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﴿ هو البهي الب هی ﴾

يدهُ * قلم أعلی ال زال بر اسم
عز
توحيده و تفر ُ
ُ
بنام خداوند يکتا ّ
متحرک و جاری و آنی از فيوضات ال بداايت خود ممنوع و
أحبّای خود ّ
کل أشياء در کل حني در
ساکن نه * و نسيم فضليَّه از مکمن أحديّه بر ّ
هبوب بوده و خواهد بود * فتعالی من هذا النّسيم که أقرب ِم ْن حني
مبقر قدس وحدت و شهود کشاند * و
حمجوابن حجبات غفلت و مخود را ّ
ِ
ص ْر مبنظر أکرب که مقام
عليالن صحرای جهل و اندانريا اقرب م ْن لَ ْم ِح البَ َ
عرفان ُمن ِزل بيان است رساند * سبل هدايتش از هيچ سالکی مستور نشده
* و طرق عنايتش از هيچ قاصدی ممنوع نگشته * و لکن چگونه نسامي
عنايت سبحان حمتجبان وادی حرمانرا أخذ منايد مع آنکه از نسيم قدس اهليَّه
اّلل در فوق رؤس
عز صمدانيّه در حماربه و ستيز * حلاظ ّ
در گريزند و اب مجال ّ
اّلل ما بني يدی مشهود و نفسی
انظر و احدی آبن ملتفت نه * و ملکوت ّ
عز سبحان در سحرگاهان بر
آبن شاعر نه * بسا نسامي رمحن که از مکمن ّ
کل را در غفلت از مجال منّان بر بسرت نسيان غافل
حمتجبان مرور منوده و ّ
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عز فردوس اعظم که ميني عرش رّابنی است راجع گشته * هرگز
مبقر ّ
ايفته و ّ
فيض از مکمن جودم منقطع نشده * و فضل از خمزن کرم مسدود نيامده *
کل أشياء
يد رمحت منبسطهام بسی مبسوط و حميط و در قبضه اقتدارم ّ
مقبوض و اسري و لکن اين فضل ال هنايه و کرم ال بدايه کسانريا اخذ منايد
که در ظل تر ِ
کل شئ در آيند و در فضای روحانی
ملکوت
ده
بي
بيت
َ
ّ
ّ
مقر منايند * مالحظه در حبَّه منائيد که اگر بدست
ت رمحتهُ َّ
َسبَ َق ْ
کل شئ ّ
تربيت مظاهر امساء در أراضی طيّبه جيّده مبارکه زرع شود البتّه سنبالت
عنايت و أمثار عرفان و حکمت إهلی از او بنفسه لنفسه ظاهر و مشهود
گردد * و لکن اگر در أراضی ُج ُرَزه غري مرضيَّه مطروح شود أبدا مثری و اثری
از او بوجود نيايد * کذلک قُ ِّدر من لدن عزيز قدير * چنانچه اينمقامات بر
هر ذی بصری واضح و مربهن است * وضوح اين سبيل حمتاج بدليل نه چه
کل ممکنات
که ببصر مشاهده گردد و بنظر ظاهر مالحظه شود لذا اگر ّ
خود را از بدايع فضل إهليّه و تربيت سلطان أحديّه حمروم و ممنوع منايند أبسی
بر هبوب ارايح فضليّه نبوده و خنواهد بود چه که خود خود را از سحاب
رمحت و مکرمت صمدانيّه ممنوع منودهاند و حمتجب گشتهاند * پس جهدی
ظل سدره رّابنی کشانی ات از امثار فضل غري متناهی
ابيد که خود را در ّ
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مرزوق گردی * قسم آبفتاب معانی که اليوم کل از او حمتجب ماندهاند که
ظل اين شجره مبني در آيند و بر حبّش
اگر مجيع ممکنات بيقني صادق در ّ
کل ِخبلَع مبارکه يفعل ما يشاء و حيکم ما يريد خملّع و
مستقيم گردند هر آينه ّ
فايز آيند * و ال ي ع ِ
السموات و
فی
من
کل
عن
ا
و
انقطع
ذين
ل
ا
ال
إ
ذلک
ل
ق
ّ
ّ
ّ
ّ
َْ ُ
اّلل املهيمن القيّوم * حال مالحظه
األرض و هربوا من أنفسهم الی نفس ّ
منائيد اگر نفسی خود را از اين نيسان سحاب رّابنی حمروم منايد و بکلمات
ال يسمن و ال يغنی قناعت کند چگونه اليق اين فضل عظمی و عطيّه کربی
عباد مکرمون *
احلق لن
َّ
يستحق بذلک إّال ٌ
گردد ال فو نفسی ّ
احلق غالم روحی اب رحيق أهبی در فوق
اتّلل ّ
ای نصري * ای عبد من ّ
کل رؤس اليوم انظر و واقف که کرا نظر بر او افتد و من غري إشاره از کف
ّ
بيضايش أخذ منوده بياشامد و لکن هنوز احدی فايز ابين سلسال بی مثال
وه ْم فی جنّة األعلی فوق اجلِنان علی سرر
سلطان ال يزال نشده إّال معدودی ُ
التمکني هم مستقرون * اتّلل لن يسب َقهم املرااي و ال مظاهر األ ِ
کل
ال
و
مساء
ّ
ّ
ّ
ّ
ما کان و ما يکون إن أنتم من العارفني * ای نصري * اين نه ّاايميست که
عرفان عارفني و ادراک مدرکني فضلشرا درک منايد ات چه رسد بغافلني و
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مطهر سازی فضلی مشاهده منائی
حمتجبني * و اگر بصر را از حجبات أکرب ّ
که از ّأول ال أ ّول الی آخر ال آخر شبه و مثل و ن ّد و نظري و مثال از برايش
اّلل بچه بيان انطق شود که حمتجبان درک او منايند *
نه بينی * و لکن لسان ّ
و األبرار يشربون من رحيق القدس علی امسی األهبی من ملکوت األعلی و مل
يکن لدوهنم من نصيب *
مبقر أقدس وارد و انله و حنني تو مسموع آمد * در ّاول
ابری انمۀ تو ّ

مکتوب اين عبارت مذکور بود *

گر چه دورم بظاهر از بر تو

إّمنا القلب و الفؤاد لديک

بدانکه در ظاهر هم دور نبوده بلکه تو را هبيکلی مبعوث منودمي و امر
بدخول در رضوان قدس حمبوب فرمودمي و تو توقّف منوده در فِنای ابب
عز
ّ
مقر ّ
متحريا قائم شده و هنوز فايز بورود در مدينه قدس صمدانيّه و ّ
رمحانيه نشده * حال مالحظه منا که ابب فضل مفتوح و تو مأمور بدخول *
