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  جناب محمدتقي بن محمد كاظم مظفرعليشاه كرماني
  هي سلطانعليشاهي گنابادينعمت اللّه صوفياز مشايخ طريقت 
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  هو
۱۲۱  
  

  موالنا مظفر علیشاه بن مريزا کاظم قدس سره
   السياحه رياضاز كتاب 

  تأليف حضرت حاج زين العابدين شيروانی مستعليشاه طاب ثراه
  

زبده عرفای زمان و قدوۀ حکمای دوران بود، در علوم عقلیه وحیـد عصـر و در 
ر دلیل قاطع، و فنون نقلیه فرید دهر بود، کتاب بحراالسرار بر کمال آن قدوۀ احرا

دیوان مشتاقیه برهان ساطع است، همانا سالهاسـت کـه ماننـد وی دانـائی ظهـور 
  .ننموده و مثل او حقایق و دقایق بیان نفرموده است

آن حضرت ثانی عارف قیومی جالل الـدین رومـی اسـت و میـان آن دو بـزرگ 
والنـا الدین امی بود و م مناسبت نیز هست چنانکه مشهور است که موالنا شمس

ربودۀ وی شد مشتاقعلی شـاه نیـز امـی بـوده و موالنـا مظفرعلیشـاه را ربـوده، و 
چنانکــه موالنــا مقطــع غزلیــات خــود را بنــام نــامی شــمس الــدین کــرده موالنــا 

آباء و اجـداد آن . مظفرعلیشاه نیز مقطع غزلیات باسم سامی مشتاقعلی شاه کرده
بودنـد و مال عزت و احرتام مـینمودند و در کموالنا به شغل طبابت اشتغال می

نمودند در اندک زمـان در آن موالنا در بدایت حال به تحصیل کمال اشتغال می
علوم عقلیه و نقلیه گوی مسابقت از همگنان ربود چون از علوم ظـاهری بـاطنی 

در  ندید و از معالم صورت بوی معنی نشنید الجرم طالب پـري و مرشـد گردیـد و
رفان بالله نورعلیشاه و مشتاقعلیشاه و رونقعلیشـاه رسـید همان دیار به خدمت عا

و ربوده مشتاقعلیشاه گردید باذن نورعلیشاه رونقعلیشـاه موالنـا را تلقـني نمـود و 
کرد از یمـن همـت چندسال در مالزمت آن حضرت و مشتاقعلی شاه سلوک می

ظنـون و شـکوک پـاک گشـت و از عـالم صـورت و علـوم ظـاهر  ثپاکان از لـو



۳ 

ت به مرتبه اعال و درجه قصوی رسید و اجازت یافته خلیفه آن حضـرت درگذش
گردیــد، موالنــا از علمــاء ظــاهر جــور بســیار دیــد و زحمــت زیــاده از حــد کشــید 
مالعبدالله کرمانی که یکی از معاندین اهل یقني بـود در خـدمت قهرمـان ایـران 

نا بـود و بـه آقامحمدخان سعایت نمود چون آن شهریار دانا و در عواقب امور بی
گشـود بمضـمون اربـاب الـدول ملهمـون شـهریار ناخن معرفت گره حقیقت مـی

دریافت که عرض مالعبدالله خاىل از شایبه غرض نیست و آنچه دربـارۀ موالنـا 
عرض نموده در وی مدعی است الجرم به عرض مالعبدالله التفـات نفرمـود و 

پادشـاه بـه حکـم کـل مـن موالنا را از کرمان بدارالملک طهران طلبیـد چـون آن 
علی کرمانشـاهی علیها فان از جهان فانی به سرای جاودانی خرامیـد آقـا محمـد

نمـود باعتضـاد حـاجی ابـراهیم خـان که با زمـره عرفـاء و مشـایخ معانـدت مـی
شــريازی موالنــا را بــه کرمانشــاهان طلبیــد و نســبت بــه موالنــا بســا ایــذاء و آزار 

دید لهذا درصـدد رسانید چون فضیلت موالنا را نسبت به خود به مرتبه اعال می
وی گرفتار بود تا آنکـه در حـدود سـنه  مناظره و مکالمه نگردید مدتی به عذاب

هزار و دویسـت و پـانزده در بلـدۀ مـذکوره انتقـال نمـود و در خـارج شـهر درب 
  .شرقی مدفون گشت رحمةالله علیه

موالنا را ورای بحراالسرار و مشتاقیه در اکثر علـوم تصـانیف مفیـده اسـت مـن 
بـر علـوم جمله آن جناب را کتابیسـت مسـمی بـه خالصـة العلـوم مشـتمل اسـت 

ایسـت موسـوم بـه کربیـت احمـر در روش طاعـت قلبیـه و عقلیه و نقلیـه و رسـاله
عبادت لسانیه و جنانیه در طریقت سلسله نعمـت اللهیـه بـه طریـق رمـز چـون آن 
رساله ماننـد اسـمش کمیـاب و عزیـز الوجـود اسـت لهـذا آن رسـاله و قـدری از 

یه دیـوان مشـتاقیه آنکـه بحراالسرار و از دیوان مشـتاقیه تحریـر یافـت وجـه تسـم
چون مشتاقعلیشاه به سعادت شهادت رسید موالنـا از شـدت محنـت و مصـیبت 
دیوانی ترتیب داده مقطع آن را بنام نامی مشتاقعلیشاه قدس سره مـزین گردانیـد 

چـون فقـرۀ : چنانکه در آخـر دیـوان موالنـا بـاین فقـره اشـارت فرمـوده و  گفتـه
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ه وىل علـی مشـتاق علـی قـدس سـره شهادت کثريالسعادت مشـتاق حضـرت شـا
العلی اتفـاق افتـاد و آتـش جانسـوز ایـن مصـیبت دل محبـت منـزل بنـده آسـتان 

طاقت داشت خاطر محبت مآثر تسلی خود را در این دید ایشان مظفرعلی را بی
که دیوانی که مقـاطع غزلیـات آن مسـمی باسـم سـامی و نـام نـامی آن حضـرت 

نه هزار و دویست و شش شـروع شـد و در باشد مرتب گرداند در اواخر محرم س
ــد مکــرم و ســید محــرتم  ــود فرزن ــات ب آن عــرض مــدت کــه مشــغول نظــم غزلی
ساللةالسادات العظام مريزا عبدالرحیم الحسـینی الملقـب بـه درویـش نعمتعلـی 
وفقــه اللــه تعــاىل متعهــد تحریــر کتــاب شــده و در لیلــةاالثنني یــازدهم شــهر 

