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لم الصمداني و العارف السبحاني املجإ االمجاد و مالذ االوتاد العحضرت 
المؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االلهية قطب العارفني و صالح 

  يف االرضني المويل المؤتمن یية اله العظمآالمؤمنني 

   قدس اله سره العزيز  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



وعرفهودعايآن حج

بÇهمعني, ه رويÇت است/ تÇÇرويه شب امشب است, يÇÇومالتÇÇرويه كÇÇه فÇÇردا
ا گر ميكردند/ تقسيم آب روز, آن كه بود اين آنها معمول چون است, شادابكردن
فراهم اج حج براي همه, براي آسايش اسباب خيلي حاال ميبينيم بكنيم, نگاه Hواقع
حاجيها هشتم, روز فردا, است/ رفته پيش خوب Öجهات اين از دنيا وضع  كردهاند/
آبگيري را شترها و ميآيند يومالترويه ببندند/ احرام حج براي آن عصر در بايد
اينكه براي ميبرند, همراه زيادي خيلي آب مشكهاي و برميدارند آب ميكنند,
زوجÇة بÇه بÇدهد خÇير مÇيدانÇد خÇودش هÇرجÇور خÇداونÇد نÇÇبود/ آب روز آن
ميگويند, تخفيف در عربها كه است ده سي مخفف ست) زبيده ست شيد, هارونالر
جاري را قنات آن كه رقيه/) ده سي زينب, سيده يعني, رقيه; ست زينب, ست مثل
كرد/ زن اين كه است بزرگ و مهم بسيار خيرات از كه است كاري Hواقع كه  كرد
تا برد ايران از كارگر و مقني و استاد و عمله مكه, فرسخي دوازده از زبيده ده سي
اويند مهمان واقع در حاجيها تمام كه است راه فرسخ دوازده ده, كرد/ جاري قناتي
چاهها ديگر كه حاال است/ كشيده زحمت او كه آبي از ميخورند, آنجا از آب و
كه نميشد پيدا آبي Âقب است/ لوله آب جا, همه بله, است, زياد قنات است, زياد
اما زمان/ آن حاجيهاي از ميخريديم مشكي بايد قمري 1330 سال در حج سفر در
آب جا, همه پنجم چهارم, سوم, طبقة در كنيم نگاه هرجا در است/ لوله آب حاال
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بÇحمداهللا آب حيث از و است شده فراوان لوله آب ه جد در مكه, در است/ لوله
ه جد و مكه به آن آب و شده احداث نيز عزيزيه قنات و نيست نگراني بههيچوجه

است/ شده لوله كشي
نكÇات ميبينيم كنيم, دقت خوب و آياتقرآن جزييات به كنيم نگاه وقتي
خلق خدا كه روزي از خدا نزد در ماهها شماره ميفرمايد: جمله از دارد, بزرگي

تÇوبه, (سورة Õم Ôر Ôح Õ¹عب Öرا ا × Öy م ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ قل خ م Öوي اهللا تاب ك | GرÎ Ò¾ ÒÌ Ò¿ ع ×� Öث ا اهللا ند ع ور ÔÎ Ô¿ال ̧ دَّ ع انَّ /1
/(36 آية

مÇعلوم عبارت اين از است1/ تا دوازده كرده, خلق را زمين و آسمان خدا  كرده,
اوضاع كه است اين از عبارت سال كه مقصود است, طبيعي تا دوازده كه ميشود
تÇا مÇيشوند سÇبز درختهÇا وقÇتي كه معني اين به برگردد/ ل او ترتيب بههمان
و بيايد خزاني بگذرد, تابستاني بگذرد, بهارش كه برگردد دوره مرتبه دو وقتيكه
سال يك ميشود اين روز, همان به برگشت كه د مجد شود, تمام زمستانش برود,
عÇلمي اطÇالعات ÖرابÇاع چون منتهي× است, شمسي طبيعياش است/ شمسي  كه
ميگرفتند مناط ماه, ل او براي را هالل ديدن بودند, بياباني و بدوي Hغالب و نداشتند
ر مقر بهطوري Hغالب اسالم احكام چون نمود/ امضا¾ و تصويب را همان نيز اسالم و
كه اشخاصي به احتياج دينياش احكام باشد, نداشته علمي تنظيم به احتياج كه شده
آن بلكه است سال اول كÇي كه دهند فتوي Âمث كه ندارد, دهند فتوي امور اين در
آداب كه است اين بفهمد/ ميتواند ندارد, هم سواد هست, هم بيابان در كه  كسي
ماه و ميگيرند روزه ديدند كه را ماه است, ماه ديدن به و است, همينطور هم روزه
و دانشمند و كرده تحصيل چه چوپان, چه بياباني, چه ميخورند/ روزه ديدند, كه را

يكسانند/ و دارند حكم يك موضوع اين در همه باشند پروفسور چه و مجتهد
بهجاي برميگردد ميشود, كه ماه دوازده كنيم, حساب و بگيريم را ماه وقتي
كه است روز يازده Hتقريب سالي تفاوتش دارد, تفاوتي ماه دوازده در منتهي× ل/ او
در است/ فرمايشاتقرآن از باز هم اين ميشود/ عالوه سال يك سال, سه و سي در
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بخواهند حساب كه نجومي و هيأت علم محاسب حجاز, در عربستان در روز آن
و سال سيصد ميفرمايد: كهف اصحاب دربارة قرآن در خداوند ولي نبود بكنند,

/(25 آية كهف, (سورة Hع Öست وا Ôاد د× Öاز و Ò âن� س ¹Äا م ل×ثث Öم هÇ ف Öه ك â| ثÔوا ب ل و /1

