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بِس ِم هِ
اهلل الر ْحم ِن الرِح ِيم
ْ

اّلل بر مشا القا منايد آنچه را که سبب بقای
اين مظلوم اراده منوده لوجه ه
ابدی و ذکر سرمديست * ش هکی نبوده و نيست که مقصود از آفرينش
جل جالله بوده * حال ابيد خالصا لوجه املقصود انسان تف هکر
معرفت ه
حق ه
منايد که سبب اقبال نفوس مبشارق وحی و مطالع اهلام در قرون و أعصار
بکل خري فائزی
چه بوده و علهت اعراض چه * اگر بعرفان اينمقام فائز شوی ه
احلق را معدوم
جل جالله حمروم منانی * ما سوی ه
و از امواج حبر عرفان ه
حق ه
تفحص
مشاهده کنی و مفقود بينی * انسان چون مبقام بلوغ فائز شد ابيد ه
احلب و البغض در امريکه عباد آبن
منايد و متوهکال علی ه
اّلل و مق هدسا عن ه
متمسکند تف هکر کند و بسمع و بصر خود بشنود و ببيند چه اگر ببصر غري
ه
مالحظه منايد از مشاهده جتلهيات أنوار هنري عرفان اهلی حمروم ماند * احزاب
حق دانسته و ميدانند بقوله تعالی
خمتلفه در عامل موجود و هر حزبی خود را ه
﴿ کل حزب مبما لم مديهم فمرحو من ﴾ در خامت انبياء روح ما سواه فداه تف هکر
منائيد چون آن هنري حقيقی ابراده اهلی از افق حجاز اشراق منود احزاب
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اعراض منودند و بر سفک دم اطهرش قيام کردند * وارد شد بر احنضرت
مقربني حمرتق گشت *
آنچه که عيون مأل أعلی گريست و افئده خملصني و ه
جل جالله ميفرمايد ﴿
ابيد در سبب و علهت و اعرتاض تف هکر منود * ه
حق ه
مما ميتيهم من مرسول إَّل مکانوا به يمستم هزئو من ﴾ و شکی نبوده و نيست که اگر
مظاهر أوامر إهلی و مصادر أحکام رهابنی موافق و مطابق آنچه در دست
قومست از اشارات ظهور و اخبار و نصوص ظاهر ميگشتند احدی اعراض
کل فائز ميشدند آبنچه که از برای او از عدم بوجود آمدهاند و
منينمود بلکه ه
از نيستی حبت ابت بطراز هستی مزيهن گشتهاند لذا بر هر نفسی ّلزم است
اّلل مالحظه منايد و تف هکر کند * علمای اماميهه
که بعدل و انصاف در أمر ه
اّلل بکلمه نطق
بر آنند که حضرت قائم موعود بعد از ظهور در بيت ه
ميفرمايند که نقبا از آن کلمه اعراض مينمايند و فرار اختيار ميکنند *
مقر و معرتفند * حال در غفلت بعضی تف هکر
اينکلمه ايست که آحنزب آبن ه
منائيد ابعراض نقبا که بعد از أئمة ابعتقاد خود ايشان أشرف عبادند قائلند و
حق
تصديق مينمايند و در خود گمان منيکنند که شايد اين اعراض من غري ه
ابشد * ابری ندای مظلوم و آنچه ذکر منوده بسمع انصاف بشنويد * يظهر
احلق و صراطه املستقيم * در يک آن تف هکر منينمايند که شايد آنچه
لک ه
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ظاهر شده حق ابشد و اين اعراض و اعرتاضات از غفلت و جهل واقع
شده ابشد * از حق ميطلبيم مشا را أتييد فرمايد ات ببصر عدل و انصاف
السبيل و هو العزيز
تفرس منائيد * إنهه يقول ه
مشاهده کنيد و ه
احلق و يهدی ه
اّلل و عنايته  -آبايت
