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بسمی املُهيمن علی الساء

محد و ثنا مالک امساء و فاطر مسا را اليق و سزاست که امواج حبر
ظهورش امام وجوه عامل ظاهر و هويدا آفتاب امرش حجاب قبول نفرمود و
بکلمه اثباتش حمو راه نيافت منع جبابره و ظلم فراعنه او را از اراده ابز
اّلل اب اينکه آايت عامل را احاطه
نداشت جل سلطانه و عظم إقتداره سبحان ه
حجت و برهان مبثابه نور از هر شطری ظاهر و مشرق عباد جاهل
منوده و ه
غافل بل معرض مشاهده ميشوند ای کاش ابعراض کفايت مينمودند بل در
کل حني در قطع سدره مبارکه مشورت منوده و مينمايند از هاول امر مظاهر
ه
اّلل من عهم و
نفس بظلم و اعتساف بر اطفاء نور اهلی جهد منودند و لکن ه
أظهر النور بسلطانه و حفظه بقدرته إلی أن أشرقت الرض و السماء بضيائه
و إشراقه له المد فی ک هل الحوال سبحانک اي إله العامل و مقصود المم و
الظاهر ابالسم العظم الذی به أظهرت لئالئ الکمة و الب يان من أصداف
عمان علمک و زي نت مسوات الداين بن وار ظهور شس طلعتک أسئ لک
ابلکلمة التی با تت حجتک ب ني خلقک و ب رهانک ب ني عبادک أن ت ؤيهد
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حزبک علی ما يستضيء به وجه المر فی ملکتک و ت نصب راايت قدرتک
ب ت راهم متم هسکني حببل
ب ني عبادک و أعلم هدايتک فی دايرک أی ر ه
فضلک و متشبهثني بذايل ردآء کرمک ق هدر هلم ما ي قهرب هم إليک و ين عهم عن
دونک أسئ لک اي مالک الوجود و الهيمن علی الغيب و الشهود أن تعل من
قام علی خدمة أمرک حبرا مواجا برادتک و مشتعل بنار سدرتک و مشرقا
من أفق مساء مشيتک إنک أنت القتدر الذی ال ي عجزک اقتدار العامل و ال
ق وة المم ال إله إال أنت الفرد الواحد الهيمن القيوم اي أي ها الشارب رحيق
ب يانی من کأس عرفانی امروز از حفيف سدره منتهی که در فردوس اعلی ازيد
قدرت مالک امساء غرس شده اين کلمات عاليات اصغاء گشت :
طراز ّاول و جتلّی ّاول
که از افق مسآء هام الکتاب اشراق منوده در معرفت انسان است بنفس
عزت و ثروت و فقر است بعد از حتقق
دنو و ه
علو و ه
خود و به آنچه سبب ه
وجود و بلوغ ثروت الزم و اين ثروت اگر از صنعت و اقرتاف حاصل شود
نزد اهل خرد مدوح و مقبول است خمصوص عبادی که بر تربيت عامل و
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هتذيب نفوس امم قيام منوده اند ايشانند ساقيان کوثر داانئی و هاداين سبيل
حقيقی نفوس عامل را بصراط مستقيم راه منايند و به آنچه علهت ارتفاع و
ارتقاء وجود است آگاه سازند راه راست راهی است که انسان را مبشرق
عزت و شرف و بزرگی است
بينائی و مطلع داانئی کشاند و به آنچه سبب ه
رساند رجا آنکه از عنايت حکيم داان رمد ابصار رفع شود و بر بينائيش
بيفزايد ات بيابند آنچه را که از برای آن بوجود آمدهاند امروز آنچه از کوری
بکاهد و بر بينائی بيفزايد آن سزاوار التفاتست اين بينائی سفري و هادی
داانئی است نزد صاحبان حکمت داانئی خرد از بينائی بصر است اهل با
ابيد درمجيع احوال به آنچه سزاوار است عمل منايند و آگاه سازند.