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مقر قرب دور مانده *
و لکن تو خود را بظنون و أوهام حمتجب منوده از ّ
کل حني تو و أمثال تو مشهودند که بعضی در عقبه سؤال
اتّلل ّ
ّ
احلق در ّ
واقفند و برخی در عقبه حريت متوقّف و بعضی در عقبه امساء حمتجب *
کل
کل جهات تو را و ّ
کل حني از ّ
پس بشنو ندای منادی عظمت را که در ّ
اشيا را ندا ميفرمايد که ِ
احلق قد ظهر ُمْن ِزُل ال َق َدر فی املْنظر األکرب و
اتّلل
ّ
ّ
َ
ظهر ما ال ظهر إِ
کل َم ْن فی األرض و
ل
ا
ز
ل
الز
أخذت
ا
ذ
ُ
مظاهر األمساء و َّ
ّ
َ
اتّلل املقتدر احملبوب قد کسفت
السماء و أکثرهم کفروا مثَّ نفر * قل اي قوم ّ
ّ
متوج فی ذاته ابمسه األعظم األکرب
حبر األعظم َّ
ّ
الشمس مثّ اضطرب القمر أل ّن َ
قدر تلک األ ّايم َّ
السلسبيل و التّسنيم مثّ هذا
* اي قوم فاعرفوا َ
ألن فيها جری ّ
الکوثر املقدَّس األطهر إِذا ولُّ
کل َمعني کدر *
الی
ا
و
تلتفت
ال
و
اليه
وجوهکم
ا
و
ّ
کل حني اببدع احلان
اب اين ندای خوش رّابنی و نغمه قدس سبحانی که در ّ
کل
ت ُّ
عم ْ
انطق و ُمغنّی است احدی در نفس خود مستشعر نشده اذا قد َ
کل ذی
ذی عني و َّ
صمت ُّ
کل ذی لسان و احتجب ّ
کل ذی اذن و بکت ّ
اّلل بفضله و
کل ذی عرفان إّال من أيّده ّ
کل ذی علم و ُمنع ّ
قلب و جهل ّ
انقطع عن العاملني *
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کل ممکنات جتلّی
ای نصري * در ظهور ّأومل بکلمۀ اثنی از امسم بر ّ
فرمودم بشأنيکه احدی را جمال إعراض و اعرتاض نبوده و مجيع عباد را
برضوان قدس بيزوامل دعوت فرمودم و بکوثر قدس ال يزامل خواندم مشاهده
شد که چه مقدار ظلم و بغی از اصحاب ضالل ظاهر بشأنيکه لَ ْن حيصيَه
غل و
ّإال ّ
اّلل * ات انکه ابآلخره جسد منري مرا در هوا آوخيتند و برصاص ّ
بغضاء جمروح ساختند ات انکه روحم برفيق اعلی راجع شد و بقميص أهبی
ضر را از عباد خود قبول
انظر و احدی تف ّکر ننمود که بچه جهت اين ّ
فرمودم چه که اگر تف ّکر مينمودند در ظهور اثنيم ابمسی از امسامي از مجامل
حمتجب منيماندند * اين است شأن اين عباد و رتبه و مقام ايشان * َد ْع
ذکرهم و ما جيری من قلمهم و خيرج من فمهم * اب اينکه در مجيع الواح بيان
َ
مجيع عبادم را مأمور فرمودم که از ظهور بعدم غافل منانند و حبجبات امساء و
اشارات از مليک صفات حمتجب نگردند * و حال تو مالحظه کن که
عز مکنون
ابحتجاب هم کفايت نشده چه مقدار از احجار ظنون بر شجره ّ
ِم ْن
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غري تعطيل و تعويق انداختهاند و ابين هم کفايت ننموده ات انکه امسی از
امسامي که حبرفی او را خلق فرمودم و بنفحه حيات خبشيدم مبحاربه بر مجامل بر
خواست * َات ِ
ّلل احلَ ِّق ابنکار و استکباری جبمال خمتار معارضه منود که
ّ
متصور نه و مع ذلک نظر ابنکه انس را بی بصر و بی
شبهی از برای آن ّ
شعور فرض منوده و مجيع عقول را معلّق برد و قبول خود ديده فعل منکر
اّلل اشتهار دهد که شايد ابين
خود را جبمال أطهر نسبت داده که در مدائن ّ
وساوس و حيل انس را از علّة العلل حمروم سازد مع انکه أ ّول اين امر از
مجيع مستور بوده و احدی مطّلع نه جز دو نفس و ِ
احد منهما الّذی مسّی
مقر القصوی و اآلخر الّذی ِمسّی
أبمحد استشهد فی سبيل ربّه و رجع الی ّ
ابلکليم کان موجودا حينئذ بني يدينا * ابری بيان را از اين مقام منصرف
منودمي چه که حيف است قلم تقدير ابين اذکار حترير منايد * حال تو راجع
رب العاملني مالحظه کن
اقل من حني و خود را بني َ
يد ْي ّ
شو مبنظر اکرب در ّ
و تف ّکر در اين ظهور منيع مبذول دار * و هم چنني بطرف حديد در حجج
مرسلني مالحظه کن و بشطر انصاف انظر شو که اين عباد بچه مؤمن
شدهاند که اليوم فوق آنرا ببصر ظاهر مالحظه ننمودهاند * اگر بظهور آايت
من
اتّلل قد ملئَت
ُ
آفاقيّه و انفسيّه مبظاهر أحديّه موقن گشتهاند ّ
اآلفاق ْ
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جتلّيات هذا اإلشراق بشأنيکه أهل ملل قبل شهادت دهند ات چه رسد أبهل
سبل هدايت * و اين قدرت مشهود را جز منکر عنود نفسی انکار ننمايد *
الشهود * و
و اگر آبايت منزله انظرند قَ ْد أحاطت
الوجود من الغيب و ّ
َ
بشأنی از غمام فضل أمريّه و سحاب فيض أحديّه هاطل که در يکساعت
معادل الف بيت انزل * و اگر مالحظه ضعف عباد و فساد َم ْن فی البالد
کل بني يدی عرش أعظم حاضر شوند و
منيشد البتّه اذن داده ميشد که ّ
نفحات روح القدس اکرمرا ببصر ظاهر مشاهده منايند * عجب است از اين
عباد غافل انابلغ که در اين م ّدت که مشس مجال ذواجلالل در وسط زوال
مشرق و الئح بوده احدی ببصر خود انظر نشده و بنفس خود مستشعر
نگشته * و اين غفلت نبوده مگر انکه مجيع خود را حبجبات غليظه أوهام از
عالم منع منودهاند و أبوهن البيوت از مدينه طيّبه حمکمه
عرفان مليک ّ