اجلميل * حضرت عيسی ابن مرمي  -عليه سالم ه
واضحات و بيهنات ابهرات ظاهر شد و مقصودش جنات خلق بوده * هر
منصفی شاهد و هر خبريی گواهست آحنضرت از برای خود چيزی نطلبيده
و خنواسته و مقصودش هدايت گمراهان بصراط مستقيم اهلی بوده * لکن
وارد شد بر آجنمال أقدس آنچه که اهل فردوس نوحه منودند و بقسمی بر
جل جالله ابراده عاليه بسماء چهارم
احنضرت أمر صعب شد که حق ه
اّلل إعراض علماء
صعودش داد * آاي سبب آنچه ظاهر شد چه بوده * لمعمر ه
* چه که حنهان و قيافا که از هفريسيني بودهاند يعنی علمای توراة مع علمای
بسب و لعن مشغول گشتند * و مهچنني در حضرت
اصنام انکار منودند و ه
کليم و سائر انبياء مالحظه فرمائيد شايد آنچه در اين ورقه ذکر شده مشا را
بعرفان مذکور فائز فرمايد و بکمال مههت بر خدمت أمر قيام منائی قياميکه
از سطوت ظاملني مضطرب نشود و از اعراض علماء تغيري نيابد بشنو ندای
ظن و گمان
اين مظلوم را و از مشال وهم بيمني يقني ه
توجه منا و از مغرب ه
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مبشرق ايقان اقبال کن * اين مظلوم از ا َول أايم ما بني أايدی أعداء مبتال
جل جالله أمام
البتهه بعضی از بالايی وارده را اصغا منودهايد * بعنايت حق ه
وجوه خلق از علماء و أمراء من غري سرت و حجاب آنچه سبب جنات و
راحت کل بود القا منودمي * هيچ امری از امور و هيچ شئ از اشياء منع
اّلل ذکر منودمي
ننمود و حايل نگشت * و حال هم در سجن أعظم لوجه ه
الرمحن
آنچه را که از برای منصفني کتابيست مبني * انظر ثه اذکر ما أنزله ه
فی الفرقان بقوله تعالی ﴿ مذرهم فی مخوضهم يمل معبو من ﴾ اميد آنکه از فضل
اّلل يعنی اموريکه
اهلی ابين کلمه فائز شوی و آبن عمل منائی * از ما سوی ه
سبب منع و علهت احتجابست بگذری و آبنچه سبب بلوغ و وصول است
متسک جوئی * أمر عظيم است و مطلب بزرگ * و يوم يوميست که
ه
صخمرة أمو
ميفرمايد ﴿ ماي ب مَ
ن إنَ مها إن تمکن مث مق مال محبَة من مخرمدل فمتمکن فی م
يف مخبريٌ ﴾ امروز
اّللم لمط ٌ
اّلل إ َن ه
فی ال َس مم موات أمو فی المرض ميت بما ه
روزيست آنچه در قلوب و نفوس مستور است ظاهر و آشکار شود * در
غن متعال انفاق منودهاند
نفوسيکه رايگان جان و مال را در سبيل حمبهت ه
تف هکر منائيد إنهه يهديک إلی صراطه املستقيم و نمبئه العظيم * در حضرت نوح
اّلل عليهم  -مالحظه کن مقصود آن مشارق أمر
و هود و صاحل  -صلوات ه
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چه بود و چه وارد شد * اين عبد از اهل علم نبوده و مدرسه نرفته و بر
حسب ظاهر در بيت يکی از رجال دولت متولهد شده و ابو منسوب * إ هن
ب العرش و الثهری و مالک اآلخرة و الولی * ّل مانع
المر بيد ه
اّلل ربهک مر ه
لممره و ّل دافع حلکمه يفعل ما يشاء و حيکم ما يريد و هو املقتدر القدير *
ک أبکليل العدل و
أس م
امسع نداء املظلوم * طم ههر قلبم م
ک مباء اإلنقطاع و زيهن ر م
