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تبدیل میگردد لو ح مبارک در جواب سائل که چگونه حروف علینی حبروف سجنی 
 :قوله تعالی

 
 

 هو اجملیب
 

واصل عرف مبا سواه انمه آن جناب بنی یدی العرش حاضر و بر مقر انه ال ی
و ما فیه بلحاظ هللا ملحوظ آمد سئوال شده بود از اینکه چگونه میشود که حرف 

جنیه از لطافت  و ای اثبات بنفی راجع گردد و ای مثرهعلینی بسجنی تبدیل میشود 
ممنوع شود و ای مرآت از اشراقات انوار آفتاب معانی حمروم ماند فنعم ما سئلت و  
کنت من السائلنی بسیار سئوال مشا مقبول افتاد چه که الیوم الزم است هر نفسیکه 

و فرات حکمت  از عرفان معضالت مسائل اهلیه عاجز شود از شریعه علم رابنیه
صمدانیه سائل و آمل گردد که شاید برشحی از آن مشروب شود و بر بساط 

لی مقام تشهد مجال القدم یصعدک إ نگردد و نسئل هللا أبسکون و ایقان مسرتیح  
من فی  فئدة کلعن أذنک و تنقطع إبتنقطع بصر العاملنی و تسمع نغماته  ببصرک و

علی شئ  ن ما مترانیا و ما فیها حبیث الدرک عن دنس رضنی و یطه  السموات و األ
علی و ضیائه طلعة األعلی لبهائه فی املأل األ ناأبنه ال إله إال هو و ال و قد تسمع إ
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 مر و اخللق و کذلک ینطق کلماء و کربایئه ملن فی ملکوت األرض و الساألبنی 
که نت من السامعنی چه که الیوم بر هر نفسی من عند هللا فرض شده  شئ إن أ

بچشم و گوش و فؤاد خود در امر او مالحظه مناید و تفکر کند ات از بدایع مرمحت 
معانی مستنری و فائز شود و  رمحن و فیوضات حضرت سبحان ابشراقات مشس

هللا حمروم منوده و مبا سواه مشغول داشته اینست که  علتی که مجیع انس را از لقاء
اند براههای کرده  ثال خود شنیده قناعتاند و آبنچه از امصرف کفایت منوده بوهم

 امر اهلی چون صبح اندمناهج جترید حمروم شده اند و ازمهلک تقلید مشی منوده
اند نظر آبن است  مانده نورانی ظاهر و الئح بوده اینکه بعضی از ادراک او حمتجب

اند و اال اگر انظر ابصل میزان انس آلوده که گوش و قلب را آبالیش کلمات
آجنناب مالحظه  ابشند هرگز از سبیل هدایت حمروم نگردند حال خود رفت اهلیمع

اگر معرتف  اهل بیان مقرند بقدرت اهلیه ای نه منائید امر از دو قسم بریون نه ای آنکه
ید هللا را مغلول  ابین نفوس حرفی ندارمی چه که از ملل قبل حمسوبند که نیستند
و اگر معرتفند  ﴾ة  ول  غل  م   هللاه  د  ی  ﴿ :داده بقوله تعالی خرب ةالعز   چنانچه رب   انددانسته
ابطل خواهد  قدرت رابنی دراینصورت اعتکاف ابینگونه مسائل لغو بوده و ببدایع

ال زال بر عرش قدرت و اقتدار  بود چه که عجز شأن خلق بوده و ان ذات قدم
امر متصاعد حبرفی مجیع من علی االرض را بسموات  مستوی و اگر اراده فرماید

و  و به   یقول له   نو لیس ألحد أ خلق راجع مناید أبدنی رتبةو حبرف دیگر  فرماید
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ع بسلطانه و کان و حارب بنفسه و انز  عرض عن قدرتهمن قال فقد کفر ابهلل و أ
 حفیظ و مهچننی قادر است ابینکه هر وقت اراده فرماید عز   لواحمن املشرکنی فی أ

او ابید از نفس   بریه مبعو  مناید و در حنی ظهورمظهر نفس خود را در بنی
آبن حجتیکه ال زال ما بنی انس بوده  ظهور او تعالی حجت و دلیل خواست اگر

قل موات و األرض أاگر کل من فی الس توقف ابطل است بلکه اتیان فرمود دیگر
ز والیت منایند عزی حنی توقف منایند از اهل انر حمسوب اگر چه مجیع ادعای من

 سئل عما یفعلی   ال هر که را خبواهد میکند هر که را اراده فرماید و ذلیل میفرماید
 مالحظه منایند اگر نفسی جبمیع شئوانت قدرتیه اهلیه ظاهر حال آجنناب ابنصاف

دین انس شده و امر  شود و عالوه بر آن اتیان مناید آبن حجتیکه الزال آبن اثبات
چننی ظهور که نفس ظهور هللا بوده نفسی  معذلک ازهللا بنی بریه او اثبت گشته و 

چه  ابعراض هم کفایت ننموده بر قتلش قیام مناید آای بر چننی نفسی اعراض مناید و
ابحلق و لکن الناس هم ال  قل حکمه عند هللا حیکم ما یشاء کما حکم حکم جاری

 رمحن الرحیمچننی امری جایز بوده ال فو نفسه ال آای در هیچ عهدی و ملتی یشعرون
در اینصورت قدرت  اندبگویند این ظهور نباید ظاهر شود چنانچه مشرکنی گفته اگر

چنانچه در  اا کبریر و  ل  فتعالی عن ذلک ع   میشود و اراده حق منوط و معلق ابراده خلق
حق حمروم  کل انس از عال و جاهل ابین سخنهای مزخرف بیمعنی از  ظهور ستنی

و بگمان خود بر اعلی مقعد  اندا بسجینی فنا راجع گشتهاند و از علینی بقشده
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 لواح مذکورااأل م ه نی فی أ  نفسهم و کانوا من املتومه  فی أ وافبئس ما ظن   امیان مستقرند
چه که دون  من عنده و مبا یظهر ابری نظر را از ما سوی هللا بردار و حبق انظر شو

رض من فی السموات و األ اگر الیوم کلو  او ال شئ حمض بوده و خواهد بود
 که بصد هزار رتبه از حروفات فرقانیه اعظم و اکربند و اقل من  حروفات بیانیه شوند

 و از احرف نفی منسوب از معرضنی عند هللا حمسوبند آن در این امر توقف منایند
و کل بنسبتهم  و مشاهبت و مشاکلت نه حق جل و عز را ابحدی نسبت و ربط

مستوی و  مجال سبحان بر عرش رمحن معزز بوده و خواهند بود و الی عرفانه مفتخر
و جتلی فرموده و مجیع من فی  پرتو انوار مشس فضلش بر کل اشیاء ابلسویه اشراق

ٴ را بر ذره افتخار و زایدتی نه واحد قائمند و ذره امللک بنی یدی الفضل در صقع
عما سواه ای  سه و انقطعفطوبی ملن عرفه بنف لی عرفان هللا و لقائهإ ال بسبقتهاإ

مقدس از امساء بوده و خواهد بود  علی بشنو نداء هللا را و مبقری وارد شو که ال زال
مسمی و سلطانیکه ابراده قلمش ملکوت امساء خلق شده  ات هبیچ امسی از مجال

آن است که شاید  ال هو که مقصود از این بیانفو هللا الذی ال إله إ نگردی حمروم
بسراد ق قدس حمبوب که مقدس از ظنون و  عدودی خرق حجاب منودهآجنناب و م

س عن و مقد   عراضهمدر آیند و إال إنه ملتعالی عن إقبال اخللق و إ اوهام عباد بوده
نفسی سئوال مناید که چگونه میشود  آای در حنی اشراق مشس الیق است العاملنی

آفتاب روشنی او را معدوم آنکه مالحظه مینماید که نور  نور اجنم اخذ شود و حال
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چه که قدر و  ب ظلمت لیلند و از نور هنار معرضبلکه در اینمقام جنوم طال منوده
 معدوم و مفقود میگردند ضیاء جنوم در لیل مشهود است و از جتلی نری یوم

که ال زال نری مجالش مستضئی بوده و احدی اب او   مثال چهفسبحانه عن املثل و األ
 اند و ابو راجعاه در امکنه ترابیه مبشیت امکانیه خلق شدهسو  نبوده و کل ما

ل یزل و ال یزال  در مقعد امتناع و مقر ارتفاع خود و عز   نه جل  و ا خواهند شد
عجب است که از تغیری و تبدیل امساء انس  بسیار س از کل بوده و خواهد بودمقد  

مظاهر  تغیری و تبدیل اب آنکه مجیع در کل حنی اندو متحری شده تعجب مینمایند
و مع ذلک حبجبات ومهیه و   امساء و مطالع آنرا ببصر ظاهر مشاهده مینمایند

اند که از آنچه ببصر ظاهر مالحظه مینمایند مانده کلمات شرکیه چنان حمتجب
بدانکه مجیع اشیاء که  ای سائل امساء و صفات اهلی را موهوم مدان اندشده غافل

امساء و مطالع صفات حق تعالی شأنه بوده  شده مظاهرما بنی ارض و مساء خلق 
مقاما  غایت اینست که انسان نسبت بدون خود اعظم رتبه و اکرب و خواهد بود

ارتقا منائی در خلق  خلق شد و اگر در مساء ما تری فی خلق الرمحن من تفاوت
واء فطوبی ملن طار فی هذا اهل و فتور نبینی رمحانی و مطالع صنع سبحانی تفاوت

امسیه اهلیه  جنحة املریبنی و حال مالحظه منا در مجیع این مظاهرفیه أ الذی ما طارت
نت علی ما زی  در اوراد و ازهار و کل   مثار و مهچننیاز أشجار و أفنان و أغصان و أ

و  اول بچه مقدار طراوت و لطافت و نضارت ظاهر میشوند رض که دروجه األ
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و چه مقدار از مثرات  ری شده ابرض راجع شوندبعد از مدتی کل از خلع لطیفه عا
ابری کل در علو و  او انسان اجتناب مناید جنسیه که تغیری مناید بشأنیکه از رائحه

قسم  مگر مظاهر کلیه اهلیه که بنفسه لنفسه قائم و ابقیند و تبدیل دنو و تغیری
 ه که اکثریانس تکلم میفرماید چ آبفتاب صبح معانی که لسان اهلی بشأن و اندازه

و اال اببی از علم بر وجه عباد مفتوح میفرمود که کل من  انداز انس ببلوغ نرسیده
مشاهده منوده  رض ابفاضه قلمیه او از علم ما سوی خود را غنیالسموات و األ فی

استعداد انس جواهر علم رابنی و  بر اعراش سکون مستقر میشدند و نظر بعدم
شیت اهلی حمفوظ و مستور مانده ات حنی حرفی در مساء م اسرار حکمت صمدانی

و هو العلیم  سئل عما شاءمر بیده یفعل ما یشاء و ال ی  انزل نشده و بعد األ از آن
و تقلید را بیفکن وبه پرهای جترید در  واگر از این عبد میشنوی پرهای حتدید اخلبری

خود را مقدس  پرواز کن ات از شبهات ومهیه و اشارات ریبیه این هوای قدس توحید
منا که  وابنوار یقنی خود را منور بینی بگوش جان کلمات رمحانی را اصغاء ایبی

  شاید قلب از غبار مکدره اوهام که در این اایم کل من
 
لک را احاطه منوده فی امل

و چون ابین مقام اقدس امنع اطهر فائز شوی  مطهر شده مبنظر اکرب راجع شود
 فی البیان که از مساء مشیت ظهور قبلم انزل شده مقصود ما مالحظه مینمائی که

قدرته که اعظم از این  فو الذی نفس حسنی فی قبضة این ظهور بوده و خواهد بود
در او مالحظه منائید ات بر مقصود کلمات  امر در بیان انزل نشده ببصر منری حدید
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و کتب  و در مجیع اوراق و الواح و رقاع و صحف و زبر  قدس رابنی مطلع شوید
ظهور بشئ  وصیت فرموده و از مجیع اخذ عهد منوده که مبادا در حنی کل انس را

حمتجب مانند چه که در آن یوم  از آنچه خلق شد متمسک شوند و از نفس ظهور
هللا  و انتظروا من یذکرکم بوحید اکرب میفرمایند .ذنهإال بعد إ خبشدهیچ شئ نفع منی

م ایک أای  ک إای  أبمره إ شئ ق کلو هو الذی عل  ال للقائه کم ما خلقتم إنجهه فإو 
ن ک أک إای  عنده و إای   لق  ذلک الواحد خ   نظهوره أن حتتجب ابلواحد البیانیة فإ

من قبل  هنا کلمات نفسه فی هیکل ظهورهفإ بکلمات ما نزلت فی البیان حتتجب
منائید اب این آایت حمکمه و   حال در این کلمات سلطان امساء وصفات تفکر

نطق الروح ال فو الذی أ نفسی ابقی میماند لمات متقنه دیگر جمال اعراض برایک
دوهنم  اند و مامگر آنکه ابملره از حق اعراض مناید و بیان خلق اولیه فی صدری

نت قد سئلت ا تأتیک من أو رمب   هم و مهچننی بوحید اکرب میفرمایندخلقوا فی ظل  
البیان یقرئون تلک الکلمات و هم ال  و ان من فی مرهذکره و ارتفاع أ عن علو  

چنانچه  .و ال یؤمنون ابهلل الذی خلقهم بظهور قبله و هم راقدون یلتفتون بظهوره
و در لیل و هنار مینویسند و  حال مالحظه میشود که کل تالوت کتاب هللا مینمایند

اند بلکه مقصود از ترویج جز حتقق رایست نشده معذلک حبرفی از کتاب مستشعر
  اثبات و

 
العزیز العلیم و  لکآن نبوده و خنواهد بود کذلک یشهد لسان هللا امل

تسعة کینوانت اخللق ل تظهر و ان   ن تکملل ذلک األمر إلی قبل أو میفرمایند من أ
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 ا آخر قلا مث اصرب حتی تشهد خلقر مر حل   لی ما کسوانهطفة إکلما قد رأیت من الن
ذی هذا ما وعدانک قبل ال بعظیم میفرمایدحسن اخلالقنی و مهچننی فتبارک هللا أ

 حسن املبدعنی والبیان تسعة فإذا قل فتبارک هللا أ جبناک اصرب حتی یقضی عنأ
حال قدری  کل خری تدرکون  مث فی سنة التسع ومفلرتاقنب فرق القائم و القی   میفرماید

ه این و مهچننی در فرق قائم و قیوم تفکر الزم چه ک در این کلمات تفکر فرمائید
إال هو که تبلیغ  لهه فو هللا الذی ال إاحزان وارده قادر بر تفسری کلمات هللا ن عبد از

منوده که شاید مصباحی چند در مشکوة  مر هللا این عبد را بر حتریر این لوح مضطرأ
یبکی  شئ و بقدرة هللا بر نصر این مظلوم قائم گردند اذا کل امکان مستضئی شوند

و از مهه گذشته امر مبقامی منجر  لقوا بقولیمن الذینهم خ   ی  ل  ع   علی ضری و مبا ورد
قدس رابنی مبثابه غیث هاطل از مساءمشیت من غری  شده که اب آنکه ظهور آایت

که عال را احاطه   و سکون انزل و من دوهنا آایت قدرتیه و ظهورات اهلیه مکث
ید ابدله استدالل منامی و اند معذلک ابشده منوده بشأنیکه ملل قبل مذعن و معرتف

بسماء  ال زال مقدس از دلیل بوده بدلیل اثبت منامی که لعل معدودی امری را که
که مجال قدم بدون خود   ظلمی فوق این در عال اهلی نه شهود صعود منایند

بعد از آنکه چون مشس در قطب زوال مساء ال یزال  استدالل بر حقیت خود منایند
یرجعون و بالایی  ی مرجعذین ظلموا نفس هللا أیعلم الو الئح است فس مشهود

جز حق احدی بر احصای آن قادر نه در   حمتومه و قضاایی مثبته بشأنی وارد که
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نفس  بغضاء از شطر اعداء بر هیکل بقا وارد و لقد جائنی مظاهر کل حنی رماح
 ومهیمن القی  علی یوسف هللا امل هللا فی ضحی من الیوم یبکون و ینوحون قالوا ای اسفا

 تقتلون نقطةقل ای مأل البیان أ نفسهم یستفرحونفی أ مث ب ه لقوه عبیده فی ال  أفقد 
القبل و  ممما ال فعلت أ و بکور اتهلل قد فعلتم ولی و تقرئون آایته فی کل عشی  األ

سیاف النفس و اهلوی مث تنکرون أتقتلون هللا أب نتمیشهد بذلک عباد مکرمون إن أ
حنی ظهوره  مة ابهللأ ون کذلک فعل کلبذکره تشتغلون و آبایته تستدل   علی مقاعدکم

ک ن یفعلون قل الیوم لن یتحر  أ مبظهر نفسه فی کل عصر و کذلک فعلوا و کانوا
 لیهم طرف هللا و لنإ وم و لن یرتداملهیمن العزیز القی   مساء هؤالء قلم هللاعلی أ

قدس اهلیه و ظهورات عز  ین آایتالیوم اگر عباد از ا تأخذهم نفحات قدس حمبوب
بگو ای اهل  و دلیل اثبات دین خود مینمایند صمدانیه اعراض منایند بچه حجت

نگردد اینست   حق مبنظر اکرب انظر شوید چه که ببصر دون خود مشهود بیان ببصر
بعینه فمن ینظر إلیه بعنی سواه لن یعرفه  لیهکم فانظروا إإای   که ظهور قبلم میفرماید

أنت تعلم  هلیفیا إ وصاایی ال حیصی عباد خود را در این امر میفرماید ازو بعد  بداأ
إلقباهلم إلی هللا رهبم و إمیاهنم ابهلل  تدبریی رت فی نصحی ذلک اخللق وی ما قص  ن  أب

روحی فداه قسم جبمال قدم که از این بیان که از قلم رمحن  لی آخر قولهابرئهم إ
نوحه و  ق گشته و هر ذی بصری از این کلماتشده قلب کل اشیاء حمرت  جاری

ا و ال غرورر ال یزید الظاملنی إ لکن حننی مظهر امساء و صفات را ادراک مینماید و
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و کلمات رمحن که در قیوم امساء انزل شده اصغاء  ا ای علی گوش جان بگشاخسارر 
فی سکران  ألن الناس مرالعنی ال جتعل یدک مبسوطة علی األة ای قر   میفرماید منا که

ا ر  کرب هنالک فاظهر من السر سه ابحلق األ ة بعد هذ الدورةن لک الکر  من السر و أ
کرب لیموتن الطوریون فی السیناء عند مطلع رشح الطور األ برة فیعلی قدر سم اإل

کان علیک ابحلق علی   ذن هللا احلکیم و هو هللا قدذلک النور املهیمن احلمراء إب من
چنانچه مشاهده میشود اب  معدوم و مفقود کرة ظاهر وطوریون  ا و حالاحلق حفیظر 

از  طوریون میت و ال شئ و معدوم میشوند معذلک تعجب مینمائید آنکه میفرماید
اند و ای صور علینی کرده  اینکه مثره طوبی حنظل شود چنانچه بعینه مهنی را سئوال

 بود کل مراایی موجودات اهلی حمدود نبوده و خنواهد بسجینی تبدیل گردد ال زال امر
مشس ظاهر و الئح  اگر در حنی ظهور بشمس مساء قدم مقابل شوند در کل انوار

فی الشمس مث فی املراای فانظر  اخذ میشود و منطبع و مرتسم و مبجرد احنراف از کل
لقی هللا مبا أ مر هللاابن نبیل مرفوع در اثبات أ ما یلقیک الروح سبیال لیلکی جتد إ

که از مساء مشیت ظهور قبلم انزل   ه الواحی نوشته و در ابتدا ابین آیهعلی فؤاد
األلوهیة  تنیقل اللهم إنک أنت اهلان االهلنی لتؤ  ذکره قوله عز   شده استدالل منوده

ب نت راب  قل اللهم إنک أ لی آخر و کذلکإمن تشاء و لتزعن األلوهیة عمن تشاء 
لی آخر اب و لتنزعن الربوبیة عمن تشاء إ شاءمن ت تنی الربوبیةؤ رض لتالسموات و األ

را هبر  وجود ابین صرحیی فرموده که عطا میفرماید الوهیت و ربوبیت آنکه سلطان
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خداوند قادریکه مقام الوهیت  نفسی که اراده فرماید و اخذ میفرماید از هرکه خبواهد
 اخذ فرماید قادر نیست بر اینکه از هیکلی و ربوبیت که اعلی مقامات است

عما  سبحان هللا ای انکه حلوی را مبر تبدیل فرماید نزع مناید قمیص اسم خود را
مشاهده منائید که طری قدرت و  حال ون العباد فی قدرته فتعالی عما یصفونیتومه  

 نهاند آای آیه إه اماکن توقف منودهمینماید و انس در چ عظمت در چه هوا طریان
سئل عما شاء چه و ال ی   یشاء ند و از یفعل مااشئ قدیر را چه معنی منوده علی کل

بیوت برکن شدید متمسک شوید و از جهل و  ای عباد از اوهن اندادراک کرده
که ابن نبیل   مبارکه بفجر منری علم رابنی توجه منائید و کاش اهل بیان در آیه اندانی

ی یک قدح ای عل بصراط یقنی در آیند ذکر منوده تفکر منایند که شاید از سبل وهم
که در ظلمات کلمات سلطان امساء و صفات مستور شده   از این ماء عذب حیوان

اپک و  ات از کدورات اایم و شبهات اانم و اشارات غافلنی و دالالت مغلنی بیاشام
مفتوح شود ات آنکه موقن  مقدس شوی و ابواب علوم ان متناهی رابنی بر وجه قلبت

ر آنکه در ساعتی مجیع اشیاء را خبلع امسا است ب شوی ابینکه سلطان قدم قادر
 شکواو إنی أ و در ساعت اخری از مجیع اخذ مناید معزز فرماید حسنی مفتخر و

عندی و یقاسون نفس هللا  مبا مبا عندهم ال ی  ل  إلی هللا من هؤالء العباد ألهنم ینظرون إه 
کل من فی طعن الیوم  نفسی نفسه لو ینق نفسهم و کلماته بکلماهتم فو الذیأب

و  لی هللا لیعلمهم من بدایع علمه ما یغنیهم عن العاملنییقبلن إ رض والسموات و األ
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و عبد حاضر لدی  انددر این سنه شداد بعضی از عباد اینگونه مسائل سئوال منوده
نوشته ارسال داشته عجب است که مشا  العرش جواهبای حمکمه شافیه کافیه

قدسیه را  اند که شاید نفوسی شبهات القاء منودهارض هم بعض اید و در اینندیده
اینکه نفسی که در هوای اب  حبجبات کلمات قبلیه حمتجب دارند و لکن غافل از

و از خرمنهای علوم ان متناهی رابنی القاط فرمود  فضای قدس اهلی طریان منود
فت لن یلت عظمقل من ورد علی حبر األ ومهیه ممنوع نشود و حمروم نگردد بشبهات

الیق نه که قلم اعلی بذکر   و لن یشرب من ماء احلمیم اگر چه لی سراب بقیعةإ
و ای حرکت مناید ولکن نظر به تبلیغ رساالت رابنی  کلمات اولی البغضاء بیاالید

و نسیان  که شاید جاهلی ببحر علم در آید و ای گمگشته وادی غفلت مفری نه
 شئ قدیر و نه علی کلصراط البها و إ لیبیمن رمحن خرامد و إنه لیهدی من یشاء إ

 برای نفوسی است که فی احلقیقه طالب سبیل هدایت ابشند لکن این ذکر و بیان
الیوم اکثر اهل بیان مجیع  چنانچه و اال علیل غل و بغضاء را سلسبیل طاهر ننماید

اند و بگوش خود و آایت منزله را بچشم خود دیده ظهورات قدرتیه و شئوانت اهلیه
فتح هللا بصره و  ال مناند که ذکر آن ممکن نه إام منودهمعذلک ببغضی قی اندیدهشن

ک لی صراط العزیز احلمید و متس  و هداه إ خرجه عن ظلمات الوهمی أمره و أده علی  أ
ساجد  اند که حبجرکه ل یزل عند هللا مذکور نبوده و بشأنی غافل  اندموری جستهأب

رب معبود شعر من و  ال اطهر انور معرض گشتهاند و از منظر اکرب و مجشده
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من سواء فمن آ نتم و معبودکم عند هللا فی حدأ قل الیوم ی  ن ای عله عابدیه خری منه أ
هلو  ن هذامن فزع األکرب و من أعرض فقد خرج عن صراط هللا و إ منکم فقد آمن

وا ابهلل و ال حتاربوا تکفر  ال کم ای مأل البیانای  کم إإای  ال الضالل إ احلق و ما بعد احلق
آای گمان  مر بسلطان مبنیجائکم عن مشرق األ مبظهر نفسه و ال جتادلوا ابلذی

ابکمام  امر هللا ابعراض معرضنی ممنوع شود و ای انوار مشس عز ابقی مینمائید که
رسلنی و أ و بعثنی ابحلق ال فو الذی نطق فی صدری انفس ظلمانی مستور ماند

