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 علیبسم اّلله األقدس األعظم األ
 

 
مکتوب آجنناب مبنظر اکرب وارد و از قميص کلماتش نفحات حّب 

احلمد ّلّل که از فضل رمحن ببحر عرفان فائز  * متضوّع مالک امسا و صفات
است چه که عارف شدی مبقاميکه اکثری از  شدی و اين فضل بسيار عظيم

خود را در اعلی ذروه عرفان مشاهده  هاليوم مأل بيان ک * عباد از او حمتجبند
ظهور نقطه بيان روح من فی  اند که مقصود ازمينمايند آنقدر عارف نشده

علّو تفريد بوده   اگر بگويند مقصود بيان توحيد و * االمکان فداه چه بوده
رمحانی  از افق مسآء مشّيت * اّل هوشهدون أبنّه ال إله إکّل شهدوا و ي

 اّل هو جتّلی فرمود و ازئته أن ال إله إنکه علی هيمشسی طالع نشد مگر آ
رضوان روحانی رّّبنی نفحه ای ساطع نگشت مگر آنکه عرف توحيد از او 

اند بلی آنچه در مقامات توحيد و علّو جتريد ذکر فرموده * در هبوب
حمتجب در اينصورت ّبقی منانده از  مقصودی منظور بود لکن کل از مقصود

قسم بسلطان يفعل  * توحيد لفظی که کل آبن انطقند برای آن نفوس مگر
اعظم عاجزند از محل معانی مکنونه که در  ما يشآء که الفاظ در اين ظهور
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من اهل بيان خرق حجبات الفاظ  نظر مبظاهر فرعونّيه قلم اهلی مستور است
هر کلمه ای از کلمات  نشده ات چه رسد بظهور معانی اگر چه متبّصرين از

آبن نفوس  اند و لکن اين خمصوصهنايه ادراک منوده معانی ما الاين ظهور 
اگر استعداد مشاهده  است و از دون ايشان مستور و خبامت حفظ خمتوم

و اگر بگويند   * اليوم از او حمتجبند از برای کل ظاهر ميگشت آنچه ميشد
آن بوده که احکام ظاهره اهلّيه را ما بني بريّه اثبت  که مقصود از ظهور

لبصر اين مقام يکی از ا ولواخدمت مأمور و نزد أ فرمايند مجيع رسل ّبين
بشأنی حمتجبند که احتجاب ملل  اکثری از انس * مراتب ظهور قدر است

ّبعرتاضی جديد متمّسکند  علی اّلّل در هر حني بُ ْغًضا قبل از نظر حمو شده
بت و ظاهر و البيان اث ّب اينکه کل ميدانند که ّبين ظهور اعظم ما نّزل فی

غرب انتشار ايفته و  حمّقق شده و اسم اّلّل مرتفع گشته و آاثر اّلّل در شرق و
نوشته و  مع ذلک مّتصال امضا شده در اين ظهور ابيان فارسی خمصوص

شبهه ای در قلوب القا شود و  اند که شايدمينويسند که بيانرا نسخ منوده
نصاف دهيد قدری إ سمکم ّبّللّ قان أهل بيأی أ * معبودّيت عجل حمّقق گردد

 تفّکر کنيد و بديده اپک و طاهر در بياانت اهلی نظر منائيد و بقلب مقّدس
 منتهی رتبه بياانت که در بيان مذکور است بقول اهل آن مقام توحيد است
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اند که و معرضني ّبملرّه از اين مقام حمتجب چه که هنوز مبقامی ارتقا ننموده
 يکذات و احکامشانرا يک حکم مشاهده منايندرا يکنفس و  مظاهر حق

نفوسيکه خود را در اعلی ذروه عرفان  اين نفوس ديگر چه توّقع است از
اين مقامات که يکی از مراتب توحيد است  مشاهده مينمايند در امثال

هر  * که در چه حالتند واقف و متحّّي و حمتجب و ابدًا شاعر نيستند
زالل معانی که  نه و هر وجودی قابل آشاميدننفسی الئق اصغآء کلمة اّلّل 

 بلی اين * از عني مشّيت رمحانی در اين ظهور عّز صمدانی جاری شده نه
مقامات ديگر بوده و بعد از نزول  امتياز که در الواح اهلی ذکر شده مقصود

احکام اهلی  که اقاّل  بيان و عرفان منبسط در آن نفسی آنقدر شاعر نباشد
از اين   * سزاوارتر است منايد و اّلّل عدم از برای آن وجود را واحد مالحظه

معّلق بنسخ  گذشته بکدام عقل و درايت ظهور اهلی و طلوع عّز صمدانی
 اند و أتييد احکام قبلبسا از مظاهر اهلّيه که آمدهعت قبل است شري

اند چه که حکم مظهر قبل بعينه حکم اند و جمری داشته و اثبت منودهفرموده
اليوم اگر نفسی فرق گذارد و مابني  است که از قبل انزل شده هر بعدمظ

عّز صمدانی فصل مشاهده منايد از توحيد خارج بوده  احکام اهلی و مظاهر
اگر قادر بر  روزگار دو مبينيد و انله مکنيد بگو ای احوهلای * و خواهد بود
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منائيد که  در بيان انزل شده ادراکد اقاّل آنچه صعود مسآء معانی نيستي
ما ظهر منه و در مقامی ميفرمايند  م و ما يظهر مّنی ميفرمايد من نفس حمّمد

شريعت فرقان در اين ظهور  اگر اعرتاض و اعراض اهل فرقان نبود هر آينه
لو   در مقّر اقدس واحد بوده و خواهد بود نسخ منيشد نسخ و اثبات هر دو