سÇال سÇيصد هر كه است قمري و شمسي بين فرق اين كه سال1/ نه داشتند زياد
طÇبيعت بÇه كه گذاشتند قرار اينطور حاال است/ قمري سال نه و سيصد شمسي,
حسÇاب مÇاه يك ايÇن, كÇه است ماه ديدن هم باز و ماه ديدن در طبيعت, باشد/

ميشود/

/36 آية توبه, سورة /2

حÇرام; است"2/ حÇرام "چهارماه ميفرمايد: قرآن در خداوند هم ماهها دربارة
و بÇودند جÇدال و جنگ در هميشه عربها چون ماه, چهار اين در محترم/ يعني,
جان حفظ براي است, مردم همة حفظ براي دولت (چون نداشتند هم دولت عنوان
ميشود مرج و هرج آنوقت نباشد, وقتي است/ مردم چيز همه و ناموس و مال و
بÇرسد هÇركس به زورش كه هر كند, رفتار آنطور دارد ميلي هرطور هركسي و
جÇنگ هم با Hغالب قبايل و بود مرج و هرج و ميكند/) رفتار بخواهد كه هرجور
كه بود قراردادهايي كند, نگاهداري را آنها ميتوانست كه چيزي فقط ميكردند,
حÇمله هÇم بÇه و مÇيكردند جنگ هم با گونا گون دستههاي داشتند/ هم با قبيلهها
چون نبود/ هم شريعتي همينطور و قانوني و قرارداد خودشان پيش و ميكردند
حضرت, ل او بود, بزرگي پيغمبر كه الم, عليهالس و آله و نبينا علي ابراهيم, حضرت
در Çالم, ليهالسÇع اسÇماعيل, ولي داد قرار جانشين را خويش پسربزرگ اسماعيل
بنابراين, شد/ معين الم, عليهالس اسحاق, حضرت بعد و رفت دنيا از حضرت حيات
نبود, پيغمبرياي يا عنواني يا نبود يكي نماند, يكي مكه طرف در و عربستان در
در داشÇتند كه رويهاي بههمان خودشان بودند, بزرگتر خودشان لذا نبود, خطابي
را اسÇمش و مÇيكردند درست خودشان براي چيزهايي ابراهيم و اسماعيل زمان
بÇين قراردادهÇايي ولي نداشتند ني معي شريعت هرگز اينها و ميگذاشتند شريعتي
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جمع آن در حج براي وقتي Hغالب كه داشتند مجلسي بله, ميگذاشتند/ گاهي خودشان
كÇه بÇود اين منجمله كه ميگذاشتند خود بين معاهداتي, قراردادهايي, ميشدند;
خسÇته جÇنگ از قبايل همة چون دادند/ قرار محترم دادند, قرار حرام را چهارماه
چÇهارماه در گÇرفتند تÇصميم ازيÇنرو نداشتند, خود براي امنيت احساس و شده
تÇا باشند آسوده قدري يك باشند, داشته آسايش قدري تا كنند تحريم را جنگ
باشند, داشته آزادي تجارت, در يا دوستانه, معاشرت بخواهند ا گر Âمث وقتي يك
هÇمة تÇصديق به نمودند/ تصويب و تصديق قبايل همة را قرارداد اين و بتوانند
ماه چهار اين نكنند/ جنگ را ماه چهار اين كه گذاشتند قرار قبايل رÅساي قبايل,
بعدش ذيقعده, ديگر جداست/ تنهاست, يعني, فراديالفرد; كه است رجب يكي
كه بزرگانمان در كه است اين به اشاره حرام ماه چهار اين است/ م محر و ه ذيحج
بهنام تا چهار امام, دوازده اين از تاند, نبو ظهور براي خانه دوازده برجاند, دوازده
Gبعد كه است استحساناتي Hتقريب هم اينها است/ حرام چهارماه اين كه است علي
كه شده تثبيت هم اسالم در ميشود/ هم درست و ميكنند مطابقت و كردهاند ذ كر

است/ فرموده تصريح هم قرآنمجيد در
اتÇفاق جÇنگي ا گÇر و نÇميكردند جنگ كه داشتند حرام ماه چهار بنابراين,
تا ميفرستادند را افرادي آنها انصراف براي آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ميافتاد
كÇه (جمادي افتاد فاق ات جمادياالخري ماه آخر در جنگي بگيرند/ را جلويشان
مذكر ربيع اما ميگويند جمادياالخري× كه جمادياالخره بگويند بايد است, مÆنث
اني, ربيعالث اما گويند جماديالثانيه ثانيه/ نه گويند اني ربيعالث و ل ربيعاالو لذا است,
كÇه است) مÇذكر ربÇيع ولي كÇردهانÇد اسÇتعمال مÆنث را جمادي اينكه بهواسطة

قÇبر يك در حمزه با و شد شهيد احد جنگ در گرويدند, اسالم به ابتدا همان از كه كساني از و صحابه از /1
گرديد/ مدفون