اند از مجله شبهات که در این ارض القاء منوده از مشرکنی علی العاملنی و بعضی
م من نعل   ی و ربی و لکن عندان علمهقل أ میشود ذهب حناس شود اینست که آای

ن یشهده و یکون من ربه أب  و من کان فی ریب فلیسئل هللانشاء بعلم من لدان  
عود ذهب ذهبیت مهان دلیلی است واضح بر  املوقننی و در رسیدن حناس برتبه

 مریسند و مجیع فلزات بوزن و صورت و ماده یکدیگر هم یشعرون حبالت اول لو
ابین مقام صعود ننموده که  لکن علمه عندان فی کتاب مکنون میگوئیم علم معرضنی

آنقدر هم ادراک ننموده که تراب میشود این رتبه   ادراک منایند ذهب حناس میشود
درقدر  ز تراب ظاهر و برتاب راجع و ترابهر ذی شعوری بوده که کل ا که مشهود

و حناس از اجساد و  و قیمت ارخص از حناس است چه که او از اجسام حمسوب
الیق و ابلغ مشاهده میشدند هر آینه در  این بسی ظاهر و هویدا است و اگر انس

لکن قضی ما قضی بر هر ذی  از علوم مستوره اهلیه میشد و این مقام ذکر بعضی
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بود البته اگر  است که حق تعالی ذکره بر کلشئ قادر بوده و خواهد مشهود بصری
واین عجز در موجودات  تبدیل میفرماید ای ذهب را بنحاسخبواهد مبجرد اراده

مبنظر اکرب  نظر را مطهر منوده املقتدر العزیز القادر احملمود نه هلوو إ موجود و مشهود
 هلیاین است از بدایع أمر إ منقطع شویدشجار ال یغنی و ال یثمر توجه منائید و از أ

رض فلها و علیها و عفمن أقبل فلنفسه و من أ فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض
بوده در  در شیطان تفکر منا که معلم ملکوت .مجعنیعن اخلالیق أ سنه هلو املقد  إ

و بعد ابعراض از اعلی رفیق  مأل اعلی و در مدائن امساء ابمساء حسنی معروف
 نت من املوقننیکذلک یفعل ربک ما یشاء إن أ  رض سفلی مقر گرفتهلی أبدنی أأع

امساء و  گذشته بیت عتیق که کعبه موجودات بوده و حمل طواف مظاهر  از اینها
لباب کلشئ در قبضه ای أولی األ رواذا تفک  إ صفات چرا از این فضل کربی حمروم شد

رماید قادر و مقتدر است قدرت حنی آبنچه اراده ف قدرت اهلی اسریند و در کل
اسرار  در هیچ اوان از مظاهر امکان و اکوان سلب نشده و خنواهد شد حمیطه اش

اش را هر مقصوره علمیه اش را هر گوشی الیق استماع نه و حورایت معانیمکنونه
هیاکل ظلم که بقمیص عدل بنی عباد  چه مقدار از چشمی قابل مشاهده نه

نظر  اندقدار حقایق عدلیه که در اثواب ظلم اشتهار ایفتهم اند و چهمعروف شده
اند و من دون هللا شده در اصنام منا که حال نصف من علی االرض ابو عاکف

اند مبتال نشده مگر آنکه بوهم و تقلید اکتفا کرده اند و ابین مرضمعبود اخذ منوده
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ر صقع د اء و صفاتاند ابری الیوم مظاهر کل امستوحید اعراض منوده و از سلطان
هر تط   کذلک نلقی علیک لعل    لی هللاواحد و موقف واحد مشهودند إال من صعد إ

د الروح علی أفنان هذه السدرة و تسمع ما غر   نفسک و صدرک عن کلمات العاملنی
ل یکن هذا  قل ای مأل البیان اتهلل احلق رضنیمن فی السموات و األ حاطت کلالتی أ

ظهر من سلطانی و جری من قلمی  ا نطق هللا فی صدری و مامن تلقاء نفسی بل مب
من  ی   له ع  ة آمنتم به حج   ی  قل أنتم أب نتم من املنصفنیدلیلی إن أ تی مثبرهانی مث حج  

قتم آایته و برهان صد   ی  هر ابحلق و جائکم بسلطان بنی و أبقبل حنی الذی ظ
 ان  ن تقولوا إالی العزیز املنری و إعمره املهیمن املتأ ذعنتم برهانه و خضعتم عند ظهوراتأ

قد قام بنی العباد  بنفسه و اکتفینا حبجیته نفسه عما سواه قل اتهلل هذا نفسه آمنا به
ا مبا نزل علیه من   آان  ن تقولوا أبالعظیم و إ العلی   و ظهر بسلطان امسه املقتدر املهیمن

ذا إ رض و غرهباألب القدیر فتلک آایته ملئت شرق االعزیز الغال من آایت هللا
أ ذ ن احلبیب فی أرایحها ما مسع  س الذی یسمع منفاستمعوا ملا یوحی عن شطر املقد  

شجرة  عن ن الکلیم علی طور العز  ذ  مر مث أ  الروح فی مسوات األ نذ  معراج القدس مث أ  
ی علت علی الغالم بسلطنة الت هللا الناطق العزیز احلکیم و من دوهنم قد ظهر هذا

ساء البیان ؤ مث قل لر  نتم من السامعنیالکائنات إن أ لسنت و یشهد بذلک أاملمکنا
و غشی الرعب  قداماأل ت فیهنفس العباد و زل  کنتم حنی الذی اضطربت فیه أ  ینأ

ی و ما استنصرت من أحد إال شت   قلوب الراسخنی و قام علی کل العباد من مذاهب
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 ام کانوا مستورا خلف قناع النساء فلم  عن العاملنی اتهلل ه رسلنیهللا الذی بعثنی و أ
عرضوا أل ما فعلوا و  فأ نفسهم و خرجوا عن احلجابظهر األمر بسلطانه اطمئنوا فی أ

نک ان األمر و إنک کنت من الشاهدین و إ میاهنم کذلک کانه ثبت إعن الذی ب
لسان هللا  شیاء و عن ورائهاقنی کل األالذی شهدت بعینک یصد   قنی بعدلن تصد  

نشاء حن ألهل اإل الل  و السماء غری   رضصادق األمنی أن ای مجال الکربایء بنی األال
مر فیما رقم من ار األسر حلن عجمی منیع لیکشف أ فنان البقاء علیعلی أ مث غن  

و ادراک کلمات  چه که مجیع انس بلغات عربیه مطلع نه احملکم املتنی هذا القلم
ئل آنچه از اسامی در کتاب اهلی از ذکر ای سا .اپرسیه اسهل است نزد اهل لسان

مینمائی  منتهی و شجره قصوی و ورقه و مثره و امثال آن مشاهده طوبی و سدره
ابهلل بوده و خواهد بود و  موهوم مدان مقصود از مجیع این اسامی عند هللا مؤمن

از سدره طوبی و علینی عند هللا حمسوب و بعد  مؤمن ات در ظل سدره اهلیه ساکن
و اوراق و  از سدره انر سجنی مذکور و در حنی امیان افنان و اغصان اعراضاز 

از نفی حمسوب میشود و بسا  امثار او مجیع از اثبات مشهود و بعد از اعراض مجیع
ادنی شجره فنا و کذلک بقا است و در ابکار از  نفسیکه در اصیل از اهبا سدره

مشاهده کن اب   بال او الی هللا جنتیمؤمن را در حنی اق من العارفنی نتابلعکس لو أ
در او مشاهده منا از افنان  ایشنیده کمال تزئنی بشأنیکه مجیع آنچه در جنت

 ن یشاءیانیه و ازهار حکمتیه و فوق ذلک إلی أاهلیه و اهنار ب علمیه و امثار معارف
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ق میشود مع آنچه متعل مهنی نفس بعینه بعد از اعراض نفس هاویه هللا در او موجود
آای نشنیدهٴ   .نتم تفقهونور لو أو الظلمة ابلن ل هللا النور ابلظلمةابو بوده کذلک یبد  

که   در ارض مهنی حکم جاری فرموده چنانچه میفرماید بر هر ارضی که ظهور قبلم
عرش ارضی واقع شده   مؤمن مستقر نشود از ارض جحیم حمسوب چنانچه الیوم مقر

مبغضنی مجال رب العاملنی خود را از علینی حمروم  که ابدا معروف نبوده و لکن الیوم
 ساکنند اند و بزعم خود در اعلی مقعد جنتو در قعر سجنی مقر گرفته اندساخته

 مر بعذاب یوم عقیمرهم قلم األیبش ذاملل قبل هم هبمنی اوهام مشغولند إچنانچه 
عاکف شوند من دون هللا اخذ منایند و ابو ساجد و  این قوم را الیق آنکه عجلی

و ای بسماء عز اهلی  اند هبوای قدس صمدانی طریان مناینداند کجا الیقشده چنانچه
طبعش گل میل منوده ابدا بگل ملتفت نه   راجع شوند چنانچه مشاهده میشود آنکه

بسا شجره  اید که میفرمایدآای نشنیده الناس هم یشعرون هللا مثال لعل   کذلک یضرب
ابری الیوم هر نفسی که از کل آنچه  از شجره نفی میشوداثبات که در ظهور بعد 

است منقطع نشود و مجیع را چون کف طنی مشاهده  ما بنی عباد مشهود مذکور
تقدیس در آید ال  ابدا قادر نه که ابین هوا طریان مناید و ای مبقر سلطان عز ننماید

مشوس معانی که از و عالوه بر این  بود زال مؤمن اقل از کربیت امحر بوده و خواهد
لنفسه  اشراق منود این بسی مربهن و واضح است که مثره بنفسه مشرق اصبع رمحانی

منوده ات ابین رتبه ظاهر شده که  موجود نه بلکه ابعانت اهلیه از امکنه ترابیه صعود
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او را ابینمقام فائز منود هبمان قدرت قادر است که  مقام مثری ابشد و آن مقتدریکه
فنا راجع  ار امثال او را در اقل من آن از اعلی مقر بقا ابدنی مقرهز  او و صد

و خواهد بود چه که قدرت حمیط  فرماید و مهچننی ابلعکس و این از سنن او بوده
ن از آدیه ال زال بر کلشئ انفذ بوده و أقل من اح و قضاایی حمتومه آنسلطان

بسا لئالی اسرار   وناملتومه  ون فسبحان هللا عما یظن   قدرت خود ممنوع نبوده ظهورات
بوده و خواهد بود که اظهار آن سبب  ار مستورصداف حبار اسم ربک الست  که در أ

از   ابری الیوم فضلی ظاهر شده که اگر اراده فرماید شود اعثار اقدام غری مستقیمه
قادر است معذلک بسیار  کفی از طنی کل حروفات اولیه و آخریه را مبعو  فرماید

مجال رمحن بتمام فضل ظاهر شده خود را بغری او  نسان در این اایم کهحیف است ا
هذا  هلها مث ادخل فی غمراتدع کل من فی السموات و األرض أل مشغول مناید

اینست بدایع  املقتدر العظیم ال لئالی ذکر اسم ربک العلی  البحر الذی لن یوجد فیه إ
 فطوبی للعاملنی شراق فرمودهإ از أفق إصبع ملیک امکان ظهورات مشس امر رمحن که

الیوم در احبر انر  ربک لغنی عن العاملنی ای بسا نفوسیکه ن  و من دون ذلک إ
اهل جنت میدانند چنانچه امم قبل هم  مستغرقند و مستشعر نیستند بلکه خود را از

 قسم آبفتاب عز قدس جترید که این ظهور اعظم از آن است که ابین ظنون مسرورند
ته نفسه و ظهوره و حج   دلیله ن  شد و ای به برهان منوط گردد قل إج اببدلیل حمتا 

ایم التی فیها اضطربت کل بنی السموات و األرض فی أ ثباته و برهانه قیامهوجوده إ
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لنا لکم مبا فص   هن تعرفن  فی ملکوت األمر و اخللق أمجعنی و ان لن تقدرن أ من
ال القدمی نه هلو الفض  من عنده و إ الر لکم فضفاعرفوه مبا نزل من عنده و کذلک قد  

یکبار بطور تقدیس قدم گذار و بقلب فارغ و لسان  قلم اعلی میفرماید ای علی
و بلقاء مجال  رب ارنی گو ات ال زال از مکمن قدس بیزوال انظر ترانی بشنوی طاهر

لقاء مظهر نفس او که بیک جتلی از  بیمثال حضرت ذو الالل فائز گردی یعنی
اشجار الوجود من الغیب و الشهود مبا نطقت سدرة  انوار فضلش بتغنی جتلیات
م ه  الناس هم فی و   اینچننی احاطه فرموده فضل سلطان یفعل ما یشاء و لکن الطور

شأن این انس که ال زال بقول حق  عظیم و حجاب غلیظ و غفلة مبنی اینست
ند و از اماکن بعیده معرض مثال حجر را طواف میکن افتخار مینمایند و از نفس او

 فائز شوند و سبلهای صعبه مینمایند و از جان و مال میگذرند ات بزایرتش طی
این حجر خلق میشود غافل  لکن از سلطان مقتدریکه بقول او صد هزار امثال

شد در سنه ستنی و مهچننی در این اایم بصر منری را  چنانچه مالحظه بلکه معرضند
فراید بر آرند که  حات نفسیه مستور مینمایند و بعدهزار حجبات ومهیه و سب بصد

و اگر هم ادراک منایند سئوال منوده که  آفتاب جهانتاب عز صمدانی طالع نشده
نورش حمو گردد و ای زایل شود دیگر غافل از اینکه بوجود  فالن جنم چگونه میشود

ابری   یظهرندو ال میحو نوره چنانچه مشاهده میشود که در اایم انوار جنوم حمو مشس
چند خلق فرماید که مجیع احجاب را خرق  عنقریب ید قدرت حمیطه اهلیه نفوسی
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 رابب در آیند و در سبیل حمبوب از هیچمبکمن رب األو حجاب  منایند و بی سرت
مفقود مشرند و ما  غری معبود را آبی خممود نشوند و از هیچ انری جزع ننمایند

کل اوان اهل امکان را بسالسل بیان   یند و درسوای مقصود را معدوم مشاهده منا
را  قسم آبفتاب معانی که انوار این نفوس اهل مأل اعلی کشند  برضوان قدس رمحن

عندک و خذ ما تأمرک  دع ما ی  ن ای عله أ مستنری مناید چنانچه مشس اهل ارض را
خواهد  و من دونه ال یسمن و ال یغنی بوده و ن هذا لیغنیک عن العاملنیبه هللا و إ

احلبل احملکم  ن هذااتهلل احلق إ ودع ما تأمرک به اهلوی ابلعروة الوثقی کبود متس  
 عرض فقد هلکو من أ فقد جنی ک بهرض و السماء فمن متس  الذی ظهر بنی األ

منیع را بدون او تعالی خبواهد عارف شود و ای ادراک  ابری الیوم هر نفسی حق
أبدا دلیله آایته  ئه سبیل مناید و هذا لن میکنمثل آنست که از اکمه طلب ارا مناید

اپرسی کلمات رابنی را اصغاء منا و اگر تو  ای علی بلسان بدیع ثباتهو سلطانه إ
و  حمیطه اهلیه انفسی بدعا خلق فرماید که بشنوند ندای او را نشنوی البته قدرت

یمنی یقنی راجع مشال وهم ب اگر از لیس هذا علی هللا بعزیز برنصر امرش قیام منایند
 که در رضوان معانی جاری شده مرزوق گشتی  شدی و از کوثر عرفان مجال رمحن

نقطه بیان  بیان بکدام دین متدینید و بر کدام صراط قائم اگر بگویند بگو ای اهل
اید و سبیل موقن شده روح ما سواه فداه بگو بچه حجت و دلیل آبن سلطان

امی بگو هذا کذب صراح چه که الی شناخته بنفسهاید اگر بگویند او را معرتف گشته
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 شئ و اگر اید ات چه رسد بنفس هللا القائمة علی کلعارف نشده حنی بنفس خود
چون مشس  که  مسموع آید چرا بنفس هللا الظاهرة هم این قول از این نفوس

امی چرا آبایت که منزله مؤمن شده اند و اگر بگویند آبایتمشرقست مذعن نشده
تؤمنون اند قل أحنی انزل است کافر شده غیب در کل ابه غیث هاطل از مساءمبث

این دو مقام  فویل لکم ای معشر الظاملنی و من دون الکتاب و تکفرون ببعض ببعض
احاطه منوده بشأنیکه برای نفسی جمال  ظهورات قدرتیه و شئوانت الوهیه که عال را

قریب  ائهود  هللا و أنبیائه و أصفیائه و أ إال أبن یکون معرضا بکله عن اعراض منانده
نیاسوده و در کل حنی در  بیست سنه میشود که این عبد آنی بر بسرت راحت

بسلطان ال یعرف که از اول ابداع ات حال چننی  مر هللا بنفسه کوشیده قسمارتفاع أ
مناید و مع  ظاهر نشده که نفسی وحده اعالم قدرت بر افنان عظمت مرتفع قدرتی

اند آنچه را که اآلن روح آورده ک این مشرکنی بر مجال مبنی رب العاملنی واردذل
نوحه و ندبه مینمایند و اگر میگویند این آایت بدیعه از  منی در هیاکل علینیاأل

مشوس حقیقت این  چنانچه مشرکنی قبل در احیان ظهورات اهلیه انزل نشده فطرت
 سحاباند بگو الواح منزله که از سخن را گفته

بدیعه که از مساء قدس  رب العاملنی در سنه ستنی انزل شده موجود و این آایت عز  
دو را نزد عده ای از اهل قلوب صافیه و  اهبی انزل شده حاضر و مشهود هر

زکیه واذان واعیه تالوت مینمائیم ات نغمات هللا و روائح  ابصار حدیده و انفس
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من تلک  اتهلل احلق براحیة کلمةازقمیص کلمات بدیعش استشمام شود  قدسش
اند و هم مبتال گشته انس بزکام لکن کل وم والکلمات لتهب راحیة هللا املهیمن القی  

اگر چه اعراض معرضنی و افرتای  ربک العزیز احملبوب ال من شاءال جیدون أبدا إ
  نطعمان  إ مبقامی رسیده که قلم و بیان هر دو از ذکر ابز مانده و معذلک مفرتین

لوجه هللا و ما نرید منهم جزاء و  اإلهلیة بدیة القدمیةالعباد من مائدة العلمیة الطریة األ
 نطق فی صدری که هیچیک از ملل قبل حبجبات اهل بیان ال شکورا فو الذی

بتلویح ذکر شده  مشاهده منیشوند چه که در مجیع کتب قبل ذکر ظهورات احدیه
که اگر نفسی بیاید و دعوی نبوت    کر شدهمثال در تورات و در بعضی از مواضع ذ 

جز اله موسی نبوده و رسولی جز من مبعو  خنواهد  کند کاذب است چه که اهلی
بتلویح اشاره  و احکام اهلی جز ما نزل فی التوریة خنواهد آمد و در یک موضع شد

شده که اکثری از عباد از عرفانش  بظهور بعد فرموده و بشأنی حبجب و استار ذکر
اگر امت او از مشارق احدیه ومظاهر اهلیه حمتجب  حال در اینصورت زندعاج
معضالت کلمات  فی المله عذری در دست دارند که آبن متعذر شوند که مانند

رمحن حمروم ماندمی و مهچننی در  عرفان مجال دراک ننمودمی لذا از منبع کوثراهلی را إ
دراک آن هر که إ  تکلم فرموده روح القدس بنفثاتی در عالمی ظهور تغنی و جنیلإ

برموزات خفیه و اشارات دقیقه بیان شده  ال املنقطعنی چه کهنفسی را ممکن نه إ
لیها إ عبارات از قلم عز ابقیه در رسائل فارسیه مسطور گشت فانظروا چنانچه مهان
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شوند آبنکه عقول و ادراک ما  جتدون در این صورت اینطایفه هم اگر متعذر لعل  
مرموزهٴ معضله شاید که بعضی از عباد بپذیرند و  از عرفان این کلمات قاصر بود

و بیان از مساء  اید که در عالمی ظهور بچه شأنفرقان که مهه مشا دیده مهچننی در
مام و مهچننی یوم تأتی من الغ   ل  ل  فی ظ   سبحان انزل شده از مجله یوم تأتی هللا

 اء و انشقاق ارض و اندکاک جبال وو مهچننی انفطار مس بنیم خان  د  السماء به 
ة مشس عن جه اشراق انسجار حبار و اقامه اموات از قبور و دمیدن در صور و

و امثال این کلمات که در کتاب هللا  رضالغرب و ارتفاع صیحة بنی السموات و األ
  که اصرح کلمات فرقانیه است اب اینذکر خامت الن بی نی مذکور است و مهچننی از

شریعه رب االجیاد و  عبه مستصعبه و اشارات دقیقهٴ خفیه اگر عباد ازعبارات ص
اند و میتوان گفت که ادراک بیاانت اهلیه ننموده عرفان نفس او فی املعاد حمروم مانند

اگر چه مجیع  اند چه که بفهم عباد نزدیک نبودهکلمات رابنیه غافل شده  از معانی
بود چه که در هر ظهور بنفس  ه و خواهداین معاذیر در حنی ظهور غری مقبول بود

رض ابلغ میشود و بر کل من فی السموات و األ ظهور و مبا یظهر من عنده حجت
که مرآت قلب را از کل آنچه در دست انس بوده طاهر   بر هر نفسی الزم است

فرماید و اگر  و بعد از تطهری و اقبال البته انوار مشس جملی بر قلبش جتلی مناید
از کل ساقط میگردد مثال در اهل  در احیان ظهور ابلغ نباشد تکلیف حجت اهلی

نفسی که قلب را از اشارات کلماتیه مطهر ننموده بعرفان  فرقان مالحظه منا که هر
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کلمات   بیان فائز نشد چه که ذکر ختمیت که در کتاب مذکور است از نقطه
ز اقرار در قلب هرگ ظاهر آن حمکمه فرقان بوده اب اثبات این کلمه و حتقق معنی

چنانچه در  لی آخر ال آخر خواهد آمدبوده و إ لو  ل ال أو  ننماید بر اینکه نبی از أ
 العاملنی حد منکم عما شهدمت لتشهدوا ما ال شهد أروا قلوباست طه   بیان مذکور

انظر شد که من دون ذلک  در حنی ظهور ابید چشم از کل برداشت و بطرف هللا
ای بندگان هوی بشنوید نغمات قدس بقا را و مبقر  العلی العظیمحد ابهلل لن یفوز أ

که در عالمات   هللا ابهلل بشتابید و از دونش منقطع شوید این بیاانت انبیاء اعرفوا
مساء فداه مجیع این بیاانت را فی لج األ بیان روح من ا نقطةم  و أ اندظهور فرموده
بنفس ظهور  مجیع این کلمات معضله را و حجباترا ابملره خرق منوده و مرتفع فرموده

و بشأنی ذکر این ظهور عز  انداند و معنی فرمودهو ما یظهر من عنده متام منوده
جمال توقف منانده ات چه رسد ابعراض و مجیع بیان  احدیه را فرموده که برای احدی

در حنی مبادا  فیه را منوط بعرفان آن مشس عز ابقیه فرموده و میفرماید که و ما نزل
و بکلمات آن متسک جسته از سلطان  ظهور به بیان از منزل آن حمتجب مانید

 و خمصوص میفرمایند ای حروفات و مراای مشا بقول من حجت احدیه حمروم مانید
و ابآنکه در مستغا   اید مبادا در حنی ظهور بر مجال خمتار استکبار منائیدشده
اند معذلک میفرمایند  ه وعده فرمودهامساق مشس حقیقت را ابسم من یظهر عز اشر 

آن  دیگر ظاهر شود احدی را منریسد که ل او ب بگوید چه که که اگر در ساعت
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احدی بغری آنچه ذکرشده قائل  سلطان امکان ل یزل خمتار بوده و خواهد بود و اگر
 ندانسته پناه میربمی حبق از چننی تومهات ابطله و مجیع شود حق جل ذکره را خمتار

آن مجال قدم ازال و ابدا  اند وحدود و حجب و اشارات را از این مقام برداشته
بوده و احدی بر کیفیت ظهور اطالع نداشته و  مقدس از حدود و اشاره دون خود

یطلع  ول ماشئ علیم و میفرمایند من أ نه بکلإ حد وحییط بعلمه أ ندارد و لن
کل اللیل إن أنتم تدرکون ما خلق   ن یغرب خری فی کتاب هللا عنمشس البهاء إلی أ

و  ذ کل للقاء هللا مث رضائه یعملون و دراین مقام میفرمایندإ ال لیومئذهللا من شئ إ
 ال لقائه ذات لقائی نتم ذلک الیوم ال تعرفون و من یکنلقد قرب الزوال و إنکم أ

حب ای مسع امکان صا .و جل   قوله عز   لی آخرترضوا له ما ال یرضی نفسی لنفس إ
رابنیه را که تصرحیا من غری أتویل اخبار فرموده  مسعی مشهود نه بشنو کلمات ابلغه

فرماید و  که مشس طالع است و نزدیک است در وسط زوال اشراق  و در آن اایم
خنواهید شد و تصریح ابین  لکن مشا ای مأل بیان آن یوم عارف آبن مجال سبحان

