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لوحکرمل 

بسمیالّذیبهتضوّ عتنفحاتالرّ حمنفیاالمکانحبّذاهذاالیومالمبارکالّذیالتعادلهالقرونو
األعصارحبّذاهذاالیوماذتوجّ هوجهالقدمالیمقامهاذاً نادتاألشیآءوعنورائهاالمألاألعلییا
کرملانزلیبمااقبلالیکوجههللامالکملکوتاألسمآءوفاطرالسّمآء 
اذاًاخذهااهتزازالسّرورونادتبأعلیال ّندآءنفسیالقبالکالفدآءولعنایتکالفدآءولتوجّ هک
الفدآءقداهلکنییامطلعالحیوةفراقکواحرقنیهجرکلکالحمدبمااسمعتنیندائکوشرّ فتنی
بقدومکواحییتنی مننفحاتآیاتکوصریرقلمکالّذیجعلتهصوراً بینعبادکفلمّاجآءامرک
المبرمنفختفیهاذاًقامتالقیامةالکبریوظهرتاألسرارالمکنونةفیخزائنمالکاألشیآء 
فلمّابلغندائهاالیذاکالمقاماألعلیقلنایاکرملاحمدیربّکقدکنتمحترقةبنارالفراقاذاً
ماجبحرالوصالاماموجهکبذلکقرّ تعینکوعینالوجودوابتسمثغرالغیبوال ّ
شهودطوبی
لکبماجعلکهللا فیهذاالیوممقرّ عرشهومطلعآیاتهومشرقبیّناتهطوبیلعبدطافحولکو
ذکر ظهورک و بروزک و ما فزت به من فضل هللا ربّک خذی کأس البقآء باسم ربّک األبهی ث ّم
اشکریهبماب ّدلحزنکبالسّروروهمّکبالفرحاألکبررحمةمنعندها ّنههویحبّ المقامالّذیاستقرّ 
فیهعرشهوتشرّ فبقدومهوفازبلقائهوفیهارتفعندائهوصعدتزفراته 
یاکرملب ّ
شریصهیونقولیاتیالمکنونبسلطانغلبالعالموبنورساطعبهاشرقتاألرض
ومنعلیها ایّاکانتکونیمتو ّقفةفیمقامکاسرعیث ّم طوفیمدینةهللا الّ
ّ
تینزلتمنالسّمآءو
کعبةهللا الّتیکانتمطافالمقرّ بینوالمخلصینوالمالئکةالعالینواحبّ اناب ّ
شرکلّبقعةمنبقاع
الظهور الّذی به انجذب فؤاد ّ
األرض و ک ّل مدینة من مدائنها بهذا ّ
الطور و نادت السّدرة الملک و
الملکوت هلل ربّ األرباب هذا یوم فیه ب ّ
شر البحر البرّ و اخبره بما یظهر من بعد من عنایات هللا
المکنونةالمستورةعنالعقولواألبصاریابحرافرحسوفتجریسفینةهللا علیکویظهربهاهل
البهآءالّذینذکرهمفیکتاباألسمآء 
ّ
تبارکمولیالوریالّ
ذیبذکرهانجذبتالذرّ اتونطقلسانالعظمةبماکانمکنوناًفیعلمهو
مخزوناًفیکنزقدرتها ّنههوالمهیمنعلیمنفیاألرضوالسّمآءباسمهالمقتدرالعزیزالمنیع 
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لوحاقدس 

هذااللّ
ّ
وحاألقدسنزلمنالملکوتالمق ّدسلمناقبلالیقبلةالعالمالّذی اتیمنسمآءالقدمبمجده
األعظم 

بسمالرّ بّ ذیالمجدالعظیم 

هذاکتابمنلد ّناالیالّذیمامنعتهسبحاتاألسمآءعنهللا فاطراألرضوالسّمآءلتقرّ بهعینهفی
ایّامربّهالمهیمنالقیّوم 
قلیامألاالبنأحتجبتمباسمیعننفسیمالکمالتتفکّرونکنتمنادیتمرّبکمالمختارباللّیلو
ال ّنهارفلمّااتیمنسمآءالقدمبمجدهاألعظممااقبلتموکنتممنالغافلین 
فانظروا فی الّذین اعرضوا عن الرّ وح اذ اتاهم بسلطان مبین کم من الفریسیّین اعتکفوا فی
الهیاکل باسمه و کانوا ان یتضرّ عوا لفراقه فلمّا فتح باب الوصال و اشرق ال ّنور من مشرق الجمال
کفرواباهلل العلیّ العظیمومافازوابلقائهبعدالّذیوعدوابهفیکتاباشعیا وعنورائهفیکتب
ّینوالمرسلینومااقبلمنهمالیمشرقالفضلاالالّ
ّ
ّ
ذینلمیکنلهمعزبینال ّناسوالیومیفتخر
ال ّنبی
ّ
ّذیعز مبینواذکراذافتیعلیقتلهمنکاناعلمعلمآءمصرهفیعصرهوآمنبهمن
باسمهکل
کانیصطادالحوتفاعتبروکنمنالمتذ ّکرین 
ّ
ّ
ّااتیبالحق
کذلکفانظرفیهذاالزمانکممنالرّ هباناعتکفوافیالکنایسویدعونالرّ وحفلم
ماتقرّ بواالیهوکانوامنالمبعدینطوبیلمنترکهمواقبلالیمقصودمنفیالسّمواتواألرضین 
یقرؤوناالنجیلوالیقرّ ونللرّ بّ الجلیلبعدالّذیاتیبملکوتهالمق ّدسالعزیزالجمیلقلا ّنا
جئنالکموحملنامکارهال ّدنیالخالصکمأتهربونمنالّذیفدینفسهلحیوتکما ّتقواهللایامألالرّ وحو
التع ّقبواکلّعالمبعیدهلتظ ّنونا ّنهاراد نفسهبعدالّذیکانتحتسیوفاألعدآءفیکلّاألحیاناو
ّ
بعواالظالمین 
ارادال ّدنیابعدالّذیسجنفیاخربالبلدانفأنصفواوالت ّت
انافتحواابوابقلوبکمانّ الرّ وحقائمخلفهامالکمانتبعدوامنارادانیقرّ بکمالیمقرّ منیر
ّ
هلانتمتغلقونعلیوجهیابوابالبیوتانهذااالخطأکبیرقلا ّنه
قلا ّنافتحنالکمابوابالملکوت
اتیمنالسّمآءکمااتیمنهااوّ لمرّ ةایّاکمانتعترضواعلیمایقولکمااعترضاألحزابمنقبلکم
علیماقالکذلکیعلّ
ّ
مکمالحقانانتممنالعارفین 
ّ
ّیکوالطور
قدا ّتصلنهراألردنبالبحراألعظمواالبنفیالوادالمق ّدسینادیلبّیکاللّه ّم لب
یطوفحولالبیتوال ّ
شجرینادیقداتیالمقصودبمجدهالمنیعقلقدجآءاألبوکملماوعدتمبه

فیملکوتهللاهذهکلمةالّتیسترهااالبناذقاللمنحولهانتمالیومالتحملونهافلمّات ّمالمیقاتواتی
الوقتاشرقتالکلمةعنافقالمشیّةایّاکمیامألاالبنانتدعوهاعنورائکمتمسّکوابهاهذاخیرلکم
عمّا عندکم ا ّنه لقریب بالمحسنین قد قضت السّاعة الّتی سترنا علمها عمّن علی األرض کلّها و عن
ّ
همااراداالنفسیویشهدبذلککلّمنصفعلیم 
المالئکةالمقرّ بینقلا ّنهشهدلیوانااشهدلها ّن
ا ّنافیبحبوحةالبآلءندعال ّناسالیهللا مالکاألسمآءقلاناستبقواالیماوعدتمبهفیکتب
هللا والتسلکواسبیلالجاهلینقدحبسجسدیلعتقانفسکماناقبلواالیالوجهوالت ّتبعواکلّجبّار
ّ
هقبلالذلّ
ّ
ةالکبریلعزکموانتمفیوادیالغفلةتحبرونا ّنهفیاخربالبیوتألجلکموانتمفی
عنیدا ّن
القصورقاعدون 
قلاماسمعتمصوتالصّارخالّذیکانانینادیفیبرّ یّةالبیانویب ّ
شرکمبربّکمالرّ حمناالا ّنه
ّ
قداتیبالحقفیظللال ّتبیانبالحجّ ةوالبرهانوالموحّ دونیرونالملکوتاماموجههطوبیلمناقبل
الیهوویللکلّمنکرمریب 
قلللقسّیسقداتیالرّ ئیساناخرجعنخلفالحجابباسمربّکمالکالرّ قابوب ّ
شرال ّناس
ّ
ّ
ّ
لیرشدکمالیجمیعالحقا ّنهالیتکلّممنعندنفسهبلمن
هوراألکبرالعظیمقدجآءروحالحق
بهذاالظ
لدنعلیمحکیم 
قلهذالهوالّذیمجّ داالبنورفعامرهضعوایااهلاألرضماعندکموخذواماامرتمبهمن
لدنقویّ امینق ّدسواآذانکموتوجّ هوابقلوبکملتسمعوا ال ّندآءاألحلیالّذیارتفعمنشطرالسّینامقرّ 
ربّکماألبهیا ّنهیجذبکمالیمقامترونفیهانوارالوجهالّتیاشرقتمنهذااألفقالمنیر 
قلیامألالقسّیسیندعواال ّنواقیسث ّماخرجوامنالکنایسینبغیلکمالیومبأنتصیحوابیناألمم
بهذااالسماألعظمأتختارون الصّمتبعدالّذیکلّحجروشجریصیحبأعلیال ّندآءقداتیالرّ بّ ذو
المجدالکبیرطوبیلمنسبقالیها ّنهممّنیثبتاسمهالیاألبدویذکر ّنهالمألاألعلیکذلکقضی
األمرمنلدیالرّ وحفیهذااللّوحالبدیعمنیدعال ّناسباسمیا ّنهم ّنیویظهرمنهمایعجزعنهمن
علیاألرضکلّهاانا ّتبعواسبیلالرّ بّ والتع ّقبواالغافلینطوبیلنائمانتبهمنالقوّ اتوقامعنبین
ّ
همنجوهرالخلقلدیالحقوا ّنهمنالفائزین 
األمواتقاصداًسبیلالرّ بّ االا ّن
قلا ّنهقداشرقعنجهةال ّ
شرقوظهرفیالغربآثارهتفکّروافیهیاقوموال تکونواکالّذین
ّ
غفلوااذجآءتهمالذکریمنلدنعزیزحمیداناستیقظوامننسمةهللاا ّنهافاحتفیالعالمطوبیلمن
وجدعرفهاوکانمنالموقنین 
قلیامألاألساقفانتمانجمسمآءعلمیفضلیالیحبّ انتتساقطواعلیوجهاألرضولکن
ّ
ّرماخرجمنفمهالطاهرالصّادقاألمینانّ ال ّناقوس
عدلییقولهذاماقضیمنلدیاالبنوالیتغی
یصیحباسمیوینوحلنفسیولکنّ الرّ وحفیسرورمبینقلجسدالحبیبیشتاقالصّلیبورأسهاراد

السّنان فی سبیل الرّ حمن ا ّنه ال تمنعه عمّا اراد سطوة ّ
الظالمین قد دعونا ک ّل األشیآء الی لقآء ربّک
مالکاألسمآءطوبیلمناقبلالیهللامالکیومال ّدین 
یامألالرّ هبانانا ّتبعتمونیاجعلکمورّ اثا ًلملکوتیوانعصیتمونیاصبربحلمیواناالغفور
الرّ حیم 
انیابرّ ال ّ
شاماینبرّ کقدتشرّ فتبقدومالرّ بّ هلوجدتعرفالوصلاوتکونمنالغافلین 
قدتحرّ کتبیتلحممننسمةهللا نسمعندائهاتقولیاربّ الکریمایناستقرّ مجدکالعظیمقد
احیتنی نفحات وصلک بعد الّذی اذابنی هجرک لک الحمد بما کشفت السّبحات و جئت مع القوّ ات
بجاللمبیننادیناهاعنورآءسرادقالعظمةوالکبریآءیابیتلحمقدظهرهذاال ّنورمنالمشرقو
سارالیالمغربالیاناتاکفیآخرایّامهفأخبرینیهلاألبنآءیعرفوناألبویقرّ ونلهاوینکرونه
کماانکرالقوممنقبلعندذلکارتفعصریخهاوقالتانتالعلیمالخبیرا ّنانشاهدکلّشیءیشهدلنا
منهممنیعرفویشهدواکثرهمیشهدونوالیعرفون 
سینآءوارتفعندائهاألحلیفیذکرربّهاألبهیویقولایربّ اجد
قداخذاهتزازاللّقآءطورال ّ
عرف قمیصک کأ ّنک تقرّ بت باآلثار و شرّ فت بقدومک تلک ال ّدیار طوبی لشعبک لو یعرفونک و
یجدونعرفکفویلللرّ اقدین 
طوبی لک یا ایّها المقبل الی الوجه بما خرقت األحجاب و کسّرت األصنام و عرفت موالک
ّ
ّنةوبرهانوعذبونافیک ّل األحیانبعذابجدیدظ ّنوابأنّ 
مقدقامعلینااهلالفرقانمندونبی

القدی
البآلءیمنعناعمّااردنافباطلماهمیظ ّنونانّ ربّکلهوالحاکمعلیمایرید 
ّ
مامررتعلیشجراال وخاطبهفؤادییالیتقطعتالسمیوصلبعلیکجسدیهذاما
ّ
نزلناهفیکتابالسّلطانلیکونذکریألهلاألدیانانّ ربّکلهوالعلیمالحکیم 
ا ّنکالتحزنبمافعلواا ّنهمامواتغیراحیآءدعهمللموتیث ّم ولّوجهکالیمحییالعالمین
ایّاکانیحزنکمقاالتالّذینغفلوااناستقمعلیاألمروبلّغال ّناسبالحکمةالکبریکذلکیأمرک
مالکاألرضوالسّمآءا ّنهلهوالعزیزالکریمسوفیرفعهللاذکرکویثبتمنالقلماألعلیماتکلّمت
بهفیحبّها ّنهولیّ المحسنین 
ذ ّکرمنقبلیمنسمّیبالمرادقلطوبیلکیامرادبمانبذتمرادکواخذتمرادالعالمین 
قلطوبیلراقدانتبهمننسماتیطوبیلمیّتحیّ مننفحاتیطوبیلعینقرّ تبجمالیطوبی
لقاصد قصد خبآء عظمتی و کبریائی طوبی لخائف هرب الی ظ ّل قبابی طوبی لعطشان سرع الی
سلسبیلعنایتیطوبیلجائعهرععنالهویلهوائیوحضرعلیالمائدةالّ
ّ
تینزلتهامنسمآءفضلی
ّ
ّکبحبلعزیولفقیراستظ ّل فیسرادقغنائیطوبیلجاهلارادکوثر
ألصفیائیطوبیلذلیلتمس
ّ
ّکبحبلذکریطوبیلروحبعثمننفحتیودخلملکوتیطوبیلنفسهزتها
علمیولغافلتمس

رایحةوصلیواجتذبتهاالیمشرقامریطوبیألذنسمعتوللسانشهدتولعینرأتوعرفت
نفس الرّ بّ ذی المجد و الملکوت و ذی العظمة و الجبروت طوبی للفائزین طوبی لمن استضآء من
شمسکلمتیطوبیلمنزیّنرأسهباکلیلحبّیطوبیلمنسمعکربیوقاملنصرتیبینشعبیطوبی
لمنفدینفسهفیسبیلیوحملال ّ
شدایدالسمیطوبیلمناطمأنّ بکلمتیوقامبیناألمواتلذکری
طوبیلمنانجذبمننغماتیوخرقالسّبحاتبقدرتیطوبیلمنوفیبعهدیومامنعتهال ّدنیاعن
الورودفیبساطقدسیطوبیلمنانقطععنسوائیوطارفیهوآءحبّیودخلملکوتیوشاهد
ّ
ّ
یوشربکوثرفضلیوسلسبیلعنایتیواطلعبأمریوماسترتهفیخزاینکلماتیو
ممالکعز
طلعمنافقالمعانیبذکریوثنائیا ّنهم ّنیعلیهرحمتیوعنایتیومکرمتیوبهائی 
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بشارات 

هذاندآءاألبهیالّذیارتفعمناألفقاألعلیفیسجنعکّآء 

هوالمبّینالعلیمالخبیر 

ّ
شاهدومظاهراسماءوصفاتشگواهکهمقصودازارتفاعنداوکلمه علیا آنکهازکوثربیان
حق
ٴ
مبارکه علیا کهاز
به 
اصغاءکلمه طّی ٴ
آذانامکانازقصصکاذبهمطهّرشودومستع ّد گرددازبرای 
ٴ
ٴ
خزانهعلمفاطرسماءوخالقاسماءظاهرگشتهطوبیللمنصفین 
ٴ

یااهلارض 
بشارتاوّ لکهازا ّم الکتابدراین ظهوراعظمبجمیع اهلعالمعنایت شدمحوحکمجهاد
است از کتاب تعالی الکریم ذو الفضل العظیم الّذی به فتح باب الفضل علی من فی السّموات و
األرضین 

بشارتدوماذندادهشدهاحزابعالمبایکدیگربروحوریحانمعاشرتنمایندعاشروایاقوم
معاألدیانکلّهابالرّ وحوالرّیحانکذلکاشرقنّیراالذنواالرادةمنافقسمآءامرهللاربّ العالمین 


بشارتسوّ متعلیم السنمختلفهاستازقبلازقلماعلی این حکمجاری حضراتملوکاّیدهم
هللاویاوزرایارضمشورتنمایندویکلسانازالسنموجودهویالسانجدیدیمقرّ ردارندودر
مدارسعالماطفالرابآنتعلیمدهندوهمچنین ّ
ارضقطعهواحدهمشاهده
ٴ
خط دراینصورتجمیع
شودطوبیلمنسمعال ّندآءوعملبماامربهمنلدیهللاربّ العرشالعظیم 

بشارتچهارمهریک ازحضراتملوکو ّفقهمهللا برحفظاین حزبمظلومقیام فرماید و
اعانتنمایدبایدکلدرمحبّتوخدمتاوازیکدیگرسبقتگیرنداینفقرهفرضاستبرکلطوبی
للعاملین 

بشارت پنجم این حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید بامانت و صدق و صفا با آن
ّ
هذامانزلمنلدنآمرقدیم 
دولترفتارنمایند
امراعظمکهازسماءاراده مالکقدمنازل
ٴ
براهلعالمطرّ اً واجبوالزماستاعانتاین 
گشته شاید نار بغضا که در صدور بعضی از احزاب مشتعل است بآب حکمت الهی و نصائح و
مواعظربّانیساکنشودونورا ّتحادوا ّتفاقآفاقراروشنومنوّ رنماید 
ّ
هاتمظاهرقدرتحق ج ّل جاللهسالحعالمباصالحتبدیل شودوفسادو
امید آنکهاز توجّ
جدالازمابینعبادمرتفعگردد 

بشارتششمصلحاکبراستکهشرحآنازقبلازقلماعلینازلنعیما ًلمنتمسّکبهوعمل
بماامربهمنلدیهللاالعلیمالحکیم 

قبضه اختیار عباد گذارده شد ولکن
بشارت هفتم زمام البسه و ترتیب لحی و اصالح آن در
ٴ
اّیاکمیاقومانتجعلواانفسکمملعبالجاهلین 

بشارت هشتم اعمال حضرات رهبه و خوریهای ملّت حضرت روح علیه سالم هللا و بهائه
عندهللامذکورولکنالیومبایدازانزواقصدفضانمایندوبهماینفعهموینتفعبهالعبادمشغولگردند
وکلرااذنتزویجعنایتفرمودیملیظهرمنهممنیذکرهللاربّ مایریوماالیریوربّ الکرسیّ
الرّ فیع 


بشارت نهم باید عاصی در حالتی که از غیر هللا خود را فارغ و آزاد مشاهده نماید طلب
مغفرتوآمرزشکندنزدعباداظهارخطایا ومعاصی جایز نهچهکهسببوعلّتآمرزشوعفو
الهی نبودهونیست وهمچنین این اقرارنزدخلقسببحقارتوذلّ
ّ
تاستوحق ج ّل جاللهذلّت
عبادخودرادوستنداردا ّنههوالمشفقالکریمعاصیبایدمابینخودوخداازبحررحمترحمت
طلبدوازسماءکرممغفرتمسئلتکندوعرضنماید 
ّ
قصدواالذروةالعلیا مقرّ 
الهی الهی اسألکبدمآءعاشقیک الّذین اجتذبهمبیانک األحلی بحیث 
ال ّ
ّٓ
علمکوالاللئالمخزونةفی بحر عطائکانتغفرلی و
شهادةالکبری وباألسرارالمکنونةفی 
ّ
الالهاالانتالغفورالکریم 
ألبیوا ّمیا ّنکانتارحمالرّ احمین
ای ربّ تری جوهر الخطآءاقبلالی بحرعطائکوالضّعیف ملکوتاقتدارکوالفقیر شمس
غنائکایربّ التخّیبهبجودکوکرمکوالتمنعهعنفیوضاتاّیامکوالتطردهعنبابکالّذی
فتحتهعلیمنفیارضکوسمائک 
آهآهخطیئاتی منعتنی عنال ّتقرّ بالی بساط قدسک وجریراتی ابعدتنی عنال ّتوجّ ه الی خبآء
مجدکقدعملتمانهیتنیعنهوترکتماامرتنیبه 
اسألکبسلطاناألسمآءانتکتبلی منقلمالفضلوالعطآءمایقرّ بنی الیک ویطهّرنی عن
جریراتیالّتیحالتبینیوبینعفوکوغفرانک 
ّ
الالهاالانتالعزیزالفضّال 
ا ّنکانتالمقتدرالفّیاض

بشارتدهمحکممحوکتبرااززبروالواحبرداشتیمفضالًمنلدیهللامبعثهذاال ّنبإالعظیم 

بشارتیازدهم تحصیل علوموفنونازهرقبیل جایز ولکنعلومی کهنافعاستوسببو
علّتترّقیعباداستکذلکقضیاألمرمنلدنآمرحکیم 

بشارتدوازدهمقدوجبعلیکلّواحدمنکماالشتغالبأمرمناألمورمنالصّنائعواالقتراف
وامثالهاوجعلنااشتغالکمبهانفسالعبادةهلل ّ
الحقتفکّروایاقومفیرحمةهللاوالطافهث ّماشکروهفی
العشیّ واالشراقالتضّیعوا اوقاتکمبالبطالةوالکسالةواشتغلوا بماتنتفعبه انفسکموانفسغیرکم
کذلکقضیاألمرفیهذااللّوحالّذیالحتمنافقهشمسالحکمةوالبیان 
ابغضال ّناسعندهللا منیقعد ویطلب تمسّکوابحبلاألسبابمتو ّکلین علی هللا مسبّباألسباب
هرنفسیبصنعتیویابکسبیمشغولشودوعملنمایدآنعملنفسعبادت عندهللامحسوبانهذا
ّاالمنفضلهالعظیمالعمیم 


بشارتسیزدهمامورملّتمعلّقاستبرجالبیتعدلالهیایشانندامنآءهللابینعبادهومطالع
األمرفیبالده 
یا حزبهللا مرّبی عالمعدلاستچهکهدارای دورکناستمجازاتومکافاتواین دو
رکندوچشمهاندازبرای حیات اهلعالمچونکههرروزراامری وهرحین را حکمی مقتضی

لذااموربوزرای بیت عدلراجعتاآنچهرامصلحتوقتدانندمعمولدارندنفوسی کهلوجههللا بر
خدمتامرقیام نمایند ایشان ملهمندبالهاماتغیبی الهی برکلاطاعتالزمامورسیاسّیه کلراجع
استبهبیتعدلوعباداتبهماانزلههللافیالکتاب 
یا اهلبها شمامشارقمحبّتومطالععنایت الهی بودهوهستید لسانرابسبولعناحدی
میاالئید و چشم را از آنچه الیق نیست حفظ نمائید آنچه را دارائید بنمائید اگر مقبول افتاد مقصود
ّ
حاصلواالتعرّ ضباطلذروهبنفسهمقبلینالیهللاالمهیمنالقّیومسببحزنمشویدتاچهرسدبفساد
ّسدره عنایت الهی تربیت شوید وبهماارادههللا عاملگردید همهاوراق
ونزاعامید هستدرظل
ٴ
وقطرههاییکبحر 

یکشجرید

بشارتچهاردهمش ّد رحالمخصوصزیارت اهلقبورالزمنهمخارجآنرااگرصاحبان
قدرتووسعتبهبیتعدلبرسانندعندهللامقبولومحبوبنعیما ًللعاملین 

بشارتپانزدهماگرچهجمهورّیت نفعشبعموماهلعالمراجعولکنشوکتسلطنتآیتی است
ازآیات الهی دوستنداریم مدنعالمازآنمحرومماننداگرمدبّرین این دوراجمعنمایند اجرشان
عندهللاعظیماست 

چون در مذاهب قبل نظر بمقتضیات وقت حکم جهاد و محو کتب و نهی از معاشرت و
مصاحبتبامللوهمچنیننهیازقرائتبعضیازکتبمح ّققوثابتلذادراینظهوراعظمونبأ
احاطهنمودوامرمبرمازافقارادهمالکقدمبرآنچهذکرشدنازل 
ٴ
عظیممواهبوالطافالهی
نحمدهللا تبارکوتعالی علی ماانزلفی هذاالیوم المبارکالعزیز البدیع اگر جمیع عالمهر
یک دارای صدهزار لسان شود و الی یوم ال آخر له بشکر و حمد ناطق گردد هرآینه بعنایتی از
عنایاتمذکورهدراینورقهمعادلهننمایدیشهدبذلککلّعارفبصیروکلّعالمخبیر 
ّ
ازحقجلّجاللهسائلوآملکهحضراتملوکوسالطینراکهمظاهرقدرتالهیومطالع
ّ
عزتربّانیندتأییدفرمایدبراجراءاوامرواحکامشا ّنههوالمقتدرالقدیروباالجابةجدیر 


••• 


طرازات 

بسمیالمهیمنعلیاألسمآء 

حمدوثنامالکاسماءوفاطرسماءراالیقوسزاستکهامواجبحرظهورشاماموجوهعالمظاهر
آفتابامرشحجابقبولنفرمودوبکلمهاثباتشمحوراهنیافتمنعجبابرهوظلمفراعنهاو
ٴ
وهویدا
راازارادهبازنداشتجلّسلطانهوعظماقتداره 
توبرهانبمثابهنورازهرشطریظاهر

سبحانهللابااینکهآیاتعالمرااحاطهنمودهوحجّ
ٴ
ومشرقعبادجاهلغافلبلمعرضمشاهدهمیشوندایکاشباعراضکفایتمینمودندبلدرکلّحین
درقطعسدرهمبارکهمشورتنمودهومینمایندازاوّ لامرمظاهرنفسبظلمواعتسافبراطفاءنور
ٴ
الهی جهدنمودند ولکنّ هللا منعهمواظهرال ّنوربسلطانهوحفظهبقدرتهالی اناشرقتاألرضو
السّمآءبضیائهواشراقهلهالحمدفیکلّاألحوال 
ّ
لهالعالمومقصوداألمموالظاهرباالسماألعظمالّذی بهاظهرتآللئالحکمةو
سبحانکیا ا
البیانمناصدافعمّانعلمکوزّینتسمواتاألدیانبأنوارظهورشمسطلعتک 
اسألکبالکلمةالّتی بهاتمّتحجّ تکبین خلقکوبرهانکبین عبادکانتؤّید حزبکعلی ما
یستضیءبهوجهاألمرفیمملکتکوتنصبرایاتقدرتکبینعبادکواعالمهدایتکفیدیارک 
ایربّ تراهممتمسّکینبحبلفضلکومتشبّثینبأذیالردآءکرمکق ّدرلهممایقرّ بهمالیکو
یمنعهمعندونکاسألکیامالکالوجودوالمهیمنعلیالغیبوال ّ
شهودانتجعلمنقامعلیخدمة
امرکبحراً موّ اجا ًبارادتکومشتعالً بنارسدرتکومشرقا ًمنافقسمآءمشّیتک ا ّنکانتالمقتدر
ّ
ةاألممالالهاالانتالفردالواحدالمهیمنالقّیوم 
الّذیالیعجزکاقتدارالعالموالقوّ
سدرهمنتهیکهدرفردوساعلی
ٴ
یااّیهاال ّشاربرحیقبیانیمنکأسعرفانیامروزازحفیف
ازیدقدرتمالکاسماءغرسشدهاینکلماتعالیاتاصغاگشت 

طرازاوّ لوتجلّیاوّ لکهازافقسماءا ّمالکتاباشراقنمودهدرمعرفتانسانستبنفسخود
وبآنچهسببعلوّ ودنوّ وذلّ
ّ
توعزتوثروتوفقراستبعدازتح ّققوجودوبلوغثروتالزمو
این ثروتاگرازصنعتواقترافحاصلشودنزداهلخردممدوحومقبولستمخصوصعبادی

نمودهاندایشانند ساقیان کوثردانائی وهادیان سبیل حقیقی
کهبرتربیت عالموتهذیب نفوساممقیام  
نفوس عالم را بصراط مستقیم راه نمایند و بآنچه علّت ارتفاع و ارتقاء وجود است آگاه سازند راه
راستراهی استکهانسانرابمشرقبینائی ومطلعدانائی کشاندوبآنچهسبب  ّ
عزتوشرفو
بزرگیسترساند 
رجاآنکهازعنایتحکیمدانارمدابصاررفعشودوبربینائیشبیفزایدتابیابندآنچهراکهاز
برای آن بوجود آمدهاند امروز آنچه از کوری بکاهد و بر بینائی بیفزاید آن سزاوار التفاتست این
بینائی سفیر وهادی دانائی استنزدصاحبانحکمت دانائی خردازبینائی بصراستاهلبهاءباید
درجمیعاحوالبآنچهسزاواراستعملنمایندوآگاهسازند 

ّ
طرازدوممعاشرتباادیانست بروحوریحان واظهارمااتی بهمکلّ
مالطوروانصافدر
امور 
اصحابصفاووفابایدباجمیعاهلعالمبروحوریحانمعاشرتنمایندچهکهمعاشرتسبب
ا ّتحادوا ّتفاقبودهوهستوا ّتحادوا ّتفاقسببنظامعالموحیات امماستطوبی ازبرای نفوسی
کهبحبلشفقتورأفتمتمسّکندوازضغینهوبغضافارغوآزاد 
این مظلوم اهل عالم را وصّیت مینماید ببردباری و نیکوکاری این دو دو سراجند از برای
ظلمتعالمودومعلّمندازبرایدانائیاممطوبیلمنفازوویلللغافلین 

طرازسوّ مفیالخلقا ّنهاحسنطرازللخلقمنلدی ّ
الحقزّینهللابههیاکلاولیائهلعمرینوره
ّ
یفوق نورال ّ
بآنفائزشداوازجواهرخلقمحسوباستعزتورفعت
شمسواشراقهاهرنفسی 
عالمبآنمنوطومعلّقخلقنیک سببهدایت خلقاستبصراطمستقیم ونبأعظیم نیکوست حال
نفسیکهبصفاتواخالقمألاعلیمزّیناست 
کلمهعلیاازقلمابهینازل 
درجمیعاحوالبعدلوانصافناظرباشیددرکلماتمکنونهاین ٴ
یابنالرّ وحاحبّ األشیآءعندیاالنصافالترغبعنهانتکنالیّراغباًوالتغفلمنهلتکون
لی امینا ًوانتتو ّفقبذلکانتشاهداألشیآء بعینک البعین العبادوتعرفهابمعرفتکالبمعرفةاحد
فیالبالدفکّرفیذلککیفینبغیانتکونذلکمنعطّیتیعلیکوعنایتیلکفاجعلهامامعینیک 
ورتبهعلیاقائمندانوارب ّروتقویازآننفوسمشرقو
ٴ
اصحابانصافوعدلبرمقاماعلی
الئحامیدآنکهعبادوبالدازانوارایندونّیرمحرومنمانند 


طرازچهارمفیاألمانةا ّنهاباباالطمینانلمنفیاالمکانوآیة ّ
العزةمنلدیالرّ حمنمنفاز
ّ
بهافازبکنوزالثروةوالغنآءامانتباباعظماستازبرایراحتواطمینانخلققوامهرامریاز
ّ
امورباومنوطبودهوهستعوالمعزتورفعتوثروتبنورآنروشنومنیر 
چندیقبلاینذکراحلیازقلماعلینازل 
ا ّنا نذکر لک األمانة و مقامها عند هللا ربّک و ربّ العرش العظیم ا ّنا قصدنا یوما ً من األّیام
جزیرتنا الخضرآء فلمّا وردنا رأینا انهارها جاریة و اشجارها ملت ّفة و کانت ال ّ
شمس تلعب فی خالل
األشجارتوجّ هناالی الیمین رأینا ما الیتحرّ ک القلمعلی ذکرهوذکرماشاهدتعین مولی الوری فی
ذاک المقام األلطف األشرف المبارک األعلی ث ّم اقبلنا الی الیسار شاهدنا طلعة من طلعات الفردوس
األعلیقائمةعلیعمودمنال ّنورونادتبأعلیال ّندآءیامألاألرضوالسّمآءانظرواجمالیونوری
وظهوریواشراقیتاهلل ّ
الحقانااألمانةوظهورهاوحسنهاواجرلمنتمسّکبهاوعرفشأنهاو
ّ
ألهلالبهآءوطرازالعز لمنفی ملکوتاالنشآءواناالسّبب
اناالزینة الکبری 
ّ
مقامهاوتشبّثبذیلها 
األعظملثروةالعالموافقاالطمینانألهلاالمکانکذلکانزلنالکمایقرّ بالعبادالیمالکاالیجاد 
یااهلالبهآءا ّنهااحسنطرازلهیاکلکموابهیاکلیللرؤوسکمخذوهاامراًمنلدنآمرخبیر 

ّ
دراموراغماضنکنندبحق وصدق
طرازپنجمدرحفظوصیانت مقاماتعبادهللا استباید 
واربابهنررامحترمدارندوبمثابه حزبقبل
ٴ
تکلّمکننداهلبهاءباید اجراحدی راانکارننمایند 
لسانراببدگوئینیاالیند 
امروز آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن جهت جاری باید
انصافبمثابه آفتابروشنومنیر استاز
ٴ
کلمه 
بانصافتکلّمنمودوقدرنعمترادانستلعمرهللا  ٴ
ّ
حقمیطلبیمکلّرابانوارشمنوّ رفرمایدا ّنهعلیکلّشیءقدیروباالجابةجدیر 
این اّیام راستی وصدقتحتمخالبکذبمبتالوعدلبسیاط ظلممع ّذب دخانفسادجهانرا
ّ
ّ
ّ
ازحق
سیوف
مناألرجآءاالصلیلال ّ
منالجهاتاالالصّفوفوالیسمع
اخذنمودهبشأنیکهالیری
میطلبیممظاهرقدرتخودراتأییدفرمایدبرآنچهسبباصالحعالموراحتامماست 

طرازششمدانائی ازنعمتهای بزرگالهی استتحصیل آنبرکلّالزماین صنائعمشهودهو
اسبابموجودهازنتائجعلموحکمتاوستکهازقلماعلی درزبروالواحنازلشدهقلماعلی آن
وصنائعامکانازخزانهاوظاهروهویدا 
ٴ
قلمیاستکهآللیحکمتوبیان
امروز اسرار ارض امام ابصار موجود و مشهود و اوراق اخبار طّیار روزنامه فیالحقیقه
مرآت جهانست اعمال و افعال احزاب مختلفه را مینماید هم مینماید و هم میشنواند مرآتیست که

صاحبسمعوبصرولسانستظهوریست عجیب وامریست بزرگولکننگارندهراسزاوارآنکه
ازغرضنفسوهوی مق ّدسباشدوبطرازعدلوانصافمزّین ودراموربقدرمقدورتفحّ ص
نمایدتابرحقیقتآنآگاهشودوبنگارد 
درامراین مظلومآنچهذکر نمودهانداکثری ازراستی محروم بودهگفتارنیک وصدق در
بلندیمقاموشأنمانندآفتاباستکهازافقسماءدانشاشراقنمودهامواجاینبحراماموجوهعالم
پیداوآثارقلمحکمتوبیانهویدا 
عبدازارضطاءفرارنمودهبهعراقعربرفتهسبحانهللااین

اخبارنوشتهانداین

فه
درصحی ٴ
مظلومدرآنی خودراپنهانننمودهالزالاماموجوهقائموموجودا ّنامافررناولمنهرببلیهرب
م ّناعبادجاهلونخرجنامنالوطن ومعنافرسانمنجانبال ّدولةالعلّیة االیرانّیة ودولةالرّ وسالی
ّ
مظلومبمثابهآسمانمرتفعومانندآفتابمشرقو
ٴ
انوردناالعراقبالعزةواالقتدارهللالحمدامراین
الئحستررادراینمقامراهینهوخوفوصمترامقامینه 
اسرارقیامتوشروطساعتکلّمشهودولکنعبادغافلومحجوبواذاالبحارسجّ رتواذا
الصّحف نشرت تاهلل  ّ
الحق انّ الصّبح تن ّفس و ال ّنور اشرق و اللّیل عسعس طوبی للعارفین طوبی
للفائزین 
فوقالعاده
سبحانهللاقلممتحّیرکهچهتحریرنمایدلسانمتفکّرکهچهذکرکندبعداززحمتهای 

نسالهمشاهدهمیشودآنچهخرقشدهاعظمازآنحائلگشتهوابصاررا
وحبسواسروعذابچندی 
منعنمودهونورادراکراسترکردهمفتریاتحدیثهازقدیمهبمراتباکبرمالحظهمیگردد 
عملچهبودوثمرچهشدآنچهگفتهاند

