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 یلأ ع  الأ  ع  نأ م  الأ  م  ظأ ع  الأ  س  دأ ق  الأ 

 
 

َا َجَعْلَناَک أَْمطَاَر الَفْضلم لمَما َزَرْعَناُه فم  يَأْن ََي اسْم   َأْن اْْحَدم اّللهم ِبم
  ةم بَ يهم ط  ال ياأَلرَاضم 

ُ
 ارم جَ شْ األَ  نَ مم  اهُ نَ سْ رَ ا غَ مَ لم  ةم ايَ نَ العم  يعَ بم رَ  اکَ نَ لْ عَ جَ  وَ  * ةم کَ اَر بَ امل

  ةم عَ ي ْ دم البَ 
َ
 يقَ حم رَ  اکَ نَ ي ْ قَ سَ  وَ  انم کَ مْ الم  فم  قَ لم ا خُ مَ  هُ لُ ادم عَ  ي ُ َل  ل  ضْ ا فَ ذَ هَ  * ةم يعَ نم امل

  مُ ا الفَ ذَ هَ  وَ هُ  وَ  * نم ْحَْ الر   کَ بهم رَ  افم طَ لْ أَ  حم دَ قَ  نْ مم  انم يَ الب َ 
ُ
 حَ تم ا فُ ذَ إم  يذم ال   سُ د  قَ امل

  تم ز  ت َ اهْ 
ُ
  تم کَ ر  تََ  وَ  اتُ نَ کم مْ امل

َ
 انم وَ ي َ الَ  رُ ث َ وْ کَ ا لَ ذَ هَ  اءُ قَ رْ الوَ  تم قَ طَ نَ  وَ  اتم ودَ وجُ امل

 عم ْر ا الفَ ذَ هَ  نْ مم  نم ْحَْ الر   فَ رْ عَ  انم يَ حْ األَ  رم ثَ کْ أَ  فم  کَ يْ إملَ ا نَ لْ سَ رْ أَ  وَ  اعم دَ بْ لم ا فم  نْ مَ لم 
 
ُ
  يزم زم العَ  کَ بهم رَ  ْتم ی مَ لَ عَ  کم رهم حَ تَ امل

ُ
 نَ مم  ودُ جُ الوُ  هم يْ لَ إم  هُ ج  وَ ت َ ي َ  وْ لَ  قهم الَ  ّللهم تَ  * ارم تَ خْ امل

 ا إملَ ر  ائم طَ  اهُ رَ ت َ لَ  ودم هُ الش   وَ  بم يْ الغَ 
َ
 ةُ رَ دْ السهم  قُ طم نْ ت َ  هم يْ فم  يذم ال   امم قَ ی مَ صَ قْ األَ  دم صَ قْ ی امل

 
ُ
 دم َل ی بم ا فم ر  ائم سَ  تَ نْ ا کُ ِبمَ  کَ ی لَ بَ وْ طُ  * ابُ ه  الوَ  يزُ زم  العَ نَ  أَ ل  إم  هَ لَ  إم َل  هُ ن  ی إم هَ ت َ ن ْ امل

 وَ  اهُ وَ ا سم م  وا عَ عُ طَ قَ ان ْ  ينَ ذم ال   آءم هَ الب َ  لم هْ ألمَ  انم نَ ي ْ مم المطْ  وَ  حم رْ الفَ  آيةَ  تَ نْ کُ   وَ  اّللهم 
 مْ هم يْ لَ عَ  تَ حْ ش  رَ  وَ  * اقُ اآلفَ  تم ائَ ضَ أَ  هُ نْ مم  يذم ال   رم طْ ا الش  ذَ ی هَ لَ إم  وبم لُ لقُ وا بم هُ ج  وَ ت َ 
 تَ نْ أَ  * انم وَ اأَلکْ  فم  نْ مَ  اطَ حَ أَ  يذم ال   رم حْ ا البَ ذَ هَ  اجم وَ مْ أَ  نْ مم  کَ يْ لَ عَ  حَ ش  رَ ا ت َ مَ 
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 وَ هُ  يرم صْ نَ  ن  قل إم  * انم يَ الب َ  وَ  ةم مَ کْ لم بم  هم يْ لَ عَ  تَ مْ قُ  وَ  اّللهم  رَ صْ نَ  تَ فْ رَ عَ  يذم ال  
 نم أَ  لْ قُ  دُ عْ ب َ  نْ مم  وَ  لُ بْ ق َ  نْ مم  اّللهم  مُ کْ حُ  اذَ هَ  احُ وَ لْ األَ  هم بم  تْ ئَ لم ا مُ مَ ا ذَ هَ  يرم مْ أَ  غُ يْ لم بْ ت َ 