دوم
طراز ّ
معاشرت اب اداين است بروح و رحيان و اظهار ما اتی به مکلهم الطهور و
انصاف در امور اصحاب صفا و وفا ابيد اب مجيع اهل عامل بروح و رحيان
معاشرت منايند چه که معاشرت سبب هاحتاد و اتهفاق بوده و هست و هاحتاد و
اتهفاق سبب نظام عامل و حيات امم است طوبی از برای نفوسی که حببل
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متمسکند و از ضغينه و بغضا فارغ و آزاد اين مظلوم اهل
شفقت و رأفت ه
عامل را وصيهت مينمايد بربدابری و نيکوکاری اين دو دو سراجند از برای
ظلمت عامل و دو معلهمند از برای داانئی امم طوبی لمن فاز و ويل للغافلني.
سوم
طراز ّ
اّلل به هياکل
فی اللق إنه أحسن طراز للخلق من لدی ال هق زين ه
أوليائه لعمری نوره ي فوق نور الشمس و إشراق ها هر نفسی به آن فائز شد او
عزت و رفعت عامل به آن منوط و معلهق خلق
از جواهر خلق حمسوبست ه
نيک سبب هدايت خلق است بصراط مستقيم و نبأ عظيم نيکوست حال
نفسی که بصفات و اخلق مأل اعلی مزيهن است در مجيع احوال بعدل و
انصاف انظر ابشيد در کلمات مکنونه اين کلمه عليا از قلم ابی انزل :اي
ابن الروح أحب الشياء عندی النصاف ال ت رغب عنه إن تکن إل راغبا و
ال ت غفل منه لتکون لی أمينا و أنت ت وفق بذلک إن تشاهد الشياء بعينک ال
بعني العباد و ت عرف ها مبعرفتک ال مبعرفة أحد فی البلد ف هکر فی ذلک کيف
ي ن بغی أن تکون ذلک من عطيتی عليک و عنايتی لک فاجعله أمام عي ن يک
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اصحاب انصاف و عدل بر مقام اعلی و رتبه عليا قائمند انوار هبر و تقوی از
آن نفوس مشرق والئح اميد آنکه عباد و بلد از انوار اين دو هنري حمروم
منانند.
طراز چهارم
فی المانة إن ها ابب الطمي نان لمن فی المکان و آية العزة من لدی
الرمحن من فاز با فاز بکنوز الث روة و الغنا امانت ابب اعظم است از برای
راحت و اطمينان خلق قوام هر امری از امور ابو منوط بوده و هست عوامل
عزت و رفعت و ثروت بنور آن روشن و منري چندی قبل اين ذکر احلی از
ه
ب العرش
قلم اعلی انزل إان نذکر لک المانة و مقامها عند ه
اّلل ربهک و ر ه
العظيم إان قصدان ي وما من الايم جزيرت نا الضراء ف لما وردان رأي نا أن هارها
جارية و أشجارها ملت فة و کانت الشمس ت لعب فی خلل الشجار ت وجهنا
إلی اليمني رأي نا ما ال ي تحرک القلم علی ذکره و ذکر ما شاهدت عني مولی
الوری فی ذاک القام اللطف الشرف البارک العلی ث أق ب لنا إلی اليسار
شاهدان طلعة من طلعات الفردوس العلی قائمة علی عمود من النور و اندت
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بعلی النهدآء اي مأل الرض و السماء انظروا مجالی و نوری و ظهوری و
إشراقی ات هّلل ال هق إان المانة و ظهورها و حسن ها و أجر لمن تسک با و
الزي نة الکب ری لهل الب هاء و طراز
عرف شأن ها و مقامها و تشبث بذيلها إان ه
العهز لمن فی ملکوت النشاء و أان السبب العظم لث روة العامل و أفق
الطمي نان لهل المکان کذلک أن زلنا لک ما ي قهرب العباد إلی مالک الياد
اي أهل الب هاء إن ها أحسن طراز هلياکلکم و أب هی إکليل لرؤسکم خذوها أمرا
من لدن آمر خبري.
