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  مقدمه

  
  میبسم الله الرحمن الرح

  
آلـه و خلفائـه  یو علـ یاء محمـد المصـطفیـخـاتم االنب یموت و الصلوة و السالم علـیال یالذ یوهوالح

  .اثرهم یمن حذا حذوهم واقتف ی و علنيعشر المعصوم یاالئمة االثن
گاه جناب حاج س و  یطاب ثراه كه مورد لطف پـدر بزرگـوار روحـان ید هبة الله جذبیو بعد برادر مكرم عارف آ

سره بوده و از طـرف آن حضـرت مجـاز شاه قدس  یخ محمد حسن صالحعلیشحاج  ی حضرت آقاريفق یجسمان
 یجمـاد ۲۹خ یده بودنـد در تـاریـملقب گرد ی بودند و بلقب ثابتعلنيطالب یندگان راه و راهنمائیجو یريدر دستگ

را تـرك نمـوده و بعـالم قـدس پـرواز  یاز جذبات حق تن خـاك یابجذبه ۱۳۶۴ن یمطابق دوم فرورد ۱۴۰۵ه یالثان
  .ه رحمة واسعهیالله عل  و فرزندانشان وهمه دوستان را متأثر و متأسف نمودند رحمةريردند و فقك

و نعمـت اللـه  یو سرهنگ رحمت اللـه جـذب یضا جذبريد علیان مهندس سیاكنون فرزندانشان برادران مكرم آقا
ن كوشـا بـوده و هسـتند، ت پـدر بزرگوارشـایاللـه وارد و در رضـا ق سـلوك اىلیـكه بحمدالله هر سـه در طر یجذب
نمـوده بچـاپ  یاند جمع آوركه سروده یشان را با بعض اشعاریرات ایح و تقریاند چند نوار از نصام گرفتهیتصم

ده یار پسـندیم را بسـین تصـمیـ اريز اسـتجازه نمودنـد، فقـیـ نريمند گردند و از فقـرسانند تا همۀ دوستان از آن بهره
ق یـد توفیـد نمودم، از خداونـد مهربـان مزیباشد تمجیمقدارشان م اد پدر عاىلین باره كه بیشان را در ایوهمت ا

  .ات پدر بزرگوارشان خوارستارمیاز منو یوريه و پیه و انجام وظائف شرعیريشان را در امور خیا
  )شاه یرضا عل( ی تابندۀ گنابادني سلطانحسريفق
  ۱۳۶۴ستم اسفند یمطابق ب ۱۴۰۶ه سال یالثان یجماد ۲۹



 

  ال مختصرشرح ح

  »یثابتعل« ید هبة الله جذبیس یجناب آقا
سـت یشان بـا بیكه نسب ا یزا هاشم از سادات خاتون آبادريخلف مرحوم حاج م ید هبة الله جذبیس یجناب آقا

ل القدر و علماء صاحب یشان همه از سادات جلیرسد و اجداد ایه میو نه واسطه بحضرت سجاد صلوات الله عل
  .انده اصفهان بودهی حوزه علمنيساجازه اجتهاد و مدر

الت یدر اصـفهان متولـد و تحصـ) یشمسـ ۱۲۷۴( یقمـر ۱۳۱۴خ چهـارم شـعبان یدر تار یجذب یجناب حاج آقا
  .اندبوده یاسیز از شاگردان مدرسه علوم سیه اصفهان گذرانده و در تهران نیمتداوله زمان خود را در حوزۀ علم

امـور بسـمت  یایـداشـتند از طـرف اول یات تبحر كـافیاضید چون در ریس مدارس جدیل تأسیشان از همان اوایا
و شرافت  یانت و تقوی بصحت عمل و دني و محصلني معلمنيدند و بیات انتخاب و دعوت بكار گردیاضیمعلم ر

شـان مجـذوب و یز نسـبت بـه ایـنفس و فضل و كمال و حسن خلق معروف و زبانزد همه بودندو همـه شـاگردان ن
  .مفتون بودند

قـدس  یشـاه ثـانینورعل یخدمت جنـاب حـاج مالعلـ یقمر ۱۳۳۶ع االول یخ هفدهم ربیدرتار یجذب یحاج آقا
شان موجب جلب عالقه عموم فقرا یقت وارد شدند و حسن سلوك ایده و در طریمشرف به فقر گرد یسره السبحان

را همـه سـاله  یالت تابسـتانیمام تعطشان نسبت به فقر داشتند تیكه ا یاد و با عالقهیشان گردیت احرتام بایو نها
 ی بزرگوار جناب آقاريارت پیدخت مسافرت نموده و در آنجا عالوه بر زیپس از تشرف به بارگاه ثامن االئمه به ب

ان السـعادة، یـ بريل تفسـیشان بنوشنت و استنساخ كتب مختلف از قبیض از محضر مبارك ایشاه و كسب فیصالح عل
كـه از  ینوشته و جواب سؤاالتیم یاگر از بزرگان مشغول و گاه بمناسبت مقالهیاد دیب زیاحه و مكاتیحدائق الس
فات خود ی در تألنيا جواب اعرتاضات و افرتاآت كه بعض مؤلفید و یرسی، راجع بتصوف و عرفان میطرف بعض

  .فرمودندینوشته بودند مرقوم م
بســمت  یشــش ســال خــدمت فرهنگــ و یپــس از ســ) یشمســ ۱۳۳۶( یقمــر ۱۳۷۶در ســال  یجــذب یحــاج آقــا
د یض و مسـتفیض حضـور مسـتفید و از آن زمان مدت هفت سال معتكف درگاه بود و از فیل گردینا یبازنشستگ

ران و درخـارج هـم بـه عربسـتان یـا یبه غالـب شـهرها یادیز یهاشان در مالزمت بزرگان مسافرتیا. دیگردیم
بـه اروپـا  یمعالجـه سـفر ی بـرانيانـد و همچنـاكستان نمـودهه، اردن، افغانستان و پیو عراق عرب و سور یسعود

ه پس یبودند و درمراجعت از راه ترك یس بسرتیپار یمارستانهایاز ب یكیچشم در  یجراح یبرا ینمودند كه مدت
  .به تهران مراجعت فرمودند» یمولو«ن یارت قرب موالنا جالل الدیاز ز
 راه نيطـالب یشـاه مـأذون در راهنمـائیصالحعل یضرت آقـااز طرف ح یشمس ۱۳۴۳مطابق  یقمر ۱۳۸۳خ یدرتار

  .دندیمفتخر گرد یده و بلقب ثابتعلیفقر گرد
ه آنهـا در یـ بزرگـوار كلريد بـا اجـازه پـريشان مورد استفاده فقرا قرار گیت آنكه نوشته جات ایدر چند سال قبل به ن

  .ار طالبان راه قرار گرفتیختده ودر ایت بچاپ رسانیت و راه هدایبنام رساله باب وال یامجموعه
ده یـمـار گردیبخـود نداشـته ب یگـر تـوجهیده بودنـد كـه دیـن اواخر چنان در شوق وصال مسـتغرق گردیشان در ایا

  .شدند یبسرت
 ینسـب ید بهبـودیـكه انجـام گرد یادیمارستان انتقال داده شده و با كوشش زیبه ب یشمس ۱۳۶۳خ خرداد یدر تار

ور بود كه همه موانـع برطـرف شـده و باز هم آتش شوق وصال چنان شعله ودند وىلحاصل و به منزل مراجعت نم



 

 یو با وجـود آنكـه از هـر لحـاظ بـرا. دندیمارستان منتقل گردیبه ب ۱۳۶۳خ دوم اسفندماه یگر ناچاراً در تاریبار د
عات روز جمعـه ن سـایچكدام از معالجات مؤثر واقع نشده ودر آخریشان كوشش بعمل آمد متأسفانه هیا یسالمت
ل و فقرا و دوسـتان را یك گفتند و همه فامیرا لب یارجع یندا ۱۳۶۴ن یمطابق دوم فرورد ۱۴۰۵ یالثان یجماد ۲۹

  .متأسف و سوگوار نمودند
 یشاه ثانینورعل یو آقا یشاه اصفهان یسعادتعل ی آقانيشان در صحن امامزاده حمزه مقربه متربكه مرحومیجنازه ا

  .ع كننده بخاك سرپده شدییهزاران نفر تش یه و زاری با سوز و گداز و گررينظیع مجلل بییپس ازتش
سـرهنگ ( ید رحمـت اللـه جـذبیسـ) مهنـدس معمـار( یضـا جـذبريد علیسـ یشان سه فرزند ذكور به نامهـایاز ا
طالـب یبـن اب یت علـیـمانـده اسـت كـه هـر سـه متمسـك بوال یباق) یاضی رريدب( ید نعمت الله جذبیس) یهوائ
  .باشندیمؤمنان مريام



 

  )یثابت عل( ید هبة الله جذبیس ینسب جناب آقا

  :اندشان ذكر فرمودهیآن طور كه خود ا
ابوالقاسـم ري محمدرضـا مـدرس فرزنـد مرين فرزنـد مـین العابدیزا زريزا هاشم فرزند مريد هبة الله فرزند حاج میس

مـدفون در ( محمـد بـاقر ريفرزند مـ) لیمحمد اسمعريمدفون در اطاق در وسط صحن م(ل یمحمد اسمعريفرزند م
فرزنـد ) مدفون در گورد(محمد باقر ريفرزند م) ۱۱۱۶ یمتوف. صاحب بقعه(ل ی محمد اسمعريفرزند م(همان اطاق 

ن یعمادالـدريفرزنـد م) ه گـوردیـمدفون در گورد و صـاحب بقعـه داخـل قر(ل مشهور به شاه مراد یمحمد اسمعريم
مــدفون (ب یــن نقی جــالل الــدريفرزنــد مــ )مــدفون در خراســان(ب یــحســن نق دیفرزنــد ســ )مــدفون در كــوه گــورد(

) نهیران ازمدیاول من وَرَدَ با(ب ید حسن نقی سريفرزند م) مدفون در خراسان( ید مرتضی سريفرزند م) درخراسان
 ید علـین فرزنـد سـی مشـهور بـه شـمس الـدنيد حسیسريفرزند م) ۸۱۵سنه  یدهم رمضان المتوفا ف ۷۹۲در سال (

 رين فرزنـد مـی شـرف الـدنيد حسین فرزند سید حسن تاج الدین فرزند سید محمد مجد الدین فرزند سیشرف الد
 نيد محمـد حسـی سـريد محمد فرزند مـی سريد عباد فرزند می سري مشهور به عماد الشرف فرزند مري الكبريمحمد ام
 ريمشهور به بنوبرطله فرزند ام ید علی سريمفرزند ا ی مشهور بقمنيد حسید محمد فرزند ابوعبدالله سی سريفرزند م

ن امـام ید سـاجدیاصـغر فرزنـد حضـرت سـ ید در واقعه فخ فرزند حسن االفطس فرزند علیمحمد عمراالكرب شه
  .انیعیه امام چهارم شین صلوات الله علین العابدیز



 

  هارونوشت فرمان

دنا االكرم یف موالنا االعظم و ساز طر ید هبة الله جذبیحاج س یاجازه اقامه نماز جماعت جناب آقا
  شاه ارواحنا فداهیصالحعل یآقا

  هو
۱۲۱  
  یو رجائ یم و به ثقتیبسم الله الرحمن الرح

 نباشـند نيخ مأذونیدارد كه در اجتماع اخوان اگر مشایدهم الله معروض میخ عظام و برادران كرام ایخدمت مشا
ور یـدانـا و بز یريوفقه الله كه فقـ ید هبة الله جذبیس یم آقاابند در نماز جماعت به برادر مكّریا نتوانند حضور ی

نـد مجـاز و مأذوننـد و یده و خـدمت نمـوده اقتـدا نمایاست و سالها اسـت در راه فقـر زحمـت كشـ یعدالت مُحلّ
سـتم محـرم الحـرام هـزار و یخ بیشان را مغتنم شمرده برخـوردار گردنـد بتـاریسالكان وطالبان معاشرت و صحبت ا

  .یمهر مبارك حسن بن عل. الحسن -و انااالقل یهجر یهفتاد و شش قمرصد و یس
 

  شاهیصالحعل یحضرت آقا المواىل موىل از طرف ید هبة الله جذبیحاج س یفرمان آقا
  هو 
۱۲۱  

  میبسم الله الرحمن الرح
ئه ایاوصـ یو علـ) ه و آلـهیـاللـه عل یصـل(رسول الله محمـدبن عبدالـه  یالحمدلله و الصلوة و السالم عل

 یدختیـشـان محمـد حسـن بیشـان و خـادم این دروین كمـرتیـو بعـد ا .اء اللـهیـن للبشـر اولیعشـر الهـاد یاالثن
ه یـدر سلسـله عل قدس سره العـاىل یشاه ثانین زمان پس از مرحوم مربور والد حضرت نورعلیشاه كه در ایصالحعل

د و صـدراً بصـدر از یـداً بیـ اوراد و اذكارنيقـم و تلیه بر مسند ارشاد مـتمكّن و اجـازۀ تعلـیه نعمة اللهیه رضویعلو
 برسـد بلكـه هـر كـس را نيد بـه مسـتحقیـالمقدور با یده و حتی رسريعشر بفق یو ائمه اثن» ص«حضرت رسالت 

 یريكه فق یاصفهان ید هبة الله جذبیحاج س یت معاضد گردانم و برادر مكرم آقایغ بدانم در امر هدایق به تبلیال
سـتم ینـا گشـته و از بیاسته ومدتها بصدق در فقر قدم زده و خدمت نموده دانـا و بريپ یفسانآراسته و از هواجس ن

 مأذون در امامت جماعـت فقـرا بـوده مـأذون نمـودم كـه طالـب ريصد و هفتاد و شش از طرف فقیمحرم هزارو س
اقـت یسـب اسـتعداد و لبر ح یو جنان یم اذكار و اوراد لسانیو تعل ذكر و فكر نيو تلق یريابند دستگیكه ب یصادق
ت سـالكان و یـت خـود بداننـد و در تربیـن خـدمت را عبـادت و تربیـدوارم ایـام یند به موجب دستور شـفاهینما
جمعه و دوشنبه اجتماع و بذكر و فكر مشغول باشـند و بـر جمـع ظـاهر و بـاطن و  اىلیت طالبان بكوشند و لیهدا
شـان را در یشقدمان در اجازه را بر خود مقدم دارنـد و ایپ خیند و در موقع اجتماع مشایقت امر نمایعت و طریشر
حـق را وجهـه خـود داشـته باشـند فقـرا وجـود  ید باشند و رضـایدوارم مؤیملقب نمودم ام یقت بلقب ثابتعلیطر
صد و هشتاد یخ عرفه هزار و سیراً بتاریتحر یمن اتبع الهد یند و السالم علیشان را مغتنم شمارند و استفاده نمایا

  .یصد و چهل و سه شمسیبهشت هزار و سیدوم ارد یهجر یسه قمرو 
  

  :اند كهشاه ارواحنا فداه مرقوم فرمودهیرضا عل یه فرمان فوق الذكر حضرت آقایدر حاش



 

  میبسم الله الرحمن الرح
افته پس از رحلـت آن حضـرت یز شرف صدور یقدس سره العز امر و فرمان مبارك فوق كه از طرف حضرت موىل

محـل مهـر  -شـاهی تابنـده رضـا علنيو انااالقـل سـلطان حسـ -۱۳۸۶ یع الثانیرب ۱۶است بتارخ  یاع وممضز مطین
  . مبارك

  
  دهییوفقه و تأ) یثابتعل( ید هبة الله جذبیس یاز آقایل مجلس نیاجازه تشك

  میبسم الله الرحمن الرح
  نیب دعوة المضطریجیو  س من ذكرهیكون جلیئات و یعفوعن السیقبل التوبه عن عباده و ی یوهوالذ

  وفقك یثابتعل ید هبة الله جذبیحاج س یبرادر مكرم محرتم جناب آقا
  دكیالله و ا

د یـشاه غفرالله له مـأذون و مجازی تابنده رضا علني سلطان حسريخ از طرف فقین تاریاز ا شود جنابعاىلیعرض م
نـد و حـال یاز نمایـسبز نمودن مجلـس ناز برادران با خلوص تام درخواست  یكیكه درمواقع مساعدت حال اگر 

 بزرگـوار والـد ريده و حضـرت پـیكـه از بزرگـان سـابق رسـ یو عملـ یباشد طبق دسـتورات شـفاه یاخوان مقتض
 ريانتظار دارم فقـ. دیاز را منعقد نمائیاند مجلس نز فرمودهیز نیشاه قدس سره العزیصالحعل یمقدار جناب آقایعال

خ یبتـار. داًییـقـاً و تایزادك اللـه توف. دیـاد كنی ريخ یاز فراموش ننموده بدعایحال ن ز دری را نريسراپا قصور و تقص
 .نيو انا االقل سلطان حس. یشمس ۱۳۵۶ست و نهم خرداد یمطابق ب ۱۳۹۷غره شهر رجب المرجب 



 

  اتیمناجات و اب

  مناجات
ــــــــ ــــــــوالئ یاله ــــــــت م ــــــــیان  یو رب

ــــــــر اىل ــــــــان تنظ ــــــــو ف ــــــــرة عف  بنظ
 زار و رنجــــــــــــــــــــــورم یالهــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــبام ــــــــــــــــو ی ــــــــــــــــرورمد ت  مس
 اهم مـــــــــــــــنیا روســـــــــــــــیخـــــــــــــــدا

ــــــــــــــن ــــــــــــــاهم م ــــــــــــــدرگاهت پن  ب
ــــــــــــــس و شــــــــــــــرياســــــــــــــ  طانمی نف

ــــــــــــــــاالنم ــــــــــــــــو ن ــــــــــــــــدرگاه ت  ب
ــــــــــــــــرورده ــــــــــــــــو پ ــــــــــــــــام ت  بانع

ـــــــــــــود نوم ـــــــــــــز خ ـــــــــــــرمندهی  د وش
 ان مردمــــــــــــــان خــــــــــــــوارمیــــــــــــــم

 گناهـــــــــــــت رســـــــــــــم و رفتـــــــــــــارم
ـــــــــــــــادان  یشـــــــــــــــده عمـــــــــــــــرم بن

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــربده ب  یانســـــــــــــــان ین
 تـــــــــــــو در دل یســـــــــــــو یهـــــــــــــوا

 اســــــــت بــــــــس مشــــــــكل یراهــــــــ وىل
 ز تابنـــــــــــــــده یمگـــــــــــــــر لطفـــــــــــــــ

ـــــــــــــــنما ـــــــــــــــدهد مـــــــــــــــرده را زی  ن
ـــــــــــــالح دوران ـــــــــــــد ص ـــــــــــــه باش  ك

ـــــــــــــر ـــــــــــــت و احســـــــــــــانیق  ن رحم
 بـــــــــــــــدامانش بـــــــــــــــود دســـــــــــــــتم

ــــــــود ــــــــقش از خ ــــــــه عش ــــــــتم یب  رس
ــــــــــــــاجمیحب ــــــــــــــور و محت ــــــــــــــا ك  ب

ــــــــــــه ــــــــــــوف خان ــــــــــــاجمز ط  اش ح
 ســــــــــــلطان یوســــــــــــم ایمكــــــــــــن مأ

ــــــــــا ــــــــــانینم  م جــــــــــان خــــــــــود قرب
ــــــــــیمــــــــــرا درد  درمــــــــــانیســــــــــت ب

 دارش شـــــــــــــوم شـــــــــــــادانیـــــــــــــبد
ـــــــــــــــــــــــدمیرضـــــــــــــــــــــــا  ت آرزومن

  تـــــــــــــــو در بنـــــــــــــــدمريبـــــــــــــــزنج
ـــــــــن ـــــــــان ك ـــــــــهل و آس ـــــــــم را س  ره

ـــــــان  ـــــــل عیكف ـــــــن ك ـــــــذه م ـــــــیه  یب
 ین حســـــبیمـــــن الـــــدار یتكـــــون علـــــ
 ف و عــــــــــــــاجز و كــــــــــــــورمیضــــــــــــــع

ــــــــــــورم ــــــــــــرم ن ــــــــــــن ازك ــــــــــــا ك  عط
ــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــاهم م  گرفتارگن

 درگهــــــــــــــــــــــت دورممكــــــــــــــــــــــن از 
 مانمیز كــــــــــــــــار خــــــــــــــــود پشــــــــــــــــ

 د و مهجــــــــــــــورمیــــــــــــــمكــــــــــــــن نوم
ــــــــــــده ــــــــــــدم زن ــــــــــــو ب ــــــــــــل ت  بفض
ــــــــــــورم ــــــــــــو منظ ــــــــــــو ت ــــــــــــود عف  ب

 بـــــــــــــــــود كـــــــــــــــــارم یبنـــــــــــــــــادان
ــــــــــــــــارزش كمــــــــــــــــرت ازمــــــــــــــــورم  ب

 یانـــــــــــــــريسراســـــــــــــــر جملـــــــــــــــه ح
 ز جملــــــــــــــــه خلــــــــــــــــق منفــــــــــــــــورم

ـــــــــزل یكـــــــــه گـــــــــردم كـــــــــو ـــــــــو من  ت
 زورمیپــــــــــــــر از غــــــــــــــوالن و بــــــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــد دســـــــــــت اريبگ ـــــــــــدهی  ن بن
ـــــــــــــــرون آرد از ا ـــــــــــــــب  ن گـــــــــــــــورمی

 مـــــــــــــــــــــــــانینگهدارنـــــــــــــــــــــــــده ا
ــــــــــــــــاگ ــــــــــــــــورمیوثن ــــــــــــــــن ع  ش م

 مســــــــــــــــتم یز جــــــــــــــــام او بســــــــــــــــ
ـــــــــــب ـــــــــــر و شـــــــــــورمیـــــــــــافزا ای  ن ش

ـــــــــــــــــاجم ـــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــار راه ت  غب
 ز خــــــــــــــــــــــاك درگهــــــــــــــــــــــش دورم
 بـــــــــــــــدرگاهت شـــــــــــــــوم دربـــــــــــــــان

ــــــــــه آ ــــــــــیك ــــــــــورم ی ــــــــــر ســــــــــر گ  ب
 بش هســـــــــــــت آن ســـــــــــــلطانیـــــــــــــطب

 دارمیــــــــــــــــــد بدیــــــــــــــــــاگــــــــــــــــــر آ
ـــــــــــ ـــــــــــدمريز غ ـــــــــــر بن ـــــــــــم ب  ت چش

ـــــــــــــــــز ـــــــــــــــــاده زی ـــــــــــــــــن می  ازارمی
ــــــــــــــــت را بپا ــــــــــــــــفراق  ان كــــــــــــــــنی



 

ــــــــــــــانماوصــــــــــــــالت ر  ان كــــــــــــــنی
ــــــــر ا ــــــــن ب ــــــــرحم ك ــــــــت ــــــــالمی  ن ح

ـــــــــــــــه روی ـــــــــــــــگان ـــــــــــــــالمی  ت آم
 عم هســــــــــــــت تابنــــــــــــــدهیشــــــــــــــف

 ن بنــــــــدهیــــــــد دســــــــت اريكــــــــه گــــــــ
ــــــــــردارم  چــــــــــو ســــــــــر از خــــــــــاك ب

ــــــــــ ــــــــــه باش ــــــــــافع و  یك ــــــــــش  ارمی
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــكار ت ــــــــــــــــانمريش   مژگ

  خـــــــــــــــال و دنـــــــــــــــدانمرياســـــــــــــــ
 میكمنــــــــــــــد زلــــــــــــــف او جــــــــــــــا

 مین بنـــــــــده بگشـــــــــایـــــــــچســـــــــان ا
ــــــــــــــــــــــروح صــــــــــــــــــــــالح دوران  ب

 قــــــــــــــــانیبســــــــــــــــلطان شــــــــــــــــه ا
 د و مـــــــــــوالیرضـــــــــــا شـــــــــــد ســـــــــــ

 پــــــــــس و بــــــــــاالنجــــــــــات هــــــــــر 
 میش را دعــــــــــــــا گــــــــــــــویبقــــــــــــــا

 میره فرمــــــــــــــــــــــــان او پــــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدارم غ ـــــــــــــــ او رين  یاری

ـــــــــــــددكار ـــــــــــــد او م ـــــــــــــه باش  یك
ــــــــــــــــام  یمصــــــــــــــــور دكــــــــــــــــرت ن
 یز شـــــــــــــكرش عـــــــــــــاجز ازنـــــــــــــام

ــــــــــــــــــــدا  ا اجرشــــــــــــــــــــان در دهیخ
 بــــــــــــــــدرگاه تــــــــــــــــو ارزنــــــــــــــــده
 بباشــــــــــــــم هــــــــــــــر دو را شــــــــــــــاكر

ــــــــــــــریجــــــــــــــزا ــــــــــــــد واف  ش را ده
 نیاگـــــــــــــــر آن هرمـــــــــــــــز فـــــــــــــــرز
 نيمحبتهـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــ

 زبــــــــــــــان ازمــــــــــــــدح او قاصــــــــــــــر
 حاضـــــــــــــروجـــــــــــــودش در نظـــــــــــــر 

ـــــــــــارم ـــــــــــا ك ـــــــــــز دع ـــــــــــد ج  نباش
ــــــــــه ــــــــــدم و  ك ــــــــــوده هم ــــــــــب  ارمی

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــدا پش  مانمیخداون
ـــــــــــــــــــــــانم ـــــــــــــــــــــــا آن گناه  ببخش

 شــــــــــــــمیخجــــــــــــــل از كــــــــــــــرده خو
ــــــــــــــه پ ــــــــــــــدكاران هم ــــــــــــــمیز ب  ش

ـــــــــــــــــــــــــارم ـــــــــــــــــــــــــت گرفت  بهجران
 كـــــــــــه بشكســـــــــــته پـــــــــــر و بــــــــــــالم

 س و مهجــــــــــــــورمویمكــــــــــــــن مــــــــــــــأ
 بلطـــــــــــــــــــــــــف او پناهنـــــــــــــــــــــــــده
ـــــــــــــــورم ـــــــــــــــر و محش ـــــــــــــــروز حش  ب

 تـــــــــــو بـــــــــــود كـــــــــــارم یبجســـــــــــتجو
 نــــــــــــورم یكــــــــــــه نــــــــــــارم را كنــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــمانم ــــــــــــــــــــــــار دو چش  گرفت
ـــــــــــــ  سرمســـــــــــــت ومخمـــــــــــــورم یهم

ــــــــــــ ــــــــــــل و زنج ــــــــــــاريغ ــــــــــــر پ  می ب
ـــــــــورم ـــــــــر م ـــــــــر زه ـــــــــاجز ت ـــــــــه ع  ك

ـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــور ه ـــــــــــــــــانیا یبن  م
 ســـــــــــــــعادت ده كـــــــــــــــه مســـــــــــــــتورم

 واال یبــــــــــــــــرو نبــــــــــــــــود كســــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــــــــاهورمیب  ا و بم

 میش را ثنــــــــــــــــا جــــــــــــــــویعطــــــــــــــــا
 ت مــــــــــأمورمكــــــــــه امــــــــــرش هســــــــــ

 ی او كـــــــــــــــــاررينـــــــــــــــــدارم غـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــن دنیب  ا و در گــــــــــــــــورمی

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــر دام ــــــــــــــــر آزاد زه  یدگ
 كـــــــــــه كـــــــــــرده حـــــــــــق پرســـــــــــتارم

ــــــــــــــــ و عافريبخــــــــــــــــ ــــــــــــــــدهی  ت زن
ـــــــــــــــذورم ـــــــــــــــر دو مع ـــــــــــــــذر ه  ز ع

 ش حاضــــــــــــــر و نــــــــــــــاظریخــــــــــــــدا
ـــــــــــــــر دورم ـــــــــــــــت و به ـــــــــــــــر وق  به

ــــــــــم او در د ــــــــــد رس ــــــــــه باش ــــــــــك  نی
 لــــــــــذا كــــــــــرده اســــــــــت مســــــــــحورم
ــــــــــــــــاتر ــــــــــــــــكر او ف ــــــــــــــــم از ش  قل

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــذكورمیدع  ش ورد و م
ـــــــــــــــــارم ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــا گرفت  بهرج

 صــــــــــــــــحت گــــــــــــــــاه رنجــــــــــــــــورمب
 بــــــــــــــــــــــــــدرگاه تونــــــــــــــــــــــــــاالنم
ـــــــــــف دســـــــــــتورم ـــــــــــوده خل  كـــــــــــه ب

ـــــــــــــــه تشو ـــــــــــــــرافكنده ب ـــــــــــــــمیس  ش
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــیول ــــــــــــــــذورمريكن پ   ومع



 

 خداونـــــــــــــــــــــدا بخاصـــــــــــــــــــــانت
 نمــــــــــــا از فضــــــــــــل و احســــــــــــانت

  

 بــــــــــه هشــــــــــت و چــــــــــار و پاكانــــــــــت
 گنــــــــــــــــاه جملــــــــــــــــه را مغفــــــــــــــــور

  

  مناجات
 یا الهــــــــیــــــــیا الهــــــــیــــــــ یالهــــــــ
 ف و عــــــاجز و كــــــور و كراســــــتمیضــــــع

 اگـــــــر عشـــــــقت نباشـــــــد در دل مـــــــن
ــــوئ ــــوئ یتــــوئ یســــاق یت  یمــــ یجــــام و ت
 مخــــــــــون یایـــــــــق لجــــــــــۀ دریـــــــــغر

ـــــــــــ ـــــــــــت آتش ـــــــــــزوده یفراق  در دل ف
ـــرا فضـــل و عنا ـــت ـــی ـــش از ایت ب ـــتی  ن اس

ـــــــــــدا شـــــــــــبم را روز گـــــــــــردان  خداون
 لبــــــاس مغفــــــرت بــــــر مــــــن بپوشــــــان
ـــــن ـــــود ك ـــــه مخصـــــوص خ ـــــم را خان  دل

ــــــــم را خــــــــاىل ــــــــاز اغ دل ــــــــردانی  ار گ
 ز ســــــوز هجــــــر تــــــو درآتــــــش اســــــتم

 ا چشــــــــم دل را بــــــــاز گــــــــردانیخــــــــدا
ـــــ ـــــو راض ـــــم یمش ـــــور باش ـــــه در دل ك  ك

ــــــــك ــــــــن مس ــــــــارنيم ــــــــدارم راه چ  ه ن
ــــــــدا ــــــــیخ ــــــــر بران ــــــــوان یا گ  یور بخ
ــــــا ــــــود شــــــ یجف ــــــدیريتوب ــــــر از قن  ن ت
 تـــــــــو پرخـــــــــون یدارم ز ســـــــــودا دىل

 جنـــــــــــون آواره گشـــــــــــته یبصـــــــــــحرا
ـــــــــــت مهجور ـــــــــــدارم طاق ـــــــــــن  ت رای

  

ــــــاه  ــــــود پن ــــــو نب ــــــاه ت ــــــز درگ ــــــه ج  یك
  دســـــــتمريتـــــــرحم كـــــــن بلطفـــــــت گـــــــ

ـــــــود ا ـــــــب ـــــــدگانی ـــــــن ین زن ـــــــكل م  مش
 یخــــــود را كــــــنم طــــــ یهســــــت یبجــــــام

 صـــــــرب وســـــــكونم ینجـــــــاتم ده كـــــــه بـــــــ
 وجـــــــــودم را ربـــــــــوده یضـــــــــاكـــــــــه اع

ــــه از عشــــقت دىل ــــر ك ــــا غــــم ق  ن اســــتیب
 بوصــــــــــــلت روز را نــــــــــــوروز گــــــــــــردان

ـــــــراب عاف ـــــــش ـــــــانی ـــــــن بنوش ـــــــر م  ت ب
  و شـــــرك و مثـــــل ونـــــد كـــــنرياز غـــــ یتهـــــ

 زش انــــــــــوار گــــــــــردانیــــــــــمحــــــــــل ر
 عشـــــــق تـــــــو آتـــــــش پرســـــــتم یبكـــــــو