 رَ صْ نَ  وافُ رَ ا عَ مَ  کَ ئم لَ وْ أَ  ةَ مَ کْ الم  نم وا عَ جُ رَ خَ  ينَ ذم ال   ن  إم  * ارم صَ بْ األَ  لم وْ  أُ وا َيَ فُ رم اعْ 
ا وا مَ ذُ خُ  ضم رْ األَ  وا فم دُ سم فْ  ت ُ َل  وَ  وا اّللهَ قُ ات    لْ قُ  * ابم تَ ی الکم فم  لَ زهم ن ُ  يذم ال   اّللهم 

 يهم َتم عْ ي َ  نْ لَ  ان  يَ ب َ بم  مْ کُ مَ ل  عَ  وَ  رَ صْ الن   مَ لم عَ  هُ ن  إم  * مم ل  العَ  يزم زم العَ  مْ کُ بهم رَ  نْ دُ لَ  نْ مم  هم بم  تُْ رْ مم أُ 
ْمکمَناتم َمر ة   ي اسْم َيَ  نْ أَ  * اتم هَ ب ُ الش   اءم مَ يْ هَ  وا فم امُ هَ  ينَ ذم ال   ونُ نُ ظُ 

ُ
َأنم اْسقم امل

  ارم م الن  وهبمم لُ ق ُ  فم  مْ رم ضْ أَ  ُث   ارُ حَ بم ال تم رَ جهم سُ  هم بم  يذم ال   حم دَ ا القَ ذَ هَ  نْ ی مم رَ خْ أُ 
ُ
 ةَ لَ عم تَ شْ امل

 
ُ
 نم َيَ دْ األَ  َلم مَ  ْيَ ب َ  اءم نَ الث    وَ  رم کْ الذهم ی لَ عَ  ن  ومُ قُ ي َ لم  * آءم رَ مْ الَ  ةم رَ دْ السهم  هم ذم هَ  نْ مم  ةَ بَ هم تَ لْ امل
*   

 
ا نَ لْ ز  ن َ   وَ نَ دم نْ عم  نْ مم  ل  ضْ فَ ا بم اهَ نَ ئ ْ رَ ی ق َ ت  شَ  ب  تُ کُ   شم رْ ی العَ دَ لَ  کَ نْ مم  رَ ضَ حَ  دْ قَ 

 رم ثَ کْ أَ  فم  اکَ نَ عْ َأسَْ  وَ  احُ وَ رْ األَ  تم ارَ طَ  وَ  ولُ قُ العُ  هم بم  تْ ز  ت َ ا اهْ ا مَ هَ ي ْ فم  انَ کَ   م  اسْ  لهم کُ لم 
 کَ لم ذَ کَ   * انم نَ ف ْ ی األَ لَ عَ  ن  غَ ت َ  تم ال   لم ادم نَ العَ  اتم يَ نهم غَ ت َ  وَ  اتم قَ رْ الوَ  ارَ وَ طْ أَ  انم يَ حْ األَ 
 عَ لَ طْ مَ  اّللهُ  هُ لَ عَ جَ  يذم ال   انم يَ ا الب َ ذَ هبمَ  اسَ الن   رَ کهم ذَ تُ لم  کَ رم کْ ی ذم لَ عَ  اّللهم  ةُ اعَ رَ ي َ  تْ کَ ر  تََ 

