
 منتخباتی از آاثر حضرت هبآءاللّ          
 جلنهء نشر آاثر امری بلسان فارسی و عربی       

 آملان -النگنهاين                
 بديع ١٤١نشر اّول _               

 

 ص الف  
 بنام دوست يکتا                      

 يّل حمبوب امراللّ بندگان مجال اقدس اهبی و دست پروردگان حضرت عبدالبهآء را و 
 ميالدی بدرايفت عنايتی عظيم مفتخر و ١٩٣٩بديع مطابق  ٩٥حضرت شوقی رّّبنی بسال 

 خمّصص فرمودند که عبارت بود از ترمجه جمموعه منتخبه از آاثر مقّدسه حضرت
 :هبآءالّل جّل امسه األعلی بلسان انگليسی که حتت عنوان 

The Gleanings from the Writings of Baha’u’llah    

 برای اّولني ّبر توّسط حمفل روحانی مّلی هبائيان امريکا منتشر گرديد.
 هایاين صحيفه مکّرمه نه تنها ّبرها ّبنگليسی  جتديد طبع گرديد بلکه اساس ترمجه

 متعّدد ّبلسن خمتلفه قرار گرفت که انتشارشان در عامل چون آب زندگی عّلت هدايت
 و سبب حيات گرديد.

 ايران ممتحن ايران که در مهد امرالّل اي در ممالک ديگر ساکن بودند ّب وجوداّما 
 دسرتسی مبنابع متعّدده آاثر مبارکه بينهايت مشتاق که اين أتليف بی نظري را

 بلسان اصلی که شرف نزول ايفته داشته ّبشند و ّب متّعن و تعّمق در آن آاثر
  بدرک معانی لطيفه مستوره در آهناهای خمتلفه کامالا منتخبه و مقابله ّب ترمجه

 موّفق شوند و در امر عرفان
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 ص ب
 قّيت در ابالغ کلمات و آايت خداوند عامليان به مهگان مبراتب عاليه انئلو موفّ 

 دست ايبند . شوند و هبنگام غوص در اين حبر بی اپاين بدون تالش جان و روان به دّر و مرجان
 مهه آن عزيزان از ساحت مقّدس معهد اعلی استدعا اين جلنهء در جهت حتّقق آرزوی

 منود در صورت امکان متون اصلّيه اين جمموعه نفيسه را عنايةا ارسال فرمايند
 ات اقدام بتحرير و طبع و نشر آهنا شود.

 بيت العدل اعظم اهلی تقاضای اين هيئت را پذيرفتند و طبق دستور آن مقام منيع
 جاا ر مرکز جهانی هبائی اصل اين آاثر مبارکه را متدرّ دايره مطالعه نصوص و الواح د

 به اين جلنهء ارسال داشتند که ّب دّقت خوشنويسی و مقابله آهنا اجنام پذيرفت و
 جهت تسهيل مطالعه اين آاثر مبارکه هر قطعه در حاشيه صفحات منره گذاری شد .

 طبع و جتليد اين عطف بتصريح معهد اعلی اين جلنهء در زيبائی و وقار و مرغوبّيت
 سفر کرمي دّقت بسيار معمول داشت ات مجيع مشتاقان در سراسر عامل بتوانند بسهولت

 به اين اثر نفيس که در کسوتی مجيل عرضه شده دست ايبند .
 ميخورمي که از قطعه در مقابله اين سفر جليل ّب نسخه انگليسی آن به اين نکته بر

 عات بوجود آمده است اين امر را داراالنشاءببعد تفاوتی در مشاره گذاری قط١٦١ 
 خطاب به جلنه طبع و نشر ١٩٨٣اکتوبر  ٢٧مرکز جهانی هبائی در مرقومه موّرخه 

 اند :آاثر مبارکه بزّبهنای فارسی و عربی _ آملان غربی چنني تشريح منوده
 ات سطر دوم صفحه ٣٤٠صفحه  ١٣از سطر  ١٦١ترمجه اين قطعه حتت مشاره   ..."

 م ( بطبع رسيده است . چون اين قطعه خود مأخوذ١٩٧٦کتاب انگليسی ) ويلمت _  ٣٤١ 
 طبع گردد و قطعات ١٦٢از لوح مستقل است شايسته است در طبع فارسی آن حتت مشاره 

 بطبع رسد . از طرف معهد اعلی مقّرر گشته ١٦٦ات  ١٦٣بعد از آن حتت مشاره های 
 يز اين تغيري مورد نظر قرار گريد . "است که در طبع آينده نسخه انگليسی ن
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 ص ج
 نکته مهّم ديگر آنکه طبق اّطالع دايره نصوص و الواح در مرکز جهانی هبائی متون

 ّب وجود مساعی فراوان آن دايره هنوز پيدا ٥١_  ٦٢_  ١٠٣_  ١٤٤اصلّيه قطعات 
 شده است : رت چاپنشده است ، در مواضع خمصوص جهت اّطالع دوستان جبای لوح مبارک اين عبا

 نسخه اصل اين لوح مبارک هنوز پيدا نشده است . " البّته هر موقع متون اصلی "
 اين چهار قسمت از ارض اقدس واصل شود برای تکميل اين صحيفه مکّرمه طّي اوراق

 جداگانه اقدام بطبع و نشر آهنا خواهد شد .
 زّبن عرضه ميشود اين در اين موقع که اين گنجينه بی نظري حبضور احّبای فارسی

 اين آاثر منتخبه اهلّيه عّلت اجياد رغبت جلنهء اميد وطيد دارد که مطالعه مستمرّ 
 ابالغ امر خدا مبشتاقان گردد . بی اپاين آن ايران در تدقيق و متّعن در آايت مبارکه شود و ّبلّنتيجه سبب

 عهد اعلی تشّکراين جلنهء ّب تقدمي مراتب خضوع و امتنان از اعتماد و عنايت م
 مينمايد که اين مجع ضعيف را به اجرای چنني امر نفيس مأمور فرمودند . مهچنني

 از دايره حمرتمه مطالعه نصوص و الواح مرکز جهانی هبائی که در تدوين اين سفر
 کرمي هنايت مهکاری و مساعدت فرمودند و نيز از مجيع مهکاران و دوستان عزيز :

 امری آملان ، خوشنويس مکّرم و ساير مسئوالن چاپمؤّسسه حمرتمه مطبوعات 
 آرزو ميکند . و انتشار صميمانه تقدير و تشّکر منوده و موفّقّيت آانن را از آستان اهلی

 ّب تقدمي تکبري و رجای توفيق                        
 حمفل روحانی مّلی هبائيان آملان                        
 جلنه نشر آاثر امری بزّبهنای فارسی و عربی _ آملان غربی                        
 بديع ١٤١النگن هاين _                         

 در کتاب مشّخص نشده در اين فايل اضافه شد ٧٨صفحه  ٥٥قطعه مشاره  
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 10ص 
 سبحانک الّلهم اي اهلی کيف اذکرک بعد اّلذی ايقنت ّبن السن١ _

 ت عن ذکرک و ثنائک و منعت طيور افئدة املشتاقنيالعارفني کلّ 
 عن الّصعود اِلی مسآِء عزّک و عرفانک لو اقول اي اهلی ّبّنک انت

 عارف اشاهد ّبن مظاهر العرفان قد خلقت ّبمرک و لو اقول ّبّنک انت
 حکيم اشاهد ّبن مطالع احلکمة قد ذّوتت ّبرادتک و ان قلت ّبّنک

 ايق الّتفريد قد بعثت ّبنشائک و ان قلتانت الفرد االحظ ّبّن حق
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 ١١ص 
 اّنک انت العليم اُشاهد ّبن جواهر العلم قد حّققت مبشّيتک و ظهرت

 ر بذکٍر او توصف بثناٍء اواّببداعک فسبحانک سبحانک من ان تش
 ّبشارة الّن کّل ذلک مل يکن ااّل وصف خلقک و بعث ّبمرک و اخرتاعک

 يعرج الی هوآء عرفانک  العارفونو کّلما يذکرک الّذاکرون او 
 يرجعّن الی الّنقطة الّتی خضعت لسلطانک و سجدت جلمالک و ذوتت

 بذلک يثبت حبرکٍة من قلمک بل استغفرک اي اهلی عن ذلک النّ 
 الّنسبة بني حقايق املوجودات و بني قلم امرک فسبحانک سبحانک من

 عة عن شجرةذکر نسبتهم اِلی ما ينسب اليک الن کّل الّنسبة مقطو 
 امرک و کّل الّسبل ممنوعة عن مظهر نفسک و مطلع مجالک فسبحانک

 سبحانک من ان تذکر بذکر او توصف بوصف او تثنی بثنآٍء و کّلما
 امرت به عبادک من بدايع ذکرک و جواهر ثنائک هذا من فضلک عليهم

 ليصعدن بذلک الی مقّر اّلذی خلق فی کينونّياهتم من عرفان انفسهم
 ک مل تزل ُکنت مقّدساا عن وصف ما دونک و ذکر ما سواک و تکونو انّ 

 املقّدس العليم . مبثل ما کنت فی ازل اآلزال ال اله ااّل انت املتعالی املقتدر
 ک مبا نزل مناّول األمر عرفان الّل و آخره ُهو الّتمسّ ٢ -  ...  

 مسآء مشّيته املهيمنة علی من فی الّسموات و األرضني ...
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 ١٢ص 
 امريکه مل يزل و ال يزال مقصود نبّيني و غاية رجای مرسلني٣ -  

 بوده ّبراده مطلقه و مشّيت انفذه ظاهر شده  اوست موعودی که
 مجيع کتب اهلی ّبو بشارت داده مع ذلک اهل ارض از او غافل و

 حمجوب مشاهده ميشوند بگو ای اوليای حق جهد منائيد شايد بعرفانش
 ينبغی عامل اينست امری که اگر يک قطره در سبيلشفائز گرديد و مبا 

 کم شود صد هزار حبر مکافات آنرا مشاهده منايد يعنی مالک شود بگو
 ای دوستان اين شأن عظيم را از دست مدهيد و از اين مقام بلند

 غافل مشويد عباد عامل بتصّور موهوم چه مقدار جاهنا انفاق منوده و
 ايدقصود فائزيد و مبوعود رسيدهمينمايند و مشا احلمد لّل مب

 ّبعانت حق جّل جالله اين مقام را حفظ منائيد و آبنچه سبب و عّلت
 ارتفاع امر است متّسک جوئيد انّه أيمرکم ّبملعروف و مبا يرتفع

 البديع ... به مقام األنسان فی االمکان تعالی الّرمحن منزل هذا الّلوح
  است ّبيد کّل بکمال احّتادامروز روز فضل اعظم و فيض اکرب٤ -   

 و اتّفاق در ظّل سدره عنايت اهلی ساکن و مسرتيح ّبشند و متّسک
 منايند آبنچه اليوم سبب عّزت  و ارتفاع است
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 ١٣ص 
 طوبی لقوم حترّک علی ذکرهم قلمی األعلی و نعيماا لّلذين سرتان
 امسائهم حکمة من عندان از حق بطلبيد ات مجيع را ُمؤيّد فرمايد

 بر آنچه لدی العرش مقبولست  زود است بساط عامل مجع شود و بساط
 ديگر گسرتده گردد اّن رّبک هلو احلق عاّلم الغيوب .

 امروز روزيست که حبر رمحت ظاهر است و آفتاب عنايت مشرق و٥ -  ...  
 سحاب جود مرتفع ّبيد نفوس پژمرده را بنسائم حمّبت و موّدت و

 منود احّبای اهلی در هر جممع و حمفلی کهمياه مرمحت اتزه و خرم 
 مجع شوند ّبيد بقسمی خضوع و خشوع از هر يک  در تسبيح و تقديس

 اهلی ظاهر شود که ذرّات تراب آن حمّل شهادت دهند خبلوص آن مجع و
 جذبه بياانت روحانّيه آن انفس زکّيه ذرّات آن تراب را اخذ منايد

 اّن افضل منکم چه که در محلنه آنکه تراب بلسان حال ذکر منايد ا
 مشّقات فاّلحني صابرم و بکّل ذی روح اعطای فيض فّياض که در من

 وديعه گذارده منوده و مينمامي مع مهه اين مقامات عاليه و ظهورات
 الحتصی که مجيع ماحيتاج وجود از من ظاهر است ّبحدی فخر ننموده و

 .منينمامي و بکمال خضوع در زير قدم کّل ساکنم ..
 ّبيد کّل ّب يکديگر برفق و مدارا و حمّبت سلوک منايند و ...    

 اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز ّبشد اي نرسيده ّبشد ّبيد
 بکمال لطف و شفقت ّب او تکّلم منايند و او را
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 ١٤ص 
 متذّکر کنند من دون آنکه در خود فضلی و علّوی مشاهده منايند

 ضاتست ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگیاصل اليوم اخذ از حبر فيو 
 ظروف ّبشد يکی کّفی اخذ منوده و ديگری کأسی و مهچنني ديگری کوبی

 و ديگری قدری امروز نظر کّل ّبيد ّبموری ّبشد که سبب انتشار امر
 الّل گردد حق شاهد و گواه است که ضّری از برای اين امر اليوم

 برودت ما بني احباب نبوده واعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و 
 نيست اجتنبوا بقدرة الّل و سلطانه مثّ الّفوا بني القلوب ّبمسه
ؤّلف العليم احلکيم  از حق جّل جالله خبواهيد که بلّذت

ُ
 امل

 اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در حّب او مرزوق شويد از خود
 مبذول بگذريد و در سايرين نگريد منتهای جهد را در تربيت انس

 داريد امری از حق پوشيده نبوده و نيست اگر برضای حق حرکت منايند
 بفيوضات ال تتناهی فائز خواهند شد اينست کتاب مبني که از قلم امر

 العاملني ... رّب العاملني جاری و ظاهر شد تفّکروا فيما نّزل فيه و کونوا من
 مجيع احزاب خمتلفه ارض منتظر و چون آفتاب٦ -    

 فق عامل طالع کّل معرض ااّل من شاء الّل اگر اليوما قت از حقي
 مقامات نفوس موقنه ذکر شود بيم آنست از فرط سرور بعضی هالک شوند

 کّل َمن  نقطه بيان ميفرمايد  " نطفه يک ساله يوم ظهور او اقوی است از
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 ١٥ص 
 فی البيان و مهچنني ميفرمايد و قد کتبت جوهرة فی ذکره و ُهو انّه
 ال يشار ّبشارتی و ال مبا نزل فی البيان اگر نفسی در حبور مستوره

 در اين کلمه عليا تفّکر منايد فی اجلمله بر مقام اين امر اعظم
 اقدس اعلی آگاه شود مقام ظهور که معلوم شد مقام طائفني معلوم و واضح

 است لعمر الّل نَ َفسی که از نفسی در اين امر بر آيد معادله
 ّبو کنوز ارض طوبی ملن فاز ويل للغافلني منينمايد

 فی احلقيقه امروز روز مشاهده و اصغاست هم ندای اهلی مرتفع٧ -    
 است و هم انوار وجه از افق ظهور مشرق و الئح ّبيد مجيع آنچه

 شنيده شد حمو منود و بعدل و انصاف در آايت و بّينات و ظهورات
 کتب بيوم الّل معروف  انظر شد امروز عظيم است چه که در مجيع

 اند و مهچننيمجيع انبيا و اصفيا طالب لقای اين يوم بديع بوده
 احزاب خمتلفه ارض و چون آفتاب ظهور از مسآء مشّيت اهلی اشراق

 منود کّل منصعق و مدهوش مشاهده گشتند ااّل من شاء الّل اي
 دن نداايّها الّذاکر حجاب اکرب بشر را از مشاهده منع منود و از شني

 ّبز داشت انشاء الّل آفاق بنور اتّفاق منّور شود و در جبني مجيع
 من علی األرض نقش خامت امللک لّل منطبع گردد ...
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 ١٦ص 
 اتلّل احلق تلک ااّيم فيها امتحن الّل کّل النبّيني و٨ -  ... 

 املرسلني مثّ اّلذين هم کانوا خلف سرادق العصمة و فسطاط العظمة و
 العزّة و کيف هؤ الء املشرکني ...خباء 

 اي حسني بعضی از احزاب ارض منتظر ظهور حسينی بودند چه که از٩ -    
 اند بظهور آن حضرتقبل اصفيای حق جّل جالله عباد را بشارت داده

 بعد از قائم و مهچنني اخبار فرمودند که در حني ظهور آن مطلع
 ائم در ظّل علم مبارکفيوضات اهلی مجيع انبياء و مرسلني حّتی ق

 آن حضرت مجع ميشوند چون وقت رسيد و عامل ّبنوار وجه منّور گشت
 کّل اعراض منودند مگر نفوسی که اصنام ظنون و هوی را بقّوت مالک

 امسآء شکستند و قصد مدينه ايقان منودند امروز رحيق خمتوم ّبسم
 
ُ
 احملمود ... بارکقّيوم ظاهر و جاری خذ کأساا منه مثّ اشرب هبذا األسم امل

 های اهلی که در کتب مقّدسهميقات امم منقضی شد و وعده١٠ -    
 مذکور است مجيع ظاهر گشت و شريعة الّل از صهيون جاری و اراضی و

 جبال اورشليم بتجّليات انوار رّب مزيّن  طوبی ملن تفّکر فيما
 نّزل فی کتب الّل املهيمن القّيوم   ای دوستان اهلی تفّکر

 منائيد و آبذان واعيه اصغای
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 کلمة الّل کنيد ات از فضل و رمحت او از زالل استقامت بياشاميد

 و بر امرالّل مثل جبل راسخ و اثبت ّبشيد   در کتاب اشعيا
 فی الرّتاب من امام هيبة ئميفرمايد : " ادخل الی الّصخرة و اختب

 آيه تفّکر منايد بر و من هباء عظمته . " اگر نفسی در مهني الّربّ 
 عظمت امر و جاللت قدر يوم الّل مطّلع ميشود و در آخر آيه

 وحده فی ذلک اليوم " امروز روزی مذکوره ميفرمايد " و يسمو الّربّ 
 است که ذکرش در کّل کتب از قلم امر ثبت گشته  مامن آية ااّل و قد

 املبني لوتنادی هبذا االسم و ما من کتاب ااّل و يشهد هبذا الذّکر 
 نذکر ما نّزل فی الکتب و الّصحف فی ذکر هذا الّظهور ليصري هذا

 الّلوح ذا حجم عظيم ّبيد اليوم کّل بعناايت اهلّيه مطمئن ّبشند
 منّور شوند ... و بکمال حکمت در تبليغ امر جهد منايند ات مجيع ّبنوار فجر معانی
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 َضّوَعت نَفحاُت الّرمحنذی فيه تَ ل  ا مُ وْ ْلي َ احّبذا هَذا ١١ -   

بارکُ  مُ وْ ْلي َ اَحب ذا هَذا  مکانِ فی الِ 
ُ
 اّلذی ال تُعادلُه امل
 اذ تَ َوج ه َوْجهُ  مُ وْ ْلي َ االقروُن َو اأَلعصار َحب ذا هَذا 

 اِلی َمقامه ِاذاا انَدِت اأَلشيآء َو َعن َورائها الِقَدمِ 
أل األعلی اي َکرِمل انزلی مبا اقَبل اليکِ 

َ
 جُه اللِّ وَ  امل

 ِتزازهْ اا األمسآِء َو فاِطر الس ماء ِاذاا اخذهَ  مالک َملُکوتِ 
 داء وَ السُُّرور َو انَدت ّبعلی النِّداِء نفسی القباِلَک الفِ 

 داء َقد اَهلکنی اي َمْطَلعالفِ  کَ جُّهِ وَ داء و لِت َ لعنايتَک الفِ 
 ندائکَ َتنی عْ مسَْ احليوة فراقَک َو احرقنی هجرک لَک احَلمد مبا اَ 

 َو شرّفتنی بُقدومَک و َاحَييتنی ِمْن نفحات ااَّيمَک َو َصرير
 ل ذی َجَعْلَته صوراا بنَي عبادک فَ َلّما جآء أَمرکاقلمَک 

ربم نَ َفْخَت فيه ِاذاا قامِت القيمة الُکربی َو َظَهرت
ُ
 امل

 األسرار املکُنونة فی َخزائن ماِلک ااَلشيآء فَ َلّما بَ َلغ
  املقاِم اأَلعلی قُلنا اي َکرِمل امحِْدیندائها اِلی ذاکَ 

 َرب ِک َقد کنِت حمرتقة بِناِر الِفراق اذاا ماج حَبُر الوصال امامَ 
 قّرت عينک َو َعنُي الُوجود و ابَتَسم ثغر الَغيب و ک بذلکَ َوجهِ 

 الشُُّهود طُوبی َلِک مبا َجَعلِک الّل فی هذا الَيوم َمقر  
  َمشرِق بّيناته طوبی لَعْبد طاف َحولکِ َعرشه َو َمْطلع آايتِه وَ 

 َو ما فزت بِه من َفضِل الّل َرّبک َو ذََکَر ظهورک َو بُ ُروزکِ 
 ُخذی کَأس الَبقاء ّبسِم َرّبک األهبی مُث  اشکريه مبا َبد ل

 ّبلسُُّرور َو مّهِک ِّبلفرح األکرَب رمحةا ِمن عنِده حزنکِ 
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 تَ َقّر فيه َعرشه َو َتَشّرفَ سْ ا انّه حُيبُّ املقام اّلذيِ 

 تفع ندائه َو َصَعدترْ ابُقُدومه َو فاَز بلقائه و فيِه 
 َزَفراتُه   اي َکرِمل َبّشری َصْهُيون ُقولی اََتی املْکنونُ 

 و بنور ساطٍع به اشرقت اأَلرض َو َمنْ  بسلطان َغَلَب العاملَ 
 َرعی مث  فی مقاِمک اس ةا فَ َعليها ِااّيک اَْن تُکونی ُمتَ َوقِّ 

 طوفی مديَنة اللِّ ال تی نُ زَِّلت ِمَن الّسمآء و َکعَبة
 اللِّ الّتی کاَنْت َمطاف املقرّبني َو املخلصني و املالئکةِ 

  َو احبُّ اَْن اَُبّشَر کّل بُقعٍة ِمن بقاع اأَلرض وَ العالنْي 
 ذی ِبه اجنذبَ ل  اکّل َمديَنٍة ِمن َمدائنها هِبذا الُظهور 

لک َو امللکوتُ  ور َو انَدتِ فؤاد الطّ 
ُ
 لّل َربّ  الّسدرَة امل

 م فيه ُبّشر الَبحر َو البَ ّر و اخرَب مبا َيظَهروْ األرّبب هذا ي َ 
سُتورة َعن الُعقول و

َ
 ِمن بَعد ِمْن عناايت الّل املکنونِة امل

 األَبصار َسوف جتری َسفينة الّل َعليک و يظهر اَهُل البهآء
 اب األمسآء تبارَک َمولی الَوری اّلذیاّلذين ذََکَرهم فی کت

 بذکره اجنذبت الّذرات َو َنطَق لسان الَعَظَمة مبا کان مکنوانا 
 فی علمه و خمزوانا فی َکنِز قدرته انُّه ُهو املَهيمُن علی من

نيع .
َ
 فی اأَلرض َو الّسمآء ّبمِسه املقتدر الَعزيِز امل

 ا قد اتت ّبحلق ااّيکمان ارتقبوا اي قوم ااّيم العدل و اهنّ ١٢ -   
 ان حتتجبوا منها و تکونّن من الغافلني ...
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 انظر ّباّيم قبل شويد که چقدر مردم از اعالی و ادانی که١٣ -  

 اند بقسمی کهمهيشه منتظر ظهورات احديّه در هياکل قدسّيه بوده
 در مجيع اوقات و اوان مرتّصد و منتظر بودند و دعاها و تضّرعها

 ند که شايد نسيم رمحت اهلّيه بوزيدن آيد و مجال موعودمينمود
 از سرادق غيب بعرصه ظهور قدم گذارد و چون ابواب عنايت مفتوح

 ميگرديد و غمام مکرمت مرتفع و مشس غيب از افق قدرت ظاهر ميشد
 احرتاز ميجستند ... مجيع تکذيب مينمودند و از لقای او که عني لقاء الّل است

 ئيد که سبب اين افعال چه بود که ّبين قسم ّب طلعاتأتّمل فرما   
 مجال ذی اجلالل سلوک مينمودند و هر چه که در آن ازمنه سبب اعراض
 و اغماض آن عباد بود حال هم سبب اغفال اين عباد شده و اگر بگوئيم

 حجج اهلّيه کامل و متام نبود هلذا سبب اعرتاض عباد شد اين
 بغايت از فيض فّياض دور است و ازکفريست صراح ألجل آنکه اين 

 رمحت منبسطه بعيد که نفسی را از ميان مجيع عباد برگزيند برای
 هدايت خلق خود و ّبو حّجت کافيه وافيه عطا نفرمايد و معذلک خلق

 را از عدم اقبال ّبو معّذب فرمايد بلکه مل يزل جود سلطان وجود بر
 ده و آنی نيست که فيضمهه ممکنات بظهور مظاهر نفس خود احاطه فرمو 

 او منقطع شود و اي آنکه امطار رمحت از غمام عنايت او ممنوع گردد
 پس نيست اين امورات حمدثه مگر از انفس حمدوده که در وادی کرب
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 و غرور حرکت مينمايند و در صحراهای بُعد سري مينمايند و بظنوانت

 ّسی مينماينداند مهان را أتخود و هر چه از علمای خود شنيده
 هلذا غري از اعراض امری ندارند و جز اغماض حاصلی خنواهند و اين

 معلوم است نزد هر ذی بصری که اگر اين عباد در ظهور هر يک از مظاهر
 مشس حقيقت چشم و گوش و قلب را از آنچه ديده و شنيده و ادراک منوده

 دند و ازمان اپک و مقّدس مينمودند البّته از مجال اهلی حمروم منی
 حرم قرب و وصال مطالع قدسّيه ممنوع منی گشتند و چون در هر زمان
 حّجت را مبعرفت خود که از علمای خود شنيده بودند ميزان مينمودند

 و بعقول ضعيفه آهنا موافق منی آمد هلذا از اينگونه امور غري
 مرضّيه از ايشان در عامل ظهور بظهور ميآمد ...

 آن حضرت بعصای امر و بيضای معرفت از فاراننوبت مبوسی رسيد و    
 حمّبت اهلّيه ّب ثعبان قدرت و شوکت صمدانّيه از سينای نور بعرصه
 ظهور ظاهر شد و مجيع من فی امللک را مبلکوت بقا و امثار شجره

 وفا دعوت منود و شنيده شد که فرعون و مأل او چه اعرتاضها منودند
 مشرکه بر آن شجره طّيبه واردو چه مقدار احجار ظنوانت از انفس 

 آمد ات حبّدی که فرعون و مأل او مّهت گماشتند که آن انر سدره
 رّّبنّيه را از ماء تکذيب و اعراض افسرده و خممود منايند و

 غافل از اينکه انر حکمت اهلّيه از آب عنصری افسرده نشود و سراج
 اين مقامقدرت رّّبنيه از ّبدهای خمالف خاموشی نپذيرد بلکه در 

 ماء سبب اشتعال شود و ّبد عّلت حفظ لو انتم ّبلبصر احلديد تنظرون
 و فی رضی الّل تسلکون ...
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 چون ااّيم موسی گذشت و انوار عيسی از فجر روح عامل را احاطه منود

 مجيع يهود اعرتاض منودند که آن نفس که در توراة موعود است ّبيد
 شد و اين جوان انصری که خود را مسيحل شرايع توراة ّبمرّوج و مکمّ 

 الّل مينامد حکم طالق و سبت را که از حکمهای اعظم موسی است نسخ
 منوده و ديگر آنکه عالئم ظهور هنوز ظاهر نشده چنانچه يهود هنوز
 منتظر آن ظهورند که در توراة مذکور است چه قدر از مظاهر قدس

 ی در ابداع ظاهر شده واحديّه و مطالع نور ازلّيه که بعد از موس
 هنوز يهود حبجبات نفسّيه شيطانّيه و ظنوانت افکّيه نفسانّيه

 حمتجب بوده و هستند و منتظرند که هيکل جمعول ّب عالمات مذکوره که
 اند کی ظاهر خواهد شد کذلک اخذهم الّل بذنبهم وخود ادراک منوده

 جلحيم موقودااخذ عنهم روح االميان و عّذهبم بنار کانت فی هاوية ا
 و اين نبود مگر از عدم عرفان يهود عبارات مسطوره در توراة را که

 در عالئم ظهور بعد نوشته شده چون حبقيقت آن پی نربدند و بظاهر هم
 چنني امور ظاهر نشد هلذا از مجال عيسوی حمروم شدند و بلقاء اللّ 

 مجيع فائز نگشتند " و کانوا من املنتظرين " و مل يزل و ال يزال
 ات افکار اناليقه متّسک جسته و از عيوهنای لطيفهامم هبمني جعليّ 

 رقيقه جاريه خود را بی هبره و بی نصيب منودند ...
 بر اولی العلم معلوم و واضح بوده که چون انر حمّبت عيسوی حجبات    

 حدود يهود را سوخت و حکم آن حضرت فی اجلمله بر حسب ظاهر جراين ايفت
 ال غيبی ببعضی از اصحاب روحانی ذکر فراق فرمودند و انرروزی آن مج

 اشتياق افروختند و فرمودند که من مريوم و بعد ميآمي
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 و در مقام ديگر فرمودند من مريوم و ميآيد ديگری ات بگويد آنچه من

 ام و اين دو عبارت فیام و متام منايد آنچه را که گفتهنگفته
 فی مظاهر الّتوحيد بعني الّل تشهدون واحلقيقه يکی است لو انتم 

 اگر بديده بصريت معنوی مشاهده شود فی احلقيقه در عهد خامت هم
 کتاب عيسی و امر او اثبت شد در مقام اسم که خود حضرت فرمود منم

 عيسی و آاثر و اخبار و کتاب عيسی را هم تصديق فرمود که من عند
 قی مشهود و نه در کتابشانالّل بوده در اين مقام نه در خودشان فر 

 غرييّتی ملحوظ زيرا که  هر دو قائم ّبمر الّل بودند و هم انطق
 بذکر الّل و کتاب هر دو هم مشعر بر اوامر الّل بود از اين جهت

 است که خود عيسی فرمود " من مريوم و مراجعت ميکنم " مبثل مشس که
 اگر بگويد در حدود اگر مشس اليوم بگويد من مشس يوم قبلم صادق است و

 يومی که غري آمن صادق است و مهچنني در ااّيم مالحظه منائيد که
 اگر گفته شود که کّل يک شیءاند صحيح و صادق است و اگر گفته شود

 بينی ّبکه حبدود امسی و رمسی غري مهند آهنم صادق است چنانچه می
 ّصیاينکه يک شیءاند ّب وجود اين در هر کدام امسی ديگر و خوا

 ديگر و رمسی ديگر ملحوظ ميشود که در غري آن منيشود و هبمني بيان
 و قاعده مقامات تفصيل و فرق و احّتاد مظاهر قدسی را ادراک

 فرمائيد ات تلوحيات کلمات آن ُمْبدِع امساء و صفات را در مقامات
 مجع و فرق عارف شوی و واقف گردی و جواب مسأله خود را در موسوم

 بيابی ... ل ازلی در هر مقام خود را ّبمسی و رمسی بتمامهمنودن آن مجا
 چون غيب ازلی و ساذج هويّه مشس حمّمدی را از افق علم و    

 معانی مشرق فرمود از مجله اعرتاضات علمای يهود آن بود که بعد
 از موسی نبی مبعوث نشود بلی طلعتی در کتاب مذکور است
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 ت و مذهب او را منايد ات شريعهکه ّبيد ظاهر شود و ترويج ملّ 

 شريعت مذکوره در توراة مهه ارض را احاطه منايد اينست که از لسان
 آن ماندگان وادی بُعد و ضاللت سلطان احدّيت ميفرمايد " و

 قالت اليهود يد الّل مغلولة غّلت ايديهم و لعنوا مبا قالوا بل
 ودان دست خدا بستهترمجه آن اينست که گفتند يه ) ١( يداه مبسوطتان "

 شده بسته ّبد دستهای خود ايشان و ملعون شدند ّبنچه افرتا بستند
 بلکه دستهای قدرت اهلی مهيشه ّبز و مهيمن است " يد اللّ 

 ( اگر چه شرح نزول اين آيه را علمای تفسري خمتلف ذکر٢) فوق ايديهم "
 ت يهوداند ولکن بر مقصود انظر شويد که ميفرمايد نه چنني اسمنوده

 خيال منودند که سلطان حقيقی طلعت موسوی را خلق منود و خلعت
 پيغمربی خبشيد و ديگر دستهايش مغلول و بسته شد و قادر نيست بر
 ارسال رسولی بعد از موسی ملتفت اين قول بی معنی شويد که چقدر

 از شريعه علم و دانش دور است و اليوم مجيع اين مردم ّبمثال اين
 لند و هزار سال بيش ميگذرد که اين آيه را تالوتمزخرفات مشغو 

 مينمايند و بر يهود من حيث ال يشعر اعرتاض مينمايند و ملتفت
 نشدند و ادراک ننمودند ّبينکه خود سرّاا و جهراا ميگويند آنچه

 ايد که ميگويند مجيعرا که يهود آبن معتقدند چنانچه شنيده
 سدود گشته ديگر از مشارقظهورات منتهی شده و ابواب رمحت اهلی م

 قدس معنوی مشسی طالع منيشود و از حبر قدم صمدانی امواجی ظاهر
 نگردد و از خيام غيب رّّبنی هيکلی مشهود نيايد اينست ادراک اين

 مهج رعاع فيض کلّيه و رمحت منبسطه که هبيچ عقلی و ادراکی انقطاع
 آن جائز نيست جائز دانسته و از اطراف و

________________________________ 

  ۱۰آيه  - سورة الفتح -) ٢(    ۶۴آيه  - سورة املائدة -) ١(
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 اند که انر سدره را مباء ملحجوانب کمر ظلم بسته و مّهت گماشته

 ظنون خممود منايند و غافل از اينکه زجاج قدرت سراج احديّه را در
 حصن حفظ خود حمفوظ ميدارد ...

 رت رسول حال در ميان انس ظاهر و هويداست و درچنانچه سلطنت حض    
 اّول امر آن حضرت آن بود که شنيديد چه مقدار اهل کفر و ضالل که

 علمای آن عصر و اصحاب ايشان ّبشند بر آن جوهر فطرت و ساذج طينت
 وارد آوردند چه مقدار خاشاکها و خارها که بر حمّل عبور آن حضرت

 خود ءن اشخاص بظنون خبيثه شيطانّيهمريخيتند و اين معلوم است که آ
 اذّيت به آن هيکل ازلی را سبب رستگاری خود ميدانستند زيرا که
 مجيع علمای عصر مثل عبد الّل اَُبی و ابو عامر راهب و کعب بن

 اشرف و نضر بن حارث مجيع آن حضرت را تکذيب منودند و نسبت جبنون
 من ان جيری به املدادو افرتا دادند و نسبتهائی که " نعوذ ّبلّل 

 او يتحرّک عليه القلم او حيمله األلواح " بلی اين نسبتها بود که
 سبب ايذای مردم نسبت به آن حضرت شد و اين معلوم و واضح است که

 علمای وقت اگر کسی را رد و طرد منايند و از اهل اميان ندانند چه
 شد اينست بر سر آن نفس ميايد چنانچه بر سر اين بنده آمد و ديده

 مبثل ما اوذيت  " و در فرقان که آن حضرت فرمود " ما اوذی نبّ 
 نسبتها که دادند و اذيّتها که به آن حضرت منودند مهه مذکور است

 فارجعوا اليه لعّلکم مبواقع األمر تطّلعون " حّتی قسمی بر آن "
 حضرت سخت شد که احدی ّب آن حضرت و اصحاب او چندی معاشرت منينمود

 هر نفسی که خدمت آن حضرت مريسيد کمال اذّيت را ّبوو 
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 وارد مينمودند ...

 حال امروز مشاهده منا که چقدر از سالطني ّبسم آن حضرت     
 تعظيم مينمايند و چه قدر از بالد و اهل آن که در ظّل او

 ساکنند و به نسبت آبن حضرت افتخار دارند چنانچه بر منابر و
 اسم مبارک را بکمال تعظيم و تکرمي ذکر مينمايند وها اين گلدسته

 اند و قميص کفر را جتديدسالطينی هم که در ظّل آن حضرت داخل نشده
 اند ايشاهنم ببزرگی و عظمت آن مشس عنايت مقّر و معرتفندننموده

 اينست سلطنت ظاهره که مشاهده ميکنی و اين البّد است از برای مجيع
 و اثبت ميشود ... و اي بعد از عروج ايشان مبوطن حقيقی ظاهرانبياء که اي در حيات 

 و اين معلوم است که تغيريات و تبديالت که در هر ظهور واقع    
 ميشود مهان غمامی است تريه که حايل ميشود بصر عرفان عباد را از

 معرفت آن مشس اهلی که از مشرق هويّه اشراق فرموده زيرا که ساهلا
 ء و اجداد ّبقی هستند و آبداب و طريقی که در آنعباد بر تقليد آّب

 اند يکمرتبه بشنوند و اي مالحظه منايندشريعت مقّرر شده تربيت ايفته
 شخصی که در ميان ايشان بوده و در مجيع حدودات بشريّه ّب ايشان يکسان

 است و مع ذلک مجيع آن حدودات شرعّيه که در قرهنای متواتره آبن تربيت
 اند مهه راخمالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته اند وايفته

 از ميان بردارد البّته اين امور حجاب و غمام است از برای آهنائيکه
 قلوبشان از سلسبيل انقطاع نچشيده و از کوثر معرفت نياشاميده و مبجّرد

 استماع اين امور چنان حمتجب از ادراک آن مشس ميمانند
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 سؤال و جواب حکم بر کفرش ميکنند و فتوی بر قتلش که ديگر بی

 اند از قرون اولی و اين زمان نيزاند و شنيدهميدهند چنانچه ديده
 مالحظه شد پس ّبيد جهدی منود ات ّبعانت غيبی از اين حجبات
 ظلمانی و غمام امتحاانت رّّبنی از مشاهده آن مجال نورانی ممنوع

 ... نشومي و او را بنفس او بشناسيم
َجّلی َعلی َمْن ِفی اأِلمکانِ ١٤ -    

ُ
 ِبْسِمِه امل

 اي قَ َلَم األْعلی َقْد اَتی َربيُع الَبياِن مبا تَ َقر بَ 
أَلِ 
َ
 نشاِء ِّبلذِّکِر و األِ عْيُد الر مْحِن قُْم بَ نْيَ امل

ُد بِه َقمْيُص اأِلمکاِن َو ال نٍ أاَلث ناء َعلی شَ   جُيَد 
ُ اأِلبِتهاج ِمنْ َتُکْن ِمَن الّصاِمتْ   نَي َقْد طََلَع نَ ريِّ

َنا البَ ّهاج مبا تَ َزي َن َملُکوتُ   اُُفِق مَسآِء امسِْ
 اأَلمساء ِّبسِم َربَِّک فاِطِر الس مآِء قُْم بَ نْيَ االَُممِ 

 هبَذا ااِلسِم ااَلعَظِم َو ال َتُکْن ِمَن الّصاِبرْيَن  ِاانّ 
َرةُ نَريَک ُمتَ َوِقّفاا َعلَي الل ْوح هَ   ْل َاَخَذتَک احلَي ْ

 ِمْن اَنواِر اجلَماِل َو ااَلحزاُن مبا مسَِعَت َمقاالتِ 
 َعن ذِکِر هذا یء  اَهِل الض الِل ِااّيَک اَْن مَيَنعَک ش
 ِع الُقدرَِة وَ بَ صْ الَيوِم اّلذی ُفک  َرحيُق الِوصاِل ّبِِ 

 خرَتتَ اجَلالِل َو ُدِعَي َمْن ِفی الس مواِت َو اأَلَرضنَي َو اْ 
 اأِلصِطباَر بَ ْعَد ال ذی َوَجْدَت نَ َفحاِت ااَّيِم اللِّ 

 اَْم ُکنَت ِمن احملتِجبنَي  اي ماِلَک اأََلمسآِء و فاِطرَ 
 الس مآِء َلْسُت حُمَتِجَباا ِمْن شئوانِت يَوِمَک ال ذی

 َاْصَبَح ِمصباَح اهلُدی َبنَي الَوری و آيََة الِقَدِم ِلَمنْ 
 َلو ُکنُت صاِمتاا هذا ِمْن ُحُجباِت َخلِقَک وَ يِف العاملَِ 

 بَري ِتَک َو لو ُکْنُت ساِکناا اِن ُه ِمن ُسُبحاِت اَهلِ 
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 َکِتَک تَ ْعَلُم ما ِعْندی َو ال اَْعَلُم ما ِعنَدَک اِّنکَ لَ ممَْ 

َهيمِن َعلَي اأَلمسآءِ 
ُ
 اَْنَت الَعليُم اخلَبرُي  ِّبمِسَک امل

ربَُم اأَلعلی أَلَحْ َلو جائَنی اَمُر 
ُ
 ُت َمْن َعليَ يَ يْ َک امل

 اأَلرِض ِّبلَکِلَمِة الُعليا ال تی مسَِعُتها ِمن لساِن ُقدرتکَ 
نَظِر اأَلهبی َمقامِ 

َ
 فی َمَلُکوِت ِعزَِّک َو َبش رتُ ُهم ِّبمل

َهيمِن الَقيُّومِ 
ُ
کُنوُن ِّبمِسَک اَلظاهر امل

َ
 ال ذی فيه َظَهر امل

 َری الَيوَم َغريْي اَْيَن اأَلشياُء َو ظُُهوراهُتااي قَ َلُم َهْل ت َ 
 َو اَْيَن اأَلمساُء َو َملکوهتا و البواِطن َو َاسرارُها وَ 

 الظ واِهُر َو آاثُرها َقْد َاخذ الَفناُء َمن ِفی اأِلنشاِء وَ 
نرُي هذا يَوم  ال يُری يَ هذا َوْجهِ 

ُ
شرُِق امل

ُ
 الباِقی امل

 تی َاْشَرَقْت و الَحْت ِمْن اُُفقِ ل  افيِه ِااّل األَنواُر 
 َوجِه َربَِّک الَعزيِز الَکرمِي  َقد قَ َبضَنا اأَلرواَح ِبُسلطانِ 

 قِتداِر َو َشَرعنا فی َخلٍق بَديٍع َفْضالا ِمنالُقدرَِة َو األِ 
 ِعنِدان َو ااََن الَفّضاُل الَقدمُي هذا يَ ْوم  فيِه يَ ُقولُ 

 ِطَئ َقَدمِ وْ  مبا ُجِعْلَت مَ الاّلُهوُت طُوبی َلَک اي انُسوتُ 
 اللِّ َو َمَقر  َعرِشِه الَعظيِم َو يَ ُقوُل اجلَبَ ُروُت نَ ْفسی

 ذیل  اَلَک الِفداُء مبَا اْسَتقر  َعَليَک حَمُْبوُب الر محِن 
 بِه ُوِعَد ما کاَن َو ما َيُکوُن هذا يَوم  فيِه استَ ْعَطر ُکلُّ 

 َتَضو َع َعْرفُُه َبنَي العاَلْمنيَ ِعطٍر ِمن ِعطِر َقْميِص ال ذی 
 الر محنِ  ةِ هذا يَوم  فيِه فاَض حَبُر احلََيواِن ِمْن َفِم َمِشي  

 وا اي َمأَلَ اأَلعلی ِّبأَلرواِح َو الُقُلوِب ُقلْ لُ وا َو تعاهلمّ 
کُنوِن َلو 

َ
 ِمن العارِفنَي َو هذا ُتمْ ن ْ أَ هذا َمْطَلُع الَغْيِب امل

خُزوِن ِاْن َمْظَهُر الَکْنِز 
َ
 ِمَن القاِصدْيَن َو هذا ُتمْ ن ْ أَ امل

قِبْلنَي اي قَلمُ 
ُ
 حمُبوُب ما کاَن َو ما يُکوُن َلو اَنُتم ِمَن امل

 ِااّن ُنَصدِّقَک فيَما اعَتَذرَت به فی الص ْمِت ما تَ ُقوُل فی
ا ِمْن ُسکِر ََخرِ   َاحَلرْيِة ال تی نَريَک فيها يَ ُقوُل ِاهن 

ِر األِ لِقاِئَک اي حمَ   مکاَن مبا تَ َوج هُبوَب العاَلمنَي قُْم َبشِّ
 الر محُن اِلی الّرِْضواِن مُث  اْهِد الّناَس ِايَل اجلَن ةِ 

 ال تی َجَعَلَها الّلُ َعرَش اجلِناِن ِااّن َجَعلناَک الصُّورَ 
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 اأَلعَظم حِليوِة العاَلمنَي ُقْل تِلَک َجن ة  رُِقَم َعلی اَْوراقِ 

کُنوُن ِبُقدَرةٍ 
َ
 ما ُغِرَس فيها ِمْن َرحيِق الَبياِن َقْد َظَهَر امل

ا جَلَن ة  َتْسَمُع ِمْن َحفيِف َاشجارِها اي   أَلَ مَ َو ُسلطاٍن ِاهن 
 مآِء َقد َظَهر ما ال َظَهَر ِمْن قَ ْبُل َو اَتی َمنْ س  لْ ااأَلرِض َو 

  َهزيِز ارايِحها َقدْ کاَن َغْيباا َمسُتوراا فی اََزِل اآلزاِل َو ِمنْ 
لُک لّل َو ِمْن خريِر مائها َقد قَ ر ِت اْلعُيونُ 

ُ
 اََتی املاِلُک و امل

 مبا َکَشَف الَغيُب املکنُوُن َعْن َوجِه اجلَماِل ِسرَت ْاجَلالِل وَ 
 انَدْت فيَها احلُوراّيُت ِمن اَْعَلی الُغَرفاِت اَِن ابِشُروا اي

 اانِمُل الِقَدِم الّناُقوَس ااَلعَظَم فی اَْهَل اجلِناِن مبا َتُدقُّ 
 ُقطِب اَلّسمآِء ِّبسِم األهبی َو اَداَرْت اايدی اَلَعطاِء کوثَ رَ 

 الَبقاِء تَ َقر بُوا مُث  ْاشَربُوا َهنيئاا َلُکم اي َمطاِلَع الش وقِ 
 ِتياِق ِاذاا طََلَع َمْطَلُع اأَلمسآِء ِمن ُسراِدقِ شَو َمشارَِق األِ 

 ْرِض َو اَلّسمآِء اي اَْهلَ ايِء ُمنادايا بَ نْيَ األَ الِکربِْ 
 َس اجلِناِن َو ما ِفيهن  ِمْن َکوثَِر احلََيوانِ ؤو الّرِْضواِن َدُعوا ک

 أِلن  اَهَل البهاِء َدَخلوا َجن ة اللِّقاِء َو َشرِبوا َرحيقَ 
َتعاِل اي قَ َلمُ 

ُ
ُم الَغِنِّ امل  الِوصاِل ِمْن کأِس مَجاِل َرهبِّ

 ْع ذِکَر اأِلنشآِء َو تَ َوّجْه اِلی َوْجِه َرّبَک ماِلِک اأَلمسآءِ دَ 
 مُث  َزيِِّن اْلعامَل ِبِطراِز اَلطاِف َربَِّک ُسلطاِن الِقَدمِ 

ُد َعْرَف يَ ْوٍم فْيِه جَتَل ی املْقُصوُد َعلی مَماِلکِ   أِلَاّن جنَِ
 طاِفهالَغْيِب َو الشُُّهوِد ِّبمسائِه احُلسنی َو مُشوِس اَلْ 

َهيِمَنُة َعلی َمْن ِفی
ُ
 ال تی َما اط َلَع هبا ِااّل نفسُه امل

 اأِلبداِع الَ تَنظُِر اخلَْلَق ِااّل بَعنِي الرّأَفِة َو الِودادِ 
 أِلَن  رمحََتنا َسبَ َقِت اأَلشياَء َو َاحاَط َفْضُلنا األَرضنْيَ وَ 

 َکوثَ َر الِّلقاِء وَ   الس مواِت َو هذا يَ ْوم  فيِه ُيسِقی اْلُمخِلُصونَ 
ُدوَن ََخْرَ  َوحِّ

ُ
 اْلُمَقر بُوَن َسلَسبيَل الُقرِب َو اْلَبقاِء َو امل

 الِوصاِل فی هذَ 
َ
 ِل ال ذی فيِه يَنِطُق ِلساُن الَعَظَمِة وآا امل

لُک لَِنفسی َو اان املاِلُک ِّبألِ األِ 
ُ
 َتِذبِ جْ اِ سِتحقاِق ْجالِل امل
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َ
 حُبوِب ُقْل هذا حلَُْن اللِّ ِاْن اَنُتم َتسَمُعونَ الُقُلوَب بنداِء امل

 َو هذا َمْطَلُع َوحِي اللِّ لو انُتم تَعرُِفوَن َو هذا َمشرُِق اَمرِ 
 اللِّ َلو اَنُتم تُوِقُنوَن َو هذا َمبَدُء ُحکِم اللِّ َلو انُتم

سُتور لو اَنُتم تَنظُ تُنِصُفوَن هذا هَلَُو السِّ 
َ
 ُرونَ رُّ الظّاِهُر امل

َهيِمِن َعلی
ُ
 ُقْل اي َمأَل اأِلنشآِء َدعْوا ما ِعْنَد ُکْم ِّبمسی امل

 ئُ اأَلمسآِء َو تَ َغم ُسوا فی هَذا الَبحِر ال ذی فيِه ُسرتَ لَئالِ 
 بياِن َو مَتَو َج ِّبمِسَي الّرمحِن کذلَک يُ َعلُِّمُکماحِلکَمِة َو التِّ 

حُبوُب بَِيِدِه اْلُيْمنیَمْن ِعنَدُه اُمُّ الِکتاِب َقْد اَتَ 
َ
 ی امل

ْن اَقْ َبَل َو َشِرَب َو قاَل َلکَ 
َ
خُتوُم طُوبی مل

َ
 َرْحيُق امِسِه امل

 احلَْمُد اي ُمْنزَِل األايِت اَتللِّ ما بَِقَي ِمْن اَْمٍر ِااّل وَ 
 َقْد َظَهَر ِّبحلقِّ َو ما ِمْن نِعَمٍة ِااّل َو َقْد نَ َزَلْت ِّبْلَفْضلِ 

 ِب َو ما ِمْن َقدحٍ  َکوثٍَر ِااّل َو َقْد ماَج ِفی الُکوْ َو ما ِمنْ 
 اَدارَُه اْلَمْحُبوُب اَْن اَقِبُلوا َو ال تَ َوق  ُفوا اَقل  َقْد ِااّل َو 

 نِقطاِع اِلی مقامٍ ِمْن آٍن طُوبی لِل ذيَن طاُروا ّبَِجنحِة األِ 
 مِر َعلی َشأنٍ َجَعَلُه الّلُ َفوَق اأِلبداِع َو اسَتقاُموا َعلَي األَ 

 ما َمنَ َعتُهم اَوهاُم الُعَلماِء َو ال ُجُنوُد اآلفاِق اي َقوِم َهل
 ِمنُکْم ِمْن َاَحٍد يَدَُع اْلَوری ُمقِبالا ِايَل اللِّ ماِلِک األمساءِ 

َهيِمِن َعلَي اأَلشيآءِ  يَ مسِْ اَو َيَضُع ما ِعنَد الّناِس ِبُسلطاِن 
ُ
 امل

 رِّ اُِمَر بِه ِمن َلَدی اللِّ عاملِِ السِّ  آِخذاا بَِيِد الُقو ِة ما
ُة وَ   و اأَلجهاِر َکذِلَک نُ زَِّلِت النِّعَمُة َو مَت ِت احُلج 

