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   قدس اله سره العزيز  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



خوابومرگ

هر كنيد, فكر كنيد, ه توج ميفرمايد: مختلفه آيات در مجيد قرآن در خداوند
فكر بگيريد/ نظر در را نتيجهاش را, بعدش و پيش نبينيد, تنها را ظاهرش چيزي
در كÇه مÇيزند مÇثالهايي و است بÇوده جÇور چه بعدش پيداييش, كه او در  كنيد
خداست همين ميفرمايد: است/ قبيل همين از Hتقريب همهاش شد/ خوانده همينجا
بعد ميگيرد را آنها شب در كه را آنچه و ميگيرد را شما ظاهره قواي شب در  كه
بيدار بعد و آنجا, در ميبينيد ميكنيد, هم روز در كه را آنچه و ميفرستد/ پس
او بÇه بÇرگشت بÇعد ني, معي ت مد يك تا برميانگيزاند و روز, در را شما ميكند
كه آنجاست در آنوقت اينجا در كردهايم هرچه كه برميگرداند آنوقت داريد/

ÖمÔكÔÃ ب ن Ôي Ú Ôj ÖمÔك Ôع ج Öرم هÖيل ا Ú Ôjيم سÔم Õل جا ×ÏÉ ÖقÔي ل هâفي ÖمÔكÔث ع Öب ي Ú Ôj ار × Úyالب Ö Ôr Öح ر ج م×ا Ôمل Öعي و لÖي الَّ ب ÖمÇÔيك×ف وتي الَّذي وÔه و /1
/(60 آية انعام, (سورة ونÔل م Öعت Ö ÔrÖنÔك ×ا ß[

برميگردد1/
كÇه خÇلق بر است خدايي آيات جملة از كه است آيه چندين خواب دربارة
حكÇما¾ و فÇالسفه چÇيست? خÇواب حاال ميخوابند/ Âاق يكمرتبه شبانهروزي
كم كجا در خون Öخواب در Âمث گفتهاند/ و كرده اظهار اينباره در مختلفي عقايد
جÇوارح و اعÇضا¾ ايÇنكه يÇا مÇيشود كÇم دورانش مÇيشود, زياد كجا و ميشود
بÇهانÇدرون ه توج روح و جان خواب در كه است اين ميافتند/ كار از يكقدري
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ميكند/ اصالح و جارو را خودش خانة داخل و ميكند خود باطن به ه توج ميكند,
در ولي ميشود راحت كند, كار بتواند كه ميشود قوي معده Öخواب در كه است اين
مÇيشود هÇضم ديÇرتر مÇيگردد, حل كمتر غذا اما ميشود تقويت خودش واقع
اندازهاي تا هم اين و خارج, به بعد ميپردازد خودش داخل به ل او اينكه بهواسطة
و برود بايد كه آنجايي به ميرود خودش زيرا ميكنند كار مستخدمينش كه است
زندگاني زندگاني, اين وراي كه ميشود معلوم هم خواب اين از خوب ميبرند/ را او
كسي ا گر است, خودش خواب در ميبيند, خواب كس همه خوب هست/ ديگري
كÇه تÇو نÇرفتي, كه تو ميگويند: هيچوقت رفتم, فالنجا ديدم خواب من بگويد:
نيست شكي و ميرود او معذلك بوده, اينجا تن كه است درست بودهاي! اينجا
در كه دارد بدن اين از غير بدني دارد, زندگانياي روح, آن پس ميرود/ خودش  كه