ن یغرب خری مشس البهاء إلی أ ول ما تطلعأمن  و جل   بقوله عز   انداسم هم فرموده
و بدون ما قضی هللا  که احدی شبهه ننماید  و عز   لی آخر بیانه جل  کتاب هللا إ  فی

راک مشس هباء حمتجب مانده دو هوی از إ معذلک کل حبجاب نفس تفسری ننماید
بعضی  کفایت مینمودند بلکه  ک و کاش ابحتجابالشیطان متمس   مرهمو مبا أ

و این ظلمی است که  انداین کلمات مظهر امساء و صفات مشغول شدهبتحریف 
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للظاملنی من عذاب یوم عظیم و بعد از ظهور  فویل در ابداع فوق آن ظاهر نشده
اند ولکن منوده اند و رتبه مشس ادعاصمدانی بعضی از مراای توهم منوده این مشس عز

ر مرآت ادعای مشس مناید نزد که اگ  اندغافل از اینکه در بیان فارسی نص فرموده
 اوست که او میگوید و مهچننی میفرماید مراای بنفسها مشس ظاهر است که شبح

املراای أنتم إلی مشس احلقیقه  ن ای مشوسقل أ شیئیت ندارند و در مقام دیگر میفرماید
و  کونکم کحیتان ابملاء فی البحر تتحر  کل    نتم تتبصرونلو أ ن قیامکم هباتنظرون و ا

حال مالحظه منائید که بشموس  .نتم به قائمونو تسئلون عما أتجبون عن املاء حت
و  چه که وجود میفرماید که مشا بشمس حقیقت انظر ابشید اندمراای که مراایی اولیه

مراای مثل حیتان در آبند   ظهور مشا بعنایت او بوده و خواهد بود و میفرمایند مشوس
چنانچه الیوم مالحظه  و ماء حمتجبند حبر که در حبر حرکت میکنند و لکن از

حبر آایت حرکت مینمایند چنانچه آبایت عز صمدانی که  میشود که مرات قوم در
او از آایت هللا  و حرکت و اظهارشان ظهور قبلم انزل شده اثبات خود مینماید از

 اایم ابملره حمتجب مانده در حبر بوده و معذلک از جوهر آایت و منزل آن در این
و این بیان در رتبه مشوس مراای از ملکوت بقا  حبر غافل حرکت مینماید و از سلطان

ن یوم فإ میفرماید ات چه رسد مبراایئی که در حتت این مشوس واقعند و مهچننی انزل
من یؤمن به و ال أنساب بینکم و ال  قربکمظهوره أعلی اخللق مثل أدانه و إن أ

بنی  الیوم مشاهده میشود که اعالی خلق از ادنی اینست که میانکم بهافتخار إال إب
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اند و چه مقدار راجع شده یدی هللا مذکور چقدر از مظاهر علینی که بسجینی
 جبناب اقا سید جواد میفرماید شده و مهچننی که مبقر مظهر اال وارد  مطالع ال
مالحظه  لینظرون ی  ل  ان ای مرآت جودی عن کل املراای کل أبلواهنم إه  لیکألشکرن إ

یشکر حینئذ عن الذی  المال منائید که از مراای کلها شکایت میفرمایند و لکن هذا
 ابری الیوم اگر مجیع مراای ابسم .مبا عنده ال مبا عندی ی  ل  إه  نه ینظراشتهر ابملرآت أل

در بیان موسوم  الوهیت و ربوبیت و فوق آن بنفس هللا و ظهور هللا و ای ذات هللا
رابنی و بطون غیب صمدانی موقن  ینماید مادام که ابین ظهور قدسابشند کفایت من

چنانچه در ابتدای این  و مفقود حبت عند هللا حمسوبند مجیع معدوم صرف نشوند
أن حتتجب ابلواحد  ک یوم ظهورهای  ک إای  من قلم هللا ثبت شده که فرموده إ الواح

بکلمات ما نزلت فی  حتتجب نک أای  ک إای  و إ لق عندهن ذلک الواحد خ  البیانیة فإ
درحنی ظهور  کلمات نفسه فی هیکل ظهوره من قبل حتذیر میفرماید که  هناان فإالبی

اند که بعداز و این واحد نفوسی بوده مبادا بواحد بیان از مظهر امر حمتجب مانی
 نفوس مقدم نبوده معذلک میفرماید که ابین نفوس از حق نقطه بیان احدی بر آن

بعضی از این حروفات  د و از این بیان مفهوم میشود که در ظهور بعدحمتجب منانی
 در بیان انزل شده از حق حمتجب منانید ابید موجود ابشند و میفرماید که آبنچه

معارضه  اباین بیان اصرح امت کسی میتواند الیوم ای اهل بیان حال انصاف دهید
است چگونه میشود الیوم از  مناید اب نفس ظهور که فالن در بیان ابسم هللا مذکور
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چه که این اسامی و اذکار و  د الروح بنفسیی  أ مقام خود سلب شود ال فو الذی
تسلیم کل کلماتیست که در بیان مسطور است و از مجله  توصیف بر فرض

ظهور هللا  سلطان ال یزالی این است که آبنچه در بیان انزل شده از وصاایی
که الیوم از افق قدس   سم بشمس عز صمدانیحمتجب نشوید و عالوه بر این ق

قدم خلق بیان را ابسم ربوبیه و ای عبودیه هر  رابنی اشراق فرموده که ذکر آنسلطان
 یکسانست و در سنگ که مجاد است در حروف ثالثه آن سه دو در آنساحت

ء مالحظه آن ابین امسا اند و متنبه منوده عباد را که درهلی را ذکر فرمودهاسم أعظم إ
مشاهده شود و مقتدریکه این مراتب را حبجر  انظر ابشند ات در مصنوع آایت صانع

یعرتض  اخذ مناید الیق است نفسی را که اعرتاض مناید اتهلل لن عنایت فرموده اگر
امساء مطلع میبودند هرگز  اگر انس از بعث ثیمأحد علی أمر هللا إال کل معتد أ

این است که بعضی از انس  عرتاض منینمودندامری ا بسلطان یفعل ما یشاء در هیچ
ابدا از سجنی  مبعو  میشوند و در ملکوت امساء معروف و لکن کینونتشان امسا

صل هلا و رب شهرة ال أ و ال هللاإ نفس و هوی عروج ننموده رب حکمة ال یعلمها
من دون اسم چنانچه حکایت خضر را استماع منوده   بعضی بکینونت مبعو  شده

از موسی مع  ال هللا چنانچه امرشنه إ در آن زمان بر علو مقام او مطلع که احدی
 ک  ن ه إه ﴿ :در خدمتش خبطاب علو مقامه و مسو قدره مستور بوده و بعد از حضور

و اگر چه در کتاب ابسم خضر مذکور شده  خماطب شده ﴾ارر ب   ص   يعه م   ع  ی  طه ت  س  ت   ن  ل  
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فی کتاب مبنی و بعضی بکینونت و ذات ال هللا و عندان علمه إ حدلکن ما عرفه أ و
حسن املبدعنی أ ذا فاشهد و قل سبحان هللامبعو  میشوند إ نفس و روح و اسم و

میشد که این مفتخرین ابمساء در چه  و اگر مراتب بعث بتمامه ذکر شود مالحظه
مر فی   کل أنه مبنی  أمسکنا القلم إلی أن یشاء هللا و إ لکن مقام و رتبه مذکورند و

صنعیه بوده و  و دیگر آنکه کل اشیاء مکمن امساء اهلیه و خمزن اسرار مبنی ابکت
آنچه را اراده فرماید و اخذ میکند  هستند و در هر کوری از هر شئ ظاهر میفرماید

 کل العجب الیوم که مجال قدم و مشس اسم اعظم در قطب  آنچه را خبواهد العجب
مجال و عرفان  ی از امساء از انوارشده مع ذلک انس ابمس زوال مشرق و مستضئیی

من قلمه خلقت حبور  رادة  قل اتهلل احلق إب اندگشته  الالل حمروم ذو طلعت بیمثال
ه من ا من الرتاب و یبعثف  نتم من العارفنی و لو تأخذ الیوم ک  إن أ مساء و ملکوهتااأل

 اسم ما کان و ما یکون لیقدر و إ
 
ذا اتهلل إ یز القدیراملقتدر العز  لکنه هلو السلطان امل

املرسلنی فی الرفیق األعلی و ینوحن فی  نی وبی  عیون الن   ی  ل  یبکی لنفسی و مبا ورد ع  
و بشأنی اهل  هم عظیملکن الناس هم فی غفلة و  و و یصیحنی فی کینوانهتم نفسهمأ

امثال این کلمات مشغول شد و معذلک از  که لسان رمحن بذکر  اندبیان تنزل منوده
جنوید  اینست شأن اینقوم و الیوم هر نفسی که از ملکوت امساء ارتقاء پذیرنداومنی 

میفرماید که نطفه ظهور بعد  ابدا ابین فیض اعظم فائز نشود اینست که نقطه بیان
لباب فو روا فی ذلک ای أولی األذا تفک  و خواهد بود إ اقوی از مجیع اهل بیان بوده



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

از دون هللا  مه أتمل منایند خود را مستغنیقام بنفسه اگر عباد در مهنی کل الذی
و سئوال حمتاج خنواهند بود و هللا  مشاهده منایند و در اثبات این امر بدیع جبواب

 ن مثله جل  فإ ذکره قوله عز   یسمعون و مهچننی میفرماید لکن الناس ال یقول احلق و
ی کسن عن جتل  لیستع هنایه مراایء کلهن لی ما اله إذکره کمثل الشمس لو یقابلن  

احلجاب  حد فیطلع الشمس و یغرب ومن أ هم و ان لن یقابلهاالشمس فی حد  
که ممکن   حال مالحظه منائید که از این بیان قدس رابنی مستفاد میشود .للمراای

ابشند معذلک میتوان   است مشس طالع شود و غروب مناید و مراای در حجاب
هتن فی حوهلا مشوس ال یعلم عد  یطوفن  گفت بعد از اشراق مشس الشموس التی

آن ممنوع  العال العلیم که مرآت چگونه میشود ازانوار مشس وجتلی ال نفس هللاأحد إ
بنفسه لنفسه نبوده بلکه  و حمروم شود و حال آنکه مسلم است که وجود مراای

الیوم اگر متام مراایی ممکنات بشمس عز  چنانچه بوجود مشس قائم و منریند
 در مجیع انوار مشس ظاهر و مشهود و مبجرد احنراف مجیع شوند صمدانی مقابل

منائید ات در مقابل  معدوم و مفقود بوده و خواهند بود مشاهده در مرآت ظاهره
از احنراف آن آاثر حمو بوده وخواهد  مشس قائم است آاثر جتلی در او ظاهر و بعد

اگر  ن مقتدری کهاست و مهچننی میفرماید او است آن سلطا چنانچه مشهود بود
خبواهد و اراده فرماید ازنبی و  حبرکت بیاید لسان قدسش خلق میفرماید بقولی آنچه

از مقتدریکه بقول او نبی و ولی خلق میشوند  ولی و صدیق حال الیق است
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ک متس   و ابمسی از امساء و ای بذکری از اذکار و ای مبرآتی از مراای اعراض منایند
اند که احدی ارتکاب شده ظیم اتهلل احلق امری را مرتکبال ظلم عإن هذا إ جویند
بلی اگر  در قطب زوال جمال توقف برای نفسی نه چه که بعد از ظهور مشس ننموده

عاجز  عارف نباشند و از عرفان آن مجال قدم بنفسه لنفسه خود را بنفس او
عباد حجت و دلیلی که امیان کل  حجت و دلیل طلب منایند مهان مشاهده منایند

از حبور جود و فضل خود ظاهر فرمود دیگر که قادر  ابو حمقق و اثبت بوده و اگر
و هاویه  مگر آنکه ابملره از حق اعراض مناید و در سجنی قهر مناید است که توقف

الیوم خود را بر رفرف  نفی و جحیم اعراض مقر ایبد چنانچه اکثری از نفوسیکه
دانند ابملره از حق اعراض منوده و در حبر  می امیان و عرش ایقان متکی و مستوی

 لکن من غری شعور و ایکاش کل حنی بعذاب بدیع معذبند و  کفر مستغرق و در
نفسه که ابدا کفایت  نطقنی بثناءذی أابعراض و انکار کفایت مینمودند ال فو ال

  حیانمناها فی کل األایم و عل  فی هذا األ یناهاخنواهند منود چنانچه نفس التی رب  
 عرضو حارب بنفسی و أ ی  ل  هل اهلند طیورهم قام ع  مون أیعل   کلمات الرمحن کما

کفایت ننموده بر قطع سدره   وم و ابینعن مجالی و جادل آبایت هللا املهیمن القی  
 حدو ظهر ما فی قلبه إذا قام علی املکر بشأن لن یقدر أ هللا مرهالوهیه ایستاده فلما 

 أن حیصیه إ
 
منوده و انتشار داده که قلم  العزیز القدیر و مفرتایتی جعللک ال هللا امل

از اول دنیا الی حنی ظاهر شده بنفس هللا  عاجز است از ذکرش و شقاوتی که
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 رض نسبت داده و معذلک در مقر خودموات و األمن فی الس علی کل ةالقائم
کل در سبیل وهم   ساکن و مسرتیح است چه که از محقای انس مطمئن است که

بیده که اگر اقل من حیصی انس را اب  الکند و در حبر تقلید سابح فو الذی نفسیس
از  ابین مزخرفات ارتکاب منینمود ولکن از اینکه عنقریب بصر مشاهده مینمود

اهلی حق را از ابطل و  خلف استار عصمت اهلی هیاکلی ظاهر شوند که ببصر
قیم ممنوع نشوند و هبیچ بندی از صراط مست مشس را از ظل فرق گذارند و هبیچ

اهتم التی کلم  لیفیا لیت من ذی بصر لینظر إ عظیم حمروم نگردند سدی از نباء
قسم بسلطان اعظم که  .من العارفنی نفسهم و ذواهتم لیعرفهم و یکونحتکی عن أ

 معرضنی ببصر حدید مالحظه مناید شأن و رتبه و مقام این اگر نفسی درکلمات
ترین اهل فرقان ادله که پست نماید و الیوم رؤسا بیان هبمانانفس ومهیه را ادراک می

هبمان دالئل استدالل منوده و مینمایند من  بر حقیقت خود استدالل مینمودند
 مثال حکم وصایت را که ظهور قبلم ابملره از کتاب حمو منوده حیث ال یشعرون

انزل نشده و  رمحن چنانچه مجیع مطلعند که جز حروفات و مراای در بیان از قلم
اهلی در کل حنی بفرست  در دعوات میفرمایند اند چنانچهمراای را هم حمدود نفرموده

الواح من قبل  ممتنعه و بلورایت صافیه لیحکنی عنک و یدلن منک و در مجیع مراایء
و یکون من العارفنی حال مبثل امت فرقان   لیها این کلمات انزل من شاء فلینظر إهللا

اصحاب  اند ایندرست منوده از مرسل و مبعث آن حمتجب مانده نیی  بکه خامت الن  
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چنانچه مشهود شده و  منایند هم اراده منوده خامت الولینی برای نفس خود اثبت
اند و ولی خلق شده و میشود در بئر بغضاء انداخته نفسی را که بقول او صد هزار

و در نفس  ندازندحنی احجار ظنون از کل جهات بر وجود مبارکش میا در کل
در انفس ضعیفه القاء  غل هللا خود صیحه میزنند و دعوی مظلومیت منوده که شاید

وم لو حیکم هللا السم الذی یکون قل الی که ظاهر شده  این است شأن مراای منایند
نه أل و به  أ له   ن یقولاألمساء عند الناس أبنه رب لکم أو ابلعکس لیس ألحد أ بغضأ

و دراین اایم  نه هلو املقتدر القدیرو إ رادسئل عما أم ما یرید و ال ی  حیک و عز   جل  
که   اند قسم آبفتاب معانیابانمل شرکیه نوشته و ارسال داشته رسائلی در رد حق

نتم تعرفون حال  أحقر لو أ اند بلمثل اطفال بکلمات مزخرفه بی معنی تکلم منوده
ن بیت ظاهر شده میزان منائید و خود از خدام ای کتب و رسائل این فئه را اب آنچه

احاطه منوده  دهید که شاید الیوم از فیض حبر معانی که مجیع ممکنات را انصاف
از اطراف متتابعا از مسائل فرقانیه  حمروم منانید و حال حق بشأنی تنزل منوده که

جواب مرقوم دارد مثال نفسی مرآت را ایقوت فرض گرفته و  سئوال مینمایند و ابید
و بعد از بلوغ چگونه  سئوال منوده که ایقوت قبل از رتبه او ابینمقام تغیری مناید بعد

ابین مقام مرآتیت ممکن بوده تبدیل شود و  یعنی مرآت قبل از وصول تغیری مینماید
ابین  چنانچه اکثری و لکن بعد از بلوغ این مقام چگونه تنزل مینماید ای تغیری مناید

اوال بگو ای سائل نسئل هللا  اندسلطان احدیه حمروم مانده مطالب بدیهیه الیوم از
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شارات و مقامه و تنقطع عن کل اإلشئ فی  کل  دک بشأن تعرفقک و یؤی  ن یوف  أب
 
 
کل   حاطت العاملنی و میحو عن قلبکی أنوار التی أال جتل  إ لکلن تشهد فی امل

الیوم ال ینبغی ألحد ذلک  ن فی مثلم علی ثناء ربک العزیز املختار ألذکار و تقو األ
شراق هل ینبغی لنفس بعد إ رضنیالسموات و األ لی شئ عما خلق بنیأن یلتفت إ

و لو یکون  سئل عن السراجو ی  ی قطب الزوال أن یشتغل بذکر النجوم أف الشمس
کار عن ورائک مث دع کل األذ  العزیز املنری سا ال فوجه هللا املشرق املقد  ا منریر سراجر 

ان العزیز أ اللذی ظهر ابحلق و ینطق فی کل شئ أبنه ال إله إکر االذ  ک هبذامتس  
شده نشدی و  احدیه انزل و اگر موفق آبنچه در این آایت منزله از مساء العلیم

بدان که   الر و  أعلی و أ فق عز  بشنو نداء أهبی را از أ جبواب مسئله خود انظر ابشی
یضل  ال اب ربک الذیشئ تبدیل شده و میشود و علم ذلک فی کت بکل کل شئ

 است بر تبدیل ایقوت ای نه ا اگر از تو سئوال شود که حق قادرو ال ینسی و اثنیر 
عجز ال زال شأن خلق بوده و حق منیع در قطب  جواب چه خواهی گفت ابری

رطبه محرا  ای از ایقوتحبرفی قادر است که مجیع من فی االرض را قطعه اقتدار قائم
و  وننتم ظننتم فی قدرته و تظن  عما أ فتعالی حبجر راجع منایدفرماید و حبرفی کل را 

 ایقوت را در انر بگذار و بعد مالحظه کن که چه میشود ات بر از این مقام گذشته
در انر نفس و هوی  شئ عند هللا موقن شوی و مهچننی ایقوت قلب که تبدیل کل

لیوم بسی از قطعات و ا حمروم ماند مبتال شد البته از لطافت و لون و صفای خود
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نتم من د شاعر نیستند و کذلک ابلعکس لو أو خو  ایقوت که حبجر راجع شده
ارق اصفی  ای قوم ندای طری بقا را از رضوان اعلی بشنوید و رحیق الطف العارفنی

غنی و بی نیاز شوید ات حبور علم و  از اانمل قدس هباء بنوشید و از کل ما سوی هللا
جاری شود واز امثال این مسائل فارغ و مقدس   لسانحکمت رابنی از قلب و 

و شبهات  قلب را که ودیعه مجال خمتار است آبالیش کلمات فجار زینهار گردند
اند و هبر حنو که ممکن شود شده چه که الیوم بکل حیل و مکر ظاهر اشرار میاالئید

شئی ایفت  و از مهه این بیاانت گذشته اگر در عال القای شبهه در قلب مینمایند
مثال ایقوت  دارد تبدیل نشود و تغیری نیابد این چه دخلی مبطلب این قوم شود که

دارد اب آنکه مقبل منیشود که معرض شود  بزعم این قوم اگر تغیری نیابد چه مناسبت
در  و مؤمن کافر در بعضی اشیاء ملیک امساء امکان تغیریگذاشته و ای موحد مشرک

تراب ابلفعل امکان  لکن امکان دارد ذهب شود وبعضی نگذاشته مثال حناس 
اند این را چون اهل علم از قبل ذکر منوده ذهبیت در او موجود نه و این مطلب

لکن در انسان امکان علم و جهل و که مفصل ذکر مناید و   عبد دوست نداشته
ذکر  میان و کفر موجود و مشهود است و اگر مقصود سائل ازو إعراض و إ قبالإ

دور است چه اگر هم  ایقوت در رتبه مجاد بوده این از مقصود او بغایت ذهب و
از این منیتوان در سایر مصنوعات صانع  ابلفرض ذهب حناس نشود و ایقوت رماد

 اهل بصر که مبنظر اکرب انظرند واضح و الئح است و اگر قیاس منود و این نزد
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رتبه مؤمن امیانه ابهلل  درمقصود در رتبه انسان است معلوم بوده که ذهب و ایقوت 
بسی واضح است که تبدیل میشود چنانچه  و عرفانه نفسه بوده و خواهد بود و این

و اگر از  اند و بعد معرضدر اول ظهور مجال رمحن ابمیان فائز شده بسا از عباد که
منائی تبدیل کلشئ را در   عال وهم متصاعد شوی و قلب را از اشاره قولیه مقدس

بصار لدی و من فتح هللا هذا البصر إنه من أولی األ لشئ مشاهده منائیکل حنی بک
از ذکر و وصف  سزال مقد   مر هللا الختار جوهر بیان طلعت رمحن آنکه أامل املقتدر

حجبات اراده مناید ملیک من فی لج  و حتدید بوده و خواهد بود و هر نفسی ابین
و  د شد بقوت سلطان بقا حجبات امساءمناید ابدا موفق خنواه هللا هناایت را ادراک

هبی وارد شوید که أقدس أ رفعفوق آن را خرق منائید و مبدینه أعز أمنع أ دون آن و
بوده و خواهد بود و مهچننی نفسی از عدد  الیوم جز ظلش انر و جز حبش مردود

لی اظر إیها النأ ن ایبگو أ سئوال منوده ﴾ر  م  الق   ق  ش  ان  و   ة  اع  الس   ت  ب  ر  ت   اق   ﴿ :آیه منزله
ت و و اگر الیوم کل من فی السموا عدد را بگذار و خبود آیه مالحظه منا الکلمات

مجیع را   شوند و در معانی مستوره آن تفکر منایند رض ابین آیه مبارکه انظراأل
سیفی است  چه که امروز مشس ابطن از افق ظاهر آیه اشراق فرموده و کفایت مناید

و معنی این آیه ات این ظهور منیع  اندغری هللا را ولی اخذ منوده قاطع در رد نفوسیکه
ظهور نقطه اولی ولیی علی زعم انس نبوده ات منشق  ظاهر نشده چه که در حنی

و از نبی  اند و تعبری از علما بنجوم شده و از ولی بقمربلکه علما بوده شود
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ا ذوهم منشق شده إ مشرق و قمر بشمس اینست که در این ظهور مشس از افق هللا
و ال  قدرین حال در این آیه منزله تفکر منائید و انصاف دهیداأل قدرقل فتبارک هللا أ

این انس ابین ولی و مرآت   تکونوا من الذینهم یعرفون نعمة هللا مث ینکرون و ایکاش
قسم آبفتاب عز صمدانی که  اند مطلع میشدندمنوده که برای خود من دون هللا اخذ

ادعای علم مناید   اند آبن حنو نبوده و هر نفسیکه در ابره مرآت شنیده  امر اصل
عبد مذکور داشته بنی الناس اشتهار  نظر حبکمة هللا این کذب برب البقاء و آنچه
 نقطه اولی جل جالله را احدی ادراک ننموده و این عبد ایفته و مقصود از کلمات

العلیم احلکیم فو هللا  ال نفسیها إکل مستور داشته حلکمة ال یعلماصل امر را از  
حد فی العاملنی و اگر خلق عنده ما ال فعل آ فعل مبوجده الذی خلقه بنفحة من

مالحظه  بدیعه که از مساء عز احدیه در این اایم انزل شده ببصر هللا لوحی از الواح
مشاهده میکنند و موقن  منایند از حق حمتجب منیمانند و ما سوایش را معدوم

خواهد بود ات چه رسد مبعرضنی و بعضی  ند که مادونش غری مذکور بوده ومیشو 
غری شعور  چنانچه اهل فرقان من اندبعضی من دون هللا قائل شده الیوم بعصمت

حکم عصمت الیوم  اندتکلم مینمودند و مقصود از عصمت را ابدا ادراک ننموده
ائه بکلمه بلی موقن شد از کلمات هللا و ند  حمقق میشود هر نفسیکه بعد از استماع

ما سواه  چنانچه نقطه بیان روح بوده و من دون آن از عصمت خارج اهل عصمت
نت تصفی عبادا عن احلدودات أ مر قد رقتاأل نفإ خماطبا للعظیم فداه میفرمایند
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ی قد عرفوا هللا ابرئهم و ما صربوا فیه و ما شکوا حت ی هللا هلم هبمحنی ما جتل  
بنی و املقر   وصیاء و الشهداء وجعلت من قبل من األنبیاء و األ مثل ما جعلنهمأ