نفر هشت بهفرماندهي را حÖش1 ج بن عبداهللا آله, و عليه صلياهللا رسول, حضرت
Hفاق ات باشند/ قريش مراقب و كنند كمين مكه و طاÄف بين نخله در كه كرد مأمور
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كشتند, را نفر چند و كردند حمله آنها رفت, مكه به طاÄف از قريش از  كارواني
كه روزي دربارة درينجا بردند/ غارت به هم را اموال و گرفتند اسير هم را نفر چند
ار كف رجب, ل او يا بود جماديالثانيه آخر آيا كه است اختالف شد, واقع هجوم اين
گرفتهايد ما از كه مالي بردهايد, كه را غنيمتهايي و كردهايد كه جنگي اين ميگفتند:
بايد پس, است, حرام ماههاي جز¾ كه هم رجب و است بوده رجب ماه ل او روز در
آزاد ÖنگÇج در و است بÇوده جÇمادي ماه در خير نه ميگفتند: اينها بدهيد/ پس
خدمت بعد كه است/ ما خود مال هم غنيمت و گرفتهايم غنيمت هم ما و بودهايم
كه همان بود/ پيغمبر قديم داماد آنها از يكي و شدند وارد و رسيدند پيغمبر خود
باز ولي آمد/ بيرون و بود پيغمبر دختر كه كرد فرار هم زنش و كرد بيرون را زنش
فرمودند/ گذشت پيغمبر اينجا در بههرحال و شد/ وارد همان خانة در و آمد هم
بود شده مشهور كه است ديگري موضوع شد, چهجور و چيست تفصيلش اين حاال
و جمادي بين است, عجب خيلي (عجب, جب والر ب�ا	FÒدي ب ج الع Ú Ôjبجع ÖÇل ا  كه
در اخÇتالف رجب/ مÇاه ل او يÇا است جÇمادي مÇاه آخÇر نÇبود مÇعلوم كه رجب)
بÇهظهور است راجÇع مÇذكور, قÇول كÇه مÇيكنند ر صوÇت بعضي هرچند اينجاست,
بين ماه در است, عجيبي امر كه بزرگوار آن ظهور كه فرجه, لاهللا عج قاÄم, حضرت
خدا ارادة ارادهاش, هروقت حاال ميگويند: اما افتاد/ خواهد اتفاق رجب و جمادي
و نÇفرمودهانÇد تعيين را وقت كرد/ خواهد ظهور وقت همان گرفت, تعلق آن به
بود حرام ماه يك رجب ماه كه است اين است/ گفته دروغ كند, معين وقت هركس
مشÇركين كه بود شعبان ل او و رجب آخر بين الشكر" "يوم گفتهاند هم بعضي و
مÇطلب اين بههرحال است/ بوده شعبان ل او گفتند, مسلمين و رجب آخر  گفتند
مسلمين, و شدند ناراحت هم رسول حضرت و گرديد مسلمين بر اعتراض باعث

ام ر× Ò Ö¡ا ر ÖÎ Ú¿ال نع كونÔل Ã Öس ي شد: نازل آيه Gبعد كردند, سرزنش را جحش بن عبداهللا
ÔهÖن م له Öها Ôاج ر× Öخا و ام ر× Ò Ö¡ا د ج Öس ÒXا و هب ÕرÖفÔك و اهللا لâبي س Öنع دٌّ ص و Õ âب�ك هâفي Õت×ال ق قÔل , هâفي ت×ال ق
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بازداشÇتن اما است/ بزرگ گناهي ماه آن در كردن جنگ بگو: ميپرسند/ حرام ماه در كردن جنگ از را تو /1
رانÇدن بÇيرون و مسجدالحÇرام) از مردم بازداشتن (يعني, مسجدالحرام و او به شدن كافر و حق راه از مردم

/(217 آية بقره, (سورة است بزرگتر قتل از شرك و است, بزرگتر گناهي خداوند نزد در جا آن از مردمش

فرمود: ولي فرمودند/ تصويب را ماهها حرمت كه 1 لÖت ق Öال ن م Ô Ò
 Öك ا Ô¹ن Öت ف Öال و اهللا دÖن ع Ô Ò
 Öك ا
كردند, مشركين كه كاري يعني, است; بزرگتر فتنهانگيزي و مكه اهل كردن بيرون

است/ م محر و ه ذيحج و ذيقعده هم حرام ماههاي باقي است/ بزرگتر خيلي
كه آدابي به است اشارهاي و است يادگاري حج اين بود/ اينها ميان در هم حج
عمل خودش اينكه يا فرموده, معين الم, عليهالس آله و نبينا علي ابراهيم, حضرت
حج كه است اين است/ بوده روز آن در پيروانش و اوالدش روية يا و است  كرده

زمان در حضرت آن از آداب, از خيلي و داشته وجود ابراهيم حضرت زمان از
مسلمين چون يا داشتند, هم را ماه چهار اين احترام بود/ جاهليت زمان در عربها,
تغييرش يا و فرمود نسخ پيغمبر بوده, سابق كه را احكامي ا كثر و شدند تي جمعي
تا كه است? چطور جنگ حرام ماه در كه پرسيدند بزرگوار آن از كه است اين داد,
هÇم خÇدا چÇيست? خدا جانب از ميفرمايي تو كه آنطور حاال بوده, حرام حاال
اهللا; بيل س Öنع دٌّ ص و Õ âب�ك هâفي Õت×ال ق ÖلÔق هâفي ت×ال ق ام ر× Ò Ö¡ا ر ÖÎ Ú¿ال نع كونÔل Ã Öس ي ميدهد: جواب
بÇله, بگÇو: حÇرام/ مÇاه در كÇردن جÇنگ و حÇرام مÇاه آن از مÇيكنند سÆال تو از
راه از دوري بله, خداست, راه از اعراض و زشت و قبيح ماهها آن در جنگكردن
همان عين هم اسالم در بود, عربها ميان در كه را احترامي همان يعني, خداست/
كÇردن, جÇنگ شÇد/ حرام Öجنگ ماه چهار اين در و شد معين اسالم براي احترام
هست الم, والس عليهالصال¸ علي, بن حسين قضيه در دفاع, نه است جنگ به ابتداي
خيلي روز ده همان در ميتوانست اينكه با كرد, صبر و نكرد اقدام حضرت  كه
رفته در ميدان از مقابل طرف ميشد, يورشي ا گر اينكه بهواسطة دهد, انجام  كارها
صبر بزرگوار آن بههرحال بودند/ طرف اين حامي مردم همة ميدانست زيرا بود
تيري آنها ل او كردند, اقدام Âقب آنها تا داشت نگاه هم باز قضيه آخر آخر, تا  كرد
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واال كردند دفاع و دادند دفاع اجازة حضرت آنوقت وي, جان قصد به انداختند
عموم بهطور و رسيده قرآن در كه اموري رعايت داشتند, نيز را حرام ماه رعايت

