دیگر الواح حضرت بهاءهللا

ی األبهی
بسم ربّنا األقدس األعظم العل ّ
سبحانک یا ربّ الکائنات و مرجع الممکنات اشهد بلسان ظاهری و باطنی بظهورک و بروزک و
انزال آیاتک و اظهار بیّناتک و باستغنائک عن دونک و تقدیسک ع ّما سواک اسئلک ّ
بعز امرک و
یتضوع به عرف قبولک
اقتدار کلمتک ان تؤیّد الّذی اراد ان یؤدّی ما امرته به فی کتابک و یعمل ما
ّ
انّک انت المقتدر الفیّاض الغفور الکریم
***
جناب میرزا ابوالفضل علیه بهآء هللا
بنام خداوند یکتا
حمد مقدّس از ذکر و بیان مقصود امکان را الیق و سزاست که بیک کلمهٴ مبارکهٴ علیا عالم را بمیزان
عدل سنجید و جزا بخشید این کلمه گاهی کوثر بقا از او جاری و هنگامی نفح ٴه روح القدس از آن
متضوع اوست بحر حیوان لمن فی االمکان و اوست آیت قدم مابین امم و مطلع الهام لجذب انام تعالت
ّ
صور و قام من فی القبور و بتو ّجهها
قدرتها و تعالت سلطنتها و احاط نورها بظهورها نفخ فی ال ّ
تحرکت الممکنات فی ساحة العرش
تو ّجهت الکائنات الی انوار الوجه و بحرکتها ّ
یا فضل علیک بهآء هللا مالک العدل در جمیع احوال در سجن اعظم از قلم و لسان مالک قدم
مذکور بوده و هستی هلل الحمد از ید عطا رحیق بیان را باسم مالک ادیان آشامیدی روز روز
نصرتست طوبی لناصر ما منعته فراعنة القوم و ال جبابرة الیوم انت الّذی ما منعک ضوضآء النّاعقین
و ال سطوة ّ
الظالمین نسأل هللا تبارک و تعالی ان یجعلک ناصر دینه و حافظ ذکره و القائم علی خدمة
امره المتین کذلک نطق لسان االیقان فی ملکوت البیان فضالً من لدی هللا مالک هذا الیوم البدیع انّک
اذا فزت بلوحی و وجدت منه عرف بیانی قل
نورتنی بأنوار فضلک و رحمتک و
الهی الهی لک البهآء بما هدیتنی الی افق ظهورک و ّ
سمآء بحفیف
انطقتنی بثنائک و اریتنی آثار قلمک اسألک یا مالک ملکوت األسمآء و فاطر األرض و ال ّ
سدرة المنتهی و ببیانک األحلی الّذی به انجذبت حقائق األشیآء ان ترفعنی باسمک بین عبادک انا الّذی

ی عدلک ای ربّ ال تطرد من
طلبت فی اللّیالی و األیّام القیام لدی باب فضلک و الحضور امام کرس ّ
سک بحبل قربک و ال تمنع الّذی قصد مقامک األعلی و الذّروة العلیا و الغایة القصوی المقام الّذی
تم ّ
فیه تنادی الذّ ّرات بأفصح البیان الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت هلل المقتدر العزیز المنّان
یا فضل علیک بهائی و عنایتی اولیا را آگاه نما یوم یوم بیانست باید بجنود حکمت و برهان
اهل امکان را هدایت نمود و بشاطی بحر عرفان راه فرمود امر هللا اعظم است از ک ّل عظیم و در لوح
دنیا این کلمهٴ علیا از قلم اعلی نازل از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی بامر آمر حقیقی در اجساد
الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیای عالم ظاهر و هویدا اینست بشارت اعظم که از قلم اسم اعظم
صرین انّک اذا وجدت نفحات الوحی و اخذتک انوار الوجه قل
جاری شده طوبی للمتب ّ
لک الحمد یا الهی بما هدیتنی الی افق ظهورک و جعلتنی مذکورا ً باسمک اسألک بتجلّیات
تموجات بحر کرمک ان تجعل فی بیانی اثرا ً من آثار کلمتک العلیا لتنجذب به
انوار شمس عطائک و ّ
حقائق األشیآء انّک انت المقتدر علی ما تشآء بقولک العزیز البدیع
***
هو هللا تعالی شأنه العظمة و االقتدار
الهی الهی اشکرک فی ک ّل حال و احمدک فی جمیع األحوال فی النّعمة الحمد لک یا اله العالمین و فی
فقدها ال ّ
سموات و األرضین و فی
شکر لک یا مقصود العارفین فی البأسآء لک الثّنآء یا معبود من فی ال ّ
سنآء یا من بک انجذبت افئدة المشتاقین فی ال ّ
شدّة لک الحمد یا مقصود القاصدین و فی
الض ّّرآء لک ال ّ
الرخآء لک ال ّ
المقربین فی الثّروة لک البهآء یا سیّد المخلصین و فی الفقر
شکر یا ایّها المذکور فی قلوب
ّ
ّ
لک األمر یا رجآء المو ّحدین فی الفرح لک الجالل یا ال اله ّاال انت و فی الحزن لک الجمال یا ال اله
ّاال انت فی الجوع لک العدل یا ال اله ّاال انت و فی ال ّ
شبع لک الفضل یا ال اله ّاال انت فی الوطن لک
سیف لک االفضال یا ال اله ّاال
العطآء یا ال اله ّاال انت و فی الغربة لک القضآء یا ال اله ّاال انت تحت ال ّ
انت و فی البیت لک الکمال یا ال اله ّاال انت فی القصر لک الکرم یا ال اله ّاال انت و فی التّراب لک
سجن لک الوفآء یا سابغ النّعم و فی الحبس لک البقآء یا مالک القدم لک
الجود یا ال اله ّاال انت فی ال ّ
العطآء یا مولی العطآء و سلطان العطآء و مالک العطآء اشهد انّک محمود فی فعلک یا اصل العطآء و
مطاع فی حکمک یا بحر العطآء و مبدأ العطآء و مرجع العطآء

***
جناب آقا سیّد مهدی
ّ
ی العظیم و انّه لتنزیل من لدن علیم حکیم
هذه سورة العباد قد نزلت
بالحق من لدی هللا العل ّ
بسم هللا األبدع األبدع
شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له عابدون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له ساجدون شهد هللا انّه
ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له قانتون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له خاضعون شهد هللا انّه ال اله ّاال
هو و انّا ک ّل له خاشعون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له حامدون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا
ک ّل له راکعون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له عاملون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل منه
سائلون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل به ناطقون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل له ناظرون شهد
هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل به رافعون شهد هللا انّه ال اله ّاال هو و انّا ک ّل به لمنقلبون
سموات و األرضین بأنّه ال اله ّاال هو و ّ
ان هذا
ان یا مهدی فاشهد کما شهد هللا لنفسه قبل خلق ال ّ
الغالم عبده و بهائه و انّه لنبأ الّذی قد کان فی ازل اآلزال فی الواح ّ
العز عظیم و ما عرفه احد ّاال نفسه
المهیمن العزیز القدیر و لن یعرفه ّاال من شآء ربّه و هذا من امر الّذی اخبرناک به من قبل ان انت من
العارفین فاسمع نصحی ث ّم ما ینطق به لسان هللا فی هذا ّ
الزمن البدیع ایّاک ان ال یصدّک شیء و ال
ّ
صالحین فی هذا األمر الّذی به یفزع اهل
یمنعک امر فاسع فی نفسک ث ّم اجهد فی ذاتک
لتکونن من ال ّ
ک جبل المستکبرین ط ّهر
مإل العرفان ث ّم یجزع اهل سرادق االیقان ث ّم ینصعق ارواح
المقربین و یند ّ
ّ
سموات
عیناک عن ک ّل ما سواه ث ّم دع ک ّل ما فی ایداک ث ّم قدّس نفسک عن ک ّل من فی األرضین و ال ّ
لتستطیع ان تستقیم علی امر الّذی تز ّل علیه اقدام المخلصین ث ّم انقطع عن نفسک و عن ما سواک ث ّم
عن نفوس المشرکین فانظر بطرف البدء فیما نظرت الی آدم األولی ث ّم من بعده الی ان یصل األمر الی
ی قبل نبیل قل تاهلل کلّهم قد جاؤوا عن مشرق األمر بکتاب و صحیفة و لوح عظیم و اوتوا ک ّل واحد
عل ّ
منهم علی ما قدّر لهم و هذا من فضلنا علیهم ان انتم من العارفین و کلّهم بلّغوا رساالت ربّهم و ب ّ
شروا
النّاس برضوان هللا المهیمن العزیز القدیر و اخرجوا النّاس من ّ
الظلمات الی النّور و ب ّ
شروهم بلقآء هللا
األولین حتّی اذا بلغ األمر الی وجهه العزیز المقدّس المتعالی المنیر اذا ً
کما انتم قرأتم فی صحف ّ
احتجب نفسه فی الف حجاب ّ
لئال یعرفه من احد بعد الّذی کان ینزل علیه اآلیات من ک ّل الجهات و ما
ستر اذا ً اظهرنا عن خلف الف الف حجاب من
احصاها احد ّاال هللا ربّک و ربّ العالمین فل ّما ت ّم میقات ال ّ

النّور نورا ً من انوار وجه الغالم اق ّل من س ّم االبرة اذا ً انصعقت اهل مإل العالین ث ّم سجدت وجوه
سموات و األرضین و ما تداهن
المقربین و ظهر بشأن ما ظهر مثله فی االبداع بحیث قام بنفسه بین ال ّ
ّ
بأحد فی امر ربّه و نادی العباد بأعلی ندائه و ما خاف من احد کما انتم کنتم من النّاظرین و ابتلی بین
العباد بحیث اجتمعوا علیه طغاة األرض و انتم من ال ّ
شاهدین و ما استنصر من احد ّاال باهلل العزیز
ّ
بالحق و انزل علیه سکینة من عنده و ایّده بجنود الغیب حین الّذی اخرجه
المقتدر العلیم و انّه نصره
عن مدینة األمر بسلطان مبین و ظهر امره و عال برهانه و ت ّمت ح ّجته و کملت کلمته الی ان اشتهر
امر هللا بین الخالیق اجمعین الی ان قطعنا األسبال و دخلنا المیادین کما انتم سمعتم من المهاجرین و فی
ک ّل تلک األماکن و األیّام ما سترنا األمر و ما احتجبناه بل اظهرناه کطلوع الفجر عن افق صبح منیر
الی ان وصلنا الی البحر الّذی ذکر اسمه فی األلواح ان انتم من ال ّ
سفینة باسمنا ث ّم
شاهدین و رکبنا ال ّ
اجریناه علی البحر باسمی العزیز المقتدر الجمیل و حفظناه بقدرة من عندنا و حفظنا الّذین رکبوا علیها
الی ان وصلوا الی ساحله فی مدینة الّتی اشتهر اسمها بینکم ان انتم من العالمین و کنّا فیها اربعة اشهر
متوالیات بما رقم فی الواح ّ
عز حفیظ و فی تلک ال ّ
شهور ما راودنا احد من الّذینهم کانوا فیها ال من
اعالهم و ال من اسفلهم و کان هللا علی ذلک شهید و علیم و ما ذهبنا الی احد و ما تو ّجهنا الی نفس
اظهارا ً لسلطنة هللا و امره و ابالغا ً لقدرة هللا و هیمنته الی ان ت ّمت میقات الوقوف و خرجنا عنها و
سجن البعید و نشکر هللا فی ک ّل ذلک بما ایّدنا علی امره و جعلنا
سبیل الی ان دخلنا فی هذا ال ّ
قطعنا ال ّ
المقربین الّذین ال یخافون من احد و ال ینظرون ّاال بنظرة هللا المهیمن العزیز القدیر کذلک
من عباده
ّ
ّ
نزلنا األمر الیک لتکون من العالمین و الحمد هلل ربّ العالمین اذا ً اتممنا القول ولو ما اتممنا األمر به
لتذکر عباد هللا المخلصین الّذینهم سکنوا فی ارضک هناک و کانوا مستبشرا ً بأریاح القدس الّتی تفوح
تستدف به
سرکم و نجواکم و ما
من جهة هللا بارئهم و هذا من فضله علیهم و علی العالمین قل انّه یعلم ّ
ّ
فی قلوبکم حمامة الحبّ و کذلک کنّا من العالمین لن یعزب عن علمنا من شیء و ال یفوت عن قبضتنا
من شیء و ک ّل فی قبضة األمر ان انتم من العارفین و بیدنا ملکوت ک ّل شیء نرفع من نشآء من عندنا و
نذکر عبادنا المریدین الّذینهم شربوا من کأس عنایة هللا و رزقوا ما ال رزق به احد من الخالیق اجمعین
ّ
صابرین قل تاهلل قد
قل تاهلل قد فزتم بکأس ما ال فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان
تکونن من ال ّ
حملتم ما ال حمله احد من الممکنات و ما سبقتکم فی ذلک نفس من الموجودات و لو یحمل علی
ّ
ّ
بالحق لتعرفوا مقدار الّذینهم آمنوا
لتنشق فی الحین کذلک نذ ّکرکم
سموات لتنفطر و لو علی األرض
ال ّ
ّ
یکونن من الفرحین قل تاهلل من شرب من
باهلل و عرفوا ما ال عرفه احد من قبلهم لیفرحوا فی انفسهم و
سموات و األرضین ان یکون مستقیما ً فی حبّ
هذا الکأس لن یظمأ ابدا ً و یجعله هللا غالبا ً علی من فی ال ّ
مواله و لن یضطرب من خطرات ال ّ
شیاطین و الّذینهم عرفوا نفسنا هذا من فضلی علیهم و علی عبادنا
المخلصین ألنّا اخرجناهم عن خلف الحجبات و اشهدناهم ما ال شهدت عیون المقدّسین و ک ّل ذلک من

