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مهچاپدوم مقد

بسمهتعالي

از است مÇجموعهاي و گنجينه كه هدايت راه و واليت باب رساله
و عرفان و ف تصو به راجع مقاالت و عرفا بزرگان مقامات و حال شرح
مختلفه اشخاص طرف از اسالم س مقد دين و ف تصو در كه مكتوباتي
جذبي هب¹اهللا سيد حاج آقاي جناب معظم عارف دانشمند و شده مبادله
آن نسخ بهزودي رساندهاند, چاپ به شمسي 13ë1 سال در (ثابتعلي)

محرومند/ دسترس از آن طالبان و ناياب
عرفاني انيقة نكات و دقيقه مطالب بيان از آنكه جهت به رساله اين
حÇقيقت از تÇحقيق درصÇدد كه ÇÇ مبتديان فهم از كه آن عالية رموز و
هم مكتوبات جواب در و شده خودداري بود خارج ÇÇ عرفان و ف تصو
مطلوب و ه موردتوج بيشتر شده, داده شرح آنان استعداد و فهم مطابق
بÇيگانه و خÇودي اشÇخاص GرارÇك لذا است/ گÇرديده واقÇع خوانندگان
عهده از امر اين چون ديگر سوي از و ميكردند آن طبع تجديد تقاضاي
طبيعي قواي كمي و پيري ضعف و سن كبر علل به جذبي آقاي حضرت
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و صدق با سالكي كه بقاه دام اس حس رضا آقاي جناب لذا بود, خارج
ديÇانت امÇور در جÇهد بÇذل هيچگونه از و سخيالطبع فقيري و محبت
را فوق رساله خود شخصي هزينة با كه گرفتند تصميم ندارند; خودداري
حÇاج آقÇاي س قدÇم مÇقام از اسÇتجازه از پس و رسانند طبع به Gد مجد
چÇاپ بÇه اقÇدام هوعال¾ زÇدامع رضÇاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين

نمودند/
ل او چاپ اغالط Á او كه است آن از مزيتش ل او چاپ بر چاپ اين
است شÇده مÇبادله ل او چÇاپ از پس كÇه مكتوب چند Hثاني و تصحيح

است/ گرديده ضميمه
آقÇاي جÇناب يت دÇج و سÇعي و خيرخÇواهÇانه اقدام از خاتمه در
و اخروي پاداش و جزا و شا كر رساله اين مطالعه كنندگان عموم اس, حس
تأيÇيدات و تÇوفيقات افزوني نيز اخالصمند اين و خواستار را دنيوي

دارم/ مسألت خداوند از را ايشان
حاÄري هادي

ق / ه 1397 ب المرج رجب 27



هو

121

مه مقد

آن اطهار آل و پيغمبران خاتم بر درود و منان خالق حمد از بعد
صاحب الحسن بن ¹ حج حضرت امكان عالم قلب ويژه يزدان, برگزيده
عاجز و ناتوان ضعيف بنده اين ان, الدي الملك اهللا صلوات عليهم مان الز
تهراني و المولد اصفهاني جذبي هب¹اهللا د سي عاصي تبهكار نادان نحيف
حدود تا كرمه و بفضله ذنوبه غفراهللا ش/) 127ê ق/ 131ê (م, المسكن
شهوت, و نفساني هواهاي گرفتار و غفلت خواب در بيستسالگي سن
در و مÇيگشت گسسÇته افسار حيوان چون خودكامي بيابان در پيوسته

ميبرد/ سر به سرگرداني و حيرت بيداي و ناداني و جهل وادي
يÇقين نÇه حÇقيقت نÇه دانش نه و علم نه

ديÇن نÇه و دنÇيا نÇه درويش كÇافر چون

را×خ و H ß¡ا ص× Âمع خلطÔوا زمره: در طاعت جهت از نه عادت برحسب

آميختهاند/ زشت كارهاي با را نيكو اعمال :102 آية توبه, سورة /1

و شنيد قلب ابوقبيس كوه از اهللا الالهاال قولوا نداي نا گاه ميزيست/ 1HÃي س
كردار و رفتار از و آمد بهخود گرديد ايماني فطرت محرك رباني عنايت
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حال اصالح درصدد شد, پشيمان و نادم و شرمسار و خجل خود  گذشته
و نÇمايد مÇرض دفع خود بهخودي نتواند بيمار چون ولي برآمد; خود
مÇيدانست چÇه بÇرآمÇد الهي طبيب جستجوي در است طبيب نيازمند

است/ رهبري را قومي هر و هستي بيمدهندهاي تو كه نيست اين جز : 7 آية رعد, سورة /1

و طبيب از خالي زمين زماني هيچ 1 ه×اد م Öوق لÔكل و Õر ذÖن Ôم تÖنا ا × Ú̂ ا بهفحواي:
و شÇتافت او بÇهسوي شÇنيد صدايي جا هر در نيست/ خدايي راهنماي
پياده Gمنفرد راحله و زاد بدون حتي پرداخت او مخالطت و به مالزمت
بÇه و كÇرد ل حمÇت بÇيشمار رنجهاي و بسيار ات مشق و نمود مسافرت
ع تضر و زاري و گريه به و پرداخت شب بيداري و مجاهدت و رياضت
ال× ميگفت: موسيوار و شد مشغول باري حضرت درگاه به خا كساري و

يÇا رسÇيدهانÇد; هÇم بÇه ديÇار دو كÇه آنÇجا تا رفت خواهم همچنان من :ì0 آية كهف, سورة /2
ميآيد/ بهسر عمرم يا ميرسم,

باري رحمت و الهي فضل نا گاه /2HبÔقÔح ÒÏ ßÉ Öما Öوا نÖي رÖحبÖال ع م Ö ÒV غÔلÖبا ×Ø� ح Ôح رÖبا
حÇضور بÇه قÇمري 133ì سÇال در و نÇازل يÇزدانÇي كرم باران و شامل
تجلي در منغمر و فريفته و شيفته چنان و گرديد ناÄل خضر(ع) حضرت
در غرق و او جلوه باده مست و غافل غيرخود و خود از به كلي كه شد او

گرديد/ مهربان يزدان هستي درياي
بÇاشي جÇانش تÇو كÇه بنميرد دل آن هرگز

باشي جهانش دو هر در تو آنكه بخت نيك
نعمت به و آورد رحمت او نيازمندي و عجز به مهربان خداوند و
قدرت كه شد وقت خضر فريفته و دلباخته چنان و گرديد موفق هدايت
مجاورت هيچگاه ميخواست و نداشت را او جدايي و مفارقت توانايي و
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امÇر بÇه بÇود اوالد و عيال داراي چون ليكن ننمايد; ترك را او آستان
فرهنگي سات سÆم در تدريس به و نمود تهران به معاودت پير حضرت
را تابستان تعطيل انتظار و دوست هواي در دل هماره ولي شد; مشغول
تمام در و مينمود پير س مقد آستان رحيل عزم تعطيل بهمحض داشت,
سال در گذراند; بديننحو سيسال بود/ درگاه آن معتكف تابستان ت مد
آن از و گÇرديد نÇاÄل بازنشستگي سمت به ش/) 133ì) قمري 137ì
حضور, فيض از و بود درگاه آن معتكف HمÄدا سال هفت ت مد زمان
مسافرت در بزرگان مالزمت در هم گاهي ميگرديد/ مستفيد و مستفيض
و فه مشر مشاهد و افغانستان و ايران شهرهاي غالب در بود; گردش و
قمري 137ì سال در نمود/ گردش فلسطين و شامات و عربستان نواحي
او ولي لطÇف و حق عنايت مورد تبهكار شرمنده و بيمقدار ه ذر اين
جÇماعت امÇامت اقامه در مجاز شايستگي, و قابليت عدم با شده واقع

 گرديد/
اوست داد قÇابليت شÇرط بÇلكه نÇيست شرط قابليت را حق داد
فيوضات از و ميبرد بهسر عزلت و انزوا گوشه در او درگاه در ولي
بهسر اجتماعيه مضار و مفاسد و دنيويه خياالت از دور و بهرهمند معنويه
درخÇواست خÇداونÇد از هÇماره و مشغول كتابت به ضمن در و ميبرد
ولي گردد; مدفون نموده حيات ترك س مقد مكان همان در كه مينمود
الهي رحمت بحر و ربانيه الت تفض و ه الهي عنايات قمري 1383 سال در
و مÇفتخر "ثÇابتعلي" لقب بÇا هدايت و دستگيري اجازه به و ج متمو
و توأم مفارقت با مفاخرت اين تأثر و ف تأس كمال با ولي گرديد; مباهي
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رويد/ پايين :2ê آية اعراف, سورة نيز و 38 و 3ì آيات بقره, سورة /1

رانده وصال بهشت از اهÖبطÔوا1 فرمان به و اخراج پايگاه ماليك درگاه از
ت عز مقام از شد, محروم بود برخوردار كه نعمي و فيوضات از و  گرديد
بريان دل و گريان چشم با و گرديد مبتال فراق پرمحنت ديار به وصال

نمود/ ترك را درگاه آن
مÇرا است گÇل در پاي بس ز ديده زآب

مÇرا است مشكÇل بسÇيار تو زكوي سفر
ميبود/ آستان آن ياد به و درگاه آن در دل همواره باز ولي

مÇيگوييم سÇخن تو ياد به دوريم  گرچه
روحÇÇاني سÇÇفر در نÇÇبود مÇÇنزل بÇÇÇعد
و ف رÇمش آسÇتانهبوسي و زيارت به فرصت و مجال محض به و
و پÇير مبارك جمال زيارت كه بود خوش بدان دل و ميگرديد موفق
از پس قÇمري 138ì سÇال در نا گÇاه است/ مقدور حضور فيض درك
احضار افتخار حضرت آن خود امر به كه اخير زيارت از ماه يك  گذشت
فÇاجعه دريافت, را جدايي كنايات و اشارات و يافت را آستانهبوسي و
138ì ربيعالثاني نهم روز صبح اذان در و آمد پيش كبري داهيه و عظمي×
وصال عالم به و تهي خرقه بزرگوار پير (13êë مرداد ششم با (مطابق
و يافت ارتحال باقي عالم به فاني سراي از و گرديد ناÄل حقيقي محبوب
مÇتزلزل مÇرا حÇيات اركان و گذاشت گداز و سوز در و داغدار را همه

ساخت/
شÇدم سرگردان و رفت سر از عقلم شÇدم بÇيجانان و رفت جÇانم جان
صÇعود فÇرموده و بÇنمود مÇا ترك وجÇÇود اقÇÇليم مÇÇÇÇلك پÇÇÇÇادشاه



7 مه مقد

و تاب و قدرت و ه قو و نمود احاطه مرا غم سوز و الم و حزن غبار
جسÇدي كÇاست, بÇاطني و ظÇاهري قواي از Hتدريج ربود, من از توان
گوش و نابينا چشم يك با ا كنون ماند/ باقي گداز و سوز آتش در بيروح
امÇيدوار تÇباه عÇمل و سياه روي با بيانتها ضعف و فراموشي و ناشنوا
خالصي انتظار پروردگار مقربان شفاعت و ار غف خداوند فضل و به كرم

رهÇبري را مÇا ا گÇر و كÇرده رهبري راه بدين را ما كه را خدايي سپاس :ê3 آية اعراف, سورة /1
نمييافتيم/ راه هرگز بود, نكرده

/1 ÔهللاIادي×نه Öنا ال× Öول ي دت Ö Òy ل كÔن×ا ا م× و ا Çه×ذ× ل دي×ن×ا ه âالَّذي ه×لل Ôد Öم Ò Ö¡ا دارد: را دار اين از
آسÇتان آن مÇعتكف و مÇتنعم وصÇال نعمت از كه تي مد طول در
وظÇايف اداي و انÇور محضر كامله فيوضات درك از پس بود, س مقد
مÇنير تÇفسير تÇمام بود/ مشغول كتابت و بهاستنساخ ا كبر, خالق ديني
بزرگوار پير امر به را آن جمالت بعض و نمود استنساخ را بيانالسعاد¸
هم بعد دارم/) تغيير براي فحوايي اجازه من ميفرمود: (زيرا داد تغيير
كÇتاب استنساخ ديگر داشت; شركت افتخار آن دوم چاپ زحمت در
كÇه عليه رحم¹اهللا (مستعليشاه) شيرواني آقاي مرحوم حداÄقالسياح¹

آمد/ بهدست ارموي محدث حسيني ين جاللالد سيد آقاي محترم فاضل كتابخانه در هم ديگري نفيس نسخه Gبعد /2

و بود بيدخت سلطاني مباركه كتابخانه در آن فرد2 به منحصر خطي نسخه
مكاتيب استنساخ و سفرنامه چند استنساخ و آن چاپ مباشرت توفيق
سÆاالتي جواب و مينوشت مقالهاي بهمناسبتي گاه و بزرگان از زيادي
جÇواب يÇا مÇيرسيد عÇرفان و ف صوÇت بÇه راجÇع بÇعضي طرف از  كه
بودند, نوشته خود تأليفات در مÆلفين بعضي كه افتراÄات و اعتراضات
بسÇيار نÇوشتجات ايÇن آنكÇه با آمد خيال به بود/ شده متكثر و د متعد
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شايد آنكه نيت به بود خالي عرفاني حقايق و ادبي رويه از و بيارزش
واقÇع مÇفيد و نافع معترضين جواب و راه طالبان و مبتدي فقراي براي
اال و بÇرسد چÇاپ به ارواحنافداه بزرگوار پير حضرت اجازه با  گردد,

از لذا است/ نÇبوده نÇام بÇقاي يÇا فÇضل اظÇهار يÇا خÇودنمايي به قÇصد
اشتباهات به نگريسته اغماض و عفو نظر به دارد تقاضا مطالعه كنندگان
ميباشد آن اشتباهات و بهنقايص معترف خود كه ننگرند آن نواقص و
وقت صرف و مطالعه شايستگي و بيارزش مجموعه, اين خود چون و
المÆتمن المولي صالحالمÆمنين و قطبالعارفين از مقاله يك نداشت, را
م/ 1308) ثÇراه طÇاب صÇالحعليشاه حسÇن د حمÇم شÇيخ حÇÇاج آقÇÇاي
و دنا يÇس السÇالكين كÇهف و قطبالموحدين از مقاله دو و 138ì ف/)
عÇلي بÇركاته اهللا ادام رضÇاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج آقاي مقتدانا
شد درج ابتدا در Hك تبر و Hن تيم ش/) 1293 ق/ 1333 (تولد االنام رÅوس

داد: قرار بخش سه شامل را مجموعه اين و
مقاالت Ç ل او بخش

حاالت شرح Ç دوم بخش
نامهها Ç سوم بخش

سلطانعليشاهي نعمتاللهيه سلسله س مقد آستان ريزه خا ك

نÇمود لبيك را حق نداي مغرب هنگام سالگي 93 سن در الثانيه جمادي 29 تاريخ در ايشان /1
سÇعادتعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم مباركه بقعه در و حمل احترام, و تجليل بانهايت جنازهشان و
مجالس و شد سپرده بهخا ك حمزه امامزاده صحن عبدالعظيم حضرت حرم در واقع طابثراه
عليه رحم¹اهللا گرديد, برقرار يادشان به شهرستانها ساير و تهران در تي مد تا تعزيت و ترحيم

واسعه/ رحم¹

جذبي1 هب¹اهللا سيد



ل بخشاو

مقÇاالت





ل مقالهاو

الع�االع� بسمه

بÇا شب در كÇه ثراه طاب صالحعليشاه آقاي العارفين قطب حضرت اليحه

قÇراÄت مÇرقده راهللا وÇن نÇورعليشاه آقÇاي مÇوالنا حضرت خالفت نصب افتخار

فرمودهاند:

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
و است برÇم كÇثرت و نقايص آاليش از كه سزد را ايزدي ستايش
او از و او بÇه هÇمه هÇمه, از بÇينيÇازي كÇمال در كÇه زيبد را معبÇودي
ظهور غيبت پرده از و نمود نمايش اقتضا¾ ذاتش جمال حسن پيداست,

فرمود/
شÇد پÇيدا حÇباب هÇزاران صد عشÇق قÇلزم بÇحر كرد جنبشي

را مÇوجودات صÇنعش كارخانه و پوشيد در صفات و اسما¾ لباس
ÔتÖخفن و تشريف به ف مشر و برگزيد جمله آن از را آدم نوع بني و آفريد
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دميدم/ آن در خود روح از و :29 آية حجر, سورة /1

و انسانيه سياره لطيفه يعني ملكوتيه اره طي ة قو گردانيد/ 1

âوحي Ôر Öنم هÇ âفي
ة وÇق داشت, عرضه موجودات تمام بر را عاليه مقامات عروج استعداد
و ظلوم كه انسان كشيدند; پس قدم تمام و نديدند خود در بار اين ل تحم
در چون و گرديد/ امانت بار اين ل متحم بيبا ك عاشق چون بود جهول
ديد; شياطين, و جهل جنود از عبارتند كه سارقين و راهزنان مقصد, راه
گنجينهاي حفظ براي كه درخواست االستعداد واهب از استعداد بهلسان
بÇماند/ محفوظ اعدا¾ شر از تا بگمارد اس حر و حافظ فرموده عطا  كه

ÖمÔاتي×ك× و حكم: به مهربان بخشنده گرديد مقرون اجابت به او درخواست

است/ داشته ارزاني شما به خواستهايد او از هرچه و :3ê آية ابراهيم, سورة /2

بÇه تÇا بÇخشيد او بÇه مÇلكوتي جنود و عقالني قواي 2 ÔوهÔمÔتÇÖل أ س ا م× لÔك Öن م
بÇه و بÇرساند مÇقصد بÇه تÇا را گنج و برود راست راه از آنها دستياري
نÇداي نÇمود; امر ترك شيطان بهاغواي چون نمايد/ تسليم آن صاحب

رويد/ پايين :2ê آية اعراف, سورة نيز و 38 و 3ì آيات بقره, سورة /3

محبس تنگناي در و دور, ملكوت عالم و د تجر مقام از و شنيد اهÖبطÔوا3
مفطور آن بر كه مواثيق و عهود تمام گزيد/ منزل ناسوت و طبيعت عالم
فرمود; غفلت به كلي امانت و مقصد راه از و نمود فراموش Âعم بود,
سكÇر از و بÇيدار غÇفلت خواب از را آنها كه نمود تقاضا ايزدي لطف
مراتب اعلي× به طبيعت عالم سجن از و سازد هشيار ناسوت عالم نسيان
وجودات كه صفات و اسما¾ مجالي و ذات مظاهر الجرم برساند, مقصد
لباس و فرستاد عالم به است الم عليهمالس اوليا¾ و انبيا¾ مباركه سه مقد

بود/ رسيده پايان به كار ميكرديم, نازل فرشتهاي ا گر و : 8 آية انعام, سورة /ê

عهود و درآيند آنها لباس به تا 4 Ôر Öم Öاال ÒÏ ßÉ Ôقل Hكلم لÖن×ا زÖنا Öول و پوشانيد بشريت
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عقل جنود و نمايند تجديد آنها دست بر بيعت به را ازل عالم مواثيق و
راه بÇه روي آنÇها هÇمت هÇمراه به خود واداشته; امانت حراست به را
وا ÔدÔب Öاع نداي: و شده خود مأموريت به مشغول قوم بهزبان هم آنها  گذارند/

كنيد/ اطاعت من از و بترسيد او از و بپرستيد, را خدا :3 آية نوح, سورة /1

ان×ا و ¹ اÔمَّ ×� ع ن×ا ¾اب×ا× ن×ا Öدج و ان×ا مدعوين درانداختند/ عالم در 1 ونÔطيعا و ÔوهÔاتَّق و اهللا

ميرويم/ آنها پي از ما و يافتيم آييني بر را پدرانمان :22 آية زخرف, سورة /2

مكلفند, خلق افراد كه مادام كه ندانستند و دادند جواب 2 ون Ôدت Öه Ôم Öم ه اث×ار× ×� ع
و جنود و شيطان تا نمايد هدايت راست بهراه را آنها كه دارند الزم هادي
از را آنÇها كÇه خواهÇند منذر راهزنند, و انسان اغوا¾ درصدد او مظاهر
و ظاهر الهي داعي زمان هر در بايد پس سازد; باخبر راه خطرات مواقع
چÇون بلكه باشد; تمام مردم بر خدايي ت حج و انام, ميان در معروف
وجÇود او بÇدون است امكÇان عÇالم جان و منان حضرت فيض واسطه
خواهد ديگري بر ت حج يكي نماند نفر دو جز به دنيا از ا گر و نگيرند

ميبرد/ فرو را اهلش زمين اال و /3

از مÇركب كه جسمانيات و جسم چون و باهلها3/ Ôاالرض سف Ò Òò اال و بود,
ما اال عنصري بدن و بشري تن و است زوال و فنا معرض در اضدادند
متين حبل و كشد جاوداني عالم به رخت فاني دار اين از بايد ر دن و ذَّ ش
يا نمايد عا اد خود جانب از كه كس هر و نشود منقطع كه بايد هم خدايي
پندارد, وقت بزرگ را خود و آرد زبان بر را آنها كلمات سمع استراق با
امر چنين اين نمايد, صوري مطاع و رÄيس را خود وسايل بعضي به يا
ديگÇران راهÇبر چگونه نديده را جايي خود كه كوري نشايد; را بزرگي
رسد چه تا نشود حاصل عدم جز نمايند جمع كه فرض لو را اعدام و شود
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باشد/ موجد  كه
بخش هستي شود كه تواند بÇخش كي هسÇتي از نÇايافته ذات

هÇر نÇه و نمايند معين راهبر نتوانند خود براي هم مردم خود پس
مسلم كه خلق مربي و وقت ا كمل بايد پس كنند; توانند پيروي را عي مد
و فرمايد تربيت را ي مستعد است تمام بر محيط عنداهللا من و مسÆول
لباس و رساند فعليت تمام به ه قو از و دهد بروز را او مكمونه  كماالت
و فرمايد معين را او خود از بعد زمان براي و گرداند خود باطن اÔخري
براي ريب و شك راه و باشد تمام خلق بر ت حج تا نمايد همراه همت

نماند/ احدي

81ë(بÇا بÇيت دوم, دفÇتر ,1378 روزنÇه, انÇتشارات سبحاني, توفيق اهتمام به مثنويمعنوي, /1
اختالف)/  كمي

است1 داÇÄم قÇيامت تÇا آزمÇايش قÇاÄماست Çي ولي دوري بههر پس
الي و خÇاتم الي آدم زمÇان از واليت حبل و هدايت رشته اين و
سليمه, عقول شهادت و معتبره صحيحه اخبار بهموجب العالم انقراض
ÖدقÇ ل و بÇهموجب: خود براي را الحقي سابقي, هر و بود خواهد و بوده

پيوستيم/ سخن در سخن ايشان براي :1 آية قصص, سورة /2

نÇتيجه و سÇبل هادي به شد منتهي تا ميفرمود; معين 2 ل ÖوقÖال ÔمÔهÇل لÖن×ا صَّ و
االaد اع�ا¤مود لÔالك ß| لÔالكkخا قل اهل افضل و اشرف و رسل و انبيا¾
و قدم نماي سراپاي آيينه و اتم مجالي كه واالبد |االزل اèالقاTËºمد(ص)
جبروت مراتب ار سي و ملكوت عوالم محيط و ناسوت عالم لوازم داراي
كلمه اعال¾ در شايد و بايد آنچه نمود/ مطلع تجديد و فرمود ظهور بود;
داللت و هÇدايت راست راه به را مردمان و نمود كوشش اسالميه ه حق
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و نقايص از نفس تصفيه و غيبالغيوب حضرت عبادت از بعد و فرمود
بيادبان از و ميفرمود امر مواسات و مساوات و اخالق بهتهذيب عيوب
را مهربان مشفق پدر ديد, لگدها و تها اذي خصلت ستور و فطرت سباع
دشÇمن بÇلكه نكÇرده اطÇاعت را حاذق طبيب و انگاشتند خارجي دزد
اذيت بÇناي و برافÇراشÇتند را حضرت آن عداوت رايت و ميپنداشتند
هÇرقدر و گÇذاشÇتند بزرگوار آن به نسبت توانستند آنچه قولي و فعلي
آنÇها هÇدايت از دست كرده گوارا خود بر ديد آنها از زحمت و اذيت
كه رسيد ندا حق جانب از گرديد نزديك حضرت رحلت چون و نكشيد
بÇراي است, باقي است خليفه كردن نصب كه ايمان كمال و دين اصل
اين فرما; اعالم را مسلمين تمام و نما نصب خالفت به را علي(ع) خود
آن بÇودند حÇاضر مسلمين اغلب كه ¹الوداع حج از مراجعت در كه بود
از غديرخم در بيابان ميان در و نداشتند روا تأخير را مطلب اين حضرت
و خاتماالوصيا¾ حضرت تمام, حضور در و ساختند منبري شتر جهاز
كÇردگار حÇضرت انÇوار مÇظهر و بÇحارانÇوار سÇرچشÇمه اشرفاالوليا¾
اXتق�صلوات امام و ام�اÆXمن�ومو�اXوحدين ابيطالب ع�بن مو�الكل|الكل
نÇصب بود حضرت آن صهر و عم پسر كه ين ا�يومالد عليه سالمه و اهللا
غÇايبان بÇه حÇاضران فÇرمود: و فÇرمود; مÇوروث و وارث الي و نمود
ÍÔ½ Öوان عاداه Öنم عاد و وااله Öنم وال همللا مواله, Þع� ه×ذا ف مواله ÔنتÔك Öنم كه برسانند

كÇه كسي بدار دوست پروردگارا اوست, موالي علي اين پس هستم, او موالي من كه كسي /1
كند ياري را او كه كسي فرما ياري و بدارد دشمن را او كه كسي بدار دشمن و بدارد دوست را او

نكند/ ياري را او كه را كسي گردن خوار و

له/1 ذخ Öنم ل ÔذÖاخ و ½ÍÒه ن Öن م
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نÇهاد مÇولي علي آن و خود نام اجÇتهاد بÇا پÇيغمبر سÇبب زيÇن
اوست مÇوالي عÇلي من عم ابن موالودوست منم را  گفتهركس
كÇند بÇÇر زپÇÇايت رقÇÇيت بÇÇند كÇند آزادت آنكÇه موال  كيست

اختالف)/ كمي êëë1(با Ç ê ابيات ششم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 آزادي زانÇبيا¾ را مÆÇمنان است هادي ت نبو بهآزادي چون
خود اطاعت را او اطاعت و خود نهي را او نهي و خود امر را او امر
و خواهد هادي زماني هر بلكه نيست شخصي اين, كه فرمود و فرمود;
مطاع و مسلمين ه مÄا او, اوصيا¾ او از بعد و بايد وصيÄي بزرگي هر براي
بر را نعمت امروز كه فرمود حق حضرت كه بود روز آن در و مÆمنينند
براي را اسالم دين و نمودم حالل شما بر را خوشيها و كردم تمام شما
بÇهرحÇلت نÇموده, فÇرض شخصي را دين امر كه ار كف و پسنديدم; شما

م Öوي Öل ا ن Öو ش Öخ ا و ÖمÔه Öو ش Ö ÒH فال× ÖمÔك ن âدي Öن م وا Ôرفك نâذي الَّ سÃ ي م Öوي Öل ا مÇاÄده: سورة 3 آية به است اشاره /2
/Hنâدي ال×م Öس  Öاال ÔمÔك ل Ôتâضي ر و â� م Öعن ÖمÔك Öي ل ع Ôت Öم Ò Ö] ا و ÖمÔك ن âدي ÖمÔك ل ÔتÖل مÖك ا

و وصÇايت امÇر ايÇن و شÇدند2 مأيوس ميپنداشتند, منقرض حضرت
و Hاصالت عشر اثني× ه مÄا ميان در حضرت آن از بعد هدايت رشته اتصال
چون و بود خواهد باد Ðابداال تا و بوده مجري Hنيابت بزرگواران اين مشايخ
در كه زيبد و شايد را مÆمنين فرموده, بزرگ نعمت را مطلب اين خداوند
عÇيد و گÇيرند جشÇن مÇوهبت بهشكرانÇه نعمت ايام ساير و غدير عيد
از برآيد دست از آنچه و دانند خدايي بزرگ ماÄده و خوان و شمارند
نÇظر در مÆمنين و ايمان وقر تا ننمايند كوتاهي جهد و جد و مال بذل
و گردد/ كساد منكرين انكار و منافقين نفاق بازار و زياد دين دشمنان
مÇبارك مÇاه اعÇني رضÇوان, و بركت و رحمت شهر پانزدهم كه اليوم
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واليت حضرت سعادت سراسر والدت با است مطابق كه است رمضان
امام بتول, و مرتضي قلب سرور و رسول(ص) حضرت نورديده مرتبت
مطابق و علي(ع) بن حسن اعني هادي مسموم مظلوم سوم, ت حج و دوم
فلك محور و ايمان مدار قطب مبرور مرحوم حضرت كه يومي با است
سلطا^حمد مال ا¡اج موالنا |سبيلاهللا ال¿Îيد اهللا االنوار اXستغرق|االMار ايقان
و صÇلبي ولد الريÇبي اشاره و غيبي امر بهموجب ثراه طاب سلطانعليشاه
و قطباالقÇطاب الك� والس غوثالفقرا¾ اXسلم�و كهف حÍÉت خود روحاني
بنورعليشاه واXلقب ا�سبيلاهللا اGادي ع� مال ا¡اج مو�اXوا�مولينا لبااللباب
و داده طÇريقت شÇاهراه به هدايت اجازه و فرموده نصب را بقاه اهللا ادام
فÇقراي تÇمام كÇه دارد جÇا نÇموده آنجÇناب بÇه تÇفويض را فÇقرا امور
عÇيد گÇرفته جشÇن عÇظمي× مÇوهبت و كبري× نعمت اين به نعمتاللهي

دانند/ مذهبي
كنيد آزادي سوسن و سرو همچو كÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي

/êëëë Ç ì ابيات ششم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

خÇطاب1 چونگلستانخوش بيزبان شكÇرآب دم هÇر بÇÇرگوييد ليك
بÇزرگان امر احيا¾ و نمايند مجمع صافيه قلوب با آن بهشكرانة و
تمام با بزدايند, يكديگر با كدورات زنگ از را قلوب آيينه و كنند دين
Çعلنا ج الذي Çمدهللا Ò Ö¡ ا قÇال و حÇال زبÇان به و نمايند صفا يكديگر با صفا
را غايبين حاضرين و رانند زبان بر ع�بنابيطالب (ع) ك�بوالي¹ تمس ÔXن ام
ساخته شفيع را حضرت آن جان, و دل از تمام و دانند حاضر نموده ياد
مستدام را حضرت آن ظليل ظل كه باشند خواستار منان واهب درگاه از
بÇهنورانÇيت مÇعرفت را ما و گرداند نزديك را ما موالي ظهور و بدارد
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عيوب بر را ما و فرمايد اصالح را باطن و ظاهر عيوب و فرمايد روزي
بدارد م خر و خوش را دوستان و هدايت را ما دشمنان و گرداند بينا خود

فرمايد/ عنايت باطني و ظاهري جمعيت و معنوي و صوري صفاي و



مقالهدوم

تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي قطبالعارفين حضرت كه است مقالهاي

رحÇلت روز با مطابق قمري 1362 ل ربيعاالو پانزدهم در ظله دام (رضاعليشاه)

فرمودهاند: قراÄت ثراه طاب نورعليشاه آقاي حضرت

د حمÇم خÇدا پÇيغامبر پÇا ك روان بÇر درود و بيهمتا يزدان بهنام
مÇرتضي عÇلي ويÇژه او نÇهاد نÇيك جÇانشينان و فÇرزندان و مÇصطفي

الم/ عليهمالس
بوده افتخار موجب جامعه و ملت هر در بزرگان و دانشمندان وجود
آنÇها تÇاريك مÇحيط روشÇنكنندة و زينتبخش آنان وجود اختران و
داراي آن دانشÇمندان و بÇزرگان نÇام اثÇر بÇر مÇلت هر تاريخ ميباشد/
بسÇته جÇامعه روحÇي و فكÇري ترقي درجة زيرا ميگردد; درخشندگي
مÇيباشد/ آنÇها وجود از افراد قدرداني و اطاعت و دانشمندان بهوجود
و فكري نبوغ آيا كه است اختالف اجتماع علم دانشمندان بين هرچند
اثÇر بÇر تÇازه مÇحيط آنكه يا است اجتماع و محيط زاييده نابغه, وجود
خود جاي در و صحيح دو هر ولي ميشود; پيدا نوابغ و بزرگان وجود
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مÇوجب سÇابق مÇحيط طÇبيعي اسÇتحقاق كÇه طور اين به است, درست
روح در خود مقام اندازة به نيز بزرگ و ميشود بزرگ شخص پيدايش
و دانشÇمندان او عÇملي و فكÇري نبوغ اثر بر و ميكند تأثير اجتماعي
است آن دارد كه فرقي ميكنند; ظهور جامعه آن در نيز ديگري بزرگان
مÇمكن يÇعني ميشود, واقع عكسالعمل بهطور گاهي محيط تأثير  كه
كÇه كند سير بهطوري خود انحطاط و الت تنز مراتب در محيطي است
مÇحيط آن طÇبيعي نÇيازمندي اثÇر بر و داشته كمتر اليق و صالح افراد
پرورش و كند تربيت طوري را خود افراد از نفر يك مصلح, بهوجود
و نÇواقÇص و آلودگÇيها و برآمده خود جامعه اصالح درصدد كه دهد
مÇانند كند تكامل مرحله وارد نموده مرتفع را خود جامعه بدبختيهاي
آن عربيت تاريك و جهل سراسر محيط در كه عبداهللا(ص) بن د محم
درجات و مراتب به انسانيت مراحل از كه را مردمي و شده تربيت زمان
و علم مهد داده تغيير به كلي را جاهليت جامعة و كرد تربيت بودند, دور

نمود/ ن تمد
و بزرگان بهوجود بسته جامعه روحي تكامل درجة كلي بهطور ولي
ميزان بايد را دسته اين كمي و زيادي و ميباشد جامعه آن دانشمندان
ن تمد درجه بخواهيم ا گر Âمث دانست/ آن انحطاط و ل تنز يا فكري ترقي
دانشمندان ه عد بايد كنيم مقايسه ديگر ملت با را ملتي روحي تكامل و
ا گر همچنين دهيم/ برتري را او داشتند فزوني كدام هر و بسنجيم را آن
قياس متفاوت قرون و مختلف زمانهاي در را ملت يك ن تمد بخواهيم
رشد سطح تا افكنيم نظري مختلفه دورههاي دانشمندان ه عد به بايد  كنيم

دريابيم/ را آن نمو و فكري
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فÇرا گÇرفته را جهان همه كه كنوني ن تمد در يونان ملت اينرو از
علومي همان امروز ترقيات پايه زيرا ميباشد; زيادي افتخارات داراي
و است يافته توسعه و بسط يا شده پيدا يونان دانشمندان ط توس كه است
و س مقد ن, متمد ملل تمام نزد يونان پايتخت آتن شهر هم امروزه حتي
دايره در و بوده بزرگان و فالسفه مركز و دانش مهد زيرا است; محترم

دارد/ را مركزي نقطه حكم امروزي ن تمد و علم
يونان ن تمد از پيش ايران اوستايي ن تمد كه برآنند بعضي هرچند
و بÇوده ايÇران دانشمندان خرمن خوشهچين يونان حكماي و شده پيدا
ايران به دانش فرا گرفتن براي يوناني, بزرگ فيلسوف فيثاغورث, حتي
او تحصيالت پايه و اساس و نموده مسافرت خاور كشورهاي ديگر و
الت تحو چون ولي است; بوده موبدان و زردشت دين دانشمندان نزد
از گÇرديده, آغاز يونان دانشمندان ظهور هنگام از آنها تكامل و علوم
در و ميدانند سرزمين آن دانشمندان منت رهين را كنوني ن تمد اينرو
نÇيز مسÇلمين ميان در و مينگرند بدانها احترام و تعظيم بهنظر همهجا

ميشود/ برده نام بهعظمت
بهوجود و دارد زيادي افتخارات خود سهم به هم ايران ملت ليكن
همه بلكه ميبالد; اسالم از پس هم و اسالم از پيش هم خود, دانشمندان

ميآورند/ فرود فروتني و تعظيم سر بدانها نسبت كنوني نة متمد ملل
دانشÇمندان دارد درنظر تاريخ كه هنگامي از ايران باستاني  كشور
كتب در ا گر است; نبوده بيبهره آنان وجود از هيچگاه و داشته بزرگي
و علمي و اخالقي و ديني مطالب از پر را آنها كنيم نظر زردشتيان سه مقد

مييابيم/ فلسفي
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عÇربستان جÇزيره شÇبه بر تسلط از پس و كرد ظهور اسالم آيين
روم مهم قسمت و مصر كشور سپس نمود, ه توج ايران سوي به برقآسا
خود سلطه و نفوذ تحت را ديگر ملل از بسياري و آفريقا ممالك و قديم
هÇمه و نÇمود بÇرقرار خÇود فات تصرÇم در را اسÇالمي ن تمد درآورده,
در يگانگي و اتحاد و نموده پيدا مملكت يك حكم اسالمي  كشورهاي
كÇردند پÇيدا را مÇيهن يك افÇراد حكÇم همه كه اسالمي ملل تمام ميان
قÇرن دو يكي گذشتن از پس مختلف ملل اين روحيه و برقرار بالنسبه
مÇيشد وارد بزرگ جامعه اين در كه هم علومي و استوار اسالم برپايه
معارف و اسالم روحانيت و ميپوشيد اسالميت لباس و ديانت صورت
و نÇباشد روح تÇجليات تÇا آري ميافÇزود/ آنها جلوه و زيبايي بر آن
در جÇمالي و حسن باشد نداشته وجود يت ماد پرده پس در روحانيتي

يافت/ نخواهد وجود هيچجا
ربود دل چگونه خط و خال ورنه بÇود ديÇده عاشق كه باشد نكتهاي
اسالمي بزرگ جامعه در كه مختلف و ع متنو ملل اين ميان از آيا
اسÇالمي ن مدÇت داراي هÇمه و مÇيشدند واقÇع تÇÇحتالشÇÇعاع و مÇÇحو
گوي و كوشيدند علوم اين ترقي در بيشتر آنان از يك كدام ميگرديدند
نÇصيب افÇتخار ايÇن بگÇوييم: مÇيتوانÇيم قطع بهطور ربودند, را افتخار
ملت اين ميان از اسالمي مختلفه علوم دانشمندان بيشتر و شده ايرانيان
از ديگر نصف و ايراني دانشمندان از پنجاه صدي قريب و نمودند ظهور
از ايÇرانÇيان بÇهرة اسÇالم ليه او فتوحات از بعد بلكه و بودند ديگر ملل
نبود/ هم اعراب خود از كمتر و بود ملل ساير از بيشتر بعدي فتوحات
ايÇران پÇرافÇتخار تÇاريخ به نگاهي مطلب اين اثبات براي است خوب
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بيشتر گرديده پديد اسالم در كه علومي ترقي كه كنيم پيدا يقين تا نماييم
سÇرزمين و عÇرفان و عÇلم مÇهد ايÇران كشÇور و بوده ايرانيان بهواسطه
آنÇان نام امروز كه عرفايي ا كثر ميباشد/ و بوده دانشمندان و بزرگان
و الي غز احمد شيخ مانند: است, عرفان و علم آسمان فروزان ستارگان
شيخ و عطار ين فريدالد شيخ و بلخي ين جاللالد موالنا و عريان باباطاهر
مÇيرزا حÇاج و ولي نÇعمتاهللا د يÇس شÇÇاه و سÇÇنايي حكÇÇيم و سÇÇعدي
د لطانمحمÇس الÇم حÇاج جÇناب و (مستعليشاه) شرواني زينالعابدين
علي مال حاج جناب و بوده خود زمان نوابغ از كه گنابادي سلطانعليشاه
غير و است بزرگوار آن رحلت روز با مصادف امروز كه ثاني نورعليشاه
ما افتخار باعث و يافته پرورش خا ك و آب اين در و ايراني همه آنها,

ميباشند/
آنها نام نمودهاند, ظهور خا ك اين از كه هم دانشمنداني و فالسفه
ن تمدÇم زبÇانهاي بيشتر به آنان كتب و دانش و علم دفاتر زينتبخش
شÇيخ و رازي زكÇرياي د حمÇم و ابÇنسينا همچون شده چاپ و ترجمه
و طوسي ين نصيرالد خواجه و مسكويه ابوعلي و سهروردي ين شهابالد
و فÇقه عÇلوم همچنين سبزواري, هادي مال حاج و صدرا مال و ميرداماد
وجÇود بÇهواسÇطه ديÇني علوم ديگر و اخالق و كالم و تفسير و اخبار
و طÇوسي شيخ و صدوق و كليني و بابويه ابن مانند: ايراني دانشمندان
انصاري مرتضي شيخ و فيض محسن مال و رازي ين نجمالد شيخ و الي غز
يÇافته تÇوسعه و بسÇط آنها امثال و شيرازي حسن ميرزا حاج مرحوم و
نكات و بديعه مضامين ذ كر و اشعار سرودن در نيز ايراني شعراي است/
و ديÇني رموز و معاني توضيح و امثال و اخالق و مواعظ بيان و ادبي
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عÇمعق و خاقاني و انوري و فردوسي و رودكي و نظامي مانند: مذهبي
حافظ خواجه و سعدي ين مصلحالد شيخ و عنصري و دقيقي و بخارايي
از نيز علوم ساير گرديد/ مشهور عالم در نامشان و داده سخن داد شيرازي
هÇمچون ايرانÇي فضالي وجود اثر بر رياضيات و نجوم و تاريخ قبيل
يافت/ وسعت آنها غير و ام خي عمر حكيم و گنابادي ر مظف مال و بيهقي
نموده افتخار بزرگان قبيل اين بهوجود ما كه است شايسته اينرو از
كÇه اسالم عرفاي بخصوص برود, انظار و اذهان از آنها نام نگذاريم و
Hصورت و ميباشند حقيقت راه هاديان و انساني كمال بهسوي راهنمايان
وفات و تولد روزهاي كه است سزاوار و دارند, بزرگ حق ما بر Hمعن و

سازيم/ منعقد يادبود مجلس آنان افتخار به آنها
و تعظيم بانهايت را خود بزرگان نام جهان نه متمد ملل همه امروزه
ديگر نژادهاي از هرچند بزرگان و دانشمندان تمام به بلكه برده, احترام
و مينگرند تكريم و تجليل بهنظر باشند كه هم آنها دشمن ملل از بلكه و
جشن را مسيح تولد روز مسيحيان همة ميشمارند/ محترم را آنها آثار
آنحضرت زيرا بگيريم; جشن نيز مسلمين ما كه دارد جا بلكه ميگيرند,
مصلوبيت يا صعود روز همچنين نمود, آماده اسالم ظهور براي را عالم

ميكنند/ تعطيل و دارند سوگواري را مريم وفات روز و او

1. Franklin

2. Edison

اديسÇن2 و فÇرانكÇلين1 قبيل: از بزرگ مخترعين و دانشمندان نام

3. Gutenberg

4. Michel

5. Bacon

بÇيكن5 و اسÇپانيولي سÇروه مÇيشل4 و آلماني گوتنبرگ3 و آمريكايي
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1. Marconi

2. Christophe Colomb

3. Pasteur

پÇاستور3 و پÇرتغالي كلمب2 كريستف و ايتاليايي ماركني1 و انگليسي

4. Koch

5. Decarte

دكÇارت5 قÇبيل: از شÇعرا و فالسفه همچنين و آلماني كخ4 و فرانسوي

6. Kant

7. Tolstoy

8. Pushkin

و همهجا در روسي پوشكين8 و تولستوي7 و آلماني كانت6 و فرانسوي
آنها بهافتخار و ميشود ذ كر تعظيم و تجليل نهايت با دنيا ملل همه ميان
نÇظامي كÇتب جنگ شروع از قبل روسيه دولت بلكه ميگيرند, جشن
آنها گرفته, جشن نظامي سال هزارمين ياد به كه نموده ترجمه را  گنجوي
هÇمه طÇوس در فÇردوسي سÇال هÇزارمÇين جشن در و نمايد منتشر را
نام نگذاريم نيز ما كه است شايسته پس نمودند; شركت جهان دانشمندان
بÇين از مÇيباشند اسÇالميت جامعه افتخار موجب كه ما ديانت بزرگان

برود/
زيÇرا دارنÇد; حÇق ما گردن به ي ماد و روحي جهات از ما بزرگان
ناداني و تاريكي عالم از را ما روح كه است فروزاني چراغ آنان وجود
نÇاÄل مÇعنوي بÇهترقيات و مÇيكند راهÇنمايي عÇلم و روشÇني بÇهسوي
جامعه تعالي و ترقي موجب آنان وجود نيز صورت جهت از ميگرداند;
مسÇلمين مÇا مÇيكند/ مÇعرفي را جÇامعه آن فكÇري رشÇد سÇطح و شده
داريم, ق تفو ملل ساير بر خود مذهبي و ديني امور ساير در كه همانطور
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مÇا ميان از كه بزرگاني و هستيم جلوتر ملل همه از نيز قسمت اين در
و بردهاند پي هستي عالم بهحقيقت كه كاملين عرفاي ويژه كردهاند ظهور
اشÇاره بÇدانÇها رمÇز و به كنايه گاهي و گشته آ گاه آن اسرار و رموز از
مÇعرفي ن تمدÇم عالم به را ما و ميباشند ما سرفرازي موجب نمودهاند;
است, سÇپاسگزاري و قÇدردانÇي نشÇانه كه تذكر اين در البته و ميكنند
همه براي كلي سرمشق كه سابق بزرگان گفتار و رفتار و اخالق يادآوري
ميكند آ گاه خود جسمي و روحي وظايف به را ما و ميشود است افراد
و شده قوي آنها از استمداد و بزرگان ارواح به ه توج بهواسطة ما روح و

ميشود/ باز زود ما بهروي عالم آن دريچة
رحلت روز با مصادف و ل ربيعاالو پانزدهم روز كه امروز اينرو از
سÇلسلة فÇقراي بÇزرگوار پÇيشواي ثÇاني نورعليشاه علي مال حاج جناب
و شÇده مÇجتمع بÇزرگوار آن بÇهياد است مناسب ميباشد, نعمتاللهي
بهفقر را خود بستگي گذرانيده; نظر از را ايشان جسمي و روحي مزاياي
پا ك روان از و شويم ل متوس سش مقد روح به ساخته محكمتر ديانت و
مشكÇالت رفÇع و كنيم استمداد دين بزرگان ساير و او تابنا ك روح و
و بÇخواهÇيم آنان از را سلوك موانع شدن برطرف و معنوي و صوري
طلب خداوند از نيازمندي و عجز با مدام فكر و دوام ذ كر و بندگي توفيق
ه ماد عالم به ه توج بيشتر نيز بزرگان روح مواقع قبيل اين در چه نماييم;
اجÇابت بÇه زودتر نيز دعا و ميبخشد اثر زودتر و بهتر ل توس و دارد

ميرسد/
پيغمبر(ص) جانشينان نفر دوازده كه شيعه بزرگ پيشوايان و ه مÄا
عÇاشورا روز در كÇه مÇيدادنÇد دسÇتور شÇيعيان و پÇيروان بÇه ميباشند
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و كنند ياد آنها از و دهند تشكيل سوگواري و تذكر مجالس Hخصوص
تÇا نÇمايند عÇمل آن طبق و دهند قرار سرمشق را آنان رفتار و اخالق
اجتماع براي تشويق بلكه اجازه دستور, همين و برسند منظور به كمال
بعضي و گريه آنان منظور البته هست; نيز بزرگان ساير وفات ايام در
ساير و زدن زنجير و كردن چا ك پيراهن و زدن سينه قبيل از ديگر امور
مÇقصود چه داشتند; بلندتري منظور و بزرگتر هدف و نبوده تظاهرات
تا بوده پيروان در انسانيت صفات تهييج و غفلت خفتگان بيداركردن
كÇه را مÇقامي و شÇده مÇعنوي و ي ادÇم تكامل مراحل وارد بدينوسيله
و آيند ناÄل تعالي و بهترقي و گردند حايز حيث هر از ميباشند, درخور
رسÇيده ندارنÇد, تامه مدخليت مكان و زمان و است تذكر منظور چون
كÇه كسÇاني براي يعني, كربال; ارض ارض كل و عاشورا يوم يوم لÔك كه است
و اخالق و نام متذكر و باشند بزرگان ساير و حسين(ع) پيروي درصدد
و كنند پيدا ل توس حال ميتوانند جا همه و روز هر گردند, آنان رفتار
روز ل وسÇت در كه تأثيري همان و زنند بزرگواران آن دامان به چنگ
بÇراي است, موجود كربال در حسيني حاÄر زاÄرين براي و عاشوراست
است ممكن جا هر و روز هر در نموده پيدا پيروي افتخار كه شخص اين
و عاشورا روز به اختصاص عاشورا زيارت خواندن اينرو از شود, پيدا
شب شب, <هÇر ميگويند: عرفا جهت بههمين و ندارد كربال در بودن
و قÇلب حضور و ه توج همان مناط يعني, بداني/>; قدر ا گر است قدر
بÇراي حال اين كه موقع هر و است الهي شعاÄر احيا¾ و دل زندهداشتن
در را بقا روز و وصال صبح و شده ظاهر او قدر شب شود, پيدا  كسي
مينمايند/ مدد و نيستند بيتأثير نيز مكان و زمان البته دارد; خود دنبال
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بÇود تÇو پÇاي كÇف نشان كه زميني بر
بÇود خواهد صاحبنظران سجدة سالها

ا گر و است معنوي ارتباط و قلبي ل توس همان عمل هر در اصل ولي
باشد داشته وجود زمان اقتضاي و مكان شرافت قبيل از ديگر مقتضيات
مÇنظور و اصلي هدف اينكه به نظر و ميكند تأثير بهتر تذكر و ل توس
بÇهنام اجتماع و يادآوري و تذكر مجالس, قبيل اين تأسيس از واقعي
و يگÇانگي ظÇهور و ايÇجاد و مÇذهبي سات مقد شعاÄر احيا¾ و بزرگان
انجام همت و ه توج به دين بزرگان ارواح نمودن خشنود و ديني برادري
بشر, نوع افراد همة به كمك و برادران و خود درباره دعا و خيريه امور
جمع نيز عقاليي و ملي و ديني جشنهاي و ميباشد ديني برادران ويژه
وفات روز در سوگواري پس منظورهاست; همين براي معني و صورت
هر در منظور و هدف و ندارد فرقي منظور اصل در تولد هنگام جشن و
او جانشين به امر چون بزرگان از هريك رحلت در بلكه است; يكي دو
و كÇرد قدردانÇي و نمود سپاسگزاري بايد را او وجود و ميشود منتقل
است; مÇقارن عÇهد تÇجديد و تهنيت و تسليت و هم با جشن و سوگ
ل ربيعاالو نهم روز و است معمول هم صوري سالطين فوت در چنانچه
امÇامت روز ليÇن او بÇهمناسبت شÇايد مÇيگرفتند جشÇن سÇابق كÇه هÇم
حÇضرت رحÇلت زيÇرا بÇوده فرجه اهللا ل عج پيغمبر وصي دوازدهمين
و افÇول حÇيث از و شده واقع هشتم در العسكري(ع) الزكي بن حسن
از و سÇوگواري او, وجود نعمت رفتن دست از و سابق آفتاب غروب
و جشÇن جÇاي الحÇق, بÇه بسÇتگي و مÇوجوده نÇعمت به ه توج جهت
شاد رسيده وصال به چون نيز گذشته شخص روان البته است; خوشحالي
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ايرانيان باستاني نوروز جشن با مصادف امروز كه هرچند ازينرو است;
بزرگوار پيشواي وفات و نعمتاللهي فقراي سوگواري روز طرفي از و
روز در و است مخالفت روز دو اين بين كه كنيم گمان نبايد ميباشد ما
جÇهت از بزرگان براي سوگواري چه نيست; مناسب سوگواري جشن,
كه را امروز ما كه شده سبب تصادف اين درحقيقت و است باطن و معني
اجتماع نيز مذهبي وجهة از ميباشد شمسي 1322 جديد سال ل او روز
ساير و خود رهنماي و بزرگ ياد به و باشيم تذكر و ه توج حال با نموده
قرار خداوند نزد شفيع و واسطه را او شريف روح و بوده دين بزرگان
هم اخبار در كه دهد قرار نو روز حيث هر از را ما نوروز و عيد كه دهيم
واقع مطابق بهظاهر كه فرض بر و بوده نوروز در غدير عيد كه شده اشاره
محسوب ايمان و اسالم جديد دوره و نو روز بوده, روز هر باشد نشده
مÇا هÇمه بÇراي را معنوي و صوري جديد سال كه اميدواريم و ميشود
و انسÇي شÇياطين شر از Hمعن و Hصورت را ما داده قرار ميمون و مبارك
محفوظ ميگردد روان و تن فساد موجب كه مان آخرالز آفات از و جني

سبل Öن مÇل Ôالعيد ليس مÇطابق و شده ظاهر ما براي نيز حقيقي عيد تا دارد

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

روح براي و رفته باالتر ظاهري جشن از عيد1, الو ن م نما Òن ßX Ôالعيد لب ديد Òا�
عÇالم طريق روندگان و حقيقت راه سالكان براي چه شود; پيدا عيد ما
موقعي بلكه نيست; مهم چندان صورت جهت از صوري اعياد ملكوت
ورطات از و گذشته سلوك خطرات از آنان روح كه است عيد آنان براي
ايÇنرو از بÇاشند; مشغول و م خر محبوب ياد به يافته نجات مهالك و
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عيد دو دمي هر "عارفان فرمايد: بلخي ين جاللالد موالنا بزرگوار عارف
و ميباشد محبوب ياد به آنها فروبردن دم و برآوردن دم زيرا  كنند/"
سوگ و كدورت موجب بگذرانند غفلت به و نباشند او ياد به كه را دمي

ميدانند/ خود دروني
بيرون آيد تو ذ كر پي ز دل از نه  گر

را دم بسÇوزم نÇياورده سÇينه از لب بÇه
بوده اين براي بشريت عالم راهنمايان و دين بزرگان زحمات تمام
عيد او روح براي كه آورند خدا بهياد را او و نموده هدايت را كسي  كه
پس بÇوده; منظور همين به مصاÄب ل تحم و آنان شدن كشته و  گردد
كشيدهانÇد ما هدايت براي كه زحماتي بهشكرانه كه است اين ما وظيفه
را خود ظاهري جشن مجالس و باشيم بزرگواران آن متذكر حتياالمكان
بن علي حضرت كه شده روايت چنانكه دهيم; رونق آنان نامي بهنام نيز
از ميفرمود: ميشد حاضر وقت هر نيز عروسي مجالس در الحسين(ع)
است امكان عالم جانباز مرد ل او كه حسين(ع) بزرگوارش پدر مصاÄب
روانهاي ه متوج هم حقيقت و درواقع تا دهند رونق او بهنام و كنند ياد
ثمرة و شادي نتايج و دهد دست ما براي حقيقي جشن بزرگواران آن

باشد/ داشته پيروزي
را خود جشن انجمن و نموده پيروي را دستور همين ما نيز امروز
اني ربيعالث هفدهم در بزرگوار اين دهيم/ زينت بزرگ عارف اين بهياد
را عÇمر اوايÇل و شÇد يÇتيم مÇادر از كÇوچكي در مÇتولد, قمري 128ê
نمود تحقيق و سياحت صرف را جواني و گذرانيده تحصيالت بهزحمت
و بيگانه صدمات و دشمنداري زحمات ل متحم بزرگوار پدر از بعد و
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بÇه مÇردم مسÇاعدت و دستگيري و هدايت از معذلك گرديد; خودي
هم باالخره گذاشت/ خود از بزرگ يادگارهاي و نكرد فروگذار آباداني

نگران/ و ترسان :21 و 18 آيات قصص, سورة /1

بÇهسر غربت در چندي و كرد حركت خود وطن از 1 Ôقَّب Ò Ò�ي HفÄخ×ا شبانه
غÇربت در سÇالگي ë3 در و بÇود مشÇغول دسÇتگيري و به ارشاد برده,

باشد/ مقتول يا مسموم اينكه مگر ما از نيست /2

پيروان غالب شامل كه را مقتول2 او مسموم الا نا م ما مصداق: و شد مسموم
روح قÇمري 1337 سال امروز مانند در و ساخت ظاهر بود هدي× ه مÄا
در و نÇمود پÇرواز قÇدس عÇالم به يافته خالصي تن قفس از سش مقد

بياسود/ ابد تا عبدالعظيم(ع) حضرت جوار در شهرري
حضرت پيشگاه در را او پا ك روان نعمتاللهي فقراي ما Gد مجد
و داده قرار واسطه و شفيع ه الهي كليه واليت و رسالت مقام و احديت
پا ك روانهاي ترويح براي و خواستاريم را بشري خانمانسوز بليات رفع
مشايخ و شيعه بزرگوار پيشوايان ويژه خدا درگاه نزديكان و پيامبران
ه وجÇت ارمÇغان بÇزرگوار ايÇن س قدÇم روح HخصوصÇم بÇÇزرگواران آن

ميكنيم/ ياد فاتحه مباركه سوره خواندن به و ميفرستيم



مقالهسوم

حÇاج آقÇاي مÇقتدانÇا و مÇولينا دين وحÇالم قطب حضرت قلم به ذيل مقاله

كه 1363 ل ربيعاالو 26 روز در كه فداه روحي (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين

1323 سلطاني نوروز دوم مطابق و ثراه طاب شهيد آقاي شهادت روز با مصادف

شده: قراÄت بوده شمسي

قÔوا/ تفرَّ ال× و Hعâي Òb اهللا لÖب Ò ßM وا Ôم صت Öاع و :103 آية عمران, آل سورة /1

نشويد/1 پرا كنده و زنيد چنگ خدايي محكم ريسمان به
د حمÇم مÇا پيشواي مهين پا ك روان به درود و يكتا خداوند بهنام

خدا/ برگزيده آن ياران و فرزندان و مصطفي(ص)
مÇدنيالطÇبع انسÇان گفتهانÇد: پيشين زمانهاي دانشمندان و فالسفه
بايد آن افراد و ميباشد اجتماع و شهرنشيني به مايل Hطبع يعني است/
كÇمك را هÇمديگر و كÇنند رفع را خود نيازمنديهاي يكديگر ط بهتوس

2. Darwin

بقا تنازع مسأله انگليسي فيلسوف داروين2 عقيدة به كه هرچند و نمايند
بگوييم ميتوانيم ما حال عين در ولي ميباشد; طبيعت ثابته قوانين از
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حيات ادامه كه است انسان حياتي مسلمه اصول از يكي نيز بقا تعاون
نيست/ ر ميس آن بدون فردي بلكه نوعي,

است اصيل فرد آيا كه است اختالف ارسطو و افالطون بين اينجا در
و دانسته مستهلك جماعت در را خانواده و افراد افالطون جماعت? يا
حقيقي سعادت كه است معتقد و ميدهد قرار منظور را جماعت سعادت
ارسطو ولي دهد; وفق اجتماعي مصالح با او مصالح كه است موقعي فرد
وجÇود اجÇتماع هÇيأت چÇه ميداند اصيل را افراد خود استاد برخالف
خوشبختي نباشند خوشبخت افراد, تا و ندارد افراد وجود از غير مستقلي
مÇورد اجتماع به انسان افراد نيازمندي ليكن نيست; ر ميس جامعه براي
كه معتقدند ميدانند اصيل را فرد كه هم كساني و نيست خالف و شك
درصورت و باشد نداشته تصادم افراد ساير مصالح با فرد هر مصالح بايد

داشت/ م مقد را عمومي مصالح بايد تصادم
و ر نفÇت تÇنهايي از و بوده اجتماع به مايل پيدايش ابتداي از بشر
اجÇتماع فÇقط و مÇحدود خÇيلي اوايÇل در ليكÇن است; داشÇته انزجÇار
سÇهولت بÇراي و نÇداشÇته تÇجاوز خÇانواده حÇدود از و بوده خانوادگي
بÇا و مÇينمودند زنÇدگاني نÇهرها نزديك و جنگلها در Hغالب زندگاني
تهاي دÇم از پس و مÇيكردند احÇتياج رفع حيوانات شكار و مواد نباتي
ارتباط و آشنايي و يكديگر به خانواده چند نزديكشدن اثر بر متمادي
خانواده چند افراد در منافر دفع و ماليم جذب در همكاري ميل آنها بين
چÇند بÇدينترتيب و نÇموده ازدواج و وصÇلت يكديگر با و شده پيدا
البته دادند; تشكيل را طايفهاي و كرده پيدا را خانواده يك حكم خانواده
نيز احتياجات باشد, زيادتر تشكيالت و سازمان هرچه كه است معلوم
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سابق از بيشتر كار و به كوشش افراد طايفه, پيدايش اثر بر و است بيشتر
بين هم گاهي نمودند را نيازمنديها رفع يكديگر بهمعاونت و شده مجبور
نموده اصطكا ك آنها منافع و شده پيدا تصادم امور بعضي در طايفه دو
و داده اختصاص خود نيازمندي رفع براي طايفه يك كه را جنگلي Âمث
بين خصومت به و شده واقع ديگر طايفه دستبرد مورد نموده تصاحب
مغلوب طايفه يك كه ميگرديد سبب و ميشد منجر نزاع و جنگ و آنها
اثر بر تي مد از پس باالخره و شود واقع ديگر طايفه نفوذ تحت و شده
موقع اين در ميدادند; تشكيل ايل و شده بزرگتر بهطايفه تبديل اختالط,
مجبور و شده زياد نيز مسكن و لباس به احتياجات زياد جمعيت اثر بر
فÇصول در كردن كوچ از و كرده ترك را جنگل بهتدريج كه  گرديدند
خانه ساختن به و نمايند صرفنظر است زيادي مشقت باعث كه مختلفه
اثÇر بÇر و داده تشكÇيل را شÇهر و قÇصبه و ده بÇهتدريج و پÇرداخÇتند
لباس حيث از زيادي اختراعات به موفق زندگاني, روزافزون احتياجات
و ترقي اثر بر Hتدريج آنكه تا گرديده اجتماعي حوايج رفع و مسكن و

است/ رسيده كنوني بهمرحله افكار تكامل
بÇالطبع, بشÇر كÇه است ايÇن اثÇر بر پيشرفتها و الت تبد اين تمام
تكامل و ترقي جهت همين به و است گريزان بودن تنها از و اجتماعي
جنبه هرچه و ميشود برقرار اجتماع به پيوستگي بهواسطه نيز فرد هر
حÇتي و ميگردد ناÄل بهتر منظور, ترقي به شود رعايت بيشتر اجتماع
واقع مدح يا ذم و موردبحث اخالق علم در كه انساني صفات از بسياري
اقسام و عاطفه Âمث نيست; فرد به مربوط و است اجتماعي صفات شده
و حسد و كينه و نفرت حس همچنين و است احساس كامل مرتبه كه آن
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بيشتر پس نيست; شخص يك به مربوط كه است صفاتي از آنها مانند
بشر اجتماعي طبع كه همانطور و دارد اجتماع به بستگي اخالق فصول
نيز را علوم از بسياري پيدايش و شده ا كتشافات و اختراعات بروز باعث
ط توس به آن شالودة كه ه مهم علوم از يكي بهطوريكه گرديده باعث آن
اجتماعي قوانين در كه است االجتماع علم شده ريخته ارسطو و افالطون
گفتگو يكديگر به نسبت جامعهها و افراد روابط و اجتماع حاالت و بشر
اسالمي بزرگ دانشمندان از كه مغربي خلدون بن حمن عبدالر و ميكند
و پÇرداخÇته تÇصنيف به علم اين در كه است دانشمندي نخستين است
سÇتايش مورد و معروف دانش عالم در علم اين در خلدون ابن مه مقد

1. Spencer

عÇلماي از يكÇي نÇيز انگليسي دانشمند اسپنسر1 است/ دانشمندان همه

لوÇغ اجÇتماع اهÇميت در بÇهطوري بعضي حتي است علم اين معروف
او عمل و فرد اراده كلي بهطور و شده قاÄل اجتماعي بهجبر كه نمودهاند
هÇنرهاي و علوم تمام و داده قرار جامعه اراده تحتالشعاع و مقهور را

ميدانند/ اجتماع اثر بر شده پيدا افراد ط توس كه را اختراعات و زيبا
و اخالق پايه و بشري ن تمد و فكري ترقي و تكامل اساس پس
اجتماعي مصالح كه است آن فردي هر وظيفه و است اجتماع بر علوم,
مÇصلحت لزوم درصورت و داده ترجيح فردي شخصي مصلحت بر را
نوعي شخصيت يك جامعه زيرا كند; اجتماعي مصلحت فداي را فردي
حكم كه جامعه افراد از هريك بايد است/ روح داراي درحقيقت و دارد
روح بÇه لطÇمه و برآيند آن تقويت درصدد دارند را بدن يك اعضاي

فرموده: اجتماعي, دانشمند سعدي, شيخ نزنند/ اجتماعي
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گوهرند يك ز آفرينش در يكÇديگرند كه اعÇÇضاي آدم بÇÇني
قÇÇرار نÇÇماند را عÇÇضوها دگÇÇر روزگار آورد درد به عضوي چو
وجدان و دانسته موظف اجتماع مصالح حفظ به را خود افراد چون
در داد عادت امر اين به را خود فردي هر و شد ايجاد آنها در اجتماعي
همان او نزد فرد صالح و نمانده بينونت جامعه و فرد صالح بين او نظر
عÇلماالجÇتماع و روانشÇناسي دانشÇمندان بÇود/ خÇواهÇد جامعه صالح
اجتماعي و فردي وجهه كه ميشود پيدا موقعي حقيقي كمال كه معتقدند
با وجهه دو اين كه است بالغ و كامل وقتي عالم و باشد نداشته اختالف

1. Gide (Andre)

خÇواهÇد روزي ميگويد: فرانسوي دانشمند ژيد1 دكتر شوند/ متفق هم
هم با و يافته رهايي تباين و اختالف از اجتماعي و فردي وجهة كه رسيد
انتظار را امر همين ظهور نيز مذاهب صاحبان و عالم تمام گردند, متحد
اسالم ديانت در و آنهاست مذهب ضروريات از انتظار اين بلكه و دارند
حضرت بالفصل فرزند شيعه مذهب طبق كه موعود مهدي ظهور بهنام
ذ كÇر است خÇاتم پÇيغمبر جÇانشين دوازدهمين و عسكري حسن امام
و تفرقه و تباين از را عالم و كند ظهور روزي كه دارند انتظار و ميكنند
فاضله مدينة تشكيل و سازد برقرار را حاد ات و صلح و داده رهايي جنگ

دارد/ نظر را موضوع همين است حكما¾ مصطلحات از كه نيز
قوانين و داده اهميت اجتماع به زمان هر در نيز ه حق اديان صاحبان
جنبة دو داراي اديان از يك هر آوردهاند/ پيروان براي اجتماعي مهم
جنبه دو اين از يك هر در و بوده روحاني و جسماني معنوي, و ي ماد
روحÇاني امÇور آنكÇه بÇا و شده گرفته درنظر اجتماعي و فردي وجهه
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معذلك ميباشد خود خالق با شخص ارتباط از عبارت و بهفرد مربوط
از بسياري و گرديده منظور آن در نيز اجتماعي وجهة اديان بعضي در
مÇانند اديÇان بÇعضي آنكه امر نهايت ميگيرد/ انجام بهاجتماع عبادات
دنيا از اعراض و روحانيت در ل توغ بهواسطه مسيح(ع) حضرت ديانت
كÇه كسÇاني و نادان مردم از دوري و ننموده اجتماع امر به كامل ه توج
مÇنظور ولي داده; دسÇتور مÇيدارنÇد باز آخرت و خدا ياد از را انسان
بلكه بوده; بدان ندادن اهميت و جامعه اضمحالل نه مسيح(ع) حضرت
و كامل اخالق داراي جامعه افراد بايد كه بوده اين حضرت آن منظور
به بستگي و ه توج و يات ماد به ندادن اهميت و يگانگي و اتحاد روح
و يت ادÇم و نÇباشد صفات اين داراي كه جامعه آن و باشند غيب مقام
و كمال جوياي كه افرادي براي باشد حكمفرما آنها ميان در رذيله اخالق
دامن تا كنند دوري آن از بايد و مضر ميباشند آسماني پدر به اتصال
و مÇوسي ديÇانت ولي نگÇردد; آلوده جامعه آن پليديهاي به پا كشان
زردشÇتي آيÇين HخصوصÇم و مÇيباشند اجÇتماعي آيÇÇين دو زردشت
كه را كارهايي و خيريه امور و داده جامعه براي كاملي و جامع دستورات
عÇبادات جز¾ بلكه ستوده و داده دستور ميرسد هم بهديگران آن نفع
رعايت ا كمل و اتم بهنحو را جنبه اين كه ديني مهمترين است/ داده قرار
عÇبادات حتي و مراتب تمام در كه است اسالم باعظمت ديانت نموده
آن بر نيز اخروي اجر و معنوي فضايل بلكه و نموده را اجتماع رعايت
آن دربارة كه ميباشد نماز اسالم, عبادات بهترين است/ كرده مترتب
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بÇقيه شÇود, رد ا گÇر و مÇيگردد قÇبول [عÇبادات] بقيه شود, قبول ا گر است دين ستون نماز /1
ميشود/ رد نيز [عبادات]

و ماسواها1/ دَّ Ôر Öدَّت Ôر Öنا و واها ماس قÔبل قÔبلت Öنا ين الد عمÔود Ô¸لو الص است: رسيده
مقام به نسبت خا كساري و بندگي و عجز اظهار عبادت در اصلي منظور
امÇر بÇا ارتباطي Gظاهر و است شخص به قاÄم امر اين و است الوهيت
را اجتماع جنبه نيز عبادت اين در اسالم س مقد شارع ولي ندارد; اجتماع
نÇيز را شÇبانهروزي واجب نÇمازهاي كÇه داده دسÇتور و نموده رعايت
آن اصلي شرط عيدين و نمازجمعه در بخوانند/ به جماعت حتياالمكان
دستور اين به كردن عمل و نيست صحيح خواندن تنها و است اجتماع
و شÇده مÇجتمع مÆÇمنين و مسÇلمين بÇار چÇند روزي كه ميشود سبب
ارتباط افراد بين كه است آن نيز اصلي منظور نمايند/ مالقات را يكديگر
و كردن كمك در و گرديده آ گاه يكديگر گرفتاريهاي از و شده برقرار
پيدا آنها ميان در برادري و برابري و اتحاد روح و بكوشند نمودن چاره
تكÇامل و ي ادÇم تÇرقيات بÇه و گÇردد حل نيز اجتماعي مساÄل و شود

شوند/ ناÄل است منظور كه اجتماعي
عبادات جز¾ است مفيد جامعه افراد براي كه را عامالمنفعه  كارهاي
داده دستور مسلمين همه به را همنوعان به خدمت و محبت و داده قرار

فرمايد: باب اين در سعدي شيخ
نيست دلق و سجاده و تسبيح به نيست خلق خدمت بهجز عبادت
بÇه كÇمك حس بÇيدارشÇدن بÇراي نيز اجتماعات به دادن اهميت

است/ همنوع
داشته محفوظ را او منافع و شده قاÄل شخصيت فرد براي هم اسالم
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جامعه مصالح حفظ منافع تصادم موقع در و داده اهميت جامعه به هم و
فÇداي را خود مصالح كه دانسته موظف را فردي هر و شمرده م مقد را
داده دستور را موضوع همين Âعم نيز اسالم بزرگان و كند جامعه مصالح
شÆون حفظ براي بلكه و نمودند جامعه مصالح فداي را شخصي مصالح و
نÇداشÇتند, دريÇغ نÇيز خÇود جان از آن سه مقد شعاÄر و اسالم اجتماعي
اين كامل نمونه علي(ع) بن حسين اسالم فدا كار سرباز بزرگترين چنانكه
به كه همانطور ما اسالمي امروزي جامعة كه افسوس ولي است دستور
بهحفظ نميدهيم, اهميت بدانها و زدهايم پا پشت اسالمي سات مقد تمام
هÇم از را آن تÇاروپود و رشتهها و شده بياهميت نيز اجتماعي شÆون
ترقي اساسي علت كه را يكديگر به محبت و يگانگي و حاد ات و  گسيخته
ميان در را نفاق و كينه آن بهجاي و انداخته دور بود مسلمين و اسالم

بودند: شعر چند اين مصداق ل او دورة مسلمين ساختهايم/ منتشر خود
يكÇدگر از دوستتر هم با جمله بوالعجبطورياستطورعاشقان
شكÇر و شÇير هÇمدگر مÇÇذاق در آه و اشكÇÇند يكÇÇدگر فÇÇراق در

ميباشند: اشعار اين مصداق برعكس امروزه مسلمين ولي
طاق جمله جهان اندر بدخويي به نÇفاق انÇدر هÇم بÇا مÇÇتحد هÇÇمه
دوست كار در كرده دشمني همه پوست همهميش مانا, همه گرگ
هÇم عÇيب در گÇÇرديده هÇÇنرمند هÇم جÇيب در برده فرو سر همه
جÇامعه نÇصيب تÇا كÇنون اسÇالم دوم قرن از كه بدبختيهايي تمام
از ما كه است اين اثر بر نشانيده سياه روز اين به را ما و گرديده مسلمين
از عÇبارت كه را اصلي منظور درنتيجه و كشيده دست خود اجتماعات
بÇروز اثÇر و دادهايم دست از باشد يكديگر اعانت و يگانگي و حاد ات
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نتايج و كرده پيدا امتداد زمان اين تا مسلمين بين كلمه تفرقه و اختالف
دورماندن و اجتماعي اخالق بدي و جامعه انحطاط از عبارت كه آن سو¾
دارا رذايل به ارتجاع و معنوي و روحي كماالت فقدان و هنر و دانش از
ظاهر ما در ا كمل بهنحو امروزه باشد, جاهليت عصر مردم صفات شدن
آنكه از پيش و نموده گريه اسالمي جامعه دردهاي بر بايد ما و  گرديده
در و نماييم چارهجويي شويم زوال و فنا به محكوم و بگذرد چاره از  كار
پيغمبرا كرم(ص) كه است همان آن چارة باشيم/ خود درد و درمان پي
اطاعت و قرآن و عترت دامان به زدن چنگ از عبارت كه داده دستور
كÇه است آن قرآن و عترت دستور مهمترين ميباشد/ اسالم دستورات
كه بداند موظف را خود افراد, از يك هر و نموده حفظ را فاق ات و اتحاد
103 آيÇة عÇمران آل سÇورة در چÇنانكه نكÇند, مسÇلمين عÇصاي قÇش
مÇحكم ريسÇمان بÇه يعني, قÔوا; تفرَّ ال× و Hعâي Òb اهللا لÖب Ò ßM مÔوا صتÖاع و ميفرمايد:
متحد الهي احكام به ل توس در يعني نشويد/ پرا كنده و زنيد چنگ خدايي
را قÇرآن و او اوليÇاي و خدا و شويد همدست امر اين در همه و باشيد
بÇه Çحاد ات اثÇر بر تا باشيد داشته كلمه اتحاد و دهيد قرار خود پيشواي
و يعÖلو Ôاالسالم شريف: حديث مطابق گرديد/ ناÄل معنوي و ي ماد ترقيات

نمييابد/ برتري آن بر چيزي و مييابد برتري اسالم /1

است/ اديان ساير مافوق همواره اسالم ديانت عليه1; ×� ÖعÔي ال
عمل بدانها و شوند متشبث اسالم احكام به كه مادامي نيز مسلمين
كه امروزه ولي شد; نخواهند زيردست و داشته ق تفو ملل ساير بر نمايند
ليه او قرون در كه را خود لي او مقام و ميباشيم زبون و خوار اينقدر ما
پشتپا را اسالم احكام كه است اين براي داديم دست از داشتيم اسالم



ê1 ل بخشاو

ميكنيم/ مخالفت بتوانيم تا بلكه نميكنيم; عمل بدانها و انداخته
عÇيبي نÇدارد خÇÇود ذات بÇÇه اسÇÇالم

ماست مسلماني در هست كه عيب هر
مÇيكند را او فÇرزندان و عÇلي(ع) پيروي عاي اد كه شيعه چون و

ÖنÇ م خÔلقوا مصداق: تا باشد مسلمين افراد زبدة و خالصه بايد درحقيقت
حÇفظ و شÇرع احكÇام اطاعت و پيروي به پس شود; واقع نا تطين فاضل
پÇيروان بÇايد و است سÇزاوارتÇر افÇراد بÇين Çحاد ات ايجاد و اجتماعات
ديگران از بيش را ديني شعاÄر و مذهبي سات مقد كه بكوشند علي(ع)

كنند/ رعايت
عاي اد ديگران از بيشتر ه صوفي و فقرا سلسله ما نيز شيعه ميان در
نزد ع تشي حقيقت كه معتقديم و داريم دين بزرگان به بستگي و نزديكي
ارتباط داراي و ميباشيم مسلمين همه زبدة و خالصه و صفوه و ماست
عاي اد اين نيز Âعم بايد پس هستيم; دين پيشوايان به قلبي و معنوي
بÇهمقصد تا پيماييم راه خود, بزرگان قدم بر قدم و كنيم اثبات را خود
و اتحاد حفظ و بزرگان اوامر اطاعت در ديگران از بيشتر بايد ما برسيم/
در مÇراقÇبت و ديÇني بÇرادران به خدمت و كمك و خود بين يگانگي
در بÇزرگي گÇرانÇبهاي گÇوهر ما كه بدانيم و بكوشيم مذهبي اجتماعات
و احكÇام بÇه زدن پشتپÇا و بياعتنايي اثر بر كه مبادا و داريم دست
باشيم/ زيانكار آخرت و دنيا در و بدهيم دست از را آن مذهبي, وظايف
نه باشيم بيگانگان ستايش و تمجيد مورد كه باشد سرمشق بايد ما رفتار
آبروي و شويم خود بزرگان بدنامي موجب ناشايست اعمال اثر بر آنكه

باشيم/ چند نكونامي بدنامكنندة برده بين از را فقر
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ل وسÇت و تÇذكر و خÇداونÇد يÇاد بÇراي فÇقط ما مذهبي اجتماعات
و دنيوي اغراض و است بزرگواران آن پا ك روانهاي و دين بهبزرگان
در كÇه فÇرمودهانÇد مÇنع مÇا بÇزرگان بÇلكه و نيست بين در ي ماد امور
سخن دنيوي امور از باشد خدا ياد براي فقط بايد كه مذهبي اجتماعات
البته شود; ي ماد اغراض صرف ما اجتماعي گرانبهاي وقت و آيد بهميان
بهياد كه را كسبي بلكه و نشده ممانعت دنيوي اجتماعات و دنيا كار از
ولي شÇمردهانÇد; واجب بلكه ممدوح, باشد امر اطاعت جنبة از و خدا
ذ كر حلقة و است ل توس و خدا ياد مخصوص كه را مجالسي فرمودهاند:
است اغ�ال¿Ìكا¾ خداوند چون كرد آلوده آن غير به نبايد ميشود ناميده
هم مجالسي و ميكند رد باشد آن در ي ماد غرض شاÄبه كه را عبادتي و

داشت/ نخواهد اجر باشد مشوب ي ماد اغراض به  كه
اجتماع وسيله اينكه براي عاشورا قضيه از بعد ما پيشوايان و بزرگان
كÇه را حسÇين(ع) شÇهادت فÇاجعة بÇاشد مÇوجود مÇا مÇيان در مÇذهبي
مÆمنين و پيروان به و گرديده متذكر است عالم جانسوز وقايع بزرگترين
هم دور و نورزند غفلت حسين(ع) مصاÄب تذكار از كه ميدادند دستور
دستور, اين در و باشند بوده شده, او به نسبت كه ظلمي ياد به و بنشينند
منظور زيرا بوده; مندرج ديني هم و اجتماعي هم و سياسي منظور هم
محو انظار از است شيعه ظاهري شكست كه قضيه اين :Á او كه بوده اين
و احفاد درحقيقت كه حقيقت و حق دشمنان از انتقام درصدد و نشده
كلي ظهور براي عمل و علم مقام در را خود و بوده هاند بنيامي باقيماندة
اجتماع, اثر بر :Hثاني و نمايند ا مهي است شيعيان گشايش و فرج روز  كه
رفع را خود اجتماعي مشكالت و شده محبت و دوستي ايجاد افراد بين
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جان از دين راه در آنها پيشوايان و بزرگان كه شوند متذكر :Hثالث و  كنند
مال و جان از هستند تابع و شيعه Hحقيقت هم ا گر آنها نكردند; دريغ خود
بانَّ ÖمÔهÇال و× Öما و Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇن ا Ò âن� م ÖÆÇ ÔمÇ Öال ن م ي× Ò� Öاش اهللا انَّ مصداق: و ننموده مضايقه

است/ خريده آنان از بهشت ازا¾ در را مÆمنان مال و جان خداوند :111 آية توبه, سورة /1

اثر بر شد داده دستور منظور سه اين به كه امر اين شوند/ واقع 1 ¹َّنÇ Ò Öا� ÔمÔهÇل
بهتدريج بزرگان به نسبت ديني محبت ت شد و مذهبي احساسات غلبه
اجتماع دين بزرگان همه تولد و وفات در و يافته رواج شيعه ميان در
در و بÇودند مشغول آنان مصاÄب و مناقب ذ كر و خدا ياد به و نموده
بÇهجا را سÇوگواري مراسÇم وفات ايام در و گرفته جشن تولد روزهاي
نموده پيروي سنيه سنت اين از زمان هر در نيز عرفا بزرگان ميآورند/
بÇليغ دÇج هÇدي ة مÇÄا تÇولد جشن هم گاه و عزاداري مراسم اقامه در و

مينمودند/
سÇلطانعليشاه د سلطانمحم الÇم حاج جناب مبرور مرحوم جمله از
دوم روز با امسال و ميباشد ل ربيعاالو 2ì روز كه امروز كه ثراه طاب
آن شÇهادت روز نÇموده تÇصادف خÇورشيدي 1323 سÇال نوروز عيد
درك كه كساني ميداشت/ مبذول وافر جهد امر اين در و است بزرگوار
سÇوگواري مÇجالس در جÇنابش كÇه مÇيگويند هÇمه كردهانÇد زيارتش
برايش انقالب حال عاشورا روز امثال در گاهي بلكه و بوده  كثيرالبÔكا¾
اين در پس ندارد; منكري و است فاق ات مورد قضيه اين و ميداد دست
نيز ما كه است سزاوار ميكند مطابقه جناب آن شهادت روز با كه روز
كÇه عÇرفان عالم نابغة اين فقدان براي و شده مجتمع بزرگوار آن بهياد
كÇه هÇمانطور البÇته و نماييم سوگواري فقراست سلسله افتخار موجب
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و ببريم بهمعني پي و باشيم ه متوج را منظور بايد نموديم بيان Hمشروح
از فيض درخواست بزرگ روز اين در و كنيم زياد را تذكر و ل توس حال
قدردان و رفته دستمان از بزرگي اين به نعمت هرچند و كنيم فيض منبع
بخواهيم خداوند از و بوده موجوده نعمت قدردان درعوض ولي نبوديم;
(و دهÇد ادامÇه را موجوده نعمت و ننموده سلب ما از را شكر حال  كه
نÇيز ايرانÇيان ما باستاني جشن و نوروز عيد دوم روز امروز كه هرچند
روز ايÇن مÇثل در هÇجرت دهÇم سÇال در اخبار بعضي مطابق و هست
(ص) پÇيغمبر وصÇايت و خÇالفت به (ع) علي اميرالمÆمنين حضرت
ايام جهت اين از و است روز همين با مطابق غدير عيد و شده تعيين
كÇه برند گمان بعضي شايد نظر همين به و ماست مذهبي و ملي جشن
از حÇقيقي مÇنظور چÇون ولي نيست; مناسب روزها اين در سوگواري
و نÇيست) مÇخالفتي است, ل توس همان مذهبي و ديني سوگ و جشن
حÇركت و تكÇوين جÇنبه عÇالوهبر كÇه حÇق راه سالكان چون بهعالوه
و كمال بهسوي حركت در همواره نيز تكليف جهت از ه طبيعي جوهريه
مقامي هر و دهد دست آنها براي كه حالتي هر ميباشند, لبس و خلع در
و فÇرح گÇردانÇد نزديك خدا بهسوي را آنها و شود پيدا آنها براي  كه
چÇنانكه مÇيشود; عيد آنها براي و نموده ايجاد آنها در معنوي انبساط

فرمايد: مولوي
كÇنند عÇيد دو دمÇي هر عارفان كÇنند قÇÇديد مگس عÇÇنكبوتان
و مÇيسرايÇند طÇربانگÇيز اشعار كه است معنوي انبساط اين اثر بر و
از و مÇيگويند دارد آنÇها حÇال خÇوشي داللتبÇر كه عاشقانه اتي غزلي
ظ تلف عاشقانه تعبيرات به واقعي معشوق جالل و جمال تجليات مراتب
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كنند غفلت حق ياد از و كرده نگاه خود به موقعي هر طرفي از و ميكنند
و خودي حجاب و پنهان نظرشان از معشوق ببينند, را خويش هستي و
از شÇدن مÇحجوب واسطه به و ميشود محبوب مشاهده از مانع هستي
انÇدوه و حزن و سوگواري حال او, از دوري و محبوب جمال مشاهده
براي كه مينامند بسط و قبض را حالت دو اين و ميشود پيدا آنها براي
هر در و ميشود پيدا مراحل تمام در درگاه آن مشتاقان و راه روندگان
كه هرچند بهعالوه و ندهند دست از را التجا¾ و ل توس حال بايد حال دو
آن حÇضور فÇيض از كÇه بÇازماندگان و پÇيروان بÇراي بÇزرگان رحÇلت
نهايت گرديدهاند, مهجور و محروم زيارتشان از و شده دور بزرگواران
از كÇه آنÇها خÇود براي ولي است; سوگواري و داشته را ف تأس و تأثر
عالم كه قدس عالم در يافته, خالصي ه ماد عالم و دنيا كدورات و زحمات
است; مÇحسوب عÇيد و جشÇن گÇزيدهانÇد منزل است راحتي و خوشي

شده: گفته چنانكه
انس بارگاه حرم در نشست خوش او

زحسÇرتش مÇا دل نشاند غم به ليكن
روز با مطابق عيد روز كه گذشته سال در كه همانطور بهعالوه و
فقدان جهت از شديم, متذكر بود نورعليشاه علي مال حاج جناب وفات
ايÇنكه جهت از ولي باشيم; سوگوار و متأثر بايد بزرگان وجود نعمت
او از مÇعنوي و روحÇي مراتب در و گرديده جايگزين ديگري نعمت
منافات هم با سوگ و جشن پس باشيم; سپاسگزار بايد ميكنيم استفاضه
التÇجا¾ و ل توس براي بهانه اينها و است يكي دو هر از منظور و ندارد

ميبينند/ را محبوب جلوه بتخانه و كعبه در عرفا چنانكه است;
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تو تويي بتخانه و كعبه از من مقصود
بÇهانه بÇتخانه و كÇعبه تÇويي مÇقصود

دوم روز با و است موجود اجتماع وسيله جهت دو از كه امروز و
بÇهياد را خÇود مÇجلس مÇباركي, و مÇيمنت بÇراي نموده تصادف سال,
مÇجمع بدين ناظر كه بزرگوار اين پا ك روان از و داده زينت بزرگان
اصÇالح و مÇعنوي و صÇوري گÇرفتاريهاي رفع نموده استمداد ميباشد

خواستاريم/ را خود باطني و ظاهري مشكالت
زياد زحمات فقرا, سلسله بخصوص شيعه جامعه براي بزرگوار آن
ثبت شيعه جامعه و ايران بلكه گناباد, نوابغ از تاريخ, در نامش و  كشيده
و نبوده خود بزرگان قدردان مردم ما كه افسوس ولي شد; خواهد و شده
گذشته بر و آمده بهخود شده كوتاه آنان دامان از دستمان كه موقعي در
چنانكه نيست; مÆثر افسوس اين كه افسوس, ولي ميخوريم; افسوس

فرمايد: مولوي
مÇيرم كÇه مÇن از شوي خوشدل  گهي

جÇانيم خÇÇصم و مÇÇردهپرست چÇÇرا
كÇÇن آشÇÇتي مÇÇردم پÇÇندار  كÇÇÇنون

مÇردگانيم چÇون مÇا تسÇÇليم, در  كÇÇه
دست و كشيده او روي به شمشير بود زنده حسين(ع) تا كوفه اهل
كار از كار وقتي ولي كردند; آلوده خدا خون آن س مقد خون به را خود
افسوس و شده پشيمان شد جاري كربال در خون چشمههاي و  گذشت
بÇود زنده تا نيز بزرگوار اين نمودند/ جاري چشمان از خون و خورده
و شÇده واقÇع زياد دشمني مورد و نبوده او وجود قدردان گناباد اهالي
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رسانيده بهنهايت را شقاوت اشقيا¾ آنكه تا بستند را او قتل كمر باالخره
عاشق اين ميباشد آنان نغمهسرايي گاه و عاشقان بهار كه سحر هنگام و
در و نرسيده موري به او صدمه كه را احديت درياي غريق اين و دلداده
درجÇه بÇه بود دشمن و دوست تحسين مورد و سرآمد اخالق و رفتار
ملكوتي روح آن مهبط كه را او س مقد جسد و رسانيده شهادت رفيعه

انداختند/ آب در بود صفات
عرض تسليت ف تصو و تشيع جامعه به را عظمي× مصيبت اين ما
خداوند درگاه در را دين بزرگان ساير و بزرگوار آن پا ك روان و نموده
بزرگوار آن از فاتحه سورة خواندن به خاتمه در و داده قرار خود شفيع

ميكنيم/ ياد



مقالهچهارم
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(رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب قلم به كه است مقالهاي

است: رسيده بهچاپ مصر مجلهالمسلم در فداه ارواحنا

العÇلما¾ من مختلف¹ تعريفات ف للتصو ذ كر قد ف ماالتصو
والفالسف¹ترجعكلهااليمعنيواحدوحقيق¹واحد¸/
يشÇير الجÇمال ذا ك الي لÇÇك و واحÇد حسÇنك و شÇتي عباراتنا
والوصول الحقيق¹ لطلب االنساني¹ النفس سلوك عن عبار¸ ف التصو الن

اليه/ االمور تفويض و اهللا مع القلب ارتباط اخري بعبار¸ و اليها
تÇعريفها, في متفاوت¹ عبارات Hايض االروب فالسف¹ من ورد قد و

1. Kant

عÇن عبار¸ ف التصو ان يعتقد فانه االلماني الفيلسوف كانت1 قول منها
مذهب علي تÃوزوفيا كلم¹ يطلق فانه الموجودات جميع في الحق شهود
تÇعريف هÇذا لكÇن المÇخلوقات جÇميع في الحق مشاهد¸ انه يقول من
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ف التصو غاي¹ فان فقط, منه القصوي الغاي¹ و ف التصو من العالي¹ للدرج¹
ال بÇحيث فÇيها وتÇرتقي الشÇهود درج¹ الي تبلغ حتي النفس استكمال
جÇميع بÇلتري بÇعده او قÇبله او فيه اهللا رأي و اال شيÃا فيالعالم تشاهد
و شأنÇه تÇعالي الحق البسيط البحت للوجود افيا¾ و اظالال الموجودات

هو/ اال هو ال و اهللا اال موجود ال ان وجوده بشراشر Hممترن تصير
فقال كثير¸ اقوال به التسمي¹ وجه في قيل قد و التسمي¹ وجه
ف¹ المتصو بعض الن الصوف من مشتق انه بعض
ارتياض و البدن تعاب ال لخشونته الصوف لبسوا قد االولي القرون في
انزل و ارخص كان هو و يات بالماد العالق¹ عدم علي دليال لكونه و النفس

1. Brown

االنجليزي براون1 ادوار منهم مستشرقيهم و الغرب فالسف¹ ا كثر و االلبس¹
كÇلم¹ ان كÇما ذلك عÇلي ¹Çالدال االشÇعار يÆÇيده و القÇول هÇذا ارتضوا

عليه/ ن تدال الفارسي¹ في المذكورتان پشمينهپوش> و <خرقهپوش
الشاعر: قال كما الصفا من مشتق انه جمع قال و

الصÇوف مÇن مشÇتقا فÇظنوه فيه اختلفوا فيالصوفيو تنازعالناس
الصوفي صافيوصوفيحتيسمي غيرفتي االسم هذا امنح لست و
هÇو و االسÇم الي الفÇعل من منقول¹ الصوفي كلم¹ يقولون هÆال¾ و
والعÇارف مÇنه HتقÇمش صÇار ف صوÇوالت المفاعل¹ من مجهول فياالصل
كÇلماته في به قال ايضا عليه رحم¹اهللا العريان باباطاهر االيراني الشهير

بالعربي¹/ القصار
Áاو ظهر المذهب هذا الن ه ف Ôالص من مشتق انه اخر بعض اعتقد و
و GدÇزاه كانوا سول(ص) الر صحاب¹ من جمع هم و الصف¹ اصحاب من
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هذا علي والصوفي دنيوي¹ عالÄق لهم تكن لم و المسجد ¹ صف في سكنوا
فصار ه الصف الي Hمنسوب و الفا¾ تشديد و اد الص بضم ا ي ف Ôص فياالصل  كان
اخÇري ¸ دÇع قÇال و /Gواو االول الفا¾ انقلب و صوفيا االستعمال لكثر¸
الصوفي¹ بعض كان ا لم و البقل هي او قصير رقيق نبت هي و منالصوفان¹

الكلم¹/ هذه عليهم اطلق البر بنبات الدنيا من يقنعون
خÇلف النÇابت الشعر هي و القفا صوف¹ من مشتق هو بعض عند و
الشعر هذا مثل فياللين الصوفي¹ خلق كان ا لم و Hناعم Hلين يكون الرأس

به/ وا سم
مÇن GوذÇمأخ الصÇفو مÇن انÇه القشيري¹ فيالرسال¹ القشيري قال و
بÇقي و الدنيا صفو ذهب قال انه (ص) الرسول عن جحيفه ابي حديث

الشي¾/ زبد¸ والصفو مسلم/ لكل تحف¹ اليوم فالموت الكدر
كشفالمعارفانه كتاب في عليه اهللا رحم¹ الشيرواني العارف قال و
الطÇاÄف¹ هÇذه الن مÇنها ي المصف و المنتخب اي المال صفو من مأخوذ

به/ وا سم لذا و الخلق صفو¸ اوصياÄه و بعدالنبي
العÇالم بÇمعني اليÇوناني¹ الكÇلم¹ سوفيست ب معر انه بعض واعتقد
مÇعرب¹ فيلسوف كلم¹ ان كما العربي¹ فياللغ¹ دخل ا انم ذلك و النحرير
اي تÃوزوفي بكلم¹ شبيه Hايض ف التصو لفظ و العلم محب اي فيلوزوف

والصح¹/ القبول الي اقرب القول هذا ان اظن انا و باهللا العلم

اي في انه و ف التصو مبدأ في ايضا اختلف قد و ف التصو ظهور
فيهم ظهر قوم اول ان جمع فقال ابتدا¾ ظهر قوم
الدنÇيا تÇرك و بÇالزهد راغÇبين كÇانوا النÇهم الهÇنود ف صوÇÇالت عÇÇقاÄد
ايضا ف والتصو البوداÄيين مذهب ما سي ال و يات الماد عن واالنصراف



ë1 ل بخشاو

البÇوداÇÄيين اصÇطالحات بÇعض مشÇابه¹ ذلك يÆيد و ذلك الي يرشد
الحقيقي المقصد كان الذي الفنا¾ هو و نيروانا اصطالح ان كما والصوفي¹
هوا و فياالسالم الصوفيه العرفا¾ اصطلحه ما بودايشبه عند فيالسلوك
والصفات فياالفعال الفنا¾ اي والمحق والطمس اليالمحو المنقسم الفنا¾

والذات/
الرسÇول زردشت تÇعاليم من مأخوذ ف التصو ان اخر بعض قال و
اليÇهم واالحسان الموجودات جميع بمحب¹ امر الذي االيراني اوالحكيم
مستلزم¹ محبته و له مخلوق و يزدان الي منسوب¹ كلهم الموجودات الن
االخر االمور اما و المحب¹ ايضا ف التصو اساس و اليه نسب ما كل لمحب¹

عوارضها/ من او لها الزم¹ تابع¹ فهي
الي منسوب¹ هي التي االشراق فلسف¹ من المستفيد انه جمع اعتقد و
د¸ جرÇالم اليالعÇوالم الوصÇول طÇريق افÇالطون قÇال كما النه افالطون
ا كÇابر كÇذلك واالشÇراق هوالعشÇق الحق معرف¹ و االسفهبدي¹ واالنوار
جÇذبات مÇن جذب¹ قيل كما بالجذب¹ عنه يعبرون و به يقولون الصوفي¹

سن¹/ ستين عباد¸ من خير الحق
و الحديث¹ االفالطونيين تعاليم هو ف التصو مأخذ ان بعض ذ كر و

1. Plotin

و والعرفان ف التصو عقاÄد اظهر من اول هو و الرومي1 فلوطين مكتب
و واالشÇراق بÇالبرهان Hممزوج كان ا انم افالطون تعليمات فان به ه تفو
كÇانت و HحضÇم اشراقا كانت فلوطين فلسف¹ لكن و بقراط فلسف¹ اساسه
و االيÇرانÇي¹ الشÇرقي¹ الفÇلسفي¹ والمذاهب افالطون فلسف¹ من ممزوج¹
ف التصو لظهور منشأ صار تلك مجموع و المسيح(ع) الهوت و الهندي¹
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1. Cromer

مÇن والبÇحث التÇحقيق قسÇم ان االلماني1 كرومر فن المستشرق قال و
منه والمكاشف¹ االشراق قسم و اليونانيين فلسف¹ من مأخوذا كان ف التصو

ودانتا/ المعروف¹ الفلسف¹ ما سي ال و الهنود مذاهب من مأخوذ
او زماني صحيح مبدأ االÐن الي يعلم لم كما انه عندي التحقيق لكن و
البشر الن االنسان لظهور مالزمتين كانتا و والفلسف¹ الدين لظهور مكاني
التÇفكر عÇلي و خÇالقه الي بالنسب¹ والتعظيم عليالخضوع مفطورا مازال
كÇذلك سÇايرالمÇوجودات و العالم وجود و وجوده كيفي¹ في والخوض
الن طÇبيعته, و االنسÇان لروح فÇطريا مÇالزما كÇان Hايض ف التصو روح
و الرقي طلب و االستكمال روح لكونه الدين حقيق¹ هو عندنا ف التصو
منالتÇاريخ كل و الخالق الي ب والتقر النفس استكمال بصدد الزال هو
Gابد الديني¹ العقاÄد من منفكا كان ما البشر بان حا كم واالستقرا¾ والعقل
و العÇقاÄد ذوي كÇانوا التÇاريخ قÇبل البشر افراد و الوحشي¹ االقوام حتي
من بعد¸ Hمخصوص كان التوحيد مذهب ان االمر قصاري الديني¹/ القوانين

االزمن¹/ ساير مثل ايضا ذلك و والقباÄل االفراد
كÇلهم بÇل اخÇر قوم ياخذه ان أيضا ف فيالتصو يلزم ال هذا علي و
الصغير فيالعالم و الداخل في الروحي االلهام هو و واحد منبع من اخذوا

الكبير/ العالم في اهللا الي هدا¸ كانوا الذين خلفاÄهم و واالنبيا¾
الكÇلم¹, هÇذه اسÇتعمال مبدأ في Hايض واختلف كلم¹ ظهور
مÇن االسÇالم صدر في Hشايع كان انه جمع فقال الصوفي
البÇلخي المÇولوي روي انÇه حÇÇتي النÇÇبي(ص)
ان اراد <مÇن قال: انه عنالنبي(ص) فيالمثنوي الرحم¹ عليه الخراساني
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ابÇيجمهور ابÇن روي و ف/> صوÇالت اهÇل مÇع فÇليجلس اهللا مع يجلس
ابيطالب(ع) بن علي اميرالمÆمنين عن الشيعي العارف العالم اللحساوي
توب¹ و ترك التا¾ وفا¾, واو و صاد و تا¾ احرف اربع¹ <التصوف قال: انه
فرد الفا¾ و وفا, و ود و ورد الواو و صفا¾, و صدق و صبر والصاد تقي, و
علي بن عبداهللا تأليف فيالتصوف اللمع كتاب في ذ كر قد و فنا> و فقر و
من اللفظ هذا ان قال <من خالصته و مضمونه هذا ما الطوسي, اج السر
الحسÇن زمÇن فÇي مسÇتعمال كÇان النÇه اخÇطأ فقد البغداد اهل محدثات
ايضا و الطواف> عند صوفيا <رأيت قال انه عنه نقل لما Hايض البصري
عÇن ¹Çمك اخبار ذ كر فيه كان كتاب في نقل انه الكتاب هذا في مذكور
احد يجيي¾ لم االسالم قبل كان ربما <انه غيره يسارو بن اسحق بن د محم
ثم يطوف و الحرم يزور كان البعيد¸ البالد من االصوفي الكعب¹ لطواف
المÇعالي شÇرف ابن عنصرالمعالي تأليف قابوسنامه كتاب في و يرجع>

النبي>/ عزير الصوفي لفظ عليه اطلق من اول <ان المعالي شمس ابن
الثاني القرن اواسط في اشتهر اللفظ هذا ان قين المحق من جمع قال و
و مأ¸ سن¹ في المتوفي الكوفي ابوهاشم به اشتهر من اول و الهجر¸ من
في Hايض الجامي حمن عبدالر المولي ذ كر و سوريا, في خمسين و خمس
اللفظ هذا ان> ذ كر ثم القشعري من مبسوطا شرحا نفحاتاالنس  كتاب
والشÇيخ خلدون ابن ايضا به قال و الكوفي> ابيهاشم علي ابتدا¾ اطلق

1. Louis Massinion

مÇاسينيون1 لوÄي بوسيل¹ طبعت ترجم¹ في مذكور و القشيري ابوالقاسم
الي الطريق في السالكون يكن لم <و الفرنساوي المعروف المستشرق
ا مÇان و التÇصوف بÇاسم يعرفون االولي والقرون السابق¹ فياالعصار اهللا
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االسÇم بهذا ببغداد ي سم من ل او و الثالث فيالقرن اشتهر لفظ الصوفي
بÇن بشÇر قبل كان و قدماÄهم و المشايخ كبار من هو و الصوفي عبدك

قطي>/ الس مغلس بن والسري الحافي الحارث
ابوالفيض اشاعه و ف بالتصو تكلم من اول قيل بعضالمشهورين
من اول و النون بذي المعروف ابراهيم بن ثوبان ف بالتصو منالمتكلمين
ابÇراهÇيم بÇن د حمÇم ابÇوحمز¸ ببغداد عنه تكلم
از رÇالخ ابÇوسعيد احواله و مقاماته و فيالفنا¾ تكلم من اول و البغدادي
البغدادي جنيد ابوالقاسم الطاÄف¹ شيخ ثم النون ذي تالمذ¸ من البغدادي
اشاعه الشبلي ابوبكر الشيخ تالمذته من و ره, حر و ف التصو عقاÄد جمع
الحالج منصور بن الحسين اما و فيالمنبر, الوعظ سبيل علي به تكلم و
و بÇقتله افتوا حتي لتكفيره سببا صار و الشطحيات بعض منه ظهر فقد
ات الشطحي ببعض ه التفو كان لما و الهجر¸ من 309 سن¹ في ببغداد صلب
لظÇواهÇر مÇخالفا لكÇونها تركها و عنها العبور الياهللا للسالك يلزم التي
علي بن عبداهللا بها ح صر كما بها, ه التفو عن الكاملون العرفا¾ نهي الشرع
النيشابوري السلمي حسين بن د محم و اللمع كتاب في الطوسي اج السر

العلوم/ احيا¾ في الي الغز و الغلطات كتاب في
الهجر¸ من الخامس القرن في التصوف في المشهور¸ الكتب من و
القشÇيري هÇوازن بÇن عÇبدالكÇريم ابÇيالقÇاسم تأليف القشيريه الرسال¹

ستين/ و خمس و ¹Äاربعما سن¹ المتوفي
و والعÇرفان ف صوÇالت فÇنهض¹ والسÇابع السÇادس القÇرن في اما و
كÇبار مÇن كÇثير رجÇال ظهر و والترقي الكمال اوج في كانت شيوعهما
مÆلفات الف و االندلسي العربي الدين محي الجليل الشيخ مثل الصوفي¹
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مÇثل فÇيالعÇرفان ن¹ المدو الكتب اشهر صارت المذهب هذا في  كثير¸
و واÇÄر الد انشÇا¾ و القÇرآن تفسير و ي¹ المك الفتوحات و الحكم فصوص

و الصوفي¹ كبار من كان ايضا القونوي ين صدرالد الشيخ تلميذه و غيرها
والفكÇوك والنÇصوص والوجÇود الجÇمع غÇيب مÇفتاح مÇثل كÇتبا الÇف
اللمعاتقد كتاب صاحب العراقي ين فخرالد الشيخ ثم االلهي¹ والنفحات

حذوه/ حذا
و الصÇوفي¹ ا كÇبر مÇن فهو الخراساني البلخي ين جاللالد موالنا اما
تلوه يتلو و فياالسالم ف التصو اهل جميع به يفتخر جديربان و اشهرهم
المولوي علي ما مقد زمانه كان الذي النيشابوري عطار ين فريدالد الشيخ

صباوته/ في صحبته ادرك قد الخراساني البلخي
الكرماني اهللا نعم¹ السيد الشيع¹ في الصوفيه من المشهورين من و
منسوب¹ فيالشيع¹ السالسل ام اللهي¹ النعم¹ الطريق¹ تكون الذي الماهاني
ثÇالثمأ¸ الي صاحبرياضالعارفين ذ كره ما علي مÆلفاته بلغ قد و اليه
عÇنه نقل ما علي و ثالثون و سبعمأ¸ سن¹ رجب في تولده كان و مجلد/

منقوط/ <ذال> قاله ما علي تولده تاريخ /1

و اربÇع و ثÇمانمأ¸ سÇن¹ رجب في توفي قد و ثالثون1 و واحد سبعمأ¸
ثالثين/

و غالبا سيرته و طريقه عوا اتب اهللا نعم¹ د السي بعد الشيع¹ من والصوفي¹
الهمداني قرا گزلو جعفر د محم الحاج منهم مÆلفاته سبك علي مÆلفاتهم
بالفارسي¹ كتبا الف و السابق القرن في والعرفا¾ العلما¾ كبار من كان الذي
العÇابدين زيÇن الحÇاج مÇنهم و الحÇق, مÇرآ¸ و السÇالكين مÇراحÇل منها
ساح قد و والنقلي¹ العقلي¹ فيالعلوم المتبحرين من Hايض هو و الشيرواني
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مÆÇلفات, له و مÇنالمسÇلمين المÇختلف¹ الطواÄف صحب و كثير¸ سنين
قد كشفالمعارف و السياح¹ حداÄق و السياح¹ ورياض السياح¹ بستان

موالسلطان الحاج منهم و خمسين, و ثالث و مأتين و الف سن¹ في توفي
مÇن عشÇر الرابÇع هÇذاالقÇرن في الشهير العارف العالم الجنابذي د محم
و والنبوغ بالدها¾ ع التشي جامع¹ في اشتهر قد الذي االعلي ي جد الهجر¸
كثير¸ تأليفات له و عصره, في اللهي¹ النعم¹ الطريق¹ في السجاد¸ شيخ  كان
فيالعرفان مÆلفاته اشهر و والعرفان والديني¹ والفلسفي¹ االدبي¹ فيالعلوم
المÇجيد للÇقرآن كÇبير تÇفسير هÇو الذي السعاد¸ بيان المÇوسوم التفسير
و االدب نكÇات و الحكÇم¹ دقÇاÄق و العÇرفان رمÇوز فيه جمع بالعربي¹
و واليÇتنامه و سÇعادتنامه بÇالفارسي¹ مÆÇÇلفاته مÇÇن و اسÇÇراراالحكÇÇام
و االيضاح و التوضيح و الناÄمين تنبيه و بشار¸المÆمنين و مجمعالسعاد¸

االول العÇريان بÇاباطاهر من المنقول¹ القصار عليالكلمات شرحان هما
المÇعقول بÇين الجÇمع فÇيالتÇحرير سيرته و بالعربي¹/ والثاني بالفارسي¹
منالنبي(ص) ¹المروي االحاديث علي السلوك اسرار تطبيق و والمنقول
السادس في قتل و 12ë1 جمادياالولي في والدته كان (ع)/ بيته اهل و

عشرين/ و سبع و ثالثمأ¸ و الف سن¹ ربيعاالول شهر من والعشرين
المÇوسوم¹ الرسÇال¹ اخÇيرا بÇالفارسي ف صوÇيالتÇف تأليÇف اشهر و
موال الحاج ابن نورعليشاه علي مال الحاج االمجد الجد الفه الذي صالحي¹
اهللا ادام صÇالحعليشاه الموال الجليل والدي باسم خليفته, و د سلطانمحم

القمري¹/ 138ì سن¹ الثاني ربيع من التاسع في رحل قد االسف مع /1

و النÇزولي¹ العوالم و اسرارالتوحيد دقاÄق فيه جمع قد و الشريف بقاÄه1
االحكÇام اسرار فيه ذ كر و الياهللا والسلوك االنسان حقيق¹ و الصعودي¹
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فÇي تÇولد قÇد هÇو و والعرفان, السلوك رموز علي التطبيق مع الشرعي¹
سÇن¹ ربÇيعاالول من عشر فيالخامس مسموما مات و 128ê ربيعالثاني

ثالثين/ و سبع و ثالثمأ¸ و الف
توجه ف للتصو االسني والمنظور االعلي المقصد اهللا الي التوجه
ا مÇع النÇفس انسالخ و اهللا الي بشراشره االنسان
ان يعتقد ان يجب الياهللا السالك يات/ الماد عن قلبا العالق¹ قطع و سواه
ال و االشيا¾ بجميع محيط و واالزمن¹ االمكن¹ جميع في ناظر و حاضر اهللا
ذلك في يجتهد و واحد انه علي تدل آي¹ له شي¾ كل في <و منه ¸ ذر يخلو
جميع فنا¾ يري و القلبي¹ بالبصير¸ المعني هذا يشاهد مقام الي يصل حتي
ال المقام هذا في و اهللا اال موجود يري ال و اهللا جنب في ذاته حتي االشيا¾
التÇوحيد االولي مÇراتب: ثÇالث االمÇر لهÇذا و غيره فيالدار احدا يري
يقول و ته قو و اهللا بحول اال العالم هذا في فعال يري ال ان هو و االفعالي
ان هو و الصفاتي التوحيد بعدها و باهللا, اال قو¸ ال و حول ال حاله بلسان
يقول حاله بلسان و والقهر اللطف مظهر في اهللا من الصفات جميع يري
ان هو و الذاتي التوحيد الي المقام هذا من تدريجا يرتقي ثم االاهللا الاله
ال يقول و غيراهللا فانيا الموجودات جميع يري و اهللا ذات جنب في يفني

هو/ اال هو
التي الوجود وحد¸ عقيد¸ ظهر المقام هذا في و وحد¸
بقا¾ و للموجودات التام الفنا¾ شهود من نشأت الوجود
و العارفين عين ¸ قر هو الذي فقط, االلهي الوجه
الحكم¹ مباحث من صار و الفلسف¹ بلباس بعدا ظهر ثم السلوك مقصد
و الفلسفي¹ ¹باالدل عليه استدلوا و عنه باحثين الفالسف¹ صارت و االلهي¹
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وا ظن حيث منه العوام توهم ما غير هو و الوجود وحد¸ مسÃل¹ عليه اطلقوا
مÇوجود كÇل نÇقول ان الستلزامه الكفر اوالشرك, يستلزم به اناالعتقاد
د, وحÇالم المÆÇمن او العÇاقل عÇن فÇضال احÇد بÇه يÇقول ال فÇانه هÇواهللا
جÇميع حÇقيق¹ هÇو الحÇقيق¹ بسÇيط و الحÇقيقي الوجÇود ان بلالمقصود
ليس و الشÇخصي¹ التعينات حيث من ال الوجود حيث من الموجودات
جميع وجود بل له ظل و وجوده من ظهور و اثر وجودهم الن عكسه,
جÇميعالمÇوجودات الن مÇا¾ الظÇمأن يحسبه بقيع¹ كسراب الموجودات
بÇاختالف مÇختلف¹ الوجÇود وحÇد¸ كÇيفي¹ فÇي واالرا¾ الحÇقيق¹/ بسÇÇيط
رآه و الحق معه و اللطفي¹ الصفات شاهدوا قد بعضهم فان شهودالسالكين
ير لم و والعوالم االطوار جميع في Hمتجلي و الموجودات بجميع Hمحيط
بوحد¸ فقال المختلف¹ فياالطوار تعالي له الحقيقي الوجود سوي Gموجود
جÇالله و عظمته و الحق جبروت شاهد قد اخر بعض و اطوارا/ الوجود
رأي بÇل عÇظمته و جÇبروته جنب في Gموجود ير لم و اري¹ القه وصف¹
ظليا الموجودات بوجود فقال الظل لذي كظل و بقيع¹ كسراب وجوداتهم

افيا¾/ الوجود بوحد¸ و
لغÇيره يÇر لم بÇحيث مجذوبا صار و المقام هذا من بعض ارتقي و
وجÇود بان فقال االحول رآه ما مثل و والخيال بالوهم اال اصال Gوجود

قيل: كما الواهم¹ خطايا من و لنا صرف وهم هو انما الموجودات
ظÇالل او مÇرايÇا فÇي عكوس او خÇيال او وهÇم فيالكون ما  كل
والمشاهدات المكاشفات باختالف هذه غير Hايض اخر اقوال ظهر و
اخذ و التحرير مرحل¹ في وقع به, ه والتفو المشاهدات هذه ظهور بعد و
في ظهرالسع¹ و قوال جعله و هذه من Gواحد االشراقيين الفالسف¹ من  كل
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الشهود و الكشف باختالف اال فيالحقيق¹ االختالف ليس لكن االقوال,
شÇاهده مÇن لشÇهود مÇطابق و صÇحيح فيالواقÇع العقايد هذه من كل و
قÇال كÇما والبÇحث التÇحرير مÇرحÇل¹ في هو انما واالختالف بالبصير¸,

المولوي:
شد جنگ در موسيÃي با موسيÃي شÇد رنگ اسير بيرنگي چونكه

اختالف)/ كمي 2ê77(با Ç 8 ابيات ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

آشÇتي1 كÇردند فرعون و موسي داشتي رسي,كان بهبيرنگي چون

الظواهر لحفظ مستلزم ف التصو ان نعلم بدان ال و ف التصو
بدون بقاÄه و ه نمو يمكن ال اللب الن الشرعي¹ االخالق و
يكون و بالظواهر يعمل ان للصوفي فالزم القشر
فهو الياهللا اقرب كان من كل الن والنواهي, االوامر جميع امتثال بصدد

كنيد/ پيروي من از ميداريد دوست را خدا ا گر بگو :31 آية عمران, آل سورة /2

في ف التصو كان ا لم و 2

âæوÔعاتَّب ف اهللا ونب ß ÔI Ö Ôr ÖنÔك Öنا ÖلÔق اوامراهللا الطاع¹ اولي
ديÇان¹ فÇي ف صوÇالت كÇان فÇلذا المÇذهب هÇذا بلباس تجلي مذهب كل 
لما مطابقا يكون فياالسالم ف التصو لكن و هباني¹ للر مالزما المسيح(ع)
ف صوÇالت يكÇون لذا حÇاله, حقيق¹ كان بل اهللا(ص) رسول د محم ره قر
والطريق¹ والشريع¹ والباطن الظاهر بين للجمع مالزما فياالسالم الكامل
و فيالجامع¹ الدخول و باالجتماع يأمر بل تركالدنيا و للرهباني¹ Hمخالف
و يحذ و اوامرالرسول بع يت Hايض االخالق في و والكسب/ افرادها اعان¹
الهند صوفي¹ عليه كان ما غير االسالمي ف فيالتصو الخلق فحسن حذوه/
الوامÇر تÇابع قرآني مسلم الحقيقي الصوفي بل المسيح ديان¹ و ايران و
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بالنعل/ النعل طابق القرآن

التÇجلي¹ و التÇخلي¹ اربÇع: فÇياالخÇالق االنسÇاني¹ النÇفس مراحÇل و
مÇن النÇفس تÇطهير و الرذاÄل ترك عن عبار¸ التخلي¹ والفنا¾/ والتحلي¹
يكÇونان خÇلق أو صÇف¹ كÇل عÇن القÇلب تÇخلي¹ و االرجاس و االدناس
لظهور تجليته و تهي¹Ãالقلب عن عبار¸ والتجلي¹ الياهللا/ للسلوك مخالفين
االنسÇاني¹ بÇالكماالت النÇفس اتÇصاف عÇن عÇبار¸ والتحلي¹ الكماالت,
بها, ه تنور و القلب في الكماالت ظهور و النفساني¹ الحميد¸ والصفات
حتي االحدي¹ والجبروت االحد نور في السالك وجود استهال ك والفنا¾
والطÇمس المÇحو مÇراتب: ثÇالث ذو HضÇاي هÇو و غÇيراهللا احدا يري ال
السÇالك يÇري بÇحيث فÇياالفÇعال الفÇنا¾ عÇن عÇبار¸ المÇحو والمحق/
هو و الصفاتي الفنا¾ والطمس لفعله/ آل¹ و الحق فعل جميعالموجودات
الخصاÄل جميع يري و جميعالمراتب في متجليا االحدي¹ صفات يري ان
اهللا/ اال Gاحد يري ال حتي الكلي الفنا¾ عن عبار¸ والمحق الصفاته, Gمظهر
هÇذه بÇحسب مÇرتب¹ كÇل فÇي واالجتماعي¹ الفردي¹ االخالق تكليف و

المرتب¹/
و بÇالمقام العرفا¾ بلسان منها كل عن يعبر مختلف¹ مراحل للسلوك
فÇي االحÇوال مÇن والمÇراد االخÇر, غÇيرمقام حكم و تكليف مقام لكل
غير من السالك قلب علي الغيب من الوارد¸ المعاني الصوفي¹, اصطالح
ال ك الس نفوس بعدد كثير¸ والمقامات والحاالت اختياره/ و ارادته دخال¹
االخÇر واالحÇوال المقامات حكم غير حال و مقام كل حكم كان لما و
يشاهده بما ه يتفو ال و غيره من مقامه و يسترحاله ان سالك لكل فالزم
من البيت اهل احاديث في ورد لذا و غيره لحال Gمضر يكون ربما النه
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لكفره/ سلFن |قلب ما ابوذر علم لو الشيع¹ طريق
اللÇهي¹ النÇعم¹ فÇيالطÇريق¹ يكون قلناه ما كل و الطريق¹
هÇذه و بÇه يأمÇرون زالوا ال مشÇايخنا و معموال اللهي¹ النعم¹
مضبوط¹ يتصل و الشيع¹ في السالسل ام الطريق¹
الرسال¹ بيت اهل هم الذين الرسول(ص) ولد من المعصومين االÄم¹ الي

والعرفان/ ف التصو اصل و والحكم¹ الوحي معدن و
نعم¹اهللا يد الس الشهير العارف الي اتصالها االسم بهذا التسمي¹ وجه و
و اليÇافعي عبداهللا الشيخ من الخرق¹ اخذ هو و الكرماني الماهاني الولي
Çيد الس بÇعد الطريق¹ اجاز¸ سلسل¹ و البغدادي الجنيد الي مضبوطا يتصل
الطÇريق¹ هÇذه في به والمأمور المعمول والذكر االÐن الي مضبوط¹ ايضا

/ الخفي الذكر
و الشريع¹ بĤداب د التقي االول ثالث: السلسل¹ هذه مختصات من و
السÇماع يكÇون لهÇذا الديÇني¹ بÇاالحكام للعمل والمراقب¹ الظواهر حفظ
الن و الشرع لظواهر المخالف¹ االمور مع يكون قد النه ممنوع¹, عندهم
يحتاج ال بحيث باطنه و قلبه في سماعه و وجده يكون ان الزم الصوفي

الرحم¹: عليه المولوي قال كما خارجي محر ك الي

/1821 بيت ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

او1 از مÇا ني شد, هست ما از قالب او از ما ني شد, مست ما از باده
آداب و الطريق¹ يكمل ال الشرعي¹ واالÐداب الشرع يستكمل لم ما و

القلب/
يÇحتاج واالنسÇان اهللا حÇبيب الكÇاسب الن بÇالكسب د التقي الثاني
عليه الزم و والمسكن واللبس والشرب اال كل الي فيها معاشه و فيالدنيا
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والثاني السÆال او السرق¹ او الكسب طريق من اما هو و طلبها, في الجد
الن التوكل ينافي ال والكسب االول/ فبقي عقال و شرعا حرامان والثالث
هوالشا كل¹ و اليه ه والتوج غيراهللا من االمور طلب في القلب انقطاع التوكل

ميكند/ عمل خويش طريقة به هركس بگو : 8ê آية اسرا¾, سورة /1

والعÇمل السعي اما و 1 هتل ا ك ش× ×� ع ÔلمÖعي كÔلٌّ ÖلÔق تعالي: بقوله اليها اشار التي
يكون و االنسان يستعملها ان الزم و والجوارح االعضا¾ عمل من فهما

نيست/ كردهاند خود آنچه جز پاداشي مردم براي :39 آية نجم, سورة /2

هذا و 2 عي× س ا م× ×الا ان نÖس×  Öالل سÖيل تعالي: قال و الياهللا متوجها ذلك مع قلبه
الشÇريع¹ البÇيضا¾ والمÇل¹ واالخÇروي¹ الدنÇيوي¹ فياالمÇور للسعي شامل
تناف بينهما يكون ال و واالخر¸ والدنيا والباطن للظاهر جامع¹ المحمدي¹
بÇاالعمال الجÇوارح اشÇتغال و بÇذكراهللا القÇلب بÇاشتغال بالجمع امر بل
كÇان لذا و الدنÇيوي¹, بÇاالمور العباد¸ مواقع غير في و الشرعي¹ الظاهر¸
عÇلي والتÇوسع¹ مÇعاشهم المÇرار دنيوي بشغل مشتغلين جميعا مشايخنا

الياهللا/ القلب ه توج و االرشاد المور ي التصد مع عيالهم
طواÄف ا كثر فان خاص لباس و مخصوص بزي د التقي عدم والثالث
النعم¹ فيالطريق¹ اما و مخصوص¹ خرق¹ و مخصوص بزي كانوا الصوفي¹

است/ بهتر جامهاي هر از پرهيزگاري جامة :2ì آية اعراف, سورة /3

ÖمÔك م رÖك ا انَّ و 3
Õ Ö� خ كلذ التَّقÖوي× Ôب×اسل الن خاص بلباس التلبس يلزم فال اللهي¹

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر :13 آية حجرات, سورة /ê

او الحرف اهل لباس فيه سوا¾ لباس كل في يمكن هذا و 4 ÖمÔقي×كÖتا اهللا دÖن ع
غيرذلك/ و الحرب اهل و الجندي او العلم اهل