دیـوان شـریف بـر خامـه مشـگني رقـم فرزنـد  ذیقعدةالحرام همني سال اتمام این
مشارالیه جاری گردید و الحق از برکت انفاس قدسی اساس آن حضرت بود کـه 
در این زمان قلیل این دیوان جلیل باین نظم جمیل باتمام رسید ذلک فضل الله 

  .یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم
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  هو
۱۲۱  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

الحمدلله الحکیم الکریم العلی العظیم و الصلوة علی النبـی المصـطفی 
  .سلیم و الرضاو الوىل المرتضی و عرتتهما اصحاب الت

و بعــد، چــون مقتضــای عبودیــت حقیقــی اشــتغال قلــب و قالــب عبــد اســت بــه 
عبادت معبود به اسـتحقاق، و توجـه ظـاهر و بـاطن او بـه طاعـت مقصـود علـی 
االطالق چنانکه گوش ظاهر و باطن او جز کالم حق نشنود و دیده سروسراو جز 

ق نگوید تا در سلک فرقه بیند و زبان قلب و قالب او غري از نام حکتاب حق نه
 و لهـم قلـوب الیفقهـون بهـا: منسلک نباشد و در تحت زمره ۱صم بکم عمی

ــدرج نگــردد و  ۲لهــم اعــني الیبصــرون بهــا و لهــم آذان الیســمعون بهــا من
همچنني سایر اعضاء و جوارح باطن و ظاهر و بـاقی حـواس و قـوا و مـدارک و 

   .مشاعر
ل عقاید حقه اشتغال لسان قلب است لهذا همچنانکه عبادت قلب بعد از تحصی

کمـا قـال ) ع(به ذکردائم، بحسب اجازه صاحب نفـس مـاذون از امـام معصـوم
، و اسـتغراق عـني قلـب در مشـاهده ۳ه تطمـئن القلـوباال بذکر اللّ: الله تعاىل

صور و نقوش مکتوبۀ بر لوح قلب بواسطه قلـم اعـال کـه عبـارت از روح اعظـم 
ولئک کتب فی قلوبهم االیمان و ایـدهم بـه روح ا: است کما قال الله تعاىل

                                           
 ۱۶۶سورۀ بقره آیۀ  ۱
  ۱۷۸سورۀ اعراف آیۀ  ۲
  ۲۸سورۀ رعد آیۀ  ۳
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و اشتغال اذن قلب بـر تلقـی واردات و الهامـات ربانیـه و کلـم و خطابـات  ٤منه
  .٥و تعیها اذن واعیه: و جل سبحانیه را کما قال عز

همچنني عبادت قالب بعد از اقامۀ ارکان ظاهرۀ شرعیه، مشغول سـاخنت ارکـان و 
فس ماذون که شیخ راه و پري آگـاه عبـارت جوارح است به خدمت آن صاحب ن

همچنني مشغول ساخنت لسـان بـه تـالوت اوراد وارده . از آن کامل ذوفنون است
، که ماخوذ است از انفاس او من ینوب عنهاز صاحب نفس و اجازه شیخ راه، 

و اجازات مشایخ سلسلۀ طریقت و مرشـدان راه حقیقـت کـه سلسـلۀ اجازاتشـان 
  ).ع(شود به امامنفس منتهی می دست به دست و نفس به

و چون مقصود ازتحریر این صحیفه بیان اوراد موظفه اسـت بـه جهـت یکـی از 
دو قسـم ، آن اوراد موظفه بر اذاقه الله من رحیق التحقیقفرزندان با توفیق، 

  :است
بـر «آن است که مواظبت بر آن موجب و منـتج قـرب نوافـل و مـداومت قسمی 

و منازل اسـت، و مهمـا امکـن تـرک نبایـد نمـود تـا  باعث عروج بر معارج» آن
  .»که معهود است«وقتی معني و مدتی 

دویم آنکه در هنگام جمعیت اقبال و فرصت وفراغ بال بایـد بـه مواظبـت  قسم
به آن اشتغال نمود، و اگر حضـور خـاطر و جمعیـت و فرصـت و فراغتـی نباشـد 

  .ترکش چندان ضرری ندارد
و مـن . فصل بیان شود بعد از ذکر مقدمـه جامعـه لهذا این مقصود در ضمن دو
  .الله افاضة و االنوار الالمعه

  

                                           
 ۲۲سورۀ مجادله، آیۀ  ٤
  .گريدده آنرا یاد میو گوش یادگرين. ۱۲سورۀ الحاقه، آیۀ  ٥
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  مقدمه جامعه
  

، که سالک طریق قویم الله علی سواء الطریق ثبتکبدان ای فرزند با توفیق، 
ناهج صراط مسـتقیم را اشـتغال بـه هـیچ عبـادتی از عبـادات قلبیـه و قالبیـه و  و

جنانیه و لسانیه و ارکانیه بـدون حضـور نـافع مداومت بر هیچ طاعتی از طاعات 
الیسـعنی ارضـی و ال سـمائی و لکـن : و چون به حکم حدیث قدسـی. نیست

محل ظهور نور خدا و آئینۀ تجلیات حضور موىل ٦ یسعنی قلب عبدی المومن
ای اسـت ربـانی و مجـردی اسـت روحـانی، و حقیقت قلب است، کـه آن لطیفـه

ت جسمانی، که عبـارت از مضـغۀ صـنوبریه حقیقت قلب روحانی را صورتی اس
واقعه درایسر تجویف صدر، است و هرتجلـی معنـوی کـه در قلـب معنـوی واقـع 

که به منزله روزنه آن لطیفـه ربـانی و بـه مثابـۀ » قالب صنوبری«شود در این می
خلیفه آن مجرد روحانی است، صورتی مطابق آن معنی و مثاىل موافق آن تجلی 

و هرگاه آن تجلی از تجلیـات جامعـه باشـد المحالـه صـورت . گرددگر میجلوه
ان اللـه تعـاىل خلـق : به حکـم. متمثله صورتی جامع خواهد بود بر جمع صور

صـورت  ۸و علـم آدم االسـماء کلهـاو بـر طبـق آیـه کریمـه،  ۷آدم علی صـورته
  .انسانی است

ۀ علیـه صـلواة اللـه در شـرح سـکینۀ قلبیـ علی ابن موسی الرضاچنانکه جناب 
فرمـوده ۹ هو الذی انـزل السـکینة فـی قلـوب المـومننيمذکورۀ در آیۀ شریفۀ 