 َاْشَرَق الرُبهاُن ِمْن اُُفِق الر محِن ِان  الَفوَز ِلَمْن اَقَبَل وَ 
 قَاَل لَک احلَْمُد اي حَمُبوَب العاَلمنْيَ و َلَک احَلمُد اي َمقُصودَ 

 ارِفنَي اَِن افْ َرُحوا اي اَْهَل اللِّ ِبذِکِر ااَّيٍم فيها َظَهرَ الع
 الَفرَُح اأَلعَظُم مبا َنَطَق ِلساُن اْلِقَدِم ِاذ َخرََج ِمَن البَ ْيتِ 

هاا اِلی َمقاٍم فيه جَتَّلی ِّبمسِْه الر محِن َعلی َمنْ   ُمتَ َوجِّ
 لَيوِم لينَصِعقُ ِفی اأِلمکاِن اَتللِّ َلو نَذُکُر َاسراَر ذاَک ا
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 ٣١ص 
قَتِدرُ 

ُ
َلکُوِت ِااّل َمْن شآَء الّلُ امل

َ
لِک َو امل

ُ
 َمْن يِف امل

 َاخَذ ُسْکُر ََخْر اآلايِت ُمْظِهر اْلبَ ّيناتِ  اا ذإِ الَعليُم احَلکيُم 
قَتِدُر الَعزيُز اْلَعاّلمُ  اِن ه ال اِله ِااّل ااََن املتعاِلی َو َخَتَم الَبياَن ِبذکرِ 

ُ
 امل

 قلم األمر يقول امللک يومئذ للِّ لسان القدرة يقول الّسلطنة ١٥ - 
 عظمة لّل الواحد اجلّبارالعلی غصن البقاء تغّن  العماءِ  يومئذ للِّ ورقاءُ 

 محامة األمر ترّن علی افنان الّرضوان الکرم يومئذ للِّ الواحد الغّفار
 للِّ الفرد املقتدرالغلبة يومئذ  ديک العرش فی امجة القدس يدلع ّبنّ 

 القّهار قلب کّل شیء فی کّل شیء ينادی العفو يومئذ لّل األحد الفرد
 ّتار روح البهاء فوق الرأس مقام اّلذی لن يشار ّبشارةاملهيمن السّ 

 املمکنات ينطق اتلّل قد ظهر ساذج القدم ذو العظمة و االقتدار ال اله ااّل 
 احمليط البصري اخلبري املهيمن النّوارهو العزيز املقتدر املتعالی العليم 

 وا عن مجالهه بعد اّلذی کّل انفضّ اي ايّها العبد اّلذی اردت رضاء الّل و حبّ 
 ة من اولی األبصار فجزاک الّل من فضله جزاء حسناا ّبقياا دائماا ااّل عدّ 

 مبا اردته فی يوم عمت فيه االنظار مثّ اعلم ّباّن لو نلقی عليک رشحاا 
 لتبکی و ءمن اولی الغّل و البغضا ءّش علينا من رشحات احبر القضاعّما ر 

 تنوح فی العشّي و االبکار فيا ليت جند فی االرض من منصف ذی بصر ليعرف
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 ٣٢ص 
 ما ظهر فی هذا الّظهور من سلطنة الّل و اقتداره و يذکر الّناس

 صرنّ ّر و االجهار لعّل الّناس يقومّن و ينخالصاا لوجه الّل ّبلسّ 
 هذا املظلوم اّلذی ابتلی بني يدی هؤالء الفّجار اذاا روح القدس

 ف القول علی تصريف آخر لئاّل حيزن اّلذیطق عن ورائی و يقول صرّ ني
 اراد الوجه من وجهک و قل اّنی ما استنصرت من احد من قبل و لن

 استنصر من بعد بفضل الّل و قدرته و انّه قد نصرنی ّبحلّق اذ کنت
 عراق و جادل معی کّل امللل و حفظنی ّبحلق و اخرجنی عنفی ال

 املدينة بسلطان اّلذی ال ينکره ااّل کّل منکر مّکار قل اّن جندی
 توّکلی و حزبی اعتمادی و رايتی حّبی و انيسی ذکر الّل امللک

 اير فی حبّ املقتدر العزيز املختار و اّنک انت اي ايّها السّ 
 قل اي قوم ال تشرتوا هذا الغالم بزخرفالّل قم علی امر الّل و 

 الّدنيا و ال بنعيم اآلخرة اتلّل احلّق لن يعادل بشعر منه کلّ 
 من فی الّسموات و األرض ااّيکم اي قوم ال تبّدلوه مبا عندکم من

 الّدرهم و الّدينار فاجعلوا حّبه بضاعة ألرواحکم فی يوم اّلذی
 ُجلود الّناس و تشخص لن ينفعکم شیء و يضطرب األرکان و يقشعرّ 

 فيه األبصار قل اي قوم خافوا عن الّل و ال تستکربوا عند ظهوره
 الّليل و اطراف خّروا بوجوهکم سّجداا لّل مثّ اذکروه فی آانءِ 

 الّنهار و اّنک فاشتعل من هذه الّنار امللتهبة املشتعلة فی قطب
 ک لعلّ األمکان علی شأن لن خيمدها حبور االکوان مثّ اذکر ربّ 

 به االخيار ... بذکرک عبادان الغفالء و يستبشرنّ  يتذّکرنّ 
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 ٣٣ص 
 بگو ای عباد امروز روز ديگر است لسان ديگر ّبيد ات قابل ثنای١٦ -   

 مقصود عامل شود و عمل ديگر ّبيد ات مقبول درگاه گردد مجيع عامل طالب
 ست طوبیاين يوم بودند که شايد موّفق شوند آبنچه اليق و سزاوار ا

 مورات دنيا او را از مالک الوری منع ننمود غفلتااز برای نفسی که 
 ارض آگاه نشده و انس مبقامی رسيده که از خسف مدينه و نسف جبل و شقّ 

 منيشوند اشارات و عالمات کتب ظاهر و در هر حني صيحه مرتفع معذلک مجيع
 الی جديدیاز َخر غفلت مدهوشند ااّل من شاء الّل هر روز ارض در ب

 مشاهده ميشود و آانا فآانا در تزايد است از حني نزول سوره رئيس ات
 اين يوم نه ارض بسکون فائز است و نه عباد ّبطمينان مزيّن گاهی جمادله
 گاهی حماربه گاهی امراض مزمنه مرض عامل مبقامی رسيده که نزديک بيأس

 است چه که طبيب ممنوع و متطّبب مقبول و مشغول ...
 ار نفاق قلوب را اخذ منوده و ابصار را احاطه کرده سوف يرون ما عملواغب

 فی ااّيم الّل کذلک ينّبئک اخلبري من لدن مقتدر قدير ...
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 ٣٤ص 
 و الّنبأ العظيم قد اتی الّرمحن بسلطان مبني و وضع امليزان و١٧ -   

 حشر من علی األرض امجعني قد نفخ فی الّصور اذاا سّکرت األبصار
 اضطرب من فی الّسموات و األرضني ااّل من اخذته نفحات اآلايت و

 و انقطع عن العاملني هذا يوم فيه حتّدث األرض مبا فيها و
 اجملرمون اثقاهلا لو کنتم من العارفني و انشّق قمر الوهم و اتت

 الّسمآء بدخان مبني نری الّناس صرعی من خشية رّبک املقتدر
 رت اعجاز الّنفوس ذلک قهر  شديد انّ القدير اندی املناد و انقع

 اصحاب الّشمال فی زفرة و شهيق و اصحاب اليمني فی مقام کرمي
 يشربون َخر احليوان من اايدی الّرمحن اال اهّنم من الفآئزين قد

 رّجت األرض و مّرت اجلبال و نری امللئکة مردفني اخذ الّسکر اکثر
  اجملرمني يهرعون الیالعباد نری فی وجوههم آاثر القهر کذلک حشران

 الطّاغوت قل ال عاصم اليوم من امر الّل هذا يوم عظيم نريهم
 اّلذين اضاّلهم ينظرون اليهما و ال يشعرون قد سّکرت ابصارهم و هم

 قوم عمون حّجتهم مفرتايت انفسهم و اهّنا داحضة عند الّل املهيمن
 ب غري مردودالقّيوم قد نزغ الّشيطان فی صدورهم وهم اليوم فی عذا

 يسرعون الی األشرار بکتاب الفّجار کذلک يعملون قل طويت الّسماء
 الّصديد و ال يعرفون و االرض فی قبضته و اجملرمون اُخذوا بناصيتهم و ال يفقهون يشربون
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 ٣٥ص 
 قل قد اتت الّصيحة و خرج الّناس من االجداث وهم قيام ينظرون و

 مکّب علی وجهه فی الّنار ومنهم مسرع الی شطر الّرمحن و منهم 
 منهم متحرّيون قد نزّلت االايت وهم عنها معرضون و اتی الربهان

 وجوههم وهم يلعبون تْ ئَ وا وجه الّرمحن سيأَ وهم عنه غافلون اذا ر 
 يهطعون الی الّنار و حيسبون اهّنا نور فتعالی الّل عّما يظّنون

 ماء و اتی اللّ زون من الغيظ قد شّقت السّ ميّ تقل لو تفرحون او ت
 بسلطان مبني تنطق األشيآء کّلها امللک لّل املقتدر العليم

 احلکيم اعلم ااّن فی سجن عظيم و احاطتنا ُجنود الظّلم مبا اکتسبت
 ايدی املشرکني ولکّن الغالم فی هبجة ال يعادهلا ما فی األرض
 کّلها اتلّل فی سبيل الّل ال حيزنه ضّر اّلذين ظلموا و ال سطوة

 املنکرين قل اّن البآلء افق هلذا األمر و منه اشرقت مشس الفضل
 يکبضيآء ال متنعه سبحات االوهام و ال ظنون املعتدين اتّبع مول
 الغافلني  ... مثّ ذّکر العباد کما انّه يذکرک حتت السيف و ما منعه نعاق

 انشر نفحات رّبک فی االطراف و ال توّقف فی امره اقّل من آن
 نصرة رّبک الغفور الکرمي ... سوف أيتی
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 ٣٦ص 
 قل ااّن انزلنا من جهة العرش مآء البيان لينبت به من قلوبکم١٨ -   

 نبتات احلکمة و التبيان افال تشکرون اّن اّلذين استنکفوا عن
 عبادة رهّبم اولئک قوم مدحضون و اذا تتلی عليهم اآلايت يصّرون

 ون و اّلذين کفروا اُولئکمستکربين و يصّرون علی احلنث و ال يشعر 
 فی ظّل من حيُموم قد اتت الّساعة وهم يلعبون قد اخذوا بناصيتهم و

 ال يعرفون قد وقعت الواقعة وهم عنها يفّرون و جآئت احلاقّة وهم
 عنها ُمعرضون هذا يوم يهرب فيه کّل مرٍء من نفسه و کيف ذوی

 نری الّناس القربی لو انتم تفقهون قل اتلّل قد نفخ فی الّصور و
 هم منصعقون و صاح الّصآئح و اندی املناد امللک لّل املقتدر

 املهيمن القّيوم هذا يوم فيه شاخصت األبصار و فزع من فی األرض
 ااّل من شاء رّبک العليم احلکيم قد اسوّدت الوجوه ااّل من اتی

 الّرمحن بقلب منري قد سّکرت ابصار اّلذينهم کفروا عن الّنظر الی
  العزيز احلميد قل اما قرئتم القرآن فاقرئوا لعّل جتدوناللّ 

 احلّق انّه لصراط مستقيم هذا صراط الّل ملن فی الّسموات و األرضني
 ان نسيتم القرآن ليس البيان عنکم ببعيد انّه بني ايديکم ان

 اقرئوه لعّل ال ترتکبوا ما ينوح به املرسلون قوموا من االجداث
 ه نفخة اخری الی من تنظرون هذا رّبکم الّرمحناِلی متی ترقدون هذِ 

 و انتم جتحدون قد زلزلت األرض و اخرجت اثقاهلا افانتم تنکرون
 قل اما ترون اجلبال کالعهن  و القوم من سطوة األمر مضطربون تلک
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 ٣٧ص 
 بيوهتم خاوية علی عروشها وهم جند مغرقون هذا يوم  فيه اتی

 ن مشهود انّه هلو الّشاهد علیالّرمحن علی ظلل العرفان بسلطا
 االعمال و انّه هلو املشهود لو انتم تعرفون قد انفطرت مسآء

 االداين و انشّقت ارض العرفان و امللئکة منزلون قل هذا يوم
 الّتغابن الی من هتربون  قد مّرت اجلبال و طويت الّسمآء و

 األرض فی قبضته لو انتم تعلمون هل ألحٍد من عاصم ال فو نفسه
 الّرمحن ااّل الّل املقتدر العزيز املّنان قد وضعت کّل ذات محل

 محلها و نری الّناس سکاری فی هذا اليوم اّلذی فيه اجتمع األنس و
 اجلان قل اَ فی الّل شّک ها انّه قد اتی عن مطلع الفضل بقدرة و

 سلطان ام فی آايته ان افتُحوا األبصار اّن هذا هلو الربهان قد
 ّنة عن اليمني و سّعرت اجلحيم و تلک هی الّنريان انت اجلفازل

 ادخلوا اجلّنة رمحة من عندان و اشربوا فيها َخر احليوان من يد
 اتلّل انتم الفائزون هذا ما فاز آءالّرمحن هنيئا لکم اي اهل البه

 به املقرّبون و انّه ملآء مسکوب اّلذی ُوعدمت به فی الفرقان مثّ 
 کم الّرمحن طوبی للّشاربني ان اي عبدفی البيان جزآء من ربّ 

 الّناظر ان اشکر الّل مبا نّزل لک فی الّسجن هذا الّلوح لتذّکر
 الّناس ّباّيم رّبک العزيز العليم کذلک اّسسنا لک بنيان االميان

 عرش رّبکعلی من ماء احلکمة و البيان و هذا مآء اّلذی کان مستوی 
 العاملني لتعرف و قل احلمد لّل ربّ  الّرمحن و کان عرشه علی املآء فّکر
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 ٣٨ص 
 و بر اولی العلم و افئده منريه واضح است که غيب ُهويّه و١٩ -   

 ذات احديّه مقّدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج
 بوده و متعاليست از وصف هر واصفی و ادراک هر مدرکی مل يزل در

 بکينونت خود مستور از ابصار وذات خود غيب بوده و هست و اليزال 
 الّلطيف اخلبري ... انظار خواهد بود ال تدرکه األبصار و هو يدرک األبصار و هو

 و ُچون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود شد هلذا    
 ّبقتضای رمحت واسعه " سبقت رمحته کّل شیء و وسعت رمحتی کّل شیء "

 وح روحانی هبياکل عّز انسانی در ميانجواهر قدس نورانی را از عوامل ر 
 خلق ظاهر فرمود ات حکايت منايند از آن ذات ازلّيه و ساذج قدمّيه

 و اين مراايی قدسّيه و مطالع هويّه بتمامهم از آن مشس وجود و جوهر
 مقصود حکايت مينمايند مثالا علم ايشان از علم او و قدرت ايشان از

 او و مجال ايشان از مجال او و ظهورقدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت 
 ايشان از ظهور او و ايشانند خمازن علوم رّّبنی و مواقع حکمت صمدانی

 و مظاهر فيض انمتناهی و مطالع مشس اليزالی ...
 ازلّيه هستند که حکايت ءلّيهو اين هياکل قدسّيه مراايی اوّ     
 علم و قدرت اند از غيب الغيوب و از کّل امساء و صفات او ازمنوده

 و سلطنت و عظمت و رمحت و حکمت و عّزت و جود و کرم
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 ٣٩ص 
 و مجيع اين صفات از ظهور اين جواهر احديّه ظاهر و هويدا است و

 اين صفات خمتّص ببعضی دون بعضی نبوده و نيست بلکه مجيع انبيای
 مقرّبني و اصفيای مقّدسني ّبين صفات موصوف و ّبين امساء موسومند

 عضی در بعضی مراتب اشّد ظهورا و اعظم نوراا ظاهر ميشوندهنايت ب
 چنانچه ميفرمايد تلک الّرسل فّضلنا بعضهم علی بعض پس معلوم و
 حمّقق شد که حمّل ظهور و بروز مجيع اين صفات عاليه و امسای غري
 متناهيه انبيا و اوليای او هستند خواه بعضی از اين صفات در آن

 هر ظاهر شود و خواه نشود نه اينست که اگرهياکل نوريّه بر حسب ظا
 صفتی بر حسب ظاهر از آن ارواح جمّرده ظاهر نشود نفی آن صفت از آن

 حماّل صفات اهلّيه و معادن امسآء ربوبّيه شود هلذا بر مهه اين
 وجودات منريه و طلعات بديعه حکم مجيع صفات الّل از سلطنت و عظمت

 ظاهر نشوند ... حسب ظاهر بسلطنت ظاهره و غري آنو امثال آن جاری است اگر چه بر 
 قل اّن الغيب مل يکن له من هيکل ليظهر به انّه مل يزل کان٢٠ -    

 مقّدساا عّما يذکر و يبصر انّه لباملنظر االکرب ينطق اّنی اان
 الّل ال اله ااّل اان العليم احلکيم قد اظهرت نفسی و مطلع آايتی

 انّه ال اله ااّل هو الفرد الواحدو به انطقت کّل شیء علی 
 االعظم بني األمم ... العليم اخلبري اّن الغيب يعرف بنفس الّظهور و الّظهور بکينونته لربهان
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 ٤٠ص 
 ای سلمان سبيل کّل بذات ِقَدم مسدود بوده و طريق کّل مقطوع خواهد٢١ -   

 ظاهر بود و حمض فضل و عنايت مشوس مشرقه از افق احديّه را بني انس
 فرموده و عرفان اين انفس مقّدسه را عرفان خود قرار فرموده َمنْ 

 َعَرفهم فقد عرف الّل و من مسع کلماهِتم فقد مسع کلماِت اللّ 
 و من اقّر هبم فقد اقّر ّبلّل و من اعرض عنهم فقد اعرض عن

 الّل و من کفر هبم فقد کفر ّبلّل و هم صراُط الّل بني
 و ميزاُن الّل فی ملکوت األمر و اخللق و هم الّسموات و األرض

 ظهوُر الّل و ُحججُه بني عباده و دالئلُه بني بريّته ...
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 ٤١ص 
 حامالن امانت احديّه که در عوامل ملکّيه حبکم جديد و امر٢٢ -    

 بديع ظاهر ميشوند چون اين اطيار عرش ّبقی از مساء مشّيت اهلی
 مربم رّّبنی قيام ميفرمايند هلذا حکمانزل ميگردند و مجيع بر امر 

 يک نفس و يک ذات را دارند چه مجيع از کأس حمّبت اهلی شاربند و
 از امثار شجره توحيد مرزوق و اين مظاهر حق را دو مقام مقّرر است
 يکی مقام صرف جتريد و جوهر تفريد و در اين مقام اگر کّل را بيک

 (١ست چنانچه ميفرمايد :  )اسم و رسم موسوم و موصوف منائی أبسی ني
 ال نُ َفّرُِق َبنَي َاَحٍد ِمْن ُرُسِلِه " زيرا که مجيع مردم را "

 بتوحيد اهلی دعوت ميفرمايند و بکوثر فيض و فضل انمتناهی بشارت
 ميدهند و کّل خبلع نبّوت فائزند و برداء مکرمت مفتخر اينست که

 مهچنني ميفرمايد ون فاان " ونقطه فرقان ميفرمايد " اّما الّنبيّ 
 منم آدم اّول و نوح و ُموسی و عيسی " و مهني مضمون را طلعت علوی "

 اند و امثال اين بياانت که مشعر بر توحيد آن مواقعهم فرموده
 جتريد است از جماری بياانت ازلّيه و خمازن لئالی علمّيه ظاهر شده

 ند و امرو در کتب مذکور گشته و اين طلعات مواقع حکم و مطالع امر 
 (٢مقّدس از حجبات کثرت و عوارضات تعّدد است اينست که ميفرمايد : )

 َو َما أْمُران إال َواِحَدة  " و چون امر واحد شد البّته مظاهر "
 امر هم واحدند و مهچنني ائّمه دين و سراجهای يقني فرمودند :

 بودهآجنناب  ّققاّولنا حمّمد و آخران حمّمد و اوسطنا حمّمد " ّبری معلوم و حم "
________________________________________________________ 

 ۵۰آيه  - سورة القمر -) ۲(  ۲۸۵آيه  -ة سورة البقر  -) ۱(  
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 ٤٢ص 
 که مجيع انبيا هياکل امر الّل هستند که در قمايص خمتلفه ظاهر

 شدند و اگر بنظر لطيف مالحظه فرمائی مهه را در يک رضوان ساکن
 بينی و در يک هوا طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم انطق و

 بر يک امر آمر اينست احّتاد آن جواهر وجود و مشوس غري حمدود و
 معدود پس اگر يکی از اين مظاهر قدسّيه بفرمايد من رجوع کلّ 

 رجوع ظهور قبل  ... انبياء هستم صادق است و مهچنني اثبت است در هر ظهور بعد صدق
 ام ديگر مقام تفصيل و عامل خلق و رتبه حدودات بشريّه استمق

 در اين مقام هر کدام را هيکلی معنّي و امری مقّرر و ظهوری مقّدر
 و حدودی خمصوص است چنانچه هر کدام ّبمسی موسوم و بوصفی موصوف و

 (  " تِلکَ ١ّبمری بديع و شرعی جديد مأمورند چنانچه ميفرمايد :  )
 لَنا بَ ْعَضُهْم َعلَي بَ ْعٍض ِمنُهْم َمنْ الرُُّسُل َفض  

َنا ِعيَسی  َکل م الّلُ َو َرَفَع بَعَضُهْم َدَرَجاٍت َو آتَ ي ْ
 اْبَن َمْرمَيَ البَ يّ َناِت و أي داَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس "

 نظر ّبختالف اين مراتب و مقامات است که بياانت و کلمات خمتلفه از
 يشود و ااّل فی احلقيقه نزد عارفنيآن ينابيع علوم سبحانی ظاهر م

 معضالت مسائل اهلّيه مجيع در حکم يک کلمه مذکور است چون اکثر انس
 اند اينست که در کلمات خمتلفه آناّطالع بر مقامات مذکوره نيافته

 هياکل مّتحده مضطرب و متزلزل ميشوند ّبری معلوم بوده و خواهد بود
 الفات مقاماتست اينست که درکه مجيع اين اختالفات کلمات از اخت

 مقام توحيد و علّو جتريد اطالق ربوبّيت و الوهّيت و احدّيت صرفه
 و ُهويّه حبته بر آن جواهر وجود شده و ميشود زيرا که

________________________________________________________ 

 ۲۵۳آيه  - سورة البقرة -) ۱(  
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 ٤٣ ص
 ساکنند و بر کرسی بطون الّل واقف  يعنیمجيع بر عرش ظهور الّل 

 ظهور الّل بظهورشان ظاهر و مجال الّل از مجالشان ّبهر چنانچه
 نغمات ربوبّيه از اين هياکل احديّه ظاهر شد و در مقام اثنی که

 مقام متيز و تفصيل و حتديد و اشارات و دالالت ملکّيه است عبودّيت
 ان ظاهر است چنانچه ميفرمايداز ايش تّ صرفه و فقر حبت و فنای ّب

 اّنی عبد الّل و ما اان ااّل بشر مثلکم " "
 و اگر شنيده شود از مظاهر جامعه " اّنی اان الّل " حق است و ...   

 ريبی در آن نيست چنانچه بکرّات مربهن شد که بظهور و صفات و امسای
 ست کهايشان ظهور الّل و اسم الّل و صفة الّل در ارض ظاهر اين

 ( " َو َما َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت َولِکن  اللَّ ١ميفرمايد : )
ا٢َرَمی " و مهچنني : )  ( " ِان  اّلذيَن يُ َبايُِعوَنَک امن 

 يُ َبايُِعوَن الّلَ " و اگر نغمه " اّنی رسول الّل " برآرند اين
 ( " َما َکان٣نيز صحيح است و شّکی در آن نه چنانچه ميفرمايد  )

 ّمد  أّب أحٍد ِمْن رِجاِلکْم َولِکْن َرُسوَل اللِّ " و درحم
 اين مقام مهه ُمرسلند از نزد آن سلطان حقيقی و کينونت ازلی و اگر

 مجيع ندای " اان خامت النبّيني " بر آرند آهنم حق است و شبهه را
 راهی نه و سبيلی نه زيرا که مجيع حکم يک ذات و يک نفس و يک روح و

 يک امر دارند و مهه مظهر بدئّيت و ختمّيت و اّوليت و يک جسد و
 آخرّيت و ظاهرّيت و ّبطنّيت آن روح االرواح حقيقی و ساذج الّسواذج

 ازليند و مهچنني اگر بفرمايند " حنن عباد الّل " اين نيز اثبت و
 اند احدی راظاهر است چنانچه بظاهر در منتهی رتبه عبودّيت ظاهر شده

 که به آن حنو از عبودّيت در امکان ظاهر شود اينست کهايرای آن نه  
 از آن جواهر وجود در مقام استغراق در حبار قدس صمدی و ارتقاء

____________________________________________________________

__ 
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 ٤٤ص 
 مبعارج معانی سلطان حقيقی اذکار ربوبّيه و الوهّيه ظاهر شد اگر

 درست مالحظه شود در مهني رتبه منتهای نيستی و فنا در خود مشاهده
 اند در مقابل هستی مطلق و بقای صرف که گواي خود را معدوممنوده

 طلقاند زيرا که ماند و ذکر خود را در آن ساحت شرک مشردهصرف دانسته
 ذکر در اين مقام دليل هستی و وجود است و اين نزد واصالن بس خطا

 چه جای آنکه ذکر غري شود و قلب و لسان و دل و جان بغري ذکر جاانن
 مشغول گردد و اي چشم غري مجال او مالحظه منايد و اي گوش غري

 نغمه او شنود و اي رجل در غري سبيل او مشی منايد ...
 ن مقام ذکر ربوبّيه و امثال ذلک از ايشان ظاهرّبری نظر ّبي ...   

 شده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودند و مهچنني در هر مقام ّبقتضای
 اند از عامل امر الی عاملآن ذکری فرمودند و مهه را نسبت خبود داده

 خلق و از عوامل ربوبّيه الی عوامل ملکّيه اينست که آنچه بفرمايند
 يند از الوهّيت و ربوبّيت و نبّوت و رسالت وو هر چه ذکر منا

 واليت و امامت و عبودّيت مهه حق است و شبهه در آن نيست پس ّبيد
 تفّکر در اين بياانت که استدالل شده منود ات ديگر از اختالفات

ندهد ... اقوال مظاهر غيبّيه و مطالع قدسّيه احدی را اضطراب و تزلزل دست
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 ۴۵ص 
 ولی تفّکر منا هر هنگام که آفتاب عنايت اهلیدر قرون ا٢٣ -    

 از افق ظهور طالع شد انس بر اعراض و اعرتاض قيام منودند و نفوسی که
 پيشوای خلق بودند مل يزل و اليزال انس را از توّجه ببحر اعظم منع

 مينمودند خليل زمان را بفتوای علمای عصر بنار انداختند و کليم را
 د در روح تفّکر منا مع آنکه بکمال رأفت وبکذب و افرتا نسبت دادن

 شفقت ظاهر شد بشأنی بر ضد آن جوهر وجود و مالک غيب و شهود قيام
 منودند که مقّر سکون از برای خود نيافت در هر يوم بشطری توّجه
 فرمود و در حمّلی ساکن شد در خامت انبياء روح ما سواه فداه نظر

 حيد از علمای اصنام و يهودمنا که بعد از القای کلمه مبارکه تو 
 بر آن سلطان وجود چه وارد شد لعمری ينوح القلم و يصيح األشياء

 مبا ورد عليه من اّلذين نقضوا ميثاق الّل و عهده و انکروا
 لک ما قضی من قبل لتکون من برهانه و جادلوا آبايته کذلک نقصّ 

 ع منودیالعارفني مظلومّيت انبيا و اصفيا و اوليای اهلی را استما 
 تفّکر منا که سبب چه بود و عّلت چه در هيچ عهد و عصری انبياء از

 و اعراض علماء که در لباس زهد و تقوی ءمشاتت اعداء و ظلم اشقيا
 ظاهر بودند آسودگی نيافتند در ليالی و ااّيم ببالايئی مبتال

 بودند که جز علم حق جّل جالله احصا ننموده و خنواهد منود حال در
 نات ظاهر شده و آنچه در ارضظلوم مالحظه کن مع آنکه آبايت بيّ اين م

 نبوده و مبدارس نرفته واقع گشته از قبل بکمال تصريح خرب داده و مع آنکه از اهل علم
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 ٤٦ص 
 و مباحث نديده فنون و علوم رّّبنّيه مبثابه غيث هاطل ما بني عباد

 ودند اکثر ااّيمانزل و جاری شده چگونه بر اعراض و اعرتاض قيام من
 در دست اعداء مبتال و در آخر بظلم مبني در اين سجن عظيم ساکن

 انشاء الّل ببصر حديد و قلب منري در آنچه از قبل و بعد ظاهر
 شده نظر منائی و تفّکر کنی ات آگاه شوی بر آنچه اليوم اکثر خلق

 از آن غافلند انشاء الّل از نفحات ااّيم اهلی حمروم منانی و
 فيوضات انمتناهيه ممنوع نشوی از عنايت حق از حبر اعظم که از

 اليوم ّبسم مالک قدم در عامل ظاهر است بياشامی و بر امر اللّ 
 مثل جبل اثبت و راسخ  و مستقيم مانی قل سبحانک اي من اعرتف

 االولياء بعجزهم عند ظهورات قدرتک و اقّر االصفيآء بفنائهم لدی
 اسئلک ّبالسم اّلذی به فتح ّبب الّسمآء بروزات انوار مشس بقائک

 و اجنذب املأل االعلی ّبن تؤيّدنی علی خدمتک فی ااّيمک و
 توفّقنی علی العمل مبا امرتنی به فی کتابک  ای رّب انت تعلم ما

 عندی و ال اعلم ما عندک اّنک انت العليم اخلبري .
 مر الّل و الااّيکم اي مأل التوحيد ال تفرّقوا فی مظاهر ا٢٤ - ...  

 فيما نزل عليهم من اآلايت و هذا حق الّتوحيد ان انتم ملن
 املوقنني و کذلک فی افعاهلم و اعماهلم و کّلما ظهر من عندهم و

 هر من لدهنم کّل من عند الّل و کّل ّبمره عاملني و من فرقظي
 بينهم و بني کلماهتم و ما نزل عليهم او فی احواهلم و افعاهلم فی

 املشرکني ... ا حيصی لقد اشرک ّبلّل و آايته و برسله و کان مناقل ممّ 
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 ٤٧ص 
 شکی نبوده و نيست که ااّيم مظاهر حق جّل جالله حبق منسوب٢٥ -  ... 

 و در مقامی ّباّيم الّل مذکور ولکن اين يوم غري ااّيم است  از
 ختمّيت خامت مقام اين يوم ظاهر و مشهود ...

 ز عرفان ممکنات و منزّه از ادراک مدرکات مليک عزّ محد مقّدس ا٢٦ -    
 بی مثالی را سزاست که مل يزل مقّدس از ذکر دون خود بوده و اليزال

 متعالی از وصف ما سوی خواهد بود احدی بسماوات ذکرش کما هو ينبغی
 ارتقاء جنسته و نفسی مبعارج وصفش علی ما هو عليه عروج ننموده و

 ّز احديّتش جتّليات قدس ال هنايه مشهوداز هر شأنی از شئوانت ع
 گشته و از هر ظهوری از ظهورات عّز قدرتش انوار ال بدايه ملحوظ
 آمده چه بلند است بدايع ظهورات عّز سلطنت او که مجيع آنچه در

 آمساهنا و زمني است نزد ادنی جتّلی آن معدوم صرف گشته و چه مقدار
 يع آنچه خلق شده از اّول المرتفع است شئوانت قدرت ّبلغه او که مج

 اّول الی آخر ال آخر از عرفان ادنی آيه آن عاجز و قاصر بوده و
 خواهد بود هياکل امساء لب تشنه در وادی طلب سرگردان و مظاهر صفات
 در طور تقديس رّب ارنی بر لسان موجی از طمطام رمحت بی زوالش مجيع

 از ممکنات را بطراز عّز هستی مزيّن منوده و نفحه
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 نفحات رضوان بی مثالش متام موجودات را خبلعت عّز قدسی مکّرم 

 داشته و برشحه مطفحه از قمقام حبر مشّيت سلطان احديّتش خلق ال
 هنايه مبا ال هنايه را از عدم حمض بعرصه وجود آورده مل يزل

 بدايع جودش را تعطيل اخذ ننموده و ال يزال ظهورات فيض فضلش را
 ه از اّول ال اّول خلق فرموده و الی آخر ال آخر خلقوقوف نديد

 خواهد فرمود و در هر دوری از ادوار و کوری از اکوار از جتّليات
 ظهورات فطرهتای بديع خود خلق را جديد فرموده ات مجيع آنچه در

 مساوات و ارضينند چه از آايت عّز آفاقّيه و چه از ظهورات قدس
 تش حمروم منانند و ازعّز احديّ  انفسّيه از ّبده رمحت َخخانه

 رشحات فيوضات سحاب مکرمتش مأيوس نگردند چقدر حميط است بدايع فضل
 بی منتهايش که مجيع آفرينش را احاطه منوده بر مقامی که ذرّه در

 ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات عّز احدّيت او و انطق
 وحدت او و بشأنی صنع است بثنای نفس او و مدّل است بر انوار مشس

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

 را قاصر و عاجز مشاهده منايند ات چه رسد مبعرفت آن آفتاب عزّ 
 و وصفحقيقت و آن ذات غيب ال يدرک عرفان عرفاء و بلوغ بلغاء 

 فصحاء مجيع خبلق او راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسی در طور
 طلب بندای لن ترانی منصعق و صد هزار روح القدس در مساء قرب از
 اصغاء کلمه لن تعرفنی مضطرب مل يزل بعلّو تقديس و تنزيه در مکمن

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

 اند چقدر متحرّي است اينوصالش جز بوادی عجز و حسرت قدم نگذارده
 ذرّه ال شیء از تعّمق در غمرات جلّه قدس عرفان تو و چه مقدار

 نع تو اگر بگوميعاجز است از تفّکر در قدرت مستودعه در ظهورات ص
 ببصر در آئی بصر خود را نبيند چگونه تو را بيند و اگر گومي بقلب

 ادراک شوی قلب عارف مبقامات جتّلی در خود نشده چگونه ترا عارف
 شود اگر گومي معروفی تو مقّدس از عرفان موجودات بوده و اگر بگومي

 اگر چهغري معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غري معروف مانی 
 مل يزل ابواب فضل و وصل و لقايت بر وجه ممکنات مفتوح و جتّليات

 انوار مجال بيمثالت بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوی مع
 ظهور اين فضل اعظم و عنايت امّت اقوم شهادت ميدهم که ساحت جالل

 قدست از عرفان غري مقّدس بوده و بساط اجالل اُنست از ادراک ما
 ه خواهد بود . بکينونت خود معروفی و بذاتّيت خود موصوف وسوی منزّ 

 اندچقدر از هياکل عّز احديّه که در بيداء هجر و فراقت جان ّبخته
 اندو چه مقدار از ارواح قدس صمديّه که در صحرای شهود مبهوت گشته

 بسا عّشاق ّب کمال طلب و اشتياق از شعله ملتهبه انر فراق حمرتق
 اند نه انله واز احرار که برجای وصالت جان داده شده و چه بسيار

 مبقام قربت در آيد ... حنني عاشقني بساحت قدست رسد و نه صيحه و ندبه قاصدين و مشتاقني
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 جواهر توحيد و لطائف حتميد متصاعد بساط حضرت سلطان بيمثال و٢٧ -   

 عيان موجوداتمليک ذو اجلاللی است که حقايق ممکنات و دقايق و رقايق ا
 را از حقيقت نيستی و عدم در عوامل هستی و ِقدم ظاهر فرمود و از ذّلت

 بعد و فنا جنات داده مبلکوت عّزت و بقا مشّرف منود و اين نبود
 مگر بصرف عنايت سابقه و رمحت منبسطه خود چنانچه مشهود است که عدم

 ت کونصرف را قابلّيت و استعداد وجود نشايد و فانی حبت را لياق
 و انوجاد نپايد و بعد از خلق کّل ممکنات و اجياد موجودات بتجّلی

 مم و خاليق برای معرفت و حمّبتااسم اي خمتار انسان را از بني 
 خود که عّلت غائی و سبب خلقت کائنات بود اختيار منود ...

 را ّبمسی از امسآء جتّلی منود و ءزيرا کينونت و حقيقت هر شی   
 ت اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کّل امسآء و صفاتبصفتی از صفا

 و مرآت کينونت خود قرار فرمود و ّبين فضل عظيم و مرمحت قدمي خود
 اختصاص منود ولکن اين جتّليات انوار صبح هدايت و اشراقات انوار مشس

 عنايت در حقيقت انسان مستور و حمجوبست چنانچه شعله و اشعه و
 و سراج مستور است و اتبش درخشش آفتابانوار در حقيقت مشع 

 جهانتاب در مرااي و جمالی که از زنگ و غبار شئوانت بشری تريه و
 مظلم گشته خمفی و مهجور است حال اين مشع و سراج را افروزنده

 ّبيد و اين مرااي و جمالی را صيقل دهنده شايد
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 فروزد و اتو واضح است که ات انری مشتعل ظاهر نشود هرگز سراج ني

 آينه از زنگ و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال و جتّلی و اشراق
 مشس بی امس در او منطبع نشود و چون مابني خلق و حق و حادث و
 قدمي و واجب و ممکن هبيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشاهبت

 نبوده و نيست هلذا در هر عهد و عصر کينونت ساذجی را در عامل ملک
 ت ظاهر فرمايد و اين لطيفه رّّبنی و دقيقه صمدانی را از دوو ملکو 

 عنصر خلق فرمايد عنصر ترابی ظاهری و عنصر غيبی اهلی و دو مقام
 در او خلق فرمايد يک مقام حقيقت که مقام ال ينطق ااّل عن اللّ 

 ربّه است که در حديث ميفرمايد " لی مع الّل حاالت اان هو و هو
 و هَو هو " و مهچنني " ِقْف اي حمّمد انت احلبيباان ااّل اان اان 

 و انت احملبوب " و مهچنني ميفرمايد : " ال فرق بينک و بينهم ااّل 
 اهّنم عبادک " و مقام ديگر مقام بشرّيت است که ميفرمايد : " ما اان

 ااّل بشر مثلکم " و " قل سبحان رّبی هل کنُت ااّل بشراا رسوالا " و
 اند و هبدايتده و حقايق منريه وسائط فيض کلّيهاين کينوانت جمرّ 

 کربی و ربوبّيت عظمی مبعوث شوند که ات قلوب مشتاقني و حقايق
 صافني را ّبهلامات غيبّيه و فيوضات ال ريبّيه و نسائم قدسّيه از
 کدورات عوامل ملکّيه ساذج و منري گردانند و افئده مقرّبني را از

 ند ات وديعه اهلّيه که در حقايقزنگار حدود اپک و منزّه فرماي
 خفا چون اشراق آفتاب ءمستور و خمتفی گشته از حجاب سرت و پرده

 نورانی از فجر اهلی سر برآرد و علم ظهور بر اتالل قلوب و
 افئده برافرازد و از اين کلمات و اشارات معلوم و اثبت شده که

 واسطه گردد کهالبُد در عامل ملک و ملکوت ّبيد کينونت و حقيقتی ظاهر  
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 فيض کلّيه مظهر اسم الوهّيت و ربوبّيت ّبشد ات مجيع انس در ظلّ 

 تربيت آن آفتاب حقيقت تربيت گردند ات ّبين مقام و رتبه که در
 حقايق ايشان مستودع است مشّرف و فائز شوند اينست که در مجيع اعهاد و

 ی در ميان انسازمان انبياء و اولياء ّب قّوت رّّبنی و قدرت صمدان
 ظاهر گشته و عقل سليم هرگز راضی نشود که نظر ببعضی کلمات که

 معانی آن را ادراک ننموده اين ّبب هدايت را مسدود انگارد و از
 برای اين مشوس و انوار ابتدا و انتهائی تعّقل منايد زيرا فيضی

 اعظم از اين فيض کلّيه نبوده و رمحتی اکرب از اين رمحت منبسطه
 ه خنواهد بود و شّکی نيست که اگر در يک آن عنايت و فيض اواهليّ 

 از عامل منقطع شود البّته معدوم گردد هلذا مل يزل ابواب رمحت حق
 بر وجه کون و امکان مفتوح بوده و اليزال امطار عنايت و مکرمت از

 غمام حقيقت بر اراضی قابلّيات و حقايق و اعيان مرتاکم و مفيض
 سّنت خدا من االزل الی األبد ...خواهد بود اينست 

 طوبی لنفس  قام علی خدمة امری و نطق بثنائی اجلميل خذ کتابی٢٨ -    
 بقّوتی و متّسک مبا فيه من اوامر رّبک اآلمر احلکيم  اي حمّمد

 اعمال و اقوال حزب شيعه عوامل روح و رحيان را تغيري داده و مکّدر
 م متمّسک بودند هر يوم نصریمنوده در اّول ااّيم که ّبسم سّيد اان

 ظاهر و فتحی ّبهر و چون از موالی حقيقی و نور اهلی و توحيد معنوی
 گذشتند و مبظاهر کلمه او متّسک جستند قدرت بضعف
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 و عّزت بذّلت و جرأت خبوف تبديل شد ات آنکه امر مبقامی رسيد که

 متعّددهمشاهده منوده و مينمايند از برای نقطه توحيد شريکهای 
 ترتيب دادند و عمل منودند آنچه را که در يوم قيام حائل شد ما بني
 آن حزب و عرفان حق جّل جالله اميد آنکه از بعد خود را از اوهام

 و ظنون حفظ منايند و بتوحيد حقيقی فائز شوند هيکل ظهور قائم مقام
 حق بوده و هست اوست مطلع امسآء ُحسنی و مشرق صفات عليا اگر از

 رای او شبهی و مثلی ّبشد کيف يثبت تقديس ذاته تعالی عن الّشبه وب
 العارفني ... تنزيه کينونته عن املثل فّکر فيما انزلناه ّبحلق و کن من

 مقصود از آفرينش عرفان حق و لقای آن بوده و خواهد بود چنانچه٢٩ -    
 بدر مجيع کتب اهلّيه و صحف متقنه رّّبنّيه من غري حجاب اين مطل

 احلی و مقصد اعلی مذکور و واضح است و هر نفسی که به آن صبح
 هدايت و فجر احدّيت فائز شد مبقام قرب و وصل که اصل جّنت و اعلی

 اجلنان است فائز گرديد و مبقام قاب قوسني که ورای سدره منتهی
 است وارد شد و ااّل در امکنه بعد که اصل انر و حقيقت نفی است

 بود اگر چه در ظاهر بر اَکراس رفيعه و اعراش ساکن بوده و خواهد
 منيعه جالس ّبشد بلی آن مسآء حقيقت قادر و مقتدر است که مجيع

 انس را از مشال بعد و هوی بيمني قرب و لقا رساند لو شاء اللّ 
 جمّرده است ليکون الّناس اّمة واحدة ولکن مقصود صعود انفس طّيبه و جواهر
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 حبر اعظم وارد شوند ات طالبان مجال یشاطه خود ب ءکه بفطرت اصلّيه

 ذو اجلالل از عاکفان امکنه ضالل و اضالل از يکديگر مفصول و ممتاز
 شوند کذلک ُقّدر االمر من قلم عّز منري ...

 و مهچنني سبب عدم ظهور مظاهر عدل و مطالع فضل ّبسباب قدرت   
 بوده چه اگر آنظاهريّه و غلبه ملکّيه مهني شئوانت فصل و متيز 

 جوهر ِقدم علی ما کان عليه ظاهر شود و جتّلی فرمايد احدی را جمال
 انکار و اعراض مناند بلکه مجيع موجودات از مشاهده انوار او منصعق

 بلکه فانی حمض شوند ديگر در اين مقام مقبل الی الّل از معرض
 ايفته ... حّبلّل منفصل نگردد چنانچه در مجيع مظاهر قبل اين مطلب وضو 

 اينست که مشرکني در هر ظهور بديع و جتّلی منيع چون مجال   
 اليزال و طلعت بيمثال را در لباس ظاهر ملکّيه مثل ساير انس

 مشاهده مينمودند بدين جهت حمتجب گشتند و غفلت منوده آبن سدره
 قرب تقّرب منی جستند بلکه در صدد دفع و قلع و قمع مقبلني الی

 ه چنانچه در اين کور مالحظه شد که اين مهج رعاعالّل بر آمد
 اند که بقتل و غارت و نفی احّبای اهلی از بالدگمان منوده

 توانند سراج قدرت رّّبنی را بيفسرند و مشس صمدانی را از نور
 ّبز دارند غافل از اينکه مجيع اين بالاي مبنزله ُدهن است برای

 قدير ... ءشی ا يشاء و انّه علی کلّ اشتعال اين مصباح کذلک يُبّدل الّل م
 در هر حال سلطنت و قدرت و غلبه سلطان حقيقی را مالحظه   

 فرما و گوش را از کلمات مظاهر نفی و مطالع قهر اپک و مقّدس
 فرمائيد که عن قريب حق را حميط بر مجيع و غالب بر کّل خواهيد

 رمودديد و دون آن را مفقود و ال شیء حمض مالحظه خواهيد ف
 اگر چه حبمد الّل حق و مظاهر او مهيشه در
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 علّو ارتفاع و مسّو امتناع خود بوده بلکه علّو و مسّو بقول او

 خلق شده لو انتم ببصر هذا الغالم تنظرون ...
 ه ال اله ااّل هو العزيز احملبوب له اجلود وشهد الّل انّ ٣٠ -    

 و القادر املقتدر املهيمنالفضل يُعطی من يشآء ما يشآء و انّه هل
 القّيوم قل ااّن امّنا ّبّلذی ظهر ّبسم علی من لدن سلطان حق

 حممود و ّبّلذی أيتی فی املستغاث و ّبّلذی أيتی بعده اِلی آخر
 اّلذی ال آخر له و ما نشهد فی ظهورهم ااّل ظهور الّل و فی

 يث البطوهنم ااّل بطونه ان انتم تعرفون و کّلهم مرااي الّل حب
 يُری فيهم ااّل نفس الّل و مجاله و عّز الّل و هبائه لو

 انتم تعقلون و ما سويهم مراايهم و هم مرااي االّولّيه ان انتم
 تفقهون ما سبقهم احد فی شیء و هم يسبقون قل لن ينتهی مرااي

 غري مکذوب ... فيض الّل لن ينقطع و هذا صدق القدم و کذلک مرااي مجاهلم ألنّ 
 فانظر بطرف البدء فيما نظرت اِلی آدم ااُلولی مثّ من بعده٣١ -   

 اِلی ان يصل األمر اِلی علی قبل نبيل  قل اتلّل کّلهم قد جائوا عن
 و لوح عظيم و اوتوا کّل واحد ةمشرق األمر بکتاب و صحيف
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 ر هلم و هذا من فضلنا عليهم ان انتم من العارفني ...منهم علی ما قدّ 

 ّتی اذا بلغ األمر الی وجهه العزيز املقّدس املتعالیح    
 احتجب نفسه فی اَلف حجاب لئاّل يعرفه من احد بعد املنري اذاا 

 اّلذی کان ينزل عليه اآلايت من کّل اجلهات و ما احصاها احد
 ااّل الّل رّبک و رّب العاملني فلّما مّت امليقات الّسرت اذاا 

 ٍب من الّنور نوراا من انوار وجهاظهران عن َخلف اَلف اَلف حجا
 الغالم اقّل من سّم االبرة اذاا انصعقت اهل مأل العالني مثّ 

 سّجدت وجوه املقرّبني و ظهر بشأن ما ظهر مثله فی االبداع حبيث
 قام بنفسه بني الّسموات و األرضني ...

