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 بسمى الّناطق ىف ملكوت البيان
 
 

محد و ثنا سلطان مبني را الئق و سزاست که سجن متني را حبضور 
حضرت علی قبل اکرب و حضرت امني مزّين فرمود و ابنوار ايقان و استقامت 
و اطمينان مزّين داشت َعَلْيِهَما بَ َهآُء اّللِّ َو بَ َهآُء َمْن ِفی السََّمَواِت َو اأَلَرِضنَي 

وُر َو البَ َهآُء َو التَّْکِبرُي َو الث ََّناُء َعَلی َأََيِدی أَْمرِِه الَِّذيَن ِِبِْم َأْشَرَق نُوُر الن  
ْخَتاِر َو ِِبِْم َماَج حَبُْر 

ُ
ْقَتِدِر الَعزِيِز امل

ُ
االْصِطَباِر َو ثَ َبَت ُحْکُم االْخِتَياِر ّللِّ امل

ْوَلی الَوَری َنْسئَ ُلُه تَ َعاَلی َأْن ََيَْفَظُهْم ِِبُُنوِدِه َو الَعطَاِء َو َهاَج َعْرُف ِعَنايَِة اّللِّ مَ 
ْلُک ّللِّ فَاِطِر السََّماِء 

ُ
ََيُْرَسُهْم ِبُسْلطَانِِه َو يَ ْنُصَرُهْم ِبُقْدَرتِِه الَِّتی َغَلَبِت اأَلْشَياَء امل

مشارق َو َماِلِک َمَلُکوِت اأَلْْسَاِء نبأ عظيم ميفرمايد ای اصحاب ايران مشا 
ايد و آفاق وجود بنور خرد و دانش مشا رمحت و مطالع شفقت و حمّبت بوده

ده آَي چه شد که بدست خود بر هالکت خود و دوستان و منّور و مزّين ب
خود قيام کرديد َي أفنانی عليک ِبائی و عنايتی خيمه امر اهلی عظيم است 

است و هزار لوح  روز روز مش مجيع احزاب عامل را فرا گرفته و خواهد گرفت
گواه مشا بر نصرت امر قيام منائيد و ِبنود بيان بتسخري افئده و قلوب اهل 
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عامل مشغول شويد ابيد از مشا ظاهر شود آنچه که سبب آسايش و راحت 
بيچارگان روزگار است کمر مّهت را حمکم منائيد شايد بندگان از اسريی فارغ 

د و حنني انصاف مرتفع دود تريه شوند و به آزادی رسند امروز انله عدل بلن
ستم عامل و امم را احاطه منوده از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی به امر 
آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد و آاثرش در مجيع اشيای عامل ظاهر 
و هويدا اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده بگو ای دوستان 

گلپارهای عامل به اندک رطوبتی متالشی شده و ترس از برای چه و بيم از که  
ميشوند نفس اجتماع سبب تفريق نفوس موهومه است نزاع و جدال شأن 

های ارض . بياری ابری مششريهای برنده حزب اببی بگفتار نيک و  درّنده
کردار پسنديده بغالف راجع ال زال اخيار بگفتار حدائق وجود را تصّرف 

را از دست مدهيد نصايح قلم اعلی را  منودندبگو ای دوستان حکمت
بگوش هوش بشنويد عموم اهل عامل ابيد از ضّر دست و زابن مشا آسوده 
ابشند در کتاب اقدس در ذکر ارض طا انزل شده آنچه که سبب انتباه 

اند و بتمام قدرت و قّوت عامليانست ظاملهای عامل حقوق امم را غصب منوده
و هستند از ظامل ارض َي ظاهر شد آنچه   مبشتهيات نفوس خود مشغول بوده

که عيون مأل اعلی خون گريست ََي أَي  َها الشَّاِرُب َرِحيَق بَ َياِنی َو النَّاِظُر ِإَلی 
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حال  أُُفِق ظُُهورِی آَي چه شده که اهل ايران مع اسبقّيتشان در علوم و فنون
مبارک منري پست تر از مجيع احزاب عامل مشاهده ميشوند َي قوم در اين يوم 