رب
معني يقني ّ
صمدانيّه حمروم ماندهاند * ای عباد از سراب وهم کدره مبنبع َ
مقر منائيد * و بگو ای
للمقربني ّ
العاملني بشتابيد * و در شاطئ کوثر رمحة ّ
علي أعلی را َمَّرة أُ ْخَری در هواء بغضاء معلّق
قوم قدری بشعور ائيد و مجال ّ
جبب حسد مبتال
غل مزنيد و يوسف أهبی را ّ
مسازيد * و روح را بر صليب ّ
مطهر مبني را بسيف کني مقطوع مسازيد و داير بداير
مکنيد * و رأس ّ
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مگردانيد * ِ
اس هم ال يشهدون * ابری
الن
لکن
و
ذلک
کل
ي
ل
ع
ورد
قد
اتّلل
َ
ّ
َّ
َ
ّ
ّ َ
ّ
در کلمات قدسم و إشارات أُنْسم حلظات عنايتم بدوستامن انظر * و در
کل خطاب دوستان حق بوده و خواهد بود * پس
حقيقت أ ّوليّه خماطَ ْ
ب در ّ
ايدوستان من ات آفاق حمدوده را از فراق ّنري أحديّه حمزون و مک ّدر نيابيد
عز صمديَّه اش مستنري گرديد و از منبع فيض
سعی منوده که أبنوار جتلّيات ّ
يتوجه إليه
رمحانيَّه و معدن فضل سلطان أحديّه حمروم نشويد * فيا َرْوحا ملن َّ
يستقر الی فِناء قدسه و يهرب عن دونه و يصل
يستظل فی ظلّه و
بقلبه و
ّ
ّ
السامعني * در اين
الی َمعني هدايته کذلک أيمرکم روح األعظم إن أنتم من ّ
حني روح نقطه أعلی بر ميني عرش أهبی واقف و بدين کلمات منيعه طيّبه
مبارکه الئحه واضحه تکلّم ميفرمايد * ای بندگان من مقصودی از ظهورم و
منظوری از طلوعم جز بشارت بر مجال حمبومب نبوده و خنواهد بود * حجبات
ومهيّه و سبحات غليظه که در بني انس س ّدی بود حمکم و ايشانرا از سلطان
عز قِ َدم ممنوع ميداشت مجيع را بعضد قدرمت و يد ّقومت خرق فرمودم چنانچه
ّ
مشاهده منودهايد که در حني ظهور مجامل انس بچه اوهام از عرفامن حمتجب
ماندند * و در بيان بلسان قدرت مجيع را نصيحت فرمودم که در حني ظهور
کل
هبيچ شئ از اشياء چه از حروفات و چه از مرااي و چه از انچه در ّ
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آمساهنا و زمني خلق شده از عرفان نفس ظهور حمتجب منانند چه که مل يزل
ذات قِ َدم بنفس خود معروف بوده و دون او در ساحت قدسش معدوم
املفقود الی سلطان
املخلوق الی خالقه و
ف يصل
ُ
ُ
صرف و مفقود حبتند * َکْي َ
يصلن الی ما ق ّدر هلم من آاثر ظهوراته *
الوجود ال فو الّذی نفسی بيده بل ّ
کل األلواح إن أنتم تنظرون * اب مجيع اين وصاايی
و کذلک ّنزلنا األمر فی ّ
حمکمه و نصايح متقنه بعد از ظهور مجامل که أنوارش مجيع ممکنات را احاطه
فرموده و بشأنی ظاهر و الئح شده که عيون ابداع شبه آن ادراک ننموده مع
ذلک بعضی ابعراض صرف قيام منودهايد و برخی مبحاربه بر خواستهايد و
متسک جسته و تشبّث منودهايد * فبئس ما فعلتم فی
بعضی بال و نعم ّ
السموات و األرض اليوم بني
کل من فی َّ
أنفسکم و ظننتم بظنونکم فو مجالی ّ
کف تراب مشهود است * فَطُوبی ملن عرج الی معارج
رب األرابب مثل ّ
يدی ّ
اّلل املهيمن القيّوم * حال
منظر ّ
القدس و َ
صع َد الی مواقع األُنس و عرف َ
انصاف دهيد اگر از اين مجال أحديّه و شريعه جاريه و مشس مشرقه و
سحاب مرتفعه و رمحت منبسطه و قدرت حميطه خود را حمروم سازيد بکدام
مقر إّال فی أصل
جهت ّ
توجه منائيد ال فو الّذی نفسی بيده مل يکن لکم ّ
السموات
جتسسوا فی أقطار َّ
طهروا َ
اجلحيم * ّ
رمد عيونکم مثّ افتحوها حببّی مثّ ّ
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عما ظهر ال فو منظری األکرب لو أنتم من
و األرض هل جتدون رمحة أکرب ّ
الرمحن
العارفني * و لو تدور ّن فی اآلفاق هل تَ َرْو َن قدرة أبدع من قدرة ربّکم َّ
کل
ال فو نفسی املنّان لو أنتم من ّ
کل را از ّ
الشاعرين * ابری ای عباد نظر ّ
جهات منصرف داشتم که شايد در حني ظهورم حمتجب منانيد و از مقصود
کل مثل أُمم قبل بل که أش ّد و
اصلی غافل نشويد * حال مالحظه ميشود که ّ
أعظم حبجبات ومهيَّه و إشارات قلميَّه و دالالت رقميَّه از مظهر مجال أحديَّه
ک حتسبون أنّکم حمسنون و مهتدون ال فو نفس البهاء
دور ماندهايد و َم َع ذلِ َ
لو أنتم تتف ّکرون * و کاش هبمني مقدارها اکتفا مينموديد و دست کني بر
سدره مبني مرتفع منينموديد * آخر ای غافالن سبب شهادمت چه بود و
مقصود از انفاق روحم چه * اگر بگوئيد که احکام منزله بود اين احکام فرع
عرفان بوده و خواهد بود * و نفوسيکه از اصل حمتجب ماندهاند چگونه
کل
بفرع آن تشبّث منايند * و اگر بگوئيد مقصود حروفات و مرااي بودهاند ّ
نفسه
ابراده خلق شده و خواهند شد * اي قوم خافوا عن ّ
اّلل و ال تقيسوا َ
آاثره آباثرکم و ال قولَه
بنفوسکم و ال شؤنه بشؤنکم و ال مجالَه جبمالکم و ال َ
أبقوالکم و ال سلطنتَه مبا فيکم و بينکم و ال کلماتِه بکلماتکم و ال بيانَه
اّلل اي مأل البيان و
ببيانکم و ال مشيّته مبشيّتکم و ال سکونَه بسکونکم اتّقوا ّ
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اتّلل
