود نوح تخلف ورزید، اطاعت پدر را نکرد ومیشود ولو نزدیکرتین اشخاص از لحاظ قرابت باشد مانن
  :هالک شد، نزدیک هالکتش که رسید عرض کرد 

بَله، اهل ترا نجات داده و : ، اهل مرا نجات بدهی، فرزندم هالک میشود، خطاب رسیدبارالها وعده فرمودی
یعنی خدا بنوح ) ( ۴۶هود آیه مبارکۀ ( يْرُ صَالِحٍ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَ: نجات میدهیم

او فطرت اصلی را از بني برده ) خطاب کرد که فرزند تو با تو هرگز اهلیّت ندارد، او را عملی ناشایسته است
  .است

ت ـسـشـدان بنــا بـوح بـر نـسـپ
          سگ اصحاب کهف روزی چند

 دــم شــش گـدان نـبـّوتــانـخ 
 دــان گرفت و مردم شـکـپی نی

  

در ترجمه ظاهر این )) حسني از من است و من از حسینم: ((که فرمود) ص(در مورد فرمایش رسول اکرما امّ
و منهم از حسینم، که با مقایسه ) فرزند دخرت من است(حدیث شریف که نگاه کنیم؛ یعنی حسني فرزند من است

، چه نکتۀ باریکی در این فرمایش نهفته است، اشاره به این منهم فرزند حسینم: با قسمت اول معنیش این است
ظهور ) ع(که والیت است، والیت مطلقه است به برکت وجود حسنيو باطن نبوّت من است که مقام نبوّت من 

بینیم  مثال میگوئيم اگر بوجود خود نگاه کنیم میوالیت باطن نبوّت است، در مورد والیت بطور . پیدا میکند
ن به هریک از اعضاء و جوارح که مريسد میتواند آبخشی روح هست که پرتو  ر و افعال ما در ظّل فیضتمام آثا

گوید  بیند بواسطۀ افاضه نورانیّت روح است، زبان که سخن می اعمال و وظیفه خود را انجام دهند، چشم که می
  .وائی روح استبواسطۀ افاضۀ ناطقیّت روح است، گوش که سخن میشنود بواسطۀ افاضه شن

بارت عچون روح جامع تمام کماالت است، نفس ناطقه انسان با اینکه یک چیز است وىل جامع کلیّه قواست، ب
این اعضاء ظاهری منتهی بوسیله این اعضاءِ ظاهری، . بیند، روح میشنود، روح سخن میگوید روح می: دیگر
راکات ظاهری که نخاع و سلسلۀ االعصاب باشند خرب اسباب هستند آثار طبیعت را میگريند و بمراکز اد بمنزلۀ

میدهند که بعد به سلولهای مغز مريسد وىل این ادراکات درک اصلی آن بوسیله روح است، اینها همه اسباب 
اِنَّ شرّ در مخزن ادراک کلی ما ذخريه میشود،  ظاهری هستند که از بني مريود، این است که تمام اعمال از خري و

  .ر و اِنَّ شَرّاً فَشَّرخرياً فخیْ 
  .اگر نیّات و اعمال ما خري باشد در روح ما ذخريه میشود و دستگري ما خواهد شد

   ))حسني از من است و من از حسینم) : ((ص(باری رسول اکرم
تعبري ) ص(آفتاب و ماه که نورش از خورشید است، این است که وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت: مثال دیگر

  .اند ئمّه اطهار و اوالد گرامیش تعبري به قمر شدهبه شمس و ا
) ع(از حضرت صادق) ۲و ۱سورهٔ شمس، آیات مبارکۀ (.وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَادرآیۀ شریفۀ 
ؤمنني تَال رَسوُلَ اللّهِ و نَفَثَهُ رَسوُلُ اللّه به اَوْضـَحَ اللّه لِلنّـاس دینُهمْ وَالْقَمَرُ اَمريُ الم وَالشَّمْسِ: ((روایت شده
دیانت و کمال را بر مردم واضح و است که خداوند بواسطه او راه )ص(یعنی مراد از شمس پیغمرب)) بالعِلم نفثا

در هدایت است و پیغمرب ) پريو رسول الله(است که تاىل رسول الله) ع(روشن ساخت و مراد از قمر امريالمؤمنني
  .علم را در او دمید

  .است) ع(هداءپس حقیقت شریعت من و والیت من هر دو بواسطۀ وجود مبارک سیدالشّ
اگر نهضت حسینی نبود، اگر این مصائب را برجان خریداری نکرده بود، شریعت مقدّس جدّش از بني رفته بود، 

  .القی که معاویه شیوع داده بود و بدتر از او فرزندش یزید مرتکب شده بودخبا آن مفاسد ا
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  ۱.زیر بار بیعت نرفت وبدون اجرای اعمال حجّ از مکّه حرکت فرمود) ع(این نظر که حسني از
  ۲:این است جمله ورد زبان مبارکش بوده، که ترجمۀ آن هائی ایراد فرمود و در اغلب منازل این در بني راه خطبه

نهی و خودداری طوری شده که بحّق وحقیقت و راستی عمل نمیشود،و از باطل هم  میبینم وضعیّت((
  ).)بینم و زندگی با این فرومایگان مایۀ ننگ است نمیشود،کشته شدن در راه خدا را جز سعادت نمی

عجب شمعی را روشن فرمود که در روح شهدای کربال آنچنان اثر کرد که دست از همه کس و همه چیز شستند، 
هستم در تمام عمر این اندازه خوشحال  آنقدر امشب خوشحال و شادمان: خضري در شب عاشورا میگفت جریربن

  .و فرحناک نبودم، برای این است که زودتر بسعادت شهادت نائل شوم
بمبارزه او قدم بگذارد، ای را بقتل رسانده و هیچکس جرأت نمیکند  عابس بن شبیب شاکری بعد از اینکه عدهّ 

لشگر میکند و بهر طرف که تري میاید سینه خود  کاله خود را از سر بر میدارد، زره از تن بريون میاورد و حمله به
  .را سرپ میکند تا باالخره بدرجۀ رفیع شهادت نايل میشود
ایجاد شده؟ وقتیکه دیدند شمع فروزان وجود او ) ع(هداءاینها چه حاىل است که در اصحاب حضرت سیدالشّ

یت کرد و حاالتی از خود بروز در آنها هم سرا حدیّت شده و دست از همه چیز شسته،یکپارچه عشق حضرت ا
  :این است در لحظات آخر فرمود. دادند که در عالم بیسابقه بود

طُرّاً فی هَوا کٰاتَرَکْتُ الْخُلْقَ
 وَ لَوْ قَطَـعتـنی فی الحُـبِّ اِربا

  

 وَایْتـَمْـتُ الِیـال لَکِیْ اَراکٰا 
 لِمـا اَنَّ الـفـوادْ اِلـٰى سَواکٰا

  

پوشی کردم، حتی راضی شدم اوالدم یتیم   ی اینکه به لقای تو نائل شوم از همه خلق چشمالهی، برا: یعنی 
  .بشوند، باالتر از این اگر در راه دوستی تو بدن مرا قطعه قطعه بکنند، هر آینه قلب من بغري تو توجّه نخواهد کرد

  کُلِّ االمور تَوکلّی و بِاخمَس اصحاب الکَساء توسّلیفی عَلی اللّه 

                                                 
  :سروده شده درج میشود)) کعبه دل((بمناسبت در اینجا اشعاری که بنام  - ۱

 بسوی کربال خواهیم کردما زکعبه رو 
 از منای کعبه گر امروز رخ برتافتیم
 ایم گروداع از زمزم و رکن و صفا بنموده

 تا که بشناسد مخلوق جهان، خالّق را
 از پی درمان درد جهل ابنای بشر
 ظلم را معدوم میسازم و پس مظلوم را
 کاخ استبداد را با خاک یکسان میکنیم

 افکنیم خویش را در آتش کَربُ وبَال می
 ساخت خواهیم دل، وضو  دل،زخون مازصدق 

 انقالب مذهبی تا در جهان آید پدید
 در نایِ حق) قل ُهو اللّه اَحَد(بر نوای 

 با فنای خویشنت اندر ره ابقای دین
 سرو یا تا کعبۀ دل در جهان بنیان کنیم

  

 کربال را کعبه اهل وال خواهیم کرد  
 کرد وعده گاه کربال را چون منا خواهیم

 کربال را رکن ایمان از صفا خواهیم کرد
 خویش را آئینه ایزد نما خواهیم کرد
 نینوای خویش را دارالشّفا خواهیم کرد
 با شهامت از کف ظالم رها خواهیم کرد
 پس بنای عدل را از نو بنا خواهیم کرد

کربال را وادی کرب و بال خواهیم کرد 
 سجده بر درگاه ذات کربیا خواهیم کرد

 ندای حّق جهانرا پر صدا خواهیم کرداز 
 در زمني نینوا چون نِی نوا خواهیم کرد
 دِیْنِ خود را در ره یزدان ادا خواهیم کرد
 ما زکعبه رو بسوی کربال خواهیم کرد

  )اثر طبع سروری(
  

  

   :این است) ع(منت فرمایش حضرت امام حسني- ۲
اً فاِّنی ال اَرَی الْمَـوتَ ِاّال اَالٰ تَرونَ اَنَّ َالحقَّ الٰ یُعْمَلُ ِبهِ وَ اَ ه مُـحقـّ نَّ الباطِلَ الٰ ُیتَـنٰاهٰى عَنْـُه فَّلْیَـرغِـبِ الْمـُؤمِنُ  فی لِـقاء َربـّ

  .سَـعَـٰادَةً وَ اْلحَـیٰوةَ مَعَ الظّـاِلمَـنيَ اِّال بَـرَمـاً 
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ه الم را وسیله خود قرار بدهیم تا انشاء اللّو ائمّه اطهار علیهم السّ ) ع(هداءباید ذات مقدّس حضرت سیدالشّ
  .و صلی اللّه علی محمّدٍ و آله الطّاهریننجات پیدا کنیم 

  
  

  آبیاری نخل دین
هی ملقب به اللّ آقای عباس نعمت توسط) ع(هداءای که بمناسبت میالد با سعادت حضرت سیدالشّ در زیر قطعه

پروین سروده شده و در یکی از مجالس فقری بهمني مناسبت قرائت گردیده و در عني حال نشانگر فاجعۀ کربال 
  :و آن مصیبت عظمی میباشد تقدیم میشود
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  هــو
۱۲۱  

 سّوم شعبان شد و گاه سرور
 عاشق خود بود چو ربِّ مجید
 فرد بود در همه آفاق او

در همه عشّاق ندارد نظري 
ن ـأتیـهست پناه همه در نش

 حضرت او در ره احقاق حق
 گشت چو دوران یزید پلید
 یافت تزلزل همه ارکان دین
چون نپسندید چنني آن امام 
 شاه اگر سخت نبستی کمر
 تا ندهد دست به اهریمنان
 گر نگذشتی زتن و جان و سر
گر به خون او ننمودی خضاب 
اوست که با واقعۀ کربال 

 ای این چنني دثههست یقني حا
 ورنه زدین نام ونشانی نبود
 کیست از آن شاه فداکارتر

 اکرب گذشت لیعبهر خدا از 
 کرد بپا دین خدا را علم
 درره حق ازدل و جان پاس داد
 قطع نظر از همه عالم نمود

 ر برگرفتگوشه به بَ طفل جگر
 آب طلب کرد در آن کارزار

 تیز زدندش به گلو جای آب 
 ریم خردماتم زینب نشما

 است الهدی بنت که است کربی زینب
 شاه نه رخ تافت زامر قضا
 بیشرت از هرکسی آن نازنني
 هیچ امامی چو امام شهید
 پرچم آزادی و دین برفراشت
 کند زبن ریشه ظلم و فساد
 چون بره حق و حقیقت شتافت

 گری است قصدمن امروز نه نوحه

 کرد حقیقت بتمامی ظهور 
گهر پاک حسني آفرید   او

 در همه عشاق او طاق بود
 عشق وفضیلت همه زو یادگري

د، حسني میوهٔ بستان محّم
 برد زمردان الهی سبق
 ظلم و تعدی بنهایت رسید
 جامعه با درد و الم شد قرین
 کرد پی دفع مظالم قیام
 گر نور حقیقت نشدی جلوه

 زفرزند وجان ودل اوشست دست
 نخل دیانت نشدی بارور
 مرزع اسالم نمیخورد آب
 داد به دین نصرت و آب وجال
 کرد نگهبانی از آئني و دین
 نام دیانت بزبانی نبود
 در همۀ خلق و میان بشر
 در ره حق او زبرادر گذشت
 دست ابوالفضل در آن شد قلم
 در ره دین قاسم و عباس داد

 حکم نمودتا به خدا رابطه م
 دست  به قنداقۀ اصغر گرفت
 تا که کند تر گلوی شري خوار

 کباب غم ازاین  گشت دل سنگ
 شريزنی بود که این بار برد
 عصمت  حق دخرتشري خداست
 داشت بهر حال کمال رضا

رنج کشید از پی احیای دین 
 اینهمه انواع مصیبت ندید
 بهر نجات همه همت گماشت
 داد بساط اموی را بباد

 فت مقامی که دگر کس نیافتیا
 قصدمن امروز نیست  گری نوحه
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 بود غرض ذکر فداکاریش
 باشچون شب عیداست بیا شاد 

 خوش بود ارمستی و حاىل کنیم
کاین شب خوشحاىل آل عباست 
 شادی پیغمرب اکرم بود
 دست من و دامن سبط رسول
 عرش زند بوسه به درگاه او

 اال  مقاموپري من و آن شه 
 خواهی اگر راحتی عالمني
 بار خدایا بشه تشنه لب

 م بودپري طریقت خوش و خرّ
 دولت او دولت پاینده باد

 همه بر دست دوست دیدهٔ پروین
  

 همت مردانه و دینداریش
 فکر طب در شب میالد باش
 وز کرمش دفع مالىل کنیم
 در حرم فاطمه و جدی بپاست
 شاه والیت خوش و خرم بود
 نور دل حیدر و پور بتول
 فرق همه منزلت و جاه او
 هر دو حسینند و دو ماه تمام

 و یا حسنياز سر اخالص بگ
 آدم و مري عرب فخر بنی 

 دور زناراحتی  و غم بود
 نور خدا دائم و تابنده باد
 ما فقرائيم و ولینعمت اوست

  

   ۱۳۸۸و یازدهم محرّم  ۱۳۴۷روز بیستم فروردینماه 

  ناراحتی قلبی و شرکت در عزاداری
نزدیک . ل مراجعت کردیمرف شدیم، صبح برای صرف صبحانه بمنزبرای زیارت بحرمني مشّ معمول  سحر طبق

صبح بود که حضرت آقا کسالت قلبی پیدا کردند، کم کم ناراحتی بیشرت شد، آقایان مشایخ متوسّل  ۸ساعت 
بودند، آقای معربّی با کمک آقای طالب دالّل یکنفر از پزشکان عراق را بنام آقای دکرت سعید غدیر برای معاینه 

ورد آقا را معاینه کرد، آقای دالّل نسخه را از داروخانه خود تهیه و ت حضرت آّبآوردند، او با کمال ادب و مح
  .وىل هرچه کردند پول دارو را بدهند قبول نکرد

یزیت وآقای دکرت سعید غدیر بعد از معاینه کامل و تزریق آمپول مراجعت نمود، حضرت آقا مبلغ سه دینار حق 
  .نار آنرا برداشتندبرای ایشان فرستادند که بعد از اصرار زیاد فقط یکدی

ه حال حضرتشان خوب نبود و مشایخ هم حضورشان نشسته بودند، هنگامیکه دست مبارک ایشان را گرفتم، متوّج
طبیعی است واقعاً همگی ناراحت بودیم، این حال دو ساعت بعد از شروع  شدم حرارت بدن خیلی کمرت از حّد

ده بود که بنظر مريسید اصوالً نبض هیچگونه ضربان بیماری یعنی ده صبح بود، بطوری که تمام بدن سرد ش
  .ندارد

زنها و زنجريزنها بدرون  ف شدم و در حالیکه سینهمشرّ) ع(داءاختیار با پای برهنه بحرم سیدالشهّ نگارنده بی
ت خود را به ضریح رسانیدم و در آجا از خود بیخود شده، ضجّه و ناله و حرم هجوم آورده بودند با موج جمعیّ

قبله تکیه ه نفهمیدم چه کسی با ترحم خاصیّ مرا به کنار دیوار رو ب. ون میکردم، دیگر قادر به ایستادن نبودمشی
  . داده بود

ه برایم پیش آمده بود، بعد از دقایق زیادی متوّج یدرآنجا متوجه نشدم در چه حاىل هستم، تقریباً حالت اغمائ
هده کردم ظرف بلورین بزرگی پر از آب صاف و شفّاف روی نشدم چه قدر بطول انجامید حالم بجا آمد، مشا

پاشند، در دلم گذشت که انشاءاللّه حال مبارک پري بزرگوارم  زانوهایم قرار دارد وعدّه از زائرین برویم گالب می
  .بهبود یافته است
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ی بهرت شده و ه حال مبارک حضرتشان قدرهنگام مراجعت از حرم نیم بعد از ظهر بود، مشاهده کردم بحمداللّ
صبح با همان حال آقای رضا زعفرانی دبري ورزش  ۱۱ضمناً فقرا اظهار داشتند در ساعت . ندا اسرتاحت فرموده

  .اند دبريستانهای شرافت بغداد را که بهمراهی آقای حاج علی حقیقی آمده بود دستگريی فرموده
یخ و فقرا استدعا کردند که طبق دستور ، با اینکه مشا))ف شویمبحرم مشّر((ساعت سه بعد از ظهر فرمودند

  .))باید نماز را در یکی از حرمني بخوانیم: ((اسرتاحت فرمایند معذلک فرمودند
قای حسنعلیشاه آشدند و بعد از نماز بمزار حضرت  فمشرّ )ع(سیدالشهداء حضرت بوسیله درشکه بحرم

پس از انجام مذاکره و . مذاکره فرمودند اصفهانی تشریف بردند و با آقای شهیدی در مورد تعمري بناء آنجا
کربال  زم، شبیه اسرای کربال ترتیب داده بودند، این موکب انروز موکب مخّیآتبادل نظر آقای شیخ عبّاس آمد، 

حرکت و پس از طواف در اطراف حرمني بخارج شهر مريوند، ما هم در خدمت حضرت آقا به حرم حضرت 
  .د دار رفتیمو از آنجا باطاق کلی) ع(ابوالفضل

و کجاوه حضرت ) ع(بعد از ظهر این دسته با موزیک عزا و حجله عروس حضرت قاسم ۵در حدود ساعت 
ها قرار داده بودند و شبیه حضرت  و سایر اسرا وارد شد، بیاد بود اسرا، دخرتان خردسال را در کجاوه) ع(زینب
ر کرده بودند، همچنني شبیه شمر بر اسبی سوار که در حالیکه غُّل و زنجري در گردن داشت بر اشرتی سوا) ع(سجاد

ای در دست داشت و شخص دیگری با لباس سیاه و کالهی که عالمت صلیب داشت بر اسب دیگر  سر بریده
و را چندین بار با ضرب اسوار و کیسۀ زری در دست داشت و میخواست که آن سر را از شمر بگريد وىل شمر 

اّثر متانگیز  بوسید و مردم از دیدن این منظر غم اینکه باالخره سر را گرفته می شالّق از خود دور مینمود، تا
  .میشدند و صدای واحسینا بلند میکردند

اد بهانه پدر را درآورده بودند که از حضرت سّج )ع(هـدر جای دیگر دخرت خردساىل را شبیه حضرت رقّی
و آزار پرت میکردند، چندین هزار نفر در خیابانها و پشت میگرفت و بیتابی میکرد و دشمنان او را گرفته با اذیّت 

   .بامها با دیدن این مناظر عزاداری مینمودند
 در نربد حقّ و باطل سرفراز آمد حسني
 کاخ ایمان از شهامتهای او شد استوار
 قامت مردانگی افراشت سبط مصطفی

 از قرنها بني که بعد فرق بَیْن حقّ وباطل
 رباب  یقنيآستانش کعبۀ حاجات ا

 گفتْ من آزاد مردم، یادگار حیدرم
 تشنۀ جام وصالم عاشق دیدار دوست
 مظهر ناموس و غريت آیت مردانگی

 که آرم پیش دشمن سرفرود باشم نه آن من
 پیمان وصلت شهربانو با حسني چون بست

 عزّت و مردانگی را یاد گريید از حسني
 روان راخرمّی بخشدرسا خاک خوشبویش

  

 ظلمت شب چريه شدنورسحرعاقبت بر 
 نخل دین از جانفشانیهای او شد بارور
 تا بیاموزد فداکاری به افراد بشر

 اثر حق مانده جاویدان وباطل بی جلوهٔ
 گاه مردم صاحب نظر بارگاهش قبله

 میوهٔ بستان زهرا، زادهٔ خريالبشر
 بسکه مشتاق  لقایم پای نشناسم زسر
 کی شوم تسلیم حکمِ غاصب بیدادگر

 زجان بازی بود آزاد مردانرا حذرکی 
 عرب شدمفتخر هم عجم شدسرفرازوهم

 تاچوجان گريید در بر شاهد فتح و ظفر
 بِبَرْ  گريم راچوجان خاکش که روزی آن خرم

  

  )اثر طبع آقای دکرت قاسم رسا ملک الشعرای آستان قدس رضوی(  
ستگی دستور فرمودند که آقای عزتّعلی اقامه حضرت آقا در اثر ضعف و خ .بمنزل آمدیمپیاده وعشاء برای نماز 
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بعد از نماز، مجلس فقری در حضور حضرت آقا تشکیل شد، پس از خاتمه مجلس و نماز جماعت نمایند،
که ظهر همني روز سی و شش کامیون سنگ مرمر اهدائی از ایران اطّالع حاصل شد  .صرف شام اسرتاحت کردیم

ارد گردیده؛ در حالیکه کامیونها با پرچمهای ایران تزئني شده بود و افسران و برای تعمري اعتاب مقدسّه به کربال و
سربازان عراقی آنها را اِسکورت مینمودند و اتومبیلهای متعدد سواری ناقل ایرانیها در جلو کامیونها حرکت 

قبله خاىل کردند و ی بنام باب الابتدا کامیونها در اطراف حرم طواف نموده و سپس سنگها را در محّل .میکردند 
  .ای تحویل گردید با حضور مقامات عراقی و سفري کبري ایران در عراق سنگهای مرمر اهدائی طّی صورت جلسه

  ۱۳۸۸الحرام  دهم محرّم دوازو  ۱۳۴۷فروردینماه  مو یکّ روز بیستم
واسطۀ کمی مشرّف شدیم، حرم ب)ع(سحر در حدود سه ساعت بعد از نیمه شب ابتدا بحرم مطهّر ابوالفضل

رفتیم، بعد ) ع(داءر حضرت سیدالشهّنجا بحرم مطهّ آجمعیت دارای سکوتی ملکوتی و بسیار با عظمت بود، از 
بنده در . مشرّف شوند) ع(از زیارت، جناب حاج آقای جذبی خواستند به تنهائی بحرم حضرت ابوالفضل

پس از . خیلی ازدحام و جمعیت بود در اینموقع که اول طلوع آفتاب بود. خدمت ایشان مجدداً مشرف شدم
  .زیارت برای صرف صبحانه بمنزل مراجعت کردیم

ساعت هشت صبح حضرت آقا بوسیله درشکه به بازدید سرکنسول کربال تشریف فرما شدند، منزل ایشان در طبقۀ 
از مرزهای مختلفه در  ه زیادی از ایرانیها که از روی عالقه و ایمان به ائمّه اطهارعّد .م کنسولگری قرار داشتدوّ
نسولگری اجتماع کرده ف شده بودند در صحن و راهروهای کُ ام عاشورا بدون گذرنامه به عتبات عالیات مشرّاّی

سرکنسول کربال ما را به طبقۀ دوّم عمارت برد و با مراجعني بسیار با ادب و مهربانی و دلسوزی رفتار  .بودند
بعد به حرم مطهّر حضرت سیدالشهّداء . بال رفتیم وىل مسئول کتابخانه نبودمیکرد، از آنجا به کتابخانه دولتی کر

  .مشرّف شدیم و در حدود سازده صبح بوسیله درشکه بمنزل مراجعت کردیم) ع(
مشرّف )ع(ساعت سه ونیم بعد از ظهر در خدمت حضرت آقا برای نماز ظهر و عصر بحرم حضرت ابوالفضل

همینکه وارد صحن شدیم، یکنفر که با آقای شهیدی نسبت داشت . ا نمودیمشدیم و نماز را بحضرت ایشان اقتد
  . استدعا نمود که برای بازدید آقای شهیدی تشریف بربند که مورد قبول واقع شد

پس از ورود بمنزل آقای شهیدی چند نفر از کارکنان دوائر کربال حضور داشتند آقای سر کنسول کربال نیز حضور 
تا بامروز یازده هزار و چهار صد نفر برای گرفنت : ن بدون گذرنامه سؤال شد، اظهار داشتندداشت، از وضع زائری

اند و آنهائی که با گذرنامه وارد  مه که به کربال آمدهه معظّاند، تصور میشد با زائرین مکّ برگ خروجی از کربال آمده
  .ه باشندف شداند بیش از چهل هزار ایرانی امسال برای زیارت کربال مشّر شده

آقای سرکنسول اظهار داشت که نظافت شهر نسبت به سابق بهرت شده وىل . در مورد نظافت شهر صحبت شد
عالم در این شهر کوچک و چون در ظرف بیست و چهار ساعت بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر از اکناف 

خارج میشود والبته چند روز طول  آورند، کنرتل این کار از دست مأمورین شهرداری کربال اطراف حرم هجوم می
ت کربال سؤال شد، اظهار داشتند که فعالً در حدود هشتاد پنج از جمعیّ. نظیف و تمیز نمایند میکشد تا شهر را
  .هزار نفر میباشد

ف شدیم، و پس از زیارت بمجلس روضۀ مشرّ) ع(ه الحسنيرحضرت ابیعبداللّاز منزل آقای شهیدی بحرم مطهّ
  رعلیشاه رئیس سلسله خاکسار که در کنار نهر علقمه چادر بزرگی زده بودند برای عزاداریآقای حاج مطهّ

خوان عرب و یکنفر مدّاح فارسی زبان اهل تهران آنجابودند که ابتدا  ودیم، دو نفر واعظ و روضهمشرکت ن 
واند و حاضرین بسیار ای بسیار غرّا و آنگاه مرثیّه بسیار جانگدازی خ مدّاح در مدح حضرت شاه والیت قصیده

  .گریستند



  

١٧٦ 

 دشمنت کشت وىل نور تو خاموش نشد 
 پرچم سلطنت افتاد، کیان راز کیان
 نه بقا کرد ستمگر، نه بجا ماندستم

 اوست مرگ از پی  رازنده نخوانیدکه زنده
 دولت آن یافت که در پای تو سرداد وىل

 ل سروجان باختی اندر ره عشقتو در اوّ
  

 ی نشود نور خداستن جلوه که فانآآری 
 سلطنت، سلطنت تست که پاینده لواست

 ت شد و پایۀ مظلوم بجاستسظالم از د
  زقفاست حیاتش که شهیدی است زنده بلکه
 راست نه برقامت هر بی سروپاست قبا این

 تا بدانند خالیق که فنا شرط بقاست
  

  )از فوآد کرمانی(
رسید با واردین فروتنی بسیار میفرمود و  و چند سال بنظر میآقای حاج مطهّرعلیشاه که پريمردی در حدود هفتاد 

برای نماز . در موقع ورود حضرت آقا با کمال ادب و تواضع کامل رفتار و در مراجعت، ایشان را بدرقه نمود
اقامه جماعت . مغرب و عشاء بمنزل مراجعت کردیم بحمداللّه و المنّه حال مبارک حضرت آقا خوب بود

  .حدود ساعت ده اسرتاحت نمودیمفرمودند و در 
  ۱۳۸۸الحرام  دهم محرّم سیزو  ۱۳۴۷فروردینماه  و دوم روز بیستم

  تسلیم شدن به آمر الٰـهی
بودند وىل بنده  ف شدهو حاج آقای جذبی و آقای جواهری طبق معمول سحر خیلی زود بحرم مشرّ حضرت آقا

بیت بابا طاهر عریان افتادم که ام و بیاد این  اندهساعت چهار صبح از خواب برخاستم و دیدم از قافله عقب م
آنرا با خود زمزمه میکردم   :غالباً 

 بروی دلربی گر مایل استم
 خدا را ساربان آهسته مريان

  

 مکن منعم گرفتار دل استم 
 که مو واماندهٔ این قافله استم

  

وقتیکه . بح را فُرادا خواندیمنماز ص. ف شدیممشرّ) ع(باتفاق حاج آقای ملک صالحی بحرم حضرت ابوالفضل
در حدود ساعت . مراجعت میفرمودند) ع(هداءاز در شرقی خارج میشدیم حضرت آقا از حرم حضرت سیدالشّ

مده بود و از فقرای با محبت کربال اس که چندین بار بدیدن حضرت آقا آهفت و نیم به بازدید آقای شیخ عب
  .بروی قبله اقامت داشت عیادت فرمودند باشد رفتند، همچنني از شیخ بیماری که رو می

حاج آقای رحمانی و نگارنده در خدمت جناب آقای عزتّعلی کسب فیض میکردیم ضمن صحبت در مورد کم 
تسلیم آمر الهی شد  کَـالْمیّـت بني یَدی الغسّـالذهنی و فراموشی و عالج آن سؤال شد ایشان فرمودند فقري اگر 

اشد عطا خواهد فرمود مانند بابا طاهر عریان و نیز اظهار داشتند که وقتی خداوند عالم آنچه مصلحت او ب
بحضور حضرت صالحعلیشاه عرض کردم که گاهی نسیان عجیبی بر من عارض میشود حتی گاهی اسم فرزندم را 

باشد پس  یعنی کسیکه شباهت به پدر داشته ))فمن تشابه اَبٰـهُ فما ظُلِـمَ((نمایم ایشان فرمودند نیز فراموش می
به اوظلم نشده است و من خوشحال شدم و عرض کردم کاش چند سال قبل این حال پیش میآمد چون سمت 

  .ابُـوّت حضرت ایشان نسبت به فقرا امری مَحْتوم است
بعد از ظهر آقای شهیدی رئیس کتابخانه مرکزی  ۲/۵ساعت . ناهارصرف شد و بعد اسرتاحت کردیم ۱۲/۵ساعت 

رفتیم و در اطاق کلید دار که مبله و آئینه کاری بود ) ع(داءحضرت سیدالشهّیشان به صحن حرم آمدند و بمعیّت ا
افسر  زن و زنجريزن آمدند در حالیکه چند نفر های سینه بعد از ظهر برتتیب دسته ۳/۵در حدود ساعت . نشستیم

نزدیک به . ف حرم خارج شدندزدن و طواف اطرا عالريتبه عراقی و افسران دیگر مواظبت میکردند، پس از سینه
را بر اسبی ) ع(ادم بود و شبیه حضرت سّجاین دسته بسیار منظّ . ر بعد از ظهر دسته بنی اسد آمداساعت چه
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های  دسته. سوار کرده بودند در حالیکه بر اثر بیماری قادر به نشسنت روی اسب نبود و بچپ و راست خم میشد
زدند و حصريهائی در دست داشتند که مردم برای تربّک تکّه تکّه نمودند و بسر می زنها هم حرکت می سینه

اسد که هر کدام بیلی در دست داشتند میدویدند  پشت سر آنها مردان قبیله بنی. حصريها را از دست آنها مريبودند
 زن و زنجريزن پشت سر آنها در حرکت بودند و تمام زنها با چادرهای مشکی، دست و صورت های سینه و دسته

در اطاق کلیددار، رؤسای دوائر کربال و رئیس قبیله بنی اسد وعدّه دیگر از  .پوشیده و مستور، عزاداری میکردند
  .ف شدیممحرتمني حضور داشتند، از آنها خداحافظی نموده بحرم مشرّ

ه سر و مشغول نماز زیارت بودیم که یکدسته زنجري زن بداخل حرم هجوم آوردند، یکنفر از آنها چنان زنجري ب
صورت خود میزد که خون بشدّت جاری گردید و بیهوش بزمني افتد؛ مردم جمع شدند و او را بخارج حرم بردند 

 ،مد و رفت زائرین خون بجاهای دیگر سرایت نکندآو یکدسته حلقه وار اطراف خونها ایستادند که بواسطه 
  .لوت شدن شستشو دهندخادمني آمدند و ظرفهای بزرگی روی خونها قرار دادند که پس از خ

نجا بمنزل مراجعت و ازّ  ف شدیممشرّ) ع(بحرم حضرت ابوالفضل) ع(داءبعد از زیارت حضرت سیدالشهّ
خوان است، شعری از مثنوی موالنا خواند، بعد  بعد از اقامۀ نماز مغرب و عشاء آقای مرشد که روضه .کردیم

  .نفر دیگر در قسمتی از این اشعار او را همراهی میکردو اشعار مرثیّه خواند و یک) ع(روضۀ شهادت علی اکرب
ی کردند و فقرا عزاداری مفصلّ. اق فقرای دیگر نجف آمده و در جلسه حضور داشتندآقای سیدعبود حکیم باتفّ

کنده از محّبدر این شبهای آخر مسافرت، در این مکان مقدّ ت حسینی و سرشار از عالقه و ایمان س با قلبهای آ
  .رامی رسالت، خاطرات پر ارج از این شبهای فراموش نشدنی برای خود ذخريه نمودندبخاندان گ

 امورَ که همت ثبت دفرت استنزایّام 
 ای از عالم بزرگ چیست؟صفحه تاریخ 

 اند امروز را بخون شهیدان نوشته
 روزِ علی سرآمد و روز حسني گشت
 این نیست کربال، که بالخیز شد چنني

 موجِ بحر نیستاین ماهی شناور در 
 این مرغ بال و پرزده صیدپریده نیست

 ام آدمی استحاصل اّییک روز، روز 
 آن روز، روز خدمت خلق است بهرحقّ 
 پایان زندگانی هرکس بمرگ اوست
 آغاز شد حیات حسینی بمرگ او
 سربازی حسني و سرافرازی حسني
 تا حشر بر قیام حسینی درود باد

 ستامروز روز عزّت و اقبال سرمدی ا
  

 امروز دیگرود گرْ ایّام دیگر است 
 امروز با بزرگی عالم برابر است

 کشتۀ تیغ ستمگر است! روز حسني
 آوراست  روز پسر، چو روز پدر حريت

 این صحنۀ قیامت وصحرای محشر است
 درخون شناوراست اکرباست که نعش این
 نوزاد، اصغر است کودک   خورده تري  این

 د، مکررّ استاز آنْ هرآنچه روز گذار
 خرّم کسی که خدمت خلقش میّسراست
 جز مرد حقّ که مرگ وی آغاز دفرتاست

 رمزآب حیات است و کوثراست  قصّه وین
 امروز زینت سر هر تاج و افسر است
 کاین درس زندگی بشر تا بمحشر است
 ۱آنرا که فیض دولت سرمد مقرر است

  
  

  
  
  

                                                 
  منتخبی از اشعار مرحوم صادق سرمد از شعرای معاصر - ۱
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  ۱۳۸۸الحرام  حرّم دهم مچهارو  ۱۳۴۷فروردینماه  ۲۳جمعه روز   

  زیارت وداع
،نماز صبح را در حرم خواندیم، بعد مشرّف شدیم )ع(سیّدالشّهداء حضرتر در سحر بسیار زود ابتدا بحرم مطهّ

 حضرت ابوالفضل و سایر شهداء، زیارت وداع خوانده شد، سپس بحرم) ع(سیّدالشّهداء حضرت از زیارت
د فرزند آقای دمحمّصبح آقای سیّ ۷در ساعت .وانده شدف شدیم، در آنجا نیز زیارت وداع خمشّر )ع(
منزل وسیع . دعبود که صاحب منزل مسکونی ما بود، حضرت آقا و همراهان را برای صبحانه دعوت کرده بودسیّ

های دیگر کاشته  و نوسازی داشت که وسط آنرا چمن آفریقائی و اطراف آنرا انواع گلها و درختان پرتقال و میوه
نفر بکاظمني حرکت کردیم  ۱۸چمنها صندىل گذاشته بودند، پس از صرف صبحانه با یک استیشن  در وسط.بود

د جواد در محلّه ساحة الزهرا که قبالً تیز در آن محّل و در حدود ساعت ده ونیم وارد شدیم و در منزل آقای سیّ 
  .بودیم مسکن گزیدیم

ز منزلهای نوساز کاظمني سکونت داشت و بسیار با ناهار را آقای زعفرانی دعوت کرده بود، ایشان در یکی ا
  .ت بود پس از صرف ناهار بمنزل مراجعت کردیممحّب

ت سکته مغزی در بیمارستان بسرتی بود رفتیم، وىل ساعت پنج بعد از ظهر برای عیادت آقای اردوش که بعلّ 
  . یمبمنزل ایشان مراجعه نموداند لذا  اظهار داشتند که امروز او را بمنزل برده

  .مشاهده شد، روی تخت خوابیده است، میخواست تواضع نماید وىل قادر بحرکت نبود 
نماز . تی بمنزل مراجعت کردیمحضرت آقا نزدیک ایشان نشستند، مشایخ و فقرا هم حضور داشتند، بعد از مّد

برای راهنمائی ) یناطقعل(پس از نماز فرزند ارشد آقای تربّعیان. مغرب و عشاء را بحضرت آقا اقتدا نمودیم
  .آمدند و طبق قرار قبلی بمنزل ایشان برای صرف شام عزیمت نمودیم

   .آقای ناطقعلی پريمردی است در حدود هفتاد سال که نسبت به حضرت ایشان بسیار تواضع و عرض ادب نمود
  ۱۳۸۸الحرام  دهم محرّم پانزو  ۱۳۴۷فروردینماه  ۲۴شنبهروز 

ر باز نشده بود بعد از بیست دقیقه ف شدیم، هنوز درب حرم مطهّبحرم مشرّ  نیم بعد از نیمه شب و ساعت دو
حرم خلوت بود، جای همه فقرا گرامی مفصّالً زیارت کردیم، نماز صبح را بحضرت آقا . درب حرم گشوده شد

 م بعیادت پريمردی بنام آقای مجلسی کهفبل از خارج شدن از صحن در سمت شرقی در طبقه دوّ. اقتدا کردیم
برای بازدید آقای حکیم که از فقرا و امام نماز  ۹/۵دارای محاسن و شاربهای بلند بود رفتیم، در ساعت 

  .باشد رفتیم، وىل ایشان در منزل نبودند یمجماعت فقرای بغداد 
اند و ناهار را با  پس از مراجعت بمنزل مشاهده شد که آقای حکیم و همچنني مجلسی بزیارت حضرت آقا آمده

  .ایشان و مشایخ صرف نمودندحضرت 
پس از مراجعت . ف شدیم و نماز ظهر و عصر را به حضرت آقا اقتدا کردیمساعت چهار بعد از ظهر بحرم مشرّ

. بعد از ظهر به گاراژ میهن تور تحویل دادیم ۸اسباب و اثاثیه سفر را در چمدانها قرار داده و در حدود ساعت 
   .مشام صرف و اسرتاحت نمودی ۹در ساعت 
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  بازگشت به وطن
  

  ۱۳۸۸الحرام  دهم محرّم پانزو  ۱۳۴۷فروردینماه  ۲۴شنبهیکروز 

  حرکت به سامراء و موصل
قرار بر این شد که حضرت ایشان و آقای حاج عبدالرّحمن جواهری  .ف شدندبحرم مشرّسحر حضرت آقا و فقرا 

جرجیس صل بزیارت حضرت صبح بزیارت سامرا و از آنجا به مو ۸و حاج آقای ملک صالحی ساعت 
اول قدس سرهّ حرکت نمایند، و جناب آقای عزتّعلی و جناب آقای ثابتعلی  ۱و جناب آقای نورعلیشاه) ع(پیغمرب

  .های همسفر، به ایران حرکت نمائیم اق همشريهو آقای حاج امري سعیدی و نگارنده باتفّ
  بازگشت به وطن

برای حرکت آماده بود، و تا ساعت پنج صبح که رب حرم ونیم صبح اتوبوس میهن تور مقابل د ساعت چهار
بهرحال چون . اتومبیل حرکت نمود، حضرت آقا با کمال عنایت تامّل و آقایان مشایخ و فقرا را بدرقه فرمودند

  .صبح وارد گمرک خانقني شدیم ۸ای جز مرخّص شدن نبود از کاظمني حرکت و ساعت  چاره

  ورود بمرز خسروی
از ظهر بعد از چهار ساعت معّطلی از خانقني حرکت کردیم و بار فاصله کمی به مرزی خسروی بعد  ۱۲در ساعت 
در مرز خسروی فرماندار قصر شريین آقای سید جالل بهروش و رئیس شهربانی قصر شريین سرکار . وارد شدیم

ن جواد اقایآ:هرانپور شهردار و آقای شهبازیان رئیس گمرک قصرشريین و از ت محمد نبی سرگرد قائمی و آقای
  صوفی فرزند جناب آقای عزتّعلی، مهندس ایزدی، حاج علی جواهری، آزاد و قائمی؛

آقایان احمد اردالن، : آقایان علی پريان، علی رابطی، علی رهرو و امري مفتون و از کرمانشاه: و از همدان
  .حسینقلی محبّی زنگنه و ابراهیم کیمند جهت استقبال آمده بودند

ود به گمرک خسروی مالحظه شد حدود یکصد اتوبوس معطّل برای انجام تشریفات گمرکی است و هنگام ور
باری با زن و  تان یخ و آب و نان بمردم مريسانیدند و مسافرین در حدود چهل و هشت ساعت با وضع رّقیمتصّد
  .ل و سرگردان بودنده،پريزن و پريمرد معطّبّچ

ه باید گمرکهای مرزی در مواقع ضرورت وسعت بیشرتی یابد و کارمندان وری نماید کآدر اینجا ضروری است یاد
  .زیادتری برای رفع نیازمندی و کار جاری مردم بگمارند تا باین وضع ناهنجار خاتمه داده شود

                                                 
جدش از زمرهٔ علماء و طبقه . محمهدعلی، پس از تشرف بفقر و دریافت اجازهٔ ارشاد بنور علیشاه اول ملقب گریدید نام شریفش ۱ -

  .فضالبود
ای که او میخواست نربد لذا  ابتدا وی بتحصیل علوم ظاهری مشغول و درعلوم عربیّه وفنون ادبّیه کامل شد، وىل در علم ظاهری بهره

از جستجوی بسیار باتفّاق پدر بزرگوارش خدمت جناب سیّد معصوم علیشاه رسید، پدر و پسر هر دو  قدم در وادی طلب گذاشته پس
جناب نورعلیشاه پس از طیّ درجات کمال بمقام . دستگريی و در ظلّ عنایت وی بکمال رسیدند و اجازه ارشاد و هدایت یافتند

قریب پنجسال در عراق . ت عالیات مسافرت فرموده مجاور گردیددر آخر عمر بعتبا. جانشینی جناب سیّد معصوم علیشاه نائل آمد
در اواخر عمر به موصل رهسپار و در آن بالد رحل اقامت افکند و آخر االمر . مجاور بود و بسیاری از عبّاد را هدایت و ارشاد فرمود

  .ن گردیدمدفو) ع(مطابق کلمه غریب در موصل رحلت فرمود و در جوار مرقد حضرت یونس ۱۲۱۲در سال 
 ) تلخیص از کتاب رهربان طریقت و عرفان(
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ت پس از مّد. اسرتاحت نکرده استآقای رئیس شهربانی قصر شريین اظهار میداشت که پنج شبانه روز است 
انجام تشریفات گمرکی و قرنطینه کار ما خاتمه یافت وىل رویهم رفته زوّار در نهایت زحمت لی و زیادی معطّ 

  .بودند
ساعت پنج بعد از ظهر با اتومبیلهای سواری حرکت کردیم، نماز ظهر و عصر را در صحرائی سبز و خرم به جناب 

ه رسیدیم اول مغرب بود، با اینکه ک) شاه آباد غرب سابق(نزدیک اسالم آباد غرب. آقای عزتّعلی اقتدا نمودیم
ت انجام قول داده شده بود که نماز مغرب و عشاء را آنجا برگزار نمایند وىل بعلّ)کرمانشاه سابق(بفقرای باخرتان

ل وقت نماز مغرب را بني راه در نزدیکی منازل سازمانی پادگان که بسیار سبز و خرم بود به حاج ضه در اوّیفر
  .وارد کرمانشاه شدیم و مستقیماً بمنزل کیمند رفتیم ۸/۵در ساعت  لی اقتدا وآقای عزتعّ

  .لی اقتدا نمودیمعدّه زیادی از فقرای کرمانشاه حضور داشتند و نماز عشاء را به جناب عزتّع
فقري باید نونه کامل شیعه باشد : بعد از نماز معظم له شرح مفصلی خطاب به فقرا ایراد فرمودند، از جمله اینکه

ت و به نحو احسن عمل نماید، و این اعمال را مخلصانه و س نبوی را بداند و با کمال دّقورات شرع مقدّو دست
تا سرحد امکان بجای آورد، تا موجب تشویش و ترغیب اشخاص راه جو گردد، و عنایات حق  حقّدر راه رضای 

  .شامل همگی ما شود
 هاتفی از گوشۀ میخانۀ دوش
 لطف الهی بکند کار خویش
 این خرد خام بمیخانه بر
 گرچه وصالش نه بکوشش دهند
 لطف خدا بیشرت از جرم ماست
 گوش من و حلقۀ گیسوی یار
 رندی حافظ نه گناهیست صعب

  

 گفت ببخشند گنه می بنوش 
 مژدهٔ رحمت برساند سروش
 تامی لعل آوردش خون بجوش
 هر قدر ایدل که توانی بکوش
 نکته سر بسته چه دانی خموش

 خاک در میفروش روی من و
 با کرم پادشه عیب پوش

  

در حدود ساعت یازده بعد از ظهر از کرمانشاه حرکت کردیم، ساعت دو بعد از نیمه شب وارد همدان شدیم و 
  .بمنزل آقای پريان رفتیم، منزل بسیار وسیع و با روح بود

  .ها اختصاص داشت مشريههوا خیلی سرد بود، در یکی از اطاقهاکرسی گذاشته بودند که برای اسرتاحت ه
ی که بخاری چوب سوز در آن قرار داشت اختصاص برای آقایان مشایخ گرامی و فقرای عزیز اطاق بسیار مرتّب

  .ماندند دادند، فقرا یکی دو ساعت اسرتاحت نمودند وىل مشایخ بیدار 
شش و نیم صبح از همدان ای از فقرای نهاوند در حدود ساعت  هبعد از نماز صبح و زیارت فقرای همدان و عّد

حرکت و ساعت ده صبح به قزوین وارد شدیم و بمنزل آقای علی صالحی رئیس بانک ملی قزوین که از فقرای 
  .بسیار بزرگوار است رفتیم

آقای صالحی بااصرار تمام استدعا داشت که ظهر و شب از جنابان مشایخ و همراهان پذیرائی نماید وىل مشایخ 
  .ار شد ساعت سه بعد از ظهر به سمت تهران حرکت نمایندقبول نفرمودند و قر

  مراجعت به تهران
و همچنني ) ثابتعلی(ساعت یازده صبح آقای مهندس جذبی و سرکار سرگرد جذبی فرزندان جناب آقای جذبی

  .سرگرد وفا بمنظور استقبال به قزوین آمده بودند و پس از یکی دوساعت همگی به سالمت به تهران وارد شدیم
بعد از چند روز حضرت آقا نیز به تهران مراجعت فرمودند و در جلسۀ فقری با ایراد فرمایشات، شرح مختصری 
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سه بیان فرمودند و آقای عباس نعمت خدا و عتبات عالیات و سایر اماکن مقدّ دربارهٔ توفیق زیارت خانۀ
  :اشعار زیر را قرائت کردند) پروین(هیاللّ
  

 اهموکب سلطان دین آمد زر
 اهل یقني أآمد از ره ملج

 شادی آمد غم نمود از در فرار
 آمد از ره هادی راه هُدٰى
 صد هزاران مژده جانان آمده
 قرب او بخشد سرور و وجد و حال
 شد نهال آرزوها بارور
 مؤمنان را خوش برآمد کام دل
 آنکه حسن اوست در حّد کمال

 زیور است و زیب و زیْن عارفان را
 کوی او کعبه عشّاق باشد

 محرم اسرار ذات کربیاست
 ی خداوند و رسولضای زتورا

ای  خانۀ دلها عمارت کرده
 بوسه بر درگاه پیعمرب زدی

 ای دخت رسول هم زیارت کرده
 از تو راضی شد امام مجتبی

 حسني نهم برای شاه مظلوما
 اس نام آور شدیزائر عبّ

 امـــقـب واال مـنـرای زیـاز ب
 العابدینشادمان شد از تو زین 

 ای که فرّ توست فرّ ایزدی
 میکنی با فقريان لطف بیحّد

و ـل در گاه تـیم و سائـلــائـس
 که آن تابنده ماه))پروین((ملتمس

  

 مؤمنان را آمد آن پشت و پناه 
ن  پـیـشـوا و مـقـتـدای مـتـقـیـّ
 سورت دی طّی شد و آمد بهار
 ساطع از سیمای او نور خدا
 هواىل ملک دل و جان آمد

 ورد رنج و ماللآهجر او بار 
 کان گل توحید آمد از سفر
 کز کرم آمد کنون آرام دل

 مد از طرف حریم ذوالجاللآ
 حضرت تابنده شه سلطانحسني
 قبلۀ جانهای آگه روی او
 فاش گویم مظهر لطف خداست
 سعی تو مشکور و حجّ تو قبول
 ای خانۀ حق را زیارت کرده

 دست خود بر دامن حیدر زدی
 ت صدیقه کربایِ بتولحضر

 شاه دوم چارُمِ آل عبــــا
 اشکت گشت جاری ازدوعني سیل

 مهرش تر شدی دامنت از اشک
 ای ای جان عالم تا بشام رفته

 از تو خشنودند اَئـمّه راشدین
 سوی ما از مرحمت خوش آمدی
 سائالن را کی زدر، رد میکنی
 واله و شیدای روی ماه تو
 از عنایات افکند سویش نگاه

  

  پایان یادداشتهای سفر حجّ و عتبات عالیات از اوائل اسفندماه
  شمسی، از همه هجری ۱۳۴۷تا اواخر فروردینماه  ۱۳۴۶

  خوانندگان معظّم التماس دعای مخصوص دارد
  .المعصومني الطّاهرین و صلی اللّه علٰى محمد و آله 
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  شرح حال مشایخ بزرگوار

 ده شده استکه در مقدمه از آنان نام بر
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  شرح حال مختصر مرحوم جناب آقای مهدی مجتهد سلیمانی
  قدس سره ))درویش وفا علی((ملقب به 

  
 ) ۱۳۶۳/ ۹/ ۲۸(نوشتۀ آقای کاظم مجتهد سلیمانی فرزند معظّم له

مرحوم آقای مريزا محمد ) پنجمني فرزند ذکور(فرزند یازدهم مرحوم آقای مهدی مجتهد سلیمانی طاب ثراه
د تولّ  ۱قمری در سلیمان آباد از توابع شهسوار ۱۲۹۷صاحب کتاب قصص العلماء در سنه  ید عالمّه تنکابنمجته

  .منسوب میگردد) با نه واسطه(یافت، از طرف مادری بعارف بزرگوار شیخ زاهد گیالنی
ازده سالگی در سن پنجسالگی پدر بزرگوار ایشان رحلت فرمود، پس از آموخنت خواندن و نوشنت در سن ده یا ی

چون برادر بزرگوارش مرحوم آقای مريزا علینقی در تهران مشغول تحصیل بود بتهران آمد و در تحت سرپرستی 
  .ایشان مشغول تحصیل گردید

، برای ادامه تحصیالت به نجف اشرف نمرحوم اقای مريزا علینقی پس از تکمیل تحصیالت خود در تهرا 
تنکابن مراجعت کردند و از جمله مجتهدین و مراجع تقلید بودند و در سنه رفتند و پس از نیل بمقام اجتهاد به 

  .قمری در تنکابن رحلت نمودند ۱۳۴۲
آقای مجتهد سلیمانی در تهران توقف نموده بتحصیالت خود ادامه داد و از محضر مرحوم آشتیانی بزرگ و 

استفاده مینمود و مورد توجّه اساتید خوند مالّ محمد آملی آمرحوم اقای حاج شیخ فضل اللّه نوری و مرحوم 
را بازدواج ایشان درآورد و از هر سه استاد اجازه اجتهاد بطوریکه مرحوم آخوند آملی صبیّه خود . خود گردید

  اخذ نمود و به امراساتید خود به مولد معاودت و بامور شرعیه و تدریس اشتغال ورزید و مورد توجّه و عالقه
  .حجة االسالم مشهور شدهمگان قرار گرفت و به 

ه مرحوم آخوند آملی پس از آنکه دخرتی بدنیا آورد فوت نمود و فرزند ایشان هم بعد از دو ماه وفات یافت صبیّ
چون آنمرحومه دارای خانه و لوازم منزل بود شرعاً به آقای مهدی آقا مريسید و این اموال در دست مرحوم آقای 

و از آنها نگهداری میکرد لذا ضمن مالقاتی که با آقای مجتهد  ومه بودحاج شیخ محمد تقی آملی اخوی آنمرح
یک خانه و تعدادی فرش و لوازم دیگر از مال خواهرم دست من است از آنجائی : سلیمانی نمود اظهار داشت
تا بیش ام لذا خواهشمندم بفرستید آنها را تحویل بگريند  ها نگهداری کرده خسته شده که سالیان دراز این امانتی

ای زندگی میکرد از قبول  در آنموقع در دو اطاق اجاره)) وفاعلی((با آنکه آقای. از این مسئولیت نداشته باشم
  .آن اموال خودداری و به ایشان تفویض نمود

وت مرحوم صبیّه آخوند آملی آقای مجتهد سلیمانی با سیدهّ علّیۀ که از سلسلۀ سادات امري کالئی بود فبعد از 
از این فرزندان یک نفر پسر بنام . این ازدواج سه فرزند ذکور و پنج فرزند اناث بود ج نمود، نتیجۀازدوا
سالگی وفات یافت و یکدخرت  ۱۵شمسی در قم در سن  ۱۳۰۸ماه  اسفند ۲۴اللّه در حني تحصیل در تاریخ  فضل

مرحوم آقای شیخ نورالدین  فوت این پسر را تلگرافی به خواهر زادهٔ ایشان. در سن دو سالگی فوت نمود
مرحوم شیخ نورالدین کلیّه اقوام و دوستان را جمع و به اتفاق به . خلعتربی که در شهسوار بود اطالع دادند
ای ضمن تسلیت مراتب را به ایشان اطالع دادند و همه شروع به گریه و  کتابخانۀ ایشان رفتند پس از بیان مقدمه

که بمن سرپدی صحیح و سالم به  خدایا امانتی(: (را بلند کرده فرمودندوىل ایشان دستها  ؛زاری نمودند
  . ی دادندسپس حاضرین را تسلّ.))پیشگاهت تقدیم داشتم، این قربانی را از من قبول بفرما

                                                 
  .نام فعلی این شهرستان تنکابن میباشد- ۱
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است وارسته و زاهد و مورد توجّه و  الدین مجتهد سلیمانی که مردی بزرگرتین فرزندش بنام آقای مريزا ضیاء
  . ن میباشند و کوچکرتین فرزند ذکورشان نگارنده این سطور کاظم مجتهد سلیمانی میباشدعنایت بزرگا

اس طلوعی و سرگرد صالح صابرزاده و حسینعلی دامادهای آنجناب عبارتند از آقایان ابولحسن مستوفی، عبّ
ر تق و فتق امور قمری در محل خود با نهایت احرتام و تجلیل اقامت داشته ب ۱۳۴۲آن بزرگوار تا سنه . شریف

ی شامل حال ایشان شد و شوق هدر این موقع جذبه ال. ورزیدند شرعیّه و اصالح امور عامه و تدریس اشتغال می
و ذوق طلب، ایشان را منقلب نمود نتوانست بیش از آن در محل اقامت کند و از تمام جهات ظاهری و حیثیّات 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا آنکه الطاف خداوند بموجب آیه شریفه تا . صوری و مادّی دست کشید و عازم تهران گردید
قمری  ۱۳۴۲سال  شامل حالش گردید )۶۹سوره عنکبوت آیه (فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ

للّه حائری شمسی به هدایت الهی، شرفیاب حضور حضرت شیخ المشایخ آقای حاج شیخ عبدا ۱۳۰۲برابر 
که یکی از علماء طراز اول و مراجع (العابدین مازندرانی مرحوم حاج شیخ زین فرزند ۱))رحمتعلیشاه((مازندرانی

ه امور و ت از دست مبارک ایشان نوشید و از آن ببعد از کلّیگردید و جام محّب) تقلید خود در نجف بود
راری و اختیاری همت گماشت و همۀ روزهای مراجعات دست شست و در حالت انزوا و عزلت بریاضات اضط

 ۱۱قمری قمری مطابق  ۱۳۶۵دار بود و شبها را با احیاء میگذراند تا در غرّه رجب  پنجشنبه و جمعه را روزه
شمسی فرمان دستگريی و اجازهٔ راهنمائی از طرف قطب االقطاب حضرت آقای صالح علیشاه  ۱۳۲۵خرداد 

سال براهنمائی و رسیدگی امور  ۲۱ملقب گردید و از آن تاریخ تا مدت )) اعلیوف((قدس اللّه سره صادر و بلقب 
از رسیدگی بحال فقرا و غري فقرا فقرا مشغول بود و در تمام اوقات چه در حالت سالمت و چه در مواقع کسالت 

. هنمائی شدندنمود و هزاران نفر بطریقه حقّه اثنی عشریه و والیت علویه بوسیله ایشان هدایت و را غفلت نمی
در نزد ایشان فقري و غنی برابر بودند بهمه با لطف و . محل رفت و آمد فقرا بود)) وفاعلی((محضرمرحوم

  .آمد در رفع آن اقدام مینمودند ت رفتار مینمودند هرگاه برای یکی از فقرا بیا غري فقرا مشکلی پیش میمحّب
پرداخت و انجام کار و رفع مشکالت فقرا را  راز و نیاز میها را بیدار و با خدای خود ب بودم که شببارها ناظر 
پرداخت در چند سال آخر عمر  نیاز میخواست و بعد از نماز صبح و طلوع آفتاب به اسرتاحت می از درگاه بی

مبتال به ضعف باصره و کمی بنیه و کسالت قلبیّه شده بود بطوریکه کمرت قادر به حرکت بود، مع ذلک تمام 
قمری مطابق با  ۱۳۸۶که خدمت ایشان مريسید خوانده و جواب مرقوم میداشت تا در اول ربیع الثانی هائی  نامه
سالگی ندای حق را اجابت فرمود و با نهایت تجلیل و احرتام جنازه  ۸۹هنگام ظهر در سن  ۱۳۴۵تريماه  ۲۹

رت عبدالعظیم صحن امامزاده ایشانرا حمل و در بقعۀ متربکه مرحوم آقای سعادتعلیشاه طاب ثراه واقع در حض
تی در تهران و سایر شهرستانها بیاد آن بزرگوار برقرار مجالس ترحیم و تعزیت تا مّد. حمزه بخاک سرپده شد

  .تش زبانزد فقرا استشمسی است هنوز رفتار و کردار و محبّ ۱۳۶۳اکنونه سال .بود
فقر  مطالب دوره تحصیلی و قبل از مرحله خصوصیات آن بزرگوار یکی قوّه حافظه عجیب ایشان بود و تماماز 

یکدفعه دیده بود با سال قبل  ۲۰حاضرالذهن داشت و غالباً شخصی را که  و همچنني امور بعد از حالت فقرا را
  .وجود تغیرياتی که در وضع او حاصل شده بود بمحض دیدن میشناخت و نامش را میربد

نشده  اجازت مقدماتی صادر شد و این در ادوار گذشته دیدهدیگر آنکه فرمان ایشان بدون طی مراحل ظاهری و 
که هیچیک از بزرگان بدون طی مراحل مقدماتی بصدور فرمان نائل گردند دیگر آنکه فرمانی که برای آن 
بزرگوار صادر شده از مفصل ترین و مهمرتین فرمانهای مشایخ است و اجازهٔ درایت و روایت هر دو به ایشان 
                                                 

  .آمده است نابغۀ علم و عرفانشرح حال جناب رحمتعلیشاه در کتاب  - ۱
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  .یعنی هم در امور شرعیه و هم در دستورات قلبیه مجاز گردید. اعطا شده است
  .کريد این فرمان بعد از چند سطر مورد مالحظه و مطالعه خوانندگان ارجمند قرار می

بزرگوار مردی بود که در فقه اسالمی مدارج عاىل و )) وفاعلی((مرمرحوم مهدی مجتهد سلیمانی مشهور به
. بردند های علمی می ب فاضل از حوزه درس او استفادهبود که طالّ بزرگ ای را داشت و از مجتهدین برجسته

فقیهی محقق و زاهدی مدّقق، عابدی متقّی، و در حسن خلق و سريت و رفتار ستوده اهل زمانه و در شوق و نیاز 
اح این مستغرق بحر عرفان و غوّاص دریای ایمان و شیخ راه طریقت و سیّ. و سوز و گداز شمعی سوزان بود

  .واسعهمةً حرحمة اللّه علیه ر. وادی حقیقت زنده و جاوید است و در شمار مردان حق جار دارد
  .و هو الهادی اىل النهج القویم و الصراط المستقیمبسم اللّه الرّحمن الرّحیم  ۱۲۱هـو 

انوار محبته و الحمداللّه الذی اکرم عباده باسباغ نعمه و آالئه و نوّر قلوب العارفني المخلصني بتجلیات 
معرفته و تجلی علی افئدة المحبني المحسنني بارائة صفات جماله و جالله واصّلی و اسلم علی عباده 
المؤمنني بعهده میثاقه الداعني الیه باذنه و امره سیما مشکوة نوره و مجلی ظهوره المظهر االتم و 

مم صلی اللّه علیه و آله و علی د المبعوث علی العرب و العجم و علی سایر االاالسم االعظم محمّ
اوصیائه المنصوصني و اهل بیته المعصومني الذین بهم و مواالتهم اکمل لنادینه اتمم علینا نعمه و رضی 

، و بعد پوشیده نیست که فضل الهی و الحجج علی الغوایه ةلنا االسالم دینا و علی اصحابهم نجوم الهدای
غفلت و هدایت گم گشتگان تیه ظاللت  نلم طبیعت و بیدار کردن خفتگاگرفتاران عا تو کرم نامتناهی برای نجا

انبیاء و اولیاء علیهم السالم را فرستاد و دل پاک و روان تابناک بخشید که از باطن و غیب فیض یافته بخلق 
برسانند و دستگري آنها گشته از حضیض طبیعت باوج عالم صفا کشانند، تا در ظهور نور محمدی که خورشید 

رسید نبوت باو ختم گردید و باب والیت مفتوح و اوصیاء دوازده گانه علیهم  رسالت بوسط السماء حقیقت
السالم بموجب نص هر سابق بر الحق مظاهر تامه الهی و هادیان خلق بودند، و پس از غیبت مظهر والیت کلیه 

والیت جزئیه مفتوح و مأذونني مطلقه سالم اللّه علیه که صورتا دسرتسی بظاهر بشریت آنحضرت نبود باب 
بوط بوده در میان خلق بانجام وظیفه هدایت مشغول بودند، و ضدرایت و روایت که رشته اجازه هر یک م

