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اگر نفسى نفسى را هدايت نمايد بهتر است از براى او از اينكه مالك شود ما على 
 آن نفس را تا آنكه آن نفس در ظّل شجره را زيرا كه اگر هدايت نمود االرض كال 

توحيد است رحمت خداوند بهر دو ميرسد واّال تملك ما على االرض در حين موت از 
 هذا حّب ورأفت بوده نه شّدت وسطوتروى  از منقطع ميگردد ولى سبيل هدايت او

 تر اعظمجنّتى  كريم وهيچ ىّ انّه ول رحمتهمن يشاء فى يدخل  بعد ومن قبل من اهلل سنّة
بشنود  ظهور اهلل ادراك نمايد او را وآيات او را كه در حين نيست از براى هيچ نفسى

محيط بر رضوان  رضاى او كه بحر ئز گردد ودروايمان آورد وبلقاء او كه لقاء اهلل است فا
خدا را بشأنى كه  عبادت كنو  است سير نمايد وبآالء جنّت فردانيّت متلّذذ گردد ...

نرسد واگر در جنّت  اگر جزاى عبادت تو را در نار برد تغييرى در پرستش تو او را بهم
 اگر از خوفو هوحد برد همچنين زيرا كه اين است شأن استحقاق عبادت مر خدا را
نميشود در حّق تو  عبادت كنى اليق بساط قدس الهى نبوده ونيست وحكم توحيد

خلق خدا را  گردانيدۀ اگر نظر در جنّت كنى وبرجاء آن عبادت كنى شريك وهمچنين
با او اگر چه خلق محبوب او است كه جنّت باشد زيرا كه نار وجنّت هر دو عابدند خدا 

او وآنچه سزاوار است ذات او را عبادت او است باستحقاق بال  را وساجدند از براى
جنّت اگر چه بعد از تحّقق عبادت عابد محفوظ از نار ودر  در خوف از نار ورجاء

آن در مقام خود از  كه ولى سبب نفس عبادت نگردد جنّت رضاى او بوده وهست
ّب صلوة احو الهيّه مقتضى شده جارى ميگردد فضل وجود حّق بر آنچه حكمت
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روح وريحان شود وتطويل محبوب نبوده ونيست وهر چه مجّرد روى  صلوتى است كه از
          وجوهرتر باشد عند اهلل محبوبتر بوده وهست ...

  
 يوم قيامت يومى است مثل امروز شمس طالع ميگردد وغارب چه بسا وقتى كه

 ل آن مّطلع نميشوندبر پا ميشود در آن ارضى كه قيامت بر پا ميشود خود اه قيامت
 اهلل چونكه اگر بشوند تصديق نميكنند از اين جهت بايشان نميگويند مثل ظهور رسول

چونكه نتوانستند متحّمل شد بغير مؤمنين نفرمودند ظهور قيامت را وآن يومى  (ص)
ظاهر ميشود  كه لم يزل نطق او انّنى انا اهلل ال اله اّال انا بوده است بسيار عظيم شجرۀ

ملك او  وكّل محتجبين گمان ميكنند كه آن نفسى است مثل خود واسم مؤمن كه در
مينمايند  الى ما ال نهايه بادنى مؤمنين باو در ظهور قبل او صدق ميشود از او منع

خود  چنانچه در ظهور رسول اهلل (ص) اگر آن حضرت را مثل يكى از مؤمنين زمان
 يشدند ما بين او وبيت او وهمچنين درميدانستند چگونه هفت سال در جبل حايل م

اگر اين اسم را منع نميكردند چگونه ميتوانستند در جبل ساكن كنند  بيان ظهور نقطه
كينونيّت ايمان بقول او خلق ميشود اين است كه چون اعين افئده ندارند  وحال آنكه

تا  نمى بينند وآنها كه دارند كه مثل پروانه در حول مصباح حقيقت طواف نموده
است كه يوم قيامت را اعظم از هر يومى گفته واّال يومى است مثل  از اين جهت سوزند

  كّل ايّام ...
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 تر نبوده نزد موّحدين وهيچ نارى اشدّ هيچ جنّتى از نفس عمل باوامر اهلل اعلى 
نزد  از تجاوز از حدود اهلل وتعّدى نفسى بر نفسى نبوده اگر چه بقدر خردلى باشد در

سائلون  كّل من فضله بين الكّل بالحّق وانّا القيمة اهلل يفصل يومو باهلل وآيات اوعالمين 
 ...          

  
نزد خداوند نيست از  خداوند دوست ميدارد مطهّرين را وهيچ شأن در بيان احّب 
شاهد شود بر نفسى  طهارت ولطافت ونظافت ... وخداوند در بيان دوست نميدارد كه

معنوى وصورى در هر  دوست ميدارد كه كّل با منتهاى طهارتدون روح وريحان را و
               ديگرى ...و حال باشند كه نفوس ايشان از خود ايشان كره نداشته باشد چگونه

  
 مچنين در ظهور نقطه بيان مشاهده كن عبادى هستند كه هر شب تا صبحه

 هنوز آنها ازو سماء ظهورقريب بارتفاع گشته در  حقيقت شمسبذكر خدا مشغولند ولى 
واگر آيات بديعه بر آن خوانده شود ميگويد مرا از ذكر  سر سّجاده خود حركت ننموده
ذكر خدا را ميكنى واز كسى كه اين ذكر را تجلّى در تو  خدا باز مدار اى محتجب تو
نازل نفرموده بود فاذكروا اهلل كجا تو ميدانستى كه ذكر  نموده چرا محتجبى اگر قبل

خدا را  اگر ذكر كنى من يظهره اهلل را آنوقت ذكر كردۀ نى وكجا ميكردى بدانكهك
را بشنوى وتصديق كنى آنوقت آيات خدا ترا نفع ميدهد واّال  وهمچنين اگر آيات بيان

از اّول عمر تا آخر عمر يك سجده كن وهمه را بذكر اهلل بگذران ولى  چه ثمر در حّق تو
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بين نفع مى بخشد ترا ولى اگر شناسى او را وعارف شوى بمظهر آن ظهور ب مؤمن مباش
بگويد قبول كردم كّل عمر تو را در ذكر خود هر آينه ذاكر بوده او را بمنتهاى و بحّق او

 زيرا كه تو عمل ميكنى از براى آنكه خدا قبول كند وقبولى خداوند ظاهر نميگردد ذكر
فرموده  ) قبول نمود خدا قبولخدا (َص اگر امرى را رسول  اّال بقبولى ظاهر بظهور مثالً 

عملى را  واّال در هواى نفس اون عامل مانده وِالى اهلل راجع نگشته وهمچنين اگر
نقطه بيان قبول نمود خدا قبول فرموده زيرا كه سبيلى از براى امكان بسوى ذات ازل 

مظهر  الى نيست اّال آنكه آنچه نازل ميشود از مظهر ظهور شود وآنچه صاعد ميگردد
                        ظهور شود ... 

