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  مرقومات

  بيجناب محمدتقي ابن محمد كاظم طب
  ملقب به مظفرعليشاه نعمت اللّهي كرماني

  هب
  شاه صدق عليبجنا 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  واذکروانعمةالله علیکم اذکنتم اعداءفالف بني قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا: قال الله تعاىل
ایـده اللـه  و بـرادر جـانی و دىل درویـش غـضنفر علـی عاىل لما یحب و یرضـیوفقه الله تفرزند آگاه صدقعلیشاه 
، همواره متمسک عروة الوثقای نبوت و والیـت و معتـصم حبـل المتـني فتـوت و عنایـت بـوده تعاىل باالنور الجلی

 در مکـرم درویـشراو بعد چون در این وقـت مـرآت جمـال آگـاهی بـ. بنوره و فیضه و عصمته و رضاء نعمتهباشند 
منور علی نعمت اللهی اراه الله تعاىل حقایق االشـیاء کمـاهی عـازم آن صـوب بودنـد تحریـر ایـن کلمـات مستمـسک 

معلـوم حقیقـت شناسـان . عروةالوثقای نجات را بجهت جمع متفرقات قلوب و اصالح مفاسد صدور از لـوازم نمـود
رات نیـست مگـر اعـراض از حـق تعـاىل دقیقه یاب بوده باشد که موجب و باعث جمع مخالفات و منازعات و مشاج

پـس شـما سـه . واحد حقیقتی است و وحدت موجب اتحاد است نه اختالف و باعث اتفـاق اسـت نـه افـرتاق. شانه
باشید چون هر سه ادعای طریقت حقـه نعمـت اللهیـه رضـویه علویـه نفس که صدقعلی و منور علی و عضنفر علی می

هد نباشید المحاله در این میانه یکی بـر باطـل خواهیـد بـود و عهم متفق و متمرتضویه مصطفویه الهیه دارید هرگاه با 
کدام یکید که از حلقه عبودیت حق مطلق تعاىل بگوش کشیدن ابا دارید و از حـق  هر یک بباطن خود رجوع کنید که

. م نادان مکوشیدشرم کنید و اینهمه مانند بهایم و سباع و حشرات متابعت نفی نکنید ودر تضییع خود و ضعفای مرد
اند که آنچـه چون آینۀ جامع حقایق ربوبی و الهی حضرت نورعلیشاهی دام ظله العاىل االعلی این حقري را امر فرموده

خريیت شما را بدانم عرض کنم لهذا مناسب احوالتان آنچه موالیم بکرم خودش بر قلـبم القـا کنـد بـر ایـن صـفحات 
  :نگارممی

 یعنی یـاد کنیـد خـدا را بـر خودتـان در آن و اذکروانعمت الله علیکم: کنید که میفرمایدآیت عنوان کالم را مالحظه 
. وقت که اعداء یکدیگر بودید پس تالیف کرد خدا در میـان دلهـای شـما پـس گردیدیـد بـسبب نعمـت خـدا بـرادران

سبب تبدیل تنافر بتوفلا پس کنید بمالحظه کنید که خاصیت الزمه نعمت الله این معنی قرار داده که اعدا را اخوان می
شرم کنند آن نفوس که ادعای طریقت نعمت الله داشته باشند و فلا قلوبکم را ما صدق نباشند و بجهت در دو موضع 

الیـوم اکملـت لکـم دیـنکم و  :نعمت الله را یاد فرموده و نعمت الله در مانحن فیه المحاله عبارت از والیت است
مولـوی معنـوی . انا نعمت الله التی التجزی :فرماینددر خطبه می) ع(ه اولیا و حضرت شااتممت علیکم نعمتی

  :قدس سره فرموده
ــــت  ــــم جداس ــــگان از ه ــــان و س ــــان گرگ   ج

  

 متحــــــــــد جانهــــــــــای شــــــــــريان خداســــــــــت 
  

کنید که اطالق گرگ و سگ بر شما بشود و این قدر همت ندارید که ظلی آخر شما سه شخص باین تشخص شرم نمی
بـسیار . بگوینـد) ع(اسدالله غالب است بر شـما بتابـد و شـما را هـم شـري حـق بـسبب بنـدگی علـیاز موالی شما که 

ای شـريی، مگـر توان شد چـرا کـه همـني گـرگ و سـگ نـشدهاستبعاد نکنید که چگونه شري حق بسبب بندگی علی می
ذارنـد و چـشمی اگر نخواهند که کسی شري حق شود چرا غضنفر علـی او را اسـم میگ. گرگ و سگ شدن آسان است

و دىل کـه محـل صـدق شـد گـرگ و . که بنور حق منور شد مشکل که سگ و گرگش بتوان گفت پس آنهـم شـري اسـت
انـسان هرگـاه . شري که حیوانی بیش نیست کـه شـجاعت و مروتـی طبیعـی دارد. سگ چگونه تواند بود پس شري است

  .ایست که او را شري گویندمروت و شجاعت داشته باشد سهل مرحله
اولئـک کاالنعـام بـل هـم . تـر اسـتپس بخدا که انسان پشت بخدا از سگ و گرگ و خوک و خرس بمراتب پـست

هرگـاه .  نگفـنتو انا خري منهاین دقیقه هم موقوف بر متحد شدن و مرد حق شدن است و وارث ابلیس نبودن . اضل
ه باشد بلکه هر سه بمنزلـه یـک تـن شـوید و ماند که احتیاج بابلیسیت داشتمتحد شدید بخدا که من و تو در میان نمی

دارم کـه شـما سـه اعضای یک تن را کجا اختالف است و من که مظفرم چنني دوست مـی. هر یک عضوی از آن تن
  :باشید بحکم شیخ مصلح الدین سعدی که فرمودهنفس آرام جان من و قوت روان من می

 بنــــــــــــی آدم اعــــــــــــضای یکدیگرنــــــــــــد
  چوعـــــــــــضوی بـــــــــــدرد آورد روزگـــــــــــار

  

ــــــــــ  ــــــــــدک ــــــــــک گوهرن ــــــــــرینش ز ی  ه در آف
 دگــــــــــــر عــــــــــــضوها را نمانــــــــــــد قــــــــــــرار

  



۳ 

مصلح الدین چنني صالح دانسته و شیخ سعدی سـعادت را در ایـن معنـی منـدرج یافتـه اگـر . اعضای یکدیگر باشید
از برای خاطر مـا در عـالم رنـدی سـهل اسـت کـه . باشید واله بنی آدم باشید و فرزند گرگ و سگ مباشیدبنی آدم می
رسد که تعیني کنم که هر یک بمنزلۀ کـدام فتها خفیف نکنید و بخاطر میلس را از ما قبول کنید و ما را میان ااین التما

کنـد کـه مبـادا خـدا نخواسـته در ضـمن تقریـر گذارد و شرمم مـیهای قدیم نمیعضو باشید تشخص شمائی و رفاقت
  . و نارندی کرده باشیمتر شوید و دیگری بیدماغ شود و آشنائی قدیمی بهم بخوردیکی چرب

فرمایـد کـه حضرت مشتاقعلی قدس سـره العلـی در عـالم لطیفـه مـی. آنچه صالح میدانی بگو: فرمایدنورعلی شاه می
بندگان مريزا محمدتقی در عـني موشـکافی یـک مرتبـه . هرگاه بنای اتحاد گذاشته شد چربی و خشکی چه معنی دارد

کلنـا : آخر کالم موالی در خطبۀ شـریفۀ.  سالها در خدمتش درس خواندشود که در علم حماقت بایدچنان احمق می
باری از برای خدا که .  چه معنی داردواحد و امرنا واحد و سرنا واحد و نحن شیی واحد التفرقوا فینا فتهلکوا

دیـد خواهم معني کنم که هر یـک کـدام عـضو باشـید و اگـر فهمیدیـد و عمـل کرمکدر مشوید بلکه مصفا شوید که می
آنچـه . آورمکنم کـه لفـظ را اگـر در میـان مـیفهمید شوخی میام و انشاء الله تعاىل میخواهید دید که درست فهمیده

فقري بنده استان فقرا مظفر علی میفهمم فرزندی صدقعلی شاه باید بمنزله دل تـن معنـوی باشـد و بـرادرم بلکـه عمـم 
دل و دل محل صدق است و برادر دیگـرم غـضنفر علـی بمنزلـه یـد منور علی بمنزله عني این تن باشد که چشم منور ب

کند و اینها کار دست است که باشـارت دل آزاد بایـد این تن معنوی باشد چرا که غضنفریت افاده قوت و صولت می
رسد که کمال دل بنور والیت است و کمال چشم بنور نبوت و کمال دست بنور فتوت و هر سه بظهور رسد و بخاطر می

  :ور علی استن
حضرت مشتاق شهید قدس سـره بفقـري اعـالم فرمـوده بودنـد کـه صـدقعلی . نورعلی نور یهدی الله لنوره من یشاء

هر تقدیر در این که با وجود پس قدم بودن انشاء الله فرزند مشارالیه بر غـضنفر و منـور هـر ب. قبای والیت پوشیده بود
 چنان خوش میآید که رعایت ادب پیش قدمی نسبت بمنور علـی و کن مرایدو زاید است و غالب تشکیکی نیست، ول

غضنفرعلی هر دو بعمل آورده چنني نداند که بوجود آنها احتیاج نیست که سخن در مرحلۀ تنظـیم امـر ظـاهر و تنـسیق 
هنگـامی کـه صـدق را . خواهدامر معاش خلق الله است که بعالوۀ جذبه سلوک میخواهد و بعالوه عشق عقل هم می