الالحق اجاز¸ بلزوم يقولون الطريق¹ لهذه التابعين الصوفي¹ ان وليعلم
ال االجاز¸ هذه يكن لم ما و االذ كار تلقين و الديني¹ فياالمور السابق من
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الزمان هذا من االجاز¸ سلسل¹ كانت لهذا و االمور, لهذه ي التصد يجوز
االÐن السجاد¸ شيخ و النبي(ص) زمن الي المعصومين االÄم¹ الي مضبوط¹
اهللا ادام الجÇنابذي عÇليشاه صالح المولي الجليل والدي الطريق¹ هذه في

الشريف/ بقاÄه



مقالهپنجم

بيست مطابق قمري 1371 سال ال شو هفتم و بيست روز در كه است شرحي

مÇزار گنبد ساختمان پايان بهمناسبت كه جشني در شمسي 1331 سال تير نهم و

در آن, كاشيكاري اتمام و ه س سر قد عليشاه سلطان سلطانمحمد مال حاج جناب

بÇيان كثيري جمع و صالحعليشاه آقاي حضرت حضور در بيدخت كوثر صحن

است: شده

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
درگÇاه از هÇمواره كÇه خÇود ديÇرينة آمÇال از يكي به امروز چون
مÇحضر از اسÇتجازه بÇا رسيدهايÇم; مينموده, مسألت احديت حضرت
مÇذهبي س قدÇم جشÇن ايÇن در خÇواست هم شرمنده بندة اين مبارك,
اظÇهار و عÇرض الهÇي بÇهدرگاه را خÇود ستايش و شكر جسته شركت

نمايد/ ت مسر
مرتبه و مقام با متناسب متبر كه, بقعه اين ميكرديم آرزو سالهاست
كه ا كنون گردد/ مزين و مجلل و تكميل آن بزرگوار صاحب روحانيت
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آن بÇاطنيه و ظÇاهريه هات وجÇت و سÇبحاني تأييد و توفيق با بحمداهللا
كÇمال در و محبت, و صدق با فقير نفر يك همت و اقدام و حضرت
فرزند مشيرالسلطنه) (حاج اميرسليماني مصطفي آقاي ارادت و اخالص
رسيده, بهانجام آن مهم قسمت يك السلطنه) (نايب عضدالملك مرحوم
بÇينياز بÇهدرگاه نÇياز روي هÇم بوده; مشعوف و مسرور است شايسته
در كه كاركناني و امر اين باني براي هم و باشيم سپاسگزار و شا كر  گذاشته
جزيل اجر و خير طلب نمودهاند زحمت ل تحم و جديت بذل آن انجام

نماييم/
است; شÇادماني و وجÇد مÇوجب آرزو بÇه نÇيل و مÇوفقيت Hاساس
و مشعوف رسيد مقصد به چون ميكند حركت مقصدي براي كه مسافري
صرف آزمايشگاه كنج در را خود عمر سالها كه استادي ميباشد; مسرور
او به بهجتي حال نمود تازهاي ابتكار و جديد ا كتشاف كه هنگامي نموده
نÇوع هÇمه كÇرده گÇرما و سÇرما ل تحم تها مد كه زارعي ميدهد; دست
چÇون نموده هموار خود بر را تشنگي و گرسنگي و بيخوابي زحمت
لÇح بÇراي كÇه عÇالمي است; شÇادمان آمد بهدست دسترنجش حاصل

مÇيپردازد, مÇطالعه به كرده حرام خود بر را خواب شب علمي مشكل
و سيبويه < كجاست كه را عبارت اين نمود حل و نمود مطلب درك چون

ميگويد/ اXلوك> ابنا¾ <اين شعف شدت از بلكه  كسايي>
هÇمه از را خÇود كشÇيده زحÇمت روز و شب ماه نه كه دانشجويي
از گÇرديد موفق امتحان در چون ساخته, محروم تفريحات و راحتيها
درك در كه آمده پيش بنده خود براي ر مكر ميآيد/ رقص به خوشحالي
مشÇغول را فكÇر تها دÇم و وامانده مشكلي مسأله حل يا غامضي مطلب
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ميشد مكشوف و حل همينكه ربوده چشمم از را خواب حتي ساخته
ديگÇري امر هيچ از كه ميگرديد ايجاد خاطرم در شعفي و وجد چنان

نميگرديدم/ خرسند اينقدر
گرديده ناÄل معشوق وصال به هجران سوز تها مد از پس كه عاشقي

نميشناسد/ پا از سر شعف و شوق شدت از
روزگÇار هÇمة در خÇوبتر, ايÇن از چÇيست

يار نزديك به يار دوست, نزد رسد دوست
در كÇتابي آنكÇه از پس دوانÇي يÇن اللالدÇج موالنا است معروف
و گÇرديد خشÇنود بسيار كرد تأليف حكمت مساÄل غوامض و امهات
آيا كه آورد تخيل در نموده احساس خود در غروري و عجب حالت
يا درمييافتهاند سهگانه خلفاي از هريك را كتاب اين قضاياي و مطالب
مÇراتب عي دÇم بÇلكه نÇميكرده درك آنان از هيچيك كرد يقين نه?!
مسÇاÄل اين تمام ديد شده, علي(ع) ه متوج سپس نبودهاند; هم علميت
از است قطرهاي و دانش, و فضل رشحات از است رشحهاي  كوچكترين
در خشوعي و خضوع حال آنگاه بزرگوار; آن عاليه بيانات بيكران بحر
سÇپس نÇموده; مÇقايسه حضرتش با را خليفه سه آن و گرديد ايجاد او

نمود: انشا را رباعي اين بياختيار
نÇغز بÇودندي كÇه خÇليفهاي چÇار آن

مÇلغز و شيرين و لطيف سخني بشنو
حÇق گÇردش پÇي ز خÇÇالفت بÇÇادام

مÇغز آمÇد بÇرون تا پوست سه افكند
است/ نشاطآور آرزو و مقصود به نيل و موفقيت خالصه
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و وظÇيفه انÇجام مÇيگردد, وجÇد كمال موجب كه اموري از ديگر
و شوق و عالقه و عشق با توأم ا گر ه خاص است; امر انجام در اطاعت
ميشود فرماني اجراي مأمور سلطان طرف از كه مأموري باشد/ محبت
امر كه غالمي دارد; را مفاخرت و سربلندي كمال داد صورت همينكه
خود تحصيليه وظايف كه لي محص است/ دلشاد داد انجام را خود موالي
در را خÇود جÇان كه عاشقي است; شكفته و خوشحال آورد بهجاي را
چه است/ م خر و شاد ملكوت عالم در او روح نمود نثار معشوق لقاي

الرحم¹: عليه كاشاني فيض مرحوم فرموده خوش
كÇنم آرزو و كÇÇنم فÇÇدا رهت در جÇÇان

تÇو فÇداي گÇرامÇي جÇان هÇزار صÇÇد اي
رويلطف ز آيي من سوي آندميكه خوش

تÇو لقÇاي من و كني طلب من ز جان تو

صÇص ,13ëê سÇنايي, انÇتشارات پÇيمان, مÇحمد تÇصحيح كاشاني, موالنافيض اشعار كليات /1
/3êë Ç ì

فشÇاندني جÇان هÇر بÇه تÇازه حيات يابم
تÇو1 بÇراي بÇميرم بÇار هÇزار صÇÇد  گÇÇر
شد, انجام ي مهم وظيفة يا خطير امر هرگاه است معمول اينرو از
اسالمي مهم وظيفة دو اجراي از پس اسالم در چنانچه ميگيرند; جشن
از بعد ديگري و , حج عمل اتمام از پس يكي دادهاند: قرار عيد و جشن

رمضان/ مبارك ماه صوم
بÇراي مÇيگيرند; عÇيد الحÇرام بÇيتاهللا اج جÇح هÇم اضحي× عيد در
و دهند انجام را اسالمي مهم وظيفه اين شدهاند موفق اينكه شكرگزاري
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ما اسالمي برادران كه ميكنند شادماني و ت مسر اظهار مسلمين ساير هم
است اشاره امر اين و شدهاند/ مهم وظيفه و عبادت اين اجراي به موفق
ا Ò Ú̂ ا مصداق: و داشته يگانگي و اتحاد يكديگر با مسلمين تمام اينكه به

يكديگرند/ برادر مÆمنان آينه هر :10 آية حجرات, سورة /1

مÇدلول و مسرور هم ديگران يك, هر سرور در بوده; 1 Õ¸ وÖخا ونÔن م ÖÆ ÔمÇÖال
و اسÇالمي وظÇايف تمام در نظر اين و باشند بوده واحد¸ كنفس اÆXمنون
تا اسالم س مقد مذهب اينكه بر دارد داللت و است شده منظور ايماني
شقاق و نفاق از و داده قرار ه موردتوج را مسلمين فاق ات و اتحاد حد چه
عالم موحدين عموم كرده تجاوز هم مسلمين از حتي است فرموده نهي

ÖمÔكنÖيب و بيÖنن×ا ¾ا و× س ¹ ملك ×� ا ا Öوع×الت ت×اب كÖال لÖها ي×ا ÖلÔق كه نموده دعوت بهاتحاد را

حق همه و است يكسان شما و ما ميان كه حق كلمه آن از بياييد كتاب اهل اي بگو :ìê آية عمران, آل سورة /2

را برخي و ندهيم شريكقرار او با را چيزي و نپرستيم را يكتا خداي جز به كه است اين كلمه آن و كنيم پيروي ميدانيم,

نكنيم/ تعظيم ربوبيت به

/2 اهللا ونÔد Öنم Hب×اب Öرا HضÖعب ن×ا ÔضÖعب ذ تَّخي ال× و HÃÖي ش هب ك ßÌ Ö¿ Ôن ال× و اهللا االَّ دÔب Öع ن ×الا
چه و بوده صوم به موفق كه آنان چه مسلمانان همه هم, فطر عيد در
عÇيد و جشن بودهاند, معذور مسافرت و شرعي عذر بهواسطه كه آنها
رحÇمت شÇمول و طÇاعت توفيق درخواست و شكرگزاري و ميگيرند

مينمايند/
امروزه معمول جشنهاي مذهبي, جشنهاي انعقاد از منظور ه البت
از ديÇن پيشوايÇان و ره مطه شريعت صاحب س مقد روح چون نبوده;
تÇعطيل مÇذهبي جشن بهنام كه است ر متنف و منزجر انجمنها اينگونه
مخالف به كلي كه ناشايسته رفتار و اعمال و مناهي اقسام و انواع و  كرده
ايÇن ويژه شوند; مرتكب است اجتماع حال به مضر و الهي دستورات
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ا مهي سابق از بيشتر جهت هر از نفساني تمايالت و فساد وسايل كه اوان
است/ فراهم و

و وظÇايف ه توجÇم مسÇلمين كه است ف تأس و تأثر جاي قدر چه
نÇبوده, است آخÇرت و دنÇيا سÇعادت مÇاية كÇه خÇود اسالميه تكاليف
جز كه دارد تصديق هم سليم عقل و شده نهي اسالم شرع در كه بهاموري

ميباشند/ سرگرم و مشغول ندارد نتيجهاي بدن و روح زيان و خسران
درگÇاه بÇه است شكÇرگزاري يكي اسالم در جشن انعقاد از منظور
و اسالميه وظيفة انجام به موفق متعال خداوند توفيق و تأييد به كه الهي
تعالي باري حضرت توفيق ا گر كه است شده الهي امر اطاعت و مذهبي
سÇجدة نماز هر از بعد چنانچه نميگرديد; موفق آن انجام به نبود شأنه

است/ شده داده دستور شكر
عÇبادتي ا گÇر كÇه خÇود عمل عيب و نقص به اقرار و ه توج ديگر
مقبول و نقيصه بدون و كامل را خود عمل و نباشد حال اين به مقرون
و غÇيرمقبول را عÇمل به كلي كه شود حاصل غروري و عجب پندارد,
خÇوديت, از تÇا كÇه باشد ه متوج و كرد خواهد عذاب مورث و مردود
شركت آن در نفس آورد بهجا كه عمل هر است باقي انسان در چيزي
به و نفرمايد قبول را عمل آن است اغ�ال¿Ìكا¾ خداوند چون و مينمايد
و شرمنده و خجل خود اعمال از پيوسته بايد بنابراين, وا گذارد; شريك
فرمايد: مÆمنين صفات بيان در حقتعالي چنانچه بود; ترسان و خاÄف

است/ ترسان دلهايشان باز و آورده بهجاي است ايمان و بندگي وظيفه آنچه آنانكه و :ì0 آية مÆمنون, سورة /1

الهي دستورات و اوامر تمام آنكه با كه 1 Õ¹ل ج و Öم Ô ÔwوÔلÔق و ا Öوات× ا م× ونÔت ÖÆÔي نâالَّذي و
نفس حيلة و مكر از همواره بايد و ترسانند و خاÄف باز ميكنند رفتار را
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برد/ پناه خدا به و بود درحذر

/2279 بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

زايدت1 مكري است ار مك نفس مÇيفرمايدت روزه و نÇماز  گÇر
حضرت توفيق به كه باشد ه متوج ا گر ولي نا/ سÔفÖنا ورÌÔ¾نم اهللا اعاذنا
ربÇوبيت بÇاعظمت مÇقام شايسته و قبول قابل و داده انجام حقسبحانه
و انكسÇار هÇمين شايد باشد, شرمنده و خجل خود نفس نزد و نيست
افتد/ مقبول او ناقص عمل شده حق كرم و فضل جلب موجب شرمندگي
كÇه درصÇورتي دانست مÇقبول و شÇايسته را عÇملي مÇيتوان چگÇÇونه
عرض رسولا كرم(ص), حضرت حق, نزد در عالم خلق محبوبترين
داند ناقابل را خود عمل بزرگوار آن ا گر ; كعبادت حقَّ دنا كبع ما ميكند:
كبريايي و عظمت مقابل در كه بود, خواهد چه است معلوم ديگران عمل

باشد/ حقير و ناقابل بسيار عمل هر الهي

/132ê بيت سوم, دفتر همان, /2

اعÇتبار2 نÇدارد حÇضرت اندرين اضÇطرار و بندگي و خضوع جز
Hمخصوص ا�بار اXلك اهللا علهoصلوات اطهار ه مÄا از مأثوره ادعيه در
عيد دعاي و والثنا¾ التحي¹ عليهآالف هدا¾ دالشسي حضرت عرفه دعاي در
� مع و ßما� است: شده بيان نظر دو اين ر مكر سجاد(ع) سيد حضرت فطر

نيكيهايتو/ و نعمتها قبال در من عمل برايمنو است ارزش و قدر چه /3

/3 كحسانا و كمعن نبج|
پيشوايان و بزرگان نام تذكر مذهبي جشنهاي انعقاد علل از ديگر
آن عاليه اخالق و شامخه مقامات بيان و آنان وجود نعمت از قدرداني و
شÇفاعت ذيÇل به ك تمس و فضل به ل توس Hمخصوص است بزرگواران
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درنÇظر را بزرگواران آن روحانيت بايد اعمال تمام در <چنانچه ايشان
زمان راهنماي روحانيت ه متوج ويژه داد; قرار شفيع و واسطه و داشته
دانست/ بزرگوار آن عنايت و فضل نيازمند و محتاج را خود بوده, خود
در حتي شده وارد رسولا كرم(ص) بر صلوات اعمال تمام در اينرو از
اطÇهارش آل و بÇزرگوار آن بر تحيت و درود است شده واجب نماز
آن بÇه سÇالم خÇطاب, بهطور دانسته حاضر را او بلكه شود/> فرستاده
ما تحيت و درود محتاج بزرگواران آن است <معلوم شود گفته حضرت
از رشÇحهاي شÇايد ليكÇن ند; قÇدرح فاني و رحمت عين چه نميباشند;
متذكر حال عين در و گردد ما حال شامل آنان فضل و رحمت و رشحات

ميشود>/ قدرداني اظهار و بوده بزرگواران آن وجود نعمت
پسر اي است حق ذ كر ايشان ذ كر

در بÇه رفÇته جÇانشان از حق غير
خÇويش نسيان و مطلق حق ذ كر

كيش خوب اي بود رحمت جالب
و كمك ايشان باطن از و بوده آنان روحانيت ه متوج حال هر در
ما از را خودشان كرم و فضل نظر آن يك ا گر كرد; شفاعت طلب و مدد

شد/ خواهيم غوطهور هال كت ورطة در بازدارند
را آفرينش دارد زنده التفاتي اندك به

قالبها ريزند فرو هم از كند نازي ا گر
اهللا صÇلوات م ÒxفاعÇش و م Òxوالي قÖنا Ôز Öوار آله و د حم ß[ نا سÔفÖنا� ا لÖنا كت ال هم×للا

اbع�/ م ßzلع
درگاه به شكرگزاري هم است شده منظور نظر دو هر جشن اين در
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اين نقايص از قسمت يك كه فرمود فراهم موجباتي و وسايل كه الهي
برده بقعه اين بزرگوار صاحب از نامي هم و گردد تكميل متبر كه بقعة
استرحÇام و شفاعت استدعاي حضرت آن روحانيت و باطن از و شده
(حÇاج امÇيرسليماني مصطفي آقاي قسمت اين باني براي هم و نماييم
شوق و عشق با زحمت ل تحم و جديت با كه كاركناني و مشيرالسلطنه)
كمال آن سرپرستي و نقشه ه تهي در كه ظفر مهندس آقاي ويژه وافري
كÇتيبة نÇوشتن در كه عبدالرسولي مرتضي آقاي و داشته ابراز را عالقه
و بروز معرض به را خود استعداد و ذوق نهايت ثلث خط به آن زيباي
نصب و نقشه طرح در كه طباطبايي مصطفي سيد آقاي و رسانيده ظهور
طلب برده به كار را خود مهارت و سليقه و استادي آن ق معر  كاشيهاي

نيكوكاران/ پاداش است نيكو چه :13ì آية عمران, آل سورة /1

1/ Ò âل� ع×امÖال ÔرÖجا مÖعن نماييم; جزيل اجر و مغفرت و خير
# # #

آقÇاي جÇناب ارجمند فرزند سلطاني ابراهيم سلطان آقاي طبع اثر
آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم جÇليل نÇجل سÇلطاني دباقر حمÇم مÇيرزا حÇاج

نمودند: قراÄت جشن اين در كه مرقده نوراهللا شهيد سلطانعليشاه
عÇنقا تÇو گÇرفتار گشÇته مÇن دل مÇرغ

شÇÇيدا عÇÇاشق سÇÇرگشتگي مÇÇÇايه اي
حÇقيقت دنبال به سرگشته تو كوي در

دريÇا جانب زدم غوطه صفت غواص
نÇديدم عشق از بهجز بجستم چندانكه

زنشÇانها نشÇاني تÇÇو وجÇÇود بÇÇحر در
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بÇود ازلي نÇور ز تو سرشت كه  گويي
دلهÇا آرامش بÇد تÇو وجÇود كه  گويي

الهÇي اسÇرار جÇلوه قÇدم بÇÇه تÇÇا سÇÇر
مÇÇعنا عÇÇالم گÇÇه جÇÇلوه آيÇÇÇÇنه يÇÇÇÇا

ايÇنرو از خفاشصفتدشمنخورشيد
دنÇيا بÇه تÇابيد چÇو تو وجود خورشيد

حÇقيقت نÇادان دشÇمن صÇفت خفاش
ا هيÇم تÇو قÇتل بÇه و كور شد تو نور از

عبادت محراب دامن در كه دست آن
اعÇÇال عÇÇالي آن پÇÇيكر پÇÇا ز افكÇÇند

برآمÇد دگرباره دست همان كه  گويي
يÇلدا شب آن صÇبحگه در تو روي بر

خÇوبان شÇه اي آرامگÇهت و رفتي تو
شÇيدا دل مÇزار و عشÇق خÇÇانگه شÇÇد

شوقي سر عشقاز اينكعبه در روز هر
پÇيدا شÇده ديگÇر رونÇق خÇدا لطف با

نازي چه به گردون گنبد اي تو امروز
بÇرپا شÇده تÇفاخر بÇه زيÇبا گنبد  كاين

الحق انا نقش چون محبتشده شور از
طالÇÇم گشÇÇته ازلي عشÇÇق تÇÇابش وز

گÇيرد كÇه زمÇهتاب جلوه شب نيمة در
تÇماشا ديÇوانÇه دل بÇا سÇزد كÇه ا قÇÇح
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درختان رقص با و گل و آب و با كوثر
طوبا و حوري كند چه اينجا در جلوه  گو

مزارت به فكنده سايه كنون گرچه اين
زبÇاال است بهجهانسايهفكنده روحت

مزاري به فكندن سايه بسي است فخر
توانا سرمست عارف اي تويي  كانجا

شÇاهي تÇو چÇو قÇبر گنبد ا گر دارد جا
مÇÇينا گÇÇنبد بÇÇر دوزد نÇÇظر كÇÇبر بÇÇا

شاه اي تو امثال و تو چشم نظره يك
بÇيضا يÇد صÇد از بÇÇيشتر اثÇÇري دارد

بگÇويد عشق و دل نام چون تو لبهاي

عÇيسي× چو روح دمد بيروح پيكر بر
ايدوست اصلتوومظهرت و تو امروز

زيÇÇبا گÇÇنبد زبÇÇر بÇÇر نÇÇظر دارنÇÇÇÇد
كÇريمش انÇفاس ت هم از كه فرداست

ثÇريا بÇه سÇÇر بكشÇÇد زيÇÇبا  گÇÇلدسته



مقالهششم

شد: قراÄت سلطاني كه  متبر بقعه آيينه كاري اختتام در كه است مقالهاي

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
بÇن د مTسل� ÖرÇ ÔXوا نبيا¾ اال ¾Ìف ا� ع Ôالم والس Ô¸لو والص�Xالعا رب ا¡مدهللا
ووصيهام�اÆXمن�ع�بناèطالبصلوات �خليفته يب�وعالط وآله عبداهللا(ص)

عليه/ سالمه و اهللا
نور به را ايران سرزمين اسالم ر منو خورشيد اشعة پرتو كه موقعي از
اسÇتعداد و هÇوش بهواسÇطه ايراني جامعة ساخت, ر منو خود درخشنده
قÇرآن صÇاحب تÇعاليم تÇحت اسÇالم س مقد مكتب در خود افراد ذاتي
تربيت علوم از رشته هر در عاليمقدار دانشمندان و بزرگوار اشخاص
و افÇتخار مÇاية و بÇاقي روزگÇار تÇاريخ در بÇزرگواران آن نام كه نمود
هر در كنيم, مراجعه تذكرهها و تواريخ در ا گر و است ايران سربلندي
آنها به ايرانيان نهتنها كه برميخوريم بزرگاني و نامي اشخاصي به رشته
و مÇيگردند محسوب عالم مشاهير و نوابغ جز¾ بلكه ميكنند; مباهات
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ميباشد/ عالم قين محق استفاده مورد آنها كتب و آثار
ايراني, جامعه افتخار موجب ايران بزرگان و دانشمندان اين وجود
ايÇران سÇرزمين مÇحيط روشÇنكنندة سÇتارگان و بÇوده مسÇلمين بÇÇلكه
نيز ايرانيان فكري سطح كه بود بزرگان اين وجود اثر بر كه ميباشند;

يافت/ فزوني
صنايع و ف ر ح و معارف و علوم از رشته هر در ايران در كه نوابغي
آيÇا گرديدند/ عالم در ايران معروفيت و شهرت باعث آمدند بهوجود
ابÇوريحان و فارابي ابونصر نام كه ميشود يافت فلسفه جهان در  كسي
د حمÇم و سÇينا ابÇوعلي و مسكÇويه ابوعلي و رازي فخر امام و بيروني
يÇن صيرالدÇن خÇواجÇه و سÇهروردي ين شهابالد شيخ و رازي زكرياي
سبزواري هادي مال حاج و صدرا مال صدرالمتألهين و ميرداماد و طوسي
شيخ و صدوق شيخ ابنبابويه و كليني نام ديني علوم در يا باشد نشنيده را
شيخ و عاملي ين بها¾الد شيخ و رازي ابوالفتوح و طبرسي شيخ و طوسي
تاالسÇالم جÇح و مجلسي موالنا و فيض محسن مال و انصاري مرتضي
در يا باشد نرسيده او گوش به بزرگواران آن امثال و شيرازي حسن ميرزا
شÇيخ و بسÇطامي بÇايزيد و ادهÇم ابÇراهÇيم سلطان نام ف تصو و عرفان
و سنايي و عريان باباطاهر و ابوالخير ابوسعيد شيخ و خرقاني ابوالحسن
كبري ين نجمالد شيخ و بلخي ين جاللالد موالنا و عطار ين فريدالد شيخ
مÇحمود شÇيخ و ولي اهللا نÇعمت د سي شاه و اردبيلي ين صفيالد شيخ و
شرواني زينالعابدين حاج و رعليشاه مظف و ل او نورعليشاه و شبستري
او مسموع سلطانعليشاه, د سلطانمحم مال حاج جناب و (مستعليشاه)
بيان و ادبي نكات و بديعه مضامين ذ كر و اشعار سرودن در يا باشد نشده
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و دقÇيقي نام مذهبي و ديني رموز و معاني توضيح و اخالق و مواعظ
و انوري و سنايي و فردوسي و علوي ناصرخسرو و عسجدي و فرخي
عطار و ام خي و فاريابي ظهير و منوچهري و عنصري و نظامي و خاقاني
عÇلوم در نÇدانÇد; را شيرازي حافظ خواجه و سعدي ين مصلحالد شيخ و
و بÇيروني ابÇوريحان نÇام رياضيات و نجوم و تاريخ قبيل از هم ديگر
نيشابوري ام خي عمر حكيم و گنابادي ر مظف مال و بيهقي و فارابي ابونصر
و بزرگان از معدودي شد نامبرده كه ه عد اين باشد; نشنيده را طبري و
ده متعد صفحات آنها همه نام ذ كر براي اال و مثال, براي بود دانشمندان

است/ الزم ضخيمي كتاب بلكه
نقطه از ه اسالمي مختلفه فرق دانشمندان و بزرگان همة به نسبت ما
ذ كÇر تÇعظيم و تÇجليل بÇه را آنان نام و قاÄليم احترام دانش و علم نظر
كÇه عÇليهم رضواناهللا عظام فقهاي سلسله به نسبت Hمخصوص ميكنيم;
ه البيÇق شÇرعيه وظÇايف و احكÇام تبليغ ي متصد و روايت در مجازين
و اذ كÇار و اوراد تÇلقين و درايت در مجازين كه كرام عرفاي و هستند
ف تأس و قاÄليم ي خاص تكريم و احترام ميباشند ه قلبي وظايف و احكام
مÇوجبات بÇيمعني بات عصÇت و ناداني بهواسطه ال جه و عوام كه داريم
كÇه درصÇورتي نمودهانÇد; ايجاد را اسالمي فرق مابين جدايي و تفرقه
قÇبله يك و كÇتاب يك و دين يك داراي همگي شهادتين  گويندگان
س مقد دين اعالي براي و شده متفق و متحد آنها همة بايد و ميباشند
پابند كه هم ديگر مذاهب رÅساي به نسبت حتي كنند جانفشاني اسالم
ا Öوع×الت شريفه: آية موجب به كه معتقديم و ميكنيم احترام هستند بهديانت
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حÇق هÇمه و است يكسÇان شÇما و ما ميان كه حق كلمه آن از بياييد :ìê آية عمران, آل سورة /1
نپرستيم/ را يكتا خداي جز به كه است اين كلمه آن و كنيم پيروي ميدانيم,

در واحدي جبهه ,1HÃÖي ش هب ك ßÌ Ö¿ Ôن ال× و اهللا االَّ دÔب Öع ن ×الا ÖمÔكنÖيب و بيÖنن×ا ¾ا و× س ¹ ملك ×� ا
دهيم/ تشكيل هستند ديانت اصل با مخالف كه دستجاتي مقابل

با را علم آنانكه دانشمندان, و علما و مشاهير ميان در اين, باوجود
بر ه البت كردهاند, جمع خود نفس در و نموده توأم اخالقي فضايل و عمل
جÇامعه در بÇزرگان وجÇود وقتي زيرا دارند; شرافت و برتري ديگران
ميباشند, فضيلت و علم از عملي نمونه يك ببينند كه بود خواهد مÆثر
جÇامعه افÇراد البÇته باشد, مقرون عملش با ميكند بيان آنچه عالم ا گر
وحي او به حكمي هر پيغمبرا كرم(ص) ميگردند/ هدايت و شده تشويق
احÇاديث در و ميفرمود عمل بزرگوار آن خود ل او ميگرديد الهام و
علم به كه عالمي از اجمعين عليهم صلواتاهللا معصومين اخبار و نبوي
و نصايح آنكه عمده علت و است رسيده بسيار مذمت ننمايد عمل خود
و نميشود واقع مÆثر امروزه جامعة در مذهبي مبلغين از بسياري مواعظ
HالبÇغ كÇه است آن هÇمانا مÇيگردد, افزوده جامعه فساد بر روز بهروز
ا م× Öم ه اه افÖو× ب ونÔولÔقي ميشود; ظاهر آنها از ميگويند آنچه خالف  گويندگان

ندارند/ اعتقاد دل به كه ميگويند چيزهايي زبان به :1ì7 آية عمران, آل سورة /2

مكÇارم از نÇمونهاي كه عرفايي و حكما و علما بنابراين /2 Öم ß ßwوÔلÔق â| سÖيل
و بود نمايان آنان وجود در ابيطالب(ع) بن علي قيان مت موالي اخالقي
حÇوايÇج و معيشت امر در جمله از و نموده توأم Âكام عمل, با را علم
آنان دعوت و مردم ارشاد از و گذرانده خود دسترنج با را خود دنيوي
و ترجيح ديگران بر نبودهاند فارغ هم انيت حق و امانت و تقوي راه به
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تجليل و آنان آثار ابقاي و ايشان نام تكريم و تعظيم از و دارند فضيلت
حكيم و فيلسوف از نكرد/ فروگذار بايد آنها گذشتگان مقابر احترام و
از ب طال و فضال آنكه علت كردند سÆال قمشهاي رضا د آقامحم نامي
ميروند سبزوار به هادي مال حاج درس محضر از استفاده براي جا همه
از شما كه درصورتي هستند معدودي ه عد شما شا گردان ولي چيست?
در و داناتر حاجي از عرفاني مطالب در هم و حكمت در هم حيث هر
سÆال من از بزرگي مطلب دادند: جواب داريد اقامت ايران مركز تهران
نموده; توأم فضيلت و عمل با را علم حاجي كه است آن علت  كرديد

نتوانستم/ كنم توأم خواستم هرچه من ولي
آقÇاي مÇرحÇوم نÇامي عÇارف و صÇمدانÇي حكÇيم و ربÇاني عÇÇالم
را علم كه بوده روحاني علماي اين زمرة از طابثراه شهيد سلطانعليشاه
فضايل مجموعة از نمونهاي و بود نموده توأم فضيلت و تقوي× و عمل با
شÇهيد آقÇاي مرحوم است/ بوده پرهيزكاري و تقوي× و زهد و اخالقي
و است بوده روحاني عالي مقام داراي و معنوي و صوري كماالت جامع
اهلاللهي صفت و بود يافته تحقق وجودش در فخري Ôلفقرا معناي حقيقت
حوايج رفع و حق ذات به اتكاي و طبع استغناي جز كه درويشي و فقر و
ديگري چيز نفس قيود از آزادي و اهللا ماسوي از بينيازي و يمين كد با
خلق هدايت راه در و بود نموده تجلي اخالقش و اعمال همة در نيست;
و نميفرمود خودداري زحمت و رنج هيچ از حق سوي به راهنمايي و
تمام تكريم و احترام با دوستداران دلهاي گنجينة در بزرگوار اين نام بايد
قبيل اين وجود جامعه, آنكه عوض در كه افسوس ولي بماند/ محفوظ
بÇزرگترين را الهÇي مÇحبت جام شدگان سيراب و حق جمال مجذوبان



هدايت بابواليتوراه 80

به نمايند استفاضه وجودشان از و باشند شكرگزار و دانسته حق نعمت
بشريت حس از محروم و نابينا عوام بهدست بدفطرت معاندين تحريك
كه خود دشمنان بهدست بزرگوار اين چنانكه ميرسند; شهادت درجه به
محل اين در و نوشيد شهادت شربت بودند آفتاب منكر صفت, اش خف
ما كه نيست كافي گرديد/ مدفون است, آ گاه دلهاي ه توج محل امروز  كه
ابراز و محبت اظهار صرف به و نموده آنان اعمال از ف تأس اظهار فقط
و بپيماييم پيمودهاند ايشان كه را راهي بايد بلكه ورزيم; قناعت ارادت
ه مÇÄا فÇرمايشات و قÇرآن دسÇتورات عين كه بزرگوار آن دستورات به
سرمشق را حضرت آن رفتار و اخالق و نماييم رفتار است اطهار(ع)
ادا دارند ما گردن در كه را ايشان حقوق از جزÄي بتوانيم تا سازيم خود
شاد را بزرگوار آن روح و نماييم جبران را گذشتگان خطاهاي و نموده
از گذاريم/ بهيادگار حقيقت پيروي از نمونهاي آيندگان براي و سازيم
سÇر كه است آن بزرگوار آن به نسبت ما شكرگزاري و قدرداني جمله
نام نگذاريم و آورده فرود حضرت آن س مقد مقام به تكريم و تعظيم
و طبع و بزرگوار آن آثار ابقاي در و گردد منتفي انظار و اذهان از ايشان
عÇملي تÇذكر كه ايشان مقبره تزÄين و تكميل و تعمير و تأليفات نشر
و فراموشي دچار نخواسته خداي آنكه نه نماييم; كوشش و سعي است,
قزوين در الي غز احمد شيخ جليل عارف مقبره مانند و شده هي بيتوج
(تفسير بحرالمود¸ تفسير صاحب و عرفا سلسله بزرگوار اقطاب از  كه
كربالي در حسينعليشاه آقاي بزرگوار عارف مقبره و يوسف) سوره
نشود آنها تعمير در هي توج ا گر و باشد انهدام و نابودي شرف در معلي

ÔمÔي×كÇ ÖG ا شريفه آية با مخالف امر اين ه البت و گرديد خواهد منهدم Hقريب
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گورها به تا فرزند, و مال بسياري به نازش را شما كشيد غفلت به :2 و 1 آيات تكاثر, سورة /1
رسيديد/

زنده را خدا اوليا¾ و دين بزرگان ما زيرا نيست; 1 رق×اب مÇÖال Ô Ôk Öر Ôز ×Ø� ح ÔرÔالتَّك×اث
بلكه نيست ات بالذ و باالصاله ميكنيم آنان قبور به كه هي توج و ميدانيم

دارد/ بزرگواران آن س مقد وجود به كه است انتسابي نظر از
بÇود تÇو پÇاي كف نشان كه زميني بر

بÇود خواهد صاحبنظران سالهاسجدة
ا�Çدارا ذا و ا�ÇÇدار ذا ÔلبÇÇق Ôا �Çلي ديÇار ارÇالدي Ò�Ç ع رÇÇ Ôم ا

نيست سرزمين شيفته من قلب و را آن ديوارهاي ميبوسم و ليلي شهر شهرها, از ميگذرم /2
است/ كويسا كن آن در كه است كسي شيفته بلكه

يÇارا2 الد كن س من بÔح ل×كن و قÇل	 ÇغفÖن ش ارÇالدي بÔح مÇا و
ايÇن بÇه ه وجÇت بÇايد ميكنند بزرگان قبور زيارت كه هم كساني و
احترام و گيرند درنظر بع بالتَّ را گل و سنگ زيارت و باشند داشته قسمت
ابدان آن به كه است تشريفيه اضافه بهواسطه زمين و خا ك و بنا شرف و

دارد/ آنان بزرگ ارواح به آن, بهواسطة و پا ك
قدرداني نشانه ايشان مقام تجليل و بزرگوار اين آثار به ه توج البته و
ايشÇان گÇفتار و رفÇتار و اخÇالق تÇذكر هÇمچنين است; سپاسگزاري و
آ گÇاه جسÇمي و روحÇي بÇهوظايف را مÇا و مÇا بÇراي است سÇرمشقي
و بÇزرگوار آن س قدÇم روح بÇه ه توج بهواسطه را ما روح و ميگرداند
ملكوت عالم دريچه انشا¾اهللا و نموده قوي حضرت آن باطن از استمداد
بÇقعة ايÇن تÇزÄين و تكÇميل در هرقدر اينرو از و بازگردد ما بهروي

ننمودهايم/ ادا را آن حق باز بكوشيم متبر كه
مÇرحÇوم واقعي ارادتمند و پيرو Hمعن و Hصورت كه كساني جمله از
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امÇيرسليماني مشيرالسلطنه حاج مرحوم بوده عليه رحم¹اهللا شهيد آقاي
1318 در بÇزرگوار آن ارادتÇمندان حÇلقه در كÇه ابتدايي از است/ بوده
نام تجليل در توانست آنچه مفرطي, عالقه و عشق با گرديد داخل قمري

نمود/ كوشش و سعي متبر كه بقعه تكميل و حضرت آن
نايبالسلطنه عضدالملك مرحوم فرزند مشيرالسلطنه حاج مرحوم
كه جواني حين در و شد متولد شمسي 12ë8 مطابق قمري 1297 سال در
هÇمسنان و امÇثال كÇه بÇاوجودي است نفساني اميال بروز ايام بحبوحه
داخل ميبردند, بهسر خوشگذراني و تفريح و نوش و عيش در ايشان
وارد طابثراه شهيد آقاي مرحوم ارادتمندان زمرة در و فقر سلك در
تÇنجيس, و تكفير حتي مالمت و اهانت و مخالفت باوجود و  گرديد
عشق بر روزبهروز بلكه نيامد; وارد او ارادت و عقيده در خللي هيچگونه
گÇناباد به شهيد آقاي حيات زمان در سفر يك و ميافزود او عالقه و
از سلطنتي دربار در كه وجودي با و نمود توقف چندي و گرديد ف مشر
مناصب اين بود ه مهم مشاغل و مناصب داراي و شاه نزديكان و خواص
پس ميداد/ ترجيح را درويشي عوالم و ميشمرد هيچ به را احترامات و
يÇا وزارت قÇبيل از شÇغلي خÇواسÇتند ر مكر قاجاريه سلسله انقراض از

شاعر: قول به و ننمود قبول كنند رجوع او به سابق شغلهاي
جÇانش زد فخر الفقر نوبت كه  كسي

لوا و تاج و تخت به نمايد التفات چه
و زراعت امر به است درويشي خصايص از كه طبع استغنا¾ كمال با
نورعليشاه آقاي مرحوم دوره در ميپرداخت/ شخصي امور به رسيدگي
فÇداه ارواحÇنا صالحعليشاه آقاي حضرت بندگان دوره در و طابثراه



83 ل بخشاو

بÇر را مÇزار صÇحن يÇا مدرسه گوشه و گرديد ف مشر بيدخت به ر مكر
Hب مرت اخير سالهاي در و ميداد ترجيح ا مصف باغهاي و مجلل عمارات
و ميگزيد اقامت چندي و بود ف مشر بيدخت در غدير عيد و نوروز ام اي
را او بسÇتگي و مÇحبت و عشق و عالقه آثار ميديد را ايشان هركس

مينمود/ مشاهده
نگر زارش عاشق روي و رنگ نگÇر كارش را عشق نديدي  گر
خودداري خدمتي هيچگونه از و بود بياختيار فقر به راجع امور در
تهران به فداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي بندگان كه سفرهايي در نداشت/
اقامت ت مد تمام در مشيرالسلطنه حاج مرحوم ميفرمود, نزول شرف
جانفشاني و خدمتگذاري از و ميگرديد وجودش شمع گرد پروانهوار
شاهانه پذيرايي حضرت آن از خود منزل در Hغالب و نداشت  كوتاهي

ميگفت: حال زبان به و مينمود
تÇو عÇاشق صدق به هستم ليك تÇو اليÇق نÇيست گÇرچÇه خانهام
بÇود خÇواجÇه آن جمله بيگمان شود هرچه هرچههستو را بنده
گرديد مزاج ضعف و پا شكستگي و كسالت عارضه دچار اواخر در
ف رÇتش از داشت حÇركت در كÇه سÇختي و دشÇواري كمال وجود با و
از قÇبل مÇاه دو حتي نمينمود; خودداري بود زحمتي هر با بهبيدخت
و رفتار از فوت و خداحافظي آثار و گرديد ف مشر بيدخت به خود فوت
مطابق شمسي 13ê0 مرداد چهارم در بود/ آشكار و واضح او عمليات
و نمود اجابت را حق دعوت و گفت حيات بدرود قمري 1381 صفر 12
آقاي مرحوم و سعادتعليشاه آقاي مرحوم پاي پايين متبر كه بقعه در
اعمال و آثار و است نمرده او ولي عليه/ ر¹aاهللا گرديد; دفن نورعليشاه
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داشت/ خواهد باقي را او نام او صالحة
بهعشق شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز

مÇا دوام عÇÇالم جÇÇريدة در است ثÇÇبت
Õ Ö� خ و Hاب ثو× كب ر دÖن ع Õ Ö� خ ات × ß¡ا ×الص Ôي×اتب×اقÖال و نÖي×ا الد ̧ ي×و Ò Ö¡ا Ô¹نâزي ونÔنبÖوال Ôال × ÖX ا

كÇه نيك كردارهاي و دنياست زندگاني اين پيرايههاي فرزند و دارايي :êì آية كهف, سورة /1
است/ نيكوتر آنها به بستن اميد و بهتر پروردگارت نزد ميمانند برجاي همواره

عÇالقه شÇهيد آقÇاي مÇقبره تÇجليل و تكÇميل در مÇرحÇوم آن /1ÂÇÇ م ا
مÇينمود; وافر سعي آن تكميل و بنا در ابتدا از و داشت فوقالعادهاي
هزينه به مرمر سنگ از بقعه داخلي هزاره بنا, اصل در شركت در عالوه
نوبت دو در آن سطح كاشيكاري و گنبد دوم پوش گرديد; انجام ايشان
مشÇاهده كÇه مÇجلل آيÇينه كÇاري ايÇن گرفت; صورت ايشان همت به
در رواقي داشت ميل و شده انجام ايشان هزينه و همت به ميفرماييد
افزوده بقعه داخلي وسعت به كه شود ساخته جنوب بهسمت بقعه خارج
جÇدار مÇيخواست هÇمچنين شÇود; انÇجام آتيه در است اميد كه  گردد
تهران در اقدامات, اين عالوهبر بپوشاند/ مرمر سنگ از را بقعه خارجي
نيست ايران نقاط از هيچيك در آن نظير كه مجلل بسيار حسينيه و تكيه
نمود وقف بخاريها و بادزنها و جارها از لوازم تمام و قيمتي فرشهاي با
در و نمود ن معي اطعام و روضهخواني براي را خود امال ك از مقداري و
از گذشته كرد; بنا دبستان دو اضافه به مجللي مسجد دوالب محله قسمت
تÇعيين مÇوقوفاتي اشÇرف نجف و معلي كربالي ر مطه حرم براي اينها

نمود/
بÇرحسب ميگيريم را آن جشن امروز كه متبر كه بقعه آيينه كاري
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سال ه ذيحج در مشيرالسلطنه حاج آقاي مرحوم مال و جهد بذل و همت
رضوي س مقد آستان بر شيشه عسكري سيد آقاي با آن قرارداد ,1380
شروع Gبعد شد/ بسته اهللا وفقهما فراهي باقر د سي آقاي ايشان برادرزاده و
11 مطابق 1381 م محر 18 يكشنبه تاريخ در سپس شد, بست بهچوب
و شد گذاشته كار صالحعليشاه آقاي بهوسيله آيينه قطعه لين او 13ê0 تير
وافر عالقه و باشوق و تمام پشتكار و جديت با فراهي باقر د سي آقاي
را مÇهارت و سÇليقه نÇهايت آيينه كÇاري در و نمود به كار شروع قلبي
آيات پا پايين و رو جلوي و سر باالي كتيبه سه در Hضمن داد/ بهخرج
فضه و حسنين(ع) و فاطمه و علي(ع) دربارة كه اتي هل سورة از شريفه

است: اين مذكوره آيات و شد داده جاي و نوشته شده نازل

است/ كافور به آميخته كه مينوشند جامهايي از نيكان :ë آية انسان, سورة /1

ÖمÔكÔيÖع س ك×ان و سوره آخر تا 1GورÔك×اف اجÔه×ا ز× م ك×ان سÖأك Öن م ونÔب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال انَّ

است/ شده سپاسگزاري كوششتان از و :22 آية انسان, سورة /2

در و شده داده جاي آيينه كاري تاريخ ورودي درب سر در و 2GورÔك Öشم
در و گرديد مصرف بقعه خود آيينه كاري در آيينه مترمربع ê80 حدود
محبت و خلوص نهايت با نيز مÆيدي رضاي د محم آقاي ت مد اين تمام
و داشته اشتغال فراهي آقاي كار لوازم ه تهي و كار در مراقبت, به عالقه و
دارين اجر و توفيق و سالمتي مهربان خداوند از نمود/ را الزم  كوشش
اميدواريم و خواستاريم آن كاركنان ساير و مÆيدي و فراهي آقايان براي
داده انÇجام صÇميميت و صدق كمال روي از كه زحمت و خدمت اين
و سعادت موجب و واقع بقعه بزرگوار صاحب و حق موردقبول شده,

گردد/ ايشان آخرت و دنيا خير
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و زحÇمات هÇرچÇند كÇه مÇيشود عÇرض GذكرÇت گÇفتار پÇÇايان در
خلوص و صدق كمال روي از فقط فوق آقايان شبانهروزي  كوششهاي
براي نظري هيچگونه و بوده خدا رضاي براي و ايماني محبت و عالقه و
آنان براي نظر اين داشتن ميدانند چه, ندارند و نداشته صوري قدرداني
بهنوبة نيز ما حال عين در ولي است; اخروي و معنوي اجر تقليل باعث
خداوند از نموده قدرداني و سپاسگزاري آنان فدا كاري و مساعي از خود

فرمايد/ مرحمت دارين اجر آنان همة به كه خواستاريم مهربان
آقÇايان از هÇم فداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي جناب معظم متولي
و بزرگ خدمت اين يادگار به و فرموده رضايت و ت مسر ابراز نامبرده

فرمود/ مرحمت يك هر به انعامي و هديه آن, به دادن پايان
حاج آقاي مرحوم درجه علو و آمرزش خداوند درگاه از خاتمه در
ت وÇق و بÇركت و وسعت و توفيق ازدياد و اميرسليماني لطنه مشيرالس
مÇهندس و عليا كÇبرخÇان مهندس آقايان ايشان فرزند دو براي ايمان
سÇالمت و سعادت و موفقيت و خواستار را اميرسليماني خان عليرضا
كار اين در كه كاركناني ساير و ايشان كارمندان و فراهي و مÆيدي آقايان
مسألت آنÇها براي دارين اجر و خواهانيم دادهاند انجام خدمتي بزرگ

داريم/
اين به راجع حاÄري هادي آقاي جناب كه اشعاري مبارك اجازه با

ميشود: قراÄت سرودهاند بقعه
است درگÇه عÇرش پÇادشه بÇارگاه ايÇن

است سÇلطانعليشه ر نوÇم مÇÇرقد ايÇÇن
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اوليÇاست سÇلطان مشÇهد و مÇزار اينجا
است كÇوته عÇرش آن, شامخ مقام نزد

سودهاسترخ درش بهخا ك روحاالمين
است ره اين فرش امين, جبرÄيل شهپر

پÇناه درگÇهش جÇز نÇباشد عÇارفان بÇÇر
است مÇنجانباهللا كه است واليتي نور

اوست جوار در زندهدالن پا ك جانهاي
است ه نزÇم حÇريمش نگاهدار, حرمت

او خÇاندان بÇر و وي بÇر خÇتم و ارشاد
است آ گه دلهاي جانب به سخن روي

اbع� وآله د مTع� اهللا Øص� و



مقالههفتم

آقÇاي حضرت قطبالعارفين مسافرت و كسالت موقع در كه است شرحي

شده: نوشته خورشيدي 1333 سال در ه سر س قد صالحعليشاه

هÇمبر و است هÇمراه تÇو بÇا كو دلي
ديگÇÇر جÇÇاي بÇÇندد مÇÇهر چگÇÇونه

هÇوش هÇم و جÇاني هم تو را دليكو
فرامÇوش يادت شود چون دل آن از

از پÇيروي به طبيعت شور و ميشد نزديك 1333 سال فروردين
مييافت/ جنبش خويش جبري سير

سÇرو و گÇل كنار به بهاري باد چمن در
برخاست قامت و عارض آن بههواداري
موجودات تمام ميشد/ آغاز نو از سنبل, عشوه گل, عطر بلبل, شور
و شادي با و ميكردند بهار استقبال آمادة را خود شعف و وجد با طبيعت
چÇون من دل مرغ ولي مينمودند; فراهم را آن پذيرايي وسايل طرب
و نمينمود شركت آنها فرح و نشاط در و نبود شاد و سرخوش هميشه
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پÇرواز هÇواي نه ميافزود او پژمردگي و افسردگي بر بهساعت ساعت
صحبت و زعيش خوشتر دل اي گفتم: كشتزار/ و باغ ميل نه و داشت
گل كه نبيني مگر غمگيني? و افسرده اينقدر چرا چيست? بهار و باغ
تÇمام كÇه نÇميكني مشاهده مگر او; دور به مرغان و شكفته چمن در
سر و خموش چرا مترنمند? فروردين انتظار در م خر و شاد موجودات
نميپردازي? نشاط به پيشينه و پار چون درمانده اين به چرا به گريباني?
من زشت كردارهاي و ناشايسته اعمال از نكند داري? ر تحي در سر چرا
گرفتار خود عذاب به مرا ار قه خداي كه ميترسي شايد ترساني/ و خاÄف
مگÇر دارد; ب معذ ساله شصت غفلتهاي و نافرمانيها به مرا و نمايد
و فرمايد رفتار گناهكاران با فضل و كرم با و است ار غف او كه نميداني

ميآمرزد/ را گناهان همة خداوند زيرا :ë3 آية زمر, سورة /1

بÇزرگوار پÇير حÇضرت بÇهعالوه /1HعâيÇ Òb وبÔن الذ ÔرفÖغي اهللا انَّ فرموده: خود
كه مشو نااميد و مباش مأيوس است, دستگير را ما و شفيع فداه ارواحنا

مشويد/ مأيوس خدا رحمت از : 87 آية يوسف, سورة /2

زيادتر آن به آن و نميشد كم دل غم ولي /2 اهللا ح Öو ر Öنم وا ÔسÃÖايت ال× فرموده:
شب بيخبرم/ آن از من كه دارد نهاني موجب كه شد معلوم ميگرديد;
و مغموم من مانند همه ديدم را انجمن رفتم فقري جلسه به و رسيد جمعه
نشستم/ افسردگان صف در و كردم سالم خاموشند; و بيوجد و مهموم
شده چه ميكنم; مشاهده همه در است حال چه اين خداوندا بارالها  گفتم:
موجودات عالم واپسين روز مگر محزونند, و پژمرده و افسرده همه  كه
عالم جان مگر آمده? وارد خدشهاي عالم اين روح در مگر رسيده?! در
علت چه به فرا گرفته, را همه غم و هم اين كه است تزلزل و اضطراب در



هدايت بابواليتوراه 90

مگر نموده? احاطه را عالم واندوه غم گردوغبار و افسرده همه دلهاي
و اوليا¾ چه, است; صدمه و رنج در خدا اوليا¾ از وليÄي نخواسته خداي
سراپا آيينة و مطلق فيض واسطه و عالم قوام موجب الهي درگاه مقربان
باشند رنج و كدورت در ا گر و عالمند روح بهمنزلة و ميباشند حق نماي
و شد جاري سرشكم سيل و اندوهند و غم و رنج و زحمت در عالم همه

نتوانستم/ كنم خودداري خواستم هرچند
كÇنم پÇنهانتر كه ميخواهم هرچند را ناله

كن فرياد آمدم تنگ من كه ميگويد سينه
دوست: اي گفتم كرده, گريبان به سر

بربستهايم تو به دل عالم دو در دلخسÇتهايÇم و صادق محب ما
آن و داري? ماتم و غم در و رنجور را همه كه است حكمت چه
و گريه به صبح تا و مينمود فرار خواب بخوابم, خواستم آنچه را, شب
آمدن و صبح دميدن انتظار در و گذراندم بدانم را علت آنكه بدون ناله
از بياراده و برآمدم تفحص درصدد فرارسيد روز چون و بودم روز سپاه
سرگردان و حيران كوي, آن به كوي اين از و خيابان آن به خيابان اين
پرسيدم: ديدم منقلب و گريان را او رسيدم دوستي به نا گاه بودم; روان
اشكش و كشيد آهي نا گاه ميبينم? تو در كه است حال چه اين برادر اي

مولي× حضرت بندگان كه نشنيدهاي مگر بيخبر اي گفت: و شد جاري
به ناچار مرض و كسالت علت به و سخت مرض به مبتالي فداه ارواحنا
ايÇن شنيدن محض به آوردهاند?! تشريف معالجه براي حيدريه تربت
سÇيل و افÇتادم زمÇين بÇه بياختيار و درآمد لرزه به اعصابم تمام خبر
و قبض و غم و هم اين تمام فهميدم و شد جاري بهاري ابر مانند سرشكم
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جان البته و است رنجور و مريض ما جانان جان كه بوده آن از  گرفتگي
چÇنانچه است; مÇتألم و مÇتأثر جÇوارح و اعÇضا تÇمام بÇاشد مÇتأثر  كه

از مÇحزوننÇد و مÇا شÇادي بÇه مÇيگردند شÇاد و شÇدند سÇرشته ما بهترينخا ك از ما شيعه /1
حزن ما/

Çزنن×ا1/ Ô ßM نون ÔزÇ ÒJ و ÇفرحÇنا ب يفرحÇون نا طينت فاضل Öنم خÔلقوا شيعتÔنا فرمودهاند:
جÇميلش ذ كÇر و غÇمافÇزا جÇمالش شÇرح امسال, بهار كه نبود بيخود
بÇازار و رسيد باختگانش سر گوش به برقآسا خبر اين بود/ اندوهآور
جÇانگداز آه و ر حيÇت مÇÇتاع جÇÇز هÇÇنگامه آن در و گÇÇرم غÇÇمزدگي,
فقري مجالس بود; جاري سيل مانند چشم اشك و نميشد خريدوفروش
اعÇمال نتيجه است اين گفتم بود, حزنآور دوستان مالقات و غمكده
است; طÇريق سÇالكان جÇوركش كÇه اوست مÇا; زشت كردار و ناپسند
را گÇرويدگانش ناشايست كردار حاصل عقوبات و بال انواع كه اوست
وقت اين در مينمايد/ ل تحم و ميكند جبران بيماري و رنج بهصورت
جز ما وجود هيهات! هيهات! گفتم: و شد قطع سخنم و نداد امانم  گريه
آن چÇنانچه نÇدارد; حاصلي مولي× حضرت براي زحمت و مالل و رنج

بيابيم>/ را يكي تا بخوانيم را هزاران <ما فرموده: عالم بزرگ
مÇÇÇيزيند او دولت در مÇÇÇÇابقي صوفيانÇد يك ميان زان صدهزاران

كه: ديدم بالعيان و پذيرفت مصداق Hواقع
شرمسار او و است كرده بنده خÇداونÇدگار گنه لطÇف و بÇين  كÇÇرم

شÇدهاي مأمÇور كÇه هÇمچنان كردهاند, خدا به رو تو با كه آنان با همراه :112 آية هود, سورة /2
باش/ ثابتقدم

راهنمايان و انبيا¾ همه 2 كع م ت×اب Öن م و ت Öر مÔا ×Fك Öمقت Öاسف امر به مÆتمر
ميباشند/ حق
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كه خويش كردار از و خوردم بينهايت افسوس و زدم سر به دستي
خود عمر كردن ضايع بر و بردم ف تأس شده مولي بيماري و رنج باعث
كÇه آوردم نÇظر بÇه را فÇيض مÇرحÇوم غÇزل و خوردم افسوس و دريغ

ميفرمايد:
دريÇغ كÇار هÇيچ نكÇرديم و عÇمر برفت

دريÇغ كÇار روز نÇه و بÇماند روزگÇار نÇه
افسÇوس فسÇون و افسÇانه به عمر برفت

دريÇغ خسÇار و بيهوده به وقت  گذشت
خÇالص عÇمل يك عÇمر هÇمة نكÇردهام

دريÇغ هÇوشيار تÇو بÇÇا نÇÇفسي نÇÇبودهام
بÇود ضÇايع تÇمام گÇفتم و كردم هرآنچه

دريÇغ روزگار و روز زمن رفت بههرزه
كÇرد خÇواهÇم كÇار امسÇال گÇفتم پÇار بÇه

دريÇغ پار همچو امسال من  گذشتعمر
دهوصدكهبيحسابفسوس و نهيكفسوس

دريغ بيشمار كه صد و ده و دريغ يك نه

/22ê ص كاشاني, موالنافيض اشعار كليات /1

ايفيض ماند, دودمكه اينيك شمر غنيمتي
دريغ1 كار وقت رفت مگو و كوش كار به
درآمدي نيكان صف در زهره كدام با پاي, و بيدست مور اي  گفتم:
نافرماني جز كه تو نمودي; پيروي در شركت دعوي سرمايه كدام با و
كه اينك نداشتي; حاصل دوست براي مالل و رنج جز و نداري عملي



93 ل بخشاو

بÇا ميبيني بيمار و رنجور ماها غفلتآميز رفتار از را محبوب بالشك
آري/ مينگري? مباركش روي به ديده  كدام
نيست كه خودباشد ناشايست زاعمال ما شرم

را جÇاسوس خÇود مكتوب جز به قتلي نامه
است; زنده گواه تبهكاريت بر عليلت وجود نامه, سياه و گنهكار اي
چشمان در رو چه با و برآوري? سر مولي× پيشگاه در خجلت از چگونه

كه: شدي دلخوش همين به اندازي? نظر مباركش
پÇوشيد را جÇمله ديÇد زمÇا جرم هزار

را پÇوشي جÇرم مÇÇيكدهآموز پÇÇير ز
مالل و رنج چه در را دوست تو گناه بار كشيدن كه بودي غافل ولي
محيط فقري, جلسات و نبود بيش غمكدهاي تهران حال هر به اندازد/
همه داشتند, استراحت شبها نه و راحت روزها نه دوستان اندوه, و غم
چه مولي از بود: جمله يك زبانها ورد و مولي× سالمتي مژدة انتظار در

خبر?
ارواحÇنا مÇولي حضرت بندگان كه رسيد تلگرافي روز چند از بعد
بار با ميروند كويش طوف به كنار و گوشه از كه خستگاني بهخاطر فداه
ايام برگزاري از پس و فرموده مراجعت بيدخت به بيماري مشقت  گران

ميفرمايند/ عزيمت معالجه براي تهران به بالفاصله عيد
گÇÇردد تÇÇÇÇيزتر شÇÇÇÇوق آتش نÇزديك شود چون وصل وعدة
دوست وصل انتظار در و ربود همگي از طاقت و صبر ديدار, وعدة

ميكرديم/ دمشماري
# # #
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بينم يار جمال كه صبحگاهي خجسته چه
بÇينم نگÇار آن رخ بوسم حبيب آن لب

نÇيكبختان صباح چو درآيد در ز ا گرم
بينم آشكار همه پنهان هست آنچه من ز

تازهرويي و نشاط به پرستان مي بهار چو
بÇينم كÇنار در هÇمه تÇمنا دل آنÇچه  كند
و نداشÇتم همنشيني رسوايي, ننگ فرط از كه درمانده بينواي اين
به گوشة ناچار گذارم; ميان در كه با را دلم درد و دروني سوز بودم, ر متحي

ميگفتم: و پرداختم ناله و گريه به خزيده خود احزان  كلبة
چونباشم منبيدار و خواب در مردمان همهشب

بÇاشم چÇون بÇييار من و يار با هركسي غنوده
مينالم/ دوست ياد به تنهايي در كه بود آن از خاطرم تسلي و

لب نÇياسايد هÇيچ تÇوأم ذ كÇر در استبهشب يار مونسو مرا ذ كرتو
نÇوحه زاري بÇه گÇاهي ميناليدم, خواري از گاهي شب تمام در و
ميوزيد دوست كوي از كه نسيمي به و رفته بام روي سحرها كه ميكردم

ميگفتم:
بÇيار يÇار در خÇا ك از نكÇهتي صÇبا اي

بÇÇيا دلدار مÇÇÇژدة و دل انÇÇÇÇدوه بÇÇÇÇبر
رقيب به كوري دوست رهگذر از  گردي

بÇيار خÇونبار ديÇدة ايÇن آسÇÇايش بÇÇهر
بيدوست كردم كه صبر از شد تلخ  كامدل

بÇيار بÇار شكÇر شيرين لب زان خندهاي
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گفتگويم/ در دوست با شب همه كه بودم خوش و
ميجويم سحر باد از من تو بوي حديثتوميگويم همهشب دل با
مÇوكب هÇفت سÇاعت شب فردا كه رسيد خبر گذشت, روزي دو

ميرسد/ راهآهن ايستگاه به فداه ارواحنا مولي× حضرت پرشكوه
گÇفت جÇانان وصل پيغام و قاصد رسيد

گفت بيجان جسم به را جان رجعت نويد
جمال زيارت اميد به و بيقرار ساعت, آن رسيدن انتظار در همه
انÇدوهگين حÇضرت آن كسÇالت نگرانÇي فرط از و بيطاقت مباركش
مÇرتعش قÇلبي و پÇرطپش دلي بÇا يك هÇر قبل ساعت چند از بودند/
در و رسيد قطار نا گاه بودند; معهود دقيقه انتظار در و آمده بهايستگاه
از فÇداه ارواحÇنا مÇولي× حضرت بيمثال جمال و نمود توقف ايستگاه
و افسرده الغر, و زرد چهره با جمالي! چه ولي شد; نمايان وا گن پنجره
مÇوهاي ژوليÇده, مÇبارك امه مÇع نÇاتوانÇي, و ضعف كمال در پژمرده,
و يÇافته تÇغيير به كلي مباركش قيافه كه بهطوري ريخته, درهم محاسن
تأثر و انقالب حال چنان حال اين مشاهدة از ميشد/ شناخته بهزحمت
آن ولي كنند; خودداري گريه از نميتوانستند Hغالب كه شد ايجاد همه در
كÇمال در مÇخصوص لطف همان با قطار از پيادهشدن از پس حضرت
اظهار يك هر به نسبت و ميفرمود برخورد همه با خوشرويي و انبساط
روي وجودش در كسالتي و رنج Gابد گويي مينمود; مرحمت و لطف
و داده در تÇن الهÇي قضاي مقابل در بزرگان و حق اوليا¾ آري نداده;
شكÇايت بÇه دم هÇيچگاه و مÇيباشند مسÇرور و خشÇنود حق بهرضاي
سرحلقة چنانچه كنند; استقبال بهجان را مصاÄب و باليا بلكه نگشايند;
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مÇناجات مقام در والثنا¾, التحي¹ آالف عليه سيدالشهدا¾, حضرت اوليا

فÇريادرس اي نÇدارم تÇو جÇز مÇعبودي هسÇتم, صÇابر تÇو بÇالي بÇر و راضÇي تÇو قضاي به /1
فريادخواهان/

اÔXستغيث�1/ غياث يا وا ك س معبود ال بالÄك ×� ع G
 ص قضاÄك ب Hرض كرد: عرض
فرمايد: اوليا¾ حال بيان در حمه عليهالر مولوي و

دعÇا از بÇاشد بسته دهانشان اوليÇا¾ كه ز مÇيشناسم ديگÇر قÇوم
حÇرام شÇد قÇضاشان دفع جستن كÇرام آن رام هست كÇه رضÇا از
خالص كردن طلب آيد خاص كفرشان بينند همي ذوقي قضا در

/1881 Ç ê ابيات سوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

كÇبود2 ايشÇان عزا از نپوشند گشÇود كه ايشÇان دل بر حسنظني
بÇود آتش ار گÇردد حيوان آب بÇود خوش ايشان پيش آيد هرچه
بÇود گÇوهر راهشÇان اندر سنگ بÇود شكÇر حÇلقومشان در زهÇر
خود ظن حسن ز اين باشد چه از بد و نيك بودشان يكسان جملگي

/2ê Ç ë سطر ,1ì7 ص خاور, كالله چاپ همان, /3

قضا3 اين بگردان ما از اله دعÇا كاي كÇردن نÇزدشان بÇاشد  كفر

ÔملÖعا Ôهللاا نيابد را كرامت تاج و نشايد را واليت مسند نباشد چنين تا و

دهد/ قرار كجا در را خود رسالت كه است داناتر خدا :12ê آية انعام, سورة /ê

در را خÇود مراد و كنند حق اراده فداي را خود ارادة /4 Ôهتال س× ر Ôلع Ö ÒN ÔثÖيح
را آنÇچه <پسÇندم مÇيفرمود: دايم حضرت آن چنانچه دانند, حق مراد

فرمايد: فيض پسندد>/ جانان
نÇواز گو نوازد ور و بسوز گو بسوزد  گر

بود در آتش و آب ميان كو به آن عاشق
فرمايد: نعمتاهللا شاه حضرت
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بÇود نÇيكو همه باشد او از چون بÇود او از مÇيرسد را ما چه هر
تÇرك بÇه بودن, خود مراد حكم به و نيست مراد و اختيار را بنده
يا كنند آنچه و نيست اختياري و اراده را حق اولياي و است گفتن بندگي
رسÇول دربÇارة معظم قرآن چنانچه نمايند; الهي الهام و اراده به  گويند

وحي بدو آنچه جز سخن اين نيست نميگويد/ هوي روي از سخن :ê Ç 3 آيات نجم, سورة /1
ميشود/

اراده كه هر و /1 يÔوحي× Õحي و ×الا وÔه Öنا Òوي× ÖGا نع ÔقطÖني ا م× فرمايد: م(ص) مكر
و تريد عبدي فرمود: كه نرسد مراد به و رود خطا به پندارد, مستقل را خود

تريد/ ما كفيتك اريد فانرضيت]ا اريد ما اال يكون ال و اريد
نداشتند آن ياراي باخته جان دوستان و دلداده عاشقان حال هر به
و مÇنقلب هÇمه كنند; مشاهده حال بدين را خود موالي و محبوب  كه
چÇون فÇرزند و زن با و دست بر سر يك هر ناالن, و متأثر و  گريان
شفاي و ناقابل جان قبولي جز خدا از و ميگرديدند دورش كعبه طواف
يك به را آزرم و شرم هم درمانده بينواي اين نداشتند/ آرزويي دوست
را خود گنهكار روان زير, به شرمساري از سر و منفعل جان با نهاده سو
را التÇماس و ع ضرÇت بÇناي و برده پيشگاهش خا ك به نثار آرزوي به
گرفته را مباركش دامان نموده, را ناقابل قرباني اين قبول تقاضاي نهاده/
از و افكÇنده درپÇيش درماندگي و شرمندگي سر بيقراري و زاري با و
نÇظر مÇباركش روي بÇه آنكه بدون قرباني اين قابليت عدم و حقارت
طوف سه و نمودم را مگس بال از كمتر فديه اين قبول استدعاي افكنم,

آري: نهادم/ زمين بر انفعال و عجز سر كرده طواف وجودش دور
آيد باز دگرم كار چه به جان جوهر نكÇنم گÇرامÇي يÇار قدم نثار  گر
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و فقرا و فرمود توقف تهران در حال بدين روز بيست ت مد باري
تجويز با باالخره بودند; ناÄل زيارتش به ر تأث حال با دلدادگان و دوستان
چه آه فرمود/ حركت ژنو صوب به معالجه براي دوستان اصرار و اطبا
و سوزانيد را گروهي دل خرمن بزرگوار, آن فرقت آتش كه مسافرتي

نمود/ ويران را جمعي دل خانة حضرت آن دوري غم سيل
باشد جانگداز غم عزيران فرقت غم

باشد دراز سفري دوري, يار ز قدمي
اين در و انجاميد طول به گذشت مالل و رنج از پر كه ماه سه ت مد و
مضطرب دوستان, روز و شب داشت; نمايش قرن سه از بيشتر كه ت مد
الهي درگاه به و ناالن و گريان رازونياز و گداز و سوز در و متوحش و
و سÇالمت و كÇامل شÇفاي مÇنان خÇداونÇد از و بودند ل متوس و ملتجي
كÇه فÇقري مÇجالس در و مÇينمودند مسألت را حÇضرت آن مراجعت
چون چراغ, نور مقابل در اشك قطرات HمÄدا ميشد تشكيل شبها Hعموم
هÇمة در و مÇيشد خÇاموش و ميدرخشيد لحظه به لحظه ثاقب شهاب
ميگرديد; برگزار ل توس و ختم و دعا به فقري مجامع نقاط, و واليات
و ع تضر و گريه و ناله به صبح تا شبها و رفته همه از خورا ك و خواب
مÇتعال خداي كرم و فضل به بحمداهللا تا ميگذشت الهي درگاه به زاري
قلبها و روشن جمالش زيارت به دوستان ديدگاه و مراجعت بهسالمتي
و شكÇر و ت مسر و شادي و شعف و وجد از و گرديد ر منو و منبسط
حÇق سÇجده نÇهاده خا ك بر صورت و نداشتند خودداري سپاسگزاري

ميسرودند: حال زبان به و آوردند بهجاي
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بÇاد مبارك رستيم هجران غم ز يارب
باد مبارك جستيم غم و رنج زحمت از

روشÇن مÇا ديÇدة شÇد تو جمال نور از
بÇاد مÇبارك رسÇتيم تÇو غÇير ديدن از
و دردها درماندهندة كه را مهرباني مرخداوند ستايش و سپاس و
اضطراب و رنج همه آن از بعد كه درهاست گشايندة و آرزوها برآورندة
ا كÇنون داشتيم, عاليجناب آن كسالت اثر در كه انقالب و تشويش و
فÇيض از و زيÇارت سÇالمت و صحت حال در را بزرگوار آن بحمداهللا
عÇميمش فÇضل و كÇرم از و مÇوفقيم و كÇامياب حضرتش انور محضر
اعÇمال و نÇفرموده كÇوتاه واليÇتش دامÇان از را ما دست كه اميدواريم
و عفو متعال خداوند از و فرمايد صرفنظر را ما نا گوار رفتار و ناهنجار
فرمايد; طلب را فقرا همة باطني و ظاهري گرفتاريهاي رفع و بخشايش

اbع�/ علzم سالمه و اهللا وآلهصلوات د مT¹رمMو احسانه و ]نه



مقالههشتم

شده: چاپ [قمري] 1378 تاريخ در سالنامهكشور در

گنابادي سلطانعليشاهي نعمتاللهيه عليه سلسله
كÇه نÇعمتاللÇهي رشÇتههاي مÇعروفترين از يكÇي گÇنابادي سلسله
بÇه مÇرتب سلسله اين اجازه رشته ميباشد/ است معروف السالسل بهام
جنيد حضرت به ميشود منتهي ايشان از و ولي نعمتاهللا شاه حضرت
حضرت و هادي(ع) حضرت زمان درك و عرفا بزرگترين از كه بغدادي
امام صغري× غيبت زمان با مقارن او زمان چون و نموده را عسكري(ع)
حÇضرت Çرف رينالشÇق طÇرف از ارشÇاد اجÇازه و بÇوده (عÇج) زمÇان
لاالقطاب|الغيب¹ او و الطايفه شيخ به عرفا نزد اينرو از داشته نيز قاÄم(عج)
اجÇازه كÇه است سÇقطي سري شده تربيت بزرگوار آن است/ معروف
هÇادي(ع) حÇضرت و جÇواد حÇضرت و ثامناالÄمه حضرت از ارشاد
درك كÇه است بÇوده كرخي معروف شده تربيت بزرگوار آن و داشته
را رضا(ع) حضرت درباني افتخار و نموده را كاظم(ع) حضرت زمان
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شيخ عرفا بهاصطالح و داشت ارشاد اجازه حضرت آن طرف از و داشته
اين آنكه علت و ميشود منتهي او به ه معروفي سالسل و بوده المشايخ
آن از طريقت امور كه است اين جهت از است مشهور رضويه به سلسله
احكام و شريعت امور چنانكه شد, منتشر ه(ع) مÄا ساير از بيش حضرت
مذهب اينرو از يافت; انتشار صادق(ع) حضرت بهوسيله شرع ظاهر

گويند/ جعفري مذهب را شيعه
حسÇن د حمÇم شÇيخ حاج آقاي جناب سلسله اين كنوني سرسلسله
گناباد بيدخت در قمري 1308 ه ذيحج در ايشان ميباشد/ صالحعليشاه
و خوانÇدن آموختن از پس رفته; مكتب به سالگي پنج در يافته; تولد
و پرداخت ادبيه و فارسي علوم تحصيل به گناباد اساتيد نزد در نوشتن
پدر و طابثراه, سلطانعليشاه آقاي خود, بزرگوار جد خدمت در بعد
معنوي و صوري فضايل كسب ه, سسر قد نورعليشاه آقاي عاليمقدار,
مÇرحÇوم قÇبيل از بÇزرگ اسÇاتيد نÇزد اصÇفهان در هÇم تي دÇم نÇÇمود,
بهتكميل بزرگ اساتيد ساير و كاشاني د محم مال آخوند و جهانگيرخان
نمود استوار را صوري تحصيالت پايه آنكه از پس پرداخت/ تحصيالت
بزرگوار پدر حضور درك از تي مد افتاده روحي و معنوي علوم فكر به
لساني اذ كار تعليم و جماعت امامت در مأذون Gبعد و كرد فيض  كسب
و كÇوشيد روح تÇزكيه و نÇفس تÇصفيه در پÇدر امر برحسب و  گرديد
تاريخ در معنويه كماالت حصول از پس شد; مشغول شرعيه بهرياضات
و ارشÇاد در بÇزرگوار پÇدر طÇرف از قÇمري 1329 ربيعالثÇاني يازدهم
1330 در و شÇد مÇلقب "صÇالحعلي" لقب به و مجاز طالبين راهنمايي
و گرديد مفتخر "صالحعليشاه" لقب با بزرگوار پدر جانشيني و بهخالفت
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و خÇالفت بÇه كÇتبي و صÇريح صÇن بÇه عÇاليمقدار پدر رحلت از بعد
بهوجود فقر مسند ا كنون و شد مشغول فقرا امور عهدهداري و جانشيني
مباركش سن از سال نÔه و شصت حدود در و زينتبخش بزرگوار اين
مÇباركش بÇهوجود هÇدايت نÇعمت سÇال سالهاي است اميد و ميگذرد

باشد/ برقرار
علي الÇم حÇاج آقÇاي خÇود بÇزرگوار پÇدر جانشين و خليفه ايشان
128ê ربيعالثاني در نورعليشاه آقاي ميباشد/ طابثراه ثاني نورعليشاه
و پرداخت بهتحصيل و رفت مكتب به كودكي در گرديد/ متولد ق / ه
ترقي علمي مدارج در تي مد اندك به داشت كه سرشاري هوش بهواسطه
امر در چون و رفت مشهد به تحصيل براي هفدهسالگي در نمود; شاياني
و پرداخت مسافرت به قبلي اطالع بدون تحقيق براي بود د مرد مذهب
بÇا و پÇيمود را غÇرب و شÇرق اسÇالمي ممالك تمام سال, هفت ت مد
و مÇعاشرت دانشÇمندان و مÇذاهب و سÇلسله هÇر عيان دÇم و بÇÇزرگان
حاصل خود بزرگوار پدر ه روي صحت به يقين چون و نمود مصاحبت
عاليقدر پدر امر به و نمود مراجعت گناباد به قمري 1307 سال در  كرد
و شد ناÄل انساني كمال حد به و پرداخت رياضت و نفس بهتزكيه خود,
پدر جانشيني به و راهنمايي و ارشاد در مجاز قمري 131ê رمضان در
پÇدر شÇهادت از بÇعد و گÇرديد مÇلقب "نÇورعليشاه" بهلقب و منصوب
خÇود خÇالفت سÇال ده ت دÇم در ولي شد; نعمتاللهي فقراي پيشواي
و راحت آني و بود دشمنان و معاندين كارشكني و دشمني انواع  گرفتار
اصÇرار و دعÇوت به و فرمود مهاجرت تهران به باالخره نبود; آسوده
مسÇافرت در و نÇمود كاشان و (ارا ك) عراق به سفري فقرا و دوستان
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و گرديد مسموم كاشاني حسين نايب پسر ماشا¾اهللاخان دستور به  كاشان
قمري 1337 ل ربيعاالو 1ë سحر در و نمود حركت تهران طرف به Gفور
ايشان جنازة و فرمود رحلت سالگي چهار و پنجاه سن در كهريزك در
امامزاده صحن در و آورده عبدالعظيم(ع) حضرت به تمام تجليل با را
ايÇن گÇرديد/ مÇدفون طÇابثراه سعادتعليشاه مرحوم مقبره در حمزه
دة تعدÇم مÇفصلة تأليفات داراي معاندين, گرفتاريهاي وجود با بزرگوار
همه از و است مانند و بينظير خود حد در هريك كه است بيشماري
در كتابي چنين بهحال تا الحق كه است صالحيه كتاب معروفتر و مهمتر

است/ نشده نوشته عرفان
د سلطانمحم مال حاج آقاي خود بزرگوار پدر جانشين و خليفه ايشان
گنابادي د سلطانمحم مال حاج آقاي ميباشد/ مقامه اعلياهللا سلطانعليشاه
ايÇن مÇيگردد/ مÇحسوب عÇرفان و تشÇيع مفاخر از و روزگار نوابغ از
در و مسلم مجتهد ديني, علوم در و كامل علمي, مراتب تمام در بزرگوار
و سÇير مراتب و بينظير روحي امور و عرفاني حقايق بيان و طريقت
ساده و واضح بهطوري خود دة متعد تصنيفات و تأليفات در را سلوك
ايÇن بÇه را حÇقايق است توانسÇته سابقين از كسي كمتر كه نموده ذ كر
و بÇرداشÇته نهاني اسرار و رموز روي از پرده الحق و كند بيان وضوح
باطن و ظاهر و طريقت و شريعت جمع كه ي خاص روية يك درواقع
گنابادي سلسله به ايشان بهنام سلسله اين اينرو از است; كرده ايجاد باشد

شده/ مشهور
قÇدم وجÇود عÇرصه بÇه عÇدم كتم از قمري 12ë1 در بزرگوار اين
در و نمود طلوع عرفان و حكمت آسمان در درخشاني ستاره و  گذاشت
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ايشÇان پÇدر سÇالگي سÇه در مينمود; زيست مادر تربيت و پدر حجر
فارسي كمي ت مد در و رفت مكتب به پنجسالگي در گرديد/ مفقوداالثر
نحو و صرف حيث از را عربيت هفدهسالگي سن در رسانيد; به كمال را
بÇه اصÇول و فقه تحصيل براي و نمود تكميل منطق و بيان و معاني و
و فÇقه از ديني علوم تمام در و نمود مسافرت عاليات عتبات و مشهد
رسÇيد; اجÇتهاد درجه به غيرذلك و رجال و حديث و تفسير و اصول
شÇهير فÇيلسوف خÇدمت سÇبزوار در و نÇمود مراجÇعت بهايران سپس
پرداخت حكمت تكميل و تحصيل به سبزواري هادي مال حاج مرحوم
قبيل از نيز علوم ساير در و يافت سبقت مرحوم آن شا گردان همه بر و
و عروض و تاريخ و طب و هيÃت و هندسه و قياس علم و اخالق علم
بر احدي كه بهطوري كرد; حاصل كامل اطالع اصطرالب و غريبه علوم
علوم درصدد نديد, روحاني كيفيت علوم اين از چون و نداشت برتري او
آقاي مالقات Hفاق ات پرداخت; كوشش و س تجس به تي مد و افتاد معنوي
ايشÇان فÇريفته و شيفته و داد دست طابثراه اصفهاني سعادتعليشاه
و ارادت كشيده علمي مقامات و صوري مراتب تمام از دست و  گرديد
تهذيب و رياضات به پير امر به و نمود اختيار را ايشان بوسي آستانه
عÇاليه مدارج به تي مد اندك به و گرديد مشغول باطن تصفيه و اخالق
سعادتعليشاه آقاي طرف از قمري 128ê ال شو در و شد ناÄل روحي
لقب بÇه و شÇد امÇت تÇفويض آنجÇناب بÇه و مÇخلع ارشÇاد بÇÇهخلعت
آقÇÇاي 1293 سÇÇال م حرÇÇم در و گÇÇرديد مÇÇÇفتخر "سÇÇÇÇلطانعليشاه"
و فقر مسند ي تصد موقع اين از و يافت ارتحال بقا دار به سعادتعليشاه
كÇه اصراري باوجود و گرفت قرار ايشان عهده به هدايت و ارشاد امر
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قÇرار شهرها از يكي در را خود سكونت كه نمودند دوستان از هاي عد
از كه را بيدخت يعني اصلي موطن همان و نفرموده قبول ايشان دهند,
ا كناف و اطراف از و گزيد سكونت و انتخاب بود گناباد بياهميت قراي
ايشÇان حضور درك و فيض كسب براي الياهللا سالكين و حق طالبين
شÇهرتي و اسÇم هيچ كه گناباد اينرو از و ميكردند مسافرت به گناباد
بÇاعث ايشÇان وجÇود كه امر بدو در گرديد/ مشهور و معروف نداشت
و مÇوافÇقت اظÇهار ايشÇان با محل علما¾ و اعيان گرديد گناباد شهرت
و شدهاند واقع ايشان تحتالشعاع كمكم ديدند چون ولي داشتند; مرافقت
را دشÇمني و مÇخالفت بناي ميباشد آنان ي ماد اغراض مانع طرفي از
حÇاج بÇاالخره واميداشتند; بزرگوار آن بهدشمني را اشرار و  گذاشتند
منافع مخالف را ايشان وجود و بود اشرار سردسته كه نوغابي ابوتراب
2ì سÇحر در و نÇمود تÇطميع را اشرار نفر چند ميپنداشت خود ي ماد
وضÇو بÇراي ايشان كه باغچهاي وارد ديوار از قمري 1327 ل ربيعاالو
نÇور آن نÇموده; حÇمله ايشÇان به وضو گرفتن هنگام و شده ميرفتند,
جسد و نمودند مقتول و مخنوق را احديت دلسوخته عاشق و هدايت
آمدند, ايشان طلب به كه ساعتي از پس انداختند/ روان آب در را مبارك
از پس داده حركت را مبارك جسد ديدند; روان آب در را بيروح جسد
محل آن ا كنون و خا كسپردند به بيدخت مجاور تپه در تكفين و تغسيل
و تÇعزيهداري براي تكيه و وسيع صحن چندين و بارگاه و بقعه داراي
و دانÇي و عÇالي و عامي و عارف زيارتگاه و ميباشد ديگر متفرعات
است/ نعمتاللهيه فقراي بهويژه دل اهل مطاف و رباني فيوضات مهبط
كاظم د محم آقا حاج آقاي جانشين و خليفه ايشان شد ذ كر چنانچه
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آقÇاي مÇنصوص خÇليفه سعادتعليشاه آقاي و ميباشد سعادتعليشاه
آقÇاي رحÇلت از بÇعد بÇود/ شÇيرازي رحÇمتعليشاه زينالعابدين حاج
حاج آقاي يكي نمودند را ايشان جانشيني عاي اد نفر سه رحمتعليشاه
آقÇاي مرحوم سلسله كه رحمتعليشاه آقاي عم رعليشاه منو د محم آقا
ديگÇر و است ايشÇان بÇه منسوب ذوالرياستين عبدالحسين ميرزا حاج
اسم بههمين ايشان سلسله كه صفيعليشاه حسن ميرزا حاج آقاي مرحوم
سÇعادتعليشاه دكاظم محم آقا حاج آقاي جناب ديگر و است مشهور
آقÇاي زمÇان در است مÇوجود كÇه فÇÇرماني بÇÇهموجب كÇÇه اصÇÇفهاني
ايشÇان خالفت به تصريح فرمان در و بود شيخالمشايخ رحمتعليشاه

است/ ايشان به منتسب گنابادي سلسله رشتة و است شده
البته است; هزار چهل حدود در Hتقريب گنابادي سلسلة پيروان ه عد
و شÇرقي و مÇركزي شهرهاي غالب در و است تقريبي Âكام عدد اين
هÇم غÇربي و شمالي نقاط و ديگر شهرهاي در ميباشند; ايران جنوبي
سلسله اين بزرگان چون و است كمتر Hنسبت آنها ة عد ولي دارند; وجود
و عشر اثÇني× حÇقه شÇيعه ساير با سه مقد شريعت ظواهر در كه معتقدند
طÇرفي از و نÇدارنÇد اعمال و عقايد در اختالفي هيچگونه اعالم علماي
هÇيچ لذا ميدانند; اسالم انحطاط و ضعف موجب را دوÄيت و انشعاب
محل حتي ندارند, باشد بوده سايرين از جدايي و امتياز موجب كه امري
مÇيگويند و نÇميباشند دارا ي اصÇخ لبÇاس يÇا خÇانقاه بÇهنام مخصوص
تشتت موجب كه ظاهري اختالفات اين كه نمود سعي بايد حتياالمكان
و مÇتحد هم با همه باشد, نداشته وجود است, جدايي ايجاد و تفرقه و
شريعت مخالف كه اموري و مفاسد رفع و اسالم كلمه اعالي در متفق
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بكوشند/ است ره مطه
در مÇجاز شÇيخ نÇفر چهار داراي صالحعليشاه آقاي جناب ا كنون

ميباشند: دستگيري و هدايت
از كÇه (وفÇاعلي) سÇليماني مÇجتهد آقÇا آقامهدي آقاي جناب Ç 1
حدود در ايشان سن ميباشد; تنكابن اهل و بزرگ علماي و مجتهدين
به صوري و علمي مقامات و مراتب تمام طي از بعد و سال يك و هشتاد
اختيار را سلسله اين در سلوك و برآمده روحي ترقي و معنوي علوم فكر
غÇره تÇاريخ در سلوك و سير مراتب طي و شرعيه رياضات از پس و
و ارشÇاد مأمور صالحعليشاه آقاي جناب طرف از قمري 13ìë رجب

دارد/ اقامت تهران در و گرديده دستگيري
ارجمند فرزند (رضاعلي) تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب Ç 2
نÇيل و قÇديمه تÇحصيالت تكÇميل از بعد كه صالحعليشاه آقاي جناب
بÇهدرجÇه و ديÇده نيز را منقول و معقول دانشكده دوره اجتهاد, بهمقام
تربيت و ه توج تحت و كرده مراجعت گناباد به سپس شد; ناÄل ليسانس
1ë تÇاريخ در و رسÇيد روحÇي و معنوي عاليه مقامات به بزرگوار پدر
لساني اذ كار و اوراد تعليم و جماعت امامت در مجاز قمري 13ì9 شعبان
و دسÇتگيري در مأذون 13ì9 ذيÇقعده يÇازدهم تÇاريخ در سپس شده;

شد/ مفتخر "رضاعلي" لقب به و گرديد هدايت
دة تعدÇم تÇصنيفات و تأليفات داراي و نامي نويسندگان از معظمله
رساله و عرفان علمو نابغه و فلسفهفلوطين حقيقتو تجلي قبيل: از مفيده
سÇفر خÇاطرات و ممالكعربي به يادداشتهايسفر و مغناطيسي خواب

شبهات رسالهرفع و پا@كستان و افغانستان وگردشدر بهژنو گناباد حجواز
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است/ رسيده چاپ به Hغالب كه ميباشد غيره و
الصدق خلف (رونقعلي) راستين دخان محم حاج آقاي جناب Ç 3
معروفين و اعيان از كه عراقي مجتهد عليخان د محم ميرزا حاج مرحوم
امامت اجازه Âقب ميباشد ارا ك سا كن و عموم, موثقين و هين موج و
و ذ كر تلقين در مجاز قمري 137ê شعبان 1ë تاريخ در و داشته جماعت

گرديد/ ارشاد و فكر
كه املش سا كن تعلي) عز) صوفي عبداهللا آقاشيخ آقاي جناب Ç ê
وارد سلسله اين در اشرف نجف و قم در دينيه تحصيالت تكميل از بعد
و پÇيموده را سÇلوك و سÇير مÇراتب اخÇالص, و صدق كمال با و شده
تاريخ در و داشته جماعت امامت اجازه Gبدو ناÄل روحي عاليه بهمراتب
مشايخ اين گرديد/ دستگيري و ارشاد در مجاز قمري 137ê ه ذيحج 2ê
شÇيخ كÇه نقاطي و شهرها به بزرگوار پير دستور و امر برحسب  گاهي
ين تعدÇمس و طÇالبين راهÇنمايي بÇه و نÇموده مسÇافرت نÇدارنÇد ثÇابتي

ميپردازند/
و جماعت امامت در اجازه داراي هم هاي عد فوق مشايخ عالوهبر
شريفي هادي آقاشيخ آقاي جمله: از ميباشند; لساني اذ كار و اوراد تعليم
د دمحميÇس ميرزا آقاي قم, در شريعت د محم آقاسيد آقاي سمنان, در
فرزند نورنژاد ابوالقاسم ميرزا حاج آقاي (فردوس), درتون الهي حكيم
يÇن جدالدÇم د اسيÇآق آقÇاي مشÇهد, در نورعليشاه آقاي جناب بزرگوار
آقÇاي و تÇهران در جÇذبي هÇب¹اهللا آقÇاسيد آقÇاي شÇيراز, در مصباحي

فسا/ ششده در بحراني آقاشيخعلي



مقالهنهم

گنابادي: عليه سلسله معموله ه روي و تعليمات اصول خالصه
دارنÇد; شرعيه وظايف و تكاليف انجام در دقت و تقيد كمال Ç 1
مستحبات شود ممكن تا محرمات ترك و واجبات اتيان عالوهبر حتي
توصيه بزرگان بلكه نمايند; اجتناب مكروهات از و نموده عمل نيز را
مÇبادا كÇه كÇنند خÇودداري هÇم مÇباحه امÇور از بتوانÇند تا كه مينمايند
شرعيه تكاليف اين و گردند/ دچار محرمات به بالنتيجه و بهمكروهات
سÇاقط كÇند تÇرقي روحÇي مÇراتب در هÇرقدر ولو است باقي حيات تا
و سÇعي كÇند, تÇرقي بÇيشتر معنوي مقامات در هرقدر بلكه نميگردد;
در و گردد/ زيادتر خشوع و خضوع و طاعت و عبادت در او  كوشش
دهÇند, انجام هميشه موظفند را مستحبات از بعضي طريقتي دستورات
سÇحرها بÇيداري و وقت ل او در فرايض اداي و طهارت بر دوام مانند
بعد مجيد قرآن از مقداري قراÄت و بينالطلوعين خصوص عبادت, براي
مÇوقع و صÇبح نماز از بعد كبيره صلوات خواندن و صبح نماز اداي از

خواب/
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بودن درصورت ÇÇ جماعت نماز اداي از پس هم فقري مجامع در
و اخالقي دستورات و شرعيه وظايف شامل كه كتبي از يكي ÇÇ مأذون
خوانده بزرگ عرفاي اشعار از مقداري بعد و شده خوانده است, عرفاني

ميباشند/ استماع و خدا ياد به سكوت حالت با همه و ميشود
جÇمعه ظÇهر فÇرايÇض اداي از بÇعد تا پنجشنبه روز غروب از Ç 2
و اهللا رÇÖك ذ ×� ا ا Öوع ÖاسÇ ف ¹ع ÔمÔجÇÇ Öال م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ يودÔن اذ×ا شريفه: آيه بهموجب

رها را دادوستد و بشتابيد نماز به دهند, در جمعه روز نماز نداي چون : 9 آية جمعه, سورة /1
 كنيد/

دست دنيوي امور و كار و كسب از كرده ترك را دنيوي امور ,1 عÖيبÖواال Ôرذ
و اخوان زيارت و فقري مجامع در شركت قبيل از مذهبي بهامور  كشيده
و مظلومان اعانت و بينوايان دستگيري و بيماران عيادت و بزرگان قبور
دعÇا خÇوانÇدن و خÇدا بÇندگي و عÇبادت بÇه يÇا ميباشند مشغول غيره

ميپردازند/
قبيل از ره مخد مواد ساير يا تريا ك استعمال به مبتال كه اشخاصي Ç 3
و نشده قبول سلسله اين در ميباشند غيره و مسكرات و بنگ و حشيش
اين در و ميدانند حرام علما از بيشتر فتاوي مطابق را تريا ك استعمال
استعمال از بزرگان غالب حتي ندارند; وجود امور اين به معتادين سلسله

دارند/ اجتناب مزاج صحت به بودن مضر علت به هم سيگار و قليان
احتياجات رفع كار و كسب راه از بايد سلسله اين پيروان كليه Ç ê
حفر و زراعت طريق از هم بزرگان خود حتي و نموده را خود زندگي
بيكاري و تنبلي از و ميكنند معاش امرار موات زمين احياي و قنوات
خواندن يا دوره گردي يا ي تكد راه از كه بيكار اشخاص و دارند پرهيز
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سلسله اين در و نشده قبول هستند; ديگران سربار و تحميل معابر, در
نميشوند/ يافت

بÇدگويي و تÇنقيد مÇذاهب بÇلكه سالسل از هيچيك به نسبت Ç ë
نسبت بدگويي بلكه مينمايند; رفتار دوستي و محبت به همه با ننموده,
بوا Ôست ال× و مباركة: آيه بهموجب را مذهب و سلسله هر بزرگان و رÅسا به

نÇيز آنÇان كه مدهيد دشنام ميخوانند, اهللا جاي به آنان كه را چيزهايي :108 آية انعام, سورة /1
ميدهند/ دشنام اهللا به كينهتوزي روي از دانشي, بيهيچ

يا مدح ا گر و ميدانند حرام 1

مÖل ع ß Ö� غب GوÖدع اهللا بوا Ôسيف وناهللاÔد Öنم ونÔعÖدي نâالَّذي
نÇه مÇيدهند قÇرار مÇال ك را عمل مجيد قرآن رويه مطابق نمايند ذمي
بÇه عÇموم بÇا و طاعت و بندگي به خداوند با كلي, دستور و را, شخص

ميباشد/ خدمت و كوچكي به ديني برادران با و شفقت و مهرباني

بگيريد/ زن يك تنها نكنيد, رفتار عدالت به كه داريد آن بيم ا گر و :3 آية نسا¾, سورة /2

2 ¸ د اح فو× لÔوا دÖعت ×الا Ö Ôr Öف خ Öن اف مباركه: آية مصداق به را زوجات د تعد Ç ì

كنيد/ رفتار عدالت به نتوانيد هرگز بكوشيد چند هر :129 آية نسا¾, سورة /3

مÇوارد در مگÇر نÇميدانÇند جايز لÔوا3 دÖعت Öنا تستطيâعÔوا Öنل و شريفه: آيه و
نÇيز را طالق گردند/ د تعد از ناچار شرعيه علل به كه نادره و ضرورت

است/ طالق من نزد در امور ناپسندترين راستي به /ê

نميدهند; اجازه الطالق4 ندي ع االشيا¾ غضÖبا انَّ شريف: حديث بهموجب
بوده مذهبي يا ديانتي امور مخل يا غيرممكن توافق كه مواردي در مگر

باشد/
احكام تبليغ مأمور و روايت مجازين كه اعالم علماي به نسبت Ç 7
در را پÇيروان و قÇاÄلند را احÇترام و تÇجليل كمال هستند فرعيه شرعيه
چه, نمايند; تكليف اخذ تقليد مراجع از كه ميكنند امر شرعيه وظايف
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وظايف انجام بدون و ميدانند طريقت مه مقد و اساس و پايه را شريعت
دانند/ بياثر را طريقتي و قلبي امور باشد صحيح تقليد روي از كه شرعيه
صÇاحب از اجازه بدون را مذهبي امور از يك هر در دخالت Ç 8
شود معصومين(ع) از يكي به متصل وسايط, به آن اجازه كه اجازهاي
و قضاوت و خدايي وجوه اخذ و جماعت امامت مانند نميدانند, جايز
كسي شاه فرمان و حكم بدون كه همانطوري ميگويند و غيره; و فتوي
يا اداري قوانين به عالم هرقدر ولو كند دخالت دولتي امور در نميتواند
صÇرف بÇه هÇم مذهبي امور در همچنين باشد, مالي جريان يا حقوقي
صاحب از اجازه آنكه مگر نمايد; مباشرت نيست جايز احكام دانستن

باشد/ داشته غيرمخدوشه صحيحة اجازه
و عمل به بايد و ندارند تبليغ و دعوت حق پيروان, از يك هيچ Ç 9
و نمايند ديانت به مايل و راغب را خلق و كرده شبهات رفع نيك  كردار
امور به مربوط دعوت و است باطني و قلبي امر طريقت ميگويند: Hاساس
گردد واقع الهي هدايت و فضل مورد هركس است/ شريعتي و ظاهري

ميكند/ هدايت بخواهد كه را هركس خدا :213 آية بقره, سورة /1

ÇÇ 1 Ô¾ا يش× Öن م âدي Ö Òv Ôاهللا كه است الهي اقدس ذات مخصوص هدايت ÇÇ چه,
خÇود طلب در چون و برآيد حق طلب درصدد كه مياندازد او بهقلب
طريق اراÄه خداوند از نيازمندي و ع تضر با و پرداخت كوشش و بهسعي

هدايÇتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /2
ميكنيم/

بÔلن×ا2; Ôس Öم Ô Úyي د Ö Òy ل فيâن×ا وا Ôدج×اه نâالَّذي و شريفه: آية موجب به خداوند خواست,
از رسÇاند/ خÇود نÇماينده به و فرمايد راهنمايي حق بهطريق را او ه البت
از غير و ندارند تبليغي اجتماعات و تظاهر هيچگونه سلسله اين اينرو
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است جمعه صبحهاي و دوشنبه و جمعه شبهاي Áمعمو كه فقري مجامع
و خدا ذ كر به فقط هم مجامع اين در و ندارند ديگري عمومي مجامع
اين در و مشغولند بزرگان مكارم و فضايل ذ كر و مذهبي امور مذا كره

ندارد/ مانعي غيرپيروان ورود هم مجامع
(البته كنند دخالت سياست در ندارند اجازه سلسله اين پيروان Ç 10
سياسي دستجات و احزاب در يا است) كار و كسب جزو دولتي مشاغل
بشود نبايد سياسي مذا كرات هيچگونه هم فقري مجامع در و گردند/ وارد
ياد به فقط و نشود همصحبت دنيوي و ي ماد امور مجامع, آن در بلكه
را مملكتي قوانين حال عين در و پردازند معنوي و روحي امور و خدا
تÇجاوز شÇخصي وظÇايف از بÇتوانÇند تÇا و باشند مطيع شمرده, محترم
ساعي و نباشند ديگران بد و خوب ه متوج و مشغول خود به كار ننموده;

نمايند/ اصالح را خود حتياالمكان كه باشند
آنها مجازين و مشايخ غالب آنكه سلسله اين خصوصيات از Ç 11
و رسانيده كمال حد به را صوري و علمي مراتب تمام كه هستند علمايي
داشÇتن و علمي مقامات تمام طي از بعد كه قريباالجتهادند يا مجتهد
روحÇي ترقي و معنوي علوم و باطن تكميل فكر به صوري احترامات
و بÇرآمÇده ÇÇ بودند دارا اطهار(ع) ه مÄا سر اصحاب كه مراتبي ÇÇ همان
طعن مورد را خود بلكه نمودند; را صوري مقامات و مراتب تمام ترك
نماينده به تسليم و سلسله اين در سلوك و داده قرار ظاهربينان لعن و
در سÇلسله ايÇن مشايخ حاالت به شود (رجوع نمودهاند اختيار را الهي

عرفان)/ و علم نابغه  كتاب
اختالفي هيچگونه شرعيه وظايف و ظاهر در چون سلسله اين Ç 12
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نÇدارنÇد اثنيعشريه ه حق شيعه و اعالم علماي با اعتقادات و اعمال در
و نداشته تمايزي است مسجد كه عبادت محل و لباس و ظاهر بهحسب
گÇردد; تشÇتت و دوÄيت موجب كه را خانقاه نام به ي خاص محل حتي
ايجاد همين را اسالم انحطاط و ضعف علت بزرگترين چه نيستند, معتقد
شده متفق و متحد هم با همه بايد ميگويند: و ميدانند اسالم مختلفه فرق
آمÇده پÇيش كÇه خطراتÇي و مفاسد رفع و اسالم كلمه اعالي درصدد و
مستلزم و است روح تصفيه و نفس اصالح و معنوي امر طريقت برآيند/
سÇاير بÇا ظÇاهر در كÇه است آن پÇيروان, وظيفه نيست, ي خاص ظاهر
ي خاص وضع و بوده مشترك و مشابه هستند اسالمي برادران كه مسلمين
در كه كنند جديت فقط باشند نداشته نمايد, متمايز ديگران از را آنها  كه
طريقتي وظيفه در و نمايند ممتاز را خود اخالقي و شرعي وظايف انجام
حديث بهموجب كه نشوند غافل او ذ كر از و خدا ياد به حال هر در هم

است/ معصيت Öذ كر از غفلت و است طاعت Öذ كر /1

گناهي را خدا ياد از فراموشي و غفلت عصي1¹, م Ô¹والغفل Õ¹طاع Ôكر الذ شريف:
ياد به دل در بايد مشغولند دنيوي امور به آنكه عين در و شمارند عظيم

يار"/ با دل و كار به "دست مشهور است مثلي كه باشند خدا
كÇار همه در كس همه با جا همه اندر

يÇار جÇانب دل چشÇم نÇهفته مÇÇيدار
نباشيد شاه آن از غافل زدن چشم يك

نÇباشيد آ گÇاه كÇند نگÇاهي كÇه شÇÇايد
بÇزرگان و نÇدارنÇد شÇارب گÇذاردن بÇه الزامي سلسله اين در Ç 13
هÇم عÇلما از يك هÇيچ ولي نÇبستهانÇد; مويي به را ديني كه فرمودهاند
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هستند آن استحباب به قاÄل بلكه ندادهاند فتوي آن كراهت يا بهحرمت
قÇبول سÇنن ادلÇه در تسÇامح راه از ع تشي علماي هم را استحباب اين و

غيرموثقند/ اخبار, اين روات غالب اال و نمودهاند
مÇجازين و امÇام(ع) نايب و حق نمايندگان را, عرفا بزرگان Ç 1ê
و روح تÇصفيه و اخÇالق تÇهذيب و نÇفوس اصالح مأمورين و درايت
وسÇايط بÇه را آنÇها اجÇازه و ميدانند خدا سوي به خلق نمودن ه متوج
امر را آنها دستورات اطاعت و امر و رسانند امام(ع) به متصل صحيحه
در امÇام(ع) نÇايب و حق نمايندگان را اعالم علماي چنانچه دانند الهي
بÇه هÇم آنÇها روايت اجازه بايد و دانند شرعيه وظايف و احكام تبليغ

گردد/ متصل امام(ع) به غيرمخدوشه وسايط
بدون ا گر كه باشد الهي آمر امر به بايد مذهبي اعمال و عبادات Ç 1ë
نÇهايت داشت; نخواهد اخروي ثمر و نتيجه شود, انجام الهي آمر امر
نÇفساني اغراض و ريا شاÄبه بدون اخالص و صدق روي از ا گر آنكه
Öم Ô Úyي د Ö ÒyÇل فÇيâن×ا وا Ôدج×اه نâالَّذي و مباركه: آيه مصداق به متعال خداوند باشد,

هدايÇتشان خويش راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /1
ميكنيم/

ثÇواب و اجÇر او امر به تسليم از پس و رساند الهي آمر به را او بÔلن×ا1 Ôس
فرمود/ خواهد عطا او به هم را او گذشته اعمال

شÇرط مÇتواتÇره, صحيحه اخبار مطابق كه را علي(ع) واليت Ç 1ì
و محبت و عالقه اظهار از غير Ç است علم باب در دخول و اعمال قبول
هÇزاران اال و دانÇند حÇضرت آن بÇالفصل خÇالفت بÇه اعتقاد Ç ارادت
آن بÇه ارادت و مÇحبت اظÇهار هÇم اسÇالم از غÇير مذاهب از اشخاص
بÇلكه بÇاشند! واليت داراي هÇم آنÇها بÇايد پس مÇينمايند; را بزرگوار
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̧ الزَّ كÇو و ̧ Çلو× الصَّ ; سÖ Ò̀ ×� ع Ôال×م Öس Öاال Ò ß�Ôب شريف: حديث بهموجب ميگويند

,3 ج مÇصطفوي, جÇواد سÇيد حÇاج شرح و ترجمه ازي, الر الكليني ثق¹االسالم كافي, اصول /1
حج روزه, زكات, نماز, است: شده بنا پايه پنج بر اسالم : 8 ج ,33 ص اسالميه, علميه انتشارات

واليت/ و

جÇزو است قÇلبي و مÇعنوي امر كه را واليت كه 1 ¹ي ال× وÖال و ج Ò¡ا و م Öو والصَّ
را معاد و ت نبو و توحيد بايد اال و فرمودهاند ذ كر جوارحي و بدني اعمال
است نشده داده آن در ترخيص كه بدني عمل آن و باشند كرده ذ كر نيز
عÇمر تمام ا گر ندهد انجام را بيعت اين كسي تا كه است ايماني بيعت
جهنم آتش در رو به را او خداوند آينه هر باشد طاعت و عبادت مشغول
رسÇول حÇيات زمÇان در اسÇالمي بÇيعت و ايÇماني بÇيعت اين و اندازد
بÇه مخالفين حضرت آن از بعد است; بوده آشكار و ظاهر ا كرم(ص)
و عÇلي را ايÇماني بÇيعت ولي مÇيگرفتند; اسÇالمي بيعت مردم از زور
يا بزرگواران آن خود , كبري× غيبت زمان تا حضرت آن از بعد ه(ع) مÄا
اشخاصي از مخفيانه جور خلفاي از خوف بهواسطه آنها مشايخ و نواب
قرآنÇي آيات و ميگرفتند بيعت ميفرمود, هدايت را آنها خداوند  كه
و دارد داللت امر اين بر تواريخ و بالكنايه احاديث و اخبار و بالصراحه
زمان در كه نيست دست در اخبار و آيات از دليلي هيچ و است ثابت
م ÖويÖل 

ا مباركه: آيه بهموجب كه مهم امر اين فرجه عجلاهللا زمان امام غيبت

كردم/ تمام شما بر را خود نعمت و رسانيدم كمال به را شما دين امروز : 3 آية ماÄده, سورة /2

و ساقط است دين ا كمال موجب كه 2

â� مÖعن ÖمÔكÖيلع ÔتÖممÖÇتا و ÖمÔكدين ÖمÔكل ÔتÖلمÖك ا
عمل اين هم غيبت زمان در Âفض و Âنق و Âعق بايد لذا باشد; شده نسخ
به كه ميباشند عرفا بزرگان و درايت در مجازين آنها و دهند انجام را
مÇينمايند; بÇيعت اخذ ين, مستعد از امام(ع) به وسايط به متصله اجازه
و صÇحيحه اجÇازه بÇا مÇيگيرند بÇيعت كÇه اشÇخاصي بÇÇايد ه تÇÇالب ولي
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است حق با معامله بيعت باشند/ بوده گردد امام به متصل كه غيرمخدوشه

باشد/ آنان از بهشت تا خريد را مالهايشان و جانها مÆمنان از خدا :111 آية توبه, سورة /1

با معامله بايد پس 1 ¹َّنÇ Ò Öا� ÔمÔ ÒG بانَّ ÖمÔ ÒGا و× Öما و Öم ÔÎ Ò» ÔفÖنا Ò âن� مÆÔمÇÖال ن م ي× Ò� Öاش اهللا انَّ  كه
گيرد/ انجام باشد داشته اجازه كه حق نمايندة

بÇه :Á او اجÇازه; صاحب و حق نمايندة خدمت درك توفيق Ç 17
خود نماينده به بخواهد خدا را هركس كه است حق راهنمايي و هدايت
به ظاهر بهحسب ه حق اجازه صاحبان تشخيص :Hثاني ميفرمايد/ هدايت
فصل و قطع بدون او اجازه يعني نص اثر; ديگر و نص يكي است امر دو
اين تحقيق البته و گردد امام(ع) به متصل خواب) در (نه Hشفاه يا Hكتب 
اثر اما است/ بزرگان و عرفا كتب و حاالت در تعمق و دقت مستلزم امر
حضرت دستور مطابق آنان, زيارات و مالقات در كه است آن از عبارت
Öن م فرمود: الس? ÔS Öن م كه كردند سÆال حضرت آن از كه باشد عيسي(ع)
و مالقات بايد عمله; ¸ ر االخ| غب Öري و نÖطقه م كÔم مÖل ع ß| Ôزيدي و ويته Ôر اهللا يذÖ كÔر
شما دانايي بر او بيان و اندازد خدا ياد به را شما او مصاحبت و مجالست
دنيا از و نمايد آخرت به مايل و راغب را شما او رفتار و عمل و بيفزايد
او تسليم كه دارد آن شايستگي كسي چنين سازد; ر متنف آن به عالقه و
باشد انور شرع مطابق Âكام او عقايد و رفتار و اعمال بايد بهعالوه شويد
مخالفقرآن عقايدي يا گذارد مهمل را شريعت اعمال از عملي ا گر  كه
اين ه البت بود; نخواهد پيروي و اطاعت قابل باشد داشته احاديث و مجيد
دستورات به و شد امر تسليم آنكه از بعد و است امر بدو در تشخيصات
رذيله اخالق و شده اصالح او نفس بهروز روز كه ميكند حس كرد عمل
شده ايجاد او قلب در تي نوراني و صفا و گرديده حسنه صفات به تبديل او

ميباشد/ حقي و نيك راه به كه ميكند يقين وقت آن



دهم مقاله
عرفاني لطيفه

بخوانيد/ نامهايش بدان نامها/ نيكوترين است خداوند آن از :180 آية اعراف, سورة /1

بنياسراÄيل: سورة در نيز و ا1 × ßw ÔوهÔعÖادف ×� Öس Ô Ö¡ا Ô¾ ×Ê Öº  Öاال ه×لل وجل: عز اهللا قال

اوست/ آن از نيكو نامهاي بخوانيد, كه را كدام هر :110 آية /2

است نيكويي اسما¾ متعال خداوند براي كه 2

×� Öس Ô¡ا Ô¾ ×Ê Öº  Öاال Ôهلف تدÖعÔوا ا م× Hيا
كه است چيزي اسم بخوانيد/ را خدا نيكو اسما¾ آن به ميفرمايد امر  كه
×�Ç ع ل Ôدي FلÔك يا الغ� نع Jكي ما ÔËºاال گفتهاند: كه مسمايي بر كند داللت

اسÇمش كÇند, مدلولي بر داللت كه چيزي هر يا ميكند حكايت غير از كه است چيزي اسم /3
ميشود/ ناميده

باشد لفظ است ممكن بلكه ندارد لفظ به اختصاص و اdه3/ يÔسمي دلولم
ذهني يا مينمايد ني معي شخص بر داللت كه يوسف يا زيد لفظ چون
هÇر بÇاشد گÇفته شخصي حكايتي, يا نصيحتي يا عبارتي چنانچه است;
آن ه توجÇم ذهÇن آيÇد بÇهنظر حكايت يا نصيحت يا عبارت آن موقع
كند بنا كسيمسجدي ا گر چون است; ه عيني موجودات يا ميگردد  گوينده
آن ميشود ديده انبار آب يا مسجد آن هروقت آن; امثال و آبي انبار يا



119 ل بخشاو

فرمايد: سعدي ين مصلحالد شيخ آيد/ درنظر باني شخص
نگÇار زر سÇراي مÇاند كÇزو به زآدمÇي بÇماند گÇر نÇيكو نÇÇام

تÇمام بÇنابرايÇن عÇيني; و ذهÇني و لفÇظي از است اعم الهي اسما¾
ذات وجÇود بر داللت بصير شخص براي كه سفليه و علويه موجودات

كه: ميباشند ه الهي اسما¾ دارد الهي اقدس

است/ يكي او اينكه بر ميكند داللت كه هست او بر نشانهاي چيزي, هر در و /1

1 ÕدÇÇواح ÇÇه َّÇÇن ا �ÇÇ ع ل ÔدÇÇ ت Õ¹ÇÇآي ÇÇÇÇه ل ¾Ï¾ لÇÇÇÇ Ôك | و
گويد: باباطاهر و

ويÇنم تÇه صحرا بنگرم صحرا به ويÇنم تÇه دريÇا بÇنگرم دريÇا بÇه
ويÇنم تÇÇه رعÇÇنا قÇÇد از نشÇÇان دشت و در و كوه بنگرم هرجا به
دارند حق يگانه ذات بر داللت كه ند حق اسما¾ موجودات تمام و
بÇاشد زيÇادتر اسÇم داللت هÇرقدر است; مÇتفاوت آنÇها داللت وليكن
مÇالÄكه مÇرتبه كÇه عقول عالم است/ آشكارتر و واضحتر آن اسميت
است, كاملتر حق اسما¾ و صفات و حق بر آنها داللت و است بين مقر
ملكوت عالم و ميشوند تعبير مدبرات به كه نفوس عالم از است احسن
رجÇال از عÇبارت كÇه است نÇوريه اشباح از احسن نفوس, عالم و عليا
و يات ادÇم از است احسÇن داللتشÇان نوريه اشباح عالم و است اعراف
عوالم چون و است اجنه و شياطين عالم كه سفلي ملكوت سفلي, ملكوت
پÇوشيده داللتشÇان يت, ماد ظلمانيه حجب بهواسطه ات سفلي و يات ماد
است نزول سير در مراتب اين ناميد/ حسني× اسما¾ نميتوان را آنها است
و اوضح و اولي× است حق و باال عالم به ه توج كه صعود حالت در ولي
بن د محم خاتماالنبيا¾ حضرت س مقد وجود ه الهي اسما¾ ا كبر و احسن
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ÒËºا ال و س�× Ô¡ا Ô¾Êºا Ôن ÒL و Ôاالعظم ÔËºاال انا فرموده: كه ميباشد عبداهللا(ص)

نيست/ بزرگتر من از اسمي خداييم/ نيكوي اسماي ما هستم/ اعظم اسم من /1

از يا ي× مسم بر است آن داللت خوبي از يا اسم خوبي كه زيرا ;1 Ø� م
ا ك
است اسÇم خود نكويي و خوبي جهت از يا است ي مسم خوبي جهت
افيت, فÇش خÇوبي جÇهت از يا كه آينه چون آن; داللت مالحظه بدون
است نÇمايان آيÇنه در كه صورتي خود يا دهد نشان خوب را صورت
و است خوب صورت دادن نشان از نظر قطع آينه خود يا است خوب
حسني اسما¾ تمام بر جهت سه هر از م(ص) مكر پيغمبر س مقد وجود

است/ ديده را حق ديد, مرا هركس :ê03 ص ,2 ج بحرالمعارف, ;129 ص ,ê ج اللÃالي, غوالي /2

جهت از 2 قَّ Ò Ö¡ا أي ر Öدق ف âæآ ر Öنم حديث: كه است بوده افضل و برتر ه الهي
صاف آينه در را حق بيند مرا كه هر كه باشد فرموده حق تامه مظهريت
دمÐاال Ôاهللا قلخ حديث: و تامه/ مظهريت جهت از است ديده من اف شف و

كرد/ خلق خويش صورت به را انسان خداوند /3

آن س مقد وجود از پس و است تامه مظهريت همين به نظر ته3, ور Ôع�ص
هستند ه الهي حسني× اسما¾ اوليا¾(ع) و انبيا¾ و اطهار ه مÄا وجود حضرت
اهللا صلوات عالي علي الموالي مولي مبارك وجود آنها اشرف و ا كمل  كه

گفته: ساماني ان عم كه ميباشد عليه سالمه و
جÇل و زÇع جÇميل جÇمال بÇود پÇرده به

بهصبحازل خواستكهجلوه كند بهخويش
بÇنمايد جÇميل جمال آنكه خواست چو

دل و لÇق خÇيرالكÇالم آيÇنه شÇÇد عÇÇلي
بعد و س/ مقد ذات آن شخصيت جهت از نه تامه مظهريت جهت از
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كÇه مÇيباشند الهÇي حسÇناي اسÇما¾ عشر(ع) اثÇني× ه مÄا حضرت آن از
س قدÇم وجÇود احÇديت حضرت نماي پا تا سر آينه امروز Hمخصوص
تÇعالي اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج قاÄم امام حضرت فياالرض خليف¹اهللا
بزرگواران آن شخصيت ا گر كه اله Òb نورب قلوبنا ر ون اللهم ميباشد, فرجه
منظور مظهريت و شخصيت ا گر و است كفر شود منظور ل توس بهعنوان
است موحد شود, ل توس مظهريت عنوان به هرگاه و است شرك  گردد,
كند عبادت هرگاه و است كافر را اسم كند عبادت كه <هر فرمودند:  كه
عÇنوان بÇه را ي× مÇمس كÇند عبادت ا گر و است مشرك را ي× مسم و اسم
مÇيكند نگÇاه آيÇنه در كه كسي چنانكه است/> د موح اسما¾, مظهريت
تمام است/ آينه خارج در او خود كه درصورتي ديدم را خودم ميگويد:
گل و سنگ خانه خود به ا گر ميكنند سجده كعبه خانه به طرف مسلمين
و مشركند كنند, سجده خانه صاحب و بهخانه ا گر و كافرند كنند, سجده
منسوب خانه اين اينكه عنوان به خانه صاحب امر به را خانه صاحب ا گر
اهللا صÇلوات اوليÇا¾ و انÇبيا¾ چون و است عبادت كنند سجده اوست به
را خÇدا آنÇها بÇهوسيله بÇايد هسÇتند ه الهي حسناي اسما¾ اجمعين عليهم
او حسناي اسما¾ به را خدا كه است مستفاد شريفه آيه از چنانچه خواند;
شرك الهي درگاه بان مقر و اوليا¾ و هدي ه مÄا به ل توس بنابراين بخوانيد/

بجوييد/ او به تقرب براي وسيلهاي و :3ë آية ماÄده, سورة /1

بÇزرگواران آن 1 ¹لâسي وÇÖال هÖيل ا ابÖتغÔوا و مباركه: آيه بهمصداق و بود نخواهد
خوانده خواجه امام دوازده دعاي در ر مكر و بود خواهند شفيع و وسيله
Ò Ö� ب ن×ا ك Öم قدَّ و اهللا Ò� ا كب لÖن×ا سَّ وت و فعÖن×ا Öشت ÖسI و جَّهÖن×ا وت ان×ا ل×ين×ا Öو م و ن×ا دي س ي×ا ميشود:
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بÇه تÇو بÇهوسيلة شديم ل متوس و خواستيم شفاعت و آورديم رو ما ما, موالي و ما آقاي اي /1
پيشگاه در آبرومند اي آخرت/ و دنيا در داديم قرار خود حاجتهاي پيشاپيش را تو و خدا درگاه

خداوند/ نزد كن شفاعت را ما خدا

/1 اهللا دÖن ع لن×ا Öعف Öشا اهللا دÖن ع H âzج و ي×ا ¸ ر خ Öاال و نÖيا الد ß| اتن×ا ح×اج× Öيدي



مقالهيازدهم

ذ كر مجالس فضيلت

و جنت رياض از است روضهاي فقري انجمنهاي و ذ كر مجالس
تبخش رÇمس و زمÇين رحمت و وسعت و بركت و آسمانها نوربخش
شديم, مجالس اين در حضور به موفق ا گر مÆمنان/ محبوب و بزرگان
از را دنيويه خياالت و متذكر و حق ه متوج Âكام و بوده شكرگزار بايد
عنايت مورد تا دهيم قرار حق مخصوص را دل خانه و نموده دور خود

يابيم/ بينايي و بصيرت و گرديم واقع حق
مÇحبوب جÇاي بÇراي كÇن ا هيÇم روب فÇرو را دل خÇانه تÇو برو
نÇمايد خÇود جÇمال بÇيتو تو به آيد اندر او شوي بيرون تو چو
مشÇغول حق ياد و فكر و ذ كر به نبوده غفلت در كه كنيم سعي و
انسان اغواي درصدد و ز مجه وسايل, تمام با او جنود و شيطان كه باشيم

Ôم Ô ÖyÇ م ك ب×ادÇ ع ×الا Ò âع�Ç Ò Öb ا Öم Ô Úyي وÇÖغÔ ال كت زَّ عبÇ ف كÇرد: عÇرض كÇه راهÇزنند و
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بÇندگان از كه آنها مگر كنم, گمراه را همگان كه سوگند تو عزت به : 81 Ç 2 آيات ص, سورة /1
باشند/ تو مخلص

خدا ياد از وسيلهايست هر به دارند جد و جديت و سعي و /1 Ò âص�لÖخÔمÇÖال
شامل حق لطف و فضل ا گر و است مجاهده و مبارزه ميدان بازدارند/
مجالس اينگونه بركات از و شد نخواهيم فاÄق او جنود و شيطان بر نشود
و نخواهيم خدا جز خدا از دل در بايد بود, نخواهيم بهرهمند و برخوردار

سازيم/ دور خود از نيست اعتنا قابل كه دنيويه خواهشهاي

اختالف)/ كمي 773(با بيت پنجم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 2/مثنويمعنوي,

كÇاستن2 كÇلي است افزوني ظن خÇواسÇتن را خدا از غير خدا از
سÇعدي شيخ كه داريم مشغول خدا ياد به را اعضا تمام بلكه دل و

فرمايد:
دارد حكايت چه عضوي تو ذ كر از خالي

نيست اعضايم همه در غلط به مويي سر
پÇاره حجاب اين تا است خوديت و خودبيني حجاب, بزرگترين
كميل دعاي در موليالموالي(ع) و نگردد حاصل بينايي و بصيرت نشود

كرمت/ و فضل به جز رسيد نتوان آن به /3

و حق فضل به اميدواريم /3 ككرم و كل Öضفب ×الا كذ×ل Ôن×الي ال ميكند: عرض
كه گرديم مستفيض مجالس اينگونه بركات از بتوانيم حق اوليا¾ ه توج
بركات از ه باطني و ظاهريه امور جميع اصالح و آخرت و دنيا سعادت
Òبع� س ̧ عباد Öنم Õ� خ ¹ساع Ôركفت فرمودهاند: كه انجمنهاست و مجالس اين

عبادت/ سال هفتاد از است بهتر ر تفك ساعت يك /ê

است/ نمودن فراموش را خود و بودن حق ياد تفكر, از مقصود كه 4¹ن س
رياضالسياح¹ در شيرواني مستعليشاه آقاي مرحوم كه را شرحي
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ميشود: نوشته فرمودهاند, ذ كر مجالس فضل باب در
و حلقهها حضور كه نيست مخفي بينش اصحاب و دانش ارباب <بر
در كه مجالسي و Öقل ح حضور از است مزيتي و فضل را الهي ذ كر مجالس
چيز به لعب و لهو از غير به بلكه ننمايند; تعالي و سبحانه حق ذ كر آن
و فÇيوض مÇحل الهÇي, ذ كر مجالس و Öقل ح زيرا نگشايند; زبان ديگر
محل ديگر مجالس و Öقل ح و است مالÄكه و تعالي و سبحانه حق رحمت

و ÖقلÇ ح آن اهل شياطين, بلكه و است تعالي خداي سخط و قهر نزول
عÇن المÇريد: مÇني¹ در عÇاملي يÇن زينالد شيخ نموده روايت مجالسند/
مÇا اهللا: ولÇرس يÇا قÇالوا تعوا/ ÖارÇ ف ¹نÇÇ Òا� اضÇي ر| Ôk Öر ر م اذا قال: رسولاهللا(ص)

