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  قدراالٔ  قرببسم اهلل االٔ 
  
  

 وال ثبوت وال صعود وال هبوط بل هو هو كما يه هو بال نفنّ أاهلل  شهد
ا قديرً  يءش ه كان على كلّ نّ أ له وحده ال شريك له وّال إ  هو وال يمكن ذلك

بواب الهدى من أوليائه وأه هداء من بعدا رسوله والشّ دً محمّ  نّ أ شهد اهلل
 هم الحّق  يّ حروف الح نّ أاهلل  بهم يهتدون شهد لّ ك يتالّ  بعدهم مرايا ظهوره

يقين دّ ين والّص بيّ المؤمنين بعضم مراقد بعض من النّ  نّ أوهم مراقد رجوعهم و
هم مر ربّ أهم بولى والحيوة االٔ رجعوا ٕالى  قد الحين والكلّ هداء والّص والشّ 

  يعملون 
  

ا ا منيعً ا رفيعً ا عاليً رً ا كبيكم تكبيرً بالده على كلّ ي ائه فحبّ أولياء اهلل وأن يا أ
 حرفه أبهذا كتاب عظيم من الكتاب المبين الّذي  نّ أاعلموا ا ثّم ا عظيمً علي

به يهتدون  يستيقظون من رقدة غفالتهم ثّم الكلّ  به ه والكلّ يظهر المضمر بكلّ 
كم برزق ربّ  الكلّ  ة لعلّ مرّ  ٣٦١و ليلة  يوم ل الكتاب كلّ وّ أم آية كفاقرئوا كلّ 

البالد على  كلّ ي منكم ف العلم والحكم يولأابعثوا صورته ٕالى  يرزقون ثمّ 
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 لعلّ  عمةة ويكمل النّ الحجّ  ليتمّ  البين لظهور الحّق سبيل الحكمة ثّم ٕالى الّط 
صر كما قعدتم كم في البالغ والنّ روا كلّ رون وال تقّص هم يتذكّ بآيات ربّ  الكلّ 
روح اهلل وعفوه  ى قضى ما قضى من االٔمر وال تيأسوا منمن قبل حتّ  عنه

نيا ن كنتم تريدون الحيوة الدّ إ ترحمون  كم بذلكفات عنكم لعلّ  ما وتداركوا
ضوان ولى والحيوة الباقية والرّ ة االٔ اهلل لكم في الجنّ  حلّ أ يتالّ  بةيّ وزينتها الّط 

كم خرى فها هي عند اهلل ربّ شأة االٔ وعد اهلل لكم في النّ  يذالّ  ائمكبر الدّ االٔ 
وا اليوم طلوع جمعون واستعدّ أم كليها كلّ إ خرة فسابقوا االٓ نيا وحسن ثواب الدّ 

ر ة من مغربها وال تصبروا بقدالعلويّ   حسين][مّال شمس نقطة طلعة الغّراء 
 كم بذلك كلّ ه لعلّ بكلّ  الموعود قد ظهر نّ إشرب ماء لو سمعتم بسيرها ف

نفسكم ونصركم أموالكم وأعن  يّ م غنك فاهلل ربّ ّال إ خيركم تدركون و
  جمعين أم كوابالغكم وخبركم وارشادكم كلّ 

  
م خباركأخبروا أكم ومرتم من ربّ ا غوا ما اد بلّ اء والكاف والّص رض الّط أيا أهل 

 يصول وال ينظر ٕالى سواد خّط االٔ صل ٕالى االٔ  رسلوا سواد كتابأافعة لنا والنّ 
[ميرزا جواد بن  دناسيّ  نتم بها تبتلون ياأ اء لئّال تقع فتنة في بالدكمحبّ ّال االٔ إ 

العباد وأنتم  حمة صلوات من رّب عليك وعلى سائر أهل بيت الرّ  ١٤ خال]
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كم مركم ربّ أ غوا ماين بلّ رض الشّ أاء الكرام من أهل حبّ أسائر يا موالنا الكريم و
الياء مع سائر  هلأالبالد والعباد بال فتنة لكم ال سيما ٕالى  من كتابه ٕالى كلّ 

كم الّتي كان ربّ  [بوشهر]يرة لى الجزإ و [جناب وحيد]ا صاحبهخطوطها ٕالى 
به يفرحون  ا لظهوره الّذي كلّ اليوم كان مستعدّ  نّ وا اليوم لقائه الٔ فيها واستعدّ 

رض أا في مً ا مكرّ ا معزز ا سالمً باك يكون صحيحً أ نّ أيقين  على كن يديا سيّ 
اكرين نوا من الشّ ه فكومر ربّ أر اء ينتظحبّ بعض االٔ  عند ّال إ الياء غير معروف 

م لما تعلمون من شخاصكأر العرائض وذك كم عن عرضواعتذر من كلّ 
عداء اهلل فكونوا منتظرين أ عينأمن  يخفائو ياشتغالوصالحكم و يصالح

م ككلّ  ين لنصرتكم قبل حين وحين حين وبعد حين وقولوالزيارتكم ومستعدّ 
  العالمين  حمد هلل رّب ال نأ
  

المنيع  وقيعالّذي صدر بافتخاره هذا التّ  ]الترشيزي شيخ عليال[ ١٠٢٠ره حرّ 
  العالمين  فيع وافتخار كلّ الرّ 

   
 