 بمنزله دل اسـت امـواج نـشآت باطنیـه از خـود ربـود و بیخـود شـد منـور علـی بایـد کـه ماننـد چـشم باسـتحفاظ و که
لهذا تا سلوک نبوت نباشد بوالیت محض تربیت خلق ممکن نیست و سر این . نگاهبانی اجزای مملکتش قیام نماید

انـا بطـرق الـسماء اعلـم مـنکم بطـرق : رمـودهمعنی را از کالم شاه اولیا علیه الـصلوة و الـسالم اسـتنباط کنیـد کـه ف
گاه. ، یعنی من براههای آسمان داناترم از راههای زمنياالرض تـر و هـشیارتر باشـد در هرگاه منور علی بطرق سلوک آ

و همچنني صـدقعلی شـاه بایـد خـود را از غـضنفر علـی مـستغنی . حینی که صدق علی غرق نشاه است چه ضرر دارد
اباىل است و اعتنا بظاهر ندارد بسا باشد که مضایقه نکنند که ظـاهراً مغلـوبش کننـد کـه قـدرت نداند چرا که والیت ال

باطن خود را در آن بیند، لهذا فتوت غضنفری باید که دسـت بـريون آرد و دمـار از روزگـار مخـالف بـرآرد و همچنـني 
م ملـک از صـدقعلی مـستغنی نداننـد منور علی و غضنفر علی با وجود پیش قدمی باید خود را در این مـسأله و تنظـی

مظفر چه تقـصري دارد کـه حـضرت مـشتاق شـهید سـعید . اندچراکه مشخص است که چشم و دست هر دو محتاج دل
انـد، قدس سره العلی که در میدان معنوی که حضرت علريضا شاه و معصومعلی شاه و فیض علی شاه تـشریف داشـته

ر نعمت الله وىل و موالنا محمود و موالنا شمس الدین صاحب خرقۀ حضرت علی رضا شاه که بالشبهه بموجب اخبا
انـد اند و نشأت تماماً بایشان مفوض فرمـودهعلی بن موسی الرضا صلوات الله علیه است مشتاقعلی را بخشی فرموده

د کـه بخـشی فرمایناند و در هنگام تقسیم پیاله میو حضرت نورعلی شاه در آن هنگام مشغول نظم روضة الشهدا بوده
دهـد و کـسیکه سـتاند و مـیمشتاق اسـت آن رنـد قلنـدر کـه افـسر شاهنـشاهی مـی. از برای حضرت نورعلی شاه بربد

نورعلی شاه را قبول داشته باشد و علی مشتاق را تشکیکی داشته باشد در طریقت مانند کـسی اسـت کـه رسـول خـدا 
 .و در علی مرتضی صلوات الله علیه تشکیکی داشته باشدمحمد مصطفی صلوات الله علیه و آله را قبول داشته باشد 

  .بلغت ما انزل اىل من ربی یعصمنی من الناس و ان لم افعل فما بلغت رسالته
بر مظفر این مسأله چنـني معلـوم شـده و بدوسـتان . دارداگر آنکس تاج بقا بر سر داشته باشد که مشتاق از سرش برمی



۴ 

شود بخشی باشد و مالک شنیدید مقرر فرموده که صدقعلی که فرزند شما میکند این مشتاق که وصفش را عرض می
بینم که اگر صدقعلی در این احوال که غضنفر علی و منور علی را می. نشآت باشد و بحکم علی مشتاق بخشی است
  .تواندتواند و اگر بخواهد بگريد هم میفرزندشان بخواهد که نشاه بایشان ببخشد می

ـــــــــی ـــــــــکندر را نم ـــــــــیس ـــــــــشند آب   بخ

  

ـــــــار  ـــــــن ک ـــــــست ای ـــــــسر نی ـــــــزور و زر می  ب
  

باری سخن در اتحاد بـود . مگر اینکه شما هم کار کنید و با او متحد شوید بلکه از او هم بگذرید و مالک رتبه بشوید
صدقعلی منورعلی است و منور علی صدقعلی صدقعلی غضنفر علی است و غضنفر علـی . مسئله باختالف منجر شد

و همچنني باید هیچیک از منور علی و غضنفر .  علی غضنفر علی است و غضنفر علی منور علیصدقعلی است منور
چـشم اگرچـه . علی خود را از دیگری مستغنی نداند که هم چـشم محتـاج بدسـت و هـم دسـت محتـاج بچـشم اسـت

حـني کـار عضوی لطیف است و در حني درد و صدمات محتاج باین است که دست او را محافظت نماید و لیکن در 
فرمودن دست اگر دیدن چشم و اشارت او نباشد دست چه میداند که در چه موضع باید عمل را بتقـدیم رسـانید اگـر 

و . زند موضع مضروب بحکـم چـشم اسـتکند تعیني مواضع حروف باشارات چشم است و اگر شمشري میتحریر می
حۀ قوت المسه محفـوظ اسـت و الکـن از همچنني دست اگرچه عضوی کم ادراک است و از مشرب علم بهمان رش

اند، اگـر قـدرت دسـت نباشـد کجـا نوشـنت از  تفسري کردهقدرت الله را لهذا یداللهدریای قدرت نصیبی وافر دراد و 
  .رسد با وجود دل دانا و چشم بیناکاتب بظهور می

از دیگـری مجمال نسبت چشم بدست چـون نـسبت علـم اسـت بقـدرت و هـر یـک از دیگـری مـستفیض و هیچیـک 
حکایتی لطیف در این موضع مناسب است که اهـل حـسد آمدنـد و . مستغنی نیست و در مقام وحدت با هم متحداند

 را از تـو که جناب موىل صلوات اللـه و سـالمه علیـه حـسنني علیـه الـصلوه و الـسالم گفتند )ع(بمحمد حنفیه
در جواب فرمود که من زمنزلۀ دست . دارندا نگاه میفرستند و ایشان ردارند که تو را بحرب مخالفني میتر میدوست

این سخن بجهت آن اسـت . فرماینداویم و ایشان بمنزلۀ چشم او و قاعده چنني است که چشم را بدست محافظت می
که اتحاد از بزرگان دین یاد گريید نه اینکه این حکایت هم منـشاء اختالفـی دیگـر شـود، واحـدی را بخـاطر رسـد کـه 

تر است و مظفر علی طرف دیگری را گرفته  است و چشم حسنني است پس چشم چربحمدبن حنفیهمچون دست 
تـر و قصد مظفر این است که متحد شوید که بهرت و پست. تر شمرده، اینها همه از احولیت و دورنگی استو مرا پست

ه بتـوان شـما را  روحی شوید کو لحمک لحمی و دمک دمی و جسمک جسمی و روحکمن و تو درمیان نباشد 
باشـید فرزنـد  گفت و اگر مختلـف و متغـایر و متنـاکر مـیجناب مرتضی علی صلوات الله و سالمه علیهفرزند راه 

بغـري از عـشق و ذوق و جناب مرتـضی علـی صـلوات اللـه  چرا که در سرکار جناب مرتضی علیابلیسید نه فرزند 
زیـاده . رات و منازعات همه در سر کار ابلـیس وجـود داردباشد، و این همه اختالفات و مشاجمحبت و یگانگی نمی

قل انما اعظکم بواحـدة ان تقومواللـه مثنـی و : چه نویسم که هر که را هوشی است هر موی بر تن او گوشی است
  .فرادی ثم تتفکروا ما بصباحبکم من جنة

الغ بـشمارید و دو روزه مهلـت والیت جناب علی صلی الله علیه را بازیچه تـصور مکنیـد بدانیـد و حجـت خـود را بـ
منافقني حق در نظرتان ضعیف جلوه نکند و ثبات قدم را ملکه خود کنید کـه فـنت آخرالزمـان عظـیم اسـت و ایمنـی از 

  .مکر فتنه آخرزمان رسیدن فتنه چشم آن دلرب فتان به چشم و دل و جان است
ـــید ـــان کـــه فتنـــه چـــشمت بمـــن رس   از آن زم

  

ــــــان   ــــــر زم ــــــه آخ ــــــر فتن ــــــن ز مک ــــــدمایم  ش
  

  :بکرم خود رسیدن فتنه آن چشم را نصیب همه دوستان کند که از فنت مکر آخر الزمان ایمن شوند) ص(جناب موىل
الباقی لم الله شعثکم و شعب صدعکم و رتق فتقکم و کثر قلتکم و اعزذلتکم و اغنـی عـائلکم و قـضی عـن 

طلـبکم و انجـز مواعیـد کـم و مغرمکم و جـرب فقـرکم و سـدخلتکم و یسرعـسرکم و بـیض وجـوهکم و انجـح 
استجاب دعوتکم باالمام صاحب االمر و العصر و الزمان و علی آبائه صلوات الله الـرحمن الـسالم علـیکم و 

  .رحمةالله و برکاته عصمناالله وایاکم من العوام و الخذالن بحق العرتة و القرآن
ات الزم است وجود منوری درکار اسـت هر جائیکه ممیزات عقلی و تشخیصات قانونی و حفظ مراتب و ضبط درج

چرا که نور عقل و حکمت که حافظ مراتب و فارق بني المدارج است ظل نور نبوت است که معیار سـلوک و ضـابط 
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و هـر کجـا کـه قهـر بـر بعثت الن اکلم الناس علی قدرعقولهم : قال رسول الله صلی الله علیه و آله. درجات است
 و ظهور جالل و بروز سطوت الزم اسـت وجـود غـضنفری در کـار اسـت چـرا کـه نـور اعداء دین و انتقام از مخالفني

