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الباقي ابمسه األهبی

اي جواد آاي سکون اختيار منوده و مجال خمتار ما بني اراار بکاال
اضطاار مبتال گشته آاي َفس سَ راحت از قسف سَ تن باآوردی و حال آَکه
مجال احديه را ذاي ب اراي ب اََ مشاکه احاطه منوده و در کل حني
آجناال مبني بحنن ح ين َدا ميَامايد احبای خدا را و بنصا امااهلل دعوت
ميَامايد بی َصا ََ خود چه که مل ي ل و ال ي ال ََ خود را در
سبيل ذو اجلالل اََاق منوده چناَچه اين فقاه با ها منصف بصري ملحو
بوده که در مجيع ااي خود را از اعداء حَظ ََاموده اَد و در کل اوان
چون مش اتابن و درخشان بوده اَد و ال ينکا ذلک إال کل م سَل حماو
پ واضح بوده که مقصود از َصاَ ،صا اما اهلل بوده و خواهد بود اتهلل
اگا ََسی َفس سَسی در َصا اين اما بديع باآورد مقابل است ابعاال
مقبولهء اهل مسوات و ارض ال يقابل لشیء ان اَتم فی اََسکم تتَکاون
و َصا هم بسيف بيان و لسان عنداهلل حمبو ب است َه بسيوف راخذۀ
حديده چه که بضا ََسی راضی َبوده و َيستند و در مجيع ااي مبالهه در
اين اما ميَامايند ای جواد سحطان اجياد ميَامايد که لسان را از غالف
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بيان بقويهء رمحن باآور و بقسای تبحيغ اين اما منا که مجيع آفاينش را جمال
اعااض مناَد چه که اين احبا ب را در حني تکحم رو القد يأييد
ميَامايد ای جواد صبح منري از َفس سَ رمحاَی َسف سَ کشيده و الصبح إذا
تنَ ماة أخای ظاها گشته إَشآء اهلل جدد بحيغ مبذول فاماييد که مبادا
ظحات اََ ظحااَی و هياکل ريطاَی حبجبات اََ مشاکه اين صبح
َوراَی را از أعني ان مستور دارَد ای جواد ذايبی چند در اثوا ب اغنا
ظاها رده اَد ابيد در کل وقت پناه خبدا باد که از خدع و مکا اين
خادعني که با ب عاملني مکا منوده اَد حمَوظ ماَيم ای جواد اليو اگا کل
من فی الساوات دعوی ربوبيت منايند و آبايت اولني و آخاين تهنی منايند
من دون ذکا اسم ربک األعحی فی هيکل األخای عحی امسه األهبی مادود
بوده و خواهند بود چه خحق کحاات مبثل خحق أََ رده و خواهد رد
و هم چناَکه از خحق أََ مقصود عافان ََ اهلل بوده از خحق کحاات
هم از ها لسان که جاری رود مقصود ذکا حق خواهد بود اگا اين رتبه
از کحاات مَقود رود مثل اهل سوق خواهد بود بل عنداهلل اثَی ارجح و
اگا چه آن َهاات ابحسن احلان ظاها رود َظا مبشکوة فاماييد که اگا
از زجاج لطيف و بحور منيع مصنوع رود مقصود استوای سااج است با
او و اگا ابيناقا فاي َشود آلتی خواهد بود ملوق و ملطل ال يسان و
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ال يهنی پ مقصود از مشکاة کحاات ارتهال سااج ذکا مجال ذواجلالل
بوده و من دون آن وساو ريطاَيست اگا چه دفرت آن کحاات بقطا
محکوت امسآء و صَات مشاهده رود سحطان قد ميَامايد ای جواد
مقصود از ارجار هياکل امثار ملافتم بوده و اگا رجای ابين فضل
مَتخا َشود حکم حکم رجاه ايبسه بستاَيه دارد که اليق قطع و احرتاق
بوده و خواهد بود ويل کاش که باای تاتيب خان حمبو ب مشتلل ميشد و
رايد که به حمل طبخ مشاکني باده رود مبا اکتسبت ايداه من قبل فنلوذ
ابهلل من ذلک ای جواد حمبو ب ميَامايد که ظدور بني احبا و قيامم ما
بني أعداء در اايميکه کل ارجل مت ل ل بوده و مجيع أايدی از سطوت أاي
ماتلش حجتی بوده واضح و اعظم از حجج أولني و آخاين لو يکوَن
النا ملن املنصَني دليحی با ََسم ج ذامت َبوده و خنواهد بود و مقصود
از آايت إثبات أما ما بني ان که حمتجب بوده اَد و إال راربني مخا
اصَا من کأ أهبی حق را حبق رناسند و بدون آن انظا َه ای جواد اتهلل
ظدوری بني هؤالء أعظم عن خحق الساوات و األرض و عن کل ما کان و
ما يکون و لکن اللباد فی سکا أََسدم ميتون در اين أاي أطَال حا
آبايتی تکحم ميناايند که أفئدة مقابني جمذو ب و متنري ماَده اَد و لي
ذلک عحی الل ي چون وقت بسيار تنگ بود لوحی خمتصا انزل رد ارسال
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گشت و ديگا چندی قبل سوره أصنا ب از مسآء قد و ميني عاش أعظم
انزل رده و ابسم اهلل أعظم حضات منيب ارسال رده و ذکا آجننا ب در
آن لو بديع بوده از ايشان مطالبه فاماييد لو مال قد که در سنه
قبل وعده آَاا آبن حبيب داده َ د اسم اهلل املنيب ارسال رد و بلد از
اخذ سواد اصل را آبجننا ب باساَيد و فارسی آن هم که در پوسته قبل
ارسال َشده در اين پوسته ارسال گشت اصل را خود باداريد و سواد را
َ د اسم اهلل األعظم ابالغ داريد و ديگا در اعتکاف مقامات ذکا فاموده
بوديد ها حمحی که جبدة َصات أما اهلل و اما خود ارجح مشاَد ملاول
دارَد و ساکن روَد که عند اهلل حمبو ب بوده و بلد از َ ول إذن از مسآء
قضا هبا داير وطن منايند إذن اهلل و تقديا اهلل مهان بوده و خواهد بود و
ديگا االقه ماقو دارته بوديد فامودَد ال يضا مع ريء لو تکن من
الثابتني و فقاۀ اريآء مذکور خرب آن رسيده که بلد ميَاستند سواد اين
انمه را هم َ د اسم اهلل املنيب ماسول داريد جنا ب حاف حی را عحيه هبآء
اهلل الل ي احملبو ب تکبري اعحی ابالغ داريد و دو توقيع منيع از ساحت
عاش ابيشان فاستاده رد إَشآء اهلل ات حبال رسيده اراي منيله از کحاات
بديله آن استنشاق آمد پنج رنبه  ١٢ذيقلده چون ََنه رو القد
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اعظم با عظا رميم وزيدن گافت و جان اتزه مبذول فامود طوبی لحشاربني
من هذا الکأ الدری املبني
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