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 ﴾ی ه  ب   ال   ي   ه  الب   ياه  الب   و  ه    ﴿
 
 

مدرکات مليک عّز بی  محد مقّدس از عرفان ممکنات و منزّه از ادراک     
از ذکر دون خود بوده و ال يزال متعالی از  مثالريا سزاست که مل يزل مقّدس

کما هو ينبغی ارتقا   احدی بسماوات ذکرش *ما سوی خواهد بود  وصف
و از هر  *علی ما هو عليه عروج ننموده  ارج وصفشو نفسی مبع *جنسته 

ز و ا *هنايه مشهود گشته  عّز أحديّتش جتّليات قدس ال شأنی از شئوانت
چه بلند  *ملحوظ آمده  بدايه نوار الهر ظهوری از ظهورات عّز قدرتش أ

سلطنت او که مجيع انچه در آمساهنا و زمني است  است بدايع ظهورات عزّ 
مرتفع است شئوانت  و چه مقدار *آن معدوم صرف گشته  أدنی جتّلي نزد

خلق شده از أّول ال أّول الی آخر ال آخر از  او که مجيع انچه هقدرت ابلغ
امساء لب  هياکل *دنی آيه آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود أ عرفان

صفات در طور تقديس رّب أرِنی   و مظاهر *تشنه در وادی طلب سرگردان 
 از طمطام رمحت بی زوالش مجيع ممکناترا بطراز عّز هستی َمْوجی *بر لسان 

موجوداترا خبلعت عّز  و نفحه از نفحات رضوان بی مثالش متام *مزّين منوده 
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مطفحه از قمقام حبر مشّيت سلطان  و برشحه *قدسی مکّرم داشته 
زل مل ي هنايه را از عدم حمض بعرصه وجود آورده ال هنايه مبا ال أحديّتش خلق

ظهورات فيض فضلش را وقوف  بدايع جودشرا تعطيل اخذ ننموده و ال يزال
 *فرمود  ال أّول خلق فرموده و الی آخر ال آخر خلق خواهد از أّول *نديده 

از جتّليات ظهورات فطرهتای بديع  و در هر دوری از أدوار و کوری از اکوار
آايت  ضينند چه ازفرموده ات مجيع انچه در مساوات و أر  خود خلق را جديد

رمحت مخخانه عّز احديتش  عّز آفاقيه و چه از ظهورات قدس انفسّيه از ابده
 چه *فيوضات سحاب مکرمتش مأيوس نگردند  و از رشحات *حمروم منانند 
آفرينش را احاطه منوده بر ست بدايع فضل بی منتهايش که مجيع قدر حميط ا

 کی است از ظهورات عزّ مشهود نه مگر انکه حا  مقاميکه ذرّه در ملک
بر أنوار مشس وحدت  أحديَّت او و انطق است بثنای نفس او و مدّل است

 جامع و کامل خلق فرموده که اگر مجيع صاحبان و بشأنی صنع خود را *او 
علی ما هو عليه منايند  عقول و أفئده اراده معرفت پست ترين خلق او را

 چه رسد مبعرفت آن آفتاب عّز منايند ات مجيع خود را قاصر و عاجز مشاهده
و وصف  عرفان عرفاء و بلوغ بلغاء *و آن ذات غيب ال يُْدرک  حقيقت

صد هزار موسی در طور  فصحاء مجيع خبلق او راجع بوده و خواهد بود
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 و صد هزار روح القدس در مساء قرب از *منصعق  طلب بندای َلْن ترانی
تقديس و تنزيه در مکمن  بعلوّ  مل يزل *اصغاء کلمه َلْن تَ ْعرفَنی مضطرب 

 يزال بسمّو متنيع و ترفيع در خمزن کينونت خود ذات مقّدس خود بوده و ال
 *اند منزل حريت نرسيده متعارجان مساء قرب عرفانش جز بسر *خواهد بود 