المقربین و انت ذ ّکر احبّآء هللا الّذینهم کانوا فی ارضک و ال تکن
فضلی علیهم و رحمتی علی عبادنا
ّ
صابرین
من ال ّ
المقربین و لقد ارسلنا الیه کتابا ً من قبل و فیه ما یغنیه
األول فیها الّذی جعله هللا زین ّ
ذ ّکر اسم ّ
عن العالمین فوهللا لو یعرف حرفا ً منه لینقطع عن ک ّل شیء حتّی عن نفسه و هذا ما نشهد علیه حینئذ
بلسانی العلیم الحکیم
ث ّم من بعده ذ ّکر المجید بذکرنا و ب ّ
شره بروح هللا المقدّس العزیز العلیم و لقد ارسلنا الیه ما
اطلعت بما ال ّ
یط ّهره عن معاشرة المشرکین قل ان یا عبد فاستقم علی حبّ هللا ألنّک ّ
اطلع به احد ان
انت من المتف ّکرین تف ّکر فی غیبتی لع ّل ّ
المتفرسین و بذلک اتممنا
تطلع بما اراد هللا لک و تکون من
ّ
الروح من لدنّا بلسان من عندنا علیک و علی المؤمنین
النّعمة علیک و ارسلنا ّ
الرحیم و ب ّ
شره بما اذکره هللا فی لیل الّتی فیه ینطق الورقآء علی افنان سدرة البقآء
ث ّم ذ ّکر اسمنا ّ
و ّ
یغن دیک العرش علی افنان سدرة عظیم قل ان یا عبد انّا اردناک من قبل و اذکرناک فی الواح قدس
عظیم ان استقم فی یوم الّذی فیه تعمی األبصار و یکلکل ک ّل اللّسان و تضطرب افئدة المغلّین قل تاهلل
حینئذ تظلم ال ّ
شمس بأنوارها و یخسف القمر بأزهارها و تسقط النّجوم علی ارض جرز لن تجد فیها من
ک ک ّل جبل شامخ رفیع ّاال من اغمض
ثمار و ال کأل و ال مآء معین و یض ّج فیه قبائل األرض و یند ّ
عیناه عن البشر و ینظر بالمنظر األکبر فی هذا الجمال المشرق العزیز المنیر ان یا عبد ال تخف من
سموات و األرض و مب ّ
شرا ً باسم هللا
احد ث ّم اخلع بخلع هللا المهیمن العزیز القدیر و کن صائحا ً بین ال ّ
العزیز الکریم و ان یعترض علیک ک ّل ذی وجود و ذی روح و ذی شعور و ذی اشارة و ذی حدود
عظیم ال تخف عن احد منهم و تو ّکل علی هللا ربّک ث ّم اعتصم بهذا الحبل المقدّس المنیر المتین و کذلک
سرک تجده علی
انزلنا الیک اآلیات من هذا ال ّ
سمآء الّذی ظهر علی هیکل الغالم و اذا تنظر الیه فی ّ
هیئة عرش عظیم
الرضا من بعده و الّذینهم فی بیته الّذینهم استجاروا فی جوار هللا المهیمن العزیز القدیر
ث ّم ذ ّکر ّ
اولئک هم الّذین استظلّوا فی ظ ّل عنایته و اسکنهم هللا فی بحبوحة قربه ان یعرفوا قدر ما انعمهم هللا
یکونن من ال ّ
ّ
ّ
یحبطن اعمالهم و کذلک یذکرهم لسان هللا
شاکرین و یجهدوا فی انفسهم بأن ال
بفضله و
لیثبت رحمته علی العالمین و لن ینکروا نعمة الّتی نزلت علیهم من سمآء قدس منیع و یجدوا انفسهم
سموات و األرضین و انّک انت یا مهدی فارفق به ث ّم اخفض
ثبتآء علی األمر و قدسآء عن ک ّل من فی ال ّ
جناحک للّذینهم آمنوا باهلل و آیاته ألنّا ّ
عظمنا خلقک فی مإل الفردوس و خلقناک علی احسن التّقویم

ث ّم ذ ّکر الّذان سافرا الی هللا بارئهما و هاجرا الیه و کانا من المهاجرین و حضرا بین یدی هللا و
سمعا نغمات القدس عن هذا الحنجر المقدّس العزیز الملیح ث ّم ب ّ
شرهما بعنایة من عندنا و رحمة من لدنّا
و ّ
ان رحمتنا سبقت العالمین
الرسول بما اذکره هللا حینئذ بربوات قدسه و اذکره فی هذا اللّوح العظیم قل ان
ث ّم ذ ّکر العبد قبل ّ
لتقر به عیناک و عیون الّذینهم سکنوا فی اقطار المشرق و
یا رسول ارسلنا الیک رائحة هذا القمیص ّ
لیحرکهم اریاح هللا و ینقطعهم عن ک ّل شیء ّاال عن هذا القمیص
المغرب و کانوا من عبادنا المو ّحدین
ّ
المرسل المنیر قل تاهلل ّ
سؤال حرام
ان االنقطاع محبوب ّاال عن جمالی المشرق المقدّس المنیر و ک ّل ال ّ
صمت محبوب ّاال عن ذکری المتعالی المتباهی العزیز المنیع
ّاال عن نفسی المقدّس العلیم الحکیم و ک ّل ال ّ
ث ّم ذ ّکر عبدی الّذی آمن باهلل ث ّم سأل عن هللا ربّه من نبإ العظیم قل تاهلل هذا لنبأ الّذی کان عظیما ً
تقشعر عنه جلود المشرکین ان یا عبد اذا ً کشفنا لک األمر فیما
فی علی العمآء ث ّم کبیرا ً فی مإل البقآء و
ّ
سألت من قبل ّ
لتطلع بما اراد و هذا اصل ما اراد هللا لک ان تکون من المریدین ایّاکم ان ال تختلفوا فی
هذا النّبإ و ال تضطربوا عن الّذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا من المعرضین قل یا قوم تاهلل هذا نبأ هللا
سموات و األرضین ایّاکم ان ال تختلفوا فیه بعد الّذی حبس لکم فی
فیکم و ظهوره بینکم و سلطانه بین ال ّ
سجن الّذی لن یصل الیه ارجل القاصدین ّاال من شآء هللا ربّک المنّان المقتدر العلیم الخبیر و انّک
هذا ال ّ
سامری
انت یا عبدهللا فاشکر هللا بما اخرجک عن بلدک و جعلک من المط ّهرین فسوف تسمع ندآء ال ّ
بینهم و تجدهم فی شرک عظیم فسوف یستدلّون بما استدلّوا به اولو الفرقان ث ّم من قبلهم اولو ّ
الزبور و
ی من قبل بما نزل علیه من آیات هللا المهیمن العزیز القدیر
التّوریة و االنجیل کفاهم الذّلّة بأنّهم آمنوا بعل ّ
ّ
بالحق اعرضوا عنه و کانوا من المعرضین قل اذا ً ال تلعنوا غیرکم بل
فل ّما نزلت اختها و ظهر جماله
فالعنوا انفسکم و ال تعترضوا بنفس فاعترضوا علی ذواتکم فهذا ینبغی لکم یا مأل المشرکین ان کنتم
آمنتم بآیات هللا تاهلل هذه آیاته و حرفا ً منها یکفی العالمین و ان تریدوا جماله فهذا جماله قد ظهر بشأن ما
تمروا علی صراطه فهذا صراطه فی
ظهر شبهه فی االبداع ان انتم من المنصفین و ان تریدوا ان ّ
ّ
ولکن الّذین منهم استقاموا علی امر موالهم و عرفوا
مروا علیها یا مأل العارفین
ال ّ
سموات و األرض ّ
سحاب و یستضیء اهل مإل القدس و یحکی ک ّل شیء عن هذا
بارئهم اولئک بهم یرفع الغمام و یمطر ال ّ
ّ
ّ
المتعزز المتعالی الباذخ المنیع
المتعظم
المقام
ث ّم ذ ّکر من بعده األسد قل ان یا اسد کن اسد هللا فی ارضه و هذا خلع قد اعطیناک بفضل من
عندنا و انا المعطی الکریم رغما ً ألنف الّذینهم کفروا بآیات هللا و جادلوا بها ث ّم اعرضوا عنها و کانوا
تمر عن ملکوت األسمآء و تنقطع عن ک ّل من
من ال ّ
صاغرین ان یا هذا االسم قد وهبناک هذا االسم ان ّ
سمآء و تأتی هللا بقلب سلیم ایّاک ان ال تضیع ما اراد هللا لک و ال تخمد عن نار حبّک
فی األرض و ال ّ

ث ّم اشتعل بنفسک علی الّذینهم کفروا و اشرکوا و کن رحمة للمحبّین و کن سیف هللا ألعدائه و نعمته
ألحبّائه ث ّم احفظ نفسک عن مجالسة المعرضین و تجنّب عنهم و ال تخف من احد و کن فی حصن حفیظ
تمر علیهم
ان یا مهدی قد ذکرنا هؤآلء کما ذکر اسمائهم فی لوحک لیحیط رحمة هللا علیهم و ّ
الرضوان
هذه المرسالت اللّطیف المحبوب المنیر قل تاهلل لو یهبّ علی الممکنات ما یفوح من هذا ّ
لیجعلهم حیّا ً باقیا ً فی ملکوت العالین کذلک مننّا علیک و علیهم رحمة من عندنا علیهم و علی
المخلصین ث ّم اعلم بأن حضر بین یدینا لوحا ً و فیه نادی احد من المحبّین ربّه المنّان المقتدر العزیز
الجمیل قل انّا سمعنا ندائک و اجبناک بهذه الکلمات المقدّس المحبوب لتشکر هللا فی نفسک ث ّم فی
لسانک و تکون من الّذینهم بآیات هللا ال یستهزئون ان استقم یا عبد فی حبّک موالک و ال تضطرب اذا
اتاک امر محتوم و ال تخف من احد فتو ّجه بوجه ربّک و تو ّکل علی نفسنا المهیمن القیّوم و قل
سبحانک الله ّم یا الهی ط ّهر عینی ث ّم اذنی ث ّم لسانی ث ّم روحی ث ّم قلبی ث ّم نفسی ث ّم جسمی ث ّم
جسدی عن التّو ّجه الی غیرک ث ّم اشربنی عن کأس ّ
عزک المختوم
قل تاهلل قد ظهر عین الکافور فی هذا ّ
سلسبیل الّذی کان علی
الظهور و انفجر التّسنیم فی هذا ال ّ
هیئة الغالم لمشهود ان یا عبد فأدخل یدک فیه و ال تردّها الی نفسک خالیا ً ولو تقطع بسیوف الّذینهم
کانوا بآیات هللا هم معرضون فاستعن فی ک ّل امر باسمی العزیز المقتدر المحبوب ث ّم اشرب منه فی
الروح و کانوا من الّذینهم بآیات هللا هم مهتدون و
سرک ث ّم ابذل علی الّذین تجد فی قلوبهم نفحات ّ
ّ
صرفنا لک اآلیات لتوقن فی نفسک بأنّا نعطی ک ّل شیء ما یغنیه عن
کذلک اذکرناک فی اللّوح و
ّ
الّذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا بربّهم ان یشرکون
ث ّم ذ ّکر األحباب فی ارضک الّذین ما ذکر اسمائهم فی اللّوح لیبشروا کلّهم ببشارات هللا المهیمن
وص الّذینهم آمنوا
تقربهم الی مقام قدس محمود و
ّ
القیّوم و یفرحوا فی انفسهم و تجذبهم نغمات القدس و ّ
ّ
یکونن من الّذینهم کانوا ان یعتدون و یا قوم ان اتّبعوا
باهلل و آیاته بأن ال یتجاوزوا ع ّما امروا به و ال
ّ
تکونن من الّذینهم اذا یؤمرون بأمر ال
ملّة هللا و سننه و ذروا ما بین ایدیکم و خذوا ما امرناکم به و ال
یعملون فاجتنبوا عن کبائر االثم و هی االعراض عن بدایع کلماتی قل ّ
ان کلمات هللا لهی العلیا ان انتم
تشعرون ث ّم اصلحوا ذات بینکم بحیث لن یهبّ منکم ّاال روایح هللا و لن یشهد فی وجوهکم ّاال نضرة
ّ
سهم الذّلّة و البأسآء و الض ّّرآء فی ک ّل ما کان
الفردوس و
تکونن من الّذینهم فی ک ّل امر یفرحون و اذا یم ّ
من البالیا او یکون هم یصبرون فی سبیل بارئهم و یتو ّکلون علی هللا ث ّم الی مرضاته هم متو ّجهون و ال
یصدّهم استکبار الّذینهم استکبروا و ال اعراض الّذینهم اعرضوا و ال مجادلة الّذینهم جادلوا بعد الّذی
بلغت الح ّجة الی اقصی الغایة و ت ّمت نعمة هللا علیهم و علی الّذینهم موقنون بما ینزل علیهم من آیات هللا
و ال یحزنهم غ ّل الّذینهم کفروا بها بعدما استیقنتها انفسهم و کذلک کانوا ان یفعلون بذلک امرناهم من
ّ
لیکونن من الّذینهم کانوا بأمر هللا هم عاملون
قبل و نأمرهم حینئذ بالفضل