هلی و اراده آن سلطان حقيقی مبشّيت ا مجيع امور معّلق است * کنتم تعرفون
عباد را  رمحن انزل شود و مجيع چه اگر در اين حني حکمی از مسآء مشّيت

ه ن يعرتض عليأحد أل بعد فسخ آن انزل گردد ليس آبن امر فرمايد و در آن
منسوخ فرقان مالحظه   در انسخ و * راد رّبکم مالک يوم امليعادألّن املراد ما أ

گواي مشرکني  و آبيه بعد نسخ حکم آيه قبل شده کنيد که بعضی آايت انزل
آيه  اند در اين مقام چه ميگويند که هنوز مابني عباد حکمبيان قرآهنم خنوانده

يه ديگر نسخ  قبل جاری نشده بود و اثبت نگشته چگونه جايز بود که آبآ
 و اان و غفلةو طغي اّل کفراّق ال جتدون من هلالء إنطقنی ّبحلفو اّلذی أ شود؟
 از قبل آبن موقن بودند و در کتاب اّللّ  غفلتشان مبقامی رسيده که آنچه ثبورا

منصوص بوده مثل انسخ و منسوخ فرقان حال هبمان متمّسک شده و بر 
ل ف  غْ أ   و   اع  ع  ر   ج  ن ه   ج مآ ْه  إآن َُّهم أ   * اعرتاض مينمايند سلطان غيب و شهود

اي قوم  مهُ وْ رُ ذ   ل  اهآ ج   لّآ ن کُ ل مآ ه  جْ أ   و   يد  عآ ب   لّآ ن کُ د مآ ع  ب ْ أ   و   ل  افآ غ   لّآ ن کُ مآ 
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فو اّلذی نفسی بيده که  * هم و يلعبوا مبا عندهمهوي   نفسهم ليخوضوا فیأب
 منزله در آن از ظلم آن مشرکني نوحه مينمايد مجيع کلمات بيان و احکام

لسان جاری و لکن بر منزلش وارد  نظر ّبستحکام رايست خود ذکر بيان در
 * هل البيانأل فّ  أُ  نياورده را که هيچ مّلتی مبظاهر اهلّيه وارد اند آنچههآورد

انزل شده اين حکم  له ان بشارةغايت فضل رؤساشان آنست که ظهوريکه بي
بوده خيانت  اند و در حرم رمحانی که در کّل کتب حرامحمکم را انکار کرده

بيشرمند   منوده و آنقدر اند و حرف اثلث ملمن مبن يظهره اّلّل را شهيدمنوده
 که ّب اين افعال قبيحه منکره اعرتاض ّبين ظهور منوده که هنوز حکم بيان

اند مالحظه کنيد چقدر انس را محّي فرض گرفته * اثبت نشده ظهور جائز نه
مجيع احکام حمکمه و آايت متقنه بيانند و بقول مينويسند ال  بفعل انسخ

و مبقرّيکه صد هزار شريعت ّبمر او حمّقق  انخَّ ال تشرب الد   ل وص  أتکل الب  
اند و چه قدر بی بصّيتند اين شده شده و جاری گشته اعرتاض منوده و کافر

معاذيری که اعظم از  خلق که گوش مبزخرفات آن نفوس داده و ميدهند و
کور شود هبرت  فو اّلّل اگر نظر * اندعصيآنست از آن نفوس شنيده و پذيرفته

که  ن اشارات انظر گردد و افئده معدوم شود هبرت از آنستاز آنست که آب
و ديگر غافل از آنند که در دبستان علم اهلی  *آبن حجبات حمتجب ماند 
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اند که ّبستنشاق حّق را از ّبطل متيز دهند و بنظر اهل شده نفوسی ظاهر
اصحاب سقر بشناسند و بعنايت رمحن مبا نّزل فی البيان  منظر اکرب را از

خمصوص از  * لطافهاّلّل و برکاته و بدائع فضله و أ اند عليهم رمحةف شدهعار 
اين ظهور متعّرض اينگونه امور نشود و بر مجال  قلم اعلی احکام اّلّل انزل که

اقدس تعبی وارد نگردد چنآنچه ميفرمايند هر نفسی سلالی دارد و اي آايت 
ياذ ّبّلّل سلالی شود که ات انزل گردد که مباد الع ميخواهد حال سلال منايد

نطق فی کّل خمصوص ميفرمايند هو اّلذی ي سبب حزن آن مجال قدم گردد و
حد من اعرتاض و مجيع اين أل لئاّل يبقی انشیء أبّنی أان اّلّل ال إله إاّل أ

 اهل بيان بچه امور متمّسک ميشوند اندأتکيدات نظر آبن بوده که عامل بوده
البيان را وصّيت من فی  ف و رقيق است که مجيعجوهر فلاديکه بغايتی لطي *

هوم از او استشمام  بني يدی تکّلم ننمايند حبرفی که رائحه اند ابدافرموده
آنکه در اين  اند معمالحظه کنيد اهل بيان چه مقدار ضّر وارد آورده شود

 ظهور اموری ظاهر که از اّول ابداع ات حني نشده و آايتی انزل که شبه آن
اند جواهبای شافی کافی از حبر اعظم سلال منوده نگشته و آنچهاصغا 
اند مگر اموری که اند آبن فائز شدهطلبيده از نفوس آنچه اند و اکثریشنيده

و طالبني مستور بوده لذا اجابت نشده و  ضّر و قبح آن از نظر سائلني
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ّل يکی از ان مشهود گردد ک عوض آن مقامات و مراتبی عنايت شده که اگر
عاملی حلنی و بر هر فننی  ّبری ورقآء اهلی را در هر * عامل منصعق شوند اهل