ای اهلبیان ا ّتقواالرّ حمندرحزبقبلتفکّرنمائید 
ّ
اندباطلاالمنحفظههللابسلطانه 

کذبوآنچهعملنموده
لعمرالمقصوداگرنفسی تفکّرنماید منقطعا ًعنالعالمقصدنّیر اعظمکندوخودراازغبار
ظنون و دخان اوهام مق ّدس و مطهّر سازد آیا علّت گمراهی حزب قبل چه بود و که بود الی حین
معرضندوبهواهای خودمقبلمظلوملوجههللا میگوید منشآءفلیقبل ومنشآءفلیعرض ا ّنهکان
غنّیا ًعمّاکانومایکون 
دولتآبادی باعمّامهوعصاناسبیچاره
بودندبمثابه هادی  
ٴ
ای اهلبیان مانعوحاجبنفوسی 
راباوهاماتی مبتالنمودندکهالی حین منتظرندنفسموهومازمقامموهومی ظاهرشودفاعتبروایا
اولیاأللباب 
یا هادی بشنوندای ناصحامین راازشمالبیمین توجّ هنماوازظنّ بیقین سبباضاللمشو
نورمشرقامرظاهرآیات محیط و ّل وجهکشطرهللا المهیمنالقّیوم ازریاست لوجههللا بگذرو
ناسراواگذارازاصلبیخبریوآگاهنیستی 

یا هادی درسبیل الهی صاحبیک وجهباشنزدمشرکین مشرکی ونزدموحّ دین موحّ ددر
نفوسی کهدرآنارضجانومالراانفاقنمودندتفکّرنماشاید پندگیری ومتنبّهشوی انّ الّذی
ّ
انصفوالتکنمنالظالمینبعدل
یحفظجسدهوروحهوماعندهخیرامالّذیانفقکلّهافیسبیلهللا
ّ
چشمازحق نپوشی ظلمتوو
تمسّکنماوبانصافتشبّثشاید دین رادامننمائی وازبرای دینار 
امثالتوبمقامی رسیده کهقلماعلی باین اذکارمشغولخفعنهللا انّ المب ّ
شرقال ا ّنهینطق فی کلّ
ّ
الالهاالاناالمهیمنالقّیوم 
شأنا ّننیاناهللا
منعنمودهاندسبباین منعچهوعلّتچهانصفواباهلل وال

یا اهلبیان شماراازمالقاتاولیا 
تمشهودلئال ی ّ
ّ
تکونوامنالغافلین نزداهلبصرومنظراکبرسببمنعواضحوعلّ
طلع احدعلی
اسرارهواعماله 
یا هادی توبامانبودی وآگاهنیستی بگمانعملمنماازهمهگذشتهحالدرآثارببصرخود
ّرنمارحمکنبرخودوبرعبادبمثابه حزبقبلسببضاللت
رجوعکنودرآنچهظاهرشدهتفک
ٴ
مشوسبیل واضحدلیل الئحظلمرابعدلواعتسافرابانصافبدلنماامید هستنفحاتوحی ترا
مبارکه قلهللاث ّمذرهمفیخوضهمیلعبونفائزشودرفتیو
ٴ
وسمعفؤادتباصغاءکلمه
مؤّیدفرماید
ٴ
دیدی حالبانصافتکلّمنمابرخودوناسمشتبهمنماهمجاهلی وهمبیخبری بشنوندای مظلومرا
وقصدبحرعلمالهی نماشاید بطرازآگاهی مزّین شوی وازما سوی هللا بگذری ندای ناصحمشفق
راکهمنغیرستروحجاباماموجوهملوکومملوکمرتفعاستاصغاکنواحزابعالمطرّ اًرا
آنکلمهئیکهازافقآننّیرفضلمشرقوالئحاست 

بمالکقدمدعوتنمااینست
یا هادی این مظلوممنقطعا ًعنالعالمدراطفاءنارضغینه وبغضاکهدرقلوباحزابمشتعل
استسعیوجهدبلیغمبذولداشتهبایدهرصاحبعدلوانصافی ّ
حقجلّجاللهراشکرنمایدوبر
خدمتاین امراعظمقیام کندکهشاید بجای نارنورظاهرشودومقامبغضامحبّتلعمرهللا اینست
مقصوداینمظلومودراظهاراینامراعظمواثباتآنحملبالیاوبأساءوضرّ اءنمودهایمتوخود
گواهی برآنچهذکرشداگربانصافتکلّمکنی انّ هللا یقول  ّ
الحق ویهدی السّبیل وهوالمقتدرالعزیز
الجمیل 
البهآء من لد ّنا علی اهل البهآء الّذین ما منعهم ظلم ّ
الظالمین و سطوة المعتدین عن هللا ربّ 
العالمین 

••• 


تجلّیات 


صحیفةهللاالمهیمنالقّیوم 
هوالسّامعمنافقهاألعلی 

ّ
هالالهاالهووالّذیاتیا ّنههوالسّرّ المکنونوالرّ مزالمخزونوالکتاباألعظملألممو
شهدهللاا ّن
سمآءالکرمللعالموهواآلیةالکبریبینالوریومطلعالصّفاتالعلیا فیناسوتاالنشآءبهظهرما
کانمخزوناًفیازلاآلزالومستوراًعناولیاألبصاراّنههوالّذیب ّ
شرتبظهورهکتبهللامنقبل
ومنبعدمناقرّ بهوبآیاتهوبّیناتها ّنهاقرّ بمانطقبهلسانالعظمةقبلخلقاألرضوالسّمآءوقبل
انیظهرملکوتاألسمآءبهماجبحرالعلمبیناألناموجریفراتالحکمةمنلدیهللامالکاألّیام 
طوبی لبصیر شهد و رأی و لسمیع سمع ندائه األحلی و لید اخذت الکتاب بقوّ ة ربّها سلطان
اآلخرةواألولی ولسریع سرعالی افقهاألعلی ولقویّ مااضعفتهسطوةاألمرآءوضوضآءالعلمآء
وویللمنانکرفضلهللاوعطائهورحمتهوسلطانها ّنهممّنانکرحجّ ةهللاوبرهانهفیازلاآلزال 
و نعیما ًلمننبذالیوم ماعندالقومو اخذماامربهمنلدی هللا مالکاألسمآءوفاطراألشیآء
الّذی اتی منسمآءالقدمباالسماألعظموبسلطانالتقوممعهجنوداألرضیشهد بذلکا ّم الکتابفی
اعلیالمقام 
یا علی قبل اکبر ا ّنا سمعنا ندائک مرّ ة بعد مرّ ة اجبناک بما ال تعادله اذکار العالم و یجد منه
المخلصونعرفبیان الرّ حمنوالع ّ
شاقنفحاتالوصالوالعطشانخریر کوثرالحیوان طوبی لمن
فازبهووجدماتضوّ عفیهذاالحینمنیراعةهللاالمهیمنالعزیزالوهّاب 
نشهدا ّنکاقبلتوقطعتالسّبیلالیانوردتوحضرتوسمعتندآءالمظلومالّذیسجنبما
اکتسبت ایدی الّذین کفروا بآیات هللا و برهانه و انکروا هذا الفضل الّذی به انارت اآلفاق طوبی
لوجهکبماتوجّ هوألذنکبماسمعتوللسانکبمانطقبثنآءهللا ربّ األربابنسألهللا انیجعلک
علماًلنصرةامرهویقرّ بکالیهفیکلّاألحوال 
و نذکر اولیآء هللا و احبّائه هناک و نب ّ
شرهم بما ن ّزل لهم من ملکوت بیان ربّهم مالک یوم
الحسابذ ّکرهممنقبلیونوّ رهمبأنوارنّیربیانیانّ ربّکهوالعزیزالفضّال 
ّ
اسمعماقالهالظالمونفیاّیامیمنهممنقالا ّنها ّدعیالرّ بوبّیةومنهممن
یااّیهاال ّناطقبثنائی
قالا ّنهافتریعلیهللاومنهممنقالا ّنهظهرللفسادت ّباًلهموسحقاًلهماالا ّنهممنعبدةاألوهام 
ا ّنا اردنا ان نب ّدل اللّغة الفصحی انّ ربّک هو المقتدر المختار اراده آنکه بلسان پارسی نطق
نمائیمکهشایداهلایرانطرّ اًبیاناترحمنرابشنوندوبیایندوبیابند 


ّ
اشراقنمودمعرفتحق ج ّل جاللهبودهومعرفتسلطانقدم
تجلّی اوّ لکهازآفتابحقیقت 
حاصل نشود مگر بمعرفت اسم اعظم اوست مکلّم طور که بر عرش ظهور ساکن و مستویست و
اوستغیب مکنونوس ّر مخزونکتبقبلوبعدالهی بذکرشمزّین وبثنایش ناطقبهنصبعلم
العلمفی العالموارتفعترایة ال ّتوحید بین األمملقآءهللا حاصلنشودمگربلقاءاوباوظاهرشدآنچه
ّ
بالحق و نطق بکلمة انصعق بها من فی السّموات و
که ازل اآلزال مستور و پنهان بوده ا ّنه ظهر
األرض ّ
اال من شآء هللا ایمان باهلل و عرفان او تمام نشود مگر بتصدیق آنچه از او ظاهر شده و
همچنینعملبآنچهامرفرمودهودرکتابازقلماعلینازلگشته 
منغمسین بحر بیان باید در ک ّل حین باوامر و نواهی الهی ناظر باشند اوامرش حصن اعظم
استازبرایحفظعالموصیانتاممنوراًلمناقرّ واعترفوناراًلمنادبروانکر 

تجلّی دوماستقامتبرامرهللا وحبّهجلّجاللهبودهوآنحاصلنشودمگربمعرفتکاملو
کلمه علیا تمسّک
مبارکه یفعل مایشآء هرنفسی باین  ٴ
ٴ
معرفتکاملحاصلنشودمگرباقراربکلمه 
ٴ
نمودوازکوثربیانمودعدرآنآشامیداوخودرامستقیممشاهدهنمایدبشأنیکهکتبعالماورااز
ا ّمالکتابمنعنکندحبّذاهذاالمقاماألعلیوالرّ تبةالعلیاوالغایةالقصوی 
ّرنماکلبکلمها ّنههومحمودفیفعلهومطاعفی
یاعلیقبلاکبردرپستیمقاممعرضینتفک
ٴ
امره ناطقند معذلک اگر بقدر س ّم ابره مخالف نفس و هوی ظاهر شود اعراض نمایند بگو بر
حکمتبالغهالهّیهاحدیآگاهنها ّنهلویحکمعلیاألرضحکمالسّمآءلیسألحدانیعترض
ٴ
مقتضیات
ّ
انزلهبالحقمنلدیهللافالقاألصباح 
علیههذاماشهدبهنقطةالبیانفیما

استعلمبمنزلهجناحستازبرایوجودومرقاتستازبرای
ٴ
تجلّیسّیمعلوموفنونوصنایع
صعودتحصیلشبرکلالزمولکنعلومیکهاهلارضازآنمنتفعشوندنهعلومیکهبحرفابتدا
ّ
راحق عظیم استبراهلعالمیشهد بذلکا ّم
شودوبحرفمنتهی گرددصاحبانعلوموصنایع 
یالحقیقةکنزحقیقیازبرایانسانعلماوستواوستعلّ
ّ
تعزتو
البیانفیالمآبنعیما ًللسّامعینف 
نعمتوفرحونشاطوبهجتوانبساطکذلکنطقلسانالعظمةفیهذاالسّجنالعظیم 

مبارکه
ٴ
وامثالآناستاگرصاحببصردرسدره 
ٴ
تجلّی چهارمدرذکرالوهّیت وربوبّیت 
ّ
ّ
ظاهرهواثمارشنظرنمایدا ّنهاتغنیهعندونهاویعترفبمانطقبهمکلّ
عرشالظهور 
مالطورعلی
یاعلیقبلاکبرذ ّکرال ّناسبآیاتربّکوعرّ فهمصراطهالمستقیمونبأهالعظیم 

بگو ای عباداگرازاهلعدلوانصافید تصدیق مینمائید آنچهراکهازقلماعلی جاری شده
اگراهلبیانیدبیانپارسیشماراراهنمایدوکفایتکندواگراهلفرقانیددرتجلّیوندایسدرهاز
برایابنعمرانتفکّرنمائید 
ّ
گمانآنکهعرفاندرظهورحق کاملوبالغشدهوبغایت قصوی رسیده حالمعلوم
سبحانهللا 

میشودعرفاننزدمعرضین ّ
تنزلنمودهونابالغمانده 
ازسدره وجودنمیپذیرند بگوای اهلبیان ازروی نفسوهوی
ٴ
یا علی آنچهازشجرپذیرفتند 
ندبکلمهمبارکهکهازشجرظاهرشد 
تکلّممنمائیداکثراحزابعالممقرّ
ٴ
لعمر هللا اگرذکرمب ّ
شرنبودهرگزاین مظلومبآنچهسبباضطرابوهالکتجهّالستتکلّم
نمینمود دراوّ لبیان درذکرذکرمنیظهره هللا جلّظهورهمیفرماید الّذی ینطق فی کلّشأنا ّننی انا
ّ
وهمچنین درمقامدیگر
الالهاال اناربّ کلّشیء وانّ مادونی خلقی انیا خلقی اّیای فاعبدون  
هللا 
عند ذکر من یظهر میفرماید ا ّننی انا اوّ ل العابدین حال باید در عابد و معبود تفکّر نمود شاید عباد
ّ
بالحق
ارض بقطرهئی از بحر عرفان فائز گردند و مقام ظهور را ادراک نمایند ا ّنه ظهر و نطق
طوبیلمناقرّ واعترفوویللکلّمنکربعید 
یا مألاألرضاسمعواندآءالسّدرةالّتی احاطعلی العالمظلّهاوالتکونوامنجبابرةاألرض
الّذینانکرواظهورهللاوسلطانهوکفروابنعمتهاالا ّنهممنالصّاغرینفیکتابهللاربّ العالمین 
البهآء المشرقمنافقسمآءعنایتی علیک وعلی منمعکویسمع قولکفی امرهللا العزیز
الحمید 

••• 


کلماتفردوسیه 

ّ
اطقبالحقفیملکوتالبیان 
هوال ّن

یا مشارقالعدلواالنصافومطالعالصّدقواأللطافانّ المظلومیبکی ویقول ینوح وینادی الهی
الهیزّینرؤوساولیائکباکلیلاالنقطاعوهیاکلهمبطرازال ّتقوی 
ینبغی ألهلالبهآءانینصروا الرّ بّ ببیانهم ویعظوا ال ّناسبأعمالهمواخالقهماثراألعمالانفذ
مناثراألقوال 

یاحیدرقبلعلیعلیکثنآءهللاوبهائهقلانّ االنسانیرتفعبأمانتهوع ّفتهوعقلهواخالقهو
االنسانبالزینة ّ
والثروةبلباآلدابوالمعرفةاهل
ّ
یهبطبخیانتهوکذبهوجهلهونفاقهلعمریالیسمو
شدهاندکجاستمقامآننفوسومقام رجالی کهازخلیج اسماء
ایران اکثری بکذبوظنونتربیت  
خرگاهافراشتهاندبارینفوسموجودهالیقاصغاءتغرّ داتحمامات

گذشتهاندوبرشاطیبحرتقدیس

فردوساعلی نبودهونیستند مگرقلیلی وقلیل منعبادی ال ّ
شکوراکثری ازعبادباوهامانسدارند
یک قطرهازدریای وهمرابربحرایقان ترجیح میدهند ازمعنی محرومباسممتمسّکندوازمشرق
آیاتالهیممنوعوبظنونمتشبّثانشآءهللاآنجنابدرجمیعاحوالمؤّیدباشندبرکسراصناماوهام
وخرقسبحاتاناماألمربیدهللامظهرالوحیوااللهامومالکیومالقیام 
ّ
بالحق بعضی از
باره بعضی از مبلّغین ذکر نموده اصغا شد قد نطق
آنچه جناب مذکور در  ٴ
ّ
گذاشتهاند

نفوسغافلهدربالدباسمحق سائرندوبتضییع امرشمشغولواسمآنرانصرتوتبلیغ 
معآنکهانجمشرائطمبلّغینازآفاقسمواتالواحالهیمشرقوالئحهرمنصفیگواهوهربصیری
ّ
آگاهکهحق جلّجاللهدرلیالی واّیام بآنچهسببارتفاعمقاماتومراتبانساناستتکلّمفرمودهو
تعلیمنموده 
اهل بهاچونشمعمابین جمعمشرقوالئحندوبارادةهللا متمسّکاین مقاممالکمقامهاست
طوبیلمننبذماعندالعالمرجآءماعندهللامالکالقدم 
قل الهی الهی ترانی طائفا ً حولارادتکوناظراً الی افقجودکومنتظراً تجلّیات انوارنّیر
عطائکاسألکیا محبوبافئدةالعارفین ومقصودالمقرّ بین انتجعلاولیائک منقطعین عناراداتهم
متمسّکین بارادتک ای ربّ زّینهم بطراز ال ّتقوی و نوّ رهم بنور االنقطاع ث ّم اّیدهم بجنود الحکمة و
البیان العآلء کلمتک بین خلقک و اظهار امرک بین عبادک ا ّنک انت المقتدر علی ما تشآء و فی
ّ
قبضتکزماماألمورالالهاالانتالعزیزالغفور 
یا اّیها ال ّناظرالی الوجهاین اّیام واردشدآنچهکهسببحزناکبرگشتازبعضی ازظالمین
ّ
کهخودرابحق نسبتمیدهند ظاهرشدآنچهکهفرائصصدقوامانتوعدلوانصافمرتعدمع
وعطادرباره شخصمعلومظاهرومجری گشتعملنمودآنچهراکهعین هللا
ٴ
آنکهکمالعنایت 
گریستوازقبلذکرشدآنچهکهسببآگاهیوانتباهاستچندسنهسترنمودیمکهشایدمتنبّهشودو
راجعگردداثری ظاهرنهباألخرهاماموجوهخلقبرتضییع امرهللا قیام نمودسترانصافرادرید
نهرحمبرخودونهبرامرهللا نمودحالحزناعمالبعضدیگر برحزناعمال اوغلبهنمودهاز
ّ
حقبطلبنفوسغافلهراتأییدفرمایدبررجوعوانابها ّنههوالغ ّفاروهوالفضّالالکریم 
این اّیام باید کلبا ّتحادوا ّتفاقتمسّکنمایند وبنصرتامرهللا مشغولگردندکهشاید نفوس
غافلهفائزشوندبآنچهکهسببرستگاریابدیست 

باری اختالف احزاب سبب و علّت ضعف شده هر حزبی راهی اخذ نموده و بحبلی تمسّک
جستهمعکوری ونادانی خودراصاحببصروعلممیدانند ازجملهعرفای ملّتاسالمبعضی از
آننفوسمتشبّثندبآنچهکهسببکسالتوانزواستلعمرهللا ازمقامبکاهدوبرغروربیفزاید از
یثمر
یثمر استوشجرب 
حضرتروحبمثابه شجرب 
ٴ
بفرموده 
ٴ
یثمر 
انسانباید ثمری پدید آید انسانب 
الئقنار 
ذکرنمودهاندآنچهراکهسبباعظماستازبرایظهورکسالتو

آننفوسدرمقاماتتوحید
ّ
ّ
اندحقمق ّدساستازکلدرکلآیات
اندوخودراحقپنداشته

فرقرابرداشته
یالحقیقه
اوهامعبادف 
اوظاهرآیاتازاوستنهاودردفتردنیاکلمذکورومشهودنقشعالمکتابیستاعظمهرصاحب
بصری ادراک مینماید آنچهراکه سبب وصولبصراط مستقیم ونبأعظیم استدرتجلّیات آفتاب
مشاهدهنمائید انوارشعالمرااحاطهنمودهولکنتجلّیات ازاووظهوراوستبنفساونهنفساو
آنچهدرارضمشاهدهمیشودحاکیازقدرتوعلموفضلاوستواومق ّدسازکل 
حضرت مسیح میفرماید باطفالعطافرمودی آنچهراکهعلماوحکماازآنمحرومندحکیم
سبزواری گفتهاذنواعیه یافت نمیشود  ّ
سدره طوردرهرشجرموجوددرلوحیکی از
ٴ
زمزمه 
واال
ٴ
یالحقیقه
حکماکهازبسیطة الحقیقه سؤالنمودهبحکیم مذکورمشهورخطابنمودیم اگراین کلمهف 
سدره انسانراکهازاعلی مقامعالممرتفعستنشنیدی اگرشنیدی وحفظجان
ٴ
ازتوبودهچراندای 
وخوفتوراازجوابمنعنمودچنینشخصقابلذکرنبودهونیستواگرنشنیدیازسمعمحروم
بودهئیباریدرقولفخرعالمندودرعملننگامم 

ّ
وانصعقمنهالعباداال منحفظههللا فضالً منعندهو
ا ّنا نفخنافی الصّوروهوقلمی األعلی 
هوالفضّالالقدیم 
قل یا معشرالعلمآءهلتعترضونعلی قلماذارتفعصریره استع ّد ملکوتالبیان الصغائهو
ّ
بعواالظنونواألوهاما ّتبعوامناتاکمبعلممبین
خضعکلّذکرعندذکرهالعزیزالعظیما ّتقواهللاوالت ّت
ویقینمتین 
سبحانهللا کنز انسان بیان اوست این مظلوم از اظهار آن تو ّقف نموده چه که منکران در

کمینگاهان مترصّدندالحفظمنهللا ربّ العالمین ا ّناتو ّکلناعلیه وفوّ ضنااألمورالیه وهوحسبناو
حسبکلّشیءهوالّذیباذنهوامرهاشرقنّیراالقتدارمنافقالعالمطوبیلمنشهدوعرفوویل
للمعرضینوالمنکرین 
ولکناینمظلومحکمارادوستداشتهومیداردیعنیآنانکهحکمتشانمحضقولنبودهبلکه
اثر و ثمر در عالم از ایشان ظاهر شده و باقی مانده بر کل احترام این نفوس مبارکه الزم طوبی
للعاملینوطوبیللعارفینوطوبیلمنانصففیاألموروتمسّکبحبلعدلیالمتین 

گذشتهاندوباوهامجهالمتمسّکومشغولبشأنیباوهاممتشبّثندکه

اهلایرانازحافظومعین
ّ
ّ
ّجاللهازحقبطلبتاحجباتاحزابراباصبعاقتدار
قدرتحقجل
فصلآنممکننهمگربذراعی
برداردتاکلاسبابحفظوعلوّ وسموّ رابیابندوبشطردوستیکتابشتابند 

کلمةهللادرورقاوّ لفردوساعلیازقلمابهیمذکورومسطوربراستیمیگویمحفظمبینو
حصنمتین ازبرای عموماهلعالمخشیة هللا بودهآناستسبباکبرازبرای حفظبشروعلّت
کبری ازبرای صیانت وری بلی دروجودآیتی موجودوآنانسانراازآنچهشایسته والیق نیست
گذاردهاندولکناین فقرهمخصوصاستبمعدودی

منعمینماید وحراستمیفرماید ونامآنراحیا 
کلدارایاینمقامنبودهونیستند 

کلمة هللا درورقدومازفردوساعلی قلماعلی دراین حین مظاهرقدرتومشارقاقتدار
یعنی ملوکوسالطین ورؤساوامراوعلماوعرفارانصیحت میفرماید وبدین وبتمسّکبآن
وصّیتمینمایدآناستسبببزرگازبراینظمجهانواطمینانمنفی االمکانسستیارکاندین
سببقوّ تجهّالوجرأتوجسارتشدهبراستیمیگویمآنچهازمقامبلنددینکاستبرغفلتاشرار
افزودونتیجهباألخرههرجومرجاستاسمعوایااولیاألبصارث ّماعتبروایااولیاألنظار 

کلمةهللادرورقسوّ مازفردوساعلییابناالنسانلوتکونناظراًالیالفضلضعماینفعک
وخذماینتفع بهالعبادوانتکنناظراً الی العدلاخترلدونکماتختارهلنفسکانّ االنسانمرّ ة
سمآءالعزةواالقتدارواخریینزلهالغرورالیاسفلمقام ّ
ّ
الذلّةواالنکسار 
یرفعهالخضوعالی
کلمهعلیانازل
یاحزبهللایومعظیماستوندابزرگدرلوحیازالواحازسماءمشّیتاین ٴ
اگرقوّ ٴه روحبتمامهابقوّ ٴه سامعهتبدیل شودمیتوان گفتالیق اصغاءاین ندااستکهازافقاعلی
ّ
مرتفعواالاینآذانآلودهالئقاصغانبودهونیستطوبیللسّامعینوویلللغافلین 

ّ
ازحق جلّجاللهبطلبید مظاهرسطوت
کلمة هللا درورقچهارمازفردوساعلی یا حزبهللا 
وقوّ تراازشرّ نفسوهویحفظفرمایدوبانوارعدلوهدیمنوّ ردارد 
از حضرتمحمّدشاهمععلوّ مقامدوامرمنکرظاهراوّ لنفی سلطانممالکفضلوعطا
نهتدبیروانشاء 
حضرتنقطهاولیوثانیقتلسّیدمدی ٴ
ٴ
باری خطاوعطای ایشان عظیم استسلطانی کهغروراقتدارواختیار اوراازعدلمنع
ّ
ونعمتوثروتوعزتوصفوفوالوفاوراازتجلّیاتنّیرانصافمحرومنسازداودر
ننماید

ورتبهعلیاستبرکلاعانتومحبّتآنوجودمبارکالزمطوبیلملک
ٴ
مألاعلیدارایمقاماعلی
ملکزمامنفسهوغلبغضبهوفضّلالعدلعلی ّ
الظلمواالنصافعلیاالعتساف 
دررتبهاولیخردبودهو
ٴ
کلمةهللادرورقپنجمازفردوساعلیعطّیٴهکبریونعمتعظمی
ّ
رحمناستومظهراسمعالمباومقامانسان
هستاوستحافظوجودومعینوناصراوخردپیک
رتبه علیا از یمن
ظاهرومشهوداوستداناومعلّماوّ لدردبستانوجودواوستراهنماودارای  ٴ
نه عدلو
تربیت اوعنصرخاکدارای گوهرپاکشدوازافالکگذشتاوستخطیب اوّ لدرمدی ٴ
درسالنه ٩جهانراببشارتظهورمنوّ رنمودواوستدانای یکتا کهدراوّ لدنیا بمرقاةمعانی
ارتقاجستوچونباراده رحمانی برمنبربیان مستوی بدوحرفنطقفرمودازاوّ لبشارت وعد
ٴ
ظاهروازثانی خوفوعید وازوعدووعید بیم وامید باهروباین دواساسنظمعالممحکمو
برقرارتعالیالحکیمذوالفضلالعظیم 

کلمة هللا در ورق ششم از فردوس اعلی سراج عباد داد است او را ببادهای مخالف ظلم و
کلمه علیا بحرحکمت
اعتسافخاموشمنمائید ومقصودازآنظهورا ّتحاداستبین عباددراین  ٴ
گرددشمسکلمهیومیغنی
ٴ
الهیموّ اجدفاترعالمتفسیرآنراکفایتننمایداگرعالمباینطرازمزّین
هللا  ّ
کالً منسعتهازافقسماءدنیا طالعومشرقمشاهدهشودمقاماین بیان رابشناسید چهکهاز
شجره قلماعلی استنیکوست حالنفسی کهشنید وفائزشدبراستی میگویم آنچهازسماء
ٴ
اثمره 
ٴ
علی
مشّیت الهی نازلآنسببنظمعالموعلّتا ّتحادوا ّتفاقاهلآناستکذلکنطقلسانالمظلومفی
سجنهالعظیم 

کلمة هللا درورقهفتمازفردوساعلی ای دانایان اممازبیگانگی چشمبردارید وبهیگانگی
ناظرباشیدوباسبابیکهسببراحتوآسایشعموماهلعالماستتمسّکجوئیداینیکشبرعالم
یکوطنویکمقاماستازافتخارکهسبباختالفستبگذریدوبآنچهعلّتا ّتفاقاستتوجّهنمائید
کلمه
نزداهلبهاافتخاربعلموعملواخالقودانشاستنهبوطنومقامای اهلزمین قدراین  ٴ
وبمنزلهآفتاباستازبرایجهان
ٴ
چهکهبمنزلهکشتیاستازبرایدریایدانائی
ٴ
آسمانیرابدانید
بینائی 


کلمةهللادرورقهشتمازفردوساعلیدارال ّتعلیمبایددرابتدااوالدرابشرائطدینتعلیمدهند
تاوعدووعید مذکوردرکتبالهی ایشان راازمناهی منعنماید وبطرازاوامرمزّین داردولکن
بقدریکهبتعصّبوحمیّۀجاهلّیهمنجرّ ومنتهینگردد 
آنچه ازحدوداتدرکتاببرحسبظاهرنازلنشدهباید امنای بیت عدلمشورتنمایند آنچه
راپسندیدندمجریدارندا ّنهیلهمهممایشآءوهوالمدبّرالعلیم 
ازقبلفرمودیمتکلّمبدولسانمق ّدرشدوبایدجهدشودتابیکیمنتهیگرددوهمچنینخطوط
نهواحده
عالمتاعمرهایمردمدرتحصیلالسنمختلفهضایعنشودوباطلنگرددوجمیعارضمدی ٴ
وقطعهواحدهمشاهدهشود 
ٴ

کلمة هللا در ورق نهم از فردوس اعلی براستی میگویم هر امری از امور اعتدالش محبوب
چونتجاوزنماید سببضرّ گردددرتم ّدناهلغربمالحظهنمائید کهسبباضطرابووحشت
اهلعالمشدهآلتجه ّنمّیه بمیان آمدهودرقتلوجودشقاوتی ظاهرشدهکهشبهآنراچشمعالمو
آذاناممندیده ونشنیده اصالحاین مفاسدقوّیٴه قاهرهممکننهمگربا ّتحاداحزابعالمدرامورویا
درمذهبیازمذاهببشنویدندایمظلومراوبصلحاکبرتمسّکنمائید 
به غریبه درارضموجودولکنازافئدهوعقولمستوروآناسبابیست کهقادر
اسباب عجی ٴ
آنسببهالکتسبحانهللا امرعجیبی مشاهدهگشتبرقیا

استبرتبدیل هواءارضکلّهاوس ّمّیت 
مثلآنمطیعقائداستوبامراوحرکتمینمایدتعالیالقادرالّذیاظهرماارادبأمرهالمحکمالمتین 
یا اهل بها اوامر منزله هر یک حصنی است محکم از برای وجود انّ المظلوم ما اراد ّ
اال
حفظکموارتقائکم 
رجال بیت عدلراوصّیت مینمائیم وبصیانت وحفظعبادواماءواطفالامرمیفرمائیم باید
درجمیع احوالبمصالحعبادناظرباشندطوبی ألمیر اخذید األسیر ولغنیّ توجّ هالی الفقیر ولعادل
ّ
ّ
المظلوممنالظالموألمینعملماامربهمنلدنآمرقدیم 
اخذحق
یا حیدر قبل علی علیک بهائی و ثنائی نصایح و مواعظ عالم را احاطه نموده معذلک سبب
اندوواردآوردهاندآنچهرا

احزانشدهنهفرحوسرورچهکهبعضیازم ّدعیانمحبّتطغیان 
نموده
کهازمللقبلوعلمایایرانواردنشد 
قلنا منقبللیس بلّیتی سجنی وماوردعلیّ مناعدائی بلعملاحبّائی الّذین ینسبون انفسهم
الی نفسی و یرتکبون ما ینوح به قلبی و قلمی مکرّ ر امثال این بیانات نازل ولکن غافلین را نفعی
ّ
ازحقبطلبکلراتأییدفرمایدبرانابهورجوعتا
نبخشیدچهکهاسیرنفسوهویمشاهدهمیشوند
نفسبمشتهیاتشباقیجرموخطاموجودامیدآنکهیدبخششالهیورحمترحمانیکلرااخذنماید

وبطرازعفووعطامزّینداردوهمچنینحفظفرمایدازآنچهسببتضییعامراوستمابینعبادش
ا ّنههوالمقتدرالقدیروهوالغفورالرّ حیم 

ّ
هبعز قبولفائزنه
کلمة هللا درورقدهمازفردوساعلی یا اهلارضانزواوریاضات شا ّق
صاحبانبصروخردناظرندباسبابیکهسببروحوریحاناستامثالاینامورازصلبظنونو
بطن اوهام ظاهر و متولّد الئق اصحاب دانش نبوده و نیست بعضی از عباد از قبل و بعد در
مغارههای جبال ساکن و بعضی در لیالی بقبور متوجّ ه بگو بشنوید نصح مظلوم را از ما عندکم
بگذریدوبآنچهناصحامینمیفرمایدتمسّکجوئیدالتحرمواانفسکمعمّاخلقلکم 
انفاق عندهللا محبوبومقبولوازسّید اعمالمذکورانظرواث ّم اذکرواماانزلهالرّ حمنفی
الفرقان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة و من یوق ش ّح نفسه فاولئک هم الفائزون
کلمهمبارکهدراینمقامآفتابکلماتاستطوبیلمناختاراخاهعلینفسها ّنهمناهل
یالحقیقهاین ٴ
ف
البهآءفیالسّفینةالحمرآءمنلدیهللاالعلیمالحکیم 

کلمة هللادرورقیازدهم ازفردوساعلی مظاهراسماءوصفاتراازبعدامرمینمائیم کل
بآنچهدراینظهوراعظمظاهرشدتمسّکنمایند وسبباختالفنشوندوالی اآلخرالّذی الآخرله
ورقهنازلشدهناظرباشنداختالفسببخونریزیست وعلّت

بآفاقاین کلماتمشرقاتکهدراین 
انقالبعباداستبشنویدندایمظلومراوازآنتجاوزننمائید 
اگرنفسیدرآنچهازقلماعلیدراینظهورنازلشدهتفکّرنمایدیقینمینمایداینمظلومآنچه
ذکرنمودهمقصودشاثباتمقاموشأنی ازبرای خودنبودهبلارادهآنکهبکلماتعالیات نفوسرا
بافقاعلیجذبنمائیمومستع ّدکنیمازبرایاصغایآنچهکهسببتنزیهوتطهیراهلعالماستاز
کهبواسطه اختالفمذاهبظاهرمیشود یشهد بذلکقلبی وقلمی وظاهری وباطنی
نزاعوجدالی 
ٴ
هللاکلبخزانههایمکنونۀدرخودتوجّ هنمایند 


انشآء
یااهلبهاقوّۀمتفکّرهمخزنصنایعوعلوموفنوناستجهدنمائیدتاازاینمعدنحقیقیآللی
حکمتوبیانظاهرشودوسببآسایشوا ّتحاداحزابمختلفۀعالمگردد 
ّ
تورخاوعزتوعذابکلرابمحبّتوودادوشفقتو
این مظلومدرجمیع احوالازش ّد
یالجمله علوّ وسموّی ظاهرشدنفوسمستورهازخلفحجاببیرون
ا ّتحادامرنمودهریوم کهف 
میآمدند وبمفتریاتی تکلّممینمودند کهاح ّد ازسیف بودبکلماتمردودۀ مجعولهمتمسّکندواز بحر
آیاتالهیممنوعومحروم 

واگراینحجباتحائلنمیشدایراندردوسنهاوازیدببیان ّ
مسخرمیگشتمقامدولتوملّت
هردومرتفعمیشدچهکهمقصودبکمالظهورمنغیرستروخفاظاهرمیشدباریتار ًةبال ّتصریح
و اخری بال ّتلویح آنچه باید گفته شود گفتیم و بعد از اصالح ایران نفحات کلمه در سائر ممالک
متضوّ عمیگشتچهکهآنچهازقلماعلیجاریشدهسببعلوّ وسموّ وتربیتجمیعاهلعالمبودهو
هستوازبرایجمیعامراضدریاقاعظماستلوهمیفقهونویشعرون 

ایناّیامحضراتافنانوامینعلیهمبهائیوعنایتیبحضورولقافائزوهمچنیننبیلبننبیل
و ابنسمندر علیهم بهآء هللا وعنایته حاضر وازکأسوصال مرزوقنسألهللا انیق ّدر لهمخیر
اآلخرةواألولیوینزلعلیهممنسمآءفضلهوسحابرحمتهبرکةمنعندهورحمةمنلدنها ّنههو
ارحمالرّ احمینوهوالفضّالالکریم 
نامه دیگر شماکهباسمجودارسالنمودی بساحتاقدسفائزهلل الحمدمزّین
یا حیدر قبلعلی  ٴ
ّ
ّتوودادازحق بطلبابصارراقوّ تبخشدوبنور
بودبنورتوحید وتقدیس ومشتعلبودبنارمحب
تازهمنوّ رداردشایدفائزشودبآنچهکهشبهومثلنداشته 
الکتاببمثابه آفتابمشرقوالئحبکلماتقبلوبعدمشتبهنشدهونمیشود انّ 
امروز آیات ا ّم
ٴ
ل فی امره بما ظهر من غیره اوست محیط و ماسوایش محاط قل یا قوم
المظلوم ال یحبّ ان یستد ّ
اقرؤواماعندکمونقرأماعندنالعمرهللاالیذکرعندذکرهاذکارالعالموماعنداألممیشهدبذلکمن
ینطقفیکلّشأنا ّنههوهللامالکیومال ّدینوربّ العرشالعظیم 
امکاناعراضنمودهاندمقام