اتّلل هذا نفسی و إن آمنتم آبايتی ّ
کونوا من املتّقني * إن آمنتم بنفسی ّ
ّنزل من عنده ما ال ّنزل علی أحد من قبل * و إِذا يشهد بذلک ذاتی مثّ
کينونتی مثّ قلبی و لسانی و عن ورائی يشهد عليه ما يظهر من عنده إن أنتم
من العارفني * ای مأل بيان خود را از نفس قدس رمحن ممنوع منمائيد و
الروح و من أعرض فإنَّه
تشبّث ابين و آن جموئيد َم ْن شاءَ فليسمع نغمات ّ
خلري سامع و عليم * ای مأل بيان آاي مالحظه ننمودهايد که در عشرين از
سنني در مقابل اعدا بنفس خود قيام فرمودم * بسا از ليالی که مجيع در
بسرت راحت خفته بوديد و اين مجال أحديَّت در مقابل مشرکني ظاهر و
قائم و چه ّأايمها که خوفا ألنفسکم در حجبات سرت خود را حمفوظ و
عز متکني در ما بني مشرکني واضح و الئح و هويدا
مستور ميداشتيد و مجال ّ
و مع ذلک اکتفا ابنچه اعدا وارد آوردهاند ننمودهايد * اکثری از مشا مبحاربه
اتّلل إِذا تبکی عينی و حيرتق قلبی و يضطرب
بر مجال أحديّه قيام منودهايد * ّ
يدق عظمی و يتزلزل أرکانی و مل أَ ْد ِر ما تريدون
کينونتی و
يقشعر جلدی و ّ
ّ
بکل ذلک و کلٌّ عندان فی
من بعد أن تفعلوا به و ّ
تردوا عليه بل إ ّان کنّا عاملا ّ
علي أعلی آبن
ألواح ّ
عز حمفوظ * حال اينست کلمات منزله أحلی که لسان ّ
کل من فی
انطق شده * پس خوشا حبال انکه کلمات ّ
اّلل را اصغا منايد و از ّ
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مطهر منوده مبدينه بقا
السماء و از آنچه در او خلق شده خود را ّ
األرض و ّ
که فِنای قدس أعز أهبی است وارد شود * فَهنِيئا لِْلموقِنِني و الوا ِرِ
ين * و
د
ّ
َ
ُ َ َ َ َ
اّلل ببصره و ال يلتفت الی إعراض العاملني * چه که
طوبی ملن ينظر کلمات ّ
هر نفسريا اليوم مبثل اين عامل خلق فرمودهامي چنانچه در عامل ُمدن خمتلفه و
قراء متغايره و هم چنني از أشجار و أمثار و أوراق و أغصان و أفنان و حبار
کل اين اشياء
کل انچه در او مشهود است مهني قسم در انسان ّ
و جبال و ّ
خمتلفه موجود است * پس يکنفس حکم عامل بر او اطالق ميشود و لکن در
مؤمنني شؤانت قدسيَّه مشهود است * مثال مساء علم و أرض سکون و
حب
أشجار توحيد و أفنان تفريد و أغصان جتريد و أوراق إيقان و أزهار ّ
عز صمديّه موجود * و
مجال رمحن و حبور علميَّه و أهنار حکميَّه و آللئ ّ
مؤمنني هم دو قسم مشاهده ميشوند از بعضی اين عنايت اهليّه مستور چه
که خود را حبجبات اناليقه از مشاهده اين رمحت منبسطه حمروم داشتهاند و
اّلل در انچه در انفس
بعضی بعنايت رمحن بصرشان مفتوح شده و بلحظات ّ
ايشان وديعه گذاشته شده تفّرس می منايند و آاثر قدرت إهليَّه و بدايع
ظهورات صنع رابنيَّه را در خود ببصر ظاهر و ابطن مشاهده مينمايند و هر
من َس َعتِه فايز شده و ادراک
اّللُ ّ
نفسيکه ابين مقام فايز شد بِيَ ْوَم يُغين ّ
کال ْ
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رب خود مشاهده مينمايد که
ظل غنای ّ
آن يوم را منوده و بشأنی خود را در ّ
مجيع اشيا را از انچه در آمساهنا و زمني خملوق شده در خود مالحظه مينمايد
اّلل * و اگر نفسی از
کل مشاهده کند لو ينظر ببصر ّ
بلکه خود را حميط بر ّ
اّلل قيام منايد هر آينه غلبه مينمايد بر
اين نفوس بثبوت راسخ متني در أمر ّ
اّلل بسلطان الق ّوة و
حرک عليه لسان ّ
کل اهل اين عامل * و يشهد بذلک ما ّ
ّ
حب البهاء فی أرض اإلنشاء
اتّلل ّ
القدرة و الغلبة أب ّن ّ
احلق لو يقوم أح ٌد علی ّ
اّللُ عليهم إِظْ َهارا لقدرته و
السماء ليغلبه ّ
کل من فی األرض و ّ
و حيارب معه ّ
إِبْ َرازا لسلطنته و کذلک کانت قدرة ربّک حميطا علی العاملني * و چون در هر
کل جاری
کل شئ مشاهده ميشود اينست که بر واحد حکم ّ
شئ حکم ّ
سر انچه مبظهر نفسم من قبل اهلام شده ﴿ َم ْن أَ ْحيَا نَ ْفسا
شده و اينست ّ
فَ َکأََّمنَا أَحيا النَّاس َِ
مجيعا ﴾ چون در يک نفس مجيع انچه در عامل است
َْ
موجود لذا ميفرمايد * اگر نفسی نفسی را حيات دهد مثل آنست که مجيع
انس را حيات خبشيده و اگر نفسی نفسی را قتل منايد مثل آنست که مجيع
عامل را قتل منوده إِذا تف ّکروا فی ذلک اي أولی الفکر * و هم چنني در مشرکني
هبمني بصر مالحظه منائيد و لکن در اين نفوس ض ّد انچه مذکور شده
غل و أشجار بغضاء و أفنان حسد
مشهود آيد * مثال مساء إعراض و أرض ّ
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و أغصان کرب و أوراق بغی و أوراد فحشاء اين چنني تفصيل دادمي از برای
تغمس منائيد و بر
مشا بلسان خمتار که شايد در حبور حکميَّه و معارف إهليَّه ّ
متسک جسته از واردين او
فُ ْلک أهبی که بر حبر کربايء اليوم جاريست ّ
حمسوب شويد * پس خوشا حال مشا اگر از حمرومان نباشيد * بگو
عز
عز اجالمل که اين مشس مشرقه از أفق ّ
مبحتجبني از مجامل که قسم بسلطان ّ
غل مستور مناند و حبجبات بغضاء حمجوب نگردد * و در
أحديَّه اب کمام ّ