كند/ زندگاني ميتواند هم بدن آن
من Õنتقال ا است; منزلي به منزلي از انتقال مرگ ميفرمايد: الم, عليهالس علي,
مÇيكنيم حركت منزلي از برويم/ بين از آن با كه نيست چيزي مرگ / دار ا� دار
كÇه است خÇواب دربÇارة است/ چÇنين خÇواب در كه همانطوري ديگر, بهمنزل
مÇيخوابÇيد كÇه طÇوري آن بÇهعكسش يÇا ميخوابÇيد ميميريد, كه همانطوري
هميشه مرگ پس ميشويد/ زنده باز ميشويد بيدار كه طوري همان به و ميميريد
چيست? ميگيرد, شب در او كه را آنچه دارد/ تدريج است, هم بهتدريج و هست/
در نيست/ كه است مسلم است?! يكي بيداري و خواب بگويد: كه هست كسي آيا
و باشد بايد مرگ كه نيست ا گر ميشود? چطور پس نيست, چيزها خيلي خواب
ميكنيد, روز در هم هرچه آخر? ميماند چه و ميرود چه كجاست? هست, هم ا گر
آيه اينجا در يا ميدهد/ خبر را آنها و ميداند را بعدش هم ميداند خواب در هم
در كردم/ شما بر مسلط كردم, شما همراه كه را هماني كه شد خوانده كه بود ديگري
و است بندگان همة از باالتر كه است خداوند ميبرد, را شما او كه است بعدي آية
گماشته, سپرده, خا ك و آب شما بر اويند/ قدرت قبضة در و او اختيار در بندگان
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از نفر يك كه وقتي تا شمايند وجود در بيداري و خواب در و اويند گماشتههاي  كه
را آن هÇمانها مÇا, مأمÇورين ما, فرستادههاي همان آنوقت بميرد, بخواهد شما

(سورة ونÔط رف Ôي ال× ÖمÔه و لÔن×ا Ôس Ôر ÔهÖفَّت وت Ôت ÖومÇÖال ÔمÔك د حا ¾ا ج× ا اذ× ×Ø� ح ¹ظف ح ÖمÔكÖي ل ع Ôل س ÖرÔي و ه ب×اد ع ق Öوف Ôر ق×اهÖال وÔه و /1
/(61 آية انعام,

هÇمراهش مÇيگيرند تÇحويل هميشه كه همانهايي ميگيرند/1 تحويلش ميگيرند,
اندرون به كه نفسي ا گر ميكشد/ نفس انسان Áصاات خوب, هستند/ حافظش هستند,
و بيايد باال ا گر است/ مرگ ميشود? چه نيايد, باال ولي رود فرو ميشود,  كشيده
نعمت دو سعدي, شيخ قول به هم نفسي هر در پس است/ مرگ بازهم برنگردد,
توسط شما Áصاات و Hب مرت كه است اين واجب/ شكري نعمتي هر بر و است موجود
همراه هستند همانها ميشويد, زنده و ميميريد طرف, آن به ميكنيد رجوع آنها
در كÇه هÇم آن برنگردد, ديگر كه باشد امر و باشد مرگ وقت كه آنوقتي شما/
برگردد يا برنگردد, نفس بعد بكشيد نفس اختيار به ميتوانيد نيست/ شما اختيار
هيچ آنها همراهند, كه ما مأمورين آن نيست/ شما اختيار به كه آن بازنگردد?! ولي
شده معين كه تكليفي است, شده معين آنها بر كه درجهاي همان نميكنند,  كوتاهي
ل او از كه است خدايي همان به باز برگشتتان هم آن از بعد ميكنند/ اجابت است,
دست هÇم حسÇاب و او مال حكم است/ ثابت و حق شماست, موالي ميآورد/

/(62 آية انعام, (سورة Ò âب� اس × Ö¡ا Ôع ÒÌ Öº ا وÔه و ÔمÖك Ô Ö¡ا Ôهل اال× ق Ò Ö¡ا Ôم Ôz ل× Öوم اهللا Ò� ا وا د Ôر Ú Ôj /2

اوست/2
ذ كر و آورده تنبيهالناÄمين در شهيد آقاي مرحوم را بيداري يا خواب موضوع
معلومات اينجور در ميكنيم نگاه كه Hغالب است/ مشكل بسيار شرحش كه  كردهاند
مÇيكند; فرق اسمش ندارد, فرقي سابقين گفتههاي با ميگويند حاال كه را چيزي
و داشته بنايي و داشته استادي شده, بنا خانه اين كه ميگفتند آنها اخري, بهعبارت
واال ميبينند را ظاهرش روي كرده/ ترقي شده, خلق ميگويند: حاال كرده; چه Âمث