 لَ زهم ا ن ُ مَ  اءم غَ صْ بمم  تْ ازَ فَ  ان  ذَ آلم  وَ  اّللهم  رُ کْ ا ذم هَ ي ْ فم  تْ عَ فَ ت َ ارْ  ض  رْ ی ألمَ بَ وْ طُ  * تم اآلَيَ 
ا م  عَ  مْ هُ سَ فُ وا أَن ْ عُ ن َ مْ يَ لم  اکَ نَ ي ْ ص  ا وَ ِبمَ  ادَ بَ العم  صهم وَ  * نم ْحَْ الر   کَ بهم رَ  ةم ايَ نَ عم  اءم سََ  نْ مم 
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 مْ هُ ن   إم  ةم ي  الَبم  ْيَ ب َ  ةُ نَ ت ْ الفم  هم بم  ثُ دُ ا يَْ مَ  ونَ بُ کم تَ رْ ي َ  ينَ ذم ال   ن  إم  * انم يَ الب َ  أُمهم  فم  هُ نْ وا عَ هُ ن ُ 
  نَ مم  مْ هُ ن    إم َل أَ  هم رم مْ أَ  وَ  اّللهم  رم صْ نَ  نْ وا عَ دُ عُ ب َ 

ُ
 عَ لَ طْ مَ  اّللهُ  هُ لَ عَ جَ  ح  وْ لَ  فم  ينَ دم سم فْ امل

  وَ لَُ  هُ ن   إم نَ دم نْ عم  نْ مم  ة  مَ لم کَ بم  رَ مْ األَ  رُ صُ نْ ن َ لَ  يدُ رم نُ  وْ  لَ ن  إم  لْ قُ  * احم وَ لْ األَ 
ُ
 * ارُ ه  القَ  رُ دم تَ قْ امل

 ودم عُ الر   يَْ زم هَ  يْ کم ا يَْ ي  ئم زَ  رُ أَ زْ ي َ  وَ  ةم رَ دْ القُ  رَ فَ ن ْ ضَ غَ  ةم و  القُ  نم يْ رم عَ  نْ مم  جَ رم خُ يُ لَ  اّللهُ  ادَ رَ أَ  وْ لَ 
َََ نَ رْ د  ا قَ نَ ت ُ ْحَْ رَ  تْ قَ ب َ ا سَ م  لَ  هُ ن  أَ  * الَ بَ ی الم فم  ةم فَ اصم القَ   انم يَ الب َ  وَ  رم کْ الذهم  فم  رم صْ الن   امَ  

 نم  الغَ  وَ لَُ  کَ ب  رَ  ن  إم  مْ هم يْ لَ عَ  اّللهم  لم ضْ فَ  نْ ا مم ذَ هَ  * ضم رْ ی األَ  فم نَ ادُ بَ عم  کَ لم ذَ بم  وزَ فُ ي َ لم 
 
ُ
  فم  يائم ب  حم أَ  هم بم  عُ زَ ا يَْ مَ وا بُ کم تَ رْ  ت َ َل  وَ  وا اّللهَ افُ خَ  لْ قُ  * الم عَ ت َ امل

ُ
 کَ لم ذَ کَ   کم لْ امل

  * انم فَ رْ العم  وَ  ةم مَ کْ الم  ارم مَ ضْ مم  ی فم لَ عْ األَ  مُ لَ القَ  کَ ر  تََ  هُ نْ مم  يذم ال   مُ لَ ا القَ ذَ هَ  مْ کُ ُر مُ يَْ 
 رم کْ ا الذهم ذَ هبمَ  مْ هُ رْ کهم ذَ  ُث   آءم هَ الب َ  ةَ رَ ضْ ا نَ هَ ن ْ مم  دُ تَم  ينَ ذم ال   وهم جُ ی وُ لَ عَ  يلم بَ قم  نْ مم  بهمْ کَ 
 اّللهم  لم بْ بمَ  کَ س  َََ  نْ ی مَ لَ عَ  وَ  کَ يْ لَ عَ  آءُ هَ ا الب َ ّن َ إم  ارم رَ ب ْ األَ  ونُ يُ عُ  تْ ر  ق َ  هم بم  يذم ال  
 
