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 بسم ربنا األمنع األقدس األعز األهبی

 
 

سبحانک ای من بک حقق الذات يف الذات و ترّدی کینونة القدم برداء  
األمساء و الصفات من امسک الطاهر ظهرت الظهورات من اول الذي ال اول 
له و ابمسک الباطن استبطنت البطوانت يف غیب الغیب حبیث ما ظهر من 

ی ر الذي ال آخر له بطلوع مشس مجالک األهبقدم القدم و لن یظهر إلی آخ
اء مبّشرا ملن يف الهوت العماء و مأل البقاء و أهل طلع نّّی العالء من أفق الَبد

عوامل الذي ال یذکر بقلم اإلنشاء و ال یدرکها حقایق أويل النُّهی مث من يف 
انسوت األهبی أبن هذا اجلمال األهبی و الطلعة األسنی قد ظهر مبا هو 

س من ذکري و إشاريت و عرفاين و دالليت و تقدیسي و تسبیحي و دّ مق
تنریهي و متجیدي و توحیدي و تفریدي إاّیه و ما هو يف جوهر جوهري و 
ساذج ساذجي لدی ذکره و هبائه ِإًذا ای من خلقتم يف البیان آبایيت لعرفانه ال 

ورقة لرضوان حتتجبوا عن الذي کان البیان کله کحلقة خامت يف إصبع إرادته و 
أمره فسبحانک ای من لن یقدر أن یشّی بذکرک ذکر األعظم و لن یقدر أن 
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جیري علی ثنائک قلم القدم فکیف یقدر و یستطیع أن جیرتح بذکرک هذا 
الفاين الذي یکون أحقر اخلدام لدی ابب فضلک الذي فتح علی األمم إال 

من طمطام  برشح من أحبر جودک الذي متّوج علی کل املوجودات و طفح
عنایتک اليت تلجلجت علی من يف ملکوت األّولّیات و اآلخراّیت حیث 
فتحت ألسن کل األشیاء أببدع األذکار بثناء نفسک املختار و ارتفع النداء 
من قلب صخرة الّصّماء يف قعر البحار و ما يف علی األطوار أبنک أنت اهلل 

العنایة اليت أحاطت کل  رب ما یری و ما ال یری ِإًذا ای إهلي أسئلک هبذه
األشیاء و هذه الرمحة اليت سبقت من يف اإلنشاء أبن ترسل حینئذ علی هذا 
الفاين نسمة من نسمات جود وّهابّیتک و نفحة من نفحات بدعک اليت هبا 
اهتّزت عظام الرمیمة و قامت أجساد املّیتة أبنک أنت الباقي الدائم القدمی 

اذکر الذین جعلتهم أنوار اهلدایة بنی خلقک و األقوم هبا علی ثناء أحّبتک و 
مشاعل التوحید بنی عبادک و بریتک و أنطق مبا تؤیدين و تلهمين من عندک 
ألين ال أعلم شیئا و إنک أنت العلیم اخلبّی و أنت تعلم ای إهلي أن حّّب إاّیهم 
و ذکري لدیهم یکون خالصا لوجهک و مطّهرا عن مشاهدة غّیک إين أحب 

أهنم یطّلعون مبواقع األمور يف أایمک حق االطالع و یعرفون ما هو ای إهلي 
املستور عنهم حق العرفان لیبقی بذلک کینوانهتم و حقایقهم و أرواحهم و 
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أمثاهلم يف کل عامل من عواملک عارفا حبقک و مطّلعا مبا ظهر من عندک و ما 
بکل األمور أردت هلم يف سرادق عنایتک و فضلک ألهنم ای إهلي لو یطّلعون 

و حیتجبون عن شيء احتجبوا بقدر ذلک عن منظرک األکرب و ما توجهوا 
إلیک بتمام البصر و هذا مل یکن إال بتقدیسه عن کل ما خلقت و ختلق و 
طّهرت أو تطّهر حیث نطق بذلک لسانک احلق املبنی لو یکون البصر علی  

ی جهت کرب السموات و األرض و یتوّجه بطرف طرفه أقل مما حتصي إل
أخری ملن یقدر أن ینظر إلی هذا املنظر األعلی علی ما ینبغي له من حق 

 النظر 
 

تعالی تعالی أمرک ای إهلي و تباها تباها ظهورک ای حمبويب قد صعب 
علی هذا العبد فوق کل صعوته أبن حتتجب أحد يف مثل تلک األایم اليت ما 

مثلها حیث طّهرت فیها  رأت عیون اإلبداع شبهها و ال أبصر من يف االخرتاع
بصرف مجالک و کافور طلعتک و ساذج حمبوبیتک و أحاطت السموات و 
األرض ظهورات عنایتک و بروزات ألطافک حبیث طلع کل أمر مکنون و کنز 
خمزون و رمز مصون و أشرقت مشس املعاين عن أفق مساء التبیان و جتّلت 

اإلمکان و األکوان و  بظهورات أمسائک احلسنی و صفاتک العلیا علی من يف



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

الذین یریدون أن یدخلوا هذا البساط املمتنع املنیع و هذا املقر املتعايل الرفیع 
ینبغي هلم أن تکون قلوهبم مقدسة عن ذکر إشارات القبل و کلمات اليت 

 أسّسوها أويل اجلهل الذین اشتهرت أنفسهم ابلعلم و الفضل 
 

هذا البساط األرفع األعلی لک احلمد ای إهلي مبا جعلت للواردین يف 
مقاما ال تناله طیور أفئدة أهل البقاء و ال حقایق من يف اإلنشاء کما نطق به 
مظهر وحیک و مطلع إهلامک و نقطة مشیتک نطفة سنة ذلک الظهور 
تکون أقوی عن کل البیان و کذلک نزل يف قّیوم الکتب و ألواح أخری يف 

منه عقول أويل األلباب فما أعلی علّو  ذکر هذا املقام األعلی علی شأن تتحّّی 
هذا اخللق الذي خلقتهم من ساذج أمرک و أنشأهتم من جوهر فطرتک إذا ای 
إهلي کیف یلیق أن یکون هذا اخللق البدیع و هذا الصنع األرفع الرفیع إين 
أکون متحّّیا ای إهلي من وقر بعض اآلذان و غطاء األبصار و عشاوة بعض 

ئک اهتّزت األعراش و انفطرت السموات و خرقت القلوب حبیث من ندا
حجبات الالهناایت و اندّکت جبال حقایق املمکنات بتجلي من إشراقات 
أنوار وجهک مع کل ذلک ما انتسبه بعض عبادک و بریتک مع أنک تنادي 
يف کل األحیان أبعلی النداء فوق رؤسهم و بکل األنوار تکون قائما تلقاء 
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ن جیب اإلرادة ید املشیة و تقول بسلطان القوة و عیوهنم قد أخرجت هلم م
العظمة فها هذه ید اقتداري اليت بسطتها علی الهوت عظميت و جربوت 
قدريت و ملکوت سلطنيت و ممالک قدمي و أقالیم أمري و أطویت کلها و ما 
قّدرت إبحاطة علمي فیها يف یدي إهنا بیضاء من أنوار وجهي و شعاع من 

لئا من أنوار جبیين قد أعطي بفضلي و کرمي ملن یدخل يف ضیاء طلعيت و متأل
ملکويت و جربويت و هم یذکرون عند متّوجات أحبر النور روات أويل الظلمة و 

 الغرور 
 

فیا إهلي قد خجل کل الوجود من أذکارهم و هم ال خیجلون و یستحي  
ام کل املمکنات من أقواهلم و هم ال یستحیون هل الذي انتبه من ندائک و ق

بروح أمرک و حي من نفس رمحانیتک و شرب عن کأس عنایتک جیري لسانه 
بذکر املوهومات اليت کانت يف ألسن الغافلنی من بریتک و اجلاهلنی من 
خلقک ال و مجالک املختار إال الذي جعلت له السمع آیة العذاب من 
عندک و البصر حفرة السقر يف وجهه أبمرک فیا إهلي قد اجرتحت بتلک 

ذکار بنی یدي سلطان عظمتک و لن إنک تعلم أبن النار تلتهب من األ
شعرايت مبا امسع أقوال الذین ما اطّلعوا أبسرار أمرک و خفیات ما يف علمک و 
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ترکوا مقامات العالیة و اقتنعوا مبراتب الدانیة کأهنم نسوا ما نزل من جربوت 
األهبی أمرک قلت و قولک احلق ایبن منظر األعلی قدرت لک من شجر 

فواکه األصفی کیف أعرضت عنها و رضیت ابلذي هو أدنی فارجع إلی ما 
هو خّی لک يف األفق األعلی و أری بعض منهم ای إهلي احتجبوا بقول من 
الکتاب بعد الذي إنه نزل ابلتصریح من غّی التلویح أبن کل البیان ال یعادل 