کل حني در قطب زوال مشرق و مضئ و بنداء مليح حزين ميفرمايد که *
ّ
ای عباد خود را از إشراق اين مشس الئح ممنوع مسازيد و از حرم خلد رّابنی
خود را حمروم مداريد * اينست حرم إهلی در ما بني مشا * و اين است بيت
رمحانی که ما بني أهل عامل در هيکل انسانی حرکت مينمايد و مشی
عز توحيد و مقام قدس تفريد و
ميفرمايد * و اينست منای عاملني و َم ْش َع ِر ّ
ِ
اّلل املقتدر العزيز الفريد که در ما بني خلق ظاهر شده و مشهود گشته *
ح ُّل ّ
مقربني برجای اين يوم جان دادهاند و مشا ای حمتجبني خود را ابين و
مجيع ّ
آن مشغول منوده از منظر سبحان دور ماندهايد * فوا حسرة عليکم اي مأل
الواقفني * قسم خبدا انچه بر مظاهر أحديَّه وارد شده و ميشود از احتجاب
علي عليم در ما بني
انس بوده * مثال مالحظه منا در ظهور أ ّومل که ابمسی ّ
www.oceanoflights.org

لوح نصري – اثر حضرت هباءهللا – جمموعه الواح مباركه چاپ مصر صفحه 202-166

آمسان و زمني ظاهر شد و کشف حجاب فرمود ّأول علمای عصر بر إعراض
و اعرتاض قيام منودند اگر چه إعراض أمثال اين نفوس بر حسب ظاهر سبب
إعراض خلق شد و لکن در ابطن خلق سبب إعراض اين نفوس شدهاند *
برد و قبول علماء و مشايخ جنف و
مشاهده کن که اگر انس خود را معلّق ّ
ابّلل ميشدند جمال اعراض از برای اين علماء منی
دونه منيساختند و مؤمن ّ
ماند چون خود را بی مريد و تنها مالحظه مينمودند البتَّه بساحت قدس إهلی
ميشتافتند و ال ب ّد بشريعه قِ َدم فائز ميگشتند * و حال هم اگر اهل بيان از
اّلل از مخر معانی رّابنی و
تشبّث برؤسا خود را مقدَّس منايند البتَّه در يوم ّ
فيض سحاب رمحت رمحانی حمروم نگردند * ابمسم حجبات غليظه را بر دريد
بقوت توحيد بشکنيد و بفضای رضوان قدس رمحن وارد
* و أصنام تقليد را ّ
مطهر منائيد و در موطن أمر کربی و
شويد * نفس را از آاليش ما سوی ّ
اّلل ّ
مقر عصمت عظمی آسايش کنيد * حبجاب نفس خود را حمتجب مسازيد
ّ
چه که هر نفسريا کامل خلق منودم ات کمال صنعم مشهود آيد * پس در اين
صورت هر نفسی بنفسه قابل ادراک مجال سبحان بوده و خواهد بود چه
اگر قابل اين مقام نباشد تکليف از او ساقط * و در حمضر حشر اکرب بني
اّلل اگر از نفسی سؤال شود که چرا جبمامل مؤمن نشده و از نفسم
يدی ّ
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متمسک شود جبميع أهل عامل و معروض دارد که چون
إعراض منوده و او ّ
کل را معرض مشاهده منودم لذا اقتدا ابيشان منوده از
احدی إقبال ننمود و ّ
مجال أبديّه دور ماندهام هر گز اين عذر مسموع نيايد و مقبول نگردد چه که
اميان هيچ نفسی بدون او معلّق نبوده و خنواهد بود * اين است از اسرار
کل کتب مساوی بلسان جليل قدرت انزل فرمودم و بقلم اقتدار
تنزيل که در ّ
ثبت منودم * پس حال قدری تف ّکر منائيد ات ببصر ظاهر و ابطن بلطافت
حکمتيّه و جواهر آاثر ملکوتيّه که در اين لوح منيعه ابديّه خبطاب حمکمه
مقر قصوی و
مربمه انزل فرمودم مشاهده منوده ادراک منائيد و خود را از ّ
عز أهبی دور مگردانيد * آاثر حق چون مشس بني آاثر
سدره منتهی و مکمن ّ
عباد او مشرق و الئح است و هيچ شأنی از شؤن او بدون او مشتبه نگردد
* از َم ْشرق علمش مشوس علم و معانی ُم ْش ِرق * و از رضوان مدادش
نفحات رمحن مرسل فَهنِيئا لِْلعا ِرفِ
ني *
َ َ
ُْ َ ْ َ
ابری ای برادران * قسم جبمال رمحن که اگر نه اين بود که مشاهده
شده معدودی حمدود که قَد َعلَ ْم منودهاند و بکمال سعی و اجتهاد در قطع
تفوه
سدره ّ
رب االجياد ايستادهاند هر گز لسان ببيان منيگشودم و حبَْرفی ّ
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منينمودم و لکن چکنم که اين معدود اناليق انابلغ حببل رايست تشبّث منوده
متسک جسته * انس را بکمال تدبري و منتهای تزوير از
و بزخرف دنيا ّ
شاطئ قِ َدم منع مينمايند و مقصودی نداشته و ندارند جز اينکه مجعی را مثل
اهل فرقان در ارض تربيت منايند که مبادا وهنی برايست وارد شود * اين
است شأن اين عباد * و چون مالحظه منودهاند که انوار مشس قدس قِ َدميّه
کل بالد منصوب شده و
عامليان را احاطه فرموده و اعالم ّ
عز ذکريّه در ّ
اشتهار ايفته لذا خبدعه برخواستهاند و بنسبتهای کذبه و مفرتايت اناليقه
مقر سلطان امساء
نسبت دادهاند که شايد ابين مفرتايت مردمرا از حضور در ّ
و صفات ممنوع سازند و بکمال وساوس مشغولند * و عنقريب است که
نعيق اکرب در ما بني خلق مرتفع شود و حجاهبای وهم نفوسرا احاطه منايد *
حبق در چنني يوم و اين لوح را در بعضی از ّاايم مالحظه منا
پس تو پناه بر ّ
که شايد روائح رمحانی که از شطر اين لوح سبحانی در مرور است ارايح
کدره ِ
حب حمبوب مستقيم دارد *
اط
ر
ص
در
ا
ر
تو
و
منايد
منع
تو
از
ا
ر
يه
ل
غ
ّ
ّ
عمامه و عصائی از فيوضات سحاب
متسک جمو و هبيچ ّ
ابری هبيچ رئيسی ّ
اهبی ممنوع مشو چه که فضل انسانی بلباس و أمساء نبوده و خنواهد بود *
