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   ه سره العزيزقدس ال  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



جهادوهجرت

ربÇاط, است, ا كبر جهاد كه است نفس با كوشش جهاد, :(ê91)¹حقيق
در حتي است مخفي سرهاي را او كه نفس سركوبي براي است داشتن  كمين

ب: تقر
الثÇري تÇحت تÇا عÇÇرش فÇÇراز از هرسري و است سر هفتصد نفسرا
نÇباشد: مسÇلَّم و مÔسلم اال و است الزم اماره نفس دار از جان هجرت و
ظاهري هجرت آن مظهر و است نفس اطاعت Ãه سي / اتÃي السَّ ر جه Öنم Ôر هاج ÖXأ
جÇح به يكبار عمري در ا گرچه نيز تن حركت و سفر و موردش, در است

است: دل هجرت نمونه و است جان منبه و ل مكم باشد,
دÄواف Ôس Ò̀ سفارÑاال ß� ف Öرساف و الÖع� بلط | طان ÖوÑاال نع Öب تغرَّ
دÇ ماج Ô¹ب Öصح و Õآداب و ÕمÇÖل ع و ¹Ç شÇعيم ÔابÇسا كت و  مه Ôج رفت

ظاهري سفر امر, ل او در كه فرمودهاند لهذا باشد, العÔلي طلب في ا گر لكن,
به كه كار آخر در و فرمايد روحاني سفر و دارد جمع را دل و نمايد ترك را
و مدد تا برود ظاهري سفر شد, پيدا ذ كر در و نفس در تي قو يا رسيد مقصود

بيابد/ خود سفر مÆيد

(ê91) حقيق¹ شرح

فÇهم بهانÇدازة فهممان, اندازة به ظاهري است قسمتهايي احكام به اشاره در
و نماز موضوع گذشته هفتة است/ شريعتي احكام كه اسالم ظاهري احكام به راجع
را اين است دين فروع از يكي جهاد است/ جهاد دربارة اينجا شد, خوانده روزه
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است/ شده پيدا كجا از دين) (فروع عبارت اين كه گفت نميتوان حاال البته هم
كدام دين فرع چيست? دين اصل شاخه/ معناي به فرع و است ريشه معناي به اصل
سه را اصل سنت اهل ميبينيم كه معنا اين به شده پيدا اختالفاتي اينجا در است?
تا دو دين در شيعه و سني كه صورتي در ميدانيم/ چيز پنج ما ولي ميدانند چيز
براي است بيگانگان است, ديگران تلقين كه است بزرگي اشتباه يك اين نيست/
اينها بودند, هم با نفر دو جا هر در كنند/ جدا يكديگر از را ما اينكه براي و تفتين
برخالف اختالف و اصل اتفاق, و اتحاد كه صورتي در كنند/ جدا هم از خواستند را
حاال باشند/ بايد اينطور مسلمين بله, است/ ديگران پيشرفت باعث Hتقريب و است
مسلمان نيستند/ تا دو سني و شيعه اال و انداختهاند خالف و اختالف موقع اين در
ميگويند/ هم آنها ميگوييم, هم ما اهللا/ Ôرسول ÕدمT اهللا, الا له ا ال بگويد: كه است  كسي
داريم, را عقايد همان هم ما دارد, را عقايد همان هم سني كه دارد عقايدي مسلمان
از هم اينجا باز اينكه براي منتهي× است/ همينطور Hتقريب هم فروع و اصول در
مÇعتقد هم آنها, ميگويند/ تسنن اهل آنها به شوند, حساب دوتا و شوند جدا هم
كÇه آنÇهاست از يكÇي هÇم عÇدل قاÄلند; را خداوند صفات هم و هستند بهتوحيد
جدا گانه اينكه به نميدانند محتاج را آن چون نبردهاند اسم و ننوشته آنها ميگويند
معتقد را خدا صفات همة خدا, گفت كه هر اينكه جهت به باشد/ دين اصول جز¾
از هÇمه اينها هست; هم بصر و سمع و كالم هست/ جزÄش هم علم پس است,
آن بردن اسم به محتاج پس خداست, صفات از يكي هم عدل خداست/ صفات
براي كه را استداللي است/ آن جز¾ هم عدل است, يكي خدا گفتيم: وقتي و نيستيم
خدا ميگويند: و عدلند منكر آنها اينكه نه هست/ جزÄش هم عدل ميكنيم, معاد
هÇم مÇا است, عÇادل مÇيگويند: آنÇها بدانÇند/ ظالم را او العياذباهللا و نيست عادل
را بدكار و ميدهد خوب جزاي نيكوكار به ميگويند: آنها است/ عادل ميگوييم:
هÇم عÇدل در واقÇع در پس داريÇم/ را عÇقيده هÇمين هم ما ميدهد, بد سزاي هم
باشد/ جدا گانهاي اصل آنكه نه ميدانند توحيد اصل جز¾ را آن و نيست  گفتگويي
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هÇم تسÇنن اهÇل مÇيگوييم, كÇه شÇيعه مÇا است, ه خاص و عامه كه هم ت نبو
كÇه مÇعني ايÇن بÇه معنايي/ به هم آن است, امامت در هست كه فرقي ميگويند/
لزوم دربارة است/ الزم ظاهري پيشواي كه ميكنند, ر تصو همه ظاهر بهصورت
را امامت آنها را/ ما امامت نه ولي ميگويند هم آنها است امامت كه پيشوا وجود
جلو را كسي هر امت است/ امت اختيار در كه ميگويند ظاهري خالفت و رياست
طÇور امامت ميگوييم: ما ولي ميشود/ امام او داد, قرار پيش را كه هر انداخت,
فرق آخر نيست/ الزم جدا گانهاي اصل باز ميگوييم ما كه بهمعنايي است; ديگري
شÇيعه نÇيست/ ايÇن ميگويند و ميكنند ر تصو كه همانطوري Hغالب سني و شيعه
Õل اع ج× â Øæ ا" ميفرمايد مالÄكه به ميكرد خلق را آدم كه روزي در خداوند ميگويد:

