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قوله تعالی:
حبر وحی که در قلم اعلی مستور است بصورت اين کلمات تر ّشح فرموده
مبقر اقدس وارد شدی و مبنظر اکرب فائز
بچشم ظاهر مشاهده منودی ای مجال ّ
اتمات که هر يک خمزن لئالی حکمت و
گشتی امواج حبر معانی اهليّه را و کلمات ّ
بيان بود بگوش خود اصغا کردی و فيوضات منبسطه رمحانيّه و رمحت واسعه اهليّه را
بکل بريّه بقدريکه عرفان آن ممکن است علی ما ينبغی لک ادراک منودی.
نسبت ّ
ای مجال اليوم ابيد مبحبّت و مرمحت و خضوع و خشوع و تقديس و تنزيهی ظاهر
شويد که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخالق و گفتار مشا روائح اعمال و
سب و لعن
مبجرد استماع کلمه ای يکديگر را ّ
گفتار امم قبل استشمام ننمايد که ّ
مينمودند .ا ّّن خلقنا النّفوس اطوارا بعضی در اعلی مراتب عرفان سائرند و بعضی
دون آن .مثال نفسی غيب منيع ال يدرک را در هيکل ظهور مشاهده مينمايد من
الل دانسته و اوامر و نواهی او را
غري فصل و وصل و بعضی هيکل ظهور را ظهور ّ
حق ميداند اين دو مقام هر دو لدی العرش مقبول است .و لکن اگر
نفس اوامر ّ
صاحبان اين دو مقام در بيان اين دو رتبه نزاع و جدال منايند هر دو مردود بوده و
خواهند بود چه که مقصود از عرفان و ذکر اعلی مراتب بيان جذب قلوب و الفت
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الل
الل بوده و از جدال و نزاع صاحبان اين دو مقام تضييع امر ّ
نفوس و تبليغ امر ّ
شده و خواهد شد لذا هر دو بنار راجعند اگر چه بزعم خود ابعلی افق عرفان
طائرند .ای مجال غيب منيع اليدرک ينوح و يبکی چه که استشمام منينمايد آنچه را
حق ابيد ابخالق او ظاهر شوند انّه هو ستّار العيوب و
که اليوم حمبوبست اهل ّ
عالم الغيوب و غ ّفار ال ّذنوب .امروز روزيست که حبر رمحت ظاهر است و آفتاب
ّ
مودت و
عنايت مشرق و سحاب جود مرتفع ابيد نفوس پژمرده را بنسائم حمبّت و ّ
خرم منود .احبّای اهلی در هر جممع و حمفلی که مجع شوند ابيد
مياه مرمحت اتزه و ّ
ذرات
بقسمی خضوع و خشوع از هر يک در تسبيح و تقديس اهلی ظاهر شود که ّ
تراب آن حمل شهادت دهند خبلوص آن مجع و جذبه بياّنت روحانيّه آن انفس زکيّه
ذرات آن تراب را اخذ منايد نه آنکه تراب بلسان حال ذکر منايد اّن افضل منکم چه
ّ
بکل ذی روح اعطای فيض فيّاض که در من
که در محل مش ّقات ّفالحني صابرم و ّ
وديعه گذارده منوده و مينمامي مع مهه اين مقامات عاليه و ظهورات ال حتصی که
مجيع ما حيتاج وجود از من ظاهر است ابحدی فخر ننموده و منينمامي و بکمال
خضوع در زير قدم کل ساکنم .مالحظه در علماء و عرفای قبل منائيد مع آنکه در
هوای توحيد طائرند و بذکر مراتب جتريد و حتميد ّنطق کلمه ای از آن نفوس لدی
مبقر ظهور
الکلمه مقبول نيفتاد و نفسيکه از تکلّم لفظ کلمه توحيد عاجز بود چون ّ
موقن شد اعمال نکردهاش مقبول شد و ثنای نگفتهاش حمبوب افتاد فاعتربوا اي اولی
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االبصار .قسم ابمواج حبر معانی که از ابصار مستور است که احدی قادر بر
وصف اين ظهور اعظم علی ما هو عليه نبوده و نيست لذا ابيد کل اب يکديگر
برفق و مدارا و حمبّت سلوک منايند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز
ابشد اي نرسيده ابشد ابيد بکمال لطف و شفقت اب او تکلّم منايند و او را متذ ّکر
علوی مشاهده منايند .اصل اليوم اخذ از حبر
کنند من دون آنکه در خود فضلی و ّ
فيوضاتست ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگی ظروف ابشد يکی ک ّفی اخذ منوده و
ديگری کأسی و مهچنني ديگری کوبی و ديگری قِدری امروز نظر کل ابيد ابموری
ضری از برای اين
الل گرددّ .
ابشد که سبب انتشار امر ّ
حق شاهد و گواه است که ّ
امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابني احباب نبوده و
الل و سلطانه مثّ الّفوا بني القلوب ابمسه املؤلّف العليم احلکيم .از
نيست اجتنبوا بقدرة ّ
حب
جل جالله خبواهيد که بل ّذت اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در ّ
حق ّ
او مرزوق شويد از خود بگذريد و در سائرين نگريد منتهای جهد را در تربيت ّنس
حق حرکت منايند
حق پوشيده نبوده و نيست اگر برضای ّ
مبذول داريد .امری از ّ
رب العاملني
بفيوضات ال تتناهی فائز خواهند شد اينست کتاب مبني که از قلم امر ّ
جاری و ظاهر شد تف ّکروا فيما ّنزل فيه و کونوا من العاملني .نفوسيکه اليوم من عند
الل مأمورند بتبليغ امر و ختصيص داده شدهاند بعنآايت خمصوصه او کل ابيد نسبت
ّ
ابيشان خاضع ابشند چه که آن خضوع ّلل واقع ميشود چون ابمر ح ّقست حبق
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راجعست و لکن آن نفوسيکه ختصيص داده شدهاند ابيد کمال ّاحتاد مابينشان
الل مشهود بوده و
مربهن و ظاهر ابشد ديگر درايج عرفان و مراتب آن نفوس عند ّ
خواهد بود .کذلک اوقدّن سراج البيان بني االمکان طوبی ملن اقتبس من مشکاته و
رب العاملني.
املکرمني و احلمد ّلل ّ
استضاء ابنواره انّه من الفائزين ّ
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