
  و مضمون آن به فارسیءاهللا بها حضرت قلم به الشهداء ديس حضرت ی نامه ارتيز
  

  لحضرة سيد الشهداء حسين بن علي روح ما سواه فداهیاالعل االفقی فی االبهی قلم من نزلت زيارة هذه
 

 ﴾هو الُمعّزي الُمسّلُي الناطق العليم   ﴿
  

 و  المقّربين  أفئدةی  ف  المذکور  و  و الّصحف   الکتبی  ف  الموعود  هو  ّنهای  أتی  اّلذ  و  *  هو  اّلا  اله  ال  اّنه  شهد الّله 
 ايَّاُم ألحزان   اَتْت  قد  الّرحمن  لعمُر  األديان  أحزاَب  يا  *  العرفان  ملکوتی  البيان ف   سدرُة  نادت  به  و  *  المخلصين

 أهُل  به  صاح  و  *ی  األعل  الفردوسی  المجد ف   ِخباء  أهل  به  ماناح  البرهان  مطلع  و  الحّجة  مشرقی  عل  ورد  بما
 السِّرُّ المکنون   و  المخزون  الکنز  هو  اّنه  ظهری  اّلذ  و  *  هو  اله  ال  اّنه  العلياشهد الّله   الجّنةی  ف  الفضل  ُسرادق

فيه انتهت آيُة القبل بيوم يقوم النَّاُس لرّب العرش و               يوم  هذا  *  يکون  ما  و  کان  ما  اسراَر  الّلُه  أظهر  بهی  اّلذ
 هذا  و  *  و برز حکم إّنا لّله و إّنا إليه راجعون           *  ِکَسْت راياُت األوهام و الّظنون        و فيه نُ  *  لکرسّي المرفوع   

 الّرحيقی   ال  المقّربون  سرع  فيه  و  *  المرسلون  النبّيون و    و  الّله  به  بّشری   اّلذ  العظيم  الّنبأ  ظهر  فيه  يوم
حيب البکاء من کّل الجهات و نطق         و فيه ارتفع ن    *  باسم الّله المقتدر المهيمن القّيوم          منه  َشِربوا  و  المختوم

و الهّم و الغّم لمظاهر أمر الّله         *  و البالء ألحّباء الّله و امنائه         *  ْلحزُن الولياِء الّله و اصفيائه        َالسان البيان    
ی ف  الوفاء  أصحاَب  و  العليا  الجّنةی  ف  الغرفات  طلعاِت  يا اهَل مدائِن األسماِء و       *  مالک ما کان و ما يکون            

ی العظم  الرَّزيَّة  و*  ی   َبدِّلوا أثواَبکم البيضاَء و الحمراَء بالّسوداِء بما أتت المصيبُة الکبر                   *قاءالب  ملکوت
 سرادق  أهل  البکاء من   نحيُب  و*  ی  األعل  الفردوس  حنين  ارتفع  و*  البتول    کِبُد  ذاب  و  الرَّسول  ناح  بهای  اّلت

 حَقائُق  اشتعلت  به  ظلم  من  آه  آه  *  الوفاء  و  ر المحّبة ُسُری  عل  المستقّرين  الحمراء  الّسفينة  أصحاب  و*  ی  األبه
 جحدوا  و   مالک الغيب و الّشهود من اّلذين نقضوا ميثاَق الّله و عهَده و انکروا حّجَته                   یعل  ورد  و  *  الوجود
ی ف  المستسّر  الّسر  وی  المنته  سدرة  ابَن  يا  الفداء   لمصيبتک یاألعل  المأل  ارواُح  آه  فآه  *  بآياته  جادلوا  و  نعمَته
*  الّتراب     یعل  مطروحًا  جسَدک  العيون  رأت  ما  و  المآب  و  المبدأ  حکم  ظهر  ما  ليت   يا    *العليا  الکلمة

بحزنک ُمِحَيت اآلثار و     *  بمصيبتک ُمنع بحُر البيان من أمواج الحکمة و العرفان و انقطعت نسائم الّسبحان                   
و آه آه   *  فآه آه يا سّيَد الّشهداء و سلطاَنهم         *  ار  سقطت االثمار و َصَعَدْت زفراُت األبرار و نزلْت عبرات األخي           