ــــــــــت ســــــــــاز گــــــــــردان ــــــــــانوار جمال  ب
 دور باشـــــــــــــم یز اســـــــــــــرار نهـــــــــــــان

  عشـــــــق تـــــــو باشـــــــم نشـــــــانهريبـــــــه تـــــــ
ـــــــ ـــــــه ن ـــــــشـــــــوم شـــــــادان ك  یامم را بران

ــــــــــا ــــــــــو هم یوف ــــــــــدیت ــــــــــه آرزومن  ش
ــــــون ــــــوده همچــــــو مجن ــــــم را رب  كــــــه عقل

ــــــان و جــــــان ب ــــــه گشــــــتهیزخــــــان و م  گان
 ت رایـــــــكـــــــه گشـــــــته طـــــــاق صـــــــرب دور

  

  تیدر شكا
ــــــــد  نهیمم اشــــــــك چشــــــــم و آه ســــــــین

 ش باشــــــندیهمــــــه مــــــردم بفكــــــر خــــــو
ــــــــ  یچ در فكــــــــر خــــــــدائینباشــــــــند ه

 ننـــــدینـــــه فكـــــر عاقبـــــت نـــــه فكـــــر د
 ش ونــــــوش و روز بــــــدتریشــــــبش در عــــــ

ـــــــه ـــــــو ن ـــــــود ب ـــــــا ب ـــــــائ یدر آنه  یوف
 شــــــانیدر ا یابیــــــ ینــــــه رحــــــم و رقتــــــ
 شــــــندیال نفــــــع خویــــــهمــــــه فكــــــر و خ

 شــــــــان دور گــــــــردانیل ایــــــــمــــــــرا از خ
  

 نـــــهید و كیـــــق یبـــــ یكـــــه نبـــــود همـــــدم 
 ش باشـــــــندیمـــــــرا زخـــــــم زبـــــــان ونـــــــ

ـــــــه در عـــــــ ـــــــوش و دلربـــــــائیهم  یش و ن
 ننـــــــــدیوان در چراگـــــــــاه زمیـــــــــچـــــــــو ح

 نــــه فكــــر مــــرگ ونــــه قــــرب و نــــه محشــــر
ـــــــــد جـــــــــوریكـــــــــدیب  یو جفـــــــــائ گر كنن

 شـــــانیدر ا ینـــــیب ینـــــه جـــــود و بخششـــــ
 گـــــــــران را چشـــــــــم پوشـــــــــندیان دیـــــــــز

 نشــــــــان مســــــــتور گــــــــردانیز جــــــــور و ك
  

  در دعا



 

ــــــا را بخ ــــــان م ــــــاك بــــــازانیــــــرس  ل پ
ــــان نما ــــفقت و احس ــــم و ش ــــه رح ــــدیك  ن

 ز نفــــع وســــود خودشــــان چشــــم پوشــــند
ـــــوانمرد ـــــش یج ـــــود و بخش ـــــذل وج  و ب

 مــــــــردم شــــــــاد باشــــــــند یبخوشــــــــنود
ــــرزیزا یكــــی ــــود ف ــــان ب ــــهیش ــــامش ن ك  ن

ـــــــد شـــــــعارش یبحـــــــد یجـــــــوانمرد  ب
 ا عمـــــــر و عـــــــزت ده مـــــــر او رایخـــــــدا

ـــــــــــــعادت ـــــــــــــد وز س ـــــــــــــال بلن  بآم
 و تابنـــــــــده باشـــــــــدريخصوصـــــــــاً پـــــــــ

 اریـــــــس و مـــــــونس و یبـــــــان را انـــــــیغر
ــــــــارهیدعــــــــاگو ــــــــت هم ــــــــود ثاب  ش ب
ــــــــواف ــــــــر یق ــــــــتم در آخ ــــــــه ازدس  رفت

 یجــــــــــــوئیكــــــــــــه درمــــــــــــان درد میا
 چشــــــــم دارم كــــــــه لطــــــــف او بكــــــــرم

 

 ازانیــــــــــــنیبــــــــــــانبوه گــــــــــــروه بــــــــــــ
ـــــق ـــــه خل  كـــــه باشـــــند یمز هـــــر قـــــو بجمل

 گـــــــــران همـــــــــواره كوشـــــــــندیبســـــــــود د
ــــــد و كوشــــــش ــــــا جه ــــــود عاداتشــــــان ب  ب

 ار باشـــــــندیـــــــك و یبـــــــرنج و غـــــــم شـــــــر
 بـــــــــود ثابـــــــــت بقلـــــــــب دوســـــــــتانش

ـــــ ـــــوان ب ـــــه بت ـــــیك ـــــرينظ ـــــمارشیش م  ش
ــــــــواره او را ــــــــان هم ــــــــرب حــــــــق رس  بق

 تیــــــ عنانيرســــــان بــــــا صــــــحت از عــــــ
ـــــــه را مر ـــــــرضـــــــا ش ـــــــدی ـــــــده باش  د وبن

 ن كـــــاریـــــكنـــــد اوقـــــات خـــــود را وقـــــف ا
ــــــــ ــــــــبانهبص ــــــــات ش ــــــــر و اوق  بح و عص

ـــــــرنور ـــــــوم ه ـــــــون نب ـــــــذور چ ـــــــدم مع  ب
ـــــــــان ن ـــــــــرت از درد درد، درم ـــــــــتیخوش  س

ــــــــر ــــــــده فرما ینظ ــــــــه بن ــــــــم ب ــــــــه  دی
 

  مناجات
 تـــــــــو پرخـــــــــونیدارم ز ســـــــــودا دىل

 جنــــــــــون آواره هســــــــــتم یبصــــــــــحرا
 نـــه در شـــب خـــواب دارم مـــن نـــه در روز

 ار جفــــــا كــــــاریــــــدانــــــم كــــــه آن ینمــــــ
ـــــــكا ـــــــن ش ـــــــدارم م ـــــــاین  شیت از جف

ــــــــود ام ــــــــب ــــــــلی ــــــــراقشد ید وص  ر ف
 

ــــــون یز هجــــــر رو ــــــو باشــــــم چــــــو مجن  ت
ــــــــذل ــــــــطر و بی ــــــــتمیل و مض ــــــــاره هس  چ

 م باشـــــــــد جگرســـــــــوزیـــــــــزار یصـــــــــدا
ــــــ ــــــد رحم ــــــر ا یكن ــــــب ــــــاره زار؟ین بی  چ

ـــــا ـــــه از وف ـــــن ب ـــــزد م ـــــه جـــــورش ن  شیك
 در وصـــــــــــالش یدیـــــــــــنبـــــــــــود ام وىل

 

  در مناجات
ـــــــــــــدا بحـــــــــــــق اول ـــــــــــــتیخداون  ائ

ـــــــق مصـــــــطف ـــــــت یبح  مقصـــــــود خلق
 بحـــــــــــق آل و اصـــــــــــحاب كبـــــــــــارش

ـــــــــگناهـــــــــان مـــــــــرا مغفـــــــــور   داریم
 بخـــــــش یز انـــــــوارت دلـــــــم را روشـــــــن

ــــــب اغ ــــــن از ح ــــــاك ك ــــــم را پ ــــــدل  اری
 وارهــــــــــــانم اىلیــــــــــــخ یز هســــــــــــت

ــــــــ ــــــــود آرامش ــــــــور خ ــــــــدل ازن  ده یب
ـــــذوق و شـــــوق خـــــود ب ـــــهیب  ام ســـــازگان

 شیموافــــق كــــن مــــرا بــــر طاعــــت خــــو
 ار را در دل عطـــــــا كـــــــنیـــــــحضـــــــور 

  كــــــــننيار نــــــــازنیــــــــمــــــــرا قربــــــــان 

ـــــــــــــــوایبحـــــــــــــــق پ ـــــــــــــــتیانب یش  ائ
 تیــــــــــبــــــــــاب وال یبحــــــــــق مرتضــــــــــ

 بحــــــــــــق جملــــــــــــه اوالد و تبــــــــــــارش
 داریـــــــــــــدلـــــــــــــم را دور م یاهیســـــــــــــ

 بخــــــــش یمنــــــــیكمــــــــال ا تز الطافــــــــ
ـــــــــمه ـــــــــرای  رایـــــــــخانـــــــــه  یا كـــــــــن ب

 وارســــــــــــــانم یقــــــــــــــیحق یبهســــــــــــــت
ـــــــــــــت آسا ـــــــــــــور معرف ـــــــــــــیز ن  ده یش
ــــــهیبعشــــــق و حــــــب خــــــود د  ام ســــــازوان
 شیعــــــت خــــــویبــــــذكر و فكــــــر عهــــــد و ب

 ش را كامـــــــل عطـــــــا كـــــــنیخـــــــو یفنـــــــا
 ن كــــــــــنیبــــــــــانواع نعــــــــــم او را قــــــــــر



 

ـــــــــت ـــــــــر نادرس ـــــــــالمت دارش از ه  یس
 كــــــن یظــــــاهرش را بــــــس قــــــو یقــــــوا

 فش را دو صـــــد ســـــالینمـــــا عمـــــر شـــــر
ــــــــف ــــــــدرگاهیش ــــــــرارش ده ب ــــــــا ق  ع م

ـــــــر ـــــــش ق ـــــــا نباشـــــــدیاگـــــــر لطف  ن م
ــــــــ عافريز خــــــــ  میت مهجــــــــور باشــــــــی

ـــــــرومم از  ـــــــن مح ـــــــدا مك ـــــــخداون  اری
 

ــــــت ــــــت ضــــــعف و سس ــــــده او را ز لطف  یم
ـــــــــو ـــــــــوتش را محت ـــــــــاطن ق  كـــــــــن یبب

ــــــــــــنما ــــــــــــدگان را ره بهرحــــــــــــالی  د بن
ــــــــن ســــــــحرگاهیش را نصــــــــیدعــــــــا  ب م

 ! مـــــــا نباشـــــــدنيش عجـــــــوگـــــــر حـــــــّب
 میك بختـــــــــان دور باشـــــــــیـــــــــل نیـــــــــزخ

 فش ده مـــــــــرا بـــــــــاریبـــــــــدرگاه شـــــــــر
 

  حتینص
ــــــن ــــــارو نی ــــــك گفت ــــــتی ــــــردار اس  ك ك

ــــــد ــــــت خوانن ــــــش از آن جه ــــــم ودان  عل
ـــــام  ـــــو چـــــون ن ـــــس ت  یدار) كجـــــوین(پ

ـــــــل ـــــــوی ـــــــد بج ـــــــا جـــــــد و جه  یك ب
 هـــــــر دم یخـــــــوریورنـــــــه افســـــــوس م

 اطفــــــــال یكــــــــیاز بهــــــــر ن یجــــــــذب
ـــــــل ـــــــتی ـــــــر او بگذش ـــــــوس عم  ك افس

 

 و خـــــــدا مـــــــددكار اســـــــتهركـــــــه بـــــــا ا
 ابنـــــــــــــــدیك ره یـــــــــــــــكـــــــــــــــه برفتارن

ـــــــــذار ـــــــــم بگ ـــــــــود را بعل ـــــــــت خ  یوق
ـــــــكـــــــه از ا ـــــــائی  یگـــــــو ین مدرســـــــه رب

ــــــرده ــــــرا ب ــــــه چ ــــــام از اك ــــــن ی ــــــمی  م ك
ــــــع ــــــوال یس ــــــه اح ــــــت در هم ــــــرده اس  ك

 وز بـــــــد دهـــــــر پشـــــــت او خـــــــم گشـــــــت
 

  مناجات
 اه و شــــــــــــرمندهیاز مــــــــــــن روســــــــــــ

ـــــــــــ یروزگـــــــــــار  ريبغفلـــــــــــت و تقص
ـــــــــــــاه و معصـــــــــــــ  تمیدائمـــــــــــــاً درگن

 ت و مــــــا غافــــــلض او دائــــــم اســــــیفــــــ
 ینكنــــــــــد منــــــــــع نــــــــــور از خــــــــــار

ــــــ ــــــنیب ــــــف اودائــــــمی ــــــت و لط  از اس
 شــــــــــــــــــــرم دارم ز آســــــــــــــــــــتانه او

 خــــــــــــــــــدا و فرزنــــــــــــــــــدش وز وىل
 

 دیــــــــآیاز و دعاچــــــــه مــــــــیــــــــجــــــــز ن
 دیشــــــــایاز خــــــــدا جــــــــز كــــــــرم چــــــــه م
 كاهـــــــدیبـــــــاز از فضـــــــل خـــــــود نمـــــــ

 د دائمـــــــــــاً تابـــــــــــدینـــــــــــور خورشـــــــــــ
 دیــــــــــآیاز او نمــــــــــ یگرچــــــــــه نفعــــــــــ

 خواهــــــــدیاز و دعــــــــا نمــــــــیــــــــجــــــــز ن
ــــــــ ــــــــر زم ــــــــم ب ــــــــه رُخ ــــــــانيك  دی او س

 دیشـــــــایجـــــــز عطـــــــاو كـــــــرم چـــــــه مـــــــ
 

  ضاً یا
 ا باشـــــدیــــكــــه دراو نـــــور كرب خوشــــا دىل

 صـــفا دارد یســـت كـــیكـــه عشـــق در او ن دىل
ــــــ ــــــريبغ ــــــدگار و آل عل ــــــق خداون  ی عش

 

ـــدیهم ـــا باش ـــا وف ـــر و ب ـــر از مه ـــاد و پ ـــه ش  ش
ـــد دىل ـــفا باش ـــا ص ـــت ب ـــق در او هس ـــه عش  ك

 بجــــان دوســــت، دگــــر عشــــقها خطــــا باشــــد
 

  دختیدر موقع تشرف ب یازمندینزبان حال التجا و 
  )۱۳۵۳ یبرابر د ۱۳۹۴ر سال ید غدیخ عیكه در تار(

 ن نعمــــــت گــــــزارمیــــــچگونــــــه شــــــكر ا
 دار جمــــــــالشیــــــــز د یبهــــــــر صــــــــبح

ــــــمكــــــن محــــــروم مــــــا راز ــــــن عنای  تی
 نباشــــــــد جــــــــز پناهــــــــت راه و چــــــــاره

ـــــــكـــــــه در ب ـــــــزای  رمدخت و در صـــــــحن م
ـــــــد روحـــــــ ـــــــر یدم ـــــــزارمیب ـــــــم ن  ن جس

ـــــــــ ـــــــــتاق و بس ـــــــــه مش ـــــــــام یك  دوارمی
 ف و خــــــوار و زارمی و ضــــــعنيكــــــه مســــــك



 

 د وصـــــــــــالت روز و شـــــــــــبهایـــــــــــبام
ـــــــــد كـــــــــر ـــــــــروریخداون ـــــــــده پ  م و بن

ـــــــا را ـــــــروم م ـــــــن مح ـــــــت مك  ز درگاه
 را یاحمـــــــت بنـــــــدهتلطـــــــف كـــــــن ز ر

  اســــتنيطان در كمــــینفــــس و شــــ یهــــوا
ــــــرم بخشا ــــــت و ز ك ــــــیز رحم ــــــن یش  ك

ـــــــــــــاه آوردۀ ا ـــــــــــــپن  ن بارگـــــــــــــاهمی
 چـــــــاره هســــــــتمیل و عـــــــاجز و بیـــــــذل

ــــــــل درگــــــــاه و جاهــــــــت  نباشــــــــم قاب
 یت انــــــدازم نگــــــاهیــــــچســــــان بــــــر رو

ـــــــای ـــــــالم نم ـــــــر ع ـــــــر ب ـــــــه فخ  میگان
ــــــــــــق رهنما ــــــــــــدا بح ــــــــــــخداون  تی

ــــــت ــــــر و در اطاع ــــــان و ام ــــــه در فرم  ك
  فتــــــــادهرين پــــــــیتــــــــرحم كــــــــن بــــــــا

 یل و نـــــــــاتوانیـــــــــ علرين پـــــــــیبـــــــــا
ـــــــ ـــــــالم پ ـــــــ اريغ ـــــــودمی ـــــــاه ب  ن درگ

ـــــا را ـــــروم م ـــــن مح ـــــود مك ـــــل خ  ز فض
ــــــاىل ــــــم را خ ــــــاز اغ دل ــــــی ــــــنیار م  ك

 وارهــــــــــــانم اىلیــــــــــــخ یز هســــــــــــت
 یطانان انســــــــیز جملــــــــه شــــــــرّ شــــــــ

 یجــــــــرم بخشــــــــ یمهربــــــــان یمــــــــیكر
ــــــق عــــــالم ــــــن بجملــــــه خل ــــــف ك  تلط
ــــــــد ــــــــم انتظارن ــــــــوان بچش ــــــــه اخ  هم
ـــــــــو  همـــــــــه در انتظـــــــــار رحمـــــــــت ت

ــــــن محروم ــــــتمك ــــــان از فضــــــل عام  ش
ــــــــار ــــــــد و گرفت ــــــــند در بن ــــــــه باش  هم
ـــــــفاعت ـــــــا را از ش ـــــــروم م ـــــــن مح  مك

ــــــــــف ــــــــــاع آوردهیش ــــــــــاه یام جانه گ  آ
ـــــر ـــــود یبعم ـــــه ب ـــــن جـــــرم و گن ـــــار م  ك
ــــــبجــــــز ا ــــــود امی ــــــت نب ــــــن درگه  یدی

 موفـــــــق دارمـــــــان در حـــــــال طاعـــــــت
ــــــــت در دل مــــــــایــــــــز  ادت كــــــــن محب

 ایـــــــدن یز مـــــــال و جـــــــاه و مكنتهـــــــا
ـــــــــــ ـــــــــــدارم آرزوئ ـــــــــــود ین  در دل خ

 عـــــــالم یانفرمـــــــاامـــــــروز فرم یتـــــــوئ

 بهجــــــــــــرت روزآرم یچــــــــــــه شــــــــــــبهائ
ـــــــــرده آنچـــــــــه خواســـــــــتارمینصـــــــــ  بم ك

ــــــــــــت ام ــــــــــــل و رحمت ــــــــــــبفض  دوارمی
ـــــــاتش ده از ا ـــــــنج ـــــــاىلی ـــــــه دارم ن ح  ك

ــــــــرا ز ــــــــم ــــــــوظ دارمی  ن دشــــــــمنان محف
ــــــارم ــــــس شرمس ــــــه ب ــــــرم و گن ــــــه در ج  ك

ـــــكـــــه جـــــز ا ـــــی ـــــت راه ـــــد ین درگه  ارمن
 نـــــــدارم یف و خـــــــوارم و قـــــــدریضـــــــع

ـــــــــارم وىل ـــــــــد انتظ ـــــــــو باش ـــــــــف ت  لط
 ان و جـــــــرمم شرمســـــــارمیكـــــــه از عصـــــــ

ـــــــارم ـــــــن خاكس ـــــــو را م ـــــــار ت ـــــــه درب  ك
ـــــــــــــات پا ـــــــــــــده ذوق و ثب ـــــــــــــب  دارمی

ـــــــــزارم ـــــــــات خـــــــــود را برگ ـــــــــه اوق  هم
 طان بــــــــــاز دارمیمــــــــــرا از شــــــــــر شــــــــــ
 و نفـــس خـــوارم یتـــرحم كـــن كـــه در بنـــد هـــو
 ا افتخـــــــــارمیـــــــــكـــــــــه باشـــــــــد در دو دن

 اهــــــت جــــــوارمخــــــاك درگ یكــــــه عمــــــر
ــــــــــا كردگــــــــــارم  یكــــــــــه مشــــــــــتاق لق

ـــــــــج  ـــــــــالل روزگـــــــــارمكـــــــــه در رن  و م
 بخـــــــش مـــــــا را كـــــــه دچـــــــارم یرهـــــــائ

ــــــــــق روزگــــــــــارم  تلطــــــــــف كــــــــــن بخل
 را كـــــــــــه دارم یخصوصـــــــــــاً دوســـــــــــتان

 كـــــــه عفـــــــو جرمشـــــــان را مـــــــن نگـــــــارم
 دوارمیــــــــــــوسشــــــــــــان كامیمكــــــــــــن مأ

 بكـــــــــن شـــــــــادان و خـــــــــرم كردگـــــــــارم
ـــــــــو ام ـــــــــل ت ـــــــــف و فض ـــــــــبلط  دوارمی

 كــــــه در درگــــــاه تـــــــو بــــــس شرمســـــــارم
 شــــــــه انتظــــــــارم یعفــــــــو تــــــــو ابــــــــود 

 چــــــــــــاره و در اضــــــــــــطرابمیكنــــــــــــون ب
 ن را كـــــــه دارمیـــــــبـــــــداده لطـــــــف تـــــــو ا

 ده كــــــــــه باشــــــــــد افتخــــــــــارم یثبــــــــــات
 برگــــــذارم یكــــــه بــــــر عشــــــق تــــــو عمــــــر

ــــــــن خواســــــــتارمیرضــــــــا ــــــــط م  ت را فق
ـــــــــت گـــــــــذارم  مگـــــــــر جـــــــــان را بقربان

 ده ز نفـــــــــــــس نابكـــــــــــــارم یرهـــــــــــــائ



 

 جـــــان خـــــود كـــــنیشـــــه فـــــدا یمـــــرا ا
ـــــــــــــق انب ـــــــــــــدا بح ـــــــــــــتیخداون  ائ

ـــــــورت ـــــــلطان و ن ـــــــق صـــــــالح و س  بح
ــــــــده یز مــــــــا راضــــــــ  ات رانمــــــــا تابن

ــــــــام دشــــــــمنانش خــــــــوار گــــــــردان  تم
 نــــــــــدارم طاقــــــــــت گفتــــــــــار آنــــــــــان
ـــــــاش، بهرحـــــــال ـــــــدار كســـــــانش ب  نگه

ـــــــر ـــــــایق ـــــــدرت نم  شین صـــــــحت و ق
 ات را كــــــــن اجابــــــــتبنــــــــده یدعــــــــا

ــــــــالمتیمر ــــــــفابخش و س ــــــــان را ش  ض
 تــــــو یب ظــــــاهر وب اطــــــن تــــــوئیــــــطب

ـــــــــــود شـــــــــــفائ  یز درمـــــــــــان و دوا نب
 اللــــــــه االمــــــــور االباســــــــباب یابــــــــ

ـــــــد طلبكـــــــار ـــــــروض و در بن  همـــــــه مق
ـــــــــو  همـــــــــه در انتظـــــــــار رحمـــــــــت ت

 وس گــــــــــردمیچگونــــــــــه از درت مــــــــــأ
ـــــــــــ ـــــــــــه روس ـــــــــــرمگیاگرچ  نمیاه و ش

ــــــبجــــــز ا ــــــود امی ــــــت نب ــــــن درگه  یدی
ـــــــ ـــــــرم بخش ـــــــور و ج ـــــــدا غف  یخداون

ـــــــــدرگاه ول ـــــــــكـــــــــه منســـــــــوبم ب  تی
ـــــــت عمـــــــر  گذشـــــــته یبفضـــــــل و نعمت
ـــــــاه و جـــــــرم و تقصـــــــ  حـــــــدیات بريگن

ـــــود ـــــزون نم ـــــرم اف ـــــا ك ـــــا م ـــــان ب  یچن
 امــــــــــــتیدوارم در قیــــــــــــ امنيهمــــــــــــ

 یدر تبـــــــاه یگذشـــــــته عمـــــــر جـــــــذب
 یبوقــــــــت مــــــــرگ و عقبــــــــات بعــــــــد

ـــــــفاعت ـــــــا را از ش ـــــــروم م ـــــــن مح  مك
ـــــــ ـــــــالم پ ـــــــ اريغ ـــــــودمی ـــــــاه ب  ن درگ

 ه در اشــــــــعاریــــــــمكــــــــرر گشــــــــته قاف
ــــــنشــــــد قاف ــــــدر اشــــــعاری  ه ملحــــــوظ ان

 

ـــــــــان عار ـــــــــه ج ـــــــــك ـــــــــپارمی  ت را واس
ـــــــت و چـــــــارم ـــــــدر جـــــــاه هش  بحـــــــق ق

ــــــــمــــــــوال و بحــــــــق شــــــــه رضــــــــا   ارمی
ـــــــا ـــــــگانش ج ـــــــلك س ـــــــه در س  دارم یك

ــــــــاگفتن ــــــــه در ن ــــــــارم یك ــــــــان دچ  هاش
ـــــــــاز ـــــــــاش روی ـــــــــن خف ـــــــــاز دارمی  ان ب

 تـــــــارم یكـــــــه باشـــــــد ورد مـــــــن شـــــــبها
 اتش گـــــــــذارمیـــــــــكـــــــــه در ظـــــــــل عنا
 اه و جـــــــــرم كـــــــــارمیاگرچـــــــــه روســـــــــ
 بــــــــــــــان انتظــــــــــــــارمینباشــــــــــــــد از طب

ـــــــــــــدرون و آشـــــــــــــكارم  شـــــــــــــفا ده ان
ــــــــــرا ــــــــــط اج ــــــــــارم یفق ــــــــــر كردگ  ام

 دوا باشــــــــــــد ســــــــــــبب از كردگــــــــــــارم
 وامشــــــــــــــــــان را خواســــــــــــــــــتارم یااد

 دوارمیــــــــــــوسشــــــــــــان كامیمكــــــــــــن مأ
ـــــوده كـــــارم ـــــت ب ـــــا احســـــان و لطف  كـــــه ب

ـــــــــــــت ام وىل ـــــــــــــر رحمت ـــــــــــــب  دوارمی
 دگـــــــــر را بســـــــــته دارم یكـــــــــه درهـــــــــا

 كــــــــه دارم یريببخشــــــــا جــــــــرم و تقصــــــــ
 اه و خـــــــــــوار و زارمیاگرچـــــــــــه روســـــــــــ

 امـــــــــــت چشـــــــــــم دارمی را در قنيهمـــــــــــ
 نشـــــــد از نعمــــــــت تـــــــو كســــــــر، كــــــــارم

 نــــــدارم یريا جــــــرم و تقصــــــیــــــكــــــه گو
ـــــــوت ق كـــــــه ـــــــا عف ـــــــذارمیب ـــــــت برگ  ام
ــــــــــام وىل ــــــــــو دارمی ــــــــــو ت ــــــــــر عف  د ب

 ار و غمگســـــــــارمیـــــــــبـــــــــود تابنـــــــــده 
ـــــــكـــــــه نا  ســـــــارمید خـــــــط اعمـــــــال از ی

 كــــــــه باشــــــــد در دو عــــــــالم افتخــــــــارم
ـــــــود شـــــــاعر ـــــــن و شـــــــعارم یكـــــــه نب  ف

ــــــار ــــــد بگفت ــــــت آم ــــــه دل بگف ــــــه آنچ  ك
 

 یقمر ۱۳۹۵عمره در سال  حج یشاه ارواحنا فداه برایدر موقع مسافرت بندگان حضرت آقا رضا عل
  سروده شد

 وراز فـــراق دوســـت آتـــش در دل مـــن شـــعله
ـــدر هواپ ـــت ان ـــال اویاو برف ـــان دنب ـــا و ج  م

 شــــرتیادت ســــرعت او بیــــادم زیــــهرچــــه فر

ــان ــدران آتــش دل و جــان گشــته ف  ســر بســر یون
ــان كــا  دوســت مــنهم همســفر یپرزنــان غوغــا كن

 اثــــر ینالــــه و ســــوز و گــــدازم دروجــــودش بــــ



 

 مــــا و مــــن دنبــــال اویبــــود او انــــدر هواپ
ــود جــدا ــوَم جــدا او هــم ز مــن نب  مــن از او نب

 و فــــراق یاد مــــن نبــــود ز دوریــــنالــــه و فر
 میوش همـروزها با هم به صحبت، شب در آغ

ــد ــوَل دو بی ــیده اح ــه خورش ــد ورن ــانین  د جه
 چشـم ســر گــر كــور باشــد چشــم دل روشــن بــود

 افسرده دل هـم چشـم سـرهم چشـم دل یجذب
 

ـــل ـــار منـــی ـــم تـــرريك رخس ـــدر چش ـــود ان  ش ب
ــگ ــه پ ــريرچ ــا ل ــش یاهن دو ت ــكن درون ــری  ك نف

ـــره ور ـــالش به ـــم از جم ـــاهر نباش ـــه در ظ  زانك
 ست حاجب بسـرت و رخـت و لبـاس و بـام و درین

ــــر ــــر و ب ــــام بح ــــالم در تم ــــد بع ــــرد باش  منف
 انـــدر نظـــر ینـــزد او نبـــود نهـــان بـــل عـــالم

ـــــت ناب ـــــر دو نـــــور ده ایهس  داد ور ینـــــا به
 

  .دخت شدم سروده شدیب یكه مشرف بآستانه بوس.ق . ه ۱۳۹۶در سال 
 گـــــــر بـــــــاره بشـــــــكفتیبحمدالّلـــــــه د

ـــچـــه ب ـــه ارضـــش رشـــك رضـــوان یدختی  ك
ــــه ب ــــچ ــــل ا یدختی ــــه حصــــن اه ــــانیك  م
ـــــه ب ـــــچ ـــــن یدختی ـــــاه رحم ـــــه رحمتگ  ك

 یر الهـــــــــیبتقـــــــــد یهمـــــــــه راضـــــــــ
 ســـــــحرگاهان همـــــــه مشـــــــغول طاعـــــــت

 شـــــــــــان از زراعـــــــــــتیامـــــــــــور زندگ
 د اســــــتیدر آنجــــــا مرقــــــد شــــــاه شــــــه
ـــــــ ـــــــر ب ـــــــزارش ملجـــــــأ ه ـــــــاهیم  یپن

ــــــــد  ــــــــزار و مرق ــــــــلطان علم ــــــــاهیس  ش
 زدانیـــــــــمنـــــــــور مرقـــــــــدش از نـــــــــور 
ــــــه در ســــــمت  ــــــارشیخصوصــــــاً آنك  س

 زدانیــــــگانــــــه قطــــــب عــــــالم نــــــور ی
ــــــــدارش ــــــــال دور اقت ــــــــه س ــــــــه پنج  ب
ــــــــدان و مرفــــــــه  همــــــــه شــــــــادان و خن

ـــــــ ـــــــودمیز ف ـــــــرور ب ـــــــش مس  ض درگه
 ال و مـــــال و فرزنـــــدیـــــنـــــه در فكـــــر ع

 دار جمــــــــالشیــــــــســــــــراپا عشــــــــق د
ـــــقر ـــــی ـــــال از ف ـــــت س ـــــاریب هف  یض ب

 ســـــــال دائـــــــم یعـــــــالوه مـــــــدت ســـــــ
ــــكر ا ــــردم ش ــــنك ــــه ی ــــت ك ــــن نعم  زدانی

ــــــش ــــــودم خــــــاك درگــــــاه جالل  كــــــه ب
 زدم بوســــــه بهــــــر صــــــبح و بهــــــر شــــــام
 كــــــه ناگــــــه امــــــر شــــــد از ســــــاخت او

 تهــــــــران بازگشــــــــتم یبــــــــامرش ســــــــو
 دوزخ آمــــــــدم بــــــــاز یزجنــــــــت ســــــــو

 دلــــم خــــوش بــــود كــــان دلــــدار غمخــــوار

ــــــدس ب ــــــارض ق ــــــتم ب ــــــل بخ ــــــگ  دختی
 حــــانیش مشــــك و ریكــــه بــــو یدختیــــچــــه ب

 طانیشـــــــــ یامـــــــــان باشـــــــــند از اغـــــــــوا
 اد و خنـــــدانز رحمـــــت جملـــــه اهلـــــش شـــــ

ـــــــــمط ـــــــــاهی ـــــــــارك وز من ـــــــــر و ت  یع ام
 بـــــــذكر و فكـــــــر حـــــــق ونـــــــدر عبـــــــادت
 دگـــــــــر اوقاتشـــــــــان انـــــــــدر اطاعـــــــــت