  اندو وصالش جز بوادی عجز و حسرت قدم نگذارده و قاصدان حرم قرب
در غمرات جلّه قدس عرفان تو  شئ از تعّمقچه قدر متحرّي است اين ذرّه ال 

از تفّکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع  و چه مقدار عاجز است *
و اگر   *تو را بيند  اگر بگومي ببصر در ائی بصر خود را نبيند چگونه تو

مبقامات جتّلی در خود نشده چگونه  گومي بقلب ادراک شوی قلب عارف
و  *بوده  روفی تو مقّدس از عرفان موجوداتاگر گومي مع *تو را عارف شود 

 *مستور و غري معروف مانی  اگر بگومي غري معروفی تو مشهودتر از آنی که
و  *فضل و وصل و لقايت بر وجه ممکنات مفتوح  اگر چه مل يزل أبواب

مع  *و مفقود مستوی  جتّليات أنوار مجال بيمثالت بر اعراش وجود از مشهود
امّت أقوم شهادت ميدهم که ساحت جالل  و عنايتظهور اين فضل أعظم 

از ادراک ما  و بساط اجالل أُْنست *از عرفان غري مقّدس بوده  قدست
و  *معروفی و بذاتّيت خود موصوف  بکينونت خود *سوی منزّه خواهد بود 
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و  *اند عّز أحديّه که در بيداء هجر و فراقت جان ابخته هياکل چه قدر از
 *اند مبهوت گشته ح قدس صمديّه که در صحرای شهودمقدار از اروا  چه

 *از شعله ملتهبه انر فراق حمرتق شده  بسا عشاق اب کمال طلب و اشتياق
 نه انله و حنني *اند از احرار که برجای وصالت جان داده و چه بسيار

قاصدين و مشتاقني  و نه صيحه و ندبه *عاشقني بساحت قدست رسد 
عرفان و وصول ابن ذات ِقَدم مسدود و  و چون ابواب *مبقام قربت در آيد 

خود را از  حمض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنايت ممنوع شد
و اجنمال عّز أحديّه را از  *فرموده  مشرق جود و کرم بر مهه اشياء مستشرق

ألجل  منتخب منود و خبلعت ختصيص خمصوص فرموده ما بني بريّه خود
بسلسال کوثر بی زوال و تسنيم قدس  رسالت ات هدايت فرمايد متام موجوداترا

شده  ذرّات أشياء از کدورات غفلت و هوا اپک و مقّدس بی مثال ات مجيع
اوست مرآت أّولّيه و طراز  جبربوت عّز لقاء که مقام قدس بقاست در آيند

و  *ون سلطان أحديّه اتّمه و متام ظهور و بط قدمّيه و جلوه غيبّيه و کلمه
 *فرموده  خود را ابطاعت او که عني اطاعة اّلّل است مأمور مجيع خلق

و ظهورات ميامي صفتّيه از امرش ابهر و  اش ظاهرمتّوجات أحبر امسّيه از اراده
 و وصف ممکنات از أّول ال أّول الی آخر ال آخر راجع عرفان موجودات
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عرفان و لقای آن  بلند اعلی که مقام ابينمقام بوده و احدی را از اين مقام
چه که وصول  *جتاوز و ارتقا ممکن نه  مشس أحدّيت و آفتاب حقيقت است

در  پس متّوجات ان حبر ابطن *ابلبديهه حمال و ممتنع بوده  بغيب ال يُْدرَک
غيب از افق اينطلوع  و اشراقات آن مشس *ظاهر اينظهور سبحانی مشهود 

کينوانت مشرقه از و اين   *طالع و ملحوظ  هقدس صمدانی من غري اشار 
مرسله از اتيان  حبّجتی ظاهر فرموده که دون آنکينوانت مشرقه حديّه راصبح أ

 *جمال اعراض و اعرتاض مناند  اند ات احدی رامبثل آن عاجز و قاصر بوده
واضحه و برهان الئحه حّجت  اهلی و برهان عّز  چه که من دون حّجت