فرمودند/ پيغمبر كه را شريعتي
ترتيباتي هم آن و شد/ محترمتر و بود محترم لذا شد, قرار حرام ماه در هم حج

تÇا ميافكندند, بهتأخير را آن جاهلي اعراب كه است ماهي مقصود و است تأخير بهمعني لغت در نسي¾ /1
شود/ واقع مصادف بود, مهياتر آسايش وسايل و معتدل هوا كه فصلي با ادوار همة در حج موسم

حج در داد, تغيير پيغمبر را چيزهايي حال همان در داشتند, نسيÃي1 Á او داشت/
اين منجمله كه شد اصالحاتي ولي ماند اساسش و اصل البته شد, اصالحاتي خيلي
با و ميكردند مجلسي ه, مك در حج به ميرفتند كه را سالي هر قبايل رÅساي كه بود
بÇاشد, مÇاه فÇالن در ديگÇر ماه در آينده حج آينده, سال كه ميگذاشتند قرار هم
آن و حج اين بين فاصله ماه چند كه ميشد گاهي ه, ذيالحج ميشد ماه اين آنوقت
كÇه را تÇغييري اين ميشد/ ماه پانزده چهارده, Âمث كه ميشد گاهي و ميشد حج

/(37 آية توبه, (سورة است كفر در افزوني حرام, ماههاي افكندن تأخير به /2

وقت گذاشتند قرار لذا ,2 رÖفÔكÖال ß| Õ̧ ي×اد ز ÔÑâÏ» الن ا Ò Ú̂ ا است: بد فرمود, خداوند ميدادند,
ه ذيالحج ماه در و فرمودند معين ه ذيالحج ماه در باشد/ ه ذيالحج ماه و باشد ثابتي
ن عيÇم آله, و عÇليه صلياهللا پيغمبر, كه بعد چه و سابق زمان چه حج و باشد بايد

سابق/ از است يادگاري فرمود,
كه ميشود معلوم احكامش و آيات خود از نكاتي كه است بزرگي امر , حج
كه كساني و خداست براي حج ميفرمايد: كه آنجاست در كرد/ دقت آنها در بايد
حج) خانه حج Öمردم براي و دهند انجام را آن كه آنهاست بر بروند حج به بتوانند

كه هركسي كند, حج بتواند آنكه است واجب است, خانه قصد است), قصد بهمعني

/(97 آية عمران, آل (سورة Ââبي س يهل ا طاعت Öاس نم تÖيب Öال ج ح اس×الن Ò� ع هلل و /3

هرچه بايد بگويند: شايد بعضي چيست? توانايي اين حاال بتواند3/ و كند پيدا راهي
بÇههم نÇبايد زنÇدگانيش برگردد, و برود ا گر بلكه نه, برود/ و بفروشد Âمث دارد



يادنامهصالح 338

ميتوانÇند كه هستند اشخاصي و نيست اينطور ايرانيها ما براي آنوقت بخورد/
كرديم نگاه قمري, 1330 سال در حج سفر در بياورند/ هم پول و برگردند و بروند
هÇم را پÇولي بÇعدش و مÇيكنند را شان جÇح ميروند اينها كه ديديم را نفري چند
يك اينها از يكي كه برميگردانند هم پول خرجشان عالوهبر يعني, برميگردانند;
احرام كه موقعي زيرا ميآيد, سلماني Öعيد روز در اينكه بهواسطه بود/ سلماني نفر
را سÇر يÇعني, بÇيايند; بÇيرون احÇرام از تÇا ميكنند تقصير بشكنند, ميخواهند را
به سلماني آن است/ كافي بÔرش يك دربيايند, احرام از اينكه براي كه ميتراشند
كÇمي يك را كÇدام هÇر و آمد بوديم نفر هفت شش, كه ما اتاق Âمث كسي, اتاق
را سÇر آنوقت گÇردد, دنÇبالش GعدÇب تÇا بود كرده نشان را اينها رفت/ و تراشيد
و صد گفت خودش و ميگرفت تومان يك بود, تومان يك يكي, هر مزد بتراشد/
تومان پنجاه و صد با روز آن در و تومان پنجاه و صد ميشود كه تراشيدم سر پنجاه
بÇاقي بÇرايش همه اينها كرده, كار و استفاده هرچه باقي برميگشتند/ و ميرفتند
منبر اهل ميبردند, استفاده و برميگشتند و ميرفتند كه آنهايي از ديگر بود/ مانده
پÇول و مÇيرفتند كÇه مÇيبردند اسÇتفاده هÇمينطور, بÇه هÇم آنÇÇها كÇÇه بÇÇودند/
باشد هم دارا خيلي است ممكن ديگر يكي اما است/ استطاعت اين, برميگرداندند;
ايÇن شود, عوض وضعش كند, تغيير زندگانيش بعد بفروشد, ملك بايد معذلك
بÇتوانÇد بÇايد شخص است/ "توانستن" فارسياش استطاعت ندارد/ استطاعت البته
چيست? تفصيلش حاال است, حج اين نخورد/ بههم او زندگاني و برگردد و برود
كÇه است اشارههايي انبيا¾/ بيشتر از گذشته, بزرگان از دارد يادگارهايي حج
به چه باشد كه قسم هر به بزرگان, ياد Hخصوص كند, انسان هرچه :Á او كه بفهميم
عبادت آنها ياد بله, است/ عبادات جز¾ خودش اين فكر, به چه و بهقول چه عمل,
در آنها به ي تأس است همينطور است/ عبادات جز¾ بدانها ل توس و آنها ذ كر است,
Çي; تأس امÇا است/ بد اين كه دهد انجام انسان را نفهميده چيز يعني, تقليد; عمل/
و كند رفتار او روية به هم اين دهد, انجام بزرگي و كنند بزرگان كه را كاري يعني,
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بزرگان كه است خوب البته او, به جستن ي تأس ي/ تأس ميگويند: را اين كند, اقتدا¾
است/ درست اين بكند, هم او و كنند  كاري