 و ما مسعت فی خليل الّرمحن انّه حق ال ريب فيه  مأمور٣٢ -   ...  
 بذبح امسعيل ات آنکه ظاهر شود استقامت و انقطاع او در امرشدند 

 الّل بني ما سواه و مقصود از ذبح او هم فدائی بود از برای
 عصيان و خطاهای َمن علی األرض چنانچه عيسی ابن مرمي هم اين مقام

 را از حق جّل و عّز خواستند و مهچنني رسول الّل حسني را فدا
 عناايت خفّيه حق و رمحت حميطه او نداشته ومنودند احدی اّطالع بر 

 ندارد نظر بعصيان اهل عامل و خطاهای واقعه در آن و مصيبات وارده
 بر اصفيا و اوليا مجيع مستحق هالکت بوده و هستند ولکن الطاف

 مکنونه اهلّيه بسببی از اسباب ظاهره و ّبطنه حفظ فرموده و
 تني ...ميفرمايد تفّکر لَِتعرَف و ُکن من الثّاب
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 ولکن قّدران ظهور الکلمة و ما قّدر فيها بني العباد علی مقادير٣٣ -   

 الّتی قّدرت من لُدن عليم حکيم و جعلنا حجاب وجهها نفسها و کذلک
 کّنا قادرين و اهّنا لو تتجّلی علی العباد مبا فيها لن حيملّنها

 انظر الی ماّن عنها کّل من فی الّسموات و األرضني فاحد بل يفرّ 
 نّزل علی حمّمد رسول الّل و انّه حني النزول قّدر له کنوز

 املعانی علی ما ينبغی له من لدن مقتدر قدير ولکّن الّناس ما
 عرفوا ِمنُه ااّل علی مراتبهم و مقاماهتم و کذلک انّه ما کشف هلم

 اس الی البلوغوجه احلکمة ااّل قدر محلهم و طاقتهم فلّما بلغ النّ 
 ّبسم علّي قبل نبيل ... ی عليهم مبا فيه فی سنة السّتني حني اّلذی ظهر مجال القدمجتلّ 

 سپاس و ستايش خداوندی را سزاوار که آفرينش را بتواانئی خود از٣٤ -    
 برهنگی انبودی رهائی داد و بپوشش زندگی سرافرازی خبشيد پس گوهر

 شش بزرگی آرايشاپک مردم را از ميان آفريدگان برگزيد و او را بپو 
 فرمود هر که زنگ خواهش از آئينه دل زدود سزاوار اين پوشش يزدانی

 مردمان را بزرگرتين شد و خود را از برهنگی اندانی رهائی داد اين پوشش تن و جان
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 مايه آسايش و پرورش است  خوشا روز آنکه بياری خداوند يکتا از

 ت و در سايه درخت داانئیآاليش گيتی و آنچه در او است رهائی ايف
 بياسود آوای هزاردستان که بر شاخسار دوستی سرااين است بگوش

 ها لبدوستان رسيد پس فرمان شد که اين بنده بپاسخ برخی از پرسش
 گشايد و آنچه از رازها که نگارش آن شايد آشکار منايد در آن انمه

 برتری دارددلپسند نگارش رفته بود که کدام از کيش آوران بر ديگری 
 در اين جا خداوند يگانه ميفرمايد ميان پيمربان جدائی ننهيم چون

 خواست مهه يکی است و راز مهگی يکسان جدائی و برتری ميان ايشان
 روا نه پيمرب راستگو خود را بنام پيمرب پيشني خوانده پس چون کسی

 های انشايسته پردازد داانی بينابنهان اين گفتار پی نربد بگفته
 ا از گفته او لغزش پديدار نشود اگر چه پيدايش ايشان در جهانر 

 يکسان نه و هر يک برفتار و کردار جداگانه پديدار و در ميان خردی
 و بزرگی منودار ولی ايشان مانند ماه اتّبن است چنانچه او هر گاهی
 بنمايش جداگانه پديدار ّب آنکه هيچ گاهی او را کاهش و نيستی نه

 که اين نه بيشی و کمی است ولی جهان اناپيدار  پس دانسته شد
 شايسته اينگونه رفتار است چه هر گاه که خداوند بيمانند پيمربی را
 بسوی مردمان فرستاد بگفتار و رفتاری که سزاوار آن روز بود منودار

 شد خواست يزدان از پديداری فرستادگان دو چيز بود خنستني رهانيدن
 رهنمائی بروشنائی داانئی دومي آسايش مردمان از تريگی اندانی و

 ايشان و شناخنت و دانسنت راههای آن پيمربان چون پزشکانند که
 اند ات بدرمانپرورش گيتی و کسان آن پرداختهه ب
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 يگانگی بيماری بيگانگی را چاره منايند در کردار و رفتار پزشک جای

 ی آن آگاه است وگفتار نه زيرا که او بر چگونگی کالبد و بيماريها
 هرگز مرغ بينش مردمان زمني بفراز آمسان دانش او نرسد پس اگر

 رفتار امروز پزشک را ّب گذشته يکسان نبينند جای گفتار نه چه که
 هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار و مهچنني پيمربان يزدان هر

 ارگاه که جهان را خبورشيد اتّبِن دانش درخشان منودند هبر چه سزاو 
 آن روز بود مردم را بسوی خداوند يکتا خواندند و آهنا را از تريگی

 اندانی بروشنائی داانئی راه منودند پس ّبيد ديده مردم داان بر
 راز درون ايشان نگران ّبشد چه که مهگی را خواست يکی بوده و آن

 راهنمائی گمگشتگان و آسودگی درماندگان است ...
 رفته بکوشيد ات آهنا را به آن درمانمردمان را بيماری فرا گ   

 که ساخته دست تواانی پزشک يزدان است رهائی دهيد .
 ها نگارش رفته بود خردمندان گيتی را چونّبز در چگونگی کيش   

 اند چنانکه او را پوشش ّبيد کالبد گيتیکالبد مردمان دانسته
 هرا هم پوشش داد و دانش شايد پس کيش يزدان جامه اوست هر گا

 کهنه شود جبامه اتزه او را بيارايد هر گاهی را روش جداگانه
 سزاوار مهيشه کيش يزدانی به آنچه شايسته آن روز است هويدا

 های آئني داران گذشته نگاشته بودندو آشکار ديگر در گفته
 دانش ستوده از اين گفتارهای بيهوده دوری جويد آفريننده يکتا

 بر مهه آفريدگان بزرگی داده مردم را يکسان آفريده و او را
 پس بلندی و پستی و بيشی و کمی بسته بکوشش اوست
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 هر که بيشرت کوشد بيشرت رود اميدوارمي که از زمني دل بياری

 بشويد ... دانش برويد و مردم را از تريگی آاليش ءخبشش الله ءّبری ژاله
 ور مظاهر رمحن اهلتفّکر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنه ظه٣٥ -    

 امکان دوری ميجستند و بر اعراض و اعرتاض قيام مينمودند اگر انس در
 اين فقره که از قلم امر جاری شده تفّکر منايند مجيع بشريعه ّبقيه

 اهلّيه بشتابند و شهادت دهند بر آنچه او شهادت داده ولکن حجبات
 ّز صمدانّيهاوهام اانم را در ااّيم ظهور مظاهر احديّه و مطالع ع

 منع منوده و مينمايد چه که در آن ااّيم حق به آنچه خود اراده فرموده
 ظاهر ميشود نه ّبراده انس چنانچه فرموده " أفکّلما جاءکم رسول  

 بتم و فريقاا تقتلون "مبا ال هَتوی انفسُکم استکربمت ففريقاا کذّ 
 ر ميشدندالبّته اگر ّبوهام انس در ازمنه خاليه و اعصار ماضيه ظاه

 احدی آن نفوس مقّدسه را انکار منينمود َمَع آنکه کّل در ليالی و
 ااّيم بذکر حق مشغول بودند و در معابد بعبادت قائم مع ذلک از

 مطالع آايت رّّبنّيه و مظاهر بّينات رمحانّية بی نصيب بودند
 چنانچه در کتب مسطور است و آجنناب بر بعضی مطّلعند مثالا در ظهور

 مجيع علمای عصر َمَع آنکه منتظر ظهور بودند اعراض منودند ومسيح 
 حّنان که اعلم علمای عصر بود و مهچنني قيافا که اقضی القضاة

 بود حکم بر کفر منودند و فتوای قتل دادند و مهچنني در ظهور رسول
 روح ما سواه فداه علمای مّکه و مدينه در سنني
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 ام منودند و نفوسی که ابداا اهل علماّولّيه بر اعراض و اعرتاض قي

 نبودند ّبميان فائز شدند قدری تفّکر فرمائيد بالل حبشی که کلمه
 از علم خنوانده بود بسمآء اميان و ايقان ارتقاء منود و

 عبدالّل أَُبی که از علماء بود بنفاق برخاست راعی غنم بنفحات
 ان علوم وآايت مبقّر دوست پی برد و مبالک امم پيوست و صاحب

 ِحَکم ممنوع و حمروم اينست که ميفرمايد حّتی يصرَي اعالکم
 اسفلکم و اسفلکم اعالکم و مضمون اين فقره در اکثر کتب اهلّيه و
 بياانت انبيا و اصفيا بوده براستی ميگومي امر بشأنی عظيم است که

 پدر از پسر و پسر از پدر فرار مينمايد در حضرت نوح و کنعان
 د انشاء الّل ّبيد در اين ااّيم روحانی از نسائممشاهده کني

 سبحانی و فيوضات ربيع رمحانی حمروم منانيد ّبسم معلوم منقطعاا عن
 العلوم برخيزيد و ندا فرمائيد قسم به آفتاب افق امر در آن حني

 فُرات علوم اهلّيه را از قلب جاری مشاهده منائيد و انوار حکمت
 اگر حالوت بيان رمحن را بيابی از جان رّّبنيه را بی پرده بيابيد

 بگذری و در سبيل دوست انفاق منائی اين بسی واضح است که اين عبد
 خيالی نداشته و ندارد چه که امرش از شئوانت ظاهره خارج است

 چنانچه در سجن اعظم غريب و مظلوم افتاده و از دست اعداء خالصی
 الّل بوده که شايد نيافته و خنواهد ايفت لذا آنچه ميگويد لوجه

 انس از حجبات نفس و هوی اپک شوند و بعرفان حق که اعلی املقام
 است فائز گردند ال يضرّنی اعراضهم و ال ينفعنی اقباهلم امّنا

 ندعوهم لوجه الّل انّه لغّن عن العاملني ...
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 اعلم ّبّن االبن حني اّلذی اسلم الّروح قد بکت االشياء٣٦ -   ... 

 ها ولکن ّبنفاقه روحه قد استعّد کّل شیء کما تشهد وکلّ 
 تری فی اخلالئق امجعني کّل حکيم ظهرت منه احلکمة و کّل عامل

 فّصلت منه العلوم و کّل صانع ظهرت منه الّصنايع و کّل سلطان ظهرت
 روحه املتعالی املتصّرف املنري و نشهد يديمنه القدرة کّلها من أت
 ی العامل جتّلی علی املمکنات و به طّهر کلّ ّبنّه حني اّلذی اتی ف

 ابرص عن دآء اجلهل و العمی و برء کّل سقيم عن سقم الغفلة و
 و تزّکت کّل نفس من لدن مقتدر قدير و اهلوی و فتحت عني کّل عمیٍ 

 فی مقام تطلق الربص علی کّل ما حيتجب به العبد عن عرفان ربّه و
 ملکوت الّل العزيز احلميد اّلذی احتجب انّه ابرص و ال يذکر فی

 و ااّن نشهد ّبّن من کلمة الّل طّهر کّل ابرص و برء کّل عليل و
 ُمنري ... طاب کّل مريض و انّه ملطّهر العامل طوبی ملن اقبل اليه بوجه

 طوبی ملن اقّر ّبلّل و آايته  و اعرتف ّبنّه ال٣٧ -    
 العقائد و اصلها ويسئل عّما يفعل هذه کلمة قد جعلها الّل طراز 

 هبا يقبل عمل العاملني اجعلوا هذه الکلمة نصب عيونکم لئاّل 
 تزّلکم اشارات املعرضني لو حيّل ما حّرم فی ازل اآلزال او

 ّبلعکس ليس ألحد ان يعرتض عليه و اّلذی توّقف
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 فی اّقل من آن انّه من املعتدين و اّلذی ما فاز هبذا األصل

 ألعلی حترّکه ارايح الّشبهات و تقّلبه مقاالتاالسنی و املقام ا
شرکني َمن فاز هبذا األصل قد فاز ّبالستقامة الکربی

ُ
 امل

 حّبذا هذا املقام االهبی اّلذی بذکره زيّن کّل لوح منيع  کذلک
 يعّلمکم الّل ما خيّلصکم عن الّريب و احلرية و ينّجيکم فی

 ..الّدنيا و اآلخرة انّه ُهو الغفور الکرمي .
 اّنک ايقن ّبّن رّبک فی کّل ظهور يتجّلی علی العباد علی٣٨ -    

 مقدارهم مثالا فانظر الی الّشمس فاهّنا حني طلوعها عن افقها تکون
 و تزداد درجة بعد درجة ليستأنس هبا ةحرارهتا و اثرها قليل

 ن يبلغ اِلی قطب الّزوال مثّ تنزلأاألشياء قليالا قليالا اِلی 
 ن يغرب فی مغرهبا ...أرة اِلی بدرايج مقدّ 

 و اهّنا لو تطلع بغتةا فی وسط الّسمآء يضّر حرارهتا األشياء   
 کذلک فانظر فی مشس املعانی لتکون من املطّلعني فاهّنا لو تستشرق

 فی اّول فجر الّظهور ّبالنوار الّتی قّدر الّل هلا ليحرتق ارض
 ا او يستعکسنّ هحيملنّ  نأالعرفان من قلوب العباد الهّنم لن يقدرّن 

 منها بل يضطربّن منها و يکونّن من املعدومني ...
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 ای رّب لک احلمد علی بدايع قضاايک و جوامع رزاايک مرّةا ٣٩ -   

 مرود مثّ بيد الفرعون و وردا علّي ما انت احصيتهاودعتنی بيد النّ 
 ا قصصتبعلمک و احطته ّبرادتک و مرّةا اودعتنی فی سجن املشرکني مب

 ؤاي اّلذی اهلمتنی بعلمک و عّرفتنیعلی اهل العماء حرفاا من الرّ 
 سی ّبيدی الکافرين و مرّةا ارفعتنی الیأبسلطانک و مرةا قطعت ر 

 الّصليب مبا ظهرت فی امللک من جواهر اسرار عّز فردانّيتک و بدايع
 آاثر سلطان صمدانّيتک و مرّةا ابتليتنی فی ارض الّطف حبيث کنت

 اا بني عبادک و فريداا فی مملکتک اِلی ان قطعوا رأسی مثّ وحيد
 ارفعوه علی الّسنان و داروه فی کّل الّداير و حضروه علی مقاعد

 املشرکني و مواضع املنکرين و مرّةا عّلقونی فی اهلواء مثّ ضربونی
 مبا عندهم من رصاص الغّل و البغضاء اِلی ان قطعوا ارکانی و

 ن بلغ الّزمان اِلی هذه االاّيم الّتیفّصلوا جوارحی اِلی اَ 
 اجتمعوا املغّلون علی نفسی و يتدبّرون فی کّل حني ّبن يدخلوا

 ملقتدرون ... فی قلوب العباد ضغنی و بغضی و ميکرون فی ذلک بکّل ما هم عليه
 فو عزّتک اي حمبوبی اشکرک حينئٍذ فی تلک احلالة و علی    

 اکون راضياا منک و منکّل ما ورد علّي فی سبيل رضائک و 
 بدايع بالايک ...
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 ای حمبوب روحی در دل دميدی و مرا از من اخذ منودی و بعد٤٠ -   

 مابني مشرکني و مغّلني منايشی از من گذاشته و مجيع آبن انظر شده
 اند ای حمبوب حال خود را بنما و مرا فارغ کنبر اعراض قيام منوده

 ن من است چگونه راضی شوم جز چشمم نبيندجواب بشنو منايشت حمبوب جا
 و جز قلبم عارف نشود قسم جبمامل يعنی مجالت که از چشم و دل خود
 هم ميخواهم مستور ّبشی ات چه رسد بعيون غري طاهره وای وای نوبت

 جواب ّبين عبد رسيد لوح متام شد و مطلب انگفته و ُدّر انسفته ماند .
 قد کنت راقداا علی بساطی ولکن نسمةفو الّل اي قوم اّنی ٤١ -     

 الّل ايقظتنی و روح الّل احيتنی و لسان الّل تکّلم علی
 لسانی لست اان مبذنب انتم ال تنظرونی بعيونکم بل بعينی و بذلک

 األمر بيدی ال امرمت من لدن عزيز عليم و اي قوم هل تظّنون ّبنّ 
 و الّل لو کانفو نفس الّل املقتدر املتعالی العليم احلکيم ف

 االمر بيدی ما اظهرت نفسی عليکم فی اقّل من آن و ما تکّلمت بکلمة
 و کان الّل علی ذلک شهيد و عليم ...
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 ای پسر انصاف در ليل مجال هيکل بقا از َعَقبه زمّردی وفا٤٢ -   

 بسدره منتهی رجوع منود و گريست گريستنی که مجيع مأل عالني و
 له او گريستند و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شداز ان بّينيکّرو 

 مذکور داشت که حسب األمر در عقبه وفا منتظر ماندم و رائحه وفا
 از اهل ارض نيافتم و بعد آهنگ رجوع منودم ملحوظ افتاد که محامات

 اند در اين وقت حوريّه اهلیقدسی چند در دست کالب ارض مبتال شده
 حجاب دويد و سؤال از اسامی ايشان منود و از قصر روحانی بی سرت و

 مجيع مذکور شد ااّل امسی از امساء و چون اصرار رفت حرف اّول اسم
 از لسان جاری شد اهل غرفات از مکامن عّز خود بريون دويدند و چون

 حبرف دوم رسيد مجيع بر تراب رخيتند در آن وقت ندا از مکمن قرب
 کانوا يفعلون ...  ّنا شهدآء َعلی ما فعلوا و حينئذرسيد زايده بر اين جائز نه ااّن ک

 اي افنانی عليک هبائی و عنايتی خيمه امر اهلی عظيم است٤٣ -     
 مجيع احزاب عامل را فرا گرفته و خواهد گرفت روز روز مشاست و
 هزار لوح گواه مشا بر نصرت امر قيام منائيد و جبنود بيان بتسخري

 ول شويد ّبيد از مشا ظاهر شود آنچه کهافئده و قلوب اهل عامل مشغ
 سبب آسايش و راحت
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 بيچارگان روزگار است کمر مّهت را حمکم منائيد شايد بندگان از

 اسريی فارغ شوند و به آزادی رسند امروز انله عدل بلند و حنني
 انصاف مرتفع دود تريه ستم عامل و امم را احاطه منوده از حرکت

 معانی به امِر آمر حقيقی در اجساد الفاظقلم اعلی روح جديد 
 دميده شد و آاثرش در مجيع اشيای عامل ظاهر و هويدا اينست بشارت
 اعظم که از قلم مظلوم جاری شده بگو ای دوستان ترس از برای چه و

 بيم از که گلپارهای عامل به اندک رطوبتی متالشی شده و ميشوند
 ... نفس اجتماع سبب تفريق نفوس موهومه است

 امروز هر آگاهی گواهی ميدهد بر اينکه بياانتی که از قلم مظلوم انزل   
 شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عامل و ارتقاء امم بگو ای قوم بقّوت

 ملکوتی بر نصرت خود قيام منائيد که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که
 ند اپک و طاهر گرددافی احلقيقه سبب و عّلت خسارت و ذّلت عباد بيچاره

 اين اصنام هائلند و خلق را از علّو و صعود مانع اميد آنکه يد اقتدار
 مدد فرمايد و انس را از ذّلت کربی برهاند در يکی از الواح انزل اي

 حزب الّل خبود مشغول نباشيد در فکر اصالح عامل و هتذيب امم ّبشيد
 يه مرضّيه بوده انصر امراصالح عامل از اعمال طّيبه طاهره و اخالق راض

 اعمال است و ُمعينش اخالق اي اهل هبا بتقوی متّسک منائيد هذا ما حکم
 املختار ای دوستان سزاوار آنکه در اين هبار جانفزا از هبه املظلوم و اختار 

 ّبران نيسان يزدانی اتزه و خرم شويد خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر
 که خود را بی هبره نساخت و دوست  خبشش سايه گسرتده ّب هبره کسی
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 اندرا در اين جامه بشناخت بگو اهرمينان در کمينگاهان ايستاده

 ها خود را آزاد منائيدآگاه ّبشيد و بروشنائی انم بينا از تريگی
 عامل بني ّبشيد نه خود بني اهرمينان نفوسی هستند که حائل و

 قاماتشان امروز بر کّل الزم ومانعند ما بني عباد و ارتفاع و ارتقاء م
 واجب است متّسک منايند به آنچه که سبب مسّو و علّو دولت عادله و

 مّلت است قلم اعلی در هر يک از آايت ابواب حمّبت و احّتاد ّبز
 منوده قلنا و قولنا احلق عاشروا مع األداين کّلها ّبلّروح و

 الف و تفريق بودالّرحيان از اين بيان آنچه سبب اجتناب و عّلت اخت
 از ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس انزل شده آنچه که

 ّبب اعظم است از برای تربيت اهل عامل آنچه از لسان و قلم ملل
 اولی از قبل ظاهر فی احلقيقه سلطان آن در اين ظهور اعظم از

 اند حّب الوطن منمسآء مشّيت مالک قدم انزل از قبل فرموده
 ان و لسان عظمت در يوم ظهور فرموده ليس الفخر ملن حيبّ االمي

 الوطن بل ملن حيّب العامل به اين کلمات عاليات طيور افئده را
 پرواز جديد آموخت و حتديد و تقليد را از کتاب حمو منود اين مظلوم

 حزب الّل را از فساد و نزاع منع فرمود و به اعمال طّيبه و
 وت منود امروز جنودی که انصر امرند اعماله روحانّيه دعاخالق مرضيّ 

 و اخالق است طوبی ملن متّسک هبما و ويل للمعرضني اي حزب اللّ 
 مشا را ّبدب وصّيت مينمامي و اوست در مقام اّول سّيد اخالق طوبی

 از برای نفسی که بنور ادب منّور و بطراز راستی مزيّن گشت دارای
 به آن متمّسک ين مظلوم و کّل به آن فائز وادب دارای مقام بزرگست اميد آنکه ا
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 و به آن متشّبث و به آن انظر ّبشيم اينست حکم حمکم که از قلم اسم

 اعظم جاری و انزل گشته امروز روز ظهور لئالی استقامت است از معدن
 انسانی اي حزب العدل ّبيد مبثابه نور روشن ّبشيد و مانند انر

 ت احزاب خمتلفه را در يک بساط مجع منايدسدره مشتعل اين انر حمبّ 
 و انر بغضا سبب و عّلت تفريق و جدالست نسئل الّل اَن حيفظ

 قدير احلمد هلل حق جلّ  ءعباده من شّر اعدائه انّه علی کّل شی
 جالله مبفتاح قلم اعلی ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر آيه از

 الق روحانّيه و اعمالآايت ُمنزله ّببيست مبني از برای ظهور اخ
 مقّدسه اين ندا و اين ذکر خمصوص مملکتی و اي مدينه نبوده و نيست

 ّبيد اهل عامل طرّاا به آنچه انزل شده و ظاهر گشته متّسک منايند
 ات به آزادی حقيقی فائز شوند گيتی ّبنوار نرّي ظهور منّور چه که

 د بشارت دادفداه بروح جدي هيدر سنه سّتني حضرت مبّشر روح ما سو 
 و در سنه مثانني عامل بنور جديد و روح بديع فائز گشت حال اکثر

 ند از برای اصغاء کلمه عليا که بعث و حشر کلّ اهل بالد مستعدّ 
 به آن منوط و معّلق است ...

 اي حزب الّل وصاايی دوست يکتا را بگوش جان بشنويد ...   
 ده عبادکلمه اهلی مبثابه هنالست مقّر و مستقّرش افئ

 ّبيد آنرا بکوثر حکمت و بيان تربيت منائيد ات اصلش اثبت گردد
 و فرعش از افالک بگذرد ای اهل عامل فضل اين ظهور اعظم آنکه

 آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از کتاب حمو منودمي و
 آنچه عّلت الفت و احّتاد و اتّفاق است ثبت فرمودمي نعيماا 

 منوده و مينمائيم دوستان را که از آنچهللعاملني مکّرر وصّيت 
 رائحه فساد استشمام ميشود اجتناب منايند بل
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 فرار اختيار کنند عامل منقلب است و افکار عباد خمتلف نسئل اللّ 

 الغّن املتعال ... ان يزيّنهم بنور عدله و يعرّفهم ما ينفعهم فی کّل االحوال انّه هو
 انصفوا فی امر هذا اِتّقوا الّل مثّ  ءاي معشر العلمآ٤٤ -    

 االُّمی اّلذی شهدت له کتب الّل املهيمن القّيوم ...
 برتسيد از خداوند يکتا اين مظلوم ّب مشا و امثال مشا معاشر     

 نبوده و کتب مشا را نديده و در جملس تدريس وارد نشده شهادت ميدهد
 آخر انصاف کجا رفتهبه آنچه گفته شد کاله او و زلف او و لباس او 

 هيکل عدل در چه مکان آرميده چشم بگشائيد و بديده بصريت نظر
 منائيد و تفّکر کنيد شايد از انوار آفتاب بيان حمروم منانيد و از

 امواج حبر عرفان ممنوع نشويد بعضی از امرا و آحاد انس اعرتاض
 صافاند که اين مظلوم از علما و سادات نبوده بگو ای اهل انمنوده

 اگر فی اجلمله تفّکر منائيد صد هزار ّبر اين مقام را اعظم مشريد
 و اکرب دانيد قد اظهر الّل امره من بيت ما کان فيه ما عند

 العلمآء و الفقهآء و العرفآء و االدآبء نسمة الّل او را
 بيدار منود و بندا امر فرمود فلّما انتبه قام و اندی الکّل الی

  اين بيان نظر بضعف اهل امکان است و ااّل الّل رّب العاملني
 الکتاب . امرش مقّدس از اذکار و منزّه از افکار يشهد بذلک من عنده امّ 
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 بس فی احلصن االعظمقد قّيد مجال القدم الطالق العامل و حُ ٤٥ -    

 لعتق العاملني و اختار لنفسه األحزان لسرور من فی االکوان هذا
 محن الّرحيم قد قبلنا الّذلة لعزّکم و الّشدآئدمن رمحة رّبک الرّ 

 لرخائکم اي مأل املوّحدين اّن اّلذی جاء لتعمري العامَل قد
 اسکنه املشرکون فی اخرب البالد ...

 ليس حزنی سجنی و ال ذلّتی ابتالئی بني ايدی االعدآء لعمری٤٦ -    
 بذلّتی اهّنا عّز قد جعلها الّل طراز نفسه ان انتم من العارفني

 ظهَرْت عزّة الکائنات و ّببتالئی اشرقت مشس العدل علی العاملني
 بل حزنی من اّلذين يرتکبون الفحشآء و ينسبوَن انفسهم الی اللّ 

 العزيز احلميد ينبغی الهل البهآء اَن ينقطعوا عّمن علی األرض
 کّلها علی شأن جيدّن اهل الفردوس نفحات الّتقديس من قميصهم و

 ل االکوان فی وجوههم نضرة الّرمحن اال اهّنم منيَرون اه
 املقرّبني اولئک عباد هبم يظهر الّتقديس فی البالد و تنتشر آاثر

 اهوائهم اهّنم فی ضالٍل مبني ... الّل العزيز احلکيم اّن اّلذين ضّيعوا األمر مبا اتّبعوا
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 ح مرّةتصلبوا الّرو  نْ أَ تريدوا  نْ إِ قل اي مأل اليهود ٤٧ -   

 اُخری اتلّل هذا هلو الّروح قد ظهر بينکم فافعلوا مبا تشائون
 النّه انفق روحه فی سبيل الّل و ال خياف من احد و لو جيتمع
 َعَليه کّل من فی الّسموات و األرض ان انتم توقنون قل اي مأل

 ن  إِ  تقتلوا حمّمداا رسول الّل اتللّ  نْ أَ تريدوا  نْ إِ االجنيل 
 ه يشتاق لقاء حمبوبهفافعلوا ما اردمت النّ  قد ظهر ّبحلقّ  هذا ذاته

 فی ملکوت عزّه و کذلک کان األمر ان انتم تعلمون قل اي مأل
 قوا هيَکل َعِليٍّ اّلذی نزل من عندهتعلّ  نْ أَ تريدوا  نْ إِ الُفرقان 

 البيان اتلّل اّن هذا حملبوبه اّلذی قد ظهر ّبسم آخر و قد اتی
 سلطان من عنده و انّه هلو احلق عاّلم الغيوب وعلی ظلل املعانی ب

 انتظر منکم ما فعلتم بظهور قبلی و يشهد بذلک کّل شیء ان انتم
 تسفکوا دم اّلذی به نْ أَ تريدوا  نْ إِ تسمعون اَن اي مأل البيان 

رمت بلسان َعليٍّ مثّ من قبله بلسان حمّمد مثّ من قبله  ُبشِّ
 لون .متع نْ أَ تريدون  ا عنده من انصر ليمنعکم فيمابلسان الّروح فها هو هذا بينکم و م
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 لت يداتلّل لو مل يکن خمالفاا مبا نزل فی االلواح لقبّ ٤٨ -   

 کنیاّلذی يسفک دمی فی سبيل حمبوب العاملني و قّدرت عّما ملّ 
 الّل له اراث و لو انّه يستحّق بذلک نقمة الّل و سخطه مثّ 

 امللک العادل احلکيم ... قهره و غضبه بدوام اللّ 
 مثّ اعلم ّبّن هذا الغالم کّلما يکون انظراا اِلی نفسه٤٩ -   ...

 جّليات الّتی ظهرتالبصر الی التّ  جيدها احقر الوجود و کّلما يرتدّ 
 منها جيدها سلطان الغيب و الّشهود فسبحان اّلذی بعث مظهر نفسه

 ّبحلق و ارسله علی کّل شاهد و مشهود ...
 ای بيخربان سر از نوم غفلت برداريد و انوارش که عامل را٥٠ -    

 احاطه منوده مشاهده کنيد بعضی ميگويند زود اشراق منوده ای
 بصران اي قريب و اي بعيد حال اشراق فرموده مشا مالحظه منائيد فیبی

 مشا و اين غالم احلقيقه اين اشراق حمّقق است اي نه ديگر قرب و بُعد آن در دست
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 ٧٤ ص
 ه مستور استيّ ر نبوده و خنواهد بود حکمت اهلّيه که از انظر ب

 اقتضاء منوده اي قوم فارضوا مبا رضی الّل لکم و قضی عليکم فو
 الّل لو کان االمر بيدی ما اظهرت نفسی ابداا ای صاحبان بغضا

 قسم آبفتاب فَ َلک بقاء که اگر امر بدست اين عبد بود هرگز خود را
 م چه که اسم مذکورم ننگ دارد از ذکر اين السن غريمعروف منينمود

 طاهره کاذبه و در هر حني که ساکن شده و صمت اختيار منودم روح
 ام وجهم و روح االمنيالقدس از ميينم انطق شده و روح االعظم قدّ 

 فوق رأسم و روح البهاء در صدرم نداء فرموده و حال اگر بسمع
 احشاء و عروق و اظفار نداءلطيف استماع شود از مجيع اعضا و 

 الّل را استماع منائيد حّتی از شعرامت ميشنويد ّبنّه ال اله
 األرضني ... ااّل هو و اّن هذا اجلمال لبهائه ملن فی الّسموات و

 اي قوم  اتلّل احلّق  اّن هذا لبحر اّلذی منه ظهرت البحور٥١ -    
 يرجع کّلها و اليه يذهب کّلها و منه اشرقت الّشموس و اليه

 و منه امثرت سدرات االمر ّبمثار الّتی کّل واحدة منها
 بعثت علی هيکل نّب و ارسل الی عامل من عوامل الّتی

 ما احصاها احد ااّل نفس الّل الّتی احاطت املوجودات
 حبرف من کلمة الّتی خرج من قلمه اّلذی کان حمکوما حتت

 اصبعه اّلذی کان علی احلّق قوايّ 
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 ٧٥ص 
 قل اي قوم ال متنعوا انفسکم عن فضل الّل و رمحته و َمن٥٢ -   

 مينع انّه علی خسران عظيم قل اي قوم اَ تعبدون الرّتاب وَ 
 َتَدُعون رب کم العزيز الوّهاب اتّقوا الّل و ال تُکونّن من

 اخلاسرين قل قد ظهر کتاُب الّل علی هيکل الغالم فتبارک اللّ 
 اي مأل األرض ال هتربوا عنه أن اسرعواأحسن املبدعني أنتم 

 ا فّرطتم فی جنباليه و کونوا من الرّاجعني توبوا اي قوم عمّ 
 الّل و ما اسرفتم فی امره و ال تکونّن من اجلاهلني هو اّلذی

 خلقکم و رزقکم ّبمره و عرّفکم نفسه العزيز العلّي العليم و أظهر
 يقان فی امره احملکملکم کنوَز العرفان و عّرجکم اِلی مسآء اال

 العزيز الرّفيع ااّيکم ان متنعوا فضَل الّل عن انفسکم و ال
 تبطلوا أعمالکم و ال تنکروه فی هذا الّظهور األظهر األمنع

 املشرق املنري فأْنِصُفوا فی امر الّل ّبرئکم مثّ انظروا الی
 ما نّزل عن جهة العرش و تفّکروا فيه بقلوب طاهر سليم اذاا يظهر

 کم األمر کظهور الّشمس فی وسط الّسماء و تکونّن من املوقنني قلل
 اّن دليَله نفُسه مثّ ظهورُه و من يعجز عن عرفاهنما جعل الد ليل
 له آايته و هذا من فضله علی العاملني و أودَع فی کّل نفس ما

 يَ ْعِرُف به آاثَر الّل و من دون ذلک مل يَ ّتم حّجُته علی عباده
 امره من املتفّکرين انّه ال يظلم نفساا و ال أيمران انتم فی 

 العباَد فوق طاقتهم و انّه هلو الّرمحن الّرحيم قل قد ظهر امر
 الّل علی شأن يَ ْعرِفُه أْکَمُه االرض فکيف ذو بصر طاهر منري

 و اّن االکمه لن يُدرک الّشمَس ببصرها ولکن يدرک احلرارَة الّتی
 ني ولکن اکمه البيانتظهر منها فی کّل شهور و سن
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 ٧٦ص 
 اتلّل لن يعرَف الّشمَس و ال أثَرها و ضياَئها و لو تطلع فی
 مقابلة عينه فی کّل حني قل اي مأل البيان إاّن اختصصنا کم

 لعرفان نفسنا بني العاملني و قرّبناکم الی شاطئ األمين عن ميني
 حلانبقعة الفردوس املقام اّلذی فيه تنطق الّنار علی کّل اال

 ّبنّه ال إله ااّل أان العلّي العظيم ااّيکم ان حتجبوا انفسکم
 عن هذه الّشمس الّتی استضائت عن افق مشّية رّبکم الّرمحن

 ّبلّضياء اّلذی احاط کّل صغري و کبري ان افتحوا ابصارَکم
 لَتشَهدوها بعيونکم و ال تعّلقوا أبصارکم بذی بصر الّن اللّ 

 ها و کذلک نَ ّزل فی کّل االلواح علیما کّلف نفساا ااّل وسع
 الّنبيني و املرسلني أن ادخلوا اي قوم فی هذا الفضاء اّلذی ما
 قّدر له من اّول و ال من آخر و فيه ارتفع نداء الّل و هتبّ 

 عن رداِء العزّ  ةا روائح قدسه املنيع و ال جَتعلوا اجسادکم َعرِيَ 
 ستماع نغماته األبدعو ال قلوبکم عن ذکر رّبکم و ال مسعکم عن ا

 اأَلمنع العزيز األفصح البليغ ...
 ای نصري ای عبد من٥٣ -    

 س اليومو اَتلّل احلق غالم روحی ّب رحيق اهبی در فوق کّل رؤ 
 انظر و واقف که کرا نظر بر او افتد و من غري اشاره از کف بيضايش

 لطاناخذ منوده بياشامد ولکن هنوز احدی فائز ّبين سلسال بيمثال س
 ة االعلی فوق اجلنان علی ُسرراليزال نشده ااّل معدودی وهم فی جنّ 

 األمساء و ال کّل ما کان مکني هم مستقّرون اتلّل لن يسبقهم املرااي و ال مظاهرالتّ 
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 ٧٧ص 
 و ما يکون ان انتم من العارفني ای نصري اين نه ااّيمی است که

 ايد ات چه رسدعرفان عارفني و ادراک مدرکني فضلش را درک من
 بغافلني و حمتجبني و اگر بصر را از حجبات اکرب مطّهر سازی فضلی

 ل وثمشاهده منائی که از اّول ال اّول الی آخر ال آخر شبه و م
 نِّد و نظري و مثال از برايش نبينی ولکن لسان الّل بچه بيان

 انطق شود که حمتجبان درک او منايند و االَبرار يشربون من رحيق
 نصيب ... قدس علی امسی األهبی من ملکوت األعلی و مل يکن لدوهنم منال

 فو نفسه احملبوب ما اردت ان اکون رئيساا ملن علی األرض٥٤ -   ...  
 بل القی َعَليهم ما امرت به من لدن عزيز مجيل لينقطعهم عن شئوانت

 ک املعرضني ...ادرا  األرض و يصعدهم الی مقّر اّلذی انقطعت عنه عرفان املشرکني مثّ 
 اي ارض الطّاء ايد آر هنگامی را که مقّر عرش بودی و٥٥ -    

 انوارش از در و ديوارت ظاهر و هويدا چه مقدار از نفوس مقّدسه
 مطمئّنه که حبّبت جان دادند و روان ايثار منودند طوبی از

 برای تو و از برای نفوسی که در تو ساکنند هر صاحب مّشی َعرف
 تو مييابد در تو پديد آمد آنچه مستور بود و از تو مقصود را از

 ظاهر شد آنچه پوشيده و پنهان کدام عاشق صادق را ذکر منامي که در
 تو جان داد و در خاکت پنهان شد نفحات قميص اهلی از تو قطع نشده

 و خنواهد شد ما ذکر مينمائيم ترا و مظلومان و مظلوماتی که در تو
 مبظلومّيت کربی حبق راجع ی اظهاراا لعنايتی و ابرازاا لوفائیمستورند ااّن نذکر اُخت
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 ٧٨ص 
 شد ما اطّلع بذلک ااّل علمی احمليط ای ارض طاء حال هم از فضل

 اهلی حمّل و مقّر دوستان حّقی طوبی هلم و لّلذين هاجروا اليک
 فی سبيل الّل مالک هذا اليوم البديع طوبی از برای نفوسی که

 انطقند و خبدمت امر مشغول ايشانند آن نفوسی که در بذکر و ثنای حق
 کتب قبل مذکورند . امري املؤمنني عليه هبائی در وصفشان فرموده

 طوّب هم افضل من طوّبان قد َنَطق ّبلّصدق و اان من الّشاهدين اگر
 چه حال اين مقامات مستور است ولکن يد قدرت البّته مانع را بر

 ا که سبب و عّلت روشنی چشم عامل استدارد و ظاهر فرمايد آنچه ر 
 شکر منائيد حق جّل جالله را که ّبين عنايت بديعه فائز شديد و

 بطراز بيان رمحن مزيّن قدر وقت را بدانيد و آبنچه سزاوار است
 متّسک منائيد انّه هلو الّناصح املشفق العليم ...

 ع فرحاي ارض الطّآء ال حتزنی من شیء قد جعلک الّل مطل٥٦ -    
 العاملني لو يشآء يبارک سريرک ّبّلذی حيکم ّبلعدل و جيمع اغنام

 الّل الّتی تفرّقت من الّذائب انّه يواجه اهل البهآء ّبلفرح و
 االنبساط اال انّه من جوهر اخللق لدی احلّق عليه هبآء الّل و

 هبآء من فی ملکوت االمر فی کّل حني افرحی مبا جعلک الّل افق
 ا ولد فيک مطلع الّظهور و مسّيت هبذا االسم اّلذی بهالّنور مب

 االُمور و حيکم الح نرّي الفضل و اشرقت الّسموات و األرضون سوف تنقلب فيک
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 ٧٩ص 
 عليک مجهور الّناس اّن رّبک هلو العليم احمليط اطمئّنی بفضل رّبک

 انّه ال تنقطع عنک حلظات األلطاف سوف أيخذک األطمينان بعد
 کذلک قضی األمر فی کتاب بديع ...  االضطراب
 اَن اي حمّمد اذا خرجت من ساحة العرش ان اقصد زايرة البيت٥٧ -    

 من قبل رّبک و اذا حَضرَت تلقآء الباب قف و قل اي بيت اللّ 
 األعظم اَيَن مجال القدم اّلذی به جعلک الّل قبلة االمم و آية

  اَيَن االاّيمذکره ملن فی الّسموات و األرضني اي بيت اللّ 
 الّتی کنت فيها موطأ قدميه و اَيَن االاّيم الّتی ارتفعت منک

 نغمات الّرمحن فی کّل االحيان و اين طرازک اّلذی منه استضاء من
 فی االکوان اين االاّيم الّتی کنت عرشاا الستقرار هيکل القدم و

 اين االاّيم الّتی کنت مصباح الفالح بني األرض و الّسمآء و
 تتضوّع منک نفحات الّسبحان فی کّل صباح و مسآء اي بيت الّل اين

 مشس العظمة و األقتدار الّتی کانت مشرقة من افقک و اين مطلع
 عناية رّبک املختار اّلذی کان مستوايا عليک مالی اي عرش اللّ 

 اری تغرّي حالک و اضطربت ارکانک و غلق ّببک علی وجه من ارادک و
 ب امسعت حمبوب العاملني حتت سيوف االحزاب طوبی لکمالی اراک اخلرا

 فی احزانه و بالايه اشهد ّبّنک املنظر يکو لوفائک مبا اقتديت مول
 االکرب و املقّر االطهر و منک مّرت نسمة الّسبحان علی من فی

 االکوان و استفرحت قلوب املخلصني فی
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 ٨٠ص 
 األعلی و سّکانغرفات اجلنان و اليوم ينوح مبا ورد عليک املأل 

 مدائن االمسآء اّنک مل تزل کنت مظهر األمسآء و الّصفات و مسرح
 حلظات مالک األرضني و الّسموات قد ورد عليک ما ورد علی الّتابوت

 اّلذی کانت فيه الّسکينة طوبی ملن يعرف حلن القول فيما اراد
 مالک الربيّة و طوبی لّلذين يستنشقون منک نفحات الّرمحن و

 وَن قدرک و حيفظون حرمتک و يراعون شأنک فی کّل االحيانيعرفُ 
 نسئل الّل ّبن يفتح بصر اّلذين غفلوا عنک و ما عرفوا قدرک
 لعرفانک و عرفان من رفعک ّبحلّق اهّنم قوم عمون و اليوم ال
 يعرفون اّن رّبک هلو العزيز الغفور اشهد بک امتحن الّل عباده

 ويل لّلذين انکروا حّقک و اعرضواطوبی ملن اقبل اليک و يزورک و 
 عنک و ضّيعوا قدرک و هتکوا حرمتک اي بيت الّل ان هتک املشرکون

 سرت حرمتک ال حتزن قد زيّنک الّل بطراز ذکره بني األرض و
 الّسمآء و انّه ال يهتک ابداا اّنک تکون منظر رّبک فی کلّ 

 انّه ُهو االحيان و يسمع ندآء من يزورک و يطوف حولک و يدعوه بک
 الغفور الّرحيم اي اهلی اسئلک هبذا البيت اّلذی تغرّي فی فراقک

 و ينوح هلجرک و ما ورد عليک فی ااّيمک ّبن تغفر لی و البوی و ذوی
 قرابتی َو املؤمنني من اخوانی مثّ اقض لی حوائجی کّلها جبودک اي

 سلطان األمسآء اّنک انت اکرم االکرمني و مولی العاملني .
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 ٨١ص 
 و اذکر ما نّزل فی ارض السّر فی الّسنة االولی لعبدان٥٨ -   ... 

 املهدی و اخربانه به فيما يرد علی البيت من بعد لئاّل حيزنه ما
 ورد ِمن قبل من اّلذی اعتدی  و سرق عند رّبک علم الّسموات و

 األرضني قلنا و قولنا احلّق مثّ اعلم ّبّن ليس هذا اّول وهن نزل
 قد نزل من قبل مبا اکتسبت ايدی الظّاملني و سينزل علی بيتی و

 عليه من الّذلة ما جتری به الّدموع عن کّل بصر بصري کذلک القيناک
 مبا هو املستور فی حجب الغيب و ما اطّلع به احد ااّل الّل العزيز

 احلميد مثّ متضی ااّيم يرفعه الّل ّبحلق و جيعله علماا فی
 مأل عارفون هذا قول رّبک من قبل ان امللک حبيث يطوف فی حوله

 أيتی يوم الفزع قد اخرب انک به فی هذا الّلوح لئاّل حيزنک ما
 احلکيم . ورد علی البيت مبا اکتسبت ايدی املعتدين و احلمد لّل العليم

 هر منصفی شهادت داده و ميدهد که اين مظلوم از اّول٥٩ -    
 شقاوت و بغضا و بغی و ظهور کّل را ّبفق اعلی دعوت منوده و از

 فحشاء منع فرموده معذلک اهل اعتساف وارد آوردند آنچه را که قلم
 عباد در قتل احّبا از ذکرش عاجز و قاصر است حق حيات و راحت از برای کّل خواسته ولکن
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 ٨٢ص 
 اند و مطالع اين ظلم جهالئی هستند کهو سفک دم مطّهرش فتوی داده

 اند که نفسی را کهبر اعراض قيام منودهّبسم علم معروفند بشأنی 
 عامل از برای خّدام درگهش خلق شده او را بظلم مبني در سجن حمکم

 اند ولکن الّل بّدل الّسجن ّبجلّنة العليا ومتني حبس منوده
 الفردوس االعلی رغماا هلم و لّلذين کفروا هبذا الّنبأ العظيم و

 دمي نفوسی که ّب اين مظلومآنچه از اسباب ظاهره موجود شد منع ننمو 
 اند کّل گواهی ميدهند که ساحت اقدس مقّدس از اسبابمعاشر بوده

 ظاهره بوده ولکن در سجن قبول منودمي آنچه را که مشرکني اراده منع
 آن منودند و اگر نفسی ايفت شود و بيتی از ذهب و اي فّضه و اي فوق

 يدهيم انّه يفعل مااين دو از جواهر نفيسه بنا منايد اذن داده و م
 يشاء و حيکم ما يريد و اذن داده شد که در اين ارض بناهای عاليه

 ترتيب دهند و ّبسم حّق جّل جالله اراضی طّيبه طاهره که بنهر اردن
 مّتصل است و اي حول او اخذ منايند ليظهر ما کان مسطورا من القلم

 ی هذااألعلی فی کتب القبل و ما اراده الّل رّب العاملني ف
 الّظهور األمنع األقدس العزيز البديع قلنا من قبل اوسعی ذيلک

 اي اورشليم ان اعرفوا اي اهل البهاء مثّ اشکروا رّبکم املبنّي 
 املبني اگر حکمتهای ّبلغه اهلی ظاهر شود کّل عدل حمض را

 مشاهده مينمايند و بيقني مبني ّبوامرش متّسک ميجويند و تشّبث
 فی الکتاب خرياا کثرياا ملن اعرض عن الفحشاء مينمايند قد قّدران

 متمّسکاا ّبلتقوی انّه هلو املعطی الکرمي ...
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 ٨٣ص 
 ليس ذلّتی سجنی لعمری انّه عّز لی بل الّذلّة عمل احّبآئی٦٠ -   

 اّلذين ينسبون انفسهم الينا و يّتبعون الّشيطان فی اعماهلم اال
 رق نرّي اآلفاق من شطراهّنم من اخلاسرين ملّا قضی األمر و اش

 العراق امرانهم مبا يقّدسهم عن العاملني منهم من َاَخَذ اهلوی و
 اعرض عّما امر و منهم من اتّبع احلّق ّبهلدی و کان من املهتدين

 قل اّلذين ارتکبوا الفحشآء و متّسکوا ّبلّدنيا اهّنم ليسوا من
 ن عنه کمرّ اهل البهآء هم عباد  لو يردون وادايا من الّذهب ميّرو 
 من قميصهم الّسحاب و ال يلتفتون اليه ابداا اال اهّنم مّنی ليجدنّ 

 املأل االعلی عرف الّتقديس ...
 و لو يردن عليهم ذوات اجلمال ّبحسن الطّراز ال ترتّد اليهنّ     

 ابصارهم ّبهلوی اولئک خلقوا من الّتقوی کذلک يعّلمکم قلم القدم من
 ...لدن رّبکم العزيز الوّهاب 

 عامل منقلب است و انقالب او يوماا فيوماا در تزايد و وجه آن٦١ -    
 بر غفلت و ال مذهبی متوّجه و اين فقره شّدت خواهد منود و زايد
 خواهد شد بشأنی که ذکر آن حال مقتضی نه و مّدتی بر اين هنج

 ااّيم مريود و اذا مّت امليقات يظهر بغتةا ما يرتعد به فرائص
  ترتفع االعالم و تغّرد العنادل علی األفنان ...العامل اذاا 
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 ٨٤ص 
 نسخه اصل لوح مبارک هنوز پيدا نشده است٦٢ -   
 اي ايّها الّناظر الی الوجه اذا رأيت سواد مدينتی قف و قل٦٣ -    

 اي ارض الطآء قد جئتک من شطر السجن بنبأ الّل املهيمن
 بني االُمم ابّشرکالقّيوم قل اي اّم العامل و مطلع الّنور 

 بعناية رّبک و اکرّب عليک من قبل احلق عاّلم الغيوب اشهد فيک ظهر
 االسم املکنون و الغيب املخزون و بک الح سّر ما کان و ما يکون اي

 ارض الطّآء يذکرک مولی األمسآء فی مقامه احملمود قد کنت مشرق
 ضطربتامر الّل و مطلع الوحی و مظهر األسم االعظم اّلذی به ا

 االفئدة و القلوب کم من مظلوم استشهد فيک فی سبيل الّل و کم من
 مظلومة دفنت فيک بظلم انح به عباد مکرمون ...

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٨٥ص 
 ااّن اردان ان نذکر الفردوس األعلی و املدينة املبارکة٦٤ -   

 الّنورآء الّتی فيها تضوّع عرف احملبوب و انتشرت آايته  و ظهرت
 عالمه و ارتفع خبآئه و فّصل فيها کّل امر حکيمبّيناته و نصبت ا

 تلک مدينة فيها سطعت رائحه الوصال و اجنذب هبا املخلصون الی
 املقّر القرب و القدس و اجلمال طوبی لقاصد قصد و فاز و شرب رحيق

 الّلقآء من حبر عناية ربّه العزيز احلميد اي ارض املقصود قد
 و رمحته و اکرّب عليک من لدنهجئتک من قبل الّل و ابّشرک بفضله 

 انّه هلو الفّضال الکرمي طوبی لنفس توّجهت اليک و وجدت منک عرف
 الّل رّب العاملني الّنور عليک و البهآء عليک مبا جعلک اللّ 

 فردوساا لعباده و األرض املقّدسة املبارکة الّتی انزل اللّ 
 بک ارتفع علم ءذکرها فی کتب الّنبّيني و املرسلني اي ارض الّنورآ

 انّه ال اله ااّل هو و فيک نصبت راية انّنی اان احلّق عاّلم
 الغيوب ينبغی لکّل ُمقبل ان يفتخر بک و مبا فيک من افنانی و

 اوراقی و آاثری و اوليائی و احّبائی اّلذين اقبلوا ّبالستقامة
 الکربی الی مقامی احملمود ...
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 ٨٦ص 
 وا وکالء الّسلطانت فی املدينة و ظنّ مثّ ذّکر حني اّلذی ورد٦٥ -   

 ّبّنک لن تعرف اصوهلم و تکون من اجلاهلني قل ای و رّبی ال اعلم
 منی الّل جبوده و ااّن نقّر بذلک و نکون منحرفاا ااّل ما علّ 

 املقرّين قل ان کان اصولکم من عند انفسکم لن نّتبعها ابداا و
 قبل و نکون من بعد بذلک امرت من لدن حکيم خبري و کذلک کنت من

 حبول الّل و قّوته و اّن هذا لصراط حّق مستقيم و ان کان من عند
 الّل فاتوا برهانکم ان کنتم من الّصادقني قل ااّن اثبتنا کلّ 

 ما ظّنوا فيک و عملوا بک فی کتاب اّلذی لن يغادر فيه حرف من عمل
 ول اللّ العاملني قل اي ايّها الوکالء ينبغی لکم ّبن تّتبعوا اص

 فی انفسکم و تدعوا اصولکم و تکونّن من املهتدين و هذا خري لکم
 ا عندکم ان انتم من العارفني و ان لن تّتبعوا الّل فی امرهعمّ 

 لن يقبل اعمالکم علی قدر نقري و قطمري فسوف جتدون ما ا کتسبتم فی
 احليوة الباطلة و جتزون مبا عملتم فيها و اّن هذا لصدق يقني

 ن عباد عملوا کما عملتم و کانوا اعظم منکم و رجعوا کّلهمفکم م
 الی الرّتاب و قضی عليهم ما قضی ان انتم فی امر الّل ملن

 املتفّکرين و ستلحقون هبم و تدخلون بيت الّتی لن جتدوا فيها
 النفسکم ال من نصري و ال من محيم و تسئلون عّما فعلتم فی ااّيمکم

 استکربمت علی اوليائه بعد اّلذی وردواو فّرطتم فی امر الّل و 
 عليکم بصدق مبني و انتم شاورمت فی امرهم و اخذمت حکم انفسکم و

 اصول الّل ورآء ترکتم حکم الّل املهيمن القدير قل ا أتخذون اصولکم و تضعون
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 ٨٧ص 
 ظهورکم و اّن هذا لظلم علی انفسکم و انفس العباد لو تکونّن من

 اصولکم علی العدل فکيف أتخذون منها ما هتوی العارفني قل ان کان
 به هويکم و تدعون ما کان خمالفاا ألنفسکم ما لکم کيف تکوننّ 

 من احلاکمني ا کان من اصولکم ّبن تعّذبوا اّلذی جائکم أبمرکم و
 وه فی کّل يوم بعد اّلذی ما عصيکم فی اقّل من آن وختذلوه و تؤذُ 

 کّل ذی علم عليم  ممن ورائه يشهد بذلک کّل من سکن فی العراق و
 فانصفوا فی انفسکم اي ايّها الوکالء أبّي ذنب اطردمتوان و أبيّ 

 جرم اخرجتموان بعد اّلذی استأجرانکم و ما اجرمتوان فو اللّ 
 اقول شهيد ... هذا لظلم عظيم اّلذی لن يقاس بظلم فی االرض و کان الّل علی ما

 زخرفها سيفنی و يبقی امللکفاعلموا أبّن الّدنيا و زينتها و    
 لّل امللک املهيمن العزيز القدير ستمضی ااّيمکم و کّل ما انتم

 تشتغلون به و به تفتخرون علی الّناس و حيضرکم مالئکة األمر علی
 مقّر اّلذی ترجف فيه ارکان اخلالئق و تقشعّر فيه جلود الظّاملني

 ن مبا فعلتمو تسئلون عّما اکتسبتم فی احليوة الباطلة و جتزو 
 و هذا من يوم اّلذی أيتيکم و الّساعة الّتی ال مرّد هلا و شهد

 بذلک لسان صدق عليم ...
 ان اي مأل املدينة اتّقوا الّل و ال تفسدوا فی األرض و٦٦ -    

 ال تّتبعوا الّشيطان مثّ اتّبعوا احلّق فی هذه االاّيم القليل
 ا قبلکم و ترجعون الیستمضی ااّيمکم کما مضت علی اّلذينهم کانو 

 الرّتاب کما رجعوا اليه آّبئکم و کانوا من الرّاجعني مثّ اعلموا
  الّل وحده و ما توّکلی ما خناف من احد ااّل ّبانّ 
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 ٨٨ص 
 ااّل عليه و ما اعتصامی ااّل به و ما نريد ااّل ما اراد لنا و

 جسدیاّن هذا هلو املراد لو انتم من العارفني اّنی انفقت روحی و 
 لّل رّب العاملني من عرف الّل لن يعرف دونه و من خاف الّل لن

 خياف سواه و لو جيتمع عليه کّل من فی األرض امجعني و ما نقول
 ااّل مبا امرت و ما نّتبع ااّل احلّق حبول الّل و قّوته و

 انّه جيزی الّصادقني مثّ اذکر اي عبد ما رأيت فی املدينة حني
 رها فی األرض و يکون ذکری للمؤمنني فلّما وردانورودک ليبقی ذک

 املدينة وجدان رؤسائها کاألطفال اّلذين جيتمعون علی الّطني
 ليلعبوا به و ما وجدان منهم من ّبلغ لنعّلمه ما عّلمنی الّل و نلقی

 عليه من کلمات حکمة منيع و لذا بکينا عليهم بعيون الّسرّ 
 ا خلقوا له و هذا ما اشهدانهعمّ  الرتکاهبم مبا هنوا عنه و اغفاهلم

 فی املدينة و اثبتناه فی الکتاب ليکون تذکرة هلم و ذکری لآلخرين
 قل ان کنتم تريدون الّدنيا و زخرفها ينبغی لکم ّبن تطلبوها فی .