/30 آية بقره, سورة /1

من را, نمايندهاي و خليفه زمين روي در هستم دهنده قرار من ;1" ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß|

اسميه جمله ( Õل اع ج× â Øæ ا) جمله اين باشم; داشته نمايندهاي زمين روي در ميخواهم
كه هست هم عقل دليل و پيداست هم اخبار از ميرساند/ را ثبوت و دوام و است
در خدا جانب از نمايندهاي قيامت, قيام تا گرفته آدم از زمانها, همة در هميشه,
هم اخبار كه آنطور آيات, اين موجب به كه است شيعه عقيدة اين باشد/ بايد خلق
ميگويند: تسنن اهل هستيم/ هم شيعه مسلمانيم, اينكه بر عالوه همه ما ميگويد,
و شد مندرس مردم بين در آن احكام و دين اينكه مناسبت به زماني, تي, مد هر نه,
آنها بر ديگران تسلط يا و كرد غلبه آنها بر دنيا و شدند دور پيغمبرشان زمان از
نازل مردم براي احكامي و ميفرستد پيغمبري خداوند شد, ضعيف دين و شد پيدا
دوزخ/ اهل كنيد, كار چه و بهشتيد اهل كنيد, كار چه ا گر, كه ميكند ن معي و ميكند
ميگويد: شيعه كه است اين خالصهاش و همينجاست هم سني و شيعه بين فرق
باشد, بايد دارد, هم اخبار كتب در كه علما¾ اصطالح به نص است/ شرط اجازه :Áاو
اين نمايد/ تعيين را كسي و كند تصريح خود از پس براي سابق اينكه يعني, نص
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و كند دخالت خدا كار در نميتواند كسي هر بنابراين است/ الزم اين و است نص
ميكند? معين چطور خدا كند/ معين بايد خدا را خدا كار دهد/ انجام بخواهد كس هر

است: كرده معين قرآن كه اينطور

اختالف)/ كمي 2122(با بيت چهارم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 كافر نگفته, حق گويد هركه پÇيغمبراست لب از قÇرآن  گرچÇه
بايد هم را پيغمبر جانشين پس فرمود/ پيغمبر زبان بر وخدا كالمخداست قرآن,

خدا نمايندگي يعني, معنوي; خالفت احدي براي و بفرمايد/ پيغمبر زبان به خدا
بهزمانهاي ندايم كار ما حاال سنت, اهل دراويش ميان در Hخصوص است, نشده عا اد
رياست و پيغمبرند خليفة خليفه, چهار كه مينويسند سنت اهل كتب در كه ديگري
Õل اع ج× â Øæ ا است: فرموده خدا باشد, خدا خليفة بايد خليفه ميگوييم: ما دارند/ ظاهر
نكرده عا اد سنت اهل از هيچكس Âاص خداست/ نماينده خليفه, , ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß|

