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اليÇحه

عÇليشاه صÇالح آقايحاجشيخمحمدحسن كهفالواصلين و قطبالعارفين حضرت كه است اليحهاي
صلواتاهللا باسعادتحضرتاماممجتبي× قمريبهمناسبتوالدت 1332 رمضان شب15 در العزيز ه قدسسر

فرمودهاند/ ايراد ثراه طاب ثاني نورعليشاه مالعلي حاج آقاي موالنا نصبواليتحضرت و عليه

حيم الر ن الرحم× اهللا بسم
را معبودي و است, ا مبر كثرت و نقايص آاليش از كه سزد را ايزدي ستايش
ذاتش جمال حسن است, پيدا او از و او به همه همه, از بينيازي كمال در كه زيبد

فرمود: ظهور غيبت پردة از و نمود نمايش ¾اقتضا
شÇد پÇيدا حÇباب هÇزاران صد عشÇق قÇلزم بÇحر كرد جنبشي

آدم نوع بني و آفريد را موجوديت صنعش كارخانة و پوشيد در اسما¾ لباس

/(72 آية ص, سورة ;29 آية حجر, (سورة دميديم او در خود روح از و /1

قوة گردانيده, 1 âوحي Ôر Öن م هâفي Ôت Öخفن و تشريف به مشرف و برگزيد جمله آن از را
تمام بر را عاليه مقامات عروج استعداد و انسانيه ارة سي لطيفة يعني, ملكوتيه ارة طي
پس قÇدم تÇمام, و نÇديدند خÇود در بار اين ل تحم قوة داشت, عرضه موجودات
امانت بار اين ل متحم بود بيبا ك عاشق چون بود جهول و ظلوم كه انسان  كشيدند,
و جهل جنود از است عبارت كه سارقين و راهزنان مقصد, راه در چون و  گرديد
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حÇفظ بÇراي كÇه درخÇواست واهباالسÇتعداد از اسÇتعداد لسÇان بÇه ديد شياطين,
بÇماند/ محفوظ اعدا¾ شر از تا بگمارد اس حر و حافظ فرموده عطا كه  گنجينهاي
م×ا  لÔك Öن م ÖمÔت×يك ا× و" حكم به مهربان بخشندة گرديد, مقرون اجابت به او درخواست

/(34 آية ابراهيم, (سورة داد شما به خواستيد او از هرچه و /1

راه از آنها دستياري به تا بخشيد او به ملكوتي جنود و عقالني قواي 1" ÔوهÔمÔت ÖÇل أ س
بهاغواي چون نمايد, تسليم صاحب به و برساند مقصد به تا را گنج و برود راست
در و دور ملكوت عالم و د تجر مقام از و شنيد بطوا Öها نداي نمود امر ترك شيطان
آن بر كه مواثيق و عهود تمام گزيد, منزل ناسوت و طبيعت عالم محبس تنگناي
لطف فرمود/ غفلت به كلي امانت و مقصد راه از و نمود فراموش Âعم بود منظور
ناسوت عالم نسيان سكر از و بيدار غفلت خواب از را آنها كه نمود تقاضا ايزدي
مÇظاهر الجرم برساند; مقصد مراتب علي× بها طبيعت عالم سجن از و سازد هشيار
اوليÇا¾, و انÇبيا¾ مÇباركة سة قدÇم وجÇودات كÇه صÇفات و اسÇما¾ مÇÇجالي و ذات

ÒÏ ßÉÔقل Hكلم لÖن×ا ز ÖÇنا Öول و پوشانيد, بشريت لباس و فرستاد عالم به است, الم, عليهمالس

/(8 آية انعام, (سورة شود تمام كار بفرستيم, فرشتهاي ا گر و /2

آنها دست بر بيعت به را ازل عالم مواثيق و عهود و درآيند آنها لباس به تا ,2 ÔرÖم  Öاال
آنها همت همراه به خود داشته وا امانت حراست به را عقل جنود و نمايند تجديد
نÇداي و شÇده خÇود مأمÇوريت بÇه مشغول قوم زبان به هم آنها گذارند/ راه به رو

