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يزالى را اليق و سزا است  توحید بديع مقّدس از تحديد و عرفان موجودات ساحت عّز حضرت ال

يزال در مکمن قدس اجالل خود بوده و فى ازل اآلزال در مقعد و مقّر استقالل  يزل و ال که لم

قدر غنى و مستغنى بوده ذات منّزهش از عرفان ممکنات و خود و استجالل خود خواهد بود چه 

از علّو جود بحت و سمّو کرم  مقدار عالى و متعالى خواهد بود از ذکر سّکان ارضین و سموات چه

صرف در کّل شىء مّما يشهد و يری آيٴه عرفان خود را وديعه گذارده تا هیچ شىء از عرفان 

حضرتش على مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه مرآت جمال او است در آفرينش و هر قدر 

مجاهده در تلطیف اين مرآت ارفع ابدع امنع شود ظهورات اسماء و صفات و شئونات علم سعى و 

و آيات در آن مرآت منطبع و مرتسم گردد على مقام يشهد کّل شىء فى مقامه و يعرف کّل شىء 

 .شىء على انّه ال اله ااّل هو.. حّده و مقداره و يسمع عن کلّ 

 

وّجهات روحانى از کدورات ظلمانى و توّهمات شیطانى و اين مرآت اگرچه بمجاهدات نفسانى و ت

بحدايق قدس رحمانى و حظاير انس ربّانى تقّرب جويد و واصل گردد ولکن نظر بآنکه هر امری را 

 وقتى مقّدر است و هر ثمری را فصلى معیّن لهذا ظهور اين عنايت و ربیع اين مکرمت فى ايّام اهلل

بوده اگرچه جمیع ايّام را از بدايع فضلش نصیبى على ما هى علیه عنايت فرموده ولکن ايّام ظهور 

را مقامى فوق ادراک مدرکین مقّرر داشته چنانچه اگر جمیع قلوب من فى الّسموات و األرض در 

س و آن ايّام خوش صمدانى بآن شمس عّز ربّانى مقابل شوند و توّجه نمايند جمیع خود را مقدّ 

منیر و صافى مشاهده نمايند فتعالى من هذا الفضل الّذی ما سبقه من فضل فتعالى من هذه العناية 

 الّتى لم يکن له شبه فى االبداع و ال له نظیر فى االختراع فتعالى عّما هم يصفون او يذکرون

اکثری از  اينست که در آن ايّام احدی محتاج باحدی نبوده و نخواهد بود چنانچه مالحظه شد که

قاصدين حرم ربّانى در آن يوم الهى بعلوم و حکمتى ناطق شدند که بحرفى از آن دون آن نفوس 
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مقّدسه اّطالع نیافته و نخواهد يافت اگرچه الف سنه بتعلیم و تعلّم مشغول شوند اينست که احبّای 

ه ينابیع علم و حکمت از اند بلکنیاز بودهالهى در ايّام ظهور شمس ربّانى از کّل علوم مستغنى و بى

 قلوب و فطرتشان من غیر تعطیل و تأخیر جاری و ساری است

 

 