ک برداء التهقوی و قل إهلی إهلی أشهد بوحدانيهتک و فردانيهتک و
هي مکلم م
اعرتف مبا نط مقت به ألسن أنبيائک و رسلک و ما أنزلته فی کتبک و
رب أان عبدک و ابن عبدک أشهد بلسان
صحفک و زبرک و ألواحک * أی ه
اّلل ّل إله هإّل أنت الفرد الواحد املقتدر العليم
ظاهری و ابطنی أبنهک أنت ه
احلکيم * آه آه اي إهلی من جريراتی العظمی و خطيآتی الکربی و من غفلتی
وجه إلی مشرق آايتک و مطلع بيهناتک و عن النهظر إلی
الهتی منعتنی عن الته ه
جتلهيات أنوار فجر ظهورک و مشاهدة آاثر قلمک * فآه آه اي مقصودی و
ات عنهی
ي مصيبة من مصائبی أنوح و أبکی أأنوح علی ما فم م
معبودی مل أمدر أب ه
فی هأايم فيها أشرق و ّلح هنري الظههور من أفق مساء إرادتک أم أنوح و أبکی
عن بعدی عن ساحة قربک إذ ارتفع خبماء جمدک علی أعلی العالم بقدرتک
و سلطانک * کلَما زاد اي إهلي رأفتک فی ح هقی و صربک فی أخذی زادت
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إيل مبظهر
أقبلت َ
غفلتی و إعراضی * قد ذکرتنی إذ کنت صامتا عن ذکرک و م
وجه إلی أنوار وجهک و انديتنی إذ کنت
نفسک إذ کنت معرضا عن الته ه
عزتک قد أحاطتنی الغفلة من
غافال عن إصغاء ندائک من مطلع أمرک * و ه
کل اجلهات مبا اتهبعت النهفس و اهلوی * فآه آه إرادتی منعتنی عن إرادتک و
ه
متسکت بصراطی اترکا صراطمک املستقيم
مشيهتی مح مجبم تنی عن مشيهتک حبيث ه
نبأک العظيم * تری و تسمع اي إهلی حنينی و بکائی و ضجيجی و ذلهتی
و م
جوهر
و بالئی * أی ه
رب هيکل العصيان أر ماد أمو م
اج حبر غفرانک و عفوک و م
الغفلة بدايع مواهبک و ألطافک * فآه آه ضوضاء العباد منعتن عن إصغاء
أحب أن
بيانک مو نعاق خلقک مح مجبنی عن النهظر الی أفق أمرک * و ه
عزتک ه
أبکی بدوام ملکک و ملکوتک فکيف ّل أبکی أبکی مبا من معت عين عن
عزتک
مشاهدة أنوار مشس ظهورک و أذنی عن إصغاء ذکرک و ثنائک * و ه
أحب أن أمست مر وجهی حتت أطباق الرض و
اي إلهم العامل و سلطان اّلمم ه
مسعت
کنت معی و م
اکتسبت أايدی غفلتی * فآه آه م
ترابا من خجلتی و مبا م
کشفت سوءم حالی و
سرتت عنهی و ما
منهی ما ّل ينبغی لک و بفضلک
م
م
أعمالی و أقوالی * فآه آه مل أمدر ما ق هدرت لی من قلمک العلی و ما شاءمت
لسماء * فآه آه أن مينعن قضاؤک احملتوم
مشيهتک اي مالک المساء و فاطر ا ه
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عن رحيقک املختوم * أسألک بنفحات وحيک و أنوار عرشک و ابلهذی به
تضوع معرف قميصک فی احلجاز و بنور أمرک الهذی به أشرقت الرض و
ه
کل الحوال مقبال إليک منقطعا عن دونک و
ه
السماء أبن جتعلن فی ه
متمسکا حببلک و متشبهثا أبذايل رداء جودک و کرمک و اختار لنفسی ما
ه
اخرتته لی بعنايتک الکربی و مواهبک العظمی اي من فی قبضتک زمام
رب العرش و الثهری و مالک اآلخرة و الولی *
الشياء ّل إله إهّل أنت ه
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