 * ننموده و خنواهد منود ايست که غّي اّلّل احدی بتمامه ادراکاز افنان نغمه
اند؟ بوده نفسی نيست که از آن ملحدين سلال منايد که در اين مّدت کجا

مشغول  اثر اّلّل و ارتفاع ذکرشااّيميکه اين غالم اهلی مابني اعدا ّبنتشار آ
بود رؤسای بيان از خوف جان مستور و ّب نسوان معاشر بودند قاتلهم اّلّل و 

امر اّلّل ظاهر شد بّيون آمده احکاميکه کّل بيان ّبو حمّقق و منوط  چون
در ظهور تسع که  * ايدديده و شنيده اند چنآنچهبرداشته بوده از ميان

عليه هبآء اّلّل موجودند و  جناب سّياح ويند؟منصوص در بيآنست چه ميگ
منودند که در آخر ااّيم حضرت اعلی روح ما  اين ااّيم تلقاء وجه بوده مذکور
بلقآء مقصود خواهی رسيد و تفصيل  اند کهسويه فداه ّبو بشارت فرموده

 ّبّلّل نوشته مع ذلک متنّبه بشارت نقطه اولی را ّبين ظهور اعظم مبشرک
 او القا کند او مينويسد از مجله سّيد حمّمد مراد و حييی مريد آنچه * اندنشده

اتزه از انحيه کذبه قولی ظاهر که مقصود حضرت اعلی از سنهء تسع تسع 
حال مالحظه منائيد چه مقدار  * من يظهر است در مستغاث بعد از ظهور

 از اند فو اّلّل اگر زّبن الل شود هبرتمانده از صراط صدق و انصاف بعيد
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نيست چه که جز کذب و  از اين نفوس عجب * ذکر چنني کلماتست
که ّبين  جعل و افرتا از ايشان شنيده نشده و لکن عجبست از اهل بيان

 * اّف هلم و حليآئهم و لوفآئهم حرفهای مزخرف گوش داده و ميدهند
شعورشان مبقامی رسيده که اتزه در اين ااّيم يک خبيث مثل خوديرا ّبين اسم 

اند که اگر آايت منزله در بيان خمصوص اين اسم اند و بعد نوشتهانميده عظما
لی اّلّل إ فسوف يرجعهم - لعنهم اّللّ  - هم ّبين اسم انميده شده ّبشد فالن

قل اي مأل البيان اتّقوا الّرمحن  * نفسهم من محيمدّن ألال جي مقّرهم فی اهلاوية و
ود و ال شّداد قد بعثنی اّلّل منر  امان و الال ارتکبه فرعون و ه و ال ترتکبوا ما

يديکم من کتب اّلّل و أ صّدق ما بنينات و أليکم آبايت بيّ و أرسلنی إ
خافوا  * املّنان ل فی البيان و قد شهد لنفسی رّبکم العزيزصحآئفه و ما نزّ 

عجبست از  * تعلمون ن کنتم لکم إمره ظهور اّلّل خّيعن اّلّل مّث انصفوا فی أ
 که از اين ظهور حمتجبند و مع ذلک خجل نيستند و مبلل ديگرنفوسي

بلی ظهور قبلم  * اعرتاض مينمايند سبحان رّبک الّسبحان عّما هم يقولون
مالحظه در شأن نفوسی منائيد که مع اين  واقع شده فرموده از آنچه خرب

 وانت احديّه که عاملرا احاطه فرموده و ه و شیءظهورات اهليّ  آايت بديعه و
 در مجيع بيان اخذ عهد منوده و بشارت فرموده مع شهادت حضرت اعلی که
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عجب  که برو و فالن و فالنرا ببني  بقاصدين کعبه مقصود اظهار مينمايند
و از مجيع  * حّتی يقال ما يقال نزلنیالّدهر أنزلنی أ است از امثال اين نفوس

در مقابل آايت  رااين مراتب گذشته ذکر کلمات کاذبهء جمعوله مشرک ّبّلّل 
بگويد  بعينه مثل آنست که کسی عّز اهلی و بّينات قدس صمدانی مينمايند

خبيثه را  روائح ورديّه رضوان اهلّيه را استشمام منودی حال روائح جيفه منتنه
 و بعضی بر آنند که بعد از اين ظهور اعظم نبايد آن نفس * هم استنشاق منا

نه اين قول مثل آنست که کسی بگويد بعي مشرک بکلمات جمعوله انطق شود
نبايد غّي او مذکور ّبشد و ّب ظهور عدل نبايد ظلم مشهود   ّب وجود حق

و  نفحه ورد گلزار رمحانی روائح منتنه استشمام شود گردد و اي عند هبوب
 * اندهيچ مّلتی ّبمثال آن احتجاج ننموده اين اعرتاضاتيست که حمتجبني
کلمه مقّر است که کان اّلّل  ت لسانتان ّبينبگو ای گمگشتگان وادی غفل

آنکه مجيع  و اآلن يکون مبثل ما قد کان مع کن معه من شیءو مل ي
موجودات مشاهده ميشوند و موجودند مع وجود کل شهادت ميدهی که 

شهادت در  حال هبمني * خواهد بود و غّي او نبوده و نيست حّق بوده و
و  و مجيع را در رتبه او فانی و معدوم اين ظهور و ما يتعّلق به شهادت ده

مفقود مشاهده کن و اين مقام خمصوص اولو االبصار و اولو االنظار بوده و 
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هل البيان که شايد طنني ذّبب را ّب آايت رّب فتفّکروا اي أ * خواهد بود
قسم مبحبوب آفاق که کلمات معرتضني  * متيز دهيد االرّبب فرق گذاريد و