دحسن مصداق لکلّ قوم هاد گردیدند، و در این جزء زمان که عنایت الهی شامل حال این ذره بیمقدار محّم
هدایت از سلسله جلیله عرفا قدس اللّه اسرارهم یدا بید و نفسا صالح علیشاه غفر ذنوبه گردیده و امر ارشاد و 

بنفس بفقري اتصال یافته و خدمت فقراء باین بیچاره محول گشته باید حتی المقدور طالبانرا بشاهراه طریقت 
هدایت نموده و سالکانرا رفیق صحبت بوده بمدراج تحقیق کشانم و تا بشود در تسهیل امر بکوشم، و اگر فقري 

یقی بیابم با خود مساعد در خدمت نمایم، لذا در این تاریخ برادر مکرم آقای مهدی آقاسلیمانی تنکابنی ال
م دینیه نموده برای وصول بمطلب آنرا کافی ندیده و وحفظه اللّه من الشرور و المعاصی را که مدتها تحصیل عل

حقیقت رو بوجهه فقر آورده و بشرف  تر شده بجستجوی گشته و شوق حق جوئی قویتر  آتش طلب از آن مشتعل
و مدتها تحت توجه و  سلطانعلیشاهیه مشرف گشتهتوبه و انابه و تلقني ذکر و فکر در سلسلۀ علیه نعمة اللهیه 

تربیت قرار یافته و بعبادات قالبیه و قلبیه و اذکار لسانیه و جنانیه مشغول بوده و ریاضات اختیاری و اضطراری 
ی داده و در راه بینا و بخطرات دانا گشته مأذون و مأمور نمودم که بموجب دستورات داده کشیده نفس را سرکوب

شده هرجا جوینده راه بیابند به تعلیم اوراد و اذکار لسانی مستعد سازند و طالب صادقی که یافتند بقبول ایمان و 
اىل جمعه و دوشنبه هرجا باشند فقرا ف سازند و لیتلقني توبه و انابه و ذکر و فکر بمراتبه برحسب استعداد مشّر

را مجتمع و اقامه جماعت را مجری دارند، ودر سایر امور دینیۀ مرجعیّت داشته اقدام نمایند، امیدوارم رجوع 
اللّه بک واحدا خرياً من الدنیا و االخرة را منظور و  این خدمت بر بندگی و عجز و انکسار افزوده الن یهدی
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نسته در دستگريی و هدایت طالبان و تربیت مریدان و دستور و نصیحت پريوان جهد خدمت را بزرگ بندگی دا
بلیغ مبذول و پیوسته بمراتب آداب شریعت و طریقت و جمع ظاهر و باطن موظف دارند و در ازدیاد لوازم 

ای قای حاج شیخ عمادالدین سبزواری هدایتعلی و آقآدعوت یش قدمان خود را در پمحبت واتحاد بکوشند و 
آقا شیخ محمد امام جمعه اصطهباناتی فیضعلی و آقا شیخ اسداللّه گلپایگانی ناصر علی را در اجتماع احرتام 

ذون در دستگريی شده أداشته و بر خود مقدم دارند، و چون سريه مستمره اهل حق بر این بوده که هر یک م
ن قه لما یحب و یرضی، البته طالبان و تائبابلقبی مفتخر گشته ایشانرا بلقب وفاعلی ملقب نمودم طیب اللّه وف

دست ایشانرا دست فقري دانسته بر دست ایشان توبه و بیعت نمایند و از جهت نمایندگی و اتصال رشته ارتباط و 
اند بر دست ایشان تجدید نمایند  اتصال ائمه هدی و خاتم انبیاء دانند فقراء گذشته گه هنوز تجدید ننموده

ر امور ظاهر و باطن مراجعه نموده و اقتداء نمایند و نصیحت و دستور ایشان را فوز بزرگ ومؤمنني و فقراء د
مند گردند، والسالم علی من اتبع الهدی،  دانسته اطاعت نموده بفیض اعظم نائل آیند و از صحبت ایشان بهره

انا . یصد و بیست و پنجتحریراً بتاریخ غره رجب المرجب هزار و سیصد و شصت و پنج ، یازدهم خرداد هزارو س
 .مهر مبارک حسن بن علی. االقل محمّد حسن
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  ))درویش رونقعلی(( راستنيخان شرح حال مختصر جناب آقای حاج محمد 
  

حال ایشان از کتاب شرح حال اقطاب کبار و مشایخ بزرگوار تألیف فقري با محبّت آقای   از شرح تلخیص
   .استپژویان که هنوز به چاپ نرسیده  محمدحسن

جناب آقای حاج محمد خان راستني فرزند حاج مريزا محمدعلی خان مجتهد عراقی در خانواده مرفهّ که از نور 
هجری قمری در راه بازگشت از سفر عتبات عالیات در  ۱۳۱۸ایمان و خداشناسی و روحانیت تجلی گرفته بسال 

ن و مجتهدین دولتسرای میزای عراقی را که یدر اراک بیشرت معمرّ. رياز و اصفهان تولد یافتشچمنزاری بني 
  .مجمع علماء و فضال و ارباب فضل و دانش بوده است به یاد دارند

ع تقلید در آنحوزه بتحصیل و تدریس اشتغال جه و جمعی از علماء اعالم و مرااراک روزگاری مرکز حوزه علمیّ
اب آقای حاج محمدخان راستني از محضر جن. داشته و از محضر مريزای عراقی استفاده و استفاضه مینمودند

ه اراک که مورد توجه و پدر و علمای دیگر چون مريزا حسن قطب معروف به مريزا یکی از مدرسني حوزه علمیّ
عالقه مريزای عراقی بود به کسب دانش و صرف و نحو عربی پرداخت این مجتهدزاده بزرگوار سری پر شور و 

کنده از عشق و گرایش بعالم  عرفان و تصوف داشت و از قیل و قال مدرسه گریزان بود تا لطف الهی او دىل آ
زد و )) رحمتعلیشاه((ل بدامان شیخ طریقت جناب آقای حاج شیخ عبداله حائریرارهنمون گردید و دست توسّ 

  .بعالم تصوف قدم نهاد
ز میخوانم وىل توجهی بآن نما. از شش سالگی بما نماز آموخته بودند: در این مورد جناب آقای راستني فرمودند

نمازم شور و ) ایشان به مالقات پدرم آمده بودند(نداشتم، از روزیکه جناب آقای رحمتعلیشاه را مالقات نمودم
  .حال دیگری بخود گرفت

ت و رفته رفته آتش عشق و اشتیاق و محّبای داشتم که خود نمیدانستم، اختیار میگریستم؛ گم کرده در قنوت بی
پدرم به تهران مسافرت فرمود و من در معیّت  ن منوالشدساىل چند بدی.وجودم افزونی گرفت شوق عبادت در

 .ایشان بودم
سال  ۱۸بشرف فقر مفتخر گردیدم، در این موقع بیش از )) رحمتعلیشاه((حائری در تهران خدمت جناب آقای

طاب ثراه نصیب من )) ثانی نورعلیشاه((نداشتم و این سعادت و اقبال در زمان خالفت قطب العارفني حضرت
  .گردید

در این حال دگرگونی بیشرتی یافتم، گاه در حال استغراق از خود بیگانه میشدم و در حال درماندگی به بیچارگی 
جناب آقای راستني نیز مانند سایر . پرداختم و ناتوانی باطنی خود میگریستم و در خلوت دل، براز و نیاز می

ندین و مخالفني در امان نبود وىل راستی و درستی و تقوی و پرهیزکاری و نفوذ محلی بزرگان و عرفا از نیش معا
ایشان مانع آن میگردید که مخالفني مقیم اراک به آن بزرگوار برپدازند، با این همه چون اطاعت مقامات دولتی 

مال و آرزوها نفسانی آه وار از ثروت دنیا گذشت و پشت پا ب او ادهم. نمود گاهگاه مزاحم حالش میشدند را نمی
هجری قمری از طرف پري روشن ضمري جناب  ۱۳۴۸ذیحجه سال  ۲۵در . زد و بمجاهده و تزکیه نفس پرداخت

هجری قمری اجازه  ۱۳۷۴اقامه نماز جماعت یافتند و در نیمه شعبان سال آقای صالحعلیشاه طاب ثراه اجازه 
  .مفتخر گردیدند ))لیدرویش رونقع((رشاد یافته بلقب طریقتی ادستگريی و 

که پرتوی از جذبه شوق و حاالت   بخشید می علی در مجالس فقری گرمی و شور حاىل خاصّقحضور جناب رون
  .درونی آن بزرگوار است

حضور ایشان مشتاقان را غنیمتی است و عاشقان را نعمتی، حاالتش همچون حضرت مشتاق پر از سوز وگداز 
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از، در جوانی بقصد دیدار دوست با وجود مخالفت حتی نزدیکان خود پای است و اوقاتش سراسر همه راز ونی
پیاده از مشهد عازم بیدخت گردیده و بتمام تجمالت و تعیّنات مادّی و صوری پشت پا زده است، قلندران و 
ارادتمندان کویش سالکانی هستند که دنیائی را به پشیزی نشمارند و در راه اطاعت و عبادت حق سر از پا 

  .شناسندن
العارفني حضرت آقای  سلطانمبارک  پس از ارتحال حضرت آقای صالحعلیشاه اعلی اللّه مقامه حضور

  .و طالبني مأمور گردیدندارواحنا فدا تجدید عهد نموده و همچنان بارشاد عُبّاد )) رضاعلیشاه((
می خود را از دست دادند جناب حاج آقای راستني همیشه راضی به رضای خدا بوده و بعد از اینکه همسر گرا

بعلت ارادتی که بخاندان عصمت و طهارت دارند برای اشاعه دین مبني حضرت ختمی مرتبت قسمتی از منزل 
اند که با تشکیل  مسکونی خود را بضمیمه منزىل که متعلق به همسر در گذشته ایشان بوده به حسینیّه تبدیل نموده

جناب . پاک و گذشتگان گردد)) عصمت((موجب شادی روح آن مجالس سوگواری خامس آل عبا و ائمّه هدی 
ت و با قدی استوار در فقر و فنا بخدمت ی است که در زیر خاکسرت تسلیم و رضا خاىل از انانیّراستني آتش محبّت

  .باشند و راهنمائی بطور مستمر مشغول می
  )رونقعلی(فرمان جناب آقای حاج محمد خان راستني 

  نعم الموىل و نعم النصري الرّحمن الرّحیمبسم اللّه  ۱۲۱هـو  
م علی ما هدیتنا اىل الصراط المستقیم و عرفتنا المنهج القویم و اوضحت لناسبل الهدایة هنحمدک اللّ

د عبدک هم علی نبی الرحمة و سراج االمة محمّ لصل ال. و اکملت لنا الدین و اتممت علینا النعمة
ربنا اتمم لنا بمعرفتهم نورنا واکشف  االتقیاء ئهاء و اوصیابجرسولک و خريتک من خلقک و علی آله الن

کمرتین  وبعد. بوالیتهم الضر عناوایدنا و انصرنا بحقهم علی اعدی عدونا و احفظنا من شرور انفسنا
محمدحسن بیچاره مفتخر در طریقت بلقب صالعلیشاه غفراللّه ذنوبه و وفقه لمرضاته و بندگان و خادم درویشان 

و اسرار طریقت و اجازه تعلیم اذکار و اوراد  نقبله خرياً من ماضیه که در این زمان بر مسند ارشاد متمکجعل مست
اطهار علیهم السالم و مشایخ کبار یداً بید به فقري رسیده، باید باندازه وسع خود و اقتضاء موقعیت  مأثوره از ائمۀ

ا در این زمان برادر مکرم جناب مستطاب آقای حاج یل نمایم، لذهبطالبان راه برسانم و وسیله وصول را تس
ها در طریق سلوک  د علیخان مجتهد را که در مدتد خان راستني عراقی فرزند مرحوم مربور حاج مريزا محّممحّم

اىل اللّه بوده و در فقر قدم زده و بخدمت مشایخ و فقراء مفتخر بوده و تربیت شده و بصريت یافته و مدتی است 
جماعت فقرا و روشن کردن چراغ و تعلیم اوراد و اذکار لسانی مجاز بوده از این تاریخ مجاز نمودم در اقامت 

طریقت که داب آکه هرجا طالب صادقی بیابد دستگريی نماید و تلقني ذکر وفکر قلبی و تعلیم اذکار و اوراد و 
دستور شفاهی که داده شد بنماید و بصدر رسیده ب از ائمه اثنی عشر علیهم السالم بوسیلۀ مشایخ عظام صدراً

فقراء را مجتمع و گرم داشته عمل به احکام شریعت مطهره و آداب طریقت علیه مؤدب دارد و باتحاد و محبت و 
علی ایشان را مفتخر نمودم امیدوارم قذکردوام و فکر مدام دستور داللت فرماید، و در طریقت بلقب درویش رون

ش بکوشند و این خدمت را از اعظم عبادات دانند و مایه قرب بشمارند و بیش از پیش در اصالح نفس خوی
پیش قدمان درامر اجازه را موقع اجتماع بر خود مقدم دارند، فقراء وجهه امر را محرتم شمرده پريوی و اطاعت 

  .نمایند
ه فرجه سال هزار عجل اللّ واسئل اللّه التوفیق ىل و لهم تحریرا بتاریخ پانزدهم شعبان المعظم مولود موالنا القائم

  .مهر مبارک حسن بن علی. مد حسنو سیصد و هفتاد و چهار قمری هجری وانا االقل مّح
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  شرح حال مختصر جناب آقای شیخ عبداللّه صوفی املشی گیالنی ملقّب به
  لیـعـزتـش عـدروی

  ))نوشتۀ آقای ابراهیم صوفی املشی گیالنی فرزند معظّم له((
  
  

آقای  آقای شیخ محمد نجفی صوفی میباشد مرحوم فرزند ارشد عبداللّه صوفی املشی گیالنیجناب آقای شیخ 
از اول بودند، ایشان از شاگردان مربّز مرحوم آخوند خراسانی بودند رشیخ محمد نجفی صوفی خود از علمای ط

که ایشان مرجع که تحصیالت خود را در نجف اشرف تکمیل و شهرتی بسزا یافتند حتی انتظار همه این بود 
  .تقلید بشوند وىل همدورهٔ ایشان آیت العظمی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید شدند

تی از اقامت جماعت نیز کناره گريی نموده و مشغول ریاضت شدند و در آقای شیخ محمد نجفی پس از مّد
شناخته و در نجف اشرف خدمت  نتیجه مورد عنایت حق واقع شده راه حقیقت را یافته و راهنمای حقیقی را
ت موقعیت زمانی از این موضوع با مرحوم حضرت صالحعلیشاه قدس اللّه سرّه مشرّف به فقر شدند وىل بعلّ

  .کسی صحبت ننمودند
پس از عزیمت به ایران مورد استقبال قاطبۀ مردم و رجال و بزرگان درجه اول مملکت قرار گرفتند، مدتی در 

تی اواخر عمر را یز بدعوت علمای آن زمان توقف نمودند بعد به رشت عزیمت و پس از مّدتهران و شرياز و ترب
  .رحمة اللّه علیه رحمة واسعه. دفون گردیندمبه موطن اصلی خود املش رفته و در همان محل رحلت و و

که از ابتداء رادت فراوانی ات عشق و املشی گیالنی پس از انجام تحصیالت کالسیک بعلّ آقای شیخ عبداللّه  
وی را بمنزل ه بودند بمحض برخورد با درویش قلندری داشتند و جویای حقیقت علویّ)ع(به موالی متقیان

دعوت میکردند تا اینکه روزی به درویشی موصوم به غوّاص که با مریدانی به املش آمده بود مصادف شده و 
میدهد، پس از چندی آقای شیخ عبداله کمی وی را به منزل دعوت میکنند و غّواص دستور ریاضتی به ایشان 

: روشن شده میبیند که غواص اژدهائی را به نیزه مهار کرده و در جلو نگه داشته است که اعرتاض کرده میفرمایند
ای؛ این اژدها  حال میبینم روشن شده: نامربده پاسخ میدهد)) آقای غوّاص این اژدها چیست و چرا نمیکشی((

  . ام که هر لحظه ممکن است مرا دریابد، چون بدون استاد کار کرده نَفْـسِ سرکش من است
پدر جواب میدهد که حال . ه جریان را با پدر بزرگوارشان در میان گذاشته و کسب تکلیف میکندّلاقای شیخ عبدال

  .من بتو دستور میدهم که مشغول ریاضت شوی
: دست یکنفر کاکای حبشی را گرفته و میفرماید پس از یک اربعني در نماز مغرب شخصی را مشاهده مینماید که

  . بگري آنچه میخواهی 
بخاطرش مريسد که باید نتیجه علم جَـفْر باشد قلم و کاغذ . پس از خاتمه نماز بفکر فرو مريودآقای شیخ عبداللّه 

حال : فرمایندبا پدر مذاکره میکند، پدرایشان می. آید  برداشته شروع به امتحان میکند نتیجه مطلوب بدست می
  موفق شدی بهمني نحو سؤال کن که راهنمای حقیقی در عالم کیست؟ 

یابد، از پدر جویا میشود که این شخص کجاست، ایشان میفرمایند  آقای شیخ عبداللّه نام راهنمای حقیقی را می 
  .در اطراف مشهد و گناباد

ق دو نفر دیگر بنامهای آقایان مجتبی اسلمی که پدرش درویش است، باتفا یابد شیخ عبداللّه در می دراین موقع
  .و شیخ محمدتقی کوملۀ پیاده عازم مشهد میشوند

گناباد آقای شیخ محمد تقی سخت مریض شده و در یک آبادی میماند وىل آنها به بیدخت  -در بني راه مشهد
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  .رف بفقر میشوندگناباد رفته و بدست مبارک حضرت آقای صالحعلیشاه مشّ
ت بني راه خرجی آنها تمام و سخت در فشار قرار میگريند، در اینموقع حاالتی از آقای شیخ عبداله پس از مراجع

بروز میکند که مشاهدهٔ آن مردم را فریفته شده تقاضای توقف آنها را در آن آبادی میکنند وىل ایشان توقف را 
ر ایشان کرده بودند همراه قاطری که آن را فقط برای چند روز قبول میفرمایند وىل مردم با هدایای فراوانی که نثا

  .را تا مسافتی بدرقه میکنند نهم برای حمل بار تقدیم کرده بودند ایشا
آقای شیخ عبداللّه پس از مراجعت به گیالن بدستور پدر با خانواده صوفی وصلت میکنند بعداً نیز بدستور پدر 

ند سال موفق بدریافت گواهینامه اجتهاد از طرف مرحوم برای ادامۀ تحصیل به قم عزیمت میفرمایند تا پس از چ
  .آقای حاج شیخ عبدالکریم میشوند و به گیالن مراجعت میفرمایند

آقای شیخ عبداللّه امامت هیچ مسجدی را قبول نفرموده و بکشاورزی و خدمت بمردم و رفع مشکالت اهاىل آن 
  .اند  گیالن گردیده و محبوبیت عامه یافتهاهاىل شدید ستند که بهمني علت موردعالقۀهسامان مشغول 

م له در علوم مختلفه بدرجه استادی رسیده مخصوصاً در شناسائی اثرات معجزآسای گیاههای مختلف و معظّ
ای به  مداوای امراض صعب العالج از طریق طب سنتی بصريت و تبحر خاصی دارند و از ایرنو خدمت شایسته

  .فرمایند که موجب خشنودی خلق و رضایت خالق میباشد ود میارادتمندان و مراجعني فراوان خ
ای از وعاظ که از طرف خانهای املشی  ّ در املش با مخالفت شدید خوانني صوفی و عده آقای شیخ عبداللّه

دعوت میشدند مواجه بودند با اینحال ایشان در گرفتاریهای آنها همیشه کمک فرموده و دعا میفرمودند که خدا 
هدایت کند و از فریب شیطان نجات دهد و خود کما فی السابق به رفع گرفتاریها و حل دعاوی مردم آنها را 

  .مشغول بودند چه اهاىل حتی مخالفني بصحت نظر و عدالت ایشان اعتماد و اعتقاد داشتند
مه کتبی هجری قمری از طرف بندگان حضرت آقای صالحعلیشاه قدّس سرّه العزیز طبق نا ۱۳۶۹در عید فطر سال 

مجاز به نماز جماعت و تجدید عهد فقرائی که تجدید نکرده بودند و تلقني ذکر به طالبینی که دسرتسی به 
  .مشایخ مجاز نداشتند شدند

 ب مجاز بدستگريی و ملّق) یوم المباهله(هجری قمری ۱۳۷۴در تاریخ بیست و چهارم ذی الحجة الحرام سال 
لت حضرت آقای صالحعلیشاه طاب ثراه از طرف قطب العارفني پس از رح.گردیدند))عزتعلیدرویـش ب((

که بحمدالله تا . تجدید فرمان ایشان صادر گردید)) رضا علیشاه((جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده گنابادی
  .ه میباشندکنون مشغول خدمت و راهنمائی و هدایت طالبني اىل الّل

  
  علیعزتّ جناب آقای شیخ عبداللّه صوفی املشیفرمان 

  )قدس سره(صادره توسط جناب صالحعلیشاه 
  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ۱۲۱هـو 

  
علی ما هدانا اىل الصراط المستقیم و اوضح لنا الطریق القویم و شکراً للّه علی ما  حمداً ثم حمدا

ی اخرجنا من ذل ظلمات الضالل و وصل لنا القول و عرفنا مناهج معارج الکمال و اصلوة والسالم عل
ی آله و اوصیائه و اصحابه التابعني لشریعته لظل الله الممدود و نتیجة عالم الوجود محمد المحمود و ع

  .و الطالبني لمرضاته
جناب آقای شیخ عبداللّه صوفی و بعد بر سالکانآگاه و طالبان راه مکشوف باد که جناب مستطاب برادر مکرم 

دنیا و آخرته مدت زمانی است که در طریق فقر اىل  و بصرية فی امروفقه اللّه لمرضاته و زاده علما و عمال املشی
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و تزکیه نفس و تصفیه قلب کوشیده و  هه و قالبییاوراد قلب فقري بعبادات شرعیه و اذکار و اللّه سلوک نموده و بامر
قبول تجدید  با صدق و صفا راه فقر و فنا پیموده و بر طریق نجات و مهالک طریق آگاهی یافته و از مدتی قبل

عهد فقراء سابق و اقامه نماز جماعت و تعلیم اوراد و اذکار لسانی داشته در این تاریخ که لیاقت مقام ارشاد و 
د حسن بیچاره ملقب بصالح علیشاه غفره الله که دراین زمان متکفل تربیت هدایت یافته این فقري اىل اللّه محّم

ه میباشم و باید برای تسهیل وصول کسی را که الیق بینم مأمور هیلة السالکان و تربیت طالبان در سلسله علیه نعم
ثوره که یداًبید و صدراً بصدر اجازه آن أدستگريی و تلقني ذکر و فکر قلبی و تعلیم اوراد و اذکار موظفه و ادعیه م

باعمال شریعت نبویه و از ائمّه طاهرین سالم اللّه علیهم اجمعني بفقري رسیده بدستور شفاهی بنمایند و فقراء را 
  .و بشفقت و محبت و خدمت مؤدب دارند  طریقت مرتضویه تربیت

و شبهای جمعه و سایر لیاىل متربکه چراغ فقر روشن کرده فقرا را مجتمع و بذکر و فکر و دعا و عبادت مشغول 
خواهانم و  عزتّعلی ملقب گردانیدم و از خداوند توفیق خدمتدرویش دارند و ایشان را در طریقت بلقب 

ته حال توبه و ذکر و سامیدوارم بر حال نیازمندی و شوق ایشان افزوده و این خدمت را بزرگرت عبادت دان
فقرا نیز وجهه امر . فکرشان در اشتداد گردد و با عموم به شفقت و با اخوان بخدمت و گذشت و دعا رفتار نمایند

ه و استفاده نمایند مأذونني ایشان را نصري و معاضد درامر وجود ایشان را مغتنم دانسته اطاعت نمود و را منظور
بدانند و ایشان در موقع اجتماع پیش قدمان در امر اجازه را برخود مقدم داشته از ایشان استضائه نمایند 

الحجة الحرام هزار و سیصد و هفتاد  والسالم علی من اتبع الهدی، تحریراً بتاریخ یوم المباهله بیست و چهارم ذی
   .مهر مبارک حسن بن علی. انا االقل محمّد حسن.  ر هجری قمریاو چه
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  شرح حال مختصر مرحوم جناب آقای حاج سیّد هبة اللّه جذبی
  ره العزیزسقدّس اللّه )) درویش ثابتعلی((

  
  

  با استفاده از آنچه که خود ایشان در کتاب باب((
  اند و آنچه که در مقدّمه نابغه والیت مرقوم داشته 

  .))علم و عرفان آمده است 
ات خاتون آباد ساکن محلّه پا دآقای حاج سیّدهبة اللّه جذبی اصفهانی خلف مرحوم مريزا محّمد هاشم از سا

اصفهان است، پدر ایشان از شاگردان برگزیده مرحوم آیة الله حاج مريزا حبیب الله رشتی و دارای اجازٔه  قلعه
الحرام تصّدی امور شرعیّه  اللّه به بیت تشرّف ف اشرف و دوسفر متواىلنج زاجتهاد بوده وىل پس از مراجعت ا

گريی و انزوا اختیار نمود و غالب اوقات خود را به مطالعۀ کتب عرفا و اخبار ائمه هدی  را قبول ننمود گوشه
فته و هجری قمری در سن هشتاد و دوسالگی وفات یا ۱۳۳۲صلوات الله علیهم و عبادت میگذرانیده و در سال 

جّد )هجری قمری ۱۱۱۶متوفی بسال (در تخت فوالد اصفهان در تکیه خاتون آبادی جنب بقعه مريمحمداسمعیل 
  . خود مدفون گردید

ه علیه مريسد، اجداد ایشان همه از اللّ  اد صلواتنسب جناب آقای جذبی با بیست ونه واسطه بحضرت سّج
اند، در زمان صفویّه و بعداً امامت مسجد شاه و تدریس  دهسادات جلیل القدر و بزرگوار و علماء و مدرسني بو

  .عامّه به آنان معطوف و امور شرعیّه به آنان محوّل بوده است مدرسۀ چهار باغ را دارا بوده و توجّه
 ۱۲۷۴هجری قمری مطابق با بیست و هشتم دیماه  ۱۳۱۴ نه جذبی در تاریخ چهاردهم شعبادهبة اللّسیّآقای 

د شدند، پس از تحصیالت ابتدائی و استفاده از محضر مدرسني واساتید از جمله اصفهان متولّهجری شمسی در 
هی و آقای مريزا ّلال اکرب نعمة یزدی و آقای حاج علی  ای و آقای شیخ علی ه قمشهمرحوم آقای شیخ اسداللّ 

لحسن عمّ اای مريزا ابوان، علوم ادبی و فقه و اصول را فراگرفتند و ضمناً خدمت مرحوم آقادیسّج محمدعلی
بزرگوار خود که یگانه مدرس هیئت و ریاضی قدیم بود فارسی و هیئت و سی فصل و خالصة الحساب را 

خان اوحدی که از شاگردان ممتاز مرحوم نجم الدوله بود  سید علی نقیتحصیل نموده بعداً نزد مرحوم سرتیپ 
سید  کردند و بواسطه تمایل به عرفان نزد مرحوم آقای حصیلتهای ریاضی از قبیل حساب، جرب و هندسه را  رشته

عبّاس خلف مرحوم آقای مريمحمد هادی که بزرگان سلسله خاتون آبادی و از مأذونني مرحوم آقای حاج علی 
اند رفته و بدیشان اظهار ارادت مینمودند و از ایشان اورادی گرفته وىل مشرّف به  آقای ذوالریاستني شريازی بوده

دید و بعد مدتها در ریاضت و جستجو و در صدد رسیدن بمقصود به مسافرت پرداخت و چندی هم فقر نگر
  .بعبادت و بیداری شبها و ره اشتغال داشت و در جستجوی خضر وقت بودند

بعداً برای ادامه تحصیالت به تهران رفته و در مدرسه علوم سیاسی به تحصیل اشتغال و در مدرسه آصفیه 
اقامت گزیدند و در آنجا با مرحوم مريزا امان اللّه و مرحوم مريزا صدرا شريازی که از فقرا و  نزدیک مسجد جامع

  .طاب ثراه بودند ارتباط و آشنائی پیدا کردند)) نورعلیشاه((پريوان جناب حاج مال علی
ان دو نفر به به تهران تشریف آورده و روزی باتفاق هم)) نورعلیشاه ثانی((اتفاقاً در همان اوان جناب آقای 

م له مريوند و در همان دیدار اول طوری شیفته و فریفته و مجذوب میگردند که در همان جلسه اول زیارت معظّ 
  .نمایند الب حال و نیازمندی اظهار طلب میدست از دامن ایشان برنداشته و با انق
) ص(حضرت رسول اکرم هجری قمری مصادف با میالد با سعادت ۱۳۳۶روز بعد که هفدهم ربیع االول سال 
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نمایند، و  ت شروع به سلوک در طریق فقر میبود بشرف فقر مشرّف میگردند و با نهایت صدق و عالقه و محّب
طاب )) صالحعلیشاه((د حسنخدمت جناب آقای حاج شیخ محّم)) نورعلیشاه((بعد از رحلت حضرت آقای 

فقری و بستگی   ت و عالقۀنند و روز بروز بر محّبنورعلیشاه تجدید عهد میک ثراه خلیفه و جانشني منصوص آقای
  .ایمانی ایشان افزوده میگردد

ریاضی و  هجری شمسی وارد خدمت وزارت فرهنگ گردید و بشغل دبريی در رشتۀ ۱۳۰۰آقای جذبی در سال 
فرهنگ نمودند که مکررّ از طرف وزارت  ت میری در کار خود ابراز عالقه و جدّیادبی اشتغال ورزیدند و بقد

در میان همکاران و در طول خدمت در وزارت فرهنگ . مفتخر گردیدند ۲تقدیرنامه صادر و به نشان درجه 
مردم بصحت عمل و دیانت و تقوی و شرافت نفس و فضل و کمال معروف و زبانزد همه بودند  محصلني و عامه

  .مندی و کوچکی مینمودندو عموم برادران و فقرا با نهایت ارادت و احرتام به ایشان اظهار عالق
ماه که مدارس تعطیل میشد به بیدخت گناباد برای زیارت  تدریس بودند در خرداد در تمام مدتی که مشغول

عزیمت و از محضر پري بزرگوار خود درک فیض مینمودند در اینمدت در بیدخت )) صالحعلیشاه((جناب آقای
های جناب آقای سلطانحسني تابنده و سایر کتب  افرتعالوه بر زیارت باستنساخ تألیفات و یادداشتهای مس

خر استنساخ نمودند همچنني کتاب حدایق آا شدن چاپ از اول تا عاده را برای مهیّتفسري بیان السّ . اشتغال داشتند
را که منحصر بفرد و در کتابخانه مبارکه سلطانی )) مستعلیشاه((السیّاحه تألیف مرحوم زین العابدین شريوانی

و همچنني مقاالت )) صالحعلیشاه((بود استنساخ و برای چاپ آماده نمودند و نیز مکاتیب جناب آقای   بیدخت
  .که در مورد تصوّف از طرف سایر نویسندگان تهیه شده بود استنساخ مینمودند ای همتعددّ

اب آقای م در بیدخت معتکف و یا در مالزمت جنئهجری شمسی بطور دا ۱۳۳۶پس از بازنشسته شدن در سال 
بودند بطوریکه در غالب مسافرتهائی که جناب آقای تابنده در خارج و داخل میفرمودند آقای در مسافرت تابنده 

  .م له را داشتندجذبی افتخار مالزمت و خدمتگزاری معّظ
مجاز در امامت ))  صالحعلیشاه((هجری قمری از طرف جناب آقای ۱۳۷۶م الحرام سال در تاریخ بیستم محّر

ذون بدستگريی و ارشاد طالبني و بلقب أهجری قمری م ۱۳۸۳ت فقرا گردیده و در تاریخ عرفۀ سال جماع
  .مفتخر گردیدند))ثابتعلی درویش ((فقری

 طاب ثراه همان اجازه را جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده)) صالحعلیشاه((پس از رحلت مرحوم آقای
  .و جانشني منصوص آنحضرت تنفیذ فرمودند ادام اللّه ظلّه العاىل خلیفه)) رضاعلیشاه((

بیدخت که زمني  اشتغال دیگر جناب آقای جذبی توقف، نظارت ومراقبت در ساختمان اولیه بیمارستان صالحیّۀ
های  آنرا جناب آقای صالحعلیشاه اهدا فرموده بودند و ساختمان آن طبق نقشه وزارت بهداری شروع شد و هزینه

سایر عالقمندان پرداخت گردید، پس از اتمام به وزارت بهداری واگذار شد و  مربوطه از طرف آنحضرت و
  .دار گردید تکمیل و تجهیز آنرا وزارت بهداری عهده
آقای صالحعلیشاه به ایشان دستور داده شد به تهران عزیمت و در آنجا  پس از صدور فرمان از طرف حضرت

از فیوظات محضر ایشان ) وفاعلی(قا مجتهد سلیمانیاقامت نمایند و تا زمان رحلت مرحوم آقای مهدی آ
  .مستفیض و بانجام اوامر ایشان اشتغال داشتند

معظم له در تمام اوقات به . امور فقراءِ تهران به ایشان محول گردید)) وفاعلی((پس از رحلت جناب آقای 
به تجدید چاپ کتب عرفانی پذیرائی و رسیدگی و رفع مشکالت مذهبی و طریقتی آنان اشتغال داشتند در ضمن 

  . همّت عاىل مبذول فرمودند
دیماه سال  ۱۶دهبة اللّه جذبی میباشد که در رساله شریفه باب والیت و راه هدایت از تألیفات جناب آقای سیّ
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مجددًا  ۱۳۵۶انجام پذیرفت و در سال  ۱۳۵۲ماه سال  شروع و در چهاردهم اردیبهشتهجری شمسی  ۱۳۵۱
  .استتجدید چاپ گردیده 

ت بیش از اندازه ت و قدرت خالقّه این شیخ بزرگوار بخصوص حسن خلق و محّبتقوی و پرهیزکاری، بلندی همّ 
) ص(که با فقرا و کلیه مراجعني مبذول میفرمودند خارق العاده و بیسابقه بود و زیبائی و حسن خلق رسول اکرم 

م له کسب فیوضات قدسی و نورانّیت باطنی معظّ محال بود کسی به ایشان رجوع بکند و از. را بخاطرها میاورد
فیض ننماید بلکه با قلبی امیدوار و خاطری آسوده مشکالت او را رفع و طرق ارائه شده خدائی که از طرف 

 باو تعلیم داده میشد در پیشرفت امور معنوی و صوری و رفع نگرانیها و گرفتاریهای او بسیار مؤثر و شیخ بزرگوار
ج مخصوصاً ضعف بینائی و شنوائی شده بودند مع ذلک از اد سال اخري دچار کسالت مزمفید بود در چن

  .ی دریغ و کوتاهی نفرمودندا هپذیرائی و رسیدگی بامور فقرا لحظ
دی و طریقت علوی در خالل و رفتار ایشان زندگی ایشان روش عملی برای عاشقان راه خدا بود شریعت محّم

تمام راه رفتگان، طالبني و واصلني بحق همه وهمه مثل ما انسان بودند، با ((د کههویدا و بارها تأکید میفرمودن
  ))کمی همت و گذشت و فداکاری میتوان به کماالت معنوی رسید و بفیوضات الهی دست یافت

. اتفاق افتاد  )هجری شمسی ۱۳۶۴فروردین ماه سال (وار در عصر روز جمعه دوم فروردینرحلت این شیخ بزرگ
واقع در حضرت عبدالعظیم )) نورعلیشاه((ۀ مرحوم حضرت نازه معظم له از بیمارستان تا بقعۀ متربّکتشییع ج

ادام اللّه ظلّه العاىل و )) رضاعلیشاه((آقای حاج سلطانحسني تابنده  ای از طرف جناب بطور با شکوه و بیسابقه
ف پري بزرگوار بدستور ایشان در بقعۀ متربکۀ سایر فقرا و دوستداران ایشان برگزار و پس از نماز و تجلیل از طر

  .ه علیه رحمة واسعهمذکور مدفون گردیدند رحمة اللّ
اند  را که بدرگاه قاضی الحاجات سروده) ثابتعلی(بعنوان تیمّن و تربّک یکی از مناجاتهای جناب حاج آقاجذبی

  :در زیر درج مینماید
 الهی زار و رنجورم
 بامید تو مسرورم

 اهم منخدایا روسی
 بدرگاهت پناهم من
 اسري نفس و شیطانم
 بدرگاه تو ناالنم
 بانعام تو پرورده
 زخود نومید و شرمنده
 میان مردمان خوارم
 گناهست کار و کردارم
 شده عمرم بنادانی
 ندارم بوی انسانی
 هوای سوی تو در دل
 وىل راهیست بس مشکل
 مگر نوری زتابنده
 نماید مرده را زنده

 ضعیف و عاجز و کورم 
 عطا کن از کرم نورم
 گرفتار گناهم من
 مکن از درگهت دورم
 زکار خود پشیمانم
 مکن نومید و مهجورم

 دَم زندهبفضل تو بُ
 بود عفو تو منظورم
 بنادانی بود کارم
 بارزش کمرت از مورم
 سراسر جمله حريانی
 زجمله خلق منفورم

 تو منزل که گردد کوی
 زورم پر از غوالن و بی

 بود همراه این بنده
 برون آید از این گورم
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 رانکه باشد صالح دو
 قرین رحمت و احسان
 بدامانش بود دستم
 بعشقش از خودی رستم
 حبیبا کور و محتاجم

 ات حاجم زطوف خانه
 یوسم ای سلطانأمکن م

 نمایم جان خود قربان
 درمان مرا در دست بی

 بدیدارش شوم خندان
 رضایت آرزومندم
 به زنجري تو دربندم
 رهم را سهل و آسان کم
 وصالت را نمایان کن

 تابنده شفیعم هست
 که گريد دست این بنده
 چو سر از خاک بردارم
 که باشی شافع و یارم
 بصید تري مژگانم
 اسري خال و دندانم
 کمند زلف او جایم
 چسان این بند بگشایم
 بروح صالح دوران
 به سلطان شه ایقان
 رضا شد سید و موال
 نجات هرسر و باال
 بقایش را دعا گویم
 ره فرمان او پویم

 یاری ندارم غري او
 که باشد او مدد کاری 

  

 نگه دارندهٔ ایمان
 ثنا گویش من عورم
 زجام او همی مستم
 بیفزا این شر و شورم
 غبار راه تو تاجم
 زخاک درگهت دورم
 بدرگاهت شوم دربان
 که آئی بر سر گورم
طبیبش هست آن سلطان 
 اگر آید بدیدارم

 م بربندمزغريت چش
 زیاده زین میازارم
 فراقت را به پایان کن
 به هجرانت گرفتارم
 به لطف او پناهنده
 بروز حشر محشورم
 بجستجوی تو بود کارم
 که نارم را کنی نورم
 گرفتار دو چشمانم
 همی سرمست و مخمورم
 غل و زنجري برپایم
 که عاجز تر زهر مورم
 بنور هادی ایمان
 سعادت ده که مستورم

 بود کسی واالبر او ن
 مراد اوست منظورم
 عطایش را ثنا جویم
 که امرش هست مأمورم
 ندارم غري او کاری
 باین دنیا و در گورم
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  رحمة الله) ثابتعلی(فرمان جناب اقای سید هبة اللّه جذبی اصفهانی
  علیه صادره از طرف جناب آقای صالحعلیشاه قدّس سرّه

  ۱۲۱هـو 
  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  
و علی اوصیائه االثنی عشر الهادین   )ص(لحمدالله و الصلوة والسالم علی رسول اللّه محمدبن عبداللّها

که در این زمان و خادم ایشان محمّدحسن بیدختی صالح علیشاه  و بعد این کمرتین درویشانللبشر اولیاء اللّه، 
سلسله علیه علویه رضویه نعمة اللهیه بر پس از مرحوم مربور والد حضرت نورعلیشاه ثانی قدس سره العاىل در 

و ائمّه ) ص(مسند ارشاد متمکن و اجازه تعلیم و تلقني اوراد و اذکار یداًبید و صدراً بصدر از حضرت رسالت
بفقري رسیده و حتی المقدور باید بمستحقني برسد بلکه هرکس را الیق بتبلیغ بدانم در امر هدایت ) ع(اثنی عشر

ی پرياسته و اند هبة اللّه جذبی اصفهانی که فقريی آراسته و از هواجس نفسدر مکرم آقای سیّمعاضد گردانم و برا
مدتها بصدق در فقر قدم زده خدمت نموده و دانا و بینا گشته و از بیستم محرم هزار و سیص و هفتاد وشش از 

ند دستگريی و لیاقت ذون در امامت جماعت فقرا بوده مأذون نمودم که طالب صادقی که بیایأطرف فقري م
نمایند بموجب دستور شفاهی امیدوارم این خدمت را عبادت و تربیت خود بدانند و در تربیت سالکان و 
هدایت طالبان بکوشند و لیاىل جمعه و دوشنبه اجتماع و بذکر و فکر مشغول باشند و بر جمع ظاهر و باطن و 

قدمان در اجازه را بر خود مقدم دارند وایشانرا در  پیششریعت و طریقت امر نمایند، و در موقع اجتماع مشایخ 
  .د باشند و رضای حق را وجهه خود داشته باشندّیؤب نمودم وامیدوارم مطریقت بلقب ثابتعلی ملّق

الم علی من اتّبع الهدی، تحریراً بتاریخ عرفه هزار و فقراء وجود ایشانرا مغتنم شمارند و استفاده نمایند والسّ
. د حسنو انا االقل محّم. هجری دوم اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و سه شمسید و سه قمری سیصد و هشتا

  .مهر مبارک حسن بن علی
  
  

رحمة اللّه علیه صادره از طرف جناب ) ثابتعلی(فرمان جناب آقای حاج سید هبة اللّه جذبی اصفهانی
یه فرمان جناب صالحعلیشاه مرقوم ادام اللّه ظلّه العاىل که در حاش) رضاعلیشاه(سلطانحسني تابنده

  :اند فرموده
العزیز شرف صدور یافته  قدّس سرّه امر و فرمان مبارک فوق که از طرف حضرت موىل. بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و انا االقل سلطانحسني تابنده  ۱۳۸۶ربیع الثانی  ۱۶بتاریخ . پس از رحلت آنحضرت نیز مطاع و ممضی است
  . رضاعلیشاه

  هر مبارک و امضاء محل م
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  شرح حال مختصر جناب آقای حاج آقای محمّد آموزگار کرمانی ملقّب
  طاب ثراه)) به درویش ظفرعلی((

  ) ۶۴/  ۱/  ۱۵(زاده معظّم له نوشتۀ آقای شمس الدین حائری همشريه
  
  
ر مظّفلتم صفر امرحوم حاج محمد جواد آموزگار کرمانی در تاریخ بیست و هش عارف وارسته و عالم عالیمقدار 

هجری قمری در شهر کرمان دیده بجهان گشوده، و پس از طی دوران صباوت و فرا گرفنت قرآن کریم  ۱۳۲۳سال 
و هجری شمسی بخدمت  سال یکهزار و سیصد و تحصیالت قدیمه و جدیده و تکمیل علوم دینیّه در حدود

  .نوباوگان این مرز و بوم همّت گماشتدرآمد و بتعلیم و تربیت ) آموزش و پرورش(زمان رف آناوزارت مع
ه کرمان بتدریس ریاضیات و ادبّیات آنمرحوم قریب پنجاه سال در مدارس ابتدائی و متوسطه و حوزه علمیّ

فارسی و صرف و نحو عربی و سایر دروس ادبی اشتغال داشت و تعداد بیشماری از فرزندان این سرزمني را از 
  .ر حقیقت از آموزگاری آغاز کرد و باستادی درآمدمند ساخت و د خرمن دانش خود بهره

به فقر مشرف گردید و در سالکان )) ارشاد علی((نمرحوم نزد مرحوم مغفور حاج مريزا یوسف حائری ملقب به آ
  .راه طریقت درآمد

مرحوم آقای آموزگار قسمت اعظم قرآن کریم را از حفظ داشت، بطوریکه در محضر درس پر فیضش که همیشه 
  .ورزید حثهای عرفانی توأم بود به آیات کریمه استناد میبا ب
اکثر شاگران آنمرحوم به تلمّذ درس ت و نظم آنمرحوم در امر تدریس زبانزد خاص و عام است بطوریکه دّق

ایشان مباهات مینمایند چه استاد فقید، گاهی از اوقات، بحث پريامون یک مطلب علمی را ساعتها با حوصله و 
  .وضیح داده و شاگردان ایشان با اشتیاق فراوان یادداشت مینمودندلطف خاصّی ت

ات زبان عربی در دانشکده مرحوم آموزگار تقاضای مکرر ارادتمندان دانشگاهی خود را جهت تدریس ادبیّ
  .ادبیات دانشگاه تهران نپذیرفت و خدمت بمحرومان کرمان را ترجیح داد

ل تدریس از خدمات فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش سا ۳۷هجری شمسی پس از قریب  ۱۳۳۷در سال 
ات زبان عربی در دبريستانهای کرمان دعوت بعمل م له برای تدریس ادبیّ باز نشسته گردید وىل مجدداً از معظّ
  .آمد که مورد قبول ایشان واقع گردید

  :رمایدمرحوم حاج محمد جواد آموزگار، بمصداق نوشته ابن سینا در نمط نهم اشارات که میف
از راه فروتنی و تواضع بخردساالن و همانگونه احرتام میگذارد که به . عارف گشاده رو و متبسّم است((

رو است که با افراد ممتاز و مشهور، چرا عارف چنني نباشد؟  منام همانقدر گشادهگبزرگساالن، با مردم عامی و 
  ))کس را در مقام رحمت الهی مساوی میداند چه بحّق خشنود و بهمه بیک نظر مینگرد زیرا همه چیز و همه

  .رو و خندان بود و بهمه حتی کوچکرتین شاگردانش احرتام میگذاشت و تواضع و فروتنی مینمود همیشه گشاده
منزل خود کتابخانه نفیسی داشت بطوریکه اوقات فراغتش در این کتابخانه صرف مطالعه آثار  آن مرحوم در

ائل تصوّف دارا بود و سرفا میگردید لذا اطالعات ذیقیمت و بسیار عمیقی در مثار بزرگان عآمختلفه بخصوص 
  .و دانشمندی گرانقدر بود ملدر حقیقت باید گفت آموزگار، عالمی عا

ت خود قرار داده بود و عالوه بر رفع مشکالت مراجعه او خدمت و اخالص و صدق و صفا را وجهۀ هّم
فیض مینمود و در این مورد نوارهائی ز و شیوای خود حاضرین را مستکنندگان در مجالس دینی با بیانات نغ

  .بیادگار مانده که امید است با همت دوستان و ارادتمندان ایشان بعداً بصورت کتابی درآید
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عالیه سلوک از طرف قطب العارفني و صالح المؤمنني حضرت آقای مرحوم آقای آموزگار پس از درک مراتب 
قدسّ سرّه در اقامه نماز جماعت مجاز گردید و پس از رحلت آن )) لحعلیشاهصا((حاج شیخ محمدحسن

هجری  ۱۳۴۷هجری قمری مطابق با چهاردهم مرداد ماه  ۱۳۸۸بزرگوار در تاریخ دهم جمادی االول سال 
اروا حنا له الفدا جهت هدایت و )) رضاعلیشاه((شمسی بامر پري بزرگوار حضرت آقای حاج سلطانحسني تابنده

  .مفتخر گردید)) ظفرعلی((گريی طالبان راه حقیقت و تربیت سالکان طریق اىل اللّه مأمور و بلقبدست
جناب آقای آموزگار عارفی وارسته و صاحب کشف و کرامات بود که حاالت ایشان زبانزد فقرا وارادتمندان 

  .م له میباشدمعظّ
هجری  ۱۳۶۱ی مطابق با چهاردهم خردادماه هجری قمر ۱۴۰۲شعبان المعظم سال  لمرحوم آموزگار در تاریخ او

شمسی پس از یکدوره بیماری نسبتاً طوالنی لبیک حق را اجابت گفت و بدار باقی شتافت و پس از آنکه 
مراسم تسغیل و تکفني و نماز در تهران انجام گردید، جنازه طبق وصیّت آن مرحوم به کرمان انتقال یافت و در 

  .آقای عباس فرهنگ مدفون گردیداطاق مقربهٔ خانوادگی مرحوم 
های  ک غزىل از سرودهن و تّربگرچه مرحوم جناب آموزگار ادّعای سرودن شعر و شاعری نداشت وىل جهت تیمّ

بر لوحۀ مزار ایشان حّک )) رضا علیشاه((چند بیت از این اشعار بامر حضرت آقای . آن مرحوم ذیالً درج میشود
  . گردیده است

  
     عـاشـقــان

 اندقان دل را بدام زُلف جانان بستهعاش
 خویشنت را شستشو دادند زآب دیدگان

 اند دیده سوز ورنج عشق رادرمان و راحت 
 پای کوبان از سر جان و جهان برخاستند
 اند غمگسار مستمند و غمخور غم دیده

 اند فرقه یک جملگی وحدت اقدرصف عشّ
 کرده عهد پایدار از اول عهد الست

 ر عقلند در بحر وجودای از گوه زبده
 رو نگردانند از تیغ جفای روزگار
 اند مرغ دانایند کز قید هوٰى پر بسته

 اند زَنگ آالیش زجان و لوح دل بزدوده 
 رهرب و آموزگارند آنکه را حق جو بود 

  

 اند دل بدام افکنده، از هر قید دیگر رسته 
 اند ازجان شسته اند،ودست بنهاده سربکف

 اند ا جان جان پیوستهازهمه بگسسته و، ب
 اند کف زنان اندر سر کوی وفا بنشسته
 اند حامی درماندگان و مرهم دلخسته
 اند در مقام بذل جان و مال از یک دسته
 اند تا به آخر عهد خود را با خدا نشکسته

 اند ستهرجب ای ، دلداه صاحبدالن درصف
 اند قید هستی رازپاپی جان و دل بگسسته

 اند چون پر رستهدر فضای آشیان قدس 
 اند از هوای خود پسندی و ریا وارسته

 اند بسته   خود دل بازی  وجان  عشق  برمقام
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  موزگار کرمانیآاجازه نامه آقای محمد جواد 
  و هو الموفق والمعني بسم اللّه الرّحمن الرّحیم۱۲۱هـو 

ی علی الیتمام برسله العظیم و نصّلالحمداللّه الذی هدانا اىل الصراط المستقیم و دینه القویم و وفقنا ل
متنا المعصومني صلوات اللّه و ئل بذیل والیة اوصیائه الطاهرین االنّبی الکریم و النبأ العظیم و نتوسّ

  سالمه علیهم اجمعني،
معروض برادران  و بعد این فقري محمّد حسن بیچاره ملقب به در طریقه نعمة اللهی بصالح علیشاه غفره اللّه

ه که از فقرای عالیقدر و تحصیالت د جواد آموزگار وفقه اللّیدّهم اللّه میدارد که برادر مکرم آقای محّمایمانی ا
گاهی آعلوم ظاهری و مذهبی نموده و مدتی است در خدمت مشایخ عظام و فقراء کوشیده و بر مطالب فقری 

اشند در منزل خود یا دیگری از اخوان ذونني نبأنمودم که در کرمان و سایر شهرها که مشایخ ماند مأذون  یافته
چراغ در شبهای جمعه و دوشنبه روشن و اقامۀ جماعت نمایند و اخوان بذکر خدا و خواندن کتب دینی اشتغال 

خر جلسه با توسّل آالحات و حّل بعضی اشکاالت مینموده باشند و درطنمایند و اگر الزم شد توضیح بعض اص
و فکر و عبادات بکوشند که بر معرفت و بصريت  میدوارم بیش از پیش در ذکرو توجّه فاتحه خوانده شود، و ا

ره نبویّه و افزوده شود و در خدمت فقراء و اصالح ذات البني کوشیده برادران را بر مواظبت اعمال شریعت مطهّ 
شان در طریقت مرتضویه ترغیب و در حفظ مراتب تشویش نمایند و انشاءاللّه توجه و گرمی ایمراقبت آداب 

سایرین مؤثر و آنها را هم متذکر و گرم خواهد نمود، و نیز بعض طالبني سلوک که آثار صدق در آنها بیابند و 
دسرتس بخدمت مشایخ مآذونني نداشته باشند اذکار لسانی و اوراد که قبالً شفاهاً و کتباً دستور داده شد تعلیم 

همه فقرا را خواهانم وفّقهم اللّه یحب و یرضی والسالم علی دهند و از خداوند مهربان توفیق و تأیید ایشان و 
عباده الصالحني، تحریر شد بتاریخ هفدهم ربیع الثانی هزار و سیصد و هشتاد و دو قمری بیست و ششم شهریور 

  .مهر مبارک حسن بن علی. د حسنهزار و سیصد و چهل و یک وانا االقل محّم
  
  

آقای  ادام اللّه ظلّه العاىل که جهت جناب ))رضاعلیشاه((نده فرمان جناب آقای حاج سلطانحسني تاب
  .رحمة اللّه علیه صادر شده است محمد جواد آموزگار کرمانی

  
  و به ثقتی و رجائی و علیه توکلّی و هم حسبی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

سالم علی الهادی اىل الدین ه والصلوة والالحمدلله الذی هدانا للیمان وما کنّا لنهتدی لوال ان هدانا اللّ
ید ؤالقویم والصراط المستقیم الخاتم لماسبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق و بالحق المنصور الم

ما علی نطقة الدّجی و ال سیّ ابی القاسم محمدبن عبدالله و علی آله و اصحابه مصابیح الهدی و نجوم 
لم الملک و الملکوت و مقصد الکل فی الناسوت و باء بمسله الوجود و عني الشاهد والمشهود اصل عوا

اجربوت مطلوب کل طالب موالنا و مقتدانا علی بن ابی طالب و علی اوالده االئمة االحد عشر صلوات 
  .الله علیهم اجمعني

و بعد چون پس از رحلت و صعود روح مقدس حضرت والد جسمانی و روحانی قطب العارفني و صالح 
ی االرضني الموىل المؤتمن موالنا الحاج  شیخ محمدحسن صالحعلیشاه قدس سره العزیز فقري المؤمنني آیة اللّه ف

الشرف آنحضرت مأمور خدمت فقراء و  سراپا تقصري سلطانحسني تابنده مفتخر بلقب رضاعلی شاه از طرف قرین
اند باید در حدود  فرموده سالّک و راهنمائی طالبني طریقۀ حقه علیه نعمة اللهیه میباشم و طبق وظیفه که محوّل



  

٢٠٠ 

امکان وسائل تسهیل تربیت و هدایت را برای راهروان وجویندگان فراهم نموده و اگر کسی شایستگی این امر 
د جواد آموزگار داشته باشد مأمور هدایت طالبني و تربیت سالکني نمایم لذا در این تاریخ برادر مکرم آقای محّم

ن طبق دستور مشغول بوده آده  و نفس را ریاضت داده و برتبیت و تکمیل م زدکرمانی را که سالها در سلوک ق
اند و مورد لطف حضرت پري بزگوار نیز بوده واز طرف فقري برای  لیاقت و شایستگی پیدا نمودهعمالً  علماً وو

نیه نموده و تجدید عهد فقراء مأذون گردیدند مأذون نمودم که هر جا طالب صادقی بیابند تعلیم اوراد واذکار لسا
و شایستگی قبول ایمان داشت تلقني توبه و انابه و ذکر و فکر برحسب مراتب استعداد طبق  داگر استعدا

دستورات شفاهی که داده شده باو بنمایند و کما فی السابق اقامه جماعت برای فقرا نموده و در تربیت فقراء و 
 را فوز عظیم دانسته و بر دنیا و آخرت مقدم شمرند و سالکني را ه کوشا باشند وهدایت طالبني و تربیت سالکني

انجناب را در طریقت بلقب ظفرعلی ملقب نمودم امیدوارم ایشان با رجوع این خدمت عنایت خدائی را محض 
تفضل دانسته و بر بندگی و عجز و انکسار خود بیفزایند و در تربیت و نصیحت طالبني و سالکني بکوشند و آنان 

مطهر و جمع بني ظاهر و باطن دستور دهند و در محاورات با خودی و بیگانه بقول لیّن و  داب شرعرا بمراقبت ا
خفض جناح رفتار نمایند و مشایخ مأذونني سابقني را در موقع اجتماع بر خود مقدم دارند البته برادران و طالبني 

انند و بایشان اقتداء نموده اطاعت نمایند و نیز این امر را مغتنم دانسته دست و زبان ایشانرا دست و زبان فقري د
اند بتوسط ایشان تجدید نمایند و  مند شوند و کسانی هم که تجدید عهد ننموده از مصاحبت و خدمت ایشان بهره

  السالم علی من اتبع الهدی
  شمسی  ۱۳۴۷مرداد  ۱۴مطابق  ۱۳۸۸بتاریخ دهم جمادی االوىل 

  و انااالقل امضاء و مهر مبارک



  

٢٠١ 

  ال جناب آقای حاج سید علی زاهدانیشرح ح
  
  

 ۱۳۲۴سال ) یوم المباهله(ماه ذیحجة الحرام ۲۴در روز جمعۀ آقای حاج سید علی زاهدانی فرزند سید محمود 
  .هجری قمری در قصبۀ زاهدان فسا از شهرستانهای استان فارس متولّد گردید

دوازده  در سّن.رائت قرآن کریم را آموختاز سن شش سالگی تا دوازده سالگی خواندن و نوشنت فارسی و ق
به علت ارادت خاصّ بخاندان . یددگر و بکمک مادر متکفّل هزینۀ بازماندگان پدر را از دست داد سالگی

سالگی لباس مقدّس روحانیت را پوشیده در ایّام محرم و صفر و ماه  ۱۴الم از سن عصمت و طهارت علیهم السّ 
سالگی با دخرت  ۱۸در سّن . خوانی اشتغال ورزید ی به ذکر مصیبت و روضهمبارک رمضان در مجالس عزادار

پس از چند سال به شرياز مهاجرت و در مدرسه هاشمیه آنجا به تکمیل تحصیالت علوم . دائی خود ازدوج نمود
  .دینیّه پرداخت

جهرم منصوب خورشیدی پس از گذراندن امتحان اصول زراعی به ریاست کشاورزی شهرستان  ۱۳۱۴در دیماه 
  .گردید

بعلت انحالل شعب کشاورزی شرياز به تهران عزیمت و در وزارت دادگسرتی استخدام و در اواخر  ۱۳۱۸در سال 
به سمت دادرس علی البدل دادگاه  ۱۳۱۹در امتحان دوره سوم کالس قضائی موفق و در شهریور ماه  ۱۳۱۸سال 

  .شهرستان بوشهر منصوب و بکار قضائی اشتغال ورزید
که در کاشمر خراسان سمت باز پرسی داشت سفرس به بیدخت گناباد نموده خدمت حضرت  ۱۳۲۹در سال 

  .قطب العارفني جناب صالحعلیشاه قدس سرّه الزیز به شرف فقر مشرف و مفتخر گردیدند
ل در سا. انه درجه وکالت گردیده به شرياز مراجعت و بکار وکالت پرداختندوبعد از چندی موفق به اخذ پر

در دادسرای  ۱۳۴۰دار ریاست دادگاه بخش ایرانشهر بودند و از سال  مجدداً بکار قضائی مشغول و عهده ۱۳۳۷
که عازم مکّه معظمّه بودند به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند و  ۱۳۵۰انتظامی بقضاوت مشغول و در سال 

از طرف قرین الشّرف  ۱۳۵۶د و در سال فارغ البال از قید استخدام فریضۀ حج را از جان و دل بجای آوردن
ک عني فرمان نماز جماعت گردیدند که برای تیمّن و تّربه العاىل مأذون به اقامۀ ه ظلّجناب رضا علیشاه ادام اللّ 

  .منعکس میگردد
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٢٠٥ 

  شرح حال سایر همراهان به اختصار
  

  :است اسامی سایر همراهان به ترتیب حروف تهجّی نام خانوادگی، بقرار زیر
  آقای حاج عبدالرحمن جواهریان  – ۱
  آقای حاج محمد رضاخانی - ۲
  آقای حاج سید ابوالقاسم روح االمني – ۳
  آقای حاج علی سالک  – ۴
  آقای حاج امري سعیدی – ۵
  یآقای حاج سید مصطفی صفو – ۶
  آقای حاج سید کاظم مصطفائی – ۷
  آقای حاج مهدی ملک صالحی – ۸
  یعیان رادآقای حاج دکرت شف – ۹

اند وىل چون عمالً مرتباً در  نکه آقای دکرت شفیعیان راد در این سفر دکرت کاروان حج طریقت بودهآتوضیح 
اند لذا شرح حال ایشان جزو همراهان  خدمت حضرت آقا بوده و به حجّاج کاروان معظّم له نیز خدمت میکرده

  .آمده است



  

٢٠٦ 

  ریان از زبان خودشانشرح حال مختصرآقای حاج عبدالرّحمن جواه – ۱
  
  

اینجانب عبدالرّحمن جواهریان معروف به حاجی رحمانی  فرزند مرحوم کربالئی مريزا عبداللّه جواهریان در 
 .ام هجری شمسی متولد شده ۱۲۸۸سال 

مرحوم پدرم از فقرای زمان آقای سلطانعلیشاه طاب ثراه بوده است و در آن زمان پیاده از تهران به زیارت جناب 
  .طانعلیشاه به بیدخت رفته استسل

او که از قاریان قرآن . هیچگاه بنده را به فقر تشویش نکرد) درویشی(مرحوم پدرم باوجود اعتقاد راسخ به فقر 
در مجالس قرائت قرآن تهران بود هفت شب قبل از فوتش در مجلس قرائت قرآن متوجه شدم که در حالت بهت 

ه نشد، یکمرتبه بخود آمد و بمن گفت گاهی خدمت حاج دا زدم، متوّجو بیخودی فرو رفته است، چندین بارص
برو؛ گفتم من ) مده استآم له در کتاب نابغۀ علم و عرفان شرح حال معظّ )) (رحمتعلیشاه((یخ عبداللّه حائریش

د بعد از فوت ایشان چندروزی برای زیارت به مشه. نفهمم؛ گفت بهر حال گاهی سری بز صحبتهای آنها را نمی
  .ای سری هم به بیدخت بزن حال که تا مشهد آمده: مقدس رفته بودم، شبی پدر را در خواب دیدم گفت

شبی باز پدر را . من رفنت به بیدخت را فراموش کرده به تهران مراجعت نمودم، کار و کاسبی رو به کسادی رفت
م جلو بگريم فرمود تو گوش به حرف در خواب دیدم که آش رشته پخته بود و بهر کسی ظرفی آش میداد، منهم رفت

  .باالخره ظرفی هم آش کرده بمن داد. ام گفتم به هرحال سر قسمت رسیده. نمیدهی
که اگر دستور را اطاعت کنم سررشته کار را از خواب بیدار شدم، جریان خواب قبلی یادم آمد و متوجّه شدم 

  .دوباره بدست خواهم آورد
القعده  ا فقرا محشور بودم، تا باالخره توفیق الهی یار شد و در شب اول ذیبه مجالس فقری مريفتم و بمدتها 
طاب ثراه در )) هدایت علی((ب به هجری قمری به دست مبارک جناب شیخ عمادالدین سبزواری ملّق ۱۳۶۰

ده ه علیه در تهران و با داللت جناب حاج سلطانحسني تابنمنزل قدیم آقای حاج سیدعلی روح االمني رحمة اللّ
ف شدم؛و حدود ده سال در خدمت جناب شیخ عماد کسب فیض میکردم و هروقت که به به شرف فقر مشرّ