/(3 آية نوح, (سورة كنيد اطاعت من از و باشيد پرهيزكار و بپرستيد را خداوند /3

ن×ا ا و ¹َّمÔا ×� ع ن×ا ¾ا×ب×ا ن×ا Öد ج و ن×ا ا مدعوين انداختند/ در عالم در 3 ونÔعâطيا و ÔوهÔتَّقI و واهللا ÔدÔب Öاع

/(23 آية زخرف, (سورة كرد خواهيم پيروي البته آنها از و يافتيم عقايدي و آيين بر را خود پدران ما /4

هادي مكلفند, خلق افراد كه مادام كه ندانستند و دادند جواب 4 ون Ôدت Öق Ôم Öم ه ا×ث×ار ×� ع
او مظاهر و جنود و شيطان تا چون نمايد/ هدايت راست راه به را آنها كه دارند الزم
باخبر راه خطرات مواقع از را آنها كه خواهند منذر راهزنند, و انسان ¾اغوا درصدد
ت جÇح و انام ميان در معروف و ظاهر الهي داعي زمان, هر در بايد پس سازد,
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امكان عالم جان و منان حضرت فيض واسطة چون بلكه باشد تمام مردم بر خدايي
بÇر ت جÇح يكÇي نماند نفر دو جز به دنيا از ا گر و نگيرند, وجود او بدون است

حديث)/ از (بخشي ميرفتند فرو آن سا كنين با زمين همانا /1

مركب كه جسمانيات و جسم چون و باهÖلها1/ Ôاالرض ف س Ò Òò واال بود خواهد ديگري
, ر دون ذَّ ش ما الا عنصري بدن و بشري تن و است زوال و فنا معرض در اضدادند از
كه بايد هم خدايي متين حبل و كشد جاويداني عالم به رخت فاني دار اين از بايد
كلمات نموده سمع استراق يا نمايد ادعا خود جانب از كه هركس و نشود منقطع
رييس را خود وسايل بعضي به يا پندارد, وقت بزرگ را خود و آرد زبان بر را آنها
نديده را جايي خود كه كوري نشايد, را بزرگي امر چنين اين نمايد صوري مطاع و
نشود حاصل عدم جز نمايند جمع كه لوفرض را اعدام و شود ديگران راهبر چگونه

باشد: موجد كه رسد چه تا
هستيبخش شود كه تواند هسÇÇتيبخش كي از نÇÇايافته ذات

را عي دÇم هÇر نÇه و نمايند معين راهبر نتوانند خود براي هم مردم خود پس
عنداهللا من و مسÆول Öممسل كه خلق مربي و وقت ا كمل بايد پس كنند توانند پيروي
و دهد بروز را او مكنونة كماالت و فرمايد تربيت را ي مستعد است, تمام بر محيط
از بعد زمان براي و گرداند خود باطن اخراي لباس و رساند فعليت تمام به ه قو از
شك راه و باشد تمام خلق بر ت حج تا نمايد همراه همت و فرمايد معين را او خود

نماند: احدي بر ريب و

اختالف)/ كمي 815(با بيت دوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

است2 داÇÄم قÇيامت تÇا آزمÇايش است قاÄم ي ولي دوري هر به پس
العالم انقراض الي و خاتم الي آدم زمان از واليت حبل و هدايت رشتة اين و
هر و بود خواهد و بوده سليمه عقول شهادت و معتبره صحيحة اخبار موجب به