ُ
 ... تم اآلَيَ  لم زم نْ امل
 

بلدان را از امور مهيهجه و فساد و نزاع و شئونتی  بری مجيع من فی ال
که سبب حدوث فتنه ميشود منع فرمائيد آنچه اليوم مطلوب است تبليغ امر 

بر تبليغ  بوده مثل نفوسی که خبيال بعضی از امور قيام ّنوده و مينمايند اگر
يک آيه در  امر قيام کنند عنقريب کله اهل آن دَير بردای اميان فائز شوند
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معنی  لوح جناب نبيل اهل قائن نزل اگر کسی بلوت آن آيه فائز شود
ا م  أَ  الَ دَ تم العْ  وَ  وذَ فُ الن    بُ لُ طْ يَ  ر  هَ وْ جَ  انَ يَ الب َ  ن  إم  لْ قُ  *نصر را ادراک مينمايد 

ا م  أَ  وَ  * ةم يَ افم الص   ةم غَ ارم الفَ  وبم لُ لقُ بم  وط  نُ مَ  ةُ افَ طَ الل   وَ  ةم افَ طَ لل  بم  ق  ل  عَ مُ  وذُ فُ الن   
اسی بيان نفوذ  َي * احم وَ لْ األَ  وَ  رم بُ ی الز  ا فم اهَ نَ لْ ز  ن َ  تم ال   ةم مَ کْ لم بم  هُ اجُ زَ تم امْ  الُ دَ تم العْ 

معلهق بنفاس طيهبه و  ميطلبد چه اگر نفذ نباشد مؤثهر خنواهد بود و نفوذ آن
امع اعتدال ميطلبد چه اگر اعتدال نباشد س قلوب صافيه بوده و مهچني

اعراض قيام ّنايد و اعتدال امتزاج بيانست  متحمهل خنواهد شد و در اوهل بر
نزل شده و چون جوهر دارای اين دو  بکمت هائی که در زبر و الواح

سبب کليهه است از برای تقليب  شیء شد اوست جوهر فاعل که علهت و
ز شد او هر نفسی آبن فائ * اليهه وجود و اينست مقام نصرت کليهه و غلبه

و عقول عباد خواهد بود َي اسی مشس  قادر بر تبليغ امراّلله و غالب بر افئده
و الواح اشراق فرموده که ملکوت  بيان از مطلع وحی رْحن بقسمی در زبر

 اسَ الن   ن  کم لَ  اهتزاز و اشراق است وَ  بيان وجبوت تبيان از او در انبساط و
و انتصار از قلم قدر جاری شده  ه مکرهر مقام نصراينک * ونَ هُ قَ فْ ي َ  َل  مْ هُ رُ ث َ کْ أَ 

و فساد  هو ميشود مقصود آنست که مباد احبهاءاللههبه اموری که منشأ فتن
اّلله بر آيند بقسمی که ذکر  امر است قيام ّنايند مجيع بيد در صدد نصرت
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 نْ مَ کله ِبقامی که ميفرمايد   شد و اين از فضل اوست خمصوص احبهای او ت
و غلبه ظاهره تت اين مقام  فائز شوند ايع  مجَم  اسَ ی الن  يَ حْ أَ  دْ قَ ا ف َ س  فْ ی ن َ يَ حْ أَ 

 مُ لَ عْ ي َ  هُ ن  إم  * لیمعيه در کتاب إ بوده و خواهد بود و از برای او وقتی است
  بُ الم الغَ  ي  وم القَ  وَ لَُ  هُ ن  إم  هم انم طَ لْ سُ بم  رُ هَ ظْ يَ  وَ 