ل و اآلایت و بکلمة من عنده کل ما ذکر من احلجة و الربهان مث الدلی
البّینات و العالمات مل یکن إال هلذا الظهور األعظم األعظم حبیث ما ذُکرت 
فیه کلمة و ما ُوجد فیه شيء و ما نطق حبرف إال و یکون آیة ألمرک و 
برهاان لسلطنتک کما تکّلم به لسان املشیة من عندک کل ما خلق و خیلق 

فسه یوم ظهوره بل جعل ای یکون آیة له خلق بقوله من عنده لیکون حجته لن
إهلي کل البیان معّلقا إبذنک و قبولک قال و قوله احلق لو تغفرن البیان و من 
فیه ال ینقص عن ملک من شيء و إن ال تقبلن البیان و من فیه ال یزید يف 
تّیمة يف ظل ظالل 

ُ
ملکک من شيء بل إن تقبل ذلک تدخل تلک األفئدة امل

 یکن له ذکر من قبل إذا أسئلک ای مالک حمبتک و إن ترده یفنی کأنه مل
الوجود و ملیک الغیب و الشهود أبن تؤیّد الکل علی التوجه إلی أفق فضلک 
و إفضالک مقدسا من إشارات القبل و البعد و تعّرفهم ما نزلته يف کتابک 
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لتمسکوا جبوهر ما فیه ألن هذا مقصودک فیما نزل ابحلق و حمبوبک فیما 
  .لواحک إنک أنت املقتدر املهیمن املتعايل العزیز احلکیمأنزلته يف کتبک و أ

 
ای اله ابدی تو شاهد و آگاهی که این عبد در مجیع احیان و اوان جز 

مهیشه اوقات چشم  طالب رضای تو نبوده و انشاءاهلل بعنایت تو خنواهد بود
این عبد مبنظر اکرب بوده و قلب مبصدر امر متوجه و آنچه دیده و عارف آبن 

شاید نفوس  شده خالصا لوجهک خدمت دوستان تو معروض داشته که
 قابله از کوثر حیوان که در اایم ظهور از اصبع فضل و احسان جاری شده

بیاشامند و مبطلع امر و مشرق وحی توجه منایند و چندی بود که این عبد 
 صمت را بر نطق اختیار منوده ات آنکه در این اایم مشاهده شد که غربه تّیه
ظلمانیه از شطر نفوس غافله در حرکت آمده و بیم آن رفت که بعضی از 
ابصار ضعیفه را تّیه مناید لذا این عبد متوکال علیک و منقطعا عما سواک بر 
خود الزم مشرده که بعضی از امور واقعه را خدمت احبای تو که بر بساط 

که شاید   استقامت آرمیده اند و از رحیق عنایت نوشیده اند معروض دارد
ضعفا را ازظلمت هواهای نفسانیه و شبهات انفس شیطانیه حفظ فرماید 
قسم بعظمت تو ای پروردگار که در این وقت مجیع اعضاء مرتعش و ارکان 



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

متزلزل این عبد کجا قابل آنست که کلماتش مقبول آید و ای بیانش مذکور 
ظهور  شود نیست حبت چگونه علم هستی برافرازد و عدم صرف کجا تلقا

قدم اظهار وجود مناید که عرض مهنی مطالب اظهار وجود است و آن از 
اعظم خطیئات حمسوب ولکن چون الجل تقرب عباد بشاطی قرب و لقا و 
اقبال نفوس بقبله من فی االرض و السما عرض میشود لذا از حبر غفران 

ار و مع انکه این عبد بیقنی میداند که تو مل یزل از اذک طلب عفو مینمامی
ینفعک اقباهلم و ال یضرک  عرفان و اقبال انس غنی بوده و هستی ال

 اعراضهم هیچ وصفی بساحت اقدست نرسد و هیچ ذکری ببساط احدیتت
در نیاید بلکه ذکر احدیت در ساحت اقدست ذنب صرف است و غفلت 

ینسبتک الیها لو تطردها ابسرها  حمض چه شرافت او بنسبتها الیک بوده وال
ترفعها کما رفعتها من یقدر ان یعرتض  ذلک و لو ان مینعک فی من یقدر

علی فعلک انک انت احملمود فی کل ما اردت و ترید و فی کل ما قلت و 
تقول و فی کل ما اظهرت و تظهر فو عزتک ای اهلی ال احب ان اختار 

اخرتته لی وال ارید ان اتکلم اال مبا امرتنی به یکون طرف   لنفسی اال ما
اال ذکار  انظرا الی افق اوامرک و مشرق احکامک لو تطوی بساط کینونتی

مرنی مباینکره القول انت احلاکم فی امرک ولو اتاملنبسطه املنتشره فی االرض 
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من فی امللک القول انت املطاع فی حکمک اسئلک اهلم ابن جتعلنی من 
تدر الذین مل یتکلموا اال ابذنک و مل یتحرکوا اال ابرادتک انک انت املق

املتعالی املهیمن القیوم " عرض میشود حنی ورود مجال قدم در سجن عکا 
چندی امر بسیار شدید بود و تفصیل آن در مهان اایم خدمت بعضی از 

مجیع در کمال عسر و مشقت بودند  دوستان عرض شد تکرارآن الزم نیست
ریر ات آنکه یومی از اایم لوحی از مصدر امر انزل و این عبد تلقاء وجه حت

 آیه از مساء مشیت انزل و این سجن را بسجن اعظم موسوم فرمودند مینمود
این عبد گمان منود که نظر ابین شداید وارده است که ابین اسم موسوم شده 

تفکر منائید  ات آنکه یومی از اایم آایتی انزل مضمون آن اینست که میفرمایند
از مطلع وحی رمحن ظاهر بچه سبب این سجن را ابعظم انمیدمی این بیان که 

شد این عبد خود را بسیار مضطرب و متزلزل مشاهده منود ولکن متوکال 
علی اهلل ساکن بودم و هبیچوجه بر سئوال جسارت ننمودم ات آنکه روزی 
ذکر حمبت و اقبال یکی از اهل این مدینه تلقاء عرش عرض شد لوحی 

ورات حادثه این خمصوص او از مساء احدیت انزل در آن لوح مفصال" ام
ارض را ذکر فرمودند و آن لوح حال موجود است بعد از تنزیل آن لوح این 
عبد دانست که سبب اعظمیت این سجن بالایی کلیه است که بر مجال 
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احدیه وارد میشود ات آنکه یومی از اایم یکی از مهراهان اب بعضی از 
بود عریضه  اصحاب بنزاع و جدال برخاست مع آنکه خود او خاطی و ظامل

بساحت اقدس معروض داشت ودر آن عریضه اظهار مظلومیت خود منود در 
حزن سبحانی انزل و صورت آن جواب او لوحی بلسان اپرسی از سحاب 

 :اینست
 

عاشق را نزد معشوق اظهار هستی و خودبینی جایز نه اگر  " هو اهلل
نفس زنده  نکند عشق خطوة از این سبیل جتاوز مناید از عشاق حمسوب نه .

بعضی از عاشقان اظهار صدمات و  قبول نکند ابز موش مرده شکار بلی
منوده اند و مقصود از آن اشتغال  شداید خودر را در پیشگاه حمبوب امکان
حال قاصدی  نه ذکرنفس و هوی اب حمبوب و اصغای حضرت مقصود بوده

گوید از اعلی مقاصد عز مقصود انزل و بکلماتی انطق است بفهمید که می
و چه میگوید اتهلل لو عرفتم و علمتم ماوراء سرت الکربایء من اسرار ربکم 

 ابری قاصد معهود  العلی االعلی لفدیتم انفسکم حبا هلل مالک االمساء
حکایتی ذکر منوده که وقتی در طور اشراق بودمی و حمبوب آفاق بقصد جبل 

فرمودند که این  ها بّیون تشریف بردند و بعجز متام از مدعیان حمبت رجا
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سفر و هجرت اگر چه بظاهر سهل و آسانست ولکن در ابطن شدید و 
ابب امتحان و اگر بصورت بسلطنت و اقتدار مشهود ولکن در معنی حمنت 
و اضطرار ال حیصی مکنون عرض خود مربید و زمحت بر خود مدهید و 

گیز بگذارید ات بنفس خود هجرت منامی آنچه کلمات حمبت آمیز و شفقت ان
بود تلوحیا" و تصرحیا فرمودند مفید نیفتاد این بنده و مجعی ابدعای آنکه 
زادی جبز رضای دوست خنواهیم و مقصودی جزوجه حمبوب ندارمی بگمان 
خود معتکف و از نصح و یقنی دوست غافل عزم سفر منودمی و اب طلعت 

و  حمبوب مهسفر و هم مسّی گشتیم قدریکه ابدیه پیمودمی انر حب خممود
مجال شوق حمجوب ات آنکه از اینمقام جتاوز منودمی حسنات را سیئات 
مشاهده منودمی و سیئات را عنی حسنات مشردمی ات آنکه وارد جزیره خضراء 
شدمی فلک اهلی در آن ارض روحانی بر جودی امر مستوی گشت و بعد 