/(51 آية قصص, (سورة پيوستيم سخن در سخن ايشان براي و /3

تÇا مÇيفرمود مÇعين 3 ل ÖوقÖال ÔمÇÔ ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و موجب به خود براي را الحقي سابقي
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الكل kخا قÔل, اهل افضل و اشرف و ل Ôس Ôر و انبيا¾ نتيجة و بÔل Ôس هادي به شد منتهي
مجالي كه االبد و |االزل آله و عليه اهللا Øص� اèالقاTËºمد االaد اع�ا¤مود الكل|
و ملكوت عوالم محيط و ناسوت عالم لوازم داراي و قدم نماي سراپا آيينة و اتم
در شايد و بايد آنچه نمود, مطلع تجديد و فرمود ظهور بود جبروت مراتب سيار
داللت هÇدايت, راست راه بÇه را مردمان و نمود كوشش ه اسالمي ه حق كلمة ¾اعال
به عيوب و نقايص از نفس تصفية و غيبالغيوب حضرت عبادت از بعد و فرمود
و فطرت سباع بيادبان از و ميفرمود امر مواسات, و مساوات و اخالق تهذيب
و انگاشتند خارجي دزد را مهربان و مشفق پدر ديد, لگدها و تها اذي خصلت ستور
آن عÇداوت رايت و مÇيپنداشÇتند دشÇمن بÇلكه نكÇرده اطاعت را حاذق طبيب
آن بÇه نسÇبت تÇوانسÇتند آنچه قولي و فعلي اذيت بناي و برافراشتند را حضرت
دست كرده, گوارا خود بر ديد, آنها از زحمت و اذيت قدر هر و گذاشتند بزرگوار
نÇدا حق جانب از گرديد نزديك حضرت رحلت چون و نكشيد/ آنها هدايت از
خود براي است, باقي است, خليفه كردن نصب كه ايمان كمال و دين اصل كه رسيد
كه بود اين فرما/ اعالم را مسلمين تمام و نما نصب خالفت به را الم, علي,عليهالس
مطلب اين حضرت آن بودند حاضر مسلمين اغلب كه ¹الوداع حج از مراجعت در
در و ساختند منبري شتر جهاز از غديرخم در بيابان ميان در و نداشتند روا تأخير را
مظهر و انوار بحار سرچشمة االوليا¾ اشرف و خاتماالوصيا¾ حضرت تمام, حضور
دين وحXمو�ا ام�اÆXمن�و اèطالب ع�بن الكل | الكل مو� كردگار حضرت انوار
حÇضرت آن صهر و عم پسر كه ين, الد ا�يوم عليه سالمه و صلوا¸اهللا اXتق�, امام و
كه برسانند غايبان به حاضران فرمود: و فرمود Õموروث ا�وارث و نمود نصب بود,
و Ôه ÒÍ Ò½Çن ÖنÇمÍ Ô½نI و Ôعاداه Öنم عاد و Ôوااله Öنم ال و للهÔم ا مÔواله, Õع� فه×ذا مواله ÔتÖنÔك Öنم

داشت, دوست را او كÇه كسÇي هÇر خÇداونÇدا, اوست/ موالي علي پس هستم, او موالي من كه كسي هر /1
ياري از دست كه هر و كن ياري كرد, ياري را او كه هر و بدار دشمن داشت, دشمن را او كه هر و بدار دوست

نبوي)/ (حديث بردار او ياري از دست نيز تو برداشت, او

له1: ذ خ Öنم Öل Ôذ ÖخI
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نÇهاد مÇولي× عÇلي وان خÇود نÇÇام اجÇتهاد بÇا پÇيغمبر سÇÇبب زيÇÇن
اوست مÇوالي عÇلي مÇن مÇع ابن دوست و موال منم را هركس  گفت
بÇÇركند زپÇÇايت رقÇÇÇÇيت بÇÇÇÇند كÇند آزادت آنكÇه مÇوال  كيست

