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  بسم اله الرحمن الرحیم

  
ی الحمداله الحلیم الکریم العلی العظیم و الصلوه علی النب
و (المصطفی و الوىل المرتضی و عرتتهما اصحاب التسلیم و الرضا 

چون مقتضای عبودیت حقیقی اشتغال قلب و قالب عبد است ) بعد
بعبادت معبود باستحقاق و توجه ظاهر و باطن وی بطاعت مطاع 
علی االطالق چنانکه گوش ظاهر و باطن او جز کالم حق نشنود و 

بیند و زبان قلب و قالب او جز نام دیده سر و سر او جز کتاب حق ن
حق نگوید تا در سلک فرقه صم بکم عمی منسلک نباشد و در 
تحت زمرۀ لهم قلوب الیفقهون بهاولهم اعني الیبصرون بها و لهم 

همچنني سایر اعضا و جوارح . آذان الیسمعون بها مندرج نگردد
ه باطن و ظاهر و باقی حواس و قوی و مدارک و مشاعر لهذا چنانک

عبادت قلب بعد از تحصیل عقائد حقه اشتغال لسان قلبست بذکر 
علی الدوام بحسب اجازه صاحب نفس مأذون از امام معصوم 

الصلوه و السالم کما قال اله تعاىل اال بذکر اله تطمئن القلوب  علیه
و استغراق عني قلب در مشاهده صور و نقوش مکتوبه بر لوح قلب 

ارت ازروح اعظم است کما قال سبحانه بواسطه قلم اعالست که عب
االیمان و ایدهم بروح منه و استقبال اذن اولئک کتب فی قلوبهم 

قلب مر ملقی و اردات و الهامات ربانیه و کلمه و خطاب سبحانیه را 
تعیها اذن واعیه همچنني عبادت قالب بعد از «کما قال عز و جل و 

و سالم و تحیه  صلوه اقام ارکان ظاهریه شرعیه علی شارعها و آله 
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مشغول ساخنت جوارح و ارکانست بخدمت آن صاحب نفس مأذون 
که شیخ راه و پري آگاه عبارت از آن کامل ذوفنونست و همچنني 
مشغول گردانیدن لسان بتالوت اوراد وارده از نفس و اجازه شیخ راه 
أو من ینوب عنه که مأخوذ است از انفاس و اجازات مشایخ سلسله 

ت و مرشدان راه حقیقت که سلسله اجازتشان یداً بید و نفساً طریق
الصلوه و السالم و چون مقصود از  بنفس منتهی میشود بامام علیه

تحریر این صحیفه بیان اوراد موظفه است بجهه یکی از فرزندان با 
اله من رحیق التحقیق و آن اوراد موظفه بر دو قسم است  توفیق اذاقه

آن منتج قرب نوافل و موجب عروج بر معارج  قسمی که مداومت بر
و منازلست ومهما امکن نباید ترک نمود تا وقتی معني و مدتی 
معهود و قسمیکه در هنگام جمعیت و اقبال و فرصت و فراع بال 
بآن باید اشتغال نمود و اگر حضور و جمعیتی و فرصت و فراغتی 

د است در نباشد ترک آنرا چندان مضرتی نباشد لهذا آنچه مقصو
اله  شود بعد از تقدیم مقدمه جامعه و من ضمن دو فصل ایراد می

بدان ایفرزند با توفیق ) مقدمه جامعه(تعاىل افاضه االنوار الالمعه 
ثبتک اله علی سواءالطریق که سالک طریق قویم و ناهج صراط 
مستقیم را اشتغال بهیچ عبادت از عبادات قلبیه و قالبیه و مداومت 

ه و جنانیه و ارکانیه بدون حضور نافع ت از طاعات تسانیهیچ طاع
الیسغی ارضی و السمائی بل «نیست و چون بحکم حدیث قدسی 

محل ظهور نور خداو آئینه تجلیات » یسغی قلب عبدی المؤمن
ایست ربانی و مجردی  حضور موىل حقیقت قلبیست که لطیفه

عبارت از  روحانی و حقیقت قلب روحانیه را صورتیست جسمانی که
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مضغه صنوبریه واقعه در ایسر تجویف صدر است و تجلی معنوی در 
شود در زیر قلب صنوبری که بمنزله روزنۀ آن  قلب معنوی واقع می