  
او بمثل آنكه بر رسول  نيست در اينكه خداوند اين آيات را نازل فرمود بر شبهۀو

نازل فرموده چنانچه حال بمثل اين آيات بقدر صد هزار بيت در ميان خلق  دا (ص)خ
ساعت  بغير صحف ومناجات او وصور علميّه وحكميّه او ودر عرض پنج منتشر است
نزد او ظاهر ميگردد يا باسرع طوريكه كاتب نزد او بتواند تحرير نمايد آيات  هزار بيت از

 را قرائت مينمايد ميتوان ميزان گرفت كه هر گاه از اّول ظهور تا امروز ميگذاشتند اهلل
 چقدر از آثار از نزد او منتشر شده بود وهر گاه ميگوئيد كه اين آيات بنفسها حّجت

 ظر كنيد در قرآن هر گاه خداوند در مقام اثبات نبّوت رسول خدا (ص) بغيرنميشود ن
فرموده  آيات احتجاج فرموده شماها هم تأّمل نمائيد ... ودر مقام كفايت كتاب نازل

اولم يكفهم انّا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم اّن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
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يت كتاب بنفس آيات چگونه كسى يؤمنون وجائيكه خداوند شهادت داده بكفا
                    ميتواند بگويد كفايت نميكند حجيّت كتاب بنفسه ...

  
بسيار صعب است كه توانى با مؤمنين بود زيرا  ولى چون آن روزى است عظيم

آن روز اصحاب جنّت است ودون مؤمن اصحاب نار وجنّت را معرفت من  كه مؤمن
وجود من لم يسجد له ورضاى او چه در آن يوم  نار راو ويظهره اهلل يقين كن وطاعت ا

در وباو هستى وليكن محتجب ميشوى  اهل جنّت ومؤمن خود گمان ميكنى كه از
تصّور كن ظهور او را مثل ظهور نقطه فرقان كه  نار مقّر تو است وتو خود نميدانىاصل 

جنّت نبود تا پنج را ولى بعد از ظهور اصحاب  چقدر از حروف انجيل منتظر بودند او
در آن يوم مؤمن بحضرت بود سرا وكّل اصحاب نار  سال اّال امير المؤمنين (ع) وهر كه

جنّتند وهمچنين در اين ظهور مشاهده كن كه تا  بودند وگمان ميكردند كه اصحاب
را حركت داده تا آنكه سيصد وسيزده نفر نقبا گرفته شد  امروز با تدابير الهيّه جواهر خلق

اراضى است ودر هر گوشه مدرسه آن ال يحصى عبادى  ارض صاد كه بظاهر اعظمدر 
مذكور در وقت جوهرگيرى گندم پاك كن او قميص نقابت  هستند كه باسم علم واجتهاد

كالم اهل بيت (ع) در ظهور كه ميگردد اسفل خلق اعالى  پوشد اين است سرّ  را مى
من يظهره اهلل بين اشخاصى كه  خلق واعالى خلق اسفل خلق وهمين قسم در ظهور

كّل بتبعيّت ايشان ميكنند در ورع را و رضاى خدا خطور نميكند بر قلوب ايشان دون
ايمان باو نياورند وعبادى كه كسى خطور شأن در حق  چه بسا اصل نار ميگردند اگر
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پوشند زيرا كه بقول  ايمان قميص واليت از مبدء جود مى ايشان نميكند چه بسا بشرف
           خلق ميشود ... و خلق ميشود آنچه در دينا
  

با او چه  در ظهور رسول اهلل كّل منتظر او بودند ولى در حين ظهور شنيدى كه
كردند وهمچنين مي آنكه اگر او را در خواب ميديدند بآن خواب افتخارها كردند وحال

ظهور شب وروز تضّرع  كه كّل از براى اسم او قائم ميشدند واز براى در ظهور نقطه بيان
بآن خواب افتخارها مينمودند ولى  نمودند واگر در خواب ميديدند او رامى وابتهال
منتظرين ظهور او ال و باعظم حّجتى كه دين ايشان باون بر پا است ظاهر شده حال كه

هاى خود مستريح نشسته واو االٓن در  يحصى است كّل بعد از استماع آيات او در خانه
ماكو است وحده قدرى مراقب خود شده اى اهل بيان كه اينطور واقع نگردد  جبل اين

 براى او شب وروز گريه كنيد واز براى اسم او قائم گرديد وحال كه يوم اخذ ثمره كه از
                     است كه از قيام باسم سبيلى بسوى مسّمى بهم رسانيد اين قسم محتجب مانيد ... 

  
حكم آنكه در نزد ظهور من يظهره اهلل كّل مربّى بتربيت بيان شده  اين ثمرۀ
احدى از مؤمنين ببيان از ايمان باو خارج نگردد واگر گردد حكم او حكم من  باشند تا

 قسم بذات مقّدس الهى كه اگر كّل در ظهور من يظهره اهلل بر يؤمن باهلل ميگردد لم
جنّت  ماند مگر آنكه داخل ىنصرت او جمع شوند هيچ نفسى بر روى ارض نم

هيچ شيء مراقب نفوس خود بوده كه كّل دين نصرت او است نه اعمالى  ميگردد بل
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تخلّف جويد قدر جوى  ولى قبل از ظهور هر كس شده در حين ظهور او كه در بيان نازل
م واعتصا ندامر دور ك ءرا از مبد بخدا از آنچه شما جسته پناه برده از امر او تخلّف

كّل عوالم نجات يافته وخواهد  جسته بحبل او كه هر كس اعتصام ورزد بطاعت او در
           يافت ذلك من فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم ...