 المقّربين  هياکل  تزّينت  و  االبداع  اشهد بک اشرق نّير االنقطاع من افق سماء          *  يا فخَر الّشهداء و محبوَبهم        
 َخْتُم  ُفتَح  ما  و  الّنون  و  الکاف  حکم  ظهر  ما  ک  ال  لو  *  االنشاء  ناسوتی  العرفان ف   نور  وسطع*  ی  الّتقو  بطراز
و ما نطق لساُن العظمة بين مأل          *  البيان  غصنی  عل  البرهان  حمامُة  غّردْت  ما  ک  ال  لو  و  *  المختوم  الّرحيق
 بمصيبتک  *  البالدی  ف  الموّحدين  ضجيج  ارتفع  و  *  الواو  و  بحزنک ظهر الفصل و الفراق بين الهاء      *  األديان  

و انهاُر الفردوس من       *  هزيزها  من  الفضل  ائُمنس  و  أمواجه  عن  العطاء  بحُر  و  صريره  عنی  القلُم األعل   ُمنَع
 البرهان  و  الحّجة  ظهوَر  و  *  األمکانی  ف  الرَّحمن  اشهد أّنک کنَت آيةَ   *  و شمُس العدل من اشراقها      *  خريرها  

و اشرق نّير      *  البلدانی  ف  العرفان  سّر  ظهر  بک  و  *  سلطاَنه  اظهر  و  وعَده  الّلُه  بک أنجز   *  األديان  بين
لو ال ک ما ظهر       *  و بک َظهرْت قدرُة الّله و أمُره و اسراُر الّله و ِحکُمه                   *  ق سماء البرهان     االيقان من اف   

آللُئ   ظهرت  ما  و*  ی  األعل  االفق  من  الّنداء  ارتفع  ما  ک  ال  لو  و  *  الکنز المخزون و أمره المحکم المحتوم       
 ملکوت  أهل  صريخ  ارتفع  ليا و  الع  الّجنة  فرح  َتبّدل  بمصيبتک*  ی   األبه  قلم  خزائن  من  البيان  و  الحکمة
 و  الغيب  مالک  ْلملک لّله او نطقت الّسدرُة      *   مالک الوجود      یإل  الوجوُه  أقبلِت  باقبالکی  اّلذ  انت*  األسماء
 و  تشّتتْت  و  تفّرقْت  مصائَبَک  َسمَعْت  فلّما  الباطن  و   الّظاهر یف  واحدًا  شيئًا  کّلها  األشياء  کانت  قد  *  الّشهود
 اآلية  مطلَع  و  کلُّ الوجود لوجودک الفداء يا مشرَق وحِي الّله       *  فة و ألوان متغايرة      ظهورات مختل  یعل  صارت
ی ف  االنفاق  حکم  ثبت  بک  اشهد  *  االنشاء  ناسوتی  ف  مظهَر الَغيب   يا  الفداء  لمصيبتک  الّنفوس  کلُّ  و*ی  الکبر
 من  عليک  ورد  صاح بما   لطُّوَرا  و  لمصيباتک  ناح  الّنوَر  أّن  اشهد  *  الفراقی  ف  العّشاق  ذابت أکباد   و  *  اآلفاق
ی ف  االنقطاع  َمْطَلَع  يا  اذکرک  و  أناديک  *  طور العرفان ی  ف  عمران  البن  الرَّحمنی  تجّل  ما  لوالک  *  أعدائک
 بين  الِقَدم  نور  اشرق  و  *  العالمی  عل  الکرم  باُب  ُفتح  بک  *   االختراع  جبروتی  ف  الظهوررَّ  س  يا  و  *  االبداع
ی االبه  االفقی  إل  و باقبالک   *  اآليات  منزل  الّلهی  ال  الممکناتی  أياد  ارتفعت  جائکر  يد  اشهد بارتفاع   *  األمم
 یاّلذ  المعدن  و  *  يکون  ما  و  کان  ما  ِعْلُم  ُفصَِّل  بهای  اّلت  النقطة   انتَ   *البّينات  ُمْظهر  الّلهی  ال  الکائنات  أقبلت



فآه آه  *  َذَرَفْت دموُع أهل التَّْجريد        و  *  بمصيبتک توّقف قلُم التقدير        *  منه ظهرت جواهر العلوم و الفنون           
وهاج   بحر  کّل  ماج  بامرکی  اّلذ  انت  *  العدمی  إل  الوجود  حکم  يرجَع  أن  و کاد *  بحزنک تزعزَعْت أرکان العالم     