اگر از أهل عمامي بظهورات مشس مستشرق و مستضئ گشتند يُذکر أمساؤهم
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عند ربک و ّإال أبدا مذکور نبوده و خنواهند بود * پس بشنو حلن أبدع امنعم
عمامه بر او
بعمامه ميبود ابيد آن شرتيکه معادل ألف ّ
را * اگر فضل إنسان ّ
محل ميشود از اَ ْعلَم انس حمسوب شود و حال انکه مشاهده مينمائی که
حيوانست و گياه ميطلبد * زينهار مبظاهر امساء و هياکليکه خود را بعمامي
ظاهريّه و ألبسه زهديّه می آرايند از حق ممنوع مشو و غافل مباش اليوم
ملکوت أمساء در حول شجره امر طائف وحبَْر فی خملوق * و ديگر انکه
حق بوده آن إقبال حبق و إعراض از ما سواه بوده و خواهد
زهديکه حمبوب ّ
حق غافل و بدون او مشغول شده مسرورند و
بود نه مثل اين عباد که از ّ
اسم آن را زهد گذاردهاند * فبئس ما اشتغلوا به فسوف يعلمون * يکنغمه از
اّلل بر تو و اهل ارض از مشرق کلمات اشراق
نغمات قبلم خالصا لوجه ّ
مينمامي و القا ميفرمامي که شايد راقِ ِدين بَ ْسرت غفلت را بيدار منوده از هبوب
أرايح روحانی که از افق صبح نورانيم مهبوب است آگاه منايد * و آن
مبحمد حسن جنفی که از
اينست که نقطه اولی روح من فی امللک فداه ّ
علمای بزرگ و مشايخ کبري حمسوب بود مرقوم فرمودهاند که مضمون آن
اينست که بلسان اپرسی مليح مذکور ميشود ﴿ که ما مبعوث فرمودمي علی را
از مرقد او و او را ابلواح مبني بسوی تو فرستادمي * و اگر تو عارف ابو
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ميشدی و ساجد بني يدی او ميگشتی هر آينه هبرت بود از عبادت هفتاد
اّلل را مبعوث
حممد رسول ّ
سنه که عبادت منوده * و از حرف ّاول تو ّ
ميفرمودمي و از حرف اثنی تو حرف اثلث را که امام حسن ابشد و لکن تو
از اين شأن حمتجب ماندی و عنايت فرمودمي ابنکه سزاوار بود ﴾ انتهی
حال مالحظه بزرگی امر را منائيد که چه مقدار عظيم و بزرگ است و
علی بسطامی بوده * و ديگر
آن علی که فرستادهاند نزد شيخ مذکور ّ
مال ّ
مالحظه قدرت َمظْهر ظهور را فرمائيد که حبرفی از اسم عباد خود اگر
خبواهد مجيع هياکل أحديّه و مظاهر صمديّه را خلق فرمايد و مبعوث منايد
هر آينه قادر و حميط است و مع ذلک اتزه رؤسای بيان اراده منودهاند که امر
عز رمحانيّه
وصايتی درست منايند و ابين اذکار َخلَقه عتيقه انس را از منبع ّ
حمروم سازند * و حال انکه نقطه اولی مظهر قبلم مجيع اين اذکار را از بيان
حمو فرموده و جز ذکر مرااي چيزی مشاهده نشده و خنواهد شد و آهنم
کل سنة
خمصوص و حمدود نبوده بشأنيکه ميفرمايد * ﴿ إهلی فابتعث فی ّ
هر مرآة
کل حني فاَظْ ْ
کل يوم مرآة و فی ّ
کل شهر مرآة بل فی ّ
مرآة و فی ّ
لتحکني عنك ﴾ و اين فضل در مرااي موجود ماداميکه از مقابل مشس
ّ
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اتّلل
کل مفقود و غري مذکور * ّ
حقيقت منحرف نشوند و بعد از احنراف ّ
الْيَ ْوم مرااي حمتجب ماندهاند که سهل است بلکه طوريّون منصعق شدهاند *
َح َس ُن القصص که بقيّوم امساء مذکور و موسوم است و بيان فارسی که از
أْ
لطيفه کلمات اهلی است مالحظه منائيد ات که مجيع اسرار مشهود آيد و اين
بياانت از برای مستضعفني ذکر ميشود و ّاال آاننکه بر مقر إعرفوا اّلل ِ
ابّلل
ّ ْ َ َّ ّ
حق را بنفس او و مبا
ساکنند و بر مکمن قدس ال يُ ْعَر ُ
ف مبا سواه جالس ّ
السموات و األرض از
کل من فی ّ
يظهر من عنده إدراک منايند * اگر چه ّ
متسک جنويند چه که
آايت حمکمه و کلمات متقنه ّ
مملو شود اعتنا ننمايند و ّ
متسک بکلمات وقتی جايز که منزل آن مشهود نباشد * فتعالی من هذا
ّ
اجلمال الّذی أحاط نورهُ العاملني * ابری اين قلب نه مبقامی حمزون شده که
قادر بر إظهار آللئ مکنونه شود و اي إقبال بتکلّم فرمايد چه که مشاهده
اّلل ضايع شده و زمحتهای اين عبد را نفسيکه بقول او خلق
ميشود که أمر ّ
شده بر ابد فنا داده * اگر چه فی احلقيقه اينگونه امور سبب بلوغ انس شود
و لکن چون اکثری ضعيفند و غري ابلغ لذا حمتجب مانند * و لکن إ ّن َربّک
لغين عن مثل هؤالء و انّه حمليط علی العاملني * ابری راضی مشويد که مثل
ّ
متسک جوئيد و از منزل امساء حمجوب مانيد و
أهل فرقان ابشيد که ابمساء ّ
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کلماتی تالوت منائيد و از ُمظْ ِهر و ُمْن ِزل آن حمروم گرديد چه که اليوم اگر
السموات و األرض مراايی لطيفه شوند و بلّورات رفيعه منيعه
کل َم ْن فی ّ
ّ
أقل من حني در اين أمر
ممتنعه گردند و بعبادت ّأولني و آخرين قيام منايند و ّ
اّلل ال شئ حمض مشهود آيند و معدوم صرف مذکور
بديع توقّف منايند عند ّ
گردند * آاي مشاهده ننمودهايد که انچه مأل فرقان ذکر مينمودند کذب
متمسک بودهاند نفع
صرف بود و احدی را در اين ظهور از انچه آبن ّ
رب العاملني وارد شدند * پس بشنو
بقوة يقني بشريعه ّ
نبخشيد مگر آاننکه ّ