خود را از فيوضات فّياض حمروم منمائيد امروز از سحاب رمحت رمحانی 
امطار حکمت و بيان انزل طُْوَبی ِلَمْن أَْنَصَف ِفی اأَلْمِر َو َوْيٌل لِْلظَّاِلِمنَي 
امروز هر آگاهی گواهی ميدهد بر اينکه بياانتی که از قلم مظلوم انزل شده 

عامل و ارتقاء امم بگو ای قوم بقّوت  سبب اعظم است از برای ارتفاع
ملکوتی بر نصرت خود قيام منائيد که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که 

اند اپک و طاهر  فی احلقيقه سبب و عّلت خسارت و ذّلت عباد بيچاره
گردد اين اصنام هائلند و خلق را از علّو و صعود مانع اميد آنکه يد اقتدار 

از ذّلت کربی برهاند در يکی از الواح انزل َي حزب اّلّل  مدد فرمايد و انس را
خبود مشغول نباشيد در فکر اصالح عامل و هتذيب امم ابشيد اصالح عامل از 
اعمال طّيبه طاهره و اخالق راضيه مرضّيه بوده انصر امر اعمالست و 
معينش اخالق َي اهل ِبا بتقوی متّسک منائيد هذا ما حکم به املظلوم و 

ره املختار ای دوستان سزاوار آنکه در اين ِبار جانفزا از ابران نيسان اختا
يزدانی اتزه و خّرم شويد خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر خبشش سايه  
گسرتده اب ِبره کسی که خود را بی ِبره نساخت و دوست را در اين جامه 
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روشنائی انم اند آگاه ابشيد و ببشناخت بگو اهرمينان در کمينگاهان ايستاده
بينا از تريگيها خود را آزاد منائيد عامل بني ابشيد نه خود بني اهرمينان نفوسی 

بر   هستند که حائل و مانعند مابني عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان امروز
کّل الزم و واجب است متّسک منايند به آنچه که سبب ْسّو و علّو دولت 

يک از آَيت ابواب حمّبت و اّّتاد ابز عادله و مّلت است قلم اعلی در هر 
منوده قُ ْلَنا َو قَ ْولَُنا احَلق  َعاِشُروا َمَع اأَلْدََيِن ُکلَِّها اِبلرَّْوِح َو الرََّْيَاِن از اين بيان 
آنچه سبب اجتناب و عّلت اختالف و تفريق بود از ميان برخاست و در 

اعظم است از برای ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس انزل شده آنچه که ابب 
تربيت اهل عامل آنچه از لسان و قلم ملل اولی از قبل ظاهر فی احلقيقه 
سلطان آن در اين ظهور اعظم از ْساء مشّيت مالک قدم انزل از قبل 

اند ُحب  الَوَطِن ِمَن اإِلمْيَاِن و لسان عظمت در يوم ظهور فرموده لَْيَس فرموده
َبْل ِلَمْن َُيْب  الَعامَلَ به اين کلمات عاليات طيور افئده  الَفْخُر ِلَمْن َيُِب  الَوَطنَ 

را پرواز جديد آموخت و ّتديد و تقليد را از کتاب حمو منود اين مظلوم 
حزب اّلّل را از فساد و نزاع منع فرمود و به اعمال طّيبه و اخالق مرضّيه 

ق است روحانّيه دعوت منود امروز جنودی که انصر امرند اعمال و اخال
طُْوَبی ِلَمْن مَتَسََّک ِِبَُما َو َوْيٌل لِْلُمْعِرِضنَي َي حزب اّلّل مشا را ابدب وصّيت 
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مينمامي و اوست در مقام اّول سّيد اخالق طوبی از برای نفسی که بنور 
ادب منّور و بطراز راستی مزّين گشت دارای ادب دارای مقام بزرگست اميد 

ائز و به آن متمّسک و به آن متشّبث و به آنکه اين مظلوم و کّل به آن ف
آن انظر ابشيم اينست حکم حمکم که از قلم اسم اعظم جاری و انزل گشته 
امروز روز ظهور لئالی استقامت است از معدن انسانی َي حزب العدل ابيد 
مبثابه نور روشن ابشيد و مانند انر سدره مشتعل اين انر حمّبت احزاب خمتلفه 

