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  بسم اله الرحمن الرحیم

لـواء الحمـد و المقـام المحمـود، و السـالم علـی  الحمدلمن ارشدنا بالحمد، والصلواة علی نبینـا صـاحب
  .اوصیائه خلفاء اله الملک المعبود

وجود ذیجود کامل مکمل، در هر جزوی از اجزای زمـان، بـل هـر قطـری از اقطـار دایـرۀ اما بعد، چون بی
لغـی گريد، و بـدون مبه تعاىل از ایجاد عباد آنست، صورت وجود نمیامکان، مراتب تکمیل که مقصود ال

 ١و بلغ رسـالتک: ای از بقاع اقالیم جهان بحکم صریحبالغ، در هر دوری از ادوار دوران، بل در هر بقعه
پذیرد، بناء علیه بر حکیم علی االطالق که معالج امزجه انفس و آفاق اسـت، الزم اسـت معنی امکان نمی

قالیم زمـان و مکـان، مـادۀ قابلـۀ های اکه در هر عهدی از عهود عوالم امکان، و در هر شهری از شهرستان
ــز  ــام، و ممی ــور ان ــت جمه ــام کــه ســرمایۀ تربی ــابالغ احک ــی دارد، و ب اســتعدادی را خلعــت وجــود ارزان
استعدادات متضادۀ خواص و عوام است بگمارد، تا همواره سلسلۀ اکملل و تکمیل ساری، و پیوسـته مـاء 

  .یبار وجود جاری باشدمعني ابالغ و تبلیغ که اصل اصیل غصون تربیت است در جو
و چون طلوع کوکب این مقصود بجز از مشارق االنوار نبـوت و والیـت ممکـن نبـود، شـاهد دالرای ایـن 

چرا که نفوس . نمودمطلوب بجز در مرآت حقایق نمای ذوات مقدسۀ رسالت و امامت صورت ظهور نمی
لهـذا بقـای ایـن سلسـله . ن اسـتطیبۀ ایشان مجمع البحرین قدیم و حادث، و برزخ ذوجهتني ظاهر و بـاط

بـر آن شاهدیسـت بـاقی و دوام نشـأه ایـن  ٢انا نظهـر فـی کـل زمـان: ببقاء آن ذوات مقدسمه که منطوقۀ
، دست جود آن نفوس اقدس در مجاری محافل ٣ه و الناس صنایع لنانحن صنایع ال: افاضه را بمدلول
صۀ ایشان، بحسب ظـاهر مرئـی و محسـوس و در اوقاتیکه مظاهر تامه و هیاکل مخصو. وجود ساقی است

نباشد، و ظهور انوار و بروز آثار ایشان در سایر افراد انسان علی قدر تفاوت اسـتعداد اتهـم الزم اسـت، تـا 
سلسله منقرض و منقطع نگردیـده، فیـوض غیبـی بتوسـط آن معـادن انـوار الریبـی بعمـوم عالمیـان رسـیده 

  .باشد
کمـل آن  -طریقۀ انیقۀ حضرت سید المرسـلني صـلی الـه علیـه و آلـه و سالکان مسالک دین مبني و طالبان

وسایط را نظر بفرط محویت و کمال تخلق و تـادب بـاخالق النبـی و آداب الـوىل در انبیـا و اولیـاء سـالفه 
محو و نیستی فرموده، در حقیقـت بمتعابعـت اوامـر و نـواهی ایشـان بـآن ذوات اقـدس و نفـوس مقـدس 

  .متاسی میباشند
نني است کـه هـر یـک از اولیـای مـذکوره را در عهـد خـود تعیـني نـواب و وکـال، بـاطراف عـالم و و همچ

اصناف امم واجب است، که در ابالغ احکام الـه بجمهـور انـام، و توضـیح طریقـۀ حقـۀ ولویـه بـر عمـوم 
باتیـان ه بر عالمیان تمـام گردیـده، ایشـان هـم در تبلیـغ مأموریـت خواص و عوام ساعی گردیده، تا حجةال

یدابیـد و » علـی نبینـا و علیـه السـالم اىل یومنـا هـذا«و از حني ظهور حضـرت آدم . بحق قیام کرده باشند

                                         
  .سورۀ مائده: ۶٧اشاره بآیۀ  ١
  )٢٠٠کلمات مکنونه فیض کاشانی ناشر موسسه فراهانی ص (منسوبست بحضرت علی علیه السالم  ٢
 )١٢١کلمات مکنونه فیض ناشر موسسه فراهانی ص (منسوبست بحضرت صادق علیه السالم  ٣