   
آن مظهرى  اّول عمر تا آخر عمر از براى خدا عمل ميكنى ويك دفعه از براى از
ر ميكرديد در يوم قيامت اينطور مبتال راجع باو ميگردد نميكنيد كه اگ كه عمل

امر چقدر عظيم است وكّل چقدر محتجب قسم بذات مقّدس الهى كه  نميشديد ببين
من يظهره اهلل وعمل از براى اوست فريب بنفس  از براى او ذكر كّل ذكر خدا وعمل
راى براى خدا عمل ميكنيم كه لدون اهلل ميكنيد كه اگر هلل كنيد از ب خود مدهيد كه از

ان اين جبل هم كه هيچ کّ اهلل خواهيد كرد وذاكر او خواهيد بود واّال س من يظهره
 شب وروز ال اله اّال اهلل ميگويند چه ثمر دارد در حق ايشان قدرى تعّقل نموده نميدانند
                امر محتجب نگرديد ...  ءكه از مبد

  
ته وميدارد كه كّل با داش خداوند در هر حال غنى بوده از خلق خود ودوست
هيچ نفسى بقدر نفسى  منتهاى حّب در جنّات او متصاعد گردند كه هيچ نفسى بر

القيمه كه آن اّول يوم  نياورد كه كّل در مهد امن وامان او باشند الى يوم حزنى وارد
نفرموده وهيچ كتابى را  خداوند عالم هيچ نبّي را مبعوثو ظهور من يظهره اهلل است
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از ايمان بظهور بعد وكتاب بعد گرفته زيرا كه از براى  ّل اخذ عهدوده مگر از كنازل نفرم
     ...  فيض او تعطيل وحّدى نبوده

  
او را در جبلى ساكن كرده ايد كه حق چقدر محتجب هستيد اى خلق ... بغير 

احدى از اهل آن قابل ذكر نيست ودر نزد او كه در نزد من است غير يك نفس كه از 
كتاب من است نيست وبين يدْي او كه بين يدْي من است در ليل يك  حيّ  حروف

نيست وحال آنكه بمقاعدى كه بتعّدد درجات باو ميرسد مصابيح  ضيئمصباح مُ 
ء او متلّذذ واز او بقدر يك الآعلى االرض كه از براى او خلق شده ب متعّدده ُمشرق وما
وز بر خلق خود ودون اين است كه من شهادت ميدهم در اين ر مصباح محتجب

بوده وهست وهيچ جنّتى از براى خلق من اعالى از  شهادت من نزد من ال شيء
بآيات من نيست وهيچ نارى اشّد از احتجاب اين  حضور بين يدى نفس من وايمان

من  َبلنياوردن بآيات من نبوده ونيست اگر ميگوئيد از ق خلق بمظهر نفس من وايمان
آيات مرا بآنچه قبل در كتاب من گفتيد حال هم حيا  بينيد نمى چگونه تكلّم مينمايد
من بمن هستيد ؤديديد كه ثابت شد كتاب من وامروز كّل باو م نمى كنيد وحال آنكه
كه افتخار شما بايمان باين آيات است وليكن امروز كه نفع  وعنقريب خواهيد ديد
تجب شده ايد وهيچ ضرر اظهار ايمان بما ال ينفعكم ويضّركم مح ميدهد انفس شما را

بر مظهر نفس من وآنچه ضرر رسيده وميرسد بانفس خودتان  رسيد نرسيده ونخواهد
از اشخاصى كه صاحب كّل علوم هستند وليكن ايمان  راجع ميگردد ... وچه بسا



   ٥٢، الصفحة بديع ١٣٤آيات از آثار حضرت نقطه اولى،  ىمنتخبات –بيان فارسي 
 

9 

علوم علم باوامر اهلل است نه دون آن  است زيرا كه ثمرۀ ايشان بايمان بآيات اهلل ثابت
  او ... واتّباع مرضات

  
هيچ شيء بجنّت خود نميرسد اّال آنكه بمنتهاى كمال در حّد خود ظاهر شود 

 اين بلور جنّت حجرى است كه ماّده اين بوده وهمچنين از براى اين بلور بنفسه مثالً 
 يك قيراط آن درجات است در جنّت ... زيرا كه وقتى كه حجر بود بها نداشت وامروز

 در امكان او هست چقدر بها دارد وهمچنين كّل شيء رااگر بكمال ياقوتيّت رسد كه 
نازل  ل آنبَ تصّور كن وكمال علّو انسان در ايمان بخدا است در هر ظهور وبآنچه از ق
كه همچنين  ميگردد نه بعلم زيرا كه در هر ملّت علماى از هر فن دارند ونه بغناء زيرا

بلكه علم  وهمچنين شئون ديگرظاهر است كه در هر ملّت اهل غنا در رتبه خود دارند 
اّال بفقر  علم بخدا است وآن نيست مگر علم بظهور او در هر ظهورى وغنائى نيست

بمظهر ظهور ظاهر  بسوى او واستغناى از مادون او وآن ظاهر نميگردد اّال آنكه بالنّسبه
زيرا كه انسان  گردد نه اين است كه شكر ظهورات قبل را ننموده كه اين ممتنع است
 امروز او باين در حين نوزده سالگى شكر يوم نطفه را بايد كند كه اگر نبود آن نطفه

مقام نرسيده بود وهمچنين اگر دين آدم نبود امروز اين دين باين حّد نرسيده وهمچنين 
                       نهايه تصّور كن امر خدا را ...  الى ما ال
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نهايه بر حول بيت  ودر هر سنه ما البعثت گذشت  هزار ودويست وهفتاد سال از
خود بحج رفته كه ديد كه ما شاء اهلل از هر فرقه  طواف كردند ودر سنه آخر واضع بيت

نشناخته واو كّل را شناخته كه در قبضه قول قبل او حركت  بحج آمده ولى احدى او را
هشت  او را مى شناخته وبا او حج كرده همان است كه عدد كرده وميكنند وكسى كه

باو مباهات فرمود در مالٔ اعلى بانقطاع او واخالص او  واحد بر او گذشت كه خداوند
او فضل خاّصى شده بلكه همان فضل در حّق كّل شده  در رضاى او نه اينست كه بر

 آن فضل زيرا كه در آن سنه ظهور كتاب شرح سورۀ ولى كّل خود را محتجب داشته از
ديدند رفيق ندارند در تصديق همه واقف شدند  ردنديوسف بكّل رسيد ولى چون نظر ك

قرآنى كه حال اينهمه مصّدق دارد هفت سال در  وحال آنكه تصّور نميكنند كه همين
امير المؤمنين عليه الّسالم بظاهر نبود ولى آن نفس  عرب بود ومصّدقى غير از بحبوحۀ

است كه يوم  موقن شده ونظر بديگرى نكرده اينه چون نظر بحّجيت حّجت نمود
را چه نفسى بآنچه فهم اوست نه باتّباع او نفسى  قيامت خداوند سؤال ميفرمايد از هر