آاي ظهور قبل نفرموده که  * بوده و خواهد بود ه معدوم صرفتلقآء کلمه اّوليّ 
عجبست که ساهلا  و خواهد شد؟ آايت هر نفسی در رتبه او مشاهده شده

 مثل اهل فرقان بل ال مثل بعينه انداند و حبرفی از آن فائز نگشتهبيان خوانده
اين  دند به منو  انبيا انی که معارضه ّب خامتمشرکني قبل در احي * هللالء

 کلمات تشّبث جنسته چه که احدی نگفته چرا لسان شعرا کليل نشد که در
از مجيع اين مراتب گذشته هر  اند؟مقابل آايت اشعار گفته و در بيت آوخيته

کلمات  شهادت ميدهد که کلمات جمعوله آن نفوس ملحده در نزد بصّيی
چه  * وديکی از خّدام ّبب سلطان ابداع معدوم و مفقود بوده و خواهد ب

اند که که انس رضيع و غّي ّبلغ مشاهده ميشوند و سبب شده ذکر شود
از بريّه ممنوع شده و ابکار معانی در غرفات روحانی  فيوضات انمتناهيه اهلّيه

مستور مانده چه که اين نفوس انحمرمند و  و خلف سرادق عصمت رّّبنی
ع و اتب خبضوع و ااّل من رج داشت حبرم قدس معانی راه نداشته و خنواهند

ادراک منی منائيد در کلمات  بگو ای اهل بيان اگر آايت عربّيه را * اانب
مستحّق عذاب الهنايه  اپرسيه حّق و دونش مالحظه کنيد که شايد خود را
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آبفتاب افق  قسم * ننمائيد و ّبنفس فانيه از طلعت ّبقيه حمتجب نگرديد
از اميان  و ااّل  د و آبن مأمورمذکر شده ّلّل بوده و خواهد بو  اهبی که آنچه

 عّما قد جعل اّلّل ذيلی مقّدسا اهل اکوان نفعی بسلطان امکان راجع نه
قد نصبت راية ال إله إاّل  ه و املستغنی عّما دونهنّه هلو الغيّن عّما سوي  إ عندهم
أان أبمر من لدنه ليس  اّل ال إله إ مر من عنده و قد ارتفع خبآء جمدهو أب
را بر مال ّبسم حمبوب  ای اهل هبا اين مخر بقا * ليهال مقّر إاّل إ و مفرّ  ألحد

ْعلّيه بگذاريد اين هياکل عدآءف األنْ ر ْغًما ألآ   اهبی بياشاميد ُجع لّيه را در  ج 
احلق مشام بقر  فو نفسی * خبائث اشارات کثيفهء منتنه خود مشغول شوند

 سلسال ذواجلالل قسمترا از اين عطر اطهر نصيبی نه و اين زالل بيمثال 
و هنوز اهل بيان تفّکر در اعرتاضات ملل  * اهل ضالل نبوده و خنواهد بود

اند مع آنکه الواح مبسوطه در اين مقام از قلم احيان ظهور ننموده قبل در
بعضی الواح  * مالحظه مينمودند و متنّبه ميشدند اعلی مسطور گشته کاش

ارسال شد اگر چه حيف است   اپرسّيه در جواب بعضی احباب انزل و
مالحظه منايند و لکن  کلمات اينظهور اعظم را نفوس حمتجبه مشرکه مردوده

ايند أبسی نيست و بنم نظر بتبليغ امر اهلی الزم است اگر آجنناب ببعضی
از قبل برحيق  مخر معانی اين ظهور است که * اّل املطّهرونلکن ال ميّسها إ
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مشرکني  است و خبامت حفظ خمتوم و مجيعخمتوم ذکر شده در کلمات مستور 
 بگو ای * اندمالحظه مينمايند و ميخوانند و لکن قطره ای از آن فائز نشده

 اهل بيان اقاّلً بيان فارسی را مالحظه کنيد که شايد مبقرّيکه نقطه اولی جز
امر حّق مبقامی  * نيستی حبت و فنای ّبت ذکر نفرموده جسارت ننمائيد

ضالل که هبادی موسوم هادی انس شده و ّبعراض کمر  رسيده که جوهر
حييی و سّيد حمّمد و هادی و اعرج و امثال  اگر اهل بيان ببياانت * بسته

خّدام اين ّبب هم تفّکر منايند فو اّلّل  اين نفوس مالحظه کنند و در بياانت
فائده که بصر غّي طاهر و قلب  ليجدّن احلّق و يضعّن الباطل و لکن چه

درايت ميداشتی  نفسی هبادی بگويد که اگر اقّل من ذرّه * است حمتجب
 بوده ّبسم آن نفس جمعوله ذکر شده حکمة لالمر شهادت ميدادی که آنچه

 از عيون مستور بوده فائز قدری تفّکر در اّول اين امور کن که شايد آبنچه
ه مصاحل و حکم اهليّ  شوی و موقن گردی ّبينکه آن نفس از اّول معدوم بوده

از خدا ميطلبيم که اگر امثال  * ظاهر شد و شهرت ايفت منود آنچه اقتضا
اند حّق جّلت عظمته از ساذج کلمه امريّه هياکل نشده آن نفوس مهتدی