و گاه باشـد . السکینة ریح تفوح من الجنة، لها وجه کوجه االنسان: است که

                                           
  ۲۵۰، ص ۲عوارف المعارف سهروردی، حاشیۀ احیاء العلوم ج  ٦
  .۱۵۴کنوز الحقایق، ص . ۵۶، ص ۴بخاری ج ۷
  ۲۹سورۀ بقره، آیۀ  ۸
 ۴سورۀ فتح، آیۀ  ۹
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که این تجلی قلبی بحدی قوت کند که از باطن به ظاهر ظهـور کنـد و در خـارج 
ربئیــل بــه چنانکــه حکایــت تمثــل ج. متمثــل گــردد و ملحــوظ چشــم ظــاهر شــود

مشهور، و تمثـل روح القـدس بـه ) ص(از برای نبی عربی ۱۰دحیه کلبیصورت 
بنـت عمـران در قـرآن  مـریمصورت انسان مستوی االجزاء و االرکـان از بـرای 

  .مذکور است
و از جمله انفاس الهیـه کـه از لسـان حقـایق ترجمـان حضـرت فیـاض الحقـایق 

ائه الطاهرین صلواة الله الملک علیه و علی آب ابوعبدالله جعفر الصادقموالنا 
الصـورة االنسـانیة اکـرب حجـة : الخالق ظهور کرده این کلمات شریفه است کـه

الله علی خلقه، وهی الکتاب المبني الذی کتبه الله بیده، و هـی الهیکـل 
ــی ــه، و ه ــاه بحکمت ــذی بن ــراط  ال ــالمني، و هــی الص ــور الع ــوع ص مجم

  .د بني الجنة و النارالمستقیم اىل کل خري، و هی الجسر الممدو
بناء علی هذه المقدمات، سالک را الزم است که در مجـامع احـوال و اقـوال و 
افعال و حرکات و سکنات و لهجات و لمسات و لمحات، در هنگام ذکر و ورد 
و طاعت و خدمت، مراقب قلب صنوبری باشد، تا انـواع تمـثالت کـه از انـواع 

گـردد، ملحـوظ چشـم دل کس مـیتجلیات بر قلب صوری از قلـب معنـوی مـنع
  :چنان که عارفی فرموده. شود

  ها بینی خالف رومی و چینیعجایب نقش
  اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل

و ادله بر صحت این مطلب از آیات الهیه و اخبارات معصومیه به اضافه بـراهني 
للـه تعـاىل و مـن اگنجـد عقلیه و شواهد کشفیه بسیار است که در این مقام نمی

  .االعانة و المدد
  

                                           
) ص(ول حضـرت رسـخـدمت شـکل او  بـهدحیة بن خلیفۀ کلبی صحابی است کـه جربئیـل  ۱۰

 .رسيد



۹ 

  فصل اول
  

در ذکر قسمی از اوراد که مداومت بر آن منتج قـرب نوافـل و موجـب عـروج بـر 
معارج و منـازل اسـت و مهمـا امکـن نبایـد تـرک نمـود تـا وقـت معـني و مـدت 

  .معهود
، ۱۱امون تموتـون و کمـا تسـتیقظون تبعثـوننـت کما: و چون بمقتضای حدیث

عبارت از توجه روح است از ظاهر به باطن و التفاف آن از نوم ویقظه انسان که 
باطن به ظاهر، نمونه موت و بعث است، پس بنابراین سـالک را الزم اسـت کـه 
در هنگام بیدار شدن از خواب و هنگـام اراده خـواب متـذکر حـالتني مـذکورتني 

 شـود تعلـقو از این جا است که غالب اورادی که در این فصل مذکور می. باشد
  :به این دو وقت دارد، به این تفصیل که

گـردد، قبـل از تکلـم بـه شود و ازمستی هشیار مـیچون صبح ازخواب بیدار می
ان اللـه و : کالم و اشـتغال بـه همـه افعـال و اقـوال بالتمـام بـر طبـق آیـۀ کریمـه

مالئکتــه یصــلون علــی النبــی یــا ایهــا الــذین آمنــوا صــلوا علیــه و ســلموا 
الق الله و متأدب به آداب مالئکة گردیده چنان که صـباح ، متخلق باخ۱۲تسلیما

متــنفس بــه نفــس ۱۳ و الصــبح اذا تــنفسبــه امــر خــالق االصــباح بــه مقتضــای 
 کلمـه محمدیـهگردد، سالک نیز متنفس به نفس رحیمـی گردیـده رحمانی می

بر زبان  ۱٥را به عدد تمام معصومني صلوات الله علیهم اجمعني ۱٤اجمالیه) ص(

                                           
  .حدیث نبوی ۱۱
 ۵۶آیۀ سورۀ احزاب،  ۱۲
  ۱۸سوره تکویر، آیۀ  ۱۳
 .اللهم صل علی محمد و آل محمد: هصلوات صغري ۱٤
 .مرتبه ۱۴ ۱٥
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ن جاری گرداند، تا همچنان که از ظلمت لیل ظـاهر بـريون آمـده، عقیدت ترجما
هـو الـذی یصـلی علـیکم و : بـر وفـق کریمـۀ. گـرددداخل نور نهـار ظـاهر مـی

ــالمومنني رحیمــا ــور و کــان ب ــه لیخــرجکم مــن الظلمــات اىل الن  ۱٦مالئکت
بواسطۀ تأثري نفس رحیمی از ظلمات حجب لیاىل بريون آمـده داخـل نـور نهـار 

بعد از آن به همان عدد اقال به اقامه صـلوة . ور و تجلی حضور گرددشهود و ظه
  . قیام نموده، مراقب سکینه قلبیه باشد تا از ادای فریضۀ فجر فارغ شود ۱۷کربی

که صراط المستقیم عقاید حقه است،  ۱۸و بعد از فراغ به تالوت آیة العظمة تامه
ی و بـر سـر علـو و دنـو نبوت و امامت و معاد محتـو و بر اسرار توحید و عدل و

ذات تعاىل مجده منطوی، و به نفی تعطیل و تشبیه و اثبات امر بـني االمـرین در 
صفات و نفی جرب و تفویض و اثبات امر بـني االمـرین در افعـال اسـت اشـتغال 

کـه کتـاب اجمـاىل  ۱۹و بعـد از آن بـه قرائـت سـبحه زاهـره و کلمـه طـاهره. نماید
و این دو ورد اختصـاص بصـلوة . مشغول گردد معارف الهیه و علوم ربانیه است

فجر ندارد، بلکه بعد از مجموع صلوات خمس بر وجهی که از ائمه هدا صلواة 
بعـد از آن متخلـق بـه خلـق الهـوتی و . الله علیهم مأثور است باید خوانده شود