سبحانهللا معلومنیست معرضین بیان بچهحجّ توبرهانازسّید 

اینامرفوقمقامماظهرویظهراست 
داخلکلمه مبارکهکهاز
ٴ
نقطه بیان حاضرباشد ودرتصدیق تو ّقفنماید 
اگر نعوذباهلل الیوم  ٴ
قالوقولهالحق ّ
ّ
حقلمنیظهرههللاانیر ّدمنلمیکناعلی
مطلعبیانآنحضرتنازلشدهمیشوند
منهفوقاألرضبگوایبیدانشهاالیومآنحضرتبها ّننیانااوّ لالعابدینناطقبضاعتعرفانخلق
مزجاةاستوقوّ ٴهادراکشانضعیفشهدالقلماألعلیبفقرهموغنآءهللاربّ العالمین 
خلقالخلقوهوالحق ّ
ّ
ّ
قدنزلا ّمالکتابوالوهّابفیمقاممحمودقد
عالمالغیوب
سبحانالّذی
طلعالفجروالقومالیفقهونقداتتاآلیاتومنزلهافیحزنمشهودقدوردعلیّماناحبهالوجود 
قلیایحییفأتبآیةانکنتذیعلمرشیدهذامانطقبهمب ّ
شریمنقبلوفیهذاالحینیقول
ا ّننی انااوّ لالعابدین انصفیا اخی هلکنتذابیان عندامواجبحربیانی وهلکنتذاندآءلدی
صریرقلمی وهلکنتذاقدرةعندظهوراتقدرتی انصفباهللث ّماذکراذکنتقائما ًلدیالمظلومو
نلقیعلیکآیاتهللاالمهیمنالقّیوماّیاکانیمنعکمطلعالکذبعنهذاالصّدقالمبین 

عبادغافلبقطرهئیازبحرآیاتالهیمحرومگشتیدوبذرّ هئی

یااّیهاال ّناظرالیالوجهبگوای
ازتجلّیات انوارآفتابحقیقت ممنوعلوالالبهآءمنیقدر انیتکلّم امامالوجوهانصفواوالتکونوا
ّ
منالظالمینبهماجتالبحاروظهرتاألسرارونطقتاألشجارالملکوالملکوتهللمنزلاآلیاتو
مظهر البّینات بیان فارسی حضرت مب ّ
شر را مالحظه نمائید و ببصر عدل در آن مشاهده کنید ا ّنه
یهدیکمالیصراطینطقفیهذاالحینبمانطقلسانهمنقبلاذکانمستویا ًعلیعرشاسمهالعظیم 
ّ
بذکرحق جلّجاللهفائزگشتواسامی
آناطرافرانمودهاندهلل الحمدهریک 

ذکر اولیای 
کلدرملکوتبیان ازلسانعظمتجاری وظاهرطوبی لهمونعیما ًلهمبماشربوارحیق الوحی و
االلهاممنایادی عطآءربّهم المشفقالکریم نسألهللا انیو ّفقهم علی االستقامةالکبری ویم ّدهم بجنود
شرهمبمااشرقوالحنّیر ّ
الحکمةوالبیانا ّنههوالمقتدرالقدیرکبّرمنقبلیعلیهموب ّ
الذکرمنافق
سمآءعطآءربّهمالغفورالرّ حیم 
(لط)رانمودندا ّنازّی ّنا هیکله بطرازالعفوورأسهباکلیل الغفرانله
ذکر جنابحاءقبلسین  
ّ
األنامبهذاالفضلالمشرقالالئحالمبین بگومحزونمباشبعدازنزولاین آیٴه مبارکه
انیباهی بین 
مثلآناستکهدراین حین ازبطنا ّم متولّدگشتهقللیس لکذنبوالخطآء قدطهّرکهللا من
کوثربیانه فی سجنهالعظیم نسألهتبارکوتعالی انیؤّیدک علی ذکرهوثنائهویم ّدک بجنودالغیب
ا ّنههوالقویّالقدیر 
ذکر اهلطاررانمودید ا ّنااقبلناالی عبادهللا هناکونوصیهم فی اوّ لالبیان بماانزلهنقطة
ّ
لهذاالظهورالّذی بهارتعدتفرائصاألسمآءوسقطتاصناماألوهامونطقلسانالعظمةمن
البیان 
افقهاألعلی تاهلل قدظهرالکنزالمکنونوال ّس ّر المخزونالّذی بهابتسمثغرماکانومایکون قالو
ّ
قولهالحقوقدکتبتجوهرةفیذکرهوهوا ّنهالیستشارباشارتیوالبماذکرفیالبیان 
و نوصیهم بالعدلواالنصافواألمانةوال ّدیانة وماترتفعبهکلمةهللا ومقاماتهمبین العبادو
ّ
اصحبالحقیشهدبذلکمنجریمنقلمهفراتالرّ حمةومنبیانهکوثرالحیوانألهلاالمکان
اناال ّن
تعالیهذاالفضلاألعظموتباهیهذاالعطآءالمبین 
یا اهلطاراسمعواندآءالمختارا ّنهیذکرکم بمایقرّ بکم الی هللا ربّ العالمین ا ّنهاقبلالیکم من
سجن عکّآء و انزل لکم ما یبقی به اذکارکم و اسمائکم فی کتاب ال یأخذه المحو و ال تب ّدله شبهات
المعرضینضعواماعندالقوموخذواماامرتمبهمنلدنآمرقدیمهذایومفیهتنادیسدرةالمنتهیو
تقولیاقومانظروااثماریواوراقیث ّماستمعواحفیفیاّیاکمانتمنعکمشبهاتالقومعننورالیقینو
بحرالبیان ینادی ویقول یا اهلاألرضانظرواالی امواجی وماظهرمّنی منآللئالحکمةوالبیان
ا ّتقواهللاوالتکونوامنالغافلین 

امروز جشنعظیم درمألاعلی برپاچهکهآنچهدرکتبالهی وعدهدادهشدهظاهرگشتهیوم
فرحاکبراستباید کلبکمالفرحونشاطوسروروانبساطقصدبساطقربنمایند وخودرااز
ناربعدنجاتدهند 
یا اهلطارخذوابقوّ ةاسمی األعظمکؤوسالعرفانث ّم اشربوامنهارغما ًألهلاالمکانالّذین
نقضواعهدهللاومیثاقهوانکرواحجّ تهوبرهانهوجادلوابآیاتهالّتیاحاطتعلیمنفیالسّمواتو
األرضین 
بمثابه حزبشیعه مشاهدهمیشوند وبرقدمآنحزبمشی مینمایند ذروهمفی
ٴ
معرضین بیان 
اوهامهموظنونهما ّنهممناألخسرینفیکتابهللاالعلیمالحکیم حالعلمایشیعهطرّ اًبرمنابربسب
ّ
دولتآبادیهممتابعتآنقومرانمودوبرمنبرارتقاجستوتکلّمنمود
ولعنحقمشغولسبحانهللا 
بآنچهکهلوحصیحه زدوقلمنوحهکرددرعملاووعملاشرفعلیه بهائی وعنایتی تفکّرنمائید
و همچنین در اولیائی که باین اسم قصد مقرّ فدا نمودند و جان را در سبیل مقصود عالمیان انفاق
کردند 
ّ
اندازحقمیطلبیمایشانرامؤّید

آفتابالئحولکنقومخودحجابخودشده
ظاهروبمثابه
ٴ
امر
فرمایدبررجوعا ّنههوال ّتوّ ابالرّ حیم 
یا اهلطارا ّنانکبّرمنهذاالمقامعلی وجوهکمونسألهللا تبارکوتعالی انیسقیکم رحیق
االستقامةمنایادی عطائها ّنههوالفّیاض العزیز الحمید بگذارید نابالغهای عالمراکهبهوی متحرّ کند
ّ
الالهاال هوالفردالواحد
وبمطالعاوهاممتشبّثا ّنهمؤّیدکم ومعینکم ا ّنههوالمقتدرعلی مایشآء 
العزیزالعظیم 
ّ
مشرقالظهورواقرّ واواعترفوابمانطقبهلسانالبیانفی
البهآءمنلد ّناعلیالّذیناقبلواالی
ملکوتالعرفانفیهذاالیومالمبارکالعزیزالبدیع 

••• 


لوحدنیا 
بسمیال ّناطقفیملکوتالبیان

حمد و ثنا سلطان مبین را الیق و سزاست که سجن متین را بحضور حضرت علیّ قبل اکبر و
حضرتامین مزّین فرمودوبانوارایقان واستقامتواطمینان مزّین داشتعلیهما بهآءهللا وبهآء
منفیالسّمواتواألرضین
ال ّنور والبهآءوال ّتکبیر  ّ
والثنآءعلی ایادی امرهالّذین بهماشرقنوراالصطباروثبتحکم
االختیار هلل المقتدرالعزیز المختاروبهمماجبحرالعطآءوهاجعرفعنایة هللا مولی الوری نسأله
تعالی ان یحفظهم بجنوده و یحرسهم بسلطانه و ینصرهم بقدرته الّتی غلبت األشیآء الملک هلل فاطر
السّمآءومالکملکوتاألسمآء
نبأعظیممیفرمایدایاصحابایرانشمامشارقرحمتومطالعشفقتومحبّتبودهایدوآفاق
وجودبنورخردودانششمامنوّ رومزّین بودهآیا چهشدکهبدستخودبرهالکتخودودوستان
خودقیامکردید
مه امرالهی عظیم استجمیع احزابعالمرافراگرفتهو
یا افنانی علیک بهائی وعنایتی خی ٴ
خواهد گرفت روز روز شماست و هزار لوح گواه شما بر نصرت امر قیام نمائید و بجنود بیان
بتسخیر افئدهوقلوباهلعالممشغولشوید باید ازشماظاهرشودآنچهکهسببآسایش وراحت
بیچارگانروزگاراستکمرهمّترامحکمنمائیدشایدبندگانازاسیریفارغشوندوبآزادیرسند
رهستمعالمواممرااحاطهنمودهازحرکت
نالهعدلبلندوحنینانصافمرتفعدودتی ٴ
امروز ٴ
قلماعلی روحجدید معانی بامرآمرحقیقی دراجسادالفاظدمیده شدوآثارشدرجمیع اشیای عالم
ظاهروهویدا اینست بشارتاعظمکهازقلممظلومجاری شدهبگوای دوستانترسازبرای چهو
بیم از که گلپارههای عالم باندک رطوبتی متالشی شده و میشوند نفس اجتماع سبب تفریق نفوس
موهومهاست
برنده حزببابی بگفتارنیک و
ٴ
وجدالشأندرندههای ارضبیاری باری شمشیرهای 

نزاع 
کردار پسندیده بغالف راجع الزال اخیار بگفتار حدائق وجود را تصرّ ف نمودند بگو ای دوستان
حکمتراازدستمدهید نصائحقلماعلی رابگوشهوشبشنوید عموماهلعالمباید ازضرّ دست
وزبانشماآسودهباشند
در کتاب اقدس در ذکر ارض طاء نازل شده آنچه که سبب انتباه عالمیانست ظالمهای عالم
حقوقاممراغصبنمودهاندوبتمامقدرتوقوّ تبمشتهیات نفوسخودمشغولبودهوهستنداز
ظالمارضیاءظاهرشدآنچهکهعیونمألاعلیخونگریست
یا اّیها ال ّ
شاربرحیق بیانی وال ّناظرالی افقظهوری آیا چهشدهکهاهلایران معاسبقّیتشان
درعلوموفنونحالپستترازجمیع احزابعالممشاهدهمیشوند یا قومدراین یوم مبارکمنیر


خودرااز فیوضات فّیاض محروم منمائید امروزاز سحاب رحمترحمانی امطار حکمتوبیان
نازلطوبیلمنانصففیاألمروویل ّ
للظالمین
امروزهرآگاهیگواهیمیدهدبراینکهبیاناتیکهازقلممظلومنازلشدهسبباعظماستاز
برایارتفاععالموارتقاءاممبگوایقومبقوّ تملکوتیبرنصرتخودقیامنمائیدکهشایدارضاز
چارهاندپاکوطاهرگردداین
یالحقیقهسببوعلّتخسارتوذلّتعبادبی 
اصنامظنونواوهامکهف 
اصنامحائلندوخلقراازعلوّ وصعودمانعامید آنکهید اقتدارمددفرماید وناسراازذلّتکبری
برهاند
دریکیازالواحنازلیاحزبهللابخودمشغولنباشیددرفکراصالحعالموتهذیباممباشید
به طاهره و اخالق راضیٴه مرضّیه بوده ناصر امر اعمالست و معینش
اصالح عالم از اعمال طّی ٴ
اخالقیااهلبهابتقویتمسّکنمائیدهذاماحکمبهالمظلومواختارهالمختار
ایدوستانسزاوارآنکهدراینبهارجانفزاازباراننیسانیزدانیتازهوخرّ مشویدخورشید
یبهره نساختودوسترا
بزرگی پرتوافکندهوابربخششسایه گستردهبابهرهکسی کهخودراب 
ستادهاندآگاهباشیدوبروشنائینامبیناازتیرگیها
نگاهانای 
دراینجامهبشناختبگواهریمناندرکمی 
عالمبین باشید نهخودبین اهریمنان نفوسی هستندکهحائلومانعندمابین عبادو
خودراآزادنمائید  
ارتفاعوارتقاءمقاماتشان
امروز برک ّل الزموواجبستتمسّکنمایند بآنچهکهسببسموّ وعلوّ دولتعادلهوملّت
ّ
الحق عاشروا مع
است قلم اعلی در هر یک از آیات ابواب محبّت و ا ّتحاد باز نموده قلنا و قولنا
األدیان کلّهابالرّ وحوالرّیحان ازاین بیان آنچهسبباجتنابوعلّتاختالفوتفریق بود ازمیان
برخاستودرارتقاءوجودوارتفاعنفوسنازلشدهآنچهکهباباعظماستازبرای تربیت اهل
عالمآنچهازلسانوقلممللاولی ازقبلظاهرفیالحقیقه سلطانآندراین ظهوراعظمازسماء
مالکقدمنازلازقبلفرمودهاندحبّ الوطنمناالیمانولسانعظمتدریومظهورفرموده

مشّیت
لیسالفخرلمنیحبّالوطنبللمنیحبّالعالمباینکلماتعالیاتطیورافئدهراپروازجدیدآموخت
وتحدیدوتقلیدراازکتابمحونمود
این مظلومحزبهللا راازفسادونزاعمنعفرمودوباعمالطّیبه واخالقمرضّیٴه روحانّیه
دعوت نمود امروز جنودی که ناصر امرند اعمال و اخالقست طوبی لمن تمسّک بهما و ویل
للمعرضین
یاحزبهللاشمارابادبوصّیتمینمایمواوستدرمقاماوّ لسّیداخالقطوبیازبراینفسی
کهبنورادبمنوّ روبطرازراستیمزّینگشتدارایادبدارایمقامبزرگستامیدآنکهاینمظلوم

وکلّبآنفائزوبآنمتمسّکوبآنمتشبّثوبآنناظرباشیم اینست حکممحکمکهازقلماسماعظم
جاریونازلگشته
بمثابهنورروشنباشید
ٴ
امروزروزظهورآللیاستقامتستازمعدنانسانییاحزبالعدلباید
ومانندنارسدرهمشتعلایننارمحبّتاحزابمختلفهرادریکبساطجمعنمایدوناربغضاسببو
علّتتفریقوجدالستنسألهللاانیحفظعبادهمنشرّ اعدائها ّنهعلیکلّشیءقدیر
الحمدهلل  ّ
حق ج ّل جاللهبمفتاحقلماعلی ابوابافئده وقلوبرا گشودهوهرآیهئی ازآیات
منزله بابیست مبین از برای ظهور اخالق روحانّیه و اعمال مق ّدسه این ندا و این ذکر مخصوص
نهئی نبودهونیست باید اهلعالمطرّ اًبآنچهنازلشدهوظاهرگشتهتمسّک نمایند تا
مملکتی ویامدی 
رچهکهدرسنه سّتین حضرتمب ّشرروحما
بآزادی حقیقی فائزشوندگیتی بانوارنّیر ظهورمنوّ
ٴ
بشارتدادودرسنه ثمانین عالمبنورجدید وروحبدیع فائزگشتحالاکثر
ٴ
سواهفداهبروحجدید 
اصغاءکلمهعلیاکهبعثوحشرکلّبآنمنوطومعلّقاست
ٴ
اهلبالدمستع ّدندازبرای
فه حمرادرسجنعکّانازلشدآنچهکهسببسموّ عبادوعماربالداستازجمله
در صحی ٴ
اعظمکهادارهخلقبآنمربوطومنوطآنکه
اینبیاناتدرآنازقلممالکامکاننازلاسّ
ٴ
اوّ ل باید وزرای بیت عدلصلحاکبررااجرانمایند تاعالمازمصاریف باهظهفارغوآزاد
شوداینفقرهالزموواجبچهکهمحاربهومجادلهاسّ زحمتومش ّقتاست
دومبایدلغاتمنحصربلغتواحدهگرددودرمدارسعالمبآنتعلیمدهند
سوّ مبایدباسبابیکهسببالفتومحبّتوا ّتحاداستتشبّثجویند
چهارمجمیعرجالونساءآنچهراکهازاقترافوزراعتواموردیگرتحصیلنمایندجزئی
ّ
گذارندوباطالعامنای بیت عدلصرف
ازآنراازبرای تربیت وتعلیم اطفالنزدامینی ودیعه 
تربیتایشانشود
یالحقیقهدارای
پنجمتوجّ هکاملاستدرامرزراعتاینفقرهاگرچهدرپنجمذکرشدولکنف 
مقاماوّ لستدرممالکخارجهاین فقرهبسیار ترّقی نمودهوامّادرایران الی حین امرشمعوّ قست
امیدآنکهپادشاهاّیدههللاتوجّ هیباینامرعظیمخطیرفرماید
فه حمراازقلماعلی نازلاگرتمسّکنمایند ازقوانین عالمخودرافارغ
باری بآنچهدرصحی ٴ
ّ
مشارققدرتومطالععزتالهی
مشاهدهکنندمکرّ ربعضی ازاذکارازقلماعلی جاری کهشاید 
مطلقه نافذهظاهر گشته
ٴ
شودآنچهازاراده 
ٴ
وقتی ازاوقاتمؤّید شوندبراجرای آناگرطالبیافت 
لوجههللا اظهارمیشود ولکناین  ّ
الطالبواین السّائلواین العادلواین المنصفحالهریوم نار
ظلمی مشتعل و سیف اعتسافی مسلول سبحانهللا بزرگان ایران و نجبای عظام باخالق سبعی فخر
مینمایندحیرتاندرحیرتآمدزینقصص

این مظلومدرلیالی واّیام بشکروحمدمالکاناممشغولچهکهمشاهدهشدنصائحومواعظ
حزببدرجهقبولفائزچهکهظاهرشدآنچهکهسببروشنیچشم
ٴ
تأثیرنمودهواخالقواطواراین
عالماستوآنشفاعتدوستانازدشمناننزدامرابودهکردارنیک گواهراستی گفتاراستامید
آنکهاخیاربروشنیکردارگیتیراروشننمایندنسألهللاتبارکوتعالیانیؤّیدالکلّعلیاالستقامة
علیحبّهوامرهفیاّیامها ّنهولیّالمخلصینوالعاملین
یا حزبهللا قلماعلی عالمهاظاهرنمودهوابصارراروشنی حقیقی بخشیده ولکناکثری از
نافعهوعلوموفنونمبارکهمحرومبودهاندیوم قبلمخصوصازبرای

اهلایران الزالازبیانات 
کلمه علیا از قلم اعلی نازل که شاید اهل اعراض باقبال فائز گردند و بغوامض
یکی از اولیا این  ٴ
یبرندوآگاهشوند
مسائلاصولالهّیهپ 
لکلمه فضربالرّ قابوثانی حرقکتبوثالث
معرضین ومنکرین بچهارکلمهمتمسّکاوّ
ٴ
احزابحالازفضلواقتدارکلمه الهی این چهارس ّد عظیم از
ٴ
اجتنابازمللاخری ورابعفنای 
میان برداشتهشدواین چهارامرمبین ازلوحمحوگشتوصفاتسبعی رابصفاتروحانی تبدیل
نمودجلّتارادتهوجلّ
ّ
تقدرتهوعظمسلطانهحالازحقجلّجاللهبطلبیدومیطلبیمکهحزبشیعه
را هدایت فرماید و از صفات ناالئقه نجات بخشد از لسان هر یک از آن حزب در هر یوم لعنتها
مذکوروملعونباعینحلقیازغذاهاییومّیٴهآنحزبست
الهیالهیتسمعحنینبهائکوصریخهفیاللّیالیواألّیاموتعلما ّنهماارادلنفسهامراًبلاراد
تقدیس نفوسعبادکونجاتهمعننارالضّغینة والبغضآءالّتی احاطتهمفی ک ّل األحیان ای ربّ قد
ارتفعت ایادی المقرّ بین الی سمآء جودک و المخلصین الی هوآء عطائک اسألک ان ال تخّیبها عمّا
ارادوامنبحرعطائکوسمآءفضلکوشمسجودکای ربّ اّیدهم علی آدابترتفعبهامقاماتهم
بیناألحزابا ّنکانتالمقتدرالعزیزالوهّاب
یا حزبهللا بشنوید آنچهراکهاصغاءآنسببآزادی وآسودگی وراحتوعلوّ وسموّ کلّ
آنکهحسباالراده حضرتسلطان
ٴ
استازبرای ایران قانونواصولی الزمو واجبولکنشایسته 
اّیده هللا و حضرات علمای اعالم و امرای عظام واقع شود باید  ّ
باطالع ایشان مقرّی معّین گردد و
حضراتدرآنمقرّ جمعشوندوبحبلمشورتتمسّکنمایندوآنچهراسببوعلّتامنّیتونعمت
وثروتواطمینان عباداستمعّین فرمایند واجرادارندچهاگربغیر این ترتیب واقعشودعلّت
اختالفوضوضاگردد
در اصولاحکامکهازقبلدرکتاباقدسوسائرالواحنازلامورراجعبسالطین ورؤسای
عادلوامنای بیت عدلشدهومنصفین ومتبصّرین بعدازتفکّراشراقنّیر عدلرابعین ظاهرو
باطندرآنچهذکرشدهمشاهدهنمایند

حال آنچهدرلندرهامّتانگریز بآنمتمسّکخوببنظرمیآید چهکهبنورسلطنتومشورت
امّتهردومزّیناست
دراصولوقوانینبابیدرقصاصکهسببصیانتوحفظعباداستمذکورولکنخوفاز
عه ناالئقهمنعمینماید امّاامری کهدرظاهروباطنسببحفظو
آنناسرادرظاهرازاعمالشنی ٴ
منع است خشیة هللا بوده و هست اوست حارس حقیقی و حافظ معنوی باید بآنچه سبب ظهور این
موهبتکبری استتمسّکجستوتشبّثنمودطوبی لمنسمعمانطقبهقلمی األعلی وعملبما
امربهمنلدنآمرقدیم
بمثابه نهالست مقرّ و
ٴ
کلمه الهی 
یا حزب هللا وصایای دوست یکتا را بگوش جان بشنوید  ٴ
شافئده عبادباید آنرابکوثرحکمتوبیان تربیت نمائید تااصلشثابتگرددوفرعشاز
مستقرّ
ٴ
افالکبگذرد
ای اهلعالمفضلاین ظهوراعظمآنکهآنچهسبباختالفوفسادونفاقاستازکتابمحو
نمودیموآنچهعلّتالفتوا ّتحادوا ّتفاقستثبتفرمودیمنعیما ًللعاملین
دوستانراکهازآنچهرائحهفساداستشماممیشوداجتنابنمایند
ٴ
مکرّ روصّیتنمودهومینمائیم
بلفراراختیارکنندعالممنقلباستوافکارعبادمختلفنسألهللاانیزّینهمبنورعدلهویعرّ فهمما
ینفعهمفیکلّاألحوالا ّنههوالغنیّالمتعال
کلمه علیا نطقنمودیم نفوسی کهباین مظلوممنسوبندباید درمواقعبخششوعطا
از قبلباین  ٴ
ّارهشعلهفروزنده
ابربارندهباشندودراخذنفسام
ٴ
سبحانهللا این اّیام ظاهرشدهآنچهکهسببحیرتست ازقراری کهشنیده شدنفسی واردمقرّ 

ّ
یالحقیقه این مقاممقامنوحهوندبه
خودمسخرنمودف 
بزرگانراباراده 
ٴ
سلطنتایران گشتوجمعی 
چهشدهکهمظاهرعزتکبری ذلّتعظمی ازبرای خودپسندیدند استقامتچهشد  ّ
ّ
عزت
استآیا 
نفس کجا رفت الزال آفتاب بزرگی و دانائی از افق سماء ایران طالع و مشرق حال بمقامی  ّ
تنزل
باره این حزب در
نمودهاند و شخص مذکور در
نموده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین  
ٴ
جرائدمصرودائرةالمعارفبیروتذکرنمودهآنچهراکهسببتحّیرصاحبانآگاهیودانشگشت
دهئی باسمعروةالوثقی طبعکردوباطرافعالمفرستادوبسجن
وبعدبهپاریس توجّ هنمودوجری 
عکّاهمارسالداشتوباینسبباظهارمحبّتنمودومقصودشتدارکمافاتبودهباریاینمظلوم
ّ
کردازحقمیطلبیماوراحفظنمایدوبنورعدلوانصافمنوّ رداردلهان
دربارهاوصمتاختیار
ٴ
یقول
الهیالهیترانیقائماًلدیبابعفوکوعطائکوناظراًالیآفاقمواهبکوالطافکاسألک
بندائک األحلی و صریر قلمک یا مولی الوری ان تو ّفق عبادک علی ما ینبغی ألّیامک و یلیق

لظهورکوسلطانکا ّنکانتالمقتدرعلی ماتشآءیشهد بقوّ تکواقتدارکوعظمتکوعطائک
منفیالسّمواتواألرضینالحمدلکیاالهالعالمینومحبوبافئدةالعارفین
تری یا الهی کینونة الفقرارادتبحرغنائکوحقیقة العصیان فراتمغفرتکوعطائکق ّدر
ّ
الالهاال انت
یا الهی ماینبغی لعظمتکویلیق لسمآءفضلکا ّنکانتالفضّالالفّیاض اآلمرالحکیم 
القویّالغالبالقدیر
مبارکهیفعلمایشآءوحدهمتوجّ هباشدچهاگراحدی
ٴ
ّبافقکلمه
یاحزبهللاالیومبایدانظارکل
ٴ
باین مقامفائزگردداوبنورتوحید حقیقی فائزومنوّ رومندونآندرکتابالهی ازاصحابظنون
و اوهام مذکور و مرقوم بشنوید ندای مظلوم را و مراتب را حفظ نمائید این فقره بر ک ّل الزم و
واجبست
مظلوم درجمیع اّیام من غیر ستروحجاباماموجوهاهلعالمنطقفرمودآنچهراکهمفتاح
استازبرایابوابعلوموفنونودانشوآسایشوثروتوغناظلمظالمینقلماعلیراازصریر
ّ
منعننمودازحق درجمیع احوال
اوراازاظهارکلمه علیا 
ٴ
بازنداشتوشبهاتمریبین ومفسدین 
سائلوآملمکهاهلبهاراازظنونواوهامحزبقبلحفظفرمایدومق ّدسدارد
یاحزبهللاعلمایراشدینکهبهدایتعبادمشغولندوازوساوسنفسامّارهمصونومحفوظ
ایشان ازانجمسماءعرفاننزدمقصودعالمیان محسوباحترامایشان الزمایشانند عیون جاریه و
سک بهم
واثمارسدره مبارکهوآثارقدرتالهّیه وبحورحکمتصمدانّیه طوبی لمنتم ّ
ٴ
انجممضیئه 
ا ّنهمنالفائزینفیکتابهللاربّ العرشالعظیم 
ّ
العرشوالثری علیکم یا اهلالبهآءواصحابالسّفینة الحمرآءوعلی
البهآء منلدی هللا ربّ
الّذینسمعواندائکماألحلیوعملوابماامروابهفیهذااللّوحالعزیزالبدیع
••• 


اشراقات 

هذهصحیفةهللاالمهیمنالقیّوم 

هوهللاتعالیشأنهالحکمةوالبیان 


ّ
دبالعزةوالقوّ ةوالجاللوتق ّدسعنانیدرکه
الحمدهلل الّذیتفرّ دبالعظمةوالقدرةوالجمالوتوحّ
الخیالاویذکرلهنظیرومثالقداوضحصراطهالمستقیمبأفصحبیانومقالا ّنههوالغنیّ المتعال
ّ
قطةالظاهرةالمشرقةمنافقاالرادةوا ّنهادارتفیکلّبیتعلیکلّ
فلمّاارادالخلقالبدیعفصّلال ّن
هیئةالیانبلغتمنتهیالمقامامراًمنلدیهللامولیاألنام 
وا ّنهاهیمرکزدائرةاألسمآءومختمظهوراتالحروففیملکوتاالنشآءوبهابرزمادلّ
علی السّرّ األکتم و الرّ مز المنمنم ّ
الظاهر الحاکی عن االسم األعظم فی الصّحیفة ال ّنورآء و الورقة
المق ّدسة المبارکة البیضآء فلمّا ا ّتصلت بالحرف ّ
الثانی البارز فی اوّ ل المثانی دارت افالک البیان و
المعانیوسطعنورهللا األبدیّ وتقبّبعلیوجهسمآءالبرهانوصارمنهال ّنیّرانتبارکالرّ حمن
الّذیالیشارباشارةوالیعبّربعبارةوالیعرف باألذکاروالیوصفباآلثارا ّنههواآلمرالوهّاب
فی المبدء و المآب و جعل لهما ح ّفاظا ً و حرّ اسا ً من جنود القدرة و االقتدار ا ّنه هو المهیمن العزیز
المختار 

ّ
ّ
تینکمانزلالمثانیکرّ تین 
قدنزلتالخطبةمرّ

و الحمد هلل الّذی اظهر ال ّنقطة و فصّل منها علم ما کان و ما یکون و جعلها منادیة باسمه و
مب ّ
شرةبظهورهاألعظمالّذیبهارتعدتفرائصاألمموسطعال ّنورمنافقالعالما ّنهاهیال ّنقطةالّتی
جعلهاهللا بحرال ّنورللمخلصینمنعبادهوکرةال ّنارللمعرضینمنخلقهوالملحدینمنبریّتهالّذین
ب ّدلوانعمةهللاکفراًومائدةالسّمآءنفاقا ًوقادوااولیائهمالیبئسالقراراولئکعباداظهرواال ّنفاقفی
اآلفاقونقضواالمیثاقفییومفیهاستویهیکلالقدمعلیالعرشاألعظمونادیالمنادمنال ّ
شطر
األیمنفیالوادیالمق ّدس 
یامألالبیانا ّتقواالرّ حمنهذاهوالّذیذکرهمحمّدرسولهللاومنقبلهالرّ وحومنقبلهالکلیم
وهذانقطةالبیانینادیامامالعرشویقولتاهلل قدخلقتملذکرهذاال ّنبأاألعظموهذاالصّراطاألقوم
الّذیکانمکنوناًفیافئدةاألنبیآءومخزوناًفیصدوراألصفیآءومسطوراًمنالقلماألعلیفیالواح
ربّکممالکاألسمآء 
قلموتوابغیظکمیااهلال ّنفاققدظهرمنالیعزبعنعلمهمنشیءواتیمنافترّ بهثغر
العرفانوتزیّنملکوتالبیانواقبلک ّل مقبلالیهللا مالکاألدیانوقامبهک ّل قاعدوسرعکلّ
ً
ً
سطیح الی طور االیقان هذا یوم جعله هللا  ً
رحمة للمقبلین و غضباً
نقمة لألشرار و
نعمة لألبرار و
للمنکرینوالمعرضینا ّنهظهربسلطانمنعندهوانزلماالیعادلهشیءفیارضهوسمائه 

ا ّتقواالرّ حمنیامألالبیانوالترتکبواماارتکبهاولوالفرقانالّذینا ّدعوااالیمانفیاللّیالیو
األیّامفلمّااتیمالکاألناماعرضواوکفرواالیانافتواعلیهبظلمناحبها ّمالکتابفیالمآباذکروا
ّ
ث ّم انظروافیاعمالهمواقوالهمومراتبهمومقاماتهموماظهرمنهماذتکلّممکلّ
مالطورونفخفی
ّ
اتواألرضاالع ّدةاحرفالوجه 
الصّوروانصعقمنفیالسّمو
ّ
انظروابطرفاالنصافالیافقالظهوروماظهر
یامألالبیانضعوااوهامکموظنونکمث ّم
منعندهون ّزلمنلدنهوماوردعلیهمناعدائههوالّذیقبلالبالیاکلّهاالظهارامرهواعآلءکلمته
ّ
ّ
فیالطآءمرّ ةاخریألمرهللا فاطرالسّمآءوکانفیها
ةفیالطآءواخریفیالمیمث ّم
قدحبسمرّ
تحتالسّالسلواألغاللشوقاًألمرهللاالعزیزالفضّال 
یامألالبیانهلنسیتموصایایوماظهرمنقلمیونطقبهلسانیوهلب ّدلتمیقینیبأوهامکم
وسبیلیبأهوائکموهلنبذتماصولهللا وذکرهوترکتماحکامهللا واوامرها ّتقواهللا دعواا ّ
لظنون
لمظاهرهاواألوهاملمطالعهاوال ّ
شکوکلمشارقهاث ّم اقبلوابوجوهنورآءوصدوربیضآءالیافق
اشرقتمنهشمساالیقانامراًمنلدیهللامالکاألدیان 
الحمدهللالّذیجعلالعصمةالکبریدرعاًلهیکلامرهفیملکوتاالنشآءوماق ّدرألحدنصیباً
ّ
هالینبغیألحداال
منهذهالرّ تبةالعلیاوالمقاماألعلیا ّنهاطرازنسجتهاناملالقدرةلنفسهتعالیا ّن
لمناستویعلیعرشیفعلمایشآءمناقرّ واعترفبمارقمفیهذاالحینمنالقلماألعلیا ّنهمن
اهلال ّتوحیدواصحابال ّتجریدفیکتابهللامالکالمبدأوالمآب 
و لمّا بلغ الکالم هذا المقام سطعت رائحة العرفان و اشرق نیّر ال ّتوحید من افق سمآء البیان
ّ
دآءالیالذروةالعلیاوالغایةالقصویوعرفمنصریرقلمیاألعلیمااراده
طوبیلمناجتذبهال ّن
ربّ اآلخرةواألولیانّ الّذیماشربمنرحیقناالمختومالّذیفککناختمهباسمناالقیّوم ا ّنهمافاز
بأنوارال ّتوحیدوماعرفالمقصودمنکتبهللاربّ األرضوالسّمآءومالکاآلخرةواألولیوکان
منالمشرکینفیکتابهللاالعلیمالخبیر 
یاایّهاالسّائلالجلیلنشهد ا ّنکتمسّکتبالصّبرالجمیلفیایّامفیهامنعالقلمعنالجریانو
اللّسانعنالبیانفیذکرالعصمةالکبریواآلیةالعظمیالّتیسألتهاعنالمظلوملیکشفلکقناعها
وغطائهاویذکرسرّ هاوامرهاومقامهاومقرّ هاوشأنهاوعلوّ هاوسموّ هالعمرهللا لونظهرآللئ
البرهانالمکنونةفیاصدافبحرالعلمواالیقانونخرجطلعاتالمعانیالمستورةفیغرفاتالبیان
ّ
بینانیابالذئابالّذینکفروا
فیج ّنةالعرفانلترتفعضوضآءالعلمآءمنکلّالجهاتوتریحزبهللا
ً
ّ
مانحکمة منلدیالرّ حمنوحفظاً
فیالمبدأوالمآببذلکامسکناالقلمفیبرهةطویلةمنالز
باهلل 
ألولیائیمنالّذینب ّدلوانعمةهللاکفراًواحلّواقومهمدارالبوار 

یا ایّها السّائل ال ّناظر والّذی اجتذب المأل األعلی بکلمته العلیا انّ لطیور ممالک ملکوتی و
ّ
ّ
لععلیهااال هللا مالکالملکوالجبروتولویظهر
داتونغماتمااط
حماماتریاضحکمتیتغرّ
اق ّل من س ّم االبرة لیقول ّ
الظالمون ما ال قاله األوّ لون و یرتکبون ما ال ارتکبه احد فی األعصار و
القرونقدانکروافضلهللا وبرهانهوحجّ ةهللا وآیاتهضلّواواضلّواال ّناسوالیشعرونیعبدون
األوهام و ال یعرفون قد ا ّتخذوا ّ
الظنون ألنفسهم اربابا ً من دون هللا و ال یفقهون نبذوا البحر األعظم
مسرعینالیالغدیروالیعلمونی ّتبعوناهوائهممعرضینعنهللاالمهیمنالقیّوم 
قلتاهلل قداتیالرّ حمنبقدرةوسلطانوبهارتعدتفرائصاألدیانوغنّ عندلیبالبیانعلی
اعلیغصنالعرفانقدظهرمنکانمکنونا ًفیالعلمومسطوراً فیالکتابقلهذایومفیهاستوی
ّ
ّ
مکلّ
ورعلیعرشالظهور وقامال ّناسهلل ربّ العالمینوهذایومفیهح ّدثتاألرضاخبارهاو
مالط
اظهرتکنوزهاوالبحارآللئهاوالسّدرةاثمارهاوال ّ
شمساشراقهاواألقمارانوارهاوالسّمآءانجمها
والسّاعةاشراطهاوالقیامةسطوتهاواألقالمآثارهاواألرواحاسرارهاطوبیلمنعرفهوفازبهو
ویللمنانکرهواعرضعنهفأسألهللاانیؤیّدعبادهعلیالرّ جوعا ّنههوال ّتوّ ابالغفورالرّ حیم 
یاایّهاالمقبلالیاألفقاألعلیوال ّ
شاربرحیقیالمختوممنایادیالعطآءفاعلمللعصمةمعان
ّ
منالزللیصدقعلیههذااالسمفیمقاموکذلکمنعصمه
ش ّتیومقاماتش ّتیانّ الّذیعصمههللا 
هللا منالخطأوالعصیانومناالعراضوالکفرومنال ّ
شرکوامثالهایطلقعلیک ّل واحدمن
ّ
واهیومنزها ًعن
هؤآلءاسمالعصمةوامّاالعصمةالکبریلمنکانمقامهمق ّدسا ًعناألوامروال ّن
ّ
بهالظلمةوصوابالیعتریهالخطآءلویحکمعلیالمآءحکمالخمرو
الخطآءوال ّنسیانا ّنهنورالتع ّق
ّ
ارحق الریبفیهولیسألحدانیعترضعلیهاو
علیالسّمآءحکماألرضوعلیال ّنورحکمال ّن
یقوللموبموالّذیاعترضا ّنهمنالمعرضینفیکتابهللاربّ العالمینا ّنهالیسألعمّایفعلوکلّ
عنکلّیسألونا ّنهاتیمنسمآءالغیبومعهرایةیفعلمایشآءوجنودالقدرةواالختیارولدونهان
یتمسّکبماامربهمنال ّ
شرائعواألحکاملویتجاوزعنهاعلیقدرشعرةواحدةلیحبطعمله 
ّ
الحق و هلل علی ال ّناس ح ّج البیت و کذلک
انظر ث ّم اذکر اذ اتی محمّد رسول هللا قال و قوله
الصّلوةوالصّومواألحکامالّتیاشرقتمنافقکتابهللا مولیالعالمومربّیاألممللکلّانی ّتبعوه
فیماحکمبههللاوالّذیانکرهکفرباهللوآیاتهورسلهوکتبها ّنهلویحکمعلیالصّوابحکمالخطأو
ّ
علیالکفرحکماالیمانحقمنعندههذامقامالیذکروالیوجدفیهالخطأوالعصیانانظرفیاآلیة
المبارکةالمنزلةالّتیوجببهاح ّج البیتعلیالک ّل انّ الّذینقاموابعدهعلیاألمروجبعلیهمان
یعملوا ما امروا به فی الکتاب لیس ألحد ان یتجاوز عن حدود هللا و سننه و الّذی تجاوز ا ّنه من
الخاطئینفیکتابهللاربّ العرشالعظیم 

