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قسم بجمال محبوب اينست رحمتى که همٴه ممکنات را احاطه نموده و اينست يومى که در آن 

فضل الهى جمیع کائنات را فراگرفته ای على عین رحمتم در جريان است و قلب شفقتم در 

زال دوست نداشته که احبّايش را حزنى اخذ نمايد و يا هّمى مّس کنداگر اسم  احتراق چه که ال

رضا حرفى از احبّايم استماع نمود مهمومًا مغمومًا بمحّل خود راجع شد و اسم ستّارم  رحمانم مغاير

هر زمان مشاهده نمود نفسى بهتکى مشغول است بکمال احزان بمقّر اقدس بازگشت و بصیحه و 

ندبه مشغول و اسم غّفارم اگر ذنبى از دوستانم مشاهده نمود صیحه زد و مدهوش بر ارض اوفتاد 

ونفسى الحّق يا نبیل قبل على احتراق قلب بها از تو بیشتر  مريّه بمنظر اکبر حملش نمودندمالئکٴه ا

متر هر حین که اظهار عصیان از نفسى در ساحت اقدس شده هیکل قدم از  است و نالٴه او عظى

چون کلماتت  زال ناظر بوفا بوده و عامل بشرايط آن حیا ارادٴه ستر جمال خود نموده چه که ال

ء وجه مذکور شد قد تمّوج بحر وفائى و مّرت نسمات غفرانى و اهتّزت سدرة عنايتى و دارت تلقا

آهت از سرادق ابهى  سمآء فضلى قسم بآفتاب افق باقى که از حزنت محزونم و از هّمت مهموم

نفوذ نمود و به مقر امنع اقدس اعلى فائز شد ناله ات استماع گشت و نوحه ات به سمع مالک 

طوبى لک ثم طوبى لک اقرارات در مکمن مختار به هیکل بديع ظاهر و اعترافت در قدم رسید 

منظر غفار به طراز منیع باهر انت تعترف و انا المعترف و انت تقر و انا المقر چه که اعتراف مى 

 نمايم بخدمات تو و شّدتهای واردٴه بر تو که در سبیلم حمل نمودی يشهد بحبّى ايّاک کّل الّذّرات

على اين ندايت بسیار محبوب است بنويس و بگو و بخوان ناس را بشطر پروردگار عالمیان ای 

محبوبى و محّرکى و مجذبى و المنادی قل يا الهى و  بحرارت و جذبى که جمیع را مشتعل نمايد

فى قلبى و محبوب سّری لک الحمد بما جعلتنى مقبًال الى وجهک و مشتعًال بذکرک و مناديًا 

  باسمک و ناطقًا بثنائک
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ای رّب ای رّب ان لم تظهر الغفلة من اين نصبت اعالم رحمتک و رفعت رايات کرمک و ان لم 

ّستّار الغّفار العلیم الحکیم نفسى لغفلة غافلیک الفدآء بما يعلن الخطآء کیف يعلم بأنّک انت ال

مّرت عن ورائها نسمات رحمة اسمک الّرحمن الّرحیم ذاتى لذنب مذنبیک الفدآء بما عرفت به 

ارياح فضلک و تضّوعات مسک الطافک کینونتى لعصیان عاصیک الفدآء ألّن به اشرقت شمس 

  على حقايق خلقک مواهبک من افق عطائک و نزلت امطار جودک

 

ای رّب انا الّذی اقررت بکّل العصیان و اعترفت بما ال اعترف به اهل االمکان سرعت الى شاطئ 

غفرانک و سکنت فى ظّل خیام مکرمتک اسألک يا مالک القدم و المهیمن على العالم بأن تظهر 

لى قّوة بسلطانک  منّى ما تطیر به األرواح فى هوآء حبّک و النّفوس فى فضآء انسک ثّم قّدر

ألقلّب بها الممکنات الى مطلع ظهورک و مشرق وحیک ای رّب فاجعلنى بکلّى فانیًا فى 

رضائک و قائمًا على خدمتک ألنّى احّب الحیوة ألطوف حول سرادق امرک و خیام عظمتک 

ترانى يا الهى منقطعًا الیک و خاضعًا لديک فافعل بى ما انت اهله و ينبغى لجاللک و يلیق 

ای على بعنايت رّب العالمین فائز بوده و هستى بحول و قّوٴه او بايست مابین عباد بر  لحضرتک

نصرت امرش و اعالی ذکرش محزون مباش از اينکه صاحب علوم ظاهره و خّط نیستى ابواب 

فیوضات کل در قبضٴه قدرت حّق است بر وجه عباد گشوده و میگشايد انشآءاهلل اين نفحٴه لطیفه در 

اوان از شطر قلبت در عالم مرور نمايد بشأنى که ثمرات آن در کّل ديار ظاهر شود او است  کلّ 

 مقتدر بر هر شىء انّه لهو المقتدر العزيز القدير

 