نماينده آنها كه نگفته كسي خدايند, نماينده م سو و م دو و ل او خليفه نفر سه  كه
كه ميگويند دو هر شيعه و سني و است مسلم عليهالسالم, علي, درباره اما خدايند,
وصÇايت, و نÇمايندگي است/ حÇقيقي او نمايندگي پس خداست/ گفتة علي  گفتة

است/ الم, عليهالس علي, مخصوص
اسالم ديانت ريشة ريشه/ يعني اصل دين? فروع يا است ثابت دين اصول
اينكه به هم بعد مبدÄي, به خدايي, به باشيم داشته عقيده ل او كه است اين چيست?
شود تمام نفر يك براي چه حال دارد/ آخري شد, تمام كه دنيا اين هست/ آخري
تمام كه نفر يك براي يعني نوعي, صغراي قيامت است, صغري قيامت اسمش  كه
تا دنيا/ در آخر نفس از ميشود, شروع صغري قيامت مرگ, ل او از و است شده
/ صغري× قيامت يعني, او; قيامت شد, برپا او قيامت ميگويند: كشيد, را آخر نفس
قيامت شد, معلوم مردم همه تكليف كه رسيد كار آخر رسيد, آخرش به كه هم بعد

است/ الزم هم نماينده است/  كبري
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بگوييم, تا پنج را دين اصول كه نيست الزم كنيم مختصرش بخواهيم ا گر حال,
همة اال و اينهاست شكل به ظاهر, به يعني, هست; هم تسنن اهل در كه باشد تا سه
جانشين يا و پيغمبر يا مقصود باشد, بايد خدا نمايندة ميگوييم: وقتي نيست/ اينها
ما ولي است الزم باشد, بايد پيغمبر اينكه يعني ت نبو ميگويند: آنها است/ پيغمبر
زمين روي در بايد خدا نمايندة ميگوييم: كه وقتي هست/ هم امامت ميگوييم: بعد
سÇهتاي همان اين پس پيغمبر(ص) نماينده يا است پيغمبر يا نماينده آن باشد,
عÇادل را خÇداونÇد هÇم آنÇها نÇيست/ اخÇتالفي و گفتگو كه هم عدل در شد/ آنها
عادل هم ما ميدانند عادل آنها كه معنياي همان به ميگوييم, عادل هم ما ميگويند,

ميدانيم/
و ل او را, عقيده سه اين باشند, داشته بايد مسلمين همة را ريشهها يا اصول اين
چيزي باشد, عالمي باشد, دنيايي و باشيم ما اينكه از پيش كه ل او وسط/ و آخر
جايي در اينجا, به خودمان آمدن از پيش نداريم/ كاري دنيا امور درباره حال بوده/
تÇمام ديگÇر مرديم, وقتي كه هم آخر است/ مبدأ اين داريم; آورندهاي بودهايم,
ميتواند كسي هر كه است چيزي اين كه ميبينيم كنيم, فكر ا گر حال نميشويم/
ميبيند بكند كه فكر بعدي, به نيستم قاÄل من ميگويد: كه هم كسي آن كند/ درك
كه را آدمي همان بهعالوه كند/ حساب فاني را خود اينكه به نيست قادر Âاص  كه
چÇند ميديد, وحشتنا ك خواب وقتي استالين مثل شخصي است, منكر ميبينيم
خواب هم او زيرا چي? براي جهت, چه به ميشد/ بلند ميپريد, جايش از دفعه
كه نيست بنا Hحتم نميكند فرق دارند, آنها االن كه را هميني ميبيند, را سابقيني
مردهاند پيش صدسال كه ميبيند را اشخاصي درخواب, ببيند/ خواب به را مسلمانها
به كردهاند, زندگي چطور كه ميبرد سر به آنها با و ميشناسد را آنها اينكه مثل و