است/ مختلف عبارات است, يكي آنها با اينها مطلب
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گÇير ظÇلماتي در دريا, چه خشكي در چه ميشويد گرفتار كه وقتي در بگو:
نجات كي ميشود, تاريك شما بر دنيا يا شما خود درون ميشود, تاريك ميكنيد,
و باشد افتاده سختي فاق ات سختي, گرفتاري برايش كسي كه است نشده ميدهد?
مÇيكند? كÇه را ايÇن بÇرود/ بÇين از ظاهر جهت بدون مرتبه يك كه باشد نديده
يك و ميشود وقت يك كه شد طور چه نبود? ل او از چرا ميشود?! خودبهخود
در آخر?! ميكند كي نميشود?! نفر ده براي و ميشود يكي براي نميشود?! وقت
بÇياخÇتيار نÇه, ? لÇك در مأيÇوسيد آيا ميگوييد? چه ميدهد, نجات كه آنوقتي
خدا ا گر كه ميكنيد گفتگو او با و ترس و ع تضر به ميخوانيد را او و نداريد مأيوسي

(سÇورة نâري ا ك ×الش ن م نكÔوننَّ ل ه ه×ذ Öن م يÖن×ا Ò ÖS ا Ö ß�ل ¹ي Öف Ôخ و Hع ÛÍ ÒÉ ت Ôهون Ôع Öدت ر Öحب Öال و Ù Ò� Öال ت ×F ÔلÔظ Öن م ÖمÔك âي جن Ôي Öنم ÖلÔق /1
/(63 آية انعام,

چندين بهشرح كرد1, خواهيم شكرش ما داد نجات گرفتاري اين و اينجا از را ما
است/ فراموشكار انسان اما هست/ موضوع اين در كه آيهاي

معني به است نسيان از ناسوت گفتهاند/ ناسوت" "عالم اصطالح به را عالم اين
از انسÇان است/ غÇفلت عالم عالم, اين است; فراموشي عالم عالم, اين فراموشي/
كسي هر Âاص دارد/ فراموش را همه بعدش از و پيش از خودش, كار از خودش,
نميكند, نگاه است, كرده فراموش بودم, همين و هستم كه همينم من ميكند خيال
رد را منزلهايي چه كرده طي را مراتبي چه بعد بوده, نطفه آخر كه نيست يادش به
همان من آيا كه را گي بچ حال همان ميكند فكر يكي حاال, شده/ جنين تا  كرده
همانم? من نداشت, چه و نداشت عقلي و ميكرد كثيف را خودش كه هستم هاي بچ

است/ فراموشي عالم هم عالم حاال ميكند/ فراموش آخر تا همانطور نه,
ايÇن كÇه دارد خدا با نيازي و راز خيلي دارد, گرفتارياي انسان كه وقتي در
و فÇرياد دارد, گرفتاري كه وقتي است/ فرموده اشاره هم آيه چند در را موضوع
ميگويند: است/ رفته بين از ديگر شد تمام تا ميكند, نياز و نذر ميكند, استغاثه
بعد و ببرد چراغ روغن دومن Öچراغ شاه براي كرد نذر داشت, گرفتارياي نفر يك
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شهر به برود كه كرد حركت سالي تها, مد از بعد بدهد/ نخواست يا و كرد فراموش
كرده نذري همچنين كه آمد يادش رسيد كه شهر به داشت/ كه ديگري كار براي
كمر و ببيند را او چراغ شاه مبادا كه ميرفت كوچهها پس كوچه از همهجا در است/
به نگاه چون بيفتد/ چراغ شاه گنبد به چشمش مبادا كه ميرفت كنار از م خ كمر م, خ
بهديوار سرش برسد, مقصودش به كه شود رد ميخواست تند و نميكرد جلويش
شاه اي گفت: و كرد چراغ شاه طرف به رو شد/ جاري خون و شكست و خورد