متأدب به ادب ملکوتی گردیده، یک دفعه به کلمة محمدیه اجمالیه متکلم و بـه 
  .اجماىل متنفس گردد نفس رحیمی

و چون سالک را از صورت به معنـی التفـاتی و از ظـاهر بـه بـاطن انتقـاىل و از 
باشد، و مقرر است که صورت و ظاهر و شـهادت و شهادت به غیب توجهی می

نیسـت،  علیه السـالم ت علویهيوالای و باطنی و  غیبی به غري از نبوت را معنی
حضـرت الهـوت و تـأدب بـه ادب حضـرت  باید بعد از تخلق به خلـقلهذا می

                                           
  ۴۲سورۀ احزاب آیۀ  ۱٦
  ذكر قلبي ۱۷
  .آیةالکرسی ۱۸
  .تسبیح حضرت صدیقه ع ۱۹



۱۱ 

ملکوت و استنزال رحمـت رحیمیـه از حضـرت ذات بـر صـاحب نبـوت و امـني 
رساالت علیه و آله افضل الصلواة از ظاهر نبوت به باطن والیـت توجـه نمـوده، 

که مانند کلمه توحید بر نفی و اثبـات مشـتمل اسـت  ۲۰یک دفعه به کلمه جربئیلیه
خلیه اوىل نفـی حـال و کمـال و جمـال و کـرم و نعـم و و به واسطۀ ت. تکلم نماید

فتوت از اولیاء طاغوت نموده و به واسطه تحلیـه اوىل اثبـات از بـرای حضـرت 
الله وىل الذین آمنوا یخرجهم من الظلمـات اىل النـور : وىل اللهی نماید که

  .۲۱و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور اىل الظلمات
تخلیه ثانیه نفی حول و قوت و سلطنت و قدرت و ارادت و اختیـار  و به واسطۀ

از اغیار نموده، به واسـطۀ تحلیـۀ ثانیـه اثبـات قهـر و جـالل و قـوت و اختیـار و 
: ارادت از برای صاحب کرم و مالک اقتـدار یعنـی صـاحب ذوالفقـار نمایـد کـه
یل الــذین آمنــوا یقــاتلون فــی ســبیل اللــه و الــذین کفــروا یقــاتلون فــی ســب

  .۲۲الطاغوت فقاتلوا اولیآء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا
و این نفی و اثبات مجاهدۀ باطنی است، و همچنان که مجاهد ظاهری در مقام 

این «باشد نفی کفار و در سدد قلع فجار ظاهر و اثبات ابرار و اخیار ظاهری می
هــم حــزب الشــیطان و نفــی  حــزب اللــه هــم المفلحــونمجاهــد بــه اثبــات 

نماید، که عبـارت از جنـود عقلیـه علویـه و جنـود جهلیـۀ کوشش می الخاسرون
  .»دنیه باشد

بعــد از آن از مقــام مجاهــده بــه مقــام مشــاهده عــروج نمــوده، اغیــار را بالکلیــه 
فراموش و نقش جمال یار را بر لوح سینه خود منقوش نمـوده، بـه اقبـال کلـی و 

ــه گردیــده ــام متوجــه حضــرت والیــت کلی ــه توجــه ت ــه کلمــه علوی ، یــک دفعــه ب

                                           
  .ذوالفقار الفتی اال علی السیف اال ۲۰
 .۲۵۹و  ۲۵۸ ات، آیهسورۀ بقر ۲۱
  .۷۸سورۀ نساء، آیۀ  ۲۲



۱۲ 

، که بسبب اشتمال بر چهار اسم عظیم االقتدار محـیط بـر چهـار رکـن ۲۳اجمالیه
  .عرش اسرار و چهار پایۀ کرسی انوار است، تکلم نماید

و چون سالک را بعد از توجه کلی به حضرت والیت کلیه آثـار جـالل حضـرت 
کـه تزلـزل بـه ارکـان شود، و نظر به ضعف وجود بسـا باشـد موال قدری ظاهر می

، الملجـأ و المنجـا و ال مفـر منـک االبـک: اطمینان او راه یابد، باید به حکم
باز ملتجی بملجاء والیت و متمسک بعروة الوثقای هـدایت گردیـده یـک دفعـه 

و چـون انسـان . بعد از کلمۀ علویۀ اجمالیـه تکلـم نمایـد ۲٤به کلمه علویه تفصیلیه
یق الوهیت و والیت و نبوت در عالم وجـود او آنموذج عالم کبري است و از حقا

باشد، الجرم به لسان جربئیل عقل کلـی از جانـب حضـرت ای مینمونه و نشانه
تعاىل شانه حضرت نبوت کلیه قلب را که مبعوث به مقاتله  اعالی الوهیت ذات

کفار جنود نفس است، امر به ندا کردن حضرت والیت کلیـه سـر فرمـوده بفـتح 
لمه علویه تفصیلیه که مسمی است به بـاب الظـاهر و بـاب النبـوة و باب اول از ک

آنگـاه بـه لسـان حضـرت . باب محمدی و باب االمر و باب الندا افتتـاح نمایـد
نبوت کلیه قلب در مقام امتثال امـر حضـرت اعـالی الوهیـت ذات تعـاىل شـانه 

صـیلیه حضرت والیت کلیه سر را ندا کرده به دخول باب ثانی از کلمـه علویـه تف
که مسمی است به باب الباطن و باب الوالیه و بـاب علـوی و بـاب االمتثـال و 
باب االجابه اختتام نماید، تا به واسطه تاییدات ربانیه الهیه و الهامات ملکوتیـۀ 

نشـآت علویـه و جـذبات ولویـه بـر ) ص(جربوتیه و شـفاعات احمدیـه محمدیـه
مة علویه تفصـیلیه را کـه مسـمی کل  و باید که حرف آخر از. باطن او فایض گردد

  .مکرر نماید ۲٥به سر مکنون است به عدد عني الجمع
و چون از غلبۀ نشاة علویه و قوت جذبه ولویـه کـار سـالک قـاطع المسـالک بـه 

                                           
 .ا باحسن یا با ترابیا علی یا ایلیا ی ۲۳
  .سینجلی بوالیتک یا علی و غمٍ لک فی النوائب کل همٍ مظهر العجائب تجده عوناً نادعلیاً ۲٤
  .۱۱۰ابجد به عدد علی  ۲٥



۱۳ 

گـردد، جائی مريسد که عنان سلوک ازدست او بـريون آمـده مجـذوب مطلـق مـی
رد و لیکن غریقـان آواگرچه گلیم خویش را از امواج خطرات مهالک بريون می