از يكي در ابتدا¾ تمتع حج در كه است هشتم روز از حج است/ حج هم يكي
بÇيرون احرام از بعد, ميدهد, انجام را تمتع عمرة اعمال و ميشود م حرÔم ميقاتها
آنوقت بÇندد/ احرام مسجدالحرام در بايد حج براي ه ذيحج هشتم روز و ميآيد

مÇني× بÇروند/ عÇرفات بÇه را روزش و بÇاشند مني× در را شب و بيرون بروند بايد
يادگار لذا كند, قرباني را اسماعيل ميخواست ابراهيم حضرت كه است آنجايي
ميفرمايند: حضرت كه است پيغمبر جد اسماعيل, است/ اسماعيل يادگار اوست,
باز هم اينجا در عبداهللا/ و اسماعيل يعني, هستم; ذبيح دو پسر من : ß Ö� بيح الذَّ Ôابن انا
اسÇحاق حÇضرت اوالد كÇه يÇهود از تÇبعيت بÇه بÇÇعضي HالبÇÇغ است/ اخÇÇتالف
شÇود, ذبÇح بÇود قرار كه كسي آن بود/ ذبيحاهللا, اسحاق, ميگويند: الماند, عليهالس
و داريÇم شرافت مسلمانها بر جهت اين از يكي ما كه ميگويند آنها بود/ اسحاق
و محترمه بود/ او محترمه و بود ساره ابراهيم, حضرت اصلي زن اينكه هم يكي
بسيار بود كنيزي اين اما بود/ كنيز هاجر و اوست اوالد از اسحاق و بود او خانم
الزم هم كنيز نبود/ كنيز ديگر كردند, آزاد را او كه بعد كه خادمه ة ضف مانند مجلله
وقت يك چون است/ سياه كنيزي و غالم هر كه ميكنيم گمان ما باشد سياه نيست
از باشد/ اينطور بايد ميكنيم خيال ميگرفتند, كنيزي و غالمي بهعنوان را سياهان
ما پيغمبر و باشد هاجر اوالد از كه بود كنيززاده شما پيغمبر كه ميگويند اينجهت
خÇدا, بÇندة نÇدارد/ فÇايدهاي مÇرافÇعهاش و گÇفتگو ايÇنجا خوب, است/ ساره از
خÇدا اطاعت كه كسي و خداست بندة سفيد, چه سياه, چه باشد هرچه فرمودهاند:
جهنم اهل باشد سفيد هرچه نكند, خدا اطاعت كه هم كسي است; بهشت اهل  كند,

است/
اسماعيل حضرت آيا است, يكي كدام ذبيحاهللا كه است اختالف ذبيح دربارة
اهل از بسياري بلكه است, اسحاق كه ميگويند يهود باز اسحاق? حضرت يا است,
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بهموجب عموم بهطور شيعه ما ولي ميگويند/ را اين هم, ما سني برادران تسنن,
بيابان در كه است اسماعيل حضرت كه ميگوييم الم, عليهمالس همان, مÄا فرمايش
موقع ديگر كه دارد هم نشانيهايي حاال اسماعيل, نبود/ آنجا در اسحاق و بود مكه
ايÇن كÇند/ قربان مني در را اسماعيل خواست ابراهيم حضرت نيست/ استداللش
مي ر شامل و است/ عبادات از كه است حج احكام از قسمت يك مني در كه است
نيز عرفات كه ميروند عرفات به هم را نهم روز است/ اينها غير و ذبح و مره ج
و دنÇيا گÇرفتاري هرجور كه بفهمانند آنها به :Áاو اينكه به است يادداشت براي
ميكنيم نگاه كه همانطوري است/ توبه عالجش باشد, سختي هرجور و آخرت

ن م ÔتÖنÔك â Øæ ا كان بÖح× Ôس تÖÇن ا ×الا ل×ه ا ال× الم, عليهالس يونس, حضرت مثل انبيا¾ از هريك