كر قالذل ح بونÔطلي اÒXالÄك¹ ن م تعا�سيارات هللا فان الذ كر Ôقل يحه قال: ?¹ن Òا� Ôرياض
هÇرگاه كه خود اصحاب به فرمود حضرت يعني, م; ßw حفوا م ßzلع آتوا فاذا
ت لذ و كÇنيد چÇرا پس بهشت, باغهاي در شود واقع شما گذر و مرور
حÇضرت بهشت? باغهاي چيست رسولاهللا يا كه نمودند عرض بريد;
خداي براي از كه بهدرستي پس است; الهي ذ كر حلقههاي آن كه فرمود
ذ كر حلقههاي مينمايند طلب و ميكنند سير كه چندند مالÄكهاي تعالي
آنجا در الهي ذ كر كه حلقهاي و مجلس به رسيدند و آمدند هرگاه پس را;
يا باشد طافوا معني به حفوا ا گر ايشان, به مينمايند طواف پس مينمايند

باشد/ احاطو معني به حفوا ا گر ايشان, دور بر مينمايند احاطه آنكه
لس ÒV Ôحضور رسولاهللا(ص): قال عنه, رضياهللا ابيذر حديث جمله من
/ ̧ جناز الف Îود Ô¾نم Ôفضلا لم الع لس ÒV Ôحضور و ركع¹ لÖف ا ̧ لو الص نم Ôفضلا الذ كر
حÇضرت يÇعني, Çالعلم; ب الا القÇران يÇنÖفع ÖلÇه فÇقال: القÇران? يقرأ Òن ßX ما و قيل:
هزار از است بهتر ذ كر, مجلس در شدن حاضر كه فرمودند رسول(ص)
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در شدن حاضر از است بهتر علم, مجلس در شدن حاضر و نماز ركعت
بÇراي از ثواب است چيز چه رسولاهللا يا شد: گفته جنازه/ هزار تشييع
يÇعني قÇرآن مÇيدهد فÇايده آيÇا كه فرمود حضرت پس قرآن? قاريان
پناهي رسالت حضرت كه شريف حديث اين از علم/ با مگر آن قراÄت
است فرموده بيان ه عليحد يك هر را علم مجلس و را ذ كر مجلس فضل
جماعتي كه ميدانست حضرت آن كه زيرا نيست; معجزه وجه از خالي
خواهد بههم مفتون اماره نفس و بطون عبيد و دنيا ابناي و هوي× عباد از
و نÇمايند عÇلم اهÇل و ذ كÇر اهل انكار كه گرديد خواهد ظاهر و رسيد
علم و درس مجالس و حلق به تأويل را آن مجالس و ذ كر حلق احاديث
ايشان مخالطين و سالطين تابعين و سو¾ علما¾ از بعضي چنانكه فرمايند;

باشد/ بوده ايشان تأويل و تكذيب حديث اين اينكه تا نمودهاند
كتاب از القمي بابويه بن علي بن د محم ابوجعفر شيخ نموده روايت
يا فقيل: |دارالدنيا/ ¹رياضا�ن ×� ا بادروا الن	(ص): <قال الفقيه: ره Ôض Öحي ال Öن م

فرمود حضرت يعني, الذكر; لق ح فقال: الدنيا? Çن¹|دار Òرياضا� ما و اهللا رسول
است; دنيا دار در كه بهشت باغهاي سوي به رفتن در نماييد مبادرت  كه
دار در بهشت باغهاي است چيز چه رسولاهللا يا كه اصحاب گفتند پس
مÇنقول دوشنبه دعاي در ذ كر/ حلقههاي كه فرمود حضرت پس دنيا?
كه است مذكور آن غير و كبير مصباح در و كاظم(ع) حضرت از است
|� مÇ ع و لقاÄك ß| � راح عل Ö ÒQ Öنا است: اين دعا آن در عبارات از بعضي
حضرت يعني, وVالسالذكر; د ساج ÒXا� ا ا¡رامواالختالف بيتك حج و بيلك س
لقاي در را او راحت بگرداند آنكه به تعالي و حقسبحانه از نموده طلب
و آمد و الحرام بيتاهللا حج و به مقر اعمال در را او شغل و عمل و حق
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مجالس و حلق دخول به ديگر احاديث مساجد/ و ذ كر مجالس به شد

حÇامد تÇصحيح بÇه (مستعÇليشاه), شÇيروانÇي زينالعابدين ميرزا جناب ياح¹, الس رياض /1
اختالف)/ كمي 3ìë(با Ç 7 صص سعدي, انتشارات رباني,

انتهي/>1 است; شده وارد زياد ذ كر
ذ كÇر, س قدÇم انÇجمن كÇه است معين شد ذ كر كه احاديث اين با
مالÄكه و است مالÄكه و اوليا¾ و انبيا¾ موردنظر و حقتعالي ه موردتوج
استغفار طلب و دعا آن اهل براي و كرده احاطه را ذ كر مجلس اطراف
غÇبطه دارنÇد طÇبيعت عالم اين به احاطه كه هم مÆمنين ارواح ميكنند/
مبارك بهنام مجلس انعقاد كه ه خاص ميخورند, را مجالس اين در حضور
حÇق حضرت از باشد/ گرديده تشكيل عظام اولياي بزرگترين از يكي
ايÇن قÇدر كÇه بÇدارد موفق و مÆيد را ما كه داريم مسألت و درخواست
هÇمواره و نÇباشيم ه متوج دنيوي خياالت و غفلت به دانسته را مجالس
كÇه نگÇرديم مÇحروم ذ كÇر مÇجلس فيض از بوده, حق ه متوج و متذكر

است/ معصيت ذ كر از غفلت و است طاعت ذ كر /2

در بÇاشيم حÇق مÇتذكر كÇه هÇرآنÇي ;2 Õ¹عصي م Ô¹فلوالغ Õ¹طاع Ôكر لذا فرمودند:
بود/ خواهيم معصيت در گذرانيم غفلت به كه لحظه هر و عبادت

بزرگان به ل توس و تذكر و خدا ياد براي بايد فقط مذهبي اجتماعات
ي ماد امور و دنيويه اغراض و باشد بزرگواران آن پا ك روانهاي و دين
كه مذهبي اجتماعات در كه فرمودهاند منع ما بزرگان بلكه و نباشد بين در
وقت و آيÇد بÇهميان سخن دنيويه امور از باشد خدا ياد براي فقط بايد
و خÇريد چÇنانچه گÇردد; ي ماد اغراض صرف ما اجتماعات  گرانبهاي

كردهاند/ منع را مسجد در فروش
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به كه كسبي بلكه نشده; ممانعت دنيوي اجتماعات و دنيا كار از ه البت
ولي شمردهاند; واجب بلكه ممدوح باشد امر اطاعت جنبة از و يادخدا
ذ كر حلقه و است ل توس و خدا ياد مخصوص كه را مجالسي فرمودهاند:
و انÇبيا¾ ره مطه ارواح و جنت رياض از است روضهاي ميشود ناميده
در امر ولي و زمان راهنماي و واليت صاحب بلكه حاضرند; اوليا¾(ع)
قابل كه دنيويه امور به را خود نبايد و است ناظر و حاضر مجلس, آن
و است اغ�Çال¿ÌكÇا¾ خÇدا چÇون سÇاخت; آلوده نيست ه توج و اعتنا¾
كه هم مجالسي و ميكند رد باشد آن در ي ماد غرض شاÄبه كه را عبادتي

داشت/ نخواهد اجر و فيض باشد مشوب دنيويه بهاغراض
از بعد باشند, عليهم صلواتاهللا اطهار ه مÄا كه ما پيشوايان و بزرگان
و باشد موجود ميان در مذهبي اجتماع وسيله اينكه براي عاشورا قضيه
حسين(ع) حضرت شهادت فاجعه نيايد ميان در آن در دنيويه امور ذ كر
و پيروان به و گرديده متذكر است عالم جانسوز وقايع بزرگترين كه را
و نورزند غفلت حسين(ع) مصاÄب تذكار از كه ميدادند دستور مÆمنين
باشند; بوده شده, بزرگوار آن به نسبت كه ظلمي ياد به و بنشينند هم دور
بوده; مندرج ديني هم و اجتماعي هم و سياسي منظور هم دستور اين در
را آنان جان و مال از گذشت و رفتار و اعمال كه بوده اين منظور زيرا
آن در خدا غير به ه توج از عالوه, نماييم; رفتار داده قرار خود سرمشق
به ارتباط و داده ملكوت عالم به اتصال را خود روح و منصرف, مجالس

كنيم/ پيدا خود اصلي عالم آن
احساسات غلبه بر شده, داده دستور و منظور نظر, اين به كه امر اين
در و يافته رواج شيعه ميان در بزرگان به ديني محبت ت شد و مذهبي
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مناقب ذ كر و خدا ياد به و نموده اجتماع دين بزرگان همه تولد و وفات
ايام در و گرفته جشن تولد روزهاي در و بودند مشغول آنان مصاÄب و

ميآوردند/ بهجا را سوگواري وفات
در و نموده پيروي يه سن سنت اين از زمان هر در نيز عرفا بزرگان
از مينمودند بليغ جد هدي(ع) ه مÄا تولد جشن هم, گاه و عزاداري اقامة
در طÇابثراه شÇهيد آقاي حضرت االوليا¾ سلطان مبرور مرحوم جمله
سÇوگواري مجالس سال تمام در و ميداشت مبذول وافر جهد امر اين
را زيارتشان فيض درك كه كساني و منعقد را هدا¾(ع) دالشسي حضرت
كثيرالبكÇا¾ سوگواري مجالس در حضرتش كه ميگويند همه  كردهاند,
حÇال رمضان يكم و بيست و عاشورا روز امثال در گاهي بلكه و بوده
منظور بايد شد عرض كه همانطور البته و ميداد دست ايشان بر انقالب
زياد را تذكر و ل توس حال و ببريم مقصود اصل به پي و باشيم ه متوج را
و نÇماييم فÇيض مÇنبع از فيض درخواست مجالس اينگونه در و  كنيم
از را شكÇر حال كه بخواهيÇم خداونÇد از و بوده موجÇوده نعمت قدردان
حÇضرت وجود نعمت ادامه يعني موجوده, نعمت و نفرمÇوده سلب ما
مسألت حÇق حÇضÇرت از را فÇداه ارواحÇنÇا زمÇان راهنماي و امر ولي

نماييم/
حضرت آن بشريت فرمود, رحلت دنيا از كه رسول(ص) حضرت
مÇبارك وجود در و باقي او روحانيت و معنويت ولي رفت; دست از
شدني قطع حق فيض اين و نمود جلوه علي(ع) موليالموالي حضرت
س مقد وجود در امروز و است جلوه گر مظهري در زمان هر در و نيست
انوار اشعه و متجلي فرجه اهللا ل عج الحسن بن ت حج حضرت زمان امام
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خÇداونÇد از و هÇويداست و ظÇاهر حÇق اولياي وجود در حضرت آن
ر منو مباركش جمال زيارت به را ما باطن و ظاهر چشم كه داريم مسألت

فرموده: خود ديوان در عليهالرحم¹ مولوي فرمايد/
شÇد نهÇان و بÇرد دل برآمد عيار بت شكلي به لحظه هر
شÇد جÇوان و پير برآمد گه يÇار آن دگر لبÇاس به هردم
ديÇدي كÇه قÇرن هÇر ميرفت و هماوبودكهميآمد فيالجمله

ايÇزدگشسب, اسداهللا شيخ تصحيح به تبريزي, ين شمسالد كليات منتخبات الهيه, جذبات /1
/123 ص ,1378 حقيقت, انتشارات

شÇÇد1 جهÇÇان داراي برآمد عربوار عاقبتآنشكل تا
فرمايد: مولوي Hايض

بÇرآمÇد پÇار مه چو كه قبايي سرخ آن
بÇرآمÇد زنگÇار خÇرقه ايÇن در امسÇال

بÇديدي يÇغماش بÇه سÇال آن كه ترك آن
بÇرآمÇد عÇربوار امسال كه است اين

كرد بدل جامه ا گر است همان يار آن
بÇرآمÇد بÇار دگÇر و كرد بدل جامه آن

شد دگر شيشه ا گر است همان باده آن
برآمد ار خم سر بر خوش چو كه بنگر

/12ê ص همان, /2

شد مشعلهاي مثل به بهصورت شمع آن
بÇرآمÇد2 اسرار روزن زين مشعله وين

كÇه شÇده نقل علي(ع) الموالي مولي حضرت از االنوار مشارق در
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جÇل; و عز اهللا اذنب شÃنا ̧ صور اي| وانا و وقت و زمان كل| ÔرهÖظن فانا فرمود:
اذن به بخواهيم كه صورت هر در زمان هر در ميشويم ظاهر ما يعني,

خدايتعالي/
است حÇق ياد و التجا¾ و ل توس براي وسيله و بهانه اينها بنابراين

ميبينند/ را محبوب بتخانه و كعبه در عرفا چنانكه
تÇو تويي بتخانه و كعبه از من مقصود

بÇهانه بÇتخانه و كÇعبه تÇويي مÇÇقصود
و ذ كر به و ننموده غفلت خدا ياد از مجالس اينگونه در است اميد
استمداد حق اوليا¾ و خداوند از و مشغول شده, داده دستور كه خود فكر
و معنوي و صوري گرفتاريهاي رفع و نيستي و معرفت و نورانيت نموده
كه بهطوري كه نماييم مسألت را خود باطني و ظاهري مشكالت اصالح
شد/ خواهد اجابÇت مجالس اينگونÇه در التجÇا¾ و ل توس و دعا شد ذ كر





بخشدوم

شرححاالت





سلطانمحمد تاريخمختصرحضرتحاجمال

ه سسر (سلطانعليشاه)قد

بÇن د سلطانمحم الÇم حÇاج مÇرحÇوم صÇمدانÇي حكيم و رباني عالم
طÇايفة بÇه مشهور جناب آن طايفه و خراسان گناباد اهالي از حيدر مال
لطف مورد آنها اجداد از نفر دو كه است آن تسميه وجه و است بيچاره
از حضرت آن رف قرينالش طرف از و بوده رضا(ع) حضرت عنايت و
براي Gافتخار را نام اين آنها و گرديدند مخاطب بيچاره به مالطفت راه

داشتند/ نگاه خود
از قمري 12ë1 جمادياالولي× 28 در د سلطانمحم مال حاج مرحوم
و علم آسمان در درخشاني ستاره و نهاد وجود عرصه به قدم عدم  كتم
عÇتبات سÇفر در جناب آن پدر سالگي سه سن در نمود/ طلوع عرفان
تÇربيت و مادر محبت دامن در آنجناب و گرديد مفقوداالثر عاليات
كÇمي ت دÇم در و رفت مكÇتب بÇه و رسÇيد سÇالگي پنج سن به برادر
در تا نمود تحصيل ترك عللي به سپس گرديد; قرآنخوان و خطنويس
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و عÇربي مات مقد و يافت اشتغال تحصيل به Gد مجد سالگي هفده سن
داد; بروز خود از ري فوقالتصو استعداد و فرا گرفت Âكام را ه ادبي فنون
از و پرداخت تحصيالت تكميل به چندي و رفت س مقد مشهد به سپس
عÇاليقدر سين درÇم محضر از و نمود مسافرت عاليات عتبات به آنجا
و تفسير و اصول و فقه عليه رحم¹اهللا انصاري مرتضي شيخ مرحوم مانند
و مسÇلم مÇجتهد و دريÇافت اجتهاد اجازه فرا گرفته, را رجال و حديث
و نمود مراجعت ايران به و گرديد مجتهدين و سين مدر عموم ه موردتوج
رباني حكيم خدمت در و رفت سبزوار به حكمت و فلسفه تكميل براي
در و گرديد مشغول حكمت تحصيل به سبزواري هادي مال حاج مرحوم
حواشÇي اسفار بر و رسانيد هم به طواليي يد مشاÄي و اشراقي حكمت
اخالق علم و طبيعي و الهي حكمت مختلفه علوم Hضمن و نوشت معتبري
را غريبه علوم حتي و طب و نجوم و هيÃت و رياضي علوم و قياس علم و
فÇضايل و عÇلوم ايÇن از هÇيچيك در كه بهطوري رسانيد; كمال حد به
بود گمشدهاي جستجوي در بزرگوار آن ولي نداشت; وجود او بر برتري
راهÇنمايي او مÇقصود و مطلوب بهسوي را او علوم اين از هيچكدام  كه
را مقصود زيباي چهره و نمينشاند فرو را او باطني تشنگي و نمينمود
مقصود كوشش و س تجس در لذا نمينمود; مشاهده ظاهري علوم اين در
شد, مشغول باري حضرت درگاه به زاري و ع تضر به و برآمد حقيقي
سعادتعليشاه به ملقب اصفهاني كاظم د محم آقا حاج آقاي جناب Hفاق ات
ارض ف تشر عزم به بود نعمتاللهيه عليه سلسله اقطاب و مشايخ از  كه
زيارت به را شا گردان هادي مال حاج مرحوم و شد وارد سبزوار به اقدس
جÇلسة هÇمان در د سلطانمحم مال حاج مرحوم و فرمود امر بزرگوار آن
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آقÇاي حÇركت از پس نشÇÇد/ تسÇÇليم ولي شÇÇد; ربÇÇوده ل او زيÇÇارت
رو ذوق و شÇوق و نمود حركت بزرگوار آن دنبال در سعادتعليشاه,
پÇياده و نÇمود وطÇن تÇرك 1279 سال در باالخره تا گذاشت ت بهشد
و رسÇيد سعادتعليشاه مرحوم خدمت و كرد حركت اصفهان بهسمت
و وارد ايشÇان ارادت حÇلقه در و شÇد سعادت شمس تسليم مولويوار
تمام قليلي ت مد در و شد مشغول مجاهدت و رياضت به ايشان به امر
آن طرف از و گرديد فاÄز فياهللا فنا¾ مقام به و پيمود را سلوك مراحل
در سÇعادتعليشاه جÇناب شد/ عباد دستگيري و ارشاد مأمور حضرت
بÇهطوريكه فÇرمود; تÇفويض ايشان به را ارشاد امر به كلي عمر اواخر
در سÇعادتعليشاه آقÇاي مÇيفرمود/ ارجÇاع آنجÇناب بÇÇه را طÇÇالبين

صÇن بÇه سÇلطانعليشاه جناب و فرمود اجابت را حق لبيك 1293 ق/
و گرديد عهدهدار را نعمتاللهيه عليه سلسله پيشوايي بزرگوار آن صريح
قريه بهبعد اين از و گرفت بهدست را سالكين تربيت و فقرا امور زمام
مسÇند سÇال چهار و سي ت مد و يافت تامي معروفيت بيدخت  گمنام
و بÇزرگ مشÇايخ ت دÇم ايÇن در و بود مفتخر سش مقد بهوجود ارشاد
سن در قمري 1327 ل ربيعاالو 2ì سحر در تا نمود تربيت نامي عرفاي
عبادت مهياي و وضو گرفتن مشغول كه موقعي در سالگي شش و هفتاد
بزرگوار آن كه جنابش معاندين بهدست بود بينياز درگاه به رازونياز و
ه پÇت در و شÇد شÇهيد و مخنوق ميدانستند, خود دنيوي مقاصد مانع را
شامل كه مزارش ا كنون و عليه رحم¹اهللا گرديد; مدفون بيدخت مجاور
اهل مطاف و عموم زيارتگاه است صحن چند مشتملبر و بارگاه و قبه

ميباشد/ دل
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بزرگوار آن صفات و اخالق

مÇعيشت و بÇود دهÇاتي بهطور و ساده خيلي بزرگوار آن زندگاني
بÇراي و مÇينمود بÇر در سÇاده لباس و ميگذشت زراعت راه از ايشان
ميفرمود: ر مكر و نفرمود تعيين مخصوص كسوت و لباس خود پيروان
بهمراقبت را پيروان و است/ پرهيزكاري و تقوي لباس لباسها, بهترين
مستحبي كوچكترين خود و ميفرمود امر ره مطه شريعت احكام از  كامل
عينحال در و مينمود توصيه قناعت به زندگاني در و نمينمود ترك را
عرفاني مفيدة كتب تأليف به مينمود, اداره را ه باطني و ظاهريه امور  كه
ساده و وضوح بهطور را سلوك مراتب و عرفاني حقايق و داشت اشتغال
آن است توانسÇته سابقين از كسي كمتر گفت ميتوان كه فرموده بيان
تا كنون كه جناب آن معروفه كتب نمايد/ بيان وضوح اين به را حقايق

است: قرار اين از رسيده بهچاپ

/1381 حقيقت, انتشارات سوم, چاپ /1

سعادتنامه, Ç 2 رسيده1 چاپ به نوبت دو كه عاد¸ بيانالس تفسير Ç 1

/1379 حقيقت, انتشارات سوم, چاپ /2
/1379 حقيقت, انتشارات سوم, چاپ /3

به نوبت دو واليتنامه, Ç ê عادات3 الس مجمع Ç 3 شده2 چاپ نوبت دو

/1380 حقيقت, انتشارات چهارم, چاپ /ê
/13ì2 سوم, چاپ /ë

Ç ì رسÇيده5 چÇاپ به دفعه دو المÆمنين, بشار¸ Ç ë است4 رسيده چاپ

/13ë7 سوم, چاپ /ì

ايضاح بهنام عربي شرح Ç 7 است6 رسيده چاپ به نوبت دو تنبيهالناÄمين,
كلماتقصار بر توضيح نام به فارسي شرح Ç 8 باباطاهر كلماتقصار بر



139 بخشدوم

/13ì3 سوم, چاپ /1

است/1 رسيده چاپ به نوبت دو باباطاهر,

بزرگوار آن مشايخ

مسند عهدهدار كه قمري 1293 تاريخ از سلطانعليشاه مرحوم Ç 1
لين او و نفرمود تعيين مأذوني و مجاز شيخ 1297 سنه تا گرديد ارشاد
شÇيرازي نÇمازي صادق د محم ميرزا آقا مرحوم فرمود معين كه شيخي
سكونت تجارت براي اصفهان در جناب آن بود/ "فيضعلي" به ملقب
مÇهاجرت از پس بÇود; سعادتعليشاه آقاي مرحوم مجذوب و داشت
تÇهران به جناب آن زيارت شوق براي تهران, به سعادتعليشاه آقاي
مÇرحÇوم خÇانه در بÇر تÇابوت كÇه رسÇيد مÇوقعي ولي نÇمود; حÇÇركت
از بÇادهخواران و داشÇته گÇردن بÇه سياه شال فقرا و بود سعادتعليشاه
سبب حالت اين مشاهده بودند/ خروش و ناله در ميفروش پير دوري
ايÇجاد او در انسÇالخي حالت و شد ايشان در بهتآميزي تأثر و تألم
است, ديگري دهنده غسل هرچند كه كرد مشاهده حال آن در و  گرديد
امر اين و ميباشد مبارك جسد غسل مشغول د سلطانمحم مال جناب ولي
و نÇمود حركت گناباد براي تهران همان از و شد ايشان بصيرت سبب
در GدوÇب ورزيد; اشتغال نفس تصفيه و رياضت به تجديدعهد از پس
به ديگر سفر دو از پس و شده ادعيه و اوراد دادن در مجاز قمري 1293
و گÇرديد دسÇتگيري و ارشÇاد بÇه مأذون قÇمري 1297 سال در  گناباد
هدايت و ارشاد به و نمود مراجعت اصفهان به و يافت لقب "فيضعلي"
و نبود بيش چندسالي ايشان دستگيري دوره ولي گرديد; مشغول طالبين
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فيضعليشاه شريف قبر جوار در و فرمود رحلت قمري 1301 سال در
ه ماد و گرديد مدفون اصفهان فوالد تخت در ل او نورعليشاه جناب پدر

جليل"/ شيخ بود الوعد "صادق است: مصرع اين وفاتش تاريخ
ده قريب سلطانعليشاه جناب فيضعلي, مرحوم فوت از پس Ç 2
سÇال در آنكÇه تÇا نفرمود تعيين ارشاد و دستگيري براي را كسي سال
اجÇازه را كÇاشاني بÇرزكي جÇعفر د حمÇم الÇم حاج جناب قمري 1311

داد/ دستگيري
تÇولد و بÇود كÇاشان معروف علما¾ از جعفر د محم مال حاج جناب
بÇهتحصيل اشÇرف نجف در تها مد و بوده قمري 12ì0 سال در ايشان
دشÇمني و عÇداوت ه وفيÇص فÇرق بÇا ابÇتدا و داشت اشتغال ه ديني علوم
شيفته و گرديد دگرگون معاشرت و زياد تحقيقات از پس ولي مينمود;
يافت; جناب آن از فكر و ذ كر تلقين و شد فيضعلي مرحوم ربوده و
اشÇتغال ه جليÇت و ه تصفي به پير امر به و نمود گناباد به سفر چند سپس
ديگري سفر در و يافته اوراد دادن اجازة قمري 1308 سال در و ورزيد
اذن قمري 1311 ال شو در صحبت, و خدمت و رياضت يكسال از پس
و گرديد "محبوبعلي" لقب به مفتخر و يافت دستگيري اجازه و ارشاد
است كاشان نزديك توابع از كه فين قريه در نمود/ مراجعت كاشان به
1ë در گرديد/ مشغول فقرا تربيت و ارشاد و هدايت به و گزيد سكونت
" كه او وفات تاريخ ه ماد عليه/ ر¹aاهللا نمود; رحلت قمري 131ì رجب
سÇلطان امامزاده در كاشان فين قريه در و " رب رحمت با واصل اوشد

گرديد/ مدفون سيدعلي
حاج مرحوم يافت اجازه محبوبعلي مرحوم كه روز همان در Ç 3
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جناب آن گرديد/ دستگيري و ارشاد به مأذون نيز حاÄري عبداهللا شيخ
از كÇه بÇود مÇازندرانÇي زيÇنالعÇابدين شيخ حاج مرحوم آيتاهللا فرزند
بÇود/ شÇيعه ا كثر تقليد بزرگ مراجع از و ه موردتوج و نامي مجتهدين
رسيد/ اجتهاد درجه به تحصيالت تكميل از پس عبداهللا شيخ حاج جناب
كÇربالي در نÇمود, مراجعت مكه از سلطانعليشاه جناب كه موقعي در
ربوده ل او ديدار همان در و كرد مالقات را ايشان عبداهللا شيخ حاج معلي×
در تا ننمود ترك را ايشان مصاحبت متوالي روز سه و شد مجذوب و
و مالمت مورد بسيار اينرو از و گرديد وارد جناب آن پيروان سلك
و نداشت اعتنايي آنان مالمت به ولي گرديد; بيگانه و خويش از تشنيع
و عشق شور و كند توقف نتوانست سلطانعليشاه جناب حركت از پس
نمود حركت گناباد طرف به اطالع بدون و يافت ت شد او در شوق جذبه
گÇناباد به هم ديگر سفر چند نمود/ توقف گناباد در ماه هشت ت مد و
"رحÇمتعلي" لقب بÇه و يÇافته ارشاد اجازه ق/ 1311 سال در تا نمود
در را زمستان و گناباد در را تابستان مرتب بهبعد آن از گرديد; ملقب
و گرديد ف مشر معظمه مكه به ق/ 1317 سال در و ميبرد بهسر عتبات

گزيد/ اقامت تهران در فقرا خواهش به بنا ق/ 1322 سال در
اجازه سلطانعليشاه مرحوم خليفه نورعليشاه آقاي مرحوم زمان در
زمÇان در گÇرديد/ مÇلقب "رحÇمتعليشاه" لقب به و شد تجديد ايشان
سال شش و چهل ت مد و يافت اجازه Gد مجد صالحعليشاه آقاي حضرت
ايشان بهوسيله زيادي وعده نمود خدمتها طالبين هدايت و ارشاد راه در
مرض به شمسي 131ì سال در شدند/ وارد سلوك و طريقت سلك در
جراحي عمل اثر بر قمري 13ëì ه ذيحج 29 در و شد مبتال حبسالبول
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مÇرحÇوم مقبره در و ناÄل حقيقي محبوب وصال به و وداع را فاني دار
اخالقي داراي جناب آن عليه/ ر¹aاهللا گرديد; دفن سعادتعليشاه آقاي
حتي طبقات عموم و داشت نيكو بس معاشرتي حسن و پسنديده بس
و تجليل بهنظر همه و بودند بزرگوار آن اخالق شيفته ه صوفي مخالفين
و غني و عارف و عالم و بيگانه و خويش با داشتند; نظر بديشان احترام
بهقدري او جامعيت مينمود/ رفتار مالطفت و محبت بهطور درويش
بس حافظهاي مينمودند/ حقارت اظهار او به نسبت علما حتي كه بود
شده كه علمي مذا كرات و خوانده كه درسي مطالب تمام و داشت قوي
بسيار داشت/ حفظ را عرفاني شعراي ديوانهاي غالب و هن حاضرالذ بود
و ارادت اظهار با و نفس ت عز و استغنا¾ با و بود غنيالطبع و مناعت با
نمينمود; اعتنايي ميگرديد, او به نسبت عاليه مقامات از كه عالقهاي
مالقات روزي چند ا گر كه بود عالقهمند بهقدري فقرا افراد به نسبت ولي
مÇخالفين با ميرفت/ آنها سراغ به و ميفرمود حركت خود نميشدند,
از مÇيفرمود/ احسان و محبت نهايت ميكردند, مخالفت Hعلن كه خود
ه تهي درصدد فقط انسان كه نيست هنر اين ميفرمود: او فرمايشات جمله
الزمÇة آورد, بÇيرون آب از بخواهد را خود گليم و باشد خود آسايش
آب از را آنها گليم و باشد ديگران آسايش درصدد كه است آن انسانيت
ا مهي همواره طلب" ياران راحت و خود "رنج مضمون به و آورد بيرون
¹aر عليه ر¹aاهللا بود; آنها آسايش ة تهي و ديگران گرفتاري رفع آماده و

واسع¹/
د سلطانمحم مال حاج مرحوم عاليقدر فرزند علي مال حاج جناب Ç ê
و شد يتيم مادر از سالگي دو در و متولد قمري 128ê اني الث ربيع 17 در
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سÇاير و خÇود بزرگوار پدر نزد و پرداخت تحصيل به سالگي شش از
متداوله علوم ساير و اصول و فقه و عرب ات ادبي فرا گرفتن به اساتيد
تكميل براي بزرگوار پدر اجازه با قمري 1300 سال در و شد مشغول
بدون بود د مرد مذهب امر به نسبت چون و شد مشهد عازم تحصيالت
تÇركستان طÇرف بÇه گÇمنام بهطور مذهب امر تحقيق براي پدر اطالع
و كشمير و هندوستان و افغانستان به سال هفت ت مد و نمود حركت
سÇاير و عÇثماني مÇمالك و شÇامات و مÇصر و يÇمن و عراق و حجاز
كساني و مذاهب بزرگان با هرجا در و نمود مسافرت اسالمي  كشورهاي
و گرديد واقف آنها عاي اد بر و نمود مذا كره و معاشرت داشتند عا اد  كه
از پس و داشت اشÇتغال مÇعلومات تكÇميل و كÇماالت كسب به Hضمن
سال در خود بزرگوار پدر رويه صحت به يافتن قطع و تحقيقات تكميل
و ريÇاضت مأمÇور پدر, امر به و نمود مراجعت گناباد به قمري 1307
تا بود خلوت و رياضت در تها مد و گرديد نفس ه تجلي و ه تخلي و تهذيب
دستگيري در مأذون قدر عالي پدر طرف از قمري 131ê رمضان 1ë در
مÇلقب "نÇورعليشاه" لقب بÇه و معين پدر خالفت به و شد راهنمايي و

 گرديد/
از پس و شد ف مشر معظمه مكه به د مجد پدر امر به 1318 سال در
و نعمتاللهيه سلسله پيشوايي پدر, صريح نص به بزرگوار پدر شهادت
آزار و اذيت گÇرفتار اوقÇات غÇالب ولي گرديد; عهدهدار را راهنمايي
بود; داخلي مخالفين و روس قشون و بلوچ ساالرخان قبيل از دشمنان
همدان و كاشان و ارا ك به سفري آنجا از نمود; حركت تهران به باالخره
در قمري 1337 ل ربيعاالو 1ë سحر در و شد مسموم كاشان در و  كرد
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جÇنازة و گÇفت زنÇدگاني بÇدرود كهريزك در تهران به مراجعت موقع
در عÇبدالعÇظيم حضرت در و داده حركت تهران به تجليل با را ايشان
سپردند/ خا ك به سعادتعليشاه مرحوم مقبره در حمزه امامزاده صحن
ت مد اين تمام آنكه با خود خالفت سال ده ت مد در بزرگوار آن
بسياري مفيدة كتب تأليف به بود خارجي و داخلي مخالفتهاي دچار
و است دسترس در آنچه بزرگوار آن تأليفات شمارة كه داشت اشتغال
تأليÇف چهار و بيست به است قطور جلد چندين شامل آنها از بعضي
است/ نÇرسيده چÇاپ بÇه بÇرخÇي و رسÇيده چÇاپ به بعضي كه ميرسد
است مطلب هزار و حضرت پنج داراي كه صالحيه رساله آنها مهمترين
و است ه عرفاني رموز و اسرار و ه كالمي و ه حكمي مطالب جميع داراي و

نشده/ ديده جامعيت بهاين كتابي الحق



شرحاحوالحضرتآقايسلطانعليشاهشهيداعلياهللامقامه

والكÇامل الربÇاني العÇالم قين, حقÇÇرهانالمÇÇب و سÇÇلطانالعÇÇارفين
د سلطانمحم مال حاج موالنا اهللا, سبيل في والشهيد باهللا الواصل الصمداني,
فقرا علية سلسله بخصوص شيعه جامعه براي ثراه طاباهللا سلطانعليشاه
فقر و شيعه جامعه نوابغ از تاريخ در مباركش نام و كشيده زياد زحمات
قدردان ناسپاس, مردم ما كه افسوس ولي شد; خواهد و شده ضبط و ثبت
شد كوتاه حضرت آن دامان از دستمان كه موقعي در و نبوده بزرگوار آن
نيست; مÆثر افسوس اين كه ميخوريم افسوس گذشته بر و آمده خود به

فرمايد: مولوي چنانكه
ميرم كه من از شوي خوشدل  گهي

جÇانيم خÇصم و مÇردهپرست چÇÇرا

/210 ص الهيه, جذبات /1

كÇن آشÇتي مÇÇÔردم پÇÇندار  كÇÇنون
مÇردگانيم1 چÇون مÇا تسÇليم در  كه

دست و كشيده او روي به شمشير بود, زنده حسين(ع) تا كوفه اهل
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كÇار از كه كار ولي كردند; آلوده خدا خون آن س مقد خون به را خود
افسÇوس و شÇده پشيمان شد, جاري كربال در خون نهرهاي و  گذشت

نمودند/ جاري چشمان از خون و خوردند
حضرت آن وجود قدردان گناباد اهالي بود زنده تا نيز بزرگوار اين
را خÇدا نÇور آن قتل كمر باالخره شد/ واقع زياد دشمني مورد و نبوده
گاه و عاشقان بهار كه سحر هنگام رسانيده نهايت به را شقاوت و بستند
احديت درياي غريق اين و دلداده عاشق اين ميباشد آنان نغمهسرايي
اخÇالق و رفÇتار در و نÇرسيده مÇوري به صدمهاش عمر تمام در كه را
رفÇيعة درجÇه بÇه بÇود دشÇمن و دوست تحسين مورد و دوران سرآمد
صفات ملكوتي روح آن مهبط كه را او س مقد جسد و رسانيده شهادت
و سÇوگوار و عÇزادار عÇظمي× مÇصيبت اين در ما انداختند/ آب در بود
آن به و بوده فداه ارواحنا واليت صاحب حضرت اندوه و غم شريك
سÇاير و بÇزرگوار آن پÇا ك روان و مÇينماييم عرض تسليت حضرت
داده; قÇرار شÇفيع و واسÇطه احÇديت حضرت درگاه در را دين بزرگان

ميداريم/ مسألت را بزرگوار آن دستورات از پيروي توفيق

بزرگوار آن حال شرح از مختصري تاريخ اينك

تÇابنده آقا حاج آقاي حضرت را حضرت آن تاريخ ل مفص شرح
طبع به انشا¾اهللا است درنظر و فرموده تأليف فداه روحي (رضاعلي)

گيرد/ قرار همه استفاضه و استفاده مورد و رسيده
يگانة الخراساني جنابذي بن د محم حيدر بن د سلطانمحم حضرت
و مÇعنوي مÇقامات و ظاهري علوم جامعيت در و دوران نادره و زمان
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بÇود/ انÇجمن هر نقل محامدش ذ كر و دشمن و دوست مسلم روحاني
معتكف مستفيضانه آستانهاش در و نموده رحال شد عرفا و علما همواره
حيايي ميربودند/ بهدست دست را تقريراتش و تحريرات و ميبودند
و قÇلوب بÇواطÇن تجليه در بلند, تي هم و داشت مغبط وقاري و مفرط
عامه محبوبيت و كل جذب در و مينمود بيضا¾ يد نفوس ظواهر تصفيه
Ñملجا درگاهش نماينده, را جوينده هر و رباينده را بيننده هر بود/ آيتي
عامه رحمت و فقيه, و صوفي مرجع و خويش و بيگانه و درويش و مال
و مÇحضري شÇيرين هÇمه بÇا بÇود/ فÇيه ريب ال Çا Ø ßW بÇÇيغرضياش و او

نبود: تكلم ياراي را كسي مهابتش از  گشادهرويي
Ë»بتÇÇي �ÇÇح Ø�ÇÇح تكÇÇلم فÇÇال مÇهابته مÇن ÏÉغÇي و حÇيا¾ ÏÉغÇي
طÇريقت وظÇايف بÇه ب تأد و سه قدÇم شÇريعت قانون رعايت در
از سالكين منع و صورت و معني و كثرت و وحدت بين جمع و رضويه
دل و به كار دست يعني بازاري كسب و باري ذ كر جمع و بيكاري و تنبلي
اشÇتغال و نÇمودن پÇرستاري را ه البيÇق و ه لبيÇق بÇيماران و داشتن يار با
را اهÇتمام كمال فرمودن, جهت دو هر حفظ و معاش و معاد بهانتظام

ميفرمود/
يÇاد نÇدارد گÇيتي قÇرنها در صÇاحبدلي او چÇÇو

خراسانش و بغداد و سند و هند و روم در قرين
او نÇام بÇه عرفان و حكمت و حلم و علم لواي

عرفانش صيت از عالمي شد پر كه شد بر چنان
مÇتفق خÇالق, پسÇنديده آن خلق حسن بر منافق و موافق چنانچه
و طÇاعات وظايف و طالبين اخالق تهذيب به را شريفه اوقات بودند/
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ميبرد/ بهسر كافي اصول و تفسير درس و عبادات
مÇثنوي اندر كرد اشارت خوش مÇعنوي پÇير پÇيش زيÇن قÇرنها
است گفته شه آن وصف در مولوي است سÇفته حÇقيقت در HعÇÇواق

/139ê بيت سوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

زسÇÇلطانشگرف1 نÇÇيستممكنجز ژرف بÇاچنينمعني صÇورت جمع
چند حم¹ عليهالر مولوي غزليات بزرگ ديوان كتاب در آنكه عجب
چندين و فرموده عليه رحم¹اهللا ولي اهللا نعمت شاه حضرت از قبل سال
دو كه است درج غزلي ضمن در شعر اين شده, طبع هند در قبل سال

است: اين لش او شعر
كÇن بهرهور خوبان ديدار از دل كÇن نÇظر مÇا در عاشقي تو ا گر
كÇن خÇبر بÇا خÇÇبرها از را دلت آخر كن بر سر عاشقان كوي به

ميفرمايد: بعد و
كن گذر سلطان سوي يكره بيا اهللا نÇÇعمت هÇÇواي داري ا گÇÇر
شÇاه ظÇهور از اخÇبار كÇه داد قÇرار مولوي براي كرامتي دارد جا و
بايزيد سلطان چنانچه باشد, داده سلطانعليشاه حضرت و ولي نعمتاهللا
در موالنا تولد زيرا داد; را خرقاني ابوالحسن شيخ آمدن بشارت بسطامي
در نعمتاهللا شاه حضرت تولد و قمري ì72 در او وفات و قمري ì0ê
موالنا بنابراين, واقع/ قمري 83ê در حضرت آن وفات و قمري 731
مÇيان در و است نÇموده رحÇلت شÇاه حÇضرت تولد از قبل سال پنجاه
بÇه مÇعروف سلطانعليشاه حضرت از غير مولوي از بعد عرفا بزرگان
بسطامي بايزيد سلطان و ادهم ابراهيم سلطان مولوي از قبل نبوده; سلطان
يافتهاند; وفات قمري 2ì1 در دومي و قمري 1ì2 در لي او ولي بوده;
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بÇوده سÇلطانعليشاه حÇضرت قطع بهطور شعر اين در موالنا نظر پس
است/

دوست مال بن د سلطانمحم بن د محم حيدر مال فرزند حضرت آن
طايفه و بوده قاسمعلي حاج بن د محم حاج بن د نورمحم مال بن د محم
از نفر دو كه است آن تسميه وجه و داشته شهرت بيچاره طايفة به آنها
التÇحي¹ آالف عÇليه ضا الر موسي بن علي حضرت زمان در آنها اجداد
مواقع از يكي در و بودهاند لطف مورد و حضرت آن مالزمان از والثنا¾
بÇيچاره خÇطاب بÇه مالطفت راه از حضرت آن رف قرينالش طرف از
در و نگاهداشتند خود براي Gافتخار را نام اين آنها و گرديدند مخاطب
بودند معاف ماليات پرداخت از ه صفوي سالطين طرف از صفويه زمان

است/ موجود ا كنون كه شده صادر باب اين در هم فرماني و
سÇال جÇمادياالولي× 28 سهشنبه شب در د سلطانمحم مال حضرت
حيدر مال و شده متولد است گناباد قراي از كه نوده قريه در قمري 12ë1
عÇزم بÇه هفتادسالگي در قمري 12ëê سال در بزرگوار آن پدر د محم
GعدÇب و رهسÇپار هندوستان راه از كرده, حركت گناباد از كربال ف تشر

بود/ شده مفقوداالثر
بهواسطه و رفته مكتب به سالگي پنج در د سلطانمحم مال حضرت
نوشتن و خواندنقرآن ماه پنج قريب ت مد در داشت كه سرشاري هوش
ترك به مجبور ناداري و پريشاني بهواسطه Gبعد ولي فرا گرفت; Âكام را
مÇوسيوار عÇلي, د محم الÇم خود بزرگتر برادر طرف از و شد تحصيل
Gد مجد سالگي هفده در ورزيد/ اشتغال زراعتي امور و چراني به گوسفند
و عربيت تحصيل به شروع است گناباد دهات از يكي كه بيلند مدرسه در
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آورده تشريف مشهد به ماجده والده اجازه با سپس نمود; ه ديني علوم
و عاليات عتبات در تي مد آنگاه پرداخت; تحصيل به آنجا در سالي چند
حÇاج مرحوم الهي حكيم نزد و داشت اشتغال علوم تحصيل به سبزوار
عÇلوم تمام در و پرداخت استفاده به عليه رحم¹اهللا سبزواري هادي مال
از پس گرديد/ خود زمان مسلم مجتهد و اقران سرآمد منقول و معقول
جواهر پاشيدههاي شكسته جز و نمود ي غواص علوم جميع بحار در آنكه
اصطفا¾ تاج و عبوديت جوهرة و معرفت گرانبهاي گوهر و نيافته چيزي
بÇا طÇلعت و حÇقيقي مقصود زيباي چهره و نياورد بهدست را ربوبيت
جستجوي در نيافت, طالع صوريه علوم پرده از را حقايق معرفت جلوت
روحي ترقيات مراتب و معنوي علوم جوياي و برآمد خود قلبي  گمشدة
ÇÇ نرسيده بهمقصود تعب و رنج همه اين با كه ميفرمود مالحظه و ÇÇ شد
عليه رحم¹اهللا سعادتعليشاه كاظم د محم آقا حاج آقاي جناب آنكه تا
هادي الÇم حاج جناب و شد سبزوار وارد س مقد مشهد ف تشر بهقصد
وارد بزرگي عارف مرد كه ميفرمايد شا گردان به كرده تعطيل را درس

كنيد/ زيارت را او برويد شده,
صفات و سيره حسن ل او مالقات در د سلطانمحم مال آقاي حضرت
ولي مÇييابد; ديگÇران از كÇاملتر و بÇهتر و ميبيند را ايشان ممدوحه
سÇپس مÇيگيرد; تÇعليم ايشÇان از خÇود بÇراي وردي و نميشود تسليم
جÇناب مه مكر ه صبي و فرمود مراجعت به گناباد ماجده والده به اصرار
عقد بود العدال¹ مسلم عالم و جماعت امام كه بيدخت سا كن علي مال حاج
باطن در و افتد تأخير سالي چند زفاف بايد كه ميكند شرط ولي نمود;
تÇحقق و طÇبيعت چÇنگال از نÇاطقه نÇفس خالصي بر را زفاف حليت
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موجب كه انسان نوع اخير فصل و اخيره فعليت و روحانيت به مراتب
از و ربوده را ايشان جذبه چندي از پس و دانسته است حمن الر الي حشر
سÆال علي مال حاج مرحوم از ميكند/ حركت اصفهان طرف به يزد راه
مÇيكنند: عÇرض اهللا/ اهل پي در بود: فرموده رفتهاند? كجا به ميكنند:
نميشود/ دوا درد من امثال و من از ميفرمايد: نيستيد? اهللا اهل شما مگر
ثÇراه طÇاب سÇعادتعليشاه آقÇاي حÇضرت ايشÇان, حÇركت مÇوقع در
به ديگر روز چند تا و شده شعلهور خراسان از شوقي آتش ميفرمايد:
وارد د سلطانمحم الÇم آقÇاي حÇضرت كه موعود روز در ميرسد; اينجا
ايÇن گÇفتم, كه آتشي ميفرمايد: سعادتعليشاه آقاي حضرت ميشود
بÇه خراسان سفر در سعادتعليشاه آقاي كه روزي نيز و است شخص
من غرض ميفرمايد: ميبيند, را د سلطانمحم مال آقاي و ميرسد سبزوار
در حÇال هÇر بÇه شخص/ اين و مشهد به ف تشر مگر نبود سفر اين از
در و يافته فكر و ذ كر تلقين سعادتعليشاه آقاي جناب خدمت اصفهان
سعادتعليشاه آقاي جناب روز سه از بعد ميشود; وارد سلوك مرحلة
در كن كار فقير كه كرد طي را راهي روز سه در آخوند اين ميفرمايد:

ميكند/ طي سال شصت
ديÇد نÇيكبختي روي شÇÇبي تÇÇا ديÇد سختي سال شصت اوحدي

مÇعنويه و ه قلبي آداب و رياضات به يت جد در روز به روز هكذا
اربعه اسفار و سلوك و سير مراتب تمام زماني اندك به و افزوده سلوك
حÇضرت آن طرف از و رسيد فنا و قرب مقام حد سر به كرده طي را
شد عباد تربيت و نفوس تكميل و خلق دعوت به مأمور Gصدر و Hشفاه
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نيز چندي از پس فرمود/ مراجعت وطن به سعادتعليشاه آقاي امر به و
و معتكف بزرگوار پير آستانه در و مينمايد اصفهان عزيمت جمعي با
آن امÇر بÇه د مجد و ميشود مشغول ه شرعي رياضات و روح بهتكميل
كه علي مال حاج مرحوم ه صبي با و ميفرمايد مراجعت گناباد به حضرت

كرد/ زفاف بود نموده عقد Âقب
در كه ثراه طاب نورعليشاه آقاي حضرت تولد از روز چهار از بعد
در و شÇد ف رÇمش معلي× كربالي زيارت به شد واقع قمري 128ê سال
و تخليه به طابثراه سعادتعليشاه آقاي خدمت در چندي نيز مراجعت
قمري 128ê ال شو 18 در و رسانيد هم به كامل سعة داشته; اهتمام ه تجلي
لقب به و ميفرمايد جناب آن به تام تفويض و شده ارشاد بهخلعت مخلع
عبدالحسÇين ميرزا آقا جناب مرحوم و ميگردد مفتخر "سلطانعليشاه"
واسÇطه و ه وجÇت بÇاعث و مشغول داللت امر به چندي تا امر برحسب
مÇيرزا آقÇا رحÇلت از بÇعد بÇود/ حÇق بÇهحضرت عÇباد قÇلوب رغÇبت
داللت امر به عليه رحم¹اهللا علينقي ميرزا حاج جناب مرحوم عبدالحسين

ميشود/ تعيين
امÇر تÇفويض از بÇعد طÇابثراه سÇعادتعليشاه آقÇÇاي حÇÇضرت
حÇواله و نÇميفرمود دسÇتگيري ديگر سلطانعليشاه, آقاي بهحضرت
حÇضرت آن خÇدمت روانÇه هÇم ايشان ميفرمود; آنجناب بهخدمت
مÇورث امر اين بود ديده سعادتعليشاه آقاي حضرت چون مينمود;
بدن لباس و فرمود جلوه تماميت ارادة است طالبين و عباد امور تعويق
عÇالم بÇه فÇاني جÇهان از قÇمري 1293 م حرÇم 22 تاريخ در انداخته را
مشاهده فقرا حضرت, آن رحلت روز همان در و فرمود رحلت جاوداني
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شده هويدا خون اثر سلطانعليشاه آقاي حضرت مبين جبهة در كه  كردند
ميباشند بود نشده ديده ايشان در هيچگاه كه فوقالعاده اندوه و غم در و
خبر كه تي مد از بعد و نبود آن علت و سبب از سÆال جرأت را كسي و
آن كه روزي همان فهميدند رسيد, سعادتعليشاه آقاي حضرت رحلت
آقÇاي رحÇلت روز شÇد, مشÇاهده حÇضرت آن مÇبين جÇبين در آثÇÇار

است/ بوده سعادتعليشاه
مÇرقوم واليÇات فقراي تمام به دستخطي خبر اين رسيدن از پس
دركشيد; رخت عالم اين از سببي به بدا¾ حكم به حضرت آن كه فرمود
باقي داريد آنچه به ا كنون بود; نرسيده هنوز موعود اجل كه درصورتي

رسد/ د مجد دستور و خبر تا باشيد
آقÇاي حÇضرت بÇÇه الياهللا فÇÇقراي فÇÇقر روي بÇÇعد بÇÇه آن از و
تÇجديد و آمد حضرت آن زيارت به كه كسي ل او و شد سلطانعليشاه
كه بود اصفهاني نمازي صادق د محم ميرزا آقا جناب مرحوم نمود, عهد
از ثراه طاب سعادتعليشاه آقاي حضرت خدمت ف تشر براي ايشان
آن خانه در بر تابوت كه ميرسد تهران به وقتي ميكند, حركت اصفهان
مÇيكردند/ گÇريه و نÇاله و گÇردن به سياه شال مÆمنين و بوده حضرت
وارد مغسل در چون ميدهد, دست ايشان به غريبي انسالخ و انقالب
امÇا ديگÇرانÇند ظÇاهر به غسلدهنده هرچند كه ميكند مشاهده ميشود
تأخير بدون همانجا از و است غسلدهنده سلطانعليشاه آقاي حضرت
بÇه عÇهد, تÇجديد و ف رÇتش از پس و مÇيكند حÇركت گناباد سمت به
از پس و ميشود مأذون واذ كار اوراد دادن اجازة به و اشتغال رياضات

االولي× جمادي 12 تاريخ در ميشود ف مشر بيدخت به كه ديگر سفر دو
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ميگردد سرافراز "فيضعلي" لقب به گشته ارشاد به مأذون قمري 1297
سÇلوك راه بÇه كÇثيري جÇمع و نموده عهد تجديد فقرا ايشان ط توس و

وفاتش تاريخ ه ماد گرديد/ دفن اول, نورعليشاه پدر فيضعليشاه شريف قبر جنب اصفهان فوالد تخت قبرستان در /1

جليل"/ شيخ بود الوعد "صادق است: مصرع اين

سÇال تÇا بعد به آن از ميكند1/ رحلت قمري 1301 سال در و ميآيند
كسي به دستگيري و ارشاد مأموريت شهيد آقاي حضرت قمري 1311
و ارشاد فرمان قمري 1311 ال شو نهم تاريخ در تا نميفرمايد مرحمت
حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب مبرور مرحوم افتخار به دستگيري
و ارشاد فرمان روز همان در نيز و "رحمتعلي" لقب با عليه رحم¹اهللا
با را عليه رحم¹اهللا برزكي جعفر د محم مال حاج جناب مرحوم دستگيري
المÇبارك رمضان 1ë تاريخ در و ميفرمايد صادر "محبوبعلي" لقب
طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت الخلفايي خليف¹ فرمان قمري 131ê

فرمود/ تفويض بزرگوار آن به را فقرا عموم امور و صادر را
مطاف و عباد مرجع عالم اطراف و ا كناف از كمكم جناب آن خود
خود, اصلي مقر در و گرديد بسياري تهذيب و هدايت سبب گشته, زهاد
آنكه با و گزيد سكونت بود گمنامي قريه و گناباد دهات از كه بيدخت
تا كند سكونت مهم شهرهاي از يكي در كه كردند خواهش بسياري ه عد
و گÇمنامي و نÇفرمود قبول برسد, حضرت آن خدمت بتواند همه كس
طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت چنانچه داد; ترجيح را ده در سكونت
حلÇم تÇغيير هÇم فÇداه ارواحÇنا صÇالحعليشاه آقÇاي حضرت بندگان و

نفرمودند/ قبول محل آن از را سكونت
وسايل, سختي و راه دوري با ا كناف و اطراف از طالبين و فقرا و
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درنÇهايت گÇناباد آنكه با و ميشدند ف مشر حضورشان سواره و پياده
در بÇزرگوار آن مبارك نام شهرت بهواسطه بعد به آن از بود  گمنامي

گرديد/ مشهور همهجا
جÇناب طÇابثراه, سÇعادتعليشاه آقاي حضرت رحلت به قريب
مه مكر ه صبي و نورعليشاه, آقاي حضرت مادري جد علي, مال حاج آقاي
والده و طÇابثراه سÇلطانعليشاه آقاي حضرت عفيفه زوجه كه ايشان
مÇرحÇوم وبا مرض به بودند طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت ماجده
نورعليشاه آقاي (حضرت ذ كور پسر يك معظمه رة مخد آن از و شدند
باقي دختر يك و قمري) 1337 متوفي قمري, 128ê متولد مرقده راهللا نو
سÇلطانعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇعظمه رة خدÇم آن فÇوت از پس ماند/
در حضرت آن پا ك نطف تا نفرمود اختيار تأهل سال هفت تا طابثراه
مÇيرزا آقÇاي جÇناب ه بيÇص آنكÇه تÇا نگÇيرد قÇرار نÇجيبه ارحÇام غÇÇير
مشاهير از Hمعن و نجبا افاخم و عظام سادات از Hصورت كه را عبدالحسين
جناب ذ كور, اوالد يك مه مكر آن از و درآورد نكاح بهحباله بود, عرفا
پنج و قمري 131ë متولد سلمهاهللا, سلطاني دباقر محم ميرزا حاج آقاي
قيد در نفر دو حضرت آن اناث اوالد از ا كنون آمد; پديد اناث اوالد

نمود رحلت بيگم, زهرا مرحومه صبايا, از يكي شمسي 13ë1 بهمن دهم مطابق قمري 1392 ذيحجه 2ë تاريخ در /1

گرديد/ مدفون بزرگوار پدر بقعه مجاور اتاق در و

حياتند/1
ريÇاست گÇرفتار مÇعنوي, رياست و سلطنت عالوهبر حضرت آن
گرديد هم ناس عموم مرجع و شد مردم از فوقالعاده ابتالÄات و ظاهري
از را خود زندگي اداره و داشت اشتغال هم زراعت و آبادي به Hضمن و
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ولي شÇد; بسياري عداوت سبب امر دو همين ميفرمود/ ه تهي زراعت
ميشد گرفتار ه الهي صدمات به ميكرد, بدي و دشمني نوعي به هركس
برافتاد"/ درافتاد كه هر دردكشان "با ميشود: صرفنظر آن شرح از  كه
تأليف به خلق راهنمايي و هدايت براي HمÄدا زحمات, اين تمام با
نشده, عرفانيديده عاليه مطالب بيان در آنها مانند تا كنون كه  كتبمفيده
ا كنون و رسيده طبع به تا كنون كه حضرت آن معروف كتب بود/ مشغول
و Çعادات الس مÇجمع و عاد¸ بيانالس از: است عÇبارت است ناياب خيلي
كÇامل عارف كلمات شرح و المÆمنين بشار¸ و واليتنامه و سعادتنامه

از است گوهري يك هر كه الناÄمين, تنبيه و عربي و فارسي به باباطاهر
عرفاني/ مخزن از است نفيسي در و الهي خزانه

در شيطان پيروان و اعيان و پيرا جهالت عالمان و عالمنما جاهالن
بÇاعث Hضمن و گناباد آبادي و شهرت موجب ايشان نام كه امر ابتداي
ولي داشÇتند; حضرت آن با موافقت و محبت ميگرديد, آنان شهرت
آن وجÇود و شÇده واقÇع Çعاع حتالشÇت آنÇان نÇام ديدند چون بهتدريج
دشÇمني و مخالفت به شروع است آنان ي ماد منافع مخالف حضرت,
ميدادند; جلوه ع متشر و متدين را خود ظاهر در آنها چند هر و نمودند
و حق با و بودند نفس هواي و شيطان پيرو و حق مخالف باطن در ولي

داشتند/ دشمني و يت ضد حق اهل

/3117 بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

مÇيكنند1 جد دل اهل جفاي در مÇيكنند مسÇجد تÇعظيم ابÇÇلهان

/3119 بيت دوم, دفتر همان, /2

جملهاستآنجاخداست2 گاه سجده انÇدروناوليÇاست كÇو مسÇجدي
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بÇه تÇمام, بÇا و داشÇته را مÇحبت نهايت همه, با بزرگوار آن ولي
مÔسي¾ به نسبت و ميفرمود رفتار مخالف و مÆالف با نيكي و مهرباني,
تمام در و ميفرمود احسان و عفو بلكه نموده; غيظ كظم نكشيده, انتقام
ميشد, زيادتر دشمنان, دشمني هرچه و نبود موري اذيت به راضي عمر

ميگرديد/ افزونتر بزرگوار آن محبت و احسان
در مراجعت در و شد ف مشر ه معظم مكه به قمري 130ë سال در
تجليل مورد نموده, مالقات تقليد مراجع و علما آقايان با عاليات عتبات
شيرازي حسن ميرزا حاج آيتاهللا مرحوم Hمخصوص لهم معظم احترام و
از نÇفر چÇند بÇه مÇيرزا مرحوم Hمخصوص كه گرديد واقع عليه رحم¹اهللا
آقÇاي حÇضرت (مÇقصود آخÇوند جÇناب بÇودن بÇا فرمود: خراسانيها
سÇاير در نÇيست/ الزم تكÇاليف اخÇذ در من به مراجعه سلطانعليشاه)
در ايشان مبارك نام و شده واقع رجال و علما احترام مورد هم شهرها
حضرت, آن عنايت و جذبه كه بود سفر همين در و يافت شهرت بالد
زمرة در و ربوده را عليه رحم¹اهللا حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم
سفر اين از مقصود شايد و درآمد حضرت آن مجذوبين و كيشان ارادت
حÇضرت آن اشÇتهار و شÇهرت اين ولي است/ بوده نور همان ربودن
آن ليكÇن شÇد; بيشتر آنها عداوت شده, حاسدين حسد ت شد موجب
ميفرمود; رفتار مدارات و مهرباني به همه با شد عرض چنانچه حضرت
مÇحبت و احÇترام مÇينمودند دشÇمني اظÇهار عÇلني كÇه كساني با حتي
روز آنÇان حسÇد آتش و مÇغرضين حسÇادت و غرض ولي ميفرمود;
فقرا بعض با كه ي ماد اختالفات بعض Hمخصوص بود; ازدياد در بهروز
ت شد بزرگوار آن به نسبت آنها دشمني كه گرديد سبب بود شده پيدا
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عÇلت مÇيكردند گمان و ÇÇ ميشود صرفنظر آن شرح از كه ÇÇ يافت
است; حÇضرت آن بÇه بسÇتگي بÇهواسÇطه ايشÇان پÇÇيروان پÇÇيشرفت
نÇميفرمود; دخÇالتي Gابد بزرگوار آن امور, اينگونه در كه درصورتي
ايÇنرو از مÇيفرمود; مÇدارات و بÇهمسالمت امÇر و ه توصي HمÄدا بلكه
و برآمده خدايي نور آن كردن خاموش و بردن بين از درصدد دشمنان
قتل براي مبلغي دادن با را نفر چند باالخره تا ديدند هها تهي و دسيسهها
ابÇوتراب حÇاج اصلي محر ك و سردسته كه كردند حاضر حضرت آن
مهربانيهاي و محبت مورد ده متعد موارد در Hمخصوص كه بود نوغابي

بود/ شده واقع حضرت آن
دارا را شهود و غيب كماالت همه بزرگوار آن چون ديگر طرف از
كÇه مÇينمود مسألت ¸ زÇربالع حÇضرت از مÇقال و حÇال لسÇان بÇه و
و رسيد اجابت به بزرگوار آن مسألت گردد; فاÄز هم شهادت بهسعادت
آن كه صبح اذان به ساعت يك قمري 1327 ل ربيعاالو 2ì شنبه شب در
بÇه مÇتصل كÇه كÇوچكي بÇاغچه در نÇهر لب بÇه وضÇو بÇراي حÇضرت
چراغ با خادمه شب هر آنكه با و برده تشريف بود, ايشان دولتسراي
خادمه آمدن از و برداشته را چراغ ايشان خود شب آن ميآمد, همراه
چÇراغ بÇدون نÇهاده زمÇين به را چراغ باغچه نزديك و فرمود ممانعت
آوردن تشريف منتظر و شده مخفي آنجا در كه قتله تا شد باغچه داخل
متزلزل را امكان عالم قلب كه كاري از نشده شرمنده بودند, بزرگوار آن
ÇÇ باغچه به ورود هنگام و بازنمانند مينمود, منقلب را سماوات سكان و
باهللا"/ اال ¸ والقو "الحول فرمود: ÇÇ ميكند نقل قتله از يكي كه شرحي مطابق
را حضرت آن جامة سر پشت از بود شده مخفي كه قتله از يكي نا گاه
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اي فÇرمود: نÇداد/ جواب كيستي? فرمود: فرموده عقب به نگاه  كشيد;
گÇرفته را مبارك گلوي نكرده, شرم او ولي نداري? شرم خدا از بيحيا
ديگران نا گاه افتاد; كار از دستش ترس و شرم از ولي داد, فشار قدري
نور آن تا كردند تأمل آنقدر گلو فشردن با و كردند حمله آورده هجوم
از بعد و نمودند مقتول و مخنوق را احديت دلسوخته عاشق و هدايت
در و بود الماس و ياقوت و فيروزه كه حضرت آن انگشتر سه برداشتن
كرده انگشت در معمول و عادت برخالف Hمخصوص اخير روز چند آن
در آنÇها بÇراي و گÇرفته شب آن Hمخصوص كه پول تومان چهار و بود
به زخم چند و برداشته حضرت آن عمامه با بود, گذاشته مبارك جيب
درخت بÇه مبارك سر دهند احتمال آنكه جهت به زده مبارك پيشاني

كردند/ فرار انداخته آب نهر در را ر مطه جسد و برخورده
مÇيغ زيÇر آفÇتابي پنهان دريÇغ گشت اي دريÇغا اي دريÇÇغا اي
بÇاز رفت حÇقيقت درياي سوي مÇجاز بÇحر در بÇود كو قطرهاي
آن شب آن كÇيفيت و شهادت از اخبار و عديده كرامات ذ كر از
آقÇاي مÇرحÇوم كÇه قÇضيه يك بÇه فÇقط كÇرده خÇÇودداري حÇÇضرت,

ميكنم/ ا كتفا فرموده نقل عليه رحم¹اهللا رحمتعليشاه
كه شهادت سال همان يعني قمري 1327 م محر اوايل در ميفرمود:
و بودم ف مشر خدمتشان در گرديد واقع عظمي× مصيبت اين بعد ماه دو
انكسÇار و عÇجز بÇا را مÇولوي اشÇعار ايÇن رازونÇياز و گÇداز و سÇوز با

ميخواندم:
خواهم اين از بيخودتر جانا شدهام بيخود

خواهم چنين مست من ميگويم تو چشم با
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(بÇا 1ëë12 Ç 13 ابÇيات ,3 ج فÇروزانÇفر, مان بديعالز تصحيح تبريزي, ين شمسالد كليات /1
اختالف)/  كمي

نÇميخواهÇم تÇخت من نميخواهم تاج من
خÇواهÇم1 زمÇين روي بر افتادن خدمتت در

خواندم: و رسيدم شعر اين به چون

/1ëë1ê بيت ,3 ج همان, /2

مÇن گÇلوي بگÇرفت مÇÇن نكÇÇوي يÇÇار آن
خواهم2 همين كه گفتم ميخواهي چه كه  گفتا
مطلوب مطلب, اين اينكه مثل داد دست شوق گريه را حضرت آن
بهدرگاه زاري و گريه حال با شده, گفته ايشان زبان از و بوده جناب آن
سÇاير و بÇنده ايÇن حÇال مÇيفرمود; بÇيقراري و ع تضر باري حضرت
حÇضرت آن سÇراچÇه تي دÇم تا شده منقلب ايشان انقالب به دوستان,
در خواستن اين اثر شد معلوم ميگريستيم, همه بياختيار كه شد ماتمسرا

گردآوري حاÄري, عبداهللا شيخ حاج دوم", "اليحه ;11 مقاالت مجموعه ايران, عرفان ر/ ك: /3
/1ê1 ص ,1380 حقيقت انتشارات آزمايش, مصطفي سيد دكتر تدوين و

گرديد/3 ظاهر ل ربيعاالو شش و بيست سحر
شÇد تأخÇير حÇضرت آن مراجÇعت ديدند چون بيت اهل خالصه
را حضرت آن نا گاه آوردند; چراغ و آمدند نهر لب به برآمده بهجستجو
كÇرده, غشÇوه و مÇفرط ضÇعف گÇمان ديدند; افتاده آب در بيحركت
دواهÇاي دادن بÇه خوابÇانيده رختخواب در داده حركت را آنحضرت
آقÇاي حÇضرت دنÇبال بÇه را كسÇي GورÇف و پرداخÇتند داروها و ي مقو
بÇود بÇرده تشÇريف ديگر دهات از يكي به شب آن در كه نورعليشاه
كه بود موقعي و رسانيدند عجله با را خود ايشان ساعتي از بعد فرستادند,
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محبت و عالقه فرط از بيت اهل بود/ شده بزرگوار آن رحلت به يقين
شÇيون بÇه هÇمه شدند, ه متوج چون ولي ميدادند; حيات احتمال هنوز
حتي دشمن و دوست و شد بلند فريادها و ناله بيدخت تمام در كه افتادند
كوچهها در زنها و ميريختند اشك باران مثل و ميزدند سر به قاتلين
كه نبود كسي ميكوبيدند; ديوار به سر مردها و ميريختند سر بر خا ك
ناله و گريه از غوغايي چنان نزند سر به بياختيار و نكند فرياد و شيون
در نه هيچكس و بود نشنيده روزگار گوش و نديده فلك چشم كه شد برپا
ياراي را كسي و بود نديده عزايي محشر چنين آن غير نه و عاشورا ام اي
سينه و بهسر قتله حتي همه نداشت; امكان مطلب تحقيق و نبود دمزدن
اين تي مد تا و كجاست از انقالب اين نميدانست هيچكس و ميزدند
تÇا را شب عالقه فرط از بعضي حتي بود; برقرار تعزيهداري و انقالب
از زنها بودند/ مشغول زاري و گريه و عزاداري به ر مطه قبر سر در صبح
را مبارك مدفن اطراف HمÄدا و برداشته دست ه بچ و خانه حتي كار همه
قبر خا ك ميآمدند هها بچ حتي داشتند; اشتغال زاري و گريه به  گرفته
خÇبر كه هم واليات در ميريختند/ اشك باران مثل و بوسيده را ر مطه
همه در و شدند مشغول عزاداري و سوگواري به جا همه رسيد شهادت
هÇرگاه و نÇخشكيده اشكÇها هم هنوز بود; برپا گريه از محشري نقاط,
از آب و ميزند شعله دل از آتش ميخلد, خيال بر يا و ميگذرد به زبان

ميگردد/ روان ديده
داشÇته را انÇقالب كمال خود كه نورعليشاه آقاي حضرت خالصه
داد; حركت را مبارك جسد و فرمود آرامش و صبر به امر را بيت اهل
مÇو كÇردن پÇريشان و شÇيون و گريه با گرفته را جسد جلوي زنها ولي
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بيرون سرا درون از را خود واقعي معشوق و حقيقي موالي نميگذاشتند,
جلو افتاده خا ك به مردم ولي برده بيرون را جسد بود نحو هر به ببرند;
باالخره بود/ بلند واموالنا" "واسلطانا فرياد و ميبوسيدند را زمين جنازه
مÇحسن شÇيخ آقÇاي جÇناب آنÇجا در آورده مÇدرسه به را ر مطه جسد
موقع در شدند/ تغسيل مشغول نورعليشاه آقاي حضرت امر به صابرعلي
آقÇاي جÇناب مÇرحÇوم فÇرزند Çدر ايبالصÇن حÇاج مرحوم دادن, غسل
فشار جاي كه را مبارك زيرگلوي زخم طابثراه, شيرازي رحمتعليشاه
زد: فرياد ديده, را ر منو پيشاني زخمهاي و بود شده سياه و بود انگشتان
ديگران آنگاه كردهاند/ شهيد را حضرت آن و است زخم پيشاني و  گلو
شÇهيد را حضرت آن كه نمودند قطع و كردند مشاهده را آثار آن هم,
دلخÇراشÇي نÇالههاي و فÇريادها بÇا داده حÇركت را جنازه بعد  كردهاند/
ولي كرده, حفر قبري آن نقاط مرتفعترين در آورده مجاور به قبرستان
مقصود كعبه و عالميان قبله كه را مبارك جسد آن بود حاضر كسي چه
خود كند; داخل قبر در بود ملكوتي روح و ه الهي انوار مهبط و مÆمنان
قبر داخل خود نموده, قبر داخل را ر مطه جسد نورعليشاه آقاي حضرت
و گريه صداي جز و بپوشانند پارچه با ساعتي را قبر سر فرمود امر شد;
قبر از بسيار مكث از پس نبود; ظاهر صدايي درون و بيرون در ضجه
پدر فرمود: انداخته جمعيت اطراف به نظري و كشيده صيحه شده خارج
كه فرمود روز آن شب و نمودهاند/ مخنوق بهدست و كردهاند شهيد مرا
واضÇح و مÇعلوم Gبعد و شد مكشوف من بر قتله و قتل كيفيت قبر در
حضرت كه گفتند قتله خود بعدها نشدند/ احدي ض متعر ولي شد; خواهد
در كه فرمود غضبنا كي نظر ما به قبر از خروج از پس نورعليشاه آقاي
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جمعيت ميان از جهت بدين و شناختند را ما ايشان فهميديم ما آن, اثر
كرديم/ فرار

و مÇرتفع كÇه تپهاي در بيدخت قبرستان در را حضرت آن مدفن
است معروف باال" "صحن نام به ا كنون و بود اطراف تمام بر مشرف
زمÇان در مÇقداري نÇمودند/ ساختمان و تسطيح به شروع و دادند قرار
آقاي حضرت بندگان زمان در آن تكميل و نورعليشاه آقاي حضرت
و ل فصÇم بÇارگاه و گÇنبد داراي ا كÇنون و گÇرديد واقÇÇع صÇÇالحعليشاه
فÇقراي و دل اهÇل مÇطاف و عموم زيارتگاه محل و د متعد صحنهاي

ميباشد/ نعمتاللهيه
اطهار ه مÄا پيروي افتخار كه سلطانعليشاهي نعمتاللهي فقراي ما
گريان چشمي و بريان دلي با داريم, را بزرگوار اين و عليهم اهللا صلوات
مدظله صالحعليشاه آقاي بندگان حضرت به سوگوار و اشكبار همگي و
باطن و ظاهر ت قو دوام و نموده عرض تسليت االنام رÅس علي العالي
خÇداونÇد از را بÇزرگوار آن وجÇود عظماي نعمت ادامه و حضرت آن
صلواتاهللا هدي ه مÄا و اوليا¾ و انبيا¾ ره مطه ارواح و مينماييم مسألت
داده, قÇرار شÇفيع را بÇزرگوار ايÇن ر نوÇم روان و ر طهÇم روح و عÇليهم
آخرت و دنيا امور در را خود درماندگي و گرفتاري و مذلت و بيچارگي
و موانع رفع و نموده آمرزش و لطف و بخشش و عفو طلب و عرض
مسألت و مÇيخواهÇيم عÇاجزانÇه را خÇود مÇعنوي و صÇوري مشكالت
الهÇي ميثاق و عهد به كه فرمايد تأييد و دهد توفيق را ما كه مينماييم

باشيم/ مشغول مدام فكر و دوام بهذ كر و نموده رفتار خود
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/1ë سطر ,1ìê ص كاللهخاور, 1/مثنويمعنوي,

بÇود1 رسوايÇي زانكه ما بر واي بÇود مÇا دسÇتگير فضلش نه  گر



رحلتسلطانالعرفا با مصادف ل ربيعاالو 2ìشب كه است اليحهاي

قراÄتشده عليه اهللا رضوان شهيد آقاي حضرت

شبي امشب مخصوص, اهميت داراي و عظمت با است شبي امشب
و وقت بزرگ كه است شبي امشب سوگوارند/ مالÄكه و اوليا¾ كه است
كه كردهام مشاهده خود من است/ عزادار حق نمايندة و زمان راهنماي
و باز را گريبان فداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي حضرت شبي چنين در
شÇهرها غÇالب در مÇينمودند/ مÇنعقد سوگواري مجلس و بوده عزادار
اشتغال ل توس و تذكر به و داده تشكيل سوگواري مجالس مÆمنين امشب
و داده بÇروز را خÇود شقاوت نهايت اشقيا كه است شبي امشب دارند/
كه ما پس كردهاند; شهيد و مخنوق را خدا خلق بترين مقر و حق نمايندة
آن از شÇفاعت و كÇرم و فضل اميد و دانسته بزرگوار آن پيرو را خود
عالقة و پيوستگي ل توس و تذكر بهوسيلة و عزادار بايد داريم را حضرت
بزرگوار آن شهادت كيفيت و حاالت شرح نماييم/ ثابت را خود معنوي

ميكنم/ عرض Âمجم امشب شد; خواهد عرض فردا انشا¾اهللا
سÇلطانعليشاه مÇوالنا برهانالواصلين و سلطانالموحدين حضرت
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كه سال چهار و سي ت مد قمري 1327 تا 1293 سال از عليه رضواناهللا
اسÇتقامت بÇا طريقت قوافل بود, بزرگوار آن سلطنت و خالفت دوره
نÇواي بÇه مÇخالف, بÇيپرواي Çاق, عش و پيمودند حقيقت راه شريعت,

ميسرودند: راست
روز تا بود خوش چه جمعي و شمعي و شبي

را اعÇدا چشÇم كÇÇوري تÇÇو روي بÇÇه نÇÇظر
تÇندباد نÇا گÇهان كÇه داشتند سرمد عيش و مخلد حيات و ابد عمر
بيفسرد; رگها در خونها برچيد/ نشاط بساط و برافكند اميد نخل حوادث

بازماند/ چشمها چنانكه بيفشرد; را گلو رگهاي قضا دست
روزگÇار انÇÇقالب و گÇÇيتي دور از زيÇÇنهار

چنين گردد كانچنان نگشتي كس خيال در
را قÇيامت روز و تÇباه را دل چÇراغ و سياه عالم آن, روز كه شبي
آن بر اشرار بعضي سحر وقت ل ربيعاالو 2ì شنبه شب بزاد/ بود آبستن
دادند فشار گرفته را مباركش گلوي نموده حمله ابرار, قبلة و اخيار قدوه
سياه خا ك به را عالمي و فرمود تسليم آفرين جان به ملكوتي جان تا

انداختند/ روان آب در را مطهرش جسد و نشاندند
خسÇÇف | اهللا رسÇÇول آل بÇÇدور صÇبيحxا صÇارت ليÇل¹ اÇeرت ال

نداشت/ خزاني چنين گمان هيچ صاحبنظران اميد بهار
مÇانندش درخت آن نبود باغ هيچ به

بÇركندش بÇيدريغ اجÇل تÇندباد  كÇه
پديد بيمنتها غمي و بيدوا درد صايله فجيعه و هايله قضيه اين از

آمد/
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دل از رود در به هرگز كه دريغ آن نه
ياد از برونشود هرگز حديثكه نهآن

بÇپيوستي دلخسÇتگان ديده آب  گر
بغداد در دجله همچو برود يكدگر به

ميفرمايد: مختوم مرثيه در انوار قاسم شاه جناب
اسفا وا من ز فوت شد چه كه گويم چه من

شÇهود درگÇاه سÇا كÇن خÇÇدا راه سÇÇالك
ازل مÇحبوب جانب فنا دار اين از رفت

المشÇهود نÇعم كÇه كرد خدا ديوار به رو
نيست/ اختياري ولي نميدهد, مافات عود گريه,  گرچه

عÇمل خÇتم روز و بود ازل حكم قضاي
تكÇرارش و ذ كÇر تÇعداد فÇايده چه دگر

دوري از زاري بÇه بگريد دوست وليك
زارش و گÇريه بÇه بÇازنگردد چÇÇه ا گÇÇر
تجلي حضرت آن شهادت از پس كه ميكردند خيال قتله و معاندين
ولي مÇيشود; بÇرچÇيده واليت و هدايت مسند و احديت حضرت نور

آنكه: از غافل
بÇÇرفروزد ايÇÇزد كÇÇه را چÇÇÇÇراغÇÇي

بسÇوزد ريشش كÇند پف آنكس هر

اختالف)/ كمي 1198(با بيت سوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 1/مثنويمعنوي,

حÇق الطÇاف داد وعÇÇده را مÇÇصطفي
سÇبق1 ايÇن نÇميرد تÇو بÇÇميري  كÇÇه
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در غريبي كيفيت و فجيع وضع با قتله و معاندين چنان برعكس,
اثري ا كنون كه شدند نابود و نيست رسيده, خود مكافات به تي مد اندك
نÇور فÇروغ و خÇالفت مسند و هدايت بساط ولي نيست; باقي آنها از
در بحمداهللا كه بهطوري گرديده; نورانيتر و وسيعتر بهروز روز حقيقت
گور از سر است/ سابقه ازمنة راحتترين و فقر ادوار بهترين زمان اين

كنند/ مشاهده را حقيقت نور تجلي كرده بيرون مور و مار پر
او گذشتن در غوغاي به گفت كه عدو

پÇندارش بود سهو شود خراب جهان
اندرينحديقةملك درختنبود همآن

اطÇيارش شÇوند ق تفرÇم او بÇعد  كÇÇه
فÇرا گÇيرند او از چÇراغÇي كه را چراغ

انÇوارش بÇÇماند بÇÇاقي و فÇÇرونشيند
و نÇميكرد را حضرت آن شدن شهيد خيال كسي ابتدا در خالصه
مداوا و معالجه مشغول و خوابانيده رختخواب در را بيحركت ر مطه بدن
شده; عارض حضرت آن بر غشوه و ضعف حالت آنكه ر تصو به شدند,
حÇيات از مأيÇوس به كÇلي تا نديدند حياتي اثر كردند اقدام هرچه ولي
و ناله از غوغايي و زدند سر بر كرده بلند شيون و فرياد شده آنحضرت
و فرياد رسيد دولتسرا خارج به رحلت اطالع چون نمودند/ برپا  گريه
و عهد هيچ در آن نظير كه گرديد برپا قيامتي و شد بلند ده تمام از شيون
سÇينه و سر بر و نكند فرياد كه نبود زني و مرد بود; نشده ديده زماني
و در و مالÄكه ناله صداي گويا فرا گرفته, را ده تمام گريه صداي نزند;
ديÇدگان از بÇاران مÇانند اشك و بودند ناله هم آنها صداي با هم ديوار
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ميباريد/
زخÇا ك سÇر برآري مي قيامت گر د ايمحم

بÇين خÇلق مÇيان را قÇيامت ويÇن برآور سر
بÇÇيدريغ خÇÇون مÇÇوج را حÇÇرم نÇÇÇازنينان

آسÇتين از خوندل را ما و بگذشت زآستان
# # #

بÇارش دگÇر نÇهد مÇÇرهم كÇÇه شكسÇÇته, دل
خÇارش كÇند بÇر پÇاي از كÇه خسÇÇته, يÇÇتيم

مÇيگردد سÇربريده قÇلم كشÇته, مÇÇرغ چÇÇو
مÇنقارش ز مÇÇيرود سÇÇيه خÇÇون چÇÇنانكه

درويش او فÇراق در نÇخورد غÇÇم چگÇÇونه
غمخوارش برفت سر از و شد فزون غم  كه

بÇريخت بسÇاط بÇر كه عزيزان چشم آب از
بÇÇارش و ه فÇÇص مÇÇانست بÇÇاران روز بÇÇÇه

عÇمر هÇمه در بÇود روز چÇنين حال به نظر
اسÇÇحارش دعÇÇاي و شÇÇبان نÇÇيمه نÇÇÇÇماز

تÇÇقدير از زمÇÇانه روي بÇÇه رسÇÇيد غÇÇÇمي
بÇارش كÇند تÇا دو گردون طاقت پشت  كه

رسÇول فÇراق كÇز بÇود غÇم جÇراحت همين
انÇÇصارش و رسÇÇيد مÇÇهاجر روزگÇÇار بÇÇÇه

در را شب آن كه طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت موقع اين در



هدايت بابواليتوراه 170

چنان كرد; مشاهده را قيامتي و وارد بود, برده تشريف بيدخت خارج
را امكÇان عوالم ات ذر كه گرديد ظاهر ايشان در حالي تغيير و انقالب
فرمود مشاهده حضرت آن نمود/ مضطرب را سماوات سكان و منقلب
آورده بيرون واليت آستين از قدرت دست بايد كه است وقتي ا كنون  كه
دولتسرا درون به نمايد; سا كت را ديگران و كند جلوگيري انقالب از
ر مطه جنازه Gفور و فرمود آرامش و صبر به امر را حرم بيت اهل و وارد
گريه و فرياد انقالب ولي آوردند; مدرسه به داده حركت را حضرت آن
چÇنان گÇريه و فÇرياد نمود/ جلوگيري آن از بتوان كه نبود اندازهاي به
تمام نبود/ خودداري ياراي را كسي كه بود فرا گرفته را بيدخت آسمان
و جمعيت از آن اطراف كوچههاي و آن داخل تا بام باالي از مدرسه
بÇهصورت هÇم آسÇمان هÇفت مالÄكه گويا شده احاطه عجيبي ازدحام
نÇاله هم زمين روي خلق با آمده مبارك جسد آن زيارت براي بشري
گناباد ديگر دهات اهالي عظمي مصيبت اين از اطالع بهمحض بودند/
مÇوهاي بÇا زنÇها و گردن به سياه شالهاي مردها دستهدسته و فوجفوج
و بودند بيدخت رهسپار ديوانهوار و بياختيار شيون, و فرياد با پريشان
ازدحام و جمعيت كثرت از بود/ ر مطه جسد آن ديدار آرزوي را همه
سينه و سر بر كرده بلند ناله فرياد همه نبود ممكن مدرسه به ورود خلق,
حضرت ميكوفتند/ ديوار به سر بياختيار و ديوانهوار بعضي ميزدند;
و مÇنقلب بÇيشتر انÇقالب اين مشاهده از كه طابثراه نورعليشاه آقاي
تشريف دولتسرا به HمÄدا نكنند تلف را خود كه بود بيت اهل نگران
ولي مÇيفرمود; آرامش و صبر به امر داده تسليت را بيت اهل و برده
خا ك روي دولتسرا گوشه در بعضي بود, خارج آنها دست از اختيار
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افتاده, غشوه و ضعف حال به بعضي ميريختند; سر بر خا ك نشسته,
مÇوي و [زده] بÇهصورت لطÇمه بÇعضي نبود; پرستاري حالت را  كسي
عهدي و دوره هيچ در و خيره فلك چشم كه بود قيامتي راستي ميكندند/
به خود ناچار طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت بود/ نديده را آن نظير

رحلت قمري 1337 م محر 23 تاريخ در و شده دستگيري و ارشاد به مفتخر قمري 1327 اني ربيعالث دوم تاريخ در /1

گرديد/ مدفون شيراز در داعياهللا شاه بقعه در و نموده

صÇابرعلي1 مÇحسن شÇيخ آقÇا مرحوم و نپرداخته تكفين و تغسيل امر
غسل حين در فرمود/ تكفين و تغسيل به امر نيابت, به را رحم¹اهللا عليه
مشاهده پيشاني زخمهاي و انگشتان فشار اثر در گلو زير سياهي دادن
خدايÇي اجل به و كردهاند شهيد را حضرت آن كه شد بلند فرياد و شد
ايÇن جÇرأت را كسÇي كه نمينمود باور هيچكس ولي نفرموده; رحلت
ده مÇجاور قÇبرستان بÇه حمل را مبارك جنازه بعد باشد/ بوده جسارت
حضرت خود را ر مطه جسد و كنده قبري نقاط مرتفعترين در و نموده
با فرمود امر شده قبر وارد نيز خود نموده, قبر داخل نورعليشاه آقاي
وداع و رازونÇياز بÇه بزرگوار پدر با تي مد و بپوشانند را قبر سر پارچه
اطÇراف به انقالبي حالت با آورد تشريف بيرون چون و بود, مشغول
مÇبارك قبر در و كردهاند شهيد مرا پدر فرمود: انداخته نظري جمعيت
ض متعر ولي گرديد/ مكشوف من بر حضرت آن قتله و شهادت  كيفيت
و بودند حاضر جمعيت همان در قتله از بعضي كه درصورتي نشد احدي
مشغول عزاداري اقامه به دفن از پس فرمود/ آنها به نگاهي حضرت آن
اين خاطرات هم تا كنون كه بود برقرار عزاداري مراسم اين تي مد تا و
مانند اشك و زده شراره دلها از آتش آورند بهياد هرگاه و باقي مصيبت
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ميشود/ روان باران
قرار: اين از فرمود صادر واليات به تلگرافاتي روز همان

حضرت ربيع, ششم و بيست سحر عبداهللا/ شيخ حاج آقاي Ç تهران
اطالع رسيد/ يار وصال به كاظم حضرت با انداخته تام وصال حايل موال
در دفÇن مÇزار/ و بÇقعه خÇيال بÇه باشد, فاتحه گيري ميل شايد كه الزم
سابق حال بر دهيد/ فقرا به اطالع تلگرافي سالم و حركت خبر بيدخت/

علي/ ثانوي/ خبر تا باقي
بيست سحر لطان/ ساالرالس آقاي اجل مĤب جاللت جناب Ç تهران

علي/ الزم/ اطالع سر/ بر خا ك فقرا ششم, و
و بيست سحر الملك/ سراج آقاي اجل مĤب جاللت جناب Ç تهران
بهتعزيه ما كشيده; پرده مناجات و وضو از قبل موال حضرت ربيع, ششم
آقاي به فقرا تكليف الزم/ اطالع بقعه, خيال بيدخت, در دفن فاتحه/ و

علي/ داد/ خواهم اطالع رحمتعلي
كار آخر به موال حضرت ششم, و بيست سحر اعتماد/ آقاي Ç تهران

علي/ مصيبتدار/ اطالع/ آنجا فقراي به الزم/ اطالع شهيد/ رسيدند;
حضرت ربيع, ششم و بيست سحر قليخان/ د محم آقاي Ç اصفهان
بÇا تÇفصيل مصيبتدار/ اطالع, آنجا فقراي به فرمود/ ظاهر ترك موال

علي/ موقع/ تا باقي خود حال به فقرا پست/
حضرت ربيع, ششم و بيست سحر عميدالممالك/ آقاي Ç سمنان
اطالع سمنان به الزم/ اطالع مصيبتدار, فقرا فرمود/ اختيار راحت موال

علي/ آن/ موقع تا باقي خود حال بر فقرا دهيد/
عطار/ د محم استاد ط توس به غالمحسينخان ميرزا جناب Ç  كاشان
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فÇقرا شÇد/ سÇره يك موال حضرت مناجات ربيع, ششم و بيست سحر
خÇود حال به Â معج فقرا اطالع/ كاشان صفحات فقراي به مصيبتدار/

علي/ آن/ موقع تا باقي
حضرت ربيع, ششم و بيست سحر الممالك/ نقيب آقاي Ç شيراز
فÇقراي الزم/ اطÇالع رسيد/ بيحايل وصال به كاظم حضرت چون موال
مÇوقع تÇا بÇاقي خود حال بر فقرا باشند/ مصيبتدار شده, مسبوق آنجا

علي/ تجديد/
عÇزاداري مراسم, هم واليات در تأثرآور خبر اين وصول از پس

شد/ برقرار
چشمي و بريان دلي با را طاقتفرسا فقدان و عظمي× مصيبت اين ما
راهنماي و وقت خليفه و واليت صاحب بندگان اقدس وجود به  گريان
كÇه العÇالم رÅس عÇلي العÇالي ظله مد صالحعليشاه آقاي حضرت زمان
بزرگ دوام و استدامه و كرده عرض تسليت انجمنند اين ناظر و حاضر

مينماييم/ مسألت احديت حضرت درگاه از را پناهي واليت نعمت
ويÇژه بان, قرÇم و پÇيمبران پÇا ك روانهاي ترويح براي خاتمه در
س قدÇم روح Hمخصوص بزرگواران آن مشايخ و شيعه بزرگ پيشوايان
سÇورة خوانÇدن به و ه توج ارمغان, عليه, رحم¹اهللا شهيد آقاي حضرت

ميكنيم/ ياد اخالص و فاتحه مباركه
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 كيفيتشبشهادتحضرتآقايسلطانعليشاهطابثراه

و بود عجيبي شب جناب آن براي قمري 1327 ل ربيعاالو 2ì شب
آن در و ميشد محسوب حضرت آن هجران شب آخرين و قدر شب
بÇه و دهد فنا باد به را بزرگوار آن هستي ميخواست شوق آتش شب
كÇوي بÇه و درآورده پر و بال داشت ميل حقيقي, محبوب وصال اميد

آري: كند/ پرواز دوست
گÇÇردد تÇÇÇÇيزتر شÇÇÇÇوق آتش نÇزديك شود چون وصل وعده

بازگرد/ :28 آية فجر, سورة /1

شنيدن از و شنيده حقيقي معشوق از را 1

âعي ج Öرا خطاب جانش  گوش
را شÇعر ايÇن و مÇينمود هÇروله خÇانه اطÇراف گرديده; سر و بيپا آن

ميخواند:
قÇضا دست در بÇÇرهنهايÇم تÇÇيغ مÇÇا

زد برما خويشرا آنكه هر خودكشت
خÇيلي را نماز معمول برخالف و برد تشريف مسجد به شب ل او
سرآمدن نويد و شده طنينانداز دلش گوش در وصل آواز البته داد; طول
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چÇه باشد; رازونياز در محبوب با بيشتر داشت ميل و ميداد را هجران
هم را قنوت دعاي است/ ايشان آخرين نماز ميدانست و بود وداع نماز
گريه و انقالب حال با و كرد طوالني خيلي ميفرمود, مختصر هميشه  كه

لÔكل و ضيفÔك Ôكوالضيف Ôعبد Ôوالعبد كÔبيت Ôالبيت ي ×G ا فرمود: قراÄت را دعا اين
اين و توست خانة خانه, اين من, پروردگار يعني, قراي; ن سÖحاف قÔري يفض
به خود وارد و مهمان با خداوندا تو/ مهمان وارد, اين و تو بندة بنده,
حÇال و خوانÇد دعا اين نظير ديگر دعاهاي و فرما/ رفتار كرم و فضل
شده منقلب هم حاضرين تمام كه نمود بسيار گريه شده, منقلب جنابش

شد/ بلند آنها گريه و صيحه صداي
در دم مسÇجد از خÇروج موقع و فرمود حركت نماز اداي از پس
از دل است معلوم خداحافظ/ فرمود: كرده, حاضرين به نگاهي برگشته
با س مقد خانه اين در هميشه و است محبوب خانه چه نميكند; مسجد
براي را س مقد خانه اين بايد ا كنون برده; تها لذ و داشته رازونياز محبوب
در كه را اسداهللا مال كرباليي دولتسرا, درب سپس گويد/ ترك هميشه
مقداري فرموده; صدا بود, مسافرين چراغ و نان رساندن مباشر موقع آن
كه را اينها ميكند: عرض اسداهللا كرباليي كرد/ مرحمت او به نان قبض
باشد هركس بعد و شد تمام تو به ما دادن قبض فرمود: هستم/ بدهكار
بÇه شÇده نگÇران و مضطرب فوقالعاده فرمايش, اين از كه داد خواهد
بÇود فÇرمايشي چÇه ايÇن عÇمو مÇيگويد: بود حاضر هم او كه عمويش
مÇدرسه وارد رم/ تحيÇم و نگÇران هÇم مÇن مÇيگويد: عمويش فرمودند/
ميگويند: انقالب و وحشت با شده جمع هم دور هم فقرا ميبيند ميشود
وداع دفعه چند ايشان كرديم?! مشاهده ايشان از كه بود وضعي چه اين
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بر منزل در بودند/ نگران فقرا شب همة و فرمودند/ خداحافظي و  كرده
به و نوشته را "اهللا" جالله كلمه دو سطر, هر در و سطر هفت صفحه, يك
نÇظر آن بÇه و كÇوبيد خود, نشستن موضع مقابل قبله, به پشت ديوار,
و گذاشÇته قرآن وسط در نوشته ورقه يك در ه ادعي بعض و ميفرمود
مÇرحÇوم كÇه را سÇعادتعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم مÇبارك مÇÇوي قÇÇدري
بسته; را آن سر نهاده پا كتي در بود, فرستاده ايشان خدمت سراجالملك
همان و برسد/ علي مال حاج م مكر چشم نور بهدست نوشتند: پا كت روي
اقوام ساير بود/ رفته برقيان به نورعليشاه, آقاي ارجمندشان, فرزند شب
را شب آن كه بودند بيدخت خارج در كاري براي هريك هم بستگان و
دهند/ انجام را خود كار آسودگي به دشمنان و نبوده حاضر بيدخت در
انگشتر سه و كرد بر در تازهاي و نو لباس داده, تغيير را خود لباس بعد
جÇيب در هÇم پÇول مÇبلغي نÇمود; انگشت در مÇعمول برخالف قيمتي
به نكرده خواب هيچ سحر وقت تا و برنگردند محروم قاتلين كه  گذاشت
زوجة ره مخد كه بود مشغول زاري و گريه و بندگي و عبادت و رازونياز
ب تعج و بيدارند ايشان ديدم شدم بيدار هروقت من كه ميكند نقل ايشان
بÇرخÇالف سÇحر, مÇوقع نÇميكند?! اسÇتراحت امشب چÇرا كه ميكردم
از زودتر شب آن در ميبرد چراغ خادمه وضو, تجديد براي كه معمول
خÇادمه آمÇدن از برداشÇته را چراغ خود فرموده, حركت ديگر شبهاي
وارد تÇاريكي در و گذاشÇته را چراغ باغچه بيرون در و نمود ممانعت
خÇوان ريÇزهخوار هÇمه كه قاتلين كه بود اين مقصودشان و شد باغچه
عمل از دست نكشيده خجلت بودند, جناب آن پروردة نمك و احسان
بود اتصال وعدة و وصال نداي كه محتوم قضاي و برندارند خود فجيع
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شود/ واقع
از فنا, درياي شدة غرقه و دلربا شاهد دلباختگان و خدا مردان آري
و دانند مرگ در را خود زندگي چه شايقند; بدان بلكه نهراسند, بدن مرگ

است: اين حالشان زبان

قÇتل در بÇهراسÇتي معتمدان, اي مرا بكشيد مرا/ بكشيد :38ê0 بيت سوم, دفتر مثنويمعنوي, /1
است/ زندگي در زندگي من,

1 ̧ Çيا ح | HياتÇÇح �ÖتÇÇ ق | انَّ ̧ ا ÇÇق× ث ÇÇا ي× æلوÔتÇÇ Öق Ôا æلوÔتÇÇ Öق Ôا

دور وطنم از چقدر جوانمردان اي است من حيات من مرگ در :39ë0 بيت ل, او دفتر همان, /2
كي? تا باشم,

2

×�Ç م Ø�Çح � وطÇ م Öق ارÇف Ôا Öمك ×�Ç ف ÇÇا ي× çياÇÇ ح çوÇÇ م | انَّ

/3839 بيت سوم, دفتر همان, /3

است زنÇدگي در مÇن مرگ آزمودم,
است3 پايندگي زندگي زين رهم چون

پشت از عبداهللا باهللا/ اال قو¸ وال الحول فرمود: شد وارد باغچه به چون
كيستي? فرمود: نموده عقب به نگاهي كشيد; را حضرت آن جامه سر,
بعد كرده, تأمل اندكي او نميكني?! شرم بيحيا اي فرمود: نداد/ جواب
شده, مانع شرم و ترس ولي داد; فشار گرفته, را مبارك گلوي آمده جلو
گلوي آورده, هجوم مهدي و جعفر و عبدالكريم كه افتاد لرزه به دستش
ايÇن زحمات از شريفش روح آنكه تا فشردند قدر آن را حضرت آن
آفÇرين جÇان به ملكوتي جان و نمود پرواز يافته خالصي دني, دنياي
و مÇبارك امه مÇع قتله و نشاند سياه خا ك به را عالمي و فرمود تسليم
آب در را مÇطهرش جسÇد و بÇرداشÇته را جÇيب در پÇول و انگشÇترها

انداختند/
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گويد: در الص نايب حاج مرحوم
مÇÇيغ زيÇÇر انÇÇدر رفÇÇته آفÇÇÇتابم دريÇÇغ اي دريÇÇغا اي دريÇÇÇغا اي
بÇاطلي قÇوم جÇور از شÇÇهيد شÇÇد سÇلطانعلي شÇه فÇقر, اهÇل قطب
شمساليقين اي گشت شب ما روز قين تÇÇالم امÇÇÇÇام اي فÇÇÇÇراقت از
للÇÇÇÇعالمين رحÇÇÇÇم¹ جÇÇÇÇوار در قÇرين هÇم سÇعادت بÇا بÇرفتي تو
مÇالل بÇحر در غÇرقه بÇمانده مÇÇا بÇيزوال دار سÇÇوي بÇÇرفتي تÇÇو
تجلي حضرت, آن قتل از پس كه ميكردند خيال قتله و معاندين
از غافل ولي ميشود; برچيده واليت و هدايت مسند و احديت حضرت

آنكه:
بÇÇرفروزد ايÇÇزد كÇÇه را چÇÇÇÇراغÇÇي

بسÇوزد ريشش كÇند پف آنكس هر

آنكÇه حÇال و كÇنند; خÇاموش خويش سخنان با را الهي نور ميخواهند : 8 آية , صف سورة /1
باشند/ داشته ناخوش كافران آنكه ولو است, خويش نور كمالبخش خداوند

/1 ون Ôرك×افÖال ه رك Öول و ه ورÔن Û ßr Ôم Ôاهللا و Öم ه اه افÖو× ب اهللا ورÔن ليÔطÖفÔÃوا ون ÔدâريÔي

اختالف)/ كمي 1198(با بيت سوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

سÇبق2 اين نميرد تو بميري حق كه الطاف داد وعده را مصطفي
تي دÇم انÇدك در فÇجيعي وضÇع با قتله و معاندين چنان برعكس,
بÇاقي آنÇها از اثري ا كنون كه شدند نابود و نيست و رسيده بهمكافات
به كلي را رسالت خانواده ريشه كه نگرفتند تصميم ه بنيامي مگر نيست/
و كوچك كشتن از فجيع وضع آن با و كنند نابود و نيست كنده, بيخ از
خانواده از هيچوجه به ا كنون شد? چه نتيجه نكردند; دريغ آنان بزرگ
مÇحمدي رسÇالت خÇورشيد ولي شÇتم; و لعن جز نيست اثري ه بنيامي
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در پرا كندهاند/ عالم تمام در او درخشندة ستارگان و ر منو را عالم سرتاسر
و خالفت مسند و هدايت بساط ولي نابودشدند; به كلي قتله هم ه قضي اين
كه بهطوري گرديده; نورانيتر و وسيعتر روزبهروز حقيقت نور فروغ
است; سابقه ادوار راحتترين و فقر دوره بهترين زمان اين در بحمداهللا
را حÇقيقت نÇور تجلي آورده بيرون مور و مار پر گور از سر دشمنان

كنند/ مشاهده
شÇهادت بÇه كامل شباهت جهات بسياري از بزرگوار اين شهادت
اميرالمÆمنين(ع) حضرت الموالي مولي اصفيا¾ راهنماي و اوليا¾ سرور
معشوق و عاشق بين معنوي ارتباط و عشق ا گر ندارد ب تعج اين و دارد
ميگردد فاني محبوب و معشوق در چنان گردد; كامل محبوب و محب و
محبوب رفتار و اعمال به شباهت اختيار, بدون او رفتار و اعمال هم  كه
آثار ميشود, وارد محبوب به كه عوارضي و حوادث هم و ميكند پيدا
مÇتحد و يكÇي مÇحبوب و حبÇم بلكه ميگردد; نمايان دوست در آن

ميگويد: مجنونوار كه ميشوند

اختالف)/ كمي 39(با سطر ,312 ص خاور, كالله همان, /1

بدن1 دو اندر روحيم يك دو هر مÇن كيست ليلي و ليلي كيم من
بÇÇدنا ÇÇÇللنا ح روحÇÇÇÇان ÔنÇÇÇÇ ÒL نÇا ا اهÇوي ÖنÇ م و اهÇوي× ÖنÇÇ م ÇÇا ن ا

ميگويد: و ميگردد محبوب عين كه ميرسد جايي به و

اختالف)/ كمي 2018(با بيت پنجم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به همان, /2

زنÇي2 ليÇلي بÇر نÇÇا گÇاه را تÇÇيغ كÇني فصدم ا گر اد فص اي ترسم
همه بيدخت در سعادتعليشاه, آقاي جناب رحلت روز در چنانچه
كÇه شد نمايان شهيد آقاي حضرت در آثاري چنان كه كردند مشاهده
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جÇبهه در خون آثار و كند مفارقت مباركش بدن از روح بود نزديك
خبر تي مد از پس تا چيست علت نميدانست كسي و بود ظاهر منيرش
است/ بوده سعادتعليشاه آقاي رحلت اثر در آثار آن شد معلوم و رسيد
و ين الد يعسوب يعني كليه مطلقه واليت به حقيقي اتصال همين جهت از
بÇههمان شÇبيه بايد كه است ام�اÆXمن�(ع) ابيطالب ا¤جل�ع�بن قاÄدالغر
شÇود/ وارد هÇم بÇزرگوار اين بر شد, وارد حضرت آن بر كه حوادثي
اين شهادت داشت, حضرت آن به شباهت بزرگوار اين زندگي سرتاسر
كه سحر موقع در را حضرت آن داشت/ شباهت جهاتي از هم بزرگوار
رسÇانيدند, شهادت فيض به است حقيقي معشوق به كامل اتصال زمان
شهيد حق به اتصال شروع و عبادت موقع سحر در هم را بزرگوار اين
را حسÇنين حÇضرت, رمÇضان نÇوزدهم شب كÇه قسÇمي همان نمودند/
فÇرزند هÇم بÇزرگوار اين فرستادند; بود حضرت عسكرگاه كه به نخيله
ابن را حضرت آن كرد/ روانه برقيان به را نورعليشاه آقاي خود ارجمند
خÇفه از بعد هم را بزرگوار اين زد, مبارك سر به ضربت مرادي ملجم
پÇيشاني قÇلمتراش چÇاقوي بÇا ابÇوتراب حÇاج پسر عبدالكريم نمودن,
را حضرت آن كند/ پيدا ايشان فوت از اطمينان كه داد خراش را مبارك
ايÇن نÇبودند, حÇاضر عÇيال و اهÇل و بسÇتگان كه زدند ضربت موقعي
عيال و اهل از يك هيچ كه رسانيدند شهادت به موقعي هم را بزرگوار
و نعمت پرورده كه شد شهيد كسي بهدست حضرت آن نبودند/ حاضر
كساني بهدست هم بزرگوار اين بود, حضرت آن محبت و لطف مورد
ايÇن ظاهري نعمت پروردهخوان و لطف مورد عمر يك كه شد شهيد
رمضان نوزدهم شب در حضرت آن كه همانطوري نيز و بودند بزرگوار
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ايÇن بÇود; حق بندگي و عبادت مشغول را شب تمام و نرفته خواب به
به را شب تمام و نفرموده استراحت ل ربيعاالو 2ì شب در هم بزرگوار
س مقد وجود كه قسم همان نيز و بود مشغول حق با رازونياز و عبادت
بزرگوار اين آوردند, خانه به مسجد از گذاشته گليمي در را حضرت آن
در و آوردنÇد ايشان دولتسراي به جوي سر از نهاده گليمي در هم را
علي الموالي مولي با هم بزرگوار اين زندگي اشتغاالت, و رفتار و اعمال
آنÇها ذ كÇر از كÇه است بسÇيار شÇباهت عليه سالمه و صلواتاهللا عالي

ميكنيم/ صرفنظر
را تمام چشمهاي و جريحهدار را همه قلوب جانگداز مصيبت اين
غم چنان و نمود جاري چشمها از خون اشك, بهجاي بلكه نمود; اشكبار
كه باقيمانده مصيبت اين خاطرات و گرفته جاي قلوب در آن اندوه و
باران مانند اشك و زده شراره دلها از آتش آيد, ياد هرگاه هم ا كنون

شود/ روان
چشمي و بريان دلي با را جانگداز فقدان و عظمي× مصيبت اين ما
آقÇاي حÇضرت اعظم موالي حضرت بندگان س مقد آستان به  گريان
و كرده عرض تعزيت و تسليت آقايان ساير و فداه ارواحنا صالحعليشاه
احÇديت حÇضرت درگÇاه از را مÇبارك ذات نعمت دوام و صحت بقا¾
را حضرت آن ه باطني و ظاهريه افاضات دوام و داريم مسألت نيازمندانه
حضرت پرفتوح روح ه خاص اوليا¾, و انبيا¾ سه مقد ارواح و خواستاريم
و بخشش و عفو استدعاي داده, قرار شفيع را غريب آقاي و شهيد آقاي
و داريم را سلوك خطرات و معنوي و ي ماد مشكالت و گرفتاريها رفع
بندگي و اطاعت و بزرگان پيروي به را ما كه داريم مسألت Hمخصوص
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زياد را ما شوق و ذوق و نمايد بيشتر حق به را ما ه توج و دارد موفق حق
بÇهخود را مÇا حÇال هÇمه در و كÇند خÇالي دنيوي عاليق از را ما دل و
كÇردار و اعÇمال بÇه و دهÇد قÇرار خÇود حمايت و حفظ در وانگذاشته
و عجز به و فرمايد رفتار ما با خود كرم و فضل به و ننگرد ما ناشايسته

/�Xالعا رب آم�يا كند; رحم ما درماندگي و بيچارگي
دستگير كس نداريم تو جز پذير كه ما پوزش خود احسان به



وقايعشهادتحضرتآقايشهيدرحم¹اهللاعليه

رضواناهللا سلطانعليشاه آقاي حضرت كه شنيدهايم Gكرار ماها همه
و بدفطرت معاندين تحريك به قمري 1327 ل ربيعاالو 2ì شب در عليه
شهادت درجه به بشريت حس از محروم و نابينا عوام نفر چند بهدست
عÇلوم مراتب در كه شخصي كه ميآيد درنظر سÆال اين بالطبع رسيده;
كماالت در و بوده زمان سرآمد معلومات تمام در و مسلم مجتهد ظاهريه

فÇقر, :378 ص دارالمÇرتضي, بÇيروت, ,2 ج قمي, عباس واالثار, الحكم مدين¹ و البحار سفين¹ /1
نبوي)/ (حديث است من افتخار

و يافته تحقق سش مقد وجود در 1 âريÖخف ÔرÖقفÖل ا معناي روحاني و معنوي
با حوايج رفع و طبع استغناي جز كه درويشي و فقر و اللهي اهل صفت
و محبت و اماره نفس قيود از آزادي و سوياهللا ما از بينيازي و يمين كد 
و اعÇمال هÇمه در نÇيست; ديگÇري چÇيز خلق, جميع به نسبت رأفت
حسن در و دوران نادره , تقوي× و زهد مقام در و نموده تجلي اخالقش
مال ملجأ درگاهش و نداشته منكري دشمنان با حتي خلق با سلوك و خلق

و او عامه رحمت و فقيه و صوفي مرجع و خويش و بيگانه و درويش و
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طبيب و فقير و بيچاره هر پناه حضرتش و فيه ريب ال ا ØW بيغرضياش
عمر تمام در و بوده رسيده ستم و مظلوم هر دادرس و مريض و بيمار هر
شده واقع عناد و دشمني مورد كه شده چه نرسيده, موري به اذيتش حتي

ميشود/ نوشته ر مقد سÆال اين جواب Gمختصر است?! گشته شهيد و
و محترم و اصيل خيلي خانواده از ثراه طاب شهيد آقاي حضرت
گناباد كه آنها سكونت محل ولي بودهاند; تجليل و احترام مورد عنجدHاب
در اطÇالعي كÇمتر آن نام از كه بوده غيرمشهور و گمنام بهقدري باشد
HبتÇنس كه بودهاند ديگري خانوادههاي هم محل خود در داشتند/ خارج
آنكه از پس نداشتند/ تي معروفي و اشتهار خارج در ولي داشتهاند; عنواني
موطن به عرفاني مرجعيت و علمي مقامات آن با شهيد آقاي حضرت
از اسÇتفاده و اسÇتفاضه براي ا كناف و اطراف از و فرمود عودت خود
روي گÇناباد يعني محل آن بهسوي روحاني فيوضات و علمي مقامات
آمد, بهميان آن از نامي و يافت شهرت اطراف, در گناباد نام و آوردند
بزرگوار آن وجود بهواسطه كه كردند مالحظه محل آن اشراف و اعيان
هم آنها معروفيت موجب بالطبع و شده افزوده آن اهميت بر روزبهروز
مينمودند; رفتار ايشان به نسبت ارادت و موافقت نظر با لذا شد; خواهد
آتش شده, واقع بزرگوار آن نام عاع تحتالش آنها نام ديدند كمكم ولي
ذلت گرفته دل در را بزرگوار آن كينه و شد شعلهور آنها قلوب در حسد
بÇقاي سÇبب را ايشÇان فناي و مرگ و خويش ت عز ماية را آنجناب
افÇزودند; خÇود دشÇمني و كينه بر بهروز روز و پنداشتند خود شوكت
بÇايد HعنÇم و HورتÇص مÇيكردند رجوع خود عقل به ا گر كه درصورتي
جلوي چنان حسد جوش و رياست حب ولي باشند; ايشان وجود قدردان
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HمÄدا نكرده, رجوع خود عقل به هيچوجه به كه بود گرفته را آنها چشم
حÇتي بÇودند; ايشÇان اذيت وسÇايل ايجاد و عداوت و دشمني درصدد
با حتي همه با ايشان ولي برآمدند/ بزرگوار آن قتل وسايل ه تهي درصدد
و مÇحبت كÇمال در بÇودند گÇذاشÇته را عÇداوت بÇناي Hعلن كه دشمناني
و عÇفو بÇه بلكه عين, غمض را آنها اعمال و ميفرمود رفتار مهرباني
عÇداوت و رفÇتار طÇرز در GدÇاب رويÇه اين ولي مينمود; عمل احسان
ميافزود/ آنها دشمني و عداوت بر آن به آن و نميداد تغييري دشمنان
حاج داشت كينه و دشمني جنابش با همه از بيشتر كه كساني جمله از
را زيادي موقوفات توليت عاي اد و بود آنجا مال كين از نوغابي ابوتراب
اظهار حضرت آن خدمت حتي و ميكرد ارادت اظهار اوايل در داشت/
Hغالب ولي بود; تحصيل مشغول بيدخت مدرسه در تها مد و مينمود طلب
كه او, پدر پسرعموي معيناالشراف, حسين د محم حاج مرحوم و او بين
موقوفات توليت موضوع در و بود جناب آن اخالص با كيشان ارادت از
و هوش بهواسطة معيناالشراف حسين د محم حاج مرحوم و داشت نزاع
و ميكرد محكوم را او و ميآمد غالب هميشه داشت كه زيادي ذ كاوت
آن به بستگي بهواسطه او پيشرفت و غلبه كه ميكرد گمان ابوتراب حاج
آن كÇينة مÇيكرد ارادت اظÇهار ÂبÇق اينكه با اينرو از است; حضرت
از مÇيافÇزود; خÇود دشمني بر بهروز روز و گرفت دل در را حضرت
دشمني ه صوفي و فقرا سلسلة با خراسان والي وله آصفالد ديگر طرف
داد دستور طبس و تون و گناباد حا كم شفيعخان ميرزا به و داشت  كاملي
و سختگيري بناي او و كند جلوگيري ف تصو و عرفان به منسوبين از  كه
حكÇومت ÂبÇق كه هم عمادالملك ابوالقاسمخان گذاشت/ را بدرفتاري
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و قدرت مانع را حضرت آن نفوذ داشت, را گناباد و فردوس و طبس
خلÇم را بÇزرگوار آن وجود هم محل اعيان ميپنداشت/ خود استقالل

Hجمع حضرت آن دشمنان جهات بدين ميكردند, ر تصو خود رياست
فراهÇم را حضرت آن قتل وسايل كه برآمدند درصدد داده بههم دست
در كÇه گرديد اجرا ابوتراب حاج بهدست فجيع امر اين اجراي و  كنند
بود اين شخص اين روش بود/ بيرحمتر و شقيتر همه از دشمنان ميان
جÇمله از مÇيكرد; اقÇدام او قÇتل بÇه مÇيشد او مÇقاصد مانع كه هر  كه
حوض در را جسدش و كشت جواني در را علي د محم خود, پسرعموي
معروفين از يكي كه را كاخك شريعتمدار ابوالقاسم ميرزا و انداخت آب
حسين الÇم و نمود مسموم داشت او با كه اختالفي بهواسطة بود  گناباد
مÇلكي اختالفات اثر بر داشت دوستي او با Âقب آنكه با نيز را قوژدي
مرحوم برآمد درصدد نيز و برد بهدر جان او ولي زد; مهلك زخمهاي
او مÇقاصد اجراي مخالف كه هم را رالسلطان مظف و معيناالشراف حاج
راه ايÇن از و كشÇيد پÇيش را مÇذهب و ف صوÇت عنوان و بكشد بودند,
والي بÇه او از قوژدي حسين مال موقع اين در شد/ فتنهانگيزي مشغول
حاج فرستاد/ او دستگيري براي مأموريني والي و نمود شكايت خراسان
زنÇدگي خÇفا در تي دÇم تÇهران در و آمÇد تهران به كرده فرار ابوتراب
بازگشت گناباد به كرده استفاده مشروطيت انقالبات از Gبعد و ميكرد
چون و نمود همدست خود با و داد فريب هم را عوام از جمعي نمود;
بيش ميدانست خود گرفتاريهاي مسبب را معيناالشراف حاج مرحوم
و نكÇرد فروگذار كينهورزي لوازم از و كرد آغاز دشمني او با پيش از
كÇه بÇهطوري مÇيكوشيد; هÇم فقرا اذيت و آزار در فساد و فتنه ضمن
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حÇاج مÇرحÇوم بÇودند/ مشÇقت و زحÇمت در فوقالعاده نوغاب فقراي
والي و بود نيشابور در كه وله رالد ني نزد شكايت قصد به معيناالشراف
اهÇالي مÇخالفت بهواسطة وله رالد ني ولي كرد; حركت بود شده خراسان
نÇتيجه اخÇذ بÇدون مÇعيناالشÇراف حÇاج مÇرحÇوم و شÇد معزول مشهد
برآمد درصدد و افزود ابوتراب حاج دشمني بر امر اين نمود/ مراجعت
قÇتل وسÇايل تÇهيه درصÇدد و بكÇند ريشÇه از را درخت زودتÇر هرچه

برآمد/ شهيد آقاي حضرت
و مخالف ي ماد اغراض اثر بر اهالي از جمعي هم بيدخت خود در
جÇمله از نÇميكردند/ اظÇهار جÇرأت ولي بÇودند; حÇضرت آن دشÇمن
اين و مخالفين رأس در مسيح ميرزا برادرش و عربشاهي درضا دمحمسي
محبت با خيلي فقراي از كه بودند سبزواري دباقر سي آقا فرزندان نفر دو
چندي از بعد و گرديد سا كن آمده بيدخت به ارادت فرط واسطة به و بود
محبت و تربيت تحت در پدرش فوت از بعد درضا محم سيد نمود/ فوت
و لطف چون و ميرفت هم منبر و نمود ترقي Hنسبت شهيد آقاي حضرت
با ازدواج تقاضاي ميديد, خود به نسبت را شهيد آقاي حضرت محبت
دشمني بناي نفرمود, قبول چون و نمود را شهيد آقاي صباياي از يكي
خÇيال HمنÇض و نÇمود فرامÇوش را سابقه محبتهاي تمام و گذاشت را
و مسجد جماعت امامت و روحاني رياست شود كشته ايشان ا گر ميكرد

شد/ خواهد او با بيدخت مدرسه موقوفات توليت
آن خÇواهÇرزاده عÇبداهللا, مÇيرزا حÇضرت آن دشÇÇمنان از ديگÇÇر
ديگÇري ÂبÇق كÇه را اسÇحق كÇرباليي ه بيÇص چÇون كÇه بÇود حÇضرت,
او به شهيد آقاي حضرت و نمود عقد خود براي بود كرده خواستگاري
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موجب لذا گرديد; واقع حضرت آن بيلطفي مورد و كرد د تشد و ر تغي
شد/ او دشمني

و حÇضرت آن كشÇاورزي كÇارهاي در تي مد كه بود جعفر ديگر
از و داشت آمد و رفت شهيد آقاي منزل به حيوانات علوفه به رسيدگي
و بÇود حÇمامي هÇم چندي بود; مطلع Âكام منزل آن ساختمان اوضاع
بودند; گرفته او از را كار دو هر اواخر در قابليت و كفايت عدم بهواسطة
بود/ فرصت منتظر و گرفت دل در را آنجناب دشمني و كينه اينرو از
در و نÇمود هÇمدست خÇود بÇا را دشÇمنان اين بهتدريج ابوتراب حاج
به و دادند تشكيل مخفيانه مجالسي بيدخت, و جويمند و قصبه و نوغاب
شب گذاشÇتند, قرار و گرفتند تصميم سلطانعليشاه آقاي حضرت قتل
اطراف از جمعه روز كه هم فقرايي و كمتر بيدخت در اجتماع كه شنبه
خود مقصود نيستند ه متوج مردم و شدهاند ق متفر آمدهاند, زيارت براي
سه دو حتي آمدند; بيدخت به قصد اين به شنبه شب چند و دهند انجام را
اينكه خيال به ميزدند در آمده حضرت آن منزل در به شب نيمه نفري
ناÄل مقصود به ولي دهند; انجام را خود مقصود آمده بيرون حضرت آن
يوسف كرباليي چنانچه كردند; نقل را قضيه آنها خود Gبعد و نگرديدند
وعده من به تومان صد ابوتراب حاج كه كرد نقل گناباد مÔند قرية اهل نام,
در به رفتم شب نصف بكشم/ را ايشان بروم كه داد هم ششلول يك و داد
بÇاز را در آمدند روشني الله با حضرت آن خود زدم در ايشان, منزل
نرفت در باز زدم سوم و دوم بار براي نرفت در زدم را ششلول  كردند;
مبلغي نموده جيب در دست و خنديد افتاد من بر لرزه و شد سست دستم
فقرا ا گر كه برو گناباد از و بگير را پول اين بيا فرمود: داده من به پول
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و كÇرده عذرخواهي كشيده خجالت من ميزنند/ صدمه بهتو شوند خبر
رفتم/

در مÇيشد, تشكÇيل بÇيدخت در مقصود اين براي كه انجمنهايي
و داشته شركت آن در نفر چهل و بود عربشاهي درضا محم سيد منزل
از نيز قصبه و جويمند ذين متنف شدند/ حضرت آن قتل براي سوگند هم
بهعنوان ذين متنف از يكي هم مشهد در بودند/ همراه آنها با و آ گاه ه قضي
هÇمراهÇي آنÇها با و مسبوق خود, طرفداران توسعه و مشروطهخواهي
در و كرده آماده حضرت آن كشتن براي را خود كه كساني ولي مينمود;
شÇيخ بÇودند: نÇفر پÇنج شÇدند عÇظمي× جÇنايت ايÇن مÇرتكب شب آن
از و عÇلم اهل لباس در Hصورت كه ابوتراب حاج ارشد پسر عبدالكريم
مÇطلب حسن جعفر, حضرت, آن خواهرزاده عبداهللا ميرزا بود, ب طال
آن در كه هستند كساني نفر پنج اين تربتي/ علي مال پسر مهدي نوغابي,
در و منزل اطراف در اسلحه با نفر چهل ه بقي و شدند قتل مرتكب شب
پشت از نفر پنج اين بودند/ مشغول پاسباني و حفاظت به بيدخت پشت
تشÇريف وضÇو تÇجديد بÇراي حÇضرت آن شÇبها كÇه بÇاغچهاي ديوار
بÇراي نفر يك درخت باالي در و رفتند درخت بر آمده باال ميآورد,
چند هم باغچه ديوار پشت در آمدند باغچه درون به ه بقي مانده  كشيك
و باغچه بين نمايند/ كمك باشد الزم كمكي ا گر كه كرده كمين ديگر نفر
در آن از خواستند اشرار ميبستند, اندرون طرف از كه بود دري اندرون
بريدن به شروع اره با را آن پاشنه بود بسته چون روند; منزل درون به
دو سپس كردند; ترك رسيده گوششان به پايي صداي بين آن در نمودند
ولي بÇروند; مÇنزل انÇدرون به بام از كه رفته بام باالي به باغچه از نفر
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مطبخي در هم نفر دو شدند/ مشغول كشيك به بام همان در و نشد ممكن
بودند, گذاشته جامهها شستن براي كه تقاري پهلوي بود, باغچه در  كه

دهند/ انجام را خود شقاوت تا بودند فرصت منتظر شده پنهان
كÇه شب هÇر مÇعمول خÇالف بر سحر, موقع شهيد آقاي حضرت
حركت ديگر شبهاي از زودتر شب آن در ميبرد چراغ ايشان خادمه
بيرون در و نمود ممانعت خادمه آمدن از برداشته را چراغ خود و فرمود
اين مقصودشان و شد باغچه وارد تاريكي در و گذاشته را چراغ باغچه,
بودند, جناب آن نمكپروردة و احسان ريزهخوار همه كه قاتلين كه بود
نÇداي كÇه محتوم قضاي و برندارند خود كار از دست و نكشند خجلت