 قد  *  المآبی  ف  الّرحمة   فرات یجر  و  *  األحزاب  بين  الکتاب  حکُم  ثبت  بک  *  حکيم  أمر  کّل  ظهر  و  َعْرف  کّل
بک ُبِنَيْت مدينُة االنقطاع و ُنِصَبْت       *  و مطلَع آيات الّله العزيز الجميل          *  االنجيل  و  الّتوراة  سّر  يا  اليک  اقبلُت
* و رائحة الّرحمن عن البلدان              األمکان  عن  العرفان  َعْرف  انقطع  لوالک  الِبقاعی   أعلی   علی   الّتقو  رايُة

ی عل  الّظهور  سلطاُنی  استو  و  الجود  بحر  ماج  بک  و  *  بقدرتک ظهرت قدرُة الّله و سلطاُنه و عزُّه و اقتداُره          
و ُمِحَيْت آثاُر الّظنون و     *  و ارتعدت فرائص أهل الّضالل       *   اشهد بک ُکِشفْت سبحاُت الجالل          *الوجود  عرش

 َسَرع  بک  و  *  اآلفاق  نوَر  الظلمُة  أخذت  و  *  بدمک األطهر تزّينت مدائن العّشاق    *  سقطت اثمار سدرة االوهام     
 الّشهود  و  الغيب  و مالکَ   الوجود  سرَّ  يا  *  الّلقاء  نور  مطلعی  إل  االشتياق  أصحاُب  و  *  الفداءمقّر  ی  إل  العّشاق

 آياته  مشرُق  الّله و   أنت َمْهَبُط علمِ   *  أّيَة رزاياک ابّثها بين األمم          و  العالمی  ف  اذکرها  مصيباتک  أّيَة  أدِر  لم*  
 و  سطع  نور  أّول  قلی  األعل  قلم  يا  *  ت االنشاء ناسوی  ف  أوامره  مصدُر  وی  الور  بين  اذکاره  مطلُع  وی  الکبر
اشرقت   بک  *  العرفان  فردوسی  ف  االيقان  شجَر  و  البيان  سدرِة  حفيَف  يا  فاح عليک   و  تضّوع  َعْرٍف  أّول  و  الح

اشهد أّنک کنَت صراَط     *  و ظهر حکم العفو و العطاء بين مأل االنشاء             *  شمس الّظهور و نطق مکّلم الّطور         
انت مدينُة العشق و  *  و مشرَق آياته و مطلَع اقتداره و مصدَر أوامره المحکمة و أحکامه الّنافذة              لّله و ميزاَنه    

  ببيانک ماج بحر العرفان يا روَح العرفان        *  و سفينُة الّله و المخلصون َمّلاُحها و ُرّکاُبها            *  العّشاُق جنوُدها   
ی ف  الجمال  مشارق  ارتفع حنينُ   الجدال  و  الحرب  ميدانی  ف  بندائک*  اشرق نّير االيقان من افق سماء البرهان         

 اّنک  أشهد  *  الفحشاء  و  البغي  آثاُر  ُمحَيت  وی  الّتقو  و  ُنِصبت رايُةالبرّ   بظهورک  *  المتعال  الغنّي  الّله  فردوس
 اّتخَذت  وی  األعل  مقّرها  بمصيبتک َتَرکِت الّنقطةُ   *  کنَت َکنَز آللئ علم الّله و خزينَة جواهر بيانه و حکمته                    

و   األّولين  علوُم  و  يکون  ما  و  کان  ما  أسراُر  ُرقم  فيهی   اّلذ  الّلوح األعظم    أنت  *  الباء  تحت  مقامًا  لنفسها
 الّله  وجه  أنواری  ال  األشياُء  و توّجهت   *الّسماء  و  األرض  تحّرکت  بحرکتهی  اّلذی  األعل  القلم  أنت  و  *  اآلِخرين

 الحورّياُت  اّتخَذت  و*  ی   األعل  الفردوس  من  لبکاءا  نحيُب  بمصيبتک ارتفع    آه  آه*  ی   الّثر  و  العرش  رّب
  * بالياکی  ف  صاَحت   ِلأَمةٍ یطوب  و  *  لمصيباتک  ناح  لعبدی  طوب  *  العليا  الجّنةی  ف  الّترابی  عل  ألنفسهّن مقاماً 

 جسمک  باستقرار  فاز  لمقام  و  *  الّشريف  بجسدک  تشّرفت  ألرضی  وطوب  *   ُ  الّدموع  منها  جرت  لعينی  طوب  و
 أفق  من  سطعی  اّلذ  بهذا الّنور   أسألک  *  الّطور  غصنی  علی  المجّل  و  الّظهور  إلَه  يا  الّلهّم  بحانک س   *اللطيف
 و  *  سبيلکی  ف  ُقِطَعْتی  اّلت  باألجساد  و  *  االبداعی  ف   و الّتفويض    الّتوکُّل  حکُم  ثبت  به  و  *  االنقطاع  سماء