/ 87 آية انبيا¾, سورة /1

بÇر مÇن نÇيست, تÇو از غير معبودي نيست, خدايي پروردگارا, ميگويد/ 1
Ò â� ßXا×الظ

يÇا مÇوسي حضرت مثل نيز سايرين هكذا/ و ظالمينم از يعني, كردم; ظلم خودم

/(118 آية مÆمنون, (سورة آور رحمت و بيامرز من, پروردگار اي /2

ميگويند/ 2 Öم ح Öار و Öرف Öاغ ب ر آله, و عليه صلياهللا خودمان, پيغمبر
معني اين برود/ خدا درگاه به رو و بفهمد را خودش بدي كه است اين اساس,
ميگويند, اينكه بهجهت موضوع اين و كند/ استغفار كه است استغفار است, توبه
و كتابي نه و تاريخي, علم نه و حسابي نه و بوده تاريخي نه سالها آن در مينويسند,
آدم كه است اين بله, ميكند/ فرق چه خوب فرمودهاند, اينطور ولي بله, نوشتني;
پÇرتش جÇور چه آمد/ زمين به هند سرانديب در كردند بيرونش كه بهشت از را
ايÇن بÇه چه را ما ميزنيم حرف خودمان عمر از ما ندارد/ ارتباطي ما به  كردند,
هÇم مÇناسبت بههمين و است ه جد در باشد, مادر كه هم ا¾ حو حضرت خياالت/
بهمعني كه ميگويند جيم ضم به را ه جد بعضي هرچند است/ همه ة جد كه هست
كه سفر آن بود/ قبري پيشتر منتهي× گفتهاند/ ا¾ حو مدفن بعضي ولي است دريا  كنار
نÇاف روي مÇيگفتند كÇه آنجور كه داشت قبري ديديم قبرش, زيارت به رفتيم
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است, ناف اينجا آنكه نشاني به بودند ساخته خانهاي را ناف روي آنجا است/
تپة فقط آنجا در و نبود محل آن سفر اين در ولي است/ حو حضرت ناف محل
همان بروند ميتوانستند كه بود بسته هم درش كه بود افتاده سنگي چند و  كوچكي
كÇرديم/ قÇدم و ميماند همان مثل Hتقريب جايش و كنند/ زيارت او بهنام را درب
با هم اين ولي بود قبر قد Öقدم سي و صد كه شد مذا كره خيلي كه مانده يادم همچنين
بهواسÇطة است, كم خيلي است, كوتاه حوا¾, و آدم قد دربارة دارد شهرت آنچه
سي و صد بين فرسخ پنجاه بود! فرسخ پنجاه قدمش دو هر بين آدم حضرت اينكه
ا حو البته بههرحال مرد/ آن به نسبت است كوچك خيلي اين باشد, قدش كه قدم
تنهايشان نالة كردند, ناله فراق از سال دويست كردند, گريه دو هر و آمد آنجا در
و رسÇيدند بÇههم عرفات بيابان در عرفه روز در Hفاق ات آنكه تا نداشت فايده  كه
تÇنها و فÇهميد را مÇطلب بÇايد دارد, ايÇنطور اخبار مقصود, شناختند/ را همدگر
بÇد كÇه شدند ه متوج اينجا در بله, ميكند/ فرق چه كرد ا كتفا¾ نبايد آن بهظاهر
Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ بَّن×ا ر كه دو هر كردند عرض آوردند, خدا بهدرگاه رو و  كردهاند

/23 آية اعراف, سورة /1

است, هÇمين وظÇيفهشان هÇم فÇرزندانشÇان /1 نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و لن×ا ÖرفÖغت
بÇله, بÇاشيم/ حÇال ايÇن داراي و كنيم عرض همينطور كه است همين وظيفهمان
ما باختهايم, را مايه ما زيانكاريم/ ما نبخشي تو ا گر كرديم ظلم خود بر ما پروردگارا
هÇم مÇناسبت بÇههمين و كÇني مدد خودت بايد باختهايم, را مايه گذشته,  كارمان
باالتر و بيشتر بلكه داد بود, گرفته كه را آنچه د مجد كرد, قبول را آنها توبة خداوند

فرمود/ عنايت باالتر مقام و
حتي كه كنند دعا عرفه روز در اينكه براي فرمودند معين بزرگان را عرفه و
مانع كه كند پيدا ضعف است, مستحب روزه آن, در كه عرفه در حج در كسي ا گر
كه شود سست ا گر ميرود, بين از آن استحباب است, مستحب كه روزه شود, دعا
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كه همانطور است دعا كردن براي هم آنجا و بگيرد/ روزه نبايد كند, دعا نتواند
و عÇجز است, مÇناجات خÇداست, از درخÇواست , دعÇاست شان قÇح مÇيگويند/
انتهاي در و ميگويند جبلالرحم¹ كه كوه پاي از خواست/ بايد آنجا در زاريست,
بÇه نÇزديك كه وقتي در يعني, خواست; خداوند از آنجا در بايد است, عرفات
بÇه بÇيشتر بÇاشد, نÇزديكتر هرچÇه بايد آنجا كه است موقعي برسد, هم معرفت

بپردازد/ نيازمندي
حضرت كه را دعايي ميخواستيم شد/ زياد ماتش مقد شد, تنگ وقت خوب,
است موسوم عرفه, دعاي به و ميكنند دعا آنجا در الم, عليهالس علي, بن حسين
مÇا نÇيست, خÇوانÇدني دعا بخواند, كه است اين نه هم دعا دهيم/ شرح مختصري
نميفهميم, زبانيم, فارسي چون ولي ميخوانيم حتي هم را قرآن ميخوانيم, هميشه
همه اين بخواهد? چه خدا از خدا/ از بخواهد كند, دعا كه است اين دعا نميدانيم/
و بودند فهميده بزرگان كه است اين براي ميگوييم, و رسيده ه مÄا از كه دعاهايي
سالطين پيش سلطان, يك پيش رفتند كه دربار در ميدانستند بودند/ درگاه ب مقر
بزند/ حرف پادشاه با برود نيست بلد كه هركسي آخر بزنند, حرف بايد جور چه
بَّن×ا ر همين يكي برود/ آنجا از بعد و كند جور چه بخواهد, چه بگويد, چهجور بله,
است/ ا¾ حو و آدم دعاي كه نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و لن×ا ÖرفÖغت Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ
را حضرت دعاي ميخواستيم كه است الم, عليهالس علي, بن حسين دعاي ديگري
خÇيلي چÇون نÇميرسيم آنجÇا به ولي است عرفه مناسب كه كنيم ترجمه امشب
آقاي دعاهاست, سيد گفت, بايد داالدعيهاش سي Hواقع و است مهم خيلي و ل مفص