/4551 Ç 4 ابيات ششم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 آزادي زانÇÇبيا را مÆÇÇÇمنان است هÇادي ت نبو بهآزادي چون
كه فرمود خود اطاعت را او اطاعت و خود نهي را او نهي و خود امر را او امر
وصياي بزرگي هر براي و خواهد هادي زماني هر بلكه نيست شخصي امر اين
كÇه بÇود روز آن در و مÆÇمنينند/ مÇطاع و مسلمين ه مÄا اوصيا¾, او از بعد و بايد
حالل شما بر را خوشيها و كردم تمام را نعمت شما بر امروز كه فرمود حق حضرت
فÇرض شÇخصي را دين امر كه ار كف و پسنديدم, شما براي را اسالم دين و نمودم
و وصايت امر اين و شدند مأيوس ميپنداشتند, منقرض حضرت بهرحلت نموده,
آن مشايخ و ¹اصال اثنيعشر اÄمة ميان در حضرت آن از بعد هدايت رشتة اتصال
را مطلب اين خداوند چون بود, خواهد باد Ðابداال تا و بوده مجمل ¹نياب بزرگواران
به نعمت ايام ساير و غدير عيد در كه زيبد و شايد را مÆمنين فرموده بزرگ نعمت
و دانند خدايي بزرگ ماÄدة و خوان و شمارند عيد و گيرند جشن موهبت شكرانة
در مÆمنين و ايمان وقر تا ننمايند كوتاهي جد و مال بذل از برآيد ازدست آنچه

گردد/ كساد منكرين انكار و منافقين نفاق بازار و زياد دين دشمنان نظر
رمضان مبارك ماه اعني رضوان و بركت و رحمت شهر پانزدهم كه اليوم و
ديده نور مرتبت واليت حضرت سعادت سراسر والدت با است مطابق كه است
م دو امام بتول, و مرتضي× قلب سرور و سلم, و آله و عليه اهللا صلي رسول, حضرت
است مطابق و الم, عليهالس علي, حسنبن اعني هادي مسموم مظلوم م, سو حجت و
المستغرق ايقان فلك محور و ايمان مدار قطب مبرور, مرحوم حضرت كه يومي با
عليشاه, سلطان د محم مالسلطان الحاج موالنا اهللا, سبيل في الشهيد اهللا, انوار بحار في
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حضرت خود روحاني و صلبي ولد الريبي, اشارة و غيبي امر موجب به ثراه, طاب
مولي االلباب لب و االقطاب قطب السالكين, و الفقرا¾ غوث و المسلمين  كهف
بقاÄه اهللا ادام بنورعليشاه الملقب و اهللا سبيل الي الهادي مالعلي الحاج موالنا الموالي
تÇفويض را فقرا امور و داده طريقت شاهراه به هدايت اجازة و فرموده نصب را
موهبت و كبري نعمت اين به نعم¹اللهي فقرا¾ تمام كه دارد جا نموده; جناب بهآن

دانند: مذهبي عيد گرفته جشن عÔظمي
كÇنيد آزادي سÇوسن و سرو همچو كÇÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي

اختالف)/ كمي 4555(با Ç 6 ابيات ششم, دفتر همان, /1

خطاب1 خوش چونگلستان بيزبان آب شكÇر دم هÇر بÇÇرگوييد ليك
آيينة و كنند دين بزرگان امر ¾احيا و نمايند مجمع صافيه قلوب با شكرانه به و
و نمايند صفا يكديگر با صفا تمام با بزدايند, يكديگر با كدورت زنگ از را قلوب
اèطÇالب, ع�Çبن بÇوالي¹ Òك� سمتÇÔXا نÇ م لÖنا عÇ ج الÇذي ا¡مدهللا قÇال و حال زبان به
دل از تمام و دانند حاضر نموده ياد را غاÄبين Öحاضرين و رانند زبان بر الم, عليهالس
ظليل لظ كه باشند خواستار منان واهب درگاه از ساخته شفيع را حضرت آن جان و
معرفت را ما و گرداند نزديك را ما موالي ظهور و بدارد مستدام را حضرت آن
عيوب بر را ما و فرمايد اصالح را باطن و ظاهر عيوب و فرمايد روزي بهنورانيت
صفاي و بدارد م خر و خوش را دوستان و هدايت را ما دشمنان و گرداند بينا خود

فرمايد/ عنايت باطني و ظاهر جمعيت و معنوي و صوري