٣  

نفسا بنفس این سلسله علیه علویه بنهج مسطور و روش مذکور جاری بوده و هکذا اىل حني ظهور حضرت 
  .الخاتم و هو یوم الموعود و التامة المشهود و اول سلسلة العود

نعمـت اللهـی کـه در ایـن جـزء زمـان در  نور علی بن فـیض علـیی هذه المقدمات بر حقري فقري عل ءبنا
سلسله جلیله مفصله فوق الکتاب بشرف ارشاد مفتخر و مباحی، و در اجرای آن بنهج حق متوثق با لطـاف 

ص الهی است، الزم و متحتم است که بدایع ودایعی که دست ارشاد اولیای سلف در گنجینـۀ خـاطر اخـال
مظاهر نهاده، و ابواب فیوضی که بربکت نفوس قدسیه ایشان بر چهرۀ ضمري حقانیت تخمري گشـاده، بمـواد 
مسـتعده و اســتعدادات قابلــۀ عــوالم وجـود ابــالغ نمایــد، و طالبــان رحیـق تحقیــق را از آن صــهبای فــرح 

ق آثـار والیـت مشـاهده بخشای، لبالب ایاغ نموده؛ هر یک از سالک را که قابل انوار رسالت داند، و الی
نماید، بدست جد و جهد ابواب ارشاد را بر چهره او بگشاید، و او را نیـز بـه اهـدای طالبـان طریقـۀ حقـۀ 

و سقایت متعطشني زالل اسرار و لویه تعیني نماید، کـه مهمـا امکـن از عهـدۀ حقـوق  -هسالم ال -مرتضویه
  .ابالغ و تبلیغ برآید

رتان، عاىل جناب قدسی القاب فضائل و کمـاالت اکتسـاب عمدةالسـالکني بالجمله در این اوان میمنت اق
را کـه مـدتی اسـت  ١آقا محمد جعفربن الحاج حـاجی صـفرخان قراگزلـوو زبدة الموحدین فرزندی 

شان تجـرد نشـان سـاللة العـارفني و زبدةالواصـلني فرزنـد مدید و عهدیست بعید که بارشاد حضرت والیت
هدایت یافته و در زمرۀ ارباب سلوک مسلوک درآمده در هر بـاب وظـایف  شرف ٢حسینعلی شاهارجمند 

تجرد و تفرد را مسلوک داشته، در عتبات عالیات عرش درجات وارد حضور و منظور نظر حقانیت منظـور 
چندین اربعني را بمالزمـت حضـور و مواظبـت ذکـر مـدام و فکـر تمـام قیـام و اقـدام نمـوده؛ مـورد . شده

ریقه حقه خرياالنام گردیده و جمیع اطوار و اخالق او را بمیـزان تحقیـق سـنجیده، آثـار امتحانات الزمه ط
او را از جمیع رذایل  موتو اقبل ان تموتوا: کمال از ناصیۀ احوال او بمنصه ظهور رسیده؛ و الحق برنص
بـاد از طـالبني ه ترخص او را بارشـاد سـایر عدنیه نفسانیه مرده و باخالق حسنه ملکوتیه زنده یافت حسبةل

  .راه بر خود الزم دانسته، و مجاهدۀ او را در اجرای طریقۀ حقۀ ولویه متحتم دانسته
در ارض اقدس کربالی معال مشـارالیه را عـارج معـارج  ١٢٠٧بتاریخ بیست و دویم شهر محرم الحرام سنۀ 

السـالکني بخطـاب  بـني. عز و عال و به تفویض شغل ارشاد و موقع امتحان و ابتالی حضرت موىل نمـوده
ه ملقـب گردانیـد، کـه بعنایـت الـ مجـذوبعلیمستطاب شاهی مخاطب و در زمرۀ عارفني بلقـب ارجمنـد 

ه بـال مشـارکت نفـس و هـوا رهنمـائی بصـراط المسـتقیم تعاىل گمشدگان بیدای ناپیدای طلـب را حسـبةل
تیه ابواب تجلیات و طرق افاضـات طریقه حفه ولویه نموده و باجازه اذکار خفیه قلبیه و افکار علویه ملکو

  .را بر چهره قلوب عشاق حضرت موىل گشوده دارد
و از آنجا که بنا به براهني محکمۀ عقلیه و نقلیه جمیع اطوار سفلیه ظالل آثار علویه، و تمـامی آثـار ملکیـه 