  .شدم، ایشان، مرحوم وفاعلی و حاج آقا راستني نیز حضور داشتند بیدخت حضور جناب صالحعلیشاه مشرف می
  .نسبت به حقري بسیار لطف داشتند دمرحوم جناب حاج شیخ عما

ه دادند که جناب نورعلیشاه ثانی جهت شیخ شدن صادر ئخود بريون آورده فرمانی را ارا روزی مدارکی از بغل
اند  ن جناب صالحعلیشاه آنرا تأیید و بعداً فرمانی جداگانه جهت ایشان صادر فرمودهآفرموده بودند ودر حاشیه 

  .که فرمان جداگانه در نابغه علم و عرفان به چاپ رسیده است
سال  ۱۰ه جناب نورعلیشاه در دسرتس نبود و به سفارش و توصیه بنده و بعد از فرمان اولّیبعد از رحلت ایشان  

های خانۀ  انب باالخره آقای سیدعلی بیداد با اجازهٔ سرکار خانم ایشان در بني کاغذها و نوشتهگريی اینج پی
خوانندگان   تربّک ذیالً مورد مالحظه ییدیّه حاشیه آن را جهت تیمّن وأایشان آنرا پیدا کردند که عني این فرمان و ت

  .ارجمند قرار خواهد گرفت
ام و از  رحمةاللّه علیه بوده) مجتهد سلیمانی(بعد از رحلت جناب شیخ عمادالدین در خدمت مرحوم وفاعلی 

 دو سفر در خدمت ایشان درسفر به بیدخت افتخار حضور داشتم. ام محضر پر فیض ایشان نیز درک فیض کرده
نجا با آر حضرت ثامن االئمّه علیه آالف تحیّه و الثّناء از س و پس از زیارت حرم مطهّ طار به مشهد مقدّکه با ق

ام، فرمودند پس  در یکی از این دو سفر که خدمتشان عرض کردم بلیط تهیّه کرده. ایم اتومبیل به بیدخت رفته



  

٢٠٧ 

چه میشود؟ عرض )ت بود رحمة اللّه علیهمريزا حبیب حبیبی یکی از فقرای بسیار با محّب(تکلیف مريزا حبیب
نفر از فقرا در  ۷کردم، قربان برای ایشان هم بلیط تهیّه خواهم کرد، و باالخره دو کوپه قطار درجۀ مجموعاً 

  . خدمت ایشان به مسافرت رفتیم
اشتیم، چون حاجی رحمانی، ما لیاقت این مقام را ند:از سحرها بعد از نماز ایشان فرمودند ییک مسافرت در این
   .این فرمان بنام اینجانب صادر شده است الرّجال است قحط

از خاطرات دیگری که از ایشان بیاد دارم اینست که روزی قرار بود جناب صالحعلیشاه به تهران تشریف فرما 
تشان رفتم و عرض کردم قربان خیال استقالل ندارید؟ ایشان اظهار داشتند چون جناب ممن خد. شوند

خوانده شده است که از ایشان )مجلس فقری(اند و شب قبل هم در مجلس یشاه کتباً دستور فرمودهصالحعل
ای عرض کنم،  عرض کردم اجازه میفرمائید قصّه. خیلی هم مایل هستیم اکننم والّ  استقبال بعمل نیاید جرأت نمی

  .فرمودند بگو
ای مرقوم فرموده بودند و در مجلس  نامه خدمتشان عرض کردم که زمانی به جناب رحمتعلیشاه در همني مورد

امۀ ما نجناب آقای صالحعلیشاه فرموده بودند مگر . خوانده شده بود که آقایان فقرا به استقبال رفته بودند
قربان شما فرموده بودید : نرسیده بود که آقایان به استقبال نیایند؟ جناب رحمتعلیشاه به عرض رسانده بودکه

بخشی  جناب وفاعلی با لبخند رضایت. افتند مدیم و روی پای ایشان میآبندگان بودیم که  آقایان نیایند و ما
  .کنیم و در خدمت ایشان با چند تن از اخوان به استقبال رفتیم فرمودند که این طور است پس ما هم حرکت می

ریکه در هرجا بمناسبت عجیبی بودم بطو دارای حافظۀ. در جوانی در انجمن ادبی شرکت میکردم و لذّت میربدم
تی دست دهد ام و خاطرات بسیاری دارم که اگر هّم دو حجّ و پنج عمره در خدمت بزرگان بوده. شعری میگفتم

  .خود کتابی جداگانه میشود
ها با وزش باد در پیچ و تاب  قعی که در خدمت جناب رضاعلیشاه بودم و اللهوشعر زیر را در کنار بیستون م

  .یار مورد توجّه قرار گرفتبودند خواندم و بس
  الله نبود آنکه اندر بیستون سرمیزند            دست خون آلود فرهاد است برسرمیزند
  .و این دو شعر را هم در مکّه بمناسبت خواندم که در اثر بموقع و بجا بودن مورد عنایت واقع گردید

  زنّـار نبـاشد در کعبه اگر دل بسوی یار نباشد             احرام کم از بستـن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرادىل است به کفرآشنا که چندین بار              به مکّه بردم و بازش بر همن آوردم
  

و اینک عني فرمان به دستخط مبارک جناب نورعلیشاه ثانی و تأیید و تنفیذ آن به دستخط مبارک صالحعلیشاه 
شرف صدور یافته است، مالحظه ) هدایت علی(ما که جهت حاج شیخ عمادالدین سبزواریقدس اللّه سره

  . فرمایند می



  

٢٠٨ 



  

٢٠٩ 

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
  د و آله اجمعنيوالسالم علی محمّ  لوةالمني والصّعو الحمد اللّه ربّ ال

مستطاب معارف مآب سعادت ایاب ني با انتباه پوشیده نماند که جناب و طالبني راه و محّب و بعد بر فقراء آگاه
حاجی آقا عمادالدین را این ضعیف علی که بسنت بر فرتاک والیت، راه آن مخصوص است من اللّه و خلفائه 
بقبول شدن بر دست مأذونني این ضعیف؛ در این زمان ایشان را مأذون نمودم در دستگريی و قبول توبه و ایمان 

شفاهاً و ایشان این امر هدایت را خدمت بزرگ دانسته در تربیت سالک و کما امر   و تلقني ذکر و فکر و اوراد
ت احرتام نموده برخود طالبني کوشیده مایۀ تربیت خود خواهند شمرد و مشایخ و پیشقدمرتهای خود را در مأذونیّ 
  .مقدّم خواهند شمرد علی ترتیب مأذونیتهم و آنجناب را بلقب هدایت علی مفتخر نمودم

  مهر مبارک  ۱۳۳۱اآلخر سنه  ربیعبتاریخ غره 
  علی بن سلطان محمّد

  
  
  

  منت حاشیه فرمان
  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  احمد اللّه بالصّلوة علی رسول اللّه و آله آل اللّه و بعد
از صعود مطّهر والد جسمانی و روحانی حضرت موىل المواىل نورعلیشاه ثانی قدّس سرّه بر حسب  چون بعد

کینه نمایش  و تابش والیت در سینه بی ندحسن صالحعلیشاه بر منصب ارشاد متمکّاین فقري محمّ نصّ و وصایت 
دارد و بجز اتّصال بفقري راهی بشاهراه والیت نه، لذا بمضنون و لقد وصلنا لهم القول جناب مستطاب حاج 

مؤمنني و . واخذ بیعتند شیخ عمادالدین هدایت علی سبزواری کما فی السابق از طرف فقري نیز مجاز در هدایت
  .طالبني دست ایشان را دست فقري دانسته و تجدید و هدایت دست ایشان را اتصال معنوی بفقري شمارند

امید است هم دامن همّت بکمر زده در تربیت سالکان و هدایت طالبان جهد بلیغ نمایند و در موقع اجتماع 
بتاریخ . ملحوظ دارند و اسئل الله التوفیق له و االطاعه اند مشایخ کما فی السابق مراتبی که ملحوظ میداشته

  )۱۳۳۷(شانزدهم شهر ربیع الثانی هزار و سیصد و سی و هفت هجری قمری 
  دحسن بیدختی مهر مبارک حسن بن علیعباداللّه محّم حررها اقّل



  

٢١٠ 

  شرح حال مختصر آقای حاج محمد رضاخانی – ۲
  

کیلومرتی متولد  سی در بخش طالقان واقع در یکصد و چهلهجری شم ۱۳۰۲آقای حاج محمد خانی در سال 
ت قرآن را فرا گرفت و سپس خواندن و نوشنت فارسی را ئدر ششمني سال زندگی برسم آن زمان ابتدا قرا.شد

  .آموخت
ت کمی مادر او نیز برحمت ایزدی پیوست، در هیجده سالگی در هفت سالگی پدر را از دست داد و پس از مّد

ه شغل معلّمی پرداخت؛ و در بیست و دوسالگی جهت ادامه تحصیل به تهران عزیمت و در حوزٔه در رامسر ب
شروع بفرا گرفنت علوم قدیمه نمود؛ پس از فرا گرفنت جامع المقدّمات، معالم و ) مدرسه مروی(علمیّه تهران

لیقدر آموخت و اصول و قوانني و شرح لمعه و منظومه سبزواری و شرح فصوص الحکم را خدمت اساتید ع
  .همچنني شفای بوعلی سینا را تا نمط سادس مباحثه نمود

رحمة اللّه علیه یکدوره کامل قرآن کریم را برای او و چندتن از  استاد بزرگوار مرحوم آقای سیّد محمّد مشکوة
با شرکت در دروس مربوطه نزد علمای اعالم در . طالب خصوصی و محض رضای خدا تفسري و تعلیم فرمود

  .حضرات آیة اللّه کنی نیز تأیید و توشیح فرموده بودند تهران و قم موفّق به اخذ اجازه روایت شد که
در زمینۀ فقه شیعه و شافعی و مقایسه آنها مطالعاتی معمول داشت که نتیجتاً موفق به دریافت اجازه روایت در 

م که از اساتید دانشکده منقول میباشد نیز مذهب شافعی گردید که به تأکید مفتی اعظم و آقای حاج شیخ االسال
به اخذ لیسانس گردید  در مسابقۀ ورودی دانشکدهٔ معقول و منقول شرکت و موفّقآقای رضاخانی .رسیده است

ات فارسی که بطور قرار گرفته بود باضافه زبان انگلیسی و ادبیّ موادّ دروسی بود که قبالً مورد مطالعه ایشان
و بنا به ضرورت . د، بعالوه قسمت روانشناسی دانشسرای عاىل که اجباراً تدریس میشدفشرده تدریس میگردی

  . های مربوطه گردید های مختلف زبان انگلیسی را تا سطح عاىل گذرانده موفق به اخذ گواهینامه دوره
راری صلح ای جهت گذراندن پایان نامه دکرتا برآمد و موضوع برق پس از اخذ لیسانس در صدد گردآوری رساله

در سطح جهانی را انتخاب کرد بهمني منظور پس از کسب اجازه از دولت وقت با یکصد و ده کشور جهان و 
همچنني با نمایندگان سازمان ملل نیز مکاتبه و نظر خواهی نمود و پس از نظرات ارزشمند علمای اعالم و 

اده از آیات قران مجید و اخادیث و رؤسای صاحب نظر کشور و قسمتی از نظرات صاحب نظران جهان با استف
  .به دو زبان فارسی و انگلیسی تألیف نمود)) مهر درخشان صلح((روایات کتابی در حدود هشتصد صفحه بنام 

سات خريیّه کشور بوده و همني منظور با صدق تمام تا حّد آقای حاج رضا خانی عالقمند به خدمت در مؤسّ 
  .یدخود میکوشمقدور در خدمت به همنوعان 

از سن پانزده سالگی در جستجوی گمشدهٔ خویش بودم، : ((گوید در مورد تشرّف به فقر و درویشی خود چنني می
در تمام دوران تحصیل که مستلزم مالقاتها و زیارت دانشمندان بود التهاب درونیم فرو ننشست؛ با کمال عجز و 

رس خصوصی تفسري قرآن کریم، استاد فقید نیازمندی مقصود حقیقی خویش را جستجو مینمودم تا روزی در د
ۀ مبارکۀ یآ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ :در تفسري آیات شریفۀ) ره(آقای مشکوة

هْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ وَالَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَو) از سورهٔ عنکبوت ۴۵
این آیات اشاره به ذکر قلبی و ذکر دائم و : اظهار داشتند) اعراف از سورهٔ ۲۰۵مبارکۀ  آیۀ(  تَكُن مِّنَ الْغَافِلِنيَ

  :و پس از سئواالت مکرّر حاضرین، فرمودند. خفی دارد
مقام میباشند و از صدر اسالم و در تمام ازمنه وجود  انا عرفای عاىلن که همآاین ذکر را باید از صاحبان اجازهٔ 

 از آن وقت هر روز پس از پایان درس در این. اند و آنان را اهل سرّ مینامند اخذ کرد؛ و آن نزد ما نیست داشته



  

٢١١ 

ای در حال حاضر کسی که کما هو حقّه به شریعت غرّ :مورد سؤاالتی از استاد مینمودم تا روزی فرمودند
جناب آقای صالحعلیشاه گنابادی میباشند؛ اگر  عمل مینماید و بر مسند ارشاد تکیه زده است) ص(محمّدی

  .طالب هستید به ایشان مراجعه کنید
های  ن روز به بعد کراراً به آن بزرگوار مراجعه کردم؛ آن مظهر نور الهی با کمال بردباری به سؤاالت و نابینائیآاز 

ه و با دست یداللهّی خود پرده بدون داشنت استحقاق و فقط با استعانت از رحمت و فضل  درونیم پاسخ فرمود
ن حضرت یعنی قطب العارفني و کهف الواصلني و آهجری قمری حضور مبارک  ۱۳۷۶پروردگار در شوال سال 

  .گردیدمصالح المؤمنني جناب آقای صالحعلیشاه قدّس اللّه سرّه العزیز به افتخار فقر و درویشی نائل 
 لطف الهی بکند کار خویش
 گر چه وصالش نه بکوشش دهند

  

 مژدهٔ رحمت برساند سروش 
 هر قدر ای دل که توانی بکوش

  

ن صالح دوران آن یگانه دوران غوطه ور بودم؛ و پس از آنکه آای در دریای موّاج  بیش از یازده سال چون قطره
ل به ذیل عنایت خلیفه بالفصل و د نائل آمد دست توسّبعالم قدس پرواز نمود و بمالقات محبوب حقیقی خو

الکني جناب آقای حاج سلطانحسني ن بزرگوار حضرت قطب العارفني و مالذ السّآفرزند روحانی و جسمانی 
  .)) مّد ظلّه زده و تجدید عهد و پیمان نمودم)) رضاعلیشاه((تابنده

ون اللّه سیّدان که از سادات جلیل القدر و روحانیّبا صبیّه مرحوم حاج سیّد عبد ۱۳۳۲آقای رضاخانی در سال 
  .بزرگوار بودند ازدواج نموده و ثمرهٔ این ازدواج سه فرزند بشرح زیر است

  .متولّد شده لیسانسیه اقتصاد و دارای همسر و فرزند میباشد ۱۳۳۳دخرت بزرگ ایشان که در سال  - ۱
رتای مکانیک است و جهت پزوهش و تحقیقات بیشرت که دارای دک ۱۳۳۵آقای سعید رضاخانی متولد سال  – ۲

او دارای دو اخرتاع است، اخرتاع اول او در مرکز ثبت اخرتاعات ایران به ثبت رسیده و . در امریکا بسر میربد
ها به ثبت رسیده و هم  ها و اتومبیل کاربرد آن برای تصفیه هوا و جلوگريی از آلودگی هوا برای تمام کارخانه

  .غلب بیمارستانهای دانشگاهی آمریکا مورد استفاده بیماران میباشداکنون در ا
یار رتکه در حال حاضر دانشجوی دانشکده اقتصاد بوده و دف ۱۳۴۲خانی متولد سال اآقای محمدحسن رض – ۳

  .نیز میباشد
آقای حاج رضاخانی عالوه بر خدمات اجتماعی حدود سی سال است که سر دفرت اسناد رسمی و سر دفرت 

زدواج میباشد و بهیچوجه عنوان دفرت طالق را قبول نکرده است و در ایام فراغت و روزهای تعطیل به امور ا
آقای حاج رضاخانی با کسب اجازه از راهنما و پري بزرگوار با کمک و همّت برادران مؤمن  .پردازد کشاورزی می

نموده که هم اکنون در دست چاپ وانتشار انگلیسی خود مبادرت به ترجمۀ رسالۀ شریفۀ پند صالح به زبان 
در التزام  ۱۳۴۶با کسب اجازه از پري بزرگوار به مکّه معظمّه و مدینۀ منوّره مشرّف و از سال  ۱۳۳۸در سال .است

مبارک حضرت آقای رضاعلیشاه کراراً به قصد زیارت و سري آفاق وانفس بمکّه معظّمه و عتبات عالیات و 
هسپار و از فیض حضور و محبت کریمانه آن بزرگوار مستفیض و از خرمن پر برکت کشورهای مختلفه جهان ر

حاالت و رفتار و  الهی آنحضرت خوشه چینی نموده است و درباره وقایع هر یک از مسافرتهای مخصوصاً
ن با همت و آهای آن حضرت به صورت یادداشتهای پراکنده به رشتۀ تحریر درآورده که چهار سفر  راهنمائی

  .کوشش برادران ایمانی تنظیم و تکمیل شده در دست چاپ است
امیدوارم این قدم ناچیز موجب رضایت خداوند سبحان و مورد قبول طیبّه بزرگان دین و اولیای : خود او میگوید
  م علی من اتّبع الهدٰىوالسّال.                                                                                 حاضر واقع گردد



  

٢١٢ 

  شرح حال مختصر مرحوم آقای حاج سید ابوالقاسم روح االمني – ۳
  ))با استفاده از بیانات همسر ارجمند آنمرحوم((

  
پدر ایشان مرحوم . د شدهجری شمسی متولّ ۱۲۹۰االمني در پانزدهم شعبان  مرحوم آقای حاج سید ابوالقاسم روح

  .بزگوار بودهادی روح االمني از فقرای  دسیّ
رسیده و جهت )) حعلیشاهصال((کسب خدمت جنابه و شروع سرمایه اولیّدهادی برای بدست آوردن آقای سیّ

برکت کسب و کار از ایشان تقاضای دریافت مبلغی را مینماید جناب صالحعلیشاه مبلغ پنجاه ریال به ایشان 
  :مرحمت کرده میفرمایند

پس از مدّتی کسب و کار ایشان )) باً برپدازیقوق خدائی را هم مرتّبه شرطی که این مبلغ را پس دهی و ح((
رونق میگريد و عالوه بر پرداخت حقوق خدائی و انفاق بسیار، در ایّام فاطمیّه مجالس عزاداری برقرار مینماید؛ 

  .ضمناً از جناب آقای صالحعلیشاه تقاضا نمود که سرمایۀ اولیه مرحمتی را جهت خري و برکت نگاهدارد
مرحوم حاج سیّد ابوالقاسم نیز رویّه پدر را در برقراری مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السّالم در ایّام فاطمیّه 

کاری مزار متربک جناب آقای  هو پرداخت حقوق خدائی و کارهای خري ادامه میدهد، و همچنني آین
فته است مشارالیه در چهارده سالگی به بهمّت ایشان انجام گر)) نورعلیشاه((ی او جناب آق)) سعادتعلیشاه((

فقر مشرّف و چندین مرتبه موفّق به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات گردیده و در اغلب این مسافرتها در 
  .خدمت بزرگان این سلسله بوده است

امل سالها مرحوم سیّد ابوالقاسم از بازرگانان بنام بوده و در امور حمل و نقل و واردات و صادرات با بصريت ک
کند و  سالگی با صبیّه مرحوم حاج محمدعلی اعتماد التویله ازدواج می ۲۱در سن . به کشور خدمت کرده است

سرپرست را تربیت و  های بی بعلت نداشنت اوالد با کمک و فداکاری و همّت همسر ارجمندش تعدادی از بچه
  .نان را فراهم و روانه خانه و کاشانه مستقّل کرده استآکافی وسایل ازدواج ۀ ـبزرگ کرده و با سرمایه و یا جهیزیّ

خدایش . هجری شمسی دار فانی را وداع گفته و برحمت ایزدی پیوست ۱۳۵۶اردیبهشت ماه  ۲۲آنمرحوم در 
  .رحمت کند و با اولیای کبارش محشور گرداند



  

٢١٣ 

  شرح حال مختصرآقای حاج علی سالک رحمة اللّه علیه– ۴
  ))آقای محمّد سالکبه قلم فرزند ایشان ((

  
  ))لَمْ اَنّـهُ یراکاالحسانُ اَنْ تعبدا اللّه کانّک تراه فان لَم تکُنْ تراه فَاعْ((

. بیند ید بدان که او تو را میدبینی یا اگر نتوانی  برپستی که گوئی او را می ناحسان آن است که خداوند را چنا
ای که  صر کاشان در خانوادهمشمسی در ق ۱۲۷۷سال این دستور همواره شعار و سرلوحۀ زندگی کسی بود که ب

والد بزرگوارش که خود از پویندگان راه حق و پريوان موالی متقیان بود . مدآاهل عرفان و احسان بودند به دنیا 
مرحوم مريزا علیخان سالک فرزند مريزا آقا خان سالک قمصری است . نام او را به برکت اسم مولٰى علی گذارد

 ))انفنابغۀ علم و عر((سالکان طریق معرفت بود چنانکه شرح زندگیش در کتاب تراجم احوالکه خود از 
مريزا علیخان ایام . نیای او مال احمد قمصری نیز از عارفان عصر خویش بوده است. مذکور و مضبوط است

رار معاش به طفولیت را به راهنمائی پدرش کسب علوم متداول زمان خود پرداخت و در ایام صباوت جهت ام
در همان اوان جوانی . آورد و عمری را در شهرستانهای مختلف کشور با زحمات سرپی نمود مشاغل دولتی روی

به عنایت ازىل و به اقتفای جّد و پدر خویش راه به سر چشمه اصلی برد و در جاده شریعت قدم گزارد و در تمام 
ت نفس را از دولت اعتنائی به دنیا و عزّ نیازی بخلق و بی یدوران زندگی پیوسته به سنن و آداب پای بند بود و ب

و چون از طفولیت با پدر به مجالس درویشان تردّد میکرد و با اقوال و افعال آنان آشنائی . وردآن بدست آقر
جذبۀ الهی و استغراق  بنمود و به سب یافته بود در سخنان عارفانه و ارشادهای حکیمانه مشایخ بزرگ غور می

برد و به تزکیه نفس  ریائی مجالس فقر از دقایق عرفان بهره فراوان می ایمان و اخالص، و معنویّت و بی در
پرداخت تا عنایت حق کارساز آمد و التماس صحبت، قطب العارفني حضرت صالحعلیشاه طاب ثراه دست بر  می

در آغاز سلوک و توجه از . رف یافتی سلطانعلیشاهی تشهجانش نهاد و به شرف فقر در سلسلۀ جلیلۀ نعمت اللّ
می نزد، دو تمسک به قول و فعل وی دمی و ق) ص(ز تخلق به اخالق انسان کامل پیامرب اکرمجدرگاه لم یزىل 

دنیوی گسسته و از محسوس و موهوم درگذشته و در پایان برضا و سکونی که نشانۀ سالک راه رفته از تعلّقات 
دنیا و حرکت از خلق به سوی حق و عشق به وصول حقیقت او را به توفیق است دست یافته بود دل گسسنت از 

رهربی  ))قدس الله سرهما((آقای جذبی مصاحبت با مشایخ بزرگواری چون حضرت آقای وفاعلی و حضرت
ف ن بزرگان عالم عرفان مدت سه ماه به زیارت عتبات عالیات مشرّآت شمسی به معیّ ۱۳۲۹گردید تا در سال 

را در سفر )) دام اللّه ظلّه((شمسی توفیق مالزمت حضرت آقای رضاعلیشاه قطب العارفني ۱۳۴۶ل شد و در سا
ای آورده بود که از  حاصل نمود و از این سفر ره توشه)) زادها اللّه شرفاً و کماالً((حج و زیارت کعبه معظمه

این . نمود طر فراوان پیدا میگردید و از تداعی آن انبساط خا خاطرات آن تا آخرین لحظات حیات محفوظ می
سرانجام در تاریخ آذرماه . مختصری از زندگی مردی بود که از ابتدا تا به انتهای عمر جوینده از برای حق بود

یا ایها ((که . شمسی به حق پیوست و در جوار بقعه مبارکه امامزاده عبدالله در شهر ری مدفون گردید ۱۳۵۶
  :آن مرحوم همواره به این سخن متکلم و معتقد بود که )). اً فمالقیهاالنسان انّک کادحٌ اىل ربک کدح

  دنمودند          ورنه که زداین در، که براونگشودـنـای، از آن ن هـتـو راه نرفـت
  ))عبادالله الصاحني والسالم علی ((



  

٢١٤ 

  شرح حال آقای حاج امري سعیدی به اختصار – ۵
  
  

ایشان مردی منظّم و . هجری شمسی متولّد شد ۱۳۱۱س سعیدی در سال آقای حاج امري سعیدی فرزند آقای عبّا
  .همت و پرهیزکار بوده و شغل اصلی ایشان کشاورزی میباشدبا 

الطاف و عنایات حقّ شامل و  ۱۳۳۶شرت با فقرا متمایل بفقر گردید و در محّرم سال اآقای سعیدی بعلّت مع
دستگريی و بفقر مشرّف )) رونقعلی((جناب آقای راستنيدرخواست ایشان مورد قبول واقع گردیده در خدمت 

  . شد
توفیق زیارت )) رضاعلیشاه((در التزام مبارک حضرت آقای  ۱۳۴۶آقای سعیدی عالوه بر سفری که در سال 

 مجدداً با خانواده موفّق به زیارت خانۀ ۱۳۵۵تبات عالیات را پیدا نمود در سال عطیبّه و  معظمه و مدینۀ مکّه
  ردیده است خدا گ

 ۱۳۳۸سال است که خدمتگزار فقرا بوده و عالوه بر کارهای جاری خود از سال  ۲۷آقای سعیدی حدود 
نگاهداری و ادارهٔ حسینیۀ امري سلیمانی را چه در زمان مرحوم مشري السلطنه و چه در زمان فرزند ایشان مرحوم 

تا کنون افتخار انجام این مسئولیت را تحت  ۱۳۵۸آقای مهندس علريضا امري سلیمانی بعهده داشته و از سال 
  .معمول میدارد)) رضاعلیشاه((نظارت و عنایات خاصّه حضرت آقای 

آقای سعیدی خاطرات زیادی از فقر و مصاحبت با بزرگان دارد؛ اینک یکی از خاطرات را از زبان ایشان 
  :میشنویم

به منٰى پیاده رفته و پس از رمی جمرات و  حضرت آقا از مشعر فراموش نمیکنم لحظاتی را که در خدمت((
انجام وظايف دینی روز عید قربان، دعای مخصوص قربانی را به این حقري تعلیم و وکالت قربانی کردن یازده 
گوسفند را به اینجانب تفویض فرمودند و عصر همانروز پس از مراسم قربانی در خدمت حضرتشان برای حجّ 

  .م له اقتدا نمودمرا به معظّ نساء عزیمت و نماز حجّ نساء
    ))ام ام نه تنها از دیده بلکه از دل دیده آنچه از فقر دیده: بـطـور خـالصه میـگـویـم

  



  

٢١٥ 

  ۱شرح حال آقای سید مصطفی صفوی به قلم خود ایشان – ۶
  
   

  و به نستعني بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
پنجسالگی در شهر اردبیل پدر  در سّن))لحکماءمجدا((مرحوم سید مرتضی سید مصطفی صفوی فرزند اینجانب

اللّه تعاىل به  را از دست دادم و تحت سرپرستی برادر بزگوارم جناب آقای حاج سیدحسن المجتبی صفوی سلمه
تحصیل مشغول شدم و با تشویش و ترغیب برادر گرامی که جوانی متدیّن و با تقوی است بامور مذهبی عالقمند 

 و در معیّت اخوی. عالقه وافری پیدا کردم عالوه بر نماز خواندن به تالوت قرآن مجید و با وجود صغر سن شدم
  .خواندن دعا مشغول میشدیمشبهای قدر در مسجد محّل تا سحر بعبادت و نماز و 

مبارکۀ قدر با  ماه مبارک رمضان که به روایتی شب قدر میباشد اخوی بزرگوار با تالوت هزار سورهٔ ۲۳شب 
بی و با تحمّل زحمات و رنج سفر از اردبیل به تهران آمده و یکسره خدمت جناب آقای حاج شیخ یالهام غ

ف و هنگام مراجعت جریان تشرفّش را برای همه ما بیان عبداللّه حائری قدّس سره العزیز شرفیاب و بفقرمشرّ
  .بهمني علت منهم به درویشی عالقمند شده بودم. فرمود

که هرچه زودتر به فقر راه یابم و ضمن آرزوی موفقیّت در تحصیل میل باطنی داشتم مدم آهنگامیکه به تهران 
موقعیکه در سال چهارم متوسطه مشغول تحصیل بودم با  ۱۳۱۰در صدد بودم تا اینکه در سال   بهمني منظور دائماً

: قر مشرّف شدمراهنمائی و بف)) رحمتعلیشاه((کشش باطنی بوسیلۀ مرحوم جناب آقای شیخ عبداللّه حائری
  )).واللّه یَهدی مَـنْ یَشْـاٰءُ اِلٰى صِراطٍ مُسْتَقیم((

ات در وزارت آموزش و پس از اخذ لیسانس از دانشسرای عاىل و دانشکدهٔ ادبیّ ۱۳۱۷آقای صفوی در سال 
ه سال بعد برای خدمت نظام وظیفه بدانشکد. اند پرورش استخدام و در قسمتهای مختلف بخدمت اشتغال داشته

افسری احتیاط وارد و پس از یکسال تحصیل و اخذ لیسانس دانشکده افسری احتیاط با درجۀ ستوان دومی 
مده از دبريی شروع آدوباره بخدمت وزارت آموزش و پرورش در ۱۳۲۰مشغول خدمت در ارتش شدند و از سال 

 ۱۳۵۶ بوده، و در سال  خرین سمت خدمتی ایشان عضویّت هیئت نظارت و پیگريی وزارت اموزش و پرورشآو 
  .اند باز نشسته شده

نگاری شرکت و دیپلم الزم را  صیل کرده و مدتی هم در کالس روزنامهحدر خالل مدتی در دانشکده حقوق ت
. اند ویر افکار عمومی خدمت کردهـبا انتشار روزنامه فانوس برای تن ۱۳۲۶و  ۱۳۲۵دریافت نمودند و در سالهای 

  .اند ر فرزند اناث و شش فرزند ذکور شدهاائی خود ازدواج کرده و دارای چهبا دخرت د ۱۳۳۱سال در 
از خداوند متعال خواستاریم . اند تاکنون چندین سفر بحجّ مشرّف شده و در اغلب سفرها در خدمت بزرگان بوده

ت بفرماید همگی ما را عاقبت بخري بفرماید و بهمگی از جمله فرزندان ایشان توفیق بندگی و خدمت بخلق عنای
    .و تا بخواست حضرت حقّ جّل و عال در ردیف باقیات صالحات باشند، آمني

                                                 
منظور نام اند لذا در هر جای این کتاب صفوی راد آمده  را از نام خانوادگی خود حذف نموده)) راد((نظر به اینکه کلمۀ  - ۱

  .است) صفوی(خانوادگی ایشان 



  

٢١٦ 

  شرح حال بسیار مختصرآقای حاج سید کاظم مصطفائی – ۷
  
  

چنانچه بستگان و بازماندگان آن مرحوم از .اند قای سید مصطفی صفوی مرقوم داشتهآاین شرح حال را حاج 
اللّه در چاپهای بعدی مورد مطالعه و استفادهٔ نشاءان مرحمت نمایند اباب محبّت، شرح بیشرتی درباره ایش

  .مندان واقع میگردد عالقه
چون عالقۀ زیادی به . خوانهای باسواد و خوش صدا بود اهل منرب و مرٍثیه حاج سید کاظم مصطفائیمرحوم آقای 

ن توسط شورای فرهنگی به یید صالحیّت دبريی ایشاأخدمات فرهنگی داشت بنابر تقاضای شخصی پس از ت
پس از مدتی تدریس در دبريستانها بنابر تمایل خود به . سمت دبريی دبريستانهای تهران منصوب گردید

بنا به اظهار خود ایشان این عمل را برای . منتقل و به تدریس اشتغال ورزید ۶موزگاری دبستانهای ناحیه آ
است، و پس از چندین سال خدمت بافتخار باز نشستگی نائل   تحکیم پایۀ علوم دینی دانش آموزان انجام داده

  .گردید
خدایش . مرحوم مصطفائی از فرهنگیان دانشمند و با محبت و به گفته حاج آقای ممتحنی اهل یزد بوده است

  .رحمت کند



  

٢١٧ 

  ای از شرح حال مرحوم آقای حاج مهدی ملک صالحی خالصه– ۸
  

  ))وشنگ قندیبه قلم یکی از فقرا و دوستانش آقای ه((
  

 ۱۵د و در سن شمسی متولّ ۱۲۹۰فرزند حاج محمدحسني اصفهانی در سال  حاج آقای مهدی ملک صالحی
 .ف به فقر میگرددالعارفني حاج محمدحسن صالحعلیشاه مشرّ سالگی در بیدخت گناباد در خدمت حضرت قطب

فوت پدر بزرگوارش در تجارتخانه پس از تحصیالت متوسطه بکارمندی اداره دخانیات اشتغال ورزیده بعد از 
  .پدر مشغول تجارت میشود

در طول زندگی یکبار برای خود و شش بار از طرف . مرحوم ملک صالحی مردی صدیق و با اخالص بود
یک سفر در خدمت حضرت . بستگان بمکّه معظمّه مشرّف گردید و در اغلب این سفرها در خدمت بزرگان بود

مت بوده حتّی در مواقع لزوم با زحمت زیاد دم له آمادهٔ ختا پایان معالجۀ معظّ صالحعلیشاه به سویس رفته و
حاج آقا . ه میکرده استمرغی تهیّه و شخصاً در محل مناسبی ذبح اسالمی نموده و برای پري بزرگوار غذا تهّی

  .دبسیار مهربان و انسان دوست و در کارهای خري پیشقدم بو. مهدی مردی خیّر و نیکوکار بود
  :سؤال میکند)) صالحعلیشاه((در یکی از سفرها از حضرت آقای

از : عرض میکند)) در مساعدت بمردم به هر نحوی که ممکن است: ((نجات در چیست؟ حضرت آقا میفرمایند
: معظّم له میفرمایند. جز جفت کردن کفش فقرا: آید و با شوخ طبعی خاصّی اضافه میکند من که کاری بر نمی

مرحوم ملک صالحی مورد احرتام .))ی که میتوانی مخلصانه انجام ده، باالخره نجات خواهی یافتهمان کار((
رسانیدو  تحمّل نمیکرد فوراً خود را به او می شنید کسی ناراحتی دارد بمحضی که می. فقرای اصفهان و مردم بود
  .یکی از خاطرات ایشان موضوع پیدا کردن قرب پدرش بود. کمک و مساعدت مینمود

مه میشوند هنگام مراجعت و عزیمت به سوریّه و شام گانان اصفهان عزم مکّه معّظرپدرش باتفاق شش نفر از باز
همراهان به . شود و فوت میکند حرم مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علیها مریض و بسرتی می پس از زیارت
احمد ملک صالحی تسلیت میگویند و آیند و به حاج آقا مهدی و حاج آقا محمود و آقای سرهنگ  اصفهان می

  .خرب فوت پدر را میدهند
در  که هنگامی) سال حدود سی(آقای حاج مهدی که همواره مایل بود قرب پدر را زیارت کند مدت مدیدی بعد 

اند پای ضریح مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علیها رفته و پس از گریه  بوده))رضاعلیشاه((خدمت حضرت آقای 
در این موقع شخصی میگوید چرا گریه میکنی؟ حاج آقا . ا کردن، زیارت قرب پدر را مینمایددی پیزیاد تقاضا

آن شخص میگوید چندین . پرسد اهل کجا بود میگوید اهل اصفهان آن شخص می. مهدی موضوع را میگوید
نه اسفأریض شد وىل متپذیرائی کردم و یکی از آنها م سال قبل هفت نفر اصفهانی آمدند منزل من و بنده از آنها

و ر واقع نشد وایشان فوت نمودند که پس از انجام مراسم مذهبی او را در ایوان مطهّر بخاک سرپدم معالجه مؤثّ
سنگ قرب .حاج آقای مهدی خیلی خوشحال میشود.بانشانیها که میدهد معلوم میشود پدرآقای ملک صالحی بوده

در همسایگی ) هوشنگ قندی(اینجانب .به بستگان اطالع میدهدمیکند و مراتب راهنگام مراجعت   برایش تهیه
در منزل آن مرحوم که شبهای جمعه مجلس فقری تشکیل  ۱۳۴۶ام و در سال  ایشان در اصفهان ساکن بوده

 ۱۳۶۰/۷/۱۹آن مرحوم در . ام شرت و مصاحبت ایشان سودهای فراوان بردهاام و ازمع شد به فقر مشرّف شده می
  .خداوند او را با اولیاء خود محشور و غریق رحمت فرماید. انی را وداع گفتهجری شمسی دار ف
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  شانای خالصۀ شرح حال حاج آقای حاج دکرت شفیعیان راد به قلم خود – ۹
  

هجری  ۱۳۳۶رمضان المبارک سال  ۱۷ نگارندهٔ این سطور حسن فرزند محمّد است که در تاریخ شب جمعۀ
هجری شمسی تولّد صوری یافت و بعداً در پیشگاه مبارک حضرت آقای حاج  ۱۲۹۷قمری برابر با ششم تريماه 

هجری قمری  ۱۳۵۴ام ربیع الثانی  شیخ محمد حسن صالحعلیشاه قدّس سرّه العزیز در بیدخت در تاریخ سی
در پیشگاه مبارک حضرت آقای رضاعلیشاه ارواحنا فداه تجدید  ۱۳۸۶الثانی  ف بفقر و در چهاردهم ربیعمشرّ
بوده و ) ثروت(مني طّی کرده و فارغ التحصیل از دبريستان ایرانشهرتحصیالت ابتدائی را در دارالمعلّ.د نمودعه

از این دانشکده فارغ التحصیل و  ۲۴-۱۳۲۵بعد از گذراندن کنکور بدانشکده پزشکی تهران رفته در سال 
  .ام بالفاصله بسمت آسیستان استخدام شده

ام و گواهی آسیستانی  به پاریس رفته ۱۳۳۹ر بیماریهای داخلی را گرفته در سال د گواهی تخصّصی ۱۳۲۸در سال 
در رشتۀ روماتولوژی را پس از گذراندن دورهٔ آن دریافت و رسالۀ مربوطه را تحت نظر استاد خود آقای پروفسور 

  .ام اعات جدید علمی بارها به پاریس رفتهدوسز گذراندم و بعداً نیز برای کسب اطّل
ازدواج نموده و ثمرهٔ آن ) نورالحکماء(هجری شمسی با صبیّه کوچک مرحوم آقای دکرت علی نور ۱۳۲۷سال در 

پسر پس از گذراندن دورهٔ فوق لیسانس در امریکا در دو دخرت و یک پسر است که صبایا دارای خانواده شده و 
  .ه شاغل نیز میباشدرشتۀ مهندسی الکرتونیک مشغول گذراندن دورهٔ دکرتا بوده در همني رشت

سال خدمت از خدمات دولتی بازنشسته و بکار در مطبّ مشغول  ۳۷بنا به اصرار خود بعد از  ۱۳۶۲در سال 
ام و  سفر بعنوان پزشک، خدمتگزار حجّاج بوده و در خدمت بزرگان نیز به حجّ تمتّع مشرّف شده ۱۲در . میباشم

  . ام مریکا اطالعات جدید پزشکی را فرا گرفتهیک بار بسفر دور دنیا موفّق شده مدّتی هم در ا
  :ام که عبارتند از در این دوره از زندگیتألیفاتی در طّب داشته

  .ی در چهار جلدکسخرنانیهای پزش – ۱
  .نشانه شناسی دستگاه عصبی – ۲
  .تومر آمیو پالکس – ۳
  .درمان سیاتیک – ۴
  .ترکیبات اسرتوئیدی و عوارض آن – ۵
  ).بفرانسه(در اثر دیسکسندرم دم اسب  – ۶
  .ن در بدنآکلسیم و فسفر و متابولیسم  – ۷
  .ساکورا دیکو لو گرافی با متیودال – ۸
  .استئوماالسی – ۹
  .تشخیص بیماریهای استخوانی در ستون فقرات – ۱۰
  .پاراتروئید – ۱۱

  :و آنچه که تا کنون بطبع نرسیده است عبارتند از
  .ها نتی بیوتیکآقانون تجویز  – ۱
  .تشخیص همارتروزهای طبّی – ۲

  .آزمایشهای سرولوژیک در روماتیسم
  .ها ایمونو گلوبولني – ۴
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  توضـیحـات
  
  

  
  

  رـصـالبی مختـطـاوی مـح
  
  دربارهٔ

  
  )یـشـدروی(رـقـان و فـرفـوّف، عـصـت
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  

  پیشگفتار
  
  

وّف، ـصـتگاه گاه اشاراتی به ) خاطرات سفر حج و عتبات عالیات یادداشتهای(نظر به اینکه در منت اصلی کتاب
شده است ضروری بنظر رسید که توضیحاتی مختصر دربارهٔ عناوین فوق نوشته شود و  )یـشـدروی(رـقـان و فـرفـع

 نان زیاد استفاده شده و در عنيآها و یا اشعار  شرح حال چند تن از بزرگات عرفان که در ضمن کتاب از نوشته
  .حال بیانگر مطالب عرفانی است به ترتیب تاریخ دوران زندگانی آنان زینت بخش پایان کتاب گردد

کتابهای مفصلی از عرفای عظام موجود است که راه جویان و  )یـشـدروی(رـقـان و فـرفـوّف، عـصـت البته درباره
  .کتابها مراجعه فرمایندتوانند به آن  مندانی که بخواهند به تفصیل مطالعه کنند می  یا عالقه

سه مطلب فوق در اصل یک حقیقت هستند وىل تا آنجا که امکان داشته، در عني عدم بضاعت علمی، با 
استمداد باطنی از اولیاء خدا سعی شده است دربارهء هریک از آنها بطور مجزّا و به اختصار اشاره شود تا 

و برای اینکه . ندارند مطالبی در دسرتس داشته باشندد و مفصل کسانیکه فرصت کافی برای مطالعه کتب متعّد
  .دسرتسی به مآخذ آسان باشد نام هر مآخذ با ذکر صفحه، برای هر مطلب آورده شده است

گرچه کلیّه مطالب از کتب مختلفه گردآوری شده است وىل چنانچه در تلفیق و یا درج مطالبی که در مآخذ  
  .خواهد و امیدوار است از راهنمائیهای ارزنده دریغ نفرمایند یمش نیست لغزشهائی مشاهده شود قبالً پوز

  ای از خوانندگان گرامی به زبان عربی معانی عبارات و جمالت عربی حتّی در خاتمه بعلّت عدم آشنائی عدّه
ن عبارت و جمالت صرفنظر شود اشکاىل در مفاهیم پیش آاالمکان طوری تنظیم شده است که اگر از مطالعه 

  .ید؛ همچنني سعی شده است از عبارات طویل فقط یک جمله ذکر و سپس ترجمۀ کامل پرداخته شودنیا
  . و بمنّه و کرمه امید است این قدم کوچک مورد قبول خداوند منّان و رضایت موالی متّقیان قرار گريد
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  وّفـصـت –ل اول ـصـف
  
  
  ))قسمتی از آیۀ سوره نور((...ن ذِكْرِ اللَّهِرِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَ -

  .))نان را از یاد خدا غافل نگرداندآمردانی که کسب و تجارت ((
  
  ))از سوره نحل ۴۳قسمتی از آیۀ (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ -

  .))پس اگر نمیدانید از اهل ذکر سؤال کنید((
  
  )ص(لّهال  قال رسول -

  
  .الجوع و العطش فانّ اللّه ینظر الیهم و یسرع فی اجابتهم عآء اهل التـّصـوّف  و اصحابدراغبو فی الّ

پس بدرستی که حّق ))داران یعنی روزه((میل نمائید و دعا طلب کنید از أهل تصوّف و گرسنگان و تشنگان ((
  )).ند دعاهای ایشان راسبحانه و تعاىل نظر رحمت میکند بسوی ایشان و زود اجابت میک
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  وّفـصـف تـریـعـت
  
  

  :درباره تصوّف تعاریف متعدّد شده، از آن جمله است
  :قیان علی علیه السالمفرمایش موالی متّ – ۱

ـّئـاىل ابن جمهور االحساوی به نقل از فهرست بحار االنوار مالّ محمدباقر مجلسی مشهور به لدر کتاب غواىل ال
 :ایت شده است که قال امريالمؤمنني علیه السالمرو ۱)ره(ۀ مجلسیـعالمّ

  :تاءٌ و صادٌ و واوٌ و فاءٌ:ةُ اَحْرُفعالتّصوفُ اَرْبَ 
  التّاءٌ، ترک و توبةٌ و تُقٰى؛
  ءٌ؛اوالصّادٌ، صَربٌ وصِدقٌ و صَف

  ءٌ؛اواواوُ، وِردٌ و وُدٌّ و َوف
  .ءٌ اوافاءُ، فَردٌ و فَقرٌ و فَن

  .تاء، صاد، واو و فاء: ر حرف استاصوّف شامل چهت :یعنی علی علیه السّالم فرمود
  تاء، عبارت است از ترک دنیا و پشیمانی از گناه و پرهیز از آنچه که خالف رضای خداست

  .صاد، صرب و صدق و صفای قلب است
  .واو، ذکر خدا و دوستی و وفای به عهد است

  .شدن از انانیّت استی فاء تنها بودن و دور شدن از کثرات، و توجّه به فقر خویش، و فان
  گانه ع صفات دوازدهمعشری بوده و مستج باشد مگر اینکه شیعه اثنی ذکر این نکته ضروری است که صوفی نمی

الم و یا یکی از های صوفیّه بایستی به حضرت امريالمؤمنني علی علیه السّ و انتساب هریک از سلسله. باال باشد
  الم برسدائمّه معصومني علیهم الّس

  ))و فلسفه فلوطني ۳۱۶بشارة المؤمنني صفحه ((
  :المفرمایش حضرت امام جعفر صادق علیه الّس – ۲

  .الم که منبع طریقت بود از تصوّف پرسیدنداز امام جعفر صادق علیه السّ 
  ۲متابعت علیه الصّالة و ا لسّالم سنّت است و متابعت احوال او تصّوف: فرمود

  ))۳۱مناقب الصوفیه صفحه ((
  ):هجری قمری ۴۴۷ - ۳۹۰(یخ اجّل بابا طاهر عریان در باب تصوّف چنني میفرمایدش – ۳
  

  :التصوّف حیاةٌ بَال موتٍ و موتٌ بال حیاةٍ الفـ ـ 
ن در حیاتی که موتی در عقب نباشد که معنی تمکّیعنی حقیقت تصوف این است که زنده شود به حیات انسانی،

   ی که حیاتی به حیات نفسانی در عقب نداشته باشد که معنی تمکّّنو مردن از حیات نفسان. است حیات انسانی
                                                 

  .آمده است ۲۹۷ – ۲۹۲امه مجلسی در کتاب ریاض السّیاحة و در کتب بشارة المؤمنني صفحات شرح حال مرحوم علّ - ۱
و چون ))الشریعةُ اقواىل و اطریقةُ افعاىل و احقیقةُ احواىل((: ه علیه و آله و سلم چنني استفرمایش خود پیامرب اکرم صلی اللّ  - ۲

تصوّف را طریقه هم میگویند بنظر مريسد که منظور متابعت افعال او باشد که البته اگر کسی بتواند دقیقاً پريوی آن حضرت کند به 
  .حقیقت که مربوط به حاالت آن جناب باشد نیز خواهد رسید
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    ۱.است در مردن از حیات نفسانی، که تا چنني حیات و چنني مرگی او را نباشد نباید اطالق صوفی بر او کرد
  :همچنني میفرماید

  :التّصوّف اهالک االموال –ب 
جمله قوی و مدارک و اعضاء و جوارح که در تصرّف یعنی تصوّف در بدو امر تمام کردن اموال است، که از 

و اهالک آنها به این است که عالقۀ بنفس از آنها برداشته شود و به تصرّف عقل که مظهر حق . نفس است
  ۲.است بیایند، و این اهالک چون به اختیار است در وسط سلوک باشد

  :و نیز فرماید
  یاء کلّها، والصّوفی یکون له کلّ شیئیٍ و هو ال یکونَ لِشیئیٍ التصوّف ال یسعهُ شیئاً و هُوَ یسع االش –ج 

برای او خواهد برای او حاصل بود، همه چیز در او بگنجد و همه ه که بقاء باللّ یعنی تصوّف اگر به انتها برسد
؛  بود، که گردش آسمان و زمني برای او است و او را خداوند برای غري؛ چه نظام کّل باشد و چه نظام جزء

  .نخواهد داشت
  ))۱۶۴و  ۱۶۵نقل از کتاب توضیح صفحات ((

  نظر امام محمد غزاىل دربارهٔ تصوّف – ۴
ابومحمد غزّاىل تصوّف را غایت سري و سلوک خردمندانه آدمیان دانست و عالمانه به دفاع از آن برخاست، و در 

دفاعیّات در باب سوم از کتاب احیاء علوم بیشرت آثار به اسرار و معامالت متعاىل آن توجه داد، نمونه عاىل این 
  .الدّین، و در المقصد االسنی، و در المنقذ من الضّالل منعکس شده است

  ))۱۸مناقب الصوفیه صفحه ((
  )رضاعلیشاه(حاج سلطانحسني تابندهنظر جناب تصوّف از  – ۵

تمام موجودات؛ و چون  تصوّف عبارت از استکمال نفس و حقیقت جوئی و آخرین مقام آن شهود حقّ است در
  .مربوط به مطالب اعتقادی و روحی میباشد طریقه و طریقت هم نامیده میشود

  ))نابغۀ علم و عرفان ۵۶و ۵۵صفحات ((
                                                 

  :مولوی میفرماید - ۱
 از جمادی مردم  و نامی شدم
 مردم از حیوانی و آدم شدم

 دیگر بمريم از بشرحملۀ 
 وزملک هم بایدم جَسنت زجو

 ز ملک قربان شوماباردیگر 
 *پس عدم گردم عدم چون َارغَنون

  

 وزنما مردم زحیوان سرزدم  
 پس چه ترسم کی زمردن کم شدم
 تا برآرم از مالئک بال و پر

 وجهه اکُّل شیئیٍ هالک الّ
 وهم ناید آن شوم آنچه اندر

 ونــعـه راجـیـا الــّنادم کـویـگ
  

  

  :مولوی فرماید -  ۲ 
 ندَبُـچیست دنیا از خدا غافل 

 مال را گر بهر دین باشی حمول
 آب در کشتی هالک کشتی است

 از دل براند چونکه ملک و مال را
  

 نی قماش و نقره و فرزند و زن  
 نعم مالٌ صالحٌ خواندش رسول
 آب اندر زیر کشتی پشتی است

 اندنخو جزمسکني  خویش   سلیمان زان 
  

  .اشد که افالطون اخرتاع کرده استارغنون نوعی ساز شبیه پیانو میب*
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  تصوّف از نظر مرحوم عالمۀ مجلسی اول – ۶
لسی رحمة تقی والد بزرگوار موالنا مالّ محمدباقر مشهور به عالّمۀ مج دآخوند مالّ محّم(مرحوم مجلسی اول 

 ۲۱۷۶در رسالۀ تشویش السّالکني که نسخه چاپی آن در کتابخانه مبارکۀ قدس رضوی مشهد به ) اللّه علیهما
ای که صوفی نباشد شیعه نیست، و صوفی که شیعه نباشد صوفی  شیعه: ((موجود است، چنني مرقوم میفرماید

)). ارد، و این دو الزم و ملزوم یکدیگرندد ییّع یک معنشنیشت و تصوّف طریقۀ مرتضوی است و تصوّف و ت
چه شریعت و طریقت و حقیقت، یک حقیقت واحده است که به اعتبارات به اسامی مختلفه نامیده میشوند، 
چنانچه تحصیالت ابتدائی و متوسطه و عالیه یک حقیقت واحده است و به اعتبارات به نامهای مختلفه گفته 

نماید، طریقت هم از شریعت  از مرتبه مادون نبوده و همان مادون را تکمیل می میشود، و هر مرتبۀ مافوق مستغنی
آن دو مرتبه است و در صورت فقدان مرتبۀ مادون مرتبۀ باشد و حقیقت نتیجه و ثمرهٔ  نبوده مکّمل آن می مستغنی
 م میفرمایده و سلّه علیه و آلدند و پیغمرب اکرم صلی اللّپس هر سه مرتبه متّح. وجود نخواهد داشت مافوق

اىل اللّه یا به طریق نظر و استدالل  سلوک وبطور کلّی ۱))الشریعةُ اقواىل و اطریقةُ افعاىل و احقیقةُ احواىل((
است و غایت آن علم الیقني است، یا به طریق ریاضت و مجاهده است و غایت آن عني الیقني است و سالکان 

مني گویند و اگر متعّبد به لّ مجید و موافق شرع مطهّر باشد آنها را متکخوذ از قرآن أمسلک اول اگر اعمال آنها م
  .این کیفیت نباشد، آنها را مشّائني گویند
نها موافق دستورات قرآن مجید و در تحت آت اد باشند و عبادت و ریاضو سالکان مسلک ثانی را اگر متعّب

قی زاهد و عابد و متّو ائمه طاهرین علیه السّالم باشد؛  اطاعت و تابیعّت پیغمرب اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم
  .نباشد، آنها را اشراقی گویند و صوفی نامند و اگر متعّبد به این موافقت

پس صوفی آن است که به قانون شریعت غرّا و طریقۀ بیضاء، قدم صدق در طریق مجاهده و سلوک اىل اللّه 
  .فی اللّه باشد رساند بۀ فناءکمال انسانیّت که مرت گذارد و از حسن متابعت شریعت نبوی خود به

و . ای نباشد که برای او هیچ اراده  رسد اه چنان است که به مقام تسلیم و رضتوضیح آنکه مقصود از فناء فی اللّ
   .در تحت ارادهٔ حق قرار گريد ۲الـدی الغَّسکالمیّت بني یِ 

تقّید به انجام آداب و وظایف مذهبی و اعتقاد به جمیع  پس شرط اصلی تصوّف متابعت کامل از شرع مطهّر و
گردد که آیه  و این وظایف و تکالیف تا موقع مرگ باقی است و هیچگاه ساقط نمی. است ۳ما انزل اللّه

تفسري شده ))واعبدو ربکَ یآتیک الیقني، ای الموت((به ))وَ اعْبُد رَبَّّک حتّی یَاتیکَ الیقني((مبارکۀ
  .است

ای خالف عقیدهٔ شیعۀ اثنی  ای باشد که مقیّد به انجام امور شرعیّه نباشد یا عقیده شته یا فرقه یا دستهپس اگر ر
  ....عشریه داشته، یا منکر یکی از ضروریات باشد، از حوزهٔ اسالم خارج و هالک خواهد بود

  )) ۳۰۷ -۳۰۵باب والیت و راه هدایت صفحات ((
  :میفرماید تشویش السّالکنيساله همچنني مالّ محمّد تقی مجلسی در ر

اصل تصوّف صافی نمودن باطن است از رنگ ماسوی و متخلّق شدن به اخالق اللّه و تحصیل کماالت ((
  .))روحانی و رسیدن به مقام قرب و معرفت عیانی

                                                 
  .گفتار من شریعت و کردار من طریقت و حاالت من حقیقت است-  ۱
  مانند مرده بني دستهای غّسال  -  ۲
  آنچه را خداوند نازل فرموده است-  ۳



  

٢٢٥ 

  :و پس از چند سطر چنني اضافه میفرماید
ه حامل اسرار انبیاء و اولیاء هستند هم در ظاهر شرافت این دو طایفه و منزلت و حقیقت آنها بواسطه این است ک

پس شیعه به حمل احکام و .و هم در باطن زیرا انبیاء و اولیاء در ظاهر و باطن جامع جمیع اسرار الهی بودند
حامل اسرار و حقایق آنند به حسب باطن و حقیقت  صوفیّهاسرار شریعت قیام و اقدام نمودند به ظاهر شرع، و 

  .در واقع خود شیعه واقعی هستند آن؛ چه صوفیّه

  تصوّف چیست و اعمال صوفیانه کدام است
ف یک نوع روش زندگی است که محبّت خدا و شناخت حقیقت ارکان اصلی آن را تشکیل میدهد اساساًتصّو

بهمني سبب است از نظر صوفیّه . پس میتوان گفت که تصوف عبارتست از پرستش خدای تعاىل بطرزی عاشقانه
  . ان و دوست آنان استبتبارک و تعاىل بیشرت عطابخش، خطاپوش و مهرخداوند 

  :صوفی در مقام خضوع و خشوع بندگی میگوید
پس اگر کاری کنم که پیش از مرگ در همني دنیا . این عجز و فنای من به چیز مربوط است؛ البته به جسم من

توزی را مهار کنم و در  و حقد و کینهخود را از تسلط جسم آزاد سازم، یعنی هوسها، امیال، خشم و غضب 
خواهم شد، جانی که پرتوی از سراپا جان . حقیقت این غبار تن را که حجاب چهرهٔ جانم شده است کنار بزنم

  . هستی حق است
  حجاب چهـره جان میشـود غبار تنم                 خوش آندمی که ازاین چهره پرده برفکنم

پیش مريود که خدا را در دل خود خواهد داشت و از دیدار او به چشم دل صوفی در مرحلۀ سلوک تا جائی 
  :احساس وجد و مسرّت خواهد کرد

  رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند             بنگر که تا چه حّد است مقام آدمیّت
اهد برد و او را شریفرت، دائم با او مأنوس خواهد بود و این قرب دائمی رفته رفته او را از حّد یک بشر باالتر خو

محبوب حق است یکسان خواهد نمود و پیش از او را با آنچه پاکرت، و خدمتگزارتر خواهد ساخت و صفات 
ای از صفات حق خواهد  آنکه از این جهان برود، در همني دنیا نه تنها به ملکوت الهی واصل گردید بلکه شمّه

  .گشته است)) او((انی شده و همه بود زیرا شخصیّت و و جود او در ذات خداوند ف
پیوندد و  ای که به اقیانوس می پس سالک به این مرحله برسد به دریای ابدّیت الهی خواهد پیوست مانند قطره
  .در او فانی میشود، دیگر او قطره نیست، با عظمت اقیانوس، عظیم و جاودانه میشود

  ورنه قطره است همان قطره و دریا، دریاست قطره دریاست اگر چند که او با دریاست               
پس آن قرب وصاىل که اهل شریعت در جهان دیگر انتظارش را دارند، اهل طریقت یعنی صوفیان در همني 

  .جهان طالب آنند
آنها عقیده دارند که نیکان که نیکند و معاشرت آنان را همه دوست دارند، اما هرن در تحمل رنج تربیت و ارشاد 

  .ندن آنهاامفسدان است نه ربَدان و 
  :جائیکه مولوی میفرماید

الم   آب دارد صد کرم صد احتشام            که پـلیـدان را پـذیـرد والـسـّ
ۀ صوفیان خلق را،  نیاز از عبادت و خدمت میدانند و نظر بر  پرتوی از ذات حقّ و خدا را غنی و معبود و بیکافـّ



  

٢٢٦ 

وُنَ ـرِفـیَعْـوْلِاَ ۵۶ذاریات آیه سوره الّ ۱))ا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَمَ((: آن دارند که منظور از آیۀ
  . سبب هدف آفرینش راشناسایی خدا تشخیص میدهند است و بهمني) یعنی شناسایی خدا برای جن وانس(

ای از  ی از دریای هستی است و جلوها اگر کسی قصد اطاعت خدا را دارد میتواند به آفریدهٔ او که قطره بنابراین
این طریق عبادت یعنی توجه به خالق از طریق خدمت به خلق .حقّ در او ودیعت نهاده شده است خدمت کند

  :بعنوان آنست که خالئق همه مظاهر خالقند و خدمت به آنان در حقیقت طاعت به خالق محسوب میشود
  نه بشکن ازاین نهال ونه بفکنهیچ    ند      ـدایـال خـسره نهـیک همه قـخل

در  ف که در ظاهر روشی مخالف یکدیگر دارند،شاید بتوان چنني اظهار داشت که در این زمینه، فلسفه و تصّو
چون شناخت و وصول به حقیقت در تصوّف اهمیّت فراوان دارد و موضوع  این نقطه بهم مريسند،مضافاً بر آنکه

ف در این قسمت با فلسفه اشرتاک هدف در طاقت بشر، پس تصّوفلسفه نیز شناخت حقیقت اشیاء است بق
اینکه فالسفه و صوفیّه در مفهوم حقیقت و نحوهٔ دریافت و راه وصول به آن با یکدیگر شدیدًا  دارد، نهایت

خوانند  شناسند و پای استداللیان را چوبني می مخالفند، بخصوص صوفیّه فلسفه را مطرود و وسیله سرگردانی می
ف کند وىل تصّو فلسفه همه چون و چراست و تکیه بر عقلی دارد که از دایرهٔ محسوسات تجاوز نمی: گویند و می

  ۲.چون و چرائی محض است عشق و حال و بی
اندک بني و اندک یاب بر آئینه دل  صوفیان برآنند که آئینه دل را صیقل دهند تا حقایق بدون تکیه بر عقل

  :مایدمنعکس شود چنانچه مولوی میفر
 آئينه دل چون صافی و پاک
 هم ببینی نقش و هم نقّاش را
 چون خلیل آمد خیال یارمن

  

 

 برون ازآب وخاک  هابینینقش
 فرش دولت را و هم فرّاش را
 صورتش بت معنی او بت شکن

  

هوی و هوس و وهم پاک و صافی شود، چهرهٔ معانی غیبی و اسرار نهان در آن یعنی چون آینۀ دل از زنگار
بیند و هیچ چیز از ضمري او پنهان  آفرین را با هم می و معنی یـعنـسپس نقش و نقّاش و م. گردد نمودار می

که زدودن و پاک کردن ضمري نزد صوفیان شرط وصول ماند، صفا و پاکی دل از آن جهت مذکور آمده است  نمی
  .بحقیقت است

   ))از مقدّمۀ آشنائی با مولوی با تلخیص((
  

                                                 
  .ندو پرستش کن)مرا بشناسد(و جن و انس را خلق نکردم مگر اینکه - ۱
  :مولوی میفرماید - ۲

  تمکني بود پای استداللیان چوبني بود               پای چوبني سخت بی
  :و یا میفرماید

 عقل را قربان کن اندر عشق دوست
 بـنـد مـــعـقـوالت آمــد فـلـسـفـی
 فـلـسـفی گـویـد زمـعـقـوالت دون
 کشف این نزعقل کار افزا شود

  

 وستعقلها باری ازآن سوی است ک  
 شهسوار عقل عقل، آمد صفی

 ناید برون عقل از دهلیز می
 بندگی کن تا ترا پیدا شود

  

  :و یا میفرماید
  قبلۀ عارف بود نور وصال           قبلۀ عقل مفلست شد خیال

  :شاه نعمت اله وىل در این باره میفرماید
  اند و میگویند         عاقالن از شنیده میجویند عارفان دیده



  

٢٢٧ 

  قت و حقیقتشریعت، طری

  شریعت و طریقت و جمع میان آن دو – ۱
  .شریعت اعمال راجع به تن و طریقت راجع به دل است

شریعت آراسنت ظاهر است به عدالت؛ و طریقت پاکیزه نمودن باطن است به اخالق پسندیده و دوستی و یاد 
  .خدا، و روشن ساخنت دل به شناخنت او

آن و جمع بني ظاهر و باطن و شریعت و طریقت از مانند دوا و اثر پس این هر دو مانند مغز و پوست بلکه 
پس باید مراقبت داشت و آنکس که خود را نزدیکرت داند باید در . اختصاصات سلسلۀ نعمة اللّهیه بوده و هست

 ۱ماءرفتار بر احکامیکه در قرآن مجید و خطاب به مؤمنني است بهرت بکوشد، حتّی امور دنیا از کسب معاش و اِنـ
تثال امر که رسیده بنماید عبادت نیز خواهد بود؛ و در اسالم ممال و پرستاری عیال و تلّذذات حالل بقصد ا

بقدری توسعه در احکام است که در کاری امر یا نهی هست و میتواند مُسلم تمام کارهای دنیوی خود را با نیّت 
  ))۶۶-۶۵رسالۀ پند صالح صفحات ((                              .                              امتثال بندگی خدا نماید

  و تفاوت میان آن سه ، طریقت و حقیقتشریعت - ۲
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ الَ  :ه انصاری در مورد آیۀدر تفسري کشف االسرار میبدی به نقل از خواجه عبداللّ

  :فرماید   ۲تَعْلَمُونَ 
واسطه و استاد درست نیست، هرکه پندارد که در علم  یه اشارتست که علم شریعت آموختنی است و بیدر این آ

  .ای نیست شریعت واسطه بکار نیست او را در دین بهره
علم شریعت، علم طریقت و علم حقیقت، شریعت آموختنی است، طریقت : بدان که علم برسه قسم است

  .ای است و حقیقت یافتنی است معامله
  :علم طریقت را گفت)) فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ ((علم شریعت را گفت

حوالت شریعت به استاد کرد،  ٤))وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا(( علم حقیقت را گفت ۳))وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ((
  )۵۶۸ -۵۶۷ صفحات نبوغ حافظ(        ...              حوالت طریقت به پري کرد و حوالت حقیقت با خود کرد

  :اند چنني گفته))الشریعةُ اقواىل و اطریقةُ افعاىل و احقیقةُ احواىل((و نیز دربارهٔ... 
اسامی مختلف پیدا شده و در شریعت و طریقت و حقیقت هر سه یکی است منتها بسبب اختالف احوال،

تبت صلّی اللّه علیه و آله نظام صورت جمع چون حضرت ختمی مر.هرمقامی و حاىل نامی پیدا کرده است
م است که گوینده این کلمات شخص واحد بوده و از فرموده است و این خود مسّل)) الحقیقة حاىل((الجمع بود

  .یک ذات کامل الصّفات ظهور نموده است
ون بحضور قلب نماز فعل باشد چ مثالً چون کسی امر به نماز کند، گفنت او، قول باشد و چون به نماز ایستاد، آن

ی مطلب است، پس هرکه وگزارد، حال شود، که عبارت از حقیقت باشد چنانکه الصلوة اّال بحضور القلب مقّ

                                                 
  فزودنا - ۱
 .دانید از اهل ذکر سؤال کنید اگر نمی: از سوره نحل ۴۳آیه  - ۲
  .بخدا توسل جوئید) بوسیله ایمان و پريوی اولیای حق(و: ۳۵سوره مبارکۀ مائده آیۀ  - ۳
  .آموختیم) لدنی و اسرار غیب الهی(و از نزد خود ویرا علم: ۶۵سوره مبارکۀ کهف آیۀ  - ٤



  

٢٢٨ 

در مقام افعال پیغمرب باشد اهل طریقت است و کسی که در مقام حال پیغمرب است اهل حقیقت باشد شریعت 
ال باشد و صورت نبندد و چون بحقیقت پوست مح پوست طریقت باشد و طریقت پوست حقیقت و مغز بی

  ...طریقت ظاهر نشود ظاهر درست نگردد، و شریعت بی صورت و باطن بی مشاهده رود معنی بی
اگر شریعت نباشد طریقت صورت نبندد و اگر طریقت نباشد حقیقت معلوم نگردد و در جمیع ادیان شریعت و 

  .طریقت و حقیقت وجود دارد
  )یاحةکتاب حدائق الس ۱۲۷صفحه(

  الزمۀ طریقت والیت است – ۳
که اگر بغري آن باشد  به امر او بجا آورده میشود است که به تقلید عالم مجاز و یشریعت عبارت از احکام قالب...