لطیفه ربانی و بمثابه خلیفه آن مجرد روحانی است صورتی مطابق 
گردد و هرگاه آن تجلی  گر می آن معنی ومثاىل موافق آن تجلی جلوه

امع باشد المحاله صورت متمثله صورتی جامع خواهد از تجلیات ج
خلق اله آدم علی صورته و بر طبق و علم «بود او جمع صور بحکم 

آدم االسماء کلها صورت انسانست چنانکه جناب علی بن موسی 
الرضا علیه التحیه و الثنأ در شرح سکینه قلبیه واقعه در آیه کریم 

فرمودند السکینه ریح » نيهوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمن
و گاه باشد که آن تجلی قلب » جه االنسانتفوح من الجنه لها وجه کو

بحدی قوة کند از باطن بظاهر ظهور کند و در خارج متمثل گردد و 
ملحوظ چشم ظاهر گردد و چنانکه حکایت تمثل جربئیل بصورت 
روحیه کلبی از برای نبی عربی مشهور و تمثل روح القدس بصورت 
انسان مستوىل االجزأ و االرکان از برای مریم بنت عمران در قرآن 
مذکور است و از جمله انفاس الهیه که از لسان حقایق ترجمان 
حضرت فیاض الحقایق موالنا ابوعبداله جعفر الصادق علیه الصلوه 

الصورة االنسانیه اکرب «و السالم ظهور کرده این کلمات شریفه است 
وهی الکتاب الذی کتبه اله بیده و هی الهیکل  حجه اله علی خلقه

الذی بناه بحکمته و هی مجموع صورالعالمني و هوالطریق المستقیم 
اىل کل خري و هی الجسر الممدود بني الجنه و النار بناء هذه 
المقدمات سالک راهرا الزمست که در مجامع احوال و افعال و 

لمحات در هنگام اقوال و حرکات و سکنات و لحظات و همسات و 
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ذکر و ورد و طاعت و خدمت مراقب صنوبری باشد تا انواع 
تمثالت که از انواع تجلیات بر قلب صنوبری از قلب معنوی 

  .منعکس میگردد ملحوظ چشم دل گردد چناکه عارف فرمود
  بیت

  عجایب نقشها بینی خالف رومی و چینی
  اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل

ت این مطلب از آیات الهیه و اخبار معصومیه باضافه و ادله بر صح
گنجد و  براهني عقلیه و شواهد کشفیه بسیار است که در این مقام نمی

 .من اله تعاىل االعانه و المدد
  

  فصل اول
در ذکر قسمی از اوراد که مداومت بر آن منتج قرب نوافل و موجب 

مود تا وقتی عروج بر معارج ومنازلست و مهما امکن نباید ترک ن
کما تنامون تموتون و «معني و مدتی معهود چون بمقتضای حدیث 

کما تستیقظمون تبعثون نوم و یقظه انسان که عبارت از توجه 
روحست از ظاهر بباطن و التفات آن از باطن بظاهر نمونه موت و 
بعث است سالک راه را الزمست که در هنگام بیدار شدن از خواب 

متذکر حالتني مذکورتني باشد و از اینجاست که  و هنگام اراده خواب
شود تعلق باین دو وقت  غالب اورادی که در این فصل مذکور می

دارد باین تفضیل که صبح چون از خواب بیدار و از مستی هشیار 
شود قبل از تکلم بکالم و اشتغال بهمه افعال و اقوال بالتمام بر  می

ن علی النبی متخلق باخالق وفق آیه کریمه ان اله و مالئکه یصلو
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اله و متأدب بآداب مالئکه اله گردیده چنانکه صباح بامر فالق 
االصباح بمقتضای والصبح اذا تنفس متنفس بنفس رحمانی 

گردد سالک نیز متنفس بنفس رحیمی گردیده کلمه محمدیه  می
اجمالیه را بعدد معصومني صلوات اله علیهم اجمعني بر زبان 

جاری گرداند تا همچنانکه از ظلمت لیل ظاهر  حقیقت ترجمان
هوالذی (گردد بر وفق آیه کریمه  بريون آمده داخل نور نهار ظاهر می