و اگـر قـانون سـلوک کـه نتیجـه مقـام . توانـد کـردبحار جهالت را دستگريی نمی
ل از فنبوت است از میان مرتفع شود، راه افاضه عاىل بـر سـاقل و استفاضـۀ سـا

چرا که وصول فیض موقوف است بر وجود برزخ ذوجهتني و . عاىل منقطع گردد
ن کامـل کـه نسـخۀ سـالک مجـذوب و متوسطۀ بني العـالمني کـه عبـارت از انسـا

  .مجذوب سالک باشد
، نشـاه شـراب »به سلوک حق رجـوع فرمایـد«لهذا سالک باید از جذب مطلق 

زنجبیلی جذب را با کیفیت شراب کافوری سلوک بیامیزد و عود به مقـام نبـوت 
که فرق بعد الجمع است فرموده، ثانیـاً متخلـق بخلـق الهـوت و متـأدب بـأدب 

کــه عبــارت از نفــس  ۲٦یــک دفعــه بــه کلمــه محمدیــه تفصــیلیهملکــوت گردیــده، 
و کـام جـان را از نشـآت مقامـات محمدیـه . رحیمی تفصیلی است تکلـم نمایـد

اولنـا محمـد و اوسـطنا اولیه و اوسطیه و آخریه که مستفاد است از کلمه جامعۀ 
  .محظوظ و ملتذ فرماید۲۷ محمد و آخرنا محمد

وک که تربیت قوای بدنیه است آینه قلب را و چون به واسطۀ اشتغال به لوازم سل
بایـد در پوشـاند، مـیگردد و حجابی رقیق چهره خاطر را مـیغباری عارض می

خواتیم اعمال و اوراد موظفه یعنی در ختم سجده شکر معبود ایزد تعاىل بعد از 
نمـاز عشـاء بــا حضـور تمـام و مراقبــۀ قلـب و توجـه بــه حضـرت بـاری تعــاىل و 

                                           
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَي المُصْطَفي مُحَمَّدٍ وَ الْمُرْتَضي عَليٍّ وَ الْبَتولِ فاطِمَة وَ السِّـبْطَيْنِ : صلوات كبيره ۲٦

ادِ عَلـيٍ وَ الْبـاقِرِ مُحَمَّـدٍ وَ الصّـادِقِ جَعْفَـرٍ وَ االْمامَيْ نِ اَلْحَسَنِ وَ اْلحُسَيْن ِ وَ صَلِّ عَلـي زَيْـنِ الْعُبـّ
الْكاظِمِ مُوسي وَ الرِّضا عَلِيٍ وَ التَّقيِ مُحَمَّدٍ وَ النَّقِـي عَلِـيٍ وَ الزَّكِـيِّ الْعَسْـكَرِيَ الْحَسَـنِ وَ صَـلِّ 

مَهْدي صاحِبِ االَمْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الزَّمان وَ خَليفَةِ الـرَّحْمن و اِمـامِ اإلْنـسِ وَ الْجـانِ عَلي مُحَمَّدِ الْ
 .صَلًواتُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعني

  .علی ع فرمايش ۲۷
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و ) ص(ت انسان کامـل کـه ظـاهرش صـورت نبـوت محمـدیاستشفاع از حضر
باطنش معنی والیت علوی است به کلمه مفتحه که مفتاح کنوز دل اسـت تکلـم 

اقبـال و فـراغ «و اگر حضور و . نماید، اقال سه مرتبه یا پنج مرتبه یا هفت مرتبه
توانـد باشد هر قدر که خواهد و هرچه تواند این کلمه مبارکـه را مکـرر مـی» بال
  .کرد

و اوراد صلوات فجر و عصر و عشاء را به زیارت حضرت سیدالشـهدا قـرة عـني 
و حضـرت مصـدر سالسـل ) ع(االولیا سبط النبی و ابن الوىل حسني ابـن علـی

علـی بـن االولیا و منبع والیة االصفیا و صـاحب مقـام االصـطفاء و االرتضـاء 
  .ختم نماید )ع(موسی الرضا

مشابه حال نزع و احتضار ۲۸النوم اخ الموت : و در هنگام خواب که به موجب
اموات و مناسب مرگ و تودیـع حیـات و صـورت مقـام تسـلیم و فنـاء و مقدمـۀ 
منزل رضـا و بقـا اسـت، بایـد محتضـر وار بـه پشـت خوابیـد و بـه تـالوت اوراد 

یعنی یـک دفعـه بـه کلمـۀ محمدیـه اجمالیـه و . صالت فجر رطب اللسان گردید
یه و یک دفعه به کلمـۀ علویـه اجمالیـه و یـک دفعـه بـه یک دفعه به کلمۀ جربئیل

کلمۀ علویه تفصیلیه، به شرطی که حرف آخر مسمی به سر مکنون بـه عـدد عـني 
  .الجمع مکرر شود، و یک دفعه به کلمۀ محمدیه تفصیلیه تکلم نماید

و تـرقیم لـوح ناصـیه بـه رقـم  ۲۹آنگاه به ختم باب قلب به خـاتم سـکینه صـدریه

                                           
  .حدیث نبوی ۲۸
بـر ) انگشت نشانه(با قلم قدرت به ترتیب خاص راست به چپ ز ااست که » یاعلی«نقش  ۲۹

شود بطوري كه انتهاي يا در آخر ياعلي به ابتداي يا در اول يـاعلي ميچسـبد مينقش  سينهروی 
اشهد ان الاله االالله وحده الشریک له و اشهد ان محمد صلی الله (و همزمان شهادت ثالث 

 .با آن ذكر ميشود) ويل الله علیه و اله رسول الله، و اشهد ان علیاً



۱۵ 

ابـواب ظـاهره را مقفـل نمـوده، بـاب بـاطن را کـه مـدخل یـار و  ۳۰سکینه عقلیه
مخرج اغیار است بـر رخ خـود بگشـاید و در هنگـام خـتم بـاب قلـب بـه خـاتم 
سکینه صدریه تشهد کامل را به ختم مذکور منضم سازد چنان که افتتاح بـه خـتم 
 با افتتاح تشهد و اختتام ختم با اختتام تشـهد مقـارن باشـد، بـا شـرایط مـأخوذه

شفاهیه، و در هنگـام تـرقیم لـوح ناصـیه بـه رقـم سـکینه عقلیـه مجـدداً بـه کلمـه 
محمدیه تفصیلیه تکلم نماید، بـر ایـن وجـه کـه افتتـاح تـرقیم بـا افتتـاح تکلـم و 