***
هو هللا تعالی
یا اسم جود علیک بهائی عبد حاضر مکتوبیکه بنام آنجناب بود تلقاء وجه عرض نمود و ندای
مظلومهای آفاق اصغا شد فیالحقیقه بعضی از ناس بدست خود غضب الهی را خریدهاند بعضیرا اخذ
نمود و برخی را هم اخذ فرماید انّه علی ک ّل شیء قدیر جمیع اشیاء بر مظلومیّت اهل ّ
حق نوحه نمودند
اینکره من غیر سبب وارد شده بمثابهٴ اشجاری است که
و جمیع را حزن احاطه کرده ظلمهائیکه در
ّ
غافلین بایادی خود غرس نمودهاند و زود است که اثمار آنرا مشاهده نمایند
حق فائز بوده و هستند و در سبیل ّ
سم علیه بهائی بعنایت ّ
حق وارد شد بر او آنچه که جز علم
سکا ً بک
الهی او را احاطه ننموده در بار ٴه امور عدد نوزده  ٩١بگوید الهی ترانی منقطعا ً الیک و متم ّ
فاهدنی فی األمور ما ینفعنی ّ
علو مقام احبّائک و بعد تف ّکر نمایند در امور آنچه بنظر آمد
لعز امرک و ّ
مجری دارند این شدّت اعدا را از عقب رخائی است عظیم یا اسم جود بعضی از نفوس مشاهده
حق ج ّل جالله بوده و هست و کذلک سرورشان علّت سرور ّ
میشوند حزنشان سبب حزن ّ
حق ندای دو
الرآء و ال ّ
شین قد ورد علیه ما
األول فهو العندلیب علیه بهائی من شطر ّ
الف و شین از سجن رسیده ا ّما ّ
ورد علی مب ّ
سجن حضرت اعلی روح ما سواه فداه را در ارض تاء مع جمعی حبس نمودند
شری فی ال ّ
و سطوت ظلم احبّا را چنان اخذ نمود که از آنحضرت بر حسب ظاهر اعراض نمودند مگر یکنفس
الرفیق األعلی و األفق األبهی آن نفوس هم بعد
که عرض کرد یا سیّدی انّی احبّ ان اکون معک فی ّ
از انقضاء اشهر معدوده بکمال خضوع و ابتهال راجع شدند و توبهٴ ایشان مقبول و بعنایت کبری فائز
هنیئا ً لهم انّه یعلم کیف رجعوا و کیف قدّسهم و کتب لهم من قلمه األعلی یا اسم جود لو ال کتاب سبق
من عندنا ألرینا الغافلین و ّ
الظالمین ایّنا اعلی و اقدر در این ظهور اعظم مالحظه نمودهاید که چه
بقو ٴه عظیمه اخذ نمود معذلک احدی متنبّه نشد و ک ّل از باد ٴه غفلت مدهوشند و از
مقدار از اعدا را ّ
شطر رحمت الهی بعید ولکن عالم بظلم حامله شده سوف یرون ّ
الظالمون ما عملوا فی ایّام هللا المهیمن
سجن
تغرد فی ال ّ
الرحمن جهرة ً و لک ان ّ
مغردا ً علی األفنان فی ربیع ربّک ّ
القیّوم یا عندلیبی قد کنت ّ
سرا ً الی ان یأتیک هللا بفرجه و رحمته و عنایته و فضله و جوده و احسانه
ّ
و ا ّما الف و شین ثانی علیه بهائی از ارض الف و باء ندایش رسید قد اخذه ّ
الظالمون و ادخلوه
سجن اال انّهم فی خسران مبین غفلت این همج رعاع بمقامی رسیده که در قرون اولی و اخری
فی ال ّ
تف ّکر نمینمایند یتّبعون اهوائهم و یظنّون انّهم من العارفین یشهد بجعلهم ک ّل األشیآء و عن ورائها لسان

هللا المقتدر العلیم الحکیم یا اسم جود جناب سم علیه فضلی و رحمتی لدی الباب قائم قل ربّ افرغ علی
من احبّک و یحبّک صبرا ً انّک انت المقتدر القدیر اگرچه الحمد هلل بطراز صبر فائز است ولکن این
ذکر اظهار عنایتی است از مظلوم عالم نسبت باو باید چندی ارسال مراسالترا از جهتین ستر نمایند
بشأنیکه از اهل بیت هم مستور دارند و اگر بجناب عندلیب هم بخواهند تفصیلی بنویسند باو هم امر
بستر نمایند طوبی لمن عمل بما امر به من لدی المظلوم و نعیما ً لمن فاز بطاعة هللا ربّ العالمین
یا اسم جود جناب شیخ علیه رحمتی بزحمت افتاده ولکن چون قصدش هلل بوده و برضا و
امضا واقع شده مبارک بوده و خواهد بود و آنچه مواجهه بشما امر نمودیم باو بنویسید انشآءهللا موفّقند
در امور آنچه الیوم الزم است آنکه در ارسال و مرسول مکاتیب مالحظه نمایند و حکمترا در هیچ
صیناه به من قبل و فی هذا المقام األرفع المنیع
حال از دست ندهند هذا ما و ّ
***
للا
عبدهللا علیه بهآء ّ
بنام خداوند یکتا
این کتابیست از مظلوم آفاق بیکی از دوستانش که از مقام خود هجرت نموده تا آنکه بافق اعلی فائز
گشته و کوثر وصال را از ایادی عطاء مالک اسماء آشامیده طوبی له و ألبیه الّذی فاز بالدّخول فی
هذا المنظر الکریم ای عبدهللا انشآءهللا بعنایت محبوب عالمیان موفّق شوی بر اموری که سبب اعالء
کلمة هللا شود مابین عباد او در ک ّل احیان بافق رحمن ناظر باش و بکمال صدق و صفا و امانت و
دیانت مابین ناس مشی نما قسم بآفتاب وحی که از مشرق بیان طالع شده که افعال مرضیّه و اعمال
پسندیده سبب اعال و استعالء وجود عباد است طوبی لمن تزیّن بردآء األخالق الّتی انزلها هللا فی
الکتاب حسب االذن باین سفر تو ّجه مینمائی انشآءهللا باید بما ینبغی عامل شوی از ّ
حق میطلبیم در
جمیع احوال ترا مؤیّد فرماید بآنچه رضای او است البهآء علیک و علی الّذین اقبلوا الی افق األمر و
ی العظیم
آمنوا باهلل العل ّ
***

للا
جناب سیّد قبل رضا علیه بهآء ّ
األعظم األقدم
ی متعال مشغول باشید و از زالل کوثر بیزوالش بیاشامید لعمری
انشآءهللا لمیزل و الیزال بخدمت غن ّ
باطن باطن باطن الی ما ال نهایة له بصورت کأس ظاهر تا مح ّل این ماء طهور که از یمین عرش
مالک ظهور جاریست واقع شود ث ّم استمع بلحن آخر ّ
ان باطن الباطن الباطن الی ما شآء هللا قد ظهر
ی العظیم
علی صورة کأس لیکون حامالً لفرات رحمة ربّک الّذی جری من جهة عرش اسمی العل ّ
انشآءهللا از این ماء بیاشامید و از این کوثر بخلق مبذول دارید لو تبلغ الی مقام الّذی ذکرناه لتجد
نفسک فی انجذاب تعجز السن من فی االمکان عن ذکره و تصل الی مقام تطیر من ال ّ
شوق فی هوآء
حبّ ربّک العزیز العلیم ما یحکم به لعباده فی ّ
الظاهر انّه لحقیقة یطوف حولها الباطن و ربّک مقدّس
ع ّما قیل و یقال انّه لهو العزیز الکریم
محبوب آنکه آنجناب بکمال ه ّمت بر خدمت امر قیام نمایند و در حال این مسجون مظلوم که
مابین حزبین مبتال شده تف ّ
سی باو جویند عالم حادث و ما فیه فانی کل باید بخدمت باقی
کر کنند و تأ ّ
قیام نمائیم که شاید عمر ضایع نشود و خدمتی از دست برآید اصل امور اتّحاد عباد است بر شریع ٴه
واحده مشاهده در ملّت اسالم و ضعف آن نمائید و در سبب و علّت آن تف ّکر کنید این ضعف نبوده
مگر بجهة اختالفاتی که در آن واقع شده چنانچه مشاهده میشود هر حزبی طریقی اخذ نمودهاند و در
سبیلی مشی مینمایند و اگر نفسی بگوید ّ
الطرق الی هللا بعدد انفس الخالئق و این سبیلها از سبیل اعظم
منشعب شده بر فرض تصدیق این مقام البتّه اگر نفسی در سبیل اعظم و طریق اکبر سالک شود احسن
بوده و خواهد بود و اقرب بتقویست در این مقامات بیانات الیحصی بوده و هست ولکن نظر باحزان
وارده باین قدر اکتفا نمودیم و فیالحقیقه اصل مقصود ذکر آنجناب بوده که همچه ندانند که ذکرشان از
منظر اکبر محو شده همیشه مذکور بودهاید و انشآءهللا خواهید بود نسأل هللا بأن یظهر منک ما تحیی به
افئدة النّاس و تنجذب به القلوب و تطیر به األرواح و یقوم ک ّل عظم رمیم انّما البهآء علیک و علی
سموات و األرضین
الّذین اقبلوا الی قبلة من فی ال ّ
***

هذه صحیفة هللا المهیمن القیّوم ألحبّآء هللا فی خلجآباد
هو النّاطق فی ملکوت البیان
یقربهم
انّا اردنا ان نذکر اولیائی فضالً من عندی و انا الفضّال القدیم لیجذبهم النّدآء الی األفق األعلی و ّ
الی مقام ال یری فیه ّاال هللا و آثاره کذلک نطق القلم اذ کان مالک القدم فی سجنه العظیم
یا باقر قد انزلنا علیک اآلیات و اظهرنا لک ما شهد بعنایتی و فضلی و جودی و کرمی و
سموات و األرضین ب ّ
شر عبادی بذکری و ما نزل لهم من سمآء مشیّتی
رحمتی الّتی سبقت من فی ال ّ
الرحیم انّا ذکرناهم من قبل و زیّنّاهم بآثار قلمی األعلی و انا المشفق
لیشکروا ربّهم الفیّاض الغفور ّ
العزیز الحمید
یا علی قبل اکبر رأینا ذکرک ذکرناک و سمعنا ندائک اجبناک بهذا الکتاب المبین الّذی یشهد
ک ّل حرف من حروفاته بوحدانیّة هللا و فردانیّته و بما نزل فی لوحه العزیز البدیع اشکر هللا بهذا الفضل
األعظم و قل
لک الحمد یا مولی العالم بما هدیتنی الی صراطک المستقیم و جعلتنی مقبالً الی افقک اذ کان
القوم فی اعراض مبین ایّاک ان تمنعک شبهات الّذین کفروا بیوم الدّین قم علی األمر و ذ ّکر النّاس
الرحمن طوبی لمن وجد و اقبل و ویل لک ّل
بآیات هللا المقتدر القدیر کذلک ما بحر البیان و ها عرف ّ
غافل بعید
الرحمن قل
تنورت بأنوار نیّر البیان و شربت رحیق الحیوان من کتاب ربّک ّ
یا علی اصغر اذا ّ
الهی الهی قربک رجائی و ظلّک مقصدی و جوارک مطلبی و حضورک املی و لقائک منتهی
الراحمین
منیتی و وصالک بغیتی اسألک ان ال تخیّبنی بفضلک و رحمتک یا ارحم ّ
الرحمن قل
ی المقصود اذا اشعلتک نار ال ّ
سدرة فی طور البیان و اخذک جذب ندآء ربّک ّ
یا سم ّ
الهی الهی ندائک اجتذبنی و نار حبّک اشعلتنی و هجرک اخذ االصطبار عن کفّی ارحمنی یا
موجدی و مقصودی قدّر لی الحضور امام وجهک و القیام لدی باب عظمتک او قدّر لی اجر لقائک
انّک انت المقتدر القدیر
یا علی قبل اکبر اذا فزت بکوثر البقآء الّذی جری من قلمی األعلی قل
الهی الهی لک الحمد بما سقیتنی کوثر بیانک و هدیتنی الی صراطک و انزلت لی آیاتک
یقربنی الیک انّک انت
اسألک بأنوار صبح ظهورک و آیات توحیدک و رایات قدرتک بأن تقدّر لی ما ّ
المقتدر المهیمن القیّوم