مجع منايد و انر بغضا سبب و عّلت تفريق و جدالست را در يک بساط 
نسئل اّلّل ان َيفظ عباده من شّر أعدائه إنّه علی کّل شیء قدير احلمد ّلّل 
حق جّل جالله مبفتاح قلم اعلی ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر آيه از 

ن آَيت منزله اببيست مبني از برای ظهور اخالق روحانّيه و اعمال مقّدسه اي
ندا و اين ذکر خمصوص مملکتی و َي مدينه نبوده و نيست ابيد اهل عامل طرّا 
به آنچه انزل شده و ظاهر گشته متّسک منايند ات به آزادی حقيقی فائز 
شوند گيتی ابنوار نرّي ظهور منّور چه که در سنه سّتني حضرت مبّشر روح ما 

مل بنور جديد و روح فداه بروح جديد بشارت داد و در سنه مثانني عا ويَهس
بديع فائز گشت حال اکثر اهل بالد مستعدند از برای اصغاء کلمه ُعْلَيا که 
بعث و حشر کّل به آن منوط و معّلق است در صحيفه محراء در سجن 
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عکا انزل شد آنچه که سبب ْسّو عباد و عمار بالد است از مجله اين 
که اداره خلق به آن   بياانت در آن از قلم مالک امکان انزل : اّس اعظم

 مربوط و منوط آنکه 
 

ابيد وزرای بيت عدل صلح اکرب را اجرا منايند ات عامل از مصاريف  اّول
ابهظه فارغ و آزاد شود اين فقره الزم و واجب چه که حماربه و جمادله اّس 

 زمحت و مشّقت است 
 

ابيد لغات منحصر بلغت واحده گردد و در مدارس عامل به آن  دّوم
 يم دهند تعل

 
 ابيد ابسبابی که سبب الفت و حمّبت و اّّتاد است تشّبث جويند  سّوم

 
مجيع رجال و نساء آنچه را که از اقرتاف و زراعت و امور  چهارم

ديگر ّتصيل منايند جزئی از آن را از برای تربيت و تعليم اطفال نزد امينی 
 شود  انوديعه گذارند و به اّطالع امنای بيت عدل صرف تربيت ايش
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توّجه کامل است در امر زراعت اين فقره اگر چه در پنجم ذکر  پنجم

شد و لکن فی احلقيقه دارای مقام اّول است در ممالک خارجه اين فقره 
بسيار ترّقی منوده و اّما در ايران الی حني امرش معّوق است اميد آنکه 

ری به آنچه در اپدشاه ايّده اّلّل توّجهی به اين امر عظيم خطري فرمايد اب
صحيفه محراء از قلم اعلی انزل اگر متّسک منايند از قوانني عامل خود را فارغ 
مشاهده کنند مکّرر بعضی از اذکار از قلم اعلی جاری که شايد مشارق 
قدرت و مطالع عّزت اهلی وقتی از اوقات مؤيّد شوند بر اجرای آن اگر 

اهر گشته لوجه اّلّل اظهار طالب َيفت شود آنچه از اراده مطلقه انفذه ظ
ميشود ولکن اين الطّالب واين الّسائل و اين العادل واين املنصف حال هر 
يوم انر ظلمی مشتعل و سيف اعتسافی مسلول سبحان اّلّل بزرگان ايران و 
جنبای عظام به اخالق سبعی فخر مينمايند حريت اندر حريت آمد زين 

اين مظلوم در ليالی و اَّيم بشکر و محد مالک اانم مشغول چه که قصص 
مشاهده شد نصائح و مواعظ أتثري منوده و اخالق و اطوار اين حزب بدرجه 
قبول فائز چه که ظاهر شد آنچه که سبب روشنی چشم عامل است و آن 
شفاعت دوستان از دمشنان نزد امرا بوده کردار نيک گواه راستی گفتار است 
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يد آنکه اخيار بروشنی کردار گيتی را روشن منايند َنْسَئُل اّلّلَ تَ َبارََک َو تَ َعاَلی ام
ْخِلِصنَي َو 