 د اســـــــتیـــــــكـــــــه آثـــــــار كرامـــــــت زان پد
 یاهیقبــــــــــول توبــــــــــه هــــــــــر رو ســــــــــ

گــــــــاه ــــــــه خاصــــــــان دل آ  مطــــــــاف جمل
ــــــــه مر ــــــــره ور جمل ــــــــورش به ــــــــزن  دانی

 شـــــــــه در جـــــــــوارشیبــــــــود صـــــــــالح عل
ـــــه از ف ـــــش خالیك ـــــض ـــــادانی ـــــه ش  ق جمل

ـــــــــــــیف  ارشیـــــــــــــبخت یوضـــــــــــــات اله
 ت خــــــــــاك آن رهیــــــــــقابلیمــــــــــن بــــــــــ

ــــــــــــــودم ــــــــــــــه دور ب ــــــــــــــات زمان  ز آف
 اروشـــــــهر و دلبنــــــــدینـــــــه صــــــــحبت از د

 ض انــــــــــوار جاللــــــــــشیبــــــــــدرك فــــــــــ
ـــــــــــار ـــــــــــش را خاكس ـــــــــــودم درگه  ینم

 بتابســـــــــــــتان بـــــــــــــدرگاهش مـــــــــــــالزم
 بم كـــــــــرده بُـــــــــد از راه احســـــــــانینصــــــــ

ـــــــــدم شـــــــــادان ز د ـــــــــب  دار جمـــــــــالشی
ــــــــه ا ــــــــش را جمل ــــــــدس درگه ــــــــمق  امی

ــــــه د ــــــال یســــــتیگــــــر نیك  ق، بــــــرون روی
 انبـــــــــــاز گشـــــــــــتم بانـــــــــــدوه و بغـــــــــــم

ـــــــــاز ـــــــــراقش گشـــــــــتم انب  بهجـــــــــران وف
ــــــد   ادم بلطــــــف خــــــود بهــــــر بــــــاریــــــكن



 

ــــــــــــه نــــــــــــدا وىل  یآســــــــــــمانیناگ
ـــــــوق حق ـــــــیبمعش ـــــــت واصـــــــل یق  گش

 دیــــــدون آســــــوده گرد یایــــــن دنیــــــاز ا
ــــــــــ وىل ــــــــــدانش عــــــــــزادار یخلق  بفق

ـــــ ـــــاريچـــــو ب ـــــر م ـــــه شـــــد او از ب  ون رفت
ــــــ ــــــن پ ــــــونی ضــــــعريم ــــــوارو مفت  ف خ

 زانیز فقــــــــــدانش دمــــــــــادم اشــــــــــكر
 فســـــوس و صـــــد فســـــوس از رحلـــــت او

ـــــون ام ـــــكن ـــــتی ـــــر اوس ـــــر مظه ـــــا ب  د م
 بـــــــــود تابنـــــــــده نـــــــــام نامـــــــــدارش

 یوضـــــــــــات الهــــــــــــیعطـــــــــــابخش ف
 قــــــــتیشــــــــرع و طر یگانــــــــه هــــــــادی

ـــــــــدا  تیز حـــــــــق اذن شـــــــــفاعت وز ه
 بقـــــــــــاده خداونـــــــــــدا وجـــــــــــودش را

 نگهـــــــدارش بهـــــــر حـــــــال و بهركـــــــار
ــــــن ــــــش ك ــــــاك درگه ــــــان خ ــــــرا قرب  م

 شیمكــــــــن محــــــــروم مــــــــا را از لقــــــــا
 مكــــــن مــــــا را ز لطفــــــش دور ومهجــــــور

 امــــــــتیبوقــــــــت مــــــــرگ و هنگــــــــام ق
ــــــآنچــــــه گو ینباشــــــد شــــــعر، جــــــذب  دی

 

ـــــــــــــب فرمـــــــــــــود اورا ناگهـــــــــــــان  یطل
ــــــــا ــــــــق گرد یلق ــــــــذات ح ــــــــلی  د حاص

ـــــــــوز ـــــــــن آزاده گردی ـــــــــدان ت ـــــــــن زن  دی
 بــــــــــآه ونالــــــــــه و افغــــــــــان گرفتــــــــــار
ــــــا ــــــر م ــــــر س ــــــالم ب ــــــد خــــــاك دو ع  بش

ـــــــ ـــــــدم ب ـــــــون یش ـــــــوّ ازخ  روح و دل ممل
 زانیـــــــــاز چشـــــــــمم گر ینـــــــــائیشـــــــــده ب

 فرقـــــــــت اوهـــــــــزاران بـــــــــار غـــــــــم از 
ــــــه نا ــــــا ش ــــــرض ــــــتی ــــــام آور اوس  ب و ن

ــــــــــــ ــــــــــــمان در اختنيزم ــــــــــــ و آس  ارشی
 ینجـــــــات هـــــــر كـــــــه خواهـــــــد زو پنـــــــاه

 قــــــــــــتیش مخــــــــــــزن راز حقريضــــــــــــم
ــــــــور و غا ــــــــود او كنــــــــون منظ  تیــــــــوج

 زانـــــــــــــدوه و كســـــــــــــاالتش رهـــــــــــــا ده
 داریش را بمــــــــا مبــــــــذول مــــــــیعطــــــــا

ــــــــن ــــــــش ك گه ــــــــاك آ ــــــــار جــــــــان پ  نث
ــــــــــات ــــــــــده ز یثب ــــــــــر والی ــــــــــاده ب  شی

ــــــــــــوال  شــــــــــــه دارمعمــــــــــــوریش را همی
 مــــــــا قــــــــرارش ده ز رحمــــــــتع یشــــــــف

 دیســـــــرایان حـــــــال خـــــــود را مـــــــیـــــــب
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  ۱۳۵۲حلول 
  ... ا مقلب القلوب واالبصار ی

 یم كـه همـه خـانواده را بسـالمتیدیـگذران یكسـال را بطـوریم كه بحمدالله یگزاریم و سپاس میخدا را شكر گزار
گر را یكـدی یل دور هم جمـع شـده و بسـالمتی حال موقع تحونيبهم یمتماد یدوارم كه سالهایام. كنمیارت میز

ل در محرّم و صفر واقع شد بنـدگان حضـرت آقـا ید موقع تحویش كه عینكه از چند سال پیت اینها. میمالقات كن
د یـن عیـا یبـرا یفاتیل و نوروز در محرم و صفر واقـع اسـت تشـریكه تحو یارواحنا فداه دستور فرمودند تا موقع

ن جهت من نسبت یبا. ان است انجام دهندیعید ما شین عیر كه بزرگرتید غدیفات را در عیمقرر نكنند و همان تشر
م كه خواهیاز خدا م م وىلیگویك نمیو دوستان و فرزندان و بستگان خودم ترب یبهمه بخصوص به برادران فقر

 و سـعادت، بـه همـه ريش، صـحت و سـالمت، خـین سال عزت و عظمـت، وسـعت و گشـایانشاءالله خداوند در ا
م آن ین سـال گذشـته همـه مـا شـاهد آن بـودیـرا كه در ا یهائیت كند و با لطف و فضل خودش گرفتاریشماها عنا

 یت كند، قرض دارانیداوند شفا عنام خین سال داشتیكه در ا یمارانیب. ها را بفضل و كرم خودش رفع كندیگرفتار
داشـتند خداونـد  ی ادارريا غـیـ یادار یهـایكـه گرفتـار یر اشخاصـیم خداوند قرضشان را ادا كند، سـایكه داشت

ش یووسـعت و گشـا یها را مرتفع و همه آنهـا را بـا صـحت و سـالمت، خوشـیبفضل و كرم خودش همه آن گرفتار
ت كنـد و مـا را یمان كامل بهمۀ ماها عنایخواهم كه انشاء الله خداوند ایت كند مخصوصاً از خدا میانشاءالله عنا

طالب یبن اب یت علیا بربد و دست ما را از دامان والیمان كامل از دنین سال، سال آخر هر كدام باشد با ایاگردر ا
  .نش كوتاه نكندیه و اوالد طاهریسالم الله عل

و  یق بنـدگیـتوف. باشـند یت و سالمت مشغول اطاعت اوامر الهـش و صحیو آسا یعموم مردم انشاءالله با راحت
 یانتیـما را كم كند و روز بروز بر ذوق و شوق ما بر امور د یویت كند، عالئق دنیاطاعت انشاء الله بهمه ماها عنا

بفضـل و ت كنـد انشـاءالله خداونـد یو اطاعت بهمه ماها عنا یق بندگیتوف. د، همّ ما را هّم واحد قرار دادهیافزایب
م خداوند بفضل و كرم خودش یارت مشاهد مشرّفه محرومیكه االن دركار است و ما از ز ین موانعیكرم خودش ا

، نيم به تشرف مشاهد مشرفه كربال، نجف، كـاظمیات داریم باز هم تا حین اشكاالت را برطرف كرده تا ما بتوانیا
م خداوند انشـاء اللـه بفضـل و كـرم خـودش یم درك كنینر مقامات متربك و مقدس را بتوایبه و ساینه طیسامره، مد

  .انجام دهند یو راحت ی و خوشرين سفر را باز با خیشاه را بسالمت نگهدارد و ایرضا عل یوجود مبارك آقا
ام توجهات یشان نشود و در تمام ایا یبرا ی فكرريو نه غ ینه فكر یچ نوع ناراحتیشان بشود، هیرفع كسالت از ا

ا و آخـرت طالـب یـكنم كه اگر سعادت دنیه میان شامل حال همۀ ماها بشود، همۀ فرزندانم را توصشیات ایو عنا
 یا و آخرت است اطاعـت اوامـر الهـیۀ سعادت دنیكه ما یزیباشند فقط چ ید در فكر اطاعت اوامر الهیباشند با
  .است

 یكـه بـرا یهـائیلـت تمـام گرفتارع. ا و آخرت استینها باعث سعادت دنیات و چه واجبات ایچه منه یاوامر اله
انـد واالّ اگـر همـه مطـابق بـا آن دسـتورات كرده یكوتاه ینست كه در اطاعت اوامر الهیا ید، برایآیش میهمه پ



 

خواهند  یو خوش رفتار كنند، همه مردم راحت و آسوده و با سعادت یو چه معاشرت یو چه اخالق یچه عمل یاله
اورد كه تمام مردم، تمـام خلـق انشـاء اللـه در اطاعـت یش بیما پ یخداوند برارا  یك همچون روزیدوارم یام. بود

 ان و مخصوصـاً فرزنـدان خـودم را ازیهمـه دوسـتان و بـرادران و آشـنا یسـالمت. كوشا باشند و یساع یاوامر اله
  .خداوند متعال خوارستارم

دوارم آنهـا هـم یستند امینجا نیش و آنها اكه از اقوام من مثل نعمت و خانم یدو نفر یكین یدوارم انشاء الله ایام
اور مهربان مـن بـوده، یگانه ین مدت یتمام ا ن دوست مهربان من است و دریآزاد كه بزرگرت یآقا. بسالمت باشند
ش، صـحت وسـالمت ی و سعادت، وسعت و گشـاريشان خیفرزندان ا یشان و برایشان و خانواده ایا یخداوند برا

ت كنـد والسـالم یـشـان هـم عنایكه هست، از آنچه كه هسـت با یادتر از آنیو اطاعت ز یق بندگیت كند و توفیعنا
  .بركاته كم و رحمت الله ویعل
س بسـالمت یمعالجه چشم به پار ین سفر مالمت اثر كه حركت كردم بطور ناچار برایكردم كه از ایچ تصور نمیه

خداونـد معلوم شـد كـه هنـوز  ستقدمونیال ستأخرون ساعة ویلكلّ امت اجل اذا جاء اجلهم الكن یبرگردم ول
جهینت ن سفر برگشتم وىلیاز ا یاء حق بسالمتیت اولین جهت با توجه حق و عنایگذاشته با یمن باق یبرا یاتیح
س عمـل شـد و پرفسـور هوكـه یمهم پـار یمارستانهایاز ب یكینكه عمل چشم در یاز معالجه چشم نگرفتم با ا یا

 ت نكـرد وىلیـخداونـد عنا ینـائیمراقبت و مواظبت در عمل كـرد مـع ذلـك بمتخصص در چشم هم هست كمال 
 یهوشـیدادنـد كـه بیتش پروفسورها و دكرتها اجازه نمـیكه در كار بود خطر قلب بود كه قلب بواسط معوف یخطر
وقـع ست مع ذلك در میش نیدر پ یكه قبالً كرد اظهار كرد كه خطر ین پروفسور هوبا امتحاناتیا بشود وىل یعموم

 یباشند به طرز یدكرت مصور عل یخود من كه آقا یاز رفقا یكی ین عمل نگران بودند و حتیهمه مباشر یهوشیب
شاه یرضاعل یكارگر كه از بندگان حضرت آقا یكرده بود به مشهد به آقا ی، كه فوراً تلگرافیوحشت داشت ونگران

ار ناراحت شده بودنـد و فرمـوده بودنـد فـوراً یسشان بیا. شان عرض كرده بودیالتماس دعا بخواهد و او خدمت ا
ون آمـده بودنـد بطـور متبسـم فرمـوده بودنـد كـه رفـع خطـر از ريد، بعد صبح كه ازدولتسرا بیاستفسار از حالش بكن

  .شد یفالن
از هوا با حالت اضـطراب آمـد در بغـل مـن، و حالـت اضـطراب و  یدم كه كبوتریشب خواب دینكه من دیا یبرا

بـود كـه در حـال انقـالب و وحشـت  ین كبـوتر همـان جـذبیـمن كبوتر را گرفتم و راحت كـردم، ا داشت یناراحت
شان عرض شد، فرمودنـد مـن همـان یمن خدمت ا یبعدهم كه البته خرب سالمت. بود كه بحمدالله رفع شد یونگران

ات بنـدگان یـعنا اء حـق و مخصوصـاًیبهر حال با توجه حق و اول. دا كردم كه رفع خطر شده استینان پیشب اطم
نـدارد و چشـم  ینـائیچ بیاكنون چشم راسـت كـه هـ برگشتم وىل یشاه ارواحنا فداه بسالمتیرضا عل یحضرت آقا

گفت اگر كه اصالح نشود ممكن اسـت یبود كه آن پروفسور م یك عوارضیه او هم یچپ هم آب آورده ودر شبك
زر یـقدام معالجه شد و بعد از چند دفعه كه اشـعه لزر مشغول ای عارضه بشود و با اشعه لنيچشم چپ هم دچار هم

د كه هـر وقـت بنـا ید مراقب باشیبا ن چشم مرتفع شده عجالتاً، وىلیه ایداد اظهار مسرت كرد كه آن عوارض شبك
كـه  یسـتندو چشـمیه نیران مواظب شبكیا یهانكه پزشك چشمیا ید، برایران عمل نكنیشد چشم عمل شود، در ا

د آب گرفنت آن چشم باعث خطر آن چشم است و هر وقت آن چشم پر شد و محتاج به عمل ه آن ناقص باشیشبك
  .س تا آن عمل را بكنمیا به پاریبمن بكن و حركت كن ب یفوراً تلگراف یشد

 نوشنت و خواندن البته در زحمت هسـتم وىل یبرا دارد وىل ینائیو ب یروشنائ یك حدین چشم چپ تا یعجالتاً ا
بوده و مـن  ید مقدر الهیش آیبهرحال هرچه پ. نم تا خدا چه خواهدیبیخودم را م یپا یلوخوب بحد معمول ج

در موقـع عمـل  یكردم حتـیدر خودم احساس نم یچ گونه ناراحتیبودم و ه یحاالت صابر و راض یهم در تمام



 

د ینكـه شـایا د واقعـاً خوشـحال هـم بـودم ازینداشـتم و شـا یچ نگرانـیگران نگران بودند مـن خـودم هـیهم كه د
بهرحال خداونـد همـه دوسـتان را از خطـر و آفـات . ت كندیش كامل بمن عنایو آسا یه راحتین قضیخداوند در ا

  .محفوظ بدارد یو سماو یارض
      

        
  ۱۳۵۳حلول     

  ......ا مقلب القلوب و االبصاری
گـر را بـر یدكسـال ید و شاكر و سپاسگزارم كه باز هم خداوند متعال رحمت و فضل خودش را شامل حال ما كـر

م، و یگذرانـد یحق بسالمت یایت حق و لطف و فضل اولین سال گذشته بحمدالله با فضل و عنایا. عمر ما افزود
ه هـم بسـتگانم و یـآت یسـالها یدوارم انشـاءالله بـرایـام. امـدیش نیمـا پـ یبحمداللـه بـرا یحادثه و واقعۀ ناگوار

ت یـمـان و والیش و ایو آسـا ی با صحت و سـالمت و راحتـني و مسلمنيه مؤمنیان و كلیفرزندان و دوستان و آشنا
ن سال گذشـته را هـم ینكه ایا یگر ندارم برایباشم سال د یكه باق یدیمن خودم از خودم ام. انشاء الله بگذرانند

د یآیش میمن پ یبرا یاو واقعه یاكردم كه حادثهیش خودم حس میچون پ. د و تلوّن گذراندمیت تردیمن با نها
بـه عمـر  یادیـد زیـامسال هـم البتـه ام -گذراندم ید با فضل الهیش آیپ یانكه حادثه و واقعهیو بحمدالله بدون ا
 یقـوا. مـن رو بـه انحطـاط و كسـر اسـت یبـدن یشده كه همه قـوا یتیت من وضعینكه وضعیا یخودم ندارم برا

ت زحمت از یاست كه با نها یگر هم طوریچشم دو  یكلّ ینایك چشم كه نابی رفته، نياز ب یچشمم كه بكّل ینائیب
ه شـده یـكـه ته یلیكـه بـا وسـا یار سـخت و كـم شـده بطـوریسامعه همـه كـه بسـ یقوا. دهمیص میتشخ یدو مرت
دهم، قلبم هـم كـه بـه مختصـر یص میندگان را با زحمت تشخیه شده است باز هم كلمات گویكه ته یهائوسمعك
یال مـیشود كه خیطپشش اضافه م یطور یكند و گاهیشروع به طپش م یسبك یلیا بلند كردن وزن خی یحركت

  .افتدیك است از كار بیكنم كه نزد
گران همه و بستگانم و فرزنـدان و دوسـتان و فقـرا یدوارم دیام هم همه رو به انحطاط است وىل یبدن یر قوایسا

 یو معنـو یو مراتب روح یو باطن یظاهر یقوا گران انشاء الله روز بروز بریشان، د همهنير مؤمنیانشاء الله و سا
نسـت كـه بداننـد آنچـه از یكنم ایكه به شنوندگانم و مخصوصاً به فرزندانم م یحتینص. آنها روز بروز افزوده شود

یصـادر نمـ یزیـ و صـالح چري از خـريۀ حق غـیاز ناح.  وصالح اوستريشود خیانسان صادر م یۀ حق برایناح
متعـال و  یكه خـدا ینست كه ما خودمان به دستوراتیا یشود برایجاد میما ا یكه برا یاشكاالت و زحمات. شود
ف حتمـاً هـم سـعادت یم و اگر هر كس عمل كند به وظـایكنیغمرب اكرم از طرف حق به ما دستور داده عمل نمیپ
كـرده اسـت  یـنيكـه خداونـد متعـال تع ین اعمـال و دسـتوراتیـشود و هم سعادت آخـرت، ایا شامل حال او میدن

 و سعادت ما بوده، البته عمل كردن به آنها باعث سعادت اسـت و تـرك ريمنظور نفع خودش نبوده، تمام منظور خ
ن حـوادث یـا، ایـن بالیـهـا، این نـاراحتیـهـا، این سـختیا. است یو سخت یآنها باعث زحمت و مرض و ناراحت

  . خود ماست ست، تمام اثر اعمالیۀ حق نیچ وقت از ناحیه ینیو زم یآسمان
هـر . دیـ ندهیـريكـه شـما اعمـال و اخالقتـان راتغ یدهم مادامی نمیريخودم را تغ یمن نعمتها: دیفرمایخداوند م

اش حـرارت یكـه آتـش اثـر وضـع یهمـانطور. الزمۀ آن عمل اسـت ین اثر وضعیدارد كه ا یك اثر وضعی یعمل
یاش ظاهر میا اثر وضعی دننيامتش، در همیق دارد كه عالوه بر ثواب و عقاب یك اثروضعیهم  یاست هر عمل

 ین اثر وضعیشود، ایاد میكه صلۀ رحم بكند عمرش ز یكس: دیفرمایم مینیبینست كه خوب، در اخبار میشود، ا
نطور یر اعمال هم همی صدقه است، سانيهم ین اثر وضعیشود، ایكه صدقه بدهد مرض از او رفع م یاوست، كس



 

امـت خداونـد متعـال بـه ینسـت كـه فقـط روز قینه ائاتهم حسنات یبدل الله سی: دیفرماینكه خداوند میاست، ا
  .ا استی دننيل به حسنات بكند، نمونۀ آن در همیما را تبد یایفضل و كرمش گناهان و خطا

ه ستیم به صفات حسنه و اعمال شایل كنیم تبدیكه دارا هست یلیل، آن اخالق رذایما اگر آن اخالق فاسده، آن رذا
لش كـرد بـه یكه در ما بود خداوند متعـال تبـد یالهیآن صفات رذ یعنی. است ئاتهم حسناتیبدل الله سی نيهم

د متوّجه باشد یا نسان باین دنیو در ا ئاتهم حسناتیبدل الله سیشود ی منيصفات حسنه و صفات ممدوحه هم
ار مشـكل اسـت و تـا فضـل یا آن سـه بسـما مقابله كردن ب یچارگین ضعف و بیدارد كه با ا یقو یلیسه دشمن خ

 یكـین سـه دشـمن یـم، ایم مقاومـت كنـین سـه دشـمن عظـیـم بـا ایست مـا بتـوانیشامل نشود ممكن ن یوكرم اله
  .ن سه تا دشمن هستیا. طانیهم ش یكینفس است،  یكیاست، یدن
ا مـرا یـد كـه دنیـفرمای، مدیفرمایل هم میكم یدهد و همانطور كه در دعایب میاست كه ما را فر یا از دشمنانیدن

من ذلك بعض حدودك و  یعل یفتجاوزت بماجرنكه برخالف اوامر تو رفتار كنم یمغرور كرد و وادار كرد به ا
مغرور كرد كه بواسطۀ غرور او احكام و دستورات ترا فراموش كردم و  یا مرا طوریدن یعنی خالقت بعض اوامرك

  .بر خالف دستورات تو رفتار كردم
كـه  یهسـت، در صـورت یشـیو آسا یا راحتیكند كه در دنیال میبه صورت ظاهر انسان خ یعنی. بنده استیا فریدن

 یكنند در صورتیش طلب میا راحت و آسایدر دن: دیفرمایم. ش خلق نكرده استیا راحت و آسایخداوند در دن
 یكه از مراحـل اعلـ ینكه روحیا یانسان، برا یا زندان است برایدن. میش خلق نكردیا راحت و آسایكه ما در دن
ن یـشـود، ایاز طرف پروردگار در بـدن آن طفـل در رحـم مـادر اعطـا مـ یقل الروح من امر ربكه  یو همانجائ

ت یبه فطرت اسـالم یهر مولودالفطرة  یولد علید كل مولویفرمایزه است كه خداوند میروح، روح پاك و پاك
پـدر و مـادر آن بچـه، آن طفـل هسـتند كـه آن بچـه را مَجِسـانِه ینصَّرانِه و یدانِه وَهَوِّیاَال اِنَّهُ اَبَواةُ : شودیمتولد م

كنـد یت او، او را وادار مـی، اگر آن بچه را به حال خودش بگذارند آن فطرت اسالمیا نصرانیكنند یم یهودیای
كـه باعـث سـعادت  یطـور كننـدیت مـیـا تربیـپدر و مادرند كه بچـه را . یاز احكام اله یوريك، به پیبه اعمال ن

ا و آخـرت آنهـا یـكـه باعـث زحمـت و شـقاوت دن كنند به اعماىلیا آنها را وادار میآنها بشود  یو راحت یوخوش
  . ا استیدن یكیبشود، 

ا یـالبتـه دن. ایعالقـه بـدن یعنـیا یـدن ئةیا رأس كل خطیالدن: دیفرماین دشمن  انسان است كه میا بزرگرتین دنیا
ا محتاج است، به لباس است، به خوراك اسـت، یالبته انسان در دن. ستین یه و زندگانیل و اثاثعبارت از زن و ما
ا یـاسـت كـه انسـان بـه دن یاا عبارت از آن عالقـهیدن. ندیگویا نمینها را دنیاجات، این احتینها ایبه منزل است، ا

دن یرس یبرا. دا كنمیاست پیرآمدم كه مثالً رن بیدا كردم در صدد مثالً ایا پیمن عالقه بدن یوقت یعنی. كندیدا میپ
ن ین مقام برسم، اینكه به ایا یبكنم برا یت، ظلم، تعدّی، جنایبه مقام حاضرم كه همه نوع خالف دستورات اله

  .ایند دنیگویرا م
 ريغـ یهـاقـهیكه هست ولـو طر یقیم به هر طریآیاد بشود، آن وقت در صدد برمیداكردم كه مالم زیا اگر عالقه پی

نطور است، عالقه بر آنهـا، البتـه یهم یویر امور دنیا سای. اد كنمینها مالم را زی، ای، سرقت، ظلم، تعدّی، دزدیعاد
خـود و اوالد  یهـم داشـته باشـد، اسـباب راحتـ ید خانه هم داشته باشـد، زنـدگانیا واال انسان البته باینست دنیا

یرفتار كند خودش مـ ین امور را انسان با دستورات الهیاگر ا. فه استینها وظینها، ایخودش را هم فراهم بكند ا
كـه  یبعـالوه همـانطور. دا كنـد بـر خـالف دسـتوراتیـشود عبادت، اما اگر برخالف دستورات مال را بخواهد پ

شـكر خـدا . ن شـكر كـرده اسـتیرفتار كند، ا یدستور داده اگر مطابق دستورات اله یهر امر یخداوند متعال برا
  .شكرالله. د الحمدللهیست كه فقط انسان بگوین نیا عبارت از



 

ت كرده مطابق دستور همـان، دسـتور خـدا آن یرا كه خداوند عنا ین است كه آن نعمتیشكر هر نعمت عبارت از ا
ن مال، مال مـن ید، ایفرمایدهد، میكند، دستور میت میرا به انسان عنا نعمت را انجام بدهد مثالً خداوند ماىل

 یعنـی، یكنم واجباتش را انجـام بـدهی منيرا كه مع ین مال اوالً قسمتهائینكه از ایدهم به شرط ایو ماست به ت
ش فقـرا، یو آسـا ین مالت اسباب راحتی، از ای، اتفاقات مستحبه را انجام بدهیش را بدهینهایزكوة و خمس و ا

شـود شـكرش، اگـر بـر خـالف ین مـید ان راهها مصرف بشوین مال در ای، اگر ایچارگان را فراهم كنی، بنيمساك
د من آن نعمـتیمن را انجام داد یهااگر شما شكر نعمت دنّكمیالِن شكرتم الزد یفرمایشود كفر كه مین، میا

  .كنمیاد میها را بر شما ز
و  یرداگر كفران ك: دیفرمایكه م. لرزاندی واقعاً بدن انسان را مرين قسمت اخی، ادیلشد یوالن كفرتم انَّ عذاب

ا یهم در دن یعنی. عذاب ما سخت است یم برخالف دستورات ما رفتار كردیت كردیرا كه ما به تو عنا ین نعمتیا
 یان عـذاب. دیشـوید و هم در عاقبت مـورد عـذابو سـخط مـا واقـع مـیشویم یدچار مشقّت و زحمت و ناراحت

  .عذاب ما سخت است: دیلشد
 یطان بر خالف دستورات الهیكه ش یطان است، همانطوریندۀ شیمانفس است، نفس ن یكیگر از دشمنان ما ید

نكـه مالئكـه همـه ین اطاعت از عقـل نكـرد، ایسجده به حضرت آدم نكرد، نفس هم كه همان قوۀ واهمه باشد، ا
بمنزلـۀ مالئكـه اسـت، عقـل  یانسان ین خصوص حضرت آدم و مالئكه نبود، قوایسجدۀ حضرت آدم را كردند ا

نـدۀ مالئكـه یبدن انسان كه نما یخداوند به تمام قوا.  استريغمرب عالم صغیۀ حضرت آدم است، پبه منزل یانسان
اطاعت عقل را كردند مگر قوۀ واهمه كه نفس باشد،  یانسان یهستند امر فرمود كه به عقل اطاعت كنند، همه قوا

بـه خـدا (زت خـودت قسـم خـورد و گفـت بـه عـ نينهم اجمعیقال فبعزتك الغونفس نكرد اطاعت را و گفت 
االعبـادك مِـنهم كـنم یبه عزت و جالل و جربوت خودت قسـم كـه همـۀ مـردم را مـن گمـراه مـ) كندیعرض م
  .اندت و لطف تو واقع شده و خالص شدهیكه در تحتعنا یمگر آن بندگان نيالمخلص

اگر بتواند . ان استانس یهمه قوا ینطور است، نسبت به انسان در صدد اغوایانسان هم ینفس هم نسبت به قوا
 شـود، وىلیا و آخـرت را حـائز مـیـالبتـه سـعادت دن. ن نفـس بكنـدیـمقاومـت بـا ا یق الهـیانسان با فضل و توف

ل دارد مـثالً یاست، م یاست كه برخالف دستورات اله یالتیل به تمایشه مایاگرمطابق نفس رفتار كرد، نفس هم
نهـا را یشـه، نفـس ایاد باشـد همیشش فراهم باشد، مالش زیشه مثالً خوش باشد، راحت باشد و اسباب تعیكه هم

  .خواهدیم
همـه مخـالف و مخالفـت بـانفس اسـت، اگـر  یكـه دسـتورات الهـ یدر صـورت. خودش اسـت یآنچه الزمه راحت
مذهب خـدمت  یعیآن شخص طب. رسدیم یه، مقامات روحانینفس كرد البته به مقامات عال یمخالفت با هواها

كنـد هـر چـه شـما از مـن از ی؟ عـرض مـیدار یتینـد كـه چـه خصوصـیفرمایمـ. شودیم ابیحضرت صادق شرف
سـت؟ ین دست من چیند درایفرمایند و مینمایكنم، حضرت دستشان را مشت مید من عرض میبات را برپسیمغ

در  سـت و اویمحـل بـوده نكه در  یك تخم كبوتریضه، یك بیدم فقط یكند كه در تمام عالم نگاه كردم دیعرض م
  ؟یدا كردین مقام را از كجا پیا: دیفرمایحضرت م. كف مبارك شماست

یحضـرت مـ. دا شـدیـمن پ ین حالت برایهرچه نفسم خواست بر خالف كردم ا. كند از خالف نفسیعرض م
یفرمودنـد تـو مـ. ل ندارمیكند نه می؟ عرض میل نداریا می یكه مسلمان بشو یل داریند خوب تو حاال میفرما
. كـنمیاطاعـت مـ: كندیعرض م. ا بر خالف نفست مسلمان شویه من برخالف نفسم رفتار كردم، حاال بك یگوئ

ن یـنـد ایفرماینـد و مـريگیمـ یزیـك چیـشـود حضـرت در دستشـان یبعد از آن كـه مسـلمان مـ. شودیمسلمان م
كردنـد، االن تـو یتو كمـك مـ بود كه به نياطیآن القائات اجنّه و ش یفرمودند آنكه گفت: دیتواند بگویست؟ نمیچ



 

دا یـت پیهمان حالت برا یرفتار كن یو مطابق دستورات اله ین راه اگر زحمت بكشی، از ایشد یع اوامر الهیمط
  .شودیم

 ی، كه اگر كسیك راهش اطاعت اوامر الهیشود، ید از دو راه انجام میفرمایم یبیبات و گفنت مطالب غیاظهار مغ
 یتیو روحانت ین حالت نورانیرفتار نكند باالخره البته ا یبكند و برخالف دستورات الهرفتار  یمطابق اوامر اله