یا قلمی اذکر من س ّمی بلطفعلی و ب ّ
شره بعنایتی و نبّئه بما ظهر و الح فی ایّام هللا ربّ العالمین
ّ
ان ذکرک مصباح الفالح ألهل العالم و آیة القدم بین األمم طوبی لمن فاز ویل للغافلین
یا سیّد مح ّمد اذا رأیت اموا بحر بیانی و اخذتک نفحات آیاتی قل
تشرفت
الهی الهی طوبی لسبیل نسب الیک و لدلیل نزل من سمآء عنایتک و طوبی ألرض ّ
بقدومک و لمقام فاز بلقائک و لعبد سمع ندائک و اقبل بقلبه الی افقک األعلی ای ربّ اسألک بأمرک
الّذی به ظهرت کنائز العلوم و الفنون و جری فرات البیان فی االمکان بأن تقدّر لی ما یجعلنی راضیا ً
برضائک و معترفا ً بما جری من قلمک األعلی و ال اقول فی امر من اوامرک لم و بم ای ربّ احبّ ان
اکون خاضعا ً خاشعا ً راضیا ً لدی ظهورات قدرک و قضائک انّک انت العزیز الکریم
یا سیّد علی قد فاز اسمک بلحاظ عنایة موالک و انزل لک ما ال تحرقه النّار و ال یأکله التّراب
و ال یغیّره الهوآء و ال تبدّله القرون و األعصار یکون لک باقیا ً بدوام ملکوتی و ذکری بین عبادی
احفظ هذا المقام باسمی ّ
ان ربّک هو المبیّن العلیم الحکیم
تغردات حمامة عرفانی من اعلی
یا احمد اذا سمعت تغنّیات عنادل بیانی علی اعلی األغصان و ّ
المقام قل
الهی الهی لک الثّنآء یا مولی األسمآء و مالک ملکوت البقآء و لک البهآء یا من فی قبضتک
زمام األشیآء اسألک بنور امرک و حفیف سدرة ظهورک و خریر کوثر بیانک و هزیز األریاح فی
حدیقة فضلک بأن تقدّر لی ما قدّرته ألصفیائک الّذین انفقوا صدورهم فی سبیلک و عیونهم لحبّک و
ارواحهم الرتفاع کلمتک العلیا و اجسادهم الظهار امرک یا مولی الوری و ربّ العرش و الثّری انّک
انت المقتدر بارادتک و المهیمن بسلطانک ال اله ّاال انت اآلمر القدیم
الرحمن و
یا قلم اذکر الحسن الّذی سمع و اقبل و اراد ان یشرب کوثر البیان من ید عطآء ربّه ّ
یقوم علی خدمة امره و خدمة اولیائه الّذین بهم انتشرت آیات هللا المهیمن القیّوم
سجن األعظم و یوصیک و اولیائه بالعدل و االنصاف و
یا حسین تو ّجه الیک وجه القدم من ال ّ
باألمانة الّتی بها سطع نور ّ
شرفک بآثار قلمه
العزة و االنقطاع فی االبداع اشکر هللا ربّک انّه ایّدک و ّ
األعلی انّه هو المقتدر فی المبدإ و المآب
یا حبیبهللا قد اتی الحبیب اعرض عنه العباد و اعترض علیه من فی البالد و اشت ّد األمر الی
ان نزلت آیة الهجرة من سمآء المشیّة فل ّما خر ناح البیت لفراقه و ابتسم ثغر یثرب للقائه یا حزب هللا
انظروا ث ّم اذکروا ما ورد علی سفرآء هللا و اصفیائه و ما قالوا فی ّ
حق من ارسلهم و ما ورد علیه من
قوم سوء اخسرین

یا مح ّمد جعفر یذکرک المظلوم لوجه هللا لع ّل تجد عرف البیان و تکون مستقیما ً علی امر ناح
به ک ّل مغ ّل و اضطرب ک ّل غافل و ز ّل قدم ک ّل جاهل و اشتعلت نار الضّغینة فی قلب ک ّل عالم بعید و
ک ّل ظالم عنید نسأل هللا ان یؤیّدک و اولیائی علی االستقامة علی هذا األمر العظیم
یا مح ّمد کاظم هل المذکور فی القصر او تحت ارادة ک ّل ظالم اعرض و کفر و هل المحبوب
بین األحباب ام بین انیاب الذّیاب قد استوی هیکل ّ
الظلم علی سریر االعتساف و ارتکب ما لطمن به
ّ
سجن المبین و ما منعنا ظلمه عن
علی
وجوههن طلعات الفردوس األعلی کذلک قضی األمر فی هذا ال ّ
اظهار العدل و کفره عن اعآلء الکلمة و ال شرکه عن توحید هللا الفرد الواحد العلیم الخبیر و ما منعتنا
خوفتنا جنوده یشهد بذلک من حضر لدی الوجه و ک ّل صادق امین
سطوته و ال شوکته و ما ّ
یا علی مراد مراد العالم ینوح علی نفسه و یقول ّ
ان األحزاب یدخلون الهیاکل و الکنائس و
صوامع السمی و هم غافلون عن نفسی و معرضون عن لقائی و عاملون ما ضاق به
المساجد و ال ّ
صدری و ناح به قلبی و قلمی و اهل خبآء مجدی و سرادق عظمتی کذلک اخذتهم الغفلة من ک ّل
صراط
الجهات نسأل هللا ان یکشف لهم فضالً من عنده و یهدیهم الی سوآء ال ّ
یا مح ّمد هاشم ندا بسیار بلند است ولکن منافذ آذان فی ضیق مبین از ّ
حق بطلبید عباد خود را
محروم نفرماید هلل الحمد نفوس مقبله هر یک بانوار نیّر بیان فائز گشتند و از ید عطا کوثر بقا آشامیدند
یا حزب هللا شما از اثمار سدر ٴه دانشید این مقام بلند را از دست مدهید بآنچه الیق و سزاوار است
سک نمائید
تم ّ
یا مح ّمد حسین بشنو ندای مظلوم را کل را وصیّت مینماید بآنچه سبب و علّت رضای ّ
حق ج ّل
جالله است امر عظیم است باید حزب هللا در جمیع احیان بافق رحمن ناظر باشند و از او طلب نمایند
شر الّذین نقضوا
حفظ خود را از شبهات ناعقین و اشارات معتدین نسأل هللا ان یحفظک و اولیائه من ّ
عهد هللا و میثاقه و جادلوا بآیاته و انکروا ح ّجته و برهانه انّه هو المقتدر علی ما یشآء و هو الفرد
الواحد الحافظ العلیم الحکیم
یا مح ّمد علی اذا سمعت ندآء هللا ربّ األرباب و شربت رحیق البیان فی المآب و ّل وجهک
شطر هللا المهیمن القیّوم و قل
الهی الهی قد نبذت دونک آخذا ً حبل عنایتک اسألک بنفحات آیاتک و حفیف سدرة المنتهی و
صریر قلمک األعلی و بالکلمة الّتی بها طار المو ّحدون الی هوآء قربک و رضائک و المخلصون الی
ساحة ّ
عزک و عظمتک بأن تقدّر لی ما قدّرته للمنجذبین من عبادک الّذین اخذهم سکر بیانک األحلی
بحیث غفلوا عن دونک متو ّجهین الی انوار وجهک ای ربّ ترانی ناظرا ً الی افق امرک و منتظرا ً
ی رحمة من عندک انّک انت الّذی باسمک ما بحر الکرم فی العالم ال اله ّاال
بدایع فضلک فأنزل عل ّ
انت الغفور الکریم

یا غالمحسین مظلوم از افق سجن ندا میفرماید و کل را راه مینماید سبحانهللا انوار ظهور عالم
را احاطه نموده و امر هللا بمثابهٴ آفتاب ظاهر و هویدا معذلک اهل عالم بما عندهم مشغول و از امطار
رحمت رحمانی و نیسان مکرمت یزدانی محروم و ممنوع ظنون عباد را از مکنون منع نموده و
ی ما اضعفه ظلم العباد
اوهام از حضرت قیّوم محروم ساخته طوبی لمقبل ما منعه اعراض القوم و لقو ّ
اگر نفسی الیوم این امر اعظم را انکار نماید بر اثبات چه امری موفّق خواهد شد ال وهللا معرض از
این امر ظاهر هویدا الزال از ّ
حق معرض بوده یشهد بذلک قلمی الّذی بصریره انجذبت األشیآء و
نطقت قد اتی الوعد و الموعود ظهر بسلطان مبین
یا احمد حضرت فرد احد برایات آیات آمد و با اعالم بیّنات ظاهر شد معذلک احزاب امم از
سک و بوهمی متشبّث الوان عالم و زخارف امم سدّیست
او محروم و ممنوع هر حزبی بحبلی متم ّ
حائل طوبی از برای مقتدری که بعضد یقین سبحات را خرق نمود و سد را از میان برداشت در لیالی
و ایّام لسان قدم امم را بنصائح مشفقانه و مواعظ حسنه ذکر نموده و مینماید و متذ ّکر میفرماید از ّ
حق
میطلبیم کل را تأیید فرماید و بمطلع انوار راه نماید اوست قادر و توانا
یا ایّها القلم األعلی اذکر امائی ّ
الالئی سمعن النّدآء و اقبلن الی األفق األعلی و ّ
آمن بالّذی اتی
یقر ّ
قهن و یقدّر ّ
ّدهن و یوفّ ّ
من افق االقتدار برایات اآلیات نسأل هللا ان یؤی ّ
بهن الی هللا ربّ
لهن ما ّ
األرباب یا امائی و اوراقی حمد کنید مقصود عالم را که شما در سجن اعظم بکلم ٴه یا امتی فائز گشتید
آذان اولیای الهی الزال منتظر این کلمهٴ مبارکه بوده و اکثری در حسرت اصغاء کلمهٴ یا عبدی نالهها
نمودهاند زمام فضل در ید اقتدار ّ
حق بوده و هست یفعل ما یشآء و ال یسأل ع ّما یفعل انّه هو المقتدر
المختار طوبی از برای شما ایّام ظهور را ادراک نمودید و بعرفان مقصود حقیقی فائز گشتید هنیئا ً
لکن و از ّ
لکن و مریئا ً ّ
ّ
حق بطلبید اماء خود را بمثل اماء حزب شیعه باوهام مبتال نفرماید انّه هو
سمیع البصیر و باالجابة جدیر
ال ّ
***
للا
جناب آقا صمد علیه بهآء ّ
بنام یکتا خداوند دانا
حمد مالک وجود و سلطان غیب و شهود را الیق و سزاست که بانوار اسم اعظم عوالم افئده و قلوب
قوت عالم ضعیفش ننمود و از
منور فرمود و بافق اعلی در سجن ع ّکا راه نمود اوست مقتدری که ّ
را ّ
ارادهاش بازنداشت جلّت عظمته و علت سلطنته سبحانهللا مدّعیان محبّت الهی نقض عهد نمودهاند و
باعدا پیوستهاند نصائح مشفقانه و مواعظ حکیمانه اثر ننمود از ّ
حق ج ّل جالله سائل و آملیم عباد خود
ی األعلی اولیا را از قبل
را بطراز عدل و انصاف مزیّن فرماید اوست قادر و توانا ال اله ّاال هو العل ّ

مظلوم تکبیر برسان بگو چون قضیّهٴ مظلوم علّت غ ّ
صه است لذا از ذکرش صرف نظر نمودیم سفینهٴ
الهی را اموا احاطه نموده و مصباح ربّانی را اریاح از ّ
حق میطلبیم ظاهر فرماید آنچه را سبب و
علّت صدق و امانت و دیانت و عدل و انصافست عالم و امم گواهند که این مظلوم جز اعالی کلمه و
ارتقاء وجود اراده نداشته و ندارد طوبی لمن زیّن رأسه باکلیل العدل و هیکله بطراز االنصاف و ویل
للمعرضین و المنکرین
***
سر چاه
جناب ّ
للا
مال علی اصغر علیه بهآء ّ
هو ال ّ
شاهد الخبیر
یا احبّآء هللا یا اسرآء األرض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن مأل اعلی گشت یا علی قبل اصغر
قسم بمالک قدر که در منظر اکبر ناس را بافق اعلی دعوت میفرماید اگر ناس غافل اق ّل از س ّم ابره
آگاه شوند جمیع خود را فدای یکی از مقبلین الی هللا مینمایند عجب در اینکه مقبلین هم از مقامات خود
غافلند چه که فضل بمقامی است در بار ٴه ایشان اگر پرتوی از آن ظاهر شود ارض غیر ارض مشاهده
گر دد اسمت لدی المظلوم حاضر و انزلنا لک ما یبقی به ذکرک ان اشکر و کن من الحامدین بر
متحرکی ساکن گردد بگو ای
خدمت امر قیام نما باستقامتی که هر مضطربی از آن مطمئن شود و هر
ّ
ان ّ
ّ
اهل بهاء ظلم امرا شما را از مالک اسماء منع ننماید لعمری ّ
ولکن هللا اوقده
الظالم اراد ان یطفئ
ّ
بالحق و اراد ان یخمد ولکن اشعلته ید القدرة و اراد ان یضیّع امر هللا ولکن عمل بما ارتفع به امره ا ّن
ّ
الظالم فی وهم و ربّک علی یقین مبین دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان زود است که
مکافات اصفیا و اولیا ظاهر شود و هر یک اسم خود را در کتاب الهی مشاهده نماید انّه هو الغفور
الرحیم البهآء علیک و علی من معک من الّذین اقبلوا الی األفق األعلی فی هذا الیوم البدیع
ّ
***