 فی تلک االاّيم فی کلّ  االاّيم الّتی کنتم فی بطون اّمهاتکم النّ 
 ا ان کنتم من العاقلنيدمت عنهتقرّبتم الی الّدنيا و تبعّ  نٍ آ

 دمت عن الّدنيا و تقرّبتم الیتبعّ  فلّما ولدمت و بلغ اشدّکم اذاا 
 الرّتاب فکيف حترصون فی مجع الّزخارف علی انفسکم بعد اّلذی فات

 الوقت عنکم و مضت الفرصة فتنّبهوا اي مأل الغافلني امسعوا ما
 ء و يرضیينصحکم به هذا العبد لوجه الّل و ما يريد منکم من شی

 مبا قضی الّل له و يکون من الرّاضني اي قوم قد مضت من ااّيمکم
 اکثرها و ما بقت ااّل ااّيم معدودة اذاا دعوا ما اخذمت من عند

 انفسکم مثّ خذوا احکام الّل بقّوة لعّل تصلون الی ما اراد
 الّل لکم و تکونّن من الرّاشدين و ال تفرحوا مبا اوتيتم من زينة

 و ال تعتمدوا عليها فاعتمدوااألرض 
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 ٨٩ص 
 بذکر الّل العلّي العظيم . فسوف يفنی الّل ما عندکم اتّقوا

 الّل و ال تنسوا عهد الّل فی انفسکم و ال تکونّن من
 احملتجبني ااّيکم ان ال تستکربوا علی الّل و احّبائه مثّ 

 شهداخفضوا جناحکم للمؤمنني اّلذين آمنوا ّبلّل و آايته و ت
 قلوهبم بوحدانّيته و السنتهم بفردانّيته  و ال يتکّلمون ااّل بعد

 اذنه کذلک ننصحکم ّبلعدل و نذکرکم ّبحلّق لعّل تکونّن من
 املتذّکرين و ال حتملوا علی الّناس ما ال حتملوه علی انفسکم و

 لن ترضوا الحد ما ال ترضونه لکم و هذا خري الّنصح لو انتم من
 حرتموا العلمآء بينکم اّلذين يفعلون ما علموا والّسامعني مثّ ا

 يّتبعون حدود الّل و حيکمون مبا حکم الّل فی الکتاب فاعلموا
 م سرج اهلداية بني الّسموات و األرضني اّن اّلذين لن جتدواّبهنّ 

 للعلمآء بينهم من شأن و ال من قدر اولئک غرّيوا نعمة اللّ 
  الّل عليکم انّه اليعزب عنعلی انفسهم قل فارتقبوا حّتی يغرّي 

 علمه من شیء يعلم غيب الّسموات و األرض و انّه بکّل شیء عليم و
 ال تفرحوا مبا فعلتم او تفعلون و ال مبا وردمت علينا ألّن بذلک

 لن يزداد شأنکم لو انتم تنظرون فی اعمالکم بعني اليقني و کذلک
 صربان فیلن ينقص عّنا من شیء بل يزيد الّل اجران مبا 

 و انّه يزيد اجر الّصابرين فاعلموا أبّن البالاي و البالاي
 هاحملن مل يزل کانت موّکلة الصفياء الّل و احّبائه مثّ لعباد

 املنقطعني اّلذين ال تلهيهم الّتجارة و ال بيع عن ذکر الّل و
 ال يسبقونه ّبلقول و هم ّبمره ملن العاملني کذلک جرت سّنة اللّ 

 جيری من بعد فطوبی للّصابرين اّلذين يصربون فی من قبل و
 آء و لن جيزعوا من شیء و کانوا علی مناهجالبأسآء و الّضرّ 

 الّصرب ملن الّسالکني ...
 فسوف يظهر الّل قوما يذکرون ااّيمنا و کّل ما ورد علينا    

 و يطلبون حّقنا عن اّلذين هم
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 ٩٠ص 
 ورائهم کان الّل قائماا ظلموان بغري جرم و ال ذنب مبني و من 

 عليهم و يشهد ما فعلوا و أيخذهم بذنبهم و انّه اشّد املنتقمني و
 کذلک قصصنا لکم من قصص احلّق و القينا عليکم ما قضی الّل من

 قبل لعّل تتوبون اليه فی انفسکم و ترجعون اليه و تکونّن من
 غفلتکم والرّاجعني و تتنّبهون فی افعالکم و تستيقظون عن نومکم و 

 تدارکون مافات عنکم و تکونّن من احملسنني فمن شآء فليقبل قولی وت
 من شاء فليعرض و ما علّي ااّل ّبن اذکرکم فيما فّرطتم فی امر

 فامسعوا قولی مثّ ارجعوا الّل لعّل تکونّن من املتذّکرين اذاا 
 الی الّل و توبوا اليه لريمحکم الّل بفضله و يغفر خطاايکم و

 جريراتکم و انّه سبقت رمحته غضبه و احاط فضله کّل من دخل فی يعفو
 قمص الوجود من االّولني و اآلخرين ...

 قد ظهر فی هذا الّظهور ما ال ظهر فی ازل اآلزال و من٦٧ -    
 املشرکني من رأی و قال هذا ساحر  افرتی علی الّل َاال اهّنم

 ا ظهر فی العراق اذقوم مدحضون ان اي قلم القدم و اذکر لالُمم م
 الوجه و سئل من العلوم جآء رسول من معشر العلمآء و حضر تلقاءَ 

 اجبناه بعلٍم من لداّن اّن رّبک لعاّلم الغيوب قال نشهد عندک من
 العلوم ما ال احاطه احد انّه ال يکفی املقام اّلذی ينسبونه

 الّناس اليک فأتنا مبا يعجز عن االتيان مبثله من علی األرض
 ّلها کذلک قضی األمر فی حمضر رّبک العزيز الودود فانظر ما ذاک

 تری اذاا انصعق فلّما افاق قال امنت ّبلّل العزيز احملمود اذهب
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 ٩١ص 
 الی القوم قل فاسئلوا ما شئتم انّه هلو املقتدر علی ما يشاء ال

 يعجزه ما کان و ما يکون قل اي معشر العلمآء ان اجتمعوا علی
 سئلوا رّبکم الّرمحن ان اظهر لکم بسلطان من عنده آمنواامٍر مثّ ا

 و ال تکونّن من اّلذينهم يکفرون قال اآلن طلع فجر العرفان و
 مّتت حّجة الّرمحن قام و رجع الی القوم ّبمٍر من لدی اللّ 

 العزيز احملبوب قضت ااّيم معدودات و ما َرَجع الينا الی ان ارسل
 لقوم اعرضوا عّما ارادوا و هم قومرسوالا آخر َاخرَبان ّبّن ا

 صاغرون کذلک قضی األمر فی العراق اّنی شهيد علی ما اقول و انتشر
 هذا االمر فی االقطار و ما استشعر احد کذلک قضينا ان انتم
 تعلمون لعمری من سئل اآلايت فی القرون اخلالية اذا اظهران له

 ين فتحت ابصارهمکفر ّبلّل ولکّن الّناس اکثرهم غافلون اّن اّلذ
 املخلصون ... بنور العرفان جيدون نفحات الّرمحن و يقبلون اليه اال اهّنم هم

 اي مثرتی و اي ورقتی عليک هبائی و رمحتی حمزون٦٨ -    
 مباش از آنچه وارد شده اگر در دفرت عامل نظر منائی مشاهده کنی

 ر حقيقیآنچه را که هّم و غم را رفع منايد اي مثرتی دو امر از آم
 ظاهر و اين در مقامات قضا و قدر است اطاعتش الزم و تسليم واجب

 اجليست حمتوم و مهچنني اجليست بقول خلق معّلق اّما اّول ّبيد آبن
 تسليم منود چه که حتم است ولکن حق قادر بر تغيري و تبديل آن بوده

 و هست ولکن ضّرش اعظم است از قبل لذا تفويض و توّکل حمبوب و اّما
 اجل معّلق مبسئلت و دعا رفع شده و ميشود
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 ٩٢ص 
 انشاء الّل آن مثره و من معها از آن حمفوظند " قولی اهلی

 اهلی اودعت عندی امانة من عندک و اخذهَتا ّبرادتک ليس المتک هذه
 ان تقول ملَ و ِِبَ الّنک حممود فی فعلک و مطاع فی امرک ای ربّ 

 ک و عطائک قّدر هلا ما يقّرهبااّن امتک هذه متوّجهة اِلی فضل
 اليک و ينفعها فی کّل عامل من عواملک اّنک انت الغفور الکرمي ال

 اي اهلی علی اّلذين اله ااّل انت اآلمر القدمي صّل الّلهمّ 
 شربوا رحيق حّبک امام الوجوه رغماا العدائک و اقّروا و اعرتفوا

 جبابرة خلقک وبوحدانّيتک و فردانّيتک و مبا ارتعدت به فرائص  
 فراعنة بالدک اشهد اّن سلطانک ال يفنی و ارادتک ال تتغرّي قّدر
 لّلذين اقبلوا اليک و المائک الاّلئی متّسکن حببلک ما ينبغی لبحر

 و عبادک ءکرمک و مسآء فضلک انت اّلذی اي اهلی وصفت نفسک ّبلغنا
 و ّبلفقر بقولک اي ايّها اّلذين آمنوا انتم الفقرآء الی اللّ 

 الّل هو الغّن احلميد فلّما اعرتفت بفقری و غنائک ينبغی ان ال
 عنه اّنک انت املهيمن العليم احلکيم . ةا جتعلنی حمروم

 ان اذکری ما ظهر من اّم االشرف اّلذی فدی نفسه فی ارض٦٩ -   ...  
 الزّاء اال انّه فی مقعد صدق عند مقتدر قدير اذا اراد املشرکون ان

 بع اّلذينلم ارسلوا اليه اّمه لتنصحه لعّل يتوب و يتّ يقتلوه ّبلظّ 
 انحت به قلوب وجه ابنها تکّلمت مبا کفروا ّبلّل رّب العاملني اذا حضرت تلقاءَ 
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 ٩٣ ص
 العّشاق مثّ اهل مأل األعلی و رّبک علی ما اقول شهيد و عليم

 قالت ابنی ابنی ان افد نفسک فی سبيل رّبک ااّيک ان تکفر ّبّلذی
 جد لوجهه من فی الّسموات و األرضني اي بّن ان استقم علی امرس

 رّبک مثّ اقبل الی حمبوب العاملني عليها صلواتی و رمحتی و
 تکبريی و هبائی و اّنی بنفسی الکون دية ابنها و اذاا فی سرادق

 منه احلوراّيت فی الغرفات مثّ اهل ءُ ستضیبوجه ت ءتضیسيعظمتی و کربايئی 
 کرمي ...  هذا ااّل ملک نْ إِ ل مدائن القدس لو يراه احد يقول الفردوس و اه

 قد اضطرب الّنظم من هذا الّنظم االعظم و اختلف الرّتتيب٧٠ -    
 هبذا البديع اّلذی ما شهدت عني األبداع شبهه اغتسموا فی حبر

 احلکمة و االسرار ااّيکم ان ئبيانی لعّل تطّلعون مبا فيه من لئال
 االمر اّلذی به ظهرت سلطنة الّل و اقتدارهتوقّفوا فی هذا 

 اسرعوا اليه بوجوه بيضآء هذا دين الّل من قبل و من بعد من
 الّل لغّن عن العاملني قل هذا اراد فليقبل و من مل يرد فانّ 

 لقسطاس اهلدی ملن فی السموات و األرض و الربهان االعظم لو انتم
 لو انتم توقنون قل به تعرفون قل به ثبت کّل حّجة فی األعصار

 استغنی کّل فقري و تعّلم کّل عامل و عرج من اراد الّصعود الی
 رّبکم العزيز الودود ... الّل ااّيکم ان ختتلفوا فيه کونوا کاجلبال الّرواسخ فی امر
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 ٩٤ص 
 اي اهل األرض اذا غربت مشس مجالی و سرتت مسآء هيکلی ال٧١ -   

 ری و ارتفاع کلمتی بني العاملني اانّ تضطربوا قوُموا علی نصرة ام
 معکم فی کّل االحوال و ننصرکم ّبحلّق ااّن کّنا قادرين َمن عرفنی
 يقوم علی خدمتی بقيام ال تقعده جنود الّسموات و األرضني انّ 

 الّناس نيام لو انتبهوا سرعوا ّبلقلوب الی الّل العليم احلکيم
 کّلها ليذکرهم موليهم  و نبذوا ما عندهم و لو کان کنوز الّدنيا

 بکلمة من عنده کذلک ينّبئکم من عنده علم الغيب فی لوح ما ظهر فی
 األمکان و ما اطّلع به ااّل نفسه املهيمنة علی العاملني قد

 اخذهم سکر اهلوی علی شأن ال يرون مولی الوری اّلذی ارتفع
 ندائه من کّل اجلهات ال اله ااّل اان العزيز احلکيم قل ال

 وا مبا ملکتموه فی العشّي و فی االشراق ميلکه غريکم کذلکتفرح
 خيربکم العليم اخلبري قل هل رأيتم ملا عندکم من قرار او وفآءٍ 

 ال و نفسی الّرمحن لو انتم من املنصفني متّر ااّيم حيوتکم کما
 متّر االرايح و يطوی بساط عزّکم کما طوی بساط االّولني تفّکروا

 ملاضية و اين اعصارکم اخلالية طوبی الاّيماي قوم اين ااّيمکم ا
 وقاٍت صرفت فی ذکره احلکيم لعمری ال تبقیمضت بذکر الّل و ألَ 

 عزّة األعزّاء و ال زخارف االغنياء و ال شوکة االشقياء سيفنی
 الکّل بکلمة من عنده انّه هلو املقتدر العزيز القدير ال ينفع

 غفلوا عنه سوف ينتبهون و الّناس ما عندهم من االاثث و ما ينفعهم
 ال جيدون مافات عنهم فی ااّيم رهّبم العزيز احلميد لو يعرفون

 تني ...امليّ  ينفقون ما عندهم لتذکر امسائهم لدی العرش اال اهّنم من
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 ٩٥ص 
 قل اي قوم ال أيخذکم االضطراب اذا غاب ملکوت ظهوری و سکنت٧٢ -   

 فی غيبتی حکمة اخری ما امواج حبر بيانی اّن فی ظهوری حلکمة و
 م من افقی االهبی وکياطّلع هبا ااّل الّل الفرد اخلبري و نر 

 ننصر من قام علی نصرة امری جبنود من املأل األعلی و قبيل من
 املالئکة املقرّبني اي مأل االرض اتلّل احلق قد انفجرت من

 األحجار االهنار العذبة الّسائغة مبا اخذهتا حالوة بيان رّبکم
 املختار و انتم من الغافلني دعوا ما عندکم مثّ طريوا بقوادم

 االنقطاع فوق األبداع کذلک أيمرکم مالک االخرتاع اّلذی حبرکة
 قلمه قلب العاملني هل تعرفون من اّي افق يناديکم رّبکم األهبی

 و هل علمتم من أّي قلم أيمرکم رّبکم مالک االمسآء ال و عمری
 نيا مقبلني ّبلقلوب الی شطر احملبوب و اخذکملو عرفتم لرتکتم الدّ 

 اهتزاز الکلمة علی شأن يهتّز منه العامل االکرب و کيف هذا
 العامل الّصغري کذلک هطلت من مسآء عنايتی امطار مکرمتی فضالا من

 عندی لتکونوا من الّشاکرين ...
 قکم شئوانت الّنفس و اهلوی کونوا کاألصابع فیااّيکم ان تفرّ     

 د و االرکان للبدن کذلک يعظکم قلم الوحی ان انتم من املوقننيالي
 فانظروا فی رمحة الّل و الطافه انّه أيمرکم مبا ينفعکم بعد اذ

 ئاتکم کما ال تنفعنا حسناتکمکان غنّياا عن العاملني لن تضّران سيّ 
 امّنا ندعوکم لوجه الّل يشهد بذلک کّل عامل بصري ...
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 ٩٦ص 
 آجنناب بوده که کّل امساء و صفات و مجيع اشياء ازمعلوم ٧٣ -   

 آنچه ظاهر و مشهود است و از آنچه ّبطن و غري مشهود بعد از کشف
 حجبات عن وجهها لن يبقی منها ِااّل آية الّل الّتی اوَدعها
 الّلُ فيها و هی ّبقية اِلی ما شاء الّل رّبک و رّب الّسموات

 مقصود از آفرينش وجود و حيات اوو األرضني ات چه رسد مبؤمن که 
 بوده و چنانچه اسم اميان از اّول ال اّول بوده و اِلی آخر ال آخر

 خواهد بود و مهچنني مؤمن ّبقی و حّي بوده و خواهد بود و مل يزل
 و ال يزال طائف حول مشّيت الّل بوده و اوست ّبقی ببقاء اللّ 

 مر او و اين مشهود استو دائم بدوام او و ظاهر بظهور او و ّبطن ّب
 که اعلی افق بقا مقّر مؤمنني ّبلّل و آايت او بوده ابداا فنا

 به آن مقعد قدس راه جنويد کذلک نلقی عليک من آايت رّبک لتستقيم
 علی حّبک و تکوَن من العارفني ...

 کّلما خيرج من فمه انّه حمليی األبدان لو انتم من٧٤ -     
 دون فی األرض انّه قد ظهر ّبمره العالیالعارفني کّلما انتم تشه

 املتعالی احملکم البديع اذا استشرق عن افق فمه مشس امسه الّصانع
 هبا تظهر الّصنايع فی کّل األعصار و اّن هذا حلّق يقني و

 يستشرق هذا االسم علی کّل ما يکون و تظهر
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 ٩٧ص 
 شهدونمنه الّصنايع ّبسباب امللک لو انتم من املوقنني ُکّلما ت

 ظهورات الُصنعّية الَبديعة کّلها ظهر من هذا االسم و سيظهر من
 بعد ما ال مسعتموه من قبل کذلک قّدر فی االلواح و ال يعرفها

 ااّل کّل ذی بصٍر حديد و کذلک حني اّلذی تستشرق عن افق البيان
 مشس امسی العاّلم حيمل کّل شیء من هذا االسم بدايع العلوم علی

 االاّيم ّبمٍر من لدن مقتدر عليم َدیه و يظهر منه فی مَ حّده و مقدار 
 کّل حرف  و کذلک فانظر فی کّل االمسآء و کن علی يقني منيع قل انّ 

 خترج من فم الّل اهّنا الّم احلروفات و کذلک کّل کلمة تظهر من
 للعارفني ... ا الّم الکلمات و اّن لوحه الّم االلواح فطوبیمعدن األمر اهنّ 

 ّبمسم حجبات غليظه را بردريد و اصنام تقليد را بقّوت توحيد٧٥ -    
 بشکنيد و بفضای رضوان قدس رمحن وارد شويد نفس را از آاليش ما

 عصمت عظمی سوی الّل مطّهر منائيد و در موطن امر کربی  و مقرّ 
 آسايش کنيد حبجاب نفس خود را حمتجب مسازيد چه که هر نفسی را کامل

 ال صنعم مشهود آيد پس در اين صورت هر نفسی بنفسهخلق منودم ات کم
 قابل ادراک مجال سبحان بوده و خواهد بود چه اگر قابل اين مقام
 نباشد تکليف از او ساقط و در حمضر حشر اکرب بني يدی الّل اگر

 از نفسی سؤال شود که چرا جبمامل مؤمن نشده و از نفسم اعراض
 عامل و معروض داردمنوده و او متمّسک شود جبميع اهل 
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 ٩٨ص 
 که چون احدی اقبال ننمود و کّل را معرض مشاهده منودم لذا اقتدا

 ام هرگز اين عذر مسموعّبيشان منوده از مجال ابديّه دور مانده
 نيايد و مقبول نگردد چه که اميان هيچ نفسی بدون او معّلق نبوده و

 مساوی بلسانخنواهد بود اين است از اسرار تنزيل که در کل کتب 
 جليل قدرت انزل فرمودم و بقلم اقتدار ثبت منودم پس حال قدری
 تفّکر منائيد ات ببصر ظاهر و ّبطن بلطافت حکمتّيه و جواهر آاثر

 ملکوتّيه که در اين لوح منيعه ابديه خبطاب حمکمه مربمه انزل
 فرمودم مشاهده منوده ادراک منائيد و خود را از مقّر قصوی و سدره

 و مکمن عّز اهبی دور مگردانيد آاثر حق چون مشس بني آاثر منتهی
 عباد او مشرق و الئح است و هيچ شأنی از شئون او بدون او مشتبه

 نگردد از مشرق علمش مشوس علم و معانی مشرق و از رضوان مدادش
 نفحات رمحن مرسل فهنيئاا للعارفني ...

 عرش رّبک العليّ  ان اي عبد ان استمع ما يوحی اليک عن جهة٧٦ -    
 ه ال اله ااّل هو قد خلق اخللق لعرفان نفسه الّرمحنالعظيم ّبنّ 

 رسوالا من عنده ليبّشرهم برضوان ةالّرحيم و ارسل اِلی کّل مدين
 الّل و يقّرهبم الی مقعد األمن مقّر قدس رفيع و من الّناس من

 يليم سلسبلاهتدی هبدی الّل و فاز بلقائه و شرب من ايدی الّتس
 احليوان و کان من املوقنني و منهم من قام علی األعراض و کفر

 سّيد االاّيم آبايت الّل املقتدر العزيز العليم و قضت القرون و انتهت الی
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 ٩٩ص 
 يوم اّلذی فيه اشرقت مشس البيان عن افق الّرمحن و طلع مجال

 قال قام الکّل علی االعراض و منهم من الّسبحان ّبسم علی عظيم اذاا 
 فی هذه االاّيم رجل افرتی علی الّل العزيز القدمي و منهم من انّ 

 قال به جّنة کما تکّلم بذلک احد من العلماء فی حمضری و کّنا من
 الّشاهدين و منهم من قال ما نطق علی الفطرة بل سرق کلمات اللّ 

 و رکبها بکلمات نفسه و مبا خرج من افواههم قد بکت عيون العظمة و
 انوا علی مقاعدهم ملن الفرحني و قال اي قوم اتلّل قد جئتکمهم ک

 ّبمر الّل رّبکم و رّب آّبئکم االّولني و اي قوم ال تنظروا
 اِلی ما عندکم فانظروا مبا نزل من عند الّل و انّه خري لکم عن
 کّل شیء ان انتم من العارفني و اي قوم فارجعوا البصر الی ما

 برهانه و ما نزل يومئذ ليظهر لکم احلقّ  عندکم من حّجة الّل و
 آبايت واضح ُمبني و اي قوم ال تتّبعوا خطوات الّشيطان ان

 اتّبعوا ملة الّرمحن و کونوا من املؤمنني هل بعد ظهور اللّ 
 ينفع احداا شیء ال فو نفسی املقتدر العليم احلکيم کّلما زاد

 ظّلم اال لعنةفی الّنصح زادوا فی البغضاء اِلی ان قتلوه فی ال
 الّل علی الظّاملني و آمن به قليل الّناس و قليل من عبادان

 الّشاکرين و وّصی هؤالء فی کّل األلواح بل فی کّل سطر مجيل
 عّما خلق بني الّسموات و ءٍ ّبن ال يعتکفوا حني الّظهور بشی

 األرضني و قال اي قوم انّنی قد اظهرت نفسی لنفسه ما نزل
 ضوا به کمارت ات امره اتّقوا الّل و ال تعالبيان ااّل الثب
 مأل الفرقان و اذا مسعتم ذکره فاسعوا اليه و اعرتضوا عليّ 

 و اآلخرين ... خذوا ما عنده ألّن دونه لن يغنيکم لو متّسکوا حُبجج االّولني
 و اتی مجال عليّ  ت مسآء القضاءفلّما قضت اشهر معلومات و سنني معدودات قد شقّ     
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 قاموا علی الّنفاق ّبحلّق علی غمام األمساء بقميص اُخری اذاا 

 هبذا الّنور املشرق عن شطر اآلفاق و نقضوا امليثاق و کفروا به و
 حاربوا بنفسه و جادلوا آبايته  و کّذبوا بربهانه و کانوا من

 املشرکني الی ان قاموا علی قتله کذلک کان شأن هؤالء الغافلني
 عن ذلک قاُموا علی املکر و أيتون فی کّل حني شهدوا انفسهم عجزاء

 مبکر جديد ليضيع به امر الّل قل ويل لکم بذلک يضيع انفسکم و
 عن العاملني و لن يزيده شیء و لن ينقصه اّن رّبکم الّرمحن لغنّ 

 امر ان آمنتم فالنفسکم و ان کفرمت يرجع اليکم و کان ذيله ُمقّدساا 
 املؤمن ّبلّل اتلّل لو أريد عن دنس املشرکني . ان اي عبد

 ان اذکر لک ما ورد علّي لن حتمله الّنفوس و ال العقول و کان
 الّل علی ذلک شهيد و اّنک انت فاحفظ نفسک و ال تعّقب هؤالء و

 کن فی امر رّبک ملن املتفّکرين ان اعرف رّبک بنفسه ال بدونه النّ 
 ن انت منو يشهد بذلک کّل األشياء ا ءٍ دونه لن يکفيک بشی

 الّسامعني ان اخرج عن خلف احلجاب ّبذن رّبک العزيز الوّهاب مثّ 
 خذ کأس البقاء ّبسم رّبک العلّي األعلی بني األرض و السمآء

 مثّ اشرب منها و ال تکن من الّصابرين اتلّل حني اّلذی يصل
 اهل مأل األعلی أبن هنيئاا لک اي ايّها الکأس الی شفتاک ليقولنّ 

 ن مريئاا لک اي ايّهاقن ّبلّل و اهل مداين البقاء أبالعبد املو 
 ن بشری لک ايالّشارب من کأس حّبه و ينادی لسان الکربايء أب

 ايّها العبد مبا فزت مبا ال فاز به ااّل اّلذينهم انقطعوا عن کلّ 
 من فی الّسموات و األرض و کانوا من املنقطعني ...
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 اس قد خلقوا علی فطرةکّل النّ   لفطرة فاعلم ّبنّ و اّما ما سئلت عن ا٧٧ - ... 

 ر لکّل نفس مقادير األمر علی ما رقمالّل املهيمن القّيوم و قدّ 
 کّل ذلک ّبرادات انفسکم کما انتم  رُ هفی الواح عّز حمفوظ ولکن يظ

 م علی العباد فی الکتاب منفی اعمالکم تشهدون مثالا فانظر فيما حرّ 
 تنظرون حبيث احّل الّل فيه ما اراد شیء کما انتم فی البيان

 م ما شاء بسلطانه قل کّل ذلک فی الکتاب افال تشهدونّبمره و حرّ 
 ولکّن الّناس بعد علمهم عّما هنوا عنه هم يرتکبون  هل ينسب هذا الی

 الّل او اِلی انفسهم ان انتم تنصفون قل ما من حسنة ااّل من
 کم افال تعرفون و هذا ماعند الّل و ما من سّيئة ااّل من انفس

 نزل فی کّل االلواح ان انتم تعلمون بلی انّه عامل ّبعمالکم قبل
 ظهورها کما هو عامل بعد ظهورها و انّه مامن اله ااّل هو له اخللق و

 األمر و کّل عنده فی الواح قدس مکنون و هذا العلم مل يکن عّلة
 لظهوره فيما اردمتمل يکن عّلة  ءٍ علمکم بشی الفعل فی خلقه کما انّ 

 او تريدون و علمتم او تعلمون ...
 و اينکه سؤال از خلق شده بود بدانکه مل يزل خلق بوده٧٨ -   ...  

 و اليزال خواهد بود ال الّوله بداية و ال آلخره هناية اسم اخلالق
 بنفسه يطلب املخلوق و کذلک اسم الرّب يقتضی املربوب و
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 کر شده کان اهلاا و ال مألوه و رّّب و الاينکه در کلمات قبل ذ 

 مربوب و امثال ذلک معنی آن در مجيع احيان حمّقق و اين مهان کلمه
 ايست که ميفرمايد کان الّل و مل يکن معه من شیء و يکون مبثل ما قد

 کان و هر ذی بصری شهادت ميدهد که اآلن رّب موجود و مربوب مفقود
 سوی و آنچه در رتبه ممکن ذکر يعنی آن ساحت مقّدس است از ما

 ميشود حمدود است حبدودات امکانّيه و حق مقّدس از آن ، مل يزل
 بوده و نبوده ّب او احدی نه اسم و نه رسم و نه وصف و اليزال

 مثالا مالحظه کن در حني ظهور يهخواهد بود مقدس از کّل ما سو 
 بکلمه ه قبل از آنکه آن ذات قدم خود را بشناساند ومظهر کّليّ 
 ق فرمايد عامل بوده و معلومی ّب او نبوده و مهچننيامريّه تنطّ 

 خالق بوده و خملوقی ّب او نه چه که در آن حني قبض روح از کّل ما
 يصدق عليه اسم شیء ميشود و اينست آن يومی که ميفرمايد ِلَمن

 امللک اليوم و نيست احدی جميب ...
 لّل عوامل ال هناية مبا نّ لم أبو اّما ماسئلت من العوامل فاع٧٩ -    

 ال هناية هلا و ما احاط هبا احد ااّل نفسه العليم احلکيم تفّکر فی
 کونّن من املتفّکرينته آية االعظم بني الّناس لو وم و انّ النّ 

 مثالا اّنک تری فی نومک امراا فی ليل و جتده بعينه بعد سنة او
 لعامل اّلذی انت رأيتسنتني او ازيد من ذلک او اقّل و لو يکون ا
 فيه ما رأيت هذا العامل اّلذی تکون فيه فيلزم
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 ما رأيت فی نومک يکون موجودا فی هذا العامل فی حني اّلذی تراه
 فی الّنوم و تکون من الّشاهدين مع اّنک تری امراا مل يکن موجودا

 هعامل اّلذی انت رأيت في ق ّبنّ حقّ  فی العامل و يظهر من بعد اذاا 
 ذی ال له اّول و ال آخر و اّنک انما رأيت يکون عاملاا آخر الّ 

 فيها ّبمر من لدن عزيز قدير تقول هذا العامل فی نفسک و مطويّ 
 هوم سريّ ا جتّرد عن العاليق فی النّ الّروح ملّ  حلق و لو تقول ّبنّ 

 الّل فی عامل اّلذی يکون مستوراا فی سّر هذا العامل حلّق و انّ 
 ر فی کّل عامل ما البعد عامل و خلق بعد خلق و قدّ  لّل عامل

 حيصيه احد ااّل نفسه احملصی العليم و اّنک  فّکر فيما القيناک
 لتعرف مراد الّل رّبک و رّب العاملني و فيه کنز اسرار احلکمة و

 انتم من الّسامعني ... ااّن ما فّصلناه حلزن اّلذی احاطنی من اّلذين خلقوا بقولی ان
 و اّما ماسئلت بنی نوع انسانی  بعد از موت ظاهری غري از انبياء٨٠ -    

 و اولياء آاي مهني تعنّي و تشّخص و ادراک و شعوری که قبل از موت در
 او موجود است بعد از موت هم ّبقيست اي زائل ميشود و بر فرض بقا

 چگونه است که در حال حيات فی اجلمله صدمه که مبشاعر انسانی وارد
 ود از قبيل بيهوشی و مرض شديد شعور و ادراک از او زائل ميشودميش

 و موت که انعدام ترکيب و عناصر است چگونه ميشود که بعد او تشّخص
 و شعوری متصّور شود ّب آنکه آالت بتمامها از هم اپشيده . انتهی .
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 معلوم آجنناب بوده که روح در رتبه خود قائم و مستقّر است و    

 که در مريض ضعف مشاهده ميشود بواسطه اسباب مانعه بوده وااّل اين
 و یءدر اصل ضعف بروح راجع نه مثالا در سراج مالحظه منائيد مض

 روشن است ولکن اگر حائلی مانع شود در اين صورت نور او ممنوع مع
 بوده ولکن ّبسباب مانعه اشراق نور منع یءآنکه در رتبه خود مض

 ر حالت مرض ظهور قدرت و قّوت روح بسبب اسبابشده و مهچنني مريض د
 حائله ممنوع و مستور ولکن بعد از خروج از بدن بقدرت و قّوت و
 غلبه ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواح لطيفه طّيبه مقّدسه بکمال

 قدرت و انبساط بوده و خواهند بود مثالا اگر سراج در حتت فانوس
 ج ظاهر نه مع آنکه در مقام خودحديد واقع شود ابداا نور او در خار 

 روشن بوده در آفتاب خلف سحاب مالحظه فرمائيد که در رتبه خود
 است ولکن نظر بسحاب حائله نور او ضعيف مشاهده ميشود و یءروشن و مض

 مهني آفتاب را روح انسانی مالحظه فرمائيد و مجيع اشيا را بدن او
 ولکن اين ماداميست که ضیءکه مجيع بدن ّبفاضه و اشراق آن نور روشن و م

 اسباب مانعه حائله منع ننمايد و حجاب نشود و بعد از حجاب ظهور
 نور مشس ضعيف مشاهده ميشود چنانچه ااّيمی که غمام حائلست اگر چه
 ارض بنور مشس روشن است ولکن آن روشنی ضعيف بوده و خواهد بود و

 و حالت مشس دربعد از رفع سحاب انوار مشس بکمال ظهور مشهود و در د
 رتبه خود علی حّد واحد بوده مهچنني است آفتاب نفوس که ّبسم روح
 مذکور شده و ميشود و مهچنني مالحظه در ضعف وجود مثره منائيد در

 اصل شجره که قبل از خروج از شجر مع آنکه در شجر است بشأنی ضعيف که
 ابداا مشاهده منيشود
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 طعه منايد ذرّه از مثر و صورت آنو اگر نفسی آن شجره را قطعه ق

 خنواهد ايفت ولکن بعد از خروج از شجر بطراز بديع و قّوت منيع ظاهر
 چنانچه در امثار مالحظه ميشود و بعضی از فواکه است که بعد از قطع

 از سدره لطيف ميشود ...
 و اّما ما سئلت عن الّروح و بقائه بعد صعوده فاعلم انّه٨١ -    
 ارتقائه اِلی ان حيضَر بني يدی الّل فی هيکل ال َيْصَعُد حني

 تغرّيه القرون و األعصار و ال حوادث العامل و ما يظهر فيه
 و يکون ّبقياا بدوام ملکوت الّل و سلطانه و جربوته و اقتداره و

 منه تظهر آاثُر الّل و صفاتُه و عناية الّل و الطافُه ِانّ 
 ر هذا املقام و علّوه و مسّوهالقلم ال يقدر ان يتحر ک علی ذک

 دخُلُه يد الفضل الی مقام ال يُعَرُف ّبلبيانعلی ما هو عليه و تُ 
 و ال يذَکُر مبا فی االمکان طوبی لروح خرج من البدن مقّدساا عن

 شبهات االُمم انّه يتحرّک فی هواء ارادة ربّه و يدخل فی اجلّنة
 يعاشر انبياء العليا و َتطُوفُه طَلعاُت الفردوس األعلی و

 الّل و اوليائه و يتکّلم معهم و يقّص عليهم ما ورد عليه فی
 سبيل الّل رّب العاملني لو يطّلع احد علی ما قّدر له فی عوامل
 الّل رّب العرش و الثّری ليشتعل فی احلني شوقاا لذاک املقام

 األمنع األرفع األقدس األهبی .
 ليک هبائی اينکه سؤال ازبلسان اپرسی بشنو اي عبَد الوّهاب ع

 بقای روح منودی
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 اين مظلوم شهادت ميدهد بر بقای آن و اينکه سؤال از کيفّيت آن

 منودی انّه ال يُوَصُف و ال ينبغی ان يذکر ااّل علی قدر معلوم
 اند و مقصودء و مرسلني حمض هدايت خلق بصراط مستقيم حق آمدهايانب

 حني صعود ّب کمال تقديس و تنزيه وآنکه عباد تربيت شوند ات در 
 انقطاع قصد رفيق اعلی منايند لعمر الّل اشراقات آن ارواح سبب

 ترقّيات عامل و مقامات امم است ايشانند مايه وجود و عّلت عظمی
 از برای ظهورات و صنايع عامل هبم متطر الّسحاب و تنبت األرض هيچ

 ه و سبب اعظم ارواحموجود ن أشيئی از اشيا بی سبب و عّلت و مبد
 جمّرده بوده و خواهد بود و فرق اين عامل ّب آن عامل مثل فرق عامل

 جنني و اين عامل است ّبری بعد از صعود بني يدی الّل حاضر ميشود
 هبيکلی که اليق بقا و اليق آن عامل است  اين بقاء بقاء زمانی

  مسبوقاست نه بقاء ذاتی چه که مسبوق است بعّلت و بقاء ذاتی غري
 و آن خمصوص است حبق جّل جالله طوبی للعارفني اگر در اعمال

 انبياء تفّکر منائی بيقني مبني  شهادت ميدهی که غري اين عامل عاملها
 است حکمای ارض چنانچه در لوح حکمت از قلم اعلی انزل اکثری آبنچه

  که بطبيعت قائلندنييّ در کتب اهلی انزل قائل و معرتفند ولکن طبيع
 اند و نظر برتبيت عباداند که ايشان حکيم بودهرّبره انبيا نوشتهد

 اند  حال مالحظه منائيدذکر مراتب جّنت و انر و ثواب و عذاب منوده
 مجيع در هر عاملی که بوده و هستند انبيا را مقّدم بر کّل ميدانند

 بعضی آن جواهر جمّرده را حکيم ميگويند و برخی من قبل اللّ 
 ال امثال اين نفوس اگر عوامل اهلی را منحصر ّبين عاملميدانند ح

 ميدانستند هرگز خود را بدست اعدا منيدادند و عذاب و مشّقاتی که
 شبه و مثل نداشته حتّمل منی فرمودند ...
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 و جوهرة ةاينکه از حقيقت نفس سؤال منوديد اهّنا آية اهليّ ٨٢ -   

 عرفان حقيقتها و کّل ذی عرفانالّتی عجز کّل ذی علم عن  ةملکوتيّ 
 عن معرفتها اهّنا اّول شیء حکی عن الّل موجده و اقبل اليه و

 متّسک به و سجد له در اين صورت حبق منسوب و ّبو راجع و من غري آن
 هبوی منسوب و ّبو راجع اليوم هر نفسی شبهات خلق او را از حق منع

 ب نساخت او از آايتننمود و ضوضاء علماء و سطوت امراء او را حمجو 
 کربی لدی الّل مالک الوری حمسوب و در کتاب اهلی از قلم اعلی

 مسطور طوبی ملن فاز هبا و عرف شأهنا و مقامها در مراتب نفس از
 ه و امثال آناّماره و لّوامه و ملهمه و مطمئّنه و راضيه و مرضيّ 

 یاز قبل ذکر شده و کتب قوم مشحون است از اين اذکار  قلم اعل
 اقبال بذکر اين مراتب نداشته و ندارد نفسی که اليوم لّل خاضع

 است و ّبو متمّسک کّل االمسآء امسائها و کّل املقامات مقاماهتا
 شیء خارج نداشته و ندارد و در مقام خوده و در حني نوم تعّلق ب

 ساکن و مسرتيح مجيع امور ّبسباب ظاهر و ّبهر و ّبسباب مقامات سري
 مشاهده خمتلف ميشود در بصر مالحظه منائيد مجيع اشياءو ادراک و 

 موجوده از ارض و مسآء و اشجار و اهنار و جبال کّل را مشاهده
 مينمايد و بيک سبب جزئی از مجيع حمروم تعالی من خلق االسباب و

 تعالی من عّلق االمور هبا کّل شیء من األشياء ّبب ملعرفته و آية
 صراطه  املستقيم ... و دليل لعظمته و اقتداره و سبيل الیلسلطانه و ظهور من امسائه 
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 من اسرار ان الّنفس علی ما هی عليه آية من آايت الّل و سرّ 

 الّل اوست آيت کربی و خمربی که خرب ميدهد از عوامل اهلی در
 او مستور است آنچه که عامل حال استعداد ذکر آنرا نداشته و ندارد

 س الّل القائمة علی الّسنن و الّنفس االّمارةان انظر اِلی نف
 الّتی قامت علی األعراض و تنهی الّناس عن مالک األمساء و

 أتمرهم ّبلبغی و الفحشاء اال اهّنا فی خسران مبني ...
 و اينکه سؤال منوديد روح بعد از خراب بدن بکجا راجع ميشود    

 مبقامی راجع اگر حبق منسوب است برفيق اعلی راجع لعمر اللّ 
 ميشود که مجيع السن و اقالم از ذکرش عاجز است هر نفسی که در امر

 الّل اثبت و راسخ است بعد از صعود مجيع عوامل از او کسب فيض
 مينمايند اوست مايه ظهور عامل و صنايع او و اشياء ظاهره در او

 طان حقيقی و مرّبی حقيقی در َخري مالحظه منائيد کهلّبمر س
 ت مبايه و ارواح جمّرده مايه عاملند تفّکر و کن منحمتاجس

 الّشاکرين اين مقامات و مهچنني مقامات نفس در الواح شّتی ذکر شده
 اوست آيتی که از دخول و خروج مقّدس است و اوست ساکن طائر و سائر

 قاعد شهادت ميدهد بر عاملی که از برای او اّول و آخر است و مهچنني
 از اّول و آخر است در اين ليل امری مشاهدهبر عاملی که مقّدس 

 مينمائی بعد از بيست سنه او ازيد او اقّل بعينه آنرا مشاهده
 ظهوراته ... مينمائی حال مالحظه کن اين چه عاملی است تفّکر فی حکمة الّل و

 در آاثر صنع مالحظه منا و تفّکر کن خامت انبياء ميفرمايد زدنی    
 عامل االجسام عرفان اين مقام معّلق ءت فی انتهافيک حترّياا و ما ذکر 

 است ّببصار انظرين در مقامی متناهی و در مقامی مقّدس
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 الثّانی از آن حق مل يزل بوده و خواهد بود و مهچنني خلق ااّل انّ 

 مسبوق ّبلعّلة در اين صورت حکم توحيد اثبت و حمّقق و اينکه از
 د معلوم شود که مقصود از ذکر افالکافالک سؤال منوديد اّوالا ّبي

 و مسآء که در کتب قبل و بعد مذکور چيست و مهچنني ربط و اثر آن
 بعامل ظاهر بچه حنو مجيع عقول و افئده در اين مقام متحرّي و

 ما که عمر دنيا راکمبهوت ما اطّلع هبا ااّل الّل وحده ح
 ات را احصاءاند در اين مّدت سّيار بچندين هزار سال تعبري منوده

 اند چه مقدار اختالف در اقوال قبل و بعد ظاهر و مشهود وننموده
 لکّل ثوابت سّيارات و لکّل سّيارة خلق عجز عن احصائه احملصون اي

 ايّها الناظر الی وجهی امروز افق اعلی مشرق و نداء الّل مرتفع
 ؤال ينبغی ملن مسعقد انزلنا فی االلواح ليس اليوم يوم السّ 

 داء من األفق األعلی يقوم و يقول لّبيک لّبيک اي الهالنّ 
 األمسآء و لّبيک لّبيک اي فاطر الّسمآء اشهد اّن بظهورک ظهر
 ما کان مکتوّبا فی کتب الّل و مسطوراا فی صحف املرسلني .

 مالحظه در نفس انطقه که  وديعه رّّبنيه است در انفس٨٣ -    
 حظه منا که حرکت و سکون وانسانّيه منائيد مثالا در خود مال

 و اراده و مشّيت و دون آن و فوق آن و مهچنني مسع و بصر و شمّ 
 نطق و ما دون آن از حواّس ظاهره و ّبطنه مجيع بوجود آن موجودند

 چنانچه اگر نسبت او از بدن اقّل من آن مقطوع شود
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 اينمجيع اين حواّس از آاثر و افعال خود حمجوب و ممنوع شوند و 

 بسی واضح و معلوم بوده که اثر مجيع اين اسباب مذکوره منوط و
 مشروط بوجود نفس انطقه که آيه جتّلی سلطان احديّه است بوده و

 خواهد بود چنانچه از ظهور او مجيع اين امسآء و صفات ظاهر
 و از بطون آن مجيع معدوم و فانی شوند حال اگر گفته شود او بصر

 است چه که بصر ّبو ظاهر و بوجود او قائم واست او مقّدس از بصر 
 اگر بگوئی مسع است مشاهده ميشود که مسع بتوّجه ّبو مذکور و کذلک

 دون آن از کّل ما جيری عليه األمساء و الّصفات که در هيکل
 انسانی موجود و مشهود است و مجيع اين امسآء خمتلفه و صفات ظاهره

 او بنفسها و جوهريّتها از اين آيه احديّه ظاهر و مشهود ولکن
 مقّدس از کّل اين امسآء و صفات بوده بلکه دون آن در ساحت او
 همعدوم صرف و مفقود حبت است و اگر الی ما ال هنايه بعقول اّوليّ 

 ه و جتّلی عّز صمدانّيه تفّکرو آخريّه در اين لطيفه رّّبنيّ 
 مشاهده منائی البّته از عرفان او کما هو حّقه خود را عاجز و قاصر

 منائی و چون عجز و قصور خود را از بلوغ بعرفان آيه موجوده در
 خود مشاهده منودی البّته عجز خود و عجز ممکنات را از عرفان ذات

 احديّه و مشس عّز قدمّيه بعني ِسّر و َسر مالحظه منائی و اعرتاف
 لوغ عباد ...منتهی ب بر عجز در اين مقام از روی بصريت منتهی مقام عرفان عبد است و
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 حّق را مقّدس از کّل مشاهده کن اوست جمّلی بر کّل و مقّدس از٨٤ - ... 

 کّل اصل معنی توحيد اينست که حّق وحده را مهيمن بر کّل و جمّلی بر
 مراايی موجودات مشاهده منائيد کّل را قائم به او و مستمد از او

 از متومّهني ّبوهامدانيد اينست معنی توحيد و مقصود از آن بعضی 
 اند و مع ذلک خود را اهل توحيدخود مجيع اشياء را شريک حق منوده

 اند ال و نفسه احلّق آن نفوس اهل تقليد و تقييد و حتديدمشرده
 بوده و خواهند بود توحيد آنست که يک را يک دانند و مقّدس از

 ظهور اعداد مشرند نه آنکه دو را يک دانند و جوهر توحيد آنکه مطلع
 حّق را ّب غيب منيع ال يُدرک يک دانی ّبين معنی که افعال و اعمال

 و اوامر و نواهی او را از او دانی من غري فصل و وصل و ذکر و
 من الرّاسخني ... اشاره اينست منتهی مقامات مراتب توحيد طوبی ملن فاز به و کان

 ّبران نيسان ای بندگان سزاوار اينکه در اين هبار جان فزا از٨٥ -    
 يزدانی اتزه و خرم شويد خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر خبشش

 سايه گسرتده ّب هبره کسی که خود را بی هبره نساخت و دوست را در
 اين جامه بشناخت بگو ای مردمان چراغ يزدان روشن است آنرا ببادهای
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 يش جانانفرمانی خاموش منمائيد روز ستايش است آبسايش تن و آال

 اند آگاه ّبشيد و بروشنیمپردازيد اهرمينان در کمينگاهان ايستاده
 انم خداوند يکتا خود را از تريگيها آزاد منائيد دوست بني ّبشيد

 نه خود بني بگو ای گمراهان پيک راستگو مژده داد که دوست ميآيد
 ايد آن اپک پوشيده بی پرده آمد چرااکنون آمد چرا افسرده

 آغاز و اجنام جنبش و آرام آشکار امروز آغاز در اجنام منودار ايدپژمرده
 و جنبش از آرام پديدار اين جنبش از گرمی گفتار پروردگار در

 آفرينش هويدا شد هر که اين گرمی ايفت بکوی دوست شتافت و هر که نيافت
 بيفسرد افسردنی که هرگز برخناست امروز مرِد دانش کسی است که

 بينش ّبز نداشت و گفتار او را از کردار دورآفرينش او را از 
 ننمود مرده کسی که از اين ّبد جانبخش در اين ّبمداد دلکش بيدار
 نشد و بسته مردی که گشاينده را نشناخت و در زندان آز سرگردان

 مباند ای بندگان هر که از اين چشمه چشيد بزندگی اپينده رسيد و هر
 و ای زشتکاران آز مشا را ازکه ننوشيد از مردگان مشرده شد بگ

 ار بيابيدگشنيدن آواز بی نياز دور منود او را بگذاريد ات راز کرد 
 و او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پديدار است بگو ای انداانن

 گرفتاری انگهان مشا را از پی کوشش منائيد ات بگذرد و بشما آسيب
 دارنده و نگهبان ... وست داننده ونرساند اسم بزرگ خداوند که ببزرگی آمده بشناسيد ا
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 و اّما ما سئلت من األرواح و اّطالع بعضها علی بعض بعد صعودها٨٦ -   
 اهل البهآء اّلذين استقّروا علی الّسفينة احلمرآء فاعلم انّ 

 اولئک يعاشرون و يؤانسون و جيالسون و يطريون و يقصدون و يصعدون
 لعون و هم الّناظرون و هماملطّ  کاهّنم نفس واحدة اال اهّنم هم

 العارفون کذلک قضی األمر من لدن عليم حکيم  اهل هبا که در سفينه
 اهلّيه ساکنند کّل از احوال يکديگر مطلع و ّب هم مأنوس و مصاحب

 و معاشر اين مقام منوط ّبيقان و اعمال نفوس است نفوسی که در يک
 درائج و مقامات درجه واقفند مطّلعند از کمّيات و کيفّيات و

 يکديگر و نفوسی که در حتت اين نفوس واقعند کما هو حّقه بر مراتب
 و مقامات نفوس عاليه از خود اّطالع نيابند لکّل نصيب عند رّبک

 طوبی لنفس توّجه الی الّل و استقام فی حّبه الی ان طار روحه
 اِلی الّل امللک املقتدر الغفور الّرحيم و اّما ارواح کّفار

 لعمری حني االحتضار يعرفون مافات عنهم و ينوحون و يتضّرعون و
 کذلک بعد خروج ارواحهم من ابداهنم اين بسی معلوم و واضح است که

 کّل بعد از موت مطّلع ّبفعال و اعمال خود خواهند شد قسم آبفتاب
 افق اقتدار که اهل حق را در آن حني فرحی دست دهد که ذکر آن ممکن

 صحاب ضالل را خوف و اضطراب و وحشتی رو منايد کهنه و مهچنني ا
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 فوق آن متصّور نه نيکوست حال نفسی که رحيق لطيف ّبقی اميان را از

 يد عنايت و الطاف مالک اداين گرفت و آشاميد ...
 اليوم ّبيد احّبای اهلی انظر بظهور و ما يظهر منه ّبشند بعضی

 و آنچه هم ملل قبل ادراکرواايت قبلّيه اصلی نداشته و ندارد 
 اند اکثر آن هبوای نفس بوده چنانچهاند و در کتب ذکر منودهکرده

 ايد که آنچه در دست انس موجود است از معانی ومشاهده منوده
 أتويالت کلمات اهلّيه اکثری بغري حق بوده چنانچه بعد از خرق

 اتحجاب بعضی معلوم و واضح شد و تصديق منودند که کلمه از کلم
 اهلّيه را ادراک ننموده بودند مقصود آنکه اگر احّبای اهلی قلب و

 اند طاهر منايند و بتمام توّجه مبطلعمسع را از آنچه از قبل شنيده
 امر و ما ظهر من عنده انظر شوند عند الّل احّب بوده ...