یصلی علیکم و مالئکته لیخرجکم من الظلمات اىل النور و کان 
بواسطه تأثري نفس رحیمی از ظلمات لیاىل حجب ) بالمؤمنني رحیماً

ر و تجلی حضور گردد و بريون آمده داخل نور نهار شهود و ظهو
بهمان عدد اقال باقامۀ صلوات کربی قیام نموده مراقب سکینه قلبیه 
باید بود تا از اداء فریضه فجر فارغ شود و بعد از فراغ بتالوت آیه 
العظمیه التامه که صراط المستقیم عقائد حقه است و بر اسرار اصول 

طوی و بنفی معارف محتوی و بر سر علو و دنو ذات تعاىل مجده من
در افعال مشري اشتغال نماید  ١تعطیل و تشبیه و اثبات امر بني االمرین

و بعد از آن بقرائت کلمه طاهره یعنی سبحه طاهره که کتاب اجماىل 
معارف الهیه و علوم ربانه است مشغول گردد و این دو ورداعنی 

ائت سبحه طاهره اختصاص به صلوة فجر رتالوت آیه العظمة و ق
بلکه بعد از مجموع صلوات خمس بر وجهیکه از ائمه هدی ندارد 

صلوات اله علیهم مأثور است باید خوانده شود بعد از آن متخلق 
بخلق الهوتی و متأدب بادب ملکوتی گردیده یکدفعه بکلمه 
محمدیه اجمالیه متکلم و بنفس رحیمی اجماىل متنفس گردد و چون 

                                         
 .در صفات و نفی جرب و تفویض و اثبات امر بني االمرین ١
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هر بباطن التفاتی و از سالک را از صورت بمعنی انتقاىل و از ظا
باشد مقرر است که صورت و ظاهر و  شهادت بغیب توجهی می

شهادت نبوت محمدیه را معنی و باطن و غیبی بغري از والیت علویه 
نیست لهذا باید بعد از تخلق باخالق حضرت الهوت و تادب 
بآداب حضرت ملکوت و استنزال رحمت رحیمیه از حضرت ذات 

رسالت علیه و آله افضل الصلوات از ظاهر بر صاحب نبوت و امني 
نبوت بباطن والیت توجه نموده یکدفعه بکلمه جربئیلیه که مانند 
کلمه توحید بر نفی و اثبات مشتملست تکلم نماید و بواسطه تخلیه 
اوىل اثبات مروت و کرم وکمال و نعم و جمال از برای وىل حضرت 

خرجهم من الظلمات اىل اله وىل الذین آمنوا ی«ذوالجالل نماید که 
النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور اىل 

و بواسطه تحلیه ثانیه اثبات جالل و قدرت و قهر و قوت » الظلمات
و اختیار و ارادت ازبرای صاحب اختیار و مالک اقتدار یعنی 

الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اله و «صاحب ذوالفقار نماید که 
ذین کفرو ایقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان ال

ایست باطنیه و  کید الشیطان کان ضعیفا و این نفی و اثبات مجاهده
ظاهر و  نجارهمچنانکه صاحب مجاهده ظاهریه در مقام نفی کفار و 

باشد صاحب این مجاهده نیز کفار و  اثبات ابرار و اخیار ظاهر می
اال «نماید که  بارت ازجنود جهلیه دنیه است نف میفجار باطرنا که ع

و ابرار و اخیار باطن را که عبارت » ان حزب الشیطان هم الخاسرون
رب اله هم «فرماید  ازجنود عقلیه علیه است اثبات می اال ان ح

المفلحون بعد از آن مقام مجاهده بمقام مشاهده عروج نموده اغیار 
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یار را بر لوح سینه منقوش فرموده  را بالکلیه فراموش و نقش جمال
باقبال کلی و توجه تام متوجه حضرت والیت کلیه گردیده یکدفعه 
بکلمه علویه اجمالیه که بسبب اشتمال بر چهار اسم القتدار محیط بر 
چهار قائمه عرش اسرار  و چهار رکن کرسی انوار است تکلم نماید 

لیه آثار جالل و چون سالک را بعد از توجه کلی بحضرت والیت ک
شود و نظر بضعف وجود بسا باشد که تزلزل بارکان  موىل ظاهر می