ُ
ِمِه ِإنَُّه َوِل  امل َأْن يُ َؤيَِّد الُکلَّ َعَلی اإِلْسِتَقاَمِة َعَلی ُحبِِّه َو أَْمرِِه ِفی َأَيَّ

و ابصار را روشنی حقيقی  الَعاِمِلنَي َي حزب اّلّل قلم اعلی عاملها ظاهر منوده
فنون  خبشيده ولکن اکثری از اهل ايران ال زال از بياانت انفعه و علوم و

اند يوم قبل خمصوص از برای يکی از اولياء اين کلمه عليا مبارکه حمروم بوده
از قلم اعلی انزل که شايد اهل اعراض ابقبال فائز گردند و بغوامض مسائل 

اه شوند معرضني و منکرين به چهار کلمه متمّسک اصول اهلّيه پی برند و آگ
اّول کلمه َفَضْرُب الّرِقَاِب و اثنی حرق کتب و اثلث اجتناب از ملل اخری و 
رابع فنای احزاب حال از فضل و اقتدار کلمه اهلی اين چهار سّد عظيم از 
ميان بر داشته شد و اين چهار امر مبني از لوح حمو گشت و صفات سبعی 

ات روحانی تبديل منود َجلَّْت ِإرَاَدتُُه َو َجلَّْت ُقْدَرتُُه َو َعظَُم ُسْلطَانُُه را به صف
حال از حق جّل جالله بطلبيد و ميطلبيم که حزب شيعه را هدايت فرمايد و 
از صفات اناليقه جنات خبشد از لسان هر يک از آن حزب در هر يوم 

 يومّيه آن حزبست ها مذکور و ملعون اب عني حلقی از غذاهای لعنت
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ِم َو تَ ْعَلُم أَنَُّه  ِإهلَِی ِإهلَِی َتْسَمُع َحِننَي بَ َهاِئَک َو َصرِْْيَُه ِفی اللََّياِلی َو اأَلَيَّ
نَ  َو  ةِ َما أَرَاَد لِنَ ْفِسِه أَْمًرا َبْل أَرَاَد تَ ْقِدْيَس نُ ُفوِس ِعَباِدَک َو جَنَاهتَِم َعْن اَنِر الضَِّغي ْ

َقرَِّبنَي البَ ْغَضاِء الَّ 
ُ
ُهم ِفی ُکلِّ اأَلْحَياِن َأْی َربِّ َقْد اْرتَ َفَعْت َأََيِدی امل ِتی َأَحاطَت ْ

ْخِلِصنَي ِإَلی َهَواِء َعطَاِئَک َأْسئَ ُلَک َأْن اَل ُُتَيِّبَ َها َعمَّا 
ُ
ِإَلی َْسَاِء ُجْوِدَک َو امل

ُجْوِدَک َأْی َربِّ أَيِّْدُهم َعَلی  أَرَاُدوا ِمْن حَبِْر َعطَاِئَک َو َْسَاِء َفْضِلَک َو مَشْسِ 
ْقَتِدُر الَعزِيُز الَوهَّاُب َي 

ُ
آَداٍب تَ ْرَتِفُع ِِبَا َمَقاَماتُ ُهم َبنَي اأَلْحزَاِب ِإنََّک أَْنَت امل

حزب اّلّل بشنويد آنچه را که اصغاء آن سبب آزادی و آسودگی و راحت و 
لی الزم و واجب ولکن علّو و ْسّو کّل است از برای ايران قانون و اصو 

شايسته آنکه حسب االراده حضرت سلطان ايّده اّلّل و حضرات علمای 
اعالم و امرای عظام واقع شود ابيد ابّطالع ايشان مقّری معنّي گردد و 

بل مشورت متّسک منايند و آنچه را حضرات در آن مقّر مجع شوند و حب
است معنّي فرمايند و سبب و عّلت امنّيت و نعمت و ثروت و اطمينان عباد 