مجيع من فی العاملني را مفقود و معدوم مشرند  مقّدسه مبعوث فرمايد بشأنيکه
 * علی ما يشآء قديرنّه إ *نند قادر نبي و جز حّق موجود و انطق و متکّلم و
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رّبب کاسر اصنام هوی و موقد انر األ نشآءاّلّل آجنناب از بدائع فضل ربّ إ
و کان طرفک متوّجها الی  سنیفزت ّبملقام األ فيا طوبی لک مبا هدی شوند

نّه هلو املقتدر علی ما إ ن يشآء بفضل من عنده ونّه خيتّص م  األفق األعلی إ
 * هبیإاّل هو العلّي األ لهال إ ولیآء و رّب اآلخرة و األيش
 

الفرق بني االمسني ّن فاعلم أب ّما ما سئلت فی فرق القآئم و القّيومو أ 
اّن ذکرانه فی  حمبوبی من قبل و إ و هذا ما بّينه * عظم و العظيمما يری بني األ

عظم أبّن اّلذی يظهر إنّه أ ن خيرب الّناسو ما أراد بذلک إاّل أ * کتاب بديع
يشهد به لسان الّرمحن فی  ر و هو القّيوم علی القآئم و هذا هلو احلقّ عّما ظه

ينادی القآئم عن ميني  اذً و إآ  * جربوت البيان اعرف مّث استغن به عن العاملني
جآئکم بسلطان مبني و  قد العرش و يقول اي مأل البيان اتّلّل هذا هلو القّيوم

استعلی االسم  و ما * ظيمعظم و عهذا هلو األعظم اّلذی سجد لوجهه کّل أ
لفنآئه فی  اّل ظهورات سلطنته و ما غلب القّيوم إاّل لتعظيمه عند األعظم إ

 هل يعّقل اصرح ممّا * مر و لکّن الّناس هم حمتجبونساحته کذلک کان األ
قل اي  * نّزل فی البيان فی ذکر هذا الّظهور؟ مع ذلک فانظر ما فعل املشرکون

نفسکم اتّلّل وقع حتت أظفارکم إن ال ترمحوه فارمحوا أم قد هلو القّيو  قوم هذا
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ن أاّيکم ظهر ما هو املرقوم فی لوح مسطور إهذا جلمال املعلوم و به  احلقّ 
و کان من املشرکني فی کتاب کان ّبملوهوم اّلذی کفر بلقآئه و آايته  تتمّسکوا

ور علی املذکور و عظمّية هذا الّظهأيقن أبنّه ما أراد إاّل أ * مرقوما صبع احلقّ إب
رض استعآلء هذا االسم علی کّل األمسآء و سلطانه علی من فی األ املستور و

و بظهوره شهدت املمکنات  * شيآءعظمته و إقتداره علی األ و الّسمآء و
ه هو الباطن نّ و ببطونه شهدت الّذرّات أبشیء  نّه هو الظّاهر فوق کلّ أب

ظّاهر ألنّه يری أبمسآئه و صفاته و ال و يطلق عليه اسم املقّدس عن کّل شیء
 يوصف بوصف و نّه العليه اسم الباطن أل اّل هو و يطلقيعرف أبنّه ال إله إ

عرف ن يُ عامل الذّکر فتعالی من أ حداثه فیّن ما ذکر هو إال يعرف مبا ذکر أل
يسّمی ّبمسه الظّاهر  درک ّبلفکر ظاهره نفس ّبطنه فی حنيو يُ ّبلذّکر أ

علی ما هو  بصارباطن و أنّه ال يعرف ّبألفکار و ال يدرک ّبأله اليدعی ّبمس
هبی و يقول األ فقإنّه لباملنظر األعلی و األ * عليه من علّو علّوه و مسّو مسّوه

ظهرت طلعة  قد خسر اّلذين کفروا ّبّلذی ّبمسه زيّنت الّصحيفة املکنونة و
القدم و ظهر  و متّوج حبر لوهّيةت راية الرّبوبّية و رفع خبآء األحديّة و نصباأل

عن بيانه و  ّن البيان قد عجزفو عمره إ * عظمّر املستسّر املقّنع ّبلّسّر األالسّ 
کشف   الّتبيان عن عرفانه فتعالی هذا القّيوم اّلذی به خرق احلجاب املوهوم و
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 یيقول أّن البيان ينوح و فو نفسه الّرمحن إ * انء املختوماملکتوم و فّک اال
 ر  م  و عرفان نفسک و اّلذی کان قآئما أبمرک أ   تنی لذکرک و ثنآئکرّب نزّل

و لکّن القوم حّرفوا  * ن ال حيتجبوا بی و مبا خلق عن مجالک القّيومأب العباد
کفروا بک و آبايتک و ثبات حّقک و اعآلء ذکرک و  يّف فی إ ما نّزل

إاّل و قد  لمةذ ما نزّلت کإ هبا يعرتضون عليک بعد نفسهم وجعلونی جّنة أل
و علّو قدرک و مسّو مقامک فيا ليت  ظهار سلطنتکنزلت العآلء أمرک و إ

و عزّتک لو جتعلنی معدوما ألحسن عندی من أن  * ما نزّلت و ما ذکرت
اّلذين قاموا علی ضرّک و أرادوا فی حّقک ما  و يقرئنی عبادک أکون موجودا

ّلصنی من هلآلء أن ختاملمکنات  حاطتأسئلک بقدرتک الّتی أ * رادواأ
 ختيارالقدرة و جربوت اإل حکی عن مجالک اي من بيدک ملکوتالفّجار أل

هبی املنتهی و األفق األ ولی و الّسدرةو لو ننزل من املقام األسنی و الّدرّة األ *
الفرق بني االمسني فی  مکان لنذکران من علّو الّتبيان الی دنّو اإلو نرجع البي