الفتی االعلـی شجاعت و بسالت که کاسد صوالت سباع ضاره و اشرار مفسده است ظل نور فتوت است که بحکم 
 و معدل انحرافات اهل ظلم و مقوم اعوجاجات اهل تقوی است و هرجا که تعدیل این حکمتالسیف اال ذوالفقار 

عقل که جربزه و بله نشود، و تقویم این شجاعت و بسالت که جنب و تهور نشود در کار است وجـود صـدقعلی شـاهی 
در کار است چرا که حقیقت صدق و راستی در اعتقاد فعل و قول و حـال و خلـق و ملکـات اسـت ظـل نـور والیـت 

یا ایهاالذین امنوا اتقواللـه  است حاصل مرجع همه بسوی صدق. است که صراط مستقیم حقیقی عبارت از اوست
و باید روح این تن معنوی حضرت نورعلی شاه ظل اللهی باشد که بر عرش دل مسمی بصدق . و کونوامع الصادقني

مستقر و مستوی باشد و چشمی مسمی بمنور و دست مسمی بغضنفر از محل استوای نور همـواره فـیض گرفتـه بـسایر 
در . ایر اهل طریقند برسانند و از ایشان بسایر دوستان که منکر نیستند ساری شـوداجزای شریفه و اعضای لطیفه که س
هـا مـوىل بامانـت نهـاده کـه در هیچ سری نیست کـه سـری ز خـدا نیـست، فایـده: هر یک از اعضای دیگر هم بحکم

ینـه تفـصیلی باشد که آئبعضی با دل مناسب است و بعضی با چشم و بعضی با دست چرا که دل را اجزای معنوی می
و دسـت را . باشـدروح است و همچنني چشم را طبقات و حجب و پلک و مژه و ظلمت و نور و احوال و اطـوار مـی

باشـند کـه خاصـیت هـای باشـد و بعـضی اعـضای مـستقله مـیاصابع و انامل و اظفـار و سـاعد و عـضد و مرفـق مـی
رسد که بمنزله قـدم راسـخ ایـن د گاه بخاطر میبخصوص دارند از جمله آنکه درویش عباسعلی را که قدمی راسخ دار

بـشرالذین امنـوا ان لهـم قـدم و . استقرار و ثبات صـفت اوسـت. حامل همه این اعضای است تن معنوی است که
حاصل از ثبات و دوام و رسوخ عباسـی . و گاه بمنزلۀ ظهر که حامل مجموع استخوانهای بدن است. صدق عندربهم

اگـر بـرادرم مـريزا . ردانه دارد، دیگر موىل بر اسرار درجات و مراتب هر یـک اطـالع داردغافل نباید بود که قدمی م
رزقنااللـه تعـاىل نمود الله تعاىل ظاهراً تشریف داشتند ایشان را لسان ناطق این بدن شریف تعیني میمحمدرضا وقفه

دیگـر حـضرت . شایدین شخص را می و برادر مکرمم آقامحمد مهدی که منبع تسلیم و انقیاد است سمع ایمن القائه
رونق علی شاه و مظهر علی شاه را رتبه از آن اعظم است که عضوی از ایـن بـدن باشـند بلکـه ایـشان اعـضای بـدنی 

باشند که دل آن نور علی شـاه و روح آن معـصومعلی شـاه باشـد و آن اسـاس دیگـر و قـانون دیگـر اسـت والـسالم می
  .علیکم

  :چه در مالطفه نامی و مفاوضۀ گرامی بخصوص ناخوشی بدنی اشعار فرموده بودندشود که اگردر ثانی عرض می
ـــــود ـــــفرا نب ـــــودا و از ص ـــــث از س ـــــا بح   ام

  

ـــــــوی هـــــــر هیـــــــزم پدیـــــــد آیـــــــد ز دود   ب
  

از آنجـا کـه . شـود کـه اعظـم آنهـا شـکوه و گلـه از مخلـص بـودامراض روحانی و اغراض نفسانی بسیار اسـتنباط مـی
ند که مبادا بمالزمان ساری شود و چون كخلص تشابه بهم رسیده مخلص کناره جوئی میباعتقاد مالزمان در عقاید م

مالزمان در مقام گله برآمده بودند و تحریک سلـسله سـخن از جانـب ایـشان شـده و قطـع نظـر از ایـن معنـی رعایـت 
ت حقـوق اجـداد حقوق آشنائی قدیم و جدید و اقدم واجب و الزم است، بلکه قطع نظر از ایـن مراتـب واحـد رعایـ

شـود کـه مالزمـان از متابعـت ادبی مـیطاهرین شما صلوت الله علیهم اجمعني فرض و متحتم است لهذا عرض و بی
و نظـر باینکـه تـشابه . متشابهات چندی احرتاز فرمایند و در آنچه علم شریف بآن محیط نیـست توقـف الزم شـمارند

فرضاً بر شما متشابه باشد طرف نفی هم متشابه خواهد بـود ای طرف ثبوت امری ذوطرفني است همچنانکه در مسأله
و اگر این مسأله را بر مخلص قلب بفرمایند، بحث اتباع متشابه را بر مخلص بعینه وارد آرنـد، جـواب ایـن اسـت کـه 

 بسا مسأله که نسبت بزید به تشابه باشد و نسبت بعمر محکم که اگر چنـني نبـودی. احکام و تشابه امری اضافی است
بعثت الن اکلـم النـاس علـی قـدر عقـولهم و آیـه : راه ترقی در معارف و عروج بر معارج مسدود بودی و حدیث

: شریفۀ یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات مصداقی صحیح نداشتی و خـرب حقیقـت اثـر
 را مـا الله قلبـه باالیمـانحدیثنا صعب مستصعب الیحتمله االملک مقرب اونبی مرسل او عبد مومن امتحن 

و اگر در مجادله الحاح کنند و بگویند که فهم متشابه مخصوص راسـخني فـی العلـم اسـت و هـم . صدقی متني نبودی
انا خلقنـا الـذکر و خلقـت : االئمة صلوات الله علیهم، جواب این است که رسوخ مقبول به تشکیک است و بحکم
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 هـر یـک از  شیعة و اذاکان یوم القیمة الحقـت الـسفلی باالعلیـاشیعتنا من شعاع ذالک النور فلذالک سمیت
و اگر عادت قشریه استبعاد از این معنی نماید عبـارت . شیعیان را علی تفاوت درجاتهم و بطونهم از آن نصیب است

ه انـد صـلوات اللـخطبه نهج البالغۀ مکرم را که بالشک از معدن والیت صـادر شـده در نظـر آرنـد آنجـا کـه فرمـوده
و اعلم ان الراسخني فی العلم هم الذین اغناهم الله عن اقتحام السدد المـضروبة دون الغیـوب فلـز : علیهم

مواال قرار بجهة ماجلوا تفسريه من الغیب المحجوب فمدح الله اعرتافهم بالعجز عن تناول مالم یحیطوا به 
و اگر وجه جمـع ایـن حـدیث بـا حـدیث . علماً و سمی ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم عن البحث کنهه رسوخا

تحقیقش بعون .  جز آن باشد پس بدانید که حدیث فهمیدن کار هر بافنده و حالج نیستنحن الراسخون فی العلم
از سـخن راسـت کـج خلـق . الله العلی االعلی در عهده این ضعیف فقري است تا ماده مستعدنبینم عرض نخواهم کرد

 را امـام علیـه الـسالم ربنا التزغ قلوبنا: کم شبه بر قلب هجوم آورد مالحظه کنند که و اگر باز تراالحق مرمشوید که 
 راسـخني فـی العلـمامر فرموده که شما مکرر بخوانید با اینکه در آیه شریفه بدون شایبه شک و شبه این دعا دعای 

بینیـد تـا چـه حـد دور  بـه.فرمودنـداست اگر شما مأمور تحصیل رسوخ نبودید تاکید درخواندن ایـن دعـا بـشما نمـی
ایـد و تحـصیل معـارف اید که مامورید که از جمله راسخني فی العلـم بـشوید و راه فـیض را برخـود مـسدود کـردهافتاده

دانیـد و بهمـني اکتفـا نمـوده مطمـئن خـاطر دانید و فضل وعلم را منحـصر در تقلیـد فرعیـات مـیباطنی را ممتنع می
 و .روحوا انفسکم ببدایع الحکمة فانها تکـل کماتکـل االبـدانارد شده که اید و چون در حدیث شریف وغنوده

جناب موالنا مالمحمد تقی مجلسی قدس سره اشعار مثنوی معنوی را از بدایع حکمـت شـمرده، چنـد فـرد ازمثنـوی 
رتاز شود و اگر از خواندن شعر در ماه مبارک رمضان نظر بزهد خشک احـمعنوی بجهة دفع کج خلقی روزه قلمی می

 والشعراء یتـبعهم الغـاوون تـا آنجـا کـه االالـذین آمنـوا و عملوالـصالحات واذکراللـه کثـريا: فرمایند بآیه شریفه
  :مالحظه فرمایند که شعر اصحاب ذکر کثري ممدوح خدا است جل شانه و هی هذه