اجرا دارند چه اگر بغري اين ترتيب واقع شود عّلت اختالف و ضوضاء گردد 
در اصول احکام که از قبل در کتاب اقدس و ساير الواح انزل امور راجع به 
سالطني و رؤسای عادل و امنای بيت عدل شده و منصفني و متبّصرين بعد 

و ابطن در آنچه ذکر شده مشاهده از تفّکر اشراق نرّي عدل را بعني ظاهر 
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منايند حال آنچه در لندره اّمت انگريز به آن متمّسک خوب بنظر ميايد چه  
که بنور سلطنت و مشورت اّمت هر دو مزّين است در اصول و قوانني اببی 
در قصاص که سبب صيانت و حفظ عباد است مذکور و لکن خوف از آن 

قه منع مينمايد اّما امری که در ظاهر انس را در ظاهر از اعمال شنيعه انالي
و ابطن سبب حفظ و منع است خشية اّلّل بوده و هست اوست حارس 
حقيقی و حافظ معنوی ابيد به آنچه سبب ظهور اين موهبت کربی است 
َع َما َنَطَق بِِه قَ َلِمَي اأَلْعَلی َو َعِمَل  متّسک جست و تشّبت منود طُْوَبی ِلَمْن ْسَِ

ِبِه ِمْن َلُدْن آِمٍر َقِدمٍي َي حزب اّلّل وصاَيی دوست يکتا را بگوش جان مبَا أُِمَر 
بشنويد کلمه اهلی مبثابه هنالست مقّر و مستقّرش افئده عباد ابيد آنرا بکوثر 
حکمت و بيان تربيت منائيد ات اصلش اثبت گردد و فرعش از افالک بگذرد 

ختالف و فساد و ای اهل عامل فضل اين ظهور اعظم آنکه آنچه سبب ا
ثبت  نفاق است از کتاب حمو منودمي و آنچه عّلت الفت و اّّتاد و اتّفاقست

فرمودمي نعيما للعاملني مکّرر وصّيت منوده و مينمائيم دوستان را که از آنچه 
رائحه فساد استشمام ميشود اجتناب منايند بل فرار اختيار کنند عامل منقلب 

ُل اّلّلَ َأْن يُ َزيِّنَ ُهم بُِنوِر َعْدلِِه َو يُ َعّرِفَ ُهم َما است و افکار عباد خمتلف َنْسئَ 
تَ َعاِل از قبل به اين کلمه عليا نطق 

ُ
َفُعُهم ِفی ُکلِّ اأَلْحَواِل ِإنَُّه ُهَو الَغِِنُ امل يَ ن ْ
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منودمي نفوسی که به اين مظلوم منسوبند ابيد در مواقع خبشش و عطا ابر 
اره شعله فروزنده سبحان اّلّل اين اَّيم ظاهر ابرنده ابشند و در اخذ نفس امّ 

شده آنچه که سبب حريت است از قراری که شنيده شد نفسی وارد مقّر 
سلطنت ايران گشت و مجعی بزرگان را به ارادة خود مسّخر منود فی احلقيقه 
اين مقام مقام نوحه و ندبه است آَي چه شده که مظاهر عّزت کربی ذّلت 

سنديدند استقامت چه شد عّزت نفس کجا رفت ال عظمی از برای خود پ
زال آفتاب بزرگی و داانئی از افق ْساء ايران طالع و مشرق حال مبقامی تنّزل 

اند و شخص مذکور منوده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلني منوده
درابره اين حزب در جرائد مصر و دائرة املعارف بريوت ذکر منوده آنچه را که 

 صاحبان آگاهی و دانش گشت و بعد بباريس توّجه منود و جريده سبب ّترّي 
ابسم عروة الوثقی طبع کرد و ابطراف عامل فرستاد و بسجن عّکا هم ارسال 
داشت و به اين سبب اظهار حمّبت منود و مقصودش تدارک مافات بوده 