است/ شده صادر آنها از Hواقع اعمالي چه و مردهاند شكل چه
و دوستان از يكي دست در امانتي كه ديد خواب كسي اسالمي, جنگهاي در
كه ميبيند خواب در ديگري و ميبرد بين از را آنها او و ميافتد اسالميش برادران
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يÇا ميكند غارت و ميكشد را مسلمين او خود كه ديد خواب آنكه از غير يكي
ميبيند خواب در را بزرگان از ديگري يا را/ پيغمبر(ص) ميبيند خواب در آنكه
پس آنها روح كه است معلوم پس ميكند/ همنشيني ميكند, مكالمه آنها با حتي و
هم زنده شخص روح و نشدهاند فاني و زندهاند بازهم رفتند, جهان اين از آنكه از
پس است/ يافته اتصال عالم آن به كه است اين براي ميكند پيدا ارتباط آنها با  كه

ميباشد/ عالم اين از غير نيز ديگري عالم ميشود معلوم
و تا سه است? اخبار آيا نميكند/ فرقي باشد, تا سه يا تا پنج دين اصول حاال
و نباشند هم با و شوند دسته دو كه بيندازند, اختالف كه كردهاند درست را تا پنج
امامت كه بود پيغمبر زمان در كه همانگونه است, يكي وگرنه باشند/ نداشته حرفي
ما كه است همين فرقش ميگويند, آنها كه معنايي آن با ميگوييم كه معني آن به
ميگويند: آنها ولي بود, نخواهد و نبوده خدايي ت حج بدون زماني هيچ ميگوييم:
امام غيبت اينكه دليل است/ غايب خدايي ت حج حاال و نيست الزم زمان هر در
هرچه فرمودهاند: كه است همين است زنده ايشان و حق فرجه, اهللا ل عج دوازدهم,
منكر هم كسي و است ت حج امام ميگوييم: ما و كنند/ قبول Gتعبد بايد نفهميدند, را
عسكري(ع) حسن امام از بعد است, خدايي نمايندگي كه مقام اين مدعي و نيست
در آنچه كه است باقي دنيا او وجود واسطة به كه است حضرت آن فرزند بر فقط
ميگويند, چه آنها كه كنيم معين پس آنهاست/ دست در و اختيار در است زمين

ميشود/ حضرت آن به منحصر پس نيست, كه هم ديگري عي مد
دين فروع كه كردهاند تعيين حاال كنند, عمل بدان بايد كه است زياد هم فروع
فروع دستورات, و اعمال از است قرآن در هرچه كلي طور به ولي است! تا هشت
خÇود يا شده امر مجيد قرآن در چه هر كه ميفرمايد را همين هم امام است/ دين
و روزه و نماز كه است دين فروع جز¾ است كرده امر آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر,
به امر دربارة است/ منكر از نهي و معروف به امر و جهاد و زكات و خمس و حج
معروف به امر معروف/ به امر تنها نه دهيم انجام معروف به عمل بايد هم معروف
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معروف, به عمل ميشود/ حاصل وقفهاي آنوقت نميكنند, يا نميتوانند ا گر را
است/ نكردن را بد كار و كردن را خوب كار 

شÇمارش ايÇن و است ديÇن فÇروع جز¾ همه, ظاهري, احكام اين از غير و
تÇا هشت به را دين فروع آسودگي و راحتي براي است/ سادگي براي (هشتتا)
فروع جز¾ است, اصل آنچه از غير دستورات و احكام همه وگرنه كردهاند محدود

ميگردد/ محسوب دين
جنگ معني به جهاد البته است/ مسلم كه است جهاد دين, فروع از ديگر يكي
ميخواهد كه قسمي هر به خدا راه در كوشش است, كوشش آن معني بلكه نيست
خدا, و حق راه در خدا, امر پيشرفت راه در خدا, راه در كند جهاد كه قسم هر باشد/
و است/ جهاد كوشيدن, است/ جهاد اينها مÆمنين, مال و جان حفظ مÆمنين, راه در
جÇهاد اال و گÇفتند جÇهاد هÇم را آن بÇود, هÇم جÇنگ اجازه اسالم, ل او در چون
كÇتك هÇرچÇه مسÇلمين و نÇبود اسÇالم ل او جÇنگ, نداشت/ جنگ به اختصاص
و دفÇاع اجازه Gبعد ميكردند/ صبر ميديدند, صدمه ميشدند, اذيت ميخوردند,
بÇود/ وقاص سعد دست به شد, ريخته ميگويند كه را خوني ل او شد/ داده جنگ
جز نبود دستش در ديگري چيز ميشد, رد او و ميزد حرف و ميداد فحش يكي
شد/ ريخته اسالم راه در كه بود خوني لين او اين او/ به زد آن با مردهاي, استخوان
مكه از اينها كه دفعه ل او شد/ داده اجازه و كردند سÆال و آمدند حال هر در
كÇه درآوردند مسلمين و مÆمنين سر بالهايي بودند? كرده بد مگر آمدند بيرون
ميخواهد كه چيزي و رود بازار به و كند حركت كه نداشت جرأت آنها از احدي
همه, اينها ميبريم/ اسم اينجا در راحت ما حاال ببرد/ را محمد(ص) اسم يا بخرد