يقول اي حمبوبی ال  الی املکنون فی نفسی خياطبنی وّن مجأعداد و لو مقام األ
أقول أی  * ترتّد البصر عن وجهی دع الذّکر و البيان و ال تشتغل بغّيی

 ن ظهرت فیضآئک املثبت و قدرک احملتوم الی أنزلنی قحمبوبی قد أنزلنی أ
دراکهم و ينبغی أبن اتکّلم بلساهنم و مبا يرتقی إليه إ ذاص أهل األکوان إقمي
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يتقّرب و إّنک لو تريد ما أتمرنی به ن و لو نبّدل القميص من يقدر أ قوهلمع
ی و حمبوبی فارحم علی هلاملنع عن فمی استغفرک فی ذلک اي إ رفع يدأ

نت الغفور يستطيع عرفانه أفئدهتم و عقوهلم و إّنک أ نزل عليهم ماعبادک مّث أ
ا عدد البهآء إذا حتسب و هذ ربعة عشرالعدد أ ّن الفرق فیفاعلم أب * الّرحيم

جتد الفرق  اعدة اهلندّسة و لو تقرء القآئم إآًذاق ّن شکلها سّتة فیاهلمزة سّتة أل
و فی هذا املقام يستوی القّيوم علی عرش امسه  مخسة و هی اهلآء فی البهآء

و فی مقام لو حتسب هزة القائم سّتة علی  القآئم کما استوی اهلآء علی الواو
راد االسم أيضا و هبذه الّتسعة أ صّي الفرق تسعة و هو هذاحساب اهلندسة ي

الفرق فی ظاهر االمسني و إاّن  هذا ما تری * جّل ذکره ظهور الّتسع فی مقام
لقيناه عليک عّما ذکرانه لک و أ ّنک لو تفّکر لتخرجاختصران البيان لک و إ

ة عظمی يق آلّن هذا الفر فو عمری إ * ما تقّر به عينک و عيون املوّحدين
ّن استدللنا لک فی الظّاهر حيّقق أب لّلذينهم طاروا الی مسآء البهآء و مبا

 * القآئم اعرف و کن من احلافظني املقصود فی الباطن قّيومّية اسم القّيوم علی
ناه لک کشف  أبصار من فی البيان إآًذا اّن سرتان هذا الذّکر و غطّيناه عنو إ

 ای عبد انظر الی اّللّ  * العاملني ّلّل ربّ  ن احلمدلتکون من الّشاکرين و قل أ
از فضل سلطان احديّه از اين  خمتصری بلسان اپرسی ذکر ميشود ات کّل بريّه
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وصفّية و ال ظهوريّة و ال  عني جاريه ال شرقّية و ال غربّية و ال ذکريّة و ال
نصيب بردارند و فائز  بروزيّة که مل يزل از ذائقه انفس مشرکه حمفوظ بوده

عظيم  مقصود نقطه اولی از فرق قائم و قّيوم و اعظم و بدان * وندش
مّيت ظهور آخر بر قائم و از فرق اعظمّيت ظهور بعد بوده بر عظيم و قيو 

 بر هر بصّيی واضح و نزد عظيم در عدد ظهور تسع بوده چنآنچه عظم وأ
هر خبّيی مربهن است و اين اعظمّيت و قّيومّيت در اين ظهور و ما يظهر 

مقصود از قّيوم ظهور تسع بوده و او ّبسم  مثال * جاری و ظاهر من عنده
اعظمّيت که در ظاهر حروف مالحظه ميشود در  هبا ظاهر و حال آن

ميشود فّکر لتعرف و فی ذلک  مقامی هزه هباء سّته و قائم يک حساب
مقصود  ای سائل انظر قسم جبمال حمبوب که آنچه * آلايت للعارفني
است در اين ظهور و در صحائف قدس از قلم قدم اثبت و حضرت اعلی 

است بتوان ذکر کرد و فی احلقيقه کشف قناع از وجه حوری  مشکل مسطور
ميگويد که عظيم اگر خرق حجبات تسعه منايد  روح القدس * معانی منود

 و کان ربّه علی ما يقول شهيدا ّبعظم فائز شود و اين بيان روح القدسست
و اين تسعه را ااّيم  * تعرتضوا نقل إاّيکم أ * ان مّنا بل منهليس هذا البي *

کينوانتيکه از مشس عظيم متجّلی شده  اند اتفرجه مابني ظهورين قرار فرموده
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 اندسنه تسع کل آبن موعود بوده مستعد شوند از برای ظهور نّّي اعظم که در
مقدار  مبوهومی چه مع ذلک مشاهده کنيد که اين انس نسناس متشّبث *

 ابدا اين نفوس * انداعرتاضات بر سلطان معلوم و مليک غيب و شهود منوده
اند و حرفی از مقصود سلطان امکان فيما نّزل از کوثر بيان رمحن نچشيده

اند ذرهم فی خوضهم و در اين فجر روحانی در هوای ادراک ننموده عليه
اند و را اصغا ننمودهمتوّقفني کلمه مالک يوم الّدين  لطيف معانی طّيان کن

 فی الّنار خالدون و الّنار قبورهم لو هم يشعرون آن نفوسند از اهل قبور و هم
*  

 
بنی نوع انسانی بعد از موت ظاهری غّي از انبياء و  ّما ما سئلتو أ

و ادراک و شعوری که قبل از موت در او  اولياء آاي هني تعنّي و تشّخص
اي زائل ميشود و بر فرض بقا چگونه  تموجود است بعد از موت هم ّبقيس

