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 بنام يکتا خداوند بیمانند
 
 

امروز آفتاب گفتار یزدانی از افق مشاء خامهء بیان مشرق و الئح و به 
لیاش  افده  ال  هاان مورر و رون،  آش  بحت  افروز امروز در  جت جتلی از

و منااین بگر ای دسترران  درایی خبش  امام ابصار مراج   گیتی ظالر
قان منائیه و گمرالان را به ختاء عرفان و قصه افق نری ای اولام را بگذاریه
آگا  سازیه از برای خهم  ای، روز پریوز آمه  ایه مجیع  مقصرد عاملیان

را بشارت داد  و لقاء ای، یرم متارک و ظارر آن مسرور  دفاشر و دساشری ک 
شرک  و انقطاع قصه مقام اعلی منائیه و خرد و عتاد را از   منرد  و به نریوی

 بحروم مسازیه.  کرثر زنهگانی
 

از  ای حسنی انمه ات رسیه و به حضرر و اضغاء فائز و درایی فض 
 نطر سج، بتر شرهه منرد و لر مرهی از امراه  ابی، کلمهء علیا انطق 
 رون، ابد چشم عامل وامم چه که سرآغاز در اجنام ظالر  و نرر مسترر امام

 چیز بگذرد ات به سه وهر  ظالر لر بوه  ای بوهگان درای، اایم ابیه ازسه
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چیز فائز گردد. سه چیز اول آز و ولم و خرال  نفس و سه چیز آخر 
و اقرار و ایقان. آنچه ذکر نه رازلای حضرت بی نیاز اس  که در  اقتال

آمسانی مذکرر و در خزیوهء عصم  رابنی بحفرظ ومصرن  هبرام را  انمه لای
از خزانهء خامه و آمه الیرم مالک اانم ذکر  منا و اسرار مکورنه که  از قت 

القا ک، از خهاونه یکتا میطلتیم او را اتئیه فرمایه ات به قرت  ظالر بر او
را به مقصرد اصلی فائز منایه. بگر روز روز خهم  و قیام  اهلی دسترران

اولام. حجتات را خرق ک، و ستحات را از میان بردار ات  اس  نه قعرد و
هنان آگا  نرنه و دوس  یکتارا بیابوه و به لقائ  فائز   ال   هاان به راز
نها در ک  حنی مرشفع اس  طربی از برای مسعی که از  گردنه. ای حسنی
عامل مطار نه و به اصغاء نهاء مالک امساء فائز گش   قصصاای احزاب

شکتری برسان  بگر امروز که آمسان به آفتاب عوای  یزدان  .اولیای آن ارض را
قلرب بشتابیه نایه به ستب و عل  ظارر وهرد پی بریه و  به مزی، اس 

انک  ازدرایی آگالی معادله نومایهکورز عامل به یک قطر    آگا  نریه امروز
  نرب  رحیق التیان م، کاس عطائی ق  : فزت بلرحی و اذا

قتاب     ظ خلام يفدا ث   كبورر معرفت دكعتا هةفدر أنر   إهلي إهلي
 دكائع هر هب ظراموت و یكل مقت ا إشراين رب   ك أيتهی  حأر حب ةو ل   كمتظع
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  كته حتر  كحبر  ذيال   كصتعهار إابقت كسدلك أخللق و يلوفس كفضل و
و  كبراب نعمتك أائحت  ى وهر  أن شفتح علأب دار الش   ب ویم، الغ دالرهر 

ك لراحأ و كو زبر  كصحف ذخدیام ألأای يو قر   كار هقتإ و كو علر   كتكبر 
ك ائطحبر ع إىل اامتره   و كحبتل كامتمس   هكاب، عت و هكتان عأ رب   أي

 رهن  املقتك أن  ك إائیصفه رشه ألق و كتابك  نزلته يفا أعم   تينی  ن ال ختك أسدلأ
 .مير كال الن  الفض  أ إال   لهإ م الیحالر   الغفرر

 