راه  یلـین راه، خیـا توانـد اظهـار كنـد وىلیكردند میگران اظهار میرا كه د یزهائیشود و همان چیدا میش پیبرا
خالف نفسـش رفتـار كنـد و بتواند بر  یست كه كسین یواقعاً مخالفت با نفس كردن كار آسان یعنی. است یمشكل

سهل و آسان است كه بـاز اتصـال  یلیند خیفرمایك راه هم كه میاست انجام دهد و  یآنچه مطابق دستورات اله
د كه آنچـه خـدا فرمـوده او ريم بگیتصم یك كسیاگر  یعنیاست  یكند مخالفت اوامر الهیدامیبه عالم ملكوت پ

ن یـكشـد كـه اینمـ بق اوامر حق نكند و بر خالف او رفتار كند طـوىلرا مطا یچ امریبر خالفش رفتار كند، آنچه ه
  .كندیدا میپ یشخص اتصال به اجنّه و ملكوت سفل

 اسـت كـه نيهمـ. كنـدین هـم اظهـار مـیـكـرد ایاظهار م یرا كه آن شخص روحان یزهائیآن وقت همان آثار و چ
دهنـد، یض شـفا مـیند مریگویبات میم كه مغینیبیم نكه مذهب حق ندارند وىلی هند با انيم مرتاضینیبیخوب م
نهـا بواسـطه یبلكـه ا. اسـتین نه از نقطه نظر اتصال آنها بـه عـالم ملكـوت علیست؟ ایچ ین برایكنم ایعرض م

آخـر . كردنـدیرفتـار مـ یبودند، مذهب حقّه رادارا نبودند و بر خالف دستورات اله ینكه مخالف با اوامر الهیا
ا یـكننـد یا خـوراك نمـیـنطـور، یستند همیایست سال مید كه بیكنند مثالً فرض كنیند فكر م كه در هنين مرتاضیا

  .است ینها همه بر خالف دستورات الهیند، اريگیم ید روزه چند مدتیفرض كن
ن یـم، ایرا از خودمـان رفـع بكنـ یمـا مـردم خلـق كـرده، آن وقـت مـا نعـم الهـ ین نعم را كه خلق كرده برایخدا ا

 یزهـایبـات، از چید از طیـد بخوریـفرمایمـ. كنـدیخدا امر م باتیكلوا من الط. است یستورات الهبرخالف د
ك یـخـوب . دیـشما خلق كردم كه از آن اسـتفاده بكن ینها را من برایهمه ا. شما خلق كردم یكه من برا یازهیپاك
دا ین البته اتصال با اجنّه پیا آن وقت. است ین بر خالف دستورات الهین كارها ایخودش را منع بكند از ا یكس
د، یآیش مین پیا ید برایآیش میانسان پ یا برایرا كه از ملكوت عل یدا كرد البته همان آثاریكند با اجنه كه پیم
  .كندیدا میپ یمخالف با نفس كرد البته مقامات روحان ینها اگر كسینها نفس است ایا

ینهاسـت كـه خـدا هـم در قـرآن مـیشـود، ایم یعالم ملكوت سفلدا كرد متصل به جن و یبا نفس پاگر موافقت 
ان الـنفس المـارة ه قـرآن اسـت یـبـد آ یكنـد بـه كارهـاینفس شما را وادار مـ انّ النفس المارة بالسّوءد یفرما

د یـنكـه خـدا شـما را رحـم كنـد و بتوانیكنـد بـه اعمـال بـد مگـر اینفس شما را وادار م یبالسوءاالّ ما رحم رب
وسـف بـا مقـام ید كه حضرت یفرمایخا كه میوسف و حضرت زلیۀ حضرت یدر قض. دینفستان رفتار كن مخالف با

اق كـرد نسـبت بـه حضـرت یخـا اظهـار اشـتیكـه آن زل یكه او داشت مـع ذلـك در همـان مـوقع ی، با مقامیغمربیپ
ش آمـد، آن وقـت یپ اىلیوسف هم خیحضرت  یواقعاً برا یعنیبها  و همّ یولقد هَمّت بهد كه یفرمایوسف، می

ش آورده بود موجـب شـده یكه پ یبیدر همان موقع خداوند او را حفظ كرد و همان گذشت از آن مقام، ترت یمنته
 یال بـرایـهـم خ یعنـی وهـّم بهـا یولقد همَّت به. او حاصل شد یوسف برایبود كه آن مقام عظمت حضرت 

  .ن انسان نفس استگر از دشمناید یكیغرض . او یش آمد و هم برایوسف پیحضرت 
طان هم قسم خورد به عزت و جالل خودت كه من تمام مردم را اغوا و گمـراه یطان است، كه شیگر هم شید یكی 
طان یشـ نيطان لكـم عـدوٌ مبـیان الشـ: پس انسان در قرآن هم هست كـه. كنم مگر بندگان خالص خودت رایم
  .ز كردید از او پرهیو با است ید دشمن ظاهریفرماین دشمن است، میشما بزرگرت یبرا



 

، تفضـل و كـرم و لطـف یق الهـین سه دشمن، دشمن بزرگ انسان هستند كه انسان اگر واقعاً توفینست، ایغرض ا
ا شـامل حـالش یـن عمل هم سعادت دنین سه دشمن بكند، البته او با ایشامل او بشود و بتواند مقاومت با ا یاله
یا ثـواب مـیمت موجب عقاب ینكه در قایگفتم، قطع نظر از ا یلهن خالف امر ایا. هم سعادت آخرت ،شودیم

 یكند، از طرف حق ظلمیچ وقت ظلم نمیخدا ه. شودیانسان ظاهر م یاش برایا اثر وضعین دنیشود در خود ا
. هـا همـه اثـر اعمـال خودتـان اسـتین ناراحتیـات، ایـن بلیـن حوادث، ایكه ا :دیفرمایشود مینسبت به انسان نم

سـرش  یبكنـد بـاال یده در بطـریشب عـادت دارد كـه مـثالً آب جوشـ ید اگر كسیكه مثالً فرض بكن یورهمانط
آن یـن بیـاگـر بـر فـرض ا یك شـبیده بخورد، ین آب جوشیشود از ایدار میب یبگذارد كه وقت دار شـد و اشـتباهاً 

ن، یـبرداشت و خورد، خـوب ا شراب بود یكه دارا یاشهیك شیده دوارا دارد اشتباه كرد و یكه آب جوش یاشهیش
ن اثـر شـراب كـه از او یـا ن شـراب اسـت وىلیدانشت كه اینكه نمیا ین گناه نكرده، برایكه خورده، ا ین شرابیا

  .آن هست یاثر وضع. شودیرفع نم
ن شـراب اسـت، اشـتباه كـردم، پـس یدانستم ایا من كه نمیالتماس كند كه خدا یناله كند، ه ین شخص هیحاال ا

ك و یـا چه اعمـال نین دنیدر ا ی است، كه هر عملنيهم یاثروضع.  استنين همیشود، این نمینشوم، ا من مست
ك كـرد یـشود بر انسان، اگر عمل نیا ظاهر مین دنیاش در ایدارد كه آن اثر وضع یئه و بد اثر وضعیچه اعمال س

  .دیآیش میاو پ یراب یا آن اثر وضعی دننيا عالوه بر آخرت در همی دننياش در همیاثر وضع
 انشـاء اللـه ني و مسـلمنير مـؤمنیدوارم كه هم فرزندان خودم و هم بستگان خـودم و هـم سـایگر بله انشاء الله امید

ن سـه دشـمن بـزرگ مقاومـت یـم با اید كه بتوانیت بفرمایق عنایت و لطف حق واقع بشوند و ما را توفیمورد عنا
م، یو تضـرع بـردار یازمنـدید دست از حالت نیت كند ما هم نباید عنایانكه خداوند بی حال انيدر عم و البته یكن
م كـه خداونـد مـا را موفـق بـدارد كـه مطـابق یم و از خدا بخـواهیداشته باش یازمندید حالت تضرع و نیشه بایهم

اقـع ت حـق ویـان همۀ فرزندان مـن مـورد عنایدوارم همۀ دوستان همۀ آشنایانشاء الله ام. میدستورات حق رفتار كن
  .رفتار كنند یت حق مطابق دستورات الهیشه در تحت عنایگر همین به بعد دیشوند و از ا

ن نعمـت یمذهب اسـالم بـزرگرت. ت كرده نعمت مذهب مقدس اسالم استیرا كه خدا به ما عنا ین نعمتیبزرگرت
ك یـنهـا خـوب، فقـط ی، ا حقـه هسـتندريمذاهب غ ینها دارایها مردم هستند كه اونیها مردم، بلونیلیاآلن م. است
ت یـم كه ما را خدا موفق داشته به مذهب مقدس اسـالم، عـالوه در مـذهب اسـالم هـم خداونـد عنایهست یاعده

نـد هفتـاد و سـه فرقـه یفرمای مـذهب اسـالم مـنيالبتـه در همـ. هیعشر یع اثنیع، تشیكرده و ما را موفق كرده به تش
شان، و آن فرقه بطور محقق و مسلّم فرقـۀ ك فرقهیشوند مگر یك مهمۀ آنها هال واحد  كلهم هالك اّالهستند كه 

  .ه هستندیعشر یاثن
ن آنهـا یازده اوالد آن بزرگـوار كـه آخـریـطالب و امامـت یبن اب یكه معتقدند به خالفت بالفصل عل یافرقه یعنی

ن بزرگـوار االن یـنكـه ایهستند كه معتقدنـد بـه ا یحضرت قائم حجة بن الحسن اوالد بالفصل امام حسن عسكر
  .رسدیله آن بزرگوار به تمام ذرات عالم میبوس یوضات الهیزنده است و غائب است و تمام ف

  زند قالبهایكند از هم فرو ر ینش را       اگر نازیزنده دارد آفر یبه اندك التفات
. زمان قلب عالم استامام . شودیست ونابود مین عالم نیض آن حضرت ازعالم برداشته شود ایك آن نظر فیاگر 

همانطور هم اگـر . رودی منيهمه از ب یبدن یگر بدن نابود شده قواید یكه اگر قلب از كار افتاد به كل یهمانطور
 ین رحمت و لطف الهـیض، این فیم و ایشویست ونابود میض اثر امام زمان از ما سلب بشود ما نیك آن نظر فی

د آن به آن از طرف مركز بـرق از آنجـا افاضـه یكه چراغ برق با یهمانطورد آن به آن به انسان افاضه بشود یهم با
  .شود تاركید زده بشود، میك آن، آن افاضه نشود، آن كلینور بشود، اگر 



 

د از طرف حـق یكه انسان دارد آن بآن با یر صفاتیمان،سایات، ای حال را دارد، حنيحق هم هم. ن افاضه استیا
بـاو  یاتیـكـه طفـل در رحـم مـادر بـوده ح یاسـت در مـوقع یاتینكه حیات نه ایات است، حیافاضه شود ورنه ح
د یات باین نعمت حیگر حالت مرگ بشوند نه، آن به آن ایكه د یات است تاوقتیات همان حیاعطاء شده است ح

آن د یـمـان بایمان اسـت، ای انيهمچن. شود مردهیات ترك بشود مین نعمت حیك آن ایبه انسان اعطاء شود، اگر 
  .در هالكت است یچیك آن افاضه نشود هیمان به انسان شود، اگر یبه آن افاضه ا

ن یـن نعـم و ایـن افاضـات و ایـم كـه خداونـد اید از خـدا بخـواهیـ حال را دارد ما بانير افاضات حق هم همیسا
د خـدا را شـكر یـبام و بـاز هـم یاگر باز داشت ما در هالكت. چ وقت از ما باز نداردیت كرده هیكه بما عنا یالطاف
طالـب یبـن اب یر بعد از آنكه حضرت علـید غدیغمرب اكرم در روز عیم كه الحمدلله ما مطابق دستورات خود پیكن

شرت بودند گفتند سمعنا و یا بیت كه هفتاد هزار نفر كمرت و ین جمعی فرمود همۀ انيخود مع ینیرا به خالفت و جانش
بـن  ید علـیـباسـت، ین یم كـافیكنـیم و اطاعت میدیرت فرمود نه شنم، حضیكنیم و اطاعت میدیشن یعنیاطعنا 

عـت كننـد و یطالـب بیبـن اب یكـه حاضـرند بـا علـ ینجا توقف كنـد و كسـانیبزند و سه روز در ا یامهیطالب خیاب
  . عت كنندیطالب بیبن اب یند با علیایبند بآنها خرب داده شود بیكه غا یكسان
و معتقـد بـودن بـه  یت عبارت از همان دوستیت است، والیكه عبارت از والطالب است یبن اب یعت با علیآن ب

سـت و ین یم كـافیكنیم و اطاعت میدیغمرب كه فرمود شنیست مطابق دستور پیطالب نیبن اب یخالفت بالفصل عل
ارتـد د یـفرمایعت نكردنـد مـیطالب بیبن اب یغمرب اكرم با علیكه پس از رحلت پ ید، كسانیعت كنیب ید با علیبا

: دیـفرمایمـ. عـت كننـد مرتـد شـدندیطالـب بیبن اب یامدند با علیكه ن یكسان یعنیمردم مرتد شدند،  یعنی الناس
عت یطالب بیبن اب ینها با علیا هفت نفر كه ایا پنج نفر یفقط سه نفر  یعنی ارتد الناس اّال ثالث اوخمس اوسبع

 یند مرتد شدند، مرتد كلمـۀ بزرگـیفرمایكه نكردند م یهائطالب شدند و آنیبن اب یت علیوال ینها دارایكردند، ا
  . از خدا برگشتند یعنیست، ین یااست همچون كلمۀ ساده

 یعت كرد، بعـد از شـهادت علـیغمرب اكرم بید مطابق دستور پیپس در هر زمان با. ن خدایاز د برگشتند یعنی ارتد
 یعل ی فرمود برانيغمرب اكرم معیرا كه پ یان خالفتهم یعنیعت كنند، یب ید با حضرت مجتبیبا) ع(طالب یبن اب
 ی، بعد از حضرت مجتبیدا كرد بحضرت مجتبیطالب همان مقام انتقال پیبن اب یطالب، بعد از شهادت علیبن اب

ر ائمـه اطهـار هـر یه السالم و بعد هم به سایعل ی بن علنيد الشهداء حسیدا كرد به حضرت سیهمان مقام انتقال پ
عـت كـرد، اآلن هـم یغمـرب بـا آنهـا بید مطـابق دسـتور پیغمرب بودند و بای پنيفه و جانشیره امامتشان خلكدام در دو

بـود كـه  یم و خالف فضل الهیغمرب امام زمان است و چون ما دسرتس به خود امام زمان نداری پنيفه و جانشیخل
ت باشـد یـانت است كه والیس دض كه اساین فیكشد مردم از ایست چقدرها طول میبت كه معلوم نیدر مدت غ

ن تـا یـنـد و اريعـت بگی فرمود كـه از طـرف امـام زمـان بنيرا مع ین جهت خود امام زمان كسانیمحروم باشند، بد
بـا  یسـتیعـت بایگـرفنت ب یكه از طرف امام زمان اجازه داشتند برا یزمان ظاهر بشوند همان كسانكه امام  یموقع
  .اهر شوندامام زمان ظ یعت كرد تا وقتیآنها ب

ا درخـارج بـه یـا در دل یـم خداوند تفّضل بكند چشم مـا را بجمـال مبـارك آن حضـرت یانشاء الله كه انتظار دار
عـت كـرد و بعـد ید بیـارت جمال مباركش روشن بكند و بعد از آنكه حضرت ظاهر شد البته با خود حضـرت بایز

د اگـر در یـفرمایمـ. اسـت یامت باقید تا روز قت باشیعت كه عبارت از والینكه بیبعد، غرض ا یهاهم در دوره
است واجب  ین كار امریا. دريعت بگیب یگریت دارد كه از طرف حق از دیك نفر مأموریباشند  یا دو نفر باقیدن
ن امـر باشـد البتـه عبـادات و یـا یكـه دارا یاست كسـ ین امر باقیامت ایانت است تا روز قیست كه اساس دیامر

د كه اگر تمام عمرش یفرمایت نباشد مین والیا یدهد مؤثّر است واالّ اگر دارایه انجام مك یاطاعات و دستورات



 

اونـدارد و او را بـر رو بـر  یبـرا یچ اثـریطالب نباشد هـیبن اب یت علیوال یدارا را به عبادت مشغول باشد وىل
 یهسـتند اآلن كـه دارا ید خـوب اشخاصـافتـیاز رو در آتـش مـ یعنـیالْنار  یم وَاَكَبَّهُ اللّه فِیاندازیآتش جهنم م

سـتند یت نیـوال یچـون دارا دهنـد وىلیرا هم بهـرت از مـا انجـام مـ یمذهب مقدس اسالم هستند و اوامر اسالم
اگـر باطـل نشـده باشـد در موقـع مـرگ  یمـانینكه چون فطرت ایدا كنند جز اینجا نجات پیست كه ایآنها،معلوم ن

مثـل آن قـوه یمـانیكننـد، فطـرت ایدا مـیـنها نجـات پیند وآن وقت البته اشویطالب میبن اب یت علیوال یدارا
ر خـاك یـن گنـدم را زیـقرار داده كه هر وقت ا یاك قوهین گندم یست كه خداونددر گندم قرار داده خداوند در ایا

ملكـوت ت كـه یـ گندم را در آب جوش انداختند و آن قـوۀ نمونياگر هم نمو است وىل ین قوه مستعد برایا كنند
ن قـوه یـت اوسـت، اگـر ایـهست، ملكوت گندم آن قوه نمو یملكوت یدارا یزینست هر چیگندم است، ملكوت ا

ن یـحاضـر شـوند بخواهنـد ا ی كشـاورزنيست و اگر تمام مهندسیت نیگر قابل نموین دیت از او سلب شد، اینمو
ر خـاك كننـد و یـن گندم را زیاهند ات از او لغو شده بخویاز او سلب شدهف قوه نمو ین قوه ملكوتیكه ا یگندم

اء یـا و اولیش از او گرفته بشود اگر تمام انبیمانیآن قوۀ فطرت ا یند اگر كسیفرماینست كه میشود، اینمو بكند نم
ر مـردم كـه یسـا  رفتـه وىلنياو از بـ یمـانیسـت چـون قـوه ایت كنند ممكن نیبخواهند او را دومرتبه براه حق هدا

آنها  یمانیاند، اگر فطرت ات او را قبول نكردهیا والینشده ) ع(طالبیبن اب یت علیوال یبرحسب صورت دارا
كـه  یمانیطالب، قوۀ ایبن اب یهم عل ك طرفیستاده، یطان ایك طرف شیباطل نشده باشد در موقع مرگ البته آن 

ن قـوۀ یـرود، اگـر ای مـنيطالـب از بـیبـن اب یت علـیشود و با والیم) ع(طالبیبن اب یل به علیباشد متما یباق
  .شودیطان میل به شیش باطل شده باشد متمایمانیا

ا یـمـان از دنیانسان همان مرحلۀ موقع مرگ است كه اگر انسان از آن مرحله بتوانـد بـا ا ین مرحله برایكه بزرگرت
ند مرجوبالله یمافرینها را میرا دارا باشند، ا) ع(طالبیبن اب یت علیات خودشان والیكه در ح یالبته كسان. برود
ا ممكـن اسـت یا بوند، یمان ازدنیت كند در موقع مرگشان كه با ایممكن است كه خداوند آنها را هدا یعنی هستند

مانِ از یدوار بخدا هستند كه آنها ممكن است با ایهستند كه ام یخداوند، آنها جزو كسان. شاءیؤمن من یشاء و یمن 
  .ا با كفرو ضاللتیون بروند ريا بیدن

بـن  یت علـیـمـان ووالین موقـع مـرگ مـا را بـا ایت و لطف كند كه در ایدوارم انشاء الله خداوند عنایبهرحال ام
م در یشـه از خـدا بخـواهید انشـاء اللـه همیـن مرحله، مرحلۀ مرگ است و باین بزرگرتیا. ا بربدیاز دن) ع(طالبیاب

ت كند مورد لطـف و یند انشاء الله بهمه شماها عناخداو. ا بربدیطالب از دنیبن اب یت علیموقع مرگ ما را با وال
ا و آخـرت بهمـۀ یـو سـعادت دن ی، خوشـبختیمان شما را كامل كند اسـباب سـعادت، راحتـیمرحمت قرار دهد، ا

  .ت كندیشماها عنا
د بعد از مردن هـم یكنم همانطور كه تا بحال همۀ شماها نسبت به من عالقه داشتیضمناً هم از شماها خواهش م

نخواسته مـن  یباشد كه اگر خدا یك شما طورینكه اعمال نید بعد از مردن هم من محتاجم به ایفراموش نكن مرا
انتظـار دارم كـه بعـد از  بهرحـال. را ازمن رفـع كنـد یك شما خداوند آن ناراحتیهستم بواسطۀ عمل ن یدر ناراحت

اد من یدو ركعت نماز ب ید، گاهی، صدقه بدهدیقرآن بخوان. دیاد من باشیشه به ید و همیمردن هم مرا فراموش نكن
ام از شكر خدا كه بعد از مردن، دهیشماها كش یمن برا یرا كه با فضل اله ین زحماتید كه انشاء الله شكر ایبخوان
 و سـالمت و ريمن انشاء الله خودتان هم انشاءالله بـا خـ ید براید، طلب آمرزش كنید استغفار كنیاد من باشیشما ب

  .الله و بركاته كم و رحمتید، والسالم علیا برویمان كامل از دنید و با ایشمان بایا
  
  



 

  ۱۳۵۴حلول 
  .......ا مقلب القلوب واالبصار،ی

. كـنمیت كرد كه باز همۀ شماها را به سالمت مالقات میگر به من عمر عنایكسال دیكنم كه باز یخدا را شكر م
 و سـعادت و ريد و با صـحت و سـالمت و خـیع دور هم جمع بشو موقنيشه در همیهم یمتماد یهادوارم سالیام
سـال . دیـایش نیشما پـ یبرا یچ وقت حادثۀ ناگوار و كساالت و ناراحتید و هیبگذران یمان انشاء الله روزگاریا

د گذشت و مخصوصاً نسبت به مـن یایش بیما پ یهاخانواده یبرا ی، ناراحتینكه حوادثیگذشته بحمدالله بدون ا
وضـات آنجـا یدخت مشـرّف بـودم و از فیـسـال كـه مـن در ب یبعـد از سـالها. عمـرم بـود یسال از سـالها نیبهرت
ت یـبـه مـن عنا یكنـد و عمـر یتیكردم كه باز خداوند عنایشه آرزو میض بودم از آنجا كه مرخص شدم همیمستف

ادر بـه مسـافرت نبـودم، بحمداللـه امسـال بـا آنكـه كسـالت داشـتم و قـ. وضات را بكـنمیكند كه باز من درك آن ف
ۀ و الثناء موفق یه آالئه تحیت كرد و مرا قبالً به تشرّف آستانه حضرت ثامن االئمه علیخداوند تفضل فرموده و عنا

د و یشـه یمتـربك آقـاشـاه ارواحنـا فـداه و مـزار یرضا عل یحضرت آقا ید و بعد هم بر آستانه، آستانه بوسیگردان
  .دیشاه موفق گردانیصالح عل یآقا

از طـرف  یتی عنـانيك همچنـیـكردم كـه یچ تصور نمیگذراندم كه ه یو راحت یت خوشیچهل روز در آنجا با نها
بعـد هـم كـه در . كردم مـوفقم كـردیمرا كه مدتها آرزو م یكه آرزو كنمیخدا را شكر م. ض بشودیحق به من تفو

م، در آنجـا كـه بـودم زبـان حـالم را یانـدگذر یت واقعاً خوشـیم، ده پانزده روز در نهایشان حركت كردیمالزمت ا
بعـد  ید كه انشاء الله در سـالهاینجا ضبط كنی قسمت را بخوانم و در انيخواهم همیبطور نظم درآوردم كه اآلن م

است كـه  ن البته حاىلیا. دیاد من باشید و بی نوار را بگذارنيل است همیكه تحو ین موقعیا نباشم در ایمن باشم 
ن را یگر حالم اقتضا كردو این طور دیا م وىلیستم كه شعر بگوین ین را گفتم و گرنه من شاعریا حالم، من یاز رو
  .گفتم

 ن نعمــــــت گــــــزارمیــــــچگونــــــه شــــــكر ا
ــــــنشــــــد قاف ــــــدر اشــــــعاری  ه ملحــــــوظ ان

 

ـــــــكـــــــه در ب ـــــــزارمی  دخت و در صـــــــحن م
ــــــارم  كــــــه آنچــــــه دل بگفــــــت آمــــــد بگفت

 

تـان را ن سـعادت اسـت، انشـاءالله همـهی كه بزرگرتنيمؤمنالريت امیخداوند انشاءالله همه شماها را به نعمت وال 
كننـد كـه سـعادت در یال میك دسته خی. است یزیك چیكند كه سعادت در یال میخ یسعادت هر كس. موفق كند

 یاسـت اسـت، در صـورتیكنند سعادت در قدرت و ریال میخ یادسته. كه مال وبال است یدر صورتمال است، 
چكـدام ینهـا هیا. اسـت یه و زندگین در داشنت خانه و اثاثیكنند كه ایال میخ یادسته. چ نداردیكه جز زحمت ه

) ع(طالـب یبـن اب یت علـیا و آخرت است والیدن یو راحت یكه باعث سعادت و خوش یست آن سعادتیدار نیپا
ا و هم یم سعادت دنطالب كه هیبن اب یت علیدوارم خداوند انشاء الله همه شماها را موفق بدارد به والیام. است

 و ريسپارم و صـحت و سـالمت و خـیتان را به خدا مهمه. است) ع(طالبیبن اب یت علیسعادت آخرت در وال
  .تان از خداوند متعال خواستارمهمه یبرا یش و ترقیسعادت و راحت و آسا

  
  

  ۱۳۵۵حلول 
  ....ا مقلب القلوب واالبصار،ی

، یكسـالت ،یچ نـوع ناراحتیگذشـته هـن دوره سال یم و الحمدلله در ایگذراند یو خوش یو راحت یرا بسالمت ساىل
خانوادۀ ما  یكه باعث نگران یزیكنم و فقط چیامد،خدا را شكر میش نین خانواده ما پیا یبرا یاحادثه  ،یمرض



 

و بـاز ه كسالت خانم هم برطـرف بشـود ین سال آتیدر ا یم به فضل الهیدواریبود كسالت خانم بود كه انشاءالله ام
  .میو سعادت بگذران یت صحت و سالمت و خوشینده را با نهایسال آ

خـودش را فـراهم  ین است كـه سـعادت و راحتـیشود درصدد ایزه میقوه مم یكه دارا یالبته انسان از آن ابتدائ
كند یم الیكند خ یش را طینست كه آن دوره ابتدائیرود سعادتش ایز شد به مدرسه كه میمم یكند، البته بچه وقت

یكند باز مـیم یش را كه طیدوره ابتدائ. ش فراهم استیبرا یگر سعادت و راحتیكرد د یرا كه ط یدوره ابتدائ
كـنم، دورۀ یمـ یدورۀ متوسـطه را طـد یـگویش فـراهم نشـد، مـیكه در نظـر داشـت بـرا یند آن سعادت و راحتیب

كـه خـاطرش راحـت باشـد و آسـوده باشـد  یآن طورند یبید باز مريگیپلم متوسطه را میكند دیم یمتوسطه را ط
نـد آن یبیشـود و بـاز مـیدر كنكور هم موفـق مـكند، یكنم در كنكور شركت مید در كنكور شركت میگوینشد، م
را  یلیتحصـ یهـانكه تازه دورهینطور بعد، بعد از ایند همیبیرا م دورۀ عاىل. ش فراهم نشدیبرا یش و راحتیآسا
د اگـر مـن ازدواج بكـنم و یـگویگر حاال راحت شدم، حاال اگر كه من،اگر پسـر اسـت مـید دیگویكند میم یط
  .ستین یشود باز آن راحتیند ازدواج هم میبیشوم، باز میو سعادتمند مال مناسب خوشبخت یع

یمـافتـد یو سعادت من است باز، بعد باز به فكر م یخوشبختگر روز یكنم، دید شوهر میگویاگر دخرت است م
. سـتیند راحـت نیبیكند باز میدا میهم پ یخانه ملك. گر راحتمیداشته باشم د ید كه مثالً اگر من خانه ملكیگو

نـد یبیباز مـ كندیدا میداشته باشم، حقوق هم پ یك حقوق شخصیدابكنم كه یپ یك كار ادارید اگر یگویبعد م
كند به مرحله باال یال میرا خ یانطور هر مرحلهیمكند هیم یش طیكه در مراحل ادار یاتیبعد ترق. ستیراحت ن
د راحـت و آسـوده باشـد و یالش بایكه خ یند آن طوریبیم شود، وىلیاش فراهم مید سعادت و خوشبختیكه رس
د در صـدد یـبا م، البتـهیـانسـت كـه مـا راه سـعادت را فرامـوش كـردهیعلـتش ا. داشته باشد، نـدارد اىلیش خیآسا

د یـكل. ز اسـتیـا و آخـرت در دو چیـش دنیآسا. میاراه دعا را گم كرده م وىلیش باشیآسا و یسعادت و خوشبخت
  :م هم سعادت آخرتیا داریم هم سعادت دنیاورید را ما بدست بین دو كلیز است، اگر ایسعادت دو چ

ه حق یاح داشته باشد كه آنچه از ننيقیباشد به مقدرات حق و  یراض یبه مقدرات حق، اگر كسبودن  یراض یكی
ید چـون مـیش آیش پیش برایهم در ضمن زندگان یماتیك نامالی است، البته اگر ريشود به صالح و خیصادر م
 امـر هـم كـه نيكـه همـ داندیشود، می و صالح صادر نمري از خريغه حق یه حق است و از ناحین از ناحیداند كه ا

  .اوست و سعادت ريباعث خ اآلن برحسب صورت باعث كراهت اوست وىل
سـت یل نیـدهند، دوا تلخ اسـت مـزه آن، ذائقـه مایتلخ را به او م یكه آن دوا یمار وقتین بید كه ایمثالً فرض بكن

ل یـصحت و سـالمت اوسـت، بـا كمـال م یتلخ برا ین دوایداند كه خوردن ایچون م بخورد وىل یز تلخیك چی
ن البته عمل، عمـل زحمـت یاج به عمل است، ااست كه محت یماریا اگر بی .خوردیتلخ را م یورغبت همان دوا

صحت و سالمت اوسـت بـا  یشود براین عمل كه انجام میداند كه ایچون م دارد، وىل یدارد، درد دارد،ناراحت
شود همـه یما وارد م یا برایهم كه در دن ین اموریكند، ایشود و عمل میل و رغبت وارد اطاق عمل میكمال م

  . ما نازل شود كه آن امر به ضرر ما باشد یبرا یۀ حق امریست از ناحیت و ممكن نچون به خرب و صالح ماس
آن به خ صـالح ماسـت،  یبدهـد، غنـ یاگر خدا فقر بدهد، فقر صالح ماست، اگر غنـ.  و صالح ماستريحُكماً 

اگر مرض بدهد مرض صالح ماست، اگر صحت بدهد صحت، اگر قوّت بدهد قوّت، صالح قّوت است، اگر كه 
م كـه آنچـه ی داشته باشـنيقیم و یشود، اگر ما معتقد باشیۀ حق نازل میآنچه از ناح. لت بدهد ذلّت صالح استذ

 یوناراحت یچ وقت دستخوش اضطراب و نگرانیما ه.  و صالح ماستريشود به خیما وارد م یۀ حق برایاز ناح
ت یـن بـا نهایبـر صـالح ماسـت بنـابرام یدانـیچون مـ هم كه بر خالف ظاهر ماست وىل یم، همان اموریشوینم

 و صـالح ماسـت، مـا ريت كـرده كـه بـه خـیـرا بـه مـا عنا یم كه خداوند نعمتیكنیم، شكر میرغبت شكرگزار هست



 