شود/ واقع بود اتصال وعدة و وصال
/<oالعظ Øالع� باهللا الا ¸ والقو الحول> فرمود: رسيد باغچه صحن به چون
عقب به نگاهي ايشان كشيد/ را حضرت آن جامه سر, پشت از عبداهللا
او نميكني?! شرم بيحيا اي فرمود: نداد/ جواب كيستي? فرمود: نموده,
ولي داد; فشÇار گرفته را مبارك گلوي و آمد جلو بعد كرد تأمل اندكي
مهدي و جعفر و عبدالكريم و افتاد كار از دستش شده مانع شرم و ترس
شريفش روح آنكه تا فشردند آنقدر را حضرت آن گلوي آورده هجوم
جانآفرين به ملكوتي جان و نمود پرواز يافته, خالصي دنيا زحمات از
آب در را مطهرش جسد و نشاند سياه خا ك به را عالمي و فرمود تسليم
بÇهتأخير را ايشÇان مراجعت بيت اهل چون نمودند; فرار انداخته روان
حÇال در مÇيكردند خيال كه را ايشان جسد آمده ايشان طلب به ديدند
و نÇمودهانÇد فÇوت كه شدند ملتفت Gبعد بردند; اندرون به است غشوه
نورعليشاه آقاي حضرت موقع اين در نمودند/ شيون و گريه به شروع
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و تغسيل از پس داده حركت را ر مطه جسد انقالب حال با و شده وارد
نمودند/ دفن بيدخت مجاور ه پÇت در تكفين

را تمام چشمهاي و جريحهدار را همه قلوب جانگداز مصيبت اين
غم چنان و نمود جاري چشمها از خون اشك جاي به بلكه نمود; اشكبار
كه مانده باقي مصيبت اين خاطرات و گرفته جاي قلوب در آن اندوه و
باران مانند اشك و زده شراره دلها از آتش آورند ياد هرگاه هم ا كنون

ميشود/ روان
ايشÇان قÇتل در كه كساني از هريك حضرت آن شهادت از پس
عبرت موجب و رسيده خود كيفر به نمودند همراهي يا داشته شركت

گرديدند/ مردم
دچÇار هÇمهجا بÇلكه گناباد و بيدخت تها مد حضرتش قتل از پس
ل او بÇينالمÇللي جÇنگ آنكÇه تÇا گÇرديد زيÇاد اغÇتشاشات و انقالبات
مÇصداق و كشÇيد را خÇود انÇتقام طÇبيعت دست درحقيقت و پيشآمد
فÇرزندم, خÇونبهاي بÇود: فÇرموده كÇه كÇبري يÇن نجمالد شيخ فرمايش
كرده, بروز است; مملكت اهل تمام سر و تو سر و من سر ين, مجدالد
Hمخصوص دشمنان چون و رسيدند خود كردار كيفر به نيز قتله خود ليكن
تظلماتي تقلب, و دروغ به روز هر بودند ترسان خود كار نتيجة از قتله
محر ك كه ابوتراب حاج ميكردند/ آزار و اذيت را فقرا و نموده بهخارج
نÇموده نÇفرات و اسÇلحه ه هيÇت گÇناباد مÇتنفذين بعض با بود قتل اصلي
آقاي جناب كشتن از جا همه حتي داشت; اشتغال فقرا آزار و بهاذيت
از مÇيگفت/ سÇخن بÇزرگوار آن جانشين و خليفه طابثراه نورعليشاه
و پÇيروان از نفر چند Hغالب و نميآمد بيرون تنها نيز آنجناب اينرو
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اقدامات جمله از بودند/ خدمتشان در رفتن بيرون موقع ايشان فدا كاران
در كÇه بÇلوچ سÇاالرخÇان بÇه نÇامهها و پيامها كه بود اين ابوتراب حاج
ا گÇر كÇه كÇرد تطميع را او و فرستاد بود يافته تسلط تربت بر آنموقع
او و آورد خواهي بهدست فراواني نقدينههاي و گنجها بيايي به گناباد
مشÇهد عÇالمنماهاي از يكÇي از را نÇورعليشاه آقاي حضرت قتل حكم
با را نورعليشاه آقاي جناب و آمد جويمند به بلوچ سوار پانصد با  گرفته
ايشان منزل و خانه و توقيف روز پنج و بيست ايشان خواص از نفر چند
با كه برد جنگل به داده حركت را ايشان روز 2ë از بعد و نمود غارت را

كرد/ آزاد را جناب آن زياد تلگرافات
طÇرف از داشت ابÇوتراب حÇاج كÇه هم ديگري شرارتهاي اثر بر
والي بفرستد/ تهران به گرفته را او كه شد حكم خراسان والي به دولت
را او كÇه داد دسÇتور فردوس و طبس و گناباد فرماندار به هم خراسان
او طÇرفداران آنÇجا در فÇرستاد/ مشهد به گرفته را او فرماندار و بگيرد
تÇهران بÇه را او و نشد مÆثر كنند, مستخلص را او كردند جديت هرچه
نÇميپرسيد/ حالش از كسي و بود محبوس شهرباني در تها مد و بردند
نكرد اثري شد, ل متوس هرجا به بود او وكيل كه گنابادي ذبيحاهللا شيخ
او طÇرفداران و همدستان و شد ملتجي نيز تهران علميه هيأت به حتي
باالخره نشد; ر ثÆم هم باز كردند ملي شوراي مجلس و دولت به شكاياتي
آقÇاي جÇناب نÇزد شÇفاعت بÇراي تÇهران عÇلماي طÇرف از نÇفر يك
و عÇفو در زياد اصرار و آمد بود تهران در موقع آن در كه نورعليشاه
و نكرده حبس را او من فرمود: جناب آن نمود/ او خالصي و اغماض
كيفر به Hطبع را او او, خود بد عمليات و كردار ننمودهام; او از شكايتي
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ما به چون ولي است; انداخته وضع اين به را او خدايي, انتقام و رسانيده
ما اذيت از بهبعد اين از ولي سا كتيم; او گذشتههاي از است شده پناهنده
پيام اين چون نكند/ حمايت آقا مرحوم قتله از و بردارد دست فقرا و
بنا و شدند درشگفت جناب آن اغماض و عفو از رسيد ه علمي بههيأت
را فÇقرا بÇاز كÇه درصورتي كه شود ملزم شده حاضر ابوتراب حاج شد
در او و كشيد طول تي مد و بپردازد زمان آن تومان هزار دو كند اذيت
و كشÇور وزارت امÇضاي بÇه و شÇد نوشته نامه التزام اين تا بود حبس
نورعليشاه آقاي جناب حضور و گرديد خارج حبس از و رسيد شهرباني
حركت گرفته, مرخصي اجازه و نمود عذرخواهي و تشكر اظهار و آمد
تهران فقراي بعض كرد/ مرحمت او به راه خرجي براي هم مبلغي و  كرد
فقراي به و فرمود نهي جناب آن بكشند; را او داشتند تصميم راه بين و
ايÇنها فÇرمود: نكÇنند/ او به اذيتي هيچگونه كه فرمود مرقوم راه عرض
خÇواهÇد انتقام خداوند نكنيد; اقدام شما نيست, آقا مرحوم خون انتقام
به نظر ورود محض به ولي شد; وارد گناباد به Hسالم ابوتراب حاج  كشيد/
و اذيت به را ديگران و نمود افساد و تفتين به شروع د مجد ذاتي, خبث
ولي نكنم, اذيت كه شدهام ملتزم من ميگفت: و ميكرد وادار فقرا آزار
انÇجام را خÇود ذاتÇي دشمني ترتيب اين به و نشدهايد ملتزم كه شماها

ميداد/
رفته نيشابور به بعد و مقني Gبدو كه نوغابي علي د محم اوان اين در
توانايي و مال مختصر راه اين از و بود گرديده مستخدم پنبه كارخانه در
خريدن براي سفر يك بود شده مشغول خريدن گوسفند به و كرده پيدا
بود/ بلوچ ساالرخان فتنه با مصادف اوقات آن و آمد گناباد به  گوسفند
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در ابوتراب حاج كينه لذا داد; ساالر به گرفته را او تفنگ ابوتراب حاج
به بكشد/ را خود انتقام كه بود وقت منتظر و شد جايگير دعلي محم دل
نيشابور در نمك اداره ضد بر شورشي موقع اين در برگشت; نيشابور
و داد و هياهو همه از بيش و شد آشوبطلبان جزو دعلي محم و برپا
دعلي حمÇم و كرد تعقيب را آشوبطلبان شهرباني اداره ميكرد/ فرياد
رفÇته منزلش به شهرباني مأمورين داد; قرار سنگر را برجي كرده فرار
شده آشفته دعلي محم بردند/ را گوسفندانش و كردند غارت را اموالش
و اسب نفر, چند با و گذاشت را ياغيگري و دولت با بهمخالفت تصميم
مشهور ياغيگري به و شد مشغول تاز و تاخت به آورده بهدست سالحي
دستگيري درصدد و شد فرستاده اردو دفعه چند دولت طرف از  گرديد/
شÇده زيÇاد كÇمكم دعلي حمÇم پÇيروان و نشÇدند موفق ولي برآمدند; او
يك با را آنجا شهرباني رÄيس و تاخت فردوس به و رسيد نفر بههفتاد
غنيمت با و آويخت درخت به را آنها نعش كشته, كارمندان از ديگر نفر
نÇتيجهاي باز ولي كردند; تعقيب را او باز دولتي قشون برگشت/ بسيار
پس و پيوست كاشاني حسين نايب اردوي به رفته دعلي محم و نگرفتند
"سÇردار" لقب به حسين نايب طرف از محل چند غارت و ف تصر از
ابوتراب حاج نزد كه را او عيال او غيبت در شنيد چون و شد معروف
و غÇيرت عÇرق بÇردهانÇد; اردو بÇه ابوتراب حاج بهسعايت بود سپرده
از و كرد منزل عمراني در و نمود گناباد به روي آمده جنبش به تش حمي
جناب از ميگرفت/ نموده مطالبه تفنگ و اسب دهات لين متمو و اعيان
مقداري جناب آن خواست آذوقه و تفنگ و اسب هم نورعليشاه آقاي
حÇاج از فرستادم/ بود موجود آنچه داد پيغام و فرستاد او براي آذوقه
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طناب و دلو ا گر داد: جواب او خواست تفنگ و اسب چند هم ابوتراب
از و كرد غضبنا ك را دعلي محم جواب اين ميفرستم/ برايت ميخواهي
ميگذشت كه قصبه و ده هر از و نمود نوغاب آهنگ يكسره همانجا
و بيايد همراه بايد بزرگ و كوچك از اينجاست در كه هر كه ميزد جار
كه هر گفت: آنها به عقب در او خود و شدند همراه او با زيادي جمع
خود مراقب جواب, آن از پس هم ابوتراب حاج ميزنم/ تير با برگردد
دعلي محم نوغاب نزديك بود/ گماشته نگاهبان خانهاش برج در و بود
اين در گرديد; مطلع بود نگاهبانها از يكي كه وعبدالكريم كرد رها تيري
در خود آسيابان با او شد/ ابوتراب حاج منزل كوچه وارد دعلي محم بين
فوري ديد را دعلي محم چون ميكرد; حساب نشسته منزل درب سكوي
ابوتراب حاج و در پشت از دعلي محم بست/ را در رفته منزل درون به
از عبدالكريم بين اين در شدند; ناسزا و فحاشي مشغول منزل درون از
به كه زد تيري افتاد او به دعلي محم چشم نا گاه كرده نگاه برج سوراخ
همان درست و داد جان فوري و كرد اصابت عبدالكريم شيخ پيشاني
داده خراش را شهيد آقاي مبارك پيشاني قلمتراش چاقوي با كه محلي
تÇاب بÇرج, مسÇتحفظين آن از پس گرديد/ برابر دعلي محم تير با بود
خلع را آنها دعلي محم و شدند تسليم آمده پايين برج از نياورده مقاومت
موفق كند باز را منزل درب كرد كوشش هرچه دعلي محم بعد كرد/ سالح
ابوتراب حاج گرديدند; وارد منزل به و زدند آتش را درب كرد امر نشد
همراهان و شد پنهان داشت دست در كه تفنگي با مطبخ در كرده فرار
به بود منزل در آنچه و شدند مشغول منزل كردن غارت به دعلي محم
او همراهان نزد/ اموال به دست هيچ دعلي محم خود ولي بردند; تاراج
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مÇيزد; تير داخل از هم ابوتراب حاج ميزدند تير گرفته را مطبخ دور
و كÇرده خÇراب را مÇطبخ سقف نميشوند, فايق او بر راه اين از ديدند
داشت, راه مطبخ به كه اتاقي به شده مستأصل او شدند, تيرزدن مشغول
نشد; كارگر ولي زد; تير را نفر دو شوند اتاق آن وارد خواستند رفت;
كرد; فرار ديگر اتاق به او باز كردند خراب نيز را اتاق آن سقف سپس
از كÇه كÇرد امÇر دعلي حمÇم نيافت خاتمه او كار و رسيد فرا شب چون
و فÇرش و لحÇاف هÇرچÇه و آوردند نفت پيت يازده نوغاب دكانهاي
اتÇاق بÇه سÇقف از و مÇيزدند آتش زده نÇفت بÇود, ديگÇر چÇÇيزهاي
خارج سقف از آن شعله كه شد آتش پارچه يك اتاق آن و ميانداختند
بÇعض و تÇفنگ قÇنداق حتي سوخت; بود اتاق آن در هرچه و ميشد
مÇنفذ راه زيÇاد, دود بهواسطه و سوخت هم ابوتراب حاج بدن اعضاي
س تنف نگاهداشته بخاري دودكش طرف در را سر ناچار و نداشت آزادي
جرأت كسي باز ولي برد; بهسر اتاق در ترتيب بدين صبح تا و ميكرد
شده اتاق وارد كه كردند خراب را اتاق در صبح شود/ اتاق وارد نميكرد
تير و شد پنهان صندوقي پشت در و رفت ديگر اتاق به او بگيرند; را او
دعلي حمÇم خÇود شدند; تيرزدن مشغول هم دعلي محم همراهان ميزد/
حاج سر مغز به Hفاق ات كه زد تير دو تير ده با يافت را او اختفا¾ محل چون
طرف يك و ريخت زمين به شده متالشي مغزش كرد, اصابت ابوتراب
بهزمين و ماند استخوان دو صورت طرف دو در و شد جدا هم او صورت
پÇارچÇة در را سرش اجزاي كنند دفن را او خواستند كه موقعي كه افتاد

كردند/ دفن او با پيچيده جدا گانه
نيز را ابوالقاسم ديگرش پسر شد, تمام ابوتراب حاج كار كه موقعي
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منزل بهصحن كشانكشان بسته او بهپاي طنابي آن از پس رسانيد; بهقتل
جسد كه كرد مجبور بود او خويشان از كه را بيك ذبيحاهللا حاج و آوردند
گفت: بود, فقرا از كه را دقاسم محم هم بعد بگرداند/ منزل صحن در را او
حاضرين گرداندن, موقع در و بگردان منزل دور و بگير را طناب هم تو
كÇه هم مجاور دهات و نوغاب اهالي ميكردند/ شادي و ميزدند  كف
او قتل از پس بودند, آمده تنگ به ابوتراب حاج ظلم و ي تعد از Hغالب
بيدخت به او قتل خبر چون ولي ميزدند; كف كودكان و كردند شاديها
اجÇازه نÇورعليشاه آقÇاي حضرت بگيرند, جشن خواستند فقرا و رسيد
يÇازدهم روز ه ضيÇق ايÇن و نÇداد بÇروز شادي آثار هيچگونه و نفرمود
واقع شهادت قضيه از بعد سال دو Hتقريب يعني قمري 1329 اني ربيعالث
بÇندگان دستگيري و اجازه فرمان روز, همان وقت ل او Hفاق ات  گرديد/
صادر "صالحعليشاه" لقب با فداه ارواحنا حسن د محم شيخ حاج آقاي

بود/  گرديده
عÇمرانÇي بÇه ابÇوتراب حÇاج كÇار خاتمه از پس سردار دعلي محم
دست ولي كÇردند; مÇحاصره كÇيسور در را او دولتي قشون و برگشت
اسبها ناچار كه شد آذوقه سختي دچار و بود محاصره در تي مد و نيافتند
بÇا و كÇردند خيانت او به پيروانش باالخره ميكردند; مصرف كشته را
باال برج از را دولتي قشون از نفر دو شبانه و نمودند سازش دولتي قشون
تير دو آمد بيرون اتاق از دعلي محم كه موقعي كرده كمين آنها و  كشيدند
و كردهاند خيانت پيروانش كه شد ملتفت و نشد كارگر ولي زدند; او بر
خÇود گÇلوي زيÇر را تÇفنگ و برگشت خود اتاق به نيست, چارهپذير

كشت/ را خود و داد حركت را تفنگ خود پاي با و  گذاشت
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و بردند مشهد به كرده دستگير را او كه بود جعفر قتله از ديگر يكي
مستخلص و گشت ل متوس وسايلي به و بود محبوس آنجا در سال چند
بهعنوان او با نفر دو ميرفت قاين به كه موقعي و برگشت گناباد به شد

كشتند/ را او راه بين در و كرده حركت رفاقت
داشت انكار ظاهر به حضرت آن زاده همشيره عبداهللا ميرزا ديگر
اظهار و ميرسيد زياد نيز نورعليشاه آقاي خدمت و ميجست براÄت و
باالخره بودند, ر متنف او از و آ گاه او حال از همه ولي مينمود; نيازمندي
حسÇين ديگÇر است/ شÇده كشÇته كي دست به نشد معلوم و شد مفقود
دعلي محم حمله موقع در كه بود ابوتراب حاج طرفداران از كه نوغابي

شد/  كشته
و سرگردان هميشه فقرا ترس از تربتي علي مال پسر مهدي ديگر

رفت/ دنيا از تا ميكرد زندگي فشار و سختي در و بود  گمنام
كÇردار كيفر به بين مسب و قاتلين تمام كه نكشيد طولي كلي بهطور

نماند/ باقي آنها از اثري و رسيدند خود ناشايست
مكافات دار اين در كرديم تجربه بس

بÇرافÇتاد افÇتاد در كه هر دردكشان با
عÇاقبت خÇود, چشÇم به كه هما كنون و بعدها كه است آن ب تعج
و نگÇرفته عÇبرت هÇيچوجه به شنيدهاند يا ديده را معاندين و دشمنان
تÇوليد و مÇخالفت فكر در باز طويت ناپا كي و طينت خبث بهموجب
و فÇتنهانگÇيزي به كه موقع هر و ميباشند فقرا و بزرگان براي زحمت
نÇتيجه خÇودشان ضÇرر و زيÇان به جز ميكنند يا نموده اقدام مخالفت

ولي: برنميدارند; دست هم باز و نميگيرند
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است ايÇن طÇبيعتش اقÇÇتضاي است كين ره از نه عقرب نيش
اوليا¾ و بزرگان وجود نعمت كه مينماييم مسألت متعال خداوند از
آنÇها نورانيت و جلوه بر و نگاهداشته خود حمايت و حفظ در را خود
را آنها معاندين و دشمنان و كند زياد را آنها دوستان و پيروان بيفزايد;

فرمايد/ اصالح



شب در طابثراه ثاني نورعليشاه علي مال حاج آقاي حضرت حال شرح

گرديد قراÄت بود بزرگوار آن رحلت شب با مصادف كه ل ربيعاالو 1ë

علي الÇم حÇاج آقÇاي حÇضرت الصÇمدانÇي والحكيم الرباني العالم
قمري 128ê اني ربيعالث هفدهم در السبحاني ه سر س قد ثاني نورعليشاه
والدة و شد يتيم مادر از سالگي دو در و نهاد فاني دار اين عرصه به قدم
و گÇفت زندگي بدرود وبا مرض به 128ì سال در حضرت آن ماجدة
بدون بزرگوار پدر حجر و ه توج تحت در صباوت و طفوليت دورة تمام
تحصيل ادامه قصد به سالگي هفده در گذرانيد/ مهربان سرپرست و مادر
كودكي ل او از ولي فرمود; عزيمت مشهد به خود عاليمقدار پدر بهامر
و بÇيننده هÇر حÇيرت موجب كه بود آنجناب سر در حرارتي و شور
و مÇناعت و ه تعاليÇم سه مقد خياالت و ه عالي افكار و ميگرديد شنونده
ايشÇان حÇاالت و اطÇوار در اسÇتقامت و جديت و شجاعت و شهامت
نÇميتوانست كÇه بÇود شÇعلهور بزرگوار آن درون در آتشي و آشكار
ماه چند از پس لذا و بپردازد تحصيل به خاطر آسايش با و كند توقف
خداجويي و سياحت عزم به سفر لوازم و وسايل بدون و ناشناس بهطور
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و سÇفر زحÇمت سÇال هÇفت ت مد و فرمود حركت تركستان سمت به
را غرب و شرق اسالمي بالد و ممالك غالب و نمود ل تحم را رياضت
هموار خود بر صدماتي و زحمات چه ت مد اين در است واضح پيمود/
رغÇبت و رضÇا با را آنها تمام ميپيمود كه عالي مقصد در ولي نمود;
از پس نÇبود/ روگÇردان ريÇاضتي و زحمت هيچ از و مينمود استقبال
گناباد به ميشود خودداري آن شرح از كه سفر رنج و رياضت سال هفت
خود عاليقدر پدر امر به و فرمود مراجعت بزرگوار پدر آستانهبوسي و
مشغول تجليه و تخليه و تحليه و نفس تزكيه و قلب تصفيه و بهرياضت
روزهÇا تمام فرمود/ قناعت يقنع ما اقل به و گزيد خلوت تها مد و شد
كه افطاري و غذا بود/ مشغول عبادت و ه توج به و بيدار شبها و روزهدار
ديگÇران, اطÇالع بÇدون و نÇميفرمود تÇناول مÇيآوردند, ايشÇان براي
كه غذايي ميكند: نقل ايشان عيال محترمه كه ميداد گربهها بهخورا ك
را آن و ميخورم/ Gبعد ميفرمود: گذاشته, را آن ميبرديم ايشان براي
نميخورد ايشان خود كه شديم ملتفت مرتبه چند بعدها ولي نميكرد; رد
بدون جو نان مختصري مقدار Hغالب خودشان غذاي و ميدهد به گربهها و
هيچوجه به كه بود مستغرق طوري رياضت, ت مد اين در بود/ خورشت
بÇهنام ايشÇان كÇوچك فÇرزند چÇنانچه نÇداشت; حÇق غÇير بÇه هي توج
او جنازة دادن حركت براي شهيد آقاي جناب و نمود وفات سلطانحسين
ولي بودند; اندوهگين نيز ديگران و فرمود تألم اظهار و آورد تشريف
خÇم Gابد خلق از انقطاع و قلب تصفيه به اشتغال واسطة به ايشان خود
و نÇيامد/ بÇيرون هم اتاق از حتي ننمود; تأثري اظهار و نياورد بهابرو
در ساعتي برده تشريف ايشان اتاق به شهيد آقاي حضرت صبح هرروز
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رياضت دورة خاتمه از پس ميفرمود/ مراجعت داده دستوراتي خلوت
بÇودم مسجد در كه موقعي فرمود: مسجد از مراجعت از پس شب يك
خÇودم فÇرزند بÇه زيادي شباهت كه ديدم زني بغل در را كوچكي بچة

گرفت/ آتش قلبم و افتادم خودم فرزند بهياد او ديدن از و داشت
خÇلعت بÇه مÇخلع خلوت, اربعين چندين و رياضت تها مد از پس
دوم دفعة براي الحرام بيتاهللا حج و س مقد مشهد زيارت به شده هدايت
استفاضه به و مراجعت گناباد به سه مقد اعتاب زيارت از پس و ف مشر
مشغول زراعت به را روز اوقات مقداري و بزرگوار پدر انور محضر از
شÇهيد آقÇاي حضرت شهادت هايلة واقعه و فاجعه قضية نا گاه كه بود

بشكست/ سر رسيد اينجا قلم افتاد, فاق ات
رسيد حالت اين وصف در قلم چون

دريÇد كÇاغذ هÇم و بشكست قÇلم هم

/3ì97 بيت سوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

نÇفس زن كÇم آن سÇوز شرح ز پس
بس1 و گÇÇوي ÖملÇÇ س ب ر , ÖملÇÇ س ب ر

در شد/ تأثرآور و نا گوار و سخت فوقالعاده جناب آن بر واقعه اين
بودند, فجيع امر اين ارتكاب درصدد قتله و معاندين كه شبانهروزي آن
از پس بÇود/ بÇرده تشÇريف بÇرقيان بÇه قÇنات به سركشي براي ايشان
طÇي سÇاعت يك در را فÇرسخ سه مسافت برقآسا ايشان به خبردادن
قيامت نمونة كه را عظمي× مصيبت و كبري× داهيه آن و شد حاضر  كرده
قتله و مرتكبين خود حتي دشمن و دوست كه فرمود مشاهده بود  كبري×
شرح كه كنند خودداري گريه و ناله از نميتوانستند نبوده, خود مالك
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از ا كثري و بيت اهل كه ديد چون Âمجم شود/ عرض بايد جدا گانه آن
و فرمود ل تحم و صبر به امر كنند تلف را خود است نزديك بستگان,
مرحوم ايشان امر به و برد مدرسه به داده حركت را مبارك جسد Gفور
قاسم مال و عليه رحم¹اهللا صابرعلي به ملقب سروستاني محسن آقاشيخ
Çدر ايبالصÇن حÇاج كÇه كفني با و داده غسل مدرسه حوض در شورابي
مÇرتفعي مÇوضع در بÇيدخت قريه قرب و نمودند تكفين نمود, تقديم
قبر در ايشان خود را ر مطه جسد و حفر قبري نورعليشاه آقاي بهتعيين
داخل ايشان و پوشانيدند پارچه با را قبر سر ايشان امر به كرده, داخل
جمعيت به غضب و خشم حالت با و آمد بيرون نموده توقفي شده قبر
نظر, همان در و كشتهاند/ را بزرگوارم پدر فرمود: انداخته نظر حاضرين
كردند فرار ازدحام و جمعيت ميان از شناخته را آنان كه شدند ه متوج قتله
كيفيت و متوافقين و محر كين ة عد و ارتكاب به اعتراف و اقرار Gبعد و

نمودند/ قتل
حكومت و بود منقلب اوقات آن در ايران اوضاع چون طرفي از
توانست, و دانست وسيله هر به هركس نبود كار در دادرسي و مقتدر
خودخواه اعيان بعضي و قتله جمله من نمود; دراز چپاول و تطاول دست
بر را گناباد خطة بودند امر اين از خشنود و قتل اين مسبب و محر ك  كه
و تهديد مختلفه انحا¾ به گرفته تنگ ايشان منتسبين Hخصوص فقرا عموم
كÇه مÇينمودند, پÇنهاني و آشكÇارا امÇوال غارت و جاني آزار و اذيت
زيÇرا مÇيكردند; گÇمان جÇاني خÇطر مÇورد را جÇناب آن خود بيشتري
خود ا گرچه ميساختند/ منتشر را ايشان قتل ارجوزه و تهديدات معاندين
صالح Gظاهر ليكن نبود; نگراني كار عاقبت به علم بهواسطة را آنجناب
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با شهادت مصيبت بر عالوه منسوبين ولي دانستند; س تحر و ظ تحف در
و بين مسب و محر كين چون و مينمودند زندگاني بيم و ترس نوع يك
و اخفا¾ براي بودند بيمنا ك عمل اين بروز و خود از واقعه اين مباشرين
ناحق به خون اين خواستند بودند, افروخته خودشان كه نايرهاي اطفا¾
آوازي هيچ كه نمايند خفه به كلي را فشرده گلوي آن و پايمال را ريخته
و مينمودند گناباد خارج به تظلمي و چيده اسبابي روز هر لذا نشود; بلند
مÇيكردند, بÇيداد و ظÇلم مشÇروطه لبÇاس به كه استبداد مجسمههاي به
بÇه آنÇها از نÇفر چند و ميشدند ك متمس مجعوالتي به جسته استظهار
مشÇتبه را امÇر كÇلي بÇه و شÇدند پناهنده بلوچ ساالرخان به رفته تربت
و سÇرقت بÇه معروف و بلوچ سوارهاي از يكي كه ساالرخان نمودند/
و هÇركس دستخÇوش و دادرس از خÇالي را ايÇران چون بود شرارت
و اعيان از يكي كه را شجيعالملك و تاخت تربت شهر بر ديد نا كس
كه را او ثروت و دارايي تمام و رسانيد قتل به بود تربت حا كم و لين متمو
و نشست او بÇرجÇاي و نÇمود ضبط بود زمان آن ميليون چند از بيش
شوم مقاصد مشروطهخواهي بهنام و رسانيد قتل به را تربتي صدرالعلما¾

ميداد/ انجام را خود
نÇمود/ همراه خود با پول وسيله به نيز را مشهد ذين متنف از بعضي
را او شمرده مغتنم را موقع ديدند را اوضاع اين كه گناباد اعيان و دشمنان
ا گÇر گÇفتند: و دادنÇد نÇويد بÇيرنج گÇنج به و نمودند تطميع و تشجيع
كه است قيمتي جواهرهاي بيدخت در بوده نقد كرور نه را شجيعالملك
از كÇه سÇاالرخÇان است/ شÇجيعالمÇلك دارايي برابر صدها آنها ارزش
بÇهدست مشهد و تربت از احكامي و اجازه بود بياطالع حال حقيقت
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شيخ دو و عطاخان و حاتمخان برادرش دو و بلوچ سوار پانصد با و آورد
صادق, شيخ حاج و روضهخوان شاهرودي ابراهيم شيخ بيخبر دين از

مقر كه جويمند در و نهاد گناباد به رو تربتي, مجتهد عليا كبر شيخ برادر
ابراهيم شيخ و عطاخان و گرديد سا كن است گناباد معظم قريه و حكومت
روز آن و فرستاد تسليت و تعزيت عنوان به نورعليشاه آقاي ديدن به را
بعد روز و بود شهادت از بعد نيم و ماه سه يعني قمري 1327 رجب 12
خواص از نفر پنج با نورعليشاه آقاي بعد روز نمود/ دعوت بهناهار را
براي سوار نفر دو ساالرخان و بردند تشريف جويمند به خود منسوبين
ايشان تجليل و تكريم در ظاهر به ساالرخان فرستاد/ احترام و راه امنيت
درحÇين شÇود, صرف ناهار شيخين اتاق در كه نمود خواهش  كوشيده
حÇاج راهÇنمايي و سÇركردگي به سوار نفر صد ناهار صرف به اشتغال
و فÇرستاد بيدخت به جنس همان از ديگر نفر چند و نوغابي ابوتراب
آنها شركاي و قتله از اغلب و آمدند بيدخت به ظهر درحين Hبغتت آنها
از سال سالهاي كه خانگي موشهاي و ملحق هم ديگران و بودند همراه
خÇبث علت به بودند آسوده و مرفه و شده پرورده نمك و نان همان
كه بودند داده انتشار هم Âقب و گذاشتند خرابي بناي طويت كمي و طينت
ساير و زنها تا رسانيدهاند قتل به بوده ايشان با كه هركس با را ايشان خود
ه عد اين ورود خبر همينكه و شده پا و بيدست و مضطرب منسوبين
مÇنازل به پناه ل مبد لباس با و وا گذاشته را منزلها بچهها, و زنها رسيد
دل و گريان چشم و لرزان بدن با گوشهاي در نفر چند هر و بردند رعايا
مÇحافظت مشÇغول كه فقرايي و گرديدند پنهان پريشان حال با سوزان
جناب نمايند/ دشمن دفع يا شوند كشته تا برآيند دفاع به خواستند بودند
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شريف سن از سال نوزده موقع آن در كه حسن محمد شيخ حاج آقاي
هÇمراهÇانشان و نÇورعليشاه آقاي جناب قتل فرمود: بود گذشته ايشان
جÇان كÇه بÇاشيد تسليم شماها نمودهاند منتشر آنان خود و است دروغ
نمودند/ صرفنظر نزاع و دفاع از شده تسليم لذا گروست; در ما جانان
و گشودند تاراج و غارت و تطاول دست مزاحم و معارض بدون هم آنها
نÇتوانسÇتند آنÇچه و بردند ديدند آنچه و رفته نورعليشاه آقاي منزل به
هرچه نموده آتيه تأمين خود براي هم داخليها بعضي و شكستند ببرند,
آقاي فوريت به شهيد آقاي حضرت شهادت از بعد ولي بردند; ديدند
كه نمود مخفي محلي در را امانات و شخصي اسناد و مخلفات نورعليشاه
بÇه مÇحتاج تÇاراج لفÇظ خÇالصه ماند/ محفوظ باشد, محفوظ بايد آنچه
منسوبين از كه رÄيسالعلما آقاي منزل به هم نفري چند نيست توضيح
لطافت و اهميت از خالي كه نكتهاي و نمودند تاراج رفته بود نزديك
كرهاي آنكه مرتكبين, بيعقلي بر است قاطعي برهان و دليل و نيست
زاق عبدالر سرتيب مرحوم خوب كارهاي از و جغرافيايي نقشه داراي  كه
و ميباشند بتپرست اينها گفتند: و شكستند بود بغايري مهندس خان

كه: ندانستند و شكستيم را آنها بت

/ 81ê بيت چهارم, دفتر همان, /1

ما اصل اصل است بوده شكن بت
انÇبيا¾1 جÇمله و حÇق خليل چون

همه از و بودند غارت و تهديد مشغول بيدخت در روز پنج تا حال هر به
بهاجبار را فقرا و نكردند كوتاهي فقرا بر فشار و سختي و جسارت نوع
گناباد تمام به زياد خسارت عالوه, نمودند; شارب زدن و توبه به وادار
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از نÇفر چÇند بود/ محشري بيدخت در روز چند آن در و آوردند وارد
شيخ آقاي مرحوم جمله از داشتند منزل مدرسه در كه فقرا و مسافرين
نÇماز سÇر از را حÇاجياني غÇالمحسين شيخ آقاي و ايزدگشسب اسداهللا
روانÇه و انÇداخÇتند اسب جلو بسته ريسمان به را آنان كتهاي  گرفته
و ط توس نورعليشاه آقاي خود تا انداختند حبس در و نمودند جويمند
آنÇها از هÇرچÇه دارنÇد تÇقصير چÇه اينها گفتند: نموده را آنها ضمانت
تا دادند/ نجات نموده, مستخلص را آنها و ميدهم خود من ميخواهيد
مÇخصوصين و مÇنسوبين از نفر چند با را جناب آن روز پنج و بيست
و بÇودند ممنوع ايشان با مالقات يا آمدن بيرون از و داشتند محبوس
و الماس كاسه مطالبه گاهي مينمودند/ خود خيال به محترمانه توهينات
اسماعيل شاه الماس دسته تبرزين و شاهعباس تاج و كيميا مطالبة زماني
شÇيطاني القÇاÄات و نÇادانÇي آثÇار كÇه مÇينمودند مÇطالبه اينگونه از و
مÇطالبه در و مÇيشود الماس چگونه تبرزين دسته اال و بود بدخواهان
بود ما نزد كه فرمود آنجناب ولي, نعمتاهللا د سي شاه حضرت  كشكول
تÇومان بÇيست مÇنتهي× شÇما براي نقره, زنجير با خط خوش و منبت و
و بردهاند خودتان كسان و ميارزد عالمي به ما براي ولي دارد; ارزش
چون و است پنهان آبداري خورجين زير ناظر عليخان اتاق در ا كنون
تÇاج فÇرمود: تاج جواب در فرموده صحيح ديد كرد, تحقيق و فرستاد

است/ درويشي ما تاج و پادشاهان مخصوص
بÇاج شÇاهان تÇاج ز مÇÇيستاند مÇعراج خÇواجÇة تÇاج مÇا تÇاج
مÇحتاج مÇا تاج به شاهان بلكه شÇاهانيم تÇاج مÇحتاج نÇÇه مÇÇا

نÇمود; مÇطالبه نÇقد ايشÇان از زمÇان آن تÇومان هÇزار سه جمله از
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با نموده رها را آنها و كنند/ ه تهي بروند تا كنيد رها را ما منسوبين فرمود:
آنچه و فروخته را ايشان شخصي امال ك از قدري و آمدند مأمور نفر چند
حÇاج از و كÇردند تسÇليم نÇموده, ا هيÇم را وجه آن تا كوشيدند توانسته
آن تومان پانصد بود محبوس ايشان با كه هم معيناالشراف دحسين محم
فرزند گرفتن درصدد و برنداشته دست معذلك گرفتند و خواسته زمان
پيغام مخفيانه آنجناب برآمدند/ حسن محمد شيخ حاج آقاي آنجناب
دباقر حمÇم مÇيرزا آقÇاي و كÇند حÇركت تهران طرف به پنهاني كه داد
ايشان به سبزوار در و كرد حركت Gبعد بود ساله سيزده كه هم سلطاني
مخابره دولت امور اوليا¾ به تلگرافهايي تهران به سبزوار از و شد ملحق
ولي نÇمايد; مسÇتخلص را ايشÇان كÇه شد تلگرافاتي تهران از و  كردند
نرسد, دستوري آنجا از تا و هستم مشهد مطيع من ميگفت: ساالرخان
و گÇناباد حكومت به تهران از تلگراف هرچه و نميكنم/ رها را ايشان
هر فرمود: جناب آن باالخره نكرد; نتيجهاي شد مخابره سيستان و قاين
شوند, آسوده مردم و رعايا كه كن عمل داري ما دربارة دستوري و اراده
خسÇارت انÇدازه چه داخلي اشرار معيت با ه عد چنين يك است معلوم
از بعد باالخره نيست/ هم دادرسي هيچ كه درصورتي ميرسانند; بهمحل
داد/ حركت تربت براي جنگل راه از را ايشان حبس, روز پنج و بيست
شده محشر ايشان دوستان گريه و فرياد از گناباد خطه حركت, موقع در
ولي است; ايشان قتل خيال به شاهراه غير از حركت اينكه به گمان بود
و ميداد مراجعت وعدة و صبر به امر و داده تسلي را مردم ايشان خود
حركت از بعد ميكردند/ دور و ميزدند سختي بانهايت را مردم سوارها
بÇرگشت ايشÇان ديگÇر كه داشتند قطع و كردند شاديها معاندين ايشان
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ولي: نمود; نخواهند
حسÇود بÇرادران رغÇم بÇه مصر عزيز

رسÇيد مÇاه اوج بÇر برآمد چاه قعر ز
تربت و مشهد به نقاط ساير و نجف و مركز از كه تلگراف كثرت از
سÇاالرخÇان بÇه قÇاين تÇلگرافخÇانه رÄيس ط توس مشهد از شد مخابره
از خود تلگرافخانه رÄيس و كن رها را ايشان بهفوريت كه شد تلگراف
حÇركت را ايشان كه موقعي آمد; گناباد به و كرد حركت عجله با قاين
فÇرسخ هشت و كÇرد حركت جنگل طرف به درنگ بدون بودند داده
جÇنگل در و انÇداخت تÇعب بÇه را اسÇبش و خÇود و تÇاخته را مسافت
فÇقرا دعÇاي و تحسين مورد را خود و رسانيد ساالرخان به را تلگراف
از بعد روز سه و ساخت رها را ايشان تلگراف, رسيدن بهمحض  گردانيد/
ارمغان بهترين كه دوستان براي را خود ديدار و فرمود مراجعت حركت
نخشكيده هنوز چشمها اشك كه ايشان مسعود ورود روز نمود, عطا بود

درآمدند: بهوجد شادي از فقرا بود

خÇنده بÇه مÇيباشد, مÇيلم مÇورد كÇه چÇيزي به مرا دهر چهبسا و مياندازد گريه به مرا زمان /1
وادارد/

1æيرضا ]ا Ôهر الد �Öكح Öأض ÇÇا Ú[ Ôر و ÔرÇÇه الد ßæاÇÇÇأبك
نموده شكرگزاري و شادي و بود پر مستقبلين ازدحام از بيابان تمام
اجالل ورود تمام, تكريم و تجليل با و ميكردند گريه شعف ت شد از

فرمود/
او تÇاز و تاخت و سردار دعلي محم ه قضي ساالرخان غاÄله از پس
بÇه كÇيفر بÇراي بÇرانگÇيخت را دعلي حمÇم خÇداونÇد هرچند و پيشآمد



هدايت بابواليتوراه 210

نÇابود را آنÇها هÇمه هÇم باالخره كه شهيد آقاي حضرت قتلة رسانيدن
هم نورعليشاه آقاي براي معذلك رسانيد, خود اعمال كيفر به و ساخت
تفنگ و اسب ديگران از كه همانطور چه بود; نگراني و زحمت اسباب
ايشان از دفعه يك و ميكرد مطالبه هم آنجناب از خواست آذوقه و
و فرستاد بود موجود آنچه ايشان نمود, مطالبه آذوقه و تفنگ و اسب
را ايشÇان خÇود هÇم مÇرتبه يك فÇرستادم/ بود موجود آنچه داد: پيغام
شÇما عÇوض مÇن كÇرد: عرض صدراالشراف حاج مرحوم كرد; احضار
صدر حاج شوم/ فدايي من و باشد من براي باشد خطري ا گر كه ميروم
كه نمود منصرف خيال اين از را او كرده مذا كره او با و رفت وي نزد
صدرالعلما د محم مال آقاي از ليكن نگرديد; بيدخت ض متعر هم بعدها
سÇابقه و آشÇنايي ايشان با Hسابق آنكه با و بودند كرده بدگويي او نزد
رفته دولويي به ايشان كه دفعه يك و گرفت ايشان قتل به تصميم داشت
تيرزدن حكم و بسته درخت به را ايشان او و برخورد دعلي محم به بود
گفت: و شد حايل رسانيده را خود دعلي محم خواهر ولي داد; را ايشان به
جهت بدين و ندارد گناهي هيچ كه زيرا را; ايشان بعد بكشي مرا بايد ل او
آقاي بايد من كه ميكرد اظهار هم گاهي كرد/ صرفنظر ايشان كشتن از
از بÇعد و نÇداد او بÇه مÇجال خداونÇد ولي برسانم; قتل به را نورعليشاه
كه گرديد مقتول خود بهدست شهيد آقاي حضرت قاتلين نابودساختن

نمود/ خواهيد مالحظه عرفان و علم نابغة كتاب در و ل مفص آن شرح
طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت خالفت دوره قضاياي از ديگر
مÇيرزا حÇاج آقÇاي جÇناب را آن شرح است/ هراتي يوسفخان قضيه
بديننحو عليه رحم¹اهللا شهيد آقاي مرحوم جليل نجل سلطاني دباقر محم
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نموده طغيان مشهد در اشرار از جمعي و هراتي يوسفخان فرمود: نقل
رفته ر مطه حرم به تعقيب از پس و شدند مشغول مردم اذيت و بهآزار
جÇنگ (مÇوقع بÇودند خÇراسÇان در روسÇها مÇوقع آن و شÇدند پناهنده
آنها دفع عهدة از ايران دولت كه ديدند روسها چون و ل) او بينالملل
بسÇتند/ تÇوپ بÇه را ر طهÇم حÇرم و كÇرده اقÇدام خÇودشان بÇÇرنميآيد
افÇغانستان بÇه رفÇتن بÇراي و شÇدند متواري همدستانش و يوسفخان
اشÇرار و تÇفنگچي نÇفر صÇد حدود در و كردند حركت گناباد بهطرف
عÇبداهللا شÇيخ حÇاج آقÇاي مرحوم Hفاق ات وقت اين در بودند/ همراهش
عÇزيمت خÇبر وقÇتي بود/ ف مشر بيدخت در طابثراه رحمتعليشاه
خÇدمت رحÇمتعليشاه آقاي مرحوم رسيد, گناباد بهطرف يوسفخان
اشÇرار ايÇن آمÇدن بÇا من بهنظر كرد: عرض نورعليشاه آقاي حضرت
شبانه, ايشان و باشيد/ داشته تشريف بيدخت در نيست صالح به گناباد,
راههÇاي و بÇيراهÇه از و فÇرمود حÇركت مسÇتخدم نÇفر ده بÇا مÇÇخفيانه
مÇنزل بÇه بÇيدخت در يÇوسفخان برد/ تشريف تربت به غيرمعمولي
را آنها بودند, زياد همراهانش چون و شد وارد نورعليشاه آقاي مرحوم
و دادند منزل مدرسه در را يوسفخان خود و كردند تقسيم فقرا منازل به
نورعليشاه آقاي فرمود: رفته, مالقاتش به رحمتعليشاه آقاي مرحوم
ف تأس اظهار يوسفخان كردهاند/ حركت تهران طرف به قبل روز چند
توقف بيدخت در شبانهروز سه و داشتم كار ايشان با من كه بود  كرده
صÇدمه ت دÇم اين در ولي كرد; حركت افغانستان بهطرف بعد و نمود
تربت از نورعليشاه آقاي او رفتن از پس و نرسانيد كسي به مالي و جاني

فرمود/ مراجعت
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شرح بدين آمد; پيش روسها واقعة يافت, خاتمه كه هم قضيه اين
و اشغال را ايران قسمت يك روسها كه ل او بينالملل جنگ موقع در  كه
فرستادند; گناباد به هم زيادي ة عد منجمله كردند, وارد را خود قشون
گفتند آنها به و گذاشتند را شبهه كاري و دسيسه بناي باز حسود معاندين
و ميباشد اسلحه و ه عد داراي و همراه آلمانيها با نورعليشاه آقاي  كه
سÇالدات هاي عد و نمودند باور آنها كه كردند القا¾ طوري را نقشه اين
افطار موقع رمضان ماه سيزدهم در و فرستادند بيدخت به را خدانشناس
غلبه و نفوذ چون موقع اين در گرديدند/ وارد آنجناب بيروني به Hبغتت
آنها و نشود تسليم و زند دم نتوانست هيچكس بود زياد ايران در روسها
را صÇندوقها كÇرده بÇازرسي را اتÇاقها تÇمام رفÇته آنجناب اندرون به
هÇمان در كÇه كردند ايجاد زنها در ترس و اضطراب چنان و شكستند
بÇه ايشÇان سÇاله شش فرزند يك اضطراب, و پريشاني بهواسطة وقت
خسÇارت و بازرسي و جستجو از پس گرديد/ خفه و افتاد آب حوض
نگاه شبانهروز يك و بردند جويمند به الحفظ تحت را آنجناب زياد,
خÇدمت نگذاشتند را هيچكس و دادند حركت تربت براي سپس داشته
موقعي رفتند/ ايشان عقب در پنهاني نفر دو يكي فقط كند حركت ايشان
افÇتاد, ايشÇان به قنسول چشم چون شدند وارد تربت قنسولخانه به  كه
آنÇچه از شÇخص اين كه نمود اعتراض سالداتها به و خواست معذرت
و امشب شما كرد: عرض احترام اظهار از بعد است, مبر گفتند او دربارة
منتظر و فرماييد استراحت و باشيد داشته تشريف دكتر اتاق در را فردا
راجع تلگرافي مركز خود از شبانهروز آن اثناي در بود/ مركز از دستور
فÇهميد و نمود پيدا ارادتي هم قنسول خود و رسيد ايشان بهاستخالص



213 بخشدوم

آزاد را ايشان لذا بوده; دشمني و غرض روي از گفتهاند كه آنچه تمام
اواخر تا ايشان ولي ببريد; تشريف داريد ميل هركجا كرد: عرض و  كرد
منزل در تربتي صدرالعلما¾ مرحوم پسر استدعاي برحسب را مبارك ماه
از نموده, ديدن ايشان از اعيان و رجال و علما عموم و فرمود توقف او
آنجناب خدمت ر مكر هم قنسول خود نمودند/ تأثر اظهار پيشامد اين
چÇه شÇما پÇرسيد: جÇمله من مينمود; مذهبي مذا كره Hغالب و شرفياب
بايد كند را عيسي حضرت پيروي بخواهد هركس فرمود: داريد? عايي اد
عÇرض هستيم/ عيسي حضرت پيروان از ما و كند من رويه از پيروي
هم د(ص) محم حضرت ميفرمايد: نيستيد? محمدي شما مگر ميكند:
را د(ص) حمÇم شÇما مÇيكند: عÇرض است/ عيسي حضرت اوصيا¾ از
مÇمكن مÇيفرمايد: اوست? اوصيا¾ از چطور ميدانيد عيسي از افضل
شما و ميباشد پدرش جانشين ويلهلم چنانچه باشد; افضل جانشين, است
او از ولي نميداديد; او به تي اهمي نداشته, واهمه و ترس هيچ پدرش از
راه را هياهو اين آلمان با ارتباط احتمال به كه ترسانيد و خاÄف چنان
هرقدر كه المپ نور به ميزند مثال و آوردهايد; اينجا به مرا و انداخته
شÇعله آنكÇه عين در است زيادتر چراغ نور باشد شفافتر المپ حباب
در مÇيكند/ تÇصديق را ايشÇان فرمايشات تمام او و است; يكي چراغ
و تÇجليل بÇانهايت و ميشود گناباد به مراجعت عازم مبارك ماه اواخر
سالدات هاي عد ايشان احترام براي هم قنسول ميفرمايد/ حركت احترام
وارد شايان استقبال و احترام كمال در و ميكند روانه ايشان همراهي به
در روسÇها كÇه شÇد اين معاندين عمل اين نتيجه ولي ميشود; بيدخت
مÇتهم را او داشت غÇرض ديگري با هركس و كردند پيدا نفوذ  گناباد
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روسÇيه بÇه گÇرفته را آنها روسها Gفور و ميكرد آلمانها از بهطرفداري
در هاي دÇع و مÇردند روسÇيه در آنÇها از نفر چند چنانچه ميفرستادند;
در حضرت آن دشمنان هم بعد كردند/ مراجعت ايران به روسيه انقالب
فÇقرا بÇه نسÇبت و گÇذاشÇتند را ايشÇان بÇا مÇخالفت بÇناي گÇناباد خÇود

مينمودند/ آزار و سختگيري
ناچار آنجناب لذا برآمدند; ايشان قتل خيال به پنهاني بعضيها و
ارواحنا صالحعليشاه آقاي جناب به را باطن و ظاهر امور تمام مخفيانه
در و فرمود حركت تهران طرف به شبانه اطالع بدون و تفويض فداه
توقف تهران در چندي و شد تهران وارد هجري 133ë رجب ماه اوايل
تÇويسركان و هÇمدان و (ارا ك) عÇراق طرف به هم سفر يك فرمود/
حÇاج ورثÇه و بÇود تÇاز و تاخت محل گناباد ام اي اين در برد/ تشريف
كه زياد مالي خسارت از پس كه كردند وادار را گناباد حكومت يوسف
سختگيري فقرا بر و زد دار به را او آورد وارد يوسفعلي مادر و پدر بر
ممكن آنچه و مينمود وادار و مجبور شارب زدن و بهتوبه را آنها نموده
از نÇفر سه دو حتي رسانيد; آزار و اذيت فقرا و ايشان بهمنسوبين بود
اخÇبار ايÇنگونه نشÇد/ مÇعلوم آنها قاتل كه شدند كشته فقرا و مسافرين
لقا¾ لذا ميافزود; ايشان روحي تألم بر و ميرسيد ايشان مبارك بهسمع
آقÇاي حÇضرت مÇتبر كÇه مÇقبره و گÇرديد خÇواسÇتار را الهÇي رحÇمت
و احÇضار مÇعماري داده; تÇوسعه و مÇرمت بÇه امÇر را سÇÇعادتعليشاه
تمام دستور همين به بايد كاشان از من مراجعت تا كه داد دستورالعمل
كÇه مÇيكردند خÇيال فقرا نمود/ خواهم منزل همينجا در كه باشد شده
خواهند قرار اينجا مالقات, براي را اقامت مراجعت, در ايشان حضرت
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حÇركت مÇوقع هÇم بÇيدخت خÇود در نميدادند/ ديگري احتمال و داد
بÇه كÇنايه هم سبزوار در و كرد نخواهم مراجعت ديگر كه بود فرموده
كه فرمود صالحعليشاه آقاي جناب به تلگرافي هم تهران از بود/ فرموده
انسÇان را دوست فراق كه آنجايي از ولي بود; رحلت اخبار در صريح
كÇرده, درست مÇحملي ايشÇان فرمايشات براي نمايد, ر تصو نميتواند
اصÇفهان بÇه بÇودند كÇرده اسÇتدعا هم اصفهان فقراي ميكردند; توجيه
شÇد نÇخواهÇد و بÇروم كÇاشان بÇه بايد بود: داده جواب ببرند; تشريف
مقصود است معلوم است اصفهان راه سر كاشان آنكه با بيايم; بهاصفهان
از بعد و بود نهاده كتابي جوف و فرمود مرقوم هم تلگرافهايي بوده/ چه
بود/ فرموده خود رحلت در تصريح كه آمد بهدست حضرت آن رحلت
مÇحترمانه و فÇرمود حÇركت كاشان فقراي دعوت برحسب حال هر به
نمودند; ديدن ايشان از مختلفه طبقات و رجال و علما تمام كرد; ورود
نÇاهار بÇراي را ايشان حسين, نايب پسر ماشا¾اهللاخان روز چند از پس
آنÇجا از و ميفرمايد صرف آوردند, قهوه ناهار از بعد و نمود دعوت
و ميرود منزل به انداخته سر بر نداشت رسم هرگز كه را عبا آمده بيرون
و ميدهد حركت به امر Gفور ميفرمايد; احساس خود در كسالتي حال
بود; معالجه مشغول راه بين در آمده همراه قم تا هم ضيا¾الحكما آقاي
فÇرسخي سÇه در تÇا ميشد بيشتر انقالب و بنيه ضعف روزبهروز ولي
را جÇان و لبÇيك را حÇق نداي و تسليم را حق امر كهريزك در تهران
جسÇد ميگردد/ راحت دون دنياي اين زحمت از و ميسپارد به جانان
با بود رحمتعليشاه آقاي مرحوم منجمله كه ايشان مالزمين را شريف
كÇه فÇقرا كÇردند; حمل تهران به عزا حالت با بريان دل و گريان چشم
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ناله از محشري شنيدند را واقعه اين چون داشته را ايشان مراجعت انتظار
و بود بلند گريه و ناله به صداها بياختيار و كردند برپا زاري و گريه و
آقÇاي قÇبر جÇوار در بÇزرگوار آن خÇود امÇر بÇرحسب را ر طهÇم جسد
اين چون بودند/ عزاداري مشغول تي مد تا و كردند دفن سعادتعليشاه
ت مد تا و آمدند گريه به دشمن و دوست رسيد گناباد به تأثرآور خبر
بيدخت در هم ا كنون عليه/ ر¹aاهللا بودند; مشغول عزاداري به روز چهل
مشÇغول مÇرتب را ل يعاالوÇرب آخÇر دهÇة و دهÇه اين كه است معمول
و مسجد در پانزدهم روز و شب اين در Hمخصوص ميباشند, عزاداري
مÇراسÇم فÇداه ارواحÇنا بندگان دولتسراي و شهيد آقاي حضرت مزار
حضرت ه موردتوج Hقطع كه انجمن اين در هم ما است/ برقرار سوگواري
ارواح سÇاير و نورعليشاه آقاي ر مطه روح و فداه ارواحنا بزرگوار پير
و تسليت و آورده بهجا را سوگواري مراسم است بزرگان و اوليا¾ سه مقد
عرض فداه ارواحنا بزرگوار پير حضرت محترم مقام به را خود تعزيت
عÇنايات و هات وجÇت سÇال سÇالهاي كÇه مينماييم مسألت خداوند از و
آن پرفتوح روح و نفرمايد سلب ما از را حضرت آن ه باطني و ظاهريه
انكسÇار و عÇجز حÇالت بÇا و نÇيازمندانÇه داده, قÇرار شÇفيع را حضرت

مينماييم/ مسألت را حضرت آن ه خاص عنايات و هات توج



با تصادف مناسبت به ل ربيعاالو 1ë شب ديگري سال در كه اليحهايست

حاج آقاي حضرت الصمداني والعارف الرباني العالم قطبالعارفين ر حلت

گرديده قراÄت مقامه اعلياهللا ثاني نورعليشاه علي مال

ريÇاض از روضÇهايست و ذ كÇر حلقه مجلس, و انجمن اين چون
شÇمع پروانگان بزرگترين از يكي نامي نام به كه امشب ه خاص جنت,
است طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت احديت بزم جانبازان و حقيقت
و انÇجمن ايÇن ه توجÇم ديÇن بزرگان ساير و بزرگوار آن ر مطه روح و
و مÇيباشند ه توجÇم و نÇاظر هÇم فداه ارواحنا واليت صاحب حضرت
اليحه اين كه دقيقه چند اين در است; مالÄكه و اوليا¾ و انبيا¾ نظر منظور
روح و بخواهيم خداوند از و بوده متذكر و ه متوج همگي ميشود قراÄت
و صÇوري بÇليات و گÇرفتاريها و شدايÇد كه دهيم قرار شفيع را بزرگان
و نÇورانÇيت و معرفت و باطني و ظاهري فرج و برطرف را ما معنوي
عالقه رفع و نيستي و آخرت و دنيا سعادت و خير و بصيرت و بينايي
همت و داشته ه توج ا گر كه باشيد داشته قطع و فرمايد عنايت يت ماد
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و بدانيم را مجالس اين قدر بايد ما ميفرمايد/ اجابت خداوند بخواهيم
و بÇركات روسÇياهي, هÇمة با هم االن آوريم; بهجا را نعمت اين شكر
توفيق را ما خداوند اميدواريم است/ مجالس همين اثر در حق الت تفض
از يكي در االن نگذرانيم/ غفلت به و دانسته را مجالس اين قدر كه دهد
پاي زير در را خود بالهاي مالÄكه و نشسته بهشت قصرهاي عاليترين
آمين آنها كنيد درخواستي هر و دارند خدمتگزاري افتخار گسترده, شما
من ميبينند, را مالÄكه دارند دل چشم و باطن صفاي آنانكه ميگويند;

محرومم/ آنها ديدن از و كور كه روسياهم
بنده بر سبقت و م تقد جهت همه از كه هستند ديگر, آقايان البته
نÇاظر و شاهد و كرده درك را بزرگوار آن خالفت دوره تمام و داشته
تواريخ ذ كر يا قضايا ذ كر در ا گر بودهاند, حضرت آن دوره قضاياي
و عجله با چون Hضمن دهند; تذكر دارم استدعا فرمايند مالحظه اشتباهي
است ممكن مطالب بيان و عبارات تلفيق در و شده نوشته دقت بدون

دارم/ عفو اميد باشد, داشته الزم اصالحاتي
تابنده آقا حاج آقاي حضرت انشا¾اهللا را بزرگوار آن ل مفص تاريخ
آقÇاي العرفا, سلطان حضرت ل مفص تاريخ كه همانطوري روحيفداه
قلم با رسيد خواهد چاپ به انشا¾اهللا و فرموده مرقوم را طابثراه شهيد,
حال شرح قسمتهاي از خيلي جهت بدين و فرمايد مرقوم خود تواناي
از هم قسمت همين و شدهام رد و كرده قناعت اشاره به را بزرگوار آن
و فÇداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي حضرت بندگان بيانات و مرقومات
و اسÇتفاده آقÇايان سÇاير و روحÇيفداه تÇابنده آقا حاج آقاي حضرت

است/ شده اقتباس
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براي Á او آن تأسيس و دين بزرگان نام به سوگواري مجالس انعقاد
بر معنوي و روحي جهات از بزرگان آن كه است سپاسگزاري و قدرداني
كه است فروزاني چراغ آنان وجود چه دارند; بزرگ بسيار حق ما  گردن
علم, و روشنايي بهسوي گمراهي و ناداني و تاريكي عالم از را ما روح
ديگÇر, شÇويم/ نÇاÄل معنوي ترقيات به كه كردهاند راهنمايي و هدايت
آنها كه است بزرگان آن گفتار و رفتار و اخالق بيان و يادآوري و تذكر
و روحÇي وظÇايف بÇه را مÇا داده قÇرار خود كردار و رفتار سرمشق را
آن ارواح به ه توج واسطة به ما روح و گرداند آ گاه خود فقري و جسمي
به انشا¾اهللا عالم آن دريچه و شده قوي آنها باطن از استمداد و بزرگان

شود/ گشوده ما روي
شب بÇا مÇصادف و ل يعاالوÇرب پÇانزدهم شب كه امشب اينرو از
علي الÇم الحÇاج مÇوالنا صÇمدانÇي عارف و رباني عالم حضرت رحلت
بزرگوار آن ياد به ميباشد عليه بركاته و رحم¹اهللا غريب ثاني نورعليشاه
نظر از را ايشان معنوي مقامات و جسمي و روحي مزاياي شده مجتمع
روح به ساخته محكمتر ديانت و فقر به را خود عالقة و بستگي  گذرانيده
سÇاير و ايشان تابنا ك روح و پا ك روان از و شويم ل متوس سش مقد
الفدا, له العالمين ارواح زمان راهنماي حضرت Hمخصوص دين بزرگان
و موانع شدن برطرف و معنوي و صوري مشكالت رفع و كنيم استمداد
و خÇودبيني و خوديت و دنيويه عاليق آن عمده كه را سلوك مهالك
با مدام فكر و دوام ذ كر و بندگي توفيق و بخواهيم آنان از است غفلت
روح مواقع قبيل اين در چه, نماييم; طلب خداوند از نيازمندي و عجز
زودتر و بهتر ل توس بوده, طبيعت و شهود عالم به ه متوج بيشتر بزرگان
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ميرسد/ اجابت به زودتر نيز دعا و ميبخشد اثر
پÇيغمبر جÇانشينان نÇفر دوازده كÇه شÇيعه بÇزرگ پيشوايان و ه مÄا
روز در كÇه مÇيدادنÇد دستور شيعيان و پيروان به ميباشند ا كرم(ص)
قÇضيه از و دهÇند تشكÇيل سوگواري و تذكر مجالس Hخصوص عاشورا
عمل آن طبق داده, قرار سرمشق را آنان رفتار و اخالق و كنند ياد  كربال
و تشÇويق بلكه اجازه دستور, همين و برسند منظور كمال به تا نمايند
منظور البته بزرگان; ساير سوگواري ايام در اجتماع براي است ترغيب
و چا ككردن پيراهن و سينهزدن قبيل از ديگر امور بعضي و گريه آنان
عاليتري منظور و بزرگتر هدف و نبوده تظاهرات ساير و زنجيرزدن
انسانيت صفات تهييج و غفلت خفتگان بيداركردن مقصود چه داشتهاند,
و شده معنوي و ي ماد تكامل مراحل وارد وسيله بدين تا بوده پيروان در
تعالي و ترقي به و گردند حايز حيث هر از ميباشند درخور كه را مقامي
ندارند تامه مدخليت مكان و زمان و است تذكر منظور چون و آيند ناÄل
كساني براي يعني كربال; ارض ارض لÔك و عاشورا يوم ومي كل كه است رسيده
نام متذكر و باشند بزرگان ساير و علي(ع) بن حسين پيروي درصدد  كه
ل وسÇت حال ميتوانند جا همه و روز هر گردند آنان رفتار و اخالق و
ل توس در كه تأثيري همان و زنند بزرگواران آن دامن به چنگ و داشته
كه شخص اين براي كربالست در حسيني حاÄر زاÄرين براي عاشورا روز
از شود; پيدا است ممكن جا هر و روز هر در نموده پيدا پيروي افتخار
در بÇودن و عÇاشورا روز بÇه اخÇتصاص عاشورا زيارت خواندن اينرو
ا گر است قدر شب "هرشب, ميگويند: عرفا جهت همين به ندارد  كربال
و دل داشتن زنده و قلب حضور و ه توج همان مناط يعني بداني"; قدر



221 بخشدوم

شب شود پيدا كسي براي حال اين كه موقع هر و است الهي شعاÄر احيا¾
زمان البته دارد; خود دنبال در را بقا روز و وصال صبح شده ظاهر او قدر

مينمايد: مدد و نيست بيتأثير نيز مكان و
بÇود تÇو پاي كف نشان كه زميني بر

بود خواهد صاحبنظران سجده سالها
ا گر و است معنوي ارتباط و قلبي ل توس همان عمل, هر در اصل
باشد داشته وجود زمان اقتضاي و مكان شرافت قبيل از ديگر مقتضيات
مÇنظور و اصلي هدف اينكه به نظر و ميكند تأثير بهتر تذكر و ل توس
نÇام يÇادآوري و تÇذكر مÇجالس, و اجتماع قبيل اين تأسيس از واقعي
و فقري و مذهبي سات مقد و شعاÄر و دين امر احيا¾ و اوليا¾ و بزرگان
دين بزرگان ارواح نمودن خشنود و برادري و يگانگي ظهور و ايجاد
و بÇرادران و خÇود دربÇاره دعا و خيريه امور انجام و همت و ه بهتوج
روز سوگواري پس ميباشد; ديني برادران ويژه نوع, افراد همة به  كمك
منظور و هدف و ندارد فرقي منظور اصل در تولد هنگام جشن و وفات
امÇر چÇون بÇزرگان از هÇريك رحÇلت در بÇلكه است; يكي دو هر در
و نÇمود سÇپاسگزاري بÇايد را او وجÇود مÇيشود مÇنتقل او بÇهجانشين
عÇهد تÇجديد و تهنيت و تسليت و هم با جشن و سوگ كرد, قدرداني
روز و است معمول هم صوري سالطين مرگ در چنانچه است; مقارن
روز لين او مناسبت به شايد ميگرفتند, جشن سابق كه هم ل ربيعاالو نهم
رحÇلت زيÇرا بÇوده; فÇرجÇه لاهللا جÇع پيغمبر وصي دوازدهمين امامت
افول حيث از و شده واقع هشتم در العسكري(ع) علي بن حسن حضرت
حÇضرت, آن وجÇود نÇعمت رفÇتن دست از و سابق آفتاب غروب و
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جشن الحق, به بستگي و موجوده نعمت به ه توج جهت از و سوگواري
رسيده, وصال به چون نيز گذشته شخص روان البته است; خوشحالي و
فÇرض سÇوگواري مÇجلس ميتوانيم هم را, امشب اينرو از است; شاد
آقÇاي حÇضرت مÇا بÇزرگوار پÇيشواي وفÇات و رحلت جهت از  كرده
ل او روز جÇهت از كÇرده ر تصو جشن هم و طابثراه, ثاني نورعليشاه
و سوگ اين و فداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي حضرت بندگان خالفت
ملكوت عالم طريق روندگان و حقيقت راه سالكان براي صوري جشن
بÇه آنÇها روح بدينوسيله كه است آن منظور بلكه نيست; مهم چندان

والتÇحصي× عدÇالت كÇه سلوك خطرات از بزرگان بهارواح ه توج واسطه
نÇيست ممكن حق فضل به جز كه مهالك و دركات از و گذشته است
بزرگوار عارف اينرو از باشند; مشغول و م خر محبوب بهياد يافته نجات
دم زيرا كنند"; عيد دو دمي هر "عارفان فرمايد: بلخي ين جاللالد موالنا
ياد به كه را دمي و ميباشد محبوب ياد به آنها فروبردن دم و برآوردن
خÇود درونÇي سÇوك و كدورت موجب بگذرانند غفلت به و نباشند او

ميدانند/
بيرون آيد تو ذ كر پي ز دل از نه  گر

را دم بسÇوزم نÇياورده سينه از لب به
بوده اين براي بشريت عالم رهنمايان و دين بزرگان زحمات تمام
و آنان شدن كشته و آورند خدا ياد به را او و نموده هدايت را كسي  كه
بÇه كÇه است ايÇن مÇا وظيفه پس بوده; منظور همين به مصاÄب ل تحم
آن مÇتذكر حتياالمكÇان كشيدهاند ما هدايت براي كه زحماتي شكرانه
آن آل و ا كرم(ص) پيغمبر بر صلوات به امر و دستور باشيم; بزرگواران
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همين ما هم امشب است; بوده منظور همين به نماز در حتي حضرت
زينت بزرگ عارف اين ياد به را خود انجمن و نموده پيروي را منظور

ميدهيم/
عالم و گرديد متولد قمري 128ê اني ربيعالث هفدهم در بزرگوار اين
آقاي مه مكر ه صبي ايشان ماجده والده فرمود/ ر منو مباركش قدوم به را
دو در بود گناباد زهاد و بزرگ علماي و مجتهدين از كه علي مال حاج
در شÇد بيمادر سالگي دو در بزرگوار آن نمود; رحلت ايشان سالگي
پÇنج از رفت/ دنÇيا از هÇم ايشÇان جد علي مال حاج آقاي اوقات همان
و بÇزرگوار پدر نزد Gبعد و پرداخت قرآن و فارسي تحصيل به سالگي
عÇلوم سÇاير و اصÇول و فقه و عرب ادبيات فرا گرفتن به اساتيد ساير
بÇراي مÇاجد والد طرف از قمري 1300 سال در و شد مشغول متداوله
مذهب امر به نسبت چون و گرديد س مقد مشهد عازم تحصيالت تكميل
چند از پس تقليد, نه باشد تحقيق روي از مذهب اختيار بايد و بود د مرد
بزرگوار پدر ظاهري اطالع بدون بود, تحصيل مشغول مشهد در كه ماهي
بÇه آنÇجا از و فÇرمود حÇركت تركستان طرف به ناشناس بهطور خود
شامات و مصر و يمن و عراق و حجاز و كشمير و هندوستان و افغانستان
شÇرح كÇه كÇرد سÇفر اسÇالمي كشÇورهاي سÇاير و عÇثماني مÇمالك و
است/ اسÇتفاده قÇابل ÂامÇك و ل فصÇم بسÇيار بÇزرگوار آن مسÇافرتهاي
اميدواريم و نشده ضبط حضرت آن مسافرتهاي شرح تا كنون فانه متأس
و جÇمعآوري را قسÇمتها سÇاير چنانكه روحيفداه تابنده آقاي جناب
بگÇذارنÇد/ مÇا دسÇترس در و تأليف هم را قسمت اين فرموده, تأليف
كÇه كسÇاني بÇا و مÇالقات مÇختلفه مذاهب بزرگان با جا هر در خالصه
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واقÇف ÂامÇك آنها عاي اد بر نموده, مذا كره و معاشرت داشتند عايي اد
به Hضمن ت مد اين تمام در و كشيد طول سال هفت سفر اين و  گرديد
پÇدر كÇه قمري 130ë سال در و داشت اشتغال علوم و كماالت  كسب
بÇه ف مشر تصادف بهطور نيز ايشان شد, ف مشر مكه به بزرگوارشان
كامل را خود تحقيقات چون ولي ديده; را بزرگوار پدر دور از شده حج
اظÇهاري هم شهيد آقاي حضرت از و ننمود آشنايي اظهار بود نكرده
پي و تحقيقات تكميل از پس ولي فرمود; تعقيب را خود سياحت و نشد
1307 سÇال در و شد گناباد عازم عاليمقدار پدر رويه صحت به بردن

فرمود/ مراجعت به وطن قمري
از عÇليه رحÇم¹اهللا شÇهيد آقاي حضرت بيدخت به ورود موقع در
چÇون و آورد تشÇريف مسÇجد نزديك تا ايشان استقبال به دولتسرا
بÇوسيده را زمÇين افتاد خا ك به افتاد مبارك جمال به چشمشان ايشان
را ربÇاعي ايÇن سÇبزواري سراÄي موقع اين در آورد; بهجا شكر سجده

كرد: عرض Hبداهت
آمد تاز و تك به مقصد پي چندي آمÇد مÇمتاز كÇه تÇو جناب فرزند
آمد باز خود خانقاه به و برگشت عالم در تويي مقصود كه ديد چون
حÇاج مÇرحÇوم خÇود خÇÇالوي كÇÇريمه ه بيÇÇص بÇÇا چÇÇندي از پس
ايشÇÇان ارجÇÇمند فÇÇرزند نÇÇخستين فÇÇرمود/ ازدواج دصالح محم الÇÇÇم
حÇاج آقÇاي حضرت المÆتمن المولي الكين الس كهف و قطبالعارفين
هشتم در العالم رÄوس علي العالي مدظله صالحعليشاه حسن محمد شيخ
حÇضرت از غÇير و گÇرديد مÇتولد قÇمري 1308 سنه الحرام ¹ ذيالحج
ره خدÇم بÇانوي هÇمان از طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت از معظمله
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مÇيرزا حÇاج آقÇاي جÇناب ذ كÇور: بÇزرگوار بÇرومند فÇرزند سه معظمه
حÇاج آقاي جناب و قمري) 131ë متولد سعادتي آقا (حاج حسينعلي
د سلطانمحم آقاي و قمري) 1321 متولد نورنژاد آقا (حاج آقا ابوالقاسم
بود ياد به محترمه ه صبي يك و قمري) 1333 متولد نوري آقاي (حاج
حÇاج آقÇاي جÇناب مÇعقوده مه رÇمك مÇحترمه بانوي آن و گذارد باقي

شد/ مدفون معين حاج اتاق به معروف بقعه مجاور اتاق در و نموده فوت قمري 13ë1 ربيعاالول 1ì تاريخ در /1

است/1 شده مرحومه و بود سعيدي معيناالشراف
نفس تزكيه و ه تجلي و تهذيب مأمور بزرگوار پدر طرف از Hضمن
مÇاه پÇانزدهم در تا گذرانيد خلوت و رياضت به اربعين چند و  گرديد
در مأذون بÇزرگوار پÇدر طÇرف از قÇمري 131ê سÇال رمضان مبارك
سال در گرديد/ ملقب "نورعليشاه" به شده ارشاد و راهنمايي و دستگيري
اين و شد ف مشر معظمه مكه به Gد مجد ماجد, والد امر به قمري 1318

كشيد/ طول سال يك حدود در سفر
شهيد, آقاي حضرت قمري 1327 سال ل ربيعاالو 2ì شنبه شب در
از پس و گرديد شهيد و مخنوق مقامه اعلياهللا حضرت, آن ماجد والد
را ارشÇاد و راهنمايي و نعمتاللهيه عليه سلسله پيشوايي حضرت, آن

بود/ دشمنان آزار و اذيت گرفتار اوقات غالب ولي گرديد; عهدهدار
آن كه بود نگذشته شهادت از ماهي چند بلوچ ساالرخان جمله از
و حضرت آن منازل و برد خود با بعد و نمود توقيف تي مد را بزرگوار
مشقت و زحمت در بابت اين از چندي و كرد غارت را ايشان بستگان
(درويش ايزدگشسب اسداهللا شيخ آقاي مرحوم را ساالر قضيه شرح بود/
قراÄت آن عين كه داشته مرقوم شد, گرفتار و شاهد خود كه ناصرعلي)
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ميشود:
آقاي حضرت به ارشاد و خالفت امر بزرگوار آن شهادت از <پس
والد از بÇيشتر خÇيلي بÇزرگوار اين دشمنان و يافت استقرار نورعليشاه
كردند وادار را بلوچ ساالرخان مشهد عالمنماهاي بعضي بودند, ماجدش
او, ورود از پس شود; وارد جويمند به آمده گناباد به زيادي ة عد با  كه
روز و نÇمود فرار بود وقت آن دولت طرف از كه زمان آن حكومت
طÇابثراه نÇورعليشاه آقÇاي حÇضرت سال همان رجب شهر دوازدهم
و نÇمود توقيف را بستگان از جمعي با ايشان او رفتند/ ساالر به ديدن
غÇارت بÇه دست آمده بيدخت به محل اهالي از بعضي با بلوچ هاي عد
روز هÇمان عÇصر طرف گشودند/ ايشان بستگان و حضرت آن منازل
دست درويشي جرم به ديگر نفر نه با را فقير اين و گشتند مدرسه وارد

بردند/ دوان اسب جلو جويمند تا نيم و فرسخ يك بسته,
كشÇÇمير بت آن نÇÇÇÇزد دادم پÇÇÇÇيام

اسير چراست دلم زلفت حلقه زير  كه
زعشق تو دل شد ديوانه كه داد جواب

زنÇجير جÇز بÇه را ديوانÇه نيارد ره به
و امر برحسب داشتيم, توقف حبس در كه شبانهروز يك از پس
چÇرا ايÇنجا پÇرسيد: داد/ مÇا احÇضار بÇه حكÇم حضرت آن درخواست
نÇميشد ديگÇر جÇاي مگÇر گÇفت: عÇلم/ تحصيل براي گفتم: آمدهايد?
از پس بÇرگرديد; خÇود اوطÇان به و نمانيد اينجا ديگر نمود? تحصيل
دسÇتورهاي و بÇيدخت بÇه بÇرويد فرمود: نورعليشاه آقاي استخالص,

برويم/ بهمشهد كه داد مخصوصي
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آن و بودند توقيف بستگان بعضي با روز پنج و بيست حضرت آن
بودند نموده حمله تهران به بختياري مجاهدين و مشروطهطلبان اوقات
و بود شده پناهنده روس قنسولخانه به دعليشاه محم و گرفته را تهران و
قليخان علي حاج و اعظم سپهدار وليخان دست در كارها زمام موقع آن
طرف از چند هر تهران, به گناباد اخبار وصول از پس بود; اسعد سردار
را وحشÇيانه حركات اين كه شد تلگراف ساالر به وزرا ساير و سپهدار
بÇاالخره نÇميكرد; اطÇاعت كÇن رهÇÇا را مÇÇحبوسين و نÇÇما مÇÇوقوف
و نÇازك مÇوقع كÇه نÇمود تÇلگراف مشÇاراليÇه به خراساني آيتاهللا زاده

نمود/ اطاعت ساالرخان كن رها را حضرات است باريك
آقÇاي حÇضرت و ديÇد صÇدمهها و بÇردند تÇهران به را ساالر بعد
خدمت در سال همين در و يافت/ خالصي تا فرمود ط توس نورعليشاه
زده غارت كشته پدر شخص موقع آن در و آمديم تهران به حضرت آن
گÇمان را ايشان خالصي بيگانه و آشنا كه درصورتي درآمده حبس از
طÇالبان دسÇتگيري و فÇقر امÇر نشÇر بÇه تÇمام جديت با باز نميكردند

فرمود/ نصب روايت و درايت مشايخ و پرداخت
بگÇوي را بÇادپيما آتشپÇرست دشÇÇمن

بازآمدبهجوي آبرفته كنكه سر خا كبر
ناصرعلي/> درويش آقاي مرقوم شرح انتهي

و زحمت اسباب داخلي دشمنان دشمنيهاي و تحريكات نيز Gبعد
روس قشÇون و بÇود ل او بينالملل جنگ كه موقع اين در و بود اذيت
و نمودند تحريكاتي داشت اشغال در را ايران خا ك از قسمتي تزاري
بهعنوان را بزرگوار آن روسها و آوردند وارد ايشان به سياسي اتهامات
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را ايشان شد, معلوم حضرت آن براÄت چون و بردند تربت به اسارت
گÇناباد بÇه سÇالدات نÇفر چÇند هÇمراهÇي به احترام بانهايت نموده آزاد

فرمود/ مراجعت
ارواحÇنا صÇالحعليشاه آقاي حضرت بندگان را روسها قضيه شرح

فرمودهاند: مرقوم بديننحو خود مبارك قلم به فداه
نفر چند ميگفتند كه است قرار اين از تفصيل /oح الر aن الر <ب«Ëاهللا
تون و طبس طرف از افغانستان به رفتن براي بختياري جمعي با آلماني
ميكند اظهار ايالت به مشهد در روس قنسول بروند/ ميخواهند قاين و
بÇراي ميفرستد تون به مأمور نفري چند هم ايالت نمايد/ ممانعت  كه
سالدات نفر هفتاد و صد قريب نشده متقاعد باز روسها آنها; برگردانيدن
وارد قمري 1333 رمضان شهر يازدهم شنبه يوم اينها مينمايند; روانه
از عÇليق و آذوقÇه و شÇدند گÇÇناباد دهÇÇات حكÇÇومتنشين جÇÇويمند
بÇياورند/ كÇه مÇيدهد دهات به حواله هم او ميخواهند; نايبالحكومه
بÇا شÇده بÇيدخت وارد سÇالدات نÇفر چÇهل قريب ماه, دوازدهم عصر
و بود او با گناباد تا تربت گاريخانه ادارة كه نام رستم كرباليي راهبلدي
ل او ميكرد/ دوستي اظهار و آمده بيدخت به التوليه اقبال حاج با Hسابق
بعد كوبيدند, را آقا حضرت منزل درب گرفته را كوچه طرف دو ورود
افطار آقا حضرت شدند; منزل وارد مشهد قنسول نايب با نام رستم همان
ا گر جهتآمدهايد? چه براي ميفرمايند: كرده حركت ميفرمودند, ميل
مينمايم/ ه تهي بخوريد غذا تا بيروني, برويد است عليق و آذوقه براي
رابÇطه آلمانيها با شما نيست; اين براي كه ميدارد اظهار قنسول نايب
ط توس به آلماني تفنگ قبضه صد و ميآيند شما خيال به آنها و داريد
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خÇود ايشÇان نÇماييم/ تÇفتيش بÇايد شده, فرستاده شما براي اقبال حاج
به بودند شده منزل داخل كه نفري شش و قنسول نايب با فرموده حركت
اسÇلحه بودند ديده كرده, باز كليد با را صندوقها سر و رفته اتاقها تمام
و بودند فرموده را آنها فرستاده و داريم تفنگ پنج ما فرمودند: نيست;
گويا كرده كسيشبهه كاري كه بود واضحشده قنسول نايب با ازمذا كرات
گناباد از رفقايش و بود شده معزول كه مهديخان ميرزا پستخانه رÄيس
را آنها تفتيش از بعد بودند/ كرده شبهه كاري شخصي بهغرض مشهد و
موقعي در شده نماز مشغول خود و بخورند كه بودند آورده ميوه نشانده
در رفتن به اشاره را آنها يافته وقت رستم بودند نماز مشغول ايشان  كه
مجري و شكسته اره قد با را صندوقها و رفته مرتبه دو بود; كرده اندرون
در را آن شده شكسته كه كردند خالي برده بيرون برداشته درست را پول
و سÇردستي پول تومان پنجاه فقط مجري اين در ا گرچه ديدند; بيابان
هم داخلي دزد احتمال بوده ملكي خطهاي اجاره و قيمتي اسباب قدري
و بÇرداشÇته آمÇده نظرشان به قيمتي اسباب هرچه و ميدهند بعضيها
منزل, آن به بروم خواستم آنها ورود ل او كه هم من حقير; منزل آمدند
از كه خوديها از نفري چند مگر نميدادند; راه را احدي و شدند مانع
و بفهمند را مطلب كه بودند كرده داخل را خود بود نوعي هر به ديوارها
تركي زبانداني كه رفتم ديگر طرف از متوحش بلكه نبودم; مسبوق من
با و شود واضح مطلب شده, منزل داخل بشود بلكه كرده; پيدا روسي يا
يك با ميدانست تركي كه را تهراني تقي شيخ باالخره بزند; حرف آنها
كه نفري چند من, رفتن بيرون از بعد فرستادم; ميدانست, روسي كه نفر
داخل و شكسته را در آنها بودند بسته را در گويا بودند من بيروني در
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و پول شكسته, را صندوقها بازكرده بود ل مقف كه اتاقهايي و شدند منزل
در بÇودند/ ريÇخته را كÇاغذها و برداشته Hتمام بود هرچه قيمتي اسباب
بودند; برده بود سردست كه اجارهخط كاغذهاي هم آقا حضرت منزل
قريب بودند/ فرموده پنهان Âقب را ه مهم اسناد ساير و امال ك اسناد ليكن
بلند هم صدايي و بودند آقا حضرت منزل داخل آنها كه بود ساعت يك
كÇه بود فاق حسنات شود; منزل داخل نميگذاشتند هم را احدي و نبود
و كÇرده جÇمعيت هÇم فقرا بودند قوامالتجار حاجي منزل شب آن زنها
آقا حضرت خدمت را كسي ديوار از منزل ديگر در از بودند; متوحش
اينها ميتوانيم ما كه بودند كرده عرض و بودند خواسته تكليف فرستاده
فرموده جواب بدهيد; اذن ا گر نداريم, اسلحه آنكه ولو ببريم بين از را
ما از نيستيم اعمال نوع اين اهل هم ما و ندارند كاري Gنقد اينها بودند:
تÇفنگ كه حال ميگويد: قنسول نايب نماز از بعد است/ تسليم و صبر
بيرون شما ميگويند: كه بياييد قشون رÄيس ديدن به جويمند به بايد نبود
است اجباري ا گر نميكنم بازديد و ديد اختيار به من فرمودند: نميرويد/
حركت Gفور و شده سوار بودند كرده حاضر اسب خواسته مال و ميآيم/
فÇقط شÇدند مانع بروند ايشان خدمت در ميخواستند كه جمعي دادند;
بÇود شÇده نوع هر به شده, ل متحم را كتكها و زحمات كه نفر دو يكي
را قÇنسول نÇايب مذا كÇرات همان قشون رÄيس هم جويمند در رفتند/
تا صبح از و آبادي بيرون در را ايشان صبح تا ميشنود جواب نموده
شيخ فقط بودند, هم آمد و رفت از مانع و ميدارند نگاه باغي در عصر
عصر ميكردند; را ايشان خدمت روسيدان نفر يك آن و تهراني تقي
آن و فرستادند بهتربت داده حركت سالدات نفر پنج با را ايشان سيزدهم



231 بخشدوم

نگÇذاشÇتند نÇفر دو همان از غير را احدي و رفتند ايشان با هم نفر دو
از رسيدند/ ايشان خدمت تربت در و رفتند پنهاني جمعي ا گرچه بروند;
تحتالحفظي همان از غير مبارك بهوجود تربت تا بيدخت حركت ل او
آقÇاي بÇه بÇيدخت از دادن, حÇركت شب نÇرسيد/ بÇحمداهللا صÇÇدمهاي
كÇه هÇم Çجار وامالتÇق حÇاج آقÇاي دادم; اطÇالع HلگرافÇت لطان مصدقالس
قنسولگري به لطان مصدقالس آقاي ط توس بود روسيه دولت وكيلالتجار
از ايشÇان حÇركت از بÇعد شب هÇم ايشÇان خÇود نمود, تلگرافي مشهد
روز و داشت; سÇابقه تÇربت قÇنسول بÇا چÇون كÇرد; حÇركت جويمند
آقÇا حضرت هم روس سالداتهاي شد/ تربت وارد بعدازظهر شانزدهم
و كرده يكي منزل دو آخر منزل يك و برده تعجيل به را فداه ارواحنا
وارد قنسولخانه بر و شدند تربت وارد قوام حاجي ورود از بعد شب دو
وضوگرفتن مشغول آقا حضرت بود; آبي نهر قنسولخانه در دم  گرديدند/
مÇيگويد: آمده بيرون بود خوشمشربي و خليق آدم كه قنسول شدند,
بÇعد ميآيم/ هم من برويد آنجا كردهام, معين را دكتر منزل شما براي
كÇار بÇبخشيد, شÇده اشتباه كه ميدارد اظهار و ميآيد آنجا هم خودش
شما نزد كسي كنيد تمارض خستهايد امروز كه شما است بريدن شمشير
شما و بيايد بخواهد, كه هر آنوقت كرد; خواهم ديدن خودم فردا نيايد
بود پرسيده فرستاده, چايي و قند قدري و رفت خواهيد خواستيد, جا هر
مÇا بگوييد بهايشان بودند: فرموده شود/ ه تهي كه ميخوريد چه غذا  كه
عبدالحسÇين حاج كرد/ خواهيم ه تهي خودمان و داريم مخصوص غذاي
سالدات ولي بودند; داده آمد و رفت اذن ل او همان از هم را درويش
آمده قنسول خود فردا باشند/ ديگران آمد و رفت مانع كه بودند  گذاشته
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و آزاد شÇما ا كÇنون از مÇيكند: عÇرض نÇموده زيÇاد مÇÇعذرتخواهÇي
ديگر, جاي چه و اينجا چه برويد ميخواهيد كجا هر هستيد مطلقالعنان
هم مانعبودن روز يك اين گويا است/ خودتان ميل مشهد به يا  گناباد
و بوده مشهد از ايشان گرفتن دستور كه ميداده احتمال كه بوده اين براي
جÇلسه هÇمان در آقا حضرت نمايد/ تحقيق نموده تلگراف ميخواسته
در قشÇون رÇÄيس با و بيدخت در قنسول نايب با كه را مذا كراتي ل او
جا هر در ما كار و ما براي كه بودند گفته فرموده, بودند, فرموده جويمند
در حÇتي مشÇهد; چÇه و بÇاشد تربت چه بود نخواهد نقصي حال هر و
حرم به توپ شما ليكن بود; خواهيم خود كار مشغول ما هم پطروگراد
چندان كه را آلماني شما! به كرد چه خدا ديديد و بسته ثامن امام ر مطه
شكسÇتيد مÇرا دل حال رسانيد روز چه به را شما نداشتيد او به اعتنايي
بعد بود! خواهد ما مقصود كنيد قسم هر ما براي باشيد/ آن عاقبت منتظر
بهتربتي مشهور صدرالعلما مرحوم پسر صدرالعلما آقاي استخالص, از
خود منزل را ايشان زياد اصرار با داشت ارادت و دوستي سابق از  كه
ادارات رÅسÇاي و حكÇومت بÇودند/ آنÇجا بازديد و ديد بهعنوان برده
بÇههيجان و كرده ديدن اغلب علما و ار تج و اشراف و اعيان و دولتي
اظهار هم جمعي نمودند ضيافت اغلب و مينمودند همدردي اظهار آمده
آمÇده ديÇدن بÇه ر رÇمك قÇنسول نÇايب با قنسول خود ميكردند; طلب
ميگويند را شما كه ميدارند اظهار منجمله مينمودند; مذهبي مذا كرات
مÇذهب صÇوفي ايÇنكه خÇيال بÇه داريد? عقيده چه شما هستيد صوفي
دارند/ افغانها با رابطه شايد و است سني به قريب اينكه يا است ه عليحد
كÇه هستم عيسي همان پيرو من ميفرمايند: خوف و ترس هيچ بدون
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خواهد فرجه لاهللا عج قاÄم ركاب در عيسي مان, آخرالز در و قاÄليد شما
رويه پيروي بايد كند عيسي اطاعت بخواهد هركس زمان اين در بود/
مÇيباشيد? د حمÇم امت و مسلمان شما نه مگر ميكند: عرض كند/ من
هم د(ص) محم و محمدي ما نيست/ دوÄيت انبيا¾ ميان در ميفرمايند:
قبول او كه عقلي دليل به ميفرمايند بيان طوري و بود عيسي جانشين
و دوره هÇر در را ت جÇح بÇودن لزوم مÇيفرمايند: ثÇابت و مÇÇينمايد
بÇه عÇيسي از و عÇيسي(ع) تÇا رسÇيد بهدست دست آدم از ميفرمايند
عÇرض رسÇيده/ ما به اجازه به امروز و امام دوازده به بعد د(ص) محم
جانشين چطور پس بود عيسي از ا كمل د(ص) محم كه قاÄليد شما ميكند:
كدخدا و حا كم و والي و سلطان اطاعت رعيت بر ميفرمايند: بود? او
اوليا¾; و انبيا¾ مراتب است همانطور دارند, مراتب آنها و است واجب
سلطان اينكه مثل دارد, مراتب آنها اقتدار هم ظاهري سلطنت در چنانچه
و نÇداشÇتيد اعÇتنايي او بÇه هم شما و نداشته رسمي و اسم آلمان سابق
جÇايي بÇه را اقتدار است, سلطان همان جانشين كه آلمان حاليه سلطان
مÇرا و انÇداخÇته راه را هÇياهو ايÇن آلمÇاني نÇفر دو بÇراي كÇه رسÇانيده
زده/ هم به را عالم تمام آلمان سلطان اين و آوردهايد اينجا تحتالحفظ
سابق كه رسانيد بهجايي را كار د(ص) محم معنوي, سلطنت در همانطور
و مينمود تصديق را اغلب قنسول و رسيد نخواهد او به احدي الحق و
جÇواب و كÇرد عÇرض اسÇالم شÇريعت قÇوانÇين بر هم ايراداتي بعضي

شنيد/ قانعكننده
روز چون شدند; حركت عازم رمضان هفتم و بيست روز باالخره
صالح ايالت ا گر كه بودند فرموده قالسلطان مصد آقاي به تلگرافي ل او
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كÇه بÇود داده جÇواب ايالت و بيايم س مقد مشهد زيارت براي ميداند
آخر تا هم گناباد و نيست صالح ا كنون جهاتي به بياورند تشريف بعدها
سÇاالر آقاي و فرمود توقف هفتم و بيست تا جهت اين به نروند; ماه

شد/ معروف لطنه مشيرالس لقب به بعدها /1

خÇواهش شد ملقب مخصوص1 سردار به قضيه اين از بعد كه همايون
آدم با گرفته درشكه زياد اصرار با ببريد; تشريف درشكه با كه ميكند
دو تÇا هم او خود و مينمايد همراه قرايي سوار پنج و خود مخصوص
Çص مرخ آقا حضرت نبود الزم چون را سوارها و كرده بدرقه فرسخي
هÇمراه روسÇي قÇزاق نÇفر پÇنج مÇحافظت بÇراي هÇم قÇنسول فرمودند;
شده; است, بيدخت فرسخي چهار كه عمراني وارد 28 روز و ميفرستد
بÇه روز غÇيره و دراويش از زيÇادي عده و شب جمعي, رسيد كه خبر
وارد تÇمام تÇجليل و شكوه كمال با 29 روز بحمداهللا و آمدند استقبال
دستخط انتهي كردند; ديدن منافق و موافق از محال اهالي تمام و  گرديد

مبارك/>
دشÇمني از دست مÇختلفه انÇواع بÇه دشÇمنان باز قضيه اين از بعد
مÇجبور آنكÇه تÇا بÇودند اذيت و تÇحريكات درصدد HمÄدا و برنداشته
مسافرت تهران به قمري 133ë سال اوايل در و شده گناباد از بهحركت
ت دÇم ايÇن در زيادي جمع و داشت تشريف تهران در چندي فرمود;
برحسب Gبعد و فرمود همدان و ارا ك به سفري آنجا از شدند دستگيري
كاشان در و فرمود مسافرت بدانجا كاشان, دوستان استدعاي و خواهش
و نمودند ديدن و تجليل و احترام ادارات رÅساي و اعيان و علما عموم
اجابت و گرديد ناهار به دعوت حسين نايب پسر ماشا¾اهللاخان طرف از



23ë بخشدوم

از پس بÇزرگوار آن خÇود مÇخصوصين حÇتي و مدعوين ساير فرمود/
آورده, حضرت آن براي مخصوصي قهوه و شدند ق متفر ناهار صرف
رسÇم هÇرگز كه را عبا آورده, تشريف بيرون آنجا از و فرمود صرف
خÇود در كسالتي حال و نمود مراجعت منزل به انداخته سر بر نداشت
HمÄدا انقالب و كسالت راه بين در فرمود/ حركت به امر نموده, احساس
آنكه تا ميفرمود حركت در سرعت به امر هم ايشان و بود تزايد به رو
كهريزك در كرده, را خود اثر سم قمري 1337 ل ربيعاالو 1ë سحر در
الا Çنا م ما مÇصداق: و پرواز ملكوتي روح سالگي چهار و پنجاه سن در

باشد/ مقتول يا مسموم اينكه مگر ما از نيست /1

ظÇاهر است هÇدي(ع) ه مÇÄا پيروان غالب شامل كه را مقتول1 او Õمسموم
از سش مقد روح قمري 1337 سال در امشب سحر مانند در و ساخت
را فقر و اسالم عالم و نمود پرواز قدس عالم به يافته خالصي تن قفس
تمامتر هرچه تجليل با را ايشان مبارك جنازه كرد/ مصيبتزده و عزادار
امÇامزاده صÇحن در و داده حÇركت عÇبدالعÇظيم(ع) حÇضرت بهطرف
بÇه طÇابثراه سÇعادتعليشاه آقاي مرحوم سه مقد مقبره در حمزه(ع)

عليه/ بركاته و ر¹aاهللا سپردند; خا ك
بود سال ده قريب كه خود خالفت كوتاه ت مد تمام در آنحضرت
از آني حبسها, و تها اذي و خودي و بيگانه صدمات و گرفتاريها تمام با
فÇروگذار به آبÇادانÇي مردم تشويق و دستگيري و راهنمايي و هدايت
آنحضرت زمان در گذاشت/ بهجا خود از بزرگ يادگارهاي و نفرمود
امÇامت و هÇدايت و ارشÇاد مÇنصب بÇه فÇرموده تربيت را زيادي ة عد
عÇالوهبر بزرگوار آن طرف از منصوب شيوخ داشت/ مفتخر جماعت
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(رحمتعليشاه) حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي حضرت مبرور مرحوم
المÆتمن موالنا االلباب لب و االقطاب قطب از: عبارتند مقامه اعلياهللا
و العÇالم رÅس علي العالي ظله مد صالحعليشاه حسن محمد شيخ الحاج
آقÇاي مÇرحÇوم و عÇليه رحÇم¹اهللا صÇابرعلي محسن شيخ آقاي مرحوم
يÇوسف مÇيرزا حاج آقاي مرحوم و عليه رحم¹اهللا سمناني محبوبعلي
هاي عد منصورعلي/ عباسعلي شيخ حاج آقاي و عليه رحم¹اهللا ارشادعلي
گÇرديدند, لسÇاني ذ كÇر تÇلقين و جماعت امامت به مفتخر و مجاز هم

اينقرار: از فرمود; تأليف زيادي كتب گرفتاريها تمام با بهعالوه
اشتقاق/ و تصريف و صرف و نحو علم در االحراض, رافع Ç 1

فارسي/ نحو ادرا@ك, معين Ç 2
فارسي/ نحو و صرف در آسان, و سهل كتاب Ç 3

و بيان و معاني علم در عربي رجز بحر به است الفيه كه تنظيم Ç ê
بديع/

المنطق/ تهذيب بر شرح التهذيب, تذهيب Ç ë
منطقيه/ مطالب در كامل, كتاب Ç ì

االصول/ معالم شرح در مناهجالوصول, Ç 7
غريبه/ علوم در حكوما, كتاب Ç 8

و حكÇمت و كÇالم مشÇتملبر اخÇص, الهÇي در سلطان, كتاب Ç 9
عرفان/

مراثي/ در سلطن¹الحسين, Ç 10
كبير/ جلد هفت مشتملبر تواريخ و اخبار در قلزم, كتاب Ç 11

جلد/ 12 در ملل و مذاهب اختالف در نجدالهدايه, Ç 12
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عاد¸/ بيانالس تفسير بر تقريظ الشياطين, رجوم Ç 13
دفÇعه (دو تÇريا ك كشÇيدن حÇÇرمت اثÇÇبات در ذوالفÇÇقار, Ç 1ê

/13ë9 سوم, چاپ /1

چاپشده)/1
و كÇالميه و حكÇميه مطالب جميع مشتملبر صالحيه, رساله Ç 1ë

است)/ رسيده چاپ به مرتبه (سه عرفانيه اسرار و رموز
ل/ او جلد شريعت, آداب در محمديه, رساله Ç 1ì

نامه/ خوبي Ç 17
اج زادالحج و نخبه مثل: نشده استنساخ كه است كتبي اينها عالوهبر
و كÇالم در عÇلويه و اسÇطرالب رسÇاله و الحسÇاب حسبان و آدم دم و
از مكاشفات/ صحيفه و صنعت در رمزي نسخه و رمل علم در نسخهاي
بهطبع خوبينامه و صالحيه و محمديه و ذوالفقار و رجوم تأليفات اين

است/ نرسيده طبع به هنوز ديگر كتب و رسيده
خبر را خود رحلت تصريح و اشاره و كنايه به ر مكر حضرت آن
صريحتر و واضحتر همه از بود; فرموده معين را خود مدفن حتي و داده
تعيين و خود رحلت به راجع كاشان به حركت از قبل كه است تلگرافاتي
كه بود داده قرار مثنوي جوف در فرموده, مرقوم خود خليفه و جانشين
آن مهر و خط به تلگرافات صورت آمد/ بهدست ايشان رحلت از بعد
از تلگرافات صورت شد/ عكسبرداري آن روي از و موجود بزرگوار

است: قرار اين
محسن/ شيخ آقا جناب به تلگراف صورت

محسن شيخ آقا جناب الممالك/ نقيب آقاي جناب ط توس Ç شيراز
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د محم شيخ حجي م مكر فرزند به راجع من از پس دين امر صابرعلي,
اطالع فقرا¾ به نماييد/ آن به دعوت و تجديد است; صالحعليشاه حسن

علي/ الم/ والس است; حق از استكبار او از د تمر كه دهيد
بلدان/ فقرا¾ به شود مخابره لطان مصدقالس جناب ط توس به Ç مشهد
م مكر فرزند با خالفت برگزيدم; را پروردگار لقا¾ و دار اين از حركت

علي/ الم; والس , Ø� م نه ا ف تبعه ÖنÒf است; حسن د محم شيخ حجي
نمودم/ ارجعي نداي اجابت منصورعلي, عباسعلي شيخ حاج جناب
حسÇن د حمÇم شÇيخ حÇجي م رÇمك چشÇم نÇور جناب به ض مفو راه امر
بهفقرا¾ نماييد/ ايشان به دعوت و ايشان به اطاعت است; صالحعليشاه

علي/ دهيد/ اطالع
منقضي من زمان رحمتعليشاه, عبداهللا شيخ حاج مستطاب جناب
حسن د محم شيخ حاج مستطاب جناب به مناهللا است ض مفو امر و شد
دعوت و ايشان به رجوع آنجناب تكليف و عزيز, فرزند صالحعليشاه,
دهÇيد; اطÇالع فÇقرا¾ سÇاير بÇه است/ ايشÇان بÇه جÇديدي و تÇÇجديدي

الم/ علي/ والس
امر و را فقرا رفتم/ من ين, صدرالد ميرزا آقاي جناب Ç آران  كاشان,
د محم شيخ حجي آقاي م مكر فرزند جناب به مناهللا وا گذاشتم را دين
بهفقرا¾ است/ ايشان از اذن تجديد و ايشان به رجوع صالحعليشاه/ حسن

علي/ الم/ والس دهيد; اطالع
دين امر خواستند مرا چون ين, عمادالد آقا حاجي جناب Ç سبزوار
صÇالحعليشاه حسÇن محمد شيخ حاجي م مكر فرزند جناب به مناهللا را
اطÇالع نÇمايند/ تجديد فرض, فقرا¾ بر ايشان به رجوع نمودم/ ض مفو
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علي/ الم/ والس بخواهيد; جديد اذن هم خود دهيد, بهفقرا¾
تشريف تهران طابثراه, نورعليشاه آقاي حضرت كه موقعي نيز و
تشريف تربت به فداه ارواحنا صالحعليشاه آقاي بندگان حضرت داشت
حÇضرت كÇند/ حركت تهران به كه ميفرمايد استجازه Hتلگراف آورده,
درضÇمن داده دستوراتي و فرموده تلگراف طابثراه نورعليشاه آقاي
صحيفه كنيد/ حركت گناباد طرف به موقوف, شما <حركت ميفرمايد:
آقا مرحوم مانند Hتمام شما رفتار و رويه و شد گشوده شما اسم به مختومه
است/> من غيرتكليف طريقت در شما تكليف زياد; و كم بدون است
بÇه است حÇضرت آن عودت عدم و رحلت بر مشعر تلگراف اين  كه

فداه/ ارواحنا صالحعليشاه آقاي حضرت خالفت و قطبيت و  گناباد
متبر كه مقبره در بودند كاشان حركت به عازم كه موقعي در نيز و
و مرمت به امر و آورده تشريف طابثراه سعادتعليشاه آقاي حضرت
ميفرمايد: داده دستورالعمل و احضار معماري داده, آن توسعه و تزÄين
باشد شده تمام دستور همين به مقبره اين بايد كاشان از من مراجعت تا
حركت موقع در هم گناباد خود در و نمود/ خواهيم منزل همينجا در  كه
اشاره, به نيز سبزوار در و كرد نخواهم مراجعت ديگر كه بود داده خبر
بودند كرده استدعا اصفهان فقراي نيز و بود فرموده خود رحلت از اخبار
كاشان به بايد چون كه فرمود مرقوم جواب فرمايد, اصفهان به سفري  كه
اصÇفهان راه سÇر كاشان آنكه با بيايم/ اصفهان به كه شد نخواهد بروم

بوده/ چه مقصود است معلوم است,
پا ك روان نعمتاللهيه مرتضويه عاليه عليه سلسله فقراي ما Gد مجد
كليه واليت و رسالت مقام و احديت حضرت پيشگاه در را بزرگوار آن
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زوال و معرفت و نورانيت و ايمان ازدياد داده; قرار واسطه و شفيع ه الهي
معنوي و صوري گشايش و گرفتاريها رفع و خودبيني و خوديت حجاب
نزديكان و پيامبران پا ك روانهاي ترويح براي و خواستاريم را فقرا همه
بÇزرگواران آن مشÇايخ و شÇيعه بÇزرگوار پÇيشوايÇان ويÇژه خدا, درگاه
سÇوره بÇهخوانÇدن و ه توج ارمغان بزرگوار اين س مقد روح Hمخصوص

الطيب�الطاهرين/ وآله د مTع� اهللا Øص� و ميكنيم; ياد اخالص و فاتحه



شرحمختصرزندگانيبندگانحضرتآقايصالحعليشاهارواحنافداه

د محم شيخ حاج مرحوم المÆمنين صالح و العارفين قطب حضرت
ابن ثاني نورعليشاه علي مال حاج مرحوم جليل سليل صالحعليشاه حسن
ظÇهر در طابثراهم سلطانعليشاه گنابادي د سلطانمحم مال حاج مرحوم
حاج مرحوم صبيه از قمري هجري 1308 الحرام ¹ ذيالحج هشتم شنبه
رضÇاعت, ايÇام از پس و گرديد متولد جليلالقدر عالم صالح د محم مال
و بÇهعزلت بÇزرگوار پÇدر امÇر بÇه ه سسر دÇق نÇورعليشاه مرحوم چون
قرار خود عاليمقدار جد عنايت و تربيت هجر در بود, مشغول رياضت
آقÇاي مÇرحÇوم شÇهادت زمÇان تÇا حÇضانت و ه وجÇت ايÇÇن و  گÇÇرفت
تعليمات تحت ت مد اين در و بود برقرار عليه رضواناهللا سلطانعليشاه
و فقه از مقداري و عربي و فارسي ادبيات اساتيد, ساير و عاليقدر جد

آموخت/ را حكمت و اصول
مÇخالفين اغواي به بلوچ ساالر شهيد, آقاي شهادت از بعد ماه سه
آقÇاي برآمÇد درصدد و نمود جلب را نورعليشاه آقاي و آمد به گناباد
دسÇتور پنهاني نورعليشاه آقاي نمايد; حبس گرفته نيز را صالحعليشاه
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نورعليشاه آقاي استخالص از بعد و نمايد تهران به حركت گناباد از داد
هوش و ذاتي استعداد با و برود اصفهان به تحصيل ادامه براي كرد امر
مÇرحÇوم و كاشي د محم مال آخوند مانند بزرگ اساتيد محضر از فطري
را مÇعقول و مÇنقول عÇلوم بزرگ, اساتيد ساير و قشقايي جهانگيرخان
آورد تشÇريف تÇهران بÇه نورعليشاه آقاي كه موقعي و فرمود تكميل
مÇاجد والد طÇرف از 1328 شعبان تاريخ در و فرمود احضار را ايشان
1329 ربيعالثاني در گرديد/ لساني اذ كار تلقين و جماعت اقامه به مجاز
مÇلقب "صÇالحعليشاه" بÇهلقب و مÇفتخر راهنمايي و هدايت فرمان به
بÇزرگوار پدر جانشيني و خالفت به قمري 1330 رمضان در و  گرديد
و فرمود حركت بيتاهللالحرام زيارت عزم به سال همين در و شد; معين
علماي مالقات به آنجا در و ف مشر عاليات عتبات به حج انجام از پس
كÇاظم د دمحميÇس حÇاج آقÇاي آيتاهللا مÇنجمله اسÇالم حÇجج و اعالم
طرف از و موفق ديگران و اصفهاني شريعت آيتاهللا و يزدي طباطبايي
با معظمه مكة از مراجعت در شد/ واقع تجليل و احترام مورد مراجع آن
صÇالح د محم الÇم حÇاج مÇرحÇوم ابن صدرالعلما¾, د محم مال آقاي صبية
با مطابق قمري 1332 ه ذيحج هشتم و بيست تاريخ در و نمود ازدواج
سلطانحسين آقاي بهنام ذ كور فرزند لين او شمسيخداوند 1293 آبان 2ë
مسÇند و بÇزرگوار آن جانشين و خليفه ا كنون كه فرمود عطا ايشان به
الياهللا سÇالكين ه وجÇت مÇرجÇع و زينتبخش سش مقد بهوجود هدايت

ميباشد/
انقالب هم ايران در و ل او بينالمللي جنگ هنگام كه اوان اين در
آشوب و فتنه انواع و ضعف كمال در دولت و شده منقلب شهرها و بود
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در بودند, مشغول چپاول و غارت به اشرار نقطه هر در و بود شده شروع
دچار هم گناباد جمله از شد; آغاز انقالبي و فتنه هم خراسان گوشه هر
هÇم نÇورعليشاه آقÇاي زحÇمت بÇاعث و واقÇع اشÇرار ي تعد و دستبرد

نگران/ و ترسان :21 و 18 آيات قصص, سورة /1

1 Ôقَّب Ò Ò�ي HفÄخ×ا ايشان لذا برآمدند; هم ايشان كشتن خيال به حتي  گرديدند;
ايشان معاندين نمود حركت تهران به قمري 133ë سال اواخر در پنهاني
بÇهنام فقرا از يكي حتي افزودند; فقرا¾ زحمت و فشار بر ديده دور را
شد باعث اوضاع اين كشتند/ را ديگر نفر چند و زدند دار به را يوسفعلي
آنجا از و آمد تربت به كرده حركت گناباد از هم صالحعليشاه آقاي  كه
تÇهران به كه خواست اجازه و عرض نورعليشاه آقاي خدمت تلگرافي
فÇرمود, مÇخابره را زيÇر تÇلگراف نداده اجازه ايشان ولي كند; حركت
گÇناباد طÇرف به موقوف, شما <حركت ميفرمايد: دستورات درضمن
شما رفتار و رويه و شد گشوده شما اسم به مختومه صحيفه كنيد/ حركت
طريقت در شما تكليف زياد, و كم بدون است آقا مرحوم مانند Hتمام
به جامعي دستور و رحلت اخبار به مشعر Âكام كه است/> من غيرتكليف
و شد مسموم كاشان مسافرت در نورعليشاه آقاي بود/ صالحعليشاه آقاي
بÇهساحت و كÇرده اجابت را حق لبيك 1337 ل ربيعاالو 1ë تاريخ در
گرفتاريهاي و زحمات بر عالوه صالحعليشاه آقاي نمود/ پرواز قدس
هجري 1338 ل ربيعاالو در گرديد; هم بزرگوار پدر عزاي دچار محلي
در گرديد/ ف مشر عتبات زيارت به آنجا از و فرمود مسافرت به تهران
اقامت روز چهل از پس و نمود مسافرت تهران به هم هجري 13ê1 سال
نا گهاني كسالت به مبتال قمري 1373 رجب در فرمود/ مراجعت به گناباد
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براي را ايشان حركت اطبا ولي رفت; معالجه براي تربت به Gبدو شده,
توقف و گناباد به مراجعت از پس و ديدند الزم تهران به عمل و معالجه
و دقيقه معاينات از پس تهران در نمود; حركت تهران به روزي, چند
بهاصÇرار و كردند اظهار اروپا به را ايشان مسافرت لزوم ا اطب مشورت
و كرد حركت هواپيما بهوسيله 1373 شعبان نهم تاريخ در دوستان و اطبا
پÇريه دكتر بهوسيله و شد بستري كاتوليكي بيمارستان در ژنو شهر در
بهبودي كمي ت مد از پس عمل محل آنكه با و گرفت قرار عمل تحت
سه قريب بيمارستان در توقف كه شد موجب آن عوارض ولي يافت;
مراجعت ايران به هواپيما با 1373 ذيقعده دوم در و انجاميد بهطول ماه
ايشان, مالقات و زيارت به و يافت خاتمه غمانگيز سفر اين و فرمود
عارضه ولي نمودند; اظهار شوقانگيز و محبتآميز احساسات دوستان
تÇا كÇه بهطوري بود باقي مختصري اواخر اين تا بلكه تي مد تا پا درد
سÇفري بÇاز 137ë سÇال در نÇبود/ قÇادر پا كردن جمع به ت مد چندين
و فلسطين تا و گرديد ف مشر عاليات عتبات زيارت به و نمود بهتهران
آنكه با و برد تشريف نواحي آن متبر كه اما كن و س بيتالمقد زيارت
در رسولا كرم(ص) حضرت رة مطه روضة زيارت به بود مايل و شايق
اظÇهار هÇمواره ولي نگÇرديد; مÇوفق عللي به شود ف مشر طيبه مدينه

ميفرمود/ را ف تشر اين به اشتياق
مدينه زيارت و مفرده عمرة انجام مقصد به هجري 1380 رجب در
مكÇة در را قيان تÇم مÇوالي باسعادت والدت عيد فرمود; حركت به طي
روزه هفت توقف از پس و شد موفق عمره انجام به و ف مشر معظمه
حÇضرت مÇبعث عÇيد از بÇعد تÇا و فÇرمود حÇركت ره نوÇم بÇÇه مÇÇدينه
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وسيلة به ه جد از فرموده حركت آن از پس بود; ف مشر رسولا كرم(ص)
متبر كة اما كن و س بيتالمقد زيارت به و برد تشريف ان بهعم هواپيما
و كاظمين زيارت به و رفته بغداد به آنجا از و گرديد ف مشر قسمت آن
چند توقف از پس و نمود حاصل ف تشر اشرف نجف و معلي  كربالي
آخر تا و مراجعت تهران به تقليد مراجع و اعالم علماي مالقات و روز
نمود/ حركت گناباد براي فرموده, توقف تهران در 1381 ر صفرالمظف
نÇيز 1383 م محر دهة در و آورد تشريف تهران به نيز 1382 سال در
عÇزم به هم ر مكر ت, مد اين درخالل گرديد; ف مشر عاليات بهعتبات
¹ حيÇوالت الثÇنا¾ آالف عÇليه ه مÄثامناال حضرت سه مقد آستانة ف تشر

نمود/ حاصل ف تشر
و يافت ت شد ايشان كسالت و مزاج ضعف اخيره سنوات اين در
عارض كسالتي نامناسب خورا ك يا حركت يا هوا در تغيير بهمختصر
است, انحطاط به رو طبيعي مزاج كه بود محسوس آنكه عين در و ميشد
خودداري روزانه, برنامة اجراي و كوشش و امور به رسيدگي از معذلك
از قÇبل روز حÇتي نÇمينمود; ضعف و كسالت به تظاهر و نميفرمود
و پÇذيرايÇي بÇه بÇيروني در تي دÇم هÇم بعد رفته حمام به صبح رحلت,
ت دÇش كسÇالت برد تشريف اندرون به چون و پرداخته امور رسيدگي
قدري اطبا مراقبت با و نمود ل تنز هي توج قابل حد به فشارخون و يافت
اهل و طبيب شب, حتي نبود; ظاهر رحلت آثار هيچوجه به و آمد باال
افÇراد از نÇفر دو يكي فقط نمود ص مرخ اصرار به را پرستاران و خانه
پنجشنبه صبح اذان هنگام ولي ماندند; ايشان مالزمت در نزديك بسيار
عÇرق شÇمسي 13êë مÇرداد ششÇم مطابق قمري 138ì اني ربيعالث نهم
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پنجاه از پس سالگي, هفت و هفتاد سن در و ظاهر مبين جبين در زيادي
و مسلمين ديني تكاليف و وظايف ترويج و سالكين تربيت در كه سال
روح و نÇمود اجÇابت را حÇق نÇداي گÇذرانÇد, بيدخت آبادي و عمران
مرحوم متبر كة بقعة در و نمود پرواز قدس آشيان به صفاتش ملكوتي
مÇدفون بÇزرگوارش دÇج جÇوار در بÇيدخت در طابثراه سلطانعليشاه

واسع¹/ ¹aر عليه ر¹aاهللا  گرديد;

حضرت صفاتآن حاالتو

اعÇمال كÇوچكترين و داشت شÇريعت ظواهر حفظ در تام اهتمام
بود/ مواظب را مكروهات و مستحبات حتي نميفرمود; ترك را شرعيه
و بهوعظ ايشان, دستورات و تربيت تحت كه ذا كرين و وعاظ عالوهبر
مÇعين را متدين فاضل منبر اهل نفر يك بودند, مشغول مصيبت ذ كر
وظايف و الزمه شرعية مساÄل مسجد در سال ام اي تمام در كه فرموده
و بÇيدار را شب آخÇر ثÇلث ايشان خود دهد/ تعليم مردم به را اخالقيه
در صبح روز هر بود/ مشغول آفتاب طلوع به قريب تا عبادت و د بهتهج
دستورات قراÄت حين در و شده حاضر زنها از هاي عد قرآن قراÄت موقع
سÇحر بÇيداري در تأ كÇيد را پيروان ميفرمود/ بيان آنها براي را قرآني
بود: فرموده باشند, بيدار را سحرها فقرا اينكه براي وقتي, حتي مينمود;
آمدن اميد به كه ميآيم; شماها از يكي منزل به خبر بدون سحر هر من
ميفرمود: و داشت زياد اصرار قرآن قراÄت در باشند/ بيدار همه ايشان
قرآن مقداري صبح هر بايد مسلمان و است عمومي دستور قرآن قراÄت
را مجيد قرآن صبح هرروز ندارند سواد كه هم كساني حتي نمايد; تالوت
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محل, مكاتب و مدارس در ببوسند/ كرده زيارت Hك تبر و Hن تيم بازكرده
مدارس به گاهي خود و دهند تعليم را قرآن اطفال به Hحتم كه بود مراقب
پيÇروان مينمÇود/ تشويÇق قرآن قراÇÄت در را اطفÇال و برده تشÇريف
تÇقليد مÇراجÇع, از يكÇي از شرعيه اعمال در كه ميداد ا كيد دستÇور را

نمايند/
آالف عÇليه عبا آل خامس حضرت تعزيهداري مجالس انعقاد در
كÇمال مÇذهبي جشÇنهاي مÇجالس و اطهار ه مÄا ساير و والثنا¾ التحي¹
را عيد نماز رفته مسجد به فطر و اضحي عيدين در ميفرمود; را اهتمام
ه منهي عادات به مبتال كه افرادي ميفرمود/ اقتدا مسجد جماعت بهامام
كه بود مواظب نداشتند/ راه ايشان خدمت در غيره و افيون قبيل از بودند
صبح اذان از قبل و شود گفته خود وقت در موقع, سه در اعالمي اذان
زمÇان در بيدخت قريه كلي بهطور شود; مناجات مأذنه در يكساعت
Áمعمو ميگرديد/ اجرا¾ ديني شعاÄر تمام كه بود مذهبي قرية يك ايشان
مÇطالب و تÇدريس را Çعاد¸ بيانالس تفسير آمده مزار صحن به عصرها
و بيسواد عامي هم كه ميفرمود بيان بهطوري را سلوك دقايق و ذوقيه
دستورات تدريس ضمن در و مينمود استفاده كشيده زحمت عالم هم
صالح پند رسالة ميفرمود/ ذ كر را اجتماعي و اخالقي وظايف و مذهبي
و فرمود تأليف است, اجتماعي و اخالقي و ديني دستورات جامع كه را
نÇمايند/ مراجعه ر مكر و داشته خود با هميشه كه فرمود امر را پيروان
آقÇاي مرحوم تأليف صالحيه رساله فرايض, اداي از بعد جمعه شبهاي
مÇرقوم آن بÇر شÇرحÇي داشت درنÇظر و مÇيفرمود شرح را نورعليشاه
بلند تي هم بود; زمانه يگانة پسنديده, صفات و حميده اخالق در فرمايد/
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مصيبتديدگان و بيماران و ضعفا دلجويي و فقرا دستگيري در داشت,
ه وجÇت گÇرفتاران دل درد بÇه مÇهرباني و گشÇادهرويي با بود, بياختيار
و مزاج ضعف تا و مينمود رفتار مساوات و برابري به همه با ميفرمود,
خÇود كارمندان حتي رعايا همه بازديد به بود نكرده غلبه توانايي عدم
بود مساوي ضعيف و قوي و فقير و غني ايشان حال در ميبرد, تشريف
پÇذيرايÇي و مÇعاشرت در ميفرمود, سلوك حالش مطابق هركس با و
هميشه بيروني درب و نداشت خودداري كسالت موقع در حتي واردين
و بيگانه ولو ميآمد ايشان زيارت به هركس بود, باز واردين روي به
ايشان محضر از تخاطر مسر و انبساط با بود هم اسالم مذهب از خارج
مهماني ا گر هم, ايشان خواب و استراحت موقع در Hغالب ميشد, خارج
پÇذيرايÇي نÇموده صÇرفنظر خÇود اسÇتراحت و خواب از ميشد وارد
روز, در نÇدارم مÇيل رمÇضان مبارك ماه در ميفرمود: فقط ميفرمود;
و مÇزاج ضÇعف بÇا شÇوم/ بهپذيرايي ناچار كه گردد وارد ما بر مهماني
مÇتبر كÇه بقعه ساختمان نفرمود/ افطار را رمضان ماه روزه اطبا¾ اصرار
بسيار بقعههاي از يكي ا كنون كه نمود تكميل را سلطانعليشاه مرحوم
آن بر صحن چند است; خارجي احان سي ستايش و بازديد مورد و مهم
لوازم و زياد حجرات با وسيع بسيار صحن يك Hمخصوص نمود اضافه
كه را صالحآباد قنات آب و نمود بنا خود هزينه به كوثر صحن نام به آن
صحن آن در را آن مظهر بود, فرموده احداث خود هزينه و همت به
كه داشت درنظر نقشههايي آستانه اين تكميل در هم باز و نمود جاري
مÇحل, آبÇادانÇي و عÇمران در بÇهعالوه بود/ شده شروع آن از قسمتي
داراي و مرتفعتر كه بيدخت قريه جنوب اراضي فرمود; فراوان  كوشش
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بستگان و خود و ساخت منازلي نموده تسطيح بود زيادي بلندي و پستي
امروز كه فرمود ساختمان به تشويق را ديگران و نمودند اختيار سكني×
و كشÇيده خÇيابانها مÇعين نقشه با و است گرديده بيدخت آباد قسمت
و گÇاراژهÇا و مغازهها و ادارات براي منازل و شده اسفالت هم قسمتي
استعداد آنجا زمين آنكه با و شده ساخته خيابان اطراف در مهمانخانه
خيابانها كنار در اشجاري زياد كوشش و زحمت با ندارد را اشجار نمو
آب چندين داشت; عمومي ساختمانهاي به زيادي اشتياق نمود/ غرس
وافÇي سÇعي مساجد تكميل و تعمير در نمود, بنا مختلفه نقاط در انبار
اقدامات دبيرستان و دبستان و درمانگاه و بيمارستان ايجاد در داشت,
يك و نÇمود اهدا زيادي زمين يك, هر سازمان براي و مبذول  كافي
اصالح و آبادي و عمران و خيريه امور صرف را خود اوقات از قسمت
ا كنون كه كرد احداث قناتي خود هزينة و همت با ميفرمود/ اهالي حال
است; قÇنات آن بÇهوجود آنÇجا زراعتي امور و اهالي زندگي و حيات
از ايشان گذران پرداخت/ هم ديگر قنات چند تنقيه و اصالح به Hضمن
داشت; ص خصÇت و كÇافي اطÇالعات امÇر آن در و بود كشاورزي امور
باير زمينهاي و ميفرمود تشويق و آشنا جديد كشاورزي به را زارعين
تÇرغيب اشجار غرس و باغ احداث به را اهالي و نمود زراعت قابل را
دفÇع و درخÇتان تÇقويت و پيوند و اشجار غرس در Hشخص و مينمود
قريهاي كه را بيدخت و ميداد مفيده دستورات و بود بااطالع آنها آفات
نمود/ آباد و معمور خود كوشش و سعي با بود استعداد بدون و آب  كم
نكرده قبول نمايد اقامت شهرها از يكي در كه شد تقاضا ايشان از ر مكر
فرمود/ اختيار سكونت است گناباد قراي از قريهاي كه بيدخت همان در
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حتي و نميفرمود دخالت بههيچوجه دولتي كارهاي و سياسي امور در
دارد اظÇهار را خود نظرية كه ميكردند اصرار آنچه انتخابات موقع در
و ديني امور در مراقبت ما وظيفه است, خارج ما وظيفه از ميفرمود:
چÇنانچه دولت, قوانÇين مطيع هستيم تي رعي و است طريقتي و مذهبي
مخالف و ميآمد پيش اجتماعي امور و دولتي قوانين در كه تغييراتي