جناب حیدر قبل علی علیه بهآء هللا األبهی
بسمی الّذی ینطق فی بحبوحة األحزان
حقیقت مدح و جوهر ثنا اهل بها را الیق و سزا که ثروت و زینت و الوان ناسوت انشاء ایشانرا از
تو ّجه بافق اعلی منع ننمود اقتدار جبابره و اختیار فراعنه حائل نشد بنور تقوی و نفوذ کلمهٴ علیا عالم
را بحیات تازه و زندگی پاینده مزیّن نمودند ایشانند رجالیکه تجارت عالم ایشانرا مشغول نساخت و از
تو ّجه بمالک قدم بازنداشت در بالیا صابرند و در رزایا ساکن چه که از خلق بریدهاند و بح ّق
پیوستهاند تعالت مقاماتهم و تعالی اصطبارهم نسأل هللا تبارک و تعالی ان یرفعهم بین عباده و یزیّنهم
بطراز العدل فی مملکته و یقدّر لهم ما یجعلهم حروفات کتابه و کلمات الواحه انّه هو الحاکم علی ما
یشآء و اآلمر بما اراد ال اله ّاال هو مالک االیجاد و المهیمن علی من فی البالد
یا حیدر قبل علی علیک بهائی الزال در ساحت مظلوم مذکور بوده و هستی هلل الحمد فائز
شدی بآنچه که در کتب الهی از قلم ابدی مرقوم و مسطور آنچه در بار ٴه تو ّجه و اشتعال اولیای ارض
الف و راء ذکر نمودی باصغا فائز هلل الحمد از ّاول ایّام نور ایمان از افق سماء آن ارض طالع و الئح
کره از سماء عطاء مالک نور احدیّه آیات بدیع ٴه منیعه نازل و ارسال شد
و ساطع و مخصوص در این ّ
نسأل هللا ان یسقیهم من کؤوس آیاته کوثر عرفانه و من کئوب بیانه سلسبیل حبّه و رضائه و نسأله ان
یؤیّدهم علی ما یرتفع به امر هللا فیما سواه
اینکه ذکر رجوع از ارض صاد از قلم اعلی نازل مقصود آنکه در مدینهئی که ذئب در آنست
توقّف زیاد جائز نه و قبل هم اینکلمه از ملکوت امر الهی جاری اکثری از امرا و رؤسا در ظاهر
اظهار محبّت مینمایند و در باطن بتحریک مشغول سبحانهللا الی حین اعمال عظیمه و عنایت کبیر ٴه
اینمظلوم معلوم نه و احدی بآن آگاه نه قریب چهل سنه حزب هللا را از نزاع و فساد و قتل و غارت و
اعمال و افعال مردوده منع نمودیم چنانچه کل اگر بانصاف آیند شهادت میدهند که فضل اعظم از
اینمظلوم ظاهر و هویداست از قبل در هر سنه نار حرب مشتعل چنانچه دیدهاند و شنیدهاند و بعد از
ورود اینمظلوم در عراق عرب احدی بغیر ما اراده المظلوم حرکت ننمود مع عناد غافلین و بغضای
ناعقین نفسی بر تالفی و دفاع قیام نکرد نصایح الهی و مواعظ ربّانی چنان تأثیر نمود که اولیا را
ّ
بحق گذاشتند معذلک نه دولت و نه ملّت اظهار رضایت
کشتند و شهید نمودند و ایشان نکشتند و
ننمودند گویا از اینعمل غافلند و الی حین باین رحمت کبری و عنایت عظمی آگاه نگشتهاند از ّ
حق
بطلبید آگاهی بخشد و انصاف عطا فرماید در اکثری از الواح حضرت پادشاه ایّده هللا را ذکر نمودیم و
از برایش حفظ و حراست از ّ
حق مسئلت کردیم باری معروف اینمظلوم مستور چه که مظاهر انکار

بیشمار آیا چه شده که وزرا و امرا در تدبیریکه سبب حفظ و حراست و راحت عالم و امم است تو ّجه
سک نمود ولکن ایّام بعد را
نمینمایند امروز میتوان باموریکه سبب بقاء دولت و ترقّی ملّت است تم ّ
این فضیلت نبوده و نیست یشهد بذلک من عنده نور المعرفة و البیان
یا حیدر قبل علی اگر چند یومی بارض خاء تو ّجه نمائی و بحکمت ناظر باشی شاید ثمریکه
سبب نجات خلق است از سدر ٴه امید بروید و ظاهر گردد صحیفهٴ منزله که باسم جناب نبیل اکبر نازل
و همچنین صحیفهٴ اخری که مخصوص جناب مح ّمد قبل علی از سماء بیان نازل اگر با شما باشد
خوبست فیالحقیقه این دو صحیفه یکی است باید در یکجلد جمع شود و همچنین سور و الواحیکه سبب
جذب و ابتها و علّت هدایت و انبساطست ولکن در جمیع احوال مالحظهٴ حکمت اعظمست از جمیع
امور از قبل در حفظ الواح بآنجناب نوشته شد آنچه که تکرار ذکر الزم نه در خضرا دو سنهٴ قبل
شخصی که نزد اینمظلوم معروف بوده مالقات با یکی از اولیا را طلب نمود و مقصودش آنکه ادراک
نماید و بیابد آنچه را که مقصود اینظهور اعظمست و با یکی از اولیا مالقات نمود ولکن از آنمالقات
ثمری حاصل نه چه که بستر و کتمان مجلس بآخر رسید و نظر بحکمت مطلب مستور ماند از برای
حکمت اندازه و مقداریست معلوم چه اگر این قسم حکمت عمل شود ناس ممنوع و محروم مانند در
هر امری اعتدال الزم حال اگر آنجناب قصد آن اطراف نمایند ألجل زیارت و مالقات اولیا اثر ظاهر
شود البتّه عملیکه لوجه هللا ظاهر گردد آثار بدیع ٴه منیعه از عدم بوجود آید و بطراز تأثیر فائز شود
بعضی از کتب منزله و آیات و الواح را اگر بعضی مشاهده نمایند عندهللا محبوب و مقبول چه که
تقرب الی هللا منع شده و
اکثری از خلق از اصل امر آگاه نه بمفتریات کاذبین و روایات ناعقین از ّ
میشوند آنچه بر کل الیوم الزم و واجب اینست که هلل ببصر خود در آنچه ظاهر شده و نازل گشته
مالحظه نمایند و فی سبیل هللا در حفظ عباد تو ّجه کامل مبذول دارند که شاید حزب هللا باوهامات
قوت آنرا بشکنند و بریزند و
حزب شیعه مبتال نگردند اسماء اصنام عباد گشته باید بعضد قدرت و ّ
قوت غالب بوده و هست و
قوت حکمت و بیان است لعمر هللا این ّ
قوت قدرت و ّ
مقصود از قدرت و ّ
صفوف عالم و سیوف امم آنرا منع ننماید و ضعیف نسازد ّ
ان ربّک یعلم و یقول و النّاس اکثرهم ال
یعلمون از ّ
حق بطلب کنوز مودع ٴه در ارض را ظاهر فرماید و هم رجال ال تضعفهم قدرة و ال
قوة و ال تمنعهم حجبات األرض و ال سبحاتها ینصرون األمر باللّسان و البیان نشهد انّهم اولیآء
تعجزهم ّ
هللا فی ارضه و اصفیائه فی بالده طوبی لمن سمع و اجاب و لمن عمل بما امر به فی الکتاب
از برای نفوسیکه از قبل الواح طلب نمودی بعضی از قبل ارسال شد و حال مخصوص نفوس
الف و راء ابناء مرحوم فا و همچنین ابناء مرفوع را الواح مقدّسه ارسال شد نسأل هللا تبارک و تعالی
ان یؤیّدهم علی ذکره و ثنائه و خدمة امره انّه علی ک ّل شیء قدیر الزال اهل آن ارض در ساحت
مظلوم مذکور ولکن کشف کامل و ستر کامل محبوب نه چه که ّ
ان الذّئب یعوی و الکلب ینبح یا حیدر

قبل علی از برای کل تأیید طلب نما در آن ارض بذر حکمت و بیان ودیعه گذارده شده سوف یظهر ما
اراده هللا ربّ العالمین در هر ارض که وارد شدی اولیا را از قبل مظلوم ذکر نما لتنجذب افئدتهم من
ذکر هللا المهیمن القیّوم اولیای شاهرود را ذکر نما لحاظ عنایت بایشان متو ّجه از ّ
حق میطلبیم کل را از
سموم رقشا حفظ فرماید در پستفطرتی هادی تف ّکر نما تازه باذکاری ناطق که اذن واعیه ابدا ً اصغای
ی و امثال آن ظاهر شده بگو بریزید این اسماء مانعه را
آنرا دوست نداشته و ندارد تازه مرآت و وص ّ
سک جوئید امروز مکلّم طور بر عرش ظهور مستوی و ناطق و سدره
و به ما ینبغی ألیّام هللا تم ّ
باثمار جنیّه مزیّن و مشهود قل
الهی الهی اسألک بآیاتک الکبری و حفیف سدرة المنتهی و صریر قلمک األعلی ان تؤیّد
اولیائک علی استقامة ال تمنعها جنود ال ّ
صفات اهل بها
شبهات و ال صفوف االشارات و ال األسمآء و ال ّ
ّ
سک جستهاند از بحر
بحق ناظرند و از دونش فارغ و آزاد سستعنصرهای عالم بمفتریات قبل تم ّ
سک از تشعشعات آفتاب ممنوعند و بمطلع ظلمت مقبل انصاف و عدل در ایران
معرضند و بغدیر متم ّ
مرحوم شده و از عیون و ابصار مستور یا حیدر قبل علی اینمظلومها در ارض صاد و عشق کشته
سک جستند معذلک عناد اهل ایران
تعرض نکردند و دست درنیاوردند و بصبر و اصطبار تم ّ
شدند و ّ
مقربین
نسبت بقبل بمراتب زیادتر و کاملتر مشاهده میشود در مراجعت عمل نموده آنچه را که دموع ّ
جاریست نسأل هللا تبارک و تعالی ان یزیّن بالده بمواهبه و الطافه و جوده و احسانه انّه علی ک ّل شیء
قدیر چهل سنه میشود حضرت پادشاه را بر حسب ظاهر اینمظلوم باراد ٴه ّ
حق ج ّل جالله حفظ نمود
معذلک ثمری ظاهر نه و اثری هویدا نه نشکر و نحمد و نقول
نوار الوجود و ستّار األمور اسألک بمشرق ظهورک و مطلع آیاتک و مخزن آللئ علمک و
یا ّ
حکمتک ان تؤیّد الغافلین علی التّو ّجه الی بحر عطائک و شمس فضلک ث ّم قدّر لهم یا الهی ما قدّرته
بجودک و عنایتک انّک انت المقتدر المختار
یا حیدر قبل علی آنچه الیوم الزم منع عباد است از تو ّجه بافق اعلی براستی میگویم و بلسان
حقیقت ذکر مینمایم هر نفسی از ع ّ
شاق که مشتعل بنار اشتیاق و حضور است باید بآنچه از قبل ذکر
شد عمل نماید لعمر هللا در اینصورت از اهل حضور و لقا و اصحاب مشاهده و اصغا در صحیفهٴ
حمرا از قلم اعلی ثبت میشود ب ّ
شر العباد بذلک آنچه از قلم هللا نازل و جاری باقی و ثابت است
بشأنیکه محو آنرا اخذ ننماید و تغییر نپذیرد ّ
ان ربّک هو المبیّن المشفق العزیز الو ّهاب سبیل بعید و
سک باشند و بارادهٴ او متشبّث آنچه از ملکوت امر
مشقّتهای آن بسیار امروز باید کل بکلمهٴ الهی متم ّ
نازل آن محبوب و مطاعست طوبی للعارفین و للعاملین اولیای آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر
برسان مخصوص من طار فی هوآء محبّتی و اشرق من افق االنقطاع فی ایّامی و شرب رحیق الوحی
من کأس عطائی الّذی س ّمی بعلی قبل حیدر علیه بهآء هللا مالک القدر و المنظر األکبر فیالحقیقه عمل

نمودند آنچه را که در این عصر از احدی ظاهر نه از ّ
حق میطلبیم کل را تأیید فرماید بر آنچه که
سزاوار آنعمل مبرور مشکور است نامهٴ جناب امین علیه بهائی و عنایتی رسید ولکن هنگامیکه بر
بکرهٴ اخری الزال در ساحت مظلوم مذکورند و بر
حسب ظاهر وقت باقی نه لذا جواب معلّق است ّ
خدمت مؤیّد انشآءهللا در جمیع احوال بحر عطا باشند از برای وری و فرات شفقت و محبّت نسبت
بکل از قبل فرموده خلقنا النّفوس اطوارا ً لذا باید ایادی امر مدارا نمایند چه که ایّام ظهور است رحمت
و عنایت سبقت گرفته جناب امین از ّاول ورود در ل ّجهٴ احدیّه الی حین مدارا نمودهاند نسأل هللا ان
یوفّقه و یؤیّده بجنود الغیب و ال ّ
شهادة علی ذکره و ثنائه و خدمة امره المحکم المتین جناب ابن ابهر در
آن ارض بماند نسأل هللا تبارک و تعالی ان یجعله مبلّغ امره بحیث تنطق السن الکائنات بذکره و قیامه
شره بما ّ
و استقامته و خضوعه و خشوعه هلل ربّ العالمین انّا نکبّر علیه من هذا المقام األعلی و نب ّ
نزل
فی هذا اللّوح المبین یا ابن ابهر علیک بهآء هللا مالک القدر بیت معهود مذکور بطراز قبول فائز
ب ّ
صار البهآء
یقربهما الیه انّه هو ال ّ
سمیع الب ّ
شرهما من قبلی و نسأل هللا ان یوفّقهما و یقدّر لهما ما ّ
المشرق من افق سمآء بیانی علیکم یا اولیائی و علی امائی ال ّالئی اقبلن و سمعن و ّ
آمن باهلل الفرد
الواحد العزیز النّ ّوار
***
للا
جناب آقا میرزا اسدهللا ابن ن ّجارباشی علیه بهآء ّ
بنام دوست یکتا
ّ
حق ج ّل جالله اهل عالم را بحیات دائمه میخواند ولکن عباد او را بظنون و اوهام غفلت بشأنی ناس را
احاطه نموده که در لیالی و ایّام بغیر ّ
حق مشغولند و شاعر نیستند در ک ّل حین عذاب مبین از برای
خود مهیّا مینمایند عنقریب ثمرات اعمال خود را مشاهده کنند و بر خسران خود گواهی دهند طوبی از
برای نفسیکه زخارف فانیه و الوان مختلفه و اقتدار فراعنه او را از مطلع نور احدیّه منع ننمود بح ّق
سک و باو متشبّث از ّ
حق میطلبیم عباد خود را محروم نسازد و از رحیق مختوم قسمت عطا
متم ّ
فرماید
***