نفسى حين استماع آيات خاضع ميگردد وتصديق حّق ميكند ومتَّبع اون نميكند  بسا
 است كه كّل بنفسه مكلّفند نه بغيره ودر نزد ظهور من يظهره اهلل اعلم علماء با اين

نند در حكم چه بسا آن ادنى تصديق كند وآن اعلم محتجب ماند ادناى خلق يكسا
                       بعضى داخل نار ميگردند ...  اتّباعباست كه در هر ظهور بعضى  اين
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آيات او را نويسد بهتر است از اينكه كّل بيان وكتبى كه در  واگر كسى يك آيه از
گردد وآن ميماند تا ظهور ديگر در آن ظهور مرتفع مي زيرا كه كلّ  بيان انشاء شده نويسد
ظهور را كسى نويسد با ايمان باو ثواب آن اعظم تر است از آنكه  اگر يك حرف از آن
از قبل وآنچه در ظّل او انشاء شده نويسد وهمچنين عروج كن از  كّل آثار حقيقت را

انچه بدئى بالغى از براى عروج تو نخواهد بود در علم خدا چن ظهورى تا ظهورى كه
 يوماى اهل بيان مراقب خود بوده كه مفّرى نيست كّل را در  از براى اون نبوده ...
بغتًة وحكم ميكند بر آنچه خواهد ادناى وجود را اگر خواهد اعلى  قيامت وطالع ميشود

ميكند واعالى وجود را ادنى ميكند چنانچه در بيان كرد اگر ملتفت شوى وغير از او 
        بر اين وآنچه كند همان ميشود نه اين است كه نشود ...ندارد  كسى قدرت

  
نفوس از ظّل آيات الوهيّت وربوبيّت خلق شده هميشه در علّو  از آنجائيكه كلّ 

وچونكه چشم حقيقت بينى ندارند كه محبوب خود را بشناسند محتجب  سمّو سائرندو
خر عمر باوامر قبل او در دين از براى آن وحال آنكه از اّول عمر تا آ ميمانند از خضوع

بوده خدا را وعابد بوده او را وخاضع بوده از براى آن حقيقت وخاشع بوده  خود ساجد
 براى آن كينونيّت ولى در حين ظهور آن كه ميشود كّل نظر بخود ميكنند واز او از

 كه او را هيكلى مثل خود مى بينند وحال آنكه سبحان اهلل عن محتجب ميمانند زيرا
 القتران مثل آن هيكل مثل شمس سماء است وآيات آن ضياء او است ومَثل كلّ ا

 مؤمنين اگر مؤمن باشند مثل مراتى است كه در آن شمس نمايان شود وضياء آن بقدر
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ميگرديد واّال او  مؤمن اى اهل بيان اگر ايمان آوريد بمن يظهره اهلل خود...همان است
واقع شود  تآنهايه مر در مقابل شمس الى ما ال اگر غنى بوده از كّل وهست مثالً 

وجود مرايا  است از س برميدارد وحكايت ميكند از او وحال آنكه اون بنفسه غنىّ تعكّ 
امروز سالى  ...وشمسى كه در آنها منطبع است اين است حّد امكان نزد ظهور ازل
آمر آن كه خود  هفتاد هزار نفس بزيارت بيت اهلل ميرود كه بامر رسول اهلل شده ولى

امر است  ه بود وحال آنكه آمر اقوى از نفسحضرت بوده تا هفت سال در جبل مكّ 
در  بودندمى  اين است كه اينهمه خلق كه االٓن ميروند از روى بصيرت نيستند كه اگر

 ىآنكه مى بين ست موّفق ميشدند بامر او وحالا رجع او كه اقوى از ظهور قبل او ظهور
باو  ن بدين هستند وشب وروز سجده ميكنند خدا رايشده كه بامر او مدكه چگونه واقع 

           وحال در جبل محّل سكون آن شده وحال آنكه افتخار كّل بايمان باو است ...
  

اينكه امر شده ذكر سّر از براى آن است كه مراقب بذكر اهلل باشى كه قلب تو و
نى نه اينكه بلسان ذكر بخوانى حيوان باشد كه از محبوب خود محتجب نما هميشه
متوّجه نباشد بذروه قدس ومحل انس لعّل اگر واقع شوى در يوم قيامت مرآت  وقلب تو
مقابل باشد شمس حقيقت را كه اگر ُمشرق شود فى الحين تعاكس بهم رساند  قلب تو
 درست مبدء هر خير وباو راجع ميشود كّل امر واگر آن ظاهر شود وتو هميشه ا او زيرا كه

ست ا ذكر نفس خود باشى ثمر نمى بخشد تو را اّال آنكه بذكر او ذكر كنى او را كه او
 اهلل در آن ظهور زيرا كه آن ذكرى كه ميكنى بواسطه امر نقطه بيان است وآن ظهور ذكر
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ظهور  نهايه اقوى است از نهايه الى ما ال كينونيّت نقطه بيان است در آخرت كه بما ال
                    اوالى آن ... 

  
از خداوند از  وسزاوار است كه عبد بعد از هر صلوة طلب رحمت ومغفرت نمايد

ف از ِضعهزار ويك  ل اهلل كه از براى تو است دوبراى والدين خود كه نداء ميرسد من قبَ 
ربّه انّه ال اله اّال هو  يه بذكرآنچه طلب نمودى از براى والدين خود طوبى لمن يذكر ابوَ 

  يز المحبوب ...العز
 

چون اين جسد ظاهرى عرش آن جسد باطنى است بر آنچه حكم ميگردد اين 
است باين جسد نه  ميگردد واّال آنكه متلّذذ ميگردد يا متألّم او هم محكوم بحكم
جهت است كه خداوند از جهت آنكه عرش آن جسد بوده حكم  نفس اين از اين

ره او گردد بر او وارد نيايد زيرا كه سبب كُ  او كه آنچه فرموده در حق او بمنتهاى حفظ
است بر اين جسد واگر عز اين را مشاهده كند گويا او  جسد ذاتى بر عرش خود ناظر

مشاهده كند بر او وارد ميايد آنچه وارد ميايد از اين جهت  عزيز گشته واگر دون اين را
  است كه امر باعظام واحترام آن بغايت شده ... 