عن ملک هللا قدر شئ و ال  جعلنه و ال ینقصشئ أل لعمری لو حتضرن بعدد کل
لتلک الدرجة العصمة الکربی و ل یکن العصمة مبا  لکن تری ینبغی یزید قدر شئ و

م ما قالوا ک  ب ه ر  به  ست  ل  أ   نداءهنم حنی ما مسعوا اس احتیاط أهتم فی دینهم ألعند الن تری
  .انتهی نفسه فی کل ظهور ال مبظهرو إن هللا ل یقل ألحد إ یل  ب   

 
دیگر که میتواند برای  و بعد از این بیان که اصرح کل کلمات من قلم هللا انزل شده

این امر اعظم افخم الیوم کل انس فی  خود عصمت اثبت مناید اال بعد از تصدیق
 خارجند مگر آن نفوسیکه ابین ظهور قدس صمدانی موقن از عصمتای رتبة کان 

را از استماع کلمات اهل  اند ای عباد هللا بشنوید نداء هللا را و اذان فطرتشده
لسان رمحن را ادراک منائید آخر تفکر منائید این فئه  فرقان ظاهر منوده ات بیان ابدع

ظهورات قائل  سنه خبتم هزار و دویست و شصت اندکدام قول صادق بوده  در
معینه و مهچننی در  خمصوص در ارض اند و هبمچننی یکون قائم علی هیکلبوده

 رواایت متسک جسته بشأنیکه منکرین این اقوال را کافی عالئم ظهور که هبزار
که مجیع خمطی بوده و   میدانستند و بعد معلوم شد در ظهور نقطه بیان جل ذکره

و ال یزال مشرق خواهند بود و مهچننی در سایر اقوال  لعمظاهر عز احدیه ل یزل طا



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

معبودهم هوائهم و  هیاکل اضالل مالحظه کن که کل توهم بوده وخواهد بود این
که   اندمع آنکه مجیع اهل بیان مشاهده منوده مسجودهم اوهامهم ان انتم تعرفون

 قانمعذلک متصال بکلمات اهل فر  این فئه بوده غری حق بوده آنچه دردست
قبل میخواهند انس  استدالل مینمایند و متکلمند چنانچه اتزه این فئه بذکر وصایت

قسم جبمال هللا العلی االهبی   صمدانی ممنوع منایند را از فرات قدس اهلی وشریعه عز
بر امر ملیک  اگر هزار مظهر ظهور در ظهور نقطه بیان موجود بود و در اقرار که

خرق کنید  عند هللا حمسوب میشد نمود از اهل انرخمتار اقل من حنی اصطبار می
اهبی رجوع منائید و اگر میخواهید حق بر مجیع معلوم  حجبات وهم را و بسماء عز

و کلماتش را  چند نفر از منصفنی حاضر شوند در این مدینه و آاثر هللا شود
د حاضرند درست استفسار منائی مالحظه منایند و مهچننی مدعیان هم در این ارض

 مربهن گردد و بر مجیع حمقق شود که دونه فقراء لدی اببه و ات آاثر حق از دونش
لسان اهلی فرموده  عجزاء عند حضرته و فقداء لدی ظهورات انواره در بیان فارسی

منوده که در یوم ظهور حق از کلمات او  " منتهی جد و جهد خود را قوله تعالی
تر از آنچه هور قبل اوست و اوست عالکل بیان کالم ظ  بر او احتجاج نگردد که

نیست "  فرموده از کل خلق زیرا که روح کل در قبضهٴ اوست و در نزد کل انزل
  .انتهی
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اند از احتجاج منع فرموده این بیان مجال رمحن حال مالحظه منائید اب اینکه کل را
ن در ظهور بکلمات بیان مبنزل آ اندو صریح فرموده آبن جوهر وجود و ساذج معبود

اند و ابحتجاج بر خواسته احتجاج ننمائید معذلک الیوم مشاهده میشود که کل بعد
حسنی موسوم منوده معذلک چگونه میشود از این  میگویند فالن را در بیان ابمساء

و احتیاط در  " او را شناخته آبایت او مناید و مهچننی میفرماید عز ذکره مقام تنزل
  .انتهی ر مهان در انر خواهی بودعرفان او نکرده که بقد

 
امر امنع اقدس در انرند ال  و نظر ابین کلمات حمکمه الیوم کل حمتاطنی در این

در مابنی خود و خدا توجه میکنید مثال  شک فی ذلک و قوله عز ذکره و اگر
مشاست ابو از او حمتجب نگردید و بشناسید کسی را که از  اوست که در افئده

 انتهی  اید "خلق شدهعرفان او  برای
 

او  در نزد هر ظهوری از ظهور شجره حقیقت مؤمننی ابو و کتاب ":و قوله تعالی
که منیماند اال مؤمن   از قبل بظهور او و کتاب او از بعد حمتجب میشوند حبیثیتی

  خالص و او اعز از کربیت امحر است " انتهی
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اند احدیه اعراض منوده ز سلطاناند و اکثری از بریه اچنانچه الیوم کل ممتحن شده
انمیده شده و مهچننی ابمثال این کلمات از  و میگویند فالن در بیان ابسم هللا

 اند و بر فرضحمروم مانده و ملتفت نشده آنچه را عامل شده سلطان عز ال یزال
واحدند عطا  تسلیم غافلند از اینکه کل امساء در آن ساحت اقدس در صقع

چه کسی عال بظهور  قوله تعالی ء و اخذ میفرماید کیف یریدکیف یشا  میفرماید
ابید کل تصدیق بنقطه حقیقت منایند و شکر اهلی  نیست غری هللا هر وقت شود

ملل قبل کل ابین  بعضی معارضه در قرب ظهور منوده چنانچهآورند معذلک  جبای
و بسبیل وهم  اید نعمت اهلی راتبدیل منوده معارضات مشغولند قل ویل لکم چه زود

اول  اب آنکه هنوز از ظهور چیزی نگذشته که کل بقدم ایدشده و خطا سالک
ود هبر حنو خبواهد خمتار خواهد ب اید ابری حق ل یزل خمتار بوده و ال یزالراجع شده

فو  وماملختار و ما سواه مقبوض فی قبضة قدرته املهیمن القی   نه هلوظاهر میشود و إ
شئ أبنی أان هللا  ینطق فی کل ن الذییکن الیوم ظلم أعظم من أذی نفسی بیده ل ال

مسائه بعد ل إمسا من أن یبد  أبنه یکون مقتدرا أب ن یثبت لعبادههو أراد أ الال إله إ
مشفقة من خشیته  مساء خاضعة لسلطنته و جربوت الصفاتیکون ملکوت األ الذی

لیه این ت أبمره و یرجع إإبرادته و بدئ و الهوت العما منقادة حلضرته و منجعلة
 ان ابلغ ان قابل مقتدریکه کل امساء خلق شده ابراده او و کل است شأن این خلق

ابید  حول او صفات ظاهر شده بسلطان مشیت او و اهل مأل اعلی طائفند
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قمیص امسی از امساء را انتزاع فرماید و  استدالل مناید بر اینکه قادر است از نفسی
نداشته و ندارند و مریبنی در قدرت سلطان یفعل ما  ن اسممع آنکه اطالع بر آ

 ولو بلسان اقرار ننمایند اندو این ظهور ابدع امنع اعلی ید هللا را مغلول دانسته یشاء
إذ عند اخللق ل یکن  قوله جل ثنائه و لو هم ینکرون بذلک یشهد هلم لسان املختار

  .انتهی حتجبوا الیوم عن ظهورکلعوا مبرادک فیها و لذا قد اما اط   ال کلمااتإ
 

اند مع آنکه مبراد هللا مانده اینست که الیوم کل بکلمات بیان از منزل آن حمتجب
 اند کهچنانچه آن مجال قدم برؤسای بیان مرقوم فرموده مطلع نبوده و خنواهند بود

ا سئوال منائید چه که مش مراد هللا را از کلمات او از حرف حی که تلقاء وجه بوده
مذکور جناب آقا سید حسنی بوده و هو  عارف مبراد هللا نیستید و حرف حی

هللا مواله و فائز نشد نفسی بلقاء او ات از معانی کلمات  استشهد فی سبیل
آنکه رؤسا  استفسار مناید و مقصود از این بیان که لسان رمحن فرموده صمدانیه

ستند و چون ظهور مبنی قریب نی بدانند که عارف بر معانی کلمات اهلیه نبوده و
فکار و قوله روا فی ذلک ای أولی األارتقاء جست تفک   بود لذا سید مذکور مبقر اعلی

الظاهر و إن  ما ذکرت لک فی مقام االستدالل رشح من طمطامن کل  و إ ثنائه جل  
و ال یواریها احلجبات هللا  إلیه اإلشارة اد حبکم طلعة الباطن ال تشریأردت سر الفؤ 
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فسبحان هللا  هنا هو نفس الظهور و متام البطونأحد بذکر دلیلها أل ایة و ال حیتاجهن
  عما یصفون " انتهی

 
اعزازا حلضرته و اخبارا  مجالی را که میفرماید اشاره آبن ساحت عز احدیه سبیل نه

بعد از آنکه بکل ظهورات اهلیه و متام  لصفاء کینونته و لطافة انیته مع ذلک
سهام کنی  مشس مجال خود را از افق بقا ظاهر فرموده از کل جهات شئوانت احدیه

رمانی هو الذی حفظته حتت جناحنی  ول منل مبنی رب العاملنی انداخته و أبر مجا
عراض و ذی قتلنی بسیف اإلایمی و هو المناه فی أعبی و عل   یناه حتتفضلی و رب  

ا حلرف خاضعر  الذی کاننکر آایتی بعد ع حرمة هللا فی نفسی و أدمی و ضی   سفک
حارب بنفس هللا فی نفسی  فی حقی و عنها و جاحد حق هللا منها و خلق بنفحة

ذین علی ال ظهر خفیات قلبها منعه هللا بسلطانه و أفی الظاهر و مل   فتی علی قتلیو أ
لی نفسی املظلوم فعله و ظلمه إ ذا قام علی االفرتی و ارجعهاجروا فی سبیل هللا إ

راضی ت أاتهلل انفطرت مسوات األمر من فعله و شق   بعوهالذینهم ات   اطمیناان من
مداین  انقواله و بکت سک  ت سرت حجاب امللکوت من أمن ظلمه و قد   القدس

  نه ما ارتکبالبقاء من إمثه و هو یضحک فی نفسه کأ
 
ذا یبکی  لک شیئا اتهلل إفی امل

 الذی تأتیه املوت و فسوف یعلم حنی من الشاعرین نه ال یکوننلکن إ شئ و کل
ذا فعلت إ ستغفر عماعیناه من سطوة القهر و یقول هل لی من رجوع أل یدور
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علی هللا املهیمن العزیز  ر للمستکربینو کذلک قد   ةیضرب علی فمه طنی اهلاوی
قل قد عفوت عن البیان و من فیه ن تهم ای إهلی إالل فسبحانک نهشأ قوله عز   القدیر

جودک و  ذایلنی أان اآلخذ أبنرضائک و إن تقل ال فإغفرانک و فی  ذا کلفإ
  لیک بنفسک " انتهیاملستشفع إ

 
خود و مشاهده  و شکی نبوده که ذات قدم تکلم منینماید مگر بلسان مظهر نفس

حمبوب امکان ظاهر شده که مجیع  منائید که در آن بیاانت چه مقدار خضوع از
اند و حال ظهور اخری منوط فرموده سلطان بقا در بیان و مافیه را بنعم و آالی

وارد شده که  غیب و شهود بر مجیع مشهود و بشأنی ضر بر وجود مبارکش ملیک
  اگر مجیع حبور غیب و شهود مداد شوند و کل من

 
لک أقالم و مجیع من فی فی امل

از ذکرش عاجز شوند و ایکاش که از اهل امیانش  رض راقم البتهالسموات و األ
و استکتاب  ة هللا علی الظاملنی و املشرکنی و معذلک بیان میخوانندفلعن میشمردند

عامل فیه و العمل یربء منه و رب  مینمایند فرب اتلی البیان و البیان یلعنه و رب
هم و دین من هؤالء و شر  کم ای مأل املوح  ای  هللا و إ ذاکر و الذکر یفر منه اعاذان

ینمایند م ک امساء و صفات ذکرو خدعهم و مهچننی در مناجات ای ملی مکرهم
ما یت کل  نی قد مس  و من فیه فإ ن تقبلن البیانفأسئلک اللهم بغنائک عن کل شئ أ

أوراق احلدائق إلیک کل ذلک کتااب و ورقا من   ی ذلک االسم و جعلتقد ظهر من  
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ن ای حمبوب فإ هن  ن ترد  ای حمبوبی فإن ذلک من ظهور فضلک و رمحتک و إ ن تقبلنهإ
  هور عدلک و غناء ربوبیتک " انتهیذلک من ظ

 
منوط بوده حال به  مع آنکه مجیع بیان بقول آن کینونت سبحان و طلعت رمحن

مث ویل هلؤالء اتهلل  هلؤالءاند فویل حمروم مانده ترین خلق او مشغول و از مجالشپست
یقول ای  هبلسان سر   نه یستعیذ ابهلل منه و یربء عنه وهؤالء علی شئ إال و إ ونما میر  

ی برهان کفرت قبل نبیل و أب ی  بظهور عله  ة آمنتی حج  أب ها املشرک الغافلی  أ
آمنت  حد من رسل هللا و لوال ای ملعون اتهلل ما آمنت من قبل أب ی  حبسنی قبل عله 

و لو کان علی التحقیق ما   اشبحر  ا بل کانمیاان حقیقی  فی عهد ذلک اإلمیان ما کان إ
السموات و  میان من فیکل رسول و بعث کل نبی و إ  الةکفرت ابلذی به حقق رس

لوجه هللا ذکر  ابدع فارسی خالصر ه این کلمات امنع صمدانی بلسان أترمج رضنیاأل
اپک شده بسماء عز بقا که مقام  میشود که شاید نفوس از آالیش نفس و هوی

س املقد   لی مجالهمنایند و له األمر یهدی من یشاء و إ عرفان نفس رمحن است عروج
منینماید بر هیچ شئ  الیوم هر نفسیکه از وجه معبود حقیقی اعراض مناید مرور املنری

ای مشرک ابهلل بکدام حجت و برهان جبمال  مگر آنکه آن شئ بلسان سر میگوید
ظهور کافر  ای و بکدام دلیل از ملیک سبیل در اینقبل امیان آورده رمحن در ظهور

و اگر در عهدی  ایو مشرک بوده س که ل یزل کافرقسم آبفتاب عز تقدی ایشده
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حقیقت نبوده بلکه شبحی بوده در تو و در این ظهور  ای از رویاظهار امیان منوده
سفل الحیم و اگر أ ه فیلی مقر  شد دام اإلمیان فی اإلمیان و رجع الشیطان إ اخذ

ة کل رسل و بنفسی که ابو حمقق شد رسال امیانت علی التحقیق بود کافر منیشدی
قدری بقلب  ای عباد و امیان مجیع آنچه در آمساهنا و زمینها است بعث کل انبیاء

شاید از حرم رابنی حمروم نشوید  طاهر و نظر انصاف در امر هللا مالحظه منائید که
ای علی اگر چه تو سائلی و جواب ابسم  ممنوع نگردید و از کعبه قدس صمدانی

و از   مشکل بنظر میآید که الیوم مذعن حبق شوی لکن بسیار میشود و تو مرقوم
غلیظه حمتجب شد و بصرت  کل ما ذکر فی اللوح متذکر گردی چه قلبت حبجبات

بقلوب دیگر در این کلمات  انظر هللا و حلظاته سر   لکن بسبحات ال هنایه مستور و
ظل خود  است و عنقریب بقدرتی ظاهر شوند که مجیع ما سوی هللا را در متوجه

حاطه فضل سبحانی ابسم تو أو  لکن نظر بسبقت رمحت رمحانی مشاهده منایند و
ل  حسانهإ ایم هللا و ینقطعک عن العاملنی بیانه جلنفحات أ تأخذک انزل شده لعل  

ت هلا هبا من علی قدر ما جتل   یزل لتضربن املثل ابلشمس و ما دوهنا ابملراای کل مرآت
ت هلا هبا قائمون و لو یرفع عنها آیة التی قد جتل   کل  ذا یستدل علیهانفسها إلیها فإ

ما یرفع لن ذا یرفع هللا إ ذا ل یکن فی املرآت من شئ یدل علی هللا کذلکفیها فإ هبا
ما   ابهلل و آبایته موقنونان  إ ن کلهم یقولوناس و لو أالن فئدةحیکمن من بعده آبایت أ

اوهام بشنوید ندای رب علی  رای مدهوشان مخ شهد هللا علیهم مبا هم فیه ینطقون



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

و آایت حمکمه متقنه مرتفع شده که شاید بر خود  اعلی را که در این کلمات ابلغه
میندازید و اگر هم  رحم منوده بر سدره امریه اهلیه احجار ظنیه بغضیه و انفس عباد

رب االجیاد در این اایم شداد حمروم نسازید  خود مهتدی نشوید عباد را از شریعه
جتلی مشس  کل مراای مدل و حاکیند از مشس ابندازه و مقام خود علی قدر  رمایندمیف

ابینکه کل بشمس قائم و  در آن مرآت بنفس مرآت در این وقت استدالل میشود
مشس که در مرآت بنفس مرآت جتلی فرموده  موجودند و اگر اخذ شود آیه جتلی

کلمات   خالق خود و اب ایندر مرآت شیئی ات داللت کند برجملی و  ابقی منیماند
که چگونه میشود مرآت از جتلی   اندحمکمه غری متشاهبه ابلغه اهل بیان شبهه منوده

اند که ذکر آن ممکن نه و بر رتبه بشأنی توقف منوده انوار مشس حمروم ماند و در این
و مستور و  از یک جتلی ازانوار اسم انورش صد هزار مراای مستضئی نفسی که
نفس خود مردود اعرتاض منایند و  شوند و از یک جتلی اخذش کل حبدودمستنری می

 اشراق مشس مجال در قطب زوال میگویند انوار و دلیلش از مجالش اعراض و بعد از
عال را احاطه منوده  چیست؟ ای بیخربان سر از نوم غفلت بر دارید و انوارش که

صران ای قریب و ای بعید منوده ای بی ب بعضی میگویند زود اشراق مشاهده کنید
نه دیگر  مشا مالحظه منائید فی احلقیقه این اشراق حمقق است ای حال اشراق فرموده

حکمت اهلیه که از  خنواهد بود قرب و بعد آن در دست مشا و این غالم نبوده و
منوده ای قوم فارضوا مبا رضی هللا لکم و قضی علیکم  انظر بریه مستور است اقتضاء
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بغضا قسم آبفتاب  ای صاحبان بداکان األمر بیدی ما أظهرت نفسی أ  لو فو هللا
هر گز خودرا معروف منینمودم چه که  فلک بقاء که اگر امر بدست این عبد بود

 از ذکر این السن غری طاهرهٴ کاذبه و در هر حنی که ساکن اسم مذکورم ننگ دارند
روح األعظم از قدام  و شده و صمت اختیار منودم روح القدس از میینم انطق شده

البهاء در صدرم نداء فرموده و حال اگر  منی فوق رأسم و روحوجهم و روح األ
نداء هللا را  استماع شود از مجیع اعضاء و احشاء و عروق و اظفار بسمع لطیف

ن هذا المال لبهائه ملن ال إله إال هو و أ نهمنائید حتی از شعرامت میشنوید أب استماع
من لدن  رضنی و لو کان هذا ذنبی اتهلل هذا لیس عندی بل مناأل و فی السموات

ای قوم فو هللا راحیه صدق از کذب  رسلنی و بعثنی ابحلق و جعلنی سراجا للعاملنیأ
پسندید آخر مپسندید بر نفس حق آنچه بر خود منی بسی واضح و معلوم است

کربی چه بود و   سجناتمل منائید مقصود این غالم در این آخر اایم در این  قدری
مره و فاستحیوا عن هللا و ال تشکوا فی أای قوم  لوا ای مأل الغافلنیفتأم   چه خواهد بود
و إنک ال  نوارهاعن الشمس و إشراقها ألن دلیلها هو ضیائها و أ ال تسئل الدلیل

فاسئل هللا أبن یفتح بصرک  شرقت و ال مرد هلا بلتکن مریبا فی ظهورها ألهنا أ
قل اتهلل قد رقم قلم القدس من رحیق املسک  الکوننی حاطتوارها التی ألتدرک أن

هلو احملبوب الذی  ن هذاجبینی البیضاء خبط أهبی أن ای مأل األرض و السماء إ علی
ت جبماله نه هلو الذی قر  شبهه و إ مثله و ال عنی االخرتاع بداعما شهدت عنی اإل
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 ت که صفحه ای از توریة در دستحدیث قبل اس المیل عنی هللا امللک العزیز
داری؟ عرض منود  یکی از اصحاب رسول هللا بود حضرت فرمود چه در دست

میبود صاحب آن اطاعت مینمود مرا حال  توریة حضرت فرمود بگذار آنرا اگر
 اهلی که امر کل از نبی و حروفات و مراای و ابواب و ارکان ابو مالحظه کن کتاب

لکن تبدیل یکی از مراای  و و قرائت آن ممنوع شود جایزحمقق و اثبت شده اخذ آن 
شده که آن حروفات بکتاب اثبت و حمقق  علی زعمکم که بوجود حروفات حمقق

ون یظن   نکم مهتدون کمام تقولون ما ال تشعرون و حتسبون أفویل لک شده جایز نه
طع عن کل ینق نأمر هللا إال أب حد منل و بذلک یفرحون اتهلل ال عاصم ألملل القب

نظر را مطهر ساخته ات  وملی هللا املهیمن القی  إ هرض و یتوج  من فی السموات و األ
از افق  را الیوم در صقع واحد مشاهده کنید و انوار مشس تقدیس را مجیع اشیاء

مجیع این براهنی گذشته در و از  قمیص بچشم و بصر ظاهر و ابطن مشاهده منائید
ابو خطاب فرموده ان ای مظهر االحدیه چه میگوئید ؟  هللا که نقطه اولیمریزا أسد

چگونه ابو  دهید کسی که حمل ظهور سلطان احدیه ابشد بقول هللا حال انصاف
او نفی منوده بر فرض جواز آن  الشرور مینامید و اگر بگوئید این شأن را مرآت از

ه اغراض بر قبول را از مرآتی از مراای انتزاع فرماید چ حال اگر نفسی نقطه قمیص
مشهوده و کلمهٴ  قدم وارد و اگر بگوئید از کجا حمقق شد که این نقطه آن مجال

هبمان حجت و برهان که از ظهور  جامعه در ادعای خود صادق ابشد میگوئیم
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اید حال هبمان حجت و نزل من لدنه را مسلم داشته قبلم کلما ظهر من عنده و
من نتم خلقکم أبمره إن أ تکفروا ابهلل الذی ن رأیتم الانظر شوید و خبواهید إ برهان

و  ن ای حرف الثالث املؤمن مبن یظهره هللامیفرماید أ هللااملنصفنی و مهچننی مبریزا أسد
انزل شده در صدر رساله  مهچننی در رساله جعفریه که خمصوص او از امساء هویه

لنور الصمد حد املستشرق اباألسد و الفرد األ مکتوب و هذه صورة ما نزل حلضرت
ن ای  ن ای اسم الد  أ جل ذکره ن الواحد هلل الواحد املعتمد و بعد میفرمایدای  الد   اسم هللا

ذ عنی فؤداک لطیف ا من عندان إز  تیناک عه أودعناک و آ هذا علم مکنون خمزون قد
األجل ال تنظر إلی ذلک  ان ای اسمقدرهأ عز   قدره و تعز هبائه و بعد میفرماید تعرف
 راعیه کیف یشاء و من دون آنچه ذکر شده کلمات قدس غنام یذهبهال مبثل أاحلق إ

و این بنده نظر به  لیهاو انزل در کتاب موجود فانظروا إ صمدانیه که در توصیف
بگشا و مالحظه بوهم خود منا که مهان  ای اکمه وجود بصر اختصار ذکر ننموده

ای جب و متحری ماندهو آبن عامل حال از آن متع فعلی را که خود مرتکبی
بوده ابوالشرور  داین را دنی میگوئی و فرد االحد که از اعظم امساء اهلی چنانچه
ای حلو مر شود و ای یفعل ما یشاء منوده و مع ذلک اعرتاض بر سلطان ایانمیده

بنی یدی  هللا انکار حق ننموده و حنی ورود مدینة هللااب اینکه أسد مرآت حجر گردد
بودند اقرار منوده و مع ذلک  و آبنچه اهل بیان در آن یوم آبن مقرالعرش حاضر 
 ابو وحده ننموده بر مجعی حکم قتل جاری منوده کتاب بلکه اکتفاء ورد علیه ما ورد
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در آن کتاب بر کل مظاهر  مستیقظ موجود مالحظه منائید قسم آبفتاب معانی که
یان و اهل آن مرتفع شده بنص حکم قتل ابملره از ب احدیه فتوای قتل داده اب آنکه

ذن من غری إ اندمنوده اند و حکم قتل جاریبیان یک دو افرتاء آبن بیچاره زده منزل
چنانچه حال بر مجال احدیه ظلم  فاتلیه لفهللا و رب مقتول شعر منه خری من أ