  ۱...پس شریعت بوجهی علم است و طریقت عمل و حقیقت حال... هم باشد مقبول نخواهد بود اگر مطابق
اگر قبول کنندهٔ .، و حقیقت الزمۀ والیتست۲باشد ی علیه السّالم نمیطریقت بدون قبول والیت مرتضی عل

یابد، و همان  والیت را در تحت هواهای نفسانی نپوشاند بزودی نمونه علم وعمل خود را به ذوق و وجدان می
که و از جهت این. احقیقةُ احواىلنمونۀ علم و عمل که حال انسان باشد اول مرتبۀ حقیقت است، که فرمود 
  :اند قریب به این مضمون که شریعت بدون طریقت و حقیقت، جیفۀ موذیه است در اخبار بسیار فرموده

که شب در نماز و روز در روزه باشد و والیت وىل   اگر کسی در تحت میزاب خانه کعبه هفتاد سال عبادت کند((
چنني صاحب طریقت اگر نمونه علم و و هم .))امر را نداشته باشد او را خداوند بر رو در آتش جهنم اندازد

ای به حال او  فایدهکه چندان عمل خود را در خود نیابد، علم و عمل طریق او چون قالب بیجان خواهد بود،
و چنانکه جان انسان بدون تن کمال نپذیرد و پیش از استکمال اگر تن از جان جدا شود جان . نخواهد داشت

همچنني اگر طریقت از شریعت جدا شود، طریقت و حقیقت ناقص ناقص بماند و هیچ کمال حاصل نکند، 
بماند یا هیچ نماند، چون مجذوبني که حال مراعات شریعت در آنها نیست و ناقص بمانند و چون قلندریّه که 
اعتقاد آنها اینست که چون دست بدست وىلّ امر رسید حاجت به عمل نیست و خود را ضایع و دیگران را به 

  ...ازنداند فساد می
اند و به شغل فتیا و قضاوت مشغول و  و من عندیّني از عامّه که بخود سری برآمده و اسم علم برخود گذاشته 

مشعوف گشته، و همچنني من عندیّني از متشّیعه که بدون اذن و اجازه از عالم وقت بر مسند شریعت نشسته و فتیا 
  .اند شیدهو قضاوت را متصّدی گشته عالوه بر ضالل خود غري کو

ای  ای دارد و ابوحنیفه را که در گوشه جناب صادق علیه السالم، چون مشاهده فرمود سفیان ثوری را که حلقه
  :ای دارد، دربارهٔ آن دو فرقه فرمود دیگر حلقه

                                                 
لب و آموزنده و شريین است و واقعاً حیف است که حتی از یک جملۀ آنها صرفنظر شود وىل چون در اینجا گفتار بزرگان همه جا -  ۱

االمکان از نظر مفهوم، جدید باشد و چون بهیچوجه  امر بر اختصار است، سعی میشود که مطالب طوری انتخاب شود که حتی
د لذت چنانکه قبالً گفته شد صفحات مآخذ بعد از هر مطلب ذکر تواند جای کتاب اصلی را بگريد فقط اشاره به مطلب میشو نمی
شود تا خوانندگان گرامی در صورت فرصت و ذوق به اصل کتب و مآخذ مراجعه نمایند، و با خواندن مطالب بطور کامل بیشرت  می

است وىل تمامی مؤیّد یکدیگر لذت بربند و مستفیض گردند، و در عني حال متوجه شوند که گفتار بزرگان گرچه در عبارات مختلف 
  .کنند که در حّد این مختصر نیست باشند و در ضمن به بسیاری مطالب ارزندهٔ دیگر برخورد می می
  .والیة علی بن ابیطالب حِصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی - ۲



  

٢٢٩ 

  ۱.انهؤالء االخابث لو جلسوا فی بیوتهم و لم یخرب النّاس بحاللهم و حرامهم لجال النّاس حتّی یجدو
  ثوری در مجلس طریقت و ابوحنیفه در مجلس شریعت بدون اذن و اجازه ترین خلقند زیرا سفیان خبیثاینها ... 

  .صاحب طریقت و صاحب شریعت نشسته بودند و آن متصّدی دستگريی و این یک متصّدی فتیا شده بود 
. را بدست آوردمغز نباشد باید در طلب برآید و طریقت  یبپس صاحب شریعت اگر بخواهد که علم و عمل او  

  .مغز و الیق آتش خواهد بود اگر نه علم و عمل او بی
ای فرو گذاشت نکند که به  دقیقه و صاحب طریق اگر بخواهد که علم و عمل او در نقصان نباشد از شریعت

و باید بکوشد که علم و عمل او از حقیقت . ای که از شریعت فرو گذاشت کند در طریقت او نقصان پذیرد اندازه
تفضّل  ای داشته باشد که اگر خاىل از نمونۀ علم و عمل باشد الیق آتش خواهد بود، مگر اینکه خداوند مونهن

پس صاحب شریعت و صاحب طریقت باید نیک مراقب . فرماید و فضل و رحمت خود را با او رفتار نماید
اشته باشند بدانند که عمل آنها ای نیابد و در عمل و مناجات لذّت ند باشد که اگر از علم و عمل خود نمونه

  ...مغز و جیفۀ موذیّه و الیق آتش خواهد بود بی
  ))بشارة المؤمنني، باب دوازدهم((

  فلّی اللّه عَلیه و آله و سلّم دربارهٔ اهل تصوّ فرمایشات پیغمرب اکرم صَ
) ع(و زوج بتول )ص(که این فرقه در زمان حضرت رسول آنچه از احادیث و کتب تذکره ظاهر میشود این است

اند چنانکه روایت شده که در کتاب بشارة المصطفی لشیعه المرتضی که جناب محمد  مختص به همني اسم بوده
مجلسی در فهرست بحاراالنوار خود نسبت این کتاب را به شیخ عمادالدّین محمدبن ابی القاسم علی باقر 

  ):ص(به اسنادش، قال رسول اللّه . الطربی داده است
ـْلِسْ مَـعَ اَهـلِ التـصّوفم – ۱   .ن سَـرَّهُ اَنْ یَـجْلـِسَ مَـعَ اللّهِ فَـلْـیج

  .هرکه را خوش آید که همنشني خدا باشد با اهل تصوّف بنشیند: فرمود) ص(یعنی حضرت رسول اکرم
شني یعنی من همناَنَـا جلیـسٌ من ذکرنی : مقوّی این حدیث، حدیث قدسی است که حق سبحانه و تعاىل فرمود

  .تعاىل جلیس ایشان است پس حضرت حق. آن کسم که ذکر من کند و صوفیان اهل ذکرند
  اـیـور اولـضـند در حـیـشـو نـگ          هرکه خواهد همنشینی با خدا  

یا مجاز از جانب آن بزرگوار داده و ) ع(ست به دست علیدصوفی وىلّ است زیرا وىلّ خدا آن کسی است که 
  :و نیز در آن کتاب روایت نموده است که. جود او رسیده و ایمان داخل دل او شده باشدپیوند والیت به و
  ):ص(قال رسول اللّه

  .ال تطعـنوا عـلی اهـل الـتصوّف و الـخرق فانّ اخالقـهم اخالق االنبـیاء و لباسهم لباس االنبـیاء – ۲
ف و خرقه پوشان؛ پس به درستی که طعن مکنید و عیب منمائید بر اهل تصوّ: فرمود) ص(یعنی حضرت رسول

  .اخالق و اوصاف ایشان اخالق و اوصاف انبیاء و لباس ایشان لباس انبیاء است
  ):ص(و نیز در آن کتاب مروی است که قال رسول اللّه

ظر الیهم و یسرع فی وع و العطش فانّ اللّه ینجالتصوّف و اصحاب الل اهراغبوا فی دعاء  – ۳
  .اجابتـهم

                                                 
دادند هرآینه مردم به حرکت  رامشان خرب نمینشستند و مردم را بحالل و ح هایشان می ترین مردم هستند زیرا اگر در خانه اینها خبیث- ۱

  .پرداختند و ما را پیدا میکردند و جستجو می



  

٢٣٠ 

که میل نمائید و دعا طلب کنید از اهل تصوّف و گرسنگان و تشنگان یعنی : فرمود) ص(سولیعنی حضرت ر
کند دعای  کند به سوی ایشان و زود اجابت می داران، پس به درستیکه حق سبحانه و تعاىل نظر رحمت می  روزه

  .ایشان را
  )) ۳۱۶ – ۳۱۵صفحات بشارة المؤمنني، ((

  



  

٢٣١ 

  ت آنـلـیـضـر و فـذک
مطابق دستور مجازین الهی و فضیلت آن اینست که در قرآن  نی به خاطر آوردن و یاد کردن مذکور استذکر به مع

  .کریم آیات بسیار و همچنني احادیث و اخبار بیشمار دربارهٔ آن آمده است
  :از جمله

اید ذکر حق و  ای کسانیکه ایمان آورده.وَأَصِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًاوَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً - ۱
از  ۴۲و  ۴۱آیات .(بسیار کنید و دائم صبح و شام به تسبیح تنزیه ذات پاکش برپدازید) به دل و زبان(یاد خدا

  .)سورهٔ احزاب
  :وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ - ۲

  )از سورهٔ انفال ۴۵آیۀ (تگار شویدو خدا را بسیار ذکر کنید شاید که رس
کند،  و دلهای آنان با یاد خدا اطمینان پیدا می :وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ – ۳

  ))سوره رعد ۲۸آیۀ .((بلی دل آرام گريد به نام خدای
. ضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ وَالَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِنيَوَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَ - ۴

  .))از سورهٔ اعراف ۲۰۵آیۀ ((
در دل خود در صبح و شام یاد کن و از غافالن آنکه آواز برکشی،  خدای خود را با تضرعّ و پنهانی و بی

  ).فل مشویکدم از یاد خدا غا(مباش
البتّه ذکر چه زبانی و چه قلبی باشد از جملۀ عبادات است، و . که در این آیه به ذکر خفی یا ذکر قلبی است

شود، وىل ذکر قلبی فضیلتش  عبادات بدون امر آمر الهی و اجازهٔ صاحب اجازهٔ الهی هیچ اثر بر آنها مرتتّب نمی
عرض کرد ذکر خامل چیست؟ فرمود  ۱!ر کن، ذکر خاملکه ذک: ذر فرمود به ابی)ص(حضرت رسول.بیشرت است
  :روایت شده است) ع(و از حضرت امريالمؤمنني. ذکر خفی

  .کسیکه با ذکر خفی خدا را یاد کند پس خدا را بسیار یاد کرده است:من ذکـر اللّه سـرّاً فقد ذکر اللّه کثرياً
یعنی ما را با ذکر خفی مأنوس  ر الخفیالـذّکبا وآنسنا : کند در مناجات خود عرض می) ع(حضرت سجّاد

اهمیّت ذکر . و در میانۀ اوصیاء معهود بوده است) ع(که منظور همان ذکری است که زمان حضرت آدم . گردان
  .خفی در این است که در همه حال و در همه جا و با همه کار امکان دارد

ی خود بخواب رود، خواب او نیز عبادت خواهد اند حتّی موقع خواب اگر کسی با طهارت و با ذکر قلب و فرموده
   .بود

منظور این است که چنانچه نماز با حضور قلب یعنی با ذکر قلبی  ال صلٰوة االّ بحضور القلب: اند واینکه فرموده
در عوض کسانیکه دائماً با طهارت به غسل یا وضو واگر آن دو .و با یاد خدا نباشد ارزشی نخواهد داشت

  :تیمّم، با ذکر قلبی یا ذکر خفی مشغول باشند مشمول آیۀ شریفهممکن نبود با 
  .خواهد بود))معارج سورهٔ ۲۳آیه ((: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ - ۵

  :بابا طاهر علیه الرحمه در این مورد میفرماید
 خوشا آنان که اللّه یارشان بی
 خوشا آنان که دائم در نمازند

  

 هواللّه کارشان بی که حمد و قل 
 بهشت جاودان مأوایشان بی

  

                                                 
  نام و نشان، مخفی خامل یعنی بی - ۱



  

٢٣٢ 

  :و فضیلت ذکر آیۀ شریفۀ زیر است که خداوند تبارک و تعاىل فرمود و باز در شرافت
  ))از سورهٔ بقره ۱۵۲آیه : ((فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ - ۶

بنده قرار داد و شرافتی باالتر از نه نتیجه ذکر أکه ذکر خود را خدای تعاىل ش. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم
  .این نیست که بنده را خدا متذکر باشد

زمان و تسلیم به تربیت آن بزرگواران در کتب عرفا تأکید فراوان در مورد گرفنت ذکر و اخذ و تعلیم آن زبان اولیاء 
  :شده است و در قرآن کریم خداوند عزّوجل فرموده است

پس اگر نمیدانید از اهل ذکر ((یعنی )) از سوره نحل ۴۳آیۀ ((رِ إِن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَفَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْ - ۷
اندو خداوند آنها را از رأی  و منظور از اهل ذکر اولیاء خدایند یعنی کسانیکه به مراتب شهود رسیده)) سؤال کنید

و ائمۀ ) ص(ا فرموده است یعنی پیغمرب خود به آنها عط ۱نیاز کرده و از علم لدّنی و قیاس و هوی و گمان بی
   ۲.اند اطهار و مجارین از طرف آنها که به مقام فناء فی الله و بقاء بالله رسیده

  ))نبوغ حافظ ۷۶۴تا  ۷۶۲بشارة المؤمنني و صفحات  ۲۴۱تا  ۲۲۴و  ۳۱منتخب از صفحات ((

  داـادِ خـدِل و ی
و مرکز کشور تن دل است که همیشه بني وسواس شیطان و جایگاه ریزش رحمت الهی است؛  ۳دل گنجینه خدائی
  .و تلقني ملک است

باید مراقب دل بود که آنچه بر دل غالب بود اعضاء و قوی زیر فرمان او است و چون بستگی دنیا دام جان و 
گی دلرا باید به دستور متوجهه غیب نمود و از غیب خود رو به غیب مطلق آورد که پراکند ٤مایه هر خطا است،

خیال و وسواس رفع، و هموم یکی گردد و نفس پاکیزه و اخالق نکوهیده که زائیده دوستی دنیا است برود و 
  .بجای آن اخالق پسندیده آید

  ٥.و متدرّجاً انس به یاد خدا افزون گردد، تا دریکه خداوند گشوده، باز و دل جایگاه یار شود
و ياد بنده حق را كه نشانه  .پاكيزه و اعمال را پسنديده گرداندياد خدا دل را خاشع و بدن را خاضع و اخالق را 

  رساند یم یواقع یرهاند و به هست یموهوم م یباالخره انسان را از هست ؛بنده را ٦يادخدا و هم مستلزم ياد اوست
  .نيست ی چون مادام كه انانيت هست خداپرست

هم هويدا شود و در  یآثار آن در كردارها و زندگانخوذ را بايد در هر حال و هر كار مواظبت داشت كه أذكر م
  : از آن جمله در موقع خوردن غذاست كه .است كيد بيشرت شدهأت یخصوصا در موارد .عالم هم به يادگار بماند

                                                 
  ))َوعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا(( سورهٔ کهف  ۶۵اشاره به آیۀ - ۱

هود است، نه علم حصوىل که بر عقل و استدالل پس این علم حضوری و از روی کشف و ش. و از جانب خود علمی به او آموختیم
  . متکی است

در بیان اتصال پیوند والیت تا زمان )) والیت نامه((مندان به مطالعه بیشرت در این مورد میتوانند به باب دهم از کتاب  عالقه - ۲
  .مراجعه فرمایند) ع(آدم
  .منظور دل واقعی است نه دل ظاهری که مظهر و صورت دل است - ۳
  ستی سر منشأ همۀ لغزشها استودنیا د :حّب الدّنیا رأس کلّ خطیئة - ٤
  .دل مؤمن عرش خدا است :قلب المؤمن عرش الرّحمن - ٥
  .که قبالً توضیح داده شد) )آیه فاذکرونی اذکرکم((اشاره به   - ٦
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   ۱» ...كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ« 
ه حرارت ت را بيشرت و به واسطه توّجم غذا لّذت دارد و ياد خدا هنگاعموميّ گرچه تفسير به مورد ذبح شده وىل

  .يابد یست حكم ذاكر دارد و بهرت توفيق ماشود و تا آن غذا در بدن  یو روح به باطن هضم بهرت م
  . من و صالح و باهوش گرددؤكه در هنگام ياد خدا پيدا شود تمام خلقت و م یست كه طفلاديگر حال مقاربت  

ست، چون به ياد خدا كه بخوابد در خواب حكم ذاكر دارد و اه عالم غيب ه بديگر وقت خوابيدن كه توّج
  . صادقه خواهد بود  یغالبا رويا ،خارج یاو باشد و چه قضايا یخواب كه بيند چه بروز حاالت روح

ست كه در آن روز توفيق زيادتر او جوارح  ٰىه به قوست كه حال بازگشت به اين عالم و توجّ ا یل بيدارديگر اوّ
ل به انوار چهارده معصوم و مظهر و توسّ أه به مبدتوّج یاو هم پيشرفت نمايد، و اول بيدار یردد و بلكه كارهاگ

هرچه را به ذهن  یجسته و گشايش دل و دين و دنيا از خداوند اميد داشته باشد و چون موقع خوابيدن و بيدار
غافل از ياد  یه باشد و تا بتواند آنيد و متوّجبسپارند محفوظ ماند روح در اين دو وقت به ياد خدا عادت نما

  .ر عقايد باشد خدا نگردد كه وقت مرگ متذّك
  ))۲۵ - ۲۰لح، بخش ذکر صفحات ارسالۀ پند ص((

  

  حقیقت طریق فقهاء و صوفیه
)موالنا محمّد باقر ره(از نظر علّامه مجلسی  

ولکن مردم در مراتب  شریعت مقرّر ساختحقتعاىل  یک پیغمرب فرستاد و یک  باید دانست که راه دین یکیست
نمایند و بسنن و مستحّبات ) ص(عمل و تقوی مختلف میباشند و جمعی از مسلمانان که عمل بظواهر شرع نبوی

عمل نمایند و ترک مکروهات و شبهات کنند و متوجّه زوائد دنیا نگردند و پیوسته اوقات خود را صرف طاعات 
که معاشرت ایشان موجب تضیع عمر است کناره جویند ایشانرا مؤمن، زاهد  و و عبادات کنند و از اکثر خلق 

تر و  اند زیرا که در پوشش خود از نهایت قناعت به پشم که خشن متّقی میگویند و مسمّمی بصوفیه نیز ساخته
  .اند و این جماعت زبدهٔ مردمند ها قناعت میکرده ارزانرت جامه

میشوند که آنها را ضایع میکنند و در هر فرقه از سنّی و شیعه و زیْدی و ولکن چون در هر سلسله جمعی داخل 
و چنانچه علماء اشرف مردمند بَدِ . صاحبان باطله میباشند، تمیز میان آنها باید کرد که چنانچه میان علماء باید کرد

ان صوفّیه، شیعه و است و یکی ابوحنیفه است و همچنني می ایشان بدترین خلق میباشد و یکی از علماء شیطان
های دیگر ممتاز بوده است همچنني  سنی و ملحد میباشند و چنانچه سلسلۀ شیعه در میان این امّت از سلسله

اند و چنانچه در عصرهای ائمۀ معصومني صوفیّه اهل سنّت معارض  سلسلۀ صوفیّۀ شیعه از غري ایشان ممتاز بوده
و بر این معنی . اند اهل سنت معارض و معاند صوفیۀ اهل حَّق بوده اند، در زمان غیبت امام صوفیۀ ائمه بوده

  :شواهد بسیار است
که باعتقاد خود جمیع مشایخ صوفیّه را ذکر کرده است  اوّل آنکه مالّی جامی که نفحات االُنس را نوشته

تاب مشهورتر بود و در علم حضرت سلطان العارفني و برهان الواصلني شیخ صفی الدّین نوّراللّه برهانه را که از آف
و حلم و فضل و حال و مقام و کرامات از همه پیش بوده ذکر نکرده است و از مشایخ نقشبندیّه و غري ایشان 

دبزرگوار علی بن جمعی را ذکر کرده است که بغري از اُزبکان نادان، دیگری نام ایشان را نشنیده و همچنني سیّ
                                                 

  ۱۱۸سوره مبارکۀ انعام آیه  - ۱
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بوده و شیخ ابن فهد حلّی که در زهد و ورع و کمال، مشهور آفاق که صاحب کرامات و مقامات ) رض(طاوس
ه مشهور است و امثال ایشان از صوفیّه امامیّه، از برای تعّصب و مخالفت بوده و کتب او در دقایق اسرار صوفّی

  .طریقت و مخالفت طریقت ایشانرا ذکر نکرده است
ند و در زمانهای تقیّه مردم را به ریاضات و مجاهدات از ا دوّم، صوفیّۀ شیعه علم و عمل با یکدیگر جمع میکرده

اند  ی میگردانیدند و صوفیانی که تابع اهل سنّتاند و بحیلۀ علم و عمل ایشانرا محّل اغراض باطله صاف میکرده
 )ع(مننيعلم میکنند زیرا که میدانند که با وجود علم، کسی خلفای ثالثه را بهرت از امري المؤمردم را منع از تعلّم 

الدّین چندین هزار  چنانچه حضرت شیخ صفی. نمیداند پس باید جاهل باشد که این قسم امر باطل را قبول کند
  .ور شدکس را به طریقۀ مستقیم بدین حق تشیّع آورد و از برکات اوالد امجاد آن بزرگوار عالم بنور ایمان منّ

و فکر و ارشاد و ریاضت، مباین است با  راند در ذک ودهسّوم آنکه طریقۀ صوفیان عظام که حامیان دین مبني ب
ماع کردن و برجسنت و شعرهای افسانۀ عاشقانه طریقۀ صوفیانی که مشایخ آنها منسوبند به آن، مثل چرخ زدن و سَ

ان و بغري تهلیل و توحید حقتعاىل و توسّل بانوار ائمّۀ هُدٰى و حمایت حامی. خواندن که در میان ایشان نمیباشد
  .چیزی در میان ایشان نیست و اینها همه بموافقت شریعت مقدّسه است) ع(شیعیان امري المؤمنني

اند مانند  اخالق این جماعت بودهاند و باطوار و  و ایضاً بسیاری از علماء دین طریقۀ مرضیّه صوفیّه حقّه داشته
رحوم از او تعلّم ذِکر نموده بود و در که کتب او مشحونست بتحقیقات صوفیّه و والد م) رض(بهاءالدین محمد

سه موافق قانون شریعت ریاضت میداشتند آورد و جمع کثريی از تابعان شریعت مقدّ هر سال یک اربعني بعمل می
که هر که چهل صباح اعمال خود را از ها بسر آوردم و در احادیث معتربه وارد شده است  ر اربعنيو فقري نیز مکرّ 

های حکمت از دل او بر زبان او جاری میگرداند پس از این شواهد و  ند؛ حقتعاىل چشمهبرای خدا صالح گردا
دالیل که ذکر آنها موجب تطویل کالم است باید بر شما ظاهرباشد که این سلسلۀ علّیه را که مروّجان دین مبني و 

و ایشان برای ترویج امر های صوفیهه که سالک اهل ضاللتند ربطی نیست  هادیان سالک یقینند با سایر سلسله
  . خود باین سلسلۀ عالیۀ خود را منسوب میگردانند

اند میان صوفیّه  بصريتی ایشان است که فرق نکرده و باید دانست که آنها که تصوّف را عموماً نفی میکنند از بی
اند و  ند که همه چننيو چون اطوار و عقاید ناشایست از آنها دیده و شنوده گمان میکن شیعه و صوفیّۀ اهل سنّت

همیشه ریاضت و مجاهده و ذکر خدا و ترک دنیا و انزوای از ) ع(غافل شده از آنکه طریق خواصّ شیعیان علی
اَشرار خلق بوده و طریقۀ صوفیّه حقّ طریقۀ ایشان است و مُجمالً باید دانست که در همۀ امور افراط و تفریط 

و اگر در آنچه  ۱و کذلک جعلنا امّة وسطاچنانچه حقتعاىل فرموده  و طریقۀ حقّه طریق وسط استخوب نیست 
  ۲.واللّه یهدی من یشاء اىل صراط مستقیمگفتیم تفکر نمائید در هر باب حقّ بر شما ظاهر میشود 

   ))۲۹۷ - ۲۹۵بشارة المؤمنني ((

  انـرت ایشـان و سیـام صوفیـمق
  از نظر امام محمد غزالّی الفــ ـ

که سالهای دراز به تدریس و جدل و مناقشه و تأمّالت فلسفی پرداخته است، سرانجام روح غزالّی بعد از آن
م معامالت یکند، و آرامگاه روح و جانش را در صم جوینده او را هیچیک از طرق فوق خرسند و قانع نمی

                                                 
  .نان را به اخالق معتدل و سريت نیکو بیاراستمو بدین ترتیب شما مسلما: از سورهٔ بقره ۱۴۳آیه  - ۱
  ))۴۶سوره مبارکۀ نور آیه .((فرماید و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می - ۲
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سريتشان . دصوفیان از پیشتازان خلق به سوی خداینبه یقني دریافتم که  :نویسد که بیند و می صوفیّه می
بلکه باید گفت که اگر خرد خردمندان و  .قها استو اخال ترین راهها نیکوترین سريتها و راهشان درست

حکمت حکیمان و دانش دانشمندان دنیا را گرد آرند تا بتوانند با آن چیزی از سريت و اخالق خود را عوض 
و سکنات و باطنشان مقتبس از نور چراغدان  حرکاتکنند، و بهرت از آن را به جایش نهند هرگز نتوانند، همه 

  .است، و باالتر از نور نبوّت چه نوری میتواند بر روی زمني باشد که بتوان از آن روشنی یافتنبوّت 
  )) ۱۸مناقب الصوفیه صفحه ((

  مقام صوفی از نظر مولوی ب ـ
م م نـه سـفلیـّ م نـه غـربیـّ  نـه شـرقیـّ

و سقّینم   غارنه از هندم نه از چینم نه از بل
 المکان باشد  باشد،مکانم نشان بی نشانم 
    رایکی دیدم برون کردم،دوعالم راچون دوئی

 نه زارکان طبیعیّم نه از افالک گردانم 
 خراسانم  م نه ازخاکــنه ازملک عراقیّ

 جانانم خودجان من که باشد،  جان نهباشد، تن نه
 خوانم دانم، یکی جویم، یکی بینم، یکی یکی

  

های بسیار ارزنده و گوارای آن را در البالی مُتون  چند بیت مزبور یکی از هزاران دقایقی است که میتوان نمونه
ارزش ((ممتاز کنیم، و  ۱))شريان پشمني((صوفیّه، اعم از نظم و نثر جُست و اگر صوفیان و عارفان راستني را از 

یابیم که دقایق و نکات و تفکرّات صوفیانه  می ایم، بجوئيم، در تر از آنچه تا کنون جُسته را گسرتده)) مرياث صوفیه
های  ای از عقده ها، پاره ها بار آورده، بل امروز نیز میتواند همان یافته نه تنها در گذشته، غزالیها ساخته، و مولوی
  .نمون گرددهائی از کشتی در گرداب آدمی را به سوی ساحل کمال راه بشریّت را در سطح جهان بگشاید و گوشه

  ))۸ - ۷مناقب الصوفیه صفحات ((
  :رحمة اللّه علیه ۲صوفی از نظر سَرّی سقطی، -ج 

صوفی چون باد است که بهر جای بِوَزد، و چون خاک است که هرکس قدم بر او نهد، و چون آبست که هر چه 
  . نجس باشد بدو پاک کنند، و چون آتش است که نور او بهر جای برسد

  ۳:ر ذوالنّون مصری رحمة اللّه علیهصوفی از نظ –د 
از موجودات، مختار . صوفی آن است که خداوند را بر همه چیز گزیده باشد، و حق سبحانه و تعاىل وی را گزیده

  )مناقب الصوفیه ۳۳ – ۲۹منتخب از صفحات ( . حقّ باشد ٤وی حق سبحانه و تعاىل باشد، و از مخلوقات، او مختار
  حافظمقام صوفی از نظر  هـ ـ

 حدیث عشق زحافظ شنو نه از واعظ
 بیا بمیکده و وضع قرب و جاهم بني

 اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد 
 رداگر چه چشم بما واعظ از حقارت ک

                                                 
  :ها سازند و درونش را از پشم پر کنند و میفرماید مولوی پريان پشمینه پوش را به شريی تشبیه کرده که از بافتنی - ۱

  نندـقب احمد کـو مُـسیـلم را لـکنند                    ب* ای کَدشري پشمني از بر
  .ـ تّکدی*
و استاد و دائی ) بوده است) ع(که او دربان و مرید حضرت علی بن موسی الّرضا(سری از شاگرد و مرید شیخ معروف کرخی - ۲

                      .    سالگی در گذشته است ۹۸در سن  ۲۵۰یا  ۲۴۵سرّی در سال . جنید بغدادی است
   )) ۱۰۲ - ۱۰۱علوم اسالمی صفحات ((
.                      درگذشته است ۲۵۰ – ۲۴۰ذوالنوّن اوّل کسی است که مسائل عرفانی را با اصطالحات رمزی بیان کرد و در فاصله سالهای -  ۳
  ) ۱۰۳اسالمی  علوم(
  .برگزیده، انتخاب شده: مختار- ٤
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 اگر امام جماعت بخواهدش امروز
 با گدایان در میکده، ای سالک راه
 بر در میکده رندان قلندر باشند
 خِشت زیر سر و بر تارک هفت اخرت پای

  

 طهارت کرد ۱خرب دهید که حافظ به می
 به ادب باش گر از سرّ خدا آگاهی
 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

 قدرت نِگر ومنصب صاحب جاهی دست
  

  

                                                 
 -شراب ((به صفحات مربوطه در شرح حال حافظ در همني کتاب. کنایه از حبّ و والیت و عشق و تجلّی است)) می((از منظور- ۱
  .مراجعه فرمائید)) فرهنگ لغات عرفانی اصطالحات عرفانی((و همچنني صفحات مربوطه به )) می
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  عـرفـان –فصل دوّم 
  
  
  

  :قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم
  هـرِ اِلیویضُ االمـعلم تفـرُ الـار و آخـّرفةُ الجبعاوّل الْعِلم م

  .آن واگذار کردن کارها به اوست اول علم شناسائی خداوند جّبار و باالترین حد
  

  :و قال علیٌ علیه السّالم
  هُ ـدّینِ معرفتـاوّلٌ ال

  .پایه اوّلیۀ دین شناسائی باری تعاىل شأنه است
  

  :وقال الصّادق علیه السّالم
  اسراره نُ وَ دائع اللّهِ و کنزُـارفٌ امیـالع

  .ها و امانات خداوند و گنجینۀ اسرار اوست ف امني سرپدهعار 
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  انـرفـف عـریـعـت
  
  
  علی علیه السّالم و رابطۀ آن با تصوّف با توجّه به آیات قرآن کریم و فرمایشات حضرت معنی لغوی عرفان – ۱

مد تصّوف آف به معنی شناسائی است چنانچه در یکی از تعاریف تصّو)) معرفت((عرفان در اصل لغت مرتادف
عبارت است کمال نفس و حقیقت جوئی و آخرین مقام تصوّف شهود حق است در تمام موجودات و این شهود 

  .نامند همان عرفان یا شناسائی حق تعاىل شأنه است و کسی را که به چنني مقامی رسیده باشد عارف میحق، 
  ؤیت است آیا چنني است؟نه قابل شهود و رأطبق تعریف فوق به نظر مريسد که حق تعاىل ش

علیه السّالم توجه دجعفر صادق به روایت امام محّم فرمایش موالعلی علیه السّالمدر اینمورد خوب است به 
چیز را ندیدم  هیچ((یعنی  ))ما رأیتُ شیئاً االّ و رأیت اللّه قبله او رأیت اللّه بعده او رأیت اللّه فیه(( :شود

البته این دیدن با چشم سر نیست بلکه با چشم دل )) ن دیدمآبعد از آن و یا در  مگر اینکه خدا را قبل از آن یا
اعبد رباً لم ارد لٰکن ال لم :میفرماید) ع(و یا در کافی به روایت امام جعفر صادق، امريالمؤمنني ۱است

انسان از خود و هنگامی این دیدن امکان دارد که  ۲االبصار و العیان بل بمشاهدة القلوب و االیقان بمشاهدة
اً فَـاِنّه مَمـسوسٌ فی : دربارهٔ امريمؤمنان فرمود) ص(اللّه شده باشد چنانکه پیغمرب فانی و فناء فی ال تَـلومُوا علیـّ

  .را مالمت نکنید زیرا که او فانی در خدا است)ع(یعنی علی ذاتِ اللّه
کنار  ها یعنی اگر پرده ))اء مُا ازْدَدْتُ یقینـاًوَ لَـوْ ُکشِفَ الغِـط((: در این مورد میفرماید) ع(علی و نیزحضرت

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ : میخوانیم ۲۴شود و نیز در کتاب خدا در سورهٔ یوسف آیه  رود بر یقني من چیزی اضافه نمی
ن كَانَ يَرْجُو لِقَاء فَمَ...: در آخرین آیۀ سوره کهف آمده است و همچنني ۳...بِهَا لَوْال أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

فانی در ذات باری تعاىل ) ع(و نیز در قرآن کریم میخوانیم اللّه نور السموات واالرض و وقتیکه علی ٤...رَبِّهِ
پیوندد، در او فانی میشود و دیگر قطره نیست بلکه با عظمت اقیانوس  ای که به اقیانوس می میشود مانند قطره

  .گردد عظیم و جاودانه می
چون  معرفتی بالنّورانیه معرفة اللّه و معرفة اللّه معرفتی بالنّورانیه :ز این رواست که حضرت میفرمایدا(( 

معرفت من به (شأنه برای بشر بدون شناسائی در مظهر ممکن نیست بطریق حصر فرمود که شناسائی حق تعاىل
                                                 

  :رحمه فرمایدسعدی علیه ال - ۱
  رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبیند       بنگر که تا چه حد است مکان آدمیّت

  : بابا طاهر علیه الرحمه  در این مورد فرماید
 به دریا بنگرم دریا تو بینم
 بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

  

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  
 نشان از قامت رعنا تو بینم

  
  

  .پرستم، اما نه دیدن با چشم و ظاهر، بلکه با دیدن دل و یقني ری را که نبینم نمیپروردگا - ۲
دید هنگامی که زلیخا میل به او پیدا کرد او هم به میل طبیعی اهتمام میکرد وىل، میل او را  اگر یوسف برهان پروردگارش را نمی -  ۳

  .بوداز عمل زشت بگردانیدیم زیرا او از بندگان معصوم و مخلَص ما 
پس کسیکه به لقا و دیدار پروردگارش امیدوار است باید نیکو کار شود و هرگز در پرستش پروردگارش احدی را شریک قرار ... -  ٤

  .ندهد
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  )) به نورانیّت نورانیّت منحصر است به معرفت خدا و معرفت خدا منحصر است به معرفت من
    ))۱۹المؤمنني صفحه بشارة(( 

  از نظر بابا طاهر عریان )رفتـمع(تعریف عرفان  – ۲
مه ال لیه بعلبوجود الحق واقراره ثم نطق بما دعا الحق الخلق اة الفــ ـ المعرفة شهود وقت عدم الخلیف

  .بحاله
سبب ادراک حق و ثابت شدن حق، هستی حق، یا  بیعنی معرفت مشاهده کردن مرتبه عدم خلق است به سب

که فناء تامّ برای سالک حاصل شود، که فناء تامّ برای سالک حاصل شود،یعنی معرفت تامّه وقتی حاصل شود، 
و بعد از فناء بقاء یابد، و به مقام علم بعد از بقاء رجوع کند، و به مقام دعوت خلق برسد، چه دعوت اهل 

نبوّت است، و چه مقام دعوت اهل عالم کبري که مقام رسالت است یا مملکت صغري که مقام نبوّت و خالفت 
خالفت به دعوت  نبوّت و رسالت یا به نحوچه به نحو. بهر نحو تنّطق باشد خالفت رسالت،پس تنّطق کردنی

کردن خلق به سوی حق یا بسوی خود که آن هم در این وقت دعوت بسوی حق خواهد بود، یا دعوت کردن به 
به چیزی که بخواند آن چیز خلق را، یا به چیزی  اواند خلق را به سبب آن چیز به سوی حقّ، یچیزی که بخ

بخواند سالک خلق را به سوی آن چیز به علم، که مقام رسالت است نه به حالت، که اعم است از مقام رسالت و 
  .مقام والیت و مقام مجذوبیت، که سالک در این مقام ناقص است

  .ل، و آخر العقل حرية، آخر المعرفة الّتسلیمب ـ آخر العلم جه
شود، و سالک از همۀ دانشها کناره  کشاند به سوی معرفت، و چون معرفت آمد دانش گم می یعنی علم می

  :میجوید، کما قال المولوی ره
 هر که در خلوت به بینش یافت راه
 ای با جمال جان چو شد هم کاسه

  

 

 نجوید دستگاه ها او زدانش
 ای ۱زاخبار دانش تاسهباشدش 

  

ای است از انسان که تدبري امور نماید به حیثیتّی که از تنظیم معاش به حسن  مراد از عقل لطیفه)) آخر عقل((و
معاد  کشاند، که از او به عقل دور اندیش تعبري شود، و آخر تدبري این عقل و دور اندیشی او، حريت است، کما 

  :قیل
  د                  بسی سـرگشتـگی در پیش داردهر آنکو عقل دور اندیش دار

ـّراً  ۲:چنانکه فرمود عقل کل همّ زدنـی فـیـک تـحـی که اراده و اختیار از  و آخر معرفت شناسائی این است،۳ الـلـّ
  ٤.آخر الـعم تـفویض االمـر الـیه: شود حکم او را، که فرمود و تسلیم می. او نیست، و هرچه هست از حقّ است

هل العـقول اهـل الدّرجـات، و اهـل العـلوم اهـل الفـضائل و الـحسنات، و اهـل الـمعرفة اهـل ا –ج 
  .الحرمة و الکرامات

ما عبد به الـّرحمن و ه آنها ظهور دارد، و فعلیّت اخريه آنها شده باشد، که آن لطیفه یعنی آنهائی که لطیفۀ عقلیّ 
نها که به عبادت به صدق مشغول باشند، اگر چه اهل علم آ یعنی .است اهل درجاتند ٥اکـتسب به الجـنان

  ).ره(نباشند درجات بلند دارند، اگر چه فضائل علم را دارا نباشند، چون حضرت ابوذر
                                                 

  .مالل و اندوه: تا سه - ۱
  .باشد مراد از عقل کل، پیغمرب اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم می - ۲
  ت گردانبار خدایا تحّیر مرا در خودت زیاد - ۳
  باالترین حد دانش واگذارکردن کارها به اوست- ٤
  .آید شود و بوسیله آن بهشت بدست می چیزی که بوسیله آن خداوند بخشاینده پرستش می- ٥
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و علوم که . و آنها که اهل علومند اهل فضائلند، که آن زیادتی است که در طریق انسانیّت برای انسان حاصل شود
و مالحظۀ . رات بدنی و نفسانی و عقالنی باشد، و توجّه به خارج وجود خود باشدبه کثرات وجود خود که کث

حقوق هر یک کردن، مورث سعۀ نفس و عقل انسانی است، و زیادتی و کمال ثانی است که برای نفس حاصل 
  .شود

دارند و همه کس و اهل معرفة اهل حرمت و کرامات میباشند، که باید همه کس تنظیم آنها کنند و حرمت آنها را ب
آنها را گرامی دارند، چون که اهل معرفت دارای عمل که شأن صنف اول است هستند، و دارای علم که شأن 

  .حق تعاىل شأنه نیز دارند یئصنف ثانی است نیز میباشند، و بعالوه شناسا
  .تقیاء و حکماء باشند، که علماء و ا)ع(و گویا که این سه فقره اشاره باشد به سه صنف از مشایخ ائمۀ اطهار

  ))کتاب توضیح ۴۲تا  ۲۷منتخب از فصل معرفة صفحات ((

  اقسام عرفان
  نظری و عملی: اند عرفان را بدو قسم تقسیم کرده

جزو علوم و فنون تحصیلی شمرده میشود و چیزی شبیه به فلسفه است یعنی بینش  عرفان نظری یا علمی – ۱
در واقع عرفان نظری این است که خدا و . صفات حقّ تعاىل شأنه خاصّی در مورد هستی و انسان و اسماء و

  .انسان در نظر عارف چگونه توصیف و شناخته میشود
عبارت است از طّی منازل سلوک از بدایات تا نهایات؛ به عبارت دیگر حاالت و مقامات  عرفان عملی – ۲

یعنی حاالت و مقامات .است فناء اللّه و بقاء باللّهآخرین مرحله که انسان است از اوّلني مرحله تنبّه و بیداری تا 
نهند تا به آخرین منزل که وصول  نام می ۱))ـهیَـقَـظَ((نرا منزلآانسان در سري بسوی حقّ از اولني منزل که عرفا 

ر نها آنرا تعبري به توحید میکنند و این مرحلۀ انسان کامل از نظر عرفا است؛ بعبارت دیگر از نظآاست و  بحّق
  ۲.عارف، توحید حقیقی جز با وصول بحّق حاصل نمیشود

در واقع همانطور که قبالً گفته شد عرفان نظری که علمی مانند فلسفه الٰهی است و عرفان عملی که غایت 
نهایت اینکه فالسفه و صوفیّه در مفهوم حقیقت و نحوهٔ . تصوّف است در شناخت حقیقت اشرتاک هدف دارند

   ۳.ه آن با یکدیگر شدیداً مخالفندراه وصول ب دریافت
  تعریف عـارف

  تعریف عارف از نظر امام جعفر صادق علیه السّالم – ۱
چنني آمده  ))مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة((از کتاب شرح فارسی ۵۲۰ – ۵۱۹در باب نود و پنجم صفحه 

                                                 
  بیداری - ۱
  با تلخیص ۶۰ – ۵۹ – ۵۸ – ۳۵از کتاب کلیّات عرفان اسالمی  - ۲
به نور معرفت و شناخت باریتعاىل باز نگردد در واقع عرفان نیست بلکه از نظر عرفا، عرفانی که غري عملی باشد و چشم بصريت  -  ۳

  .آنرا قیل و قال و فلسفه و استدالل میدانند
  :شیخ محمود شبسرتی رحمة اللّه علیه در این باره میفرماید

 حکیم فلسفی چون هست حريان
 زامکان میکند اثبات واجب
 زهی نادان که او خورشید تابان

  

 غري امکان بیند زهستی نمی  
 از آن حريان شده در ذات واجب
 به نور شمع جوید در بیابان
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  :است
از نظر اختصار فقط به ذکر ترجمه  که ...))قلبه مع اللّه،والعارف شخصه مع الخلق، ((): ع(قال الصادق

  :شود فرمایشات امام اکتفا می
و ا گر . شود عارف هرچند بدن او با مردم است وىل دل او با خدا است و از یاد خدا وذکر خدا غافل نمی

  .گردد ای از یاد خدا غافل شود از شدت شوق هالک می لحظه
گردانیده است تا مردم از او طلب کنند و به او عمل  و جناب عّزت، عارف را امني ودایع و علوم ومعارف خود

ونیز خداوند عارف را گنج اسرار و منبع نور و راهنمای رحمت خود برای مردم قرار داده است و نیز او . نمایند
را حامل علوم و میزان فضل و عدل خود فرموده است یعنی متکّلفني بوسیله عارف خدا را شناسند و گفتار و 

نیاز است و  را به گفتار و کردار او بسنجند او از مردم و از مقاصد و مطلوبهای دنیوی و دنیا بیکردار خود 
  .مونسی جز پروردگار ندارد

عارف در بوستانهای . و با خدا نیست گفتار و اشاره و نفس کشیدن او جز به مدد خدا و برای خدا و از خدا
  .گريد م او توشه برمیکند و از لطایف فضل و کر قدس الهی رفت و آمد می

  .معرفت اصل ایمان است و ایمان متفرع بر اوست و هرکه را معرفت نیست ایمان نیست: میفرمایدو نیز 
  ۱عارف از نظر شیخ الرئیس ابوعلی سینا – ۲

خود دربارهٔ عرفان و مقامات عرفا چنني )) اشارات و تنبیهات((شیخ الرئیس ابوعلی سینا در نمط نهم از کتاب
  :ایدمیفرم

گوئی خود را از . غري از دیگران هستندو در زندگی دنیا . عرفا را مقامات و درجاتی است که خاصّ آنها است
آنان از امور سرّی یعنی مشاهدات ویژه و از امور آشکار . اند زندان تن رهایی بخشیده به عالم قدس راه یافته

  .یعنی کرامات برخوردارند
کند و آن کس که واقف و آشنای این امور است آنان را  ر است آنان را انکار میآشنا و منکر این امو کسیکه نا

  .شمارد بزرگ و با اهمیّت می
  .تعریف زاهد، عابد و عارف و تفاوت میان آنها از نظر ابن سینا – ۳

  .شود نامیده می)) زاهد((کسی که از متاع دنیا و خوشیهای زندگی روی برتابد
  .شود خوانده می)) عابد((ات از قبیل  نماز، روزه وامثال آنها مواظبت نمایدو آن کس که به انجام عباد

وآنکه با قوّهٔ تفکر خود در عالم قدس تّصرف دارد و پیوسته آمادگی پذیرش انوار حق در باطن خود داشته 
  .نام دارد))عارف((باشد

  .گاهی دو یا هریک از این سه عنوان در یک فرد با هم جمع میشوند
پوشد که متاع آخرت را  الت دنیوی چشم میغري عارف نوعی معامله است، گوئی بدان جهت از تعقّ زهد نزد
  .بخرد

اعتنائی به هر  دارد و بی اما زهد نزد عارف منزّه ساخنت ضمري خود از چسزهائی است که او را از حقّ باز می
  .چیزی است که غري حق است

                                                 
  .برای پی بردن به مقام ابن سینا خوبست داستان مالقات او و عارف بزرگ شیخ ابوسعید ابوالخري را بیاد آورد - ۱

  آنچه را که ما میدانیم او میبیند: از ابن سینا پرسیدند شیخ را چگونه یافتی؟ گفت
  .بینیم او میداند آنچه را که ما می: خ پرسیدند ابن سینا را چگونه یافتی؟ گفتو از شی
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گوئی به خاطر اجر و ثوابی که در . امله و داد و ستد استعبادت نیز نزد کسی که عارف نیست یک نوع مع
  ۱.آخرت دریافت خواهد کرد، در دنیا عبادت میکند

داند و عبادت را شریف و  در نظر عارف بدان سبب است که فقط حق را شایسته عبادت میوىل عبادت 
ه و متخیّله را ل به آن، قوای و همّیعبادت در نظر او بمانند ریاضتی است که با اهتمام و توسّ. پندارد مستحسن می

از قبول سرپیچی از آستانه غرور و خودخواهی دور و به درگاه حق آشنا سازد، تا هنگام برخورداری جلوات حق، 
  ...))نکند

  )) ۴۵۹ – ۴۳۹صفحات  –اشارات و تنبیهات  نهم منتخب از نمط((
عاً فی جنّتک لکن وجدتک اهالً للعبادة ما عبدتک خوفاً من نارک وَال طم :فرمایدعلی علیه السّالم 

  .فعبدتک
کنم بلکه چون ترا شایسته پرستش میدانم عبادت  به طمع بهشت ترا عبادت می یعنی نه از ترس آتش دوزخ و نه

  .کنم می
  عارف از نظر خواجه عبداللّه انصاری رحمة اللّه علیه – ۴

آنها که ارباب . سرایر و ضمایر کیفیّات در آموخت پس در باطن آدمی چراغ معرفت را برافروخت، و علوم و... 
الجرم چون هوی را به . بریدند افتاد، می دیدند، و هر حجاب که در راه می آمد می هدایت بودند، هر چه پیش می

  .هر چه خواستند بیافتند اه ریاضت دور کردند و نفس را به مجاهده مقهور کردند، درون پرده
کمند  ۲ودند، نبودند امّا نمودند، با هر نقش گرمابه، عشق باختند، و بر سر هر شادروانامّا آنها که اهل ضاللت ب

دَمی، و نه در راه وفا ـو نه از حقیقت خربی، و نه از فعل جفا نَ  چون درنگری؛ نه از طریقت اثری،. انداختند
  ۳لّه من سخط اللّهنعوذ بال. ، هر یک به غلبۀ وجود خود مغلوب شده و از دین حق محجوب شدهمیدَـقَ

هرکه را مرغ او در جان بیارامید، . و یکی را دوست؛ فدای اویم که همتّش همه اوست یکی همّتْ، بهشت... 
  .هرچه جز مهر او بود از آشیان برمید

  .طالب دنیا رنجور، و طالب عقبی مزدور، و طالب مولٰى مسرور
  هشت چه کار است؟گل بهشت در پای عارفان خار است، جوینده مولٰى را با ب

اگر دست همّت عارف به حور بهشت بازآید، طهارت معرفت او شکسته شود، و اگر درویش از اللّه خواهد، در 
  .اگر چه عزیز است، از کم یافنت است، بهشت خواسنت آبروی خود کاسنت استبهشت . اجابت بَرْوِی بسته شود

 خوش نسیم است٤رذفَاگرچه مشک اَ
 ست فردوسمقامی سخت دلخواه ا

  

 

 دم جان بخش چون بویت ندارد
 داردـت نـویَــق کــکن رونـیـول

  

  .بهشت و دوزخ بهانه است، مقصود خداوند خانه است! عزیز ای
اگر چه بهشت چون !الهی. تن تو ندارم، از خود خرب مده! سر مده، ای دوزخ سر تو ندارم، مرا دردِ! ای بهشت

پیداست که نازیدن مزدور به چیست، و نازیدن عارف به  .داغ استچشم وچراغ است، بی دیدار تو درد و 

                                                 
  : حافظ فرماید - ۱

  تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن                که خواجه خود روش بنده پـروری دانـد
  ای  که در قدیم جلوی بارگاه میکشیدند سراپرده –فرش و بساط گرانمایه  - ۲
  .بریم خدا به خدا پناه می از خشم - ۳
  خالص و خوشبو - ٤
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  ۲و نه آدمی است ۱کیست، از صوفی چه گویم که نه از آدم زاده است
  .نازد و عارف به دوست، از صوفی چه گویم، که صوفی خود اوست زاهد مزدور به بهشت می

  .یابم او را می یافتم، اکنون خود را میجویم، خود را می ستم،ج روزگاری او را می
عشق آمد و شد خونم اندر رگ و پوست
 اجزای وجودم همگی دوست گرفت

۳  
  

 

 تا کرد مرا تهی و پر کرد زدوست
 زمن برمن وباقی همه اوست  است نامی

  

  . پنداشتم که ترا شناختم، اکنون آن پنداشت و شناخت را در آب انداختم می! الهی
  .سر زبان بوداز صولت عیان بود آنچه حالّج را بر 

  ؛))ام امر را سر افکنده: ((گویم))چرا؟: ((اگردل گوید
  )).ام من بنده((جواب دهم که من ))چرا؟((و اگر خرد گوید

  ۳.از عرش بگذرد خندهٔ من!)) ای بندهٔ من((که  اگر یک بار گوئی! الٰهی
   !بیزارم از آن طاعت که مرا به عُجب آرد، بندهٔ آن معصیتم که مرا به عذر آرد

  .کار نه روزه و نماز دارد، کار شکستگی و نیاز دارد
  .مُهر از کیسه بردار و بر زبان نه، مِهر از درم بردار و بر ایمان نه

  .حیاتِ ماهی از آب است، و حیات بچه از شري؛ شریعت را استاد باید و طریقت را پري
  .آنچه منصور حالّج گفت، من گفتم؛ او آشکارا گفت، من نهفتم

  !بُری پری؟ زیرا که از هوٰی نمی ه چرا بر هوا نمیدانی ک
برزخ از خجالت گرد داری؛ و در دل از حسرت درد داریم، و روی از شرم گناه زرد داریم؛ اگر بر گناه ! الٰهی

  .مصّریم، بر یگانگی تو مقّریم
  !در دلهای ما جز تخم محبت مکار، و بر جانهای ما جز باران رحمت مبار! الٰهی
  !جابها از راه بردار، و ما را به ما مگذار، برحمتک یا عزیز یا غفّارح! الٰهی

  ))منتخب از رساله پردهٔ حجاب از کتاب سخنان پري هرات((

  ارف ـام عـاالت و مقـح
  حاالت عارف از نظر بابا طاهر عریان رضوان اللّه علیه – ۱

  ...روج من الحال بغري رؤیة الحال فهوتحیّر العارف فی وقت نهایته غفلة حاله، ثمّ الدّهشته خ -الفــ 
  :کند را به چهار حال قسمت می ٤آن بزرگوار حال سالک

  .حال حیوة مقابل موت اختیاری، و در این حال از خود و از وجود خود با خرب است
                                                 

  :مولوی میفرماید.اشاره به توّلد معنوی است که در صورت عنایات خاصّه حّق مقام او باالتر از بشر میشود - ۱
 آدمی زاده طرفه معجونی است
 گر رود سوی این شود پس از این

  

 کز فرشته سرشته است وزحیوان  
 ور رود سوی آن شود به از آن

  
  

   .در اینجا منظور آن صوفی است که به مقام فناء فی اللّه و بقاء باللّه رسیده باشد - ۲
اشهد انّ محمداً عبدُه و رسوله؛ ((زیرا مقام بندگی بسیار شامخ است و حتّی از مقام رسالت باالتر است چنانکه در عبارت  -  ۳

  .بر مقام رسالت آن جناب مقدّم ذکر شده است) ص(مقام بندگی حضرت محمد ))اللهم صلّ علٰی محمدٍ و آل محمد
اصطالحات  ۲۵۴صفحه ((. سالک عبارت از سائر اىل اللّه است که متوسط بني مبدأ و منتهی است مادام که در سري است - ٤

  ))عرفانی
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ات به و حال تحیّر در ابتدا نه در انتها، و در این حال نیز از خود و حال خود و هستی خود غافل نیست، و التف 
  .حال و هستی خود دارد

که دهشت باشد و در این حال غائب است از حال خود لکن ملتفت به وجود خود  در انتهای تحیّر و حال تحیّر 
  .هست

شود و از وجود خود نیز غافل  و حال بُهته که آخر درجه تحیّر است که در این حال از حال خود غافل می
ل نیز غافل خواهد بود، و نخواهد بود از برای او در این حال هیچ حجّتی و باشد، و از التفات به غیبوبت حا می

نه در دار وجود راهی، پس باقی خواهد ماند بدون حال و بدون رؤیت و بدون وجود، و نهایت بُهته این است 
  :نرا فنا گویندآکه سالّک 

  بی، ترک ترکبـایـد سـه ترک                 ترک دنیا، ترک عُق بـر کـاله فقـر می
  .اشاره به این فناء است و نهایت نیز همني است

  :ارـارف اختیـیس للعـب ـ ل
سالک تا مرتبه کمال در معرفت نرسیده است اختیاری بخود نسبت میدهد، چون در معرفت به کمال رسید یعنی 

  ۱))ا أَن يَشَاء اللَّهُوَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّ((شود که اختیار او از حق بوده که در او بروز کرده مشهودش می
  :هــالمرید، مراده؛ و ضرورة العارف، ربّ ضرورة العالم، علمه؛ و ضرورة –ج 

ني او باشد؛ یا آنچه که از او منفک عکه همیشه نصب ال که عالم باید از آن منفک نشود، علم اوست،یعنی آنچه 
  .شود علم اوست نمی

خر معرفت است که مشاهدهٔ حق آباشد، و مراد به عارف مرتبه و ضروریات مرید باید مراد او باشد، که شیخش 
  . باشد

  :ه طریفـره ظریف و باطنـعارف ظاهـال –د 
  :بیت. عارف، در ظاهر پاک و پاکیزه و با نضارت، و در باطن تر و تازه خواهد بود

  ۲تیـنبیزارم از آن کهنه خدائی که تو داری               هـر روز مـرا تـازه خدائی دگر اس
  )) ۴۲ - ۲۷منتخب از باب المعرفة از کتاب توضیح صفحات ((

  .شود خوبست مختصراً توضیح داده. بکار رفته است)) مراد و شیخ((درگفتار بابا طاهر و توضیح آن، کلمات

  پـیـر، مـرشـد، مـراد،شـیـخ و انـسـان کـامـل
شود، و نیز الفاظ  دد او به حقّ واصل نمیم پري در اصطالح صوفیان بمعنی پیشوا و رهربی است که سالک بی

اساساً در مسلک . معنی بکار رفته استقطب، پري و مرشد، مراد و شیخ، انسان کامل و وىلّ نزد آنان بهمني 
چنانکه . شود گريد و هیچ سالکی بدون رهرب و رهرو نمی صوفیان هیچ نوع تربیتی بدون وجود مربّی صورت نمی

لعزمی در بدایت حال مدت ده سال اتعداد و مرتبۀ نبوّت و درجه رسالت اولوبا کمال اس) ع(حضرت موسی
  .بایست، تا استحقاق مکالمه یابد را می) ع(مالزمت حضرت شعیب

  شـبان وادی ایمـن گهـی رسد به مراد          که چند سال به جان خدمت شعیب کند
رسیده  ۱))لَهُ فِي االَٔلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيالًوَكَتَبْنَا ((و بعد از آنکه به دولت کلیم اللهّی و سعادت

                                                 
  .)و کار را به او تفویض کنند(خواهند اولیاء حق جز آنچه خدا بخواهد نمی: ۳۰سوره دهر آیه  - ۱
  .شود ا هر روز معرفت عارف نسبت به خدا بیشرت از روز قبل میزیر - ۲
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بود، آخر در  اسرائیل را یافته و جملگی توراة را ز تلقني آن حضرت نقل کرده بود و مقتدائی دوازده سبط بنی
بِعُکَ  هَـلْ: کما قال. بایست نمود التماس ابجد خوانی می) ع(دبستان تعّلم علم لدّنی از حضرت خضر اتـَّ

مـْتَ رُشـْدا  مَنِ مـِمّا عُـلـِّ پس به . توانی با من صَرب کنی به او فرمود تو نمی) ع(و حضرت خضر۲عَلٰی اَنْ تُعَـلـِّ
  .هٔ اعتبار در این بایست نظر نموددید

  :حافظ در مورد لزوم پريو راهنما فرماید
  ست بـتـرس از خـطر گمـراهیهمرهی خضر مکن                ظـلمـات قطع این مرحله بی

******  
  !پیـر مـرو تـو در خــرابـات                هــر چــنـد سـکـنـدر زمــانـی بی

******  
  دلیل راه قدم              که گمشد آنکه دراین ره به رهربی نرسید به کـوی عـشق مـنه بی

******  
  قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم من بسر منزل عنقانه بخود بردم راه                 

  :و مولوی نیز در این باره چنني میفرماید
 رود۳هرکه در ره بی قالووزی

 هرکه تازد سوی کعبه بی دلیل
  

 

 هر دو روزه راه، صد ساله شود
 همچو این سر گشتگان گردد ذلیل

  
  

  :و یا میفرماید
 اندرین وادی مرو بی این دلیل
 اخاک شو مردان حق را زیر پ

  

 

گو چون خلیل  ٤نـیـلـال احب االف
 خاک بر سر کن حسد را همچو ما

  