ميبريم/ ما را راحتيش حاال و كشيدهاند آنها كه است زحماتي
اينكه تا كشيدند تها اذي و زدند صدمه خيلي را آنها شكل اين به كه است اين
حضرت كردند/ ل تحم مسلمين كردند, اذيت چه هر آنها فرمود/ مهاجرت حضرت
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/4 آية نجم, سورة /1

آن /1 يÇÔوحي× ÕيÇ Öح و ×الا وÇÔه Öنا كه خدايي امر به البته دهند/ آنها نشان خواستند هم
ا گر كه دهد نشان كه بود خدايي اجازة و وحي نميكرد, خودش طرف از بزرگوار
باشد, زدن حرف به بنا ا گر كنيم/ تالفي ميتوانيم شما مثل هم ما باشد, ي بهتعد بنا
ما دست خداوند است ممكن بلكه نيست, بسته دستمان هم ما باشد, كه جوري هر
فرمودند: حضرت ميآمد/ مالالتجارهاي قافلة آنها از كه است اين كند/ باز هم را
آمد بود, پليدي مرد Hواقع كه ابوسفيان مشركين, از طرف, آن از آنها/ جلوي بروند
او از بايد و است كرده فرار ما از او و زدهايم صدمه محمد به ما گفت: راه بين در و
تالفي هم ما ميكنند, اذيت را ما كسانش گفتند: اينجا در هم مسلمين بود/ برحذر
ما كه ميفرمايد قرآن در خداوند رفتند/ حضرت ميگيريم/ را قافله جلوي و ميكنيم
كÇه ديگÇر دسÇتهاي و جÇنگكنان دسته يك البته گفتيم, را دسته دو اين از يكي
مÇالالتÇجاره كه باشد دستهاش همان ميخواستيد مسلمانها شما است, مالالتجاره

هت ×F لكب قَّ Ò Ö¡ا قَّ ß ÔJ Öنا Ôاهللا Ôدâري Ôي و ÖمÔكل ÔونÔكت ¹ك Öو الشَّ ات ذ× Ò Ö	 غ انَّ ون د وت و ÖمÔكل ا × Úu ا ß Ö�تف Äا ×الط ي د Öحا Ôاهللا دÔ كÔم عي Öذ ا و /2
/(7 آية انفال, (سورة نâري اف الÖك× راب د× عطÖق ي و

راه بين شتري ديد و آمد ابوسفيان لذا شود2/ ظاهر همهاش خواستيم ما اما است,
هسته وسطش از كه كرد تا دو و گرفت را شتر (پشكل) فضله و كرد نگاه خوابيده,
از غير بخورد, را آن شتر, بخواهد كه خرمايي خرما! هستة گفت: درآمد/ خرمايي
اينجا او است/ كرده عبور اينجا از د محم و است مدينه اهل شتر كه نميشود اين
و كرد ترك را آنجا بنابراين بگيرد/ را ما قافله جلوي بوده درصدد و كرده بيتوته
ا گر كه كرد بيداد و داد و هياهو به شروع و رفت مكه بهطرف و برگرداند را راهش
كنيم كار بايد مالالتجاره از ما كنيم/ زندگي نميتوانيم ديگر شويم, مغلوب دفعه اين
وادار را اينها از نفر سي تا نÔه لذا ميگردد/ سخت كار و ميشود غالب ما بر محمد و
خاشا ك و خار از غير كه "بدر" نام به است زميني آمدند/ بيرون ه مك از كه  كرد
زمين حال, هر به ميگوييم/ " ق د" ما را آنجا ندارد, هم سنگ حتي ندارد, چيزي
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سفيد چشم, دور, از كه را زميني طرف دو از كنند, بتوانندكاري كه كردند پيدا دقي
بود گردياي صورت به موقع آن چهارده, شب ماه يعني بدر گفتند/ "بدر" ميبيند,
نام به شخصي كه بود آن تسميه, وجه گفتهاند هم (بعضي نيست/ قابلي چيز حال و
و سÇيصد حÇضرت بهدور آنجا در نام/) همين به كرد حفر چاهي آنجا در بدر