طلبيم او را حفظ ابری اين مظلوم درابره او صمت اختيار کرد از حق می
 و بنور عدل و انصاف منّور دارد له ان يقول  منايد
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ِإهلَِی ِإهلَِی تَ َراِنی قَائًِما َلَدی اَبِب َعْفوَِک َو َعطَاِئَک َو اَنِظًرا ِإَلی آفَاِق 
َمَواِهَبَک َو أَلطَاِفَک َأْسئَ ُلَک بِِنَداِئَک اأَلْحَلی َو َصرِيِر قَ َلِمَک ََي َمْوَلی الَوَری 

ِمَک َو يَِلْيُق ِلظُُهورَِک َو ُسْلطَاِنَک ِإنََّک َأْن تُ َوفَِّق ِعَبا َبِغی أِلََيَّ َدَک َعَلی َما يَ ن ْ
ْقَتِدُر َعَلی َما َتَشاُء َيْشَهُد ِبُقوَِّتَک َو اْقِتَدارَِک َو َعَظَمِتَک َو َعطَاِئَک 

ُ
أَْنَت امل

َلِمنَي َو حَمُْبوَب أَْفِئَدِة َمْن ِفی السََّمَواِت َو اأَلَرِضنَي َأحْلَْمُد َلَک ََي ِإَلَه الَعا
َقَة الِعْصَياِن فُ َراَت  ُنونََة الَفْقِر أَرَاَدْت حَبَْر َغَناِئَک َو َحِقي ْ الَعارِِفنَي تَ َری ََي ِإهلَِی َکي ْ
َبِغی ِلَعَظَمِتَک َو يَِلْيُق ِلَسَماِء َفْضِلَک  َمْغِفَرِتَک َو َعطَاِئَک َقدِّْر ََي ِإهلَِی َما يَ ن ْ

 أَْنَت الَفضَّاُل الَفيَّاُض اآلِمُر احَلِکيُم اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت الَقِوي  الَغاِلُب الَقِديرُ  ِإنَّکَ 
 
َي حزب اّلّل اليوم ابيد انظار کّل به افق کلمه مبارکه يفعل ما يشاء  

وحده متوّجه ابشد چه اگر احدی ابين مقام فائز گردد او بنور توحيد حقيقی 
ن دون آن در کتاب اهلی از اصحاب ظنون و اوهام مذکور فائز و منّور و م

و مرقوم بشنويد ندای مظلوم را و مراتب را حفظ منائيد اين فقره بر کّل الزم 
و واجب است مظلوم در مجيع اَّيم من غري سرت و حجاب امام وجوه اهل 
عامل نطق فرمود آنچه را که مفتاح است از برای ابواب علوم و فنون و دانش 

آسايش و ثروت و غنا ظلم ظاملني قلم اعلی را از صرير ابز نداشت و و 
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شبهات مريبني و مفسدين او را از اظهار کلمه عليا منع ننمود از حق در 
مجيع احوال سائل و آملم که اهل ِبا را از ظنون و اوهام حزب قبل حفظ 

غولند فرمايد و مقّدس دارد َي حزب اّلّل علمای راشدين که ِبدايت عباد مش
و از وساوس نفس اّماره مصون و حمفوظ ايشان از اجنم ْساء عرفان نزد 
مقصود عامليان حمسوب احرتام ايشان الزم ايشانند عيون جاريه و اجنم مضيئه 
و امثار سدره مبارکه و آاثر قدرت اهلّيه و حبور حکمت صمدانّيه طُْوَبی ِلَمْن 

ِفی ِکَتاِب اّللِّ َربِّ الَعْرِش الَعِظيِم البَ َهآُء ِمْن َلَدی  مَتَسََّک ِِبِْم ِإنَُّه ِمَن الَفائِزِينَ 
َنِة احلَْمَرآِء َو  اّللِّ َربِّ الَعْرِش َو الث ََّری َعَلْيُکم ََي َأْهَل البَ َهآِء َو َأْصَحاَب السَِّفي ْ

ُعوا َنَداَئُکم اأَلْحَلی َو َعِمُلوا مبَا أُِمُروا ِبِه ِفی   َهَذا اللَّوِح الَعزِيزِ َعَلی الَِّذيَن ْسَِ
 الَبِديِع 

 