  .مولوی اهمیت تربیت پري را در این میداند که به مدد او نفس امّاره مطیع میگردد
نفس چون با شیخ بیند گام تو
 خاک شود در پیش شیخ با صفا

 شیخ نی چون هردعاست کان دعای 
  

 

 رام تو از بن دندان شود او
 زخاک تو بروید کیمیاتا 

 .فانی است وگفت او گفت خداست
  

  :و در جای دیگر میفرماید
 پرهای شیخراال که با کهـهمني مپ

 مگسل از پیغمرب ایام خویش
 ای چونکه باشیخی تو دور از زشتی

  

 

 تا ببینی عونِ لشکرهای شیخ
 تکیه کم کن برفن و برگام خویش

 ٥ای روز وشب سیّاری و در کشتی
  

  ))نبوغ حافظ با تصرّف و تلخیص ۷۳۹و  ۷۳۶آشنائی با مولوی و  ۱۰۶و  ۱۰۵ت صفحا((
                                                                                                                                                        

  .و برای او در الواح از هر چیز اندرز و تفضیلی نوشتیم: ۱۴۵سوره اعراف آیه  - ۱
میدهی که من همراهی و پريوی تو کنم که از آنچه خداوند بتو تعلیم داده بمن هم تعلیم دهی و  موسی به خضر گفت آیا اجازه - ۲

   ))از سورهٔ کهف ۶۶آیه مبارکه .((ی کنیراهنمائ
  .پیشرو و لشکر –دلیل  –راهنما  –رهرب : ؛ مأخوذ از ترکی)به فتح قاف و ضّم واو(قَالووز - ۳
چون آن ستاره غروب نمود حضرت ابراهیم گفت من چیز نابود شونده را به خدائی قبول : ... از سورهٔ انعام ۷۶اشاره به آیه  -  ٤

  .ندارم
در بیان احتیاج خلق به معلّم و مرشد )) والیت نامه((ه مندان به مطالعه بیشرت در این مورد میتوانند به باب یازدهم از عالق - ٥

  .مراجعه فرمایند
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  مقام عارفان و اولیاء خدا از نظر مولوی – ۲
 ۱اولیاء اصحاب کهفندای عَـنُـود

 تکلّف در فعال کِشدشان بی می
 چیست آن ذات الیمني فعل حسن

 شان به دشواری درون گرتو بینی
  

 

 ۳ـودهم رُق۲ُدر قیام و در تقـلّب
 خرب ذات الیمني ذات الشّمال بی

 چیست آن ذات الشّمال اشغال تن
 نیست شان خوفی و هم ال یحزنون

  

******  
 پاسبانِ آفتابند اولیاء
 بندگان خاصّ عالّم الغیوب
 در درون دل درآید چون خیال
 آنکه واقف گشت بر اسرار هو
 آنکه بر افالک رفتارش بود

  

 

 در بشر واقف زاسرار خدا
 ان جان،جواسیس القلوبدرجه

 پیششان مکشوف باشد سرّ حال
 سرّ مخلوقات چبود پیش او
 ٤بر زمني رفنت چه دشوارش بود

  

******  
 دل نگهدارید ای بی حاصالن
 آنچه صاحبدل بداند حال تو
 آنچه بیند در جبینت اهلِ دل

  

 

 در حضور حضرت صاحبدالن
 تو زحال خود ندانی ای عمو

 د خجلببینی درخود،ای ازخو کی
  

  ))۳۸ - ۳۷صفحات  -کلیّات عرفان اسالمی((
اللّه گذشت و به بقاء  فی  که انسان به مقام واالی انسانیّت رسید و از مقام فنای و نیز مولوی معتقد است وقتی

نماید؛ در حقیقت استغنای طبعی پیدا  باللّه واصل گردید، تلخیها در کامش شکر و سنگ اندر راهش گوهر می
  :فته نخواهد کردیدیگر زخارف دنیوی او را فر کند که می

 هر چه آمد پیش ایشان خوش بود
 زهر در حلقومشان شکّر بود
 کفر باشد نزدشان کردن دعا

  

 

 آب حیوان گردد ار آتش بود
 سنگ اندر راهشان گوهر بود
 کای اِلـٰه از ما برگردان این قضا

  

د و آنان پیغمرب گونه آنچنان سعۀ صدری دارند که همۀ بدین ترتیب پريی و فرسودگی هم در دل عرفا راه ندار
سختیها و دردها و رنجها و ناکامیها و گرفتاریها در نظرشان جزء امور عادی و محتمل الوقوع جلوه میکند و 

  .زمان و مکان نز آنها مطرح نیست
 زار و گلشنی استدر دل ما الله

 دائماً تــرّ و جوانیـم و لطیف
 ساعت یکی استویک ماصدسال پیش

 هاست آن دراز و کوتهی در جسم

 

 پريی و پژمردگی را راه نیست
 تازه و شريین و خندان و ظریف

 است که دراز و کوته از ما منفکی
 خود دراز و کوته اندر جان کجاست

                                                 
  جو ستیزه -گر ستیزه: به فتح عني و ضم نون - ۱
  در اینجا حرکت، یا از حاىل به حاىل برگشنت است - ۲
  خوابیدن -خفنت : به ضم راء و قاف - ۳
  .من به راههای آسمانها بهرت از راههای زمني واقفم: موىل علی علیه السّالم فرماید - ٤
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 سیصد و نه سال آن اصحاب کهف
 وانگهی ننمودشان یکروز هم
 چون نباشد روز و شب یا ماه و سال

  

 ۱اندوه و لَـهْف بی پیششان یکروز
 که به تن باز آمد ارواح از عدم
 کی بود سريّی و پريّی و مالل

  

  ))۲۳۲ - ۲۳۱آشنائی با مولوی صفحات ((
  مقام عارف از نظر سرّی سقطی رحمة اللّه علیه – ۳

یۀ زندگی کشد، مانند آب ما دوش می تابد و مانند زمني بارِ نیک و بد را به عارف مانند آفتاب بر همه عالم می
  .کند همه دلها است و مانند آتش بر همه پرتو افشانی می

  ))علوم سالمی، کالم عرفان((
  

  

  

  

                                                 
  افسوس. اندوه  - ۱
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  وّمــل ســـصــف
  
  

  )شـیـدروی(قرـفـ
  
  
  

  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 
  ))۱۵آیه  »۳۵«سوره فاطر ((

  .))نياز و غنّی بالذّات و ستوده است مردم شما همگی به خداوند نيازمنديد و و تنها خداونداست  كه بى اى((
  

  ):ص(ه ـــ قال رسول اللّ
  وَالْـفَـقـرُ فخری... الشریعةُ اقواىل و اطریقةُ افعاىل و احقیقةُ احواىل

  ))ر مایۀ افتخار من استفق.... گفتار من شریعت و کردار من طریقت و حاالت من حقیقت است و((
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  فــقرعریـف تـ
  
  تعریف فقربا توجه به آیه شریفۀ قرآن کریم  – ۱

َيا  :نیاز است، چنانکه در قرآن کریم میخوانیم فقر که فارسی آن درویشــی است ، نیازمندی به درگاه خداوند بی
  وَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُ

  افتخار پیغمرب اکرم صلّی اللّه علیه و آله به فقر – ۲
  صلّی اللّه علیه و آله قال رسول اللّه

، والْعقل دینی، والحُّب اساسی، ، والْمعرفة رأس ماىلاحقیقةُ احواىل،اطریقةُ افعاىل  ،الشریعةُ اقواىل 
الحلم صاحبی و الْتّوکل ردائی، واقناعة کنزی،  واشّوق مرکبی، واخوف رفیقی، والعلم سِالحی، و

  .والصّدق منزىل، والیقني مأوائی،  وَالْـفَـقـرُ فخری و به افتخر علی سائر االعمال المرسلني
مرتبه از کماالت و مقامات انسانیت را که حقیقت فقر و  ۱۵در ضمن این حدیث ) ص(حضرت ختمی مرتبت

  :ستن چنني اآدرویشی است بیان که معنی 
سرمایۀ من معرفت، دین من عقل و پایه و . گفتار من شریعت،کردار من طریقت و حاالت من حقیقت است

اساس کار من عشق و محبّت است، مرکب من شوق و دوست من خوف و ترس از خدای تبارک و تعاىل است، 
زل من راستی، مأوای من اسلحۀ من دانش، همنشني من بردباری و لباس من توکّل برخداست، گنج من قناعت من

  .و درویشی و نیازمندی به درگاه خداوند بی نیاز استیقني و افتخار من بر اعمال سایر فرستادگان خدا،  فقر 
  :شاه نعمت اللّه ولّی فرماید – ۳

: اند و خالصه این مجموع آنست که و موّحدان نیز اشاراتی کرده دان و علماء در این باب هر یک سخنی گفته... 
ای رسد که او را اصالً تملیک نماند او را  است پس هر وقتی که فقري به مرتبه ۱قر حقیقی عبارت از عدم تملّکف

فقر حاصل شده باشد و او را رسد که افتخار بر کایِنات کند که رسول صلّی اللّه علیه و آله  بدین فقر فخر فرموده 
ه به حسب صورت فقري بودند اما عدم تملیک نداشتند و است نه به فقر صوری، چه در مکّه بسیار کسان بودند ک

نست که فقري را هیچ چیز نباشد که آنرا به حسب ملک با خود اضافه تواند کرد، تا غایتی که آعدم تملیک را معنی 
و این مقام وحدت  ۲الفقري ال یحتاج اىل شیئیٍ و ال یحتاج الیه شیئی: چنانکه فرمود. از خود فانی شود

التّوحید اسقاط توحید محض، چه هر چه وقت که اضافه ساقط گشت وحدت ثابت شد، که  صرف است و
  ))اللّه ةمنتخب از رساله فقریه جناب شاه نعم((                                                                         ۳.االضافات

  :فقر و درویشی از نظر مولوی – ۴
 شودچون فناش از فقر پريایه

 فقر فخری را فنا پريایه شد
 سر شمع شد جمله زبانه پا و

 کار درویشی ورای فهم تست
 کارهاست زانکه درویشی ورای

 او محمّدوار بی سایه شود 
 چون زبانه شمع او بی سایه شد

 بِگرد او گذر سایه را نبود
 سست سست درویشان بمنگر  سوی

 ایشانرا عطاست دمبدم از حق مر
                                                 

  .عدم تملّک و عدم تملیک، سلب مالکیت از خود کردن است - ۱
  .فقري به چیزی نیاز ندارد و چیزی نیازمند او نیست - ۲
  .ت و مالکیّت استتوحید عبارت است از انداخنت و دور کردن اضافا  - ۳
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 ملک و مالبلکه درویشان ورای
 حق تعاىل عادل است و عادالن
 فقر فخری نز گزاف است و مجاز

  

 روزئی دارند ژرف از ذوالجالل
 ی کنند، استمگری با بیدالنک

 صد هزاران عزّ پنهان است و ناز
  

  :تعریف فقر از نظر شیخ صفی الدین اردبیلی – ۵
شیخ  ست، چنانکه در حدیث مشهور است؟آن کدام فقر است که الفقر فخری عبارت از آن ا: سؤال کردند

آن فقر آن نیست که فقري بر درها طواف کنند و نه آنست که فقري با وجود افتقار ترک خواهند که کنند و  :فرمودکه
آنگه  ۱که فقري بدان کونني در بازد و ترک او و از ما سوی اللّه هیچ باقی نماندبلکه فقر آن است . چیزی نخواهند
  .پس این فقر، فقری باشد که به نفس خود فقري باشد لیکن به حق تعاىل غنی باشد .ه الفقر فخریآن فقر باشد ک

 ای خوشا رندان باهمّت که در جان باخنت
 در مقام افتقار از روی استغنا به حقّ 

  

 

 فقر را در بینوائی مرحبائی میزنند
 .وما سوی راپشت پائی میزنند خویش را

  

  ))شیخ صفی الدین اردبیلی حاالت و مقامات ۳۱صفحه ((
  تعریف فقر از نظر باباطاهر عریان رحمة اللّه علیه – ۶

  .، و الوجد موجه، فاذا جاء الموج غرق السفینـةتهو العلم سفینـالفــ ـ الفقر بحر البالء،
 بر شود در اصطالح، فقري اطالق می و. فقردرلغت به معنی احتیاج است که به این معنی همۀ ماسوی، فقرائند

  .مده و در سلوک اىل اللّه استآکسی که بیعت خاصّه ولویّه کرده، و بواسطه آن بیعت به راه 
دریای بال است و علم داشنت به اینکه، در سلوک باید ریاضات اختیاریّه و اضطرایّه : این فقر است که فرمود

این علم در این ریاضات صرب و برای سالک باشد تا آن غش و زنگار طبع را بردارد کشتی سالک است؛ بواسطه 
و چون شهود حقیقت حاصل شود یا سرور سالک بواسطه شهود حاصل شود سفینه علم، در . توانائی میورزد

  .شهود یا در آن سرور غرق شود
  .الفقر جاوز حدّ الفقر و من اسر. ب ـ مَنْ اسره الفقر الیجا وزحدّ الفقر

یعنی همیشه قید فقر برای او  .و باشد، او از حد فقر تجاوز نخواهد کردیعنی کسی که گرفتار فقر باشد که فقر قید ا
و کسیکه مالک شده باشد فقر را او بغنای  .خواهد بود که به غنای حقیقی یا به غنای صوری نخواهد رسید

  .حقیقی یا غنای صوری خواهد رسید
  ـ الفقر القطع ج 

  .یعنی فقر قطع عالئق و اسباب است و استغنای به حقّ 
  ))کتاب توضیح ۱۲۲ – ۱۱۸از فصل فقر صفحات  منتخب((

  فقر و درویشی از نظر جناب آقای صالحعلیشاه قدّس سرّه – ۷
فقر و درویشی  پريوی انبیاء و اولیاء و جمع صورت و معنٰى و دل را با یار و دست را به کار داشنت و با تمام 

آیند و قصور مؤمن دیگر را بهانه قرار نداده تا بتوانند و فقرا بایستی در مقام عمل بر.خلق به شفقت بودن است
  ))  پند صالح ۹و  ۴صفحات .    ((است واقع شوند ۲بکوشند که مصداق عنوان فقري که عبارت اُخرای بنده

                                                 
  :حافظ فرماید - ۱

  .چار تکبري زدم یکسره بر هر چه که هست         من هماندم که وضو ساختم از چشمۀ عشق 
زیبد و بس اما  و ائمه اطهار علیهم السّالم و اولیاء اللّه می) ص(البته مقام اصلی فقر و بندگی و ادّعای آن فقط به پیغمرب اکرم - ۲

  :دان دستور فرموده
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  مقام فقر از نظر حافظ علیه الّرحمه – ۸
 بر در میکده رندان قلندر باشند
 خشت زیرسروبرتارک هفت اخرت پای

 فقر ببخشند ای دلاگرت سلطنت 
  

 

 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
 دست قدرت نگرومنصب صاحب جاهی
 کمرتین ملک تو از ماه بود بود تا ماهی

  

  :ه انصاری رحمة اللّه علیهدرویشی از نظر خواجه عبداللّ – ۹
  درویشی خاکی است بیخته و آبی بر آن ریخته،

  .آن دردی نه پشت پا را از آن گردی و نه کف پا را از 
  ))رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری ۳۵صفحه ((

  )درویش(مشخصات فقیـر
  :بابا طاهرعریان فرماید

  :الفقري الخّاص الذّی الیبقی علیه من موافقه الحقّ فی حقیقّة فقره االّ مباینة اسمه من اسمه - الفــ 
یعنی در حقیقت . ر اسم فقري و غنّیفقري حقیقی کسی است که در همۀ صفات با حق موافق شده باشد، مگر د

غنّی، موافق خواهد بود؛ لکن در اسم فقري که حقِّ سالک است با اسم غنی که حقّ حق است تعاىل شأنه مباین 
  ...خواهد بود

  :، و لکن الفقري من اسرالوقتلیس للفقريان یکون الوقتب ـ 
آنها فقر صوری یا فقر سلوکی است، پس فقري  که از جمله ۱ه علیه ،الحال الوارد من اللّالمراد من الوقت  

  .حقیقی آنست که اسري وقت نباشد بلکه مالک وقت باشد، یعنی فقري حقیقی آنست که غنی حقیقی شده باشد
  :الفقري خالص الذّی ال یملک مع اللّه ملکا، و ال یفقد سرّه حقیقة الملک یعنی –ج 

                                                                                                                                                        
  گرچه وصالش نه بکوشش دهند           در طلـبـش هـر چـه تـوانی بکوش

  حتی بر مقام رسالت مقدّم شده است) ص(در تشّهد نماز مقام بندگی حضرت محمد
  .حاالت وارد بر فقري از طرف خداست) وقت(منظور از  - ۱

شود بر شخص از اسباب خارجه یا داخله یا از  ه وارد میدر زبان صوفیه علیّه علویّه آن حاىل است ک) وقت(مراد : و نیز فرمایند
جانب حق تعاىل شأنه، و فواید این احوال بعد از مراعات، سه خصلت برای سالک حاصل میشود، اول حفظ حال از مداخله نفس 

ل مهمان غیبی دوم مراعات شرط حال که حفظ ادب باشد زیرا که آن حا. و شیطان و انزجار نفس از حاىل که قبض آورنده است
الهی است و با مناعت و عزیز الوجود است، اگر مهمان داری و پرستاری نیکی کنی ، بماند و اّال چون زود رنج است برنجد و از 

زیرا که آن حال از اسرار غیبی است اگر اظهار داشته شود خداوند . سیّم پنهان داشنت آن حال است از اغیار. مهمانخانه دل برود
  من باب استعمال ظرف است در مظروف مجازاً ) وقت(زد که من بعد اسرار خود را بر تو ظاهر نماید، و استعمالمر * ضِنّـت

  )) باب الوقت ۱۴۷ – ۱۴۳توضیح صفحه ((
  ...)کَـرَم نمودن، : ضنّت (*

  :حافظ فرماید
  شمخوی)) وقت((من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس               حافظ راز خود و عارف 

  :مولوی فرماید
 صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
 صوفی ابن الحال باشد در مثال

  

 نیست فردا گفنت از شرط طریق  
 گرچه هر دو فارغند از ماه و سال

  

  ))فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی ۴۹۱ – ۴۹۰صفحه ((
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و نایاب ندشته باشد از . هیچ ملکی را، یا هیچ ممالکیّتی را فقري خالص کسی است که مالک نباشد با خداوند...
  .باطن و سرّ خود هیچ مملوکی را

  ))۱۲۱ – ۱۱۸منتخب از باب الفقر کتاب توضیح صفحات ((

  ش کیست؟ ـشی چیست و درویـدروی
  ))نقل از نوار فرمایشات جناب حاج آقای آموزگار طاب ثراه((

، زیرا تصّوف که از مادّه مجّرد صفا و صفوت است عبارت از پاکی اجتماع صفات حمیده است فقر و درویشی
  .و صیقلی شدن قلب است

ن درویش است، صفت فقر و درویشی از صفات فطری است که خداوند آکلمۀ فقري کلمۀ شریفی است که ترجمۀ 
د بدرگاه حضرت احدیّت عالم در نهاد همه افراد بشر قرار داده، یعنی همه سراتا پا احتیاجند؛ سرتا پا نیازمن

بیند خودش محتاج بالذّات است؛وجودش  اگر شخص پیِ معنی فقري بربد و غنی با لذّات را بشناسد، می. هستند
هر یک از آنها . از خودش نیست، آنچه دارد و از آثار وجودش هست، همه از جانب حضرت احدّیت است

  .عنایت و لطفی است، هرکدام نعمتی است
شدن از نعمتهای الهی همیشه متوّجه بودن و سپاسگزاری نعمتهاست، که یکی از لوازم فقر و الزمۀ متنعّم 
  .درویشی است

  ۱يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 
  .وده استنیاز و ست خدا بی. یعنی ای مردم، همه شما نیازمندید، از خود هیچ ندارید

ثی پانزده مرتبه از کماالت یباین صفت بر همه انبیاء مباهات فرموده و در ضمن حد)ص(حضرت ختمی مرتبت
  :انسانی را که حقیقت درویشی است بیان و در مرتبه پانزدهم فرموده است

و بواسطه مقام فخر و  ر االنبیاءِ سائِ  عَلی بِهِ افْـتَـخَرُ ویعنی فقر موجب افتخار من است  اَلـْفَـقْـرُ فـخـری
  .بر سایر انبیا برتری دارم) نه فقر اصطالحی که تنگدستی و بینوائی باشد(درویشی یعنی فقر محمّدی، فقر واقعی

  .فراکادَ الفقر اَنْ یکون کُ: ای بسا فقر بمعنی تنگدستی انسان را بکفر نزدیک میکند
ودن بمقدرّات الٰهی و توقّع داشنت چیزهائیکه چه بسااشخاص تنگدست و بینوا در اثر ناشکیبایی و راضی نب

  .ناشی از هواهای نفسانی آنهاست بکفر نزدیک بشوند
امّا فقر واقعی یا فقر محمّدی این است که انسان در تمام احوال خود را ناچیز به بیند، ناچیز بداند، اگر پی به 

د ناراحت نمیشود، بر تقدیرات الٰهی چون و این معنی بربد متکبّر و از خودراضی نمیشود، اگر نعمتی در کسی دی
چرا نمیکند، اگر دنیا به او روی آورد در حاالت او تغیريی پیدا نمیشود، اگر دنیا اِدبار بکند نگرانی پیدا 

  .نمیکند
  ۲اً الٍ فَخُوريُحِبُّ كُلَّ مُخْتَ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا لِكَيْ

اگر چنانچه دنیا به او روی بکند از خدا غافل نشود، سرکش و یاغی نگردد و اگر : از صفات درویش این است
، روزگار دو حالت و وضعیت انْیومٰ الّدهرُ: میفرماید) ع(نگرانی نداشته باشد؛ این است که علی دنیا پشت کرد

                                                 
نياز و غنّی بالذّات و ستوده  داونداست  كه بىیعنی اى مردم شما همگی به خداوند نيازمنديد و و تنها خ ۱۵سوره فاطر آیه  - ۱

  .صفات است
این را بدانید تا هرگز بر آنچه از دست رود دلتنگ نشوید و به آنچه بشما رسد مغرور و دلشاد نگردید و خدا  ۲۳سوره حدید آیه  - ۲

  .دوستدار هیچ متکبّر و خودستائی نیست



  

٢٥٣ 

طابق میل و آرزوی تو است و روزی بزیان تو و برخالف میل و روزی بنفع تو، م لَیکْ یِومٌ لَکَ و یومٌ عَاست 
  .رزوی تو استآ

و سرکشی که موجب غفلت از خداست  بَطَرمد آیعنی اگر دنیا بتو رو کرد  و بنفع تو پیش  اِذا کانَ لَکَ فال تَبْطَرْ 
  بتو روی ننماید

  رْ ـِاِذا کانَ عَلَیْکَ فَاْصْتَب
مخالف میل تو باشد صفت شکیبائی را پیشه خود ساز چنانچه خداوند عالم در و وقتیکه روزگار بزیان تو باشد، 

  مَنْ لَمْ یَرضَ بِقَضائی و لَمْ یَقْنَعْ بِعطائی و لَمْ یَصْبِرْ علٰى بِالئی: حدیث قدسی میفرماید
نباشد و به  ورد شکیباآ که به او روی می هائی یعنی کسی که راضی به قضا و تقدیرات من نباشد بر بال و گرفتاری

  :ام قانع نباشد یکی از دو کار را بکند آنچه به او عطا کرده
  .لُبْ رباًّ سَوائیـفَلْـیَخْرِجْ مِنْ تَحْتِ سمٰائی و لْیَـطْ

  . یا از زیر آسمان من بريون برود یا آنکه برود و خدای دیگری برای خود بجوید
اید در هر حال و پیش آمد و متوجّه بخدا باشد، از صفات درویشی است پس درویش ب توضیح داده شد اینها که

نه در برابر نامالیمات افسرده شود و نه در برابر روی آوردن و اقبال دنیا از خدا غافل گردد زیرا غفلت از یاد 
  .ت او محروم بماندخدا، فراموشی یاد خدا موجب این است که انسان از خدا دور بشود، از مقام قرب و معنوّی

و گرفتاری را هم یکنوع نعمت الٰهی میداند؛ الزم نیست نعمت همیشه بذائقه انسان گوارا باشد، درویش بال 
نعمت باید در شخص ایجاد حسن عاقبت بکند، خواه  لّذت بخش باشد خواه ناراحت کنند چون هر دو پیش 

  .ر نشده باشدت است؛ مشروط به اینکه خود باعث بعضی پیش آمدهای سوء و ناگواآمد از طرف حضرت احدّی
از این . خواهد، بال و گرفتاریها هم برای رفع آلودگیهاست؛ این هم عني لطف است خداوند برای کسی بد نمی

  :اند نظر فرموده
تَحْتِ کُّل غَضَبٍ  زیر هر بال و گرفتاری یکنوع دوستی از جانب حضرت احدیّت است تَحْتِ کُّل بالءٍ وَ الء

  :میفرماید) ع(این است که علی. نظر ما غضب باشد باطنش رحمت استو هرچه در صورت ظاهر برَحْمَة 
  .وَ کَمْ لِّلْه مِنْ لُطْفٍ خَفِیٍ یَدُقُّ عَنْ فِکرٍ ذَکِیٍّ

  .چقدر الطاف نهانی برای احدیّت هست که فکر ذکّی و دقیق از درک آنها عاجز است
ریض را در نظر میگريد و آنرا تجویز هائیست از طبیب حاذق که بهبودی م پیش آمدهای ناگوار مانند نسخه

   .میکند
آید و ای بسا شخص مریض از آن کراهت هم  ها اغلب ناگوار است، تلخ است، به ذائقه درست نمی البته نسخه

  : اند که فرموده)ص(دارد وىل باید نظر به نتیجه داشت؛ این است در حدیث منصوب بحضرت ختمی مرتبت
هُ بالْبالء، کَمٰا یَتَـعا هَدُ الطّبیبُ مَریضَهُ بِالدَّواءاِنَّ اللّهِ تَعٰالٰى یَتَـعٰ   اهَدُ وَلِیـَّ

یعنی خدا ولّی خود، دوست خود را به بال امتحان میکند همان طوریکه طبیب مریض خودش را بواسطه دارو 
سان نیست فرمود یک) ع(البته تمام پیش آمدهای دنیا همانطور که علی. معالجه میکند و تحت نظر قرار میدهد

یَر گاهی خوش، گاهی ناخوش؛ گاهی تنگدستی، گاهی غنا؛ گاهی : تمام حاالت تغیري پذیر است اَلْـعٰالَمُ مُـتِغـَّ
  :ذلّت، گاهی عزّتْ وىل در هر حال همه خوب است عارفی میگوید

 بینمدر درد، همیشه من دوا می
 در روی زمني، به زیراین چرخ فلک

  

 

 بینم میدر قهر و جفا، لطف و وفا 
 بینم در هر چه نظر کنم، ترا می

  



  

٢٥٤ 

  . وفاستظاهرش درد است، باطنش دوا است، ظاهرش قهر و جفاست اما باطنش لطف و 
حضرت احدیّت بداند، دیگر چرا باید ناراحت باشد، نهایت باید  در صورتیکه شخص تمام پیش آمدها را آثار

تا وقتیکه کلمۀ صابر بر او اطالق بشود، اگر تحّمل  دنريوی صرب هم داشته باشد، تحمل نامالیمات را هم بکن
اجری که خداوند متعال برای صابر شکیبایان قرار داده زیاد است .نکرد، جزع و فزع کرد، به او صابر نمیگویند

ش خواهد یعنی خدا صابران را بدون حساب پادا۱ ابرون اَجْرَ هُمْ بِغَريِ حِسٰابٍاِنـَّمٰا یُوَفَّی الّصچنانکه فرموده 
  .داد

  :دربارهٔ بعضی از اوصاف مؤمن میفرماید) ع(همچنني علی
  اَلمؤمِنْ دائم الذِکرّ و علی النَّعماءِ شاکر و علی البالءِ صابِر 

که خدا به او عطا فرموده سپاسگزار است و بر بال یعنی مؤمن همیشه بیاد خداست؛ بر نعمتهای بیحّد و حصری 
  .ها شکیبا است و سختی
ها اقسام دارد و نسبت به اشخاص یکسان نیست؛ گاهی برای متنبّه ساخنت شخص گناهکار و غافل است این بال

اَلبَالء لُْلعاصني : میفرماید) ص(بشود و دست از گناه و معصیت بردارد، این است که پیغمرب ید و متنبّهآتا بخود 
عکس العمل گناه و معصیتش  ر بگريد،یعنی ممکن است شخص گناهکار مورد بال و سختی و ناراحتی قرا نَدَمٌ

  . به او روی آورده تا رو بخدا بکند و توبه نماید
باید برای بال خودش را آماده کرده باشد برای اینکه  مؤمن که رو بخدا هست وىل او هم :ولِلْمؤمِنِ امتحانٌ

ا داشته باشد؛ مؤمن باید ادعّا رامتحان صفات الزمۀ که ادّعا کرد باید در خور را  امتحان اوست، زیرا کسی
یعنی راضی به قضای الهی باشد و خدا را  دارای تمام صفات پسندیده باشد از جمله صفت صرب داشته باشد

مرحمت خدا فوق تمام مرحمتها و مهربانیها است و بهر کس از  االطالق بداند و یقني داشته باشد حکیم علی
د، برای مصلحتهائی است؛ از جمله روح کدورت پیدا کرده که اگر گرفتاری پیش آمد کر. خود او مهربانرت است

ن این بال و گرفتاری پاک میشود از طرفی اجر به او مريسد چنانچه در حدیث است کسیکه یکشب را آبواسطۀ 
بمرض و حال تب بگذارند، و صابر و شکیبا هم باشد ثواب یکسال عبادت در نامۀ اعمال او نوشته میشود پس 

که دارای قلب سلیم و  آنهائی بزودی نجات پیدا میکنند در عالم برزخ. در مورد مؤمن شدهچنني لطفی 
  .آالیش و پاک باشند بی

روزی است که نه دارائی سود میدهد، نه  قیامت یعنی ۲إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ 
پس خدا چون مؤمن را دوست میدارد از . ا قلب و روح سالم و بی آالیش وارد بشودقوم و خویش مگر کسیکه ب

گیها بر روح او وارد میشود لطف  از اقسام کثرات این عالم تريه طرفی بطور قطع در هر روزی بلکه در هر ساعتی
  .الهٰی اقتضا میکند برای پاک کردن این آلودگیها او را متنبّه به بعضی بالها نماید

اما آنهائیکه مقرّب درگاه الهی هستند مقامشان از مؤمن عادی باالتر و در زمرهٔ اولیاء هستند  الَنْبیاءدرجةولـ
  اند؛  ء برای ازدیاد کرامت و رفع درجات آنهاست لذا فرمودهبال

  تر است             جـام بـال بـیـشـتـرش مـیـدهـند هرکه در این بزم مقرّب
اند بني اقوام جاهل خود به انواع و اقسام مختلف مورد  سام بالها و زحمات گرفتار بودهسلسله جلیل انبیاء به اق

                                                 
  ۱۰سوره زمر آیه  - ۱
ی که مال و فرزندان سود نبخشد مگر آنکه با دل با اخالص و پاک از شرک و ریب روی بدرگاه خدا روز ۸۹سوره شعراء آیۀ  - ۲

  آورد



  

٢٥٥ 

  .اند که همه آنها برای رفع درجات آنها بوده اذیّت و آزار قرار گرفته
ار فقر یا چباید پاک و منزّه از این دنیا برود این است که گاهی د) ع(مؤمن بواسطه متمسّک بودن بوالیت علی

  .میشود که تمام الطاف حضرت احدیّت استدچار مرض 
  :باره میفرماید مرحوم مولوی علیه الرحمه در این

  ّد         ای عجب من عاشق این هر دو ضدّ ـهرش بجـم بر لطف و بر قـعاشق
چه قهر و غضب، چه لطف و عنایت از طرف او به ببینم خواهان هر دو هستم، یعنی بمنتهی درجه دوست 

  عشق رسیده باشدمیدارم که بمقام 
 این عجب بلبل که بگشاید دهان
 این نه بلبل این نهنگ آتشی است

  

 

 تا خورد او خار را با گلستان
 ناخوشها به پیش اوخوشیست  جمله

  

انسان چه مقامی باید داشته باشد، اقالً درس . رنج خار راهم باید بکند تحمل بلبل که میخواهد بوصال گل برسد
ییدات او به قسمتی از این صفات أامید است از خدای بزرگ خواهان باشیم تا بتوانیم با ت. عربت از بلبل بگريد

  .ای برای آخرت خود کرده باشیم حمیده خود را آراسته نمائیم و از این راه تحصیل زاد و توشه
ای  دائم که زوال ندارد توشه اینمدت عمر که قلیل است برای مدت عمردر  ۱وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

  برداریم
  ۲))إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ((بهرتین زاد و توشه برای آخرت پرهیزکاری است  

اشخاص متقّی و پرهیزکار نزد خداوند عالم گرامی و عزیز هستند، کسی که تقوی را پیشه خود ساخت سعادت و 
  .تهیّه کرده است بزرگواری خود را در دنیا و آخرت

  ۳...وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاالَٔرْضِ
میگشائیم بر آنها درهای خري و  یعنی اگر مؤمنني بِصِرف ایمان اکتفا نکنند و ایمان را به تقوی زینت بدهند

اش مادّی است یا خري  حال به بینیم خري و برکات اسمانی چیست؟ آیا همه. ز زمنيبرکت را هم از آسمان و هم ا
و برکات اسمانی تأییدات الهی است که بر قلب انسان ریزش میکند، آینۀ قلب که صیقلی شد، استعداد پیدا کرد، 

  .حقایق غیبی بر قلب پیدا میشود
  .مهای باطن ما را بینا و توفیق عطا فرماگوشهای باطن ما را شنوا، چش: باراِلها بذات اقدس خودت

لهُمَ ارْزقنٰا تُـوفیق الّطاعَة   اَلـّ
 و بُعـد المعصیه و صِـدِْق النیّـه
 تا اعمالمان مقبول درگاه تو باشد

  

 

 الهی خلوص نیّت بما عطا بفرما
 اللّه علی محمدوآله الّطاهرین وصلّی

  

                                                 
یعنی توشه برای راه آخرت برگريید که بهرتین توشۀ  وَتَزَوَُّدواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقَْوى وَاتَّقُونِ يَا أُْوِلي االَٔلَْبابِ ۱۹۷سوره بقره آیه -  ۱

  .قوی است و از من برپهیزید و خداترس شوید ای صاحبان خرد و ادراکاین راه ت
مَُكمْ عِندَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خََلقْنَاُكم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ُشعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ ۱۳سوره حجرات آیه  -  ۲

  .َعلِيمٌ خَبِيرٌ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 –های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید  یعنی ای مردم همه شما را از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه

  . مردم کامالً اگاه است) نیک و بد(ترین مردمند و خدا بر  بزگوارترین شما نزد خدا با تقوی
بَِما  لَ الْقُرَى آمَنُوْا َواتَّقَوْا لَفََتحْنَا عَلَْيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاالَٔرْضِ َولَكِن كَذَّبُواْ فَأََخذْنَاهُموَلَوْ أَنَّ أَهْ  ۹۶سوره اعراف آیه  - ۳

ا یعنی چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزگار میشدند همانا درهای برکات آسمان و زمني را بروی آنه كَانُواْ َيكْسِبُون
  .میگشودیم وىل آنها تکذیب کردند و ما هم آنها را بکیفر رسانیدیم
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  درویشان مجازی و حقیقی 
انصاریاز نظر خواجه عبداللّه   

  
  درویشان مجازی – ۱

فانه اعمال آنها با عرفان و وىل متأسّ  اند ای بوده و هستند که خود را مرد حق، عارف یا درویش نامیده همیشه عده
کنند و یا  فقر و درویشی که باطن شریعت است مطابقت ندارد بلکه اغلب، ظاهر شریعت مطهّر را هم رعایت نمی

  .تولم با زرق و ریا است
  : نامد و چنني توصیف میفرماید ه عبدالله چنني افرادی را درویشان مجازی و یا درویشان دروغني میخواج

شمعی و  ای و دامی، ای و نامی، دانه اند ایشان را رنگی و ننگی بیش نیست،خانه اکنون جمعی پیدا شده
ی، سفره و سَماعی، حجره و و چوگانی، سرائی و دکّان ۱قندیلی، زرقی و زنبیلی، ترنّمی و زیر و بمی، توغی

 تشهدّی، بعضی صوف پوشیده، گروهی بیاجتماعی، صومعه و خانقاهی، ایوانی و بارگاهی، قومی بی تجهّدی،
گروهی موی تراشیده؛ ساخته از برای آوازه، آستني مثال دروازه، آستني کوتاه چون اهل راز کرده و دست به مال 

ایشان را هزار خانه دل هوائی، نه از . فته و شب تا بروز بغفلت خفتهمردم دراز کرده، روز تا به شب کرامات گ
خوان فقر نوائی، نه سبوی شهود رائی، هریک را شکل و سیمائی، پارسیان در نظر مردم و گوسالۀ نفْس در دم، 

  .بصورت شمع عشّاقند و بسريت جمعی فسّاقندتو پنداری که صوفیانند؟ نی ، نی، که عنید و ال فیانند، 
  .اندیشۀ ایشان انباشنت شکم و پیشۀ ایشان بگذاشنت حکم

 جاهلی چند از پی رنگی شدی
 هر یکی از ظاهرش معمور، لیک
 خواب وخورراکرده عادت همچوگاو

  

 

 صوف پوش شیوه و شنگی شده
 باطنش ویران و دل سنگی شده
 در ره طاعت خر لنگی شده

  

ای است، کبود  ای است که ناموس ایشان خرقه جنگ با فرقه این. صفّه را چنني مبني ای سالک روشن جبني، اهل
  ...کارند پوشان سبز خوارند و زرد رویان سیاه

  
  درویشان حقیقی – ۲

  :خواجه عبداللّه دربارهٔ درویشان حقیقی چنني فرماید
همه روزی ایشان  اما آنانکه مردند، از اشغال ریا فردند و طالب نیاز و دردند و زاد راه آماده کردند و با این... 

  .فی و نه بر فوت کامرانی تأسفیپریشان و بی سر و سامانی کار ایشان، ایشانرا نه در شهر شادمانی توّق
اگر . اگر دوست ایشان را بردارد مسکینند و اگر بگذارد بی کینند، اگر بنوازد در بیمند و اگر بگذارد تسلیمند 

تا احسان بود حکایت کنند و چون نقصان بود شکایت  نه آنکه. دمنّت نهد شکر کنند و اگر محنت فرستد صرب کنن
  ۲...رٌـوَالَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَتر در دست ایشان نه خشک و نه . کنند

ها از دوست مردانند که بدین ها، نه آنچنان ها و زمانه کج بازد شطرنج ها و بدشان رسد رنج اگر فوت شود گنج

                                                 
  چوپ تاغ که آتش آن بسیار ماند: توغ - ۱
  .یعنی هرگز گرد پریشلنی و خواری بر رخسارشان ننشیند... از سورهٔ مبارکه یونس ۲۶آیه - ۲
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 .نه شیخ گویند خود را نه موالنا۱واصّابرین فی السّراء وَالضَّرّاءپند ایشان سرّ سرّاء،  نکتۀ موعظه و. روی گردانند
  ۲يَبْتَغُونَ فَضْالً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

  ۳ایشان بذکر دائم، اکثر ایشان از دنیا صائم، آسمان به برکت ایشان قائم، زمني از وسعت دل ایشان هايم، پیشۀ
  ٤خَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ وَالَ يَ صفت ایشان

  ...دلهای ایشان از هیبت پرخون و الفــ قامت ایشان از وهم قیامت چون نون 
 عرش بالوح وقلم منزل درویشانست

 حواس وروش هفت وچهار قوت این پنج
 هر دعائی که اجابت شود از حق بنفس
 پري انصار برو خدمت درویشان کن

  

 

 درکوْن ومکان دردل درویشانستهرچه
 جنبش ارض و سما قوّت درویشانست

 درویشانست  بهرت از جمله دعا، دعوت
 که همه روح تو از خدمت درویشانست

  

در زمني به ناکامی مقهورند و در آسمان به نیکنامی شبها بر فلک طاعت ماهند و روزها بر سریر قناعت شاهند، 
  .مشهورند، همه برادران ارادت و یاران عبادت

 درخلوت بوددیدار درویشانآن ساعت که  خوش
 گدایان فلک آسا، فقريان ملک سريت
 کشند آزار از خلقان، نیازاند موری را
 حضور آن عزیزان را غنیمت دان اگر یابی
 فقريان همچو بازانند، ارادت دام ایشان دان
 اگر داری سر ایشان، زمال و جان و تن بگذر

 وقت درویشان چوانصاری سخن گویدشودخوش
  

 

 شود خرّم، خجسته، کار درویشانزیاد حق 
 چو آب زمزم و کوثر بود اسرار درویشان
 یقني علم و ادب باشد همه گفتار درویشان
 زنور محض سبحانی، بود انوار درویشان
 بهر سوئی غرض باشد، همه رفتار درویشان

 جان جُوی ارزد، درین بازار درویشان هزاران
 شدگلزاردرویشان انصاری،که مرغیست چوخوش

  

  
  ))از رسائل جامع خواجه عبداللّه انصاری ۸۱تا  ۷۶منتخب از صفحات ((

                                                 
  .کسانیکه در خوشیها و بدبختیها شکیبا هستند - ۱
  .ده یعنی میجویند فضل و خشنودی پروردگار خود رائکۀ مااز سورهٔ مبار ۲آیۀ  - ۲
  متحیّر - ۳
  مائده یعنی از مالمت نکوهش گران نمیرتسند از سورهٔ مبارکۀ ۵۴آیه - ٤
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  .گفته شد)درویشی(خالصۀ آنچه که تا کنون دربارهٔ تصوّف، عرفان، و فقر
  
  

و توضیحات این سه فصل مراجعه کنیم معلوم میشودکه تصوّف، طریقه یا راهی اگر مجدداً به تعریف عرفان 
این راه که شهود ی برای استکمال نفس و حقیقت جوئی طّی کرد تا به نهایت است که با شرایطی خاصّ بایست

حق در تمام موجودات و به عبارت دیگر شهود حق تعاىل شانه با چشم دل و باطن است رسید و این مرحله 
ریف است، فقر به مفهومی که در تعا) درویشی(اما دروازهٔ عرفان یا شناسائی باری تعاىل فقر. عرفان نام دارد

اللّه از خود  نیاز،به فرمایش شاه نعمت فصل سوم آمد، که مفهوم کلّی آن اینست که فقري در مقابل خداوندِ بی
اللّه که در حکم رسیدن قطره به دریاست برسد و  و فانی صرف شود تا به مقام فناء فی۱هرگونه سلب مالکیت کند 
ر کَونیْن را در بازد یعنی از نفس و مجموع حظوظ با آن فقثراه،  الدین اردبیلی طاب به فرمایش شیخ صفی
   .را که پیغمرب صلی اللّه علیه و آله فرمود درک کند)) الفقر فخری((ه در گذرد تا مقامنفسانی و از ما سوی اللّ

مؤیّد این مطلب، آیه شریفۀ قرآن کریم است چه هنگامی که خداوند جان و مال مؤمنني را در مقابل بهشت میخرد 
  :چیزی ندارد که بتوانند نسبت به آن احساس مالکیت کنند چنانکه فرمود دیگر

، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ(
  )۱۱۱سوره توبه، آیۀ (

کشند و کشته  کنند پس می آنان در راه خدا مجاهده می. مال مؤمنني را به ازاء بهشت میخرد خداوند جان و
  .شوند می

رتاک والیت مرتضی علی علیه السّالم ببندد و دست به دست شیخ و منظور این است که کسی که خود را بر فِ 
ار ـدر پیش روی امام با کُّف مجاز دهد و صورت ملکوتی حضرت قائم عجّل اللّه فرجه را بدل خود وصل کند،

شود و اگر مطابق دستورات  کشد و گاهی از بعضی اوصاف کشته می پردازد و گاهی می وجود خود به جنگ می
  . رسد شریعت و طریقت عمل کند به حقیقت می

  ))بشارت المؤمنني ۲۲و  ۲۱نقل از صفحات ((
آقای دکرت سیّدابولقاسم پور حسینی )) یشیآئني درو((مناسبت نمیداند در اینجا شعری را تحت عنوان  بی

شعر ایشان توسط دوست ارجمند و با ذوق آقای احمد وحدت تربتی از مجلّۀ یغما چاپ . اند درج گردد سروده
  .شمسی استنساخ و مرحمت شده است ۱۳۴۰بهمن 

  ))آئـیـن درویشی((
 چیست درویشی؟ به آئني خدا برخاسنت
 نتجز والی دوست هر نقشی زدل پرياس

  

 

 لوح خاطر را به عشق و مهر حق آراسنت
 خواسنت بر غري،هرچیزی که برخود خواسنت

  

  آنچه نپسندی بخود بر دیگری نبود روا
  ایـن بود آئـيـن درویـشی به زعـم پیـرما

                                                 
توجّهی به جان و مال و عیال و فرزند نیست بلکه اگر مطابق دستور بیاد خدا بآنها توجه شود عبادت  این مطلب به معنی بی - ۱

  .لطفا به فصل تصوف مراجعه فرمائید خواهد بود؛
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 صاحب دردی اگر، اینجا خریدار تواند
 صوفیان درهر قدم،همگام و غمخوار تواند

  

 

 تواندگر شفا جوئی بیا، خوبان پرستار 
 چون طلبکار خدائی، جملگی یارتواند

  

  راست خواهی جان اهل حق،زهم نبودجدا
  ایـن بـود آئـيـن درویـشـی بـه زعـم  پـیـرما

 حسدوحقدچیست درویشی؟ گریزاز کینه و
 رحم بامخلوق حق،یعنی به انس و دام ودد

  

 

 دوری از نامردی پرهیز از هر کار بد
 حصروحّدنیک رفتاری،بدون قیدوشرط و 

  

  بی اندیشۀ اجر و جزا خدمت معبود
  این بود آئيـن درویشی به زعم پريما

 ای زآثاردوستتا که خود بینی،نبینی جلوه
 اوست ازاوصاف هم درباطن مغزوپوست گرچه

  

 

 خودقشروپوست چو نشکافی زهم یابیفقرکی
 نکوست ره کاین رها کن قشرخودخواهی بکلّی

  

  را کن رهاگروالی دوست جوئی خویشنت 
  ایـن بـود آئـيـن درویـشـی بـه زعـم  پـیـرما

 گر به آئني که هستی،هست کردارت بجا 
 ور بصدق و راستی بر سنگ جوئی اقتدا

  

 

 گر به هر کیشی عمل داری،باخالص و صفا
 چون بود منظورت از هر مذهبی وصل خدا

  

  عاقبت یابی خدا را زین همه پندارها
  زعم پیـرمااین بود آئيـن درویشی به 

 چونکه قلبت پاک شد منزلگه جانان شود
 روشن از انوار او این کلبۀ احزان شود

  

 

 شود تابان اندرین آئينه عکس روی حق
 شود جان گردندوجانان خودیکی وجانان جان

  

  وحدتی گردد عیان زین عالم کثرت نما
  رماـم پیـيـن درویشی به زعـن بود آئـای

 دلدار نیستچهرهٔآنچه بینی، جز جمال و
 اندر آنجا هستی موجود، جز پندار نیست

  

 

 آنچه جوئی جز نمودی از وجود یارنیست
 باوجودش،دیدگان را قدرت دیدار نیست

  

  درهم آمیزند نور و ظلمت و ظّل و ضیا
  ایـن بود آئـيـن درویشی به زعـم پیـرما

 ترسم از این بیش گویم،راز گردد منجلی
 ای علیتجّل گرچه سرّ حقّ شد افشا، با

  

 

 ذکرجلی تا  در خفا اوىل است سرّ دوست
 از سرّ ممتلی او گشت   عالمی از جلوهٔ

  

  سرّحقّ با خلقت موال به حقّ شدبرمال
  ایـن بود آئـيـن درویشی به زعـم پیـرما

 خواست تا جانان نمایاند جالل خویش را
 را خویش مثل است،جویاشدمثال گرچه بی

  

 

 جمال خویش را و تا ببیند، پرتو حسن 
 دانه دیدی،چون برویاند نهال خویش را

  

  گر ذات علیّ مرتضی این چنني شد جلوه
  اـایـن بود آئـيـن درویشی به زعـم پیـرم

 پرتو نور علی تابید بر شمس و قمر
 چار عنصر پدید از قوهٔ او جلوه گر

  

 

 آتشی افکند ازهستی خود بر خشک و تر
 رـگشت آباء ثالث از صورت او مستقّ
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  شد به ذات او مسلّم جوهر و اَیْن ومتٰى
  ایـن بود آئـيـن درویشی به زعـم پیـرما

 نشانیابی نشان ازبیمن چه میگویم، کجا
 نور او پیداست، امّا دیدنش را کی توان

  

 

 آنکه از فرط ظهور، از دیدگان باشد نهان
 هست ذاتش در خفالیکن تجالّیش عیان

  

  اندرماسوٰىای جوتاکه حقّ رابیند دیده
  ایـن بود آئـيـن درویشی به زعـم پیـرما

 همّتی کن تا شوم واصل به ذاتش یا علی
 جویم آرامش، بدرگاه ثباتش یا علی

  

 

 رحمتی تا یابم او را در صفاتش یا علی
 نشأتی دیگر پذیرم در حیاتش، یا علی

  

  خود بقائی تازه گريم زین تحّیر، زین فنا
  ۱زعـم پیـرماایـن بود آئـيـن درویشی به 

  

  رفانـصوّف و عـدایش تـپی
  

 :خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید
  کُنتُ کَنْـزَاً مخفیـاً فَـاَحْـبَبْـتُ اَنْ اُعـْرفْ، فَخـَلـَقْتُ الْخَلْقَ لکَیْ اُعـرَفْ 

  .آفریدم تا شناخته شوم یعنی من گنجی مخفی بودم و خواستم که شناخته شوم؛ پس خلق را
ائی آفرینش عشق و محبّت خداوندی و نتیجۀ آن عرفان و شناسائی ذات باریتعاىل است؛ و در واقع پس علّت غ

اللّه ارتقاء یابد و عرفان یا  به عشق هم ختم گردد تا انسان بمقام فناء فی از عشق سرچشمه گرفته است و باید
  .نه حاصل گرددأمعرفت حقتعاىل ش

ۀ معراج بر رَفَرف که مرکب عشق است سوار شد و براق یعنی مرکب در آخرین مرحل)ص(چنانکه پیغمرب اکرم((
   .عقل را ترک گفت

  )) ۲مـاجـرای عـقـل، پـرسیـدم زعـشـق             گفت معزول است وفرمانیش نیست
  

  :حافظ فرماید
 در ازل پرتو حسنش زتجلّی دم زد

 ای کردرخش،دیدمَلک عشق نداشت جلوه
 غ افروزدآن شعله چرا عقل میخواست کز

 مدّعی خواست که آید به تماشاگه راز
 نظری کرد که ببیند بجهان صورت خویش

  

 

 عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد
 عني آتش شد از این غريت و برآدم زد
 برق غريت بدرخشید و جهان برهم زد
 دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد

 آدم زد  ٔخیمه در آب و گل مزرعه
  

                                                 
چون در آئني درویشی تبلیغ نیست و در واقع تبلیغ درویشی بایستی به عمل صحیح باشد نه گفتار، لذا با اجازهٔ شاعر محرتم که  - ۱

عر با ذوق با کمال تأسف شا. آخرین مصرع شعر بصورت فوق تغیري داده شد))این بود آئني درویشی اگر خواهی بیا((نوشته بودند
   )رحمة اللّه علیه(به رحمت ایزدی پیوست ۱۳۶۵آقای دکرت پور حسینی در دیماه 

  کتاب ده سخرنانی مراجعه فرمائید ۴۰برای اطالع بیشرت به صفحه  - ۲



  

٢٦١ 

  
  :و یا میفرماید

 فاش میگویم و از گفتۀ خود دلشادم
 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
 بود من مَلَک بودم وفردوس برین جایم

 سایۀ طوبی ودلجوئی حورو لب حوض
 جز الفــ قامت دوست دلم نیست برلوح

 پاک کن چهرهٔ حافظ،بسرزلف زاشک
 

 

 بندهٔ عشقم و از هر دو چهان آزادم
 ن افتادمکه در این دامگه حادٍثه چو

 آدم آورد در این دیر خراب آبادم
 به هوای سر کوی تو برفت از یادم
 چکنم حرف دگر یاد نداد استادم
 ورنه این سیل دمادم بِکَند بنیادم

  

گفته شد عشق به شناسائی خداوند متعال، علّت غائی خلقت بشر بوده و راه رسیدن به این معرفت  چنانکه قبالً
نیاز و این حاصل نمیشود مگر به ایمان با  ش فقر و نیازمندی در مقابل خداوند بیرا تصوّف مینامند و شرط

  ۱.مشخصّات خاّص خود؛ بنابراین مؤمنني واقعی تعدادشان اندک است
قدس سرّه العزیز در پایان این )) صالحعیشاه((اع بیشرت خالصۀ صفات مؤمن بقلم سحر انگیز جناببرای اطّل

  .عه گردیده استصفحات این مجمو بخش  زینت

                                                 
  :مولوی فرماید - ۱

  دـنـزیـیـت او مـی در دولـابقـاز هزاران، اندکی زین صوفیند                  م



  

٢٦٢ 

  مانـالم و ایـاس
  
  

  :فرماید اسالم به معنای عامّ تسلیم بودن در برابر حقّ تعاىل شأنه است چنانکه خداوند سبحان می
  مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَالَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ 

یعنی ابراهیم به آئني یهود و نصاری نبود بلکه مسلمانی با اعتقاد بود و از مشرکني ) سوره آل عمراناز  ۶۷آیه (
  .نبود

هر پیغمرب که ) ص(تا زمان حضرت خاتم) ع(و از زمان حضرت آدم بنابراین پريوان هر پیغمربی مسلمان بودند
بود به شأن  کسی مستّعد پیوند والیت می ه ظاهر مینموده و اگربوده در اول به شأن رسالت امر به دعوت عامّ

  .آمد والیت، دعوت خاصّه ولویّه میکرد و او به درجۀ ایمان نائل می
به آنها بگو که ایمان نیاوردید بلکه بگوئید اسالم : فتند ما ایمان آوردیم، خداوند به پیغمرب فرمودگچنانکه اعراب 

  .آوردیم
آمَنَّا قُل لَّمْ    ))از سورهٔ حجرات ۱۴آیه ((                                            تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا قَالَتِ الْأَعْرَابُ 

  :و همچنني میفرماید
  ... يمَانِلْإِيَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِ

  ))از سورهٔ مبارکه حجرات ۱۷آیه ((
اند، به آنها به اسالم آوردن خود منّت مگذارید بلکه خداوند بر شما  که اسالم آورده گذارند منّت مییعنی بر تو 
  ...گذارد که شما را به سوی ایمان هدایت کرد منّت می

  ))بشارة المؤمنني((              ۱.ریافت میکردندن والیت احکام باطنی و قلبی را هم دأو آن وقتی بود که به ش
  :از اصول کافی آمده است ۵۴همچنني در جلد دوم صفحۀ 

وظیفه نبّوت خود را انجام ) ص(دچون محّم: الم میفرمودد باقر علیه الّسشنیدم امام محّم: ابوحمزه ثماىل گوید
  :داد و عمرش بپایان رسید، خدای تعاىل باو وحی کرد

اکنون دانشی که نزد تو است و ایمان و اسم اکرب و . نبوّت را گذرانیدی و عمرت بآخر رسید) ص(د ای محّم((
مرياث علم و آثار نبوّت خاندان خود را به علی بن ابیطالب بسپار، زیرا من هرگز علم و ایمان و اسم اکرب و 

  .))های پیغمربان قطع نکردم ز ذریّهمرياث علم و آثار علم نبوّت را از نسل و ذریّه تو قطع نکنم، چنانکه ا
تا نهایت امر معرفت خداوندی بوده است؛ تصوّف نیز که طریقۀ ) ع(پس همانطور که غایت خلقت حضرت آدم

  .رسیدن بمعرفت حضرت باریتعاىل است همیشه بوده و خواهد بود
ر شد این کلمه را رسول از چه موقع بکار رفته است چنانکه در فصل اول ذک)) تصوّف((امّا اینکه کلمۀ (

تألیف عبداله بن  ))اللّـمـع فـی الـتصـوّف((اند و در کتاب و ائمّه اطهار علیهم السّالم نیز بکار برده )ص(اکرم
و )) محمّد بن اسحق بن یسار((ه در آن جمع شده است ازدر کتابی که اخبار مکّ((علّی السّراج طوسی مینویسد

آمد مگر آنکه صوفئی از  شد که هیچکس به طواف خانه کعبه نمی گاه می غري او نقل شده که پیش از اسالم
دارد که این نام پیش از اسالم هم بوده  و این مطلب معلوم می))آمد و برمیگشت شهرهای دور برای طواف می

                                                 
نامه  از بشارة المؤمنني و همچنني برای مطالعه بیشرت به فصل سوم از باب دوم والیت ۳۰۶و  ۱۷۶و  ۱۷۵صفحات و  ۱۷به صفحع  - ۱

  .مراجعه فرمایند



  

٢٦٣ 

  )» فلسفه فلوطني ۱۳۲صفحه «                                                                                              ۱.است

  چه علمی انسان را به سوی خداشناسی رهربی میکند؟
علم حصوىل یا تحصیلی با تعلیم و تعلهم . اند و حضوری تقسیم کرده علوم را بطور کلی به دو دسته حصوىل

ل تجاوز نکند و بسیاری از علوم دینی که اگر از لفظ و قیل و قا مانند همه علوم دنیوی گريد ظاهری صورت می
 اما عرفا و صوفیّه علمی را منجر بعرفان و خداشناسی. از مرحله دانائی باالتر نمريود و به شناسائی نمريسد

و  ۲نامند و کمال نجات را در آن میدانند میدانند که به کشف و شهود بپیوندد و این علم را علم حضوری می
  . ستی در مقابل خداوند غنی و هستی کل میدانندچنانکه گفته شد شرط این حضور و شهود را فقر و نی

  .و مسلماً هر گونه خودبینی و تکبّر و غرور مانع رسیدن بمقصود است
  :حافظ فرماید

 جمال یار ندارد نقاب و پرده وىل
  
  

 

 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
  

  :و یا میفرماید
  زمیان بردارتوخودحجاب خودی حافظ ا  میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

و علم  بکه مناجات ایشان در این کتاب درج گردیده است؛ غرور و عج)) رحمتعلیشاه((شیخ عبداللّه حائری
  :ظاهری را حجاب اکرب میداند، چنانکه فرموده است
 کاش هرگز نبودی سوادم
 کز سواد است این کرب و بادم

  

 

 داد یادم کس الفبا نمی
 ها میکنم با مُرادم البه

  

  یـاهـی زدل مـیـزدایـمتـا س
ـم بود بر سر  کبـر مالئـیـّ
 مستی هستی از جمله بدتر

  

 

 عُجب دانائیم حجب اکرب
 پاک بنموده این جمله یکسر

  

  دسـت آن مـرشـد رهـنـمایـم
  :شیخ بهائی علیه الرّحمه در این مورد فرماید

 خوای کرده به علم مجازی
 سرگرم به حکمت یونانی
 تیدر علم رسوم چه دل بس

 تا کی بهزار شعف لیسی
 المؤمن فرمود نبی ۳سؤر

 

 نشنیده زعلم حقیقی بو
 دلسرد زحکمت ایمانی
 بر اوجَت اگر بربد، پستی

 ه کاسۀ ابلیسیدته مان
 از سؤر ارسطو چه میطلبی

                                                 
 ۳۱۳و کتاب بشارة المؤمنني صفحات )) ف اسالمیتصوّ(( ۹مندان به مطالعه بیشرت میتوانند به کتاب فلسفه فلوطني فصل  عالقه - ۱

  .مراجعه فرمایند)) اشتقاق لفظ صوفی و زمان وضع آندر بیان مبدأ (( ۳۲۰اىل 
 لیس العم بکثرة التعلّم، انّما هو نورٌ یقذفه اللّه فی قلب من یرید ان یهدیه: در حدیث نبوی میفرماید) ص(اکرم پیغمرب -  ۲

  .ا هدایت کنداندازد که میخواهد او ر علم به زیادی آ موخنت نیست بلکه نوری است که خداوند در قلب کسی می: یعنی
  :خواجه عبداللّه انصاری فرماید

یکی هفتاد سال علم آموخت چراغی نیفروخت، یکی در . علم آنست که اللّه بر بنده ریزد! علمی که از قلم آیدپیداست که از آن خیزد
  .همه عمر یک حرف شنید، همه را از آن بسوخت

  ته مانده غذا - ۳



  

٢٦٤ 

 سؤر آن جو که در عرصات
 در راه طریقت او رو کن
 علمی بطلب که تو را فانی
 علمی بطلب که بدل نور است
 علمی برخوان که کتابی نیست
 علمی که نسازدت ازدونی
 علمی بطلب که نماید راه
 علمی بطلب که جداىل نیست
 تعلمی بطلب که گزافی نیس

 علمی که دهد بتو جان نو
  

 به شفاعت او یابی درجات
 با نان شریعت او خو کن
 سازد زعالئق جسمانی

 ی او طور استسینه زتجلّ
  ۱نیست وخطابی است ذوقی یعنی 

 به آلت قانونی محتاج
گاه  از سرّ ازل کندت آ

 ۲نیست مقاىل است تمام و  حاىل
 اجماعیست و خالفی نیست
 علم عشق است از من بشنو

  

کند زیرا پیوند والیت که  یابد و تقصري خود را در عبادات مشاهده می مؤمن نقایص اعمال خود را به وجدان می
اول علمی که بر مؤمن فایض میشود این است که  او خورده است کلید باب علم است ووجود  به درخت

یند که ب اند نمیتواند بجا آورد و اعمال خود را در هر مقام که باشد ناقص می فهمد که آنچه از او خواسته می
  :فرمودند

که یعنی صاحب پیوند والیت، بهمان درجۀ  والجُهّال یُعْجِبُهُم حفظ الرّوایة العلماء یَحزُنُهم تَرکُ الرّعایة
علم برای او حاصل شده، بهمان اندازه بر نقائص اعمال خود مطّلع میشود و در ترک رعایت آنچه از او 

اند پیوسته محزون میباشد و جّهال عالم نما چون نفس خود را آراسته به محفوظات ومنقوشات نفس  خواسته
باشند؛ غافل از اینکه علمی که عمل  می افتند به خیال اینکه عالم و از همه کس برتر میبیند به غرور و پندار می

 كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا والفاظ قوالب علم را حفظ کردن. همراه ندارد جهل مرکّب و از عالج بريون است
  .خرب است کشد و از معانی و مقصود آنها بی میشود که تعب حفظ و سنگینی را می ۳

  )) ۲۹۲ – ۲۹۱نامه  والیت((
  شود؟ موجب هدایت می چه عملی

  .قرآن کریم بهرتین راه هدایت را تقوی میداند و در صورتیکه عمل با اخالص توأم باشد موجب کمال میشود
  :چنانکه میفرماید

                                                                       ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ
  ))از سوره بقره ۲آیه (( 
  .آن کتابی یعنی قرآن که هیچ شکّی در آن نیست مخصوص هدایت مّتقني و پرهیزکاران است

وچون تشخیص خلوص عمل که الزمۀ تقوٰى میباشد فقط با خداست، هدایت نیز مخصوص اوست چنانکه 
  :میفرماید

  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ 
                                                 

  :حافظ فرماید - ۱
  اشدـر نبـتـشق در دفـه درس عـمائی              ک بشوی اوراق اگر همدرس