انسانی وارد ميشود از  است که در حال حيات فی اجلمله صدمه که مبشاعر
موت که  قبيل بيهوشی و مرض شديد شعور و ادراک از او زايل ميشود و

انعدام ترکيب و عناصر است چگونه ميشود که بعد او تشّخص و شعوری 
معلوم آجنناب بوده   *نتهی ا دهز هم اپشيشود ّب آنکه آالت بتمامها ا متصّور
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مشاهده  که روح در رتبه خود قائم و مستقّر است و اينکه در مريض ضعف
 مثال * ميشود بواسطه اسباب مانعه بوده و ااّل در اصل ضعف بروح راجع نه

در سراج مالحظه منائيد مضیء و روشنست و لکن اگر حائلی مانع شود در 
بوده و لکن ّبسباب  ع آنکه در رتبه خود مضیءاو ممنوع م اينصورت نور

هچنني مريض در حالت مرض ظهور قدرت و  مانعه اشراق نور منع شده و
لکن بعد از خروج از بدن  قّوت روح بسبب اسباب حائله ممنوع و مستور و

و قّوت و غلبه ای ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواح لطيفه طّيبه  بقدرت
اگر سراج در  مثال * نبساط بوده و خواهند بودو ا مقّدسه بکمال قدرت

نور او در خارج ظاهر نه مع آنکه در مقام  حتت فانوس حديد واقع شود ابداً 
فرمائيد که در رتبه خود  در آفتاب خلف سحاب مالحظه * خود روشن بوده
مشاهده  است و لکن نظر بسحاب حائله نور او ضعيف روشن و مضیء

روح انسانی مالحظه فرمائيد و مجيع اشيا را بدن  و هني آفتاب را * ميشود
و لکن اين  که مجيع بدن ّبفاضه و اشراق آن نور روشن و مضیء او

مانعه حائله منع ننمايد و حجاب نشود و بعد از  ماداميست که اسباب
ااّيميکه غمام  ميشود چنآنچه حجاب ظهور نور مشس ضعيف مشاهده

ضعيف بوده  ت و لکن آن روشنیحائلست اگر چه ارض بنور مشس روشنس
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و در  و خواهد بود و بعد از رفع سحاب انوار مشس بکمال ظهور مشهود
دو حالت مشس در رتبه خود علی حّد واحد بوده هم چنني است آفتاب 

و هچنني مالحظه در ضعف  * ّبسم روح مذکور شده و ميشود نفوس که
ه در شجر شجر مع آنکشجره که قبل از خروج از  وجود مثره منائيد در اصل

نفسی آن شجر را قطعه  منيشود و اگر مشاهده است بشأنی ضعيف که ابدا
و لکن بعد از خروج از  قطعه منايد ذرّه ای از مثر و صورت آن خنواهد ايفت

ميشود و  در امثار مالحظه شجر بطراز بديع و قّوت منيع ظاهر چنآنچه
امثله متعّدده  * يف ميشودبعضی از فواکه است که بعد از قطع از سدره لط

مبا سئلت عن  شد ات از هر مثالی مبقصودی مطّلع شويد و مطابق منائيد ذکر
جّل ذکره قادر است آبنکه مجيع علوم الهنايه  حقّ  * رّب العاملني اّلّل رّبک و

ّبری بر هر مثلی  * مذکوره بني انس ظاهر و مبنّي فرمايد را در يکی از امثله
احد ااّل  کلمه ای يد حفظ گذاشته شده ال يعرفه ر هريد قدرت مبسوط و ب

 چون ختم اانء عطريّه بيد قدرتّيه شکسته شد راحيه آن استشمام * من اراد
مر بيد اّلّل يعطی و مينع يعمی و يبصر يفعل ما يشآء و حيکم ما ميشود األ

يزال  بدآنکه مل يزل خلق بوده و ال * و اينکه سلال از خلق شده بود * يريد
ّوله بداية و ال آلخره هناية اسم اخلالق بنفسه يطلب املخلوق أل خواهد بود ال
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ه در کلمات قبل ذکر شده کان و اينک * يقتضی املربوب و کذلک اسم اّلربّ 
مثال ذلک معنی آن در مجيع احيان مربوب و أ و ال ّبً وه و ر  لُ أْ ا و ال م  هل ً إآ 

و  ان اّلّل و مل يکن معه من شیءک  ايست که ميفرمايدحمّقق و اين هان کلمه
که اآلن رّب موجود   يکون مبثل ما قد کان و هر ذی بصری شهادت ميدهد

رتبه  در و مربوب مفقود يعنی آن ساحت مقّدس است از ماسوی و آنچه
ممکن ذکر ميشود حمدود است حبدودات امکانّيه و حّق مقّدس از آن مل يزل 

ه رسم و نه وصف و اليزال خواهد بود و نبوده ّب او احدی نه اسم و ن بوده
مثاًل مالحظه کن در حني ظهور مظهر کّليه قبل از  * هما سوي   مقّدس از کلّ 

را بشناساند و بکلمه امريّه تنّطق فرمايد عامل بوده و  آنکه آن ذات قدم خود
چنني خالق بوده و خملوقی ّب او نه چه که در آن  معلومی ّب او نبوده و هم

ميشود و اينست آن يوميکه  شیء اسم از کّل ما يصدق عليه حني قبض روح
 لسان قدرت و عظمت ميفرمايد لآم ن امللک اليوم و نيست احدی جميب

حتّقق وجود در  ميفرمايد ّلّل الواحد القّهار لذا نفی وجود از کل ميشود چه که
نای  حمّقق و ف رتبه اّولّيه بعد از حتّقق عرفآنست و قبل از آن بقای ذات قدم