  
من يظهره اهلل كه اگر كّل اعمالت از براى نقطه كنى كه لدون ولى حين ظهور 

نه دون آن ... اين است  اهلل ميشود زيرا كه نقطه بيان آن روز همان من يظهره اهلل است
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ميشوند ولدون اهلل ميشوند  كه در نزد هر ظهورى خلق كثير بگمان آنكه هلل ميكنند غرق
اگر نفسى نفسى را هدايت كند بهتر  اهلل ان يهديه كهوخود ملتفت نميشوند اّال من شاء 

شود وهمچنين از براى مهتدى بهتر  است از براى او از اينكه مشرق تا مغرب را مالك
موت داخل جنّت ميگردد ولى بما  است از كّل ما على االرض زيرا كه بهدايت بعد از

ن است كه خداوند ميآيد اي على االرض بعد از موت آنچه مستحّق است بر او نازل
نفوس مستكبره خود اهلل ولى  دوست ميدارد كه كّل را هدايت كند بكلمات من يظهره

محتجب ميگردد كه  مهتدى نميشوند بعضى باسم علم وبعضى بعّز وهر نفسى بشيء
احّد من الّسيف  بخشد او را كمال دّقت نموده كه از صراط در نزد موت هيچ نفع نمى

عمر تا آخر هلل ميشود  يت هادى كّل مهتدى گشته لعّل آنچه از اّولوادّق من الّشعر بهدا
          يشاء الى صراط حّق يقين ... يك دفعه لدون اهلل نشود وخبر نشوى واهلل يهدى من

   
بد بر او حزن وارد خواهد  ال اگر چه كّل منتظر اويند ولى چون باو ناظر نيستند

بحسن كمال وديانت او  ول فرقان همهآمد چنانچه بر رسول خدا (ص) قبل از نز
چيزها كه نگفتند كه قلم حيا  معترف بودند ولى بعد از نزول فرقان نظر كن در او كه چه
ن قبل از ظهور او در نزد ئوش ميكند كه ذكر كند وهمين قسم نظر كن در نقطه بيان
روز ظهور با وجودى كه تا ام اشخاصى كه مى شناختند او را ظاهر است ولى بعد از
بعضى كلماتى ميگويند كه قلم  پانصد هزار بيت از شئون مختلفه از او ظاهر گشته باز
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فرموده عمل كنند حزنى بر آن شجره  حيا ميكند از ذكر او وليكن اگر كّل بآنچه خدا
                        وارد نخواهد آمد ...

  
وجود اگر  اهلل مثل شمس است ومَثل اعمال كلّ  بدانكه مَثل عمل من يظهره

همچنين در ظهور من يظهره اهلل اگر كّل و ... طبق رضاى خدا باشد مثل كوكب وقمر
عامل ووجود خود را واعمال خود را مثل كوكب نزد  اهل بيان در حين ظهور او بقول او

حكم كوكبيّت هم بر آنها نخواهد شد  اخذ نموده واالّ  وجود خود را شمس بينند ثمرۀ
بآن كه در نهار محو صرفند ودر ليل با نور اين است ثمر اين حكم اگر اّال بر مؤمنين 

همين است اگر كسى موفق شود كه اگر كّل  كسى اخذ كند يوم قيامت وكّل علم وعمل
بر اين نظر ناظر بودند در هيچ مبدء ظهورى ظاهر بظهور حكم دون بقاء در حّق خلق 

كه در حّد خود نورى دارند ولى  مى بينند نمى نمود اينست كه كّل در ليل خود را
محتجب از آنكه مبدء نهار ديگر نورى نميماند از براى آنها بلكه مضمحل ميشود نزد 

فرض كن وكالم ايشان ومثل ضياء عمل من  ضياء شمس ومَثل نور كّل را علم ايشان
پيچد ودر ظّل يك ياء  وجود را بر هم مى يظهره اهلل را كلمات او فرض كن كه كلّ 

ت قائم ميكند وميگويد از لسان مجلّى خود كه خداوند عّز وجّل باشد اننّى انا اهلل نسب
                              ال اله اّال انا واّن ما دونى خلقى قل ان يا خلقى اياّي فاتّقون ...
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سمع خود  طاعات بوده وهست مثالً  بدانكه تطهير در بيان اقرب قربات وافضل
د خود را كه شاهد ؤارا كه نبينى وف ينكه ذكر دون اهلل شنوى وعين خودرا طاهر كن از ا

كه ننويسى وعلم خود را كه احاطه  را نشوى ولسان خود را كه ناطق نگردى ويد خود
همچنين كّل شئون خود را تا آنكه در وندهى وقلب خود را كه بر او خطور ندهى 

هلل را با طهارت محبوب نزد يظهره ا صرف جنّت حّب پرورش كنى لعّل درك كنى من
ومن لم يكن له كه آنوقت طاهر خواهى بود  آن كه طاهر باشى از دون من لم يؤمن به
سمعى كه كلمات او را شنود با ايمان بآنها  بطهارتى كه نفع بخشد تو را وبدانكه هر
و علّو كلمات او را در عرفان او اختيار ميكند ا داخل نار نميشود يعنى چونكه مى بيند

اين  نميكند نميشود كه آنچه در آخرت است ثمرۀ را وداخل حّب نفسى كه تصديق او
او با ايمان بآن واجب ميگردد بر آن جنّت وهر  است وهر عينى كه نظر كند در كلمات

ايمان بآن در جنّت بوده وخواهد بود نزد خداوند  با فؤادى كه شاهد شود بر كلمات آن
او با ايمان باو خواهد در جنّت بود ومتلجلج ميشود  ماتوهر لسانى كه ناطق گردد بكل

در آن بتقديس وتسبيح لم يزلى كه زوال ونفاد از براى ظهورات عّز او ونفحات قدس 
بنويسد كلمات اون را با ايمان باو مملّو فرمايد خداوند آن  او نبوده ونيست وهر يدى كه

رى كه كلمات او را حفظ نمايد او است در دنيا وآخرت وهر صد يد را از آنچه محبوب
او را از محبّت خود اگر مؤمن باو باشد وهر قلبى كه حّب كلمات  خداوند مملّو فرمايد

 باشد ونزد ذكر او عالمت ايمان در آن ظاهر گردد مثل قول اهلل اذا ذكر اهلل اون را داشته
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در  خداوند جلت قلوبهم هر آينه محّل نظر الهى بوده وهست وخواهد ذكر فرمود آنراو
  يوم قيامت بَاحسن ذكر ... 