گاهی   مبراکب هوی در بیدای ظنون و اوهام در صبح و شام سایر بودمی
مع و گاهی متفرق و گاهی حبب و گاهی بغفلت اایم و لیالی بسر میربدمی جمت

و سلسبیل بیان در کل احیان از کوثر فم رمحن جاری ولکن عطش مفقود و 
انوار وجه از افق اجالل مشرق و لکن اقبال غّی موجود هر روز بر وهم و  

وانت گمان افزودمی و از توجه حبق کاستیم و ابین احوال غّی مرضیه و شئ



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

غّی الیقه چنان در غمرات غفلت و هوی غرق شدمی که از احوال خود هم 
غفلت منودمی و در مجیع احوال طلعت حمبوب را اب کمال شفقت و مالطفت 
مالحظه مینمودمی بعضی از ما متحّی که اگر احاطه علمیه اهلیه موجود 

ل و خود چگونه میشود اب این افعال ردیه مقبول شومی و ابالخره حق را غاف
استار و  غافل از آنکه رمحت کربی مانع است از هتک راعاقل و عامل مشردمی

اگر خدمتی منودمی اتبعناه ابملن و االذی و بعد ازآن ارض اراده هجرت 
فرمودند و جمددا" کل را از حضور منع منودند مستشعر نشدمی و متنبه 

و اب  نگشتیم که علت منع چیست و سبب چه مرة اخری هجرت منودمی
حضرت مقصود ابدیه ها پیمودمی ات آنکه وارد ابرض اخری شدمی و اب 

هبوای نفس مشغول گشتیم ات آنکه آتش  دوست در یک حمل آرمیدمی و سرا
هوی غلبه منود و از منظر اهبی ممنوع شدمی و از کثرت لقا قدر وصال از نظر 

وده امی و در  افتاد و پرده حیا از هم درید و حال حمبوب را در حملی حبس من
کل حنی از سهام ظنون و رماح اوهام بقدر وسع و قوه بر او دریغ منیدارمی 
چه که حمبوس و مسجون و فریدش ایفته امی غفلت مبقامی رسیده حملی را که 
مجیع اهل مال اعلی ابو انظرند و از او مستمد در آن حمل مبارک جهرة اب 

عامل فتبا لنا ما اثرت فینا  قبح کلمات انطقیم و ابضل اعمال و اخسر آن 
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کلمات اهلل و مع ذالک متنبه نشدمی و اقال اگر وفا ننمودمی جفا ننمائیم نه 
حکایت کنند که فضیل خراسانی   شبی بذکری ذاکر و نه بتوجهی مشغول

الیلة فصعد  هیقطع الطریق انه عشق جاریة و ااتکان من اشقی العباد و 
 ه امل این للذین آمنوا ان ختشع قلوهبم لذکراالیا اجلدار اذا مسع احدا یقرء هذ

اهلل و اثر فی قلبه فقال بلی ای ربی ان و حان فرجع و اتب و قصد بیت اهلل 
عجب است   احلرام و اقام فیه ثلثنی سنة الی ان صعد روحه الی افق االعلی

که کلمة اهلل را از لسان یکی از عباد شنید و چنان موثر افتاد که در یک 
ض امکان ابفق رمحن راجع شد و این عباد در لیالی و اایم آن از حضی

نفس رمحانی را از لسان قدرت و عظمت استماع  متتابعا" متوالیا" نغمات
منودمی و اینقدر اتثّی ننموده که اقال" بقبح افعال و اعمال و ظنون و اوهام 

لسان  خود مطلع شومی حکایت که ابینمقام رسید فلک بیان برجودی
کتب اهلل    مااّل ز بنان منقطع و بیهوش لن یصیبنا إمدهوش و قلم امنصعق و 

عمالنا ان مل نوفی علی فنا أنفسنا و أبصاران و یعرّ لنا نسئل اهلل أبن یفتح أ
ا و یکشف عن وجوهن ق علی معرفة أنفسنا الغافلةمعرفة نفسه سبحانه نوفّ 

عمن فی  ة و ینقطعفق الفضل و العنایحجبات املانعة لنراه مشرقا عن أ
قنا ن یوفّ نا إنه هو ربنا الرمحن و نسئله أبلیه بکلّ ه إکوان و نتوجّ اإلمکان و األ
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فی کل صباح و مساء و حیفظ مشرق إشراق أنوار وجهه  انبهواال علی التوبة
 اّل عن رماح أحبائه ألنه ما أراد معینا سواه و إنه مبدئه و مثواه و یقول ال إله إ

 انتهی  " اهلل
 

وم انزل شده ولکن فرمودند خمصوص است بنفوس معرضه  اگر چه بعم
که حال در ظاهر ادعای حب مینمایند و بعدا مافی سرهم ظاهر خواهد 
شد و از برای عده از احبا قرائت شد و از خود او مستور بود مجیع انس 
دانسته و میدانند که بعضی از مدعیان حمبت رمحانیه در عراق و مدن اخری 

مشغول بودند ولکن رمحت رمحانیه مانع از خرق حجاب و  ابعمال انشایسته 
کشف اعمال بود چنانچه آن نفس ظامل در اایم توقف عراق سرا بشرب مخر 

در اواخر اایم عراق گاهی از سر به  و بعضی از اعمال دیگر مشغول بوده
جهر جتاوز مینمود و معذالک طائفنی حول سرت مینمودند مع آنکه متصال از 

هلیه کلمات نصحیه انزل بود چنانچه در اکثری از الواح منزله مطلع آایت ا
مذکوراست و اعمال و افعال بعضی از اهل بیان در اول امر بر احدی 
پوشیده نبوده و نیست ولکن مهچه میدانستند که این امور مقبول است و از 

مع آنکه بساط اوامر حق مقدس از اعمال  جانب حق تعالی شانه ماذونند
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مرضیه بوده و ساحت اقدسش منزه از شئوانت مکرهه انالیقه و  ردیه غّی
نفسه احلق که در سننی توقف عراق و اایم هجرت لیال" و هنارا" از مسا" اراده 
آایت واضحه صرحیه در هنی عباد از غّی ما حکم به اهلل انزل و ابطراف 

دند و ارسال میشد ات انکه احلمداهلل بعضی از عباد مبا اراده اهلل عارف ش
عامل گشتند و نفحه تقدیس و تنزیه امریه اهلیه مابنی بریه مرور منود نظر بعدم 
 اطالع انس از اوامر اهلیه تفضال هلم از لسان احدیه این کلمه استماع شد
عفا اهلل عما سلف نسئل اهلل ان یوفقهم علی التقدیس و التنزیه و العمل مبا 

 امروا به من لدن علیم خبّی.
 

ابعمال شنیعه مشغول بودند و  ظامل و رضا قلی الزال سراابری نفس 
این عبد بکرات هر دو را نصیحت مینمود چه در عراق و چه در ارض سر 
 و چه در سجن اعظم که شاید متنبه شوند و از خواب غفلت متنبه گردند

ما اتثرت فیهما کلمات النصحیه و بیاانت الشافیه املعلنه  ابدا" اتثّیی ننمود
ه رضا قلی اب بعضی از نصاری جهرة بشرب و اعمال شنیعه مشغول  ات آنک

گشت لذا اطرده اهلل بسلطانه و اب خبیثنی هم یعنی سید حممد و آقا جان 
چندی از میان گذشت یومی عریضه بساحت اقدس فرستاد  متصل شد
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مشعر بتوبه از خطیئات ماقبل و مهچننی چند یوم بعد عریضه اخری ولکن 
منوده و نقض عهد و میثاق اهلل از او ظاهر لذا عرایض  چون بکرات توبه

مقبول نیفتاد و بعضی اعمال از او ظاهر که شبه و مثل نداشته و سبب 
که ذکر مناید شاید    این عبد فانی دوست نداشته تضییع امراهلل بنی عباد گشته

 لعنة اَل هند أَ که مالئکه انشرات اعمال آن حبیث مردود را در ارض انتشار د
و  الفتنة ن حبیث و خبیثنی اشتعلت انرعلی القوم الظاملنی و در اتصال آ هللا

البغضا" علی شان ال حیصیه ا لقلم و البیان ولکن الرمحن امخد ها و اطفا" ها 
هر ذی بصر از طرد مجال قدم آن نفوس را عرف  انه هلو املقتدر القدیر

ا قلی و آقاجان قمیص تقدیس و تنزیه استنشاق مینماید چه که اعمال رض
خبیث و ذنبه نزد کل واضح و مشهود است نسئل هلل ابن یفتح عیون الناس 
و یعرفهم من اعماله و احکامه جل وعز ماتدل علی تقدیس ذاته تنزیه نفسه 
و ساذج امره اگر چه اکثری از انس انئمند ولکن بعضی از انفس زکیه و 