ی ال  أقبلوا  لّلذين  َتغِفَر  أن*  جهک    أَماَم  الّتسليم  أرضی  ف  ُسفکتی  اّلت  بالّدماء  و  *  حّبکی  ف  ذابتی  باألکباد اّلت 
عن   خلوِصهم  و  اقبالهم  َعرُف  به  ينقطع  ال  مای  األعل  قلمک  من  لهم  و َقدِّرْ   العليا  الذِّروة  وی  األعل  المقام  هذا

 أْي رّب تراهم منجذبين من نفحات وحيک و منقطعين عن* مدائن ذکرک و ثنائک 
 أجَر  فضلک  يراعة  لهم من   اکتب  ثّم  *  بقائک  کوَثَر  عطائک  يد  من  سِقَيهمُت  أن  أسألک  *  أّيامکی  دونک ف 
 أهُل  منه  انجذبی  اّلذ  بندائک  و  *  الملکوت  و  سّخرت الملک   بهی  اّلذ  بأمرک  األسماء  الَه  يا  أسألک  *  لقائک

ی أ*  ربک  ق  بساط  و  عّزک  ساحةی  ف  مقاماُتنا  به  ترتفع  مای  عل  وی  ترض  و  تحّب  مای  تؤّيَدنا عل   أن  *  الجبروت
 بحر  بأمواج  أسألک  *  جودک  سماء  من أفق   أشرقی  اّلذ  ظهورک  نّير  أنوار  تجّلياتی  ال  أقبلنا  عبادک  نحن  رّب

 و  *  أرحمالّراحمين  أنت  انک  *  المبين  کتابکی  ف  بها  أَمْرَتنا   أعمالٍ یعل  تؤّيَدنا  أن  خلقک  وجوه  َاماَم  بيانک
 و  الکائناتی  عل   أحاطت یاّلت  بقدرتک  سّيَدنا  و  إلَهنا  اي  أسألک  ثّم  *  األرضين  و  الّسمواتی  ف  مقصوُد َمن 
َعْرَش الّظلم بأنوار نّير عدلک و تبّدَل أريکَة األعتساف بکرسّي                       أنتنّوَر  الموجودات  أحاطی   اّلذ  باقتدارک

 القدير أنتالمقتدر إّلا إله ال * تشاء مای عل المقتدر أنت اّنک سلطانک األنصاف بقدرتک و
 
 
 
 
 
  
 



  :بيان مبارک آن به فارسیو مضمون 
 
  ماسواه روحی عل بن نيحس دالشهداءيس حضرت حق در ميابها قلم ازی اعل افق از که استی ارتيز نيا"

 "ديگرد نازل فداه
 

 توانا و ايگو ی دهندهی تسل و گو تيتعز وستا
 

 در   ظهورش  ی وعده  که  است  همان  آمده  که  کس  آن  و  ستين  او  جزيی  خدا  چيه  که  است  گواه  خداوند خود 
 ملکوت  در  انيب ی   سدره  و  مذکور بوده   همواره  نيمخلص  و  نيمقربی  دلها  در  و  شده  داده  قبل  صحف  و  کتب

 حجت  مشرق  بر  که  رايز  ده،يرس  فرا  اندوه  و  حزن  اميا  کهی  ان براست ياد  احزابی  ا.  است  داده  ندا  آن  به  عرفان
 و  اديفر  واداشت و ی  زار  و  هيگر  بهی  اعل  فردوس  در  را  مجد  اميخ  ساکنان  که  آنچه  گشت  ان وارد يب  مطلع  و

 .نمود بلند نيبر بهشت در را فضل ی سراپرده اهل فغان
 

 وی  پنهان  گنج  همان  اوست  گشت،  ظاهر  کهی  کس  و  ستين  او  جزيی  خدا  چيه  که  است  گواه  خود  خداوند
 قبل ی   هيآ  که  بود  زرو  نيا  در.  نمود  فاش   را  "کون ي ما  و  کان  ما"  اسرار    خداوند،  ظهور  با  کهی  ا  نهفته  راز
 ی  همه  کهی  روزی  عني.  ديگردی   منته  "عيالرفی  الکرس  و  العرش  لرّب  الناس  قوم ي ومي  "مبارکه ی   هيآ  نيا  به
 در.  خاست   بپا خواهد   گردد،ی  می  مستو  عيرفی  کرس  و  عرش  بر  که  کتا ي پروردگار  قدس  ساحت  در  قيخال
 متحقق"  راجعون  هيال  اّنا  و  هللا  اّنا  "  مهيحکم کر   و  ختير  فرو  اوهام  و  ظنون  آثار  و  عالئم  که  بود  روز  نيا