شد/ پيدا زمين آن در بدر جنگ و بود كم خيلي كه شدند جمع نفر سيزده
بود شن يا بود خراب آنها پاي زير زمين نداشتند, آب مسلمانها بدر جنگ در
دشمنان و بودند هم خورشيد به رو بردارند/ قدم سواره يا پياده نميتوانستند  كه
خÇداونÇد بÇود/ فÇراهÇم ار فÇك فÇتح وسيله جهت هر از خالصه خورشيد/ به پشت
ار كف پاي زير و درگرفت شديدي باران شب لذا, كند, ظاهر را حق كه ميخواست
و شÇد تÇلف اسÇبهايشان شÇد, آب زيÇر اسبابشان شد, ليز زمين و گرفت آب را
خوردند/ شكست و كنند ترك را جنگ نتوانستند و شد صبح شدند/ پا و بيدست
نفر هفتاد باشند داشته وسيلهاي اينكه بدون و آوردند هجوم مرتبه يك مسلمانها
جنگ ديگر و شد تمام آنها مأموريت شدند/ اسير هم نفر هفتاد و كشتند را آنها از
چÇون نداشتند, جنگ قصد اينكه نه نميتوانستند, را اندازه اين بكنند/ نتوانستند

نتوانستند/ ديگر شد, اينطور
مÇقصد از غÇفلت واسطة به Gبعد دادند, شكست مسلمين ابتدا د ÔحÔا جنگ در
بعدي جنگهاي در ولي خوردند شكست غنيمت جمع به عالقة برعكس, و اصلي

شد/ جبران
و نÇيامدند ديگÇر Âاص برنگشتند, ديگر و رفتند دشمنان احزاب, جنگ در
آنÇها مÇثل مÇا كه مردم اين كه است خوب گفتند آنها دادند/ شكستشان مسلمين

رفتند/ جلوتر آنها نيستيم,
قشون سران بين اختالفات كه مادامي است/ جهاد جنگ, ابتداي ميفرمايند:
بÇا جهاد كوشش, از اصلي مقصود ولي گويند/ جهاد را اين است, جهاد اين بود,
قشون با بود بنا كه تبوك جنگ از پس حضرت است/ ا كبر جهاد كه است نفس
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روم دولتي ارتش و تربيتشده و منظم قشوني روم, (قشون شود جنگ روم دولتي
عرض بزرگ/ جهاد به برگشتيم كوچك جهاد از فرمودند: مراجعت از پس بود/)

است/ نفس با جهاد بزرگ, جهاد فرمود: چيست بزرگ جهاد  كردند:
نÇميشوند/ جنگ وارد كه قشون همة است/ حفظ براي دارند, كه هم رباطي
كÇمين و رباط بايد هم نفس با جهاد در باشند داشته سر پشت از كمينگاهي بايد
مÇراقب بايد انسان هميشه كه باشد بايد نفس سركوبي براي داشتن كمين داشت/

فرمودهاند: كه ميآيد, ديگري راه از نشد, كه راه اين از نفس كه باشد
الثÇÇري تÇÇحت تÇÇا عÇÇرش فÇÇراز از سري هر و است سر هفتصد را نفس
راه از نفس ميدهد, فريب خوبي راه از شيطان كه ميشود گاهي كه است اين
خوبي نماز چه ميگويد: ميخواند, نماز كه ميبينيم را يكي ميدهد/ فريب خوبي
راحÇتي بÇه مÇيگويد: ÂثÇم مÇيرود, زيارتي ميكند/ خيال را خوبي نماز خواندم!
هست, هرچه كبريت, يك با قول) اين با و ) كردم/ خوبي زيارت كردم, زيارت
هيچچيز! دارد? چه آنوقت ميبرد/ بين از و ميزند آتش را خرواري هزار خرمن