شـد بـه مقـدرات  یباشد به مقدرات حق، اگر راض ین است كه انسان، انسان راضیا یكی. میسپاسگزار حق هست
  .ش استیاو آسا یاو راحت است، برا یاو خوش است، برا ید برایایش بیش پیبرا یحق البته، هر امر

سـعادت ماسـت  یما نازل شـده همـه بـرا یۀ حق برایكه از ناح ین اوامری، اطاعت ایهم اطاعت اوامر اله یكی
كـرده  یا نهیاند كه دستور داده ر اعماىلیست، محتاج به سایمحتاج به روزه نست، یواال خداوند محتاج به نماز ن

، آن یم بـر خـالف دسـتورات الهـیانجـام بـده یاسـتهیاگر عمل ناشا.  و صالح ماستريخ یآنها برا ست، همهین
  . سعادت ماست یبرا ین دستورات الهیهمۀ ا. خواهد شد یو زحمت و دچار ناراحت یاسباب بدبخت

ا و آخرت هـم ینرا رفتار كنند، راحت هم هستند، سعادت د یدند كه دستورات الهیكه مق یم كسانینیبینست كه میا
یم، خـدا مـیكنـین عمل را بعد توبـه مـیم اید، اگر فالن عمل را كردیم ما كه مثالً فرض بفرمائیال نكنیخ. دارند

م است، یتوبه كرد خداوند غفور و رح یكند بعد وقتیرا كه انسان م یست درست است، گناهینطور نیبخشد، نه ا
  .رودی نمنياست، آن از ب یاش باقیا اثر وضعینآن مربوط است به آخرت، در د كند، وىلیعفو م

موقـع خـواب  یسـرش بگـذارد كـه بـرا یده بـاالیآب جوشـ یشب عادت دارد كـه بطـر یك كسی مثالً اگر فرضاً
 یك بطـر شـراب را گذاشـته بودنـد، اشـتباهیـده را بگذارنـد ین آب جوشیاشتباهاً عوض ا یك شبیبخورد، اتفاقاً 

نـد كـه یبیك وقـت مـیـخورد، یدارد مینكه آب است برمیال ایشود و به خیدار میب ن از خوابین، ایسر ا یباال
عمـداً نخـورده، مـا آن . ن شـراب اسـتیـن مطلّع نبوده كـه اینكه ایا ین گناه نكرده برایخوب ا. ن شراب استیا

سّـل بشـود كـه بكنـد، بـه خـدا متو یازمنـدیماند، هر قدر حـاال اظهـار نیاش میرود، مستینم یكه جائاش یمست
  .شودین مست هم نشوم، نمیكه نخورم، بنابران شراب است یدانستم ایا من كه نمیخدا

ا مثل همان آتش كـه اثـر ین دنیدارد و ا یك اثر وضعیسته، یسته و چه اعمال ناشایا چه اعمال شایدر دن یهر عمل
اتفاقاً بر حسـب  یك وقتیاال شود گفت اگر حیحاال نم. ن حرارت الزمه آتش استیاش حرارت است، ایوضع

.  اثر هم از آن گرفته بشودنياراده بكند ممكن است هم یوقت.  اثرات هم در اثر ارادۀ حق استنيندرت، البته هم
نطور اسـت كـه خداونـد در روز یغالباً ا ن البته نه، وىلیا. م گرفته شدیحضرت ابراه ینكه حرارت آتش برایمثل ا
در اخبـاردارد نست كـه مـثالً دارد، یا. قرار داده یسته اثر وضعیسته و اعمال ناشایشااز اعمال  یهر عمل یازل برا
  . اش استین اثر وضعیشود، ایاد میكه صلۀ رحم بكند عمرش ز یكه كس

گذشـته از آن  یهمـه اعمـال حتـ. است ین اثر وضعیشود، اید كه صدقه بدهد مرض رفع میفرض بكن یا اگر كسی
در دلتـان  یك نفـریـال محبـت یـخ ید شما در دلتـان وقتـیمثالً فرض بكن یعنی. دارد یعافكار انسان هم اثر وض

پـس مـا اگـر . اش هستین اثر وضعیكند، ای اثر در دل او هم اثر منينست كه همیاش ایكند اثر وضعیخطور م
نكـه تمـام یبـه ا م، البتـه مـا قـادریم كه آنچه قـادر هسـتیهم ملزم باش یكیم به مقدرات حق و یباش یراض یكیكه 
م، هـم یرا انجـام بـده یم كه دستورات الهـیباش یبه قدر مقدور ساع م وىلیستیم كه نیرا انجام بده یف الهیتكال
ن بستگان بنده همه، انشاءالله موفق باشند كه یدوارم كه ایامحاال انشاءالله . م هم در آخرتیا سعادتمند هستیدر دن

 آنهاست و ريشود به خیۀ حق صادر می داشته باشند كه آنچه از ناحنيقیبدانند، ن را در خاطرشان یانشاءالله اوالً ا
  .شان را انجام بدهندهید باشند كه انشاء الله وظائف شرعیعالوه هم مق

نهـا را بعنـوان یا. ات باعـث سـعادت اسـتیـن تجربیـام كـه ان مدت هشتاد سال كردهیكه من در ا یاتیك تجربیو 
د كـه انشـاء اللـه باعـث سـعادت و یـتان بكـار بربیمن را در زندگ یهان تجربهیكه انشاءالله ادهم یادگار به شما می

  .تان باشدا و آخرتیدن یو راحت یخوش
 یخدائ ین نعمتهاید، ایگان به شما مرحمت كرده قدر بدانیكه خداوند به را یشماریب یهانست كه نعمتیا یكی

نعمـت اسـت، هـوش  ینعمت است، شـنوائ ینائینها همه، بی، اینجسما یهاو چه نعمت یماّد یهارا، چه نعمت



 

است، اوالد نعمت است، قدرت  ا، مال نعمتیر امور دنینعمت است، سا ینعمت است، عقل نعمت است سالمت
 یم برایا ببندید دل بدنیكه ما نباند یست كه بگویزها نین چیا عبارت ازداشنت مال و زن و بچه و ایدن. نعمت است

  :دیگویم یم نه، مولوینها دست بكشیو زن و بچه و ا یكار و زندگان نكه ازیا
ـــــســـــت دنیچ ـــــل شـــــدنی  ا؟ از خـــــدا غاف

 

 طـــــــــال و نقـــــــــره و فرزنـــــــــد و زنینـــــــــ
 

د داشته باشد، عالقه به آنهـا خـوب یش هست بایزندگان د انسان، الزمۀیست بایطال و نقره و فرزند و زن عالقه ن
أس و غـم و غصـه او یـن اسباب یاز دستش رفت ا یزیك چینست كه اگر یاش انست، عالقهیلش هم ایست، دلین

ن یبه او داد شكر كند، نه ا یدیكرد و نعمت جد یتیبوده خدا گرفته است، و اگر خداوند عنا ینباشد، بداند امانت
ن یـا. ت را به من كـرده اسـتین عنایشكر كند كه خداوند ا. ن نعمت هستمیا یكند كه حاال من دارا كه خوشحاىل

الن : دیـفرمایقرآن هم م. نعمت است و شكر نكردن باعث از دست رفنت نعمت است یادیاسباب ز یشكرگزار
والن  :دیـفرماینش دقـت دارد مـیا والن كفرتمكنم یاد مید من نعمت شما را زیاگر شكر كن دنكمیشكرتم الز

. د اسـتیشـد یلـیعـذاب مـن خ دیـنكرد ید و شـكرگزاریـاگر كفران نعمـت مـرا كرد .دیلشد یكفرتم ان عذاب
د، یـهـا را بداند و قدر نعمتیت كرده شكرگزار باشیرا كه خدا بشما عنا ین نعمتهائید كه این از خدا بخواهیبنابرا

  .یكین یا
بلكـه هـر . دیشه در صدد خودتان نباشـیهم یعنید، یخودخواه و خودپسند نباش. دین هم كه خود خواه نباشیا یكی

نـد یگوین كه مـیز است، این چیبزرگرت یو خودخواه یخودپسند. دیح بدهیبر خودتان ترج گران راید دیچه بتوان
انسان . تر از خودش بداندگران را پستیانسان خودخواه باشد و د.  استنيهم ئهیا رأس كل خطیحب الدن: كه

  .ش بداندگران را برتر و باالتر از خودید از همه افراد پست تر بداند و دید، خودش را بایخودش با
ن یگران باعث اید، احرتام كردن به دیگران را احرتام كنید در جامعه دین است كه اگر بخواهد محرتم باشیگر اید 
بالطبع او هـم بـه انسـان  یبه كس یسالم كرد ینكرد، وقت یشود كه خود انسان محرتم است، اگر احرتام به كسیم

چ احرتام بهش، او هـم یه یدیو اخم و رو را هم در هم كش یردعبور ك یك كسی، از رياما اگر كه خ. كندیسالم م
  .شودیگران موجب احرتام خود انسان میاحرتام كردن به د. شودینطور میهم
و  ینـیمتوجهنـد و از امـور د یویـو دن ید كه تمام مردم به امور ماّدیكنیم یزندگ ینكه شما در زمانیگر اید یكی

. دیـبكن ییایـو دن ید كه همه وقتتان را صرف امـور مـادّینطور نباشید، شما ایباشنطور نیشما ا. رو گردانند یاخالق
د و در همه حال او را حاضر و نـاظر ید از خدا هم غفلت نكنیمشغول یو تالش زندگ یوینكه به امور دنی انيدر ع
در تـالش شماست، ند، خدا همه جا حاضر است و ناظر اعمال یبید خدا میدهیانجام م ید هر عملید، بدانیبدان
و در انجـام  ینـیف دید ووظـایخدا را ناظر بدان وىل. دیت هم داشته باشید و جدید، زحمت هم بكشیباش یزندگ
  .حق است یا و آخرت در اطاعت وبندگید كه سعادت دنید و بدانیتان مسامحه نكنینیف دیوظا
د و نـه افـراط و یـكن یريبستگانتان سـختگ نه بر خود و یعنید یريش گیراه اعتدال را پ ینكه در زندگیگر اید یكی

نكـه ید تا ایده صرف نظر كنیفایده، مخارج بیفای، و از امور بید در زندگانیحد اعتدال را داشته باش. دیط كنیتفر
د، اگر انسان به اندازۀ درآمـد خـودش خـرج كنـد و نگـاه و نظـر بـه بـاالتر از خـودش یدچار قرض و زحمت نشو

  .ستیچ وقت قانع نین هیك مرتبه باالتر هست تا آن وقت ایباالتر نگاه كند،  یانكند، انسان هر مرتبه
ن نسـبت بـه یـنـد كـه ایبیم. شه شاكر استیر دست خودش نظر كرد البته همیخودش، مراتب زردست یاما اگر به ز

و راه د یتان قناعـت داشـته باشـیشـه در زنـدگانیهم. اش، وضـعش، بهـرت اسـتیت زنـدگانیوضـع یلـیردستها خیز
ط هـم در یافـراط و تفـر د نـه بـر خودتـان نـه بـر بسـتگانتان وىلیـهـم نكن یريالبتـه سـختگ یعنـیاعتدال، معتدل، 

  .دیتان نكنیزندگان



 

د یـش اید كه آنچـه پـی داشته باشنيقید و یباش یهمانطور كه گفتم راض یالهكنم به مقدرات ینكه عرض میگر اید
د یشـه شـاكر باشـیهم. نكشاند یها شما را به اضطراب و ناراحتیاگوارها و نی و صالح شما است، تا سختريبه خ

د تـا خرسـند ید قـانع باشـیـتان بكاهیاز آرزوها. استشرت یشرت بشود آرزوها، رنجش بیتان را هرچه بیآمال و آرزوها
  .دیبه سر آور ید و عمر خودتان را به شادمانیباش

اد مـن یـسبت به شماها عالقه داشتم، بعد از مردن من هـم بـه من ن. دیبعد از مردن من همه البته مرا فراموش نكن
اد بودن پـدر یادداشت، به ین ید كه خود ایمن بخوان یبرا ی، دو ركعت نمازیا، فاتحهیجمعه قرآن ید، شبهایباش

 یو شادمان یو خوش یدوارم خداوند انشاءالله كه سعادت، راحتیام. ا و آخرت شماستیو مادر باعث سعادت دن
  .ت كندیتان عنابه همه یو باطن یظاهر یو ترق

  
  

  ۱۳۵۸حلول 
  .....ا مقلب القلوب و االبصار،ی

شـگاه تـو ی درگاهت در دربـار پني و مقربنين موقع كه سحرگاه است و مؤمنیخداوندا بحق محمد و آل محمد در ا
از  یان مـا را عفـو كنـم كـه گناهـیـم و تقاضـا داریاج مشغول عبادت هسـتند مـا از تـو خواسـتاریاز و احتیبحالت ن

ن اغتشاشـات و یـ، ایت كنـیبما عنا یتینوران یت خودت قرار دهی، ما را مورد رحمت و عنایات ما بگذرريتقص
 ريسـعادت و خـ ینها را برطرف كنیكه االن در مملكت ما هست بفضل و كرم خودت همه ا یت ناگوارین وضعیا
ش یو وسـعت و گشـا یت كنـیدوام ذكر و فكر بهمه ما عنا و اطاعت و یق بندگیتوف  ،یهمه خلق مقدر فرمائ یبرا

  .یما را دوا كن یو باطن یظاهر ی، دردهای درگاهت رفع كننيهمه ما را بمقرب یهایگرفتار یت كنیبهمه عنا
، قــرض داران مــا یت كنــیــمــاران مــا را شــفا عنایب -ینــه خــودت ادا كنــیمــا را از خز یو اخــرو یویــدن یقرضــها

، ی، حالت ما را بهرت كنی، رحمت و رحمت واسعه خودت را شامل حال ما كنیب ادا كنیه غراقرضشان را از خزان
  .میريت و لطف تو قرار بگیم و مورد عنایتو باش یكه بهرت از سابق مشغول اطاعت و بندگ

ن یت كـرده، بـزرگرتیـخـودش را بمـا عنا یهـاكنم و سپاسگزارم كه الحمدلله خداوند همۀ نعمتیخدا را شكر م
 یمان است كه الحمدالله بفضل و كرم خودش ما را در زمـانیت كرده نعمت اسالم و ایكه بما عنا یت و نعمتیاعن
م مـا هـم یا آمده بودیكه مذهب اسالم نبوده ما بدن یهائا آورده است كه مذهب مقدس اسالم بوده، اگر دورهیبدن

م كـه یخواهیم و از خدا مین اسالم متولد شدیبد كهالحمدلله . میماندیم یان باطله باقیبهمان اخالق و همان اد
از بستگان مـن موفـق  یاك عدهیم، عالوه الحمدلله یخودمان انجام بده ینیخدا ما را موفق بدارد كه بوظائف د

  .مان موفق بشوندیه هم بفضل و كرم خودش آنها هم به ایدوارم كه انشاءالله بقیاند، اممان هم شدهیبه ا
نش كامل یطالب نشود دیبن اب یت علیوال یدارا یطالب است، تا كسیبن اب یت علیعمت والن نعمت، نیبزرگرت

دش یـل است كـه خداونـد در قـرآن مجین دلیطالب بایبن اب یت علیوال یمقدّمه است برا یست، احكام ظاهرین
نكـه بتـو نـازل یر تـو ااگو ان لم تفعل . میبرسان آنچه ما بتو نازل كرد كیبلغ ما انزل ال: دیفرمایغمربش میبه پ
شـود كـه تمـام آن یه درسـت معلـوم مـیـن آیـ، از ایرسالتت را انجام نـداد فما بلغت رسالته: یم عمل نكنیكرد
سـت و یازده هجـرت، بیـشـد تـا سـال  یغمـربیبـه مبعـوث بـه پینه طیكه در مد یغمرب اكرم از ابتدائیرا كه پ ینكات
را كه بتو نازل  ین امرید اگر ایفرمایمع ذلك خداوند م. غ فرمودیرا تبل یاسالمكسال با وجود آنكه تمام احكام ی

تمـام آن  ین كـار را نكنـیاگرا» ه باشدیطالب سالم الله علیبن اب ی خالفت علینيو تع ینی جانشینيكه تع«م یكرد
  .ن امریا یجه است و همه آنها مقدمه بوده است براینتیب یكه كرد یكارهائ



 

فـۀ یطالـب خلیبـن اب ینكـه علـیده داشته باشد بـه ایست كه انسان عقین نیصِرف الب طایبن اب یت علین والیو ا
 یعل. دیعت كنیطالب بیبن اب ید با علیغمرب امر فرمود بایغمرب اكرم است و امام اول ما، بلكه خود آن پیبالفصل پ

انـد بیـكـه غا یو آنهـائ عـت كننـدیطالب بیبن اب یكه حاضرند با عل یبزند و كسان یامهینجا خیطالب در ایبن اب
عت عبارت است یآن ب. عت كنندیطالب بیبن اب یند با علیایند چه مرد و چه زن بیاید كه آنها هم بیشان ابالغ كنیبا

طالـب اسـت اگـر نباشـد آن یبـن اب یت علـیوال یعت را كرده باشد دارایكه آن ب یطالب كسیبن اب یعلت یازوال
  .ندارد یثر اخروا دارد وىل یویجه دنینت یاحكام ظاهر
ـــــــاطن حقیشـــــــر ـــــــتیعت ظـــــــاهر و ب  ق

 

ـــــــــم ـــــــــد طری  قـــــــــتیان آن دوتـــــــــا باش
 

سـت كـه مغـز نداشـته یمثـل جوزقـت نباشـد، یحق یشود تـا آن دارایل میست كه تكمیقت همان اعمال ظاهریطر
مـان یقـت ایآن حق یعت مطهـره هـم بـرایحفظ مغز جوز اسـت شـر یباشد، مغز جوز اصل است و آن پوست برا

بـن  یت علـیـوال یدوارم كه خداوند هم ماها را موفق بـدارد كـه دارایام. طالب باشدیبن اب یت علیاست كه وال
عـت كردنـد آنهـا یطالـب بیبـن اب یكه با علـ یغمرب اكرم هم باز آن چند نفریم، بعد از پیطالب و ائمه اطهار باشیاب

) ص(غمـربیطالـب بعـد از رحلـت پیبـن اب یكه با علـ یآنهائ ارتد الناس: دیفرمایه را میت بودند، بقیوال یدارا
طالـب یبن اب یغمرب با علیكه بعد از رحلت پ ین برگشتند، كسیاز د یعنیآنها مرتد شدند : دیفرمایعت نكردند میب
عـت یطالب بیبن اب یآن چند نفر كه با عل) طالب رایبن اب یقبول كند امامت عل یعنیچه؟  یعنیعت یب(عت كرد یب

تمام مردم  ارتد الناس اّال خَمس اوسبع :طالب شدند و آنها كه نبودند، داردیبن اب یت علیالو یكردند البته دارا
را هـم  یعتیگرفتنـد، احكـام شـریروزه هـم مـ خواندنـد،ینماز مـا آنكه آنها هم مسلمان بودند، ی. ن برگشتندیاز د

مگـر آن چنـد . مرتـد شـدند النـاس ارتدد یفرماینها میا دادند وىلیباكمال دقت انجام م) مثل حاال اهل سنت(
  .عت كردندیطالب بیبن اب یكه با عل ینفر
قبـول كنـد  یعنـیعت كند یطالب بیبن اب ید با علیغمرب اكرم بایعت آنست كه انسان قبول كند امامت را، بعد از پیب

عـت یب ید بـا حضـرت مجتبـیـد بایرس یطالب كه امامت بحضرت مجتبیبن اب یت او را، بعد از علیامامت و وال
ه و آلـه و بعـد از او هـم یـصـلواة اللـه عل ی بن علني، بعد از او با حضرت حسیكند كه قبول كند كه تو امام ما هست

عصـر كـه امـروز دورۀ آن بزرگـوار  بـن الحسـن وىلنطور تا دورۀ امروز كه دوره امام دوازدهم حضـرت حجـت یهم
ب است، ین مطابق صالح خدا آن بزرگوار در پشت پرده غعت كرد، البته چوید با آن بزرگوار بیاست كه البته و با

قت اسالم است در مـدّت ین و موجب حقیل دیكه موجب تكم یك همچون مهمیبود كه  یالبته خالف فضل اله
ك نفر از اصحاب خودشان را مأمور كردنـد كـه از طـرف آن ین بود كه خود آن بزرگوار ی رفته باشد، انيبت از بیغ

  چه؟ یعنید ريعت بگیبد، ريعت بگیحضرت ب
نطـور دسـت یكـه آن حضـرت مرحمـت فرمودنـد هم یان اجـازهیامامت امام دوازدهم و ا یبراد ريعت بگیب یعنی

عـت، وجـود یگرفنت ب یكه اجازه داشته باشند برا یكسان. شه هست تا ظهور آن بزرگوارینه همینه به سیبدست و س
ك مـدت یـك دسـته در یـشـدند و یمـان مـیموفـق بـه ا یاك دسـتهیـاست كه  یخالف فضل اله دارد، اگر نباشد

 ین جهت اشخاصـیشدند، به این امر میبت آن بزرگوار چقدر طول بكشد محروم از ایست غیكه معلوم ن یمتماد
  . ندريعت بگیرا اجازه فرمود خود آن حضرت كه از طرف آن حضرت ب

عت را كرده باشد امامت امـام ین بیا یاگر كس ینعینست یعت ایامامت امام دوازدهم را قبول كنند، مقصود ب یعنی
 بـر حسـب نياگـر نكـرده باشـد البتـه همـ. قت اسـتیحق یدوازدهم را قبول كرده است آن وقت آن مذهبش دارا

همـان قـت یصـدق و حق یاز رو یكـه كسـ یست، البتـه وقتـیبر او جار یاحكام اسالمصورت البته مسلمان است 
ت امام دوازدهم خواهد شد ولـو دم مـرگ باشـد یلّم باالخره موفق به قبول والمس. را انجام داد یف اسالمیتكال



 

كـه  یدوارم انشاء الله همـه ماهـا، آنهـائیام. ش را انجام دهدیف اسالمیقت تكالیت و صدق و حقیواقع یاگر رو
انشاءالله آنها هم  اند خداوند موفقشان بداردكه موفق نشده ید و آنهائیافزایقاتشان بیاند خداوند بر توفموفق شده

  .موفق به قبول امامت امام دوازدهم هم بشوند
ل و یان فامیكنم كه الحمدلله كه در میت فرموده نعمت محبت است، شكر میخدا بما عناگر هم كه یك نعمت دی

انـد، را موجب قطـع محبـت نكـرده یچ امریه یعنی. و اتحاد هست یگانگیبستگان من همه، همه جور محبت و 
 یمثـل موجهـا یویـدن ینطور كارهـایا همیامواج در. ا استیدر یا بمنزله امواج رویدن یكارها یعنیا یدن امورات

رود و آنكه ید و میآیو آن موج مرود ید و میآین موج میرود و ای منيا از بیدر ین موجهایا است كه ایدر یرو
. اتش و چـه بعـد از آن محبـت اسـتیـزمان ح ماند چه دریم یانسان باق یاست، آنكه برایماند خود دریم یباق

اسـت،  ینها همه رفتنـیست ایچكدام قابل اعتماد نینها هیماند و الّا مال، جاه، مقام، ایم یمحبت، اثر محبت باق
نهـا همـه مثـل آن امـواج یتواند بمال اعتماد كند و نه به جاه و مقام اعتمـاد كنـد، ایرود، نه انسان می منيهمه از ب

ل خودش بلكه نسبت به تمام عالم، انسـان یكه انسان نسبت به فامروند، اما آن محبت یند و میآید كه ما هستنیدر
یمـ یاتش و چه در زمان مـرگش بـاقیاو، اثر او چه در زمان ح ینیريست كه شیزیمحبت داشته باشد آن محبت چ

  .ماند
اگر انسان با محبت شد، . د انسان است خوري و شر در ضمريست خین خرب و شرش در خارج نینست كه انسان ایا

اگر با مردم محبت كرد . كنندینطور مین هم نسبت به او همیریخواه مردم شد، ساريراستگو شد، درستكار شد و خ
كننـد، اگـر یبا او رفتـار مـ یگران هم با راستیرفتار كرد حتماً د یكنند، اگر براستیگران هم با اومحبت میقطعاً د

ن منبعش قلب خود انسان است، قلب خود انسان یا -گران هم با او درست كار خواهند شد، یكرد د یدرست كار
م كـه یكنـیما ادعا م ین مردم مخلوق خدا هستند، وقتیهمۀ ا. خواه مردم باشد، همۀ مردمريباشد كه خ ید طوریبا

آن را هـم دوسـت داشـته د یـۀ حق صادر شده كـه موجـودات عـالم باشـد بایم البته آنچه ازناحیخدا را دوست دار
  :میباش

 بجهــان خــرم ازآنــم كــه جهــان خــرّم ازاوســت
 

ـــت ـــه از اوس ـــه هم ـــالم ك ـــه ع ـــر هم ـــقم ب  عاش
 

نهـا مخلـوق محبـوب او هسـتند، ینكـه همـه ایا ید همه عالم را انسان محبت كند و همه را دوسـت بـدارد، بـرایبا
كه متعلـق  یكه داشته باشد هر كس یو محبوب موجود خدا هستند خدا را كه انسان دوست داشته باشد، انسان اقوام

ید، مـیبوسـیال را مـیبود سگ لـ یلینست كه مجنون كه عاشق لیبه محبوب او باشد البته او را هم دوست دارد ا
ن سـگ را یـد، مـن ایـنیبینم شـما نمـیـبیگفت آخر شما آنچه را كه من مین سگ آلوده است، میگفتند كه آخر ا
ن انسان تمام موجودات عالم را به نظر آنكـه مخلـوق حقنـد كـه از طـرف یبوسم، بنابراینم و میبیسگ محبوبم م

خـود  یكـرد وقتـ ی، خوش رفتاریرفتارو درست  ید راستید محبت كرد با همه بایجاد شدند، بهمه باینها ایحق ا
راسـتگو نباشـد، محبـت نباشـد، خـودش  ی كار را خواهند كرد واالّ خـودش دارانيگران هم با او همیانسان كرد د

ن ینطور باشند ایگران با او ایخواه نباشد و توقع داشته باشد دريخودش درستكار نباشد، خودش نسبت به مردم خ
  .محال است

اعمـال انسـان  گردد،ین صدا از كوه برمیكند، اصل ایدر كوه انسان صدا م یماند وقتین كارها مثل صدا میاناً یع
گـردد یگردد به خودش، اگـر محبـت بكنـد محبـت برمـیكند، انعكاس آن بر مكه ب یهر عمل. نطور استیهم هم

دوارم همه ماها را خداوند موفق بدارد كه ینست كه انشاءالله امیا. گردد بخودشیبخودش، اگر راستگو باشد برم
كدام باعث چینها هید انسان اعتماد بكند ایچ وقت نبایم به مال و جاه و مقام هینسبت به همه خلق با محبت باش

ك آن یـهمه جور مقامات، مال و مقام و جـاه هسـتند و  یم داراینیبیكه م یست چه بسا اشخاصیسعادت انسان ن



 

 یدارند نه مقـام یدارند نه جاه نها هستند نه ماىلیم كه فاقد اینیبیرا م یستند سعادت ندارند و اشخاصیآسوده ن
  .و سعادت هستند ی خوشنيدر ع دارند وىل

دا كردم حاال سـعادتمندم یم من كه حاال مال پیست كه بگوئیو شقاوت مربوط به مال و جاه و مقام نسعادت پس 
دا یـك مقـام پیـم كه یمثالً ما در صدد آن برآمد. ك مراد كه انسان برآمد صدها نامراد پشتش هستیبلكه در صدد 

ن یبنابرا.  مقام هستنيها متعاقب همیارها و ناگوین مقام هزاران ناراحتیك مقصود است، اما دنبالۀ این یم ایكن
ماند و باعـث سـعادت یم یانسان باق یآنكه برا! ها بشودین همه ناگواریك مراد متحمل ای یچه انسان برا یبرا

 یمحبـت خـدا را در دل داشـته باشـد، وقتـ. اد خـدا باشـدیخداست كه انسان ب یاطاعت وبندگ یكیانسان است 
او محبـت خلـق را در دل  یوقتـ. گرفـت ی، البته محبت مخلوق هم در دلش جامحبت خدا را در دل داشته باشد

كه سعادت و شقاوت بسته به عمل خود انسان است . كنندیدا می محبت را پنيگران هم نسبت به او همیگرفت د
ن یا(ان گریكه انسان خودش نسبت به د یاورد تا از خارج مثالً وقتینكه انتظارداشته باشد از خارج سعادت بینه ا

اگـر ) شـان هسـتكند همان در چنتهیال میگران را هم خیاش هست دانه مردم كه هرچه در چنتهیمعروف است م
بـا آنهـا .  طورند با اونيگران هم همیكند دیال میگران با محبت، راستگو، درست كار باشد، خیانسان نسبت به د

ل یك آدم بخیاش را دارند اگر در چنته یو درست یراست و یت راستگوئینان را دارد، آنها هم با او نهایكمال اطم
نست یا. گران نسبت به او خواهندداشتی حالت رادنيك آدم بدخواه باشد، همیك آدم بد دهان یك آدم ممسك، ی

بـا   ،یانشاءالله نسبت به همه خلق خدا با محبت، با دوسـتد یكنم كه از خدا بخواهیكه از همه شماها خواهش م
  .د هم سعادت آخرتیا داشته باشید تا انشاءالله هم سعادت دنیرفتار كن یدرست ، بایراست

  
  

  ۱۳۵۹حلول 
  ....ا مقلب القلوب واالبصار،ی

خداونـدا  . كنـدیـريه تغیـت حالین وضـعیـا یم كه انشاءالله بفضل و كرم الهـینست كه مادعا كنیفۀ ما ایالبته اول وظ
 یو خـارج یت دشـمنان داخلـیـائیخداونـدا بحـق ذات كرب. كن ران را از شر اجانب حفظیبفضل و كرم خودت ا

خداوندا بفضـل و كـرم . ن انقالبات را برطرف كنیخداوندا بفضل و كرم خودت ا. ران را مخذور و منكوب كنیا
خداوندا بحق . د و منصورشان بداریكنند مؤیران و اسالم خدمت میكه به ا یران و اسالم و كسانیخودت قشون ا

انشـاء اللـه . ت خـودت مصـون و محفوظشـان بـداریـمحمد جوانان ما را كه در جبهـه هسـتند در حمامحمد و آل 
ش و یمـون و مبـارك و اسـباب آسـایهـا میرانیهمۀ مسلمانان و خاصّه ا یه براین سال آتیدوارم بفضل و كرمت ایام

  .باشد یراحت
اد اسـت كـه یـز یابانـدازه یالهـ یاهـنعمـت. ن را در نظر داشت شكر استیشه اید همیمهم است و باكه  یزیچ

د قادر بـه شـمردن یخدا را بشمار یهاد نعمتیاگر بخواه وان تعدّوا نعمت الله التحصوها: دیفرمایخداوند م
ان  یقصـر فهمـ. اد اسـتیز یلیتو خ یهانعمت یعنی ريآالئه كث: ندیفرمایه السالم میحضرت سجاد عل. دیستین

ینكه بخواهم بشمارم، آن وقـت مـیترا درك كنم، چه رسد به ا یهانكه نعمتیا تر است ازمن كوتاهفهم ادراكها 
 یقینكه توفیا ید بازهم شكر كنم برایبا الحمد الحمدلله وجب ىلم یاگر من بگو. قلت لك الحمد: د كهیفرما

  . مین شكر دوم را توانستم بگوید شكر كنم كه ایو باز هم با الحمدُللهم یكه من بگو یكه تو بمن داد
م هـر ی را فـرض كنـنيهمـ. ك نعمـت كـه نعمـت شـكر باشـدیـ ني طور همنيشكر سوم، هم یو باز هم شكر كنم برا

حـاال . میـاك نعمت، شكر خدا را نكردهی نيهم یم براینطور شكر كنیالزم دارد تا آخر عمر هم هم یشكر یشكر



 