  :پرتو اضائت انوار ملکوتیه است که

                                         
وفات  هجری در تربیز ١٢٣٨از اقطاب سلسله علیه نعمت اللهی و از مشرفني خدمت جناب حسینعلی شاه بود و بسال  ١

  .نموده و همانجا مدفون گردید
حاج محمد حسني معروف بشیخ زین الدین ملقب به حسینعلی شاه از مشرفني خدمت جناب سید معصوم علیشاه و از  ٢

  .در کربالی معال برحمت ایزدی پیوست ١٢٣۴اقطاب سلسله نعمت اللهی است و در سال 



۴  

  صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی
ت شده، یـک نفـر از از انبیا مأمور برسال) نبیی(اقران و هرآنی از اوان که بحسب صورت و در هر قرنی از 

-ای بر او رنگ خالفت ناطق احکـام والیـت فرمـودهاند، و هرگاه که خلیفهاولیا را نیز با او همراه فرموده
انـد، تـا بمعاضـدت و مرافقـت یکـدیگر احکـام نبـوت و اند، خلیفۀ صامتی را نیز بر اسرار او آگاه نمـوده

انـا الصـامت و محمـد : چنانچـه کلمـۀ مبارکـۀ والیت را جاری و در اثبات حق یکدیگر را یاری نماینـد،
برین برهانی است مطابق، و فی الحقیقة مراتب نبـوت و والیـت در یکـدیگر مضـمر و مـدغم، و  ١الناطق

اند، و مظاهر تامۀ این انوار مجمع البحرین حدوث و قدم، و بر جریدۀ این احکام ظاهر و باطن با هم توام
  .رقم است ٢اناانا محمد و محمد معنی کلمه قدسیۀ 

لهذا در هر عهد و اوانی، و در هر زمان و مکانی که آفتاب تربیت ایشان مادۀ قابلۀ انسانی را مستعد ظهور 
آثار رسالت و انوار والیت کند، الزم است که بحسب صورت دو مظهر را از هم ممتاز، و در معنی ایشـانرا 

و معاون یکدیگر و ظاهراً از یکی آثار رسـالت و از  بعز وحدانیت سرافراز دارد، که ایشان نیز باطنا معاضد
گر باشد، و همچنني رشتۀ این معنـی نیـز از ازل بایـد متصـل، و در عهـد والیـت دیگری انوار والیت جلوه

هیچیک از اولیا از هم منفصل نگردیده تا در این زمان که نوبت ارشـاد بمقتضـای کمـال اسـتعداد بفرزنـد 
رسیده، نظـر بمتابعـت آن سـنت سـنیه الزم  مجذوبعلی شاهملقب به  جعفرآقا محمد ارجمند نیک سري 

نمود که یکی دیگر از فرزندان وحدانیت توامان را که ظاهراً و باطنـاً بـا مشـارالیه سـمت مناسـبت و قـوت 
مرافقت داشته باشد بمعاضدت او تعیني نمـوده، و در سلسـله ارشـاد او دلیـل راه ظـاهراً و باطنـاً در ارشـاد 

  .ب راه و اجرای احکام اله با او متفق و همراه نمایماصحا
لهذا عاىل جناب قدسی القاب فضـایل و کمـاالت اکتسـاب جـامع المعقـول و المنقـول حـاوی الفـروع و 

ه تعـاىل را کـه الـسلمه ٣آقارضاالعارفني فرزند ارجمند االصول زبدة السالکني و قدوة المحققني و خالصة
شان تجرد نشان سـاللةالعارفني و زبدةالواصـلني فرزنـد ارجمنـد حضرت والیت او نیز عهدیست که بارشاد

بشرف ذکر و اجازۀ فکر رسیده و بآبیاری دهقان مواظبت ذکر مـدام  حسینعلی شاهکامکار رفیع المقدار 
و مراقبت فکر تمام گلهـای تجلیـات صـدق و یقـني در سـاحت خـاطر مخالصـت مظـاهرش دمیـده، الحـق 

والیت و قابل بروز آثار کرامت است، با عالیجنـاب سـابق االلقـاب مشـارالیه معاضـد و  مستعد ظهور انوار
 آقارضـایکه عالیجنـاب . متفق و همراه نموده، باالتفاق مامور بارشاد ارباب استحقاق مشغول گردانیدیم