حلق عن الباطل و یعرفون من اهنم مییزون ا ابصر حدیده بعنایت رمحانیه موجود
  تطمئن به قلوهبم و نفوسهم اال اهنم عباد مکرمون. عرف کل امر ما
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ابری امر مبقامی رسید که مجال قدم دربیت عاکف و امر بسد ابب از  
کل فرمودند و هبیچوجه مالقات از برای احدی ممکن نه و بر حسب ظاهر 

مییشد ابدا" از مطلع اوامر آنچه از مفرتایت مشرکنی و حیل مبغضنی استماع 
اهلیه امری ظاهر نه ات آنکه یومی از اایم در شهر رجب او شعبان مکتوبی از 

ابن اخ جناب آقایی اسم اهلل م علیه من کل  قبل اکرب ۱۱۰جناب آقا سید 
لدی العرش حاضر بعد از عرض ما فی املکتوب لدی الوجه جواب  هباء اهبا

رمحة للمخلصنی و نقمة اللمشرکنی از مطلع لوح امنع اقدس الذی جعله اهلل 
بیان رمحن انزل بعد از تنزیل آن لوح مبارک افق این ارض تغیّی منوده و حبمرة 
متام ظاهر و در هر یوم در ا زد اید بود ات آنکه یومی از اایم آایت عنایت از 
مطلع رمحت انزل بعد از استماع آن این عبد مطمئن شد که احلمداهلل غضب 

خمصوص نفوس خبیثه بوده بعضی از آایت آن لوح مبارک در شوق و اهلی 
ح اشتیاق عشاق بوده و بعضی در قهر و اقتهار اهل نفاق و صورت آن لو 

 :مبارک این است قوله جل کربایئه
 

" ان ای امسی مهدی قد حضر لدی الوجه ما انشائه این اخیک فی ثناء 
له ما حیدث به الشعف و مواله و عرفنامنه الشوق و االشتیاق و نزلنا 



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

ر فیما نزل من یتفکّ  یقرء و طوبی ملن االحرتاق فی حب اهلل مالک یوم التالق
 لدی اهلل املقتدر القدیر بسم اهلل االقدم االعظم قد احرتق املخلصون من انر

 انتهی . هالفراق" الی آخر 
 

این عبد ات آن یوم از لسان عظمت آایت قهریه ابین شان استماع 
لذا بسیار متفکر که چه واقع خواهد شد و چه امری از مطلع غیب ننموده 

ظاهر شود ابری در هر یوم فساد و اعراض اشقیا در تزاید بوده ات آنکه رضا 
قلی یک بسته کبّی سواد نوشتجات که نزدش بود بعضی فقرات آنرا بفقرات  

ور کفر آمیز خملوط منوده و بدست اکثری از اهل این بلد داده و چنان مذک
منود که من از حضرات بودم و حال اتئب شدم و مسلم گشتم او و آقا جان 
و سید حممد هر سه نزد انس اظهار ندامت منوده و خود را از اهل اسالم قلم 
دادند و بقسمی این بلد منقلب شد که اکثر انس جهرة بشتم و بغضا قیام 

بیت ساکن منودند و سید حممد خبیث چون مشاهده منود که مجال قدم در 
و ابب بر حسب ظاهر مسدود و حضرت غصن اعظم هم از مابنی 
اصحاب خارج فرصت غنیمت مشرده اب بعضی از اصحاب بنای مراوده و 
دوستی گذاشتند و این عباد ساکن و صابر ابدا" در این امورامری از مصدر 
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امر صادر نه متوکال" علی اهلل در حمل نشسته ات چه ظاهر شود و از سرادق 
یب بعرصه ظهور چه جلوه مناید ات انکه در یوم اثننی اثنی عشر شهر ذی غ

القعده ساعت ایزده از روز غوغا برخاست مشاهده شد که اپشای بلد 
ابمجیع عسکریه مع اسیاف مسلوله بیت را احاطه منودند و مهچننی کل 
اصحاب را اخذ منودند و این عبد بتحریر آایت منزله مشغول بود و بقسمی 

اضطراب مشاهده شد که فوق آن ممکن نه بغتة کل اهل  نه در حرکتمدی
مرتفع که قلم  بلد مع عساکر و ضباط هبیجان آمده و بقسمی نعره و ضوضا

فرمودند ال تلتفت الی  در آن اثناء تلقاء وجه حاضر از ذکر آن عاجز است
ضوضائهم بعد لسان مبارک آبایت انطق و این عبد بتحریر آن مشغول که 

داشتند که بباب حکومت خواسته  اعظم بنی یدی حاضر و معروض غصن
آقا مّیزا م تشریف بردند غصن اکرب و آقایی اند مجال قدم مع غصن اعظ

حممد قلی و این عبد خواستیم مهراه برومی منع فرمودند بعد از ساعتی آمدند 
غصن اکرب و این عبد را هم بردند بعد از ورود سرایه اهل حکومت مذکور 

ودند که هفت نفر از اعجام رفته اند آقا جان و سید حممد و رضا قلی را  من
ترکت للرعد کراهتم  کشته اند هلل در من قال فی فتیة "من جنود القهر ما

کانوا عفاریتا و   حسنا و ان قوتلوا کانوا مالئکة  قوبلوا صیتا قوم اذا صوات و ال
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قهر احاطه منود  و بشانی آاثر  مجیع انس مضطرب و خائف مشاهده شدند
که اکثری از اهل بلد و اهل حکومت در آن لیل از اکل و نوم ممنوع ماندند 
عجب در آنست مع آنکه مجال قدم در اشهر معدودات مع غضننی 
اعظمنی سد ابب منوده ابدا" اب احدی از خارج و داخل معاشرت منیفرمودند 

ذالک  ند معو خود سید حممد ابطراف نوشته که مجیع اصحاب اعراض منود
بعد از وقوع این امر خبیثه کاذبه علیها لعنة اهلل و لعنة اولیاء در جملس 
حکومت رفته و ذکر منوده که مجال قدم امر فرموده اند که این نفوس را بقتل 
رسانیدند مع آنکه واهلل املهنی القیوم که ابدا" بر حسب ظاهر از مقر 

امورات هنی میفرمودند و  زال کل را از ارتکاب این امرصادر نشد و ال
هبما و   میفرمودند ان الکلب ینبح و الذئب یعوی ان اتر کومها و ال تتعرضوا

  کونوا من الصابرین
 

ابری یکی از احبای اهلی تفصیل جملس حکومت را از این عبد از دایر 
این عبد آنچه در نظر بود خدمت ایشان معروض  بعیده استفسار منود

قه مکررا" ذکر میشود ات مجیع بریه از بیاانت اهلیه داشت و حال در این ور 
اولی حنی صلوة عشا بود که در جملس اپشا  لیله در آن لیله مستفیض شوند
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تشریف بردند و در آن جملس مجع کثّیی جمتمع بوده و مجیع در کمال 
ابدا" تکلم  وحشت و اضطراب مجال قدم در صدر جملس متکئا جالس

خود مشغول بودند و در آن  بشورا و مکامله بنینفرمودندچه که اهل جملس 
جملس جز حضرت غصن اعظم احدی را مهراه نبودند بعد اپشا برخاسته 
معروض داشت که در حمل دیگر تشریف بربید چه که حال میخواهیم 
حضرات آخذین را استنطاق منائیم لذا در حمل دیگر که مبحبس اداره موسوم 

آقا مّیزا حممد  غصننی اعظمنی و آقاییاست تشریف بردند و در آن حمبس 
قلی و آقا حممد علی اصفهانی و آقا حممد جواد و آقا حممد حسنی ابن 
حاجی علی عسگر تلقا" وجه حاضر بودمی و بعضی از اهل سرایه از ضباط 
و غّیه الی ساعت سابعه در آن حمل تشریف داشتند و متصال آبایت 

در نظرت هست آاینی که در لیله از مجله ابین عبد فرمودند  عظمت انطق
 :ن تالوت فرمودند و آن آایت اینستقبل انزل شده و بعد اب علی البیا

 
مواج و احاطت اال البال بسمه الباقی الدائم الغزیز العظیم قد ماج حبر"

صباح ح ال تظطرب من االرایح إن فالق االفلک اهلل املهمنی القیوم ان ای ماّل 
و حوال ل علی اهلل فی کل االاحاطت العاملنی توکّ معک فی هذه الظلمة التی 
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استعذ ابهلل ربک املقتدر العلیم إنه ن ال ختف من هبوب عواصف البغضاء أ
کیم فی حببوحة الظلمة  العلیم احل هلو نهحیفظ من یشاء بسلطان من عنده إ

حلالة ندع ان فی تلک ااالرضنی إمن فی السموات و  حاطکان مشرقا بضیاء أ
مر بدیع قد سرق أتی أب ذفنا اجتماع الذینهم کفروا ابهلل إاهلل و ال خیوّ  الی الربیة

  الذین حیکمون علی العباد السارق ما نزل من لدی العرش و احضره لدی
ها اجلاهل هل تظن یّ ک املشرک البعید قل مت بغیظک ای أا کذالک فعل ذ