به   بودند  داده  خبر  قبل  از  را  آن  وقوع  امبرانشيپ  و  خداوند  کهی  مدهش  و  مينباء عظ   که  استی  روز  نيا.  ديگرد
 نام  بهی  روحان  خمر  نيا  از  و  شتافتند  مهر  به  شراب سر ی  سو   به  درگاه،  مقّربان  روز  نيا  در.  ديرس  ظهور

 جهات بلند   کل  ازی  زار  و  هيگری  صدا  که  بود  روز  نيا  در.  دندينوش  الجرعه  ومّيمن ق يمه  و  مقتدر  پروردگار
 :ديگرد ناطق اتيعال کلمات نيا به انيب لسان و گشت
 
 هّم.  اوستی  و امنا   خدا  دوستان  خاص  وبال  رنج.  اوست  دگانيبرگز  و  خدا  اءياول  مخصوص  اندوه  حزن و "

 ".اوست امر مظاهر و خدا امبرانيپ آن از غم و
 
 جامه     !بقا  ملکوت  در  وفا  اصحابی  ا  و!  اءيعل  جنتی  ها  غرفه  طلعاتی  ا  و  !  سما  مدائن  ساکنانی  ا
 ،یعظم ی   هّيرز  وی  کبر  بتيام مص ّيا  رايز  د،ينمائ  بدل  اهيس  و  رهيتی  ا  جامه  به  را  شيخو  ديسف  و  سرخی  ها
 جگر  را  زهرا ی   فاطمه  اشی  گرام  دختر  و  انداختی  و زار   نوحه  به  را  خدا  رسول  کهی  بتيمص.  دهيرس  فرا

 فهيصح  ني و راکب   جالل ی   سراپرده  اهل  ازی  زار  و  هيگری  صدا  و  گشت  بلندی  فردوس اعل  ی   ناله  بگداخت،
 قيحقا  کهی  ظلم  ازی  فغان  و  آه.  ديرس  فراز آسمان   به  بودند  دهيآرم  وفا  و  محّبتی  ها  تخت  بر  که  حمراءی  

 و  نعمت  به  کافران  و  برهان  و  حجت  منکران  و  ثاقيم  و  دعه  نياز ناقض   کهی  ظلم  ساخت،  مشتعل  را  وجود
 .ديگرد وارد شهود و بيغ مالک بر ناتّيب اتيآ به کنندگان و مجادله احسان
 
 قلم  کاشی  ا  ا،ي عل  ی کلمه  در  نهفته  رازی  ا  وی  منته ی   سدره  فرزندی  ا  باتتيمصی  فدای  اعل  ارواح مالء  

 را  پاکت  کريپ  خلق،  دگانيد  و  ديرسی  نم  ظهور  انجام به   و  ازآغ  در  خداوند  فرمان  )  و  خوردی  نم  رقم  ريتقد(
را فرونشاند و     عرفان  و  حکمت  امواج  و  نداختيب  تالطم  از  را  انيبی  ايدر  تو  بتي مص .ديدی  نم  خاک  بر  افتاده

 بلند  ابرار  نهاد  از  آه  و  گشت  ساقط  هبوب نسائم پروردگار را متوقف ساخت به حزن تو آثار محو شد و اثمار                 
 فخری  ا  !  الشهداء  سلطانی  ا  و  ء  دالشهدايس  اس!  غيدر  و  افسوس.  ختيفرو ر   ارياخ  دگانيد  از  اشک  و  ديگرد

 و  نمود  اشراق  آسمان ابداع   از  انقطاع  ديخورش  تو،  وجود  به  دهمی  می  گواه!  الشهداء  محبوبی  ا  الشهداء و 
 نون  و  کاف  حرف  دوی  نبود  اگر.  ديبتاب  خاک  در عالم   عرفان  نور  و  گشت  آراستهی  تقو  وريز  به  نيمقرب  اکليه
اگر .  ديگردی  نم  گشوده  و  بازی  اله  مهر  به  سر  شراب  و)  گشتی  نم  محّقق  عالم وجود   و.  (ديرسی  نم  هم  به

  .گفتی نم  سخنیاعل مال نيب عظمت لسان و ديسرائی نم انيب شاخسار بر برهان کبوتری نبود