دعاهاست/ همه
چه كه خدايي را; او كارهاي و ميكند خدا ثناي و حمد ل, او در كه است اين
چه هم ما براي و خودش جاي سر بر را چيزي هر كرده, خلق را چيز همه  كرده,
دعا ترتيب كه كنيم ذ كر را كلمهاش چند حاال خوب, بوده/ جور چه است كرده خلق

ميكند: عرض اولش آن در جمله من شود/ معلوم مقصود و
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روي آنكه از پيش كردي خلق مرا آوردي, بهدنيا مرا خودت نعمت به خدايا,
خلق پست خا ك همين از مرا باشد/ اشارهاي قابل يا باشد چيزي يا باشد اسمي من
گÇردش در كÇه پÇدرها پشت ايÇنكه براي دادي قرار پدرها پشت در مرا  كردي,
دادي/ جا اينجا, در پنهاني در مرا پشت به پشت باشم, محفوظ سالها و روزگارها
را يكي يكي آوردي, رحم آن به رحم اين از پشت آن به پشت اين از همينطور
بهدنيا مرا كفر, پيشوايان دولت در كردي, من به كه مهربانياي بهواسطه و آوردي
و بودم جاهليت دورة در زمان, آن در ا گر من كه است بزرگي نعمت اين نياوردي,
شكسÇتند, را تÇو عÇهد كه كفري دورة بودم/ كافر آنها مثل هم من كفر, زمان در
و بله آمدم, بهدنيا آسان دنياي در كه آوردي وقتي مرا كردند/ آزار را تو پيغمبران
بين ثالث, ظلمات در مرا كردهاي, فراوان من بر را نعمت و كردي آسان من براي
از را چيزي مرا/ خلق نكردي آشكار و دادي جا اينها و خون و پوست و  گوشت
دنيا اين به آوردي مرا همينطور بهدست, دست ندادي, قرار ندادي, بروز من امر
فاقات ات همه اين دنيا, گرفتاريهاي همه اين كردي/ حفظ مرا هم مرتبهاي هر در
از مرا و ديگر, غير و است آمده پيش كه آنچه از كردي حفظ مرا اينها همة در دنيا,
توست, مال بزرگي خدايا, هستي, بزرگي خداي پس داشتي/ نگاه نقصان و زياده
طرف هر از من بر را نعمت آمدم, دنيا اين به آنكه توست/ مال مهرباني و رحمت
شÇدم, كÇامل تا بردي زيادتي به رو و سال هر در كردي تربيت مرا كردي, زياد
و واجب من بر را خودت ت حج رسيدم/ خودم رشد بهاندازة و شد كامل من خلقت
الهام من به رفت, بايد آن به رو و هست كه را خودت معرفت اينكه به كردي  كامل
تو بهياد را, تو كنم شكر اينكه براي كردي ا مهي مرا و انداختي من دل در و  كردي
كردي, واجب من بر را عبادتت كردي, واجب من بر را طاعتت كنم/ تو ذ كر باشم,
دادي توفيق تو حال هر در مرا نفهميدم/ و نتوانستم بايد كه آنطوري من معذلك
ده تا, دو يكي, از ندارد, اندازه تو نعمتهاي آورم/ بهجا را تو شكر و كنم اطاعت  كه

است/ خارج تا



يادنامهصالح 344

عرض او بهدرگاه را خود دعاي و نياز فرمايشاتش, همينطور اينكه به تا بله,
دواي و غذا كردي, چه نگاهداري در كردي, چه دادن زبان موضوع در كه  كرده
كردي, نگاهداري مرا چطور كردي, چهجور مرا آب كردي, چطور مرا غذاي مرا,
تحت در و توست اختيار در چيزمان همه حاال و بله سختياي/ هر در كردي حفظ
در بايد و من; چيز همه من, بدي من, خوبي من, ركوع من, سجود توست: تربيت
نعمتهاي بشماريد ا گر كه فرمودي خودت و بله كنم/ شكر مراتب از مرتبهاي هر
هم همينطور و است گفته درست تو كتاب كنيد/ احصا¾ توانست نخواهيد را خدا

كرديم/ كوتاهي ما و رساندند ما به فهماندند, تو انبياي هست/
مباركش اشكهاي كه كردند دعا آنقدر حضرت كه ميرسد جايي به اينكه تا
بÇاز آنوقت بÇعد, شÇد/ سست كه كرد گريه بهاندازهاي و شد جاري محاسنش بر