یاایّهاال ّناظرالیافقاألمراعلمارادةهللالمتکنمحدودةبحدودالعبادا ّنهالیمشیعلیطرقهم
للکلّانیتمسّکوابصراطهالمستقیما ّنهلویحکمعلیالیمینحکمالیساراوعلیالجنوبحکمال ّ
شمال
ّ
حق الریبفیها ّنهمحمودفیفعلهومطاعفیامرهلیسلهشریکفیحکمهوالمعینفیسلطانه
ّ
سکوناال
یفعلمایشآءویحکممایریدث ّم اعلمماسواهمخلوقبکلمةمنعندهلیسلهمحرکةوال 
بأمرهواذنه 
ّ
ّهاالطائرفیهوآءالمحبّةوالودادوال ّناظرالیانواروجهربّکمالکاالیجاداشکرهللا
یاای
بماکشفلکماکانمکنوناًمستوراًفیالعلملیعلمالکلّا ّنهماا ّتخذلنفسهفیالعصمةالکبریشریکاً
والوزیراً ا ّنههومطلعاألوامرواألحکامومصدرالعلموالعرفانوماسواهمأمورمحکوموهو
الحاکماآلمرالعلیمالخبیر 
ّ
ّ
واخذکالکوثرالطهورمنایادیعطآءربّکمالک
کاذااجتذبتکنفحاتآیاتالظهور
ا ّن
یومال ّنشورقل 
الهیالهیلکالحمدبمادللتنیالیکوهدیتنیالیافقکواوضحتلیسبیلکواظهرتلی
دلیلکوجعلتنیمقبالً الیکاذاعرضعنکاکثرعبادکمنالعلمآءوالفقهآءث ّم الّذینا ّتبعوهممن
دون بیّنة من عندک و برهان من لدنک لک الفضل یا اله األسمآء و لک ّ
الثنآء یا فاطر السّمآء بما
سقیتنی رحیقک المختوم باسمک القیّوم و قرّ بتنی الیک و عرّ فتنی مشرق بیانک و مطلع آیاتک و
مصدراوامرکواحکامکومنبعحکمتکوالطافکطوبیألرضفازتبقدومکواستقرّ علیها
ّ
وعزتک و سلطانک و قدرتک و اقتدارک ال احبّ 
عرش عظمتک و تضوّ ع فیها عرف قمیصک
ّ
ّ
ّمعاالالصغآءندائکوآیاتک 
البصرااللمشاهدةجمالکوالاریدالس
الهیالهیالتحرمالعیونعمّاخلقتهالهوالالوجوهعنال ّتوجّ هالیافقکوالقیاملدیباب
عظمتکوالحضورامامعرشکوالخضوعلدیاشراقاتانوارشمسفضلک 
ایربّ اناالّذیشهدقلبیوکبدیوجوارحیولسانظاهریوباطنیبوحدانیّتکوفردانیّتکو
ّ
الالهاال انتقدخلقتالخلقلعرفانکوخدمةامرکلترتفعبهمقاماتهمفیارضکو
بأ ّنکانتهللا 
ترتقیانفسهمبماانزلتهفیزبرکوکتبکوالواحکفلمّااظهرتنفسکوانزلتآیاتکاعرضوا
عنکوکفروابکوبمااظهرتهبقدرتکوقوّ تکوقامواعلیضرّ کواطفآءنورکواخمادنار
ّ
سدرتکوبلغوافیالظلممقاماًارادواسفکدمکوهتکحرمتکوکذلکمنربّیتهبأیادیعنایتک
وحفظتهمنشرّ طغاةخلقکوبغاةعبادکوکانانیحرّ رآیاتکامامعرشک 
فآهآهعمّاارتکبفیایّامکبحیثنقضعهدکومیثاقکوانکرآیاتکوقامعلیاالعراض
وارتکبماناحبهسکّانملکوتکفلمّاخابفینفسهووجدرائحةالخسرانصاحوقالماتحیّربه
المقرّ بونمناصفیائکواهلخبآءمجدک 

ترانییاالهیکالحوتالمتبلبل علیال ّتراباغثنیث ّم ارحمنییامستغاثویامنفیقبضتک
ّ
اسمنالذکورواالناثکلّمااتفکّرفیجریراتیالعظمیوخطیئاتیالکبرییأخذنیالیأسمن
زمامال ّن
ک ّل الجهات و کلّما اتفکّر فی بحر عطائک و سمآء جودک و شمس فضلک اجد عرف الرّ جآء من
ّ
شمالکأنّ األشیآءکلّهاتب ّ
الیمینوالیساروالجنوبوال ّ
رنیبأمطارسحابسمآءرحمتکوعزتک
ش
ّ
عتنیمواهبکوالطافکوظهوراتفضلکوعنایتکواال
یاسندالمخلصینومقصودالمقرّ بینشجّ
ماللمفقودانیذکرمناظهرالوجودبکلمةمنعندهوماللمعدومانیصفمنثبتبالبرهانا ّنهال
ّ
کخلقهومنزهاًعنعرفانعباده 
یوصفباألوصافوالیذکرباألذکارلمیزلکانمق ّدساًعنادرا
ایربّ تریالمیّتاماموجهکالتجعلهمحروما ًمنکأسالحیوانبجودکوکرمکوالعلیل
تلقآء عرشک ال تمنعه عن بحر شفائک اسألک ان تؤیّدنی فی ک ّل األحوال علی ذکرک و ثنائک و
خدمة امرک بعد علمی بأنّ ما یظهر من العبد محدود بحدود نفسه و ال یلیق لحضرتک و ال ینبغی
لبساطع ّزکوعظمتک 
ّ
ّ
البصراال
وعزتکلوالثنائکالینفعنیلسانیولوالخدمتکالینفعنیوجودیوالاحبّ
ّ
ّمعاالالصغآءندائکاألحلی 
لمشاهدةانوارافقکاألعلیوالاریدالس
آهآهلمادریاالهیوسندیورجائیهلق ّدرتلیماتقرّ بهعینیوینشرحبهصدریویفرح
ّ
بهقلبیاوقضائکالمبرممنعنیعنالحضورامامعرشکیامالکالقدموسلطاناألمموعزتکو
سلطانکوعظمتکواقتدارکقداماتتنیظلمةالبعدایننورقربکیامقصودالعارفینواهلکتنی
سطوةالهجراینضیآءوصالکیامحبوبالمخلصین 
ترییاالهیماوردعلیّ فیسبیلکمنالّذینانکرواح ّقکونقضوامیثاقکوجادلوابآیاتک
وکفروابنعمتکبعدظهورهاوکلمتکبعدانزالهاوبحجّ تکبعداکمالها 
ایربّ یشهدلسانلسانیوقلبقلبیوروحروحیوظاهریوباطنیبوحدانیّتکوفردانیّتک
وبقدرتکواقتدارکوعظمتکوسلطانکوبع ّزتکورفعتکواختیارکوبأ ّنکانتهللا الاله
ّاالانتلمتزلکنتکنزاًمخف ّیاًعناألبصارواالدراکوالتزالتکونبمثلماکنتفیازلاآلزال
التضعفکقوّ ةالعالموالیخوّ فکاقتداراألممانتالّذیفتحتبابالعلمعلیوجهعبادکلعرفان
مشرقوحیکومطلعآیاتکوسمآءظهورکوشمسجمالکووعدتمنعلیاألرضفیکتبک
وزبرکوصحفکبظهورنفسکوکشفسبحاتالجاللعنوجهککمااخبرتبهحبیبکالّذیبه
اشرقنیّراألمرمنافقالحجازوسطعنورالحقیقةبینالعبادبقولکیومیقومال ّناسلربّ العالمینو
ّ
منقبلهب ّ
رتالکلیماناخرجالقوممنالظلماتالیال ّنوروذ ّکرهمبأیّامهللا واخبرتبهالرّ وحو
ش
ّ
انبیائکورسلکمنقبلومنبعدلویظهرمنخزائنقلمکاألعلیماانزلتهفیذکرهذاالذکر
ّ
صعقاهلمدائنالعلموالعرفاناال منانقذتهباقتدارکوحفظتهبجودکو
األعظمونبأکالعظیملین

فضلکاشهدا ّنکوفیتبعهدکواظهرتالّذیب ّ
شرتبظهورهانبیائکواصفیائکوعبادکا ّنهاتی
ّ
ل
منافقالعزةواالقتداربرایاتآیاتکواعالمبیّناتکوقامامامالوجوهبقوّ تکوقدرتکودعاالک ّ
ّ
الیالذروةالعلیاواألفقاألعلیبحیثمامنعهظلمالعلمآءوسطوةاألمرآءقامباالستقامةالکبریو
نطقبأعلیال ّندآءقداتیالوهّابراکباًعلیالسّحاباقبلوایااهلاألرضبوجوهبیضآءوقلوبنورآء 
طوبیلمنفازبلقائکوشربرحیقالوصالمنایادیعطائکووجدعرفآیاتکونطق
بثنائکوطارفیهوائکواخذهجذببیانکوادخلهفیالفردوساألعلیمقامالمکاشفةوالمشاهدة
امامعرشعظمتک 
ایربّ اسألکبالعصمةالکبریالّتیجعلتهاافقا ًلظهورکوبکلمتکالعلیاالّتیبهاخلقتالخلق
واظهرتاألمروبهذااالسمالّذیبهناحتاألسمآءوارتعدتفرائصالعرفآءانتجعلنیمنقطعاًعن
ّ
کاالبارادتکوالاتکلّ ّ
ّ
ّتکوالاسمعاالذکرکوثنائک 
ماالبمشی
دونکبحیثالاتحرّ
لکالحمدیاالهیولکال ّ
شکریارجائیبمااوضحتلیصراطکالمستقیمواظهرتلی
نبأکالعظیموایّدتنیعلیاالقبالالیمشرقوحیکومصدرامرکبعداعراضعبادکوخلقک
اسألکیامالکملکوتالبقآءبصریرقلمکاألعلیوبال ّنارالمشتعلةال ّناطقةفیال ّشجرةالخضرآءو
بالسّفینةالّتیجعلتهامخصوصةألهلالبهآءانتجعلنیمستقیما ًعلیحبّکوراضیا ًبماق ّدرتلیفی
کتابکوقائما ً علیخدمتکوخدمةاولیائکث ّم ایّدعبادکیاالهیعلیمایرتفعبهامرکوعلی
عملماانزلتهفیکتابک 
ّ
کانتالمقتدرالمهیمنعلیماتشآءوفیقبضتکزماماألشیآءالالهاال انتالمقتدرالعلیم
ا ّن
الحکیم 
یاایّهاالجلیلقداریناکالبحروامواجهوال ّ
شمسواشراقهاوالسّمآءوانجمهاواألصدافو
آللئهااشکرهللابهذاالفضلاألعظموالکرمالّذیاحاطعلیالعالم 
یاایّهاالمتوجّ هالیانوارالوجهقداحاطتاألوهامسکّاناألرضومنعتهمعنال ّتوجّ هالیافق
ّ
الیقینواشراقهوظهوراتهوانوارهبالظنونمنعواعنالقیّومیتکلّمونبأهوائهموالیشعرونمنهممن
قال هل اآلیات ّ
نزلت قل ای وربّ السّموات و هل اتت السّاعة بل قضت ومظهر البیّنات قد جآءت
ّ
ّ
ّةفیوجلواضطرابقداتتالزالزل
ةواتیالحقبالحجّ ةوالبرهانقدبرزتالسّاهرةوالبری
الحا ّق
وناحتالقبائلمنخشیةهللا المقتدرالجبّارقلالص ّ
ّاخة صاحتوالیومهلل الواحدالمختاروقالهل
ّ
الطامّة تمّت قل ای وربّ األرباب و هل القیامة قامت بل القیّوم بملکوت اآلیات و هل تری ال ّناس
صرعیبلی وربّیاألعلیاألبهیوهلانقعرتاألعجازبلنسفتالجبالومالک الصّفاتقالاین
الج ّنةوال ّنارقلاألولیلقائیواألخرینفسکیاایّهاالمشرکالمرتابقالا ّنامانریالمیزانقلای
ّ
حمنالیراهاال اولواألبصارقالهلسقطتال ّنجومقلایاذکانالقیّومفیارضالسّرّ 
وربّیالرّ

فاعتبروایااولیاألنظارقدظهرتالعالماتکلّهااذاخرجنایدالقدرةمنجیبالعظمةواالقتدارقد
ّ
ادیالمناداذاتیالمیعادوانصعقالطوریّونفیتیهالوقوفمنسطوةربّکمالکاالیجادیقول
ن
ال ّناقور هل نفخ فی الصّور قل بلی وسلطان ّ
الظهور اذ استقرّ علی عرش اسمه الرّ حمن قد اضآء
ّ
حمنواهتزتاألرواحفی قبوراألبدان
ال ّدیجورمنفجررحمةربّکمطلعاألنوارقدمرّ تنسمةالرّ
کذلک قضی األمر من لدی هللا العزیز الم ّنان قال الّذین کفروا متی انفطرت السّمآء قل اذ کنتم فی
اجداثالغفلةوالضّاللمنالمشرکینمنیمسحعینیهوینظرالیمینوال ّ
شمالقلقدعمیتلیسلک
الیوممنمالذمنهممنقالهلحشرتال ّنفوسقلایوربّیاذکنتفیمهاداألوهاممنهممنقالهل
ّ
نزلالکتاببالفطرةقلا ّنهافیالحیرةا ّتقوایااولیاأللبابومنهممنقالأحُشِ رْ ُ
ت اعمیقلبلی
وراکبالسّحابقدتزیّنتالج ّنةبأورادالمعانیوسعّرالسّعیرمننارالفجّ ارقلقداشرقال ّنورمن
ّ
افقالظهور واضآءتاآلفاقاذاتیمالکیومالمیثاققدخسر الّذینارتابواوربحمناقبلبنور
ّ
اظربمانزللکهذااللّوحالّذیمنهتطیراألرواحاحفظه
الیقینالیمطلعاالیقانطوبیلکیاایّهاال ّن
ث ّم اقرأهلعمریا ّنهبابرحمةربّکطوبیلمنیقرأهفیالعشیّ واالشراقا ّناسمعناذکرکفیهذا
األمرالّذیمنهاندکّجبلالعلموزلّتاألقدامالبهآءعلیاهلالبهآءالّذیناقبلواالیالعزیزالوهّابقد
صبّار 
انتهیاللّوحوماانتهیالبیاناصبرانّ ربّکهوال ّ
هذه آیات انزلناها من قبلای فی اوّ لورودنا فی السّجن األعظم و ارسلناها الیک لتعرف ما
ّ
بقدرةوسلطانقدتزعزعبنیانالظنونوانفطرتسمآءاألوهامو
نطقتبهاأللسنةالکذبةاذاتیهللا 
القومفیمریةوشقاققدانکرواحجّ ةهللا وبرهانهبعداذاتیمنافقاالقتداربملکوتاآلیاتترکوا
ماامروابهوارتکبوامامنعواعنهفیالکتابوضعواالههماخذوااهوائهماالا ّنهمفیغفلةوضالل
یقرؤوناآلیاتوینکرونهایرونالبیّناتویعرضونعنهااالا ّنهمفیریبعجاب 
ا ّناوصّینااولیائنابتقویهللا الّذیکانمطلعاألعمالواألخالقا ّنهقائدجنودالعدلفیمدینة
البهآءطوبیلمندخلفیظ ّل رایتهال ّنورآءوتمسّکبها ّنهمناصحابالسّفینةالحمرآءالّ
ّ
تینزل
ذکرهافیقیّوماألسمآء 
قلیاحزبهللازیّنواهیاکلکمبطرازاألمانةوال ّدیانةث ّمانصرواربّکمبجنوداألعمالواألخالق
ّ
امنعناکمعنالفسادوالجدالفیکتبیوصحفیوزبریوالواحیومااردنابذلکاال علوّ کمو
ا ّن
سموّ کمتشهدبذلکالسّمآءوانجمهاوال ّ
شمسواشراقهاواألشجارواوراقهاوالبحاروامواجهاو
األرضوکنوزهانسألهللا انیم ّد اولیائهویؤیّدهمعلیماینبغیلهمفیهذاالمقامالمبارکالعزیز
البدیعونسألهانیو ّفقمنحولیعلیعملماامروابهمنقلمیاألعلی 
یاجلیلعلیکبهائیوعنایتیا ّناامرناالعبادبالمعروفوهمعملواماناحبهقلبیوقلمی
ّ
اسمعمانزلمنسمآءمشیّتیوملکوتارادتیلیسحزنیسجنیوماوردعلیّ مناعدائیبلمن

الّذینینسبونانفسهمالینفسیویرتکبونماتصعدبهزفراتیوتنزلعبراتیقدنصحناهمبعبارات
ش ّتی فی الواح ش ّتی نسأل هللا ان یو ّفقهم و یقرّ بهم و یؤیّدهم علی ما تطمئنّ به القلوب و تستریح به
ال ّنفوسویمنعهمعمّاالینبغیألیّامه 
قلیااولیائیفیبالدیاسمعوانصحمنینصحکملوجههللاا ّنهخلقکمواظهرلکممایرفعکمو
ینفعکموعلّمکمصراطهالمستقیمونبأهالعظیم 
یاجلیلوصّ العبادبتقویهللا تاهلل هوالقائداألوّ لفیعساکرربّکوجنودهاألخالقالمرضیّة
ّ
واألعمالالطیّبةوبهافتحتفیاألعصاروالقرونمدائناألفئدةوالقلوبونصبترایاتال ّنصرو
ّ
الظفرعلیاعلیاألعالم 
ا ّنانذکرلکاألمانةومقامهاعندهللاربّکربّ العرشالعظیما ّناقصدنایوماًمناألیّامجزیرتنا
الخضرآءولمّاوردنارأیناانهارهاجاریةواشجارهاملت ّفةوکانتال ّ
شمستلعبفیخاللاألشجار
توجّ هناالیالیمینرأیناماالیتحرّ کالقلمعلیذکرهوذکرماشهدتعینمولیالوریفیذاکالمقام
األلطفاألشرفالمبارکاألعلیث ّم اقبلناالیالیسارشاهدناطلعةمنطلعاتالفردوساألعلیقائمة
علیعمودمنال ّنورونادتبأعلیال ّندآءیامألاألرضوالسّمآءانظرواجمالیونوریوظهوریو
اشراقیتاهلل  ّ
الحق انااألمانةوظهورهاوحسنهاواجرلمنتمسّکبهاوعرفشأنهاومقامهاو
ّ
ّ
ینةالکبریألهلالبهآءوطرازالعز لمنفیالملکوتاالنشآءواناالسّبباألعظم
ّثبذیلهااناالز
تشب
لثروةالعالموافقاالطمینانألهلاالمکانکذلکانزلنالکمایقرّ بالعبادالیمالکاالیجاد 
قلماعلیازلغتفصحیبلغتنوراتوجّ هنمودلیعرفالجلیلعنایةربّهالجمیلویکونمن
ال ّ
شاکرین 
یاایّهاال ّناظرالیاألفقاألعلیندابلنداستوقوّ ٴه سامعهقلیلبلمفقوداینمظلومدرفمثعبان
اولیایالهیراذکرمینمایداینایّامواردشدآنچهکهسببجزعوفزعمألاعلیگشتظلمعالمو
ازذکرمنعننمودوازارادهاشبازنداشتنفوسیکهسالهاخلفحجابمستور

ضرّ امممالکقدمرا 
چونافقامررامنیروکلمةهللا رانافذمشاهدهنمودندبیروندویدندباسیوفبغضاوواردآوردند
آنچهراکهقلمازذکرشعاجزولسانازبیانشقاصر 
منصفینشاهدوگواهکهازاوّ لامراینمظلوماماموجوهملوکومملوکوعلماوامرامن
غیرستروحجابقیامنمودوبأعلیال ّندآءکلّرابصراطمستقیمدعوتفرمودناصریجزقلمش
نبودومعینیجزنفسشنه 
نفوسیکهازاصلامربیخبروغافلندبراعراضقیامکردندایشانندناعقینالّذینذکرهمهللافی
ّ
الزبرواأللواحواخبرعبادهبانتشارهموضوضائهمواغوائهمطوبیازبراینفوسیکهمنفیالعالم
راتلقاءذکرمالکقدممعدومومفقودمشاهدهنمایندوبعرو ٴه محکمالهیتمسّکجویندتمسّکیکه

شبهات و اشارات و اسیاف و مدافع ایشانرا منع ننماید و محروم نسازد طوبی للرّ اسخین و طوبی
ّ
للثابتین 
قلماعلینظرباستدعایآنجنابمراتبومقاماتعصمتکبریراذکرنمودومقصودآنکه
کلّبیقینمبینبدانندکهخاتمانبیاروحماسواهفداهدرمقامخودشبهومثلوشریکنداشتهاولیا
واعلموافضلعبادبودهاندودرمنتهیرتب ٴه

صلواتهللا علیهمبکلم ٴه اوخلقشدهاندایشانبعدازا
عبودیّتقائمتقدیسذاتالهیازشبهومثلوتنزیهکینونتشازشریکوشبیهبآنحضرتثابتو
ظاهراینستمقامتوحیدحقیقیوتفریدمعنویوحزبقبلازاینمقامکماهوح ّقهمحروموممنوع
حضرتنقطهروحماسواهفداهمیفرمایداگرحضرتخاتمبکلم ٴه والیتنطقنمیفرمودوالیتخلق
نمیشد 
حزب قبل مشرک بودهاند و خود را موحّ د میشمردند اجهل عباد بودند و خود را افضل
میدانستندازجزایآننفوسغافلهدریومجزاعقایدومراتبومقاماتایشاننزدهربصیروهر
خبیریواضحومعلومگشت 
ّ
ازحق بطل بعباداینظهورراازظنونواوهامحزبقبلحفظفرمایدوازاشراقاتانوار
آفتابتوحیدحقیقیمحرومنسازد 
یاجلیلمظلومعالممیفرمایدنیّرعدلمستورآفتابانصافخلفسحابمقامحارسوحافظ
سارققائممکانامینخائنجالسدرسن ٴه قبلظالمیبردستحکومتاینمدینهجالسدرهرحین
ازاوضرّ یواردلعمرهللاعملنمودآنچهراکهسببفزعاکبربودولکنقلماعلیراظلمعالممنع
ننمودهونمینمایدمحضفضلورحمتمخصوصامراووزرایارضمرقومداشتیمآنچهراکه
سبب حفظ و حراست و امن و امانست که شاید عباد از ش ّر ظالمین محفوظ مانند ا ّنه هو الحافظ
ال ّناصرالمعینرجالبیتعدلالهیبایددرلیالیوایّامبآنچهازافقسماءقلماعلیدرتربیتعبادو
تعمیربالدوحفظنفوسوصیانتناموساشراقنمودهناظرباشند 

اشراقاوّ لچونآفتابحکمتازافقسماءسیاستطلوعنمودباینکلم ٴهعلیانطقفرموداهل
ّ
ثروتواصحابعزتوقدرتبایدحرمتدینرابهاحسنمایمکنفیاالبداعمالحظهنماینددین
نوریست مبین و حصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم چه که خشیة هللا ناس را
بمعروف امر و از منکر نهی نماید اگر سراج دین مستور ماند هرج و مرج راه یابد نیّر عدل و
انصافوآفتابامنواطمینانازنوربازمانندهرآگاهیبرآنچهذکرشدگواهیدادهومیدهد 


اشراقدوم جمیعرابصلحاکبرکهسبباعظماستازبرایحفظبشرامرنمودیمسالطین
آفاقبایدبا ّتفاقباینامرکهسبببزرگستازبرایراحتوحفظعالمتمسّکفرمایندایشانندمشارق
ّ
قدرتومطالعاقتدارالهیازحق میطلبیمتأییدفرمایدبرآنچهکهسببآسایشعباداستشرحیدر
اینبابازقبلازقلماعلیجاریونازلطوبیللعاملین 

اشراقسوّ م اجرایحدوداستچهکهسبباوّلاستازبرایحیاتعالمآسمانحکمتالهی
بدونیّرروشنومنیرمشورتوشفقتوخیم ٴهنظمعالمبدوستونقائموبرپامجازاتومکافات 

اشراق چهارمجنود منصوره دراینظهوراعمال و اخالق پسندیدهاستوقائدو سرداراین
ل
جنودتقویهللابودهاوستدارایکلّوحاکمبرک ّ

اشراقپنجم معرفتدولبراحوالمأمورینواعطاءمناصبباندازهومقدارالتفاتباینفقره
برهررئیسوسلطانیالزموواجبشایدخائنمقامامینراغصبننمایدوناهبمقرّ حارسرا
درسجناعظمبعضیازمأمورینکهازقبلوبعدآمدهاندهللالحمدبطرازعدلمزیّنوبعضینعوذ

ّ
ازحقمیطلبیمکلّراهدایتفرمایدشایدازاثمارسدر ٴهامانتودیانتمحرومنمانندوازانوار
باهلل
آفتابعدلوانصافممنوعنشوند
اشراق ششم ا ّتحاد و ا ّتفاق عباد است الزال با ّتفاق آفاق عالم بنور امر منوّ ر و سبب اعظم
دانستن ّ
خط و گفتار یکدیگر است از قبل در الواح امر نمودیمامنای بیت عدل یک لسان از السن
ّ
موجودهویالسانیبدیعویکخطازخطوطاختیارنمایندودرمدارسعالماطفالرابآنتعلیمدهند
تاعالمیکوطنویکقطعهمشاهدهشودابهیثمر ٴه شجر ٴه دانشاینکلم ٴه علیااستهمهباریکداریدو
برگیکشاخسارلیسالفخرلمنیحبّ الوطنبللمنیحبّ العالمازقبلدراینمقامنازلشدآنچهکه
سببعمارعالموا ّتحادامماستطوبیللفائزینوطوبیللعاملین 

اشراقهفتم قلماعلیکلّراوصیّتمیفرمایدبتعلیموتربیتاطفالواینآیاتدراینمقامدر
کتاباقدسدراوّ لورودسجنازسماءمشیّتالهینازلکتبعلیکلّابتربیةابنهوبنتهبالعلمو
ّ
الخط و دونهما عمّا ح ّدد فی اللّوح و الّذی ترک ما امر به فلألمنآء ان یأخذوا منه ما یکون الزماً
لتربیتهماانکانغن ّیا ً ّ
واال یرجعالیبیتالعدلا ّناجعلناهمأویللفقرآءوالمساکینانّ الّذیربّیابنه
اوابناًمناألبنآءکأ ّنهربّیاحدابنائیعلیهبهائیوعنایتیورحمتیالّتیسبقتالعالمین 


اشراق هشتم اینفقره از قلم اعلی در این حین مسطور و از کتاب اقدس محسوب امور ملّت
معلّقاستبرجالبیتعدلالهیایشانندامنآءهللابینعبادهومطالعاألمرفیبالده 
یاحزبهللامربّیعالمعدلستچهکهدارایدورکناستمجازاتومکافاتوایندورکندو
چشمهاندازبرایحیاتاهلعالمچونکههرروزراامریوهرحینراحکمتیمقتضیلذاامور

بهبیتعدلراجعتاآنچهرامصلحتوقتدانندمعمولدارندنفوسیکهلوجههللا برخدمتامرقیام
نمایندایشانملهمندبالهاماتغیبیالهیبرکلّاطاعتالزمامورسیاسیّهکلّراجعاستبهبیتعدل
وعباداتبهماانزلههللافیالکتاب 
یااهلبهاشمامشارقمحبّتومطالععنایتالهیبودهوهستیدلسانرابسبّ ولعناحدی
میاالئید و چشم را از آنچه الیق نیست حفظ نمائید آنچه را دارائید بنمائید اگر مقبول افتاد مقصود
ّ
حاصلواالتعرّ ضباطلذروهبنفسهمقبلینالیهللاالمهیمنالقیّومسببحزنمشویدتاچهرسدبفساد
ونزاعامیدهستدرظلّسدر ٴه عنایتالهیتربیتشویدوبهماارادههللا عاملگردیدهمهاوراق
یکشجریدوقطرههاییکبحر 


اشراقنهم دینهللا ومذهبهللا محضا ّتحادوا ّتفاقاهلعالمازسماءمشیّتمالکقدمنازل
گشتهوظاهرشدهآنراعلّتاختالفونفاقمکنیدسبباعظموعلّتکبریازبرایظهورواشراق
نیّرا ّتحاددینالهیوشریع ٴه ربّانیبودهونموّ عالموتربیتاممواطمینانعبادوراحتمنفی
البالد از اصول و احکام الهی اوست سبب اعظم از برای این عط ّی ٴه کبری کأس زندگانی بخشد و
حیاتباقیهعطافرمایدونعمتسرمدیّهمبذولداردرؤسایارضمخصوصامنایبیتعدلالهی
در صیانت این مقام و علوّ و حفظ آن جهد بلیغ مبذول دارند و همچنین آنچه الزمست تفحّ ص در
ّ
ّتواطالعبراعمالوامورهرحزبیازاحزابازمظاهرقدرتالهییعنیملوکو
احوالرعی
رؤسامیطلبمکههمّتنمایندشایداختالفازمیانبرخیزدوآفاقبنورا ّتفاقمنوّ رشود 
ّ
ّکنمایندوعملکنندحقشاهدوذرّاتکائناتگواهکه
بایدکلّبآنچهازقلماعلیجاریشدهتمس
آنچهسببعلوّ وسموّ وتربیتوحفظوتهذیباهلارضاستذکرنمودیموازقلماعلیدرزبرو
الواحنازل 
از ّ
حق میطلبیم عباد را تأیید فرماید آنچه این مظلوم از ک ّل طلب مینماید عدل و انصافست
باصغااکتفاننماینددرآنچهازاینمظلومظاهرشدهتفکّرکنندقسمبآفتاببیانکهازافقسماءملکوت
رحمناشراقنمودهاگرمبیّنیمشاهدهمیشدویاناطقیخودرامح ّل شماتتواستهزاومفتریات
عبادنمینمودیم 


حینورودعراقامرهللا مخمودونفحاتوحیمقطوعاکثریپژمردهبلمردهمشاهدهگشتند
لذا در صور مرّ ًة اخری دمیده شد و اینکلم ٴه مبارکه از لسان عظمت جاری نفخنا فی الصّور مرّ ة
اخریآفاقراازنفحاتوحیوالهامزندهنمودیم 
حالازخلفهرحجابینفوسیبقصدمظلومبیروندویدهاندایننعمتکبری رامنعکردندو

انکارنمودند 
ایاهلانصافاگراینامرانکارشودکدامامردرارضقابلاثباتاستویاالیقاقرار 
معرضین در صدد جمع آیات اینظهور برآمدهاند و نزد هر که یافتهاند باظهار محبّت اخذ
کردهاندونزدهرمذهبیازمذاهبخودراازآنمذهبمیشمرندقلموتوابغیظکما ّنهاتیبأمرال

ینکرهذوبصروذوسمعوذودرایةوذوعدلوذوانصافیشهدبذلکقلمالقدمفیهذاالحین
المبین 
ّ
یاجلیلعلیکبهائیاولیایحق راباعمالامرمینمائیمشایدمو ّفقشوندوبآنچهازسماءامر
نازلشدهعملنمایندنفعبیانرحمنبنفوسعاملهراجعنسألهللا انیؤیّدهمعلیمایحبّ ویرضیو
یو ّفقهمعلیالعدلواالنصاففیهذااألمرالمبرمویعرّ فهمآیاتهویهدیهمالیصراطهالمستقیم 
حضرتمب ّ
شرروحماسواهفداهاحکامینازلفرمودهاندولکنعالمامرمعلّقبودبقبوللذا
اینمظلومبعضیرااجرانمودودرکتاباقدسبعباراتاخرینازلودربعضیتو ّقفنمودیم
األمربیدهیفعلمایشآءویحکممایریدوهوالعزیزالحمیدوبعضیازاحکامهمبدعا ًنازلطوبی
للفائزینوطوبیللعاملین 
باید حزب هللا جهد بلیغ مبذول دارند که شاید نار ضغینه و بغضا که در صدور احزاب
مکنونستبکوثربیانونصایحمقصودعالمیانساکنشودواشجاروجودباثماربدیع ٴه منیعهمزیّن
گرددا ّنههوال ّناصحالمشفقالکریم 
ّ
البهآءالالئحالمشرقمنافقسمآءالعطآءعلیکمیااهلالبهآءوعلیک ّل ثابتمستقیموکلّ
راسخعلیم 
زینالمقرّ بین
اینکهسؤالازمنافعوربحذهبوفضّهشدهبودچندسن ٴهقبلمخصوصاسمهللا 
علیه بهآء هللا األبهی این بیان از ملکوت رحمن ظاهر قوله تعالی اکثری از ناس محتاج باینفقره
ّ
مشاهدهمیشوندچهاگرربحیدرمیاننباشدامورمعطلومعوّ قخواهدماندنفسیکهمو ّفقشودبا
جنسخودویاهموطنخودویابرادرخودمدارانمایدویامراعاتکندیعنیبدادنقرضالحسن


هم
کمیابستلذافضالًعلیالعبادربارامثلمعامالتدیگرکهمابینناسمتداولستقرارفرمودیمیعنی
ربحنقودازاینحینکهاینحکممبینازسماءمشیّتنازلشدحاللوطیّبوطاهراستتااهلارض

بکمالروحوریحانوفرحوانبساطبذکرمحبوبعالمیانمشغولباشندا ّنهیحکمکیفیشآءواحلّ
الرّ باکماحرّ مهمنقبلفیقبضتهملکوتاألمریفعلویأمروهواآلمرالعلیم 
یازینالمقرّ بیناشکرربّکبهذاالفضلالمبین 

علمای ایراناکثریبصدهزارحیلهوخدعهباکلربامشغولبودندولکنظاهرآنرابگمان
خودبطرازحلّیّتآراستهمینمودندیلعبونبأوامرهللاواحکامهوالیشعرون 
ولکنبایداینامرباعتدالوانصافواقعشودقلماعلیدرتحدیدآنتو ّقفنمودهحکمةمن
عندهووسعةلعبادهونوصیاولیآءهللابالعدلواالنصافومایظهربهرحمةاحبّائهوشفقتهمبینهم
ّ
ّدشوندبرآنچهازلسانحق جاریشدهواگرآنچهذکر
ا ّنههوال ّناصحالمشفقالکریمانشآءهللا کلّمؤی
ّ
هحق ج ّل جاللهازسماءفضلضعفآنراعطامیفرمایدا ّنههوالفضّالالغفور
شدعملنمایندالب ّت
الرّ حیمالحمدهللالعلیّ العظیم 
ولکناجرایایناموربرجالبیتعدلمحوّ لشدهتابمقتضیاتوقتوحکمتعملنمایند 
مج ّددکلّراوصیّتمینمائیمبعدلوانصافومحبّتورضاا ّنهماهلالبهآءواصحابالسّفینة
الحمرآءعلیهمسالمهللامولیاألسمآءوفاطرالسّمآء 

••• 


لوححکمت 

بسمهالمبدعالعلیمالحکیم 

کتابانزلهالرّ حمنمنملکوتالبیانوا ّنهلروحالحیوانألهلاالمکانتعالیهللا ربّ العالمینیذکر
فیهمنیذکرهللاربّها ّنهلهوال ّنبیلفیلوحعظیم 
ّ
ّ
هالالهاال
ّدرةالمرتفعةعلیارضالزعفرانا ّن
یامحمّداسمعال ّندآءمنشطرالکبریآءمنالس
اناالعلیمالحکیمکنهبوبالرّ حمنألشجاراالمکانومربّیهاباسمربّکالعادلالخبیرا ّنااردناان
نذکرلکمایتذ ّکربهال ّناسلیدعنّ ماعندهمویتوجّهنّ الیهللامولیالمخلصین 
ا ّناننصحالعبادفیهذهاألیّامالّتیفیهاتغبّروجهالعدلوانارتوجنةالجهلوهتکسترالعقل
وغاضالرّ احةوالوفآءوفاضالمحنةوالبآلءوفیهانقضتالعهودونکثتالعقودالیدرینفسما
یبصرهویعمیهومایضلّهویهدیه 