 به.  نمود  بلند  در بالد   را  ديتوح  اهلی    ناله  و  انداختيی  جدا  و  فاصله  واو  و  هاء  حرف  دو  نيب  حزن تو 
 انهار  و  گشت  ساکن  فضل  نسائم  نشست،  فرو  از امواج   عطای  ايدر  و  ستاديبازا  حرکت  ازی  اعل  قلم  بتتيمص

 امکان،  عالم  نيب  تو  کهی  راست  به.  ماند  باز  تابش  و  نور  از  عدل  ديو خورش   فتاديب  خروش  و  جوش  از  فردوس
تو به وعده اش وفا نمود و         ی   لهيوس  به  خداوند.  یبرهان  و  حجت  ظهور  داءمب  انياد  و  ملل  نيب  تو  ،يیت خدا يآ

 از  نانياطم  و  قانيا  ديخورش  و  گشت  آشکار  به ظهور تو راز عرفان، در بالد،        .  سلطنت اش را ظاهر ساخت     
بروز   و  ظهور  تو  وجود  به  اوی  ها  حکمت  و  اسرار  و  او  امر  و  پروردگار  د، قدرت يبدرخش  برهان  آسمان  افق
 ،ینبود  اگر.  ديرسی  نم  به ظهور   او  محتوم  و  مبرم  امر  و  گشتی  نم  آشکار  خدا  پنهان  گنج  ،ینبود  اگر  .نمود
 بتتيمص.  گشتی  نم  آشکاری  ابه  قلم  خزائن  از  انيب  و   حکمت یها  ديمروار  و  شدی  نم  بلندی  اعل  افق  ازيی  ندا

 کهيی  تو.  آسمان رساند   اوج  به  را  اسماء  ملکوت  اهل  فغان  و  اديفر  و  زد  هم  بر  را  اهل بهشت ی  شاد  و  سرور
 تنها  ،یپادشاه:  "فرمود  نطقی  احل  انين ب يا  بهی  اله ی   سدره  و  شد  وجود  مالک  به  وجوه  اقبال ی   لهيوس  اقبالت
. بودند  ءیش  ک ي همه  باطن  و  ظاهر  در  عالم  اءياش  همانا".  هست  و  شهود بوده   و  بيغ  مالک  خداوند ی   ستهيشا

 .در آمدند متنوعه الوان و مختلفه ظهورات به و دگشتن متشّتت دند،يشن را تو باتيچون مص
  

ی ا  بتتيمصی  فدا  نفوس  همه.  یکبر  تيآ  مطلعی  ا  و  خدای  وح  مشرقی  ا  اتی  هستی  فدای  هست  همه
 و  هجر  در  عاشقانی  جگرها  و  افت ي رواج  خلق  نيب  در  انفاق  تو   به وجود     :دهمی  می  گواه.  خدا  بيغ  مظهر

 .ديکش حهيص بر تو واردهی ايبال از طور و نمود نوحه تو باتيمص از نور کهی براست. فراق بگداخت
  

ی م  و  زنمی  م  را صدا   تو.  نمودی  نمی  تجل  عرفان  طور  در  عمران  بنی  موس  بر  رحمن  خداوند  ،یاگر نبود 
 به  کرم  باب  که  دهمی  می  گواه  اختراع،  در جبروت   ظهور  سّری  ا  و  ابداع  عالم  در  انقطاع  منشاءی  ا  خوانم
ی دستها  خدا،ی  سو  به  تو  ديام  دست.  نمود  طلوع  امم  نيب  تو  توسط  قدم  و نور   شد  گشوده  عالم  در  تو ی   لهيوس
 نات،ّيب  مظهر  به  را  اقبال کائنات   ،یابه  افقی  سو  به  تو  اقبال  و  برد  باال  اتيآ  منزل  جانب  به  را  د خلق يام

ی معدن  آنيی  تو.  ديدگر  متکثر  و  منشعب  آن  از"  کون ي و ما   کان  ما  "  علم  کهی  ا  نقطه  آنيی  تو.  گشت  موجب
 آب از   و  شد  متوقف  ريتقد  قلم  تو  بتيمص  به.  ديرس  ظهور  به  و  گشت  استخراج  آن  فنون از   و  علوم  جواهر  که
 ی  ورطه  به  ،  را  وجود  حکم  بلرزاند و   رای  هست  عالم  انيبن  و  اساس  حزنت.  ديگردی  جار  ديتجر  اهل  دگانيد