چه  اند مع ذلک ابطراف نوشته ومربهنی وارد و بقتلش قیام منوده ابین واضحی و
شاید غل و بغضا در  ه جبوهر عدل و منبع و معدن آن نسبت داده کهظلمها ک

غافل از آنکه و له حتت ظالل امسه  لکن صدور بعضی از متومهنی القا مناید و
 و هم چننی بصارهم حجبات العاملنیعر و لن مینع أابلش البصری عباد یشقن الشعر

ای ذکری فی الکتب  نأ ن ای خلیلی فی الصحفذکره آ عز   براهیم میفرمایدبسید إ
لی آخر ما نزل این بیان اهلی که در ذکر او إ ن ای امسی فی البیانمن بعد الصحف أ

اب اینکه خود  الدواهی مشهور شده بوصمدانی جاری شده و حال أب از قلم قدس
اند و نفسی که اهلی ذکر شده افتخار مینماید که بذکر هللا فی العاملنی در کتب

 بذکر هللا در کتب منزله و ابسم هللا در بیان متسم شده به و خبلیل در صحف اهلیه
مشیت هللا و عظمته  الدواهی تعبری مینمایند و در دونش که اعرتاض از نفس بوأ

اند و قلم اعلی را را مثل قدرت خود فرض گرفته قدرت اهلی منوده تغیری جایز منیدانند
و  ثبات مشغولنی در حمو و إقدرت کل حقسم مبظلومیتم که قلم  اندمعطل دانسته

م البیان و یثبت و عنده أ ال املنقطعون کذلک میحو الرمحن ما یشاء وال یعقل ذلک إ



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

اند بلی افتخار مینمایند و از حق معرض گشته عجب از این نفوس که ابین امساء
 و اوصاف در هر نفسی موجود مادامیکه از حصن امر هللا خارج این اذکار

و از این گذشته   منلة میتة یس هلم قدر عند هللا علی قدر سواد عنیال لاند و إنشده
بوده و خواهد بود چه که کل اشیاء بکینونتها اسم هللا  کل اشیاء ذکر هللا فی العاملنی

و ال یزال چننی  و اسم او تعالی شأنه ذکر او بوده بنی عباد و ل یزل چننی بوده بوده
منیبود که نظر هللا خلق را انابلغ  البهاء که اگرو  د ابلعز  فو الذی تغر   خواهد بود

 از ذرات وجود ابواب علمی میگشودم که مجیع ایدر هر ذره هرآینه مشاهده منوده
چون اغیار موجود  لکن خلق خود را از عرفانش عاجز و قاصر مشاهده منایند و

قتم للقائی خل منتقدیر قل ای مأل البیان أ ر من لدن مقتدراسرار مستور به کذلک قد  
 رمتو وعدمت بنفسی و عرفاهنا بعد غنائی عن عرفانکم و بش   بعد استغنائی عنکم

وهن مع ذلک أب رضنیعنکم و عما خلق بنی السموات و األجبمالی بعد استعالئی 
اید اگر بکلمات انظرید دور وغافل مانده امساء الیوم تشبث منوده از سلطان امساء

مگر  ل و بشأنی ظاهر که احدی را جمال اعراض نهمساء رمحن انز  معادل بیان از
منوده ازاین گذشته   مشرکنی که مرض قلبی آن نفوس را از عرفان و ادراک منع

ذمتوه من دون هللا ت  اب کلمات من أ کلمات نفوسیکه الیوم حول امر هللا طائفند
دم مبجرد ات بر عظمت امر مطلع شوید که لعل بر مجال ق ا میزان منائیدنفسکم ولی  أل

در احتجاب خود  قسم حبق که اهل هر ملتی از ملل قبل اگر ضر وارد نیاورید وهم
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لکن از برای اهل بیان هیچ  شاید و از مظاهر عز ابقیه مبعاذیر انالیقه متعذر شوند
چه که سلطان احدیه ذکر ظهور بعد را ابصرح بیان و  حجت و عذری ابقی نه

منوط فرموده  ل بیان و مانزل فیه را بقول اواند بشأنی که کتبیان فرموده اوضح
و از مجله در ابطال حق و  للعارفنی چنانچه از قبل از قلم قدم حتریر ایفت فطوبی

 ابهلل ابین کلمات متسک جسته و چون الیق نبود که کلماتش اثبات ابطل معرض
عز است که از قلم  بعینه ذکر شود لذا ما حترک علیها قلم هللا و مضمون آن این

ای نه اگر نفی شود حکم بصر از منظر  حمبوب مشا صاحب بصر بوده صادر میشود
و اگر آن سلطان قدم صاحب بصر و علم بوده چگونه  اکرب هذا ظلم علی هللا

تنزل کند و  نفسی را وصف فرماید و ابمساء حسنی ذکر مناید از مقام خود میشود
یشاء  حق جل ذکره را یفعل ماقول  اوال اینکه قائل این از معرضنی حمسوب گردد

 اهلیه را انکار منوده و چننی نفسی ابعد عباد بوده وخواهد ندانسته و قدرت حمیطه
هلان االهلنی ک أنت إنإ بود بنص نقطه بیان چنانچه از قبل مذکور شد قل اللهم

 نک علی کل شئ قدیران تشاء إلی إلوهیة عمو لتنزعن األ لوهیة من تشاءلتؤتنی األ
من تشاء و لتنزعن  بوبیةتنی الر موات و األرض لئؤ ب السنت راب  ک أنهم إقل الل

میگوئیم در این کلمهٴ جامعه که از ساذج  حال .لی آخر ما نزلإن تشاء عم بوبیةالر 
جاری شده چه میگوئی؟ اگر حق جل و عز را اثبت  فطرت سلطان احدیه

اعظم  بیت را کهسلطان مقتدری که قادر است ابینکه الوهیت و ربو  ایدانسته
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ومهچننی اخذ مناید از هر نفسی   مقامات بوده عطا فرماید هبر نفسیکه اراده فرماید
 است بر آنکه خلعت وصف را از نفسی انتزاع فرماید این که خبواهد البته قادر

ندارد و اگر بتخصیص  اند تصیص ابحدی نداشته وذکری است که کلیه فرموده
و قدرت حمیط را انکار مینمائی پس چه  ایدانسته ولوصف انظری و ید هللا را مغل

حرف الثالث  ن ایبنص صریح در ابره او میفرمایند أ هللا کهأسددر مریزا  میگوئی
که حرف اثلث من یظهره هللا جل   املؤمن مبن یظهره هللا و این بسی واضح است

 ده چه که خودحروفات بیان و مراایی او عند هللا مقدم بو  اجالله بصد هزار رتبه از
من یظهره هللا اقوی است  نطفهٴ یکساله زمان ما سواه فداه میفرمایند نقطه بیان روح

 انصاف ده نقطه بیان صاحب بصریت بود اینه اگر او را حال از کل من فی البیان
مسو ارتفاع در  صادق و صاحب بصر میدانی چرا نفسی را که ابین علو امتناع و

ان ای ذی عنی  و برقتلش امر منودی ابو الشرور انمیدی انداصل کتاب ذکر فرموده
اگر بگوئی از حق اعراض  الناس و غفلت عما فی نفسک واحده شهدت عیوب

من یظهره  این حکم بر او جاری شد بر فرض تسلیم میگوئیم حرف اثلث منود لذا
بوده بنص قلم امر اگر جایز است  هللا که اهبی و اعالی از خلق بیان عند هللا

مراایی ال حیصی از  پس چرا جایز منیدانی که مرآتی از معرض و کافر ومشرک شود
مطلع نه و لو  فبهت الذی کفر فو هللا احدی بر اصل این امر اعراض مناید حق

وده فیا بدع نغمات تغنی فرمأب کرب ورقاء بقاءیطلعون لیعرفون و در توقیع وحید أ
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ذی خلق بیانه فو ال رین بیانه عز  ملتفک  آایت هللا ملن ا روحا ملن یسمع و یکون فی
عنک حکم  رفعتک یوم ظهوره ال تؤمن به ألنسمة لو أیقنت أبالن ئو بر  ةاحلب  
حدا من النصاری أ نعلمت أ ال له و لوک ما خلقت إنهور ألمیان فی ذلک الظاإل

هور من دون أن میان فی ذلک الظو حکمت علیه ابإل عینایة یؤمن به لعلته قر  
  .لیه من شئ " انتهیع شهدأ

 
حبه قلوب را و خلق فرمود انسان را که اگر موقن  میفرماید قسم مبقتدریکه شکافت

هر آینه مرتفع  در ظهور بعد امیان منیآوری آبن مشرق آفتاب حقیقت بودم که تو
ای مگر از برای تو خلق نشده مینمودم از تو حکم امیان را در این ظهور چه که

و هر گاه بدامن یکی از نصاری موفق میشود بعرفان آن  ایقان عرفان آن مشس مساء
خود و حکم مینمودم  رمحن و امیان ابو هرآینه میگردانیدم او را قره چشمهای مجال

حال ای اهل  ملحوظ شود از او امری بر او در این ظهور ابمیان من دون اینکه
 و رمحت منبسطه اهلیهکه امر هللا چه مقدار الطف و ارق بوده   بصر مالحظه منائید

که الیوم کافر و   چگونه کل وجود را احاطه فرموده که درابره نفسی از نصاری
اهلی او را ابلطف و ارق اعضای  مشرک است مبجرد امیان در ظهور بعد آن سدره

اند و معذلک این مهج رعاع ارض در چه منسوب ساخته مبارک خود نسبت داده و
جعل الیوم دلیله نفسه و  کم ای مأل الغافلنی فو الذیا لفسحقر  واقف و انظرند رتبه
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اگر کل من فی البیان الیوم معرض شوند و یک  سلطانه ما جیری من قلمه املنری که
نصاری  مؤمن هر آینه امساء کل از لوح حمفوظ حمو خواهد شد و اسم نفر از نصاری

شته آای حکایت و از مجیع گذ م الکتابحو هللا ما یشاء و یثبت و عنده أاثبت می
اند که اب آنکه یکی از اوصیای انبیای نشنیده بلعام که در کتب اهلی مستور است

 اهل اقطار عال خدمتش را فرض میشمردند و طاعتش را اطاعت قبل بوده و مجیع
بود و چون مجال کلیم از  هللا میدانستند و اشتهار امسش مجیع دایر را احاطه منوده

آن مجال احدیه قیام منود و مهچننی یهودای اسخر  مبعارضهافق عز تسلیم ظاهر شد 
زینهار  تسلیم منود از حرف اثنی عشر اجنیل بود حضرت روح را بید یهود یوطی که

نشوید و در کل حنی پناه خبداوند متعال برده که  از افتتان و امتحان اهلی آسوده
چه که امتحان  بتنیللثا الیوم از صراط واضح منحرف نشوید و نلغزید فطوبی شاید

ال من شاء ربک اگر از کمندش خارج نه إ برای کل بوده و خواهد بود و احدی
صد هزار جوهر نور را در ظلمت نفس و هوی مشاهده  نسیم عدلش مرور مناید

عرش ابقیه  اگر نسیم فضلش هبوب فرماید صد هزار هیاکل فانیه را مبقر منائی و
وهم حرکت مینمائید بشنوید  یستید و مبجردمالحظه کنی فو هللا ای قوم مطلع ن

 امر هللا جتری ننمائید و خود را بعذاب ال منتهی معذب نصایح بدیعه اهلیه را و در
نکنید و از مشس عز  مسازید و از حبر اعظم مواج بسراب بقیعة خود را مشغول

ان و از لسان رمحن بشنوید احدی الیوم بربی ابقی بظل فانی قانع مشوید بیان حق را
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که ملکوت   نتم من العارفنی از سلطان مسمیمطلع نه و علمه عندان لو أ ما کنز فیه
نشوید چه که مجیع امساء مبنزله  امساء بقول او خلق شده بقمیص اسم حمتجب

 یشاء فضال من عنده و ینزعها عمن یشاء عدال من لدنه اند یلبسها علی منقمایص
اهل بیان عبدهٴ امساء  در القدیر و الیوم اکثری ازنه هلو املقتسئل عما یفعل و إو ال ی  

بود چنانچه اگر بنقطه اولی بنفسه لنفسه عارف  بنی یدی هللا مذکور بوده و خواهند
رمحانی توقف  قل من آن در این ظهور قدس صمدانی و جتلی عزفو هللا أ شده بودند

که بقمیص اسم اند بلجل و عز نبوده پس معلوم شد که عارف بنفس او منودندمنی
او  اند چنانچه اایمی نگذشته و بنفسه لنفسه ظاهر شدهشده او تعالی شاءنه عارف

میکند از ذکرش و این عدم  اند آنچه را که قلم حیااند و براو وارد آوردهرا نشناخته
هبی تبدیل اند یعنی اسم أعلی ابسم أفرموده عرفان نشده مگر آنکه تبدیل قمیص

 ن نشده إعارف آب شد و احدی
 
و صعدوا  لکال الذینهم انقطعوا عن کل من فی امل

ولیائی حتت ظالل عنایتی و ینزل أ ولئککرمی أ  ن دخلوا مقر عز  أ لیإلی هللا بکلهم إ
 ولئک حفظهم هللاون أو هم علی سرر االستقالل هم مستقر   علیهم سکینة من عندی

انظرون علیهم فی   فیلی طر کئون و إعن رمی الشبهات و هم علی وساید القدس مت  
هم هللا فضالی و کذلک اختص  فضلی و إ کل حنی هبائی مث رمحتی و عنایتی مث

رب  من املؤمننی ای عباد سعی منوده که شاید از بدایع فضل لنفسی و جعلهم
حرارت نفس و هوی  رابب در ظل قباب آفتاب قدس عنایت وارد شوید و ازاأل
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لم أمر فمن مسع فلنفسه و من أعرض فلها ق آسوده و حمفوظ مانید این است نصایح
رمحانی  و ای کاش که اهل بیان در بیان فارسی که از قلم العاملنی س عننه ملقد  و إ

خود را از سلسبیل عنایت  انزل نظر مینمودند که شاید در این ظهور قدس صمدانی
قلوب غری  حمروم منینمودند و بشأنی شبهات بر رابنی و تسنیم مکرمت سبحانی

ال  که لن تعرف اای من ای و اگر قلبی از کوثر بی زوال سلطان  اهره وارد شدهط
سبحان هللا اب اینکه اهل  یزال از شبههٴ مطهر شود فی احلنی بشبههٴ دیگر بیاالید

ول ظهور هللا نی أست   ةبرسول هللا ختم شده و سن بیان خود مقر و معرتفند که نبوت
 ان حی  إننی أ فقو کینونته مشهود و از آ حال بنفسهمعذلک و مع اینکه حق  است

وصایت و امثال آن مینمایند و بقیه وهم  هبی ظاهر و طالع جمددا ذکرفی األفق األ
 اند انوار مشس یقنی را که در مساء قدس بیزوالاراده منوده ما ترک من ملل الفرقان

: ای ضیاء در این مقام ذوالالل مشرق شده سرت منایند نیکو است ذکر این دو فرد
قصد این دارند این گل  ای دل و جان از قدوم تو خجل احلق حسام الدین و دل

یه را و ابصل امر و ما بگذارید این اقوال ال یغن کز حسد پوشند خورشید ترا  هااپره
اگر انس ضعیف مالحظه منیشدند  :ظهور قبلم میفرماید انظر شوید مساءحقق به األ

راد هللا لکم را حال تقدیس امر و ارتفاع ما أ مهر آینه ذکر مشیت منی فرمود
عباد از  ترینو قدر و رتبه خود را مالحظه کنید که حال ابدله پست مشاهده منائید
ابری  .الغافلنی حسرة علیکم ای مأل اید فواک جسته و مستدل شدهاهل فرقان متس  



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

در  چون مشس فی وسط السماء ظاهر و زخرفی از دنیا اایم ظهور است و حق
میگویند  قدسش موجود نه که حمتاج بوصی ابشد آنرا قسمت مناید و اگر ساحت

وم چه که امر املهیمن القی   در امرش حمتاج بوصی است هذا بغی منکم علی هللا
ا ن جتعلوا هللا وزیرر أ کمای  بود و لن یفارق منه ابدا إ طائف حول نفسش بوده و خواهد

اسامی و ما حددمت  در بیان این و و مثاالر ا أو قرینر ا أو وصی  ا أو ندر ا أو ضدر أ او نظریر أ
که ذکر مراای در بیان من قبل الرمحن انزل   اند اینستنفسکم مجیع را حمو فرمودهبه أ

امطار  نبوده و خنواهد بود امیدوارمی که از رشحات مساء تقدیس شده و آهنم حمدود
ارات ظاهرشده مبنظر ملیک اش قدسیه بر قلوب غربه مکدره مبذول شود که شاید از

فو هللا ای قوم مقصود از ذکر این براهنی متقنه و ادله  امساء و صفات توجه منایند
عما  و کلمات غری متشاهبه اثبات نفسم نبوده چه که هر نفسی که ابقل حمکمه

در کلشئ علی هیئة انه ال  حیصی ببصر معنوی فائز شده البته انوار مشس اهبی را که
فرموده مشاهده مینماید بلکه مقصودی من تأتی فی   العزیز احلکیم جتلیانإله إال أ

و دمی و  انملی مث عینی و قلبی و کبدی و عروقیبکی قلمی و أذا یاتهلل إ املستغا 
حاربوا بنفسه و جادلوا کفروا ابهلل و   عظمی و جلدی مبا یرد علیه من هؤالء الذینهم

 ایت و احلجج و العالماتد الذی ظهر بکل اآلو أفتوا علیه بع نکروا فضلهآبایته و أ
ه هیکل العظمة رداء عن من ملل القبل و ارتکبتم ما شق حدفو هللا فعلتم ما ال فعل أ

لکم ای مأل  ف   األرض کمن ال ذنب له ف أ   نتم متشون علی وجهالصرب و لکن أ
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 روننتم تطه  الکذب روایح و کذلک فی الصدق لو أن فی ای قوم أ املشرکنی اتهلل
وم قلم متحری است که القی   مسائکم و تستنشقون لتجدن رائحة هللا املهیمنقلوبکم و أ

رسیده که ساذج روحی که اگر حمل خطاب اهبی   چه ذکر مناید و حال امر مبقامی
ابستماع ادنی کلمات  عاملنی واقع شود خود را حمزون مشاهده مینماید ابید کلمات

بگو ای فقری بی صرب اوال  راعی اغنام شود مشغول شود که چگونه میشود ذئب
اهلی  و اثنیا ساهلا ذائب راعی مشا بوده چنانچه بعد از ظهور نری ایراعی را نشناخته

قومی مینمودید که صد هزار مرتبه  اید که متابعتاز افق مساء معنوی ادراک منوده
رابب األ چه که بفتوای آن ذائب مظهر ربارجح بوده  ذئب از آن نفوس عند هللا

قبل از ظهور  لعنة هللا علیهم و علی اتباعهم و اگر بگوئی ظلم شهید شد بتمام
و بعد از ظهور و توقف این قوم در امر  متابعت آن قوم جمری و عند هللا مقبول بود

 اند حال هم در این ظهور قدس صمدانی مهان حکم راشده اهلی از انر حمسوب
اهل حجبات مطهر  ب را از اشارات کلماتجاری کن بشنوید نصح اهلی را و قل

ارض ظن هبوای یقنی خدا بردارید و از  بگو ای بندگان هوی قدمی بسوی سازید
خیک اذکر أ ن تذکره لعباد هللا مثقلم القدم دع حینئذ ما أردت أ ن ایطریان منائید أ

ذلک یفتح ب ذکری للعاملنی لعل   الذی حارب بنفسک و جادل آبایت هللا لیکون
قدامهم فی هذا الیوم ت أشراق و ما زل  فی العشی و اإل رادوا الوجهذین أار البصأ

سنه در تعلیم و  فیه التفت الساق ابلساق فو الذی نفسی بیده که بیست الذی



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

منیع مبذول شده که ذکرش ممکن نه  أتدیب و تربیت و حفظش سعی بلیغ و جهد
سید حممد اصفهانی از  ارض وارد شدمی چندی گذشت ات آنکه هجرت واقع و ابین

ال هو إ لهذی ال إو حصن حبه خارج و مبقر دیگر مستقر و اخوی فو هللا ال بیت هللا
خافیة نفسه و اشتهر مکره بنی  ظهر هللار صدد قطع سدرهٴ رابنیه بر آمده إلی أن أد

ان  و ذکور وصغری و کبری و این عبد ابملره از إ عن کل املهاجرین و ارتفع الضجیج
ساکن شده و  گذشته خارج شد که شاید حرارت حسد بیفسرد و انر بغضا  مجیع ۭ

از استماع این امر  حرم مجیع ابواب خروج و دخول بر کل مسدود منودم و اهل
یذکر ما ورد علینا و لن  نأحد أ فو هللا لن یقدر منکر در نوحه و ندبه مشغول

خدمت معنی شد  رایحد من احملبنی و در حنی خروج سه نفر بیسمعه أ نیستطیع أ
مهچننی دراهم  نفس برای خود و دو نفر خمصوص اخوی مذکور و کلیم و یک

مریسید ما بنی کل قسمت شده بعد کل متفرق شده در  معدوده که از دولت علیه
و مرخی  متعدده ساکن و این عبد در بیت وحده جالس مغلق الباب اماکن

ننموده و ابملره ابب لقا مسدود و  احلجاب و ابدا بنفسی از احباب و غریه معاشرت
سرت مجال قدم سید حممد ابخوی پیوست و بغض هللا  مجال بقا مستور و بعد از

نفسی را  و علت احتاد این دو شده خبدعه و مکر مشغول شدند چنانچه سبب
. اند بسدره امر نسبت دهندمنوده بدراهم فریب داده که به بالد رود و آنچه ارتکاب

بقدر  ایدلکن اشتغال ابین اذکار را جایز منیدامن البته شنیده و یاردیگر تفصیل بس
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فانیه از صراط امریه بلغزند ات  ضرورت اظهار میشود که مبادا انس از کلمات کذبه
بعضی رفته تفصیل امور را مذکور منود و چون  آنکه نفس مأمور اندم شده نزد

که آنچه   ا حتری دست داده چهمهراه منوده مشاهده منودند مجیع ر  مراسالتیکه ابو
در رد هللا نوشته که ابطراف برده  اند و مهچننی رسالهعامل شده حبق راجع منوده

 نتمم منوده لو أدنی تکلذی ال إله إال هو مبثل صبیان بل أال انتشار دهند فو هللا
ان این امر ابدع بوده لو ک اند کل مثبتتعرفون و آنچه را بزعم خود در رد هللا نوشته

و دیگر چه مقدار مفرتایت مبلیک امساء و  الناس ببصر هللا فی کلماهتم ینظرون
 مناده ابصل شجره ربوبیه راجع منوده إو آنچه دون خری بو  اندصفات نسبت داده

هل من ماء صافی یطهر  ذا یتکلم لسان هللا و یقولأشکو بثی و حزنی إلی هللا إ
تی ایم القامة ینصرنی فی هذه األمن ذی است حولی عن هؤالء املعرضنی و هل

و هل من  و هل من ذی انقطاع یعرفنی بعینی و ینقطع عن العاملنی حاطت املنکرینأ
الشیاطنی و هل من ذی قلب  مری و ما ورد علی من جنودذی بصر لینظر فی أ

ورد علی من هؤالء املستکربین و هل من ذی علم  رقیق طاهر لیبکی ببکائی و مبا
علی قل أن ای قلم األ رد البغضاء عن وجه هللا امللک العزیز المیلالسیوف ال یصد

حنی الذی حارب معی کل امللل و کان هللا علی  حدرت من أاتهلل احلق ما استنص
 الإ حد و أنمر به العباد هذا ل یکنما استنصرت من أو علیم و کل ذلک شهید

. ابری رسایل متعدده دمحی ن هللا لغنیلبلوغهم إلی ذروة الفضل و من دون ذلک إ
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نیا و عماهلم و ضل سعیهم فی الداتهلل بطل بذلک أ انددر رد سلطان احدیه نوشته
ابین عبد  اندهم ال یشعرون و آنچه را سبب و علت اعراض انس دانسته خرة واآل

ذیشعور واضح بوده که این عبد در  اند از مجله نسبت دنیا و این بر کلنسبت داده
 مشس واضح و الئح بود و قسم جبمال قدم که در هیچ صبحی چونما بنی معرضنی 

مشاهده فجر نه چه که  امید نبود که لیل ادراک شود و مهچننی هیچ لیلی گمان
رب العاملنی بوده ات آنکه مشس قدرت ید هللا  مشرکنی بکمال جد در قطع سدره

هلو  انهاز افق جیب عظمت اشراق فرمود و مشرکنی مغلوب و مجال  فوق ایدیهم
متام از عراق حرکت  الغالب علی کلشئ بر عرش قدرت و اقتدار مستوی و ابعزاز

وحده عازم اسالمبول شوم و چون مجعی  منود و این معلوم بوده که اراده آن بود که
اذن  منودند ببعضی اذن خروج داده شد و بعضی هم من غری جزع و فزع ال حیصی

بدولت علیه مطلب اظهار  شدمی و ابدا حرکت منودند ات آنکه وارد ارض مشهور
چنانچه مجیع  شد مالقات واقع و اال فال نشد و هر نفسی که بنی یدی حاضر