بود/ ايشان مينمود اجرا گناباد در كه كسي لين او نبود, شرع
و مÇيفرمود شروع همه از قبل ولي بود; غذا كم بسيار حضرتش
و نÇميفرمود مÇيل مثقال ده از بيش شايد و ميكشيد دست همه آخر

باشد/ موجود ايشان براي غذا كامل بهطور كه بود ديگران مراقب
انÇاث نفر يك و ذ كور شايسته برومند فرزند هفت جناب آن از
احترام و تجليل مورد و دانشمند و فاضل همگي و است باقي بهيادگار
بÇاهللا العالم قين برهانالمحق و سلطانالعارفين آنان اجل و ارشد هستند;
جÇميع كه است فداه ارواحنا رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج آقاي
بÇهذات بÇاهللا عÇارفان كÇلية و افÇتخار سش قدÇم بÇهوجود الياهللا سالكان
دكتر آزاده, محباهللا حاج دكتر آقاي ديگر مفتخرند; صفاتش ملكوتي
آقÇا حÇاج دكتر آقاي و حلق و گوش و چشم بيماريهاي در ص متخص
آقÇاي و دادگسÇتري عاليقدر قاضي و حقوق در دكتر تابنده, نورعلي
آقاي و اطفال و داخلي امراض در ص متخص دكتر تابنده, نعمتاهللا دكتر
شكراهللا مهندس آقاي و راه و ساختمان مهندس تابنده, نصراهللا مهندس
ليÇن او تÇابنده, مÇحمودآقا آقÇاي و سÇاختمان و راه مÇÇهندس تÇÇابنده,
تحصيل ادامه مشغول خارج در ا كنون كه طه متوس دورة ممتاز دانشآموز
ابÇراهÇيم سÇلطان آقاي جناب عيال حضرت آن معظمه ه صبي ميباشد/
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مرحÇوم ابن سلطاني باقر د محم ميرزا حاج آقاي حضرت نجل سلطاني
ميباشد/ سلطانعليشاه آقاي



دين الموح كهف و قطبالعارفين مختصر حال شرح

نهم شب در كه طابثراه صالحعليشاه آقاي حضرت

شد قراÄت قمري 1390 ربيعالثاني

دقت كÇهنسال سÇرزمين اين و ايران تواريخ و تذكرهها در هرگاه
نامي اشخاص و بزرگ مردان ادوار تمام در همواره كه درمييابيم  كنيم,
عرفاني و علمي و هنري و سياسي و اجتماعي شÆون تمام در نوابغي و
جامعه تهذيب و اصالح صرف را خود هم تمام كه داشته وجود ايران در
و سالطين از دستهاي جمله از نمودهاند; افراد معنوي و صوري ترقيات و
كه ميشوند ديده عاليقدر و دانا وزرايي و دادگستر و عادل پادشاهاني
احÇتياجات مÇختلفة فنون در و امان و امن مهد در را خود ملت جامعة
صفحات زينتبخش سربلندي و افتخار با نامشان و دادهاند ارتقا بشري
دانشÇمندان و عÇرفا و حكÇما و عÇلما ديگر دستة است/ گرديده تاريخ
بهواسÇطه تاريخ و ميباشند انسانيت روح استادان و مربيان كه بودهاند
مÇعرفي بشر دوستداران به را آنان و افتخار انسانيت عالم به گروه اين
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مينمايد/
و دانشمندان خود, از است توانسته هميشه بلكه Hغالب سرزمين اين
بهواسطه عرفان و حكمت كتب نفيس اوراق كه آورد وجود به عرفايي
و دانش شÇهپر نگذاشÇته هيچگاه و كرده پيدا ارزش و قدر آنان وجود
ايÇران تÇاريخ آنچه بازدارد; معرفت و علم سر از را خود ساية عرفان,
از دسÇته همين وجود كند, حفظ را خود معنوي موقعيت است توانسته
است سرزمين اين برجسته دانشمندان و حقيقي علماي و حكما و عرفا
و دانشÇمندان همواره ايشان حكمتآميز كلمات و بيانات و كتب  كه
بهنام كه درآورده ب تعج و حيرت به را عرفان و علم طالبان و قان محق
مينمايند ترجمه مختلفه السنه به را آنان كتب و تأسيس ساتي سÆم آنان
آنان بيانات و كتب و آثار داشته وجود رشته هر در كه نامي بزرگان اين
و دانش بÇوم و مÇرز يك شايسته كه آنطور را ايران باستاني سرزمين
مسÇتشرقين و كÇرده معرفي بشريت دنياي به است, حكمت و عرفان
هست, قÇيمتي هÇر بÇه را آنÇها گرانÇبهاي آثار تا نموده وادار را بزرگ

دارند/ تقديم خود ملل به را حكمت لي Ðال آن و نمايند تحصيل
قرن نيم قريب كه گرامي بسيار عرفاي و نامي بزرگان اين از يكي
راهنمايي و طريقت طريق هادي و شريعت ترويج صرف را خود عمر
و روحي اصالح و اخالق تهذيب و افراد تربيت در و حقيقت طالبان
بÇن عÇلي اخÇالق مكÇارم و فÇاضله مÇلكات از كÇامل تÇبعيت و معنوي
و خÇود اعÇاشه كشÇاورزي, از خÇود دسÇترنج با و داشت ابيطالب(ع)
بÇه كÇمك و بÇيچارگان دسÇتگيري در و مينمود ه تهي را خود خانواده
و رباني عالم نداشت خودداري عمومي خيريه ابنيه ساختن و مسكينان
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صÇالحعليشاه حسÇن مÇحمد شÇيخ حÇاج آقÇاي مرحوم صمداني عارف
ميباشد/ سلطانعليشاهي نعمتاللهيه رضوية عليه سلسلة قطب طابثراه
ثاني نورعليشاه آقاي مرحوم فرزند و خليفه صالحعليشاه آقاي مرحوم
و عرفان عالم بزرگان از عليهم رضواناهللا شهيد سلطانعليشاه مرحوم ابن
از رخت شبي چنين در پيش چهارسال در كه بود خود زمان و عصر نابغه
حÇقيقي مÇحبوب وصÇال و بÇاقي دار به و بربست خا كي فاني دار اين
و غم هم هنوز كه نمود عزادار و داغدار را عرفان و تشيع عالم و پيوست
اين است/ نشده خشك چشمها اشك و باقي جانگداز حادثه اين اندوه
كه بيدخت در قمري 1308 سال ه ذيحج هشتم تاريخ در بزرگوار عارف
و گذاشت قدم وجود عرصه به عدم كتم از است گناباد قصبات از يكي
ر يÇن نور به و نمود طلوع عرفان و حكمت آسمان در درخشاني ستارة
روحبخش نويد و روشن را روحانيت دنياي و معرفت و علم جهان خود
عÇلوم تÇحصيل بÇه سالگي نÔه و بيست سن تا عرفان حلقه سر اين داد/
پÇدر امÇر بÇه تÇحصيل درضÇمن و داشت اشتغال ادبي فنون و ظاهري
تكميل از پس ميپرداخت; نفس مجاهده و بهرياضت خود عاليمقدار
مأمور بزرگوار پدر امر به روحاني شامخه مقامات به رسيدن و تحصيل
طرف از قمري 1330 سال در و گرديد راهحق طالبان هدايت و ارشاد
لقب بÇه و مÇعين خÇالفت و جÇانشيني بÇه نÇورعليشاه آقÇاي حÇضرت
سÇال در بÇزرگوارش پÇدر رحلت از پس گرديد; مفتخر "صالحعليشاه"
وصيت, و فرمان موجب به داد روي مسموميت اثر در كه قمري 1337
سÇلطانعليشاهي نÇعمتاللÇهية عÇليه سÇلسله فقراي سرپرستي عهدهدار
طالبان هدايت به و يافت زينت و زيب بهوجودش ارشاد مسند و  گرديد
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مÇحضر سÇال پنجاه قريب ت مد در و گرديد مشغول سالكان تربيت و
و الÇم مÇلجا¾ درگاهش و دانشمندان و علما استفاضه مورد او پرفيض
شÇامل او عÇامة رحمت و فقيه و صوفي و خويش و بيگانه و درويش

بود/ وطن اهل و غريب و دشمن و دوست
جÇوهرة و كÇامل انسÇان حÇقيقي نÇمونة صالحعليشاه آقاي مرحوم
عÇالم پيشواي نهتنها بزرگوار اين بود, فاضله ملكات و حميده صفات
اجÇراي و ره طهÇم شريعت احكام ترويج و تبليغ در بلكه بود; طريقت
چÇنانچه, مÇينمود; اعÇمال را جهد و جد كمال نيز اسالم سة مقد تعاليم
مجيد, قرآن تفسير تدريس حين در او عاليه سخنان و بيانات عالوهبر
اداي از بعد شبها كه بود نموده ن معي را وثوق مورد متدين واعظ نفر يك
نمايد; ذ كر مستمعين براي را شرعيه تكاليف و مساÄل مسجد در فريضه
حÇتي شÇرعي تكÇليف كÇوچكترين بÇود د قيÇم هÇم بÇزرگوار آن خÇود
و نمايد پرهيز مكروهات از و نگردد ترك او از مندوبات و مستحبات
غÇفلت گÇرفتاريها, رفÇع و آنÇان امÇور اصÇالح و خÇلق بÇه خÇدمت در
خودداري ديگران امور انجام از قوا تحليل و مزاج ضعف با و نميفرمود
انبار آب ساختن و مساجد تعمير و خيريه امور به مفرطي عالقه نداشت/
و دبسÇتان و درمÇانگاه و بÇيمارستان مÇانند المÇنفعه امÇع سÇازمانهاي و
و باقي او خيرية آثار گناباد قصبات و دهات اغلب در و داشت دبيرستان
تمام در خود كه كشاورزي محصول از را خود احتياجات است/ مشهود
و بÇيتاهللا زيÇارت بÇه ر مكر ميآورد/ بهدست داشته نظارت آن امور
ف مشر متبر كه اما كن ساير و عاليات عتبات و به طي مدينه ره منو روضه
ميشد; بستري و ميگرديد مبتال كسالت به بارها حضرت آن  گرديد/
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تÇرك را بستر بستگان و فقرا نگراني رفع براي بود زحمت هر به ولي
شد حادث انقالبي و كسالت قمري 138ì ربيعالثاني هشتم در ميفرمود/
روح مÇاه, هÇمان نÇهم صÇبح اذان مÇوقع اطبا, كامل مراقبت وجود با و
ناÄل حقيقي مطلوب و محبوب مالقات به و پرواز قدس عالم به سش مقد

عليه/ ر¹aاهللا  گرديد;
يÇاد انÇدوه و غÇم با و اندوهنا ك و ر متأث بزرگوار آن فقدان از ما
احديت حضرت درگاه در را او و استمداد او پرفتوح روح از و ميكنيم
جÇوار در سÇلطاني متبر كÇه بقعه در مباركش جسد ميدهيم/ قرار شفيع

گرديد/ سپرده خا ك به سلطانعليشاه مرحوم بزرگوارش جد مدفن



السالكين كهف و العارفين قطب موالنا و سيدنا از مختصري حال شرح

فداه ارواحنا عليشاه رضا تابنده سلطانحسين حاج حضرتآقاي

ا كنون كه رضاعليشاه به ملقب تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب
نجل ميباشد, سلطانعليشاهي نعمتاللهيه رضويه علويه سلسله پيشواي
28 در ه رÇس س دÇق صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت جليل
عÇفيفه از شÇمسي 1293 آبÇان 2ë با مطابق قمري, 1332 سال ه ذيحج
ايام از پس و يافت تولد صدرالعلما¾ د محم مال آقاي مرحوم ه صبي  كريمه
آخÇوند مرحÇوم نزد نوشتن و خواندن آموختن به صباوت و رضاعت
بيدخت در را عربيت مات مقد سپس گرديد; مشغول خيبرگي خداداد مال
آقا مرحوم نزد بعد و اديب به مشهور رحماني د محم مال آقا مرحوم نزد
مرحوم نزد را قوانين و بيان و معاني و العلما¾ رÄيس اسماعيل د محم مال
منظومة شرح و لمعه شرح و شرايع و معالم و صدرالعلما¾ د محم مال آقاي
اسÇتفاده صÇالحعليشاه آقاي مرحوم انور محضر در را منطق و حكمت

تكÇميل بÇراي بÇزرگوار پÇدر امر به شمسي 1310 سال در بعد و نمود
مرحوم نزد را وقوانين اشارات آنجا در و مسافرت اصفهان به تحصيالت
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محمود شيخ آقا نزد را اسفار و گنابادي خراساني حكيم د محم شيخ آقاي
فراÄد و ارباب آقا رحيم حاج آقاي آيتاهللا نزد را مكاسب شرح و مفيد
و جÇارچÇي بÇه مÇعروف خÇراسÇاني مÇرتضي د يÇس حÇاج آقÇاي نÇزد را
نÇجفآبادي د دمحميÇس آقÇاي مÇرحÇوم آيتاهللا نÇزد را @كفاي¹االصول

اصفهان همان در و گرديد روايت اجازة اخذ به موفق و نمود استفاده
مرحوم نزد را ديگر علوم بعض و شرحفصوص و داد ادامه را تحصيالت
پنج از پس نموده ذ تلم ناصرعلي) (درويش ايزدگشسب اسداهللا شيخ آقا
منقول و معقول دانشكده وارد و آمد تهران به اصفهان در توقف سال
مÇحترم اسÇاتيد سÇاير و آشÇتياني و مشكÇو¸ و عصار آقايان نزد شده,
گرديد, تحصيل مشغول عالي دانشسراي در Hضمن و نمود علمي استفاده

شد/ ليسانس گواهينامه اخذ به موفق شمسي 1318 سال در
بÇه فÇرموده, حركت عاليات عتبات ف تشر عزم به 132ì سال در
عÇلماي مÇالقات به ضمن در و شد ف مشر سه مقد اعتاب آستانبوسي
حسين آقا حاج آقاي آيتاهللا قبيل از تقليد مراجع و اسالم حجج و اعالم
آقÇاي آيتاهللا و زنÇجاني عÇبدالكÇريم شيخ حاج آقاي آيتاهللا و قمي
كاشف آل حسين د محم شيخ حاج آقاي آيتاهللا و شهرستاني ين هب¹الد
احÇترام مÇورد و موفق اصفهاني ابوالحسن د سي آقاي آيتاهللا و الغطا¾
از پس الغطا¾, كاشف آل آيتاهللا از اشرف نجف در و گرديد واقع آنان
اجازه به اصولي و فقهي غامض مساÄل و مطالب بعضي پرسش و امتحان
بهطرف سه مقد اعتاب زيارت از كامل درك از پس و گرديد ناÄل اجتهاد
زيÇنب حÇضرت مÇتبر ك مÇزار زيÇارت به دمشق در و حركت سوريه
در گردش از پس و گرديد موفق بيت اهل مقابر ساير و عليها سالماهللا
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در و حركت مصر طرف به آن نقاط ساير و حلب و بيروت شهرهاي
آنجا تماشايي امكنه و علمي مرا كز و تاريخي نقاط اسكندريه, و قاهره
مسجد زيارت به و برد تشريف فلسطين به مصر از و فرمود مشاهده را
كÇليساي مانند مهم كليساهاي Hضمن و شد موفق صخره مسجد و اقصي×
نمود ديدن را كليساها ساير و جسماني كليساي و مريم كليساي و قيامت
حركت عراق و سوريه به آنجا از و رفته اللحم بيت و حمن خليلالر به و
تهران, در چندي توقف از پس و فرمود مراجعت ايران به بصره راه از و
بÇزرگوار پÇدر تÇربيت و مÇراقÇبت تÇحت در و بÇرد تشريف گناباد به
از پس و گرديد مشغول قلب تصفيه و نفس تزكية و مجاهده و بهرياضت
طبع عالم لوازم و تبعات از هشدن منز و ه نفساني كدورات از شدن خالص
طي را سلوك و سير مراتب احديت, در انغمار و توحيد در فناي درك و
تÇلقين و جماعت اقامه اجازه اخذ به هجري 13ì9 شعبان در و نموده
ذيقعده در و گرديد موفق عاليمقدار پدر طرف از لساني اوراد و اذ كار
شد "رضاعلي" به ملقب و مفتخر طالبين دستگيري و ارشاد به سال همان
و حج مناسك انجام از پس نمود; حركت معظمه مكه ف تشر براي و
بÇزرگان مÇقابر سÇاير و بقيع متبر كه قبور و نبوي ره منو روضه زيارت
و اردن به بعد و مصر به آنجا از و نمود حركت لبنان و سوريه بهطرف
به سه مقد اما كن ساير و س بيتالمقد به ف تشر از پس و رفته فلسطين
مÇراجÇع مالقات و سه مقد اعتاب زيارت از پس و حركت عراق سوي
آقاي مرحوم شمسي 1333 سال در فرمود/ مراجعت ايران بهسوي تقليد
ا, اطب آنجا در و آمد تهران به گناباد از و شد كسالتي به مبتال صالحعليشاه
اصÇرار بÇا و دانسÇتند الزم معالجه براي اروپا به را ايشان حركت لزوم
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مالزمت در تابنده آقاي حضرت و شد اروپا عازم ا اطب الزام و دوستان
بهطول ماه سه قريب معالجه ت مد و برد تشريف ژنو به بزرگوار پدر
شÇيخ آقÇاي اصÇرار و دعÇوت بÇرحسب ت دÇم ايÇن درخالل و انجاميد
تابنده آقاي حضرت است مقيم پاريس در كه شاذليه سرسلسله مصطفي
علمي مرا كز و تاريخي موزههاي و ديدني نقاط و برد تشريف بهپاريس
حÇاج آقÇاي دعÇوت بÇه بنا شمسي 133ì سال در نمود/ ديدن را آنجا
در و مسÇافرت افÇغانستان بÇه ايران فرهنگي نماينده حاذقي ابوالفضل
شريف مزار و غزنين و كابل و هرات شهرهاي روزه, چند اقامت ت مد
موفق آنجا بزرگان مقابر زيارت به و نمود گردش را آنجا نقاط ساير و
و الهور و پيشاور شهرهاي در و حركت پا كستان طرف به و  گرديد
زاهÇدان از و فÇرمود مراجعت ايران به نموده, گردش كويته و  كراچي
نمود مراجعت تهران به برده تشريف شيراز و اصفهان و يزد و به كرمان

فرمود/ حركت گناباد به تهران در توقفي از پس و
و فرمود ايران غربي و شمالي شهرهاي به سفري هم 1338 سال در
لقب با بزرگوار پدر جانشيني و خليف¹الخلفايي فرمان 1379 ذيقعده در

گرديد/ صادر ايشان براي "رضاعليشاه"
رجبيه عمرة انجام براي عاليمقدار پدر مالزمت در 13êë سال در
و فÇلسطين و عÇمان به آنجا از و ف مشر به طي مدينه و معظمه مكه به
ر مكر شد; ف مشر عاليات عتبات به و گرديد موفق سه مقد اما كن زيارت
والتحي¹ الثنا¾ آالف عليه ه مÄثامناال حضرت مطهر مرقد زيارت به هم

گرديد/ ف مشر
و 138ì ربيعالثاني نهم تاريخ در كه عاليقدرش پدر رحلت از پس
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ايشÇان وصÇيت و فÇرمان مÇوجب بÇه گÇرديد واقÇع 13êë مرداد ششم
بهوجود ارشاد مسند و شد نعمتاللهي فقراي امور سرپرستي عهدهدار
دهر علماي از و عصر فضالي از جناب آن يافت/ زينت و زيب ايشان
و ذاتي محامد و نفساني كماالت و انساني فضايل ا كثر در و محسوب
همان از و پرهيزكار و متقي غايت به بينظير, و ممتاز فاضله, ملكات
تحصيل ايام در ر مكر و پروردگار بندگي مواظب و مراقب جواني اوايل
است/ صيام حال به روزها و عبادت و قيام حال در شبها كه شد مشاهده
مÇيباشد; شÇا كÇر و صÇابر روزگÇار حوادث در و بردبار و حليم بسيار
در و بÇاادب و خÇليق بسÇيار مÇعاشرت در و بÇÇاسخاوت و بÇÇلندهمت
درك تي دÇم كسي تا و است بيآاليش و رفيق مسافرت و مصاحبت
عÇاليه مÇراتب و مÇقام علو ننمايد را بزرگوار آن معاشرت و مصاحبت
و درك از خالي و ناچيز ه ذر اين نمود/ نخواهد درك را ايشان روحي
و مÇالزمت سÇعادت و افÇتخار Gحضر و Gسفر ,Gنهار و Âلي تها مد تميز
از قطرهاي و اعشار از عشري معذلك داشته; را آنجناب خدمتگزاري
و نÇنموده درك را حÇضرت آن بÇيپايان عÇاليه مراتب بيكران درياي
ميكرد دقت ايشان كماالت و فضايل و رفتار و حاالت در بيشتر هرچه

ميشد/ واقفتر آن درك از خود ناتواني و عجز بر
و است خوانده بيشماري رساÄل و ديده مقوله هر از بسياري  كتب
از يكÇي و دارد آنÇها ه هيÇت و كÇتب مÇطالعه بÇه زيÇادي عالقه و عشق
در مفيده مقاالت ر مكر و ميباشد عربي و فارسي در نامي نويسندگان
رشته به زيادي رساÄل و كتب است/ نموده درج عربي و فارسي ت مجال
تف قضيه اسرار در حقيقت تجلي منجمله درآورده; تصنيف و تأليف
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ضÇميمه مÇغناطيسي خواب رساله فرمود, تأليف تحصيل هنگام در  كه
دعÇاي تÇرجÇمه انصاري, عبداهللا خواجه حال شرح الناÄمين, تنبيه  كتاب
رشد ابن فلسفه عرفان, و علم نابغه رومي, فلسفهفلوطين ثمالي, ابوحمزه
و تكاملي سير المل¹, عقايد في ¹ االدل مناهج الكشفعن كتاب ترجمه و
مÇمالك بÇه سفر يادداشتهاي گناباد, جغرافياي و تاريخ جوهريه, حركت

يادداشتهاي پا@كستان, و افغانستان در گردش حج, سفر خاطرات عربي,

بÇه مÇذهبي نÇظر سعادت, رهنماي و شبهات رفع رسالة ژنو, به گناباد از

است/ شده چاپ و ترجمه انگليسي زبان به اعالميةحقوقبشر به مذهبي نظر /1

نشده چاپ هنوز بعضي و رسيده چاپ به Hغالب كه بشر1 حقوق اعالميه

است/
آقÇاي مÇرحÇوم مÇقبرة تÇعميرات و فÇقرا امÇور رسيدگي به ا كنون
آبادانÇي و عليهما رحمتاهللا صالحعليشاه آقاي مرحوم و سلطانعليشاه
اشÇتغال تÇعزيهداري براي تكيه توسعه و كتابخانه محل ساختن و محل
تأمين راه اين از را خود گذران و مشغول كشاورزي امور به Hضمن و دارد
و قدرت تا است مكلف هركس كه ميفرمايد تأ كيد و توصيه و مينمايد
بهدست را خود احتياجات كسب, و زحمت و يمين كد از دارد توانايي
كÇه كسÇاني از نيز و ميفرمايÇد منع جامعÇه بر لك و گÇدايي از و آورد
راه ايشÇان اطÇراف در و بÇيزار به كلي دارند غيرمشروعه بهامور اعتياد

ندارند/
قÇدرت و ه وÇق كمال و س مقد وجود نعمت دوام متعال خداوند از
آن كسالت و ر تكد هرگونه رفع و سالمت و صحت و باطني و ظاهري
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است: شده صادر ذيل اجازات رساله, اين طبع تاريخ تا رضاعليشاه تابنده سلطانحسين آقاي جناب خالفت دورة در /1

حاج آقاي مرحوم به لساني اذ كار تعليم و عهد تجديد و جماعت اقامه اجازه ق/ 138ì اني ربيعالث 17 تاريخ در Ç 1

صحن در و نموده رحلت س مقد مشهد در 1387 رجب ê تاريخ در و گرديد صادر عليه رحم¹اهللا نورنژاد آقا ابوالقاسم

شد/ دفن ر مطه

عليا كبر شيخ حاج آقاي به لساني اوراد تعليم و عهد تجديد و جماعت اقامه اجازه ق/ 138ì اني ربيعالث 17 تاريخ در Ç 2

مدفون ربيع خواجه صحن در نموده, فوت س مقد مشهد در ق/ 138ì اني ربيعالث 28 تاريخ در و صادر كاشاني عارف

 گرديد/

جناب به لساني اوراد و اذ كار و تعليم و عهد تجديد بهعالوه جماعت اقامه اجازه تجديد 138ì اني ربيعالث 17 تاريخ در Ç 3

با ايشان ارشاد و دستگيري فرمان 1388 جمادياالولي× دهم تاريخ در و گرديد صادر كرماني آموزگار جواد د محم آقاي

گرديد/ مفتخر و صادر "ظفرعلي" لقب

امام متضرع د محم شيخ حاج آقاي به دوشنبه و جمعه شبهاي در جماعت اقامه اجازه 1387 ذيحجه هشتم تاريخ در Ç ê

شد/ صادر الهيجان جمعه

صفر 20 تاريخ در و گرديد صادر مشهدي فاني جعفر شيخ آقاي به جماعت اقامه اجازه 1388 صفر 1ì تاريخ در Ç ë

گرديد/ مدفون ر مطه صحن در واقع لطان مصدقالس آقاي مرحوم مقبرة ايوان در نموده رحلت 1393

ارا كي رونقعلي) (درويش راستين د محم حاج آقاي جناب به نياز مجلس انعقاد اجازه 1388 ال شو هشتم تاريخ در Ç ì

گرديد/ صادر بركاته دامت

فاني به معروف طباطباÄي علي د محم سيد حاج آقاي به جماعت اقامه اجازه 1388 ¹الحرام ذيحج نهم تاريخ در Ç 7

گرديد/ صادر اصفهان سا كن

اهللا فتح شيخ آقا آقاي به الر گراش در دوشنبه و جمعه شبهاي در جماعت اقامه اجازه 1389 رجب 13 تاريخ در Ç 8

گرديد/ صادر انصاري

گرديد/ صادر دانايي مهدي حاج آقاي به سمنان در جماعت اقامه اجازه 1389 ذيالقعد¸الحرام 2ì تاريخ در Ç 9

املشي صوفي عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب به نياز مجلس انعقاد اجازه 1390 جمادياالولي× ه غر تاريخ در Ç 10

گرديد/ صادر بركاته دامت تعلي) عز)

گرديد/ صادر شيرازي مودت دعلي محم آقاي به جماعت اقامه اجازه 1392 االولي× جمادي ه غر تاريخ در Ç 11

خواستاريم/1 نيازمندي با را حضرت



عليه رحم¹اهللا وفاعلي آقاي مرحوم از مختصري حال شرح

مرحوم نجل ثراه طاب سليماني مجتهد آقا مهدي آقا آقاي مرحوم
كÇتاب صÇاحب تÇنكابني مه الÇع مجتهد د محم ميرزا آقا آقاي آيتاهللا
شهسوار) نواحي (از آباد سليمان در قمري 1297 سنه در العلما¾, قصص

نه با گيالني زاهد شيخ بزرگوار عارف به مادري طرف از و يافت تولد
رحلت ايشان بزرگوار پدر سالگي پنج سن در ميگردد/ منسوب پشت
يازده يا ده سن در آموخت/ را نوشتن و خواندن وطن خود در و فرمود
در نÇقي عÇلي مÇيرزا آقÇا آقاي مرحوم بزرگوارشان برادر چون سالگي
بÇرادر سÇرپرستي تحت در و آمد تهران به بود تحصيل مشغول تهران
از پس نÇقي عÇلي ميرزا آقا آقاي مرحوم گرديد/ تحصيل مشغول خود
نجف به خود تحصيالت ادامه براي تهران, در خود تحصيالت تكميل
كرد مراجعت تنكابن به اجتهاد مقام به نيل از پس و نمود حركت اشرف
تÇنكابن در قÇمري 13ê2 سنه در و بود تقليد مراجع و مجتهدين از و
نÇموده تÇوقف تÇهران در آقÇا مÇهدي آقÇا آقاي مرحوم و نمود رحلت
و بزرگ آشتياني آقاي مرحوم محضر از و داد ادامه خود بهتحصيالت
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آملي احمد مال آخوند مرحوم و نوري اهللا فضل شيخ آقا آقاي مرحوم
مرحÇوم كه بهطوري گرديد; خود اساتيد ه موردتوج و مينمود استفاده
استاد سه هر از و درآورد ايشان ازدواج به را خود صبيه آملي آخوند
كرد معاودت خود موطن به خود اساتيد امر به و نمود اخذ اجتهاد اجازه
عالقه و ه موردتوج بهطوري و ورزيد اشتغال تدريس و ه شرعي امور به و
آخوند مرحوم صبيه شد/ مشهور ¹االسالم" حج" بهنام كه گرفت قرار عامه
فÇرزند و نÇمود فÇوت گرديد, عطا او به اناثي اوالد آنكه از پس آملي
آن خÇود چÇون و يÇافت وفÇات مرحÇومه, آن فوت از پس هم ايشان
Hشرع و بود تهران در اثاثيه و لوازم مقداري و ملكي خانه داراي مرحومه
آن اخوي به و امتناع آن اخذ از بود, آقا آقامهدي آقاي مرحوم او وارث
سلسله از كه خانم ده سي عليه محترمه بانوي با بعد و كرد وا گذار مرحومه
و ذ كور اوالد سه محترمه آن به و نمود ازدواج بود, كاليي امير سادات
فضلاهللا بهنام پسر نفر يك فرزندان, اين از گرديد/ اعطا اناث اوالد پنج
دختر يك و يافت وفات سالگي پانزده سن در قم در تحصيل حين در
و ذ كور شايسته برومند فرزند دو ه بقي و نمود فوت سالگي دو سن در هم
ين ضيا¾الد آقاي ايشان ذ كور فرزندان ميباشند/ باقي اناث فرزند چهار
اخالق داراي جهت همه از كه كاظم آقا حاج آقاي و بزرگترند همه از  كه
و ميباشند بزرگان همه عنايت و ه موردتوج و پسنديده صفات و عاليه
دامÇادهاي هسÇتند/ شايسته فرزندان داراي هريك مرحوم آن صباياي
و طلوعي عباس آقاي و مستوفي ابوالحسن آقاي از: عبارتند آنجناب

شريف/ حسينعلي آقاي و صابرزاده صالح سرگرد آقاي
و احÇترام بانهايت خود محل در قمري 13ê2 سنه تا بزرگوار آن



هدايت بابواليتوراه 2ìì

و عÇامه امور اصالح و ه شرعي امور فتق و رتق به داشته اقامت تجليل
شد ايشان حال شامل الهي جذبه موقع اين در ميورزيد; اشتغال تدريس
از و كند اقامت نتوانست نموده منقلب را ايشان طلب, ذوق و شوق و
گرديد تهران عازم كشيده دست صوري حيثيات و ظاهري جهات تمام
شيخ حاج آقاي المشايخ شيخ حضرت حضور شرفياب الهي, بههدايت و
جÇام و گÇرديد عليه رحم¹اهللا (رحمتعليشاه) مازندراني حاÄري عبداهللا
حالت در بعد به آن از و نوشيد ايشان مبارك دست از هدايت و محبت
غالب حتي بود; مشغول اضطراري و اختياري رياضات به عزلت و انزوا
رجب ه غر در تا ميگذرانيد بيداري و احيا¾ به شبها و روزهدار روزها,
و دسÇتگيري فÇرمان شمسي 132ë خرداد يازدهم مطابق قمري 13ìë
صÇالحعليشاه آقÇاي االقÇطاب قطب حضرت طرف از راهنمايي اجازة
تا تاريخ آن از و گرديد ملقب "وفاعلي" لقب به و صادر فداه ارواحنا
و بود مشغول فقرا امور رسيدگي و راهنمايي به سال يك و بيست ت مد
از كسÇالت مواقÇع چه و سالمت حالت در چه مرحوم آن اوقات, تمام
طريقه به نفر هزاران و نميفرمود غفلت غيرفقرا و فقرا حال به رسيدگي
راهÇنمايي و هÇدايت ايشان وسيلة به علويه واليت و اثنيعشريه ة حق
ه قلبي كسالت و ه بني كمي و باصره ضعف به مبتال اخير سال چند در شدند/
كÇه نÇامههايي تمام معذلك بود; حركت به قادر كمتر بهطوريكه شده
ه رÇغ در تÇا مÇيداشت مرقوم جواب و خوانده ميرسيد ايشان خدمت
را حÇق نÇداي سÇالگي 89 سÇن در ظهر هنگام قمري 138ì ربيعالثاني
بقعه در و حمل را ايشان جنازة احترام و تجليل بانهايت و فرمود اجابت
حÇضرت در واقÇع طÇابثراه سÇعادتعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم مÇÇتبر كÇه
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و ترحيم مجالس شد; سپرده خا ك به حمزه امامزاده صحن عبدالعظيم
برقرار بزرگوار آن ياد به شهرستانها ساير و تهران در تي مد تا تعزيت
و بود دارا كه عجيبي حافظه ة قو يكي بزرگوار آن خصوصيات از بود/
حالت از بعد واقعه امور و فقر مرحله از قبل در تحصيليه مطالب تمام
سال بيست در كه را شخصي شد ديده Hغالب و داشت هن حاضرالذ را فقر
به بود, شده حاصل او وضع در كه تغييراتي با بود ديده دفعه يك قبل
مراحÇل طي بدون ايشان فرمان آنكه ديگر و ميشناخت ديدن محض
نشده ديده ه تاريخي ادوار در و گرديد صادر ماتي مقد اجازات و ظاهري
ناÄل فرمان صدور به ماتي مقد مراحل طي بدون بزرگان از هيچيك  كه
از شÇده صÇادر بÇزرگوار آن بÇراي كÇه فÇرماني آنكÇه ديگÇر  گÇÇردند;
روايت و درايت اجازه و است مشايخ فرمانهاي مهمترين و لترين مفص
در هÇم و شÇرعيه امÇور در هÇم يعني است; شده اعطا ايشان به دو هر

گرديد/ مجاز ه قلبي دستورات
كه اشخاصي تمام به نسبت آنكه بزرگوار اين اخالقي خصايص از
پÇدر يك مÇانند را مÇحبت و لطÇف نÇهايت ميرسيدند, ايشان خدمت
نÇموده, اسÇتفسار او حÇاالت جÇزÄيات از و مÇيداشت ابÇÇراز مÇÇهربان
آنكه ديگر ميداد; انجام مقتضي مساعدت و كمك گرفتاري درصورت
با و ميپذيرفت را واردين هم بيماري و مرض حالت در ولو موقع هر

واسع¹/ ¹aر عليه ر¹aاهللا ميفرمود; پذيرايي خوشرويي و انبساط  كمال



ايزدگشسب اسداهللا شيخ مرحوم بزرگوار شيخ حال شرح

عليه رحم¹اهللا ناصرعلي درويش به ب ملق

مÇحمود اسÇتاد مÇرحÇوم نÇجل ايÇزدگشسب اسÇداهللا شÇيخ مÇرحÇوم
عدم كتم از گلپايگان در شمسي 12ì2 مطابق قمري 1303 در  گلپايگاني
1332 در سÇالگي پÇنجاه سن در ايشان پدر نهاد/ وجود عرصة به قدم
دانش اهل و فضال از Hعموم ايشان اجداد و گفت زندگي بدرود قمري

بودهاند/
تÇحصيل به وطن در سالگي هيجده تا ششسالگي از شيخ مرحوم
و نحو و صرف شرح: بدين پرداخت عربي و فارسي ادبية فنون و علوم
مÇعالم و عشÇر حÇادي بÇاب شÇرح و دعلي محم مال مرحوم نزد را منطق
ل مطو و مغني و سيوطي و جواد د محم مال مرحوم نزد را قوانين و االصول

و علي الÇم حÇاج مÇرحÇوم نÇÇزد را خالص¹الحسÇاب و االسالم شرايع و
دباقر حمÇم مÇيرزا حÇاج نÇزد را قÇوشجي تÇجريد شÇرح و منطق منظومة

اسÇتكمال بÇراي قÇمري 1320 در هيجدهسالگي سن در نمود/ تحصيل
االصول ماهقوانين شش ت مد در و گرديد اصفهان رهسپار متداوله, علوم
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را لمعه شرح و بروجردي حسين آقا حاج آيتاهللا مرحوم نزد Gد مجد را
مÇيرزا آقÇا نزد را منظومه شرح و نجفآبادي دعلي سي آقا مرحوم نزد
و شÇفا و الحكÇم فصوص شرح Hضمن و تكميل تويسركاني دعلي محم
كÇاشاني د محم الÇم آخوند و قشقايي جهانگيرخان مرحوم نزد را اسفار

دتقي محم شيخ آقا آيتاهللا مرحوم فقه درس حوزه از و نمود تحصيل
مÇعاودت گلپايگان به سپس نمود; استفاده نجفي آقا به معروف نجفي
علماي نزد كاظمين در ماه چندين شتافت/ عرب بهعراق آنجا از و  كرد
سلماسي ابراهيم ميرزا آقا و خراساني ابراهيم د سي مرحوم قبيل از آنجا
مرحوم نزد را طب در نفيسي شرح و قانونچه شرح و نمود علمي استفاده
مسافرت اشرف نجف به آنگاه نمود; ذ تلم همداني طبيب موسي د سي آقا
آخÇوند آيتاهللا مÇرحÇوم درس حÇوزة از شÇريف مكان آن در و  كرد
اصطهباناتي دباقر محم شيخ آيتاهللا مرحوم و خراساني كاظم د محم مال
و نمود اصول و فقه و معقول و حكمت تكميل رابع, شهيد به معروف
طرف از و خواند استاد اين نزد را صدرا مال مرحوم الربوبيه شواهد  كتاب
آن از پس گرديد; "شمسالحكما" به ملقب اصطهباناتي آيتاهللا مرحوم
اسرارالعشق كتاب سوم چاپ مه مقد از شرح (اين نمود مراجعت تهران به

شده)/ اقتباس
غÇالمحسين شÇيخ مرحÇوم با اشرف نجف در ايزدگشسب مرحوم

شمسي 1337 شهريور سوم در و متولد قمري 1292 تاريخ در دشتي حاجياني غالمحسين شيخ آقاي مرحوم /1

گرديد/ مدفون اصفهان فوالد تخت در واقع ناصرعلي درويش تكية غربي سمت در نموده, رحلت قمري 1377 مطابق

مأنÇوس و محشور بود دانشمند و فاضل ب طال از كه دشتي1 حاجياني
و بود راسخ و ثابت ايشان رحلت موقع تا دوستي و انس اين و  گرديد
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قلبي مطلوب و مقصود از هم با Hغالب و بودند مأنوس هم با Gحضر و Gسفر
ايÇنك مÇينمودند/ صحبت ظاهري تحصيالت كفايت عدم و باطني و
ميشود: ذ كر تغييراتي مختصر با فرموده مرقوم ايشان خود كه شرحي

كتب در اصفهان در قمري 132ê سال در نگارنده كه نماند <پوشيده
كتب از بعضي و مينمود بسيار مطالعه ه صوفي و عرفا و الهيين حكماي
و نديد باطني چندان ظاهره, علوم از چون ميكرد; تدريس را طايفه اين
طÇريقت اهل جستجوي به نگرديد حاصل خيال اطمينان و بال راحت
حÇاج مÇرحÇوم درجÇات مÇراتب و فÇضايل صÇيت چÇÇون و بÇÇرآمÇÇدم
مدح و قدح و بودم شنيده دشمن و دوست از را جنابذي د سلطانمحم مال
عاد¸ بيانالس تفسير او كتب از ,Hشخص نموده; استماع او حق در مردم از
غاÄبانه ميشد مشاهده كلماتش از بزرگي آثار و خوانده را سعادتنامه و
شيخ رفاقت (با بستم ميان بر همت كمر و داشته دوست را شخص اين
از خراسان, ل او سفر در لذا گردم; ناÄل ديدارش به دشتي) غالمحسين
حÇاج حضرت داراالرشاد كه بيدخت قرية در شتافتم; گناباد به سبزوار
شÇهيد آقاي مرحوم از مختصري (شرح شدم وارد بود د سلطانمحم مال
رجب ماه ششم قمري 132ë سال در نگارنده گرديد)/ ترك كه شده ذ كر
درويشي و فقر شرف به ماه همان دوازدهم در و شد وارد بيدخت در
و جسÇماني فÇرزند داللت بÇه حÇضرت, آن پÇيوست كÇرامت بهدست
نورعليشاه به ملقب علي مال حاج حضرت وصياش و خليفه و روحاني
در سال دو قرب و سپرده دلبر به دل جهتي يك و نمود حاصل ف تشر
و عبادات و رياضات و مجاهده به مباركه مدرسة در شريف مكان آن
يافتم/ اطوار و انوار و مكاشفات و خوش حاالت پرداختم; فكر و ذ كر
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اختصاص به مرحمتي و خاص لطفي بيمقدار اين به را حضرتش
شخص اين دوران در درواقع نداد/ مرخصي اذن شهادتش زمان تا و بود
مÇختلفة بÇالد از احان سي ورود محل بيدخت قريه زمانه وحيد و يگانه
مÇالقات آنجا در را گروهي نگارنده بود; هندوستان و روم بلكه ايران

گرديد)>/ ترك ه بقي)  كردم
حضرت خدمت در بزرگوار آن شهادت از پس ايزدگشسب مرحوم
مرحÇوم كه بلوچ ساالرخان قضيه در نمود/ تجديدعهد نورعليشاه آقاي
و ايÇزدگشسب مÇرحÇوم نگÇاهداشت, جويمند در روز 2ë را نورعليشاه
مÇدرسه در كÇه را فÇقرايÇي سÇاير و حÇاجياني غÇالمحسين شيخ مرحوم
پس و بردند جويمند به انداخته اسب جلوي بسته دست داشتند, سكونت
حضرت آن امر برحسب داشتند توقف حبس در شبانهروز يك آنكه از

شدند/ مستخلص
و فقرا جماعت امامت در مجاز قمري 1332 ال شو هفتم تاريخ در
آقÇاي حضرت طرف از چراغ نمودن روشن و جمعه شب فاتحه اقامه
چندماه, از پس نمود; مراجعت اصفهان به و گرديد طابثراه نورعليشاه
شد/ ف مشر بيدخت به Gد مجد نياورده را ايشان مفارقت و دوري طاقت
امامت در مجاز د مجد قمري 1337 م المكر ال شو دوازدهم تاريخ در و
اني ربيعالث هفدهم تاريخ در و شد لسانيه اذ كار و اوراد تعليم و جماعت
حسÇن د حمÇم شيخ حاج قطبالعارفين حضرت طرف از قمري 13ë0
مÇفتخر نÇاصرعلي" "درويش لقب بÇا طÇابثراه گÇنابادي صÇالحعليشاه
زيادي ة عد سال شانزده ت مد در و گرديد طالبين ارشاد و بهدستگيري
در و گرديدند ايماني واليت قبول به موفق يافته, راهيابي ايشان بهوسيلة
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فÇروردين هفتم با مطابق قمري 13ìì جمادياالولي× پنجم جمعه شب
مÇحبوب وصÇال بÇه و ارتÇحال باقي عالم به فاني دار از شمسي 132ì
تكÇية بÇهنام كÇه تكيهاي در اصفهان فوالد تخت در و شد ناÄل حقيقي
و بقعه داراي ا كنون و گرديد مدفون است, معروف ناصرعلي" "درويش
عبدالبÇاقي آقاي را ايشان فوت تاريخ ميباشد/ دل اهل زيارتگاه محل
است: سروده عبدي به متخلص ايشان گرامي ارجمند فرزند ايزدگشسب
بÇÇÇÇيهمتا حكÇÇÇÇÇيم و اديب آن دانÇÇÇÇا عÇÇÇÇÇÇÇÇارف اسÇÇÇÇÇÇÇÇداهللا

هÇدي× شÇمع و شÇمس به متخلص حÇÇق واله ايÇÇÇÇزدگشسب بÇÇÇÇود
صÇÇÇÇفا سÇÇÇÇالكان راه هÇÇÇÇÇÇادي لقب دوست ز نÇÇاصرعلي داشت

االولي× جÇÇÇÇمادي پÇÇÇÇÇÇÇنج شب هزار ز ششفزون شصتو و سيصد

يكÇÇتا خÇÇالق عشÇÇق در مÇÇÇÇحو شÇوق از شÇد و شنيد حق دعوت

المأوي× جÇÇنت بÇÇه مÇÇخلد شÇÇÇد مÇجاز سÇراي ايÇن از رحلت  كرد
عÇال عÇرش و بÇرين بÇÇهشت در يÇزدان رحÇمت بÇه شÇÇد مÇÇتصل
خÇدا غÇÇير بÇÇه بÇÇقا نÇÇدارد اشÇعار كس ايÇن سÇليلش عبدي  گفت
نÇاصرعلي درويش آقÇاي مرحوم فرمان صدور تاريخ همان در و
ليÇالي در چÇراغ كÇردن روشÇن و جماعت امامت اجازة عليه, رحم¹اهللا
و اوراد دادن و نكÇردهانÇد تجديد كه فقرايي تجديد و دوشنبه و جمعه
شÇيخ آقÇاي مÇرحÇوم افÇتخار بÇه مشايخ نبودن درصورت لساني اذ كار
رمÇضان نÇوزدهم تÇاريخ در و گرديد صادر اصفهاني متقيان علياصغر
مدفون عبداهللا امامزاده صحن در نموده, رحلت تهران در قمري 13ìë

 گرديد/
از پس نÇاصرعلي) (درويش ايÇزدگشسب اسÇداهللا شÇيخ مÇÇرحÇوم
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سÇال بÇيست قÇريب و فÇرمود اقÇامت اصÇفهان در گÇناباد از مراجعت
از اصفهان كنوني دانشمندان و فضال غالب و داشت اشتغال بهتدريس
صÇرف را خود گرانمايه اوقات بيشتر Hضمن ميباشند/ ايشان شا گردان
او عÇلمي شÇامخ مÇقام و مÇيفرمود تÇصنيف و تأليÇف و كÇتب مطالعة
بÇزرگ دانشمندان ادب, فنون و حكمت رشتة در كه رسيد بهدرجهاي
انÇيقة تÇصنيفات و مفيده تأليفات و داشتند اعتراف او مسلم بهاستادي

است: قرار اين از عربي و فارسي به ايشان
موسي(ع) حضرت مصاحبة و يوسف سورة تفسير اسرارالعشق, Ç 1
العشÇق بسÇاط Ç 3 ثار Ðاال بدايع Ç 2 رسيده چاپ به نوبت سه كه خضر و
آيتاهللا مرحوم االصول كفاي¹ بر تعليقات Ç ë السفر تحف¹ Ç ê والمحب¹

جذبات Ç 8 جن¹النفوس Ç 7 الخطاطين و الخط كتاب تعريب Ç ì خراساني
حÇيات Ç 9 شÇده) (چاپ تبريزي ين شمسالد ديوان منتخبات يا ه الهي

شÇده) (چاپ نراقي السعاد¸ معراج منتخب جاويد, حيات Ç 10 االنسان

االسرار رشحات Ç 13 جلي و خفي ذ@كر در رساله Ç 12 النبويه ديوان Ç 11
نوبت دو (در التواريخ Çشمس 1ë العديله شرح في النجفيه سعادات Ç 1ê
شرعيات فلسفة Ç 17 الهي حكمت در الحكم طراÄف Ç 1ì شده) چاپ
در اسرار گلزار Ç 19 ف تصو و عرفان در االسرار قبسات Ç 18 شده) (چاپ
و عÇرفان در مÇنظوم االنÇوار, لوامع Ç 21 رنگ همه گلهاي Ç 20 عرفان
Ç 23 عÇقايد اصول و ه حكمي مطالب در العقول, مصابيح Ç 22 ف تصو
مÇجمع Ç 2ë شده) (چاپ الروح معرفت Ç 2ê الهيات در االنوار, مظاهر

شÇده) (چاپ سخنوران نامه Ç 2ì ين محيالد صلوات شرح الفيوضات,

شده)/ (چاپ هداي¹االمم Ç 28 شده) (چاپ نوراالبصار Ç 27
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مرحوم كرد/ تأسيس عنقا بهنام مجلهاي نيز شمسي 130ë سال در
اشÇعار, در و داشت تام مهارتي سخنسرايي و شاعري در ايزدگشسب
دانشمند و فاضل ذ كور اوالد يك ايشان از ميفرمود/ تخلص "شمس"
از است; باقي يادگار به اناث اوالد دو و ايزدگشسب عبدالباقي به موسوم
خواستاريم/ آنان براي معنوي و روحي ترقيات و سعادت متعال خداوند



عليه رحم¹اهللا كاشاني آراني ين صدرالد ميرزا آقا مرحوم حاالت ذ كر

عÇلماي و كÇرام فÇقهاي از امر بدو در ين صدرالد ميرزا آقا مرحوم
در و كاشان مجتهدين از علي د محم مال آخوند آنجناب عم و بود عظام
بÇه لذا بÇود; بياطالع به كلي معنوي مراتب از ولي كامل, رسمي علوم
سÇلسلة فÇقراي بÇا ه اصÇخ عÇرفان, اهÇل عÇموم بÇا يت دÇض و مخالفت
را آنÇها مال و خون و كافر را آنان و ميپرداخت گنابادي نعمتاللهية

گرديد/ مدفون آران در هالل(ع) د محم حضرت مزار صحن غربي سمت مقبرة در نمود; فوت قمري 131ë تاريخ در /1

مÇيرزا آقÇا پÇدر دحسين1 محم الÇم او بÇرادر برعكس, ميدانست; مباح
محبت با و داشت مصاحبت و معاشرت عرفا و فقرا عموم با ين صدرالد

تقوي× و زهد و عبادت و رياضت و ذ كر اهل و مينمود رفتار مهرباني و
چون و نميداشت روا را هيچكس بد و خوشرفتار هم مردم ساير با بود;
از او و نÇوشآبادي احÇمد مÇيرزا آقÇا مرحوم عيال او صباياي از يكي
و حسÇين د محم الÇم مرحوم Hغالب بود, گنابادي سلسلة معرفت با فقراي
مالقات در و بودند معاشر و مأنوس او با ين صدرالد ميرزا آقا فرزندش
و آشنا Âكام آنان روية و عقايد از و عرفا كتب خواندن مشغول Hغالب هم
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بودند/ اطالع با
بر فتوي× دنيوي رياست صاحبان و نماها مال قمري 1312 سال در
از نمودند صادر را نعمتاللهيه فقراي نجاست و مال و دم اباحة و  كفر
و فقرا قتل و كفر حكم ين صدرالد ميرزا آقا عم علي د محم مال جمله آن
را خÇلق و نوشت بود, آنها ابHعنجد مسكن كه كاشان دهات از اخراج

فتوي× حتي نمود; وادار و تشويق آنها تحقير و توهين و آزار و بهاذيت
در غسل نيست فقير امي حم آنكه با ميروند فقرا اين كه امي حم در داد:
بعض و نمود ممنوع را آنها با معاشرت و معامله و نيست, جايز ام حم آن
چÇنان و درآورد ديگÇران عÇقد بÇه طالق اجراي بدون را آنها عياالت
نكشيد طولي گرديد/ طاقتفرسا و نا گوار فقرا بر زندگي كه گرفت سخت
براي و شدند مأيوس او معالجة از ا اطب ولي شد; معالجه مشغول و مريض

نمود/ فوت راه بين در و كرد حركت تهران طرف به معالجه
فقراي ارتداد و كفر حكم نيز او كه كاشان عالمنماهاي از ديگر يكي
بÇود; كÇاشاني يÇن فخرالد ميرزا حاج كرد, صادر را گنابادي نعمتاللهيه

كاشان فرسخي هفت برزك, قرية بزرگان و اعيان از و كاشان اول طراز مجتهدين از جعفر د محم مال حاج مرحوم /1

بندگان خدمتگزار و باوقار و اخالق خوش بسيار رسيده; كمال درجة به منقول و معقول علوم و اصول و فقه در بود/

بپيمايد تحقيق قدم با را حق راه كه نهاد جستجو وادي به قدم لذا نيافت; معنوي بهرة ظاهري علوم از چون بود; پروردگار

ميرزا آقاي جناب باهللا العارف خدمت اصفهان در قمري 1300 سال حدود تا نمود س تجس و تحقيق آيين و دين هر در و

رياضتها در و كشيد زحمت سالها و شد مريد و ربوده نظر يك به رسيد, ه سر س قد (فيضعلي) نمازي صادق د محم

اجازة ه سر س قد شهيد سلطانعليشاه مرحوم سلطانالعارفين حضرت طرف از قمري 1311 سال در تا برد بهسر

و راه طالبان دستگيري

Ñ

Ø

هدي× راه بهدستگيري و طريقت شيخ كسري و سال پنج و گرديد مفتخر "محبوبعلي" لقب با را خدا بندگان هدايت

مضل و ضال برزكي جعفر1 د محم مال حاج آقاي مرحوم كه داد دستور
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و اطراف از باصفا اخوان و فقرا نمود/ دعوت فرزندش يازده و علي(ع) واليت مستقيم راه به را خدا بندگان و بود مشغول

به پرفتوحش روح قمري 131ì رجب در تا ميشدند ف مشر درگاهش به دستگيري و بزرگوار آن زيارت براي ا كناف

عليه/ ر¹aاهللا گرديد; مدفون فين راه سر گلدسته مزار به مشهور سيدعلي سلطان مزار در و نمود پرواز قدس آشيانة

سروده: را جناب آن رحلت تاريخ ماده بيدگلي اف وص مرحوم

رجب ماه نبي هجر از رفته سيصد و هزار بعد شانزده

لقب داشت علي محبوب آنكه جعفر د محم الحاج قبل¹

طلب كرده بقا دار وسعت فنا دار اين از دلتنگ  گشته

رب رحمت با واصل او شد اف كه وص وفاتش تاريخ  گفت

د محم مال حاج مرحوم نماييد/ اخراج آن دهات و كاشان از را او و است
حاضرم من داشت: اظهار و نوشت ين فخرالد ميرزا حاج به نامهاي جعفر
اعÇتراضÇي يÇا انحرافÇي ا گر نماييم, مذا كره و آمده شما خدمت ر مكر
و تÇرك تÇا دهÇيد تذكر نموديد, مالحظه من عقايد و افعال و بهاعمال
مرا ارتداد و كفر حكم استبصار, و مذا كره بدون چگونه واال كنم اصالح
نÇÇداد; را ايشÇÇان آمÇÇدن اجÇازة ين فخرالد ميÇرزا حاج نموديد/ صÇادر
را فÇقرا اذيت و آزار بÇناي كÇاالنعام وامÇع و نÇنوشت هÇم جواب حتي

 گذاشتند/
شكايت شرحي طابثراه, سلطانعليشاه آقاي مرحوم خدمت فقرا
شا كر و دانيد خدا از را اينها تمام كه فرمود مرقوم جواب كردند/ عرض
اين كه نماييد ل تحم و صبر شدهايد, اوليا¾ و انبيا¾ به ي متأس كه باشيد

وا گذاريد/ خدا به و ميافزايد شما ايمان و شوق و ذوق بر امور
اصÇفهاني تÇقي د محم شيخ حاج آقاي آيتاهللا موقع اين در Hفاق ات
درس حوزة در و سين مدر و مجتهدين اعاظم از كه آقانجفي به معروف
قÇريباالجÇتهاد آنÇها از بسياري كه ب طال هزار دو قريب آن, خارج
شركت بود, ايشان شا گردان از هم ين فخرالد ميرزا حاج خود و بودند
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نÇمود; حÇركت تÇهران بÇراي شاه ين ناصرالد تقاضاي برحسب داشتند;
كه بردند ايشان نزد را ين فخرالد ميرزا حاج حكم رسيد به كاشان چون
و خدا از فرمود: و انداخت دور شده ر متغي آقانجفي مرحوم نمايد; تنفيذ
چÇه قيامت روز در را حق جواب و نميكشيد خجلت رسولخدا(ص)
ل حمÇت اتي قÇمش و مÇيكشيد زحÇمتها پÇيغمبرا كÇرم(ص) داد/ خواهÇيد
بÇاشد تÇرس و نفاق به ولو را نفر يك كه ميزد شمشيرها و ميفرمود
كه را گروهي جرأتي چه به شما نمايد; اسالم دين داخل و كند مسلمان
مÇقيد و ره طهÇم شÇريعت احكÇام بÇه عامل و ثالث شهادت  گويندگان
چÇند روزي و مÇيباشند مكÇروهات بعضي از مجتنب و سنن بهبعضي
زمÇان, امÇام س قدÇم وجÇود بÇه قÇاÄل و خوانده را كبيره صلوات مرتبه
آن ظÇهور انتظار و ميباشند فرجه, اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج حضرت
اسÇالم س قدÇم ديÇن ضÇروريات از هيچيك منكر و دارند را حضرت
از صحيحه وساÄط به اوراد و اذ كار دادن اجازة ما كه عيند مد فقط نيستند,
ر¹aاهللاعليه/ ميكنيد? صادر را آنها ارتداد و تكفير حكم داريم زمان امام
آقÇاي جÇناب دسÇتور و نÇجفي آقÇا آيتاهللا مÇرحÇوم اقدام اين از پس
اذيت و آزار و ناراحتي و زحمت از ي تاحد فقرا طابثراه سلطانعليشاه
چÇون عÇليه رحم¹اهللا ين صدرالد ميرزا آقا مرحوم يافتند; خالصي عوام
و خودپرستي و كبر جز رسمي علوم از ديد و كرد مالحظه را اوضاع اين
بÇر هÇرقدر بÇلكه نÇيست; اثÇري و حÇاصل عوامفريبي و رياست حب
درصدد مييابد; افزوني رذيله صفات اين گردد افزوده ه رسمي معلومات
اظÇهار با و يابد را حقيقت و حق طريق كه برآمد س تجس و تحقيق و
كÇه نÇمود درخÇواست مÇهربان خداوند از ليالي بيداري و زاري و عجز
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بايد مجتهد ميكند: ذ كر ايشان خود فرمايد/ راهنمايي او به را حق طريق
داراي بلكه ; تقوي× ملكة با و نكند كار نفس هواي به و نمايد حق به حكم
ا ما آمده: معتبر حديث در چنانچه باشد; است عدالت فوق كه ه قدسي ة قو
Öنا وامعÖللف مواله ر Öم ال HطيعÔم واه ßG Hفال ÔU ه سÖفنل HنÄصا هدينل Hظحاف قها¾ ÔفÖال ن م كان Öنم

مÇخالف و كند حفظ و نمايد رام را خود نفس و دارد محفوظ را خود دين كه فقها از هركس /1
كنند/ تقليد او از بايد مردم باشد, موال امر مطيع و نفس هواي

هيچگونه كه نعمتاللهيه فقراي دربارة رسمي علماي اين ديدم ;1 ÔدوهقلÔي
و غÇرض محض نيست, وارد آنها اعمال و عقايد به اعتراضي و ايراد
مينمايند; ناحق به حكم عوامفريبي و دنياطلبي و رياست حب و حسد
آنها مشام به حقيقت از بويي و نيست اينها نزد حقيقتي و حق فهميدم
قÇرآن آيات در تدبر يا نميخوانند قرآن يا آقايان اين و است نرسيده

ÔمÔكÖيÇل ا ×� ÖÇل ا ÖنÒ ßX تقÔولÔوا ال× و مÇيفرمايد: شأنه جل متعال خداوند نمينمايند;

نيستي/ مÆمن كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كس آن به و :9ê آية نسا¾, سورة /2

ديگÇر آيÇة در نÇميكنند? سÇالم فÇقرا ايÇن مگÇÇر ;2Hن م ÖÆÇ Ôم ت Öسل ال×مÇ Iلسَّ

كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /3

فقرا از نفر يك با آنكه بدون اينها فتبيَّنÔوا3 أبن ب Õق اسف ÖمÔك ¾ج×ا Öنا ميفرمايد:
مÇن و مÇيگويند آنكÇه صرف به بخوانند, را آنها كتب يا كنند مذا كره
ارتداد و كفر و منحرف اسالم رة مطه شريعت طريق از گروه اين شنيدهام

است/ مسلم آنها

Öم Ô Úyي د Ö ÒyÇل Çين×ا ف وا ÔداهÇ ج× نâالَّذي و شريفه: آية موجب به عال و جل حق

خÇويش خÇاص راههÇاي بÇه كÇنند, مÇجاهدت مÇا در كÇه را كسÇاني :ì9 آية عنكبوت, سورة /ê
ميكنيم/ هدايتشان

خÇدمت شÇرف بÇه مرا نازل, رحمتش باران و شامل الهي فضل بÔلنا4, Ôس
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(مÇحبوبعلي) بÇرزكي جÇعفر د محم مال حاج آقاي مرحوم باهللا عارف
فرمود/ رهنمايي عليه رحم¹اهللا

تÇمام از كÇردن صÇرفنظر از پس يÇن درالدÇص مÇيرزا آقا مرحوم
مÇرحÇلة در داخل و گرديد حضرت آن تسليم دنيويه, ظاهريه مقامات
تÇجديد عليه رحم¹اهللا شهيد آقاي حضرت شهادت از بعد و شد سلوك
علي الÇم حÇاج آقÇاي Çالكين الس كÇهف و العÇارفين قÇطب خدمت عهد
مÇرحÇوم جانشين و خليفه و روحاني و جسماني فرزند ثاني نورعليشاه
بهذ كر بزرگوار پير دستور به كه سال چندين از پس و نموده شهيد آقاي
امÇامت بÇه بÇود, مشغول شرعيه رياضات و اطاعت و بندگي و فكر و
شود وارد آبادي هر به كاشان حدود در كه گرديد مفتخر فقرا جماعت
فقرا بر ميرسانيد رزق اق رز آنچه ايشان و نمايد/ فقرا جماعت امامت
همة با و پستتر همه از را خود بود دارا كه مقامي با و ميكرد قسمت
1338 سÇال در مÇيفرمود/ افÇتخار خÇدمتگزاري و مÇهرباني به برادران
مزار در و نمود پرواز قدس آشيانة به روحش هماي و شد مريض قمري
گرديد/ مدفون خود بزرگوار پدر جوار در آران در دهالل محم حضرت
سوي ين صدرالد "رفت شده: ذ كر بزرگوار آن قبر سنگ در كه تاريخي

عليه/ ر¹aاهللا ميباشد; بقا" ملك
علي دكتر و صدر حسين ز معز و محترم ذ كور اوالد دو جناب آن از

گرديد/ مدفون بابويه ابن در خانوادگي مقبره در و شده فوت 1388 رجب 20 مطابق 13ê7 مهر 21 تاريخ در /1

مورد و دارند سكونت تهران در كه است باقي اناث1 يك و صدر د محم
ترقيات و ت عز و عمر متعال خداوند از ميباشند; غيرفقرا و فقرا احترام
مسألت آنان براي اخرويه و دنيويه سعادت و خير و معنويه و صوريه
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داريم/





بخشسوم

نامÇهها





ابوالفضل سيد آقا آقاي االسالم مبلغ االحكام مروج مستطاب حضرت

بركاته دامت برقعي مه عال

و تÇوفيقات مÇزيد درخÇواست و فÇراوان تÇحيت و سالم تقديم با
تكليف برحسب جنابعالي است چندي كه شد مالحظه چون تأييدات;
درصÇدد حسÇننيت و عÇقيدت صدق روي از ايماني وظيفة و اسالمي
تأليفاتي و برآمده اسالميت عقايد تذكر و هدايت بسط و ديانت ترويج
خÇود ايÇماني و شÇرعي وظÇيفة درآوردهايÇد, تقرير و تحرير رشتة به
از عÇرايÇضم كه است شاهد خدا و رساند عرض به تذكراتي كه دانست
صاحب و حق رضاي محض و اعتساف از خالي و انصاف كمال روي

است/ سه مقد شريعت
امÇرياست مÇيفرماييد, تعقيب و فرموده اتخاذ كه نظري و رويه
نÇميتوان و وافÇي و كافي مطالعات و كامل دقت مستلزم و مهم بسيار
و مÇختصر مÇطالعات بÇه و پÇنداشت بÇياهÇميت و كرد تلقي سرسري
دارد; متضاد متخالف متمايز صورت دو زيرا نمود; منحصر مسموعات,
بÇهترين باشد حقيقت و واقع با موافق تشخيصات, و تذكرات ا گر چه
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رضÇايت و حÇق رحÇمت مÇورد داده انÇجام را ايماني و مذهبي وظيفة
و بود خواهد درجت ترفيع و منزلت قرب و ¸(ص) النبو خاتم حضرت
مستقيم صراط به و بخشيده نجات ضاللت و گمراهي از را نفر هزاران
راه عقايد, اظهار و تشخيص در بالعكس ا گر و فرمودهايد هدايت ديانت
مرتكب اليغفر گناهي و حق مÆاخذ و مسÆول باشيد پيموده اشتباه و خطا
دارد را لزوم كمال لذا شد; خواهيد واقع الهي غضب و سخط مورد و شده
حق آنچه كه بخواهيد متعال خداوند از خود نظريات بيان و اظهار در  كه
بÇر پيش از بيش بهعالوه فرمايد; القا خاطر به و اراÄه است, صواب و
نماييد; مذا كره و معاشرت عقايد, آن صاحبان با و افزوده خود مطالعات
و باشد نارسا مطالب بيان در شايد كه كتب از بعضي مطالعة بهصرف چه
مÇن نÇمود/ قÇضاوت طÇايفه يك عقايد دربارة نميتوان مسموعات يا
دارنÇد? پرهيز و احتراز مذا كره و معاشرت از آقايان چرا دارم ب تعج
فقط نشده منع هم ار كف با معاشرت بلكه است? شده منع معاشرت مگر
نيست ممكن نشود مذا كره و معاشرت تا و است, ممنوع آنها با دوستي
مذا كره و معاشرت در بلكه يافت; آ گاهي دستهاي عمليات و عقايد از
ه مÄا و ا كرم(ص) پيغمبر مگر نمود; راهنمايي و هدايت ميتوان بهتر
با بايد داشتند? خودداري و پرهيز ار كف با مذا كره و معاشرت از هدي(ع)
و مÇخالفت نظر بدون و نمود معاشرت طريقه هر داناي و بصير افراد
باطني و ظاهري اعمال و واقعي عقايد از و نمود صحبت آنها با مباينت
يافت/ آ گاهي آنان روية حقيقت به تا كرد استكشاف و استطالع آنها

آن قسÇمت يك فÇرمودهايÇد, ذ كÇر كÇه عÇÇقايدي و مÇÇطالب Ç 1
و مدرك بدون و حقيقت از خالي و تهمت به كلي كه است مسموعات



287 بخشسوم

كنيد/ تحقيق آورد خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1

و تحقيق بايد فتبيَّنÔوا1 بأنب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا مباركه: آية منطوقة به و است دليل
حÇتي گÇردد; واقÇع مÇوردقبول اسÇتماع يا سماع بهصرف نه شود دقت
نوشته خود كتب در تحقيق بدون اشخاصي را قسمتها همين است ممكن
هم را نوشتهها همان مذهبي وظايف به د مقي و محقق شخص ولي باشند;

بپذيرد/ نبايد صحيح مدرك بدون
و ه وفيÇص كتب از كه است عقايدي و مطالب ديگر, قسمت يك
ه باتوج بايد شرعيه قالبية اعمال آيا كه فهميد بايد :Á او شده/ اقتباس عرفا
كرده ا كتفا اعمال ظاهر صرف به فقط يا شود انجام باطني ارتباط و قلبي
و موردقبول باشد دنيويه امور به فكر اشتغال و حق از غفلت حال در ولو
را ه شرعي ظاهريه اعمال كه ه حق ة صوفي و عرفا است/ مطلوب به موصل
از هÇيچيك در و عÇاملند زيÇاد و كÇم هاي ذر بÇدون بالنعل النعل طابق
ايÇن كه معتقدند ندارند, اختالفي ه اسالمي ة حق عقايد و ه شرعي تكاليف
و مÇوردقبول نÇباشد بÇاطني ه توج و قلبي ارتباط با ا گر ه ظاهري اعمال
×الا ¸ل×و ص ال× كÇه است شده تكليفي اداي فقط و بود نخواهد كمال موجب

قلب/ حضور به مگر نماز نيست /2

عبارات و الفاظ معاني به ه توج از غير قلب حضور اين و 2 بÖلقÖال ورÔض Ô ßM
شÇد: سÆÇال عÇليه رحÇم¹اهللا شÇيرازي مÇيرزاي آيتاهللا مرحوم از است/
كنيد, سÆال را فقهيه مساÄل ما از فرمود: چيست? قلب حضور از مقصود

بپرسيد/ اهللا اهل از را قلب حضور
كه است اصطالحاتي داراي شده ذ كر عرفا كتب در كه مطالبي Ç 2
بÇهمقاصد كÇاملي آشنايي تا كه است مفاهيمي داراي و آنها مخصوص
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مفاهيمي داراي اصطالحات آن نمود/ درك نميتوان نشود حاصل آنان
آنها بهاصطالحات بايد متبادره; و ه عرفي مدركات و مفاهيم از غير است
بÇتوان تÇا يÇافت اطÇالع اصÇطالحات اين از آنها مقاصد از و شد آشنا
آنÇان كÇتب مÇطالعة صرف به استطالع و آشنايي اين و نمود قضاوت
مذا كره و معاشرت آنها داناي و بصير اشخاص با بايد نميشود, حاصل
از تحقيق و استكشاف و شد مستحضر ايشان مقاصد و عقايد از و نمود
كرد/ آنها دربارة عقيده اظهار بتوان تا نمود آنها مقصد و مقصود اصل
از و مذموم است امري آنها با مذا كرة از خودداري و معاشرت از پرهيز
عقايد و صحيحه مقاصد مطالب همان بيان از شايد دور; تحقيق روش
ه مÇÄا اخÇبار و مÇجيد قÇرآن احكÇام بÇا اختالفي هيچگونه كه باشد ه حق
را اعرابي شخص با دوم خليفة برخورد قضيه باشد نداشته طاهرين(ع)

كردي? صبح چگونه /1

و ¹نÖتفÖال ب حÔا ÔتÖحب Öصا داد: جواب 1? تÖحب Öصا فÖيك شد: گفته او به كه ديدهايد

را نÇصاري× و يÇهود و دارم نÇاخوش را حÇق و دارم دوست را فÇتنه كه درصورتي كردم صبح /2
ميكنم/ اقرار نشده خلق آنچه به و دارم ايمان نديدهام آنچه به و ميكنم تصديق

از خÇÇليفه 2/ Öقل Ö ÔO Òn ا × ß[ رقÔا و Ôه را Ö Òn ا ß[ Ôن ومÔا و النَّصاري× و ود Ô ÒzÖال Ôقد صÔا و قَّ Ò Ö¡ا Ôه رÖك Ôا
امير(ع) حضرت كند; حد اجراي خواست و شد ر متغي جواب اين شنيدن
بايد پس فرمود/ بيان را آن جمله هر از مقصود و ميگويد صحيح فرمود:
رفع ا گر شود سÆال آنها از ميآيد باطل بهنظر كه عقايدي از يك هر

نمود/ عقيده اظهار نشد شبهه
و كÇوچك امÇر است مÇيان در ديÇن و كفر امر بزرگوار آقاي Ç 3
حدود نمود/ حكم شنيدن, يا خواندن بهصرف بتوان كه نيست يتي بياهم
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حكم چگونه نشده داده اجازه حد اجراي نشود ثابت Gحضور تا هم اسالم
نه و گرفته تماس آنها با نه كه درصورتي ميكنيد?! يكدستهاي كفر به
بدون و بينظري كمال با كنيد/ مذا كره آنها با جليل سيد كردهايد! مذا كره
بخواهيد هم خداوند از و كنيد دقت و دهيد گوش را آنها بيانات ب تعص
يا خالفي عقايد ا گر آنگاه نمايد; القا شما به را حق و صواب طريق  كه
نماييد/ عقيده اظهار نموديد مشاهده اتي ضروري انكار يا مخالفي اعمال
ت Öسل ال×م السَّ ÔمÔكÖيل ا ×� Öل  

ا ÖنÒ ßX تقÔولÔوا ال× و نفرموده: مجيد قرآن در مگر Ç ê

نيستي/ مÆمن كه مگوييد گويد, سالم شما بر كه كس آن به و : 9ê آية نسا¾, سورة /1

است/ شÇيعه ثÇالث, شÇهادات گويندة و مسلم شهادتين, گويندة /1Hن م ÖÆÔم
چگونه منافقين و مخالفين با اطهار(ع) ه مÄا و ا كرم(ص) پيغمبر رفتار
بÇود; آ گÇاه و مÇطلع آنÇها هÇمة سراÄر و بواطن از آنكه با است? بوده
ابيسفيان تاريخ البته ميفرمود/ سلوك آنها با اسالميت بهروش معذلك

فرمودهايد/ مالحظه را بي Ôا عبداهللا و ه بنيامي ساير و
كه امري هرگونه از و شده گذاشته فاق ات و اتحاد بر اسالم پاية Ç ë
حق اظهار از طاهرين(ع) ه مÄا است/ شده نهي باشد شقاق و نفاق موجب

و نÇفاق ايÇجاد آنكÇه بÇراي مÇيفرمودند صرفنظر خود مسلم و ثابت
و خÇداپÇرستي دÇض بÇر دستجاتي امروز بزرگوار آقاي نشود/ اختالف
مشغولند; جوانان اغواي به جديت و سعي كمال با و شده ز مجه ديانت
بÇازدارم; صÇوفيان اغÇواي از را جوانÇان ميخواهم ميفرماييد: كه شما
نجات گمراهي از و نماييد راهنمايي و هدايت را جوانان آن است خوب
علي و خدا ذ كر به HمÄدا ميكنيد ر تصو گمراه كه را جواناني اين دهيد/
و عاملند و آشنا ه شرعي وظايف به و ل متوس بدو خود امور در و مشغولند
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نماييد معاشرت روگردانند; منهيات بسياري از و ثابت ديني, عقايد در
غبطه آنها از بعضي حال به من ميداند خدا گردد, ثابت عرايضم صدق تا
بÇروز ت دÇش اوان و جÇوانÇي بÇحبوحة در ميكنم مشاهده كه ميخورم
ديÇني امÇور بÇه و داشته صرفنظر جواني تمايالت از نفساني شهوات
بÇخواهÇيد ا گÇر مÇيباشند/ داÄمالطÇهاره و سحرخيز حتي دارند; اشتغال
و كمونيستي طرف به دسته دسته كه را جواناني نماييد, اسالم به خدمتي
گمراهي اين از و نماييد راهنمايي و هدايت ميشوند داده سوق بيديني

بازداريد/
كمونيستها و طبيعيان بالي امور, پرخطرترين و بزرگترين امروز
كند مبارزه خطر اين با است واجب ديانت به عالقهمند فرد هر بر است;
شÇقاق و نفاق ايجاد جز ديانت به پابند ه عد يك تفسيق و تكفير واال

داشت/ نخواهد نتيجهاي
و اسÇالم دÇض بÇر قوا تمام با خارجي و داخلي دشمنان امروز Ç ì
مقصود اجراي نقشة Öبزرگترين و دارند كوشش و سعي مذهب تخريب
كÇه است معلوم كجا از است; مسلمين ميان نفاق و اختالف ايجاد آنها
مقصد از شما آشنايي عدم و سادگي و عقيدت صدق و نيت حسن از آنها
بهايجاد وادار و انداخته اشتباه به را شما وسايط به و كرده استفاده آنها,
و نبوده چنين كه انشا¾اهللا باشند?! نكرده شقاق و نفاق تشديد و اختالف
ضرر به و آنها نفع به شما اقدامات و عمليات اين باالخره ولي نيست,
و شويد آنها مقاصد اجراي وسيلة كوركورانه نشويد راضي است; اسالم
صÇاحب و حÇق رضÇاي مورد و نموده اسالم به خدمت فرماييد خيال
شويد: مباركه آية اين مشمول نخواسته خداي و ميباشيد ره مطه شريعت



291 بخشسوم

كÇاري مÇيپنداشÇتند و شÇد تÇباه دنيا زندگي در كوشششان كه آنهايي :10ê آية كهف, سورة /1
ميكنند/ نيكو

و صÇاف 1/HعÖنÇ Ôص ونÔنÇ س Ö ÔJ ÖمÇ Ô Úu  

ا ونÔب س Ö ÒJ ÖمÔه و نÖي×ا الد ̧ ي×و Ò Ö¡ا ß| Öم Ô Ôz Öع س ضلَّ نâذيل  

ا
و تأيÇيد و تشÇويق را شÇما كÇه اشخاص اين ميكنم عرض پوستكنده
خÇداونÇد از مÇيباشند; اسÇالم دشÇمنان همان كاركنان ميكنند تقديس
تمام بايد امروز فرمايد/ حفظ را شما آنان فريب مقابل در كه بخواهيد
متفق هم با آسماني كتب پيروان بلكه شهادتين گويندگان و اسالمي فرق

نمايند/ مجاهده و مبارزه بيديني ضد بر و شده متحد و
صÇوفي و شيخي و اخباري و اصولي نيست, مقتضي ديگر امروز
درنÇظر دقت بÇه را كنوني اوضاع معظم آقاي بپردازند/ مخالفت به و///
بÇه تيشه و نماييد مجاهده است, الزمتر و مهمتر آنچه براي و بگيريد

نزنيد/ اسالم ريشة
هستند باطلهاي فرق فه, متصو فرق ميان در كه دارم تصديق من Ç 7
و بوده سخيفه عقايد داراي و بياطالع اسالمي عقايد اصول از به كلي  كه
كÇلي نفي نميتوان اين وجود با نيستند; ه اسالمي وظايف انجام به د مقي
بÇايد يÇعني است آن مغز و باطن و نيست غيرشريعت طريقت,  كرد,
مÆثر تا گيرد انجام باطني ارتباط و قلبي ه باتوج شريعت ظاهرية اعمال
و جÇدا نÇه يكÇديگرند, مÇلزوم و الزم طÇريقت و شÇريعت شود; واقع
قÇلبي ه توج بدون ه قالبي اعمال ا گر فرمودهايد/ ر تصو چنانچه مخالف;
بÇدون ف تصو و طريقت عاي اد و روح, بدون است قالبي شود, عمل
از ف تصو مطلق نفي پس تباه; و فاسد است مغزي نيز آن ه, قالبي اعمال
سÇاير و ه وفيÇص ة قÇح فÇرقة بÇود/ خواهÇد ف تصو اساس از بياطالعي
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را آنها كه نيستند جدا گانه و متمايز دسته دو عشريه, اثني× شيعه برادران
س مقد بهوجود معتقد و عشريه اثني× شيعة نيز آنها بلكه دهيم; قرار قسيم
در و ميباشند فرجه اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج حضرت منتظر قاÄم امام
نسÇبت هÇر و ندارنÇد اختالفي هيچگونه قلبيه اعتقادات و ه قالبي اعمال
و خطا عين كه ميگيرم شاهد را متعال خداي شود, داده آنها به كه خالفي
خصوصيات از ميباشد/ حسد و غرض كمال روي از و صرف تهمت
از ه شرعي تكاليف اخذ و مذهبي وظايف و بهآداب د تقي ه حق طايفة اين
واجبات بر عالوه و ميباشد; امثالهم كثراهللا تقليد مراجع و اعالم علماي
اصÇالح و مكروهات ترك و مستحبات به عمل ه يالقوحت مات محر و
ايÇن خÇالصه بÇهطور و است خصايل به باطن تزكيه و رذايل از نفس
قرآن در آنچه تمام به و واقعي عشريه اثني× شيعة و حقيقي مسلم سلسله,
و مÇعتقد خÇالف, هاي ذر بÇدون است طاهرين(ع) ه مÄا اخبار و مجيد

افرادي و نيستند حال يك به همه هم, سلسله همين ميان در البته عاملند;
يا تسامح يا غفلت راه از وظايف و تكاليف اداي در كه ميشوند يافت
مگر نيست, اساس بطالن بر دليل اين ولي ميورزند; كوتاهي تقصير,
و تÇقصير بÇدون و ه نزÇم و پÇا ك هÇمه عشريه اثني× شيعة برادران ساير
آن كه است كافي باشد حق بر هم نفر يك طريقه يك در ا گر  گناهند?
در كه است معايناتي و مشاهدات شد عرض آنچه دانست/ حق را طريق
حÇاصل كÇامل اطÇمينان و ديÇده سلسله اين در سال پنجاه قريب ت مد
انÇبيا¾ و بين مقر مالÄكه و مجيد قرآن الهي, عدل محضر در و  كردهام
كÇه ميگيرم گواه را اجمعين عليهم اهللا صلوات طاهرين ه مÄا و مرسلين

است/ خالف هاي ذر بدون و حقيقت عين شد ذ كر آنچه
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عÇلماي شÇود مراجÇعه رجال كتب و تذكرهها و تواريخ به ا گر Ç 8
متمايل يا ف تصو به منتسب كه يافت خواهيد نامي, دانشمندان و بزرگ
و حÇلي فهد ابن و لحسايي جمهور ابن شيخ و شهيدين مانند: بودهاند;
صÇاحب ل او مÇجلسي تÇقي د حمÇم موالنا و طوسي ين نصيرالد خواجه
قدس كتابخانة در آن چاپي نسخة كه السالكين تشويق و مستند السالكين

صÇاحب و آمÇلي سÇيد و است مÇوجود 217ì شÇمارة تÇحت رضÇÇوي
صاحب و المÆمنين مجالس صاحب شوشتري نوراهللا سيد و مني¹ المريد

ذ كر جمله اين كتاب اين در كه فواضحالروافض كتاب رد در النواصب

سيد و رضي سيد و است ع تشي عين بلكه شيعه طريقة ف, تصو كه شده
كÇتاب صÇاحب آملي حيدر سيد و الفنون نفايس صاحب آملي محمود
<شيعه ميشود: نقل كتاب آن از جمله اين و االسرار جامع و بحراالنوار

و نيست/> صوفي نباشد شيعه كه صوفي و نيست شيعه نباشد صوفي  كه
در كه كاشاني فيض مرحوم موالنا و عاملي د محم والدين المل¹ بها¾ شيخ
ف صوÇت است, موجود آن نسخه مجلس كتابخانه در كه فتنه رفع رسالة
از مشÇحون آنÇها كÇتب كÇه غيرهم و فرموده ذ كر كامل بهطور را خود
افÇتخار كه را بزرگواران اين كه است جرأتي چه است; عرفاني مطالب
نÇامي افÇراد اين ا گر دانست, منحرف است آنان بهوجود ع تشي جامعة
در كسÇانند? چه حقيقي مسلمان پس باشند, اسالم از خارج و منحرف
هÇم ظاهري علوم در كه بودهاند بزرگاني هم ف تصو اهل بزرگان ميان
سهروردي ين شهابالد شيخ و رومي ي مال مانند: بودهاند; زمان سرامد
و فÇتوحات صÇاحب عربي ين محييالد شيخ و اشراق حكمت صاحب
و الي زÇغ ابÇوحامد شÇيخ و تأويÇالت صÇاحب كÇاشي زاق بدالرÇع شيخ
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بÇر االلهÇيه المÇعارف رضÇوان كÇتاب تنها, كه ولي نوراهللا د سي حضرت
ميرزا مرحوم و است كافي بزرگوار آن ة باطني و ظاهريه كماالت مراتب
و آهÇنگي كÇبودر جÇعفر د محم الÇم حÇاج مرحÇوم و كرماني دتقي محم
د سلطانمحم الÇم حÇاج مÇرحÇوم و شÇيروانÇي زينالعÇابدين حاج مرحوم
گÇنابادي علي الÇم حÇاج مرحوم و عاد¸ الس بيان تفسير صاحب  گنابادي
به شريعت علم كه دارند فاق ات همه و غيرهم و صالحيه رسالة صاحب
است/ راه لزوم شرط ه شرعي وظايف به عمل و راه ل او شرط واجب, قدر
و حÇلي مة عال الكرامه منهج و فوق مذكورة كتب است خوب Ç 9
و مÇرآ¸الحÇق و لحسÇايي ابÇÇنجمهور اللÃÇالي غÇوالي و مجليالمرآت

جامعالبحار كتاب و كبودرآهنگي جعفر د محم مال حاج مراحلالسالكين

ثÇاني مÇجلسي بÇاقر د محم الÇم مÇوالنا نÇامة و كرماني تقي د محم ميرزا
ه صوفي و حكما¾ و فقها¾ روية از سÆال جواب در كه بحاراالنوار صاحب
شمارة تحت رضوي قدس كتابخانة در آن چاپي نسخة و داشته مرقوم
مÇطالعه و/// است مÇوجود 18930 عÇمومي شÇمارة و 217ì خصوصي
عاميانه جمله اين بيان از و دريابيد را عرفان و ف تصو اساس تا فرماييد
اسÇتغفار اسÇالمند> ديÇانت از خÇارج و كافر باطن, در صوفيه و <عرفا

باطن/ به نه ظاهريم به مأمور ما نماييد,
چرا اسالمند ديانت از خارج و كافر عرفا, و ه صوفي طايفه ا گر Ç 10
مناديان و امت شاخصان كه امثالهم كثراهللا تقليد مراجع و بزرگ علماي
آنÇها تكÇفير و رد در و نشÇده هÇمآواز شما با خلقند راهنمايان و دين
تÇجليل و احÇترام و معاشرت در آنان بيشتر بلكه نميفرمايند? اقدامي
نفر چند و جنابعالي تنها و ميورزند را اهتمام كمال ف تصو بزرگان
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آنÇها تكÇفير و رد درصÇدد بÇرده, پÇي آنÇها انÇحراف و كÇفر به ديگر
اساس به مضر كه خالف امور اينگونه از جلوگيري فانه متأس برآمدهايد;
كÇمال بÇا كÇه مÇيباشد امÇثالهم كثراهللا اعالم علماي برعهدة است اسالم
آن بÇه شود ناچار نادان, و جاهل بندة بايد و صامتند و سا كت ف تأس

نمايد/ عرض تذكراتي مه عال فاضل
بيت اهل از متضاد و متخالف اخبار ه صوفي ذم و مدح دربارة Ç 11
اخÇبار كÇتب بÇا كه جنابعالي است/ رسيده عليهم صلواتاهللا عصمت
و تعادل قاعدة روي از و فرماييد مطالعه را نوع دو هر بايد داريد سروكار
ة وفيÇص فÇرقة دربارة كه را ذم خبر چند فقط نه كنيد نظر اتخاذ تراجيح
كنيد; صرفنظر مدح اخبار مطالعة از و نموده مالحظه شده ذ كر باطله
مال ك و مدرك را عمل و عقيده بايد بود لفظ پابند چندان نبايد بهعالوه
و مجيد قرآن دستورات با مخالف دستهاي اعمال و عقايد ا گر داد قرار
هر ولو بود خواهند لعن و طعن مستوجب البته بود, طاهرين(ع) ه مÄا
و نÇيست روا و جÇايز تÇنقيد و ذم بÇود موافÇق ا گر و باشند داشته اسم
و مÇصاحبت و مÇعاشرت مستلزم طريقه يك اعمال و عقايد تشخيص

مسموعات/ و كتب مطالعة بهصرف نه است مذا كره
و كوچك امر اين كه است بآور تعج بسيار شارب به راجع Ç 12
مÇانند شÇارب امر است; شده واقع ه توج و موردنظر اينقدر بياهميت
كÇاله و مسكÇن و خÇورا ك و لبÇاس انÇتخاب قبيل از عادي امور ساير
استحبابي طريق آنها همة در كه <درصورتي است مختار و آزاد هركسي
گناهينشدهاند/> مرتكب نشد عمل استحباب وفق بر ا گر ولي شده; ذ كر
ادلÇة در تسÇامح راه از ع تشي علماي همچنانكه را شارب استحبابزدن
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مستحبي امر چون ولي دارند; قبول ه صوفي و عرفا نمودهاند, قبول سنن
و آزاد Öافراد و نميدهند آن گذاشتن يا درزدن امري يا و دستور است
عÇمامة عÇلم اهل كه همانطور ليكن ميزنند; بسياري چنانچه مختارند
يÇا است مكروه دور, سه از بيش آنكه با ميدانند خود شعار را بزرگ
شعار را سياه عمامة و ميكنند افتخار رسالت خانواده به بهانتساب سادات
بلند لباس علما يا دارد كراهت سياه جامة درصورتيكه دادهاند; قرار خود

دار/ پا كيزه را جامهات و :ê آية ر, مدث سورة /1

اي 1 Öرهطف كي×ابث و شريفه: آية موجب به كه درحالتي كردهاند خود زي را

كن/ كوتاه يا /2

انÇتساب ايÇن بÇه چون هم, دراويش بعض شده; نهي بلند لباس 2ÍßØ½ قف
تÇرك بÇه و دادهانÇد قÇرار شÇارب گذاشتن را خود شعار ميكنند افتخار
ساير ترك مانند بود نخواهند عذاب مستوجب و گناه مرتكب , مستحب
نميآيد/ بهنظر غرض از خالي تنقيد و ذم حد اين تا پس مستحبه; امور
ب تعص بدون دارم استدعا و ميخواهم معذرت جسارت و كالم تطويل از
ايرادي هر و بپردازيد نامه اين مطالعة به دقت كمال با انصاف روي از
خوانده عالقه كمال با كه دهيد تذكر بنده به Hمستقيم رسيد مبارك بهنظر
يك اطÇالع مÇزيد بÇراي شÇوم/ مÇتنبه بÇاشم اشتباه در هم بنده ا گر  كه
ر يÇن سÇول بدالرÇع شÇيخ آقاي رونوشتنامة يك و صالح پند نسخهنامه

بركاته/ و اهللا ¹aر و عليكم الم والس گرديد; خدمت ايفاد شيرازي



است شده كيسان تيمسار طرف از كه است جوابي و سÆال شرح

جÇمالت بÇا را ذيل در معروضه سÆاالت جواب است خواهشمند
اسÇتعارات و غÇيرمأنوس عÇبارات بÇه ل وسÇت بÇدون و روشن و صريح

فرماييد/ مرقوم غيرمفهوم

هو
121

تيمسار معظم دانشمند و محترم فاضل خدمت
فضله و اقباله دام كيسان ين فريدالد

در كه گرديدم مشعوف و مسرور بسيار شريفه مشروحة زيارت از
بÇهرشتة راجÇع جÇامعه بÇين در كه اشتباهاتي و هامات ات و شايعات اثر
نيز و برآمدهايد استكشاف و تحقيق درصدد شده شايع عرفان و ف تصو
خوب چه يافتم; بااطالع و فاضل و محقق و دانشمند بسيار را تيمسار آن
درصÇدد و نكÇرده قÇناعت مÇطلبي, شنيدن صرف به هم ديگران است
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كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1

از فتبيَّنÔوا1/ بأنب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا ميفرمايد: هم متعال خداوند برآيند; تحقيق
و تÇيمسار آن بÇينايي و دانÇايي بر پيوسته كه ميخواهم متعال خداوند

بيفزايد/ ديگران
و بÇهتر مÇيگرديد مÇذا كÇره GضورÇح ا گر فرمودهايد, كه سÆاالتي
در ولي مÇيشد; عÇرض خود ناقص شعور و قاصر فهم بهقدر جامعتر,
مصاحبت ا گر و نميگردد مفهوم شايدمطالب و بايد كه آنطوري  كتابت
يا ميداشتيد صفا و صدق اهل و فنا و فقر طريق مردان با معاشرت و
در مركوزه امور و اعتساف از خالي و انصاف و دقت با را عرفا  كتب
و ادله با را مشروحه سÆاالت اين تمام جواب مينموديد, مطالعه ذهن
انس و معاشرت عدم از سÆاالت, اين بيشتر و ميفرموديد درك براهين
براي است; گرديده ناشي ايقان و توحيد اهل و عرفان اهل اصحاب با
هرچه از و بيهنر ة ذر اين قاصر فهم به آنچه نباشد, جواب از خالي آنكه

ميشود/ عرض ميرسيد پستتر و  كمتر
آن مرامÇنامة و است الزم شرايطي چه شدن درويش براي Ç1الÆÇس

چيست?
تشÇيع مذهب از ا مجز و خاص رشتة ف تصو و درويشي Ç1جواب

از خارج تشريفات مستلزم و داشته ي خاص شرايط آن در ورود كه نيست
همان به بعضي تحصيل دورة در كه همانطوري باشد; ر مطه شرع حدود
ابÇتدايÇي تÇصديق اخÇذ از پس و كÇرده قناعت ابتدايي دورة معلومات
رفع را خود معاشية احتياجات و ميگردند مشغول شغلي و كار و به كسب
براي هم اسالم رة مطه شريعت احكام ميدهند, ادامه را خود زندگاني و
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ولي مÇيكند; كÇفايت اخروي ثواب و اجر به نيل و رستگاري و فالح
تكÇميل را خÇود ابتدايي معلومات كه برميآيند درصدد بعضي چنانچه
هم اسالم مذهب به عين متشر از هاي عد ميشوند طه متوس دورة وارد  كنند
حقيقت و باطن جستجوي در ننموده, ه قالبي و ظاهريه احكام به قناعت
طبيعي مرگ به ديگران كه را آنچه و برآمده ظاهريه احكام تكميل و
و خÇوديت تÇرك و عÇبادت و طاعت به كه اختياري مرگ به مييابند
فكر و ذ كر و حيوانيه تمايالت و ه نفساني هواهاي با مخالفت و انانيت
روح و ببينند و بفهمند را خود مقام زندگاني در تا ميجويند است ر ميس
عÇالم به اتصال تا نمايند تهذيب را اخالق و تصفيه را قلب و تزكيه را
را ه عد اين رسند; حقيقت و حق و عرفان و معرفت مقام به و يافته عقبي
طه متوس دورة در ل محص چنانچه و نامند صوفي و درويش و عابد و زاهد
دورة تحصيالت اساس و پايه بلكه نيست; ابتدايي معلومات از مستغني
شÇروع ل او الفباي همان, حتي است; ابتدايي معلومات همان طه, متوس
و سه قدÇم شÇريعت دسÇتورات و تكÇاليف انÇجام از هم ه عد اين است,
تكاليف همان آنان طريق پاية و اساس و نيستند مستغني ه قالبي وظايف
وظايف انجام به بيشتر نمايند ترقي هم هرقدر و است ره مطه شريعت
و است جاري دستورات اين است باقي حيات تا و دارند كوشش قالبيه
واهÇية كÇلمات بÇه و نÇيستند ه شرعي تكاليف انجام به د مقي هاي عد ا گر
يا است, ساقط ما از ه ظاهري تكاليف و رسيدهايم حقيقت به "ما قلندرانه

ميگردد/ باطل شريعت شد, ظاهر حقيقت وقتي /1

تكÇاليف بÇار زيÇر از را خÇود ال¿ÌØيÇع1¹" بطلت Ô¹قيق Ò¡ا رتهظ اذا مفهوم به
از بستهانÇد, خود به ف تصو و درويشي عنوان و آورده بيرون شرعيه
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صادق باطل, و حق دسته, و فرقه هر در ه البت هستند; خارج ه حق ف تصو
ممكن و دارد وجود جاهل و عالم ر, مقص و قاصر غافل, و ذا كر كاذب, و
عمل ولي كنند; رفتار فرقه همان دستورات برخالف آنها از بعضي است
و عقايد مأخذ را آن نبايد و نميباشد فرقه آن عقيدة و عمل مناط افراد
و طه متوس و ابتدايي تحصيل در كه همانطور و دانست فرقه آن اعمال
ذ كÇر مختلفه اسامي به اعتبارات به كه است واحده حقيقت يك عاليه
كه است واحده حقيقت يك هم حقيقت و طريقت و شريعت ميشود,
ا كÇرم(ص) پÇيغمبر و است ه مديÇاح ره طهÇم شÇريعت حÇقيقت هÇمان

است/ من احوال حقيقت, و است من كردار طريقت, و است من گفتار شريعت, /1

هÇيچگونه و ;1 ا�× احÇÖو× Ô¹قâقيÇ Ò Ö¡ا و âعا�Ç Öف ا Ô¹قâريÇ الطَّ و âا� اقÇÖو× Ô¹عâيÌÚ¿لا ميفرمايد:
وجÇود مÇرتضويه طÇريقت و ديه محم شريعت بين افتراقي و اختالف

است/ بياطالعي كمال از شود داده نسبت آن از غير هرچه و ندارد
مجيد قرآن و بشر افراد ا كمل عبداهللا(ص) بن د محم خاتم پيغمبر
حاوي و اسالم س مقد مذهب اساسي قانون و آسماني كتب ا كمل او مانند
شÇريعت و است سياسي و اجتماعي و اخالقي و مذهبي تكاليف تمام
و خلقت و فطرت مطابق جامعيت, بهواسطة و شرايع جامعترين اسالم
اصول در و يكسان/ بشر مختلفة عادات و امكنه و ازمنه به آن نسبت
و تشÇيع عÇقايد سÇاير و حÇق سÇلبيه و ثبوتيه صفات و مذهب و دين
حج¹ حضرت غيبت و امامت و اثنيعشر امامت و رسولا كرم خاتميت
و جسماني معاد و حضرت آن ظهور انتظار و فرج اهللا ل عج الحسن بن
در اختالفي كوچكترين و معتقد ه, صوفي اثنيعشريه, شيعة عقايد ساير
را آنچه نيست; ره مطه شريعت فروع و اصول با ه حق ف تصو و درويشي
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مكروهه و مستحبه حتي اعمال و معتقد معتقدند, اثنيعشريه شيعه عموم
و اسÇحار بÇيداري و طهارت بر دوام مانند: مواظبند, و مراقبت بهتر را

غيره/ و صبح هر در قرآن قراÄت
و خداشناسي باب در د(ص) محم حضرت انبيا¾ خاتم تعاليم Ç2الÆس

و دنيا سعادت و اجتماعي و خانوادگي و فردي زندگي نظم براي كه آنچه
پÇابرجÇا و ثÇابت و محكم و صحيح بهقدري است داده دستور آخرت
و مÇجيد كÇالماهللا آوردن ضÇمن را مسÇلمانان كلية تكليف كه ميباشد
در تعالي و تبارك خداوند و است نموده روشن مÆمنين ارشاد و هدايت
براي كه است كتابي <قرآن ميفرمايد: ل او آية از قسمتي ابراهيم سورة
نور به و كني خارج گمراهي و شرك ظلمت از را مردم تا فرستاديم تو

/ د âمي Ò Ö¡ا زâزي ع Öال اط ×Í ß¼ ×� ا Öم ß ßØw ر نÖذ ا ب ورالن Ò� ا ت ×F Ôلالظ ن م اس×الن ج رÖخÔت ل كÖي ل ا Ôن×اهÖل زÖنا Õت×اب ك /1

ت بوÇن و تÇوحيد قبول ضمن نمايي/>1 هدايت خوشبختي راه و توحيد
خÇداونÇد ه لبيÇس و ثبوتيه بهصفات ايقان و ايمان و ا كرم(ص) پيغمبر
اصل اينجا در كه اسالم س مقد دين پنجگانه اصول به برميگرديم متعال,

ميباشد/ موردبحث امامت
زشت, صفات از بايد امام و الهي است منصبي ت نبو مانند امامت
كه است ات بديهي از ما مذهب در و باشد آراسته نيك, صفات به و پا ك
آنÇان ل او است, فÇرموده معرفي امامت به اسالم پيغمبر را تن دوازده
الحسÇن(ع) بÇن حÇج¹ آنان آخرين و علي(ع) حضرت قيان مت موالي

سÆال: است/
امÇامت و ت بوÇن بين تمايزي وجه چه دراويش نظر به آيا Ç الف

است? موجود
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مÇتعال خÇداونÇد بÇه ا كرم(ص) پيغمبر حضرت ب تقر درجة Ç ب
علي(ع)? حضرت يا است بيشتر

خدا از علي(ع) كه است آمده قيان مت موالي حضرت مدح در Ç پ
غÇيرقابل را علي(ع) حضرت ميتوان دراويش زعم به آيا نيست جدا
منطقي و عقلي داليل چه ميشود ا گر و دانست متعال ازخداوند جداشدن

داريد? خود عاي مد اثبات براي
حقتعالي ذات طرف از است مأموريتي رسالت و ت نبو Ç2جواب

كاذب از صادق كه است معجزه با توأم و بشر راهنمايي و هدايت براي
آنÇها آخÇرين و ابوالبشر(ع) آدم حضرت آنان ل او و شود داده تميز
تا سش مقد وجود از بعد و انبيا¾ خاتم كه عبداهللا(ص) بن د محم حضرت
شارع و آسماني كتاب داراي و شد نخواهد مبعوث پيغمبري قيامت روز
خÇليفة و جÇانشين امÇام, ولي است; ه نيÇدي احكÇام و قوانين و شريعت
احكÇام و قوانÇين حافظ و گشته ن معي پيغمبر صريح نص به كه پيغمبر

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /1

كه 1 ¹فâليخ ض Öر Öاال ß| Õل ج×اع â Øæ ا شريفه: آية منطوقه به و است س مقد شارع

ÖمÔلَّهعل ل ÖوقÖال ÔمÔ ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و كريمه: آية و دارد دوام بر داللت ه اسمي جملة

گردند/ پندپذير كه باشد پيوستيم, سخن در سخن برايشان و :ë1 آية قصص, سورة /2

خالي خليفه و امام وجود از زماني هيچ تعطيل, و انقطاع بدون 2 ون Ôكَّر ذتي

غايب/ يا باشد ظاهر /3

عÇلماي كÇه روايت مجازين غيبت زمان در و 3HبÄغا او كان Gظاهر نيست
بÇه بÇاشند شÇامخين عÇرفاي كÇه درايت مجازين و امثالهم كثراهللا اعالم
مÇردم بÇه را ه لبيÇق و ه قالبي احكام و مشغولند خلق هدايت و راهنمايي
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خوارق و كرامات است ممكن ولي نيست; معجزه داراي امام ميرسانند,
آنان حقانيت عالمت و نمايد ظهور و بروز ي تحد بدون آنها از عاداتي
و قوانين تبديل و تغيير براي اختياري هيچ خود از و است اثر و نص
احكام و قوانين فقط ندارد, جديدي قوانين ايجاد يا س مقد شرع احكام
پÇيغمبر مقام و مرتبه و مينمايد تفسير و تبيين را قرآنمجيد متشابهة
وجود تربيت اثر در باشد دارا امام كه مرتبه هر بلكه است امام مقام فوق
علي خود و بود نخواهد نبي مقام فوق ولي مقام هيچگاه و است پيغمبر

هستم/ محمد(ص) بندگان از بندهاي من /1

از علي عبارت و (ص)1 د مَّ Ò ÔT دâبي ع Öنم ÕدÖب ع نا ا ميفرمايد: ابيطالب(ع) بن
عرفا كتب از يك هيچ در اال و است شعري غلو و مبالغه نيست, جدا خدا
آن مقصود باشد شده ذ كر فرض بر و نشده ديده عبارتي چنين بزرگان و
اطÇاعت گفتار, و اعمال تمام در ابيطالب(ع) بن علي منظور كه است
تمايالت و نفس ارادة راه از نه است بوده او نواهي و اوامر اجراي و حق

است: واضح عبدود بن عمر قتل قضيه از چنانچه شخصي;

/3802 بيت ل, او دفتر 2/مثنويمعنوي,

تÇنم2 مأمÇور نÇÇه م قÇÇح بÇÇندة ميزنم حق پي از تيغ من  گفت
همة در حضرت آن ه توج و نظر حق, از نشدن جدا از مقصود و

است/ حق به احوال
و ديÇني تعاليم با دراويش اعتقادات اصول و ديني تعاليم Ç3 سÆال

ا گÇر و دارد? بارزي فرق و اختالف چه شيعه مذهب اعتقادات اصول
فرماييد/ بيان تفصيل به را آنها دارد

هيچگونه و شده ذ كر ل او قسمت بيان در سÆال اين جواب Ç3 جواب
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رشتة حق, مذهب و اسالم سه مقد ديانت ندارد/ وجود افتراقي و اختالف
قÇناعت احكÇام بÇهظاهر شÇريعت اهل نهايت است; عشريه اثني× ع تشي
عÇين در و نÇنموده قÇناعت احكÇام ظاهر به طريقت در ولي  كردهاند;
را آنچه و برآمدهاند حقيقت و باطن جستجوي در ه قالبي احكام اجراي

دريابند/ زندگاني در ميخواهند مييابند, مرگ دم ديگران
تÇغييراتÇي اسالم شريعت در ميتوان دراويش نظر به آيا Ç ê سÆال

صÇالحي مÇرجÇع چÇه جÇواب بودن مثبت درصورت خير? يا شد قاÄل
مÇراجÇع ايÇن دراويش زعم به آيا و شود قاÄل را تغييرات اين ميتواند

كيست? صالح
تغييراتي هيچگونه قيامت روز تا اسالم ره مطه شريعت در Çê جواب

لاهللا جÇع قاÄم حضرت ظهور در كه شده ذ كر اينكه و شد نخواهد داده

ميآورد/ جديدي دين /1

در كه زوايدي و خرافات از كه است آن مقصود ;1 ديد ج دينب çأي فرجه
اسالم دين حقيقت و شده خالص است شده افزوده حضرت آن غيبت

است/ حرام قيامت روز تا محمد(ص) حرام و است حالل قيامت روز تا محمد(ص) حالل /2

2/ ¹ يام قÖال ومي ×� ا Õرامح د مT Ôحرام و ¹ يام قÖال ومي ×� ا Õحالل د مT Ôحالل ميگردد; رايج
شريعت دستورات و احكام كه داشت نخواهد صالحيت مرجعي هيچ و

دهد/ تغيير را ره مطه
يا نيستند فرقه دو از بيرون هستند, شريعت پيرو كه مردم Çë سÆال

يا و نمايند استنباط و استخراج احاديث و اخبار از را خود شرعيه مساÄل
تÇقليد مÇرجÇع اين دراويش نظر به آيا نمايند/ تقليد مجتهدي از اينكه
چه دارد ا گر و دارد? دراويش تقليد مرجع با فاحشي تفاوت چه شيعيان
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شد? قاÄل ميتوان دراويش عاي اد براي اجرايي ضمانت
سÇه از ه رعيÇف احكام در مسلمانان شد ذ كر كه همانطور Çë جواب

نمايد, ا كتفا آن به و دارد رجال و اخبار در ر تبح ا گر نيستند; خارج دسته
دخالت ميشود, استنباط اخبار از كه اصولي و قوانين ا گر و است اخباري
مجتهد از را خود ه فرعي احكام بايد كه است مقلد يا و است مجتهد دهد,
احكام در كه است محتاط يا نمايد تقليد باشد, ه قدسي نفس داراي كه اعلم
عÇالم بÇايد محتاط شخص البته و ميكند اختيار را احتياط فتواي ه فرعي
كÇند/ عÇمل احÇتياط رويÇة بÇه بتوانÇد تا بوده مختلفه فتاوي و بهاحكام
مجتهد يا سايرين مانند ه فرعي ه قالبي احكام در هم ه حق ة صوفي دراويش
امور اين در شيعيان ساير با و مينمايند تقليد اعلم مجتهد از يا محتاط يا

ندارند/ اختالفي
رياضت ا, تبر و توال داÄمي, عبادت انسانيت, باطن, صفاي Çì سÆال

تفسير و تعبير دراويش قاموس در حق, به وصول نفس, اصالح مداوم,
پÇيشبيني اسÇالم در ايÇنكه يا و دارد? تازگي مطالب اين آيا ميشود/
دراويش موردقبول مداوم رياضت و داÄمي عبادت آيا است? نگرديده

خير? يا ميباشد
صدق قدم بيضا¾ طريقة و ا¾ غر شريعت قانون به انسان ا گر Çì جواب

شÇريعت مÇتابعت حسÇن از گذارد, اهللا الي سلوك و مجاهده طريق در
حميده اخالق و فاضله ملكات داراي و ميرساند كمال به را خود نبويه,
صفاي عبارات و ميگردد عطا حق طرف از قلب صفاي و نورانيت  گشته
است اصطالحاتي حق به وصول و اخالق تزكيه و نفس اصالح و باطن
و است حميده صفات به آن ه تحلي و رذيله صفات از نفس پا كي براي  كه
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باشد/ دراويش مصطلح كه نيست تازهاي عبارات
ديÇني طريقتهاي بنيانگذاران مضامين و مكاتيب از آنچه Ç7 سÆال

مكاتيب از درويشي مكتب اصول و اساس و شالوده ميشود, استنباط
گرديده اقتباس ميباشد بيشتر مكتب چهار و هفتاد از كه زيادي بسيار
و مكÇان و زمÇان شرايط گرفتن درنظر ضمن و زمان مرور به و است
Hنتيجت و است گرديده حاصل طريقتها اين بين شكافي حكومتها, سيستم
زير در آنها اهم كه است شده پيدا ميان اين در دي متعد پيروان يا و فرق

ميرسد: عرض به
نعمتاللهي دراويش Ç ب صفيعليشاهي دراويش Ç الف

علويها دراويش Ç د بكتاشي دراويش Ç ج
امامي هشت دراويش Ç و گوران دراويش Ç ه

چلپيها دراويش Ç ح امامي دوازده دراويش Ç ز
سايرين/ و نقشبندي دراويش Ç ط

با همديگر از متمايز و د متعد طريقتهاي اين گرفتن درنظر ضمن
و رجÇحان ميتوانÇيد دنياپسند فلسفي منطقي, عقلي, علمي, داليل چه

نماييد/ اثبات را خود مسلك و مرام برتري
كه معتقدند و است تشيع ثابته عقيده همان ف تصو اساس Ç7 جواب

آنكه نه نمايد; ن معي حق طرف از پيغمبر بايد را پيغمبر خليفة و جانشين
برحسب ا كرم(ص) پيغمبر و نمايند انتخاب مسلمانان جامعة را خليفه

مÇردم] [بÇه است, شÇده نÇازل تÇو بÇر پروردگارت] [از آنچه پيامبر, اي :ì7 آية ماÄده, سورة /1
برسان/

هÇيجدهم روز غديرخم محل در 1 كÖيل ا ل زÖن 

Ôا ا م× Öغلب Ôول Ôس الرَّ ا Ò Ûvا ي×ا ا كيد امر
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جÇانشيني و خالفت به را ابيطالب بن علي هجرت, دهم سال ه ذيحج

اوست/ موالي علي اين پس هستم, او موالي من كه كسي /1

همة فرمود امر و 1 Ôه ال× Öوم Þ� ع ا ه×ذ× ف Ôال×ه Öوم ÔتÖنÔك Öن م فرمود: و فرمود معين خود
امÇر و كÇنند بÇيعت ابيطالب بن علي با او خالفت تصديق به مسلمين
نيز اطهار ه مÄا ساير شامل ابيطالب(ع) بن علي با بيعت به آنحضرت
حÇقتعالي نمايندة و پيغمبر خليفه با امر اين هم قيامت روز تا و بوده

است: جاري و الزم

/ 81ë بيت دوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

است2 داÇÄم آزمايش قيامت تا ولييقاÄماست دوري بههر پس
قبل خليفة نص و اجازه با بايد حق نمايندگي و خالفت امر ي تصد
صورت ميشود, منتهي ابيطالب بن علي به واسطه بدون يا بهواسطه  كه
اجÇازة و صÇن داراي بÇايد هÇم غيبت زمان در مجازين و اوليا¾  گيرد/
و سني از ف تصو فرق تمام و گردد منتهي امام(ع) به كه باشند مسلسل
بهاستثناي ميرسانند ابيطالب(ع) بن علي به را خود اجازة رشتة شيعه,
و اجازه داراي ما كه دارند عا اد فرق از يك هر و نقشبنديه از رشته يك

بود/ دلخوش داشت, هرچه به فرقهاي هر :32 آية روم, سورة ;ë3 آية مÆمنون, سورة /3

و انيت حق تميز و 3 ونÔح رف Öم ß Öv دل ا × ß[ ب Öز ح لÔك كه ند نص و اجازه بدون ديگران
بزرگان چنانكه است; بازحمت و مشكل بسيار طالب براي آنها بطالن
صÇاحبان تÇمام بÇا و ميپرداخÇتند مسافرت و سياحت و سير به سالها
الهي فضل به را حق طريق تا مينمودند مصاحبت و معاشرت دعاوي
را عيسي(ع) حضرت دستور بايد طلب حين در حق راه طالب مييافتند/
كÇه كÇنيد معاشرت كسي <با ميفرمود: حضرت آن باشد داشته درنظر
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دانايي بر او بيان و / ÔهÔتي ÖÅ Ôر اهللا ÔمÔك Ôرك ذÔي Öن م اندازد; خدا ياد به را شما او ديدار
به راغب را شما او عمل و / ÔهÔق طÖن م كÔم مÖل ع â| Ôدâزيي و بيفزايد; شما معرفت و

اختالف) كمي 3/(با ح ,ê8 Ç 9 صص ,1 ج كافي, اصول /1

و مÇعاشرت بÇا بÇهعالوه 1</ ÔهÔل مع ̧ ر خ Öاال ß| ÔمÔكÔبغ رÔي و نÇمايد; آخرت عمل
او گÇفتار بÇا مÇوافÇق او رفتار و اعمال كه شود مالحظه او با مصاحبت
پس نه? يا است مقيد ه شرعي احكام و تكاليف انجام به و نه? يا ميباشد
طريق كه بخواهد خداوند از خلوص و صدق كمال با تحقيقات اين از
كÇريمه: آيÇة منطوقة برحسب و بنماياند او به را مستقيم صراط و حق

خÇويش اصÇخ راههÇاي بÇه كÇنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /2
ميكنيم/ هدايتشان

كه است حق وعدة و لطف و فضل خالف بÔلن×ا2 Ôس Öم Ô Úyي د Ö Òy ل فيâن×ا وا Ôدج×اه نâالَّذي و
ابطال و خود اثبات درصدد سلسله اين و نفرمايد/ القا او به را حق طريق
س جسÇت و تÇحقيق درصÇدد خÇود بايد هركس و نيست ديگر سالسل

فرمايد/ راهنمايي او به را حق طريق كه بخواهد خداوند از و برآمده
احÇاطه علوم جميع بر كه هستند معتقد دراويش از جمعي Ç8 سÆال

ترويج را انفس و آفاق علم و باطنشناسي تأويل, علوم و دارند  كامل

هزعمÇب را ديÇانت دقيقة رموز و خلقت غامضة اسرار فرقه اين دادهاند;
عÇاليق و نÇموده تÇوجيه را طبيعت مافوق حقايق و نموده تفسير خود

ميگويند: و مينمايند تشريح را احديت ذات به راجع

نرفت"/ صنع قلم در خطا گفت ما "پير است: بدينگونه و شيرازي حافظ خواجه به مربوط شعر اصل /3

نÇديد3 هÇيچ خÇطا صنع قلم در ما پير
بÇاد خÇطاپوشش پا ك نظر بر آفرين

تÇصفية مشÇمول هÇمواره انسÇانيت كÇه هستند معتقد ديگر جمعي
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و ژندهپوشي با را خا كي تن بايد مقصود بدين وصول براي است; اخالق
و ساÄلي با بهدست, تبرزين و كشكول گرفتن و مو بلندكردن و ژوليده
نÇفس اصÇالح بÇراي و داد خÇوي رياضت به حق" "هو گفتن و  گدايي
رسÇيدن هÇمانا كÇه اصلي غايت و نتيجه تا داد ادامه آنقدر را رياضت
رسيدن براي كه دارند اعتقاد ديگر برخي گردد; حاصل ميباشد بهحق
ادامه را عبادت اين آنقدر و شد وارد عبادت راه از بايستي فقط بهحق
و اعتقادند اين منكر به كلي كه هستند سومي دسته رسيد; حق به تا داد

ميگويند:
است هيچ م مجس شكل اين بيخبر اي

است هÇيچ ارقÇم رواق نÇه طارم وين
# # #
است پوچ جهانجملههيچدر كار جهانو

تحقيق كردهام نكته اين من بار هزار
قÇبول را هشت ه ادÇم در مÇعروضه مÇتفاوت عÇقيده سÇه ايÇن آيÇا
شواهدي و داليل و براهين چه ميفرماييد قبول ا گر و نه? يا ميفرماييد

هستيد? قاÄل عاها مد اين صحت در
علوم جميع بر كه نيستند عي مد عرفا بزرگان از يك هيچ Ç8 جواب

مÇاورا¾ حقايق و دارند; احاطه خلقت غامضة اسرار و ه باطني و ظاهريه
و رسÇيده اطÇهار(ع) ه مÇÄا از آنÇچه را, وحÇدت مراتب بيان و طبيعت
نسبتها اين نميافزايند; آن بر مطلبي هيچ خود از و ميكنند ذ كر بيانشده
نسبت كه ناداني پيروان همان ميدارند, اظهار متظاهر و جاهل پيروان را
مÇنع حÇضرت و مÇيدادنÇد ابÇيطالب(ع) بن علي به باهللا, نعوذ خدايي,
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و فÇرمود سوزاندن به تهديد را آنان حتي نميكردند; قبول و ميفرمود

بخواهد/ خود آنچه مگر نيابند وآ گاهي احاطه او, علم از چيزي به :2ëë آية بقره, سورة /1

ا كÇرم پÇيغمبر بÇه و 1 ¾اÇ ش× ×Çا ß[ ×الا ه مÖلÇ ع Öنم ¾ ÖÏ Ò¿ ب ونÔيط ÔJ ال× ميفرمايد: خدا

ندادهاند/ دانشي اندك جز را شما و : 8ë آية اسرا¾, سورة /2

تÇعلق حق اراده هروقت نهايت, ;2Ââليق ×الا مÖل عÖال ن م Ö Ôr âوتيÔا ا م× و ميفرمايد:
در هرقدر و ميگردد آشكار آنها بر حقايقي الهام و وحي طريق به  گيرد
شÇريعت متابعت بهوسيلة اخالق تهذيب و نفس تزكية و روح تصفية
و قÇابليت زيÇادتر شود اقدام و كوشش بيشتر ه الهي دستورات و ره مطه
تزكيه اين و ميگردد نهاني حقايق درك و معنويه افاضات قبول استعداد
و پÇرسهزدن و مÇو بلندكردن و ژندهپوشي مستلزم تهذيب و تصفيه و
مÇربوط كÇه است زوايÇدي ايÇنها نÇيست; تبرزين و كشكول و  گدايي
الهي دستورات با مخالف آنها از بعضي و نيست ف تصو و بهدرويشي
در امور اين و است" داشتن يار با دل و كار در "دست درويشي است,
ممنوع به كلي گنابادي نعمتاللهية سلسلة در Hمخصوص و ه حق دراويش
مÇخصوص لبÇاس به نبودن د مقي سلسله اين ات مختص از يكي و است
تقوي لباس حقيقي لباس و است ممكن خدا بندگي لباس, هر در و است

خÇداست, آيات از اين و است بهتر جامهاي هر از پرهيزگاري جامة :2ì آية اعراف, سورة /3
گيرند/ پند كه باشد

3 ون Ôذَّ كَّري ÖمÔلَّهعل اهللا اي×ات× Öن م كذ×ل Õ Ö� خ كذ×ل التَّقÖوي× Ôب×اسل كه است پرهيزكاري و
تكÇاليف اجÇراي بÇه جز اخالق تزكية و قلب تصفية و نفس اصالح و

شد/ نخواهد حاصل ديه محم شريعت متابعت و ه اسالمي
مذهبي معتقدات و فرهنگ ادب, ن, تمد تاريخ به ه باتوج Ç9 سÆال

و ف تصو مكتب ج مرو كه مغول دورة شعراي اغلب كه ميشود مالحظه
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متافيزيكي يا و غيبي و ي سر عوامل به مستظهر و ل متوس بودهاند عرفان
و انزوا و عزلت و گوشه گيري ق مشو و مبلغ اينان اشعار غالب و بوده
بÇهثبوت نيز نكته اين بوده; دنيا از بيزاري و بينيازي و فقر و قناعت
و قساوت و آدمكشي و جور و ظلم عصر با آنها همزماني كه است رسيده
بÇهسوي گÇرايش و ف تصو درواقع و است بوده مغوالن بيرحميهاي
عÇرفاني و روحÇاني و ديني مرموز و ي سر مجامع تشكيل و درويشي
اختناق و حقكشي و فشار و ظلم برابر در دروني تسلي و اقناع بهمنظور
ايÇن در ه وفيÇص مÇتنوع فرقههاي و مسلكها و يافت بسيار رواج افكار
Hنتيجت و گرفت ت قو صفوي دورة در هم بعدها و شد پايه گذاري عصر
عÇرفان اهÇل و ه وفيÇص پيشوايÇان از اجدادشان آنكه با صفوي شاهان
تشÇويق را روحÇانيون و عÇلما بلكه نكرده تشويق را صوفيان بودهاند,
بÇهظهور بÇزرگ روحÇاني عÇلماي و فÇقها صفويه زمان در لذا نمودند;
دانسته دين مباين را صوفيان تعليمات روحانيون, و علما البته رسيدند;
دورة در هم ادبيات انحطاط جهات از يكي و ميداشتند دشمن را آنها
مسÇاÄل صÇفوي ماقبل ايران نامي شعراي بيشتر كه بوده همين صفوي
روح داراي و صوفيانه اشعاري لباس در را اخالقي و فلسفي و اجتماعي
و اشعار دامنة آمد عمل به مخالفت ف تصو با چون و ميآوردند ف تصو
كه را شعرايي معروفترين حال هر در گرديد; ترك و محدود آن ميدان
شيرازي, عرفي بافقي, وحشي از: عبارتند برد نام دوره اين در ميتوان
عبارتند عصر اين در شيعه علماي و فالسفه و حكما و اصفهاني هاتف
آيÇا مÇيردامÇاد/ و شيرازي ين صدرالد مال االسالم شيخ بهايي, شيخ از:

خير? يا ميفرماييد قبول را باال در معروضه مطالب
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و كار از دست و عزلت و رهبانيت اسالم س مقد مذهب Ç9 جواب

نيست/ دنيا ترك و رهبانيت اسالم در /1

همانطور انسان و 1

الم Öس Öاال ß| ¹َّيهبان Ôر ال كه فرموده منع را بازداشتن  كسب
و ه اجتماعي وظايف به بايد دهد انجام را ه مذهبي وظايف است موظف  كه
دسترنج و زحمت نتيجة از كه قسم همان و باشد مشغول كار و  كسب
بÇهترقيات بÇاشد مفيد جامعه براي بايد نيز او است, برخوردار ديگران
براي كه را عامالمنفعه كارهاي و ورزد اشتغال اجتماعي تكامل و ي ماد
را نوع به خدمت و محبت و داند عبادات جز¾ است مفيد جامعه افراد
تÇنبلي, بÇهمعناي قÇناعت و گوشه گيري و عزلت و شمارد خود وظيفه
بÇين ه فويÇص دولت اواخر تا و است اخالقي و الهي دستورات خالف
و نÇداشت وجÇود اخÇتالفي و تباين هيچگونه عرفا و علما و روحانيين
و لحسÇاوي جÇمهور ابن و حلي فهد ابن قبيل: از بزرگ علماي غالب
علتهاي به ه صفوي اواخر در بودهاند; ف تصو سلك در غيره و شهيدين
معذلك شد, دودستگي و اختالف توليد فرمودهايد ذ كر چنانچه سياسي
مجلسي ميرفندرسكي, ميرداماد, مانند: بزرگ علماي هم دوره همان در
آن به متمايل يا طريقت پيرو غيرهم و كاشاني فيض و بهايي شيخ ل, او
علماي از بسياري هم ا كنون است; شاهد آنان رساÄل و كتب و بودهاند
و مÇعاشرت عÇالقه كÇمال بÇا بÇلكه نÇداشÇته مخالفتي ابراز تقليد مراجع

دارند/ مصاحبت
مÇطالعه بÇهدقت ه فويÇص دورة در را ايÇران تاريخ چنانچه Ç10الÆس

صوفيگري بهنام اسالم مبين دين تصفيه كه ميرسيم نتيجه اين به نماييم
اسÇتحكام و تÇقويت بÇهمنظور فقط صفوي سالطين سرسلسلة بهوسيله
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بستهاند بدان كه پيرايههايي هرگونه از عاري و شيعه گري مذهب مباني
ايÇن بÇه ايÇران روز آن دنياي سياست كه بهطوري گرديد; پايه گذاري
ايÇران ارضي تماميت و موجوديت زيرا داشت; مبرم نياز ديني تصفية
تا كه عثماني امپراتوران و سالطين تهديد و دنيا گير خطر يك مقابل در
جديد نهضت اين چنانچه و بود گرفته قرار بودند رفته پيش اروپا قلب
جز¾ ايران يقين به قريب احتمال به و شايد نميگرديد, پايه گذاري ديني
مÇيرفت; بÇين از به كÇلي شيعه مذهب و درميآمد عثماني فات متصر
كشور سياست اين با توانست كبير عباس شاه منجمله صفوي سالطين
و شد دين وارد سياست نتيجه در و بخشد نجات حتمي خطر يك از را ما
سليقة مطابق كدام هر و شد پيدا درويشي لباس در زيادي پيروان و فرق
بÇايستي آيÇا نÇمودند/ تÇبعيت مÇوجود, درويشÇي مكÇاتيب از شخصي
توأم آيا درويشي مسلك و مرام در خير? يا نمود جدا دين از را سياست
چه طرف از دارد ا گر و خير? يا دارد طرفداراني دين با سياست  كردن

ميگردد? پشتيباني سياستهايي
نÇه ولي نÇيست; ا مجز هم از روحانيت و واقعي سياست Ç10جواب

بÇاشد; دروغگÇويي و تقلب و مكر و حيله گري از عبارت كه سياستي
ابيسفيان/ بن معاوي¹ سياست نه ابيطالب(ع) بن علي سياست

اعظم, اسم ماورا¾الطبيعه, اسرار درويشي مسلك و مرام در Ç11الÆس

مÇديحهسرايÇي, نÇوحهخوانÇي, اÄب, الÇÖعج× رهÖظÇ م HيلعادÇÇ ن× پÇÇري, و جÇÇن
حÇضرت فÇرمايش ادركÇني, يÇاعلي مگو, اسرار فضيلت, مرثيهخواني,
هÇارون نسÇبت مÇثل من به تو <نسبت فرموده: علي دربارة كه پيغمبر
<من :Hايض باز ميشود/> ختم من به پيغمبري اينكه جز است بهموسي
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و معاني چه دراويش نظر از است/> شهر آن دروازة علي و دانشم شهر
يا و ع متشر يا است, نزديك شيخيها به شما مكتب آيا دارد? مفاهيمي
ديني, شخصيت كه ميشود يادآور Hتوضيح حنبليها? و شافعي Hاحيان
از وي بÇرتري و عÇلي(ع) اميرالمÆمنين علم شجاعت, , تقوي× فضيلت,

برآنند/ جملگي كه است قولي مسلمانان, ديگر
ابيطالب(ع) بن علي دربارة پيغمبرا كرم(ص) فرمايشات Ç11جواب

Çا ن  

ا فرمايش: و است وارد شيعه و سني فريقين فاق ات به و زياد بسيار
واضح و است فريقين مسلم فرموده, ا كرم پيغمبر كه ا Ôwب×ا Þ� ع و مÖل عÖال Ô¹نâدي م
امي و نفرموده ظاهريه علوم تحصيل صورت حسب به پيغمبر كه است
مÇتعال خÇداونÇد كÇه عÇلومي هÇمان بود; لدني حضرت آن علوم و بود

آموخت/ آدم به را نامها همة و :31 آية بقره, سورة /1

ميفرمايد: خضر(ع) حضرت به راجع و كÔلَّه×ا1 ¾ ×Ê Öº  Öاال ماد× لَّمع و ميفرمايد:

بوديم/ آموخته [لدني] علم او به خود و :ìë آية كهف, سورة /2

علوم از بهرهبردن و ارتباط و كسبي ظاهريه علوم نه 2HمÖلاع×ن Ôدل Öن م Ôن×اه Öلَّمع و
كه بنابيطالب(ع) علي واليت باب از مگر نيست ممكن نبيا كرم(ص)

درآييد/ خانهها به درها از و :189 آية بقره, سورة /3

با بيعت با مگر نپذيرد تحقق بزرگوار آن واليت و ا3 × ßwا ابÖو× Öن م وتÔيÔبÖال أÖتÔوا و
امر موجب به بزرگوار, آن از مجازين و جانشينان با يا و بزرگوار آن
دربارة هم حضرت آن فرمايشات ساير و خم غدير در ا كرم(ص) رسول
و ي دÖعب Û ß	الن الا ×ÏºوÔم Öنم ون Ôه×ار ¹ل ß
Ò ß[ â Ø� م تÖنا مانند: ابيطالب(ع) بن علي

Öل ß Òx Öبن Ú Ôj ÖمÔك س Ôف Öن ا و ن×ا سÔفÖن ا و ÖمÔك ¾ا نس× و ن×ا ¾ا نس× و ÖمÔك ¾ن×اÖبا و ن×ا ¾ن×اÖبا Ôع Öدن  

ا Öوال تع× :ì1 آية عمران, آل سورة /ê
Ñ

فÇرمايش و غيره و مباهله4 مباركة آية مانند مجيد قرآن ده متعد آيات
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Ø

را, خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما آوريم, حاضر تا (بياييد Ò âب� اذ الÖك× Ò� ع اهللا تن Öعل Öل ع Öجن ف
را, خود نزديك خويشان شما و را خود نزديك خويشان ما را, خود زنان شما و را خود زنان ما
فÇرود دروغگÇويان بÇر الهي لعنت كه بخواهيم و كنيم زاري و تضرع خداوند] درگاه [به آنگاه

آيد)/
بودم/ آشكارا و خفا در محمد(ص) با ولي بودم خفا و سر در پيامبران با من /1

,1GرÖهج و G ØÌ ßº (ص) د مT ع م و G ØÌ ßº االنبيا¾ ع م ÔنتÔك ابيطالب(ع): بن علي خود
آن ا گر و است خارج احصا¾ حد از و فريقين عليه Õفقمت و تواتر حد به
الحافظ تأليف المود¸ ينابيع كتاب باشند داشته مطالعه براي وقتي تيمسار
و مقام و فضايل فرمايند, مطالعه را الحنفي القندوزي ابراهيم بن سليمان
نمود خواهند مالحظه ا كرم(ص) نبي مرتبة از پس را حضرت آن مرتبة
فضايل ميدانند چهارم خليفة را بزرگوار آن كه هم سنت اهل حتي  كه
چهار داريد اطالع چنانچه سنت اهل مذاهب و دارند اقرار را بزرگوار آن

است:
فروع در سنت اهل از هاي عد هر كه حنبلي و مالكي حنفي, شافعي,
و بÇزرگ علماي از آنها س سÆم كه ميباشند اينها از يكي فتاواي تابع
اسالميه احكام مشمول و پا ك و مسلمان همه و بودهاند سنت اهل نامي
منكر و شهادتين گويندة كه ه اسالمي فرق ساير و ه شيخي فرقه ميباشند/
خارج اسالم سه مقد حوزة از يك هيچ و پا ك و مسلم نباشند, ضروريات
و شÇريعت پÇيشوايÇان كه امثالهم كثراهللا اعالم علماي به نسبت نيستند/
را احترام و تجليل كمال ميباشند, ه قالبي شرعيه احكام تبليغ در مجازين
در هم دراويش و مينماييم اخذ آنها از را ه قالبي فرعيه احكام و قاÄليم
مÇحتاط يÇا اعÇلم مÇجتهد از مقلد يا مجتهد سايرين, مانند ه فرعي احكام
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ميباشند/
انÇوار پÇرتو در را شما مسلك و مرام كسي كه درصورتي Ç12الÆس

خواهد سايرين به نسبت امتيازي و ق تفو چه بپذيرد, حقيقت و دانش
كيسان/ ين فريدالد سرتيب ارادتمند ;oالع�العظ باهللا داشت?