 هر  و  مرور  و  هبوب  در  تو ی   اراده  به  ،یمينس  و هر   است  مواج  تو  امر  بهی  بحر  هر.  ساخت  کينزد  عدم،
 و  گشت  ثابت  احزاب  نيب  در  تو  وجود  برکت  به  خدا  کتاب  حکم.  آشکار  ظاهر و   تو  خواست  به  ،یمحکم  امر

 پنهان   راز یا  آوردمی  رو  توی  سو  به.  ديگردی  جار  موعود،  وم ي در  تو  وجود  به  او  رحمت  بخشش و   فرات
 فراز  بری  تقو  پرچم  و  ديگرد  بنا  شهر انقطاع   تو  به.  ليجم  و  زيعز  خداوند  اتيآ  مطلعی  ا  و  ليانج  و  تورات
 قدس  روائح  از  و  ديرسی  نم  مشام  به  عرفان  ازيی  بو  وجود،  عالم   در ینبود  اگر.  گشت  برافراشته  شيها  بقعه
 را  او  اقتدار  و  و عزت   داد  نشان  را  خدا  سلطنت  و  قدرت  تو،  قدرت.  ديوزی  نمی  مينس  اريد  و  بر شهرها ی  اله

ی راست  به.  ديگردی  مستو  وجود  عرش  بر  سلطان ظهور   و  آمد  موج  به  جودی  ايدر  تو  وجود  به.  ساخت  رآشکا
محو   را  ظنون  آثار  کهی  بود  تو.  یساخت  متزلزل  را  ظالل  اهل  انيبن  وی  را شکافت   جاللی  ها  پرده  کهی  بود  تو

ی ظلمان  را  آفاق  نور  و  تاراسيرا ب   عّشاق ی   نهيمد  پاکت،  خون.  یکرد  ساقط  را  اوهام  درخت  اثمار  وی  نمود
 و  بيغ  مالکی  ا  و  وجود  ّسری  ا.  شتافتند  لقاء  نور  مبداء  به  و مشتاقان   فدا  مّقر  به  عاشقان  تو  وجود  به.  ساخت

 بر  تو  ازی  اله  علم.  ميسخن بگو   خلق  نيب  در  ات  هّيبل  کدام  از  و  کنم  بازگو  را  باتتيمص  نيکدام  دانمی  شهود، نم 
ی دلها  بر  تو  قيطر  از  پروردگار  ذکر  و  ادي.  ديرس  به ظهور   عالم  در  تو  زا  خدا  بزرگ  اتيآ  و  شد  مشرق  قلوب
  که ینور  نينخست  بگو  ،یاعل  قلمی  ا.  افت ي صدور  ناسوت  عالم  به  تو  توسط  او  و احکام   اوامر  و  بنشست  خلق

 ی  سدره  مينسی  ا  نثار وجودت   نمود،  مرور  و  ديوز  کهی  ا  بهيط ی    نفحه  نينخست  و  گشت،  ظاهر  و  ديدرخش
  .عرفان فردوس در قانيا درخت خوشی بوی ا و انيب

 
 بخشش  و  حکم عفو   و  فرمود  نطق  تو ی   لهيوس  به  طور،  مکلم  و  نمود  طلوع  تو ی   لهيوس  به  د ظهور يخورش

 مشرقيی  تو  خدا،  زانيميی  تو  صراط خدا، يی  تو  که  دهمی  می  گواه.  ديگرد  ظاهر  خلق  نيب  در  تو  وجود  به
 عاشقان،  و  عشق ی   نهيمديی  تو.  خدا ی   نافذه  احکام  و  محکمه   اوامر مصدريی  تو  و.  خدا  اقتدار  مطلع  و  اتيآ



 به  عرفان  عرفان، بحر   روحی  ا  تو  انيب  به.  آن  راکبان  و  مالحان  مخلصان،  و  خدا ی   نهيسفيی  و تو   آن  سپاهان
 را  انيرو  مه ی   ناله  جدال،  و  جنگ  دانيم  تو در ی  ندا.  ديبدرخش  برهان  آسمان  افق  از  قانيا  ديخورش  و  آمد  موج
 محو  فحشاء  وی  بغ  آثار  و  شد  برافراشتهی  تقو  پرچم  تو  ظهور  به.  بلند نمود   متعالی  غن  خداوند  فردوس  در
 از.  خدای  ها  و حکمت   انيب  جواهر  مخزنيی  تو  و.  خدا  علمی  لئال ی    نهيگنجيی  تو  که  دهمی  می   گواه .ديگرد
 آنيی  تو.  ديگز  مقر  خودی  ابر  باء  حرف  ري ز یمحل  در  و  نمود  ترک  را  خود  عيرف  گاهيجا  نقطه،  تو  بتيمص
 کهی  قلم  آنيی  تو.  است  خورده  رقم  آن  در  نيآخر  و  نياول  علوم  و"  کون ي ما  و  کان  ما"اسرار    کهی  اعظم  لوح
ی ثر  و   مالک عرش   پروردگار،  وجه  انوار  به  را  اءياش  توجه  و  آمده  حرکت  به  آسمان  و  نيآن زم   حرکت  به