ُ
يد نفوس و ب * يمُ کم الَ  يمُ لم العَ  رُ دم تَ قْ امل

کيفيهت تبليغ و از کتب بديعه اليهه در هر   مقدهسه تفکهر و تدبهر ّنايند در
ّنايند ت در حي بيان در هر مقام که اقتضا ّنايد  مقام آَيتی و کلماتی حفظ
چه که اوست اکسي اعظم و طلسم اکب افخم  به آَيت الی نطق شوند

امر بشأنی ظاهر که مغناطيس   ّناند لعمری اين بشأنيکه سامع را جمال توقهف
اگر نفسی درست تفکهر ّنايد مشاهده مينمايد   کله ملل و وجود خواهد بود

نيست و کتاب اقدس بشأنی نزل شده که  که از برای احدی مفرهی نبوده و
ی بَ وْ طُ  يَ فم ارم عَ لْ ی لم بَ وْ طُ  يَ ئم ارم قَ لْ ی لم بَ وْ طُ  جاذب و جامع مجيع شرايع اليهه است

به انبساطی نزل شده که کله را قبل از  و * يَ سم رهم فَ ت َ مُ لْ ی لم بَ وْ طُ  ينَ رم کهم فَ ت َ مُ لْ لم 
 ن  إم  هُ ارُ دَ تم اقْ  وَ  هُ وذُ فُ ن ُ  وَ  هُ انُ طَ لْ سُ  ضم رْ األَ  یفم  رُ هَ ظْ يَ  فَ وْ سَ  *اقبال احاطه فرموده 

   * يُ بم الَ  يمُ لم العَ  وَ لَُ  کَ ب  رَ 
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  فم  کَ َر کُ ذْ يَ  نْ أَ  ب  يُم  هُ ن  إم  يشم رْ عَ  رم طْ شَ  نْ مم  يائم دَ نم  عْ مم تَ َأنم اسْ  يَأْن ََي اسْم 
 اءَ فَ الوَ  ب  يُم  کَ ب  رَ  ن  إم  * الم جَ الرهم  ْيَ ب َ  هم رم کْ ی ذم لَ ا عَ م  ائم قَ  کَ دَ جَ ا وَ ِبمَ  الم وَ حْ األَ  لهم کُ 
  وَ لَُ  هُ ن  إم  اتم فَ الصهم  رم ثَ کْ ی أَ لَ عَ  هُ مَ د  قَ  وَ  اءم شَ نْ الم  وتم کُ لَ مَ  فم 

ُ
 ُث   * يرُ دم القَ  رُ دم تَ قْ امل

ْعَنا َما أَثْ نَ ْيَت فم أَ  مْ لَ اعْ     * يمم ظم العَ  يهم لم العَ  کَ بهم رَ  اّللهم  عَ مَ  کَ اتم اجَ نَ مُ  ن  سَم
 
  رم مْ ا األَ ذَ ی هَ لَ عَ  کَ وَر أُمُ  تَ رْ صَ تَ ا اق ْ ِبمَ  کَ ی لَ بَ وْ طُ 

ُ
 * يمم کم الَ  يزم زم العَ  مم رَ ب ْ امل

 هم يْ لَ إم  ن  عَ رُ سْ تَ لم  اءم شَ نْ الم  وتم کُ لَ مَ  فم  آءم سَْ األَ  يسَ اطم نَ غْ مم  کَ ائَ دَ نَ  لَ عَ يَْ  نْ بمَ  اّللهَ  لُ ئَ سْ نَ 
  وَ لَُ  هُ ن  إم  ة  ادَ رَ إم  وَ  د  صْ قَ  ْيم غَ  نْ مم  اتُ نَ ائم الکَ 

ُ
 إمَلَه إمل  ُهَو َل  اءُ شَ ا يَ ی مَ لَ عَ  رُ دم تَ قْ امل

تَ َعالم 
ُ
  * يُ بم الَ  مُ يْ لم العَ  مُ رَ کْ ألَ ا ل  جَ األَ  ز  عَ األَ  عُ فَ رْ األَ  سُ دَ قْ األَ  اأَلْمَنعُ  امل

 