 امحد و کن من الّشاکرين کرّب من قبلی احّبائی اّلذين اختّصهم
 جعلهم من الفائزين و احلمد لّل رّب العاملني . الّل حلّبه و
 و اينکه سؤال شده بود که چگونه ذکر انبيای قبل از آدم٨٧ -    

 ابو البشر و سالطني آن ازمنه در کتب تواريخ نيست عدم ذکر دليل
 بر عدم وجود نبوده و نيست نظر بطول مّدت و
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 قبل از آدم ابو البشر انقالّبت ارض  ّبقی منانده و از اين گذشته

 قواعد حترير و رسومی که حال مابني انس است نبوده و وقتی بود که
 اصالا رسم حترير نبود قسم ديگر معمول بوده و اگر تفصيل ذکر شود

 بيان بطول اجنامد مالحظه در اختالف بعد از آدم منائيد که در
 قواعد ابتدا اين السن معروفه مذکوره در ارض نبوده و مهچنني اين

 معموله بلسانی غري اين السن مذکوره تکّلم مينمودند و اختالف السن
 در ارضی که ببابل معروفست از بعد وقوع ايفت لذا آن ارض ببابل

 انميده شد ای تبلبل فيها الّلسان ای اختلف و بعد لسان سراينی
 مابني انس معترب بوده و کتب اهلی از قبل آبن لسان انزل ات

 يل الّرمحن از افق امکان ّبنوار سبحانی ظاهر و الئحااّيمی که خل
 گشت آحنضرت حني عبور از هنر اردن تکّلم بلسان و مّسی عربانّياا 

 ق فرمود لذا عربانی انميده شدچون در عبور خليل الّرمحن آبن تنطّ 
 عربی تبديل شد ... و کتب و صحف اهلّيه بعد بلسان عربانی انزل و مّدتی گذشت و بلسان

 حال مالحظه منائيد بعد از آدم چه قدر لسان و بيان و قواعد    
 ّيه خمتلف شده ات چه رسد بقبل از آدم مقصود از اين بياانتخطّ 

 آنکه مل يزل حق در علّو امتناع و مسّو ارتفاع خود مقّدس از
 ذکر ما سويه بوده و خواهد بود و خلق هم بوده و مظاهر عزّ 

 اند وقرون ال اّوليه مبعوث شدهاحديّه و مطالع قدس ّبقيه در 
 اند ولکن نظر ّبختالفات  و تغيري احوالخلق را حبق دعوت فرموده

 عامل بعضی امسآء و اذکار ّبقی منانده در کتب ذکر طوفان مذکور
 و در آن حادثه آنچه بر روی ارض بوده
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 مجيع غرق شده چه از کتب تواريخ و چه غريه مهچنني انقالّبت بسيار
 شده که سبب حمو بعضی امور حمدثه گشته و از اين مراتب گذشته در

 کتب تواريخ موجوده در ارض اختالف مشهود است و نزد هر مّلتی از
 ملل خمتلفه از عمر دنيا ذکری مذکور و وقايعی مسطور بعضی از هشت
 هزار سال اتريخ دارند و بعضی بيشرت و بعضی دوازده هزار سال و اگر

 ديده ّبشد مطّلع ميشود که چه مقدار اختالف ما بني کسی کتاب جوک
 کتب است انشاء الّل ّبيد مبنظر اکرب انظر شد و توّجه را از

 مجيع اين اختالفات و اذکار برداشت .
 فاعلموا ّبّن اصل العدل و مبدئه هو ما أيمر به مظهر نفس٨٨ - ...  

 زان العدل بنيالّل فی يوم ظهوره لو انتم من العارفني قل انّه ملي
 الّسموات و األرضني و انّه لو أيتی ّبمر يفزع من فی الّسموات و

 و اّن فزع اخللق مل يکن ااّل کفزع مبني   األرض انّه لعدل  
 الّرضيع من الفطام لو انتم من الّناظرين لو اطّلع الّناس ّبصل

 األمر مل جيزعوا بل استبشروا و کانوا من الّشاکرين ...
 م ّبّنک کما ايقنَت ّبن النفاد لکلماته تعالی ايقن ّبنفاعل٨٩ -    

 ملعانيها النفاد ايضاا 
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 ولکن عند مبّينها و خزنة أسرارها و اّلذين ينظرون الکتب و

 يت خذون منها ما يعرتضون به علی مطلع الوالية اهّنم اموات غري
 أحياء و لو ميشون و يتکّلمون و أيکلون و يشربون فآه آه لو

 يظهر ما ُکِنَز فی قلب البهآء عّما عل مه ربّه مالک األمساء
 لينصِعُق ال ذين تراهم علی األرض کم من معان ال حتويها قمص

 و ال اشارة   ن  االلفاظ و کم منها ليست هلا عبارة و مل تُعَط بيا
 واهنا کما قيل ) ال کّل ماأَ و کم منها ال ميکن بيانه لعدم حضور 

 کّل ما يقال حان وقته و ال کّل ما حان وقته حضريعلم يقال و ال  
 أهُله ( و منها ما يتوّقف ذکره علی عرفان املشارق الّتی فيها

 فّصلنا العلوم و اظهران املکتوم نسأل الّل أن يوفّقک و
 يؤيّدک علی عرفان املعلوم لَِتنقطَع عن العلوم ألّن طلب العلم

 لم و َمعِدنِه ِلرَتی نفسکَ بعد حصول املعلوم مذموم متّسک ّبصل الع
 اا عن اّلذين يد عون العلم من دون بّينة و ال کتاب منري ...غنيّ 

 بروز صفات و امسای اهلی هستند آنچه در آمساهنا و زمني است حمالّ ٩٠ -    
 چنانچه در هر ذرّه آاثر جتّلی آن مشس حقيقی ظاهر و هويداست که

 ی خبلعت هستی مفتخريئهيچ ش گواي بدون ظهور آن جتّلی در عامل ملکی
 نيايد و بوجود مشّرف نشود چه آفتاهبای معارف که در ذرّه مستور

 شده و چه حبرهای حکمت که در قطره پنهان گشته خاّصه انسان که از
 بني موجودات ّبين خلع ختصيص ايفته و ّبين
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 نیشرافت ممتاز گشته چنانچه مجيع صفات و امسای اهلی از مظاهر انسا

 بنحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است و کّل اين امساء و صفات راجع
 به اوست اينست که فرموده " االنسان سّری و اان سرّه " و آايت

 متواتره که مدّل و مشعر بر اين مطلب رقيق لطيف است در مجيع کتب
 (١مساويّه و صحف اهلّيه مسطور و مذکور است چنانچه ميفرمايد : )

 م آايتَِنا فی اآلفاِق َو ِفی أنُفِسِهْم " و در مقامَسُنرِيهِ  "
 ( " َو ِفی انُفسُکم اَفال تُبصُروَن " و در مقام٢ديگر ميفرمايد : )
 ( " َو ال َتُکونُوا کاّلِذيَن َنُسوا اللّ ٣ديگر ميفرمايد : )

 ءفأنَساُهم انُفَسُهْم " چنانچه سلطان بقا روح من فی سرادق العما
 " من عرف نفسه فقد عرف ربّه . " ... فداه ميفرمايد

 ّبری از اين بياانت معلوم شد که مجيع اشياء حاکی از امسآء و    
 و مشعرند بر معرفت صفات اهلّيه هستند . هر کدام بقدر استعداد خود مدلّ 

 اهلّيه بقسمی که احاطه کرده است ظهورات صفاتّيه و امسائّيه مهه غيب
 يد : " ايکون لغريک من الّظهور ما ليس لکو شهود را اينست که ميفرما

 حتی يکون هو املظهر لک عميت عني التراک " و ّبز سلطان بقا
 ميفرمايد : " ما رأيت شيئاا ااّل و قد رأيت الّل فيه او قبله

 او بعده " و در روايت کميل " نور اشرق من صبح االزل فيلوح علی
 اکمل خملوقاتست اشدّ  هياکل الّتوحيد آاثره " و انسان که اشرف و

 داللة و اعظم حکاية است از ساير معلومات و اکمل انسان و افضل و
 الطف او مظاهر مشس حقيقتند بلکه ما سوای ايشان موجودند ّبراده

  ايشان و متحرّکند ّبفاضه ايشان ...
____________________________________________________________

__ 

 ۱۹آيه - سورة احلشر -) ۳(   ۲۱آيه - ارايتسورة الذّ  -) ۲( ۵۳ آيه -(فّصلت)  سجدهسوره حم   -) ۱( 
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 ه بر اثبات اين امر آنکه در هر عهد و عصرو از مجله ادلّ ٩١ -   

 که غيب هويّه  در هيکل بشريّه ظاهر ميشد بعضی از مردمی که معروف
 ءنبّوت مستضی اند بضياء مشسنبودند و عالقه بدنيا و جهتی نداشته

 و ّبنوار قمر هدايت مهتدی ميشدند و بلقاء الّل فائز ميگشتند
 هلذا اين بود که علمای عصر و اغنيای عهد استهزاء مينمودند چنانچه

 ( " َفقاَل اْلمأل اّلذينَ ١از لسان آن گمراهان ميفرمايد :  )
 َکَفُروا ِمْن قَ ْوِمه ما نَراک ِإاّل بشراا ِمثْ َلَنا و ما

 ت  بَ َعَک إاّل اّلذين هْم أرَاِذلُنا ّبَِدی الرّأيِ ااک نَ رَ 
 َبْل َنظُّنکم َکاِذبنَي . " لٍ َو ما نَری َلُکْم َعَلينا ِمن َفضْ 

 اعرتاض مينمودند و آبن مظاهر قدسّيه ميگفتند که : " متابعت
 مشا نکرده مگر اراذل ما که اعتنائی بشأن آهنا نيست . " و

 لماء و اغنياء و معارف قوم بشما اميانمقصودشان اين بوده که ع
 مينمودند . نياوردند و ّبين دليل و امثال آن استدالل بر بطالن من له احلق

 و اّما در اين ظهور اظهر و سلطنت عظمی مجعی از علمای    
 راشدين و فضالی کاملني و فقهای ّبلغني از کأس قرب و وصال

 جاانن گذشتند ... از کون و امکان در سبيلمرزوق شدند و بعنايت عظمی فائز گشتند و 
 مهه اينها مهتدی و مقّر و مذعن گشتند برای آن مشس ظهور بقسمی    

 که اکثری از مال و عيال گذشتند
_________________________________________________________ 

 ۲۷آيه - سوره هود -) ۱(
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 جان برای جاانن برخاستند وو برضای ذی اجلالل پيوستند و از سر 

 هاشانانفاق منودند جبميع آنچه مرزوق گشته بودند بقسمی که سينه
 حمّل تريهای خمالفني گشت و سرهاشان زينت سنان مشرکني چنانچه ارضی

 مناند مگر آنکه از دم اين ارواح جمّرده آشاميد و سيفی مناند مگر
 ان فعلشان بس  آايآنکه بگردهناشان ممسوح گشت و دليل بر صدق قولش

 شهادت اين نفوس قدسّيه که ّبين طريق جان در راه دوست دادند که
 مهه عامل از ايثار دل و جانشان متحرّي گشتند کفايت منيکند برای

 اين عبادی که هستند و انکار بعضی عباد که دين را بدرمهی دادند و
 اوضههای شور معبقا را بفنا تبديل منودند و کوثر قرب را بچشمه

 کردند و جبز اخذ اموال انس مرادی جنويند چنانچه مشاهده ميشود کلّ 
 اند و از رّب اعلی دور مانده ، حال انصافبزخارف دنيا مشغول شده

 دهيد که شهادت اينها مقبول و مسموع است که قولشان و فعلشان موافق
 و ظاهرشان و ّبطنشان مطابق بنحويکه " اتهت العقول فی افعاهلم و

 فوس فی اصطبارهم و مبا محلت اجسادهم " و اي شهادت اينرّيت النّ حت
 معرضني که جبز هوای نفس نَ َفسی برنيارند و از قفس ظنوانت ّبطله

 اند و در يوم سر از فراش برندارند مگر چون خفاشجناتی نيافته
 ظلمانی در طلب دنيای فانيه کوشند و در ليل راحت نشوند مگر در

 انيه کوشند بتدبري نفسانی مشغول گشته و از تقديرتدبريات امورات د
 اند  روز جبان در تالش معاشند و شب در تزئني اسباباهلی غافل شده

 فراش آاي در هيچ شرع و مّلتی جائز است که ّبعراض اين نفوس حمدوده
 متمّسک شوند و از اقبال و
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 م در رضای حقتصديق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و ان

 اند اغفال منايند ...گذشته
 و بچه عشق و حّب و حمّبت و ذوق که جان رايگان در سبيل سبحان    

 انفاق منودند چنانچه بر مهه واضح و مربهن است ّب وجود اين چگونه
 اين امر را سهل مشرند آاي در هيچ عصر چنني امر خطريی ظاهر شده و

  نباشند ديگر که جماهد خواهد بودآاي اگر اين اصحاب جماهد فی اللّ 
 و آاي اينها طالب عّزت و مکنت و ثروت بودند و آاي مقصودی جز رضای

 حق داشتند و اگر اين مهه اصحاب ّب اين آاثر عجيبه و افعال غريبه
 ّبطل ّبشند ديگر که سزاوار است که دعوی حق منايد قسم خبدا که مهني

 ت کافی و دليل وافی است لو کانفعلشان برای مجيع من علی االرض حجّ 
 . " ... )١( ينقلبون منقلب ي  أَ الّناس فی اسرار االمر يتفّکرون " و سيعلم اّلذين ظلموا 

 حال مالحظه فرمائيد ّب اين شهدای صادق که نّص کتاب شاهد بر صدق    
 ايد که مهه جان و مال و زن و فرزند و کلّ قول ايشان است چنانچه ديده

 اند و ّبعلی غرف رضوان عروج فرمودند شهادتا انفاق منودهما ميلک ر 
 اين طلعات عاليه و انفس منقطعه بر تصديق اين امر عالی متعالی

 اند ومقبول نيست و شهادت اين گروه که برای ذهب از مذهب گذشته
 اند بر بطالن اينبرای جلوس بر صدر از اّول ما صدر احرتاز جسته

 اندست ّب اينکه مجيع مردم ايشان را شناختهنور الئح جائز و مقبول
 اند که از ذرّه از اعتبار ظاهری ملکی درو اينقدر ادراک منوده

 سبيل دين اهلی منيگذرند ات چه رسد جبان و مال و غريه ...
 _______________________________________________________ 

  ۲۲۷آ يه  -سورة الّشعراء  -) ۱( 
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 کتاب اهلی ظاهر و کلمه انطق ولکن نفوسی که ّبو متمّسک و سبب٩٢ -   

 و عّلت انتشار گردند مشاهده منيشود ااّل قليل و آن قليل اکسري امحر
 است از برای حناس عامل و درايق اکرب از برای صّحت بنی آدم حيات

 ّبقيه منوط بقبول اين امر اعّز ابدع اعلی است  ای دوستان اهلی
 ندای مظلوم را و آبنچه سبب ارتفاع امر اهلی است متّسکبشنويد 

 ضعيف ازکه منائيد انّه يهدی من يشاء اِلی صراطه املستقيم اين امريست  
 او بطراز قّوت ظاهر و فقري ّبکليل غنا مزيّن بکمال روح و رحيان

 مبشورت متّسک منائيد و ّبصالح عامل و انتشار امر مالک قدم عمر
 ف داريد انّه أيمر الکّل ّبملعروف و ينهی عن کلّ گرامنايه را مصرو 

 ما يضيع به مقام االنسان ...
 کّل اشياء در مقامی آايت اهلی بوده و خواهند بود علی قدر٩٣ -    

 مراتبها در مقام جتّلی سلطان جمّلی در ملکوت امسآء و صفات از
 نه برای کّل اثبات آيتّيت ميشود در اين صورت غري آايت چيزی مشهود

 ات قرب و بُعد تصّور شود ...
 و اگر دست قدرت اهلّيه آيتّيت اشياء را اخذ منايد ال تری فی    

 امللک من شیء چقدر
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 اپک و مقّدس است پروردگار تو و چقدر عظيم است سلطنت و غلبه

 او آايت تکوينّيه و آفاقّيه که مظاهر امسآء و صفات او تعالی
 بذاته تعالی ... مقّدسند از قرب و بعد ات چه رسد شأنه هستند در يک مقام

 مقصود شاعر از اين بيت که :    
 دوست نزديکرت از من مبن است    وين عجبرت که من از وی دورم ...

 حق فرموده که من ّبنسان نزديکرتم از رگ گردن او ّبو لذا ميگويد
 است مع ّب وجود آنکه جتّلی حضرت حمبوب از رگ گردن من مبن نزديکرت

 ايقان من ّبين مقام و اقرار من ّبين رتبه من از او دورم يعنی قلب
 که مقّر استواء رمحانی است و عرش جتّلی رّّبنی از ذکر او غافل

 است و بذکر غري مشغول از او حمجوب و بدنيا و آالی آن متوّجه و
 حّق بنفسه قرب و بعد ندارد مقّدس است از اين مقامات و نسبت او

 علی حّد سواء بوده اين قرب و بعد از مظاهر ظاهر اين مسّلم استبکّل 
 که قلب عرش جتّلی رمحانی است چنانچه در احاديث قدسّيه قبلّيه اين

 مقام را بيان فرمودمي ال يسعنی ارضی و ال مسائی ولکن يسعنی قلب
 عبدی املؤمن و قلب که حمّل ظهور رّّبنی و مقّر جتّلی رمحانی است

 که از جُمّلی غافل است در حني غفلت از حق بعيد است وبسا ميشود  
 اسم بعيد بر او صادق و در حني تذّکر حبق نزديک است و اسم قريب بر

 او جاری و ديگر مالحظه منا که بسا ميشود که انسان از خود غافل
 است ولکن احاطه علمّيه حق الزال حميط و اشراق جتّلی مشس جمّلی

 ه او اقرب بوده و خواهد بود چه که او عاملظاهر و مشهود لذا البتّ 
 و انظر و حميط و انسان غافل
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 و از اسرار ما خلق فيه حمجوب ...

 و از ذکر اينکه کّل اشياء آايت اهلی بوده توّهم نرود که نعوذ    
 ّبلّل خلق از سعيد و شقی و مشرک و موّحد در يک مقامند و اي آنکه

 نسبت و ربط بوده چنانچه بعضی از جّهال حق جّل و عّز را ّب خلق
 اند که کلّ بعد از ارتقاء بسموات اوهام خود توحيد را آن دانسته

 اند وند من غري فرق و از اين رتبه هم بعضی جتاوز منودهآايت حقّ 
 اند سبحان الّل انّه واِحد  فی ذاتهآايت را شريک و شبيه منوده

 د جتّلی اسم من امسائه و ذکر منو واحد  فی صفاته ما سواه معدوم عن
 اذکاره و کيف نفسه فو امسی الّرمحن که قلم اعلی از ذکر اين کلمات مضطرب

 و متزلزلست از برای قطره فانيه نزد متّوجات حبر اعظم ّبقی چه
 شأن مشاهده ميشود حدوث و عدم را تلقاء ِقدم چه ذکری بوده استغفر

 ار بگو ای قوم موهوم را ّبهللا العظيم از اين چنني عقايد و اذک
 قّيوم چه مناسبت و خلق را ّب حق چه مشاهبت که ّبثر قلم او خلق

 اند و اين اثر هم از کّل مقّدس و منزّه و مربّا و از اين مقامشده
 گذشته در مقام آايت مالحظه کن که مشس يکی از آايت اهلی است آاي

 فو نفسه احلق ال ميشود او را ّب ظلمت در يک مقام مالحظه منود ال
 يتکّلم احد بذلک ااّل من ضاق قلبه و زاغ بصره بگو در خود مالحظه
 کنيد اظفار و چشم هر دو از مشاست آاي اين دو نزد مشا در يک رتبه

 بتم برّبی األهبی چه کهو يک شأن بوده اگر گفته شود بلی قل کذّ 
 به وآنرا قطع ميکنيد و اين را مثل جان عزيز داريد جتاوز از رت

 شود بلی وقتی ی در مقام خود مشاهدهيئمقام جائز نه حفظ مراتب الزم يعنی هر ش
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 ١٢٥ص 
 که مشس اسم مؤثّرم بر کّل اشياء جتّلی فرمود در هر شیء اثر

 و مثری علی قدر مقدور ظاهر چنانچه مالحظه ميشود که سّم ّب اينکه
 و اين اثرمهلک است معذلک در مقام خود اثری و نفعی از او مشهود 

 در اشياء از اثر اين اسم مبارک است سبحان خالق االمساء و الّصفات
 شجر ايبس را بسوزانند و شجره طريّه رطبّيه را در ظّلش مأوی
 گريند و از امثارش متنّعم شوند در احيان مظاهر اهلّيه اکثری از

 بريّه ّبمثال اين کلمات اناليقه انطق چنانچه در کتب اهلّيه و صحف
 نزله تفصيل آن انزل توحيد آنست که در کّل آيه جتّلی حق مشاهدهمُ 

 کنند نه آنکه خلق را حق دانند مثالا جتّلی مشس اسم رّب را در
 کّل مالحظه منائيد چه که در کّل آاثر جتّلی اين اسم مشهود است و

 تربيت کّل منوط ّبو و تربيت هم دو قسم است يک قسم آن حميط بر کلّ 
 تربيت ميفرمايد و رزق ميدهد چنانچه خود را ربّ  است و کّل را

 العاملني فرموده و قسم ديگر خمصوص بنفوسی است که در ظّل اين اسم
 اند ولکن نفوس خارجه از اين مقام حمرومدر اين ظهور اعظم وارد شده

 و از مائده احديّه که از مساء فضل اين اسم اعظم انزل ممنوعند چه
 اين نفوس لو کشف الغطاء لينصعق من فی نسبت است آن نفوس را مع

 االکوان من مقامات اّلذين توّجهوا الی الّل و انقطعوا فی حّبه
 عن العاملني و موّحد در اين دو طايفه جتّلی اين دو اسم را مالحظه

 مينمايد بقسمی که مذکور شد چه که اگر اخذ جتّلی شود کّل هالک
 ِم احد مالحظه کن که برخواهند بود و مهچنني در جتّلی مشس ِاس

 کّل اشراق فرموده يعنی در کّل آيه توحيد اهلی ظاهر چنانچه کلّ 
 اوست که سبقت مدلّند بر حق و سلطنت او و وحدت او و قدرت او و اين جتّلی رمحت
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 ١٢٦ص 
 گرفته کّل را ولکن نفوس مشرکه از اين جتّلی غافل و از شريعه قرب

 ود مجيع ملل خمتلفه بوحدانّيت اوو لقا حمروم چنانچه مشاهده ميش
 توحيد اهلی در آن نفوس ءمقّر و بفردانّيت او معرتف اگر آيه

 ال اله ااّل هو نبودند ءمنيبود هرگز ُمقّر ّبين کلمه مبارکه
 معذلک غافل و بعيدند و عند الّل از موّحدين حمسوب نه چه که

 ی که دراند و در مقامی اين جتلّ سلطان جمّلی را ادراک ننموده
 مشرکني ظاهر اثر اشراق موّحدين است ال يعرف ذلک ااّل اولو االلباب

 ه و ايشانند کهولکن موّحدين مظاهر اين امسند در رتبه اّوليّ 
 هَخر احديّه را از کأس الوهّيه نوشيدند و بشطر الّل توجّ 

 اند کجا است نسبت اين نفوس مقّدسه ّب آن نفوس بعيده ...منوده
 ببصر حديد در مجيع اشياء آيه جتّلی سلطان ِقدم انشاءاللّ 

 مشاهده منائی و آن ذات اطهر اقدس را از کّل مقّدس و مربّا بينی
 اينست اصل توحيد و جوهر تفريد کان الّل و مل يکن معه من شیء و

 العلّي العظيم . اآلن يکون مبثل ما قد کان ال اله ااّل هو الفرد الواحد املقتدر
 هلني ااّيک ااّيک انا ما ذکرت فی الامّ ٩٤ -    

 ال تشرک ّبلّل رّبک مل تزل کان واحداا احداا فرداا صمداا 
 وتراا ّبقياا دائماا قّيوماا ما اخّتذ لنفسه شريکاا فی امللک و ال

 وزيرا و ال شبيها و ال نسبة و ال مثاالا و يشهد بذلک کّل الّذرات
 الهبیو عن ورائها اّلذينهم کانوا فی االفق ا
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 ١٢٧ ص
 علی منظر األعلی و کانت امسائهم حينئٍذ لدی العرش مذکورا ان

 اشهد فی نفسک مبا شهد الّل لذاته بذاته ّبنّه ال اله ااّل هو و
 اّن ما سواه خملوق ّبمره و منجعل ّبذنه و حمکوم حبکمه و مفقود
 عند شئوانت عّز فردانّيته و معدوم لدی ظهورات عّز وحدانّيته و

 ه مل يزل و ال يزال کان متوّحداا فی ذاته و منفرداا فی صفاتهانّ 
 و واحداا فی افعاله و اّن الّشبيه وصف خلقه و الّشريک نعت عباده
 سبحان نفسه من ان يوصف بوصف خلقه و انّه کان وحده فی علوّ 

 اِلی هوآء قدس عرفانه اطيار رياالرتفاع و مسّو االمتناع و لن يط
 موعاا و انّه قد خلق املمکنات و ذرء املوجوداتالعاملني جم ةافئد

 بکلمة امره و ما خلق بکلمة الّتی ظهرت من قلم اّلذی حرّکه اانمل
 ارادته کيف يکون شريکا او دليال عليه سبحانه من ان يشار ّبشارة
 احٍد او يعرف بعرفان نفٍس و ما دونه فقراء لدی ّببه و عجزاء عند

 اا وه و انّه کان عن العاملني غنيّ ظهور عزّه و ارقّاء فی ملک
 کّلما ينسب العباد ّبلعبوديّة المسه املعبود او ينسب املخلوق الی

 امسه اخلالق هذا من فضله عليهم من دون استحقاقهم بذلک و يشهد
 بذلک کّل موقن بصريا .

 از برای نعمت مراتب ال هنايه بوده و٩٥ -    
 ردگار عامليان اّول نعمتی کهخواهد بود در کتاب پروردگار تو و پرو 

 جّل جالله بوده هبيکل انسانی عنايت شد خرد بوده و هست و مقصود از او عرفان حق
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 ١٢٨ص 
 اوست مدرک و اوست هادی و اوست مبنّي و در رتبه اثنيه بصر است چه

 که آگاهی عقل از گواهی بصر بوده و خواهد بود و مهچنني مسع و
 هيکل انسانی ظاهر و مشهود است تعالیفؤاد و ساير نعمتها که در 

 تعالی قادری که اين قوا را در شخص انسانی خلق فرمود و ظاهر ساخت
 در هر کدام آاثر عظمت و قدرت و قّوت و احاطه حق جّل جالله ظاهر و

 مشهود است در قّوه المسه تفّکر منا که مجيع بدن را احاطه منوده
 بدن جّلت عظمته و کرب سلطانهمقّر مسع و بصر واحد و مقّر او متام 

 اين در مقام انسان ذکر شد ولکن نعمت کّليه حقيقّيه اهلّيه نفس
 ظهور است که مجيع نعمتهای ظاهره و ّبطنه طائف حول اوست در حقيقت

 اّوليه مائده مسائّيه او بوده و خواهد بود اوست حّجت اعظم و
 و فضل اکرب هربرهان اقوم و نعمت امّت و رمحت اسبق و عنايت اکمل 

 نفسی اليوم اقبال منود او بنعمت اهلی فائز است ان اشکر رّبک هبذا
 الفضل العظيم و قل لک احلمد اي مقصود العارفني .

 قلم اعلی در کّل حني ندا ميفرمايد ولکن اهل مسع کمياب الوان٩٦ -    
 خمتلفه دنيا اهل ملکوت امسا را مشغول منوده مع آنکه هر ذی بصر و

 عی شهادت بر فنای آن داده و ميدهد مجيع اهل ارض در اين عصرذی مس
 اند مشاهده ميشود اهل غربت آنرا نيافتهدر حرکتند و سبب و علّ 

 نیأک ميشوند بشی که فی احلقيقه مثری از او حاصل نه متمسّ ئّبدنی شي
 ی آن جان دادهکه الوف الوف در سبيل ظهور و ترقّ 
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 ١٢٩ص 
 مع اين امر حمکم متني که صيت علّو و و ميدهند و اهل ايران

 اند ای دوستان قدر ومسّوش عامل را احاطه منوده خممود و افسرده
 ات اين و آن ضايع منمائيدمقام خود را بدانيد زمحات خود را بتومهّ 

 مشائيد اجنم مسآء عرفان و نسائم سحرگاهان مشائيد مياه جاريه که
 حرف کتاب بکمال احتاد وحيات کّل معّلق به آن است و مشائيد ا

 اتفاق جهد منائيد که شايد موفق شويد ّبنچه سزاوار يوم اهلی است
 براستی ميگومي فساد و نزاع و ما يکرهه العقول اليق شأن انسان

 مّهت را در تبليغ امر اهلی مصروف داريد هر عينبوده و نيست مج
  اننفسی که خود اليق اين مقام اعلی است آبن قيام منايد وااّل 

 أيخذ وکيالا لنفسه فی اظهار هذا األمر اّلذی به تزعزع کلّ 
 بنيان مرصوص و اندّکت اجلبال و انصعقت الّنفوس  اگر مقام اين يوم

 ظاهر آنی از او را بصد هزار جان طالب و آمل شوند ات چه رسد ّبرض
 و زخارف آن در مجيع امور حبکمت انظر ّبشيد و ّبو متشّبث و متمّسک

 لّل کّل موّفق شوند مبا اراده الّل و مؤيّد گردند برانشاء ا
 عرفان مقامات اوليای او که خبدمت قائم و بثنا انطقند عليهم

 هبآء الّل و هبآء من فی الّسموات و االرض و هبآء من فی
 الفردوس األعلی و اجلّنة العليا ...
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 ١٣٠ص 
 ن ارض القاءو بعضی از مشرکني از مجله شبهات که در اي٩٧ -  ... 

 اند اينست که آاي ميشود ذهب حناس شود قل ای و رّبی ولکنمنوده
 م من نشاء بعلم من لداّن و من کان فی ريب فليسئلعندان علمه نعلّ 

 الّل ربّه ّبن يشهده و يکون من املوقنني و در رسيدن حناس
 برتبه ذهبّيت مهان دليلی است واضح بر عود ذهب حبالت اّول لو هم

 زات بوزن و صورت و ماّده يکديگر مريسند ولکن علمهن مجيع فلّ يشعرو 
 عندان فی کتاب مکنون ...

 قل اي معشر العلمآء ال تزنوا کتاب الّل مبا عندکم من٩٨ -  ...  
 القواعد و العلوم انّه لقسطاس احلق بني اخللق قد يوزن ما عند

 ون  تبکیمم هبذا القسطاس األعظم و انّه بنفسه لو انتم تعلماألُ 
 عليکم عني عنايتی الّنکم ما عرفتم اّلذی دعومتوه فی العشّي و

 األشراق و فی کّل اصيل و بکور توّجهوا اي قوم بوجوه بيضآء و
 قلوب نورآء الی البقعة املبارکة احلمرآء الّتی فيها تنادی سدرة

 املنتهی انّه ال اله ااّل اان املهيمن القّيوم  اي معشر العلمآء
 احد منکم ان يسنّت معی فی ميدان املکاشفِة و العرفان او هل يقدر

 عليها فان و جيول فی مضمار احلکمة و الّتبيان ال و رّبی الّرمحن کّل من
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 ١٣١ص 
 هذا وجه رّبکم العزيز احملبوب  اي قوم ااّن قّدران العلوم لعرفان

 املعلوم و انتم احتجبتم هبا عن مشرقها اّلذی به ظهر کّل امر
 ون لو عرفتم االُفق اّلذی منه اشرقت مشس الکالم لنبذمت االانممکن

 و ما عندهم و اقبلتم الی املقام احملمود قل هذه لسمآء فيها کنز
 اّم الکتاب لو انتم تعقلون هذا هلو اّلذی به صاحت الّصخرة و اندت

 الّسدرة علی الّطور املرتفع علی األرض املبارکة امللک للّ 
 ودود ااّن ما دخلنا املدارس و ما طالعنا املباحثامللک العزيز ال

 انّه خري لکم بديّ الی الّل األ ّميّ امسعوا ما يدعوکم به هذا األ
 عّما کنز فی األرض لو انتم تفقهون ...

 قّوه و بنيه اميان در اقطار عامل ضعيف شده درايق اعظم الزم سواد٩٩ -    
  حکيم آاي اکليل غلبهحناس امم را اخذ منوده اکسري اعظم ّبيد اي

 دارای آن قدرت بوده که اجزای خمتلفه در شیء  واحد را تبديل
 منايد و مبقام ذهب ابريز رساند اگر چه تبديل آن صعب و مشکل بنظر

 ميآيد ولکن تبديل قّوه انسوتی بقّوه ملکوتی ممکن نزد اين مظلوم
 م و اينآنچه اين قّوه را تبديل منايد اعظم از اکسري است اين مقا

 قدرت خمصوص است بکلمة الّل ...
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 ١٣٢ص 
 منادی احديّه از شطر الوهّيه ندا ميفرمايد ای احّباء ذيل١٠٠ -   

 مقّدس را بطني دنيا مياالئيد و مبا اراد الّنفس و اهلوی تکّلم مکنيد
 قسم به آفتاب افق امر که از مسآء سجن بکمال انوار و ضياء مشهود

 د اليوم ّبيد از غيب و شهود مقّدس و منزّهاست مقبلني قبله وجو 
 ّبشند اگر بتبليغ مشغول شوند ّبيد بتوّجه خالص و کمال انقطاع و

 استغناء و علّو مّهت و تقديس فطرت توّجه ّبشطار بنفحات خمتار
 ل علی الّل ومنايند ينبغی هلؤآلء ان يکون زادهم الّتوکّ 

 آن نفوس مؤثّر شودلباسهم حّب رهّبم العلّي االهبی ات کلمات 
 نفوسی که اليوم مبشتهيات نفسّيه و زخارف دنيای فانيه انظرند

 بغايت بعيد مشاهده ميشوند در اکثر احيان در ساحت رمحن حبسب ظاهر
 اند معذلک ابداا اززخارفی نبوده طائفني حول در عسر عظيم بوده

 مشرق قلم اعلی ذکر دنيا و اي کلمه که ُمدّل بر آن ّبشد اشراق
 ننموده و هر نفسی که موّفق شد و بساحت اقدس هديه ارسال منود نظر

 بفضل قبول شده مع آنکه اگر مجيع اموال ارض را خبواهيم تصّرف
 منائيم احدی را جمال ملَ و ِِبَ نبوده و خنواهد بود هيچ فعلی اقبح

 ما بني انس تکّدی شود  بر از اين فعل نبوده و نيست که ّبسم حقّ 
 الزم که انس را به تنزيه اکرب و تقديس اعظم اصحاب حقّ آجنناب و 

 دعوت منايند ات رائحه قميص اهبی از احّبای او استنشاق شود ولکن
 ّبيد اولو الغنی بفقراء انظر ّبشند چه که شأن صابرين از فقراء

 عند الّل عظيم بوده و َعمری ال يعادله شأن ااّل ما شاء اللّ 
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 ١٣٣ص 
 ثر انشاء الّل ّبيد فقراآانفق و  و سرت و لغنّ طوبی لفقري صرب 

 مّهت منايند و بکسب مشغول شوند و اين امريست که بر هر نفسی در
 اين ظهور اعظم فرض شده و از اعمال حسنه عند الّل حمسوب و هر

 نفسی عامل شود البّته اعانت غيبّيه شامل او خواهد شد انّه يغنی
 ء قدير ...من يشاء بفضله انّه علی کّل شی

 ای علی بگو ّبحّبای اهلی که اّول انسانّيت انصاف است و مجيع    
 امور منوط به آن قدری تفّکر در رزااي و بالايی اين مسجون منائيد

 که متام عمر در َيِد اَعدا بوده و هر يوم در سبيل حمّبت اهلی
 ببالئی مبتال ات آنکه امر الّل ما بني عباد مرتفع شد حال اگر

 سی سبب شود و ّبوهام خود در تفريق انس سرّاا و جهراا مشغول گرددنف
 او از اهل انصاف است ال و نفسه املهيمنة علی العاملني لَعمری ينوح

 ذين يقولون ما ال يفقهون وقلبی و يدمع عينی المر الّل و للّ 
 يتومّهون فی انفسهم ما ال يشعرون اليوم اليق آنکه کّل ّبسم اعظم

 ند نيست مهرب و مفّری جز او و انس را مّتحد منايند اگرمتشّبث شو 
 نفسی در اعلی علّو مقام قائم ّبشد و از او کلماتی ظاهر شود که سبب

 تفريق انس گردد از شاطی حبر اعظم و عّلت توّجه بشطری جز مقام حممود
 مشهود که ظاهر است حبدود بشريّه جهاتّيه يشهد کّل االکوان ّبنّه

 ات الّرمحن قل ان انصفوا اي اولی االلباب من ال انصافحمروم من نفح
 له ال انسانّية له حّق عامل است بکّل نفوس و ما عندهم حلم حّق سبب

 جتّری نفوس شده چه که هتک استار قبل از ميقات منيفرمايد و نظر
 بسبقت رمحت ظهورات غضبّيه منع شده لذا اکثری از انس آنچه سرّاا 

 اند ال و نفسه العليمن غافل دانستهرا از آ مرتکبند حقّ 
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 ١٣٤ص 
 اخلبري کّل در مرات علمّيه مشهود و مربهن و واضح قل لک احلمد اي

 سّتار عيوب الّضعفآء و لک احلمد اي غّفار ذنوب الغفآلء  انس را
 از موهوم منع منودمي که بسلطان معلوم و ما يظهر من عنده عارف

  مشاهده ميشوند لعمری اهّنم همشوند حال بظنون و اوهام خود مبتال
 املوهوم و ال يشعرون و ما يتکّلمون انّه هو املوهوم و ال يفقهون

 نسئل الّل ان يوّفق الکّل و يعرّفهم نفسه و انفسهم لعمری من
 فاز بعرفانه يطري فی هوآء حّبه و ينقطع عن العاملني و ال يلتفت

 ن ّبهوائهم ما الالی من علی األرض کّلها و کيف اّلذين يتکّلمو 
 اذن الّل هلم بگو اليوم يوم اصغاست بشنويد ندای مظلوم را ّبسم

 حق انطق ّبشيد و بطراز ذکرش مزّين و ّبنوار حّبش مستنري اينست
 مفتاح قلوب و صيقل وجود و اّلذی غفل عّما جری من اصبع االرادة
 انّه فی غفلة مبني صالح و سداد شرط اميانست نه اختالف و فساد

 بّلغ ما امرت به من لدن صادق امني امّنا البهآء عليک اي ايّها
 اجلميل . الّذاکر ّبمسی و الّناظر الی شطری و الّناطق بثنآء رّبک

 مقصود از کتاهبای آمسانی و آايت اهلی آنکه مردمان براستی و١٠١ -    
 داانئی تربيت شوند که سبب راحت خود و بندگان شود  هر امری که قلب

 راحت منايد و بر بزرگی انسان بيفزايد و انس را راضی داردرا 
 ترااّل پست مقبول خواهد بود مقام انسان بلند است اگر ّبنسانّيت مزّين و
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 از مجيع خملوق مشاهده ميشود  بگو ای دوستان امروز را غنيمت مشريد

 عو خود را از فيوضات حبر تعالی حمروم ننمائيد از حق می طلبم مجي
 املختار را بطراز عمل اپک و خالص در اين يوم ُمبارک مزيّن فرمايد انّه هو

 ای عباد براستی گفته ميشود و براستی بشنويد حق جّل شأنه١٠٢ -    
 انظر بقلوب عباد بوده و هست و دوِن آن از بّر و حبر و زخارف و الوان

 م يفعلکّل را مبلوک و سالطني و امرا واگذارده چه که الزال َعلَ 
 آنچه امروز الزمست ئما يشاء اَمام ظهور ّبزغ و ساطع و متألل

 اطاعت حکومت و متّسک حبکمت فی احلقيقه زمام  حفظ و راحت و
 چنني مقّدر فرموده ...  اطمينان در ظاهر در قبضه اقتدار حکومت است حق چنني خواسته و

 مظلوم اميد هست که يکی از ملوک لوجه الّل بر نصرت اين حزب    
 قيام منايد و بذکر ابدی و ثنای سرمدی فائز شود قد کتب اللّ 

 علی هذا احلزب نصرة من نصرهم و خدمته و الوفاء بعهده ّبيد اين
 حزب در مجيع احوال بر خدمت انصر قيام منايند و الزال حببل وفا

 متمّسک ّبشند طوبی ملن مسع و عمل و ويل للّتارکني .
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 اصل لوح مبارک هنوز پيدا نشده است ءنسخه١٠٣ -   

 بگو ای اهل ارض " براستی بدانيد که بالی انگهانی مشا را١٠٤ -    "  
 در پی است و عقاب عظيمی از  عقب گمان مربيد که آنچه را مرتکب شديد

 اعمال مشا ثبت گشته . از نظر حمو شده قسم جبمامل که در الواح زبرجدی از قلم جلی مجيع
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 اي معشر امللوک قد اتی املالک و امللک لّل املهيمن القّيوم١٠٥ -   

 ااَّل تعبدوا ااّل الّل و توّجهوا بقلوب نورآء اِلی وجه رّبکم
 مالک االمسآء هذا امر ال يعادله ما عندکم لو انتم تعرفون اانّ 

 نريکم تفرحون مبا مجعتموه لغريکم و متنعون انفسکم عن العوامل
 لآها ااّل لوحی احملفوظ قد شغلتکم االموال عن املالّتی مل حيص

 هذا ال ينبغی لکم لو انتم تعلمون طّهروا قلوبکم عن ذفر الّدنيا
 مسرعني الی ملکوت رّبکم فاطر األرض و الّسمآء اّلذی به ظهرت

 الّزالزل و انحت القبآئل ااّل من نبذ الوری و اخذ ما امر به فی
 کليم ّبنوار القدمي و شرب زالللوح مکنون هذا يوم فيه فاز ال

 الوصال من هذا القدح اّلذی به سّجرت البحور قل اتلّل احلق انّ 
 الّطور يطوف حول مطلع الّظهور و الّروح ينادی من امللکوت هلّموا

 و تعالوا اي ابنآء الغرور هذا يوم فيه سرع کوم الّل شوقاا 
 املکتوب فی للقآئه و صاح الّصهيون قد اتی الوعد و ظهر ما هو

 الواح الّل املتعالی العزيز احملبوب  اي معشر امللوک قد نّزل
 الّناموس االکرب فی املنظر االنور و ظهر کّل امر مسترت من لدن

 مالک القدر اّلذی به اتت الّساعة و انشّق القمر و فّصل کّل امرٍ 
 حمتوم . اي معشر امللوک انتم املماليک قد ظهر املالک ّبحسن

 از و يدعوکم الی نفسه املهيمن القّيوم ااّيکم ان مينعکمالطّر 
 علی خدمة املقصود الغرور عن مشرق الّظهور او حتجبکم الّدنيا عن فاطر السمآء قوموا

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ١٣٨ص 
 اّلذی خلقکم بکلمة من عنده و جعلکم مظاهر القدرة ملا کان و ما

 يکون اتلّل ال نريد ان نتصّرف فی ممالککم بل جئنا لتصّرف
 القلوب اهّنا ملنظر البهآء يشهد بذلک ملکوت االمسآء لو انتم

 انّه اعرض عن الّدنيا کّلها و کيف هيتفقهون و اّلذی اتّبع مول
 هذا املقام احملُمود دعوا البيوت مثّ اقبلوا الی امللکوت هذا ما

 ينفعکم فی اآلخرة و ااُلولی يشهد بذلک مالک اجلربوت لو انتم
 قام علی نصرة امری فی مملکتی و انقطع عن سوائیتعلمون طوبی مللک 

 انّه من اصحاب الّسفينة احلمرآء الّتی جعلها الّل ألهل
 البهآء ينبغی لکّل ان يعّزروه و يوقّروه و ينصروه ليفتح املدن

 مبفاتيح امسی املهيمن علی من فی ممالک الغيب و الّشهود انّه
 ني األنشآء و رأسمبنزلة البصر للبشر و الغرّة الغّرآء جلب

 الکرم جلسد العامل انصروه اي اهل البهآء ّبألموال و الّنفوس .
 رگ جهان در دست پزشک داان است درد را می بيند و بداانئی درمان١٠٦ -    

 ميکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی
 از امروزو فردا را درمان ديگر امروز را نگران ّبشيد و سخن 

 رانيد ديده ميشود گيتی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر
 اندبسرت انکامی انداخته مردمانی که از ّبده خود بينی سرمست شده

 اند اينست که خود و مهه مردمان راپزشک داان را از او ّبز داشته
 اند نه درد ميدانند نه درمان ميشناسند راست را کژگرفتار منوده
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 اند بشنويد آواز اين زندانی رااند و دوست را دمشن مشردهانگاشته

 ّبيستيد و بگوئيد شايد آاننکه در خوابند بيدار شوند بگو ای
 مردگان دست خبشش يزدانی آب زندگانی ميدهد بشتابيد و بنوشيد هر

 نيابد ... که امروز زنده شد هرگز منريد و هر که امروز مرد هرگز زندگی
 اّن رّبکم الّرمحن حيّب اَن يری من فی االکوان کنفٍس واحدٍة و١٠٧ -    

 ن اغتنموا فضل الّل و رمحته فی تلک االاّيم الّتیأَ واحٍد  هيکلٍ 
 ما رأت عني االبداع شبهها طوبی ملن نبذ ما عنده ابتغاء ملا عند

 الّل نشهد انّه من الفآئزين ...
 فاذا مّتت امليقات و ما اقبلتم الی ااّن قد جعلنا ميقااتا لکم١٠٨ -    

 کم عن کّل اجلهات و يرسل عليکم نفحات العذاب عنالّل ليأخذنّ 
 کّل االشطار و کان عذاب رّبک لشديد ..

  

 اي کمال اليوم مقامات عناايت اهلی مستور است چه که عرصه وجود١٠٩ -   
 استعداد ظهور آن را
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 امراا من عنده انّه ال تضعفهنداشته و ندارد ولکن سوف يظهر 

 قّوة اجلنود و ال سطوة امللوک ينطق ّبحلّق و يدع الکّل الی الفرد
 اند لعمر الّل شئوانتاخلبري مجيع از برای اصالح عامل خلق شده

 درنده های ارض اليق انسان نبوده و نيست شأن انسان رمحت و حمّبت
 اهد بود بگو ایو شفقت و بردّبری ّب مجيع اهل عامل بوده و خو 

 دوستان اين کوثر اصفی از اصبع عنايت مالک امسآء جاری بنوشيد و
 ّبمسش  بنوشانيد ات اوليای ارض بيقني مبني بدانند که حق از برای

 اند ....چه آمده و ايشان از برای چه خلق شده
 حضرت موجود ميفرمايد ای پسران انسان دين الّل و مذهب اللّ ١١٠ -    

 حفظ و احّتاد و اتّفاق و حمّبت و الفت عامل است او را سبب واز برای 
 عّلت نفاق و اختالف و ضغينه و بغضا منمائيد اينست راه مستقيم و

 ُاّس  حمکم متني آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا او را
 حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نريزاند . انتهی

 ارض مّتحداا بر اصالح عامل قيام منايند اميد هست که علما و امرای   
 و بعد از تفّکر و مشورت کامل بدرايق تدبري هيکل عامل را که حال
 مريض مشاهده ميشود شفا خبشند و بطراز صّحت مزيّن دارند ...

 و در مجيع امور ّبيد رؤسا ّبعتدال انظر ّبشند چو هر امری که    
 از اعتدال جتاوز منايد
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 ن و امثال آن معاثر حمروم مشاهده شود  مثالا حرّيت و متدّ  از طراز

 آنکه بقبول اهل معرفت فائز است اگر از حّد اعتدال جتاوز منايد
 سبب و عّلت ضّر گردد ... 

 انشاء الّل از مّهت اولياء و حکمای ارض اهل عامل مبا ينفعهم
 آگاه شوند غفلت ات کی اعتساف ات کی انقالب و اختالف ات کی

 اين خادم فانی متحرّي است مجيع صاحب بصر و مسعند ولکن از
 ديدن و شنيدن حمروم مشاهده ميشوند حّب اين عبد به آجنناب

 خادم را بر آن داشت که ّبين اوراق مشغول شود و ااّل فی احلقيقه
 ارايح أيس از مجيع جهات در عبور و مرور است و انقالّبت و

 تزايد آاثر هرج و مرج مشاهده اختالفات عامل يوماا فيوماا در
 ميشود چه که اسبابی که حال موجود است بنظر موافق منيآيد از حق

 جّل جالله می طلبم که اهل ارض را آگاه منايد و عاقبت را خبري
 منتهی فرمايد و آبنچه سزاوار است مؤيّد دارد ...

 نّور گرديدای احزاب خمتلفه ّبحّتاد توّجه منائيد و بنور اتّفاق م١١١ -    
 لوجه الّل در مقّری حاضر شويد و آنچه سبب اختالف است از ميان

 برداريد ات مجيع عامل ّبنوار نرّي اعظم فائز گردند و در يک مدينه
 وارد شوند و بر يک سرير جالس اين مظلوم از اّول ااّيم الی حني

 مقصودی جز آنچه ذکر شد نداشته و ندارد شّکی نيست مجيع احزاب
 اعلی متوّجهند و ّبمر حق عامل نظر مبقتضيات ّبفق
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 عصر اوامر و احکام خمتلف شده ولکن کّل من عند الّل بوده و از

 نزد او انزل شده و بعضی از امور هم از عناد ظاهر گشته  ّبری
 بعضد ايقان اصنام اوهام و اختالف را بشکنيد و ّبحّتاد و اتفاق

 ا که از اُّم الکتاب انزل شده يشهدمتّسک منائيد اينست کلمه علي
 بذلک لسان العظمة فی مقامه الرّفيع ...