قلیاقومدعواالرّ ذائلوخذواالفضائلکونواقدو ًةحسنةبینال ّناسوصحیفةیتذ ّکربهااألناس
منقاملخدمةاألمرلهانیصدعبالحکمةویسعیفیازالةالجهلعنبینالبریّةقلانا ّتحدوافی
کلمتکموا ّتفقوافیرأیکمواجعلوااشراقکمافضلمنعشیّکموغدکماحسنمنامسکمفضلاالنسان
ّ
ّ
ّ
سةعنالزیغوالهویواعمالکم
ینةوالثروةوالمالاجعلوااقوالکممق ّد
فیالخدمةوالکمالالفیالز
ّ
منزهةعنالرّ یبوالرّ یآءقلالتصرفوانقوداعمارکمال ّنفیسةفیالمشتهیاتال ّنفسیّةوالتقتصروا
األمورعلیمنافعکمال ّ
شخصیّةانفقوااذاوجدتمواصبروااذافقدتمانّ بعدکلّش ّدةرخآءومعکلّکدر
صفآء اجتنبوا ال ّتکاهل و ال ّتکاسل و تمسّکوا بما ینتفع به العالم من الصّغیر و الکبیر و ال ّ
شیوخ و
األراملقلایّاکمانتزرعوازؤانالخصومةبینالبریّةوشوکال ّ
شکوکفیالقلوبالصّافیةالمنیرة 
قلیااحبّآءهللا التعملوامایتک ّدربهصافیسلسبیلالمحبّةوینقطعبهعرفالمو ّدةلعمریقد
خلقتمللودادالللضّغینةوالعنادلیسالفخرلحبّکمانفسکمبللحبّ ابنآءجنسکمولیسالفضللمن
ّ
العالمکونوافیالطرفعفیفاًوفیالیدامیناًوفیاللّسانصادقاًوفیالقلب
یحبّ الوطنبللمنیحبّ
متذ ّکراًالتسقطوامنزلةالعلمآءفیالبهآءوالتص ّغرواقدرمنیعدلبینکممناألمرآءاجعلواجندکم
العدلوسالحکمالعقلوشیمکمالعفووالفضلوماتفرحبهافئدةالمقرّ بین 
لعمریقداحزننیماذکرتمناألحزانالتنظرالیالخلقواعمالهمبلالیا ّ
لحق وسلطانه
ّ
ّرورمنقدحبیانمطلعالظهورالّذییذکرک
ا ّنهیذکرکبماکانمبدأفرحالعالمیناشربکوثرالس
ّ
الحق بالحکمة و البیان و ازهاق الباطل عن بین
فی هذا الحصن المتین و افرغ جهدک فی احقاق
االمکانکذلکیأمرکمشرقالعرفانمنهذااألفقالمنیر 
یاایّهاالّناطقباسمیانظرال ّناسوماعملوافیایّامیا ّن ّ
انزلناألحدمناألمرآءماعجزعنه
منعلیاألرضوسألناهانیجمعنامععلمآءالعصرلیظهرلهحجّ ةهللاوبرهانهوعظمتهوسلطانه
ّ
ومااردنابذلکاالالخیرالمحضا ّنهارتکبماناحبهسکّانمدائنالعدلواالنصافوبذلکقضی
ّ
ّکلهوالحاکمالخبیرومعماتراهکیفیقدرانیطیرالطیرااللهیّ فیهوآءالمعانی
بینیوبینهانّ رب
ّ
بعدماانکسرتقوادمهبأحجارالظنونوالبغضآءوحبسفیسجنبنیمنالصّخرةالملسآءلعمرهللا
انّ القومفیظلمعظیم 
وامّاماذکرتفیبدءالخلقهذا مقامیختلفباختالفاألفئدة واألنظارلوتقولا ّنهکانو
ّ
ّ
هالریبفیهنزلمنلدیهللاربّ العالمینا ّنه
یکونهذاحقولوتقولکماذکرفیالکتبالمق ّدسةا ّن
ّ
ّربعبارةوالیشارباشارةوفیمقاماحببتاناعرفکانالحق و
کانکنزاً مخف ّیا ًوهذامقامالیعب
ّ
للهاال ا ّنهمسبوقباألوّ لیّةالّتیالتعرفباألوّ لیّةوبالعلّةالّتیلم
الخلقفیظلّهمناألوّ لالّذیالاوّ
یعرفهاکلّعالمعلیم 

قد کان ما کان و لم یکن مثل ما تراه الیوم و ما کان تکوّ ن من الحرارة المحدثة من امتزاج
الفاعلوالمنفعلالّذیهوعینهوغیرهکذلکینبئکال ّنبأاألعظممنهذاالبنآءالعظیمانّ الفاعلینو
المنفعلینقدخلقتمنکلمةهللا المطاعةوا ّنهاهیعلّةالخلقوماسواهامخلوقمعلولانّ ربّکلهو
المبیّنالحکیم 
ث ّم اعلمانّ کالمهللا  ّ
عز وجلّاعلیواجلّمنانیکونممّاتدرکهالحواسّ أل ّنهلیس بطبیعةو
البجوهرقدکانمق ّدسا ً عنالعناصرالمعروفةواألسطقسّاتالعوالیالمذکورةوا ّنهظهرمنغیر
لفظوصوتوهوامرهللاالمهیمنعلیالعالمینا ّنهماانقطععنالعالموهوالفیضاألعظمالّذیکان
علّةالفیوضاتوهوالکونالمق ّدسعمّاکانومایکون 
ا ّناالنحبّ اننفصّلهذاالمقامألنّ آذانالمعرضینممدودةالینالیستمعوامایعترضونبهعلی
هللاالمهیمنالقیّومأل ّنهمالینالونبسرّ العلموالحکمةعمّاظهرمنمطلعنوراألحدیّةلذایعترضونو
الحق ّ
ّ
ّ
عالم
الحق ان یقال ا ّنهم یعترضون علی ما عرفوه ال علی ما بیّنه المبیّن و انبأه
یصیحون و
الغیوبترجعاعتراضاتهمکلّهاعلیانفسهموهملعمرکالیفقهون 
ّ
ّنبالطراز
الب ّد لک ّل امرمنمبدإولک ّل بنآءمنبانوا ّنههذهالعلّةالّتیسبقتالکونالمزی
القدیممعتج ّددهوحدوثهفیکلّحینتعالیالحکیمالّذیخلقهذاالبنآءالکریم 
فانظرالعالموتفکّرفیها ّنهیریککتابنفسهوماسطرفیهمنقلمربّکالصّانعالخبیرو
یخبرکبمافیهوعلیهویفصحلکعلیشأنیغنیکعنکلّمبیّنفصیح 
ّ
الطبیعة بکینونتها مظهر اسمی المبتعث و المکوّ ن و قد تختلف ظهوراتها بسبب من
قل انّ
األسبابوفیاختالفهاآلیاتللمتفرّ سینوهیاالرادةوظهورهافیرتبةاالمکانبنفساالمکانو
ا ّنهالتقدیرمنمق ّدرعلیمولوقیلا ّنهالهیالمشیّةاالمکانیّةلیسألحدانیعترضعلیهوق ّدرفیها
ّ
البصیرالیریفیهااال تجلّیاسمناالمکوّ نقلهذاکونال
قدرةعجزعنادراککنههاالعالمونانّ
ّ
ّرتالطبیعةمنظهورهوبرهانهواشراقهالّذیاحاطالعالمین 
یدرکهالفسادوتحی
لیسلجنابکانتلتفتالیقبلوبعداذکرالیوموماظهرفیها ّنهلیکفیالعالمینانّ البیاناتو
االشاراتفیذکرهذهالمقاماتتخمدحرارةالوجودلکانتنطقالیومبماتشتعلبهاألفئدةوتطیر
اجسادالمقبلین 
ّ
منیوقنالیومبالخلقالبدیعویریالحق المنیعمهیمنا ً قیّوما ً علیها ّنهمناهلالبصرفیهذا
المنظراألکبریشهدبذلککلّموقنبصیر 
ّ
ّ
لعبماالاطلعبهاحدانّ ربّکلهو
ةاالسماألعظمفوقالعالملتریاسرارالقدموتط
امشبقوّ
المؤیّدالعلیمالخبیرکننبّاضا ًکال ّ
شریانفیجسداالمکانلیحدثمنالحرارةالمحدثةمنالحرکةما
تسرعبهافئدةالمتو ّقفین 

ا ّنکعاشرتمعی ورأیتشموسسمآءحکمتیوامواجبحربیانیاذک ّناخلفسبعینالف
حجابمنال ّنورانّ ربّکلهوالصّادقاألمینطوبیلمنفازبفیضانهذاالبحرفیایّامربّهالفیّاض
الحکیم 
ا ّناب ّی ّنالکاذک ّنافیالعراقفیبیتمنسمّیبالمجیداسرارالخلیقةومبدأهاومنتهاهاوعلّتها
ّ
هالالهاالاناالغفورالکریم 
فلمّاخرجنااقتصرناالبیانبأ ّن
ّ
هالالهاالاناالعزیزالمختارقلانّ 
کنمبلّغامرهللاببیانتحدثبهال ّنارفیاألشجاروتنطقا ّن
البیانجوهریطلبال ّنفوذواالعتدالامّاال ّنفوذمعلّقباللّطافةواللّطافةمنوطةبالقلوبالفارغةالصّافیة
وامّااالعتدالامتزاجهبالحکمةالّ
ّ
ّ
ّ
ّرفیمانزلمنسمآءمشیّةرّبک
لناهافیالزبرواأللواحتفک
تینز
الفیّاضلتعرفمااردناهفیغیاهباآلیات 
ّ
ّکوابالطبیعةمنحیثهیهیلیسعندهممنعلموالمنحکمةاال
انّ الّذینانکرواهللاوتمس
ّ
هممنالهائمیناولئکمابلغواالذروةالعلیاوالغایةالقصویلذاسکّرتابصارهمواختلفتافکارهم
ا ّن
ّ
واالرؤسآءالقوماعترفواباهللوسلطانهیشهدبذلکربّکالمهیمنالقیّوم 
ولمّاملئتعیوناهلال ّشرق منصنائعاهلالغربلذاهاموافیاألسبابوغفلواعنمسبّبها
ومم ّدهامعانّ الّذینکانوامطالعالحکمةومعادنهاماانکرواعلّتهاومبدعهاومبدأهاانّ ربّکیعلم
وال ّناساکثرهمالیعلمون 
و لنا ان نذکر فی هذا اللّوح بعض مقاالت الحکمآء لوجه هللا مالک األسمآء لیفتح بها ابصار
العبادویوقننّ ا ّنههوالصّانعالقادرالمبدعالمنشئالعلیمالحکیم 
ولویریالیوملحکمآءاألرضیدطولیفیالحکمةوالصّنائعولکنلوینظراحدبعینالبصیرة
لیعلم ا ّنهم اخذوا اکثرها من حکمآء القبل و هم الّذین اسّسوا اساس الحکمة و مهّدوا بنیانها و شیّدوا
ارکانهاکذلکینبئکربّکالقدیموالقدمآءاخذواالعلوممناألنبیآءأل ّنهمکانوامطالعالحکمةااللهیّةو
مظاهراألسرارالرّ بّانیّةمنال ّناسمنفازبزاللسلسالبیاناتهمومنهممنشربثمالةالکأسلکلّ
نصیبعلیمقدارها ّنهلهوالعادلالحکیم 
انّ ابیدقلیسالّذیاشتهرفیالحکمةکانفیزمنداودوفیثاغورسفیزمنسلیمانبنداودو
اخذاالحکمةمنمعدنال ّنبوّ ةوهوالّذیظنّ ا ّنهسمعحفیفالفلکوبلغمقامالملکانّ ربّکیفصّل
کلّامراذاشآءا ّنهلهوالعلیمالمحیط 
انّ اسّ الحکمةواصلهامناألنبیآءواختلفتمعانیهاواسرارهابینالقومباختالفاتاألنظارو
العقولا ّنانذکرلکنبأیومتکلّمفیهاحدمناألنبیآءبینالوریبماعلّمهشدیدالقویانّ ربّکلهو
الملهمالعزیزالمنیعفلمّاانفجرتینابیعالحکمةوالبیانمنمنبعبیانهواخذسکرخمرالعرفانمنفی
فنائه قال اآلن قد مأل الرّ وح من ال ّناس من اخذ هذا القول و وجد منه علی زعمه رائحة الحلول و

ال ّدخولواستدلّفیذلکببیاناتش ّتیوا ّتبعهحزبمنال ّناسلوا ّنانذکراسمائهمفیهذاالمقامو
ّ
ّکلهوالحکیمالعالمومنهممنفازبالرّ حیقالمختوم
صللکلیطولالکالمونبعدعنالمرامانّ رب
نف ّ
الّذیفکّبمفتاحلسانمطلعآیاتربّکالعزیزالوهّاب 
قلانّ الفالسفةماانکرواالقدیمبلماتاکثرهمفیحسرةعرفانهکماشهدبذلکبعضهمانّ 
ربّکلهوالمخبرالخبیر 
ّ
بقراطالطبیبکانمنکبارالفالسفةواعترفباهلل وسلطانهوبعدهسقراطا ّنهکانحکیماً
انّ
ّ
فسعنالهویواعرضعنمالذال ّدنیاواعتزلالیالجبلو
فاضالًزاهداًاشتغلبالرّ یاضةونهیال ّن
اقامفیغارومنعال ّناسعنعبادةاألوثانوعلّمهمسبیلالرّ حمنالیانثارتعلیهالجهّالواخذوه
و قتلوه فی السّجن کذلک یقصّ لک هذا القلم السّریع ما اح ّد بصر هذا الرّ جل فی الفلسفة ا ّنه سیّد
الفالسفةکلّهاقدکانعلیجانبعظیممنالحکمةنشهدا ّنهمنفوارسمضمارهاواخصّ القائمین
لخدمتهاولهیدطولیفیالعلومالمشهودةبینالقوموماهوالمستورعنهمکأ ّنهفازبجرعةاذفاض
ّ
ّ
البحراألعظمبهذاالکوثرالمنیرهوالّ
لععلیالطبیعةالمخصوصةالمعتدلةالموصوفةبالغلبةو
ذیاط
ا ّنهااشبهاألشیآءبالرّ وحاالنسانیّ قداخرجهامنالجسدالجوّ انیولهبیانمخصوصفیهذاالبنیان
ّ
الحق
المرصوص لو تسأل الیوم حکمآء العصر عمّا ذکره لتری عجزهم عن ادراکه انّ ربّک یقول
ولکنّ ال ّناساکثرهمالیفقهون 
وبعدهافالطون االلهیّ ا ّنهکانتلمیذاً لسقراطالمذکوروجلسعلیکرسیّ الحکمةبعدهواقرّ 
باهلل وآیاتهالمهیمنةعلیماکانومایکونوبعدهمنسمّیبأرسطوطالیسالحکیمالمشهوروهو
الّذیاستنبطالقوّ ةالبخاریّةوهؤآلءمنصنادیدالقوموکبرائهمکلّهماقرّ واواعترفوابالقدیمالّذیفی
قبضتهزمامالعلوم 
ث ّم اذکر لک ما تکلّم به بلینوس الّذی عرف ما ذکره ابوالحکمة من اسرار الخلیقة فی الواحه
ّ
ل بما ب ّی ّناه لک فی هذا اللّوح المشهود الّذی لو یعصر بأیادی العدل و العرفان
الزبرجدیّة لیوقن الک ّ
لیجریمنهروحالحیوانالحیآءمنفیاالمکانطوبیلمنیسبحفیهذاالبحرویسبّحربّهالعزیز
ّ
ّکعلیشأنالینکرهااالمنکانمحروماًعنالسّمع
المحبوبقدتضوّ عتنفحاتالوحیمنآیاترب
والبصروالفؤادوعنکلّال ّ
شؤوناتاالنسانیّةانّ ربّکیشهدولکنّ ال ّناسالیعرفون 
و هو الّذی یقول انا بلینوس الحکیم صاحب العجائب و ّ
الطلسمات و انتشر منه من الفنون و
العلومماالانتشرمنغیرهوقدارتقیاعلیمراقیالخضوعواالبتهالاسمعماقالفیمناجاته مع
الغنیّ المتعالاقومبینیدیربّیفأذکرآالئهونعمائهواصفهبماوصفبهنفسهألناکونرحمةو
هدیلمنیقبلقولیالیانقالیاربّ انتااللهوالالهغیرکوانتالخالقوالخالقغیرکایّدنی
وقوّ نیفقدرجفقلبیواضطربتمفاصلیوذهبعقلیوانقطعتفکرتیفأعطنیالقوّ ةوانطق

ّ
لسانیح ّتیاتکلّمبالحکمةالیانقالا ّنکانتالعلیمالحکیمالقدیمالرّ حیما ّنهلهوالحکیمالّ
ذیاطلع
بأسرارالخلیقةوالرّ موزالمکنونةفیاأللواحالهرمسیّة 
ا ّناالنحبّ اننذکرازیدعمّاذکرناهونذکرماالقیالرّ وحعلیقلبیا ّنهالا ّ
لهاال هوالعالم
ّ
ّ
هالالهاال انا
ّدرةاال انتنطقفیالعالما ّن
المقتدرالمهیمنالعزیزالحمیدلعمریهذایومالتحبّ الس
الفردالخبیر 
لوالحبّیایّاکماتکلّمتبکلمةعمّاذکرناهاعرفهذاالمقامث ّماحفظهکماتحفظعینیکوکن
منال ّ
شاکرین 
ّ
ماقرأناکتبالقومومااطلعنابماعندهممنالعلومکلّمااردنااننذکربیانات
وا ّنکتعلما ّنا
ّ
العلمآءوالحکمآءیظهرماظهرفیالعالمومافیالکتبوالزبرفیلوحاماموجهربّکنریو
نکتبا ّنهاحاطعلمهالسّمواتواألرضین 
ّ
یکونولمیکنلهمترجمااللسانیالبدیعانّ 
هذالوحرقمفیهمنالقلمالمکنونعلمماکانوما
ّ
هالیحکیاالعنهللا
قلبیمنحیثهوهوقدجعلههللاممرّ داًعناشاراتالعلمآءوبیاناتالحکمآءا ّن
وحدهیشهدبذلکلسانالعظمةفیهذاالکتابالمبین 
قل یا مأل األرض ایّاکم ان یمنعکم ذکر الحکمة عن مطلعها و مشرقها تمسّکوا بربّکم المعلّم
الحکیم 
ً
قسمة و لک ّل بیان زمانا ً و لک ّل حال مقاالً فانظروا
ا ّنا ق ّدرنا لک ّل ارض نصیبا ً و لک ّل ساعة
الیونان ا ّنا جعلناها کرسیّ الحکمة فی برهة طویلة فلمّا جآء اجلها ث ّل عرشها و ک ّل لسانها و خبت
مصابیحهاونکستاعالمهاکذلکنأخذونعطیانّ ربّکلهواآلخذالمعطیالمقتدرالقدیر 
قداودعناشمسالمعارففیکلّارضاذاجآءالمیقاتتشرقمنافقهاامراً منلدیهللا العلیم
الحکیما ّنالونریداننذکرلکک ّل قطعةمنقطعاتاألرضوماولجفیهاوظهرمنهالنقدرانّ 
ربّکاحاطعلمهالسّمواتواألرضین 
ث ّم اعلمقدظهرمنالقدمآءمالمیظهرمنالحکمآءالمعاصرینا ّنانذکرلکنبأمورطسا ّنه
کانمنالحکمآءوصنعآلةتسمععلیس ّتینمیالً
ّ
وکذلکظهرمنغیرهماالتراهفیهذاالزمانانّ 
ربّکیظهرفیکلّقرنماارادحکمةمنعندها ّنهلهوالمدبّرالحکیم 
منکانفیلسوفا ًحقیق ّیا ًماانکرهللا وبرهانهواقرّ بعظمتهوسلطانهالمهیمنعلیالعالمینا ّنا
نحبّ الحکمآءالّذینظهرمنهمماانتفعبهال ّناسوایّدناهمبأمرمنعندناا ّناک ّناقادرین 
ایّاکم یا احبّائی ان تنکروا فضل عبادی الحکمآء الّذین جعلهم هللا مطالع اسمه الصّانع بین
العالمینافرغواجهدکملیظهرمنکمالصّنائعواألمورالّتیبهاینتفعکلّصغیروکبیرا ّنانتبرّ أعنکلّ

جاهلظنّ بأنّ الحکمةهوال ّتکلّمبالهویواالعراضعنهللا مولیالوریکماتسمعالیوممنبعض
الغافلین 
قلاوّ لالحکمةواصلهاهواالقراربمابیّنههللا ألنّ بهاستحکمبنیانالسّیاسةالّتیکانتدرع
الحفظلبدنالعالمتفکّروالتعرفوامانطقبهقلمیاألعلیفیهذااللّوحالبدیعقلکلّامرسیاسیّ انتم
تتکلّمونبهکانتحتکلمةمنالکلماتالّ
ّ
تینزلتمنجبروتبیانهالعزیزالمنیعکذلکقصصنالک
مایفرحبهقلبکوتقرّ عینکوتقومعلیخدمةاألمربینالعالمین 
نبیلی ال تحزن من شیء افرح بذکری ایّاک و اقبالی و توجّ هی الیک و تکلّمی معک بهذا
الخطابالمبرمالمتینتفکّرفیبالئیوسجنیوغربتیوماوردعلیّ وماینسبالیّ ال ّناساالا ّنهم
فیحجابغلیظ 
لمّابلغالکالمهذاالمقامطلعفجرالمعانیوطفئسراجالبیانالبهآءألهلالحکمةوالعرفانمن
لدنعزیزحمید 
قلسبحانکاللّه ّم یاالهیاسألکباسمکالّذیبهسطعنورالحکمةاذتحرّ کتافالکبیانهبین
البریّةبأنتجعلنیمؤیّداًبتأییداتکوذاکراًباسمکبینعبادک 
ایربّ توجّ هتالیکمنقطعا ًعنسوائکومتشبّثا ًبذیلالطافکفأنطقنیبماتنجذببهالعقول
ّ
نیفیامرکعلیشأنالتمنعنیسطوةالظالمینمنخلقکوال
وتطیربهاألرواحوال ّنفوسث ّم قوّ
قدرةالمنکرینمناهلمملکتکفاجعلنیکالسّراجفیدیارکلیهتدیبهمنکانفیقلبهنورمعرفتک
وشغفمحّبتک 
ّ
کانتالمقتدرعلیماتشآءوفیقبضتکملکوتاالنشآءالالهاالانتالعزیزالحکیم 
ا ّن

••• 


لوحاصلکلّالخیر 

هوهللاالعلیّ األعلی 

اصلکلّالخیرهواالعتمادعلیهللاواالنقیادألمرهوالرّ ضالمرضاته 
اصلالحکمةهیالخشیةعنهللا  ّ
عز ذکرهوالمخافةمنسطوتهوسیاطهوالوجلمنمظاهر
عدلهوقضائه 
ّ
ینهواالقراربمانزلمنعندهللاواال ّتباعلماشرعفیمحکمکتابه 
رأسال ّد

ّ
اصلالعزةهیقناعةالعبدبمارزقبهواالکتفآءبماق ّدرله 
اصل الحبّ هو اقبال العبد الی المحبوب و االعراض عمّا سواه و لم یکن مراده ّ
اال ما اراده
مواله 
ّ
اصلالذکرهوالقیامعلیالمذکوروال ّنسیانعنورائه 
رأسال ّتو ّکلهواقترافالعبدواکتسابهفیال ّدنیاواعتصامهباهلل وانحصارال ّنظرالیفضل
موالهاذالیهیرجعامورالعبدفیمنقلبهومثویه 
رأساالنقطاعهوال ّتوجّ هالیشطرهللاوالورودعلیهوال ّنظرالیهوال ّ
شهادةبینیدیه 
رأسالفطرةهیاالقرارباالفتقاروالخضوعباالختیاربینیدیهللاالملکالعزیزالمختار 
رأسالقدرةوال ّ
شجاعةهیاعآلءکلمةهللاواالستقامةعلیحبّه 
رأساالحسانهواظهارالعبدبماانعمههللاوشکرهفیکلّاألحوالوفیجمیعاألحیان 
رأساالیمانهوال ّتقلّلفیالقولوال ّت ّ
کثرفیالعملومنکاناقوالهازیدمناعمالهفاعلموا
عدمهخیرمنوجودهوفنائهاحسنمنبقائه 
اصلالعافیةهیالصّمتوال ّنظرالیالعاقبةواالنزوآءعنالبریّة 
رأسالهمّةهیانفاقالمرءعلینفسهوعلیاهلهوالفقرآءمناخوتهفیدینه 
رأسال ّتجارةهیحبّیبهیستغنیکلّشیءعنکلّشیءوبدونهیفتقرکلّشیءعنکلّشیءو
ّ
هذامارقممناصبععزمنیر 
اصلکلّال ّشرّ هواغفالالعبدعنموالهواقبالهالیماسواه 
اصلال ّنارهیالجحادفیآیاتهللاوالمجادلةبمنینزلمنعندهواالنکاربهواالستکبارعلیه 
اصلکلّالعلومهوعرفانهللاجلّجاللهوهذالنیح ّق ّ
قاالبعرفانمظهرنفسه 
ّ
رأسالذلّةهیالخروجعنظلّالرّ حمنوال ّدخولفیظلّال ّ
شیطان 
رأسالکفرهوال ّ
شرکباهللواالعتمادعلیسواهوالفرارعنقضایاه 
اصلالخسرانلمنمضتایّامهوماعرفنفسه 
رأس ک ّل ما اذکرناه لک هو االنصاف و هو خروج العبد عن الوهم و ال ّتقلید و ال ّتفرّ س فی
مظاهرالصّنعبنظرال ّتوحیدوالمشاهدةفیکلّاألموربالبصرالحدید 
کذلک علّمناک و صرّ فنا لک کلمات الحکمة لتشکر هللا ربّک فی نفسک و تفتخر بها بین
العالمین 

••• 


لوحمقصود 

هوهللاتعالیشأنهالعظمةواالقتدار 

حمدمق ّدسازذکروبیانحضرتمعبودومالکغیبوشهودیراالیقوسزاستکهازنقط ٴه
اولیکتبالتحصیپدیدآوردوازکلم ٴه علیاخلقاوّ لینوآخرینظاهرفرمودودرهرقرنیاز
قرونوهرعصریازاعصاربمقتضیاتحکمتبالغهسفیریفرستادتاخلقافسردهرابماءبیان
زندهنمایداواستمبیّنواواستمترجمچهکهناسازادراکآنچهدرکتبالهیازقلماعلیجاری
شدهونازلگشتهقاصروعاجزنددرهرحالمذ ّکروهادیومعرّ فومعلّمالزملذاسفراوانبیاو
اصفیافرستادتاناسراازمقصودازتنزیلکتبوارسالرسلآگاهنمایندوکلّعارفشوندبودیع ٴه
ربّانیّهکهدرایشانبنفسایشانگذاشتهشده 
انسانطلسماعظماستولکنعدمتربیتاوراازآنچهبااواستمحرومنمودهبیککلمه
خلقفرمودو بکلم ٴه اخریبمقامتعلیمهدایتنمودوبکلم ٴه دیگرمراتبومقاماتشراحفظفرمود
حضرت موجود میفرماید انسان را بمثاب ٴه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما بتربیت
جواهرآنبعرص ٴهشهودآیدوعالمانسانیازآنمنتفعگرددانتهیاگرنفسیدرکتبمنزل ٴهازسماء
احدیّهبدیدۀبصیرتمشاهدهنمایدوتفکّرکندادراکمینمایدکهمقصودآناستجمیعنفوسنفس
واحدهمشاهدهشوندتادرجمیعقلوبنقشخاتمالملکهلل منطبعشودوشموسعنایتواشراقات
ّ
انجمفضلورحمتجمیعرااحاطهنمایدحقجلّجاللهازبرایخودچیزیاخذننمودهنهازطاعت
عالمباونفعیراجعونهازترکآننقصیوارددرهرآنطیرملکوتبیانباینکلمهناطقجمیع
را از برای تو خواستم وتو را از برای خود اگرعلمای عصر بگذارند و من فی األرض رائح ٴه
محبّت و ا ّتحاد را بیابند در آن حین نفوس عارفه بر حرّ یّت حقیقی آگاه شوند راحت اندر راحت
مشاهدهنمایندآسایشاندرآسایشاگرارضبانوارآفتاباینمقاممنوّ رشوداذاً یصدقانیقالال
تریفیهاعوجاًوالامتا ً 
ّ
ّالمعلیمنابتسمبظهورهثغرالبطحآءوتعطربنفحاتقمیصهکلّالوریالّذی
والصّلوةوالس
اتیلحفظالعبادعنکلّمایضرّ همفیناسوتاالنشآءتعالیتعالیمقامهعنوصفالممکناتوذکر
الکائناتبهارتفعخبآءال ّنظمفیالعالموعلمالعرفانبیناألمموعلیآلهواصحابهالّذینبهمنصبت
رایاتال ّتوحیدواعالمال ّنصروال ّتفریدوبهمارتفعدینهللا بینخلقهوذکرهبینعبادهاسألهتعالی
بأن یحفظه عن ش ّر اعدائه الّذین خرقوا األحجاب و هتکوا األستار الی ان نکست رایة االسالم بین
األنام 

وبعدعرضمیشودنام ٴه آنجنابرسیدونفح ٴه وصالازاومتضوّ عالحمدهلل بعدازحکم
محکمفراقنسیمقربولقامرورنمودوارضقلبرابماءسروروفرحتازهفرمودهلل الحمدفی
کلّاألحوالانشآءهللا  ّ
حق جلّجاللهعنایتفرمایدوجمیعمنعلیاألرضرابهمایحبّ ویرضی
هدایتنماید 
مشاهدهفرمائیدسالهااستنهارضساکناستونهاهلآنگاهیبحربمشغولوهنگامی
ّ
ببالهایناگهانیمعذببأساءوضرّ اءارضرااحاطهنمودهمعذلکاحدیآگاهنهکهسببآنچیست
ئیفرمودآنرابرفسادحملنمودهاندوازاونپذیرفتهاندانسان

وعلّتآنچهاگرناصححقیقیکلمه
متحیّرکهچهگویدوچهعرضنمایددونفسدیدهنمیشودکهفیالحقیقهدرظاهروباطنم ّتحدباشند
آثارنفاقدرآفاقموجودومشهودمعآنکهکلّازبرایا ّتحادوا ّتفاقخلقشدهاندحضرتموجود
میفرمایدایدوستانسراپرد ٴهیگانگیبلندشدبچشمبیگانگانیکدیگررامبینیدهمهباریکداریدو
برگیکشاخسارانتهیانشآءهللا نورانصافبتابدوعالمراازاعتسافمق ّدسفرمایداگرملوکو
سالطینکهمظاهراقتدارحق جلّجاللهاندهمّتنمایندوبهماینتفعبهمنعلیاألرضقیامفرمایند
ّ
عالمراانوارآفتابعدلاخذنمایدومنوّ رسازدحضرتموجودمیفرمایدخیم ٴه نظمعالمبدوستون
قائم و برپا مجازات و مکافات و در مقام دیگر بلغت فصحی میفرماید للعدل جند و هی مجازاة
األعمالومکافاتهابهماارتفعخبآءال ّنظمفیالعالمواخذکلّطاغزمامنفسهمنخشیةالجزآءانتهی 
ودرمقامدیگرمیفرمایدیامعشراألمرآءلیسفیالعالمجنداقویمنالعدلوالعقلبراستی
میگویمجندیدرارضاقویازعدلوعقلنبودهونیستطوبیلملکیمشیوتمشیاماموجهه
رایةالعقلوعنورائهکتیبةالعدلا ّنهغرّ ةجبینالسّالمبیناألناموشامةوجنةاألمانفیاالمکان
انتهیاگرفیالحقیقهآفتابعدلازسحابظلمفارغشودارضغیرارضمشاهدهگردد 

ودرمقامیحضرتموجوددرسببوعلّتاوّ ل ّی ٴه سکونوراحتامموعمارعالممیفرماید
الب ّدبرایناستمجمعبزرگیدرارضبرپاشودوملوکوسالطیندرآنمجمعمفاوضهدرصلح
اکبرنمایندوآنایناستکهدولعظیمهبرایآسایشعالمبصلحمحکممتشبّثشوندواگرملکیبر
ملکیبرخیزدجمیعم ّتفقا ً برمنعقیامنماینددراینصورتعالممحتاجبمهمّات حربیّه وصفوف
ّ
ّهنبودهونیستاالعلیقدریحفظونبهممالکهموبلدانهماینستسببآسایشدولتورعیّت
عسکری
ومملکتانشآءهللا ملوکوسالطینکهمرایایاسمعزیزالهیندباینمقامفائزشوندوعالمرااز
سطوتظلممحفوظدارندانتهی 
و همچنین میفرماید از جمله اموری که سبب ا ّتحاد و ا ّتفاق میگردد و جمیع عالم یک وطن
ّ
چنینخطوطعالمبیکخط باید

مشاهدهمیشودآناستکهالسنمختلفهبیکلسانمنتهیگرددوهم
جمیعمللنفوسیمعیّننمایندازاهلادراکوکمالتامجتمعشوندوبمشاورتیکدیگریکلسان

اختیارکنندچهازالسنمختلف ٴه موجوده وچهلسانجدیدتازهاختراعنمایندودرجمیعمدارسعالم
اطفالرابآنتعلیمدهندانتهی 
ّ
عنقریبجمیعاهلعالمبیکلسانویکخط مزیّندراینصورتهرنفسیبهربلدیتوجّ ه
نمایدمثلآناستکهدربیتخودواردشدهاینامورالزموواجبهرذیبصروسمعیبایدجهد
نمایدتااسبابآنچهذکرشدازعالمالفاظواقوالبعرص ٴهشهودوظهورآید 
ّ
الیومهیکلعدلتحتمخالبظلمواعتسافمشاهدهمیشودازحقجلّجاللهبخواهیدتانفوس
را از دریای آگاهی بینصیب نفرماید چه اگر فیالجمله آگاه شوند ادراک مینمایند که آنچه از قلم
حکمتجاریوثبتشدهبمنزل ٴه آفتاباستازبرایجهانراحتوامنیّتومصلحتک ّل درآن
ّ
استواال هریومبالیجدیدیارضرااخذنمایدوفتن ٴه تازهئیبرپاشودانشآءهللا نفوسعالممو ّفق
شوندوسرجبیاناتمشفقانهرابمصابیححکمتحفظنمایندامیدهستکهکلّبطرازحکمتحقیقی
کهاسّ اساسسیاستعالماستمزیّنگردند 
حضرتموجودمیفرمایدآسمانسیاستبنیّراینکلم ٴه مبارکهکهازمشرقارادهاشراقنموده
منیروروشناستینبغیلکلّآمرانیزننفسهفیکلّیومبمیزانالقسطوالعدلث ّمیحکمبینال ّناس
ویأمرهمبمایهدیهمالیصراطالحکمةوالعقلانتهیایناستاسّ سیاستواصلآنحکیمآگاهاز
این کلمه استخراج مینماید آنچه سبب راحت و امنیّت و حفظ نفوس و دماء و امثال آن است اگر
صاحبانافئدهازدریایمعانیکهدراینالفاظمستوراستبیاشامندوآگاهگردندکلّشهادتمیدهند
برعلوّ بیانوسموّ آناینفانیاگرآنچهادراکنمودهعرضنمایدجمیعگواهیدهندبرحکمت
بالغ ٴهالهیّهاسرارسیاستدراینکلمهمکنونوآنچهناسبآنمحتاجدراومخزوناینخادمفانیاز
ّ
حق جلّجاللهسائلوآملکهابصارعالمرابنورحکمتمنوّ رفرمایدتاکلّادراکنمایندآنچهرا
کهالیومالزماست 
امروزانسانکسیاستکهبخدمتجمیعمنعلیاألرضقیامنمایدحضرتموجودمیفرماید
طوبیلمناصبحقائما ًعلیخدمةاألممودرمقامدیگرمیفرمایدلیسالفخرلمنیحبّ الوطنبللمن
یحبّ العالمانتهیفیالحقیقهعالمیکوطنمحسوباستومنعلیاألرضاهلآن 
ومقصودازا ّتحادوا ّتفاقکهدرکتبانبیاازقلماعلیثبتشدهدرامورمخصوصهبودهو
خواهدبودنها ّتحادیکهسبباختالفشودوا ّتفاقبآنعلّتنفاقگردداینمقاماندازهومقداراست
ّ
ّذیحقح ّقهاستطوبیلمنعرفوفازویاحسرةللغافلینآثارطبیعتبنفسهابر
ومقاماعطاءکل
ّ
اینشاهدوگواهوهرحکیمبینائیبرآنچهعرضشدمطلعوآگاهمگرنفوسیکهازکوثرانصاف
محرومندودرهیماءغفلتوحمیّتجاهلیّههائم 

