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قد أکث رت القول فی ذلک و لکن الناس ل ی فقهون آنچه از ظهورات
معجزات که ذکر شد آنچه نسبت ابین حقری است کذب افرتاه املکذبون و
آنچه نسبت بنقطه اصلیه و منبع فیض اولیة و مراایی مستحکیه از او داده
شده صدق یفوز به املخلصون و لکن آنچه از مساء مکرمت و سحاب
مرمحت در بیان انزل فرمودهاند حجت کلیه و دلیل متقنه جبز تنزیل آایت
چیزی قرار نفرمودهاند مل یزل و ل یزال این بود حجت خدا بر اهل ارض اگر
امری از معدن لطف و هباء دون آن ظاهر شد فضال من اّلل بود وإل أعظم
حجت مهانست که خود قرار فرمودند و من أصدق من اّلل حدیثا و دیگر
بعضی نباید انکار صرف منایند در ظهور آنچه نسبت ابنبیاء داده شده زیرا
که عقل عباد میزان منیشود اگر بعنی بصریت مالحظه شود آنچه در ارض
مشهود است قبل از مالحظه آن مجیع انس از اعالی و ادانی از ادراک آن
عاجز بوده و هستند و خواهند بود مشاهده منا در مشس مساء که ابین مقدار
که مشهود است چگونه کل من علی الرض از مشرق و مغرب و سایر
جهات مهه را هبجت و ضیاء میدهد البته قبل از مشاهده آن از تعریف و
توصیف عقل اقبال منینمود در تصدیق چننی شیء در کل شئوانت صنع
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مالحظه منا ات سر امر کشف شود و کل اشیاء معجزه انبیا بوده و هست
فارجع البصر هل ت ری من فطور و در فرقان بسیار آایت دلیل بر این است
اگر چه نفس آیه در نظر نیست و لکن مضامنی آن آایت بدینقرار است
مثال هو الذی خلقکم و رزقکم أفال تبصرون و هو الذی أنبت من الرض
نباات حسنا أفال تؤمنون و أنزل من السماء ماء أفال تشکرون و خلق السموات
و األرض و ما بینهما و أسکن اجلبال فضال من عنده و قلیال منکم ما
تفقهون پس معلوم میشود آنچه هم مشهود است متعلق بقدرت است من
عند اّلل بوده هل من خالق غری اّلل قل سبحان اّلل ما من خالق إل الذی
آمنت به املخلصون بلی اگر گفته شود که معجزات که منسوب ابنبیاء قبل
شده اگر صدق بود حال هم ابید ظاهر شود این مطلب هم حرفی نیست
که عقول منریه و افئده زکیه متمسک ابو شوند بسیار میشود که امور از قبل
واقعشده و حال نشده و ای ابلعکس ولکل امر خزائن عند ربک ینزهلا کیف
یشاء علی قدر من عنده ذلک ربکم و رب آابئکم األولنی مثال هر سی سنه
عما فی عد أایمکم تعدون و حتصون مث حتسبون در بعضی بالد طاعون ظاهر
میشود آای مدت أتخری آن میتوان انکار منود که چننی چیزی حمقق نبوده وال
ابید حال هم ظاهر شود امورات دیگر که از قبل ظاهر شد و حال نیست ای
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ابلعکس و اگر گفته شود که چرا حال امری از امورات قدرت حمضه و
شئوانت صرفه ظاهر منیشود ات سبب علو ارواح عالیه و مسو انفاس مقدسه
شود بلی هذا حق مبثل ما أنتم فی البیان تنطقون و ّلل املثل األعلی إن أنتم
تعلمون نظر منا جبراین این شط که مشهود است در حنی طغیان و ازداید
حرکت میکند و جاری است آنچه میکند در اقتدار خود اثبت است آنچه
از اطراف از نفوس ضعیفه فراید کنند که سد معظم خرق شد ای سد فالن
حمل ابطل گشت ای فالن بیت خراب شد و فالن قصر منهدم گشت هیچ
اعتنا ندارد و در کمال قهر و غلبه و قدرت و سلطنت سایر و ساریست و
در مجیع مراتب به تساوی حرکت مینماید مثال عمارت از هر که ابشد چه