  
كّل ما على االرض شهادت بر  اين علم اينكه در ظهور من يظهره اهلل اگر ثمرۀ

او شهادت دهد بدون آنكه آنها شهادت داده شهادت او مثل شمس  دهند وامرى 
شبح شمس است كه در تقابل واقع نشده واّال مطابق با  است وشهادت آنها مثل

اقدس الهى كه يك سطر از كالم او بهتر است از كالم  ميگرديد قسم بذاتشهادت او 
استغفار ميكنم از اين ذكر افعل التّفضيل كجا ميتواند آثار  كّل ما على االرض بلكه

وذلك فى حد  ءآثار شمس در سماء گردد ذلك فى حد الالشى شموس در مرايا مثل
ور او سلطانى باشد وذكر سلطنت خود مشيء الشيء باهلل عّز وجّل ... اگر در زمان ظه

مثل مرآتى است كه بگويد در مقابل شمس كه در من ضياء هست  نمايد معاينه مثل او
وهمچنين اگر عالمى اظهار علم خود كند نزد او معاينه همين قسم است واگر غنيّى 

 نزد او معاينه همين قسم است واگر قديرى اظهار قدرت خود كند اظهار غناى خود كند
قسم است واگر عزيزى اظهار عّزت خود كند نزد او معاينه همين  نزد او معاينه همين

قسم است بلكه ابناى جنس او كه در حّد او هستند از او ميخندند چگونه وشمس 
          حقيقت ...
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ست زيرا كه مقام او مقام ا يظهره اهلل جائز نيست اّال از آنچه اليق باو سؤال عّمن
... اگر در امكان فضلى هست از شبح جود او است واگر شيء  است صرف ظهور

خزانه ... وبيان از اّول تا آخر مكمن جميع صفات او است و ستا او بشيئيّتهست 
حّظ ونور او ... واگر كسى خواهد سؤال كند جائز نيست اّال در كتاب تا آنكه  نار

 و ... ولى از آنهى درك كند وآيتى باشد از محبوب او در نزد ا جواب را كما
 اگر از كسى كه ياقوت ميفروشد سؤال چيزهائيكه در شأن او نيست سؤال نكرده مثالً 

 كاه چقدر محتجب بوده ومردود است همين قسم است اعلى علّو خلق نزدءشود از بها
 او اّال ما يصف به نفسه يوم ظهوره گويا مى بينم كه كسى در كتاب خود از او سؤال

ميفرمايد  بيان نازل شده بحدود مؤتفكه نزد خود واو در جواب نازل ميكند از آنچه در
ء وارسلت ىخلقت كّل ش من عند اهلل نه از قول نفس خود اننّى انا اهلل ال اله اّال انا قد

ربّى وربكم فاّن ذلك لهو الحّق  الّرسل من قبل ونزلت عليهم الكتب اّال تعبدوا اّال اهلل
النفسكم تمهدون وان لم تؤمنوا بى وال بما  بى فانّكم انتم ان تؤمنون ىّ اليقين سواء عل

كونّن غنًيا تحتجبون واننّى انا لكنت غنًيا عنكم من قبل وال فاًذا بانفسكم ىّ نّزل اهلل عل
              فلتنصرّن انفسكم ان يا خلق اهلل ثّم بآياتى تؤمنون ... عنكم من بعد

  
ه يوم من يظهره اهلل باشد هر كس مطابق الى يوم القيمة ك بيان ميزان حّق است

نمود در جنّت است ودر ظّل اثبات وحروف علييّن عند اهلل  آنچه در او است عمل
شود اگر چه بقدر سر ُجوى باشد در نار ودر ظّل  كس منحرف محشور خواهد شد وهر
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 در قرآن هم ظاهر بوده كه در مواقع معدوده معنى چنانچه اين نفى محشور خواهد شد
خدا نازل فرموده حكم كند كافر است ...  خداوند نازل فرموده كه هر كس بغير آنچه

نمايد بلكه ديده نميشود اّال من شاء اهلل  وامروز كم كسى است كه بميزان قرآن عمل
بخشد تقواى او او را چنانچه ثمر  نشود ثمر نمى واگر كسى باشد وداخل ميزان بيان

(ص) واگر  ميزانيّت او در نزد ظهور رسول اهلل قوف برنبخشيد تقواى رهبان الف را و
شجره حقيقت اين نوع حكم ها نميشد تكاد  بارۀ بميزان قرآن عامل ميبودند در

 الّسموات ان يتفّطرن وتنشّق االرض وتخّر الجبال هذا وقلوب آنها از اين جبال سخت
ن در رضاى او نيست جنّتى نزد خداوند اعالى از بود تر است كه متأثر نميشوند هيچ

...           
  

مَثل مؤمن را مثل مرآت همين قدر كه مقابل و مَثل حّق را مثل شمس فرض كن
مؤمن را مثل حجر فرض كن كه هر چه شمس بر او  شد حكايت ميكند از او ومَثل غير

اين است كه آن جان فدا ميدهد وآن بر او  س در او نيستکّ اشراق كند امكان تع
سنگ را هم مرآت كند مقتدر است ولى  يكند ولى اگر خدا خواهد آنميكند آنچه م

هر آينه خداوند او را خلق ميفرمود  خود بنفسه راضى شده كه اگر ميخواست بلور شود
ايمان مؤمنان گشت بعينه همان سبب  بر صورت بلوريّت چنانچه در آن روز آنچه سبب

ب محتجب شد چنانچه امروز بهمان سب ن چون محتجب ُبودهم از براى او بود وليك
ظاهر است كه مقبلين بحّق ببيان مقبلند ومحتجبين بهمان محتجب ... قسم بذات 
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اهلل اگر كسى يك آيه از او شنود  اقدس الهى جّل وعّز كه در يوم ظهور من يظهره
را تالوت كند قدرى تعّقل نموده به  وتالوت كند بهتر است از آنكه هزار مرتبه بيان

منتهى ميگردد تا بمبدء كه كتاب اهلل  ست درجه بدرجههمروز آنچه در اسالم بينيد كه ا
اهلل را تصّور كن كه مبدء دليل بر يد  هست ختم ميشود همين قسم يوم ظهور من يظهره

اجّل از آن است زيرا كه كّل شئون دليل  او است ومحتجب بشئون مؤتفكه مشو كه او
حّجت است زيرا كه كّل از اتيان مثل او عاجز  متفرع ميگردد بر كتاب اهلل واو بنفسه

هستند ولى هزاران هزار عالم منطق ونحو وصرف وفقه واصول وامثال آن هستند كه اگر 
دون ايمان بر آنها ميشود پس ثمر در نفس حّجت است  مؤمن بكتاب اهلل نباشند حكم
قصد شده كه  در بيان هيچ حرفى نازل نشده مگر آنكه نه در شئون ما يتفّرع وبدانكه
                                كه او بوده منزل بيان قبل از ظهور خود ...  اطاعت كنند من يظهره اهلل را