غير كه است حيواني بلوغ, اوان تا طفوليت بدو در انسان Ç12جواب

آنكÇه از پس نÇدارد/ ارادهاي ه حيواني تقاضاهاي و ه نفساني تمايالت از
راهنمايي به و گردد او شامل الهي توفيق ا گر رسيد تميز و بلوغ به حد
گرفته ه نفساني تقاضاهاي جلوي ي حد تا كند اختيار را الهي دين عقل,
و غÇضب و سÇبعيت و بÇهيميت از حيوانÇي صفات تمام ولي ميشود;
نواهÇي و اوامر اجراي واسطة به اما دارد; وجود او در ت شد با شهوت
و برده پي جامعه و خود مضار و منافع به Hتدريج ه غيبي الهامات و ه الهي
به نتواند خود و باشد كرده را خود مرض درك كه است مريضي مانند
در طبيب دستور به و نمايد مراجعه طبيب به ناچار پردازد, مرض دفع
خود دروني و روحاني امراض دفع براي هم انسان شود; كوشا مرض دفع
از مجازين يا امام يا پيغمبر از باشد عبارت كه است الهي طبيب به محتاج
و درونÇي امراض او دستورات انجام و او به تسليم با كه بزرگواران آن
برطرف است ذميمه خصال و رذيله صفات از عبارت كه را خود نفساني
نفس اعتدال و صحت الزمه كه فاضله ملكات و حميده صفات و  كند
و است مقصود همين از عبارت سلوك و طريقت گردد/ حاصل است
انسان كه ميشود ر تصو اين از عاليتر و شريفتر امتيازي و فضيلت چه
و گردد متصف حميده صفات به و پا ك رذيله صفات از كلي به بتواند
آسمان ملكوت عالم حقايق با و معنوي مقامات و روحي فضايل داراي
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در متعال خداوند كه حقايقي همان گردد; آشنا اشيا¾ بواطن و زمين و
ات Çم×و× السَّ وتÔكلÇم Ò âoÇاه بÇÖر× ا âريÇÔن كل كذ× و فرموده: ذ كر ر مكر مجيد قرآن

داديم/ نشان را زمين و آسمانها ملكوت ابراهيم به بدينسان :7ë آية انعام, سورة /1
است آفÇريده خÇدا كÇه چÇيزهايي و زمين و آسمانها ملكوت در آيا :18ë آية اعراف, سورة /2

نميانديشند/

لÔك ÔوتÔكلم ه دي ب âالَّذي ح×انÖب Ôس ;2 ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ وتÔكلم â| وا ÔرÔظÖني Ö Òn وا ;1 ض Öر Öاال و

اوست/ دست به چيزي هر ملكوت كه خدايي آن است ه منز : 88 آية ي×س, سورة /3

فÇعليت بÇه را او وجÇودي مكنونات كه دارد ملكوتي شيÃي هر و 3 ¾ ÖÏ Ò¾
است, عÇالم خÇلقت غايت كه فضيلت اين و ميسازد ظاهر و ميآورد
امÇير حÇضرت كÇميل دعÇاي در كÇه الهÇي فÇضل به مگر نشود حاصل

فضلت/ به جز رسيد نتوان آن به /ê

æ أر اللÇهم مÇيفرمايد: ا كÇرم رسول و 4 كل Öضفب ×الا كذ×ل Ôن×الي ال ميفرمايد:

بده/ نشان من به هست كه همانطوري را امور حقايق پروردگارا /ë

روشناني را حالت اين و ايماني/ و اسالمي وظايف انجام با كFهي5 ¾االشيا
ثانوي تولد و نورانيت و قلب باب افتتاح و ملكوت عالم به اتصال و دل
ÖجلÇي ÖنÇل مÇيفرمايد: عيسي(ع) حضرت كه كنند ذ كر عرفا اصطالح به

شÇرح ;(1ë1 لطÇاÄفمÇعنوي(ص ;(ëì (ص هين تألÇدرالمÇص كÇافي اصول شرح احاديثمثنوي; /ì
دوباره كس آن :(30 ص ,1 ج ,137ê سال سبزواري(چاپ هادي مال حاج شرحمثنوي بحرالعلوم;

اختالف)/ كمي رسيد(با نخواهد آسمانها ملكوت به هرگز نشود زاده

6/ ß Ö� ت رَّ م دولÔي n ما ¾Ê Ú»ال وتÔكلم
رسانيد عرض به رسيد, تحقير قابل حقير اين نظر به آنچه پايان در
تمناي كشيد, درازا به بپردازد اختصار به داشت سعي نهايت آنكه با و
ابراز را خود نظريات و فرموده مطالعه محبت نظر با اميدوارم و دارم عفو
و فرموده زحمت ل تحم ا گر ميگردم شا كر و خشنود بسيار و فرماييد
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در شÇايد كÇه نÇماييد مسÇتسعد و مÇوفق خÇود زيÇارت به را ناقابل اين
ا گر و شود عرض بهتر مطالب خود قاصر فهم قدر به شفاهي مذا كرات
االنÇوار مÇنبع و جامعاالسرار كتاب دهد, اجازه تيمسار گرانبهاي اوقات
مسÇتشرق سÇعي بÇه GيرÇاخ كÇه هفتم قرن در آملي حيدر سيد تصنيف

فرماييد/ مطالعه رسيده طبع به كربن هنري معروف
تÇوفيق مÇتعال خداونÇد از گرديد/ تقديم هم صالح پند نسخه يك
دارم; درخواست همگي براي معرفت و ايمان كمال و اطاعت و بندگي
يÇا كÇرمك و بفضلك نك م ¹aر آتنا و كت Ò Öa رب قلوبنا ر ون و كدايت ßw اهÖدنا اللهم

الطاهرين/ وآله د مTع� اهللا Øص� ا�aو الر ارحم
ê8.8.30



معترضين از يكي سÆاالت

درجة به صوفي وقتي اينكه به معتقدند دليل كدام به بنا ه صوفي Ç 1
شرع به احتياج او و ميشود ساقط وي از شرعي تكاليف تمام رسيد فنا

ندارد/ وجود اسالم در مطلبي چنين كه درحالي ندارد?
عÇمل آن بÇه و دانسÇته جÇايز را سÇماع ه وفيÇص دليÇل چÇه بÇه Ç 2

است/ نكوهيده و مذموم اسالم در عمل اين كه درحالي ميكردند?
علويه مانند دعاهايي نماز, از بعد بايد دراويش اسناد, كدام به بنا Ç 3

هست? سندي ه مÄا از مورد اين در آيا بخوانند? را غيره و
حد از را شارب و تراشيده را خود ريش دراويش دليل چه به Ç ê
دستورات عكس درست عمل, اين كه درحالي ميكنند? بلندتر معمول

است/ نكوهيده هم بهداشت لحاظ از و است اسالمي
سندي چه به بنا ميكنند هم با دراويش نماز, از بعد كه صفايي Ç ë

ميكردند? را كاري چنين اطهار ة مÄا آيا است?

باال جوابسÆاالت

و دارد انتشار خارج در كه را مطالبي كه خشنودم و مسرور بسيار
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س تجس و تحقيق درصدد ميباشد, له اصل ال م¿Îور رب و بياساس Hغالب
كتب در خواندن يا شنيدن صرف به Gبدو بود آن بهتر ولي برآمدهايد;
اين ميكرديد يقين كه درصورتي برآمده تحقيق درصدد نكرده, قناعت

ميپرداختيد/ آن علل از سÆال به دارد وجود مطالب و عقايد
مÇندرجÇات نÇه و است اطمينان مورد مسموعات نه كه درصورتي
تحقيق درصدد خود كه است آن انسان وظيفة است/ قضاوت قابل  كتب
در هم متعال خداوند نمايد/ تعيين را آن كذب و صدق و برآمده مطلب
بحÔوا ÖصÔتف ¹ه×ال Ò ßPHم Öوق تÔصيâبÔوا Öنا فتبيَّنÔوا أبن ب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا ميفرمايد: مجيد قرآن

قÇومي به نادانسته مبادا كنيد; تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1
شويد/ پشيمان كردهايد كه كاري از آنگاه رسانيد; زيان

است حقيقت بدون كه ميشود گفته مطالب از بسياري /1 Ò âم� ن×اد Ö Ôr Öلعف ا م× ×� ع
نكرده قناعت شنيدن صرف به ميشود شنيده كه مطلبي هر است الزم و
و بياساس آن غالب شده, ذ كر كه سÆاالتي اين برآيد/ تحقيق درصدد
بيان بهتر و تفصيل به مطالب ميشد مذا كره Gحضور ا گر و است  كذب
نÇمود; بÇيان كامل بهطور را مطالب نميتوان مكتوب در چه ميگرديد

ميشود/ عرض شود داده جواب Gمختصر آنكه براي معذلك
و رشته فقر, و ف تصو رشتة ميكنند خيال كه است آن بزرگ اشتباه
فرمايش به كه درصورتي عشريه; اثني× شيعه فرقة از جدا است فرقهاي
مگر شيعه <نيست منبعاالنوار: و جامعاالسرار كتاب در آملي حيدر سيد
رساله در و است/> شيعه آنكه مگر صوفي نيست و است صوفي آنكه

است/ موجود 217ì شماره به مشهد رضوي قدس مباركه كتابخانه در آن چاپي نسخه /2

هÇمين تÇقي) د محم الÇم (آخوند ل او مجلسي مرحوم السالكين2, تشويق
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و است مرتضوي طريقه ف تصو مينويسد: نيز و ميكند ذ كر را عبارت
يكديگرند; ملزوم و الزم نام دو اين و دارد معني يك تشيع و ف تصو
بÇه كÇه است واحÇده حÇقيقت يك حÇقيقت, و طريقت و شريعت چه
و ابتدايي تحصيالت چنانچه ميشوند/ ناميده مختلفه اسامي به اعتبارات
نÇامهاي بÇه اعÇتبارات بÇه و است واحده حقيقت يك عاليه و متوسطه
و نبوده مادون مرتبة از مستغني مافوق, مرتبة هر و شود گفته مختلفه
نبوده, مستغني شريعت از هم طريقت مينمايد; تكميل را مادون همان
و است مÇرتبه دو آن ثÇمرة و نÇتيجه حÇقيقت و مÇيباشد آن ل مÇÇمك
پس داشت; نخواهد وجود مافوق مرتبة مادون مرتبة فقدان درصورت

âا� اقÇÖو× Ô¹عÇ âيÌÚ¿لا مÇيفرمايد: ا كÇرم(ص) پÇيغمبر و متحدند مرتبه سه هر

است/ من احوال حقيقت, و است من كردار طريقت, و است من گفتار شريعت, /1

نظر طريق به يا الياهللا سلوك كلي بهطور و 1

âا� احÖو× Ô¹قâقي Ò Ö¡ا و âع×ا�Öفا Ô¹قâالطَّري و
و ريÇاضت طÇريق بÇه يا است علماليقين آن غايت و است استدالل و
ا گر ل او مسلك سالكان و است عيناليقين آن غايت و است مجاهده
را آنÇها بÇاشد, ر طهÇم شÇرع موافق و مجيد قرآن از مأخوذ آنها اعمال
و گويند مشاÄين را آنها نباشند كيفيت اين به متعبد ا گر و گويند متكلمين
موافق آنها رياضات و عبادات كه متعبدند ا گر را ثاني مسلك سالكان
و ا كرم(ص) پيغمبر تابعيت و اطاعت تحت در و مجيد قرآن دستورات
و مÇتقي و مÆÇمن و عÇابد و زاهÇد را آنها باشد, بوده طاهرين(ع) ه مÄا
گويند; اشراقي را آنها نباشند موافقت اين به متعبد ا گر و نامند صوفي
قÇدم بÇيضا¾ طÇريقة و غرا¾ شريعت قانون به كه است آن صوفي پس
مÇتابعت حسÇن از و گÇذارد الياهللا سÇلوك و مÇجاهده طريق در صدق
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رساند باشد فياهللا فنا¾ مرتبة كه انسانيت كمال به را خود نبوي, شريعت
او براي كه رسد رضا و تسليم مقام به چنان آنكه, فياهللا فنا¾ از مقصود و

ال/ غس دستان ميان در مردهاي مانند /1

قÇرار حق ارادة تحت در 1 ال سغÖال ديي Ò� ب تيÇ مÇ Öال ك و نباشد ارادهاي هيچ
تÇقيد و ر طهÇم شÇرع از كامل متابعت ف, تصو اصلي شرط پس  گيرد/
اين و است اهللا انزل ما جميع به اعتقاد و مذهبي وظايف و آداب بهانجام
آيه كه نميگردد ساقط هيچگاه و باقي مرگ, موقع تا تكاليف و وظايف

رسد/ فرا يقين را تو تا نما عبادت را پروردگارت و :99 آية حجر, سورة /2
مرگ/ يا /3

ا گر پس است; شده تفسير اXوت3 اي ,2 Ô âق�يÖال كيتÖأي ×Ø� ح بَّك ر ÖدÔب Öاع و مباركة:
يا نباشد شرعيه وظايف انجام به د مقي كه باشد دستهاي يا فرقه يا رشته
از يكÇي مÇنكر يÇا داشÇته عشÇريه اثÇني شÇيعة عÇقيده خالف عقيدهاي
اين امثال و بود خواهد هالك و خارج اسالم حوزة از باشد ضروريات

ميگردد/ باطل شريعت شد, ظاهر حقيقت وقتي /ê

و رسÇيدهايÇم حÇقيقت به ما و ال¿ÌØيع4¹ لتطب Ô¹ا¡قيق رتهظ اذا كه عبارت
از رهايي و آزادي براي و باطل و مزخرف است, ساقط ما از تكاليف
ه صوفي ة حق سلسله دربارة كه مطالبي و عقايد ساير است/ الهي فرمان زير
باشند, معتقد هم دستهاي ا گر يا است تهمت و افترا Âاص يا ميشود  گفته
رشته سه داراي اسالم س مقد مذهب ديگر, بيان به و است باطل به كلي
فقها رشته, يك ميباشد; دارا ي خاص رويه و وظيفه كدام هر ولي متحد,
و بوده ه قالبي احكام تبليغ مأمور كه ميباشند امثالهم كثراهللا مجتهدين و
احكام موظفند مسلمين تمام و مينمايند ابالغ خلق به را شرعيه وظايف
هستند متكلمين و حكما دوم, دسته نمايند/ اخذ آنان از را خود شرعيه
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براهين, و استدالل بهطور كه است مذهبي عقايد اثبات آنان وظيفة  كه
و عÇرفا سÇوم, رشÇته كÇنند/ تثبيت و تحكيم را مسلمين اسالمي عقايد
تصفيه در و اصالح را مسلمين بيروني و دروني اخالق كه هستند صوفيه
اين از يك هر ولي نمايند/ سعي آنان روح تجليه و نفس تزكيه و قلب
ندارند, اختالفي و ميباشند مطيع و تابع ديگر رشته دو امر در رشته سه
آن خاص وظايف كدام هر و اداره سه داراي كه است وزارتخانهاي مانند
و مÇينمايند; مÇتابعت ديگÇر اداره دو دسÇتورات از و انجام را قسمت
ا گر سنجيد, مجيد قرآن بهميزان بايد را افعال و اعمال تمام كلي بهطور
بود; د مقي حروف و لفظ به نبايد و است باطل اال و صحيح بود, موافق
انجام عالوهبر صوفي و داد قرار ه موردتوج بايد را عقايد و اعمال بلكه
صÇفات از ا برÇم و حسنه صفات به متصف بايد ه قلبي و ه قالبي وظايف
قيان(ع) مت موالي كه است دوازده گانه صفات آنها, ة عد و باشد رذيله
; ×� Ôت و Õ¹توب و Õركت التا¾: ; ف ÔرÖحا Ô¹عب Öرا ف صوالت ام�اÆXمن�(ع): قال فرموده; ذ كر

و صبر و راستي صاد: و است; پرهيزگاري و توبه و دنيا ترك تا: است; حرف چهار ف تصو /1
و اهللا لي ا فÇقر و بودن تنها وفا: و است; عهد به وفاي و دوستي و دعا و ورد واو: و است; صفا

است/ شدن فاني و نيستي

و 1 Õ¾نا ف و Õقرف و Õردف والفا¾: ; Õ¾فا و و دٌّ Ôو و Õرد و الواو: و ; Õ¾فا ص و Õ�ص و ÕقÖد ص :Õاد والص
و عبادات و اخالق و اعمال و عقايد از كه چيزي ه حق ف تصو در البته
بÇاشند, ره طهÇم شريعت از خارج كه ادعيه و اوراد و اذ كار و رياضات
عا اد سه مقد ره مطه شريعت از خارج دستوري كسي ا گر و بود نخواهد

است/ ضاللت و بدعت محض  كند,
در مÇتعال خÇداونÇد را سÆال اين جواب ف, تصو لزوم بر دليل اما
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الم عليهالس و آله و نبينا علي موسي حضرت شرح ضمن در قرآنمجيد

رسÇالت شÇامخ مÇقام داراي آنكه با را موسي حضرت كه فرموده ذ كر
كامل ظاهر, حيث از و قبلي مذهب ناسخ و شريعت شارع و اولوالعزمي
معنوي تربيت تحت و خضر(ع) حضرت خدمت به مأمور بود, ل مكم و
و روحانيت كمال بهمقام تا ميشود او متابعت و پيروي و حضرت آن
و روحÇي مÇراتب تكÇميل بÇراي پس گÇردد; ناÄل رسالت شامخ مرتبه
آن از مÇجاز يÇا امÇام يÇا پÇيغمبر يÇا كÇه الهÇي مربي تسليم بايد معنوي
مÇطابق كÇه را آنÇان اوامÇر چرا و چون بدون و گرديد باشد, بزرگواران
مÇطابق روحÇي كÇمال مÇراتب بÇه تا نمود عمل است, اسالم دستورات
آن بهواسÇطة برخيا بن آصف كه مراتبي همان شد; ناÄل ذاتي استعداد
و آورد سليمان(ع) حضرت نزد همزدن به چشم يك در را بلقيس تخت

است/ بيت اهل ما از سلمان :38 ح ,329 ص ,22 ج بحاراالنوار, /1

ملع Öول كه شد فرموده و رسيد 1 تÖيبÖال لÖها ن×ا م Ôن ×FÖل س مرتبة به سلمان حضرت

را او ميدانست, بود, سلمان دل در را آنچه ابوذر ا گر خدا به :2 ح ,2ëê ص ,2 ج كافي, اصول /2
اختالف)/ كمي ميكشت(با يا ميكرد تكفير

در كه تي نوراني و معرفت مراتب همان و 2 Ôهلتقل Öوا Ôه فَّركل ن ×FÖل س بÖلق ß| ا م× ÔروذÔبا
ميدهند: نسبت اد(ع) سج حضرت به منسوب اشعار

Çنا ث الو ÔدÔعبÇ ي Çن Ø ßW نتا� قيلÇل Çا ßw ÔوحÇبا لو لمÇ ع جوهر بَّ Ôر و

و مÇيخوانÇند, بتپÇرست مÇرا كÇنم فاش ا گر كه دارم پنهان سينه در را علم از جواهري من /3
ميتوانÇند كه كاري زشتترين و ميشمارند حالل را خونم ريختن مسلمان, مردان از  كساني

ميشمارند/ نيكو بكنند

سÇنا3 Ôح يأتÇÔونه مÇا اقبح روني مÇي د Ôمسلمون Õرجال لحالست و
حÇضرت كÇه شÇد نخواهÇد حاصل مراتب اين الهي مربي بدون و
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ÔلهÖجا ¾ ×Ê Ú»ال ق ÔرÔطب Ôrنا وÂâليد ه سÖفنل ÔبÔلÖطيف خ اس فر× ÖمÔك Ôدحا Ôج Ôر Ö ÒO فرمايد: صادق(ع)

خود براي پيمايد فرسخي چند خواهد كه شما از يك هر :10 ج ,2ì1 ص ,1 ج كافي, اصول /1
خÇود بÇراي پس زمÇين, راهÇهاي بÇه تÇا نÇادانÇتريد آسÇمان راهÇهاي به كه شما گيرد; راهنمايي

كنيد/ طلب راهنمايي

Õامام له يكÔن nو صبحا Öن م فرمايد: نيز و 1Âليد كÔم سÖفنل ÖبÔلÖاطف ض Öراال ق ÔرÔطب نÖكÔم م

ا گÇر و است سÇرگردان گÇمراه نشÇناسد را حÇقي ظÇاهر امام و آورد روز به را شب كه كسي /2
است/ مرده نفاق و كفر مرگ به بميرد اينطور

هر در پس ;2 نفاق و كفر ¹يت م مات عليه مات Öنوا تاÄها Áضا صبحا Ôعرفي Õحق Õظاهر

ß Öل�الثَّق ÔمÔفيك Õك تار Øæ ا فرموده: كه بود خواهد حق طرف از رهبري زمان

هم از دو اين هرگز و را بيتم اهل و خدا كتاب ميدهم, قرار شما ميان در گرانبها چيز دو من /3
شوند/ وارد من بر حوض در اينكه تا نميشوند جدا

اطÇهار ه مÇÄا عÇترت, و ا¡ÇوÔض/3 Ø Ò�Ç ع يÇردا Ø� ح قا Òف�ي Öنلç Ò Ö� ع و اهللا Ôكتاب 
بدون و ميباشند حقتعالي نمايندگان بمراتبهم آنها مجازين و اثنيعشر
به وسايلي بدون ه قو هيچ زيرا است; ناتمام ت حج و مسدود راه راهبر,
بدون تخم هيچ و نرسد فعليت به اسباب بدون دانه هيچ و درنيايد فعليت
بÇود, ر ميس كمال مربي, بدون ا گر ننمايد, خوشه زارع و خا ك و آب
و نداشت الزم را خضر(ع) حضرت پيروي حاجت موسي(ع) حضرت
از بايد رهبر و مربي و نبود نيازي رسالت ابالغ از پس عترت وجود به

نمايد/ شفاعت او, اذن به جز او, نزد در كه كيست :2ëë آية بقره, سورة /ê

و هÇدايت كÇه بÇاشد مأذون ذÖنه4 ا ب ×الا Ôه دÖن ع Ôعف Öشي âالَّذي ذا Öن م كه حق طرف
تا گردد توأم هم با باطن و ظاهر بايد پس است/ شفاعت از نوعي ارشاد,
بحاراالنوار: شانزدهم جلد در فرمايد صادق(ع) حضرت كه رسد كمال به

Öن م Õقوم ¾جا و HÃي ش ينÖفعÔهم Öملف الباطن ب كفروا و بالظاهر نوا آم Hقوم انَّ هيqا¦يمي يا
الا ر اهالظÇ ب اÇZان ال HÃيÇ ش ذلك يÇنÖفعÔهم Öملف ر اهبالظ كفروا و الباطن ب نوا مĤف هم عدب
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آن از سÇودي پس كافرند باطن در و ميآورند ايمان Gظاهر كه هستند قومي تميمي هيثم اي /1
و ميورزند كفر ظاهر در و ميآورند ايمان باطن در كه ميآيند ايشان بعد از قومي و نميبرند
بÇه ايÇمان و بÇاشد هÇم باطن با اينكه مگر نميشود ظاهر به ايمان ندارد برايشان سودي هم آن

باشد/ هم ظاهر به اينكه مگر نميشود باطن

حÇضرت بهوسيله ه الهي فيوضات تمام البته بالظاهر/1 الا باطن ال و الباطن ب
عÇالم تÇمام و ميشود افاضه فرجه اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج عصر امام

كه: است موجود حضرت آن ذيجود وجود به وجود,
را آفرينش دارد زنده التفاتي اندك به

قالبها ريزند فرو هم از كند نازي ا گر
مجازين كه مجتهدين و علما بايد كه قسم همان ظاهر حسب به ولي
را ه قالبي شرعيه تكاليف تبليغ كه باشند بوده زمان هر در هستند روايت
خلق كه بوده زمان هر در بايد هم درايت اجازه صاحبان و عرفا نمايند,

فرمايد: بلخي مولوي و نمايند هدايت و ارشاد را

/ 81ë ص دوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

است2 داÇÄم قÇيامت تا آزمايش قÇاÄماست يÇولي پسبههردوري
ولي است; شده داده نسبت ه صوفي ذم در احاديثي اخبار, در البته
ضديت بر كه بوده في تصو رشتههاي به ناظر اخبار اين كه بود متذكر بايد
كÇه خÇبري مÇثل است بÇوده شده تشكيل طاهرين(ع) ه مÄا مخالفت و
و نشسته حلقهوار كه ديد را جمعي شد وارد مسجد به جواد(ع) حضرت
وخلفا¾ Òاع� د Ôòا ال¾ ×Æه ×� ا التلÖتفتوا فرمود: حضرت هستند/ جلي ذ كر مشغول

هستند/ دين اركان نابودكنندگان آنها كه مكن التفات شياطين خلفاي و نيرنگورزان اين به /3

ه عد اين به اشاره عهد الم و الف كه ا» ين3 الد د واعق بوا ر ÔU م Ô Øu اف Òياط� الش
مخالفين از ه عد اين اينكه بر شاهد و است ه عد همين شامل كلهم و معين
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بهعنوان خود و گفته ترك بوده زمان امام كه را حضرت آن آنكه بودهاند

رÇس اصÇحاب هÇمان ه(ع) مÇÄا زمÇان ه صوفي واال شدهاند جمع ف تصو
ميان در كه داريم تصديق نيز و است متواتر اخبار در آنها ذ كر كه بودهاند
وظايف يا الهي اوامر برخالف كه ميشوند يافت هاي عد هم ه حق ه صوفي
سÇلسله حسÇاب بÇه نÇبايد را افراد اعمال ولي مينمايند; رفتار طريقتي
ولي دارد, وجود عاصي و خالفكار هم مسلمين ميان در چنانچه  گذاشت;

نميشود/ گذاشته اسالم س مقد مذهب حساب به
محتاج و ميگردد درك فوق بيانات ضمن در ديگر سÆاالت جواب
مÇخالف كÇه امري هر ميكنم/ عرض معذلك نيست; جواب تجديد به
باطل باشد اسالم ره مطه شريعت ه شرعي وظايف و مجيد قرآن دستورات
آن از ا كيد منع و ندارد وجود ه حق ه صوفي سلسله در سماع منجمله است,
دسÇتور خÇالف ولي بÇاشد; بÇوده ديگر سلسلههاي در شايد است شده
اشعار خواندن و مناجات و مجيد قرآن قراÄت ليكن است, اسالم س مقد

است/ نرسيده منع حسن صوت با مذهبي
انكسار و عجز و نيازمندي اظهار و حق به ه توج كه ادعيه خواندن
نمازها, از بعد كه Hمخصوص و ممدوح زبان, هر به و موقع هر در است
نرسيده منعي هيچوجه به و است بيشمار اطهار(ع) ه مÄا از مأثوره ه ادعي
كÇه است واليت امÇر در ثÇبات بÇراي بÇهخصوص ه علوي ذ كر و است
Ö Òn و ¹ي ال× وÇÖال و جÇ Ò Ö¡ا و م Öو الصَّ و ̧ الزَّ ك×و و ̧ لو الصَّ ; سÖ Ò̀ ×� ع Ôال×م Öس Öاال Ò ß�Ôب فرمودهانÇد:

و حج و روزه و زكات و نماز است; شده بنا پايه پنج بر اسالم : 8 ح ,33 ص ,3 ج كافي, اصول /1
نشد/ زده فرياد واليت اندازه به چيزي به و واليت

/1 ¹ي ال× وÖالب يودÔن ×Fك ¾ ÖÏ Ò¿ ب ن×ادÔي
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آن مÇرتكب و حرام مجتهدين از هاي عد فتواي به ريش تراشيدن
زمان اعلم مجتهد از موظفند افراد ه حق ه صوفي سلسلة در و است  گناهكار
افرادي بنابراين, نمايند; اخذ او از را خود شرعيه تكاليف و كرده تقليد
مينمايند رفتار خود شرعيه دستور برخالف ميتراشند, را خود ريش  كه
شارب گذاشتن كراهت در شارب, اما نيست/ درويشي و فقر به مربوط و
است صادق(ع) حضرت به منتسب Hغالب روايات آن زدن استحباب يا
از ع تشي علماي نهايت, غيرموثقند; هم روات و بوده ه تقي درنهايت  كه
ه عد يك و نمودهاند قبول را آن استحباب سنن ادله در تسامح نقطهنظر
دادهانÇد زيÇاد اهÇميت مÇهم غÇير امر اين به مغرضين و سادهلوحان از
مسÇتلزم مكروه امر يك فعل يا مستحب امر يك ترك كه درصورتي
مÇانند است مÆكده مستحبه امور از بسياري چه نيست اعتراض و ايراد
نميكنند آن به هم اعتراض و نميشود عمل كه زنان) (ختنه نسا¾ خفض
اين, از گذشته نيست; ايراد مورد و ميشود انجام مكروهه امور چقدر يا
شده امر شما به آيا كه شود سÆال سلسله اين به منتسب افراد يك يك از
ساير مثل بياهميت و معمولي است امري شارب بگذاريد? شارب  كه
فقري دستور به مربوط و ميزنند يا ميگذارند خود ميل به افراد و امور
ايÇن عÇالوهبر نبستهاند/> مويي به را <ديني فرمودهاند: بزرگان نيست;
و اطهار(ع) ه مÄا داشتن شارب بر دارد داللت كه است موجود اخباري

/392 ص ,ë ج حسيني, احمد سيد تحقيق طريحي, البحرين, مجمع /1

اوصÇاف بÇيان سÇبيل1 لغت ذيÇل در البحرين مجمع در چنانچه بزرگان
Çبله الس Çبله الس رÇ واف كان(ع) انه و مÇينويسد: و نموده را پيغمبرا كرم(ص)
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است/ شارب همان سبيل و بود بزرگ سبيل داراي حضرت /1
ميافتد/ و ميريزد دهن روي كه است مويي آن شارب, /2

قال و 2

مفÖال Ò� ع Ôسيلي الَّذي ÔرÖع الشَّ Ôب ار والش مينويسد: بعد الشارب1; بالتحريك

است/ پيغمبران اخالق از شارب در خوش بوي الطيب: فضل باب كافي, اصول /3

راجع مقاتل بعضي در و 3/ Òي�النَّب اخÖالق Öن م ب ار الش ß| Ôيب الط ام�اÆXمن�(ع):

ميچكيد/ خون حضرت آن شاربهاي از /ê

و 4 هÇ ارب و× ش Öنم ÔرÔطÖقي Ôم والدَّ رسÇيده: هدا¾(ع) دالشسي حضرت مبارك بهسر

بود/ تابان شواربش از نور /ë

در مبالغه طاهرين(ع) ه مÄا مخالفين چون و 5/ هب ار و× ش Öنم Ôعط Öسي Ôورالن Hايض
ع تشي شعار را شارب داشتن بزرگواران, آن پيروان داشتند شارب زدن
تÇظاهري ع, يÇتش كÇه مواقعي شده ديده هم تاريخ در و دادند قرار خود
است; بÇوده ع يÇتش شÇعاÄر از شÇارب صفويه سلطنت زمان مانند داشته
شامي منير ابن يافت رواج تشيع كه مرتضي سيد مرحوم زمان در چنانچه
او غالم سيد آنكه اثر در بعد نمود اختيار را ع تشي مذهب د, سي خدمت

,3 ج البÇديع, انÇزاغ فÇي بÇيع وارالرÇان شÇوشتري; نÇوراهللا قÇاضي المÆÇمنين, مÇجالس ر/ ك: /ì
دهخدا/ لغتنامة ;23ì ص ,2 ج دانشوران, نامه المدني; معصوم بن ين صدرالد سيدعلي

سيد خدمت نموده انشا¾ ايي6 غر قصيده نمينمود رد و نگهداشته را تر ت
تمام نكني رد را غالم ا گر نوشت و نمود مطالبه را خود غالم وتتر فرستاد

ß| ÔتÖفق و و نوشت: اشعارش در منجمله ميكنم/ ترك را ع تشي شعارهاي

چيد/ خواهم را شاربداري هر شارب نشسته, راه ميان در و /7

مگر است/ ثبت تذكرهها در قصيده اين و 7 Ò� ع Öن م ب شار صÔقا الطَّريق سط و
مگر نيست? مكروه سياهي حيث از است سادات شعار كه سياه عمامه

دار/ پا كيزه را جامهات و :ê آية ر, مدث سورة /8

بÇه رين فسÇم عموم كه 8 Öرهطف كي×ابث و شريفة: آية موجب به بلند لباس
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كن/ كوتاه /1

دور سه از بيش عمامه دور مگر نيست? مكروه نمودهاند تفسير 1ÍØ½ق
فÇقط و نÇيست اعتراض مورد هيچگونه و اينها, غير و نيست? مكروه
است/ شده كشيده تفسيق به بلكه و بحث و ايراد مورد كه است شارب

اخÇبار در كÇه است مÇصافحه هÇمان فقراست به Õمعمول كه صفا اما
و است راست دست اختصاصات از و است شده ذ كر بسيار آن فضيلت
مصافحه از غير ميرسد بهنظر است معمول دست دو با كه مصافحه آن

انگشتان/ چنگزدن /2
همديگر/ به راست دست زدن /3
يكديگر/ به ابهام انگشتان زدن /ê

Çwام4 اال Ô¹فق ص و 3

ß âم�Çالي Ô¹فق ص و االصابع2 Ôتشبيك اخبار در كه است مأثوره
×الا Ôهعاب اص× بَّك ش و Ôهحصافف مل ÖسÔمÇÖال Ôخاها Ò ß� ل مل ÖسÔم Öنم ا م× الباقر(ع): قال و شده ذ كر

او بÇا و مÇالقات را خÇود مسلم برادر كه نيست مسلمي هيچ :ë ح ,2ì0 ص ,3 ج كافي, اصول /ë
هÇم از دو هÇر گÇناهان آنكÇه مگÇر نمايد, چنگ او انگشتان در را خود انگشتان و كند مصافحه

ميشود/ پاشيده

ثكن و Òم�ل ÖسÔمÇÖال ¹اع Òb ق فار Öنم است: خبر در Hايض و 5/ ×F Ô ÔwوÔÇنÔذ ×F Ô Öy ع Öت رناثت

و شكÇند درهÇم يكÇديگر بÇه را ابÇهام انگشت زدن و شود جدا مسلمين جماعت از هركس /ì
كرد/ خواهد محشور جذامي را او خدا كند, تخلف

فÇقرا به ÕعمولÇم مÇصافحة اخبار, اين ذ كر با م/6 ذÖجا Ôاهللا Ôه ÒÌ Ò¿ ح امw  Öاال ¹قÖف ص
عبادتي مصافحه اين و دارد مصافحه احاديث مضمون به شباهت بيشتر
زيادتر ثوابش نماز از بعد ه البت و است ممدوح مواقع تمام در و است

بود/ خواهد
اطاعت به موفق را ما همه كه دارم مسألت منان خداوند از خاتمه در
ماها باطن و ظاهر حال اصالح و بدارد بزرگواران آن پيروي و بندگي و

اGدي/ اتبع ع�من الم والس بفرمايد; را



بزرگ علماي از يكي نامه جواب

و مÇباهات نهايت موجب حضرت آن نمط عالي دستخط زيارت
شامخه فرمايشات و عاليه بيانات از و شد بيمقدار ضعيف اين افتخار
مختصر كه كساني و ارادتمندان تمام گرديد/ بهرهمند و مستفيض Âكام 
معلومات عالية مراتب كه ند مقر و معترف دارند حضرت آن با آشنايي
ميباشند حاÄز حضرت آن را, روحانيت شامخ مقام و دارا حيث هر از را
است جسارت و بيادبي و خجالتآور بسيار نادان, جاهل بندة اين از و
معروض مطالبي يگانه محقق و زمانه مجتهد آن شريف محضر در  كه
با ولي است; هندوستان به قند و كرمان به زيره بردن بهمنزلة كه دارد
نزد را خود درس كه يخواني هج شا گرد مانند حضرت آن خود اجازة
شرمندانه و ميورزد جسارت رسيد نظر به كه تذكراتي ميخواند استاد

مينمايد/ بخشش و عفو طلب
و شÇد قÇاÄل ي دÇح نÇميتوان دانش و علم براي كه است مسلم Ç1
و ميگردد وسيعتر هم مجهوالت دايرة شود, افزوده معلومات بر هرقدر
تي بيهم از داند جايز را توقف ا گر و ميباشد معلومات تكميل به محتاج
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بÇهپيغمبر خÇطاب مÇتعال خÇداونÇد بÇود; خÇواهÇد دانش و علم نقص و

ندادهاند/ دانشي اندك جز را شما و /1

و 1Ââليق ×الا مÖل عÖال ن م Ö Ôr âوتيÔا ا م× و ميفرمايد: 87 آية اسرا¾ سورة در ا كرم(ص)

âæ Öد ز ب ر ÖلÔق و فرمايد: خطاب حضرت آن به 11ê آية طه سورة در نيز

بيفزاي/ من علم به من, پروردگار اي بگو: و /2

و علم تكميل از بينياز شخص مقامي و مرحله هيچ در بنابراين /2HمÖلع
نبوده ه صوري علوم همين به منحصر علم هم, طرفي از بود; نخواهد دانش
صÇوريه عÇلوم تÇحصيل در كÇه هست اسÇراري توديع و ه باطني علوم و
علوم مباني تحكيم در منحصر حقيقت, به وصول و شد نخواهد حاصل
و حرام و حالل تشخيص در انحصار معرفت, مراتب و نيست ه ظاهري
بنا شالودة ره مطه شريعت و علوم اين البته نه; نجاست و طهارت دانستن
زحمات نباشد, استوار و محكم پايه اين ا گر و است اهللا الي سير اساس و
است سه مقد شريعت تكميل حقيقت, و طريقت و است بينتيجه ديگر

بود/ نخواهد مستغني آن از مقام و مرحله هيچ در و
طÇريقت بÇاشد ايÇÇن و آن مÇÇيان حقيقت آمد مغز پوست, شريعت
ابÇتدايÇي تÇحصيالت هÇمان اساس, و پايه تحصيالت, در چنانچه
كÇه كساني و است ره مطه شريعت تكميل همان هم طريقت در است,
ناميده سر اصحاب به اطهار(ع) ة مÄا زمان در بودهاند ه باطني علوم داراي
و ه باطني علوم ا كمال به بايد ه صوري علوم تكميل از پس بنابراين شدهاند;
بÇايد بدن ظاهر طهارت از پس و پرداخت باطن تطهير و نفس تزكية
و درس و مدرسه هم علوم اين و گماشت همت باطن و قلب بهطهارت
بÇا را الم عليهالس آله و نبينا علي موسي حضرت دارد/ جدا گانه س مدر
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حضرت دبستان به مخصوصه شريعت داراي و اولوالعزمي ت نبو مقام
×� ع كÔعتَّب ا Öله ميفرمايد: خشوع و خضوع كمال با كه ميفرستد خضر(ع)

بياموزي? كمالي من به آموختهاند, تو به آنچه از تا بيايم تو با آيا :ìì آية كهف, سورة /1

كسر خود شريعت از موسي(ع) حضرت مگر 1/Gد Öش Ôر تÖملÔع ا ×مÇ م نملعÔت Öنا

ÖنÇل نَّكا مÇيفرمايد: جÇواب در خضر(ع) حضرت و داشت? نقصي و

نيست/ من با همراهي شكيب را تو :ì7 آية كهف, سورة /2

بÇه كÇلي كه فرمود خضر حضرت كه عملياتي آن و 2/G Ö� ص يع م عâطيت Öست
هÇمان بÇود? شرع قانون كدام مطابق بود عقل و شرع ظاهر با مخالف

ميفرمايد: اد(ع) سج حضرت كه علمي
Çنا ث الو ÔعبدÇ ي Çن Ú ßW تÖنا� قيلÇل بÇه ÔوحÇبا لو لمÇ ع جوهر ب Ôر و

و مÇيخوانÇند; بتپÇرست مÇرا كÇنم فاش ا گر كه دارم پنهان سينه در را علم از جواهري من /3
ميتوانÇند كه كاري زشتترين و ميشمارند حالل را خونم ريختن مسلمان, مردان از  كساني

ميشمارند/ نيكو بكنند

Çنا3 Öس Ôح يأتÇونه مÇا قبحا روني مÇي د ÔلونÇمس Õرجال لستحال و

Þ ß�Ç ع و مÖل عÇÖال Ô¹ين د م  نا

ا ميفرمايد: ا كرم(ص) پيغمبر كه علمي همان

است/ آن دروازة علي و دانشم شهر من /ê
گفت/ داشت, بهرهاي كتاب علم از كه كس آن و :ê0 آية نمل, سورة /ë

كه 5 ت×اب كÖال ن م ÕمÖل ع Ôه دÖن ع âالَّذي ق×ال ميفرمايد: خداوند كه علمي همان ا/4 Ôwبا
تدَّ Öري Öنا لÖبق به كâاتي×  نا

ا ميكند: عرض علم همان واسطة به برخيا بن آصف

ميآورم/ تو نزد را آن زني, هم بر چشم آنكه از پيش من, :ê0 آية نمل, سورة /ì

قÇابليت, و اسÇتعداد انÇدازة بÇه هÇركس را علوم اين ه البت 6/ كÔف Öرط كÖيل ا
ابÇوذر را سÇلمان حÇضرت مÇعارف و مÇعلومات و مÇيگردد برخوردار

بÖلÇق ß| ا م× ÔروذÔبا ملع Öول ميفرمايد: كه بود او استعداد با منافات و نداشت
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را او ميدانست, بود, سلمان دل در را آنچه ابوذر ا گر خدا به :2 ح ,2ëê ص ,2 ج كافي, اصول /1
اختالف)/ كمي ميكشت(با يا ميكرد تكفير

شود القا قلب به حق عنايت به بايد ه باطني علوم اين و 1/ Ôهلتقل Öوا Ôه فَّركل ن ×FÖل س

فرمايد اراده هركس قلب در خداوند كه است نوري بلكه نيست تعلم و تعليم كثرت به علم /2
ميدهد/ قرار

مÇولوي 2/ Ô¾اÇ ش× ي Öن م بÖلق| Ôاهللا ÔهÔذفÖقي ÕورÔن بل معلوالت ßoالتعل ̧ بك� Ôلم الع يسل  كÇه
ميفرمايد: هم ه سسر قد

/17 سطر ,2ì ص خاور, كالله 3/مثنويمعنوي,

قال3 و قيل ني و دفتر راه ز ني رجال جان در است انوار دانش

اختالف)/ كمي 10ìê(با بيت پنجم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به ê/مثنويمعنوي,

بÇيان4 از نÇي و دفÇتر راه ز ني جان ز جان ستاند را آن دانش
كه: ميباشند اوليا¾(ع) و انبيا¾ دانشكده, اين سين مدر و

كÇÇاروانÇند رهÇÇنماي و دليÇÇل ساربانند چون انبيا¾ ره اين در
مÇجاهدت و ريÇاضت و آنÇان دسÇتورات از كÇامله اطاعت با بايد
احاديث از و كرده قناعت قدر همين به قرآني آيات از آورد/ بهدست
قناعت كالم اطالة عدم براي حديث دو به اطهار(ع) ة مÄا اخبار و متواتره

Õبع Öصت Öس Ôم ÕبÖع ص نا Ôر Öما : Ôقولي èجعفر ا Öنع Ôعت ß Òd> : ا¥ا�قال ز¸ Òaè ا Öنع مينمايد;

يÇا مÇقرب مÇلك از غÇير كسي را آن و است دشوار و سخت ما امر :71 ص ,2 ج بحاراالنوار, /ë
نميكند/ تحمل باشد, شده امتحان ايمان به قلبش كه مÆمني يا مرسل پيامبر

مÇÇعلوم ;5</ ان × âZ ÖالÇل Ôهلبق Ôاهللا نحت Öما Õن مÆÔم Öوا Õل س Öر Ôم Þ ß	ن Öوا Õب قرَّ Ôم Õكل م ×الا ÔهÔل مت Ö ÒJ ال×
آنند/ به مكلف عموم كه است ه شرعي ظاهريه احكام از غير امر اين است
الا Ôفيدهي ال ÞÌº و Õ�ت Öس Ôم ÞÌ ßº و ØÌ ßº | Õستورم ÛÌ ßº نا Ôمرا قال اèعبداهللا(ع): عن جابر عن

در پÇوشيده است سÇري مÇا امر :28 ص مرعشي, كتابخانه چاپ قمي, صفار بصاÄرالدرجات, /ì
Ñ

Öن م يثاقXاب مقنع ØÌ ßº | Õستورم ÞÌ ßº نا Ôمرا قال(ع): Hايض 6ÌØ»الب مقنع à ØÌ ßº ع� ÞÌº و ØÌ ßº
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Ø

سري و سر مگر را او نميدهد فايده كه است ي سر و ميطلبد پوشيدگي كه است ي سر و سر
/ سر به شده پوشيده , سر بر است

را او خداوند بدرد آن پردة هركس ميثاق به شده پوشيده سري در پوشيده است ي سر ما امر /1
سازد/ خوار

1/ Ôاهللا اذله هتكه
نبايد باشد كافيه اطالعات و عاليه معلومات داراي انسان هرقدر Ç2
كÇه نمايد اعراض آنان كتب مطالعة و ديگران عقايد و اقوال شنيدن از
كÃ×ولÔا نه سÖحا ونÔعتَّبيف ل ÖوقÖال ونÔع مت Öسي الَّذين ب×اد ع ÖÌ Ù¿ ب ف ميفرمايد: متعال خداوند

و ميدهند گوش سخن به كه كساني آن ده, بشارت مرا بندگان پس :17 Ç 8 آيات زمر, سورة /2
خردمندانند/ اينان و كرده هدايتشان خدا كه كساني ايشانند ميكنند, پيروي آن بهترين از

شنيد را ديگران عقايد و اقوال بايد 2 ب×ابÖل  ÖواالÔولÔا ÖمÔه كÃ×ولÔا و Ôاهللا Ôم Ô ×vده نâالَّذي
انÇحرافÇي ا گر كه است اين اثرش كمترين كرد, مطالعه را آنان كتب و

كن/ مجادله آنان با شيوه بهترين با :12ë آية نحل, سورة /3

رفÇع بÇرهان و دليÇل بÇا 3 Ôن سÖحا يه â�َّال ب ÖمÔهÇÖل ج×اد مصداق: به شده مشاهد
كرد/ متنبه را آنان و نمود را اشتباهات

/ ß âoح الرَّ ن × Öa الرَّ اهللا ßË Ö» ب /ê

نÇوشته بسÇمله4 بة طي كلمه ,"121 "هو كلمة بهجاي موضوع در Ç 3
ولي است; مفيدي و صحيح تذكر و موافق Âكام حضرت آن با بنده شود/
ممدوح شعارها از بسياري ه البت و است شده هاي عد شعار Hتقريب كلمه اين
كه درصورتي است سادات شعار كه سياه عمامة Âمث نيست پسنديده و
كه درصورتي است علما شعار بزرگ عمامة يا است مكروه سياه لباس
است علما معمول و شعار بلند لباس يا است مكروه دوره سه از زيادتر

دار/ پا كيزه را جامهات و :ê آية ر, مدث سورة /ë
كن/ كوتاه يا /ì

مكÇروه بÇلند لبÇاس ,6ÍØ½فق اي 5 Öر هطف كي×ابث و مصداق: به كه درصورتي
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بهمراتب شود نوشته مكتوبات ل او در بسمله طيبة كلمة حال بههر است;
بهجاي "121" عدد و ب«Ëاهللا بهجاي و حق نام هو كلمه آنكه با است بهتر
يا انداخته دور خواندن از پس مراسالت چون بهعالوه است; "يا علي"
از است بÇياحÇترامÇي الهÇي صÇريح نامهاي به نسبت و شده كرده پاره

ميشود/ خودداري آن نوشتن
شÇود تكÇرار اوراد و ه يÇادع هÇرقدر اوراد/ ذ كر اعداد به راجع Ç ê
و قاÄلند اثري عددي هر براي اعداد علم در اين, از گذشته و است ممدوح
آن, زيادتر و كمتر و تعيين دعا و ورد آن ذ كر شمارة اثر, آن مناسب
سÇالماهللا طاهره صديقة حضرت تسبيح در چنانچه داشت; نخواهد اثر

نيست/ جايز آن از تجاوز و است ن معي آن شمارة عليها
كÇه جسÇارت ايÇن از خÇجلت و شÇرمندگي عالم يك با خاتمه در
مينمايد بخشش و عفو طلب داشت معروض شريف محضر در مطالبي
و اميدوار حضرت آن بزرگواري و فاضله ملكات و حميده اخالق از و

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم الم والس گيرد; قرار بخشايش مورد دارد انتظار



سوريه از حيدر محمود احمد حيدر آقاي نامه

كرده تقاضا روحيفداه رضاعليشاه حضرت بندگان از شيخ حضرت سوريه از
را اينناچيز حضرت آن سÆاالت, بعض براي بگيرم تماس كسي چه با كه بود

بود/ نموده سÆاالتي و نوشته نامهاي لذا بودند; فرموده معرفي

المعظم الجذبي هب¹اهللا سيد الحاج السماحه صاحب
واالخو¸ الصادق¹ تحي¹الوالي¹ احديك اجالل و اعظام و توقير بكل
و جميعا االعالم العلما¾ من شا كلتك علي هم من لكل و لك المÆكد¸
نعم¹ وراÄها ليس التي الكبري هيالنعم¹ و سبحانه منحنياهللا سيدي بعدها
البÇيت اهÇل والي¹ منالوالي¹ عظيما شيÃا منعما اعطاني مقران والدونها
قÇد و واالهÇم/ مÇن بوالي¹ مكتنفا ايضا نفسي وجدت بذلك و الطاهره
الي اطÇلب فÇلذلك المأذونÇين مÇن سÇماحتكم ان قÇطب قÇطبنا عرفني
اذا و فقط هوالعلم النه االلهي العلم من ¾بشي مكاتب¹ تحدثنا ان سماحتكم
بÇحر من اغترافا اردت فاذا العلوم اجل به فالمعرف¹ اجلاالشيا¾  كاناهللا
فضل من HÃشي والموالي نعم¹اهللا من اعرف الن امنع يجوزان فال علومكم
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الي السÇبيل النÇهم عÇلومهم مÇعرف¹ مÇن مÇنعي يجوز ال فلذلك الموالي
معرف¹اهللا/ العلم يكونوا ان معرف¹اهللا

مقروشاي/ جبله الالذقيه محافظ¹ سوريا
حيدر محمود احمد حيدر

افاضاته دام¹ حيدر محمود احمد الشيخ حضرتصاحبالسماح¹

عنايت مكتوب ارادت, و اخالص تقديم و تحيت و سالم عرض با
و گرديد امتنان و افتخار موجب و شد زيارت شريفه مرقومة و مصحوب
ثنا¾ Öن م Öمك ولي شد; متشكر ناقابل حقير اين به نسبت ظن اظهارحسن از

نيستم/ اهلش من كه زيبايي ستايشهاي چه /1

با حقير بندة اين به رجوع در حضرت آن امر به راجع له1 Âاه Ôت Öسل يل Òb
ميداند حقير و كوچك سماح¹, علمي شامخ مقام قبال در را خود آنكه
مانند فهرست و اختصار به خيلي مزجا¸ بضاعت با المره Hاطاعت معذلك
ف رÖعÔا Öنا ÔتÖبب Öحاف Hفي Ö ÒU G Ö
ك ÔتÖنÔك قدسي: حديث مضمون به مينمايد/ جسارت

كÇردم خÇلق ايÇنرو از شوم شناخته كه داشتم دوست پس پنهان; و پوشيده بودم گنجي من /2
شوم/ شناخته تا را مخلوق

و جل حق شناسايي و معرفت خلقت, غايي علت 2 ف رÖعÔا Öيكل قÖل Ò Öòا ÔتÖقلخف
اطÇاعت و عÇبادت بÇه مگر نميشود حاصل حق معرفت و است عال¾

نيافريدهام/ خود پرستش براي جز را انس و جن :ëì آية ذاريات, سورة /3

و اوامÇر و 3 ون ÔدÔب Öع يÇ ل ×الا سÖن  Öاال و Çنَّ ß Öا ÔتÖقلخ ا م× فرموده: كه الهي دستورات
ة رعيÇف اعمال است: قسم دو حق نمايندة و خليفه بهوسيلة الهي نواهي
شÇهادات گويندة و مسلم شهادتين, گويندة ه/ باطني ة قلبي آداب و ه قالبي
و جان و مال حفظ قبيل از اسالم احكام و ميشود ناميده شيعه ثالث,
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حÇديث مطابق و است جاري آنهÇا بر تÇوارث و تنا كح جÇواز و عÇرض

و حج و روزه و زكات و نماز است: شده بنا پايه پنج بر اسالم : 8 ح ,33 ص ,3 ج كافي, اصول /1
واليت/

و ن×اه×ا Öسا و 1 ¹الي وÖال و ج Ò Ö¡ا و وم الص و ̧ الزَّ ك×و و ̧ ل×و الصَّ ; سÖ Ò̀ ×� ع Ôال×م Öس Öاال Ò�Ôب شريف:
ت Ö ÒI HفâريÇ خ Ò âع�ÖبÇ س اهللادبÇ ع GدÖبع انَّ Öول فرمودهاند: نيز و Ô¹ي ال× وÖال فها ÒÌ Ö¾ ا و ×اه×ا Ö̂ ا

روزهÇا و عبادت به ايستاده شبها كه درحالي نمايد عبادت را خداوند سال هفتاد بندهاي ا گر /2
جهنم آتش در روي بر را وي خداوند نباشد, حضرتعلي(ع) واليت داراي و باشد روزهدار
ج بحاراالنوار, جمله: از است آمده دي متعد مĤخذ در مختلفي عبارات با مذكور (حديث اندازد

ديلمي)/ ين اعالمالد از نقل به ê3 ص ,2ê ج و ì1 ص ,ì8

;2 ار×الن ß| هÖي رخÖن م ×� ع Ôاهللا Ôبَّهك ال (ع) Ø� ع Ô¹ي ال× و Ôهل ÖنÔكي Ö Òn و Ôه ار × Òu H ß_ا ص× ÔهلÖيل H ß_قا اب × âñ ÖXا
را واليت و است علي(ع) واليت به منوط ه قالبي دستورات تمام قبولي
و خÇالفت به اعتقاد كه ه قلبي امور جز¾ نه داده, قرار ه قالبي اعمال جز¾
و توحيد قبيل از ميباشد ه قلبي امور كه عقايد اصول كه زيرا باشد; محبت
كÇه است جÇوارحÇي عمل مراد, بلكه است بسيار غيره و معاد و ت نبو
بيان از پس پيغمبرا كرم(ص) چنانچه معين; طريق به باشد ه ولوي بيعت
dعنا گفتن فرمود: و كنند بيعت علي(ع) با همه فرمود امر ه غديري خطبة
رحÇلت از بÇعد كÇه كسÇاني و نÇيست كÇافي خÇالفت قÇÇبول و اطÇÇعنا و
كه شدند خوانده مرتد نكردند ولويه بيعت علي(ع) با پيغمبرا كرم(ص)

نفر/ پنج يا سه مگر شدند مرتد پيغمبر(ص) [رحلت] از بعد مردم /3

ايÇمان از غير اسالم, مسألة پس `س3/ او ثالث اال رسولاهللا بعد الناس ارتد

و ن×ا Öمل Öسا قÔولÔوا Öن ل×ك و نÔوا م ÖÆÔت Ö Òn ÖلÔق ن×ا ام× Ôاب عÖر× Öاال تق×ال مÇيفرمايد: چنانچه است;

كÇه بگÇوييد نÇياوردهايÇد, ايÇمان بگÇو: آورديم/ ايمان گفتند اعراب :1ê آية حجرات, سورة /ê
است/ نشده داخل دلهايتان در ايمان هنوز و آوردهايم, اسالم

Öنا ÖمÔكÖيلÇع نÇÔ ÒZ Ôاهللا لب ÖمÔك ال×م Öسا Ú Ò� ع Çنوا Ôمت ال× نيز: و 4 ÖمÔكوبÔلÔق â| Ôان × âZ Öاال لÔخÖدي ا ×مÇل
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سÇبب بدان خدا بلكه مگذاريد; منت من بر اسالمتان خاطر به بگو :17 آية حجرات, سورة /1
مينهد/ منت شما بر است نموده راه ايمان به را شما  كه

و اعمال قبولي موجب كه است ولويه بيعت عمل همين و 1 ان ×Z  Öالل ÖمÔدي×كه
است ولويه بيعت اين مة مقد ه, قالبي احكام تمام بلكه است; اخروي اجر
ا × Òf ÖلعÖفت Ö Òn Öنا و كب ر Öنم كÖيل ا ل نزÔا ا م× Öغلب شد: خطاب پيغمبرا كرم(ص) به  كه

ا گÇر و بÇرسان مÇردم] [بÇه است, شÇده نازل تو بر پروردگارت از آنچه :ì7 آية ماÄده, سورة /2
نكردهاي/ ادا را او رسالت امر نكني چنين

تÇمام سال 22 ظرف در پيغمبرا كرم(ص) كه درصورتي ;2 Ôهتال س× ر تÖلَّغب
آية اين بهفحواي ولي بود; فرموده ابالغ را ه اسالمي دستورات و احكام
امر ابالغ از پس لذا و واليت امر براي بودهاند مه مقد آنها همة شريفه

كردم/ تمام شما بر خود نعمت و رسانيدم كمال به را شما دين امروز :3 آية ماÄده, سورة /3

اين و /3 â� مÖعن ÖمÔكÖيلع ÔتÖمÒ Ö]ا و ÖمÔكنâدي ÖمÔكل ÔتÖلمÖك ا م ÖويÖل 

ا فرمود: علي(ع), خالفت
زمان هر در بايد بلكه نبوده; علي(ع) س مقد وجود به منحصر بيعت, امر

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /ê

4 ¹فâليخ ض Öر Öاال ß| Õل ج×اع â Øæ ا شريفه: آية موجب به كه حق نمايندة و خليفه با
و خليفه زمان اين در و نمود بيعت دارد وجود دور هر و زمان هر در و
فÇرجÇه اهللا ل جÇع مان الز صاحب الحسن بن ¹ حج حضرت حق نمايندة
سÇاقط الهÇي تكليف و است خفا پردة در بزرگوار آن چون و ميباشد
ازمنة در كه ميباشد الهي فضل خالف است, باقي قيامت روز تا و نيست
بيعت اخذ و هدايت اجازة بهواسطه يا واسطه بدون كه نباشد كسي غيبت

نيست/ اجباري هيچ دين در :2ëì آية بقره, سورة /ë

ايÇمان مÇقصود كÇه 5 نâي الد ß| اه ا كÖر× ال× شريفه: آية بهموجب و باشد داشته
است; بÇوده پÇنهان و مÇخفي هÇميشه و نÇدارد ه اهريÇظ دعÇوت است,
موظف هركس شود; تبليغ و دعوت بايد كه ه قالبي ة فرعي احكام برخالف
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خÇداونÇد از زاري و ع تضر با و برآيد س تجس و تحقيق درصدد است

از است بÇخشايشي ايÇن :ê آيÇة جÇمعه, سÇورة ;21 آيÇة حديد, سورة ;ëê آية ماÄده, سورة /1
ميدارد/ ارزانيش ميخواهد كه هر به كه خدا جانب

ا گر و 1 Ô¾ا يش× Öن م هâتي ÖÆÔي اهللا ÔلÖضف كذ×ل برساند: اجازه بهصاحب را او كه بخواهد
فÇيâن×ا وا ÔداهÇ ج× نâالَّذي و موجب: به برآيد طلب درصدد حقيقت و صدق با

خÇويش اصÇخ راههÇاي بÇه كÇنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /2
ميكنيم/ هدايتشان

نمايندة و اجازه صاحب به را او كه است الهي فضل بÔلن×ا2خالف Ôس Öم Ô Úyي د Ö Òy ل
آن بر كه مطالبي كه ميخواهد معذرت و عفو طلب بسيار نرساند/ خود
با مقبول/ الناس كرام عند العذر نمود; جسارت بود آشكار و واضح حضرت

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم الم والس خالصه; ه ادعي و فاÄقه احترامات تقديم



سي مدر سرهنگ تقاضاي برحسب كه است شرحي

شد نوشته ساري آ گاهي ادارة رÄيس

مÇذهب و طÇريقه عÇرفان و ف صوÇت مÇيكنند ر تصو كه اشخاصي
و اشتباهند در به كلي است اسالمي فرق ساير رديف در و است ي خاص
و خانقاه از است عبارت درويشي و ف تصو ميكنند خيال كه كساني نيز

گرهدار/ و ستبر چوب از مخصوص عصايي /1

بهعنوان و دريوزگي و زدن پرسه و تبرزين و كشكول و منتشا¾1 و بوق
بÇا و شÇدن جÇامعه سÇربار و كشيدن بار و كار از دست دروغي, توكل
و گردن به دانه هزار تسبيح و درآمدن مخصوص لباس به و بلند  گيسوان
بودن بيقيد اجتماعي قوانين و مذهبي آداب به و آويختن به كتف چنته
سخي "مولي× گفتن و كردن استعمال رات مخد ساير و بنگ و چرس و
برخالف اينها غالب كه اينها امثال و شدن مرتكب را منهيات و است"
و ف تصو زواÄد اينها تمام پيمودهاند; را اشتباه راه است, ره مطه شريعت
آنÇانكه عقيدة يا است بيزار زواÄد اين از ف تصو و است عرفان روح
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از يÇا شÇده ظÇاهر يÇوناني فÇلسفة افكار سرچشمة از ف تصو ميگويند:
مذهب و هند از يا شده تشكيل اسالم مذهب با آريايي افكار اختالط
خطا عقايد اين همة شده, اخذ رهبانيت و مسيحيت از يا شده اقتباس بودا
حلول عقيده داراي فه متصو ميگويند: كه كساني يا است دور صواب از و
ف تصو حقيقت از است, باطله وجود وحدت يا م تجس يا تشبه يا حاد ات يا
شريعت عين درحقيقت و شريعت باطن ف, تصو بياطالعند/ عرفان و
تا زيرا ميبخشد; روح و جان ه, فرعي احكام و ه قالبي اعمال به كه است
است صورتي و بيروح است جسدي نيافته قلب به ارتباط ه قالبي اعمال
با بايد بلكه است; اخروي جزاي و روحي اثر و ارزش فاقد و معني بدون
موردقبول و مÆثر تا بخشيد روح ه قالبي اعمال به قلب, و باطن به ارتباط

قلب/ حضور به مگر نماز نيست /1

/1 بÖلقÖال ورÔض Ô ßM ×الا ¸ل×و ص ال× فرمودند: كه گيرد قرار حق
ارتباط و روح تحلية و ه تزكي و قلب ة تجلي و تصفيه يعني ف تصو
از ناشي و بشر فطري امر, اين و است خداجويي خالصه و حق با قلب
اين ماوراي كه است كرده حس بشر كه روزي از نيست; مخصوصي منبع
تÇمام ايÇجادكنندة و عÇالم اين صانع كه است قادرهاي قاهرة ة قو عالم,
است, او اراده ر خÇمس مÇوجودات, ات ذر تÇمام و مÇيباشد مÇوجودات
تÇمام در و يÇابد صÇانع آن با قلبي و روحي ارتباط كه برآمده درصدد
ارتÇباط و كÇرده سÇلوك راه, اين در كه بودهاند اشخاصي ه, حق مذاهب
دسÇته ايÇن مÇذهبي هÇر در و نيست اسالم بهمذهب منحصر و يافتهاند
و زاهد و صوفي و عارف بهنام اسالم در و ميشده ذ كر نامي به اشخاص
بÇدون تكÇوين بÇرحسب انسÇاني روح اين, عالوهبر شده; ناميده متقي
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و مبدأ به رسيدن سرگشتة و مشتاق و راه اين در ساير سالك, استشعار

نÇاÄل او لقÇاي به و كوشيدهاي سخت پروردگارت, راه در تو انسان اي :ì آية انشقاق, سورة /1
شد/ خواهي

لÔق و 1 هâال×قيÔ ÒfHحÖدك كب ر ×� ا Õح ك×اد نَّكا Ôان نÖس×  Öااال Ò Ûvا كهي×ا است خود اصلي موطن

است/ من پروردگار امر [عالم] از روح بگو : 8ë آية اسرا¾, سورة /2

Öن م هâفي ÔتÖخفن شريفة: آية بهموجب امر عالم از روح كه 2

â Øè ر ر Öما Öن م Ôوح الر

دميدم/ خود روح از آن در و :72 آية ص, سورة ;29 آية حجر, سورة /3

قرار خود سعي غايت بشر كه را مطلوبي هر آنكه بهدليل است; 3 âوحي Ôر
تÇالش از دست روح باز ميبيند, گرديد ناÄل مقصود به چون ميدهد,
مطلوبي هر به همچنين و است ديگري مطلوب جستجوي در و نكشيده
كه آنست براي روح تالش اين و نميبيند آرام را روح باز مييابد دست

ميگرديم/ باز او به و هستيم خدا آن از ما :1ëì آية بقره, سورة /ê

اين و 4 ونÔع اج ر× هÖيل اا×ن ا و ه×لال×ن ا كه برسد خود ة اولي اصلي مبدأ به ميخواهد
Âمث ميگردد, مشاهده اشيا¾ همة در خود مبدأ به چيز هر عالقة و ميل
دريÇا به را خود ميخواهد سرعت بانهايت است دريا آن مبدأ كه آب
را خÇود ميخواهÇند آمده, بهوجود خا ك از كه ثقيله اجسام يا برساند
كه كربن و ا كسيژن يا است لحاظ همين از اشيا¾ سقوط و رسانند بهخا ك
مÇركز كÇه بÇاال بهطرف سوختن موقع در شده ذخيره اشجار در هوا از
يك و اشيا¾, ساير در همچنين و مينمايد صعود است كربن و ا كسيژن

ميگردد/ باز خويش مبدأ و اصل به چيز هر /ë

در را گندم 5 هل Öصا ×� ا Ôع ج Öري ¾ ÖÏ Ò¾ لÔك كه است فطري امر همين رجعت معني
مرتبه دو تا نموده طي سنبل و ساق و ريشه از مراحلي كرده خا ك زير
رسيدن شيفتة و عاشق است امر عالم از كه هم روح برگردد; ل او بهحالت
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كشيد نخواهد طلب از دست و شد نخواهد راحت و ميباشد خود اصل به

نيست/ آسايشي مÆمن براي خدا ديدار جز /1

كه همانطور و 1 اهللا ¾قال ونÔد نم ÖÆÔمÖلل ¹راح ال× كه مطلوب اين به رسيدن با مگر
بايد هم تكليف جنبة در است, الياهللا ساير Hتكوين و Hفطرت انساني روح
مجراي داراي بايد آب جريان در كه همانطوري و نمايد الياهللا سلوك
در دهÇد, انجام را خود سير زودتر مجرا آن در آب كه باشد مستقيمي
طريق و راست راه كه شدهاند مأمور اوليا¾ و انبيا¾ هم, روح تكليفي سير
و است ه حق ديانات آن كه دهند تعليم خلق به را حق به وصول مستقيم
و كند برخورد بهمانعي است ممكن آب جريان, در كه قسم همان نيز
و كند دور مقصد از را خود راه و بيفتد بيراهه به و دهد تغيير را خود سير
مانع آن برخورد بهمانعي هرگاه و بوده آب جريان مواظب بايد ميراب
تسليم را خود بايد بشر هم, تكليف مقام در قسم همين نمايد; برطرف را
و سÇير ايÇن آنان راهنمايي تحت و نمايد ايشان خلفاي و انبيا¾  كامل
فÇرمانبرداري و اطÇاعت از يÇا نشÇود تسÇليم ا گÇر كه بپيمايد را سلوك
كÇه گÇردد مÇهالك و خÇطرات گÇرفتار و شÇده دور راه از كند سرپيچي
تÖنا و Ââليد ه سÖفنل ÔبÔلÖطيف خ اس فر× ÖمÔك Ôدحا Ôج Ôر Ö ÒO ميفرمايد: صادق(ع) حضرت

خÇود براي پيمايد فرسخي چند خواهد كه شما از يك هر :1 ح ,2ì1 ص ,1 ج كافي, اصول /2
راهÇنمايي خود براي پس زمين, راههاي به تا نادانتري آسمان راههاي به كه تو گيرد/ راهنمايي

كن/ طلب

Öن م فرمودهاند: نيز و 2Âليد ك سÖفنل ÖبÔلÖاطف ض Öر Öاال ق ÔرÔطب كÖن م ÔلهÖجا ¾ ×Ê Ú»ال ق ÔرÔطب

است/ گردنش در شيطان تمكين نباشد راهنمايي شيخ كه را كسي /3

ظÇاهر و حي بايد راهنما اين و 3 هقÔنÔع ß| ÔطانÖي الشَّ كَّنÇ Ò Ò] Õد ش Öر Ôم ÕخÖشي Ôهل ÖنÔكي Ö Òn
بÇن ¹ جÇح عÇصر امام حضرت بهوسيلة ه الهي فيوضات تمام البته باشد;
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ذيجود بهوجود وجود عالم تمام و ميشود افاضه فرجه اهللا ل عج الحسن
كه: است موجود حضرت آن

را آفرينش دارد زنده التفاتي اندك به
قالبها ريزند فرو هم از كند نازي ا گر

هادي و راهنما حضرت, آن طرف از بايد هم ظاهر بهحسب ولي
من فرمود: كه باشد عهدهدار را ظاهر راهنمايي عمل كه باشد داشته وجود
و شÇريعت احكام تبليغ در مجاز (مقصود حي ظاهر امام له يكن n و اصبح
مات تاÄهاوان Áاصبحضا يعرف است) طريقت اوراد و اذ كار تلقين در مجاز

ا گÇر و است سÇرگردان گÇمراه نشناسد, را زندهاي ظاهر امام و آورد روز به را شب كه كسي /1
است/ مرده نفاق و كفر مرگ به بميرد اينطور

طريق مربي, اين راهنمايي و دستور تحت بايد و نفاق1 و كفر ميته مات عليه
نمود/ طي را سلوك

مكن خضر بيهمرهي مرحله قطعاين
تÇنهايي خطر از بترس است ظلمات

نيز: و
راه بردم بهخود نه عنقا منزل بهسر من

كÇردم سليمان مرغ با مرحله اين قطع
نتواند هركس و باشد پيغمبر خليفه يا پيغمبر يا بايد رهنما اين و

نمايد/ شفاعت او, اذن به جز او, نزد در كه كيست :2ëë آية بقره, سورة /2

و راهنمايي كه 2 هنÖذ ا ب ×الا Ôه دÖن ع Ôعف Öشي âالَّذي ذا Öن م كه نمايد را مقام اين دعوي

نباشد/ شفاعتكنندهاي او رخصت به جز :3 آية يونس, سورة /3

فرمايد: عطار شيخ /3 هنÖذا دÖعب Öن م ×الا عÇ âفي ش Öنم ا م× است شفاعت عين هدايت
بÇخش هسÇتي شÇود كه تواند بÇÇخش كي هسÇÇتي از نÇÇÇايافته ذات



3ê7 بخشسوم

# # #
راهÇÇÇÇبر مÇÇÇÇيببايد را راهÇÇÇÇÇرو پسر اي آفت پر و است دور راه
چÇاه بÇه فروافÇتي شيري همه راه گر بÇه آيي فرود رهبر بي تو  گر
است رفتنخطا را كور بيعصا كش راست رفت تواند كي هرگز  كور

ß| Õل اعÇ ج× â Øæ ا مÇنطوق: به است حق خليفة كه هادي و راهنما اين و

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /1

حضرت آن از و خاتم(ص) الي× آدم(ع) خلقت ابتداي از 1 ¹فâليخ ض Öر Öاال
اطهار(ع) ه مÄا و آنان خلفاي و پيغمبران بهوسيلة كبري× غيبت زمان الي×
فضل خالف چون غيبت دورة در و بوده ساري و جاري آنها مجازين يا
امر راهنما, بدون و گذارد ظاهر راهنماي بدون را بندگان كه است الهي
عÇصر امÇام حÇضرت سة قدÇم ناحية از بماند, مختل حق سلوك و دين
صÇادر عÇليه رحم¹اهللا جنيد جناب براي راهنمايي اجازة فرجه لاهللا عج
طريقت شيخ و شريعت عالم كه مأذونين تا كنون آنجناب از و  گرديد
در كه همانطور و ميباشند عهدهدار را خلق راهنمايي كه بودهاند باشند
كرد تكليف اخذ و نمود رجوع وقت حي عالم به بايد ه قالبي ة فرعي اعمال
تحت بايد هم ه قلبي اعمال در برسد امام به او اجازة مرتب عالم, آن  كه
مجاز وسايط, به يا واسطه بدون كه گرفت قرار كسي راهنمايي و تربيت

باشد/ امام طرف از
سÇلوك و سÇير از است عÇبارت عرفان و ف تصو درحقيقت پس
مسÇتلزم و حق طرف به طريقت و شريعت در مجاز راهنماي بهوسيلة
كه شود داده نسبت آنان به هرچه و نيست باال مذكورة زوايد از يك هيچ
و كذب باشد ره مطه شريعت ظاهر احكام و ه اسالمي ة حق عقايد برخالف
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اسÇاس و پايه ره مطه شريعت احكام و ه حق عقايد و است افترا به كلي
بÇينتيجه شود انجام عملي هر نباشد, مستقر پايه اين تا و است سلوك
تÇحصيالت اسÇاس و پÇايه تحصيالت, در ابتدايي دورة چنانچه است;
اسÇتوار ابتدايي برپايه عاليه سپس و طه متوس تحصيالت و است بعدي
طريقت همچنين نيست; مستغني مادون مراحل از باال مراحل در و است
سÇلوك و سÇير براي و دارند استقرار شريعت, اساس روي حقيقت, و
قال است: مذكور بحاراالنوار 1ì جلد در كه است يكديگر ملزوم و الزم
ذلك ينفعهم فلم بالباطن كفروا و بالظاهر آمنوا قوما ان هيqا¦يمي يا عبداهللا(ع) ابو
اZان شيHÃال ينفعهمذلك بالظاهرفلم كفروا و بالباطن فامنوا بعدهم من جا¾قوم شيHÃو

آن از سودي پس كافرند; باطن در و ميآورند ايمان Gظاهر كه هستند قومي تميمي هيثم اي /1
آن و ميورزند كفر ظاهر در و ميآورند ايمان باطن در كه ميآيند ايشان بعد از قومي نميبرند/
بÇاطن بÇه ايمان و باشد هم باطن اينكه مگر نميشود ظاهر به ايمان ندارد/ برايشان سودي هم

باشد/ هم ظاهر به اينكه مگر نميشود

و ميكنند طريقت عاي اد كه كساني و بالظاهر1/ باطناال وال بالباطن بظاهراال
و بيبهرهاند به كلي ف تصو عالم از ميباشند بياعتنا ه شرعي تكاليف به

رسد/ فرا يقين را تو تا نما عبادت را پروردگارت و : 99 آية حجر, سورة /2

و 2 Ô âق�يÖال كيتÖأي ×Ø� ح بَّك ر ÖدÔب Öاع و شريفه: آية منطوق فه, متصو از كه قي رف

ميگردد/ باطل شريعت شد, ظاهر حقيقت وقتي /3

آيÇة مÇقصود از ميدارند اظهار را ال¿ÌØيع3¹ بطلت Ô¹قيق Ò Ö¡ا رتهظ اذا عبارت
شيطانند; كيد و نفس دام گرفتار و بياطالعند مذكوره عبارت و مباركه

اbع�/ علzم اهللا وآلهصلوات د مTقMالنفس ¾Ìور و الشيطان كيد من باهللا نعوذ



است: كرده تأليف كه كتابي تعقيب در

ضاللك عن اهللا نبهك و حالك اهللا اصلح شيخ/// آقاي

يك كه گرديده موجب هدفي و غايت و علت چه كه دارم ب تعج
در را خود بيديانتي و بيسوادي مدرك و سند بردارد روحاني, بهنام نفر
و تزلزل موجب و روحانيت س مقد مقام ننگ باعث و كند منتشر جامعه
متعال خداوند آنكه از غير گردد; روحانيين به نسبت خلق عقايد اختالل
را او عوامفريبي و ريا پردة و نمايد معرفي مردم به را او است خواسته
بهنام كه كتابي نخورند/ را او فريب و گول و شده شناخته او كه زند عقب
الشقوق جاعل را آن نام كه بود آن مناسب كردهايد, تأليف الفروق جامع

اتحاد و فاق ات برپاية اسالم مذهب ميگذاشتيد/ واللحوق الوحد¸ مانع و

ميزد شمشيرها پيغمبرا كرم(ص) است; استوار الكلم¹ وحد¸ و الوحد¸  كلم¹
بÇا حÇتي و كÇند وارد اسÇالم ديÇن به را نفر يك كه مينمود جهادها و
رفÇتار اسالم بهزي بودند, آورده اسالم ترس روي از مسلم كه منافقين
را مسلمان هزاران تفسيق و تكفير چماق با اسالم دشمنان شما مينمود;
بر احسنت و اقتدار! و قدرت اين بر آفرين مينماييد, خارج اسالم از
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ة عد يك داد? خواهيد چه را پيغمبرا كرم(ص) جواب شما بازو! زور اين
به معتقد و ميباشند آن گويندة و ثالث شهادات به قاÄل كه را  كثيري
و هستند حضرت آن فرزندان يازده و ابيطالب بن علي مطلقة واليت
مسموعات و فاسده خياالت به نميباشند, ضروريات از هيچيك منكر
كتابي كنيد فكر بهعالوه ميكنيد; خارج اسالم حوزة از و تكفير بياساس
افÇتخار و كشÇيده جÇامعه رخ به را خود معلومات و كردهايد تأليف  كه
فÇرق ÂثÇم بÇاشد, داشÇته ميتوانÇد اخروي و دنيوي فايدة چه ميكنيد,
براي آنها دانستن و فوالد و چدن و آهن فرق يا و تخصيص و ص تخص
الهي عدل محضر در و قبر در منكر و نكير آيا دارد نتيجهاي چه جامعه
مگر كرد?! خواهند سÆال و پرسش كفتار و خرس يا نشادر, و زيبق از
كه است عاقالنه آيا و است بيفايده موضوعات آن به منحصر معلومات
آن, آن هر و است جاويداني زندگاني سرماية كه گرانبهايي عزيز عمر
ولي نمود; الطاÄل امور اين صرف دارد ارزش آخرت و دنيا تمام برابر
صرف را عمري و نداشته معلوماتي اينها از غير چه ندارد, ب تعج شما از
كه بياساس تهمتهاي و افتراÄات اين بهعالوه نمودهايد; الطاÄالت همين
مÇنظور چÇه به است, تهمت و كذب به كلي ميداند بيسواد جاهل هر
از را مطالب اين و هستيد جاعل و اب كذ و مفتري H حق شما نوشتهايد?
كÇه شيطاني فاسدة خياالت صرف به مگر نوشتهايد? مأخذي چه روي
را مزخÇرفي هر ميتوان ميباشد شخصي اغراض و بياطالعي از ناشي
و مأخذ بدون هم آن مÆلف كه كتب در خواندن يا شنيدن از يا نوشت
از نوشتهايد كه را افتراÄات اين شما نمود! قضاوت ميتوان نوشته مدرك
مدرك يك ميگوييد راست ا گر آوردهايد? بهدست درويش كدام چنتة
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مÇحا كÇم در ا گر شما دهيد! نشان فرقه همان كتب از باشد هم مختصر
الهÇي عدل محكمة در نگرديد محكوم مفتري عنوان به دنيوي قضايي
كÇريم قرآن در متعال خداوند بود; خواهيد مسÆول و مÆاخذ و محكوم

Ö Ôr Öلعف ا م× ×� ع بحÔوا ÖصÔتف ¹ه×ال Ò ßP Hم Öوق تÔصيâبÔوا Öنا فتبيَّنÔوا أبن ب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا ميفرمايد:

قÇومي به نادانسته مبادا كنيد; تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1
شويد/ پشيمان كردهايد كه كاري از آنگاه رسانيد; زيان

را آن معاني ميخوانيد ا گر و نه يا ميكنيد قراÄت قرآن نميدانم 1 Ò âم� ن×اد
ديگري به نميكنيد درك خودتان ا گر حال هر به نه? يا ميكنيد درك
آ گاه شريفه آية اين دستور از ا گر كند; بيان شما براي كه كنيد مراجعه

نميكرديد/ ذ كر را افتراÄات اين تحقيق بدون هرگز بوديد
و توبه الهي پيشگاه در و كنيد استغفار سواد, بدون روحاني آقاي
الدار فلكسو¾ اال و برآييد گناه اين جبران و تدارك درصدد و نماييد انابه
و اطÇهار(ع) ة مÄا و بزرگوار(ص) پيغمبر و متعال خداي شما والعاقب¹/
هستند اسالم به منتسب كه را كساني كه آوردهايد خشم به را كبار اوليا¾
مÇجيد خÇداونÇد دادهايÇد; قÇرار غيرواقع افتراÄات و اتهامات اين مورد
نÖي×ا الد ß| Õ âoلا Ôاب عذ× ÖمÔ ÒG نÔوا ام× نâالَّذي ß| Ô¹ ش ف×احÖال عâشيت Öنا ونب ß ÔJ نâالَّذي انَّ ميفرمايد:

و دنÇيا در گÇردد, شايع مÆمنان حق در بدنامي كه دارند خوش كه كساني :19 آية نور, سورة /2
نميدانيد/ شما و ميداند را] [حقايق خداوند و دارند عذابيدردنا ك آخرت

يا خالفي ا گر است, اطهار(ع) ة مÄا دستور 2 ونÔملÖعت ال× Ö Ôr Öنا و ÔملÖعي Ôاهللا و ̧ ر خ× Öاال و
نتوانستيد ا گر و بتراشيد آن براي محمل هفتاد تا ديديد مÆمني از منكري
بÇه خÇود از بÇايد چÇرا كه كنيد مالمت را خود كنيد ر تصو محملي هيچ
فرمود: بزرگي كنم/ مشاهده را خالف عمل اين كه باشم پرداخته ديگران

نميكنم: فراموش هرگز را شعر اين <من



هدايت بابواليتوراه 3ë2

باش زبان بسته دگران عيب گفتن از
باش> دگران خودعيبنماي نيكي وز

وجود الابالي و عاصي اشخاص فرق, همة ميان در كه دارم تصديق
خطا آن نميتوان ولي جناب); آن (چون روحانيين طبقه در حتي دارد,
مسÇلمين ميان در مگر آورد; دسته آن يا فرقه آن حساب به را گناه و
س مقد مذهب به مربوط آنان عمل ولي ندارد; وجود خطا كار و فاسق
دسÇتور رفÇتار و اعÇمال ايÇن كه نميشود گفته باهللا نعوذ و نيست اسالم
و دقت بÇا دارم خÇواهش شÇما از خالصه است/ اسالم رة مطه شريعت
و ندامت اظهار خود كردة از و بخوانيد را نامه اين اعتساف بدون انصاف
بنابراين نوشتم; بود اسالميت وظيفة و تذكر منظور چون و كنيد پشيماني
باشد; خالص غرض و ريا شاÄبه از كه نيست مناسب و الزم نويسنده, نام

الردي/ و الغي اجتنب و اGدي اتبع ع�من الم والس



شريعت محمد سيد آقا آقاي جناب خدمت كه عريضهاي جوف در

شده: عرض زير قسمت شده نوشته قم در بركاته دامت

در ظÇله اهللا ادام گلپايگاني آقاي آيتاهللا حضرت بهنام كه فتوايي
انÇعكاس و گÇرديد ب عجÇت نهايت موجب شده منتشر سÆاالت, جواب
و شÇده مÇغرض و عÇوام و ال هÇج ه عد يك دستاويز كه بخشيده سوÄي
حقيقي مÆمنين ه عد يك و است نموده ايجاد را شقاق و نفاق و اختالف
شÇريعت احكÇام جÇميع بÇه عامل و ه اسالمي عقايد تمام به معتقد كه را
دسÇته مÆÇمنين ايÇن دادهانÇد/ قÇرار جÇامعه مبغوض و منفور رهاند, مطه
دربارة حكمي و كرده جدا مسلمين جرگة از را آنان كه نيستند جدا گانهاي
بÇهنام تهايي معيÇج مسÇلمين مÇيان در كه همانطوري نمود; صادر آنها
و احكام و عقايد ترويج و نشر درصدد و تأسيس تشيع ترويج و اسالم
تي معيÇج هÇم ايÇنان ميباشند, عوام و جوانان تربيت و ه اسالمي اخالق
اخالق از منع و ه اسالمي احكام اجراي در ترغيب و تشويق جز كه هستند
حكم تها جمعي ساير دربارة ا گر ندارند; منظوري كاسده هواهاي و فاسده
بسيار و گردد صادر حكمي هم ايشان دربارة ميگردد, صادر مخصوصي
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قرآن صريح دستور برخالف تدقيق و تحقيق بدون كه است ف تأس ماية

كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1

اتخاذ تصميماتي ي خاص اغراض منظور به فتبيَّنÔوا1 أبن ب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا  كه
منظور برخالف و اسالم س مقد مذهب زيان و ضرر به Âكام كه  گردد

است/ اسالم ره مطه شريعت صاحب
باشد; شده صادر معظمله حضرت ناحية از فتوا اين نميشود ر تصو
اساس كه ميباشند ه متوج پيشوايي, و قاÄديت شامخ مقام با ايشان چه,
كه امري هرگونه از و است مسلمين يگانگي و فاق ات و اتحاد بر اسالم
ب�Ôع�كلمت�كلم¹ االسالم كه است شده نهي باشد, شقاق و نفاق موجب

كلمه/ وحدت و وحدت كلمة است: شده بنا كلمه دو بر اسالم /2

مÇنظورات بÇه مÇغرض و جÇاهل اشخاص Hقطع و الكلم2/¹ وحد¸ و الوحد¸
بهنام اسالم, س مقد مذهب مخالفين طرف از مأموريت انجام يا شخصي
ايشÇان ناحية از هم انتظار برخالف ا گر و دادهاند انتشار ايشان س مقد
بÇرخÇالف مطالبي و كاري اشتباه ايشان, حضور Hقطع است شده صادر
اقدام فتوايي چنين به تحقيق بدون هم معظمله و كردهاند عرض حقيقت
مÇخالفين شÇايد و داشتهاند اعمال را خود باطني منظور آنان و فرموده
شÇامخ مقام به بدينوسيله خواستهاند كه بودهاند آيتاهللا حضرت خود
كه است ر تصو غيرقابل واال نمايند لكهدار جامعه در و زنند لطمه ايشان
ه اسالمي سياست روحانيت, عالي رتبة و قاÄديت شامخ مقام با شخصيتي
و ديÇن بزرگان و طاهرين(ع) ة مÄا ة روي و اسالم س مقد دين فلسفة و
و پÇيغمبرا كÇرم(ص) مÇحكمة اوامÇر و مجيد قرآن دستورات برخالف
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حÇق هÇمه و است يكسÇان شÇما و ما ميان كه حق كلمه آن از بياييد :ìê آية عمران, آل سورة /1
كنيم/ پيروي ميدانيم,

و يÇهود بÇه نسÇبت 1 ÖمÔكنÖيÇب و بيÖنن×ا ¾ا و× س ¹ ملك ×� ا ا Öوع×الت مÇباركة: آية صريح
مÆمنين ه عد يك خروج و دوگانگي و جدايي و افتراق موجب , نصاري×
ايÇن دانÇيد مÇقتضي ا گÇر حÇال هر به گردند/ مسلمين جرگة از حقيقي
روحانيت مقام و عظمت به كامل عالقة نظر نقطة از Hصرف كه را تذكرات
حÇضور شÇد, عÇرض آيتاهللا حÇضرت شامخ مقام به عالقه Hمخصوص
كه ناروا فتواي اين تدارك درصدد شايد كه داريد معروض ايشان س مقد
فرجÇه اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج حضرت رضايت و حق امر برخالف

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم الم والس برآيند; ميباشد,



كرماني احمدي علي آقاي جناب فرزانه شاعر و گرانمايه عارف

تأييداته و توفيقاته دامت

سرشار قريحة و بلند طبع حات ترش از كه هدايتنامه رسالة مطالعة
اندازهاي به است گرامي دانشمند آن عرفان و معنويت مراتب نمايندة و
و مجذوب چنان را خواننده كه است دلپذير و دلپسند و دلربا و جالب
بهخواندن را او ر مكر و نشده قانع دفعه يك مطالعة به كه ميكند فريفته
و احساسات دقيقترين آنكه ضميمة قسمت Hمخصوص واميدارد; آن
و زيبا بياني با را خود انديشههاي و عرفاني حقايق و نكات رقيقترين
روباه, و گرگ و شير داستان و ه قص درآوردهايد; نظم قالب در فصيح
كÇه گمراه كنندهاي جريان و نمود بيان Hصريح نميتوان كه را حقايقي
و داشته اظهار كنايه و اشاره به است, معمول ما جامعة در فانه متأس امروز
عÇليه مÇولوي قÇول بÇه بÇلكه نÇبوده داسÇتانپردازي و حكايت غرض,

الرحمه:
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/11ê9 بيت سوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

كÇار مرد پيش نيست حكايت اين
غار1 يار حضور و است حال وصف

فرموده: نيز و

/13ì بيت ل, او دفتر همان, /2

دلبÇران رÇس كÇه بÇاشد آن خÇوشتر
ديگÇران2 حÇديث در آيÇÇد  گÇÇفته

شعرا و عرفا و بزرگان غالب و شده اتخاذ مجيد قرآن از رويه اين و
يا نگنجد الفاظ قالب در كه را حقايقي كه داشتهاند مسلوك را رويه اين
درضمن گردد مÆثر خواننده خاطر در بهتر يا نباشد آن صراحت صالح
قÇدرت كÇمال بÇا بينا عارف آن والحق نمودهاند ذ كر ه قص و حكايت
از يكÇي مÇيتوان و است بÇرآمÇده آن عهدة از طبع سالست و قريحه
و مهربان خداوند از دانست/ اديب دانشمند آن گرانبهاي آثار بهترين
بيان در را عارف شاعر آن تأييدات مزيد و توفيقات دوام منان خالق

الم/ والس دارم; درخواست و مسألت عرفان و حقايق



تعالي اهللا سلمه مستوفي بهمن آقاي عزيزم دوست

كÇه شÇدم مسÇرور بسÇيار شÇد, مÇالحظه شÇما نامة ميشود: عرض
از و داشتيد اظهار آمده پيش شما براي فكري ناراحتي آنكه بهمحض
حÇال, اصÇالح و ترقي مرحلة لين او نموديد/ استمداد ضعيف بنده اين
و بوده ايماني فطرت از ناشي كه است فكري نگراني و ناراحتي همين
چنانچه درآيد; اظهار معرض به ميخواهد و است پنهان قلب كمون در
كه برميآيد درصدد و ميكند مزاجي ناراحتي احساس امر بدو در بيمار
است الزم كÇه چÇيزي ولي كند; اقدام آن معالجة در و دريافته را علت
دÇح ايÇن تÇا را خÇود تÇحصيالت بÇحمداهللا شما كه است آن دهم تذكر
و نكنيد ش مشو را خيالتان هستيد, آن تكميل مشغول ا كنون و رسانيده
آن مÇوقع نÇماييد تÇحصيل اسÇتفاضه و اسÇتفاده در مÇنحصر را تتان هم
خÇود نÇفس اصالح و عقايد تكميل درصدد كه رسيد خواهد انشا¾اهللا
تا كنون كه مذهبي اعمال و مادري و پدري عقايد همان به Hعجالت برآييد,
حÇتيالمÇقدور ديگÇران بÇا معاشرت از و كنيد قناعت مينموديد عمل
كه ننماييد مصاحبت ناشايست اشخاص با Hمخصوص نماييد خودداري
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از كÇه نÇمودهانÇد تأ كيد و توصيه شعرا و دانشمندان و بزرگان همواره
از يك هÇيچ به پابند كه بيعقيده اشخاص و جاهل رفقاي با معاشرت
سÇعدي شÇيخ كÇنيد پÇرهيز نÇيستند ديÇني و وجدانÇي و اخالقي اصول

ميفرمايد:
جدايي جدايي بد صحبت هم ز سÇعادت كÇيمياي بÇÇياموزمت

گويد: ديگري
انسÇاني نÇفس است خÇÇوپذير بÇدماني كÇه نشÇين كÇم بدان با

فرمايد: ديگري
بÇيفزايÇد ديÇن و عقل را تو تا بÇايد بÇه تÇو از تÇو هÇÇمنشين

گويد: ديگري
گÇردد او چÇو بÇود بد ا گر يار گÇردد نÇيكخو نÇيك, از مردم

گويد: حافظ خواجه و
اينست ميفروش پير موعظه نخست

كÇنيد احÇتراز ناجنس مصاحب از  كه
بÇا و درسÇي رفÇقاي بÇه كÇنيد منحصر را معاشرتتان آنكه خالصه
غيردرسي مذا كرات و ديگر اشخاص با معاشرتهاي از و درسي صحبت
آخÇرت و دنيا بدبختي و زيان موجب است ممكن كه كنيد خودداري

 گردد/
مختصري خيال, آرامش و تسكين براي فكري ناراحتي به راجع اما
دبستان به پدر وقتي را طفل چشم, نور و عزيز دوست ميكنم: عرض
معلوم او براي و ميفهمد كند سÆال كسي از آنكه بدون طفل ميگذارد,
افتاده دبستاني تأسيس خيال به شخصي نبوده ل او از دبستان اين كه است
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و نموده تأسيس را دبستان اين آن لوازم كردن ه تهي و ساختن از پس و
و ميكند اداره ن معي ترتيب و نظم با را آن امور كه دارد هممديري ا كنون
و شده ايجاد خود خودي به دبستان اين كه نميكند هم خطور او بهخاطر
در شÇما ا گÇر يا دارد جريان آن امور مديري, داشتن بدون هم ا كنون
هÇم كارگر ه عد يك و به كارند ماشينها ميبينيد شويد وارد  كارخانهاي
بهخودي كارخانه اين كه نميكنيد ر تصو دارند, اشتغال فعاليت و بهتالش
ا گر يا است فعاليت به كارفرمايي و مدير بدون ا كنون و شده ايجاد خود
از پر شاخها و م خر و سبز درختها كنيد مالحظه و شويد وارد باغي در
موجود منظم خيابانهاي و ريحان و گل از پر باغچهها و است ميوه و ثمر
و نكرده ايجاد را آن كسي و بوده هميشه باغ اين كه نميكنيد خيال است
مÇيباشد; بديننحو مراقبتي و باغبان بدون و خود بهخودي هم ا كنون
بÇهواسÇطة و نÇبوده كÇه ميكنيد مالحظه را كوچك امور اين وقتي پس
مÇيشود اداره باغبان يا مدير بهواسطة هم ا كنون و شده ايجاد شخصي
از جزÄياتش تمام كه ترتيب و نظم اين به عالم اين است ممكن چطور
تÇرتيب و نÇظم كÇمال در جÇريانش و شده خلق دقت و حكمت روي
غÇروب و طÇلوع مÇعين مÇوقع بÇه قÇمر و شمس ميشود, ديده صحيح
نمو منظمي, ترتيب با چهارگانه فصول ي, خاص نظم با ستارگان مينمايد,
جÇريان نÇظم كمال روي از امور ساير و مخصوصي, كيفيت به نباتات
هر و است محال باشد? شده ايجاد است ممكن خود بهخودي آيا دارد,
گفت: خواهيد دارد/ واداره كنندهاي سازنده كه ميكند تصديق بيشعوري
گوييد: ا گر باشعور? يا است بيشعور طبيعت اين ميكنم: عرض طبيعت/
اموري بيشعور شيÃي از كه نميكند قبول عاقلي هيچ كه است بيشعور
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ادرا ك و فهم و باشعور گوييد: ا گر و گردد صادر ترتيب و نظم بهاين
و است عÇالم اين اداره كنندة و ايجادكننده و خالق همان گوييم: است;
كه است علياالطالقي حكيم همان و است او ارادة به عالم جريانات تمام
خالقي گرديد يقين كه مرحله اين از پس ميخوانيم/ خالق و خدا را او ما
و هدف يك بدون دستگاهي و مÆسسه هيچ كه كنيد فكر دارد, وجود
تربيت هدفش دبستان نميشود تأسيس و ايجاد ص, مشخ و معين نتيجه
مÇحصول آوردن بÇهدست هÇدفش كارخÇانه مدير است; اطفال تعليم و
چطور است; ثمر و ميوه آوردن بهدست هدفش باغبان است;  كارخانه
منظوري و هدف بدون عظمت با و پهناور عالم اين كه ميكند باور عقل
امثال و خوابيدن و آشاميدن و خوردن همين هدف ا گر باشد; شده ايجاد
هÇدفش عÇظيمي دسÇتگاه يك كه است احمقانه خيلي باشد اعمال اين
هÇمين بÇراي را عالم اين علياالطالق حكيم و باشد جزÄيه امور همين
و هدف و نميكند/ قبول عاقلي هيچ و بعيد خيلي باشد, كرده خلق امور
به انسان ترقي و حق معرفت انسان خلق باالخره و عالم خلق از منظور
پÇيغمبران كÇه حق مأمورين بهوسيله هدف اين و است روحانيت عالم
الهي قوانين بهوسيلة را بشر دارند مأموريت آنان كه ميگيرد انجام باشند
رذايل, از و اصالح را آنان نفس و تكميل را آنان روح و نموده اصالح
نيز مرحله اين در نمايند; حسنه صفات و فاضله بهملكات متصف و پا ك
طرف از مأمورين اين ا گر كه ميگردد سرگرداني و حيراني دچار انسان
بايد و باشد داشته وجود نبايد مذهبي فرق د تعد و اختالف ميباشند, حق
حÇقة درمÇذاهب كÇه آنست جواب نمايند/ پيروي را مقصود يك همه
فÇروع در اختالف نميشود, مشاهده اختالفي هيچگونه اصول در ه الهي
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فرق اما يافته/ تغيير آنان احكام استعدادات, و اوضاع بهمناسبت كه است
بÇاطلند; هÇمه نه و حقند همه گفت نميتوان را مذهب يك در مختلفه
حق هم همه و ميشود حاصل غرض نقض باشند باطل همه ا گر زيرا
انسÇان مÇوقع ايÇن در است رشته يك به منحصر حق مذهب و نيستند
مذاهب و مختلفه فرق با معاشرت با و نمايد كوشش و سعي است مكلف
را حق عقل, راهنمايي به يك هر روية و عقايد با شدن آشنا و متفاوته
بهنظر فكر اين بعد نمايد; آن از پيروي و داده تشخيص و تميز باطل از
مÇالحظه چه, بود? خواهد چه اطاعت عدم و اطاعت نتيجه كه ميرسد
و بÇهرهور دنÇيا ايÇن نÇعم از دو هر مخطي و مطيع دنيا اين در ميكنيد
بايد كه ميكند حكم عقل پس نيست; آنها مابين تفاوتي و برخوردارند
و برسد خود جزاي به مخطي, و خود اجر به مطيع, كه باشد ديگري عالم

است/ معاد آن
خÇود تÇو كÇردم; ذ كر را عقايد اصول از مختصري عزيزم دوست
آن موفقيت و سعادت و خير پايان در اجمال/ اين از بخوان را آن ل مفص

مينمايم/ درخواست مهربان خداوند از را عزيز

ê9.11.1ë



هو

121

اقباله زيد مهراد محمود آقاي عزيزم دوست و م مكر برادر

و لطÇف اظÇهار از و شÇد زيÇارت شÇريفه رقÇيمه مÇيشود: عرض
است امÇيد گÇرديد; حاصل تشكر و ت مسر كمال حقير, اين يادآوري
باشيد/ بوده موفقيت و سعادت و خير قرين و سالمت و صحت دركمال
را مÇرحÇمت نÇهايت و لطÇف كÇمال بنده به نسبت مهراد آقاي مرحوم
و مÇحبت هÇمان هÇم ايشان آقازادگان دارم انتظار عليه; ر¹aاهللا داشتند,
عدم بهواسطه كه را مطالبي كه شدم خشنود بسيار و باشند داشته را لطف
اذهÇان و خاطرهها در س مقد دين اين حقايق و اسالم تاريخ از اطالع

خÇدا دربارة دانشي بيهيچ مردم از پارهاي و :20 آية لقمان, سورة ; 8 و 3 آيات , حج سورة /1
ميكنند/ مجادله

ميباشد 1

مÖل ع ß Ö� غب اهللا ß| Ôل اد × ÔN Öن م اس×الن ن م و فرموده: خداوند و شده تلقين
در يا هستيم پابند و معتقد اسالم س مقد دين به يا ما :Á او دادهايد/ تذكر
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حق را اسالم س مقد دين و بوده معتقد ا گر ميباشيم, ترديد يا انكار حال
فÇرموده پÇيغمبرا كÇرم(ص) يا مجيد قرآن در آنچه Gد تعب بايد ميدانيم
فرمايشات و قرآنيه آيات از يك هيچ در و باشيم معتقد و داشته قبول

بÖي ر ال× ت×اب كÖال Ôلâي Ö
ت ميفرمايد: قرآن در كه باشيم نداشته ترديد رسولا كرم

پÇروردگار جÇانب از نÇيست, شكي هيچ آن در كه كتاب اين شدن نازل :2 آية سجده, سورة /1
است/ جهانيان

ا م× مجيد: قرآن منطوق به هم ا كرم پيغمبر فرمايشات و 1 Ò â� ÒXع×اÖال ب ر Öنم هâفي

بÇدو آنÇچه جÇز سÇخن ايÇن نيست نميگويد/ هوي× روي از سخن :ê و 3 آيات نجم, سورة /2
ميشود/ وحي

آن مÇعجزات است/ حÇق فÇرمايش 2 يÇÔوحي× ÕيÇ Öح و ×الا وÔه Öنا Òوي× ÖGا نع ÔقطÖني
هÇم معجزه البته و نيست انكار قابل و بوده حق طرف از هم حضرت
است هاي عد همان براي و خارج طبيعي جريان حدود از كه است امري
شهادت و حنانه ستون ناله چنانكه خلق/ عموم نه نمودهاند, تقاضا  كه
مردم/ تمام نه شنيدند بود شده باز دلشان گوش كه هاي عد را سنگريزه
ا دÇ ب و ميفرمايد: خداوند ÇÇ ابوالبشر آدم حضرت خلقت قضيه اما

كرد/ آغاز گل از را انسان خلقت و :7 آية سجده, سورة /3
بيافريد/ ازخا ك را شما خدا :11 آية فاطر, سورة /ê

نبايد 4 اب تÔر× Öن م ÖمÔكقلخ Ôاهللا و ميفرمايد: ديگر آية در و 3

à âط� Öنم ان نÖس×  Öاال قÖلخ
از سپس و ساخته انسان صورت به را گلي متعال خداوند كه شود ر تصو

دميدم/ خود روح از آن در و :72 آية ص, سورة ;29 آية حجر, سورة /ë

بلكه ; 5 âوحي Ôر Öنم هâفي ÔتÖخفن و فرموده: كه دميده آن در را روح امر, عالم
و (نبات واسطه چند به هم انسان و است خا ك از ارضي موجودات تمام
ابوالبشر آدم حضرت خلقت به منحصر و شده ايجاد خا ك از حيوان)
بهوجود است خا ك از كه موادغذايي از كه نطفه از بشر افراد تمام نيست
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حق طرف از شد جوارح و اعضا داراي مادر رحم در آنكه از پس و آمده
تكÇامل (از جÇديده ات رضيÇف بÇا بيان اين و ميگردد اعطا¾ او به روح
مÇعترضين اشكÇال رفÇع و دارد سازش هم ياختهها) تك از يا ميمون

ميگردد/
شده مالÄكه به تعبير كبير و صغير از عالم قواي ÇÇ مالÄكه سجدة اما
امÇر فÇرمود, عطا انسان به خارجه و داخله قواي متعال خداوند چون و
كنند سجده شده, است آدميت حقيقت كه روح مطيع قوا, همة كه فرمود
روح مجريه ه قو كه عاقله ة قو اطاعت تحت و كردند اطاعت قوا همة و
كبير عالم در و ننمود سجده و اطاعت كه واهمه ة قو مگر شدند وارد است
انَّ كÇه شÇده ذ كÇر شÇياطين بÇه هم مجيد قرآن در كه شده تعبير شيطان

ميكنند/ القا خويش دوستداران به شياطين :121 آية انعام, سورة /1

و دارد خÇود بÇراي شيطاني انساني هر چه ;1 Öم هÄي×ال Öوا ×� ا ونÔوحÔيل Ò âي×اط� الشَّ
چون و است شده تعبير رباع و ثالث مالÄكه و اجنه به كبير عالم قواي
وجود آن نظير هم كبير عالم در است (انسان) صغير عالم در آنچه تمام
كه دارد وجود اماره) (نفس واهمه ه قو نظير هم كبير عالم در پس دارد;
به و نموده خودداري كبير عالم قواي اطاعت از كه شده بهشيطان تعبير

است/ مسلم و صحيح مجيد, قرآن در مذكورات تمام تعبير اين
شود اعطا جنين به رحم در روح آنكه از قبل Ç بهشت از خروج اما
چÇون بÇود; نÇعمت و نÇاز و آسايش و راحت در عقول و امر عالم در
و رنÇج عÇالم كÇه طبع عالم به امر عالم از نمود, مخالفت نفس بهتلقين
تن قفس از مرتبه دو تا شد داده نزول است رياضت و زحمت و محنت
هÖيل ا ن×ا ا و ه×لال×ن ا كه كند معاودت اصلي بهموطن و يافته نجات طبع دوزخ و
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بازميگرديم/ او به و هستيم خدا آن از ما :1ëì آية بقره, سورة /1

/1 ونÔع اج ر×
است حق كالم و شده ذ كر مجيد قرآن در چون القمر شق قضيه اما
امري معجزه شد ذ كر كه همانطوري آن از گذشته كنيم; قبول بايد Gدتعب
موازين با را آن نميتوان و است خارج طبيعي جريان حدود از كه است
است هاي عد يا شخص همان براي معجزه بهعالوه نمود, تطبيق طبيعي
شهادت يا انه حن ستون ناله مگر خلق, جميع نه نمودهاند درخواست  كه
شنيدند/ بود باز دلشان گوش كه كساني تنها شنيدند? همه را سنگريزه
ا گر آنكه دليل به ديدند; بودند, خواسته كه كساني فقط هم را معجزه اين
در داشتند پيغمبرا كرم(ص) با كه مخالفتي ت شد آن با بود نشده واقع
را امري چنين پيغمبرا كرم(ص) از ما كه مينوشتند و ميگفتند همهجا
بديننحو تفاسير در را القمر شق قضيه دهد/ انجام نتوانست و خواستيم
و ار كف فرمود, دعوت به شروع پيغمبرا كرم(ص) كه موقعي كردهاند: ذ كر
جمعي منجمله مينمودند, مخالفت حضرت با مختلفه انواع به مشركين
و ميگويي راست ا گر كردند: عرض رسيده حضرت خدمت مشركين از
ايمان كردم ا گر فرمود: پيغمبر نما/ قسمت دو را ماه اين ي حق پيغمبر
كه فرمود مسألت متعال خداوند از ا كرم پيغمبر بلي/ گفتند: ميآوريد/
دو بÇود بÇدر حالت به كه شبي در ماه و فرمايد اجابت را آنها مسÆول
هاي عد مشاهده از پس كنيد/ مشاهده ميفرمود: حضرت و شد قسمت
آوردند/ ايمان هم هاي عد و نداده انجام نگفتند ولي كرده; سحر  گفتند:
بود دعوت مشغول حضرت كه موقعي كه شده ذ كر اخبار در ديگر طريق
رÅساي از يكي Hفاق ات ميپرداختند او زحمت و رنج به مشركين و ار كف و
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به خود ديني وظايف انجام براي بود شخصيتي و اعتبار داراي كه قبايل
از را او شفاي كه بود آورده خود با كه بيمار داشت دختري و آمد مكه
از هاي دÇع بود مسجدالحرام در كه موقعي در بگيرد (هبل) بزرگ بت
و شده پيدا ما ميان در جواني كه كردند شكايت و آمدند او نزد مشركين
و نÇفاق اسÇباب و مÇيگويد بد ما خدايان به و ميكند پيغمبري عاي اد
او از نميتوانيم هم هيچوجه به و كرده ايجاد ما بين دشمني و اختالف
بين اين در كند; مالقات را پيغمبر شد مايل شخص آن كنيم/ جلوگيري
تقاضا و دادند نشان را حضرت آن و شد مسجد وارد پيغمبرا كرم(ص)
عÇايي اد چÇه كÇرد: عÇرض حضرت خدمت فرمايد; مالقات او با  كرد
نيستند پرستش قابل ساختهايد خود كه خداياني ميگويم فرمود: داريد?
است مÇوجودات تÇمام و زمÇين و آسÇمان خÇالق كه را يگانه خداي و
هÇرچÇه فÇرمود: داريÇد? عÇا اد ايÇن بÇر دليلي چه كرد: عرض بپرستيد/
دعا حضرت دهيد/ شفا مرا دختر اين كرد: عرض ميدهم/ انجام بخواهيد
آسمان در كه ماهي اين ا گر كرد: عرض يافت/ شفا او دختر و فرمود
مسألت خÇداونÇد از حضرت ميآورم/ ايمان من كنيد قسمت دو است
كرد: عرض ميكني/ مشاهده فرمود: او به و شد قسمت دو ماه و فرمود
كه بود هاي عد همان مخصوص آن مشاهدة البته ولي آورد/ ايمان و بلي
بÇه اخÇبار در نÇيز و بنويسند/ كه جهان خلق تمام نه بودند كرده تقاضا

گرديد/ دوپاره ماه و شد نزديك قيامت :1 آية قمر, سورة /1

قÇيامت روز در انشقاق 1 Ôر مقÖال قَّ شÖان و Ô¹اع ×الس تب Ò Ò� Öق ا شريفه: آية مناسبت
انكار نميتوان است شده ذ كر مجيد قرآن در چون صورت هر در است/
خارج ما ناقصه افكار و طبيعي جريان حدود از پيغمبران معجزات و  كرد
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دÇح آن از كÇه دارد ي حد انساني قواي از يك هر كه همانطور است
شنوايÇي يا است ني معي فاصله يك تا چشم بينايي Âمث نميكند تجاوز
آن مافوق و دارد ي حد نيز بشر فكريه ة قو قوا, ساير همچنين و  گوش
است/ انسان فكريه حدود از خارج امور اين و كند ر تصو نميتواند را حد
خداونÇد اينكه نه ولي ميباشد; قرآن در منسوخ و ناسخ آيات اما
را حكم آن و باهللا نعوذ شده پشيمان بعد و فرمايد نازل را حكمي متعال
فرموده ذ كر را منسوخ ناسخ, حكم اجراي براي ابتدا از بلكه فرمايد; نسخ
خÇدمت بÇيتربيت و بÇيادب اعÇراب پيغمبرا كÇرم(ص) زمان در Âمث
آن زحمت اسباب و ميپرداختند نجوي× به خود امور در و آمده حضرت
فرمود نازل آيه زحمت اين رفع براي متعال خداوند ميشدند حضرت

/12 آية مجادله, سورة /1

يÇعني ;1 ¹ق دÇ ص ÖمÔيك و× Ö ÒS Öي دي Ò Ö� ب مÔوا دق ف ول Ôس الرَّ Ô Ôr Öي ن×اج اذ×ا نÔوا ام× نâالَّذي ا Ò Ûvا ي×ا  كه
حضرت آن خدمت نيازي كند, نجوي× پيغمبرا كرم با ميخواهد هركس
فقط كند, نجوي× حضرت با نشد حاضر هيچكس كند/ نجوي× و  گذاشته
ده را خود دينار يك شود اجرا حكم آنكه براي ابيطالب(ع) بن علي
عرضي و داشته تقديم حضرت خدمت درهم يك دفعه هر و كرده درهم

است/ مهربان و آمرزنده خدا نيافتيد, چيزي ا گر و :12 آية مجادله, سورة /2

قبلي حكم و 2

Õ âoح ر ÕورÔفغ اهللا نَّ اف وا Ôد ß ÒQ Ö Òn Öن اف شد: نازل آيه بعد روز مينمود;
گردد حضرت از زحمت رفع كه بود آن مقصود هم ل او از و گرديد نسخ
از هÇم مÇنسوخ و نÇاسخ ديگر آيات گرديد/ زحمت رفع بدينطريق و

است/ ناسخ حكم اجراي مقصود كه است قبيل همين
اشÇتباه يÇافته, نÇفوذ شمشير به اسالم مذهب شده مذكور آنكه اما
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نبوده حضرت آن طرف از جنگ شروع غزوات از يك هيچ در است/
در و ميپرداخت دفاع به حضرت ميكردند, حمله مشركين و ار كف وقتي
بÇلكه نÇميفرمود; اسÇالم بÇه الزام را مغلوبين هيچگاه هم خود فتوحات
مختار را آنها و ميفرمود احترام را آنان عادات و معابد و ديني وظايف
اسالم دولت و (ماليات) دهند جزيه يا كنند اختيار اسالم يا كه ميفرمود
باشند/ داشته مالي و جاني تأمين تا كرده نگهداري آنها از مسلمانان مانند
نموده اشغال را حقير اوقات تمام كه زياد مشغلة و گرفتاري وجود با
بود ممكن چون بنويسم; و بخوانم ميتوانم زحمت به كه باصره ضعف و
بÇهطور گÇردد ه اسالمي عقايد سستي و ترديد موجب مذكوره اشكاالت
هر به ميشد/ داده شرح بهتر بود حضوري ا گر شد ذ كر شرحي اختصار
افزوده شما ايماني عقايد ثبات و توفيقات بر روز روزبه اميدوارم حال

الم/ والس  گردد;
ë0.ì.11



اهللا وفقه يكرنگي مقصود آقاي محترم دوست

اظÇهار از شÇد; مÇلحوظ مصحوب, محبت مكتوب ميشود: عرض
و بندگي توفيق متعال خداوند گرديدم/ ر متشك و مشعوف محبت و لطف
عنايت سايرين و شما به عافيت و صحت و سعادت و خير و اطاعت
را فه تصوÇم و عرفا كتب كه شد استنباط چنين آن, مضامين از فرمايد/
مÇصاحبت و مÇعاشرت عÇرفا, دانÇاي و بÇصير افراد با و ننموده مطالعه
بهواسطه حقير بياطالعيد/ هم ضعيف اين وضع و حال از و نداشتهايد
ثÇقل و بنيه كمي و باصره ضعف به است هشتاد به قريب كه  كبرسن
و خÇوانÇدن در و ميباشم مبتال ديگر كساالت و ه قلبي كسالت و سامعه
آنكه توانايي و مينمايم خودداري باشد ممكن تا و زحمت در نوشتن
بدون آنكه براي معذلك ندارم; كنم, عرض ل مفص را مكتوب سÆاالت