ميكند/ دنبالگيري را دعا همان ديگر طور ديگري, دعاهاي
روي مقابل در تو اينكه مثل بترسم كنم, مالحظه تو از كه ده قرار مرا خداوندا,
نيكي من براي و نكن بدبخت معصيت به مرا و ده ت قو و كن همراهي مرا و مني
را آنچه و بدارم دوست را تو قدر و قضا امر كه تو, قدر و قضا به ده, بركت ده, قرار
تÇو را آنÇچه نخواهÇم, را تعجيلش بكني, تأخير كه را آنچه و بخواهم بخواهي تو
نÇدارم دارايÇي مÇن Öخارج در مرا, ده دارايي خدايا, نكنم/ عجله مياندازي, تأخير
خود بهغير مرا و ده قرار خودم وجود در مرا غناي و باطن راه از را خودم وجود
بستگي و باشد داشته يقين من دل كه ده قرار من دل در يقين خدايا, مفرما/ محتاج
نور ده/ قرار من عمل در اخالصي تو, براي باشد خالص من عمل باشم/ داشته بهتو
خدايا, باشم/ داشته دين در و دل در بصيرت و باطن نور و ده قرار چشمم در ظاهر
چشم مرا, گوش كه ميخواهم تو از خداوندا, جوارح/ و اعضا¾ همه به ده بهره مرا
مرا خدايا كن ياري باشند/ من وارث بمانند من براي دنباله كه دهي قرار طوري مرا
من/ كارهاي در كن كمك و را حقايق بنمايان من به خدايا, كند/ ظلم من بر هركه بر
آن, به و گردان صحيح را خودم مقاصد و را خودم خون و گوشت و را خودم قوه و
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از را گرفتاريها ميآيد, پيش من براي كه زحمتهايي خدايا, كن/ روشن مرا چشم
خداونÇدا بپوشان/ مرا گناه و من پنهاني خطاهاي و بديها خدايا, كن/ برطرف من
كن رد را او باشد شيطان كه مرا دشمن خداوندا, بيامرز/ مرا خطيÃتهاي و  گناهان
در هست كه قيدهايي از مرا گردن خدايا, ميگوييم) "چخ" ما ميرانند كه را (سگي
ساز/ فراهم دنيا و آخرت در خوبيها وسيله من براي خدايا, كن/ آزاد آخرت و دنيا
كه همانطوري توست/ مال خوبي توست, مال حمد همه توست مال خوبيها خدايا,
كه همانطوري توست/ مال خوبي بينا, و شنوا مرا دادي قرار پس كردهاي, خلق
بÇينقصي درسÇتي, و راسÇتي خÇلقت بÇله خوبي, خلق قراردادي مرا, كردي خلق
را/ بدي و خوبي ميداني تو كردهاي تو بله, توست/ مال همه دادي, قرار كه بيعيبي
احÇتياج كÇه تو بودي, غني كه نباشم يا باشم اينكه از و من خلق از قبل بودي و
خÇلقت تندرست مرا و ديدي كه تو پروردگارا, من/ غير يا من خلقت به نداشتي
نيكو مرا خلقت توست/ مال حمد پس, كردي خوب مرا هم سرش پشت  كردي,
عÇافيت مرا من نفس در من/ به كردي احسان اينكه بهواسطة پروردگارا,  كردي

من/ بر دادي نعمت آنچه شكر براي دادي توفيق و كردي حفظ و دادي
مÇرا مÇيترسم هÇرچÇه از خÇدايÇا, مÇيكند: ذ كÇر اينطور دنبالش همينطور
در كن, حفظ نفسم در مرا, كن حفظ دارم ترس را هرچه كن, حفظ كن, نگاهداري
در مرا, كن حفظ حضرم در سفرم, در كن نگاهداري و كن حراست كن, حفظ دينم
آنچه در كن/ نگاهداري و كن حفظ هم را آنها و باش من جانشين تو عيالم در اهلم,
در كن/ داللت را من نفسم در ميدهي, بهمن بركت آنچه در دادهاي, روزي  كه
من گناهان به خدايا, نگاهدار/ سالم مرا انس و جن شر از كن, بزرگ مرا مردم چشم
مكن, رسوا مرا خودم بد باطن به خودم, سليقه به خدايا, مگير/ مرا مكن, رسوا مرا
و مÇن بÇد عÇمل بهواسطه را خودت نعمت و مكن مبتال مرا خودم عمل به و بله
كسÇي چÇه بÇه خÇدايÇا, وامگÇذار/ مÇرا خÇودت غÇير به مگير/ من از من معصيت
بÇد من بر آنوقت كه دوران به يا مرا ميكنند قطع كه نزديكان به واميگذاري?!
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بكÇند? كاري نميتواند كه واميگذاري كسي به ميكنند, غضب من بر و ميكنند
شكÇايت خÇودت به مالكي, مرا امر مني, پروردگار هستي, خودت كه تو خدايا,
حلول را غضب من بر پس پروردگارا, را/ منزلم دوري را, دوريم را, ناداريم ميكنم
جز هيچچيز از ندارم با ك من من, بر نكني غضب من, بر نكردهاي غضب ا گر مده
عÇرض بعد تا هرچيز/ از من براي است بهتر تو عافيت و تو, سخط و غضب از
من دادي نعمت تو خدايا كردي/ خوبيها چه تو كردم, بديها چه من خدايا ميكند:
هÇم وقت و است طوالني خيلي دعا اين نكردم/ من كردي, امر تو كردم/ غفلت

نيست/
دعا بايد چهجور كه هست نيز ما راهنمايي است/ بزرگوار آن دعاي هرحال به
مثل برود, خدا پيش انسان خواست/ بايد جور چه خواست, بايد چه خدا از و  كرد
وقتي و بهحضور برود كه كند واسطه كند, آرزو تها مد برود, پادشاهي پيش اينكه
درست كه بده دستور افتاده, االغم نعل ميخ Âمث كه بگويد پادشاه به آنجا, رفت
را عبارت اين كه نگفتهاند گفتهاند, دعا است/ اينطور Hغالب ما دعاهاي حاال,  كنند!

بخوانيد/
آنها كه بفهميم كه است اين منظور گفتهاند, بزرگان كه دعاهايي كه است اين
ميخورد دردمان به چه خواستهاند, چه كردهاند, عرض چه كردهاند, عرض چهجور

بجوييم/ ي تأس موضوع, آن در ما  كه




