
  ١٠٢ ص
  . ينفتقر و مغنی امل نيفی کّل االمور و حببل رمحته و فضله نتوّسل انّه معطی السائل

  
  هو األ�ی  

  احلمد ّ	 اّلذی جتّلی فی البقعة املبارکة األرض املقّدسة طور
  و اشرق يماء علی موسی الکلينن وادی طوی جبل سمياال

  اءيضالبقعة الب ريالقدس وادی املقّدس جبل ساع يّةفی برّ 
  و ظهر فی فاران احلّب  يحی املسيسو العدوة النوراء علی ع

  رب االسراريثمشرق اآل-ر بطحاء الروح مطلع االنوار 
  ءاو الح و اض يبء فی رابعة النهار علی حمّمد احلبياظهور الض

  الثناء مصباح املأل األعلی النقطة ّيةونة العلی و ذاتينفی ک
  ب و زال الظالميو مثّ هتک سرت الغ يداالولی أفق التوح

  ور و انکشفت السبحات اuلّلة علی مشس الظهورجيالد
  ميو رتفع النقاب و انشّق السحاب و زال احلجاب و کان و ا
  يزب املوعود فی کّل صحف و زبر و کتاب أنزله العز /اال

  فاشرق .الوّهاب فی سالف القرون و الدهور و االحقاب
  ل اجلالل و استقرّ يکو سطع و ملع و بزغ نور اجلمال فی ه

  الرمحن علی عرش األکوان و تشعشع و تألأل مشس
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  ة علی آفاق االمکان و کانت �اء السموات و األرضيقحلقا

  و السالم ّيةو البهاء و الثناء و التح .نياو الع يبفی عامل الغ
  القدم و استشرقت يضعلی حقائق مقّدسة استفاضت من ف

  من أنوار سطعت من امسه االعظم و علی نفوس مقّدسة 
  غّردة اجنذبت بنفحات اّ	 و استمعت لنغمات الورقاء امل

  اءينالثناء و اشتعلت 0لنار املوقدة فی سدرة الس يکفی أ
  ضاتيو ا �ذه الفيهم اللقاء و شکرت ّ	 مبا أنعم عليو و فازت ب

  مل �خذهم لومة الئم فی ثبو3م يناملختّصة 0لنقباء النجباء اّلذ
  ماق اّ	 و متّسکهم بعهد رقم من القلم األعلی اال اQّ يثعلی م
  ايّها بعد أّ	 و اال اQّم هم الفائزون أمّ ء ايامن أول

  اعلم انّ  يماملتوّجه الی امللکوت العظ يلالسائل اجلل
  الصحائف و الزبر يعم اّ	 مذکور فی مجيو فی  يةالرؤ 

  فی غابر االزمان ءياو االلواح النازلة من السماء علی االنب
  ءاين االنب مو کّل نيبّ  ّيةو القرون األّول يةالعصور اخلال

  م اللقاء فارجع الی النصوص املوجودة فی يو ر قومه ببشّ 
  و الزبور و التوراة و القرآن قال اّ	 تعالی فی الفرقان يلاالجن

  قد خسر"اً يضو ا "مةيام القيو اعلموا انّکم مالقوه "
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  لعّلکم بلقاء ربّکم"اً يضو أ "کّذبوا بلقاء رّ�م  يناّلذ

  ينأحد و عشر  مروی من يثو فی حد "توقنون
  و آله قال يهی اّ	 علرسول اّ	 صلّ  من الصحابة انّ 

  و قال "عشر ةة أربعيلسرتون ربّکم کما ترون البدر فی ل"
   "نيوس برأی العيدر فاّ	 و اال يترأ"السالم  يهعلی عل

   " مل أرهه و عرفته فعبدته ال أعبد ر0ّ يتو رأ"اً قال يضو أ
  ت/ة و الرواحيالنصوص الصر حة و مع هذه العبارات املصرّ 