ــــت ــــگ داش ــــشاید نن ــــان ن ــــد نام ــــان زب  ه
 هرکـــــــه او یکبـــــــار خـــــــود بـــــــدنام شـــــــد
 دای بـــــــسا زر کـــــــه ســـــــیه مـــــــالش کننـــــــ
ـــــــــر آورد ـــــــــوهر از بح ـــــــــی گ ـــــــــاو آب  گ
ـــــــــاو آب ـــــــــوهر گ ـــــــــور گ  در شـــــــــعاع ن
ــــــرب اســــــت ــــــی عن ــــــدۀ گــــــاو آب  زان فکن
ـــــــــر ـــــــــوهر بق ـــــــــور آن گ ـــــــــرد در ن  میچ
ـــــــد وحـــــــل ســـــــیاه ـــــــر او نه ـــــــاجری ب  ت
ـــــت ـــــر درخ ـــــاجر ب ـــــرد ت ـــــزد م ـــــس گری  پ

 گـــــاو گـــــردد گـــــرد مـــــرج چنـــــد بـــــار آن
ـــــــد گـــــــردد گـــــــاو نـــــــر  چـــــــون از آن نومی
ـــــــــوق در شـــــــــاهوار ـــــــــل بینـــــــــد ف  وح

ـــور ـــنت طـــني ک ـــیس از م ـــان بل ـــتک ـــر اس   و ک
  تـــــــاجرش دانـــــــد و لـــــــیکن گـــــــاو نـــــــی

  

 شــــــتاهــــــوش بــــــر اسرارشــــــان بایــــــد گم 
ـــــــد ـــــــام جـــــــست و خـــــــام ش ـــــــد ن  زو نبای
 تــــــــا شــــــــود ایمــــــــن ز تــــــــاراج و گزنــــــــد
ــــــــــــدرمرج و گــــــــــــردش میچــــــــــــرد  بنهدان
ــــــــتاب ــــــــن ش ــــــــنبل و سوس ــــــــرد از س  میچ
ــــــت ــــــوفر اس ــــــرگس و نیل ــــــذایش ن ــــــه غ  ک
ــــــــــر  ناگهــــــــــان گــــــــــردد ز گــــــــــوهر دورت
 تــــــا شــــــود تاریــــــک مــــــرج و ســــــبزه گــــــاو

ــــــا ــــــاو جوی ــــــختگ ــــــاخ س ــــــرد را باش  ن م
ـــــــــــاخ درج ـــــــــــد آن خـــــــــــصم را در ش  تان
ــــــــر ــــــــاده گه ــــــــد آن جــــــــائی کــــــــه بنه  آی
ــــــــیس ــــــــزد او ابل ــــــــني بگری ــــــــس ز ط  وارپ

ـــــه در گـــــل گـــــوهر اســـــت ـــــد ک  گـــــاوکی دان
ــــــــد هــــــــر گــــــــل کــــــــاونی  اهــــــــل دل دانن

  

ـــــــــی     ادبـــــــــی نمیـــــــــشودتتمـــــــــه ب
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  بسم الله الرحمن الرحيم
بعـد .  از غبار اغیار در حفظ قادر مختـار باشـد بمنـه وجـودهفرزند راست گفتار درست کردار انشاء الله تعاىل همواره

قلمی نموده بودید که ضبط شریعت مطهـره . نوشته محبت سرشته رسید و بر مضامني حقایق آئني اطالع حاصل گردید
چون فقري ضعیف کاتب الحروف را بـا وجـود قـصور احـوال و . علی صاحبها فلا صلوتة و سالم بر نفس دشوار است

ادبی نمایـد از جنـاب دلیـل سـبیل عـشاق ادام اللـه تعـاىل اند که بخدمت عاىل عرض و بیل ماذون فرمودهضعیف با
را قبله تصور نمودن چـه صـورت دارد فرمودنـد کـه ایـن عـشواة توحیـد اسـت کـه در منـزل ... استفسار نمودم که دهن

فهمـد کـه صـاحب ایـن ه چنـني مـیحقیقت جلوه نموده و چون بلطف خودش فهم بعضی اشارت را بفقري عطا فرمود
نظر در توحید قاصر است چرا که قبله در خودش ظهور کرده و همه سمت را قبله دیده و هنوز این حجاب کلـی در او 

فول وجهک شطر المـسجد : است و قبله قبله... دهن ... دهن. باقی است که این کمال صفای آئینه اوست نه کمال
  .الحرام

ــــــــامی    داردهــــــــر مرتبــــــــه از وجــــــــود ن

  

 گــــــــر حفــــــــظ مراتــــــــب نکنــــــــی زنــــــــدیقی 
  

 مریـدی از شـیخی سـئوال کـرد کـه بـسا باشـد کـه شخـصی بواسـطه ارتکـاب نـشآت .لیمیزالله الخبیث من الطیب
شیخ زبان گهر بـار بـاین جـواب گـشود کـه بـسا باشـد کـه در روح حیـوانی . خارجی در خود جلوۀ انوار مشاهده نماید
تـر از آب ایت نور در وی اتم باشد همچنانکه آفتاب در بول صاف روشـنصفای عارضی بهم رسد و بآن واسطه حک

ان اللـه یحـب التـوابني و یحـب تريه نماید اگرچه بول بول است و آب آب و آفتاب از بول و آب هر دو مربا است 
 و محـل گـالب الخبیثات للخبیثنياست یعنی گوش اغیار الیق مزخرفات است که ... محل بول دهن. المتطهرین

  .الطیبات للطیبنيدهن اباذر است یعنی گوش ابرار مستحق معارف است که 
  :شیخ مغربی قدس سره فرموده که

 طعمـــــــه بـــــــاز بگنجـــــــشک نـــــــشاید دادن
  ســــردریا بگهــــر گــــوی چــــه گــــوئی بــــا کــــف

  

 ســـــر عنقـــــا نتـــــوان گفـــــت بـــــه پـــــیش مگـــــسی 
ــصدف بخــش چــه بخــشی بخــسی  درچــو بخــشی ب

  

-صادر شده و انگشت بر آن نمی) ص(همه از مصدر نشاه حضرت موالآنچه در مراسله محبت سلسله نگاشته بودند 
اگر کسی سخن بتواند گفت یکی ار دونفـز خواهنـد بـود، احمقـی محمـق یـا کـاملی مکمـل یـا جـاهلی . توان گذاشت

قسم اول بجهـت آنکـه حمـق و . مجهل یا عارفی معرف یا ضاىل مضل یا مهدئی هادی یا باطلی مبطل یا حقی محق
و قـسم ثـانی .  و بطالن ضد کمال و عرفان و هدایت و حقیقت و هـر ضـدی ضـد خـود را منکـر اسـتجهل و ضالل

و کامل مکمل مجذوب . بجهت اینکه حیوان ناطقی داریم و انسانی داریم و انسان کاملی داریم و کامل مکملی داریم
توانـد کـرد بخـالف  مـیسالک را گوید کـه از حیثیـت جذبـه کامـل اسـت و از حیثیـت سـلوک تکمیـل دیگـران را هـم

  :تواند کردمجذوب مطلق که همني کامل است و تکمیل نمی
ــیم خــویش بــدر مــی ــرد ز مــوجگفــت ایــن گل   ب

  

ـــــی  ـــــد م ـــــق راو آن جه ـــــريد غری ـــــه بگ ـــــد ک  کن
  

و میزان قویم و صراط مستقیم است که . گذاردشود نقص باقی نمیکامل مکمل اکسري کمال است که هر جا وارد می
گاهی که از افراط حرارت جـذب عنـان حفـظ شـریعت از دسـت . وک و معیار افراط و تفریط استعیار جذب و سل

  :فرمایدرود میبدر می
ـــاد ـــدازه خـــورد نوشـــش ب ـــاده بان   صـــوفی ارب

  

 ورنـــــه اندیـــــشه ایـــــن کـــــار فراموشـــــش بــــــاد 
  

  :فرمایدنماید میو گاهی که از تفریط برودت سلوک چهره شاهد حقیقت در حجاب می
  .ه این سالکان نه مرد رهندبیار باده ک

  :مستوری سلوک و مستی جذبه را از چشم او باید آموخت
ـــــار ـــــاموزد ک ـــــو بی ـــــیاه ت ـــــشم س ـــــرم چ   مگ

  

 ورنـــه مـــستوری و مـــستی همـــه کـــس کـــی دانـــد 
  

این جـواب . و در خصوص جواب نفس اماره که فرموده بودند، کشنت دو کشنت است، یکی آنکه من عشقه قتله است
. کنم کـه در ایـن جـواب کـشف اسـرار حقیقـت اسـتمظفر علی هم بلکه بعني العني عرض میحق است نهایت فقري 

تحقیق این مطلب و مفتح این مقصد اینکه شما را در طریقت ذکری است کـه . باید گفتجواب را بلباس شریعت می
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ت کـه ممکـن شـود سـر دل اسـآنچه از معنی ذکر استنباط می. عبادت قلب است ووردی است که عبادت لسان است
نیست که بر زبان جاری شود و جایز نیست که بلفظ اطالق شود و یا اسمی و شبهی بر او واقع شـود چنانچـه فرمـوده 

شود شریعت شما اسـت نـه بـاین و آنچه از مضمون ورد استنباط می. اناالمعنی الذی الیقع علیه اسم و الشبه: که
بلکه باین معنی که مضمون ورد را مذهب خود در نـزد عـوام کـه توان تعلیم کرد معنی که ورد مخصوص را بغريی می

اللهــم صــلی علــی خوانیــد کــه شــما در اوراد مــی. بایــد قــرار دادانــد مــیاعــم از علمــای رســمی و حمقــای جــسمی
کنیـد شـخص شما که سئوال می. کنم که صلوات فرستی بر محمد یعنی خدایا من از تو سئوال میالمصطفی محمد