  
آيات وبيّنات خود را عطا فرموده واو را  ودر اين كور خداوند عالم بنقطه بيان

نند آيه حّجت ممتنعه بر كّل شيء قرار داده واگر كّل ما على االرض جمع شوند نميتوا
لسان او جارى فرموده اتيان نمايند وهر ذى روحى كه تصّور  ه خداوند ازبمثل آياتى ك

كه اين آيات از شأن بشر نيست بلكه مخصوص خداوند  كند بيقين مشاهده ميكند
كه خواسته جارى فرموده وجارى نفرموده  واحد احد است كه بر لسان هر كس

كه او است مرسل كّل رسل ومنزل كّل كتب وهر  راونخواهد فرمود اّال از نقطه مشيّت زي
ظاهر ميشد از حين نزول قرآن تا حين نزول بيان كه هزار  گاه اين امرى بود كه از قّوه بشر
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اتيان كرده باشد با وجودى كه كّل با علّو  بايد كسى بآيۀ ودويست وهفتاد سال گذشت
    كّل عاجز شده ونتوانستند ...  اطفاء كلمات اهلل را نمايند ولى قدرت خود خواستند كه

  
ه ميروند وطواف ميكنند وحال آنكه كسى بينى كه چقدر خلق بمكّ  هر سنه مى

است در اين جبل وحده است واو بعينه همان رسول اهلل هست  كه كعبه بقول او كعبه
نهايه طالع شود يك شمس زياده نيست  مثل شمس است اگر ما ال زيرا كه مَثل امر اهلل

  ..باو قائم هستند . وكلّ 
  

بشأنى كه ظاهر است كه كّل ظهورات قبل از براى رسول اهلل (ص) خلق شده 
(ص) خلق شده وكّل ظهورات وظهور  ظهورات وآن ظهور از براى قائم آل محّمد وكلّ 

كّل ظهورات واين  خلق شده وهمچنين محّمد (ص) از براى من يظهره اهلل قائم آل
 از براى ظهور بعد من يظهره اهلل خلق شده وكّل اين ظهورات من يظهره اهلل ظهور وظهور

نهايه شمس حقيقت  الى ما ال خلق شده وهمچنين براى بعد بعد من يظهره اهلل از
نيست طوبى از براى نفسى كه و طالع وغارب ميگردد واز براى او بدئى ونهايتى نبوده

نظر بشئون قبل كرده واز او  در هر ظهورى مراد خدا را در آن ظهور بفهمد نه آنكه
                      محتجب گردد ... 
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قيامت يوم ظهور شجره حقيقت است  مراد از يوم نكهآملّخص اين باب 
فهميده باشد بلكه همه موهوًما امرى  ومشاهده نميشود كه احدى از شيعه يوم قيامت را

رف اهل حقيقت وعند عُ را توّهم نموده كه عند اهلل حقيقت ندارد وآنچه عند اهلل 
ظهور شجره حقيقت در هر زمان بهر  مقصود از يوم قيامت است اينست كه از وقت

بعثت عيسى (ع) تا يوم عروج آن  از يوم اسم الى حين غروب آن يوم قيامت است مثالً 
بظهور آن حقيقت كه جزا داد هر  قيامت موسى بود كه ظهور اهلل در آن زمان ظاهر بود

جزا داد بقول خود زيرا كه ما  بود بقول خود وهر كس مؤمن نبود كس مؤمن بموسى
اهلل (ص) تا  ما شهد اهلل فى االنجيل بود وبعد از يوم بعثت رسولدر آن زمان  شهد اهلل

محّمديه  حقيقت ظاهر شده در هيكل يوم عروج آن قيامت عيسى (ع) بود كه شجرۀ
بآن نبود  بقول خود هر كس مؤمنوجزا داد هر كس كه مؤمن بعيسى بود وعذاب فرمود 

 قرآن هست كه در قيامت رسول اهلل (ص) يغرب واز حين ظهور شجره بيان الى ما
آن بعد از دو ساعت ويازده دقيقه از شب پنجم جمادى  اّول فرمود كه وعده خداوند

االولى سنه هزار ودويست وشصت كه سنه هزار ودويست وهفتاد بعثت ميشود اّول يوم 
شجره حقيقت قيامت قرآن است زيرا كه شيء تا بمقام  ن بود وِالى غروبقيامت قرآ

از اّول و كمال نرسد قيامت اون نميشود وكمال دين اسالم الى اّول ظهور منتهى شد
در ظهور  اسالم آنچه هست ظاهر ميشود وقيامت بيان ظهور تا حين غروب اثمار شجرۀ

من يظهره اهلل  ام نطفه است ودر اّول ظهورمن يظهره اهلل است زيرا كه امروز بيان در مق
چنانچه  آخر كمال بيان است ظاهر ميشود كه ثمرات اشجارى كه غرس كرده بچيند
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اّال آنكه  ظهور قائم آل محّمد (ص) بعينه همان ظهور رسول اهلل است ظاهر نميشود
خذ ثمره نمايد وا اخذ ثمرات اسالم را از آيات قرآنيّه كه در افئده مردم غرس فرموده

 بخشيده در بحبوحۀ اسالم نيست اّال ايمان باو وتصديق باو وحال كه ثمره بر عكس
بغير حّق در جبل ماكو  اسالم ظاهر شده وكّل بنسبت باو اظهار اسالم ميكنند واو را
قيامت داده زيرا كه آن  ساكن ميكنند وحال آنكه در قرآن خداوند كّل را وعده بيوم

باشد وكّل بلقاء  حقيقت بر خدا ميشوند كه عرض بر شجرۀيومى است كه كّل عرض 
ممكن نيست ولقاى او  اهلل فائز ميگردند كه لقاء او باشد زيرا كه عرض بذات اقدس

            اّوليّه است ... شجرۀه عرض ولقاء ممكن است راجع ب متصّور نه وآنچه در
  

 على االرض وشبهۀ نميشود با شهادت كّل ما آنچه خداوند شهادت دهد معادل
اّال بشهادت كسى كه حّجت قرار داده است  نيست كه شهادت خداوند ظاهر نميشود

ما على االرض از كّل شيء زيرا كه اين  او را وكافى است شهادت نفس آيات بعجز
القيمة وهر گاه كسى تصّور در ظهور اين شجره  حّجتى است باقيه من عند اهلل الى يوم