حضرتموجودمیفرمایدایپسرانانساندینهللاومذهبهللاازبرایحفظوا ّتحادوا ّتفاقو
محبّت و الفت عالم است او را سبب و علّت نفاق و اختالف و ضغینه و بغضا منمائید اینست راه
مستقیمواسّ محکممتینآنچهبرایناساسگذاشتهشودحوادثدنیااوراحرکتندهدوطولزمان
اوراازهمنریزاندانتهیامیدهستکهعلماوامرایارضم ّتحداًبراصالحعالمقیامنمایندوبعد
ازتفکّرو مشورتکاملبدریاقتدبیرهیکلعالمراکه حال مریضمشاهدهمیشودشفابخشندو
بطرازصحّ تمزیّندارند 
حضرتموجودمیفرمایدآسمانحکمتالهیبدونیّرروشنومنیرمشورتوشفقتدرجمیع
اموربمشورتمتمسّکشویدچهکهاواستسراجهدایتراهنمایدوآگاهیعطاکندانتهی 
بایداوّ لهرامریآخرآنمالحظهشودوازعلوموفنونآنچهسببمنفعتوتر ّقیوارتفاع
مقامانساناستاطفالبآنمشغولگردندتارائح ٴهفسادازعالمقطعشودوکلّبهمّتاولیایدولتو
ملّتدرمهدامنوامانمستریحمشاهدهشوند 
حضرتموجودمیفرمایدعلمایعصربایدناسرادرتحصیلعلومنافعهامرنمایندتاخودو
اهل عالم از آن منتفع گردند علومی که از لفظ ابتدا و بلفظ منتهی گردد مفید نبوده و نخواهد بود
اکثریازحکمایایرانعمرهابدرسحکمتمشغولندوعاقبتحاصلآنجزالفاظینبودهونیست
انتهی 
و در جمیع امور باید رؤسا باعتدال ناظر باشند چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید از
طرازاثرمحروممشاهدهشودمثالً حرّ یّتوتم ّدنوامثالآنمعآنکهبقبولاهلمعرفتفائزاست
اگرازح ّداعتدالتجاوزنمایدسببوعلّتضرّ گردد 
ّ
سالتگرددازحق جلّ
اگرایننقطهتفصیلشودبیانبطولانجامدوبیمآناستکهسببک
جاللهاینفانیسائلوآملکهجمیعراخردعطافرمایدوفیالحقیقههرنفسیدارایاوشددارای

کلّاستکذلکنطقلسانالصّادقاألمینحضرتموجودمیفرمایدزبانخردمیگویدهرکهدارای
من نباشد دارای هیچ نه از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید منم آفتاب بینش و دریای دانش
پژمردگانراتازهنمایمومردگانرازندهکنممنمآنروشنائیکهراهدیدهبنمایمومنمشاهبازدست
بینیازپربستگانرابگشایموپروازبیاموزم 

وهمچنینمیفرمایدآسمانخردبدوآفتابروشنبردباریوپرهیزکاریانتهی 

یا حبیبی بحور مفصّله در این کلمات مختصره مستور است طوبی لنفس عرفت و شربت و
فازتوالحسرةللغافلیناینفانیازاهلارضانصافطلبمینمایدکهفیالجملهگوشلطیفرقیق

محبوبراکهازبرایاصغایکلم ٴه حکمتخلقشدهازشبهاتواشاراتوظنونواوهامالیسمن ٴه
الیغنیهپاکوطاهرنمایندتاناصحاقبالکندباظهارآنچهسبببرکتعالموخیرامماست 

حال در اکثر ممالک نور اصالح مخمود و خاموش و نار فساد ظاهر و مشتعل دو مملکت
عظیمهکههردوخودرارأستم ّدنومحییآنومق ّننقوانینمیشمرندبرحزبیازاحزابکه
منسوب بحضرت کلیم است قیام نمودهاند ان اعتبروا یا اولی األبصار اعتساف شأن انسان نبوده و
نیست در ک ّل احوال باید بانصاف ناظر باشد و بطراز عدل مزیّن از ّ
حق بطلبید بایادی عنایت و
تربیتنفوسیچندراازآالیشنفسوهویمطهّرفرمایدتاهللقیامنمایندولوجههتکلّمکنندکهشاید
آثارظلممحوشودوانوارعدلعالمرااحاطهنمایدناسغافلندمبیّنالزماست 
حضرتموجودمیفرمایدحکیمداناوعالمبینادوبصرندازبرایهیکلعالمانشآءهللا ارض
ازایندوعط ّی ٴه کبریمحرومنماندوممنوعنشودانتهیآنچهذکرشدهومیشودنظربحبّ خدمتی
استکهاینعبدبجمیعمنعلیاألرضداشتهودارد 
یاحبیبیدرجمیعاحوالانسانبایدمتشبّثشودباسبابیکهسببوعلّتامنیّتوآسایشعالم
استحضرتموجودمیفرمایدآنچهدراینروزپیروزشماراازآالیشپاکنمایدوبآسایشرساند
همانراهراستبودهوخواهدبودانتهی 
انشآءهللاازهمّتاولیاوحکمایارضاهلعالمبهماینفعهمآگاهشوندغفلتتاکیاعتسافتا
کیانقالبواختالفتاکی 
اینخادمفانیمتحیّراستجمیعصاحببصروسمعندولکنازدیدنوشنیدنمحروممشاهده
میشوندحبّ اینعبدبآنجنابخادمرابرآنداشتکهبایناوراقمشغولشود ّ
واالفیالحقیقهاریاح
یأسازجمیعجهاتدرعبورومروراستوانقالباتواختالفاتعالمیوما ً فیوما ً درتزایداست
ّ
آثارهرجومرجمشاهدهمیشودچهکهاسبابیکهحالموجوداستبنظرموافقنمیآیدازحق جلّ
جاللهمیطلبمکهاهلارضراآگاهنمایدوعاقبترابخیرمنتهیفرمایدوبآنچهسزاواراستمؤیّد
دارد 
اگرانسانبقدرومقامخودعارفشودجزاخالقحسنهواعمالطیّب ٴه راضی ٴه مرضیّهازاو
ظاهرنشوداگرحکماوعرفایمشفقناسراآگاهنمایندجمیععالمقطع ٴه واحدهمشاهدهگرددهذا
ّ
حق ال ریب فیه یسأل الخادم هم ًّة من ک ّل ذی همّة لیقوم علی اصالح البالد و احیآء األموات بمآء
الحکمةوالبیانح ّباًهللالفردالواحدالعزیزالم ّنان 
حکمتهیچحکیمیظاهرنهمگرببیانواینمقامکلمهاستکهازقبلوبعددرکتبذکر
ّ
وکلمهمؤثرباشدو
شدهچهکهجمیععالمازکلمهوروحآنبمقاماتعالیهرسیدهاندوبایدبیان 

همچنیننافذوبایندوطرازدرصورتیمزیّنکههلل گفتهشودوبمقتضیات اوقاتونفوسناظر

باشد 

حضرتموجودمیفرمایدانّ البیانجوهریطلب ال ّنفوذواالعتدالامّاال ّنفوذمعلّقباللّطافة و
اللّطافةمنوطبالقلوبالفارغةالصّافیةوامّااالعتدالامتزاجهبالحکمةالّتیذکرناهافیاأللواحانتهی 
ازبرایهرکلمهئیروحیاستلذابایدمتکلّمومبیّنمالحظهنمایندوبوقتومقامکلمهالقا

فرمایندچهکهازبرایهرکلمهاثریموجودومشهودحضرتموجودمیفرمایدیککلمهبمثابهنار
استواخریبمثابهنورواثر هردودرعالمظاهرلذابایدحکیمدانادراوّ لبکلمهئیکهخاصیّت
شیر در او باشد تکلّم نماید تا اطفال روزگار تربیت شوند و بغایت قصوای وجود انسانی که مقام
ادراک و بزرگیاستفائز گردندوهمچنین میفرمایدیککلمهبمثابهربیعاستونهالهایبستان
دانشازاوسرسبزوخرّ موکلم ٴه دیگرمانندسمومانتهیحکیمدانابایدبکمالمداراتکلّمفرمایدتا
ازحالوتبیانکلّبهماینبغیلالنسانفائزشوند 
ایحبیبمنکلم ٴه الهیسلطانکلماتاستونفوذآنالیحصیحضرتموجودمیفرمایدعالم
ّ
ظمدرعالمچهکهابوابقلوبکهفیالحقیقهابواب

راکلمهمسخرنمودهومینمایداواستمفتاحاع
سماءاستازاومفتوحیکتجلّیازتجلّیاتشدرمرآتحبّ اشراقنمودکلم ٴه مبارکۀاناالمحبوب
دراومنطبعبحریاستداراوجامعهرچهادراکشودازاوظاهرگرددتعالیتعالیهذاالمقام
األعلیالّذیکینونةالعلوّ والسّموّ تمشیعنورائهمهلّالًمکبّراًانتهی 
گویاذائق ٴه اهلعالمازتبغفلتونادانیتغییرنمودهچهکهازحالوتبیانغافلومحروم
مشاهدهمیشوندبسیارحیفاستکهانسانخودراازاثمارشجر ٴهحکمتممنوعسازدایّاموساعات
درمروراستیدقدرتوفضلانشآءهللاجمیعراحفظفرمایدوبافقدانائیکشاند 
انّ ربّناالرّ حمنلهوالمؤیّدالعلیمالحکیم 
عرضدیگرآنکهدست ّ
خط ثانیآنجنابکهازقدسشریفارسالداشتهبودندرسیدوآنچه

دراومذکورومسطورمشاهدهشدوتلقاءوجهمعروضگشتفرمودندبنویس 
یامقصودندایتراشنیدیمنالهوحنینترادرشوقواشتیاقاصغانمودیمالحمدهلل کهعرف
محبّتازهرکلمهساطعومتضوّ عبودانشآءهللا اینمقامپایندهبماندقدانشدالعبدالحاضرماانشأته
مکرّ رذکرتنزدمظلوممذکورولحاظعنایتوشفقتبتومتوجّ ه 
ّ
ّتشهمبایدبزرگباشددراصالحعالموآسایشاممازحقمیطلبیمشما
انسانبزرگاستهم
رامؤیّدفرمایدبرآنچهسزاوارمقامانساناست 
درجمیعاحوالبحکمت ناظرباشیدچهکه بعضیازارباب غرض درصدد بودهو هستند
سبحانهللا مقاممق ّدسیراکهجزمحبّتومو ّدتوعمارواصالحازبرایعالموآدمنخواستهباو

نسبتدادهاندآنچهراکهلسانوقلمازذکرآنخجلاست 


ا ّناذکرناکونذکرکونسألهتعالیبأنیحفظکبأیادیالقدرةوالقوّ ةویعرّفکماینفعکفی
ّ
ّ
ریومولیالوریالالهاال هوالمقتدرالقدیرانشآءهللا این
همالکالعرشوالث
اآلخرةواألولیا ّن
مظلومازاهلوفااستشمارافراموشننمودهونمینمایدانتهی 
اینکهمرقومداشتهبودیدکهارادهاستتاربیعدرشامباشندواگراسبابفراهمآیدبسمتحدبا
توجّ ه نمایند این خادم فانی از ّ
حق ج ّل جالله میطلبد که اسباب آنچه مصلحت است فراهم آورد و
عنایتفرمایداواستقادروتوانا 
خلق این دیار مع آنکه کمال رأفت نسبت بهر یک ظاهر شد معذلک آثار محبّت از ایشان
مشهودنهآنجناببایدکمالحکمترامالحظهفرماینددرک ّل احوالدرصدداعتراضوانکار
ّ
بودهوهستندحقانصافعنایتفرماید 
دراموراتخودآنجنابهمهرچهپیشآیدوموافقدانندمحبوباستانسانبشغلیمشغول
باشداحبّ استچهکهحیناشتغالنامالیماتروزگارکمتراحصامیشودانشآءهللا درهرمدینهو
دیارتشریفدارندباکمالروحوریحانوفرحوسرورباشندخادمفانیدرهرحالآندوست
مکرّ ممهربانرافراموشنمینمایدذاکربودهوهستاألمرهللربّ العالمینانشآءهللا ّ
حقتوفیقعنایت
فرمایدوبهمایحبّ ویرضیتأییدنماید 
ّ
ّتآنجناببحق و
اشعارآنجنابفیالحقیقههرکلم ٴه آنمرآتیبودکهمراتبخلوصومحب
اولیائشدراومنطبعهنیئاًلجنابکبماشربترحیقالبیانوسلسبیلالعرفانوهنیئاًلمنشربوفاز
ّ
الحقیقهبعدازمشاهدهبسیارمؤثرافتادچهکههمحاکیازنور وصالبودوهم

وویلللغافلینفی
مشتعلبنارفراق 
درهرحالازفضلبیمنتهایالهیمأیوسنیستیمچهاگربخواهدذرّ هراخورشیدمینمایدو

قطرهرادریاوصدهزاربابمیگشایددرصورتیکهانسانگمانیکی ازآندرخاطرشخطور
نکرده 
غفلت این خادم بمقامی رسیده که از برای ّ
حق ج ّل جالله باین کلمات اثبات قدرت مینماید
استغفر هللا العظیم عمّا ذکرت و اذکر انّ الخادم یعترف فی ک ّل حین بجریراته العظمی و خطیئاته
الکبری و یسأل العفو من بحر غفران ربّه و ما یجعله خالصا ً لوجهه و ناطقا ً بذکره و مقبالً الیه و
م ّتکالًعلیها ّنههوالمقتدرالغفورالرّ حیمالحمدهللالعزیزالعلیم 
عرضدیگرمکالمات سیّاحیکهدرعریضهئیکهخدمتحضرتموالئیروحیفداهارسال
داشتید این فانی تمام آن را مشاهده نمود مقصود از تعبیرات آن ک ّل انتباه ناس بوده از نوم غفلت
صدهزار عزازیل از اعمال خود انسان ظاهر میشود چه اگر ناس بتعلیمات الهی تمسّک نمایند و
رفتارکننداثریازعزازیلدرارضنمانداختالفاتارضونفاقوجدالومحاربهوامثالآن

سببوعلّتظهورعزازیلاستجبرئیلدرامثالاینامورداخلنشدهونخواهدشدعالمیکهجز
جدالونزاعوفساددراوامریظاهرنهاومقرّ عرشعزازیلاستومحلّسلطنتاو 
چهمقدارازاولیاواصفیاکهشبهانالهنمودندوروزهابنوحهمشغولشدندکهشایدیکنسیم
ّ
خوشمعطریازجهتارادهمرورنمایدوروایحمکره ٴه منتنهراازعالمببردوزائلنمایدولکن
مقتضیاتاعمالغیرطیّبهومجازاتآنکهازاسّ اساسسیاستالهیمحسوباستسببس ّدومنع
شدونگذاشتآنچهمقصوداستظاهرشودلنااننصبرفیکلّذلکح ّتییأتیالفرجمنهللاالغفور
الکریم 
سبحانکیا الهالکائناتومقصودالممکناتاسألکبالکلمةالّتیبهانادت السّدرةوصاحت
الصّخرةوبهاسرعالمقرّ بونالیمقرّ قربکوالمخلصونالیمطلعنوروجهکوبضجیجالعاشقین
فیفراقاصفیائکوحنینالمشتاقینعندتجلّیاتانوارشمسظهورکبأنتعرّ فعبادکمااردت
لهمبجودکوکرمکث ّماکتبلهممنقلمکاألعلیمایهدیهمالیبحرعطائکوکوثرقربک 
ایربّ التنظرالیهمبأعمالهمفانظرالیسمآءرحمتکالّتیسبقتالوجودمنالغیبوال ّ
شهود
ایربّ نوّ رقلوبهمبأنوارمعرفتکوابصارهمبتجلّیاتشمسمواهبک 
اسألکیاالهاألسمآءوفاطرالسّمآءبال ّدمآءالّتیسفکتفیسبیلکوالرّ ؤوسالّتیارتفعت
علیالرّ ماحفیحبّکوباألکبادالّتیذابتفیهجراولیائکوبالقلوبالّتیقطعتاربا ًاربا ًالعآلء
ّ
ّتکالالهاال انت
کلمتکبأنتجمعاهلمملکتکعلیکلمةواحدةلیعترفنّ الکلّبوحدانیّتکوفردانی
المقتدرالمتعالیالعلیمالحکیم 
انشآءهللا غنیّ متعالعرضاینخادمفانیراباستجابتمقرونفرمایدوعبادارضرابطراز
معروفمزیّننمایدوازشئوناتمنکرهمق ّدسدارداواستقادرواواستتواناواواستداناو
بینایسمعویریوهوالسّمیعالبصیر 
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سورهوفا 

هوالعلیم 


انیاوفآءاناشکرربّکبماایّدکعلیامرهوعرّ فکمظهرنفسهواقامکعلیثنآءذکرهاألعظم
فیهذاال ّنبإالعظیم 
طوبیلکیاوفآءبماوفیتبمیثاقهللاوعهدهبعدالّذیکلّنقضواعهدهللاوکفروابالّذیآمنوا
بعدالّذیظهربکلّاآلیاتواشرقعنافقاألمربسلطانمبین 
ولکنفاسعبأنتصلالیاصلالوفآءوهواالیقانبالقلبواالقرارباللّسانبماشهدهللا لنفسه
األعلیبأ ّنیاناحیّ فیافقاألبهیومنفازبهذهال ّ
شهادةفیتلکاألیّامفقدفازبکلّالخیروینزل
علیهالرّ وحفیکلّبکورواصیلویؤیّدهعلیذکرربّهویفتحلسانهعلیالبیانفیامرربّهالرّ حمن
الرّ حیموذلکالیمکنألحدابداً ّ
اال لمنطهّرقلبهعنکلّماخلقبینالسّمواتواألرضینوانقطع
بکلّهالیهللاالملکالعزیزالجمیل 
قمعلیاألمروقلتاهللانّ هذالنقطةاألولیقدظهرفیقمیصهاألخریباسمهاألبهیواذاًفی
هذااألفقیشهدویریوا ّنهعلیکلّشیءمحیطوا ّنهلهوالمذکورفیالمإلاألعلیبال ّنبإالعظیمو
فیممالکالبقآءبجمالالقدیمولدیالعرشبهذااالسمالّذیمنهزلّتاقدامالعارفین 
ّ
فیهذاالظهورلکلّمنفیالسّمواتواألرضمنقبلانینزلآیةمن
قلتاهللقدتمّتحجّ ةهللا
سمآءقدسرفیعومندونهقدنزلمعادلمانزلفیالبیانخافواعنهللا والتبطلوااعمالکموال
تکوننّ منالغافلینانافتحواعیونکملتشهدواجمالالقدممنهذاالمنظرالمشرقالمنیر 
قلتاهللقدنزلهیکلالموعودعلیغمامالحمرآءوعنیمینهجنودالوحیوعنیسارهمالئکة
ّ
ّاألقداماال منعصمههللا بفضلهو
االلهاموقضیاألمرمنلدیهللا المقتدرالقدیروبذلکزلّتکل
جعلهمنالّذینعرفواهللابنفسهث ّمانقطعواعنالعالمین 
اسمعکلماتربّکطهّرصدرکعنکلّاالشاراتلیتجلّیعلیهانوارشمسذکراسمربّکو
یکونمنالموقنین 
ث ّماعلمبأنحضربینیدیناکتابکوشهدنامافیهوک ّنامنال ّ
شاهدینوعرفنامافیهمنمسائل
الّتیسألتعنهاوا ّناک ّنامجیبینولکلّنفسالیومیلزمبأنیسألعنهللا فیمایحتاجبهوانّ ربّک
یجیبهبآیاتبدعمبین 
وامّاماسألتفیالمعادفاعلمبأنّ العودمثلالبدءکماانتتشهدالبدءکذلکفاشهدالعودوکن
من ال ّ
شاهدین بل فاشهد البدء نفس العود و کذلک بالعکس لتکون علی بصیرة منیر ث ّم اعلم بأنّ کلّ
األشیآءفیکلّحینتبدأوتعودبأمرربّکالمقتدرالقدیر 
وامّاعودالّذیهومقصودهللافیالواحهالمق ّدسالمنیعواخبربهعبادههوعودالممکناتفی
یومالقیامةوهذااصلالعودکماشهدتفیایّامهللاوکنتمنال ّ
شاهدین 

وا ّنهلویعیدک ّل األسمآء فیاسموک ّل ال ّنفوسفینفسلیقدروا ّنهلهوالمقتدرالقدیروهذا
ّ
جعوالعوداال ماح ّققبه
العودیح ّققبأمرهفیماارادوا ّنهلهوالفاعلالمریدوا ّنکالتشهدفیالرّ
ّ
هذانوهوکلمةربّکالعزیزالعلیممثالً ا ّنهلویأخذک ّفا ً
منالطینویقولهذالهوالّذیا ّتبعتموهمن
ّ
قبلهذالحق بمثلوجودهولیسألحدانیعترضعلیهأل ّنهیفعلمایشآءویحکممایریدوا ّنکال
تنظرفیهذاالمقامالیالحدودواالشاراتبلفانظربماح ّققبهاألمروکنمنالمتفرّ سیناذاًنصرّ ح
ّ
لکببیانواضحمبینلتطلعبمااردتمنموالکالقدیم 
فانظر فی یوم القیامة لو یحکم هللا علی ادنی الخلق من الّذین آمنوا باهلل بأنّ هذا اوّ ل من آمن
بالبیانا ّنکالتکنمریبا ًفیذلکوکنمنالموقنینوالتنظرالیالحدودواألسمآءفیهذاالمقام
بلبماح ّققبهاوّ لمنآمنوهواالیمانباهللوعرفاننفسهواالیقانبأمرهالمبرمالحکیم 
فاشهدفیظهورنقطةالبیانجلّکبریائها ّنهحکمألوّ لمنآمنبأ ّنهمحمّدرسولهللا هلینبغی
ألحدانیعترضویقولهذاعجمیّ وهوعربیّ اوهذاسمّیبالحسینوهوکانمحمّداً فیاالسمال
فونفسهللاالعلیّ العظیموانّ فطنالبصیرلنینظرالیالحدودواألسمآءبلینطربماکانمحمّداًعلیه
وهوامرهللا وکذلکینظرفیالحسینعلیماکانعلیهمنامرهللا المقتدرالمتعالیالعلیمالحکیمو
لمّاکاناوّ لمنآمنباهلل فیالبیانعلیماکانعلیهمحمّدرسولهللا لذاحکمعلیهبأ ّنههوهووبأ ّنه
ّ
سعنالحدودواألسمآءالیریفیهمااالهللاالواحدالفردالعلیم 
عودهورجعهوهذاالمقاممق ّد
ّ
هفییومالظهورلویحکمعلیورقةمناألوراقکلّاألسمآءمناسمائهالحسنیلیس
ث ّماعلمبأ ّن
ألحدانیقوللموبمومنقالفقدکفرباهللوکانمنالمنکرین 
ایّاکایّاکا ّنکالتکنبمثلاهلالبیانألنّ اکثرهمقدضلّواواضلّواونسواعهدهللا ومیثاقه
واشرکواباهلل الواحدالفردالخبیروماعرفوانقطةالبیانأل ّنهملوعرفوهبنفسهماکفروابظهورهفی
هذا الهیکل المشرق المنیر و ا ّنهم لمّا کانوا ناظراً الی األسمآء فلمّا ب ّدل اسمه األعلی باألبهی عمت
عیونهموماعرفوهفیتلکاألیّاموکانوامنالخاسرینوا ّنهملوعرفوانفسهبنفسهوبماظهرمن
عندهماانکروهفیهذااالسمالمبارکالبدیعالّذیجعلههللا سیفامرهبینالسّمواتواألرضینو
ّ
بینالحقوالباطلمنیومئذالییومالّذییقومال ّناسلربّ العالمین 
یفصّلبه
ث ّم اعلم بأنّ یوم ّ
الظهور یعود ک ّل األشیآء عمّا سوی هللا و کلّها فی صقع واحدة ولو کان من
ّ
اعالهااوادناهاوهذاالعودلنیعرفهاحداالبعدامرهللاوا ّنهلهواآلمرفیمایریدوبعدالقآءکلمةهللا
علیالممکناتمنسمعواجابا ّنهمناعلیالخلقولویکونمنالّذینیحملونالرّ مادومناعرض
هومنادنیالعبادولویکونعندال ّناسول ّیاًویکونعندهکتبالسّمواتواألرضین 
ّ
فیمانزلناهلکوارسلناهالیکوالتنظرالیالخلقوماعندهموانّ مثلهمالیوم
فانظربعینهللا
کمثل عمیّ یمشی فی ظ ّل ال ّ
شمس و یسأل ما هی و هل هی اشرقت ینفی و ینکر و ال یکون من

المستشعرینلنیعرفال ّ
شمسولنیعرفماحالبینهوبینهاویصیحفینفسهویعترضویکون
منالمعرضینهذاشأنهذاالخلقدعهمبأنفسهموقللکممااردتمولنامانریدفسحقاًللقومالمشرکین 
ث ّماعلمبأنّ ظهورالقبلحکمالعودوالحیوةعلیاألرواحفییومالقیامةولوانّ لکلّشیءعود
ّ
بأننذکرماالذکرفیالبیانلئال یرفعضجیجالمبغضینفیالیتیرفعما
ورجعولکنا ّناالنحبّ
حالبینال ّناسوبارئهملیشهدواسلطنةهللا وعظمتهویشربوامنمعینالکوثروالسّلسبیلویتر ّ
شح
علیهمبحورالمعانیویطهّرهمعنرجسکلّمشرکمریب 
ّ
عوالمالنهایةبماالنهایةلهاومااحاطبهااحداالنفسه
وامّاماسألتمنالعوالمفاعلمبأنّ هلل
العلیمالحکیمتفکّرفیال ّنوموا ّنهآیةاألعظمبینال ّناسلویکوننّ منالمتفکّرینمثالً ا ّنکتریفی
نومکامراًفیلیلوتجدهبعینهبعدسنةاوسنتیناوازیدمنذلکاواقلّولویکونالعالمالّذیانت
رأیتفیهمارأیتهذاالعالمالّذیتکونفیهفیلزممارأیتفینومکیکونموجوداًفیهذاالعالمفی
حینالّذیتراهفیال ّنوموتکونمنال ّ
شاهدینمعا ّنکتریامراًلمیکنموجوداًفیالعالمویظهرمن
بعداذاًح ّققبأنّ عالمالّذیانترأیتفیهمارأیتیکونعالماًآخرالّذیاللهاوّ لوالآخروا ّنکان
ّ
فیهابأمرمنلدنعزیزقدیرلحق ولوتقولبأنالرّ وحالتجرّ د
تقولهذاالعالمفینفسکومطویّ
ّ
هذاالعالملحق وانّ هلل عالمبعد
عنالعالیقفیال ّنومسیّرههللا فیعالمالّذییکونمستوراً فیسرّ
ّ
ّعالمماالیحصیهاحداال نفسهالمحصیالعلیموا ّنکفکّرفیما
عالموخلقبعدخلقوق ّدرفیکل
القیناکلتعرفمرادهللا ربّکوربّ العالمینوفیهکنزاسرارالحکمةوا ّنامافصّلناهلحزنالّذی
احاطنیمنالّذینخلقوابقولیانانتممنالسّامعین 
فهلمنناصرینصرنیویدفعع ّنیسیوفهؤآلءالمعرضینوهلمنذیبصرینظرکلمات
هللاببصرهوینقطععننظرالخالیقاجمعین 
وا ّنکیاعبدنبّئعبادهللابأنالینکرواماالیعقلوهقلفاسألواهللابأنیفتحعلیقلوبکمابواب
المعانیلتعرفواماالعرفهاحدوا ّنهلهوالمعطیالغفورالرّ حیم 
ّ
دفیالکتابحقالریبفیهوعلیالکلّفرض
وامّاماسألتفیاوامرهللافاعلمبأنّ کلّماح ّد
بأنیعملوابمانزلمنلدنمنزلعلیمومنیترکهبعدعلمهبهانّ هللابریءعنهونحنبرآءمنهألنّ 
ّ
جرةهیاوامرهولنیتجاوزعنهاالکلّغافلبعید 
اثمارال ّش
ّ
ةحق الریبفیهوهیالیومفیهذاالعالمحبّیورضائیومنفازبهلینصرههللا
وامّاالج ّن
ّ
ّاتالعز و
فیال ّدنیاوبعدالموتیدخلهفیج ّنةعرضهاکعرضالسّمواتواألرضویخدم ّنهحوری
ال ّتقدیسفیک ّل بکورواصیلویستشرقعلیهفیک ّل حینشمسجمالربّهویستضیءمنهاعلی
شأنلنیقدراحدانینظرالیهکذلککاناألمرولکنّ ال ّناسهمفیحجابعظیموکذلک فاعرف
ال ّناروکنمنالموقنینولکلّعملجزآءعندربّکویشهدبذلکنفسامرهللا ونهیهولولمیکن

لألعمالجزآءوثمرلیکونامرهتعالیلغواً فتعالیعنذلکعلوّ اً کبیرولکنّ المنقطعینلنیشهدنّ 
ّ
العملاالنفسالجزآءوا ّنالونفصّلذلکینبغیاننکتبالواحا ًعدید 
تاهلل  ّ
الحق انّ القلملنیحرّ کبماوردعلیصاحبهویبکیوابکیث ّم تبکیعینالعظمةخلف
سرادقاألسمآءعلیعرشاسمهالعظیم 
وا ّنکصفّ قلبکا ّنانفجّ رمنهینابیعالحکمةوالبیانلتنطقبهابینالعالمینانافتحاللّسان
علیالبیانفیذکرربّکالرّ حمنوالتخفمناحدفتو ّکلعلیهللاالعزیزالحکیمقلیاقوماناعملوا
ّ
ماعرفتمفیالبیانالفارسیوماالعرفتموهفاسألوامنهذاالذکرالحکیملیبیّنلکمماارادهللا فی
کتابهوانّ عندهماکنزفیالبیانمنلدنمقتدرقدیر 
وامّاماسألتفیمااخبرناالعبادحینالخروجمنالعراقفیانّ ال ّ
شمساذاغابتتتحرّ کطیور
ّ
کتالطیورفیتلکاألیّامونادیالسّامریّ فطوبیلمنعرف
اللّیلوترفعرایاتالسّامریّ تاهللقدتحرّ
ّ
لهاال بأنیظهرأل ّنه
وکانمنالعارفینث ّم اخبرناهمبالعجلتاهلل کلّمااخبرناهمقدظهروالمر ّد
ّ
مناصبععز قدیروا ّنکانتفاسألهللا بأنیحفظکمنشرّ هؤآلءویق ّدسکمناشارات
جری
المعرضینفاشددظهرکلنصرةاألمروالتلتفتالیمایخرجمنافواهمإلالبیانأل ّنهمالیعرفون
ّ
شیئا ً
ومااطلعوابأصلاألمرفیهذاال ّنبإاألعظمالعظیمکذلکالهمناکوالقیناکماتغنیبهعنذکر
العالمین 
والبهآءعلیکوعلیالّذینهمیسمعونقولکفیهللا ربّکویکونمنالرّ اسخینوالحمّدهلل
ربّ العالمین 

••• 


لوحسیدمهدیدهجی 

األمنعاألعلی 

ّ
بماجعلناکامطارالفضللمازرعناهفیاألراضیالطیّبةالمبارکةوجعلناک
انیااسمیاناحمدهللا
ربیعالعنایةلماغرسناهمناألشجارالبدیعةالمنیعةهذافضلالیعادلهماخلقفیاالمکانوسقیناک
ّ
اهتزت الممکنات و
رحیق البیان من قدح الطاف ربّک الرّ حمن و هو هذا الفم المق ّدس الّذی اذا فتح
تحرّ کتالموجوداتونطقتالورقآءهذالکوثرالحیوانلمنفیاالبداع 

وارسلناالیکفیاکثراألحیانعرفالرّ حمنمنهذاالفرعالمتحرّ کعلیمتنربّکالعزیز
الحقلویتوجّ هالیهالوجودمنالغیبوال ّ
المختارتاهلل ّ
شهودلیراهطائراًالیالمقصداألقصیمقامالّذی
ّ
هالالهاالاناالعزیزالوهّاب 
فیهتنطقسدرةالمنتهیا ّن
طوبیلکبماکنتسائراً فیبالدهللا وکنتآیةالفرحواالطمینانألهلالبهآءالّذینانقطعوا
عمّاسواهوتوجّ هوابالقلوبالیهذاال ّ
شطرالّذیمنهاضآءتاآلفاقورشحتعلیهمماترشحعلیک
منامواجهذاالبحرالّذیاحاطمنفیاألکوان 
انتالّذیعرفتنصرهللا وقمتعلیهبالحکمةوالبیانقلانّ نصریهوتبلیغامریهذاما
ملئتبهاأللواحهذاحکمهللا منقبلومنبعدقلاناعرفوایااولیاألبصارانّ الّذینخرجواعن
الحکمةاولئکماعرفوانصرهللا الّذینزلفیالکتابقلا ّتقواهللا والتفسدوافیاألرضخذواما
ّ
ّکمالعزیزالعالما ّنهعلمال ّنصروعلّمکمببیانلنیعتریهظنونالّذینهاموافی
امرتمبهمنلدنرب
هیمآءال ّ
شبهات 
انیااسمیاناسقالممکناتمرّ ةاخریمنهذاالقدحالّذیبهسجّ رتالبحارث ّم اضرمفی
ّ
ّ
کروالثنآءبینمإلاألدیان 
علیالذ
قلوبهمالّنارالمشتعلةالملتهبةمنهذهالسّدرةالحمرآءلیقومنّ
قد حضر منک لدی العرش کتب ش ّتی قرأناها بفضل من عندنا و ّ
نزلنا لک ّل اسم کان فیها ما
ّ
اهتزتبهالعقولوطارتاألرواحواسمعناکفیاکثراألحیاناطوارالورقاتوتغ ّنیاتالعنادلالّتی
تغنّ علیاألفنانکذلکتحرّ کتیراعةهللا علیذکرکلتذ ّکرال ّناسبهذاالبیانالّذیجعلههللا مطلع
اآلیات 
ّ
وآلذانفازتباصغآءمانزلمنسمآءعنایةربّکالرّ حمن 
طوبیألرضارتفعفیهاذکرهللا
وصّ العبادبماوصّیناکلیمنعواانفسهمعمّانهواعنهفیا ّم البیانانّ الّذینیرتکبونماتحدث
بهالفتنةبینالبریّةا ّنهمبعدواعننصرهللاوامرهاالا ّنهممنالمفسدینفیلوحجعلههللامطلعاأللواح 
قلا ّنالونریدلننصراألمربکلمةمنعندناا ّنهلهوالمقتدرالقهّارلوارادهللا لیخرجمنعرین
القوّ ةغضنفرالقدرةویزأرزایراً یحکیهزیمالرّ عودالقاصفةفیالجبالا ّنهلمّاسبقترحمتناق ّدرنا
ّ
صرفیالذکروالبیانلیفوزبذلکعبادنافیاألرضهذامنفضلهللا علیهمانّ ربّکلهو
تمامال ّن
الغنیّالمتعال 
قلخافواهللاوالترتکبوامایجزعبهاحبّائیفیالملککذلکیأمرکمهذاالقلمالّذیمنهتحرّ ک
القلماألعلیفیمضمارالحکمةوالعرفان 
ّ
رهمبهذاالذکرالّذیبهقرّ تعیون
کبّرمنقبلیعلیوجوهالّذینتجدمنهانضرةالبهآءث ّم ذ ّک
األبرارا ّنماالبهآءعلیکوعلیمنتمسّکبحبلهللامنزلاآلیات… .