از سلطان و چه از مسکنی نزد سطوت او یک حکم دارد مگر آن
عماراتیکه استقاللی در استحکام خود دارند کذلک نضرب لکم األمثال
لعلکم مبا أنتم فیه توقنون نظر را دقیق کن و بصر را دقیق منا ات از نفحه طیب
هبجت و سنا بر قلبت وارد شود و بر عرش سکون متمکن شوی اینست
أعظم أمور و أکربها إن تستطیعون أن جتدون و دیگر آنکه مالحظه منا که
اگر شخص مقتدری خبواهد شط را سد مناید و زمام او را بسلطان قوت و
ملیک قدرت اخذ مناید در مراجعت آن چقدر خانهها و منزهلا خراب شود
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و چه مقدار نفوس غرق شوند بلی اگر چه اراضی ایبسه که مدهتا در حرقت
عطش مبتال بودند فائز میشوند و حبیات اتزه بدیع مشرف میگردند و
بقمیص جدید ممتاز و مفتخر میآیند کذلک یبدع اّلل ما یشاء أبمره و ما من
إله إل اّلل ذلک رب العاملنی و مهچننی در اسرار قضائیه و قدریه مالحظه منا
که آنچه ظاهر شده و میشود مثل این شط امور در حمل خود جاریست و
لکن اگر امری ظاهر شود بر خالف آن قدر خالف در عامل احداث میشود
اگر ابین رمز دقیق رقیق که اخفی از هر سریست ملتفت شوی مستغنی
میشوی از آنچه سؤال شده و میشود نقطه احدیه و ذات صمدیه در هر
عهد و قرن که اراده میفرمود آن شط حقیقی و حبر واقعی را از هیکل جدید
و قمص بدیع ظاهر و جاری فرماید آهنمه عمارات وجود و تصورات نفوس
افکیه غرق گشته و هالک شدند و در غایت عطش و هنایت ظمأ مستغرق
شدند و معدوم گشتند و اینقدر ملتفت نگردیدند که شربتی از آن بیاشامند
کذلک حییی اّلل من یشاء و یثبت من یشاء و ینفی من یشاء إن أنتم تعرفون
خاصه اگر در طغیان شط هویه که از مشال احدیت جاریست ارایح شوقیه
وزیدن گرید و چقدر از نفوس عالیه و أولو األفئده و تصورات حمکمه و
بناهای متقنه رفیعه منهدم و معدوم خواهد شد فو الذی أمسک السموات
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بقدرته و أجری البحار أبمره که اگر خوف از اغالل مکنونه در اصدار منیبود
هر آینه مجیع امثال لهوتیه و دقایق احکام جربوتیه را در مهنی جراین شط
ظاهره متام مینمودم و لیکن چه گومی که هیچ اقبال ابمری ندارم از شدت
حزن وارده و هم انزله این اایم را در میان أیجوج صمت و مأجوج نطق مبتال
شدهام از خدا میطلبم که اسکندری را انزل فرماید ات سدی حایل مناید
اشارات غیبیه در این عبارات مکنون شده و حروفات قدسیه در این کلمات
خمزون گشته هنیئا ملن اخذ لئالئها و عرف قدرها و وصل الی لقائها و بعد
مشهود بوده و معلوم آمده که اصل اختالفات از اقصی عوامل معنی الی أدنی
مراتب ألفاظ بعلت اختالف صور مراای است هر کس از آنچه در او است
حکایت میکند و روایت مینماید مثال در مهنی مثال شط مالحظه منا که
بیک قسم جاریست و نسبت او هبمه قصور و عمارات مساوی و لیکن هر
اودیه که بیشرت گنجایش دارد بیشرت اخذ مینماید و هر سدیکه استحکام آن
کمرت است کمرت مقاومت مینماید پس این اختالفات از حمل بر خاست و
مهچننی مالحظه منا در اشراق مشس ازلیه که بیک اشراق مستشرق میشود در
مسوات افئده ممکنات و بعد در انطباع در صور و مراای خمتلف میشود
ابختالف نفس مراای که بعضی در علو فطرت و مسو مهت واقفند و برخی در