طراز پنجم
اّلل است ابيد در امور اغماض
در حفظ و صيانت مقامات عباد ه
حبق و صدق تکلهم کنند اهل با ابيد اجر احدی را انکار ننمايند و
نکنند ه
ارابب هنر را حمرتم دارند و مبثابه حزب قبل لسان را ببدگوئی نيااليند امروز
آفتاب صنعت از افق آمسان غرب منودار و هنر هنر از حبر آن جهت جاری
اّلل کلمه انصاف مبثابه
ابيد ابنصاف تکلهم منود و قدر نعمت را دانست لعمر ه
منور فرمايد إنه
کل را ابنوارش ه
آفتاب روشن و منري است از حق می طلبيم ه
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علی ک هل شیء قدير و ابلجابة جدير اين هاايم راستی و صدق حتت خمالب
کذب مبتلی و عدل بسياط ظلم مع هذب دخان فساد جهان را اخذ منوده
بشأنيکه ال ي ری من الهات إال الصفوف و ال يسمع من الرجاء إال صليل
السيوف از حق ميطلبيم مظاهر قدرت خود را أتييد فرمايد بر آنچه سبب
اصلح عامل و راحت امم است.
طراز ششم
کل الزم اين صنايع
داانئی از نعمتهای بزرگ اهلی است حتصيل آن بر ه
مشهوده و اسباب موجوده از نتايج علم و حکمت اوست که از قلم اعلی
در زبر و الواح انزل شده قلم اعلی آن قلمی است که لئالی حکمت و بيان
و صنايع امکان از خزانه او ظاهر و هويدا امروز اسرار ارض امام ابصار
موجود و مشهود و اوراق اخبار طيهار روزانمه فی القيقه مرأت جهان است
اعمال و افعال احزاب خمتلفه را مينمايد هم مينمايد و هم ميشنواند مرأتی
است که صاحب مسع و بصر و لسانست ظهوريست عجيب و امريست
بزرگ ولکن نگارنده را سزاوار آنکه از غرض نفس و هوی مق هدس ابشد و
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تفحص منايد ات بر
بطراز عدل و انصاف مزيهن و در امور بقدر مقدور ه
حقيقت آن آگاه شود و بنگارد در امر اين مظلوم آنچه ذکر منودهاند اکثری
از راستی حمروم بوده گفتار نيک و صدق در بلندی مقام و شأن مانند
آفتابست که از افق مساء دانش اشراق منوده امواج اين حبر امام وجوه عامل پيدا
و آاثر قلم حکمت و بيان هويدا در صحيفه اخبار نوشتهاند اين عبد از
اّلل اين مظلوم در آنی خود را
ارض طا فرار منوده بعراق عرب رفته سبحان ه
پنهان ننموده الزال امام وجوه قائم و موجود إان ما ف رران و مل ن هرب بل ي هرب
منا عباد جاهلون خرجنا من الوطن و معنا ف رسان من جانب الدولة العلية
الي رانية و دولة الروس إلی أن وردان العراق ابلعزة و القتدار هّلل المد امر اين
مظلوم مبثابه آمسان مرتفع و مانند آفتاب مشرق و الئح سرت را در اين مقام
کل
راهی نه و خوف و صمت را مقامی نه اسرار قيامت و شروط ساعت ه
مشهود و لکن عباد غافل و حمجوب ﴿ و إذا البحار س هجرت  ...و إذا
الصحف نشرت ﴾ ات هّلل ال هق إن الصبح ت ن فس و النور أشرق و الليل عسعس
متحري که چه حترير منايد لسان
اّلل قلم ه
طوبی للعارفني طوبی للفائزين سبحان ه
متف هکر که چه ذکر کند بعد از زمحتهای فوقالعاده و حبس و اسر و عذاب
چندين ساله مشاهده ميشود آنچه خرق شده اعظم از آن حائل گشته و
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ابصار را منع منوده و نور ادراک را سرت کرده مفرتايت حديثه از قديه مبراتب
اکرب ملحظه ميگردد.
الرمحن در حزب قبل تف هکر منائيد عمل چه بود و مثر
ای اهل بيان اتهقوا ه
اّلل
چه شد آنچه گفتهاند کذب و آنچه عمل منودهاند ابطل هاال من حفظه ه
بسلطانه لعمر القصود اگر نفسی تف هکر منايد من قطعا عن العامل قصد هنري
مطهر سازد آاي
اعظم کند و خود را از غبار ظنون و دخان اوهام مق هدس و ه
علهت گمراهی حزب قبل چه بود و که بود الی حني معرضند و بواهای خود
اّلل ميگويد من شاء ف لي قبل و من شاء ف لي عرض إنه کان
مقبل مظلوم لوجه ه
غنيا عما کان و ما يکون.