جمیعمنفیالبلدانراازامورمهیّجهوفسادونزاعوشئوناتیکهسببحدوثفتنهمیشود
منعفرمائیدآنچهالیوممطلوباستتبلیغامربودهمثالًنفوسیکهبخیالبعضیازامورقیامنمودهو
مینماینداگربرتبلیغامرقیامکنندعنقریبکلّاهلآندیاربردایایمانفائزشوند 
یکآیهدرلوحجنابنبیلاهلقائننازلاگرکسیبحالوتآنآیهفائزشودمعنینصررا
ادراک نماید قل انّ البیان جوهر یطلب ال ّنفوذ و االعتدال امّا ال ّنفوذ معلّق باللّطافة و اللّطافة منوط
بالقلوبالفارغةالصّافیةوامّااالعتدالامتزاجهبالحکمةالّ
تینزلناهافی ّ
ّ
الزبرواأللواح 
ّ
یااسمیبیاننفوذمیطلبدچهاگرنافذنباشدمؤثرنخواهدبودونفوذانمعلّقبانفاسطیّبهو
قلوبصافیهبودهوهمچنیناعتدالمیطلبدچهاگراعتدالنباشدسامعمتحمّلنخواهدشدودراوّ لبر

اعراضقیامنمایدواعتدالامتزاجبیاناستبحکمتهائیکهدرزبروالواحنازلشدهوچونجوهر
دارایایندوشیءشداواستجوهرفاعلکهعلّتوسببکلّیّهاستازبرایتقلیبوجودواینست
مقامنصرتکلّیّهوغلب ٴهالهیّههرنفسیبآنفائزشداوقادربرتبلیغامرهللاوغالببرافئدهوعقول
عبادخواهدبود 
یااسمیشمس بیانازمطلعوحیرحمنبقسمیدرزبروالواحاشراقفرمودهکهملکوت
بیانوجبروتتبیانازاودرانبساطواهتزازواشراقاستولکنّ ال ّناساکثرهمالیفقهون 
اینکهمکرّ رمقامنصروانتصارازقلمقدرجاریشدهومیشودمقصودآناستکهمباداحبّآء
هللا باموریکهمنشأفتنوفساداستقیامنمایندجمیعبایددرصددنصرتامرهللا برآیندبقسمیکه
ذکرشدواینازفضلاواستمخصوصاحبّایاوتاکلّبمقامیکهمیفرمایدمناحیانفسا ًفقداحیا
ال ّناسجمیعا ًفائزشوند 
وغلب ٴه ظاهرهتحتاینمقامبودهوخواهدبودوازبرایاووقتیاستمعیّندرکتابالهی
ا ّنهیعلمویظهربسلطانها ّنهلهوالقویّ الغالبالمقتدرالعلیمالحکیم 
وبایدنفوسمق ّدسهتفکّروتدبّرنماینددرکیفیّتتبلیغوازکتببدیع ٴهالهیّهدرهرمقامآیاتیو
کلماتیحفظنمایندتادرحینبیاندرهرمقامکهاقتضانمایدبآیاتالهیناطقشوندچهکهاواست
اکسیراعظموطلسماکبرافخمبشأنیکهسامعرامجالتو ّقفنماندلعمریاینامربشأنیظاهرشده
کهمغناطیسک ّل مللووجودخواهدبوداگرنفسیدرستتفکّرنمایدمشاهدهمینمایدکهازبرای
احدیمفرّ ینبودهونیست 
وکتاباقدسبشأنینازلشدهکهجاذبوجامعجمیعشرایعالهیّهاستطوبیللقارئینطوبی
للعارفین طوبی للمتفکّرین طوبی للمتفرّ سین و بانبساطی نازل شده که ک ّل را قبل از اقبال احاطه
فرمودهسوفیظهرفیاألرضسلطانهونفوذهواقتدارهانّ ربّکلهوالعلیمالخبیر 

انیااسمیاناستمع ندائیمنشطرعرشیا ّنهیحبّ انیذکرکفیک ّل األحوالبماوجدک
قائماًعلیذکرهبینالرّ جالانّ ربّکیحبّ الوفآءفیملکوتاالنشآءوق ّدمهعلیاکثرالصّفاتا ّنهلهو
المقتدرالقدیر 
ث ّم اعلم ا ّنا سمعنا ما اثنیت فی مناجاتک مع هللا ربّک العلیّ العظیم طوبی لک بما اقتصرت
امورکعلیهذااألمرالمبرمالعزیزالحکیمنسألهللا بأنیجعلندائکمغناطیساألسمآءفیملکوت
ّ
هلهوالمقتدرعلیمایشآءالالهاالهوالمتعالی
االنشآءلیسرعنّ الیهالکائناتمنغیرقصدوارادةا ّن
ّ
األمنعاألقدساألرفعاألعزاألجلّاألکرمالعلیمالخبیر 


••• 

لوحبرهان 

هوالمقتدرالمجزیالعلیمالحکیم 

ّ
قداحاطتاریاحالبغضآءسفینةالبطحآءبمااکتسبتایدیالظالمینیاباقرقدافتیتعلیالّذینناحلهم
کتبالعالموشهدلهمدفاتراألدیانکلّهاوا ّنکیاایّهاالبعیدفیحجابغلیظتاهللقدحکمتعلیالّذین
بهمالحافقاالیمانیشهدبذلکمطالعالوحیومظاهرامرربّکالرّ حمنالّذینانفقواارواحهموما
عندهمفیسبیلهالمستقیمقدصاحمنظلمکدینهللافیماسواهوا ّنکتلعبوتکونمنالفرحینلیس
ّ
کلواطلعت
فیقلبیبغضکوالبغضاحدمنالعبادألنّ العالمیراکوامثالکفیجهلمبینا ّن
علیمافعلتأللقیتنفسکفیال ّناراوخرجتعنالبیتمتوجّ ها ًالیالجبالونحتالیانرجعت
ّ
ّهاالموهوماناخرقحجباتالظنونواألوهاملتریشمس
الیمقامق ّدرلکمنلدنمقتدرقدیریاای
العلممشرقةمنهذااألفقالمنیرقدقطعتبضعةالرّ سولوظننتا ّنکنصرتدینهللاکذلکسوّ لت
لکنفسکوانتمنالغافلینقداحترقمنفعلکقلوبالمإلاألعلیوالّذینطافواحولامرهللاربّ 
العالمینقدذابکبدالبتولمنظلمکوناحاهلالفردوسفیمقامکریم 
ّ
وحاذاتیبالحقوبأیّ حجّ ةانکر
انصفباهللبأیّ برهاناستدلّعلمآءالیهودوافتوابهعلیالرّ
ّ
الحق و الباطل بعدل اضآءت
الفریسیّون و علمآء األصنام اذ اتی محمّد رسول هللا بکتاب حکم بین
بنورهظلماتاألرضوعنورائهاقلوبالعارفینوا ّنکاستدللتالیومبمااستدلّبهعلمآءالجهلفی

ذاک العصر یشهد بذلک مالک مصر الفضل فی هذا السّجن العظیم ا ّنک اقتدیت بهم بل سبقتهم فی
ّ
ّ
العلیمالحکیمونفسهالحق ینوحمنظلمک
الظلموظننتا ّنکنصرتال ّدینودفعتعنشریعةهللا 
ال ّناموساألکبروتصیحشریعةهللاالّتیبهاسرتنسماتالعدلعلیمنفیالسّمواتواألرضینهل
ظننتاّنکربحتفیماافتیتالوسلطاناألسمآءیشهدبخسرانکمنعندهعلمکلّشیءفیلوححفیظ
قدافتیتعلیالّذیحینافتائکیلعنکقلمکیشهدبذلکقلمهللااألعلیفیمقامهالمنیع 
یاایّهاالغافلا ّنکمارأیتنیوماعاشرتوماآنستمعیفیاقلّمنآنفکیفامرتال ّناس
بسّبیهلا ّتبعتفیذلکهواکامموالکفأتبآیةانانتمنالصّادقیننشهدا ّنکنبذتشریعةهللا
عنورائکواخذتشریعةنفسکا ّنهالیعزبعنعلمهمنشیءا ّنهلهوالفردالخبیریاایّهاالغافل
اناستمعماانزلهالرّ حمنفیالفرقانالتقولوالمنالقیالیکمالسّالملستمؤمنا ًکذلکحکممنفی
قبضتهملکوتاألمروالخلقانانتمنالسّامعینا ّنکنبذتحکمهللاواخذتحکمنفسکفویللک
یا ایّها الغافل المریب ا ّنک لو تنکرنی بأیّ برهان یثبت ما عندک فأت به یا ایّها المشرک باهلل و
المعرضعنسلطانهالّذیاحاطمنفیالعالمین 
یاایّهاالجاهلفاعلمانّ العالممناعترفبظهوریوشربمنبحرعلمیوطارفیهوآءحبّیونبذ
ّ
ماسوائیواخذمانزلمنملکوتبیانیالبدیعا ّنهبمنزلةالبصرللبشروروحالحیوانلجسداالمکان
تعالی الرّ حمن الّذی عرّ فه و اقامه علی خدمة امره العزیز العظیم یصلّینّ علیه المأل األعلی و اهل
سرادقالکبریآءوالّذینشربوارحیقیالمختومباسمیالقویّ القدیریاباقرا ّنکانتکنمناهلهذا
المقاماألعلیفأتبآیةمنلدیهللافاطرالسّمآءوانعرفتعجزنفسکخذاع ّنةهواکث ّمارجعالی
موالک لع ّل یک ّفر عنک سیّئاتک الّتی بها احترقت اوراق السّدرة و صاحت الصّخرة و بکت عیون
ّ
العارفینبکانشقسترالرّ بوبیّةوغرقتالسّفینةوعقرتال ّناقةوناحالرّ وحفیمقامرفیعأتعترض
علیالّذیاتاکبماعندکوعنداهلالعالممنحججهللاوآیاتهانافتحبصرکلتریالمظلوممشرقاً
الملکالحقالمبینث ّمافتحسمعفؤادکلتسمعماتنطقبهالسّدرةالّ
ّ
تیارتفعتبالحق
ّ
منافقارادةهللا
منلدی هللا العزیزالجمیلانّ السّدرةمعماوردعلیهامنظلمکواعتسافامثالکتنادیبأعلی
ال ّندآءوتدعالکلّالیالسّدرةالمنتهیواألفقاألعلیطوبیلنفسرأتاآلیةالکبریوألذنسمعت
ندائهااألحلیوویللکلّمعرضاثیم 
یاایّهاالمعرضباهلل لوتریالسّدرةبعیناالنصافلتریآثارسیوفکفیافنانهاواغصانهاو
اوراقهابعدماخلقکهللا لعرفانهاوخدمتهاتفکّرلع ّل ّ
تطلعبظلمکوتکونمنال ّتائبینأظننتا ّنا
نخافمنظلمکفاعلمث ّم ایقنا ّنامن اوّ لیومفیهارتفعصریرالقلماألعلیبیناألرضوالسّمآء
انفقناارواحناواجسادناوابنائناواموالنافیسبیلهللا العلیّ العظیمونفتخربذلکبیناهلاالنشآءو
المإلاألعلییشهدبذلکماوردعلینافیهذاالصّراطالمستقیمتاهلل قدذابتاألکبادوصلبتاألجساد

وسفکتال ّدمآءواألبصارکانتناظر ًة الیافقعنایةربّهاال ّ
شاهدالبصیرکلّمازادالبآلءزاداهل
البهآءفیحبّهمقدشهدبصدقهمماانزلهالرّ حمنفیالفرقانبقولهفتم ّنواالموتانکنتمصادقینهل
الّذیحفظنفسهخلفاألحجابخیرامالّذیانفقهافیسبیلهللاانانصفوالتکنفیتیهالکذبمن
الهائمینقداخذهمکوثرمحبّةالرّ حمنعلیشأنمامنعتهممدافعالعالموالسیوفاألممعنال ّتوجّ ه
الیبحرعطآءربّهمالمعطیالکریم 
تاهلل ما اعجزنی البآلء و ما اضعفنی اعراض العلمآء نطقت و انطق امام الوجوه قد فتح باب
الفضلواتیمطلعالعدلبآیاتواضحاتوحججباهراتمنلدیهللا المقتدرالقدیراناحضربین
یدی الوجه لتسمع اسرار ما سمعه ابن عمران فی طور العرفان کذلک یأمرک مشرق ظهور ربّک
الرّ حمنمنشطرسجنهالعظیم 
أغرّ تکالرّ یاسةاناقرأماانزلههللا للرّ ئیساألعظمملکالرّ ومالّذیحبسنیفیهذاالحصن
ّ
المتینلتطلعبماعندالمظلوممنلدیهللاالواحدالفردالخبیرأتفرحبماتریهمجاألرضعنورائک
ا ّنهما ّتبعوککماا ّتبعقومقبلهممنسمّیبح ّناسالّذیافتیعلیالرّ وحمندونبیّنةوالکتابمنیر 
ّ
لملکباریسوامثالهلتطلعبماقضیمنقبلوتوقن
اناقرأکتاباالیقانوماانزلهالرّ حمن
بأ ّنامااردناالفسادفیاألرضبعداصالحهاا ّنمانذ ّکرالعبادخالصاًلوجههللامنشآءفلیقبلومنشآء
فلیعرضانّ ربّناالرّ حمنلهوالغنیّ الحمیدیامعشرالعلمآءهذایومالینفعکمشیءمناألشیآءوال
اسم من األسمآء ّ
اال بهذا االسم الّذی جعله هللا مظهر امره و مطلع اسمائه الحسنی لمن فی ملکوت
االنشآءنعیما ًلمنوجدعرفالرّ حمنوکانمنالرّ اسخینوالیغنیکمالیومعلومکموفنونکموال
ّ
لزبروکلّصحف
زخارفکموعزکمدعواالکلّعنورائکممقبلینالیالکلمةالعلیاالّتیبهافصّلک ّ
ّ
وهذاالکتابالمبینیامعشرالعلمآءضعواماالّ
فتموهمنقلمالظنونواألوهامتاهلل قداشرقتشمس
العلممنافقالیقین 
یاباقرانانظرث ّم اذکرمانطقبهمؤمنآلکمنقبلأتقتلونرجالً انیقولربّیهللا وقد
جآءکمبالبیّناتمنربّکموانیککاذبا ًفعلیهکذبهوانیکصادقا ًیصبکمبعضالّذییعدکمانّ هللا
ّ
الیهدیمنهومسرفکذاب 
یاایّهاالغافلانکنتفیریبفیمانحنعلیها ّنانشهدبماشهدهللاقبلخلقالسّمواتواألرض
ّ
هالالهاال هوالعزیزالوهّابونشهدا ّنهکانواحداً فیذاتهوواحداً فی صفاتهلمیکنلهشبهفی
ا ّن
االبداعوالشریکفیاالختراعقدارسلالرّ سلوانزلالکتبلیب ّ
شرواالخلقالیسوآءالصّراط 
ّ
ّلطاناطلعوغضّ ّ
ّ
عببماعوتشرذمةمنالذیابالّذین
هلالس
الطرفعنفعلکاماخذهالرّ
نبذواصراطهللا عنورائهمواخذواسبیلکمندونبیّنةوال کتابا ّناسمعنابأنّ ممالکاالیران
ّ
سناوجدناهامطالعالظلمومشارقاالعتسافا ّنانریالعدلتحتمخالب
تزیّنتبطرازالعدلفلمّاتفرّ

ّ
الظلمنسألهللا بأنیخلّصهبقوّ ةمنعندهوسلطانمنلدنها ّنهلهوالمهیمنعلیمنفیاألرضینو
السّمواتلیسألحدانیعترضعلینفسفیماوردعلیامرهللاینبغیلکلّمنتوجّ هالیاألفقاألعلی
انیتمسّکبحبلاالصطبارویتو ّکلعلیهللا المهیمنالمختاریااحبّآءهللا اناشربوامنعینالحکمة
وسیروافیریاضالحکمةوطیروافیهوآءالحکمةوتکلّموابالحکمةوالبیانکذلکیأمرکمربّکم
ّ
عزیزالعالم 
ال
بعزکواقتدارکمثلککمثلبقیّةاثرال ّ
یاباقرالتطمئنّ ّ
شمسعلیرؤوسالجبالسوفیدرکه
ّ
ّ
المتعالقداخذعزکوع ّزامثالکوهذاماحکمبهمنعندها ّماأللواحاین
الزوالمنلدیهللاالغنیّ
منحاربهللا واینمنجادلبآیاتهواینمناعرضعنسلطانهواینالّذینقتلوااصفیائهوسفکوا
دمآءاولیائهتفکّرلعلّتجدنفحاتاعمالکیاایّهاالجاهلالمرتاببکمناحالرّ سولوصاحتالبتولو
ّ
ّ
ّاألقطاریامعشرالعلمآءبکمانحط شأنالملّةونکسعلماالسالمو
یارواخذتالظلمةکل
خربتال ّد
ثلّعرشهالعظیمکلّماارادممیّزانیتمسّکبمایرتفعبهشأناالسالمارتفعضوضائکمبذلکمنععمّا
ارادوبقیالملکفیخسرانکبیر 
فانظروا فی ملک الرّ وم ا ّنه ما اراد الحرب ولکن ارادها امثالکم فلمّا اشتعلت نارها و ارتفع
لهیبهاضعفتال ّدولةوالملّةیشهدبذلککلّمنصفبصیروزادتویالتهاالیاناخذال ّدخانارض
السّرّ و من حولها لیظهر ما انزله هللا فی لوح الرّ ئیس کذلک قضی األمر فی الکتاب من لدی هللا
المهیمنالقیّوما ّناهللوا ّناالیهراجعون 
ّ
انیاقلماألعلیدعذکرالذئباناذکرالرّ قشآءالّتیبظلمهاناحتاألشیآءوارتعدتفرائص
األولیآءکذلکیأمرکمالکاألسمآءفیهذاالمقامالمحمودقدصاحتمنظلمکالبتولوتظنّ ا ّنک
منآلالرّ سولکذلکسوّ لتلکنفسکیاایّهاالمعرضعنهللاربّ ماکانومایکونانانصفییا
ایّتهاالرّ قشآءبأیّ جرملدغتابنآءالرّ سولونهبتاموالهمأکفرتبالّذیخلقکبأمرهکنفیکونقد
فعلتبأبنآءالرّ سولماالفعلتعادوثمودبصالحوهودوالالیهودبروحهللا مالکالوجودأتنکر
ّ
آیاتربّکالّ
ّ
ّرلتطلعبفعلکیاایّهاالغافل
تیاذانزلتمنسمآءاألمرخضعتلهاکتبالعالمکلّهاتفک
المردودسوفتأخذکنفحاتالعذابکمااخذتقوماًقبلکانانتظریاایّهاالمشرکباهللمالکالغیب
وال ّ
شهودهذایوماخبربههللا بلسانرسولهتفکّرلتعرفماانزلهالرّ حمنفیالفرقانوفیهذااللّوح
المسطورهذایومفیهاتیمشرقالوحیبآیاتبیّناتالّتیعجزعناحصائهاالمحصونهذایومفیه
وجدک ّل ذیش ّم عرفنسمة الرّ حمنفیاالمکانوسرعک ّل ذیبصرالیفراترحمةربّهمالک
ّ
ّ
بحوالذبیحتوجّ هالیمقرّ الفدآءومارجعبمااکتسبت
قدرجعحدیثالذ
الملوکیاایّهاالغافلتاهلل 
ّ
هادةینحط شأناألمرالفوالّذیجعلههللا مهبطالوحیانانت
یدکیاایّهاالمبغضالعنودأظننتبال ّش
منالّذینهمیفقهونویللکیاایّهاالمشرکباهلل وللّذینا ّتخذوکاماما ًألنفسهممندونبیّنةوال

کتابمشهودکممنظالمقامعلیاطفآءنورهللا قبلکوکممنفاجرقتلونهبالیانناحتمن
ّ
هیکلالظلمعلیاریکةالبغضآءولکنّ القوم
ظلمهاألفئدةوال ّنفوسقدغابتشمسالعدلبمااستوی 
همالیشعرونقدقتلابنآءالرّ سولونهباموالهمقلهلاألموالکفرتباهلل اممالکهاعلیزعمک
انانصفیاایّهاالجاهلالمحجوبقداخذتاالعتسافونبذتاالنصافبذلکناحتاألشیآءوانت
ّ
بالظلم ال ونفسی کذلک
من الغافلین قد قتلت الکبیر و نهبت الصّغیر هل تظنّ ا ّنک تأکل ما جمعته
یخبرکالخبیرتاهلل الیغنیکماعندکوماجمعتهباالعتسافیشهدبذلکربّکالعلیمقدقمتعلی
اطفآءنوراألمرسوفتنخمدنارکامراًمنعندها ّنهلهوالمقتدرالقدیرالتعجزهشؤوناتالعالموال
سطوةاألممیفعلمایشآءبسلطانهویحکممایریدتفکّرفیال ّناقةمعا ّنهامنالحیوانرفعهاالرّ حمن
ّ
ّمواتواألرضالالهاالهو
الیمقامنطقالسنالعالمبذکرهاوثنائهاا ّنهلهوالمهیمنعلیمنفیالس
العزیزالعظیمکذلکز ّی ّناآفاقسمآءاللّوحبشموسالکلماتنعیما ًلمنفازبهاواستضآءبأنوارهاو
ویلللمعرضینوویلللمنکرینوویلللغافلینالحمدهللربّ العالمین 
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کتابعهدی 

اگر افق اعلی از زخرف دنیا خالیست ولکن در خزائن تو ّکل و تفویض از برای ورّ اث میراث
مرغوبالعدللهگذاشتیمگنجنگذاشتیموبررنجنیفزودیمایمهللا درثروتخوفمستوروخطر
مکنون انظروا ث ّم اذکروا ما انزله الرّ حمن فی الفرقان ویل لک ّل همزة لمزة الّذی جمع ماالً و ع ّدده
ثروتعالمراوفائینهآنچهرافنااخذنمایدوتغییرپذیردالیقاعتنانبودهونیستمگرعلیقدر
معلوم 
مقصوداینمظلومازحملشدایدوبالیاوانزالآیاتواظهاربیّناتاخمادنارضغینهوبغضا
بودهکهشایدآفاقافئد ٴه اهلعالمبنورا ّتفاقمنوّ رگرددوبآسایشحقیقیفائزگرددوازافقلوح
الهینیّراینبیانالئحومشرقبایدکلبآنناظرباشندایاهلعالمشماراوصیّتمینمایمبآنچه
سبب ارتفاع مقامات شما است بتقوی هللا تمسّک نمائید و بذیل معروف تشبّث کنید براستی میگویم
لسانازبرایذکرخیراستاورابگفتارزشتمیاالئیدعفاهللا عمّاسلفازبعدبایدکلبماینبغی
تکلّمنمایندازلعنوطعنومایتک ّدربهاالنساناجتنابنمایندمقامانسانبزرگستچندیقبلاین
کلم ٴه علیا از مخزن قلم ابهی ظاهر امروز روزیست بزرگ و مبارک آنچه در انسان مستور بوده
ّ
امروزظاهرشدهومیشودمقامانسانبزرگستاگربحق وراستیتمسّکنمایدوبرامرثابتو

راسخباشدانسانحقیقیبمثاب ٴهآسمانلدیالرّ حمنمشهودشمسوقمرسمعوبصروانجماواخالق
منیر ٴهمضیئهمقامشاعلیالمقاموآثارشمربّیامکان 
هرمقبلیالیومعرفقمیصرایافتوبقلبطاهربافقاعلیتوجّ هنموداوازاهلبهاءدر
صحیف ٴهحمرامذکورخذقدحعنایتیباسمیث ّماشربمنهبذکریالعزیزالبدیع 
ایاهلعالممذهبالهیازبرایمحبّت وا ّتحاداستاوراسببعداوتواختالفمنمائید
نزدصاحبانبصرواهلمنظراکبرآنچهسببحفظوعلّتراحتوآسایشعباداستازقلماعلی
نازل شده ولکن جهّال ارض چون مربّای نفس و هوسند از حکمتهای بالغ ٴه حکیم حقیقی غافلند و
بظنونواوهامناطقوعامل 
ّ
وامنائهملوکمظاهرقدرتومطالععزتوثروتح ّقنددربار ٴهایشاندعاکنید
یااولیآءهللا
حکومتارضبآننفوسعنایتشدوقلوبراازبرایخودمقرّ رداشت 
نزاع و جدال را نهی فرمود نهیا ً عظیما فی الکتاب هذا امر هللا فی هذا ّ
الظهور األعظم و
عصمهمنحکمالمحووزیّنهبطرازاالثباتا ّنههوالعلیمالحکیم 
مظاهرحکمومطالعامرکهبطرازعدلوانصافمزیّنندبرکلاعانتآننفوسالزمطوبی
لألمرآء و العلمآء فی البهآء اولئک امنائی بین عبادی و مشارق احکامی بین خلقی علیهم بهائی و
رحمتیوفضلیالّذیاحاطالوجوددرکتاباقدسدراینمقامنازلشدهآنچهکهازآفاقکلماتش
انواربخششالهیالمعوساطعومشرقست 
یااغصانیدروجودقوّ تعظیمهوقدرتکاملهمکنونومستورباووجهةا ّتحاداوناظر
باشیدنهباختالفاتظاهرهازاو 
وصیّةهللا آنکهبایداغصانوافنانومنتسبینطرّ اً بغصناعظمناظرباشندانظرواماانزلناه
فیکتابیاألقدساذاغیضبحرالوصالوقضیکتابالمبدإفیالمآلتوجّ هواالیمنارادههللا الّذی
انشعبمنهذااألصلالقدیممقصودازاینآی ٴه مبارکهغصناعظمبودهکذلکاظهرنااألمرفضالً
منعندناواناالفضّالالکریمقدق ّدرهللامقامالغصناألکبربعدمقامها ّنههواآلمرالحکیمقداصطفینا
األکبربعداألعظمامراًمنلدنعلیمخبیر 
محبّتاغصانبرکلالزمولکنماق ّدرهللالهمح ّقاًفیاموالال ّناس 
یااغصانیوافنانیوذویقرابتینوصیکمبتقویهللا وبمعروفوبماینبغیوبماترتفعبه
مقاماتکم براستی میگویم تقوی سردار اعظمست از برای نصرت امر الهی و جنودی که الیق این
سردارستاخالقواعمالطیّب ٴهطاهر ٴهمرضیّهبودهوهست 
بگوایعباداسبابنظمراسببپریشانیمنمائیدوعلّتا ّتحادراعلّتاختالفمسازیدامید
آنکهاهلبهاءبکلم ٴهمبارک ٴهقلکلّمنعندهللاناظرباشندواینکلم ٴهعلیابمثاب ٴهآبستازبرایاطفاء

نارضغینهوبغضاکهدرقلوبو صدورمکنونومخزونستاحزابمختلفهازاینکلم ٴه واحده
ّ
هیقولالحقویهدیالسّبیلوهوالمقتدرالعزیزالجمیل 
بنورا ّتحادحقیقیفائزمیشوندا ّن
احترامومالحظ ٴه اغصانبرکلالزمالعزازامروارتفاعکلمهواینحکمازقبلوبعددر
کتبالهیمذکورومسطورطوبیلمنفازبماامربهمنلدنآمرقدیموهمچنیناحترامحرموآل
هللاوافنانومنتسبینونوصیکمبخدمةاألممواصالحالعالم 
ازملکوتبیانمقصودعالمیاننازلشدآنچهکهسببحیاتعالمو نجاتاممستنصایحقلم
اعلیرابگوشحقیقیاصغانمائیدا ّنهاخیرلکمعمّاعلیاألرضیشهدبذلککتابیالعزیزالبدیع 
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لوحارضبا 

ّ
حمداًلمنتشرّ فارضالبآءبقدوممنطافحولهاألسمآءبذلکب ّ
رتالذرّ اتکلّالممکناتبماطلع
ش
والحوظهرواشرقوخرجمنبابالسّجنوافقهشمسجمالغصنهللااألعظمالعظیموسرّ هللا
األقومالقدیممتوجّ ها ًالیمقامآخربذلکتک ّدرتارضالسّجنوفرحتاخریتعالیتعالیربّنافاطر
السّمآءوخالقاألشیآءالّذیبسلطانهفتحبابالسّجنلیظهرماانزلهفیاأللواحمنقبلا ّنهلهوالمقتدر
علیمایشآءوفیقبضتهملکوتاالنشآءوهوالمقتدرالعلیمالحکیم 
طوبیث ّم طوبیألرضفازتبقدومهولعینقرّ تبجمالهولسمعتشرّ فباصغآءندائهولقلب
ذاقحالوةحبّهولصدررحببذکرهولقلمتحرّ کعلیثنائهوللوححملآثارهنسألهللا تبارکو
تعالیبأنیشرّ فنابلقائهقریباًا ّنهلهوالسّامعالمقتدرالمجیب 
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منتخباتیازالواحسایره 

ّ
هالالهاال هووالّذیاتیمنسمآءاألمرا ّنهلهوالغیبالمکنونوالسّرّ المصونوهو
شهدهللا ا ّن
الّذیب ّ
شربهکتبهللا وانبیائهوسفرائهوبهظهرتاألسراروخرقتاألستاروبرزتاآلثارقد
ظهرواظهرماارادویمشیعلیمشارفاألرضبالعظمةواالقتدار 

طوبیلقویّ کسّراصناماألوهامباسمربّهمالکاألنام 
یاافنانیا ّنااردنااننذکرکفضالً منلد ّنالتجذبکنفحاتذکریالیملکوتی وخبآءمجدی
الّذیارتفعبهذااالسمالّذیمنهتزعزعتاألرکان 
قلیامألاألرضلعمرهللا قداتیوظهرماوعدتمبهفیکتابربّکممالکالمآبایّاکمان
ّ
ّ
سوفیفنیمایریویبقیمانزلمنلدیهللاربّ األرباب 
تمنعکمشؤوناتالخلقعنالحق
ّ
انتمتعلمونوهذایومالذکروالبیانلوانتمتشعروندعواماعندالقوم
قلهذایوماألعماللو
وخذواماامرتمبهمنلدیهللاالمهیمنالقیّومسیأتییومالتنفعکمفیهخزائناألرضکلّهایشهدبذلک
هوالحق ّ
ّ
ّ
عالمالغیوب 
هالالهاال
مالکاألسمآءالّذیینطقا ّن
هنیئا ًلکیاافنانیبما فزتبآیاتیووجدتعرفظهوریواجبتندائیاذانکرنیعبادیو
ّ
البیانعنورائهمواخذواماامروابهمنمطالعاألوهاموالظنونکذلکنطق
خلقیالّذیننبذواا ّم
لسانالعظمةفیملکوتالبیانمنلدیهللامالکالوجود 
ان استقم علی ما انت علیه و علی خدمة األمر ث ّم احفظ مقامک باسم ربّک مالک الغیب و
ّ
ال ّ
لویطلعاحدبماهوالمستورلیطیرشوقاًالیهللاربّ ماکانومایکون 
شهودتاهلل
البهآءعلیکوعلیالّذیناقبلواوفازوابماسطرفیاللّوحمنقلمهللاالعزیزالودود 


لکالحمدیاالهیبمازیّنتالعالمبأنوارفجرلیلفیهولدمنب ّ
شربمطلعقیّومیّتکومشرقالوهیّتک
ومظهرربوبیّتکاسألکیافاطرالسّمآءوخالقاألسمآءبأنتؤیّدالّذینآووافیظلّرحمتکالکبری
ونادواباسمکبینمإلاالنشآء 
ای ربّ تری مولی العالم فی سجنه األعظم منادیا ً باسمک و ناظراً الی وجهک و ناطقا ً بما
انجذببهاهلملکوتامرکوخلقکولوارییاالهینفسیاسیراًبینعبادکولکنیلوحمنوجهه
ّ
الالهاال انتالیضعفکقوّ ةاألقویآءوال
نورسلطنتکوظهوراقتدارکلیوقننّ الکلّا ّنکانتهللا 
یخذلکشوکةاألمرآءتفعلماتشآءبسلطانکالمهیمنعلیاألشیآءوتحکمماتریدبأمرکالمحیط
علیاالنشآء 
ای ربّ اسألک بظهورک و اقتدارک و سلطنتک و استعالئک بأن تنصر الّذین قاموا علی
خدمتکونصرواامرکوخضعواعندظهورنوروجهکث ّم اجعلهمیاالهیغالبینعلیاعدائکو
قائمینعلیخدمتکلیظهربهمآثارسلطنتکفیبالدکوآیاتقدرتکفیدیارکاّنکانتالمقتدر
ّ
علیماتشآءالالهاالانتالمهیمنالقیّوم 

قد ّ
نزل هذا اللّوح المحمود فی یوم المولود لتقرأه بالخضوع و االبتهال و تشکر ربّک العلیم
الخبیراناجهدفیخدمةهللالیظهرمنکمایبقیبهذکرکفیملکوتهالعزیزالمنیع 
قلسبحانکیاالهیاسألکبمطلعآیاتکومظهربیّناتکبأنتجعلنیفیکلّاألحوالمتمسّکاً
بحبلالطافکومتشبّثا ًبذیلمواهبکث ّم اجعلنیمنالّذینمامنعتهمشؤوناتاألرضعنخدمتکو
طاعتکوالسطوةالخلقعنذکرکوثنائکایربّ و ّفقنیعلیماتحبّ وترضیث ّمایّدنیعلیما
یرتفعبهذکرکوتشتعلبهنارمحبّتک 
ا ّنکانتالغفورالکریم 


یاحسینانشآءهللابانوارآفتابحقیقتروشنومنیرباشیوبذکرالهیکهازاعظماعمالاستناطق 
چه مقدار از نفوس که در کمال طلب و عطش مشاهده شدند و چون بحر حیوان در امکان
ظاهرشدازاومحرومماندندچهکهقادربرمحوموهوموصحومعلومنشدندواینعدمتوفیقبما
اکتسبتایدیهممنقبلبوده 
حمدکنمحبوبعالمراکهمؤیّدشدیبراینامربزرگوازاوبخواهکهدوستانرابراین
امرخطیرمستقیمداردچهکهاوراقاشرارونعاقناعقینظاهرومرتفعستطوبیللّذیننبذواما
سویهللاعنورائهمواخذواماامروابهمنلدنمقتدرقدیر 
البهآءعلیکوعلیمنفازبهذااألمرالعظیم 


کتابانزلهمالکالوجودمنمقامهالمحمودلمنآمنباهللالعزیزالودود 
طوبیلقاصدعرفالمقصودولطالباجابالمطلوبولعالمآمنباهللالمهیمنالقیّوم 
کممنعالماعرضعنالصّراطوکممنجاهلعرفوسرعوقاللکالحمدیامالکالغیب
وال ّ
شهود 
ّ
الحق یمشیاماموجوه
تاهلل قدانارافقالعالمبال ّنیّراألعظمولکنّ ال ّناساکثرهمالیشعرونانّ
ّ
هالالهاالاناالمقتدرعلیماکانومایکون 
الخلقیشهدبذلکمننطقفیقطباالمکانا ّن
طوبیلمقبلاقبلوفازباللّقآءوویللکلّمعرضاعرضعنهللابماا ّتبعکلّغافلمردود 



ای دوست جمیع را در بیان امر نمودیم که در این ظهور اعظم بچشم خود بهبینند و بگوش خود
بشنوندولکنچونافقعالمبنورظهورروشنشداکثریامرالهیووصیّتربّانیرافراموشنمودند
وباوهامخودمشغولگشتندچهر ٴه آفتابانصافازابرهایاوهامبیدانشانمستوروپنهانماندهدر
این صورت اگر حرکات شبپره جلوه نماید بعید نیست باسم دوست انفس مستع ّده را بشطر احدیّه
دعوتنمائیدشایدازکوثررحمانیمحرومنمانندا ّنهلهوالعطوفالغفور 
ّ
ّ
ّ
هلهوالذاکر
ّوعزلمیزلوالیزاللحظاتعنایتشمتوجّ هدوستانبودهوخواهدبودا ّن
حقجل
العلیم 


یاجوادامروزروزیستکهازذکرشنفسساعتمضطربمشاهدهشدوجمیعکتبالهیازقبلو
بعدبرعظمتشگواهیدادهاندامروزکتاببأعلیالبیانشهادتدادهومیدهدومیزانبأعلیال ّندآءندا

مینماید امروز روزیست که صراط بکلم ٴه انا السّبیل المستقیم ناطقست و طور ببیان قد اتی مالک
ّ
الظهورگویاست 
چوناهلارضازسکرهواهاینفسانیّهمدهوشندازآیتکبریوغایتقصویوفیوضات
الیتناهی ٴهالهیّهمحروموممنوعمشاهدهمیشوند 
باید اهل هللا مدارا نمایند و بقدر و مقام هر نفسی کلمه القا کنند که شاید بشعور آیند و بافق
مق ّدسازآفاقمتوجّ هشوند 
ایجوادعنایاتالهیّهباتوبودهوخواهدبودالحمدهلل ازفزعاکبرمحفوظماندیوبمنظر
اکبراقبالنمودیدرایّامیکهجمیعبشربسببسبحاتجاللکهعلمایعصرندازعرفانسلطان
بیزوالممنوعومحرومشدنداینشهادتکهازقلماعلیظاهرشدهچونجانعزیزشداروباسم
محبوبامکاندرحفظشجهدبلیغنماتااینمقاماعلیازعیونوایادیسارقینمحفوظماندانّ 
ربّکلهوالمبیّنالعلیم 
جمیعدوستانآنارضراازقبلاینمظلومتکبیربرسانوباذکاربدیع ٴهمنیعهمتذ ّکردارشاید
ازماعندهمبهماعندهللاتوجّ هنمایندوازشئوناتواعمالناالیقهمحفوظمانند 
البهآءعلیکوعلیمنمعکمنلدنعزیزحکیم 



ا ّنانذکرمنانجذبمنال ّندآءاذارتفعمناألفقاألعلیواقبلالیهللا ربّ العالمینا ّنهممّنسمعو
اجابمولیهاذکانالعبادفیحجباتمبینقدشهدبماشهدهللا واقرّ بمانطقبهلسانالعظمةیشهد
بذلکمالکاألسمآءفیهذاالکتابالعظیم 
یاقلمیاألعلیب ّ
شرهمنقبلیبماق ّدرلهمنلدیهللا القویّ القدیرقداحاطتهاألحزانفیاکثر
األحیانانّ ربّهالرّ حمنلهوال ّ
شاهدالعلیمانافرحبماتوجّ هالیکوجهالمظلوموذکرکمنقبلوفی
هذاالحین 
ذ ّکر احبّائی من قبلی و ب ّ
شرهم بعنایة ربّهم المعطی الکریم ا ّنا نکبّر من هذاالمقام علی الّذین
تمسّکوابالعروةالوثقیوشربوارحیقاالستقامةمنایادیعطآءربّهمالعزیزالحمید 
ّ
ّیالظاهر
هذایومفیهالسّمعینادیتاهلل هذایومیوفیهاسمعال ّندآءاألحلیمنشطرسجنرب
السّمیعوالبصرینادیویقولانّ الیومیومیواریاألفقاألعلیامراًمنلدنآمرقدیرطوبیلسمع
سمعانظرترانیولبصررأیاآلیةالکبریمنهذااألفقالمنیر 
قلیامعشراألمرآءوالعلمآءوالعرفآءقدظهرالیومالموعودواتیربّ الجنودانافرحوابهذا
الفرح األعظم ث ّم انصروه بالحکمة و البیان کذلک یأمرکم من نطق و ینطق ا ّنه ال اله ّ
اال انا العلیم
الحکیم 
البهآءعلیکوعلیمنمعکوعلیالّذینیحبّونکویسمعونبیانکفیهذااألمرالعزیز
المنیع 


یااسمیالجودعلیکبهائیاناستمعماسمعتهمنقبلاذکاننیّرالبرهانمشرقا ًمنافقالعراقو
ّ
کانتالزورآءمقرّ عرشربّکالعلیّ العظیم 
اشهدا ّنکسمعتنغمةهللا ولحنهوتغرّ داتحمامةاألمروتغ ّنیاتعندلیبالوفآءعلیغصن
ّ
هالالهاالاناالفردالخبیر 
البهآءا ّن
یا اسمی تحت لحاظ عنایت الهی بوده و هستی ندای ّ
حق ج ّل جالله را تلقاء وجه شنیدی و
ّ
ّرنماحق درچهمقاموخلقدرچهگفتگو
اشراقاتانوارآفتابمعانیرامشاهدهنمودیحالتفک
آذانراثقلاوهامازاصغایندایالهیمنعنمودهوحجباتعلوموظنونعیونراازمشاهد ٴه انوار
وجه محروم داشته بذراعین قدرت و قوّ ت جمعی را از غرقاب فنا نجات دادیم و بافق اعلی فائز
نمودیم و اسرار و امورات بعد را از قبل بتصریح تمام ذکر نمودیم تا شبهات مشرکین و انکار
معرضینواشاراتغافلیننفوسمقبلهراازمطلعنوراحدیّهمنعننمایدمعذلکبعضیصرعیو