اّلل األقدس األهبی و إذنه
عز صمدانی را و بگو بسم ّ
نغمه رّابنی و بيان ّ
األرفع األمنع األقدس األعلی * و از فِنای ابب رضوان ابصل مدينه وارد شو
لِ
نفسک غنيّا بغناء ربّک و انطقا بثناء ابرئک و عارفا بنفس موالک و
شهد
ت
َ
َ
َ
تسر به کينونتک و تکو َن من
َ
تقر به عيناک و تفرح به ذاتُک و ّ
جتد ما ّ
الفائزين * اين است وصيِت مجال قِ َدم أحبای خود را * من شاء فَ ْل ِ
يؤم ْن و
ّ
ّ
َْ
ض * و اگر ابنچه ذکر شده فايز شدی و بلقای مجال رمحن
من شاء فَ ْليُع ِر ْ
مفتخر گشتی ابيست ابمر و صيحه زن ميان عباد و بنغمه احالمي فانْ ِط ْق بني
احلق قد أشرق مشس العرفان عن
َّ
اتّلل ّ
السموات و األرض أبن اي مأل البيان * ّ
الرضوان هذا الغالم و علی وجهه نضرة املنّان
السبحان و طلع عن غرف ّ
أفق ّ
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الرحيق احلمراء * إِذا
و بيده مخر احليوان و يسقی املمکنات ابمسی األهبی هذا َّ
فاسرعوا اي مأل اإلنشاء من مظاهر األمساء لِ
يظهر عليکم آللئ املکنون من هذا
َ
الکوب املخزون الّذي ظهر علی هيکل اللّوح و استسقوا منه أهل مأل األعلی
السبحان و
الرمحن و
أخ َذ ْْتم
ُ
ُ
فی مواقع القصوی و إذا شربوا َ
جذابت ّ
نفحات ّ
اتّلل
احلق هذا َلرحيق خمتوم * ّ
اتّلل ّ
نطقوا فی أعلی الفردوس بربوات األُنس * ّ
احلق هذا خلمر الّتی قد کانت مکنونة حتت ُح ُجبات الغيب و حمفوظة حتت
ّ
ِ
الرمحن فی عرش اجلنان و أظهرها ابلفضل هبذا
مل
أان
ها
ت
س
م
و
العز
ء
با
خ
َّ
ْ
ّ
َ
ُ ّ
السّر و
االسم الّذی ظهر ّ
ابحلق * و أشرق عن وجهه بدايع األنوار فی ّ
املقربني مثّ عيو ُن املرسلني مثّ ما کان و ما يکون * و
ت به ْ
اإلجهار و قَ َّر ْ
أع ُ ُ
ني ّ
أصنام اهلوی
کسروا
َ
أنتم اي مأل البيان ال حترموا أنفسکم عن منظر ّ
الرمحن ّ
ابمسی األهبی مث أخ ِرجوا سيف البيان من ِغ ِ
مد اللّسان و غنّوا برنوات األحلی
َ
ّ ُ
خيرجن عن خلف
لعل النّاس يستشعر ّن فی أنفسهم و
ّ
بني مأل اإلنشاء ّ
حجاب حمدود * قل أَتَظُنُّو َن فی أنفسکم أب ّن هذا الفتی ينطق عن اهلوی ال
فو مجاله األهبی بل کان واقفا ابملنظر األعلی و ينطق مبا نطق روح األعظم
شديد األمر فی جربوت القصوی
احلق علّمه ُ
اتّلل ّ
املمرد األصفی * ّ
فی صدره ّ
کل حني مبا نطق
عرفه ُّ
الروح فی ملکوت األسنی و ينطق ّ
قوي ّ
و ّ
ابحلق فی ّ
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الروح
لسان األمر فی ُسرادق األخفی * ّ
مرة ابسم ّ
اتّلل هذا هلو الّذی قد ظهر ّ
العلي
علي مثّ هبذا االسم املبارک املتعالی املهيمن ّ
مثّ ابسم احلبيب مثّ ابسم ّ
ابحلق * قد ظهر ابلفضل فی جربوت العدل و
احملبوب * و إ ّن هذا َحلُ ٌ
سني ّ
أسه بسيف
قام عليه املشرکون مبا عندهم من البغی و الفحشاء * مثّ قطعوا ر َ
البغضاء و رفعوه علی السنان بني األرض و السماء * و إِ
الرأس علی
ينطق
ا
ذ
ّ
ّ
ّ
الرماح أبن اي مأل االشباح فاستحيوا عن مجالی مثّ عن قدرتی و سلطنتی و
ّ
بصار إلی منظر ربکم املختار لکی جتدونی صائحا بينکم
کربايئي و ُرّدوا األ َ
بنغمات قدس حمبوب * فَ ِ
أنصفوا إِذا فی ذواتکم إن جتعلوا أنفسکم حمروما عن
تتوجهون مثّ
فبأي حرم أنتم ّ
َحَرم القصوی و هذا البيت األطهر األحکم احلمراء ّ
اّلل فوق
اّلل مثّ افتحوا
لعل تشهدون حلظات ّ
تطوفون * خافوا عن ّ
أبصارکم ّ
َ
تکونن
لعل أنتم تستشعرون فی أنفسکم و
رؤسکم مثّ ملکوتَه َ
ّ
أمام وجوهکم ّ
من الّذينهم يفقهون *
أن اي نصري إ ّان أحببناک من قبل و حنبّک حينئذ أن تکون مستقيما
شرق األرض و غرَهبا
احلجية َ
حب موالک و أرسلنا إليک ما يکفی فی ّ
علی ّ
الروح هم يفرحون * و
و تستبشر فی نفسک و تکون من الّ ُ
ذينه ْم ببشارات ّ
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ِ
ِ
وجهک
إذا وصل إليک هذا اللّوح قم عن َم ْق َعدک مث َ
ض ْعهُ علی رأسک مثّ َوّل َ
رب لک احلمد مبا أنزلت َعلَ َّي من
الی وجهی املُشرق العزيز القيّوم و قل أی ّ
الشکر مبا أشرقت َعلَ َّي من
رب لک ّ
مساء جودک ما ّ
يطهر به العاملني * أی ّ
ِ
رب لک احلمد
أنوار مشس وجهک الّذی إشراق منه ُخل َق الکونني * أی ّ
علی بديع عطاايک و مجيل مواهبک * و أسألک جبمالک األعلی فی هذا
کل
القميص ال ّد ّر ّ
کل ذکر دون ذکرک و عن ّ
ی املبارک األهبی أبن تَ ْقطَعين عن ّ
ِ
وجه الی
ثناء دون ثنائک * مث أ ْهلمنی ما ّ
يقومين علی رضائک و مينعنی عن التّ ّ
ب لی بسلطان عنايتک و
رب أان الّذی قد ّفر ُ
العاملني * أی ّ
طت فی جنبک َه ْ
عز صمدانيّتک
رب ال تَطُْرْدنی عن ابب ّ
أقل من حني * أی ّ
ال تدعنی بنفسی ّ
و فِناء قدس رمحانيّتک * مثَّ أن ِزل َعلَ َّي ما هو حمبوب عندک ألنّک أنت
رب فأرسل َعلَ َّي نساميَ
املقتدر علی ما تشاء و إنّک أنت العزيز الکرمي * أی ّ
الرضوان ِّ
مقر امسک
السبحان مثّ أصعدنی الی قطب ّ