  املأثورة اختلف االقوام فی هذه املسئلة منهم من قال 
  ال تدرکه"املبارکة و هی  يةممتنعة و استدّل 0آل يةان الرؤ 

   "رياخلب يفرک االبصار و هو اللطيداالبصار و هو 
  تضی انکاريق ّية0لکلّ  يةو منهم من قال اذا أنکر" الرؤ  

  السؤال عن ء فانّ يادم العصمة لالنببت عيثنصوص القرآن و 
  عصوم و سئل موسی ممن نيبّ  ياوز قطعجياملمتنع احملال ال 

   "يکنظر الأرنی أرّب "قال و  يةالسالم الرؤ  يهعل يمالکل
  صدر منه هذا يثو العصمة مانعة عن سؤال شیء ممتنع و ح

  يةالئح علی امکان الرؤ  يلالسؤال فهو برهان قاطع و دل
  عندک يلاجلل يلو ما عدا هذا الدل يةلبغو حصول هذه ا
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  ة فی يقحق يةو هو اذا فرضنا امتناع الرؤ  نيواضح مب يلدل

  اّ	 �ا فی  الّتی اختصّ  ّيةن فما النعمة االهلياعامل الشهود و الع
  يةء بل امتناع الرؤ يامن االصف نيجّنة اللقاء عباده املکرم

  رة حاصلة لکلّ يسّ رة متا فی اآلخو امّ  يااّمنا هو فی الدن
  ا شرب مدامالسالم ملّ  يهعل يمالکل فانّ  .ابعبد أوّ 

  من استماع کالم اّ	 و مثل من سورة حمّبة اّ	 و اهتزّ 
  و انکشفت له اجلّنة  ياه فی الدنصهباء اخلطاب نسی انّ 

  رّب "اجلنّة مقام املشاهدة و اللقاء قال  انّ  يثاملأوی و ح
  هذه اخلطاب من رّب االر0ب انّ  فأqه "يکأرنی أنظر ال

  ريسّ اء اّمنا تتيشمن ته تّص برمحخيء و يااملنحة املختّصة 0الصف
  أرکان األرض و السمآء و تقوم يهم اّلذی ترتعش فيو فی ال

  .مة الکربی و تنکشف الواقعة عن الطاّمة العظمیياالق
  من أعلم علماء االسرار يلو التأو  ريالتفاس يعهذا ماورد فی مج

  ا جوهر املسئلة و امّ  .االقطار يعی کّل االعصار من مجف
  اللقاء أمر مسّلم حمتوم منصوص فی  ة االمر انّ يقو حق

  املختوم يقم و هذا هو الرحّيو لقّي االصحف و الواح احل
  ة يقللحق فانّ  .نافس املتنافسونيتختامه مسک و فی ذلک فل
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  املراتب يعمجالظهور فی  ّيةالالهوت يّةو اهلو  ّيةالکلّ 

  الQّا واجدة املراتب ساطعة الربهان ؤونشّ و املقامات و ال
  يهکما قال عل  يطن و هو بکّل شیء حمياالمعة احلّجة فی کّل ک

  ونيکلک حّتی  يسک من الظهور ما لري ون لغيکأ"السالم 
  علی من دلّ  /"و قال  "ال تراک نيع يتهو املظهر لک عم

  املراتب النّ  "خملوقاته ذاته بذاته و تنزّه عن جمانسة
  لظهور االمساء و الصفات فظهور /و املقامات جمال و مرا

  فی  يهون الوصول اليکحّتی  شؤونال يعق فی مجاحلّق حمقّ 
  ون و املمکنات ممتلئة من اسراريکاملراتب ممّا کان و  يعمج

  الصفة يث من ححّقق اّال يتاالمساء و الصفات و االدراک ال 
  هو هو مستور عن االنظار و حمجوب يثح ا الذات منو امّ 