ميكني?! اذيت چرا ميشكني, را مردم سر چرا روغن من دو براي چراغ,
داد? نجات را شما كسي چه گرفتاري وقت در ماست/ عمومي رسم اين حاال
شÇا كÇر ما داد, نجات را ما خدا ا گر كه ميكنيد زاري ميكنيد, ع تضر كه آنوقت
ميگفتيد كه قضيه آن از ميدهد نجات را شما كه خداست همان بگو: بود/ خواهيم
شÇرك شÇما هÇم بÇعد مÇيدهد, نÇجات را شÇما خÇدا سختياي هر از داده, نجات

/(64 آية انعام, (سورة ونÔك ßÌ Ö¿Ôت Ö Ôr ÖÇنا Ú Ôj ب Öرك لÔك Öن م و ا × Öy م ÖمÔك âي جن Ôي Ôه×الل لÔق /1

بÇاالخره نÇميفهمد آنكÇه و ميفهمد ميفهمد, و ميداند آنكه حاال ميورزيد/1
Hتقريب كم, سن تا بچهاي هر كنيم, دقت آنها در كنيم, نگاه بهبچهها ميشود/ ه متوج
نباشد, خدايي حفظ ا گر ميشود/ رد او از خطر تا چند روزي دوازدهسالگي, ده تا
لب يÇا آبÇي لب كه نيستند كه هم اين ملتفت ميكنند, بازي هميشه هم با بچهها
وقÇتي تا ميخورد طفل صدماتي چه ميافتند/ و ميزنند هم به سنگي يا حوضي
آن ميدارد, نگاه آنكه پس اينها/ امثال و مرض در يا و غذا در يا ميشود/ بزرگ
ايجاد شما در اينكه بر دارد قدرت او خداست/ او و دهد نجات ميتواند كه است
نشان كمي هم گاهي و هست هميشه كه خدايي همان نمايد/ رفع يا كند ناراحتي
از بÇرانگÇيزد را عذابي كند, وارد عذابي گيرد, عذاب شما بر ميتواند كه ميدهد
بعضي اذيت بعد و بپوشاند تفرقه به و كند دسته دسته را شما پا, زير از و سر باالي
ميشود/ اينها امثال و داخلي اختالفات جنگها, در كه همانطوري برسد; بعضي به



صالح يادنامه 448

بفهمند/ شايد كه ميكنيم رو و زير جور چه را آيات ما كه كن فكر كن, نظر اينها در
اما بفهمند/ شايد كه كردهايم ذ كر ميكنيم, ذ كر آنها براي ما بخواهند كه در هر از
نيز شما حافظ و موكل نيستم, شما ضامن من كه بگو را حق و نميفهمند تو قوم

ضÖعب سÖأب ÖمÔك ضÖعب قâذيÔي و Hعي ش ÖمÔك سب Öل ي Öوا ÖمÔك ل Ôج Öرا ت Ö ÒI Öن م Öوا ÖمÔك ق Öوف Öن م Hاب عذ× ÖمÔكÖي ل ع ثعÖبي Öنا Ôر ق×ادÖال وÔه ÖلÔق /1
66 آيات انعام, (سورة لâكي وب ÖمÔكÖي ل ع Ôت Öسل ÖلÔق ق Ò Ö¡ا وÔه و كÔم Öوق هب ب كذَّ و ون Ôهق Öف ي ÖمÔلَّه عل ي×ات × Öاال Ôف ÙÍ Ò½ Ôن فÖي ك ÖرÔظ ÖÇن Ôا

/(65 و

نيستم/1
قضية مثل است باره همين در كه بود ديگري موضوع چند كه همانطوري

پÇدر مÇرگ از پس آذر چÇون و بÇود تÇارخ پدرش و بود حضرت عموي رسيده دراخبار كه طوري به آذر /2
پدر مجاز طور به معمول طبق را آذر رو ازين بود كوچك هم ابراهيم و كرد ازدواج حضرت مادر با ابراهيم

است/ مجازي اطالق شريفه, آية عبارت و  گفته

آيÇات ترجÇمة عين شد گفته كه مطالبي و پدرش/2 با مذا كره و ابراهيم حضرت
تغييري مختصر ا گر لذا است, باره آن در شرحي و آنها مضمون بلكه نيست شريفه

نيست/ خالف اهللا شا¾ ان باشد, لفظي ترجمة يا تفسير در