مينويسم/ Gمختصر نباشد جواب
مÇختلفة فÇرق در كÇه است اصÇطالحاتي داشتهايد مرقوم كه لغاتي
يك, هر از و است معمول اللهي) (علي حق اهل و سني و شيعه ف تصو
نكند مصاحبت و معاشرت آنها با كسي تا كه است مقصود ني معي مفهوم
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نÇام و نÇميشود درك اصÇطالحات آن مÇفهوم نÇخوانÇد را آنها كتب و
از يكي به انتساب و اتصال يك هر شده ذ كر كه هم ف تصو سلسلههاي

دارد/ عرفا بزرگان
اصطالحات:

به طريقت شيخ طرف از كه ارشاد منصب از است عبارت خرقه Ç 1
فرق از بعضي ميان در معذلك مخصوصي; لباس نه ميشود داده مريد
ميپوشيدند, و دوخته لباسي جامهها پارههاي از كه بوده معمول ه صوفي
و نÇيست مخصوصي لباس به د تقي ه حق ة صوفي فرقة در كه درصورتي

التَّقÖوي× Ôب×اسل كه است پرهيزگاري و تقوي× لباس لباسها بهترين ميگويند:

/2ì آية اعراف, سورة /1

/1 Õ Ö� خ كذ×ل
و خÇانقاه در است دراويش اجÇتماع از عÇبارت ذ كÇر حلقات Ç 2

ميكردند/ دارند دستور كه ذ كري و خدا ياد مشغول
نه ميشود گفته قلب به كه الهي اسما¾ از ذ كريست خفي: ذ كر Ç 3

بهلسان/
گفته لسان به كه است عبارتي يا الهي اسما¾ از يكي جلي: ذ كر Ç ê

اهللا/ الا ل×ه ا ال× /2

غيره/ و توحيد2 كلمة يا يارحمان, اهللا, مانند ميشود;
بهدل سنگي رياضت حال در سالسل از بعضي در قناعت: سنگ Ç ë

نكنند/ گرسنگي احساس كه ميبندند
راه او دستورات تحت در كه است مرشد به تسليم وحدت: كمند Ç ì
منتهي حق ذات و صفات و افعال فنا¾ مقامات به تا كرده طي را سلوك
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 گردد/
مجذوبيت به گاهي كه است حق عشق گداز و سوز عشق: خار Ç 7

ميگردد/ منتهي
است/ ذ كر حال در نشستن چنباتمه توحيد: هيكل به نشستن Ç 8

حاصل ذ كر در استغراق حال در كه است انبساط و وجد سماع: Ç 9
ميآيد/ حركت به بدن بياختيار گاهي و شده

صوفيه: سالسل

از كه سهروردي ين شهابالد شيخ به است منتسب سهرورديه Ç 1
است/ عرفا بزرگان

مثنوي/ كتاب صاحب بلخي, مولوي به است منتسب مولويه Ç 2
بÇزرگان از كه نوربخش د محم سيد به است منتسب ه نوربخشي Ç 3

است/ عرفا
سالطين جد اردبيلي ين صفيالد شيخ به است منتسب صفويه Ç ê

صفوي/
كار/ هب مذ د محم درويش شيخ به است منتسب ه ذهبي Ç ë

/ ولي بكتاش حاج به است منتسب ه بكتاشي Ç ì
رفاعي/ احمد د سي به است منتسب ه رفاعي Ç 7

بخارايي/ نقشبند ين بها¾الد خواجه به است منتسب نقشبنديه Ç 8
اردستاني/ صوفي ين جمالالد پير به است منتسب ه جمالي پير Ç 9

قونوي/ ين صدرالد شيخ به است منتسب قونويه Ç 10
گيالني/ عبدالقادر شيخ به است منتسب ه قادري Ç 11

ابينصر بن احمد بن د محم شيخ به است منتسب ه حاجاتي پير Ç 12
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الحازم/
حÇاج بÇزرگوار عÇارف بÇه است مÇÇنتسب سÇÇلطانعلي الÇÇم Ç 13

طابثراه/ گنابادي سلطانعليشاه د سلطانمحم مال
حسÇن مÇيرزا حÇاج مÇرحÇوم به است منتسب صفيعليشاهي Ç 1ê

صفيعليشاه/
اين از بيش بينايي, كمي و مزاج ضعف واسطة به كه فم متأس بسيار
را ما همة كرمش و فضل به متعال خداوند اميدوارم نيستم/ نوشتن به قادر
صواب و حق راه تنها كه ابيطالب(ع) بن علي واليت مستقيم صراط به
دعا/ درخواست و سالم تجديد با فرمايد; هدايت و باقي و ثابت است,



كيش صداقت آقاي جناب دانشمند فاضل خدمت

كمال ناقابل اين به نسبت ظن حسن و لطف اظهار از ميشود عرض
بيت: به راجع دارد/ را تشكر

دوم عÇÇقل بÇÇÇÇر رانÇÇÇÇد ل او عÇÇÇÇقل
( بهضم) دم ز ني گنده گردد سر از ماهي
دانشمند آن موردپسند است ممكن كه ميرسد حقير نظر به آنچه
عالم و نخستين فيض از عبارت ل او عقل ميگردد/ عرض نگردد, واقع
كه دوم عقÇل بر كه است كبيÇر رعالم س منزلة به و مبدأ كه اسÇت مشيت

است/ عقل كرد خلق خدا كه چيزي ل او /1

و 1 قلÇالع Ôاهللا قلخ ما Ôل او كه مينمايد وجود افاضة است كبير عالم هيا كل
عÇالم ايÇجادشدة و نÇاشي آنست, اجÇزاي كه كبير عالم موجودات تمام
ماهي هيكل كه است ماهي سر ماهي, مهم قسمت چنانچه است; مشيت
سر از استفاضه به او هستي و مينمايد را شدن بزرگ و نمو افاضة سر از

ل/ او فرد مطلب بيان براي است مثال دوم فرد پس دم; از نه است
و سعادت و شر و خير كه آنست اعتبار به شود خوانده فتح به ا گر و
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Ò ß
�Ç ش Û ß

� الشَّ و ه مÔا نÖطب ß
| عيد س Ôدâعي السَّ كه است ازل روز شدة تعيين شقاوت

باشد/ نگونبخت مادر شكم در نگونبخت, و باشد نيكبخت مادر شكم در نيكبخت, /1

از يكÇي در هÇم حÇمه ليهالرÇع انÇصاري عÇبداهللا خواجÇه كه 1 ه مÔا نÖطب â|
اعمال و آن/> ل او از من نگرانند كار آخر از <همه ميفرمايد: عباراتش
سرچشمه از گنديده و آلوده و ازلي طينت خبث از ناشي ار كف كردار و
با دوم بيان اين و ميگردد شروع سر از ماهي فساد چنانچه است; بوده
و ر¹aاهللا و عليكم والسالم است; مناسبتر است ار كف از يأس كه مثنوي بيان

بركاته/
ë2.7.23



oح الر aن الر ب«Ëاهللا

ذيÇل شÇرح بÇه مÇطلب و سÆÇال چÇند Hمحترم جذبي, آقاي جناب
فرماييد/ مرحمت را جواب معروض,

مذهب امامي دوازده ( گنابادي) نعمتاللهي شاه سلسله فقراي Ç 1
خير? يا هستند عشري اثني× جعفري

بÇا را دو هÇر آيÇا و طÇريقت يÇا مÇيكنند عمل را شريعت آيا Ç 2
مينمايند? عمل همديگر

تÇقليدي مرجع به پيغمبرا كرم(ص) امت مسلمان از فردي هر Ç 3
ميكند/ عمل را او رساله و رجوع

تابنده رضاعليشاه آقاي حضرت با فوقالذ كر سلسلة تقليد مرجع Ç ê
ميكنند? عمل را علما كدام رسالة و ميباشد ديگر اعلم علماي به يا است
سÆال جواب الم عليهالس علي مولي به را شما دارم استدعا خاتمه در
خارج شبهه و شك از تا مرقوم فرد Gفرد روشن, و واضح طور به را فوق

شويم/
دوست مهين حسن د محم



اهللا وفقه مهيندوست حسن محمد آقاي اسالمي برادر

مسرور بسيار شد, مالحظه شما سÆاالت حاوي نامه ميشود: عرض
از يا كرده خطور شما فكر در كه اشتباهاتي و اشكاالت به راجع كه شدم
آن بهتر ولي برآمدهايد; استكشاف و تحقيق درصدد شنيدهايد ديگري
و بهتر و شده مذا كره Gحضور تا ميآمديد نموده زحمت قبول كه بود
اشتباهات اين ايجاد عمدة علت ميشد/ ذ كر سÆاالت جواب مشروحتر
مطلع نفر يك با و نكرده مراجعه عرفا كتب به كه آنست كردهايد ذ كر  كه
عÇدم از نÇاشي اشÇتباهات اين تمام بدانيد كه ننمودهايد معاشرت دانا و

است/ شده شايع عوام ناحية از و است اطالع
مÇبلغين دسÇته سÇه داراي اسÇالم س قدÇم مذهب Ç ل او سÆال جواب

وظيفه انجام خود اسالمي وظيفة به يك هر كه ميباشد متحد ولي متمايز
كه هستند امثالهم كثراهللا مجتهدين و اعالم علماي دسته يك مينمايند/
بÇهلسان مÇجيد قÇرآن در كه را ه شرعي وظايف و ه قالبي احكام موظفند
ديگÇر دسÇته نمايند/ تبليغ مردم به شده ذ كر پيغمبرا كرم(ص) مبارك
با را ه اسالمي عقايد و مذهب و دين اصول كه ميباشند حكما و متكلمين
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كÇه هسÇتند شÇامخين عÇرفاي سوم دسته مينمايند/ بيان برهان و دليل
تÇبديل و قÇلب تÇصفية و روح تÇزكية بÇراي را ه قلبي دستورات موظفند
را روح تكÇميل و حق معرفت طريق و حسنه خصال به رذيله صفات
هم با باشند حكما و عرفا و علما كه دسته سه اين و دهند تعليم بهمردم
هÇيچگونه و مÇيباشند ديگÇر دسÇتة دو تÇابع يك هÇر و يگانه و متحد
عشري اثÇني× جÇعفري شÇيعة دسÇته, سÇه هر و ندارند تبايني و اختالف
رشتهاي رضوي مرتضوي ه حق ف تصو و درويشي فرق در و ميباشند
مÇعتقد و امÇامي دوازده آنها همة و ندارد وجود نباشد اثنيعشري  كه
ظهور انتظار و بوده (عج) الحسن بن ¹ حج حضرت عصر ولي بهامامت
بÇهوسيلة عشري اثÇني× و ع يÇتش مÇذهب بÇهعالوه دارنÇد; را آنحضرت
چگونه يافت, انتشار و شايع ايران در ه صفوي دراويش زحمت و شمشير
اين پيروان از يك هر و نباشند? شيعه و عشري اثني× خود شود ر تصو
و نموده (عج) زمان امام عنايت ذيل به ل توس دفعه چند روزي سلسله,
هر در و ميكنند درخواست خداوند از را حضرت آن ظهور در تعجيل
×
� ط Öص ÔمÇ Öال Ò� ع ل ص الل×هÔمَّ ميخوانند: را كبيره صلوات نوبت پنج شبانهروز
×
� ع ل ص و ß Ö

� س Ô Ö¡ا و ن س Ò Ö¡ا
ß Ö
� ام م× Öاال

ß Ö
� طÖب الس و ¹ م ف×اط ولÔتبÖال و àØ

� ع ×
ÏÉ ت Öر ÔمÇÖال و د مَّ Ò ÔT

د مَّ Ò ÔT ß ß
� التَّ و àØ ß

� ع ا ض× الر و ×
ÏºوÔم م ك×اظÖال و رفÖعج قاد ×الص و د مَّ Ò ÔT رب×اقÖال و àØ

� ع اد×ب ÔعÖال ÔنÖي ز

ß
Í Ö½ عÖال و ر ÖمÑ Öاال ب اح ص× هÖدي مÇ Öال د مَّ Ò ÔT ×

� ع ل ص و ن س Ò Ö¡ا ي رك ÖسعÖال يالزَّ ك و àØ ß
� ع

ßØ ß
� النَّ و

Öم ß Öz لع و هÖيلع اهللا Ôات لو× نص س Ò Ö¡ا بن ج¹َّ Ô¡ا ان ا�× و سÖن  Öاال ام ام× و ن × Öa الرَّ ¹فâليخ و ان م× الزَّ و
/
â

ع� Ò Öbا
الياهللا سلوك اساس و پايه اسالم رة مطه شريعت Ç دوم سÆال جواب

و ه يÇثبوت صفات و مذهب و دين اصول در ه حق دراويش و عرفا و است
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امÇامت و ا كرم(ص) رسول خاتميت و تشيع عقايد ساير و حق سلبية
زمان امام آنها آخرين و ابيطالب(ع) بن علي آنها ل او كه نفر دوازده
انÇتظار و حضرت آن غيبت و ميباشد الحسن(عج) بن ¹ حج حضرت
جÇعفري شÇيعة عÇقايد سÇاير و جسÇماني مÇعاد و بÇزرگوار آن ظÇÇهور
حتي مات محر و واجبات از را ه شرعي اعمال و معتقد بتمامه عشري اثني×
و طهارت در دوام مانند: مواظبند; و مراقب را مكروهات و مستحبات
چنانچه و صبح روز هر در مجيد قرآن از مقداري قراÄت و اسحار بيداري
وظايف به كه كسي و است طريقت اساس و پايه ره مطه شريعت شد ذ كر
و اثر بدون رياضاتش و اعمال و زحمات نكند عمل ه شرعي دستورات و
دوره بÇهمنزلة ره مطه شريعت و گردد او هال كت و خطر موجب شايد
كÇه همانطور متوسطه; دوره بهمنزلة طريقت و است تحصيل ابتدايي
كÇنند اسÇتفاده مÇتوسطه تÇحصيالت از نÇميتوانÇند ابتدايي دورة بدون
استفاده طريقتي, وظايف از ه شرعي وظايف به عمل بدون هم همينطور
ابتدايي معلومات از متوسطه دورة در كه قسم همان و است غيرممكن
ه رعيÇش وظÇايف انÇجام از هÇم درويشي و طريقت در نيستند مستغني
انÇجام بÇه هشان توج كنند بيش ترقي هم هرقدر و بود نخواهند بينياز
است باقي حيات تا ه شرعي وظايف اين و ميگردد بيشتر ه شرعي وظايف
امور مرتكب درويشي و ف تصو بهنام كه افرادي و موظفند آن انجام به
مشÇامشان بÇه فÇقر و درويشÇي از بÇويي ميباشند ه منهي و غيرمشروع
هم با توأم و يكديگر الزمة طريقت و شريعت بنابراين است; نرسيده

ميباشند/
مقلد ه شرعي احكام در موظفند مسلمين افراد تمام Ç سÆالسوم جواب
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دهند انجام را ه شرعي و ه قالبي اعمال او فتاوي به و باشند بوده اعلم مجتهد
نيست/ صحيح تقليد بدون عمل و

رحÇلت از بÇعد سÇلسله ايÇن پÇيرو افÇراد تمام Ç چهارم سÆال جواب

رسالة يك هر و مينمايند تقليد شريعتمداري آيتاهللا از حكيم آيتاهللا
انÇجام را ه رعيÇش اعÇمال آن روي از و آورده بÇهدست را ايشان عمليه

ميدهند/
ميشد داده سÆاالت جواب بهتر شايد بود حضوري ا گر خاتمه, در
برادر آن موفقيت و شد عرض Gمختصر نباشد جواب بدون آنكه براي
منان خداوند از مكاشفت و ترقي كسب و اطاعت و بندگي در را اسالمي

دارم/ درخواست
نماييد مسرورم خود مكاتبات به خواستيد را بنده ا گر بعدها Hضمن
ترك را ديگري عنوان و نموده قناعت جذبي هب¹اهللا د سي نام بهصرف
نÇدارم; را عÇناوين ايÇن ليÇاقت هÇيچ حÇقير ضÇعيف بÇنده كÇه نÇÇماييد

باتجديدسالم/
ë3.ê.2
9ê.2 ج 2



آقاي جناب م مكر عالم و معظم فاضل محترم حضور

بركاته دامت نÇير سول عبدالر

و فراوان تحيت و سالم عرض با ميرساند: عالي س مقد عرض به
آن از حركت موقع در شرفيابي/ عدم از بيپايان ر تحس و ف تأس اظهار
شد حاصل استحضار آن مطالب از و ناÄل كريمه تعليقة زيارت به سامان

گرديد/ متأثر بسيار عالي خاطر ر تكد از و
كه ميشود عرض Hجسارت توديع, در توفيق عدم موضوع در :Á او
بود آن جنابعالي لطف مراتب شايسته حق ورود ÖXا

Ò
� ع واردÖلل طبق چون

چÇون و بÇاشيد فرموده ديدني و لطف اظهار بنده, شرفيابي از پس  كه
بÇه هÇمواره كه اشتياقي و عالقه كمال با نگرديد مرحمت اين مشمول
مÇايل شÇايد ايÇنكه نظر از داشت مبارك محضر فيض درك و زيارت
كمال توفيق عدم اين از و شد خودداري ف تشر از ف تأس كمال با نباشيد,

دارد/ و داشته را ف تأس
نÇظر از فÇقط كÇه ف صوÇت و عرفان عالم از دفاع موضوع در :Hثاني
ه البت فرمودهايد; مجاهده و مبارزه حقيقت, و حق از دفاع و حق رضايت
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آن جزاي و اجر و فرمود نخواهند مخلوط ي ماد امور به را خير نيت اين
فرمود/ خواهد اعطا آخرت و دنيا در حقتعالي را

ت عف و بزرگمنشي و وقار با را عمر همه كه جنابعالي از :Hثالث
ديگران از تنقيد به را خود قلم كه نميرفت انتظار گذراندهايد بيان و قلم
داريد, اطالع كه همانطور وگرنه نماييد آلوده باطل خواه و حق خواه
و زباني دشمنيهاي و مخالفتها گرفتار همواره بزرگان و عرفا سلسلة
هرچند مهم علماي و متين و بزرگ اشخاص ولي بودهاند; علمي و قلمي
مينمودند, هم مخالفت احساس شايد و نبودهاند وارد عرفان رشته در  كه
و مÇوقرانÇه رويÇه از نÇنمودند/ مÇخالفت و بÇدگويي بÇه اقÇدام مÇعذلك
آنست مناسب است, مشهود و معروف كه هم جنابعالي قانه سبكمحق
ه خاص فرماييد محفوظ را خود علمي شخصيت و نفرموده رويه تغيير  كه
قبولي يا رد ا گر كه كنم دعوي <ميتوانم شده: مرقوم خود مكتوب در  كه

است/> دليل به مستدل داشته آنها فعل و قول در
هم اينجا دستگاه كه ميبريد گمان و ميشنويد خارج از سركار :Hرابع
بÇعض مÇانند و مÇيرسد سÇرشاري پÇولهاي و كÇامل آن يت ادÇم جÇنبة
است خÇوب ولي است; ف صوÇت عيان دÇم يÇا علمي ديگر دستگاههاي
بÇلكه نÇيست; ايÇنطور بÇبينيد تÇا فرماييد تحقيق بيطرفانه و منصفانه
زنÇدگي مÇيگردد/ ين تحقÇمس صÇرف و خÇرج ميرسد آنكه از زيادتر
تحقيق :Âمث ميگذرد; زراعتي امور در كوشش و سعي از هم خودشان
بÇعضي بحمداهللا Hنسبت كه آن اطراف و شيراز فقراي همان آيا فرماييد
آن همة آيا و ميپردازند خدايي حقوق چقدر هستند, هم تمكن داراي
آيÇا و نÇه? يا ميكند شده برده نام كه نفر يك قرض پرداخت  كفاف
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بالد ساير نميكنند? و نمايند خريداري منزلي قليل وجه آن با ميتوانند
هÇم ديگÇر شÇهرهاي ين مستحق و فرماييد قياس ترتيب بههمين هم را
وسيلة ما نياييد, ما نزد دنيا براي ميفرمودند: Hغالب ما بزرگان همينطور/

بيايد/ ما نزد است آخرت طالب كه هر نداريم دنيايي امور اصالح
او گفتة Hحقيقت ا گر بود, شده ذ كر قزويني كيوان موضوع :Hخامس
دارد/ مÇعني چÇه مÆÇلفاتش در تÇناقضها داشت صحت انحراف از پس
د سلطانمحم حاج در را خدا نور كه ميكند تصريح خود نامة در يكجا
جÇمالتي ديگÇر جÇاي در و مÇيكند رد تأليÇفاتش در و كردم مشاهده
كتاب جنابعالي است/ مخالف هم تشيع با ميشود معلوم كه مينويسد
و نÇوشته د لطانمحمÇس مال حاج مرحوم حاالت در كه را ايشان شهيديه
كلمات شرح با را آن از قدري خودش حتي و داده نسبت هم  كراماتي
جÇنابعالي بر او بيانات فساد تا فرماييد مالحظه كرده, چاپ باباطاهر

گردد/ ثابت
نسÇبت نÇبايد بÇزرگ شخص :Á او Ç ارسالي عباي موضوع :Hسادس
كه دارد اشكال چه اضافه به و كند اظهاري هديه يك بزرگي و به كوچكي
شيراز در و باشد شده خريداري تومان 120 گناباد يا مشهد در عبا آن
كجا از بهعالوه و باشد فروخته ارزانتر بياطالعي شخص يا باشد, ارزانتر
را رنگ آن تا است جنابعالي موردپسند رنگي چه كه داشتند اطالع

نمايند/ ه تهي
نÇبوده, مÇعمول هم قديم از سلسله اين در Ç خانقاه موضوع :Hسابع
ياد و حق عبادت به آنجا در كه است محلي خانقاه از منظور اينكه براي
و تÇنبلي ايجاد جدا گانه, خانقاه وجود گاهي چون و باشند مشغول خدا
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الزم را مخصوصي خانقاه اينرو از ميكند اشخاص بعض براي بيكاري
نداشتهاند/

اعانه عنوان به دستجات بعض بزرگان يا ديگر سالسل بعض :Hثامن
ولي ميكنند; ساختمانهايي هم بعد و كرده جمعآوري مبالغي آن امثال و
جمعآوري اعاناتي كه ندارند معمول عنواني, و هيچوجه به سلسله درين
آن خÇود حلÇم در پÇرداخت فقرا از هركس هم خدايي حقوق نمايند/
تنگدستي اظهار ا گر و نميرسانند آن غير مصرف به و ميكنند صرف
است گناه ا گر و بوده حقيقت به مقرون كه شده ذ كر واقعي امر است شده

ميشود/ وارد هم دين بزرگان بعض به ايراد اين
و خالصانه اخالص و ارادت تقديم و صميمانه احترامات تقديم با
الم والس جسورانه; عرايض از معذرت و كامله فيوضات ادامه درخواست

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم



شده: نوشته محترم فقراي از يكي به

لطف اظهار و يادآوري از و واصل شريفه تعليقه ميدارد: معروض
شكÇرگزاري نهايت عاري, قابليت از ناقابل اين به نسبت بزرگواري و
فداه ارواحنا الموالي مولي حضرت كرم و فضل است اميد گرديد/ حاصل
است مÇواليي او ه تÇالب و گÇردد جÇناب آن حÇال شÇامل پÇيش از بيش
خÇود چÇنانچه مÇوصوف; عنايت و مهرباني به و معروف بهبندهنوازي

است/ بخشاينده و مهربان مردمان, بر خداوند :ìë آية , حج سورة ;1ê3 آية بقره, سورة /1

ملتجي و آيد پيش اضطرار حال موقع هر /1
Õ â
oح ر Õف ÔÅ رل اس×النب اهللا انَّ فرمود:

را خÇود حال همه در بايد فقير ولي بود; خواهد او قرين اجابت شود,
عنايت و ه توج طلب حق اوليا¾ باطن و حق از و بيند بيچاره و مضطر
و خÇير بÇه آيد پيش آنچه كه باشد داشته قطع صورت هر در و نمايد
و عÇجز اظÇهار و نÇيازمندي آنكه نهايت بود, او آخرت و دنيا صالح
حالت اين كه بخواهد خداوند از و است بندگي و بنده لوازم از بيچارگي
و قرب وسيله بهترين و سعادت سرمايه كه بدارد باقي حال همه در را
ظاهر اصالح حال هر در و است مذلت اظهار و نيازمندي حالت منزلت,
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التجا و ل توس پوشد/ ظاهري وسايل از چشم و بخواهد حق از را باطن و

ميكند/ بينياز سÆال از مرا من, حال به تو علم /1

در Mا�1/ كÔمÖل ع â
Æا� Ôس Öنم

â
� Öسح بهقال نه حال زبان به ولي شود; بايد هم

و نيست گفتار به محتاج است, واضح و آشكار هاي ذر هر احتياج او نزد
است طاعتي سابقه را ما كه آنست از نه است شامل كه حق فضل و لطف
حÇضرت كÇه نÇيايد طÇاعت و خدمت آن خود ما از كه خدمتي حق يا
خود كرم به دهد هرچه و كند خود فضل به كند, هرچه شايد; را ¸ العز رب
نÇاراحÇتي و تأثÇر مÇوجب بسيار برادر آن ناراحتيهاي و كسالت دهد/
و بوده برادران ساير و برادر آن ياد به مبارك حضور در Hغالب و ميباشد
ميباشم; ملتجي ناراحتيها و گرفتاريها رفع براي Hمعن و Hصورت هميشه
ارزش كه است روسياه اين درخواست و التجا در قصور, و نقص البته
نخواهد ساÄل رد و نيست بخل فيض منبع در اال و ندارد شدن پذيرفته
كÇرم و لطÇف بÇه ولي هسÇتم; مأيÇوس خود حالت از آنكه با و فرمود

مكن/ تكذيب را احسانت به من گمان خدايا /2

لطفش و فضل به اميدوارم /2 كان حÖس× اب Ø	ظ Öب ذكÔت ال× الل×هÔمَّ اميدوارم خداوند
حدود آن آقايان همه خدمت گردد/ برطرف ناراحتيها و مرتفع  كسالت
و عÇليكم Çالم والس است; جسÇارت زيÇاده دارم, نيازمندي اظهار و سالم

بركاته/ و ر¹aاهللا



ايرادات جواب در شيراز فقراي از يكي به كه است جوابي

شده: نوشته معترضي

گÇرديد; تأثÇر مÇوجب و واصل برادر, آن مراسله ميشود: عرض
تا انسان فرمايد; حفظ گمراهي و ضاللت از را ماها همة متعال خداوند
نفس و شيطان ض تعر و وسوسه از نشده ايمان وادي داخل كه موقعي
قÇبول چون ولي ميباشد; آنها جنسيت سلك در خود چه است معاف
خÇارج و داخل از راهزنان نمود ابيطالب(ع) بن علي واليت و ايمان
و ميباشد آنها خطر در مدام و برميآيند او اغواي و گمراهي درصدد
از استمداد و حق به پناه در جز و فرمودهاند ا كبرش جهاد جهت بههمين

بود/ نخواهد محفوظ و مصون راهزنان اين شر از حق اوليا¾ باطن
آشناي و دانشمند و عالم شخص خود مذكور معترض آقاي جناب
مÇالحظه و مÇيباشند د(ص) حمÇم آل اخبار و مجيد قرآن دستورات با
دسÇتورات و قرآن با مخالف طريقتي دستورات از هيچيك فرمودهاند
ديگÇران ايÇمان از امتحان براي نمودهاند, بياناتي ا گر و نيست ه اسالمي
به الزامي لذا نيست; جدال و بحث درويشي, و فقر آيين در و است بوده
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دقت و تدبر قابل زير جمالت تذكر براي فقط ندارد; جواب و مذا كره
است/

وال است: جامعه زيارت در است/ ع تشي اصول جز¾ ي تبر و تولي

بدارد/ دشمن را شما كه كسي بدار دشمن و دارد دوست را شما كه كسي بدار دوست /1

و سÇلوك بÇه مÇربوط و قÇلبي است امÇري و عادا كÔم/1 ÖنÒ ßX وعاد واال كÔم ÖنÒ ßX
نميكند ماعدا نفي شي¾ اثبات خدمت به راجع نيست/ ظاهري معاشرت
ه قالبي و ه شرعي احكام نمود/ خلق به محبت و خدمت بايد عمر تمام در و
طÇريقتي امÇور به مربوط و نمود خاذ ات اعلم مجتهد نفر يك از بايد را
ونÔد و ¹فâخي و Hع ÛÍ ÒÉ ت ك سÖفن

â
| بَّك ر ÖرÔك Öاذ و مباركه: آية كتمان به راجع نيست/

خÇود صÇداي بيآنكه ترس, و ع تضر به خود دل در را پروردگارت :20ë آية اعراف, سورة /2
مباش/ غافالن از و كن ياد شام و صبح هر كني, بلند

داشت/ درنÇظر بÇايد را 2
Ò
â

الÇÖغ×افل� ن م ÖنÔكت ال× و ال ×ص× Öاال و و ÔدÔغÖال ب ل ÖوقÖال ن م رÖه Ò Öا�
از هند باطله مذاهب مرتاضين كه درصورتي حاالت از اطالع به راجع
اتصال كه اشخاصي كه دارد ب تعج چه دهند, خبر و مطلع اشخاص سراÄر
سراÄر از است شده ر منو قلوبشان ابيطالب(ع) بن علي واليت نور به

ÖمÇ ß ßGا Çو× Öما Öن م ÖذÔخ مÇباركه: آية بهموجب الهي حقوق به راجع يابند/ اطالع

بستان/ صدقه داراييهايشان از :103 آية توبه, سورة /3

مÇصارف بÇه كه برسد امام از مجاز و خليفه به بايد الهي حقوق 3 ¹ق د ص
كسي به است ايمان فطرة كه فطريه Hمخصوص شود; صرف شده, تعيين
ابÇيطالب(ع) بÇن عÇلي بÇرسد/ بايد كرده ايمان تجديد او بهدست  كه
آقÇايان به معذلك , العظمي× Ô¹آي و 
ي×Ôالك Ô¹يÐاال انا Ôاالعظم

Ô
Ëºاال انا ميفرمايد:

و نÇيست ايÇرادي هÇيچ و مÇينويسند "آيتالعظمي" عنوان, براي علما
ميشود/ اعتراض است دوستان دوست لغوي بهمعناي كه "موليالموالي"



389 بخشسوم

حÇقايق شÇود دقت و مÇراجÇعه Âكام اخبار و آيات به ا گر حال هر به

پوشيده/ ي سر است, سر ما امر /1

â
| ا م× ÔروذÔبا ملع Öول چه? يعني مست�1

Ø
Ìºو

Ø
Ìº امرنا ميشود/ مكشوف طريقت

را او ميدانست, بود, سلمان دل در را آنچه ابوذر ا گر خدا به :2 ح ,2ëê ص ,2 ج كافي, اصول /2
اختالف)/ كمي ميكشت(با يا ميكرد تكفير

چه اطهار(ع) ه مÄا سر اصحاب دارد? معني چه 2 Ôهلتقل Öوا Ôه فَّركل ن ×FÖل س بÖلق

چيست? حقيقت /3

حÇضرت بÇه منسوب شعر چيست? كميل ماا¡قيق3¹ بودهاند? اشخاصي
است? امر چه اد(ع) سج

ميخوانند/ بتپرست مرا كنم فاش ا گر كه دارم پنهان سينه در را علم از جواهري من /ê

Çنا4 ث الو ÇعبÔد ي Çن Ú ßW نتا � قيلÇل Çه ب ÔوحÇبا لو لمÇ ع جÇوهر بَّ Ôر و
حفظ شيطان و نفس شر از را ما متعال خداوند اميدوارم ذلك/ امثال و
ا م× ونÔعطÖقي و هث×اقâمي دÖعب Öن م اهللا دÖه ع ونÔضÔقÖني نâالَّذي مباركة: آية مشمول و فرموده

بÇه خÇداونÇد هرچÇه و ميشكنند بستنش از پس را الهي عهد كه كساني :2ë آية رعد, سورة /ë
بدفرجامي و آنهاست بر لعنت ميكنند, فساد زمين در و ميگسلند داده, فرمان آن كردن پيوند

دارند/

از 5نباشيم/ ار ×الد Ô¾و Ôس ÖمÔ ÒG و Ô¹نÖاللَّعÔمÔ ÒG كÃ×ولÔا ض Öر Öاال
ß
| ون Ôد سÖفÔي و ل وصÔي Öنا به Ôاهللا ر ما

مÆمنين همة براي را مذهب و دين در استقامت و ثبات متعال خداوند
الم/ والس خواستارم;



بركاته و رحمته و عليك اهللا سالم موالي و سيدي

تضييع باعث ناارزنده اين ر مكر مزاحمتهاي كه است اميد بعد, اما
كÇه ميآيد پيش مساÄلي باشد/ نبوده جناب آن تصديع و عاليه اوقات
اجÇازه جÇناب آن چÇنانچه و نÇمايم عرضه حضرت آن خدمت ناچارم
از تا برسانم عرض به ترتيب به را سÆال منفعل جاهل اين ميفرمايند,

يابم/ قلب شفاي و برگيرم جرعهاي حضرت آن مكاشفات بحر
ه مÄثامناال حضرت خدمت خليفه مأمون است مذكور چنانچه Ç 1

چيست? ابيطالب بن علي تو جد خالفت بر دليل /1

ع�بناèطالبعليهالسالم/1 ك جد ¹خالف
×
� ع الدليل ما كرد: عرض الم عليهالس

و ن×ا ¾ا نس× و ÖمÔك ¾ن×اÖبا و ن×ا ¾ن×اÖبا Ôع Öدن  

ا ا Öوال تع× :ì1 آيÇة عÇمران, آل سÇورة مÇباهله, آيÇة به است اشاره /2
فرزندان ما آوريم, حاضر تا (بياييد Ò âب� اذ الÖك× Ò� ع اهللا تن Öعل Öل ع Öجن ف Öل ß Òx Öبن Ú Ôj ÖمÔك س Ôف Öن  

ا و ن×ا سÔفÖن  

ا و ÖمÔك ¾ا نس×
و را خود نزديك خويشان ما را, خود زنان شما و را خود زنان ما را, خود فرزندان شما و را خود
كÇه بÇخواهÇيم و بكÇنيم زاري و ع تضر خداوند] درگاه [به آنگاه را, خود نزديك خويشان شما

آيدم)/ فرود دروغگويان بر الهي لعنت

كرد: عرض مأمون "ابنا¾نا"/ لوال قال: "نساÅنا" لوال قال: آي¹"انفسنا"2 قالالرضا:

يافت/ شفا قلبم االÐن /3

مأمون رد وجه چيست? رضا(ع) حضرت استدالل وجه شفيتقل�/3 االن
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مأمون تصديق و چيست? رضا(ع) حضرت رد كيفيت و است? چيز چه
چيست?

كتاب در آنچه ولي است; روايت يا و است حديث اين نميدانم Ç 2

Ôاهللا نعÇل مÇيفرمايد: است, آمده نبوي(ص) حديث عنوان به شده ذ كر

كرد/ ظلم واحد چشم(عين) به كه را عيون(چشمها) كند لعنت خداوند /1

آن هÇمچنين و بÇوده كÇدام عÇيون آن الواحÇد¸/1 Òالع� تلمظ Çها ن ا ف العيون
بوده? چه گرفته صورت كه ظلمي و عينالواحده

ساير بهسرعت جابر سلطان زمان در آسمانها كه است خبر در Ç 3
آسÇمانها سÇير از مÇنظور دارد/ سير Ñبطي اطهار ه مÄا روزگار در و باشد
هاطÇهار(ع) مÄا با بنيعباس و ه بنيامي خلفاي زمان ثاني در و چيست?
را مÇطلب ايÇن داشÇته سير دوگونه آسمان اصل اين روي بوده معاصر

كرد? تشريح ميتوان چطور
جسد وقتي روح كه شده گفته (علماالرواح) منياتيسم جامعة در Ç ê
و كرد خواهد سير ه, زكي ارواح عالم در باشد پا ك چنانچه ميكند, ترك را
تي مد معروف قول به و بود خواهد سفلي عالم در باشد ناپا ك چنانچه
به علوي عالم به ورود اجازه آنگاه شود پا ك تا كشيد خواهد محكوميت
آن بيشتري محكوميت كشيدن براي اوقات گاهي و شد خواهد داده او
بÇر چÇند داليÇلي و مÇيدهند عودت فاني دنياي اين به Gد مجد را روح
فÖيك بقره: سورة از 28 آية به ميكنند استناد جمله از خوددارند عاي مد

ميميراند باز ساخت, زنده را شما او و بوديد مرده كه درحالي ميكنيد, انكار را خدا چگونه /2
ميشويد? بازگردانده او نزد به آنگاه و ميكند زنده و

اينطور و 2 ونÔعج ÖرÔت هÖيل ا Ú Ôj ÖمÔكâيي Ö ÔJ Ú
Ôj ÖمÔكÔتâي ÔZ Ú Ôj ÖمÔي×ا كÖحاف Hات و× Öما

Ö
Ôr ÖنÔك و اهللاب ون ÔرÔفÖكت
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به سوم يا و دوم بار براي بشر ابناي از خيلي است ممكن كه شده تفسير
بروند/ دنيا اين از و شوند پا ك و بكشند زجر تا آمده دنيا اين

و يÇافته راه دانشگÇاهها بÇه حÇتي امروزه كه منياتيسم علم اين آيا
امÇروزه بشÇر و دارد? صÇحيحي و درست مÇبناي شده كرسي صاحب

لÔق مسأله پس يافته راه ا گر خير? يا يابد راه ناشناخته عالم اين به توانسته

است/ من پروردگار امر [عالم] از روح بگو : 8ë آية اسرا¾, سورة /1

آمده فوقالذ كر آيه براي كه تفسيري اين و ميشود چه 1

â Ø
è ر ر Öما Öن م Ôوح الر

و ارواح با ارتباط برقراري براي كه اجتماعاتي آيا خير? يا است صحيح
خودشان قول بنابر و ميشود تشكيل ارواح احضار معروف قول به يا
چنين آيا و است راست حد چه تا موضوع اين ميشود, برقرار ارتباط

است? ممكن چيزي
از آنÇها تÇعداد حÇتي و است زيÇاد دنيا اين در نامسلمان افراد Ç ë
بÇهاديÇان مÇتدين كÇه كسÇاني عالوهبر است; بيشتر مراتب به مسلمانان
از ميباشند متدين غيرسماوي بهاديان كه هستند كساني ميباشند سماوي
هستند آدمخوار و ميكنند زندگي آفريقا در كه بتپرستان هندوها, قبيل
جد عن Hاب مذهب يا و دين اين آنها از يك هر و بهاييها; حتي Gاخير و
و ميكنند طي را صحيحي راه كه ميكنند فكر خود بهنوبه و رسيده او به
نخواهد پذيرفته ديگري دين اسالم دين از غير وجل عز خداي بهقول
شÇامل الهي فضل آيا و شد خواهد چه غيرمسلمان جامعه تكليف شد;

شد? نخواهد آنها حال
و باشم نكرده كالم اطاله كه است اميد و نميشوم مزاحم اين از بيش
اهللا Ú�Çك و والÇاالح و االمور يع Òb وفقكاهللا| باشم; نشده خاطر ماللت باعث
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بÇه را مÇا كار و كن عنايت رحمت خود سوي از را ما ما, پروردگار اي :10ì آية كهف, سورة /1
انداز/ رستگاري راه

1/Gد ش ر ن×ا ر Öما Öن م لن×ا Ö¾ييه و ¹Ç Ò Öa ر كÖن Ôدل Öن م ×اتن×ا بَّن×ا ر امثالكم;

مهراد محمود الجاهل الفقير



وفقهاهللا مهراد محمود آقاي جناب فوق سÆاالت جواب در

اجÇمالي اشÇاره بÇه و بÇود عباسي خلفاي دانشمندترين مأمون Ç 1
يكنفر از زايد مراد و است جمع انفسنا چون شد/ قانع و فهميده امام(ع)
قÇرار خÇود نفس بهمنزله را علي(ع) پيغمبر(ص), مباهله اين در است
فرموده اثبات علي(ع) براي را واليت مقام فرمايش اين در است; داده
حÇضرت فÇقط و است جÇمع هÇم نسÇاÄنا كÇه كرد اشكال مأمون است/
مÇمكن و ميشد علي(ع) شامل انفسنا نبود نساÄنا ا گر است, فاطمه(ع)
ا گر فرمود: امام(ع) باشد/ پيغمبر خود شخص مراد فقط نساÄنا مثل است
ولي است; نفر يك مراد جمله سه هر در بگوييم بود ممكن نبود, ابناÄنا
بهظاهر را ابناÄنا و انفسنا جمله است حسين(ع) و حسن مراد ابناÄنا چون
كه را نساÄنا فقط و ميكنيم اخذ است نفر دو مراد و است جمع كه خود
آن ظاهر از ولي ميكنيم; صرفنظر ظاهر از است فاطمه(ع) به منحصر
كÇه است مسÇلم چÇون عÇالوه كÇرد; نبايد صرفنظر جمع, عبارت دو
حضرت آن شامل ابناÄنا و نساÄنا عبارات و بوده مباهله جمع در علي(ع)

باشد/ علي(ع) و پيغمبر(ص) انفسنا عبارت از مراد بايد پس نيست,
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قدسي حديث , ¸الواحد Òالع� متلظ فاuا العيون Ôناهللاعل عبارت: اين Ç 2
ب متعص شيعه نفر يك باشد/ روايت نيست هم معلوم نيست; مسلم  كه
كه نامي سه عيون از مقصود و برساند را خود تشيع رمز, با است خواسته
تأويل, بنابراين است; علي(ع) مقصود واحده عين و است عين آنها ل او
ممكن و الواحد¸/ الع� فاuمظلموا العيون لعناهللا باشد: اينطور عبارت بايد
اثر بههمزدن چشم يك به كه باشد شور چشمهاي عيون از مقصود است

ميبخشد/ را شوميش
سالطين زمان در آسمانها كه روايتي چنين ورود كه فرض بر Ç 3

Ñبطي آسمانها سير اطهار(ع) ه مÄا روزگار در و باشد ساير سرعت به جابر
باشد امام وجود فقط نه امام زمان از مراد باشد; داشته صحت ميباشد,
در است; اليد مبسوط و نافذالحكم امام زمان بلكه نباشد, اليد مبسوط ولو
الهي بركات و فيوضات ميگذرد, مÆمنين بر كه زماني هر اينصورت
كه است زماني برابر چندين كه است زياد قدري به زمان و ساعت آن

Öن م Õ Ö� خ ر ÖدقÖال Ô¹لÖيل قدر: مباركه سورة در كه نباشد اليد مبسوط و محدود Öامام

است/ ماه هزار از بهتر قدر شب :3 آية /1
ميشمريد/ كه سان آن از است سال هزار با برابر تو پروردگار روزهاي از روز يك و /2

حج, (سورة 2 ون دÔعت ا ×Ø ßW ¹ن س فÖلأك كب ر دÖن ع Hم Öوي انَّ و مباركة: آية و 1 ر ÖÎ Ò¾ فÖل 

ا
/(ê7 آية

Ú
Ôj ÖمÔكâيي Ö ÔJ Ú

Ôj ÖمÔكÔتâي ÔZ Ú Ôj ÖمÔي×ا كÖحاف Hات و× Öما
Ö
Ôr ÖنÔك و اهللاب ون ÔرÔفÖكت فÖيك شريفة: آية Ç ê

بهوجود مرده نطفة از كه است انسان خلقت نشÃات مراحل ونÔعج ÖرÔت هÖيل ا
دوره طي از بعد و ميميرد زندگاني از پس و يافته ي ماد حيات و آمده
رجوع

â Ø
è ر ر Öما Öن م Ôوح الر لÔق اصلي مبدأ به و ميگردد مبعوث و زنده برزخ,
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است محال و ندارد عالم اين به رجوع و تناسخ بر داللت هيچ و مينمايد
فعليت كه انگور چنانچه نمايد; عودت ه قو به فعليت از نيست ممكن و
طفوليت به پير شخص يا برگردد است ه قو حال در كه غوره به آنست

نمايد/ عودت ظاهر بهحسب
و است بازيچه و شعبده بنده, عقيده به منياتيسم علم و روح احضار
دستورات انجام و اعمال بهوسيله بايد انسان ندارد/ مدركي و مأخذ هيچ
ملكوت عالم به اتصال و كرده نوراني را قلب ه, اسالمي رياضات و ه شرعي
و باطله رياضات به اشتغال ا گر و گردد اومكشوف بر حقايق و يافته عليا
عالم به اتصال شد, مشغول ه غيرشرعي و باطله اعمال به و نمود سرخودي
مكشÇوف مÇطالبي او براي آنها ناحيه از و يافته اجنه و سفلي ملكوت
حقانيت بر داللت مكاشفات اين و غيره و هند مرتاضين مانند ميگردد;

ندارد/
باشد نشده باطل آنها ايماني فطرت ا گر غيرمسلمان افراد ساير Ç ë
و اسÇالم كه حقيقت و برطرف عاليق پردههاي كه باشد مرگ دم ولو
كه است اين ميروند دنيا از مسلمان كرده قبول شود, ظاهر باشد, واليت

ميفرمايد: مولوي

اختالف)/ كمي 2êë7(با بيت ششم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

امÇيد1 باشد گشتنش مسلمان مÇنگريد كه خواري به را كافر هيچ
الم/ والس خواستارم; الهي معارف تحصيل در را شما توفيقات



دراويش آقايان سبيل گذاشتن به راجع موضوع

oالرح الرaن ب«Ëاهللا
كه زير سÆال به امكان درصورت است خواهشمند سالم, عرض با
آن به فرماييد جواب كامل بهطور كرده خطور من ذهن در است تها مد
بيشتر اطمينان براي و شدم قانع شما جواب مطالعة با وقتي كه صورتي
قÇبول را مÇنطقي جÇواب نÇيز آنÇها كÇردم مراجعه مذهبي صين بهمتخص

نمايند/

/ë98 ص ,7 ج والنشر, للطباع¹ سوه ÔÑداراال نشر قمي, عباس شيخ البحار, سفين¹ /1

است لعن لغت تحت در سفين¹البحار1 كتاب در كنم: عرض Hمت مقد
¾ساالنÇ ب جال الر ن م Ò� Ø{ شت ÔمÇال Ôاهللا نعل فرمود: رسولا كرم(ص) حضرت  كه

كÇردهانÇد مÇردان شبيه را خود كه را زناني و كردهاند زنان شبيه را خود كه را مرداني خداوند /2
كند/ لعنت

جÇليل عÇالم االخÇالق مكارم كتاب در و جال2 الرب ¾ساالن ن م ات Ø{تش ÔمÇوال
الشÇوارب احÇفوا اهللا(ص): Ôرسول قال كه ميكند روايت ه سر س قد طبرسي

نسازيد/ يهود شبيه را خود و كنيد بلند را خود ريش و كنيد كوتاه را خود شارب /3

حرام ريش تراشيدن كه است واضح پس ود;3 Òzالب وا Ú{ شتت ال و اللحي واعفوا
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بÇه چÇرا نگÇوييد: كه كردم عرض خاطر آن به را مطلب اين لذا است;
ايÇراد را دراويش سÇبيل گذاشÇتن ولي نيستيد; معترض ريش تراشيدن
شنيدن با كه هست فكر اين مردم تمام براي حاضر حال در ميگيريد?
سÇبيل موهاي كه كلفت سبيل و ريش داشتن با را شخصي درويش نام
را امروزي دين متجد اينكه يا و مينمايند م مجس است, شده دهان داخل

كلفت/ سبيل داشتن با تنها
با كلفت سبيل گذاشتن دراويش مرام در آيا كه است اين من سÆال
داشتن درصورت نيست اجباري چنانچه و است اجباري مشخصات آن
دهانش داخل آن نوكهاي بايستي Hحتم بگذارد سبيل بخواهد ا گر اختيار
كÇه كسÇاني تÇمام چÇطور پس نÇيست/ اينطور نه بفرماييد: ا گر شود?
داخل آنها نوك كه ميشود مشاهده ميگذارند سبيل و هستند درويش
كÇرده اثÇبات عÇلم حاضر حال در اينكه به ه باتوج است شده دهانشان
دهان داخل موها آن چون و ميشود جمع چيزي هر نوك در ميكرب
بÇراي خÇود ايÇن و بÇاشند مÇيكرب ناقل ميتوانند بهتر پس ميگردند,
بزنيد, را شارب اينكه بر است وارد زيادي اخبار لذا است; مضر سالمتي

اختالف)/ كمي ë82(با ص ,7 ج /1

صÇاحب قÇمي عباس شيخ حاج مرحوم سفين¹البحار1 كتاب در چنانكه
قÇال مÇيكند: روايت ¡Çي لغت تÇحت در ه سسر دÇÇفاتيحقÇÇم  كÇÇتاب
آن از بعد و بالÇمجوس وا Ú{تشت ال و يÖحالل واعفÔوا وارب الش احفوا رسولاهللا(ص)
و واربÇ الشÍÔ½ Öقن Lن اما و م

Ô Ò
w وار ش وفروا و اهÔم ß¡ ½ÍÚوا ق جوسمÇال انَّ فرمود:

شÇارب مÇا امÇا مÇيكردند بلند را خود شارب و ميكردند كوتاه را خود ريش مجوس همانا /2
است/ همين فطرت و ميكنيم بلند را خود ريش و ميكنيم كوتاه را خود

الفطر¸/2 هي و ع�اللَّحين



399 بخشسوم

كÇتاب در فÇرماييد: ه وجÇت تÇاريخ از قسÇمت ايÇن بÇه خÇÇاتمه در
در ه سسر قد مشهدي نهاوندي عليا كبر شيخ حاج پناه غفران جيب¹العاليه
ابيسفيان بن معاوي¹ كه موقعي در كه مينگارد 117 صفحه در دوم جز¾
امÇيرالمÆÇمنين عÇلي حÇضرت بÇا خÇالفت امر در خواست عليه لعن¹اهللا
و درهÇم بخشش و بيتالمال اموال بهوسيله نمايد, طرفيت الم عليهالس
با جنگ به را دنياطلب مردم و نمود جذب خود به را شام مردم دينار
حÇضرت لشكÇر از را خÇود لشكر آنكه براي و نمود تشويق علي(ع)
ريش كه را خود لشكر كرد امر گرداند ممتاز نشانه و عالمت به علي(ع)
اين بهحكم پس بگذارند; كلفت را خود سبيل و بتراشند بن و بيخ از را
دشمني و الم عليهالس علي اميرالمÆمنين حضرت با دوستي بر بنا تاريخ,
طÇاهرين ة مÇÄا شÇيعيان و ديÇني بÇرادران بايستي عليه لعن¹اهللا معاويه با
را د(ص) حمÇم آل شÇعار و بÇاشند بركنار بنياميه شعار از الم عليهمالس
اينكه از Âقب آيند/ بهشمار بيت اهل شيعيان زمرة در تا نمايند پيروي

سپاسگزارم/ فرمود, خواهيد جواب

مهرانديش ناصر احترام تقديم با
ëê.11.2ë



توفيقاته زاداهللا و مجده زيد مهرانديش مهندس آقاي جناب

مÇوفقيت و تÇوفيق ازديÇاد درخÇواست و تحيت و سالم عرض با
و مÇزاج كسÇالت و پÇيري ضعف بهواسطه شرمنده بنده اين آنجناب/
و ذرهبين بهوسيلة هم را مجيد قرآن كه چنانم بصيرت, و بينايي ضعف
بهمشروحة شافي و كافي جواب آنكه به قادر و مينمايم قراÄت زحمت
نÇباشد جÇواب بدون آنكه براي معذلك ندارم; كند, عرض جنابعالي
بÇهنظر كÇه اشكÇالي ايÇنكه از خشنودم و ميرساند عرض به مختصري
مÇيگرديد, مÇذا كÇره GضورÇح ا گÇر ولي فرمودهايÇد; بيان است رسيده

ميشد/ عرض مشروحتر
احكÇام غÇالب آنكÇه بÇا كه گرديد ف تأس و اعجاب كمال موجب
امري اين جنابعالي است معمول آن خالف و متروك ره مطه شريعت
علماي و دينيه امور از نه است تنظيفيه امور از و بياهميت بسيار  كه
و ه موردتوج پذيرفتهاند, را آن استحباب سنن ادله در تسامح راه از ع تشي
آنكÇه بÇا مÇجتهدين عمليه رساÄل در كه درصورتي داده قرار اعتراض
نشده ذ كر هيچ شارب از شده, ذ كر مكروهات و مستحبات از بسياري
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نموده; استفتا مجتهدين آقايان از يكي از Âقب كه بود آن مناسب است;
ميداشتيد/ مرقوم را شرح اين سپس

اعالم علماي كه شده ذ كر متضاده اخبار ي, نهي و امر و مسأله هر در
موثق غيرمعتبر, و معتبر سقم, و صحت تراجيح, و تعادل اصل روي از
رشÇتههاي از يكي جهت اين به ميدهند; تشخيص را آن غيرموثق و
نه كه خبري يك صرف به و است حديث و رجال علم اجتهاديه, علوم
واقÇع قÇضاوت مÇورد نبايد است مفهوم آن مدلول نه و معلوم آن سند

ذم بÇه اشارهاي هيچ سا¾//// الن ب جال الر ن م� Ø{تش ÔمÇال Ôاهللا نعل حديث  گردد/
لبÇاس بÇه كÇه زناني و درآيند زنان لباس به كه مرداني و ندارد شارب
شÇده) مÇعمول جÇوانÇان مÇيان امÇروز كه (بهطوري شوند ملبس مردان
مانند و ميتراشند به كلي را شارب كه مرداني بيشتر بلكه است; موردنظر
وا Ú{شتÇت ال حÇديث و ميشوند واقع حديث اين مشمول ميگردند زنان
ال و يب الش وا Ø� غ (ص):

Ô
الن� قال كه است خضاب به راجع جوسمÇوال ود Òzالب

نكنيد/ شبيه يهود به را خود و كنيد بيرون سر از را سفيد موهاي /1

چه است عكس به كلي معاويه بهقضية راجع شارب/ نه بالzود,1 تش}وا
نه ا ف ÖمÔكبال س فروا و و ا كÔم ß¡ ½ÍÙوا ق فرمود: جمل جنگ در علي(ع) حضرت

دشÇمن بÇيشتر ترس موجب كه كنيد پرپشت را سبيلهايتان و كنيد كوتاه را خود ريشهاي /2
ميشود/

2/ دوعÖلل اهÖيب
مÇتضاده هÇم شÇارب مسأله در اخبار شد عرض كه همانطوري و
مÇيكند; آن مدح بر داللت كه دارد وجود شواهدي و اخبار چه است;
علما همه اعتبار و وثوق مورد كه مهممجمعالبحرين تفسير در چنانچه
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كÇه مÇيكند ذ كÇر پيغمبرا كرم(ص) وصف در سبل لغت ذيل در است

بود/ بزرگ سبيل داراي حضرت /1
ميافتد/ و ميريزد دهن روي كه است مويي آن شارب /2

در و 2

مفÖال Ò� ع Ôسيلي الَّذي ÔرÖع الشَّ Ôب ار ×الش و الشارب; , والسبيل 1 ¹لب السَّ رواف (ع) كان 

ÔرÔطÖقي Ôم الدَّ كه شده ذ كر سيدالشهدا¾(ع) حضرت مبارك بهسر راجع مقاتل

ميچكيد/ خون حضرت آن ريش و شارب از /3
بود/ تابان شواربش از نور /ê

هن ÖدÔي رسولاهللا(ص) ك×ان و 4 هب ار و× ش Öنم Ôعط Öسي Ôورالن :HضÇاي و يته3 Ö ß¡ و شاربه Öنم

ميكرد/ مالي روغن را خود شاربهاي و /ë
است/ پيامبران اخالق از شارب در خوش بوي الطيب: فضل باب كافي, اصول /ì

راوي است: كافي در و /6 Òالنَّبي� ال×قÖخا Öن م ب ار الش Ôيبالط :HضÇاي و 5 هâبي شار

Öرف و : قالف / ¹وب ÔزÔالع ن م كوا Öشا كÖيل ا ف هب ج وَّ زات ا م â� سÖيل و Õقب ش ÕلÔج ر â
Øæ ا كرد عرض

مÇوي فرمود: ميكنم; شكوه عزوبت از و ندارم ازدواج وسيلة و هستم زن بدون مردي من /7
بگير/ روزه زياد و كن زياد را خود

دادهاند قرار شبق از وجا¾ و صيام رديف را توفير كه يام7 الص م دا و ك رÖع ش
نيست/ جايز آن از جزÄي استثنا¾ و است عموم مفيد اضافه و

داللت و ضعاف اخبار از Hغالب شده ذ كر شارب ذم در كه اخباري و
عÇلماي سنن, ادلة در تسامح باب از و ندانسته واجب لذا و ندارد تامه
صحت منافي وجوب, عدم بر اجماع و پذيرفتهاند را آن استحباب ع تشي
مÇجعوليت منبه و صحت منافي بعضي, مضمون بلكه است; اخبار آن
بهشت, در شاربند داراي كه كساني كه ميكنند ذ كر كه خبري مثل است;
مار بهشت در كه درصورتي است; آويزان آنان شوارب از عقرب و مار
و جرد بهشت اهل و باشد آويزان شوارب از تا ندارد وجود عقرب و
عÇقرب و مÇار مÇوجب مسÇتحب تÇرك اسÇتحباب, فÇرض بر و مردند
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جناب از آن بيشتر زيرا دارد; ه تقي احتمال , ذم اخبار غالب و نگردد///
كه است ه تقي مقام در حضرت آن اخبار بيشتر و است الم عليهالس صادق
كه است مستحبات از بسياري آن از گذشته است; بوده ه تقي ت شد زمان
و است نÇار در قبضه, يك از زياده كه لحيه قصر مانند: نميشود عمل
شده, ذ كر هم وجوب به قول بلكه است سنت فاق, ات به كه نسا¾ خفض
و دور, سÇه از زياده عمامه كراهت يا شمارند/ قبح بلكه دارند متروك

دار/ پا كيزه را جامهات و :ê آية ر, مدث سورة /1
كن/ كوتاه يا /2

و 2
ÍÙ½ قÇ ف اي 1 Öر هطف كي×ابث و شريفة: آية مصداق به لباس بلندي  كراهت

مÇورد هيچ و غيره, و است سادات شعار ا كنون كه سياه لباس  كراهت
شمشير با ع تشي مذهب كه صفويه دولت زمان تا عالوه نيست; اعتراض
و بÇوده تسÇنن سÇالطين با سلطنت و قدرت يافت شيوع ايران در آنها
را شارب ناچار بودند آنها رويه پيروي به ناچار و ه تقي حال در شيعيان
مÇييافت تÇظاهري ع تشي مذهب Hنسبت كه مواقعي واال ميكردند  كوتاه
مÇيگذاشÇتند; شÇارب سنت اهل از امتياز براي ب تعص روي از شيعيان
هاي دÇع كÇه عليه رحم¹اهللا نقيب ابوالرضا د سي مرحوم زمان در چنانچه
كتب به ا گر و گذاشتند شارب كردند اختيار ع تشي مذهب ايشان خدمت
مرحوم لغتنامه و دانشوران نامة و الجنات روضات و مجالسالمÆمنين

ابوالرضا د سي مرحوم خدمت كه شامي منير ابن كه را تتريه قصيدة دهخدا
شارب كرده ذ كر كه تشيع شعارهاي از نماييد مالحظه كرده اختيار ع تشي
شÇيعيان HمومÇع صÇفويه دولت ظهور از بعد و است نموده ذ كر نيز را
غيردراويش معمول قاجاريه دولت اواخر تا حتي كه ميگذاشتند شارب



هدايت بابواليتوراه ê0ê

و بياهميت بسيار است امري شارب امر اينها از گذشته است; بوده هم
از هيچيك و نبستهاند/> مويي به را <ديني ميفرمايد: بزرگان از يكي
حرمت يا زدن بهوجوب فتوي× سنت اهل علماي حتي فتاوي صاحبان
ولي قاÄلند; آن زدن استحباب به هم دراويش و عرفا ندادهاند;  گذاشتن
به و گذاشتند مختار را افراد نميشود واقع امر مورد مستحب امر چون
ايÇن به منتسب افراد چنانچه نكردهاند; شارب به گذاشتن امر هيچكدام
ديگري صورت به بعضي ميتراشند بعضي ميكنند كوتاه بعضي سلسله
دهد اجازه آنجناب وقت ا گر و نيست آنها به بأسي هيچ و درميآورند
آنان فقري مجلس در يا نماييد معاشرت سلسله اين به منتسب افراد با  كه
دارند شارب بعضي بهندرت كه فرمود خواهيد مالحظه نماييد, شركت
به بلكه ميكنند دهان داخل را موها كه كردهايد ذ كر كه بهنحوي نه هم آن
قوانين با كوتاه كردن كه دارم تصديق اين باوجود ميخوابانند طرف دو

است/ مناسبتر حه حفظالص
از مذمومه عادات به مبتال ولگرد افراد درويش, لفظ از جنابعالي
كه درصورتي ميشود م مجس نظرتان در بنگ و چرس و تريا ك قبيل
د مقي و دوره گردي و گدايي مشغول و كلفت سبيل داراي Hغالب كه آنهايي
جامعه سربار و ذميمه عادات به معتاد و ره مطه شريعت آداب به نبودن
درويشÇي از بويي و نيكان بدنامكنندة و درويشي ننگ اينان ميباشند
پÇيرو و عشريه اثني× شيعيان همان واقعي درويش نرسيده; بهمشامشان
حتي ميباشند; ره مطه شريعت آداب به مقيد و الم عليهمالس اطهار ه مÄا
قÇراÄت و اسحار بيداري و طهارت بر دوام قبيل از را ات مستحب بعض
روز هر در و عبادت براي بينالطلوعين بيداري و صبح هر مجيد قرآن



ê0ë بخشسوم

ظÇهور انÇتظار در و فÇرج دعÇاي و كÇبيره صÇلوات خواندن مرتبه چند
و ميباشند تعالي اهللا عج الحسن بن ¹ حج حضرت زمان امام باهرالنور
اعÇتبار بÇه كه است واحده حقيقت يك حقيقت و طريقت و شريعت
مانند عرض, در نه يكديگرند طول در و شده ناميده مختلف بهنامهاي
باشد دانايي كه واحدهاند حقيقت يك كه عالي و متوسطه و ابتدايي دوره

است/ من احوال حقيقت, و است من كردار طريقت, و است من گفتار شريعت, /1

1

â
ا� احÖو× Ô¹قâقي Ò Ö¡ا و â

افÖع×ا� Ô¹قâالطَّري و â
ا� اقÖو× Ô¹عâيÌÚ¿لا ميفرمايد: پيغمبرا كرم(ص) و

و مÇعرفت موجب شريعت بدون طريقت و طريقت, بدون شريعت و
صÇادق حÇضرت بÇحاراالنÇوار 1ì جÇلد در چنانچه بود; نخواهد  كمال
و HÃشي ينفعهم فلم بالباطن كفروا و بالظاهر آمنوا قوما ان هيqا¦يمي يا ميفرمايد:
بالظاهر ذلكشيHÃالاZان ينفعهم بالظاهرفلم كفروا و بالباطن بعدهمقومآمنوا جا¾من

آن از سÇودي پس كافرند باطن در و ميآورند ايمان Gظاهر كه هستند قومي تميمي هيثم اي /2
و ميورزند كفر ظاهر در و ميآورند ايمان باطن در كه ميآيند ايشان بعد از قومي و نميبرند
بÇه ايÇمان و بÇاشد هم باطن با اينكه مگر نميشود ظاهر به ايمان ندارد/ برايشان سودي هم آن

باشد/ هم ظاهر به اينكه مگر نميشود باطن

باطن با است شريعت كه ظاهر بايد پس بالظاهر2; بالباطناال وال بالباطن اال
سÇيد مرحوم و رسد كمال و معرفت به تا گردد توأم است طريقت  كه
ميفرمايد: عد¸االبرار و بحراالسرار كتاب در عليه رحم¹اهللا آملي حيدر

باشد/> شيعه مگر نيست صوفي و باشد صوفي مگر نيست <شيعه
بوده ع تشي شعار شارب كه ميشود عرض Gرتذك عرايضم, خاتمه در
سياه عمامه چنانچه شاربند; نداشتن به مقيد كه سنت اهل از امتياز براي
امام كه ابوحنيفه حتي ديني; نه تنظيفي است امري و است سادات شعار
حلق/ عداد در است تنظيفات از شارب زدن ميگويد: است حنفي مذهب
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ا گر و ميخواهم معذرت شد عرض توانايي عدم با كه كالم تطويل از
GضورÇح است خÇواهشÇمند بÇاشد سÆÇال مÇحتاج كه رسيد بهنظر مطلبي
سالم تقديم با ندارم/ را جواب نوشتن توانايي كه كتبي نه فرماييد مذا كره
Çالم والس جÇناب; آن تأيÇيدات و توفيقات مزيد درخواست و احترام و

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم
ëê.11.29



توفيقاته دامت سولي عبدالر مرتضي آقاي معظمگرامي برادر خدمت

خÇالصانه, ارادت و اخالص تقديم و مشتاقانه سالم عرض از پس
و بÇندگي تÇوفيق ازديÇاد و سÇعادت و ت عز مزيد و سالمت و صحت
زبان, و قلم و خواهانم را سعادت با برادر آن خدمت استدامه و اطاعت
تحرير را خود قلبي عالقة و روحي ارادت مراتب كه است قاصر و عاجز
با وجود آن شامل احديت ذات طرف از كه توفيقاتي و نمايد تقرير و
حال عين در و كند عرض تهنيت و تبريك ميگردد و گرديده  كرامت
كÇه صÇفات خÇجسته ذات آن بحمداهللا نمايد/ شفاعت و دعا استدعاي
مÇوفق HمÇÄدا مÇيباشد نÇفساني كÇماالت داراي و انساني فضايل حاوي
ه سسر دÇق شÇهيد آقاي حضرت متبر كه بقعة در است آثاري بهاجراي
خواهد جاوداني روزگار صفحات در و باقي ابد تا او نامي نام كه العزيز
دو هر روشنيافزاي و دل و چشم صفابخش كريمه تعليقة زيارت بود/
دعاي اجابت و خدمت اين توفيق فداه ارواحنا مولي حضرت از  گرديد/
جÇناب مسÇعود ورود دارد/ مسألت نيازمندانه را آنجناب درباره خود
ديÇدة روشني و بيقرار دل صفابخش روحيفداه تابنده آقا حاج آقاي
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برادر آن پيش از بيش تعالي و سبحانه حق است اميدوار گرديد/ انتظار
بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم الم والس فرمايد; توفيقات و هات توج قرين را



هو
121

توفيقاته دامت حسين حاج آقاي خدمت

را ماها همه متعال خداوند شد/ مالحظه شما مكتوب ميشود: عرض
عÇنايت اطÇاعت, و بÇندگي توفيق و هدايت واليت, مستقيم صراط به
تÇا قÇزوين دروازه خÇيابان فÇاصله ايÇنكه با دارم ب تعج بسيار فرمايد/
بÇهخود كÇه داريÇد امتناع شما آنكه علت است كم خيلي اميريه خيابان
مذا كره Gحضور داريد سÆاالتي ا گر آمده حقير ر محق كلبة به داده زحمت
كمي و پيري ضعف و سن كبر علت به حقير ميپردازيد/ مكاتبه به  كنيد
مرقوم چيزي ا گر اين از بعد و دارد زحمت برايم جواب نوشتن بينايي
بÇدون آنكه براي هم دفعه اين داريد/ معذورم جواب عرض از داشتيد

âدي
Ö Ò
vاهللا شÇريفه: آية بهموجب ميدارم/ معروض Gمختصر نماند جواب

را كÇه هÇر خÇدا :ëì آيÇة قÇصص, سÇورة ;êì آية نور, سورة ;272 و 213 آيات بقره, سورة /1
ميكند/ هدايت بخواهد,

حتي ميباشد; جالله جل حق اقدس ذات به متعلق هدايت امر 1 Ô¾ا يش× Öن م
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âدي
Ö Ò
t ال× نَّكا ميفرمايد: آله و عليه صلياهللا پيغمبرا كرم به متعال خداوند

را كÇه هÇر كÇه خÇداست نÇميكني, هÇدايت بخواهي كه را هركس تو :ëì آية قصص, سورة /1
ميكند/ هدايت بخواهد

هدايت امر در ميتواند كسي بنابراين ;1 Ô¾ا يش× Öن م âدي Òv اهللا ل×كنَّ و تÖبب Öحا Öن م
داشته اجازه واسطه بدون يا بهواسطه امام يا پيغمبرا كرم از كه كند دخالت
هر ولي متحد دسته سه دارند هدايت مأموريت كه مجازين اين و باشد
كه وزارتخانه يك مانند مينمايند هدايت انجام ي خاص قسمت در  كدام
انجام را وزارتخانه امور از قسمت يك هريك, كه باشد اداره سه داراي
كÇه همانطوري و ميباشند وزارتخانه يك مطيع سه هر ولي ميدهند;
در كند دخالت دولتي امور در فرمان و حكم بدون ندارد حق فردي هيچ
و معلومات هرقدر ولو اجازه بدون ندارد حق هيچكس هم هدايت امر
اطÇهار ه مÇÄا اخÇبار در و گÇردد هÇدايت مشÇغول باشد داشته اطالعات
اجÇازه بدون كه عرفايي و علما به راجع بسيار مذمت عليهم صلواتاهللا
اين خالصه است/ شده ذ كر ميشوند دستگيري و قضاوت و فتيا مشغول
تÇبليغ مأمÇور دسته يك متحدند; دسته سه هدايت مأمورين و مجازين
اعالم علماي و مجتهدين آنها ميباشند ه قالبي وظايف و ه شرعي احكام
بÇه مÇيشود مÇتصل و مسلسل دسته اين اجازه و هستند امثالهم  كثراهللا
جعفري مذهب را مذهب اين جهت اين به الم عليهالس صادق حضرت
محكمه ادله به ه اسالمي عقايد اثبات و تحكيم مأمور ديگر دستة نامند/
و ه عقلي ادله با كه هستند متكلمين و حكما اينها و ميباشند ه نقلي و ه عقلي
ولي مينمايند; ثابت است مذهب و دين اصول كه ه اسالمي عقايد ه, نقلي
و شكوك از خالي برهان, و دليل طريق از شأنه عز حق معرفت تحصيل



ê11 بخشسوم

حقايق بر تام معرفت اينطريق از و بود نخواهد وهمي و خيالي شبهات
تجليه و تصفيه طريق به جز حقيقي معرفت تحصيل و است ر متعذ امور
است موقوف و نمود حاصل نميتوان اوليا¾ و انبيا¾ دستورات به قلب
محض فناي و ماسوياهللا نفي و ره مطه شريعت نواهي و اوامر بهاطاعت
گردد/ رسم او در حقيقي توحيد رقم و زدوده دل لوح از اغيار نقوش تا
تصفيه و روح تزكيه و نفس اصالح و اخالق تهذيب مأمور سوم دسته
منتهي اينها اجازة سلسله و هستند شامخين عرفاي اينها ميباشند/ قلب
كÇه هÇمانطوري و مÇيگردد والثنا¾ التحي¹ آالف عليه رضا بهحضرت
مÇيرسد الم عليهالس صادق حضرت به آنها اجازه كه علما و مجتهدين
بعد امام شش به معتقد و عشريه اثني× و هستند, امامي شش نميشود:  گفته
عرفا مينمودند; اجازه تجديد بعد, ه مÄا از هريك زمان در و ميباشند
امامي هشت ميرسد الم رضاعليهالس حضرت به آنها اجازه سلسله كه هم
هريك زمان در و ميباشند عشريه اثني× و معتقد بعد امام چهار به و نبوده
حضرت س مقد بهوجود ا كنون و مينمودند اجازه تجديد بعد, ه مÄا از
دعاي موظفند مرتبه چند روزي و معتقد فرجه اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج
چون و دارند را حضرت آن رور موفورالس ظهور انتظار و خوانده را فرج
باشد; خالي نيست ممكن دسته سه اين وجود از زماني و دور هيچ در
حÇاج آقÇاي جÇناب بÇه ا كÇنون سÇوم دسÇته اجÇازه صÇريح نص مطابق
تÇهذيب مأمÇور كه است رسيده ظله اداماهللا گنابادي تابنده سلطانحسين
وظايف و دستورات دادن و باطن حال اصالح و نفس تزكيه و اخالق
رسيده بهايشان اطهار(ع) ه مÄا از كه دستوراتي مطابق كه ميباشند ه قلبي
احكÇام در و نÇمايند تÇعليم مÇييابند, اليق و مستعد كه كساني به است
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و مخالفت هيچگونه و دستهاند دو آن تابع ه اسالمي عقايد اثبات و ه شرعي
نيست/ آنها مابين مباينتي

سÆÇالي و ابهامي ا گر و ندارد شرح گنجايش نامه, در اين از بيش
اطالعات ازدياد و توفيقات مزيد گردد/ مذا كره Gحضور بايد باشيد داشته
الم والس خواستارم; متعال خداوند درگاه از شما براي را ايماني و مذهبي

بركاته/ و ر¹aاهللا و عليكم



پايان

ضعف و كبرسن با كه را جهان خداوند فراوان شكر و بيپايان حمد
و مرگ رسوالن جمله كه سامعه ثقل و ه قلبي كسالت و بنيه كمي و باصره
و شرمنده گناه, بار و سياه روي با آن هر و آخرتند عالم كاروان چاوشان
فرمود عنايت توفيق و باقي عمر دارم را كوچ و ارتحال انتظار شرمسار
حال شرح و بزرگان مقالة چند به آن ارزش و قدر كه را رساله اين  كه
اين آنكه با و رسانم چاپ به است اعتبار و بيقدر نامة چند با پيشوايان
و بيارزش بسيار ايقان و معرفت صاحبان و دانشمندان نظر در نامهها
اشÇخاص و طÇريقت جÇويندگان بÇراي امÇيدوارم معذلك است, ناچيز
و افتراÇÄات به خارج در را آنان ذهن كه عرفان و ف تصو به عالقهمند
براي نيز و كردهاند مشوب حقيقت و واقع خالف و ناصواب تهمتهاي
شود/ واقع مفيد ندارند فقر و درويشي از كافي اطالعات هنوز كه مبتديان
عÇلzم صÇلواتك آله و معرفتكMقTمد بنور قلوبنا ر نو و wدايتك اهدنا اللهم

اbع�/
و جÇميله مساعي اثر در حق عنايت و فضل از پس توفيق اين و
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شده/ سپرده بهخا ك زهرا بهشت در و فوت 1381.7.ìتاريخ در /1

آزاد1 قدرتاهللا سيد آقاي گرامي دوست و روحاني برادر كوشش و سعي
و مجاهدت و مساعدت ا گر كه پذيرفت انجام يرضي و يحب لما وفقهاهللا
در ايشان گرانبهاي اوقات صرف و همت و زحمت ل تحم و مباشرت
لذا نÇميگرديدم; موفق رساله اين چاپ انجام به نبود مقابله و تصحيح
تشكر ايشان از قلب صميم از كه ميدانم خود وجداني و اخالقي وظيفة
از آخÇرت و دنÇيا سعادت و خير و دارين اجر و نمايم سپاسگزاري و
بÇذل و مÇحبت و لطف از نيز و دارم مسألت ايشان براي منان خداوند
كاركنان و چاپخانه محترم مدير رضاحيدري آقاي جناب دقت و سعي
مبذول را جديت و سعي كمال رساله اين چاپ در كه آن كاردان و ي جد
را آنان ت عز و سعادت و توفيق مزيد و سپاسگزارم و قدردان داشتهاند

ع�اهللا/ اجرهم خواستارم; متعال خداوند از
13ë1 دي 1ì برابر 1392 الحرام ¹ ذيحج ة غر تاريخ در رساله اين
1ê بÇا بÇرابÇر 1393 ل يعاالوÇرب سÇلخ تÇاريخ در و شÇد چاپ به شروع
آله/ و د مÇT ع� اهللا Øص� و كرمه و ]نه پÇذيرفت اتمام 13ë2 ماه ارديبهشت
سÇلطانعليشاهي نÇعمتاللÇهيه عÇليه سÇلسله فÇقراي خÇدام پستتÇرين

 گنابادي/
جذبي هب¹اهللا سيد



ضماÄم





كياسري اميري آقاي نامه جواب

اظهار از و شد مالحظه دوست آن ل مفص مكتوب ميشود: عرض
شايسته هيچ ضعيف اين گرديد/ متشكر ناقابل حقير اين به ظن حسن
نه هستم خلق روسياهترين و بندگان پستترين از و نيستم ظن حسن
پÇناهي واليت درگاه خا كساران از خود و مرشد نه و ميباشم آيتاهللا

كه: الهي كرم و فضل به محتاج و ميباشم

اختالف)/ كمي 1ë(با سطر ,1ìê ص خاور, كالله 1/مثنويمعنوي,

بÇود1 رسوايÇي زانكه ما بر واي شÇود مÇا دستگير فضلش نه  گر
ذ كر صرف به نبايد شما ولي شدم; خشنود بسيار شما شوق و شور از
كÇه شÇد محقق و ثابت شما براي كجا از كنيد; حاصل اطمينان بنده نام
حقيقت, طريق عيان مد است; صحيح و حق ضعيف اين رويه و طريقه
ديگران طريق و حق من طريق كه عيند مد كدام هر و بسيارند و د متعد
و برآيد حق طريق يافتن درصدد صدق قدم با بايد هركسي است; باطل
و امعين اسمعالس كه بينياز درگاه از افتقار و نيازمندي و انكسار و عجز با
اهللا كه اوست س مقد ذات به منحصر راهنمايي و هدايت و انظرالناظرين
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را كÇه هÇر خÇدا :ëì آيÇة قÇصص, سÇورة ;êì آية نور, سورة ;272 و 213 آيات بقره, سورة /1
ميكند/ هدايت بخواهد,

و فرمايد راهنمايي و القا او به را حق طريق كه بخواهد ,1 Ô¾ا يش× Öن م âدي
Ö Ò
v

فضل خالف برآيد تحقيق و س تجس در حقيقت و صدق روي از ا گر

خÇويش اصÇخ راههÇاي بÇه كÇنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /2
ميكنيم/ هدايتشان

بÔلن×ا2/ Ôس Öم Ô Úyي د Ö Òy ل فيâن×ا وا Ôدج×اه نâالَّذي و كÇه نفرمايد هدايت را او كه است الهي
ظن حسن اظهار عاصي بنده اين به نسبت بعضي اينكه صرف به خالصه
مÇن بÇا مذا كÇره نه و ديدهايد مرا نه كه شما شويد/ قانع نبايد مينمايند
حقير اين به كه اشخاص اين كردهايد; حاصل اطمينان كجا از نمودهايد
آنهاست ايماني فطرت و خود نيكي از ميكنند ظن حسن اظهار ناقابل

نيستم/ اهلش من كه ستايشهايي چه /3

هر به له/3 Âاه Ôت Öسل ثنا¾ Öن م Öمك و ندارم را ظن حسن لياقت ضعيف اين و اال
صدق كمال با را ه شرعي وظايف آنكه عين در كه آنست شما وظيفه حال
برآمده تحقيق درصدد بيشتر ميدهيد; انجام ريا و شاÄبه بدون اخالص و
را شما مهربان خداوند كه باشيد داشته قطع نماييد; مطالعه را عرفا كتب و
خالي حق نمايندة از زمين هيچگاه كه خود نماينده به و نموده هدايت

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /ê

ه ميÇاس جمله كه 4 هفâليخ ض Öر Öاال
ß
| Õل ج×اع â

Øæ ا شريفة: آية موجب به نيست,
شما توفيقات مزيد متعال خداوند از رسانيد/ خواهد دارد دوام بر داللت
از دارم اسÇتدعا HمنÇض دارم/ مسألت حÇق طريق آوردن بهدست در را
خÇودداري حÇقيقت بÇدون توخالي عناوين و ل مفص مكتوبات نوشتن
ضÇعف و چشÇم يك نÇابينايي و كÇبرسن بهواسطه ضعيف اين نماييد;
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نوشتن و خواندن ميباشم دارا كه ده متعد كساالت و ديگر چشم باصرة
مÇيخواهÇم/ عÇذر شود كوتاهي جواب در ا گر و است زحمت موجب
از را دوست آن تشنگي و شوق و ذوق زيادي و بصيرت و بينايي ازدياد

الم/ والس خواستارم; خداوند
ë2.2.1ë



هو
121

توفيقاته دامت و ه عز زيد صدوقي آقاي جناب محترم فاضل

بÇه نسÇبت ايÇنكه از و شد زيارت شريفه تعليقة ميدارد معروض
و امÇتنان كÇمال بÇوديد فÇرموده خوشبيني و لطف اظهار ناقابل حقير
و سعادت و صحت بر كه خواستارم منان خداوند از گرديد حاصل تشكر

بيفزايد/ آنجناب توفيقات
زمان اواخر بنده ثراه طاب كاشاني د محم مال آخوند مرحوم به راجع
آن درس مÇحضر از استفاضه استعداد و قابليت و كرده درك را ايشان
و سودمند نصايح از استفاضه و حضور فيض از فقط نداشته را بزرگوار
اخالق فرمود منجمله ميگرديدم/ مستفيض ايشان ارجمند فرمايشات
اخالق به متخلق و پا ك رذيله اخالق از را خود و كن تهذيب را خود
و صوري تحصيالت و خود كوشش و سعي به كه بدان ولي نما حميده
از اسÇتمداد بÇا بايد بلكه نميشود حاصل امر اين اخالقي كتب مطالعه
باشي بوده رباني عالم و روحاني طبيب جستجوي درصدد باري حضرت
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خواهد بيثمر كني يت جد و سعي هرچه اال و نمايد اصالح را تو او تا
در ذوقي و شوق كه شد مÆثر ضعيف اين در چنان فرمايش اين و بود/
و ع ضرÇت و جسÇتجو و تحقيق درصدد همانموقع از كه كرد ايجاد من
مÇوفق حÇق لطÇف و بÇهتوفيق و برآمÇدم باري حضرت بهدرگاه زاري

 گرديدم/
حاج آقاي جناب عرفان و علم نابغة كتاب در ايشان از حالي شرح
ر تصو و گرديد تقديم آن كه فرموده مرقوم ظله دام تابنده سلطانحسين
و ريÇحان¹االدب و تÇهرانÇي بزرگ آقا حاج مرحوم ريعه الذ در ميكنم
كÇه بÇاشد شده ذ كر Hمشروح ايشان حال شرح دهخدا مرحوم لغتنامه

مÇرحÇوم لغتنÇامه و نيستم آنها مطالعه به قادر باصره ضعف بهواسطه
در شÇد/ خÇواهÇد چÇاب Hقريب ولي نشده چاپ ميم حرف هنوز دهخدا
مسألت را آنجÇناب تأيÇيدات و توفيقات مزيد سالم عرض با خاتمه

ناقابل/ حقير دارم/
ëê.ë.20



صدوقي آقاي جناب محترم فاضل و معظم دانشمند

تأييداته دامت

وصول خالصه, ه ادعي و فاÄقه ات تحي و عميقانه سالم عرض از پس
فÇرموده ارسال حقير افتخار به كه را شرحفصوصالحكم شريفه رساله
جميله مساعي و گرديد امتنان و تشكر موجب نهايت و عرض بوديد,
كÇه شريفه رساله اين مينمايم/ تقديس و تقدير صميمانه را آنجناب
و كرده مطالعه سابق است, مطلقه واليت دقايق و ايمانيه حقايق حاوي
فÇال قرعه اين بحمداهللا رسد چاپ حليه به كه بودم آرزومند و اميدوار
آنجÇناب سابقه تأييدات و توفيقات بر و صادر جناب آن بهنام نيك

گرديد/ افزوده
عرفا و متكلمين و حكما ه خاص مذهبي دانشمندان عموم بر امروزه
وافي جد و كافي سعي با زده كمر به همت دامن كه است واجب و الزم
اثÇبات درصÇدد ه افيÇش بيانات و مفيده مقاالت و ايماني كتب بهوسيله
برآمده انكار درصدد منحرفين و دين مترد از هاي عد كه تكويني واليت
وافÇي آيÇه و شÇده قÇاÄل تشÇريعي واليت فÇقط اوليÇا¾ و انبيا¾ براي و
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ميسازد/ مسلط بخواهد كه هر بر را پيامبرانش خدا بلكه /1

آيÇة و (ì آيÇة حشÇر, (سÇورة 1 Ô¾اÇ ش× ي Öن م ×� ع Ôهل Ôس Ôر Ôطل سÔي اهللا ل×كنَّ و هدايه:

و ¸الزَّ ك×و ونÔت ÖÆÔي و ¸ل×و الصَّ ونÔمâقيÔي نâالَّذي نÔوا ام× نâالَّذي و ولÔه Ôس ر و ÔاهللاÔمÔكيل و ا × Ú̂ ا شريفة:

و مÇيدارنÇد بÇرپاي نÇماز كÇه مÆÇمناني و او رسÇول و خÇداست شما ولي كه نيست اين جز /2
ميكنند/ انفاق ركوعند در همچنانكه

ه تكويني واليت امر در تصريح كه را (ëë آية ماÄده, (سورة 2 ونÔع ا ك ر× ÖمÔه
سادهلوح جوانان بين كه را سخيفه عقيده اين و داشتهاند دور نظر از است
از آنجÇناب توفيقات و تأييدات مزيد نمايند/ برطرف دادهاند انتشار
و عليكم الم والس دارم; مسألت و درخواست عظمته جلت ت عز حضرت

تقصير/ پا سرا حقير بركاته/ و رaهاهللا
ëë.2.2ì



فريدوني قندهاري ميمنت بانو قه محق اديبه فاضله محترمه

افاضاتها ازدادت و توفيقاتها دامت

مÇحترمه آن ارسÇالي كÇعبه نشÇان رساله جلد يك ميشود: عرض
شا كر بينهايت بخشيد; وصول عز فريدوني فيروزه بانو مه مكر بهوسيله
و اسÇتفاده آن ه افيÇك حÇقايق و ه وافي بيانات از و گرديدم سپاسگزار و
است تشيع عالم براي مباهات و افتخار بسي جاي نمود/ كامل استفاضه
ه اسالمي احكام اشاعه به عالقهمند متدينه اشخاص رات, مخد ميان در  كه
احكام اسرار و حكم و ه ديني دستورات صريح ساده بيانات با كه ميباشند
و آشنا تكاليف و وظايف آن به را نسوان جامعه و داده شرح را اسالميه
چÇند هÇر كÇه است قلب تشفي و خاطر تسليت موجب ميدارند/ مطلع
و عÇقايد بÇه ه توج عدم و ناداني و مطلق جهل ظلمت در امروز جامعه
معذالك غوطهورند, ناشايسته اعمال و فاسده اخالق و ه اسالمي وظايف

و ه ورÔن
Ú ß
r Ôي Öنا ×الا Ôاهللا Òè

Öأي Öم ه اه افÖو× ب اهللا ورÔن يÔطÖفÆا Öنا ونÔدâريÔي شريفة: آية بهموجب
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بÇه جÇز خÇدا و كنند خاموش خويش سخنان با را الهي نور ميخواهند :32 آية توبه, سورة /1
نيايد/ خوش را كافران چند هر نميخواهد; خود نور رساندن  كمال

نمييابد/ برتري آن, بر چيزي و مييابد برتري اسالم /2

مولوي: فرمود و عليه2
×
� ÖعÔي ال و يعÖلو Ôاالسالم حديث: و 1 ون Ôرك×افÖال ه رك Öول

سÇبق ايÇن نميرد تو بميري حق گر الطاف داد وعده را مصطفي

/1198 Ç 9 ابيات سوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 3/مثنويمعنوي,

رافضم3 زقرآن را كن كم و بيش حÇافظم را مÇعجزت و كتاب من
كه ميدارد مÆيد و موفق را اشخاصي منان خداوند كنار, و گوشه در
مÇوجب ره خدÇم آن وجÇود باشند/ ساعي و كوشا اسالم كلمه اعالي در
عÇنايت او بÇه تÇوفيقي چÇنين كÇه است شكرگزاري و اميدواري  كمال
و بÇرتري رجÇال از بسÇياري بÇر مرحمت اين سبب به و است فرموده

عرب: شاعر قول به و دارند افضليت
الرجÇال Ò�Ç ع Ô¾اÇالنس ضلتفÇل Çذي ه× كÇمثل Ô¾اÇالنس انÇÇك لو

براي عيبي بودن مÆنث كه همانگونه دارند/ برتري مردان بر زنان باشند, اين مانند زنان ا گر /ê
ماه/ براي فخري بودن ر مذك و نيست خورشيد نام

4 اللÇÇ ßG ا فÇÇخر ÇÇذك� الت ال و ÕيبÇع مس الشَّ
ß
Ëº ال ÔلتانيثI fا

بيان و مجيد قرآن احكام اشاعه و ترويج در را محترمه آن موفقيت
نسوان ه ديني وظايف و تكاليف تشريح و ه اسالمي احكام حكم و اسرار

مينمايم/ مسألت
ا كرم(ص), رسول نورديده و عالم سيده ه سني رويه بايد اسالمي زنان
اصالح در داده قرار خود سرمشق را عليها, سالماهللا طاهره زكيه فاطمه
كه نامحرم و محرم مساÄل و حجاب ة قضي ه خاص اجتماعي مقاصد و خود
از و بÇياموزند نÇادان زنÇان و دوشيزگان به است منسوخ به كلي ا كنون
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عفت قضيه Hمخصوص بازدارند; ه مضر جاهالنه تقليدهاي و بيبندوباري
تÇجديد بÇا نÇمايند/ آنÇان گÇوشزد است, مÇنسوخ بÇه كÇلي ا كÇنون كه را

الم/ والس محترمه; فاضله آن براي توفيقات مزيد درخواست

جذبي هب¹اهللا سيد عاصي بنده
ëì.8.22



احمديان صمد آقاي نامه

است, كÇوتاه دامÇنتان از مÇا دست ايÇنكه از شÇرمساري عÇرض با
بهحول و حضرت آن دعاهاي اثر در متوالي زيارت سعادت اميدوارم
مÇيشوم/ گÇرانÇبها اوقÇات ع صدÇم نÇامه بÇهوسيله گردد/ نصيب خداوند
بÇا اسÇتدعامندم مÇطرح, مورد حقير براي ابهامي نقطه كه چند سÆاالتي
قرار لطف مورد را فقير و مرقوم كافي جواب خود عاليه مرام و عنايت

دهيد/
هÇر <بÇر كÇه فÇرمودهايÇد جناب آن خود كه همانطور ل: او سÆال

نماييد/> تقليد عالم و بارز مجتهدين از يكي از كه است مسلمان شخص
رعÇايت بÇا ه رعيÇش قÇوانÇين اجراي به موظف مقلد شخص طرفي از و
شريفه, رسالههاي به مراجعه با لذا است; مجتهد آن دستورات موازين
اهل علماي از (هيچكدام ننمودهاند بيان عشريه مورد در مساÄلي و مطلب
اسÇتنباط قÇرآن آيÇه كÇدام از فقرا بين معموله ه عشري اين :Á او ع), تشي
مقدار :Hثاني فرماييد/ مرقوم را موردنظر آيه Hلطف دارد; دستور و ميشود
پرداخت درآمد كل مبلغ از يكدهم آيا است, يكدهم كه آن شرعي
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البته ÇÇ ماهانه ضروري هزينههاي كسر از پس شخص اينكه يا ميشود
پÇرداخت عشÇريه بÇاقيمانده, بÇراي ÇÇ است كÇارمندان اينجا در منظور
و خÇمس پÇرداخت از آن پÇرداخت با فقير شخص آيا :Hثالث ميكند?

نه? يا ميگردد ي× مبر زكات
البÇته ÇÇ روحÇانيت جÇامعه بÇا ارجÇمند اخوان از هاي عد دوم: سÆال

نÇارضايتي مÇقام در هميشه و ÇÇ ميگذاريم كنار را روحانينما اشخاص
تا گردد مفهوم بيشتر آنان به كه نيست بهتر آيا برميآيند/ آنها برعليه

باشند/ داشته جامعه اين به بيشتري حسن
بÇهسوي مÇردم تÇبليغ و تشÇويق و تÇرغيب بÇراي چÇرا سوم: سÆال

تÇبليغات و نÇدارنÇد وجÇود مبلغين روحي) ه تزكي حقيقي (راه طريقت
و نÇادم خÇود, كÇارهاي از غافل و آ گاه مردم تا نميگيرد انجام رسمي
سÆÇاالت جواب حق لطف با است اميد برگردند/ حقيقي اسالم بهدامن
به ايشان تا فرماييد عنايت مهندسي آقاي به و فرموده مرحمت را فوق

احمديان/ صمد القصير الحقير سالم, عرض با دارند/ مسترد بنده
ë8.1.1ë



توفيقاته دامت و ه عز زيد احمديان صمد آقاي جناب خدمت

ايÇنكه از و شÇد زيÇارت جÇناب آن كريمه رقيمه ميشود: عرض
برآمÇديد است, اعتراض و ايراد مورد كه اموري بعض تحقيق درصدد
قناعت استماع و سماع صرف به امري هر در ا گر ه البت گرديدم/ خشنود
مشهود واقع, بدون كه مطالبي از بسيار برآيند تحقيق درصدد و نكرده

كنيد/ تحقيق آورد, خبري برايتان فاسقي ا گر :ì آية حجرات, سورة /1

اميد فتبيَّنÔوا1/ أبن ب Õق ف×اس ÖمÔك ¾ج×ا Öنا كريمميفرمايد: قرآن شد/ خواهد رفع است
تÇحقيق درصدد مطالب و مسموعات در كه گردند موفق همگي است
شود/ ر تصو باطل ظاهر, به و است حق درواقع كه مطالبي چهبسا برآيند;
نÇميتوانÇم بÇينايي كمي و پيري ضعف علت به كه فم متأس حال هر به
ميشد مذا كره Gحضور ا گر و نمايم عرض را سÆاالت جواب Hمشروح
Gمختصر نباشد جواب بدون اينكه براي Hعجالت ميشد/ عرض مشروحتر

مينمايد: عرض
ه شرعي احكام در است واجب مسلمان فرد هر بر ل: او سÆال جواب

تقليد مالي و عبادي تكاليف در اعلم) (مجتهد مجتهدين از يكي از ه قالبي
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مقبول باشد صحيح Hصورت ولو شود انجام عملي تقليد بدون ا گر و نمايد
و ه قهيÇف كÇتب در نوشتهايد كه همانطور عشريه به راجع بود/ نخواهد
شده اعتراض و ايراد مورد امر همين و نيست آن از ذ كري ه عملي رساÄل
البته نيست; جايز و است تشريع عشر, تعيين كه ميكنند گمان و است
محسوب تشريع و است همينطور باشد, ديگري حكم عشر تعيين ا گر
عشر درآمد, تمام از ا گر كه آنست منظور ولي است; بدعت و ميشود
در بلكه ميشود; حاصل مشروعه خمس و زكات از ذمه براÄت شود داده
خمس و زكات مجموع زيرا است; شده مرعي هم احتياط نيز قسمت اين
و آساني براي و ميشود كمتر درآمد عشر از باشد فرض نفر يك بر  كه
حقوق دو اين از تعييني ذمه براÄت بتواند كس همه كه حساب تسهيل
طرفي از و نداند; را مساÄل جزÇÄيات چند هر كند حاصل آساني به مالي
بايد نيست مترتب حساب و دفتر نداشتن با او براي حساب نگاهداشتن
درآمد تمام عشر ا گر و گرفت درنظر باشد واقع به نزديك كه اندازهاي
در كه گفت ميتوان بلكه ميشود; الذمه بري قطع بهطور بپردازد را خود
تمام ا گر كه رسيده تجربه به و است شده داده هم مستحب موارد بعض
اغÇلب در مÇيشود بÇرابÇر نÇمايد اخÇراج استثنا بدون شخص را عايدي
دو هر خمس و زكات با است متعلق آنها بر خمس و زكات كه دارايان
نتوانند حساب در مداقه كه نين متدي بعض لذا سال; مÆونه اخراج از بعد
است عملي تسهيل براي عشر پرداخت بنابراين ميدارند; معمول را اين
بدعت و باشد خمس و زكات احكام با مخالف كه جديدي فقهي حكم نه
و ه فقهي كتب در كه است همان دقيق و تفضيلي احكام و گردد محسوب
هÇمان مÇطابق HيقÇدق بÇتوانÇد كسي ا گر و است شده ذ كر ه عملي رساÄل
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بود/ نخواهد عايدي تمام از عشر پرداخت به محتاج كند رفتار دستورات
البÇته و گÇرديد معلوم فوق شرح بيان از :Hثالث و Hثاني سÆاالت جواب

پرداخت از نباشد ساليانهاش هزينه براي كافي ساليانهاش درآمد كه  كسي
ميباشد/ ين مستحق و مسا كين جز¾ و معاف عشر

تÇمام در HمومÇع نÇعمتاللÇهيه سÇلسله بÇزرگان دوم: سÆÇال جواب

عÇلماي به نسبت كامل احترام و تجليل خود شفاهي و كتبي دستورات
آن برخالف پيروان ا گر و فرمودهاند ذ كر Gتأ كيد را امثالهم كثراهللا اعالم
مÇا مانند و ميباشند حق اوليا¾ و حق رضايت عدم موجب كنند رفتار
رفÇتار ه الميÇاس تكÇاليف و دسÇتورات برخÇالف كه ميباشند مسلمانان
طرف از Gاخير كه شرحي از نسخه يك فوق مطلب اثبات براي ميكنيم/
مÇنتشر مÇدظله (رضÇاعليشاه) تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي جÇناب

گرديد/ ارسال  گرديده,
طÇابثراه صÇالحعليشاه آقÇاي مرحوم نامه عين سوم: سÆال جواب

نيست/ عمومي دعوت يا و كرامتفروشي عرفا <دعوت ميشود: نوشته
زندان از خالصي و جان عالم به اتصال و روح ترقي دستور ميگويند:
نماز در قلبي حضور و رسيده ما به اطهار ه مÄا از بهدست دست طبيعت,
تشنه كسي ا گر داريم; ما افتد, مقبول كه باشد بايد است مÆمن معراج  كه
تÇعليم ديÇديم, اليÇق و نÇمود حÇاضر روحÇي سÇفر براي را خود و بود
فقر و بندگي ما داعيه و رسيد خواهد مقصد به نمود رفتار ا گر ميدهيم;

ديگر/> چيز نه است

است/ رهبري را قومي هر و هستي بيمدهندهاي تو كه نيست اين جز : 7 آية رعد, سورة /1

فضل الزمه ,1 ه×اد م Öوق لÔكل و Ôر ذÖن Ôم تÖنا ا × Ú̂ ا شريفة: آية در كه همانطور
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اين باشد, داشته وجود حاضري و زنده هادي زمان هر در كه است الهي
وليعÇصر حضرت غيبت دوره در امام/ از مجاز يا است امام يا هادي
دسته يك دارند: وجود مجازين دسته دو فرجه اهللا ل عج الحسن بن ¹ حج
ه قالبي ه شرعي احكام تبليغ مأمور كه ميباشند امثالهم كثراهللا اعالم علماي
ه زكيÇت و ه قلبي دستورات دادن مأمور كه عرفايند دسته يك و ميباشند
هيچگونه و متحد هم با دسته دو اين و هستند اخالق تهذيب و نفوس
ايجاد طرفين ال جه ناحيه از اختالف و ندارد وجود مابينشان اختالفي
تعليم و اسالم به دعوت سلم و عليه صلواتاهللا خاتم پيغمبر است/ شده
ه دÇع بÇه مÇحدود ه لبيÇق دسÇتورات و مÇينمود ه البيÇق ه اهريÇظ احكÇÇام
ا مجز هدايت و خالفت امر حضرت آن رحلت از پس بود; مخصوصي
و مÇخفي بÇهطور هدايت و گرفت قرار غاصبين دست در خالفت شد,
است واليت امر كه هدايت و گرديد واقع اطهار(ع) ه مÄا دراختيار پنهان

نيست/ اجباري هيچ دين در :2ëì آية بقره, سورة /1

واليت امر در تبليغي بنابراين ;1 نâي الد
ß
| اه ا كÖر× ال× كه نيست ظاهري دعوت

جستجو و تحقيق درصدد شود, واقع الهي فضل مورد هركس نميشود;

خÇويش اصÇخ راههÇاي بÇه كÇنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /2
ميكنيم/ هدايتشان

بÔلن×ا2, Ôس Öم Ô Úyي د Ö Òy ل فيâن×ا وا Ôدج×اه نâالَّذي و مباركة: آية موجب به و برآمده طلب و
بن ¹ حج حضرت طرف از مجاز كه زمان هادي به را او متعال خداوند
تحقيق و فضل اهل چون رسانيد/ خواهد ميباشد, لهالفدا ارواحنا الحسن
آقÇاي مÇرحÇوم تأليÇفات Hمخصوص عرفا, كتب است مناسب ميباشيد
ثاني نورعليشاه آقاي مرحوم تأليفات و طابثراه گنابادي سلطانعليشاه
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قبيل از كتب ساير و ه محمدي رساله و صالحيه رساله قبيل از ه سر س قد
را غيره و عرفان و علم نابغه و صالح نامههاي رساله و صالح پند رساله
درخواست و كالم تطويل از معذرت و سالم عرض با فرماييد/ مطالعه
سÇراپÇا حÇقير اÇGدي/ اتÇبع ع�من الم والس جناب; آن موفقيت و توفيق

تقصير/
ë8.1.18



عسگري (فرياد) لطفاهللا آقاي سÆاالت
بوده? چه بعثت از قبل د محم حضرت دين Ç 1

آيا سيدند, مادر بطن از ا گر و سيدند چرا علي(ع) حضرت تبار Ç 2
هستند? سادات از همه سيدند مادر از كه نسلهايي

بوده? ويل چاه از نبي به وحي كه است درست آيا Ç 3
ÂثÇم ايÇران در و بÇودند اعراب سرزمين از همه پيغمبران چرا Ç ê

نبودند?
بايد مستأجرم و ريال ê0000 معادل حقوق با كارمندم كه من آيا Ç ë

ميباشد? چقدر و نه يا بدهم زكات
كه بگذارم فشار تحت را او ميتوانم من نميخواند, نماز من زن Ç ì

چيست? مورد اين در من وظيفه بخواند, نماز

جواب:
وفقهاهللا عسگري (فرياد) لطفاهللا آقاي م مكر برادر

امÇتنان مÇحبت, اظÇهار از و واصÇل برادر آن نامه ميشود: عرض
موفق سعادت, و خير و سالمت و صحت كمال در است اميد شد/ حاصل
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و ضÇعف و پيري و سن كهولت علت به بنده اين باشيد/ بوده مÆيد و
ولي است; معذور مراسالت جواب از است تي مد بينايي قلت و ناتواني
بهطور و نشود عرض جواب نديد مناسب بود, سÆاالتي نامه اين در چون
بÇايد صÇفحاتي سÆÇاالت اين جواب براي چه ميشود; عرض اختصار

شود: نوشته
Õل ج×اع â

Øæ ا شريفه: آية موجب به كه آنست تشيع مسلمه عقايد از Ç 1

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من /1

تا امكنه و ادوار و ازمنه تمام در بقره) سورة از 30 (آية 1 ¹فâليخ ض Öر Öاال
ß
|

آن نواب يا امام يا پيغمبر يا كه الهي نماينده و خليفه وجود قيامت روز
ميدهند انجام را هدايت وظيفه كه داشت خواهد وجود باشد بزرگواران
و ه وÇق حÇقيقت, و واقع در ولو حق اوليا¾ و پيامبران حتي هيچكس و
و ه قو آن زمان, هادي تحت بايد ظاهر به ولي دارند راهنمايي استعداد
تربيت تحت موسي(ع) حضرت چنانچه برسد; ظهور منصه به استعداد
يÇحيي حÇضرت خÇدمت در عيسي(ع) حضرت و شعيب(ع) حضرت
هÇم بÇاطن مراتب در حتي رسيدند; كمال مرتبة به الم عليهماالس زكريا
پÇيمود, را كÇمال مراتب خضر حضرت پيروي در موسي(ع) حضرت
كÇه بÇاطن مÇقام بÇا و نبود مستثني× جريان اين از هم پيغمبرا كرم(ص)
چهلسالگي سن تا باشد خاتميت كه شامخيت و معنويت مقام بزرگترين
حÇضرت خÇليفه تÇربيت تÇحت ظÇاهر بÇهحسب گÇرديدند مبعوث  كه
شÇده, ذ كÇر بÇرده بهنام اخبار در و عبدالمطلب حضرت كه عيسي(ع)
بود, عيسي(ع) حضرت مذهب كه زمان حق دين به متدين و ميبودند
پÇيروي و اطاعت در بايد باشد, كمال به نيل براي كه امر اين و بودند
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پيوستيم/ سخن در سخن برايشان و /1

(آية 1 ل ÖوقÖل ÔمÔ ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و كه است باقي قيامت تا گيرد انجام الهي نماينده
محتاج كمال, به رسيدن براي هركسي و آنست بر دال قصص) سورة ë1
فراسخ احدكم اراد اذا فرمايد: صادق(ع) حضرت كه است الهي بهراهنمايي
دليال, النفسكم فاطلبوا طرقاالرض من اجهل ¾Ê»ال انrبطرق و لنفسه دليال فيطلب

و: بحاراالنوار 1ì جلد
نشÇد تÇيزي خÇنجر آهÇن هÇيچ نشد چيزي خود پيش هيچكساز

نماييد/ وسيلهاي طلب او به تقرب براي و /2

ماÄده)/ سورة 3ë (آية 2 ¹لâسي وÖال هÖيل ا ابÖتغÔوا و ميفرمايد: مجيد قرآن در و

و ن×ا ¾ا نس× و ÖمÔك ¾ن×اÖبا و ن×ا ¾ن×اÖبا ÔعÖدن ا Öوع×الت ÖلÔقف مباهله: مباركه آية موجب به Ç 2

و را خÇود زنÇان مÇا را, خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما آوريم, حاضر تا بياييد بگو: /3
درگÇاه [به آنگاه را, خود نزديك خويشان شما و را خود نزديك خويشان ما را, خود زنان شما

كنيم/ زاري و ع تضر خداوند]

روز در عÇمران), آل سÇورة ëì (آيÇة 3 Öل
ß
ÒxÖبن Ú Ôj ÖمÔك سÔفÖنا و ن×ا سÔفÖنا و ÖمÔك ¾ا نس×

صÇديقه و ابÇيطالب(ع) بÇن عÇلي و پÇيغمبرا كÇرم(ص) از غير مباهله
را حسÇنين مÇتعال خداونÇد و نبوده ديگري حسنين(ع) و طاهره(س)
حضرت ذريه از سادات تمام و فرموده ذ كر پيغمبرا كرم(ص) فرزندان
ميشوند; محسوب سيد ده, سي زن اوالد بنابراين ميباشند; طاهره صديقه
بÇزرگترين از كÇه علمالهدي و مرتضي سيد چون علما از بعضي حتي
پس دانستهاند; جايز سيد زن اوالد به را خمس دادن هستند تشيع علماي
سÇالماهللا طاهره صديقه حضرت نسل از كه ابيطالب(ع) بن علي تبار
از كه حضرت آن اوالد ساير ولي ميشوند; محسوب سيد باشند, عليها
د سي هستند ديگران و علي بن عباس و حنفيه د محم مانند ديگر ازدواج



ê37 ضماÄم

نميشوند/ محسوب
عاميانه بسيار و نشده ذ كر عبارتي چنين و نفهميدم را سÆال اين Ç 3
از ناشي و است پيامبران و انبيا¾ شامخ مقام به توهين بزرگترين و است
حق ناحيه از وحي و است انبيا¾ عظمت با مقام به جهل و معرفت عدم
×الا وÔه Öنا Òوي× ÖGا نع ÔقطÖني ا م× كه است بيداري يا خواب در جبرÄيل بهوسيله

ميشود/ وحي بدو آنچه جز سخن اين نيست نميگويد, هوي× روي از سخن /1

والنجم)/ سورة ê و 3 (آية 1 يÔوحي× ÕيÖح و
و داشته وجود حق نمايندگان ازمنه تمام در زمين, اقطار تمام در Ç ê
بÇوده الهÇي راهنماي بدون مكاني يا قومي كه است الهي فضل خالف
و شÇده ذ كÇر پيغمبران از هاي عد نام مجيد قرآن در آنكه نهايت باشد;

و ÔلÖبق Öن م كÖيلع ÖمÔن×اه Öص صق Öدق Â Ôس Ôر و شريفة: آية كه نفرموده ذ كر را قسمتي

داسÇتانهايشان كه پيامبراني آن و گفتهايم تو براي را داستانهايشان اين از پيش كه پيامبراني و /2
نگفتهايم/ تو براي را

چون ولي است; تصريح نسا¾) سورة 1ìê (آية 2 كÖيلع Öم ÔÎ Ö½ ÔصÖقن Ö ÒnÂ Ôس Ôر
غربي جنوب ناحية در كه پيغمبراني بوده عرب قوم از پيغمبرا كرم(ص)
پيغمبر هزار چهار و بيست و صد اال و است شده ذ كر بوده مشهور آسيا
تÇعبير بÇعضي را زرتشت چÇنانچه بÇودهانÇد; عÇالم مÇختلف نواحÇي در
قرآن در كه پيامبران از بعضي و مينمايند خليل(ع) ابراهيم بهحضرت

موسي/ حضرت و ابراهيم حضرت چون نبودهاند, عرب شده ذ كر
رساÄل در كه است ره مطه شريعت دستور مطابق خمس و زكات Ç ë
شود, رفتار Hدقيق دستورات همان مطابق ا گر كه شده داده شرح ه عملي
قسÇمتهاي در زكÇات نÇهايت, است; بÇريالذمÇه الهÇي حقوق از Âكام 
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Hغالب و پرداخت بايد رسيد معين نصاب حد به چون كه است مخصوصي
خÇمس ولي نÇميشود; نÇيستيم زراعات و امال ك داراي كه ماها شامل
شÇده ذ كÇر رسÇالهها در كه ميگيرد تعلق مورد چند بر و است مشكل
حتي بود باقي چيزي ساليانه مÆونه از ا گر كه سال مÆونه بهمازاد منجمله
را آن خمس بايد اينها امثال و نمك من يك يا ندوخته پارچه متر يك
نيست; معلوم آن حليت و غير مال در ف تصر نپردازد ا گر و بپردازد
بÇاشد عشÇر كه خمس از نصف كه را امام سهميه كه كسي فقها چنانچه

نميدانند/ حج عمل مستطيع باشد نپرداخته
و دقت Hغالب چون و نداشته را مال آن ف تصر در اجازه هنوز چون
حقوق از Âكام كه امر در تسهيل براي است مشكل هركسي براي حساب
بÇپردازنÇد را درآمد از عشر يك ا گر فرمودهاند: گردد, بريالذمه الهي
دسÇتور بÇرخÇالف حكمي امر اين و شد/ خواهد بريالذمه قطع بهطور
باشيد, قادر ا گر شما است/ امر سهولت براي بلكه نيست ره مطه شريعت
بود/ خواهيد معذور اجازه با نتوانيد ا گر و بپردازيد را درآمد از عشر يك

ده/ هشدار را نزديكت خويشاوندان و /1

(آية 1
Ò
â

ب� رÖق Öاال كت Ò âش�ع Öر ذÖنا و ميفرمايد: كريم قرآن در خداوند Ç ì
بهمعروف امر را خود بستگان است مكلف انسان كه شعرا¾) سورة 21ê
و د تشد بهطريق نه نصيحت و ماليمت بهطور ولي نمايد; منكر از نهي و
الهي فيض و رحمت مالÄكه باشد تاركالصلو¸ كه خانوادهاي در سختي/
البته بود; نخواهند راحتي و سعادت داراي خانواده آن و نميشود نازل
است الزم پس خواهانند; اخروي ثواب عالوهبر را خانواده سعادت همه
را خانواده سعادت Gعمد شود ترك ا گر و نشود ترك خانواده آن در نماز
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نكÇنند/ تÇرك را نÇماز نصايح نوع اين بيان با است اميد نيستند/ طالب
الم/ والس خواستارم; خداوند از را برادر آن خانواده سعادت و موفقيت

ë9.10.1ê



محترم اخوان از يكي نامه جواب

قلبي, عالقة و ارادت تقديم و سالم عرض از پس ميشود: عرض
به نسبت بزرگواري و لطف اظهار و يادآوري از و واصل شريفه تعليقه
و رياضت از ولي گرديد; حاصل شكرگزاري عاري قابليت از ناقابل اين
در HالبÇغ كÇه درصورتي گرديد/ متألم و متأثر بسيار برادر آن ناراحتي
گرفتاريها رفع براي Hمعن و Hصورت و بوده برادر آن ياد به انور محضر
اين درخواست و التجا در قصور و نقص ه البت بودهام; ل متوس و ملتجي
فيض منبع در اال و ندارد اجابت و شدن پذيرفته ارزش كه است روسياه
خود حالت از آنكه با و فرمود نخواهد ساÄل رد و نيست امسا ك و بخل
بÇراي سÇحرها تمام و اميدوار اوليا¾ كرم و لطف به ولي است مأيوس
دارد/ درخواست و دعا عزيز برادر آن ه خاص برادران همه امور اصالح

مكن/ تكذيب را احسانت به من گمان خدايا /1

معروف بندهنوازي به است مواليي او البته و /1 كان حÖس× اب â Ø	ظ Öب ذكÔت ال× الل×هÔمَّ
شرايطالتجا عدم علت, نشود اجابت ا گر موصوف; عنايت و بهمهرباني و
اسباب و وسايل همه از انسالخ و نيايد پيش اضطرار حال تا و است ما
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خداوند از بود, نخواهد اجابت قرين درخواست نشود, حاصل ظاهري
و ببيند بيچاره و مضطر را خود حال همه در و دارد درخواست نيازمندانه
امورات تمام و گردد پروردگار لطف و عنايت به هش توج و نظر فقط
تÇمام شÇود مرحÇمت حال اين ا گر قطع بهطور وا گذارد, او به را خود
از بايد هم التجا و ل توس و گردد او قرين سعادت و خير و رفع  گرفتاريها

ميكند/ بينياز سÆال از مرا من, حال به تو علم /1

در 1

â
ا�

ß
M كÔلم ع â

Æا� Ôس Öنم
â
� Öسح كه قال و زبان به نه باشد حال و قلب راه

توفيق نيست/ گفتار به محتاج و آشكار و واضح هاي ذر هر احتياج او نزد
تسليم و استقامت و ثبات و رياضت و گرفتاري رفع و اطاعت و بندگي
خÇواسÇتار نÇيازمندانÇه اخوان همه براي را احديت حضرت رات مقد به

الم/ والس است;



توفيقه و مجده زيد صبوحي سرگرد آقاي صميمي رفيق و گرامي برادر

حاالت اين بروز شد/ زيارت عزيز برادر آن نامه ميشود: عرض
نشÇده كشÇته نفس كه وقتي تا سالك چه نگرديد; ب تعج موجب هيچ

و: است شيطاني هواجس و نفساني خطرات  گرفتار

/2ë3ê بيت دوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به 1/مثنويمعنوي,

پÇير لÇظ جÇز را نÇفس نكشÇد هÇÇيچ
گÇير1 سÇخت را كش نÇفس آن دامن

بود خواهد مختلفه حاالت دچار و گرفتار سلوك حين در سالك چه

Ôم Ô Öy م ك ب×اد ع ×الا Ò
â

ع� Ò Öbا Öم Ô Úyي وÖغÔ ال كت زَّ عب ف ميكند عرض حق درگاه به شيطان و

از كÇه آنÇها مگÇر كÇنم, گمراه را همگان كه سوگند تو بهعزت گفت : 81 Ç 2 آيات ص, سورة /2
باشند/ تو مخلص بندگان

رطخ
â
ا¢لص�| و است خطر در نشده مخلص تا سالك پس ;2 Ò

â
ÇخÖلص� ÔمÇ Öال

هستند/ بزرگي خطر معرض در مخلص بندگان /3

كه ميباشند كساني گمراه كردن و اغوا درصدد او جنود و شيطان و 3

à â
oظع

جÇنود جÇزو خÇلق ساير و اال ميزنند قدم مستقيم صراط و حق راه در
فقر راه در لذا نميباشند; شك و ترديد ايجاد و اغوا به احتياج و شيطان
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است/ التحصي و التعد خطرات سلوك و

/37ë بيت ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

خÇدا اي است دانه و دام هزاران صد
بÇÇينوا1 حÇÇريص مÇÇرغان چÇÇو مÇÇÇا

راه: اين در

اختالف)/ كمي 1888(با بيت ل, او دفتر همان, /2

حÇق ان اصÇخ و حÇق عÇÇنايات جÇÇز
ورق2 سÇياهستش بÇاشد مÇلك  گÇÇر

مذهب به برخورد باشد ا گر نخواسته خداي شك و ترديد بهعالوه
Hتمام ميشود داده درويشي در كه دستوراتي چه ميكند; اسالم س مقد
هÇيچ كÇنيد دقت مÇيباشد, پÇيغمبرا كÇرم(ص) و مجيد قرآن دستورات
در كه نشده داده شما به اسالم مذهب س مقد دستورات از غير دستوراتي
دارد حق باشد نشده فقر داخل كه كسي نماييد/ شك و ترديد آن صحت
تÇمام از كÇه كسÇي نÇه نÇمايد; آن بÇطالن و صÇحت در شك و تÇرديد
بÇا است اسÇالم س قدÇم دسÇتورات با موافق كه قلبيه و ه قالبي دستورات
كنيد سعي فقط نباشيد نگران ميگذرد, احوال اين حال هر به است/ اطالع
و اطاعت و بندگي توفيق نشود/ كوتاهي مقدور قدر به وظايف انجام در
خواستارم/ شما براي متعال خداوند از را نيستي و انكسار و عجز بروز
را هÇمگي تÇوفيقات مزيد و عرض سالم Hعموم اخوان آقايان خدمت

الم/ والس ميرسانند; سالم آزاد آقاي دارم/ مسألت
جذبي هب¹اهللا سيد
ë7.2.13



هو
121

توفيقه و ه عز زيد دانشي آقاي جناب گرامي محترم برادر

و نÇاراحÇتي از شÇد زيÇارت شÇÇريفه رقÇÇيمه مÇÇيدارد: مÇÇعروض
همه شامل الهي كرم و فضل است اميد گرديد/ متأثر سركار  گرفتاريهاي
و حÇق راه سلوك الزمه گردد/ برطرف ناراحتيها و سختيها اين و شده
تÇرفيع و نفس تطهير براي البته و است گرفتاري و رياضت درويشي,
هر خواندهايد را اوليا¾ و بزرگان حال شرح و زندگاني تاريخ است/ درجه

Ô¾الالب بودهاند: صابر و راضي و داشتهاند بيگانه و خويش از گرفتاري يك

مانندهتر/ و مانندهتر سپس و اوليا¾ سپس و انبيا¾ سپس است دوستداران آن از بال /1

و دعا از دادهاند دستور ذلك مع فاالمثل1/ jاالمثل االوليأ Øj االنبيأ
Ø
j ال¾ لول

و متعال خداوند از و برداشت دست نبايد ابتهال و ع تضر و عجز اظهار
و ضÇعف بÇه و نÇمايند را گÇرفتاريها رفÇع كه شد خواستار عظام اوليا¾
بسيار اسفند 27 قضيه فرمايند/ رحم ما ل تحم و طاقت عدم و بيچارگي
هيچ آن قبال در ولي گرديد; ارواحنافداه حضرت بندگان نگراني موجب
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با ميفرمودند: و بودند متأثر هم نفر دو آن تبعيد از و نفرمودند اقدامي
هرچه داريم ميل هم ا كنون و نبوديم تبعيد به راضي آنها جسارتهاي همه
دولت و ساوا ك ناحيه از آنها تبعيد ولي بشود; آنها تبعيد رفع زودتر
آقÇاي آيتاهللا حÇضرت نمايند/ را تبعيد رفع بايد هم آنها و است شده
فرمودند: و نمودهاند ف تأس اظهار پيشامد اين از بسيار هم شريعتمداري
را نصاري× حتي و كنم اختالف رفع تسنن و شيعه مابين هستم درصدد من
و بÇاشيم بÇوده حÇق مÇنكران و ار كف جبهه مقابل در كه كنم دعوت هم
شدهاند فقرا زحمت و توهين اسباب كه را نيريز اهالي بودهاند: فرموده
فÇراهÇم مزاحÇمتي اسباب وجه هيچ به كه ميكنيم منع و ميكنيم تقبيح
بÇتوانÇيد ا گÇر مÇيكنم خيال بنده سركار, خود گرفتاري به راجع نكنند/
اسÇتفاده و زراعت مشÇغول مÇزرعه همان در فردي يا شركتي بهوسيله
كه داريد الزم سرمايهاي البته است; دولت به فروش از بهتر خيلي شويد
از حÇال هÇر بÇه شويد مشغول و گرفته وامي كشاورزي بانك بهوسيله
رفÇع و راحÇتي وسÇايل بÇدانÇند صالح نحو هر به كه ميخواهم خداوند
ارواحنافداه حضرت بندگان دستور برحسب بفرمايند/ را سركار نگراني
كمال و محبت با مخالفين با حتي همه با موظفند فقرا ساير و سركار خود
حسÇن اين وجود نميباشند كينهجو فقرا بفهمند كه نمايند عمل رأفت
و سالم تقديم با شد/ خواهد آنها تنبيه اسباب و مجازات بهترين رفتار
نÇاراحÇتي; و كÇدورت رفÇع و سÇعادت و صÇحت درخÇواست و احترام

الم/ والس
جذبي هب¹اهللا سيد
ë3.3.9



هو
121

گرديد: فضله زيد امين سيدحسن آقاي جناب محترم دانشمند تقديم

حقيقت كتابپرتو ضميمه كه شريفه تعليقه زيارت ميشود: عرض
بÇود بÇركاته دامت مÇعظم ابÇوي حج¹االسالم مستطاب حضرت تأليف
و بÇيماري بهواسطه كه ميطلبم معذرت و گرديد تشكر نهايت موجب
در مسÇافرت, در نÇقاهت دورة گÇذرانÇدن بÇراي سپس و بودن بستري
از گذشته گرديد/ انفعال موجب و داد روي تأخير جواب و تشكر عرض
نهايت در حافظه و باصره و سامعه قواي پيري و كهولت بهواسطه آن
حقيقت كتابپرتو معذلك نويسم/ يا مطالعه ميتوانم بهزحمت و ضعف
داروي بÇهترين باشد, شده ناميده حقيقت" "بيان نام به بود مناسب  كه
تأليÇفي كه كرد عرض ميتوان گرديد/ حقير جسمي و روحي تألمات
حال زمان با مناسب ه كافي داليل با ه اسالمي حقايق شامل كه جامع چنين
اين دانشگاهي جوانان ه خاص همه, براي كه نيامده تحرير بهرشته باشد,
هÇال ككÇننده و سهمآ گين كه يون ماد عقايد ناسخ و مفيد و نافع دوره
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و جÇديد عÇلوم اطÇالعات مÇختصر با غربزده جوانان ميباشد/ است,
و منصرف ه اسالمي ه حق عقايد از به كلي فاسدالعقيده اشخاص با معاشرت
ه خرافي عقايد و افسانه را ه حق عقايد اين جاهليت دوره مشركين مانند
بيانات و ه حق عقايد جوانان, جديد لسان با كتاب اين مينمايند/ ر تصو
بÇهطور را طÇاهرين(ع) ه مÇÄا و پيغمبرا كÇرم(ص) فرمايشات و قرآنيه
بÇزرگترين نÇموده تشÇريح و بيان قاطع, و دندانشكن ادله با و واضح
وسÇيله و دادهانÇد انجام پيغمبرا كرم(ص) و الهي پيشگاه در را خدمت