هواألبهی
جناب سلمان انتهای شب است و ابتدای طلوع صبح که این عبد قلم برداشته تا رشحی از ابحر حبّ که
موا است از مجرای قلم باعانت مداد بر لوح سداد جاری گردد ولکن قلم امکان را طاقت
در قلب ّ
اظهار نه و الواح وجود را گنجایش این فضل مشهود نیست اگرچه در این ایّام که رایحهٴ رحمانی از
یمن قدس روحانی در هبوبست جمیع این مراتب حبّ بقلب راجع است و نفحات قلبیّه و نسایم روحیّه
بقوة الهی چون شعلهٴ نار بک ّل آفاق و دیار گذر کن و حجبات
در عبور و مرور فهنیئا ً للفائزین باری ّ
غافلین را بانامل ذکر و یقین خرق کن چه که اکثری از نفوس محتجبه از کیفیّت و ک ّمیّت امور غافل و
از خفیّات اسرار بکلّی جاهل و تو در مطلع انوار جمال مختار حاضر شدی و از تفصیل ّ
مطلع لئن
یهدی بک نفسا ً خیر لک من حمر النّعم ای سلمان بعنایات جمال منّان مسرور باش از هیچ امری
محزون مشو چه که کل فانی ّاال الطاف ربّک الباقی در استقامت بر امر هللا چون اوتاد وجود باش و
در حبّ هللا چون شمس در سماء شهود ای سلمان از الطاف خفیّ ٴه الهیّه که لمیزل بر تو سبقت داشته
مستریح باش که لمیزل تلقاء وجه حاضری کمال مرحمت در ّ
حق تو بوده و خواهد بود در اینصورت
باید چون باز در پرواز باشی و چون شمع در هر جمع بذکر ّ
حق برافروزی و انشآءهللا بص ّحت و
سالمت وارد بغداد شدهاید در ارسال پوسته قدری تأخیر رفت ال بأس و ذلک من تقدیر ربّک العزیز
الکریم و در خصوص تفسیر آن دو بیت فوالّذی نفسی بیده از آن حین تا بحال آنی فرصت ننمودم و
حال هم نزدیک صبح است که توانستم که این دو کلمه را مرقوم دارم بجان تو از آن روزی که از
حضور مر ّخص شدی تا بحال همان یک شب را که نظر نموده بودم در فراش خواب وارد شدم
انشآءهللا اگر مالقات شد از عهد ٴه جمیع اینها خالص میشوم و جناب عبدالکریم و مح ّمد حسن و علی
آقا را بکمال حبّ ذاکر شوید و جمیع احبّآء هللا را از صغیر و کبیر تکبیر برسانید باقی همیشه در
ابحر حبّ هللا مستغرق باشید
***

در جواب بعض مطالب از ملکوت بیان نازل
بسمی المهیمن علی األسمآء
ذراته و ک ّل شیء من اشیائه قد
ذرة من ّ
یا ابن ابهر یذکرک مالک القدر فی هذا المقام الّذی ینطق ک ّل ّ
اتی الوعد و جآء الموعود من سمآء األمر برایات اآلیات ال تنس فضلی علیک و ال عنایتی لک اذ کنت
حاضرا ً لدی الوجه و اسمعناک ندائی األحلی الّذی به انجذبت الممکنات افرح بما استجبنا دعائک و
ندائک و غفرنا الّذین اردت غفرانهم من بحر رحمة ربّک العزیز الو ّهاب انّا ط ّهرناهم عن العصیان
فضالً من عندنا ّ
سموات کن متو ّجها ً الی
ان ربّک سبقت رحمته و احاطت عنایته من فی األرضین و ال ّ
سجن فی اعلی المقام
الوجه و مقبالً الیه و ناطقا ً بثنائه و قائما ً علی خدمة امره و ذاکرا ً ما اریناک فی ال ّ
قد اذنّا الّذین اردت حضورهم امام المسجون و نوصیهم بالحکمة ّ
لئال یرتفع بخروجهم ضوضآء الّذین
کفروا باهلل مولی األنام قل یا اهل البهآء خذوا الحکمة من عندنا و ال تجاوزوا عنها کذلک امرناکم فی
ّ
الزبر و ا أللواح قبلنا حضورک و زیارتک وکالة ألولیآء هللا و اصحابه طوبی لعبد فاز بآیاتی و وجد
عرف قمیصی و قام علی خدمة امری الّذی به زلّت األقدام قل یا مأل األرض اعملوا ما امرتم به فی
تخوفکم جنود الّذین اعرضوا عن هللا اذ اتی بجنود
کتاب هللا مالک ّ
الرقاب ایّاکم ان یمنعکم شیء او ّ
مر علی البالد کنسائم الفجر لیجد منک ک ّل ذی اقبال عرف رحمة ربّک
الوحی فی المآب یا ابن ابهر ّ
العزیز الفیّاض کبّر من قبلی علی وجه اولیائی و احبّائی قل یا حزب هللا قد ارتفع النّعاق فی اآلفاق هذا
ما اخبرناکم به اذ کان ّ
س ّر و فی هذا المقام الّذی جعله
الرحمن و فی ارض ال ّ
مقر عرش ربّکم ّ
الزورآء ّ
تخوفکم سطوة الّذین غفلوا عن
هللا مطاف األبرار ایّاکم ان تمنعکم شبهات العلمآء او اشارات الفقهآء او ّ
هللا اذ اتی بقدرة و سلطان البهآء المشرق من افق سمآء رحمتی علی احبّائی و اولیائی الّذین ما منعتهم
ّ
الحق قاموا و قالوا هللا ربّنا و ربّ العرش و الثّری و ربّ اآلخرة و األولی انّه هو
شؤونات الخلق عن
سمآء ال اله ّاال هو العزیز الغفّار
مالک األسمآء و فاطر ال ّ
***
بنام مقصود عالمیان
متروک عالم و مسجون بین امم ترا بلسان پارسی احلی ذکر مینماید لتکون من ال ّ
شاکرین کتابت بمنظر
اکبر فائز و صدر آن بکلمهئی مزیّن بود که فیالحقیقه دلیل اعظم است از برای این ظهور اقوم افخم و

ح ّجت بالغه است از برای امم و آن کلمه این بوده اللّه ّم انّی اسألک من بهائک بأبهاه و کل شنیدهاند که
فرمودهاند که اسم اعظم در این دعا مذکور و مستور است و حال او ظاهر و ناطق و مشرقست بر ک ّل
من علی األرض کدام دلیل اعظم از اینست و کدام برهان اکبر از این مقام مالحظه نما که ّاول دعا
باینکلمهٴ مبارکه مزیّن شده اگر بهمین فقره استدالل بر حقّیّت این امر نمائی از برای کسی مجال توقّف
و اعراض نخواهد ماند مگر معرضین که در هر عصری از اعصار از رحیق عنایت محروم بودهاند
در ٴه اولی فرمود در
و بحبل اوهام متم ّ
سک حمد کن مقصود عالم را که ترا مؤیّد بذکر این کلمهٴ علیا و ّ
این ظهور اعظم و اشراقات آن و ما ظهر منه تف ّکر نما لعمری انّها تجذبک الی مقام تراه مهیمنا ً علی
سموات و األرضین ان استقم علی األمر و قل
من فی ال ّ
سبحانک اللّه ّم یا الهی اسألک ببحر مشیّتک و سمآء ارادتک و مشرق وحیک و مطلع الهامک
الّذی ینادیک فی سجنه األعظم بعد الّذی قام علیه طوائف األمم بأن تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک و
ّ
نور بصری بنور معرفتک انّک انت المقتدر المتعالی العلیم
ترزقنی ما
یطمئن به قلبی فی ایّامک و ّ
الحکیم
تف ّکر در براهین واضحه و دالئل ساطع ٴه این ظهور نما اگر نفسی الیوم در این امر توقّف
نماید ابدا ً قادر بر اثبات امری دیگر نبوده و نخواهد بود از خدا بخواه حالوت بیانش را بیابی و هر که
صادق العزیز المنیع
یافت خود را از عالم و ما فیه فارغ و آزاد مشاهده نمود انّه لهو المتکلّم ال ّ
***
هو النّاطق فی ملکوت البیان
لیقربه
الرحیق المختوم من ایادی عطآء ربّه المهیمن القیّوم ّ
کتاب انزله المظلوم لمن اراد ان یشرب ّ
النّدآء الی األفق األعلی و یؤیّده علی الذّکر و الثّنآء طوبی لمن سمع و فاز و ویل لک ّل غافل محجوب انّا
سمعنا ذکرک ذکرناک من قبل و فی هذا الحین فضالً من لدی هللا مالک الغیب و ال ّ
شهود قد حضر العبد
سک بحبلی و طار فی هوآء حبّی و قام علی نصرة امری
الحاضر امام الوجه بکتاب من احبّنی و تم ّ
بین عبادی و کان فیه اسمک انزلنا من سمآء الفضل آیات ال یعادلها شیء من األشیآء لتشکر ربّک
مالک الوجود ایّاک ان تمنعک حوادث العالم عن مالک القدم او تحجبک شبهات األمم عن هذا األمر
المحتوم قل یا معشر البشر قد انار افق ّ
الظهور بمالک القدر و ظهر ما کان مکنونا ً فی کتب هللا العزیز
الحق ّ
ّ
عالم الغیوب از لغت فصحی بلغت نورا تو ّجه
الودود ضعوا ما عندکم خذوا ما امرتم به من لدی
منور و جمیع اشیاء بذکر و ثنا و فرح و سرور مشغول در کتب الهی
نمودیم امروز عالم بانوار ظهور ّ

از قبل و بعد بیاد این یوم مبارک عیش اعظم برپا طوبی از برای نفسی که فائز شد و بمقام یوم آگاه
گشت امروز صریر قلم الهی مرتفع و افقش مشهود طوبی از برای نفسی که شبهات و اشارات اهل
عالم او را از مالک قدم منع ننمود و از بحر اعظم محروم نساخت طوبی لک و لمن ب ّ
شرک و هداک
قرت به اعین
الی صراطی المستقیم و نبإی العظیم کذلک اسمعناک ندائی األحلی و ارسلنا الیک ما ّ
المقربین
ّ
و نذکر فی هذا المقام ضلعک و نذ ّکرها بآیاتی و نب ّ
شرها بعنایتی و رحمتی الّتی سبقت من فی
خوفتهم جنود
ال ّ
سموات و األرضین البهآء المشرق من افق سمآء عنایتی علیک و علیها و علی الّذین ما ّ
ّ
الحق العدل المبین
الفراعنة و صفوف الجبابرة عن هللا ربّ العالمین الحمد هلل الملک
***
ی مقصود جناب اسمین ح ع
سم ّ
هو المبیّن العلیم
جمیع عالم منتظر یوم هللا و بکمال خضوع و خشوع از ّ
حق ج ّل جالله ظهور موعود را در لیالی و
ایّام سائل بودند و چون آفتاب حقیقت از افق ظهور مشرق و لوح محفوظ از سماء عنایت نازل کل
باوهام خود متشبّث و از سلطان یقین معرض مشاهده شدند ّاال من اتی هللا بقلب سلیم منیر موقن
مستقیم ای دوستان جهد نمائید و بمبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید که بمثابهٴ
مقر
شمس از افق بقا طالع و مشرق باشد بآنچه سزاوار این روز مبارکست عامل شوید از قلیل و کثیر ّ
فانی و دریوز ٴه فانیه چشم بردارید و ببحر ال ّاول و ال آخر له ناظر باشید بگو ای دوستان بمثابهٴ اطفال
بالوان مختلفه مسرور نشوید و مشغول نگردید با عزم ثابت و قلب راسخ و بصر حدید و نور یقین با
کمال امانت و اخالق حسنه مابین ناس ظاهر باشید انّا وجدناک مقبالً الی کعبة الوجود ارسلنا الیک هذا
الکتاب الّذی ال یعادله ما ستر فی البحر و ما خزن فی األرض و ما کنز فی الجبال ّ
ان ربّک ینطق
ّ
ی المتعال
بالحق و انّه لهو الغن ّ
***