الغفران من شطر امسک ّ
الرحيم * مث اغفر لی و ألبی مثّ الّتی محلتنی بفضل من عندک و رمحة
الرمحن ّ
ّ
من لدنک و إنّک أنت أرحم الرامحني * أی رب قَ ِّ
ختتارهُ لنفسی ّمث
ما
لی
ر
د
ّ ْ
ُ
ّ
أنزل َعلَ َّي من مساء فضلک من بدايع جودک و عنايتک مثّ أقْ ِ
ض من لدنک
حوائجی و إنّک أنت خريُ ُمقضی و خريُ حاکم و خري ُمق ِّدر و إنّک أنت
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انص ْره
ّ
ظهرک علی خدمة ّ
اّلل و أمره مثّ ُ
الفضال القدمي * مثّ بعد ذلک فَا ْش ُد ْد َ
اّلل عن أعني
مبا أنت مستطيع عليه و ال جتحد فی نفسک و ال تسرت کلمات ّ
اسم أحد و ال رسم
العباد فانشرها بني يدی املؤمنني * إ ّايک أن ال َ
مينعک ُ
ِ
ت به و کن علی
أمر موالک الی من هناک و ال تتوقّف فيما أُم ْر َ
نفس * بلّغ َ
العباد و هذا ما ق ّدرانه لعبادان
نفسک مث انصح َ
أمر بديع * أ ّوال فانْ َ
ص ْح َ
حب موالک علی شأن لن يزلّک من شئ عن
املخلصني * أن استقم علی ّ
حيضَر
صراطه و هذا من فضلی عليک و علی عبادان احملسنني * مث اعلم أبن َ
ايح البغضاء عن
اّلل و إنّک ملا
حب
عندک َم ْن مينعک عن
َ
ّ
ّ
وجدت منه رو َ
ّ
ِ
َّب
السبحان أيقن أبنّه هلو ّ
الشيطان و لو يکون من أعلی اإلنسان إذا جتَن ْ
مجال ّ
عنه مثّ استعذ ابمسی القادر القدير احملکم احلکيم * کذلک أخربانک من نبأ
ب لِتَطَّلِع ِمبَا هو املستُور عن أَنْظُِر اخل َالئِ ِق أَ ْمجعِ
الغَْي ِ
ني *
َ
َ َ
َ َُ َ ْ ُ َ ْ
أن اي نصري جتنّب عن مثل هؤالء مث فِ
ظل عصمة ربّک و
الی
عنهم
ر
َّ
ّ
س الّذی خيرج من هؤالء إنَّه يؤثّر کما
کن فی حفظ عظيم * مث اعلم أب ّن نَ َف َ
فس الثُّ ْعبان إن أنت من العارفني * کذلک أهلمناک و علّمناک مبا هو
يؤثّر نَ ُ
املستور عنک لِ
يدک عن
اد
ر
مب
لع
ط
ت
ّ
اّلل و تکو َن علی بصرية منري * طَ ِّه ْر َ
َ
ّ
َ
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التشبث الی غري اّلل و اإلشارة الی دونه کذلک أيمرک قلم ِ
القدم إن أنت من
ّ
ّ ّ
ُ
احلق أتتيکم صواعق يوم القهر مثّ زالزل ّأايم
اتّلل ّ
السامعني * قل اي مأل البيان ّ
ّ
هيکل النّار بکتاب فيه ردٌّ علی
هبوب أرايح کره عقيم * و أيتيکم
ال ّشداد مثّ ُ
ُ
لکل مؤمن أبن لو اطّلع بذلک و
ّ
اّلل املهيمن العزيز القدير * و إ ّان ق ّدران ّ
رد
قلم ال ُق ْد َرة ابسم ربّه املقتدر القدير * مثّ يکتب فی ّ
استطاع فی نفسه أيخذ َ
احلق قد أخذان
من ّ
اتّلل ّ
اّلل و کذلک جيزی ربُّک جزاءَ املشرکني * ّ
رد علی ّ
صوران منه بشرا و َزيَّناه بقميص األمساء بني العاملني
ترااب و عجنّاه مبياه األمر و ّ
ذکره و أشهران امسَه بني مأل األمساء إِذا قام علی اإلعراض و
* ّ
فلما رفعنا َ
حارب مع نفسی املهيمن العزيز العليم * و افتی علی قتل الّذی بذکر من
عنده خلِق و خلِ
ات و األرض * و إ ّان ملا وجدانه فی تلک احلالة
و
م
الس
ت
ق
َ
ّ ُ
ُ َ ُ
ّ
سرتان فی نفسنا و خرجنا عن بني هؤالء و جلسنا فی البيت الوحدة متّکال
علی اّلل املهيمن العزيز القدمي کذلک فصلنا لک األمر لِ
لع مبا هو املکنون
ط
ت
ّ
ّ
ّ
َ َ َ
توجه مبنظر
و تکون علی بصرية منري * و إنّک ّ
طهر النّظر عن مثل هؤالء مثّ ّ
مقر العرش مطلَع ِ
االکرب ِّ
ک عن سهم
مجال ربّک العزيز املنيع * ليَ ْح َفظَ َ
اّلل و
اإلشارات و جيعلَک انطقا بثناء نفسه بني العاملني * إِذا قم علی ذکر ّ
سواهم مثّ الْ ِق عليهم ما ألقيناک
أمره و ذکر الّذينهم آمنوا ّ
ابّلل الّذی خلقهم و ّ
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ليکونن من املتذ ّکرين * مثّ من معک من أهلک الّذينهم آمنوا
فی هذا اللّوح
ّ
کل ٍ
کل صغري و کبري * و احلمد لنفسی
من
و
ذکور
و
إانث
ّ
ّ
ابّلل و آايته من ِّ
اّلل
اتّلل هذه الکلمة فی آخر القول لَ ُ
سيف ّ
املهيمن املقتدر العزيز القدمي * ّ
علی املشرکني و رمحتُهُ علی املوحدين *
عز مرسول ميداشتی
ذکر شده بود که مهيشه مع مراسله هديّه بساحت ّ
و حال جبهت عدم استطاعت ظاهره از اين فيض حمروم گشته * هر گز از
السموات
اتّلل ّ
اين حمزون نبوده و نباشيد * ّ
احلق حبّک إ ّاي َ
ي خلري عن خزائن ّ
عز بديع *
و األرض إن تکون اثبتا عليه * و کذلک نزل األمر من جربوت ّ
اّلل و
اخلري کلٌّ بيده فسوف يغنيک بفضله إذا شاء ّ
أن ال حتزن فی ذلک أل ّن َ
أراد و إنّه ما من أمر ّإال بعد إذنه له اخللق و األمر حيکم ما يشاء و إنّه هلو
اّلل من کنز ال
يطهر عن إشارات املنيع جيعله ّ
العليم احلکيم * و إ ّن حبّک لو ّ
عز ال يُغَطَّی و شرف ال يُ ْغ َشی *
يفنی و قمص ال تبلی و خزائن ال ختفی و ّ
ک َو تَ ْفَر َح فِی
اّلل امللک العزيز العليم * لِتَ ْس ُک َن فِی نَ ْف ِس َ
حرک لسا ُن ّ
کذلک ّ
الصابِ ِرين و املتوّکِلِ
ک و تَ ُکو َن ِ
َذاتِ
ني *
ن
م
َّ
َ
َ
ََ ُ َ
َ
َ
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