م خداوند نعم خودش یرا بكن یكر نعم اله، اگر واقعاً ما شیو چه نعم باطن یچه نعم ظاهرگر، یچه رسد به نعم د
شـما  ید مـن نعمـتم را بـرایـاگر شما شـكر كن یعنی دنكمیألن شكرتم الزخود خدا فرمود . كندیاد میرا بر ما ز

  .شودیبدن آدم راست م ینست كه واقعاً موهایا دیلشد یانّ عذابد یو اگر كفران كن ألن كفرتمكنم و یاد میز
م قـدر یكـه دارا بـود یم، نعمـیرا شـكر نكـرد یمـانعم الهـ. د اسـتید عذاب من شـدیبكناگر كفران نعمت من را 

 نيم همـیم اگـر شـكرش را نكنـیـرا كـه مـا دار ی نعمتـنيخداوند آن نعمت را از ما گرفت، اآلن هم همـم، یندانست
  .ك نكتهین یا. میرا بكن یم كه شكر الهیپس در هر حال و هر وقت موظف. شودیها هم از ما گرفته منعمت
جـۀ یا و آخـرت شـماها اسـت و نتیـم كـه اسـباب سـعادت دنینها را بهمۀ شماها بگـویخواهم ایكه م یگرینكته د

خودتـان  یچوقت، كه فقط بـراید، هیهشتاد و هفت هشت سال عمر من است، اوالً كه خودخواه و خودپسند نباش
د واالّ اگر فقـط خودخـواه و خودپسـند یاهگران بخوید یش را برایو آسا یو راحت ی و خوشريشه خید همیبخواه
و  ی و خوشـرياگر مـا خـ ندارد وىل یكه نفس در آن دخالت بكند اثر ین قصد نفس در آن است و عملید ایباش
ن است كه خـود مـا را هـم مشـمول آن نعمـت و یاش االزمه یم البته فضل الهیهمه خواست یش برایو آسا یراحت

  .یكین یا. رحمت و فضل خودش بكند
گران به ید كه دین نداشته باشیچوقت انتظار از اید و هید، احرتام بكنیگران رابكنید احرتام دیتوانیگر آنكه تا مید

گران هـم بـه شـما احـرتام ینست كه دیاش اد الزمهیگران احرتام كردیاحرتام، بد یشما احرتام بكنند، خودتان وقت
قـدر و  یف، بـیف و ضـعیـد نوعـاً در جامعـه خفیـن رفتار كردیا، بطور یاگر نه بطور تكبّر، بطور بزرگ بكنند وىل
  .یكین هم ید ایشویقامت م

اج یـمـا هـم در حـدود احت البتـه. ت هسـتندیت است همه در صدد مادّین دوره كه دوره مادینكه در ایگر اید یكی
م نظـر بـه یكنیتالش مت كه یدر هر حال در حدود مادّ م وىلیت اقدام كنینست كه در حدود مادّیا یالزمۀ زندگان

د، مؤثّر خداست، كار كن خداست، البته بما دستور داده كه متوسل بوسـائل ینها را اسباب بدانیم، ایخدا داشته باش
 ید شما به كسانیفرمایكه حضرت سجاد م یست كسانین ی از خدا مؤثّرريم خداست، غیكار كن را بدان م وىلیباش
دوار یـاگر مـا واقعـاً ام رساند وىلیكند و به مقصود نمیوس میشما را مأ د خدا حتماًی از خدا متوسل شدريكه غ

دوار را محـروم از یـنست كه امیاش االزمه یم البته خداوند، فضل الهیرا وسائل دانست ین ظاهریم و ایبه حق بود
  .خودش نكند

 یدر حـال زنـدگان یاگـر كسـط، ید نـه تفـریـنـه افـراط كن یعنـید، یريش گیشه اعتدال پیهم یگر آنكه در زندگانید
، یچ وقـت دچـار سـختیكند، اعتدال داشته باشد ه یاده رویكند و نه ز یريانه رو باشد، نه سختگیمعتدل باشد، م

د یـد خـرج كردیـدار كه قدرت ماىل یا، و باندازهیانه رویاعتدال در كار بود و م یالبته وقت شود وىلیزحمت نم
یز است كه حضـرت مـیسه چ: ندیفرمایحضرت سجّاد م. دیشوینم یراحتا نای یچوقت گرفتار قرض و گرفتاریه

ك درهـم قـرض یـند قرض ولو در هم، انسان قرض داشـته باشـد، ولـو یفرمایم. قرض یكیند كه ننگ است یفرما
اش باندازه درآمدش خرج كرد و نه در یاگر انسان باندازه دارائ انسان ننگ است، وىل ین براید، كه ایداشته باش

  .یكین هم یشود، اینم یشود، مبتال به سختیچوقت مبتال بقرض نمیط هیصدد افراط بود نه تفر
بـه بـاالتر از . د نـه بـه بـاالترید تـا شـاكر باشـیـن خودتـان نگـاه كنیتربه پست یشه در زندگانیگر آنكه همید یكی

تر هسـت مـن نـدارم، امّـا اگـر بـه آن شـخص بـاال یكه بـرا ید كه چرا ما وسائلید البته دلتنگیخودتان كه نگاه كرد
یاو نكرده شاكر م یت كرده برایرا هم كه خدا بشما عنا ی نعمنيردستتان همید آن زیدید و دیردستان نگاه كردیز
  .یكینهم یا. ماندیم یتان باقین نعمت براید البته اید، شاكر كه شدیشوید، شاكر میشو



 

است كـه  یندارد، مقّدرات اله یادهید كه فاینباش یاگر هم راض یعنید، یباش یراض ینكه به مقدرات الهیگر اید
ی، سـختیهـائی، نـاراحتیمكروهـات یك وقتیم البته آن اگر كه یشد یبه مقدّرات اله یشود،اگر ما راضیانجام م

شـود و ناراحـت یمـا نمـ ین سـخت بـرایاست بنـابرا ین جزء مقدرات الهیم كه ایدانیش آمد میما پ یبرا یهائ
  .میشوینم
ش آمد البتـه آن یما پ یبرا یك ناراحتی، یك سختینكه یم البته به محض اینبود یراض یاگر كه بمقدرات اله وىل

یم یقدس یاز خربها یكیخدا در . بود بكرم خدا ید راضیبا ینست كه در هر امریم، ایشویوقت ما ناراحت م
شـما را  یهمـۀ كارهـاد یـتـك بمـا تریكفواهم خـیبه آنكـه مـن مـ یشد یاگر راضد یت بما اریفاذا رضد یفرما

  .ن كار را بكنمیتا اد یبه اراده من بشو یراض دهم وىلیلتان انجام میتان را مطابق میهمه كارها. كنمیاصالح م
كنم از همۀ اوالد خودم، دوسـتان خودم،اقـوام خـودم كـه بعـد از مـردن مـرا فرامـوش ینكه من خواهش میگر اید

خـواهش  ارت كـنم وىلیـم را زیبتوانم رفقـا ی وقتنيك همچنینده یسال آ یگر برایكنم كه دیال نمید، من خینكن
هم  یاك فاتحهید و یاز من بكن یادید دور هم، یشوی موقع سال كه همه جمع منيكنم بعد از مردن من در همیم
  .انشاءالله. دیمن بخوان یبرا

ت انسان به حسن یست، شخصین یو زده و كفش برقاتوزده و شلوار اتت شخص به لباس یكنم كه شخصیعرض م
 ید پرفسـور شـخص اول باشـد، آن معلومـاتش تـویـخلق است، به حسن معاشرت است، اگر انسـان فـرض بفرمائ

ا ذلّـت یـشـود كـه باعـث عـزّت و یده میاما آنچه هم د. نندیست كه به بیروحش است ظاهر كه ن یدلش است، تو
د در معاشـرتتان بـا حسـن سـلوك بـا خـوش یـن سلوك بـا مـردم تـا بتوانانسان است ادب است، ادب است و حس

و  ی و خوشريخواه و خريشما خ ید تا خداوند هم برایگران باشید یبرا یخواهريبا صحّت با امانت با خ یرفتار
  .كم و رحمت الله و بركاتهیمقدرتان كند والسالم علش و سعادت انشاء الله یو آسا یراحت

  
  

  ۱۳۶۰حلول 
  ....ب القلوب و االبصار،ا مقلی
فقـط . دارد یمعنـ یلین كلمه مبارك خیند كه مبارك باشد، ایگوی مواقع منياست معمول كه در همچن یان كلمهیا

د، ید، راحـت باشـید، سـعادتمند باشـیخوشـبخت باشـ یعنیمبارك باشد . مبارك باشدم یست كه بگوئی لفظ ننيهم
  .دیگران باشیش دیشه در فكر آسایهم

عــت انســان طالــب ســعادت اســت، طالــب یعتــاً خــود طبینطــور طبیشــود همیكــه طفــل متولــد مــ یان ابتــدائاز همــ
نند كه یست پدر و مادر درصدد ایشعور و ادراك ن یكه طفل است و خودش دارا یتا وقت یاست، منته یخوشبخت

 یشـد، دارا یدركمـ یش او را فراهم كننـد، بعـد از آنكـه خـودش دارایو آسا یو راحت یاسباب سعادت و خوش
نسـت ی فكـرش انياولـ. دیـآیبرمـ یشد، كم كم خودش درصدد سعادت و خوشبخت یك فهمی یشد، دارا یشعور

موفـق بشـوم،  ین دوره ابتدائیكه در انست یسعادت من ا یا دوره ابتدائیگذارند یحاال كه من را در كودكستان م
ل اسـت كـه یـسـت بـاز هـم ماین یعـت راضـید هنـوز طبنـیبیكه انشاءالله موفق شد تازه بـاز مـ یوقت  خوب، یلیخ

كنـد، دورۀ متوسـطه خـود یم یكند، سعیت میبكنم، جد ید كه من دورۀ متوسطه را طیگویتر بشود، مخوشبخت
گـر حـاال خوشـبخت شـده یپلم متوسـطه شـد دیـد یكرد و دارا یكند، دورۀ متوسطه را كه طیال میكند، خ یرا ط

خواهـد كـه یسـت، بـاز مـیعـت دل او آرام نیبـاز آن طبنـد نـه، یبید مـريگـیسطه را مـپلم متوید یاست، بازهم وقت
رود مـثالً در كنكـور یمـ. دهیل داشـت نرسـیـكـه اوم یده آن سـعادتیكـه رسـ یان مرحلـهیند ایبیبسعادت برسد، م



 

ور قبـول كنك نست كـه در كنكـور قبـول شـوم،ید فقط سعادت من در ایگویكند و میم یكند سعیدقّت م یعموم
  .شودیم

كـنم، دورۀ یمـ یرا طـ د حـاال دورۀ عـاىلیـگویو سعادت است، مـ یند نه، هنوز محتاج به خوشبختیبیباز هم م
 یبعد هم وقتـ دا نشده است،یش پیند هنوز آن سعادت برایبیكند باز میم یرا ط كنم، دورۀ عاىلیم یرا ط عاىل

دا یـگر حاال من خوشبخت هستم، كار هم پیدا كنم دیپ یك كاریمن كند كه اگر یال میاز ابتدا خوارد جامعه شد، 
یسـت مـین یل بود هنـوز تشـنه اسـت، هنـوز راضـیعتش مایكه طب یو سعادت یند آن خوشبختیبیكند باز هم میم
گر حاال من راحت یدا كنم خودم كه مستقل بشوم و از پدر و مادر جدا بشوم دیخانه پ) میفرض كن(د اگر من یگو
ك یـعت بـاز طالـب اسـت، طالـب یند نه هنوز طبیبیكند، باز میت میكند، باو خدا عنایدا میم، باز خانه پشویم

 رينـد نخـیبیشـوم، بـاز مـیگر راحـت مـید اگر ازدواج كنم دیگویكند ازدواج كند، میال میاست، بعد خ یراحت
  .دا كنمید اوالد پیگویم. عت قانع نشده استیهنوز طب

نسـت كـه مـا یعلـتش ا. سـتیگرید یك خوشبختیل یعت مایند باز طبیبیكند میم یرا كه ط یاخالصه هر مرحله
 یاگـر كسـ. است یسعادت فقط و فقط منحصراً در اطاعت اوامر اله. ستیم كه سعادت در چیاهنوز درك نكرده

 یامرب به ما امـر ونهـید به لسان مبارك پی كرده و در قرآن مجنيش معیكه خدا برا یفیخود را موظف بداند كه بوظا
م، آن سـعادت یكـرده انجـام دهـ یا نهـیـسعادت ماامر فرمـوده  یكه خداوند برا یاگر ما مطابق آن دستوراتكرده 
 یمنتهـ. ن راه سـعادت اسـتیـا. شود، هـم سـعادت آخـرتیدا میش پیا برایشود، هم سعادت دنیدا میما پ یبرا
چ ی و صــالح مــا اســت واالّ هــريخــ یخــدا امــر فرمــوده بــرا كــه ین اوامــریــم ایدانــینكــه مــی انينســت كــه در عــیا

  . كرده، بضرر ماست یكه نه یزیا آن چی. ستیخداوندمحتاج به اوامر و عبادت مان
خودمـان را فـراهم  یم و اسـباب ضـاللت و بـدبختیشویم یم مرتكب نواهیدانینكه میم و با ایدانین را میاگر ا
م اسـت، صـراط ین راه، راه مسـتقیـمـا ا یسـعادت و خوشـبخت یكـرده بـرا نيكه خـدا معـ یاگر تنها راه. میكنیم

دوارم یـانشـاءالله ام. فقـط راه سـعادت اسـت یو دسـتورات خـدائ یف اوامـر الهـین حق وتكالید. م استیمستق
خدا ما را موفق بدارد كه آنچـه خـدا فرمـوده اسـت، آنچـه بمـا دسـتور داده  یعنید مبارك باشد یگوئیشماها كه م

  .میش راترك كنیم ونواهیمرش را انجام بدهاست، ا
و  یخوشـبخت ید كـه دارایت بشـود قطـع داشـته باشـیـت حق به مـا عنایبعنا یبفضل اله یقیك همچون توفیاگر 

شـود و هـم در ی و صالحتان انجـام مـريتان مطابق خیایدن ید و هم در آخرت، هم كارهایا هستیسعادت هم در دن
ك همچـون یـخواهم كه انشـاءالله خداونـد یاز خدا م. دیهست یشت و تقرّب الهورود به به یو دارا یآخرت ناج

ست كه ینهائیم، ایگویكنم من نمیكه عرض م ینهائید ایت كند و از حاال واقعاً درصدد برآئیبه همتان عنا یقیتوف
دسـتور دادهعادت، به مـا كه آشنا بودند با س یاء حق، تمام دانشمندان، تمام كسانیتمام اول غمربان بزرگوار،یتمام پ
كـه  یهـا آن اشخاصـدر تمـام دوره. سـتیخلقـت عـالم كـه معلـوم ن یالبتـه ابتـداها سال گذشته، ونیلیاالن م. اند

  .اندداده یدرك و عقل و فهم خودشان دستورات یا از طرف خودشان از رویا از طرف حق یاند ت داشتهیمأمور
عمـل یؤمن باللـه و یـو مـن : دیـفرمایخـدا مـ. دیـرفتار كن یتورات الهن بوده كه به دسیدستوراتشان اشان یهمۀ ا

سـت ین نیـمان بخدا عبارت از ایا. اوردیمان به خدا بیكه ا یكس...  وم اآلخریؤمن بالله و الیعمل صالحاً من 
 یمؤثرم در عالم ینست كه ما قطع داشته باشیمان بخدا ایا. گانه است، نهیهست،  یم تنها خدائیكه ما فقط بگوئ

ن را یـدر جسد خودتان ا یهمانطور كه وقت. ن از طرف حق استیهر عمل انجام بشود، ا. ستی از ذات حق نريغ
اعضـاء و  یقلـب اسـت، دارا یگـوش اسـت، دارا یچشـم اسـت، دارا ین جسد ما داراید اینیبید میمالحظه كن

ن ین خود ایا ند وىلیبیچشم من م. ر باشندنها خودشان مؤثینكه ایاند نه انها اسبابیهستند، اما ا یجوارح ظاهر



 

ن یـانسـان مـرد، ا یل است كه وقتـی دلنيبهم. ندیبیند آن روح است كه در چشم میبیچشم او نم یعیت طبیوضع
  .دنش از روح استیند، پس دیبینم ش است وىلیش سرجایچشم همه اعضا

ن حركـت دسـت بـه ارادۀ یـكند ایت من دست من كه حركیا ایست، ین خلقت خود گوش نیا. شنودیگوش كه م
 یعـین عـوالم طبیـ، ایعـین عوالم طبینطور است ایكند، همین دست حركت نمیمُردم ا یاست واالّ چرا وقت روح

اش بـه ارادۀ حـق اسـت، شـود همـهیكه در عالم واقع مـ یتیارادۀ حق، تمام وضع یهمه اسبابند برا. همه اسبابند
پـس . شـودیست مـیگر عالم نین عالم، دیگر ای برود، دنينخواسته از ب ی، خدان ارادۀ حقیل آنكه هر وقت ایبدل
 از خـدا مـؤثر ري داشـته باشـد كـه مـؤثر در عـالم خداسـت، غـنيقی یعنی ؤمن باللهیمن : دیفرمایمان بخدا كه میا
خداونـد  كـه یهمـان دسـتورات یعنیسته انجام بدهد یاورد و عمل شایمان به خدا بیا عمل عمل صالحاًیست و ین

را انجـام دهـد  یاوامر اله یعنینست یح السته است عمل صاینها عمل شایها را اكرده همان یانهیمتعال امر كرده 
  .ن عمل صالح استیا

ن یم كه در ایكنیال میم و خیكه ما در آن هست یائین دنی از اريده هم داشته باشد كه غیو عق وم اآلخریؤمن بالیو 
كـه مـا  یوقتـ. سـتینطـور نی است كه هست انيهم یا غنیم یريا فقیم، یا سالمیم یضیا مریم یا ناخوشیم یا خوشیدن
 یمانـد رویم یامثل قطره یابد یم در مقابل آن زندگینیبیكه ما م ین صورتیا با این دنیم كه ایمان داشته باشیا
آن روز زاد و  ید بـرایكند كه بایا مدی را پنيقین یامت ایروز ق یعنیمان داشته باشد به روز آخر، یا یاگر كس. ایدر

سـته هـم یمـان بـه خداداشـته باشـد، عمـل شایكه ا یپس كس. هم عمل صالح است شاه كرد، زاد و توشهیتوشه ته
كه به ضـرر او باشـد و اسـباب خسـارت و  یچ وقت عملین هیمان به روز آخرت هم داشته باشد، ایانجام بدهد، ا

ك اسـت، یـترب ین دارایـن راه، راه سـعادت اسـت، ایـم این راه را مـاگرفتیر ادهد، اگیشقاوت او باشد انجام نم
سـعادت و  یبه شما بدهد كـه انشـاءالله دارا یك همچون حالتیخداوند  یعنینست یش ایند معنایگویك كه میترب

  .ا و آخرت بشودیمبارك بودن دن
كـه مـن اآلن  یضـین عرایـد اید، شـایه باشح را داشتین نصایام، انوشته یحیك نصایاتان ی دننيهم یمن حاال برا

نم و با شما یبتوانم بنش یك همچون موقعیگر ینكه سال دیق ایگر من توفین مذاكره من باشد، دید آخریكنم شایم
د، سـعادت یشـه داشـته باشـیادداشتها را همین یام، اادداشت نوشتهین است كه من چند تا یصحبت بكنم ندارم، ا

گان بشـما داده، ین نعمتها را رایداده كه ا یشماریب یهاد كه خداوند به شما نعمتیالً بداناو: دیا و آخرت داریدن
ات را در شـكم یـكه ح یگان داده، همان وقتیت كرده رایرا كه خداوند به ما عنا ین نعمتهائیم، ایما مستحق نبود

 یگـان نگهـداریه ما روح داد، از ما راگان بیم، خدا رایم؟ ما استعداد نداشتیمادر به ما داد ما مگر استعداد داشت
د، محتـاج یـدیم چشم ما نمیكه در شكم مادر بود ینكه بعد وقتیتا ا. میدینكه رسیما را در قلب خودش تا ا. كرد
گان بـه مـا یم خدا رایا شدین دنینكه وارد ایكه ما به محض ا یوقت م، وىلیدن نبودیم، محتاج به شنیدن نبودیبه د

  .گوش داد یگان شنوائیا رابه م. نور چشم داد
مـان داد، یات داد، ایح یهان نعمتها همه نعمتیتمام ا. میه كردیم گریتا وارد شد یگان صدا داد كه فوریبه ما را
م و ینهـا را بـدانید قـدر ایـگـان بمـا داد پـس بایم راینكه ما استحقاق داشته باشیها را خدا بدون ان نعمتیهمه ا
نسـت یا یالهـ یهـام الحمدلله، شكراًلِلّه، شكر نعمتیست كه فقط بگوئین نیبه ا یهال یهام، شكر نعمتیشكر كن

م آن شـكر ین نعمـت را بكـار بـریـكه خدا مرحمت كرده خدا امر كرده مطابق او ا یرا مطابق دستور یكه هر نعمت
د شكر یست، بایر نن شكیم ایدستورات آن نعمت را انجام دهبرخالف  است واالّ گفنت الحمدلله و شكراًلِله، وىل

كـه گفتـه در  یم، چشم مان را آن طوریت كرده در محل خودش صرف كنیرا كه خدا بما عنا یهر نعمت یعنیم یكن



 

را اگـر مـا  یر نعم الهیم، سایرفتار كن یم، گوشمان را همانطور، مالمان را مطابق دستورات الهیش استفاده كنینائیب
  .شودیاد میمان زكه روز بروز نعمت یداشته باشم نيقیم یرفتار كرد یاله یهادر آن نعمت

را در محل خودش صرف  یخدائ یهاد و نعمتیاگر شما شكر كرد یعنی دنكمیالِن شكرتم الز: دیفرمایخدا م
را  یالهـ یهـاد و آن نعمـتیـاگـر كفـران كرد والن كفـرتمد یـفرمایكنم و آن وقت دنبالش مـیاد مید من زیكرد

كفـران . د اسـتید عذاب مـن شـدیفرمایم دیلشد یو ان كفرتم انّ عذاب. دیرفتار كرد یبرخالف دستورات اله
نهـا در ینهـا ایشـود ایكه بما وارد م یهائین ناراحتیشود، ایكه به ما نازل م ین بالهائیا. ها استموجب عذاب

چ وقـت یم هـیف كنـها را در محل خودش صرنعمت یشكر اله یاگر ما عموماً دارا. است یاثر كفران نعمت اله
  . كه شكر كنند یم در صورتیكنیرا عذاب نم یچ قومید ما هیفرمایخداوند، خداوند در قرآن م

كـه  یهـائم نعمـتیپس اگر ما بخـواه. را در محل خودش صرف كنند یاله یهانعمت یعنیچه؟  یعنیشكر كنند 
م یم واالّ اگر شكر نكنیمحل خودش مصرف كنرا در  یم و هر نعمتید شكر كنیم كه بایاد شود بدانیخدا بما داده ز
ن یـد اسـت اید عذاب من شدیاگر كفران كرد دیلشد یالن كفرتم انّ عذابد یفرمایم خدا میشویدچار عذاب م

  .یكی
شـه ید، همیچوقت خود خواه نباشـینست، هیشما است و سعادت آخرت هم ا یویگر كه اسباب سعادت دنید یكی

ش خـودش باشـد، در یاش بفكر خودش باشد، در فكر آسـاواه بودن كه انسان همهد، خودخیدر فكر خودتان نباش
د كـه خودخـواه و خودپسـند یـسـد سـعادت و انسـان با یاست بـرا ین راهین بزرگرتیخودش باشد، ا یفكر راحت

تكـرب  چوقـتیم هیگران را بر خودمان برتر دانستیاگر ما د. گران را بر خودش برتر و بهرت بداندیشه دینباشد و هم
اگـر  م وىلیشـماریگـران را كوچـك نمـیچوقـت دیه. م كـردیگران نخـواهیت بـدیـچ وقـت اذیم، هـیكنـیدا نمـیپ

م یم و خودپسـند نبـودیاگر خود خواه نبودم، یندار یچ اعتنائیگران هیم، البته به دیشدم، خودپسند یخودخواه شد
. عمل مشرتك است، متقابـل اسـت. دهندیح میم، آنها هم ما را بر خودشان ترجیح دهیگران را بر خودمان ترجید

هم به انسـان همـان عمـل را بكنـد،  یگرین است كه دیبكند عمل متقابلش ا یگریهر عمل كه انسان نسبت به د
  .یكینهم یا
 یمتوجـه اسـت، همـه در فكـر امـور مـادّ یویـو دن ید كه به امور مادیكنیم یاآلن زندگ یك موقعیشما در  یكی

اش م، همـهیمان را توسعه بدهیم، زندگیعرت بكنیم، عمارتمان را وسیه بكنی تهنيدا بكند، ماشیپ هستند، خانه تجمل
مـان را ینیم كـه امـور دیسـتین نیـچ در فكـر ایم، هـیفراموش كرد یبكّل یو اخالق ینیاست و از امور د یویامور دن

كه در مـا حتمـاً هسـت، آن  یامهیق ذمم، اخالیكندا یم، اخالق حسنه را پیل كنیتكم مان راینیم، امور دیاصالح كن
  .م بودیو شقاوت نخواه یبدبخت یچ وقت داراین هیم، ایمه را از دست بدهیاخالق ذم

د، البتـه در یـتـالش نكن. دیتان نباشیویچ وقت خدا نفرموده شما در صدد امور دنیه. ستینكه در صدد نی انيدر ع
 ید در هر امریم، بدانیاز خدا غفلت نكن هم مشغول بود وىل ید در امور زندگید تالش كرد، بایهم با یویامور دن

ك بنده یچقدر خجالت آور است كه ! میمخالف اوامرش را بكن  در حضور خدا، .د، در ملك خدایدر حضور خداا
ن یا. شیخودش، بنا كند مخالفت كردن با موال یخودش با نعمت موال یخودش در خانه موال یدر مقابل موال
ند، یبیشود خدا میاز ما انجام م یم هر عملیم، بدانید در هر حال خدا را حاضر وناظر بدانیكه ما با نحو را دارد

خـدا را حاضـر و  یهست، اگر ما در هر امر ایسرّوالخفاكند، خدا عالم است عالم یكه در ما خطور م اىلیهر خ
 یبـرا ی حـالتنيك همچنـیـد كـه اگـر یـانم و بدیكنـیمان مسامحه نمـینیف دیچ وقت در انجام وظایم هیناظر بدان
شـود و هـم یا مـیـهم دن. سعادت هست یحكماً دارا. دا شد كه خدا را در هر حال حاضر و ناظر دانستیانسان پ
  .یكین هم یا. آخرت



 

ن راه یبـزرگرت ی، در هـر امـریريد نه سخت گیكن یاده روید نه زیشه بطور اعتدال باشیهم ینكه در زندگانیا یكی
افـراط (بكند نـه افـراط بكنـد  یريبكند نه سختگ یدر زندگ یاده رویش، اعتدال است كه نه زیآسا و یخوشبخت

. ا اسـتین دنیش ایو آسا یاز صفات بزرگ است كه باعث راحت یكیط بكند، اعتدال ینه تفر) یاده رویز یعنی
  .یكین همه یا
ا یـچنـد طبقـه اسـت  یقصـرش دارافالن مـثالً د كه یبه باالتر از خودتان نگاه نكن یشه در زندگانینكه همیگر اید

د یـردست خودتـان بكنیشه نگاه به زیفالن مقام است، هم یا درجه مقاماتش دارایش چقدر وسعت دارد یزندگان
ید، مـیشـوید به آن كه خانه ندارد، آن وقت شـاكر مـید نگاه كنیك خانه دارید اآلن اگر شما ینیبب. دیتاشاكر باش

كفـش  یك نفـریـ: كنـدیت را نقـل مـیـن حكایـا یدر مثنـو یك نفرینست كه یا. نه دارمد الحمدلله من خایگوئ
 یك كفشـیـ، یك پاپوشـیـد یا من چرا بایگفت خداینداشت، پابرهنه بود، هوا هم سرد بود، برف هم آمده بود، م

رد، آن وقت شكر پا ندا یكید یون درين برف بشوم، آمد بیا یبرهنه تو ید با پاین برف بایا ینداشته باشم كه تو
  .ن شاكرشدیا. كرد، گفت الحمدلله من پا دارم حاال پاپوش ندارم پا دارم

شـه ناراحـت یبه باالدسـتش نگـاه كـرد هم یوقت  شاكر است وىلنير دست خودش نگاه كرد همیانسان به ز یوقت
ز یـك چیـ نيش، همـنداشـته بـا! الك نـدارمیل كـادیـد اتومبیچرا من فرض كن. ز را ندارمیكه چرا من فالن چاست 

ر یـشه در امور اگر انسان بـه باالدسـت خـودش نگـاه نكنـد و بـه زیهم. یشویشاكر م یداشته باش كه سوار بشو
  .شه شاكر استیشه نگاه بكند همیدست خودش هم

نكـه ید نـه ایباشـ یما راضـ یكه مقدر است برا ید كه به مقدرات الهید از خداوند بخواهینكه واقعاً بایهم ا یكی
كـه  یشـامدیم هـر پیبود یراض یم، اگر به مقدرات الهیز را نداریخودمان كه ما فالن چ ید در زندگانیت كنیشكا
.  و صالح اسـتريما شده است از راه خ یكه برا یشامدین پیم ایكنی منيقی یعنیم یهست یما بشود ما راض یبرا

ن یـمثـل ا یوضـات الهـیت و فیعنا رينظ. ستی و صالح ما باشد نريكه برخالف خ یزیچ وقت چیۀ حق هیاز ناح
یدهـد، حـرارت مـیكند، نور میض مین عالم هست افاضۀ فیكه در ا ین آفتاب به همۀ موجوداتیا. آفتاب است
یشود استفاده از باران میبشر م یشود دارایگل م ی داراني زمنياستعداد است هم یدارا ینیك زمیدهد، منتها 

نها ین هم مگر آفتاب به ایا. خشك یهااست مثل تپه گر نه خاىلی دنيك زمیكند و یكند، استفاده از نور آفتاب م
مـا بشـرها هـم . نها اسـتعداد ندارنـدینكه ایا یچه؟ برا یاند، براخشك بارد وىلینها نمیتابد، مگر باران بر اینم
استعداد دارند  یبعض یهست افاضه نشود منتیممكن ن. هیشود بالسویم افاضۀ حق به همۀ ما می حال را دارنيهم
 ید راضـیشه بایهم یشود واالّ به مقدرات الهیض نمیها نه مستفیشوند، بعضیض میمستفض یاز افاضۀ ف یعنی

  .بود
نهـا یكـنم اید، لباس اطوزده، كفش برق زده، عرض مـیت انسان به لباس جدیم كه شخصید بدانین را بایبعالوه ا

از  یريدسـتگ. رفتـار كـردن اسـت یكـیب بـودن و بـا مـردم بـا احـرتام و نت انسان به مودّیاحرتام و شخص. ستین
 یواالّ مـثالً اگـر مـا هـر لباسـ. شـودینهاست كه باعث احرتام انسـان مـیچارگان، ایگران كردن، كمك كردن به بید
، ن لبـاس را بـاو بپوشـانندیرا بهـرت یك عروسـكیـنسـت كـه یم مثل این صفات را نداشته باشیا م وىلیبپوش یتیقم

احـرتام انسـان بـه ادب اسـت كـه . سـتیاحرتام انسان بـه لبـاس ن. د اما احرتام نداردین لباس را هم پوشیخوب، ا
  .گران نگاه كندیت احرتام نسبت به دیگران با نهایشه با دیهم
گناه هسـتم  یبارها ید، من دارایكنم از همه شماها كه بعد از مردن من، من را فراموش نكنیخواهش مهم  یكی
پدر و مادر بعـد از مـردن فقـط انتظارشـان از . دینكه شماها بعد از مردن من، من را فراموش نكنیه محتاجم به اك