 اند که اراده اهلی چه بوده ات آنکهمدینه کبریه هم شنیده استماع منوده و در نفس
و جزع منودند لذا  چند نفر مستضعفنی حفظا النفسهم و نسائهم مضطرب شده

ابری  از این امور متعلق بدنیا بوده هم حکم بدا انزل حال کدامیکترمحا النفس
 یقولون ما ال یشعرون و هللا کذلک صفت هلم ألسنتهم الکذبة  اندقیاس بنفس منوده

ذکر مناید و اگر ذی  اندال هو قلم حیا مینماید از آنچه عامل شدهذی ال إله إال
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بغضا ظاهر شده مقام و قلم جهل و  بصری ایفت شود از رسائل حضرات که از
دو سنه قبل شعری جناب آقا حممد علی و جناب  گردد  شأن معرضنی مشهود

یدی حاضر و  سئوال منوده و اخوی جواب نوشته بعد سید اصفهانی بنی سلمان
و مصلحت نیست این  اندمذکور داشت مریزا علی ملتفت معنی شعر نشده

محد نزد اخوی د اب حاجی مریزا أسکوت منود بع مکتوب بسلمان داده شود این بنده
 متعذر شد که یغنیه ابآلخرةذکر منودند اخوی بعد از کلمات ال  در بیت حکیم

مالحظه منودند صحیح  شاید سائل اصل شعر را غلط نوشته ابشد بعد شعر را
اند ابدا نفسی موجود است و مجیع مالحظه منوده نوشته بود و آن نوشته نزد سلمان

مقدار معرضنی  حبجبات ومهیه حمتجبند حال مالحظه منائید اتچه کل  شاعر نشد
اعرتاض مینمایند فو الذی قامت  معلوم شود و معذلک مبنبع و مصدر علم رابنیه

اند هبمنی حنو بوده و کل آنچه از قلم جاری منوده  ملکوت التقدیر علی فناء اببه که
ذین ال الإا ال یلتفتون حجاب الوهم و اهلوی و لذلکن عمت األبصار أو  خواهد بود
شئ ینظرون ای  احلدید فی کل بصارهم مطهرا عن احلجاب و هم ببصرجعل هللا أ

مبقامی رسیده که قلم اعلی ابین کلمات مشغول شده  عباد مالحظه منائید که ضر
جعلیه معرضنی از  انس ضعیف و انابلغ مشاهده میشوند که مبادا از کلمات چه که

شعور و بصر مالحظه میشد ابدا ذکر  اال اگر فی المله مجال مبنی غافل شوند و
حتریر منیشد چه که الیوم کل مکلفند که در نفس امر و ما  معرضنی و ما ظهر منهم
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اهر الباهر هو الظ نهعنده انظر شوند و من صعد إلی ذلک املقام یشهد أب یظهر من
نه هلو راد و إسئل فیما أیشاء و ال ی فی وسط السماء حیکم ما ءیاملشرق املض

 اند حال در مهنی فقره تفکرنسبت ظلم ابین مظلوم داده املقتدر املختار و از مجله
منوده و بچشم ظاهر دیده  منائید و انصاف دهید مجیع اهل بیان ابین عبد مالقات

قد کان نفس  نتم تنصفون وال فو رب العرش لو أ هرگز بضر نفسی راضی نشده
و حال هم اگر  ن من السننی و معذلک ابدا اظهار نشدفم الثعبان عشری الرمحن فی

منریفت و یشهد بذلک کل من یعرفنی و   این مکاتیب جمعوله دیده منیشد ابدا اظهار
و  بیست سنه اخوی نزد این عبد بود و احدی از او مطلع نه کان علی بصریة منری

شد و  معمول مع قدرت بر او و اطالع مبا فی سره و غلبه کمال شفقت در حقش
چون انس را مقلد و بی بصر  لکن نتم تسمعون واألشیاء إن أ یشهد بذلک کل

اند این فئه را از حبر البحور منع منایند و اراده منوده اند لذا ابینگونه کلماتایفته
در این ارض  اهل بیان و غریه واضح و مربهن که این عبد ابحدی معاشرت برمجیع
ال ک لسانی إما حتر  حضر بنی یدیها و ال منکبریه إ  ه و مهچننی در ورود مدینهننمود

 اند که نزد اهل سنة ما را رافضیمر مع ذلک نوشتهجربوت األ لیلی ما یصعدهم إع
معرضه نزد اعجام نسبت  ال هو که خود این نفوسذی ال إله إاند فو هللا الانمیده

ض حال نفسی و عند اهل سنة و مجاعت نسبت رف انددون امیان بسدره رمحن داده
و   صدق و کذب را معلوم مناید و میزان حق و ابطل را بصدق خالصا هلل بیاید
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عرشه األعظم و یقول لعن  ذا ینادی لسان القدم منکذب مهنی قو ل قرار میدهیم إ
خری و کفر آبایته و حارب بنفسه و ظهوره األ ولی فیل ظال ظلم نقطة األو هللا أ

 عرض عن مجاله و کان من املشرکنیحلد کلماته و أو أشرک بذاته و أ جادل بسلطانه
که در ارض طا و   لواح هللا من قلم القدس مکتواب فو هللا در هر وقتی از اوقاتفی أ

طایفه مذکور میشد اخوی خود از عراق  ای عراق و مواضع دیگر حرفی در اخذ این
اعدا بوده  نیچنانچه اکثری شنیده و میدانند و این عبد وحده ما ب ابطراف مریفتند

نفوس خود مطمئن شده از خلف  ات آنکه از قدرت رابنی امر مرتفع شد و مجیع از
آبن مشغول شدند قطع سدره امر بوده و چون خود  سرت بریون آمده اول کاری که

خود را ابرادة  و خاسر مشاهد منودند عما ارادوا بعد ابطراف نوشته و اراده را خائب
حکم قتل را که ما بنی این فئه شهرت اتم   اینکه این عبدهللا و مشیته نسبت داده اب

 و در اکثر الواح من قلم هللا جاری شده البته بنظر بعضی رسیده داشت مرتفع منود
اهلیه انزل شده چیست  از مجله سئوال شده که مقصود از نصری که در آایت بدیعه

ذکر میشود وهو  سواد آن بعینهاین است که  و ما نزل عن جهة العرش فی جوابه
بوده که حق  مقصود از نصرتی که در الواح منیعه ذکر شده معلوم احباء هللا :هذا

و مقصود از نصر این نبوده که  جل ذکره مقدس است از دنیا و آنچه در اوست
مناید سلطان جالل مجیع ارض از بر و حبر آنرا بید  احدی بنفسی حماربه و ای جمادله

و اگر در ظل حق  مظاهر قدرت اهلی علی قدر مراتبهمگذاشته و ایشانند   ملوک
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ان ربک لعلیم و خبری و آنچه حق جل  وارد شوند از حق حمسوب و من دون ذلک
 خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحی صمدانیه و خزائن ذکره از برای خود

نیا و ما قلوب را از اشارات د اند و ل یزل اراده سلطان ال یزال این بوده کهحب اهلیه
شوند از برای انوار جتلیات ملیک امساء و صفات  فیها و علیها طاهر مناید ات قابل

یعنی جتلی  در مدیته قلب بیگانه راه نیابد ات دوست مبقر خود شتابد پس ابید
صعود و نزول بوده و خواهد بود  مجالش نه ذات و نفس او چه که ال زال مقدس از

 ض ابحدی و جمادله بنفسی و حماربه مع شئ نبوده واعرتا پس نصرت امر هللا الیوم
و حکمت بیان  خنواهد بود بلکه حمبوب آن است که مداین قلوب بسیف لسان

اراده نصر اهلی مناید ابید اول بسیف  پس هر نفسی که مفتوح شود نه بسیف حدید
ر قلب خود را تصرف مناید و از مجیع ما سوی هللا او را مطه معانی و بیان مدینهٴ

الیوم از مشرق  و بعد مبداین قلوب توجه کند این است نصرت امر هللا که سازد
نیست و آنچه از قبل  حمبوب نبوده و اصبع ملیک امساء اشراق فرموده ابدا فساد

ظاهر  بوده ابری الیوم ابید احبای اهلی بشأنی در ما بنی عباد ذن هللاشده من غری إ
قسم آبفتاب صبح  منایند الالل هدایت ذو شوند که مجیع را ابفعال خود برضوان
که منسوب ابویند انظر ابرض و اموال فانیهٴ   عز تقدیس که ابدا حق و احبای او

بود چه اگر مقصود تصرف در ارض بود البته قادر و مقتدر  در او نبوده و خنواهند
عنایت  لکن سلطنت بسالطنی ای مجیع عال را تصرف میفرمود وو بکلمه بوده
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عباد خود را خمصوص  وده و حکمت مبتفرسنی و عرفان بعارفنی و حب قلوبفرم
خنواهد بود و این هم نظر بعنایت کربی  خود مقرر داشته و بدون آن انظر نبوده و

 فانیه از شئوانت ترابیه طاهر و مقدس شوند و مبقام ابقیه که است که شاید نفوس
بنفسه لنفسه مستغنی از   قدم ال آن سلطانضوان عز احدیه است وارد گردند و إر 

ابو راجع و نه از ضرشان ضری ابو واقع کل از  کل بوده نه از حب ممکنات نفعی
بر مقر  ظاهر و ابو راجع خواهند شد و آن مجال قدم متوحدا منفردا امکنهٴ ترابیه

و دنو و وصف و علو  خود که مقدس از مکان و زمان و ذکر و اشاره و دالله
  بصری " انتهی ال کل ذی فطنیعلم ذلک إبوده مستقر و ال 

 
اند مع حبق تعالی شأنه نسبت داده اندمع ذلک آنچه را خود عامل و فاعل بوده

که حق یفعل ما یشاء بوده و بر هر چه حکم فرماید قادر   آنکه بر کل واضح است
راضی بضر  ن یعرتض علیه و معذلک فو الذی نفسی بیده که اگرألحد أ و لیس

تشهدون و از مجله در مکاتیب خود  نتمه و یشهد بذلک قلم هللا إن أفسی بودن
درس خوانده و این کلمات منزله از علم اکتسابی حاصل  اند که این عبدذکر منوده

چنانچه نسبت  چنانچه در احیان هر ظهور این کلمات ان الیقه مذکور شد شده
ا یعلمه بشر لسان من  ول هللا إد رسمبحم   و من قبله اندبظهور قبلم مهنی نسبت را داده

و  حال نفسی در کل ایران سان عربی مبنیلعجمی و هذا الأ لیهذی یلحدون إال
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ای  .مباهم به یتکلمون عراق تفحص مناید ات صدق و کذب معلوم شود فویل هلم و
نتم وده و معنی این حکم نفس هللا األعظم لو أب بی خردان منبع این علوم ذات قدم

جل  و اگر بسمع فطرت استماع منائید آنچه را در حنی ظهور نقطه نمن املستشعری
حال هم کلمات را  مینمودند و عز علما و جهال عصر اعرتاضا علی هللا آبن تکلم

لیت ما  مری و ما ورد علی فیاا فی أکون متحری ی ألنإ استماع مینمائید فو هللا ای قوم
و  لکن ظهر ما ظهر و ن ولدت ما رضعت و ما صرت کبریاأمی و إ ولدت من

 قوم امسعوا قولی مث ای مر من لدی هللا الواحد القهارنود الوحی و قضی األنزلت ج
کم أن ال مینعکم شئ ایو األرضنی إ لو یکون مراایء السموات حجاب واخرقوا األ

هللا  بداع و ال خزائن االخرتاع و کاناتهلل لن یعادهلا کنائز اإل ایمعن نفحات تلک األ
امر بدست این عبد بود  ک شهید و علیم قسم آبفتاب فلک ابقی که اگرعلی ذل

چه که انس ابملره از فطرت اصلیه اهلیه  یک آیه ما بنی این قوم تالوت منیشد
 مضی ما شاء ال رادا ملشیته و ال مردلکن هللا قضی ما أراد و أ و اندمنحرف شده
مملکت مضطرب  این شئ حکیم و اگر نه این بود که اهل نه بکللقضائه و إ

 حاضر شوند لیشهدوا بنی یدی هللا مالحظه میشد هر آینه اذن داده میشد که کل
واقع  و از مجله نوشته که مقام مشسیه در ظل مرآت من العاملنی حدما ال شهد أ

مشرق سبحان هللا چه  میشود و این رتبه فوق مقامات است واز این مرآت مشوس
آنکه بسی واضح و مشهود است که خلق  مع مقدار انس را جاهل فرض منوده
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آن بود که حکایت از اشباح و امثال مناید و برهر ذی  مرآت و وجود آن جبهت
حتقق  واضح است که ظهور عکوس امثال و اشباح هم در او لنفسه بنفسه بصری

ات چه رسد بذی بصر مع ذلک  نداشته و ندارد و این فقره بر هر اگهی ظاهر است
 ال هو هیچ جاهلی آبن تکلم منینماید در رسائلإله إ ال که فو هللا الذیابین عباراتی

و حمقق امساء و صفات حمروم  خود نوشته و اراده منوده ابین کلمات انس را از موجد
را در حبور وهم و هوی مستغرق دید و گمان  مناید و این نیست مگر آنکه عباد

 اال ابین کلمات که کذب آنمذکور دارد مسلما مقبول است و  منوده که آنچه
ابین شده که نقطه  اظهر از مشس در وسط السماء است مشغول منیشد و متمسک

مقام مرآت هللا انمیده و لذا مرآتیت فوق رتبه  بیان روح ما سواه فداه خود را در یک
که   فق القدس علی العاملنیأشرقنی عن أ نطقنی ابحلق وذی أفو ال مشسیت است

مهج رعاع مطلع میشود  ک فقره تفکر مناید بر مجیع مطالب ایناگرنفسی در این ی
اند و بکل صفات خود را موسوم فرموده اوال اینکه آن ذات قدم بکل امساء

 مراتب امساء و چه از ادنی مراتب آن چنانچه در ابتدای موصوف چه از اعلی
ب علی نزل الکتای أاحلمد هلل الذ "احسن القصص میفرمایند قوله جل کربایئه :

فوق  " حال میتواند کسی قائل شود که رتبه سراجاسراجا وهاج عبده لیکون للعاملنی
بر هوی تکلم مناید و  هللا منیگوید این سخنان را مگر نفسی که مشس بوده ال و

ابری بیقنی  مناید فبئس ما هم یفعلون خبواهد در قلوب صافیه منریه شبهه القاء
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 امساء در صقع واحدند چه که آن کینونت قدمقدس مجیع  دانسته که در آن ساحت
در آن منظر اکرب این  رض و الرتاباألرابب و أان األ ان ربدر حینی که میفرماید أ

بیان الطف ارق اصفی را قلوب مکدره  هر دو یک رتبه بوده و خواهند بود و این
ی حت چنانچه آن مجال قدم میفرماید قوله عز ذکره قل تنزلت ادراک خنواهند منود

 و مریب کل ذی رب ان ربنی أننی أان ذر و دون ذر مثل ما قلت إنقلت إ
  ." انتهیاجعنیهللا ربی ملن الر  لینی إتغفرن هللا عن کلتینهما و اسأل
 

و سبیل قدس  ایدحال ای سالکان بوادی جهل و ضالل که کأس محیم نوشیده
اید زهی خود را مشرده اهل رفرف اعلی اید درانر هوی حمرتق شده و ازخمتوم دانسته

مر اید و در یک حنی در أتفکر نکرده حکمت ابلغه رمحن حسرت که یک آن در
بکمال انبساط و  اید کلمات رمحن را کهیوم الدین ببصر منری توجه ننموده مالک

اید که نفس خود چنان حمجوب منوده احاطه من دون حدود انزل شده حبجاب
 ل در این فقره مالحظه منائید که از قلم قدس اهلیعاجزند حا السن عاملنی از ذکرش

ذره و دون ذره مثل آنکه  جاری شده میفرماید تنزل فرمودم ات مبقامی که میفرمامی منم
بلکه استغفار میکنم از این هر دو ذکر حال  فرمودم منم رب و مریب کل ربوب

گفت که ذره   یتوااند معذلک مل امساء انمیدهآن مجال قدم خود را بک مالحظه منائید
نتم من املنصفنی فو الذی أن أ نصفوااألرابب فأ فوق مشس است و ای تراب فوق رب
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و عزه و هبائه که اگر در این کلمات مبارکهٴ اهلیه تفکر  جعلنی مظهر ذاته مث کینونته
مضطرب  ابواب علوم ما ال هنایه بر وجه قلوب مفتوح شود بشأنیکه دیگر منائید

بذات هللا و مرآت هللا چه که مجیع امساء  الن را ابمساء هللا انمیده اینشوید از اینکه ف
نفس قدم  مساوی و ال فرق بینها و کل این امساء طائف حول مظهر در آن ساحت

مجال قدم شجری را بکل امساء  بوده و خواهد بود مثل اینکه در این حنی اگر
نه أن یعرتض علیه أل ه لیقدر و لیس ألحدنإ حسنی و صفات علیا موسوم فرماید

 ال هو العزیز البار و دیگر آنکه کلفی قبضته االقتدار ال إله إ هو املختار و ما سواه
آن مراای را جذابت حب  اند و میفرمایند اگر مس کندخلق را مراایی لطیفه انمیده

دون حب انزل میشود بر عنی آن مراای غباری   اهلی جذب میفرماید و اگر مس مناید
جل و  ما بنی آن مرآت و بنی عرفان امر پروردگار قادرعلیم بقوله ل میشودکه حای

زل عینها میسها دون حب ین ن میسها حب جیذب و اناخللق مراای لطیفة ا نعز ا
 . ذا تفکروا ای مأل الغافلنینتهی إ" اربه مرغبار حیولن بینه و بنی أ

 
جبناب  گر بتخصیص انظریاند ا نقطه بیان جلت عظمته عموما فرموده واین بیان را

آن مرآت اولیه که ل یزل از  آقا سید جواد خطاب میفرماید قوله عز و جل که توئی
حکایت خواهی منود و مهچننی او را علت اولیه  و ال یزال ایحق حکایت منوده

وکینونة هللا و ذکر  فو هللا که این رتبه فوق کل امساء است چه از ذات هللا اندفرموده
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این رتبه را در حق رسول هللا قائل شد  مرآت هللا چه که از قبل هر نفسی کههللا و 
انزل  اند و مهچننی در ابره اوزیرا که علت اولیه حق را دانسته اندحکم بکفرش منوده

اب مجیع این مراتب و وصف که  ان جعلناک نبیا علی العاملنی حالقوله جل ذکره إ
ابهلل از حق اعراض مناید مجیع اقرب من آن از  اگر العیاذ ذکر نشده فوق آن دربیان

بیان بکل  مرتفع خواهد شد و اگر ببصر منری مالحظه منائید کل اشیاء را در او
املخلصون و این کلمات ذکر میشود که  اللکن لن یعقلها إ اند وامساء حسنی انمیده

 در کل منزله در بیان خمصوص نفسی دون نفسی بوده بلکه مهچه ندانند که اوصاف
حمروم و ممنوع و  اثبت مادامیکه در ظل حق مستقر ابشند و بعد از خروج کل

که بعدد هشت   فداه میفرمایند عز ذکره مهچننی در رتبه جناب قدوس روح العاملنی
 بر مقعد خود بوده و از شدت انر حمبت هللا کسی قدرت بر واحد از مرآت هللا

  ." انتهیقرب هبم نرسانده
 

مبارکشان ذکر  ائید که هشت واحد از مرآت هللا را در نفسحال مالحظه من
بیان کنائز علمیه مستور است و این  فکار و در اینروا ای أولی اآلفتفک اندفرموده

من منرود الظلم و فرعون الهل و مهچننی در مجیع  عبد مذکور نداشت خوفا
ابلشمس  بتقابلها المرآت بنفسه لنفسه حتققی نداشته إ از قلم عز انزل که مقامات

را ابین اسم موسوم نفرموده جز  اند و احدیو مشس را ل یزل و ال یزال واحد فرموده
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معذلک نوشته مقام مشسیت حتت رتبه مرآتیت است و  ذات قدم را در هر ظهوری
اگر در مهنی  فو هللا ای قوم ما انطق عن اهلوی که از مرآت مشرق میشوند مشوس

این اقوال از جهل صرف و بغضای حبت  شهادت میدهید که قول تفکر منائید بیقنی
 ای قوم ابهلل الذی خلقکم و سویکم که در اول بیان فارسی ظاهر شده اقسمکم

در من مشس است در  مالحظه منائید که میفرمایند قوله عز ذکره اگر مرآت بگوید
  او میگوید" انتهی نزد مشس ظاهر است که شبح اوست که

 
و مشوس در ظل مرآتند اگر مراد از این  مرآت فوق مشس است معذلک نوشته که

 مشوس حقیقت مقصود است فتعالی عن ذلک چه بیک جتلی مشوس که ذکر منوده
میشوند و من دون  از جتلیات مشس حقیقت صد هزار مرآت اقل من حنی مبعو 

و  مس علیها إن کانت صافیةمن جتلیات الش نطباع جتلیاملرآت خلقت إل نذلک إ
که   حیکم علیه حکم احلجر چه که بر هر ذی بصری مشهود است ن دون ذلکم

شده و اگر مقصود  اند چنانچه ذکرمراای از برای اخذ عکوس اشیاء خلق شده
بنفسی نه چه که در کل این مشوس  مشوس امساء و دون آن بوده این خمصوص

 لیشهد فی کلحنی الذی قدر هللا له و من فتح عنی فؤاده  موجود و یظهر منه فی
 حبیث ال هنایة هلا و ذر مشسا مث فی هذه الشمس مشسا مث فی مشس الشمس مشسا

قدام العارفنی فیا هلل ای قوم من هذا أ یزل لکن حکمة هللا ذکر این مقام ننموده لئال
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اشتهر امسه   ن یقوم بنی یدیه فلماذی یفتخر أعلی مجال القدم من ال الظلم الذی ورد
بود بر اینکه مرآت در ظهور بعد  القیوم و چون ظهور قبلم عال کفر ابهلل املهیمن

این حکم از قلم عز صدور ایفت و بشأنی در حبر کرب و  دعوی مشس مینماید لذا
و  شده که بکلمات قبلم در علو شأن خود متسک جسته و برمنبع غرور مستغرق

مهچننی خود  الظاملنی و معدن و مظهر و موجد و منزل آن معرض شده فبعدا للقوم
این کلمات نظر آبن است که انس را امحق  را شجره عظمت انمیده فو هللا مجیع

تقع و تلقی  نتی ینبغی هلا أشجره عند هللا حمسوب شود من شجرة ال ایفته و اگر از
و یکون من التائبنی و بر مجیع  لی هللا و یستغفر عما فعلار إال أبن یتوب إفی الن

ارض و چه بر فطن بصریی که ببصر هللا در امور  ن اینواضح است چه از مهاجری
آنکه  کلمات غروریه از لسان جمعوله کذبه شرکیه جاری نشده مگر  انظرند که این

و بنغمه اننی اان حی فی  چون این مشس بدیع ابدع اعلی را از افق فجر بقا طالع
 یشعر ابین  دیده لذا تعجیل منوده و من حیث ال افق االهبی بنی ارض و مساء انطق

و هذا ل میکن  تکلم کرده که شأنی فوق شأن هللا از برای خود اثبت مناید کلمات
ابرادته و متحرک ابذنه و ما بعده اال عبده و  ابدا الن ما دونه خملوق ابملره و منجعل

لنفسه و انه  و بریته و عباده هل یکون فوق شأن هللا شأن لیشتبه احد رعیته و خلقه
فوق و ال حتت و ال مینی و ال یسار  فسه فی علو نفسه مقام الذی ال لهقام بنفسه لن

جهة مبشیته و االشیاء ال من  خلق الهات ال من و ال امام و ال خلف و انه قد
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ابن یفتخر بنفسه  ابرادته و انه خلالق کل شأن و منزل کل امر و یستحق لدونه مثال
ای قوم  .املقدس املنزه املقتدر املطاعهلو  و انه ال یفتخر ابحد من املوجودات و انه

اتهلل  ایدرا و بر مجال وارد نیاورید آنچه را که در کل الواح ممنوع شده بشنوید ندامی
من فی السموات و االرض  این است ید قدرت منبسطه اهلیه که احاطه فرموده کل

اید و بر اعلی سدره عز احدیه تغنی میفرم را و این است لسان حقیقت رابنیه که
در اایم و لیالی حبور اسرار و معارف اهلی از او جاری و  این است قلم قدم که

و ال یزال  و این است خمزن لئالی حکم ابلغه و معدن علوم اهلیه و ل یزل ساریست
فضلش حمروم منمائید و  در افاضه بوده و خواهد بود زینهار که خود را از رشحات

مشمرید و مهچننی در رساله خود مذکور  متابعت هر نفس بی بصری را واجب
از  دانسنت چند کالم و عبارت مهمی این دعویهامنوده و مقصودش داشته که مبحض

تفرد ابلقدرة و االقتدار   این کلمات مزخرفه این هیکل قدس صمدانی بوده فو الذی
معلمنی اطفال را حروف هجائیه تعلیم مینمایند  که در کل لیالی و اایم مثل آنکه