 ساهلاست نه ارض ساکن است و نه اهل آن گاهی حبرب مشغول و هنگامی١١٢ -    
 ببالهای انگهانی معّذب  أبساء و ضرّاء ارض را احاطه منوده معذلک

 يقی کلمهاحدی آگاه نه که سبب آن چيست و عّلت آن چه اگر انصح حق
 اند انسان متحرّي اند و از او نپذيرفتهفرموده آنرا بر فساد محل منوده

 که چه گويد و چه عرض منايد دو نفس ديده منيشود که فی احلقيقه در
 ظاهر و ّبطن مّتحد ّبشند آاثر نفاق در آفاق موجود و مشهود مع آنکه

 د ميفرمايد "اند . " حضرت موجو کّل از برای احّتاد و اتّفاق خلق شده
 ای دوستان سراپرده يگانگی بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد

 مهه ّبر يک داريد و برگ يک شاخسار . انتهی
 انشاء الّل نور انصاف بتابد و عامل را از اعتساف مقّدس    

 اند مّهتفرمايد اگر ملوک و سالطني که مظاهر اقتدار حق جّل جالله
 ع به َمْن علی االرض قيام فرمايندمنايند و مبا ينتف
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 خذ منايد و منّور سازد .اعامل را آفتاب عدل 

 براپ جمازات و مکافات ... حضرت موجود ميفرمايد " خيمه نظم عامل به دو ستون قائم و "    
 و در مقام ديگر ميفرمايد اي معَشر األمرآء ليس فی العامل    

 ..جند  اقوی من العدل و العقل .
ِلٍک ميشی و متشی أماَم وجهه راي   

َ
 العقل و عن ورائه ةطوبی مل

 ةامکتيبُة العدل انّه غرّة جبني الّسالم بني األانم و ش
 نِة األمان فی االمکان . انتهی .َوجْ 

 مشاهده گردد . فی احلقيقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود  ارض غري ارض
 املدينة ا زعمت ّبّن األمر کان بيدی اوان اي سفري العجم فی ١١٣ -    

 يبّدل امر الّل بسجنی و ذّلی او ّبفقادی و افنائی فبئس ما ظننت
 ني انّه ما من اله ااّل هو يظهر امره وفی نفسک و کنت من الظّانّ 

 يعلو برهانه و يثبت ما اراد و يرفعه اِلی مقام اّلذی ينقطع عنه
 ک تعجزه فی شیء او متنعه عنايديک و ايدی املعرضني هل تظّن ّبنّ 

 حکمه و سلطانه او يقدر ان يقوم مع امره کّل من فی الّسموات و
 فارجع عن األرضني ال فو نفسه احلق ال يعجزه شیء عّما ُخلق اذاا 

 ال يغنی من احلّق شيئاا و کن من الرّاجعني اِلی ظّنک اّن الّظنّ 
  اعلم ّبنّهالّل اّلذی خلقک و رزقک و جعلک سفري املسلمني مثّ 

 خلق کّل من فی الّسموات و األرض بکلمة
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 امره و ما خلق حبکمه کيف يقوم معه فسبحان الّل عما انتم تظّنون

 من عند الّل لن يقدر کان هذا األمر حقّ   نْ إِ اي مأل املبغضني 
 احد ان مينعه و ان مل يکن من عنده يکفيه علمائکم و اّلذينهم

 ما مسعت ما قال مؤمن  آلأَ کانوا من املعرضني   هوائهم وااتّبعوا 
 فرعون من قبل و حکی الّل عنه لنبّيه اّلذی اصطفيه بني خلقه و

 ارسله عليهم و جعله رمحة للعاملني قال و قوله احلق ا تقتلون رجالا 
 ان يقول رّبی الّل و قد جائکم ّبلبّينات من رّبکم  ان يک

 ا يصبکم بعض اّلذی يعدکم و هذاکاذّبا فعليه کذبه و ان يک صادق
 ل الّل علی حبيبه فی کتابه احلکيم و انتم ما مسعتم امرما نزّ 

 الّل و حکمه و ما استنصحتم  بنصح اّلذی نزل فی الکتاب و کنتم
 من الغافلني و کم من عباد قتلتموهم فی کّل شهور و سنني و کم من ظلم

 بداع و لن خيربارتکبتموه فی ااّيمکم و مل ير شبهها عني األ
 مثلها احد من املوّرخني و کم من رضيع بقی من غري اّم و والد و

 ت فیاملني و کم من اخت ضجّ کم من اب قتل ابنه من ظلمکم اي مأل الظّ 
 فراق اخيها و کم من امرئة بقت بغري زوج و معني و ارتقيتم فی

 ف وجهه عن وجه اللّ الظّلم الی مقام اّلذی قتلتم اّلذی ما حترّ 
 العلّي العظيم فياليت قتلتموه کما يقتل الّناس بعضهم بعضاا بل

 قتلتموه بقسم اّلذی ما رأت مبثله عيون الّناس و بکت عليه
 ما کانأَ ما کان ابن نبّيکم و أَ ت افئدة املقّربني و ضجّ  مآءُ السّ 

 ّب مشتهراا بينکم فکيف فعلتم به ما ال فعل احد مننسبته الی النّ 
 و الّل ما شهد عني الوجود مبثلکم تقتلون ابن نبّيکماالّولني ف

 مثّ تفرحون علی مقاعدکم و تکونّن من الفرحني و تلعنون اّلذينهم
 کانوا من قبل و فعلوا
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 نصف فی نفسک انّ أَ ف مبثل ما فعلتم مثّ عن انفسکم ملن الغافلني اذاا 

 اولئک قتلوااّلذين تسّبوهنم و تلعنوهنم هل فعلوا بغري ما فعلتم 
 ابن نبّيهم کما قتلتم ابن نبّيکم و جری منکم ما جری منهم فما

 الفرق بينکم اي مأل املفسدين فلّما قتلتموه قام احد من احّبائه
 يعرفه احد و اختفی امره عن کّل ذيروح و قضی منه علی القصاص و مل

 ال تلوموا احداا فی ذلک بل لوموا انفسکم نْ ما امضی اذاا ينبغی أب
 فيما فعلتم ان انتم من املنصفني هل فعل احد من اهل األرض مبثل

 ما فعلتم ال فو رّب العاملني کّل امللوک و الّسالطني يوّقرون
 ذريّة نبّيهم و رسوهلم ان انتم من الّشاهدين و انتم فعلتم ما ال

 فعل احد و ارتکبتم ما احرتقت عنه اکباد العارفني و مع ذلک ما
 کم و ما استشعرمت من فعلکم اِلی ان قمتم علينا منتنّبهتم فی انفس

 ما ختافون عن الّل اّلذی خلقکم و سّويکمأَ دون ذنب و ال جرم مبني 
 و بلغ اشدّکم و جعلکم من املسلمني اِلی متی ال تتنّبهون فی

 انفسکم و ال تتعّقلون فی ذواتکم و ال تقومون عن نومکم و غفلتکم و
 انت فّکر فی نفسک مع کّل ما فعلتم و ما تکونّن من املتنّبهني

 عملتم هل استطعتم ان ختمدوا انر الّل او تطفئوا انوار جتّليه
 الّتی استضائت منها اهل جلج البقاء و استجذبت عنها افئدة
 املوّحدين اما مسعتم يد الّل فوق ايديکم و تقديره فوق تدبريکم

 ه يفعل ما يشاء وو انّه هلو القاهر فوق عباده و الغالب علی امر 
 ال يسئل عّما شآء و حيکم ما يريد و ُهو املقتدر القدير و ان

 توقنوا بذلک مل ال تنتهون اعمالکم و ال تکونّن من الّساکنني و فی
 ما دخلت کّل يوم جتّددون ظلمکم کما قمتم علّي فی تلک االاّيم بعد اّلذی
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 و ال معارضا ألمرکمنفسی فی هذه االُمور و ما کنت خمالفاا لکم 

 اِلی ان جعلتمونی مسجوانا فی هذه األرض البعيد ولکن فاعلم مثّ 
 بذلک لن يبّدل امر الّل و سّنته کما مل يبّدل من قبل نّ ايقن أبَ 

 عن کّل ما اکتسبت ايديکم و ايدی املشرکني مثّ اعلموا اي مأل
 االعجام ّبّنکم لو تقتلوننی يقوم الّل احد مقامی و هذه من

 سّنة الّل الّتی قد خلت من قبل و لن جتدوا لسّنته ال من تبديل
 و ال من حتويل اتريدون ان تطفئوا نور الّل فی ارضه ابی اللّ 

 ن يتّم نوره ولو انتم تکرهوه فی انفسکم و تکونّن منأَ  ااّل 
 نصف فیأَ الکارهني و انت اي سفري تفّکر فی نفسک اقّل من آن مثّ 

 رتيت علينا عند هؤآلء الوکالء و اتّبعت هويکذاتک أبّي جرم اف
 و اعرضت عن الّصدق و کنت من املفرتين بعد اّلذی ما عاشرتنی و ما

 عاشرتک و ما رأيتنی ااّل فی بيت ابيک ااّيم الّتی فيها يذکر
 مصائب احلسني )ع( و فی تلک اجملالس مل جيد الفرصة احد ليفتح الّلسان

 ده و انت تصّدقنی فیئطالبه او عقاو يشتغل ّبلبيان حّتی يعرف م
 ذلک لو تکون من الّصادقني و فی غري تلک اجملالس ما دخلت لرتانی
 انت او يرانی غريک مع ذلک کيف افتيت علّي ما ال مسعت مّنی اما

 مسعت ما قال عّز و جّل ال تقولوا ملن القی اليکم الّسالم لست
 و العشّي يريدون ُمؤمنا و ال تطرد اّلذين يدعون رهّبم ّبلغداة

 وجهه و انت خالفت حکم الکتاب بعد اّلذی حسبت نفسک من املؤمنني و
 مع ذلک فو الّل مل يکن فی قلبی بغضک و ال بغض احد من الّناس و

 ّبلّل و ما توّکلی ااّل عليه وردمت علينا ما ال يطيقه احد من املوّحدين و ما امری ااّل الو 
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 ااّيم اّلذين هم کانوا اليوم علی غرور مبني فسوف ميضی ااّيمکم و

 و جتتمعون فی حمضر الّل و تسئلون عّما اکتسبتم ّبيديکم و جتزون
 هبا فبئس مثوی الظّاملني فو الّل لو تطّلع مبا فعلت لتبکی علی

 اِلی الّل و تضّج فی ااّيمک اِلی ان يغفر الّل لک نفسک و تفرّ 
 ا اشتغلت بذاتک ون توّفق بذلک ملّ و انّه جلواد کرمي ولکن انت ل

 نفسک و جسمک اِلی زخارف الّدنيا الی ان يفارق الّروح عنک اذاا 
 تعرف ما القيناک و جتد اعمالک فی کتاب اّلذی ما ترک فيه ذرّة من

 اعمال اخلاليق امجعني اذاا فاستنصح بنصحی مثّ امسع قولی بسمع
 رضني و ال تفتخر مبافؤادک و ال تغفل عن کلماتی و ال تکن من املع

 ااوتيت فانظر اِلی ما نزل فی کتاب الّل املهيمن العزيز فلمّ 
 ا ذکروا به فتحنا عليهم ابواب کّل شیء کما فتح عليک ونسوا عمّ 

 علی امثالک ابواب الّدنيا و زخرفها اذاا فانتظر ما نزل فی آخر
 هذه اآلية املبارکة و هذا وعد غري مکذوب من مقتدر حکيم و مل

 ادر ّبّي صراط انتم تقيمون و عليه متشون اي مأل املبغضني اانّ 
 ندعوکم الی الّل و نذکرکم ّباّيمه و نبّشرکم بلقائه و نقرّبکم

 اليه و نلقيکم من بدايع حکمته و انتم تطردوننا و تکفروننا مبا
 صفت لکم السنتکم الکذبة و تکونّن من املدبرين و اذا اظهران بينکمو 

 الّل جبوده تقولون ان هذا ااّل سحر مبني کما قالواما اعطاان 
 امم امثالکم من قبل ان انتم من الّشاعرين و لذا منعتم انفسکم عن

 فيض الّل و فضله و لن جتدوه من بعد الی ان حيکم الّل بيننا و
 بينکم و ُهو احکم احلاکمني و منکم من قال اّن هذا هو اّلذی اّدعی

 الّل هذا لبهتان عظيم و ما اان ااّل عبدفی نفسه ما اّدعی فو 
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 آمنت ّبلّل و آايته و رسله و مالئکته و يشهد حينئذ لسانی و

 قلبی و ظاهری و ّبطنی ّبنّه هو الّل ال اله ااّل هو و ما سواه
 ّبرادته ال اله ااّل هو اخلالق الباعث ل  عَ جَ نْ خملوق ّبمره و مُ 

 ثت نعمة الّتی انعمنی الّل جبوده واحمليی املميت ولکن اّنی حدّ 
 ان کان هذا جرمی فاان اّول اجملرمني و اکون بني ايديکم مع اهلی

 ارجع الی اللّ  فافعلوا ما شئتم و ال تکونّن من الّصابرين لعلّ 
 رّبی فی مقام اّلذی خيلو فيه عن وجوهکم و هذا منتهی املی و

 ن اي سفري فاجعلأَ  يتی و کفی ّبلّل علی نفسی لعليم و خبريغْ ب ُ 
 حمضرک بني يدی الّل اّنک ان لن تراه انّه يراک مثّ انصف فی

 امران ّبّي جرم قمت علينا و افرتيتنا بني الّناس ان تکون من
 املنصفني قد خرجت من الّطهران ّبمر امللک و توّجهنا اِلی العراق

 ّبذنه الی ان وردان فيه و کّنا من الواردين ان کنت مقّصراا مل
 اطلقنا و ان مل اکن مقّصراا مل اوردمت علينا ما ال اورد احد الی

 احد من املسلمني و بعد ورودی فی العراق هل ظهر مّنی ما يفسد به
 امر الّدولة و هل شهد احد مّنا مغايراا فاسئل اهلها لتکون من

 املستبصرين و کّنا فيه احدی عشر سنني الی ان جآء سفريکم اّلذی
 م ان جيری علی امسه و کان ان يشرب اخلمر و يرتکبلن حيّب القل

 البغی و الفحشاء و فسد فی نفسه و افسد العراق و يشهد بذلک اکثر
 اهل الّزوراء لو تسئل عنهم و تکون من الّسائلني و کان ان أيخذ

 اموال الّناس ّبلباطل و ترک کّل ما امره الّل به و ارتکب کلّ 
 مبا اتّبع نفسه و هويه و سلک منهج ما هنيه عنه الی ان قام علينا

 الظّاملني و کتب اليک ما کتب فی حّقنا و انت قبلت منه و اتّبعت
 هويه من دون بّينة و ال برهان مبني و
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 ما تبّينت و ما تفّحصت و ما جتّسست ليظهر لک الّصدق عن الکذب و

 رآءاحلّق عن الباطل و تکون علی بصرية منري فاسئل عنه عن الّسف
 اّلذين کانوا فی العراق و عن ورائهم عن والی البلدة و مشريها

 ليحصحص لک احلق و تکون من املطّلعني فو الّل ما خالفناه فی
 شیء و ال غريه و اتّبعنا احکام الّل فی کّل شأن و ما کّنا من

 املفسدين و هو بنفسه يشهد بذلک ولکن يريد ان أيخذان و يرجعنا
 ع امسه کما انت ارتکبت هذا الّذنب ألجل ذلک والی العجم الرتفا 

 انت و هو فی ّحد سواء عند الّل امللک العليم و مل يکن هذا
 الذّکر مّنی اليک لتکشف عنی ضّری او توّسط لی عند احد ال فو ربّ 

 العاملني ولکن فّصلنا لک االُمور لعّل تتنّبه فی فعلک و ال ترد
 من الّتائبني اِلی اللّ  علی احد مثل ما وردت علينا و تکون

 اّلذی خلقک و کّل شیء و تکون علی بصرية من بعد و هذا خري لک
 عّما عندک و عن سفارتک فی هذه االاّيم القليل ااّيک ان ال تغمض

 عيناک فی مواقع االنصاف و توّجه الی شطر العدل بقلبک و ال تبّدل
 ال تّتبع امر الّل و کن مبا نّزل فی الکتاب ملن الّناظرين ان

 هويک فی امر و اتّبع حکم الّل رّبک املّنان القدمي سرتجع اِلی
 الرّتاب و لن يبقی نفسک و ال ما تسّر به فی ااّيمک و هذا ما ظهر

 رت بذکر الّل من قبل لتکون منما تذکّ أَ من لسان صدق منيع 
 املتذّکرين قال و قوله احلّق منها خلقناکم و فيها نعيدکم و منها

 کم اترة اخری و هذا ما قّدره الّل ملن علی األرض من کلّ خنرج
 عزيز و ذليل و من خلق من الرّتاب و يعيد فيها و خيرج منها ال

 ينبغی له ّبن يستکرب علی الّل و اوليائه و يفتخر عليهم و
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 يکون علی غرور عظيم بل ينبغی لک و المثالک ّبن تبخعوا ملظاهر

 للمؤمنني اّلذينهم افتقروا فی ناح الّذلّ الّتوحيد و ختفضوا ج
 الّل و انقطعوا عن کّل ما تشتغل به انفس العباد و يبعدهم عن

 صراط الّل العزيز احلميد و کذلک نلقی عليکم ما ينفعکم و ينفع
 اّلذينهم کانوا علی رهّبم ملن املتوّکلني ...

 و ال ان اي ايّها الّسلطان امسع قول من ينطق ّبحلقّ ١١٤ -    
 يريد منک جزآء عّما اعطاک الّل و کان علی قسطاس حّق مستقيم

 و يدعوک اِلی الّل رّبک و يهديک سبل الّرشد و الفالح لتکون
 من املفلحني ااّيک اي ايّها امللک ال جتمع فی حولک من هؤآلء

 ُهم و نبذوا اماانهتمهوائ َ االوکالء اّلذين ال يّتبعون ااّل 
 ا علی خيانة مبني فاحسن علی العباد کما احسنورآء ظهورهم و کانو 

 الّل لک و ال تدع الّناس و اُمورهم بني يدی هؤآلء اّتق
 الّل و کن من املّتقني فاجتمع من الوکالء اّلذين جتد منهم

 روائح االميان و العدل مثّ شاورهم فی االمور و خذ احسنها و کن من
 نو عنده الّداينة لن تک احملسنني فاعلم و ايقن ّبّن اّلذی لن جتد

 عنده األمانة و الّصدق و اّن هذا حلّق يقني و من خان اللّ 
 فی امور الّناس و ما یقت  و لن ي َ  خيان الّسلطان و لن حيرتز عن شیءٍ 

 کان من املّتقني ااّيک ان ال تدع زمام االُمور عن کفک و ال
 الی غريک تطمئّن هبم و ال تکن من الغافلني اّن اّلذين جتد قلوهبم

 فاحرتز عنهم و ال أتمنهم علی امرک و امور املسلمني و ال جتعل
 اّلذين يه حتت ايدی املبغضني انّ الّذئب راعی اغنام الّل و ال تدع حمبّ 
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 خيانون الّل فی امره لن تطمع منهم االمانة و ال الّداينة و

 ّرهم فاعرضب عنهم و کن فی حفظ عظيم لئاّل يرد عليک مکرهم و ضجتنّ 
 عنهم مثّ اقبل الی الّل رّبک العزيز الکرمي من کان لّل کان

 الّل له و من يتوّکل عليه انّه هو حيرسه عن کّل ما يضرّه و عن
 شّر کّل مّکار لئيم و اّنک لو تسمع قولی و تستنصح بنصحی يرفعک

 الّل اِلی مقام اّلذی ينقطع عنک ايدی کّل من علی األرض امجعني
  ملک اتّبع سنن الّل فی نفسک و ّبرکانک و ال تّتبع سننان اي

 ک و قبضة اقتدارک مثّ استفسر عن کلّ الظّاملني خذ زمام امرک فی کفّ 
 و اّن فی ذلک خلري عظيم ان اشکر األمور بنفسک و ال تغفل عن شیءٍ 

 الّل رّبک مبا اصطفيک بني بريّته و جعلک سلطاانا للمسلمني و
 ف قدر ما وهبک الّل من بدايع جوده و احسانه وينبغی لک ّبن تعر 

 تشکره فی کّل حني و شکرک رّبک هو ُحّبک احّبائه و حفظک عباده و
 صيانتهم عن هؤآلء اخلائنني لئاّل يظلمهم احد مثّ اجر حکم
 الّل بينهم لتکون فی شرع الّل ملن الرّاسخني و اّنک لو جتری

 جبنود الغيب و الّشهادة و اهنار العدل بني رعّيتک لينصرک اللّ 
 يؤيّدک علی امرک و انّه ما من اله ااّل هو له االمر

 خبزائنک فاطمئنّ  و اخللق و اّن اليه يرجع عمل املخلصني و ال تطمئنّ 
 بفضل الّل رّبک مثّ توّکل عليه فی اُمورک و کن من املتوّکلني
 وفاستعن ّبلّل مثّ استغن من غنائه و عنده خزائن الّسموات 

 األرض يعطی من يشآء و مينع عّمن يشآء ال اله ااّل ُهو الغنّ 
 احلميد کّل فقرآء لدی ّبب رمحته و ضعفآء لدی ظهور سلطانه و کلّ 

 ّبلعدل مثّ انفق عليهم من جوده ملن الّسائلني و ال تفرط فی االمور فاعمل بني خّدامک
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 و جيعلونه زينةا  علی قدر ما حيتاجون به العلی قدر اّلذی يکنزونه

 النفسهم و بيوهتم و يصرفونه فی امور الّتی لن حيتاجوا هبا و يکوننّ 
 من املسرفني فاعدل  بينهم علی اخلّط االستواء حبيث لن حيتاج بعضهم

 و لن يکنز بعضهم و اّن هذا لعدل مبني و ال جتعل االعزّة حتت
 فی املدينةط االدنی علی االعلی کما شهدان ايدی االذّلة و ال تسلّ 

 ا وردان املدينة وجدان بعضهم فیو کّنا من الّشاهدين و ااّن ملّ 
 سعة و غناء عظيم و بعضهم فی ذلّة و فقر مبني و هذا ال ينبغی

 لسلطنتک و ال يليق لشأنک امسع نصحی مثّ اعدل بني اخللق لريفع
 الّل امسک ّبلعدل بني العاملني ااّيک ان ال تعمر هؤآلء

 خترب الّرعية اّتق من ضجيج الفقرآء و االبرار فیالوکالء و ال 
 م کنزک فی االرض فينبغی حلضرتکاالسحار و کن هلم کسلطان شفيق الهنّ 

 س من امورهم وّبن حتفظ کنزک من ايدی هؤآلء الّسارقني مّث جتسّ 
 احواهلم فی کّل حول بل کّل شهر و ال تکن عنهم ملن الغافلني مثّ 

 لة عينيک مثّ اجعل نفسک فی مقام اّلذیانصب ميزان الّل فی مقاب
 کاّنک تراه مثّ وّزن اعمالک به فی کّل يوم بل فی کّل حني و

 حاسب نفسک قبل ان حتاسب فی يوم اّلذی لن يستقّر فيه رجل احد من
 خشية الّل و تضطرب فيه افئدة الغافلني و ينبغی للّسلطان ّبن

 ذحيّق حّقه و هذا مل مس يرّبی کّل شیء و يعطی کلّ يکون فيضه کالشّ 
 ر من لدن مقتدر قدير و يکون رمحته کالّسحابيکن منها بل مبا قدّ 

 ينفق علی العباد کما ينفق الّسحاب امطار الّرمحة علی کّل ارض
 من احد فی امرک و مل يکن ّبمر من مدبّر عليم ااّيک ان ال تطمئنّ 

 لک احد کمثلک علی نفسک کذلک نبنّي لک
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 کمة و نلقی عليک ما يقلبک عن مشال الظّلم الی مينيکلمات احل

 العدل و يهديک الی شاطئ قرب
 منري کّل ذلک من سرية امللوک اّلذين سبقوک فی امللک و کانوا ان

 يعدلوا بني الّناس و يسلکوا علی مناهج عدل قومي اّنک ظّل اللّ 
 نفی االرض فافعل ما يليق هلذا الشأن املتعالی العظيم و اّنک ا

 خترج عّما القيناک و عّلمناک لتخرج عن هذا الشأن االعّز الرّفيع
 فارجع الی الّل بقلبک مثّ طّهره عن الّدنيا و زخرفها و ال تدخل

 فيه حّب املغايرين الّنک لو تدخل فيه حّب الغري لن يستشرق عليه
 انوار جتّلی الّل الّن الّل ما جعل ألحد من قلبني و هذا ما

 ا جعله الّل واحداا ينبغی حلضرتک ّبن الب قدمي و ملّ نزل فی کتا
 تدخل فيه حّبني اذاا متّسک حبّب الّل و اعرض عن حّب ما سواه

 ليدخلک الّل فی جلّة حبر احديّته و جيعلک من املوّحدين فو
 الّل مل يکن مقصودی فيما القيناک ااّل تنزيهک عن األشياء

 و تکون فيه ّبذن الّل ملن الفانية و ورودک فی جربوت الباقية
 اي ايّها امللک فو الّل ما اريد ان اشکو منهم فی ٠٠٠احلاکمني 

 حضرتک امّنا اشکو بّثی و حزنی الی الّل اّلذی خلقنا و ااّيهم و
 رهم ّبعماهلم لعلّ کان علينا و عليهم لشاهد و وکيل بل اريد ان اذکّ 

  من املتذّکرينال يفعلوا ّبحٍد کما فعلوا بنا و لعّل يکوننّ 
 ستمضی بالايان و اضطراران و الشّدة الّتی احاطتنا من کّل اجلهات

 و کذلک متضی راحتهم و الّرخاء اّلذی کانوا فيه و هذا من احلقّ 
 اّلذی لن ينکره احد من العاملني و سيقضی سکوننا علی الرّتاب هبذه

 الّذلة و جلوسهم علی الّسرير العزّة
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 بيننا و بينهم و هو خري احلاکمني و نشکر الّل فی و حيکم اللّ 

 کّل ما ورد علينا و نصرب فيما قضی و يقضی و عليه توّکلت و اليه
 فّوضت امری و انّه يوّفی اجور الّصابرين و املتوّکلني له األمر و

 اخللق يعّز من يشاء و يذّل من يشاء و ال يسئل عّما شاء و انّه هلو
 اي سلطان ما القينا علی حضرتک مثّ امنع العزيز القدير  امسع

 س املسلمني فو اللّ و الظّاملني عن ظلمهم مثّ اقطع ايديهم عن رؤ 
 ورد علينا ما ال جيری القلم علی ذکره ااّل ّبن حيزن راقمه و لن

 تقدر ان تسمعُه اذان املوّحدين و بلغ امران الی املقام اّلذی
 ّل ذی بصر بصري بعد اّلذیبکت علينا عيون اعدائنا و من ورائهم ک

 اا توّجهنا اِلی حضرتک و امران الّناس ّبن يدخلوا فی ظّلک لتکون حصن
 خالفتک اي سلطان فی شیء او عصيتک فی امر او معأَ للموّحدين 

 وزرائک اّلذين کانوا ان حيکموا فی العراق ّبذنک ال فو ربّ 
 و ال اعصيکالعاملني ما عصيناک و ال ااّيهم فی اقّل من ملح البصر 

 من بعد انشاء الّل و اراد و لو يرد علينا اعظم عّما ورد و ندعو
 يل و الّنهار و فی کّل بکور و اصيل ليوفّقک  علیالّل ّبللّ 

 فافعل ما شئت طاعته و اجراء حکمه و حيفظک من جنود الّشياطني اذاا 
 و ما ينبغی حلضرتک و يليق لسلطنتک و ال تنس حکم الّل فی کّل ما

 اردت او تريد و قل احلمد لّل رّب العاملني ...
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 ای ذبيح در اکثری از الواح اهلّيه از قلم امريّه انزل مجيع١١٥ -   

 احّبای اهلی را وصّيت فرمودمي که ذيل مقّدس را بطني اعمال
 د و مهچنني وصّيت فرمودمي کهنممنوعه و غبار اخالق مردوده نياالي

 ح انظر ّبشند اگر وصاايی اهلّيه را که ازمبا نُ ّزل فی األلوا 
 مشرق قلم رمحانی اشراق فرمود بگوش جان ميشنيدند و ّبصغای آن فائز

 ميگشتند حال اکثر من فی االمکان را خبلعت هدايت مزّين مشاهده
 مينموديد ولکن قضی ما قضی حال کرّةا اخری در اين ورقه بيضاء

 احّبای حق از مفازه ضّيقه لسان قدم در اين سجن اعظم ميفرمايد ای
 نفس و هوی بفضاهای مقّدسه احديّه بشتابيد و در حديقه تقديس و

 تنزيه مأوی گرييد ات از نفحات اعمالّيه کّل بريّه بشاطی عزّ 
 احديّه توّجه منايند ابداا در امور دنيا و ما يتعّلق هبا و

 رؤسای ظاهره آن تکّلم جائز نه حق جّل و عّز مملکت ظاهره را
 مبلوک عنايت فرموده بر احدی جائز نه که ارتکاب منايد امری را که

 خمالف رأی رؤسای مملکت ّبشد و آنچه از برای خود خواسته مدائن
 قلوب عباد بوده احّبای حق اليوم مبنزله مفاتيحند انشاء اللّ 

 ّبيد کّل بقّوت اسم اعظم آن ابواب را بگشايند اينست نصرت حق که
 و الواح از قلم فالق االصباح جاری شده و مهچننيدر مجيع زُبُر 

 و صدق ّب انس مبدارا حرکت منايند و رفتار کنند و بکمال تقديس و تنزيه
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 و انصاف ظاهر شوند بشأنی که مجيع انس آن نفوس را امنآء اللّ 
 فی العباد مشرند حال مشاهده کن در چه مسائی طري اوامر حق در

 امی آن نفوس ضعيفه ساکن طوبی لّلذين طارواطريانست و در چه مق
 ّبجنحة االيقان فی اهلوآء اّلذی جری من قلم رّبک الّرمحن ای ذبيح

 نظر ّبعمال حق کن و قل تعالی تعالی قدرته الّتی احاطت العاملني و
 تعالی تعالی انقطاعه اّلذی عال علی اخلالئق امجعني تعالی تعالی

 بني . مع آنکه ببالی الفئدة املقرّ مظلومّيته الّتی احرتقت هبا ا
 حيصی در دست اعداء مبتال مجيع رؤسای ارض را واحداا بعد واحد

 تبليغ منودمي آنچه که ارادة الّل آبن تعّلق ايفته بود لتعلم
 مم اّن البآلء ال مينع قلم القدم انّه يتحرّک ّبذن اللّ األُ 

 احّباء کمر خدمتمصّور الّرمم حال مع اين شغل اعظم اليق آنست که 
 حمکم کنند و بنصرت امر الّل توّجه منايند نه آنکه ّبرتکاب امور

 شنيعه مشغول شوند اگر قدری در افعال و اعمال ظاهره حق مشاهده
 منائی ختّر بوجهک علی الرّتاب و تقول اي رّب االرّبب اشهد اّنک

 انت مولی الوجود و ُمرّبی الغيب و الّشهود و اشهد اّن قدرتک
 احاطت الکائنات ال ختّوفک جنود من علی األرض و ال متنعک سطوة من

 عليها و اشهد اّنک ما اردت ااّل حيوة العامل و احّتاد اهله و
 جناة من فيه حال قدری تفّکر منائيد که دوستان حق در چه مقام ّبيد

 حرکت منايند و در چه هوا طريان کنند اسئل الّل رّبک الّرمحن فی
 ن ان يوفّقهم علی ما اراد انّه هلو املقتدر العزيزکّل األحيا

 العاّلم ای ذبيح ضّر اين مظلوم از سجن و اتراج و اسريی
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 و شهادت و ذّلت ظاهره نبوده و نيست بلکه ضّر اعماليست که احّبای

 حق آبن عاملند و آنرا نسبت حبّق ميدهند هذا ضّری و نفسه
 رب آنکه هر يوم يکی از اهل بياناملهيمنة علی العاملني و ضّر اک

 مّدعی امری شده بعضی متمّسک بغصنی از اغصان و بعضی مستقاّلا 
 اند و عاملند آنچه عاملند ای ذبيح لسان عظمتاند آنچه گفتهگفته

 ميفرمايد و نفسی احلّق  قد انتهت الّظهورات اِلی هذا الّظهور
  ان يوفّقهاالعظم و من يّدعی بعده انّه کّذاب مفرت نسئل اللّ 

 علی الّرجوع ان اتب انّه هلو الّتواب و ان اصّر علی ما قال يبعث
 عليه من ال يرمحه انّه هلو املقتدر القدير مشاهده کن که اهل بيان
 آنقدر ادراک ننمودند که مظهر قبلم و مبّشر مجامل آنچه فرموده

 انظراا الی الّظهور و قيامه علی االمر فرموده و ااّل و نفسه
 احلق بکلمه از آنچه فرموده تکّلم منينمودند اين جّهال امر غنّ 

 اند هر روز خبيالی حرکت مينمايند و درمتعال را لعب اطفال دانسته
 مفازه سائرند لو کان األمر کما يقولون کيف يستقّر امر رّبک
 علی عرش الّسکون تفّکر و کن من املتفّرسني تفّکر و کن من

 ن من الرّاسخني تفّکر و کن من املطمئّننياملتومّسني تفّکر و ک
 علی شأن لو يّدعی کّل البشر بکّل ما ميکن او فوقه ال تتوّجه
 اليهم و تدعهم ورائک مقبالا الی قبلة العاملني لعمری اّن االمر

 عظيم عظيم و اليوم عظيم عظيم طوبی ملن نبذ الوری ورائه متوّجهاا 
 ات و األرضون  ای ذبيح بصراِلی الوجه اّلذی بنوره اشرقت الّسمو 

 حديد ّبيد و قلب حمکم و رجل حناس شايد ات بوساوس جنود نفسّيه
 نلغزد اينست حکم حمکم که ّبراده مالک قدم از قلم اسم اعظم جاری

 و انزل شده احفظه کما حتفظ عينک و کن من الّشاکرين در ليالی
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 عمری ما تريه اليومو ااّيم خبدمت حق مشغول ّبش و از دونش منقطع ل

 موليک اّن اليه منقلبک و مثويک . سيفنی و جتد نفسک فی اعلی املقام لو تکون ُمستقيماا علی امر
 ان اي ملوک املسيحّيه اما مسعتم ما نطق به الروح ّبّنی ذاهب١١٦ -    

 ا اَتی فی ظلل من الغمام مل ماتقرّبتم به لتفوزوا بلقائه وو آت فلمّ 
 ئزين و فی مقام آخر يقول فاذا جآء روح احلّق االتیتکونّن من الفا

 ما توّجهتم اليه و کنتم بلعب انفسکم فهو يرشدکم و اذ جائکم ّبحلقّ 
 ملن الاّلعبني و ما استقبلتم اليه و ما حضرمت بني يديه لتسمعوا

 لعوا حبکمة الّل العزيز احلکيم وآايت الّل من لسانه و تطّ 
 قلوبکم و نفحات الّل عن ُفؤادکم بذلک منعت نسمات الّل عن

 و کنتم فی وادی الّشهوات ملن احملربين فو الّل انتم و ما عندکم
 ستفنی و ترجعون اِلی الّل و تسئلون عّما اکتسبتم فی ااّيمکم

 فی مقّر اّلذی حتشر فيه اخلالئق امجعني ...
 ان اي ايّها امللوک قد قضت عشرين من الّسنني و کّنا فی کلّ     

 يوم منها فی بالء جديد و ورد علينا ما ال ورد علی احد قبلنا ان
 انتم من الّسامعني حبيث قتلوان و سفکوا دمائنا و اخذوا اموالنا
 و هتکوا حرمتنا و انتم مسعتم اکثرها و ما کنتم من املانعني بعد

 اّلذی ينبغی لکم ّبن متنعوا الظّامل عن ظلمه و حتکموا بني
 ق امجعني اّن اللّ ئظهر عدالتکم بني اخلالالّناس ّبلعدل لي
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 ١٥٩ص 
 قد اودع زمام اخللق ّبيديکم لتحکموا بينهم ّبحلّق و أتخذوا حقّ 

 املظلوم عن هوآلء الظّاملني و ان لن تفعلوا مبا اُمرمت فی کتاب
 الّل لن يذکر امسائکم عنده ّبلعدل و اّن هذا لغنب عظيم

 املتعالی القادر م الّل العليّ أتخذون حکم انفسکم و تدعون حکأَ 
 القدير دعوا ما عندکم و خذوا ما أمرکم الّل به مثّ ابتغوا

 الفضل من عنده و اّن هذا لسبيل مستقيم مثّ التفتوا الينا و مبا
 مّستنا البأسآء و الّضرآء و ال تغفلوا عّنا فی اقّل من آن مثّ 

  مبني کذلکاحکموا بيننا و بني اعدائنا ّبلعدل و اّن هذا خلري
 نقّص عليکم من قصصنا و مبا قضی علينا لتکشفوا عّنا الّسوء فمن
 شاء فليکشف و من مل يشاء اّن رّبی خلري انصر و معني اَن اي عبد

 ر العباد مبا القيناک و ال ختف من احد و ال تکن من املمرتينذکّ 
 فسوف يرفع الّل امره و يعلو برهانه بني الّسموات و األرضني

 ل فی کّل االمور علی رّبک و توّجه اليه مثّ اعرض عنفتوکّ 
 املنکرين فاکف ّبلّل رّبک انصراا و معني ااّن کتبنا علی نفسنا

 الّسالطني . نصرک فی امللک و ارتفاع امران و لو لن يتوّجه اليک احد من
 ه سکون وو در مقامی حضرت موجود در سبب و عّلت اّوليّ ١١٧ -  

 مل ميفرمايد :  البّد بر اينست جممع بزرگی درراحت امم و عمار عا
 ارض براپ شود و ملوک و سالطني در آن جممع مفاوضه در صلح اکرب

 متشّبث شوند و اگر َمِلکی بر منايند و آن اينست که دول عظيمه برای آسايش عامل بصلح حمکم
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 ١٦٠ص 
 فقاا بر منع قيام منايند در اين صورتملکی برخيزد مجيع متّ 

 حمتاج مهّمات حربّيه و صفوف عسکريّه نبوده و نيست ااّل  عامل
 َعلی قدر حيفظون به ممالَکهم و بُلداهَنم اينست سبب آسايش

 دولت و رعّيت و مملکت انشاء الّل ملوک و سالطني که مراايی
 حمفوظ دارند ... اسم عزيز اهليند ّبين مقام فائز شوند و عامل را از سطوت ظلم

 اهل عامل بيک لسان و يک خط مزيّن در اين صورت هر عنقريب مجيع    
 نفسی هبر بلدی توّجه منايد مثل آنست که در بيت خود وارد شده اين

 امور الزم و واجب هر ذی بصر و مسعی ّبيد جهد منايد ات اسباب آنچه
 ذکر شد از عامل الفاظ و اقوال بعرصه شهود و ظهور آيد ...

 دمت مجيع من علی األرض قيام منايدامروز انسان کسی است که خب    
 حضرت موجود ميفرمايد : " طوبی ملن اصبح قائما علی خدمة االُمم "

 و در مقام ديگر ميفرمايد : ليس الفخر ملن حيّب الوطن بل ملن حيبّ 
 اهل آن ... العامل . انتهی . فی احلقيقه عامل يک وطن حمسوب است و من علی االرض

 اي ايّها امللوک و ال تتجاوزوا عن حدود اللّ  اتّقوا اللّ ١١٨ -    
 بعوا مبا اُمرمت به فی الکتاب و ال تکونّن من املتجاوزينمثّ اتّ 

 هااّيکم ان ال تظلموا علی احد قدر خردل و اسلکوا سبيل العدل و انّ 
 لسبيل مستقيم مثّ اصلحوا ذات بينکم و قّللوا فی العساکر ليقلّ 

 حيني و انمصارفکم و تکونّن من املسرت 
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 ١٦١ص 
 ترتفعوا االختالف بينکم لن حتتاجوا الی کثرة اجليوش ااّل علی قدر

 اّلذی حترسون هبا بلدانکم و ممالککم اتّقوا الّل و ال تسرفوا
 فی شیء و ال تکونّن من املسرفني و علمنا ّبّنکم تزدادون مصارفکم

 اّن هذا فی کّل يوم و حتملوهنا علی الرعّية و هذا فوق طاقتهم و
 لظلم عظيم اعدلوا اي ايّها امللوک بني الّناس و کونوا مظاهر

 العدل فی األرض و هذا ينبغی لکم و يليق لشأنکم لو انتم من
 املنصفني ااّيکم ان ال تظلموا علی اّلذينهم هاجروا اليکم و دخلوا

 فی ظّلکم اتّقوا الّل و کونوا من املّتقني ال تطمئّنوا بقدرتکم
 م و خزائنکم فاطمئّنوا ّبلّل ّبرئکم مثّ استنصروا به فیو عساکرک

 اُمورکم و ما الّنصر ااّل من عنده ينصر من يشآء جبنود الّسموات
 و األرضني مثّ اعلموا ّبّن الفقراء اماانت الّل بينکم ااّيکم

 ان ال ختانوا فی اماانته و ال تظلموهم و ال تکونّن من اخلائنني
 ی يوم اّلذی تنصب فيه ميزان العدل و يعطی کلّ ستسئلون عن امانته ف

 ذحيّق حّقه و يوزن فيه کّل االعمال من کّل غّن و فقري و ان لن
 تستنصحوا مبا انصحناکم فی هذا الکتاب بلسان بدع مبني أيخذکم

 تيکم الّل بعدله اذاا ال تقدرون انالعذاب من کّل اجلهات و أي
 ارمحوا علی انفسکم و انفستقوموا معه و تکونّن من العاجزين ف

 العباد مثّ احکموا بينهم مبا حکم الّل فی لوح قدس منيع اّلذی
 تفصيال و ذکری ل فيه من کّل شیءٍ و فصّ  قّدر فيه مقادير کّل شیءٍ 

 لعباده املوقنني مثّ استبصروا فی امران و تبّينوا فيما ورد علينا
 من العادلني و انمثّ احکموا بيننا و بني اعدائنا ّبلعدل و کونوا 

 لن متنعوا الظّامل عن ظلمه و لن أتخذوا حّق املظلوم فبأّي شیءٍ 
 تفتخرون بني العباد و تکونّن من املفتخرين
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 ١٦٢ص 
 خارف فین أتکلوا و تشربوا و جتتمعوا الزّ ايکون افتخارکم أب

 خزائنکم او التزيّن ّبحجار احلمر و الّصفر و لؤلؤ بيض مثني  و
 خار هبذه االشياء الفانية فينبغیلو کان االفت

 للرّتاب ّبن يفتخر عليکم النّه يبذل و ينفق عليکم کّل ذلک من
 مقّدر قدير و قّدر الّل کّل ذلک فی بطنه و خيرج لکم من فضله
 اذاا فانظروا فی شأنکم و ما تفتخرون به ان انتم من الّناظرين ال

 ر لکم ااّل ّبنفو اّلذی فی قبضته جربوت املمکنات مل يکن الفخ
 مهجوراا و تکونّن من الرّاشدين ... تّتبعوا سنن الّل فی انفسکم و ال تدعوا احکام الّل بينکم

 اي معشر االمرآء ملا صرمت سحاّبا لوجه الّشمس و منعتموها١١٩ -    
 عن االشراق ان استمعوا ما ينصحکم به القلم االعلی لعّل  تسرتيح به

 ملساکني  نسئل الّل ّبن يؤيّد امللوکانفسکم مثّ الفقراء و ا
 علی الّصلح انّه هلو القادر علی ما يريد اي معشر امللوک اانّ 

 نراکم فی کّل سنٍة تزدادون مصارفکم و حتملوهنا علی الّرعية ان
 هذا ااّل ظلم عظيم اتّقوا زفرات املظلوم و عرباته و ال حتملوا

 ري قصورکم ان اختارواعلی الرعّية فوق طاقتهم و ال ختربوهم لتعم
 هلم ما ختتارونه النفسکم کذلک نبنّي لکم ما ينفعکم ان انتم من

 املتفّرسني اهّنم خزائنکم ااّيکم ان حتکموا عليهم ما ال حکم به
 الّل و ااّيکم ان تسّلموها ّبيدی الّسارقني هبم حتکمون و

 اأتکلون و تغلبون و عليهم تستکربون ان هذا ااّل امر عجيب  ملّ 
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 ١٦٣ص 
 نبذمت الّصلح االکرب عن ورائکم متّسکوا هبذا الّصلح االصغر لعّل به

 تصلح امورکم و اّلذين فی ظّلکم علی قدر اي معشر اآلمرين ان اصلحوا
 ذات بينکم اذاا ال حتتاجون بکثرة العساکر و مهّماهتم ااّل علی

 به منقدر حتفظون به ممالککم و بلدانکم ااّيکم ان تدعوا ما نصحتم 
 لدن عليم امني ان احّتدوا اي معشر امللوک به تسکن ارايح االختالف

 بينکم و تسرتيح الّرعية و من حولکم ان انتم من العارفني ان قام
 احد  منکم علی اآلخر قوموا عليه ان هذا ااّل عدل مبني ...
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 ١٦٤ص 
 فيمااي اصحاب اجمللس فی هناک و داير اخری تدبّروا و تکّلموا ١٢٠ -   

 يصلح به العامل و حاله لو انتم من املتومّسني   فانظروا العامل
 کهيکل انسان انّه خلق صحيحاا کامالا فاعرتته االمراض ّبالسباب

 املتغايرة و ما طابت نفسه فی يوم بل اشتّد مرضه مبا وقع ةاملختلف
 حتت تصّرف اطّبآء غري حاذقة اّلذين رکبوا مطّية اهلوی و کانوا

 ئمني و ان طاب عضو من اعضائه فی عصر من االعصار بطبيبمن اهلآ
 حاذق بقيت اعضآء اخری فيما کان کذلک ينّبئکم العليم اخلبري و
 اليوم نريه حتت ايدی اّلذين اخذهم سکر َخر الغرور علی شأن ال

 يعرفون خري انفسهم فکيف هذا االمر االوعر اخلطري  ان سعی احد من
 صوده ااّل ّبن ينتفع به امساا کان اوهؤآلء فی صّحته مل يکن مق

 رمساا لذا ال يقدر علی برئه ااّل علی قدر مقدور و اّلذی جعله
 الّل الّدرايق االعظم و الّسبب االمّت لصّحته هو احّتاد من علی
 األرض علی امر واحٍد و شريعة واحدة هذا ال ميکن ابداا ااّل 

 الّضالل املبني ... ّق و ما بعده ااّل حاذٍق کامٍل مؤيٍّد لعمری هذا هلو احل بطبيبٍ 
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 ١٦٥ص 
 قل اي مأل املغّلني موتوا بغيظکم قد اشرقت مشس العظمة عن١٢١ _  

 افق االمر و استضاء بضيائها کّل الوجود و انتم غفلتم عنها و کنتم
 من الغافلني اذاا فارمحوا علی انفسکم و ال تکفروا ّبّلذی آمنتم

 ني اتلّل احلّق ان تکفروا هبذابه و ال تکونّن من املسرف
 تم بينهم فی اثباتلاألمر فقد يضحک عليکم کّل امللک الّنکم استدل

 امرکم آبايت الّل املهيمن املقتدر العزيز العليم فلّما نزلت
 عظمی اذاا کفرمت هبا فويل  لکم اي مألالمرّةا اخری بسلطنته 

 ضيائها ال فو الغافلني ا ظننتم فی انفسکم ّبّنکم مکسف الشمس و
 ا خلقو لو جيتمع عليها انتم و ما دونکم  عمّ  و لن تستطيعنّ  نفسی لن تقدرنّ 

 بني الّسموات و األرضني خافوا عن الّل و ال تبطلوا اعمالکم
 مثّ امسعوا کلمات الّل و ال تکونّن من احملتجبني  قل اتللّ 

 کفی بنفسه  اّنی لن اُريد لنفسی شيئاا بل اُريد نصر الّل و امره و
 علی فعلی شهيداا  ابصارکم لتشهدنّ  رنّ علی ما اقول شهيد و انتم لو تطهّ 

 ما رأيتم قدرةأَ قولی مثّ قولی دليالا علی فعلی عمت عيونکم 
 الّل و سلطنته مثّ عظمته و کربايئه فويل لکم اي معشر املغّلني

 نامسعوا قولی و ال تصربوا اقّل ِمن آن و کذلک امرکم مجال الّرمح
 فی ظلّ  اِلی هواء اّلذی تشهدنّ  عّما عندکم و تصعدنّ  لعّل تنقطعنّ 

 االمر کّل العاملني قل ال مهرب الحد و ال ملجأ لنفس و ال عاصم
 اليوم من قهر الّل و سطوته ااّل بعد امره و هذا امره قد ظهر

 علی هيکل الغالم فتبارک الّل من  هذا املنظر املشرق
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 ١٦٦ص 
 ع خّلصوا انفسکم عن دونی مثّ توّجهوا اِلی وجهی والعزيز البدي

 اّن هذا خري لکم عّما عندکم و يشهد بذلک لسان الّل علی لسانی
 ّبقبالکم يزيده شيئاا ال فو نّ زعمتم أب أَ الناطق العامل العليم قل 

 نفسی او ّبعراضکم ينقص عنه شیء ال فو ذاتی الغالب املمتنع
 آء و ملکوهتا َفو مجالی قد ظهراملنيع ان اخرقوا حجبات االمس

 سلطان األمسآء اّلذی ّبمره خلقت االمسآء من اّول اّلذی ال
 اّول له و خيلقها کيف يشاء و انّه هلو املقتدر احلکيم ااّيکم ان

 اشربوا عن کأس الّتی حيرّکها وا اجسادکم عن خلع اهلدی مثّ ال تعرّ 
 کان ارحم بکم منسکم و کذلک امرکم اّلذی  و غلمان الّظهور فوق رؤ 

 انفسکم و لن يطلب منکم اجرا و ال جزاء ان امره ااّل علی اّلذی
 ارسله ّبحلق و جعله لنفسه حّجة علی اخلاليق امجعني و اظهره بکلّ 

 وا ابصارکم لتشهدوا ما نطق عليکم لسان القدمفارتدّ  اآلايت اذاا 
 م اِلیمن املطّلعني هل مسعتم من آّبئکم او آّبء آّبئک لعّل تکوننّ 

 الی آدم االولی أبن اتی احد علی ظلل األمر بسلطان ان ينتهيَ 
 الئح مبني و حرک عن ميينه ملکوت الّل و عن يساره جربوت القدم

 م فی کّل حنيامه جنود الّل املقتدر الغالب القدير و تکلّ و عن قدّ 
 آبايت الّتی تعجز عن عرفاهنا افئدة العارفني و مل يکن من عند

 تبّينوا مثّ تکّلموا علی الّصدق اخلالص ان انتم من ذی اا الّل اذ
 من قبل و َمن لسان صادق منيع قل قد نّزل معادل ما نّزل علی عليّ 

 کان فی ريب علی ما نطق عليه الّروح حينئٍذ ينبغی له ّبن حيضر
 تلقاء العرش ليسمع آايت الّل و يکون علی بصرية منري  قل

 و بلغت کلمته و الح وجهه و احاط ت نعمة اللّ اتلّل قد متّ 
 سلطانه و ظهر امره و سبق احسانه العاملني .
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 ١٦٧ص 
 انسان طلسم اعظم است ولکن عدم تربيت او را از آنچه ّب اوست١٢٢ -   

 حمروم منوده بيک کلمه خلق فرمود و بکلمه اخری مبقام تعليم
 " حضرتهدايت منود و بکلمه ديگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود 

 موجود ميفرمايد " انسان را مبثابه معدن که دارای احجار کرميه است
 مشاهده منا برتبيت جواهر آن بعرصه شهود آيد و عامل انسانی از آن

 منتفع گردد . انتهی   اگر نفسی در کتب منزله از مسآء احديّه
 بديده بصريت مشاهده منايد و تفکر کند ادراک مينمايد که مقصود

 يع نفوس نفس واحده مشاهده شوند ات در مجيع قلوب نقش خامتآنست مج
ْلُک لّل منطبع شود و مشوس عنايت و اشراقات اجنم فضل و

ُ
 امل

 رمحت مجيع را احاطه منايد  حّق جّل جالله از برای خود چيزی اخذ
 ننموده نه از اطاعت عامل ّبو نفعی راجع و نه از ترک آن نقصی وارد

 بيان ّبين کلمه انطق مجيع را از برای تودر هر آن طري ملکوت 
 خواستم و تو را از برای خود اگر علمای عصر بگذارند و َمْن علی

 األرض رائحه حمّبت و احّتاد را بيابند در آن حني نفوس عارفه بر
 ّيت حقيقی آگاه شوند راحت اندر راحت مشاهده منايند آسايش اندررّ ح

 ... متاا أَ و ال  ری فيها عوجاا تيقال ال  ام منّور شود اذاا يصدق انآسايش اگر ارض ّبنوار آفتاب اين مق
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 ١٦٨ص 
 اين اّلذين کانوا قبلکم و تطوف فی حوهلم ذوات اجلمال ان١٢٣ -   

 اعتربوا اي قوم و ال تکونّن من الغافلني  سوف أيتی دونکم و
 يتصّرف فی اموالکم و يسکن فی بيوتکم امسعوا قولی و ال تکونّن من

 اهلني لکّل نفس ينبغی ان خيتار لنفسه ما ال يتصّرف فيه غريه واجل
 يکون معه فی کّل االحوال اتلّل انّه حلّب الّل ان انتم من

 العارفني عّمروا بيوات ال خترهبا األمطار و حتفظکم من حوادث
 الّزمان کذلک يعّلمکم هذا املظلوم الفريد .