، یك آن اوالد رفع آن ناراحتیانجام بدهد كه خداوند بواسطۀ عمل ن یكیك عمل نیاوالدشان است كه اوالدشان 



 

من انشاءالله انتظار دارم كـه بعـد از مـردن . نددا كیف پین تخفیكه دارد ا ینخواسته عذاب یا آن خدای، یآن سخت
كه خداوند مرا با فضل خودش به فضل  ید در دربار الهید شفاعت كنیم بكنید، استفاده برایمن، مرا فراموش نكن

خداونـد . اه اسـتیواقعـاً سـ یلـیخودش رفتار كند نه با عدلش، اگر با عـدلش بخواهـد رفتـار كنـد روزگـار مـن خ
  .كه عرض كردم یی معنانيمبارك باشد به همتان خوش بخواهد، انشاءالله ههم یانشاءالله برا

  
  

  ۱۳۶۲حلول 
  ...ا مقلب القلوب و االبصار، ی

بمقربـان ! خداونـدا -ت فرمـایـو اطاعت بما عنا یق بندگیم كه توفیدهیخداوندا بحق مقربان درگاهت قسمت م
ن انقالبـات را بفضـل و كـرم خـودت یـل محمـد اخداونـدا بحـق محمـد و آ -ن ما را ثابت قـرار بـدهیدرگاهت د
خداونـدا بمقربـان  -م آتـش جنـگ را خـاموش فرمـایدهـیخداونـدا بمقربـان درگاهـت قسـمت مـ -برطرف فرمـا

ما را شـفا  یخداوندا بحق محمد و آل محمد مرضا -خلق را فراهم فرما یم اسباب راحتیدهیدرگاهت قسمت م
خداونـدا بحـق محمـد وآل  -م اموات مـا را رحمـت فرمـایدهیسمت مخداوندا بمقربان درگاهت ق -ت فرمایعنا

شه در اجتماعات ا بودند امشب مشـمول رحمـت و غفـران خـودت قـرار یها را كه هممحمد خانم من و مادر بچه
 یهـایخداونـدا بحـق محمـد و آل محمـد گرفتار -ن موقع شامل حـال او بفرمـایبده و انوار رحمت خودت را در ا

همـۀ خلـق و همـۀ  یرا كـه باعـث نـاراحت یت كنونین وضعیخداوندا بحق محمد و آل محمد ا -رمامردم را رفع ف
  .ش فراهم فرمایو آسا یاسباب راحت یرانیاريو چه غ یرانیعموم مردم چه ا یو برا -مردم است برطرف فرما

ن سـاعت بـا یـا یعنـیاسـت،  یك امـر قـراردادیـد نـوروز یـسـت، عین یحیك امر مستند به سند صحید نوروز یع-
اسـتفاده  یش آمـدینكه مذهب اسـالم ازهـر پـی از ارياست غ یك ساعت قراردادی. ندارد یگر تفاوتید یساعتها
 یاستفاده مذهب یش آمدیدر هر پ یاهینكه همۀ اوقات انسان ار خدا غفلت نكند در هر قضیا یكرده، برا یمذهب

اسـت  ین قـراردادیـكـه ا یول سال است در صـورتند ایگو ی موقع هم كه بر حسب سنت منيدرهمكرده، فرموده 
بـوده، اول، سـال  یزدانـیبوده، اول، سـال   اسالم هم اول، سال جالىلنيمختلف بوده در هم یلیواالّ اول سال خ

 یاهیها در هر قضیسیكه انگل ینست كه مذهب اسالم هم همانطوریت ایكند نهایفرق داشته، فرق نم. بوده یرانیا
 كـرده مـثالً یاسـتفاده مـذهب یش آمـدیه و پـیكنند، مذهب اسالم هم در هـر قضـیم یاسیده سد استفایش آیكه پ

شـود ی فاصله مـنيزم ینیك موقع معیست كه در ین یك امر خارق عادتیاست  یعیك مسئلۀ طبیخسوف و كسوف 
. شـود كسـوفید، مـی و خورشـنيان زمـیشود میماه واسطه م یك موقعیا یشود خسوف، ید و ماه، میانۀ خورشیم

ه اسـتفاده كـرده ی قضنيمذهب اسالم از هم یمنته. افتدین حالت اتفاق میعت ایان طبیبر اثر جر. است یعیامر طب
نكـه متوجـه ی موقع باز هـم متوجـه ذات حـق بشـود نـه انيمسلمان، كه از هم یانسان قرارداده برا یبرا یفیو تكال

انـد، خداونـد ت، زلزله، البته در موقع زلزله مـردم همـه متـوحشا مثالً زلزله اسیواقع شود،  ین امر حادث كنونیبا
ن موقع هـم یآنها شده، توجه داده كه در ا یباشد كه باعث نگران ینها همه توجهشان همان امر حادثینخواسته كه ا

است كـه در  یت مذهب اسالم مذهبیگر، همۀ امورات، نهایاامور دید یات بخوانید و نماز آیمتوجه ذات حق باش
نهـا هـر یم اینـیبیم مـیدقت بكن یگر را وقتیتمام اوقات خواسته است كه مسلمانان غفلت از حق نكنند مذاهب د

یقرار مـ یهود روز شنبه را موقع مراسم مذهبیدهند مثالً یشان را انجام میمراسم مذهب ینیك موقع معیكدامشان 
ستند ین یهستند ومتوجه امور مذهب یویول امور دنگر مشغیر اوقات دین، سایریكشنبه را، سایان روز یحیدهد و مس



 

هـم پـنج مرتبـه واجـب  یخواسته در همه اوقات انسان متوجه حق باشـد كـه در هـر روز یمذهب اسالم طور وىل
  .نكرده باشد نكه غفلت از ذات حق تعاىلیا یاورد، برایبجا ب یكرده كه انسان مراسم مذهب

قـرار داده اصـل مقصـود و  یرا فـرع امـور اخـرو یوید امور دنیباانسان  یعنید است یاست، مذهب توح یمذهب
نكه یا یالبته برا داشته باشد، وىل باشد و توجه به حق باشد، در همۀ امورش توكل بحق تعاىل یغرض امور اخرو

نباشـد كـه  ی حـال طـورنيدر عـ بشـود وىل یویـهم مشغول امـور دن یك اوقاتیش هم اداره شود ین امور زندگانیا
ك یـا مثـل یـاسـت  یك كاروانسـرائیـا در واقـع مثـل یـنسـت دنیغرض مذهب اسـالم ا. بكند از حق تعاىلغفلت 

ك یـشـود یمـ یك هتلـیـمسـافر وارد  یم، وقتیاا هتل وارد شدهین مهمانخانه یاست كه ما به ا یا هتلیمهمانخانه 
ا ده روز در آن یـا دو روز یـك روز یـكند صاحب هتل، كه در آن اطاق سكونت كنـد، در آن اطـاق ی منيمع یاطاق

 نيا هـم همـیـن دنیـد در آن اطـاق، ایـآیكه آمد آن وقت م یگریك مسافر دیرود ین میبعد ا. اطاق سكونت دارد
 ینـیمع یك جاهـایـن مهمانخانـه یـن مهمانخانه خداست، خـدا در ایحال را دارد مهمانخانه خداست، صاحب ا

مـنهم اسـتفاده  یرائینعـم و پـذ د و ازین جا باشیشما است، ا یجان ی كرده است، فرموده انيهر كداممان مع یبرا
ت، یـت نگـاه كـرد، بعارد بنظـر ثابـیـنبا یویـن بـامور دنیبرا، بنایگرید كه بدهم بدیه كنینجا را تخلید بعد هم ایكن
د را كـه بخـو یاست نعم یرا كه خداوند بخود بشر، هم بخود انسان، آنكه مال امور خارج یآن نعم یت حتیبعار

ه اسـت، مـال خـود چشـم یـن عاریـكه در چشـم اسـت ا ین نوریت است، ایاش عارت كرده، همهیانسان خدا عنا
ن یـكه چشـم دارد ا ین نورینها خودش نور ندارد، اینها باشد، ایها باشد، اهین عضالت و شبكیست، چشم كه این

كـه خـدا بمـا  ین عقلـیـق است، ان از طرف حیه است، این عاریدارد ا شكه گو ین شنوائیاز طرف حق است، ا
چ یه اسـت هـیـاش عاركه در داخل و خارج بـدن انسـان اسـت همـه یانین جریت كرده از طرف حق است، ایعنا

م ینـیبینها را گرفت مـیخدا ا یم و وقتید بعد از مردن هم با خود بربیم كه بایم، اگر مالك بودیستیكدام را مالك ن
ن یـنسـت كـه خداونـد در ایا ین بـرایـسـت ایچ ین بـراین آثار را ندارد ایر اگیبود دن آثار یا ی كه دارانيكه هم
ن تفضـالت آنهـا را یـفرموده و بعد از ا یك تفضالتی، یك نعمی، یهائهیك عاریه كرده یكه خودش ته یامجسمه

امانـت  دُوم تـریوالبد است  یك امانتیروح و بدن در ما  نا امانتهٌیالروح و الجسمان ف: دیفرماید كه مريگیم
ت كـرده امانـت اسـت مـال مـا یرا كه داده و بما عنا د، ماىلريگیرا كه بما داده پس م ین امانتیا یك روزیالبد 

ن اوالد و عـزت و قـدرت و یـم دنبالمـان، اید بـربیم بایم، مردیم بربیريمیم یوقت یستیست اگر مال ما بود كه باین
  .است هینها عاریتمام ا. یویزها، همه امور دنین چیا

م كه خداوند ما را متوجه كند كه یپس از خدا بخواه. دريگین امانت را خدا ازما میك روز هم ایآنها امانت است 
ن امانـت در دسـت مـا اسـت یـا یم، البته تا وقتیه به آنها نگاه كنیم، بطور عاریعالقه مند نشو یوین امور دنیدر ا
م، یاورین امانت را مطابق دستور خود او بجا بیت كرده ایا بما عنارا كه خد ین امانتیم كه ایت دقّت بكنید نهایبا

ت كـرده یـكـه بمـا عنا ین عمـریم، ایكه خودش امر كرده انجام ده یرا كه خدا مانت بما داده مطابق دستور ماىل
ر همه ن امویم، اگر انسان متوجه باشد كه ایرفتار كن ین عمر خودمان را مطابق همان دستورات الهیامانت است، ا

ن المپ نورش از طـرف آن كارخانـه بـرق ین المپ چراغ است، اینست، مَثَل آن مثل ایاز طرف حق است، مثل ا
ن نفـس آن یـم ایزنـیكه ما م ین نفسیست، این روشن نیگر ایش را گرفت دیاست، بمحض آنكه آن كارخانه جلو
  .گرید یچین را گرفت هیا ینكه خداوند جلویبآن افاضه حق است، به محض ا

د ما بنظر امانـت بـه ینها امانت است و بایاست، تمام ا یا متعلق به امور مادیر امور متعلقه به بدن ما است یا سای
خـدا اسـت كـه مالـك  یان الله وارث كـل شـ ت منحصر به ذاتِ حق تعاىلیت، مالكیم نه بطور مالكیآنها نگاه كن
نست و چقدر واقعـاً سـفاهت و یاش ار امور همهیو سا گردد به ذات حق تعاىلیزها بر میهمه چ یعنی. همه است



 

 یاو باق یبكند كه برا ی امورنيماند عمرش را صرف همینم یاو باق یكه برا یاست كه انسان به امور یوانگید
ن یـانـد كـه در ابما داده یك اطاقیشده و  یاك مهمانخانهینكه وارد یكه گفتم ما مثل ا یماند، مثالً همانطورینم

ن اطـاق را یم كه ایائیم درصدد برنیكه در آن هست یا ده روزیا سه روز ی دو روز نيم آن وقت همیكن یزندگان اطاق
ن یـنكـه ایگر عالقـه بـه اید یرویبعد م یهست یچند روز یمانین اطاق نمیا یتو كه تو. میم و رنگ كنینت كنیز

  .است یانگوینها كه دیگر ایاطاق چطور باشد، رنگ بشود، فرشش چطور باشد د
مانـد و از مـا گرفتـه ینمـ یما باق یكه دارد و برا یكه بنا شد ما امور ی حال را دارد، وقتنيا هم همیچ، امور دنیه

ش ابـدا و كـن یا كانك تعـیكن لدن: دیفرمای مريحضرت ام. میدا كنیچه عالقه بآن امور پ ین ما برایبشود بنابرا
ن ین مقصود اید، ایا هستیشه در دنینكه همید مثل ایباش یتان طورایامور دن یبرا یعنی آلخرت كانك تموت قدا

ك ینست كه همانطور كه یش این معناینه ا. شه باشدیهم ید كه برایبكن یتان را طوریت زندگانیست كه وضعین نیا
ت د وقـیـگوئید، مـیـ اآلن انجـام دهنيد كه همـیگر دقت ندارید دیانجام ده یك مدتید در یتوانیرا شما م یامر

 كانك تمـوت قـدا یدر امور آخرت د باشد، وىلین طور بایا ایدارم من، امروز نكردم، فردا نشد، پس فردا امور دن
ك سـاعت یـگر من مُردم همانطور كه اگر فكر بكنـد یك ساعت دید ید شایشه بگویبشود كه انسان هم ید طوریبا

نـان نداشـته یكـه اطم ین طور باشـد البتـه كسـیه امردن، البت یكند برایا میكند، مهیدگر مُردم خودش را حاضر م
دارد  یاش سعن همهین البته ایست، ایا زنده نیا امروز زنده است یست یا زنده نیگر زنده است یكساعت دیباشد 

م كـه خداونـد انشـاءالله مـا را یخـواهین از خـدا مـیك ساعت بعدش را انجام دهد، بنابرایش آن یكه اسباب آسا
اً ما را متوجه ذات خودش بكند كه در انجام اوامر و یم و ثانینداشته باش یویوالً عالقه به امور دنموفق بدارد كه ا

ماست و باعث سعادت و باعث  ینكه برایم كه ایشه در نظر داشته باشیم، همیم، كوشا باشیباش یحق ساع ینواه
ست كـه مربـوط بـذات حـق ین یزیچ یاله یاست، اوامر و نواه یاله یا و آخرت است انجام اوامر ونواهی دنريخ

م كـه انشـاءالله مـا را یخـواهیا و آخرت ما است، از خدا مـیسعادت دن یبرا ین اوامر و نواهیباشد، همه ا تعاىل
م یكنیم و شكر هم میت و تفضل حق در انجام او كوشا باشیق حق و عنایمان به توفیموفق بدارد كه در امور مذهب

ه یـن سـال آتیـگـر در اینكه من دیبه ا ینانیچ اطمین موقع هیسال گذشته در ا یاقعاً حتنكه من ویبا اكه الحمدلله 
بـاز بـا  ك همچـون اول سـاىلیـگذاشـت و در  یكنم كه مرا بـاقیالحمدلله خدا را شكر م زنده بمانم نداشتم وىل

ا یا كسالت دارند یحتند ا نارایهم كه خدا نخواسته  ینم و آنهائیبیاوالد خودم و بستگان خودم همه را بسالمت م
خواهم كه خداوند انشـاءالله هـم كسـالت و مرضشـان را رفـع كنـد و هـم یدارند از خدا م یا گرفتاریمرض دارند 

  .ت كندیش به آنها عنایش و راحت و آسایشان را رفع كند، هم وسعت و گشایگرفتار



 

  سروده شده یخ و رثاهایماده تار

  نداسروده) یعرش(سنبل كار  یمهد یآقا
ــــــ ــــــريخ روشــــــن ضــــــمیش ــــــت عل  ی ثاب

 عت و عرفـــــــــــانیدر علـــــــــــوم شـــــــــــر
ـــــــــه جـــــــــذب ـــــــــة الل  او را نـــــــــام یهب
 ازیــــــــاهــــــــل ن یروز و شــــــــب از بــــــــرا
ــــــــالگ ــــــــود س ــــــــز دن یدر ن ــــــــتی  ا رف

ــــه شصــــت و چهــــاریفلا و س  صــــد فــــزون ب
ـــــــد از پ ـــــــرون ش ـــــــاكش ب ـــــــریروح پ  ك

 یقمـــــــر یخواســــــتم تـــــــا بـــــــه هجـــــــر
 آمـــــد بـــــه جمـــــع و گفـــــت كـــــه او یكـــــی

 

ـــــــق  ـــــــن خل ـــــــه درحس ـــــــودیآنك ـــــــا ب  كت
ــــــــــودعــــــــــال ــــــــــا ب  م و فاضــــــــــل و توان
 د و مقتـــــــــــداو آقـــــــــــا بـــــــــــودیســـــــــــ

 او وا بـــــــــــود یدرب دولـــــــــــت ســـــــــــرا
 ا بــــــــودیــــــــآنكــــــــه فــــــــارغ ز حــــــــب دن

ــــــــرود ــــــــودیدوم ف ــــــــا ب ــــــــر پ  ن چــــــــو ب
ــــــود ــــــب مــــــا جــــــا ب  آنكــــــه مهــــــرش بقل
ــــــود ــــــا ب ــــــوتش كــــــه مقصــــــد م  ســــــال ف

 »بـــــــود عاشـــــــق قـــــــرب حـــــــق تعـــــــاىل«
 

۱۴۰۵=۱+۱۴۰۴  
  اندسروده یانس یآقا

ــــاره گلچــــ ــــ دهــــر بچنــــگ بنيدوب  داد دادی
ـــا ـــرجه ـــه عم ـــار ك ـــزّ و وق ـــار ین ع  از افتخ

 یفــریكــه داشــت از ذ یبشــد ز كــف گــوهر
  زمـــــانريقـــــدوۀ صـــــاحبدالن كـــــه داد پـــــ

 یحضـــــرت ثـــــابتعل یخ جلـــــیگانـــــه شـــــی
ــ ــاىلیس ــب د ع ــش روز و ش ــه درگه ــب ك  نس

ــــــ ــــــاور نريمش ــــــو مش ــــــار ه ــــــوی درب  كخ
ــــده دىل ــــا زن ــــرد بپ ــــفا ب ــــز ص  رضــــا یك

ــــا صــــفات صــــمد یادهــــ  راه احــــد كــــه ب
ـــ ـــرد بیز ف ـــان ب ـــده ج ـــان عض تابن ـــجان  انی

 ار برفــــت مجــــذوب واریــــدار یــــز شــــوق د
ــــ ــــار یاز پ ــــیت ــــه انس  نگاشــــت یخ او خام

 

ــــــه عــــــذارز گلشــــــن ــــــاد یمعرفــــــت الل  بب
 ارادت نهـــــاد یوار روحـــــق بنـــــده یبكـــــو

ـــــــوذر ـــــــات ســـــــلمان راد یصـــــــداقت ب  ثب
ـــوداد ـــاتم حـــب ال ـــأن خ ـــرّ و ش ـــش از ف  در كف

ــــاب روشــــندىل ــــرو كــــه ب ــــا گشــــاد یب  جانه
ـــد و ر ـــر رش ـــب محض ـــل طل ـــر اه ـــود ب ـــادب  ش

 بـــــداد ینكـــــو داد معـــــان یاقیكـــــه بـــــا ســـــ
ـــــــر طر ـــــــب ـــــــاك زادی ـــــــوهر پ ـــــــا بگ  ق وف

 مــــــه رب العبــــــادیدر حــــــرم قــــــدس زد خ
 ن جهـــــان جـــــاودان بـــــدولت اعتمـــــادیـــــاز ا

 اعتبـــــار چـــــون هبـــــة اللـــــه شـــــاد یزدار بـــــ
ـــــ یجـــــذب ـــــور عل گـــــاه دل ن ـــــاد یآ ـــــور ب  ن

 

  )اندموفق سروده( یمهندس نصرت اله ارباب یآقا
گـــــــاهیآن شـــــــیجنـــــــاب جـــــــذب  خ دل آ

 فشی، نــــــــام شــــــــریب ثــــــــابتعللقــــــــ
ـــــــخل  ق وعـــــــارف و عـــــــالم، نكوكـــــــاری

ــــ  ض رحمــــتی وفــــا شــــد فــــنيســــعادت ب
ـــــال ـــــر ب ـــــد و ب ـــــازش خوان ـــــورشنينم   گ

 بــــــه اهــــــل فقــــــر و فرزنــــــدان و اقــــــوام
 وفـــــاتش در هـــــزار و چـــــار صـــــد و پـــــنج

ــــــق دلخــــــواه ــــــر طب ــــــان داد جــــــان ب  بجان
ــــــــجل ــــــــدر، ســــــــی ــــــــهیل الق ــــــــة الل  د هب

ـــــــــدش ن ـــــــــایهمانن ـــــــــی ـــــــــواهد ط  اب مث
 ن راهیــــــت مــــــرد ایكــــــه بــــــود او در هــــــدا

ـــــــا عل ـــــــان رض ـــــــب زم ـــــــا، قط ـــــــاهیبپ  ش
 بـــــــود داغ فــــــــراقش ســــــــخت جانكــــــــاه

  گـــــــاهنيپســـــــ ۲ســـــــت ونـــــــه ج یبـــــــه ب



 

ـــــ« ـــــذب یهم ـــــارد بج ـــــور صـــــالحیب  »ن
 

 خش عفـــــــا اللـــــــهیموفـــــــق گفـــــــت تـــــــار
 

  اندا سرودهیطاهر یمحمد عل یآقا
ــــــــ ــــــــت عل ــــــــاه دل ثاب گ ــــــــارف آ  یع

ـــــودش از صـــــالح عل ـــــه ایب ـــــش ـــــبی  ن لق
 د هبـــــــة اللـــــــه نـــــــام اویحـــــــاج ســـــــ

ــــــــا ــــــــی ــــــــداد اود هاین س ــــــــم و اج  ش
 بـــــــود و در عهـــــــد شـــــــباب یاصـــــــفهان
ــــــراه یدرجــــــوان ــــــر یابی ــــــه فق ــــــد ب  ش

 شـــــــنت ثابـــــــت قـــــــدمیدر ســـــــلوك خو
ـــــــ ـــــــود در معن ـــــــار او یب  و صـــــــورت ك

ــــ ــــر و لطــــف و رحمــــت او ب  حســــابیمه
ـــــود شـــــد عمـــــر اویچونكـــــه   كســـــال و ن

ــــا ــــن خــــاكی ــــد و شــــد ین ت  بخــــاك افكن
ــــــو ــــــا بك ــــــرد یت ــــــرواز ك  حضــــــرتش پ

ــــــتش ــــــرج و روز رحل ــــــاه و ب ــــــال و م  س
 بــــدهر یشمســــ یگذشــــت از هجــــرچــــون 

ـــــــه هنگـــــــام غـــــــروب  عصـــــــر روز جمع
 منطبــــــــق بــــــــا غــــــــره مــــــــاه رجــــــــب

 

ـــــــــر ا ـــــــــم و افتخـــــــــاریمظه ـــــــــان و عل  م
ـــــــــــــار یوز وصـــــــــــــ ـــــــــــــه واال تب  آن ش

ــــــار یخیو شــــــ یشــــــهرتش جــــــذب ــــــا وق  ب
ــــــــــــــدار ــــــــــــــان نام ــــــــــــــان وعالم  عارف

ـــــو ـــــد س ـــــپار یز اصـــــفهان ش ـــــران رهس  ته
 كـــــــه دارد ذوالفقـــــــار یخـــــــدمت شـــــــاه

 اســــــــتوار یدر ره حــــــــق همچــــــــو كــــــــوه
 علــــــــــــــم را آموزگــــــــــــــارطالبــــــــــــــان 
 شـــــــــــــــماری طالبـــــــــــــــان بريدســـــــــــــــتگ

ــــــــــار ــــــــــت از پروردگ ــــــــــنت خواس  اذن رف
ــــــاكش ســــــو  حــــــق مجــــــذوب وار یروح پ

 اعتبــــــــار یبــــــــ یفــــــــان ین ســــــــرایــــــــز
ـــــــان  ـــــــر زب ـــــــاهر«ب ـــــــكار» ط ـــــــد آش  آم

ـــــ  صـــــد و شصـــــت و چهـــــاریك هـــــزار و سی
 دوم نــــــــــــــوروز و آغــــــــــــــاز بهــــــــــــــار
 ســــال پــــنج و چــــار و صــــد بعــــد از هــــزار

 

  اندسروده یزاهد زاهدان ید علیس یآقا
ــــــــارف ــــــــت ع ــــــــان رف ــــــــاهیاز جه گ  آ

ـــــــــه جـــــــــذب  آن ســـــــــرور یهبـــــــــة الل
ــــــــدا ــــــــرور و مقت ــــــــوب یس ــــــــل قل  اه

ــــــان ــــــب زم ــــــامر قط ــــــت مرشــــــد ب  گش
ــــــــــناشــــــــــر د  ن احمــــــــــد مرســــــــــلی

 شــــــــــه ابــــــــــرار یو مرتضــــــــــريپــــــــــ
 نیـــــــــرهـــــــــرو و رهنمـــــــــا و رهـــــــــرب د

 ري و بصــــــرين خبــــــیــــــبــــــود درامــــــر د
ـــــد هـــــزاریس  صـــــد و شصـــــت و چـــــار بع

 لیـــــــز ربّ جل ید ارجعـــــــیچـــــــون شـــــــن
ـــــــــــاك ـــــــــــراق او غمن  دوســـــــــــتان از ف

 اء حــــــق محشــــــوریــــــگشــــــت بــــــا اول
ــــــاد ــــــاكش ب ــــــروح پ ــــــت حــــــق ب  رحم
 جملــــــــــــــــــــۀ بازمانــــــــــــــــــــدگانش را
ــــــــو ــــــــم ت ــــــــم اعظ ــــــــا باس ــــــــار اله  ب

ـــــــرب ح ـــــــبط اك ـــــــن س ـــــــه حس ـــــــب  دری

 ش بـــــــود جانكـــــــاهیـــــــكـــــــه غـــــــم دور
 غمـــــــــــربیبـــــــــــود از نســـــــــــل پـــــــــــاك پ

ـــــــد  ـــــــزد حـــــــق بُ ـــــــوبن ـــــــرب و محب  مق
  شـــــــــه دو جهـــــــــاننيصـــــــــالح المـــــــــؤمن

 متشــــــــــرع بعلــــــــــم بــــــــــود و عمــــــــــل
ـــــــــذ ـــــــــل ب ـــــــــاریمتوس ـــــــــت و چه  ل هش

 نيقــــــــــیاهــــــــــل  یشــــــــــوایهمــــــــــره و پ
ــــــــــابتعلی ــــــــــت ث ــــــــــ یاف ــــــــــب از پ  ريلق

 ن بفصــــــــــــــل بهــــــــــــــاریدوم فــــــــــــــرود
ـــــــت لب ـــــــگف ـــــــزم رحی ـــــــرد ع ـــــــك و ك  لی

ــــــو ــــــاك س ــــــد از خ ــــــاك یاو ش ــــــالم پ  ع
 غــــــرور ین ســــــرایــــــراحــــــت از رنــــــج ا
ــــــــــ ــــــــــت پ ــــــــــادريهم ــــــــــش ب  ، زاد راه
 خـــــــدا عطـــــــا فرمـــــــا یاجـــــــر صـــــــرب ا

ـــــــو ـــــــرم ت ـــــــول اك ـــــــد ص رس ـــــــه محم  ب
ــــــــ ــــــــه حس ــــــــهنيب ــــــــد دی ش ــــــــروری  ن پ



 

 نيبعـــــــد حســـــــیایبـــــــر همـــــــه اوصـــــــ
 نـــــــــــــدهیشـــــــــــــه ماتندرســـــــــــــت و پا

 بــــــــاد ین شــــــــادیدوســــــــتانش قــــــــر
ـــــــــا یزاهـــــــــد زاهـــــــــدان  ن اشـــــــــعاری

 

 نيحــــــــــافظ شــــــــــرع ســــــــــرور كــــــــــون
ــــــــــر رو ــــــــــمه ــــــــــدهیش همی ــــــــــه تابن  ش

ـــــــــه االمجـــــــــاد ـــــــــد ص و آل ـــــــــه محم  ب
 م دوســــــــت كــــــــرد نثــــــــاریبهــــــــر تكــــــــر

 

  اندسروده) نیپرو( یعباس نعمت الله یآقا
 نـــــد بشـــــریكـــــه بیز هـــــر رنـــــج و ســـــخت

ـــــــــــات ـــــــــــد ص شـــــــــــه كائن  زآل محم
ـــــــــد ســـــــــرو ـــــــــا یبرومن ـــــــــاد ز پ  اوفت

 یغــــــا شــــــد از دســــــت مــــــا گــــــوهریدر
ـــــر از ـــــادر ده ـــــود م ـــــب ـــــی ـــــس عق  مین پ

 شـــــــد بـــــــرون یگلـــــــ یز گلـــــــزار معنـــــــ
ـــرون شـــد ز كـــف حجّـــت شـــرع و د  نیـــب

 ی عـــــــــاملنيباحكـــــــــام شـــــــــرع مبـــــــــ
 یبـــــدل عـــــارف یبرفـــــت از جهـــــان بـــــ

 آموزگــــــــــــار یخردمنــــــــــــد اســــــــــــتاد
ـــــ ـــــف پ ـــــد از لط ـــــمريش ـــــن ض  ريان روش

ــــــــابتعل ــــــــد بش ــــــــو او ش ــــــــب چ  یملق
 دق گشـــــــویـــــــدرِ رحمـــــــت، او بـــــــر خال

ــــعنا ــــه مظلــــوم و غمدی ــــت ب  ده داشــــتی
ــــود ــــالق ب ــــوش اخ ــــد خ ــــس آن موح  ز ب

 ريكــــــو ســــــیخ نیكجــــــا وصــــــف آن شــــــ
ــــــ ــــــه آن ش ــــــا ك ــــــاىلیهمان ــــــام خ ع  مق

 نيزهجـــــــــــران و فقـــــــــــدان آن نـــــــــــازن
 لت ســـــفر كـــــرده اســـــتیفضـــــ یجهـــــان

 دیـــــهـــــا خـــــون چكدهیـــــاز د یبســـــوك و
 را كـــــــه خـــــــرم بـــــــود دىل ینـــــــینـــــــه ب

ــــــاتم ــــــود م ــــــان را ب ــــــب جه  یچــــــو قل
ــــرو ــــه پ ــــا در این ــــن تنه  ن غــــم گــــداختی

ـــــ ـــــو نوش ـــــوریچ ـــــراب طه ـــــود او ش  ده ب
ـــور حـــق ا ـــچـــو از ن ـــی ـــه ف ـــتیض ین هم  اف

ـــــا ـــــه پ ـــــ ین ـــــت ســـــر ســـــرپد یكس  عاقب
 ین بـــــه كـــــه ثـــــابتعلیـــــاز ا یضـــــیچـــــه ف

 ت شــــــعاریســــــعادت نگــــــر كــــــان هــــــدا
ـــــــریشـــــــد او م ـــــــان در بهشـــــــت ب  نیهم
 قیــــــــخ طریا ز فقــــــــدان شــــــــیخــــــــدا

ــــــــرزان بــــــــود ســــــــختیــــــــفــــــــراق عز  ت
ــــــ ــــــقطــــــب  یز نســــــل عل  زدان صــــــفاتی

ــــــاد ــــــا اوفت ــــــر جــــــان م ــــــرزه ب ــــــز آن ل  ك
ـــــــد از كشـــــــور ـــــــاتر ب ـــــــزون به  یكـــــــه اف

 میتـــــــــی یكـــــــــه دّرید چنویـــــــــكـــــــــه زا
 كـــــه دلهـــــا شـــــد از مـــــاتمش غـــــرق خـــــون

ـــــــــت ـــــــــت یبهش ـــــــــل  یسرش ـــــــــیز اه  نيق
ـــــــــــــر و  ـــــــــــــاملدر آداب فق ـــــــــــــا ك  یفن

ـــــــ ـــــــرم و واقف ـــــــرار حـــــــق مح ـــــــه اس  یب
 اعتبـــــــارین دار بـــــــیـــــــبـــــــرون شـــــــد از ا
ـــــــه ســـــــلك طر ـــــــت عـــــــدیب  ريم النظـــــــیق
ــــــره ــــــشــــــد از چه ــــــور حــــــق منجل  یاش ن