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دنو مجودت و هبوط مخودت متکی لکل مراتب عن اّلل و کل إلیه راجعون
ارابب بصریت را بصری چون حدید ابید و قلبی ابندازه وجود که ات فرصت
در دست هست آنرا از مشاهده مجال منع ننماید و این را از ماء حیوان
ممنوع نسازد ات از مجیع طعوم حمظوظ شود و نصیب بردارد و دیگر چه لزوم
دارد که ابقوال انس متمسک بشود ای ابفعال عباد متهتک آید کل یشربون
من ماء واحد و یسقون من حبر واحد و لکل درجات عند ربک و کل علی
ما هم علیه لسائرون امروز هر نفسیکه مؤمن بطلعت اعلی و موقن مبقام او
در عرش بعد از او ابشد کفایت میکند از هر علمی و از هر عملی و
رضای او و امیان ابو حمقق منیشود مگر ابطاعت امر او در کل شئون اینست
نتیجه أعظم و أفخم و أقوم ل لدون اّلل من غایة و ل لغریه من هنایة و کل
آنچه ذکر شد از اوصاف شط این مثلی بود که از قلم جاری شد از
اوصاف شط فکر و تدبر منوده ات مجیع اسرار علیه از حجاب قرب و بعد و
عالی و دانی منزه شده کشف مجال مناید و ادراک منا در این حبر البحور را
که کل حبور چون قطره خواهند بود در نزد عظمت او که چگونه در منبع
ذات مبارکه و معدن صفات مربوکه خود متموج است و قل سبحان اّلل ما
أعجب أمرک و ما أعظم قدرتک و ما أکرب سلطنتک و ما أقهر کربایئیتک و
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ما نعلم منک شیئا إل مبا أنت علمتنا من عندک عن لسان مظهر نفسک و
منبع ذاتک و معدن أمرک و مکمن حکمک و إنک أنت العامل بکل ما
خلق و خیلق و إنک أنت احلق عالم الغیوب ای جواد یک حرف بر تو القا
مینمامی حمض رمحت و شفقت که از جواهر کتب و سواذج صحف اخذ
شده ات از سحاب احدیت ماء صمدیت بر حقیقت تو و حقایق عباد
جاری و انزل شود ات حبیات ابدی و زندگانی سرمدی فائز گردی و آن
اینست فاملکوا قلبا جیدا حسنا منریا لتملکوا ملکا ابقیا دائما أبدا قدمیا
اینست کنزی که متعلق بشماست و اگر زنده و قامی شود هرگز منیمرید و
فانی منیشود و هذا نور ل یطفی و کنز ل یفنی و قمص ل یبلی و ظهور ل
خیفی به یضل کثریا و یهتدی أخرون محد کن خدا را که حمل القای این کلمه
جامعه و رنه لهوتیه و این غنه جربوتیه شدی و حمکمرت از این کلمه چیزی
نیافتم وال القا مینمودم نصیحتی اعظمرت از این کلمه مذکور نه فاحفظوها إن
تریدون أن جتدون الی ذی العرش سبیال نظر حبب این عبد آبجنناب این
جواب نوشته شد و إل أبدا میل تقریر مطلبی و حتریر حرفی ندارم و کفی
ابّلل شهیدا و علیکم وکیال و إذا قم برجل احلدید علی الصراط الذی مددانها
علی أرض الروح البیضاء و بعنی اللهیب فانظر الی أرکاهنا و قوامها و بسمع
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الیاقوت امسع ما ظهر منها فیما سئلت عنها و بکف الذهب و أصابع القدرة
خذ ما فیها و علیها و بلسان صف و غن و رن و کف و دف أبنه ل إله إل
هو و أن علیا قبل حممد ذات اّلل و کینونیته الباقیة و حممد قبل علي معدن
أمر اّلل و ذاتیته الدائمة و طلعة احلی مکمن حکم اّلل و إن یته القائمة و
حروف احلی أول مؤمن ابّلل و آایته و إان کل به متمسکون و إن هذه الکلمة
یفصل بنی احلق و الباطل الی یوم الذی یقوم الساعة إذا کل حیضرون بنی
یدی اّلل و کل أبمره قائمون و البهاء علی من آمن به یوم لقائه و کان بنی
یدیه من القائمنی

www.oceanoflights.org