ت الروح علی کل صغّی و کبّی نک تسبقنا ال و امسی الذی به فاحت نفحاأ
حضر  اسن اخلنّ املاکرین إ ه مکرنه ال یضرّ غنا األمر أبیدی الذین أعرضوا إان بلّ إ

ن س و ظن بذالک یهجمون علی مطلع األمر و حیتقر به شأبکتابی بنی النا
لدن اهلل فیما سواه کذالک سولت له نفسه و حقت علیه کلمة العذاب من 

یعلو هذا الذکر الذی به  مره و ینتشر آایتة وأ غالب حمیط قل بذالک یرفع
ن دمائنا فی لیت جیتمعون علینا العباد و یسفکو  مر حکیم ایر کل أقدّ 

فیه  اندان فی سبیل اهلل یشهد بذالک ما أان فدینا ما عنهذاالسبیل املستقیم إ
یز احلکیم قل إنی أکون اهلل العز  مرای و عن ورائها قلم الذی به ثبت أمن البال

 ذااالحزاب من جنود الظاملنی اتهلل إری نفسی بنی منتظرا یوم الذی فیه أ
إنه هلو  ت عیون الذینهم سبقوال رأ یرون ما یسمعون ما ال مسعوا من قبل و
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ن أ ها الذابب هل تقدریّ القوی القدیر قل ای أنه هلو احلاکم علی ما أراد و إ
طیور العاملنی کل ما یرد  طارت فیه تطّی "مع الورقا فی هذا اهلوا" الذی ما

ان و حنن فی ات لضرّ تنوح الذرّ  نه رمحة لنا یشهد بذالک کل موقن بصّیعلینا إ
 نه یفعل ما یشاء و حیکم ما یریدفرح مبنی قد أظهران السرور من أفق األحزان إ

وجه مبارک متوجه حبضرت  و در آن احوال ابدا" مبامورین اعتنا نفرمودنده
روحی هلما الفدا ء و بعضی احبا که در خدمت غصن اعظم و غصن اکرب 

 حاضر بودند بوده بعد حبربیان رمحن مواج از مجله فرمودند:
 

تی و نبیائه فی بعض وحیه و عزّ الی بعض أ " قد اوحی اهلل تبارک و تعالی
الناس ء کل مومل یومل غّیی و ال کسونة ثوب املذلة بنی جاللی ألقطعن رجا

شداید غّیی و مفتاحها ی ائومل عبدی فی اله عن فضلی و فرجبعدنّ و أل
مل یسئلنی أفاسئل فال  عطیته مای و قد أری عبدی معرضا عنّ بیدی ما لی أ

أن کل  خرة بیدی و لو ألیس اجلود و الکرم لی ألیس الدنیا و اآلجود کاّل أ
نقص  عطیته ماالسموات سئلنی مثل السموات و األرض و أ هلواحد من أ

ر جناح بعوضة " و امثال این بیاانت که اکثری در ذالک من ملکی علی قد
قد تعاطت اقداح البیان من  " از کوثر فم رمحن جاری بوده نظر نیست متصال
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مخر ذکر ربک الرمحن آنچه خباطر این عبد مانده معروض داشته چه عرض  
کنم که در آن لیله مبارکه آایت قدرت و عظمت و سلطنت چه قسم جاری 

ه کان سلسبیل البیان بذل علی من فی االمکان و حبر و سایل و انزل بود
الکرم ترشح علی االمم و سر اجمللل ابلسر جتلی علی من فی الغیب و الشهود 
و بسیار از بیاانت ابدا" در نظر منانده بعد در ساعت سابعه یکی از ضباط 
آمده مجال قدم و غصننی اعظمنی و آقایی آقا مّیزا حممد قلی را بردند در 

قبل عرض شده که مجال قدم و غصن اکرب را در حملی که جنب  ضهعری
لیمان است و آقایی را در حمل دیگر و حضرت غصن اعظم را در لیمان 
حتت حدید این عبد و سایر احبا را در نفس سرایه حمل بسیار مظلم حتت 

در لیله اثنیه تلغراف از والی آمده حمل مجال قدم را تغیّی  حدید حبس منودند
مرتفعه که فوق لیمانست تشریف بردند غصننی اعظمنی و  در قبه ندداد

آقایی در حضور امنع اقدس و توقف در قبه سی و هشت ساعت نیم بعد 
جمدد یوم مخس ساعت رابع از هنار بسرایه طلب منودند الجل سئوال و 

 جواب حنی توجه مبجلس لسان عظمت ابین کلمه انطق :
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لکم ال   أصول اهلل عن ورائکم ما" أخذمت ُأصول أنفسکم و نبذمت
تفقهون" این آیه مکرر از لسان عظمت جاری و بعد از ورودمجال قدم اپشا 
و اهل جملس معذرت خواستند که ما مکلف بتفحصیم چه که سه نفس  

لذا ابید مبوجب قانون  کشته شده اند و مجیع اهل بلد خائف و هراسان
 ابری سئوال از اسم مبارک نداشتهگوای بیچاره از قانون هم اطالع   عمل شود

و وطن منودند و معروض داشتند که موجب قانون این است که این سئواالت 
انه اظهر من الشمس جمدد سئوال شد فرمودند  بشود و نوشته گردد فرمودند

فی فرمان الدولة الذی عندکم بعد بکمال  ال ینبغی ذکر االسم فانظروا
اذا جلس هیکل العظمه مستوای علی  ائیدمالمیت عرض منودند خود مشا بفرم

السریر و نطق بلسان القدرة و القوة امسی هباء اهلل و مسکنی نور اذا فاعرفوا 
مسعناکم هدیر " لو عرفتم أل مث توجه وجه القدم الی املفتی و قال عز کربایئه

ورقاء العظمة علی غصن سدره الرابنیه لیظهر لکم ما قال العبودیة جوهره  
ربوبیه فبهت من حضر من کلمة اهلل االبدی و بعد خماطبا الی الکل کنهها ال

تریدون  فرمودند " ما املقصود من هذا اال جتماع و السئوال و اجلواب لو
اعرتف مبا هو مقصود کم و رجاء قلوبکم النی ال احب ان اکون فی الدنیا 
 علی قدر ساعة و از آایت سور ملوک تالوت فرمودند از مجله این فقره
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مسی و لیت قطعت ال مررت علی شجر اال و خاطبه فوادی ای " ما مبارکه
رکان فی سبیل ربی فی اثنا" البیان قد أخذ االهتزاز أصلب علیک جسدی 

ه مجال الغالم الی حمل اخر خارجا" عن الرمحن مث بعد ذالک قام القیام و توجّ 
مشس  ابری عجب روزی و عجایب وقتی بوده در بعضی از انس   اجملمع"

کلمة اهلل اشراق منوده اظهار حمبت منودند فی احلقیقه این عبد از ذکر بیاانت 
 رمحانی عاجز است صاحب مثنوی ذکری منوده مناسب این مقام است:

 
 گر زند بر شب بر آید از شبی"         "آن خـــطابــــاتیکه گفت آنـــــــدم نبی

 فت ابز آن اصطالح"من ندامن گ      "روز روشن گردد آنشب چون صباح
 اب رایحنی بی دغل"  می چه گوید      "خود تو دانی کافتاب اندر محـــــــــل
 می چه گوید اب رایحنی اب نـــهال"       "هم تو میـــــدانی کـــــه آن آب زالل

 
ابری این عبد از ذکر بیاانت اهلیه و اصطالحات رابنیه عاجزبوده و 

که به بیت مراجعت فرمائید و معذرت خواست   بعد اپشا فرستاد خواهد بود
 فرمودند رجوع حببس اولی است چه که مجعی حمبوسند از آنچه واقع شده

بعضی تلقا" وجه حاضر شده معروض دااشتند که حال اهل بلد در حرکتند 
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چند یومی اگر توقف شود هبرت است بعد  منیتوان حمبوسنی را بّیون آورد
ن حنی ساعت احدی عشر یوم مخیس بود مراجعت به بیت فرمودند و آ

جممل آنکه ابتدای خروج مجال قدم از حرم الی حنی ورود شصت و نه 
سا عت و نیم حمبس  ۵ ساعت و نیم منقضی شد توقف در سرایه لیله اولی

جنب لیمان هیجده ساعت و نیم حبس قبه فوق لیمان سی و هشت 
فت ساعت کذالک ساعت و نیم ورود سرایه و توقف در آن مره اثنیه ه

 قضی االمر من لدی اهلل املقتدر العلیم احلکیم.
 