  :مولوی علیه الّرحمه از قول خداوند جل و عال فرماید - ۲
  ال راـگریم و قـرون را بنـی بـن            ال را  ـم و حــگریـا درون را بنـم

  کشد در مثل به خری ماند که بار کتابها بر پشت): ۶۲(از سوره جمعه ۵اشاره به آیه  -  ۳



  

٢٦٥ 

  ))ت است که جز به اجازهٔ او در پیشگاه او به شفاعت برخیزد؟أکسی را یان جر :هبقراز سورهٔ  ۲۵۵ه آی((
  :و یا میفرماید

  وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهِ 
  )).هیچیک از نفوس بشر را تا خدا رخصت ندهد ایمان نیاورند: سوره یونس ۱۰۰آیه ((

  :فرمایدو در جای دیگر می
   وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

  ))ازسوره ٔعنکبوت ۶۹آیۀ (( 
و با وجودی که هدایت )) و کسانیکه در راه ما کوشش کنند البته ما راههای خود را به آنها نشان خواهیم داد((

گرچه : اند ست وىل در عني حال فرمودهت را در آن شرط نیدر اصل به فضل و کرم خودش بستگی دارد و قابلیّ
  ۱.وصالش نه بکوشش دهند، در طلبش آنچه توانی بکوش

با آنهمه بزرگی ) ص(افزاید زیرا پیغمرب اکرم  و نشانۀ تقوی و عمل با اخالص آنست که بر عجز و انکسار می
عبادت تست ترا آنطور که شایستۀ (ما عبدناک حقِّ عبادتک و ما عرفناک حقِ معرفتک: مقامش فرمود

  )عبادت نکردیم و آنچنان که حقّ شناسائی تست ترا نشناختیم
و االّ عملی که باعث که باعث غرور و انانیّت باشد در حکم شرک است و انسان را از خدا و راه خداپرستی دور 

  .کند
  ۲ایـنجـا دل شکستـه و تـن خستـه میـخرند            بازار زهدفروشی، ازآن سوی دیگر است

                                                 
  ))از سوره یونس ۲۵آیه ((      وَاللّهُ يَدْعُو إَِلى دَارِ السَّالَمِ وََيهْدِي مَن يَشَاء إَِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ - ۱

  .کند به راه راست هدایت می) بلطف خاص خود(یعنی خدا همۀ خلق را بسر منزل سعادت و سالمت میخواند و هرکه را بخواهد
  :مولوی فرماید

  را قابلّیت شرط نیست                   بلکه شرط قابلیّت داد اوستداد او 
  :خواجه عبداللّه انصاری فرماید

  به بهانه میدهند نه به بها.کار در قبول عملست. کار نه به حسن عمل است
  .کار نه روزه و نماز دارد بلکه شکستگی و نیاز دارد: فرماید خواجه عبداللّه - ۲

کار . آید و ابراهیم از بتخانه ابوجهل از کعبه می. عصمت در اوّل و توبه در آخر. نشان آن دو چیز است. عنایت دوست عزیز است
  . عنایت دوست دارد و باقی همه بهانه
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  نـؤمات مـالصه صفـخ
  
  

تر از كربيت احمر ست و از  را كه ناياب یمن واقعؤازدياد توجه خواننده صفات و اخالق م یدر خاتمه برا
خالصه آنچه تا اينجا  یست به جا الم عليهم الّس و ساير مواىل المواىل فرمايشات خدا و رسول و حضرت موىل

   .ستار كيد و تذّكأت یهم مطلوب و برا نويسم كه در اين مورد تكرار ینوشته شد م
پايش از راه بيرون نرود، و بر راه . من خداخواه و خداجو ست، نيت خالص و دل خاشع و تن خاضع داردؤم

به خود پرداخته، به ديگران نرپدازد، و از خود برخود . غش باشد یآاليش و كردارش ب یاش ب یدوست. نلغزد
  .اشندترسان و ديگران از او در امان ب

، و خرد  یرا با بردبار یداناي. ستااو حكمت، گفتارش حقيقت  یاش عربت، خاموش نگاهش به معرفت، بهره 
  .دارد یو مهربان  ی، و شجاعت با نرمی، و گذشت با توانايیبا پايدار

 یپافشار ها یپايان كار را بسنجد و در سخت. پشيمان، و بر خود ترسان باشد یكردن شادان، و از بد یهنگام نيك
مرگ باشد، و ساز و برگ آن را فراهم  یاو آماده و مهيّ .جويد ةاز صرب و صلو یكند، و در هر حال و هر كار يار

  .نمايد  یصرف نمايد و سفارش به نيك یسرمايه عمر را بيهوده نگذراند و درنيك.سازد
  .ر آزبر كينه ، و قناعت ب یحيايش بر شهوت چيره باشد، و گذشتش بر خشم، و دوست

، و كار امروز به شتاب كند یكند، و دل به آنها نبندد و در كار بندگ یجامه مانند مردم پوشد، در ميان آنها زندگان
نرسد، به بدكننده بر خود  یكند، و از معصيت خود را نگاه دارد، زيانش به كس یرو و در دنيا ميانه .فردا نياندازد

  .پيوندد و محروم كننده را ببخشدكند، و با آن كس كه از او بگسلد ب ینيك
نياز نربد، و نياز نيازمندان را برآورد ،  ینياز جز به ب یرو .و درخواست ديگران را رد نكند دنكن یال از كسؤس

 .ر شمارد، و از لغزش ديگران درگذردانصاف نخواهد و انصاف دهد، خود را از لغزش نگاه دارد و هميشه مقّص
مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكند، و عذر پذيرد و  یاز سرد .يدگان باشدو يار ستم كش یدشمن ستمگر
  .اندوه به خود راه ندهد یمردم شاد نگردد، از بدگوي یاز چاپلوس .عيب پوشد

چاره انديشد  یاگر تواند به همراه .آنها اندوهناك گردد یآنها شاد و به گرفتار یو در شاد منني يكدل باشدؤبام
خود خواهد  یآنها خواهد آنچه برا یبرا. و اگر نتواند از خدا درخواست چاره نمايد. ش سازدو دل آنها را خو

  .و بر آنها پسندد آنچه بر خود پسندد
آوردن دنيا خوشنود نگردد  یبه رو .آنها در آشكار و پنهان خواهد یمن قهر نكند و پند در پنهان دهد و نيكؤاز م

تا نرپسند نگويد و  .لغزش را تكرار نكند. لند دارد، به عادات بد خو نكندت بهّم. و از رفنت آن اندوهگني نشود
  .كردارش گواه گفتارش باشد .چون گويد كم و سنجيده گويد

و دروغ بر كنار باشد و خود را بزرگ نشمارد و ديگران را  یاز فريب و دوروي .فروگذار نكند یاز تدبير زندگان 
به آنها مهربان باشد و دلشان خوش  مردم نستيزد ، و با زنان كم نشيند وىلو با  را سرزنش نكندی پست نبيند كس

كم از در اصالح كوشد، در حُ .نزد كسان ننمايد یدل همسايه را بدست آرد، صدا را بلند نكند، سخن چين .دارد
د، حفظ الغيب نرب ینگذرد، ستم روا ندارد، در خنده پرده حيا ندرد، دركارها شتاب نكند نام مردم به بد یدرست
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  .دشنام ندهد، دوست دانا گزيند و از يار بد برپهيزد همه نمايد، 
خدا نگزيند  یمردم را بر خوشنود یياورستم زدگان و يار آوارگان و ناتوانان باشد، با درويشان نشيند و خوشنود

  .به ديدار سالم كند نكند، او را كه خواندند بپذيرد، بر دوستان یكوتاه یو به مال و جان و اندام در همراه
حمه و حق الجعاله كه ناروا نيست در كار مشورت نمايد، در مشورت خيانت نكند، رشوت نگيرد، گرچه حق الزّ

  .ستاند
پايان و فضلش فراوان  یكرم خدا ب آورد وىل یت در اين مضامني با سنجيدن خود و كردارمان نااميداگرچه دّق

  :اش را نتوان گذاشت  ه تمام نتوان دريافت همهست، نبايد دست از طلب داشت و آنچه با
  وش ـكـب ـیوانـچه تـبش آنـلـدر ط          گرچه وصالش نه بكوشش دهند 

بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كردار را بر آن سنجيد و خود را گناهكار و تبه روزگار ديده با نياز از 
  :نياز پوزش خواست  یدرگاه ب

  
 كه زتقصير خويشبنده همان به

 شـديـداونــزاوار خــه سـورن
  

 

واند كه بجا آورد ـكس نت
 دا آوردـــاه خــه درگـذر بـع

  

   
  ...دق دارد و آنچه پسند مويل است موّفاميد كه به همه دوستان حال بندگي و نيازمندي بخش

  
  ))۱۲۷ - ۱۲۴پند صالح صفحات ((
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  ارمـصل چهــف
  
  
  
  
  

  یـائـرفـان و عـگزرـال بـرح حـش
  
  

 کـه ازگفتـاریـا اشعـارآنهـا در ایـن کتـاب
 استـفـاده شـده اسـت

 
  
  
  
  

)با رعایت تاریخ دوران زندگانی آنان(  
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  مدانی رحمة اللّه علیههشیخ اجل باباطاهر عریان  – ۱
)ق.هـ  ۴۵۵ – ۳۹۰(  

  
گاه و محبوب گدا و سالک عالم تجرید و غریق بحر توحید شیخ بزرگوار حضرت باباطاهر عری ان مجذوب آ

های دلنشني  ترین ستارگان آسمان عرفان و گرانبهاترین دّر دریای شهود و وجدانست که دوبیتی شاه، از درخشنده
و دلباختگان را وحو خود و گرفتاران بزم و رزم را مجذوب  او که از یک قلب آتشني تراوش نموده همه عاشقان

ق و مّحرک ذوق است و مشهور همه ملل و معروف تمام نحل میباشد و بلطف ساخته و هر شنونده را مهیّج شو
نظري و سوز و گداز آن زبانزد هر برنا و پري  عبارات مذکور است و گرمی و حرارت آن بی اشارت مشهور و بشريینی

  .و تعریف آن از حّد بیان خارج است
ها نا معلوم است و  کتوم و در تواریخ و تذکربدایت حال و نسبت این بزرگوار بر محققني و مدّققني تاریخ م

ن شیخ جلیل طریق سلوک و سري اىل اللّه را براهنمائی کدام یک از هادیان راه و آاطالعی در دست نیست که 
گاه پیموده و از انوار باطنیه چه مصباح الهی مستنري گشته است وىل بطور مسلم در ابتدای امر سالکی  راهنمایان آ

گاه بوده و ب ا شهود و وجدان مراتب سلوک را سري نموده نه آنکه از بدو حال جذبه حق او را گرفته و در حال آ
اطالع و چشم بسته  اللّه رسیده باشد چه مجذوب از منازل راه خطرات آن بی مجذوبیت بمقام قرب و فناء فی

الحق اىل الخلق برای او نیست پیماید و بدین جهت مأمور بهدایت وارشاد نشده و مقام من  تمام آن منازل را می
درک تمام جهات و آفات آن  وىل کلمات سراسر آیات قصار او دلیل واضحی است که تمام مقامات سلوک را با

سري نموده است بعالوه سلوک راه حق و طی این طریق بدون هادی و راهنماغري ممکن ونامتصور است و برای 
شاهد است و نیز آیه شریفۀ  ))انما انت منذر و لکل قوم هاد((کههر راهروی راهنمائی الزم چنانچه آیۀ مبار

  :مولوی فرماید. دلیل بر لزوم هادی و راهنما است)) و من یظلل اللّه فلن تجد له ولیاً مرشداً ((
  مسیح              تـا امـانـت زنـهانی بـنهـای نـرسدمریم دل نشود حامله زانوار 

  :و خواجه حافظ گوید
  همرهی خضر مکن          ظـلمـاتـست بتـرس از خـطر گمـراهی رحله بیقطع این م

از این رو آن شیخ جلیل قطعاً پريو یکی از بزرگان طریق بوده اما تعیني مراد و راهنمای او بر ما مجهول است و 
ه محققني کند و شاید بعد از این در اثر تحقیقات دقیق درین باره آنچه گفته شود از حدود تخمني تجاوز نمی

  .مدارک صحیحه بدست بیاید که رشته انتساب او را بمشایخ طریق معلوم نماید
ها مسطور نیست و ظاهراً بطور گمنامی و عزلت در  وىل بهر حال حاالت اولیه آن بزرگوار در کتب تواریخ و تذکره

ه مدت آن نیز مجهول نهایت در اواخر عمر کریاضت و عبادت میزیسته که از حاالت او اطالعی در دست نیست 
دست از تعیّشات فانیّه دنیّویّه کشیده و در طریق تجرید و تفرید بوده است  است حالت جذبه بر او غالب و بکلی

های سوزناک آتشني از او بیادگار مانده است  اند و در این موقع بوده که دو بیتی و بدین سبب او را عریان نامیده
  .و نسبت میدهند که داللت بر عظمت قدر و جاللت مقام او داردو در همني اوقات حاالت عجیبه با

اللّه پیموده آن مراتب را  و قبل از این حالت که مقامات سلوک و حقایق را تا وصول بحق تعاىل و فناء فی
خواسته است در قالب الفاظ و عبارات بیان کند وىل بقدری افق آن حقایق با الفاظ مباینت داشته که ناچار با 

مات قصاری که بصورت رمز در آمده بیان کرده است که جز کسانی که در این راه را طی کرده و تمام آن منازل کل
توانند از آن کلمات مستفید گردند لذا سلطان العارفني و برهان الواصلني مرحوم  حقایق را مشاهده نموده نمی و
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م رموز و عارف بهمۀ حقایق بوده برحسب نوراللّه روحه که عالم بتما) سلطانعلیشاه(حاج مالسلطانمحمد
تقاضای یکعده از دوستان دو شرح یکی بعربی و دیگری به فارسی تألیف نمودند که الحق بهرت ازین نمیتوان 

  .شرحی بران کلمات اسرارآمیز نگاشت
ید در سلجوقی با کوکبۀ لشکر بهمدان رس سلطان طغرل بیک، مؤسّس سلسلۀ ۴۴۷راحة الصدور در سال  بروایت

تپه خضر، بريون شهر همدان سه تن، باباطاهر، باباجعفر و شیخ حمشاد را دیده اسب بداشت و پیاده شده 
ای شیفته گونه مینمود، سلطان را گفت ای ترک با خلق خدا چه خواهی کرد؟  باباطاهر پاره. دستهاشان ببوسید

رفتار چنان کند که خدای میفرماید، یعنی با  ازین سؤال طغرل متأثر شده گریست و با درویش عهد کرد که با خلق
  .عدل و احسان

هائی از قدس و کرامت و گمنامی پوشیده شده است، پس در صورتیکه مالقات او را با طغرل  زندگی بابا در هاله
سال  ۶۵خواهد بود و اگر حد متوسط عمر را  ۴۴۷ترین روایت بدانیم، وفات او پس از سال  سلجوقی صحیح
بنابراین معاصران او که . بصحت نزدیکرت است ۴۵۵و وفات او در  ۳۹۰ -۳۹۱م، تولّد آن جناب در بحساب آوری

شیخ ابوسعید گورکانی : بظنّ قوی با همه یا برخی از ایشان مالقات یا مصاحبت داشته از عرفا عبارتند از
لقاسم قشريی، اقّاق، شیخ ابوشیخ ابوسعیدابوالخري، شیخ ابوعلی د) ۴۸۷متوفی (شیخ ابوبکر نسّاج) ۴۵۰متوفی (

و نیز از اینکه نام او جزو اولیاء و پريان قدیم اهل حقّ . شیخ ابوبکر دینوری و ابوالفضل محمدبن حسن ختلی
  .آمده، ارتباط با این فرقه را محتمل ساخته است

باباطاهر را به که ) ۲۵۴۶بشماره (۸۴۸ایست در موزهٔ قونیّه بسال  ترین مجموعه اشعار باباطاهر نسخه قدیمی
ها ذکر میشد، بیش از  های او که در تذکره عنوان قدوة العارفني نام برده است و تقریباً تا نیم قرن پیش دوبیتی

یوان او باهتمام مرحوم دیک نسخۀ ) قمری ۱۳۴۵(خورشیدی ۱۳۰۵هشتاد دو بیتی نبوده است تا اینکه در سال 
های  یباال برد وىل سند آن نامعلوم و ضاهراً با دوبیت ۶۹۶حدود ها را تا  وحید دستگردی منتشر شد که دوبیتی

در دوبیتی  ۱۷۸خورشیدی مرحوم حسني کوهی کرمانی  ۱۳۱۹سپس در سال . دیگران اختالط یافته است
  : ای کوچک انتشار داده و در مقدمه مینویسد مجموعه

کلمات قصار او که . هم سندی بدست نمیدهدهای باباطاهر از روی نسخۀ بسیار صحیح نسبتاً قدیم، که او  ترانه
بجای لهجۀ فهلوی اهل جبال، بعربی گردآوری شده است، معلوم نیست و شاید بدین جهت بعربی تدوین یا نقل 
شده که آسانرت و بهرت مورد توجّه اهل تصوّف قرار گريد، و آن شرحی هم که بعني القضاة منسوبست غالباً از شرح 

  .نمیکند و شاید موشکافی و توضیح بیشرت را در آن زمان صالح ندانسته باشدلغات و الفاظ تجاوز 
در کتابخانه ملی پاریس نام میربد باسم  شناس فرانسوی اِدگار بلوشه یک نسخه از شرح کلمات باباطاهر را شرق

که  که شارح ناشناخته است و نیز شرحی هم موجود است ))الفتوحات الرّبانیه فی اشارات الهمدانیه((
  .بوسیله جانی بیک العزیزی تحریر یافته است ۸۹۰بتاریخ شعبان 

درضی د مرتضی و سیّابوعلی سینا، شیخ مفید، سیّ: معاصران او را از حکماء و علماء باین شرح میتوان یاد نمود
اللّه سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی، سلطان طغرل سلجوقی، القادر ب: علم الهدٰی و از سالطني و خلفاء 

  .و القائم بامراللّه عباسی
را به پادشاهی بیگانه یعنی سلطان طغرل سلجوقی  در نتیجه برای نخستني بار خلیفه القائم به امراللّه دخرت خود

بویه در گوشه و کنار خراسان، فارس و عراق در تکاپوی  زیار و آل در دربار خالفت فراهم میگردید و باقیماندهٔ آل
مت بودند و مردی بزرگ بنام خواجه نظام الملک ظهور میکرد تا زمام حکومت سلجوقی آخرین روزهای حکو

  .نظري استوار سازد را در دست با کفایت خویش با سایت و تدبريی بی
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وار بسر میربدند که  در همدان هم عارفانی مانند باباجعفر، شیخ حمشاد و باباطاهرعریان مجذوب درهمني ایام
تی سالکان راه طریقت را به سوز و گداز انداخته به سر منزل مقصود رهنمون میشد، و با های دوبی همو با نغمه
  :ل جبال چنني ترانه میسرودهلهجۀ فهلوی ا

 خداوندا به فریاد دلم رس  
 همه گویند طاهر کس نداره

  

 

 کس کس توئی مومونده بیکس بی
 خدا یار منه چه حاجت کس

  

غربی همدان مقابل بقعۀ امامزاده حارث بن علی بر سر تپه مانندی واقع شده مزار پرانوار باباطاهر در سمت   
است و زیارتگاه خاص و عام میباشد و در سنوات اخري به سبکی آبرومند و شایسته بمقام ارجمند آن عارف 

ای  رهاند و در فصل بهار با گلهای رنگارنگ منظ شده است و اطراف آنرا درختهای خرم راسته ربانی باز سازی
  .بدیع و دلپسند دارد، رحمة الله عیله

نقل از مقدمّه کتاب توضیح نوشته مرحوم جناب حاج آقای جذبی طاب ثراه و نوشته آقای فضل الّله ((
  .))دانشور علوی با اندکی تلخیص

  
 از آن روزی که ما را آفریدی
 خداوندا به حق هشت و چارت

  

 به غري معصیت چیزی ندیدی 
 دی ندیدیزمو بگذر شرت دی

  

******  
 خوشا آنانکه اللّه یارشان بی
 ۱خوشا آنانکه دائم در نمازند

  

 که حمدوقل هواللّه کارشان بی 
 بهشت جاودان مأوایشان بی

  

******  
 بــه روی دلربی گــر مـایـلـسـتـم
    خـدا را سـاربـان آهـسـته مـیـران

 مکـن منعـم گرفـتـار دلـسـتـم 
 قـافلسـتم کـه مو وامـاندهٔ ایـن

  

******  
دىل دارم خریدار محبّت
 لباسی بافتم بر قامت دل

  

 تاست بازار محبّ  مکزو گر 
 زپود محنت و تار محبّت

  

******  
 زدست دیده و دل هر دو فریاد
 بسازم خنجری نیشش زپوالد

  

 که هرچه دیده بیند دل کند یاد 
 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  

******  
 ستان ومو،مستتاریک وسنگ شب

 اش نیکو نگهداشت نگهدارنده
  

 ازدست موافتاد و نشکستقدح 
 بشکست نفتاده و گرنه صد قدح

  

  
******  

 میان هردو چشمم خاک پایت  عزیزا کاسۀ چشمم سرایت

                                                 
  الَّذِينَ هُمْ عََلى صَلَاتِهِمْ دَائُِمونَ: از سوره المعارج ۲۳اشاره به آیه  - ۱
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 از آن ترسم که غافل پا نهی باز
  

 نشیند خار مژگانم به پایت
  

******  
 که هرشادمان ته وینندخوشاآنان

 نبی آیم ته و نیمگرم دسرس 
  

 سخن واته کرن واته نشینند 
 بشم آنان بوینم که ته وینند

  

******  
 خوشا آنان که از پاسر نذونند
 کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

  

 میان شعله خشک  وتر نذونند 
 سرائی خاىل از دلرب نذونند

  

******  
به دریا بنگرم دریا ته وینم
 بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

  

 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم 
 نشان از قامت رعنای ته وینم

  

******  
 بوره سوته دالن گرد همآئیم

 وریم غمها بسنجیمآترازو 
  

 سخن واهم کریم غم وانمائیم 
 ترآییم هران غمگني تریم وزین

  

******  
 مو کز سوته دالنم چون ننالم
 نشسته بلبالن با گل بنالند

  

 نالمحاصالنم چون ن مو کز بی  
 مو که دور از گالنم چون ننالم
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  صاریـداللّه انـبـواجه عـخ – ۲
)ق. هـ  ۴۸۱ - ۳۹۶(  

  
  
  

از توابع طوس طفلی بدنیا آمد که )کهنِدژ(هجری در قریه قهندز ۳۹۶سال  ندویم شعبا بهنگام غروب روز جمعه
از بزرگرتین رجال تصوّف و دانش از همان ایّام طفولیّت آثار نبوغ و فطانت در ناصیۀ او پیدا بود و بزودی 

  .خراسان گردید
ش در زمان خالفت القادر باللّه اش ابواسماعیل ملقب بشیخ االسالم و تولّد عبداللّه و کنیه این طفل نامش

منصور پدر خواجه فرزند مَت انصاری و او فرزند ابواّیوب انصاری از صحابه حضرت رسول . عباسی بود
  .میباشد

ر چهار سالگی بمکتب مريود و در نه سالگی شعر عربی و فارسی میسراید او حافظه عجیبی خواجه عبداللّه د
  .داشته و با یکی دو بار خواندن نظم و نثر آنرا از بر میشده چنانکه بیش از صدهزار شعر در حافظه داشته است

خود القاء مینموده و و مطالب مهمّی را که از کتب قدیمه مخصوصا در رشته تصوّف در حفظ داشته بشاگردان 
نها را مدوّن میساختند چنانکه طبقات الصوفیّه و کشف االسرار در تفسري قرآن که بخواجه منسوب آشاگردان 

  .است از همني نوع میباشد
خواجه عبداللّه در تفسري قرآن شاگرد ابوعبداللّه طائی و امام یحیی شیبانی بوده و پس از آنکه علوم صُوری را 

  .گردد و وارد رشتۀ تصوّف میشود مريساند متوجّه میشودکه از این راه مقصود او حاصل نمیبمرحله کمال 
شیخ السالم در تصوّف با بسیاری از مشایخ مالقات نموده وىل مرشد او شیخ ابوالحسن خرقانی بوده بطوریکه 

حسن خرقانی، دید لشیخ ابواعبداللّه مردی بود بیابانی مريفت بطلب آب زندگانی، ناگاه رسید ب((خود او میگوید
در جای . ))چشمۀ آب زندگانی، چندان خورد که از خود فانی که نه عبداللّه ماند و نه شیخ ابوالحسن خرقانی

: باز جای دیگر میگوید))عبداللّه گنجی بود پنهانی، کلید او بدست شیخ ابوالحسن خرقانی: ((دیگر میگوید
باش که تو از بصحبت خرقانی رسیدم مرا بدید و گفت درآی و ایمن وقتی عزیمت حّد اسلم کردم در بازگشنت 

این که میخورد و ((بکشتی امن جمع آمدی و شیخ ابوالحسن مرا گفت ) یعنی دریا مشوّش و تفرقه(دریا آمدی
  .وچون این سخن بشنیدم خرقانی شدم))خسبد چیز دیگری است می

بشیخ ابوالحسن خرقانی با شیخ ابوسعید ابواخري و همچنني خواجه عبداللّه عالوه بر ارادت خاص و تام و تمام 
شیخ ابوعبداللّه طائی مالقتهائی داشته و خود او میگوید مشایخ من در شریعت و طریقت و حقیقت بسیارند امّا 

  .پري من در تصوّف شیخ ابوالحسن خرقانی است که اگر او را ندیدمی کجا حقیقت دانستمی
شیخ ابوالحسن خرقانی و خرقانی مرید ابوالعباس قصّاب طریق بوده که او مرید سلسلۀ تصوّف خواجه بدین 

جنید بوده است و عبداللّه محّمد نظری یا طربی و او مرید شیخ ابومحّمد حریری و از مشایخ آملی و او مرید 
  .پريوان او بنام سلسله پري حاجاتی نامیده میشوند
ی عمل مینموده وىل در حقیقت اعتقادات قلبی مذهب تشیّع را خواجه عبداللّه در فروع دیانت بطریق حنبل

پس در معنی . مريسانند) ع(مرتضی داشته؛ زیرا تمام سالسل تصوّف رشتۀ اجازه را مضبوطاً به سرور اولیاء علی
اند وىل در ظواهر شرع مقدس بر حسب اقتضاء محیط زمان خود  و اعتقاد قلبی تمام عرفای حقیقی شیعه بوده
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  ۱.اند راً بیکی از مذاهب چهارگانه اهل تسّنن عمل میکردهاضطرا
در محّل معروف بگازرگاه که اکنون بزرگاه مشهور  هجری وفات یافته و در هرات ۴۸۱بسال  خواجه عبداللّه
  .رحمة اللّه علیه رحمةً واسعه.است دفن گردید

و  طبقات الصوفیّه –دالعارفني زا –منازل السائرین  –جمله کنزالسالکني تألیفات خواجه زیاد است از 
تفسري کبري معروف . ستانامه  نامه، قلندرنامه، و مناجات مقامات و مواعظ و مقاالت او معروف به محبّت

  .دیّن احمدبن محمود میبدی آنرا شرح و تفصیل داده استشیدالاالسرار تألیفات اوست که امام ر بکشف
  ))جاتهای خواجه عبداللّه انصاری با تلخیصالسّیاحه و رسائل جامع و منا نقل از ریاض((

  
چون در منت این کتاب گاه گاه از سخنان خواجه بمناسبت نقل شده است مطلب را به یک عبارت و یک رباعی 

  :از او خاتمه میدهیم
  
  .))الهی اگر کاسنی تلخ است از بوستان است و اگر عبداللّه مجرم است از دوستان است((
  

 تو کجاستمن بندهٔ عاصیم رضای
 مارا تو، بهشت اگر به طاعت بخشی

  

 ای تو کجاستیضو تاریک دلم نور  
 آن بیع بود لطف و عطای تو کجاست

  

  
  

                                                 
  .وف استبطور مثال داستان تقیّه علی بن یقتني معر - ۱
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  ین محمّد بلخیالدّ موالنا جالل – ۳
)ق.هـ  ۶۷۲ – ۶۰۴(  

  
  

    . ت استمفاخر بشریّعرفا و از افتخارات جامعه اسالمی بلکه از  موالنا جالل الدیّن محمّد بلخی از بزرگرتین
 همان شراب کش بادهٔ خم جربوت
 رموز گوی ازل مولوی که داد نجات
 سخن زمرتبۀ شعر او نه حدّمن است

  

 

 نــنشی همان همای بلند آشیان عرش
 نــیـدِ این سّجـزقی وی راـدان هـمقیّ
 وهمچوشرع مبني بلنداست همچوعرش که

  

  .تاداتفاق اف ۱در بلخ ۶۰۴تولّدش در ششم ربیع االول سال 
  .پنجسالگی بهرسه چهار روز یکبار افطار میکرد گویند آنجناب در

ن خط را از آشهرتش به رومی بواسطۀ اقامت اواخر عمر او در آسیای صغري بوده و و چون سلسلۀ سلجوقیان، 
قۀ روم ای از این سلسله که در آنجا اسقرار یافتند معروف به سالج امرپاطور روم شرقی منتزع کرده بودند؛ شاخه

   .شدند
د ملقّب به الدین محّم ش شیخ حسني بن احمد خطیبی از افاضل روزگار و عالمّه زمان خود بود و پدرش بهاءجّد

الدین ولد معروف و در مراتب علم و دانش بحّد کمال رسیده و در  سلطان العلماء که بمناسبت پدرش به بهاء
الدین همه مراتب را از او بحّد کمال بارث  د و موالنا جاللطریق سلوک نیز قدم گذاشته و از بزرگان طریقت بو

  .برده بود
موالنا از افتخارات خراسان است، چون بلخ و بسیاری از خاک کنونی افغان جزء خراسان بوده پس اینکه اهاىل 

کنند صحیح  تقلید باین نام ذکرلوحان نیز روی  سادهترکیّه او را مولوی رومی گویند و بدان افتخار کنند و بعض 
نیست زیرا سکونت سالهای آخر عمر او و مدفنش در روم شرقی که ترکیّه فعلی است بوده وىل مولد و مسکن 

جا و یک جامعه ندارد و مربوط عالم  ای اختصاص بیک اولّی او خاک خراسان بوده و در حقیقت چنني نابغه
  .بشریّت است

  :ریح کرده و گفته استزبان اصلی او نیز فارسی بوده نه ترکی و خودش تص
 ای ترک ماهروی که هر بامداد تو
 ای ترک ماهرو من اگر ترک نیستم

  

 

 ۲آيی و گوئی که گَل مَدُو درحجره در
 به ترکی است آب سو قدرکه همني دانم

  

و به اضافه کتب و اشعار او عموماً بزبان فارسی است و تألیف بزبان ترکی از او شنیده نشده است مذهبش نیز 
میاید که در کنه واقع و باطن امر مذهب تشیّع داشته زیرا در مثنوی  چند بظاهر حنفی بوده وىل از اشعار او برهر 

  :را به نحو احسن شرح داده است ))مَـنْ کُـنْـت مـواله((قضیّه غدیر خم و حدیث شریف

                                                 
  .کیلومرت فاصله دارد ۶۰۰شهر بلخ از بالد قدیمه و تا کابل افغانستان حدود  - ۱

  .مشهور بوده است)) قبة االسالم((و )) البالد امّ ((ت تجارتی زیادی بوده و نفوس بسیاری هم داشته و به در قدیم دارای اهمّی
ند مانند شیخ الرئیس ابوعلی سینا، همچنني حکیم ناصرخسرو بن ا بزرگان زیادی از علماء و عرفا و حکماء از آنجا ظهور نموده

  .حارث علوی و ابوالقاسم حسن بن احمد متخلّص به عنصری که از شعرای بزرگ و معروف محسوب میشوند
  چرا نیامدی - ۲
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  :از جمله گوید
 کیست موال آنکه آزادت کند
 چون به آزادی نبوّت هادی است

  

 

ـّت زپـایـت واکـندبــند  رقـی
 مؤمنان را زانبیاء آزادی است

  

  :درجای دیگر گوید
 راز بگشا ای علّی مرتضٰى
 ای ای علی، ایکه تو نور دیده

  

 

 القضا حسن القضا ای پس ازسوء
 ای ای بر گو از آنچه دیده شمّه

  

آمَنُوا ((و نیز در جلد چهارم مثنوی در تفسري آیۀ    ۱))لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
  :میفرماید) ۱سوره حجرات آیه (

 این چنني فرمود آن شاه رُسُل
 یا کسی کو در بصريتهای من

  

 

 که مَنم کشتی در این دریای کُّل
 شد خلیفه راستني برجای من

  

  :و دیوان غزلیّات خود فرماید
 عشق جز دولت و عنایت نیست

 وحنیفه شرح نکردعشق را ب
 خرب است مالک از سرّعشق بی

 الیجوز و یجوز را اصل است
  

 جز گشاد دل و هدایت نیست 
 شافعی را در آن روایت نیست
 حنبلی را در آن درایت نیست
 علم عشاق را نهایت نیست

  

  .از موالنا چندین اثر بیادگار مانده که روز بروز بر شهرت و اهمیّت آنها افزوده میشود
مثنوی او که بزرگرتین کتاب نظمی عرفانی و حاوی جمیع دستورات اجتماعی و اخالقی و سلوکی است و یکی 

  .تا کنون کتابی باین عظمت نوشته نشده است
  :و شیخ بهاء الدین عاملی دربارهٔ آن فرموده است

 من نمیگویم که آن عالیجناب
 مــثـنـوی او چــو قـرآن مُــدِّل

  

 کتابهست پیغمرب وىل دارد 
 هادی بعضی و بعضی را مضلّ 

  

ات که بدیوان شمس تربیزی مشهور است زیرا غالب غزلیّات خود را بنام شمس تربیزی ختم دیگر دیوان غزلّی
این کتاب دارای شور و جذبۀ عجیبی است که خوانندهٔ با ذوق را مات و مبهوت وگیج و حريان . نموده است

لیّات بسبک شعرا نیست بلکه مظهر احساسات یک روح پرآشوب و جان ان در حقیقت دیوان غزومیکند؛ این دی
  .پر هیجان است

کتاب مثنوی بقول بعضی مانند بهاری است که بر بیابان ببارد و همۀ آنرا سرسبز و خرم نماید و دیوان غزلیّات او 
د بربد و در دریا م را خشک نموده با خوهای سرسبز و خرّ  همچون باد و طوفان سوزان شدیدست که همه گیاه

  .محو نماید
مثنوی حاالت و مراتب و روحیّات را نشان میدهد و دستور میدهد و تربیت میکند و دیوان او بکلّی تمنیّات را 

چیز از قرآن و حدیث و عرفان و حکمت و تاریخ و اخالق   نابود نموده و آنها را میتوان درآن یافت و همه محو و
  .و غري آن در آن یافت میشود

  .ی یک دریای متالطم طوفانی استادیوان مولوی انعکاس یک روح پر از هیجان و لربیز از نور و جذبه و غوغ
  )) درویش ناصرعلی((دراینجا اشعاری در وصف مولوی که توسط شیخ بزرگوار جناب آقای اسداللّه ایزدگشسب

                                                 
  .برخدا و رسول تقدم مجوئید) درهیچکار(اید ای کسانیکه ایمان آورده - ۱
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ب جذبات الهیّه استنساخ و مرحمت رحمة اللّه علیه سروده شده و دانشمند محرتم آقای دانشور علوی از کتا
  :اند درج میشود فرموده

 سخن چو خیزد ازدل، بدل بگريد جای
 نگر بکشف رسوالن حق زبعد قرون
 چه طبعهای گهر زا که گاه نظم سخن

  

 هوی نیست غريباد هوا سخن زنفس و 
 وصفا چگونه دردل وجان میدهدضیاء

 شیوا ۱های سختۀ اند سخن سروده
  

*******  
 در سخن مولوی کششهائیستو لیک 
 چشم جهان شاعری چنني سرمست ندیده

 سرودهاش چو رودی روان زعالم غیب
 پر است جمله شریان او زعشق احد
 بمانده از اثرش در جهان سه چیز نفیس
 دوم بزرگرتین نامۀ غزل که بود

 اش))مافیه  فیه((سوم گزیده سخنهای 
 هزارو سیصدو پنجاه ونه زهجرت رفت

  

 ان بربد جان بعالم باالکشان کش 
 نیامده است چنني عارفی سخن آرا

 هاش همه دلربا و روح افزا ترانه
 هماره سرمست از عشق خالق یکتا
 نخست مثنوی آن نامۀ چو آب بقا
 چو بحر اعظم از آن طبع پاک گوهرزا
 بهاء دین ولدش گرد کرد و مانده بجا

 گفت مراین شعرهابفضل خدا ۲شمس که
  

سروده حال جذبه و شوری داشته که  ات را میان خود پابند قانیه نیست چون در موقعیکه غزلیّمولوی در دیو
  :اصالً متوجه خود نبوده یعنی از خود بیخرب بوده که خودش گوید

  قـافـیـه انـدیـشـم و دلــدار مـن            گـویـدم مـنـدیـش جـز دیـدار مـن
  :و در جای دیگر گوید

 هوشم اوچو بیدار باشم بود
 چو جویم برای غزل قافیه

  

 چو خوابم رباید بخواب اندر او 
 ۳ر اوــبخاطر بود قافیه گست

  

و معروف است که مولوی هنگام وَجْـد و سَماع دور ستونی میچرخیده و بموجب الهامات آنی و رشحات حاىل 
اختیار همان جوش  نبوده و بی سروده واز ایرنو مقیّد بحفظ آداب شعری و رعایت قوافی در همه حال اشعار می

وىل در عني حال بسیاری از غزلیّات  ٤درونی و التهابات روحی و مراتب معنوی را به صورت لفظ درآورده است

                                                 
  .سنجیده - ۱
  .اب آقای ایزد گشسب نویسنده کتاب جذبات الهیّه میباشدص جنشمس تخلّ - ۲
  :که از فقرای با محبت این سلسله میباشد درباره مولوی اشعاری سروده است که چند بیت آن درج میشود یارائیآقای هوشنگ  - ۳

 فخریست بر بشر بودش نام مولوی
 وار فنا شد به بحر عشق چندان که قطره

 ویدیوان شمس ماحصل جذب و مثن
 یارب به تشنگان حقیقت، زمرحمت
 از بعد چهارده تن معصوم، مولوی
 سی سال میشود که بدریای مثنوی
 امید کز عنایت روح جالل دین

 

 ناورده مام چرخ چو او طفل در کمال  
 اخبار ملک غیب فرو خواند در مقال

 بود دالل سِري و سلوکشبر روزگار 
 ای، زبحر وال آب بس زالل نوشانده
 است زخورشیدجذب وحال ای رهنادرشرا

 کارم شنا و نیست کرانیم تا بحال
 آن سالها جدائی و هجران شود وصال

  
  

  :چنانکه فرموده است - ٤
  مـزنـی دم نـکـدار یــیـارم و بـیـشـه هـا کـت              م  ـیگویـود مـخـعر بـن شـه مـدار کـنـپـو مـت
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  .آن از لحاظ شعری نیز بقدری عاىل است که با اشعار و غزلیّات بهرتین شعرای عارف برابری میکند
الدین  تقریرات اوست که در مجالس بیان مینموده و فرزندش بهاء دیگر از آثار او فیه و مافیه است که مجموعۀ

نها را بصورت کتاب درآورده است و بسیار شیوا و شريین و در معنی مانند همان مثنوی آمعروف به سلطان ولد 
  .ن لذّت میربندآبحری پر از دُرّ و گوهَـرْ و هرچه بخوانند بیشرت از 

ای از مواعظ و  که مجموعهنغز و شیوا میباشد؛ دیگر مجالس سبعه  طالبدیگر مکاتیب موالنا است که دارای م
است و هفت مجلس است که بسیار مؤثر و پرشور و دارای دستورات   مجالس موالنا که در منرب بیان میفرموده

  .عاىل و نکات جالب است
نبوهی مریدان و سعایت ها ثبت است که چون سلطانمحمّد خوارزم شاه از بهاء الدین محمد بجهت ا در تذکره

از او رنجیده  الدین سرپد و بهاء بعضی از علماء که از آن جمله فخر رازی بوده، متوّهم شده و راه مخالفت می
و خانواده بعزم حجّ اسالم ترک وطن مألوف گفت، در نیشابور با جناب فریدالدین عطار  خاطر شده و با فرزند

الدین که در آنموقع  اب اسرار نامه یکی از مؤلفات خود را بموالنا جاللسرّه مالقات کرد؛ جناب شیخ کت سَّدِقُ
زود باشد که از نفس گرم خود ((این فرزند را گرامی بدار،: شش ساله بود، عنایت نمود و به بهاء الدین گفت

  .))آتش بر افسردگان عالم زند
وجب وصّیت والد بر مسند اِفاده قدم ین بسنّ چهارده سالگی بود که پدرش رحلت نمود و بمالدّ موالنا جالل

  .زیرا در آن صغر سن عالمی بزرگ شده بود گذاشت و لوای نشر علوم و امر بمعروف ونهی از منکر برافراشت
مولوی بعد از تحصیل علوم رسمی و اصطالحی و مالقات با جمع کثريی از عرفای عصر خود؛ چون ذات ملک 

اسرار احدی و محرم رموز و قابل  ت و مشاهدات دست دادصفات او را بمجاهدات و ریاضات، مکاشفا
العارفني موالنا شمس الدین تربیزی رسید و ارادات آنجناب را از دل و  محمّدی گردید، آخر االمر بخدمت تاج

  .جان برگزید
ولیاء و زبدت االصفیاء حضرت امام علی بن موسی الرّضا علیه ین بجناب قطب االنسبت طریقت شمس الدّ

  .التحیّة و الثّناء مريسد آالف
هزار جان و دل الدین در عالم طلب سري میکرد بخدمت بابا کمال جندی سره رسید و به  هنگامیکه شمس
  .مریدش گردید

لني الدین، حضرت باریتعاىل ترا مصباحی روزی کند که معارف و حقایق اوّ فرزند شمس: روزی آن بزرگوار فرمود
و ینابیع حکمت از دل او بر زبانش جاری شود و همۀ آن کسوت مقاالت مُطَـرّز  و آخرین را بنام تو اظهار کند

شمس . ایست میباید او را مشتعل کردن بعد فرمود که ترا بطرف روم باید رفنت و در آنجا سوخته. بنام تو باشد
قونیه رسید و در  ین بموجب فرمودهٔ وی عمل نموده متوجّه روم گردید و در حني گردش آنمرز و بوم به شهرالدّ

  .کاروانسرای شکر فروشان منزل گزید
  سـا شمـبت بـالقات و مصاحـم

الدین در بازار  روزی جالل: الدین مطالب بسیاری گفته شده از جمله آنکه  با شمسدر مورد مصاحبت موالنا 
  ای تمام عبور مینمود؛ قونیه بر اسرتی سوار و بکوکبه

  :وب را شناخت و در رکابش روان شده پرسیدین او را دیده بفراست مطلالدّ شمس
  غرض از مجاهده و دانسنت علوم چیست؟

  .روش سنّت و آداب شریعت است: موالنا گفت
ین گفت علم آن است که ترا الدّ موالنا گفت ورای آن چیست؟ شمس. این خودکار است: ین فرمودالدّ شمس
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  :اندبمعلوم رساند و بشاهراه حقیقت کشاند و این بیت را برخو
  ـه بـسـتـانـد              جـهل از آن عـلـم بـه بـود صـدبـارـو تـرانـــز تـــم کـعـل

ین ارادت پیدا نمود همچنني در کیفیّت مالقات  شمس الدّ موالنا از استماع این متأثّر و متحیّر گشت و به شمس
نا را مالقات نمود در حالتی بود که موالنا ین بقونیه رسید و موالالدّ چون شمس: ین با موالنا گفته شده استالدّ

  .در کنار حوض نشسته و کتابی چند پیش خود نهاده بود
  شمس از موالنا پرسید؟ 

  این را قیل و قال گویند، ترا با آن چکار است؟: ف است؟ موالنا جواب دادحاین چه مصا
  .تین فی الحال کتابها را در آب انداخت و موالنا را متحیّر ساخالدّ شمس

ای درویش، بعضی فوائد واال بود که دیگر یافت نمیشود دیوانگی کردی و ضایع : موالنا از روی تأسف فرمود
  .نها اثر نکرده بودآین دست دراز کرد و یکان یکان همۀ کتابها را بريون آورد که آب در الدّ شمس. ساختی

د که این از ذوق و حال است، ترا از آن چه ین فرموالّد موالنا پرسید این چه سرّ بود که بظهور پیوست؟ شمس
بعد از آن با همدگر صحبت بسیار داشتند و موالنا دستاری مشابه او ساخت و به عني تربیت او بابِ علم و . خرب

  :معرفت بر سر عالم افروخت چنانکه میفرماید
 دّر دارد بنا گوش ضمري من ۱هزاران دُرْج

 زعقل وروحها بگذرحجاب عقل برهم در
  

 الدین آسای شکرّبارشمس وحی ازآن الفاظ 
 الدین دوسه منزل ازآن سوترببني بازارشمس

  

  اـوالنـوک مـر و سلـسی
مدت شش ماه در خلوت با او مصاحبت نمود وىل بعلّت طعن  منقول است که چون موالنا ربودهٔ شمس گردید؛

نا را شوق زیارت شمس زبانه کشید و ین بالضّروره بصوب تربیز روان گردید و موالالدّ و غوغای حسودان شمس
  .سرودکه در مثنوی بدان اشاره شده است در فراق اشعاری

  .آخر االمر سفری به تربیز نمود و پس از زحمات زیاد مطلوب را دریافت
 رانـتـا زاشـار بگشـا بـانـاربـس

 فرّ فردوس است این پالیز را
 هر زمانی فوج روح انگیز جان

  

 کوی دلستانز است و ـریـشهر تب 
 ریز راـشعشعه عرش است این تب

 انـزیـریـر تبــرش بـراز عـاز ف
  

بروم آمدند؛ بار دیگر دوستان موالنا که در حقیقت دشمنان بودند حِقـد و الدّین  شمسپس از چندی موالنا و 
  حسد آغاز نمودند؛

  ـان استخدای تخم حسود از جهان براندازد              اگر حسود نباشد جهان گلست
  .بطرف شام حرکت کرد و مدّت دوسال در نواحی شام اقامت فرمودالدّین  شمساین بار 

نامه و . موالنا در طلب او بقدم جّد ایستاد و پس از جستجوی بسیار خرب یافت که گمشدهٔ او در دمشق شام است
  .فرستادین الدّ شمسپیام متواتر کرد و پیک در پیک پیوست؛ غزلهای سوزناک سروده و بخدمت 

های منظوم که قدیمیرتین اشعار تاریخی موالنا است در دل شمس اثر بخشیده متمایل گردید که بار دیگر  آن نامه
  .عنان مهر بسوی آن مشتاق دلسوخته بتابد

مریدان و یاران موالنا هم که بعلّت پژمردگی و دلتنگی موالنا از فیض دیدار و حالوت گفتار و ذوق تربیت او 
عنایتی شیخ خود واقع گردیده بودند از کرده پشیمان گشته دست انابت در دامن غفران  ه مانده و مورد بیبهر بی

                                                 
  .و زیور آالت بگذارند صندوقچه، جعبۀ کوچک که در آن جواهر - ۱
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این زر را : وی زدند، موالنا عذرشان پذیرفته فرزند خود سلطان ولد را با هزار دینار زر بدمشق فرستاد و فرمود
  :و این ابیات را بخوانایثار کن و کفش آنحضرت را بسوی روم گردان الدّین  شمسبعتبۀ 

 بروید ایحریفان بکِشید یار ما را
 اگر او بوعده گوید که دم دگر بیاید

  

 بمن آورید حاىل صنم گریز پا را 
 مخوریدمکر اورا بفریبد او شما را

  

بصوب روم مصممّ گردید و سلطان ولد بیش از یکماه از سر الدّین  شمسسلطان ولد پیامهای پدر را برسانید و 
شاه : و گفتهر چند آنجناب مبالغه میکرد که سوار شود او قبول نکرد . و نیاز پیاده در رکابش راه پیمود صدق

  !سوار، چگونه خواهد بود؟ سوار شود و بنده
  که توپروردومادری که توزاد          دری  ــر پــدای بــن خـــریــــآف

رّف گردید آنجناب دراثنای صحبت و اظهار رضایت بقونیه رسید و موالنا بشرف مصاحبت مشالدّین  شمسچون 
اگر پسرت را هزار سال عمر بودی و همه را در راه طلب خدا صرف نمودی آنچه در این : از سلطان ولد گفت

  .سفر او را حاصل گشت هزار یک آن حاصل نشدی
 د و هر یک باندازهٔموالنا از رسیدن شمس خاطرش چون گل از نسیم صبا شکفت؛ مریدان و یاران پوزشها کردن

  .وسع خویش خوان نهاده و سَماع سر دادند
را الدّین  شمستا رفته رفته باز مریدان و یاران موالنا و خواصّ و عوام قونیه در خشم آمده موالنا را دیوانه و 

  .جادوگر خواندند
  .عظ و تدریس گفته بودت شمس ترک ورظاهراً مخالفت فقها و زهّاد و هیجان عوام آن بود که موالنا پس از زیا

ای  هم در بالد آسیای   عدّه موالنا مریدان قدیم خالص داشت که بعضی از بلخ در رکاب پدرش بقونیه آمده و
پس از آمدن . صغري بدین خاندان پیوسته بودند و او را عالم ربّانی و پیشوای بحّق و شیخ راستني میدانستند

از دامان شیخ خود کوتاه مانده، مخالفت بعضی از فقها و زهاد هم و انقالب حال موالنا دستشان الدّین  شمس
  .مقوی این کدورت گشته آنانرا بدشمنی شمس وا میداشت

ای از خویشاوندان و بستگان موالنا نیز که از شکست کار خود نگران بودند با این  احتمال قوی مريود که دسته 
  .همدست شدندالدّین  شمسگروه در آزار 
ان ولد چون مریدان و یاران و بستگان موالنا بکني شمس کمر بستند پري تربیز دل از قونیه برکند و بروایت سلط

م شد که چنان رود که دیگر خربش هم بدور و نزدیک نرسد، این سخن را با سلطان ولد در میان نهاد و مصّم
  .ناگهان از میان همه گم شد و انجام کارش معلوم نشد

همه روزه بگوش مريسید موالنا الدّین  شمسابر اسرار ناپدیدشد و خرب مرگ و قتل  چون شمس حقیقت، در زیر
یافت و از شدت اشتیاق  در دمشق همچنان با فغان و زاری شمس تربیزی را از هر کوی و برزن میجست و نمی

  .انگیز میسرود آورد و اشعار غم می های پر سوز از دل بر ناله
النا گرویده مال و خواسته در قدمش نثار میکردند و برخی دیگر که آگاهی دمشقیانی که اهل دید بودند بمو

  .نداشتند از حاالتش در شگفتی میماندند
  .مریدان بقونیه باز آمد بجائی نرسید ناچار با جمعالدّین  شمسچون کوشش موالنا در طلب 

یکن این بار نومیدی تمام بحصول پس از ساىل چند بار دیگر رو بدمشق نهاده و ماهها در شام بجستجو گذرانید ل
  .پیوست وىل بقول سلطان ولد؛ اگر چه موالنا شمس را بصورت در دمشق نیافت اما بمعنی در خود یافت

و بجدّی  نومید شد به قونیه باز گشته برتبیت و اصالح خلق پرداختالدّین  ه شمسپس از آنکه موالنا از وصول ب
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را دید که گفت الدّین  شمسبعضی گویند در عالم خواب . مشغول شد تمام به تکمیل ناقصان و ارشاد سالکان
  .مرا کشته و بچاه انداختند

چون موالنا از خواب بیدار شد به سر چاه رفت و جسد پاک آن یوسف مصر والیت را از چاه بريون آورد و در 
  .مقام مناسب دفن نمود
فیض مدار آن عارف نامی در قونیه در نهایت هجری قمری روی نمود؛ اکنون مزار  ۶۶۱این شهادت در سنۀ 

  .اشتهار است
: همواره غمگني بود و علی الدّوام زاری  و بیقراری مینمودالدّین  شمس ۱موالنا جالل الدین بعد از واقعه هائله

الدین حسن چلبی معروف به ابن اخی  آخراالمر خاطر حزین و دل اندوهگني خود را بصحبت و تربیت حسام
که منظور شیخ )) امسیت کُردیّاً و اصبحت عربیّاً((الدین بدان مريسد که فرمود نسب حسام. فرمود تُرک تسلی

  .اجل باباطاهر عریان میباشد
  نویـنوی معـاب مثـألیف کتـب تـسب

 تافته و محبوب وی الدین در حجر تربیت موالنا نشو ونما یافته و مهر و شفقت موالنا بروجنات حال و حسام
  .ی نموده استنا بوده و بحسن طاعت و انقیاد بدرجۀ عاىل ترقّمنظور موال

الدین، موالنا  و کتاب مثنوی معنوی که یکی از بزرگرتین و عالیرتین آثار عرفانی جهان میباشد باستدعای حسام
  .بسبک نظم کشیده است

الطري شیخ فریدالدین عطار  الدین شبی اندیشه نمود که از موالنا استدعا نماید که بوزن منطق نقل است که حسام 
ف گشته  مرکوز خاطر را عرضه س سرّه کتابی بنظم آورد و در صبح آن شب به نیت مذکور بخدمت موالنا مشرّقّد

الدین کاغذی از دستار خود بريون آورده بدست وی داد که دیشب  موالنا پس از استماع سخن حسام. داشت
اینگونه کتابی منظوم شود و به انجام رسد لهذا این ابیات  وقتیکه از خاطر تو گذشت بر من وارد گشت که

  :همانوقت از خاطر من سرزد
  دـکنـت میـکایـها حـيـدائـبشنو از نی چون حکایت میکند              از ج

  :یعنی از اولني شعر کتاب مثنوی تا آنجا که میفرماید
  المد والسّـاه بایـن کوتـپس سخ              چ خام  ـته هیـابد حال پخـدر نی

الدین بآواز بلند  از اول شب موالنا نظم نمودی و آخر شب حسام. بعد از آن موالنا بگفنت مثنوی مشغول گشت
  .در حضور موالنا خواندی و بسمع مجلسیان رساندی

بینم از غیب شمشريها  الدین بخدمت موالنا معروض داشت که در وقت خواندن مثنوی گویا می نوبتی حسام
  . نیک دیدی: اند و گردن منکران را میزنندو موالنا تصدیق نموده گفت دهکشی

  :چنانکه در مثنوی بدان اشارت نموده
 پس عدّو جان صراّف است قلب
 دشمن اینحرف ایندم در نظر

 الدین تو دیدی حال او ای ضیاء
 دیدهٔ غیب چوغیب است اوستاد

  

 دشمن درویش کِه بْوَدْ غريکَلْبْ 
 ون اندر سقرل سرنگـشد ممّث

 حق نمودت پاسخ احوال او
 جهان این دیدوداد مبادازاین کم

  

الدین بسرای جاوید خرامید بدان سبب یا سبب دیگر  مکرمّۀ حسام ل مثنوی بانجام رسید زوجۀچون جلد اوّ
                                                 

  ترسناک - ۱
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وی لب مدت دو سال تنظیم مثنوی بتعویق افتاد و موالنا بگفنت مثن. الدین حاصل گردید اختالل در احوال حسام
الدین از خدمت موالنا اتمام مثنوی را استدعا نمود چنانچه  نگشاد، بعد از انقضای مدت مذکور بار دیگر حسام

  :م اشاره بدین فرموده استل جلد دوّ در اوّ
 تی این مثنوی تآخري شدمّد

 تا نزاید بخت تو فرزند نو
 مثنوی که صیقل ارواح بود

 لَع تاریخ این سودا و سودـطْـمَ
.  