مربوب و  و ال ّبً کان ر    و قبل از جتّلی ظاهری بر کّل شیءاثبت  کّل شیء  
 ليه فهواحديّه بر عرش رمحانّيه من أ قْ ب ل  إ بعد از اظهار کلمه و استوای هيکل
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ادراک اين مقامات منوط بعرفان عباد است  * مربوب و خملوق و معلوم
و  له و ال مألوه معه و ربّ ود إقنّه موجود و غّيه مفيشهد أب بصّي خبّي مل يزل

قسم  * و يکون مبثل ما قد کان ال مربوب عنده کان و مل يکن معه من شیء  
اّولّيه که طلعة احديّه از احزان وارده و سّد سبل ّبغوای انفس مشرکه  بنقطه

مقامات خفّيه مستوره عاليه مرتفعه ممنوع شده و بشأنی بالاي وارد که  از ذکر
رّ  حق حمصی احدی جز در اضطراب و احدی بر آن  سرّا آن نه و ارض سآ
ّر بظهور آيد ال يعلم  و زود است که * العزيز الوّهاب اّل رّبکإمطّلع نه  از سآ

که چگونه ذکر   و اينکه سلال شده بود * اّل من عنده علم الکتابذلک إ
 * سالطني آن ازمنه در کتب تواريخ نيست البشر و انبيای قبل از آدم ابو

بطول مّدت و انقالّبت  ذکر دليل بر عدم وجود نبوده و نيست نظرعدم 
حترير و  ارض ّبقی منانده و از اين گذشته قبل از آدم ابوالبشر قواعد

 رسوميکه حال مابني انس است نبوده و وقتی بود که اصاًل رسم حترير نبود
ه مالحظ * و اگر تفصيل ذکر شود بيان بطول اجنامد قآسم ديگر معمول بوده

در ابتدا اين السن معروفه مذکوره در ارض  در اختالف بعد از آدم منائيد که
غّي اين السن مذکوره تکّلم  نبوده و هم چنني اين قواعد معموله، بلسانی

بعد وقوع ايفت  مينمودند و اختالف السن در ارضيکه ببابل معروفست از
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بعد لسان  ختلفت وای تبلبل فيها الّلسان ای ا لذا آن ارض ببابل انميده شد
ااّيميکه  سراينی مابني انس معترب بوده و کتب اهلی از قبل آبن لسان انزل ات

آن حضرت  خليل الّرمحن از افق امکان ّبنوار سبحانی ظاهر و الئح گشت
دن تکّلم بلسان  و مّسی عربانّيا چون در عبور خليل الّرمحن عبور از هنر ار  حني

ميده شد و کتب و صحف اهلّيه بعد بلسان تنّطق فرمود لذا عربانی ان نأب
ّول من تکّلم به و أ * مّدتی گذشت و بلسان عربی تبديل شد عربانی انزل و

و اّول من کتب ّبلعربّية مرامر الطّائی و اّول من قال الّشعر  يعرب بن قحطان
بعد رسوم خطّّيه از قلمی بقلمی نقل شد ات آنکه ّبين قلم  محّي بن سبا و

منائيد بعد از آدم چقدر لسان و بيان و قواعد  حال مالحظه * دمعروف رسي
مقصود از اين بياانت آنکه مل  * آدم خطّّيه خمتلف شده ات چه رسد بقبل از

مقّدس از ذکر ما سويه بوده و  يزل حّق در علّو امتناع و مسّو ارتفاع خود
در قرون  قدس ّبقيه خواهد بود و خلق هم بوده و مظاهر عّز احديّه و مطالع

 اند و لکن نظراند و خلق را حبق دعوت فرمودهال اّولّيه مبعوث شده
در کتب  * ّبختالفات و تغيّي احوال عامل بعضی امسآء و اذکار ّبقی منانده

بر روی ارض بوده مجيع غرق شده  مذکور و در آن حادثه آنچه ذکر طوفان
ر شده که سبب غّيه و هم چنني انقالّبت بسيا چه از کتب تواريخ و چه
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در کتب تواريخ  و از اين مراتب گذشته * حمو بعضی امور حمدثه گشته
 موجوده در ارض اختالف مشهود است و نزد هر مّلتی از ملل خمتلفه از

بعضی از هشت هزار سال اتريخ  * عمر دنيا ذکری مذکور و وقايعی مسطور
اب جوک بيشرت و بعضی دوازده هزار سال و اگر کسی کت دارند و بعضی

نشآء إ * مقدار اختالف مابني کتب است ديده ّبشد مطّلع ميشود که چه
از مجيع اين اختالفات و اذکار  اّلّل ّبيد مبنظر اکرب انظر شد و توّجه را

مزّين و مشهودند و مجيع  اليوم حقائق مظاهر امريّه بطراز اهبی * برداشت
من آمن به فقد  تورامسآء در اسم بديع ظاهر و مجيع حقائق در حقيقتش مس

ّبّلّل  عرض عنه فقد کفرظاهر امره فی کّل االعصار و من أآمن ّبّلّل و مب
 مذکور شد مبقصود و اگر نفسی تفّکر منايد در آنچه * املقتدر العزيز املختار

فائز ميشود اگر چه ّبختصار انزل شده و لکن صد هزار تفصيل د ر او 
  * مسطور فی لوح علم کّل شیء و عند رّبک مستور

 
واب بفتح علی وجه قلبک أصفيآئه و يما قّدر أل ن يرزقکنسئل اّلّل أ

قدير و احلمد ّلّل رّب و إنّه علی کّل شیء  راداملعانی لتعرف من کلماته ما أ
 * العاملني
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