-خدای تعاىل شخص دیگر است که مسئول است و محمد شخص دیگر است که از برای او سئوال مـیاید و علیحده
ک بزرگ است و لیکن و بمشرب شما این چهار شر. خواهیدکنید و صلوات معنی دیگر است که از خدای تعاىل می

-بینـد نمـیدر اینجا سری هست که تا کسی بمقام جمع الجمع نرسد و وحدت را آینه کثرت و کثرت را آینه وحدت نه
شـما بـه نفـس امـاره . اما الاقل دستور العملی است از برای شما که عقاید شرعیه را بـاین لبـاس بایـد اداکـرد. فهمد

دانند و حضرات ذات مربا از شوایب اصی است که جسم یا روح را خدا میبایست بگوئید که این حدیث درباره اشخ
  :تعاىل الله عما یقولون علوا کبريا: دانیدامکان را خدا می

ــــــد وچــــــه و چــــــون ــــــش از چن ــــــزه ذات   من

  

ـــــــــــون   تعـــــــــــاىل شـــــــــــانه عمـــــــــــا یقول
  

  .مجذوب مطلق یا سالک مطلق شدن امری سهل و آسان است مجذوب سالک شدن کار مردان است
خواهند شما را انسان کامل مکمـل ه قلمی نموده بودید که حفظ شریعت مشکل است حق دارند ولیکن چون میاینک

این مراتب نبـوت و . انداند و این توجه کلی را نسبت بشما متوجه ساختهبسازند این جامه را باندازه قامت شما بریده
الحـول و القـوة ل مطلـق نـدانی و مـصداق والیت است و این مشرب اهل بیـت رسـالت اسـت و تـا خـود را الحـو

  . نشوی حمل این بار نتوانیاالبالله العلی العظیم
ایـد از کـه بـاز شما خود اگر حضور شـده. اینکه قلمی نموده بودید که جواب مراسله مفصل شما را از فیض بازمیدارد

. دانم شما کـی اطاعـت خواهیـد فرمـوددیگر نمی . کنیدشوید در قبله چرا اشتباه میمانید و اگر متوجه حضور میمی
ی مولیـت داریـد و باشید سر دید و بر شما حمل تکالیف دشوار است ووقتی که نشاه دارید ادعاوقتی که کم نشاه می

 درویش عارف علی حال ده پانزده لیلی است که تـشریف بـرده انـد و آن جـان جهـان را.  نمودنمیتوانادبی بشما بی
دیک برفنت ایشان را احوال عجیبۀ غریبه دست داد که اگر تحریر شود صحیفه دفرت خواهد شد اند و نز رسانیدهیاعلی

شـود کـه ای نوشتند و با کاغذ فقري ارسال و مـذکور مـیتر بر خصالش خواهد افزود و بشما مراسلهو کثرت الفاظ بیش
قربـان جـانتم . ت احمقـان شـودقربان جانتم نوعی مکن کـه اسـرار مـوىل مطـرح تمـسخرا. آدم لطفعلی خان گم کرده

قربـان . خواهد و این هر دو نـشاه رو بـشما آوردهبخشی وصاحب ارشادی هر دو شدن جذب تمام و سلوک کامل می
 الـصراط ادق مـن الـشعرای که جانتم متوجه باش که بطریقني افراط و تفریط نیفتی صراط المستقیم باید شد نشنیده

   .هزار نکته باریکرت ز مو اینجاسترد و همني طول فقط است باریکرت از مواست که مطلق عرض ندا
قربان جانتم واردات و تجلیات و نشآت خود را هر . قربان جانتم تاخود را در میان به بینی از صراط حقیقی بر کناری

ش جـز محرم این هو«چرا که . وقت خواهید استفراغ کنید بصحابت امني مؤتمن بفقري اعالم فرمایند که محفوظ شود
چون صفحه گنجایش نداشت باین اکتفا شد این شرح را به برادر »  مر زبان را مشرتی جز گوش نیست-بیهوش نیست

معظم آقای سید علی بنمائید و هر روزه بتحریر مصادر احوال مسرت رسان مآل گردید باقی ایـام توفیـق و سـعادت و 
  .کرامت و سیادت مستدام بادبرب العباد

کاغذ بشما قلمی نـشود کـه شـما را بـاز میـدارد نظـر باینکـه در بعـضی مقامـات و منـازل   بودید کهاینکه قلمی نموده
دهـد و اخطـر خطـرات نـشآت اسـتدراجیه اسـت کـه باشد که شخص مست خودش تشخیص نمـیبعضی خطرات می

مالزمـان ادبی شد و جنـاب درویـش اگرچـه نظـر بخـواهش لهذا باین مختصر بی. ای من بعد آن استخودبینی شمه
رایشان بجواب نوشنت نبود چرا که ایشان هم قبل از ارادت ما و شـما نـازکی و لطافـت دقتـشان بـا ارادت مـا و شـما 
مانند معاشرت اهل نعیم و جنان با اهل جحیم و نريان بود و لیکن چون فقره کاغـذ را قلمـی نمـوده بـود ارسـال آنـرا 

فهمد دیگـر شـما بهـرت  را که از مکالمه با حبیب مانع آید فقري نمیمأذون فرموده بودند از شما مخفی نباشد که نشآت
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توبـه فرمایـان چـرا خـود توبـه گفت جناب درویش فرمودند که درویش عباس را در خواب دیدم که می. فهمیدمی
ر کنید از خودش تحقیق فرمائید و فرمودند که اگر احدی از اهـل طریـق بخواهـد در شـه اگر باور نمیکنندکمرت می

انـد نـه شـرط مخـدومیت اگـر از بـرای رضـای بابک بدیدن ایشان بیاید خالف راه است چرا که شرط خـدمت کـرده
 )ع(علی مرتـضیشریعت واگر از برای محمد مصطفی صلوات الله علیه است  شریعت و اگر از برای خداست

طریقـت شریعت چه شریعت بیاست شریعت و اگر از برای صالح برادر است اقامت شریعت اگر از برای فقري است 
  .شریعت است تمام شدبعینه مثل طریقت بی

مطالـب . عالمت توحید وحدت کردن و خلوت جسنت است و هیچکس را محـرم نداشـنت اسـت حتـی نفـس خـود را
توان با اغیار و اهل کثرت تقریر نمود خصوص شخصی که بهـیچ وجـه از هـیچ رهگـذری عظیمۀ توحید را چگونه می

اختیار است با هر کـسی در سـخنی اعـم از اینکـه  نیست و دلش محل مزخرفات خلق است و زبانش بیتحقیق در او
تواند نمـود چگونـه و حال آنکه تمیز میان صالح و فساد نمی. حق باشد یا باطل صالحی در ضمنش باشد یا فسادی

نزد شما نشاء حقیقت وحـدانیت تواند شد که چنني کسی محرم و مخاطب حقایق باشد و حال آنکه این سخنها در می
  . است و در نزد اهل توحید عني امواج کثرت است

کنیم که کسی در خانه پادشاه محرم شد و اطالع از بعضی اسرار پادشاه بهم رسانید و بنا را بـراین گذاشـت فرض می
کنـد الاقـل بزنـدان او چـه مـیکه هرچه از اسرار پادشاه تمام یا ناتمام که باو برسد بگوش اغیار رساند آیا پادشاه بـا 

اندازد کسی که جامی بدون اجازه پري بردارد و بخورد با وجود اینکه پري او را نهی کـرده باشـد و ادعـای حرمانش می
حقایق توحید بکند برآن مذهب لعنت و بر آن شرط و بیعت داری لعنت و بر آن کسی که در این معرکه ادعای ارادت 

توحید تحریری و تقریری نیست که در کاغذ تـوان نوشـت یـا . رادت باچنان مریدی بکندبکندو بآن کسی که ادعای م
بزبان اداکرد اگر آنچه را که در مرآت المحققني بنظر شما رسیده قبـول نداریـد کـه در هـر منـزل خطـری دارد آیـت بـا 

ید و خـربدار باشـید و  را بنظر تامل متذکر شوید و از استدراج غافل مشوسنستدرجهم من حیث الیعلمون: هدایت
 را و از مکراللـه و قد مکروا مکرهم و عندالله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منـه الجبـال: همچنني آیه شریفه

الناس کلهم هلکـی االلعـالمون و  و حدیث مشهور متفیض فالیأمن مکرالله االالقوم الخاسرونایمن مشوید که 
 کلهم هلکی االالمتقون و المتقون کلهم هلکی االالمحبون و العالمون کلهم هلکی االالعاملون و العاملون

انـی  را بنظر دقت مطالعه نمائید و حـدیث المحبون کلهم هلکی االالمخلصون و المخلصون علی خطرعظیم
هفتـاد و دو فرقـه از امـت کـه هـالک شـدند همـه در ایـن .  را از خاطر دور مکنیـداخاف علی امتی مضالت الفنت

  .مراحل هالک شدند
 همرهـــی خـــضر مکـــنقطـــع ایـــن مرحلـــه بـــی

ــــــصطبه ــــــا گــــــدایان در م  ای ســــــالک راهب
ـــــشیده ـــــان را ک ـــــسن عن ـــــسوار ح  دارای شه

 ای مـــــرغ ســـــحر عـــــشق ز پروانـــــه بیـــــاموز
ـــــــد ـــــــبش بیخربانن ـــــــدعیان در طل ـــــــن م   ای

  

ــــــی  ــــــرتس از خطــــــر گمراه ــــــات اســــــت ب  ظلم
گـــــاهی  بـــــا ادب بـــــاش گـــــر از ســـــر خـــــدا آ
ــــده ــــده دی ــــودآ دی ــــريوی بخ ــــه م ــــا ک ــــر ج  داره