 رفان موجودات ساحت عّز حضرتتوحيد بديع مقدس از حتديد و ع١٢٤ -    
 اليزالی را اليق و سزاست که مَل يَ َزل و اليزال در مکمن قدس
 اجالل خود بوده و فی ازل اآلزال در مقعد و مقّر استقالل و

 استجالل خود خواهد بود چه قدر غنی و مستغنی بوده ذات منّزهش از
 سّکان عرفان ممکنات و چه مقدار عالی و متعالی خواهد بود از ذکر

 ممّا ءارضني و مساوات از علّو جود حبت و مسّو کرم صرف در کّل شی
 ی از عرفانيئيشهد و يری آيه عرفان خود را وديعه گذارده ات هيچ ش

 در آفرينش و هر قدر حضرتش علی مقداره و مراتبه حمروم مناند و آن آيه مرآت مجال اوست
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 ١٦٩ص 
 امنع شود ظهورات امساء وسعی و جماهده در تلطيف اين مرآت ارفع 

 صفات و شئوانت علم و آايت در آن مرآت منطبع و مرتسم گردد علی
 مقام يشهد کّل شیء فی مقامه و يعرف  کّل شیء حّده و مقداره و

 يسمع عن کّل شیء علی انّه ال اله ااّل هو ...
 و اين مرآت اگر چه مبجاهدات نفسانی و توّجهات روحانی از کدورات    

 ی و تومّهات شيطانی حبدائق قدس رمحانی و حظائر انس رّّبنیظلمان
 تقرب جويد و واصل گردد ولکن نظر آبنکه هر امری را وقتی مقّدر است

 و هر مثری را فصلی معنّي هلذا ظهور اين عنايت و ربيع اين مکرمت فی
 ااّيم الّل بوده اگر چه مجيع ااّيم را از بدايع فضلش نصيبی علی

 نايت فرموده ولکن ااّيم ظهور را مقامی فوق ادراک مدرکنيماهی عليه ع
 مقّرر داشته چنانچه اگر مجيع قلوب من فی الّسموات و األرض در آن

 ااّيم خوش صمدانی آبن مشس عّز رّّبنی مقابل شوند و توّجه منايند
 مجيع خود را مقّدس و منري و صافی مشاهده منايند فتعالی من هذا

 ه من فضل فتعالی من هذه العناية الّتی مل يکنالفضل اّلذی ما سبق
 هلا شبه فی االبداع و ال هلا نظري فی االخرتاع  فتعالی عّما هم

 يصفون او يذکرون اين است که در آن ااّيم احدی حمتاج ّبحدی نبوده
 و خنواهد بود چنانچه مالحظه شد که اکثری از قاصدين  حرم رّّبنی

 انطق شدند که حبرفی از آن دون آن در آن يوم اهلی بعلوم و حکمتی
 نفوس مقّدسه اّطالع نيافته و خنواهد ايفت اگر چه ّبلف سنه

 بتعليم و تعّلم مشغول شوند اينست که احّبای اهلی در ااّيم ظهور
 اند بلکه ينابيعمشس رّّبنی از کّل علوم مستغنی  و بی نياز بوده

 ساريست . أتخري جاری وعلم و حکمت از قلوب و فطرتشان من غري تعطيل و 
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 ای برادر من شخص جماهد که اراده منود قدم طلب و سلوک در١٢٥ -   

 سبيل معرفت سلطان قدم گذارد ّبيد در بدايت امر قلب را که حملّ 
 ظهور و بروز جتّلی اسرار غيبی اهلی است از مجيع غبارات تريه

 فرمايد و صدر را علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی اپک و منزّه
 که سرير ورود و جلوس حمّبت حمبوب ازلی است لطيف و نظيف منايد و

 مهچنني دل را از عالقه آب و ِگل يعنی از مجيع نقوش شبحّيه و صور
 ظلّيه مقّدس گرداند بقسمی که آاثر حّب و بغض در قلب مناند که

 زمبادا آن حّب او را جبهتی بی دليل ميل دهد و اي بغض او را ا
 جهتی منع منايد چنانچه اليوم اکثری ّبين دو وجه از وجه ّبقی و

 اند و بی شبان در صحراهای ضاللت و نسيانحضرت معانی ّبز مانده
 ميچرند و ّبيد در کّل حني توّکل حبّق منايد و از خلق اعراض کند و

 از عامل تراب منقطع شود و بگسلد و برّب االرّبب دربندد و نفس خود
 دی ترجيح ندهد و افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويد ورا بر اح

 مت را شعار خود منايد و از تکّلمص بصرب و اصطبار دل بندد و
 بيفايده احرتاز کند چه زّبن انری است افسرده و کثرت بيان مّسی

 است هالک کننده انر ظاهری اجساد را حمرتق منايد و انر لسان ارواح
 آن انر بساعتی فانی شود و اثر اين انر و افئده را بگدازد اثر

 بقرنی ّبقی ماند و غيبت را ضاللت مشرد و آبن عرصه هرگز قدم
 نگذارد زيرا غيبت سراج منري قلب را
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 خاموش منايد و حيات دل را مبرياند بقليل قانع ّبشد و از طلب کثري

 ينمتکربّ کني و فارغ مصاحبت منقطعني را غنيمت مشارد و عزلت از متمسّ 
 را نعمت مشرد در اسحار ّبذکار مشغول شود و بتمام مهت و اقتدار در

 و ذکر بسوزاند و از ما سوی طلب آن نگار کوشد غفلت را بنار حبّ 
 هللا چون برق درگذرد و بر بی نصيبان نصيب خبشد و از حمرومان عطا
 و احسان دريغ ندارد رعايت حيوان را منظور منايد ات چه رسد ّبنسان

 و اهل بيان و از جاانن جان دريغ ندارد و از مشاتت خلق از
 حق احرتاز جنويد و آنچه برای خود منی پسندد برای غري نپسندد و

 نگويد آنچه را وفا نکند و از خاطئان در کمال استيال درگذرد و طلب
 مغفرت منايد و بر عاصيان قلم عفو درِکشد و حبقارت ننگرد زيرا حسن

 ت ای بسا عاصی که در حني موت جبوهر اميان موفق شودخامته جمهول اس
 و َخر بقا چشد و مبأل اعلی شتابد و بسا مطيع و مؤمن که در وقت

 ارتقای روح تقليب شود و ّبسفل درکات نريان مقّر ايبد . ّبری
 مقصود از مجيع اين بياانت متقنه و اشارات حمکمه آنست که سالک و

 و غري معبود را معدوم مشرد و اين طالب ّبيد جز خدا را فنا داند
 ني است که در شرائط جماهدين وروحانيّ  ءهشرائط از صفات عالني و سجيّ 

 مشی سالکني در مناهج علم اليقني ذکر ايفت و بعد از حتقق اين
 مقامات برای سالک فارغ و طالب صادق لفظ جماهد در ّبره او صادق

 فينا " مؤيّد شد البّته (  و اّلذين جاهدوا١ميايد و چون بعمل  " )
 (  لنهديّنهم ُسبلنا " مستبشر خواهد شد و چون سراج٢ببشارت " )

___________________________________________________ 

 ۶۹آيه  - سورة العنکبوت - (٢)   ۶۹آيه  - سورة العنکبوت  -  (١)
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 ١٧٢ص 
 ر قلب روشنطلب و جماهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حّب د

 شد و نسيم حمّبت از شطر احديّه وزيد ظلمت ضاللت شک و ريب زائل
 شود و انوار علم و يقني مهه ارکان وجود را احاطه منايد در آن حني

 بشري معنوی ببشارت روحانی از مدينه اهلی چون صبح صادق طالع شود
 ايتو قلب و نفس و روح را بصور معرفت از نوم غفلت بيدار منايد و عنا

 و أتييدات روح القدس صمدانی حيات اتزه جديد مبذول دارد بقسمی که
 خود را صاحب چشم جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد اتزه می بيند و

 رجوع آبايت واضحه آفاقّيه و خفّيات مستوره انفسّيه مينمايد و
 بعني الّل بديعه در هر ذرّه ّببی مفتوح مشاهده منايد برای وصول

  اليقني و حق اليقني و نور اليقني و در مجيع اشياءمبراتب عني
 اسرار جتّلی وحدانّيه و آاثر ظهور صمدانّيه مالحظه کند قسم خبدا

 که اگر سالک سبيل هدی و طالب معارج تُقی ّبين مقام بلند اعلی
 واصل گردد رائحه حّق را از فرسنگهای بعيده استنشاق منايد و صبح

 کّل شیء ادراک کند و هر ذرّه و هر شیءنورانی هدايت را از مشرق  
 او را داللت بر حمبوب و مطلوب منايد و چنان ممّيز شود که حّق را
 از ّبطل چون مشس از ظّل فرق گذارد مثالا اگر نسيم حق از مشرق
 ابداع وزد و او در مغرب اخرتاع ّبشد البّته استشمام کند و مهچنني

 مال منيعه و افعال مليعه ازمجيع آاثر حق را از کلمات بديعه و اع
 افعال و اعمال و آاثر ما سوی امتياز دهد چنانچه اهل لؤلؤ

 لؤلؤ را از حجر و انسان ربيع را از خريف و حرارت را از
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 ١٧٣ص 
 برودت  و دماغ جان چون از زکام کون و امکان اپک شد البّته رائحه

 ر ايقانجاانن را از منازل بعيده بيابد و از اثر آن رائحه مبص
 حضرت مّنان وارد شود و بدايع حکمت حضرت ُسبحانی را در آن شهر

 روحانی مشاهده کند و مجيع علوم مکنونه را از اطوار ورقه شجره
 آن مدينه استماع منايد و از تراب آن مدينه تسبيح و تقديس  ربّ 

 االرّبب بگوش ظاهر و ّبطن شنود و اسرار رجوع و اايب را بچشم سرّ 
 رمايد چه ذکر منامي از آاثر و عالمات و ظهورات  و جتّلياتمالحظه ف

 که ّبمر سلطان امساء و صفات در آن مدينه ُمقّدر شده بی آب رفع عطش
 منايد و بی انر حرارت حمّبت الّل بيفزايد در هر گياهی حکمت

 ّبلغه معنوی مستور است  و بر شاخسار هر گل هزار بلبل انطقه در
 های بديعش ِسّر انر موسوی ظاهر و از نفحاتجذب و شور از الله 

 اش نفخه روح القدس عيسوی ّبهر بی ذهب غنا خبشد و بی فناقدسّيه
 اش صد هزاربقا عطا فرمايد در هر ورقش نعيمی مکنون و در هر غرفه

 حکمت خمزون و جماهدين فی الّل بعد از انقطاع از ما سوی چنان
 منفک نشوند  دالئل قطعّيه راآبن مدينه انس گريند که آنی از آن 

 از سنبل آن حمفل شنوند و براهني واضحه را از مجال ُگل و نوای
 جتديد شود و تزئني ايبد ... بلبل اخذ منايند و اين مدينه در رأس هزار سنه او ازيد او اقلّ 

 و آن مدينه کتب اهلّيه است در هر عهدی مثالا در عهد موسی توراة   
 اجنيل و در عهد حمّمد رسول الّل فرقان و دربود و در زمن عيسی 

 اين عصر بيان و در عهد من يبعثه الّل کتاب او که رجوع کّل کتب
 آبن است و مهيمن است بر مجيع ُکتب .
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 ما در هر کجا ّبشيم و هر چه بر ما وارد شود ّبيد حزب١٢٦ -   

 و ّبصالح الّل بکمال استقامت و اطمينان ّبفق اعلی انظر ّبشند
 عامل و تربيت امم مشغول گردند آنچه وارد شده و بشود سبب و عّلت

 مر بوده و هست خذوا امر الّل و متّسکوا به انّه نزل منآارتفاع 
 مر حکيم ّب کمال شفقت و رمحت اهل عامل را مبا ينتفع بهآلدن 

 انفسهم داللت کردمي و راه منودمي قسم به آفتاب حقيقت که از اعلی
 عامل اشراق منوده حزب الّل جز عمار و اصالح عامل و هتذيب افق

 اندامم مقصودی نداشته و ندارند ّب مجيع انس بصدق و صفا بوده
 ظاهرشان عني ّبطن و ّبطن نفس ظاهر حقيقت امر پوشيده و پنهان نه

 اَمام وجوه ظاهر و هويدا نفس اعمال گواه اين مقال امروز هر صاحب
 ور را مشاهده کند و هر صاحب مسعی ندای مکّلمبصری انوار صبح ظه

 طور را اصغا منايد امواج حبر رمحت اهلی بکمال اوج ظاهر بشأنيکه
 مشرق آايت و مطلع بّينات ّب مجيع احزاب بی پرده و حجاب جالس و
 مؤانس چه مقدار از اهل آفاق بنفاق داخل و بوفاق خارج ّبب فضل بر

 در ظاهر بيک قسم معاشر که شايدوجوه کّل مفتوح ّب عاصی و مطيع 
 بدکاران بدرايی خبشش بی اپاين پی برند جتّليات اسم سّتار بقسمی
 مناند و هيچ مقبلی ممنوع نه ... ظاهر که بدکار گمان مينمود از اخيار حمسوب  هيچ قاصدی حمروم
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 ای دوستان ّبخالق مرضّيه و اعمال طّيبه حّق جّل جالله را نصرت

 ليوم هر نفسی اراده نصرت منايد ّبيد مبا له انظر نباشدمنائيد ا
 بل مبا عند الّل ليس له ان ينظر الی ما ينفعه بل مبا ترتفع به

 کلمة الّل املطاعة قلب ّبيد از شئوانت نفس و هوی مقّدس ّبشد چه
 ه نصر تقوی الّل بوده و هست  اوست درعیکه سالح فتح و سبب اّوليّ 

 ظ ميکند و حزب الّل را نصرت مينمايد الزالکه هيکل امر را حف
 رايت تقوی مظّفر بوده و از اقوی ُجنود عامل حمسوب هبا فتح

 املقرّبون مدن القلوب ّبذن الّل رّب اجلنود ...
 ان تعرفنّ  قل اي قوم ال تنظروا ِايّل ااّل بعينی ان تريدنّ ١٢٧ -    

 ّکروا فی امری بدوامالّل و قدرته و من دون ذلک لن تعرفونی و لو تف
 امللک و تنظرون األشياء ببقاء الّل امللک القادر الباقی

 احلکيم کذلک بيّ ّنا األمر لعّل الّناس يستشعرون فی انفسهم و
 يکونّن من العارفني و اّنک فانظر شأن هُؤآلء بعد اّلذی شهدوا

 کّلهم ّبّنی فديت نفسی و اهلی فی سبيل الّل و حفظاا المياهنم و
 ت بني االعداء فی ااّيم الّتی اضطربت کّل الّنفوس و سرتواکن

 وجوههم عن االحباب و االعداء و کانوا حبفظ انفسهم من املشتغلني و
 غناه الی مقام کّل اعرتفوا بسلطنة الّل واظهران االمر و بلّ 

 قدرته ااّل اّلذين کان فی صدورهم غّل الغالم و کانوا من املشرکني
 ر اّلذی احاط املمکنات و هذا االشراقو مع هذا الّظهو 
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 ١٧٦ص 
 مأل البيان و منهم اّلذی ما مسعوا شبهه فی اآلفاق اعرتضوا عليّ 

 من اعرض عن الّصراط و کفر ّبّلذی آمن به و بغی علی اللّ 
 املقتدر املهيمن العلّي العظيم و منهم من توّقف لدی الّصراط و

 لق بقولی و بذلک حبطعّلق امر الّل بساذجه بتصديق اّلذی خ
 اعماله و ما کان من الشاعرين و منهم من قاس نفس الّل بنفسه و

 غرّته االمسآء الی مقام حارب بوجهی و افتی علی قتلی و نسبنی
 بکّل ما کان فی نفسه اذا اشکر فی بّثی و ُحزنی اّلذی خلقنی و

 ارسلنی و امحده فی قضاايه و فی وحدتی مثّ ابتالئی بني هؤالء
 علی الّل و اقول ای لغافلني و صربت و اصرب فی الّضراء مّتکالا ا

 رّب فاهد العباد الی شطر جودک و مواهبک و ال حترمهم عن بدايع
 فضلک و الطافک الهّنم ال يعلمون ما اردت هلم من رمحتک الّتی سبقت

 و فی اجلهر و ايتام فی الّسرّ  ء ضعفاء  آلالعاملني ای رّب هؤ 
 ذو الفضل املتعالی العظيم ال تقهر اي اهلی اّنک انت الکرمي

 عليهم مثّ انظرهم الی ميقات الّتی ينبغی لبدايع رمحتک لعّل يرجعنّ 
 الّرحيم ... عّما ارتکبوا فی جنبک و اّنک انت الغفور اليک و َيستغفرنّ 

 قل اي قوم هل ينبغی الحد ان ينسب نفسه الی ربّه الّرمحن١٢٨ -    
 الّسبحان لو انتم ةيرتکبه الّشيطان ال فو طلعو يرتکب فی نفسه ما 

 من العارفني قّدسوا قلوبکم عن حّب الّدنيا مثّ السنکم عن ذکر
 ما سويه مثّ ارکانکم عن کّل ما مينعکم عن الّلقاء و يقرّبکم

 اِلی ما أيمرکم به اهلوی اتّقوا الّل اي قوم و کونوا من
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ١٧٧ص 
 وا ما ال تفعلوا فما الفرقاملّتقني  قل اي قوم انتم ان تقول

 بينکم و بني اّلذين هم قالوا الّل ربّنا فلّما جائهم علی ظلل
 کفروا به و کانوا من املنکرين  خّلصوا انفسکم عن  القدس اذاا 

 الّدنيا و زخرفها ااّيکم ان ال تقربوا هبا الهّنا أيمرکم ّبلبغی
 ّبّن الّدنياو الفحشاء و مينعکم عن صراط عّز مستقيم  مثّ اعلموا 

 بکمهی غفلتکم عن موجدکم و اشتغالکم مبا سويه و اآلخرة ما يقرّ 
 الی الّل العزيز اجلميل و کّلما مينعکم اليوم عن حّب اللّ 
 اهّنا هلی الّدنيا ان اجتنبوا منها لتکونّن من املفلحني انّ 

 ن نفسه حبللاّلذی لن مينعه شیء عن الّل ال أبس عليه لو يزيّ 
 زينتها و ما خلق فيها الّن الّل خلق کّل ما فیاألرض و 

 الّسموات و األرض لعباده املوّحدين کلوا اي قوم ما احّل اللّ 
 عليکم و ال حترموا انفسکم عن بدايع نعمائه مثّ اشکروه و کونوا من

 الّشاکرين اي ايّها املهاجر اِلی الّل بّلغ الّناس رساالت رّبک
 رهم بذکر الّل العليّ و اهلوی و يذکّ  فسمينعهم عن شطر النّ  لعلّ 

 العظيم قل اي قوم اتّقوا الّل و ال تسفکوا الّدماء و ال
 تتعّرضوا مع نفس و کونوا من احملسنني ااّيکم ان ال تفسدوا فی

 االرض بعد اصالحها و ال تّتبعوا سبل الغافلني و منکم من اراد ان
 نفسه مثّ يبّلغيبّلغ امر مواله فلينبغی له ّبن يبّلغ اّوال 

 الّناس ليجذب قوله قلوب الّسامعني و من دون ذلک لن يؤثّر قوله
 البني ااّيکم اي قوم ال تکونّن  من اّلذين أيمرونفی افئدة الطّ 

 هبم کّلما خيرج من افواههمو ينسون انفسهم اولئک يکذّ  الّناس ّبلربّ 
 آلءمثّ حقايق االشياء مثّ ملئکة املقرّبني و ان يؤثّر قول هؤ 

 حکيم فی احد هذا مل يکن منهم بل مبا قّدر فی الکلمات من لدن مقتدر
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ١٧٨ص 
 منه العباد و هو حيرتق یءو مثلهم عند الّل کمثل الّسراج يستض

 ع بهفی نفسه و يکون من احملرتقني قل اي قوم الترتکبوا ما يضيّ 
 حرمتکم و حرمة االمر بني العباد و تکونّن من املفسدين و ال

 بوا ما ينکره عقولکم ان اجتنبوا االمث و انّه حّرم عليکم فیتقر 
 کتاب اّلذی لن ميّسه ااّل اّلذين طّهرهم الّل عن کّل دنس و

 جعلهم من املطّهرين ان اعدلوا علی انفسکم مثّ علی الّناس ليظهر
 آاثر العدل من افعالکم بني عبادان املخلصني ااّيکم ان ال

 ونوا امنآء بينهم و ال حترموا الفقراءختانوا فی اموال الّناس ک
 اتکم الّل من فضله و انّه جيزی املنفقني ضعف ما انفقواآعّما 

 انّه ما من اله ااّل هو له اخللق و األمر يعطی من يشاء و مينع
 ن يشاء و انّه هلو املعطی الباذل العزيز الکرمي  قل اي مألعمّ 

 لکّل نفس تبليغ امره و الّل کتب نّ البهاء بّلغوا امر الّل ألَ 
 ا لن يقبل ااّل بعد عرفان الّل املهيمنهنّ جعله افضل االعمال ألَ 

 العزيز القدير و قّدر الّتبليغ ّبلبيان ال بدونه کذلک نزل االمر
 احلکيم ااّيکم ان ال حتاربوا مع نفس بل من جربوت الّل العليّ 

 متذّکرة فلها ذّکروها ّبلبيان احلسنة و املوعظة البالغة ان کانت
 و ااّل فاعرضوا عنها مثّ اقبلوا الی شطر القدس مقّر قدس منري و

 ال جتادلوا للّدنيا و ما قّدر فيها ّبحد الّن الّل ترکها الهلها
 و ما اراد منها ااّل قلوب العباد و اهّنا يسّخر جبنود الوحی و

 مقضٍی عليم . دنالبيان کذلک قّدر االمر من اانمل البهآء علی لوح القضاء من ل
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 ١٧٩ص 
 ان اي ايّها املسافر اِلی الّل خذ نصيبک من هذا البحر و١٢٩ -   

 کّل من  ا قّدر فيه و کن من الفائزين و لو يرزقنّ ال حترم نفسک عمّ 
 فی الّسموات و االرض بقطرة منه ليغننّي فی انفسهم بغناء اللّ 

 هذا البحراملقتدر العليم احلکيم خذ بيد االنقطاع غرفة من 
 ح منها علی الکائنات ليطّهرهم عن حدودات البشر واحليوان مثّ رشّ 

 يقّرهبم مبنظر الّل االکرب هذا املقّر املقّدس املنري و ان
 وجدت نفسک وحيداا ال حتزن فاکف برّبک مثّ استأنس به و کن من

 الّشاکرين بّلغ امر موالک اِلی کّل من فی الّسموات و األرض ان
 حکمة الّل رّبک فيما القاک ئالا فاظهر عليه لئالوجدت مقب

 فاعرض عنه فتوّکل علی الّروح و کن من املقبلني و ان وجدت معرضاا 
 الّل رّبک و رّب العاملني اتلّل احلّق من يفتح اليوم شفتاه فی

 ذکر اسم ربّه لينزل عليه جنود الوحی عن مشرق امسی احلکيم العليم
 األعلی بصحاف من الّنور و کذلک قّدر فیعليه اهل مأل  و ينزلنّ 

 جربوت األمر من لدن عزيز قدير و لّل خلف سرادق القدس عباد
 هذا األمر و لن خيافّن من احد و لو فی االرض و ينصرنّ  يظهرنّ 
 معهم کّل اخلالئق امجعني اولئک يقومّن بني الّسموات و حياربنّ 

 الّناس اِلی صراط الّل  ّبعلی ندائهم و يدعون األرض و يذکرنّ 
 الّل العزيز احلميد ان اقتد هبؤالء و ال ختف من احد و کن من

 الاّلئمني اذهب اّلذين ال حيزهنم ضوضاء الّناس فی سبيل ّبرئهم و ال مينعهم لومة
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 ١٨٠ص 
 رهم برضوان القدسبلوح الّل و آاثره اِلی اّلذينهم آمنوا و بشّ 

  قد جئتکم عن جهة العرشمثّ انذر املشرکني   قل اي قوم اتللّ 
 بنبأ من الّل املقتدر العلّي العظيم و فی يدی حّجة من اللّ 

 نوها بقسطاس احلّق مبا عندکمرّبکم و رّب آّبئکم االّولني انتم وزّ 
 ني و املرسلني ان وجدمتوها علی حّق من عند اللّ بيّ من ُحجج النّ 

 و ال تکونّن منااّيکم ان ال جتادلوا هبا و ال تبطلوا اعمالکم 
 ق أمره بنياملشرکني تلک آايت الّل قد نزّلت ّبحلّق و هبا حقّ 

 بريّته و ارتفعت راايت الّتقديس بني الّسموات و األرضني  قل اي
 قوم هذه لصحيفة املختومة احملتومة الّتی کانت مرقومة من اصبع القدس و

 مي و فيهامستورة خلف حجب الغيب و قد نزلت ّبلفضل من لدن مقتدر قد
 قّدران مقادير اهل الّسموات و األرض و علم االّولني و اآلخرين

 لن يعزب عن علمه شیء و لن يعجزه امر عّما خلق و خيلق ان انتم من
 العارفني قل قد جائت کرّة االخری و بسطنا يد االقتدار علی کّل من

 اخلالص قّ فی الّسموات و األرض و اظهران من سّران االعظم علی احل
 ون عند مطلع هذا الّنورا حيصی اذاا ماتت الّطوريّ عمّ  سرّاا اقلّ 

 احلمراء علی بقعة الّسيناء و کذلک جاء مجال الّرمحن علی ظلل
 الربهان و قضی األمر من لدی الّل العزيز احلکيم  قل للحوريّة

 الفردوس ان اخرجی من غرف القدس مثّ البسی من حرر البقاء کيف تشاء
 ّسناء ّبمسی األهبی مثّ امسعی نغمات األبدع االحلیمن سندس الو 

 عّما ارتفع عن جهة عرش رّبک العلّي االعلی مثّ اطلعی عن افق
 و ال حترمی العباد من انوار وجهک البيضاء و ءالّنقاب بطراز احلورا

 تراب الفناء ق اهل األرض و الّسماء ال حتزنی دعيهم ليموتّن علیان مسعت تشهّ 
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 ١٨١ص 
 ی علی احسنعدمّن مبا اشتعلت فی نفوسهم انر البغضاء مثّ غنّ و ين

 غمات بني االرضني و الّسموات فی ذکر اسم مليک االمسآء والنّ 
  کّنا قادرين  ااّيک ان الالّصفات و کذلک قّدران لک االمر و اانّ 

 ختلعی عن هيکلک االطهر قميص األنور مثّ زدی عليه فی کّل حني من
 وت األنشاء ليظهر منک طراز الّل فی کّل ماحلل البقاء فی جرب 

 فضل رّبک علی العاملني و ان وجدت من احٍد رائحة حبّ  سواه و يتمّ 
  خلقناک له و لذا اخذان عنکرّبک ان افدی نفسک فی سبيله الانّ 

 العهد فی ذّر البقاء عند معشر املقرّبني و ال جتزعی عن رمی
 سهم الهّنم اتّبعوا مهزاتالظّنوانت من اهل االشارات دعيهم ّبنف

 ی بني األرض و الّسمآء اتلّل احلّق اّنیحيالّشياطني مثّ ص
 حلوريّة خلقنی البهآء فی قصر امسه االهبی و زيّن نفسی بطراز

 ی لقد کنت حمفوظة خلف حجباتاالمساء فی املأل األعلی و انّ 
 رمسعت ابدع االحلان عن شط العصمة و مستورة عن انظر الربيّة اذاا 

 کت فی نفسها شوقاا الستماعها واجلنان حتّر  شهدت ّبنّ و امين الّرمحن 
 لنا فی قّيوم االمسآء علی حلن البقاء وطلباا للقائها کذلک نزّ 

 علی حلن األحلی فی هذا الّلوح املبني قل انّه هلو احلاکم فيما
 يشاء بسلطانه حيکم ما يريد ّبمره و ال يسئل عّما شاء و اراد و

 املختار القادر احلکيم اّن اّلذينهم کفروا ّبلّل و انّه هلو
 الّنار فبئس مقّر املنکرين ... سلطانه اولئک غلبت عليهم النفس و اهلوی و رجعوا الی مقّرهم فی
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 ١٨٢ص 
 کن فی الّنعمة منفقاا و فی فقدها شاکراا و فی احلقوق اميناا ١٣٠ -   

 آء انصحاا و للمنادیو فی الوجه طلقاا و للفقراء کنزاا و لالغني
 اا و فی االمور منصفاا و فی اجلمع صامتاا جميباا و فی الوعد وفيّ 

 لمة سراجاا وو فی القضآء عادالا و لالنسان خاضعاا و فی الظّ 
  و للمظلوم انصراا وأا ن حبراا و للمکروب ملجآموم فرجاا و للظّ مهملل

 للمريض عضداا و ظهراا و فی االعمال مّتقياا و للغريب وطناا و
 رير بصراا و ملن ضّل صراطاا و لوجهشفآء و للمستجري حصناا و للضّ 

 الّصدق مجاالا و هليکل االمانة طرازاا و لبيت االخالق عرشاا و
 جلسد العامل روحاا و جلنود العدل راية و الفق اخلري نوراا و

 بة رذاذاا و لبحر العلم فلکاا و لسمآء الکرم جنماا لألرض الطّيّ 
 مثراا . احلکمة اکليالا و جلبني الّدهر بياضاا و لشجر اخلشوعو لرأس 
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 ١٨٣ص 
 الزال قلم مالک قدم بذکر دوستان مشغول و متحرّک گاهی فرات١٣١ -   

 رمحت از او جاری و هنگامی کتاب مبني از او انزل  اوست يکتا و خطيب
 اّول دنيا الزال بر منرب متکني متمّکن و مبواعظ کافيه و نصايح

 فعه انطق حق شاهد و خلق گواه که آنی خود را سرت نکرده و حفظان
 ننموده اَمام وجوه اهل عامل قيام منود و مبا اراد امر فرمود

 مقصود اصالح عامل و راحت امم بوده اين اصالح و راحت ظاهر نشود
 مگر ّبحّتاد و اتّفاق و آن حاصل نشود مگر بنصائح قلم اعلی بيانش

 اق منّور فرمايد ذکرش انر حمّبت برافروزد وآفاق را بنور اتّف
 اک را از افالکاپک عامل خسبحات مانعه و حجبات حائله را بسوزد  يک عمل 

 بگذراند و ّبل بسته را بگشايد و قّوت رفته را ّبز آرد ...
 اي حزب الّل الّتقديس الّتقديس الّتقوی الّتقوی ...    
 جنود حّق در زبر و الواحبگو اي حزب الّل انصر و معني و     

 مبثابه آفتاب ظاهر و الئح آن جنود اعمال طّيبه و اخالق مرضّيه
 بوده و هست هر نفسی اليوم جبنود اخالق و تقوی نصرت منايد و

 ظاهر و هويدا گردد ... لّل و فی سبيل الّل بر خدمت قيام کند البّته آاثرش در اشطار
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 ١٨٤ص 
 آمده ... برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانیحّق جّل جالله از ١٣٢ -   

 اليوم دين الّل و مذهب الّل آنکه مذاهب خمتلفه و سبل متعّدده
 را سبب و عّلت بغضاء ننمايند  اين اصول و قوانني و راههای حمکم
 متني از مطلع واحد ظاهر و از َمشرق واحد ُمشرق و اين اختالفات

 و اعصار بوده  ای اهل هبا کمر نظر مبصاحل وقت و زمان و قرون
 مّهت را حمکم منائيد که شايد جدال و نزاع مذهبی از بني اهل عامل

 لّل و لعباده بر اين امر عظيم خطري مرتفع شود و حمو گردد حّباا 
 قيام منائيد ضغينه و بغضای مذهبی انريست عامل سوز و اطفاء آن

 خبشد ... ء عقيم جناتبسيار صعب مگر يد قدرت اهلی انس را از اين بال
 مشکاة بيان را اين کلمه مبثابه مصباح است  ای اهل عامل مهه ّبر

 يک داريد و برگ يک شاخسار بکمال حمّبت و احّتاد و موّدت و اتّفاق
 سلوک منائيد قسم آبفتاب حقيقت نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور

 يد ات ّبين مقام آگاه گواه اين گفتار بوده و هست جهد منائسازد حقِّ 
 بلند اعلی که مقام صيانت و حفظ عامل انسانيست فائز شويد اين قصد

 سلطان مقاصد و اين امل مليک آمال ولکن ات افق آفتاب عدل از سحاب
 تريه ظلم فارغ نشود ظهور اين مقام مشکل بنظر می آيد ...
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 اگر نزد ای اهل هبا ّب مجيع اهل عامل بروح و رحيان معاشرت منائيد

 مشا کلمه و اي جوهريست که دوِن مشا از آن حمروم بلسان حمّبت و
 شفقت القاء منائيد و بنمائيد اگر قبول شد و اثر منود مقصد حاصل و

 ااّل او را ّبو گذاريد و در ّبره او دعا منائيد نه جفا  لسان
 شفقت جّذاب قلوب است و مائده روح و مبثابه معانيست از برای

 مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و داانئی ...الفاظ و 
 اوامر اهلّيه از مسآء عّز  احديّه انزل ّبيد کّل آبن عامل١٣٣ -    

 شويد امتياز و ترّقی و فوز خلق آبن بوده و خواهد بود  هر نفسی که
 آبن عمل منود رستگار شد  بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق تفريد

 ل استقامت بر حّبش بشأنيکه نعاق انعقني و اّدعایدو امر الزم اوّ 
 مّدعني او را از حق منع ننمايد و کان مل يکن شيئاا انگارد  و

 اثنی اتّباع اوامر او است که مل يزل ما بني انس بوده و خواهد بود
 و ّبو حق از ّبطل ممتاز و معلوم است ...
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 امت بر امر اوست  متّسک هباو بعد از عرفان حق اعظم امور استق١٣٤ -   

 و کن من الرّاسخني هيچ عملی اعظم از اين نبوده و نيست  اوست سلطان
 اعمال و رّبک العلّي العظيم ...

 اعمال و افعال حق مشهود و ظاهر چنانچه در مجيع کتب مساويّه انزل
 و مسطور است مثل امانت و راستی و اپکی قلب در ذکر حق و بردّبری و

 قضی الّل له و القناعة مبا قّدر له و الّصرب فی البالايرضای مبا 
 ل عليه فی کّل االحوال  اين امور از اعظمبل الّشکر فيها و الّتوکّ 

 اعمال و اسبق آن عند حق مذکور و ديگر ما بقی احکام فروعّيه در
 ظّل آنچه مذکور شد بوده و خواهد بود ...
 اقرار ّبنّه يفعل ما ّبری روح قلب معرفت الّل است و زينت او

 يشاء و حيکم ما يريد و ثوب آن تقوی الّل و کمال آن استقامت
 کذلک يبنّي الّل ملن اراده انّه حيّب من توّجه اليه ال اله ااّل 

 هو الغفور الکرمي  احلمد لّل رّب العاملني ...
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 نيان اي حرف احلّي لقد مسعت اُُذن الّل ندائک و الحظت ع١٣٥ -   

 الّل کتابک و يناديک حينئذ عن جهة العرش آبايت نفسه املهيمن
 فس و الوهم و خرقت احجاب الظّنونالقّيوم فطوبی لک مبا کسرت صنم النّ 

 يصدق فی حّقک ّبّنک من بقدرة رّبک املهيمن العزيز احملبوب فاذاا 
 حروف الّتی سبقن احلروفات و لذا اختّصک الّل من قبل بلسان عليّ 

 ّق اّلذی اشرقت من نور وجهه کّل ما کان و ما يکون و اّنک انتّبحل
 فامحد الّل مثّ اشکره مبا ايّدک علی امر اّلذی اضطرب عنه سّکان

 الّسموات و األرض و ضّجت من فی ملکوت األمر و اخللق و بکت
 خياطبک رّبک العلّي فی الّسراير عّما ُهو املکنون فی الّصدور اذاا 

 يقول فطوبی لک اي حرف احلّي مبا آمنت بنفسی و االُفق االعلی و
 ما خّجلتنی بني اهل مأل االعلی و وفيت مبيثاقک و اخرجت نفسک عن

 حجبات الوهم و اقبلت الی الّل رّبک و رّب ما يری و ما اليری و ربّ 
 تفی يوم اّلذی اسودّ  البيت املعمور و اّنی رضيت عنک مبا وجدت وجهک مشرقاا 

 اي مأل البيان اما وّصيناکم فی کّل االلواح و فی کلّ فيه الوجوه قل 
 زبر مکنون ان ال تّتبعوا انفسکم و هويکم فانظروا ّبملنظر االکرب

 فی حني اّلذی ينصب فيه ميزان األعظم و يرتفع نغمات الّروح عن
 ميني عرش رّبکم املهيمن العزيز القّدوس و هنيناکم عن کّل ما

 دی و لو يکون مظاهر االمسآءمينعکم عن مجالی فی ظهور بع
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 و ملکوهتا و مطالع الّصفات و جربوهتا فلّما اظهرت نفسی اذاا 

 کفرمت و اعرضتم و کنتم من اّلذينهم کانوا آبايت رهّبم يلعبون
 فو مجالی لن يقبل منکم اليوم شیء و لو تسجدون ببقاء سلطنة اللّ 

 ور معّلق ّبمره و کلّ کّل االم  او تکونّن من اّلذينهم يرکعون النّ 
 مقبوض  و لن طنيٍ  بني يديه ککفِّ  األعمال منوط ّبذنه و کّل حينئذٍ 

  بعد حّبه و هذا من اصليرفع اليوم نداء احد اِلی الّل ااّل 
 الّدين لو انتم تعرفون  ا رضيتم بسراب بقيعة و اعرضتم عن حبر

 الّل ولتم نعمة غاا فويل لکم مبا بدّ ئاّلذی جعله الّل عذّب سا
 کنتم من اّلذينهم کفروا بنفسی اّول مرّة ان انتم فی انفسکم

 قوموا بني يدی الّل و تدارکوا ما فّرطتم فی جنب تفقهون اذاا 
 رّبکم و هذا امری عليکم ان انتم تسمعون فو عمری ما فعل اّمة

 الفرقان کما فعلتم و ال مأل الّتورية و االجنيل و الزّبور و اّنی
 ثبات امره و بّشرانکم فی کّل االلواح بظهوره فلّمابذلت نفسی ال

 قمتم علی اخری اذاا  ظهر برداء الکربايء علی هيکل البهاء بتجلیٍ 
 ی واحملاربة بنفسه املهيمن القّيوم ااّيکم اي قوم فاستحيوا عنّ 

 عّما ورد علّي فی سبيل الّل و ال تکونّن من اّلذينهم کفروا مبا
 مرفوع ان اي حرف احلّي کذلک نطق حينئذٍ نزل عليهم من مسآء عّز 

 غ کلمات رّبک الی العباد لعلّ رّبک فی الرّفيق االعلی بلّ 
 يهم ويستشعرون فی انفسهم و يتوبون الی الّل اّلذی خلقهم و سوّ 

 املقّدس املشهود ... يّ ارسل اليهم هذا اجلمال الّدرّ 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ١٨٩ص 
 وّجه الی غريیعن التّ  قل خّلصوا انفسکم اي قوم مثّ طّهروها١٣٦ -   

 صنّ و بذکری يطّهر کّل شیء ان انتم من العارفني  قل اليوم لو خيلّ 
 فس و اهلوی ليلبس الّل کّلها قميصکّل األشياء عن حجبات النّ 

 يفعل ما يشاء فی ملکوت االنشاء ليظهر آية سلطانه فی کّل شیء
 ن اقرءفتعالی من هذا الّسلطان املقتدر املهيمن العزيز القدير ا

 اي عبد ما وصل اليک من آاثر الّل بربوات املقرّبني لتستجذب هبا
 نفسک و تستجذب من نغماتک افئدة اخلالئق امجعني و من يقرء آايت

 الّل فی بيته وحده لينشر نفحاهتا املالئکة الّناشرات اِلی کلّ 
 اجلهات و ينقلب هبا کّل نفس سليم و لو لن يستشعر فی نفسه ولکن

 ات االمر منليه هذا الفضل فی يوم من االاّيم کذلک قّدر خفيّ يظهر ع
 ک القلم علی الّلوححيّر  لدن مقّدر حکيم ان اي خليل اتلّل اذاا 

 معه الّسراج بني يدی العرش مبا ولکن يبکی و يصيح فی نفسه و يضجّ 
 ورد علی مجال القدم من اّلذينهم بعثوا ّبرادة من عنده و کان

 ر اذنه من نعيق املشرکني ويد و عليم و من يطهّ الّل علی ذلک لشه
 يتوّجه اِلی األشياء ليسمع ضجيجها مثّ صرخيها فيما مّستنا

 لعاء من عبادان املشرکني کذلک القيناک ذکراا من مصائبنا لتطّ الّضرّ 
 مبا ورد علی نفسی و تکون فيما ورد عليک ملن الّصابرين  ان انصر

 صرين مثّ ذّکر الّناس مبا نطقرّبک فی کّل شأن و کن من الّنا
 االرض املبني قل اي قوم ال تفسدوا فی يّ الّروح فی هذا الّلوح الّدرّ 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ١٩٠ص 
 و ال حتاربوا مع احد ان اصربوا فی کّل األمور و توّکلوا علی

 الّل و کونوا من املتوّکلني ان انصروا رّبکم الّرمحن بسيوف
 و من دون ذلک ال ينبغیاحلکمة و البيان و ان هذا شأن االنسان 

 الّناس غفلوا عن ذلک و کانوا من لکنّ  لّل امللک الّسبحان  و
 الغافلني ان افتحوا اي قوم مصاريع القلوب مبفاتيح الذّکر من هذا

 الذّکر احلکيم ما اراد الّل من االرض و ما عليها ااّل قلوب
 اعباده و جعلها عرشاا لظهور جتّلياته اذاا قّدسوها عن دوهن

 هذا لفضل عظيم  قل اي قوم زيّنوا لريتسم عليها ما خلقت هلا و انّ 
 لسانکم ّبلّصدق و نفوسکم ّبالمانة ااّيکم اي قوم ال ختانوا فی

 شیء و کونوا امناء الّل بني بريّته و کونوا من احملسنني  انّ 
 اّلذين يرتکبون البغی و الفحشاء اولئک ضّل سعيهم و کانوا من

 جهدوا اي قوم ّبن يکون عيونکم انظرة الی شطر رمحةاخلاسرين ان ا
  ببدايع ذکره و نفوسکم مطمئّنة مبواهبهةا الّل و قلوبکم متذّکر 

 من العاملني . و فضله و ارجلکم ماشية علی سبل رضائه و هذا وصّيتی عليکم ان انتم
 بعضی اموال انس را حالل دانسته و حکم کتاب را سهل مشرده١٣٧ -    

 ايرة الّسوء و عذاب الّل املقتدر القدير قسم آبفتاب اُفقعليهم د
 تقديس که اگر مجيع عامل از ذهب و فّضه شود نفسی که فی احلقيقه

 ّبخذ آن مبلکوت اميان ارتقاء جسته ابداا آبن توّجه ننمايد ات چه رسد
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 و اين مقام بلسان عربی احلی و لغات فصحی از قبل انزل لعمر

 نفسی حالوت آنرا بيابد ابداا بغري ما اذن الّل عملالّل اگر 
 ننمايد و بغري دوست انظر نشود  فنای عامل را بعني بصريت مشاهده

 ا مّتصل گردد بگو ای مّدعيان حمّبت ازقمنايد و قلبش بعامل ب
 مجال قدم شرم منائيد و از زمحات و مشّقاتی که در سبيل اهلی محل

 ويد اگر مقصود اين اقوال سخيفه و اعمالمنوده پند گرييد و متنّبه ش
 ّبطله بود محل اين زمحات بچه جهت شده هر سارق و فاسقی ّبين اعمال

 و اقوال مشا قبل از ظهور عامل بوده براستی ميگومي ندای احلی را
 بشنويد و خود را از آاليش نفس و هوی مقّدس داريد اليوم ساکنني

 دانّيه اگر قوت ال ميوتبساط احديّه و مستقرّين سرير عّز صم
 نداشته ّبشند مبال يهود دست دراز نکنند ات چه رسد بغري حق ظاهر
 شده که انس را به صدق و صفا و داينت و امانت و تسليم و رضا و

 رفق و مدارا و حکمت و تقی دعوت منايد و ّبثواب اخالق مرضّيه
 منائيد و اعمال مقّدسه کّل را مزيّن فرمايد بگو بر خود و انس رحم

 اناليقه نياالئيد .ء و امر اهلی را که مقّدس از جوهر تقديس است بظنون و اوهام جنّسه
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 ١٩٢ص 
قَتِدُر َعلَي ااِلْمکانِ ١٣٨ -   

ُ
 اي اِلَه الر محِن َو امل

 َک اّلذيَن َيُصْوُموَن فی ااَلاّيمِ َتری ِعباَدَک َو اَرِقّائَ 
 حارِ سْ  ِفی ااْلَ ِّبَْمرَِک َو ِاراَدِتَک َو يَ ُقوُمْونَ 

 ِلذِکرَِک َو ثَناِئَک َرجاَء ما ُکِنَز فی َکنائِِز َفضِلَک وَ 
 َخزاِئِن ُجوِدَک َو َکَرِمَک َاسأَُلَک اي َمْن بَِيِدکَ 

ْمِکناِت َو فی قَبَضِتَک َمَلُکوُت األمسآِء وَ 
ُ
 زِماُم امل

فاِت ِّبَْن ال حَتْرِْم ِعباَدَک َعْن اَْمطاِر َسحابِ   الصِّ
 ْْ  َعْن َرَشحاِت حَبرِ  ُهمْ محَِتَک فی ااَّيِمَک َو ال مَتْنَ عْ َر

 ِبُقدَرِتَک وَ  اتُ رِضاِئَک َاْي ربِّ َقْد َشِهَدِت الذ رّ 
 ُسلطاِنَک َو اآلايُت ِلَعَظَمِتَک َو اقِتدارَِک فَارَحمْ 

 اي اِلَه العامَل َو ماِلَک الِقَدِم َو ُسْلطاَن االَُممِ 
 ُکوا حِبَْبِل اَواِمرَِک َو َخَضُعواِعباَدَک ال ذيَن مَتَس  

 ِعْنَد ظُُهوراِت َاْحکاِمَک ِمْن مسآء َمشي ِتَک َاْي ربِّ 
 َتری ُعُيونَ ُهم انِظرَةا اِلی اُُفِق ِعنايَِتَک وَ 
َهةا اِلی حُبُوِر اَْلطاِفَک وَ   قُ ُلْوبَ ُهْم ُمتَ َوجِّ

 َاْصواتَ ُهم خاشَعةا لِِنداِئَک اأَلحلی ال ذی ارتَ َفعَ 
قاِم اأْلَعلی ِّبمسَِْک اأْلهْبی َاْي  َربِّ 

َ
 ِمن امل

 فَاْنُصر َاِحب ِتَک ال ذيَن نَ َبُذوا ما ِعنَدُهم َرجاءَ 
ُهُم البأساُء َو الض رّ   اُء مباما ِعْنَدَک َو َاحاطَت ْ
 اَْعَرُضْوا َعِن اْلَوری َو اَقْ بَ ُلوا اِلی اُفُِقکَ 

 ْن حَتَْفَظُهْم ِمنْ ااْلَعلی َاْي َربِّ َاْسأَُلَک ّبَِ 
 ُشُئوانِت الن فِس َو اهلَوی
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 ١٩٣ص 
َفُعُهم ِفی اآلِخرَِة وَ   َو تُ َؤيَِّدُهم َعلی ما يَ ن ْ

 ااْلُولی َاْي َربِّ َاْساَُلَک ِّبمسَِْک اْلَمکنُ ْونِ 
 ی النِّداء يفْ اْلَمخُزوِن ال ذی يُنادی ِّبَْعلَ 

 لی ِسدَرةِ َمَلُکوِت ااِلنشاِء َو َيْدُعوا الُکّل اِ 
َتهی َو اْلَمقاِم ااْلَْقصی ِّبَْن تُنزَِل َعَلْينا ُن ْ

 امل
 َو َعلی ِعباِدَک ِمْن اَْمطاِر َسحاِب َرمْحَِتکَ 
َران َعْن ذکِر َغريَِک َو يُ َقرِّبَنا اِلی شاطِ   ئِ لُيَطهِّ

 حَبِْر َفضِلَک َاْي َربِّ فَاْکُتْب لَنا ِمْن قَ َلِمکَ 
 ْرواُحنا يفْ َجبَ ُروِتَک وَ ااَلْعلی ما يَ ْبقی بِه اَ 

 َامْسائُنا فی َمَلُکوِتَک َو َاجساُدان يْف َکنائِزِ 
 ِحْفِظَک َو َاْجساُمنا فی َخزاِئِن ِعْصَمِتَک اِن َک اَْنتَ 

قَتِدُر َعلی ما کاَن َو ما َيُکْوُن ال اِلَه ِااّل اَنتَ 
ُ
 امل

َهيِمُن الَقيُّوُم َاْي َربِّ َتری اايِدَي الر  
ُ
 جاءِ امل

 ُمرتَِفَعةا اِلی مَسآِء ُجوِدَک َو َکَرمَک َاْسأَُلکَ 
 ِّبَْن ال تُرِجَعها ِااّل ِبُکُنوِز َعطاِئَک َو ِاحساِنکَ 

 َاْي َربِّ فَاکُتْب لَنا َو آِلّبئِنا َو اُم هاتِنا
 َکِلَمَة الُغْفراِن مُث  اقِض لَنا ما اََردانُه ِمنْ 

 مُث  اقْ َبْل ِمّنا ايَطْمطام َفْضِلَک َو َمواِهِبَک 
 حَمُْبوبَنا ما َعِمْلناُه فی َسبيِلَک ِان َک اَْنتَ 

َتعاِلی الَفْرُد الواِحُد الَغُفورُ 
ُ
قَتِدُر امل

ُ
 الَعطُوُف . امل
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 ١٩٤ص 
 ان اي نبيل االعظم امسع ما يناديک به لسان القدم عن جربوت١٣٩ -   

 لی و يغّن فی قلبه ينطق حينئٍذ فی ملکوت األعامسه االکرم و انّ 
 کّل األشياء ّبّنی اان الّل ال اله ااّل اان مل يزل کنت سلطاانا 

 سلطانی بني العاملني مجيعاا ... مقتدرا و ال يزال اکون مليکاا مهيمنا و اّن برهانی قدرتی مثّ 
 ان اي امسی طوبی لک مبا رکبت علی فُلک البهاء و کنت سايرا

 ی األعلی و کنت منلَ علی حبر الکربايء بسلطانی األعْ 
 الفائزين من اصبع الّل مکتوّب و شربت کأس احليوان من هذا

 بلقائه الغالم اّلذی يطوف فی حوله مظاهر الّسبحان و يستربکنّ 
 محن فی کّل اصيل و بکورا عزّاا لک مبا سافرت منمطالع الرّ 

 الّل الی الّل و دخلت بقعة البقاء مقّر اّلذی کان عن ذکر
 منزوهاا و اهتزّک ارايح القدس فی حّب موالک و طّهرک العاملني

 ماء العرفان عن دنس کّل مشرک مردودا و بلغت الی رضوان الذّکر
 فاشکر فی هذا الذّکر اّلذی کان علی هيکل االنسان مشهودا اذاا 

 الّل مبا ايّدک  علی امره و انبت فی رايض قلبک سنبالت العلم
 ک و علی العاملني مسبوقا ااّيکو احلکمة و کذلک کان فضله علي

 ان ال حيزنک شیء عما خلق بني األرض و الّسمآء عّر نفسک
 عن کّل االشارات و دع عن ورائک کّل الّدالالت
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 ١٩٥ص 
 من اهل احلجبات مثّ انطق مبا يلهمک روح األعظم فی امر رّبک

 لتقلب املمکنات اِلی شطر قدس حممودا ...
 کم الّسيف و قّدران الّنصر ّبلّلسان و ارفعنا حمثّ اعلم ّبانّ   

 ما يظهر من البيان و کذلک کان االمر عن جهة الفضل مقضّيا قل اي
 رّبک اودع مدائن قوم ال تفسدوا فی األرض و ال حتاربوا مع نفس النّ 

 األرض کّلها بيد امللوک و جعلهم مظاهر قدرته علی ما هم عليه و
 نفسه احلّق علی ذلک شهيدا بل ما اراد لنفسه من امللک شيئاا و کان

 اراد لنفسه مدائن القلوب ليطّهرهم عن دنس األرض و يقّرهبم الی
 مقّر اّلذی کان عن مّس املشرکني حمفوظا ان افتحوا اي قوم مدائن

 القلوب مبفاتيح البيان و کذلک نزلنا األمر علی قدر مقدورا
 يکن عند الّدنيا و زخرفها و ما فيها من آالئها مل اتلّل انّ 

 من الرّتاب بل احقر لو کان الّناس فی انفسهم الّل ااّل ککفٍّ 
 بصريا طّهروا انفسکم اي مأل البهآء عن الّدنيا و ما فيها

 اتلّل اهّنا ال ينبغی لکم دعوها الهلها و توّجهوا الی منظر قدس
 منريا و ما ينبغی لکم هو حّب الّل و مظهر نفسه و اتّباعکم مبا

 نده ان انتم بذلک عليما قل زيّنوا نفوسکم ّبلّصدق ويظهر من ع
 من شطر االدب و ال حترموا انفسکم من خلع احللم و العدل ليهبّ 

 قلوبکم علی املمکنات روايح قدس حمبوّب قل ااّيکم اي مأل البهاء
 ال تکونوا مبثل اّلذين يقولون ما ال يفعلونه فی انفسهم ان اجهدوا

 ّبفعالکم النّ  آاثر الّل و اوامره مثّ اهدوا الّناس ّبن يظهر منکم علی األرض
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 ١٩٦ص 
 لکنّ  فی االقوال يشارکون اکثر العباد من کّل وضيع و شريفا و

 االعمال ميتازکم عن دونکم و يظهر انوارکم علی من علی األرض
 فطوبی ملن يسمع نصحی و يّتبع ما امر به من لدن عليٍم حکيما .