اطمینان او راه یابد بحکم المنجی منک اال الیک باید ملتجی 
بملجأ والیت و متمسک بعروه الوثقای هدایت گردیده یکدفعه 
بکلمه علویه تفصیلیه تکلم نماید و چون انسان انموزج عالم کبري 

الوهیت و والیت و نبوت و مراتب ملکوت و  است و از حقایق
باشد الجرم باید اوال  جربوت و الهوت در عالم او نمونه و نشانه می

بلسان حضرت جربئیل کلی روح از جانب حضرت اعالی الوهیت 
ذات تعاىل شأنه حضرت نبوت که کلیه قلب را که مبعوث بمقاتله 

یۀ سر فرموده کفار جنود نفس است امر بندا کردن حضرت والیت کل
بفتح باب اول از کلمه علویه تفصیلیه که مسمی است بباب الظاهر و 
باب النبوة و باب المحمدیه و باب االمر و باب الندا افتتاح نماید 
آنگاه بلسان حضرت نبوت کلیه قلب در مقام امتنان امر حضرت 
اعالی الوهیت ذات تعاىل شانه حضرت والیت کلیۀ سر را ندا کرده 

باب ثانی از کلمه عولیت تفصیلیه که مسمی است بباب  بدخول
الباطن و باب الوالیه و باب العلویه و باب االمتثال و باب االجابه 
اختتام فرماید تا بواسطه تائیدات ربانیه الهیه و الهامات ملکوتیه 
جربئیله و شفاعات احمدیه محمدیه نشأت علویه و جذبات و لویه 
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اید حرف آخر از کلمه علویه تفصیلیه را که بر باطن او فایض شود و ب
مسمی است به سر مکنون بعد عني الجمع مکرر نماید و چون از 

رسد که  غلبه نشائه علویه و قوت جذبه و لویه کار سالک بجائی می
گردد و اگر  رود و مجذوب مطلق می عنان سلوک از دست بريون می

کن غرقهای بحار آورد لی چه گلیم خویش از امواج خطرات بريون می
تواند نمود و اگر قانون سلوک که نتیجه مقام  جهاالترا دستگريی نمی

نبوتست ازمیانه مرتفع شود راه افاضه عاىل بر سافل و استفاضه 
سافل از عاىل منقطع گردد چرا که وصول فیض موقوفست بر وجوه 
برزخ ذوجهتني و متوسط بني العالمني که انسان سالک مجذوب یا 

الک باشد لهذا سالک باید از جذب مطلق رجوع به مجذوب س
سلوک نموده نشائه شراب زنجبیلی جذبرا با کیفیت شراب کافوری 
سلوک بیامیزد و عود بمقام نبوت که مقام فرق بعد الجمع است 
فرموده ثانیاً متخلق بخلق الهوت و متادب بادب ملکوت گردیده 

صیلیه که عبارت یکدفعه بکلمه محمدیه صلی اله علیه و آله تف
ازنفس رحیمی تفصیلی است تکلم نماید و کام جانرا از نشأت 
مقامات محمدیه اولیه و اوسطیه و آخریه که مستفاد است از کلمه 

اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد ملتذ فرماید و «جامعه 
چون بواسطه اشتغال بلوازم سلوک و تربیت قوای بدنیه آینه قلب را 

پوشاند  گردد و حجابی رقیق چهره می ی عارض میغباری عارض
باید در خواتیم اعمال و اوراد موظفه یعنی در ختم سجده شکر  می

نماز عشا با حضور تام و مراقبه قلب ضم بحضرت الوهیت ذات 
تعاىل شأنه و استشفاع از حضرت انسان کامل که جامع میان ظاهر 
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معنی والیت  صورت نبوت محمدی صلی اله علیه و آله و باطن
علویست بکلمه فتحیه که مفتاح ابواب کنوز دلست تکلم نماید 
اقالسه دفعه یا پنج دفعه یا هفت دفعه و اگر حضور و اقباىل باشد 