ــــــدکــــــان ســــــ  وخته را جــــــان شــــــد و آواز نیام
 کـــــان را کـــــه خـــــرب شـــــد خـــــربی بـــــاز نیامـــــد

  

-آناً فاناً در نظر جلوه مـیاش ورق الخیال است قصور مختلفه آناًفآنا بدون سلسلهاید که همهشما در موجی غرق شده
هـم رسـانید و شود اعم از آنکه الهامات یا وساوس باشد که در خارج بقـوت نـشاء صـورت بکند و بر زبان جاری می

کف دریا دیگر است و موج دریا دیگر است و دریا دیگر است و سر دریا دیگـر . اعم از آنکه صورت علوی یا سفلی
انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبداً رابیا و مما یوقدون علیه فی النـار ابتغـاء . است

 الباطل فاماالزبد فیذهب جفاء و اماما ینفع الناس فیمکث حلیة اومتاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق و
اگر معنی آیه را نفهمید از مالمحمد روسیاه که سخنهای گـرم وتـر او شـما . فی االرض کذالک یضرب الله االمثال

پـري را بخودبینی انداخته تحقیق فرمایند که این مطالب بتقریر و بیان درآوردن و در کاغذ حمل و نقل کردن و بحـضور 
  :فرستادن بروزن قاروره نزد حکیم فرستادن است و لیکن
ـــــــــــــد ـــــــــــــی دیگران ـــــــــــــان اله   آن طبیب

  

 ترانـــــــدبـــــــر ســـــــقام تـــــــو ز تـــــــو واقـــــــف 
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صورت اول آنکه ای شخصی کـه مـن تـو را پـیش از ایـن . توان دادو این معنی دو صورت دارد و دو طریق اسناد می
دانی و من بتـو چرا که بعضی دقایق است که تو نمی.  و بیشرتدانستم امروز من خودم کانه توام و بلکه بیشرتهادی می
- توان تقریر نمود مگر با کسی که جمعیت خاطری داشته باشد و سخن در قلبش عکسو صورت دویم را نمی. نوشتم

چـرا کـه تـشخیص صـورت در . پذیر شود نه با آن کسی که در عني امـواج بخواهـد در آب صـورتی را تـشخیص دهـد
هـا را اعـم شود و چنني شخصی بالکلیه همه جلـوهع است و حسن و قبح صور در آئینه موج تشخیص نمیامواج ممتن

داند و حال آنکه هر دو قـصور دارد و بیند، یا کلیه همه را درست میاز ربانی و شیطانی و حقانی و نفسانی باطل می
  .تصدیق دیگر پیش هر دو ناقص است
باشد و تفریق و تموج در او نباشد و خود رادر محل احتیـاج بدانـد و انـصاف هرگاه کسی که جمعیت خاطری داشته 

انـد چـرا کـه هـر دو عش و جهل بهـم مـشابه. بدهد و نفسش را مطیع کرده باشد بهمرسد باو گفت و شنید خواهد شد
و همچنـني هـر دو . نهایت فرقی هست عشق مخرب لباس بطالن است و جهل مخرب لبـاس حقیقـت اسـت. مخربند

جهـل القیـد اسـت از حیثیتـی القیـدی عـشق . اند عشق القید است از حیثیتـی و جهـل القیـد اسـت از حیثیتـیقیدال
شجاعتی است ممدوح و القیدی جهل تهوری مذموم و همچنني هر دو را تجلی است عشق تجلی است نوری ربـانی 

خـودبینی و خـودرایی و تـرک که عالمتش اطاعت پري است و تجلی جهل تجلی است ناری شیطانی کـه عالمـت آن 
  .اطاعت پري است

ــست ــدی نی ــالم رن ــوددر ع ــودو رأی خ ــر خ   فک

  

ــن مــذهب خــودبینی و خــودرایی   کفــر اســت در ای
  

 خطبه جناب موىل را که انا مابعوضةالتی ضرب الله بها مثال: کسیکه شیخ در نظرش حقري نماید باید متذکر شود
یـا اند مالک کرده و میکند که  را که بچشم خودبینی او را حقري دیدهچرا که این تشبیه آن تشبیه است پس فالن مست

گفتید که من آنم که مستان در این خانه بسیارند اگر نشأه جعفر علی را شما داشتید می. مهلک الجبارین و الفراعنة
  .ام و همچنني از جعفر علی باالتر هستندخدارا هم من خلق کرده

ــــــدر باشــــــ ــــــدان قلن ــــــر در میکــــــده رن   ندب

  

 کــــــه ســــــتانند و دهنــــــد افــــــسر شاهنــــــشاهی 
  

چهار موت ربانی است و چهار موت شیطانی و در هر موتی هفت تجلی است آنچه ربانی است نوری اسـت و آنچـه 
. ایـمشیطانی است ناری است اگر مطالب را مفصال از برای شما تقریر کنند خواهید گفت که ماهشتاد هزار مرتبه کرده

که آدمی برأی خود با اشخاصی متفرقه بعینه بنگ بخورد زیاده برقدری کـه بـا القـوه مـزاج یک موت شیطانی آنست 
ای باشد بجهت اینکه بنگ طبیعت موت دارد عالمات موت صورت بندد و اضطراب را در احوال بهـم رسـد بمرتبـه

رک خفی و جلـی در چهارده هزار ش. که انسان خودر ا در شفا حرف الهلکات به بیند و مضطر شود و وحشت نماید
هر موجی از امواج فکرتش پیدا شود گاهی بخدا متوسل شود و گاهی بخلق وصـیت نمایـد و خـود را از کثـرت تـوهم 

س دیگـر درآیـد انی بربکت ذکر خدا از او مفارقت کند باز شیطان بلباطبعد از آنکه نشأه این موت شی. ندبیمختصر به
 بدهد و توهماتی که قبل از ایـن مـشاهده شـده بـود بلبـاس دیگـر جلـوه و نشأه حقیقت خود را که شراب انگور باشد

دهد و همه را الهام و سروش نام نهد و خود را صاحب همه نشآت و همه اشیا ببیند و اگر چنني وقتـی اطالعـت راه 
و از هـر شد گذاشت و متاذی نمیاو بحدی رسید که پا در آتش می. شودمی.... را موقوف بدارد والیتش مثل والیت

آمد تا بحدی که صاحب مقام رضا را فراموش کرد مـن بعـد صـاحب آن مقـام خلعـت  بريون میآواز اناالرضامویش 
  .والیت را از او برکند و بنار حرمانش فرستاد

ای را نقـل خـواهم نمـود اگر طالب حقی بهم خواهد رسید و دیده خواهد شد تتمه.خالصه یار ساقی و صحبت باقی
  :اگر نیست که

ـــــــــــــــــشم از  ـــــــــــــــــدر کـــــــــــــــــم.... پ   قلن

  

 گــــــــــــر زمــــــــــــني و سمارســــــــــــد بــــــــــــرهم 
  

  :گویدباقی همه را خدا از شر خطرات نگاهدارد و از شما مخفی نباشد که صاحب معراج عبث نمی
  :اعوذبالله من الشیطان الرجیم

ـــــــی ـــــــی را کـــــــای عل ـــــــرب عل  گـــــــشت پیغم
  لیـــــــک بـــــــر شـــــــريی مکـــــــن تواعتمیـــــــد

  

 شــــــــــــري حقــــــــــــی پهلــــــــــــوانی پــــــــــــر دىل 
ــــــــــــل  ــــــــــــایۀ نخ ــــــــــــدرآ در س ــــــــــــدان  امی
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  قربان جانتم
که ظاهر را مثل این باطن که حـاال شـده اسـت و باصـطالح خـودت دور اسـت و باصـطالح موحـدین علـت دارد و 

  :معیوب است لیکن
ــی ــاتو م ــالغ اســت ب ــرط ب ــه ش ــن آنچ ــویمم  گ

  

 تـــــو خـــــواه از ســـــخنم پنـــــدگري و خـــــواه مـــــالل 
  

داشـتید و یـدار اسـت اگـر در اینجـا تـشریف مـیبیدار باش که در این زمـان ب. چون قلندر چهل سال در خواب است
تـر اسـت کـه شـما شد مساله خیلی پیچ دارد و از این عظـیمفرمودید اندکی معلوم شما میحاالت چند را مالحظه می

 قسم است این نشآت که و جالل و جمال خدا) ع(و والیت علی) ص(و نبوت محمدبحقیقت حق، . ایدفهمیده
شـود کـه محمـدتقی بقـاف اسـت و از لطـف جنـاب ای از ذرات نشاه این حقـري نمـیذرهکند در باطن شما جلوه می

  :شماردداند و کمینه آستان او میای از ذرات نور او میمظفر علی بنام است که خود را ذره) ص(موىل
  مـــصلحت نیـــست کـــه از پـــرده بـــرون افتـــد راز

  

 ورنــه در مجلــس رنــدان خــربی نیــست کــه نیــست 
  

دانید وخدانخواسته چنني فرض کنید عباس که جمیع دنیا و آخرت و مـوىل همـه را بلهـو  دروغگو میاگر بنده را شما
نهایت اینکه در این صورت باز عباسمردی عباس از شما پنهـان . فروخته احتمال دارد که دراین خصوص شاهد باشد

ک از اهل طریق رسمی کوتـاهی است باشد تا وقتی که معلوم شود اگر بحق خودش غلط کرده در برادری بحق هیچی
. پایدشود و همه کس خود را مینکرده نزدیک باین شود که بحق خودش برسد و فهمد که از هیچکس کارسازی نمی