  صفيو رک ذات حبت ال يدال  يعمن يبعن االبصار غ
  يثاحلّق من ح فانّ  "مسدود و الطلب مردود يلالسب"

  ة فی باملراتب املرتتّ  يعاالمساء و الصفات له ظهور فی مج
  تياالفطری و له جتلّ  يبی و الرتتيعالوجود علی النظم الطب

  جّنة اللقاء الفردوس األعلی علی رؤوس االشهاد فی
  و اللقاء من يةالرؤ  فاعلم 0نّ  و امللکوت األ�ی اذاً 
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  الوجدانی يب عنها 0لغالّتی تعّرب  يبّيةة الغيقاحلق يثح

  يثا من حو امّ  .رک االبصاريدال تدرکه االبصار و هو 
  الظهور و الربوز و التجّلی و کشف احلجاب و ازالة السحاب

  أمر مشروع موعود يةب فالرؤ /م االيو اب فی و رفع النق
  اء من أهليشتّص اّ	 �ا من خيم املشهود يو فی ال

  مفروض من هذا املقام احملمود يبهلم نص ينالسجود اّلذ
  هد به العقوليشو الربهان واضح منصوص مثبوت و 

  قطع من مرتبةينال  يضالف فانّ  .ّيةاالهل ّيةالر0ّن يةاملستو 
  رم منه مقام من املقاماتحيالفضل و اجلود ال من املراتب و 

  ر أکثريتيسّ م علی السفر فلم و مبا ان حضرتک اآلن مصمّ 
  من هذا االثر و ان شاء اّ	 من بعد هذا عند سنوح

  تنشرح به ياً مستوف اً اً qمّ يغبل الفرصة نشرح لک شرحاً 
  م النشور و اآلن اکتفيو فی  نيبه االع الصدور و تقرّ 

   يیر و"د 0سم رّبک املختار و أح/ار و توّجه الی الد�ذا املقد
  الناس 0ملاء النازل من سحاب االسرار و کن فی کّل صقع

  م فی خدمة أمر ا	ّ ياقدوة لالحرار و أسوة لالبرار للق
  اء خذ نفحةزائر الروضة املقّدسة الغنّ  ياف .اجلّبار يزالعز 
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  یأهل اآلفاق حتّ من جنّة األ�ی و اعرضها علی مشام 

  للقلوب املنجذبة الی االشراق ييةحم ّيةر برائحة زکعطّ يت
  رهم مباء املزن اهلامی املنسجم املنهمرو ادع الناس الی اّ	 و طهّ 

  کليا ر الوجوه بنور معرفة اّ	 و ألبس اهلمن السمآء و نوّ 
  qّ	 احلقّ  .اق ا	ّ يثخلع املواهب الّتی ظهرت أنوارها فی م

  ر بنورو اخلضراء تتنوّ  يصلغرباء 3تّز بنفحات القما انّ 
  تيثله الثوب الرّ يکزع الوجود عن هينأبدی االشراق و 

  مل املکرّ يکهر فی أحسن حلل من اجلمال علی اهليظو 
  مائدة السماء و تنزل الرمحة علی الکرباء ئذ متتدّ ينح .يزالعز 

  ّيةو الصغراء و تنکشف جّنة األ�ی %حسن جلوة نوران
  ض/قة الر ض مؤنّ ياقة احلساطعة االرجاء المعة االحناء متدفّ 

  يّ ض و تنطلق االلسنة بثناء البهاء و الشکر للعلياة الغغضّ 
  اهلی اهلی .وح قّدوس رّب املالئکة و الروحألعلی سبّ ا

  کيّتبباب رمحتک الالئذ بکهف رمحان ريهذا عبدک املستج
  ه 0نوارر وجهک و نوّ يّتبسلطان أحد رير له کّل خقدّ 

  ع ع   ميالرؤف القد الربّ  يمالرح مياّنک انت الکر ک يّتربوب
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