تواند مکرر نمود و اوراد صلوة فجر و  هد این کلمه را میهر قدر خوا
عصر و عشار را بزیارت سیدالشهدا و قره عني االولیاء سبط النبی و 
ابن الوىل موالنا ابو عبداله حسني ابن علی علیه السالم و حضرت 
مصدر سالسل االولیاء و منبع والیت االصفیاء موالنا ابوالحسن بن 

وات اله و سالمه علیهما و علی الطاهرین علی بن موسی الرضا صل
من آبائهما و ابنائهما ختم نماید و در هنگام خواب که بموجب 

مشابه حالت نزع و احتضار اموات و مناسب » النوم اخ الموت«
وقت مرگ و تودیع حیات و صورت مقام فناء و مقدمه منزل بقاست 

فجر رطب  باید محتضروار به پشت خوابید و بتالوت اوراد صلوات
اللسان گردید یعنی یکدفعه بکلمه محمدیه اجمالیه و یکدفعه بکلمه 
جربئیلیه و یکدفعه بکلمه علویه تفصیلیه بشرط تکرار حرف اخري 
مسمی بسر مکنون بعدد عني الجمع و یکدفعه بکلمه محمدیه 
تفصیلیه تکلم نماید آنگاه ختم باب قلب بخاتم سکینه قلبیه و ترقیم 

م سکینه عقلیه ابواب ظاهره را که مدخل اغیارند لوح ناصیه برق
مغلق نموده باب باطرنا که مدخل یار است بر رخسار خویش گشاید 
و در هنگام ختم باب قبل بخاتم سکینه صدریه تشهد کاملرا بختم 
مذکور منضم سازد بر وجهیکه افتتاح تختم با افتتاح تشهد و اختتام 

شرایط مأخوذه شفاهیه در هنگام  تختم با اختتام تشهد مقارن باشد با
ترقیم لوح ناصیه برقم سکینه عقلیه دفعه دیگر بکلمه محمدیه 
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تفصیلیه تکلم نماید بر اینوجه که افتتاح ترقیم با افتتاح تکلم و 
اختتام ترقیم با اختتام تکلم مقارن باشد با شرایط مقرره معهوده و 

نه صدریه است چون سکینه قلبیه خلیفه سکینه عقلیه و خلیفه سکی
  .مناسب اینست که با سکینه قلبیه که نعت بطون او را ثابت است

صلوة کربی که اشاره است ببطون محض و دالست بر مصداق مفهوم 
مقارن باشد و با سکینه » اناالمعنی الذی الیقع علیه اسم و الشبه

عقلیه که وصف ظهور او را ثابت است کلمه محمدیه تفصیلیه که 
هور صرف و دال بر مظاهر حقیه تفصیلیه و مراتب اشاره است بظ

نوریه ظهوریه اولنا و اوسطنا و آخرنا مقارن باشد و سکینه صدریه که 
جامعست بني الظهور و البطون و برزخست بني الغیب و الشهود و 
تشهد کامل که جامع مراتب الوهیت و رسالت و والیت و مشتمل بر 

و غیب مضافست مقارن باشد  مراتب ثلثه غیب مطلق و شهاده مطلقه
تا استیفاء حقوق منازل و معارج و استقضاء واجبات مقامات و 
مدارج بعمل آمده باشد و بدانکه همچنانکه سالکرا مراقبه سکینه 
قلبیه که از اعمال مستمره عني قلب است درهنگام اقامه صلوة کربی 

االیام که از فرایض دائمه لسان قلب است علی الدوام فی اللیاىل و 
در مجامع حرکات و سکنات الزمست همچنني مراقبه سکینه صدریه 
و سکینه عقلیه از باطن منتج نشائه جامعه بني آنجذب و السلوک و 
البطون و الظهور است و گاهیکه حجاب مراقبه سکینه قلبیه نشود 
خاىل از تقوی نخواهد بود و مخفی نماند که درمراقبه سکینه قلبیه که 

توجه بجانب کعبه باطنیه و توىل بسوی شطر قبله معنویه فی الحقیقه 
است در هنگام اقامة صلوة کربی خصوص بر تقدیریکه افامه مذکور 
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بکلمه سرالسر باشد رموز خفیه عظیمه و کنوز مخفیه جلیله است که 
گنجد و از عنایت موىل مرتقب توفیق ترقیم رساله  در این مختصر نمی