فقري سه روز و سه شب جناب درویش را چنان دیدم که در این مدت همچنان سخنان و چنان احوال از ایشان نشنیده 
شد که فقري بلـوح ها می مکان خلوت تعیني فرمودند و بعد از آن این مقوله نقلو مالحظه نکرده بودم و پیش از وقت

بجهت نمونـه ایـن چنـد کلمـه قلمـی شـد و حقـري . شودنمود و اگر سه سال دیگر هم بنویسد تمام نمیضمري نقش می
ی در آن رسـاله ثبـت ای ترتیب نماید من بعد و لعنـت نامـه امصمم این است و مامور است که بعون الله تعاىل رساله

کند در خصوص کسی که در زمان حضور پري بدعت در طریقت بگذارد و این رساله را دست بدست بدسـت مبـارک 
داند که حلقـه حضرت صاحب االمر علیه السالم برساند که شاهد حال حقري باشد در نزد خلق الله اگرچه حضرت می

  .در گوش طالبان و سالکان کشیده شود
ای دارد و انسان چون مظهر جامع است هرگاه به نـشأه هـر شـیی کلیـه رجـوع  شیئی از اشیاء عالم نشأهبدرستی که هر

ای کـه انـسان خـود را در آن کنـد بمرتبـهسـازد و خـود در او تـصرف مـیاختیـار مـینماید و افراط کند البته او را بـی
شـود،  خواهد رجوع کنـد قـصورش ظـاهر مـیماند و بهر چیز دیگر کهبیند و جمیع آالتش بیکار میصورت موحد می

چرا که از سلسله بازمانده و افراط در نشاه یک شیی از اشیا کرده و حقیقت خود را در آن دیده، تا آنکـه انـسان بایـد 
  .خود را بفناء فی الشیخ برساند الاقل که او مظهر جمیع اسماء حسنی و کماالت است

 باصـطالح خـودش در عـني جلـوه باشـد کـه کنـه معـرفتش باشـد و منتهـای کسی که به مرتبه نظر نسبت داشته باشد که
عروجش باشد در آنحالت پري را گم کند و خود را همه چیز بداند و برگردد و پري را محتاج بالهام و سروش و کماالت 

  .خود بداند این منتهای نادانی است و سکراست
اگر شما را هوشی باشد خود . ینید که خانه سکر در کجا استشود بازی دل را از آقا مهدی به پرسید و ببگستاخی می

حاصل .  نجات دهید و تقوی را پیشه کنید ظاهرا و باطنا اسرار شما را محافظت کندبحول الله تعاىلرا از این خانه 
آل الهم صـل علـی محمـد و تر است که حقري در این کاغذ نقل کرده الباقی هوالباقی که نقل و مطلب از این عظیم

  . گفتیم والسالممحمد
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 جـــای صــــادق بــــا مهـــر و وفــــا عــــشق اللــــه
  گنجینــــــه ســــــر کنــــــت کنــــــزا دل تــــــست

  

ــــه  ــــا صــــدق و صــــفا عــــشق الل  ای عاشــــق ب
 ای مخــــــزن اســــــرار خفــــــا عــــــشق اللــــــه

  

اش منجلی از هـم و همواره آئینه سینه. فرزند خاندان کرم صادق ثابت قدم وقفه الله بفضله االتم و هداه بلطفه االعم
دارد کـه مکتـوب مرغـوب لطیـف در وقتـی و بعد از ابالغ دعا مشهودرای محبت اقتـضا مـی. غم باد بالنون و الصاد

چـون امـر حـق امـری . مطلوب محبوب شریف رسید و از سالمتی و اعتـدال ظـاهر و بـاطن مـسرور ومـشعوف گردیـد
مال و کمال معنوی در نظر اهـل دنیـا کـه عبـده نفـس و بزرگ و عظیم و با وجود عظمت و بزرگی و حسن ذاتی و ج
نماید و امر باطل امری دنی و شنیع و با وجـود شـناعت و هوا و مرده ابلیس دغایند صغري و حقري و قبیح و ناقص می

کند نظر بوفور جنود بطالن جهل و طغیان اگر حق محضر و صدق نظران عاىل و شریف جلوه میقباحت در نظر کوته
پرده و پوست کنده گفته شود کمرت کسی است که تکـذیب نکنـد و ایـن تکـذیب منـشأ هـالک جمعـی کثـري و یمطلق ب

 رعایـت هذه المقدمة مراعاة للضعفا و اتمام الحجة علـی االشـقیابناء علی . گردداضمحالل ضعفای طالبني می
قـال . و قاعده شریعت اسـتسکون و سلوک و رفق و مدارا با خاص و عام و دشمن و دوست مطابق قانون حکمت 

  .توتی الحکمة من تشاء و من توتی الحکمة فقد اوتی خريا کثريا: الله سبحانه
ـــی تفـــسرياین دوحـــرف اســـت   آســـایش دوگیت

  

 بــــــا دوســــــتان مــــــروت بــــــا دشــــــمنان مــــــدارا 
  

علیـه الـصلوة و الـسالم در جـواب ابوسـفیان کـه آن جنـاب را تحـریض بـر حضرت شاه اولیا موالنا علـی مرتـضی 
  :کرد فرمودندارضه میمع

چیند مثـل کـسی اسـت  یعنی آنکه میوه را پیش از رسیدن او میمجبی الثمر بغري وقت ایناعها کاالزارع بغري ارضه
یعنی اظهار و ادعای حـق در شـخص محـق در غـري وقـت ماننـد ادعـای باطـل . کندکه زراعت در غري زمني خود می

  .تکذیب کنند و باطل باطل است اگرچه همه خلق تصدیق کننداست از مبطل و االحق حق است اگرچه کل خلق 
بهـم رسـانید ) ص(الباقی ذالک ذکراللوااللباب چون حضرت عشق خالق عقل است پس هرکس عشق جناب موال

خالق جـن و ) ص(عقل، و دیوانه فرماست نه دیوانه، جنون از تصرف جن است و جناب موالعقل آفرین است نه بی
  .دیو بند و اژدر شکاف است) ص(مغلوب دیو است و جناب موالانس است و دیوانه 

  االعلی السیف االذوالفقار الفتی
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-  صفحهبعد الحمد الواهب الفیض والجود و الصلواة علی صاحب المقام المحمود و آله امناء اسرار المعبود
نهایت وان رسید و از اطالع بر ظهور حاالت و نشآت بیگردد که مراسالت گرامی در احسن انگار صحیفه تذکار می
چـون در . و چون حامل روانه بود باین مختصر حسب االذن عاىل متذکر خـاطر عـاطر گردیـد. شاکر و مشعوف گردید

بایـد اوال درع حـصني جهاد با نفس اماره که مظهر آن اهاىل دنیای غداره است ترتیب اسلحه جهاد ازلوازم است می
هل بیت علیهم السالم را پوشیده چهار آینه توجه چهار پري را بر خود آراسته مغفر خود فتوت را بر سر گذاشته والیت ا

قربان قرب را که ظرف قوس خضوع است استوار کرده صدق صدق را که محل تري الهامات است بـسته شمـشري ذکـر 
نیزه اعتقاد بر کف وجبه اعتمـاد بـر سـر و مرکـب مدام را بر کمر عزم آویخته سرپ شریعت تمام را بر چنگ همت گرفته 

و چـستی و چـاالکی در ایـن حـرب . باد پیمای شوق سوار متوجه حرب مخالفني غدار یعنی لشکر جهل نابکار گردید
کنـد و در هنگـام که جهاداکرب است اهم مهمات است چرا که در حني توجه ببـاطن مخـالف در ظـاهر دسـت بـر مـی

شـود و در صـورت دوسـت نمایـد و در لبـاس الهـام عمـل وسوسـه از اوصـادر مـیرف میمالحظۀ ظاهر در باطن تص
  :رسد و لهذا عارف الریب حضرت لسان الغیب قدس سره فرمودهمضرت دشمنان از او بظهور می

ـــستی ـــشق و م ـــد اســـرار ع ـــا مـــدعی مگوئی  ب
  در مــذهب طریقــت خــامی نــشان کفــر اســت

  

 خـــــــرب بمـــــــريد در دردخودپرســـــــتیتـــــــا بـــــــی 
  رنــــدی چــــاالکی اســــت و چــــستیآری طریــــق

  

یــــا ایهــــا الــــذین آمنــــوا اذالقیــــتم فئةفاثبتواواذکراللــــه کثــــريالعلکم تفلحــــون واطیعوااللــــه ورســــوله و 
  .التنازعوافتفشلواو تذهب ریحکم و اصربوا ان الله مع الصابرین

 داشت این جهاد اکـرب  است همه را در جهاد اکرب باید ملحوظعلیه السالمقواعد جهاد اصغر که در زمان ظهور امام 
چهـار یـار مـصطفی هر دو کار رستم و حیدر است ایام توفیق و سعادت مستدام بادبرب العباد . است آن اصغر است

  .علی مرتضی و فاطمه زهرا و حسن مجتبی و حسني شهید کربال صلوات الله علیهم اجمعني است
........................  
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-د مـیافا حسن وجهی از این آیه شـریفه مـستصادق الجنان صادق اللسان صادق االرکان را که اسم لطیفش بفرزند 
 حقا که شجع مهری در حني تحریر فقري ضعیف باین آیه محکمه ملهم شد و که وجعلنا لهم لسان صدقاً علیاًشود 