اهلل مينمايد زيرا كه از نفسى كه بيست وچهار سال از  يق در علّو امرنمايد بال ريب تصد
عمر او گذشته واز علومى كه كّل بآنها متعلّم ميگشته متعّرى بوده وحال باين نوع كه 

بدون فكر وتأّمل ودر عرض پنج ساعت هزار بيت در مناجات  تالوت آيات مينمايد
ه در علّو مقامات معرفت وتوحيد ظاهر تفاسير وشئون علميّ و مينويسد بدون سكون قلم

نيست  حكما در آن موارد اعتراف بعجز از ادراك آنها نموده شبهۀو مينمايد كه كّل علما
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عند اهلل هست علمائى كه از اّول عمر تا آخر عمر اجتهاد نموده  كه كّل ذلك من
يق نوشتن بسطرى عربى دّقت نموده وآخر االمر كلماتى است كه ال چگونه در وقت

از جهت حّجت خلق بوده واّال امر اهلل اعّز واجّل از اين است كه  نيست كّل اينها ذكر
حمد خدا را كه ما را در  شناخت بغير او بل غير او شناخته ميشود باو ... بتوان او را

گرديم واز لقاى الهى محتجب  وجود خود فائز يوم قيامت عالم گردانيد باو كه بثمرۀ
اّال از براى همين ذلك من فضل  ايمايم وعمل نكردهاى او خلق شدهنمانيم كه از بر

يقين كنى چنين ميكنى ولى چون  اهلل علينا انّه هو الفّضال الكريم وبدانكه اگر
ميمانى در نار وملتفت  نميتوانى يقين نمود بحجب نفس خودت اين است كه
خير كنى نجات نميدهد  نميشوى اگر در يوم ظهور آن غير از آنكه ايمان باو آورى كلّ 

ثبت ميگردد در كتاب خدا وبآن تا  تو را از نار واگر ايمان بحّق آورى كّل خير از براى تو
باش حّق التفات كه امر بسيار دقيق  قيامت ديگر در جنّت متلّذذ خواهى بود وملتفت

ل اگر كّل منتظرين بقو بينهما مثالً  است در حينى كه اوسع است از سموات وارض وما
اهلل (ص) را يك نفر منحرف نميشد از  عيسى (ع) يقين نموده بودند ظهور احمد رسول
اگر كّل يقين كنند باينكه همان مهدى  قول عيسى (ع) وهمچنين در ظهور نقطه بيان

از مؤمنين بقرآن منحرف  موعودى است كه رسول خدا (ص) خبر داده يك نفر
اهلل همين مطلب را  هور من يظهرهنميشوند از قول رسول خدا (ص) وهمچنين در ظ

است كه نقطه بيان خبر  مشاهده كن كه اگر كّل يقين كنند كه اين همان من يظهره اهلل
  داده احدى منحرف نميشود ...
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  قدسالٔ بسم اهلل االمنع ا
   

تسبيح وتقديس بساط عّز مجد سلطانى را اليق كه لم يزل وال يزال بوجود 
 لم يزل وال يزال بعلّو ازليّت خود متعالى از ادراك كلّ خود بوده وهست و ذات كينونيّت

شيء بوده وهست خلق نفرموده آية عرفان خود را در هيچ شيء اّال بعجز كّل شيء از 
اقتران بشيء  لم يزل متعالى بوده ازاذ عرفان او وتجلّى نفرموده بشيء اّال بنفس او 

نزد او در يوم  ت اقرار كنندوخلق فرموده كّل شيء را بشأنى كه كّل بكينونيّت فطر
از براى او عدلى ونه كفوى ونه شبهى ونه قرينى ونه مثالى بل  نيست قيامت باينكه

ربوبيّت خود  متفّرد بوده وهست بمليك الوهيّت خود ومتعّزز بوده وهست بسلطان
شيء بحّق  نشناخته است او را هيچ شيء حّق شناختن وممكن نيست كه بشناسد او را

را بمليك  ت خلق فرموده است اويّ ئرا كه آنچه اطالق ميشود بر او ذكر شيشناختن زي
آيه معرفت او را  مشيّت خود وتجلّى فرموده باو بنفس او در علّو مقعد او وخلق فرموده

در كنه كّل شيء تا آنكه يقين كنند باينكه او است اّول وآخر واو است ظاهر وباطن واو 
عالم واو است سامع وناظر واو است قاهر وقائم واو است خالق ورازق واو است قادر و

متعالى ومرتفع واو است كه  است است محيى ومميت واو است مقتدر وممتنع واو
توحيد او وارتفاع  امتناعتسبيح او وسمّو تقديس او و داللت نكرده ونميكند اّال بر علوّ 

 ز براى او آخرى اّال بآخريّتا تكبير او ونبوده از براى او اّولى اّال باّوليّت خود ونيست
                            خود ...
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بطون او است وبطون او عين ظهور او  ذات الهى لم يزل وال يزال ظهور آن عين

حقيقت است كه داللت نميكند اّال  شجرۀ است وآنچه از ظهور اهلل ذكر ميشود مراد
ب بوده وهست واو لم يزل وال است كه مرسل كّل رسل ومنزل كّل كت هبر او واون شجر

خلق بوده كه در هر زمان بآنچه خواسته ظاهر  يزال عرش ظهور وبطون او در ميان همين
محّمد (ص) اظهار قدرت خود فرموده وحين  فرموده چنانچه حين نزول قرآن بظهور

فرموده ودر نزد ظهور من يظهره اهلل باو اثبات  بيان اظهار قدرت خود نزول بيان بنقطۀ
بما يشاء لما يشاء واو است كه مع كّل شيء بوده  دين خود خواهد فرمود كيف يشاء

است كه در شيء نيست ودر فوق شيء نيست وبا شيء  وهيچ شيء با او نبوده واو
استواء او بر عرش استواء ظهور او است بر قدرت ... لم  نيست وآنچه ذكر ميشود از

دون او مخلوق  خته ونمى شناسد زيرا كه مايزل وال يزال بوده وهست وكسى او را نشنا
او است متعالى از هر ذكر وثنائى ومقّدس از هر و ميشوند بامر او اند بامر او ومخلوقشده

يدركه من شيء وانّه هو يدرك كّل شيء حتّى آنچه گفته ميشود ال  نعت ومثالى ال
 او است اجلّ ميشود كه من يظهره اهلل باشد و ت ظهور او راجعآيدركه من شيء بمر

  اشاره كند بسوى او ... بتواند ذا اشارۀ اعلى از اينكهو
 