العلی االعلی و بدانکه مجموع عبادات باشد انشاءاله  علیحده می
سالک بعد از عقائد حقیه و ارکان شرعیه منحصر بر دو قسم است 
اول اقامه صلوه کربی و صلوه صغری دوم مراقبه سکینه قلبیه و 
صدریه و عقلیه و اقامه صلوه صغری از مقوله عبادات لسانیه است 

ست از آنجا که قالباً و المحاله عبادت سمعیه الزم عبادت لسانیه ا
هر چه لسان قلب بآن ناطق گردد سمع قلب آنرا داعی شود و هرچه 
لسان قالب بآن تکلم نماید اذن قالب آنرا سامع گردد و مراقبه سکینه 
قلبیه از مقوالت عبادات بصریه است قلباً و مراقبه سکینه صدریه و 

قام عقلیه از مقوله عبادات بصریه است مثاال و خیاال و در این م
عبادت ارکانیه نیز هست و آن ختم باب قلب است بقلم ذوشقني 
اعنی صورت معنی قلب المؤمن بني االصبعني و همچنني ترقیم لوح 
ناصیه بقلم مذکوره و نظري این معنیست ترقیم سکینه قلبیه بر لوح 
قلب بقلم مصوره قلبیه که خلیفه قلم اعلی و مظهر اسم المصور است 

شق جمع و فرق و مجلی است هر دو اسم راتق  و مشتمل است بر دو
و فاتق را کما قال سبحانه اولم یری الذین کفروا ان السموات و 
االرض کانتار تقاففتقناهما و از این مقامتست قرآنی که نزول جمعی 
اجمالیست و ظهور فرقانی که نزول تفصیلی بیانیست کما قال عز 

فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه و  شانه ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قراناه
از این حقیقت است فصل و جمع یوم القیامه که یوم الجمع و یوم 
الفصل عبارت از آنست کما قال سبحانه هذا یوم الفصل جمعناکم و 
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االولني و این باب عظیم است از علم و مجموع علوم و صناعات 
لسانیه و شود و سر این اعمال  ظاهره و باطنه از آن استخراج می

سمعیه و بصریه ظاهریه و باطنیه آنست که هر اسم از اسماء حسنی 
الهیه که المحاله در عالم غیب حقیقی مجرده دارد چون بعالم 
شهادت ظهور کند ظهور آن بدو نوع ممکنست نوع اول ظهور در 
عالم اصوات و حروف و الفاظ و کلمات که عبارت از اسماء اله 

ور در عالم نقوش و خطوط و ارقام و ملفوظه است نوع دوم ظه
کتابات که عبارت از اسماءاله مکتوبه است و همچنني ظهور اسماء 
در عالم منال که حقیقتی غري وهمی و برزخ میان دو عالم غیب و 
شهادتست بدو نوع تواند بود نوع اول ظهور در عالم اصوات و 

وع حروف قلبیه که منطوق لسان قلب و مسموع سمع قلب است ن
دویم ظهور در عالم خطوط و نقوش قلبیه که مکتوب لوح قلم و 
ملحوظ عني قلب است و چون سالک راه خدا را باید مجامع باطن 
و ظاهر و صورت و معنی و قلب و قالب بحق مشغول باشد پس 
همچنانکه حقیقت قلب او باید مشغول یاد حق و حضور ذات تعاىل 

صلواه کربی که نطق قلبی است  شأنه باشد باید لسان قلب او باقامه
مشغول باشد و عني قلب او در مراقبه سکینه قلبیه که رقم قلبی 
استمستغرق باشد و لسان قالب او با قامه صلوة صغری که نطق قالبی 
است اشتغال نماید و سمع باطن او باستماع صلوة کربی و سمع 

وان ظاهر او باستماع صلوة صغری ملتذ گردد و باب قلب او که عن
صدور است برقم سکینه صدریه مرتسم گردد و لوح ناصیه او بنقش 
سکینه عقلیه منقش باشد تا هیچ از اجزاء ظاهره و باطنۀ او از حق 
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خاىل نباشد و راهزنان شیاطني الجن و االنس را هیچ حال و از هیچ 
منفذ در او مجال تطرق و نفوذ نماند چنانکه عارف الریب حضرت 