ــــــــ  ت نمــــــــودیرا بحــــــــق او هــــــــدا یبس
 ده داشــــــــتیهــــــــزاران صــــــــفات پســــــــند

ــــــدو خــــــو ــــــودیش و بیب ــــــه مشــــــتاق ب  گان
ــــــــــر شــــــــــود انــــــــــدریم  ن مختصــــــــــریسّ

 ق نمــــــــود اهتمــــــــامیبــــــــه نشــــــــر حقــــــــا
 نيلــــــــه انــــــــدوهگشــــــــدند اهــــــــل دل جم

 كــــه مــــا را بــــه غــــم غوطــــه ور كــــرده اســــت
 دیــــــند یكــــــه كــــــس آنچنــــــان غمگســــــار

ـــــود ـــــالم ب ـــــب ع ـــــزا قط ـــــاحب ع ـــــه ص  ك
 یند بســــــــــوك و عــــــــــزا عــــــــــالمینشـــــــــ

 كــــــه در مــــــاتمش اهــــــل عــــــالم گــــــداخت
ـــــ ـــــر ف ـــــوریز دســـــت عطـــــا بخـــــش پ  ض ن

ــــــو ــــــر ره س ــــــور  یدگ ــــــن ــــــتافتی  زدان ش
 كــــــه ازدســــــت او بــــــاده نــــــاب خــــــورد

ـــــــــــا ـــــــــــود خاكپ ـــــــــــب و وىل یب  دو قط
 اریــــن بــــا وفــــا گشــــت یربــــه رحمــــت قــــ

ــــــــــؤمن ــــــــــالح الم ــــــــــفره ص ــــــــــر س  نيس
ــــ ــــه حزن ــــد ب ــــرو ش ــــر عــــالم ف  قیــــعم یگ



 

 تــــــو قطــــــب زمــــــان را نگهــــــدار بــــــاش
 ش مـــــــددري منـــــــريرســـــــان بـــــــر ضـــــــم

ـــــــــ ـــــــــرّ یاله ـــــــــود خ ـــــــــادمانب  م و ش
 اش تـــــــا ابـــــــد مســـــــتدامهیبـــــــود ســـــــا

 اء خـــــــــدایـــــــــخجـــــــــل باشـــــــــم از اول
 

ـــــــس  ـــــــر نف ـــــــورا ه ـــــــاور وی ـــــــاشی  ار ب
ـــــــددها ـــــــ یم ـــــــددیب ـــــــاب و ع  ش از حس

 ق بــــــــــزرگ زمــــــــــانیــــــــــپنــــــــــاه خال
ـــــــ ـــــــه حـــــــق نب  و الســـــــالم یو وصـــــــ یب

ـــــــب ادا ـــــــق مطل ـــــــد ح ـــــــاً نش ـــــــه حق  ك
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  ح
 ض
  ر
  ت
  ث
  ا
  ب
  ت
  ع
  ل
  ی
  ج
  ن
  ا
  ب
  ح
  ا
  ج
  س
  ی
  د
  هـ
  ب
  ت
  ا
  ل
  هـ
  ج
  ذ

 حـــريان نشســـته جـــان و غمـــني در عـــزای او
ـــد ـــان كنن ـــوزش دل را بی ـــد و س  ضـــجه زنن
 ریزنــــد خــــون دل همــــه از چشــــم در عــــزا
ـــده جـــان و ســـوخته دل اهـــل معرفـــت  تفتی
 ثبـــت آمـــده بـــدفرت ایمـــان و عشـــق و دیـــن
ــــم رســــاند ــــاد بوحــــدت به ــــان واعتق  ایق

ــــا ــــه دوام و بق ــــد او ب ــــاقی بمان  ی حــــقب
ــــر درد ــــدار ب ــــردۀ پن ــــر پ ــــر و ذك ــــا فك  ت
 علــم و عمــل نصــیب شــود رهنمــون یقــني
 لربیز عشـق بـود و شـاهد حـق در تمـام حـال

ــود بــی ــوع فــیض و رحمــت حــق ب ــغینب  دری
 جـــد بلیـــغ داشـــت در احیـــای امـــر دیـــن

ـــوه مـــی ـــره او جل ـــه چه ـــور خـــدا ب  نمـــودن
 از لطــــــف او ســــــعادت جاویــــــد یافتــــــه
ــــوی بــــود و مســــتجاب  بــــاب والیــــت عَل

 جــــات ســــالكان همــــه از لطــــف او رواحا
ـــــد ـــــیخ معتم ـــــد و ش ـــــل بُ ـــــید جلی  او س
 جـــذب قلـــوب كـــرد همـــی در طریـــق حـــق
 ســـــــر جهـــــــان و راز نهـــــــان جهانیـــــــان
 یــاری نمــود مــذهب و دیــن را بقــول و فعــل
ـــنش ـــت توس ـــد دس ـــق بُ ـــف ح ـــان لط  دام
 هجـــران و رحلـــتش زده آتـــش بجـــان مـــا
ـــق ـــل عش ـــان دلی ـــت ایم ـــن و آی ـــان دی  بره

ـــان و دل ا ـــود ج ـــده ب ـــقتابن ـــور ح ـــه ن  و ب
ـــی ـــاف او بوصـــف نم ـــغاوص ـــد ای دری  آی

ـــــز ـــــوح وجـــــود ســـــینه ســـــینای آن عزی  ل
 هرگـــز نبـــود غافـــل از احـــوال هـــر مریـــد
 جانانــــه مرشــــدی كــــه در ارشــــاد طالبــــان
 ذوالفضل و ذوالعنایت و ذوالجود و ذوالكرم

 غـــم جـــان گـــزای او در مـــاتم اســـت دل ز
 صـــــدیق دوســـــتان همـــــه بهـــــر وفـــــای او
ـــــرای او ـــــد از ب ـــــه كنن ـــــا و نال ـــــیون بپ  ش
 شـــوریده حـــال و نوحـــه كنـــان در ثنـــای او
 آداب رهنمـــــــائی و وصـــــــف صـــــــفای او
 هـــركس بـــال بگفـــت بـــه صـــوت صـــالی او
ــــی دل آنكــــه كــــرد تصــــور فنــــای او  اعم
ـــــای او ـــــم از ربّن ـــــت ه ـــــدد گرف ـــــد م  بای
ــــــــای او ــــــــه رود در قف ــــــــد ك  دل آرزو كن
 شایســـته بـــود تـــا كـــه شـــود جـــان فـــدای او
 درمـــــان درد عشـــــق خـــــدا بـــــد دوای او
 پیمـــــود راه حـــــق فـــــرس تیـــــز پـــــای او
 آرام بخــــش دل ســـــخن جـــــان فضـــــای او
 آزاد آنكــــــــه رفــــــــت بزیــــــــر لــــــــوای او
 بـــــر درگـــــه خـــــدای تعـــــاىل دعـــــای او

ــــود چــــاره ســــاز همــــه لطفهــــای اومــــی  ب
 رهـــرب بـــه خلـــق بـــود و خـــدا رهنمـــای او

 ی اوبــــــــا ســــــــريه محمّــــــــد و آل عبــــــــا
 معلـــــوم بـــــود در بـــــر كشـــــف الغطـــــای او
 در ایــــن طریــــق یــــاور او بُــــد خــــدای او
ـــــد رضـــــای او ـــــای خـــــدا بُ  مرضـــــی اولی
 دل ســـــوگوار گشـــــته و جـــــان در عـــــزای او

 ریــــای اوســــري و ســــلوك یــــك جهــــت بــــی
ــر و رای او ــه جــا فك ــن ز نــور حــق هم  روش
ــــای او ــــق نم ــــفات و رخ ح ــــع ص  آن مجم
 چــون عشــق پــري شــد همــه جــا مــدعای او

ـــــان ســـــرای اومـــــأمن بـــــ  دی بـــــرای محبّ
 شـــــامل شـــــدی عنایـــــت بـــــی انتهـــــای او
ـــت رســـای او ـــر همـــه دس ـــنده بـــود ب  بخش
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ــان ــن جه ــرینش در ای ــد بهشــت ب ــدخت بُ  بی
ـــدی  یاســـني صـــفات و رحمـــت العـــالمني ب

 

 اكنــــون فــــراز زهــــره و افــــالك جــــای او
 بیــــدار مانــــد تــــا كــــه رســــد بــــر بقــــای او

 

  
  .دیاز قرائت گردريدر ش )یثابتعل( ید هبة الله جذبیس یكه در مجلس ختم جناب آقا یامقاله

  .هیرِبّك كَدْحاً فَمالق كادحٌ اىل ها االِنسانُ اِنّكَیا اَی
  .كرد یدار خواهیپس با او د یدنیپروردگارت كوش یبسو یانسان تو سخت كوشائ یا

ــــــــد همــــــــهیآنانكــــــــه ره عشــــــــق گز  دن
 در معركــــه دو كــــون فــــتح از عشــــق اســــت

 

ــــــــو ــــــــهادت آرم یدر ك ــــــــهیش ــــــــد هم  دن
ـــــــد ســـــــپاه او شـــــــه  دند همـــــــهیهـــــــر چن
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د و بـا بـال و یاز جانب محبوب خود شـن یارجع یندا» ید هبة الله جذبیحضرت حاج س« ی بنام نامنيو صالح
  .شه آرام گرفتیهم یبرا) ك مقتدریمقعد صدق عند مل(معشوق پرواز و در  یبسو ینپرآسما

 خــــتید و كــــوزه انــــدر آب ریــــد یجــــو
 آب كـــــــوزه چـــــــون در آب جـــــــو شـــــــود

 اثقــــــــــــاتی یاقتلــــــــــــون یاقتلــــــــــــون
 

 زیــــــــباشــــــــد گر یكــــــــ یآب را از جــــــــو
 و چـــــــون او شـــــــود یمحـــــــو گـــــــردد در و

 اتیـــــــح یاتٌ فـــــــیـــــــح یقتلـــــــ یاِّن فـــــــ
 

و  یاو از راه دوسـت یده باشد كـه هسـتیاز محب راه آن پسند: بزرگوار منصور حالجچه خوش فرمود عارف  یآر
  .شود یمحبت در راه دوست متالش

د، شـمع یبخشـیو حرارت خاص مـ یسوخت و مجلس دوستان خدا را گرمیقت عاشق خدا بود، میجنابش بحق
  .كردیجاد میاز شور عشق و جذبه در انسان ا یضش حالتیجمع بود، محضر پر ف

ا بـود یـنشسـت در دنیزد، سخنان پر مغز او تااعماق دلهـا مـیلت موج میاز عشق و علم و فض یانوسیدر دلش اق
انسـان و  ین بود و براستیريشه كام همه دوستان و محبّان شیغ او همیدر یا داران نبود، از باده محبت بیبا دن وىل

  .انسان ساز بود
داشـت، آنگـاه كـه بـه یخود را مشغول مـ ت ابناء نوع،یم و تربیبا تعلداشت در مدارس تهران  یقدرت بدن یتاوقت

روزهـا بـه كـار و عبـادت و شـبها بـه . فارغ نه نشسـت یو ارشاد همنوعان آن یپا نهاد از راهنمائ یسن بازنشستگ
  .دیاد خدا غفلت نورزیاز  ید و آنیاز با محبوب گذرانیو راز و ن یداراطاعت و شب زنده

گــــاه اســــتدیــــآنكــــس كــــه ز توح  خــــدا آ
ــــوا ــــرش س ــــدر نظ ــــدوم اســــت یان  او مع

 

 آن درگــــــــاه اســــــــت یدل او بســــــــویرو
ـــــــا ـــــــی ـــــــت ین معن ـــــــه اس ـــــــه االالل  الال

 

بزرگـوار خـود داشـت و در هـر محفـل و مجلـس بـا سـخنان رسـا و  یشه سر بر آستان موالیكه هم یبزرگوار مرد
ر یـقـت و زیعت و طریدر جمـع شـركرد و اصـل گـوهر مقصـود را یح میع را تشریت مذهب تشیخود حقان یوایش
  .دانستیو اوالد آن بزرگوار م) ع(یت مطلقه علیوال یلوا
  :گفتید كه میرسیجانبخش مردان خدا و عارفان وارسته بگوش دل م یهاانات پر مغزش نغمهیاز ب

ـــمیك ـــدگ یائی ـــیاســـت عجـــب بن ـــانريپ   مغ
ـــــــبح ـــــــد آن روز رســـــــانی ـــــــرایات اب  د م

ــــ ــــودريهمــــت پ ــــدان ب ــــان و نفــــس رن   مغ
 

ــــد ــــتم و چن ــــاك او گش ــــدیخ ــــاتم دادن  ن درج
ـــــ ـــــط آزادگ ـــــد یخ ـــــاتم دادن ـــــن مم  از حس

 ام نجـــــاتم دادنـــــدیـــــكـــــه ز بنـــــد غـــــم ا
 



 

 یـريح آنست كه خلع صورت از مس كند و اگـر نـاقص باشـد ممكـن اسـت تغیصح یایمیند كیگویبزرگان عرفا م
عت پاك شود در عاشق یطبچون از عشق  یق عشق انسانی طرنيبهم. رسدیقت طال نمیرنگ حاصل شود امّا بحق

  .رسدیكه بشهود حق م یدا شود تا بحدیپ یو جوشش عشق خدائ یت قدس الهیسرا
مثـل نـوره «مـه یه كریـد مفتخر و به بطـون آین خلعت جاویاند كه بدبوده یدر هر دور و زمان انگشت شمار كسان

خ یشـ یاسـت جنـاب جـذب یقاز آن جا كـه نشـان مـرد خـدا عاشـ. یاند آرمستظهر شده »ها مصباحیكمشكوة ف
پـر از عشـق و  دىل. دیـورزیبزرگوار ما عاشق بود عاشق خدا و عاشق موال بود و بهمه موجودات عـالم عشـق مـ

  :گفتید و با زبان حال میكشیمحبوب را مشتاقانه انتظار م یداشت و بر آن لقا یف و آسمانیلط یروح
 استیالحانخوشچومنی قفس نه سزانيچن
 وز كـه پـرواز كـنم تـا بـر دوسـتخوش آن ر یا

 

ــــنم ــــرغ آن چم ــــوان كــــه م ــــن رض  روم بگلش
ـــــوا ـــــو یبه ـــــر ك ـــــاىلیس ـــــر و ب ـــــزنم ش پ  ب

 

 افرادند كه جان حرّشان بنده عشق است و مرغ روحشان شكنندۀ قفس نيچن: بفرموده روزبهان آن عارف بزرگوار
  .رندمرگند و در راه جانان جان و دل گذای افرادند كه زندگان بنيچن. جسم است

زا ريبود كه خلف مرحوم حاج م یجذب ی افراد عاشق دل سوخته و عارف وارسته جناب حاج آقانينمونه بارز چن
زا ريده مرحـوم حـاج مـیـساكن محلـۀ پـا قلعـه اصـفهان، پدرشـان از شـاگردان برگز یهاشم از سادات خاتون آباد

ار نمـود و غالـب یـاخت یريفهان گوشـه گـپس از مراجعـت باصـ اجازه اجتهاد بوده وىل یو دارا یب الله رشتیحب
در سـن  یقمـر ۱۳۳۲د و در سـال یگذرانیو عبادت م) ع(یاوقات خود را به مطالعه كتب عرفا و اخبار ائمه هد

 یمتـوف(ل ی محمـد اسـماعريجنب بقعه م یه خاتون آبادیا رفته و در تخت فوالد در تكیاز دن یهشتاد و دو سالگ
  .دیجد خود مدفون گرد) یقمر ۱۱۱۶

ل القـدر و یـشان همه از سـادات جلیرسد و اجداد ایم) ع(د سجادیست ونه واسطه بحضرت سیشان با بینسب ا
  .ه به آنان محول بوده استیه و بعد مورد توجه و امور شرعی و در زمان صفونيبزرگوار و علماء و مدرس

ل علوم متداولـه یبه تحص یجوان یدر اصفهان متولد شده و ابتدا یقمر یهجر ۱۳۱۴شعبان  ۱۴خ یجنابش در تار
خـاتون كـه از بزرگـان سـادات  ی محمـد هـادريمـ ید عباس فرزند مرحـوم آقـایس یمشغول و بعداً نزد مرحوم آقا

 شان اظهـار ارادت نمـود وىلیاند رفته و بدبوده یازري شنياستیآقا ذوالر یزا علريحاج م ی آقانيو از مأذون یآباد
اضـت و عبـادت و یهـم بر یدن بمقصود به مسـافرت پرداخـت و چنـدیرس یبرا یبعداً مدت. دیمشرف بفقر نگرد

الت بتهران رفته و در مدرسه یادامه تحص یسپس برا. خضر وقت بود یسحر اشتغال داشت ودر جستجو یداریب
زا ريد و در آنجا با مرحوم میك مسجد جامع منزل گزیه نزدید و در مدرسه آصفیل اشتغال ورزیبتحص یاسیعلوم س

دا یـپ یبودنـد آشـنائ) شاهینورعل( یوان جناب حاج مال علريكه از فقرا و پ یازريزا صدرا شريمان الله و مرحوم ما
د و در همـان جلسـه دسـت از دامـن یشـاه رسـینور عل یخدمت جناب آقا یقمر ۱۳۳۶كرد و توسط آنها در سال 

ت صدق و محبت یقت شده و با نهایطر وارد یقمر ۱۳۳۶ع االول سال یشان برنداشت تا روز بعد كه هفدهم ربیا
  .ق فقر نمودیشروع به سلوك در طر

انت و تقـوا و شـرافت ید و از همان وقت صحت عمل و دیاشتغال ورز یريبشغل دب یقمر ۱۳۴۰جنابش در سال 
ت عالقـه و احـرتام یـد و عمـوم فقـرا بـا نهایـ و جوانـان گردني و محصـلنيو فضل وكمال او زبان زد معلم یانسان
  .ستندینگریشان میبد

دخت و یـشـرت در بیرا ب یالت تابستانیام تعطیفرمود و ایدخت میو ب) ع(ارت حضرت رضایمتعدد به ز یسفرها
. دیـورزیاشتغال مـ یك از سفرها بنوشنت و استنساخ كتب عرفانید و در هر یگذرانی بزرگوار خود مريدر حضور پ

ن اواخـر یـدر ا. دیـمفتخـر گرد» یثابتعل«با لقب  یو راهنمائ تی بزرگوار به هداريبفرمان پ یشمس ۱۳۴۳در سال 



 

شدند تا آنكـه غـروب جمعـه  یمارستان بسرتیافت ناچاراً در بیمدتها دچار كسالت بودند و چون كسالتشان شدت 
را بگـوش جـان » تها النفس المطمئنـهیا«ا ی یندا ۶۴ن ماه سال یبرابر با دوم فرورد ۱۴۰۵شب اوّل رجب سال 

ك یعند مل«در  یخود پرواز و با بال و پر ملكوت یمقصد اصل یبود بسو یوح پاك او كه مهبط انوار الهد و ریشن
  .هیرحمة الله عل. گرفت یجا» مقتدر

 ن رشـك كـه گـل رایبلبل ازا یخود را بكش ا
 هـــر گـــنج ســـعادت كـــه خـــدا داد بحـــافظ

 

ـــوه گـــر ـــت ســـحر جل ـــاد صـــبا وق ـــا ب ـــود یب  ب
ــــایاز  ــــن دع ــــحر یم ــــب و ورد س ــــود یش  ب

 

عقـل چـه  ینوشـنت و بـرا یقلم چـه جـا یبرا. ستهیع و شایرف یگاهیوارسته، عروج بچنان جا یعاشق نيحال چن
ق لذت بخش و پر بهـا كـه جـز عاشـق و معشـوق پـردهیهمان بهرت كه شرح آن دقا. ماندیسنجش و ادراك م یجا
  .ان شودیاز بريست از زبان حافظ شین یدار

 نير حـورالعشب رحلت هم از بسرت روم تـا قصـ
 زیــا برخیســاق ی زد بلبــل كجــائريصــباح الخــ

 حاكم اوسـتنددوستیگز یريمن غ یاگربرجا
 

 نمیشــمع بــال یاگــر وقــت جــان دادن تــو باشــ
 نمیكنــد در ســر خمــار خمــر دوشــیكــه غوغــا مــ

 حرامم بـاد اگـر مـن جـان بجـان دوسـت نسـپارم
 

انـد و از بـاطن ضـش را نمـودهیدرك محضـر پـر فت او كـه یفتگان راه هدایپروانگان بزم محبت و ش یبرا یبراست
دند آن شـمع بـزم یكـه شـن یشدند چقدر طاقت فرسا بود زمانیمند مقت بهرهیض مواطن آن دل داده حق و حقیف

  .د شتافته شدیجاو یخاموش گشته و بسرا ۶۴ن ماه یثار در جمعه شب دوم فروردیوجود و آن اُستوره عشق و ا
 یل مجـالس عـزادایتمـام فقـرا و محبـان بسـوگ نشسـتند و بـا تشـكشد و در ماتمش ان یان و دلها بریچشمها گر

  .زال خواستار شدندیشرت روح مقدسش را از درگاه حضرت الیهرچه ب یشاد
اد یـماتم زا  ین شبها و روزهایباشد در ایخود م یدل دادگان راه خدا، آنانكه جان و دلشان در گرو محبت موال

 یت خـود را بحضـور مـوالیـت و تعزیدارند و با كمال ادب و احرتام مراتب تسـلیم یآن عارف بزرگوار را گرام
ادام الله ظله و بازماندگان آن جنـاب ) شاهیرضا عل( تابنده نيحاج سلطان حس ی حضرت آقانيمعظم قطب العارف

داه را از شـاه ارواحنـا فـیرضا عل یت خواستارند كه وجود مقدس حضرت آقایم داشته از درگاه حضرت احدیتقد
ض مـواطن آن بزرگـوار یاز بـاطن فـ یشـاهیسـلطان عل یسلسـله نعمـت اللهـ یات محفوظ بدارد و فقرایع بلیجم
  .مند گردندض و بهرهیمستف
ــــا یا ــــ یخونبه ــــه چن ــــونيناف   خــــاك راه ت

 یآرام و خـــواب خلـــق جهـــان را ســـبب تـــوئ
 

 ه پـــــرور طـــــرف كـــــاله تـــــوید ســـــایخورشـــــ
ــــار د ــــد كن ــــزان ش ــــده و دل تكی ــــوی ــــاه ت  ه گ

 

  :من یموال
 ق اســتیــروز حشــر كــه عــرض خال یفــردا
  همـــه از هـــم جـــدا شـــدندنياران هـــم نشـــیـــ

 

 ان بمــــن افتــــد نگــــاه تــــویــــباشــــد در آن م
ـــــــائ ـــــــویم ـــــــاه ت ـــــــت پن ـــــــتانه دول  م و آس

 

  یمی ندنيغالمحس ۱۳۶۴ن یفرورد -ازريش           
  

  )یثابتعل( ید هبة الله جذبیس یسنگ مزار جناب آقا یمنت نوشته رو
  هو
۱۲۱  

 و بقـــــا بـــــس تراســـــتیمـــــا همـــــه فـــــان
 

ـــــــــك تعـــــــــاىل  و تقـــــــــدس تراســـــــــت مل
 



 

 بزرگـو نياللـه درجـة از مـأذون یاعلـ یالله جذب د هبةیآرامگاه سالك مجذوب و عارف به محبوب جناب حاج س
كـه در روز جمعـه  یقمـر ۱۳۱۴متولـد سـال  یملقب بـه ثـابتعل یگناباد یه نعمت اللهیقدر سلسله عل خ عاىلیمشا
  .روح پاكش بعالم قدس پرواز نمود یشمس ۱۳۶۴ن ماه یدوم فرورد یقمر ۱۴۰۵ یالثان یمادست و نهم جیب

 ی ثـــــــــابتعلريخ روشـــــــــن ضـــــــــمیشـــــــــ
ـــــــــه جـــــــــذب ـــــــــة الل  او را نـــــــــام یهب

 یقمـــــــر یخواســــــتم تـــــــا بـــــــه هجـــــــر
 آمـــــد بـــــه جمـــــع و گفـــــت كـــــه او یكـــــی

 

ـــــــق  ـــــــودیآنكـــــــه در حســـــــن خل ـــــــا ب  كت
ـــــــــــ ـــــــــــودیس ـــــــــــا ب ـــــــــــدا و آق  د و مقت

ــــــود ــــــا ب ــــــوتش كــــــه مقصــــــد م  ســــــال ف
 بــــــــود حــــــــق تعــــــــاىل عاشــــــــق قــــــــرب

 

۱۴۰۵=۱+۱۴۰۴  
  



 



 

  هو
۱۲۱  

  ت نامهیوص

، اشـهد ان ال الـه اال اللـه وحـده یو افتقـار یه تـوكلیـو عل یو رجـائ یم و به ثقتـیبسم الله الرحمن الرح
عبـده ) ص(ر و اشهد ان محمداًیء قدیكل ش یت و هو علیمیو  ییحیك له، له الملك و له الحمدُ یالشر

و ) ع(اًیـن كلـه و لـوكره المشـركون و اشـهد ان علیالد یظهره علین الحق لید و یو رسوله، ارسله بالهد
حجـة بـن الحسـن  ین و ان االثنـا عشـر مـنهم اعنـیوم الـدیـ یو شـفعائ یاالئمه احد عشر من ولـده ائمتـ

و غائب و بارادة  یف هو حیفة الرحمن و امام االنس و الجان عجل الله فرجه الشریصاحب الزمان و خل
 والمنكـر ريملؤ االرض قسطاً وعدال بعدما ملئت ظلماً و جورا و اشهد ان الموت حـق و النكـیو  ظهریالله 

 یلسان رسوله صـل یه علیان حق و أومن بكل ما انزل الريزان حق و الجنة و النیحق و الصراط حق و الم
 اسـاس نيجمعـهم ای صـلوات اللـه علـنيطالـب واوالده المعصـومیبـن اب یة علـیـه و الـه و ان والیالله عل

ك بحـق یـة ولیـنـك و والید یاللهـم ثبتنـا علـ. مان و بها تقبل الطاعات و العبادات عندالله عزو جـلیاال
  .نيهم اجمعیمحمد و آله صلوات الله و سالمه عل

مستور و مكتـوم اسـت  تعاىل ی ذات بارريست مستحب و مؤكد و زمان و مكان مرگ بر غیت امریو بعد چون وص
ك یـن گناهكـار شرمسـار بـه نـود و یاست و عمر ا یشمس ۱۳۶۳و مهر  یقمر ۱۴۰۵محرم الحرام خ كه ین تاریدر ا
 حق تعـاىل یو اطاعت و بندگ یاله یخود را بتقوا یكنم جمله فرزندان و برادران روحانیت میده است وصیرس

امـر و مجـاز زمـان و  وىله هم السـالم و اتصـال بـیعل یمان بخدا و رسول و ائمه هدیومخالفت با نفس امّاره و ا
و مجالسـت و  یمـانیع خلـق و خـدمت و شـفقت بـه بـرادران ایـو محبت و مـودّت بـا جم موىلو اطاعت  یبندگ

ش و عشـرت و مخصوصـاً یز از معاشـرت و مصـاحبت اهـل فسـق و فجـور و طالبـان عـیـكـان و پرهیمؤانست با ن
را ماننـد مـال  یویـو دن ینكه امور مادیو ا  خودنيما ب یگانگیكنم باتفاق و اتحاد و یت میفرزندان خود را وص

 یگری و سعادت دريت متفق و متحد باشند و خیمیه مانع از اتحاد و اتفاق نكرده و با هم با كمال صمريوجاه و غ
اد كننـد و یـاه تبـه كـار خـود یگر بوده باشند و از پـدر روسـیكدی وسعادت خود دانند و كمك كار و مددكار ريرا خ

دوار باشـند یـند و در امور خود توكل و اعتماد بحق داشته، بفضل و كرمش امیاو نما یمرزش برااستغفار و طلب آ
م یو تسـل ی داشته باشند كه اگر امور خود را بخدا واگذارنـد و راضـنيقیندانند و   از ذات حق تعاىلريغ یو مؤثر

فرزندان اناث من نظر بحال زنان كم و زنان و . امور آنها انجام خواهد شد ین وجهیباشند به بهرت یبمقدرات اله
 ینت خود دانندو تا ممكن شود از زیله سعادت و زین وسیو هوس ننموده عفت و عصمت را بهرت یعقل و پرهو

شان و اقربا تسامح نكنند و از حال آنها با خـرب باشـند و اگـر یز از معاشرت و محبت با خویخود خارج نشوند و ن
  .ش آوردیعمر و وسعت و گشا یادینكنند كه صلۀ رحم ز یتاهالزم داشتند كو یكمك و مساعدت

 و ريارواحنـا فـداه فرزنـدانم در كمـال خـ..... زمـان اء حـق خاصـه وىلیـو توجـه اول یدوارم بكرم و فضـل الهـیام
نـد و پـدر گناهكـار و ینما یگر زنـدگانیكدیو محبت با  یت با صحت و سالمت و مهربانیمان و والیسعادت و ا

ل روا یـنـد و تعطیجمعـه شـركت نما اىلیـمخصوصـاً ل یند و در مجالس فقریده خود را فراموش ننمااه شرمنیروس
  .ندیجمعه شاد نما اىلید و دو ركعت نماز در لیندارند و پدر خود را باستغفار و قرائت قرآن مج



 

ق یـت و توفیـمـان و خاصـه والیش و وسعت و ثبات ایمان و معرفت و گشای وسعادت و اريدوارم خیاز خداوند ام
  .نيا رب العالمی نيآم. جمله اخوان و فرزندانم درخواست و مسئلت دارم یو اطاعت برا یبندگ
اه تبـه كـار و یبنـده روسـ. نيهم اجمعـین صـلوات اللـه علـی الطـاهرنيبیرسوله و االئمة الط یالله عل یوصل

خ غـره محـرم الحـرام یتـار. یه جـذبد هبـة اللـیس. د بفضل و كرم پروردگار غفاریخائف و ترسان از روزشمار و ام
  .یشمس ۱۳۶۳مهر  ۵و  یقمر ۱۴۰۵



 

  مؤخره

د هبة یس یل القدرمان جناب آقای سالگرد پدر جلنيت فرمود تا بمناسبت اولیسپاس وحمد خدا را كه تفضل وعنا
موفق به  )شاهیرضا عل( تابنده نيسلطان حس ی بزرگوار حضرت آقاريشگاه پیبا استجازه از پ) یثابتعل( یالله جذب
د و یشان، گردیات سروده توسط ای ابنيح و همچنیشات و نصایفرما یاز نوارها یاده نمودن تعدادیو پ یجمع آور

ار اخوان گـرام و یادبود در اختیه ارائه نموده تا بطور یبنام رساله جذب یات رسالهرموفقمان داشت كه آنها را بصو
شـه زنـده یهـا همرا در خـاطره یاد آن عـارف ربـانیـكـه قرائـت آن، د یام. میل محرتم و دوستان معظم قرار دهیفام

  .نگهدارد
 یشـان كمـال امانتـداریات شـایاده نمودن نوارها دقت شده تا در ثبـت فرمایاست كه در پ یادآورینجا الزم بیدر ا
دمت ت صـحت و صـداقت در خـیرا در نها یقدرت الله آزاد كه عمر ید از جناب آقایدر خاتمه با. ت گرددیرعا

 یو همكـار یچ گونه راهنمائیالسابق از ه یز كمافین رساله نیا یض نموده و در انجام كارهایپدر بزرگوار كسب ف
ن رسـاله یر چاپخانه خواجه كه در امور چاپ و آماده نمودن ایحسن خواجه مد ی از آقانيغ نفرمودند و همچنیدر

و  یو بـاطن یظـاهر یاز خداوند متعال ترقـ. نمود یاند تشكر و سپاسگزارت و مراقبت را بعمل آوردهیكمال جد
  .میآنها خواستار یبرا یو اخرو یویسعادت دن

  )یثابتعل( ید هبة الله جذبیس یفرزندان جناب آقا