ّ
برخیکأعجازنخلمنقعرمشاهدهشدندحقمنیعیراکهجمیعکتبقبلوبعدنزدیکآیهاشخاضع
نمودهاند 
وخاشعستگذاشتهاندوبقصصموهوم ٴهقبلتمسّکجستهاندواقتدا 

ا ّنکشربتمنبحربیانیوفزتبتجلّیاتانوارشمسحکمتیوسمعتمانطقبهالمشرکون
ّ
الّ
ّ
ّومازحق
ذینمااطلعوابأصلهذااألمرومافازوابهذاالرّ حیقالّذیفکّختمهباسمیالمهیمنالقی
بطلبیدنفوسمقبل ٴهعارفهبمایحبّههللامو ّفقشوند 
بسیارعجباست معایننداوظهوراینامراعظممشاهدهمیشوداکثریبدنیامتمسّکندواز
شبهات و اشارات مضطرب و متزلزل قل هذا یوم هللا ا ّتقوا هللا و ال تکونوا من المشرکین دعوا
ّ
القصصعنورائکمانانظرواامریبعینیهذاماامرتمبهفیالکتبوالزبروالصّحفواأللواح 
شرهمبهذاال ّنورالّذیب ّ
ا ّنکقمعلیخدمةامرربّکث ّماخبرال ّناسوب ّ
شربههللافیماانزلعلی
ّ
ّینوالمرسلینوجمیعرابحکمتمنزلهامرنمائیدوازقبلحق بگوئیدآنچهسزاواریومهللا
ال ّنبی
استبایدهرنفسیبکمالحکمتواستقامتبتبلیغامرمشغولشوداگرارضطیّبهمشاهدهنمود
ّ
الهینمایدواالالصّمتاولی 
القاءکلم ٴه
چندیقبلاینکلم ٴهعلیاازقلماعلیدرصحیف ٴهحمرانازلآسمانحکمتالهیبدونیّرروشنو
منیراستمشورتوشفقتانشآءهللاکلّبرعملباینکلم ٴهمحکم ٴهمبارکهمؤیّدشوند 
بعضی از عباد بالمرّ ه از شعور محروم مشاهده میشوند بحبالهای موهومه از عرو ٴه محکمه
ّ
کانتالحق المبین
ممنوعندلعمریاگرفیالجملهفیماانزلهالرّ حمنبانصافتفکّرنمایندک ّل بها ّن

ناطقگردند 
ّ
بحق ناظر باشید و بخدمت امرش مشغول ان اذکر اذ کنت معی فی سرادق
در جمیع احوال
العظمةوسمعتم ّنیماسمعهالکلیمفیطورالعرفانکذلکایّدناکوعرّ فناکوذکرناکلتشکر
ربّکالکریملکانتحفظهذاالمقاماألعظمباسمیالقویّ األمین 
کبّرمنقبلیعلیوجوهاولیائیث ّم اسمعهمندائیاألحلیکذلکیأمرکمنامرکمنقبلوانا
اآلمر الخبیر البهآء علیک و علی من یسمع قولک فی هذا األمر األعظم و یحبّک لوجه هللا ربّ 
العالمین 


یاحیدرقدسمعالمظلومندائکفیامرهللا وسرورکفیحبّهوحزنکبماوردعلیاولیائهلعمر
الرّ حمنانّ األحزاناخذتاالمکانوال ّناسفیمریةونفاققداحاطاألعدآءحزبهللا مالکاألسمآء
علیشأنناحبهالفردوساألعلیوسکّانالج ّنةالعلیاوالّذینطافواالعرشفیالعشیّ واالشراق 

یاعلیانّ األحزانمامنعربّکالرّ حمنا ّنهقامعلیاألمرعلیشأنماخوّ فتهسطوةالعالموال
ظلماألممینادیبأعلیال ّندآءبیناألرضوالسّمآءویقولقداتییومالمیعادومالکاالیجادینطقا ّنه
ّ
الالهاالاناالعزیزالوهّاب 
یاعلیانّ الصّبیانارادواانیطفئوانورهللا بأفواههمویخمدوانارالسّدرةبأعمالهمقلسحقاً
لکمیامظاهراألوهاما ّتقواهللاوالتنکرواهذاالفضلالّذیبهاضآءتاآلفاققلقدظهرمطلعاالسم
المکنونانانتمتعلمونقداتیمنکانموعوداً فیکتبهللا انانتمتعرفونقدانارافقالعالمبهذا
ّ
الظهوراألعظماناقبلوابقلوبنورآءوالتکونوامنالّذینهمالیشعرونقداتتالسّاعةونریال ّناس
صرعییشهدبذلکعبادمکرمون 
یاحیدرقبلعلیتاهلل قدنفخفیصورالبیانامراً منلدنربّکالرّ حمنوانصعقبهمنفی
األرض و السّمآء ّ
اال الّذین انقطعوا عن العالم متمسّکین بحبل هللا مولی األنام هذا یوم فیه اشرقت
األرضبنورربّکولکنّ القومفیغفلةوحجابا ّنااردناحیاةاهلالعالموهمارادواقتلیکذلک
سوّ لتلهمانفسهمفیهذاالیومالّذیتنوّ ربأنواروجهربّهالمقتدرالعزیزالمختارا ّم الکتابینطقو
القومهمالیسمعونواللّ
ّ
وحالمحفوظقدظهربالحق وال ّناساکثرهمالیقرؤوناولئککفروابنعمة
عالم الغیوب قد تشبّثوا بأذیال ا ّ
الحق ّ
ّ
لظنون معرضین عن اسم هللا
هللا بعد انزالها و اعرضوا عن
المکنون 
قلیامعشرالعلمآءانانصفواباهلل ث ّم اتوابماعندکممنالحجّ ةوالبرهانانانتممناهلهذا
المقامالمحمودقلاناقبلواالیمشرقوحیهللالنریکممعادلماعندکموعنداألحزابمنآیاتهللاو
بیّناتهوحججهوبرهانها ّتقواهللاوالتکونوامنالّذینح ّقتعلیهمالعذابمنلدیهللامالکالوجود 
ّ
هذایومفیهینادیبحرالعلمواظهرآللئهانانتمتعرفونوسمآءالبیانارتفعتبالحق منلدی
هللا المهیمنالقیّوملعمرهللا کینونةالعلمتنادیوتقولقداتیالمعلومالّذیتزیّنتبهکتبهللا العزیز
الودودقدظهرمنهکلّفضلوخیروالیهیعود 
ّ
ا ّتقواهللا یامعشرالجهآلءوالتظلمواعلیالّ
ذینماارادوااال ماارادههللا والت ّتبعوااهوائکم
انانتمتسمعونسیفنیماترونهالیوموتنوحونعلیمافرّ طتمفیجنبهللا یشهد بذلکهذااللّوح
المسطور 
انافرحبماذکرناکمنقبلوفیهذاالحینبماالینقطععرفهوالیتغیّربدواماسمآءهللاربّ 
العالمینا ّناقبلناذکرکوثنائکوتبلیغکوخدمتکفیهذاال ّنبإالعظیموسمعنامانطقبهلسانک
فیالمجالسوالمحافلانّ ربّکهوالسّمیعالبصیرا ّناز ّی ّناکبطرازرضائیفیملکوتیونادیناک
ّ
هالالهاال اناهللا
منشاطئالواداألیمنفیالبقعةال ّنورآءخلفقلزمالکبریآءمنسدرةالمنتهیا ّن
العلیمالحکیمقدخلقناکلخدمتیواعآلءکلمتیواظهارامریتمسّکبماخلقتلهمنلدنآمرقدیم 

ونذکراولیائیفیهذاالحینونب ّ
شرهمبعنایات هللا وماق ّدرلهمفیکتابیالمبینقدسمعتم
شماتةاألعدآءفیحبّیورأیتمظلماألشقیآءفیسبیلیواناال ّشاهدالعلیمکممنارضتزیّنتبدمائکم
ّ
وکممنمدینةارتفعفیهاضجیجکموحنینکموکممنسجنساقکمالیهجنودالظالمین
فیسبیلهللا 
فاعلموابالیقینا ّنهینصرکمویرفعکمفیالعالمویظهرمقاماتکمبیناألمما ّنهالیضیعاجرالمقرّ بین 
ایّاکمانتحزنکماعمالمطالعاألوهاموماارتکبکلّظالمبعیدخذواکوباالستقامةباسمهللا
ث ّم اشربوامنهبسلطانهالقویّ القدیرکذلکالحتمنافقسمآءاللّوحشمسشفقتیوعنایتیلتشکروا
ربّکمالعزیزالکریم 
البهآءالمشرقمنافقملکوتبیانیعلیکوعلیالّذیناقبلواالیکوسمعوامانطقبهلسانک
فیهذااألمرالعزیزالعظیم 


تاهلل قدظهرا ّم الکتابویدعالک ّل الیهللا ربّ العالمینوالبحارتنادیقدظهرالبحراألعظمالّذی
ّ
هالالهاالاناالفردالخبیرواألشجارتصیحوتقولیامألاألرضقدارتفعحفیف
یسمعمنامواجها ّن
سدرة المنتهی و صریر القلم األعلی ان استمعوا و ال تکونوا من الغافلین و ال ّ
شمس تنادی یا معشر
ّ
نفطرتسمآءاألدیانوانشق القمروک ّل فیحشربدیعا ّتقواهللا والت ّتبعوااهوائکمان
العلمآءقدا
ا ّتبعوامنشهدلهکتبهللاالعلیمالحکیم 
ّ
ّ
ورفیهذاالظهوروالمکلّمیقولقداتیالمقصودواستقرّ علیعرشاالیقان
قدرجعحدیثالط
انانتممنالعارفینووصّیالکلّبمایرتفعبهامرهللاویهدیالکلّالیصراطهالمستقیم 
کم من مملوک انجذب من ندآء هللا و کم من مالک قام علی ّ
الظلم علی شأن ناح به سکّان
الفردوساألعلیواهلهذاالمقامالکریمکممنفقیرشربرحیقالوحیوکممنغنیّ اعرضو
انکرالیانکفرباهللمالکهذاالیومالمبارکالبدیع 
قلخافواهللاث ّمانصفوافیهذاال ّنبإالّذیاذاظهرخضعلهکلّنبإعظیمقلیامعشرالجهآلءان
ّ
منقبلوبمانزلمنملکوتهالعزیزالمنیعهلیغنیکمما
تنکروهبأیّ برهانیثبتایمانکمبرسلهللا 
عندکموهلیحفظکماموالکمالونفسهللاالمهیمنةعلیمنفیالسّمواتواألرضینضعواماالّفتموه
ّ
بأیادیالظنونواألوهاموخذواکتابهللاالّ
ّ
ذینزلبأمرهالمبرمالمتین 
قدحضرکتابکلدیالمظلوموانزللکهذااللّوحالّذیتضوّ عمنهعرفعنایةربّکالمشفق
الکریمنسألهللا بأنیجعلکعلما ًفیمدینةذکرهویرفعمقامکفیهذااألمرالّذییریالمخلصون
قبائلاألرضفیظلّهانّ ربّکلهوالعلیمالخبیرونسألهبأنیرزقکخیرمافیکتابها ّنهلهوالسّامع
المجیب 

کنقائما ًعلینصرةامرهبجنودالحکمةوالبیانکذلکقضیاألمرمنلدیهللا العزیزالحمید
ّ
فتهجنودالظالمین 
طوبیلمقبلاقبلالیومولمستقیمماخوّ
البهآء ّ
الظاهر ّ
الالئح من افق ملکوت البیان علیک و علی الّذین اخذوا رحیقه المختوم باسمه
القیّوم و شربوا منه رغما ً للّذین کفروا بالّذی آمنوا به و انکروا هذا ال ّنبأ الّذی شهد له هللا فی کتابه
العزیزالقدیم 


یا محمّد قبل حسین کن مستع ّداً لنزول عنایة هللا ربّ العالمین انّ الرّ حمن اراد ان یقذف لک آللئ
العرفانمنبحرفضلهالعزیزالمنیع 
هلمنذیبصریشهدویریوهلمنذیسمعیسمعندائیاألحلیمناألفقاألعلیوهلمن
ذی قلب یقبل الی سدرة المنتهی علی شأن ال تضعفه سطوة الملوک و ال ضوضآء المملوک ینطق
ّ
هالالهاالهوالقویّ الغالبالمقتدرالعلیمالحکیم 
بالحکمةوالبیانفیاالمکانویشهدبماشهدهللاا ّن
یاحسینقدذکرذکرکلدیالمظلومفیالسّجناألعظموانزللکماالتعادلهکتبالعالمیشهد
بذلکمالکالقدمولکنّ ال ّناساکثرهممنالغافلینا ّنانادینامنافقالبرهانمنفیاالمکانمنهممن
اخذهعرفبیانربّهعلیشأننبذماعندال ّناسشوقا ًللقآءهللا ربّ العرشالعظیمومنهممنتحیّرو
تو ّقفومنهممنسرعوطارواجابموالهالقدیمومنهممناعرضوانکرالیانکفرباهللالعزیز
الحمیدومنهممنافتیعلیهبظلمناحبهکلّعارفبصیرا ّنادعوناهمالیکوثرالحیوانوهمحکموا
علیسفکدمیبظلممبینکذلکاشرقتشمسال ّتبیانمنافقسمآءبیانربّکالرّ حمنا ّنکاذافزت
بأنوارهاسبّحبحمدربّکوقللکالحمدیاالهالعالمین 
طوبیلکوللّذینمامنعتهمال ّدنیاوزخارفهاعنهذااألفقالمنیر 
کبّراحبّائیمنقبلیا ّنانوصیهمبالحکمةالّتیانزلناحکمهافیکتابیالبدیعانتهی 


یاامتیوورقتیانافرحیبماصعدندائکالیسدرةالمنتهیوا ّنهااجابتکمناألفقاألعلیا ّنهال
ّ
الهاالاناالمظلومالغریب 
قدظهرناواظهرنااألمروهدیناالکلّالیصراطهللا المستقیموشرعناال ّ
شرایعوامرناالکلّ
ّ
بماینفعهمفیاآلخرةواألولیوهمافتواعلیسفکدمیبذلکناحتالحوروصاحالطوروبکی
الرّ وحاألمین 

قد منعوا انفسهم عن فیوضات األیّام بما ا ّتبعوا ک ّل جاهل بعید قد نبذوا بحر العلم عن ورائهم
متوجّ هینالیالجهآلءالّذینی ّدعونالعلممندونبیّنةمنهللاربّ العالمین 
ّ
المتیندرفضلحقجلّجاللهمالحظهنماچه
طوبیلکبمانبذتاألوهاموتمسّکتبحبلهللا
بسیارازملوکوملکههایعالمبعدازطلبوآمالوانتظارازمقصودعالمیانمحرومماندندوتو

ّ
فائزشویبعملیکهعرفشبدواماسماءحقجلّجاللهباقیوپایندهماندلعمر
بآنفائزشدیانشآءهللا
هللابکلم ٴهیاامتیمعادلهنمینمایدآنچهدرارضمشهوداستزوداستچشمهایعالمبمشاهد ٴهآنچهاز
قلماعلینازلشدهروشنومنیرگردد 
طوبیلکوأل ّم رضعتکقدراینمقامرا بدانوبایستبرخدمتامربشأنیکهشبهاتو
اشاراتمریبینتراازقیامبازنداردآفتابیقینمشرقوناسبظنونمتمسّکبحرعلمموّ اجوقوم
ّ
ّثاینامراضمزمنهرادریاقرفعننمایدمگربعنایتحقجلّجالله 
بذیلجهالمتشب
اماءآنارضراتکبیربرسانوبفضلورحمتالهیبشارتدها ّنااردنالکمقاماًاناحمدی
ث ّماشکریربّکالفضّالالکریمالحمدهللالعلیّ العظیم 


ّ
عرشوثریشنیدهشدقولهعز کبریائه
ووقتیازاوقاتاینکلم ٴه علیاازلسانمالکوریوربّ
زهدوانقطاعبمثاب ٴه نیّریناعظمینندازبرایسماءتبلیغطوبیلمنفازبهذاالمقاماألکبروالمقرّ 
األطهراألعظمانتهی 


کتاب انزله الرّ حمن من ملکوت البیان لمن فی االمکان طوبی لمن سمع و اجاب و ویل لک ّل غافل
مرتابهذایومتنوّ ربأنوارالوجهوفیهینادیلسانالعظمةالملکهللمالکیومالمآب 
قدذکرذکرکفیهذاالمقامانزلنالکماعجزتعنذکرهالسناألنامانافرحبماذکرتفی
السّجناألعظموتوجّ هالیکوجهالقدممناعلیالمقام 
ا ّناانزلنااآلیاتواظهرناالبیّناتودعوناالکلّالیسوآءالصّراطمنال ّناسمناعرضوانکر
ومنهممنافتیعلینامندونبیّنةوبرهانواوّ لمناعرضع ّناعلمآءاألرضفیهذاالعصرالّذین
یدعوننیفیاللّیالیواألیّامباسمیی ّتکئونعلیالوسائدالعلیاواذااظهرتنفسیقامواعلیّ علیشأن
صاحتبهالحصاة 
طوبیلکبماسمعتال ّندآءواقبلتالیهواجبتموالکاذاتیبقدرةوسلطان 



یاامتیویاورقتیحمدکنمحبوبعالمیانراکهباینفیضاعظمفائزشدیدرایّامیکهاکثرعلما
ورجالارضازآنمحرومندتراباسمورقهذکرنمودیمتابمثاب ٴه اوراقازاریاحاراد ٴه ّ
حق جلّ
ّ
ّکبهذاالذکرالمبین
جاللهمتحرّ کباشیچنانچهاوراقاشجارارضازهبوباریاحاناشکریرب
اگر حالوت کلم ٴه یا امتی را بیابی از عالمیان خود را فارغ مشاهده نمائیو در لیالی و ایّام بذکر
مقصودیکتامشغولشوی 
اوراقوامائیکهازفراترحمترحمانیآشامیدندوبشطرهللاناظرندهریکرابابدعبیان
ذکرنمودیمطوبیلهنّ ونعیما ً لهنّ سوفیظهرهللا مقامهنّ فیمقامالیذکرباألذکاروالیوصف
باألوصاف 
و ترا وصیّت مینمائیم بآنچه سبب ارتفاع امر هللا است مابین عباد و اماء ندای دوستان را
میشنودواعمالرامشاهدهمیفرمایدا ّنههوالسّمیعالبصیر 
البهآءعلیکوعلیهنّ منلدیهللاالمقتدرالعلیمالحکیمانتهی 


ایکنیزخدابشنوندایمالکاسماءراکهدرسجنبتوتوجّ هنمودهوتراذکرمینماید 
هرقاصدیرااعانتنمودهوهرندائیراجوابعطافرمودهوهرطالبیراراهدادهامروز
سبیلمستقیمظاهرومیزانعدلمنصوبوانوارآفتابفضلمشرقولکنظلمتانفسظالمهبمثاب ٴه
غماممابینآفتابفضلواهلعالمحجابشدهوحایلگشتهطوبیازبرایکسیکهحجابراخرق
نمودوبانوارآفتابظهورمنوّ رگشتچهبسیارازنفوسکهخودراازعقالواهلدانشمیشمردند
ودریومالهیازجمیعفیوضاتمحروموممنوعگشتند 
یاورقتییاامتیقدراینفضلرابدانوهمچنینرحمتیکهبرتوسبقتگرفتوترابافق
اعلیهدایتنمود 
اماءقانتاتراازلسانمظلومتکبیربرسانوبعنایتشمسروردار 


درجمیعاموربحکمتناظرباشیدحکمتدریاقاعظماستبسامیشودمعرضرامقبلمینمایدو
دشمنرادوستتمسّکباوالزمچهکهدراکثریازالواحاینفقرهازسماءمشیّتمطلعنوراحدیّه
نازلطوبیللعاملین 

درکلّحینمتمسّکباشیدبامریکهسبباعالءکلمةهللا گردداعمالطیّبهواخالقمرضیّه
ّ
مبارکهاینجنودجذابقلوبندوفاتحابواباین
جنداللّهنددراینظهوراعظموهمچنینکلم ٴه طیّب ٴه
سالحاح ّدازسالحعالماست 
ّ
ّعلیمانزلمنقلمهاألعلیفیالزبرواأللواحانتهی 
فاسألهللابأنیؤیّدالکل


انّ المظلومیذکرمناقبلالیالفردالخبیرواعترفبوحدانیّتهکمااعترفبهالقلماألعلیاذجالفی
مضمارالبیانطوبیلنفسفازتبعرفانربّهاوویللکلّغافلمریب 
ّ
ّنگشتالیقمدحوثنابودهوهستواال شجربیثمر
انسانبمثاب ٴه شجراستاگرباثمارمزی
قابلناراستاثمارسدر ٴه انسانیبسیارلطیفوپسندیدهومحبوباخالقمرضیّهواعمالحسنهو
کلم ٴه طیّبهازاثماراینشجرهمحسوبربیعاشجارظاهرهدرهرسنهظاهرومشهودولکنربیع
ّ
ظهورحق جلّجاللهبودهاگردراینربیعالهیسدرههایوجودباثمارمذکوره
اشجارانسانیّهایّام
مزیّنشوندالب ّتهانوارآفتابعدلمنعلیاألرضرااحاطهنمایدوکلخودرافارغومستریحدر
ظ ّل حضرتمقصودمشاهدهکنندآبایناشجارکوثربیانمحبوبامکاناستدریکآنغرس
میشودودرآن دیگرازامطاررحمترحمانیفرعشدرسماءمشاهدهمیگرددشجر ٴه یابسهقابل
ذکرنبودهونیست 
طوبیازبرایمقبلیکهبطرازهمّتمزیّنشدوبرخدمتامرقیامنموداوبمقصودفائزو
بمثابه
بآنچه از برای او خلق شده عارف صدهزار افسوس از برای نفوس غافله فیالحقیقه ایشان
ٴ
اوراقیابس ٴه مطروح ٴه برارضندعنقریبباداجلهریکرابمقرّ خودراجعنمایدغافلآمدندو
غافلزیستندوغافلبمقامخودرجوعنمودند 
عالمدرهرحینبأعلیال ّندآءندامینمایدومیگویدمنفانیموظهوراتوالوانمنفانیاز
اختالفاتوتغییراتمحدث ٴه درمنپندگیریدومتنبّهشویدمعذلکبصرموجودنهتامالحظهکندو
سمعمشهودنهتابشنود 
سمعحقیقیامروزندامینمایدومیگویدهنیئا ًلیامروزروزمناستچهکهندآءهللا مرتفع
استوکینونتبصرمیگویدمریئا ً لیروزروزمناستچهکهجمالقدمازافقاعلیمشرقو
الئح 
بایداهلبهاءازمالکاسماءدرکلّاحیانسائلوآملشوندکهشایداهلانشاءازفیوضات
ایّامشمحرومنمانند 

ّ
ّتنفسحق اصغانمودهمیگفتندآیا
جمیععلماباینکلمهناطقبودندومکرّ ردرزمانطفولی
آنکلم ٴه قائمچهکلمهایستکهنقباازآنفراراختیارمینمایندبگوآنکلمهحالظاهروشماقبلاز
استماعفرارنمودهایدوملتفتنیستیدوآنکلم ٴهمبارک ٴهمکنون ٴهمخزون ٴهمصونهاینستهودرقمیص

انا ظاهر و مکنون به انا المشهود ناطق اینست آن کلمهئی که فرائص مشرکین از آن مرتعد شده
سبحانهللادرجمیعکتبقبلعظمتاینیوموعظمتظهوروعظمتآیاتوعظمتکلمهوعظمت

استقامتوعظمتشأنومقامذکرشدهمعذلکخلقازاوغافلومحتجبانبیالقایاینیومراآمل

بودندداودمیفرمایدمنیقودنیالیالمدینةالمحصّنةمدین ٴهمحصّنهعکّاستوحصنشبسیارمحکمو
ّ
مایداناخرجالقوممنالظلماتالیال ّنوروب ّ
شرهم
مظلومدراومسجونوهمچنیندرفرقانمیفر
بأیّامهللا 
دراکثریازصحفوکتبالهیذکراینیومبکمالتصریحمذکورومسطورعلمایعصر
منعنمودهاند 

ناسراازاینمقاماعلیوذرو ٴهعلیاوغایةقصوی
طوبیازبرایآنجنابکهظلمتاوهامازنوریقینمنعتننمودوسطوتایّامشمارااز
ّ
مالکانامبازنداشتقدراینمقامرابدانوازحق ج ّل جاللهحفظشرابخواهدرهرحالدولت
ّ
باقیهمخصوصحقواولیائشبودهوخواهدبود 
البهآءالمشرقمنافقالبقآءعلیکوعلیالّذینتمسّکوابحبلهللاالمتین 


نصّارحقیقیآمدلعمرهللاقادراستبراینکهبیککلمهعالمرامنقلبنمایدچونکلّرابحکمتامر
نمودبصبرواصطبارتمسّکفرمود 
گلپارهای عالم قصد مدین ٴه مزیّن ٴه منوّ ر ٴه یاقوت ّی ٴه الهی نمودهاند و بعضی از سفرای ایران در
ّ
شودنصایححق جلّجالله
باطنمحرّ کودرظاهرخاضعسبحانهللا ایننفاقعالمکیبوفاقتبدیل
عالمرااحاطهکردهوالیحینآثارشظاهرنهاعمالغیرمرضیّهکلّراازتقرّ بمنعکردهنسئل
هللاتبارکوتعالیانینزلمنسحابعطائهامطاررحمتهعلیعمومعبادها ّنهعلیکلّشیءقدیر 
یاعلیحیدریاایّهاالقائمعلیخدمةامریوال ّناطقبذکرهللا ربّ العرشالعظیمبرمظاهر
عدلومطالعانصافمبرهنوواضحستکهاینمظلومارادهنمودهفسادونزاعوجدالواختالفو
تفریقرابقوّ ٴه ملکوتیازمابیناحزابعالمبرداردونظرباینامرخطیرعظیممکرّ ربزندانرفته
وتحتسالسلواغاللایّامولیالیگذراندهطوبیلمنانصففیهذااألمرالمتینوهذاال ّنبأالعظیم 



کتابانزلهالرّ حمنلیقرّ ببهمنفیاالمکانالیالبحرالّذیتموّ جباسمهالعظیممنال ّناسمناعرض
عنه و جادل بالبرهان و منهم من شرب رحیق االیقان باسمه المهیمن علی العالمین قد خسر الّذین
توجّ هواالینعیبالغرابمعرضینعناصغآءماهدرتبهالورقآءعلیافناندوحةالبقآءا ّنهالاله
ّاالاناالعلیمالحکیمهذایوماستضآءمننورالوجهوطافتحولهاللّیالیواألیّامطوبیلبصیررأیو
ّ
لظمآنفازبهذاالکوثرالمبینطوبیلمنیصدعبالحقویسعیفیخدمةامرربّهالمقتدرالقدیر 
انیاعبدال ّناظرالیالوجهاناستمعندآءربّکاألبهیمنمطلعالعظمةوالکبریآءا ّنهیقرّ بک
الی األفق األعلی و ینطقک بثنآء تنجذب به األشیآء و بذکر ّ
یؤثر فی االنشآء انّ ربّک لهو المهیمن
العزیزالخبیر 
ّ
رهمبذکریالجمیلقدنزلنالهملوحاًبهتضوّ ععرفالرّ حمن
اناجمعاحبّآءهللافیهناکث ّمذ ّک
فیاألکوانلیفرحنّ ویستقیمنّ علیهذااألمرالبدیع 
قدانزلنافیالسّجنکتاباًسمّیلدیالعرشبالکتاباألقدسوفیهشرعناال ّ
شرایعوز ّی ّناهبأوامر
ّ
اعملوابمانزلفیهمنبدایع
ربّکاآلمرعلیمنفیالسّمواتواألرضینقلیاقومتمسّکوابهث ّم
احکامربّکمالغفورالکریما ّنهینفعکمفیال ّدنیاواآلخرةویطهّرکمعمّاالینبغیا ّنهلهوالمدبّرالمبیّن
المعطیالباذلالعزیزالحمید 
نعیما ًلکبماوفیتمیثاقهللا وعهدهوفزتبهذااللّوحالّذیبهثبتذکرکفیلوحیالحفیظ
کنخادماًألمرمولیکوذاکراًبذکرهومثنیاًبثنائهلینتبهبهکلّغافلبعید 
کذلکمن ّناعلیکفضالًمنعندناواناالغفورالرّ حیم 


ا ّنااردناان نذکرمناقبلالیناونسقیهکوثرالعنایةمرّ ةبعدمرّة لیقرّ بهالیافقیویزیّنهبأخالقیو
یطیّرهفیهوائیویؤیّدهعلیمایظهربهتقدیسامریبینخلقیوینطقهبثنائیعلیشأنیسرعبه
کلّمتو ّقفویطیربهکلّساکنویذوبکلّجسدویسریکلّمنجمدویفورکلّمنخمدهذاماینبغی
لمنتوجّ هالیوجهیودخلفیظلّعنایتیوفازبآیاتیالمهیمنةعلیالعالمین 
انیا علییخاطبک مشرق األمربأبدعالبیانتاهلل لوکنتحاضراً لدیالعرشوسمعتهمن
لسان العظمة و االقتدار لتفدی جسدک ث ّم روحک ث ّم ذاتک ح ّبا ً هلل الملک المهیمن العلیم الحکیم و
یجذبکجذبال ّندآءالیمقامعجزتعنذکرهاألقالموحارتعنبیانهکلّمتکلّمفصیحفکّرفیهذا
ّ
الظهوروسلطانهث ّم انصرهبماینبغیلمولیکالعزیزالکریماناهدال ّناسالیاألفقاألعلیوا ّنه
هیکلهالمستقرّ علیعرشهالعظیموبهانارافقالسّجنوبهاستضآءمنفیالسّمواتواألرضین 

ا ّناذکرناکمنقبلوفی هذااللّوحالکریملتجدعرفالرّ حمنمرّ ةبعداخریهذامنفضلی
علیکاناحمدربّکالفضّالالبصیر 
التحزنمناحتجابالخلقسوفترونهممتوجّ هینالیهللا ربّ العالمینقداحطناالعالمبکلمتنا
ّ
العلیاسوفیسخرهللابهاافئدةمنعلیاألرضا ّنهلهوالمقتدرالقدیر 
ونذکراخاکمنهذاالمقاملیفرحبذکریایّاهویکونمنالمتذ ّکرین 
ّ
المحبوبینادیکمنشطرسجنهاألعظمونوصیکبمانزلمنقلمیالمق ّدس
انیاحبیبانّ
فیکتابیاألقدسلتأخذهبقوّ ةمنعندناوقدرةمنلد ّناوانااآلمرالحکیم 
طوبیلکمبمااحاطکمالفضلوایّدکمعلی هذااألمرالّذیبهطویتالسّمآءونسفکلّجبل
باذخرفیع 
ونذکربالرّ حمةالکبریامّکمالّتیفازتبعرفانهللاونکبّرعلیوجههامنهذاالمقامالمنیعا ّنا
نذکر کلّکم من االناث و ّ
الذکور و نراکم نفسا ً واحدة فی هذا المنظر البدیع و نب ّ
شرکم بالرّ حمة الّتی
سبقتالکائناتوذکریالّذیاحاطکلّصغیروکبیرانّ البهآءعلیکمیااهلالبهآءانافرحوابذکری
ا ّنهمعکمفیکلّحین 


اناستمعمایلقیالرّ وحعلیکمنآیاتهللا المهیمنالقیّوملیجذبکال ّندآءالیاألفقاألعلیویقرّ بک
الیمقامتریفینفسکنارمحبّةهللاعلیشأنالتخمدهاسطوةالملوکوالاشاراتالمملوکوتقوم
بینمألاالنشآءبثنآءربّکمالکاألسمآءهذاماینبغیلکفیهذاالیوم 
ّ
ّ
کروالبیانوتطلعبماقضیفیماکانانّ ربّک
انذکرلکماقضیمنقبللتجدحالوةالذ
ا ّن
لهوالمذ ّکرالعزیزالمحبوب 
واذکراذساقالکلیمغنم یثرونحمیهالیالبرّ یّةسمعندآءمالکالبریّةمنالسّدرةالمرتفعة
علیاألرضالمبارکةانیاموسیا ّنیاناهللا ربّکوربّ آبائکابراهیمواسحقویعقوبقداخذه
جذبال ّندآءعلیشأنانقطععناالمکانمقبالً الیالفرعونوملئهبقدرةمنلدنربّکالمهیمنعلی
ماکانومایکونوال ّناسیسمعونماسمعهوالیفقهون 
ّ
سیفنیعزةالوزرآءوسطوةاألمرآءوقصورالقیاصرةواهرامالفراعنةویبقیما
قلتاهلل 
ق ّدرناهلکمفیالملکوتاناجهدوایاقوملیذکراسمائکملدیالعرشویظهرمنکممایبقیبهذکرکم
بدوامهللامالکالوجود 
ّ
اناذکراحبّائیمنقبلیفیهناکوکبّرعلیوجوههموب ّ
رهمبمانزللهممنهذاالمقام
ش
المحمود 

قل ایّاکم ان تخوّ فکم سطوة ک ّل ظالم سیفنی العلم و األعالم و ترون سلطان ربّکم غالبا ً علی
الغیبوال ّ
شهود 
ایّاکمانتمنعکمالحجباتعنفضلهذاالیومدعوامایمنعکمعنهللا وتمسّکوابهذاالصّراط
ّ
امااردنالکماال ماهوخیرفیلوحمحفوظا ّنانذکراألحبابفیاکثراألیّاموماوجدنا
الممدودا ّن
ّ
ّهمالعطوفالغفوراال ماشآءهللا ا ّنهلهوالمقتدرعلیمایشآء
منهمماینبغیلهمفیجواررحمةرب
هلهوالحق ّ
ّ
عالمالغیوب 
یعطیویمنعا ّن
خذوایااحبّآءالرّ حمنکؤوسالحیوانمنایادیالطافربّکممالکاالمکانث ّماشربوامنهاتاهلل
ّ
علیالذکروالبیانبینمألاألکوانوتملکنّ مدائنالقلوبباسمربّکم
ا ّنهاتجذبکمعلیشأنتقومنّ
العزیزالمحمود 
ّ
ونب ّ
ّبمانزلناهفیکتابنااألقدسالّذیاشرقمنافقهشمساوامریالمشرقةعلیکلّ
شرالکل
ّ
اعملوامانزلفیها ّنهخیرلکمعمّاخلقفیالملکانانتمتعلمونایّاکم
شاهدومشهودتمسّکوابهث ّم
ّ
هالیالحق تفکّروافیال ّدنیاواختالفهاوتغییرهالتعرفوامقامها
انتحزنکمشؤوناتالخلقعنال ّتوجّ
والّذینتوجّ هواالیهامعرضینعم ّ
ّانزلفیلوحناالمحفوظ 
ّ
کذلکنزلنااآلیاتوارسلناهاالیکلتقومعلیذکرهللاالمهیمنالقیّومالبهآءعلیکوعلیالّذین
فازوابهذاالرّ حیقالمختوم 


مکتوبآنجنابدرسجناعظمبنظراینمظلومرسیدواینکهسؤالازحکمهللادرامرمعادومعاش
نمودهبودیدمفهومگشتنعمماسئلتچهکهخیرشبشماوسایرعباددرظاهروباطنراجعستانّ 
ربّکلهوالعلیمالمجیب 
سبباعظمآفرینشعرفانهللابودهوهرنفسیالیومازعرفقمیصرحمانیبوطناصلیکه
مقاممعرفتمطلعاوامرالهیّهومشرقوحیربّانیّهاستفائزشداوبکلّخیرفائزبودهوخواهدبود
وبعدازوروداینمقاماعلیدوامرازبرایهرنفسیالزموواجبستیکیاستقامتبرامرهللا
بشأنیکهاگرجمیعناسبخواهنداوراازمصدرامرمنعنمایندقادرنباشندوامردیگرا ّتباعاوامر
الهیّه است که از معین قلم مشیّت ربّانّیه جاری شده چه که معرفت ّ
حق تمام و کامل نمیشود مگر
بمتابعتآنچهامرفرمودهودرکتابالهینازلشده 
درسن ٴه قبلکتاباقدسازسماءعطاءمالکاسماءنازلآنچهدراونازلشدهانشآءهللا بعمل
بآنمو ّفقشوید 

وامّاامرمعاشبایدمتو ّکالً علیهللا مشغولبکسبباشیدا ّنهینزلعلیکممنسمآءالطافهما
ق ّدرلکما ّنهلهوالمقتدرالقدیر 
حمد کن مقصود عالم را که کتابت لدی المسجون وارد شد و از مقرّ امر جواب آن نازل و
ّ
ارسالگشتچهکهاینفضلبزرگیستازجانبحق اگرچهالیوممعلومنیستولکنزوداستکه
معلومخواهدشدقل 
سبحانکاللّه ّمیاالهیاناالّذیتوجّ هتالیکوتو ّکلتعلیکاسئلکباسمکالّذیبهتموّ جبحر
بیانکوتهیّجاریاحعرفانکبأنتجعلنیمو ّفقا ًعلیخدمةامرکومؤیّداً بذکرکوثنائکث ّم انزل
علیّ منسمآءمواهبکمایحفظنیعندونکوینفعنیفیکلّعالممنعوالمک 
ا ّنکانتالمقتدرالمتعالیالمهیمنالعلیمالحکیم 

اینسندازکتابخان ٴهمراجعبهائیدانلودشدهاست.شمامجاز هستیدازمتنآنباتوجّ هبهمقرّ راتمندرجدرسایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده
نمائید.