ای اهل بيان مانع و حاجب نفوسی بودند مبثابه هادی دولت آابدی اب
عمامه و عصا انس بيچاره را ابوهاماتی مبتلی منودند که الی حني منتظرند
نفس موهوم از مقام موهومی ظاهر شود فاعتربوا اي أولی اللباب.
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ظن
اي هادی بشنو ندای انصح امني را از شال بيمني ه
توجه منا و از ه
به يقني سبب اضلل مشو نور مشرق امر ظاهر آايت حميط وهل وجهک
اّلل بگذر و انس را واگذار از اصل
اّلل الهيمن القيوم از رايست لوجه ه
شطر ه
بی خربی و آگاه نيستی.
اي هادی در سبيل اهلی صاحب يک وجه ابش نزد مشرکني مشرکی و
موحد در نفوسی که در آن ارض جان و مال را انفاق منودند
موحدين ه
نزد ه
تف هکر منا شايد پند گريی و متنبهه شوی إن الذی حيفظ جسده و روحه و ما
اّلل انصف و ال تکن من الظالمني.
عنده خي را أم الذی ان فق کلها فی سبيل ه
تسک منا و ابنصاف تشبهث شايد دين را دام ننمائی و از برای
بعدل ه
دينار چشم از حق نپوشی ظلم تو و امثال تو مبقامی رسيده که قلم اعلی به
اّلل إن الب هشر قال إنه ي نطق فی ک هل شأن إننی أان
اين اذکار مشغول خف عن ه
اّلل ال إله إال أان الهيمن القيوم.
ه
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اي اهل بيان شا را از ملقات اولياء منع منودهاند سبب اين منع چه و
علهت چه انصفوا اب هّلل و ال تکونوا من الغافلني نزد اهل بصر و منظر اکرب
سبب منع واضح و علهت مشهود لئل يطلع أحد علی أسراره و أعماله.
اي هادی تو اب ما نبودی و آگاه نيستی بگمان عمل منما از مهه
گذشته حال در آاثر ببصر خود رجوع کن و در آنچه ظاهر شده تف هکر منا
رحم کن بر خود و بر عباد مبثابه حزب قبل سبب ضللت مشو سبيل واضح
دليل الئح ظلم را بعدل و اعتساف را ابنصاف بدل منا اميد هست نفحات
اّلل ث ذرهم
وحی ترا مؤيهد فرمايد و مسع فؤادت ابصغاء کلمه مبارکه ﴿ قل ه
فی خوضهم ي لعبون ﴾ فائز شود رفتی و ديدی حال ابنصاف تکلهم منا بر
خود و انس مشتبه منما هم جاهلی و هم بی خربی بشنو ندای مظلوم را و
اّلل
قصد حبر علم اهلی منا شايد بطراز آگاهی مزيهن شوی و از ما سوی ه
بگذری ندای انصح مشفق را که من غري سرت و حجاب امام وجوه ملوک و
ملوک مرتفع است اصغاء کن و احزاب عامل طرا را مبالک قدم دعوت منا
اينست آن کلمه که از افق آن هنري فضل مشرق و الئح است.
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اي هادی اين مظلوم من قطعا عن العامل در اطفاء انر ضغينه و بغضاء که
در قلوب احزاب مشتعل است سعی و جهد بليغ مبذول داشته ابيد هر
جل جلله را شکر منايد و بر خدمت اين امر
صاحب عدل و انصافی ه
حق ه
اعظم قيام کند که شايد جبای انر نور ظاهر شود و مقام بغضا حمبهت لعمر
اّلل اينست مقصود اين مظلوم و در اظهار اين امر اعظم و اثبات آن محل
ه
ضرآء منودهامي تو خود گواهی بر آنچه ذکر شد اگر ابنصاف
بلاي و بسآء و ه
اّلل ي قول الق و ي هدی السبيل و هو القتدر العزيز الميل
تکلهم کنی إن ه
الب هآء من لدان علی أهل الب هآء الذين ما من عهم ظلم الظالمني و سطوة
ب العالمني.
العتدين عن ه
اّلل ر ه
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