و دیگر آنکه صحبت انمی است از اهل زاء علیه لعنة اهلل اذ احدث  
کذب و اذ ا وعد خلف و اذ اومتن خان این صفات منافقنی است و صد 

مذکوره وارد این  هزار فوق آن در آن خبیث موجود قبل از وقوع این مقدمه
در مقر مشرکنی منزل داشت و چندی اب نفوس خبیثه معاشر و بلد شد و 

بعد اب رواایت کاذبه سقیمه مراجعت منود و هبر حمل که رسید مفرتایتی ذکر 
منود او و آقاجان علیهما غضب اهلل راوی جمعوالت مفرتیه از انحیه کذبه 
شدند چنانچه بعد از انقالابت مدینه کبّیه و عزل مشّی و موت صدراعظم 

بت دادند این امورالجل ظلم بر ماواقع شده و این امور را راس املشرکنی نس
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خرب داده کل هذا کذب صراح و هر عاقل منصفیکه فی اجلمله بصرف 
یشهد بکذهبم چه که مجیع نفوس از عرب و عجم و ترک  انصاف فائز شد

درصدد مجال قدم بودند و بعد اوت متام قیام منوده بودند و سایرین را داخل 
ابری اخذ ظاملنی و  وجود منیدانستند و بر سایر آنچه واقع شده ابلتبع بوده

تصریح انزل و  ماورد علیهم و مایرد کل در لوح رئیس و الواح اخری بکمال
حال این عبد بعضی را ذکر مینماید ات کل بدانند که آن نفوس کاذب بوده و 

ابنچه وارد شده خرب خواهند بود و مطلع آایت اهلیه و منبع فیوضات رمحانیه 
 داده اند"

 
است که در اّول ورود سجن  از مجله لوح جناب ابن نبیل علیه هباءاهلل

اعظم انزل و اصل لوح نزد جناب مذکور موجود و سواد آن نزد جناب زین 
املقربنی علیه هباءاهلل و احبا موجود است جوای شوند و حتقیق منایند ات بیقنی 

یظهر ملن  هو الّ یعلم الغیب إ ال مقتدر علیم بودهبدانند که زمام علوم بید 
ایت منزله در لوح بعضی آ العلیم اخلبّی نّه هلویشاء و یسرت ملن أراد ما أراد إ

 :ابن نبیل اینست
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رض لزم الکربایء علی األاندیناک عن وراء قُ  ک ظ  هبیاألقدس األ " هو
مری و اب أن استقم علی أاّل هو العزیز الوهّ احلمراء من أفق البالء إنّه ال إله إ

ب سوف أیخذهم رابرب األ رادوا کفروا ابهللإذا اوتوا ما أ ال تکن من الذین
ار فاعلم أن الذین حکموا علینا قد أخذ املقتدر القهّ  نّه هلواهلل بقهر من عنده إ

ابین آیه مّیسد قوله  و بعد آایتی چند انزل ات"  اهلل کبّیهم بقدرة و سلطان
 :جل کربایئه

 
" سوف نعزل الذی کان مثله و أنخذ أمّیهم الذی حیکم علی العباد و 

چنانچه چندی نگذشت نفسی که مباشر نفی حق و آل  العزیز اجلبار" انأ
اهلل بود از مدینه کبّیه نفی منودند و کبّیشان که مجیع حکم از او صادر 

ی بدرک رفت حال مالحظه کنید مع این آایت منزله که از قبل در کتاب اهل
انزل و دربالد منتشر صحبت زجنانی بعد از وقوع گفته رئیس املغلنی اخبار 
داده اال لعنة اهلل علی الکاذبنی و مهچننی سورهء رئیس را مالحظه منائید که 
بعد از هجرت ارض سّر و ورود شاطی حبر انزل شده و مهچننی آایت هیکل  

بر  ده اند از آنچهکه خمصوص ملک اپریس و اهل آندایر انزل و اخبار فرمو 
 :او واقع شده قوله جل کربایئه
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 " ان ای ملک ان استمع النداء من هذه النار املشتعله من الشجرة

البیضاء خلف قلزم البقاء  اخلضراء فی هذا الطور املرتفع علی البقعة املقدسه
  الّرحیم " انّه ال اله االّ اان الغفور

 
 :الی ان قال عز کربایئه

 
ااّن مسعنا منک کلمة تکلمت هبا اذسئلک ملک الروس " ان ای ملک 

عّما قضی من حکم الغزاء ان ربک هلو العلیم اخلبّی قلت کنت راقدا علی 
سود کذالک ن ظلموا الی ان غرقوا فی حبر االاملهاد ایقظنی نداء العباد الذی

مسعنا و رّبک علی ما اقول شهید نشهد ابّنک ما ایقطک الّنداء بل اهلوی 
بلوانک وجد انک فی معزل ان اعرف حلن القول و کن من املتفرسنی ااّن  الانّ 

ی احلیوة حفظا ملقام الذی اعطیناک ف ما حّنب ان ترجع الیک کلمة سوء
دب و جعلناه سجیة املقربنی انّه ثوب یوافق النفوس من  الظاهره اان اخرتان اال

روما من هذا کل صغّی و کبّی طوبی ملن جعله طراز هیکله ویل ملن جعل حم
الفضل العظیم لو کنت صاحب الکلمة ما نبذت کتاب اهلل عن وراء ظهرک 



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

اذ ارِسل الیک من لدن عزیز حکیم انّه بلوانک به ما وجدانک علی ما 
عندک و یبقی  فات عنک سوف تفنی الدنیا و ما تدارک ما اّدعیت قم و

لی ما ااالمور امللک هلل رّبک و رّب آابئک االولنی ال ینبغی لک ان تقتصر 
هتوی به هویک اتق زفرات املظلوم ان احفظه من سهام الظاملنی مبا فعلت 
ختتلف االمور فی مملکتک و خیرج امللک من کّفک جزاء عملک اذا جتد 

ک ااّل ابن تقوم أی خذ الزالزل کل القبائل فی هتا نفسک فی خسران مبنی و 
املستقیم اعزّک غرّک لعمری  علی نصرة هذا االمر و تتبع الّروح فی هذا السبیل

انّه ال یدوم سوف یزول ااّل ابن متسک هبذا اجلبل املتنی قد نری الذلّة تسمی 
 عن ورائک و اّنک من الراقدین " انتهی.

 
و معلوم احبای اهلی بوده در اایم توقف در ارض سّر الواح منیعه 

مبلک  خمصوص بعضی از ملوک المتام حجت اهلل انزل و ارسال شد از مجله
اپریس که در آن اایم رأس ملوک بود لوحی انزل و سبب آن آنکه روزی 
تلقاء عرش حاضر بودم فرمودند بعد از دعوای روس و عثمانی ملک اپریس 
ابعانت عثمانی بر خاست و بعد از نزاع و جدال و قتل و غارت مجعی از 

یس ملوک مبیان آمدند و حکم مصاحله حمقق شد بعد ملک روس از ملک اپر 
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سئوال منود که من و تو هر دو اهل یک ملت بودمی سبب چه بود که 
ابهانت اهل مذهب خود و اعانت غّی مذهب قیام منودی در جواب نوشت  
که سببی نداشت مگر آنکه نفوسی از رعّیت عثمانی را مشا در حبر اسود 
بغتة برایشان هجوم منودید و مجعی را غرق کردید ندای آن مظلومان مرا از 

بعد از امتام این فقره فرمودند حال ما  واب بیدار منود و ابعانت برخاستمخ
او را امتحان مینمائیم اگر ابعانت مظلومنی اهل بیان  لوح ابو میفرستیم

برخاست تصدیق مینمائیم او را در آنچه گفته وااّل یظهر کذبه فیما ادعی و 
مع آنکه وزیری  رسیدخربی از او ن قال لذا لوحی ابو انزل و ارسال شد ابدا"

از وزرای او که سرّا" اظهار حّب مینمود بساحت اقدس معروض داشته که 
خمصوصا" لوح را مبلک رساندم و تفصیل را هم لساان" معروض داشتم 

این لوح  این بود که از عدم وصول جواب آن لوح معذالک جوابی نرسید
مالحظه در  اثنی انزل و خبط فرنساوی شخصی نوشته و ارسال داشت حال

لوح منائید آنچه بر او وارد شده از قبل تصرحیا من غّی تلویح در آن لوح انزل 
طوبی للمخلصنی و مهچننی در خلق بدیع و  طوبی للمتفکرین طوبی للقارئنی

بقدرت و عظمت تفکر منائید و مالحظه کنید بعد از امتام حجت  ارسال آن
وف عجم را احاطه منود و اظهار قدرت چگونه بالای از قحط و غال و خ
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اگر  اخبار این امور کل درالواح متعدده انزل شده فواهلل الذی ال اله ااّل هو
نفوس در خلق بدیع و ارسال او و لوح او و آنچه بعد وارد شده تفکر منایند 
مجیع را کافی است و برهان اهلی اظهر از مشس بر کل مربهن و واضح 

از انفاس سبحانیه و عرف  ود مشغولندمیشود ولکن کینوانت جعلیه بعامل خ
من شاء اهلل چنانچه مشاهده  آایت رمحانیه قسمتی نربده و خنواهند برد االّ 