کن فیکـون بحکـم نـون والقلـم و مایـسطرون همانا در آن وقتی که منشی . شوددر نهایت لطافت از برای آن فرزند می
نگاشـت یعنـی از ام الکتـاب حقایق آیات فرقانی و دقایق کلمات قرآنی را بواسـطۀ قلـم اعلـی بـر لـوح محفـوظ مـی

و کل شی احـصیناه فـی  در کتاب مبني نبوت کلیه که وانه فی ام الکتاب لدنیا لعلی حکیماجمال والیت کلیه که 
فرزنـدی را کـه . ش نگني و حرز یمني آن فرزند صدق آئني ایـن آیـت متـني را مقـرر فرمـودهداد نق جلوه میامام مبني

بعضی از مناقبش بحکم وقت تحریر افتاد اعالم آنکه مکاتیب محبت تراکیب که نگاشـته خامـۀ صـدق و وداد و قلـم 
اینکـه قلمـی . سـیدعشق و اتحاد گردیده بود هر یک در احسن زمان جلوه وصـول نمـود و بـر مـضامني اطـالع بهـم ر

انـد آنچـه ایـن دانند کـه در منـزل بقـا اسـت یـا عـود بمنـزل توحیـد فرمـودهدهد نمینموده بودند که عشواتی که رو می
فهمد این است که تا تعني و تشخیص تو برقرار است و خود را شخصی میدانی که در منزل و مقـامی و از ضعیف می

و سري خود در باطن خود و همچنني در توحید خود و فنای خود و بقـای خود و منزل خود و نزول خود در منزل خود 
  :خود و قلندری خود و صاحب ارشادی خود و بخشی گری خود نظر داری از او بیخربی و از خودخرب داری

ــــت ــــني اس ــــر آئ ــــیوه و فق ــــا ش ــــه فن   آن را ک

  

ـــت  ـــن اس ـــه دی ـــت ن ـــه معرف ـــني ن ـــشف و یق ـــه ک  ن
  

  او شد ز میان همني خدا ماند خدا
  : این است که شیخ شبسرتی قدس سره در گلشن راز فرمودهالله تم هو اذا فقرال

ــــــــــــه دل را زدود اســــــــــــت  اگــــــــــــر آئین
  خرابـــــاتی شـــــدن از خـــــود رهـــــائی اســـــت

  

 چــــو خــــود را انــــدر آن بینــــد چــــه ســــود اســــت 
ــــر اســــت اگــــر خودپارســــائی اســــت  خــــودی کف

  

  :فرمایدجناب خواجه حافظ قدس سره می
   که رستیات بگفتم خود را مبنيیک نکته

آری آری چون خودی شخص بالکلیه از میان رفت و سلطان عشق مملکت وجـود او را تـسخري نمـود و بـر تخـت دل 
. فرماید در جواب میخودلله الواحد القهارگوید و  میلمن الملکمتمکن شد از آنجا که مختار مطلق است خود 

خوانـد و چـون از خرقـه لحق برسـمع دل مـیرسـاند و زمـانی انـاا بگوش هوش مـیاعظم شانی سبحانی ماگاهی 
گوید لهذا چون آن شـخص از سـکر رجـوع کنند که انسان این سخنان را میرسد محجوبني گمان میایشان بظهور می

  :گویدکند میبصحو می
  حـــــــق منــــــــزه از تــــــــن و مــــــــن بــــــــاتنم

  

ـــــــــشتنم  ـــــــــد ک ـــــــــویم ببای ـــــــــني گ ـــــــــر چن  گ
  

ست و گاهی چاشـنی آن بمـذاق سـر بعـضی از درویـشان نعمـت وفوق این طور طوریست که انسان از تقریر آن قاصر ا
بخـصوص بظهـور نرسـیدن تقـدیرات کـه نگاشـته خامـه . ریزد و این ضعیف را حد بیـان آن نیـستالله قدس سره می

محبت آیات فرموده بودند معلوم بوده باشد که خدا را دو کتاب است یکی کتـاب قـضا کـه ام الکتـاب اسـت و در آن 
  :اندباشد چنانچه فرمودهست و دویم کتاب قدر که در او محو و اثبات میمحو و اثبات نی

انـد و احادیـث در  و باین تقریب محققني قول بدارا تصحیح فرمودهالله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب یمحو و
سا باشد که صحت بدا از اهل عصمت صلوات الله علیهم بصدور پیوسته و چون سالک را بر همه مقامی عبور است ب

بر لوح محو و اثبات گذارش افتد و بر نقوشی که در آن ثبت شده اطالع بهم رساند و چـون حکمـت ازل و اراده لـم 
لهـذا در احادیـث اهـل عـصمت . خرب ماند و محو را همچنان ثابـت دانـدیزل بمحو آن نقش تعلق گريد او از محو بی

البته حکایت نوح علی نبینـا و آلـه .  نشد مگر آنکه باقرار به بداصلوات الله علیهم وارد شده که هیچ پیغمربی مبعوث
علیه السالم مسموع سمع شریف شده که چند دفعـه بقـوم خـود خـرب هـالک و عـذاب داد و در وقـت وعـده بظهـور 

اینها بجهـت آنـست کـه مـومن . نرسید و در هر مرتبه جمعی از قوم او برگشتند و در دفعه آخر بظهور رسید آنچه رسید
  .ممتحن بهم رسد و صاف از کدر جدا شود و خبیث از طیب متمیز گردد



۱۵ 

  :لیمیزالله الخبیث من الطیب
ـــان ـــد بمی ـــه آی ـــود گـــر محـــک تجرب   خـــوش ب

  

ــــد  ــــش باش ــــه در او غ ــــود هرک ــــیه روی ش ــــا س  ت
  

ه جناب موىل همه را از کرم خود از امتحانات گمراه کننده محافظت فرماید چنانکه جناب سیدالسجادین صـلوات اللـ
  :اندعلیه بجهت ما بیخربان فرموده

 بـاذن در بعـضی اعمـال کـه در مرسـالت مـصدور، مرقـوم فرمـوده بودنـد هرچـه از اللهم نجنی من مضالت الفـنت
حضرت اعلی یعني از جناب مرشد باستحقاق و بخشی علی االطالق دام ظلها العاىل امر و مقرر شده و خواهـد شـد 

دانـد فقري را در این میان هیچ رائی نیـست و خـود را شـخص نمـی. راضی استداند و بآن این فقري ضعیف حق می
جانا عمرا ارشاد مـن و تـو و بخـشی گـری مـن و تـو در جنـب مرشـد . دانید اختیار داریداگر شما خود را شخص می

م آیـد در ایـن مقـامطلق بعینه مانند وجود من و تو است در جنب هستی حق و وجود مطلق و چه خـوب مناسـب مـی
  :قطعه شیخ سعدی علیه الرحمة

ـــــــی ـــــــسر در ره ـــــــا پ ـــــــی ب ـــــــیس ده  رئ
 پـــــــسر چاوشـــــــان دیـــــــد و تیـــــــغ و تـــــــرب
 یـــــــــــــالن کمـــــــــــــان دار نخجـــــــــــــري زن
 یکــــــــــی در بــــــــــرش پرنیــــــــــانی قبــــــــــا
ــــــد ــــــه دی ــــــوکت و پای ــــــه ش ــــــسرکان هم  پ
 کــــه حــــالش بگردیــــد و رنگــــش بریخــــت
 پـــــــسر گفـــــــت آخـــــــر بـــــــزرگ دهــــــــی
 چـــــه بـــــودت کـــــه از جـــــان بریـــــدی امیـــــد
ـــــــم ـــــــان ده ـــــــاالر فرم ـــــــت س ـــــــدر گف  پ

 انـــــــدرگـــــــان از آن دهـــــــشت آســـــــودهبز
ــــــــی ــــــــان در ده ــــــــرب آن چن ــــــــوای بیخ  ت
  نگفتنـــــــــــــد حرفـــــــــــــی زبـــــــــــــان آوران

  

ـــــــــــشهی  ـــــــــــب شاهن ـــــــــــر قل ـــــــــــتند ب  گذش
ـــــــــــــــس کمرهـــــــــــــــای زر  قباهـــــــــــــــای اطل
 غالمــــــــــــان تــــــــــــرکش کــــــــــــش تــــــــــــريزن
 یکــــــــی بــــــــر ســــــــرش خــــــــسروانی کــــــــال
 پـــــــــــدر را بغایـــــــــــت فرومایـــــــــــه دیـــــــــــد

ـــــــــه ـــــــــه بیغول ـــــــــت ب ـــــــــتز هیب  ای درگریخ
ــــــــــسرداری از ســــــــــر بزرگــــــــــان مهــــــــــی  ب

 د هیبــــــــــت چوبیــــــــــدبلرزیــــــــــدی از بــــــــــا
ـــــــــــم ـــــــــــا در ده ـــــــــــست ت  وىل عـــــــــــزتم ه

ـــــــــوده ـــــــــک ب ـــــــــدکـــــــــه در بارگـــــــــاه مل  ان
 کــــــه بــــــر خویــــــشنت منــــــصبی مــــــی نهــــــی
 کــــــــه ســــــــعدی مثــــــــاىل نگویــــــــد بــــــــرآن

  

جناب موىل همه را گوش شنوا و چشم بینا و دل دانا کرامت فرمایـد کـه سـر حقیقـت را مجـازی نگـريیم و دم شـري را 
  .علی االعلی والسالم علیکم و رحمة اللهبازیچه نشماریم باقی بقا و لقا و ارتقا یا 

 
  