 علی طوبی لک مبا زيّنت قلبک بطراز حّب رّبکای حمّمد قبل ١٤٠ -    
 العزيز احلميد هر نفسی که اليوم ّبين مقام فائز شد کّل خري ّبو متوّجه

 انظر ّبين مباش که احّبای اهلی در اين ااّيم بذّلت ظاهره مبتلی
 اند اين ذّلت فخر عّزهتاست کدام عزّتست اعظم از آنکه لسان قدمشده

 ای خود مشغول شود زود است که سحاب مانعهدر سجن اعظم بذکر احبّ 
 خرق شود و مشس کلمه ُمشرقه العزّة لّل و الحّبآئه از افق

 مسآء مشّيت ُمشرق و طالع گردد مجيع انس از وضيع و شريف طالب اين
 مقام بوده و هستند ولکن بعد از اشراق مشس حقيقت کّل ممنوع و

 اند و منقطعاا عّماشدهحمتجب مگر نفوسی که حببل عنايت حّق متمّسک 
 اند محد کن مقصود امکان را که ّبينسواه بشطر احديّه توّجه منوده

 شرافت کربی فائز شدی عنقريب دنيا و آنچه در او است مفقود و يبقی
 العزّة الحّباء رّبک العزيز الکرمي .
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 ١٩٧ص 
 قی واس ّبلعدل و التّ کتاب نّزل ّبحلّق لقوم يفقهون و أيمر النّ ١٤١ -   

 مينعهم عن البغی و الفحشاء لعّل الّناس هم ينتبهون  قل اي قوم ان
 اعملوا ما اِمرمت به فی األلواح و ال تّتبعوا ظنون املفسدين
 اّلذين يرتکبون الفحشاء و ينسبونه اِلی الّل املقّدس العزيز

 آء و البأسآء لتنزيه انفسکم ما لکم الاملنيع قل ااّن قبلنا الّضرّ 
 ضّران ليذوب من انر فیمن املتفّکرين اتلّل من تفّکر تکونّن 

 احلزن و رّبک علی ما اقول شهيد  ااّن محلنا البالاي لتطهري
 انفسکم و انتم من الغافلني قل ينبغی لکّل من تشّبث هبذا الّذيل

 ّبن يکون مقّدساا عّما يکرهه اهل املأل األعلی کذلک قضی األمر
 الّلوح املبني قل أ تّدعون حّبی ومن لدن رّبک األهبی فی هذا 

 ترتکبون ما حيزن به قلبی ما لکم ال تفقهون ما نّزل من لدن عليم
 حکيم ااّن نريکم فی اعمالکم اذا وجدان منها الرّائحة املقّدسة

 ی عليکم و بذلک ينطق لسان اهل الفردوس بذکرکم وّيبة نصلّ الطّ 
 ک حببله املتنيثنائکم بني املقرّبني تشّبث بذيل الّل و متسّ 

 ااّيک ان مينعک ضجيج اّلذين کفروا هبذا الّنبأ العظيم  بّلغ ما
 امرت به فی الّلوح و لو يعرتض عليک العباد اّن رّبک هلو القويّ 
 الفائزين . احلفيظ و البهآء عليک و علی من معک من احّبائی اال اهّنم من
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 ١٩٨ص 
 ه ممکنات را احاطه منوده وقسم جبمال حمبوب اينست رمحتی که مه١٤٢ -   

 اينست يومی که در آن فضل اهلی مجيع کائنات را فرا گرفته  ای علی
 عني رمحتم در جراين است و قلب شفقتم در احرتاق چه که الزال دوست

 کند اگر اسم  ی مسّ نداشته که احّبايش را حزنی اخذ منايد و اي مهّ 
 مهموماا مغموماا  رمحامن مغاير رضا حرفی از احّبامي استماع منود

 مبحّل خود راجع شد و اسم سّتارم هر زمان مشاهده منود نفسی هبتکی
 مشغول است بکمال احزان مبقّر اقدس ّبز گشت و بصيحه و ندبه مشغول

 و اسم غّفارم اگر ذنبی از دوستامن مشاهده منود صيحه زد و مدهوش
 و نفسی احلقّ امريّه مبنظر اکرب محلش منودند  ئکهءمالو بر ارض اوفتاد 

 اي نبيل قبل علی احرتاق قلب هبا از تو بيشرت است و انله او
 عظيمرت هر حني که اظهار عصيان از نفسی در ساحت اقدس شده هيکل

 ِقدم از حيا اراده سرت مجال خود منوده چه که الزال انظر بوفا
 بوده و عامل بشرايط آن چون کلماتت تلقاء وجه مذکور شد قد متّوج

 تئی و مّرت نسمات غفرانی و اهتّزت سدرة عنايتی و درّ حبر وفا
 تفق ّبقی که از حزنت حمزومن و از مهَّ امسآء فضلی قسم آبفتاب 

 مهموم . آهت از سرادق اهبی نفوذ منود و مبقّر امنع اقدس اعلی
 ات بسمع مالک ِقدم رسيد طوبیات استماع گشت و نوحهفائز شد انله

 در منظر غّفار بطراز مکمن خمتار هبيکل بديع ظاهر و اعرتافتلک مثّ طوبی لک اقرارت در 
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 ١٩٩ص 
 منيع ّبهر انت تعرتف و اان املعرتف و انت تقّر و اان املقّر چه

 که اعرتاف مينمامي خبدمات تو و شّدهتای وارده بر تو که در سبيلم
 ات  ای علی اين ندايت بسيارمحل منودی يشهد حبّبی ااّيک کّل الّذرّ 

 ب است بنويس و بگو و خبوان انس را بشطر پروردگار عامليانحمبو 
 حبرارت و جذبی که مجيع را مشتعل منايد  قل اي اهلی و حمبوبی و
 حمرّکی و جمذبی و املنادی فی قلبی و حمبوب سّری لک احلمد مبا

 بذکرک و منادايا ّبمسک و انطقاا  اِلی وجهک و مشتعالا  جعلتنی مقبالا 
 رّب ان مل تظهر الغفلة من اين نصبت اعالم رمحتکبثنائک ای رّب ای 

 و رفعت راايت کرمک و ان مل يعلن اخلطا کيف يعلم ّبّنک انت
 السّتار الغّفار العليم احلکيم نفسی لغفلة غافليک الفداء مبا

 مّرت عن ورائها نسمات رمحة امسک الّرمحن الّرحيم ذاتی لذنب
 تضّوعات مسک الطافک مذنبيک الفدآء مبا عرفت به ارايح فضلک و

 به اشرقت مشس مواهبک من افق کينونتی لعصيان عاصيک الفداء النّ 
 عطائک و نزلت امطار جودک علی حقايق خلقک ای رّب اان اّلذی اقررت

 سرعت الیو بکّل العصيان و اعرتفت مبا ال اعرتف به اهل االمکان 
 القدم و شاطئ غفرانک و سکنت فی ظّل خيام َمکرُمتک اسئلک اي مالک

 املهيمن علی العامل ّبن تظهر مّنی ما تطري به األرواح فی هواء
 حّبک و الّنفوس فی فضاء اُنسک مثّ قّدر لی قّوة بسلطانک

 َب هبا املمکنات الی مطلع ظهورک و مشرق وحيک ای ربّ اِلُقَ لِّ 
 احليوة ألطوف علی خدمتک الّنی احبّ  فی رضائک و قائماا  فاجعلنی بکّلی فانياا 
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 ٢٠٠ص 
 حول سرادق امرک و خيام عظمتک ترانی اي اهلی منقطعاا اليک و

 خاضعاا لديک فافعل بی ما انت اهله و ينبغی جلاللک و يليق حلضرتک
 ای علی بعنايت رّب العاملني فائز بوده و هستی حبول و قّوه او

 ّبيست مابني عباد بر نصرت امرش و اعالی ذکرش حمزون مباش از اينکه
 م ظاهره و خّط نيستی ابواب فيوضات کّل در قبضه قدرت حقصاحب علو 

 است بر وجه عباد گشوده و ميگشايد انشاء الّل اين نفحه لطيفه در
 کّل اوان از شطر قلبت در عامل مرور منايد بشأنی که مثرات آن در

 العزيز القدير . کّل داير ظاهر شود اوست مقتدر بر هر شیء انّه هلو املقتدر
 ان اي عبد طوبی لک مبا عرفت احلّق و اعرضت عن اّلذی کفر١٤٣ -    

 ّبلّرمحن و کان فی اّم االلواح شقّيا ان استقم علی حّب الّل و
 امره مثّ انصره ّبلبيان کذلک أيمرک الّرمحن حني اّلذی کان ّبيدی
 الظّاملني مسجوانا اذا مّستک البالاي فی سبيلی ان اذکر بآلئی و

 نلقيک من لدن عزيز حکيم لعمری سوف نطوی هجرتی و سجنی کذلک
 آخر انّه کان علی کّل شیء الّدنيا و ما فيها و نبسط بساطاا 

 س قلبک لذکری و اُُذنک الستماع آايتی مثّ اقبل الیقديراا قدّ 
 مبا وفّقتنی علی عرفان مظهر نفسک املقّر اّلذی استقّر فيه عرش رّبک الّرمحن قل ای رّب لک احلمد
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 ٢٠١ص 
 جعلتنی مقبالا الی کعبة وصلک و لقائک اسئلک ّبمسک اّلذی منه و

 انفطرت الّسمآء و انشّقت األرض ّبن تکتب لی ما کتبته ملن اعرض
 عن دونک و اقبل اليک و قّدر لی مقعد صدٍق عندک فی سرادق األهبی

 اّنک انت فّعال ملا تشاء ال اله ااّل انت العزيز احلکيم .
  نفس تبليغ هذا االمر من القلم االعلی ...قد قّدر لکلّ ١٤٤ -    

 انّه ملهم اّلذين انقطعوا عّما سويه و جيری من قلوهبم سلسبيل   
 احلکمة و البيان  اّن رّبک الّرمحن  هلو املقتدر علی ما يشاء و

 احلاکم علی ما يريد   لو تتفّکر فی الّدنيا و فنائها ال ختتار
 نعک عن ذکره من علی االرضلنفسک ااّل نصرة امر رّبک و ال مي

 امجعني ان استقم علی االمر و قل اي قوم قد جاء اليوم اّلذی وعدمت
 به فی کّل االلواح اتّقوا الّل و ال جتعلوا انفسکم حمرومات عن

 . ان انتم من العارفني اّلذی خلقتم له ان اسرعوا اليه هذا خري  لکم عّما خلق فی االرض
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٢٠٢ص 
 دمت من ذليل ال تستکربوا عليه الّن سلطان العّز ميرّ و ان وج١٤٥ -   
  من کان مشّيته مشّيةاالاّيم و ال يعلم کيف ذلک احد ااّل  هعليه فی هذ

 رّبکم العزيز احلکيم ان اي مأل االغنياء ان رأيتم من فقري ذی
 مرتبة ال تفّروا عنه مثّ اقعدوا معه و استفسروا منه عّما رشح

 لقضاء اتلّل فی تلک احلالة يشهدّنکم اهلعليه من رشحات احبر ا
 کمنّ کم و ميجدّ لکم و يذکرنّ  نّي عليکم و يستغفرنّ مأل األعلی و يصلّ 

 ّبلسن مقّدس طاهر فصيح فيا طوبی لعامل لن يفتخر علی دونه بعلمه
 الّل عليه جريراته ... فيا حّبذا حملسن لن يستهزئ مبن عصی و يسرت ما شهد منه ليسرت

 ااّن حنّب ان نری کّل واحد منکم مبدء کّل خري و مشرق الّصالح١٤٦ -    
 بني العاملني آثروا اخوانکم علی انفسکم فانظروا اِلی هيکل الّل فی

 األرض انّه انفق نفسه الصالح العامل انّه هلو املنفق العزيز
 املنيع ِاْن ظهرت کدورة بينکم فانظرونی اَمام وجوهکم و غّضوا

 اا المری املشرق املنري اانّ خالصاا لوجهی و حبّ البصر عّما ظهر 
 حنّب ان نريکم فی کّل االحيان فی جّنة رضائی ّبلّروح و الّرحيان

 و جند منکم عرف االلفة و الوداد و احملّبة و االحّتاد کذلک
 ينصحکم العامل االمني ااّن نکون بينکم فی کّل االوان اذا وجدان

 بصري ... د سواه يشهد بذلک کّل عارفعرف الوداد نفرح و ال حنّب ان جن
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 قسم ّبسم اعظم حيف است اين ااّيم نفسی بشئوانت عرضيه انظر١٤٧ -   

 ّبشد ّبيستيد بر امر اهلی و ّب يکديگر بکمال حمّبت سلوک کنيد . خالصاا 
 لوجه احملبوب حجبات نفسانّيه را بنار احديّه حمرتق منائيد و ّب

 ّب يکديگر معاشرت کنيد کّل سجاايی حق را بچشموجوه انظره مستبشره 
 ايد که ابداا حمبوب نبوده که شبی بگذرد و يکی از احّبایخود ديده

 اهلی از اين غالم آزرده ّبشد قلب عامل از کلمه اهلّيه مشتعل
 است حيف است ّبين انر مشتعل نشويد انشاء الّل اميدوارمي که

 ار دهيد و کّل ّب يکديگر متحدليله مبارکه را ليلة االحّتاديه قر 
 شويد و بطراز اخالق حسنه ممدوحه مزيّن گرديد و مَهّتان اين ّبشد

 که نفسی را از غرقاب فنا بشريعه بقا هدايت منائيد و در ميانه
 عباد بقسمی رفتار کنيد که آاثر حق از مشا ظاهر شود چه که مشائيد

 طائفني  فو اّلذی اّول وجود و اّول عابدين و اّول ساجدين و اّول
 انطقنی مبا اراد که امسآء مشا در ملکوت اعلی مشهورتر است از

 ذکر مشا در نزد مشا  گمان مکنيد اين سخن وهم است اي ليت انتم
 ترون ما يَری رّبکم الّرمحن من علّو شأنکم و عظمة قدرکم و مسوّ 

 کم ...ل مقامکم نسأل الّل ّبن ال متنعکم انفسکم و اهواؤکم عّما قّدر
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 اند مجيع در رتبه خلق بوده وای سلمان آنچه عرفا ذکر منوده١٤٨ -   

 خواهد بود چه که نفوس عاليه و افئده جمّرده هر قدر در مسآء علم و
 عرفان طريان منايند از رتبه ممکن و ما خلق فی انفسهم ّبنفسهم

 ار منجتاوز نتوانند منود کّل العرفان من کّل عارف و کّل االذک
 کّل ذاکر و کّل االوصاف من کّل واصف ينتهی الی ما خلق فی نفسه من

 جتّلی ربّه و هر نفسی فی اجلمله تفّکر منايد خود تصديق مينمايد
 ّبينکه از برای خلق جتاوز از حد خود ممکن نه و کّل امثله و عرفان

 از اّول ال اّول خبلق او که از مشّيت امکانّيه بنفسه لنفسه ال من
 شیء خلق شده راجع فسبحان الّل من ان يعرف بعرفان احد او ان
 يرجع اليه امثال نفس مل يکن بينه و بني خلقه ال من نسبة و ال من

 ربط و ال من جهة و اشارة و داللة و قد خلق املمکنات مبشّيته
 الّتی احاطت العاملني حق مل يزل در علّو سلطان ارتفاع وحدت خود

 کنات بوده و اليزال بسمّو امتناع مليک رفعت خودمقّدس از عرفان مم
 منزّه از ادراک موجودات خواهد بود  مجيع من فی األرض و الّسمآء

 اند چگونهاند و از عدم حبت بعرصه وجود آمدهبکلمه او خلق شده
 ميشود خملوقی که از کلمه خلق شده بذات ِقَدم ارتقاء منايد ...
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 نقطع احد  عن کّل من فی الّسموات و األرض وقل اليوم لو ي١٤٩ -   

 هالی شطر القدس ليسّخر املمکنات ّبسم من امساِء ربّ  تهيتوّجه بعتب
 العليم احلکيم قل قد اشرقت الّشمس ّبشراقات ما اشرقت مبثلها فی اعصار

 القبل ان استضيئوا اي قوم من انوارها و ال تکونّن من الّصابرين ...
 الّنصر کّل يّدعون االميان و يدخلون فی امر اللّ  قل اذ جاء١٥٠ -    

 ظهرت الفتنة من کّل اجلهات ... طوبی لّلذينهم استقاموا علی األمر فی تلک االاّيم الّتی فيها
 ای بلبالن اهلی از خارستان ذّلت بگلستان معنوی بشتابيد  و١٥١ -    

 يد که جااننای ايران ترابی قصد آشيان روحانی فرمائيد  مژده جبان ده
 ها رااتج ظهور بر سر هناده و ابواهبای گلزار ِقدم را گشوده  چشم

 ها را مژده دهيد که هنگامبشارت دهيد که وقت مشاهده آمد و گوش
 با را آگه کنيد کهسآمد و هدهدان  استماع آمد دوستان بوستاِن شوق را خرب دهيد که اير بر سر ّبزار
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 ی عاشقان روی جاانن غم فراق را بسرور وصالنگار اذن ّبر داده  ا

 تبديل منائيد و سّم هجران را بشهد لقا بياميزيد  اگر چه ات حال
 عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبيبان از پی حمبوب روان  در

 اين ااّيم فضل سبحانی از غمام رمحانی چنان احاطه فرموده که معشوق
 احباب گشته  اين فضل را غنيمت طلب عّشاق مينمايد و حمبوب جوايی

 مشريد و اين نعمت را کم نشمريد نعمتهای ّبقيه را نگذاريد و
 قانع نشويد  برقع از چشم قلب برداريد و پرده از بصر هّبشيای فاني

 دل بردريد ات مجال دوست بی حجاب بينيد و نديده ببينيد و نشنيده
 که مهه گلها  بشنويد ای بلبالن فانی در گلزار ّبقی گلی شکفته

 نزدش چون خار و جوهر مجال نزدش بی مقدار پس از جان خبروشيد و از
 دل بسروشيد و از روان بنوشيد و از تن بکوشيد که شايد ببوستان
 وصال در آئيد و از گل بيمثال ببوئيد و از لقای بيزوال حّصه بريد

 قدس ءو از اين نسيم خوش صبای معنوی غافل نشويد و از اين رائحه
 روحانی بی نصيب منانيد اين پند بندها بگسلد و سلسله جنون عشق را

 جبنباند دهلا را بدلدار رساند و جاهنا را جباانن سپارد قفس بشکند
 و چون طري روحی قصد آشيان قدس کند   چه شبها که رفت و چه روزها

 ها که آبخر رسيد و چه ساعتها که ّبنتهاکه در گذشت و چه وقت
 شتغال دنيای فانی نَ َفسی بر نيامد سعی منائيد ات اينآمده و جز ّب

 چند نَ َفسی که ّبقی مانده ّبطل نشود عمرها چون برق ميگذرد و
 فرقها بر بسرت تراب مقّر و منزل گريد ديگر چاره از دست رود و

 مور از شست مشع ّبقی بی فانوس روشنا
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 روانگان بی پرواو منري گشته و متام حجبات فانی را سوخته   ای پ

 معشوق بربشتابيد و بر آتش زنيد و ای عاشقان بی دل و جان 
 مستور ببازار آمد بی سرت و گل  بيائيد و بی رقيب نزد حمبوب دويد

 قّدسه ندای وصل ميزند چه نيکو است اقبالمحجاب آمد و بکّل ارواح 
 مقبلني فهنيئاا للفائزين ّبنوار حسن بديع .

 ن است او را بغبار نفس و هوی تريه مکن و گوشچشم وديعه م١٥٢ -    
 مظهر جود من است او را ّبعراض مشتهيه نفسّيه از اصغای کلمه جامعه

 ّبز مدار قلب خزينه من است لئالی مکنونه آنرا بنفس سارقه و هوس
 حمفوظه حمروم منما ... خائن مسپار دست عالمت عنايت من است آنرا از اخذ الواح مستوره

 نايت فرمودم و بی سؤال اجابت فرمودم و بی استعداد منتهایبی طلب ع
 فضل و جود را مبذول داشتم ...

 عرفامن از ءمقّدسه ءملّونه ءچون ارض تسليم شويد ات رايحني معّطره
 ارض وجود انبات منايد و چون انر مشتعل شويد ات حجبات غليظه را

 ّب اهلی زندهحمجوبه را از حرارت ح ءحمرتق منائيد و اجساد مربوده
 درآئيد ... و ّبقی داريد و چون هوا لطيف شويد ات در مکمن قدس واليتم
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 ای مؤمن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبيل قدس عنايت١٥٣ -   

 تسکني ده و شام تريه بعد را بصبح منري قرب منّور گردان  بيت حمّبت
 روحانی را ّبقی را بظلم شهوت فانی و خراب مکن و مجال غالم

 حبجبات تريه نفسانی مپوش . تقوای خالص پيشه کن و از ما سوی
 الّل انديشه منما و معني قلب منري را خباشاک حرص و هوی مسدود

 مکن و چشمه جاريه دل را از جراين ّبز مدار حبق متمّسک شو و حببل
 عنايت او متوّسل ّبش چه که دون او احدی را از فقر بغنا نرساند و

 احديّه ءّلت نفس جنات نبخشد ای عباد اگر از حبور غنای مستورهاز ذ
 طلب رمطّلع شويد از کون و امکان هر دو غنی و بی نياز گرديد ان

 است فائز گرديد ... در جان بر افروزيد ات مبطلب رفيع منيع که مقام قرب و لقای جاانن
 ای بندگان بنيان مصر ايقان حضرت سبحان را بنقر وهم و ظنون

 مل يزل مغنی نبوده و اليزال نفسی منهدم مکنيد چه که ظنّ 
 ءرا بصراط مستقيم هادی نگشته ای عباد يد قدرت مبسوطه ممدوده

 نزله مسبوقهايد و رمحت مُ مرتفعه سلطنتم را مغلول فرض گرفته
 ايد و سحاب مرتفعه متعاليه جودام را مقطوع داشتهغري مقطوعه

 ايد آاي بدايع قدرتفرض منوده و کرمم را ممنوع و غري مهطول
 ام ازسلطان احديّتم مفقود شده و اي نفوذ مشّيت و احاطه اراده

 ايد چرا مجال عّز قدسعامليان ممنوع گشته اگر نه چنني دانسته
 ايد و مظهر ذات عّز اهبا رااحديّتم را از ظهور منع منوده
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 گر چشم انصافايد ا از ظهور در مسآء قدس ابقاء ممنوع داشته

 بگشائيد مجيع حقايق ممکنات را از اين ّبده جديده بديعه سرمست
 بينيد و مجيع ذرّات اشياء را از اشراق انوارش مشرق و منّور

 خواهيد ايفت فبئس ما انتم ظننتم و ساء ما انتم تظّنون  ای بندگان
 مببدأ خود رجوع منائيد و از غفلت نفس و هوی بر آمده قصد سينای

 در اين طور مقّدس از سرت و ظهور منائيد کلمه مبارکه جامعهروح 
 اّوليه را تبديل منمائيد و از مقّر عّز تقديس و قدس جتريد منحرف

 مداريد بگو ای عباِد غافل اگر چه بدايع رمحتم مجيع ممالک غيب و
 شهود را احاطه منوده و ظهورات جود و فضلم بر متام ذرّات ممکنات

 سياط عذاِب بسی شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيمسبقت گرفته ولکن 
 ام را بگوش مقّدس از کرب و هوی بشنويد و بچشم ِسّر ونصايح مشفقه

 َسر در بديع امرم مالحظه منائيد ...
 حال ای عباد از سراج قدس منري صمدانی که در مشکاة عّز رّّبنی مشتعل

 ی را بُدهن هدايتاست خود را ممنوع ننمائيد و سراج حّب اهل یءو مض
 در مشکاة استقامت در صدر منري خود بر افروزيد و بزجاج توّکل و
 انقطاع از ما سوی الّل از هبوب انفاس مشرکني حفظش منائيد  ای

 بندگان َمَثل ظهور قدس احديّتم ِمثِل حبريست که در قعر و عمق آن
 ّتهلئالی لطيفه منريه ازيد از احصاء مستور ّبشد و هر طالبی الب

 ّبيد کمر جهد و طلب بسته بشاطی آن حبر در آيد ات قسمت مقّدره در
 الواح حمتومه مکنونه را علی قدر طلبه و جهده اخذ منايد حال اگر

 احدی بشاطی قدسش قدم نگذارد و در طلب او
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 قيام ننمايد هيچ از آن حبر و لئالی آن کم شود و اي نقصی بر او

 تم فی انفسکم و ساء ما انتم تتومّهون  ایوارد آيد فبئس ما تومهّ 
 بندگان اتلّل احلّق آن حبر اعظم جّلی و مّواج بسی نزديک و قريب

 است بلکه اقرب از حبل وريد . آبنی آبن فيض صمدانی و فضل سبحانی
 َو جود رمحانی و کرم عّز اهبائی واصل شويد و فائز گرديد  ای

 امر نفس مشا وديعه گذاردهبندگان اگر از بدايع جود و فضلم که د
 مطّلع شويد البّته از مجيع جهات منقطع شده مبعرفت نفس خود که نفس

 معرفت من است پی بريد و از دون من خود را مستغنی بينيد و طمطام
 عنايت و قمقام مکرمتم را در خود بچشم ظاهر و ّبطن چون مشس ُمشرقه

 امنع اقدس را از اسم اهبئّيه ظاهر و مشهود بينيد  اين مقام
 مبشتهيات ظنون و هوی و افکّيات وهم و عمی ضايع مگذاريد  َمَثل

 مشا ِمثل طريی است که ّبجنحه منيعه در کمال روح و رحيان در
 هواهای خوش سبحان ّب هنايت اطمينان طريان منايد و بعد بگمان دانه

 آبب و گل ارض ميل منايد و حبرص متام خود را آبب و تراب
 بعد که اراده صعود منايد خود را عاجز و مقهور مشاهده بيااليد و

 منايد چه که اجنحه آلوده آبب و گل قادر بر طريان نبوده و خنواهد
 بود در اين وقت آن طاير مساء عاليه خود را ساکن ارض فانيه بيند

 حال ای عباد پرهای خود را بطني غفلت و ظنون و تراب غّل و بغضا
 وم و ممنوعر در آمساهنای قدس عرفان حممياالئيد ات از طريان 

 منانيد ای عباد لئالی صدف حبر صمدانی را از کنز علم و حکمت
 رّّبنی بقّوه يزدانی و قدرت روحانی بريون آوردم و حوراّيت غرف

 سرت و حجاب را در مظاهر اين کلمات حمکمات حمشور منودم و ختم
 ةاانء مسک احديّه را بيد القدر 
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 ودم و روائح قدس مکنونه آنرا بر مجيع ممکنات مبذول داشتممفتوح من

 حال مع مجيع اين فيوضات منيعه حميطه و اين عناايت ُمشرقه مليعه
 ود ... اگر خود را منع منائيد مالمت آن بر انفس مشا راجع بوده و خواهد

 ای عباد نيست در اين قلب مگر جتّليات انوار صبح بقا و تکلم    
 گر بر حق خالص از پروردگار مشا  پس متابعت نفس ننمائيدمنينمايد م

 و عهد الّل را مشکنيد و نقض ميثاق مکنيد ّبستقامت متام بدل
 و قلب و زّبن ّبو توجه منائيد و نباشيد از بيخردان   دنيا منايشی

 است بی حقيقت و نيستی است بصورت هستی آراسته دل ّبو مبنديد و از
 و مباشيد از غفلت کنندگان براستی ميگومي کهپروردگار خود مگسليد 

 مثل دنيا مثل سرابيست که بصورت آب منايد و صاحبان عطش در طلبش
 جهد بليغ منايند و چون ّبو رسند بی هبره و بی نصيب مانند و اي

 صورت معشوقی که از جان و روح عاری مانده و عاشق چون بدو رسد ال
 تعب زايد و حسرت حاصلی نيابديسمن و ال يغنی مشاهده منايد و جز 

 ای عباد اگر در اين ااّيم مشهود و عامل موجود فی اجلمله امور
 بر خالف رضاء از جربوت قضا واقع  شود دلتنگ مشويد که ااّيم خوش

 رمحانی آيد و عاملهای قدس روحانی جلوه منايد و مشا را در مجيع
 البّته جبميع آهنا رسيده فائز گرديد ... ی مقّرر است و رزقاين ااّيم و عوامل قسمتی مقّدر و عيشی معنّي 
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 ّبری ای سلمان  بر احّبای حّق القاء کن که در کلمات احدی١٥٤ -   

 بديده اعرتاض مالحظه منمائيد بلکه بديده شفقت و مرمحت ُمشاهده
 کنيد مگر آن نفوسی که اليوم در رّد الّل الواح انريّه نوشته بر

 م است که بر رّد من رّد علی الّل آنچه قادر ّبشندمجيع نفوس حت
 ر من لُدن مقتدر قدير چه که اليوم نصرت حق بذکربنويسند کذلک ُقدّ 

 و بيان است نه بسيف و امثال آن کذلک نزلنا من قبل و حينئذ ان
 انتم تعرفون فو اّلذی ينطق حينئذ فی کّل شیء ّبنّه ال اله ااّل 

 رّد علی الّل کلمه مرقوم دارد مقامی هو که اگر نفسی در رّد من
 ّبو عنايت شود که مجيع اهل مأل اعلی حسرت آن مقام برند و مجيع

 اقالم ممکنات از ذکر آن مقام عاجز و الُسن کائنات از وصفش قاصر
 چه که هر نفسی اليوم بر اين امر اقدس ارفع امنع مستقيم شود مقابل

 کان الّل علی ذلک لشهيد و  است ّب کّل من فی الّسموات و االرض و
 وا علی فراش الرّاحة و اذارّ عليم ان اي احّباء الّل ال تستق

 عرفتم ّبرءکم و مسعتم ما ورد عليه قوموا علی الّنصر مثّ انطقوا
 يکون لو انتم من العارفني ... هذا خري لکم من کنوز ما کان و ما و ال تصمتوا اقّل من آن و انّ 
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 اّول ما کتب الّل علی العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع انّ ١٥٥ -   

 امره اّلذی کان مقام نفسه فی عامل األمر و اخللق َمن فاز به قد فاز
 بکّل اخلري و اّلذی منع انّه من اهل الّضالل و لو أيتی بکلّ 

 االعمال اذا فزمت هبذا املقام األسنی و األفق األعلی ينبغی
 ر به من لدی املقصود الهّنما معاا اللکّل نفس ان يّتبع ما امُ 

 يقبل احدمها دون اآلخر هذا ما حکم به مطلع االهلام اّن اّلذين
 اوتوا بصائر من الّل يرون حدود الّل الّسبب األعظم لنظم

 العامل و حفظ االُمم و اّلذی غفل انّه من مهج رعاع ااّن امرانکم
 لقلم األعلی انّهبکسر حدودات الّنفس و اهلوی ال ما رقم من ا

 لروح احليوان ملن فی االمکان  قد ماجت حبور احلکمة و البيان مبا
 هاجت نسمة الّرمحن اغتنموا اي اولی االلباب  اّن اّلذين نکثوا

 عهد الّل فی اوامره و نکصوا علی اعقاهبم اولئک من اهل الّضالل
 لدی الغّن املتعال اي مأل االرض اعلموا اّن اوامری ُسرُج

 عنايتی بني عبادی و مفاتيح رمحتی لربيّتی کذلک نّزل األمر من
 مسآء مشّية رّبکم مالک االداين لو جيد احد حالوة البيان اّلذی

 ظهر من فم مشّية الّرمحن لينفق ما عنده و لو يکون خزائن االرض
 کّلها ليثبت امراا من اوامره املشرقة من افق العناية و االلطاف

 عرف قميصی و هبا تنصب اعالم الّنصر علی القنن و قل من حدودی ميرّ 
 االتالل قد تکّلم لسان قدرتی فی جربوت
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 عظمتی خماطباا لربيّتی  ان اعملوا حدودی حّباا جلمالی  طوبی

 حلبيب وجد عرف احملبوب من هذه الکلمة الّتی فاحت منها نفحات
 ق االنصاف منالفضل علی شأن ال توصف ّبالذکار  لعمری من شرب رحي

 اايدی األلطاف انّه يطوف حول اوامری املشرقة من افق األبداع
 ال حتسنّب ااّن نزّلنا لکم االحکام بل فتحنا ختم الّرحيق املختوم
 تفّکروا اي اُولی االفکار ...  ّبصابع القدرة و االقتدار يشهد بذلک ما نّزل من قلم الوحی

 ام لکّل ان يّتبعوها و لواذا اشرقت من افق البيان مشس األحک   
 ّبمر تنفطر عنه مسوات افئدة االداين انّه يفعل ما يشاء و

حبوب انّه حملبوب و مالک
َ
 اليسئل عّما شاء و ما حکم به امل

 االخرتاع اّن اّلذی وجد عرف الّرمحن و عرف مطلع هذا البيان
 قبل و فاز بفصل اخلطاب ...ملن ا انّه يستقبل بعينيه الّسهام الثبات االحکام بني االانم طوبی

 وجه حق از افق اعلی ّبهل هبا توّجه منوده و ميفرمايد در١٥٦ -    
 مجيع احوال آبنچه سبب آسايش خلق است مشغول ّبشيد  مّهت را در تربيت

 اهل عامل مصروف داريد که شايد نفاق و اختالف از مابني امم ّبسم
 مشاهده گردند قلب را اعظم حمو شود و کّل اهل يک بساط و يک مدينه

 منّور داريد و از خار و خاشاک ضغينه و بغضا مطّهر منائيد کّل اهل
 ايد نيکوست حال نفسی که مبحّبتيک عامليد و از يک کلمه خلق شده

 متام ّب عموم اانم معاشرت منايد .
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 اّن اّلذين هاجروا من اوطاهنم لتبليغ األمر يؤيّدهم الّروح١٥٧ -   

  و خيرج معهم قبيل من املالئکة من لدن عزيز عليم  طوبیاألمني
 ملن فاز خبدمة الّل لعمری ال يقابله عمل من االعمال ااّل ما

 شاء رّبک املقتدر القدير انّه لسّيد األعمال و طرازها کذلک قّدر
 من لدن منزل قدمي من اراد الّتبليغ ينبغی له أن ينقطع عن

 ألمر فی کّل االحوال هذا ما قّدر فیالّدنيا و جيعل مهّه نصرة ا
 لوح حفيظ و اذا اراد اخلروج من وطنه ألمر ربّه جيعل زاده

 وّکل علی الّل و لباسه الّتقوی کذلک قّدر من لدی اللّ التّ 
 العزيز احلميد اذا اشتعل بنار احلّب و زيّن بطراز االنقطاع

 ملن مسعيشتعل بذکره العباد اّن رّبک هلو العليم اخلبري طوبی 
 الّنداء و اجاب انّه من املقرّبني ...

 قد کتب الّل لکّل نفس تبليغ امره و اّلذی اراد ما امر١٥٨ -    
 غ الّناساّوالا مثّ يبلّ  ةبه ينبغی له ان يّتصف ّبلّصفات احلسن

 فئدة العباد ... لتنجذب بقوله قلوب املقبلني و من دون ذلک ال يؤثّر ذکره فی
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 فانظروا فی الّناس و قّلة عقوهلم يطلبون ما يضّرهم و يرتکون١٥٩ -   

 ما ينفعهم اال اهّنم من اهلآئمني  ااّن نری بعض الّناس ارادوا
 احلرّية و يفتخرون هبا اولئک فی جهل مبني  اّن احلرّية تنتهی

 عواقبها الی الفتنة الّتی ال ختمد انرها کذلک خيربکم حمصی العليم
 لع احلرّية و مظاهرها هی احليوان و لالنسان ينبغیفاعلموا اّن مطا

 ان يکون حتت سنن حتفظه عن جهل نفسه و ضّر املاکرين  اّن احلرّية
 خترج األنسان عن شئون االدب و الوقار و جتعله من االرذلني

 هذا حلقّ  فانظروا اخللق کاالغنام البّد هلا من راع ليحفظها انّ 
 امات دون اآلخر ااّن کّنا عاملنييقني ااّن نصّدقها فی بعض املق

 قل احلرّية فی اتّباع اوامری لو انتم من العارفني  لو اتّبع
 الّناس ما نزّلناه هلم من مسآء الوحی ليجدّن انفسهم فی حرّية

 حبتة طوبی ملن عرف مراد الّل فيما نّزل من مسآء مشّيته
 فیاملهيمنة علی العاملني  قل احلرّية الّتی تنفعکم اهّنا 

 ملک الّسموات و األرضني ... العبوديّة لّل احلّق و اّلذی وجد حالوهتا ال يبّدهلا مبلکوت
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 موّحد اليوم نفسی است که حّق را مقّدس از اشباح و امثال١٦٠ -   

 مالحظه منايد نه آنکه امثال و اشباح را حّق داند  مثالا مالحظه کن
 اش نقشی  حال اگر گفته شود ايناز صانع صنعتی ظاهر ميشود و از نقّ 

 صنعت و نقش نفس صانع و نّقاش است هذا کذب و رّب العرش و الثّری
 بلکه مدلّند بر ظهور کمالّيه صانع و نّقاش ای شيخ فانی  معنی

 فنای از نفس و بقای ّبلّل آنست که هر نفسی خود را در جنب
 ر حقاراده حّق فانی و ال شیء حمض مشاهده منايد  مثالا اگ

 بفرمايد افعل کذا بتمام مّهت و شوق و جذب قيام بر آن منايد نه
 آنکه از خود تومّهی کند و آنرا حق داند  در دعای صوم انزل  و لو

 خيرج من فم ارادتک خماطباا ااّيهم اي قوم صوموا حّباا جلمالی و
 ال تعّلقه ّبمليقات و احلُدود فو عزّتک هم يصومون و ال أيکلون

 ميوتون اينست معنی فنا در اين مقام درست تفّکر منائيداِلی ان 
 ات بسلسبيل حيوان که در کلمات مالک امکان جاری و ساری است فائز

 شويد و شهادت دهيد ّبينکه حّق مل يزل منزّه از خلق بوده انّه هلو
 الفرد الباقی العليم اخلبري اين مقام اعظم از مقامات بوده و

 مبا اراد الّل قيام منايند و ما ارادخواهد بود ّبيد آجنناب 
 الّل ما نّزل فی األلواح است بقسمی که هبيچوجه از خود اراده و

 اين مقام اثبت ّبشيد مشّيتی نداشته ّبشند اينست مقام توحيد حقيقی از خدا خبواهيد در
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 و انس را بسلطان معلوم که هبيکل خمصوص ظاهر و بکلمات خمصوصه انطق

 ايت کنيد اينست جوهر اميان و ايقان  نفوسی که ّبوهام خوداست هد
 اند فی احلقيقه عبدهاند و اسم آنرا ّبطن گذاشتهمعتکف شده

 اصنامند کذلک شهد الّرمحن فی األلواح انّه هلو العليم احلکيم .
 جهد کن که شايد نَ ْفسی را بشريعه رمحن وارد منائی  اين از١٦١ -    

  متعال مذکور و بشأنی بر امر اهلی مستقيم ّبشافضل اعمال عند غنّ 
 که هيچ امری تو را از خدمتی که آبن مأموری منع ننمايد اگر چه من

 ادله برخيزند  مثل ارايح ّبش در امرجمعلی األرض مبعارضه و 
 فالق األصباح چنانچه مشاهده مينمائی که ارايح نظر مبأموريت خود

 از معمور مسرور و نه از خراب ور مرور مينمايد نهمبر خراب و مع
 حمزون و نظر مبأموريت خود داشته و دارد احّباء حّق هم ّبيد انظر

 ّبصل امر ّبشند و بتبليغ آن مشغول شوند لّل بگويند و بشنوند هر
 نفسی اقبال منود آن حسنه ّبو راجع و هر نفسی که اعراض منود جزای

 اق اخبار داده شدآن ّبو واصل و در حني خروج نرّي آفاق از عر 
 بطيور ظلمتّيه و البّته از بعض اراضی نعيب مرتفع خواهد شد چنانچه
 در سنني قبل شده در کّل احوال پناه حبق برده که مباد متابعت نفوس

 کاذبه منائيد قد انتهت الّظهورات اِلی هذا الّظهور االعظم کذلک
 . ينصحکم رّبکم العليم احلکيم و احلمد لّل رّب العاملني
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 حضرت رمحن انسان را بينا و شنوا خلق فرموده اگر چه بعضی او١٦٢ -   

 اند ولکن فی احلقيقه عامل اکرب است و مقام ورا عامل اصغر دانسته
 رتبه و شأن هر انسانی ّبيد در اين يوم موعود ظاهر شود قلم اعلی

 در کّل احيان بکمال روح و رحيان اوليای حّق را ذکر منوده و
 متذّکر داشته طوبی از برای نفسی که شئوانت خمتلفه دنيا او را از

 مطلع نور توحيد منع ننموده ّبستقامت متام ّبسم قّيوم از رحيق
 خمتوم آشاميده انّه من اهل الفردوس فی کتاب الّل رّب العاملني ...

 لّل احلمد عامل را بطرازی مزيّن منوده و بردائی مرتّدی فرموده١٦٣ -    
 که صاحبان جنود و صفوف و عّزت و ثروت قادر بر نزع آن نه  قل انّ 

 القدرة کّلها لّل مقصود العاملني و العظمة کّلها لّل معبود من
 فی الّسموات و األرضني اين مظاهر ترابّيه قابل ذکر نبوده و

 نيستند بگو آبشخور اين طيور صحرائی ديگر و مقامی ديگر است  من
 ا اانره الّل بيده البيضاء و من يستطيع ان خيمدم ئيقدر ان يطف

 ما اشعلته يد قدرة رّبک القوّي الغالب القدير اشتعال انر فتنه را
 يد قدرت خاموش منود انّه هو املقتدر علی ما يشاء بقوله کن فيکون

 قل اّن جبل سکون
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 اصفيائی ال يتزعزع من ارايح العامل و ال من قواصف االمم سبحان

 الّل اين قوم را چه بر آن داشت که اوليای حق را اسري منايند
 و حببس فرستند   سوف يرون املخلصون مشس العدل مشرقة من افق

 العالء کذلک خيربک مولی الوری فی سجنه املتني ...
 اي معشر البشر متّسکوا ّبحلبل املتني  انّه ينفعکم فی االرض١٦٤ -    

 خذوا العدل و االنصاف و دعوا ما امرکم به من لدی الّل رّب العاملني
 اّلذی سهم ّبلعمائم و افتوا عليّ و کّل جاهل بعيد اّلذين زيّنوا رؤ 

 به ظهر کّل امر حکيم ّبمسی رفعت مقاماهتم بني العباد و اذا اظهرت
 نفسی افتوا علی بظلم مبني کذلک نطق القلم ّبحلّق و القوم من

 انّه ال يتجاوز حدود االعتدال الغافلني اّن اّلذی متّسک ّبلعدل
 نالّتمدّ  فی امر من االمور و يکون علی بصرية من لدی البصري انّ 

 اّلذی يذکره علمآء مصر الّصنايع و الفضل لو يتجاوز حّد االعتدال
 لرتاه نقمة علی الّناس کذلک خيربکم اخلبري انّه يصري مبدء الفساد

 ه تفّکروا اي قوم و الفی جتاوزه کما کان مبدء االصالح فی اعتدال
 تکونوا من اهلائمني سوف حترتق املدن من انره و ينطق لسان العظمة

 امللک لّل العزيز احلميد و کذلک فانظر فی کّل شیء من األشياء
 مثّ اشکر رّبک مبا ذکرک فی هذا الّلوح البديع احلمد لّل مالک

 انزل العرش العظيم اگر نفسی فی احلقيقه در آنچه از قلم اعلی
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 شده تفّکر منايد و حالوت آنرا بيابد البّته از مشّيت و اراده

 خود فارغ و آزاد گردد و ّبرادة الّل حرکت منايد طوبی از برای
 نفسی که ّبين مقام فائز شد و از اين فضل اعظم حمروم مناند امروز

 نه خائف مستور حمبوب است و نه ظاهر مشهور ّبيد حبکمت عامل ّبشند
 و خبدمت امر مشغول بر کّل الزم است در احوال اين مظلوم تفکر

 منايند از اّول امر ات حني مابني احّبا و اعدا ظاهر بوده و هستيم
 و در احيانی که از کّل جهات بالاي و رزااي احاطه منوده بود اهل
 ارض را بکمال اقتدار ّبفق اعلی دعوت منودمي قلم اعلی دوست

 اين مقام مصائب خود را ذکر منايد چه که البّته نداشته و ندارد در
 بني و موّحدين و خملصني را احزان اخذ کند انّه هلو الّناطقمقرّ 

 الّسامع العليم در اکثر ااّيم بني اايدی اعدا بودمي و حال مابني
 حّيات ساکنيم اين اراضی مقّدسه در مجيع کتب اهلی موصوف و مذکور و

 اند اينست آن بيدائیاين اراضی ظاهر شدهاکثر انبياء و مرسلني از 
 که مجيع رسل بلّبيک الّلهم لّبيک انطق بودند و وعده ظهور اللّ 

 در اين اراضی بوده اينست وادی قضا و ارض بيضا و بقعه نوراء در
 کتب قبل مجيع آنچه اليوم ظاهر مذکور است ولکن اهل آن در مجيع کتب

 ز مقامات ّبوالد افاعی ذکراهلی غري مقبول بشأنی که در بعضی ا
 اند و حال اين مظلوم مابني اوالد افاعی ّبعلی الّنداء نداشده

 فق اعلی ميخواندامينمايد و کّل را بغايت قصوی و ذروه عليا و 
 افل بعيد ... طوبی ملن مسع ما نطق به الّلسان فی ملکوت البيان و ويل لکلّ 
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 ه در مجيع احيان از کّل اشطاراُُذن واعيه  طاهره مقّدس١٦٥ -   
 ااّن لّل و ااّن اليه راجعون اصغاء مينمايد  اسرار ءکلمه مبارکه

 موت و رجوع مستور بوده و هست لعمر الّل اگر ظاهر شود بعضی از خوف
 و حزن هالک شوند و بعضی بشأنی مسرور گردند که در هر آنی از حق جلّ 

 موقنني مبثابه کأس حيوانجالله موت را طلب منايند موت از برای 
 است فرح خبشد و سرور آرد و زندگانی اپينده عطا فرمايد خمصوص

 اندنفوسی که بثمره خلقت که عرفان حّق جّل جالله است فائز شده
 لعاملني ... اين مقام را بيانی ديگر و ذکری ديگر است العلم عند الّل ربّ 

 انّه کّذاب مفرت ةاملمن يّدعی امراا قبل امتام الف سنة ک١٦٦ -    
 نإاب و ن اتب انّه هو التّ وّ إن يؤيّده علی الّرجوع نسئل الّل أب

 اصّر علی ما قال يبعث عليه من ال يرمحه انّه شديد العقاب من
 أيّول هذه اآلية او يفّسرها بغري ما نزل فی الظّاهر انّه

 وحمروم من روح الّل و رمحته الّتی سبقت العاملني خافوا الّل 
 لعزيز احلکيم ...ا ال تّتبعوا ما عندکم من االوهام اتّبعوا ما أيمرکم به رّبکم
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