ی األعلی
بسم هللا العل ّ
هذا کتاب من لدی العبد الی الّذی سافر الی هللا و کان من المهاجرین فی اللّوح مذکورا الی ان دخل
المقر الّذی فیه ّ
ستک
سجن هذا
نزل البآلء من سحاب القضآء فی ک ّل حینا ان یا عبد طوبی لک بما م ّ
ال ّ
ّ
ال ّ
شداید فی سبیل هللا و احتملت المشقّة فی طرق رضائه و تو ّجهت الی شطر الّذی قد کان الوجه عن
افق الحزن فیه مرئیّا ان استقم علی حبّ موالک و ال تحزن ع ّما ورد علیک ان اصبر ث ّم اصطبر انّه
یوفّی اجور الّذین هم صبروا تلقآء الوجه و انّه کان علی ک ّل شیء قدیرا قل
ای ربّ انا الّذی تو ّجهت الی شطر رضائک و الطافک و قصدت حرم امنک و امانک اذا ً ال
یقربنی الیک و ینقطعنی عن دونک ألنّک قد کنت علی ک ّل شیء
تحرمنی ع ّما عندک ث ّم قدّر لی ما ّ
محیطا
ای عبد مهاجر بشنو ندای این عبد مسجون را و شکر کن محبوب عالمیان را که بعرفانش فائز شدی و
از شمال وهم بیمین یقین وارد گشتی و در سبیل رضایش از راحت گذشتی و بشطر عنایتش تو ّجه
نمودی و بر مشقّتهای وارده صابر بودی جمیع این مراتب از فضل پروردگار عالمیانست چه که اگر
اریاح عنایت که از یمین فضلش در هبوبست عباد را اخذ ننماید احدی برضایش موفّق نشود و
بعرفانش فائز نگردد چنانچه مشاهده میشود بسی از عباد که لیالی و ایّام منتظر ّ
حق بودهاند و بعد از
ظهور احدی بعرفانش فائز نشد ّاال من شآء ربّک لذا باید این عباد در ک ّل حین فضل بدیعش را شاکر
باشیم و از او توفیق طلب نمائیم که بر حبّش مستقیم باشیم و از دونش منقطع عنقریب ایّام عمر بآخر
مقر جز عنایت او معینی نه و مونسی
رسد و جمیع ما بندگان در تحت تراب مأوی گیریم و در آن ّ
مقر تفرید بیک قسم درآیند و امتیازات و
نخواهد بود غنی و فقیر عالم و جاهل عزیز و ذلیل کل در آن ّ
بالمره مرتفع شود و هیچ چیز در آن محل بکار نیاید مگر بدایع فضلش پس باید
افتخارات عالم ملکیّه
ّ
از خدا بطلب ی که از فضل و عنایتش محروم نمانیم و از کوثر رحمتش بینصیب نگردیم و در این
چندروز ٴه فانیه از ذکرش غافل نشویم و بدونش تو ّجه ننمائیم در حین نزول شداید و بالیا صابر باشیم
الروح علیک و علی الّذین هم تو ّکلوا علی هللا الفرد الواحد األحد
و در موارد نعمت و رخا شاکر و ّ
صمد المقتدر المهیمن القیّوم و الحمد هلل الملک المقتدر المحبوب
ال ّ
***

ق
جناب جواد علیه بهآء هللا
هو النّاطق فی ملکوت البیان
طوبی لک یا جواد بما وجدناک مستقیما ً علی األمر علی شأن ما منعتک جنود العالم عن مالک القدم و
ان ربّک لهو العزیز ّ
ال شؤونات الدّنیا من هذا األفق األعلی ّ
العالم انّا ذکرنا الّذین آمنوا فی هناک و
اجبنا الّذین حضرت عرائضهم فی هذا المقام الّذی جعله هللا مطاف المإل األعلی فی ک ّل األحیان ان
مرة ً اخری ندائی األحلی الّذی ارتفع فی ملکوت االنشآء انّه ال اله ّاال انا العزیز الو ّهاب
استمع یا جواد ّ
قرت األبصار و ذکرناک بهذا الذّکر األعظم
انّا سمعنا ندائک و شاهدنا قیامک علی هذا األمر الّذی به ّ
لتشکر ربّک منزل اآلیات
انشآءهللا باید در لیالی و ایّام بذکر مالک انام مشغول باشی انّه یذکر من ذکره و یری من قام
علی خدمة امره العظیم جمیع دوستان را تکبیر برسان مخصوص ورقاتی که در آن بیت ساکنند و
متضوعست قلم اعلی در ک ّل احیان و اوان ندا میفرماید ولکن آذان واعیه
نفحات محبّت الهی از ایشان
ّ
قلیل بوده و خواهد بود البتّه هر گوشی قابل اصغای ندای مالک اسماء نبوده و هر قلبی الیق حبّش نه
طوبی از برای نفسی که امروز بخدمت قیام نمود و بذکر ّ
حق مشغول شد چه که اعمال پسندیده بدوام
ملک و ملکوت باقی خواهد ماند
در ناق ٴه صالح تف ّکر کن چون در راه دوستی پی شد جمیع السن عالم از آن روز الی الیوم الّذی
ال آخر له بذکر و ثنایش ناطق بوده و خواهند بود ّ
ان ربّک لهو المقتدر القدیر یفعل ما یشآء و یحکم ما
تحرک علی ذکرها قلمی آنچه در ارض موجود و مشهود است معدوم
یرید طوبی لنفس فازت بآیاتی و ّ
خواهد شد و ما یبقی ما جری من قلم ربّک لک ان اشکر و قل لک الحمد یا بحر الکرم و لک الثّنآء یا
محبوب العارفین الحمد هلل ربّ العالمین
***

ق
جناب جواد علیه بهآء هللا
هو النّاصر المعین
یا جواد امروز روزیست که از ذکرش نفس ساعت مضطرب مشاهده شد و جمیع کتب الهی از قبل و
بعد بر عظمتش گواهی دادهاند امروز کتاب بأعلی البیان شهادت داده و میدهد و میزان بأعلی النّدآء ندا
سبیل المستقیم ناطقست و طور ببیان قد اتی مالک
مینماید امروز روزیست که صراط بکلمهٴ انا ال ّ
ّ
الظهور گویاست چون اهل ارض از سکر هواهای نفسانیّه مدهوشند از آیت کبری و غایت قصوی و
فیوضات الیتناهیهٴ الهیّه محروم و ممنوع مشاهده میشوند باید اهل هللا مدارا نمایند و بقدر و مقام هر
نفسی کلمه القا کنند که شاید بشعور آیند و بافق مقدّس از آفاق متو ّجه شوند ای جواد عنایات الهیّه با تو
بوده و خواهد بود الحمد هلل از فزع اکبر محفوظ ماندی و بمنظر اکبر اقبال نمودی در ایّامی که جمیع
بشر بسبب سبحات جالل که علمای عصرند از عرفان سلطان بیزوال ممنوع و محروم شدند این
شهادت که از قلم اعلی ظاهر شده چون جان عزیزش دار و باسم محبوب امکان در حفظش جهد بلیغ
نما تا این مقام اعلی از عیون و ایادی سارقین محفوظ ماند ّ
ان ربّک لهو المبیّن العلیم جمیع دوستان آن
ارض را از قبل این مظلوم تکبیر برسان و باذکار بدیع ٴه منیعه متذ ّکر دار شاید از ما عندهم به ما عند
هللا تو ّجه نمایند و از شئونات و اعمال ناالیقه محفوظ مانند البهآء علیک و علی من معک من لدن
عزیز حکیم
***
هو هللا المستعان
بسا اشجار که باثمار بدیع ٴه الهیّه تزیین یابد و ما در تحت تراب مسجون باشیم و چه مقدار از ریاض
خرم که در ارض ظاهر شود و این ابصار موجوده از دیدنش ممنوع بسا طیور که بر افنان اشجار
ّ
بتغنّی آیند و این آذان از استماعش محروم لذا باید این ایّام معدوده را غنیمت شمرد و از ذکر هللا و
ثنای او غافل نشد در جمیع احوال پناه بخدا برده و مراقب بوده که مباد بهمسات شیطان از نفحات
رحمن محروم مانی سعی نما که باخالق حسنه و افعال محموده بین بریّه ظاهر شوی و از تو نسایم
تقدیس و انقطاع بوزد که شاید قلوب مردگان از مؤانست و مجالستت بحیات ابدی فائز شوند و بکوثر
تسلیم و رضا مرزوق گردند اگرچه جاهل را پند عاقل ثمر نبخشد چنانچه در جمیع الواح نصیحت
متعرض نفسی نشود از زمان توقّف در عراق تا حین ناس را از شهوات نفسانیّه و
نمودیم که نفسی
ّ
مجادله و محاربه مع بریّه منع نمودیم معذلک عامل شدند آنچه را که در جمیع اوراق و الواح ممنوع

ضر اعمال ج ّهال باین عبد مسجون راجع شده و نفوسیکه ک ّل اعمال شنیعه را مرتکب بودهاند
بوده و ّ
حال خود را بلباس زهد جلوه دادهاند و جمیع آنچه را عامل شدهاند باین عبد نسبت دادهاند اینست که در
کتب قبل نازل شده که ذیاب بلباس اغنام ظاهر شوند و بفریب ناس مشغول گردند باری در جمیع
ّ
بحق ناظر باش و از دونش منقطع ذکرش را غنیمت دان و امانت حبّش را بخائن و سارق منما
احوال
و در کمال حفظ محفوظش دار در ک ّل حین شکر نما که هجرت بوصل تبدیل شد و بعدت بقرب و
الروح علیک
بعرفان هللا در ایّامی که اکثری محجوبند فائز شدی و ّ
***
بیرجند
جناب احمد الّذی فاز
الرحیم
هو الغفور ّ
البر و البحر الی ان ورد فی قبّة نورآء المقام الّذی ارتفع
ذکر من لدنّا لمن قصد المقام األعلی و قطع ّ
سمآء لعمر هللا دخل و فاز بما کان مذکورا ً فی الکتب و مسطورا ً من
فیه ندآء مالک األسمآء و فاطر ال ّ
القلم األعلی فی ّ
الزبر و األلواح یا احمد ان احمد هللا بما ایّدک و وفّقک و رزقک لقائه الّذی ال یعادله
الرحمن فی ملکوت البیان نشهد انّک حضرت و
ما فی الملکوت و ال ما فی الجبروت یشهد بذلک لسان ّ
سمعت و عرفت ما منع عن عرفانه اکثر العباد قد انزلنا لک ّل من ذکرت لدی الوجه لوحا ً شهد بفضل
هللا و عنایته طوبی لک و لک ّل عبد ما منعه ظلم الّذین کفروا بالمبدإ و المعاد قد اریناک افقی و
اسمعناک ندائی و ایّدناک علی عمل خضعت له األعمال ال تحزن ع ّما ورد علیک قد ورد علینا فی
صخرة و ناحت به األشجار انّا کنّا معه حین صعوده لعمری قد استقبله المأل
سبیل هللا ما صاحت به ال ّ
األعلی و وجدوا منه عرف ربّه األبهی کذلک قضی األمر من لدی هللا ربّ األرباب انّه وفی بمیثاق هللا
و عهده و شهد بما شهد هللا قبل األشیآء انّه ال اله ّاال هو الواحد المختار النّور المشرق من افق سمآء
المتضوعة من قمیص مطلع العدل علیک یا من آمنت باهلل و آیاته و هاجرت فی سبیله
الفضل و النّفحة
ّ
الی ان فزت بما کان مکنونا ً فی علم هللا و مسطورا ً فی کتبه یشهد بذلک من عنده ا ّم الکتاب نشهد انّک
سمعت النّدآء و اجبت موالک و اقبلت الیه رغما ً للّذین نبذوا اآلیات ورائهم و کفروا باهلل اذ اتی بقدرة و
سلطان علیک بهائی و بهآء من فی ملکوتی و بهآء من فی سرادق عظمتی و بهآء ک ّل مستقیم ما
سموات
اضعفته قدرة األمرآء قاموا و قالوا هللا ربّنا و ربّ األرضین و ال ّ
یا احمد حمد کن محبوب عالمیان را ترا مؤیّد فرمود بر آنچه در کتابش مذکور و از قلم اعلی
مسطور در ّاول ورود سجن غصنی از اغصان را فدا نمودیم ألمر ما ّ
اطلع به ّاال هللا ربّک دنیا قدری