 لتی بایست تا خون شري شودمه 
 خون نگردد شري شريین خوش شنو

 ودـب ۱احـتـفـتـش روز اسـشتـبازگ
 سال اندرششصد و شصت و دو بود

  

  اــوالنــرگ مــم
 شریفش جلد ششم بپایان نرسیده عارضۀ بر بدن.به اتمام مثنوی قیام فرمودد تمام و سعی ماال کالم آنگاه بّج

سالگی روح پر فتوحش بریاض قدس اتّصال  ۶۸در سن  ۶۷۲مادی الثانی سال روی نمود و در پنجم ماه ج
  .یافت

در شب آخر که مرض موالنا سخت شده بود خویشان و پیوستگان اضطراب عظیم داشتند و سلطان ولد هر دم 
  :موالنا این غزل آتشني را نظم فرمود: آمد بیتابانه بسر پدر می

 رو سر بنه ببالني تنها مرا رها کن
 ز من گریز تا تو هم در بال نیفتیا

 دردیست غري مردن آنرا دوا نباشد
 برشاه خوبرویان، واجب وفا نباشد

 عشق دیدم دوش پريی،درکوی درخواب
  

 تَرک من خراب شبگرد مبتال کن 
 بگزین ره سالمت ترک ره بال کن
 پس من چگونه گویم کني دردرا دوا کن
 ای زرد روی عاشق، تو صربکن وفاکن

 عزم سوی ماکن اشارتم کرد،که بادست
  

جوئی و  ن شهر نیز که صلحآیهود و نصارای . اهاىل قونیه از خرد و بزرگ در تشییع جنازهٔ موالنا حاضر شدند
  .نیکخواهی ویرا آزموده بودند با مسلمانان همدردی نشان دادند

اگردان مشهور شیخ ف و از ششیخ صدرالدین ابوالمعاىل محمدبن اسحق قونوی از بزرگان علماء تصّو
  .الدین عربی بر موالنا نماز گزارد و از شدت بیخودی و درد پس از سالم از هوش رفت محی

قاضی سراج . العلماء مدفون ساختند جنازه را به حرمت تمام برگرفته در اِرَم باغچه نزد ضریح منّور پدرش سلطان
  :صر بود در برابر تربت موالنا این ابیات برخواندالدین ابوالثنا محمدبن ابوبکر اُرموی که از اجلّه علمای ع

 کاش آن روز که درپای تو شد خار اجل
 تا در این روز جهان بیتو ندیدی چشمم

  

 دست گیتی بزدی تیغ هالکم برسر 
 این منم برسر خاک تو، که خاکم برسر

  

فوت آن سعادت آسمانی دریغ و یاران و مردم قونیه تعزیت موالنا میداشتند و با ناله و گریه بر  مدت چهل روز
  .حسرت میخوردند

  السالم از زبان موالنا مَـنـقَبَـت موالی متقیان علی علیه
چنانکه . طبق نظریّه همه دانشمندان و صاحب نظران مثنوی معنوی مشحون از حقایق و حکمتهای فراوان است

ر مغز مثنوی رموز و حکمتهای قرآن کریم کسی ادعا کند از فرقی غري تشیّع با اخالص میتواند با سرودن اشعار پ
را بیان کند ناخوداگاه با این ادعا خواسته است فضل و کماالت افرادی غري ) ص(و احادیث صحیح رسول خدا

از اولیای حقیقی الهی را اثبات نماید بعبارت دیگر امکان وصول به حقایق الهی را غري از طریق والیت علی 
                                                 

  .های آسمانی با دربهای بهشت یا دربهای کعبه این نام برآن روز نهادند روز استفتاح پانزدهم رجب است و بجهت گشودن درب - ۱
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سته است در صورتیکه جز از طریق چنگ زدن به دامان پر عطوفت اهل بیت داننیز ممکن )ع(بن ابیطالب 
  .غري ممکن است و اتصال به آنها) ع(عصمتم و طهارت

ابیاتی که در کتاب شریف مثنوی معنوی و دیوان شمس تربیز درمنقبت و مدح سر حلقۀ موالی درویشان و موىل 
الم سروده شده برای خردمندان و صاحبان بصريت لسّالمواىل حضرت امريالمؤمنني علی و ائمه هدی علیهم ا

حمه استفاضه حقایق و اکتساب معنویات از مشکوة الرّ  ت وافی است بر اینکه مولوی علیهداللت کافی و حّج
  نموده است، چنانکه میفرماید الم یوالیت ائمه هدی علیهم الّس

 گفت پیغمرب علی را کی علی
 هر کسی گر طاعتی پیش آورند

 ب جو بعقل و سِّر خویشتو تقرّ
  

 ردىلــی، پُ ـلوانـهـی، پــّقـر حـیـش 
 بهر قرب حضرت بیچون و چند
 نی چو ایشان بر کمال و برّ خویش

  

  :یا در جای دیگر میفرماید
 از علی آموز اخالص عمل
 در غزا بر پهلوانی دست یافت
 او خدو انداخت بر روی علی

  

 شري حقّ را دان منزّه از دغل 
 ی برآورد و شتافتزود شمشري

 ّیــر ولــهّی و ـبـر نــار هـخـتـاف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در شجاعت شري ربا نیستی
 ای ای علی که جمله عقل و دیده

 باز گو ای باز عرش خوش شکار
 چون تو یابی آن مدینه علم را
 باز باش ای باب رحمت تا ابد

  

 کیستی در مروّت خود که داند 
 ۱ای ای وا گو از آنچه دیده شمّه

 تا چه دیدی این زمان از کردگار
 چون شعاعی آفتاب علم را
 بـارگـاه ما لَــهُ کـفـواً احـد

  

س والیت مینماید برای اتمام حّجت بر نهایتارادت ایشان بساحت مقّدعالوه بر اینکه این بیانات داللت کافی 
  :بیشرت میفرماید

 علی کس آگاهرمی، نشد از سرّ
 یک ممکن و اینهمه صفات واجب

  

 زیرا که نشد کس آگه از سِـرّ الٰـه 
 ال حـول و ال قــوّة الّا بِـاللــّه

  

  :تا جائیکه میفرماید
زنـردانه بــردار و مـر بـا تبــی

 ورنه چون صدیق و فاروق میهن
  

 ر بکنــبـو علی وار این در خیـت 
 نـیزـگران را برگــق دیـن طریــهی

           

که مقصود قلعه و دژ محکم نفس و هوای شیطانی است که شکننده آن دست والیت است یعنی یا با دست 
طریق دیگران را ) م استل و دوّکه القاب خلفای اوّ(دَرِ این قلعه را بر کَنْ یا مانند صدیق و فاروق )ع(علی

   .برگزین
در غدیر خم دربارهٔ موىل ) ص(یف نبوی که پیغمرب اکرممهمرت آنکه در دفرت ششم مثنوی در بیان حدیث شر

  :و والیت او فرمود)ع(المواىل علی بن ابیطالب
  

  ))والهـذٰا عَلـیُّ مـهٰـوْالٰهُ فَـتُ مَـمَـنْ کُـنْ((
                                                 

  .یعنی خدا را تا نبینم کی پرستم اَرَهُ لَمْ لَـمْ اَعـْبُـدُ رَّبـاًاشاره بحدیث علوی است که فرمود  - ۱
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  :علمای شیعه آمده شرح میدهدبسیار باالتر از آنچه در کتب بعضی از 
 ر با اجتهادـمبـغـب پیـزین سب

 م موال و دوستگفت هر کو را من
  

 هادـوال نــی ملود وان عـام خـن 
 تـوىل اوسـی مـن علـّم مــن عــاب

  

  :میفرماید) ع(همچنني در جای دیگر از زبان حضرت امري
 من چو تیغم آن زننده آفتاب
 رخت خود را من زره برداشتم
 جز بیاد او نجنبد میل من
ه و بس ه عـطا لِلـّ  بخل من لِلـّ

  

 در حراب۱ذ رَمَـیْـتَما رَمَـیـْتَ ا 
 غري حقّ را من عدم پنداشتم
 نیست جز عشق اَحَـدْ سر خیل من

 ام نیم من آنِ کس جمله للـّه
  

اللّه است مشحون از  ات شورانگیز موالنا که تمام از روی حال، وجد و فنا فیدر دیوان شمس تربیزی، غزلیّ
ۀ هدٰی میباشد   :طور نمونه ابیاتی چند درج میگرددکه ب  مدایح و مناقب حضرت موىل و ائمـّ

 مردان علی،مردان سالمت میکنند ای سرور
  ای شحنۀ دشت نجف،ازتو نجف دیده شرف

  

 ای صفدر میدان علی،مردان سالمت میکنند 
 میکنند یاقوت ومرجان وصدف مردان سالمت

  

  .تا آخر غزل که بسیار طوالنی و لطیف المعانی است
  :و در غزل دیگر میفرماید

 یِ خدا شاه سالمٌ علیکـري وّلش
 خسرو لشگرشکن باب حسني و حسن
 بودی و عالم نبود، بودی و آدم نبود

  

 معدن جود وسخا شاه سالمٌ علیک 
 نورخدا بوالحسن شاه سالمٌ علیک

 سالمٌ علیکماه فلک هم نبود شاه 
  

سروده است درج ) ع(علیبرای حسن ختام یکی دیگر از اشعار پرشور موالنا را که در مدح امريالمؤمنني 
  .میگردد

 تا صورت پیوند جهان بود علی بود
 شاهی که وصی بود و وىل بود علی بود

 آدم، زعلی شد مسجود مالئک که شد
 وهم ایّوب وهم ادریس ثوهم شی آدم هم

 آن شري دالور که زبهر طمع نفس
 آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
 آن عارف سجّاد که خاک درش از قدر

 قلعه گشائی که در قلعۀ خیربآن 
 چندانکه در آفاق نظر کردم دیدم
 این کفر نباشد سخن کفر نه این است
 سر دو جهان جمله زپیدا و زپنهان

  

 تا نقش زمني بود و زمان بود علی بود 
 سلطان سخا و کَـرَم و جود علی بود
 آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

 دهم هود علی بو هم یوسف وهم یونس و
 در خوان جهان پنجه نیالود علی بود
 کردش صفت عصمت و بستود علی بود
 از کنگرهٔ عرش بر افزود علی بود
 برکند بیک حمله و بگشود علی بود
 از روی یقني در همه موجود علی بود

 و تا بود علی بود تا هست علی باشد
 شمس الحق تربیز که بنمود علی بود

  

  غانستان وتب گردش افکنقل با تلخیص از ((
  ))پاکستان، بستان السیّاحه و جذبات الهیّه

                                                 
  ۱۷ره مبارکه انفال آیه سو - ۱



  

٢٨٥ 

  ۱رازیـظ شیـد حافـن محّمـّدیـس الـواجه شمــخ – ۴
)ق.  ـهـ ۷۹۱ – ۷۲۶(  

  
  

                                                 
تألیف مرحوم آقای رضانورنعمت اللّهی رحمة اللّه علیه با تلخیص و تلفیق )) نبوغ حافظ شرياز و نور اشعارش((این شرح از کتاب - ۱

تهّیه  برای اطالع بیشرت خوانندگان قسمتی از شرح حال ایشانرا که توسط فقري بزرگوار آقای دکرت حسن شفیعیان راد .آورده شده است
  .گردد شده است درج می

هجری شمسی در تهران متوّلد شد و تحصیالت  ۱۲۸۳آقای رضانور نعمت اللّهی فرزند مرحوم آقای اسداللّه معني الحکماء در سال 
  .خود را در مدرسه اقدسیّه شروع و بعد در دارلفنون ادامه داد و باالخره در علوم سیاسی دانشکده حقوق بپایان رسانید

ت خدمات دولتی در شرياز و مجاورت با حافظیّه و انسی که پیدا کرده بود به تحقیق مفصّلی درباره غزلیّات حافظ دست زد در مد
چاپ و در دسرتس )) نبوغ حافظ شرياز و نور اشعارش((که نتیجه زحمات بیست ساله ایشان بصورت تفسريی از اشعار حافظ بنام

را که شرح حال و )) گنجینۀ پادشاهی یا شاه ماهان((دمت در کرمان توفیق تدوین کتابمشتاقان قرار گرفت و همچنني در زمان خ
  .تفسري اشعار حضرت شاه نعمة اللّه وىل است پیدا کرد

هائی از اشعار سعدی  آقای نور در هر جا که بود در مجامع ادبی مشتاقانه پذیرائی میشد و شخصاً نیز در بعضی از اشعار خود مصراع
  :همائی و یا جامی را تضمني کرده است که در اینجا یکی از آنها را مالحظه میفرمائید -خواجوی کرمانی –حافظ  –

  :سعدی فرماید
  از هر چه بگذری سخن دوست خوشرت است                پـیـــغـــام آشـنـا نـفـس روح پـرور اسـت

  :حافظ فرماید
  شمشاد سایه پرور من از که کمرت است    باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است               

  :رضای نورنعمت اللّهی 
 جامی زدوست به صدجم برابر است
 عکسی زقامت تو اگر بر دل اوفتد

 ای بشوی با یاد دوست سینه زهر کینه
 پیش از نماز روی دل خود بدوست کن
 آنکس که دید روی تو در روزگار هجر
 حق آفرید صورت تو بر مثال خویش

 برگذشت به بستان کائنات یا رب که
 یکذرّه نور روی تو بر آفتاب تافت

  

 روی نیاز جملۀ مستان بر آن در است  
 دیگر چه احتیاج به سرو و صنوبر است
 وانگه ببني که چون نفست روح پرور است
 زیرا نماز اّولش اللّه اکرب است
 حالش همان حکایت اسفند و آذر است
 حسن خدای داده چه محتاج زیور است
 کز نکهت ویش همه گیتی معّطر است
 زان ذرّه خود تمامی عالم منوّر است

  
سالگی  ۶۸در سّن ۱۳۵۱نور سالها با نهایت صدق و صفا در فقر قدم زد و مورد عنایت بزرگان قرار گرفت و در سال  آقای رضای 

اند، از جمله آقای عباس  های زیادی ساخته ثّیهدر فقدان این مرد بزرگ و فقري عالیقدر مر. رحمة اللّه علیه. بعالم ابدیت پیوست
  نعمت اللّهی که چند شعر از اشعار ایشان نقل میشود  

 برون شد زمحنت سرای غرور
 چو در امر دینش قصوری نبود
 چو مشتاق حّق بود و خاصان حّق
رضا بود و تسلیم بر امر حّق هدایت 
 چو شد در ره مستقیم
 رفیقش چو شد رحمت و فیض حق

  

  مکّرم رضا خان نورفقري  
 نصیبش بباغ جنان شد قصور
 موفّق شد آخر به فیض حضور
 بدا و در نوائب صبور و شکور
 بود مرورا با هدایت نشور
 قزین سعادت شد و غرق نور

  
  



  

٢٨٦ 

  :ظـافـی حـوانـد و جــولّـت
غالب اوقات با قرآن مجید سرو کارش  چونهجری قمری تولّد یافت و  ۷۲۶الدیّن محّمد در سال  خواجه شمس
ص خود را حافظ قرار داده و نش تخّلاتوصیه یکی از دوست ات کریمه را از حفظ داشته برحسببوده و اکثر آی

  .همني نام است که شهرت جهانی یافته است
ه به شرياز نقل مکان کرده و ین اهل کوپای اصفهان بوده که در دوران سالطني اتابکیّنام پدر گرامیش بهاء الدّ

شغل آباء و اجداد وی تجارت و همۀ آنها صاحب مکنت . بوده استمتوطن شده و مادر خواجه اهل کازرون 
هر یک  ین سه پسر باقی ماند، که پس از فوت پدر بجز حافظ که با مادر در شرياز میماندالدّ ءاز بها. اند بوده

  .کنند چون مادر بضاعتی نداشت خواجه در دکان نانوائی به شغل خمري گريی مشغول گردید بطرفی عزیمت می
این شغل بیداری سحرها است و همني بیداری سحرها برای خواجه عادت شد که این خود مقدمّه بیداری  زمۀال

  :باطنی و جنبش روحانی و حرکت ملکوتی و روشنائی معنوی او گردید، چنانکه میفرماید
  هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ                از یمن دعای شب و ورد سحری بود

  :جای دیگر میفرمایدو یا در 
  دعای صبح آه شب کلید گنج مقصود است               بدین راه و روش مريو که با دلدار پیوندی

  :صـوری حـافـظالت ـصیـحـت
روزی حافظ به . ای بود که اطفال در آنجا درس میخواندند گویند در نزدیکی دکان نانوائی مزبور مکتب خانه

 اخوب است من هم درس بخوانم ت.ا سواد شدن موجب شناسائی خدا میشودخاطرش رسید که درس خواندن و ب
. اش را بچهار قسمت تقسیم کرد از این رو درآمد روزانه. یاب شوم مند و فیض شاید لطف و عنایت خدا بهره

  . فقرا اختصاص دادبرای را قسمتی  خود وقسمتی برای  ،قسمتی برای معلّم، قسمتی برای مادر
دت محدودی باسواد شد و قرآن را خوب یاد گرفت و اکثر آیات را در حافظه نگاه داشته و خالصه در ظرف م

  :میفرماید۱ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مثالً در مورد آیۀ. برخی آیات قرآنی نموده استبعضی از اشعار اشاره به در 
  :میفرماید۱

  :ند؟ یاطبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بک
  دانه شدـکـر یـوهـا گــاران مـرهٔ بـطـق       گریۀ شام وسحر،شُکر که ضایع نگشت   

  :چنني میفرماید ۲ــهُ ـرَفَ رَبَّفـْسَـهُ فَـقـَدْ عَـرَفَ نَـمَنْ عَو یا در مورد این حدیث قدسی که 
 سالها دل طلب از جام جم از ما میکرد
 گوهری کز صدف کون و مکان بريون بود
 بی دىل در همه احوال خدا با او بود

  

 آنچه خود داشت زبیگانه تمنّا میکرد 
 طلب از گمشدگان لب دریا میکرد
 او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد

  

و از همدرسان خواجه  بناممندان  د گلندام که یکی از عالقههای مختلف منجمله از قول محّم بطوریکه در تذکره
ه که از جمله اکابر اهل عرفان و اصحاب ایقان و از خدمت خواجه قوام الدین عبداللّ د، حافظ درننویس بوده می

سرآمد اقران بود به فراگرفنت علوم مشغول گشت و در ظرف مدت محدودی کلیه فنون  جهت دانش در زمان خود
سري مخصوصاً در قسمت حکمت و تصوف و عرفان ونیز در تفادبی و علوم رسمی آن عصر را فرا گرفت و 

کند بطوریکه حافظ قرآن گردیده احاطه کامل به علم تجوید و قرائت قرّاء سبعه حاصل  شایان می قرآن پیشرفت
                                                 

  )از سورهٔ مبارکه مؤمن ۶۰آیه (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را - ۱
  .را شناخته است کسی که خود را شناخت پس به تحقیق خدای خود - ۲



  

٢٨٧ 

  .چنانکه خود گفته است. کرد
  عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ           قـرآن زبـر بـــخـوانـی بـا چـهـارده روایـت

  و یا
  بـه قـرآنـی کـه تـو در سـیـنه داری    ندیدم خوشرت از شعر تو حافظ       

  :یـداد غیبـظ و امـافـدن حـاعر شـش
شروع به درس خواند کرد دکان بزّازی بوده که صاحب آن جوانی فصیح و بلیغ گویند در جوار مکتبی که حافظ 

او داشت که مردم سخندان اکثر به جوان مذکور مراجعه و اشعار خود را نزد  بود و در سخندانی دستی
کند که در  خواجه با دیدن وضع این جوان و دوستان شاعر مشرب و سخندانش تمایل پیدا می. خواندند می

جه با موازین مسلک آنان وارد شده گاهگاهی اشعاری هم بگوید وىل بعلت مبتدی بودن چون اشعار اولیه خوا
 ندلسرد نمیشد تا اینکه بتدریج ای ادبی نبود، مورد سُخریّه قرار میگرفت اما خواجه صرب مینمود و دلتنگ و

سخرگی و استهزاء به جایی رسید که خواجه را با همۀ بردباری افسرده خاطر ساخت و با یأس و نومیدی از وضع 
روزگار و کار و بار و اشعار خود ناچار راه بقعۀ بابا کوهی را در پیش گرفت و چندین شب در آن بقعه یکّه وتنها 

  .تضرّع و زاری بسیار نمود همتا بدرگاه خدای بی
ع و ها که بحال تضّر مقصود روی نمود یعنی در یکی از شب عاقبت تري دعا به هدف اجابت رسید و شاهد

درخواب شاهسواری را دید که نعل مرکب او تا پایۀ عرش، . ابتهال بدرگاه خدای ذوالجالل بود خوابش در ربود
ای نورانی از  در این حال لقمه.))حافظ برخیز که مراد تو را دادیم(: (نور ارتفاع میگريد و به خواجه میفرماید

ابواب علوم بر تو گشاده گشت و در فصاحت و : ((و نیز میفرماید ۱دهان مبارک درآورده به دهان خواجه میگذارد
  ))٤.و تا انقراض عالم باقی خواهد ماند۳و اشعارت را دست بدست تحفه میربند ۲و بالغت نادرهٔ زمانه شدی

  ))٤.ماند
در آنوقت آن شخص . ای به این گوارائی نخورده بودم هرگز لقمه: خواجه فرمود ))تذکرهٔ میخانه((به نقل از 

که چون خورشید تابان بود خواست غایب شود؛ من پیش دویدم تا احوال از او معلوم نمایم پريروشن ضمريی 
شناسی؟این  نمی ٥ویـحـک: رکش چیست، فرمودو نام مبا دو که این بزرگوار که بو بنظرم آمد، از او استفسار نمود

اَنَـا : م در شأنش فرمودشناسی؟این ساقی شراب طهور است و این همان بزرگواری است که پیغمرب معّظ نمی
و جان مقدمش نمایم که آواز مؤذّن هنگام سحر بگوشم خواستم سر در قدمش نهم ا ـابهـمدینة العلم و علّیٌ ب

ی یافتم و در آن شپیده صبح اطن خود را از برکت آن بزرگوار متجلّرسید و از خواب بیدار شدم در این موقع ب
  :دلم در موج  آمد و  این غزل سروده شد

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 ذاتم کردند وپرت ٦بیخود از شعشعۀ

 چه مبارک سحری بود و فرخنده شبی

 ن ظلمت شب آب حیاتم دادندآواندر 
 باده از جام تجلّی صفاتم دادند
 آن شب قدر که این تازه براتم دادند

                                                 
  .علم نوری است که خداوند در قلب هرکس که بخواهدقرار میدهد :العلم نورٌ یقذفه اللّهٰ فی قلب من یشاء - ۱
  شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است               آفرین بر نفس دلـکش و لـطـف سـخنـش                                         - ۲
  زبان کلـک تو حافظ چه شـکر آن گـویـد                کـه تـحـفۀ  سخنت میربند دست به دست                                       - ۳
  هرگز نمريد آنکه دلش زنده شد به عشق                 ثـبــت اسـت بـر جـریـده عـالـم دوام مـا                                              - ٤
  .آید، یعنی خوشا بر تو یا افسوس برتو ای است که در مقام ترحّم یا مدح و تعجّب میگویند و گاهی به وَیـْل می وَیْـحَـک کلمه - ٥
  شعشع یعنی پراکنده شدن نور و روشنایی آفتاب - ٦



  

٢٨٨ 

 هاتف آن روز بمن مژدهٔ این دولت داد
 یزداینهمه شهد و شکر کز سخنم مري

 همّت حافظ و انفاس سحر خیزان بود
  

 که بدان جور و جفا صرب و ثباتم دادند
 اجر صربیست کز آن شاخ نباتم دادند
 که زبند غم ایّام نجاتم دادند

  

تم یاران بر حسب معمول بطور تمسخر از من شعر خواستند، من هم غزل را برای آنها چون روز شد و به شهر رف
گفتند این گفتار از تو نیست و تا کنون هیچکس از شعرا به این خوبی شعر نساخته است   خواندم، چون تمام شد

ر خوب شد باز هم چطور از تو قبول کنیم گفتم غزىل مطرح سازید تا منهم بسازم، مطرح کردند و ساختم و بسیا
اِّن اللّه علی کل شیئی ((: گفتم که بهرت از آن نبود و پیوسته این آیه بنظرم مريسید که مطرح نمودند باز هم می

  )).قدیر
  :ظـافـت حـریقـري طـلوک و پـر و سـسی

ت علوم رسمی و آخراالمر از قیل و قال مدرسه سري، و از این فضائل و کماال خواجه پس از سالها تحصیل
وردن گوهر علم حقیقی آصوری دلگري گردید و متوجه شد که علم عاشقی و وصول به مراحل باطنی و به کف 

لذا خطاب به نفس . شود ناچار باید از میخانه معرفت الهی کسب گردد چون از درس و مدرسه حاصل نمی
  :خویش میگوید

  و لبنز مقاالت و کتاب و حرف          دولت و بیداری از یزدان طلب 
  :یا

  لکـوق فـود فـی بـنـت دیـمـکـح         حکمت دنیا فزاید ظّن و شک 
  :یا

  .باشدـر نـتـق در دفـشـم عـلـه عـک        بشوی اوراق اگر همدرس مائی 
  :یا و

  .کنم یک چند نیز خدمت معشوق و می        از قیل وقال مدرسه حاىل دلم گرفت 
  :آفریند نه بصريت و حقیقت، چنانکه میفرماید  نی و غرور مییابد که علوم ظاهری خود بی و در می

  چه خوبی و چه زشتینیست آنجا که بصر        جهل من و علم تو فلک را چه تفاوت  
  :یا

  ات بگویم خود را مبني که رستی یک نکته         رفت نشینی ـمع ا فضل و علم بینی بیـت
  :یا

  گفت آنزمان که نبود جان در میانه حائل         گفتـم که کـی ببخـشی بر جان نـاتـوانم
  :و یا

  جمال یار ندارد نقاب و پرده وىل          غـبـار ره بـنـشان تـا نـظر تـوانی کرد
  :گوید و به زبان حال با خود می

باید همانطور که انسان باید برای تأمني غذای بدن و تنظیم امور مربوط به تن جهد و کوشش نماید همانطور نیز 
  و جوش داشته باشد، و به نسسبت به تغذیه مراتب باطنی و ترقّی مراتب روحانی و پرورش جهات رحمانی جنب 

و کسانی که در راه ما کوشش بخرج دهند البته ما آنها را :۱ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا((مصداق آیه
  .این راه از هیچگونه فداکاری دریغ ندارد در.))به سوی خود هدایت خواهیم کرد

                                                 
  از سورهٔ مبارکۀ عنکبوت ۶۹آیه  ۱



  

٢٨٩ 

بادهٔ رحمانی جناب تا اینکه پس از سالها کوشش و تالش عاقبت به خدمت پري روحانی و وىلّ سبحانی و ساقی 
مريسد و از خطر گمراهی رهیده و از آفات نفسانی رسته و بطریقت روشن معرفت قدم نهاده، به  ۱ نعمة اللّه وىلّ 
  :چنانکه میفرماید. پیوندد حقیقت می

  قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن           ظـلمات است بتـرس از خطر گمراهی
ظاهراً شاه شجاع و یا شاه منصور را نام را بکار برده که گر چه گاهی  ۲حافظ در بسیاری از اشعار خود لفظ شاه

بوده  و یا شاه نعمت اللّه وىلّ) ع(والیتمیربد وىل از ابیات بعدی غزل معلوم میدارد که منظور اصلیش شاه 
  .رک این غزل ذکر میشودن و تبّاست که بعنوان مثال و تیمّ

 ای دل غالم جهان باش و شاه باش
 خرند از خارجی هزار بیکجو نمی

 چون احمدم شفیع بود روز رستخیز
 آنرا که دوستی علی نیست کافر است

 ام بوالی تو یا علی امروز زنده
 طان دین رضاقرب امام هشتم، سل

 دستت نمريسد که بچینی گلی زشاخ
 مرد خدا که زاهد و تقوی طلب بود
 حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن

  

 

 پیوشته در حمایت لطف اله باش
 گو کوه تا بکوه منافق سپاه باش
 گو این تن بالکش من پر گناه باش
 گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
 فردا بروح پاک امامان گواه باش

 ن بارگاه باشآجان ببوس و بر در از 
 باری بپای گلنب ایشان گیاه باش
 خواهی جامه و خواهی سیاه باش
 وانگه در طریق چو مردان راه باش

  

  :در پاسخ غزل جناب شاه نعمت اللّه وىل که فرموده بود
  ما خاک راه را بنظر کیمیا کنیم                صد درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم

  :سانه میگویدملتم
  آنانکه خاک راه را بنظر کیمیا کنند              آیـا شـود کـه گـوشۀ چشمی بـما کنند

  :و یا میفرماید
 ای تو حافظ فیضی زشاه درخواه آلوده

 مجلس شاه دریاب وقت وبشناس دریاست
  

 

 کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد
 هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

  

  دان اوـرزنـو ف ظـافـازدواج ح
  .د اشاره شده، خواجه در اواسط عمر ازدواج کرده و دارای دو فرزند شده استهای متعدّ بطوریکه در تذکره

یکی بنام شاه نعمان که در هندوستان بشغل تجارت مشغول بوده و در همان دیار جان بجان آفرین تسلیم کرده و 
  :خواجه در مرگش چنني فرموده

 انه فرزنددال دیدی که آن فرز
 بجای لوح سیمني در کنارش

  

 

 چه دید اندر خم این طاق رنگني
 فلک بر سر نهادش لوح سنگني

  

                                                 
شـود در قـرن هشـتم  ألیف مرحوم محمّد معني نیـز مسـتفاد میهجری شمسی ت ۱۳۱۹چاپ )) حافظ شريین سخن((بطوریکه از کتاب- ۱

تنها مرد میدانی که در طریقت پیشوای کاملني و مقتدای زمرهٔ اهل یقني بشمار مريفته همانا جناب شـاه نورالـدّین ) زمان حافظ(هجری
ن تسلیم و بسـیاری از مشـایخ عظـام و نعمت اللّه وىلّ بوده که چندین قسمت از فرق فقری و چندین سلسله از سالسل درویشی به ایشا
  اند عرفانی عالیمقام بدرک فیض محضر منورّش رسیده و از پرتو تربیت و نور حقیقتش مستنري گشته

لقب شاهی در اصطالح عرفانی سلطنت و پادشاهی بر نفس است و به انسان کاملی اطالق میشود که از دیو و دد نفس امّاره -  ۲
  .الهی رسیده باشدرهائی یافته و بمقام قرب 



  

٢٩٠ 

فرزند دیگر خواجه نیز در حیات خواجه در شرياز بدرود حیات گفته و خواجه از مرگش بسیار متأثر گشته و گفته 
  :است

 زگریه مردم چشمم نشسته در خون است
 رود عزیزاز آن زمان که زدستم برفت 

  

 

 ببني که در طلب حال مردمان چون است
 کنار دامن من همچو رود جیحون است

  

مند بوده لیکن این مادر مهربان نیز در هجران فرزندان  خواجه به همسر خوش رفتار و با وفای خود بسیار عالقه
  .تاب و توان گردیده تا عاقبت به آنها ملحق میشود بی

  :ني سروده استخواجه در مرگ همسر عزیزش چن
 آن یار کزو خانۀ ما جای پری بود
 از چنگ منش اخرت بد مهر بدر برد

  

 

 سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
 آری چکنم فتنه دور قمری بود

  

  شینی اوـوشه نـافظ و گـدگی حـه زنـبقی
و خدمت سلطان دل را که نشینی اختیار کرده  خواجه آشکار میشود خواجه در اواخر عمر گوشه بطوریکه از اشعار

ادامه داده و ترقیّات باطنی او را حاصل گشته و در کنج عُزلت قناعت با خرمّی خاطر سالها بجان مشغول بوده 
  :نشسته و فرموده است

  گنج زرگر نبود کُنج  قناعت باقی است            هر که آن داد به شاهان به گدایان این داد
فکر الهی و اخالص در بندگی حضرت ربّ العزّت بمقام نورانیّت دل رسیده و به خواجه با توجّه تام به ذکر و 

  :ملکوت راه یافته و به لقای دوست واصل گردیده است در این باره فرماید
  دـر شـخآار ـم و غبـدیـید رسیـورشـخـه بـک         بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش  

  :و یا در جای دیگر فرموده
  را بعد از این قارون کنمان دوست              صد گدای همچو خود ـایـپ یـج بـه گنـردم بـه ره بـکن ـم

  هـرگ خواجـم
سالگی به فضای عالم قدس بال گشود؛ ساکنان حرم قدس به  ۶۵هجری قمری در سّن  ۷۹۱خواجه در سال 

  .چایش دادند ۱عِنـدَ مَلیکٍ مُقتدراستقبالش شتافتند و به گلشن صدق 
ه نام ی که فعالً بقعۀ حافظیّبرده در محلّ ) چهل مقام(یاران باصفایش بدن پاک او را به حدود قربستان مصلّی

ر فراوان مدفون میسازند؛ یعنی یک جهان شور و عشق و صفا، یکدنیا رندی و پاکدامنی و ایمان و ّثاتدارد با 
ا را در دل خاک پنهان مینماید که پیوسته وفا، و عالمی عفاف و پرهیزکاری و اخالص در طریق بندگی خد

  :خود در این باره فرماید. زیارتگاه صاحبدالن و رندان جهان عشق خواهد بود
  بر سر تربت ما چون گذری همت خواه           که زیـارتـگه رندان جهان خواهد بود

  .رحمة اللّه علیه رحمةً واسعه
که در اثر مطالب عرفانی و شرح حال عرفائی است  چون هدف از مطالب ضمیمه و توضیحات بیان کردن

اند لذا ضروری میداند برای روشن شدن  الطاف الهی و سعی و کوشش مستمر بمقامات معنوی نائل گردیده
مطالب دربارهٔ چند غزل و چند بیت از اشعار حافظ توضیحاتی داده شود و سپس اشعار حافظ آمده است 
                                                 

  :از سوره مبارکه قمر ۵۵ – ۵۴های  آیه - ۱
  إِنَّ الُْمتَّقِنيَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍفِي َمقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ َملِيكٍ مُّقْتَِدرٍ 

  .ها و کنار نهرهای بهشت و در مجلس صدق و حقیقت نزد پادشاهی مقتدر باشند یعنی پرهیزکاران در باغ



  

٢٩١ 

  .تشریح گردد
  ت در بعضی از غزلیّات و اشعار حافظتوضیح اشارات و نکا

غزلیّات خواجه از حیث سنگینی مطالب عالیه با یکدیگر تفاوت زیاد دارد؛ این تفاوت مربوط به ازمنۀ مختلفه 
مرتبط با حاالت متفاوتۀ خواجه است و میتوان گفت غزلیاتی که بعد از ورود بطریق و سلوک راه حقیقت گفته 

  .ردشده چاشنی و لطف دیگری دا
  .))بوده که سالک گشته استمولوی سالکی بوده که شاعر شده وىل حافظ شاعری : ((بقول معروف

لذا میتوان گفت قسمتی از اشعار خواجه قبل از سلوک ظاهراً در مدح سالطني ظاهری بوده و یا حمل بر معانی 
اقران خود بوده و دارای علم گردد هرچند که خواجه قبل از سلوک نیز در مراحل علمی و کمال سرآمد  ظاهر می

  .توام با عمل و زهد و تقوی بوده است
  اینک بطور نمونه بعضی از اشارت مندرجه در بعضی در بعضی از غزلیّات شرح داده میشود

  :غزل – ۱
 بینمدر خرابت مغان نور خدا می
 تو که جلوه برمن مفروش ای ملک الحاج

 سوز دل، اشک روان، آه سحر، نالۀ شب
  

 بینم بني که چه نوری زکجامی عجباین 
 بینم بینی و من خانه خدا می خانه می

 بینم اینهمه از اثر لطف خدا می
  

ه شود معلوم میگردد که سالک اىل اللّه تا از منیّت خود فارغ چنانچه بمضامني و مطالب ابیات این غزل توّج
او در خرابات . ئی باز و روشن نمیگردداللّه برایش دست ندهد چشم دلش به رؤیت نور خدا نشود و فناء فی

بیند و در کعبۀ مقصود چهرهٔ معبود را دیده و در دل و  مغان که خانۀ پاک و مصفّای دل است نور خدا را می
گری میکند و تمام این مراتب با سوز دل و اشک روان و نالۀ شام و سحر بدرگاه حّی سبحان صورت  جان جلوه
  .میپذیرد

  :غزل – ۲
 یدم که مالئک در میخانه زدنددوش د

 آسمان بار امانت نتوانست کشید
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذربنه

  

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
 قرعۀ فال بنام من دیوانه زدند
 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  

  :در این غزل خواجه اشاره به دو مطلب مهّم کرده است
  :از سورهٔ احزاب است که فرمود ۷۲ه اشاره به آی - الفــ 

های عالم عرض امانت کردیم همه  یعنی بر آسمانها و زمني و کوه۱...إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 )در مقام آزمایش و اداء امانت(آن امتناع ورزیدند و اندیشه کردند تا انسان بپذیرفت و انسان هم  از تحمّل

حمه در بني الرّ اند و مولوی علیه ران تفاسري فراوان فرمودهدربارهٔ این آیه بزرگان و مفّس. بسیارستمکار و نادان بود
آن امانت را بر آسمانها و زمني عرضه داشتیم نتوانست : ... و تفسري این آیه در کتاب فیه و مافیه چنني میفرماید

  :آید که عقل در او حريان میشود می پذیرفنت، بنگر که از او چند کارها بر
  سنگها را لعل و یاقوت میکند، کوهها را کانِ زر و نقره میکند، 

  ورد و زنده میگرداند و بهشت عدن میکند،آ    نبات زمني در جوش می
کند؛ اما در ایشان  پذیرد و پیدا می پذیرد و برمیدهد و صدهزار عجایب که در شرح نیاید می ها را می زمني دانه

                                                 
  نربد بار امانت نه آسمان نه زمني             بنام عاشق بیدل فتاد قرعه فال                                    - ۱



  

٢٩٢ 

  آید ین یکی کار برنمیا
  .آید و این یک کار از آدمی می

آید که  پس از آدمی کاری می السماء و االرض وَلَقَدْ كَرَّمْنَا است و نگفت ))۱...وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ((و در آیه
   ۲.ن کار بکند ظلومی و جهوىل از او نفی میشودآآید و نه از کوهها و چون  نه از آسمانها می

ستفرق امّتی من بعدی علی ثالثةِ و سبعنيَ : که فرمود ) ص(اشاره به فرمایش نبی اکرم حضرت محمد –ب 
شوند تمام  بزوردی امّت من بعد از من به هفتاد و سه فرقه متفرق می :فرقةٍ، کلّهم فی النار الّا فرقة واحدة
  .آنها هالک در نارند مگر فرقه واحده

  :غزل – ۳
 بدولتخواهیسحرم هاتف میخانه 

 که زسرّ ملکوت کش می جرعۀ همچوجم
 ای سالک راه با گدایان در میکده

 میکده رندان قلندر باشند در بر
 خشت زیر سرو برتارک هفت اخرت پای

 ببخشند ایدل راگرت سلطنت فق
 همرهی خضر مکن قطع این مرحله بی

 دست مده فقر ندانی زدن از تو در
 ورای سکندر بنشني و غم بیهوده مخ

 حافظ خام طمع شرمی ازین قصه بدار
  

 

 گفت باز آی که دیرینه این درگاهی
 پرتو جام جهان بني دهدت آگاهی
 بادب باش گر از سرّ خدا آگاهی
 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

 صاحب جاهی نگرومنصب قدرت دست
 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی
 ظلماتست برتس از خطر گمراهی

 ی و مجلس تورانشاهیمسند خواجگ
 که نبخشند ترا آب حیات از شاهی

 میخواهی دوجهان مزدش که چیست عملت
  

میخانه الهی کند و میگوید ساکنان و مقیمان در این  خواجه در این غزل بسیاری از مطالب عرفانی را بیان می
دانی است که زیر سرشان دهند و در حاىل که ظاهر حالشان چون رن تاج سالطني را از یکی گرفته بدیگری می
  .اند خشت است لیکن بر فرق فرقدان پا نهاده

اشاره به عظمت و  مقامضمناً متذکر میشود که بدون راهنما قطع این راه بسیار پرخطر است و همچنني در این 
  .ای از آنست است که از ماه تا ماهی کوچکرتین ذرهّ) ص(سلطنت فقر نموده است و آن فقر محمدی

  :دیگر خواجه این سلطنت و دولت را آرزو کرده میفرمایدو در جای 
  ی دار             کاین کرامت سبب حشمت و تمکني من استــن ارزانـــدایـا بـمــدولـت فـقـر خ

  ات لسان الغیبـشرح دوازده بیت از غزلیّ
  ))منتخب از کتاب لطیفه غیبی((

                                                 
  .اسرائیل از سورهٔ بنی ۷۰ یۀآ - ۱
چنانکه در معراج . آیند و بس و ائمه اطهار و شیعیان واقعی آنها و اولیاء اللّه برمی) ص(البته از عهده این بار امانت پیغمرب اکرم  -  ۲

  .بیش از این نمیتوانم همراهی کنم و اگر بقدر یک انگشت فراتر روم میسوزم. ئیل عرض کردجرب
  :و سعدی در این مضمون فرماید

  وزد پرمـسـی بـّجلـروغ تـاگر یک سر موی برتر پرم           ف
  :و حافظ فرماید

 پر جربیل را اینجا بسوزند
 دم بروحافظ دراین معرض مزن

  

 روزندبدامن کودکان آتش ف  
 سخن کوتاه کن واللّه اعلم

  
  



  

٢٩٣ 

  آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد                               ري ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  ـپ – ۱
اینکه از گفتۀ پري و مرشد معلوم باشد که خطا بر قلم صنع نرفته است، که اگر به اعالم پري این : تکلّفانه معنی بی

 کردیم که بر قلم صنع خطا رفته است، و این شد ما از غایب نقصانی که داریم توّهم می مسأله برما معلوم نمی
آفرین بر نظر پاک خطاپوش پري باد که خطای ما را . است که کسی اعتقاد خطا در کارخانه الهی راه دهد خطا

  ...پوشید عنی نگذاشت که از ما گمانچنان خطائی سرزند
هرکه بدانست که خدای تعاىل در : هرکه چهار چیز بدانست، از چهار چیز برست: فرماید خواجه عبدالله می(

و هرکه بدانست که هرچه قضاست بدو خواهد رسید، از غم برست، . رده است، از غیبت برستآفرینش غلط نک
و هرکه بدانست که در قسمت میل نکرده است از حسد برست و هرکس بدانست که اصل او چیست، از تکرب 

  .)برست
  بر هر چه که هستچار تکبري زدم یکسره                   من هماندم که وضو ساختم از چشمۀ عشق     – ۲

  :ه پاک شدن است و چهار تکبري از چهار قسمت فنا است کهوضو ساخنت از چشمۀ عشق از لوث انانیّت بالمرّ
  .فنای آثاری، فنای افعاىل، فنای صفاتی، فنای ذاتی باشد 

ه غري فنای آثاری عبارت از آن است که سالک آثار موجودات را در آثار وجود حقیقی مضمحل بیند، چنانکه ب
  .از آثار او آثاری نبیند و بر همني قیاس است فنای افعاىل و صفاتی و ذاتی

جسمانیّت برآمدم، این  ۲هستی و انانیّت و ظلمات غواشی ۱من هماندم که کدورات و شوائبخواجه میفرماید، 
را لسان الغیب  مراتب چهارگانه که بمنزلۀ اسفار اربعه است برای من حاصل شد و تفصیل این مراتب چهارگانه

  :در غزل
  :ه نجاتم دادند، تا آخر فرموده استدوش وقت سحر از غّص

  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پري ما                            چیست یاران طریقت، بعد از این تدبري ما؟ – ۳
است و شهود  مخفی نماند که میخانه به اصطالح اهل عرفان غلیان عشق است که مستلزم محو و بیخودی

ای که  ی محبوب برسالک راه عشق حقیقی عارض محّب میشود، به مثابهتجّلعبارت از حاىل است که به سبب 
  :ق و هستی که سّد راه سالک وحجاب مطلبوست مريهاند چنانچه در خرب آمده استاز قید تعلّ

  اِنّ لِلّه تعاىل شراباً لِاَوْلیاؤهِ ؛
ا و اذاوجدوا طالبوا و اذا طالبوا وبوا و اذا طربوا طلبوا و اذاطلبوا وجداذا شربوا سکروا و اذا سکروا طر

صلوا ال فَرْقَ بینهُم و بني ذابوا و اذا ذابوا اَخْلَصوا و اذا اَخْلَصوا وَ صَلُوا و اذا صلوا اتّصلوا و اذا اتّ
  ۳حبیبهم

حلم؛ خلیفه مدینۀ علم و سفینۀ پري ما که عبارت از راهنمای راه خدا است و منتهی به باب پس مراد اینکه 
                                                 

  جمع شائبه، آلودیگیها: شوائب -  ۱
  ها جمع غاشیه، پرده: غواشی - ۲
  همانا خداوند تبارک و تعاىل برای اولیاء خود شرابی دارد؛ - ۳

ه جستجوی آیند؛ و هنگامی که به نشاط آمدند ب    که هنگامی که بیاشامند مست میشوند؛ و وقتی که مست شدند به نشاط می
شوند، و  شوند؛ و هنگامی که پاک شدند ذوب می یابند؛ و وقتی که یافتند پاک می پردازند؛و هنگامی که به جستجو پرداختند می می

مريسند، و هنگامی که ] به مقصد[کنند، و وقتی که اخالص پیدا کردند و خالص شدند هنگامی که ذوب شدند اخالص پیدا می
  .کنند و هنگامی که اتصال پیدا کردند فرقی بني آنها و محبوبشان نیست یدا میاتصال پ] به مبدآ[رسیدند

  )قسمت اصطالحات همني فصل مراجعه فرمائید))می -شراب ((به (



  

٢٩٤ 

بالفصل سیّد کائنات،شري یزدان و کشندهٔ مشرکان، امريالمؤمنني صلوات اله و سالمه علیه که نزد این طایفه پري 
شود؛ دوش از مسجد که کنایه از مقام صحو و هشیاری و انانیّت و تعقّل و مانع از مشاهده مطلوب  پريان است می

آمد که مقام محواست، یعنی رفع حجاب خودی و خودپرستی نموده و چو سالک را در حقیقی است، به میخانه 
طریق معرفت هیچ حجاب اعظم از هستی نیست و هیچ سدّی بزرگرت از انانیّت و خودپرستی نه، و ساغر عشرت 

  سر ننهند،  جز به دست بیخودان ندهند و افسر عزّت جز بر سر دردمندان بی
  باشد به هامون آفتاب اند افسر دیوانگان  الهی دادههرسری را در خور همّت ک

  چیست یاران طریقت، بعد از این تدیر ما ؟: بعد از این میفرماید که
زیرا که پريوی او حقیقتاً پريوی افعال و اقوال سید کائنات . بعد از این تدبري و چاره ما جز پريوی پري کامل نیست

  .الزم است ، کالْمیّت بني یدی الْغسالتّحتم و بودن مرید نزد پري، صلی اللّه علیه و آله است و اطاعت او م
است، با وجود کمال مشقّت باز  ۱نودـاگر ریاضتی به خواهش نفس خود بکشد، چنانچه داب ه چون آدمی

  ...خواهش نفسانی را مدخلیّت است پس خالصاً مخلصاً نیست
  گرتو سرگشته شوی دایرهٔ امکان را                        نشوی واقف یک نکته زاسرار وجود           – ۴

کنند، چنانچه شیخ العارفني شیخ محمود  اشاره به مذهب جمعی است که از ممکن، استدالل بر وجود واجب می
  :شبسرتی میفرماید

 حکیم فلسفی چون هست حريان
 زامکان میکند اثبات واجب
 زهی نادان که از خورشید تابان

  

 

 غري امکانبیند زهستی نمی
 از آن حريان شده در ذات واجب
 به نور شمع جوید در بیابان

  

  . ول باشدلتر از مد نیست و باید دلیل روشن ۲زیرا هیچ چیز از وجود اجلٰى 
  هست خاکی که به آبی بخرد طوفان را                     یار مردان خدا باش که در کشتی نوح              – ۵

  ۳ل اهل بیتی کمثل سفیة نوحٍ مَنْ رَکَبَ فیها نجٰى وَ مَنْ تَخَلّفَ عَنْها غَـرَقَ ـثَـاند که مَ هدی ۀـمردان خدا ائّم
فیکم الثّقلني انّی تارَک لسان الغیب میفرماید دست در عروة الوثقای دامن اهل بیت زن که مضمون حدیث 

از طوفان هالکت و جهالت نجات  ٤م،کتاب اللّه و عرتتی اِنْ تمسّکتم بها لن تضلّوا بعدی و االّ هلکت
  .بهالکت خواهی رسید ٥خواهی یافت واال در بادیه غوایت 

حق ) ع(و در خرب است که به اشاره جربئیل امني حضرت نوح مقداری خاک در کشتی برد و از مصاحبت نوح
  . استاز این رو بجای وضو و غسل، تیمم جایز . تعاىل خاک را در فقدان آب جانشني آب قرار داد

  تـت اوسـعـلـدار ط هـنـيـده آئــدی                                ت            ــت اوسـبـحـردهٔ مــرا پـدل س  – ۶
یعنی سراچۀ دل مختص محبت ذات الیزاىل است و غري از محبت او جای خاىل برای او باقی نیست، دیدهٔ دل 

ینست که هدف اصلی اهل طریقت و عارفني باللّه غري از معرفت بنابراین الینقطع طلعت او را نمایش میدهد، ا
  :چنانچه سعدی علیه الرحمه فرماید.حقیقی چیز دیگری نیست

                                                 
  عادت و رسم هندیها= داب هنود  - ۱
  ترشکارآ: اَجلٰى - ۲
  .کسیکه از آن روی بگرداند غرق میشود. مثل خاندان من شبیه مثل کشتی نوح است - ۳
اگر به آن دو تمسّک جوئید بعد از من هرگز گمراه . همانا من دو چیز گرانبها را در بني شما قرار میدهم، کتاب خدا و خاندانم را - ٤

  .شوید نخواهید شد و گرنه هالک می
  گمراهی و زیانکاری: غوایت - ٥



  

٢٩٥ 

  نـواستـدا خـدا از خـر از خـه غیـخالف طریقت بود اولیاء بود اولیاء               ب
  چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد                                مرید پري مغانم زمن مرنج ای شیخ       – ۷

پري  الم و شیخ، مراد حضرت آدم ابوالبشراست یعنی من ارادتمندمراد حضرت امريالمؤمنني علیه الّسپري مغان، 
مغان حضرت ادم ابوالبشر است یعنی من ارادتمند پري مغان حضرت موىل المواىل امريالمؤمنني علی بن ابیطالب 

اما تو که از . لسّالم هستم که در مدت خالفت با اینکه عهد ننموده بود که گندم نخورد، نخوردلصّالة و اا اعلیه
  .خوردن گندم ممنوع بودی، خوردی، پس ای آدم از من رنجش پیدا مکن، که برعهد خود پایدار نبودی

    ه مريودـالـّسـه غـالثـا ثـب ثـحـن بـای                                    ساقی حدیث سرو و گل و الله مريود – ۸
بدان که جمعی دل خود را به تصفیه و تخلیه ذکر ال اله االّ اللّه مصفّٰى و مجلّٰى میسازند، برای آنان صفای قلب 
و نور باطن که مطلوب ایشان است بتدریج حاصل شود و این توفیق دارای مراحلی است که مطلوب ایشان است 

یق دارای مراحلی است که در مصراع اول بدان اشاره شده است؛ و ثالثۀ غسّاله بتدریج حاصل شود و این توف
تعیني سه مرتبه است که در فنای سالک روی میدهد که فنای آثاری و افعاىل، صفاتی و فنای ذاتی باشد یعنی 

میدهد  شوید و پندارد که فاعل در حقیقت همني یکی است دوم غسل صفات خود ثار و افعال خود را میآاول 
بیند که موجودات غري مستقلّه  که در جنب صفات وجود حقیقی محو و مضمحل میداند سوم ذات را چنان می

بعبارت دیگر در هر مرتبه چیزی شکسته میشود تا تصفیه و نورانیّت کامل برای او . داخل موجود حقیقتاً نیستند
  .حاصل شود

  در حريتم که باده فروش از کجا شنید                        سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت   – ۹
عارف اینجا مقصود پیغمرب اکرم است که در شب معراج، باریتعاىل نود هزار اسرار به او گفت که سی هزار را امر 
فرمود که باید برای مردم بیان فرماید و سی هزار آنرا مختار ساخت که فقط با اهل آن بگوید و سی هزار را نهی 

المواىل  س حضرت موىلد که با هیچک از ابناء بشر نگوید و فقط خودش بداند، باده فروش که وحود مقدّ نمو
ال اینکه آنحضرت در معراج همراه پیغمرب اکرم حاضر بوده است که تمام الم است از کجا شنید ّاعلی علیه السّ 
  .اسرار را میداند

  ریـبـی بـادتـعـا سـا تـــمـنـی بـارادت                            طفیل هستی عشق اند آدمی و پری   – ۱۰
کنت کنزاً مخفیاً فاجببت ان اعرف فخلقت غائی آدمی و پری و سایر موجودات به مقتضای، یعنی علت 

،عشق است پس اراده نمای و سعی کن که بعلت غائی ایجاد کائنات برسی چه فعلی که ۱الخلق لکی اعرف
ویه است پس هرگاه سعی نمودی خواهی شود در حقیقت وجود و عدمش علی الّسعلت غائی بر آن مرتتّب ن

    ۲وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا :رسید
  بهشت، ذکر جمیل تو کرده در هر باب                       شرح جمال تو کرده در هر فصل بهار، – ۱۱

، شارح جمال تو است و مبیّن نفس رحمن است که زندگی عالم عبارت از یعنی بهار، در احیاء افسردگان دی
ای  ا دیدهٔ پندار ساکنان کشور غفلت که هرگز ذرهّ و بهشت در هر باب به ذکر جمیل تو مشغولست امّآنست 

نماید و چشم گرفتاران ظلمات طبیعت که به پريوی دواعی و هوس  مشاهده تجلیّات انوار جمال الیزال نمی
  .نصیب است ته در خواب غفلت است از چنني مشاهده بیپیوس

  باغیست جهان زعکس رویت                خـرم دل آنـکـه در تـماشـاسـت
                                                 

  .وم من گنجی مخفی بودم پس خواستم شناخته شوم پس خلق را آفریدم تا شناخته ش - ۱
  ))۶۹سوره عنکبوت آیه .((و کسانیکه در راه ما کوشش میکنند البّته ما راههای خود را به آنها نشان خواهیم داد - ۲



  

٢٩٦ 

  تـت اوسـقدر همّـس بـرکـر هـکـف                                ار   ـت یـامـا قـی و مـوبـو و طـت – ۱۲
به سند صحیح از امام بحق ناطق جعفر بن محمد صادق ای است بآنچه مرویست  اشارهمضمون این کالم 

قوم عبداللّه تبارک و تعاىل خوفاً للعقاب فتک عبادة العبید و : صلوات اللّه و سالمه علیهما، العبادة ثالثة
قوم عبداللّه عزّ و جلّ طلباً للثواب فتک عبادة االُجِرا و قوم عبدالله عزّ و جلّ حُبّاً له فتلک عبادة 

جسته است چنانچه خود  و لسان الغیب مکررّ آرزوی مقام ثالث نموده و از مقام اول و ثانی دوری می ۱،االحرار
  :فرماید

  از در خویش خدایا به بهشتم مفرست            که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
  :و در جای دیگر فرماید

  د روش بنده پروری داندتوبندگی چو گدایان به شرط مزد مکن           که خواجه خو
   ۲توضیح یکی از ابیات حافظ به زبان خود او در جواب امري تیمور گورکانی

  ساکنان حرم سرّ عفاف ملکوت          با من راه نشني بادهٔ مستانه زند
ده ای از زندگی حافظ میباشد چنني آم در مالقاتی که بني حافظ و امري تیمور اتفاق افتاد و خود نمایانگر گوشه

  :است
  :ین محمّد شريازی معروف بحافظ پرسیدمالدّ ضمن صحبت با عارفان از شمس

  ؟)شعری که در فوق در ج گردیده است(آیا این شعر از تو میباشد
بینم وىل صدایت را بخوبی میشنوم، بلی  چشمهای من چون ضعیف شده درست ترا نمیای امري : حافظ گفت

  .این شعر از من است
اِنگار یک حرمخانه دارد؛عالوه بر اینکه ای که  فی کردهزیرا خدا را طوری معرّ! ای شعر کفر گفتهگفتم تو در این 

  .ای ای، بخداوند بزرگ توهني کرده کفر گفته
ساکنان ((گفتم ام؛ من در مصراع اول بیت  ام و بخداوند توهني نکرده حافظ جواب داد ای امري، من کفر نگفته

و کلمه سرّ و عفاف ثابت میکند از حرمخانه خداوند یک حرمخانه عادی نبوده و د)) حرم سرّ و عفاف ملکوت
س است که ام حرم است و حرم یعنی مکانی که آنقدر مقدّ ؛ آنچه گفتهاست است و حرمخانه خداوند مرموز

  .بیگانه را در آن راه نیست
از هوای شرياز بوی گل بمشام بود و ام و در آنموقع هوا مطلوب  من این شعر را در یک سحرگاه بهار سروده

را می شنیدم و چنان دچار و سرور شدم که  نالمريسد و من در قلب خود احساس وجد میکردم و صدای بلب
و از فرط وجد این شعر را . تصوّر کردم در همه چیز کائنات شریک هستم و فرشتگان در وجودم بسر میربند

  .سرودم
نوشیدند و  ان حرم سرّ و عفاف ملکوت یا بقول تو فرشتگان با تو میچرا در مصراع دوم گفتی که ساکن: پرسیدم

 دانی که می حرام است؟ مست شدند، مگر نمی
                                                 

  :عبادت سه نوع است - ۱
  . کنند و آن عبادت بردگان است  گروهی خدای تبارک و تعاىل را از ترس عذاب عبادت می

  .کنند و آن عبادت مزدوران است می و گروهی خدای عّز وجّل را بخاطر پاداش عبادت 
  .کنند و آن عبادت آزادگان است و گروه سوم خداوند گرامی و با شکوه را به خاطر عشق و محبّت به او عبادت می

توّسط برادر گرامی آقای دانشور علوی استنساخ و  ))منم تیمور جهانگشای((کتاب  ۲۰۹ – ۲۰۷مطلب مذکور از صفحات  - ۲
  ه در اینجا با اندک تصرف و تلخیص درج گردیدمرحمت شده است ک
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باشد بلکه معنای کسب  ای امري، می نوشیدن اصطالح عرفان است و بمعنای نوشیدن شراب نمی: حافظ گفت
کند،  را مست می ام است انسانکه حرمعرفت از کسانیست که دارای کمال هستند؛ همانطور که شراب عادی 

  .شود شخصی هم که از ارباب کمال کسب معرفت نماید مست می
کنند؛ در آن  میخانه هم در اصطالح عرفا مکانیست که در آنجا از این می مینوشند یعنی کسب معرفت می

زهای تگان با من مشغول صحبت هستند و راشسحرگاه بهاری طوری دارای وجد بودم که تصور میکردم فر
  .گفتم که با من شراب نوشیدندکنند و بهمني جهت  خلقت را برای من افشا می

من در آن سحرگاه کیفیتی را احساس میکردم که : که با تو گفتند چه بود؟ حافظ گفت ای امري پرسیدم رازهائی
تواند  کند که نمی ن نیست؛ هر عارف هنگامیکه در فکر فرو مريود، چیزهائی احساس میآهیچ بیانی قادر به ابراز 

نها را در قالب کلمات خواه آبر زبان بیاورد؛ برای اینکه یک قسمت از محسوسات قابل بیان نیست و نمیتوان 
  .نظم و خواه نثر ریخت

ن قسمت از محسوسات را که چون سردی و گرمی و نرمی و خشونت است بیان کنیم و هرکس که آتوانیم  ما می
توانستیم  وىل قادر نیستیم محسوسات معنوی را بیان نمائیم، این است که من نمی فهمد چه میگوئیم، میشنود می

ور من، با من چه میگفتند، و رازهای خلقت را که با من در میان میگذاشتند از چه مقوله بگویم که فرشتگان بتّص
  .و گرنه آنچه از آنها شنیده بودم در قالب شعر جا میدادم! بود
، نیکو گفتی و جوابی بمن دادی که مرا متقاعد کرد، آیا درست است که تو قرآن را از نای مرد شريین سخ: گفتم

  حفظ داری؟
  ....حافظ جواب داد، بلی ای امري

  بعضی از اصطالحات عرفانی مربوط به اشعار حافظ 
و اگر کسی این اصطالحات را . جمله اشعار حافظ پر از اصطالحات و کلمات عرفانی است اشعار عرفا من

بداند، اشارات و کنایات را بهرت درک میکند و اگر نداند اغلب حمل بر مجاز کرده در درک معانی و تفسري 
  .اشعار اکثراً راه خطا را خواهد پیمود

در این غزلیّات نامهای مختلف برای . نامید ۱))نامه می((مثالً در دیوان حافظ چند غزل هست که میتوان آنها را 
گران، بادهٔ عشق، آتش چوآب، آفتاب،  ۲قبیل شراب، شراب ناب، داروی درد عشق، رَطـلاز : می قائل شده است

اینک برای نمونه ابیاتی از چند غزل . رز ناب، شراب لعل، دخرت گلچهر باده و جام، آب آتشني، بادهٔ صافی، می
  :آورده میشود
  :غزل اول

 ساقیا مایۀ شباب بیار
 داروی درد عشق یعنی می

 باده و جام ماه،آفتاب است و 
 بزن این آتش مرا، آبی
 غلغل قمری ارنماند رواست
 گرچه مستم سه چار، جام دیگر

 

یکدو ساغر شراب ناب بیار 
 کوست درمان شیخ و شاب بیار
 در میان مه آفتاب بیار
 یعنی آن آتش چو آب بیار
 قلقل شیشۀ شراب بیار
 تا بکلی شوم خراب بیار

                                                 
  داده شده است) می(در صفحات بعد توضیح کافی در مورد شراب - ۱
  پیمانه شراب - ۲
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 یکدو رطل گران بحافظ ده
  

 ناهست و گر ثواب بیارگر گ
  

  :غزل دوّم
 ساقی بنور باده بر افروز جام ما
 ایم مادر پیاله عکس رخ یار دیده

 هرگزنمريدآنکه دلش زنده شدبعشق
 زدیده دانۀ اشکی همی فشان حافظ

  

 

 مطرب بگو که کارجهان شد بکام ما
 ای بیخرب زلّذت شرب مدام ما
 ثبت است برجریدهٔ عالم دوام ما

 ل کند قصد دام ماباشد که وص
  

  غزل سوّم
 بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
 مرا بکشتی باده در افکن ای ساقی

 ام زراه خطا زکوی میکده برگشته
 کن مست و خرابم تونیزلطفی اگرچه

 باید به نیم شب اگرت آفتاب می
 مهل که روز وفاتم بخاک بسپارند
 گرازتو یک سرمو پر کشد دل حافظ

  

 وشاب انداز شیخ جان در غریو و لوله 
 ودرآب انداز  کن اندنکوئی  که گفته

 زکرم در ره صواب انداز دگر مرا 
 نظر براین دل سرگشتۀ خراب انداز
 زروی دخرت گلچهر رز نقاب انداز

 انداز خم شراب در مرا بمیکده بر،
 انداز وتاب  پیچ زلفش،به بگريودرخم

  

  :غزل چهارم
 ۱است و می آب حیاترساقیم خض

 هٔ تلخ از لب شريین لبانباد
 چون دم عیسی نسیم او زلطف
 شاد بادا روح آن رندی که او
 حاصل عمر تو حافظ در جهان

  

 

 توبه از می کی کنم هیهات هات
 در حالوت میربد آب از نبات
 مردهٔ صد ساله را بخشد حیان
 بر سر کوی مغان یابد وفات
 ۲باده صافی است باقی ترّهات

  

  .کند  گدائی در میخانه را به سلطنت عالم معامله نمی در ابیات زیر خواجه
الم اگر مطابق دستورات پري توفیق عمل یابد بکلی از زیرا سالک اىل اللّه در طریق والیت علوی علیه السّ

شود که  یمدر آن حال دارای مراتبی . صفات نفسانی و وسواس شیطانی رسته به خصائل انسانی آراسته میگردد
ه یکی از آن مراتب عالیه گدائی در میخانه است که هنگام مستی ناز بر فلک و حکم بر ستاره به گفته خواج

  :کند می
  ام لیک وقت مستی بني                  که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم گدای میکده

................  
  توانی کرداک،زربکنی،خ عمل ست                  گراینـریـدائی در میخانه طرفه اکسیـگ

                                                 
  :جناب شاه نعمت اللّه وىل درباره باده و می چنني میفرماید-۱

 در گوشه میخانه کسی را که مقام است
 با ساقی رندان خرابات حریفم

 است است وحاللکه پاک  عشق می نوش می
 ستتخوش جام حیاتی که پر از آب حیا

  

 ناقص نتوان گفت که او رند تمام است  
 دائم بودآن ساقی و آن عیش مدام است

 است حرام  شرع در  که  است شرابی  نه  می این
 بکام است  مائيم چنني همدم و پیوسته

  
  

  حرفهای بیهوده - ۲
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................  
  ای گـدایـان خرابـات خـدا یـار شـما                   چشـم اِنـعـام مـداریـد زاَنعـامی چند

...............  
  ۱است                اسیـر بند تو از هر دوعـالم آزاد است خلدمستغنی توازهشت کوی گدای

  

  انیـرفـحات عالطـاص
 در اینجا تعدادی از اصطالحات عرفانی را که در اشعار حافظ بکار رفته معنی و یا توضیح برای اطالع بیشرت

  ))۳و لطیفه غیبی ۲با استفاده از کتاب صالحیّه((                                                   : داده میشود
  .روح و مرتبۀ بشریّت که جامع جمیع اسماء و صفات الهی است :آدم
  .عالم بشریّت پري است و گاه نمایش جمال است و گاه مرتبۀ و احدیّت از آن اراده میشود :وابر

  .اراده جاری داشنت بر لشکر غضب و شهوات و مقهور کردن ظاللت است :امريی
  .بودن با خلق است :انجمن

  .رمزی است از کمال عشق که زبان در بیان آن قاصر است :آه
  .دمقام حریّت را گوین :آزادی
  .مراتب باطن، سایه مراتب ظاهر است :اراضی
  .ظهور نور است :آفتاب

                                                 
  :جناب مولوی در این باره فرموده است - ۱

 چونکه عارف گفت می ه ه اللّاللّ
 فهم تو چون بادهٔ شیطان بود
 جرعۀ می را خدا آن میدهد

  

 شئی  پیش عارف کی بود معدوم  
 کی ترا فهم می رحمان بود
 .که بدان، مست از دو عالم، مريهد

  

  :همچنني مولوی فرماید
 ای ساقی جان پر کن، آن ساغر پیشني را

 میزدزان می که زدل خیزد با روح درآ
 آن بادهٔ انگوری مرامّت عیسی را
 خمهاست از آن باده خمهااست از این باده
 آن باده بجز یکدم دلرا نکند بیغم
 یکقطره از این ساغر کار تو کند چون زر
 این حالت اگر باشد اغلب بسحر باشد

  

 آن راهزن دلرا آن راه بر دین را  
 مخمور کند جوشش هر چشم خدا بني را

 ری مرامّت یاسني راوین بادهٔ منصو
 تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را
 هرگز نکُشد غم را هرکز نکند کني را
 جانم بفدا باشد این ساغر زرین را
 آنرا که براندازد او بسرت و بالني را

  

  
ت که شرح ایشان اس ))نورعلیشاه ثانی((از آثار گرانقدر جناب حاج مال علی گنابادی ملقب به  ))صالحیه((کتاب مستطاب  -  ۲

  .آمده است ))نابغه علم و عرفان((در کتاب 
از آثار موىل شاه محّمد دارابی است که در اواخر سلطنت صفویّه میزیسته است و در زمان خود از  ))لطیفه غیبی((کتاب  -  ۳

است؛ همچنني در  دانشمندان بنام فارس بوده و رموز و اسرار عرفانی و قسمتی از ابیات مشکله حفظ را تشریح فرموده
ای از اصطالحات عرفانی توسط استاد مرتضی  که به دفاع از حافظ است و آشنائی با علوم اسالمی پاره ))تماشاگه راز((کتب

فرهنگ لغات ((تالیف دکرت احمدعلی رجائی و ))فرهنگ اشعار حافظ((مطهری توضیح توضیح داده شده و اخرياً نیز کتبی بنام
  .تالیف دکرت ّسید جعفر سّجادی چاپ شده است ))عرفانیو اصطالحات و تعبريات 
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  .ی نور محدود استصورت غیب و تجّل:بُت
  .باطن عارف کامل را گویند:بتکده
  .فیض نزول رحمت بر قلب سالک است:باران
  .مقام تکلیف است :بندگی

  .پري کامل را گویند :باده فروش و خَمّار
  .گویندمجلس خاصّ اهل حقّ را  :بزم
  .فیوضات و جذبات قلبی را گویند و آن حاالتی است که بر دل اهل سري و سلوک وارد شود :بوسه
  .آنکه خاصّ خدا خواهد، نه ثواب خواهد و نه علّو مرتبت :پاکباز
  .مظهر تجلّی و استعداد غیبی است :خم –جام  –پیاله 

  .هی کند یعنی دل عارفمُدرِکی را گویند که ادراک معانی عالم  ال :ساغر –پیمانه 
  .است و بطریق استعاره شیخ راهنما را نیز گویند) ع(کنایه از حضرت موال علی :پريمغان
  ظهور است در مرآت دل بصورت نور :تَجلّی
  .تجرید است :ترسائی
  .مرد روحانی را گویند که از صفات ذمیمه نفس رذیله استخالص یافته باشد :ترسا
  .ست از دلبريون کردن اغیار ا :تخلیه
  .اشتغال به ذکر است :تصفیه
  .اشتغال به فکراست :تجلیه
  .ظهور انوار الهی را گویند که بر دل سالک عارف ساطع گردد و او را واله و شیدا کند :جلوه
خلق و این  و لطف است از قِـبَـل حقّ و اعطای فهم معنی از او، مشاهده حقّ است بیرسیدن توفیق  :جمع

  .است مرتبۀ فناء سالک
  .آن است که غري حق را نبیند و این مقام بقاء باللّه است:جمع الجمع

نمایشات وحدت است در مراتب کثرات و با اینکه بظاهر نقص نماید در  :خال –خّط  -زلف - رو –جمال 
  ...جلوهٔ یار، نهر عسل و شري و -نظرياطالق حور، قصور، غلمانعالم بیخودی نقصی نیست؛

  .مراد انسان کامل است :اکسري -عَـنقا –رغ سیم -جام جهان نما
  .مست شدن از می محبّت است :حال

  .کنایه از موجودات عالم بشریّت است :حشرات
  .مَشیّت است و گاه نقطه وحدت است و گاه نقطۀ بیضاء دل است :خال
لطف و قهر اراده )) خَـط((و))خَـّد((زار، اختالط معنی بظاهر است و گاه از عالم حیوانیّت است که سبزه :خّط
  .شود

مقام توحید است و گاه محو و فناءاست، گاه مجمع فقرا است و گاه حال مستی عشق و گاه جربوت  :خرابات
  .است