هـدایت و  مشارالیه باطنا مشغول داللت و ر اهربی باشند، و عالیجناب مجذوبعلی شاه مزبور ظاهرا در کار
راهنمائی هر یک از ارباب استحقاق را که عالیجناب مذکور طالب راه هدا و مشتاق لقای حضـرت مـوىل 
داند، داللت بطریقۀ حقه مرتضویه نمودۀ، بشرف ارشاد حضرت ارشاد پناهی مجذوبعلی شـاهش مشـرف 

یـه باطنیـه متوجـه تربیـت سازد، و در اطوار سبعه سري و سلوک او را تنها نگذارد، بلکه  همـواره بقـوت ولو

                                         
 )١٩٨ض کاشانی ناشر موسسه فراهانی ص کلمات مکنونه فی(منسوبست بحضرت علی علیه السالم  ١
  )١٩٩کلمات مکنونه فیض کاشانی ناشر موسسه فراهانی ص (منسوبست بحضرت علی علیه السالم  ٢
هجری در کرمان  ١٢۴٧حاجی مال رضای همدانی ملقب بکوثر علی شاه از مشایخ معروف سلسله نعمت اللهی بود و بسال  ٣

  .وفات یافت و همانجا مدفون گردید



۵  

شـده در القـای قـوانني سـلوک داللـت بـرتک رذایـل و کسـب محاسـن، و مواظبـت بـذکر، و ادامـت  ایشان
  .بحضور کرده دربارۀ هر یک مساعی موفور بمنصه ظهور آورد

پس عالیجناب فرزند ارجمند امجد آقای محمدرضا بمالحظه صورت اجازه، خود را بتقدیم این خـدمت 
ه تعـاىل مثـاب و مـأجور اجرای آن مساعی مشکور پذیرای عرصۀ ظهور نمایـد، کـه بعنایـت الـمامور و در 
  .بواسطۀ تقدیم این خدمت ابواب فیوض ولویه و افاضات علویه بر چهرۀ خود خواهد گشود. خواهد بود

گاه از اربـاب ارشـاد و سـایر فقـرای نیـک نهـاد سل سـله جمهور فرزندان سعادتمند سالکان راه و عارفان آ
در . جلیله نعمت اللهیه عالیجنابان مشارالیهما را حسب المسطور صـاحب مقـام هـدایت و والیـت دانسـته

  .حلقۀ ارباب ارشادشان مقام، و در زمرۀ اولیای عاىل مقامشان مقیم دانند
عمــوم طالبــان صــراط مســتقیم طریقــۀ حقــۀ مرتضــویه، و جمهــور رهنــوردان بادیــۀ طلــب مقامــات ولویــه، 

مشارالیهما را در بیدای ناپیدای طلب راهنما و راهرب دانسته، بارشاد آن و دالالت ایـن، طالـب  عالیجنابان
مرتبۀ صدق و یقني بمتابعت اوامر و نواهی ایشان خود را با شـاهد مقصـود قـرین، و طریقـۀ حقـۀ ایشـانرا، 

الت ووالیت ایشـان را ه علیهم اجمعني بدانند، و رسصلوات ال -یدابید و نفسا بنفس متصل بائمۀ طاهرین
بمواظبت اوراد و اذکار خفیه قلبیه ایشان خـود را در » انبیا و اولیای پیشني دانسته«ظالل رسالت ووالیت 

: منخـرط و بمراقبـت افکـار علویـۀ ایشـان خـود را در زمـرۀ ١ه کثريا لعلکم تفلحونواذکرواال: ربقۀ آیة
منسلک  ٢و یتفکرون فی خلق السموات و االرضه قیاما و قعودا و علی جنوبهم الذین یذکرون ال

ه و الیخـافون الذین یجاهدون فـی سـبیل الـ: شمرده و بمتابعت ایشان در اطوار سلوک حکم محکم
را منهـی و  یبایعون فی االسالم: را مرعی و مسلوک دارند، و بمتابعت ایشان در طریق حکم ٣لومة الئم

، در حلقۀ اهـل علیکم بحلق الذکر: یت ایشان به مدلولمرتوک نگذارند، که بعنایت حضرت موىل بهدا
ابواب مغلقـۀ تجلیـات  ٤فاسئلوا اهل الذکران کنتم التعلمون: توحید درآیند، و بداللت ایشان بمضمون

  .انتهی -ه الموفق و المعنيوال -غیبی و طرق منسده افاضات الریبی را بر چهرۀ خود بگشایند
 

                                         
  ۴۵سورۀ انفال آیه  ١
  ١٩١سوره آل عمران آیه  ٢
 ۵۴اشاره به سوره مائدة آیه  ٣
  ۴٣سوره نحل آیه  ٤


