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مقصود از آفرينش عرفان حّق و لقای او بوده و خواهد بود چنانچه در جمیع کتب 

الهیّه و صحف متقنٴه ربّانیّه من غیر حجاب اين مطلب احلى و مقصود اعلى مذکور و 

واضحست و هر نفسى که بآن صبح هدايت و فجر احديّت فائز شد بمقام قرب و وصل 

يد و بمقام قاب و قوسین که ورای سدرٴه که اصل جنّت و اعلى الجنانست فائز گرد

منتهى است وارد شد واّّل در امکنٴه بعد که اصل نار و حقیقت نفى است ساکن بوده و 

بلى آن سماء  خواهد بود اگرچه در ظاهر بر اکراس رفیعه و اعراش منیعه جالس باشد

لقا  حقیقت قادر و مقتدر است که جمیع ناس را از شمال بعد و هوی بیمین قرب و

ولکن مقصود صعود انفس طیّبه و جواهر  ة  د  اح  و   ة  م  ا  لیکون النّاس  رساند لو شآء اهلل

مجّرده است که بفطرت اصلیٴّه خود بشاطى بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال ذو 

الجالل از عاکفان امکنٴه ضالل و اضالل از يکديگر مفصول و ممتاز شوند کذلک 

منیر...و همچنین سبب عدم ظهور مظاهر عدل و مطالع فضل  قّدر األمر من قلم عزّ 

باسباب قدرت ظاهريّه و غلبٴه ملکیّه همین شئونات فصل و تمیز بوده چه اگر آن جوهر 

قدم على ما کان علیه ظاهر شود و تجلّى فرمايد احدی را مجال انکار و اعراض نماند 

فانى محض شوند ديگر در اين بلکه جمیع موجودات از مشاهدٴه انوار او منصعق بلکه 

ظاهر قبل اين چنانچه در جمیع م مقام مقبل الى اهلل از معرض باهلل منفصل نگردد

اينست که مشرکین در هر ظهور بديع و تجلّى منیع چون آن مطلب وضوح يافته...

جمال ّليزال و طلعت بیمثال را در لباس ظاهر ملکیّه مثل ساير ناس مشاهده مینمودند 
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بدينجهت محتجب گشتند و غفلت نموده بآن سدرٴه قرب تقّرب نمیجستند بلکه در 

کور مالحظه شد که اين  چنانچه در اين صدد دفع و قلع و قمع مقبلین الى اهلل برآمده

اند که بقتل و غارت و نفى احبّای الهى از بالد توانند سراج همج رعاع گمان نموده

قدرت ربّانى را بیفسرند و شمس صمدانى را از نور بازدارند غافل از اينکه جمیع اين 

لى نّه عا  ا يشآء و ل اهلل مد  ب  باليا بمنزلٴه دهن است برای اشتعال اين مصباح کذلک ي  

..در هر حال سلطنت و قدرت و غلبٴه سلطان حقیقى را مالحظه فرما و کّل شىء قدير.

گوش را از کلمات مظاهر نفى و مطالع قهر پاک و مقّدس فرمائید که عنقريب حّق را 

محیط بر جمیع و غالب بر کل خواهید ديد و دون آن را مفقود و ّلشىء محض 

حّق و مظاهر او همیشه در علّو ارتفاع و سمّو اگرچه بحمد اهلل  مالحظه خواهید فرمود

 امتناع خود بوده بلکه علّو و سمّو بقول او خلق شده لو انتم ببصر هذا الغالم تنظرون