  .مجذوب است :خراباتی
  .دل عارف است:خانۀ خدا

  .صاحب وقت است:خضر
  .ه دل استتوّج :خلوت
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  .ترک تدبري و اجتهاد را گویند :خرقه
بر ضماير وارد شود؛ گاهی القای حق که آنرا خاطر دانند یا مَلَک که آن را الهام گویند و  خطابی است که :خاطر

  :اند چهار نوع دانستهگاهی القای شیطان که آنرا وسواس خوانند و بعضی خاطر را 
ر حقّانی که از خداست، مَـلَـکی که الهام است، نفسانی که داعی بر پريوی از شهوت است و شیطانی که داعی ب

  .معصیت است
  . وحدت و طبیعت و انوار و ظلمت که از اضداد است :دریا

  .دل است :دردانه
  .عالم معنی و باطن عارف کامل را گویند:دِیر خرابات
  . کنایه از مجلس عرفا و اولیاء است :دیر مغان

  .تجلّی روح صفاتی را گویند :دوست -صنم - یار –دلدار 
  .نفس است :دیو
  .در پرتو وجود است نمایش ماهیّت :ذرّه

  .استعداد ذات است :ذرّات
  .موت است :ذبح
  .ی رحمانی در ظاهر و یا در دل استدیدن به بصريت است و ظهور نمایش و تجّل :رؤیت
  .ندای ارجعی که از محبوب به گوش سالک مريسد :رباب
  .اختیاری بدن که در اثر استغراق بذکر است بی :رقص
  .لیاء حق که وجود ایشان از غبار کدورت بشری صافی و پاک گردیده استاشاره است به عرفا و او :رند

  .نوری است که در اثر ریاضت در دل حاصل آید :ریحان
  .عقد خدمت و بستگی دل به غیب است:زُنّـار
  .کنایه از مرتبۀ امکانیّه است از کلیّات و جزئيات، معقوالت و محسوسات :زلف
  .ئينه ذاتصفت جمال است در مظاهر و آ :زینت
  .مراد دل عارف است و آنرا خمخانه و میخانه و میکده نیز گویند :مینا –صُـراحـی  -ساغَـر
  ..گاه پري و مرشد و گاه پري دلیل باشد ،مظهر تجلّی آیات حق :ساقی
  .اِنتباه به ذکر حقّ است، آوازی است که سالک را منقلب کند و او را بسوی حقّ متوجّه سازد :سماع
  .ایست مُـوَزّع در قالب سرّ لطیفه –ۀ حقّ است که گاهی سلوک بر او مقدّم است و گاه او بر سلوک جذب :سرّ

  .الع نبودآنچه که غري حقّ را بر آن اّط :سَر وسِّر
  .دل است در پس کوه قاف بدن یا نور دل در دل یاعشق در دل :سیمرغ در پس کوه قاف

  .باطن که از اضداد است گرفتاری خیال به حسّ است یا توجّه به: سّد
  .هورات اعالی نفس استظیک جنبه از  :سلیمان

  .مراتب باطن است :سماوات و اراضی
  .مراتب مظاهر است :سایه
کنایه از معشوق است و هرچه در دل سالک است شاهد اوست اگر ذکر در دل غالب باشد ذکر است و  :شاهد

  .اگر علم غالب باشد شاهد علم است



  

٣٠٢ 

و گاه .از اقسام آنست ۳و طهـور ۲کافـوری ۱زنجبیـلی. یه از حّب و والیت و عشق و تجلّی استکنا :می –شراب 
و طهور را بر حق الیقني و کافوری را بَـرُْد  بر ذوق اطالق کنند گاه شراب زنجبیلی را بر عني الیقنيبروحی و گاه 

  .الیقني اطالق نمایند
  .ستا ـــ شراب کنایه از سکران محبّت و جذبۀ حقّ

  .عالم ملکوت است :شرابخانه
  .نور عرفان را گویند و کنایه از حضور است :شمع
و در )) به خطّ و خّد((و در عدم آن)) زلف و رخ((ذکر است و گاه ذکر و فکر در حال اشتداد به :شمشري

  .ستتعبري شود و کشف صدری در عالم مثال و کشف معنوی در عوالم عالیه ا ))چشم و ابرو((نمایش آن به
  .امتزاج جمالیّات و جاللیّات است :شمایل
  .نزدیکی به معارف اسماء و صفات است :شعور

صحو به معنی هشیاری و سکر به معنی مستی است سُـکْر بمثابه غیبت است و صحو رجوع  :صَحو و سُکر
  .است از سکر

  .عالم الهوت را گویند :صحرای قدس
   .روحانی را نامند٤بَـرید  :صبا 

  .ا گوینددل ر:صفا
  .تجلّی روحی صفاتی را گویند مظهر تجلّی است :محبوب –بت  –دلدار  –یار  –صنم 

  .صالحیّت ظاهر و ضّد طاعت است :طامات
  .پیچش سري و سلوک است :طرّه

  .پاکی از لوث ما سوی اللّه است :طهارت
  .و اطوار جمع آن است. مراتب نفس و انوار است :طور
  .مطلقه علویّه استکنایه از مقام والیت  :عشق
  عبارت است مظهر انوار وجود :عارض
  .دل سّیار است :عنقا
  .پرده صفات و دل را گویند :غنچه

  .غیبت، غایب شدن از احوال دنیا است و حضور حاضر شدن  گشنت به احوال آخرت است :غیبت و حضور
  .فیض و جذبۀ باطن را گویند که به سالک روی دهد :غمزه و بوسه

  .رق یاد حقّ شدن استمستغ :قرب
  .دو صفت است بماثبۀ خوف و رجاء و آن از جمال و جالل بهم رسد :قبض و بسط

                                                 
و آنجا شرابی که طبعش چون زنجبیل گرم و عطرآگني : وَُيسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا: از سوره دهر ۱۷اشاره به آیه -۱

  .است به آنها بنوشانند
  )):۵سوره دهر آیه (( َوإِمَّا كَفُورًاإِنَّا هََديْنَاهُ السَِّبيلَ إِمَّا شَاكِرًا  -۲

اند شراب یقني به شهود جمال  برخی گفته.(کافور است) در لطف و رنگ و بوی(و نیکوکاران در بهشت از شرابی نوشند که طبعش 
  .)الهی است

  .نوشاندو خدایش شرابی پاک و گوارا ب)): ۲۱سوره دهر آیه (( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا...  -۳
  پُست -قاصد  –پیک  –بر  نامه - ٤



  

٣٠٣ 

  .محو شدن در ذکر حق است :فکر
  .فنا زوال صفات ذمیمه و بقا ثبوت فضائل حمیده است:فناو بقا

  .مقام والیت و نفس الرّحمٰن است :قاب قوسني
  .از هوای نفسانی رسته باشدبیخودی و قلندر کسی را گویند که  :قلندری
  .وجو سالک است :قراضه

  .توجّه کردن است :هبلق
قرب نزدیکی بنده به خدا، به طاعت و ترقّی از منزىل به منزىل، و بعد دوری از طاعت و توفیق و  :قرب و بعد

  .تحقیق
  .را گویند ت و ذات حقّمقام عبودّی :کنج
  معرفت و دل را نامند :کَـأس
  .در نظر او مستور شده باشد ند که غرق وحدت شده باشد و همه چیز به غري از حقّکسی را گوی :کافر

  .عالم تعیّن و مقام ظهور را گویند :کلیسا و کنشت
  .ظهور کردن سرّ اناالحق است :کشف
  .افتادن سالک است از سلوک :گناه
  .نتیجه علم و قوه سالک باشد و گلزار، گشادگی است :گل

  .ر استمشتاق دیدار یا :گرسنه
  .عارفی را گویند که یکرنگ وحدت باشد :گرب و کافر
  .و انجام گريد دباک نداشنت هرچیزی که در سلوک پیش آی :الاُباىل
  .مشاهده کشدبه معارف که  نتیجۀ :الله
  .کام محبوب و حوض و کوثر و یاقوت و لعل و مرجان و غريه را گویند؛ نفس رحمانی و نمایش علم است :لب
  .از دل درویشان است عبارت :لعل

شور و وجد حُّب الٰهی است و گاهی بر جوشش ذکر اطالق میشود، فرو گرفنت جمیع صفات درونی و  :مستی
  .برونی است

  .مراد هستی است به تفاوت اعتبار :تو –ما  –من 
  پري ارشاد و پري دلیل است و گاه ظهور نور ایمان است از مظاهر مؤمنني: مُغ و مغبچه
  .کثرت و وحدت و تعّني و وجود است :لومموهوم و مع

  .با حفظ خود، اتصال در مراتب است :جامعر 
  .فیض رساننده را گویند :مطرب و مغنّی

  .را)) می -شراب ((نگاه کنید :شراب –می 
  .رجوع شود به باده فروش :فروش فروش و باده می
  .قرب و احدیّت است :مقام

  .باطن عارف کامل را گویند :میخانه
قدم مناجات و باطن عارف است؛ عوالم دل و مجلس جمع و وحدت عالم و احدیّت و مقام والیت  :همیکد
  .است

  .پري و مرشد کامل :میفروش



  

٣٠٤ 

  مقام الهوت :میدان
  حضور است: محراب
  شهرت، اسم و رسم و ناموس است :مناره
  و خانقاه قیود و تعلقات و اعمّ از ظاهر و باطن مدرسه :مسجد
  عرش استپایۀ نه  :منرب

  روح را گویند :مرغ الهی
  رجوع شود به پري مغان. عالمت یکرنگی و یک جهتی است :مُـغان
  از حظوظ نفسانی گذشنت است :موت
  آنکه هفت طور دل را دیده باشد :مرشد

  میکده را گویند زیرا در این مقام سالک از قید خودی آزاد مطلق گشته است :مقام عشق
  استمواظبت حرکات نفس  :مراقبه
  مواظبت ظهور نتایج است از اعمال :محاسبه
  جلوهٔ جمال است :محبوب
  ای که از حقّ خرب میدهد یاد کردن و ذکر مقام تفرقه و جذبه :ناقوس
  شود نتیجۀ عالم که از اعمال پیدا می :نرگس
  پیغام محبوب و وجود :نائی
  حضور حضرت است :نماز
  )ظاهراً و باطناً(ذات سالک است :نفس
تکلّف وارد شود و آن ثمرهٔ طاعات است و خود عبارت است از ثبوت سلطان  آن است که در دل بی :وَجـْد

  .و گاه بر جوشش ذکر اطالق کنند؛التذاذ به ایمان است حقیقی در دل، بعد از فنای کلّی بشریّت حّب الهٰی است
  کنایه از نهایت قرب اىل اللّه است :وصول
  اقرتان عملی از بنده فرود آید، از خواطر محدوده و بیوارد آن است که در دل  :وادرات

  کنایه از غیب مطلق و یکی از اسماء ذات است :هو
مشابه است با قبض و بسط ولیکن شدّت و تهدید در هیبت زیاده است از قبض، و انس مشابه  :هیبت و انس
  .است با بسط

  ظهورات جهت طبیعت نفس و واهمه است :یأجوج و مأجوج
ی بعضی از اصطالحات ذکر شده به زبان شعر از کتاب گلشن راز شیخ محمد شبسرتی رحمة اللّه علیه اینک معن

  :شود بطور مثال آورده می
  :شمع و شاهد –خطّ شراب  –زلف  –در مورد رخ  -الفــ 

 رخ اینجا مظهر حسن خدائی است
 رخش خطی کشید اندر نکوئی

 زار عالم جان خط آمد سبزه
 شب کن زتاریکیّ زلفش روز

 است وشمع وشاهد عني معنی شراب
 اینجا زجاجه، شمع مصباح  شراب

 

 مراد از خط جناب کربیائی است
 که بريون نیست از ما خو بروئی
 از آن کردند نامش دار حیوان
 زخطّش چشمۀ حیوان، طلب کن
 که در هر صورتی او را تجلّی است
 بود شاهد فروغ نور ارواح



  

٣٠٥ 

 ز شاهد بر دل موسی شرر شد
 شراب بیخودی درکش زمانی

  

 بش آتش و شمعش شجر شدآشد
 مگر از دست خود یابی امانی

  

...............  
 شرابی خور زجام و وجه باقی

 کز لوث هستی بود ظهور، آن می
  

 

 سقاهم ربّـهم او راست ساقی
 ترا پاکی دهد در وقت مستی

  

  :تادر مورد خراب –ب 
 خراباتی شدن از خود رهائی است

 داده اندت از خرابات نشانی
 مثاىل است خرابات از جهان بی

 خرابات آشیان مرغ جان است
  

 

 است اگرخودپارسائی کفراستخودی
 که التوحید اسقاط االضافات
 مقام عاشقان الاباىل است
 خرابات آشیان ال مکان است

  

  : در مورد سَـماع –ج 
  ای سـرّ شـگـرف اســت پـرده سماع جان که آخر صوت وحرف است            کــه در هــر

  :در مورد بت و زنّـار –د 
  ۱تـــدمـد خــقـن عـــتـســار بـود زّنــبت اینجامظهرعشق است و وحدت           ب

                                                 
با تلخیص نقل  لطیفه غیبیکلیّه مطالب مربوط به شرح زندگانی حافظ باستثنای تفسري دوازده بیت از غزلیّات منتخبه که از کتاب  -  ۱

  .اقتباس گردیده است نبوغ حافظشده از کتاب 



  

٣٠٦ 

  

  جناب شاه نعمت اللّه وىل – ۵
)ق. هـ  ۸۳۴ – ۷۳۰(  

  
  

هجری  ۷۳۰ه بیست و دوم رجب کرمانی به قوىل در روز پنجشنب جناب سیّد نورالدّین شاه نعمت اللّه وىل ماهانی
روز دوشنبه  خود را در د جّداللّه نوهٔ آنجناب توّل د یافت لیکن امريخلیلقمری در قصبۀ کوه بنان کرمان توّل

  .دانسته است ۷۳۱االول  عردهم ربیاچه
  :مريسد چنانکه خود فرماید) ص(نسبت آن بزرگوار تا نوزده پشت بحضرت رسول اکرم

ـانـــینعمت اللّهم و زآل ر   سول             مـحــرم عـارفــان ربـّ
  :تا آنجا که میفرماید

  نوزدهم جّد من، رسول خداست           آشـکــار اسـت، نـیـسـت پـنـهـانی
را نزد شیخ رکن الدیّن شريازی تحصیل کرد و علم بالغت را خدمت شیخ شمس شاه نعمت اللّه علوم مقدماتی 
ین ایجی؛ و ین خوارزمی و اصول و فقه را نزد قاضی عضدالّدشیخ سید جالل الدّالدین مکّی و حکمت را نزد 

چون علوم ظاهری طبع او را قانع نمیکرد، سالها بریاضت و تصفیه و تزکیه باطن مشغول گردید و در پی مراد 
د خویش ه مشرّف شده و از دست شیخ عبداللّه یافعی خرقه پوشید و بمرابسري و سفر پرداخت تا عاقبت بمکّ

  .نائل آمد و دست ارادت باو داد
  :چنانکه در اشعار خود کراراً از او یاد کرده است

 شیخ ما بود در حرم محرم
 ازدمش مرده میشدی زنده
 نعمت اللّه مرید حضرت اوست

  

 

 قطب وقت و یگانه نۀ عالم
 نفسش همچو عیسی مریم

 مـهـافـشیخ عبداللّه است اوف
  

  :یا فرماید
 مکمّل بودشیخ ما کامل و

 یافعی بود و نام عبداللّه
  

 

 قطب وقت وامام عادل بود
 رهرب رهروان آن درگاه

  

ات شاقّه ه یافعی و بدستور ایشان چندین اربعني ریاضجناب شاه نعمت اللّه وىل در حضور جناب شیخ عبداللّ
آنگاه به تلقني ارشاد و  ل رسید؛اقه به انجام رسانیده و از باطن پري کامل بمرتبۀ کماکشیده و مجاهدات فوق الطّ

  .بوطن مألوف خویش شتافت هدایت عباد اذن و اجازت یافت و به رخصت شیخ
د شریف آورد مريسیّ  منقول است که آنجناب مدتّی در شهر یزد ساکن بود و سپس هنگامیکه به شرياز تشریف می

  .محقّق باستقبال آنحضرت بقالت که مرقد شیخ سعدی است رفت
  .ن حضرت شدندآمسطور است که قریب سیصد هزار کس در خدمت آن بزرگوار توبه کردند و مرید در تاریخ 

  .شاهرخ مريزا، ابن امري تیمور از کثرت مریدان برتسید و آنحضرت را به دارالملک هرات طلبید
معطّل  ای مهمل و اکثر امرای شاهرخیّه به خدمت آن حضرت ارادت داشتند و از قواعد خدمت و ارادت دقیقه

راز این . گذاشتند و چون آنحضرت نسبت به شاهرخ میزا بطریق میزرا بطریق استغناء سلوک میکرد نمی ، غبار مَمـّ



  

٣٠٧ 

ن کدورت پیوسته به خدمت آنحضرت مريسید و از باطن فیض آبا وجود . کَدِر بر حاشیۀ ضمري شهریار نشسته بود
  .مواطن آن جناب مستفیض میگردید

 با آنکه شما به والیت معروف و به صفت دیانت موصوفید چرا لقمۀ: ز آن حضرت پرسیدروزی شاهرخ مريزا ا
  :تناول میکنید؟ آنحضرت در جواب فرمودشبهه ناک تناول 

  گر شود از خون دو عالم مال مال             کِـی خـورد مـرد خـدا، االّ حــالل
امتحان آمد، یکی از مالزمان را فرمود که بريون کالم کرامت انجام آنحضرت، پسند شاه واقع نشده در مقام 

مالزم بموجب فرموده عمل نموده بريون شهر رفت و از . ر طبّاخ سپاردبای به ستم گرفته بیاورد و     ّ   رفته بره
 زاىل برهّ به ظلم و ستم گرفته تسلیم طبّاخ کرد و طبّاخ از آن برّه اقسام طعام ترتیب داد و به خدمت شهریار پريه
  .آورد

آنحضرت بسم اللّه گفت و از . از این طعام تناول نمائید: چون خوان حاضر گشت روی بدان حضرت کرد و گفت 
این چه حالت است که طعام حرام : شهریار گفت. آورد یآن طعام تناول نمود و حمد و ثنای باریتعاىل را بجا

مود ان حضرت فرمود که شهریار در تحقیق این امر میخورید و حالل میدانید؟ آنگاه ماجرای پريه زال را تقریر ن
  . رماید که شاید در ضمن این حکمتی باشدسعی نماید و در تفحّص این اهتمام تمام ف

زال حاضر گردید به خدمت شاه  بیاید و احوال خود را بیان نماید و چون پريه زال شاهرخ مريزا امر فرمود که پريه
رفته بود و مدتی شد نیامده بود و خربی ناخوش  ۱ه سرخس، به جَـالّبیمعروض گردانید که فرزندی داشتم ب

روز . ه وىلّ نمایمای نیاز شاه نعمت اللّ  بیاید برّه شنیدم و مشوّش گردیدم نذر کردم که اگر فرزندم به سالمت
ه مالزم آوردم ک ای به جهت آن حضرت می گذشته وقت شام فرزندم به سالمت بیایدو من بر وفق نذر خود، برهّ

زال را  چون شاهرخ مريزا سخن پريه. شهریار رسید و در اثنای راه از من بگرفت، هرچند عجز کردم نپذیرفت
بشنید منفعل و شرمسار گردید و عذر تقصري خویش درخواست کرد و مراسم خدمت وارادت بجای آورد، آنگاه 

سال  ۹۷ماهان ساکن و زیاده از  ورد و مدت العمر در قریۀآنحضرت به وطن خویش تشریف آرخصت نمود 
  :زندگانی نمود و چنانکه خود فرموده

 نود و هفت سال عمری خوش
 گرچه امسال هست سال قرآن

  

 

 بنده را داد حّی پایندهٔ 
تا چه زاید زسال آینده 

  

  :و در جای دیگر نیز میفرماید
  بـخــداام  هدقُـرْبِ صد سال عمر من بگذشت           قـصـد مـوری نـکـر

مزار شریفش در قصبۀ ماهان کرمان زیارتگاه . رحمت اللّه علیه. هجری قمری بود ۸۳۴وفات آنجناب در سال 
  .اهل دل است

هروی پرسندهٔ سؤاالت گلشن راز ازدواج کرد و ثمرهٔ این ازدواج  آنحضرت در هرات با نوهٔ جناب مريحسینی
بود که پس از جناب شاه به مقام قطبیّت  ۷۵۵د لیل اله متولّین خفرزند صوری و معنوی ایشان جناب برهان الدّ

  .سلسلۀ نعمت الهی رسید
که شاه گفته شده است . رواج داشت بازار شعر و شاعری در ایران کامالًزیست که  جناب شاه در زمانی می

امري تیمور  سالگی شروع به سرودن اشعار خویش کرده است یعنی در اواخر حکومت ۶۰نعمت اللّه وىل پس از 
اوایل حکومت پسرش شاهرخ، اما شهرت و بزرگی جناب شاه بواسطه اشعار او نیست شاه در حقیقت شاعر 
                                                 

  .وش بربدکسیکه برده یا مواشی را از شهری به شهر دیگر برای فر - ۱



  

٣٠٨ 

  :خود چنني میفرماید. آورد می و آنرا به لباس شعر در  کند نیست بلکه عارفی است که بیان حقیقت می
  مهمچـو ابـجد بـود بَـر جّد            نسبت شعر و شاعری بَـرِ من 

ها و رباعیّات است شاه در  ات و ترجیعات و مثنویّات و قطعات و دوبیتیدیوان اشعارش مشتمل بر قصاید و غزلیّ
عالوه بر شعر رسائل مختلفی در عرفان و . تخلّص میکرده است) نعمت الّله(و زمانی ) سیّـد(اشعار خود گاهی

  .تصوّف نیز از خود بیادگار گذاشته است
  :ه نعمت اللّه میتوان گفت که حافظ به اشعار شاه نظر داشته و غزل شاه را با مطلعاز مطالعه دیوان شا

  مـا خـاک را به نـظـر کیـمیـا کنیـم           صد دردرابه گوشه چشمی دوا کنیم
  :اینگونه جواب داده است 

  آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند            آیـا بـود که گوشۀ چشمی به ما کنند
تعلّق داشتند پس از معروف کرخی به  ای که مشایخ جناب شیخ یافعی به آن ر این نکته الزم است که سلسلهذک

اّم (ن مشتق و منشعب شده بودآهای صوفیه از  مشهور بود و این سلسله را که اکثر سلسله) معروفیه(سلسلۀ
معروف گردید و تا کنون نیز به همني نام  )نعمت اللّهی(ن سلسله به ینامیدند و پس از جناب شاه ا می) السّالسل
  .باشد مشهور می

اوّل آنکه بر سالکان این سلسله بسط غالب : هیّه به صفاتی چند از سایر سالسل ممتاز شده استّلسلسلۀ نعمت ال
   ۱.است به خالفت بعضی صاحبان سالسل که در ایشان قبض بیشرت و بسط کمرت است

آنجناب فرموده . ندارد ن طریقت آن حضرت معیّن نیست و جامۀ مخصوصخاصّ جهت سالکا دوّم آنکه کسوتی
  .است حق پرستی و خداجوئی  در هر لباس ممکن است و خرقه و جبّه را اعتبار نیست

  مـرد خـدا که شـیـوهٔ تـقـوی طلـب کنـد           خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش
ریعت مقدس اسالم، اصرار میورزند و شریعت و طریقت را از در رعایت احکام ش ،سوم آنکه در این سلسله

  :چنانکه شاه میفرماید ۲شمارند یکدیگر جدا نمیدانند بلکه مکمّل یکدیگر در راه وصول  به حقیقت می
 دانسنت علم دین، شریعت باشد
 ورجمع کنی علم وعمل با اخالص

  

 

 گر در عمل آوری طریقت باشد
 از بهر رضای حق، حقیقت باشد

  

  سلسله اقطاب و اولیاء قبل از جناب شاه نعمت اللّه و لزوم راهنما
بدون راهنما نمیتوان پیمود و علوم ظاهری را بدون استاد نمیتوان فرا گرفت، طی  همانطور که راههای صوری را

ن های خطرناک و دیوان راهزن است به طریق اوىل بدو مراحل معنوی و راههای کمال انسانی که پر از وَرطه
  .راهنما ممکن نیست

دم تا حضرت خاتم آاند و رشتۀ وصایت هم از زمان حضرت  انبیاء و اولیاء نیز بدون راهنما به مقصد نرسیده
صلوات اله وسالمه علیهم اجمعني و تا انقراض عالم منقطع نشده و نخواهد شد و نصّ سابق بر الحق شرط 

نیز کسانی هستند که اجازهٔ آنها ) عج(بن الحسن ت حجةمعتقدند که در زمان غیبت حضرو صوفیه شیعه  آنست
باشند و  الم مريسد و آنها مأمور به هدایت و تلقني ذکر و فکر به طالبني میهرین علیهم السّابوطاً به ائمه طضم

  .الم شرط استن به امام علیه الّسآالبته وجود اجازه و اتّصال 
                                                 

  .قبض و بسط  دو صفت است بمثابۀ خوف و رجا و آن از جمال و جالل به هم رسد - ۱
 ))باب والیت و راه هدایت((و کتاب  ))رفع شبهات((و  ))پند صالح((های برای اّطالع بیشرت، عالقمندان میتوانند به رساله - ۲

  .مراجعه فرمایند



  

٣٠٩ 

  :نعمت اللّه به قرار زیر استسلسلۀ مشایخ و اقطاب طریقت قبل از جناب شاه 
 شیخ رضی الدین صالح بربریو آنجناب خلیفه  شیخ عبداله یافعیجناب جانشني  اللّه شاه نورالدین نعمت
و ایشان خلیفه  ۱لفتح ابوسعید صعیدیاشیخ ابوو ایشان خلیفه  شیخ کمال الدین کوفیو آن حضرت خلیفه 

اندلسی و او تربیت  شیخ ابو مسعوداز دست جناب و آن حضرت کسوت یافته  شعیب بن حسني ابی مدین
شیخ احمد طوسی بغدادی و ایشان خلیفه  لفضلاشیخ ابوو او از جناب  شیخ ابوالربکاتشده بر دست 

و ایشان  لقاسم گورگانیاشیخ ابوطوسی و آنجناب خلیفه  شیخ ابوبکر بن عبداله نسّاجو او خلیفه  غزّاىل
شیخ و آنجناب مرید  شیخ ابوعلی کاتبم مغربی و ایشان خلیفه سعیدبن سال شیخ ابو عمرانجانشني 

که اول اقطاب است در زمان غیبت  شیخ جنید بغدادیو ایشان تربیت شده بردست جناب  ابوعلی رودباری
شیخ سقطی و شیخ سری تربیت شده دست شیخ المشایخ  ۲شیخ سریکربی و آنجناب تربیت یافته خالوی خود 

رسیده و از طرف حضرت  )ع(و رضا) ع(و کاظم) ع(حضرت صادقروف خدمت و شیخ مع معروف کرخی
از هجرت به  ۲۰۱خود آن حضرت در سال دویست از هجرت یا مأمور به دعوت والیتی بود و در زمان  )ع(رضا

  .اختالف اقوال وفات یافت
ت و حضر) ع(حضرت جوادتربیت شده وىل از جانب  شیخ معروفنیز هر چند بر دست  شیخ سَـری

از طرف ایشان مجاز در  )ع(حضرت عسکریدر زمان  ۳همچنني شیخ جنید. مأمور به دعوت بود) ع(نقی
از طرف امام  شیخ سرینیز آن سمت را داشت وىل بیعت او بتوسط ) عج(قائمدعوت بود و در زمان حضرت 

ا که در منقبت حضرت موىل بمنظور تربّک و تیّمن قسمتی از اشعار شاه نعمت اللّه وىل ر.الم بوده استعلیه الّس
  ٤.سروده است درج میشود) ع(علی

 ازنور روی دوست که عالم منور است
 سلطان چاربالش وشش طاق ونه رواق
 زوج بتول باب امامني مرتضی
 مسجد نشني مجلس ملک مالیکه

 ماه نو بجهان مژده میدهدهر ماه 
 گیسو گشاد و گشت معطّر دماغ و روح

 والیتشخورشید لَـمعه ایست زنور 
 نزدیک ما خلیفۀ برحق امام ماست
 لعنت بدشمنان علی گر کنی رواست
 هر مؤمنی که الف وَالی علی زند
 او را بشر مخوان تو، که سرّ خداست او
    سیّد که دوستدار رسولست و آلِ او

 

 چه حاجت بزیور استحسنی چنني لطیف 
 بر درگه رفیع جاللش چو چاکر است

 رب استسردار اولیاء و وصیّ پیم
در آرزوی مرتبه و جای قنرب است 
 یعنی فلک زحلقه بگوشان حیدر است

 ا نمود و عالم از آنرو و مصوّر استر رو
 صدچشمۀ حیات ودوصدحوض کوثر است
 مجموع آسمان و زمینش مسخّر است

 مکرّر است بس  سخنت  میکن،مگو که این
 توقیع آنجناب بنامش مقرّر است

 یز دیگر استاو دیگر است و حالت او ن
 .بر دشمنان دین محمّد مظفّر است

  

  

                                                 
  صعید از شهرهای مصر است  - ۱
  )رحمة اللّه علیه(هجری قمری به اختالف اقوال در بغداد وفات یافت ۲۵۷یا  ۲۵۳یا  ۲۵۱در سال   - ۲
  )رحمة اللّه علیه(هجری قمری وفات یافت و در قربستان کرخ جنب قرب شیخ سری مدفون گردید ۲۹۹یا  ۲۹۸در سال  - ۳
  .با تلخیص تهّیه شده است نابغه علم و عرفانکلیّات شاه نعمة الّله ولّی و  –بستان السیّاحه : مطالب مشروحه از کتب  - ٤



  

٣١٠ 

  ۱)مستعلیشاه(روانیـابدین شیـرزا زین العـاب میـجن – ۶
)ق. هـ  ۱۲۵۳ – ۱۱۹۴(  

  
ای از علمای شماخی از شهرهای شريوان، کودکی پای بدین خاکدان نهاد که  در خانواده ۱۱۹۴در نیمه شعبان 

  .نامش را زین العابدین گذاردند
به شوق زیارت سیدالشّهداء و مجاورت عتبۀ خامس آل عبا دل از وطن اصلی  ۱۱۹۹اسکندر در سال پدرش مالّ 

  . برکند و با اهل و عیال رحل اقامت به کربالی معلّی افکند
شدند و مراجع عالیمقام  شهر رهسپار می طالّب علم از هر سو بدان. کربال در آن روزگار دارالعلم شیعیان بود

  . دار درس و فتوی بودند عهده شهر شیعه در آن
از همان پنج سالگی مشغول تحصیل شد و در نزد پدر و سایر  العابدین شريوانی ن محیط علمی، زینآدر

  . خواند و با رفقا تکرار و مباحثه مینمود دانشمندان درس می
ان در علوم در این زم. سال تمام با فراغت بال و اسرتاحت احوال دانش آموخت و تحصیل علوم نمود ۱۲

مرسومه مقاماتی پیموده و درجاتی طّی کرده و نزدیک به پایه اجتهاد مريسد و با کلمات بزرگان دین و اهل 
  .کند نان خوشه چینی میآمعرفت و یقني آشنا گشته به مطالعه اینگونه سخنان خو گرفته از خرمن 

، و تحصیل یقني و معرفت الزم است، استیابد که کمال در تحصیل علم نیست و شرط عمده عمل  کم کم در می
  )ره(نه اکتفا به عادت و تعبّد بر قول دیگران، بفرمودهٔ 

ـد فـــرق ـق تــا مـقــلـّ   هــا اســت           کآن یکی کوه است وآن دیگرصدا است از مـحــقـّ
مال شدن چه ((مقصود تهذیب نفس و کسب ملکات حمیده و پاکی از صفات رذیله است و خالصه و هم عمدهٔ

  !))آسان، آدم شدن چه مشکل
یابد مدتی هم به  این بود که هرچند دنبال علمای ظاهری میدود و به محضر ایشان مريود نشانی از مقصود نمی

نکه در همان کربال به آپردازد تا  پردازد و در پی معلّم فاضل و مربّی کامل از هر سوی به جستجو می ریاضت می
و دیگران شرفیاب  ۲)دمعصوم علیشاه دکنی و حضرت نورعلیشاه اصفهانیاب سیّجن(بزرگ خدمت عارفان 

  .یابد و چهرهٔ مطلوب را در حضرت آنان گشاده می گردد می
گذارد و حلقه  کشد و با شوقی هر چه تمامرت در وادی عشق و عرفان پای می از قیل و قال مدرسه خود را کنار می
جناب از کربال  یابد و به دنبال آن شد و بوسیله ایشان تلقني ذکر و فکر میک ارادت جناب نورعلیشاه را برگوش می

  .نماید آید و از محضر شریفش فیضها ادراک می به بغداد می
ارباب  و رسیدن به خدمتو برای تحقیق از حال طوایف  افتد آفاق بر سرش میپس از چندی هوای سیاحت 

شاه و عراق و از آنجا به گیالن و سپس به شريوان و مغان و از بغداد به کرمان. کند معارف سفر اختیار می
به طهران و از آنجا به خراسان و زابل و کابل مريسد، و  ۱۲۱۱آنگاه به عراق بازگشته در سال . آذربایجان مريود

                                                 
اند و پیش گفتاری که  مرقوم فرموده حدائق لسّیاحهبر ) رضاعلیشاه(ای که جناب سلطانحسني تابنده نقل به اختصار از مقدمّه(( -  ۱

  )).اند نوشته یاحهریاض السّآقای اصغر حامد ربّانی بر 
اند که در  هر دو شیخ المشایخ مجاز از طرف شاه سید علريضا دکنی بوده صفهانیجناب سیدمعصوم علیشاه و حضرت نورعلیشاه ا - ۲

و جناب حسني علیشاه اصفهانی خلیفه جناب شاه علريضا  و پس از ایشان . زمان حیات جناب شاه علريضا هر دو مسموم شدند
  .اند جناب مجذوب علیشاه بوده جانشني) مستعلیشاه(اند و جناب شريوانی جناب مجذوب علیشاه به جانشینی منصوب گشته
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سال واندی در خدمت جناب حسینعلی شاه اصفهانی که در کابل مشغول ارشاد بود، کسب فیوضات  ۴مدت 
یک . کند و از افغانستان به بالد سند و هند مريود شروع به سیاحت می ۱۲۱۶وفات ایشان در سال پس مینماید و 

پردازد و کشمري و مظفّر آباد را طی کرده از راه کابل و طخارستان به  سال در هند به گردش می ۸سال در سند و 
سپس به فارس آمده به کشتی . گردد کشور ترکستان و توران رفته و پس از گردش آن دیار به خراسان باز می

جدّه پیاده شده به ملک  ردر بند و قبایل حبشه بالد یمن نشیند و پس از گذشنت از خلیج فارس و مشاهدهٔ  می
پس از سه چهار ماه توقّف در مکّه به مدینه مشرف . پردازد حجاز مريسد و به ادای مناسک حج و عمره می

شود، و  نگاه در بحر احمر به کشتی نشسته و در بنادر مصر پیاده میآ. یابد       میدر  شود و زیارت قبور شریفه را می
. گذارد و چهار ماه در قاهره توقف کرده سپس بالد شام و فلسطني  را زیر پا می. بالد مصر را گردش مینماید

شش اىل هفت ماه در پس از آن به بالد روم و ترکیّه رفته . کند مدت هیجده ماه اکثر بالد شام را گردش می
ذر بایجان به ایران باز میگردد و مسافرت طوالنی خود را که آقسطنطنـیّـه میماند و پس از اتمام سیاحت از راه 

  .سال قبل آغاز نموده بود به پایان مريساند ۱۸
گان و در این مسافرتها چنانکه اشاره شد هرجا به مناسبت توقف میکرد و با مردم معاشرت کرده و اعیان بزر

  .امراء و شهریاران هر دیار را مالقات و از اهل کمال و ارباب حال کسب فضیلت و یا استفسار میکرد
به حساب  و خالصه پیوسته در تحقیق بوده است و همه جا به عنوان یک عارف ارجمند و فاضل دانشمند

  .شده است یتکریم و تعظیم واقع ممورد )) هرنمند هرجا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند((آمده و به مضمون می
اند و از محضر شریفشان کسب فیض  گشته و چه بسا اکابر و اعیان و امرا و شهریاران، طالب دیدار ایشان می

  .اند نموده درخواست دعا داشته و مطالب علمی و دینی را به توسط آنجناب حّل مینموده
خوی دلپسند و اخالق ارجمند ایشان دیگران را شیفته گشته و  حسن محاوره و انصاف ایشان باعث محبوبیّت می

شد خواص مردمان را ربوده بجانب  و مقامات عرفانی و درجات سلوک که در ایشان دیده می. ساخته است می
  .کشانید حق می

خالصه اینکه در همه جا قدرها دید و جز رنج سفر گوئیا رنجی نکشید و از مردمان آزرده نگشت و بارها 
ه اسباب زندگی فوق المرام نگهداری کنند وىل ایشان نپذیرفته و در بالد دیگر او را با احرتام تمام و تهیّخواستند 

وىل امان از جهالت و تعصّب نادانان که در زندگی را برای بندگان خدا و صوفیان صفا . به بالد ایران برگشتند
  .سخت و زمني را برایشان تنگ نموده بودند

نه . های سخت اهل ظاهر و مورد اذیّت و آزار آنان واقع میگردد و ورود به ایران دچار حملهجناب ایشان  از بد
ها  مؤمن آل فرعون شهر به شهرش فراری میدهند و انواع اهانتبر مالش احرتام و نه بر جانش امان و مانند 

   ۱.سازند بروی وارد می
در  ۱۲۳۵اه همدانی به شرياز مريود و در سال تا اینکه بر حسب امر مرشد و پیشوای خود جناب مجذوب علیش

و هم . د نهادندین محّمالدّ خداوند پسری به ایشان مرحمت کرد که نامش را جالل ۱۲۴۸شرياز ازدواج و در سال 
  .احه را نوشته به اتمام رساندنددر آنسال بستان السیّ

و ائمه معصومني صلوات اللّه ) ص(در این کتاب شرح ممالک و بالد و همچنني شرح حال حضرت خاتم النبیني
و شعرا و دانشمندان و بعضی مطالب دیگر به  علیهم اجمعني و شرح حال بعضی از علماء و عرفاء و حکماء

بزرگوارش جناب مجذوبعلیشاه همدانی به  جناب شريوانی از طرف پري. ترتیب حروف تهجّی آمده است
                                                 

  .از تألیفات جناب شیوانی مراجعه فرمایند ریاض السیاحه و حدائق السیاحه -بستان السیاحه برای اطالع بیشرت به کتابهای   - ۱
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بر مسند ارشاد در سلسله نعمت اللّهی  ۱۲۳۹عده الحرام ذی الق ۲۲جانشینی تعیني و پس از رحلت ایشان در 
  .متکی گردید

بعد از . ین علی گذاردندالدّ خداوند پسر دیگری به ایشان عنایت فرمود که نامش را حسام ۱۲۵۰در سال 
 اش محمدشاه مريسد که با اهل حال و درویشان رابطه نیکو داشته و دور سلطنت به نوه ۱۲۴۹فتحعلیشاه در اواخر 

ها نان را وظیفه خود میدانسته است، لذا جناب شريوانی مورد الطاف مخصوصه گشته بعد از مدّتآرعایت خاطر 
به هوای  ۱۲۵۳کنند و باالخره در سال  مرارت در شرياز با کمال امن و امان در اواخر عمر به آسودگی زیست می

نماید و در مراجعت در اثنای راه داعی  مید خانه خدا و شوط مروه و صفا مسافرتی به سوی حجاز زیارت مجّد
حق را اجابت گفته از عالم خاک به عالم پاک رخت بربسته و در جدّه در قربستان معروف اُمنـا حوّاء دفن 

   )رحمة اللّه علیه(گردند می
یکی کتاب . که مذکور شد سه کتاب دیگر از ایشان به یادگار مانده است سیاحهالبستان به جز کتاب 

و امصار و نیز ذکر احوال اشخاص به ترتیب حروف  میباشد به گفته خود ایشان در ذکر دیار احهیالس قئحدا
  .ی استتهجّ

شوال المکرم همان سال  ۲۵در دست تألیف بوده و در  ۱۲۳۷باشد که در سال  می ریاض السیاحهدیگری کتاب 
که به ترتیب حروف است به عنوان  ترتیب کتاب برخالف دو کتاب دیگر. در قصبه قمشه بپایان رسیده است

  .ممالک میباشد و طبق فهرستی که در ابتداء کتاب آمده رفتار شده است
که از آن کمرت نام برده شده است و در ومورد  کشف المعارفچهارمني تألیف ایشان کتاب کوچکی است بنام 
   .عقاید مذهبی خود مؤلف مرقوم گردیده است

ای از  در اینجا نمونه. اند تخلّص میکرده)) تمکني((اند و  سروده شیوا شعر هم میجناب شريوانی عالوه بر نثر  
  :شود اشعار ایشان ذکر می

  رباعی
 ایم ما شاهی رادر فقر بدیده
 یقه دیدیم وىلرهر سلسله و ط

  

 

 وندر غم عشق راه آگاهی را
 جستیم طریق نعمة اللّهی را

  

  رباعی
 دیوار خموشمصورتچون  هرچندکه

 تهمت وطعنم چه ازاین شهربرانی از
  

 

 از یاد کسی هست، درون پر زخروشم
 زاهدزتو این خانه که من خانه بدوشم

  

  غزل
 آنکه را دردوجهان در طلبش گردیدم

 چون جلوه کندذرّه شودسرگردان شمس
 نیستم معتقد تقوی خود در ره دوست

  

 

 از ازل همره من بود چو نیکو دیدم
 ن خورشیدمآن ذرّه که سرگشته آمنم 

 لیک برلطف ازل هست بسی امیدم
  

  رباعی
 تمکني تو به صورت ار چه از شروانی
 هرکس به تصوّر از تو گوید سخنی

  

 

 در جان بنگر که از جهان جانی
 .اینها سخن است کانچه آنی، آنی
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  )مستعلیشاه(سلسله اقطاب و اولیاء قبل از جناب شريوانی
  

  )):رفانبه نقل از کتاب نابغه علم و ع((
جعفر قره گزلو حاج محمد تربیت شدهٔ دست جناب مريزا زین العابدین شريوانی مستعلیشاه جناب حاج 

اصفهانی و ایشان تربیت یافته از شیخ  حسینعلی شاه جنابو آن حضرت خلیفۀ  همدانی مجذوب علیشاه
و ایشان  عصوم علیشاهمو آنجناب کسوت پوشیده بتوسط شیخ المشایخ سید  نورعلیشاه اصفهانیالمشایخ 

  .اند بوده سید علريضا دکنیمجاز از طرف شاه 
و آنجناب خلیفه  شیخ محمود دکنیو ایشان خلیفه  شیخ شمس الدین دکنیعلريضا جانشني جناب شاه 

و آن حضرت  مريشاه کمال الدین عطّیة اللّه دوّمو ایشان خلیفه پدر خود  مريشاه شمس الدین حسینی
مريشاه حبیب الدین و آنجناب تربیت شدهٔ پدر خویش  شاه شمس الدین محمد دوممريخلیفه والد خود 

مريشاه و آن جناب خلیفه پدر خود  مريشاه شمس الدین محمد اولجانشني والد خود  و ایشان ۱محبّ اللّه
و  مريشاه کمال الدین عطیة اللّه اولو آنجناب جانشني پسر عموی خویش  برهان الدین خلیل اللّه دوّم
مريشاه برهان اول و ایشان خلیفه پدر خود  مريشاه حبیب الدین محّب اللّهایشان کسوت پوشیدهٔ پدر خود 

 ۲کرمانی سید نور الدین نعمت اللّه وىلّو آن جناب جانشني پدر بزرگوار خود جناب شاه  الدین خلیل اللّه
  .میباشد

  

                                                 
  :لدیّن لقب طریقتی است و خود شاه نعمت الله فرموده استاکلمات مختومه به اللّه نام، و کلمات مختومه بها -۱

  .ه نور دین دارد لقب                   نور دین از نعمت الّه میطلبنعمت اللّ
  .سلسله اقطاب و اولیاء قبل از جناب شاه نعمة اللّه وىل در پایان شرح حال آنجناب در این کتاب ذکر شده است - ۲
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  )سلطانعلیشاه(جناب حاج مالّ سلطان محمّد  – ۷
)ق. هـ  ۱۳۲۷ – ۱۲۵۱(  

  
 صمدانی، سر حلقۀ عرفان قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، مرحوم مالّسلطانو حکیم  عالم ربانی

هجری قمری قدم بعرصۀ وجود نهاد و  ۱۲۵۱جمادی االول  ۲۸محمدبن مالحیدر از اهاىل گناباد خراسان در 
پس از فقدان . در حجر تربیت پدر بود تا سن سه سالگی. ستارهٔ درخشانی در آسمان علم و عرفان طلوع نمود

و از سن شش سالگی به تحصیل پرداخت و تا سن  پدر تحت سرپرستی برادر بزرگرت و دامن محبت مادر بسر برد
هفده سالگی در محل خود فارسی و عربیّت را از قبیل صرف و نحو و معانی و بیان و منطق را به حد کمال 

د چنانکه کتاب مفصّل مغنی را در ظرف چهل روز بدون استاد تمام مطالب رسانید و استعداد عجیبی به خرج دا
  .آنرا فرا گرفت

سپس به مشهد مقدّس رفت و چندی به تکمیل تحصیالت پرداخت و از آنجا بعتبات عالیات مسافرت فرمود و 
تفسري و حدیث و از محضر مدرسیّن عالیقدر مانند مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمة اللّه علیه، فقه، و اصول و 

. جتهاد دریافت و مجتهد مسلّم و مورد توجّه عموم مدرسیّن و مجتهدین واقع گردیدرجال را فرا گرفته اجازهٔ ا
داً به ایران مراجعت فرمود و برای تکمیل فلسفه و حکمت به سبزوار رفت و در خدمت حکیم ربّانی حاج مال عب

ختلفۀ حکمت الهی و طبیعی و علم اخالق و علم قیاس و هادی سبزواری به تحصیل اشتغال یافت و علوم م
و طب و حتی علوم غریبه را بحّد کمال رسانید؛ بطوریکه در هیچیک از علوم و  علوم ریاضی و هیئت و نجوم

نشاند لذا در تجسّس و  فضائل، برتری بر او وجود نداشت، اما چون علوم ظاهری تشنگی باطنی او را فرو نمی
هجری  ۱۲۷۹مد و به تضرّع و زاری بدرگاه حضرت باری مشغول شد تا باالخره در سال کوشش مقصود برآ

که از اقطاب سلسلۀ علیّه نعمت  ۱قمری خدمت جناب آقای حاج آقا محمد کاظم اصفهانی ملقب به سعادتعلیشاه 
 مود و از طرف آنت قلیلی تمام مراحل سلوک را پیاللهیّه بود رسید و در حلقۀ مریدان ایشان وارد و در مدّ 

ق بعد از وفات ایشان .هـ  ۱۲۹۳حضرت مأمور ارشاد و دستگريی عبّاد شد و به نصّ صریح آن بزرگوار در سال 
سال مسند ارشاد بوجود مقدّسش مفتخر بود تا در  ۳۴زمام امور فقرا و تربیت سالکني را بدست گرفت و مدّت 

گی هنگام وضو گرفنت که مهیّای عبادت و راز و نیاز سال ۷۶هجری قمری در سّن  ۱۳۲۷ربیع االول  ۲۶سحر 
نیاز بود بدست معاندین که آن بزرگوار را مانع مقاصد دنیوی خود میدانستند مخنوق و شهید گردید،  بدرگاه بی

  .رحمة اللّه علیه
ا ر ))نورعلیشاه((طبق دستخطّ صادره، فرزند ارجمندش جناب حاج مال علی ملقّب به  ۱۳۱۴حضرتش در سال 

اکنون مزارش که شامل قبّه و بارگاه و مشتمل بر چند صحن است  ۲.بخالفت و جانشینی خود تعیني فرمود
  ۳.زیارتگاه عموم و مطاف اهل دل میباشد

                                                 
لصّدر ملقّب به رحمت علیشاه و جناب سعادت علیشاه جانشني جناب حاجی مريزا زین العابدین آقا مريزا کوچک شريازی نایب ا-  ۱

   .آن جناب جانشني حاجی مريزا زین العابدین شريوانی ملقب به مستعلیشاه بوده است که شرح حال ایشان گذشت
)) صالحعلیشاه((بفرزند ارجمند خود جناب حاج شیخ محّمد حسن ملقّب به  ۱۳۲۹در ماه ربیع االول )) نورعلیشاه ثانی((جناب  -  ۲

  .اند و سمت جانشینی خود را مرحمت فرموده اجازه دستگريی
  .آمده است ))نابغه علم و عرفان((در کتاب )) سلطانعلیشاه((شرح کامل زندگی جناب - ۳
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زندگانی آن بزرگوار خیلی ساده بود، معیشت ایشان از راه زراعت میگذشت و لباس ساده در بر مینمود و برای 
مخصوص تعیني نفرمود و بهرتین لباسها لباس تقوی و پرهیزکاری است و پريوان را  پريوان خود لباس و کسوت

ر امر میفرمود و خود کوچکرتین مستحبّی را ترک نمینمود و به قناعت بمراقبت کامل از احکام شریعت مطهّ
  .توصیه میفرمود

فانی اشتغال داشت و حقایق عرفانی ره مینمود بتألیف کتب مفیدهٔ عرادر عني حال که علوم ظاهریّه و باطنیّه را اد
کتب معروف آن جناب که تا کنون بارها بچاپ . و مراتب سلوک را بطور وضوح و ساده بیان فرموده است

  :رسیده از اینقرار است
بشارة  -۵نامه ـوالیت - ۴دات اعمجمع السّ -۳سعادتنامه  – ۲تفسري قرآن کریم بعربی بنام تفسري بیان السّعاده  – ۱

  .شرح عربی بنام ایضاح و شرح فارسی بنام توضیح بر کلمات قصار باباطاهر -۸و  ۷ائمني ـتنبیه الن – ۶ني المؤمن
  ))و رساله باب والیت و راه هدایتنقل با تلخیص از مقدمه کتاب توضیح ((
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یح این کتاب از دو کتاب بشارة المؤمنني و توض)) »درویشی«تصوف، عرفان و فقر((در سه فصل اول توضیحات
و . بر کلمات قصار باباطاهراستفاده فراوان برده شده است که بعد از هر مطلب با شمارهٔ صفحه ذکر شده است

در اینجا بعنوان ختام و تیمّن و تربّک فرمان صادره از طرف جناب سعادت علیشاه جهت جناب سلطانعلیشاه را 
  . نان التماس دعا داردآارد و از همگی تقدیم خوانندگان گرامی مید ))نابغۀ علم و عرفان((به نقل از
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  فرمان جناب سلطانعلیشاه صادره از طرف جناب سعادتعلیشاه قدّس سرهما

  
  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و به ثقفی و رجائی

  
الحمداللّه الذّی بطن خفیّات االمور و دلّت علیه اعالم الظّهور و امتنع علی عني البصر فالعني من لم 

ـّّدال قلب من اثبته یبصره سبق فی العلوّ شیئی اعلی منه و قرب فی ال یره تنکره و و فال شیئی اقرب منه ن
علی تحدید  استعالئه باعده عن شیئی من خلقه و ال قربه ساواهم فی المکان به لم یطلع العقولفال 

اللهّم   واجعللقلوبهم بحجّته  صفته و لم یحجبها عن واجب معرفه الذّی تجلی لخلقه بخلقه و الظّاهر
د عبدک و رسولک الخاتم لما سبق و الفاتح لما انفلق و شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمّ

المعلن الحّق بالحقّ الذّی خلف رایة الحقّ، من تقدّمها مرق و من تخلّف عنها زهق و من لزمها لحق و 
و آیاتک الباهرات و صفاتک الحسنی و  صلّ و سلّم علی االئمّة الهدی و اعالم التّقی و کلماتک التّامات

امثالک العلیا علی و اوالده المعصومني شفعاء یوم الجزاء و صلّ علی اولیائهم المعرتفني بمقامهم 
  المتّبعني منجهم المقتفني آثارهم المستمسکني بعروتهم المتمسّکني بوالیتهم المؤتمیّن بامامتهم

یهم و علی ارواحهم و اجمع علی التّقـوی امرهم لهم شؤنهم و الصّلوات الزّاکیات النّـامیات و سلّم عل
  .تب علیهم انّک انت التّواب الرّحیم

آالئه و ابالغ تصلیه وتسلیم بر بعد از ادای حمد بیحّد مرذات پاک حضرت واحد احد جلّت عظمته و عمّت 
د کاظم صداقت تخمري محمّ دارد که چون بر این فقري ارواح مطهرهٔ محمّد و اهل بیت طاهرین او مشهود می

 ملقب به سعادتعلی بمقتضای تکالیف حقّۀ آلهیّـه نبویّه و ولویّـه الزم و متحتّم است که چنانچه در این طریقۀ
ه سالک صادق و فقري متدیّن موافقی که متشرّع باحکام  متأدّب به آداب طریقت شریعت مصطفویّه وحقّـۀ ولویـّ

ه و مطلّع بر قواعد تکالیف صوریّۀ قالبیّه و نفسانیّه و عارج معارج مقامات انسانّیمرتضویّه و عالم با احواالت 
اعمال معنویّۀ قلبیّه بوده باشد و دل صداقت منزل را بکثرت ریاضات در بوتۀ محبّت گداخته و از فرط مراقبت و 

یّه ساخته، و را مأمور بهدایت بوجه اللّه الکریم درون صافی خود را مهبط انوار جمالیّه و اسرار جالل توجّه
این اوان سعادت اقرتان، عالیجناب  علی هذا در گمگشتگان وادی ظاللت و سرگشتگان بادیۀ غوایت نمائيم بناء

فضائل و کماالت اکتساب، قدسی القاب قدوسی انتساب جامع المعقول و المنقول، حاوی الفروع واالصول 
وفیقاته را مأمور نمودیم که چنانچه طالب صادقی جویای طریقۀ حقّه علیّه برادر مکرم آخوند مالّ سلطانعلی زیّد ت

شدین ارضویّه نعمت اللهیّه بوده باشد او را هدایت فرموده و ذکر حیات و انفاس که اولیای کاملني و عرفای ر
ن سنّت سنیّۀ اولیای راشدین یداًبید و نفساً بنفس باین فقري رسیده او را تلقني نمایند با اوراد متعلّقۀ به آنها، و چو

پیوسته بر این جاری گردیده که در مقام هدایت و دستگريی عباد دو مظهر را معاضد و معاون یکدیگر نمایند 
لهذا نظر بمتابعت آن سنّت الزم نمود که یکی دیگر از فقرای صداقت توأمان را که ظاهراً و باطناً با مشارالیه 

ته باشد بمعاضدت او تعیني نموده تا در مقام هدایت او دلیل راه بوده باشد، سمت مناسبت و قوّت مرافقت داش
بنابراین عالیجناب سیادت انتساب، فضیلت و کماالت اکتساب، جامع اآلداب الصوریّه و المعنویّه و حاوی 

اب سابق االلقاب توفیقاته را با عالیجنزیّد  ۱االخالق الظاهریّة و الباطنیّه برادر مکّرم آقای مريزا عبدالحسني
                                                 

  .منظور جناب آقای مريزا عبدالحسني ریابی است - ۱
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ه بوده باشند و چنانچه ـوّیـحقّۀ ول معاضد و متّفق و همراه نمودیم تا باالّتفاق مشغول هدایت طالبان طریقۀ
فقرای صادق بعدد مخصوص در لیاىل متبـرّکه جمع شوند مجلس نیاز سبز نمایند و فقري را از دعای خري 

  .فراموش ننمایند
فان اللّه قد اوضح لکم سبیل الحق و انار طرقه فشقوة  ماالنفس علیکم و احبّها الیکیا اخوانی اللّه اللّه فی اعزّ

الزمة اوسعادة دائمة فتزوّدوا ایّام الفناء الیّام البقاء و السّالم علی من اتّبع الهدی و رحمة اللّه و برکاته و کان 
 ۱.موسی کاظممحل مهر شریف، یا امام  ۱۲۸۴ذلک فی ثامن عشر من شّوال المکرّم سنۀ 

 

                                                 
لريضا فرزند ایشان نقل کرد دو مهر بطوریکه از مرقومات معلوم میشود و آقای دکرت علی نور نیز از آقا مريزا عسعادتعلیشاه جناب  - ۱

داشتند یکی برای مرقومات فقری و امور دیانتی بوده و سجع آن یا امام موسی کاظم است و مهر دیگر برای مراسالت و نوشتجات 
  .د مهدی بوده و فرمان مذکور با مهر اوىل استد کاظم بن محمّمعموىل و سجع آن محمّ
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  فهرست منابع و مآخذ
  

 نام کتاب                               
  

  قرآن مجید
  رسائل
  کلیّات

  بستان السیّاحه
  حدائق السیّاحه
  ریاض السیّاحه
  بشارت المؤمنني

  والیت نامه
  )شرح فارسی بر کلمات باباطاهر عریان(توضیح

  سعادت نامه
  ه ـالحیّـص
  ند صالحـۀ پـالـرس
  ۀ علم و عرفانـابغن

  نيـلوطـۀ فـفلسف
  ده سخرنانی رسالۀ رفع شبهات
  گردش افغانستان و پاکستان
  تجلّی حقیقت در اسرار کربال

  باب والیت و راه هدایت 
  جذبات الٰـهـیّـه

  )ظفرعلی(نوار فرمایشات حاج محمدجوادآموزگار
  نقل از نوارهای ضبط صوت دربارهٔ حضرت امام 

  درویشیو فقر و ) ع(حسني
  آشنائی با علوم اسالمی

  اصول کافی
  مصاحب دائرة المعارف
  نهضت حسینی

  پیشوای انسانها) ع(حسني
  )گازر به معروف(تفسري جالء االذهان و جالء االحزان

  رسائل جامع و سخنان و مناجاتهای پريهرات
  نمط نهم –اشارات و تنبیهات 

  مؤلّـف                             
  

  کالم اللّه
  سیّد نورالدین شاه نعمت اللّه وىل
  سیّد نورالدین شاه نعمت اللّه وىل

  ))مستعلیشاه((حاج زین العابدین شريوانی
  ))مستعلیشاه((حاج زین العابدین شريوانی
  ))مستعلیشاه((حاج زین العابدین شريوانی
  ))سلطانعلیشاه((حاج مالّسلطانمحمّدگنابادی
  ))سلطانعلیشاه((حاج مالّسلطانمحمّدگنابادی
  ))سلطانعلیشاه((حاج مالّسلطانمحمّدگنابادی
  ))سلطانعلیشاه((حاج مالّسلطانمحمّدگنابادی

  ))نورعلیشاه ثانی((حاج مالّ علی گنابادی
  ))صالحعلیشاه((حاج شیخ محمّدحسن گنابادی

  ))رضاعلیشاه((گنابادی ني تابندهحاج سلطانحس
  ))رضاعلیشاه((گنابادی حاج سلطانحسني تابنده
  ))رضاعلیشاه((گنابادی حاج سلطانحسني تابنده
  ))رضاعلیشاه((گنابادی حاج سلطانحسني تابنده
  ))رضاعلیشاه((گنابادی حاج سلطانحسني تابنده

  ))ثابتعلی((سیّد هبة اللّه جذبی
  ))صرعلینا((شیخ اسداللّه ایزد گشسب

  
  
  

  استاد مرتضی مطهرّی
ة االسالم محمّد بن یعقوب کُـلیـنی   حجـّ

  به همّت چندتن ازمتخصّصني وفضالی کشور
  ریمطهّمرتضی استاد 

  اکربزاده –م 
  محاسن حسني بن حسن جرجانیلابوا

  خواجه عبداللّه انصاری
  شیخ الرئیس بوعلی سینا
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  فرهنگ دهخدا 
  فرهنگ عمید
  لطیفۀ غیبی

  از و نور اشعارشنبوغ حافظ شري
  دیوان حافظ
  مثنوی معنوی

  کلیّات عرفان اسالمی
  آشنائی با مولوی

  دیوان شمس تربیزی
  نیاز موّفق

  فی الحکام الدیّن تبصرة المتعلّمني
  

  تاریخ اسالم 
  این است آئني وهابیّت
  الحقیقه ومفتاح الشریعه  شرح فارسی مصباح

  ))ع(کلمات امام جعفر صادق (
  الدین اردبیلی یخ صفیحاالت و مقامات ش

  مفاتیح الجنان
  مناقب الصوّفیه
  گنجینة االسرار

  جغرافیای کامل جهان
  تماشاگه راز

  فرهنگ اشعار حافظ
  فرهنگ لغات و اصطالحات وتعبريات عرفانی
  فرهنگ دانستنیهای پیش از سفربه خانۀ خدا

  دیوان وصال شريازی
  )س(زینب

  دیوان محتشم کاشانی
  فیه ما فیه
  یقت و عرفانرهربان طر

  از پاریز تا پاریس 

  علی اکرب دهخدا
  –حسن عمید 

  ارابیمحمّد بن محمّد الدّ
  رضا نور نعمت اللهّی

  ین محمّد حافظالدّ خواجه شمس
  د بلخی رومیین محّمالدّ موالنا جالل
  همایون همّتی

  دکرت غالمرضا سلیم
  د بلخی رومیین محّمالدّ موالنا جالل

  ترجمه نظم و نثر از مهندس نصرت اللّه اربابی
  مطهّر  بن علی  بن   یوسف حسن بن  الدیّن  جمال

  مۀ حلّـیمشهوربه علّا
  علی اکرب فیاض

  ترجمۀ سیدابراهیم سیدعلوی–محمّد جواد مغنیه 
  حسن مصطفوی

  
  مشهوربه ابن بزّاز اردبیلی حاجی بن توکلی ابن اسمعیل

  حاج شیخ عباس قمی 
  منصور بن اردشري عبادی

  عمّان سامانی
  حبیب اللّه شاملوئی
  ریاستاد مرتضی مطهّ

  دکرت احمد علی رجائی
  سجّادی دکرت سیّد جعفر
  مهدی متجلی
  یوصال شرياز
  حسن سعید

  دیوان محتشم کاشانی
  د بلخی رومیین محّمالدّ موالنا جالل

  حاج مريزا محمّد باقر سلطانی گنابادی
  دکرت محمّد ابراهیم باستانی پاریزی
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  رـاویـصـت تـرسـهـف
  
  
  

  تمثال مبارک صالحعلیشاه قدس سره العزیز
  ه ظلّه العاىلادام الّلتمثال مبارک جناب رضا علیشاه 

  قلعۀ بعلبک
  مسجدالرّسول

  مزار شهدای احد
  ائمۀ بقیع علیهم السّالممزار نمای قبلی و بعدی 

  عکس دسته جمعی با لباس احرام
  خانۀ کعبه

  )س(ا و حضرت رقیههحرم مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علی
  و مزار سرهای شهدای کربال) ع(مزار مقدّس رأس الحسني

  بن ابیطالب علیه السّالم یهر موالی متقیّان علحرم مطّ
  جلوی حرم مطهّر حضرت زینب سالم اللّه علیها

  قلّـۀ تله فریک
  مزار شریف طفالن مسلم

  ) ع(حرم مطهّر حضرت امام حسني
  مشایخ بزرگواری که شرح حال آنان در این کتاب آمده است
  تمثال مبارک جناب سلطانعلیشاه و جناب نورعلیشاه ثانی

  )در بیدخت(مزار کثري االنوار جناب سلطانعلیشاه و جناب صالحعلیشاه قدّس سرّ هما 
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