حده  فیا لیت قومی یعلمون ما صغر در تعلیمش جهد بلیغ مبذول شد مان قسمهب
واضح و مربهن است  واین بر هر ذی بصری و حقر شأنه و کثر غروره و کرب قوله

و از مجله نسبت داده که این عبد نسبت  احتیاج بذکر و تفصیل نداشته و ندارد
 عبد انطق است در ما بنیادب تکلم منوده و حال اینکه این  بنقطه اولی خبالف

و مع ذلک چگونه  مسوات وارض ابننی اما نفسه و ذاته و روحه و هیکله و هبائه
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فی ممالک البقاء فداه بغری رضاء هللا  میشود آبن جوهر اعلی و ساذج اهبی روح من
 مثل مأل الفرقان که در اول فجر ظهور نسبت میدادند که این تکلم منامی ابری بعینه

نفس هللا فی یوم املعاد  دارند که شاید ابین مزخرفات عباد را از عرفانطایفه حب ن
اال لعنة هللا علی املقرین اب آنکه مجیع عال را  حمروم منایند چنانچه منوده و مینمایند

معادل ما نزل فی  احاطه منوده و مجیع اهل بیان بر این شاهد و گواهند و آاثر بدیعه
نفسی نه که اثر هللا نزدش موجود  ل و از اهل بیانالبیان از این ظهور بدیع انز 
اند در این ارض موجود کتاب از حتریرش عاجز مانده نباشد و من دون ذلک آنچه

و چهار کلمه  اکثری بی سواد مانده مع ذلک نوشته مبجرد عبارت فهمی چنانچه
قولی که کذبش مثل مشس در وسط  حال مشا انصاف دهید انداین دعویها منوده

است معذلک بچه جرئت و جسارت تکلم منوده  لسماء مشرق و الئح و واضحا
از مساء  الذی ال اله اال هو که این عبد ابدا اراده نداشته که آنچه اگر چه فو هللا

انظر مطهره بسیار قلیل مشاهده  مشیت بدعا انزل شده به بالد اشتهار ایبد چه که
الزال مستور میداشتم و چه مقدار از  آاثر هللا ابشند لذا میشود که قابل مالحظه

صد هزار بیت در  هللا که در عراق انزل و مجیع در شط حمو شد حال معادل آایت
رسد جبلد چه که این امور متعلق خبود  این ارض موجود و هنوز سواد نشده ات چه

عبد از او مقدس بوده و خواهد بود و چند مرتبه بعضی  منائی بوده الزال این
و هنوز اذن  که آنچه موجود است جملدات منوده ابطراف ارسال دارند  نداخواسته
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فداه خود بنفسه اعتنا ابین امور  چنانچه نقطه اولی روح ما سواه اندداده نشده
فطوبی  "ابحسن نظم منظم شود و میفرمایند عز ذکره: اند که بعدنفرموده و فرموده

 مرد له من عند هللا فی البیان" و ال یظهرنه ملن ینظر إلی نظم هباء هللا و یشکر ربه فإ
  .انتهی

 
قرآن جلد شد و من قبله  و مهچننی از قبل رسول هللا بعد از ارتقاء آن ذات قدم

شرق وغرب عال را احاطه منوده ابین کلمات تشبث  اجنیل و اب آنکه آایت عز قدس
متعدد از  قبلاند چنانچه اعمال حج در سنه و بچهار کلمه تعبری منوده اندجسته

سوره که بسوره حج معروف  قلم عز صدور ایفت و معذلک ارسال نشد مگر یک
اینگونه امور اوقات صرف ننموده و خنواهد منود  است هرگز این عبد در اشتهار

الناشرات من  شأن حق است و انتشار شأن خلق و انه لناشر امره بید شأن نزول
رابنی عبادی روحانی ظاهر شوند و  تمالئکة املقربنی البد از خلف سرادق عصم

 و ابحسن نظم منتظم سازند و هذا حتم ال ریب فیه و دیگر آاثر هللا را مجع منایند
اند هذا  فداه داده اند و نسبت بنقطه بیان روح ما سواهآنکه بعضی عبارات نوشته

 منهم و من کلماهتم و کان هللا یشهد بذلک کذب صراح و حینئذ یربء نقطة البیان
ال اله اال هو که  هللا الذی ال تشهدون و چه مقدار ابمساء افتخار مینمایند و ان انتم

ای در  اوقات صرف منوده که کلمه شبه این نفوس در ابداع دیده نشده شب وروز
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از  تفسری منایند واین عبد در حنی تفریق از اخوی یک جعبه کتاب هللا بیابند و خبود
اخوی فرستادم و پیغام منودم   ط نقطه اولی بوده نزدخطوط و دوائر و هیاکل که خب

اعراض از حق آباثر آن افتخار منائی لذا نزد تو  که چون تو بسیار مایلی که بعد از
داری و اظهار  این هیاکل را جبهت بعضی از اهل دایر خمتلفه ارسال ارسال شد که

نچه الیوم میشود انتشار دهی چنا شأن منائی و ای آنکه هر نفسی نزدت حاضر
 و بلکه بعضی کلمات جمعوله خودرا آبن کلمات منضم ساخته هبمان عمل مشغولی

چشم بردارید و دل را مقدس  ابری ای عباد از این مراتب لعل یزل هبا اقدام العارفنی
شده که در یک یوم و لیل اگر کاتب از عهده بر  منائید چه که الیوم فضلی ظاهر

علی  ء قدس رابنی انزل میشود و کذلک بشأن االایتاز مسا فارسی آید معادل بیان
بعیونکم و ال تقاسوا کلمات هللا  لسان عربی بدیع فاحضروا بنی یدی العرش لتشهدوا

ای قوم فاشهدوا مبا شهد هللا و ال تلتفتوا الی  بصریة منری بکلمات دونه و تکونن علی
االولی عبده و  و ان نقطة و ال تکونن من املریبنی شهد هللا انه ال اله اال هو دونه

العظیم و اگر مبعنی مهنی آیه بتمامه فائز  هبائه کذلک نزل من قبل من قلم هللا العلی
بیان  اعظم اهلی حمتجب منیگشتید چنانچه الیوم اکثری از اهل میشدید ابدا از صراط

اذا تسود وجوههم و تضطرب  شهادت میدهند و چون ابین اسم مبارک مریسند
 من املتوقفنی اتهلل احلق هیچ عملی نزد حق مقبول نه زل اقدامهم و یکوننقلوهبم و ت

و دیگر آنکه در  فطوبی للذاکرین و للراسخنی مگر اقرار ابین اسم مبارک مطهر
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اند اگر چه این عبد ابو مذعن شده رسائل افتخار منوده که جناب طاهره و عظیم
میشمرم و این نه از غرور و  مفقود صرف و معدوم حبت افتخار ابینگونه امور را

لکن نظر  و است چه که این عبد در خود شأنی ندیده و خنواهد دید استکبار
ابصلها و اسرها بقولی مبعو   ابظهار شأن هللا ذکر شده چه که کینوانت حروفات

را الیق نه در اثبات ظهورش بغری نفسه و ما یظهر من  بوده و خواهند بود حق
خواهد بود و کل  چه کل دلیل ابنتسابه الیه حمکم بوده واستدالل فرماید  عنده

ضعیف مشاهد میشوند و غری ابلغ لذا  لکن چون انس سبیل بنسبته الیه مستقیم و
 که آنچه از کلمات اهلی که خمصوص این امر انزل شده خارج  این عبد ذکر مینماید

ابشند مهنی یک انظر  از احصای این نفوس بوده و خواهد بود و اگر انس ببصر هللا
فی األفق  ان حی  کافی است که میفرماید إننی أ  بیان نقطه بیان جل شأنه مجیع را

کل   یسمع و یری چنانچه الیوم از افق اهبی ظاهر و الئح و مشرقند و حینئذ هبیاأل
ذلک شهادتیکه در الواح ذکر  مجعنی و من دونما یقال و یرتکب به اخلالیق أ

 اند دلیل واضح ملن کان انظرا بعنی هللا ربهامر منوده ائت آناند و مجیع را بقر فرموده
عبده و هبائه و این آایت  ولینقطة األ ن  قوله تعالی شهد هللا أنه ال إله إال هو و أ

ال خسارا چه که نی إقاطع و لکن ال یزید املتومه   دلیلی است واضح و برهانی است
و إننی أان  مهچننی میفرماید عز ذکره اند وآایت را بوهم تفسری منوده متومهنی مجیع

السیال فوق الطور و مقصود  ایقوتة کرب قد کنت فوق مطلعالعرش البهاء ابحلق اآل



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

مبارکه اگر تفکر رود بر علو ظهور ارفع امنع اقدس مطلع  حق در این آیه منزله
ذلک الباب  و لقد خلق هللا فی حول و مهچننی میفرمایند قوله عز شأنه میشوید

ر هللا له و حیوان ابلثرة املقصود و قد   ا ابلدهن الوجودکسری حممر  را من ماء اإل حبو 
و هو  العلی   ذن هللاال یرکب فیها إال أهل البهاء إب الرطبة احلمراء و سفنا من ایقوتة

محرا بر حبر کربای جاری و ساری  حال سفن ایقوتة رطبة هللا قد کان عزیزا و حکیما
از ما سوی هللا شده در فلک احدیه و سفینه عز ابقیه  است ای اهل هبا مقطع

اهل  و راکب شوید که هر نفسی که متسک جست ابین فلک عند هللا از درآئید
از اهل انر و هالک و  اثبات و جنات و علینی و رضوان مذکور و هر که تلف منود

الء را بدینار مدهید و یوسف عز احدیه را آب سجینی و هاویه حمسوب زینهار دین
پس بکمال  عنقریب آنچه مشهود مفقود خواهید دید مبادله ننمائید دنیا و آخرت

مکمن امنی جز ظلش نبوده و خنواهد  جهد و اجتهاد بظل رب االجیاد بشتابید که
العنی  ا الغالم فهو من انر شجرة اخلضراء املوقدة من هذام  و أ بود و قوله عز کربایئه

أبویه فخشینا ا من فی الکتاب حظ   ر هللارئی ملا قد قد  الصفرا قد قتلناه فی هیکل امل
  فی مجال البهاء طغیاان بال علما حال بسی واضح است که ن یرمقهما خالل النارأ

جز علم هللا احدی حمصی آن  کل بر این مجال اطهر انور اهبی طغیان منوده بشأنیکه
در اهندام بیت هللا  مینمودند بلکه در کل حنی نه و کاش بطغیان و استکبار کفایت

 دمی بعد ال بشربلکن ال یسکن قلوهبم إ مشغول بوده و خواهند بود و و حرمه
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ظهرهم وجدوا  شد  مجالی فلما أ مری و نصرةالذی خلقناهم و حفظناهم العالء أ
اند  لی ذلک املقامعلی قتلی بطغیان عظیم فلما بلغت إقاموا  نفسهمأ طمینان مناإل

مرک حمدودا بذکر دون ذکر أ علی ال جتعللبقاء أن ای قلم األاملناد عن خلف سرادق ا
مری البدیع املنیع و لوالک ما نزل حرف من البیان و ال أل قل اتهلل قد نزل البیان کله

ال یسمعون  حیاءم ما آمنوا بک أموات غری أالذینه ن  عز  کرمی دع املوتی أل صحائف
اآلخرین و الذین أحیاهم هللا بک و  ولنییعقلون و لو یلقی علیهم کلمات األوال 

ظهورک بنفسه  ن  الکتب ولن حیتاجوا بشئ سواک أل ولئک فی حبک قرئوا کلأ
 صبع قدس منریمن إ ا مسعت النداء اکتفیت مبا رقمة علی العاملنی فلم  هللا حج   جعله

و ظهور زایده از آن است که احصاء توان منود و  ابری آایت عز احدیه در این اسم
حضرت  اند چه کهمهج رعاع این اسم مبارک را ابرض طا تفسریمنوده ینمعذلک ا

شعور نداشته که ادراک  اعلی روح ما سواه فداه او را از ارض هبا انمیده و آنقدر
اخبار فرماید از ظهور مجال مقدس در آن ارض  منایند که مقصود حضرت آن بوده

چنانچه این اسم  شرق املنریعلیها البهاء و سکن فیها هذا االسم امل ای ارض میشی
ذکر فرموده و مهچننی در دعای قبل  مبارک را در کل مراتب اسبق از کل امساء

 امساء این اسم مبارک ذکر شده بقوله اللهم انی اسألک من مالحظه منائید که اقدم
اول آنرا ابین اسم منسوب  اندهبائک ابهباه و مهچننی شهور که ابمساء جدید انمیده

اند و منائید احسن آنرا ابین اسم مذکور منوده در هر شئ اگر مالحظه اندفرموده
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را ابرض تفسری  مالحظه منائید که بغضا بچه رتبه رسیده که این اسم مبارک معذلک
ذواهتم و حقایقهم فاف هلم و مبا فی  اند که ذرة من تراهبا خری منهم و منمنوده

و دیگر  .هبا فی کل حنی و ال یشعرونرقون و البغضاء و حی صدورهم من انر احلسد
مرقوم فرموده و ارسال داشته  جناب قدوس جل ثنائه الواحی چند در ارض بدشت

اند تصرحیا من مجله در این امر بدیع اخبار فرموده ابدا این عبد اظهار ننموده واز
د  ارض او ادنی فق قوله جل ثنائه و اذا اظهر الرب سرا من افق البهاء فی غری تلویح

البهاء طرزای و اذا قامت السموات الذبیة  کان ذلک الطلعة املتالمعة من نقطة
الواح مبارکه  السطریه فذلک من امران الهل العلماء قد کان طلیعا و آن ابسطر السر

کلمات شاهد و گواه فو رب   اآلن موجود است و مجیع در ذکر این امر ابصرح
این کلمات چه که این عبد الزال اراده از ذکر  العرش و العما که حیا مانع است

نه و إ نهل شأنی از برای خود اثبت مناید ألن شأنی شأبکلمات قب ننموده که
ال و قد یشهد و یری و إ ذی بصر مشهود فی وسط مساء االستقالل و ما من

شأنی شأنه و قدرتی قدرته و سلطانی سلطانه و  للعمیا لیس له من نصیب قل اتهلل
و ما جری من  ن ظهوری حجتیما جری من قلمه برهانی کما أتی و حج ظهوره

حتریر میشود و از مجله نقطه جذبیه  ان ابلغلکن نظر حبفظ عباد قلمی برهانی و
 االهبی مدهتا اب این عبد بوده و آنی لقا این غالم مبلک دنیا جناب طا علیها هباء هللا

ولکن قضی ما قضی  من آنو آخرت مبادله منینمود و ما ارادت ان تفارق عنی اقل 
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بدیع ذکر فرموده از مجله در وصف  و چه مقدار از آایت و اشعار که در این امر
 :و یک فرد آن اینست طلعت اعلی غزلی گفته

 
 گر براندازد هبا از رخ نقاب " 

 صد هزار مهچون ازل آید پدید " 
 

انت  این بیا و مهچننی در دون این عبد هم بسیار وصف منوده و فوق مجیع
در این امر بدیع انزل شده و از  کتاب مکنون نقطه اولی روح ما سواه فداه که کل

 الذی نفسی بیده که اگر خبواهید ات آبن فائز شوید فو انظار مستور گشته از خدا
منیداشت و متسک  مدعی مجال اهلی الیوم از اینگونه دالئل در کتاب خود مذکور

شود هرگز این عبد ابین ادله استدالل  قمنی جست که ابین ادله سبب اضالل خل
مجیع این  ای عباد ندای علی اعلی را در ظهور اخرای او بشنوید و منینمود ابری

اشارات و صحف و کتب در  دالئل را از قلب حمو منائید چه که اگر بکلمات و
جوئید ابدا جبوهر عرفان طلعت رمحن و سلطان امکان  این ظهور بدع رمحانی متسک

جل و عزآبن  واهید شد بلکه انظر ابشید هبمان حجتیکه نفس نقطه اولیخن فائز
از قبل آن مجال قدم حممد رسول هللا  اتیان فرموده و امر خود را اثبت منود و مهچننی

اعز  هللا قبله کلیم فوالذی نفسی بیده که یک حرف از آایت ومن قبله ابن مرمی ومن
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ذکر شده که در حنی  االرض و اینکه است نزد این عبد از کل من فی السموات و
امساء و صفات نشوید این حکمی  ظهور انظر بکلمات و اشارات و دالالت و

ما سواه فداه فرموده و مقصود آجنمال اهلی آنکه مباد  است که خود نقطه اولی روح
و  جویند و مبظهر ظهور اهل بیان مبثل اهل فرقان ابحادیث و آایت متسک در حنی

اگر قدری در این ظهور ابدع امنع تفکر  . ابریآن اعرتاض منایند موجد و منزل
 مطلع شوید و مشاهده منائید که از اول ابداع ات حنی چننی منائید بر اسرار ال حیصی

منع هم موجود لیفصل  ظهوری ظاهر نشده اگر چه نظر بعدم استعداد عباد اسباب
ای از جوهر در صد لیوم اگر ذرهالطنی اتهلل احلق ا به الوهر عن العرض و الروح عن

دست قدرت  سنگ خملوط ابشد و در خلف سبعه احبر مستور هر آینه هزار من
ای قوم نسمة هللا در  .فصل مناید اهلی او را ظاهر فرماید و آن ذره جوهر را از او

سر از  در اهتزاز و جذب هللا از افق مشرق مجال رمحن طالع هبوب است و روح هللا
در ابداع زینهار گوش  وی بردارید و مشاهده کنید که چه ظاهر شدهنوم نفس وه

اگر مسع طاهر ایفت شود میشنود از این طایفه  مبزخرفات قوم مدهید چه که الیوم
و من  فرقان می شنید و آنچه از اهل توریة و اجنیل استماع مینمود آنچه از اهل

مشاهده مینماید چنانچه  ندون اقوال بلکه مهان افعال را بعینه ببصر ظاهر و ابط
منوده و استکرب علی من خلقه در کلماتش  الیوم کسی که بنفس حق حماربه

 حق ظاهر شود چه از اهل بیان و چه از غری آن چه عبد و چه مذکورداشته که اگر
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حال مالحظه منائید این  حر چه سیاه و چه سفید این عبد مطیع است حرفی ندارم
حنی مبحاربه اب مجال هللا مشغول است و در   در مهان سخن را در وقتی میگوید که

چه بوده  معرض حال مشا تفکر کنید و مالحظه منائید که حجت حق کمال اعراض
انوارش عال را احاطه منوده از  و عالمت ظهور حق چه این ظهور ابین مشهودی که

مثل بعد ابین کلمات مشغول شده الجل توهم انس  آن معرض و برقتلش ایستاده و
خشوع در  ها بر دست و در کمال خضوع وظهور که علمای فرقان سبحه اول

مینمودندکه چون اسم حق مذکور میشد  معابد بعبادت مشغول و بشأنی اظهار زهد
 خضوع و تواضع مینمودند و در مهان حنی تواضع و خضوع برمیخاستند و بکمال

و بزابن متکلم   ینمودندبر قتلش فتوی میدادند و حکم دون امیان در حقش جاری م
و روزها  امیشبها آمل بوده که چگونه میشود ما معرض از حق ابشیم و حال آنکه

ذی ال فو هللا ال حال معرض ابهلل مطیعیم و منقاد از حق سائلیم هر وقت ظاهر شود
غل و بغضاء  هو رأس مظهر نفس حق را بسکنی بغی و فحشاء و سیف الإله إ

کلمه انطق که حق هر وقت ظاهر   نی اب گردن خاضع ابینقطع مینمایند و در آن ح
ای قوم مشا را ان ابلغ ایفته که ابین گونه هذایانت تکلم  شود من مطیعم فو هللا

شده فتوی  و اینقدر مشا را متوهم ایفته که حقی که جبمیع ظهورات ظاهر مینمایند
ین اقوال تکلم اب مشغول و معذلک بر قتلش داده و در کل حنی مبحاربه اب مجالش

 ظهر من کل ظهور و اشتغلتمذی کان أعلیکم مبا غفلتم عن ال افر س  منوده ح سر اتر و أ  



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

ن یفصل بینی و نسئل هللا أب لف منازلن منه أابلذی فو هللا لو کنتم مطلعا علیه لتفر 
علیها عن رجس هؤالء الفاسقنی أو یسکننی فی  کونتی أرض الر أو بینه و یطه

بگو ای جاهل  .شئ قدیر نه لعلی کللذو فضل علی العباد و إ و إنه خریدایر أ
ای بلکه بعرفان او الیوم فائز نشده نفس حمبوب ظاهر است و چون مشس الئح و تو

 که عال را احاطه منوده از اهل امیان منی مشری معذلک  او را اب مجیع حجج و براهنی
اتهلل  خود اثبت کنی سای که رایستی برای نفبکلماتش متسک جسته اراده منوده

مثل مشا عند هللا مثل اهل  ال تشعرون نتملکن أ شیاء واأل ذا یکذبکم کلإ احلق
 اند و بر اعراش عزت و حکمرسول رایست خود را اثبت منوده فرقان است که بقول

ندیده و ادراک  اند آنچه را که هیچ بصری در ابداعجالس و بنفس او وارد آورده
معلوم چشم پوشیده و مبوهوم خود  نفس و هوی از سلطان ننموده ای مست مخر

آایتی را که ابین دینت  ایتو را کافی است که انکار منوده متسک جستهٴ مهنی ذلت
و معذلک  شده و ابو افتخار مینمائی و از برای خود شأن اثبت میکنی اثبت

د ما آمنوا و عرضوا بعذینهم أال ال کشأنا ل یکن لک شأن عند هللا إذإ شاعر نیستی
 سه عنروح األمنی رأ عر   نت من العارفنی اتهلل احلقإن أ نکروا بعد الذی اعرتفواأ

و جلسن حورایت الغرفات  نک ما استشعرت بذلک و کنت من الغافلنیفعلک و إ
 فی نفسک من الفرحنی اتهلل احلق ینوح کل نک تکونماد من ظلمک و إعلی الر 

تذکر  نت الذیو کنت من املعرضنی و أت نک غفللکن إ و یبکی و شئ فی نفسه
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خرین لو یفتح هللا ولنی و اآلاأل احملبوب بلسانک لتشهد علی الناس و تقتل حمبوب
ق احملبوب فی اهلواء و ترمیه فی کل حنی برمی عل   قد ن بظلمکبصرک لتشهد أب

ک و کان هللا علی ذل عراضسهام الغل و العناد مث برصاص اإلو البغضاء مث ب احلسد
هبی مث فیق األعلی و یبکی الروح فی الر األ فقد فی األذا ینوح حمم  لشهید و علیم إ

ابده غرور اقل من  . ای مستنی و املرسلنیبی  سدرة املنتهی مث عیون الن   الکلیم عند
مر هللا را گریم بر این گروه ان ابلغ أ  تفکر منا حنی بشعور آی در خود و افعال خود

ال  ورا من دون هللا ساجد شدند چه نفعی برای تو حاصلهم ت مشتبه منودی و مجیع
و ندارد و اگر الیوم بر  فو رب العاملنی جز خسران دنیا و آخرت حاصلی نداشته

هاویه ساکنی فو هللا اگر بسمع فطرت  سریر ایقوت جالس شوی عند هللا بر ارض
از تو و مهان ارضی که بر آن جالسی پناه میربد خبدا  استماع منائی میشنوی که

من له  ای غافل بچه حجت و دلیل حق خود را اثبت مینمائی و حق میگوید که
نفسهم ذوک ألت  لذین اعلی ا علیک و ف  و به حقق احلق را انکار میکنی فأ احلق

نشدی دیگر چرا بر قتلش قیام منودی آخر بیست  من دون هللا حبیب حبق موقن
میفرمود  مبا فی قلبک و اگر آنی ارادهتو سعی منود مع آنکه عال بوده  سنه در حفظ

ای فعل خود را حبق نسبت داده موجود نبودی مع ذلک متنبه نشدی و ابطراف عال
أن ای  .مگر انوار جتلیات فجر بقا و بر ضر نفسی راضی نه اتهلل نیست در این قلب

یکن هلا من قعر و   الذی ل امسع نداء هذا الذی وقع من ظلمک فی هذا البئر خیأ
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و فی قعر البئر ینادی و یقول ای أخی ال  ککان قمیصه مرشوشا بدم صادق من غل  
و ال  ق هللا و ال جتادل آبایتیخی ات  فعل إبن آدم أبخیه ای أ ما خیک کل  تفعل أب

 یرد علیک من عداء لئال  األ  لسیفحتارب بنفسی و ال تقتل الذی جعل صدره حمال  
خی اتهلل األایم و فی کل بکور و أصیل ای أاللیالی و  ن حیفظک فی کلو کان أ ضر  

عند سدرة  منی شدید الروحال وحی یوحی عل  أنطق عن اهلوی إن هذا إ احلق ما
ما أقبلت کل    من لدن عزیز حکیم ن هی من تلقاء نفسی بلاملنتهی اتهلل ای أخی إ

 یمر ربک اتهلل رمیت حنوی رملیفتنن هبا العباد حفظا أل  حتد  من فتنةلیک لئال  إ
ابلنفاق و یشهد  ی  ل  تسکن بذلک نفسک قمت ع   بت بک لعل  ما تقر  الشقاق و کل  