  .اختتام ترقیم با اختتام تکلم مقارن باشد، با شرایط مقرره معهوده
یفـه سـکینه صـدریه و چون سکینه صدریه خلیفه سکینه قلبیه و سـکینه عقلیـه خل

است، مناسبت این است کـه بـا سـکینه قلبیـه کـه نعـت بطـون او را ثابـت اسـت 
انـا : صلوة کربی که اشاره است به بطون محض و دال است بر مصـداق مفهـوم

مقـارن باشـد، و بـا سـکینه عقلیـه کـه ۳۱ المعنی الذی الیقع علیه اسم و الشبه
وصف ظهور او را ثابت است کلمه محمدیه تفصیلیه کـه اشـاره اسـت بـه ظهـور 

اولیــا و صــرف و دال اســت بــر مظــاهر حقــه تفصــیلیه و مراتــب نوریــه ظهوریــه 
و با سکینه صدریه که جامع اسـت بـني البطـون و . مقارن باشد اوسطیا و آخریا

ب و الشهود تشهد کامل که جامع مراتب الوهیـت و الظهور و برزخ است بني الغی
رسالت و والیت و مشتمل بر مراتب ثالث غیب مطلق و شهادت مطلقه و غیب 

                                           
بـر ) انگشت نشانه(با قلم قدرت تیب خاص به تراز راست به چپ است که » یاعلی«نقش  ۳۰

ميشـود بطـوري كـه انتهـاي يـا در آخـر يـاعلي بـه ابتـداي يـا در اول يـاعلي نقش  پيشانيروی 
ه تفصـيليه  اَللّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـي الُمصْـطَفي مُحَمَّـدٍ وَ (ميچسبد و همزمان صلوات كبيـره يـا محمديـّ

ادِ الْمُرْتَضي عَليٍّ وَ الْبَتولِ فاطِمَة وَ ال سِّبْطَيْنِ االْمامَيْنِ اَلْحَسَنِ وَ اْلحُسَيْنِ  وَ صَلِّ عَلـي زَيْـنِ الْعُبـّ
عَليٍ وَ الْباقِرِ مُحَمَّدٍ وَ الصّادِقِ جَعْفَرٍ وَ الْكاظِمِ مُوسـي وَ الرِّضـا عَلِـيٍ وَ التَّقـيِ مُحَمَّـدٍ وَ النَّقِـي 

لِّ عَلي مُحَمَّدِ الْمَهْدي صاحِبِ االَمْرِ وَ الْعَصْـرِ وَ الزَّمـان وَ عَلِيٍ وَ الزَّكِيِّ الْعَسْكَرِيَ الْحَسَنِ وَ صَ
 .با آن ذكر ميشود) خَليفَةِ الرَّحْمن و اِمامِ اإلْنسِ وَ الْجانِ صَلًواتُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعني

  .علی علیه السالماز روايت  ۳۱



۱۶ 

تقصاء واجبات سمضاف است مقارن باشد، تا استیفاء حقوق منازل و معارج و ا
  .مقامات و مدارج بعمل آمده باشد

از اعمال مستمره عني قلب  و بدانکه همچنان که سالک را مراقبه سکینه قلبیه که
است در هنگام اقامه صلوة کـربی کـه از فـرایض دائمـه لسـان قلـب اسـت علـی 
الدوام فی اللیاىل و االیـام در مجـامع حرکـات و سـکنات الزم اسـت، همچنـني 
مراقبه سکینه صدریه و سکینه عقلیه از بـاطن منـتج نشـأه جامعـه بـني الجـذب و 

گاهی که حجاب مراقبه، سکینه قلبیـه نشـود، السلوک و البطون و الظهور است و 
  .خاىل از تقویتی نخواهد بود

مخفی نماند که در مراقبه سکینه قلبیه که فی الحقیقة توجه به جانب کعبه باطنیه 
و توىل به سوی شطر قبلۀ معنویه است، در هنگام اقامه صلوة کربی خصوصـاً بـر 

که، در آن رمـوز خفیـه عظیمـه و تقدیری که اقامه مذکوره به کلمۀ سر السر باشد، 
گنجد، و از عنایت موىل مرتقـب کنوز مخفیه جلیله است که در این مختصر نمی

  .انشاء الله العلی االعلی. باشدتوفیق ترقیم رساله علیحده می
و بدانکه مجموع عبـادات سـالک ظـاهراً و باطنـا بعـد از عقایـد حقـه و ارکـان 

امه صالت کربی و صالت صغری، دویم اول اق: شرعیه منحصر بر دو قسم است
و اقامـه صـالت کـربی از مقولـه عبـادات . مراقبه سکینه قلبیه و صدریه و عقلیـه

و . صالت صغری از مقولۀ عبـادات لسـانیه اسـت قالبـا ۀلسانیه است قلبا و اقام
المحاله عبادت سمعیه الزم عبادت لسانیه خواهد بود از آن جا که هرچـه لسـان 

گردد سمع قلب آن را داعی شـود، و هرچـه لسـان قالـب بـه آن  قلب به آن ناطق
و مراقبۀ سکینۀ قلبیـه از مقولـۀ عبـادات . تکلم نماید اذن قالب آن را سامع گردد

بصریه است قلبا، و مراقبۀ سکینه عقلیه و صدریه از مقوله عبادات بصریه اسـت 
  .مثاال و خیاال

خـتم بـاب قلـب اسـت بـه قلـم  در این مقام عبادت ارکانیه دیگر نیز هست و آن



۱۷ 

  ۳۲.قلب المومن بني اصبعنيذوشقني، اعنی صورت معنی 
و همچنني ترقیم لوح ناصیه به قلم مذکور، و نظري این معنی اسـت تـرقیم سـکینه 
قلبیه بر لوح قلب به قلم مصوره قلبیه که خلیفه قلـم اعلـی ومظهـر اسـم المصـور 

دو اسـم راتـق و  است مـر جمع و فرق، و مجال: است و مشتمل است بر دو شق
اولم یرالذین کفـروا ان السـموات واالرض : فاتق را، کما قال سبحانه و تعاىل

و از ایـن مقـام اسـت ظهـور قرآنـی کـه نـزول جمعـی . ۳۳کانتا رتقـا ففتقناهمـا
اجماىل است و ظهور فرقانی که نزول تفصیلی بیانی است، کما قال سبحانه عـز 

. ۳٤اذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علینا بیانـهان علینا جمعه و قرآنه، ف: شانه
و از این حقیقت است؛ فصل و جمع یوم القیامة کـه یـوم الجمـع و یـوم الفصـل 