  .ره فرمودهلسان الغیب قدس س
  بیت

  من آن نیم که دهم نقد دل بهر شوخی
  در خزانه بمهر تو و نشانه توست

  و من اله تعاىل التوفیق
  

  فصل دویم در ذکر قسمی از اوراد
که درهنگام جمعیت و اقبال و فرصت و فراغ بال بان اشتغال باید 
نمود و اگر حضور و جمعیتی و فرصت و فراغتی نباشد ترک آنرا 

اشد از آن جمله بعد از فراغ اوراد مذکوره صلوة فجر اگر مضرتی نب
خواهد کلمه جربئیلیه را بعد دعني عني الجمع بخواند و همچنني آیه 
القدره را بعدد خمس عني الجمع مکرر نماید چرا که آیه القدره 
مشتمل است بر پنج فصل که دالست بر پنج اصل لهذا چون بعدد 

اً رعایت عدد عني الجمع بعمل خمس عني الجمع خوانده شود ضمن
آمده باشد و در تالوت آیه القدره وجه قلربا متوجه حضرت قدرت 

مۀ قبض و بسط ظاهر و باطن واعنه کامله که یداله معنویست و اّز
منع و اعطاء صورت و معنی بکف کفایت و قبضه والیت اوست 
نموده حضرت انسان کامل را که مظهر تام اسم مالک الملک است 

والیت بخش اولیاء هادین و والیت ستان گستاخان راه دینست و و 
در اصطالح درد کشان مصطبه توحید و جرعه نوشان جام تجرید 
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  .کنند کما قال الحافظ العارف تعبري از وی به قلندر می
  شعر

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

  .س سرهکما قال قد  آئینه تجلی قدرتند
  بیت

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

و همچنني آیه اعرتاف را که مشتملست بر سـه فصـل و محتویسـت بـر 
سه اصل بعنوان خطـاب یـا رب االربـاب در مقـام حضـرت نورالنـور 
عال سلطانه و جل برهانه بعدد جمـع الجمـع تـالوت نمایـد و باصـل 

قدس صفات نموده باصل ثالث کـه متضـمن بـاعرتاف ثانی تصدیق ب
ظلم نفس اسـت اشـاره بعـدل افعـال نمایـد تـا بمقتضـای االعـرتاف 
بالذنب کفاره له یونس وار از ظلمات بطن حـوت طبیعـت برآیـد کمـا 

فاستجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المـؤمنني و «قال سبحانه 
عني عني الجمع بخواند و بعد بعد از نماز عصر کلمه جربئیلیه را بعدد 

از نماز مغرب و فراغ از تالوت آیه العظمه التامه و سـبحه طـاهره بـر 
وجهیکه در فصل اول نگارش یافـت بـتالوت سـوره العظمـه اشـتغال 
نماید و همچنـني بعـد از فـراغ از نمـاز عشـاء و تـالوت آیـه و سـبحۀ 

ــت ســورت ــرب کــه مشــغول گــردد و قرائ ــت ســوره ال ــذکورتني بقرائ ني م
مــذکورتني را بقصــد اتحــاف و اهــداء ارواح طــاهرۀ زاکیــه و بــواطن 
طیبه عالیه ائمه معصومني صلوات اله علیهم اجمعني و ارواح مؤمنان 
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ان حدیثنا صعب مستصـعب الیحتملـه «ممتحن که در حدیث شریف 
» اال ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن اله قلبه لالیمان

اند و در اصـطالح اهـل  علو مقام ایشان فرموده اشاره بکمال درجه و
شـد و ایشـانرا  البیت علـیهم السـالم اسـم شـیعه بـر ایشـان اطـالق می

نامنـد بعمـل آورده و چـون سـورتني  درویشان وفقرا وعرفا و اولیاء می
مذکورتني طوىل دارد بیان دقایق و اسـرار آن مفصـال در ایـن مختصـر 

ده شود و بارواح قدسـیه متحـف گنجد باید با حضور کامل خوان نمی
الهیم توسل جسته شود منتج اضافه انوار عجیبه و اسرار غریبه خواهد 
بود و در قلب دقتی کامل حاصل خواهد شد بعون اله العلی االعلـی 
و بعد از قرائت سوره الربکه بـه قرائـت سـوره النبـوه یکدفعـه و سـوره 