میشود مع این اعالء کربی و ظهور عظمی و آایت واضحات بعضی از عباد 
متابعت نفوسی را اختیار منوده اند که مهیشه خلف قناع بوده و خواهند بود 

فوس ظاهر نشده چه فایده که این عبد فرصت ندارد و و ابدا" امری از آن ن
ااّل مجیع آنچه ظاهر شده و میشود کل را از آایت اهلل که ابلتصریح من غّی 
أت ویل انزل شده معروض میداشت نسئل اهلل ابن یؤید العباد علی االنصاف 
و حمو ماعندهم من االوهام و ماذکر فی االسالف ان العجب فی الدین 

فراء بعد الذی تضوع رائحه احملبوب بنی العاملنی مثل آنکه بسّید اتبعوا الذ
حمّمد اصفهانی و اقوال او که ابدا از اصل امر مطلع نبوده و الزال بفساد 
مشغول از حق امنع اقدس حمتجب مانده اند اگر چه قول عوام است ولکن 

ی فواهلل هر ذ فواهللّ  کوری نگر که عصاکش کوردگر شود  مناسب این مقام
که یکمرتبه او را دیده از وجهش اثر جحیم و از نفسش   بصری و ذی مّشی
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هر روز بتدلیسی مشغول چون وارد سجن اعظم  رائحه اهل ّسجنی ایفته
را قدوس افندی گذاشت بگمان آنکه اسم بیمعنی سبب اعالی  شدمی امسش

مسمی خواهد شد ویل له و ملن اتبعه و مهچننی آقا جان را رئیس املشرکنی 
چنانچه مکتوب خود آقا جان  سیف احلق انمیده و عراق را ابو وعده داد

ااّلن موجود است که برئیس املشرکنی نوشته استغاثه منوده که آن وعده که 
ابری در این ارض نزد هر شخصی ذکر  دادید چند وقت دیگر ظاهر میشود

هلل علی منود که من سیف احلقم و اکثربالد را عنقریب فتح میکنم اال لعنة ا
 :یه انزل قوله عّز کربایئهالکاذبنی در این مقام آایتی از مساء مشّیت اهل

 
إن فی ابتالء مالک اإلمکان فی کّل األحیان  هبی"األقدس األعظم األ

ة لراحة من فی ملشقّ اة و لرخاء الربیّ ة کوان قد قبل الّشدّ آلایت ملن فی األ
الفداء و روحی لعنایته التی  تهمکان نفسی لفضله الفداء و کینونتی لرمحاإل

ات من الذین کفروا شار و أحاطته ظلمات اإل الّ أحاطت اآلفاق ما أصبح إ
لک یوم التناد اهلل ما مرابهلل منزل اآلایت و إنه ال مینعه شيء عما أراد فی أ

الکل الی اهلل  صبع الیقنی و یدعوااملبنی و طورا یشّی إب ینادی بلسانه ةمرّ 
ن  ن الذیاجلبال إ و ختر ءالّسما لتنفطر ورد علینا ذکر مان مالک الرقّاب لو
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وس و نفسه ابلقدّ  یخرس مسّ کفروا افتخروا مبا عندهم من األلقاب إن األ
و قال إّنی  خر مّسی نفسه سیف احلقّ عی اخلّناس و اآلعی فی نفسه ما ادّ ادّ 
 نّه ذنب من ضرب علی فمه لیوقنن الکل أبان فاتح البالد و قد بعث اهللأ

ه مبا وعده ه و ظهور م عزّ ایّ یطان قطع من سیف الّرمحن قد کان أن ینتظر أالش
من کفر ابهلل فالق االصباح کذالک أیخذ اهلل من أعرض عنه و قام علی 

السّماء و بواب لکوا امرت ارایح الرّبیع و فتحت أه مره بنی العبادتضییع أ
ه عن کل انقطع بکلّ اّیمه و اب طوبی ملن فاز بعرفان اهلل فی أالّسح مطرأ

مسه  یکفکم رّب السّموات و األرض إنّه قد أتی ابحلق ابملَ وَ اجلهات قل أَ 
قده مالک القدم و ر قلبک مبصباح األعظم الذی أوّ املهیمن علی اإلبداع إّنک ن

 املختار" انتهی  مر بسلطان رّبک املقتدرمّث استقم علی األ
 

ده آقا جان نزد او شخصی در این مدینه از علمای مدینه کبّیه بو 
مراوده داشت نزد او هم تفصیل را ذکر منوده که من سیف احلقم عنقریب 
فتوحات اکثر بالد بدست من خواهد شد آن شخص عامل جاهل اگر چه از 
سبیل حق بعید بوده کلمه خوبی ذکر منود کان روح القدس نطق علی لسانه 

ر سرنعش آقا جان چنانچه بعد از قتل مشرکنی فی الفور مع اپشای بلد ب
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حاضر مذکور منود این ملعون میگفت من سیف احلقم حال معلوم شد که 
ابری  سیف احلق آن بود که بر کمرش خورد و ابسفل اجلحیم مّقرش داد

هلل بعد از وقوع این فقره و رجوع مشرکنی ابسفل اجلحیم امطار رمحت احلمد 
انس بقحط و  ت ممنوع بود" ابرید بعد از آنکه درچند سنه رمح " و هنارا لیال

غال معذب و مبتال ابری وقتیکه در ادرنه بودمی کاغذی آن خبیث بشخصی 
نوشته بود از مجله مالحظه شد یک فقره از فقرات لوحی که در عراق انزل 
شده بود سرقت منوده و ابسم خود نوشته و آن فقره اینست چون مشس 

ادراک ننموده که عرصه  مشرقیم و چون قمر الئح و آن غافل پلید اینقدر
سیمرغ جوالنگه ذابب نشده و خنواهد شد و ظلمت را منّیسد که دعوی 

اهلل چون بعضی انس را ضعیف و امحق دید لذا مبفرتایت  فو مشسی مناید
نفسیه قیام منود چنانچه بعضی جمعوالت قلمیه او را اخذ منوده و میخوانند قد 

تلفه انس را از رّب الّناس منع خسرالکاتب و القاری و بوساوس و دسائس خم
مینمود و ابوهام سابقه بعضی را گمراه منود چنانچه این بنده را شخصی در 
سوق مالقات منوده مذکور داشت که ساعتی میخواهم ترا مالقات کنم بشرط 

گفتم   آنکه احدی جز من و تو نباشد و این عبد از قبل او را ندیده بودم
مد بعضی ذکر ها مبیان آمد و معلوم شد که بسیار خوب وقتی معنی شد و آ
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در این اثنا  مبن گفته اند تو از شیعیانی اب مشرک ابهلل مراوده دارد و ذکر منود
آن شخص  این عبد را بشأنی ضحک غلبه منود که زمام صرب از دست رفت

تعجب منود گفت سبب ضحک چیسـت گفتم ای بیچاره فقّی شیعیاِن مشا  
ـل حصاة رخیته اند بچه مقامی رسیدند و ای چه شأنی که در دایر ایران مثـ

اهلل داشته اند که اتزه تو میخواهی بر اثر آن تومّهنی مردوده مشی منایی  عند
آای ندیدی که کل ابطل و در ضاللت صرف بوده اند چنانچه حق منیع را 
ابایدی خود شهید کرده اال لعنة اهلل علی القوم الضاملنی بعد از القاء این  

لمه بسیار متفکر شد بعد لوجه اهلل بعضی از کلمات منیعه که از مصدر ک
امریه استماع منوده بودم ابو القا منودم مشاهده شد که خالی از استعداد 
نیست از مجله مذکور داشتم که تو فکر کن از آنچه نزد شیعیان بود و از 
اساس مذهب و ملت خود میشمردند کدامیک صدق بود که حال تو 

اهی بر اثر آن اوهام و کلمات کذبه ببحر صدق و حکمت رابّنیه وارد میخو 
  قال ال شوی آای این شیعیان که میگویی معنی قیامت راادراک منوده بودند

قال  گفتم آای حشر و نشر را فهمیدند  قال ال گفتم آای میزان را عارف شدند
وده اند گفتم آنچه در ذکر قائم نزدشان مذکور است بقسمی که ادراک من  ال

بعد مذکور داشتم که خود شاهدی کل کذب بود حال این  حق بوده قال ال
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بعد جلسُت مستوای  فقره که بتو گفته اند از کجا دانستی که صدقست
حفظت من آایت اهلل امللک املهیمن القّیوم و القیت  مقابال الیه و نطقت مبا

د اما مسعت ما نطق قلت ای عب علیه ما امرت به من لدی اهلل العزیز احملبوب
به لسان العظمة اذا استوی علی عرشه املهیمن علی کل شاهد و مشهود قال 

ما ینطق به لسان ربکم  و قوله احلق دعوا ما عندکم من االوهام مّث استمعوا
العزیز العالم الی متی تتبعون اهلوی قد اشرقت مشس اهلدی ان اقبلوا الیها 