هــذا یــوم الفصــل جمعنــاکم و : کمــا قــال جــل ســلطانه. عبــارت از آن اســت
و این بابی عظیم است از علم که مجموع علوم و صـناعات ظاهریـه . ۳٥االولني

  .شودخراج میو باطنیه از آن است
و سر این اعمال لسـانیه و سـمعیه و بصـریه و ظاهریـه و باطنیـه آن اسـت کـه هـر 
اسمی از اسمای حسنای الهی که المحاله در عالم غیـب حقیقتـی مجـرده دارد، 

  :چون به عالم شهادت ظهور کند ظهور آن به دو نوع ممکن است
عبــارت از  ظهــور در عــالم اصــوات و حــروف و الفــاظ و کلمــات کــه نــوع اول

  .اسماء ملفوظه است
ظهور در عالم نقوش و خطوط و ارقام و کتابات که عبارت از اسماء  نوع دویم

  .الله مکتوبه است
و همچنني ظهور اسماء در عالم مثال که خیـال حقیقـی غـري وهمـی و بـرزخ بـني 

                                           
   .قلب المومن بني اصبعني من اصابع الرحمن): ص(حديث نبوي  ۳۲
  .۳۱سورۀ انبیاء، آیۀ  ۳۳
 .سورۀ قیامة ۱۹و  ۱۸و  ۱۷های آیه ۳٤
  .۳۸سورۀ مرسالت، آیة  ۳٥



۱۸ 

  :العالم الغیب و الشهادة است به دو نوع تواند بود
و حروف قلبیه که منطوق لسان قلب و مسموع ظهور در عالم اصوات  نوع اول

  .سمع قلب است
ظهور در عالم خطوط و نقوش قلبیه که مکتوب لوح قلب و ملحـوظ  نوع دویم

و چون سالک راه خدا را باید که مجامع باطن و ظـاهر و معنـی . عني قلب است
پس همچنان که حقیقت قلـب او . و صورت و قلب و قالب به حق مشغول باشد

غول به یاد حق باشـد و ظهـور ذات تعـاىل شـانه بایـد لسـان قلـب او بـه باید مش
اقامه صالت کربی که نطق قلبی است مشـغول باشـد، و عـني قلـب او در مراقبـه 
سکینه قلبیه که رقم قلبی است مستغرق باشد، و لسان قالب او بـه اقامـه صـالت 

ع صـالت صغری که نطق قالبی است اشتغال نماید، و سمع بـاطن او بـه اسـتما
کربی و سمع ظاهر او به استماع صالت صغری ملتـذ گـردد، و بـاب قلـب او کـه 
عنوان صدراست به رقم سکینه صدریه مرتسم گـردد، و لـوح ناصـیه او بـه نقـش 
سکینه عقلیه منقش باشد، تا هیچ جزو از اجزاء ظـاهر و بـاطن او از حـق خـاىل 

ال و از هـیچ منفـذ در وی نباشد، و راهزنان شیاطني الجن و االنس را به هیچ ح
  :چنانچه عارف الریب حضرت لسان الغیب فرموده. مجال تطرق و نفوذ نماند

  شعر
  من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
  ۳٦در خزانه به مهر تو و نشانه تو است

  .و این است آنچه در فصل اول مطلوب بود
  

                                           
 .۱۰۵حافظ چاپ قدسی، ص  ۳٦



۱۹ 

  فصل دوم
  

غ بـال بـه آن اشـتغال بایـد که در هنگـام جمعیـت و فـرا  از اوراد میسقدر ذکر 
و اگر حضور و جمعیتـی و فرصـت و فراغتـی نباشـد تـرک آن را مضـرتی . نمود
  .نباشد

از آن جمله بعد از فراغ اوراد مذکوره نماز صبح، اگر خواهنـد کلمـۀ جربئیلیـه را 
را بـه عـدد ۳۸ آیـة القـدرةو همچنـني . مکـرر نمایـد ۳۷به عدد عـني عـني الجمـع
چرا که آیۀ مذکوره مشتمل است بر پنج فقره و فصـل . خمس عني الجمع بخواند

 ۳۹لهذا چـون بـه عـدد خمـس عـني الجمـع. که مشعر است بر پنج مسأله و اصل
خوانده شود ضمناً رعایت عدد عني الجمع که اشرف عددی است به عمل آمده 

وجـه قلـب را متوجـه حضـرت قـدرت کاملـه کـه  آیة القـدرةو در تالوت . باشد
و از مـه قـبض و بسـط ظـاهر و بـاطن، واعنـه منـع و اعطـاء یدالله معنوی اسـت 

صورت و معنی، به کف کفایت و قبضه والیت او است نموده، حضـرت انسـان 
کامل را، که مظهر تام اسم مالک الملک و والیت بخش اولیاء هادین و والیت 
-ستان گستاخان راه دین است، و در اصطالح دردکشان مصطبه توحید و جرعـه

  :کنند، کما قال الحافظ العارفتجرید تعبري از وی به قلندر مینوشان جام 
  نظم

  بر در میکده رندان قلندر باشند
  که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

  :کما قال قدس سره و عظم قدره. آئینه تجلی عزت و آستني دست قدرت داند

                                           
  .است ۷۰ به ابجدعدد عني علی  ۳۷
 .۲۵سوره آل عمران، آیۀ . تا آخرقل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء  ۳۸
 .شودمی ۲۲و خمس آن  ۱۱۰عدد عني الجمع  ۳۹



۲۰ 

  نظم
  خشت زیر سرو بر تارک هفت اخرت پای
  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی

و همچنني آیة االعرتاف را که مشتمل است بر سه فصل و محتوی اسـت بـر سـه 
 نـور النـوراصل بـه عنـوان خطـاب بـا رب االربـاب در مقـام حضـور حضـرت 

و بـه اصـل اول . اعالسلطانه و جل برهانـه بـه عـدد عـني الجمـع تـالوت نمایـد
اثبات وحدانیت ذات وبه اصل ثانی تصدیق به قدس صـفات نمـوده، بـه اصـل 
ثالث که متضمن اعرتاف خطاء خود و تظلم نفس است اشاره به عدل در افعال 

وار از ظلمـات بطـن ، یـونساالعرتاف بالـذنب کفـارة لـه:نماید، تا به مقتضای
فاستجبنا له و نجیناه من الغم و : کما قال سبحانه. حوت حیات طبیعی برآید
  .٤۰کذلک ننجی المومنني