است/ آن جاي به سوختهاي خرمن
از آنكه از بعد حضرت كه است اين كنند هجرت فرمودهاند كه هم هجرت
ميخواستيد? چيزي چه كرديد حركت شما كه حاال فرمودند: كردند, حركت مكه
ل او در بلكه آمدند/ رفتهرفته كردند, حركت حضرت زيارت هواي به هم مÆمنين
عليه اهللا صلي حضرت, بروند/ حبشه به كه فرستادند را دستهاي و كردند امر ه مك در
بزرگوار آن فرستاد/ حبشه به جمعي با را السالم, و لو¸ الص عليه ار, طي جعفر آله, و
تجارت براي كه بود اين معمولشان چون رفتند/ حبشه به گروهي با و كرد حركت
بار آنها به حبشه پادشاه ميرفتند, حبشه به ه مك اهل هم وقت هر بروند/ حبشه به

ميكرد/ هم سÆاالتي و بيايند حضور به كه ميداد, اجازه ميداد,
گفتند: آنها فرستاد/ حبشه به را جعفر پيغمبر كه شنيدند قريش طرف, اين از
كار اين در Hحتم مياندازد! نفاق تخم ميرود هرجا كنند, فاسد هم را آنها كه مبادا
را حبشه پادشاه تا كرد حركت Gفور جمعي با همراه ابوسفيان لذا است! حيلهاي هم
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تÇازه چÇه پÇرسيد: پادشاه كردند/ مالقات پادشاه با و رفته آنجا به كنند/ مالقات
چنان و چنين و انداخته اختالف ما بين و شده پيدا ما ميان در جواني گفتند: داريد?
باعث جهت اين به و آورده تازهاي دين او است/ نمانده ما براي چيز هيچ و  كرده
او پرسيد, هرچه و كرد احضار را جعفر حبشه پادشاه است/ شده ما ميان اختالف
حال هر به شد, مسلمان نيز Hباطن پادشاه مينويسند بعضيها كه جايي تا داد جواب

كردند/ مهاجرت هم جعفر حضرت خالصه شد/ معتقد
نÇمونة هÇم جÇح هست/ مهاجرت براي زيادي فضيلت اخبار در كلي بهطور

است/ آخرت به عالقه و دنيا از دل كردن ترك كه است دل هجرت
آن كÇه است (ع) مÇوليعلي حÇضرت بÇه منسوب شد, ذ كر كه هم اشعاري
حضرت از گفتهاند حاال است/ ايشان به منسوب كه دارد اشعاري ديوان بزرگوار
كه آنهاست از يكي هم اشعار اين حال هر به است/ حضرت خود زبان از است,

ميفرمايد:
دÇÄواÇف Ôس Ö Ò̀ فارÇساال ß�Çف سÇافر و ×�ÇÔالع بلÇط | انÇط Öواال نع Öب تغرَّ
اجدÇÇم Ô¹حبÇÇ Ôص و Õآداب و ÕمÖلÇÇ ع و ¹ عيشÇÇ م ÔسابتÇÇÖا ك و  مÇÇ ه Ôج رفÇÇت

و بلندتر اينكه براي خوبي, و بلندي درصدد كنيد, دوري وطنها از ميفرمايد:
سفر در كه كن مسافرت است/ آسانتر مسافرت در كه كنيد مسافرت شويد/ بهتر
و است همينطور هم Hواقع كه هم ج تفر يكي دارد): هم رنج (ولي است فايده پنج

ميشود/ راحت انسان خيال ميشود, گشايش ميشود, يكي انسان هم
برود جا هر در كه است زندگي معيشت كسب است, معيشت ا كتساب ديگر,
ميرود, مشهد به كنيد فرض Âمث است/ خوب تجارتي چه آنجا در كه ميكند نگاه
اينجا در كه است چيزهايي آنجا در بهعالوه دارد خريدار چيز چه مشهد در ببيند
و مÇيبيند را آنجÇا كشÇاورزي يÇا اقÇتصادي مÇحيط و مÇيرود هند به يا نيست/
ديگر و ميبيند/ خربزه درخت جمله از ميكند, مشاهده آنجاست در كه ميوههايي
را معاشرت آداب نيز و ميگردد/ افزوده نيز او فعلي دانش بر و ميكند پيدا دانش
ميگردد/ بهرهمند نيكان با همنشيني از همچنين و ميگيرد فرا مختلف محلهاي در