است/ گشته فرجه لاهللا عج قاÄم حضرت عنايت و رضايت
ديÇن پÇيشوايÇان و مÇجتهدين و عÇلما كه است ف تأس قابل چقدر
ولي ميكنند; ديني علوم تحصيل صرف را خود عمر سال هفتاد شصت
فÇاسده عÇقايد ايÇن از جلوگيري براي اقدامي با كه نيستند درصدد هيچ
اسالم اساس برخالف مينمايند هم تصنيفي يا تأليف ا گر بلكه برآيند;
پايه الغطا¾, كاشف آيتاهللا مرحوم فرمايش به و است فاق ات و اتحاد  كه
مسلمين نفاق و جدايي و تفرقه بر است وحد¸الكلم¹ و كلم¹الوحد¸ بر اسالم
بÇهنفاق ولو نÇفر يك تÇا ميزد شمشيرها پيغمبرا كرم(ص) ميافزايند/
دستهدسته اسالم, دروغي ام خد اين ولي گردد; شهادتين به گوينده باشد
به عاملين و ه اسالمي عقايد به معتقدين و شهادتين گويندگان گروه گروه و
ا گر ميدهند رأي آنان تكفير به و خارج اسالم از را اسالم ره مطه احكام
ع�االسالم گفت: بايد ميباشند اسالم مذهب پيشوايان و رÅسا اينان Hواقع

الم/ والس
كÇه كتابي بعدها انشا¾اهللا داشته تقديم را اسرارالعشق كتاب Hعجالت
را اشتياق نهايت بهعالوه شد; خواهد تقديم باشد جناب آن حال مناسب



هدايت بابواليتوراه êê8

مزيد پايان در شد/ خواهم متشكر و مسرور و داشته جناب آن زيارت به
الم/ والس خواستارم; را جناب آن توفيقات

جذبي هب¹اهللا سيد
ê9.7.21



توفيقي و قدرت , بيحد ناتواني و مفرط ضعف با را بيمقدار ه ذر اين كه است سپاسگزار و شا كر را متعال خداوند /1

الحاج مقتدانا و موالنا مجليالحقيقه قطبالطريقه, ريعه, الش Ôج رو Ôم حاالت از مختصري شرح كه فرمود عنايت

اين م متم عنوان به شمسي), 1359) قمري 1401 تاريخ اين تا را ابقاه و بركاته اداماهللا رضاعليشاه تابنده سلطانحسين

جذبي"/ هب¹اهللا سيد سلطانعليشاهي نعمتاللهي فقراي اقدام "تراب درآورد/ تحرير بهرشته  كتاب

قطبسيوهفتم1

حÇقيقت, انÇتشارات ,ê چ سÇلطاني, دباقر حمÇم مÇيرزا حاج عرفان, و ازرهبرانطريقت منقول /2
/2ì2 Ç 70صص ,1379

بركاته2 و ظله اداماهللا رضاعليشاه آقاي جناب

قÇر¸ و زيÇنالعÇرفا¾ ربÇاني مÇعارف عÇارف و ايماني حقايق عالم
خÇليفه و فÇرزند رضÇاعليشاه, تÇابنده سÇلطانحسين الحÇاج عÇينالفÇقرا¾
د محم شيخ الحاج Æتمن Ôالم نا مÔولي× لÔبااللباب و قطباالقطاب حضرت
و المÇتألهين سÇلطانالحكÇما¾ نÇتيجه و طÇابثراه صÇالحعليشاه حسÇن

ميباشند/ ثراه راهللا نو سلطانعليشاه مرحوم دين الموح برهانالعرفا¾
علويه سلسله پيشواي و سرسلسله ا كنون كه رضاعليشاه آقاي جناب
28 در بÇاسعادتش تÇولد مÇيباشد, سلطانعليشاهي نعمتاللهيه رضويه
كريمه عفيفه از شمسي 1293 آبان 2ë برابر قمري 1332 ¹الحرام ذيحج
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است/ بوده صدرالعلما¾ د محم مال آقاي مرحوم ه صبي معظمه
نزد نوشتن و خواندن آموختن, به صباوت و رضاعت ايام از پس
در را عربيت مات مقد سپس گرديد; مشغول خيبرگي خداداد مال مرحوم
و "اديب" بÇه مشهور نودهي رحماني د محم مال آقا مرحوم نزد بيدخت
نÇزد را بيان و معاني و رÄيسالعلما¾ اسماعيل د محم مال مرحوم نزد بعد
شرح و لمعه شرح و شرايع و معالم و صدرالعلما¾ د محم مال آقا مرحوم
صÇالحعليشاه آقÇاي مرحÇوم انور محضر در را منطق و حكمت منظومه

نمود/ استفاده طابثراه
بÇراي بÇزرگوار پÇدر امر به شمسي) 1310) قمري 13ë0 سال در
و اشÇارات آنÇجا در و فÇرمود مسافرت اصفهان به تحصيالت تكميل
آقا مرحوم نزد را اسفار و گنابادي د محم شيخ آقا مرحوم نزد را قوانين

مرحوم آيتاهللا نزد هيÃت و هندسه مكاسبو شرح و مفيد محمود شيخ
مÇرتضي د يÇس حÇاج آقاي نزد را فراÄداالصول و ارباب رحيم آقا حاج
آيتاهللا مÇرحÇوم نÇزد را كفاي¹االصÇول و جارچي به معروف خراساني
روايت اجازه اخذ به موفق و نمود استفاده نجفآبادي د محم سيد آقاي

 گرديد/
و شرحفصوص و داد ادامه را خود تحصيالت اصفهان همان در و
(درويش ايÇزدگشسب اسداهللا شيخ آقا مرحوم نزد را ديگر علوم بعض
تÇهران بÇه اصفهان در توقف سال پنج از پس و نمود ذ تلم ناصرعلي)
و ار صÇع مرحÇوم آقايان از و شد منقول و معقول دانشكده وارد آمده
عÇلمي استفاده محترم اساتيد ساير و آشتياني مرحوم و مشكو¸ مرحوم
سÇال در و گÇرديد تÇحصيل مشÇغول عالي دانشسراي در Hضمن نمود;
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تهران در تي مد Gبعد شد; ليسانس گواهينامه اخذ به موفق شمسي 1318
در و بÇرد تشÇريف بÇيدخت به شمسي 1321 سال در و فرمود توقف
انÇجام و انÇور مÇحضر از اسÇتفاضه و بÇزرگوار پÇدر مالزمت و خدمت

نمود/ اقامت ايشان سلوكي دستورات
مÇرحÇوم مه رÇمك ه صبي با شمسي) 131ì) قمري 13ëì سال در و
¹الحÇرام حجÇذي هÇفتم در و فرمود ازدواج نورالحكما¾ علي دكتر آقاي
فÇرزند ليÇن او مÇتعال خÇداونÇد شمسي) 132ê آبان 22) قمري 13ìê
عنايت ايشان به است فرزندشان سومين كه علي بهنام ذ كور سعادتمند
اني ربيعالث سوم در كه تابنده د محم ايشان ذ كور فرزند دومين و فرمود
ايشÇان ذ كÇور فÇرزندان و شÇده مÇتولد 1333 آذرماه نهم مطابق 137ê

ميباشند/ نفر دو اين به منحصر
عÇتبات ف رÇتش عÇزم بÇه شÇمسي) 132ê) قÇمري 13ìê سال در
شد ف مشر عراق سه مقد اعتاب آستانبوسي به و فرمود حركت عاليات
قبيل: از تقليد مراجع و اسالم حجج و اعالم علماي مالقات به درضمن و
آقا حاج آقاي آيتاهللا و اصفهاني ابوالحسن د سي آقاي مرحوم آيتاهللا
سيد آقاي مرحوم و زنجاني عبدالكريم شيخ حاج آقاي و قمي حسين
آل حسÇين د حمÇم شÇيخ حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم و شÇهرستاني هب¹الدين
در بعدي سفر در و گرديد واقع آنان احترام مورد و موفق  كاشفالغطا¾
كاشفالغطا¾ آل مرحوم آيتاهللا از اشرف نجف در قمري 13ì8 سال
اجازه به اصولي و فقهي غامض مطالب بعض پرسش و امتحان از پس

گرديد/ ناÄل اجتهاد
13ìê سال در سه مقد اعتاب زيارات از كامل استفاضه درك از پس
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مÇزار زيÇارت بÇه دمشÇق در و فÇرمود حÇركت سوريه طرف به قمري
موفق بيت اهل مقابر ساير و عليها سالماهللا زينب حضرت  كثيراالنوار
از و رفته بيروت به حلب و حمس شهرهاي در گردش از پس و  گرديد
و تاريخي نقاط اسكندريه و قاهره در و نمود حركت مصر بهطرف آنجا
فلسطين به مصر از و فرمود مشاهده را تماشايي امكنه و علمي مرا كز
Hضمن و شد موفق صخره مسجد و اقصي× مسجد زيارت به و برد تشريف
جتثيماني كليساي و مريم كليساي و قيامت كليساي مانند مهم  كليساهاي
زيارت و بيتاللحم و حمن الر خليل به و فرمود ديدن را كليساها ساير و
سپس سوريه, به آنجا از و گرديد موفق موسي(ع) حضرت مطهر مرقد
از پس نÇمود مراجÇعت ايران به بصره راه از و فرمود حركت عراق به
و عليها سالماهللا معصومه حضرت زيارت و قم به رفتن و چندي توقف
تشريف گناباد به آنجا از و آمده تهران به اسالم حجج و آيات مالقات
و مجاهده و رياضت به عاليمقدار پدر مراقبت و تربيت تحت و برد
از خÇالصشدن از پس و گÇرديد مشÇغول قÇلب تÇصفيه و نÇفس تزكيه
فناي به نيل و طبع عالم لوازم و تبعات از شدن ه منز و نفسانيه  كدورات
شÇعبان در سÇلوك مÇراتب كامل سير و احديت در انغمار و توحيد در
لساني اوراد و اذ كار تلقين و جماعت امامت اجازه اخذ به قمري 13ì9
سÇال همان ذيالقعده يازدهم در و گرديد موفق بزرگوار پدر طرف از
"رضÇاعلي" لقب بÇا طالبين دستگيري و عباد ارشاد به قمري) 13ì9)

گرديد/ مفتخر
ف رÇتش بÇراي شمسي) 1329) قمري 13ì9 سال همان در سپس
روضه زيارت و حج مناسك انجام از پس و نمود حركت معظمه مكه
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مÇقابر سÇاير و الم عليهمالس بقيع اربعه ه مÄا متبر كه قبور و نبوي ره منو
اردن و مصر به آنجا از و فرمود حركت لبنان و سوريه طرف به بزرگان
و سه مقد اما كن ساير و س بيتالمقد به ف تشر از پس و رفت فلسطين و
شهرهاي و طرابلس و بعلبك مانند: لبنان معروف شهرهاي در  گردش
درك از پس و فرمود حركت عراق سوي به سپس رفته ان عم به ديگر,
مÇراجÇعت ايران سوي به تقليد مراجع مالقات و سه مقد اعتاب زيارت

فرمود/
بÇه مÇبتال طÇابثراه صÇالحعليشاه مÇرحÇوم شمسي 1333 سال در
دقيقه معاينات از پس اطبا و آورد تشريف تهران به شد  كسالتشديدي
اصÇرار بÇا و دانسÇته الزم مÇعالجه بÇراي اروپا به را ايشان حركت لزوم
در نÇيز تÇابنده آقÇا حÇاج آقÇاي و شد اروپا عازم ا, اطب الزام و دوستان
در كامل پرستاري و مراقبت و برد تشريف ژنو به بزرگوار پدر مالزمت
طÇول بÇه مÇاه سÇه قÇريب معالجه ت مد و مينمود ايشان از بيمارستان
و دعوت برحسب ت مد اين درخالل شد/ انجام جراحي عمل و انجاميد
مقيم پاريس در كه ه, شاذلي طريقه سرسلسله مصطفي, شيخ آقاي اصرار
تجليل و مورداستقبال و برد تشريف پاريس به تابنده آقا حاج آقاي بود
و ديدني نقاط و فرمود توقف پاريس در روزي چند و گرديد واقع  كامل
سÇفر, ايÇن در نÇمود/ ديÇدن را آنجا علمي مرا كز و تاريخي موزههاي
و مصداقي ابوالحسن و مصداقي حسينعلي و آزاده محباهللا دكتر آقايان:
صÇالحعليشاه آقÇاي حضرت مالزمت در صالحي آقاملك مهدي حاج
آنÇجا در كÇه نÇيز حÇافظي حسÇين د حمÇم دكتر آقاي و بودند طابثراه

داشت/ كامل مراقبت بيمارستان در پرستاري امور در داشت سكونت
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آقÇاي مرحوم دعوت به بنا شمسي) 133ì) قمري 137ì سال در
مسÇافرت افÇغانستان به ايران, فرهنگي نماينده حاذقي, ابوالفضل حاج
و غزنين و كابل و هرات شهرهاي روزه, چند اقامت ت مد در و نمود
گرديد موفق عرفا و بزرگان مقابر زيارت به و كرد گردش را مزارشريف
كراچي و الهور و پيشاور شهرهاي در و كرد حركت پا كستان طرف به و
بÇه كÇرمان زاهدان از و فرمود مراجعت ايران به نموده گردش كويته و
طابثراه ولي نعمتاهللا شاه حضرت كثيراالنوار مزار زيارت به و رفت
قÇم و كÇاشان و شيراز و اصفهان و يزد به سپس و شد موفق ماهان در
به گناباد چندي توقف از پس و فرمود مراجعت تهران به برده, تشريف
و شÇمالي شÇهرهاي به سفري هم شمسي 1338 سال در برد/ تشريف

نمود/ ايران غربي
پÇدر جÇانشيني و خÇليف¹الخÇلفايي فÇرمان قمري 1379 ذيقعده در

گرديد/ صادر ايشان براي "رضاعليشاه" لقب با عاليمقدار
بÇزرگوار پÇدر مÇالزمت در شمسي) 13ê0) قمري 1380 سال در
و گÇرديد ف مشر به طي مدينه و معظمه مكه به ه رجبي عمره انجام براي
روز و ه معظم مكه در را عليه صلواتاهللا متقيان موالي باسعادت والدت
در آنÇجا از و بÇود ف رÇمش ره منو مدينه در را پيغمبرا كرم(ص) بعثت
زيÇارت بÇه رفÇته, فÇلسطين و ان مÇع بÇÇه عÇÇاليمقدار پÇÇدر مÇÇالزمت
حركت عراق طرف به سپس گرديد; موفق سه مقد اما كن و س بيتالمقد
مÇراجÇعت ايÇران به گرديده ف مشر عاليات عتبات بهزيارت و فرمود

فرمود/
برحسب نيز شمسي 13ê2 سال اوايل مطابق قمري 1382 سال در
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روضه زيارت از پس و تمتع حج براي معظمه مكه به بزرگوار پدر اجازه
زيÇنب حÇضرت ر طهÇم حÇرم و بÇقيع(ع) اربÇعه ه مÇÄا و نÇبوي ره نوÇÇم
بهتهران 1383 م محر در بيروت و اردن به رفتن و دمشق در الم عليهاالس
عليه ثامناالÄمه حضرت مطهر مرقد زيارت به هم ر مكر نمود/ مراجعت
سوم كشيك در خدمت افتخار به و ميشد ف مشر والتحيه الثنا¾ آالف

گرديد/ مفتخر رضوي(ع) پاسبان ملك آستان
آقÇÇاي شÇÇمسي) 13êë) قÇÇمري 138ì ربÇÇيعالثÇÇاني هشÇÇتم در
و آورده تشÇريف بÇيروني بÇه معمول برحسب طابثراه صالحعليشاه
مبتال سابق از كه كسالتي نا گاه شد, مشغول پذيرايي و امور بهرسيدگي
مشغول و شده حاضر اطبا و برد تشريف اندرون به و يافت ت شد بود,
پس صبح اذان موقع نهم روز صبح تألم و تأثر كمال با ولي شدند; معالجه
قفس مطهرش روح مرغ سالگي 78 سن در ارشاد و هدايت سال پنجاه از
واقÇعي مÇعشوق و حÇقيقي مÇحبوب بÇه اعÇلي× Ñمال در و شكست را تن
و عÇزادار را عÇرفان و تشÇيع عÇالم و عÇليه الواسÇع¹ حم¹اهللا ر پيوست;
عصر و صبح روز چهل ت مد تا رضاعليشاه آقاي جناب و نمود سوگوار
تÇعزيهداري بÇه گÇناباد قÇراي و بÇيدخت قريه داخل و متبر ك مزار در

بود/ مشغول
فرمان موجب به طابثراه صالحعليشاه آقاي مرحوم رحلت از پس
رضويه علويه جليله سلسله پيشوايي و هدايت و ارشاد مسند وصيت, و
و زيب رضÇاعليشاه آقاي س مقد بهوجود سلطانعليشاهي نعمتاللهيه
مشغول مشتاقين دستگيري و طالبين ارشاد و فقرا امور به و يافت زينت
صحنهاي توسعه و تكميل و كشاورزي امور به رسيدگي Hضمن  گرديد/
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حفر و محل آبادي و طابثراه سلطانعليشاه آقاي مرحوم متبر ك مزار
لي فصÇم مÇهمانسراي كÇوثر صحن در و داشت اشتغال قنوات تنقيه و
خود از محلي و فرمود بنا زاÄرين و وافدين پذيرايي براي خود بههزينه

نمود/ معين پذيرايي هزينه براي
حج سفر يك تا كنون طابثراه صالحعليشاه آقاي رحلت از پس و

گرديد/ ف مشر معظمه مكه به عمره انجام براي سفر چهار و تمتع
بÇه شÇمسي 13ë8 و 13ë0 و 13ê8 سÇالهاي در هÇم سÇÇفر چÇÇند
ا كنون فرمود/ مسافرت روماتيسم و قلب معالجه براي اروپا و هندوستان
13ë9 بÇهمن 17 تÇاريخ در بود يافته ت شد سابق كسالتهاي چون هم,

فرمود/ مسافرت بههندوستان
نÇوبت چÇندين دوسÇتان دعÇوت و تÇقاضا بÇرحسب هÇم ايران در
شمسي 13ë9 سال در برد/ تشريف جنوبي و غربي و شمالي بهشهرهاي
راه بين شهرهاي و ماهان متبر كه مقبره زيارت و كرمان به مسافرتي هم

فرمود/
آورده تشريف مزار صحن به عصرها بيدخت, در آنجناب معمول
سÇلطانعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم (تأليÇف را Çعاد¸ الس بÇيان مÇنير تÇÇفسير
اسÇتفاده جÇاهل افÇراد هم و كامل عالم هم كه جامع بياني با طابثراه)
و نÇصايح مÇناسبت, بÇه بيان ضمن در و ميفرمايد تدريس مينمودند
جمعه شبهاي مينمايد/ ذ كر الزمه مواعظ و اخالقي و مذهبي دستورات
آقÇاي مÇرحÇوم (تأليÇف را صÇالحيه رسÇاله فÇريضه اداي از پس هÇÇم

ميدهد/ شرح طابثراه) نورعليشاه
و پنجاه حكومت انقراض و اسالمي انقالب ايشان: زمان مهم وقايع از
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و شمسي 13ë7 ماه دي 2ì تاريخ در شاه خروج و پهلوي ساله هشت
شمسي 13ë8 ماه فروردين در اسالمي جمهوري (همهپرسي) رفراندم
اجراي و خلق آسايش و رفاه موجب انقالب اين است اميد گرديد/ انجام
جÇمهوري ريÇيس نÇخستين انÇتخاب و باشد بوده اسالمي متقنه قوانين

آمد/ عمل به شمسي 13ë8 ماه بهمن پنجم در اسالمي
13ë9 مÇهرماه در عÇراق بÇعثي حكÇومت مÇتجاوزانÇه حمله ديگر
بر قادر كه ايران عشاير و طبقات كليه كه ايران غربي و جنوبي بهواليات
با ه البت و ميباشند مدافعه مشغول جانبازي و فدا كاري با ميباشند دفاع
×
يÔع� وال يعلو االسالم كه شد خواهد نابود اسالم دشمن الهي فضل و نصرت

نمييابد/ برتري آن, بر چيزي و مييابد برتري اسالم /1

عليه/1
خÇود زمÇان قين حقÇم و علما و عصر فضالي از رضاعليشاه آقاي
فضايل در روحانيت و معنويت عالي مقام عالوهبر و ميگردد محسوب
و عشق است/ كمنظير و ممتاز فاضله, ملكات و نفساني كماالت و انساني
كتب و دارد تصنيف و تأليف و آنها تهيه و كتب مطالعه به وافري عالقه
بÇه تÇاريخي و اخÇالقي و مذهبي مختلفه موضوعات در بسياري مفيده
بÇه نوبت چند آنها بعض كه فرموده تصنيف و تأليف عربي و فارسي
فارسي به ايشان از مذهبي و علمي مقاالت هم ر مكر و است رسيده چاپ

بÇا مÇطابق 1371 سÇال شÇهريور هÇيجدهم سحرگاه در فانه متأس رضاعليشاه آقاي حضرت /2
مÇنصوص جانشين پيوست/ اعلي ملكوت به و فرمود وداع را فاني دار 1ê13 ل ربيعاالو يازده
Ñ

Ø

است/2 شده درج مجالت در عربي و
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ارشÇادشان ايام محبوبعليشاه, تابنده علي حاج آقاي حضرت ذ كورشان, ارشد فرزند ايشان
137ë سÇال مÇاه دي هفت و بيست در ف تأس كمال با و بود ماه چند و سال چهار فقط و  كوتاه
رسيد/ محبوب وصال به سش مقد روح و يافته رهايي تن قيد از 1ê17 رمضان ششم با مطابق
تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقÇاي حÇضرت مشان, رÇمك مÇع مÇÇعظمله مÇÇنصوص جÇÇانشين
گÇنابادي نÇعمتاللÇهي جليله سلسله در ارشاد و قطبيت مقام اينك كه هستند مجذوبعليشاه,

است/ ايشان وجود به مزين

تف قضيه اسرار حقيقتدر تجلي Ç 1 جناب: آن تصنيفات و تأليفات

/1372 حقيقت, انتشارات چهارم, چاپ /1

تنبيه كتاب ضميمه مغناطيسي خواب رساله Ç 2 شده)1; چاپ نوبت (سه

/13ë7 سوم, چاپ /2

عبداهللانصاري(دو حالخواجه شرح Ç3 شده)2; چاپ نوبت الناÄمين(دو

/13ì8 چهارم, چاپ /3

چÇاپ نÇوبت (سه ثمالي ابوحمزه دعاي ترجمه Ç ê شده)3; چاپ نوبت

/13ì2 چهارم, چاپ /ê
/13ì0 سوم, چاپ /ë

و علم نابغة Ç ì شده)5 ; چاپ نوبت (دو رومي فلسفهفلوطين Ç ë شده)4;
الكشف كتاب ترجمه و ابنرشد فلسفه Ç 7 شده); چاپ نوبت عرفان(دو
حركت تكامليو سير Ç 8 نشده); (چاپ المل¹ عقايد في االدل¹ مناهج عن

/1379 حقيقت, انتشارات دوم, چاپ /ì

Ç 10 شده)6 ; (چاپ گناباد جغرافياي و تاريخ Ç 9 نشده); (چاپ جوهريه
حج خاطراتسفر Ç 11 شÇده); (چاپ ممالكعربي به يادداشتهايسفر

شده); (چاپ پا@كستان و افغانستان گردشدر Ç 12 شده); چاپ نوبت (دو
رفÇع رسÇاله Ç 1ê شÇده); (چÇاپ ژنÇو به گناباد از سفر يادداشتهاي Ç 13

/1377 حقيقت, انتشارات پنجم, چاپ /7

Ç 1ì شده); رهنمايسعادت(چاپ Ç 1ë شده)7; چاپ نوبت شبهات(سه

نيز انگليسي به و فارسي به نوبت (دو بشر اعالميهحقوق به مذهبي نظر
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قرآن Ç 2 سخنراني; ده Ç 1 از: عبارتند شده چاپ كه ايشان اخير تأليفات مذكور, كتب عالوهبر /1
كالم دريايپرفيض از تابنا@ك سهگوهر Ç 3 شده); چاپ نوبت (سه اسرارآميزعرفاني داستان سه و مجيد

عشر االربعه احوالالمعصومين في المختصر التاريخ Ç ê ;(137ì حقيقت, انتشارات دوم, (چاپ الهي

است)/ شده چاپ 13ìê سال در ولي فرموده مرقوم صباوت ايام در ( كه

شده)/1 چاپ
مÇحمد آقÇا حÇاج آقÇاي جناب فرمان تجديد Ç 1 جناب: آن مشايخ

شيخ حاج آقاي جناب فرمان تجديد Ç 2 رونقعلي); (درويش راستين
جÇناب فÇرمان تÇجديد Ç3 تعلي); زÇع (درويش املشي صوفي عبداهللا
فرمان تجديد Ç ê همتعلي); (درويش شريعت محمد سيد حاج آقاي
دستگيري فرمان Ç ë (ثابتعلي); اصفهاني جذبي هب¹اهللا د سي حاج فقير
فرمان Ç ì (ظفرعلي); كرماني آموزگار جواد د محم آقا حاج آقاي جناب
فاني به معروف طباطبايي محمدعلي سيد حاج آقاي جناب دستگيري

فÇرمان Ç1 است: ذيÇل شÇرح بÇه شÇده صÇادر مÇعظمله جÇناب از GعدÇب كه دستگيري فرامين /2
فÇرمان Ç2 نÇاصرعلي); (درويش قÇوچاني ابÇوالحسÇنزاده عبدالغÇفور آقاي جناب دستگيري
دسÇتگيري فÇرمان Ç3 (مÇظفرعلي); نÇجفي مÇحقق عÇزيزاهللا شيخ حاج آقاي جناب دستگيري
مرداني يوسف آقاي جناب دستگيري فرمان Çê (محبوبعلي); تابنده علي حاج آقاي جناب
شÇيرازي نÇاسوتي مÇحمدعلي آقÇاي جÇÇناب دسÇÇتگيري فÇÇرمان Ç ë صÇÇدقعلي); (درويش
(مشتاقعلي)/ گراشي ميرزاده ميرمطلب حاج آقاي جناب دستگيري فرمان Çì (هدايتعلي);
از صÇابرعلي> <درويش لقب بÇا نÇورنژاد ابوالقÇاسم حاج آقاي مرحوم دستگيري فرمان Hضمن
از قبل ولي صادر شمسي) 13êì)قمري 1387 سال در نيز نورعليشاه آقاي حضرت فرزندان

پيوست/ ايزدي رحمت به مشاراليه آن, اعالم

(فيضعلي)/2
عÇلي حÇاج آقÇاي جÇناب اجازه تجديد Ç 1 جناب: آن كتبي مجازين

و جماعت امامت اجازه تجديد Ç 2 جماعت; امامت در سلطانپور د محم
ابÇوالقÇاسم حÇاج آقÇاي مرحوم لساني اذ كار تعليم و عهد تجديد اجازه
تعليم و عهد تجديد اجازه و جماعت امامت اجازه تجديد Ç 3 نورنژاد;
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اجازه تجديد Ç ê كاشاني; عارف عليا كبر شيخ حاج آقاي مرحوم اوراد
جناب لساني اوراد و اذ كار تعليم و عهد تجديد اجازه و جماعت امامت
جÇماعت امÇامت اجÇازه Ç ë كÇرماني; آموزگار جواد د محم حاج آقاي
Çì الهيجان; در ع متضر محمد شيخ حاج آقاي دوشنبه و جمعه شبهاي
اجازه Ç 7 مشهد; در فاني جعفر شيخ آقاي مرحوم جماعت امامت اجازة
امامت اجازه Ç 8 راستين; د محم حاج آقاي جناب به نياز مجلس انعقاد
جماعت امامت اجازه Ç 9 طباطباÄي; محمدعلي سيد حاج آقاي جماعت
امÇامت اجÇازه Ç 10 گÇراشÇي; انÇصاري فÇتحاهللا شيخ حاج آقاي مرحوم
انÇعقاد اجÇازه Ç 11 سÇمناني; دانايي مهدي حاج آقاي مرحوم جماعت
(درويش امÇلشي صÇوفي عبداهللا شيخ حاج آقاي جناب به نياز مجلس
ت مود محمدعلي آقاي مرحوم جماعت امامت اجازه Ç 12 تعلي); عز
زاده ابÇوالحسÇن عبدالغÇفور آقاي جماعت امامت اجازة Ç 13 شيرازي;
Ç 1ë ارا كي; اخوان مهندس آقاي جماعت امامت اجازه Ç 1ê قوچاني;
اجÇازه Ç 1ì زاهدانÇي; زاهد علي سيد حاج آقاي جماعت امامت اجازه

عÇبارتند شدهانÇد, تعيين Hكتب جماعت امامت اقامه امر در Gبعد جناب آن طرف از كه كساني /1
Ç3 تÇابنده; علي حاج آقاي جناب Ç2 هند; بالد ساير و حيدرآباد در تي هم قنبرعلي آقاي Ç1 از:
آقاي Ç ë كرج; در مرداني يوسف آقاي جناب Çê نجفي; محقق عزيزاهللا شيخ حاج آقاي جناب
حÇاج آقÇاي Ç7 سÇمنان; در طÇاهريا مÇحمدعلي آقاي Çì بروجرد; در عزيززاده حسين محمد
كشمير; در كشميري انصاري محمدعباس شيخ آقاي Ç 8 نيشابور; در نيشابوري گنجي محمود
آقاي Ç11 تنكابن; در ضيايي غالمرضا حاج آقاي Ç10 تبريز; در ابريشمي محمد حاج آقاي Ç9
احÇمد سÇيد حÇاج آقÇاي Ç13 قÇوچان; در طÇاهري عÇلي آقاي Ç12 آمريكا; در زند بهمن دكتر

عهد/ تجديد اجازه با همراه قم در شريعت

جذبي/1 هب¹اهللا سيد حاج فقير به نياز مجلس انعقاد
حاج آقاي فقرا, جماعت امامت اجازة Ç 1 جناب: آن شفاهي مجازين
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رازي اهللا حبيب شيخ حاج آقاي جماعت امامت Ç 2 كاظمي; ابراهيم شيخ
محقق عزيزاهللا شيخ حاجي آقاي جناب جماعت امامت Ç 3 تهران; در
غيبت موقع در كاشاني حسينعلي آقاي فقرا, جماعت امامت Ç ê نجفي;
Ç ì اردبÇيل; در تÇدين عÇبدالمÇجيد آقاي جماعت امامت Ç ë مجازين;

عÇبارتند شدهاند, تعيين جماعت امامت امر در جناب آن طرف از كه شفاهي مجازين ساير /1
Ç3 بÇيدخت; در نورايÇي اسداهللا كرباليي آقاي Ç2 فسا; ششده در بحراني علي شيخ آقاي Ç1 از:
در نÇورايÇي مÇحمد آقÇاي Ç ë هÇمدان; در رابÇطي بÇراتÇعلي آقاي Çê گراش; در جهانباني آقاي
آقÇاي Ç 8 قÇم; در بÇرقعي يÇن خرالدÇف سيد آقاي Ç7 رشت; در محسني رفيع آقاي Çì بيدخت;
آقاي Ç10 بي; Ôد در گراشي ميرزاده ميرمطلب حاج آقاي Ç9 دكن; حيدرآباد در كاشاني خروز فر
آقÇاي Ç12 اصÇفهان; در عÇبديزدان عÇلي حÇاج آقÇاي Ç11 كÇرمان; در قÇاعي درضا حمÇم سÇيد
حÇاج آقÇاي Ç1ê كÇرد; شÇهر در ضÇيا¾ ناصرقلي حاج آقاي Ç13 شيراز; در ناسوتي محمدعلي
عÇبدالعÇظيم شÇيخ آقاي Ç1ì اردبيل; در معصومي احمد آقاي Ç1ë كرمانشاه; در كيمند ابراهيم
اسÇماعيل حÇاج آقÇاي Ç18 گرمسار; ارادان در تابان حسن آقاي Ç17 پاريز; در پاريزي باستاني
مصطفي سيد حاج آقاي Ç20 سوÄد; در صالحي دجعفر محم آقاي Ç19 شاهرود; در فرد بهشتي

شيراز/ در آقاملكي ناصر آقاي Ç21 تهران; در راد صفوي

زنجان/1 در وجدي عباس آقاي جماعت امامت



سÇلطانحسين حÇاج آقاي جناب تأليف عرفان, و علم نابغة كتاب ëì1 Ç 7ê صفحات از منقول /1
/13ë0 تهران دوم, چاپ (رضاعليشاه), گنابادي تابنده

سه1 تاريخچهبناوساختمانبقعهمقد

كه عليه رحم¹اهللا سلطانعليشاه آقاي مبرور مرحوم شهادت از پس
و بيست و سيصد و هزار يك سال ل ربيعاالو ششم و بيست تاريخ در
و عاليقدر فرزند طابثراه, نورعليشاه حضرت شد, واقع قمري هفت
مÇجاور كÇه تÇپهاي در را بÇزرگوار پدر ر مطه جسد حضرت, آن خليفه
از مرتفعتر و ساختمان هرگونه از خالي و قريه خارج و بيدخت قبرستان

گرفتند/ بقعهاي ساختمان به تصميم و فرمود دفن بود اطراف اراضي
و شÇد نÇاميده باال صحن به بعدها كه نموده تسطيح را تپه آن ابتدا
با آن اطراف در ولي فرمود; بنا مبارك مرقد سر بر اتاقي موقت بهطور
وسيع راهروهاي و محكم ديوارهاي و قوي پايههاي كامل, صحيح نقشه

شد/ ساخته
پÇله) (دوازده Hتقريب متر سه عمق به صحن, اين شمال سمت در
بنا صدراالشراف عبداهللا مال حاج آقاي و خود هزينه به ديگري صحن
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براي حجراتي آن طرف دو در و است مشهور پايين صحن به كه فرمود
و مÇراقÇبت بÇراي و گÇرديد ساختمان ام, خد سكونت و وافدين اقامت
قسمت هفته ايام مطابق كه كردند تعيين امي خد صحنها و بقعه محافظت
بود خدمتفرما نفر يك و خادم نفر پنج از عبارت قسمت هر و بود شده
كرده, گردش صحنها و بقعه اطراف در صبح تا را شب بودند موظف  كه
آقÇاي حÇضرت زمÇان در ه عد اين و بدهند كشيك و نمايند پاسداري
نÇفر يك و خÇادم نÇفر شش بÇه قسÇمت هÇر ارواحنافداه صالحعليشاه

گرديد/ بالغ خدمتفرما
و وافÇدين و مسÇافرين هزينه از قسمتي و حفظ و تعميرات براي
HدريجÇت بÇعدها كÇه فÇرمود خود شخص از موقوفاتي خيريه امور ساير
آقÇاي حÇضرت زمÇان در بÇهخصوص نÇÇمودند ÇÇي تأس هÇÇم ديگÇÇران

يافت/ توسعه صالحعليشاه
يك سال در و است باصفايي گلكاري باغچه چهار پايين صحن در
شكل به حوضي صحن اين وسط در قمري دو و شصت و سيصد و هزار
دكÇتر آقÇاي هÇزينه بÇه متر ì.ì0 عرض و متر 10.73 طول به بيضي
بÇه است مÇعروف كÇه شÇد سÇاخته سراجالحكما¾ ين رضيالد سرهنگ

سراج"/ "حوض
ميدان از كه است عمومي ورودي درب صحن اين شمال سمت در
حاج آقاي شركت با صالحعليشاه آقاي حضرت ا كنون و ميشود وارد
مجللي معظم سردر ساختمان مشغول نيشابور سا كن همداني حسن محمد

ميباشند/
در و نكشيد طول طابثراه نورعليشاه حضرت خالفت دوره چون
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غارتگريهاي و تها اذي و صدمات گرفتار Hغالب سال) (ده قليل ت مد اين
در باالخره و فرمود مسافرت گناباد از Gمجبور دفعه چند و بود دشمنان
پÇانزدهم تÇاريخ در آن از مÇراجÇعت در گÇرديده, مسÇموم كاشان سفر
نÇزديك در قÇمري هÇفت و سي و سيصد و هزار يك سال ل ربيعاالو
طÇابثراه سعادتعليشاه جناب سه مقد بقعه در و فرمود رحلت تهران
عÇبدالعÇظيم(ع) حÇضرت صحن مجاور حمزه امامزاده صحن در واقعه
ولي نشÇدند; بÇقعه ساختمان انجام به موفق جهت بدين گرديد, مدفون

نمود/ را خود اثر حضرت آن باطني نظر و همتعالي
آن بزرگوار جانشين و عاليمقدار فرزند بزرگوار آن رحلت از پس
فرمود تعقيب را حضرت آن منظور صالحعليشاه, آقاي جناب حضرت,
با و گماشت همت بقعه ساختمان اتمام در بليغ ي جد و راسخ عزمي با و
و لطنه الس مقبل حاج مرحوم و لي) تفض) قالسلطان مصد مرحوم شركت
صÇدراالشÇراف حÇاج آقÇاي و (امÇيرسليماني) لطنه مشيرالس حاج آقاي
حÇاج مرحÇوم و قزويني اميني يعقوب ميرزا حاج مرحوم و (صالحي)

گرديدند/ مشغول عراقي صمصامالممالك
شد زده گنبد شكل به اصلي پايههاي روي بزرگي مرتفع سقف ابتدا
يÇزدي مÇعمار ابوالقÇاسم استاد بهوسيله آن معماري صنعت و هنر  كه
است/ تحسين قابل و ه توج جالب فوقالعاده شده برده به كار (توكلي)

قمري پنج و چهل و سيصد و هزار يك ل ربيعاالو دهم تاريخ در و
و گرديد منعقد جشني آن اختتام در و يافت خاتمه گنبد ل او پوش اين
مقبره و شده برداشته بود, شده ساخته ر مطه مرقد روي Hتموق كه اتاقي

يافت/ وسعت
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داخل ميباشد/ مربع متر 8*8 وسعت به مربع شكل به بقعه داخل
آقاي شد/ گچبري و سفيدكاري هي توج جالب و زيبا وضع با هم بقعه
تÇقديم چÇراغÇي چÇهل جار عدد يك هم صدراالشراف عبداهللا مال حاج
تقديم فقرا بعض طرف از نيز چراغهايتوري و جارهايكوچك نمود,

شد/
سنگ متر 1.20 تا كف از هم بقعه داخل اطراف ديوارهاي براي
لطنه) مشيرالس (حاج اميرسليماني مصطفي آقاي هزينه به زيبايي مرمر
(هÇنرور) ار حج عبدالولي استاد وسيله به و ه تهي بيرجند حوالي كوه از
شÇده صÇيقلي و اري جÇح اصÇفهاني ار حج كرمعلي استاد مرحوم فرزند

گرديد/ نصب
شمشاد و گردو چوب از شده منبتكاري زيباي بسيار درب چهار
ارتفاع و متر 2.êë يك هر عرض كه شد ه تهي بقعه طرف چهار براي

است/ متر 3.ì8 هالل با و متر 2.88 هالل بدون
از است عمومي ورودي درب و بقعه شمالي طرف در كه ل او درب
ايشÇان فÇرزند و لطان) قالس مصد) لي تفض غالمرضاخان مرحوم طرف
و سيصد و هزار يك سال در لطان) قالسموف) لي تفض صادقخان آقاي

گرديد/ نصب و تقديم قمري هفت و چهل

Hط×انÖل Ôس كÖن Ôدل Öن م â� Öل ع Öاج و ق Öد ص ج ر Ö ÔU â� Öج رÖخا و ق Öد ص لخ Öد Ôم â� Öل خ Öدا ب ر : 80 آيÇة سرا¾, ا سورة /1
مرا و بر بيرون نيكويي و بهراستي و كن داخل نيكويي و راستي به مرا من, پروردگار (اي G âص�ن

فرما)/ عطا ياري و پيروزي خود جانب از

آن چارچوب در و آي¹النصر¸1 و هوالع�االع� كلمه آن در سر در

 ل ص و نÖي س ÔحÖال و ن س حÖال نÖي ام م×  Öاال طيÖن Öب الس و ¹ م اط ف× ولÔتبÖال و  يل ع تضي× Öر ÔمÇÖال و د مَّ ح Ôم طفي× Öص ÔمÇ Öال لي ع ل ص مَّ Ôه×للا /2

و به طي خمسه مباركه اسما¾ آن باالي در و آي¹الكرسي و كبيره2 صلوات
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ي الزَّ ك و  يل ع  ي ق النَّ و د مَّ ح Ôم يق التَّ و  يل ع ا ض× الر و وسي× Ôم م اظ الÖك× و ر ف Öع ج قاد ×الص و د م ح Ôم ر اق الÖب× و  ليع اد ×ب Ôع Öال نÖي ز علي×

ام ام× و قاطعالبرهان و ن م× Öح الر ¹ ف âلي خ و ان م× الزَّ و ر Öصع Öال و ر ÖمÑ Öاال ب اح ص× âي د Öه مÇÖال د مَّ ح Ôم علي× ل ص و ن س حÖال ي رك ÖسعÖال

ن/ âعي م Öج ا Öم هÖيل ع و ليه ع المه س و اهللا Ôات Öول ص ان الÖج× و سÖن  Öاال

سلسله اقطاب اسامي آن زير و ع�بنموÏºالرضا(ع) لطان الس كلمه وسط در
حت فÇ Ôم Çا ي× ب×اب Öس  Öاال بب س Ôم ي×ا كلمه آن پايين در و نعمتاللهيه رضويه عليه

است/ شده حك تقديمكنندگان نام آن زير در و ار بÖص×  Öاال و وبÔلÔقÖ ال
آقÇÇايان طÇÇرف از است بÇÇقعه جÇÇنوب سÇÇمت كÇÇÇÇه دوم درب
آن سÇردر در و شÇده تÇقديم كÇاظمخانآ گÇاه مÇيرزا و غالمحسينخان
ال× و آيه: در ودÇخ در و نور مباركه آيه اطراف, كتيبه در و سور¸النصÇر

زندهاند بلكه مپندار, مرده شدهاند, كشته خدا راه در كه را كساني :1ì9 آية عمران, آل سورة /1
ميشوند/ داده روزي پروردگارشان نزد و

و باال در و 1 ونÇÔق ز ÖرÔي ÖمÇ
ß ß
Øw ر دÖن ع Õ¾ي×اÖحا Öلب Hات Çو× Öما اهللا لâبي س ß

| قÔتلÇÔوا نâالَّذي Ú Òé س Ö ÒI

/ ليع ا ي× ليع ا ي× ليع ا ي× كت ي ال× وب لي جÖن ي س  م غ و  م ه لÔك ب Äا النَّو× في كل Hن Öوع Ôه Öد ج ت ب Äا عج× Öال ر هÖظ م H يل ع اد ن× /2

نÇÇام آن زيÇÇر در و تÇÇفصيليه2 عÇÇلويه كÇÇوچك, قÇÇابهاي در پÇÇايين
است/ شده نوشته تقديمكنندگان

يعقوب ميرزا حاج مرحوم تقديمي بقعه, غربي طرف در سوم درب

شويد/ داخل ايمني و سالمتي به :êì آية حجر, سورة /3

اين در خود در و 3
Ò
â

ن� ام× ال×م سب اÔدÖخÔلÔوه×ا آيه آن در سر در و است قزويني
است: شده نوشته اشعار

آمدهايم گناه و جرم از خجلتزده كه ما
آمÇدهايÇم پÇناه بÇه مÇوال رحمت در بر

بÇاز عالم همه روي بر تو فيض در اي
آمÇدهايÇم شاه تو درگاه به و گداييم ما
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اميد ماراست تو زدرگاه فيض و رحمت
جاهآمدهايم و پيحشمت درنه براين ما

است/ شده نوشته تقديمكننده نام آن پايين در و
حسÇن سÇيد حاج مرحوم طرف از بقعه شرقي سمت چهارم درب
نوشته آن در سر بر و است شده تقديم مالسلطان مكر آقاي و ميرعمادي

شده:
شÇوي جگر خون به آستين و برو  گو

نÇÇدارد راه آسÇÇتانه ايÇÇن در كÇÇه هÇÇر
است: شده حك اشعار اين در خود بر و

آفÇاق شÇه سÇÇلطانعلي, درگÇÇه بÇÇراي
طاق دربهخوبي هديهيكيجفت بهرسم

خاص بنده دو دل صدق از كردند نياز
اخÇالص هÇزار بÇا شÇاه در زچÇÇا كÇران

جان از است بنده كه ميرعمادي نخست
مالسÇلطان رÇÇمك شÇÇه در غÇÇالم دگÇÇر

درباز كهاين شش و بود هزاروسيصدوچل
نياز اهل روي به رحمت به گشت  گشوده
مÇرتضي آقÇاي خط به ثلث خط با كه هم بقعه داخل كتيبه  كاشي
اسامي و است كبار اوليا¾ و هاطهار(ع) مÄا مباركه اسامي و سولي عبدالر
حÇاج آقاي هزينه به زيبا و عالي بسيار و شده نوشته طال با هم ره مطه
روحاالمين هادي د محم سيد حاج مرحوم فرزند روحاالمين آقا دعلي سي

گرديد/ نصب و ه تهي



هدايت بابواليتوراه êì8

سنگ صالحعليشاه آقاي حضرت هم مطهر مرقد لوح سنگ براي
فÇرموده ه هيÇت قالسÇلطان صدÇم مرحÇوم ط توس س مقد مشهد از مرمري
حاج مرحوم فرزند جار) قوامالت) صالحي ملك محمود آقاي ولي بودند;
ايشان را مرقد سنگ كردند تقاضا اصفهان سا كن قزويني حسين د محم
ضبط آستانه انبار در را شده ه تهي سنگ فرموده, قبول معظمله كنند, ه تهي
ارتفاع به زيبايي بسيار مرمر سنگ صالحي ملك قوام آقاي و فرمودند
ممنوع Hشرع شبر يك از قبر بلندي كه زيرا كرد; ه تهي يزد از شبر يك
ي معز امير شيخالمشايخ اسماعيل شيخ حاج مرحوم نسخ خط به و است
بÇهوسيله و شد نوشته قمي عشقي عباس آقاي نستعليق خط و دزفولي
كÇمتر كه باسليقه و زيبا بسيار اري حج (هنرور) ار حج عبدالولي استاد
شÇمسي هيجده و سيصد و هزار يك سال در و گرديده ديده آن نظير

گرديد/ نصب

گويند/ خاقاني حجارها اصطالح به را قبر لوح سنگ اطراف سنگ /1

طول و سانتيمتر 7ì.ë خاقاني1 بدون ر مطه مرقد لوح سنگ عرض
با طول و متر 1.22 خاقاني با آن عرض و متر 2.03ë خاقاني بدون آن

ميباشد/ متر 2.ê8ë خاقاني

/1ì9 آية عمران, آل سورة /2

در و ا» 2 اهللا لâبي س ß
| قÔتلÔوا نâالَّذي Ú Òé س Ö ÒI ال× و مباركه: آية سنگ باالي در

اري حج مستطيل ديگري و مربع يكي بهترتيب اشكالي سنگ, حاشيه
در و نسخ خط با معصوم(ع) چهارده مباركه اسامي مربعات در و شده

شده: نوشته نستعليق خط با اشعار اين مستطيلها
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سÇÇلطانعليشاه حÇÇÇÇضرت مÇÇÇÇزار
آ گÇاه دل خÇÇاصان جÇÇمله مÇÇطاف

است آرامگÇاهي دل اهÇل نÇزد بÇÇه
درگÇاه عÇÇرش و پÇÇاسبان مÇÇالÄك

است مÇقام اين بر نظر چون را خدا
خÇواه خدا از خود حاجت در درين

شÇد مÇيزبان سÇعادت ز و رحمت ز
نÇعمتاهللا بÇÇخش فÇÇيض بÇÇهخوان

دوست چون كرد مهرباني دشمن به
كÇÇوتاه حÇÇاجتمند دست نكÇÇÇردي

جÇانان قÇرب بزم به شد دعوت چو
سÇحرگاه هÇÇنگام يÇÇافت شÇÇهادت

بسÇپرد داشت حÇق از كÇه را امانت
جÇانباهللا مÇÇن مÇÇهين فÇÇرزند بÇÇه

طÇخ با Zوت ال الذي هوا¡ي آنگاه با{ يا كلمه سنگ باالي هالل در
است: شده نوشته نسخ خط با عبارات اين آن زير در و نستعليق

او/ ذات مگر است شدني نابود چيزي, هر : 88 آية عنكبوت, سورة /1

ßnعاÖال النا Öوم د س Ò ß� Õنيف Ôم Õعج Öضم و ÕفâيÌÒ¾ Õدق Öر م ا ه×ذ× 1/ ÔههÖج و ×الا Õكه×ال ¾ ÖÏ Ò¾ لÔك 
العÇلي¹ Çلسل¹ الس قÇطب عيد السَّ ف ع×ارÖال و ¿ÌÒيه ع ×

ث	 اال ¹عâالشي ك×امÖحاال Ø� ب Ôم يدÎ Ú¿ال
سÇلطانعليشاه د حم Ô̂ Çلطا Ôس Çاج × Ö¡ا

×
راXو� Öم ال عâطي ÔمÇÖال و للÖهوي ك التار ¹هيالل النعم¹

طابثراه صفهاæ(سعادتعليشاه) Öاال كاظم د مَّ Ò ÔT اج × Ö¡ا جل Öاال لي×نا Öو م ¹خليف ثراه طاب
بÖت, السَّ ¹لÖيد|ل

ß
Î¿ ست ÔمÇوال 1251 سن¹

×
ادياالÔو� × Òb Öن م ينÌ¿ عÖال و |الثامن دل وتÔXا و
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االلÖف/ بعÖد ̧ ثال\ا و ينÌ¿ عÖال و عÖب سن¹الس ل وبيعاال ر من الÖع¿Ìين و ادس الس
شده: نوشته نستعليق خط با باال عبارات زير در اشعار اين آنگاه

ايÇÇمان هÇÇادي و ديÇÇن رهÇÇبر زمÇان قÇطب و روزگÇار عÇارف
ايÇÇقان و حÇÇÇÇقيقت آفÇÇÇÇتاب بÇÇاطن و ظÇÇاهر عÇÇلم جÇÇÇÇامع
سÇÇلطان مÇÇهين را فÇÇقر عÇÇÇالم شÇدي آنكÇه د لطانمحمÇس حÇاج
جÇان كشÇور فÇرمانرواي يافت گشت چون لقب سلطانعلي شاه
عÇÇرفان حÇÇقيقت نشÇÇر بÇÇÇÇهر بست هÇÇÇÇمت نÇÇÇÇÇعمتاهللاوار
قÇÇرآن حÇÇÇقايق تÇÇÇÇرجÇÇÇÇمان كÇردارش و فÇعل و لق Ôخ با بود
نشÇان جÇوي Çعاد¸" يانالسÇÇب" از خÇواهÇي روشÇني برهان تو  گر
جÇاويدان سÇÇراي مÇÇينو بÇÇه رو فÇاني سÇÇراچÇه زيÇÇن كÇÇند تÇÇا
مÇيان بست شÇوق ز را حÇق امر ربيعنخست از بيستوشش شب
جÇÇان جÇÇانان راه ايÇÇثار بود كÇÇرد شهادت طالب جان به چون
نا گÇاهان گذشت زهجرت چون هزار بعد هفت و بيست و سيصد
جÇنان باغ به قدم زد خود و داد عÇÇلي نÇÇور بÇÇه را فÇÇقر مسÇÇند
حاج آقاي مرحوم ارجمند فرزند حاÄري هادي آقاي طبع زير اشعار

است/ طابثراه (رحمتعليشاه) حاÄري عبداهللا شيخ
است درگه عرشه پادشه سنگقبر اين

است سÇلطانعليشه ر نوÇم مÇرقد ايÇÇن
است اوليÇا سÇلطان مشهد و مزار اينجا

است كÇوته عÇرش آن شامخ مقام نزد
رخ سودهاست بهخا كدرش روحالقدس

است ره اين فرش امين جبرÄيل شهپر
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پÇناه درگÇهش جÇز نÇباشد عÇارفان بÇر
است جانباهللا من استكه واليتي نور

اوست جÇوار جانهايپا كزندهدالندر
است ه نزÇم حريمش نگاهدار, حرمت

وي خÇاندان بÇر و وي بÇر خÇتم ارشاد
است آ گÇه دلهاي بهجانب سخن روي

مÇتحد نÇقطه دريÇن طÇريقتند و شÇÇرع
اوستكÇهروشنترازمÇهاست طور ويننور

جانشين است فقر مسند به علي صالح
است واله عقل وي رتبت و اعتبار بر
آقاي حضرت كه قمري دو و پنجاه و سيصد و هزار يك سال در
مÇوتور تÇهران اخÇوان فرمود, مراجعت عاليات عتبات از صالحعليشاه
چÇون اوايل در كردند/ اهدا نموده خريداري مباركه آستانه براي برقي
روشن دوشنبه و جمعه ليالي فقط نبود كافي مخارج براي آستانه درآمد
روشÇن بÇرق چÇراغ شب هÇر مÇرتب سال چند از پس ولي ميگرديد;

ميباشد/
آبÇادي و عÇمران براي صالحعليشاه آقاي حضرت اقدامات ديگر
آب از خالي صحنها چون كه است صالحآباد قنات احداث مباركه بقعه
شود ظاهر صحن در آن آب كه فرمايند احداث قناتي گرفتند تصميم بود
بÇهنظر اطÇراف اراضي از صحنها ارتفاع و اراضي وضعيت آنكه با و
در و ممكن را امر اين حضرت آن قاطع اراده ولي ميآمد; غيرممكن
پس و فرمود حفر به شروع قمري دو و چهل و سيصد و هزار يك سال
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در آب قمري هفت و چهل و سيصد و هزار يك سال در سال پنج از
ميكنند كار آن در است سال سي قريب حال تا و شد جاري صحن پشت
سهم چهار و است جاري ضيا¾) (حوض كوثر حوض وسط از آن آب و
و سنگ يك از متجاوز و است آستانه بر وقف آن سهم چهارده از نيم و
از پس و ميشود افزوده آن آب بر بهروز روز و دارد جريان آب نيم
زراعت مÇصرف بÇه آن ه قيÇب منازل استفاده و صحنها مشروبكردن

ميرسد/
طÇرف از قÇمري سÇه و شصت و سيصد و هزار يك صفر ماه در
جنوب در ديگري صحن ساختمان به شروع صالحعليشاه آقاي حضرت
قبول حضرت آن خود را آن مخارج و شد كوثر" "صحن بهنام باال صحن

فرمودند/
و است پايين صحن و باال صحن از مصفاتر و بزرگتر صحن, اين
بسÇيار حÇجرات آن طÇرف سه در و است مربع متر ìë*ì3 آن سطح
بÇراي و است واقÇع الزمÇه اثÇاثيه و لوازم تÇمام بÇا مفروش و مرغوب
وسعتي بودند مضيقه در منزل حيث از كه مسافرين و وافدين سكونت

ميباشد/ حجره 37 بالغبر آن حجرات شماره آمد/ پديد
و د تعدÇم اتÇاقهاي بÇا سÇراچÇه دو آن جÇنوبي سÇمت گوشه دو در

است/ شده پرداخته و ساخته لوازم ساير و آب شير و آشپزخانه
حÇدود در آن محيط كه است ري مدو حوض صحن اين وسط در
معروف و شده ساخته شيرازي جار ضيا¾الت مرحوم هزينه به و متر چهل
جاري آن در HمÄدا صالحآباد جديد قنات آب و ضيا¾" "حوض به است

است/ افزوده بينهايت صحن شكوه و صفا بر و است
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و مشجر بزرگ باغچه چهار و وسيع خيابانهاي حوض اطراف در
است/  گلكاري

از كÇه است عÇمومي ورودي درب صÇحن, اين جنوب سمت در
بسيار و گردو چوب از كه را عالي بزرگ درب و ميشود وارد خيابان

است/ شده تقديم نيشابوري شريفان كاظمخان آقاي طرف از زيبا
با و متر 2.9ê هالل بدون آن ارتفاع و متر 2.êê در, اين عرض

ميباشد/ متر 3.9ê هالل
اÔدÖخÇÔلÔوه×ا آية: طرف, دو در شكل بيضي قاب دو در در, باالي در

شويد/ داخل ايمني و سالمتي به :êì آية حجر, سورة /1
Hط×انÖل Ôس كÖن Ôدل Öن م â� Öل ع Öاج و ق Öد ص ج ر Ö ÔU â� Öج رÖخا و ق Öد ص ل خ Öد Ôم â� Öل خ Öدا ب ر : 80 آيÇة سرا¾, ا سورة /2
مرا و بر بيرون نيكويي و راستي به و كن داخل نيكويي و راستي به مرا من, پروردگار (اي G âص�ن

فرما)/ عطا ياري و پيروزي خود جانب از

در خÇود در و آي¹ÇالنÇصر¸2 در سر كتيبه در و شده نوشته 1 Ò
â

ن� ام× ال×م سب

/oالرج منالشيطان اعوذباهللا /3
/oالرح الرaن ب«Ëاهللا /ê

تاريخ پايين, در و سور¸الكوثر و بسمله4 و استعاذه3 و صغيره صلوات
نÇام و قÇمري) هشت و شÇصت و سÇÇيصد و هÇÇزار يك م حرÇÇم) آن

است/ شده حك تقديمكننده
دكÇتر آقاي هزينه به آبي انبار صحن اين جنوب سمت در نيز و
وافدين و مسافرين سهولت و راحتي اسباب كه شده ساخته حربا نصراهللا

مشروب/ آب حيث از است
هزينه به آهني درب و نرده باال صحن به متصل شمال, سمت در
باال صحن از را كوثر صحن كه شده داده قرار حميدزاده دعلي محم آقاي
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ميكند/ جدا
كÇه است ديگÇري ورودي درب نÇيز صحن اين غربي قسمت در
نمودهاند/ تقديم و ه تهي وليه الت اقبال خان عبدالوهاب آقاي را آن درب
شده متر چهار تا متري دو از خا كبرداري هم صحن خارج اطراف
صحن اطراف خيابانهاي از يكي در و گرديده تسطيح كوچه و خيابان و

است/ شده ساخته دولت هزينه به دولتي دبستاني
ديگري صحن قمري چهار و شصت و سيصد و هزار يك سال در
عنقريب كه شده طرحريزي آن غربي طرف در فردوس صحن بهنام

شد/ خواهد ساختمان شروع
كÇه روضÇهخوانÇي تكÇيه براي هم مجللي و بزرگ خيلي ساختمان
شده ساخته باال صحن غربي طرف در دارد را نفر هزار چند  گنجايش
بÇنا بهبودستان بهنام بيماران براي هم ساختماني است نظر در و است/

 گردد/
و دسÇتياري بÇه صحنها و مباركه بقعه ساختمانهاي عمده قسمت
قسمت هر در كه آمده عمل به (توكلي) يزدي ابوالقاسم استاد معماري
و عشÇق و برده به كار را معماري و استادي فن و هنر و سليقه نهايت

است/ نمايان و ظاهر قسمت هر در او كامل عالقه
كÇتابخانه تأسÇيس صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت اقدامات از ديگر
ه ادÇم و است كشور رسمي كتابخانههاي از يكي امروز كه است آستانه
مÇحترم نماينده خراساني مسعودي آقاي را آن رسميت و افتتاح تاريخ
سÇلطاني" كÇتابخانه "پÇاينده گفتهاند: ملي شوراي مجلس در گناباد سابق
خود از زيادي كتب خريداري و فرهنگ وزارت مساعدت با و (1311)
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سÇرهنگ دكÇتر آقÇاي مÇانند فقرا طرف از كتب اهداي و حضرت آن
جÇلد پÇانصد و هÇزار يك Hتقريب داراي كتابخانه ا كنون سراجالحكما¾,
ت مجال و جرايد عموم و معارف و علوم مختلفه اقسام و انواع از  كتاب

نمود/ استفاده آن از Âكام ميتوان و ميباشد
مهندس و يداهللا آقايان قمري هفتاد و سيصد و هزار يك سال در
بÇيدگلي اربÇابعلي آقاي ضمير روشن فقير فرزندان اربابي نصرتاهللا
ساخته نشده, ديده تا كنون آن نظير كه زيبايي بسيار آهني درب  كاشاني

شد/ داده قرار ر مطه بقعه ورودي درب جلوي در و نمودند تقديم
بدون آن ارتفاع و متر 2.2ë است لنگهاي شش كه در اين عرض

است/ متر 3.73 هالل با و متر 2.93 هالل
 نا

ا شريف: حديث هالل خود در و آي¹النصر¸ آن هالل كتيبه در

است/ آن در علي و دانشم شهر من /1

اسامي دوايري, درون در, خود اطراف كتيبه در و ا1
× Ô
wب×ا Þ ß� ع و مÖل عÖال Ô¹ين د م

و كوفي خط با توحيد طيبه كلمه در خود در و معصوم(ع) چهارده مباركه
و تÇقديمكنندگان نÇام در پÇايين در و ع�Çو�اهللا و رسولاهللا Tمد  كلمات

است/ شده رسم آن سازنده
عبدالعلي آقاي قمري يك و هفتاد و سيصد و هزار يك سال در
آقÇاي و عÇليه رحÇم¹اهللا سÇروستاني صÇابرعلي جÇناب فÇرزند شيدانÇي
بÇزرگ درب دو عÇراقÇي يÇحيي شيخ مرحوم فرزند ممتحني ابوالفضل
ساخته سه مقد بقعه غربي و شرقي طرفين ايوان دو براي مشبك آهني

داشتند/ تقديم
جÇديت و كÇوشش و سÇعي بÇه كÇه ي همÇÇم اقÇÇدامÇÇات از ديگÇÇر
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شÇدن مÇعاف يÇافت, انجام فريدوني احمد آقاي جناب خستگيناپذير
اما كÇن و تكايا و مساجد زيرا بود; حقالثبت پرداخت از متبر ك مزار
در و ميباشد معاف حقالثبت پرداخت از اسناد ثبت قانون طبق متبر كه
گناباد در اسناد ثبت اداره كه شمسي چهارده و سيصد و هزار يك سال
مÇزار مÇوقوفات ثبت براي كه داشت جديت نامبرده اداره شد تشكيل
فريدوني آقاي مساعي و اقدامات ولي دارد; دريافت حقالثبت مبارك

شناختند/ فوق قانون مشمول كه شد سبب
و بيست و سيصد و هزار يك سال در ايشان اقدامات اثر بر نيز و
از آنÇجا مÇوقوفات وزيÇران هÇيأت تÇصويبنامه مÇوجب به شمسي پنج
و بيست و سيصد و هزار يك سال در و گرديد معاف ماليات پرداخت
بهواسطه شمسي 1328 سال تير 28 ب مصو قانون طبق نيز شمسي هشت
مجلس بهتصويب موضوع اين ايشان مذا كرات و فوقالعاده  كوششهاي
مÇعاف ماليات پرداخت از Hرسم شده, قانون جز¾ و رسيد ملي شوراي

 گرديد/
ايÇن تÇجليل و تÇعظيم در ايشان از نيز ديگري ذيقيمت خدمات
از طريقت برادران عموم كه دارد آن جاي و آمده عمل به س مقد مكان
ايشان توفيق فزوني متعال خداوند از باشند/ داشته تشكر ايشان مساعي

خواستاريم/ را
آقاي خواهش برحسب قمري هفتاد و سيصد و هزار يك سال در
بقعه گنبد دوم پوش ساختن لطنه) مشيرالس (حاج اميرسليماني مصطفي
بهوسيله بديعي سبك به نقشه ه تهي از پس و شد شروع ايشان بههزينه
گرديد/ آغاز ساختمان آن مصالح و آهن ا كردن مهي و ظفر مهندس آقاي
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اسكÇلت و بتونآرمه با نيم و متر دو ارتفاع به را آن ساقه و پايه Gبدو
سمنت و آجر با آن روي سپس ساخته; آهني تيرهاي با را گنبد خود
طرف از كه مولوي مهندس آقاي سرپرستي به قسمت اين و شد پوشانده
انجام ماه سه ت مد در تربتي علي استاد معماري و بود ظفر مهندس آقاي
مراقبت و اصفهاني طباطبايي مصطفي سيد آقاي ط توس Gبعد پذيرفت,
اقدام گنبد كاشيكاري به بينظيري جديت و عالقه با ظفر مهندس آقاي
از پس و كرده شروع بود متر يك عرض به كه را آن كتيبه Gبدو  گرديد/
ت مد در و شدند مشغول گنبد خود ق معر كاشيهاي نصب به آن اختتام
دليÇل بÇزرگترين خود جديت و سرعت اين و يافت خاتمه ماه هشت
جمع با قليل ت مد اين در كه ميرساند را كاركنان عشق و عالقه ت شد
چنين كنند وارد خارج از بايد زحمت با را قسمت هر كه وسايل نبودن

شد/ ساخته عظيمي ساختمان
12 نوك تا پايه از آن ارتفاع متر, 3ì.3ì آن كاشي با گنبد محيط
برده به كار كه آجرهايي شماره است/ متر 2ê.ë سطح از ارتفاع و متر
هزار ìë و بوده موجود آستانه خود در آن هزار ì2 كه هزار 127 شده

است/ شده خريده خارج از هم

آورديم)/ پديد تو كار در آشكار گشايشي مÔبيâنH(همانا HحÖتف كل ن×ا Öحت ف ن×ا ا :1 آية فتح, سورة /1

تا فتحÖن×ا1 ن×ا ا سورة آن كتيبه در است/ مترمربع 283 معرق كاشي سطح

است)/ كارهايتانآ گاه به كه اوست (بلكه G âب�خ ون Ôل م Öع ت ا × ß[ Ôاهللا ان ك× Öلب /// :11 آية فتح, سورة /2

شده, نوشته سولي عبدالر مرتضي آقاي ثلث خط به 2G
â
خب� ونÔلمÖعت ا × ß[ آيه:

ترك دوازده به و صفويه زمان سبك به ختاÄي اسليمي كاشي, نقشه سطح
آن زير و نستعليق خط به <هو> كلمه دوازده نوك اطراف در شده بخش
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شريفه اسامي ميان در يك آن زير در و توحيد طيبه كلمه مرتبه دوازده
خليلاهللا(ع), ابراهيم نجياهللا(ع), نوح صفياهللا(ع), آدم مرسل نبي شش
زير در و حبيباهللا(ص) د محم روحاهللا(ع), عيسي كليماهللا(ع), موسي
زير در و رسولاهللا د محم جمله هاطهار(ع) مÄا از يك هر نام وفوق آن
تÇا طÇاهرين(ع) ه مÇÄا سÇاير و زهÇرا(ع) و عÇلي(ع) ره مطه اسامي آن

به برنز از مشبكي ميله (اميرسليماني) لطنه مشيرالس حاج آقاي ط توس شمسي دو و سي و سيصد و هزار يك سال در /1

قسمت در ميله داخل در گرديد/ تقديم شده ساخته ر مطه گنبد رأس براي شده داده طال آب آن روي كه متر دو ارتفاع

قرار مهتابي لولههاي در جالله طيبه كلمه آن داخل در كه است دايرهاي آن فوق در و برق چراغ محل آن باالي و پايين

ميشود/ ديده جالله كلمه و چراغ فرسخ, چند مسافت از شب در و دارد

تÇاريخ بÇود ايÇن است/1 شÇده نÇقش فرجه تعالي لاهللا عج قاÄم حضرت
اخÇتتام جهت به كه ا كنون و صحنها و مباركه بقعه ساختمان مختصر
درگÇاه از نÇيازمندانÇه شÇده بÇرقرار جشÇن اين آن دوم پوش ساختمان
ساختمان وسايل زودي به كه داريم مسألت شأنه جلت احديت حضرت
آله و ]Çحمد فÇرمايد; فÇراهÇم نيز را سه مقد بقعه اين نقايص ساير رفع و

كÇاشيهاي فÇرسودگي علت به سال سي از پس يك و هفتاد و سيصد و هزار يك تاريخ در /2
(رضاعليشاه) آقاي جناب معظم موالي طرف از داشت, تعمير و تعويض به احتياج گنبد روي
مÇيله و چÇراغ همچنين رسيد/ پايان به دو و هفتاد و سيصد و هزار يك ماه شهريور در و اقدام
و تهيه جديدي چراغ آقايان ط توس بود, رفته بين از و شكسته زمان مرور اثر در كه گنبد باالي

گرديد/ نصب و تقديم

اbع�/2 علzم صلواتاهللا
حاج جناب فرزند سلطاني ابراهيم سلطان آقاي طبع اثر قصيدهاي
كه طابثراه سلطانعليشاه حضرت گرامي خلف سلطاني دباقر محم ميرزا

گرديد: قراÄت زير مطلع با جشن در
شÇيدا عاشق سرگشتگي مايه اي عÇنقا تÇو گÇرفتار گشته دل مرغ
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"پÇروين" به متخلص نعمتاللهي عباس آقاي را قصيده اين نيز و
زيÇر مÇطلع بÇا "خادمباشي" نعمتاللهي عبدالمولي ميرزا مرحوم فرزند

كرد: قراÄت نموده انشا¾
سÇلطانعليشاه مÇÇرقد بÇÇر بÇÇود جÇاه و رفعت با گنبدي همايون
و بÇرادران هÇمه از نيازمندانÇه جذبي هب¹اهللا سيد شرمنده بنده اين
و عÇفو و كÇرم و لطف شايد دارد, شفاعت و دعا استدعاي خوانندگان
بزرگوار پير حضرت و كبار اوليا¾ ارواح و پروردگار حضرت بخشايش
و ظÇلمت ايÇن از شÇده روزگار تبه روسياه اين حال شامل ارواحنافداه

يابد/ نجات و مستخلص غفلت و واماندگي و  كدورت

اختالف)/ كمي 1ë(با سطر ,1ìê ص خاور, كالله 1/مثنويمعنوي,

بÇود1 رسوايÇي زانكه ما بر واي بÇود مÇا دسÇتگير فضلش نه  گر

مÇا بÇه پيامبرانت زبان به كه را آنچه ما به كن عطا ما, پروردگار اي :19ê آية عمران, آل سورة /2
نميكني/ خالف خويش وعدة تو كه مكن رسوا قيامت روز در را ما و دادي وعده

و 2 ع×ادâي ÖXا Ôفل Ö ÔH ال× نَّكا ¹ ي×مقÖال م Öوي ن×ا ز Ö ÔH ال× و كل Ôس Ôر ×
� ع تن×ا Öدع و ا م× ×اتن×ا و بَّن×ا ر
االVاد/ وآله د مT ×� ع اهللا Ø� ص

1331 تير م المكر ال شو



عرفان/ و علم نابغة كتاب ë7ë Ç 8ì صفحات از منقول /1

سه1 تكملةتاريخچهبناوساختمانبقعهمقد

2ê و سÇال ê9 از پس مÇضجعه راهللا نو صالحعليشاه آقاي حضرت
مزين سش مقد بهوجود فقر مسند و هدايت و ارشاد امر ي متصد كه روز
فاني دار 13êë مرداد ì مطابق 138ì ربيعالثاني 9 تاريخ در بود مفتخر و
امر عالوهبر ت مد اين تمام در و گرديد ناÄل حقيقي وصال به و وداع را
صحنهاي و ره منو بقعة توسعه و تكميل و تعمير به راهنمايي و ارشاد
مÇرحÇوم حÇيات زمÇان در كÇه ه رÇس ساهللا قد شهيد آقاي حضرت مزار
بقعه جدار فقط و بود شده پيريزي طابثراه نورعليشاه آقاي حضرت
بقعه ساختمان عمدة قسمت و شدند مشغول بود شده ساخته طاق زير تا
كتاب متن در كه بهطوري شد پرداخته و ساخته ايشان زمان در صحن و
بود فرموده ديگري اقدامات به شروع اواخر اين در است شده داده شرح
و روحاني فرزند سپس فرمود; لبيك را حق نداي نشده تكميل هنوز  كه
تابنده سلطانحسين حاج جناب حضرت آن جانشين و خليفه و جسماني
كه شرحي به پرداختند آن تكميل و اتمام به فداه ارواحنا (رضاعليشاه)
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ميشود: درج Âذي

 كتابخانه
آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم زمÇان در سÇلطاني كÇÇتابخانة سÇÇاختمان
در شÇمسي 13êê مÇطابق قمري 138ë سال در ه سسر قد صالحعليشاه
بنيانگذاري باال صحن غربي شمال در مترمربع ê79 مساحت به زميني
پايان آن ساختمان فداه ارواحنا رضاعليشاه آقاي حضرت زمان در و شد
سÇاخته آجر و تيرآهن با آن ساختمان و طبقه دو داراي بنا اين يافت

است/ شده
و كÇتابخانه بÇراي باال طبقة و كتاب انبار و موزه براي پايين طبقة
وصل مطالعه براي بزرگ سالن يك و تحتاني و فوقاني اتاق سه داراي

ميباشد/ كتب قفسههاي بهمحل
دو آن طÇرف دو در و ايوان يك داراي آن ورودي درب جلوي

است/ شده ساخته كتابخانه دفتر و توليت دفتر جهت اتاق
سر كتيبة در ميباشد, كاشيكاري جالبي طرز به آن درب سر  كتيبة
صÇالحي سÇلطاني مÇتبر ك مÇزار تÇوليت (دفÇتر جÇملة ل او اتÇاق درب

شعر: ايوان باالي كتيبة در و بيدخت)
است در عليم علمم شهر من است كه پيغمبر اينسخنگفت درست
اتمام تاريخ سلطاني ( كتابخانة جمالت دومي اتاق درب سر كتيبة در و
هÇاشمي حسÇن د حمÇم اسÇتاد عمل 13ê7 فروردين ,1387 ه ذيحج بنا

است/ شده نوشته نستعليق خط به كاشي روي بيدختي)
و مهتابيها و برق چراغ انواع يافت/ پايان 1387 ة ذيحج در بنا اين
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با هم وسيعي بزرگ سالن شده, نصب كولر همچنين و سقفي بادبزنهاي
ميباشد/ موجود مطالعه براي كافي وسايل

ل او مطابق 1388 جمادياالولي× ماه 28 تاريخ در مزبور  كتابخانه
آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم مÇيالد سÇالروز با مصادف كه 13ê7 شهريور
و افÇتتاح ي اصÇخ تشريفات طي بود عليه رحم¹اهللا شهيد سلطانعليشاه

گرديد/ آماده عموم استفادة براي

حسينيه
بÇناي طÇابثراه ثÇاني نÇورعليشاه آقÇاي حضرت مرحوم زمان در
در و ايجاد طاقي چهار طرز به باال صحن مغرب سمت در حسينيهاي
بÇزرگتر حسينيهاي ه سسر قد صالحعليشاه آقاي حضرت مرحوم زمان
لي او حسينيه Gبعد كه شد ساختمان نقشه, بههمان لي او حسينية غرب در
لذا نداشت, را جمعيت گنجايش اواخر اين در چون و گرديد صحن جز¾
رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت بÇندگان بÇهدستور 1387 سال تابستان در
Hجمع كه متر 21*17 تقريبي بهمساحت ديگري ساختمان فداه ارواحنا
بنا سابق حسينية به وصل آجر و تيرآهن با ميباشد مترمربع 3ì0 حدود
21 شب در و يÇافت پÇايان قÇمري 1388 رمÇضان تاريخ در و  گرديد
در رضÇاعليشاه آقÇاي حضرت دفعه لين او و افتتاح سال همان رمضان
عÇلي قيان تÇم مÇوالي حضرت شهادت شب با مصادف كه مزبور شب
مستفيض ايشان فرمايشات از مردم و برده تشريف منبر بود الم عليهالس

 گرديدند/
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بقعه داخل  كارهاي
جالبي طرز به صالحعليشاه آقاي مرحوم زمان در متبركه بقعة داخل
تÇعا� و تÇبارك اهللا قÇال بÇقعه غربي درب سر كتيبه در شده, آيينه كاري

مينوشند جامهايي از (نيكان GوÔك×اف ا ه× Ôاج ز× م ان ك× سÖأك ن م ون Ôب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال نَّ ا :ë آية انسان, سورة /1
است)/ كافور به آميخته  كه

ال× و آيÇه: آخÇر تÇا 1 ونÔب ÒÌ Ö¿ÇÇ ي ار ÇÇر× Öب  Öاال انَّ مÇÇباركه: آيÇÇة ل او از سÇÇپس

را شما كه نيست اين (جز GورÔك Ôش ال× و ¾ا جز× ÖمÔك Öن م Ôد âري Ôن ال× اهللا ه Öج ول ÖمÔك Ôم ع Öط Ôن ا × Ú̂ ا :9 آية انسان, سورة /2
سپاسي)/ نه ميخواهيم پاداشي نه شما از و ميكنيم اطعام خدا براي

در ميترسيم, خود پروردگار از (ما Gرير ط Ö Òe HوسÔب ع Hم Öوي بن×ا ر Öن م Ôاف × ÒK ن×ا ا :10 آية انسان, سورة /3
است)/ هولنا ك و سخت و عبوس روز, آن در كه روزي

تا 3 Ôاف × ÒK ان×ا شريفه: آية ل او از جنوبي سمت درب سر كتيبه در و 2GورÔك Ôش

پر بهاندازه را آنها كه سيم از ( كوزههايي Gرâدي Öق ت ا وه× Ôر دَّ ق ¹ ضَّ ف Öن م ا رâاري و× ق :1ì آية انسان, سورة /ê
 كردهاند)/

كÇه بÇنوشانندشان جامي آنجا, (در Ââبي Ò ÖS ز ا ه× Ôاج ز× م ان ك× HسÖأك ا × âzف ن Öوق Öس ي و :17 آية انسان, سورة /ë
باشد)/ زنجبيل با آميخته

تا 5HسÖأك ا
× â
zف ن Öوق ÖسÔي و آية: ل او از شرقي درب سر در و 4GرâديÖق ت وه×ا Ôر قدَّ آخر

از و شÇماست پÇاداش (ايÇن GورÔك Öش م ÖمÔك Ôي Öع س ان ك× و ¾ا جز× ÖمÔك ل ان ك× ا ذ× ه× نَّ ا :22 آيÇة انسÇان, سورة /ì
است)/ شده سپاسگزاري  كوششتان

و "1381 رضوان حسين د محم " كتبه كتيبه آخر و 6GورÔك Öشم ÖمÔكÔيÖع س آخر
مÇتبركه بÇقعة اين آينه كاري <هواهللا, جمالت: اين شمالي درب سر در
Çلطنه يرالسÇمش امÇيرسليماني مصطفي امير آقاي مرحوم واالي بههمت
آقÇاي مÇراقÇبت و 13ê0 مÇرداد ê مÇطابق 1381 صÇفر 12 در مÇتوفي
ال شو در آينه كار فراهي باقر د سي آقاي مباشرت و مÆيدي درضا محم
است/ شده نوشته رضوان> پذيرفت/ پايان 13ê1 فروردين مطابق 1381
است/ شده پرداخت لطنه مشيرالس آقاي طرف از آينه كاري هزينه
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ر مطه مرقد سنگ
صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت مÇرحÇوم ر طهÇم مÇرقد روي سÇنگ
گÇرديد, آمÇاده بزرگوار آن رحلت از بعد ماه چند از پس كه ه سسر قد
طول به خود سر حاشيه يكپارچه شفاف بسيار سفيد مرمر از است سنگي
آن باالي در سانتيمتر 20 بهضخامت و متر 1.90 عرض به متر 2.ê8
نسخ خط با الZوت, الذي هوا¡ي عبارت: سپس "ياع�" و "هو 121"  كلمة
ر نوÔم قد Öرم> نسخ: خط به جمالت اين زير در و شده نوشته جالبي بهطرز
آي¹اهللا نين مÆ ÔمÖال Ôحال ص× و لين الواص ÔفÖهك و فين العار ÔبÖطÔق ر طهÔم ع ج Öضم و
صÇالحعليشاه حسÇن مÇحمد شÇيخ اج لÇÖح× ا تمن ÖÆ ÔمÖل ا لي× Öو ÔمÖل ا ضين ياالرف
در و گرديد متولد قمري 1308 ه ذيحج هشتم در كه هالعزيز سر ساهللا قد
شÇمسي 13êë مÇرداد ì مطابق 138ì ربيعالثاني نهم پنجشنبه سحرگاه
نوشته به> ]صابنا اÔجÔورنا عظَّماهللا نمود; پرواز قدس عالم به مطهرش روح
حسن د محم آقاي شده نوشته نستعليق خط با كه اشعار اين آن زير و شده

است: سروده  كاردان
صÇÇالحعليشاه اصÇÇفيا فيÇÇÇÇص اهللا الي سÇير از آمÇد مÇÇبدأ بÇÇه
سÇحرگاه بÇاد بÇرد بو گل از رفت كه بدن از لطيفش روح چنان
درگÇاه ان خاص با پيوسته او شد صÇبحگاهان نÇماز هÇÇنگام بÇÇه
مÇثواه طاب سلطانعليشه مهين امجد جد برگرفتش در جان چو
مÇاسوياهللا از مÇنقطع وجÇودش تÇÇوحيد انÇÇÇوار مÇÇÇÇهبط او دل
جÇاه صÇاحب نÇعم¹اهللا بÇهخوان زمعروف اعرف خدا عرفان به
سلطانعليشاه چون علم بهفضلو نور زادة او شور حالو و وجد به
چÇاه از راه را سÇالكان نÇÇمودي صÇالح" "پند هدايت و ارشاد به
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عÇرفناه مÇا بÇايد اقÇرار عÇجز به نÇتوان شÇرح را اوليÇÇا صÇÇفات
كÇوتاه قصه شد طلب او رضاي نخواهيم رضاياو جز وي پساز
كÇوتاه قÇطعه ايÇن مطلع بيت به ارتÇÇحالش سÇÇال تÇÇاريخ بÇÇود
صÇÇالحعليشاه اصÇÇفيا¾ فيÇÇÇص اهللا الي سÇير از آمÇد مÇÇبدأ بÇÇه

<138ì>
آن: مقابل پايين در و جالله جل اهللا جملة: باال در مرقد, سنگ حاشيه
و شده نوشته پا ك معصوم چهارده اسامي سمت, چهار در و oح الر aن الر

است: اشعار اين اسامي, فواصل در
عÇلي نÇور قÇدم بÇÇحر از تÇÇافت ذاتحقچونخواستگرددمنجلي
ظÇهور در آمÇد انÇدر گهرها اين آندرياينور موجافكنشد چونكه
مÇيان زان صالحعليشه عيان شد عÇÇارفان عÇÇقد البÇÇÇÇيضاي ¸ در
مÇينمود او حق راه طريقت در بود وقت قطب سال پنجه قرب
كشÇيد دريÇا آن سوي گوهر باز شÇنيد حق از ارجعي نداي چون
فÇرمانپذير او و بود حق از امر بصير آن بسپرد فرزند بر خرقه
است داÇÄم قÇيامت تÇا آزمايش است قاÄم ي ولي دوري بههر پس
رضÇا تÇاج از فÇÇقر سÇÇرير بÇÇر هÇدي نÇور شد تابنده زمان وين
نوشته اصفهاني" هنرمند غالمحسين "عمل سنگ: پايين آخر در و

است/ شده
آن روي كÇه مÇهتابي چÇراغ عÇدد شش سÇنگ خارجي اطراف در
فلزي قابي سنگ حفاظت براي و شده گذاشته شده, نوشته كبيره صلوات

است/ گرديده نصب آن روي شيشه تمام
آقÇاي حÇضرت زمÇان در بÇقعه جÇنوبي سÇمت تÇاقچه چÇÇهار در
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با كاشي روي عليه رحم¹اهللا شهيد آقاي مرحوم حال شرح صالحعليشاه
است/ شده نوشته نستعليق خط

متبر كه خارجيبقعه جدار
درخÇواست بÇه بÇنا ه سسر دÇق صالحعليشاه آقاي حضرت مرحوم
كه فرمود تصويب حيات زمان در روحاالمين ابوالقاسم د سي حاج آقاي
كار مات مقد هنوز شود; روكاري سفيد مرمر سنگ با بقعه خارجي جدار
گفته اجابت لبيك را حق داعي حضرت آن فانه متأس كه بود نشده فراهم

برگزيد/ را پروردگار لقاي
داشت ادامÇه روز چÇهل تÇا كÇه عÇزاداري مراسÇم برگزاري از پس
شده, به كار شروع رضاعليشاه آقاي حضرت بندگان دستور به بالفاصله
و فÇوقاني دربÇهاي كÇلية و روكÇاري مرمرسفيد سنگ با خارجي جدار
آن بجاي و برداشته بود چوبي كه متبركه بقعه خارجي قسمت تحتاني
نصب د متعد چراغهاي و شد گذاشته كار شيشه تمام آهني زيباي دربهاي

 گرديد/
دربهاي سر در گرديد/ كاشيكاري بينظيري طرز به دربها سر تمام

زير: اشعار كاشيها) ( كتيبة شمالي سمت
وا�ÇÇنه النÇÇار oÇÇقس ,¹نÇÇج حÇÇبه

Ø
�ÇÇÇع

وا�ÇÇنه االنس امÇÇام ,HقÇÇح ÇÇXصط� ا
Ø
Ï¼و

اشعار: اين نيز و
بود خواهد نشان و نام مي و ميخانه ز تا

بÇود خÇواهÇد مÇغان پير ره خا ك ما سر
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است گÇوش در ازل ز مÇغانم پÇير حÇلقة
بÇود خواهد همان و بوديم كه همانيم بر

خواه همت گذري چون ما تربت سر بر
بÇود خÇواهÇد جÇهان رندان زيارتگه  كه

بهلحد سر نهد تو شوق ز كه آنگه چشمم
بÇود خÇواهÇد نگÇران قيامت صبح دم تا

اشعار: اين شرقي سمت دربهاي سر در
مÇيبينم خÇدا نÇور مÇÇغان خÇÇرابÇÇات در

ميبينم زكجا نوري چه كه بين عجب اين
تو كه الحاج ملك اي مفروش من جلوهبر

مÇيبينم خÇدا خÇانه مÇن و مÇيبيني خانه
درش كه يارب اينميكده درديكش  كيست

مÇيبينم دعÇا مÇÇحراب و حÇÇاجت قÇÇبلة
دل نÇالة سÇحر آه روان اشك دل سÇÇوز

مÇيبينم خÇدا لطÇف نÇظر از هÇÇمه ايÇÇن
اشعار: اين جنوبي سمت دربهاي سر در

FÇPله الدجÇي كشÇÇف بgÇÇاله
×
�ÇÇ Ôالع بÇÇلغ

آله و عÇليه صÇÇلوا خÇÇصاله ÇÇbيع حسÇÇنت
اشعار: نيز و

دل اي بÇبخشند فÇÇقر سÇÇلطنت ا گÇÇرت
مÇاهي تÇا بÇود مÇاه از تو ملك  كمترين
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بÇÇاشند قÇÇلندر رنÇÇدان مÇÇيكده در بÇÇÇر
شÇاهنشاهي افسÇر دهÇند و سÇتانند  كÇÇه

هفتاخترپاي تارك بر و سر زير خشت
جاهي صاحب منصب و دستقدرتنگر

بÇامش طÇرف كÇه مÇيخانه در و مÇا سÇر
كÇوتاهي بÇدين ديÇوار شÇده بÇر فلك به

اشعار: اين غربي سمت دربهاي سر در
آمدهايم جاه و حشمت پي نه در اين بر ما

آمÇدهايÇم پÇناه بÇه ايÇنجا حÇÇادثه بÇÇد از
عÇدم سÇرحÇد ز و عشÇقيم مÇنزل رهÇرو

آمÇدهايÇم راه هÇمه اين وجود اقليم به تا
روحاالمين آن خازن شد كه گنج چنين با

آمÇدهايÇم شÇاه خÇانة بÇهدر گÇÇدايÇي بÇÇه
كجاست? توفيق كشتي اي تو حلم لنگر

آمÇدهايÇم گÇناه غÇرق كرم بحر درين  كه
است/ شده نوشته زيبايي نستعليق خط با

خارجي جدار  كتيبة
سورة شمال سمت از خارجي جدار كتيبة در خارجي, جدار  كتيبة

نيست)/ هيچ آشكارا, رسانيدن پيام جز ما عهدة بر (و Ô âب� ÔمÇ Öال Ôغ الÖبال× االَّ ليÖن×ا ع ا م× و :17 آية /1

ثلث خط با كاشي روي 1
Ô
â

ب� ÔمÇ Öال Ôال×غبÖال االَّ آية: آخر تا ل او از يس مباركة
چÇهار هÇمچنين و بودند مشغول دادن ادامه به كه درحالي شده, نوشته
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ساخته آن واسكلة ساختمان دست در متبر كه بقعة چهارگوشة در  گلدسته
نهم زلزله دلخراش حادثة هنگام درين بودند به كار مشغول و بود شده
كار ماند ق معو كارها كليه كه همانطوري و آمد پيش 13ê7 شهريورماه

گرديد/ متوقف نيز مزبور

زلزله فاجعة
13ê7 ماه شهريور نهم مطابق 1388 ه الثاني جمادي ششم شنبه روز
دقيقه پنجاه و ساعت دو مطابق تهران بعدازظهر دقيقه 20 و ساعت دو
اخÇير قرن چند در و تا كنون كه شديدي بسيار زلزلة محلي, بعدازظهر
و بياض دشت و خضري و كاخك در و حادث گناباد در نداشته نظير
حتي و كرد زيرورو را ساختمانها و وارد زياد, تلفات ديگر جاي چند
خسÇارات نÇيز گÇناباد دهÇات در گÇرديد; بهانهدام نزديك كاخك مزار
خÇرابÇيهايي مÇنازل از بسياري در هم بيدخت در آورده, وارد بسياري
و تركها متبر كه بقعة اطراف حجرات و اتاقها در هم مزار در و شد وارد
ولي رسيد; خسارت هم گلدستهها از يكي به و گرديد پديدار خرابيهايي
ريخت/ آينهها از قدري فقط نرسيد خرابي متبركه بقعة خود به بحمداهللا
گرديد/ مرمت به شروع بالفاصله زلزله ت شد شدن برطرف از پس
و شد بتونريزي متر پنج Hتقريب عمق تا Hج متدر گلدستهها پايههاي زير
در بقعه و اتاقها بين و شد برده باال سيمان و آجر با هم اتاقها ديوارهاي
گÇود را زمين سطح متر پنج چهار بزرگ درهاي از يك هر طرف دو
بهيكديگر و برده باال بام كف تا را بتون همان شده بتونريزي و نموده
كليه جنوبي سمت اتاق دو بهجز هم اطراف اتاقهاي در كردند;  كالف
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شد/ پوشش نو از و برچيده سقفها
تا بود كرده ريزش زلزله حادثه از آن قسمتهاي بعض كه آينه كاري
كرده ريزش سقف از آنچه و شد آينه كاري Gد مجد و برچيده كتيبه زير
آيÇنه كÇاري نÇيز جنوبي و غربي و شرقي ايوان سه گرديد, مرمت بود
حسÇينعلي آقÇاي طرف از بقعه داخل د مجد آينه كاري هزينه  گرديد;
مرحوم حال شرح شمال, سمت شرقي تاقچة در شد/ پرداخت شريف
حضرت مرحوم حال شرح ديگر تاقچة سه در و ثاني نورعليشاه آقاي
شده نصب Gاخير و نوشته نستعليق خط با كاشي روي صالحعليشاه آقاي

است/

ساعت برج
سÇر باالي ه, سسر قد صالحعليشاه آقاي حضرت مرحوم زمان در
ارتÇفاع بÇه بÇرجÇي مÇيدان جلوي پايين بهصحن ورودي شمالي, درب
كه بزرگي ساعت و شده ساخته سمنت و آهن اسكلت با متر 1ê تقريبي
1339 سÇال در سÇاعت ايÇن گÇرديده; نÇصب ميباشد صفحه دو داراي
پايه وكيل اويسي علي آقاي جناب توسط قمري 1380 مطابق شمسي
¹الحرام ذيحج در نصب از پس ماه چند و ه تهي اروپا از دادگستري يك
مخارج و نمود به كار شروع شمسي 13ê0 خرداد مطابق قمري 1380
مطابق 13êë آبان در سپس پرداختند; اويسي آقاي نيز را آن ساختماني
ابÇراهÇيم حÇاج توسط رضاعليشاه آقاي حضرت زمان در 138ì رجب
و قبه و شده كاشيكاري زيبايي طرز به آن خارجي جدار معمار, هاشمي

گرديد/ نصب آن باالي در ر مدو نÃون "ياع�", بهشكل چراغي
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آخر تا نور مباركه آية سپس ,oح الر aن الر ب«Ëاهللا برج باالي كتيبة در

¹ اج ج× Ôز â| Ôاح ب× Öص ß ÖX ا Õاح ب× Öص م ا × âzف ̧ كو× Öش م ك ه ورÔن Ôلث م ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ ÔورÔن Ôاهللا :3ë آيÇة نÇور, سÇورة /1
Ö Òn Öول و Ô¾ âÏÉ Ôي ا × Ôx Öي ز Ôاد يك× ¹َّي ب Öرغ ال× و ¹َّي ق ÖÌ Ò¾ ال× ¹ونÔت Öي ز ¹ك ار ب× Ôم ̧ رج ش Öن م Ôد وق Ôي يٌّ ر Ôد Õبك Öوك ا × Úu ا ك Ô¹ اج ج× لزا
Õ âoلع ¾ ÖÏ Ò¾ لÔك ب Ôاهللا و اس×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ßÍ ÖÉ ي و Ô¾ا يش× Öن م ه ورÔن ل Ôاهللا ي د Ö Òv نور ×� ع ÕورÔن Õار ن× Ôه Öس س Ö Ò]
آن در كÇه است پÇنجرهاي مÇانند او نÇور مثال است/ زمين و آسمانها روشنايي و نور (خداوند
كÇه است درخشÇاني سÇتارة شÇيشه آن گÇوييا كه گرفته جاي شيشهاي در چراغ و باشد چراغي
بÇه آن روغÇن كÇه غÇربي نه و است شرقي نه كه زيتوني بابركت درخت از ميشود افروخته بر
نور/ باالي است نوري نرسد, بدان آتشي چند هر شود, روشن است نزديك كه دارد صفا قدري
هÇر بÇه خÇدا و مÇيزند مردم براي مثل و بخواهد را كه هر ميكند هدايت خود نور به خداوند

است)/ دانا چيزي

نسخ خط با hالن�الكر صدقاهللالع�العظoوصدقرسوله بعد و 1

Õ â
oلع ¾ ÑÏ Ò¾ لÔكب

و برج ساختمان بهتاريخ مربوط يكي سنگي لوح عدد دو و شده نوشته
علي آقاي خرج و همت به Ç 121 <هو شده: حك آن روي جمالت اين
تير مطابق 1381 م محر تاريخ در معماران محمود سيد كوشش و اويسي
شد/> تقديم حميدزاده طرف از سنگ گرديد; نصب ساعت اين 13ê0

<هو جمالت: آن روي و كاشيكاري تاريخ به مربوط دومي لوح
علي آقاي كمك و بههمت آن روي قبة و ساعت برج كاشيكاري Ç 121
رجب مÇاه در بÇيدختي مÇعمار هÇاشمي ابراهيم حاج معماري و اويسي
از آن هÇزينة پÇذيرفت پÇايان شمسي 13êë آبان مطابق قمري 138ì

گرديد>/ پرداخت اويسي علي آقاي طرف
و شÇرقي سÇمت Hمخصوص كوثر, صحن حجرات ساختمانهاي در
و مÇرمت قسÇمتها بÇعض كه شد وارد خرابيهايي زلزله اثر در جنوبي
هم قبله طرف كوثر صحن ايوان و گرديد ساختمان نو از عمدهاي قسمت
بÇهدستور خÇارج قسÇمت كÇه كÇرد پÇيدا خÇارج و داخل از خرابيهايي



هدايت بابواليتوراه ê92

و بهتري وضع با معمار ابراهيم حاج ط توس رضاعليشاه آقاي حضرت
گرديد/ بنا تجديد بيشتري استحكام

مصداقي ابوالحسن آقاي بهخواهش بنا هم غربي جنوب قسمت در
صحن و حمام و آشپزخانه و اتاق چند بر مشتمل زيبايي بسيار ساختمان
بÇيشتر قسÇمت و موسوم صالحيه مهمانسراي بهنام كه گرديد بنا حياط
كوثر صحن داخل از هم آن درب و پرداختند مصداقي آقاي را آن خرج

شده/ داده قرار صحن گوشة از
1390 سال در بود افتاده بهتعويق زلزله وقوع از كه گلدستهها  كار
شÇده نÇوشته حقتعالي اسامي كاشي روي و كاشيكاري آن بدنة قمري

است/
ونل صÔي ل×Ãكته م و اهللا انَّ مباركه: آية غربي شمال گلدسته باالي كتيبة در

ايمان كه كساني اي ميفرستند/ صلوات پيامبر بر فرشتگانش و خدا :ëì آية احزاب, سورة /1
نيكو/ سالمي كنيد; سالم و فرستيد صلوات او بر آوردهايد,

غربي جنوب كتيبة در و 1Hمâلي Öست لمÔوا س و هÖيلع لوا واصÔن ام× نâالَّذي ا
Ò Û
vا ي×ا ß ß�َّالن Ò� ع

Ôه Ö ßØ
ك و ل الذ ن م Þ ß� و Ôهل ÖنÔكي Ö Òn و ;
واهللا ك والالهاالاهللا وا¡مدهللا اهللا سبحان جمالت:

مÇحتاج يÇاري بÇه كه نيفتد مذلت به و نيست ملك در شريكي را او و :111 آية سرا¾, ا سورة /2
شايسته/ تكبيري گوي, تكبير را او پس شود

ابيطالب بن
Ø
ع� والي¹ رسولاهللا: قال شرقي جنوب گلدستة كتيبة در و 2G

â
تكÖب�

شمال گلدستة كتيبة در و سلطاني) خط)èعذا حص	fندخل|حص	امنمن
Öذ ختÇ ي Ö ÒnذيÇال لله ÔمدÇ¡وا Ôوت ÒZال الذي ي Ò¡ا Ò� ع Ôلتك وت> جمالت: اين شرقي
نوشته ثلث خط با سلطاني) ( كتبه |اÔXلك> ÕيكÌ¾نلهÔكيnداول والو ¹صاحب
يس مÇباركه سÇورة شÇمال, سمت در كه بقعه خارجي جدار كتيبة شده/
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باشند)/ مشغول شادماني به روز آن (بهشتيان, ون Ôه ا ك ف× ل Ôغ Ôش â| م Öوي Öال ¹َّنÇ Ò Ö� ا اب ح× Öص Öاال نَّ ا :ëë آية /1

روي 1 ونÔهÇ ف×ا ك لÔغ Ôش
â
| آية: آخر تا ديگر سمت سه در بود شده شروع

شده/ نوشته  كاشي

وسط صحن شرقي قسمت
در متبر ك مرقد و آرامگاه كه وسط صحن شرقي قسمت چون و
فÇقط و نÇداشت سÇاختمان صحن) در پا پايين (قسمت گرفته قرار آن
آنجا گرفتند تصميم رضاعليشاه آقاي حضرت داشت, مختصري ديوار
دو و اتÇاق چÇندين مشÇتملبر كÇاملي نقشة لذا نمايند; ساختمان نيز را
27 روز در و شÇد ه هيÇت بÇاشد نيز لوازم ساير و حمام داراي كه سراچه
جناب ط توس آن كلنگ نخستين 13ê9 شهريور 7 مطابق 1390 رجب
اسÇتاد و هÇاشمي ابراهÇيم حاج معماري به و شد زده رضاعليشاه آقاي
بهپايان بهزودي است اميد و گرديد ساختمان به شروع حقيقي عليا كبر
است وسط صحن شمالي طرف كه پايين صحن ساختمان Gبعد و برسد
حÇدود در كه ê7.ë*17.ë Hتقريب زيربنا مساحت مجموع شود; شروع

بود/ خواهد است مترمربع 830

بيدخت جامع مسجد تعمير
دراثروقعزلزلهقسمتزياديازخانههايوسطآباديبيدختبه كلي
خÇوشبختانه زيÇاد خÇرابÇيهاي و زلزله ت دÇش باوجود كه رفت بين از
زلزله, خرابيهاي جمله از داد/ تلفات نفر دو فقط نداشت جاني خسارت
آن شبستان كه بود شبستان ريزش و جامع مسجد ايوان برداشتن شكاف
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مÇهدي سيد حاج دكتر آقاي بههمت و بهخواهش زماني اندك از پس
و رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت بÇندگان نظارت و تهراني حسابي ميرزا
گرديد/ ساختمان به شروع بيدختي هاشمي ابراهيم د محم حاج معماري

بÇا جالبي بهطرز و تعويض به كلي مسجد شمالي و شرقي قسمت
باب يك اولي قسمت عالوهبر گرديد ساختمان آجر و آهني ستونهاي
آقÇاي حÇضرت بÇندگان هزينه به و خريداري شبستان به وصل منزل,

شد/ اضافه آن به رضاعليشاه
به كار آهن ستون عدد ì0 حدود در Hجمع جديدالبنا¾ ساختمان در
مشكي مرمر حاشيه, داخلي جدار و فرش موزاييك آن كف است/ رفته
جايگاه شده; روكاري سفيد, مرمر سنگ با متر يك از بيش ارتفاع تا و
و دربها كليه است; مجز هم از آهني نردهاي نصب بهوسيه مردان و زنان
قسÇمت در است/ شÇيشه تمام و آهني خيابان و كوچه كنار پنجرههاي
شير و دستشويي نصب با وضوخانهاي مسجد, ورودي درب دم شرقي

است/ شده بنا كافي بهقدر آب
مباركه: سورة و كاشيكاري مسجد صحن داخلي جدار باالي  كتيبة
كÇاشي روي ثÇلث خط با oالع�العظ صدقاهللا سپس اتي" "هل و "جمعه"
شÇرقي و شÇمال بناي Ç 121 <هو جمالت: اين كتيبه آخر در و نوشته
شده ويران 13ê7 ماه شهريور نهم زلزلة اثر در كه بيدخت جامع مسجد
و رضاعليشاه تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب بندگان نظارت با بود
حاج اهتمام و وسعي حسابي ميرزا مهدي سيد حاج آقاي عالي بههمت
هجري 1389 ل ربيعاالو تاريخ در معمار بيدختي هاشمي ابراهيم د محم
اصÇفهان سÇاخت گÇرديد/ بÇنا تÇجديد 13ê8 خÇردادمÇاه مÇطابق قمري
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شده/ نوشته كاشي روي نستعليق خط با ايليا>  كاشيسازي
چراغ انواع و شده عالي بسيار كاشيكاري نيز طاقها باالي كتيبة زير
بÇاستانشناسي اداره ط وسÇت مسجد ايوان است/ گرديده نصب مهتابي و
آقÇاي حÇضرت ط وسÇت آن مÇخارج همÇم قسÇمت ولي شÇÇده; مÇÇرمت

گرديد/ پرداخت باستانشناسي اداره به رضاعليشاه
بهدستور بود كرده پيدا خرابي كه ايوان طرف دو قديم ساختمانهاي
چهار ايشان بههزينة و خراب به كلي رضاعليشاه آقاي حضرت بندگان
شمالي قسمت در كه شبستان آن ا كنون و گرديد ساختمان نو از چشمه
ساخته كه هم شرقي شبستان و دارد مساحت مربع متر نهصد است مسجد

است/ آن مساحت مترمربع 170 حدود شده

نوسازي ساختمانهاي
از داشت ادامÇه لرزشخÇفيف تي دÇم تÇا كه زلزله آرامش از پس
دويست قÇريب بÇهمساحت زميني در مسكن و آباداني وزارت طرف
كنار در صحنين, و سلطاني متبر كه بقعه جنوبي سمت در مترمربع هزار
و گÇرديد خÇانه ساختمان به شروع آسيبديده مردم براي شوسه جادة
و سه و دو مسكوني خانه باب 200 داراي كه زيبايي بسيار كوچك شهر
دبستان باب دو و مهدكودك و بازار و ز مجه حمام باب دو و اتاقه چهار

ميباشد/ روح با و وسيع ميدانهاي و خيابانها داراي و شد ساخته است



سÇوم فÇرزند جÇذبي, نÇعمتاهللا سÇيد آقاي كه است لي مفص مقاله از بخشي حال شرح اين /1
نوشتهاند/ رحلتشان سالگرد مناسبت به آنجناب,

شرحمختصراحوالجنابحاجسيدهب¹اهللاجذبي1

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
خÇاتونآباد سÇادات از خÇاتونآبادي هاشم ميرزا گراميش پدر نام
و رشÇتي حÇبيباهللا ميرزا حاج مرحوم برگزيدة شا گردان از و اصفهان
گوشه گÇيري اصفهان, به مراجعت از پس كه بوده اجتهاد اجازه داراي
حÇضرت بÇه واسÇطه هÇفت و بيست با ايشان نسب بود/ نموده اختيار
و ايشان جد ره منو مدينه نقيب حسين ين شمسالد ميرسد/ اد(ع) سج
كرده هجرت مدينه از نقيب ميرحسن فرزندش و بود ه طيب مدينة سا كن
در و وارد اصفهان به ين ميرعمادالد او نوادههاي از يكي و آمد ايران به
اصفهان گورد بهنام محلي در و نمود فوت اينكه تا گرديد سا كن آنجا
ديگر اجداد ميباشد/ اهالي زيارتي محل ا كنون مكان اين گرديد/ مدفون
عÇلماي و جÇليلالقÇدر سÇادات از همگي اصفهان در بزرگوار شيخ آن
آنجناب بودند/ اصفهان ه علمي حوزه سين مدر و اجتهاد اجازه صاحب
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در شÇمسي 127ê بÇا مÇطابق قÇمري 131ê شعبان چهاردهم تاريخ در
ه لميÇع حÇوزه در را خÇود زمÇان مÇتداوله تÇحصيالت و متولد اصفهان
در و آمدند تهران به آن ادامة و تكميل براي سپس گذرانيده, اصفهان
در بÇود تÇهران مدارس بزرگترين از يكي كه دارالفنون سياسي مدرسه
نيز را رياضي Hضمن گرديدند/ فارغالتحصيل و شده مشغول سياسي رشته
وزارت در و نÇمودند ذ تلم زمان رياضي علماي بزرگترين از يكي نزد

شدند/ مشغول بهتدريس تهران مدارس در و استخدام فرهنگ
نÇواب تكÇيه در حÇجرهاي را اقامت محل تحصيل ت مد در ايشان
نÇيز صÇبح تÇا شب نÇيمه از حجره اين در و بودند كرده انتخاب تهران
كه بودند ه متوج و بودند باريتعالي ذوالجالل بهدرگاه رازونياز مشغول
نÇيز انسÇان روح و نÇيست انسÇان كمال باعث ظاهري تحصيالت فقط

ميباشد/ ترقي خواهان
راه ظÇلمات از را او سÇحري زاريهاي و شبي نيمه دعاهاي عاقبت
اجابت بههدف تير مغان دير سا كنان و رندان از استمداد با و برده بيرون
اهللا امان ميرزا مرحوم با شدن آشنا با و نمود روي مقصود شاهد و رسيد
از و بودند سا كن نواب تكيه همان در كه شيرازي صدرا ميرزا مرحوم و
ثÇاني نÇورعليشاه علي الÇم حÇاج جÇناب پÇيروان از و گÇنابادي فÇÇقراي
آقÇاي جÇناب خÇدمت كÇرده پÇيدا آشÇنايي بÇودند, سÇبحاني ه سسر قد
قÇمري 133ì سÇال ل يعاالوÇرب هÇفدهم تÇاريخ در و رسيده نورعليشاه

شدند/ وارد علويه طريقت در و گرديدند فقر به ف مشر
چÇرا دانÇي شÇد راه دليل را موسي خضر

است پÇيغمبر ا گÇر مÇيبايد پير را راهرو
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صحت به لين محص و معلمين بين تدريس سال سي از بيش ت مد در
و معروف خلق حسن و كمال و نفس شرافت و تقوي× و ديانت و عمل
و بوده مفتون و مجذوب ايشان به نسبت شا گردان و بودند همه زبانزد

مينمودند/ معنوي استفاده آنجناب از موارد همه در
بارگاه زيارت و ف تشر از پس همهساله تابستاني تعطيالت ايام در
آنÇجا در و نÇموده مسÇافرت بÇيدخت به رضا(ع) حضرت ه مÄثامناال
به ايشان مبارك محضر از فيض كسب و بزرگوار پير زيارت عالوهبر

بودند/ مشغول عرفاني كتب مطالعه و استنساخ و نوشتن
تصحيح استنساخ, كه كتابهايي مهمترين توقف, متوالي تهاي مد در
صالح, نامههاي ياحه, الس حداÄق عاد¸, بيانالس از: عبارتند كردند چاپ يا
بÇاب سÇعادت, رهÇنماي عÇرفان, و عÇلم نابغة بشار¸المÆمنين, ه, صالحي

واليت/

مراجعت موقع و ميرسيد آخر به تابستاني تعطيالت آنكه از پس
اين همة با بود/ مشكل بينهايت آنجناب براي ميشد نزديك تهران به
د مجد تدريس مشغول و مينمودند مراجعت تهران به كه وقتي ناراحتيها
ناÄل زيارت به Gد مجد كه بوده بعد سال تابستان فكر در Hب مرت ميگردند

ميكرد: بازگو را ايشان حال غزل, اين Hب مرت و  گردند
بس را مÇا جÇهان گÇلستان ز  گÇلعذاري

بس را ما روان سرو آن ساية چمن زين
طلبيم زيادت كه حاجت چه ماست با يار

بس را ما جان مونس آن صحبت دولت
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هÇوسي سر در تو وصل از بهجز را نيستما
بس را مÇا جÇهان دو متاع ز تجارت اين
شÇهرهاي غالب به مسافرتهايي سلسله بزرگان مالزمت در ايشان
افÇغانستان, اردن, سÇوريه, عÇراق, عÇربستان, بÇه نيز خارج در و ايران
تÇجويز طÇبق مÇعالجه بÇراي هÇمچنين و نمودند هندوستان و پا كستان
زيارت به موفق تركيه راه از مراجعت در و كرده سفر اروپا به پزشكان

شدند/ نيز مولوي رومي ين جاللالد موالنا مقبره
مÇوالي آسÇتان بÇر سÇر هÇميشه كه بود مردي بزرگوار آنجناب,
شيواي و رسا سخنان با مجلس و محفل هر در و داشت خود أن عظيمالش
گÇوهر اصÇل و مÇيكرد تشريح را عرفان و تشيع مذهب انيت حق خود
علي(ع) مطلقه واليت لواي زير و طريقت و شريعت جمع در را مقصود
نÇغمههاي پÇرمغزش بÇيانات در و مÇيدانست بزرگوار آن جانشينان و

ميرسيد/ دل گوش به وارسته عارفان و خدا مردان جانبخش
ليÇن او سÇلوك مÇراحÇل طي از پس جذبي هب¹اهللا سيد حاج جناب
طÇرف از 137ì م حرÇم بيستم در بود جماعت نماز اقامة كه اجازهشان
از بخشي در كه گرديد صادر هالعزيز سر س قد صالحعليشاه آقاي جناب
فقيري كه جذبي هب¹اهللا د سي آقاي م مكر <برادر بودند: فرموده مرقوم آن
و كشيده زحمت فقر راه در سالها و است محلي× عدالت زيور به و دانا

مأذونند/> و مجاز جماعت, نماز اقامه در نموده خدمت
مرقوم آن در كه گرديد صادر ايشان اجازه دومين پنجسال از پس
فÇقيري كÇه جÇذبي هب¹اهللا سيد حاج آقاي م مكر <برادر بودند: فرموده
و زده قدم فقر در بهصدق تها مد و پيراسته نفساني هواجس از و آراسته



هدايت بابواليتوراه ë00

و نمودم ملقب "ثابتعلي" لقب به طريقت در گشته بينا و نموده خدمت
و ظاهر جمع بر و نمايند دستگيري بيابند كه صادقي طالب كه مأذونند
1ì تÇاريخ در اجÇازه ايÇن نÇمايند/> امÇر طÇريقت و شÇريعت و بÇاطن
هالعزيز سر س قد رضاعليشاه آقاي حضرت طرف از 138ì ربيعالثاني
از كه فوق فرمان و <امر فرمودند: اضافه آن حاشيه در گرديد/ تأييد نيز
رحلت از پس يافته صدور شرف العزيز ه سر س قد مولي× حضرت طرف
اجÇازه معظمله 1397 رجب تاريخ در سپس است/> مطاع حضرت آن
آقاي جناب محترم و م مكر <برادر شرح: اين به فرمودند صادر ديگري
ايÇن از جنابعالي ميشود: عرض (ثابتعلي) جذبي هب¹اهللا د سي حاج
حÇال, مسÇاعدت مÇواقÇع در كه مجازيد و مأذون فقير طرف از تاريخ

نماييد>/ منعقد نياز مجلس
كسÇالت دچار تها مد مبارك عمر اواخر در ثابتعلي آقاي جناب
كÇه شوند بستري بيمارستان بار هر شدند مجبور ميل برخالف و بودند
ص مرخ بيمارستان از نقاهت دورة گذراندن و جراحي عمل انجام از پس
اواخر در اينكه تا بودند بستري ماه دو حدود در اواخر اين در ميشدند/
نÇيز شÇدن Çص مرخ وسايل و گرديد حاصل بهبودي كمي ì1 اسفندماه
29 جÇمعه روز در و يÇافت ت دÇش نÇاراحÇتي Gد جدÇم ولي شÇد; فراهÇم

âعي ج Öرا Ô¹َّنÃ مÖط ÔمÇ Öال ÔسÖالنَّف ا Ò Ôxَّي ا ي×ا نداي: سالگي 91 سن در 1ê0ë ه اني جماديالث

پÇروردگارت بهسوي پسنديده و خشنود يافته, آرامش روح اي :27 Ç 30 آيات فجر, سورة /1
درآي/ من بهشت به و شو داخل من بندگان زمرة در و بازگرد

و شنيدند جان به گوش را 1

â
نَّ ج â

� ÔخÖاد و âب×ادي ع â
|
â
� ÔخÖادف ¹َّي ض Öر م ¹ي اض ر× كب ر ×� ا

با و پرواز خود اصلي مقصد بهسوي بود الهي انوار مهبط كه پا كشان روح



ë01 ضماÄم

توانا/ فرمانروايي نزد :ëë آية قمر, سورة /1

آقÇاي جÇناب جوار در و گرفت جاي 1 ر دت Öق Ôم كâلي م دÖن ع در ملكوتي بال
گرديد/ مدفون تهران حمزه امامزاده صحن در نورعليشاه

را مÇا دردمند دل حاجت چه معالجت به
را دوا طلب نكند عشقت درد مريض  كه



هو
121

رهچاپسوم خÆم

غنا طاعته و شفا وذ كره دوا اdه من يا
تمام درماندهنده كه مهرباني خداوند مر ستايش و سپاس از پس
درود است, درهÇا تÇمام گشÇاينده و آرزوهÇا هÇمه برآورنÇدة و دردها

بزرگوار/ آن جانشين دوازده و انبيا¾ خاتم ا كرم پيامبر بر بيپايان
شÇيخ گÇنهكار فÇرزند جÇذبي عليرضا د سي شرمنده ناچيز بنده اين
مÇعروض (ثÇابتعلي) جÇذبي هÇب¹اهللا سÇيد حاج آقاي جناب بزرگوار
واليت باب رساله درخواست طريق اخوان كه بود تي مد چون ميدارد:
اجازه كسب با بود, شده ناياب و تمام آن نسخ و داشتند را هدايت راه و

سلطانحسين حاج آقاي حضرت بزرگوار پير و معظم موالي پيشگاه از
د يÇس بÇزرگوارم بÇرادران مÇوافÇقت و فداه ارواحنا (رضاعليشاه) تابنده
نمودم/ آن د مجد طبع براي اقدام جذبي نعمتاهللا د سي و جذبي رحمتاهللا



ë03 ضماÄم

به ارسالي نسخه تنها كشور در جنگي حالت و موقعيت علت به فانه متأس
گÇرفتاريهاي واسÇطه بÇه نÇيز بÇعد و مÇفقود چاپ جهت ارشاد وزارت
تعويق به كار اين تي مد روزمره اشتغاالت و بيماري و كسالت و مختلف
گرامÇي برادر و ميشد مورد اين در بيشتر مراجعات كه Gاخير تا افتاد/
نمودند, را همكاري هرگونه آمادگي هم جعفري يونس د سي حاج آقاي
شد/ حاصل موفقيت رساله د مجد چاپ به دقيق غلط گيري و تجديدنظر با
جÇناب بزرگوار پدر از ديگري مكاتيب اضافهنمودن با چاپ اين
حÇاوي و بÇود گÇرفته قÇرار دسÇترس در كÇه (ثÇابتعلي) جذبي آقاي
كه بود قه متفر ايرادات رد و مختلفه سÆاالت جواب و اخالقي دستورات
جمعآوري با همچنين و نمايد استفاده ميتواند آنها از كس همه بهخوبي
مÇختلفه كتب بر ايشان ط توس پايان يا مه مقد بهعنوان كه مقاالتي  كليه
مجموعه بهصورت رساله آخر در جدا گانه عنوان تحت بود شده نوشته

ميشود/ داده قرار طالبين تقديم جديدي
رساله اين طبع حق اوليا¾ ه توج و متعال خداوند توفيق به كه حال
خÇاتمه منان حضرت كرم و فضل به اميد و گناهكار بنده اين بهوسيله
موردپسند عاصي فرزند اين از ناقابل خدمت اين كه است اميد يافت,
وسÇيله و فÇراهÇم را بÇزرگوارم پدر س مقد روح رضايت و واقع طالبان

گيرد/ قرار نافرمان بنده اين آخرت ذخيره و مغفرت
كÇنند شÇفاعت را بيطاعتان كنند كه طاعت كه آنان از است اميد
اbع�يا علzم اهللا Øص� هوآل د مT قM كدلع ب لنا عامÔت ال و كضلفب لنا عام بنا ر

/�aا الر ارحم
جديد چاپ نسخه لين او تا آمد عمل به كه كوششي تمام با فانه متأس



هدايت بابواليتوراه ë0ê

تÇابنده آقÇاي حÇضرت مÇعظم مÇوالي و بÇزرگوار پÇير حÇضور تÇقديم
آن و واقع كبري ه داهي و عظمي× فاجعه گردد, فداه ارواحنا (رضاعليشاه)
چهارشنبه روز صبح در حضرت آن و شد يار ديدار طالب زمان, قدوه
اداي از پس 1371 ماه شهريور 18 با مطابق 1ê13 سال ل ربيعاالو 11
عÇالم و پÇيوست حقيقي محبوب به و لبيك را ارجعي نداي صبح نماز
جÇامعه نتوانست آرزو اين و نمود عزادار و سوگوار را ع تشي و عرفان

بپوشد/ عمل
آقÇاي صميمي دوست و بزرگوار برادر كوشش بذل از خاتمه در
را رساله اصل د مجد غلط گيري و تصحيح زحمت كه آزاد قدرتاهللا سيد
چاپخانه مدير جعفري يونس د سي حاج آقاي جناب و گرفتند عهده به
دريÇغ مسÇاعدتي و كÇمك هيچگونه از كار اين در كه ه عز زيد رودكي
زحÇمات است امÇيد و تشكÇر صÇميمانه چاپخانه, كاركنان و نفرمودند

شود/ واقع اوليا¾ عنايت و حق موردقبول ايشان
عفو نظر به دارد تقاضا ميفرمايند مطالعه را رساله اين كه كساني از
عاصي بنده اين شفاعت و دعا به و نگرند آن چاپي نواقص بر اغماض و
حÇضرت بخشش و عفو به هميشه گناهكار چه فرمايند; ياد را روسياه

است/ اميدوار ار غف
�aا الر ارحم نتا aنا Öار و رلنا ف Öاغ ربنا
جذبي عليرضا د سي بيمقدار ذره



يادداشتچاپچهارم

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
آقاي جناب بزرگوارم پدر تأليف هدايت راه و واليت باب رساله
كÇه است عرفاني كتابهاي جمله از (ثابتعلي) جذبي هب¹اهللا د سي حاج
و طريقت طالبان Hخصوص و عرفان و فقر مشتاقان مراجعه و ه موردتوج
ه حلي به دوبار ايشان حيات زمان در كتاب اين است/ گرفته قرار ايمان
اندكي نيز آن سوم چاپ رسيد/ اتمام به آن نسخههاي و شد آراسته طبع
آن چهارم چاپ و شد منتشر رضاعليشاه آقاي حضرت رحلت از پس
حاج آقاي جناب يعني حضرت, آن جانشين كه ميشود انجام زماني در
كمتر و كوتاه ارشادشان دوران كه درحالي ÇÇ محبوبعليشاه تابنده علي
ديماه 27) 1ê17 سال رمضان ششم در ف تأس كمال با ÇÇ بود سال پنج از
اينك لذا رسيدهاند/ تام وصال مقام به كرده, جسماني لباس خلع (137ë
حضرت معظم موالي آنجناب جانشين محترم حضور از اجازه كسب با
و الفÇدا¾ له روحÇي مÇجذوبعليشاه تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقاي
جÇذبي نÇعمتاهللا د يÇس و رحمتاهللا سيد آقايان گرامي برادران موافقت

گرديد/ اقدام آن چهارم بهچاپ نسبت



هدايت بابواليتوراه ë0ì

Á او كه است اين دارد قبلي چاپهاي به نسبت چاپ اين كه مزايايي
چاپ در Hخصوص كه مطبعي غلطهاي و شد د مجد حروفچيني رساله كل 

گرديد/ اصالح بود, شده پيدا فانه متأس م سو
شد ترجمه متن, در موجود عربي مهم جمالت و عبارات اينكه دوم
اقÇوال و اشÇعار و روايÇات و احاديث يا قرآني آيات منابع با همراه و
از نÇازكتر قÇلمي بÇا پÇاورقي در كÇه شÇد پÇيدا و جسÇتجو حتيالمقدور
كÇتاب اصÇل مÇطالب از تا گرديد اضافه معظم مÆلف خود پاورقيهاي

باشد/ ا مجز
در كه مختلف كتب بر ايشان مههاي مقد قسمت از بخشهايي سوم,
موضوع با چنداني تناسب و بود شده افزوده چهارم بخش در سوم چاپ
و مكاتيب قسمت در نامههايي عوض در و شد حذف نداشت,  كتاب
شد/ افزوده ايشان از حالي شرح و مزار ساختمان تاريخچه بر تكملهاي
براي حي منق متن ه تهي در كه حقيقت انتشارات كاركنان از خاتمه در
چÇاپ مÇحترم مسÆÇولين از همچنين و كردند بسيار تالش چهارم طبع
هيچ از كتاب صحافي و چاپ و حروفچيني در كه خواجه چاپ و جامي
ايزد درگاه از را آنها توفيق و ميكنم سپاسگزاري نكردند, دريغ  كوششي

خواستارم/ منان

نا م تقبل ربنا
پروردگار فضل به اميدوار و گنهكار بندة و بيمقدار ة ذر
جذبي عليرضا سيد
1381 مهر 19 با برابر 1ê23 شعبان ê تاريخ به
جذبي هب¹اهللا سيد حاج جناب تولد با مصادف
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