ما کنت صامتا عن بدایع ذکر خی کل  ای أ نت من املنکرین اتهللبذلک أرکانک إن أ
ابحلق  نطقنیأقامنی علی أمره و روح األعظم أیقظنی عن رقدی و أ ربی روح القدس

ذنب فقد ارتکب أان أول من أ ی فلستن کان هذا ذنببنی السموات و األرضنی إ
د فی مساء مث مبحم  فی ملکوت األ ی   له ع  ی به مث الذی مس   بلیذلک الذینهم کانوا من ق  

س املبارک املقد   علی مث ابلکلیم فی هذا السیناءالقصوی مث إببنی فی املأل األ جربوت
ایدیهم من حجج أ نی و املرسلنی مث ما فیبی  الن   خی فانظر فی کتبالعزیز الرفیع ای أ

من  خیک و ال تکنه و ظهوراته و آایته مث انصف فی أو دالئله و آاثر  هللا و برهانه
املؤمننی اتهلل  فی قلوب الریب الذینهم ظلموا نفس هللا مث استظلموا لیدخلوا الشک و

ر احلسد فی صدرک و خرج بنفسه تسکن ان نک قمت علیه و لنملا عرف أخیک أب
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خری و غلق علی وجهه ابب الدخول و اخلروج و کان بیتا أ و دخل و أهله وحدة
و کتبت و  خی ما سکنت فی نفسکملن السالکنی و مع ذلک إنک أنت ای أ فیه

علی ما ذکرت و مبا افرتیت علی  ن القلم یستحیی لیجریأرسلت ما أرسلت اتهلل إ
ن و ا  بنی العباد فسوف تشهد و تریو حرمة هللا عت حرمتیخیک اتهلل بذلک ضی  أ

شارب احلسد و  ذا قم عن رقد نفسک و هواک و قصحینئذ ملن الغافلنی إ تکون
مث غسل مبیاه القدس و ضع وجهک  ب من طیب الوفاءقلم اظفار البغضاء مث تطی  

طت ان الذی فر  و اانبة و رجوع حمبوب و قل أی رب أ علی الرتاب خبضوع و خشوع
إذا ای  غافال عن بدایع ذکرک احلکیمایم و کنت أخی فی هذا اللیالی و األ فی جنب

بثنائک و انقطع عما سواک  قومألعرف نفسک و أهلی فارفع احلجاب عن بصری إ
اجعلنی من عبادک الذین جعلت هلم مقعد صدق  لی وجهک الکرمی مثو أقبل إ
املخلصنی  حلقنی بعبادکأرزقنی من تسنیم عنایتک و کوثر إفضالک مث أ عندک مث

فیها و علیها و انقطعوا أبنفسهم و  ابلدنیا و ال برایساهتا و ال مباالذین ما التفتوا 
 ی رب ال تدعنی بنفسی مث خذ یدیو کانوا من املنقطعنی أ مواهلم فی سبیل ابرئهمأ

 ی  ل  مث اجعل تلک النار ع   اهلوی و هلیبها نقذنی من غمرات النفس وبید قدرتک مث أ
قنی ی رب وف  کتبنی من عبادک املنقطعنی أا   مثا و رحیاانر وحر ا و ر  ا و سالمر بردر 

بثنائک و  مرک و حافظا لدینک و انطقاآایتک مث اجعلنی انصرا أل خلدمتک و تبلیغ
نت و إنک أعلی ما تشاء  نت املقتدرمعینا بدایع إفضالک و إکرامک و إنک أ
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 ق سبابةک حببل عنایتک و ال تطرد من عل  متس   ب منی رب ال تی  أ .العزیز الکرمی
مث أرضنی  ی رب ال حتتجبنی عن منبع رضاکأ .فضالکجودک و إ لرجا علی جلا

مکرمتک و أنت املعطی  عز   قرار مبا رضیت و نزلته عن غمام فضلک و سحابابإل
جسدی عن قمیص  ی رب ال تعر  أ .الرحیم نت الغفورفی کل األحوال و إنک أ

قدمی  ی رب فاجعلأ .عرتاف بنفسک الرمحن الرحیمعن برد اإل نصاف و ال قلبیاإل
آایتک و ألواحک و زبرک و   نکر ما دعوتنی به فی کلاثبتا علی صراطک حبیث ال أ

لی شطر املنیع أی رب فاجعلنی انظرا إ سفارک و صحائف قدسککتبک و أ
 نت القادررانک فال تعرنی عن مجیل ثنائک و إنک ألی حبر غفإ مواهبک و راجعا
ما حقق به  نکردنی أبن ال أی  ما ترید و أ إنک أنت املقتدر علیعلی ما تشاء و 

حقیقتی و کنت من  تو ذو   امیانی و ثبت ذکری و رفع امسی و بعث کینونتی
حسانک و ف تلقاء مدین رمحتک و تشبث بذیل إوق ی رب ال حترم من. أاملؤمننی
شراق و اإل العشی   را هبا فیکون متذک  أی رب اکتب لی کلمة من عندک أل فضلک

خذ إلی شطر تت   لعل   ب ه فی قعر ال   کذلک تنطقک لسان املظلوم  و فی کل حنی
 خیاطب هللا نسیم قدسه الذی یهب عن شطر العرش و جعله ذااإلنصاف من سبیل إ

ن رسول یرسله إلی العباد م ایمرسوال من عنده علی العاملنی ألنه ل جید فی تلک األ
نه وقع فی سجن الذی الذاکرین و املستبشرین أل مره و جیعلهم منببشارات أ

وقع فی بئر  من دون السجن رجل القاصدین وعنه أایدی املریدین و أ انقطعت



١١٨ - ٤، صفحه ٧مائده آمساىن، جلد  -حضرت هباءهللا  –لوح سراج   

www.oceanoflights.org 

العلیم اخلبری کذلک قصی هللا من  ال نفسه احملصیلع بقعرها إاحلسد التی ما اط  
قاصدی  ای نسیم صبا چون .م العلیم االمنیالصادق املتکل   قصص احلق بلسانه

بر مریدین از احباب مرور منا و  میص هبا از رضوان بقامالحظه منیشود تو برائحهٴ ق
 مجیع را آگاه کن که شاید بعضی از نفوس از مجیع من بنفثات روح و آایت ظهور

راجع شوند ولکن ای  علی االرض و تعلق آبن اپک و مقدس شده بفردوس اعظم
ر شوی و ضر عاملنی بر تو وارد شود صاب نسیم ابنقطاع متام مرور منا بشأنیکه اگر

و  انزل گردد توجه ننمائی چه که اگر از جهات حسد و بغض اگر نعمت آن بر تو
نشوی قادر بر تبلیغ  رد و قبول و سکون و اضطراب مجیع من علی االرض مقدس

نگردی کذلک تأمرک لسان ربک لتکون من  این امر بدیع و فائز حبمل اسرار رابنی
بدنیا و  ب آخر قدری نظر را از توجهبگو ای احباب و ای اولی االلبا العاملنی

ظاهره و شئوانت المعه که  شئوانت آن مقدس منائید و بدیدهٴ بصریت در امورات
است مالحظه منوده تفکر منائید که شاید در این  از شطر عرش اهبی ظاهر و هویدا

احدیه  غفلت مجیع اهل مسوات و ارض را احاطه منوده خود را مبدینه اایم که سکر
که مباد نعوذ ابهلل از مقصود   کشانید و از بدایع رمحت بی زوالش حمروم منانیداهلی  

و از معرضنی در کتاب رب االرابب حمسوب شوید من  اولیه رمحانی حمجوب گردید
انبیاء و رسل انس  شاعر ابشید فنعوذ ابهلل عن ذلک ای اولی االلباب مجیع دون آنکه

اند چه که این مقام اعظم مقامات بوده و منوده را بسبیل عرفان مجال رمحن دعوت
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و جهت این  قدری مالحظه منوده در ارسال رسل اهلی که بچه سبب خواهد بود
اید مجیع این بالای و رزاای که شنیده اند وهیاکل احدیه از غیب بعرصهٴ شهود آمده

 شکی نیست که مقصود جز دعوت عباد بعرفان مجال رمحن اندمجیع را حتمل فرموده
شکی نیست که این  بوده وخنواهد بود و اگر بگوئید مقصود اوامر ونواهی آن بودهن

اگر بعبادت اهل مسوات و ارض قیام مناید  مقصود اولیه نبوده و خنواهد بود چنانچه
خبشید و در  حمروم ابشد هرگز نفعی بعاملنی آن نبخشیده و خنواهد و از عرفان اهلی

است و اگر نفسی عارف حبق ابشد  و واضحمجیع کتب مساویه این مطلب مشهود 
و  مناید امید جنات هست چنانچه نزد اولی البصر واضح و مجیع اوامر اهلیه را ترک

و ارسال رسل و انزال   مربهن است پس مقصوداولیه ازخلق ابداع و ظهور اخرتاع
مجیع بعلت عرفان مجال سبحان بوده پس  کتب و محل رسل مشقتهای ال حیصی را

و  جبمیع اعمال مشغول شود و در متام عمر بقیام و قعود و ذکر نفسی حال اگر
حمروم ماند ابدا مثری ابو  فکر و مادون آن از اعمال مشغول گردد و از عرفان هللا

هم ال زال عرفان مظهر نفس او بوده در میانه خلق او  راجع خنواهد شد و عرفان هللا
بلند اعلی و  یع الواح آن این مطلبدر مجیع کتب خاصه در بیان که در مج چنانچه

و اگر ببصر  .فطوبی للعارفنی این لطیفه اعز قصوی مذکور گشته و مربهن آمده
احدیه که جان و مال و ننگ  اطهر مالحظه شود مشهود میگردد که مجیع هیاکل

اند جز آنکه اند در رتبه اولیه مقصودی نداشتهمنوده وانم را در سبیل حمبوب انفاق
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بالایی ال  بشریعه عرفان کشانند حال مالحظه در انبیاء منائید که چقدر عباد را
خرق منایند و از کوثر یقنی  اند که شاید انس حجبات وهم راحیصی محل منوده

ومهیه در انظار بسیار بزرگ و مهیمن بود  مشروب گردند و چون حجبات غلیظهٴ
 ن نفحه رابنیه قیامجانب حق ظاهر شد مجیع بر اعرتاض آب لذا هر رسول که از

ستنی شد مالحظه شد که  اند ات آنکه ارسال رسل منتهی هبادی سبل در سنهمنوده
اند بشأنی که از شاطئ قدس یقنی دور مانده چقدر انس بومهیات انفس خود از

 از یقنی جز ظن مبنی در ما بینشان مذکور نه و چون مجال علی خدا جز هوی و
ات آنکه معدودی قلیل  مجیع براعراضش قیام منودنداعلی امر خبرق احجاب فرمود 

ومهیه و سبحات ظنونیه را بنار سدره رابنیه  ابصل مقصود عارف شده مجیع حجبات
بر آن مجال  بعرفان مجال رمحن فائز گشتند اتهلل احلق اگر نفسی در آنچه حمرتق منوده

متام عمر بناله و تفکر مناید در  مبارک وارد شده از اعراض علما و بالایی الحتصی
 آنکه اهل کنی آن مجال مبنی را در هوا معلق منودند و نوحه و ندبه مشغول گردد ات

مجال مبارک در  برصاص شرک و بغضاء آن سدرهٴ عز منتهی را قطع منودند و آن
انطق مبنی ابین کلمات حمکم و متنی تکلم  حینی که معلق هبوا بود در سرسر بلسان

عارف  بیان قدری تفکر در این خلق منائید که مجیع خود راای اهل  میفرمودند که
ابذکار و کلمات رمحن  حبق میدانند و سالک سبیل یقنی میشمرند و در کل احیان

اند و اگر اوامر ملیک عالم را ترک ننموده اند بقسمیکه یومی از اایممشغول شده
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 رمحن و ساذجخود را اندم مشاهده منوده و معذلک جوهر  هم از نفسی ترک شده
مینمایند و ابدا  اند معلق داشته و شهیدسبحان را که بعرفان او متمسک بوده

و عناایت عز رمحانیه حمروم  عارف ابو نگشته و خود را از مجیع فیوضات اهلیه
از اهل جنت میشمرند در حبر عذاب مستغرقند و  اند در قعر انرند و خود راداشته

قرب  یدانند و در منتهی بعد از حق خود را از اهلرب االرابب م خود را از احباب
جبمال رب العاملنی منائید و  پس مشا ای اهل بیان در کل حنی توکل اندفرض گرفته

در ظهور اخرامی وارد آورید آنچه این گروه در این حنی  ابو پناه برید که مبادا بر مجال
شتند مگر فرقان که فارق ندا ای اهل بیان فئه فرقان حجتی در دست اندآورده وارد

و چون مجال عز رمحانیم از افق قدس سبحانیم  بنی حق و ابطل بوده در آن اایم
که   شد هبمان حجت و دلیل بل اعظم نفس خود را ظاهر فرمودم طالع و مشرق

تصدیق مجال یقنی حمروم  شاید از حجت قبل حبجت بعد اگاه شده خود را از حرم
آایت فرقان را تالوت مینمایند و از این آایت بدیعه   نسازند و مع ذلک در کل اایم

 اندچون مشس ما بنی مساء ظاهر والیح است ممنوع و حمروم گشته که حجتش
که این آایت از کتب   چنانچه در حنی ظهور آایت عزیه اهلیه مجعی مذکور منودند

 ابین تکلم منوده که این آایت از معدن قبل سرقت شده و بعضی لسان غافلشان
 کذلک اشهدانهم ان انتم من الشاهدین ات آنکه امر مبقامی  نفس و هوی ظاهر

منودند و در وقتیکه  رسید در حینی که بذکرم توسل میجستند جسدم را جمروح
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ن است شأن دنیا و ای رصاص کنی انداختند بعرفامن افتخار مینمودند بر مجال معروفم
اعلی و  ه فارغ شده مبقر اعز ارفعروح لطیفم از آالیش انفس مشرکاهل آن ات آنکه 

روح مبارکم ابفق اهبی بطرف  رفیق اقدس امنع اهبی طریان منود و بعد از ارتقای
حمبتم انظرم که کدام بوصاایمی عمل مینمایند و ابمرم  عنایت و حلاظ مکرمت مبدعیان

 هذا مجالی قد البیان ا ینطق لسان القدم عن أفق األهبی و یقول ای مألذإ مطیعند
کم ما آمنتم بنفسی  ن  ا یقنت أبذعنه إ عرضتمکفرمت به و أ  ظهر آبایتی مث ظهوراتی ل

ن مأل الفرقان ما آمنوا مبحمد مظهر نفسی کما ظهر أب کما ثبت فی حنی ظهوری
وح أبن الذی جاء الر  جنیل ما آمنوا اببنی کما ظهر حنید أبن مأل اإلظهور حمم فی

مث انظروا إلی أن ینتهی األمر إلی ظهور األول  ا فارجعواذوریة ما آمنوا ابلکلیم إة التم  أ
و از  نفسکم ملن الشاعرینفی أ کان لعل تکونن  سرار ماعلیکم من أ لقیو کذلک ن

و مکرمت منیع از افق  شهادمت اایمی نگذشته که عنایت جدید از شطر قدس اهبی
ظاهر شد اعظم اکرم از رضوان غیب  عز اعلی اشراق فرمود و ساذج قدم جبمال

 حجت قرار دادم و هبمان برهان که عند هللا مقبول بوده بلکه هبمان حجتی که من
ال یدرک و  جبمیع شئوانت احدیت و ظهورات عز صمدیت و بطوانت غیب

مأل بیان از کل جهات ابسیاف  یعرف ظاهر شده مع ذلک مشا ای دالالت عز ال
حنی از سهام کنی بر این  اید و در کلمجع شده غل و اشارات بر حول عرش اعظم

و بطرف حقیقت  اید قسم جبمال اگر حال مالحظه منائیدمنیع وارد آورده مجال عز
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که از جسدم حبور دم جاری و از ارکامن   برفیق اعلی متوجه شوید مالحظه مینمائید
اید که بچه سبب نفسم را انفاق فرمودم و آخر تفکر ننموده آاثر اسیاف کنی ظاهر

است که  ف فحشاء و رصاص و بغضا بر او وارد آید واین بسی واضحسیو  اینهمه
بتمام ظهور ظاهر شد  مقصودی جز عرفان مظهر نفسم نبوده و چون مظهر نفسم

شده حال اگر در موقف حشر اکرب از مشا  اید که مشهوداینگونه معمول داشته
 رابب چهاید استفسار رود در جواب رب االآبن عامل شده سئوال شود و از آنچه

اایمی از غیبتم  هللا ابدا قوت تکلم خنواهید داشت چه که و خواهید گفت ال
اید و خود مشاهده منوده نگذشته و مجیع حجت ظهور و امور وارده را بچشم

اید و و بعدیه حمقق شده غافل شده معذلک از مجالی که بقول او کل شئوانت قبلیه
اید ای قوم در متام اوراق بیان  اندهحمجوب م حبجبات نفس و هوی از منظر اعلی

صمدانی بشارت دادم و فرمودم که مباد در حنی طلوع این  کل را ابین ظهور قدس
 بشئی از آنچه خلق شده ما بنی مسوات و ارض مشغول شوید و از مجال نری اعظم

اگر در حنی ظهور  قدم حمتجب مانید و مهچننی تصرحیا فرمودم که اایکم ای قوم
هللا  که واحد بیان اول خلق بیان عند  ن حمتجب شوید و این معلوم بودهبواحد بیا

ام که اایکم ای قوم ام و هم چننی بنص صریح فرمودهداده حمسوب و بر کل سبقت
ای قوم بوصفی   حنی ظهور حمتجب شوید آبنچه انزل شده در بیان و حال مشا اگر

ابره کیست چه که ابدا و در  که در بیان انزل شده و منیدانید که مقصود چیست
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معذلک از موجد وصف و منزل و مظهر و حمقق آن   نفسی از مقصودم مطلع نبوده
 اید و کاش ابیناینگونه هیاکل خلق شده و میشوند معرض شده که بقولی از او

احیان مثل ثعبان این  اید وهللا در کلاکتفاء مینمودید بلکه بر قتلش فتوی داده
مؤمن نشدید و حبق عارف نگشتید دیگر بر قتل و  ایدهجوهر رمحن را اذیت منود

و از حبر رضامی  ایدشدید قسم جبمال که از کأس انصاف ننوشیده ضرش چرا راضی
اید ضاللت اید و در کوی متبصرین مرور ننمودهنگذارده اید بیمن عدل قدمنچشیده

مجیع مشا بعنی اید و دانسته اید و صرف شرک را جوهر توحیدنفس هدایت مشرده را
بیست سنه حفظ فرمود و اآلن موجود است و اب قدرت  اید نفسی را کهظاهر دیده

معذلک برقتلش  و اطالع مبا فی سر او در کنف حفظ رمحانیش حفظ فرمود بر او
انتشار ایفت لذا حمض سرت اعمال  قیام منود و چون اراده و فعلش بنی مهاجرین

متومهه مبفرتایت جمعوله مشغول گشت و افعال در قلوب  شنیعه خود و القای شبهه
یقنی بشمال وهم   اعمال خود را بساذج قدم نسبت داده که شاید عباد را از مینی و

اید انکار منوده و مبفرتایت ادراک منوده اید وکشانند و مشا آنچه را ببصر دیده
درابرهٴ  قسم جبمال عز تقدیسم که آنچه ایداحدیه حمتجب مانده جمعوله از طلعت

قائلنی و اثبات این امر مبنی  اند حجت است بر کل در کذباین مجال مبنی نوشته
کذبش اظهر از مشس است در وسط مساء چه که   چه که نسبتهائی ذکر منوده که

و  اید و بقدر ادراک خود ادراک منودهعز اعلی معاشرت منوده مجیع اب این مجال
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و سلمنا که صادقند  ت احدیه معرض شدهمعذلک ابین کلمات جمعوله از منزل آای
اید از مجیع این و ابنه حیکم ما یرید موفق نشده ایدآای حق را یفعل ما یشاء ندانسته

امورات را  این مجعی که در این سفر مع هللا هجرت منوده و اکثری از مراتب گذشته
ع که حق جل شأنه جبمی  اند و شهادت میدهندببصر و فؤاد خود ادراک منوده

مع ذلک این نفوس را کاذب  خواهد بود شئوانت از کل ما سواء ممتاز بوده و
 که اصال مطلع بر امر نبوده و خنواهند بود و در مناهج وهم و  اید و کسانیدانسته

قسم جبمال که  نیمأل املتومه   ف لکم ایسالکند صادق دانسته و میدانید فأ ظن
اش از افق صدق مشرق گشته و الیوم مهشده و کلمه ات حجت ابلغه اهلی بر کل متام

خود را و  جز پناهش نه و ظلی جز ظلش مشهود نه و بشنوید ندای حمبوب پناهی
بگسلید و اگر ببصر حقیقت  اید متمسک شوید و از عروهٴ وهمآنچه ببصر دیده

در نوحه و ندبه مشغولند و مجیع حورایت غرفات  مالحظه منائید اتهلل اهل مأل اعلی
احلق ارایح  اوراق سدره منتهی از ظلم این ظاملان پژمرده گشته اتهلل  و انلهدر حننی

انوار وجه سبحان از اهل اکوان  رمحت رمحن از شطر امکان مقطوع و اشراقات
 اند و الیوماید که کل اشیاء از حیات خود منقطع شدهمنوده ممنوع اتهلل احلق ظلمی

و چه عاکفنی له  از اهل مداین بقاءخلقی ابقی نه چه از اهل مأل اعلی و چه 
اند و مجیع اند و قمیص سود پوشیدهمنوده امساء مگر آنکه کل لطائف را حبزن تبدیل

ای  حقائق انبیاء و مرسلنی در غرفات عز متکنی بنوحه مشغول و مشا مأل کروبنی و
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جوهر دین را   غافلنی ارض مسرورید و در ارض هاویه بکمال فرح سری مینمائید
هللا ای قوم شبه این ظهور  فو اید و بگمان خود بر سرر دین و ایقان جالسیدتهکش

بشنوید ندامی را و نباشید از احتیاط کنندگانی که  ظاهر نشده و چشم امکان ندیده
دم هللا  بشأنیکه احتیاط از دم بعوضه مینمودند و بر سفک بودند در مأل فرقان

سلطان ذکر بر آن گروه القا میشد  ایتفتوی میدادند ذکر مشغول بودند و چون آ
را بگذار و ما را از ذکر هللا غافل مکن این بوده اعمال  صیحه میزدند که این اذکار

جبوهر آن اعمال  آن گروه که مشهود گشت و مشا ای اهل بیان در این اایم و افعال
ه و شهد هللا و مالئکتا أ  ذر میشمرید إ مرتکب وعاملید و خود را از حق مشرده و

موات و یطوفن فی حول عرشه و کل ما خلق فی الس نبیائه و رسله و الذینهمأ
و حنی  غتکم رساالت هللا حنی ظهوریکم و بل  ای  ت فی تبلیغی إر  ما قص نیاألرض أب

لقیت علیکم احلکمة و األهبی و أ فقذی أظهرت نفسی عن أارتقائی و هذا احلنی ال
ة لکم و الدلیل علیکم و الربهان فیکم و احلج  متمت و أ البیان و عرفتکم مجال الرمحن

 من ذکر إال و قد ألقیکم  ما بقی
 

مرتنی به قبل غت هؤالء ما أمرک بل  فی أ تی ما قصر  ن  ا ای إهلی أنت تعلم أبذر إ
نت هلم مناهج عدلک و أظهرت هلم مسالک رضائک و بی   رضموات و األخلق الس

ی و نکروا حق  و أ یعرضوا عن  ذین أمن ال هلی فارحم علی هؤالء و ال جتعلهمإ ا ایذر إ
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مرک مث دهم علی أی  ا ای إهلی أذر جوارحی إ ن سفکوا دمی و قطعوای إلی أجادلوا آبایت
الرضوان  ت عن هذاو ال جتعلهم حمروما عن هذه النفحات التی هب   انصرهم بنصرتک

ک تی أرسلته عن أفق امسفوحات ال و ال متنعهم عن الذی خلقته فی قطب النان
 بهم منهلی فی صدورهم من نور کلماتک انر اجنذابک لیقل  إ ا فاحد  ایذر الرمحن إ

فی قلوهبم مشاعل عشقک و  هلیل ای إتک مث اشتعه لی مینی عرش رمحانی  إ ةقدرة احملض
عن ساحة قربک و لقائک مث خذ ای إهلی التی منعتهم  اشتیاقک لیحرتق هبا حجبات

لی غهم إاهلوی و بل   و مث انقذهم عن غمرات الوهم قتداریدی القدرة و اإلأب ایدیهمأ
علیهم کلمة  رض و السماء مث القه بنی األ ما خلق شارات کلسته عن إمقر الذی قد  

قدس  لی هواءبنی إلطافک و قلوب املقر  أفئدة العارفنی إلی مساء عز أ التی هبا جتذب
رض موات و األسمن فی ال فضالک مث اجعلهم ای حمبوبی من الذین ما منعتهم کلإ

علی أمرک و االعرتاف حبضرتک و  لی شطر عنایتک و االستقراره إعن التوج  
 .املعطی العزیز الناصر الکرمی" الغفور الرحیم نتأ کن  اإلیقان بلقائک إ

 