را به طریق نماز صبح به عدد عني عـني الجمـع  و بعد از نماز عصر کلمۀ جربئیلیه
و بعد از نماز مغرب و فراغ از تالوت آیه العظمة تامه و سبحه زاهره بر . بخواند

. اشـتغال نمایـد ٤۱وجهی که در فصل اول نگارش یافت به تالوت سورة العظیمة
و همچنني بعد از نماز عشاء و فراغ از آیـة و سـبحه مـذکورتني بـه قرائـت سـورة 

و قرائت سـورتني مـذکورتني را بـه قصـد اتحـاف و اهـداء . مشغول گردد ٤۲ربکةال
ارواح طاهره زاکیه و بواطن طیبه علیه عالیه ائمه معصومني صـلوات اللـه علـیهم 

ــان ممــتحن کــه در حــدیث شــریف ان حــدیثنا صــعب : اجمعــني و ارواح مومن
لبـه متحن اللـه قا عبدا مستصعب الیحتمله االملک مقرب اونبی مرسل او

انـد و مذکور است، و اشاره به کمال درجه و علو مقام ایشـان فرمـوده٤۳ لالیمان

                                           
  .۸۸انبیاء، آیۀ سوره  ٤۰
 سورۀ واقعه ٤۱
  سوره ملک ٤۲
 .۳۳۲، ص ۹بحاراالنوار، ج  ٤۳



۲۱ 

در احادیث اهل بیت علیهم السالم تعبـري از ایشـان بـه شـیعۀ خـاص و ایشـان را 
. نامنـد، بعمـل آوردباصدق و اخالص مـی عرفایو  اولیاءو  فقراو  درویشان

سرار هر یـک مفصـال در ایـن چون سورتني مذکورتني طوىل دارد، بیان دقایق و ا
باید با حضور کامل خوانده شود و به ارواح قدسـیه متحـف . گنجدمختصر نمی

  .الیهم توسل جسته شود که منتج افاضه انوار عجیبه و اسرار غریبه خواهد بود
 و سورة الوالیـةیک دفعه ٤٤ سورة النبوةبه تالوت  سورة الربکةبعد از قرائت 

ه قصد استعجال ظهور حضـرت صـاحب االمـر علیـه سه دفعه اشتغال نماید، ب٤٥
السالم و قصـد تقویـت دیـن مبـني و تنـویر شـمع یقـني و اذالل مکـذبني بـه یـوم 

  .فقطع دابر القوم الذین ظلموا، و الحمدلله رب العالمني. الدین

                                           
  سورۀ فاتحه الکتاب ٤٤
  سورۀ توحید ٤٥



۲۲ 

  خاتمه
  

در ذکر اذکاری که در هنگام وقوع عطسه و مشـاهده نـور شـمع و چـراغ شـاهد 
  .مواظبت آن تر دماغ باید نمودبیان را به ایاغ 

بدانکه چون انتقال هرنفسی از عالمی به عـالمی بـدون ظهـور حضـور حضـرت 
آدم و برزخ والیت کلیه که واسطه ایجاد عوالم و رابطۀ انعقاد سلسله وجود بنی 

بندد، چـرا کـه از فقـرات بالغـت آیـات بني الحدوث و القدم است صورت نمی
ار ماثوره و به موجب بعضی احادیث صـحیحه کـه خطب نهج البالغه که از اخب

بني الخواص و العوام مشهور است، البتـه در حـني تولیـد مولـودات و در هنگـام 
تودیع حیات، حضرت والیت کلیه به تجلی جالىل و جماىل بـر مـودع و متولـد 

  :فرمایدچنان که عارف الریب حضرت لسان الغیب می. متجلی گردد
  سرپده دوستاین جان عاریت به حافظ 

  روزی رخش به بینم و تسلیم وی کنم
همچنني در هنگام عود روح به بدن در قـرب نیـز چـون در حقیقـت یـک نـوع از 
حیات و ممات و یکی از عوالم انتقاىل است ظهور حضرت والیت کلیه ضـرور 

-حضور و استیذان از ایشان صـورت صـدور نمـیو سئوال نکريین نیز در قرب بی
وقات عود روح به بدن باعث وقوع عطسه، و ظهـور آن آفتـاب و در این ا. گريد

عالم تاب سپهر وجود موجـب ظهـور روشـنی در نظـر مـودع و مسـتنقل خواهـد 
و از قرار بعضی احادیث عیون نکريین نیز در نظر این کس در کمـال ضـوء . بود

  .و روشنی خواهد بود
معادیـه منصـرف و از آنجا که به موجب براهني محکمـه طبیعـت انسـانی از امـر 

گـردد، بـر سـالک طریـق حـق الزم و بـر متـذکرین محقـق متحـتم اسـت کـه نمی



۲۳ 

که در حقیقت اقرار بـه ٤٦ آیة االستشهادهمواره در حني وقوع عطسه به قرائت 
عبودیت و استشـهاد بـر ایـن معنـی از آن حضـرت اسـت مواظبـت نمایـد، تـا در 

ید بـه عنـوان عـادت حینی که به علت معاودت روح به بدن متعطس خواهد گرد
زبان آن به همان قرائت جاری و از حضرت والیت کلیه و حضـرات نکـريین بـه 

  .شهادت بر عبودیت خود و ربوبیت رب االرباب معاونت و یاری طلب نماید
رطـب  ٤۷و پیوسته در هنگام مشاهده شمع و چراغ به بیان عقایـد حقـه اسـالمیه

ب جمال موال چشمش روشـن و بـه اللسان گردد، تا در هنگامی که به ظهور آفتا
ضیاء شموع عیون نکريین بزم عود و محفل قـربش مـزین گـردد، سـطوت ظهـور 
-حضرت نور النور تزلزل در ارکان حواس او نینداخته، صـولت وقـوع آن واقعـه

اش چون وحشت زدگان خاموش نساخته، قبل از سئوال باعتیاد سایر احوال بـه 
و الحمدللـه رب العـالمني، و الصـلوة و . ایـدبیان عقاید حقه اسالمیه اشـتغال نم

السالم علی محمد و آله اجمعني، و صلوات الله علی االئمة الهادین المهدیني و 
  . سلم تسلیما کثريا کثريا

  

                                           
  .۲۴سورۀ یس، آیۀ ، منت بربکم فاسمعونآانی  ٤٦
امامنـا، و عليه السـالم نبینا، و علی و سلم الله جل جالله الهنا، و محمد صلی الله علیه و آله  ٤۷

 .کتابنا، و الکعبة قبلتنا، و المؤمنون اخوتنا القرآناالسالم ديننا و 