ختصيص  و لکن *انسانی متام نبوده و خنواهد بود بر هياکل  صمدانی
آن منوط و مشروط ابراده له و اي إشارات ظاهره و اي دون ز آحنّجت آبايت من

 *و خواهد بود و منوط و معّلق ابراده دون او نبوده  آن سلطان مشّيت بوده
متام و جهد و سعی کامل  حال ای طالبان هوای قرب قدس صمدانی بطلب

مسألت منوده که شايد از طماطم ميامي جود  و مليک شهود از سلطان جود
حمروم  تشنگان را از سلسبيل بيزوال و تسنيم بی مثال خود و فضل خود

و منتهی مثره وجود انسان  چه که مجيع مقامات ما ال هنايه عرفان *نفرمايد 
 جهدی ابيد ات *بلند أعلی و مقام ارمجند أهبی بوده  وصول و بلوغ ابين رتبه
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صل شجره مرتفعه أب از ال و مظاهر آن که اليوم عامل را احاطه منوده فارغ شده
متام رستگاری و اصل آن و حقيقت فوز و  مبارکه ااّل فائز شويد که اينست

و سلطان حقيقت  و ديگر انکه ابيد آن آفتاب وحدت *و منتهای آن  مبدأ
بشناسند و عارف حديّه از ان کينونت أ را از ظهورات بوارق أنوار مستشرقه

و حّجت او هم  که آن ذات أّولّيه بنفس خود قائم و معروف بوده  شوند چه
دليل بر ظهور مشس مهان انوار مشس  *از نفس او ظاهر و الئح خواهد بود 

  و هم چنني *خود مشس الئح و مشرق و مضیء است  است که از نفس
يگر در اين مقام رّد د اندکّل عباد بنفسه مأمور بعرفان آن مشس احديّه بوده

عباد برای احدی دليل و حّجت نبوده و خنواهد  و اعراض و اي توّجه و اقبال
و ظهورات ظاهره  ابری ای مؤمن ابّلّل در هر ظهوری انظر خبود أمر *بود 

مثال مالحظه در انسان منا که اگر  *نلغزی  من عند او بوده ات از صراط إهلی
ميشناسی و  قميص که او را مالحظه منائیاو عارف شوی در هر  او را خبود

داشته ابشی هر آن و يوميکه  لکن اگر نظر بدون او از لباس و قميص
پس نظر را از  *عرفان او حمتجب و ممنوع مانی  قميص جتديد شود از

و أبصل ظهور  مسائّيه بر داشتهکّيه و شئوانت آفاقّيه و ظهورات أمل حتديدات
شجره حمتجب مانيد و مجيع  ظهور از أصل انظر ابشيد که مبادا در حني
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ثبات بنفی راجع شويد و شاعر و ابطل شود و از إ أعمال و أفعال مشا عاطل
لِتَ ْعَرفوا الّظهوَر  و نعوذ ابّلّل عن ذلک فلرتاقنب اي مأل البيان *نباشيد  آبن

ألّن دونه لن يغنيکم و لو يکون کّل  بنفسه و مبا يظهر من عنده ال مبا دونه
 ن أنتم تقبلونهذا خري الّنصح مّنی عليکم إ و األرض و فی الّسمواتمن 

و مقّدس منوده ات  ابری بصر ِسّر و شهاده را از توّجه ما سوی اّلّل اپک
او که عني لقاء اّلّل است مرزوق   جبمال او در هر ظهور فائز شويد و بلقای

ب در حقيکه سبقت نگرفته او را قولی و از عق گرديد و اين است قول
منري راّبين روشن و  مل يزل در مشکاة کلمات چون سراج *او را ابطلی  نيايد

نيکوست حال نفسيکه بنفس خود ابنوار  چه *مضیء بوده و خواهد بود 
 * نيَ فِ ارِ عَ لْ لِ  ايئ  نِ هَ قدس صمدانی منري گردد * ف َ  اين ضياء

 
 