ور صاحب االمـر و الوالیه سه دفعه اشتغال نماید بقصد استعجال ظه
العصر و الزمان و خلیفه الـرحمن و قـاطع الربهـان علیـه و علـی آبائـه 
صلوات اله الملک المنـان و قصـد تقویـت دیـن مبـني و تنـویر شـمع 
یقني و اضالل مکذبني بیوم الدین فقطـع دابـر القـوم الـذین ظلمـوا و 

 .الحمدله رب العالمني تمت الرساله المسمی بکنز االسرار
  

  در ذکر اذکاریکه در هنگام وقوع عطسه و مشاهده  خاتمه
نور شمع و چارغ شاهد بیانرا با یاغ مواظبت آن تر دماغ بایـد نمـود 
بدانکه چون انتقال هر نفسی از عالمی بعـالمی بـدون ظهـور حضـور 
حضرت والیت کلیه که واسـطه ایجـاد عـوالم و رابطـه انعقـاد سلسـله 

بندد چرا کـه  است صورت نمی بنی آدم و برزخ بني الحدوث و القدم
از قرار فقرات بالغت آیات خطب نهج البالغه کـه از اخبـار مـأثور و 
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بموجب بعضی احادیث صحیحه کـه بـني الخـواص و العـوام مشـهور 
ــوة حضــرت  ــع حی ــودات و در هنگــام تودی ــد مول اســت در حــني تولی
والیت کلیه تجلی جالىل و جمـاىل بـر مـودع و متولـد متجلـی گـردد 

  :فرماید عارف بالریب حضرت لسان الغیب میچنانکه 
  بیت

  این جان عاریت که بحافظ سده دوست
  روزی رخش به بینم و تسلیم وی کنم

همچنــني در هنگــام عــود روح ببــدن و در قــرب نیــز چــون در حقیقــت 
یکنوع از حیوة و ممات و یکی از عـوالم انتقالیسـت ظهـور حضـرت 

 بیحضــور و اســتیذان از والیـت کلیــه ضــرور و ســئوال نکـريین در قــرب
گريد و در این اوقات عود روح ببدن باعث  ایشان صورت صدور نمی

وقوع عطسه و ظهور آن آفتاب عالم تاب سـپهر وجـود موجـب ظهـور 
روشنی در نظر مودع و مستنقل خواهد بود و از قرار بعضی احادیـث 
عیون نکريین در نظر این کس در کمال ضؤ و روشنی خواهد نمـود و 

نجا که بمموجب بـراهني محکمـه طبیعـت انسـانی از امـر معادیـه از آ
گردد بر سالک طریق الزم و بر متذکرین محقق است که  منصرف نمی

همواره در حني وقوع عطسه بقرائت آیه استشهاد کـه در حقیـت اقـرار 
بعبودیت و اشهاد بر این معنی از آن حضرتست مواظبت نمایـد تـا در 

ه بـدن مـتعطس خواهـد گردیـد بعنـوان حینیکه بعلت معاودت روح بـ
عادت زبان بهمان قرائت جاری و از حضرت والیت کلیه و حضـرت 
نکريین بشهادت بر عبودیت خود و ربوبیت رب االربـاب معاونـت و 
یاری طلب نمایـد و پیوسـته در هنگـام مشـاهده شـمع و چـراغ ببیـان 
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ل حقه اسالمیه رطب اللسان گردد تـا درهنگامیکـه بظهـر آفتـاب جمـا
موىل چشمش روشـن و بـد ضـیاء شـموع عیـون نکـريین بـزم عـود و 
محفل قربش مزین گردد سطوت ظهـور حضـرت نـور النـور تزلـزل در 
ارکــان حــواس او نینداختــه صــولت وقــوع آن واقعــه اســت چــون 

زدگان خاموش نساخته قبل از سئوال به اعتیاد سایر احوال به  وحشت
الحمدلـه رب العـالمني و  بیان عقاید حقـه اسـالمیه اشـتغال نمایـد و

الصلوه و السالم علی محمد و آله اجمعني و صلوات اله علی االئمه 
  .الهادی المهدیني و سلم تسلیما کثرياً کثرياً

  