نداشته و ندارد و آن غصن در ّاول جوانی جان را نثار نمود و قصد مقام دیگر فرمود قسم بآفتاب افق
معانی اگر اق ّل از س ّم ابره مقام ابنک الّذی صعد الی هللا ظاهر شود کل از فرح منصعق شوند عالم را
از برای امم غافله باید گذاشت مقامی که ک ّل اشیاء بر فنای او شهادت دادهاند قابل توقّف نبوده و نیست
مجرد ٴه مطمئنّهٴ طاهره در ک ّل حین اراد ٴه طیران دارند ولکن بمقتضیات حکمت بالغه
مخصوص ارواح
ّ
چند یومی را صابرند األمر بیده و الحکم فی قبضته محزون مباش ّ
حق با تو بوده و هست بکمال فرح
ّ
و سرور این ایّام فانیه را بخدمت ّ
سبیل و هو العزیز الجمیل
حق مشغول باش انّه یقول
الحق و یهدی ال ّ
دوستان را تکبیر برسان و بعنایت ّ
حق مسرور دار الواح موعوده با جناب امین یعنی ابوالحسن علیه
بهآء هللا ارسال شد انشآءهللا اهلش باو فائز شوند و از بیان رحمن کوثر حیوان بیاشامند طوبی لک و
نعیما ً لک امروز یوم حزن نیست وقت را از دست مده ذکرت در ساحت اقدس بوده و هست وصیّت
مینمایم اولیای خود را بحکمت با ناس غافل مدارا نمائید رحمت ّ
حق سبقت گرفته بر غضبش بمقتضا
تکلّم کنید ناس بمثاب ٴه ارضند بعضی جرز و بعضی مبروک اگر اراضی طیّبه یافت شود غرس نهال
صمت اولی البهآء ّ
الظاهر ّ
معانی و بیان جائز ّ
الالئح المشرق من افق سمآء عنایتی علیک و علی
واال ال ّ
سکوا بحبلی المتین
اولیائی الّذین تم ّ
***
ن
جناب آقا مح ّمد صادق
هو ّ
الظاهر من افقه األعلی
ای اهل بها بشنوید وصیّت قلم اعلی را از اراد ٴه خود بگذرید و باراد ٴه او ناظر باشید چه که نفسی
بضر و نفع خود آگاه نبوده و نیست ولکن ّ
حق تعالی شأنه عالم و محیط بوده و هست آنچه مصلحت
ّ
است البتّه جاری خواهد فرمود تمام عمر را در اصالح امور خود صرف ننمائید در صدد آن باشید که
عالم را اصالح نمائید اینست مقام اهل بها که در صحیفهٴ حمرا از قلم اعلی ثبت شده با جمیع اهل عالم
و احزاب مختلفهٴ امم بکمال محبّت سلوک نمائید هر نفسی باین عمل نمود او از سالکین سبیل ّ
حق
محسوبست و ّ
حق ج ّل جالله شاهد و گواه و الیه منقلبه و مثواه
***

جناب ابوالحسن علیه بهآء هللا
صادق األمین
هو ال ّ
یا اباالحسن انشآءهللا بعنایت مخصوصهٴ ّ
حق فائز باشی و به ما ینبغی ألیّام هللا عامل ایمان را بمثابهٴ
درخت مشاهده کن اثمار و اوراق و اغصان و افنان او امانت و صداقت و درستکاری و بردباری
ّ
بوده و هست بعنایت ّ
الحق و
حق مطمئن باش و بخدمت امرش مشغول قد جعلناک امینا ً من لدی
بالروح و
نوصیک بما یرتفع به امر هللا ربّ العالمین و اذن دادیم ترا باخذ حقوق الهی عاشر مع العباد ّ
الریحان و کن لهم ناصحا ً امینا ً و صاحبا ً شفیقا ً ث ّم ارض بما قضیناه لک امروز کل باید بکلمهٴ رضا
ّ
فائز شوند نقطهٴ اولی جمیع را آگاه نموده و باین مقام بلند اعلی اخبار فرموده تا کل برضای الهی فائز
شوند و از ارادههای خود که نتیجه و خاتمهٴ آن را ّ
مطلع نیستند بگذرند و بارادة هللا ناظر باشند
فیالحقیقه این دو روز قابل نیست که نفسی بمالحظ ٴه آن از ّ
حق غافل شود و یا بغیر رضای او حرکت
نماید جمیع دوستان را تکبیر برسان و باین مقام که فیالحقیقه اعلی المقام است متذ ّکر دار کذلک
یأمرک المظلوم لتشکر ربّک النّاطق الکریم البهآء علیک و علی الّذین عملوا بما امروا به من لدن علیم
حکیم
***
ضلع جناب ابوالحسن الّذی هاجر
بنام دوست مهربان
ّ
حق عزیز میفرماید ای کنیز من ذکرت لدی العرش مذکور و لسان الهی باین لوح ناطق تا از بدایع
فیوضات رحمت محیطهاش مسرور شوی و بعنایاتش مطمئن در ک ّل احیان بذکر محبوب امکان
مشغول باش و از دونش فارغ آنچه مقصود از آفرینش بوده عرفان هللا است الحمد هلل بمعرفتش فائز
شدی و از بحر محبّتش آشامیدی این نعمت بزرگ را غنیمت دان و سهل مشمر و از سارقین و
منکرین و شیاطین حفظش نما چه که لؤلؤ ثمین را سارقین از ک ّل جهات در کمین بوده و خواهند بود
انشآءهللا بتأییدات اسم اعظم الهی مکنون و محفوظش داری
***

هو العزیز القیّوم العالی العلیم
سروا اصنام انفسهم بتقوی هللا و حفظوا امانات هللا فی صدورهم و کانوا
هذا ذکر من هللا الی الّذین هم ک ّ
بالعدل امینا فسوف ینصرهم هللا بجنود من المالئکه و یرفعهم الی مقام قرب علیّا ان یا جمال القدم ذ ّکر
العباد بما ّ
نزل علیک فی الحین لع ّل یتو ّجهون الی رفرف قدس کریما قل یا قوم اتّقوا هللا و ال تفسدوا فی
األرض و ال یجادل احد احدا ً و کونوا فی دین هللا وحیدا ایّاکم ان تجعلوا الدّنیا وطنا ً ألنفسکم فاقصدوا
الی وطن ّ
الرحمن بقلب طاهر زکیّا ث ّم
عز قدیما ط ّهروا قلوبکم عن الحسد و البغضآء لتالقوا ربّکم ّ
قدّسوا السنتکم عن السّبّ و ال تغتبوا الّذین هم سرعوا بأرجلهم و قلوبهم الی رضوان اسم بهیّا قل ا ّن
تموجت فی قلوبهم ابحر الحبّ اولئک لن یشتغلوا بذکر الممکنات و کانوا فی ابحر االنقطاع غریقا
الّذین ّ
و اذا تتلی علیهم آیات هللا خ ّ
شعت ابصارهم و تستضیء وجوههم کلؤلؤ قدس منیرا اولئک هم الّذین
نصروا هللا بارئهم بما کانوا مقتدرا ً علیه فسوف ینصرهم هللا بک ّل نصر بدیعا قل یا قوم اتّقوا هللا ث ّم
امشوا علی اثر اقدام هؤآلء و ال تعقّبوا هوائکم و ال تتّخذوا هلل فی انفسکم شریکا و ال تتّبعوا ک ّل همج
رعاع فتو ّجهوا الی وجه قدس جمیال ث ّم اجهدوا فی دین هللا لتعرفوا امر هللا بقلوبکم و عیونکم و ال
تسلکوا سبل وهم تقلیدا یا قوم فاستحیوا عن هللا و ال تکونوا کالّذین هم اعرضوا عن وجهه ث ّم اتّبعوا ک ّل
شیطان مریدا فاسلکوا فی سبل هللا الّتی کانت بالعدل مستقیما ایّاکم ان تشرکوا باهلل ال تختلفوا فی احکام
ّ
تکونن فی األرض جبّارا ً شقیّا فأصلحوا ما وقع بینکم من االختالف و کونوا اخوانا ً علی سرر
هللا و ال
التّوحید مکینا ث ّم اوصیکم حینئذ و اتّخذ هللا فی ذلک بینی و بینکم شهیدا ایّاکم ان تختلفوا فی الّذی وعدتم
به فی الکتاب و کان فی اللّوح حتما ً مقضیّا ث ّم اعلموا ّ
بأن الّذی س ّمی فی البیان بمن یظهر انّه سیأتی
ّ
بالحق فی قیامة األخری و کان هللا علی ذلک کفیال و انّه یوفی وعده و یأتی به فی یوم الّذی فیه ترتفع
سدرة البیان الی غایة ّ
ّ
عز رفیعا اذا ً ّ
ترن حمامة القدس و یأتی هللا فی ظلل ظلیال
تغن ورقآء البدع و
الحق و نذ ّکرکم بأحسن ذکر منیعا ّ
ّ
لئال تظنّوا فی قلوبکم ظنون الجهآلء و ال تضلّوا عن
کذلک نلقیکم
ّ
تکونن عن کوثر هللا بعیدا
صراط و ال
ال ّ
اتّقوا هللا یا مأل البیان و ال تتو ّهموا فی نفوسکم و ال تتّخذوا احد مقامه ّ
ألن ذلک خطآء کبیرا و
ّ
سموات و األرض بکلمة امر بدیعا و
اذا جآء الوعد انّه یظهر
بالحق کیف یشآء و یبدع ک ّل من فی ال ّ
ینصر من یشآء من عباده و کان نصره علی المؤمنین قریبا و الّذین هم یأتون من قبل ان یرتفع شجرة
البیان اولئک ّ ٓ
ادالء علی انّه ال اله ّاال هو و کذلک کان األمر قضیّا و فی تلک األیّام ما ظهر حکم من
تورقت ال ّ
شجرة فکیف
األحکام و ما اثمرت شجرة الّتی غرست فی البیان من لدن علیم حکیما بل ما ّ
ثمرتها ان انتم بحکم هللا خبیرا فاعلموا ّ
بأن ال ّزرع من قبل ان ینبت و یصیر سنبالت لم یکن وقت

صنع بصیرا و اذا اخر شطأه فاستغلظ و بلغ الی الغایة اذا ً یحصدوه العباد
الحصاد ان انتم فی حکمة ال ّ
و یعیشون به فی ایّام عدیدا و کذلک فاعرفوا حکم شجرة األمر اذا ارتفعت الی غایة القصوی و اثمرت
بثمرات البدیع اذا ً یأتی من یأخذ ثمراتها و من دون ذلک لم یکن ابدا ً و کان هللا و انبیائه و رسله علی
ذلک شهیدا
فسبحانک الله ّم یا الهی استغفرک حینئذ ع ّما اکتسبت ایدای بین یدیک و ع ّما جری علیه قلمی و
انّک انت بعبادک رحیما ألنّی یا الهی حدّدت امرک الّذی لن ینبغی ألحد ان یتنفّس فیه فکیف حدود الّتی
تحدث عن هیاکل جهل بعیدا و اشهد حینئذ بأنّک انت القادر علی ما تشآء و لم یکن اختیارک بید احد بل
ّ
فوعزتک یا الهی لو ترید ان تأتی فی الحین
انّک انت المختار فیما تشآء و انّک بک ّل شیء حکیما
بمظهر نفسک لتکون مقتدرا ً فی ذلک و انّی ألکون فی ذلک علی یقین مبینا و اعترف بین یدیک بأنّک
انت القادر فی فعلک تظهر ما تشآء و تستر ما تشآء و انّک علی ک ّل ما ترید قدیرا ال تسأل ع ّما تفعل و
ّ
فوعزتک القیت لعبادک ما وجدته من
لن یمنعک شیء عن ارادتک و انّک علی کلّشیء محیطا و انّی
سننک ّ
لئال یفسدوا امرک الّذی ارفعته الی مقام ّ
عز حمیدا اذا ً فاعف عنّی بجودک ث ّم اغفر لی و ال
ی
تجعلنی فی امرک مریبا ث ّم وفّقنی و عبادک بأن ال یردوا علیه فی ایّامه ما وردوا علی جمالک العل ّ
ّ
فوعزتک یا محبوبی انّی اصالح مع خلقک من
من قبل و علی عبده هذا و انّک انت بک ّل ذلک علیما
قبلک بأنّهم ان لن یؤمنوا بک فی یوم قیامک بمظهر نفسک لن یعترضوا علیه و ال یؤذونه بأیدیهم و
قلوبهم و بما فی انفسهم من الحسد و البغضآء کما اجد الیوم من ک ّل صغیر و کبیرا
الریاسة عن هذا الفضل فی هذا الیوم و ال
ان یا رؤسآء البیان خافوا عن هللا و ال تمنعکم ّ
تستکبروا علی هللا بما عندکم ث ّم اسرعوا الی شاطئ اسم بدیعا و ال تطمئنّوا فی ذلک الیوم ال بأعمالکم و
ال بأفعالکم فاطمئنّوا بفضل الّذی یستشرق عن افق قدس لمیعا ولو انّی اشاهد حینئذ ّ
بأن بعض منکم
یأخذون التّسابیح بأیادیهم و یذکرون بها هللا ث ّم یفتون علی هللا الّذی خلقهم فی ک ّل صباح و عشیّا ان یا
رؤسآء البیان انصفوا باهلل فی انفسکم فی ذلک الیوم و ال تکونوا م ّکارا ً لئیما فوهللا ان لن تؤمنوا به فی
ّ
بالحق فی هذه األیّام لن ینفعکم شیء ال من قلیل و ال من کثیرا هل
یومه و بهذا العبد الّذی ینطق عنه
ّ
الحق و تقنعون فی انفسکم بأن یتّبعوکم النّاس فبئس ما تتّجرون به و ما تربحون فی ذلک
تعرضون عن
علی قدر نقیر و قطمیرا فوهللا انا ارضی بأن تقتلونی فی هذه األیّام و ال اسألکم عن دمی ان لن
ّ
بالحق مأتیّا اذا ً تبکی عینی و یرجف قلبی و تضطرب نفسی و
تعترضوا علی هللا فی یوم الّذی کان
یرتعش یدی م ّما یرد علیه من هؤآلء ّ
الظالمین جمیعا فینبغی ان ات ّم القول ألن لم یکن فی الملک اذن
سمیعا ّاال الّذین هم یسمعون هذه اآلیات و تفیض عیونهم من الدّمع فی حبّ هللا و اولئک اق ّل من کبریت
األحمر فی هذه األیّام الّتی کان اسم هللا بین النّاس حزینا حسین
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