 انيحور  و  گشت  بلندی  اعل  از فردوس ی  زار  و  هيگر  یصدا  ات  بتيمص  به  افسوس،  افسوس.  است  کرده  جلب
 .دنديگز منزل خاکی رو بهشت در

  
ی زار  و  تو ضجه ی  ايبال  بر  کهی  زيکن  حال  به  خوشا  و  ستيگر  تو  مصائب  بر  کهی  ا  بنده  حال  خوشا به 

 و.  گشت  متبرک  پاکت  کريپ  به نزول   کهی  نيسرزم  به  خوشا  خت،ير  اشک  تيبرا  کهی  چشم  به  خوشا.  نمود
 .ديمستقر گرد آن در فتيلط جسم کهی موقف به خوشا
 

 نيا  حق  به   خواهم یم  تو  از.  طور ی    شاخه  بر  کنندهی  تجلی  ا  ظهور،  پروردگاری  ا  توی  منزه  پاک و 
 به  و.  دهيبخش  ثبات  و  داده  رواج  ابداع  عالم  در  ض را يتفو  و  توکل  حکم  و  دهيتاب  انقطاع  آسمان  افق  از  کهی  نور
 يیها  خون  حق  به  و  شده  گداخته  محبتت  راه  در  کهيی  ها  جگر  و  گشته  قطعه  طعهتو ق   ليسب  در  کهی  اجساد  حق
 و  عفو  مورد  را  ايعل ی   و ذروه ی  اعل  مقام  نيا  نيزائر  که  ختهير  نيزم  بر  تيرو ی   جلو  در  ميتسل  ارض  در  که

 ئنمدا  از  خلوصشان  و  اقبال  خوشی  بو  بدان  که  را  ت آنچه ی ي اعل  قلم  از  آنانی  برا  وی  ده  قرار  خود  رحمت
 منجذب گشته   اتی  وح  نفحات  از  کهی  نگری  م  را  آنان!  پروردگاری  ا.  يیفرما  نگردد مقّدر   قطع  توی  وثنا  ذکر
 تيبقا  کوثر  از  شيخو  بخشش  دست  به  آنان را   که  خواهمی  م  تو  از.  اند  دهيبر  دل  تی ي ماسو  از  تو  اميا  در  و  اند
  .يیفرما آنان ثبتی برا را تيلقا اجر ويی نما رابيس

 
 حق به وی  فرمود  آن مسّخر   با  را  ملکوت  و  ملک  که  مت،يعظ  امر  حق  به  طلبمی  م  تو  از  اسماء،ی   خدا یا
 علو  باعث  آنچه  و  است  توی  رضا  مورد  آنچه  به  ما را   ،یساخت  مجذوب  آن  با  را  جبروت  اهل  که  نتيريشی  ندا
 .يیفرما ديتوست موء عزت ساحت در ما مقام

  
 نموده،  طلوع  آسمان بخششت    از  که  ظهورت  ديخورش  انوار  اتيجلت  به  که  ميتوا  بندگان  ما   پروردگار،  یا

 را  ما  که  ده،يرس  ظهور  به  خلقتی  رو  مقابل  در  که  انتيبحر ب   امواج  حق  به  ميخواهی  م  تو  از.  ميا  کرده  اقبالت
 مقصود  ن و يالراحم  ارحميی  تو  کهی  راست  به.  يیفرما  ديموء  ،یفرمود  امر  نتيمب  کتاب  که در ی  اعمال  انجام  بر
 به  و  نموده  احاطه  را  کائناتی  همه    که  قدرتت  به  ما،ی  خدای  ا  خواهمی  م  تو  از.  نيارض  و  سماوات  اهل

 مّنور  عدل  نور  به  شيخو  سلطنت  قدرتو  د ي به  را  عرش ظلم   گرفته،  فرا  را  موجودات ی    همه  که  اقتدارت
جز تو  يی  خدا  ستين.  يیفرما  اراده  آنچه  بر  توانايی  تو.  یکن  بدل  انصافی  کرس  را به   اعتصاف  تخت  ويی  فرما

 .خداوند مقتدر و توانا

 
 
 