اهلل و آیة بطونه ملا  هورلظ اتهلل هذا مقدسنی عما ذکر من قبل من علمائکم
سواه ال یقاس مبا ذکر فی ازل اال زال و ال یعرف مبا عندکم من کلمات اهل 

بوا الیه بعیون نورا و وجوه بیضاء کذالک امرمت فی االلواح من لدی اجلدال تقرّ 
 اهلل املقتدر العلیم اخلبّی و قوله ّجل کربایئه خماطبا الحد قد نریک متغمسا فی
غدیر املتحجبنی و میاه اوهام الغافلنی ان اخرج منه ابمسی و سلطانی قم 

اله ااّل اان املقتدر  البحر االعظم الذی ینطق کل قطرة منه ال تغمس فی هذا
خالصا" هلل ذکر مینمامی  گفتم ای مرد لوجه اهلل میگومی  املتعالی الغزیز الکرمی

دوده متوهم صعود منا ات بپرهای بریز این اوهام را و از این مقامات کثیفه حم
رمحت رمحانی بسموات حکم راّبنی عروج منائی و فائز شوی الیوم یوم قل اهلل 
مّث ذرهم فی خوضهم یلعبون است و این آیه مبارکه از قبل خمصوص این یوم 
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انزل شده چه که در این ظهور واضح و مربهن گشت که نفس حق وحده 
ذ ننموده و خنواهد منود اگر چه از سلطانست بر کل و شریک و شبیه اخ

قبل اهل ملل ابین بیان مّقر و معرتف بودند ولکن اکثر کاذب بودند چه که 
هر روز شریکی از برای حق قرار میدادند و بعد در این مقام آنچه سزاوار 

الیوم تکلیف چیست گفتم عمل هبمنی  بود این عبد معروض داشت ذکر منود
و در فضای خوش  ن نفس موهومه و اقوالشان راآیه که عرض کردم بگذار ای

بدیع وارد شوات مخر ابقی از آیه رمحت رمحانی که میفرماید بظهوری ثبت 
و ان هذاا لبدیع الّسموات و االرضنی بیاشامی از قبل و بعد  حکم البدع

بگذر بنفس طهور بعنی ظهور انظرشو چه که کل در این ظهور اعظم ابین 
و بعد ذکر منودم که بعضی از نفوس  ین ظهور استمأمورند و این خمتص اب

ضعیفه را آن انفس خبیثه ابمثال این اذکار از خمتار منع منودند چنانچه حییی 
هم ببعضی مینویسد انت من شیعتی و مقصود از این عبارت معلوم قد ضل  
کل کتاب کذاب حال مشاهده کن کجا است مقام اذکار آن نفس خبیث 

ای برادر مجیع این   از برای عباد خواسته االرابب و مقامی که حضرت ربّ 
انالیقه قبل را بریز و بپرهای بدیع در فضای خوش بدیع طایر  الفاظ حمدوده

شو ات بعنایت اهلی از مخر بدیع بیاشامی و بر این امر بدیع پی بری و دیگر 



٢٦٠ - ٢٢٠، صفحه ٤حضرت هباءهللا، مائده آمساىن، جلد  –لوح استنطاق   

www.oceanoflights.org 

آنکه بعضی از عباد از بعضی اعمال نفوس ضعیفه که طائف حولند 
اند و آنرا حبق ّجل و عّز نسبت داده اند چنانچه شخصی  شکایت منوده

ذکر منود که چگونه میشود مع اظهار حقیقت و اعالء این امر که عامل را 
احاطه منوده بعضی نفوس که خود را نسبت حبق میدهند ابعمال ان شیسته 
مشغول ابشند ابری این فقره از غفلت آن غافل است گوای این شعر که 

 هور است نشنیده که میگویند:مابنی انس مش
 

 بر دامن کربایش ننشـــیند گرد            گــــر مجله کائنـــات کافر گــــردد
 

روزی در ساحت عرش حاضر بودم قد توجه الی وجه اهلل قال أمسعت 
أن املخلصنی فی خطر عظیم ای عبد حاضر لدی العرش علمای ظاهره در 

اسم صحابه بر چه نفسی صادق اصحاب رسول اختالف منودند که آای 
است بعضی گفته اند صحابه نفوسی هستند که در یک سنه او اکثر در 

گفته اند    خدمت آحنضرت بودند و جبهاد فی سبیل اهلل قیام منودند وبعضی
که هر کس اقرار بر کلمه توحید منود و رسول را مالقات کرد او از صحابه 

گفته اند که این اسم در ابره حمسوبست اگر چه مرة واحده بوده و بعضی  
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نفوسی صادق است که خمصوص حضرت رسول او را ابین اسم خطاب 
فرموده و بعضی گفته اند نفوسی هستند که عند حضرت موثق بوده اند و 
در سفر و حضر حاضر ولکن اکثری از علما گفته اند کل من اسلم ورأی 

لّصحابه از اینقرار در النبی صلی اهلل علیه و صحبه ولو اقل زمان انّه من ا
حجُة الوداع چهل هزار نفس اب حضرت بودند و یوم وفات حضرت در 
مدینه صدو بیست وچهار هزار نفر مجع شدند بر کل این نفوس بقول اخّی 
اسم صحابه صادق معذالک معدودی بودند که از زالل مخر ایقان نوشیده 

ال اینگونه سخنان از اند و مببداء فیوضات رمحانیه وارد شده اند ابری امث
ابری ای  غفلت شده و میشود نسئل اهلل یؤید الکل علی ماحّیب و یرضی

دوستان حق بسمع قناعت نکنید و ابوهام قبل دل مبندید فو اهلل الیوم نفوس 
خبیثه ضعفا را ابوهام قبلیه از شریعه اهلیه منع منوده اند بشنوید عرض این 

قائم شوید و  تقیمه بر صراط احدیهعبد خادم لدی العرش را و اب رجل مس
حق بشأنی ظاهر که احدی را جمال اعراض منانده مجیع کتب اهلیه مشعر و 
مدل بر آن چنانچه چندی قبل یکی از دوستان که از ملل خمتلفه بود عریضه 
عرض منوده و در آن عریضه دو روایت معروض داشته که در کتب قدمیه از 

سیظهر الّشیطان فی جزیرة "شده فقره اولی  لسان یواننی بلسان عربی ترمجه
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حان ذاک احلنی توجهوا الی االرض املقدسة  قاف و مینع النّاس عن اّلرمحن اذا
وقاف قربص است این مشهور است چنانچه مجیع  انتهی "اهلل نسمة منها متّر

ترک قربص را شیطان جزیره سی میگویند و ارض مقدسه هم معلوم که حال 
یظهر احلباب فی جزیره املنصوبة الیه انه "شده و فقره اثنی مّقر عرش واقع 

قصّی القامة کثّی اللحیه ضیق اجلبهة و الصدر اصفر العنی و الشعر لظهره و 
برکاالئل و یصدره شعر کاملعُر اذ اتی ذالک الوقت تقربوا الی الکرمل ولو 

 انتهی . "البیضاء ابلکل کل مّث اقبلو الی الواد املقدس ارض احملشر بقعة
 

معلوم بوده که ُحباب اسم شیطان وحّیه است میفرماید ظاهر میشود 
شیطان در جزیره که منسوب ابوست که قربص ابشد چنانچه جبزیره شیطان 
معروفست و میفرماید اذا اتی ذالک الوقت تقربوا الی الکرمل و کرمل 

الی بسینه ابشد مّث اقبلوا یعنی گر چه  جبلیست مقابل عکا ولو ابلکلک
این سه لقب ارض  ی املقدس ارض احملشر بقعة ارض احملشر بقعة البیضاءالواد

عکا است چنانچه بنی کل مشهور است و در کتب مذکور و کاش نفسی 
بقربص مّیفت و مجیع این صفات که مذکور است بعنی ظاهر در آن 

ابری ای عباد حق حمتاج ابین اذکار نیست و امثال  شخص مشاهده مینمود
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اذکار الجل تفضل صرفه است که این بنده ذلیل گمان منوده که ابمثال این 
 آن بعضی از خواب غفلت بیدار شوند و ااّل حق مقدس از ذکر این و آن

مبا نُعَت به ذاته لذاته ما سواه خملوق أبمره  ال یُعرُف إاّل بنفسه و ال ینعت إالّ 
رمی که عرایض این عبد و راجع الی أماکنه فی عوامل إبداعه و اخرتاعه امیدوا

چون خالصا" لوجه اهلل معروض شده شفای قلوب واقع شود و ضیاء صدور 
حّبب اهلل بر شأنی قیام منایند که احدی را جمال اعراض و اعرتاض مناند  ات کل

 و مجیع ما قاله املشرکون او یقولون را ال شيء حمض انگارند 
 

حتک فاغفر لی اذا اقول تبت الیک ای اهلی مبا اجرتحت فی سا
 بسلطانک و فضلک إّنک أنت أکرم األکرمنی و احلمد لک ای إله العاملنی "

  خادم اهلل
 

 


